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آن  در  كه  است  زنان  علیه  خشونت  از  نوعی  نمادین  خشونت  مقدمه: 
خشونت از جنبه های آشكار و بدنی خارج شده و به صورت پنهان و نمادین 
از آنجا كه پژوهشهای صورت گرفته در خصوص خشونت  درآمده است. 
به خشونتهای  و  انجام شده  به روش كمی  داخل كشور عمدتًا  در  خانگی 
مستقیم و آشكار می پردازد، نیاز به انجام پژوهش حاضر، وجود داشته است. 
مبانی حساسیت برانگیز نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه منابع، نظریه 

انتخاب عقالنی كلمن و خشونت نمادین بوردیو بوده است.
روش: پژوهش حاضر یك مطالعه كیفی به شیوه نظریه مبنایی است كه 

حاصل 15 مصاحبه عمیق در میان زنان تحصیل كرده در شهر مشهد است.
یافته ها: 20 مقولة اصلي و یك مقولة هسته از خالل كدگذاري داده ها در 
این پژوهش استخراج شد. مفهوم هسته »عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت 
جهت گیری  شوهر،  اطرافیان  دخالت  مانند  مقوالتی  و  شد  نامیده  نمادین« 
سوگیرانه كنش زناشویی همسر، ناپایداری در هنجارهای زندگی زناشویی، 
همسان  زنان،  فزاینده  آگاهی یابی  مكمل،  پشتیبان های  دسترسی پذیری 
پایداری/  همچنین  علی؛  شرایط  به عنوان  اجتماعی  اقتصادی-  همسرگزینی 
تزلزل زندگی خانوادگی، فراز/ فرود منزلتی زنان در خانواده، تحدید/ تزاید 
در سطح خشونت خانگی و آرامش/ آشفتگی جو خانوادگی به عنوان شرایط 

پیامدی از داده های این پژوهش استخراج شدند.
بحث: برخورداری زنان طبقه متوسط از منابعی چون تحصیالت عمومی 
مراجع  و  اجتماعی  حمایت  مالی،  منابع  به  بهتر  دسترسی  و  دانشگاهی  و 
به گونه ای  خشونت  اعمال  امكان  و  پتانسیل  تا  است  شده  موجب  قانونی 
اما در معرض نوعی  نیابد،  بروز  آشكار و مستقیم توسط همسرانشان توان 
خشونت غیرملموس تر و پنهانی تر، قرار  گیرند. در این میان نوعی مدیریت 
و بروز عاملیت زنانه در راستای زدودن و یا حداقل تعدیل خشونت نمادین 
انعكاس  كه  به گونه ای  و  هوشمندانه  به گونه ای  زناشویی  زندگی  عرصه  در 
رفتارهای مذكور كمترین هزینه را متوجه طرف مقابل كند، توسط زنان بروز 

می یابد.
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Intorduction: Symbolic violence is a type of violence 
against women, in which violence has come out of the 
obvious and physical aspects and has become secret and 
symbolic. 
Method: This study is a qualitative study based on the 
Grounded theory of 15 deep interviews among educated 
women in Mashhad city.
Findings: 20 main categories and one core category were 
extracted from data encoding in this study. The concept 
of “Women’s agency in the face of symbolic violence” 
was called the core concept. And other categories in-
clude the involvement of husband’s relatives, Subjec-
tive orientation of spouse’s marital activity, Instability 
in norms of marriage life, Accessibility of Supplements, 
Accessibility of complementary supplements, Increas-
ing awareness among women, Socio-economic equality 
as the causal condition; Also the persistence / shakiness 
of family life, the perpetuation / descent of women in 
the family, the level of domestic violence and the calm / 
confusion of the family environment As a consequence, 
data from this research were extracted.
Discussion: Middle-class women with resources such as 
public and university education, and better access to fi-
nancial resources, social protection, and legal authority 
have made it impossible for their husbands to realize the 
potential for overt and direct violence. But a more subtle 
and covert form of violence is experienced by women. 
In the meantime, there is a kind of feminine manage-
ment and agency in women, which is cleverly designed 
to eliminate or at least alleviate the symbolic violence 
in the field of married life, so that it minimizes costs for 
their husbands.
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Extended abstract
Introduction: The family has two faces. A family may be like the paradise that 
encompasses the feelings of love and security, and family members love each 
other, care for each other, and get along with each other. However, a family can 
also have a dark side and it can be regarded as an environment prone to violence in 
the society. Violence in the family occurs both against women and men. But gener-
ally, violence against women in all over the world is more than violence against 
men. Nowadays, the idea that domestic violence is a private, family related, and 
individual matter or an inevitable reality is challenged. Domestic violence against 
women is one of the issues impacting the lives of many women in various social 
classes and sectors. The results of a survey show that 47% of women are exposed 
to violence during their childhood and 33% after marriage; it can be said 65% of 
married women are exposed to violence (Ozyurt & Deveci, 2011). Due to the fact 
that most of the research studies on domestic violence in Iran has been conducted 
quantitatively, and they mainly deal with direct and overt violence, there appears 
to be a need to conduct this qualitative research. The most sensitive theoretical 
foundations of the present study have been based on Coleman’s Resource Theo-
ry, Rational Choice Theory, and Bourdieu’s Symbolic Violence. Violence first is 
formed in the mind, and it is based on the cultural discourse of the community. In 
fact, the methods of violence should be sought within the physical-cultural struc-
ture of the community. Nowadays, due to cultural reasons physical violence has 
been less visible than before, psychological and verbal violence has always been 
hidden in the cultural structure of the society, and there have been many victims. 
Symbolic violence is a type of violence against women, in which violence comes 
out of the obvious and physical aspects and becomes furtive and symbolic. The 
present study seeks to understand the phenomenon of symbolic violence as a kind 
of violence that is more common among middle-class families because women 
in these classes have some resources that protect them from obvious aspects of 
violence. The perception of women against symbolic violence, the strategies they 
take in these violent situations, the conditions governing these strategies and per-
ceptions, and ultimately, the probable outcomes are the ones that the study seeks 
to investigate.
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Method: This research is a qualitative study based on the Grounded theory in-
cluding 15 in-depth interviews among educated middle-class women in Mashhad. 
Data analysis is based on a systematic and continuous process of data compari-
son. The main technique of data analysis is coding, which takes place in a three-
step process with three different forms. Coding is done (as the axis of analysis 
in basic theory) in three ways: open coding, axial coding, and selective coding. 
The researcher/s should constantly go back and forth through these three stages. 
Grounded theory constantly asks which of the phenomena are the main ones. Ul-
timately, the main phenomenon is named as the “main category”. In this study, 
informal interviews were used to reach concepts and categories first. After several 
initial interviews, interview questions were modified for the better measurement 
of the issue and the categories and implications of the interviews were followed up 
in subsequent interviews. The interviews continued until the researchers reached 
theoretical saturation (the data were similar and did not add anything new to our 
knowledge). The interviewees were women aged 20 to 35 who had university 
degrees and they were relatively from middle class. Questions were also related to 
family status, the challenges faced in marital life, violence, perception of violence, 
and how to deal with it.
Findings: The middle-class women who had undergraduate educational degrees, 
along with access to financial resources, social protection, and legal centers either 
in the form of kinship networks, or through employment or from formal insti-
tutions, were more often more than other kinds. They were subject to violence 
against symbolic violence by their wives. This kind of violence, like other forms 
of violence, does not reveal any obvious evidence. But the significant point is the 
dynamism of the ways that women face such violence, which is mainly to apply a 
conscious awareness of women’s subtleties, so that the reflection of the behaviors 
with the least cost from them is taken to the opposite side. In other words, in these 
cases, it could be seen that a kind of management and inclination to feminine to re-
move or at least moderate the symbolic violence in marital life. Twenty main cat-
egories and one core category were extracted from data encoding. The concept of” 
Women’s agency in the face of symbolic violence “ was called the core concept. 
And other categories included the involvement of husband’s relatives, subjective 
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orientation of spouse’s marital activity, instability in norms of marriage life, ac-
cessibility of supplements, accessibility of complementary supplements, increas-
ing awareness among women, socio-economic equality as the causal condition; 
socio-cultural conditions of the global environment of the Iranian middle class 
and developments in the system of Iranian values and beliefs as the underlying 
conditions and cultural capital — social, working / financial conditions of women, 
economic status of family, which were considered as an interventional condition. 
Likewise, flexible exposure, neglect, fluid exposure, counteraction, and passive 
exposure as strategic conditions; and finally, the persistence / shakiness of family 
life, the perpetuation / descent of women in the family, the level of domestic vio-
lence and the calm / confusion of the family environment as a consequence, were 
finally extracted from the data. 
Discussion: Middle-class women with resources such as public and university educa-
tion, and better access to financial resources, social protection, and legal authority 
have made it impossible for their husbands to realize the potential for overt and 
direct violence. But a more subtle and covert form of violence is experienced by 
women. In the meantime, there is a kind of feminine management and agency in 
women, which is cleverly designed to eliminate or at least alleviate the symbolic 
violence in the field of married life, so that it minimizes the costs for their husbands.
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مقدمه
با وجود اینكه خانواده بر عشق و دوستی بین اعضای خود استوار است، نحوه سازمان یابی 
آن باعث تضاد می شود. خانواده مانند سایر سازمان های اجتماعی نظام قدرت است. یعنی 
قدرت به طور نابرابری بین زن و شوهر توزیع می شود و معموالً مرد بر خانواده سلطه دارد. 
شدت عمیق بودن روابط نزدیكان امكان اختالف و تضاد را پیش می آورد. برخی از خانواده ها 
تنشهای اجتناب ناپذیری را كه در جریان زندگی روزمره پیش می آید، برطرف می كنند. اما 
اختالف در بعضی از خانواده ها به خشونت می كشد. هم مردان و هم زنان، قربانی خشونت 
با این همه، شواهد فراوان از جمله آخرین گزارش وزارت دادگستری  همسران می شوند. 
همكاران،  و  )ایتزن  هستند  زنان  خانه  در  خشونت  قربانیان  اكثر  كه  می دهد  نشان  آمریكا 
خشونت  نیست.  ثابت  و  فیزیكی  آشكار،  همواره  خانگی  خشونت  وجود،  این  2017(.با 
نمادین نوعی از خشونت است كه جنبه آشكار ندارد و در آن از ضرب و جرح فیزیكی 
خبری نیست. یك ایما، اشاره، كنایه و... كه می تواند حاوی پیامی خشونت آمیز برای طرف 

مقابل باشد، نوعی از خشونت نمادین تلقی می شود.
در خصوص خشونت  متضاد  بحثهای  كه  است  ارزشمند  مفهوم  یك  نمادین  خشونت 
می مانند  باقی  ناسالم  رابطه  یك  در  زنان  اینكه چگونه  می كند.  افشا  ما  برای  را  زنان  علیه 
یا به شرایطی كه منجر به سوء استفاده دوباره از آنان می شود، باز می گردند. فهم خشونت 
نمادین همزمان با اشكال سنتی خشونت، مهم است، زیرا روشهای جدیدی برای مفهوم سازی 
خشونت فراهم می كند و استراتژیهای جدیدی را برای مقابله با این نوع خشونت می طلبد 
)تاپاربجوركت و همكاران، 2016(. امروزه، اگرچه به دالیل فرهنگی، خشونت فیزیكی كمتر 
از گذشته به چشم می خورد، خشونتهای روانی و كالمی همواره در ساختار فرهنگی جامعه 

پنهان مانده است و قربانیان زیادی می گیرد )كریمی، 2011(. 
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نتایج یك نظرسنجی نشان می دهد كه 47 درصد از دختران در كودكی و 33 درصد در 
هنگام ازدواج خود در معرض خشونت هستند و همراه با این نسبت، 65 درصد از زنان متأهل 
نیز در معرض خشونت قرار می گیرند )اوزروت و دیویس1، 2011(. در ایران آمارهای دقیقی از 
میزان خشونتها نسبت به زنان، به خصوص خشونتهایی كه آثار آشكار بدنی ندارند، دقیق نیست. 
زیرا یكی از ویژگیهای خشونت علیه زنان در ایران، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده ها و هم از 
نظر دولت است. زنان تا آنجا كه امكان دارد سكوت می كنند و اعتراضی نمی كنند )علیوردی یا 
و همكاران، 2011(. پژوهش امین و همكاران )2019( نشان می دهد كه از منظر زنان متقاضی 
طالق، خشونت )در اشكال مختلف( مهم ترین عاملی است كه آنها را برای دادخواست طالق 
مصمم كرده است. عالوه بر این، اگرچه پژوهشهای انجام شده درباره خشونت خانگی علیه 
اما پژوهشهای كیفی در موضوع خشونت  ایران بسیار زیاد است،  زنان در سالهای اخیر در 
خانگی در ایران كافی نیست )كیانی، 2014(. این امر در خصوص خشونت نمادین بسیار بیشتر 

به چشم می خورد. چنین امری، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را دوچندان می كند. 
خشونت نمادین با توجه به ویژگی پنهان و غیرمستقیم خود، موجب بروز روحیه پوچی 
یا خودنابودسازی، گریز از مشاركت اجتماعی و اضطراب در زنان می شود )سهراب زاده و 
منصوریان راوندی، 2017(. بدین منظور پژوهش حاضر در صدد فهم پدیده خشونت نمادین 
به عنوان نوعی از خشونت است كه در طبقات متوسط بیشتر به چشم می خورد زیرا در این 
طبقات زنان از میزانی از منابع برخوردار هستند كه از آنان در مقابل جنبه های آشكار خشونت 
محافظت می كند. ادراک زنان از خشونت نمادین، راهبردهای مواجهه آنها با این خشونتها، 
شرایط حاكم بر این راهبردها و ادراكات و نهایتًا پیامدهای محتمل آن، مواردی هستند كه 
این پژوهش به دنبال بررسی آنها است. بدین منظور زنان تحصیل كرده طبقه متوسط در شهر 

مشهد، مورد بررسی قرار گرفته اند.

1. Ozyurt and Deveci
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پیشینه تجربی
ایران در حوزه خشونت علیه زنان، تحقیقات كمی  اكثر پژوهشهای صورت گرفته در 
همكاران،  و  میرزایی، 2012؛ حمیدی  و  محمدی  همكاران، 2011؛  و  نیا  )علیوردی  است 
2011؛ خاقانی فرد، 2001(؛ و پژوهشهای معدودی به شیوه كیفی به بررسی این نوع خشونت 
پرداخته اند كه برخی از آنها در ادامه آورده شده اند. اما نكته مهم پرداخت عموما حاشیه ای 
به خشونت نمادین در پژوهشهای صورت گرفته است. در پژوهشهای خارجی نیز در زمینه 
خشونت خانگی مجموعه ای از تحقیقات كمی )تجدن و تونس1، 1998؛ دنتا2 و همكاران، 
همكاران،  و  سیمانز5  2000؛  )ویساریا4،  كیفی  تحقیقات  و   ،)2006 كاریا3،  و  یانت  2016؛ 
2007(، صورت گرفته است كه توجه به رویكرد بوردیو در ارتباط با خشونت نمادین كه در 
پژوهش حاضر هم به عنوان مبانی نظری حساسیت برانگیز در نظر گرفته شده، بارز بوده است.
بر طبق پژوهش بگرضایی و همكاران )2019( بر روی زنان 50-15 ساله شهر ایالم، 
خشونت روانی-عاطفی و خشونت اقتصادی در بین انواع خشونت تجربه شده در میان این 
زنان شایع تر بودند و میزان قدرت زن در ساختار خانواده یكی از تبیین كننده های خشونت 
علیه زنان در خانواده است. سهراب زاده و منصوریان راوندی )2017( در پژوهشی با عنوان 
با  كاشان(«  زنان شهر  موردی:  )مطالعه  در خانواده  از خشونت كالمی  زنان  زیسته  »تجربه 
سیستم  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  كاشان،  مشاوره  مراكز  به  كننده  مراجعه  زنان  با  مصاحبه 
اجتماعی شدن نامناسب، تبعیض و نابرابری جنسیتی، ضعف قوانین، ارزشهای مردساالری 
و یادگیری اجتماعی از عوامل مهم و مؤثر بر بروز خشونت كالمی بوده اند. ابراهیمی پور 
در  خشونت  نوع  مهمترین  به عنوان  نمادین  خشونت  بررسی  به  پژوهشی  در  نیز   )2011(
خانواده پرداخته است. این پژوهش كه با رویكردی تحلیلی به بررسی متون دینی پرداخته، 

1. Tjaden and Thoennes  2. Donta  3. Yount and Carrera
4. Visaria    5. Seamans
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تحمیل كار در منزل و قبح طلب اجرت در موارد مشروع را از وجوه خشونت نمادین دانسته 
است. صادقی فسایی )2010( در پژوهش خود با عنوان »خشونت خانگی و استراتژیهای زنان 
در مواجهه با آن«، نشان داد بسیاری از زنان به علت خصوصی پنداشتن موضوع، به دنبال راه 
حلهای ساختاری برای مقابله با آن نیستند؛ لذا با استراتژیهای فردی با خشونت علیه خود 
برخورد می كنند و اتخاذ هر نوع استراتژی به عواملی همچون سن، طبقه، سطح تحصیالت، 
استقالل مالی و شغلی و برخورداری از حمایتهای خانوادگی و قانونی و نوع خشونت و 

جدیت آن بستگی دارد.
بهاتاچاریا1 )2019( پژوهشی با عنوان»خشونت نمادین و سوگیری شناختی: دست دومی 
از  تحقیق  این  است.  داده  انجام  هند  آسام2  ایالت  در  درهند«  متوسط  طبقه  در  زنان  جنس 
مفهوم »خشونت نمادین« بوردیو برای نمایش بازتولید روابط جنسیتی نابرابر در جامعه آسام 
استفاده می كند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد كه فرآیند ظریف اجتماعی كردن و 
چنان  آسامی  جامعة  در  می شود،  متأثر  پدرساالرانه  قدرت  روابط  از  كه  فرهنگی  ارزشهای 
تأثیر خشونت  تثبیت شده است كه زنان تحصیل كرده طبقه متوسط، همچنان تحت  عمیق 
عنوان  تحت  پژوهشی  در  نیز،   )2016( همكاران  و  تاپاربجوركت3  می گیرند.  قرار  نمادین 
از  مدارا، رضایت و شراكت«در كشور سوئد،  نمادین روزانه: همدستی،  »بررسی خشونت 
مفاهیم بوردیو مانند همدستی، مدارا، رضایت و شراكت برای نشان دادن چگونگی تسلط و 
خشونت در تعامالت روزانه و اعمال اجتماعی  بهره گرفته اند. نتایج این پژوهش به پذیرش 
ظاهری سلطه و قدرت مردانه توسط زنان و همدستی زنان در قربانی شدنشان اشاره كرده 
است. شیو و تینگ4 )2008(، كه در مطالعه خود، به پیمایشی در میان بیش از چهار هزار زن 
15-49 ساله در افریقای جنوبی پرداختند به این نتیجه رسیدند كه نبود توازن در دسترسی 

1. Bhattacharyya  2. Assamese
3. Thapar-Björkert  4. Choi and Ting
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به منابع و توزیع قدرت میان همسران، منجر به خشونت می شود. با وجود آنكه هر یك از 
پژوهشهای بررسی شده فوق، دارای نتایج مهم و راهگشایی هستند و مرور آنها در زمینه 
موضوع تحقیق، روشنگر پژوهش حاضر بوده است، اما باید گفت كه در پژوهش حاضر با 
در نظر گرفتن عاملیت زنان در مواجهه با خشونت نمادین صورت گرفته بر علیه آنها، زنان 
به عنوان موجودات منفعلی كه مورد خشونت قرار گرفته اند، دیده نمی شوند، بلكه به عاملیت 
آنان و مواجهه آنان با خشونتهایی كه به صورت نمادین و غیرمستقیم صورت گرفته توجه 

ویژه ای می شود.

مبانی نظری
هدف از مبانی نظری در این قسمت، افزایش حساسیت زایی است. یكی از نظریه های 
حساسیت برانگیز در پژوهش حاضر، نظریه منابع است. نظریه منابع یكی از اولین نظریه هایی 
است كه ویلیام گود در مورد خشونت خانوادگی مطرح كرد. برپایه این نظریه نظام خانواده 
مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هر كس كه به منابع 
مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد، می تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهت 
امیال خود وادارد. گود معتقد است كه افراد بسیار قدرتمند خانواده كمتر ازدیگران به اعمال 
قدرت از طریق خشونت متوسل می شوند، زیرا منابع متعددی در اختیار دارند كه از طریق 
اقتصادی-اجتماعی  افرادی كه دارای ضعف  اما در میان  آنها قادر به اعمال قدرت هستند. 
هستند، تنها منبع قدرت زور بدنی و استفاده از آن است )اعزازی، 2001(. بنابراین می توان 
در طبقات پایین تر شاهد خشونتهای فیزیكی بود، اما در طبقات متوسط خشونت در حالت 

نمادین را مشاهده كرد. 
از دیگر نظریات حساسیت برانگیز نظریه انتخاب عقالنی كلمن است. كلمن )1998( در 
نظریه انتخاب عقالنی معتقد است كه در برخی موقعیتها استفاده از مفهوم عقالنیت كه در 
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اقتصاد به كار می رود، ضروری است. مفهومی كه اساس كنشگر عقالنی را در نظریه اقتصادی 
)یا در بعضی موارد، كاالهای  اندیشه كنشهای مختلف  پایه  بر  این مفهوم  تشكیل می دهد. 
مختلف( استوار است كه فایده معینی برای كنشگر دارد و همراه با یك اصل كنش است كه 
می توان آن را اینگونه بیان كرد كه كنشگر، كنشی را انتخاب می كند كه حداكثر فایده را نصیب 
او سازد. به نظر می رسد كنش متقابل افراد، به پدیده ای نوظهور در سطح نظام منجر شود، كه 

این پدیده از سوی افراد، نه مورد نظر است و نه پیش بینی می شود)كلمن، 1998(. 
است.  حاضر  پژوهش  در  حساسیت برانگیز  نظریات  از  دیگر  یكی  بوردیو1  نظریات 
جامعه شناسی بوردیو از این ظرفیت برخوردار است كه چارچوبی نظری را برای بازسازی 
ارائه  دهد )كرایس،  به عنوان یك مفهوم مركزی  با گنجاندن جنسیت  بنیادین  جامعه شناسی 
1993(. در ارتباط با خشونت نمادین طبق نظریه بوردیو سلسله مراتب یا اشكال گوناگون 
نابرابریهای اجتماعی در جامعه امروز، بیش از آنكه ناشی از مناسبات مربوط به اعمال قدرت 
باشند از اشكال و مناسبات نمادین سلطه نشأت می گیرند. او به حاصل این نوع سلطه، یعنی 
پیامد فهم بوردیو  نتیجه  خشونت نمادین اشاره می كند. در واقع مضمون خشونت نمادین 
از زبان است. بوردیو زبان را ابزار قدرت و كنش می داند. در دیدگاه بوردیو این مفهوم با 
مفهوم سرمایه نمادین پیوند كاملی دارد. در واقع خشونت یا قدرت نمادین صرفًا یك پتانسیل 
به شدت  افراد  كه  امكان سبب می شود  اما همین  است.  یا خشونت  اعمال قدرت  امكان  و 
رفتارهای خود را كنترل كرده و خود را با منشاء بروز آن خشونت هماهنگ كنند. خشونت 
نمادین بیشتر از طریق درونی كردن نظام سلطه انجام می گیرد كه در آن كسی كه اعمال سلطه 
می كند و كسی كه زیر سلطه قرار دارد هر دو ممكن است به صورتی ناخودآگاه نظام سلطه 

را چنان درونی كنند كه به صورت خودكار در حركات روزمره، در انتخابها و در تمام ابعاد 
زندگیشان آن را تولید و بازتولید كنند )گرنفل، 2009(. بوردیو خشونت نمادین را مبارزه 

1. Bourdieu 
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بر سر تصاحب نشانه های تشخص آوری می داند كه بر سر حفظ یا سرنگون كردن جایگاه 
وجود دارند. این مفهوم در نزد بوردیو با مفهوم سرمایه نمادین پیوند بسیاری دارد. خشونت 
نمادین می تواند به صورت درونی شده توسط سلطه گر اعمال و توسط سلطه پذیر نیز به همین 

شكل پذیرفته شود )بوردیو، 2001(.
در ارتباط با طبقه متوسط نیز، از نظر بوردیو )1984(، طبقه اجتماعی عبارت است از 
مجموعه خانواده هایی كه از نظر برخورداری از سرمایه اقتصادی )مستغالت، اموال منقول 
كار مستخدمین  از حاصل  استفاده  استخدام دیگران و  نمادین )قدرت  یا سرمایه  ثابت(،  و 
به نفع خود یا دیگری( و یا سرمایه فرهنگی )مدارک تخصصی و رسمی( وضع مشتركی 
دارند. همان طور كه می بینیم، بوردیو مانند ماركس و یا حتی وبر، تنها به بعد اقتصادی طبقه 
توجه نمی كند، بلكه به سرمایه نمادین و سرمایه فرهنگی نیز توجه می كند. در كشور ایران 
نیز طبقات تنها اقتصادی نیستند و بحث منزلت و تحصیالت و غیره به شدت پررنگ است. 
اهمیت تحصیالت از این نظر است كه می تواند به افراد سلیقه، ادب و شیوه هایی را بیاموزد 
و منزلت آنها را كه پیش از این تنها به وسیله عادت واره های خانوادگی كسب می شد، افزایش 
دهد. از آنجایی كه عادت واره اولیه فرد در طی زندگی اش به عادت واره های ثانویه اش پیوند 
می خورد، باید به اهمیت بسیار زیاد عادت واره تحصیلی اشاره كرد كه به عقیده بوردیو در 
از نظر بوردیو  از آن پیشی می گیرد.  قاعده كلی جایگزین عادت واره خانوادگی می شود و 
انتخاب فرد در مصارف فرهنگی )كه خود حاصل ترجیحات و عالئق متمایز فرهنگی است(، 
از بهره مندی او از سرمایه فرهنگی نشأت می گیرد. بدین ترتیب استفاده از موسیقی، سینما، 

تئاتر و غیره در این حیطه قرار می گیرند.
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روش
این پژوهش به روش نظریه مبنایی و با ابزار مصاحبه صورت پذیرفته است. اگر هدف ، 
به وضوح  چندان  گذشته   در  یا  دارد  وجود  آن  از  كمتري  شناخت  كه  باشد  محیطي  درک 
و  )مورز  است  سودمند  زمینه  این  در  مبنایی  نظریه  روش  از  استفاده  است،  نشده  بررسي 
ریچارد1، 2002(. تحلیل داده ها در نظریه مبنایی طی فرایندی منظم و در عین حال مداوم 
از مقایسه داده ها2 صورت می گیرد. فن اصلی تجزیه  و تحلیل داده ها در این روش كد گذاری 
است كه طی فرایندی سه مرحله ای و با سه شكل مختلف صورت می گیرد )استوار نماقی3، 
2006(. كدگذاری4 )به عنوان محور تحلیل در نظریه مبنایی( به سه شیوه است: كدگذاری باز5، 
كدگذاری محوری6 و كدگذاری انتخابی7 )اشتراوس و كوربین8، 1994(. كه محقق در جریان 
كار باید دائمًا در این سه مرحله در حال رفت و برگشت باشد. گرانددتئوری به طور مداوم این 
پرسش را مطرح می كند كه كدام پدیده ها اصلی هستند. در نهایت پدیده اصلی به عنوان »مقوله 
اصلی« نامگذاری می شود )فلیك و همكاران، 2004(. در این پژوهش، نمونه گیری به شیوه 
نمونه گیری نظری است. نمونه گیري می تواند شامل اشخاص، مكانها و شرایط و موقعیتها 
باشد. این امر، بزرگترین فرصت را براي جمع آوري داده هاي مناسب در مورد پدیده مورد 
بررسي آماده مي سازد. همچنین نظریه مبنایی، برخالف روشهای كمی همچون پیمایش، حجم 
نمونه از قبل تعیین نشده بلكه نمونه گیري زماني به پایان مي رسد كه تحقیق به حالت اشباع 
رسیده باشد )جارون و همكاران، 2006(. بنابراین افراد، شرایط و مدارک مختلف انتخاب 
می شوند تا اطالعات به دست آمده، تمام طیفهای مربوط به پرسشهای تحقیق را دربر گیرد. 
ایجاد و گسترش را  تئوری در حال  از  سپس اطالعاتی جستجو خواهد شد كه بخشهایی 

تثبیت كرده و یا اصالح كند )فلیك و همكاران، 2004(.
1. mores and Richard 2. Constant Comparative Data Analysis
3. Ostovar Namaghi 4. Coding   5. Open Coding
6. Axial Coding  7. Selective Coding  8. Strauss and Corbin
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این پژوهش در شهر مشهد و بر اساس 15 مصاحبه در میان زنان، تنظیم شده است. در 
پژوهش حاضر در ابتدا براي دستیابي به مفاهیم و مقوله ها از مصاحبه های غیررسمي استفاده 
شد. پس از چند مصاحبه اولیه جرح و تعدیلهایی در پرسشهای مصاحبه برای بهتر سنجیدن 
موضوع پژوهش صورت پذیرفت و مقوالت و مفاهیم حاصل از مصاحبه ها، در مصاحبه های 
بعدی پیگیری شد. مالكهای انتخاب نمونه شامل زن بودن، تحصیلكرده بودن، متأهل بودن، 
گذشت حداقل 3 ماه از ازدواج و زندگی در زیر یك سقف بوده است. مصاحبه با زنانی 
صورت پذیرفت كه در زمینه موضوع تحت بررسي یا جنبه هایي از آن داراي شناخت مناسب 
و نسبتًا كافي بودند. این مصاحبه ها تا زمانی كه به اشباع نظری رسیدیم )داده ها مشابه شده 
با وضعیت  ارتباط  نیز در  پیدا كرد. سئواالت  ادامه  ما نمی افزود(  بر دانش  و چیز جدیدی 
خانوادگی، چالشهایی كه زنان در زندگی زناشویی با آن مواجه هستند، نحوه خشونتها، ادراک 
نرم افزارهای كامپیوتری می توانند در  آنجا كه  از  ...، بوده است.  خشونت، نحوه مواجهه و 
بیرون كشیدن نظم از توده عظیم یادداشتهای میدانی و كدها و مفاهیم موجود در یادداشتهای 
در  آمده  به دست  اطالعات   ،)1994 كوربین،  و  )اشتراوس  كند  كمك  محققان  به  تحلیلی 
باز، محوری و  نرم افزار Maxqda مورد تحلیل قرار گرفت و طی سه مرحله كدگذاریهای 
انتخابی، مقوله اصلی كشف شد. الزم به ذكر است در این پژوهش ضمن تالش الزم برای 
اطمینان از تعداد مصاحبه ها، برای رسیدن به اشباع نظری تالش شده است تا به وسیله شیوه 
اعتبار از طریق اعضاء و پرسیدن نظر شركت كنندگان درباره اعتبار یافته ها و تفسیرهای به 
عمل آمده توسط محقق، بر اعتبار پژوهش افزوده شود. بدین منظور، پس از اتمام هر مصاحبه، 
یافته های حاصل از مصاحبه، به سمع و نظر مصاحبه شوندگان رسیده و با نظرات آنها مطابقت 

داده شد. 
افزودنی است كه مدت زمان انجام مصاحبه ها 2 تا 3 ساعت بوده است و مصاحبه ها در 
محیط دانشگاه محل تحصیل پاسخگو و یا منزل پاسخگو )بنا بر انتخاب پاسخگو( صورت 
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به صورت  مصاحبه  انجام  از  را  خود  رضایت  پاسخگویان  مصاحبه  آغاز  از  پیش  پذیرفت. 
اطالعات  كه  شد  داده  اطمینان  این  مصاحبه شوندگان  تمامی   به  می كردند.  اعالم  شفاهی 
شناسایی آنان محرمانه باقی خواهد ماند. همچنین با كسب اجازه از پاسخگو، ضبط صدای 
مصاحبه ها صورت می پذیرفت و در موارد معدودی كه مخالفت در این زمینه ابراز می شد، 

مصاحبه ها همزمان یادداشت می شد. 

یافته ها 
جدول )1( نشان دهنده مشخصات مصاحبه شوندگان است. مصاحبه شوندگان زنان 20 تا 
35 ساله با میانگین سنی 28.9 سال بودند. تمامی آنان دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. 
حداقل تحصیالت در میان آنها دانشجوی كارشناسی و بیشترین آن دكتری بود. 46.6 درصد از 
مصاحبه شوندگان كارشناسی و یا دانشجوی كارشناسی بوده اند. 20.0 درصد از آنها دانشجوی 
كارشناسی ارشد یا كارشناسی ارشد و 33.3 درصد از مصاحبه شوندگان دكتری و یا دانشجوی 
دكتری بوده اند. حداقل 4 ماه و حداكثر 8 سال از زمان ازدواج این مصاحبه شوندگان گذشته 
بود. میانگین این زمان تقریبًا 3 سال بود. تعداد فرزندان مصاحبه شوندگان از 0 تا 1 فرزند 
این زنان  از مصاحبه شوندگان شاغل بوده اند. الزم به ذكر است  بوده است و 33.3 درصد 
از نظر طبقاتی تقریبًا در سطح متوسطی قرار داشتند. وضعیت طبقاتی این افراد با توجه به 
درامد، داراییهای مادی، تحصیالت و شغل به دست آمد. همچنین این موارد در خصوص پدر 

)خانواده پدری( و همسرشان )خانواده فعلی( نیز در نظر گرفته شد. 
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جدول )1( مشخصات مشارکت کنندگان

مدت زمانی که از تحصیالتسننامردیف
وضعیت اشتغالتعداد فرزندازدواج گذشته

شاغل40 ماهلیسانس30مینا1
خانه دار80 سالدانشجوی دكتری35سمانه2
خانه دار10 سال و نیمدكتری31سارا3

دانشجوی 35زهره4
خانه دار20 سال و نیمكارشناسی ارشد

خانه دار50 سالدانشجوی دكتری26مهین5
شاغل60 ماهدانشجوی دكتری28مریم6
خانه دار10 ساللیسانس22 نرگس7

دانشجوی 25راحله8
خانه دار30 سالكارشناسی

خانه دار30 سال و 9 ماهلیسانس20محبوبه9

دانشجوی 22كیمیا10
خانه دار80 ماهكارشناسی

خانه دار41 سال و نیملیسانس32شیما11
خانه دار20 سالكارشناسی ارشد34آتنا12
شاغل80 ماهكارشناسی ارشد32شیرین13
شاغل81 سالدانشجوی دكتری32منیژه14
شاغل30 ساللیسانس30غزاله15
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این تحقیق برخی از معانی مورد نظر زنان در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط 
را شناسایی كرده است. در جریان تحلیل و كدگذاري داده هاي اثر كه از 15 مصاحبه به دست 
آمده است، 54 مفهوم )زیرمقوله( استخراج شد كه در قالب 20 مقوله ی اصلي قرارگرفتند. 
الزم به ذكر است »عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین« به عنوان عامل هسته انتخاب 
شده است. همچنین در هر قسمت جدول معینی برای روشن تر شدن نسبت مفاهیم و مقوالت 
استخراج شده ارائه شده است. جدول )2( شرایط زمینه ای، جدول )3( شرایط علی، جدول 

)4( راهبردها، جدول )5( شرایط مداخله ای، و جدول )6( پیامدها را نشان می دهد. 

پدیده مرکزی: عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین
زنان قشر متوسط كه اغلب از حدی تحصیالت عمومی و دانشگاهی برخودارند و در كنار 
آن دسترسیهای متنوعی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، مراكز قانونی چه در قالب شبكه های 
خویشاوندی، چه از طریق اشتغال و چه از جانب مراجع و نهادهای رسمی دارند، در بیشتر 
مواقع بیش از هر نوعی از خشونت در برابر خشونتهای نمادین از جانب همسرانشان قرار 
می گیرند. اینگونه از خشونت ورزی كاراییهایی دارد؛ ازجمله آنكه مانند سایر اشكال خشونت 
شواهد قابل استناد به جا نمی گذارد و همچنین ماهیتی اعتباری و گاهی منزلت بخش از دید 
چنین  با  مواجهه  شیوه های  پویایی  توجه  قابل  نكته  اما  دارد.  خشونت  اعمال كننده  طرف 
و  آگاهانه  هوشمندی  نوعی  اعمال  راستای  در  بیشتر  كه  است  زنان  جانب  از  خشونتهایی 
از  با كمترین هزینه  رفتارهای مذكور  انعكاس  به طوری كه  زنانه است؛  از ظرافتهای  آكنده 
سوی ایشان متوجه طرف مقابل شود. به عبارت دیگر در این گونه موارد می توان شاهد نوعی 
نمادین در  یا حداقل تعدیل خشونت  بروز عاملیت زنانه در راستای زدودن و  مدیریت و 

عرصه زندگی زناشویی بود.
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شرایط زمینه ای
ایرانی  متوسط  قشر  ایرانی:  متوسط  قشر  زیست جهان  اجتماعی  فرهنگی-  شرایط   .1
ارتباط در فضای مجازی  در شرایط اجتماعی- فرهنگی ویژه ای زندگی می كند. چالشهای 
گاه  و  است  داده  قرار  تحت تأثیر  را  مرد  و  زن  ارتباطات  نوع  و  شده است  خانواده ها  وارد 
بحث و جدلهایی ناشی از این نوع جدید ارتباطات، فضای خانواده را متشنج كرده است. این 
شرایط نوظهور در درک زنان جوان از خشونت و شیوه های مواجهه با آن تأثیرگذار است. 

كیمیا، 22 ساله در ارتباط با تأثیر فضای مجازی در چالش با همسرش، می گوید: 

همو  بهتر  نمی شه.  شكسته  حرمتها  می كنیم.  بحث  كمتر  خیلی  واقعی  دنیای  »تو 
می فهیم. ولی تو فضای مجازی اصاًل تحت هیچ عنوان نمی تونیم همو درک كنیم. شاید 
بی احترامی هم بشه، یا حرمتایی شكسته شه. خیلی بوده... مثاًل می گم چرا جواب منو 
تو پیام دیر می دی، ولی می ری همون لحظه تو گروه خانوادگی تون پست می ذاری. 
مگه اونا مهم ترن؟ اون می گه من همینم كه هستم، می خوای بخواه، نمی خوای نخواه«

زهره، 35 ساله، دانشجو، كه چندین ماه از سال را دور از همسرش، در خوابگاه دانشجویی 
به سر می برد در این رابطه می گوید:

»یه بار ازم ناراحت شد دو روز می دیدم آنالین می شه ولی بم پیام نمی داد. پیامامو 
می خوند، ولی جواب نمی داد. زنگم كه هیچی.«

2. تحوالت در نظام باورها و ارزشهای ایرانیان: سپری شدن كودكی اغلب مصاحبه شوندگان 
در فضای به شدت ایدئولوژیك دهه شصت و هفتاد شمسی و تالشهای عامالن رسمی برای 
آنها  بر ذهن و حتی تجربه های  اثرات مهمی  ایشان در آن دوره  باوری  نظام  به  شكل دهی 
در مراحل بعدی زندگی داشته است. چالشهایی كه متعاقبًا در مراحل بعدی از جمله دوران 
تحصیل در دانشگاه، تكانه های متعدد و متناوبی بر نظام ارزشی و باوری آنها وارد ساخته 
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است. دسترسیهای اطالعاتی و معرفتی برآمده از تكنولوژیهای اطالعاتی نیز بر گستره و عمق 
و همچنین سرعت این تحوالت افزوده است. آتنا، 34 ساله می گوید: 

»با دوستام دو سه نفره می ریم دوچرخه سواری. اوایل شوهرم می گفت زشت نیست؟ 
سوار دوچرخه می شی، مردا یه وقتی متلك می گن. گفتم اگه زشته تو هم با من بیا. 
مجابش می كردم كه من باید فعالیتای خارج خونمو داشته باشم، چون به من آرامش 

می دن«.
منیژه، 32 ساله و دانشجوی دكتری می گوید: 

»من هشت ساله كه ازدواج كردم، اون موقع خب مطمئن بودم كه ازدواج كردنم كاماًل 
درسته. صاحب بچه شدم و بازم فكر می كردم كه بچه برای زندگی الزمه و زندگیو 
بهتر می كنه. اما خب بیشتر كه تو اجتماع اومدم دیدم ازدواج تنها راه داشتن یه شریك 
نبوده. نمی دونم شاید اگه به جای ازدواج، پارتنر می گرفتم اینهمه مشكل نداشتم. انقدر 

زندگی بهم فشار نمی اورد. به خصوص بچه كه اومد مسئولیتم چند برابر شد.« 
جدول )2( مفاهیم و مقوالت شرایط زمینه ای

مقوله هستهنوع مقولهمقوالتمفاهیم

چالشهای ارتباط مجازی
افزایش آگاهیها

شرایط اجتماعی فرهنگی زیست 
جهان قشر متوسط ایرانی

زمینه ای
عاملیت زنانه در 

مواجهه با خشونت 
نمادین تغییرات ارزشی

تحوالت فكری
تحوالت در نظام ارزشها و 

باورهای ایرانیان

شرایط علی
دلیل  مصاحبه شونده،  زنان  از  بسیاری  حاضر،  مطالعه  در  شوهر:  اطرافیان  دخالت   .1
خشونتهای كالمی، عاطفی و روانی از جانب همسرشان را نه تنها به شوهر، بلكه به خانواده 
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و اطرافیان شوهر نسبت می دادند. این زنان همواره سایه سلطه اطرافیان همسر را بر زندگی 
خانوادگی خویش، احساس كرده اند. از نظر این زنان، مسائل و بحثهای پیش آمده در خانواده 
و  اطرافیان  توسط  بیشتر  بوده است،  از جانب همسرشان  اعمال خشونت  برای  محركی  كه 
به خصوص خانواده درجه یك همسر، ایجاد شده است. به زعم آنها در غیبت این عامل، سطح 

تنشها بین زن و همسرش كاهش چشم گیری خواهد داشت. 
محبوبه، 20 ساله در خصوص دخالت خانواده شوهرش می گوید: 

» از وقتی كه فهمیدن ما خونه خریدیم و می خواد سه دنگ به نام من كنه، پدرش هر 
روز زنگ می زنه، مخالفه. بعِد زنگ این توپش پر می شه، من می خوام حرف بزنم. باهام 

دعوا داره. خیلی پیش اومده.«
2. جهت گیری سوگیرانه  كنش زناشویی همسر: بنا بر ادراک مصاحبه شوندگان سمت وسوی 
اساسی كنشهای همسر با آنها و سایر اطرافیانش تا حد زیادی بر تجربه ایشان پیرامون مواجهه 
با خشونت نمادین مؤثر بوده است. مهم ترین این جهت گیریهای بنیادی بدین قرار هستند؛ باور 
مرد نسبت به درجه دو بودن واحد خانواده زناشویی نسبت به خانواده پدری، تعریف نقش 
خود توسط مرد به عنوان كنترل كننده و نه شریك زندگی زن، پیش فرض انگاری پذیرش تام 
خود به تبع مقتضیات الگوی همسرگزینی توسط زن و نیاز نداشتن به تعدیل، اصالح و انطباق 
عالئق، مطلوبیتها، خصوصیتهای شخصیتی و رفتارها. شیما، 32 ساله كه بیش از چهار سال 
از زمان ازدواجش می گذرد، با ناراحتی از توجه غیرمعمول شوهرش به خانواده اش می گوید: 

دست  ماشین  برم  می خوام  هرجا  خونوادشه.  دست  همسرم  ماشین  مدت  »تموم 
بده  تومن   100 می گن  به شوهرم  میان خونمون  متأهلش  حتی خواهرای  اوناست... 
می خوایم ماشینمونو بنزین بزنیم... خودشو بیمه عمر كرده بود، متوجه شدم 50 درصد 
و زده برای مادرش، 30 درصد خواهرش و 20 درصد من! ینی منی كه زنشم...! این 
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چیزا خیلی منو اذیت می كنه...«
مریم، 28 ساله در خصوص رفتار شوهرش اینگونه اظهار ناراحتی می كند: 

»خستم می كنه. 4 بار، 5 بار پشت سر هم زنگ می زنه. شاید كالسم نتونم بردارم. این 
بهم دست  كنترلم  اینكه تحت  اعصابمو خورد می كنه. حس محصورشدگی و حس 
بحث  این  سر  بار  چندین  می كنه.  اذیتم  خیلی  رفتارشو،  این  نمی فهمم  چون  می ده. 

كردیم.«
ایرانی در جهانی زندگی  قشر متوسط  ناپایداری در هنجارهای زندگی زناشویی:   .3
می كند كه در آن با تكثر و ناپایداری در الگوهای زندگی زناشویی مواجه است كه خود را 
به صورت تحول مداوم در معیارهای مرتبط با انتخاب محل زندگی، كار و تحصیل، نقش و 
جایگاه دوستان دوران مجردی یا تأهل در زندگی خانوادگی، الگوهای رفتاری زوجین در 
برخورد با یكدیگر، هدف گذاریها و مطلوبیت سنجیهای مشترک و انفرادی زوجین و مواردی 
از این دست نشان می دهد. از آنجا كه زنان عمومًا در موقعیت شكننده تری در روابط زناشویی 
قرار دارند، امكان مواجهه آنها با انواعی از خشونت به تبع تعارضات مذكور از سوی همسر 

افزایش می یابد.
كیمیا، 22 ساله كه هشت ماه از زمان ازدواجش می گذرد، دانشجوی لیسانس است و در 

خوابگاه دانشجویی، دور از همسرش زندگی می كند: 

»من هفته ای یه بار می رم از خوابگاه پیش شوهرم. انتظار دارم خیلی بهم توجه كنه. 
من سختم می شه همش من برم. می گم خب تو بیا. اومده تا حاال دو سه بار ولی به 
خاطر كارش نمی تونه بیاد. من االن 8 ترمه هی برم بیام، برم، بیام، سختمه. سر این 

مسأله بحثمون شد.«
مهین، 26 ساله می گوید: 
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»من همچین فكری دارم كه اگه بخوام شوهرمو محدود كنم، دیگه ندارمش. می گه تو 
دیوونه ای؟ منو نشوندی كنار خودت؟ برا همین شوهرم هفته ای دو روز با دوستاش 

می ره بیرون، من چیزی نمی گم. كاریش ندارم.«
سارا، 31 ساله می گوید: 

»من به خاطر شوهرم رفتم شهر دیگه. ایشون گفتن شرایطم اوكی شه شاید بیام شهر 
شما. یه بار گفتم من دارم گذشت می كنم كه اومدم این شهر. گفت نه، منت نذار، به 
خاطر زندگیمونه. اینكه طبیعیه، چرا منت می ذاری. قبل ازدواج اینطور نبود. به خاطر 

زندگی مون نبود...«
4. دسترسی پذیری پشتیبانهای مکمل: احساس داشتن حامی مانند دوستان، خویشان و 
اعضای خانواده موجب می شود كه زنان احساس پرقدرتی كنند. زنانی كه همسر تنها انتخاب 
با خشونت همسر،  به طور معمول در مواجهه  بوده است،  برای دریافت حمایت  ممكن شان 
احساس ضعف بیشتری می كرده اند. اما سایر زنان، امكان بیشتری برای مواجهه مؤثر در برابر 

خشونت از سوی همسر می یافته اند.
شیما، 32 ساله كه از حمایت خانواده اش برخوردار است، می گوید: 

»سعی كردم مشكالت پیش می ا د با خانواده خودم مطرح كنم. خانواده كمك می كنن 
و یه كم مثبت تر با قضیه كنار میان. سعی می كنن كمك كنن.«

اما محبوبه، 20 ساله به شدت احساس می كند كه حامی و پشتیبانی ندارد. او می گوید: 

»دختره كه شوهرم سه سال پیش خواستگارش بوده، با هم وارد حرف زدن شدن، 
سیمكارتشو كه قایم كرده بود، پیدا كردم. حرفای عاشقانه هم زده بودن به هم. با اینكه 
دختره شوهر داره االن. من به مامان بابای شوهرم گفتم اینو. مامان باباش می خندیدن 

به من كه هه... می خندیدن به من!«
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مینا، 30 ساله احساس مشابهی دارد: 

»خانوادمم هوامو ندارن اونقدر كه بخوان مثاًل دخالت كنن. گوشزد كنن بهش. نمی تونم 
تو جنگ و دعواهایی كه بینمون می شه، برم سمت خانوادم.«

5. آگاهی یابی فزاینده زنان: گسترش و تسهیل دسترسی به منابع آگاهی بخش به ویژه 
به واسطه رواج بهره گیری از فضای مجازی بنا بر اعتقاد مصاحبه شوندگان تأثیر قابل توجهی 
با  زنان  به عالوه  داشته است.  آن  برابر  از خشونت و نحوه موضع گیری در  ایشان  بر درک 
مراجعه به مجموعه های حرفه ای همچون مراكز مشاوره، از خدمات روانشناسی آگاهی افزا 
بهره مند می شوند. همچنین زنان از تجربیات شخصی خویش نیز برای افزودن آگاهی خویش 

استفاده می كنند. 
مریم، 28 ساله می گوید: 

»بدم می اد از اینكه یك زن رو متعلق به آشپزخونه بدونن. اون حس منفیش خیلی برام 
زیاده. احساس می كنم دارم تحقیر می شم.«

سارا، 31 ساله، دكتری می گوید:

»من یه كانال عضوم، مطالبات زنان. خیلی وقتا در مورد خشونت كالمی می گه و این 
منو حساس كرده. خانوما الن بلن، خانومه دیگه... چون از قدیم االیام نسبت به زنان 
زده شده، اگه بهش آگاهی نداشته باشی، فكر می كنی یه چیز عادیه... چند وقت پیش 
شوهرم یه چی گفت من تركیدم. گفت استاد ارشدم می گه: یه دانشجوی پسر خوب 
به ده تا دانشجوی دختر می ارزه...، می گفت راست می گه استادم پسر بهتره. دیتا بخواد 
شبانه بره، جای خواب مشكلی نداره. دختر محدودیتای اجتماعی داره. منم گفتم این 

از خود مرداست كه جامعه اینجوری شده.«
6. همسان همسرگزینی اقتصادی- اجتماعی: به باور برخی مصاحبه شوندگان ناهمسانی 
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در خاستگاه اقتصادی و اجتماعی زوجین می تواند زمینه هایی برای بروز اختالف و گاهی 
خشونت در روابط بین آنها ایجاد كند. اما حتی در شرایط نزدیك بودن شرایط اقتصادی، 
بلكه  نمی یابد؛  رفتارهای خشونت آمیز كاهش  الزامًا همه  نیز  اجتماعی و خانوادگی طرفین 
از یك سو ماهیت نمادین آن تقویت می شود و از سوی دیگر توانایی و قابلیت زنان برای 
مواجهه با اعمال چنین خشونتهایی از سوی همسر نسبت به وضعیت پیشین بیشتر خواهد 

بود.
زهره، 35 ساله كه دانشجوی كارشناسی ارشد صنایع غذاییست، می گوید: 

»مثاًل اگه به جای رستوران بگم خونه یه چیزی بخوریم، به من می گه تو املی... تو 
اعصابتو خورد  مغزته.  بدتره. روی  بزنه  اینكه توی سرت هم  از  این  بیرون...  نرفتی 
می كنه. اینكه بم بگه امل، نهایت بی رحمیه. من رشته ام اینه )صنایع غذاییه(، می دونم 
می دونم  بگه،  نرفتی،  رستوران  بابات  خونه  تو  بگه  املم؟  من  داره.  ضرر  فست فود 

خونوادمون همسطح خونواده اونان، ناراحت نمی شم.«
و  خود  خانواده  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  تفاوتهای  با  ارتباط  در  ساله   32 شیما، 

شوهرش این طور می گوید: 

»خانواده شوهرم در حد ما بودن، متوسط و معمولی. البته خانواده شوهرم یه كم از 
نظر سطح فرهنگی پایین تر از مان. اما شوهرم خونه داشت، ماشین داشت، كار خوب 

داشت، اینا جبران می شد.«
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جدول )3( مفاهیم و مقوالت شرایط علی

نوع مقوالتمفاهیم
مقوله

مقوله 
هسته

دخالت والدین شوهر
دخالت دوستان شوهر

دخالت اطرافیان شوهر

علی

ین
ماد

ت ن
شون

 خ
ه با

جه
موا

در 
نه 

زنا
ت 

ملی
عا

عدم دریافت محبت از خانواده شوهر
عدم دریافت محبت از جانب شوهر

پذیرش موقعیت برتر مرد در رابطه زناشویی
استقالل زدایی از زن

سوگیری رفتاری عملی نسبت به خانواده مادری
ویژگیهای شخصیتی مرد

سوگیری رفتاری ذهنی نسبت به خانواده مادری

جهت گیری سوگیرانه 
كنش زناشویی همسر

تعریف الگوهای رفتاری خرد نمادین
تعریف دوگانه از هنجارهای رفتاری- تعاملی

ترجیح گذران اوقات فراقت با دوستان، توسط 
شوهر

ناپایداری در هنجارهای 
زندگی زناشویی

نداشتن پشتیبانها
در دسترس بودن پشتیبانها

دسترسی پذیری 
پشتیبانهای مكمل

عدم پذیرش كلیشه های جنسیتی توسط زن
افزایش اگاهیها از طریق فضای مجازی

تجربیات شخصی
استفاده از مشاوره روانشناسی

آگاهی یابی فزاینده زنان

موازنه تفاوتهای فرهنگی با تفاوتهای اقتصادی
اختالف قابل اغماض در شرایط اقتصادی اجتماعی، 

با همسر

همسان همسرگزینی 
اقتصادی- اجتماعی

راهبردها
1. مواجهه منعطف: برخی از زنان جوان مصاحبه شونده در مواجهه با خشونتهای كالمی، 
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روانی و عاطفی به این آگاهی دست یافتند كه با داشتن انعطاف و سهل گیری بیشتر، می توانند، 
از تنشها و تشنجهای بیشتر جلوگیری كنند. آنان با این تصور كه كسی كه باید انعطاف نشان 
دهد، »زن« است، به این نحوه مواجهه خو می گیرند. آنان این مسئله را نوعی احترام نسبت 

به همسر می دانسته اند و گاهی از احترامی متقابل برخوردار می شده اند.
نرگس 22 ساله و لیسانس، با سپری شدن هشت ماه از ازدواجش می گوید: 

»من هیچ وقت برا بیرون رفتن از كسی اجازه نمی گرفتم. االن من فقط تو محوطه 
دانشگاه اجازه دارم برم. بیرونش باید ازش اجازه بگیرم. دیگه وجدان خودمم قبول 

نمی كنه وقتی اون راضی نیست، بی اجازه برم.«
مریم، 26 ساله دانشجوی دكتری كه 5 سال از ازدواجش گذشته، می گوید: 

»من آدمی بودم كه به شدت ارتباط با دوستانم داشتم. دیروقت خونه می ومدم. ولی 
هفته ها می رم.  آخر  فقط  بیرون.  نمی رم  روز  روز، هر  كرده، هر  تغییر  اولویتهام  االن 

ناخودآگاه باعث می شه یه سری رفتاراشو آدم تعدیل كنه.«
2. نادیده انگاری: برخی از زنان كه از سایر شیوه های حل مسئله ناامید شده بودند، سعی 
در قبوالندن این نكته به خود داشته اند كه عمومًا مردان در زندگی خانوادگی مسئولیت پذیر 
و توانا نیستند و توقع اصالح رفتار در آنان، توقعی بیجا و بیهوده است. برخی نیز با ارزیابی 
را  مرد  كنترل گری  و  گرایشهای محدودكنندگی  برابر  در  مقاومت  تقابل گری خود،  توانایی 
ناموجه می دیدند. در چنین مواردی زنان با چشم پوشیدن از صحبت در امور اختالف برانگیز، 

سعی در نادیده گرفتن صورت مسائل، داشتند.
آتنا، 34 ساله، كارشناس ارشد، با سپری شدن دو سال از ازدواجش می گوید: 

»یه زن باید بدونه كه چجوری باید با یه مرد زندگی كنه. خانوما بهتر می تونن اینو تو خودشون 
پرورش بدن. ولی باید یادبگیری این مرده، كارشم در همین حده، دستشم درد نكنه، ممنون.«
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لیسانس كه سه سال زندگی مشترک را پشت سر گذاشته  راحله، 25 ساله، دانشجوی 
است، می گوید: 

»همیشه عصبانی می شه كه تو حواست جمع نیست. من مراقب نیستم كه مثاًل لباسم 
منم بحث  باشم.  داشته  كه من دقت  داره  انتظار  اون  معلوم شده.  موهام  یا  باال  رفته 

نمی كنم. می گه شالت نازكه، یه شال دیگه می ذارم. «
3. مواجهه سیال: برخی از زنان به این مسئله پی برده اند كه همواره نمی توانند به یك 
شیوه به خشونتها پاسخ دهند. آنها با توجه به نوع شرایط و نوع بازخوردها، گاهی با گذشت 
و گاهی نیز با واكنشهای تند و گاهی نیز بدون واكنش بودند و همه چیز را به زمان می سپارند. 
راحله، 25 ساله و دانشجوی لیسانس در خصوص نوع مواجهه اش با خشونت همسر 

می گوید: 

شدید  واكنشای  می ره.  باال  می شه. صداش  پا  پررنگه.  عصبانیتش  خیلی  اون  »خب 
نباشه. منم اصاًل به دل نمی گیرم. نشنیده  نشون می ده. شاید چیزی بگه كه تو دلش 
می گیرم. ولی سعی می كنم خیلی هم ریلكس نباشم. اگه ریلكس باشم فكر می كنه من 
بی اهمیتم. سعی می كنم محترمانه تموم كنم. سعی می كنم چیزی نگم تو ناراحتی كه 
بعداً یادش بیاد، بعداً اذیت شه. این فعاًل یه آرامش موقت می ده تا بعداً صحبت كنیم. 
جدل رو رفع می كنه ولی مشكل رو حل نمی كنه. همین كافیه تا بعداً مشكل رو حلش 

كنیم.«
 آتنا، 34 ساله نیز با لبخند توضیح می دهد: 

»من سعی می كنم یا بزنم بیرون كه نفهمه ناراحتم. گاهی هم بحث می كنم. گاهی هم 
می پذیرم.«

4. مقابله به مثل: در میان زنان مصاحبه شونده، افرادی بودند كه »مقابله به مثل« را راهبرد 
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انگیزه حفظ  با  مناسب تری در برخورد با خشونتهای مذكور می دانسته اند. این زنان عمومًا 
قدرت خود در خانواده، سعی در به چالش كشیدن همسرشان و هماوردی با وی در اِعمال 
نبردی  و حتی  مقاومتی مشروع  قامت  در  را  راهبرد  این  آنان  داشته اند.  رفتار خشونت آمیز 

دلیرانه برای دریافت حقوق برابر در روابط زناشویی می دانند. 
مریم 28 ساله و شاغل می گوید: 

»از قدیم تو خوردمون كردیم كه مردی كه زنش رو دوست داره حساسیت و غیرت 
و اینو كه ما متعلق به اونا هستیم رو به ما می ده. یه جور مازوخیسمش باالست. می گی 
چرا، چرا باید من در اختیار اون باشم. من اینجور موقعها متدم اینه كه اگه قراره من 
به خواسته اون عمل كنم، اونم باید به خواسته من عمل كنه. من همونقدر روش نفوذ 
و اعمال قدرت دارم كه اون رو من داره. منم می گم توام باید تیپی كه من می گم رو 
بزنی. با اینكه لباس پارچه ای دوست داره، می گم اسپرت بپوش. اونم گوش می كنه. 

اینجوری منم حس نمی كنم كه اون از من قدرتمندتره.«
زهره، 35 ساله نیز در این رابطه با شیوه ای كه پیش گرفته است، می گوید: 

»اینطور نیست كه اون حرفی بزنه، من بخورم ازش. نگاه كنید مثاًل ایشون می گه آره 
تو خیلی به برادرت توجه داری. تو همه توجهت به خونوادته. خونوادت فالنه، بهمانه. 

منم نقطه ضعفی ببینم تو خونواده طرف مقابل، همونو می گم.«
5. مواجهه منفعل: زنان استفاده كننده از این راهبرد، افرادی هستند كه پذیرش كلیشه های 
نقش جنسیتی در آنان پررنگ است و با تكیه بر برخی از این كلیشه ها مانند زنانه و مردانه 
دانستن امور بحث انگیز، دانا انگاشتن مردان و نادان فرض كردن زنان و پذیرش سلطه مرد 
در خانواده به عنوان جنس بهتر و عاقل تر، گاهی با احساسی از انزوا و درماندگی، سعی در 
برخوردی منعطف با خشونت های اعمال شده نسبت به خویش داشته اند. تفاوت ظریفی میان 
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این راهبرد و »نادیده انگاری« وجود دارد. پیش فرض اساسی در انفعال، پذیرش كلیشه های 
فرهنگی ناظر بر بی قدرتی و فقدان امكان اثرگذاری سازنده بر طرف مقابل است.

راحله، 25 ساله با گذشت سه سال از ازدواجش می گوید:

»من هیچیو كش نمی دم. جواب نمی دم كه بحث باال بگیره. بیشتر وقتا خودم معذرت 
خواهی می كنم. می گم حق داره دیگه، به خاطر خودم داره می گه. چون از من بزرگتر 
كه  جوریه  یه  مرد  باز  )می خندد(.  منه  تقصیر  می اد،  پیش  بحثی  معموالً  پخته تره.  و 
منطقی تره. بیشتر می فهمه... شوهرم همیشه می گه وای به حال اون زن و شوهری كه 

شوهرش نادون تر از زنش باشه.« 
جدول )4( مفاهیم و مقوالت شرایط راهبردی

نوع مقوالتمفاهیم
مقوله

مقوله 
هسته

انعطاف ناشی از احترام متقابل
مواجهه منعطفپذیرش مشروط حرف مرد

راهبردی

ین
ماد

ت ن
شون

 خ
ه با

جه
موا

در 
نه 

زنا
ت 

ملی
عا

خودمقصر انگاری زن
كودک انگاری همسر )شوهر(

خود كودک انگاری زن

نادیده انگاری

ناپایداری در واكنش
مواجهه سیالمدیریت پنهان

به چالش كشیدن مرد
مقابله به مثلتظاهر به مقابله

انزوای ناشی از درماندگی
تكیه بر پذیرش كلیشه های نقش جنسیتی

بی تفاوتی ناشی از ناامیدی نسبت به تغییر رفتار همسر
مواجهه منفعل
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شرایط مداخله ای
1. سرمایه های فرهنگی- اجتماعی: میزان حضور و فعالیت زنان در عرصه های عمومی 
و حجم روابطی كه آنها را در شبكه های پیرامونی شان )اعم از خانودگی، دوستانه و یا در 
اجتماع محلی( احاطه كرده است، از طریق قوت بخشی به مهارتها و ارتقای ظرفیتهای ایشان 
می تواند بر نوع مواجهه آنها با خشونتهای خانوادگی مؤثر واقع شود. به عالوه، تجربه حضور 
در فضاهای اجتماعی مانند محافل ادبی، كالسهای هنری و ورزشی، انجمنهای گوناگون و 
نظایر این موارد نیز بر جهت گیریهای ذهنی و تعاملی زنان در ارتباط با فهم از خشونت و 
ارشد  كارشناسی  آتنا، 34 ساله،  است.  داشته  اثرگذاریهای ضمنی  آن  برابر  در  موضع گیری 

اینگونه می گوید: 

»دوست زیاد دارم. ما با دوستا می شینیم صحبت می كنیم در مورد شوهرامون. یه بار 
به دوستام گفتم بیاین یه بار از خوبیهاشون بگیم. همش می گیم اینجوری، ایراد دارن 
شوهرم  با  بحثی  من  می شن.  تخلیه  خورده  یه  گفتن  این  با  خانوما  )می خندد(.اصاًل 
می دن.  اعتمادبه نفس  بم  اونا  می گیرم.  كمك  ازشون  می گم.  خواهرم  به  بیاد  پیش 
خواهرشوهرم خیلی بهش می گم. چون خودش مشاوره و آدم بسیار منطقی ای و هیچ 
من  به  بیشتر  برادرشو  اخالق  بم.  می ده  راه حل  و  نكرده  نگاه  وقت خواهرشوهرانه 

معرفی می كنه.« 
آتنا در ارتباط با فعالیتهای هنری و ورزشی خود اینگونه می گوید: 

»كالس خط می رم االن. ورزشم می رم. پیاده روی می رم. دوچرخه سواری می رم. این 
كارارو بیشتر انجام می دم. «

درآمد  و  نیستند  كه شاغل  زمانی  كه  كرده اند  اظهار  زنان  زنان:  مالی  2. شرایط شغلی/ 
ندارند و یا امالكی در اختیار خود ندارند، احساس بی قدرتی در خانواده می كنند. آنان خود 



عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط
Women’s Agency in the Face of Symbolic Violence in the Middle Class

117      

را دارای حق چانه زنی كمتری در بحثهای پیش آمده در خصوص مسائل خانواده می دانند و 
به لحاظ مالی خود را وابسته به همسرشان می دانند، چیزی كه به آنان احساس ناخوشایندی 
از وابستگی و ناتوانی در تأمین نیازهای خویش می دهد. در برخی از این موارد، تهدیدات 
مالی  منابع  به  دسترسی  از  زن  كردن  محروم  و  خانه  خرجی  كردن  كم  مانند  همسر  مالی 
خانواده، مزید بر این مسئله می شود. بالعكس زنانی كه شاغل هستند و یا تواناییهای مالی 
دارند، احساس پرقدرتی می كنند و معتقدند شرایط آنان بر دید همسرشان نسبت به آنان و 
برخورداری از حق چانه زنی در مسائل مربوط به خانواده، تأثیرگذار است. در عین حال برخی 
از زنان دیدگاه و تجربیات قابل تأملی در زمینه افزایش گستره و مصادیق خشونت نمادین به 

واسطه اشتغال و استقالل مالی نسبی شان را ارائه كرده اند. 
یا  قدرت  احساس  با  ارتباط  در  غیرشاغل  با  شاغل  زنان  مقایسه  با  ساله،   35 زهره، 

بی قدرتی، می گوید: 

»شاید خانومایی كه استقالل مالی دارن وضعیتشون بهتر باشه. چرا؟ از این جهت كه 
تو بعضی موارد دیگه به این راحتی كنار نمی اد. االن شما احساس می كنید به طرف 
نیاز دارید. من یه زمانی كار می كردم، فكر می كنم اگه كار كنم دید مرد به زن یه طور 

دیگه باشه. من برام سخته از شوهرم پول بگیرم.«
مینا، 30 ساله، با ناامیدی در ارتباط با عدم استقالل مالی اش اینگونه توضیح می دهد: 

»همون یه ذره پولی كه به من ماهیانه می ده انقدر زیر و بم اون رو در می اره خب... كه 
ببینه یه ذره از این پول برا من مونده یا نمونده. من بیشتر خریدارو االن نمی تونم انجام 

بدم چون شب مجبورم براش كلی توضیح بدم كه پول چی شده.«
منیژه، 32 ساله، مدرس دانشگاه در ارتباط با نوع خشونتی كه متحمل می شود، اینگونه 

می گوید: 
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»گاهی كه خسته از سركار برمی گردم، می بینم قیافشو یه حالتی می كنه كه ینی، تو كه 
نیستی...، در رابطه با بچه هم خیلی پیش اومده كه ینی تو زنی، تو باید انجام بدی. 
مثاًل بچه دستشویی ای بخواد بره، یا دلش بخواد بازی كنه، انگار باید من انجام بدم 

چون زنم.«
3. وضعیت اقتصادی خانواده پدری/ واحد زناشویی: زمانی كه وضعیت اقتصادی خانواده 
پدری زن پایین تر از وضعیت اقتصادی همسر است، این امر گاه موجب تحقیر زن به وسیله 
مرد می شود. اما زمانی كه این امر در شرایط تقریبًا برابری قرار داشته است، نیز تالش مرد 
برای برتری جویی كاذب نسبت به موقعیت خانواده همسر شكل نوعی خشونت نمادین به 
از  پایین تر  یا خانوادگی مرد  خود می گیرد. حتی در مواردی كه وضعیت شغلی، تحصیلی 
نمادین در راستای تالش  از خشونت  امكان رخداد جلوه دیگری  باز هم  باشد،  همسرش 
شوهر برای كتمان این موقعیت وجود دارد. به طوركلی فرایند مقایسه وضع موجود اقتصادی 
اجتماعی زن وشوهر با شرایط خانواده پدری آنها در بسیاری از موارد، توسط طرفین به عنوان 

ترفندی برای خلع سالح كردن طرف مقابل در بحثهای پیش آمده استفاده می شود. 
سمانه، 35 ساله با ناراحتی می گوید:

»اختالف مالی خانواده های مارو گوشزد می كنه )خنده تلخی می كند(. گوشه، كنایه 
می زنه. بعدش همیشه عذرخواهی می كنه ها...میگه مگه خونه بابات چیكار می كردی، 

مگه خونه بابات چی داشتی؟!«
مینا، 30 ساله نیز با سپری شدن چند ماه از ازدواجش می گوید: 

»به وسایل جهیزیه من ایراد می گیره. مثاًل موقع غذا خوردن به مارک ظرفا نگاه می كنه 
و میگه این چیه؟ ارزون بوده اینو گرفتی؟ هر چی كه از جهیزیت می اری اگه خراب 

شه یا بشكنه، من برات نمی خرم. برو بابات برات بخره.« 
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جدول )5( مفاهیم و مقوالت شرایط مداخله ای
مقوله هستهنوع مقولهمقوالتمفاهیم

مصرف فرهنگی
كیفیت رابطه با دوستان و خویشان

سرمایه های فرهنگی- 
اجتماعی

مداخله ای

ین
ماد

ت ن
شون

 خ
ه با

جه
موا

در 
نه 

زنا
ت 

ملی
عا

بی قدرتی ناشی از نداشتن شرایط 
مساعد شغلی/ مالی

پرقدرتی ناشی از توانایی مالی زن
تغییرات در نوع خشونتها به واسطه شغل

شرایط شغلی/ مالی زنان

تحقیر وضعیت اقتصادی خانواده پدری 
زن، توسط مرد

وضعیت مالی متفاوت واحد زناشویی

وضعیت اقتصادی خانواده 
پدری/ واحد زناشویی

پیامدها
1. پایداری/ تزلزل زندگی خانوادگی: زنان از این آگاهی برخوردار شده اند كه در جامعه ای با 
حاكمیت قوانین و قواعد رسمی و قواعد سنتی پشتیبان موقعیت برتر انگاشته شده مردان، زندگی 
می كند. در چنین شرایطی سهم مهمی از تضمین پایداری زندگی زناشویی متوجه خود آنان و 
انتخابهایی است كه در ارتباط با عامالن اجتماعی حاضر در محیط پیرامونی اش به ویژه همسر، 
صورت می دهند. تجربه پاسخگویان دربرگیرنده تناوبی از حركت به سمت پایداری بیشتر و گاه 
سرازیر شدن به سمت سستی روابط در ارتباط با همسرشان بوده است. سمانه 35 ساله، دانشجوی 

دكتری، كه 8 سال از ازدواجش گذشته است، با دلسردی از زندگی خانوادگی اش می گوید: 

»واقعًا هم فكر می كنم تنها چیزی كه مارو هنوزم كنار هم نگه داشته، عشقمون نسبت 
به همه. وگرنه من خیلی از وظایف همسر بودنم رو انجام ندادم و اون »اصاًل« وظایف 

همسریشو انجام نداده!«
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مینا 30ساله، لیسانس، كه 4 ماه از زمان ازدواجش گذشته است، با چهره ای غمگین و 
آزرده می گوید: 

»با اینكه از ازدواجمون خیلی هم نگذشته، ولی بعضی وقتا می بینم كه به آخر خط 
رسیدم. انگیزه ای ندارم.«

و  ارزش  از  كه  احساس می كردند  زنان  برخی  در خانواده:  زنان  منزلتی  فرود  فراز/   .2
اهمیت آنان در زندگی خانوادگی كاسته شده و مورد تحقیر قرار گرفته اند و زندگی فقط 
در دستان همسرشان است. اما برخی دیگر از زنان، بازخورد اقداماتشان در مقابل خشونت 

همسرشان را موجب افزایش احترام و منزلت خود می دانسته اند.
آتنا 34 ساله، فوق لیسانس، كه دو سال از زمان ازدواجش می گذرد، می گوید:

»قدرت دست اونه بیشتر. این اجازه رو بم نمی ده كه دست من باشه. خودش مسئولیت 
مالی رو به عهده داره. مثاًل می گه كرایه داری؟یه جوری می خواد من اونو پررنگ ببینم. 

زندگی رو تو دست گرفته. همه جارو اگه بگه بریم می ریم، نریم، نمی ریم. «
3. تحدید/ تزاید در سطح خشونت خانگی: برخوردهای راهبردی زنان در برابر عامل 
تخفیف  و  محدودسازی  آن،  سوی  یك  در  كه  پیامدها  از  متنوعی  طیف  خشونت،  اعمال 
اعمال خشونت و پیامدهای آن و در سوی دیگر آن، متضمن افزایش در یك یا چند شكل 
از خشونت بوده است. نكته جالب توجه آنكه، درگیری فعاالنه زنان در مواجهه با خشونتهای 

نمادین، كارایی بیشتری نسبت به شكلهای عریان خشونت توسط آنان داشته است.
سمانه، 35 ساله، در برابر این سوال كه »فكر می كنن اگه در مورد پوشش یا آرایش یا 
هر چیز دیگه، اگه این انعطافو شما نداشتین، كار به كجا می كشید؟« اینگونه پاسخ می دهد: 

»می دونم كه خیلی آدم لجبازیه. شاید اگه انعطافو نداشتم، به هر شكلی منو مجبور 
می كرد كه اینكارو انجام بدم.«
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اعمال  نوع  و  میزان  با  مستقیم  رابطه  پیامد،  این  خانوادگی:  جو  آشفتگی  آرامش/   .4
برابر خشونت  زنان در  بلكه عمدتًا مدیون نحوه مواجهه  ندارد،  از جانب همسر  خشونت 
برخوردهای خود،  اتخاذ  از  پس  كه  داشته اند  بیان  پاسخگویان  از  برخی  شده است.  اعمال 
پارامتر كلیدی برآورد حدی از آرامش بوده است. اما در برخی موارد دیگر، زنان، منفعتی را 
در آشفته سازی جو خانواده به منظور مقابله مؤثرتر با خشونت نمادین می دانسته اند كه طبیعتًا 

راهبردی با چنین پیامد قابل انتظاری را اتخاذ می كرده اند.
ازدواجش  از  نیم  و  سال   3 گذشت  با  لیسانس،  تحصیالت  دارای  ساله،   20 محبوبه، 

می گوید: 

»همیشه جانبدارانه حرف می زنه، حتی وقتی وسط دعوا گریه می كنم. وقتی ام كه داد 
و بیداد می كنم نتیجه بدتری می گیرم.« 

اما كیمیا، 22 ساله می گوید: 

»اینجور مواقع من پیش قدم می شم. اونم می بینه من پیش قدم شدم، خودش كوتاه 
می اد«

سمانه، 35 ساله، اینطور توضیح می دهد: 

»11 شب میاد جلوی تلویزیون دراز می كشه، یه چشمش به تلویزیونه، یه چشمش به 
گوشیش. یه نیم نگاهی به من می كنه و هی می گه چه خبررر ]تأكید در لحن مخاطب[. 
و من به خاطر اینكه كانون خونوادمو گرم نگه دارم، هی صحبت می كنم، حرف می زنم 
و می گم كه این حاال تموم روزو كار كرده، حاال یه ساعتم با گوشی مشغول باشه. سعی 

می كنم اهمیتی ندم.«
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جدول )6( مفاهیم و مقوالت پیامدها
مقوله هستهنوع مقولهمقوالتمفاهیم

ثبات زندگی خانوادگی
بی ثباتی زندگی خانوادگی

پایداری/ تزلزل زندگی 
خانوادگی

پیامدی

ین
ماد

ت ن
شون

 خ
ه با

جه
موا

در 
نه 

زنا
ت 

ملی
عا

منزلت یابی/ منزلت زدایی موقعیت زنان در 
خانواده

بهبود بنیانهای اقتصادی زن

فراد/ فرود منزلتی 
زنان در خانواده

تحدید خشونت
تزاید خشونت

تحدید/ تزاید در 
سطح خشونت خانگی

كاهش آشفتگی/ خشونت
افزایش آشفتگی/ خشونت

برقراری آرامش نسبی در تعامالت زناشویی
حل مسالمت آمیز مسائل

گرم نگه داشتن كانون خانواده

آرامش/ آشفتگی جو 
خانوادگی

بحث
خشونت نمادین كه نوعی خشونت غیرآشكار و غیرمستقیم است، از مغفول ترین حوزه های 
خشونت است. نتایج این پژوهش كه ماحصل تجزیه و تحلیل مجموعه ای از مصاحبه ها با 
زنان تحصیل كرده قشر متوسط در شهر مشهد بوده است، به صورت بندی »عاملیت زنانه در 
مواجهه با خشونت نمادین« به عنوان پدیده هسته ای منجر شد. برخورداری زنان قشر متوسط 
از منابعی چون تحصیالت عمومی و دانشگاهی، منابع مالی، حمایت اجتماعی، مراجع قانونی، 
منابع اطالعاتی در فضای جامعه، فضای مجازی و... موجب شده است تا همراه با افزایش 

آگاهیهای زنان، از ناتوانی آنان در فرهنگی سنتی و مردانه كاسته شود و خشونتهای آشكار 
و مستقیم از جانب همسرانشان را شاهد نباشند. در این شرایط كه پتانسیل و امكان اعمال 
خشونت به گونه ای آشكار و مستقیم توان بروز نمی یابد، اشكال نمادین خشونت در خانواده 
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بروز پیدا می كند. در واقع در شرایطی كه زنان به میزان كافی از منابع مذكور برخوردار هستند، 
كنش خشونت آمیز مستقیم و آشكار هزینه های بسیاری را برای همسران این افراد در بردارد 
نوع خشونت جای  این  و  قرار می دهد  را تحت تأثیر  انتخاب عقالنی خشونت مستقیم  كه 
خود را به نوع دیگری از خشونت با هزینه هایی كمتر می دهد. در این میان پویایی شیوه های 
مواجهه با چنین خشونتهایی از جانب زنان عمدتًا در جهت اعمال نوعی هوشمندی آگاهانه 
و به گونه ای است كه انعكاس رفتارهای مذكور با كمترین هزینه از سوی ایشان متوجه طرف 
زندگی  پایداری  تضمین  از  مهمی  ترتیب سهم  بدین  زندگی خانوادگی شان شود.  و  مقابل 
زناشویی متوجه زنان و انتخابهایی است كه در ارتباط با عامالن اجتماعی حاضر در محیط 

پیرامونی شان به ویژه همسر، صورت می دهند.
 )2010( فسایی  صادقی  توسط  شده  انجام  پژوهش  با  پژوهش  این  نتایج  از  بخشی 
تحلیل خشونت  به  قادر  بیشتر  زنان جوان تحصیل كرده  آن  اساس  بر  زیرا  دارد،  همخوانی 
بر اساس مناسبات جنسیتی هستند و نسبت به خشونت حساس تر هستند و به شدت متوجه 
غیر  و  مسن تر  زنان  بر خالف  افراد  این  هستند.  موضوع  روانی  و  عاطفی  روحی،  عواقب 
تحصیل كرده كه خشونت را به عنوان یك جریان عادی در زندگی خود می پذیرند و تسلیم 
آن هستند، به مقاومت می پردازند. سطح تحصیالت، استقالل مالی و شغلی و برخورداری از 
حمایتهای خانوادگی و قانونی در اتخاذ استراتژیهای منفعالنه یا مقابله به مثل مؤثر است. اما 
بخشی از یافته های پژوهش حاضر با پژوهش هوكر و همكاران )2019( همخوانی ندارد. 
هوكر و همكاران با بررسی زنان جوان در مناطق غیر شهری استرالیا، به این نتیجه رسیدند كه 
این زنان ممكن است از پیچیدگی و ماهیت روابط سوء استفاده كننده و خشونت آمیز آگاهی 
را نداشته باشند، زیرا زنان جوان ممكن است از سالمت روانی ضعیف، پیامدهای بهداشت 
یافته های  با  یافته های پژوهش حاضر  از  ببرند. همچنین بخشی  باروری و بی خانمانی رنج 
پژوهش تاپاربجوركت و همكاران )2016(، كه نشان از پذیرش »ظاهری« سلطه و قدرت 



      124      124

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، بهار 99، شماره 76

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Spring 2020, No 75

      124

با  این پژوهش  یافته های  از  به عالوه، بخش دیگری  مردانه توسط زنان دارد، منطبق است. 
پژوهش شیو و تینگ )2019( مبنی بر اینكه عدم توازن در دسترسی به منابع و توزیع قدرت 
میان همسران، منجر به خشونت در خانواده می شود، منطبق است. همچنین یافته های پژوهش 
حاضر مبنی بر قرارگیری زنان طبقه متوسط در معرض نوع نمادینی از خشونت، با یافته های 
زنان  آن،  اساس  بر  زیرا  می گیرد.  قرار  تأیید  مورد  نیز  هند  در   )2019( بهاتاچاریا  پژوهش 

تحصیل كرده   طبقه متوسط،   همچنان تحت تأثیر خشونت نمادین قرار می گیرند.
مبتنی بر یافته های این پژوهش می توان سه پیشنهاد كاربردی را در راستای تعدیل شرایط 
حاكم بر تعامالت بین زوجهای جوان و به تبع آن كاهش عوارض ناشی از آمیختگی این 
و  تهیه  مورد  اولین  كرد.  ارائه  نمادین  به ویژه خشونتهای  ت  از خشون نواعی  ا به  تعامالت 
تدوین بسته های آموزشی و آگاهی بخش و همچنین گنجاندن محورهای معین در این ارتباط 
در برنامه های مشاوره ای پیش و بعد از ازدواج است. زیرا بسیاری از مصاحبه شوندگان به 
دفعات بر اشراف نداشتن خود یا طرف مقابلشان در زمینه مصادیق خشونت نمادین و در 
نتیجه بروز ناخواسته یا غیرتعمدی آن اشاره داشته اند. دومین پیشنهاد ناظر بر صراحت بخشی 
به مصادیق شدید خشونت نمادین و مشروعیت بخشی به فرایند رسمی رسیدگی به آن در 
قوانین موضوعه است به نحوی كه افراد خشونت دیده امكان پیگیری و استیفای حقوق قانونی 
خود به ویژه صیانت در برابر عامالن بروز این نوع از خشونت را داشته باشند. سومین پیشنهاد 
قابل ارائه فعال سازی ظرفیت واحدهای مدنی همچون سمنها در سطح اجتماع محلی با هدف 
برگزاری دوره های تسهیل گری اجتماعی و با مشاركت زوجین جوان است تا امكان الزم در 
جهت تبادل نظر و شكل گیری فهم متقابل از وجوه منفی و مسئله زای پدیده خشونت خانگی 

به طوركلی و خشونت نمادین به طورخاص فراهم آید. 
بانوان و  امور  ادارات  بهزیستی،  هادهایی همچون سازمان  ن نظر می رسد  به  در مجموع 
خانواده، نهادهای قضایی و انتظامی در سطوح ملی، منطقه ای یا استانی و شهری یا محلی 
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موجود،  رویه های  در  بازنگری  و  فرایندهای جاری  و  برنامه ها  ارزیابی  طریق  از  می توانند 
با خشونتهای خانوادگی و از جمله مصادیق  نسبت به فراهم ساختن زمینه مقابله نظام مند 
نمادین آن اقدام كنند. در واقع از آنجا كه در پی گسترش رفتارهای خشونت آمیز در محیط 
خانواده، این نهاد حیاتی اجتماعی می تواند با اختالل كاركردی و در نهایت فروپاشی مواجه 
شود، بنابراین تمامی نهادهایی كه مقابله با مسئله طالق را در اهداف خود دارند، می بایست 
به این موضوع نیز توجه ویژه داشته باشند. درعین حال از آنجا كه پژوهش حاضر موضوع 
پژوهشهای  اجرای  و  است، طراحی  كرده  بررسی  زنان جوان  منظر  از  را  نمادین  خشونت 
دیگری كه این موضوع را از دیدگاه مردان جوان و همین طور گروههای میان سال و نیز از 
منظر فرزندان نوجوان بررسی كند، می تواند در نهایت به چشم انداز فراگیری در این ارتباط 
منتهی شود. همچنین مطالعه بروز خشونتهای نمادین در سایر محیط های اجتماعی می تواند 

مورد توجه محققان دیگر قرار گیرد.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است. جلب اطمینان اولیه برای شروع 
مصاحبه، فرایندی دشوار و زمان بر بوده است و مصاحبه شوندگان در ابتدای كار، تمایلی برای 
صحبت در مسائل خانوادگی نشان نمی دادند و با عبارت »ما یك زندگی معمولی داریم«، بر 
آن بودند تا از ابتدا وارد فرایند مصاحبه نشوند، یا به سرعت آن را خاتمه دهند. به عالوه، جنبه  
نمادین خشونتهای صورت گرفته، منجر به سد دفاعی مصاحبه شوندگان در خصوص توضیح 
در باب این خشونتها می شد. در مواردی كه مصاحبه شونده در حال صحبت در خصوص 
خشونتهای نمادیِن صورت گرفته بود، در ابتدای كار با رویكردی دفاعی و با سعی در تلطیف 
مسئله شروع می كرد و در ادامه، احساسات خود را بروز می داد و با تعابیری متفاوت از تعابیر 
بیان  ابتدای سخن در پیش گرفته بود، به  با دیدگاهی متفاوت از دیدگاهی كه در  اولیه، و 

مسائل می پرداخت.
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