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  چکیده
هاي مردسـاالر    این سؤال بود که ارزیابی زنان متعلق به خانواده هدف این مقاله، یافتن پاسخ

شان دارند؟   از زندگی مشترکشان چیست و چه نگاهی به پدیده مردساالري حاکم برزندگی
ها از طایفه دهباالیی واقـع    کننده  ي عمیق بود. مشارکت  مصاحبه روش تحقیق، کیفی و ابزار،

طور هدفمند انتخاب شدند. تبیین دیدگاه زنـان بـه پدیـده مردسـاالري بـا        در شهر ایالم، به
 پـذیر گشـت.    یـر بوردیـو امکـان     واره و ساختمان ذهنیِ پـی   استفاده از مفاهیم میدان، عادت

  استفاده از روش کدبندي انجام گرفت.ها نیز با   داده لیوتحل هیتجز
هاي میدان مردساالري در طایفه مذکور و تبیین تمکـین    دستاورد تحقیق، دستیابی به ویژگی

هاي میـدان مردسـاالري     طلب بود. ویژگی  کننده با مردان اقتدار  مندانه زنان مشارکت  رضایت
وري و پـذیرش قـوانین میـدان    از: خوگرفتن تدریجی به اقتدار مردانه، خودسانس اند عبارت

پـذیر و    مردساالري، عدم مبارزه آشکار براي بقاء در میدان، اکتساب ساختمان ذهنـی سـلطه  
ي میدان و بازتولید فرهنگ مردساالري از نسلی بـه نسـل دیگـر. آنچـه ایـن        تحت سیطره

از زنان  مندانه توأم با مردساالري گروهی  ، نمایش زندگی رضایتسازد یمتحقیق را متمایز 
  طلبانه است.  است که در تعارض با تفکرات برابري
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 مقدمه. 1
در جوامع معاصر، دوقطبی مردساالري و دفاع از حقوق زنـان مطـرح و مقولـه     هاست مدت

پژوهشگران و فعاالن سیاسی واقع شده اسـت.   موردتوجهی طورروزافزون بهتبعیض جنسیتی 
کننـد و معتقدنـد     هاي مختلـف اعتـراض خـود را اظهـار مـی       طرفداران حقوق زنان به زبان

هاي آنان شده اسـت.    مردساالري سبب تضییع حقوق زنان و محرومیت جامعه از توانمندي
ي فمینیسـم،    قالب مکتب یا آموزهها هستند که امروزه در   ي این معترضان، فمینیست  ازجمله

 لیـ وتحل هیـ تجزي فمینیسـتی،    هدف بنیـادي نظریـه  «گیرند.   هاي گوناگونی را در برمی  نحله
، )Jane Flax( (فلکـس » استیالي مردانه لیوتحل هیتجزروابط جنسیتی است: وضعیت زنان و 

ــثالً بنــابر اعتقــاد رادیکــال622: 1987 ــر «هــا:   فمینیســت  ). م ــان در عمــق نظــام ســتم ب زن
  ).158: 1394(تانگ، » ي مردساالري است ریشه دارد  جنس/جنسیتی که ساخته

اي مردسـاالر اسـت، هرچنـد شـدت       اند کـه جامعـه ایـران جامعـه      برخی بر این عقیده
یافته   ي دیگر آن متفاوت است. در مناطق سنتی و کمتر توسعه  اي به نقطه  مردساالري از نقطه
 ازجملـه یافته است. استان ایالم   بیشتر از مناطق صنعتی و توسعه مراتب به شدت مردساالري

حاکم است و از این  شدت بهمناطق سنتی ایران است که در آن اقتدار مردانه در نهاد خانواده 
شود.   هاي آن تفاوت چشمگیري مالحظه نمی  منظر، میان مرکز استان و سایر شهرها و بخش

اي بـه طایفـه دیگـر متفـاوت       مردساالري در این استان، از طایفـه  میزان و شدت نیباوجودا
ونـد،    هـا، ریـزه    انـد: دهبـاالیی    است. مردم ساکن در شهر ایـالم متشـکل از چنـدین طایفـه    

ترین طایفه ایـالم    ها و ... . طایفه دهباالیی قدیمی  نژادها، عبداللهی  میري، رشنو، سلیمان  سوره
). براي این مقالـه، طایفـه دهبـاالیی از میـان طوایـف      166: 1392شود (خیتال،   محسوب می

ی قرار گرفته است. دلیل انتخاب این طایفه از بین طوایف زیـاد  موردبررسمذکور انتخاب و 
ایالمی عالوه بر قدمت دیرینه آن، این است که اوالً: محقق عضو طایفه دهباالیی اسـت و از  

اً: در عین نهـادینگی اقتـدار مردانـه، زنـدگی     نزدیک با سبک زندگی مردمش آشناست؛ دوم
ها در این   ها نسبتاً باثبات و آرام است؛ سوماً: نرخ خودکشی زنان یا فروپاشی خانواده  خانواده

  هاي گذشته، در سطحبسیار پایینی بوده است.  طایفه در دهه
متأهل بیش  در استان ایالم میزان خودکشی در زنان بیشتر از مردان است و در میان افراد

دار، بیشتر از سایر زنان است. استان ایالم با داشتن میزان طالق   از افراد مجرد و در زنان خانه
 عنـوان  بـه دسـت بـه خودکشـی،     هـا  آنسازد که   کم، شرایطی را براي زنان متأهل فراهم می

 1).155: 1389آبادي،   حل زندگی مشترك بزنند (صالح  آخرین راه
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و نرخ پایین خودکشی در این طایفه  سو کیعنی شدت مردساالري از یهمین دوگانگی، 
ي محقق براي ژرفانگري علمـی و یـافتن پاسـخی      کننده  دیگر، محرك اولیه و ترغیب  ازسوي

کننده بوده است. این مقاله در راستاي حل دوگانگی مزبور، با اسـتفاده از روش تحقیـق     قانع
هاي باثبـات    ال یافتن پاسخ این سؤال است که در خانوادهکیفی و ابزار مصاحبه عمیق، به دنب

ها چه حسی نسبت به اقتدار مردانـه و پـذیرش آن     و تحت هژمونی فرهنگ مردساالري، زن
هـاي مـذکوراز دیـدگاه      انـد؟ بـراي تبیـین نـاهمخوانی      دارند و چگونه با آن سـازگار شـده  

استفاده شده اسـتکه در ادامـه بـدان    چارچوب نظري تحقیق  عنوان بهشناختی بوردیو   جامعه
  خواهیم پرداخت.

  
  تحقیق ۀپیشین. 2

دهد در خصوص حاکمیت مردسـاالري در طایفـه دهبـاالیی و      هاي محقق نشان می  بررسی
اما خارج از استان ایـالم  ؛ صورت نگرفته است   واکنش زنان این طایفه بدان، تاکنون تحقیقی

ها و یا   تر بگوییم نتیجه کلی آن  ها و یا دقیق  ی از آنهای  هایی صورت گرفته که بخش  پژوهش
با بخشی از پژوهش حاضر سنخیت دارد. براي مثـال یزدخواسـتی و    شان مورداستفادهروش 

کـه  »هاي پدرساالري و خشونت علیه زنان  ارزش«اي با عنوان   ، در مقاله1387شیري در سال 
ه از روش مصاحبه عمیق، دالیل خشونت در مجله مطالعات زنان چاپ شده است، با استفاد

و نتیجـه    ی قـرار داده موردبررسـ را در یک مرکز مشاوره در شهر آمـل،   در خانوادهعلیه زنان 
ي رئـیس و    ، در هنگام به چالش کشـیدن رابطـه    شونده  اند که اوالً: بیشتر زنان مصاحبه  گرفته

اند؛ مردان، مقاومت زنان در برابر   قرار گرفته همسرانشانمرئوسی در خانواده مورد خشونت 
نگرش ابزاري به خودو نپذیرفتن محرومیت از تحصیل و اشتغال را تهدیـدي بـراي اقتـدار    

انـد. دومـاً: مدرنیتـه آگـاهی زنـان را        ي خود تفسیر کرده و به خشونت متوسل شـده   مردانه
  هاي مقاومت شده است.  افزایش داده و باعث پرورش پتانسیل

کننده بـا    و تحقیق حاضر در این است که در هر دو مقاله، زنان مشارکت   قالهمشابهتاین م
رعایت رئیس و مرئوسی در خانواده و گذشت از حق تحصیل و اشتغال از بـروز خشـونت   

امـا بـرخالف نتیجـه دوم مقالـه مزبـور درمـورد مدرنیتـه، زنـان طایفـه          ؛ اند  جلوگیري کرده
  کنند.  هاي مرسوم را رعایت می  اند و سنت  ر نگرفته، تحت تأثیر مدرنیته قراقیموردتحق

مطالعه تفسـیري نقـش   «اي با عنوان   ، در مقاله1394فسایی در سال   منش و صادقی  بدري
که در فصلنامه فرهنگی تربیتـی زنـان و خـانواده بـه چـاپ رسـیده اسـت، بـه         » داري  خانه
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داري در   ایفاکنندگان نقش خانه وانعن بهچگونگی تقسیم کار در خانواده و تبیین نگرش زنان 
 بـاوجود انـد کـه     ي عمیق دریافته  نیز با استفاده از مصاحبه ها آناند.   بین زنان تهرانی پرداخته

مسئولیت  همچنانتغییرات بسیاري که در وضعیت زنان (اشتغال و تحصیل) رخ داده است، 
انتقادهاي شـدید   شونده مصاحبهن کارهاي خانه بر دوش زنان قرار دارد. بیشتر زنا نیتر مهم

اند، اما حاضر به انکار و   ناپذیري، انزوا و تکراري بودن آن داشته  به کار خانگی مبنی بر پایان
هاي فمینیستی درباره بردگی و تحت ستم بـودن    اند و تحلیل گرایش  رد مسئولیت خود نبوده

خواهـان تغییراتـی    هـا  آن انـد.   اشـته داري و استثمار از سوي مردان را قبـول ند   زنان در خانه
بهبود وضعیت خود شامل استقرار منبع مالی مستقل و همکـاري و قـدردانی سـایر     منظور به

  اند.  بوده ها آنمردان از  ژهیو بهاعضاي خانواده 
در مقایسه این مقاله با مقاله حاضر، زنان ایالمـی و تهرانـی در قسـمتی از مقالـه نظـر و      

اند. زنان تهرانی ضمن اسـتقبال و مبـادرت     عقیده  و در قسمتی دیگر هم عملی متناقض دارند
اند، اما اکثر زنان ایالمـی کـه بنـا بـه       به ادامه تحصیل و اشتغال، به کارهاي خانه انتقاد داشته
اند، کارها را بـا میـل و رغبـت انجـام       شرایط موجود از ادامه تحصیل و اشتغال محروم شده

نظر با زنان تهرانی،   . هممندند عالقهداري   یت یا خستگی روحی به خانهدهند و بدون شکا  می
پذیرند و   زنان این طایفه نیز استثمار شدن از سوي مردان و بردگی و تحت ستم بودن را نمی

  از شوهر خود رضایت دارند.
الگـوي سـنتی سـاختار قـدرت در برخـی      «اي با عنوان   در مقاله 1393محمدي در سال 

، با استفاده از روش مصاحبه، نشان داده کـه نـابرابري میـزان قـدرت در     »هاي ایرانی  خانواده
تبعیـت از  ، شـوندگان  بسیاري از مصاحبهانجامد. به عقیده   میان همسران الزاماً به استثمار نمی

هاي سنتی روابط زن و شوهر در مواقعی که سوءاسـتفاده از قـدرت وجـود نـدارد و      هنجار
 و در انجامـد  تی که میان آنان برقرار است به رضایت از زندگی زناشویی مـی یمیزان صمیم  به

  .رود مسئله به شمار نمی ،، نابرابري مشروع قدرت میان آنان الگوهاي سنتی از خانواده
شـوندگان    زیـرا مصـاحبه  ؛ ي بخشی از نتایج تحقیق حاضر است دکنندهییتأاین مقاله نیز 

مسـئله   تنهـا  نـه انـد و نـابرابري در قـدرت را      استثمار نشده جایگاه نابرابر، معتقدند باوجود
اما تفاوت ایـن دو در ایـن اسـت کـه جامعـه      ؛ کنند  دانند بلکه احساس رضایت هم می    نمی

  آماري و چارچوب نظري متفاوتی دارند.
هاي مذکور توجه دارد، اولـین    که به محتوا و روش انجام پژوهش  مقاله حاضر، ضمن آن

شته شده براي شناخت دیدگاه زنان در مورد فرهنگ مردساالري در ایـالم اسـت و   قدم بردا
  این نشانگر تازگی و نوآوري آن است.
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  چارچوب نظري. 3
یـر    شناختی پی  ي دیدگاه جامعه  گونه که در مقدمه ذکر شد، مبناي نظري پژوهش برپایه  همان

شده است. بوردیو یکی از متفکـران  شناس معاصر فرانسوي، بنا   شناس و مردم  بوردیو جامعه
پیشـگام و اثرگـذارترین   «شناسـی فرهنگـی و یـا بـه تعبیـر لـش         اثرگذار در حـوزه جامعـه  

  ).333: 1386(لش، » ي پایانی قرن بیستم است  شناس فرهنگ در دهه  جامعه
در تفکر و آثار بوردیو مفاهیمی وجود دارد که از قابلیـت مناسـبی بـراي انجـام تحقیـق      

، مبـارزه در   )field( ، میـدان  )habitus( واره  ي عـادت   رخوردارنـد. مفـاهیم برگزیـده   حاضر ب
و بازتولید، قالب مناسبی در اختیار ما قرار دادنـد   mental structure(2( میدان، ساختمان ذهنی

  تا این تحقیق را سامان دهیم. 
  
  واره  عادت 1.3

طور ضمنی از اوایل دوران کـودکی    که به خوهاست  و  واره یک طرح عام از خلق  مفهوم عادت
بخـش و    واره اصـل تعمـیم    بـه نقـل از بوردیـو). عـادت     68: 1389شود (بـرت،    حاصل می
اقتصـادي را بـه    –اي است که اوصاف الحاقی و مرتبط به یک موقعیت فرهنگی   متحدکننده

ي  مجموعـه ، اسلوبی که عبـارت اسـت از   کند یمي زندگی ترجمه گرا وحدتیک اسلوب 
که اشخاص، اموال و افعال خاصـی را بـر مـوارد دیگـر تـرجیح       ها انتخابیی از گرا وحدت

  ).35-208ب:  1393. (بوردیو، دهد یم
شود فضایل یا رذایل   واره نوعی تربیت غیرمستقیم است که باعث می  بیان دیگر، عادت  به

نیاز بـه تأمـل و تکلـف از    صورت مسلک، بدون   پذیرفته شده در یک اجتماع به سهولت، به
). 16: 1389بـه نقـل از بوردیـو،     141: 1393کنشگران اجتماعی سر بزند (مؤیـد حکمـت،   

کـه هرچنـد از    انـد  انتقـال ها و تمایالت پایدار، مستمر و قابل   ها نظامی از گرایش  واره  عادت
شوند که گویی از   ي متجلی میا گونه بهشوند اما   پذیري در فرد درونی می  طریق فرایند جامعه

  ).155: 1393اند (مؤید حکمت،   ابتدا در سرشت فرد بوده
  
  میدان 2.3

توانند مستقل   مناصب) هستند که می(ها   ها فضاهاي ساختاریافته جایگاه  به نظر بوردیو میدان
هـا، مـورد تحلیـل قـرار گیرنـد (و تـا حـدودي          کنندگان ایـن جایگـاه    هاي اشغال  از ویژگی
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ها ممکن است مربوط بـه    ).میدان133: 1395هاي آنان باشند) (بوردیو،   ي ویژگی  کننده  تعیین
سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی یا سرمایه نمادین (وابسته بـه منزلـت و تمـایز اجتمـاعی)     

به نقل از بوردیو). کسـانی کـه در یـک وضـعیت معـین مناسـبات        69: 1389باشند (برت، 
 طـور  بـه ي یـک میـدان اسـت،      را که مبناي قدرت یا اقتدار ویـژه اي خاص   قدرت، سرمایه

هـاي حفـظ گـرایش دارنـد.       ، بـه اسـتراتژي  آورنـد  یدرمـ کمابیش کامل در انحصـار خـود   
انـد در    خصوصیت دیگر میدان، این است که کلیه افـرادي کـه در یـک میـدان قـرار گرفتـه      

ه به موجودیت خود میدان مربـوط  ي آن چیزهایی ک  تعدادي از منابع بنیادي معین یعنی همه
شود، اشتراك دارند. در اینجا نوعی تبانی عینی وجود دارد کـه در کلیـه تضـادها مسـتتر       می

است. شرط ورود به میدان، به رسمیت شناختن مسائل مطرح و نیز خطوط قرمزي است که 
  ).135-136-237: 1395شود (بوردیو،   ها سبب اخراج از بازي می  گذر از آن

شود بالفاصله در یـک    کند. کسی که در این میدان وارد می  یدان مانند سانسور عمل میم
یعنی ساختار توزیع سرمایه: گروهی که اختیار سـخن را بـه او   ؛ ردیگ یمساختار خاص قرار 

شود. بدین ترتیـب، میـدان در مـورد      شود یا نمی  ، براي او اعتبار قائل میدهد ینمیا  دهد یم
اي که ممکن اسـت از دهـان او در بـرود،      خواهد بگوید، در مورد سخن احمقانه  آنچه او می

کند که تنها آنچـه را مناسـب اسـت بـر زبـان آورد        کند و او را مجبور می  سانسور اعمال می
اي اجتماعی است که محل مبـارزه بـر     ). از دیدگاه بوردیو میدان عرصه165: 1395(بوردیو، 

ها حـاکم و محکـوم     در دسترس است. بدین ترتیب هر یک از میدانسر منافع و منابع معین 
  ).204: 1393دارند (مؤید حکمت، 

  
  مبارزه در میدان 3.3

ي آن برآمـد؛    در هر میدانی یک مبارزه وجود دارد که هر بار باید در جستجوي اشکال ویژه
ـ  کوشـند حـق ورود بـه میـدان را پیـدا        واردانی کـه مـی    مبارزه میان تازه و  سـو  ککننـد از ی

ي رقابـت را از میـان ببرنـد.      کنند از انحصار دفـاع کـرده و زمینـه     گرانی که تالش می  سلطه
مبارزاتی که در میدان جریان دارد، بـر سـر انحصـار خشـونت مشـروعی (اقتـدار خـاص)        

است؛ یعنی نهایتاً مبارزه بر سـر حفـظ یـا برانـدازي      موردنظرکه مشخصه میدان  ردیگ یدرم
ي خاص است. مبارزه دائمی در داخل میدان موتور میدان اسـت.    ار توزیع یک سرمایهساخت

شـوند کـه میـدان دسـتخوش تحـول و        کنند باعـث مـی    ... کسانی که براي سلطه مبارزه می
  ).134-135-238: 1395دگرگونی شود و دائم بازسازي شود (بوردیو، 
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  ساختمان ذهنی 4.3
هن شدن ساختارهاي جهـان اجتمـاعی و یـا بـه تعبیـري      ي ذ  ساختمان ذهنی محصول ملکه

یی کـه جایگـاه   هـا  آني ذهـن شـده اسـت.      یافته و ملکه  همان ساختارهاي اجتماعی تجسم
واحدي در جهان اجتماعی دارند، از ساختمان ذهنی مشـابهی نیـز برخوردارنـد. سـاختمان     

شود. ساختمان ذهنـی    می وپرداخته ساختهجمعی  خیتارردفراگی طی هرزمانذهنی موجود در 
کند و هم   پذیر است. ساختمان ذهنی هم جهان اجتماعی را تولید می  هم ماندگار و هم انتقال

  به نقل از بوردیو). 679-680: 1394ي جهان اجتماعی است (ریتزر،  دشدهیتولخودش 
خودشـان   ریاز جهان دارند [و بنا بر همان ادراك] تصو یکارگزاران ادراک یتمام گمانیب

 يسـاختار  يهـا   تیمحـدود  يهـا، دارا   سـازه  نی؛ اما هر کدام از اسازند یرام ینیاز جهان ع
مواضـع   ،دینما  یرخ م دركقابل  یقتیهمچون حق ،یجهان اجتماع نکهیا لیهستند. دل ینیمع

مواضـع و   نیدارند. هر کدام از ا یکه هر کدام از کارگزاران اجتماع تاس ییها  واره  و عادت
هـا جهـان    آنقـ یاز طر یاند که کارگزاران (عوامـل) اجتمـاع    یذهن ییها  ها برساخته  واره  دتعا

ـ     واره  مواضع و عادت نیهم گرید ي.از سوفهمند  میرا  یاجتماع کـردن   یهـا، محصـول درون
  ).18: 1989(بوردیو،  ندهست یجهان اجتماع يساختارها

  
  بازتولید ةویش 5.3

ي فرهنگی و از طریـق آن، بـه بازتولیـد     هیسرماي توزیع  نحوهنهادهاي آموزشی به بازتولید 
ترکیب طبقات اجتماعی کمک  دیبازتولبه  تر شده شناختهساختار فضاي اجتماعی، یا به تعبیر 

شـان، بـه همـراه تمـامی       ها نوعی میل به جاودانه کردن موجودیت اجتماعی  خانواده .کنند یم
ي راهبردهـاي بازتولیـد اسـت؛ مـثالً       و امتیازات وابسـته بـه آن دارنـد کـه ریشـه      ها  قدرت

راهبردهاي باروري و زایمان، راهبردهاي مربوط به ازدواج، راهبردهاي وراثـت و جانشـینی،   
  ).54ب:  1393راهبردهاي تربیتی و پرورش (بوردیو،  خصوص بهراهبردهاي اقتصادي و 

  
 روش تحقیق. 4

هاي ناشناخته یـا    کیفی است. به نظر استراوس و کربین براي کشف عرصهنوع روش تحقیق 
هسـتیم و نیـز بـه دسـت آوردن      هـا  آنتري از   هاي شناخته شده که به دنبال فهم تازه  عرصه

هایی نظیر احسـاس، فراینـدهاي ذهنـی و هیجانـاتی کـه آمـوختن         جزئیات ظریف از پدیده
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توان از روش کیفـی    هاي متعارف پژوهش دشوار است، می  ها با استفاده از روش  ي آن  درباره
  ).33: 1394استفاده کرد (استراوس و کربین، 
گو با پاسـخگو در    و  گفت«نیافته یا عمیق است. در این شیوه   ابزار تحقیق مصاحبه سازمان

گر بیشتر آگاهی از نظـر و    یابد و هدف مصاحبه  مشخصی جریان می شده نییتعزمینه از پیش 
(ازکیـا و دربـان   » له پاسـخ دیدگاه شخصی پاسخگوسـت تـا بـه دسـت آوردن یـک سلسـ      

 ).483: 1382 آستانه،
ي عمیـق بـه     ي دهباالیی ایالم، مصاحبه  زن از طایفه 17هدفمند، با  طور بهبر این اساس 

 ، با حـداقل ده سـال    اي  طایفه  هاي هم  عمل آمد. پاسخگویان از میان زوج  زبان کردي محلی به
شـوندگان از دبیرسـتان تـا لیسـانس در       زندگی مشترك گزیده شدند؛ سطح سواد مصـاحبه 
ي هدف مصاحبه و لـزوم ضـبط شـدن      نوسان بود. پس از هماهنگی تلفنی و توضیح درباره

گرفت. مخالفت شوهران، واهمه از ضـبط صـدا و     ي حضوري صورت می  گفتگوها، مراجعه
و پاسخ درباره روابط خانوادگی، از جمله موانـع   تصور تجاوز به حریم خصوصی با پرسش

  انجام تحقیق بودند.
کنندگان از زندگی مشترك، چگـونگی رابطـه بـا همسـر و بسـتگان و        مشارکت   ارزیابی

ها را تشـکیل    ، چارچوب مصاحبه  رضایت یا عدم رضایت فعلی با توجه به تجربیات گذشته
مـورد   17حاصل گردید، اما محـض اطمینـان تـا    داد. پس از یازده مصاحبه اشباع نظري   می

ها، ماحصل یازده مصاحبه مـدون شـد.     ادامه یافت. به دلیل مشابهت اظهارات و انبوهی داده
کدبندي اولیه بر اساس مفاهیم چارچوب نظري برگرفته از دیدگاه بوردیـو، انجـام گرفـت.    

رار و از نظر معنایی نزدیک از میان کدهاي اولیه، کدهاي پرتک تر مهمپس از انتخاب کدهاي 
ها همراه با جداول تحلیـل    آوري شدند. متن کامل مصاحبه  در زیر مفاهیم مرتبط جمع همبه 

  ها، به دفتر مجله تحویل و جدول آخر در مقاله درج گردید.  داده

  میدان مردساالري
 کد نهایی کدبندي مفهومی عناوین کلی

واره  عادت  

خشونت عادت به  
میراث  عنوان بهعادت به بدخلقی مرد/ بداخالقی شوهر 

 خانوادگی/سکوت در مقابل عصبانیت شوهر

 سکوت در مقابل خشم

متضرر شدن در صورت جروبحث با شوهر/ فروکش کردن 
عصبانیت مرد با سکوت زن/تشدید عصبانیت شوهر در 

ي خود/ شکسته   صورت جواب دادن و پافشاري بر خواسته
 کتک خوردن در صورتتشدید عصبانیت شوهرشدن وسایل و 
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 کد نهایی کدبندي مفهومی عناوین کلی

هاي رایج مردساالرانه  عادت  

داشتن آزادي عمل به دلیل انجام امور مطابق میل شوهر/ لزوم 
ی شوهر در اخالق خوشمشورت با شوهر در هر کاري/ 

صورت مدارا با او/ عدم مشورت شوهر با زن قبل از انجام 
پنداشته شدن شوهر کارها و استبداد رأي و عمل/ خداي دوم 

براي زن در اذهان اکثریت کردها/ حاکمیت مردساالري در 
 شدن واقعمداوم/ مظلوم  طور طرف بههاي نسل اول دو   خانواده

تربیت  برحسبمادر نسل اول/ تحمیل عقاید از طرف شوهر 
 اولیه/ کوتاه آمدن همیشگی زنان در زندگی مشترك

داري  هاي مربوط به خانه  عادت  

داري بنابر تربیت اولیه/   مشارکت شوهر در امور خانهعدم 
پذیرفتن و عادت کردن به عدم مشارکت شوهر/ ترجیح 
محیط خانه به بیرون/ ناسازگاري روحیه زن با اشتغال / 

 ترجیح آزادي به شاغل بودن و انضباط کاري

پذیرانه زنانه هاي سلطه  عادت  

به شوهر/ عادت به گذشت، منطق و آرامش بیشتر نسبت 
توجهی شوهر/تبدیل جبر اولیه   ها در صورت بی  تکرار خواسته

در پوشش به عادت/ تغییر عادات و سالیق 
ها در لحظه بیان   /اصرار بر عملی شدن خواستهمرورزمان به
/ قدرت انطباق بیشتر با شرایط زندگی/ عادت به اخالق ها آن

 شوهر بدون توان تغییر آن

طلبانه مردانه سلطههاي   عادت  

عدم توجه به نیازهاي زن به دلیل عدم آگاهی/ عدم درك و 
حرفی   هاي زن/وقت نگذاشتن براي زن/کم  شناخت دغدغه

هنگام حضور در منزل/صحبت نکردن درباره دنیاي خارج از 
  خانه با زن/رسیدگی به پدر و مادر همسر خود

هژمونی 
 میدان

 اجبار در ازدواج
 

ازدواج عاشقانه دختر/ عدم پذیرش دختر از  مخالفت پدر با
طرف پدر به خاطر ازدواج عاشقانه/ازدواج تحمیلی/ اجبار 

براي ازدواج از طرف پدرها/ انتخاب همسر از کودکی توسط 
 آل با ازدواج اجباري  والدین/ دور شدن از زندگی ایده

 مخالفت با اشتغال
مخالفت شوهر/ انتخاب شغل با  خاطر  بهبازماندن از اشتغال 

تأیید شوهر/ممنوعیت از طرف پدر و شوهر در ورود به 
هاي کاري مختلط یا مردانه/عدم همکاري شوهر در   محیط

 خانه در صورت شاغل بودن زن

 همسایگی با خانواده شوهر

ی و اجباري پس از ازدواج با خانواده جمع دستهزندگی 
 خانواده شوهرشوهر/ سکونت اجباري در مجاورت 

نداشتن زندگی دلخواه با سکونت در مجاورت خانواده 
شوهر/ دخالت خانواده شوهر در زندگی به دلیل همسایگی/ 

گیري خانواده شوهر براي   نامهربانی مادر شوهر/ تصمیم
 عروس طبق سنت
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 کد نهایی کدبندي مفهومی عناوین کلی

اشتراکی بودن وسایل زندگی/ سلب اختیار با ورود به خانواده 
اشتراکی/ محدودیت در پوشش به خاطر شوهر و زندگی 

همسایگی با خانواده شوهر/ اجبار در تغییر پوشش طبق سنت 
خانواده شوهر/ اجبار در ترجیح خانواده شوهر به خانواده 

خود در شرایط اضطراري/ نکوهش کار کردن مرد در خانه از 
ها توسط قوانین   طرف خانواده شوهر/ محدود شدن آزادي

پدرشوهر/ مغایرت شرایط ادامه تحصیل  پدرشوهر/ حاکمیت
 با سنت خانواده شوهر/ بازماندن از تحصیل

ي مردساالرانهها سنت  
 

ي شوهر/   در گرو اراده وآمد رفتي آزادي در   تعیین محدوده
نداشتن آزادي در انتخاب نوع پوشش/ حاکمیت نظر شوهر/ 
حضور زن در منزل و آماده بودن چاي و غذا هنگام مراجعه 

/ ها سنتشوهر/ گناهکار شناخته شدن در صورت شکستن 
حوزه خصوصی مختص زن و حوزه عمومی مختص مرد/ 
اجبار در پذیرفتن عقیده شوهر/ اجبار در گذشتن از حق 

 عنوان بهدیکی محل زندگی پسر به خانواده خود خود/ نز
قانون نانوشته و سنت تاریخی/ استبداد رأي و عمل شوهر/ 

 اجبار در کوتاه آمدن در مقابل خشم شوهر

هژمونی 
 میدان

خودسانسوري در مقابل 
ي شوهر  خانواده  

محدود کردن روابط زناشویی به خاطر همسایگی با خانواده 
به  وآمدها رفتشوهر/ محدودیت در انجام امور روزمره و 

خاطر همسایگی با خانواده شوهر/ سکوت در جمع خانواده 
هاي اول زندگی   شوهر براي جلوگیري از تنش (در سال

ي اجباري با خانواده شوهر/ گذشت و وآمدها رفتمشترك)/ 
ده گرفتن مسائل به خاطر شرایط زندگی جمعی/ سازگار نادی

کردن خود بااصول خانواده شوهر/ اجبار در تغییر پوشش 
مطابق سنت خانواده شوهر/ تطبیق پوشش با نظر شوهر براي 

  جلوگیري از تذکر خوردن
مادر  به خاطرخودسانسوري 

 بودن
صبر در مقابل مشکالت به خاطر فرزند/ ترجیح فرزند به 

  مادر بودن به خاطرخود/ گذشتن از خود 
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 کد نهایی کدبندي مفهومی عناوین کلی

هژمونی 
 میدان

 خودسانسوري در مقابل شوهر

ترس از تشدید  به خاطرسکوت در مقابل عصبانیت شوهر 
/ تطبیق روحیات خود با شوهر براي جلوگیري از جروبحث

گذشتن از  بروز مشکل/ سکوت در مقابل خشم شوهر/
خواسته خود براي جلوگیري از عصبانیت شوهر/ سکوتهمراه 
با ترس در مقابل خشم شوهر/ تطبیق خود با اخالق و رفتار 

شوهر براي رسیدن به آرامش نسبی/ نادیده گرفتن 
هاي خود براي جلوگیري از ناراحت شدن شوهر/   خواسته

ترجیح شوهر به خود/ اظهار محبت دروغین به خاطر ترس 
از شوهر و جلوگیري از بروز مشکل در موقع جروبحث/ 

شناسی و احتیاط در   قبول واقعیت تغییرناپذیري شوهر/ زمان
سخن گفتن براي جلوگیري از عصبانیت احتمالی شوهر/ در 

ي شوهر براي مطرح کردن وخو خلقنظر گرفتنزمان مناسب 
ها/ اطاعت محض از شوهر در لحظه عصبانیت او/   خواسته
/ پذیرفتن تصمیم و عمل جروبحثبیشتر در مواقع گذشت 

/حفظ آرامش نظر مخالفداشتن  باوجودغیرمنطقی شوهر 
شوهر در صورت پذیرش اخالق او/ دخالت نکردن در 

ترس از عواقب آن/ ترتیب اثر  خاطر  بههاي مهم   گیري  تصمیم
ندادن به تصمیمات زن از طرف شوهر/گذشت از عالئق 

  شوهر شغلی به خاطر مخالفت

خودسانسوري براي حفظ 
 زندگی

اجبار مادران نسل اول بر دختران براي سرپوش گذاشتن بر 
ي   مادران و خانواده لهیوس بهدختران  تیحما عدممشکالت/ 

نسل اول در صورت بروز مشکل/ تحمل شرایط نامناسب 
براي حفظ زندگی، ترس از متالشی شدن زندگی/ 

ها به خاطر حفظ خانواده/وقف کردن   پوشی از خواسته  چشم
ی براي حفظ زندگی/ ازخودگذشتگخود براي خانواده/ 

گذشت از تحصیل براي جلوگیري از پیش آمدن اختالف/ از 
هم پاشیدن زندگی در صورت اصرار بر داشتن شغل/گذشتن 

  ترس از متالشی شدن زندگی خاطر  بهاز عالئق شغلی 

مبارزه در 
 میدان

مبارزهناتوانی در   

 

ها/   طالق و جدایی نتیجه مبارزه براي رسیدن به خواسته
وجودآمدن تشنج در رابطه زن و شوهر در صورت اصرار   به

هاي شوهر به   خود/ حرکت در مسیر خواسته   زن بر خواسته
دلیل ناتوانی در تغییر شرایط/ بیان نظر درست خود با وجود 

رف شوهر/ناتوانی عصبانی شدن شوهر/ نپذیرفتن نظر زن از ط
در تغییر شرایط نامناسب زندگی تحت تأثیر خانواده شوهر/ 
عدم تمایل به مبارزه در اثر الگوبرداري از مادر و تربیت اولیه/ 
ناتوانی در تحقق تصمیم و عقیده در صورت ابراز و پافشاري/ 
ناتوانی در مبارزه با زورگویی شوهر/ اجبار در کوتاه آمدن در 

ثمر   ي خود/بی  دلیل ناتوانی در تحقق عقیده مقابل شوهر به
  بودن مبارزه به دلیل ساختار مردانه جامعه و خانواده
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مبارزه در 
 مبارزه نرم و مثبت زنانه میدان

تالش براي متقاعد کردن شوهر با مباحثه دوستانه/ تالش 
براي تغییر فکر شوهر از طریق به تصویر کشیدن عواقب 

خوردن با دفاع از خود در طول مردساالري/ توقف کتک 
 هاي خود  العمل  زمان/ کنترل خشم شوهر با تغییر عکس

ساختمان 
 ذهنی

 ساختمان ذهنی مرد
 

زن را جزء اموال خود پنداشتن/ ناقص دیدن عقل زن/ خود 
را خداي خانه پنداشتن/ لزوم حضور زن هنگام مراجعه به 

زن/ خانه/ مقدم شمردن حقوق اجتماعی خود بر حقوق 
جلودار بودن/ حق پنداشتن خود/ عقل کل پنداشتن خود/ 

ي شرایط/ داشتن   معتقد به درست بودن عمل خود در همه
حس ریاست/ تمایل به پوشش زن مطابق با عرف جامعه/ 

ترس از حرف مردم/  به خاطرمعتقد به پوشش سنتی زن 
به معتقد به داشتن زحمت و مسئولیت بیشتر نسبت به زن 

 لیت اقتصاديمسئو خاطر

ساختمان 
ذهنی 

 زن

  رضایت از شوهر

رضایت از شوهر/ دوست داشتن شوهر/ سپردن زمام امور به 
براي  قبول قابلشوهر به دلیل اعتماد به او/قائل به جایگاه 

شوهر/ احترام به شوهر در صورت حفظ حرمت و جایگاه 
زنانه/ مثبت دیدن تأثیر شوهر بر افکار خود/ رضایت از 

   ي ازدواج/ رضایت از شبیه واسطه بهداشتن زندگی مستقل 
دلیل داشتن زندگی موفق/   شدن به شوهر در طول زندگی به

ها و   تالش براي جلب رضایت شوهر در مقابل خوبی
خاطر محبت به   ي او/ قدردانی قلبی از شوهر بهها محبت

   تر شوهر نسبت به  مادرزن و پدرزن خود/مسئولیت سنگین
  خود از نظر فکري و اقتصادي

 خشونت

معتقد به تأثیر فشارهاي اجتماعی بر شدت خشم شوهر در 
منزل/ بروز عصبانیت شوهر در شرایط خاص/ بروز 

تسلط بر اعصاب خود/ عدم تنفر  دلیل عدم  عصبانیت شوهر به
  از شوهر زمان کتک خوردن
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ساختمان 
ذهنی 

 زن

پذیرش 
 مردساالري

مقام برتر  به خاطرخداي دوم بودن شوهر/ احترام به شوهر 
دلیل مرد بودن/ معتقد به   او/ پذیرش استبداد رأي شوهر به

جایگاه برتر مرد نسبت به زن/معتقد به حاکمیت مردساالري/ 
دلیل فراهم   جذبه داشتن مرد/ رجحان مردساالري بهلزوم 

مندانه از شوهر/   کردن زندگی مرفه براي زن/ تبعیت رضایت
لزوم فرهنگ مردساالري براي تربیت درست فرزندان/ 

تر بودن شوهر/ درست بودن تصمیمات شوهر/ عملی   عاقل
شدن تصمیمات با رأي نهایی شوهر/ رسیدن به نتیجه مطلوب 

گیري خود/   اعتمادي به تصمیم  گیري شوهر/ بی  با تصمیم
جلب رضایت شوهر قبل از انجام هر کاري/ پذیرش 

هاي شوهر از روي احترام/ عشق به   خواسته دوشرطیق یب
هاي شوهر/ جلب محبت شوهر   زندگی دلیل پذیرش خواسته

مند به مرتب کردن منزل   از طریق موافقت با نظرات او/ عالقه
یت شوهر/ رسیدن به حس رضایت با براي جلب رضا

پذیرایی از شوهر/ سخت بودن عذرخواهی براي شوهر به 
دلیل مرد بودن/ طبیعی بودن داشتن غرور و کوتاه نیامدن مرد 

ي جنسیت او/ نامناسب بودن جو  واسطه جروبحث بههنگام 
بودن  تحمل رقابلیغخانه پدري در صورت اختالف با شوهر/ 

ین سالمند/ حمایت نشدن از طرف اخالق و طرز فکر والد
  پدرو مادر در صورت اختالف با شوهر

 دلیل راحت بودن  داري به اشتغال به  ترجیح خانه  اشتغال

موافق تفریحات سالم دوستانه و بدون خانواده شوهر/ ترجیح   تفریح
 نگهداري از فرزند به تفریحات خود

مقصر قلمداد 
 کردن خود

دلیل داشتن روحیات متفاوت با   بهخود را مقصر دانستن 
شوهر/ عذاب وجدان براي انجام کارهایی که برخالف میل 

شوهر بوده/ مقصر دانستن خود در بروز برخی از 
مشکالت/مقصر دانستن خود براي عصبانی شدن شوهر/ حق 

 ها  دادن به شوهر در بیشتر جروبحث

  
رضایت از زن 

  بودن

از زندگی/رضایت از  رضایت از زن بودن به دلیل رضایت
جایگاه خود/احساسِ داشتن قدرت در امور داخلی منزل/ 

ي تقدیر  واسطه بهي زندگی   رضایت از مسیر طی شده
ي فداکاري براي رارادیغداشتنی و   اجباري/ حس دوست

دلیل سخت بودن   خانواده/ رضایت از زن بودن به
راي زن مردانگی/لزوم مدیریت قوي مرد/قائل به جایگاه واال ب

ارزشی زندگی   در خانواده/ بزرگ بودن به مرد بودن نیست/ بی
 مرفه بدون وجود زن
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 ساختمان ذهنی جمعی

جامعه/  موردقبولاش، سنت   ي پسر با خانوادهجوار هم
ي زن در جامعه/ استبداد   ي با خانوادهجوار همنامتعارف بودن 

دلیل وجود فرهنگ مردساالري/رعایت   رأي مردها به
هاي سنت از روي عالقه و الزام/ آزادي عمل بیشتر   چارچوب

دلیل جنسیت/ حق حاکمیت با مردها   مرد نسبت به زن به
دلیل ضعف   تاریخی و سنتی/ حاکمیت مردها به صورت به

ها/ برحق بودن مردها در هر   شخصیتی و فیزیولوژي زن
شرایطی بر اساس سنت و تاریخ/ داشتن قدرت عمل بیشتر 

  ها با توجه به شرایط جامعه و زندگی  نسبت به زن مردها

بازتولید 
  فرهنگ

 مردساالري

 مردساالري و مادران نسل دوم

قانون تغییرناپذیر  صورت بهالقاء جایگاه برتر پدر به فرزندان 
توسط مادر/ممنوعیت گالیه کردن فرزندان از رفتارهاي 

مردساالرانه به ي پدر نزد مادر/ انتقال فرهنگ   طلبانه  سلطه
دختر توسط مادر/ تثبیت مردساالري با دادن جایگاه برتر به 
گفتار و کردار شوهر/ اجراي فرهنگ مردساالرانه توسط زن 

 دلیل تبعیت از عرف و سنت  به

 مردساالري در نسل اول
هاي نسل اول/ نقش   حاکمیت فرهنگ پدرساالري در خانواده

هاي مردساالرانه/ پذیرش و   در اجراي سنت مادر شوهرپنهان 
اجراي فرهنگ مردساالرانه توسط مادران نسل اول در مقابل 

 شوهرانشان/

هاي   تربیت منطبق با فرهنگ مردساالرانه پسران در خانواده مردساالري و پسران نسل دوم
 نسل اول

مردساالري و دختران نسل 
 سوم

مردساالري تربیت دختران مطابق فرهنگ وابستگی و پذیرش 
ها/ تأیید شدن دختران در خانواده در صورت   توسط خانواده

ي دختر در   پذیرش فرهنگ مردساالري/ نگرانی براي آینده
صورت تمرد از فرهنگ مردساالري/ اجراي قوانین 

 مردساالرانه توسط دختر خانواده

  
  ها: میدان مردساالري  تحلیل داده. 5

ي سه نسل مورد استناد، ارائه شـود. نسـل     است توضیحی دربارهها، الزم   قبل از تحلیل داده
کنندگان   کنندگان و شوهرانشان؛ نسل دوم: فرزندان نسل اول (مشارکت  اول: والدین مشارکت

کنندگان. واضح است که هرسه نسـل متعلـق     و شوهرانشان) و نسل سوم: فرزندان مشارکت
رو مسـتند بـه     کننـد و تحلیـل پـیش     زندگی مـی ي دهباالیی است که در شهر ایالم   به طایفه

کد در جدول بـاال   صورت هابه آناز طریق مصاحبه است که خالصه  شده يگردآورهاي   داده
نماید. جمالت تکمیلی   ها زائد می  رو استناد مجدد به داده  بنابراین در مطالب پیش؛ آمده است

  داخل پرانتز متعلق به محقق است.
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  واره  عادت 1.5
آمیـز مـرد     تحمل خشونت مردانه جزئی از زندگی زنانی شده است که شاهد رفتار خشونت

اند. البته درجه این خشونت از مردي بـه مـرد     خانواده، در صورت نارضایتی از شرایط بوده
دیگر متفاوت است و بستگی به ذات و شخصیت مرد و رفتار زن دارد. در مواردي که مـرد  

د بر این است که این خصیصه موروثی بوده و از پدر به پسـر رسـیده   مزاجی تند دارد، اعتقا
مـرور زمـان سـکوت در      اند. به  ي موارد زنان با تندخویی شوهرشان کنار آمده  است. در همه

ي ذهن زنان شده است؛ زیرا در صورت دفـاع از منطـق خـود، بـا       مقابل خشم شوهر ملکه
ها براي حفظ آرامش   اجره شدت یافته است. آناند و مش  تشدید عصبانیت شوهر مواجه شده

اند که در صورت پافشـاري بـر عقیـده      کنند. زنان به این واقعیت رسیده  خانواده سکوت می
خود متضرر خواهند شد و اوج گرفتن خشم شوهر برابر است با شکسته شدن اثاث منزل و 

زندگی به حالت عـادي   کند و  عصبانیت مرد فروکش می ها آنخوردن. با سکوت   حتی کتک
تواند   ي شوهرش حرکت کند، می  سنت رایج، هر زنی که در مسیر اراده بر اساسگردد.   برمی

، برخوردار باشد. پذیرش سبک زندگی مطـابق میـل   شده نییتعي   از آزادي عمل در محدوده
 شده خـارج   شوهر، براي زن عادت شده است؛ بدیهی است تا زمانی که از چارچوب تعیین

هـاي روزمـره بپـردازد. از طرفـی زن خـود را        تواند بدون کسب اجازه به فعالیـت     نشود می
داري و   داند قبل از انجام هر کاري با شوهرش مشـورت کنـد. پـاداش خویشـتن      موظف می

اخالقی و مهربانی شوهر خواهد بود. مردها خود را موظف به مشورت با زنـان    مدارا، خوش
دانند و اگر مشورتی هم باشد از روي احترام به مقام زن است و نه   نمی گیري  قبل از تصمیم

شود و زن موجودي   اعتماد به رأي او. در اذهان اکثر کردها شوهر خداي دوم زن پنداشته می
هاي نسل اول، پدرساالري حاکم است. بر اساس   است. در بیشتر خانواده بردار فرمانمطیع و 

کنند   وار عقاید خود را به همسرشان تحمیل می  اي نسل دوم عادتتربیت مردساالرانه، مرده
  مانند.  هاي خویش باز می  و زنان نیز در شرایط تحمیلی از رسیدن به خواسته

هاي   ، پذیرایی از مردان است، مسئولیتدر خانهوظیفه زنان  مرزوبومبر اساس سنت این 
ـ   شـده  کیتفکي خصوصی و عمومی   حوزه د در انجـام کارهـاي منـزل در    و مـردان مختارن

بین مرد و  کار میتقستغییرات شرایط زن همیشه از منطق سنتی «صورت تمایل شرکت کنند. 
دهنـد.    شان در فضاي عمـومی و میـدان اقتـدار ادامـه مـی       کند. مردان به سلطه  زن پیروي می

  ).46: 2010(بوردیو، » کنند  زنان خود را وقف فضاي خصوصی خانگی می که یدرحال
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ي ریاست مردانه است و عدم همکـاري در    هاي نسل اول بر پایه  تربیت اولیه در خانواده
شـود، بلکـه     ضـعف محسـوب نمـی    تنهـا  نـه طرفه خدمات براي مردان   منزل و دریافت یک

  اي از حاکمیت مردساالرینهادینه شده است.  نشانه
ور در اجتمـاع تـرجیح   کنندگان محیط خانـه را بـه اشـتغال و حضـ      تعدادي از مشارکت

دهند. این ترجیح، به دلیل محدود شدن آزادي آنـان و آزاردهنـدگی انضـباط حاصـل از       می
اشتغال است. ازخودگذشتگی زنان در تطابق بـا شـرایط و مسـائل موجـود و نیـز برخـورد       

کند. زنانی کـه بـه تکـرار      منطقی در عین آرامش با مشکالت و نظرات مخالف نمود پیدا می
توجهی شوهرشان مواجه   با بی کرات بهاند، در زندگی   ها و پرحرفی خود اشاره کرده  هخواست

ي   توجهی، به تکرار سخن به امید اثربخشـی و رسـیدن بـه خواسـته      اند و در اثر این بی  شده
هاي ذکر شده اسـت    عادت ازجملهاند. انطباق با قوانین شوهر و بستگانش   خود عادت کرده

ي شـوهر و    آمـده اسـت. زنـانی کـه بنـا بـه سـلیقه        به وجودکه در اثر تغییرناپذیري محیط 
انـد،    ي شوهر مجبـور بـه تغییـر ظـاهر خـود شـده        هاي حاکم در بدو ورود به خانواده  سنت

از  اند. یکـی   به تغییرات اجباري عادت کرده و همسو با شرایط، تغییر سلیقه داده مرورزمان به
و    کـرده    اش در لحظه بیان آن اشـاره     کنندگان به اصرار خود بر عملی شدن خواسته  مشارکت

  در عین نکوهش این عادت، آن را یکی از علل ایجاد اختالف دانسته است.
هـاي    ي زنـان از البـالي گفتگوهـا، بـه عـادت       هـاي فروتنانـه    عالوه بر استخراج عادت

هـاي زنانـه، دلیـل      طایفه نیز رسیدیم. عدم آگاهی و شناخت دغدغـه  طلبانه مردان این  اقتدار
توجهی شوهر به نیازهاي زن است. بعضی از مردها اوقاتی را بـه همسرشـان اختصـاص      بی

توجهی، باوجود نارضایتی زن، به عـادت همیشـگی تبـدیل شـده       دهند و تکرار این بی  نمی
از طرف شـوهر، صـحبت نکـردن از     طرفهدواست. برقرار نکردن ارتباط کالمی و گفتگوي 

هـاي    عـادت  ازجملـه گذرانـد،    ي عمرش را در خانه می  با زنی که همه   دنیاي خارج از خانه
 ازجملـه اي است که مورد اعتراض قرار گرفته است. نگهـداري از والـدین همسـر      نکوهیده

در صـورت  اي است که از طرف مرد در صـورت رضـایت او و از طـرف زن      سنن جاافتاده
  شود.  ي شوهر (با یا بدون رضایت زن)، عملی می  اراده

ي مردساالري دارند. طبـق    آمیزي با پدیده  اکثریت زنان طایفه دهباالیی، زندگی مسالمت
 عنـوان  بـه واره، زنانی که شوهران بداخالق دارند، ایـن بـدخلقی را     تعریف بوردیو از عادت

اند. در زمـان بـروز خشـونت، بـا درك و دریافـت دنیـاي         جزئی از ساختار زندگی پذیرفته
بخـش دسـت     گزینند تا به نتـایج رضـایت    ، سکوت را برمیمثل به مقابلهي جا بهمردساالري، 



 133   شهیندخت پاکزادو سیدخدایار مرتضوي 

یابند. در ذهن زنان این طایفه تصویر یکدستی از استبداد رأي مرد خانواده ایجاد شده است 
. زنان با عمل در ساخت مردسـاالرانه،  کننده و اجتماعی شده است  که ساختاري شده، متحد

و عالئق خود و انطبـاق بـا شـرایط، بـه      قیسالاند و با تغییر   مدارا را سبک زندگی قرار داده
هاي   عادات به انطباق با الزامات و محدودیت«اند.   عامل تعمیم و تکثیر این پدیده تبدیل شده

  ».دیو)به نقل از بور 72: 1389اجتماعی گرایش دارند (برت، 
  
  هژمونی در میدان مردساالري 2.5

هاي نسل اول، انتخاب همسـر توسـط دختـر از روي عالقـه و بـدون رضـایت         در خانواده
شده حرکت کنـد، بـا مشـکالتی      مسیر تعیین برخالفها، نکوهیده است. دختري که   خانواده

از مـوارد   شـود. در بسـیاري    سـختی مواجـه مـی    هرگونهنظیر طرد شدن یا اجبار در تحمل 
ها تنها بر اساس تصمیم والدین و بدون رضایت دختر صورت گرفته و گاهـاً همسـر     ازدواج

هـاي اجبـاري، زنـان را از زنـدگی       از کودکی توسط والـدین انتخـاب شـده اسـت. ازدواج    
دور کرده است. زنان نسـل دوم، در بـدو ورود بـه زنـدگی مشـترك مجبـور بـه         آلشان  دهیا

اند. ایـن سـبک زنـدگی آنـان را از       ي شوهر بوده  ی در مجاورت خانوادهخانگی یا زندگ  هم
خواسـته یـا    هـم   محروم کرده است. زندگی مختلط و نزدیک بـه  دلخواهشانداشتن زندگی 

خانگی، جز اتـاق محـل     هاي خانواده شوهر شده است. در هم  ناخواسته باعث بروز دخالت
ه و زن جـوان در اسـتفاده از امکانـات، بـا     سکونت زوج، مابقی لوازم زندگی، مشترك بـود 

محدودیت روبرو بوده است. زندگی جمعی در لواي سـنن حـاکم، اختیـار را از نـوعروس     
سلب نموده و همرنگی با نظر جمع الزمه بقاء بوده است. محدودیت در پوشش طبق سلیقه 

  ي شوهر از ملزومات زندگی مشترك محسوب شده است.  خانواده
هاي مادرشوهر، عروس جوان را مجبور کرده تـا در    ي شوهر و نامهربانی  دخالت خانواده

ي خـود تـرجیح     ي شوهر را به خانواده  شرایط حساس، براي جلوگیري از اختالف، خانواده
شـده؛    دهد؛ مشارکت شوهر در انجام وظایف مشخص شده بـراي زن، مـذموم قلمـداد مـی    

تنظیم و عـروس جـوان موظـف بـوده در        انوادهي پدرشوهر یا پسر ارشد خ لهیوس بهقوانین 
مشـی    زندگی کند؛ طبق سنن مرسـوم، بـراي عـروس جـوان خـط      شده مشخصچارچوب 

  شد.  می تعیین
دلیـل    هاي نسل اول، ادامه تحصیل یا اشـتغال عـروس، (بـه     در خط فکري بیشتر خانواده

و پدرشوهر، گاهـاً پـدر    جلوگیري از برخورد با نامحرم)، ناپسند بوده است. عالوه بر شوهر
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شـد. در صـورت تمایـل      هاي شغلی مختلط یا مردانه می  نیز مانع از ورود دخترش به محیط
رسـید. پـس از احـراز شـرایط اشـتغال،        پدر و پدرشوهر، نوع شغل باید به تأیید شوهر می

سنگینی و اختالط وظایف کار و خانه حس شده کـه بـا عـدم همکـاري شـوهر، زن را بـه       
  داري ترغیب کرده است.  خانه

که بنایش بر نوع جنس نهاده شده، دختران موظـف بـه   ي ا  درخالل تجربه نظم اجتماعی
یا حتی طبیعـی  به آنان عادي و  که رندیپذ یمرا ی اند و اصول دیدگاه مسلط  رعایت این نظم

سـاز اسـت، تلقـین      برایشـان سرنوشـت   درواقـع طور که هست و   بودن نظم اجتماعی را، آن
هـا    از آن هرحـال  بـه اي کـه    هـاي شـغلی    هاي تحصیلی یا موقعیت  از دوره جهیدرنتکند و   می

هایی که بـه هـر جهـت مقدرشـان اسـت روي        گردانند و به مشاغل و دوره  روي می طردند
شـوند، عمـدتاً از کنتـرل      آورند. این اصول، وراي وجدان و گفتار، از این به آن منتقل می  می

  ).47: 2010مانند (بوردیو،   می به دورآگاهانه و همچنین از تغییر و تصحیحات 
اندازه مرد خانواده هرکند.   ي آزادي زن را شوهر تعیین می محدودهدر میدان مردساالري، 

در و حضـور   وآمـد  رفـت تر است. میزان آزادي در   ي آزادي زن وسیع  تر باشد، دایره  منعطف
تمایل مرد، زمـان   در صورتاجتماع و یا نوع پوشش به چگونگی اراده شوهر بستگی دارد. 

ي زن و مهیا بـودن چـاي و غـذا همـراه باشـد. زنـی کـه        خدمتگزارحضور در خانه باید با 
شود. مطابق این میدان، حوزه خصوصی مخـتص زن    شکنی کند گناهکار محسوب می  سنت

 کـه  نیـ اي خصوصـی، بـا توجـه بـه       حوزه«به نظر بوردیو  و حوزه عمومی از آن مرد است.
سیاسی است که خانواده مدرن  –محصول یک کار طوالنی برساختن و ایجاد کردن حقوقی 

ي آن است، یک امر همگانی است. نگـرش عمـومی در نگـرش مـا نسـبت بـه امـور          ثمره
سیاست انتخـاب محـل   ترین رفتارهاي ما، از قبیل   خانوادگی عمیقاً درگیر است و خصوصی

» هاي همگـانی وابسـته اسـت     تر از آن، سیاست خانواده، خود به فعالیت  مسکونی و مستقیم
  ).195ب:  1393(بوردیو، 

مخالف میلش) بپذیرد و از حـق   هرچندزن موظف است عقاید و تصمیمات شوهر را (
ر بـه  هـاي محکـم و پابرجـا، لـزوم نزدیکـی محـل زنـدگی پسـ          سنت ازجملهخود بگذرد. 

ي زنـدگی    کننده  آفرین و تلخ  ي خود است (سنتی که در بیشتر مواقع براي زن مشکل  خانواده
هاي بارز مردساالري، استبداد رأي مرد خانواده است. تصمیم او (درست یـا    است). از نشانه
آمـوزد؛    شود. صبر و سکوت بر خشم شوهر را میدان مردساالري به زن مـی   غلط) عملی می

  العمل، عواقب ناخوشایندي در انتظار خواهد داشت.  در صورت عکس چراکه
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هایی است. اولین ویژگی آن ساختاریافتگی مناصب   بوردیو داراي ویژگی موردنظرمیدان 
هـاي تحمیلـی و از پـیش      هاست. نماد این ویژگی در میـدان مردسـاالري، ازدواج    و جایگاه

ین ویژگی، گرایش به استراتژي حفـظ قـدرت و   است. دوم   توسط مردان خانواده شده نییتع
اقتدار است که در اینجا با منع زنان از ادامه تحصیل یا اشتغال بروز یافته است. مردان با تنگ 

اند.   انداز زنان به خانه و خانواده، قدرت و اقتدار خویش را دائمی کرده  ي چشم  کردن گستره
ادي است. مردان با استبداد رأي و عمل، ارکـان  سومین ویژگی، اشتراك مقتدران در منابع بنی

میدان مردساالري  تیاقتدارشان موجودکنند و با تحکم   خانواده را مطابق میل خود حفظ می
که شرط ورود بـه میـدان، بـه     است نیابوردیو  ازنظربخشند. چهارمین ویژگی   را تداوم می

ها سبب اخراج از بازي   آنرسمیت شناختن مسائل مطرح و خطوط قرمزي است که گذر از 
هـاي آغـازین، زنـدگی در مجـاورت       شود. در میدان مردساالري، زنان مجبورند در سال  می

خانواده شوهر را بپذیرند و تالش براي گذر از این خط قرمـز، بـه متالشـی شـدن زنـدگی      
  انجامد.  می مشترکشان
کننـد. یکـی از مـوارد      خـود را در میـدان مردسـاالري سانسـور مـی      قیـ موردتحقزنان 

ي شـوهر،    ي در بدو ورود به زندگی مشترك، سکوت در جمع فامیـل خـانواده  خودسانسور
براي جلوگیري از تنش و کـم کـردن حساسـیت اطرافیـان بـوده اسـت. روابـط زناشـویی،         

ي شـوهر    و امور روزمره زن و شوهر به دلیل همخانگی یا همسایگی با خانواده وآمدها رفت
هـاي نسـل اول بـه مشـکل       کنندگان با خـانواده   ست. در مواردي که مشارکتمحدود شده ا

و    شان را حفظ کـرده   اند، براي کسب رضایت همسر و جلوگیري از اختالف، رابطه  برخورده
انـد. مـثالً پوشـش      ي شوهر سازگار نمـوده   با نادیده گرفتن مسائل، خود را با اصول خانواده

اند و براي جلوگیري از گوشزد، نظر شـوهر را    شوهر تغییر دادهخود را مطابق سنت خانواده 
  اند.  اجرا کرده وکاست کمبدون 

مورد بعدي خودسانسوري در مقابل شوهر است. زنان نسل دوم (همچـون زنـان نسـل    
کننـد. (خشـونت     شود، گذشت و سکوت اختیار مـی   اول)، زمانی که همسرشان عصبانی می

کاهش یافته است). این سکوت به دلیـل تـرس    مرورزمان بهوده و زندگی زیاد ب لیاوامردان 
و عصبانیت شوهر است. زنان با تطبیق خود با اخالق شـوهر، از حـق    جروبحثاز تشدید 
را با نادیده گرفتن  رفته ازدستبه آرامش  تر عیسرگذرند و رسیدن   می مثل به مقابلهخود براي 

ه عصبانیت شوهر بـه دلیـل تـرس از او، گاهـاً بـه      کنند. در لحظ  هاي خود محقق می  خواسته
انـد کـه شوهرشـان      آورند، زیرا ایـن واقعیـت را پذیرفتـه     محبت دروغین و اطاعت روي می
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کنند   است. این زنان براي جلوگیري از بروز خشونت، در سخن گفتن احتیاط می ریرناپذییتغ
مسرشـان، از مطـرح کـردن    کنند تا رسیدن زمان مناسب بـا توجـه بـه روحیـه ه      و سعی می

پذیرند، زیرا توان تغییر   غیرمنطقی می هرچندخواسته خود بپرهیزند؛ نظر و تصمیم شوهر را 
دهنـد و بـراي حفـظ آرامـش، اخـالق او را        آن را ندارند. شوهرشان را به خود ترجیح مـی 

یا از عواقب  کنند، زیرا  هاي مهم دخالت نمی  گیري  پذیرند. در تصمیم  که هست می گونه همان
شود. خودسانسوري بعدي به خاطر   ترسند یا به نظرشان ترتیب اثر داده نمی  گیري می  تصمیم

گذرند و در مقابل مشکالت صـبر    کنند، از خود می  مادر بودن است. خود را فداي فرزند می
را  کنند. خودسانسوري آخر براي حفظ خانواده است. مادران نسل اول، دخترانشان  پیشه می

کنند. اکثـر زنـان نسـل دوم در صـورت بـروز        به سرپوش گذاشتن بر مشکالت ترغیب می
 تـر  مهـم شوند (زیرا حفـظ خـانواده     زندگی، از طرف خانواده خود حمایت نمی اختالف در

پوشی از   کنند و با چشم  است). این زنان با تحمل شرایط نامناسب، خود را وقف خانواده می
، گذشتشـان نیتر بـزرگ دهنـد.    واده را از خطر متالشی شـدن نجـات مـی   هایشان خان  خواسته

گذشت از عالئق شغلی و تحصیلی در آغاز زندگی مشترك، به خاطر مخالفت شـوهر بـوده   
  که به انسجام خانواده منجر شده است.

شـود،    طبق تعریف بوردیو از سانسور میدان، زن جوان که در میدان مردساالري وارد می
ي اوسـت کـه اختیـار      گیرد. این شـوهر و خـانواده    ر یک ساختار خاص قرار میبالفاصله د

شود. میدان مردساالري   شود یا نمی  دهد؛ براي او اعتبار قائل می  دهد یا نمی  سخن را به او می
کند تنها آنچـه را    کند و او را مجبور می  خواهد بگوید سانسور اعمال می  در مورد آنچه او می

داند به زبان آورد. اولین خودسانسوري زن جوان در بدو ورود به زندگی مشترك   مناسب می
ســروته  اش یزنــدگي شــوهر اســت. زن مجبــور اســت بــراي تــداوم   در مقابــل خــانواده

در آورد. دومـین   شـده  نیـی تعهـایش را بزنـد و خـود را بـه شـکل قالـب از پـیش          خواسته
و شـبیه شـدن بـه شـوهر و پـذیرش       یازخودگذشتگخودسانسوري در مقابل شوهر است. 

ي بقاي زندگی است. سومین خودسانسوري پس از مادر شـدن رخ    اخالق و رفتار او الزمه
ي خودسانسورکند و به   دهد. زن براي دور نشدن از فرزندان، شرایط سخت را تحمل می  می

هـایش    براي حفظ زندگی مشترك و خانواده از بسـیاري از خواسـته   تیدرنهادهد.   ادامه می
  شود.  دور می
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  مبارزه در میدان مردساالري 3.5
توانند به پیروزي   ؛ تنها در صورتی میاند انیعري   زنان در میدان مردساالري ناتوان در مبارزه

د. در این نوع مبارزه سـعی  را در پیش گیرن میرمستقیغاي نرم، در لفافه و   نائل آیند که مبارزه
ي دوستانه، طرف صحبت متقاعد شود. تالش براي تغییـر فکـر شـوهر از      شود با مباحثه  می

هـاي نسـل اول از دیگـر      طریق به تصـویر کشـیدن عواقـب مردسـاالري در بـین خـانواده      
ي نرم است. دفاع از خود در مقابل کتک خوردن در طـول زمـان و کنتـرل      هاي مبارزه  روش

ــا تغییــر    شــم شــوهر از موفقیــتخ هــاي پاســخگویان بــوده اســت. البتــه کنتــرل خشــم ب
هاي زن حاصل شده است. در بسیاري از موارد ناتوانی در مبارزه عیـان اسـت.     العمل  عکس

اي جز جـدایی نـدارد و در     ها نتیجه  دانند مبارزه براي رسیدن به خواسته  ها می  کننده  مشارکت
در رابطه پدید خواهد آمد؛ به ناتوانی خـود در تحقـق ایـده خـود      صورت پافشاري، تشنج

هـاي حـاکم     ي سـاختار مردانـه جامعـه و سـنت      و اجبار در کوتاه آمدن را زاییـده  اند واقف
ي   توان هژمونی خـانواده   ناتوانی زنان در تغییر شرایط نامناسب را می لیدالدانند. یکی از   می

تـر    اند. مهـم   ي شوهر حرکت کرده  ها، زنان در مسیر اراده  ناتوانیشوهر ذکر کرد. به دلیل این 
از علل ناتوانی، عدم تمایل به مبارزه به دلیل الگوبرداري از مادران و زنان نسل اول و تربیت 

  خانوادگی است.
کوشد حق ورود بـه    ، میوارد تازهبر اساس تعریف بوردیو از مبارزه در میدان، زن جوان 

کننـد از انحصـار دفـاع      اش)، تالش مـی   اما اقتدارطلبانی (شوهر و خانواده؛ یدا کندمیدان را پ
فهماند که در صورت مبارزه   کرده و زمینه رقابت را از بین ببرند. میدان مردساالري به زن می

آشکار و پافشاري بر نظر خود، باید به طالق و جدایی بیندیشد. پیروز میدان مبارزه در اکثـر  
اش هستند؛ زیرا با انحصار خشونت مشـروع (اقتـدار در خـانواده)، بـه       رد و خانوادهموارد م

دهنـد. علـت اینکـه در بسـیاري از مـوارد زن در تحقـق عقایـد و          ریاست خود ادامـه مـی  
تصمیمات خود ناتوان است، ساختار مردانه جامعه و خانواده اسـت کـه زن را بـه پـذیرش     

مبـارزه   اماازآنجاکهه با اساس این ساختار ممکن نیست کند. اگرچه مبارز  شکست مجبور می
کننـد از    آورند و سعی می  دائمی، موتور میدان است، زنان به مبارزه پنهان و تلویحی روي می

هاي خود نزدیک شوند یا   زا به خواسته  طریق برقراري ارتباط دوستانه و کنترل عوامل التهاب
  ي عمل بپوشانند.  جامه ها آنبه 
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 ساختمان ذهنی 4.5
شـوندگان بـه سـاختمان ذهنـی مـردان، زنـان و جامعـه          اظهارات مصـاحبه  لیوتحل هیتجزبا 

  رسیدیم. موردنظر

 ساختمان ذهنی مرد 1.4.5

العقـل    کننـدگان، مـرد زن را جـزء امـوال خـود و نـاقص        طبق توصیف تعدادي از مشارکت
نظـر خـود را عملـی     تیـ درنهادهـد و    پندارد (مشورت با زن را از سر احترام انجام می  می
کند)، همچنین معتقد است هنگام مراجعـه بـه منـزل، زن بایـد حضـور داشـته و از وي         می

پنـدارد و بـا داشـتن حـس       پذیرایی کند. مرد خود را خداي خانه، بر حق و عقـل کـل مـی   
دانـد. مـرد مایـل اسـت همسـرش        ریاست، حقوق اجتماعی خود را مقدم بر حقوق زن می

طابق عرف و سنت جامعه لباس بپوشد و پوشش سنتی را براي در امـان مانـدن از حـرف    م
گـذارد). همچنـین       پسندد (جایی که در معرض قضاوت قرار نگیرد، زن را آزاد مـی   مردم می

داري و   تـر از وظـایف خانـه     هـاي اقتصـادي و مـدیریتی وي سـنگین      معتقد است مسئولیت
  داري زن است.  بچه

  اختمان ذهنی زنس 2.4.5
ي روابـط سـلطه و تسـلیم شـدن بـه روابـط         یکی از نتایج خشونت نمـادین تغییـر چهـره   

ي عـاطفی  افسـونگر منشی یا به جذابیتی اسـت کـه     آمیز، تغییر شکل قدرت به بزرگ  محبت
هـاي تحقیـق، سـاختمان ذهنـی زنـان، بـه         ). بر اساس یافتـه 254ب:  1393است (بوردیو، 

، »تفـریح «، »اشـتغال «، »چگونگی پذیرش مردسـاالري «، »خشونت«، »ررضایتمندي از شوه«
از  قیموردتحقاست. اکثر زنان  میتقس قابل»رضایت از زن بودن«و » مقصر قلمداد کردن خود«

شوهرشان رضایت دارند. این رضایت با دوست داشـتن، اعتمـاد و سـپردن زمـام امـور بـه       
و جایگاه زن و اذعان به تأثیر مثبت شوهر  شوهر، احترام به مقام مرد در مقابل حفظ حرمت

ي ازدواج و  واسـطه  بـه است. رضایت از داشـتن زنـدگی مسـتقل     مشاهده قابلبر افکار زن، 
اظهـارات ثبـت شـده     ازجملهي شبیه شدن به شوهر در طول زندگی  واسطه بهزندگی موفق 

از والدین زن توسـط  اند (مانند توجه و نگهداري   است. زنانی که از شوهر خود محبت دیده
تر دیدن   آورند. سنگین به دستکنند تا رضایت همسر را   شوهر)، با قدردانی قلبی، تالش می
 کننـدگان  مشـارکت هـاي زنانـه نیـز در سـاختمان ذهنـی        وظایف مردانه نسبت به مسئولیت
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کـه   اسـت  نیـ اي خشـونت شـوهران، حـاکی از      درباره شده انیباست. اظهارات  توجه قابل
خشم شوهر در منزل تأثیر دارند. پاسخگویان معتقدند عصبانیت  برشدتهاي اجتماعی فشار

کنـد.    عدم تسلط بر اعصـاب بـروز مـی    لیبه دلشوهر ذاتی نیست بلکه در شرایط خاص و 
شـوند (زیـرا     کنندگان در حین بروز خشم و کتک خوردن از شوهرشان متنفر نمـی   مشارکت

ــد شوهرشــان دوستشــان   ــن عصــاطمینــان دارن ــل دارد و ای ــل قاب بانیت گذراســت و دالی
  دارد). توجیه

هاي آنـان از منزلـت مـرد      توصیف کنندگان مشارکتنمود پذیرش مردساالري در اذهان 
خـداي دوم بـودن،    ازجملـه انـد.    به زبان خود برتري مقام مرد را تأیید کـرده  هرکداماست. 

داشتن مرد، طرفـداري از مردسـاالري،   داشتن جایگاه برتر در خانواده و اجتماع، لزوم جذبه 
مندانه از شوهر و لـزوم تـداوم فرهنـگ مردسـاالري بـراي تربیـت درسـت          تبعیت رضایت

راه و از آفـات    فرزندان (به این معنا که جذبه، فرمانروایی و تربیـت پـدر، فرزنـدان را سـربه    
گیـري    تصـمیم  تـر بـودن و    ، عاقـل ذکرشـده هاي   کند). از دیگر توصیف  جامعه محافظت می

ي نهایی شوهر عملی شده و بارأهاي مهم خانواده   تر مرد است. به نظر ایشان، تصمیم  درست
گیـري خـود و     اعتمادي به تصـمیم   ، بیطرفه کرسد. نتیجه این اعتماد ی  به نتیجه مطلوب می

  گوید:  می باره نیدراسپردن زمام امور به شوهر است. بوردیو 
اي بیـان کننـد،     کـه عقیـده   -مجازنـد  فقـط  نـه –کننـد مجبورنـد     مردان قویاً حـس مـی  

کننـد و بـا آزادي     زنان هیچ نیاز و اجبـاري بـه اظهـار عقیـده حـس نمـی       که یدرصورت
توانند این وظیفه را به دیگري محول کننـد یـا بـه عبـارتی وکیـل بگیرنـد         تري می  بیش

  ).554الف:  1393(بوردیو، 

ضـایت شـوهر قبـل از انجـام هـر کـاري و پـذیرش        ها، بـه لـزوم جلـب ر     در مصاحبه
نظر وي اشاره شده است. این پذیرش بنا بر عشق به زندگی، جلب محبـت و   دوشرطیق یب

اي از تـالش    احترام به مقام برتر اوست. عالوه بر اینکه وجود نظم و ترتیب در خانه، نشـانه 
آفرینـد. از    ایت مـی براي جلب رضایت شوهر است، پذیرایی از وي نیز، براي زن حس رض

هاي بارز پذیرش مردساالري، سخت پنداشتن عذرخواهی براي شوهر بـه دلیـل مـرد      نشانه
ي  واسـطه  جروبحثبـه بودن و طبیعی توصیف کـردن غـرور مردانـه و کوتـاه نیامـدن هنگـام       

؛ جنسیت برتر اوست. دالیل متفاوت دیگري نیز براي پذیرش مردساالري ذکر شـده اسـت  
یل به رجوع به خانواده خود در صورت اختالف با شوهر، به دلیـل نامناسـب   مانند عدم تما
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بـودن اخـالق و طـرز فکـر والـدین سـالمند خـود و         تحمل رقابلیغبودن جو خانه پدري، 
  والدین از دخترشان در صورت بروز اختالف در زندگی زناشویی. تیحما عدم

ري را به دلیـل راحتـی و نداشـتن    دا  شوندگانی که با اشتغال مخالف بودند، خانه  مصاحبه
هـا،    دادند. به نظر ایشان تداخل مسئولیت  مسئولیت مضاعف به کار بیرون از خانه ترجیح می

ي تفریحـات    زند. زنـانی کـه دربـاره     کند و نظم زندگی را به هم می  آرامش زن را سلب می
تفریحـات دوسـتانه و   تواند در صورت تمایـل    مجردي نظر داده بودند، معتقد بودند مرد می

تضمین سالمت دوستان و محیط تفریح. در مقابل از  شرط بهبدون خانواده داشته باشد. البته 
گذشتند. آخرین نمود پذیرش ذهنی مردساالري نـزد    تفریحات خود به خاطر مادر بودن می

 کنندگان، مقصر قلمداد کردن خود در بروز مشکالت است. این ویژگی با عبـارات   مشارکت
مشابه بیان شده است. مقصر دانستن خود به دلیل داشتن روحیـات متفـاوت بـا شـوهر کـه      

میل شوهر انجـام   برخالفشود؛ عذاب وجدان در مورد کارهایی که   منجر به ایجاد تنش می
شده است (مانند شاغل شدن و ادامه تحصیل). مقصر دانستن خود در بروز برخی مشکالت 

(مانند ورشکستگی). مقصـر دانسـتن خـود بـراي بـروز یـا        که براي شوهر پیش آمده است
  ها.  شدت گرفتن خشم شوهر و حق دادن به او در بیشتر جروبحث

هاي مثبت ساختمان ذهنی زنان، رضایت از زن بودن است. ایـن رضـایت بـه      از ویژگی
دلیل رضایت از زندگی زناشویی، رضایت از جایگاه خود در خانواده، رضایت از اشراف بر 

ي تقدیر اجباري و رضـایت   واسطه بهي زندگی   امور داخلی منزل، رضایت از مسیر طی شده
از فداکاري براي خانواده است. از طرف دیگر، این رضایت به دلیل سخت دیـدن مردانگـی   

تر پنداشتن مدیریت مردانه است. به نظر ایشـان، جایگـاه زن در خـانواده واالسـت و       وقوي
مـرد بـودن نیسـت، بلکـه زنـدگی هرچنـد مرفـه، بـدون وجـود زن           بـه  تنها نهبزرگ بودن 

  است. ارزش  بی

  ساختمان ذهنی جمعی 3.4.5
ي خـود، مقبـول جامعـه و      ي پسر پس از ازدواج با خـانواده جوار هممطابق با ذهن جمعی، 

ي با خانواده زن، نامتعارف و نکوهیده است. استبداد رأي مردها به دلیـل حاکمیـت   جوار هم
ردساالري است (در صورت تغییر فرهنگ، اقتـدار مردانـه نیـز تغییرپـذیر اسـت)؛      فرهنگ م

هاي سنت از طرف زنان، از روي عالقه و الزام است؛ آزادي عمـل بیشـتر     رعایت چارچوب
ي تفاوت جنسیتی است؛ حق حاکمیت مردها   مرد نسبت به زن در خانواده و اجتماع، زاییده
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ه است؛ حاکمیت مردها به دلیـل ضـعف شخصـیتی و    تاریخی و سنتی تثبیت شد صورت به
؛ حق حاکمیت مردها، با نوع حکومت حاکمان وقت ارتباط مسـتقیم  هاست زنفیزیولوژیکی 
در جوامع مدرن، مسئول اصلی ساختن مقوالت رسمی که «گوید:   می باره نیدرادارد. بوردیو 

اسـت؛ دولتـی کـه     شـوند دولـت    ها بر اسـاس آن مقـوالت، سـاختاري مـی      مردم و ذهنیت
هاي اقتصادي و اجتماعی در پـی آن اسـت کـه      ي تدوین قوانین متناسب با واقعیت لهیوس به

ی خانوادگی را تسهیل کند و کسانی را کـه قادرنـد بـا ایـن شـکل      ده سازمانبرخی اشکال 
همنوایی منطقی و همنـواگرایی اخالقـی    ؛ وقرار دهد تیموردحمای تطبیق کنند، ده سازمان

(همرنگ جماعت شدن منطقی و همرنگ جماعت شدن اخالقی) را با تمامی وسایل مـادي  
  ).193ب:  1393(بوردیو، » و نمادینکه در اختیار دارد، تشویق کند

مطــابق تعریــف بوردیــو از ســاختمان ذهنــی، اکثریــت مــردان ایــن طایفــه مجهــز بــه  
هـا همسرانشـان را ادراك و     انـد کـه بـا آن       ي ذهـن شـده    ريِ ملکـه هاي مردسـاال   طرح  رشته

 شـان یعملکردهااز طریق همین طرح ذهنی (مردساالري) است که  ؛ وکنند  گذاري می  ارزش
را فهـم و   ها آنمانند استبداد رأي، برتر دیدن و عقل کل پنداشتن خود و ... را تولید کرده و 

و  افتـه ی تجسمذهنی زنان نیز همان ساختارهاي مردساالري  کنند. ساختمان  گذاري می  ارزش
شـان دارنـد و از     ي ذهن شده است. این زنـان جایگـاه واحـدي در جهـان اجتمـاعی       ملکه

مانند رضایت از همسر، انتساب خشونت همسر به ؛ ساختمان ذهنی مشابهی نیز برخوردارند
مقصر قلمداد کردن خـود در زمـان   ، پذیرش مردساالري و کنترل رقابلیغعوامل اجتماعی یا 

بروز مشکل، گذشتن از حق اشتغال و تفریح و رضایت از زن بودن در عین زندگی در لواي 
مردساالري. سـاختمان ذهنـی جمعـی نیـز همـان اسـت کـه طـی فراگـرد تـاریخ جمعـی            

ي مـرد پسـندیده و     شده است و مطابق آن زنـدگی زوج در کنـار خـانواده    وپرداخته ساخته
هـا الزامـی اسـت، حاکمیـت مردهـا        یا اینکه عمل بـه سـنت   ؛ وآن نکوهیده استبرعکس 

ي  واسـطه  بـه تاریخی و سنتی باید پذیرفتـه شـود، قـدرت عمـل و آزادي مردهـا       صورت به
گویـد ایـن     که بوردیـو مـی   گونه همانو شرایط جامعه باید بیشتر باشد و ... .  ها آنجنسیت 

  .ریپذ انتقال ساختمان ذهنی هم ماندگار است و هم
  
  بازتولید فرهنگ مردساالري 5.5

خانواده در حفظ و تداوم نظم اجتماعی، در بازتولید نقش مهمی بـازي  «بوردیو معتقد است 
شناختی، بلکه بازتولید اجتماعی، یعنـی در بازتولیـد سـاختار      بازتولید زیست فقط نهکند؛   می
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). فرهنـگ مردسـاالري در   189 ب: 1393(بوردیـو،  » فضاي اجتمـاعی و روابـط اجتمـاعی   
هاي نسل اول حاکم است. در این نسـل، مادرشـوهر نقـش محـوري امـا پنهـان در         خانواده

را در ارتباط بـا شـوهر خـویش نیـز       ها دارد. عالوه بر انتقال به نسل بعدي، آن  اجراي سنت
پسـران  ي   کند. انتقال فرهنـگ توسـط نسـل اول، از طریـق تربیـت مردسـاالرانه        اجرایی می
ها یـا همـان     گیرند). عروس  آن دختران نیز تحت آموزش قرار می تبع بهگیرد (که   صورت می

کننـد؛    قانون تغییرناپذیر به فرزندان القاء می صورت بهدختران نسل دوم، جایگاه برتر پدر را 
 تیاو شـکا ي پدر حتـی در غیـاب     طلبانه  دهند از رفتارهاي اقتدار  مثالً به فرزندان اجازه نمی

کنند. تثبیت مردساالري با اختصاص جایگاه برتر به گفتار و کـردار مـرد خـانواده صـورت     
گیرد. پذیرش و اجراي فرهنگ مردساالرانه توسط مـادران بـه دلیـل تبعیـت از عـرف و        می

شود. به ایـن    هاي حاکم است. این فرهنگ توسط مادر به دختران نسل سوم منتقل می  سنت
کنند و شرط تأیید شدن دختران، پذیرش و   ن را وابسته به مردها تربیت میصورت که دخترا

شوند (نگرانی   ي نگرانی والدین می  کنند مایه  اجراي این فرهنگ است. دخترانی که تمرد می
  که ممکن است گزینه مناسبی براي انتخاب شدن و ازدواج نباشند). جهت نیازا

یابد. بر اساس تعریف بوردیو،   هنگ قوام و تداوم میمیدان مردساالري با بازتولید این فر
ي توزیع فرهنگ مردساالري و از طریـق آن    نهاد آموزشی، به بازتولید نحوه عنوان بهخانواده 

هاي نسل اول، نـوعی    کند. خانواده  ي اجتماعی کمک می  به بازتولید ساختارهاي مردساالرانه
مانند راهبردهاي وراثت و جانشینی کـه از طریـق   ؛ دارند تشانیموجودمیل به جاودان کردن 

گیرد و راهبردهاي تربیتـی کـه دختـران را مطیـع و       ي پسران صورت می  تربیت مردساالرانه
  کند.  وابسته به مرد تربیت می
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 تصویر: میدان مردساالري (برگرفته از متن)
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  گیري . نتیجه6
یابی به ارزیـابی آنـان از زنـدگی در زیـر       دست هدف مقاله فهم نگاه زنان به اقتدار مردانه و

ي تحقیق کیفی است. براي نیل به این هدف، تعدادي از زنان طایفـه    لواي مردساالري برپایه
هـاي الزم    عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه عمیق، داده  دهباالیی در ایالم به

و براي درك سبک زنـدگی مردمـان    لیوتحل هیتجزها به روش کدبندي   آوري شد. داده  جمع
این طایفه از نظریه بوردیو استفاده شده است. این چارچوب نظري، مبنایی منطقی براي فهم 

دست آمده، زنـان    کننده فراهم آورد. طبق نتایج به  پذیرش اقتدار مردانه توسط زنان مشارکت
کنند کـه قـوانین خـاص      زندگی میطایفه دهباالیی در شهر ایالم، در یک میدان مردساالري 

ورود به آن باید اصول و قواعـد   محض بهواردان   خود را دارد. اولین قانون این است که تازه
گیري آشکار بـا قـوانین سـازگار      حاکم بر میدان را بپذیرند و خود را بدون اعتراض و جبهه

ي وضع موجـود اسـت. دومـین    وچرا چون یبسازند. شرط ماندگاري در این میدان پذیرش 
طـور    شـود و بـه    ملکه ذهن افـراد مـی   خود خودبهقانون اجراي قواعد مردساالرانه است که 

گردد. سـومین قـانون، خودسانسـوري و گذشـت از       طبیعی در اعمال و رفتارشان جاري می
مین ها در مغایرت با قوانین میدان باشـد. چهـار    هاي خود در جایی است که خواسته  خواسته

اي بـه    قانون عدم وجود مبارزه آشکار و ملموس در مقابل مردسـاالري اسـت. تنهـا مبـارزه    
رسد که پنهان، در سایه و درازمدت باشد. پنجمین قانون، وجـود سـاختمان ذهنـی      نتیجه می

منطبق بر اصول مردساالرانه است. این ساختمان ذهنی، مردان را اقتدارطلب و زنان را تـابع  
کنـد.    هاي مردساالري را در جامعه پاسداري مـی   ساختمان ذهن جمعی نیز آموزه سازد و  می

ششمین و آخرین قانون میدان، بازتولید فرهنگ مردساالري از طریق تربیت و نهاد خـانواده  
شـود.    هاي بعـدي مـی    است. این قانون سبب تداوم تاریخی مردساالري و انتقال آن به نسل

و بـا     این میدان زنان طایفه مذکور، با فرهنگ مردساالري عجین شدهها و قوانین   طبق آموزه
 کننـده  متعادلنکوهیده نیست بلکه الزمه و  تنها نهاند. مردساالري نزد آنان   آن سازگاري یافته

انـد، امـا در کـل از      آمیز به گالیه از مردان پرداخته  اگرچه در مواردي شکوه ؛ وزندگی است
کنند. بـدیهی اسـت کـه ایـن       ایت دارند و احساس خوشبختی میزندگی و همسر خود رض

  تحقیق موردي بوده و توان تعمیم به سایر طوایف ایالم را ندارد.
  

  ها نوشت پی
 

رو و هرساله نیـز نسـبت بـه     خودکشی در ایالم با روند صعودي روبه 1380و  1370 طی دو دهه .1
). طبـق  73485: 1390/ 1/ 23(فـرارو،   درصـدي مواجـه بـوده اسـت     30سال قبـل، بـا افـزایش    

 



 145   شهیندخت پاکزادو سیدخدایار مرتضوي 
 

استان کشور در مقوله خودکشی استان ایالم است که نـرخ   نیتر یبحران، 1391ها در سال   بررسی
. اسـتان ایـالم عمـالً    باشد ی) م4.5بوده که شانزده برابر نرخ کشوري ( 71.9اقدام به خودکشی آن 

  ).  421833: 1395(ایلنا،  باالترین نرخ خودکشی در جهان را دارا است
  
  نامه کتاب

، جلـد اول، تهـران: کیهـان،    هاي کـاربردي تحقیـق    روش)، 1382ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (
  چاپ اول.

، مترجم: ابراهیم افشار، تهـران: نشـر نـی.    مبانی پژوهش کیفی)، 1394استراوس، انسلم و کربین، جولین (
  چاپ چهارم.

 –، فصلنامه فرهنگی داري  تفسیري نقش خانهمطالعه )، 1394منش، اعظم و صادقی فسایی، سهیال (  بدري
  .59-87، صفحات 31تربیتی زنان و خانواده، سال دهم، شماره 

  ، مترجم: محمد خانی، تهران: رخداد نو، چاپ اول.شناسی  هاي جامعه  نظریه)، 1389برت، پاتریک (
ن چاوشـیان، تهـران:   ، متـرجم: حسـ  هاي ذوقـی   تمایز: نقد اجتماعی قضاوتالف)،  1393یر (  بوردیو، پی

  ثالث، چاپ سوم.
، مترجم: مرتضـی مردیهـا، تهـران:    نظریه کنش: دالیل عملی و انتخاب عقالنیب)،  1393یر (  بوردیو، پی

 نقش و نگار، چاپ پنجم.
  ، مترجم: پیروز ایزدي، تهران: نسل آفتاب، چاپ دوم.شناسی  مسائل جامعه)، 1395یر (  بوردیو، پی

عراقی، تهران: نشـرنی،    ، مترجم: منیژه نجمهاي فمینیستی  درآمدي جامع بر نظریه)، 1394تانگ، رزمري (
  چاپ چهارم.

 ، ایالم: زاگرو، چاپ دوم.اي ایالم و پشتکوه  تحوالت منطقه)، 1392خیتال، جعفر (
ـ  شناسی در دوران معاصر  ي جامعه  نظریه)، 1394ریتزر، جورج ( ی، تهـران: علمـی،   ، مترجم: محسـن ثالث

  چاپ بیستم.
 ، مترجم: رحیم هاشمی، سایت اینترنتی کتابناك:ي مردانه  سلطه)، 2010یر (  بوردیو، پی

www.ketabnak.com 
، مجموعـه مقـاالت   دار در ایـالم   بررسی علل خودکشی زنـان متأهـل خانـه   )، 1389آبادي، ابراهیم (  صالح

  شناسان.  ا، تهران: جامعههمایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکاره
  ، مترجم: شاپور بهیان، تهران: ققنوس، چاپ دوم.مدرنیسم  شناسی پست  جامعه)، 1386لش، اسکات (

، مطالعـات  هاي پدرساالري و خشـونت علیـه زنـان     ارزش)، 1387یزدخواستی، بهجت و شیري، حامد (
  .55-79، صفحات 3زنان، سال ششم، شماره 
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نامـه زنـان،     ، پـژوهش هاي ایرانی  الگوي سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده)، 1393محمدي، بلوك (
  .112-137، صفحات 10، شماره 5دوره 

شناختی پیر بوردیـو    )، سرمایه فرهنگی: درآمدي بر رویکردي نظري و روش1393مؤید حکمت، ناهید (
  الکترونیکی درباره سرمایه فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نسخه
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