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شناسي مفهوم ادراك عدالت جنسيتي با تأكيد بر عامل  گونه
  قوميت

 3كزج ، پرويز صبوري2اقدم زاده  صمد رسول ،1صمد عابديني

 چكيده
ادراك عدالت جنسيتي متـأثر از  . است مؤثر ها نابرابري گيري شكل در منابع وها  فرصت توزيع چگونگي از برداشت

همين دليل، اين پژوهش با هدف مطالعة ادراك عدالت جنسـيتي    به. است فضاي گفتماني و ساختارهاي ذهنيتي
اي انجـام   هاي اجتماعي با روش كيفي از نوع نظرية زمينه اجتماعي پديده ـ مثابة زمينة فرهنگي در بستر قوميت به

نفر  19اد گيري اين پژوهش، هدفمند از نوع حداكثر اختالف است كه مصاحبة عميق با تعد روش نمونه. شده است
هـاي   از عدالت جنسيتي، مقوله  نوع برداشت. شهرستان تا اشباع نظري ادامه يافت 9از اقوام ترك، كرد و گيلك در 

افـزار   تئـوري بـا اسـتفاده از نـرم       جنسـيتي بـا روش گرنـدد     كننـدة ادراك عـدالت   عدالت جنسيتي و عوامل تعيين
دو نـوع برداشـت از عـدالت     ترك، كـرد و گيلـك   داد اقوام هاي پژوهش نشان نتيجة يافته. كشف شد دآ كيو مكس

ها همچنين ادراك عدالت  آن. ادراك عدالت جنسيتي مدرن. 2ادراك عدالت جنسيتي سنتي و . 1: جنسيتي دارند
. 3عـدالت در توانمنـدي،   . 2عدالت مناسكي، . 1: اند از جنسيتي را با چهار مقولة عمده بازتعريف كردند كه عبارت

  اند عواملي كه در پديدآيي عدالت جنسيتي از روايات كشف شد عبارت. عدالت در آزادي عمل. 4اي و  بادلهعدالت م
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  مقدمه
در برقراري سـالمت  عدالت اجتماعي است كه به سبب تأثيرش   از ابعاد مهم 1»جنسيتي  عدالت«

شناسي و مطالعـات   نظران عرصة جامعه اجتماعي و حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي زنان، صاحب
  .زنان را به خود مشغول كرده است

جنسيت در جوامع امـروزي مطـرح   برمبناي يكي از مشكالت اصلي كه در مطالعة قشربندي 
هـاي جنسـيتي در اجتمـاع     رسد، ميزان درك فرودستي شده و معموالً پيش پا افتاده به نظر مي

بردن به نابرابري موجود، بـه زنـدگي روزمـرة خـود      شماري از زنان جامعه، بدون پي. ]12[ است
در همـة جوامـع ناعـدالتي     اما. ]17[ گونه باشد دهند؛ با اين تصور كه وضعيت بايد اين ادامه مي

انـد موضـوع واقعـي     شناسان مدعي شود، زيرا جامعه مسئلة اجتماعي فرض نمي منزلة جنسيتي به
شناسي مسائل اجتماعي كشف اين نكته اسـت كـه مـردم چگونـه بـه تعريفـي از مسـئلة         جامعه

  .]13، ص8[ هاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد اند و چقدر با ارزش اجتماعي رسيده
ويژه بعد از انقالب اسالمي، با تعريف صحيح از رسالت زنان در جامعة اسالمي و ايجـاد   در ايران، به

بسترهاي الزم بـراي مشـاركت آنـان در حكومـت، پـرداختن بـه مسـائل اجتمـاعي زنـان، اهميـت و           
هـاي زيـادي دربـارة عـدالت جنسـيتي و       درنتيجه، پـژوهش . ]116، ص5[ حساسيتي دوچندان يافت

هـا بـه صـورت     عات پيرامون جنسيت و مسائل اجتماعي زنان انجام شـد، كـه در ايـن پـژوهش    موضو
بـر ايـن، در ايـن     عـالوه  . ]13[انـد   را مفـروض گرفتـه  » برابـري «فراگيري از عدالت جنسيتي مفهـوم  

هـا،   اند و هريـك از محققـان بـه فراخـور ارزش     مطالعات، صرفاً نگاه پوزيتيويستي به اين مسئله داشته
هـاي   برنامـه هرچنـد در  . انـد  شان تعاريفي متفاوت از آن ارائـه كـرده   هاي نظري ها و ديدگاه ئولوژيايد

بـه كـار    2»برابـري جنسـيتي  «به جـاي  » جنسيتي  عدالت«توسعه بعد از انقالب اسالمي ايران مفهوم 
  .است  هجنسيتي ارائه نشد هاي روشني براي عدالت  ها، شاخص ك از برنامهي گرفته شد، اما در هيچ

هاي عدالت جنسيتي  شده، شاخص براساس آمارهاي ارائه. با تنوع قوميتي استايران كشوري 
، سطح تحصيالت عالي زنـان در اسـتان   1395برمبناي سرشماري . بين اقوام ايران متفاوت است

درصد  4/3درصد و در كردستان  3/4درصد، استان اردبيل  2/6درصد، استان مازندران  8/4گيالن 
كه،  طوري هاي قومي مشهود است؛ به لحاظ سطح اشتغال زنان نيز تفاوت زيادي بين گروه به. است

 درصد است 26درصد، در اردبيل  29درصد، در كردستان  33سطح اشتغال زنان در استان گيالن 
 واسطة آن در از متغيرهاي مهمي است كه افراد به» قوميت«رسد متغير  بنابراين، به نظر مي. ]22[

  .هاي متفاوتي ارائه دهند بازتعريف عدالت جنسيتي برداشت
باورهـا و    داشتن به قوميت خاص مجموعه توان گفت تعلق شده مي با عنايت به مباحث مطرح

آورد كه جهـان پيرامـون خـود را برمبنـاي آن درك و تفسـير       وجود مي هايي را در فرد به  ارزش

                                                        
1. gender justice 
2. gender equality 
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  جنسـيت و عـدالت  «كـه در برداشـت از مفهـوم    از آنجـا  . پـردازد  كند و سپس به كـنش مـي   مي
هاي ايدئولوژيكي تأثيرگذار بوده، پـژوهش   هاي تاريخي، اجماع كنشگران و ويژگي افق» جنسيتي

هـاي فكـري    واره جنسيتي با چه طرح  عدالت: حاضر درصدد پاسخ به اين مسائل اساسي است كه
جنسـيتي را بـا چـه      هاي قومي عدالت شود؟ گروه هايي تعريف و تفسير مي و با توسل به چه واژه

  دهند؟ جنسيتي شكل مي  كنند؟ كدام عوامل اجتماعي به پديدة عدالت هايي معرفي مي مقوله

  پيشينة تجربي پژوهش
هـاي زيـادي در مـورد خشـونت عليـه زن، همسـرآزاري،        با توجه به اهميـت موضـوع، پـژوهش   

جنسـيتي، در داخـل و خـارج از     هاي جنسيتي، تبعـيض و نـابرابري   هاي جنسيتي، نقش كليشه
هـاي   در غالـب پـژوهش  . دارنـد » عـدالت جنسـيتي  «كشور، انجام شده كه ارتبـاط نزديكـي بـا    

گيـري و مـديريت در سـطح     ها بيانگر آن است كه زنان قابليت تصـميم  گرفته، نتايج يافته صورت
  .ستهاي زنان با كارهاي خانگي مرتبط بوده ا طور سنتي نقش كالن را ندارند و به

مــردان و : ســوي ديگــر نــابرابري جنســيتي«پژوهشــي بــا عنــوان ) 2016(و همكــارانش اچــاوز 
در چهـار واليـت ننگرهـار، تخـار،     ) كمي و كيفي(با روش تلفيقي » خصوصيات مردانگي در افغانستان

، »هنفقـ  ةكننـد  تـأمين «را  مـردان دهنـدگان   ها نتيجه گرفتند كه پاسـخ  آن. انجام دادند باميان و كابل
هـا دريافتنـد    در ايـن مطالعـه، آن  . بيـان داشـتند  » مديريت خانه«را  وليت زنانئمسو » آور خانه نان«

گيري و مديريت خـانواده دارنـد؛ امـا ايـن نگـرش بـين        مردان قدرت زيادي نسبت به زنان در تصميم
يـافتگي   توسعههمچنين، در ايالت لنگرهار، كه به لحاظ . شود كردگان كمتر ديده مي جوانان و تحصيل

  .]1[نسبت به كابل و باميان سطح پاييني دارد، مردساالري بيش از ساير مناطق است 
وضعيت : مذهب و نابرابري جنسيتي«، در پروهشي با عنوان )2015(كلين گورووا و هاوليك 
هـاي اجتمـاعي،    تأثير دينـداري بـر نـابرابري جنسـيتي در حـوزه     » زنان در جوامع اديان جهاني

در مناطقي كه اكثريـت سـاكنان آن بـدون     ها دريافتند آن. و سياسي را بررسي كردند اقتصادي
تر از جوامعي است كه وابستگي مذهبي  هستند، سطح نابرابري جنسيتي پايين  وابستگي مذهبي

ند نسـبت بـه كشـورهاي مسـلمان و هنـدو از      ا همچنين، كشورهايي كه مسيحي و بودايي. دارند
  .]20[ ي برخوردارندتر پايينسطح نابرابري جنسيتي 

هـاي   برابـري جنسـيتي بـين اقليـت    «، با عنوان )2014(براساس پژوهش ريتز و همكارانش 
و پيمـايش   2001هاي سرشماري كانادا در سـال   ، كه با تحليل ثانوية داده»مذهبي جديد كانادا

ذهبي جديـد  هـاي مـ   انجام شد، دريافتند نابرابري جنسيتي بين زنـان اقليـت   تنوع قومي 2002
ايـن تفـاوت   . در مقايسه با زنان كانادايي اصل بيشتر اسـت ) ها و مسلمانان هندوها، سيك(كانادا 

هاي مهاجر مسلمان و مسيحي ارتباط كمي بـا باورهـاي مـذهبي دارنـد، بلكـه نقـش        بين گروه
كه با گذشـت زمـان و    طوري هاي بومي كشورهاي مبدأ بيش از تعهدات مذهبي است؛ به فرهنگ

همچنين، در هر گروه جايگاه زنـان  . شود ها در كانادا، سطح نابرابري جنسيتي كم مي ونت آنسك
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هاي مذهبي مرتبط است، اما لزوماً به اين معنا نيست كه تعهد به ديـن عامـل نـابرابري     با آموزه
  .]21[ هاي مذهبي است هاي بومي بيش از تأثير آموزه جنسيتي باشد؛ بلكه نقش فرهنگ

بررسي تأثير عامل قوميـت بـر سـالمت    «پژوهشي با عنوان ) 1396(و همكارانش هداونداول 
اي  مقايسـه  ـ با روش مطالعة علـي » روان، همسرآزاري، حمايت اجتماعي و رضايت زناشويي زنان

هـا دريافتنـد همسـرآزاري جنسـي بـين اقـوام        آن. بين اقوام لُر، ترك، فارس و كرد انجام دادنـد 
  .]18[ كه همسرآزاري جنسي بين زنان لُر بيشتر از بقية اقوام بود اي گونه متفاوت است؛ به

موانع فرهنگي تحقق : اي بررسي مقايسه«نيز در پژوهشي با عنوان ) 1394(بخارايي و يزدخواستي 
پـذيري   ينـد جامعـه  امتغير مستقل گرايش به ايـدئولوژي مردسـاالري، فر  تأثير سه » جنسيتي  عدالت

. كردنـد  بررسـي را به صورت پانل  نابرابري جنسيتيتة قالبي بر متغير وابس جنسيتي و باورهاي اعتقاد
خانواده با نة ماها و درآمد اننزحصيالت تبين متغيرهاي باورهاي اعتقادي قالبي، سطح ها دريافتند  آن

يعني گرايش به ايدئولوژي  همچنين، دو متغير مستقل ديگر،. باط قوي وجود داردتنابرابري جنسيتي ار
  .]3[ي دارند گجنسيتي همبست نيز با نابرابري ،پذيري جنسيتي جامعه ساالري ومرد

شناسـي اكتشـافي برداشـت از مفهـوم      گونه«پژوهشي با عنوان ) 1393(جاه و رهبري  رفعت
آذري، كـردي و  (سـاله در سـه گـروه قـومي      22ــ 19با روش كيفي بين زنـان متأهـل   » زنانگي

هـاي زنـانگي مشـترك در هـر سـه گـروه        نتايج شـاخص  افتندها دري آن. انجام دادند) مازندراني
 محـور، رقابـت   هـاي مراقبتـي، شخصـيت احسـاس     قريباً مشابه و شامل پنج مورد نقشت قوميت
سـه  بين  زنانگيشده  چهار سنخ شناسايي .هاي خانگي و زيبايي ظاهري است جنسي، نقش درون

سـنخ منفعـل    .ل، سنتي، مستقل و فعـال منفع: اند از كرد و آذري و مازندراني عبارت گروه قومي
و آذري، سـنخ سـنتي و مسـتقل در هـر سـه گـروه قـومي كـرد و آذري و          قومي كـرد  در گروه

  .]9[است   و سنخ فعال فقط در گروه قومي مازندراني ديده شده مازندراني

  مباني نظري
سبب اهميـتش   هاي آن از مسائل اجتماعي است كه همواره به ها و بايسته مسائل زنان و كاستي

هـاي زنـان و مـرد و     آنچه در تعيين هويـت و نقـش  . شناسان قرار گرفته است مورد توجه جامعه
و جنسـيت  ) زن و مـرد (ها نقش اساسـي دارد تعريفـي اسـت كـه از جـنس       حقوق و تكاليف آن

ها از سوي انديشمندان مكاتب مختلـف فكـري    و خاستگاه تمايزات و تفاوت) زنانگي و مردانگي(
با بررسي مباني نظري پژوهش، اساسـاً دو نـوع رويكـرد بـه تعريـف جنسـيت و       . شده است ارائه

  .هاي مردانگي و زنانگي ارائه شده است تفاوت

  رويكرد بيولوژيكي) الف
شناسان اجتماعي مشهور شدند، به تأثير تركيـب ژنتيكـي در    گروهي كه به زيست 1970 از دهة
هاي زيستي متفاوتي سخن  ويلسون و فاكس از دستورالعمل. هاي اجتماعي انسان معتقدند جنبه
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هاي نخستين نهاده و سبب شـده زنـان بـا فرزندانشـان      گفتند كه در جريان رشد تكاملي انسان
تـر و در دسـت داشـتن مواضـع      يافتن بر جنس ضعيف پيوند عاطفي برقرار كنند و نرها به تسلط

شناسان اجتماعي، معتقد اسـت   ديگر زيست، از 1آليس رسي. ]471، ص11[ قدرت گرايش يابند
شناختي و تحوالت هورموني متفاوت بين مردان و زنان در الگوهـاي متفـاوت    كاركردهاي زيست

. گـذارد  بازي در كودكي، اضطراب زنان در محاسبه و تمايل زنان به مراقبت از كودكان تأثير مـي 
شناختي هـر   شود تا نقايص زيستفرهنگي تنظيم  ـ كند كه تمهيداتي اجتماعي رسي توصيه مي

  .]337، ص11[ جنسيتي از طريق آموزش اجتماعي جبران شود
هـاي جنسـيتي    شناساني كه به نقش بيولـوژيكي در تقسـيم نقـش    تالكوت پارسونز از جامعه

اي  شان در توليـد مثـل، غريـزه    پارسونز بر آن است كه زنان بنابر نقش بيولوژيكي. پرداخته است
در خـانوادة  » پراحسـاس «هـا را بـراي ايفـاي نقشـي      ان دارند و اين غريزه آنبراي پرورش ديگر

مستلزم توجـه و رسـيدگي بـه نيازهـاي     » پراحساس«اين نقش . كند اي كامالً شايسته مي هسته
بيولـوژي مـردان نيـز    . ويژه فرزندان تحت تكفـل، اسـت   جسمي و روحي همة اعضاي خانواده، به

كند؛ نقشي كه مسـتلزم تـأمين نيازهـاي     ي در خانواده مناسب ميها را براي ايفاي نقش ابزار آن
  .]17، ص14[ دادن آن با جهان خارج از خانه است اقتصادي خانواده و پيوند

  رويكرد اجتماعي) ب
را بـراي   3و جنسـيت  2هـاي جـنس   شناسان طرفدار حقوق زنان، از جمله چودورو و دوبوار، واژه جامعه
ايـن  . هـاي طبيعـي و فرهنگـي زنـانگي و مردانگـي بـه كـار گرفتنـد         تفـاوت دادن تمـايز ميـان    نشان

بندي نشان داد عامل تفاوت و تمايز مرد و زن صرفاً بيولوژيكي و رواني نيسـت، بلكـه جنسـيت     تقسيم
شناسان فمنيسـت در كتـاب    ، از جامعه4برنارد. هاي حاكم جامعه است آفريدة اجتماعي و برآيند سنت

زناشـويي از جنبـة   ، بـه اعتقـاد او  . نقش خانواده در نابرابري جنسيتي پرداخته است، به آيندة زناشويي
كـه او بتوانـد و ملـزم باشـد فراتـر از محـيط        بخشـد؛ چنـدان   نهادي به نقش شوهر اقتدار و آزادي مي

جنسـي و نيـروي مردانـه     خانوادگي جوالن دهد، نهاد زناشويي فكر اقتدار مردانه را بـا تصـور قابليـت    
گـر، وابسـته و توخـالي باشـند و اساسـاً بـه        خواهد كه سـازش  مي ]زنان[ كند و از همسران مي تقويت
  .]476ـ475ص، 10[ داري بپردازند هاي خانه كاري ها و خرده فعاليت

جهـان  : هاي موج دوم، با تأثيراتي كه از سارتر گرفته معتقد است ، از ديگر فمنيست5دوبووار
مضمون ثابت و دائمي آثار . كرد و به شكلي عقالني سامان داد توان به شكلي عقالني درك را مي

  .]195، ص2[ وي اتكاي عاطفي زنان به مردان است كه با اصول عقالني تناسب ندارد
هاي مختلف  كند كه زنان سركوب را در هيئت ، بيان مي»تالقي«، با ارائة نظرية 6هيل كالينز
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ن اين تنوع آن است كه اگرچه همة زنـان بـالقوه   تبيي. كنند و با درجات مختلف شدت تجربه مي
كنند، نژاد و قوميت، جايگاه جهاني، ترجيح جنسي، سن،  سركوب را برمبناي جنسيت تجربه مي

نـابرابري را    نظـام » ماتريكس سلطه«ناقالن سركوب يا  منزلة وضعيت تأهل و سليقة احساسي به
  .]363، ص11[ دهد شكل مي

، تـا اوايـل قـرن بيسـتم كمتـر مـورد اسـتفادة        يكـي از عناصـر فرهنگـي    منزلـة  بـه  ،قوميت
واژة قوميـت ابتـدا مفهـومي مـذهبي داشـت و بـه       . گرفـت  انديشمندان علوم اجتماعي قرار مـي 

پـس از مـدتي، قوميـت    . شـد  هاي غيرمسيحي كه به مسيحيت نگرويده بودند اطـالق مـي   گروه
 اژه تحولي ديگر يافتـه و معنـاي فرهنگـي دارد   مفهوم نژادي و زباني به خود گرفت و حال اين و

هـاي   هـاي قـومي از يكـديگر از ويژگـي     گيدنز معتقد است بـراي تشـخيص گـروه   . ]486، ص6[
حقيقي يـا  (زبان، تاريخ يا تبار : اند از ها عبارت ترين آن توان استفاده كرد، اما معمول مختلفي مي

  .]278، ص15[ پوشيدن و آرايش ، مذهب و شيوة لباس)خيالي
هـاي   هاي جنسيتي همـواره از دغدغـه   شده، مقابله با نابرابري و تبعيض براساس مطالب بيان

هـا در مطالعـة ايـن پديـده و      طلبان اجتماعي بوده است، اما هريك از آن شناسان و عدالت جامعه
ين، بنـابرا . انـد  هاي ذهنيتي خودشان به آن پرداختـه  واره انداز و طرح مسائل مرتبط با آن از چشم
عنوان پديده و نمود اجتماعي ضروري  ، به»جنسيتي  ادراك عدالت«براي شناخت عميق و جامع 

هـاي فرهنگـي و اشـتراكات     فـرض  انداز اقوام ترك، كرد و گيلك، كه هريـك پـيش   است از چشم
  .تاريخي متفاوتي دارند، اين پديدة مهم اجتماعي مطالعه شود

  روش پژوهش
هـا و عوامـل    ميق پديـدة عـدالت جنسـيتي و شناسـايي مقولـه     در اين پژوهش، براي شناخت ع

اي براسـاس ديـدگاه اسـتراوس و     شناسـي كيفـي از نـوع نظريـة زمينـه      كنندة آن از روش تعيين
شده  هاي ضبط كه مصاحبه طوري اي است، استفاده شد؛ به كوربين، كه شيوة رايج در روش زمينه

در اولين . دآ فرايند كدگذاري انجام شد كيو زار مكساف به متن نوشتاري تبديل و با استفاده از نرم
، )كدگذاري محـوري (در دومين مرحله . هاي اوليه شناسايي شدند ، معرف)كدگذاري باز(مرحله 

ها در جهت تنظيم مدل مفهـومي پـژوهش، حـول چهـار مقولـة       براساس ويژگي هريك از معرف
ها براي تنظيم نظريه و مـدل   ، مقوله)يكدگذاري انتخاب(عمده تقليل يافتند و در سومين مرحله 

شـيوة  . پـااليش و يكپارچـه شـدند   ) ادراك عـدالت جنسـيتي  (اي  پـژوهش حـول مقولـة هسـته    
اي  از آنجـا كـه در روش نظريـة زمينـه    . انجـام گرفـت   1بة پاتنمصاحها با تكنيك  گردآوري داده

. شـود  تعيـين مـي   گيري هدفمند است، تعداد افـراد نمونـه بـا معيـار اشـباع نظـري       روش نمونه
بـا  . استفاده شد» حداكثر اختالف«گيري هدفمند از نوع  درنتيجه، در اين پژوهش از روش نمونه

                                                        
بة مصـاح  رهيافـت راهنمـايي  رسـمي،   هاي غيـر  بة مكالمهمصاح :كند سه نوع مصاحبه را از هم تفكيك مي پاتن. 1

  .]153، ص16[ بة باز استانداردشدهو مصاح عمومي
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چون زبان، مذهب، جنسيت، محل سكونت و سطح تحصيالت، از هر  توجه به اهميت متغيرهايي
اشند كه شده را داشته ب در متغيرهاي بيانحداكثر تنوع  قوم شهرها و روستاهايي انتخاب شد كه

براي بررسـي  . شود ها مصاحبه شده آورده مي نفر از افرادي كه با آن 19هاي  ويژگي 1در جدول 
از  بعد قابليت اعتماد ابزار سنجش، از روش كنترل يا اعتباريابي از سوي اعضا استفاده شد؛ يعني

 اطمينـان  تفاسير و كدها صحت از شد تا كنندگان بازگردانده شركت به مصاحبه متن كدگذاري،
  .شد اصالح نبود آنان ديدگاه كنندگان بيانگر شركت نظر از كه كدهايي. شد حاصل

  
  دگانشون مصاحبه يها يژگيو. 1جدول 

سكونت
 

سن
 

شغل همسر
 

شغل پاسخ
گو 

 

تحصيالت
مدت مصاحبه 

 

شهر
مذهب 

جنسيت 
قوميت 
 

كد 
مصاحبه

 

معلم 39 شهر ديپلم آرايشگر دقيقه25 پرهشت شيعه زن  1 گيلك

 بيكار مطلقه 45 شهر
فوق

 ليسانس
  2 گيلك زن شيعه رشت دقيقه30

  3 گيلك زن تسنن پرهشت دقيقه30 ليسانس كارمند معلم 43 شهر
 كارمند معلم 49 شهر

فوق
 ليسانس

 4 گيلك مرد شيعه الهيجان دقيقه40

پز كله 47 شهر هشتم دار خانه دقيقه25 رشت شيعه زن   5 گيلك
ليسانس معلم ندكارم 41 شهر دقيقه25 رشت شيعه زن   6 گيلك
ليسانس آموزشيار فروش پارچه 27 روستا دقيقه60 بيجار شيعه زن  7 كرد
 8 كرد زن شيعه بيجار دقيقه40 ليسانس كارمند بازاري 32 شهر

  9 كرد مرد تسنن بيجار دقيقه70 ليسانس راننده دار خانه 38 شهر
ليسانس معلم دار خانه 42 شهر دقيقه35 بيجار تسنن مرد   10 كرد
 11  كرد مرد تسنن سنندج دقيقه60 ليسانس  كارمند  دار خانه  48  شهر
سوادبي دار خانه اورزكش 61 روستا دقيقه30 خلخال شيعه زن   12 ترك
 معلم معلم 47 شهر

فوق
 ليسانس

  13 ترك مرد شيعه خلخال دقيقه40
 14 ترك زن شيعه خلخال دقيقه70 پنجم دار خانه مداردا 39 روستا

 دار خانه راننده 30 شهر
فوق

 ليسانس
  15 ترك زن شيعه آباد پارس دقيقه30

سوادبي دار خانه كرده تفو 67 روستا دقيقه55 اردبيل تسنن زن   16 ترك
معلم 51 شهر ديپلمفوق معلم دقيقه30 خلخال شيعه مرد   17 ترك
 پرستار ندكارم 40 شهر

فوق
 ليسانس

  18 ترك زن شيعه اردبيل دقيقه70
پنجم دار خانه كشاورز 63 روستا دقيقه70 خلخال تسنن زن   19 ترك

 ل مدت مصاحبهك  دقيقه 835
  هاي پژوهش  يافته



  1398پاييز  ،3، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   440

  جنسيتي  از عدالت) ترك، كرد و گيلك(گانه  برداشت اقوام سه
داللـت هـر واژه بـه مـدلولش     . ها و هنجارهاي حاكم بر جامعـه اسـت   زبان بازتاب باورها، ارزش

بـا توجـه بـه نظريـة پارسـونز،      . دهندة نوع نگرش افراد آن جامعه به مدلول مورد نظر است نشان
كردند،  هاي جنسيتي را با رويكرد بيولوژيكي تحليل مي و رسي، كه تقسيم نقش سون، فاكسويل

شوندگان نقـش اوليـة زن را    ، مصاحبه)ترك، كرد و گيلك(هاي هر سه قوميت زباني  در برداشت
  .فرزندآوري و تربيت فرزند بيان كردند

در آفريننـدگي و  » زن«، نقـش بيولـوژيكي و طبيعـي    )كردي و گيلكـي (اي كه در زبان  واژه
شـود كـه    اطالق مي» ژن«در هر دو زبان، به جنس زن . است» ژن«كند واژة  زادن را تداعي مي

واژة ديگري كـه در زبـان   . يابد واسطة زن توليد و انتقال مي دهد نسل و صفات نسلي به نشان مي
در » آرواد«و در زبـان كـردي   » آفرَت«گر نقش آفرينندگي و زندگي است  تركي و كردي تداعي

شود كه توانـايي فرزنـدآوري    به دختر جواني گفته مي» آفرَت«در زبان كردي، . زبان تركي است
ــد اطــالق مــي  ــا واژة . شــود دارد و در زبــان تركــي بــه زن داراي فرزن درنتيجــه، ايــن دو واژه ب

صـورت   يبا بهآفروديته را يونانيان در سيماي يك بانوي ز. يونايي قرابت معنايي دارد 1»آفروديته«
 كردنـد  هاي مختلف مثالً در حال بيرون آمدن از امواج تصـوير مـي   برهنه در حالت برهنه يا نيمه

البته امروزه مخاطب قرار دادن زنان در هر دو قوميت زباني كرد و ترك با واژگـان  . ]79، ص13[
زنـان را امـروزه    دليل اينكـه چـرا  . شود احترامي قلمداد مي حرمتي و بي نوعي بي) آفرَت و آرواد(

هـا فقـط در فرزنـدآوري و     اند نقش آن نبايد با اين واژگان خطاب كرد اين است كه زنان دريافته
 .شود تربيت فرزند خالصه نمي

  :گويد مذهب مي ساله، كرد و سني48امجد 
» آفرَت«االن اگه زن با واژة ... گفتن مي» آفرَت«هاي گذشته، به زن در زبان كردي  در زمان

داري و  شه، چون زنان سنندجي عالوه بر نقـش خانـه   قرار بگيره، نوعي توهين تلقي مي مخاطب
  .حضور فعال دارن... داري در ادارات، دانشگاه، مساجد، بازار و بچه

حوزة عمـومي و خصوصـي تقسـيم    دو هاي جنسيتي در  ها، نقش با بررسي محتواي مصاحبه
آوري  داري را كار زنانه و نان داري و بچه انهشوندگان طوري است كه خ برداشت مصاحبه. شود مي

  .دانند هاي اجتماعي را مختص مردان مي و حضور در عرصة عمومي و صحنه
  :گويد مذهب مي ساله، كرد و شيعه 32الهام 

وقتي در جمعي كه مردان و زنـان حضـور دارن   . در جامعه نيز اخالق مردساالري حاكمه... 
بندي كنيم، مردان در  ها و تاالرها رو درجه ا اگر اتاقه ر مهمونيدن، يا د اول غذاي مردان رو مي

در خيـابون  . شـن  تر و تارتر پذيرايي مـي  هاي تنگ ها در اتاق تر و خانم تر و روشن هاي بزرگ اتاق
. پـان  زنن يا داخل ماشين رو مي هاي الكي مي بيني بوق زن باشه، يه كم تعلل كنه، مي رانندهاگر 

                                                        
1. Aphrodite 
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ها نيز هرچند تعدادي از كارمنداشون خانم هستن، به جزء يكي دوتـا   دانشگاه و بانكدر ادارات، 
  .ا مردنه اداره، رئيس

  :گويد مذهب مي ساله، گيلك و سني39مريم 
  .دم تنهايي انجام مي رو به... وپز و امورات خانه از جمله مراقبت از فرزندان و پخت

در حـال    ام ترك، كرد و گيلك تغييراتـي مهـم  بين اقوجنسيتي،   عدالتدر برداشت از البته 
ويـژه در   هژموني مردساالرانه و اختصاص حريم خانه به زن نسبت به گذشـته، بـه  . دادن است رخ

داري مختص زنـان و مشـاغل مـزدي     است و اين نوع نگرش كه خانه  شهرها، دچار واژگوني شده
  :است مختص مردان باشد تغيير كرده 

  :گويد مذهب مي شيعهساله، گيلك و 49محمد 
وپـز،   هـا، پخـت   ن هـا، مراقبـت از او   من در همـة كارهـاي خونـه از جملـه تروخشـك بچـه      

  .كنم به همسرم كمك مي... وشوي ظروف و شست
  :گويد مذهب مي ساله، ترك و شيعه40سهيال 

، )واليبـال (ريزي بـراي حضـور در باشـگاه ورزشـي      گيري و برنامه در تصميم. پرستار هستم
  .شده دارم كنم، دوجلد كتاب چاپ رانندگي مي. رآني، آزادي كامل دارمجلسات ق

  :گويد مذهب مي ساله، ترك و شيعه47وحيد 
 .پسندن هام آشپزي من رو بيشتر از مادرشون مي كنم و بچه توي خونه من آشپزي مي

 كـه او  بخشـد، چنـدان   مطابق نظرية برنارد، ازدواج نهادي به نقش شوهر اقتـدار و آزادي مـي  
خواهـد كـه    مـي  ]زنـان [ بتواند و ملزم باشد فراتر از محيط خانوادگي جوالن دهد و از همسـران 

 داري بپردازنـد  هـاي خانـه   كـاري  ها و خرده گر، وابسته و توخالي باشند و اساساً به فعاليت سازش
ساله، گيلـك و  45حميرا . شود شوندگان نيز مالحظه مي هاي مصاحبه در برداشت. ]476، ص10[

  :گويد مذهب مي هشيع
ايـه كـه نيازهـاي     ازدواج معاملـه . ازدواج به نظر من جنگ براي رسيدن بـه موقعيـت برتـره   

  .شه اقتصادي و عاطفي طرفين رفع مي
شود قدرت انتخاب و آزادي عمـل بـا اتكـاي     كنندگان، ازدواج سبب مي در برداشت مشاركت

لـذا ايـن نقـش    . دهـد  شوهر قـرار مـي  ها را مطيع و مطيع  عاطفي مادر به فرزند كمتر شود و آن
ايـن  . كنـد  ها در آن زندگي مي كند كه سال بيولوژيكي و مادرانه، او را وارد قفسي خودساخته مي

  .كنندة خشونت نمادين بورديو است سازگاري اجباري تداعي
  :گويد مذهب مي ساله، ترك و شيعه30نسترن

به خاطر دختـرم زيـر يـه    . نداشتيم گذره، هرگز تفاهم با همديگه ده سال از ازدواجمون مي
  .كنيم سقف زندگي مي

  :گويد مذهب مي ساله، كرد و شيعه27هاجر 
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توي روستا بعضي از مردها معتادن يا اخالق درست و حسابي نـدارن، امـا همسراشـون بـه     
  .كنن خاطر فرزنداشون زندگي رو تحمل مي

سـيتي را در جريـان   شناسـاني كـه ريشـة نـابرابري و تبعـيض جن      همسو بـا نظريـة جامعـه   
تـوان   هـا مـي   كنند، اين نوع برداشت را از محتواي برخي از مصاحبه جو ميو پذيري جست جامعه

برداشتي كه به زنان حق حضور در عرصة عمومي، حق تحصيل و فرصت اشـتغال در  . كشف كرد
سترسـي  در اين نوع ادراك، هژموني مردساالري واژگون و انصـاف در د . دهد بيرون از خانه را مي

در ايـن پـژوهش، ايـن نـوع ادراك     . شـود  به منابع ثروت و منزلت بين زنان و مردان تجـويز مـي  
  .شود عدالت جنسيتي مدرن ناميده مي

  :گويد مذهب مي ساله، گيلك و سني43شافع 
اگر سفر كـاري  . ديپلم بود و االن فوق ليسانس داره همسر من موقعي كه ازدواج كرديم فوق

  .تونه تنهايي يا با همكاراش مأموريت بره ه، ميو اداري داشته باش
  :گويد ميمذهب  ساله، ترك و شيعه47وحيد 

بعد ليسانس گرفت و حـاال  . همسرم قبل ازدواج مدرك ديپلم داشت و آموزشيار نهضت بود
ره و چون رانندگي بلـده،   هاي ديگه مي ا براي مأموريت كاري به شهرستانه خيلي وقت. پرستاره

 .ره خودش به مركز استان مياغلب اوقات 

دهد، پسـرزا يـا    جنسيتي اقوام را نشان مي  يكي ديگر از مضاميني كه تفاوت برداشت عدالت
براسـاس  . كنـد  دخترزا بودن زنان است كه قدرت و جايگـاه زن را در نهـاد خـانواده تعيـين مـي     

داري و پسر  خانهكنندگان، دختر مددكار مادر در كارهاي  باورهاي اجتماعي و فرهنگي مشاركت
اجـاق  «بخش خانواده است كـه بـا وجـود او     ياور پدر در كارهاي بيرون از خانه است، پسر هويت

هـاجر  . بودن مادر حتـي در بهبـود جايگـاه و شـأن او مـؤثر اسـت       پسرزا. شود نمي» خانواده كور
  :گويد مذهب مي ساله، كرد و شيعه27

كـنن كـه    چون خانوادة شـوهر خيـال مـي    بره، پسردارشدن شأن و ابهت مادرش رو باال مي
  ...شه هويت خانواده رو پيشوني پسره و اجاقشون كور نمي

  :گويد مذهب مي ساله، ترك و شيعه61گلستان 
دن تـا اولـين    كه بغل عروس پسـربچه مـي   طوري به. پسر نسبت به دختر جايگاهش باالست

گـن خـدا پسـرت رو نگـه      ، ميخوان دعا كنن ش پسر باشه، يا وقتي براي تشكر از كسي مي بچه
ش  برن، بايد پسر در رو باز كنه بدرقـه  يا وقتي عروس رو از خونة پدرش به خونة داماد مي. داره

  .كنه تا عروس پسرزا بشه
جنسـيتي متفـاوت     برداشـت از عـدالت  ) ترك، كرد و گيلـك (خالصه اينكه بين اقوام زباني 

قـوم گيلـك بـيش از اقـوام كـرد و تـرك       جنسـيتي بـين     كه برداشـت از عـدالت   طوري است؛ به
ها نشان داد در بـازتعريف   عالوه بر اين، يافته. است  خوش بازتعريف از سنتي به مدرن شده دست
سـطح تحصـيالت   : انـد  قومي مؤثرند كه عبـارت  جنسيتي از سنتي به مدرن، عوامل درون  عدالت
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. ن درآمد مستقل و دوري از مرزاي، داشت باال، مجردبودن، سن پايين، شهرنشيني، خانوادة هسته
جنسـيتي از سـنتي بـه مـدرن       شـده، بـازتعريف عـدالت    هاي انجام همچنين، با بررسي مصاحبه

هـاي   دهـد آمـوزه   تفاوتي مشاهده نشـد كـه نشـان مـي    ) شيعه و سني(براساس قوميت مذهبي 
  دالتهاي مذهبي نقش بيشتري در تغييـرات برداشـت از عـ    اجتماعي و فرهنگي نسبت به آموزه

  .جنسيتي دارد

 جنسيتي  عدالتاكتشافي در بازتعريف ادراك هاي   مقوله
هـا، از روش كدگـذاري    هاي كيفي بـراي تحليـل داده   مصاحبه و گردآوري داده دادن بعد از انجام

كدگـذاري محـوري و كدگـذاري     كدگذاري بـاز، : اند از استراوسو كوربين استفاده شد كه عبارت
هـا   ها و مشخصات مقوله ها، معرف فرايندي است براي شناسايي ويژگي» كدگذاري باز«. انتخابي

. معرف شناسايي و توليـد شـد   379تعداد  مكس كيودآافزار  كه در اين پژوهش با استفاده از نرم
شده، با توجه به خصوصياتشان، بـه   هاي شناسايي ، معرف»كدگذاري محوري«در دومين مرحلة 

هـا در   ، مقوله)كدگذاري انتخابي(در سومين مرحله . بندي شد ة فرعي و زيرمقوله طبقهمقول 39
ادراك عدالت مناسكي، ادراك عـدالت در  (جهت تنظيم مدل مفهومي پژوهش حول چهار مقوله 

تقليل يافتنـد و سـپس ايـن    ) اي و ادراك عدالت در توانمندي آزادي عمل، ادراك عدالت مبادله
  .يكپارچه شدند) جنسيتي  ادراك عدالت(اي  وسيلة يك مفهوم هسته هچهار مقولة اصلي ب

  مقولة ادراك عدالت مناسكي
معرف در كدگذاري باز شناسـايي و در مرحلـة كدگـذاري     145براي استخراج اين مقوله، تعداد 

مقولـة فرعـي و زيرمقولـه     11هـا در   محوري با در نظر گرفتن بستر و مضمون هريك از معـرف 
ها با عنـوان مقولـة    هاي فرعي و زيرمقوله در مرحلة كدگذاري گزينشي، مقوله. شدندبندي  طبقه
هاي فرعـي   با توجه به ويژگي و معناي مقوله. يكپارچه شدند »مناسكي ادراك عدالت «اي  هسته

نوع تعامل زن و شوهر، جايگاه فرزنـد، تعامـل در خـانوادة گسـترده و ايـدئولوژي      (ها  و زيرمقوله
هـاي   شـناختي از معـرف   كـه بـا تخيـل جامعـه     جنسيتي،  ادراك عدالتاين بعد از  ،)مردساالري

شـان   دهد كه اقوام چقدر در تعامالت اجتماعي شوندگان استخراج شد، درواقع نشان مي مصاحبه
دهنـد؛   هـاي سـنتي را دخالـت مـي     با زنان و مردان در خانه يا بيرون از خانه الگوهـا و فرهنـگ  

هرچـه  . آفريني زنان و مردان اسـت  هاي سنتي از روابط و نقش ة برداشتدهند الگوهايي كه نشان
ادراك شـان بيشـتر دخالـت دهنـد، ميـزان       كنشگران اين نوع رفتارها و عملكردها را در زنـدگي 

ادراك عـدالت مناسـكي رعايـت    : توان گفـت  بر اين اساس، مي. مناسكي كمتر خواهد بود  عدالت
داوري در روابـط بـين دو    ان و مردان و حذف هرگونه پـيش اصل انصاف در تعامالت اجتماعي زن

  .جنس زن و مرد است
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  :گويد ساله و ترك مي 61گلستان 
نشستم، حتماً موقع غـذا خـوردن بايسـتي جلـو دهـنم رو بـا        شوهر مي سر سفره اگر با پدر

  ).ها مصطلح است كه هنوز هم اصطالح ياشماخ بين ترك(گرفتم  روسري مي
  :گويد مي ساله و كرد27هاجر 

حرمتـي   اين نوعي بي. دل موندم كه پدرم اسم من رو پيش پدربزرگم صدا بزنه به من حسرت
  .شد تر قلمداد مي به بزرگ

  
هاي  اي از گزاره ها و نمونه هاي فرعي، زيرمقوله مناسكي، مقوله  مقولة اصلي ادراك عدالت. 2جدول 

  معنادار
  هاي معنادار  اي از گزاره نمونه  ها مقولة فرعي زيرمقوله  مقولة اصلي

  ادراك عدالت
  مناسكي

تعامل زن و 
  شوهـر

توأم با 
  مفاهمه

توجه به همسر و احترام به او، پرهيز از انواع خشونت، 
  داشتن شور در زندگي زناشويي

مثابة كاال، شوهر  مثابة نبرد، برداشت از زن بهازدواج به  عدم تفاهم
  يعني نوكر

  جايگاه فرزند

گذاري  ارزش
  به دختر

شرط ضمن عقد مكاني،  آرزوي داشتن دختر، برقراري
  دختر نورچشم خانواده

گذاري  ارزش
  به پسر

ارتقاي شأن و ابهت مادر با پسرزايي، دعاي هميشگي براي 
  حفظ جان پسر

گذاريارزش
به هردو 
 جنس

اعمال رفتارهاي عادالنه بين دختر و پسر، رفع 
  ها و پسر بدون توجه به جنس آنهاي دختر  نيازمندي

نوع تعامل در 
خانواده 
  گسترده

مفاهمه با
تر  بزرگ

 خانواده
مثابة دختر  زن، عروس به زن و پدر احساس راحتي با مادر

  خانواده
عدم تفاهم با

تر  بزرگ
 خانواده

كنندة  مثابة فرمانده خانواده، سن تعيين مادر شوهر به
  جايگاه فرد در خانواده

  ايدئولوژي مردساالري
مثابة سند كتك و خشونت عليه زن، هويت سند ازدواج به

خانواده روي پيشاني پسر، بند سفيد لباس عروس مانند 
  بند زنداني

  هاي كدگذاري خروجي مكس كيودآ   يافته: منبع
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  در توانمندي  مقولة ادراك عدالت
جنسـيتي    هاي اصلي مفهوم عـدالت  مقولهعنوان يكي از  ها به مقولة ديگري كه از تحليل مصاحبه

عدالت در توانمندي افراد جامعـه از آن حيـث   . است» در توانمندي  ادراك عدالت«استنباط شد، 
هـاي   اهميت دارد كه توزيع منصفانة منابع سبب شكوفايي يكسان اسـتعدادها، افـزايش مهـارت   

ر عرصـة عمـومي مـؤثر ظـاهر     شود تا همة افراد در شرايط يكسـان بتواننـد د   روزمرة زندگي مي
معرف در كدگذاري بازشناسايي و با توجه به معنـا و زمينـة    55ها، تعداد  با تحليل روايت. شوند

در سـومين مرحلـة كدگـذاري، همـة     . بنـدي شـدند   ها در پنج مقولة فرعـي دسـته   هريك از آن
با مالحظة معنـا و   .يكپارچه شدند »در توانمندي  ادراك عدالت«هاي فرعي با عنوان مقولة  مقوله

سطح تحصيالت، آشنايي از حقوق خود، توانمنـدي در ورزش، كسـب   (هاي فرعي  مضمون مقوله
، منظور از عدالت در توانمنـدي عبـارت اسـت از    )اي، داشتن مهارت رانندگي حرفه ـ مهارت فني

از . گيهاي مختلف زنـد  كارگيري مهارت ايجاد فرصت برابر براي توانمندي زنان و مردان جهت به
گويان، پيامد مهم عدالت در توانمندي اين است كه زنان در صورت توانمندشـدن نيـاز    نظر پاسخ
شـدن بـه او    شان، كه همواره در جريان اجتمـاعي  گاه نخواهند داشت و ويژگي شكنندگي به تكيه

  .القا شده، جبران خواهد شد
  :گويد ساله و كرد مي38ناصر 

در كارهايي چـون راننـدگي كـم     ]زنان[ها  نمندي اونسطح تحصيالت پايين سبب شده توا
  .باشه و فرصت اشتغال در بيرون خانه رو نداشته نباشن

  :گويد ساله و گيلك مي41يلدا 
تـا حـد امكـان    ... هاي ضمن خدمت، انجمن اوليـا و مربيـان و   درخصوص شركت در كالس

كارشناسـي ارشـد   كـه االن دانشـجوي    طـوري  بـه . كنن كه بتـونم حضـور پيـدا كـنم     كمكم مي
  .شناسي تربيتي هستم روان

  
  هاي معنادار اي از گزاره ها و نمونه هاي فرعي، زيرمقوله مقولة اصلي عدالت در توانمندي، مقوله. 3جدول 

  هاي معنادار  اي از گزاره نمونه  مقولة فرعي  مقولة اصلي

عدالت در  ادراك
  توانمندي

بودن مدرك براي  ارزشمندتحصيل دختران، امكان ادامه  سطح تحصيالت
  مثابة تعيين جايگاه واال بودن به دختران، دانشجو

نه «مردانگي يعني اعمال خشونت، قدرت يعني توان   آشنايي از حقوق خود
  ، معرفت و شعور عنصري از قدرت»گفتن

روي با  حضور آزادانه در باشگاه ايروبيك، شنا و پياده  توانمندي در ورزش
  دوستان

 نامة داشتن مهارت خياطي، آرايشگري، بافندگي و گواهي  اي حرفه ،مهارت فنيكسب 
ICDL  

  نامة رانندگي، رانندگي در سطح شهر و جادهداشتن گواهي مهارت رانندگيداشتن
  هاي كدگذاري خروجي مكس كيودآ  يافته: منبع
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  اي مقولة ادراك عدالت مبادله
معرف در كدگـذاري بـاز    52ها، تعداد  اي با تحليل روايت مبادله  ادراك عدالتبراي كشف مقولة 

بنـدي   مقولة فرعـي و زيرمقولـه دسـته    9ها در  شناسايي و با توجه به معنا و زمينة هريك از آن
ادراك « ها با عنوان مقولـة   هاي فرعي و زيرمقوله در سومين مرحلة كدگذاري، همة مقوله. شدند
داشـتن  (هـاي فرعـي    در نظر گرفتن معنا و مضمون مقولـه  با. يكپارچه شدند »اي مبادله  عدالت

فرصت شغلي، برخورداري از بيمه و سالمت، مالكيت بر اموال، شـيوة تقسـيم كـار بـين زنـان و      
اي عبارت اسـت از دسترسـي منصـفانه بـه هرگونـه مشـاغل بـا         ، منظور از عدالت مبادله)مردان
ردان در چارچوب مقررات اجتماعي و مالكيت هاي بيولوژيكي و رواني زنان و م كردن تفاوت لحاظ

  .عادالنة افراد به دسترنج خود يا قانوناً آنچه متعلق به اوست
  :گويد ساله و ترك مي39سارا 

عنـوان ارث   زميني كه پدرم به مـن بـه   به لحاظ ملك و دارايي و حساب شخصي، فقط قطعه
  .ندارمهرچند اجازة فروش و دخل و تصرف اون رو . داده به نام منه

  :گويد ساله و كرد مي27هاجر 
گفـتن دختـر سـهمش رو بـا      دادن، چـون مـي   ا ارث نمـي هـ  ده پونزده سال پيش بـه خـانم  

  .ش برده جهيزيه
  

  هاي معنادار اي از گزاره ها و نمونه هاي فرعي، زيرمقوله اي، مقوله مبادله  مقولة اصلي ادراك عدالت. 4جدول 
  هاي معنادار  اي از گزاره نمونه  ها زيرمقوله  مقولة فرعي  مقولة اصلي

ادراك عدالت 
  اي مبادله 

خرسندي از داشتن شغل، اشتغال در محيط   فرصت شغلي
  مختلط

داشتن بيمة درماني، بيمة تكميلي و دسترسي به   و سالمتبيمه 
  بيمارستان

  مالكيت

  هاي خانواده به نام زن ثبت سند ماشين و دارايي اموال منقول

ثبت خانه و ملك به نام زن و برخورداري زنان از   منقول اموال غير
  ارث

انداز از درآمدپس
  انداز داشتن حساب شخصي و امكان پس خانواده

شيوة تقسيم 
  كار

  ...ها، ادارات، آرايشگاه و اشتغال زنان در شركت اشتغال بيرون خانه
مراقبت از كار در خانه و باغچه نزديك خانه،   كار خانگي

  داري فرزندان و خانه
داري و مراقبت از فرزندان  مشاركت مردان در خانه  مشاركت در كارِ خانه

 و سالمندان
  هاي كدگذاري خروجي مكس كيودآ   يافته: منبع
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  مقولة عدالت در آزادي عمل
كدگـذاري  معرف در كدگذاري باز شناسـايي و در مرحلـة    127براي استخراج اين مقوله، تعداد 

مقولـة فرعـي و زيرمقولـه     11هـا در   محوري با در نظر گرفتن بستر و مضمون هريك از معـرف 
ها با عنـوان مقولـة    هاي فرعي و زيرمقوله در مرحلة كدگذاري گزينشي، مقوله. بندي شدند طبقه
هـاي   با توجه به ويژگي و معناي مقوله. يكپارچه شدند »عدالت در آزادي عملادراك «اي  هسته

آزادي در خريد و فروش، آزادي در انتخاب دوسـت،   ،اموال تصرفآزادي در (ها  فرعي و زيرمقوله
فراغـت، انتخـاب و شـركت در     اوقات از سكونت، استفاده محل آزادي در انتخاب همسر، انتخاب

قدرت : ، منظور از عدالت در آزادي عمل عبارت است از)ها، آزادي عمل در پوشش و آرايش گروه
  .هاي روزمره، فارغ از جنسيتشان ها و انتخاب  گيري افراد در تصميمبرابر 

  ادراك عـدالت ها تفسيرهاي متفاوتي از مقولـة   كنندگان، هريك از آن با لحاظ روايت شركت
ــتند  ــل داش ــه  بعضــي از آن. در آزادي عم ــا ب ــاب   ه ــان را در انتخ ــل زن ــدت آزادي عم ــا و  ش ه

ها را امري عـادي و   گيري آن رخي نيز قدرت تصميمهاي روزمرة زندگي محدود و ب گيري تصميم
  :جنسي تفسير كردند  بدون مالحظات

  :گويد ساله و كرد مي38ناصر 
گن اسب، شمشير و زن نـاموس   المثلي بين ماست كه مي ضرب. نا طوركلي كردها غيرتي به

  .شناجازة شوهر و پدرش از خونه خارج  ديم همسر و دخترامون بي ما اجازه نمي. كردهاس
  :گويد ساله و ترك مي39سارا 

بنا به رسم قديمي، چون برادرم با خواهرشوهرم ازدواج كـرده  . م ازدواج كردم من با پسرخاله
كرد كه اصطالحاً بـه ايـن    ا ازدواج ميه بايست از خانوادة ما هم يك دختر با خانوادة اون بود، مي

  .گن مي» قزباقز«نوع ازدواج در زبان تركي 
  

  هاي معنادار اي از گزاره ها و نمونه هاي فرعي، زيرمقوله مقولة اصلي عدالت در آزادي عمل، مقوله 5جدول 
  هاي معنادار  اي از گزاره نمونه  ها زيرمقوله  مقولة فرعي  مقولة اصلي

عدالت  ادراك
در آزادي 

  لــــعم

گيري  آزادي عمل در كمك به نيازمندان، توان تصميم  اموال تصرفآزادي در 
  خريد خانه در

 آزادي عمل در خريد مايحتاج خانه، فروش بدون اجازه  خريد و فروش در آزادي
  مايملك

ها در  آزادي عمل در انتخاب دوستان، همراهي با آن  دوست آزادي در انتخاب
 روز هرموقع از شبانه

  ازدواج با شناخت كافي از همسر، تحميل ازدواج آزادي در انتخاب همسر
  زندگي در خانة پدرشوهر، آزادي عمل در مهاجرت سكونتمحلانتخاب

ازاستفاده
 اوقات
 فراغت

وآمد به پارك و وآمد براي خريد، رفت آزادي در رفت  هاي روزانه وآمد رفت
  سينما

  شهري، خارج از كشور آزادي در سفر برون آزادي عمل در سفر
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  هاي معنادار  اي از گزاره نمونه  ها زيرمقوله  مقولة فرعي  مقولة اصلي

وآمد به خانة پدر بازديد عيد، رفتآزادي عمل در ديد و   وآمد به خانة اقوام رفت
  و اقوام،

انتخاب 
  ها گروه

هايشركت در گروه
 اجتماعي

ها و مجالس اوليا و  ها، انجمن شركت آزادانه در هيئت
  مربيان

ها و  هاي ضمن خدمت، همايش شركت در كالس  ها شركت در همايش
 داشتن سفر كاري

شركت در جمع
  صورت مجردي  شنا با دوستان بهرفتن به كوهنوردي و  دوستان

مقيد به پوشش سنتي و محلي، انتخاب لباس با نظر   آزادي در پوشش و آرايش
  ديگران

  هاي كدگذاري خروجي مكس كيودآ  يافته: منبع

  جنسيتي  شرايط پديدآيي عدالت
هاي اجتماعي  التين است، در صورتي ابزار شناخت دقيق پديده understandingفهم، كه معادل 

به همـين دليـل، در پـارادايم تعريـف     . به پديده توجه شود) stand(است كه از موقعيت مناسب 
. »هرچه در فهم تو آيد آن بود مفهوم تو«به قول عطار، . اجتماعي، ذهنيت مقدم بر عينيت است

مر، دازايـن هايـدگر، دوكسـا بورديـو، اجمـاع هابرمـاس و       هاي گـادا  درنتيجه، نظرية آميزش افق
پردازانـي اسـت كـه در تحليـل      بورديـو از نظريـه   .اسـت   شوتز بر اين مبنا ارائه شـده    فرض پيش

از نظـر بورديـو،   . اسـت  هاي اجتماعي به ديالكتيك عوامل ساختاري و عامليت پرداختـه   نابرابري
شـود كـه    هاي در اختيار او در ميدان تعيين مـي  بليتموقعيت اجتماعي فرد به وسيلة منابع و قا

. 4اقتصـادي و   سـرماية  . 3سرماية اجتمـاعي،  . 2سرماية فرهنگي، . 1: اند از هاي آن عبارت شكل
فرد از طريق ذائقه . داند واره با زمينه مي بورديو ذائقة افراد را حاصل تعامل عادت. سرماية نمادين

. دهـد  هاي منزلتي تشخيص مي كند و خود را در گروه درك مي جايگاه خود را در نظام اجتماعي
جنسـيتي    دهـي بـه عـدالت    هايي كه در تعريف و شـكل  ها مقوله بندي و تحليل مصاحبه با طبقه

. 1: انـد از  گـذاري شـدند عبـارت    شناسايي و به پيروي از بورديو با عنوان چهار نـوع سـرمايه نـام   
عـالوه بـر ايـن،    . سرماية نمادين. 4اقتصادي و  سرماية . 3سرماية اجتماعي، . 2سرماية فرهنگي، 

ها استخراج شد كه بـه نـام سـرماية عـاطفي و      هاي ديگري نيز از مصاحبه چهار نوع عامل، مقوله
  .شود ها پرداخته مي گذاري شد كه به هريك از آن تفكر قالبي نام

  سرماية فرهنگي
پردازد كه  در تعيين منزلت اجتماعي فرد مي، به نقش سرماية فرهنگي »تمايز«بورديو در نظرية 

هـا   با تحليـل مصـاحبه  . ]57، ص19[ تواند قدرت و اقتدار خود را بر ديگران تحميل كند فرد مي
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جنسـيتي نقـش     هايي است كـه در برسـاخت عـدالت    مشخص شد كه سرماية فرهنگي از مقوله
برخورداري فـرد از تحصـيالت   را در  جنسيتي  ادراك عدالتشوندگان بروز  مصاحبه .اساسي دارد

ها اظهار داشتند داشتن سرماية فرهنگـي،   آن. اي بيان كردند هاي فني و حرفه دانشگاهي، مهارت
كنـد   ها و ادارات را فراهم مي نوع برخورد اعضاي خانواده با جنس زن و فرصت حضور در شركت

ركيـب ايـن دو نـوع سـرمايه     يابد، با ت اقتصادي نيز دست مي و چون فرد از اين طريق به سرماية 
ها عادالنه رفتار شود و در صورت احسـاس ناعـدالتي، بـه دليـل آگـاهي از       زنان توقع دارند با آن

  .پردازد حقوق خود، به مقاومت در برابر تبعيض مي
  :گويد مذهب، فوق ليسانس و پرستار مي سهيال ترك، شيعه

ودش دفاع كند، چون ضعف آگـاهي و  تواند از حقوق خ ها زن نمي اينكه در بعضي از خانواده
  .داره» گفتن نه«توانايي در 

  :گويد مذهب و ليسانس مي ناصر كرد، سني
سطح تحصيل پايين سبب شده آزادي عمل زنان در افزايش توانمنـدي در كارهـايي چـون    

  .ها فرصت اشتغال در بيرون از خونه رو نداشته باشن تحصيل پايين بياد و اون رانندگي و ادامه

  سرماية اجتماعي
ــا اســتفاده از شــبكة ارتبــاطي و  هــايي كــه مــي از نظــر بوديــو، يكــي ديگــر از ســرمايه توانــد ب

. اسـت  1شدن تعهدات و اعتماد اجتماعي قدرت شخص را تعيين كند سـرماية اجتمـاعي   نهادينه
تـأثير قـرار    هـاي ذهنـي افـراد را تحـت     هـا و برداشـت   سرماية اجتماعي ابزاري است كـه نگـرش  

گيـدنز، وجـود   » شناسـي  امنيـت هسـتي  «در جامعه و نهـاد خـانواده، براسـاس نظريـة     . هدد مي
گروهـي خـانواده و انسـجام و همبسـتگي      اعتماد و تعهد متقابل بين زن و شوهر تعـامالت درون 

دهد و از طرفي با عضـويت فـرد در هـر گـروه و انجمنـي سـرماية اجتمـاعي         را گسترش مي آن 
آميز و قهـري حـذف و نگـرش بـه رفتارهـاي عادالنـه بيشـتر         ي تبعيضها يابد، برداشت ارتقا مي

شـوندگان بـراي ايجـاد شـرايط و پيـدايش       اين نوع سـرمايه در بيـان بيشـتر مصـاحبه    . شود مي
  .جنسيتي آمده است  عدالت

  :گويد مذهب مي ساله، ترك و شيعه63كبري 
پدر جبار هميشه زنش  در محيط بستة روستا كه مردم ارتباطي با ساير جاها نداشتن، چون

  .كرد كه رويه همينه و بايد زن رو كتك زد زد، جبار هم فكر مي رو كتك مي
  :گويد مذهب مي ساله، گيلك و شيعه45حميرا 

... شـد نشـون داد   كـردن هـم مـي    دادن و خوشحال داشتن رو با احترام، اعتماد، هديه دوست
  .نا اعتمادي در عذاب ها هميشه از بي زن

                                                        
1. social capital 
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  :گويد مي مذهب گيلك و شيعه ساله،49محمد 
زن خوب مرد رو تـاج سـر   «: گفت پدرم مي. احترام و اعتماد به همسر رو از پدرم ياد گرفتم

  .داد هميشه مادرم رو با احترام مخاطب قرار مي» .كنه مي

  سرماية نمادين
جنسـيتي مـؤثر     كنندگان با عبارات مختلف در پديدآيي عدالت عامل ديگري كه در بيان شركت

سرماية نمادين، جزئي از سرماية فرهنگي است و بـه معنـاي   . است 1»سرماية نمادين«نمايد  مي
  .]121، ص19[ گذاردن است كردن و ارزش دادن، تعريف توانايي مشروعيت

  :گويد مي مذهب ساله، گيلك و شيعه49محمد 
كـه   درحـالي  .ذليليه كنن احترام، عالقه، تفاهم و كمك به همسر زن بعضي از افراد خيال مي

  .دهندة حفظ كرامت همسره ها و رفتارها نشون اين نوع اخالق
  :گويد مذهب مي ساله، ترك و شيعه63كبري

تـري از   چون پدرم كدخدا بود و خانوادة شوهرم از لحاظ اجتماعي و اقتصادي سـطح پـايين  
  .م خانوادة پدرم داشتن، از اول آزادي عمل در خونه داشته

  اقتصادي سرماية 
ساز و علـت بـروز ناعـدالتي     در مصاحبه با افراد زمينه 2اقتصادي ن استقالل مالي و سرماية نداشت

شوندگان، توانايي نسبي هريـك از زوجـين    هاي مصاحبه براساس گفته. است جنسيتي بيان شده 
هــاي خــانواده منبــع قــدرتي اســت كــه پايگــاه افــراد را در نظــام   در تــأمين بخشــي از هزينــه

اقتصـادي همچنـين تقسـيم كـار جنسـيتي را در       سرماية . كند نواده تعيين ميمراتبي خا سلسله
مـزد خانـه بـه فراخـور دسترسـي زوجـين بـه سـرماية          كار بي. دهد خانواده تحت شعاع قرار مي

كنـد   زني كه بيرون از خانه شغلي دارد، شوهر را مجـاب مـي  . شود اقتصادي بين افراد تقسيم مي 
  .همكاري و مشاركت داشته باشندكارهاي خانه  دادن در انجام

  :گويد محمد گيلك مي
مـن  . شه كارهاي خونه رو ايشون تنهايي انجام بـدن  چون خانمم شاغل و معلم هستن، نمي

  .كنم ها به همسرم كمك مي داري و مراقبت از بچه در همة كارهاي خانه
  :گويد سهيال ترك و شاغل در بيمارستان مي

خانوادة ما كارهاي خونه رو با مشاركت و همكاري همديگه  در. كارِ خونة ما جنسيتي نشده
  .ديم انجام مي) ها و شوهرم بچه(

                                                        
1. symbolic capital 
2. economic capital 



  451    ...شناسي مفهوم ادراك عدالت جنسيتي گونه

اقتصادي بـه شـيوة بورديـويي بـه سـاير       شوندگان، سرماية  همچنين، به نظر بيشتر مصاحبه
هاي ديگـر   شود زنان از سرمايه داشتن شغل درآمدزا براي زن سبب مي. شود ها تبديل مي سرمايه

شـود زنـان بتواننـد     شغل باعث مـي . مند شوند نيز بهره) نمادين، فرهنگي و اجتماعي(بورديويي 
شـان در   ، در محيط كـاري )سرماية فرهنگي(تحصيل بدهند و آگاهي خودشان را باال ببرند  ادامه
و با داشتن انواع سـرمايه، احتـرام و   ) سرماية اجتماعي(ها عضويت داشته باشند  ها و انجمن گروه

  ).سرماية نمادين(ت آورند شأن به دس
  :گويد صراف كرد مي

اگر امكانات اقتصادي باشـد، اكـراد روسـتايي دوسـت دارن دخترانشـون مثـل پسرانشـون        
اما نبود امكانات و بنية كـم اقتصـادي سـبب شـده دخترهـا      . تحصيل كنن و به اشتغال بپردازن
  .كنن مي بعدش ازدواج . كنن درنهايت تا پاية نهم تحصيل مي

  :گويد كرد مي ناصر
هاييه كـه نشـون    از پديده» شرط ضمن عقد مكاني و داماد سرخانه«پديدة نوظهوري به نام 

شه با خانوادة عروس و نزد  ده به دليل بضاعت اقتصادي پايين خانوادة داماد، داماد مجبور مي مي
  .ها زندگي كنه اون

  سرماية عاطفي
اي  عنـوان يافتـه   ها بـه  يتي از تحليل مصاحبهجنس  دهي به عدالت يكي از علل مهمي كه در شكل

هـاي اجتمـاعي    سـرماية عـاطفي در كنـار سـرمايه    . اسـت  1بديع استخراج شد، سرماية عـاطفي 
تواند در تبيـين نظـام قشـربندي     هاي اجتماعي است كه مي بورديو، مكمل بعدي از ابعاد سرمايه

هـاي   مواجهـه بـا سـاير سـرمايه     اي است كـه در  سرمايه» عاطفه«. اجتماعي كاربرد داشته باشد
كنـد و ديگـران را مطيـع و     داري مـي  ميـدان ) نمادين، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي(بورديويي 

هـاي سـرماية    داشـتن جـذابيت ظـاهري، كالمـي، اجتمـاعي، از شـاخص      . كنـد  شيفتة خود مـي 
ت دهنـدة ايـن واقعيـ    توليد و نمايش اجتماعي ظاهر بـدن در عصـر حاضـر نشـان    . عاطفي است

هـا، در ارتقـاي منزلـت اجتمـاعي و      است كه جذابيت ظاهري و ارتبـاطي، ماننـد ديگـر سـرمايه    
زنـي فـرد    شود تـوان چانـه   تيپ ظاهري مناسب و قدرت كالم سبب مي. اقتصادي فرد تأثير دارد

قـدرت كـالم در تعـامالت    . شـدن حقـوقش شـود    در عرصة رقابت افزايش يابـد و مـانع پايمـال   
هـا، قـدرت درك متقابـل افـراد و      كـردن واژه  دكردن ديگـران، احساسـاتي  اجتماعي، هنر متقاعـ 

كنند، در ارتقاي شـأن اجتمـاعي و اقتـدار     همدلي، كه مجموعاً سرماية عاطفي فرد را تعيين مي
كنـد همـواره ميـل بـه تملـك و افـزايش        گري انسان حكـم مـي   ويژگي محاسبه. فرد مؤثر است

عبـارتي،   هـا شـموليت نـدارد؛ بـه     جـا و در همـة زمـان    همهاما اين قضيه در . دارايي داشته باشد
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نـد كـه هرچـه از همـديگر فاصـله      ا عقالنيت ابزاري و داشتن سرماية عاطفي دو سـر يـك طيـف   
  .دهد بگيرند، ميزان سلطه و نابرابري جايش را به برابري و عدالت مي

  يت سرماية عاطفيحاكم                 حاكميت                    عقالنيت ابزاري     

  سلطه و نابرابري عدالت و همدلي
خصوص در جوامع شهري و صنعتي، نان و نام دو عنصري هستند كـه روابـط    در جهان امروز، به

توان گفـت در جـوامعي كـه ويژگـي گزلشـافتي       مي. دهند تأثير قرار مي ها را تحت متقابل انسان
لبي نيست، بلكه شأن و رتبة بـاالتر در گـرو   دارند، ارزشمندي انسان در همدلي، گذشت و برابرط

سـواري و   كند با تزوير و تظاهر به دست آيـد يـا بـا مفـت     فرقي نمي. برخورداري از نان و نواست
آميـز   گيري رفتارهاي اعتراض تواند مانع شكل بنابراين، عامل مهمي كه مي .استثماركردن ديگران

شـدن سـرماية عـاطفي در     ي شود، عمليـاتي هاي اقتصادي و اجتماع در مقابل عدم تحقق پاداش
از نهادهـايي كـه   . تعامالت و دوري از هرگونه اجبار و اعمال قدرت بين كنشگران اجتماعي است

به سبب وجود انرژي عاطفي و فهم متقابل در روابط اعضا، روابـط فرادسـتي و فرودسـتي در آن    
شـده، بـا تركيـب     هـاي انجـام   حبهبراساس نتيجة مصا. است شود، نهاد خانواده  كمتر مشاهده مي

مشربي از يك طـرف و داشـتن قـوة درك و     هايي چون زيبايي ظاهري، سرزندگي و خوش مؤلفه
 منزلـة  شود كه در اين پژوهش از آن به اي مجهز مي توان همدلي فرد با ديگران، انسان به سرمايه

دهد كه بدون در نظر  ا ميسرماية عاطفي به فرد اين امكان ر. شود نام برده مي» سرماية عاطفي«
. پسندد براي ديگـران نيـز بپسـندد    طلبي و انحصارگرايي، آنچه را براي خودش مي گرفتن قدرت

فرد صـاحب سـرماية عـاطفي،     هاي منحصربه همچنين، ديگران نيز در اين تعامل به دليل ويژگي
ق و عالقـه بـه   خالصـه اينكـه عشـ    .پوشانند عمل مي بدون هيچ مقاومتي، انتظارات وي را جامة 

تـر از سـرماية عـاطفي در نظـام      شد خريد، در آن صـورت، پـول مهـم    همنوع را اگر از مغازه مي
  .شد قشربندي محسوب مي

شوندگان، چاشني زندگي زناشويي درك متقابل، تفاهم و حاكميت عشـق در   از نظر مصاحبه
عناصـر تربيتـي را قـادر    نـد كـه   ا مالزمت شور و شعور دو بال تحقق عدالت. است كانون خانواده 

  .طلبي نينديشد خواهي و عدالت سازد انساني را تربيت كند كه جزء به همنوع مي
  :گويد ساله كه بعد از دو سال زندگي مشترك از همسرش جدا شده مي45حميرا، گيلك و 

در زندگي زناشويي اگه اعتماد و احساس و محبـت راسـتين باشـه، انسـان در روزمرگـي و      
هـا   به نظـر مـن زن  . حتي اگه نون شب نداشته باشه. زنه كننده درجا نمي و كسل زندگي تكراري

  .نا اعتمادي و درك نشدن در خونه در عذاب بيشتر از تمسخر، بي
  :گويد ساله مي41يلدا، گيلك و 

آنچـه در  . دم چندان به پول و دارايي و مكنت و منال اهميـت نمـي  . فرد پرتوقعي نيستم... 



  453    ...شناسي مفهوم ادراك عدالت جنسيتي گونه
  .داره صميميت، تفاهم و آرامشهزندگي برام اهميت 

وحيد ترك، كه همسرش نيز شاغل است و دوباب مغازه و دو طبقه ساختمان در مركز شـهر  
  :گويد دارد، مي

  .ده، نه پول و مستغالت زندگي رو شور و احساسه كه دوام مي

  تفكر قالبي
ا در تعريـف  هـا و تفسـيرهاي افـراد ر    نـد كـه برداشـت   ا هـايي   فـرض  تصورات و پيش 1تفكر قالبي

جنسيت، بدون پشتوانة تحقيقي و علمـي و فـارغ از هرگونـه منطـق و اسـتدالل عقلـي، تعيـين        
جنسيتي به آن اشـاره    شوندگان در تعيين نوع ادراك عدالت بخشي از عللي كه مصاحبه. كند مي

هاي غلط ذهني و رفتاري و بدون پشتوانة علمي اسـت كـه    كردند، برداشت و عمل بر پاية آموزه
  .شود در اين پژوهش تفكر قالبي ناميده مي

فكـر و بـه لحـاظ     شـوندگان، زن موجـودي احساسـاتي، كوتـه     در اظهارات بعضي از مصاحبه
الجثه، خشن و از لحـاظ ذهنـي،    شود و در مقابل مرد، موجودي قوي جسماني ضعيفه قلمداد مي

بيرون از خانـه همـواره    محيط خانه در قياس با كارهاي. شد مبتكر و خالق به تصوير كشيده مي
شد و كارهاي بيرون از خانه نيازمنـد   تر و كارهايش نيازمند به ظرافت و احساسات فرض مي آرام

بخواهـد در  ! حتي اگر موجود ضعيف. هاي مبتكرانه و هوشمندانه داشتن قواي جسماني و انديشه
ن موجـود هنجارشـكني   اگر اي. بيرون از خانه حضور داشته باشد، نيازمند مراقبت و نظارت است

كند و با شعور و آگاهي خود بتواند با حضـور در جامعـه مـديريت بخشـي از جامعـه را برعهـده       
. گيرد كه به تعبير فوكو نيازمنـد تربيـت صـحيح اسـت     گيرد، در فهرست افراد نابهنجار قرار مي

مـدير تصـويري    بايد به اين انسان آگاه، جسـور و ) خانواده، مدرسه و رسانه(نهادهاي بهنجارساز 
بهنجار از يك زن تابعِ احساساتي، كه كارگاهش فقط آشپزخانه بوده و نهايت ابتكـارش طراحـي   

طـور شايسـته    داد تا هژموني مردساالري در اين نظام قـدرت بـه   دوخت در كنج خانه، نشان مي
سـر،  شدن هويت خانواده در پيشاني پ ترس از مسخرة عام و خاص، نوشته. دروني و نهادينه شود

از تفكـرات قـالبي هسـتند كـه در     ... بودن سفر زن بدون مراقبت از او و بودن زن، تابو العقل ناقص
  .مصاحبة افراد به آن پرداخته شده بود

  :گويد سهيال ترك مي
العقـل و ضـعيفه    زنان به دليل اينكـه نـاقص  : گفت) شوهرم(مادرشوهرم در دفاع از پسرش 
العقل بوديد كـه   به ايشون گفتم يعني شما ناقص. سرش باشه هستن حتماً بايد ساية يه مرد باال

  .نه ماه پسرتون رو در شكمت نگه داشتي، تربيتش كردي، در درس و مشقش كمكش كردي
  :گويد هاجر كرد مي
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  .شه اگر زن نتونه پسر بياره، اجاق خونه كور مي. هويت خانواده رو پيشوني پسره
  :گويد مريم گيلك مي

  .شه كه دوچرخه بروني و خاص شدن مانع از اين ميترس از مسخرة عام 
هايي هستند كه پدر و مادر بـه فرزنـدش    شوندگان، تفكرات قالبي آموزه البته از نظر مصاحبه

  .شود پذيري آموخته مي دهند و در فرايند جامعه ياد مي
  :گويد سهيال مي

. از حقوقشون دفـاع كـنن   تونن راحتي مي ها به اي نداشته باشن، بچه اگر والدين افكار كليشه
  .دن ها ياد مي هاي جنسيتي رو پدر و مادر به بچه معتقدم خودباوري و غلبه بر كليشه

 گيري نتيجه
ادراك عدالت جنسيتي مفهـومي انتزاعـي و تاريخمنـد اسـت كـه بـراي شـناخت و مطالعـة آن         

برابـر تبعـيض و   جنسيتي در   عدالت. نمايد برداشت كنشگران درگير با اين مفهوم را ضروري مي
اسـت و هـر    هاي حوزة مطالعات زنان بارهـا تكـرار شـده     نابرابري جنسيتي در تحقيقات و نظريه

بر اين اسـاس، ايـن پـژوهش بـا     . است فردي براساس آبشخور فكري خود به تعريف آن پرداخته 
آن  جنسيتي از ديدگاه اقوام ترك، كرد و گيلك انجام شد كه نتايج  هدف شناخت مفهوم عدالت

  :شود در سه بخش پرداخته مي
  گرفته، برداشت اقوام ترك، كـرد و گيلـك از مفهـوم عـدالت     هاي صورت مطابق تحليل) الف

جنسيتي سـنتي،    ادراك عدالت. 1: بندي كرد توان دسته جنسيتي را به دوگونة متمايز از هم مي
مقولـة سـنتي از ادراك   شوندگان، منظور از  در تعريف مصاحبه. جنسيتي مدرن  ادراك عدالت. 2

هـاي   جنسيتي اين است كه انقياد و فرمانبري زن ارزشي است كـه زن بـه دليـل ويژگـي      عدالت
زن، بـه  . پذيري آن را در خود دروني كنـد  بيولوژيكي، رواني و عاطفي خود بايد در فرايند جامعه

بـا چاشـني    اش، مستحق فرمانبري و اطاعت است و زن توانمند آن است كه حكم ويژگي طبيعي
به تعبيـر گرامشـي، هژمـوني    . احساس و عاطفه امكانات رفاهي شوهر و فرزندانش را فراهم كند

هـاي بورديـويي    هـايي كـه از نظـر سـرمايه     شوهرساالري يا مادرشوهرساالري در اغلـب خـانواده  
هـاي گيمينشـافتي داشـته ايـن نـوع       اند، يا وضعيت اجتماعي محل زندگي فـرد ويژگـي   بهره بي

هاي جنسـيتي در دو حـوزة عمـومي و خصوصـي      در اين تعريف، نقش. دهد ت را شكل ميبرداش
اي كه ميدان كار و فعاليت زن خانه و پيرامـون خانـه و ميـدان اشـتغال و      گونه شود؛ به توزيع مي

گويان نشان داد تفسـير سـنتي    همچنين، مضمون روايات پاسخ. فعاليت مرد بيرون از خانه است
نسيتي دستخوش دگرگوني شده و برداشـت از عـدالت جنسـيتي بـه مـدرن      از ادراك عدالت ج

جنسيتي تقسيم محل فعاليت زنان و مردان بـه خانـه     در اين نوع برداشت، عدالت. يابد تغيير مي
اش سـهمي در   و بيرون از خانه نيست، بلكه هريك از افراد خـانواده بـه فراخـور وقـت و توانـايي     
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گيـري و حـق انتخـاب     افزايـي، تحصـيل، تـوان تصـميم     وزي، مهارتكارآم. امور دارند دادن انجام
در ايـن  . منـدي از آن را دارد  بودنشـان حـق بهـره    هايي هستند كه هركس به حكم انسـان  مؤلفه

هايي هستند كـه   تفسير، مودت و رحمت در كانون خانواده و توانايي و خودآگاهي در جامعه بال
جنسـيتي، پسـرزا     در برداشت مدرن از عدالت. كنند مي جنسيتي را فراهم  امكان بازتوليد عدالت

شـود،   اي از شوهر منبع توليد شأن بـراي زن قلمـداد نمـي    يا دخترزا بودن مادر و اطاعت كليشه
هــا بــراي دسترســي بــه  هــا و توانمنــدي بلكــه شــأن و منزلــت زن بــا توزيــع منصــفانة فرصــت

  .شود هاي اجتماعي و فردي تعيين مي مسئوليت
شود  گويان مفهوم ادراك عدالت جنسيتي با چهار مقولة اصلي تعريف مي دگاه پاسخاز دي) ب

در آزادي   ادراك عـدالت . 3عـدالت در توانمنـدي،   . 2مناسكي،   ادراك عدالت. 1: اند از كه عبارت
هـاي   هـايي كـه اقـوام بـراي هريـك از مقولـه       براساس معرف. اي مبادله ادراك عدالت . 4عمل و 

ردند، ادراك عـدالت جنسـيتي مفهـومي اسـت كـه هـر فـرد براسـاس موقعيـت          يادشده بيان ك
ها براي دسترسي به منـابعي كـه    اجتماعي و تاريخي خود از توزيع منصفانة امكانات و توانمندي

در تعـامالت اجتمـاعي زنـان و      فـرض  انقياد و فرودستي را كاهش دهد و با حذف هرگونه پـيش 
  .ها فراهم كند گيري ممردان آزادي عمل آنان را در تصمي

دهـي پديـدة ادراك عـدالت     در شـكل قـومي كـه    براساس تحليـل روايـات، عوامـل درون   ) ج
سرماية فرهنگي، سـرماية اجتمـاعي،   (هاي اجتماعي  سرمايه: اند از عبارت جنسيتي شناسايي شد

 هـاي  بـين سـرمايه  . و تفكـر قـالبي افـراد   ) سرماية نمادين، سرماية اقتصادي و سـرماية عـاطفي  
هـاي   ها كشف شد و ضميمة سـرمايه  شناختي از مصاحبه اي كه با تخيل جامعه اجتماعي سرمايه

هـاي سـنتي و    ايـن مفهـوم، كـه در آمـوزه    . توان ناميد، سرماية عاطفي است اجتماعي بورديو مي
هايي چـون مـودت و رحمـت، تفـاهم و همـدلي، جـذابيت        مذهبي ايرانيان ريشه دارد، با معرف

  .كند ي در فرد نوع برداشت افراد از ادراك عدالت جنسيتي را تعيين ميكالمي و اجتماع
گيري كلي بايـد گفـت ادراك عـدالت جنسـيتي در عناصـر اجتمـاعي، فرهنگـي و         در نتيجه

اقوام ترك و كرد و گيلك به سبب تعلق داشتن به قوميت خاص، برداشـت و  . تاريخي ريشه دارد
دهـي بـه نـوع     قـومي در شـكل   دارنـد و عوامـل درون  تفسير متفاوتي از ادراك عدالت جنسـيتي  

جنسـيتي در عملكـرد     شـدن عـدالت   براي عمليـاتي بر اين اساس، . كننده است ها تعيين برداشت
ــه  ــاختارهاي جامع ــراد و س ــي اف ــان،   شــود پيشــنهاد م ــدين، معلم ــي اعــم از وال عناصــر تربيت

  ادراك عدالتدر توانمندي،   لتادراك عدامناسكي،   ادراك عدالتاندركاران رسانه، مقوالت  دست
پذيري كودك بـا اتخـاذ    اي را از اولين روزهاي دورة جامعه مبادله  ادراك عدالتدر آزادي عمل و 

هـاي   هاي درسي و پيام كتابهمچنين، . هاي متناسب بر هر دورة رشد انسان نهادينه كنند روش
پيشـنهاد  . جنسـيتي اسـت    التهـاي عـد   رسانة جمعي از عوامل انتقال عناصر فرهنگي از مقولـه 

هاي توليدشده در صدا و سيما  ها و ساير پيام ها، سريال هاي درسي و فيلم شود محتواي كتاب مي
 .جنسيتي تحليل محتوا قرار گيرد  برحسب عدالت
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