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قدرت و مقاومت زنان در خانواده ایرانی:
روایت زنان از شیوههای مقاومت فرهنگی در خانواده
محمدحسین شریفی ساعی* ،1تقی آزاد ارمکی
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دریافت9900/90/90 :؛ پذیرش9900/90/09 :

چکیده

پارادایم غالب در جامعهشناسیی خیانواده در اییران ،میتنیبیر ایین اییده کلیی اسیت کیه خیانواده ،کیانون
پدرساالری است و زنان در خانه ،در انقیاد جنسیتی بهسر میبرند و زیر سلطۀ مردانیه گرفتیار شیدهاند .در
تأیید این دیدگاه ،حجم گستردهای از کارهای پژوهشی در سالهای اخییر انجیا شیده اسیت .بااینهمیه،
پژوهش حاضر در پی شناسایی الگوهای انقییاد و انفعیال زنانیه نیسیت بلکیه بیرعک  ،بیهدنیال مطالعیۀ
راهیردهای مقاومت زنان در مقابل قدرت مردانه در خانه است .این پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش
است که «زنان چگونه از فرهنگ بهعنوان ابیزاری بیرای مقاومیت و تییییر تیوازن قیدرت در خیانواده ب یره
میگیرند» .دراینراستا ،بیا  63زن متأهیل در شی ر ت یران مصیاحیه شید .روپ پیژوهش ،کیفیی و شییو
نمونهگیری ،هدفمند بود .یافتههای پژوهش نشان داد که زنان از راهیردهایی مانند «مییارزه بیر سیر معنیا»،
«رمزگشاییهای تقابلی»« ،بازی دوگانه با کلیشهها»« ،نمایش تمکین» ،و «مقاومت از طریق سینت» بیه
مقاومت فرهنگی در خانواده میپردازند تا از این طریق ،بتواننید قیدرت مردانیه در خانیه را م یار و تیوازن
قدرت را برقرار کنند .راهیردهای گوناگون مقاومت ،نشاندهند این است کیه «منیاب مقاومیت» زنیان در
خانواده ،متکثر است .مقاومت در خانواده ،هیچ جایگاه و کانون مرکیزی نیدارد و در عرهیههای مختلی
بهگونهای نامتمرکز عمل میکند .نقاط مقاومت در خیانواده ،پراکنیده و سییال اسیت و در قالیب شییکهای
مویرگی از خردهمقاومتها عمل میکند .این موارد ،گویای این است کیه عاعمیال قیدرت فراگییر و سیلطۀ
کامل مردانه در خانواده ،دستکم در نسلهای جدید زنان ،کمتر میتواند شاهدی برای خود پیدا کند.
کلیدواژهها :قدرت ،مقاومت ،خانواده ،فرهنگ جنسیتی ،پدرساالری ،خشونت نمادین ،مطالعات زنان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مقدمه

مسئله ما در پژوهش حاضر ،این نیست که مناسیات قدرت در خانه چگونیه «بیهنف میردان»
تثییت میشود ،بلکه در پی پاسخ به این پرسش هستیم که «مناسیات قدرت در خانیه چگونیه
«بهنف زنان» درحال تیییر است؟» .قدرت زنان ایرانیی در دوران کنیونی ،بیا قیدرت زنیان در
یکصد سال پیش ،قابلمقایسه نیست و این نکتۀ بسیار م می است .اگر به حدود یکصد سال
پیش و زمان مشروطه برگردیم ،درمییابیم که زنان ایرانی از ابتداییترین حقوق انسانی محرو
بودند (ملکزاده .)13 ،0648 ،آنها حتی «حیق تحصیی ت ابتیدایی» در حید خوانیدن و
نوشتن هم نداشتند ،چیه رسید بیه حیق اشیتیال ییا حیق انتخیا همسیر در هنگیا ازدوا
(تا السلطنه80 ،0636 ،؛ کولیور رای 016 ،0646 ،؛ ساناساریان .)82 ،0640 ،زنیان در
این دوران و تا دههیا سیال بعید از آن ،حتیی «حیق ریی» هیم نداشیتند و در کنیار مجیانین و
دیوانگانی قلمداد میشدند که مجاز به ریی دادن نیستند (کرمانی.)303 ،0641 ،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بااین همه ،زنان ایرانی پ

از انق

مشروطه ،بنییادی ترین ریشیۀ سیرکو زنیان را

فقدان سواد و آگاهی آنان دانسته و نخستین گا های میارزه بیرای عیدالت جنسییتی را بیا
ت پ برای گرفتن حق آموزپ شروع کردند؛ راهی که با سختی های بسیاری همیراه بیود
َ
(بامداد .)08 ،0601 ،در دورانی که بیبی خانم استرآبادی ،نخستین دبستان دخترانیه را
با نا «دبستان دوشیزگان» پ از انق

مشروطه و در سال  0843در خانۀ خود در ش ر

ت ران بنیان گذاری کرد ،درس خواندن زنان ،چنان برای مردان آن روزگار سخت و سنگین
می نمود که آن را آشکارا نشانۀ گسترپ فساد در جامعیه به شیمار آوردنید و در مقابیل آن
ایسییتادند (محیییوبی008 ،0631 ،؛ قییویمی .) 068 ،0638 ،در همییین دوران ،شیییخ
فضلالله نوری ،بر سر منیر گفت « :بیر ایین مملکیت بایید گریسیت کیه در آن دبسیتان
دوشیزگان باز باشد و حاضران هم با این سیخنان ،زار زار میگریسیتند» (می ،0643 ،،
 1.)81پ ازآن ،بیبیخانم استرآبادی را تکفیر و مدرسه را هم تعطییل کردنید .بیا بیاال
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1همچنین بنگرید به :آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» وابسته به دانشگاه هاروارد ،خاطرات خدیجیه افضیل وزییری؛
معلم مدرسه دوشیزگان و دختر بیبیخانم استرآبادی ،از مجموعه «مه لقا م  :»،سند شیماره  ،00082 32هیفحات 00 ،01
و  ،86ب من .0636

گرفتن درخواست ها برای تحصیل دختران ،شیخ فضلالله نیوری ،ایین بیار فتیوا داد کیه
« تأسی

مدارس دخترانه ،خ ف شرع اس

اسیت» (ناهیید .)02 ،0631 ،بااینحیال،

میارز زنان متوق نشد و ادامه یافت ،تاجایی که چند دهه بعد ،نه تن ا مدرسه رفتن ،بلکه
حتی دانشگاه رفتن زنان ،به امری بدی ی در ایران زمین تیدیل شد؛ راهی که منجر به تولید
بسیییاری از دسییتاوردهای دیگییر ،همچییون حضییور اجتمییاعی ،فرهییت های اشییتیال ،و
خودکفایی اقتصادی برای زنان ایرانی گردید.
از آن روزها تا به امروز ،بیش از یکصد سال گذشیته اسیت و موقعییت زنیان امیروز ایرانیی
نسیت به چند دهۀ گذشته بسیار تیییر کرده اسیت .هرچنید در دور کنیونی نییز تیا رسییدن بیه
«برابری جنسییتی»  ،راهیی طیوالنی در پییش اسیت امیا نمی تیوان انکیار کیرد کیه بسییاری از
«آرزوهای زنان» د ر یکصد سال پیش ،اکنون به «بدی یات زمانه» ما تییدیل شیدهاند .در چنید
دهۀ اخیر ،هم خانواد ایرانی تیییر کرده و هم موقعیت زنان و سطح خواستههای آنها دگرگیون
شده است اما نکتۀ م م و کلیدی این است که پارادایم غالب در جامعه شناسی خانواد ایرانیی،
ً
تقرییا تیییری نکرد ه است .پارادایم غالب در جامعه شناسی خانواد ایرانی ،همچنان متکیی بیر
ً
این اید دیرینه است که زنان در خانه« ،ذاتا» فاقد قدرت بهشمار می آیند؛ زیرا خانواده ،کیانون
پدرساالری است .پدرساالری هم نوعی ساختار سیلطه و انقییاد جنسییتی تلقیی میشیود کیه
چنان فراگیر است که بهراحتی نمی توان از دست آن خ هی یافت (مکی .)8103 ،بااینهمیه،
در کنار این «روایتهای پدرساالرانه» از خانواد ایرانی ،میتوانیم از چشم انداز دیگری نیز بیه
خانواد ایرانی بنگریم و آن ،توجه به ریزقدرت ها در شیکۀ میویرگی روابیط قیدرت در خیانواده
است که میتواند مناسیات پدرساالری موجود در خانه را بههم بریزد.
به زعم ما ،ریشۀ کشمکش و تضاد در خانواده ،ناشی از توزی نابرابر قدرت بین زن
و مرد است که آن ها را در موقعیت های فرادست /فرودست قرار می دهد و همین عامل،
خانواده را به کانون اعمال قدرت و مقاومت تیدیل می کند .دراین راسیتا ،تأ کیید میا در
ُ
پژوهش حاضر ،بر مطالعۀ مقاومت های 1سیال و متکثر زنان در سطو ،خ رد و در فرایند

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1منظور از «مقاومت» در این نوشتار ،کنشهای «فردی یا جمعی» و «آشکار یا پن انی» است که در راستای بیهچالش کشییدن
ساختارهای قدرت در خانواده عمل میکنند؛ کنشهایی که نهتن ا «تابعیت و انقیاد» را نفی میکنند بلکه «اییدوولوییهایی» کیه
از این «تابعیت» حمایت میکنند را نیز بهچالش میکشند (ویتز.)311 ،8110 ،
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زندگی روزمره است .دغدغۀ ما در این مقاله ،مطالعۀ فرودستی و انفعال زنان نیسیت،
بلکه روایت قدرت ها و مقاومت های ریز و پراکند زنان در خانه است .بیه همین دلیل،
در پی بررسی «مناب ساختاری» قیدرت (ماننید قیدرت اقتصیادی ییا اشیتیال زنیان)
نیوده ایم بلکه به دنیال مطالعۀ الیه های عمیق تر و تحلیل نقاط بی شماری از رویارویی و
نیردهای پن ان بین زوجین و مطالعۀ کانون های بی ثیاتی در خانواده بوده ایم که همواره
می توانند تیییر کنند .به زعم ما ،روابیط قیدرت و مقاومیت در خیانواده ،بسییار پوییا و
شکننده است .در خانواده ،اگر اعمال قدرت هست ،مقاومت هم هست و این یک نیرد
بی پایییان بییر سییر منییاب ارزشییمند اسییت؛ نیردهییایی کییه در حییوز «فرهنییگ» ،بنیییان
مشروعیت بخش پدرسیاالری در خانیه را بیه چالش می کشید و بیا بیه زیر کشییدن آن،
مناسیات جدیدی می آفریند.
دراین بین ،پرسش م می که در مورد سازوکار قدرت در خانواده پدید میآیید ،بیه شییو
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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رویارویی افراد با آن مربوط میشود .زنان نیز همچون گروههای اجتماعی دیگر ،در مقابیل
قدرت اعمالشده بر آنها در خانه مقاومت میکنند؛ مقاومتهیایی کیه الیتیه کمتیر میورد
مطالعه قرار گرفته است .بهتعییر فوکویی ،هرجا قدرت وجود دارد ،مقاومت نیز وجیود دارد
(فوکو)23 ،0221 ،1؛ مقاومتی که در میدانهای گوناگون خانواده (مییدانهای اقتصیادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،عیاطفی ،و جنسیی) هرییک بیه شییوههای متفیاوتی عمیل میکننید.
دراینراستا ،پرسش اهلی پژوهش حاضر این است که «مقاومت زنیان در مییدان فرهنگیی
خانواده به چه هورت بروز میکند و تاب چه الگوها و شیوههایی است؟» بهبیان روشینتر،
زنان چگونه از «فرهنگ» ،همچون ابزاری برای نیردهای نمادین در خانه و علیه مردان ب یره
میگیرند تا بتوانند توازن قدرت در خانه را بهنف خویش تیییر دهند؟
 .1پارادایمهای نظری؛ از «بازتولید فرهنگی» تا «اندیشه مقاومت»

آیا سویههای انسانی در جامعه ،تسلیم ساختارهای اجتماعی هستند یا میتواننید در مقابیل
آن مقاومت کنند؟ این یکی از کلیدیترین پرسشهای مطر ،در جامعهشناسیی اسیت کیه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نسیت «عاملیت و سیاختار» را بررسیی میکنید؛ پرسشیی کیه در چنید دهیۀ اخییر ،ذهین
اندیشمندان حوز خانواده را نیز بهخود مشیول کرده است .بیشتر نظریههای جامعهشناسیی

تا دهۀ  1،0211برداشتی منفع نه از زنان در برابر ساختار و نحو رویارویی آنها با قیدرت
داشتند .آنها بیر ایین نظیر بودنید کیه سیویههای اجتمیاعی و بیهویژه زنیان ،خواسیتههای
ایدوولوییک قدرت مسلط را در فرایند جامعهپذیری ،درونیی میکننید و از ایین طرییق ،بیه
تداو و بازتولید فرهنگی نظم حاکم دامن میزنند اما نظریهپردازان جدییدتر ،تصیور سیوی
منفعل را تا حد زیادی کنیار گذاشیتهاند و بیرای سیویههای اجتمیاعی ،نقیش فعیالی را در
رویارویی با ایدوولویی مسلط قاول هستند .اندیشمندان مختل در قالیب پیارادایم نظیری
دو  ،بر مف و مقاومت در برابر بازتولیید اییدوولوییک قیدرت تأکیید دارنید (آزادارمکیی و
رضایی .)0643 ،در ادامه ت پ کردهایم این دو پارادایم نظری در حوز قدرت و مقاومت را
بیشتر واکاوی کنیم.
 .1-1پارادایم نخست؛ بازتولید فرهنگی سلطه

پارادایم نخسیت ،دربردارنید نظرییههایی اسیت کیه خوانشیی انفعیالی از سیویه در برابیر
ساختارهای قدرت مسلط دارند .این رویکردهیا ،سی م انیدکی بیرای مقاومیت سیویههای
اجتماعی در مقابل نظم حاکم و قدرت مسلط قاول هستند که در ادامه بهاختصار بیه آنهیا
اشاره کردهایم.
 .1-1-1هژمونی فرهنگی

گرامشی 2در چارچو بازتولیید فرهنگیی ،از مف یو «هژمیونی» ب یره گرفیت .هژمیونی،
مف ومی برای تفسیر و تشریح سازوکارهای نفوذ و سیلطۀ ییک گیروه اجتمیاعی غالیب بیر
گروههای دیگر در سطح جامعه است؛ بهگونهای که گروه مسلط (ییا فرادسیت) ،میزانیی از
پذیرپ و رضایت گروه زیر سلطه (یا جماعت فرودست) را بهدست آورده باشد (گرامشیی،
 .)08 ،0210مف و هژمونی با «استی از طریق تحمیل و اجیار محی » متفیاوت اسیت.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1مانند نظریه آلتوسر ،نظریه هژمونی گرامشی ،مکتب انتقادی (هنعت فرهنگی و ،)...برخی نظریههای فمینیسیتی و تیا حیدی
خشونت نمادین بوردیو.
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تأکید این مف و بر این نکته ظریی اسیت کیه طیقیۀ مسیلط ،نیهتن ا از منظیر سیاسیی و
اقتصادی ،ن ادهای جامعه را کنترل میکند بلکه حتی بهلحاظ «فرهنگی» نییز نیوع نگیرپ
خود به انسان ،ج ان و مناسیات اجتماعی را چنان ج انشمول جلوه میدهید کیه بهشیکل
عقل سلیم درمیآید و آنهایی که زیر سلطه هستند (مانند گروههای فرودست) ،این نگرپ
طیقۀ مسلط را همچون بخشی از «نظم طییعی» جامعه تأیید کرده و میپذیرنید (گرامشیی،
.)33-31 ،0210
 .1-1-2از خشونت نمادین تا فمینیسم رادیکال

دراینراستا ،مف و دیگری که نظم موجود را بهلحاظ فرهنگی بازتولیید میکنید« ،خشیونت

نمادین» 1است که نخستینبار پیر بوردیو 2آن را مطر ،نمود .او چیرگی طیقه حاکم بر سیایر
طیقات جامعه از طریق تحمیل فرهنگی را «خشونت نمادین» میخوانید (بوردییو،8110 ،
 .)66-63بهنظر او ،خشونت نمادین ،برپایۀ تحمیل نظا ارزپها و هنجارهای یک طیقیۀ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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خاص بر طیقات اجتماعی دیگر در جامعه است .این هورت از خشونت ،اغلب از مسییر
نظا آموزشی و در فرایند جامعهپذیری ،به مخاطیان هدف القا میشود تا موقعییت افیراد را
در ریس هر قدرت در جامعه تثیییت کنید (بوردییو و پاسیرون .)3-1 ،0221 ،3خشیونت
نمادین ،از جن خشونت نر و غیرآشکار است که با همکاری شخصی انجا میشود کیه

خود در معرض این نوع از خشونت قرار دارد (بوردیو و واکوانت)031 ،0228 ،4؛ ازاینرو،
این شکل از خشونت« ،جسم» فرد را هدف قیرار نمیدهید ،بلکیه «ذهین و اندیشیه» او را

نشانه میگیرد و در پی م یار آن اسیت (بوردییو و ایگلتیون .)008-003 ،0228 ،5از نگیاه
بوردیو ،سرچشمۀ نابرابریهای اجتماعی در سطح جامعه ،شکلهای پن یان و نامحسیوس
سلطه یا همان خشونت نمادین است که سیب بازتولید ارزپهیای طیقیۀ حیاکم در سیطح
جامعه میشود؛ زیرا نظم حاکم از این طریق تداو مییابد و مشروعیت بهدسیت مییآورد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

خشونت نمادین در پی این است که نابرابریهایی را که در سطح جامعه وجود دارد ،اموری
طییعی و ازلی نشان دهد (بوردیو و پاسرون.)2 ،0221 ،
درهمینراستا ،فمینیستهای رادیکال نیز از مفیاهیم هژمیونی و خشیونتهای نمیادین
بیرای توضیییح سییلطۀ جنسیییتی در جامعییه ب ییره میگیرنیید .فمینیسییم رادیکییال بییر نظریییۀ
پدرساالری ،بهعنوان یک نظا قدرت ،متمرکز است که جامعه را بهشکل روابط پیچییدهای
برپایۀ پیشفرض برتری مردان ،سازمان میدهد و از آن برای ستم بر زنان اسیتفاده میشیود
(فایرستون .)0211 ،1آنها بر این نظرند که عامل تیعی ها و نابرابریهای جنسی ،حیاکم
بودن «نظا پدرساالری» است و ادعا میکنند که عنصر اهلی پدرسیاالری کیه خیانواده را

(جنسن و ویسنانت .)8101 ،2فمینیستهای رادیکال،
فراگرفته است ،سلطۀ فرهنگی است ع
فرهنگ را جزوی از سازمان اجتماعی سلطه میدانند کیه توسیط میردان ،کنتیرل و بازتولیید

میشود .در نگاه آنها فرهنگ ،عاری از محتوای سیاسی و ایدوولوییک نیست ،بلکه نمودی
از آن است (تامپسون .)8110 ،3آنها خانواده را نیز نظامی میتنیبر ایدوولویی پدرسیاالری

میدانند که در آن مردان بر زنان ،بهلحاظ فرهنگی ،سلطه یافته و از ایین طرییق ،بهگونیهای
نظا مند آنها را سرکو کرده و بهحاشیه میرانند (مکی .)8103 ،4از نگیاه فمینیسیتهای
رادیکال ،یکی از شکلهای سلطۀ فرهنگیی در نظیا پدرسیاالرانه ،ظ یور پدییدهای بیهنا
«فرهنگ جنسیتی» است .فرهنگ جنسیتی در خیانواده ،سرشیار از پیا هیای اییدوولوییک
است .اینکه ما بهعنوان یک زن یا مرد ،پسر یا دختر ،کیستیم و چگونه «بایید» در فضیاهای
گوناگون و در رویارویی با جن مخال و همسر رفتار کنیم ،بخشی از فرهنگ جنسیتی و
ایدوولوییک است که توسط ن ادهای گوناگونی چون رسانه ،آموزپ ،و خیانواده ،بازتولیید

(چافتز8113 ،5؛ ریسمن 6و همکاران .)8104 ،این آموزههای فرهنگی ،خنثیی و
میشوند ع
تن ا بازتا واقعیت نیستند بلکه این پیا هیا بیا ارزپهیا و اییدوولوییهای خیاص مردانیه

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ساماندهی میشوند (ایوانز 1و همکاران .)8100 ،دراینراستا ،فرهنگ جنسییتی ،نیهتن ا در
پی کنترل باورها و ارزپهای زنان است بلکه فراتر از آن ،به دنیال کنترل و هدایت رفتارهای

آن است (وارتن .) 8113 ،2در نگاه فمینیسم رادیکال ،تحمیل فرهنگ جنسیتی بیر زنیان در
خانواده ،یکی از شکلهای اعمال غیرمستقیم قدرت و سلطۀ جنسیتی است.
بهطور خ هه میتوان گفت ،رویکردهای نظری مطر،شده در قالب پارادایم نخسیت،
بر قدرت ایدوولویی و بازتولید فرهنگی نظم حاکم تأکید دارند و دراینمیان ،نقش چنیدانی
برای مقاومت سویه های انسانی در مقابل قدرت مسلط و هژمونی فرهنگی آن قاول نیسیتند.
این پارادایم نظری ،برداشتی منفع نه از سویه دارد .برپایۀ این دیدگاه ،سویههای اجتماعی،
در فرایند عملکرد موفق ایدوولوییها شکل میگیرند و اندیشه و رفتار آنهیا نییز میتنیی بیر
خواستههای ایدوولوییک نظم حاکم سامان مییابد .این پیارادایم بهتیدری ،،بیا انتقادهیای
گوناگونی روبهرو شد که زمینهساز ظ ور و تقویت دسیتۀ دومیی از پارادایمهیای نظیری بیا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

8

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

محوریت اندیشۀ مقاومت در ادبیات جامعهشناختی گردید.
 .1-2پارادایم دوم؛ افول ایدئولوژی و ظهور اندیشۀ مقاومت

پارادایم نخست ،بر نقش «ساختار» در تعینبخشی به زندگی اجتماعی تأکید بسییاری دارد
ولی پارادایم دو  ،بر «عاملیتهای انسانی» بیهعنوان سیویههای مقاومیت تکییه دارد .ایین
پارادایم کیه مف یو مقاومیت در برابیر بازتولیید اییدوولوییک قیدرت را برجسیته میکنید،
دربردارند دیدگاه هایی است که تصور سوی منفعل در مقابل ساختارهای حیاکم را بیهکنار
ن اده و برای وی نقش فعالی را در رویارویی با گفتمان ایدوولوییک قاولانید .نظرییهپردازان

در این پارادایم 3بر مف و مقاومت و مخاطب فعال تأکید دارند .در ادامه ،پارادایم دو را (با
تأکید بر اندیشههای میشل فوکو) بیشتر واکاوی کردهایم.
 .1-2-1وقتی قدرت و مقاومت به هم میرسند

تا پیش از ظ ور میشل فوکو ،برداشتهای دیگری از قدرت روا داشت؛ برای مثیال ،میاک
وبر بر این نظر بود که «قدرت ،توانایی تحمیل اراد خود بر دیگران حتیی بیا وجیود مقاومیت
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .3نظریهپردازانی مانند میشل فوکو ،میشل دوسرتو ،جان فیسک ،استوارت هال ،و...

آنها است» (وبر .)060 ،8102 ،این تعری از قدرت ،بیشتر بر حوز سیاسی متمرکز بیود و
جنیهای منفی و سرکوبگر از قدرت اراوه مییداد امیا فوکیو برداشیت جدییدی از قیدرت را بیه
تصویر کشید .او در تحلیل خود ،از «قدرت متمرکز» فاهله میگیرد و در مقابل آن ،قدرت را
پدیدهای فراگیر و پراکنده در سطو ،خرد میداند؛ سطوحی که در تجربههای زنیدگی روزمیر
افراد میتواند همزمان شاهد اعمال قدرت و مقاومت در برابر هم باشد .در تحلیلهیای فوکیو
از قدرت ،اهمیت پیشین مفاهیمی چون «دولت» و «قدرت سیاسی مسیتقر» کیاهش یافتیه و

بهجای آن ،مطالعه در سطح «سیاست خرد» 1اهمیت فراوانی پیدا کرده است .بنیابراین ،نیایید
تن ا بر هورتهای رسمی و ن ادینهشد قدرت تأکید کرد بلکه باید بهسراغ قدرت و مقاومت
در مقصد واپسین آن ،یعنی در سطح خرد مناسیات انسانی و حتی نحو رابطۀ فرد بیا خیودپ
ً
رفت (فوکو .)23 ،0221 ،این دقیقیا همیان موضیوعی اسیت کیه بیا عنیوان «میکروفیزییک

قدرت» 2در اندیشۀ فوکو مورد توجه قرار گرفته و با عملکردهای روزمر افراد ،ارتیاط پیوستهای
دارد (فوکو.)83 ،8113 ،
از دیدگاه فوکو ،قدرت تن ا دراختیار شخص ،گروه ،یا طیقهای خیاص نیسیت کیه آن را
بهگونهای یک سویه اعمال کند ،بلکه همگی ما در معیرض قیدرت هسیتیم .قیدرت چنیین
نیست که تن ا در دست کسانیکه حکومت میکنند یا در تصیاحب شخصیی آنیان باشید،
بلکه در زمانها و مکانهای متنوع و بهدست بسییاری از افیراد ،ن ادهیا ،و سیازمانها و در
هورتهای گوناگون عاعمال میشود (فوکو .)28 ،0221 ،بنابراین ،از دیدگاه فوکو« ،قدرت
همهجا هست؛ نه بهاینمعنا که قدرت ،همهچیز را دربر میگیرد ،بلکه بهاینمعنا که قیدرت

از همهجا میآید» (فوکو .)26 ،0221 ،بهاینمعنا ،قدرت ،یک کانون واحد و مرکزی ندارد
و برخ ف باور وبر و اندیشمندان مارکسیست ،بهشکل سلسلهمراتیی از بیاال بیه پیایین نییز
سامان نمییابد .همانطور که قدرت در نگاه فوکویی ،پدیدهای سیال و پراکنده است ،نقیاط
مقاومت نیز سیال و پراکندهاند .هرجا که قدرت اعمال میشود ،نشانههای مقاومت نیز بروز
مییابند .بههمیندلیل ،امکان مقاومت نیز در همهجا هست .هر فضایی ،آمیخته به «روابط
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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قدرت» است و در هیر رابطیهای ،قیدرت و مقاومیت بهگونیهای همزمیان حضیور دارنید.
چندشکلی بودن قدرت ،موجب تکثر و تنوع نیردها میشود که نشیاندهند فراوانیی نقیاط
مقاومت است (فوکو.)23 ،0221 ،
با این اوهاف ،باید خاطرنشان کرد که منظور ما از قدرت در این مقاله ،تعریی وبیری
آن نیست .در نگاه وبری ،درهورتی میتوان گفت که فردی دارای «قدرت» است که آن فرد
بتواند خواستۀ خود را «حتی با وجود مقاومت دیگران» به آنها تحمیل کند .در نگاه وبری،
ً
ً
قدرت تقرییا معادل سلطه است .او رابطۀ بین قدرتمند و قدرتپذیر را تقرییا هماننید رابطیۀ
«رعیت و حاکم» می داند .با این همه ،نویسندگان در نوشتار حاضر ،درک سلسیلهمراتیی از
قدرت ندارند .براساس درک سلسلهمراتیی از قدرت ،عدهای دارای قدرت و دیگران فاقید آن
ً
هستند .تعری وبری از قدرت ،سییب ایجیاد برداشیتی تقریییا ماننید درک فمینیسیتهای
رادیکال از خانواده میشود کیه برپاییۀ آن ،میردان ،دارای قیدرت و زنیان ،فاقید آن هسیتند.
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کاربست تعری وبری از قدرت در خانواده ،به سلطۀ مردان و انفعال زنان میانجامد.
این درحالی است که درک ما از قدرت در این مقاله ،یک درک فوکویی است .در منظیر
فوکویی ،مسئله این نیست که یک طرف رابطه ،قابلیت و توانی دارد که طرف دیگر ،فاقد آن
است بلکه قدرت در این نگاه« ،برایند نیروهایی» است که از «دو طرف» عاعمال میشیوند.

بنابراین ،یکی از دو قطب رابطه نمیتواند «فاقد نیرو» باشد .بههمیندلیل ،فوکو از «روابیط
قدرت» سخن میگوید نه «قدرت» (فوکو .)28 ،0221 ،او مقاومت را هم در همین بسیتر
بهعنوان یک «نیرو» در روابط قدرت میبیند و تا جایی پییش مییرود کیه میگویید هرجیا
مقاومتی در کار نیاشد ،در واق  ،روابط قیدرتی هیم در کیار نخواهید بیود؛ زییرا قیدرت و
مقاومت ،برایند نیروهای متقابل بر یکدیگرند (فوکو .)08 ،0244 ،در این نگیاه ،مقاومیت
هم نوعی قدرت است و زن ها در خانواده نیز فاقد قدرت نیستند ،بلکه یک طیرف از رابطیۀ
قدرت در خانواده بهشمار میآیند که میتوانند در مقابیل اییدوولویی پدرسیاالری و سیلطۀ
جنسیتی در خانواده به شیوههای گوناگونی مقاومت کنند .در این رویکرد ،وظیفۀ پژوهشگر،
نه اع

سلطۀ جنسیتی ،بلکه شناسایی الگوهای مقاومت در مقابل نظم جنسیتی مسلط در

خانواده است.

 .2روش پژوهش

این تحقیق ،یک پژوهش با رویکرد کیفی و در پی شناسایی الگوهای مقاومت فرهنگی زنان
در خانواده است .ب رهگیری از رویکردهای کیفی برای شناسایی الگوهیای مقاومیت زنیان،
کمک میکند تا چندوج ی بودن پدید موردمطالعه را بهگونیهای دقییقتر درییابیم .در ایین

پژوهش ،برای گیردآوری دادههیا ،از تکنییک مصیاحیۀ نیمهسیاختاریافته 1و تعیاملی 2ب یره
بردهایم .جمعیت موردمطالعه در این پژوهش ،زنان متأهل ت رانی بودهاند .فرایند نمونهگیری
نیز ،با منطق نمونهگیری هدفمند 3آغاز شد و سپ  ،با نمونهگیری نظیری 4ادامیه یافیت .از

روپ نمونهگیری هدفمند برای گزینش زنان موردمصاحیه و از روپ نمونهگیری نظری برای
تعیین تعداد زنان و یافتن مسیر مف ومی پژوهش استفاده شده است .در این مطالعه ،فراینید
نمونهگیری برپایۀ مضمونها و مفاهیمی انجا شد که در فرایند تحلیل ظ ور مییافتند .این
شیو نمونهگیری دارای ویژگی انیاشتی بوده و میتنیبر نمونیههای پیشیین اسیت (چیارمز،5

 .)23 ،8113افزونبیراین ،فراینیید نمونییهگیری نظییری ،میتنیبییر گییزینش تییدریجی (و نییه
یکبار ) مصاحیه شوندگان و تحلیل مورد به مورد است تا در پی آن ،پژوهشگر در فراینیدی
تدریجی ،مصاحیههای جدیدتری انجا دهد و ازاینطریق ،مفاهیم بهدسیتآمد عپیشیین را
تکمیل و غنیتر کند (گ سر و اشتراوس.)03 ،8113 ،6

س یرانجا  ،بییا اسییتفاده از معیییار اشیییاع مف ییومی ،7در مییورد تعییداد نمونییههای موردنیییاز

تصمیمگیری شد .برپایۀ این معیار ،هنگامیکه نویسندگان به این استنیاط رسیدند که انجا
تعداد بیشتر مصاحیه ،درعمل ،دادههای بیشتری را دراختیار آنها نمیگیذارد و تن یا تکیرار
دادههای پیشین است ،فرایند گردآوری دادههای جدیدتر را متوق کردند .درن ایت ،پ از
انجا  63مصاحیۀ عمیق و نیمهساختاریافته ،اشیاع مف ومی بهدست آمد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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فرایند گردآوری و تحلیل دادهها نیز بههورت پیدرپی انجا شیده و پی از هیر مصیاحیه،
بیدرنگ مراحل کدگذاری انجا میشد .دراینراستا ،برای تجزییهوتحلیل دادههیا از روپ

تحلیل مضمون 1استفاده شده است .این شییو تحلییل در پیی الگوییابی از میتن دادههیا و
مصاحیهها است؛ بهگونهای که مضمونها از دادههای خا استنتا میشوند.
 .3یافتههای پژوهش

هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد ،زنان چگونه از ابزار «فرهنگ» برای مقاومت
در مقابل قدرت مردانه در خانه ب ره میگیرنید .دراینراسیتا ،پی از تحلییل مصیاحیههای
گوناگون ،به ریزمقولههای مختلفی رسیدیم که برایند آنها ،دستیابی به پن ،راهیرد عمده در
بین زنان برای مقاومت فرهنگی در خانواده بیود .در ادامیه ،ضیمن بهتصیویر کشییدن ایین
راهیردهای عمده و ریزمقولههای آنها در قالب جدول شماره ( ،)0هریک از این راهیردها را
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بههمراه روایتهای زنان در مورد آنها تحلیل و بررسی خواهیم کرد.
جدول  .4راهبردهای مقاومت فرهنگی زنان در خانواده
الگوی مقاومت

راهیردهای عمده
میارزه بر سر معنا
رمزگشاییهای تقابلی

مقاومت فرهنگی

بازی دوگانه با کلیشهها
نمایش تمکین
مقاومت از طریق سنت

ریزمقولهها
میارزه با فرهنگ جنسیتی
میارزه با خشونت نمادین
خوانش معکوس
تولید معانی دلخواه
میارزه با کلیشههای جنسیتی
فرو رفتن در کلیشههای جنسیتی
مقاومت همراه با اطاعت
گریز از سلطه بدون مقاومت آشکار
تأکید گزینشی بر سنتهای قدیمی
خلق سنتهای جدید

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .3-1مبارزه بر سر معنا

یکی از کانونهای اهلی کشمکش بین زن و مرد در خانواده ،مییارزه بیر سیر معنیا اسیت؛
معیانی تأمینکننید منیاف خیود (ییا همیان
میارزهای که در آن هر دو طرف ت پ میکنند
ع
ارزپها و باورهای خویش) را بههورت شعور متعارف و به شیکل امیوری طییعیی جلیوه
دهند که طرف مقابل باید به آن پاییند و حتی معتقید باشید .دراینمییان ،فرهنیگ جنسییتی
مسلط ،نابرابریهای جنسیتی در خانواده را همچون پدیدهای طییعی و غیرتاریخمنید جلیوه
میدهد .این فرهنگ که بیشتر ،تأمینکنند مناف مردانه است ،نیازمند یک فرایند پیوسیته از
مشروعیت سازی توسط بخشی از جامعۀ مردان است .این کار از طرییق نیردهیای نمیادین
برای دستیابی به هژمونی فرهنگی انجا میشود تا ازاینطریق ،ارزپهای فرهنگ جنسییتی
همچون ارزپهایی طییعی و بدی ی ،از سوی جامعۀ زنان پذیرفته شود.
اما این ،همۀ ماجرا نیست؛ زیرا اکنون افزایش آگاهی جنسیتی در زنان نسل جوان ،مییارز

فرهنگی در خانه را در قالب نوعی پادفرهنگ زنانه ،1شکل داده است .این پادفرهنگ زنانیه در
پی تفسیر متفاوتی از معنای روابط بین زوجین است که گاهی در تقابل با نظم جنسیتی مسلط
قرار میگیرد .بههمیندلیل با افزایش سطح تحصی ت و آگاهی جنسییتی در بیین زنیان نسیل
جوان ،خانواده به کانون مقاومت فرهنگی تیدیل شده است .در اینجا میارزه بر سر معنا است؛
میارزه بر سر این است که چه خوانش و معنایی از روابط در زنیدگی روزمیره ،درسیت اسیت.
معنا بخشیدن به دنیای اجتماعی ،جنییهای از مییارزه در خیانواده اسیت .اینکیه چیه رفتیاری
مشروع است و طرف مقابل (یعنی همسر) باید چگونه بیندیشد و در قالب چه مناسیاتی عمل
کند ،سرچشمۀ میارزات بیپایان در خانواده است .دراینراستا ،بخشی از زنان نسیل جیوان در
رویارویی با عاعمال قدرت توسط فرهنگ جنسیتی مسلط ،نهتن ا مانند پیشینیان خود ،بهراحتی

تسلیم نمیشوند ،بلکه حتی به شیوههای متفیاوتی مقاومیت میکننید و میکوشیند معیانی و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

) ،شکلی از خردهفرهنگ اسیت کیه ارزپهیا و هنجارهیای رفتیاری آن بیا
 .1پادفرهنگ یا فرهنگ مخال (
معیارهای جریان اهلی فرهنگی در جامعه ،تفاوتهای بنیادینی دارد (هنسلین .)30 ،8100 ،یک پادفرهنیگ ،بییانگر اخی ق و
آرمانهای یک جمعیت خاص (مانند زنان ،سیاهپوستان ،یا نظایر آن) در یک دور مشخص اسیت .پادفرهنگهیا هنگامیکیه در
جامعه فراگیر میشوند ،این قابلیت را مییابند که تیییرات فرهنگی چشمگیری را رقم بزنند و خود را به جریان اهلی فرهنگیی در
جامعه تیدیل کنند (بریم و لی .)21 ،8111 ،پادفرهنگها حتی میتوانند به یک نیروی سیاسی یا غیرسیاسی تیدیل شوند .آنهیا
گاهی میتوانند تن ا از طریق نمایش تعارضهای نسلی و رد ارزپهای نسلهای پیشین توسط نسل جیوان تحولخیواه ،خیود را
آشکار کنند .پادفرهنگها در بین جوانان ،بیشتر از نسلهای دیگر روا دارد (شفر)30 ،8108 ،
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ارزپهایی را پدید آورنید کیه در خیدمت منیاف و موقعییت تیییریافتیۀ کنیونی آنهیا باشید.
دراینراستا زهره 68ساله ،فوقلیسان و شاغل میگوید:
با اینکه منم میرفتم سر کار ،ولی شوهر فکر میکرد ،آشپزی خونه فقط بیا منیه (فرهنیگ جنسییتی
مردمحور) 1،ولی ما یاد گرفته بودیم که باید شوهر رو وقتی ازدوا کردی ،از نو تربیت کنیی (تی پ
برای جامعهپذیری مجدد همسر) .اوایل باهاپ هحیت میکرد تا قانعش کنم که منم دار پابیهپای
تو کار میکنم و تو حداقل باید داخل خونه ،بعضی کارها رو انجا بدی .بعد از یک مدت اینو قییول
کرد و ظرف شستن دیگه با اون شد (بازتعری تقسیم کار خانگی) .بعد از اون ،احساس کرد ظرف
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شستن دیگه کافی نیست؛ چون گاهی وقتا اونقدر خسته یا بیحوهلها که نمیتونم غذا درست کنم
و احساس کرد اون باید در غذا درست کردن هم کمیک کنیه (پیشیروی در بیازتعری تقسییم کیار
خانگی) .برای سعید توضیح داد که آشپزی یک هنره و هر مردی باید این هنر رو بلید باشیه (مییارزه
بر سر معنا؛ تیییر معنای آشپزی از «وظیفهای» زنانه بیه «هنیری» فراجنسییتی) .اونیم اول مقاومیت
داشت که نه ،این کارا زنونه است ،ولی بهتدری ،قیول کرد (موفقیت در تییییر معنیا) .بیههمینخاطر،
بهتدری ،ب ش درست کردن چندتا غذا رو هم یاد داد و االن اون توی خونه ،هیم در ظیرف شسیتن
کمک میکنه و هم اینکه خیلی وقتا بهجای من هم غیذا درسیت میکنیه (تی پ در ج یت تثیییت
معنای جدید) ...خونۀ ما دیگه مثل خونۀ پدر و مادرپ نیست که همۀ کارهای خونیه بیا زن باشیه و
ً
شوهر کام به من کمک میکنه (موفقیت در جامعهپذیری دوبار همسر).

این موارد ،گویای این نکته است کیه «معنیا» ،مییدان مییارزه اسیت .مسیلح شیدن بیه
فرهنگ ،نوع دیگری از نیرد برای گسترپ دامنۀ آزادیهای زنانه قلمداد میشود .مییارزه بیر
ً
سر معنا در خانه ،عمدتا نیردی اع نشده است .در این میارزه ،نزاع بر سر این است که چه
چیزی «درست» است و این درستی را «چه کسی» میگوید و چگونه میتواند ارزپهیای
خود را بهعنوان ارزپهای درست ،به دیگیری القیا کنید و ازاینطرییق بیه نیوعی هژمیونی
فرهنگی در تولید و تثییت معنا دست یابد .درهمینراستا ،نوعی نیرد پن ان فرهنگی بر روابط
زوجین سایه میاندازد که هر طرف از رابطه سعی میکند ،ارزپها و معانی دلخواه خود را
بهعنوان ارزپهای «طییعی» به طرف مقابل تحمیل کند .در همین مورد ،لیی  81 ،سیاله،
لیسان و خانهدار نیز چنین میگوید:
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1عیارات داخل پرانتر ،مضامین و کدهای محققان بر روایتهای مصاحیهشوندگان است.

همسر اون اوایل آشناییاپ با من ،طیق نوع تربیتی که داشت ،فکر میکرد زنیی کیه حجیا رو
خیلی رعایت نمیکنه ،پ زن باحیایی نیست .بهخاطر همین ،خیلی به حجابم اییراد میگرفیت
(یکسانانگاری حجا و عفاف در فرهنگ مردساالر) ،ولیی مین بارهیا ب یش توضییح داد کیه
ً
حجا  ،اه ربطی به حیا نداره و خودپ اینو در مین و دوسیتا میدیید و بهتیدری ،بیا همیین
هحیتها و نشونههایی که ب ش میداد  ،ف مید که خیلی از زنهایی کیه بیه حجیا  ،اعتقیادی
ً
ندارند کام باحیا هستند (میارزه بر سر معنا؛ تفکیک معنایی بین حجا و عفیاف) ....اون االن
دیگه نگاهش فرق کرده و خیلی شییه من فکر میکنه و بهخاطر همین ،به حجا مین هیم دیگیه
گیر نمیده و در انتخا پوششم راحت شد (پیامد تضعی فرهنگ جنسیتی حاکم در خیانواده؛
گسترپ آزادی در انتخا نوع پوشش).

میدان خانواده ،عرهۀ میارز جنسیتی بیرای دسیتیابی بیه مشیروعیتی فرهنگیی اسیت؛
مشروعیتی که سیب گرفتن حق اعمال خشونت نمادین میشود .خشونت نمادین در خانیه،
با تروی ،فرهنگ جنسیتی سیب تحمیل نظا نمادها و معانی به زنان میشود؛ بهگونهای کیه
این نظا معانی بههورت نظامی مشروع و طییعی برای زنیان جلیوهگیر شیود .دراینراسیتا،
مییواردی چییون تحمیییل کییار خییانگی بییه زنییان و طییعیسییازی تقسیییم کییار سیینتی ب یرای
محدودساز ی زنان به کار خانگی ،مصداق خشیونت نمیادین جنسییتی در خیانواده اسیت.
خشونت نمادین در خانه ،بازتا یک نظم جنسیتی پدرساالر اسیت کیه از دیربیاز تیاکنون
وجود داشته است اما دراین بین ،بخشی از زنان نسیل جیوان در ییک فراینید پیشیروی آرا ،
درحال مقابله و تضعی تدریجی آن هستند تا ایدوولوییهای ن فته در آن را افشا و سسیت
کنند و ازاینطریق ،بتوانند برای خود فرهتهای بیشتری را در زندگی روزمره ایجاد کننید.
بههمیندلیل ،امروزه در مقابل «خشونت نمادین مردانه» در خانه ،نوعی «مقاومت نمیادین
زنانه» شکل گرفته است .افزایش روزافزون سطح تحصی ت و سرمایۀ فرهنگی و در نتیجیه
آن ارتقای آگاهی نسلی در میان زنان نسل جوان سیب پیدایش سطحی از آگاهی جنسیتی و
پیدایش مقاومت فرهنگی در بین آنان شده است که پیامد آن ،رویارویی و مقابله با هژمونی
نظیم بیهظاهر طییعیی پیشیین در
فرهنگی در حوز مناسیات جنسیتی است؛ مقیاومتی کیه ع

فرهنگ جنسیتی مردساالر را بهچالش میکشد و در پی نظمی جدید و حقیوقی متفیاوت بیا
نسل پیشین است .در این زمینه فرنوپ60 ،ساله ،فوقلیسان  ،و شاغل میگوید:
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زمان مامانهای ما ،فقط مرد خونه کار میکرد و زنها همیه خونیهدار بیودن ،ولیی االن خیلیی از
زنها ،بیرون از خونه کار میکنند و زمونه عوض شده (تیییرات اجتماعی در حوز زنان و در گذر
زمان ) ،اما خیلی از مردها هنوز همون انتظارات زن سنتی رو از زن نسل ما دارند .شوهر من وقتی
باهاپ ازدوا کرد  ،فکر میکرد که زنش باید مثل مادرپ ،هیح و شب براپ آشپزی کنه و خونه
رو تمیز کنه و هیچ انتظاری هم نداشته باشیه (خشیونت نمیادین؛ بازتولیید نقشهیای جنسییتی،
طییعیانگاری از کار خانگی زنان) .در این موارد با هم خیلی بحث و گفتوگو داشتیم تا تونسیتم
ً
ب ش بف مونم که «خونهداری» ،یک وظیفۀ زنانه نیست ،بلکه اتفاقا یک وظیفۀ مشترکه (میارزه بیر
سر معنا؛ ت پ برای تیییر معنای کار خانگی) .االن شوهر نگاهش نسیت به قیل عوض شیده و
در کارهای خونه خیلی کمک میکنه .م متر از همه اینه که اینها رو دیگه وظیفۀ خودپ میدونه.
اون بهتدری ،ارزپهاپ عوض شیده (موفقییت در تییییر ارزپهیای جنسییتی همسیر ،کیاهش
خشونت نمادین در خانه).

میارز فرهنگی بر سر معنا ،معادل میارز اجتماعی بیر سیر قیدرت اسیت .اگیر امیروزه
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بخشی از زنان نسل جوان در پی کنترل و نییرد بیر سیر معیانی فرهنگیی در خانیه و جامعیه
هستند ،به این دلیل است که فرهنگ ،نقشیی کلییدی در بازتولیید نابرابریهیای اجتمیاعی
دارد؛ زیرا «معنا» در خدمت «قیدرت» اسیت؛ قیدرتی کیه نیابرابری را تثیییت ،مشیروع و
بازتولید میکند .بااینحال در این نیرد فرهنگی ،کار اهلی زنان این است که نیهتن ا تسیلیم
نظییم جنسیییتی مسییلط نشییوند بلکییه حتییی معییانی فرهنییگ جنسیییتی غالییب را در خانییه،
ساختشکنی و تضعی کنند تا بیثیاتیهای آن ،تضادهای درونیشان و تاریخمنید بیودن
آنها و درنتیجه ظرفیت آنها برای قراوتهای مخال را آشکار کنند.
 .3-2رمزگشاییهای تقابلی

زنان ،گاه بیآنکه نیازی به «مقابلۀ آشکار» بیا میردان داشیته باشیند ،در مقابیل آنهیا مقاومیت
میکنند .آنهیا ایین کیار را از طرییق «رمزگشیاییهای تقیابلی» انجیا میدهنید .رمزگشیایی
تقابلی ،نمایانگر خوانش متفاوتی از معانی مسلط در فرهنگ جنسیتی است کیه ازاینطرییق آن
را تضعی میکند .در برخی موارد ،مقاومت فرهنگی زنان در مقابل چیرگیی و تسیلط فرهنیگ
جنسیتی ،نه از طریق رویارویی مستقیم با این فرهنگ و همچنیین ،میردان بیهعنوان حیام ن و
نافعان اهلی آن ،بلکه با تأویلهای جدید و تولید معانی دلخواه از همین فرهنیگ توسیط زنیان

امکانپذیر میشود .دراینراستا ،زنان از طریق تفسیرها و خوانشهای تازه از محتیوای پیا هیای
مسلط ،اقدا به مقاومت فرهنگی میکنند .درواق  ،آنها از هنجارها و ارزپهای جامعۀ خیود
به روپهای جدید ب ره میگیرند .زنان ،اگرچه پیا های جنسییتی را در فراینید جامعهپیذیری و
از طریق فرهنگ رسمی ،دریافت میکنند ولی بااینحال ،بخشی از آنها درعمیل ،ایین پیا هیا
را تیییر داده و معنای آنها را مصادره به مطلو میکنند .زنان ،این کیار را از طرییق برسیاختن
معانی دلخواه خودشان نسیت به آن پیا ها عملی میسازند .زنان نسیل جیوان ،معیانی مسیلط
فرهنگ جنسیتی را از طریق معانی فعاالنۀ خود ،وارونه و جابهجا میکنند .آنهیا بیا ایین کیار،
تسلط بر زندگی خود را بهتصویر میکشند .زنان اگر نتواننید فرهنیگ جنسییتی را تییییر دهنید،
دستکم نحو تفسیر خود از این فرهنگ و شیو عمیل بیه آن را تییییر میدهنید و ازاینطرییق،
فرهنگ جنسیتی را تضعی میکنند؛ فرهنگی که گاهی سعی میکند حتی از دیین تیذییه کنید
و سلطۀ مردانه در خانه را تثییت کند ،اما مقاومت زنانه ،همراه با خلق معانی جدیید ،همچیون
سدی عمل میکند که در برابر جریان اهیلی فرهنیگ جنسییتی قیرار میگییرد و آن را بیهعقب
میراند .ریحانه 63ساله ،دانشآموختۀ دکترا ،و شاغل دراینباره میگوید:
شوهر اون اوایل زندگی که با هم بحث میکردیم ،وقتی نمیتونست منو در بحثها قان کنه ،ی و
میگفت بیین تو زنی و همونطور که حضرت علی هم تیوی ن ،الی غیه گفتیه زنهیا عقلشیون
ناقصییه و بییرای همییین تییو نمیف مییی میین چییی میییگم (خوانشییی فرودسییتگرا از زنییان،
مشروعیتبخشی به سلطۀ جنسیتی از طریق تفسیرهای خاص دینی) .هر وقت اینیا رو میگفیت،
ً
من ب ش میگفتم که اوال داری اشتیاه میکنی ،چون حضرت علیی هیچوقیت ایین حیرف رو در
مورد همۀ زنها نگفته ،چون خیلی از زنها حتی همون زمان ،مثل حضرت فاطمه از خیلی مردها
ً
باالتر بودن و تو اتفاقا دین رو خو نف میدی و داری دین رو تحری میکنی (مقاومت فرهنگی،
ً
خوانش معکوس از آموزههای دینی ،خلق معانی جدید) .دوما ،خب اگر من بهخاطر اینکیه زنیم،
عقلم ناقصه و تو عقلت کامله ،پ چطور من تونستم دکتیرا بگییر  ،ولیی تیو هنیوز در لیسیان
موندی؟ اگر عقل زن ناقصه ،پ چطور االن درآمد من از تو کیه َمیردی و ادعیا میکنیی عقلیت
کامله ،بیشتره ؟ پ چطور من از تو هیورتر و تو از من عجیولتری ؟ (خیوانش معکیوس ،نقید
انگار فرودستی سرشت زنانه) ...بعد از یک مدتی که این حرفهیا رو مییزد و مین جیوابش رو
منطقی میداد  ،دیگه از این حرفها نزد و بعد از اون ،احساس کرد که انگار نگاهش هم عوض
شده و بیشتر از قیل حرفای من رو قیول میکنه (موفقیت در رمزگشایی تقابلی).
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خوانش معکوس و تولید معنای جایگزین ،ابزار م می برای تیییر روابط قدرت در خانه
ً
بهشییمار میآییید .زنییان لزومییا و همییواره پییذیرای گفتمییان مردانییه نیسییتند و بسیییاری از
رمزگذاریهای مردانه در فضاهای گوناگون با «مقاومت نشانهشیناختی» و رمزگشیاییهای
تقابلی زنان روبهرو میشوند .در این شیو مقاومت ،آنان با تولید معانی زنانه از نشیانههای
مردانه ،بهنوعی این نشانهها را تصاحب کردهاند و بهسود خود تیییر میدهند .اگرچه ممکن
است بسیاری از پیا های فرهنگی مربوط به حوز مناسیات جنسیتی ،بهدلیل سلطۀ مردان بر
فرایندهای بازتولید فرهنگی ،به شیوه و زبانی مردانه «رمزگذاری» شده باشیند ولیی معنیا و
ً
دریافت این نشانهها یا همان نظا «رمزگشایی» آنها ،لزوما مردانه نیست و زنان میتواننید
این نشانهها و پیا ها را به شیو دلخواه خیود بیازتعری کننید .آنهیا ازاینطرییق ،بیهتعییر
استوارت هال ،)001-081 ،8113( 1معنای بسیاری از پیا ها را وارونه میکننید و بهسیود
ً
خییود تیییییر میدهنیید .در چنییین وضییعیتی ،چیییزی کییه اهمیییت دارد ،لزومییا پیا هییای
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رمزگذاریشده نیست ،بلکه فراینید دریافیت و الگوهیای رمزگشیایی آنهیا اسیت .بیهبیان
روشنتر ،معنا هنگا تولید پیا توسط فرهنگ جنسیتی ،تثییت نمیشود ،بلکه زمانی تثییت
ً
میشود که زنان شروع به تفسیر آن پیا فرهنگی میکنند؛ تفسیر و خوانشی زنانه که الزاما با
رمزگذاریهای مردانه ،همساز نیست .فیروزه68 ،ساله ،لیسان  ،و خانهدار میگوید:
شوهر میگفت ،دانشگاه رفتن زن ،هم وقت تل کردنه و هم پول هدر دادن .برای همین ،موافیق
دانشگاه رفتن زنش نیود (پیامد فرهنگ جنسیتمحور؛ محرو سیازی زنیان از فرهیتهیای برابیر
آموزشی) ،ولی من میخواستم هرطور شده دانشگاه بر  .بزرگترین چالشم این بود که شوهر رو
راضی کنم (چالش مقاومت) .خیلی روی ذهنش کار کرد و ب ش گفتم اگیه زنیت دانشیگاه بیره،
ً
اتفاقا برای زندگیت ب تره؛ چون زنی که دانشگاه رفته بچههای ب تری میتونه تربیت کنه ،شوهرپ
رو هم بیشتر میتونه کمک کنه (رمزگشایی زنانه از پیامدهای تحصیل زن  -خلق معیانی جدیید؛
تحصیل زن ،فرهتی برای ارتقای زندگی مرد) .اینا رو که چندوقت ب ش گفتم ،دید آرو آرو داره
نظرپ عوض میشه و من اینطوری تونستم وقتی قیول شد  ،بر دانشگاه و شوهر نهتن ا با قیول
ً
شدن من در دانشگاه مخالفتی نکرد ،بلکه اتفاقا خوشحال هم شد و هزینیههای دانشیگاه رو هیم
میداد (غلیۀ رمزگشایی تقابلی زنانه بر رمزگذاریهای فرهنگی مردانه).
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

این موارد گویای این است که زنان ،تن ا کنشیگرانی منفعیل در روییارویی بیا پیا هیای
فرهنگی نیسیتند و هنگیا روییارویی بیا عناهیر فرهنیگ جنسییتی ،از پیشیینۀ اجتمیاعی،
نگرپهای فرهنگی و باورهای خود بهعنوان مناب تحلیل موقعیت ب ره میگیرند؛ درنتیجه،
همیشه این احتمال وجود دارد که معانی فرهنگی مسلط ،از نگاه آنهیا پذیرفتیه ییا انکیار و
طرد شود .بااینحال ،امروزه با افزایش آگیاهی زنیان« ،رمزگیذاریهای» فرهنیگ جنسییتی
ً
الزاما با «رمزگشاییهای» همخوان با آن روبهرو نمیشوند و در مقابیل ارزپهیای مسیلط
فرهنگ جنسیتی ،مقاومتی دستکم از سوی بخشی از زنان وجود دارد.
دراینراستا ،بهنظر میرسد که علت عمد ناکامی ایدوولوییهای جنسیتی در شیکلدهی
به ارزپها و نگرپهای زنان در این نکته ن فته باشد که زنان ،بهعنوان سیویههای اجتمیاعی،
کنشگرانی تاریخمند هستند و در هورتها و قالبهای اجتماعی متمیایزی زیسیت میکننید
که آمیختهای از سن ،جنسیت ،طیقۀ اجتماعی ،تحصی ت ،تجربههای پیشین ،نوع خیانواده،
تاریخچۀ زندگی فردی ،و عوامل اجتماعی مداخلهگر دیگری است .ترکیب پیچییدهای از ایین
عوامل ،هویتهای چندپارهای از زنان میسازد که محصول آن ،شخصییتی چندالییه و سییال
است که بهراحتی در چارچو یک گفتمان خاص قرار نمیگیرد.
 .3-3نمایش تمکین

ً
مقاومتهای فرهنگیی زنیان در خیانواده ،معمیوال بهشیکل مسیتقیم نیسیت ،بلکیه اغلیب
غیرمستقیم ،پن ان ،و ناملموس است .بههمیندلیل ،بهسختی میتواند با سیرکو مسیتقیم
شوهر همراه شود .در موارد متعدد ،مقاومت زنانه در خانه چنان نر و پن ان است که مردان
از مقاومت زنان ،حتی آگاه هم نمی شوند ،چیه رسید بیه اینکیه بخواهنید بیا آن بیه مقابلیه
برخیزند .دراینراستا ،یکی دیگر از شیوههای مقاومیت زنیان در مییدان فرهنگیی خیانواده،
«نمایش تمکین» درظاهر و مقاومت پن انی درعمل است .زنان گیاهی «نمیایش تمکیین»
میکنند؛ یعنی امری را بهظاهر میپذیرند و اطاعت هم میکنند تا حساسیت شوهر را خنثی
کنند اما درعمل ،کار دیگری میکنند .آنها «مقاومت همراه با متابعیت» میکننید .حمییرا
61ساله ،دیپلم ،و خانهدار دراینباره میگوید:
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من خیلی وقتها یک چیزی رو دوست ندار انجا بد  ،ولی همسر دوست داره ،برای اینکیه نیاراحتی
پیش نیاد و فکر کنه من باهاپ همنظر  ،ب ش میگم ،باشه چشم (نمایش تمکین) ،ولی انجا نمیید
ً
(مقاومت همراه با متابعت) .اونم خیلی وقتا بعدا یادپ میره ،ولی گاهی وقتا که میف مه اون کاری کیه
میخواسته رو انجا نداد  ،ب ش میگم که یاد رفت ،یا حواسم نیود ...اینطوری سعی مییکنم کیاری
کنم که نف مه من از عمد خواستهاپ رو انجا نداد (مقاومت نر و پن ان).

ً
راهیردهای مقاومت در زنیدگی روزمیر زنیان ،عمیدتا از جین راهیردهیای افراطیی و
تندروانه نیستند .چنین راهیردهایی معطوف به تعام ت نابرابر قیدرت در سیاختار خیانواده
است .اگرچه شیو رویارویی زنان در مقابل قواعد فرهنیگ جنسییتی در خیانواده ییا حتیی
جامعه ،تن ا اطاعت مح

نیست ،اما خ قیت و ابتکارهایی در زندگی روزمر زنان وجود

دارد که آنان ازاینطریق ،از پذیرپ و انجا دقیق قوانین و اعمال رویههای گفتمان جنسییتی
حاکم طفره میروند و به شیوههای ابتکاری ،این قواعید را زیرپیا میگذارنید .ایین شییوهها
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بسیاری از کردارهای زندگی روزمر آنان را دربر میگیرد .دراینمیان ،مواردی چون مقاومت
پن ان در مقابل نظم مسلط ،گریز از نظارتهای اجتماعی ،و دور زدن کنترلهای انضیاطی
که قدرت مسلط مردانه اعمال میکند ،بخشی از شیوههای مقاومت زنانه است که بیهظاهر
با اطاعت آنان نیز همراه است .یی 84 ،ساله ،دیپلم و خانهدار دراینباره میگوید:
خواهر  ،دوستپسر داره .می خواد یک مدتی باهاپ باشه و بیینه اگر خو بود با هم ازدوا کنند
(برقراری روابط پیش از ازدوا ) .به من از همون اول گفت و در جریانم ،ولی من به پدر جرویت
نمی کنم بگم .پدر انتظار داره هر چیزی پیش میاد من که دختر بزرگترپ هستم ب ش بگم ،مینم
ً
در ظاهر میگم باشه (نمایش تمکین) و احترامش رو نگه میدار  ،ولی این چیزا رو اه نمیگم
(مقاومت همراه با اطاعت) .چون پدر خیلی غیرتیه و اگر بف مه دخترپ با پسری دوسته ،خیلیی
عصیانی میشه و ممکنه کارای خطرناکی بکنه (فرهنگ پدرساالر؛ خطر خشم و خشونت) ...من
درسته نمیتونم غیرت پدر رو کنترل کنم ،ولی وقتی ب ش چیزی نگم ،خودبهخود میتونم جلوی
خیلییی از کارهییاپ رو بگیییر (مقاومییت نییر و آرا  ،م ییار فرهنییگ پدرسییاالر از طریییق کییاهش
دسترسیهای اط عاتی).

این موارد ،گویای این است که رفتار زنان ،میان اطاعیت و مقاومیت در نوسیان اسیت.
مقاومت همراه با اطاعت ،به سیاست غیرعلنی زنان در زنیدگی روزمیره اشیاره دارد کیه بیه
تمکین ظاهری در برابر ایدوولوییهای جنسیتی و سپ  ،مقاومتهیای غیرعلنیی و پن یان

آنها در مقابل این نظمهای ایدوولوییک اشاره دارد .افزونبراین ،نیاید از این نکته غافل بود
که در بین زنان ،کمتر میتوان مقاومت تند و مطلقی را در خانواده مشاهده کرد؛ زیرا آنها از
فرهتهای مقاومت خود به شییوههای خ قانیهتری ب یره میگیرنید .در زنیدگی روزمیره،
کنشهای زنانه میان اطاعت و مقاومت در رفتوبرگشت است .زنان ،گاهی نظیم جنسییتی
مسلط در خانه را بهچالش میکشند و آن را زیر پا میگذارند اما اغلب ،این کار را بهگونهای
ظری و هوشمندانه انجا میدهند تا نقطیۀ تعیادلی بیابنید کیه هیم خواسیتههای آنهیا را
برآورده کند و هم به طور مستقیم و آشکارا با نظم جنسیتی مسلط در خانه در تقابیل نیاشید.
پریسا 60ساله ،لیسان و خانهدار دراینباره میگوید:
من دوست ندار توی زندگیم تنش درست کنم .وقتیی ییک چیزاییی رو دوسیت دار کیه شیوهر
باهاپ مخالفه ،سعی می کنم وقتی شوهر مخالفت کرد ،خیلی باهاپ بحث نکنم .ب ش میگم:
«آره حرفت درسته؛ تو درست میگی» (نمایش تمکین ،پذیرپ ظیاهری سیلطۀ جنسییتی) ،ولیی
ً
سعی میکنم بدون اینکه حساسش کنم ،یک راه دیگه رو بر (مقاومت همراه بیا متابعیت)؛ میث
می خوا یک لیاسی که خود دوست دار رو بییرون بپوشیم ،ولیی مییدونم کیه شیوهر ممکنیه
مخالفت کنه ،ب ش میگم همۀ لیاسا االن کثیفه و بهناچار باید اینو بپوشیم ،چیون دیگیه لیاسیی
ندار یا یک ب ونۀ دیگه درست میکنم (مدیریت ذهن همسر برای دستیابی به نتای ،خاص) .وقتی
باهاپ درگیر بشم ،ل،بازی میکنه و بحیث و دعیوا راه مینیدازه (محاسییه هزینیههیای مقاومیت
آشکار) ،اما این جوری من بدون بحث و دعوا ،کار خودمو پیش میبر (مزایای مقاومت پن یان).
اینطوری کاری می کنم که اونم ناراحت نشه ،ولی منم راه خودمو بر و چیزایی که دوست دار رو
بتونم بپوشم (گریز از سلطه بدون مقاومت آشکار).

این موارد ،گویای این است که برخی زنان در روییارویی بیا فرهنیگ جنسییتی ،نیوعی
مقاومت پن ان را پیشه میکنند .آنها در مقابیل قواعید و هنجارهیای جنسییتی ،سیویههای
منفعلی نیستند ،بلکه به شیوههای گوناگون ،در مقابل گفتمان جنسییتی مقاومیت میکننید.
دراینراستا ،بخشی از زنان به ظاهر ،سلطۀ جنسیتی را پذیرفته و حتی رضایت خیود را از آن
نشان می دهند ،اما در بیشتر موارد ،قواعد فرهنگی و قوانین تحمیلی را به چیزی متفاوت بیا
ً
آنچه در هنجارهای جنسیتی بیان میشود ،تیدیل میکنند .راهکار ویژ آنها ،لزوما انکار و
طرد این قواعد و هنجارها نیست ،بلکه گاهی شیو بهکارگیری آن را تیییر میدهند .زنیان بیا
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این راهیرد ،از اطاعت در مقابل سلطۀ فرهنگی حاکم میگریزند ،بیآنکه بهظاهر مقیاومتی
نشان دهند یا خود اع

کنند که قواعد هنجاری حاکم را قیول ندارند .زیرپا گذاشتن نظیم

فرهنگی حاکم بدون طرد و انکار علنی آن ،حاهیل ابتکیار و هوشیمندی زنیان در زنیدگی
روزمره در هنر کنار آمدن و همراهی با نظم جنسیتی حاکم است .سیاست مقاومت همراه با
اطاعت در بین زنان ،شیکلی از مقاومیت اسیت کیه گرچیه از فرهنیگ جنسییتی جامعیه و
ارزپهای مسلط آن تیذیه میکند و بهظاهر ،مطی حامیان آن (یعنی مردان) است ،امیا بیا
ً
فرهنگ جنسیتی ،کام همسو و هماهنگ نیست و به شیوهای ظریی و هوشیمندانه ،آن را
نق

و تضعی میکند .ع وه بر آن ،این تضعی های پیاپی هنجارهای جنسیتی ،زمینه را

برای تیییرات گستردهتر در الگوهای فرهنگی در بازههای بلندمدت فراهم میکند.
 .3-4بازی دوگانه با کلیشهها
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کلیشه های جنسیتی ،مانعی جدی برای دستیابی به برابری جنسیتی هسیتند و سییب ایجیاد
تیعی

جنسیتی میشوند افزونبیراین« ،ت دیید کلیشیه» 1میتوانید اعتمادبیهنف زنیان را

کاهش دهد و درپیآن ،بر عملکیرد آنهیا تأثیرگیذار باشید .بیههمیندلیل ،زنیان در مقابیل
کلیشههای جنسیتی آسیبپذیر هستند .دراینراستا ،زنان برای مقاومت در مقابل قدرتی کیه
از سوی کلیشههای جنسیتی بر آنها وارد میشود ،وارد یک بازی دوگانیه میشیوند .شییو
نخست آنها« ،مقاومت در مقابل کلیشهها» است؛ زیرا یکی از موان توسیعۀ فرهیتهای
زنان در ایران ،کلیشه های جنسیتی است .زنان در چند دهیۀ اخییر ،همیواره بیا کلیشیههای
جنسیتی مقابل خود جنگیدهاند؛ کلیشههایی که تما عرهههای زندگی آنها را درنوردییده
است .هرچند برخی از این کلیشهها در طول زمان از بین نرفتهانید ،ولیی بهتیدری ،سسیت
شدهاند (مانند اینکه کار زن ،تن ا خانهداری است و زن نیایید بییرون از خانیه کیار کنید) و
برخی دیگر نیز دههها است که بهکلی از بین رفتهانید (ماننید اینکیه مدرسیه رفیتن و درس
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 ،اضطرابی است که برخی افیراد هنگیامی تجربیه میکننید کیه ممکین اسیت بیهدلیل
 .1ت دید کلیشه
تعلقشان به یک گروه اجتماعی ،جنسیتی ،قومیتی ،یا مذهیی یا رفتار خاص با کلیشههایی منفی قضاوت شوند اضیطرا ناشیی
از ت دید کلیشه میتواند سیب کاهش عملکرد افرادی شود که متعلق بیه گروههیایی بیا کلیشیههای منفیی هسیتند (اینزلیخیت و
اشمایدر.)3-3 ،8100 ،

خواندن زنان ،موجب فساد در جامعه میشود) .بااینحال ،بسیاری از کلیشههای جنسیتی،
همچنان عرهههای گوناگون زندگی زنانه را احاطه کردهانید و شییو تفکیر و عمیل زنیان و
م متر از آن ،مردان را در جامعه تعیین میکنند و سیب ایجاد بسیاری از محدودیتها برای
آنها شدهاند .دراینمیان ،زنیان بیا روپهیای فرهنگیی و عملیی در مقابیل ایین کلیشیهها
مقاومت میکنند .میارزه با کلیشههای جنسیتی ،ابزاری بیرای زنیان اسیت کیه از طرییق آن
بتوانند به حقوق برابر بیا میردان دسیت یابنید .دراینبیین ،روییارویی نیر و سسیت کیردن
کلیشههای مزاحمی چون «ظرف شستن یا پخیتن غیذا ،کیار مردهیا نیسیت»« ،بچیهداری
وظیفۀ مرد نیست»« ،جارو کشیدن ،کاری زنانه است» ،و مواردی ازایندست در خانه ،یکی
از راهیردهای مقاومت زنانه برای افزایش دامنۀ آزادی و فرهت توسعۀ فردی برای آنان است.
زینب83 ،ساله ،و دانشجوی فوقلیسان دراینباره میگوید:

ً
شوهر من ،ک در خانواده و فامیلشیون ایین فرهنیگ رایی ،نییود کیه مردهیا در کارهیای خونیه بیه
خانماشون کمک کنند (جامعهپذیری جنسیتی میتنیبر تقسیم کار سنتی) .حتی یکبار به من گفت،
ً
اگر من توی خونه مث ظرف بشور و مردهای فامیل بف مند ،تا یک سال همهجا مسخرها میکنند
و میگن من زنذلیلم (کلیشۀ جنسیتی از مرد ضعی ) .از یکی از دوستاپ تعری میکرد که توی

خونه وقتی م مون داشتند ،ظرف ها رو شسته و م مون ازپ عک گرفتیه و تیوی گیروه خیانوادگی
گذاشته و همه ب ش خندیدند (ت دید کلیشه؛ فشار فرهنگی برای پیذیرپ نقشهیای جنسییتی)...
ولی ما توی خانوادهمون اینو یاد گرفته بودیم که باید مرد رو بهتدری ،وارد کارهای خونیه کیرد تیا بیه
کمک کردن در خونه عادت کنه (مقاومت فرهنگی؛ ت پ برای جامعهپذیری مجیدد همسیر) .مین
مجیور بود این فرهنگ رو از ذهنش پاک کنم و بهتدری ،هم تونستم نگاهش رو به خانیهداری میرد
عوض کنم .اینطوری بخشی از کارهای خونه رو شوهر انجا میده و من وقت بیشتری میکنم که
به درس و دانشگاه خود برسم (موفقیت در تضعی کلیشههای جنسیتی ،گسترپ آزادی و فراغت
برای زن).

کلیشههای جنسیتی ،نقشها را جنسیتی میکنند .بااینحال ،بخشی از زنان نسل جیوان
ایرانی ،در مقابل کلیشههایی چون «خانهداری ،وظیفه زن است» ،مقاومت بیشتری نسییت
به زنان نسلهای پیشین خود بروز میدهند .آنها خانهداری را همچنان انجا میدهنید امیا
نه مانند مادران خود« ،وظیفۀ» زن بلکه «لط » او قلمداد میکنند .این درحالی اسیت کیه
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زنان نسلهای قییل ،خانیهداری را وظیفیۀ زن میدانسیتند (بنگریید بیه :هیادقی فسیایی و
میرحسینی .)0623 ،بخشی از زنان نسل جوان ،نگرپ زن خانیهدار را بیهچالش میکشیند
تا بتوانند همانند مردان ،بیرون از خانه به کار و تحصیل و توسعه فیردی خیویش بپردازنید.
شیرین81 ،ساله ،فوقلیسان  ،و شاغل دراینباره میگوید:
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ً
مادر هیچوقت با پدر بحث نمیکرد که خونهداری وظیفۀ اون نیست ،بلکه اتفاقا مادر خونهداری
ً
رو کام وظیفۀ خودپ میدونست و برای همین هم تا آخر عمر خونهدار موند و هیچ پیشرفتی نکرد
(پذیرپ کلیشه در نسلهای پیشین ،فرو رفتن در نقشهای جنسیتی) ،ولی من مثل میادر نیسیتم؛
چون میخوا پیشرفت کنم و نمیخیوا ییک زن خونیهدار بمیونم (مقاومیت در مقابیل کلیشیه در
ً
نسلهای جدید) .منظور این نیست که کارهای خونه رو انجا نمید  ،بلکه اتفاقا منظور اینیه کیه
اینو به شوهر بهطور غیرمستقیم ف موند که هرکاری توی خونه میکنم ،لط من بیه شیوهرمه نیه
وظیفها (تیییر معنای کلیشه؛ کار خانگی بهمثابه «لط » و نه «وظیفه») .برای همیین ،شیوهر ییا
باید این لط منو در کارهای خونه جیران کنه یا بهنحوی دیگه این کیارو بکنیه ،وگرنیه اگیر جییران
نکنه ،منم دیگه این لط ها رو نمیکنم.

زنان با کلیشهزدایی از اشتیال زنانه ،فرهتی مییابند تا به کار درآمدزا در بیرون از خانه
مشیول مشوند .آن ا از این طریق  ،هم مردان را به انجا کارهای مشارکتی در خانیه ترغییب
می کنند و هم با کسب استق ل اقتصادی ،نقش خود را در تصمیمگیریهای اساسی مربوط
به خانه افزایش میدهند .زنان با این کار ،هم قدرت مرد را محدود و هم اقتیدار خیود را در
خانه افزایش میدهند .ویدا68 ،ساله ،فوقدیپلم ،و شاغل دراینباره میگوید:
شوهر مخال کار کردن من در بیرون خونه بود .میگفت بشین به کارهای خونیه بیرس و بچیه رو
بزرگ کن .منم خر خونه رو تأمین میکنم (فرهنگ پدرساالر؛ تحمیل تقسیم کیار سینتی میتنیبیر
جنسیت) ،ولی این منو راضی نمیکرد؛ چون من میخواستم پیشرفت کینم .سیالها درس خونیده
ً
بود و نمیخواستم حاال رهاپ کنم و میخواستم حتما بر سیر کیار و بتیونم بیرای خیود درآمید
مستقل داشته باشم (در جستوجوی استق ل اقتصادی) .خیلی بیا همسیر هیحیت میکیرد تیا
ب ش نشون داد که این نگاهش به زن که باید توی خونه بشینه ،ییک نگیاه قیدیمی و تیوهینآمیزه و
نیاید جلوی زنش رو بگیره (مقاومت فرهنگی؛ میارزه با کلیشههای جنسیتی) .سر هر فرهتی که گیر
میآورد  ،اینو باهاپ بحث میکرد تا اینکه باالخره تسلیم شد و من تونستم بر سر کار.

در کنار راهیرد «مقاومت در مقابل کلیشههای جنسیتی» ،شیو دیگر مقاومت در خانه،
ً
نه مقاومت در مقابل کلیشهها ،بلکه اتفاقا «فرو رفتن در کلیشهها» است؛ بهاینمعنا که زنان
با هر کلیشهای میارزه نمیکنند ،بلکه با کلیشههایی میارزه میکنند کیه بهنظرشیان «کلیشیۀ
بد» هستند و آزادی و قدرت آنها را محدود کردهاند اما برخی کلیشههای جنسیتی که زنیان
را ضعی قلمداد میکنند ،در برخی موارد ،آشکارا بهکارشان میآیند بنابراین ،نهتن ا با این
ً
کلیشهها برخورد نمیکنند ،بلکه اتفاقا در آن فرومیروند .بیرای مثیال ،کیار نکیردن زن در
بیرون از خانه ،کلیشهای بود که پ از سالها مقاومت فرهنگی ،بسیاری از زنان توانستهاند
آن را تضعی کنند .اکنون نسیت به گذشته ،مردان کمتری با کیار کیردن زنیان در بییرون از
خانه مخالفت میکنند .این در حالی است که خر کردن کامل درآمد حاهیل از کیار زن
برای خانه ،عرههای است که بخشی از زنان در مقابل آن مقاومت میکنند و با فرو رفتن در
کلیشههای جنسیتی که «وظیفه تأمین مخار خانه با مرد خیانوار اسیت» ،سیعی میکننید
بخش چشمگیری از درآمد شیلی خود را بیرای خیویش ذخییره کننید .هسیتی83 ،سیاله،
دیپلم ،و شاغل دراینباره میگوید:
من درسته بیرون از خونه کار میکنم (کسب درآمد اقتصادی توسط زن) ،ولی خر خونه بیا َمیرده.
الیته منم گاهی برای خونه خرید میکنم ،ولیی راسیتش رو بخیوا بگیم ،اغلیب پیولم رو پ انیداز
میکنم (مشارکت اقتصادی حداقلی توسط زن شاغل) و به همسر هم اینو گفیتم کیه اون نیایید بیه
درآمد زنش کاری داشته باشه؛ چون درآمد زن برای خودشه ،ولی درآمید میرد بیرای خونیه هسیت
(تأکید بر کلیشه مرد نانآور).

این موارد ،گویای این است که بخشی از زنان نسل جوان ،کلیشۀ کیار نکیردن زنیان در
بیرون از خانه را شکستهاند ،ولی کلیشۀ «هزینههای زندگی فقط بیا میرد خیانوار اسیت» را
همچنان حفظ کردهاند؛ زیرا این کلیشه به آنهیا اجیازه میدهید کیه منیاب درآمیدی را کیه
بهدست میآورند ،تا حد زیادی برای خود ذخیره کنند .بهبیان روشنتر ،بهنظر میرسید کیه
بخشی از زنان ،تن ا با کلیشههایی میارزه میکنند که «حقوق» آنها را تضعی کردهاند ولی
در مقابل کلیشههای جنسیتی کیه «وظیای » آنهیا را محیدود کردهانید ،نیهتن ا مقاومیت
ً
نمیکنند ،بلکه کام آن را میپذیرند و گاهی حتی از آن دفاع هم میکنند تا میادا تضیعی
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شود .درواق  ،زنان برای «حقوق برابر» با مردان ،میارزه میکنند اما کمتر تین بیه «وظیای
برابر» میدهند که برپایۀ آن ،تأمین هزینههای خانیه را بهع ید هیردوی زوجیین قیرار داده
است .آنها با این راهیرد میتوانند در طول زمان« ،حقوق بیشتری» دریافت کنند ،بیآنکیه
ً
الزاما «وظای بیشتری» را پذیرفته باشند .هیا60 ،ساله ،لیسان و شاغل دراینباره چنیین
میگوید:
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بهنظر قوانین ایران ،خیلی مردونهست و باید حقوق زن و مرد در قانون خیانواده بیا هیم برابیر باشیه
ً
(مطالیه برابری جنسیتی در «حقوق»)؛ مث چرا مرد باید حق ط ق داشته باشه و زن نداشته باشه؟
در حالی که باید برابر بشه .اما اینها بهمعنای اون نیست که زنها هم مثیل مردهیا بیرن سیر کیار و
هرچی درآمد داشتن بیارند خونه (دفاع از نابرابری جنسیتی در «وظای » اقتصادی خانوار) .این بیا
هیچ قانون و عرفی سازگار نیست؛ چون وظیفۀ تأمین مخار خونه ،همیشه با مرد خونهست و نه زن
(فرو رفتن در کلیشه جنسیتی) .حتی زن اگر پول هم دربیاره ،هیچ وظیفهای برای خر کیردن تیوی
ً
خونه نداره و میتونه همه رو برای خودپ نگه داره .منم اکثرا همین کارو میکنم تا بتونم برای خود
یک پشتوانه داشته باشم (دفاع از کلیشه جنسیتی مرد نانآور).

زنان ،گاهی با فرو رفتن در کلیشهها ،نهتن ا بر کلیشیههای منفیی زنانیه تأکیید میکننید
(کلیشه هایی مانند اینکه زنان ،حساس ،ضعی  ،وابسته ،و ناتوان هستند) ،بلکه فراتر از آن،
کلیشههای مثیت مردانه (کلیشههایی مانند «مردان ،قویتر و پرکارتر از زنان هستند») را نیز
بهمثابه اهرمی برای فشار به خود مردان تیدیل کرده و ازاینطریق ،میردان را وادار بیه انجیا
کارهایی می کنند که زنان خواستار آن هستند .تأکید بر توانمندی مردان و ضع زنیان و در
پی آن ،انتظار کار بیشتر و درآمدزایی باالتر از سوی مردان و تحت فشیار گذاشیتن آنهیا از
طریق دوشیله یا حتی سه شیله کردنشان برای ب یود رفاه و کیفیت زندگی زنیان و خیانواده،
یکی از همین راهیردهای فرو رفتن در کلیشههای جنسیتی است که میتواند انتظارات کاری
و درآمدی را بهگونهای نابرابر در خانه ایجاد کند .م نیاز66 ،سیاله ،فیوقدیپلم ،و خانیهدار
دراینباره میگوید:
من خونهدار و همسر کارمنده (تقسیم کار سنتی؛ میرد نیانآور ،زن خانیهدار) ،امیا بیهخاطر ایین
گرونیهای چند سال اخیر ،دخل و خر زندگیمون خیلی با هم جور در نمیاومد (فشار اقتصادی،
ناکافی بودن درآمد توسط یک نانآور) .شوهر میگفت بیا از بعضی چیزا کمتیر مصیرف کنییم تیا

هزینهها بیاد پایین ،ولی من ب ش میگفتم نمیتونم با کمتر از این زندگی کنم .اون میگفت حداقل
تو هم یک مدتی سر کار برو ،تا کمکخر خونه باشی که به من انقدر فشار نیاد (تقاضای مرد برای
مشارکت اقتصادی زن) ولی من ب ش گفتم ،میبینی که من زنم ،ضعیفم ،و تو مردی و من که مثیل
تو توانی ندار و نمیتونم هیح تا بعدظ ر بر سر کار ( فرو رفتن در کلیشیۀ زن ضیعی و نیاتوان).
ب ش گفتم تو که اینقدر میگی هرفهجویی کنیم ،خب حداقل خودت بعدظ رها برو کیار دو و بیا
ماشین کار کن و یک مقدار بیشتر درآمد داشته باپ تا از این شرایط سخت دربیایم .اونیم چیارهای
نداشت و در آخر قیول کرد (تأکید بر کلیشۀ مرد قوی و تحمیل کار مضاع به مرد).

ً
اینها نشاندهند این است که کلیشههای جنسیتی ،تن ا الزاما ابزاری برای سرکو زنان
نیست ،بلکه گاه مردان نیز در مقابل آنها ،آسییبپذیرند .ضیع میردان در مقابیل برخیی
کلیشههای جنسیتی ،پدیدهای است که بخشی از زنان نسل جیوان امیروزی بیهخوبی آن را
دریافتهاند .افزونبراین ،زنان با ب رهگیری از کلیشیههای جنسییتی میتواننید بیا اسیتفاده از
هفتهای زنانه ،مانند ضعی بودن ،گریه ،ق ر ،بیدستوپا بودن و میواردی ازایندسیت،
مردان را در تصمیمگیریهایشان تحت فشار دوچندان نیز قرار دهند.
 .3-5مقاومت از طریق سنت

یکییی دیگییر از شیییوههای مقاومییت زنانییه ،ب رهگیییری آنییان از آدا ورسییو و سیینتهای
اجتماعی ،بهعنوان اهرمی برای اعمال فشار به همسر است تا ازاینطریق ،بتوانند به خواستهها
و اهداف خویش دست یابند .منظور از سنت ،راه و روپ انجا امور متداول در جامعه اسیت
که بهتدری ،در قالب رسمهای اخ قی ،پذیرفته و عمومیت یافتهاند .این سنتهای اجتماعی،
کنشهای یکسانی هستند که بر اثر تکرار فراوان در طول زمان تثییت میشوند.
ً
دراینمیان ،مقاومت زنان از طریق سنت ،معموال به دو شییو کلیی انجیا میشیود)0 :
تأکید بر سنتهای قدیمی و دیرپا؛  )8ابداع سنتهای جدید .سنتهای قدیمی ،بیشیتر در
دین و سنتهای جدید ،بیشتر در مدرنیته و دگرگونیهیای اجتمیاعی جدیید ریشیه دارنید.
سنتهای قدیمی در خانواده ،میتنیبر نوعی تقسیم نیابرابر جنسییتی اسیت امیا سینتهای
جدید ،بیشتر از سنخ برابری است .سنتهای قدیمی با اتکا بیه ریشیههای تیاریخی خیود،
همواره بازتولید میشوند ،ولی زنان به سنتهای قدیمی ،نگاهی گزینشیی دارنید .آنهیا از
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میان این سنتهای قدیمی ،بیشتر عناهر دلخواه و گزینشی را برمیگزینند و عناهر مردانیه
را وامین ند تا خوانش خود را از طریق این سنتها تحمیل کنند .زنان ازاینطریق میتوانند
به سنتهای قدیمی معانی تازهای بدهند و با بهاهط « ،زنانه» کردن آنها در مقابل مردان
مقاومت کنند .فرشته63 ،ساله ،فوقلیسان و خانهدار دراینباره میگوید:
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ً
ما رسم داریم که شوهر باید تاریخ عقد ،تاریخ عروسی ،و تاریخ تولد خانمش رو حتما براپ جشن
بگیره و به زنش هدیه و ط بده (سنت در خدمت اهداف زنانه) ،اما شوهر توی خانوادهشیون ایین
چیزا رسم نیست ،ولی من سعی کرد این رسم رو در بین خود و شوهر جا بنداز و این خواستها
رو غیرمستقیم ب ش بگم که اگر این کارها نشه ،هم خود و هم خانوادها خیلیی ناراحیت میشییم
(نیرد فرهنگی؛ نیرد بر سر تحمیل سنتها) .تازه ب ش گفتم این چیزا توی دوستامم رسمه (نمیایش
ً
فراگیری سنت)؛ مث درسته که شوهرای همۀ دوستای من بیرای دوسیتا  ،هدییه گرونقیمیت بیرای
ً
جشن تولد نمیگیرند ،ولی اون چندتایی که هدیه میگیرند رو مین داومیا تیوی خونیه بیا آ وتیا
مطر ،میکنم تا شوهر بهطور غیرمستقیم بف مه کیه مینم چنیین خواسیتهای دار (سینت بیهعنوان
ابزاری برای فشار فرهنگی) .االن چند ساله شوهر بهخاطر اینکه کم نیاره ،روز تولد بیرا ب تیرین
چیزا رو می خره .یک سال سروی ط  ،یک سال لپتاپ ،و پارسال هم ماشینی کیه خریید رو بیه
ب انه روز تولد  ،بهنا من کرد (تیدیل سنت فرهنگی به ابزاری برای ارتقای سرمایۀ اقتصادی زنان).

اما شیو دو مقاومت از طریق سنت« ،ابداع سنتهای جدید» یا تقویت آنهیا توسیط
بخشی از زنان نسل جوان است .سنتهای جدید ،آدا ورسومی هستند که زنان بهتدری،،
درحال جاانداختن و طییعی جلوه دادن آنها هستند تا با گسترپ این سینتهای نوظ یور،
آنها را به رسمهای پایدار و فراگیری تیدیل کنند .سنتهای اجتماعی ،همچون تیی دولییه
هستند .در این راستا ،اگرچه سنتهای قدیمی بیر بازتولیید همیان آدا ورسیو و مناسیک
پیشین در زندگی زناشویی تأکید میکنند اما سینتهای جدیید ،بیذرهای تییییر در روابیط
هستند و افزونبر تعری مرزها و محدودههای جدید ،دگرگونی در فرهنگ را نیز امکانپذیر
میکنند .سنتهای جدید ،ابزارهای مقاومت زنان در عصر مدرن هستند .این سینتها ،بیا
کاربرد اجتماعی و فراگیر بودن آن ،توجیه ،و با ضمانتهای اجرایی نامحسیوس ،پشیتییانی
میشوند .اگر زنان سالمند ،بیشتر بر سنتهای قدیمی و دیرپا تکیه دارند ،زنان نسل جدید،
هم بر سنتهای قدیمی سوار میشوند و هم اقدا به تولیید و خلیق و گسیترپ سینتهای

جدید میکنند .بهعنوان نمونه ،زنان نسلهای پیشین ،چندان س می از داراییهای منقیول و
غیرمنقول شوهر را تا زمان حیات همسر ،مطالییه نمیکردنید امیا زنیان جیوانتر ،بیا خلیق
سنتهای جدید ،اقدا به مطالیهگری در این داراییها میکنند تیا بتواننید سی م خیود را از
داراییهای همسر ،پابهپای او افزایش دهند .این امر ،تن ا در میان زنان شاغل و دارای درآمد
شخصی قابلمشاهده نیست ،بلکه بهتدری ،با فراگیر شدن سینتهای جدیید ،زنیان جیوان
خانهدار نیز س م خود را از داراییهای همسر خواستار میشوند .لی 61 ،ساله ،لیسان  ،و
خانهدار دراینباره میگوید:
شوهر وقتی میخواست اولین خونهمون رو بخره ،من ب ش گفتم که دیگه االن همهجا رسم شده که همیۀ
مردها نص خونه رو بهنا زنشون میکنند (تأکید بر سنتهای جدید درحالشکلگیری) و اونایی که این
کارو نمیکنند ،خیلی خودخواهند .اینطوری شوهر رو غیرمستقیم در فشار گذاشتم که موق سیند زدن،
بدون اینکه من چیزی بگم ،نص خونه رو بهنا من کنه (فشار فرهنگی برای پذیرپ سنت) و اون هیم بیا
اینکه میدونم به این چیزا اعتقادی نداشت ولی بهخاطر اینکه خودپ رو یک مرد مدرن نشون بده ،نص
خونه رو بهنا من زد (تأثیر برساخت سنتهای جدید بر تیییر رفتارهای اقتصادی همسر).

سنتهای قدیمی ،بیشتر ابزاری برای سلطۀ جنسیتی مردان بر زنان بودهاند اما زنان نسل
جوان ،نهتن ا در مقابل بخشی از سنتهای قدیمی مقاومت میکننید ،بلکیه فراتیر از آن ،از
سنتها علیه خود مردان نیز ب ره میگیرند .آنها با تیییر سنتهای پیشین و خلق سنتهای
جدید ،از ابزار سنت برای م ار مردان و دستیابی به اهیداف دلخیواه خیود ب یره میگیرنید.
بخشی از زنان نسل جوان ،درعمیل ،سیاسیت «ابیداع سینت» را همزمیان بیا دسیتکاری
سنتهای پیشین و گاهی حذف و طرد برخی از عناهیر آن ،بیهکار میبرنید .آنهیا تی پ
میکنند تا با ابداع سنت های جدید و گسترپ مناسک نوظ ور به تییییر معادلیۀ قیدرت در
خانواده و جامعه کمک کنند .در اینجیا مسیئلۀ اهیلی ایین اسیت کیه زنیان در پیی ابیداع
سنتهایی هستند که بتوانند از طریق آنها ،همسران خود را به مسیری که خود میخواهند،
هدایت کرده و آنها را به وفاداری ترغیب یا حتی مجیور کنند؛ جریانی که بیهنظر میرسید
بهآرامی توسط بخش قابلتوج ی از زنان نسل جوان درحال پیشیرد است .م سا82 ،سیاله،
دیپلم ،و خانهدار دراینباره میگوید:
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من میدونم که اگر مرد ،جییش ُپرپول باشه ،احتمال اینکه خیانیت کنیه زییاد میشیه (پیونید ثیروت و
خیانت)؛ برای همین نمیگذار جییش پرپول باشه .از طرفی نمیخوا درآمدپ هم کم باشیه کیه میا
آسیب بیینیم ،ولی فقط نمیخوا پولها توی حسا اون باشه تا احساس ناامنی نکنم .بیرای همیین از
همون اوایل زندگی گفتم که ما توی خونهمون رسمه که زن باید حسابدار خونه باشه و همۀ پولها بایید
در حسا خانم خونه باشه (برساخت سنت جدید) .اولش قیول نمیکرد ،ولی بعدپ وقتیی خیواهرا
ً
اومدن و گفتن این رسم توی خانواد ما هم هسیت و اتفاقیا خیلیی خوبیه ،اونوقیت شیوهر پیذیرفت
(پذیرپ سنت نوپا) .اینطوری شوهر هرچی پول در طول میاه درمییاره رو میرییزه بیه حسیا مین
(م ار همسر از طریق خلق سنت) .درواق  ،شوهر با اینکه درآمد خوبی داره ،اما پیول خیلیی زییادی
توی حسابش نیست و همۀ پولها در حسا من و کنترل منه .اینطوری خیالم راحته که هرکیاری هیم
نمیتونه بکنه (تولید سنتهای جدید و تأثیر آن بر افزایش قدرت و کنترل زن بر خانواده).

بااینحال ،نیاید این نکته را از یاد برد که سرچشمۀ بسیاری از سنتها ییا مناسیکی کیه
ً
تصور میشود در گذشتههای تاریخی و دور ریشه دارند ،کام جدیید و چهبسیا سیاختگی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

99

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

است (هابزباو و رنجر)0 ،0228 ،1؛ سنتهایی که میتوانند بهعنوان ابزاری فرهنگی برای
سلطه در حوزه های مختل عمل کنند .زمیانی ،میردان بیرای سیلطۀ جنسییتی در خانیه و

جامعه ،سنتسازی میکردند ،ولی امروزه با افیزایش آگاهیهیای جنسییتی در زنیان نسیل
جوان ،بهتدری ،آنها نیز به ابداع سنت روی آوردهاند؛ سینتهایی کیه بیا فراگییر شیدن در
بخش م می از جامعۀ زنان ،میتوانند بهعنوان یک هنجار قوی بر علیه مردان عمیل کننید.
اکنون زنان میتوانند از اهر سنت که دیرزمانی برای سرکو آن ا استفاده میشید ،حیال از
همان اهر بر علیه مردان و حفظ مناف خویش ب ره بگیرند.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش بیانگر شیوههای مقاومیت زنیان در «مییدان فرهنگیی» خیانواده اسیت .مقالیۀ
حاضر ،روایتگر عملکرد زنان جیوانی اسیت کیه میکوشیند بیا ب رهگییری از راهیردهیای
گوناگون ،سلطۀ فرهنگی مردان و فرهنگ جنسیتی مردمحور در خانه را بیهچالش بکشیند و
آن را بهعقب برانند .برپایۀ یافته های این پژوهش ،چیزی که در بین زنان جوان موردمطالعیه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مشاهده شد ،مف و جدیدی از مقاومت در سطح سیاست خرد و مقاومتهای میویرگی در
برابر قدرت اعمالشد مردان در خانواده بود .یافتههای پژوهش حاضر گویای این بیود کیه
زنان در میدان فرهنگی خانواده ،مشیول انواع مقاومتهای آشکار و پن ان هستند .زنیان در
میدان فرهنگی خانواده ،با ابزارهای خاص این مییدان عمیل میکننید .راهییرد اهیلی آنیان
«تیییر توازن قدرت» در خانه اسیت .مقاومتهیای فرهنگیی زنیان ممکین اسیت بیهظاهر
دست کم گرفته شود ،ولی درعمل ،سیب تضعی فرهنگ جنسیتی نیابرابر در خانیه ،تییییر
قواعد تقسیم کار خانگی ،توسعۀ آزادیهای فردی زنان ،کاهش فشار نقش آنان در خانیه ،و
حتی تولید ثروت و دارایی برای زنان میشود و بهاینترتیب ،زن امروز را از سلطه و انقییادی
که زنان نسلهای پیشین تجربه میکردند ،تا حدی رها میکند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که زنان از راهیردهایی مانند «میارزه بر سر معنیا»،
«رمزگشاییهای تقابلی»« ،بازی دوگانه با کلیشیهها»« ،نمیایش تمکیین» ،و «مقاومیت از
طریق سنت» اقدا به مقاومت فرهنگی در خانواده میکنند .بااینحال ،موارد یادشده ،تن یا
بخشی از راهیردهای مقاومت خانگی است که زنان نسل جوان ،میتوانند با ایین شییوهها،
بهنرمی ،توازن قدرت را در خانه برقرار کنند .الیته «مناطق مقاومت» در خیانواده ،حتیی بیه
این موارد هم محدود نمیشود و بسیار فراتر از اینها است؛ زیرا مرزهای مقاومت ،هرگز نه
واضح است و نه بهدقت مشخص؛ بهاینمعنا که نقاط مقاومت میتوانند هرجایی در شییکۀ
روابییط قییدرت در خییانواده باشییند .درواق ی « ،خییانواده» یییک شیییکۀ بیپایییان از اعمییال
مقاومتهای مویرگی در زندگی روزمیره اسیت .بااینحیال ،ایین «راهیردهیای گونیاگون»،
نشاندهند این نکته است که «مناب مقاومت» زنان در خانواده ،متکثر است و مقاومت در
خانواده ،هییچ جایگیاه و کیانون مرکیزیای نیدارد و در عرهیههای گونیاگون و بهگونیهای
نامتمرکز عمل میکند .بهبیان روشنتر ،نقاط مقاومیت زنانیه در خیانواده ،پراکنیده و سییال
است و در قالب شییکهای میویرگی از خردهمقاومتهیا عمیل میکنید .چندشیکلی بیودن
مقاومت در خانواده ،سیب ایجاد کثرت و گوناگونی میارزههیا شیده اسیت کیه نشیاندهند
کثرت مقاومتها در عرهههای گوناگون در خانواده است.
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افزایش تحصی ت زنان در سالهای اخیر و گسترپ دسترسیهای گفتمانی به رسانههای
جدید (مانند ماهواره و شیکههای اجتماعی) ،بهتدری ،سییب افیزایش آگاهیهیای جنسییتی
زنان شده و همین امر ،مقاومت فرهنگی آنان را در سطحی بسییار بیاالتر از نسیلهای پیشیین
زنان رقم زده است؛ بهگونهای که زنان در میدان فرهنگی خانواده بیههیچروی منفعیل نیسیتند،
بلکه همواره بر سر معنا و تعیین آن میارزه میکنند تا معنای دلخواه خیود را تثیییت کننید .ایین
موارد ،گویای این نکتیه اسیت کیه قیدرت فراگییر و سیلطۀ کامیل در خیانواده ،دسیتکم در
نسلهای جدید زنان ،کمتر میتواند شاهدی برای خود پیدا کند؛ زیرا در مقابل هر قیدرتی در
خانواده ،همیشه مقاومت وجود دارد .در خانواده ،اگر اعمال قدرت مردانیه هسیت ،مقاومیت
زنانیه هیم هسیت و اییین ییک نییرد بیپایییان بیر سیر منییاب ارزشیمند اسیت .بییههمیندلیل،
«پدرساالری در خانه» (بهمعنای «سلطۀ حداکثری» بر ییک رابطیۀ زناشیویی) ،دسیتکم در
نسلهای جدید زنان ،ایدهای تضعی شده است؛ زیرا هیچ مردی بهراحتی نمیتواند «ساالر»
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تما میدانهای خانواده شود .همواره میتوان «بازی قیدرت» در خیانواده را بیههم زد .مییدان
فرهنگی خانواده ،محل نیرد برای تیییر موازنۀ قدرت در خانواده است.
افزون براین ،نیاید این نکته را از یاد بیرد کیه مقاومیت فرهنگیی زنیان ،اغلیب از جین
ً
مقاومت آشکار نیست؛ حتی خشن هم نیست ،بلکه غالیا پن ان ،متکثر و چندالیه اسیت و
در موقعیتهای گوناگون ،بهگونهای هوشمندانه و ظری عمل میکند .مقاومیت فرهنگیی
زنان ،ت پ برای گسترپ مرزهای تحمل رسمی (و غیررسمی) و افزایش حوزههیای آزادی
زنانه در زندگی روزمره به هر شکل ممکن است .این کار بیشتر از طریق تضعی مرزهیای
فرهنگی پیشین و بازتعری مرزهای فرهنگی جدید انجا میشود .مقاومت فرهنگی زنانیه،
فرایند بازی با خطوط قرمز فرهنگی است که گاهی برپایۀ سالها سلطۀ ایدوولوییک مردانیه
تثییت شدهاند تا این خطوط قرمز را تضعی کرده و سپ به عقبتر برانند.
بااینحال ،مقاومت فرهنگی زنانه در خانه ،در پیی تییییرات کی ن نیسیت .ایین شییو
مقاومت ،میتواند زمینهساز حرکتهای ک ن سیاسی و پدیدآورند کنشیگران تحولطلیب
باشد ،ولی در درجیۀ نخسیت مقاومتهیای خیانگی ،بیهمثابیه شیکلی از «نیاجنیشهیای
ً
اجتماعی» ،توضیحدهند منطق کنش جمعیتهیای گسیتردهای از زنیان اسیت کیه الزامیا

تشکلیافته نیستند و سازمان هنفی یا سیاسی ،یا حتی رهیر یگانهای هم ندارند ،اما با تیییر
در سیک زندگی خود و زیستن به شیوههایی متفاوت با نظم مسلط ،سیب تیییرات گسیترده
در طول زمان میشوند (بیات .)8101 ،زنان با عملکردهای آرا و بیسروهدا در راسیتای
تحقق خواسته های بنیادین خویش در بستر زندگی روزمره و از درون خانه حرکت میکنند و
همینطور آرا آرا بهپیش میروند تا بهتدری ،موازنۀ قدرت در خانه و سیپ  ،جامعیه را در
گذر زمان تیییر دهند .این نکته که کنشهای زنیان در رونیدی آرا « ،پیامیدهای جمعیی و
ً
گسترده» دارد ،الزاما بیهمعنای نیتمنیدی ایین دسیته از کنشیگران بیرای ایجیاد «تییییرات
هدفمند» در «سطح ک ن» نیست ،بلکه این تیییرات ک ن که در گذر زمان رخ میدهنید،
اغلب «پیامدهای کنش» زنان است ،نه «نیت» پیشینی آنها.
برایناساس ،این مقاومتهای نر و پن ان ،نهتن ا پیشفرضهیای رایی ،دربیار دییدگاه
فرودستی زنان در خانیه را بیهچالش میکشیند ،بلکیه حتیی فراتیر از آن ،از مقاومتهیایی
چندالیه و متکثر حکایت دارند که بهگونهای تدریجی عمل کرده و عرهیههای گونیاگون را
فتح میکنند .دراین راسیتا ،رسییدن بیه هیر خواسیتۀ زنیان در خانیه بیا ایجیاد چرخیهای از
فرهتها ،سرانجا به نردبیانی بیرای خواسیتههای دیگیر آنهیا تییدیل میشیود .آنهیا بیر
خواستههای کوچک متمرکز میشیوند و گا بیهگا بیهپیش میرونید؛ زییرا تیداو تییییرات
کوچکتر میتواند به دگرگونیهای بزرگتر در بلندمدت منت ی شود.
سپاسگزاری

این مقاله مستخر از رساله دکتری محمدحسین شریفی ساعی ،و به راهنمایی دکتیر تقیی
آزاد ارمکی است که در گروه جامعه شناسی دانشگاه ت ران از آن دفاع شید .نو یسیندگان بیر
خود الز می دانند از همه افرادی که در انجا این پژوهش ،آنان را یاری رساندند ،به وییژه
افراد مورد مصاحیه در پژوهش حاضر ،ن ایت تشکر و سپاسگزاری را ابراز نمایند.
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هادقی فسایی ،س ی ؛ و میرحسینی ،زهرا ( .)0623ف م خانهداری در بستر نقشهای جنسیتی :مطالعه کیفی
در ش ر ت ران .فصلنامه علوم اجتااعی.0–60 ،)16(83 ،
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قویمی ،فخری ( .)0638باهنامه زنان مشهوه ایران از قبل از اسالم تا عصمر حارمر .ت یران :وزارت آمیوزپ و
پرورپ.
کرمانی ،ناظماالس

( .)0641تاهیخ بیداهی ایرانیان .ت ران :انتشارات امیرکییر.

کولیور رای  ،ک را ( .)0646زنان ایرانی و ها و هسم زندگی آنان (مترجم :اسدالله آزاد) ،ت ران :نشر کتابدار.
محیوبی اردکانی ،حسین ( .)0631تاهیخ مؤسسات تادنی جدید ده ایران (جلد  .)0ت ران :انتشارات دانشگاه ت ران.
م  ،،نرج م رانگیز ( .)0643از زنان پیشگام ایرانی افضل وزیری دختر بی بی اسمترآبادی .ت یران :نشیر و
پژوهش شیرازه.
ملکزاده ،م دی ( .)0648تاهیخ انقالب مشروطیت ایران ،ت ران :انتشارات سخن.
ناهید ،عیدالحسین ( .)0631زنان ایران ده جنبش مشروطه .ت ران :احیا.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

95
قدرت و مقاومت زنان در
خانواده ایرانی ...

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

96

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

