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 و سازيابژه از مردان نگراني پديدارشناسانه مطالعه
 زنان سازيابژه - خود

  
 اعطاف وحيد ،شهابي محمود

  )06/12/93، تاريخ پذيرش 15/11/92تاريخ دريافت (
  

در اين مقاله با اتكا به رويكردي پديدارشناسانه، استقرايي و اكتشافي، به دنبال  :چكيده
ها و لحظاتي از زندگي و همچنين كشف موقعيت» ناموسيغيرت«كشف فهم مردان از 

منظور از بدين. كنندايم كه مردان در آن غيرتمندانه احساس و رفتار ميروزمره بوده
هاي پژوهش نيز داده. ايموهش كيفي بهره گرفتهنظريه مبنايي به عنوان روش پژ

جمعيت مورد مطالعه شامل . اندآوري شدهوسيله مصاحبه و مشاهده مستقيم جمع به
اند كه طبق زن بوده 5مرد و  25ها شامل ساله تهراني است و نمونه 40تا  20مردان 

ناموسي نگراني طبق نتايج اين پژوهش، غيرت. اندگيري نظري انتخاب شدهروش نمونه
هاي متناظر سازي نواميس خود و كنشابژه_سازي و خودو تشويش مردان ايراني از ابژه

اش و تعامل با او به  سازي تقليل كليت وجودي زن به جنسيتمنظور از ابژه. با آن است
هاي بدني، عنوان يك شي جنسي از سوي اجتماع مردانه و از طريق نگاه، كالم، تماس

سازي نيز به نقش ابژه_خود. هاي اجتماعي و روابط جنسي استي، معاشرتروابط عاطف
ها مردان بر اساس يافته. ارادي يا غيرارادي اما فعال زن در چنين تجربياتي اشاره دارد

سازي تجربه ابژه_سازي و خوددرجات متغيري از نگراني را در برابر سطوح مختلف ابژه
ي تعامل، وضعيت ساير مردان و وضعيت زن، نقش تركيب ادراك مرد از فضا. كنندمي

هاي متناظر با اي در برانگيختن عواطف غيرتمندانه يا غيرغيرتمندانه و واكنشبرجسته
اي دروني باشد، كه عاطفه تر موارد غيرت بيش از آناز اين رو در بيش. ها دارد آن

  .رسدمند به نظر مياي فرهنگي و موقعيتعاطفه
  .منديموقعيت سازي،ابژه - خود سازي،ابژه غيرت، :كليدي مفاهيم
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  مسئله بيان و مقدمه .1
آمده و بخشي از هاي فرهنگي به حساب مي در ايران همواره جزيي از ارزش» غيرت ناموسي«

اي از اوصاف مطلوب و مثبت فردي و هاله. داده استمردانگي هژمونيك جامعة ايراني را تشكيل مي
 ايراني را احاطه كرده و مردان، با غيرتمندي خود، آن اوصاف و اجتماعي، غيرت ناموسيِ مرد

هايي مثل مردانگي، شرف، عزت، آبرو و همبسته. اندكردهها را در خود اثبات مي هاي آنهمبسته
  .پرستيناموس

فرهنگي قدرتمند، در جهت  -اجتماعي ]داغ[نيز به عنوان يك استيگماي » غيرتبي«صفت 
هاي غيرتمندانه را براي فرار از كرده است و مرد ايراني بسياري از كنشچنين برداشتي عملتقويت 

آن هنگام كه موضوع برانگيزاننده غيرت، براي همگان فاش . استداده اين استيگماي سنگين، بروز 
. دشگرديد، سنگيني و داغ آن بيشتر گشته و مرد به انجام كنش غيرتمندانه بيشتر تحريك ميمي

برد كه اين استيگما چنان آبرو، عزت و شرف مرد و در برخي موارد همه خاندان او را زير سئوال مي
وي براي دور ماندن از اين داغ ننگ و بازيابي و احياي آبرو و عزت از دست رفته، حاضر است هر 

خورده بر انجام اين قبيل كارها نه تنها داغ ننگ  1.كاري انجام دهد، حتي قتل دختر يا همسر
اين كار، . كند كه مهر تأييدي است بر پاي سند عزت و آبروي اوپيشاني او و خاندانش را پاك مي

ناپذير است، حتي اگر در حين انجام اين كار به پهناي صورت اشك بريزد و الزم، واجب و اجتناب
  ).84: 1379منشداوي، (پس از آن همواره تا آخر عمر پشيمان باشد 

رسد در جامعة امروز ايراني، برخي نمودهاي سنتي غيرتمندي، كمرنگ ه نظر ميحال، ببااين
در ظاهر براي مرد امروزي، ديگر . ها پايبند نيستندشده و برخي مردان ديگر به آن نمودها و جلوه

ها و او در ميهماني. كندناراحتي و حسادت ايجاد نمي» نامحرم«اش با »ناموس«صحبت كردن 
شود و پايكوبي همسرش همراه با مردان غريبه را بدون هيچ حساسيتي اضر ميجشنهاي مختلط ح

ديگر نه تنها غيرتمندي خود را در شيوه پوشش اجتماعي يا حجاب همسر خود متجلي . پذيردمي
. شوددهند، درگير ميكند، بلكه با مأمورين گشت ارشاد كه به همسرش براي حجاب تذكر مينمي

ها به  زند كه همراه با آنرا به خاطر دوستي با يك پسر در كوچه كتك نميديگر نه تنها خواهرش 
  .شان مزاحمتي ايجاد نكندكند حضورش برايرود و سعي ميگردش مي

-توان اين تغييرات را به حساب كمرنگ شدن غيرت در جامعه ايراني و روند بيدر نگاه اول مي
. اما اين همة مسئله نيست. شوندتر ميغيرتيگويا مردان با گذشت زمان ب. غيرتي مردان گذاشت

گاه . كنددهند كه بسياري از نمودهاي غيرت همچنان به صورت پررنگ عمل ميشواهد نشان مي
كمتر مردي را . گرددمرد ايراني كه به نظر سنت غيرتمندي را كنار گذاشته به يكباره غيرتمند مي

  است و يا در مقابل چنين خطابي » غيرتبي«زبان بياورد كه  توان يافت كه خود بهمي
همچنان فحش ناموسي اهرمي براي تحريك غيرت مرد ايراني است و عامل . تفاوت باقي بماندبي

كماكان نه فقط در ميان قبايل ايراني عرب جنوب يا در . ها و مشاجرات اجتماعيبرخي درگيري
شهر كه درن، و نه فقط در پايينشهرهاي كوچك با فرهنگ سنتي و مذهبي، كه در همين تهران م

 
هاي خبري و صفحه حوادث روزنامه ها نمونه هاي زيادي  با جستجوي در سايت. چنين اتفاقاتي كراراً رخ داده است .1

  . زيادي از اين قبيل مي توان يافت
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هنوز هم خيانت و تجاوز مهم . شوددر باالشهر، غيرت ناموسي در شديدترين شكل آن مشاهده مي
ها مثل سابق مرد ايراني اگر چه در بسياري موقعيت. شوداست و به شديدترين شكل پاسخ داده مي

آورد و ولي دم برنمي» خوردرا ميخون خونش «گاه . تفاوت نيستشود، اما آرام و بيغيرتي نمي
او در شرايط و . فهمداي ديگر ميگويي غيرت را به گونه. غيرتمند است، ولي نه همچون گذشته

رسد او  به نظر مي. كندهاي مختلف متجلي ميهاي گوناگون، غيرت و غيرتمندي را به شكل موقعيت
اگر در موقعيتي خاص مثل مراسم عروسي . ورزي داردبسته به شرايط معيارهاي متفاوتي براي غيرت

دهد، ممكن است هنگامي كه در هاي غيرتمندانه كمتري از خود بروز ميها حساسيتيا مهماني
گويي . اش تغيير كندورزيگيرد، ميزان غيرتقرار مي -مثالً حوزة عمومي –زمان يا مكان ديگر 

  .شودميطور جدي فعال  هاي ديگر بها مكانها يهايي تعطيل و در زمانها و مكانغيرت او در زمان
الذكر گوياي آن است كه در جامعة امروز، فرهنگ غيرت ديگر همچون گذشته  مشاهدات فوق

برخي مردان . همه مردم نگاه و رويكرد يكساني نسبت به غيرت و غيرتمندي ندارند. دست نيست يك
دانند و برخي گي و حتي نشانه عشق ميو زنان همچون گذشته غيرت را ارزش و نشانه بارز مردان

اين يعني غيرت ايراني دچار يك . اي از فرهنگ پدرساالرانه و مالكيت خواهانة جاهليتديگر نشانه
فرهنگ همگون غيرت، جاي خود را به يك فرهنگ ناهمگون و . شكاف فرهنگي شده است

ها و ه در تضاد با ارزشهاي جديد فرهنگي ظهور كرده كبرخي ارزش. پارادوكسيكال داده است
هاي مردانگي هاي مردانگي جديد و ارزشهايي بين ارزششكاف. هاي سنتي قرار دارندباورداشت

- و الگوهاي مردانگي غيرمسلط مشاهده مي) هژمونيك(سنتي و همچنين الگوهاي مردانگي مسلط 
كنند، در كنار هم مي هاي مختلف زندگي كه الگوهاي متفاوتي را در بعد غيرت بازنماييسبك. شود

  . كنند و با هم تعارض و تضاد فرهنگي دارندزندگي مي
توان ادعا كرد غيرت ناموسي در جامعه ايراني، از مشاهدات ياد شده حاكي از اين است كه نه مي

هاي كند و اين غيرت نه مانند گذشته بازتاب ويژگيبين رفته است و نه همچون گذشته عمل مي
امروز شايد بتوان از تغيير معنا . طور كلي به ضد ارزش تبديل شده استست و نه بهمثبت مردانگي ا

هاي كنش غيرتمندانه در رسد معاني، تفاسير و داللتبه نظر مي. هاي غيرت صحبت كردو علت
اي است كه معيارهاي پيشين و توجيهات گذشته جامعة امروز ما و در ميان مردان و زنان به گونه

  .هايي قادر به توضيح آن نيستديگر به تن
  

  پژوهش سواالت و اهداف .2
ذهنيت فرهنگ ايراني و ارائه تعريفي تحليلي از آن يكي از فهمِ مجدد عاطفة غيرت موجود در ميان

هدف ديگر اين پژوهش شناسايي و تشريح منطق حاكم بر بروز يا عدم . هاي اين مقاله استهدف
نقش منطق استگيما و فشار هنجاري كه فرهنگ و جامعه به فرد  .هاي غيرتمندانه استبروز كنش
هاي همچنين موقعيت. كند و همچنين جايگاه قدرت در اين زمينه مهم و قابل توجه استاعمال مي

هاي ها و شدت اين فشار هنجاري و در نتيجه كنشدهي به صورتمكاني و زماني نيز در شكل
شناخت نحوه تاثيرگذاري . شودمنجر به رفتارهاي متناقض مي متناظر با آن تأثيرگذار است و گاهي

يا فضاي تعامل در متجلي شدن يا نشدن عاطفة غيرت و توضيح منطق آن با اهميت به نظر  مكان
كند از سوي ديگر منظومة اعتقادي و ارزشي فرد نيز در اين زمينه نقش مهمي را بازي مي. رسدمي
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  :ايمر اين اساس در پژوهش حاضر سئواالت زير را مورد توجه قرار دادهب. و بايد مورد توجه قرار گيرد
اي از عواطف انساني در ذهن مردان و زنان ايراني چگونه غيرت ناموسي به عنوان زير مجموعه .1

  شود؟معني و تفسير مي
 كند؟هاي غيرتمندانه چيست و چگونه عمل ميمنطق حاكم بر بروز يا عدم بروز كنش .2
 ها تاثيرگذارند؟ورزييي در شدت و شكل اين كنشچه پارامترها .3
 هاي غيرتمندانه چگونه موثر هستند؟فضا و زمان در بروز يا عدم بروز كنش .4
 هاي مذهبي فرد در اين زمينه چگونه و تا چه حد موثر است؟مذهب و باورداشت .5
 

 مفهومي چارچوب و ادبيات مرور .3
  اسالمي رويكرد .1,3

 دگرگوني به و شودمي گرفته نظر در مترادف حميت با خود، كلي معناي در غيرت اسالمي رويكرد در
 از گيريانتقام يا و وطن و مال ناموس، دين، مثل خود مقدسات از پاسداري براي عادي حالت از انسان

 اين در ).152 :1371نراقي،( ،)280 :4،ج1382طباطبايي،( دارد داللت مقدسات اين به متجاوزان
 ناموسش از مرد محافظت و پاسداري معناي به غيرت، انواع از يكي عنوان به »ناموسيغيرت« رويكرد

 داده قرار مرد ذات در را آن خلقت كه شودمي دانسته مردان انحصاري فطريات از يكي تجاوز، مقابل در
 :4،ج1382طباطبايي،( نيست بهرهبي آن از كلي طور به مردي هيچ و )54 :1381 مطهري،( است
280.(  

 آن از تمجيد و تاييد در و 1دانندمي خداوندي صفتي را غيرت اسالم، روايي و اخالقي كالمي، منابع
 و شجاعت نتيجه را غيرت نراقي مالاحمد مثال عنوان به .كنندمي نقل بسياري احاديث و روايات آيات،
 نام اليق باشد آن فاقد كه را مردي هر و داندمي »صفات فضايل« و »ملكات شرايف« از و نفسقوت

   نقل پيامبر از و است»خبيثه صفات« و »عظيمه مهلكات« از غيرتيبي او نظر در .داندنمي مردي
 شود رجوع بيشتر هاينمونه براي ؛1371:152 نراقي،( »است سرنگون غيرتبي مرد دل كه« كندمي
  ).1389 نژاد،فتاحي :به

 و اخالق يك باشد عاطفه يا رفتار پديده، يك كه آن از بيشتر غيرت اسالمي رويكرد در نتيجه در
   در مطهري 2.باشدمي مرد عفتيبي و پرستيشهوت بر اينشانه نيز غيرتيبي و است الهي فضيلت

- نمي رنج بگيرند قرار ديگران استفاده مورد ها آن همسران كه اين از پرستانشهوت« :نويسدمي بارهاين
  ).57 و56 :1389 مطهري،( »كنندمي دفاع كارهايي چنين زا و برندمي لذت احياناً و برند

 روشن حدي تا را غيرتمندي اين عمل هايحوزه و ابعاد اسالم، اخالقي و روايي فقهي، منابع بررسي
 ديدن« و »بازار و كوچه به زن رفتن« نراقي احمد مال السعادتمعراج كتاب نمونه براي .سازدمي

 كه كندمي توصيه مردان به و داندمي غيرتمندي اخالق منافي را »منامحر صداي شنيدن« و »نامحرم
-مرآت« در ).153 :1371نراقي،( شوند مذهبي اعمال و نماز براي حتي خانه از خود زنان خروج مانع

 
  )154: 1382الهامي نيا، : ، نقل در535: 5فروع كافي، ج . (خداوند غيور است و هر غيوري را دوست دارد 1
ميزان عفت هر مرد به ميزان غيرت او وابسته ). 342: 68بحاراالنوار، ج ( غيرت از ايمان است و بي غيرتي از نفاق٢

  )369: 47نهج البالغه، حكمت . (است
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1332مامقاني،( است شده تكرار »نشينيخانه قانون« عنوان تحت هاتوصيه اين نيز مامقاني »الرشاد: 
  )1385ميرحسيني، : به شود رجوع بيشتر هايهنمون براي ؛199

 نشان شده داده مردان به غيرتمندي باب در كه دستورهايي ساير كنار در دستورها اين ارزيابي
 حد و ضابطه مردان غيرتمندانه رفتارهاي بر اسالم در كه اصلي ترينمحوري و ترينكليدي كه دهدمي

 مابقي و محرم زن براي مردان از برخي قاعده اين اساس بر .است محرميت قاعده كندمي تعيين ومرز
 از .است نامحرمان برابر در شئوني رعايت به موظف مذهبي لحاظ به زن .شوندمي گرفته نظر در نامحرم
 جنسي، و بدني تماس هرگونه از خودداري حجاب، رعايت و بدن و سر پوشش حفظ شئون اين جمله

 شرط همچنين محرميت قاعده رعايت .است نگاه كنترل چنينهم و حشرونشر و اختالط از خودداري
  .است اسالم در زن براي حيا و عفت

   شامل را نامحرمان با زن ارتباط كه اموري تمام به نسبت نيز مرد اصل اين با مطابق نتيجه در
 نبي بدني تماس و نامحرمان با زن اختالط و عمومي حوزه در ويژه به زن حجاب و پوشش مثل شودمي
   .دهدمي نشان غيرت نامحرم و زن

 در محرميت قاعده جمله از مذهبي هنجارهاي و قواعد ساير با اسالمي رويكرد در غيرتمندي انطباق
 زن عملكرد و رفتار بر شرع هژمونيك كنترل و نظارت بازوي صورت به مردانه غيرت كه شودمي باعث عمل

  .كند تضمين را آن به اجتماع بندي پاي و نترلك زن سوي از را محرميت قاعده رعايت و دربيايد
  

  فمنيستي رويكرد .2,3
اي براي محروم كردن زن از كليه حقوق از منظر فمنيسم غيرت در تاريخ و فرهنگ ايراني بهانه

در ). 13: 1388بختيارنژاد، ( اي كه از زن چيزي جز اطاعت محض باقي نماندگونهانساني اوست؛ به
تر باشد، تفاوتاش بيتر و نسبت به حقوق فردي و اجتماعي ضايع شدهمطيعنتيجه هر قدر زن 
كنند و بدين شكل زن در حد اعتبار بيشتري كسب مي) پدر، همسر يا برادر(بستگان مذكر او 

شود و شيوة زندگي او مبتني بر خواست و اراده و پسند مرد مايملك و دارايي مرد فروكاسته مي
  ).14: 1388نژاد، بختيار(شود تعيين مي

انداز غيرت به عنوان ابزاركنترل زن برگرفته از اصل و باورداشت مذهبي است كه در اين چشم
خداوند تمايالت جنسي بيشتري در زن، به نسبت مردان قرار داده است، ولي با دو «: كندبيان مي

. )98:  2007ي، ميرحسين(» حياي زنان -2غيرت مردان و  -1. كندعامل فطري آن را تعديل مي
شود اين است كه اگر امور جنسي زنان از سوي مردان و بوسيله اي كه از اين باور گرفته مينتيجه

اما در واقع . آيد و اين تهديدي براي نظم اجتماعي استغيرت كنترل نشود، خرابي و فساد به بار مي
گي و به انقياد كشيدن او مبدل اي براي محروميت او از زندغيرت به ابزاري براي كنترل زن، بهانه

ي تميز و تشخيص زنان را انكار در نگاه فمنيستي غيرت و غيرتمندي، حق انتخاب و قوه. شده است
كشد ي عمومي محدود كرده و در حوزة خصوصي به انقياد ميكند و حضور آنان را در حوزهمي

  . بخشدو در نتيجه مردساالري را تحكيم مي) 99: همان(
برخي صاحبنظران فمنيست، اين برداشت تاريخي از زن و غيرت در جوامع مسلمان، با  از منظر

ها اين تفاسير و عملكردها در واقع رخنة  از نظر آن. بعضي از اصول شريعت اسالم متناقض است
ايدئولوژي پدرساالرانة دورة جاهليت عرب، در دورة اسالمي است كه اسالم و قرآن سعي در براندازي آن 
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ويژه در امر ازدواج در عدالتي جنسيتي حاكم بر روابط بين زن و مرد بهها انقياد زنان و بي آن. تداش
  ).96: 2007ميرحسيني، (دانند كشورهاي مسلمان را با اصل انكارناپذير عدالت در اسالم متناقض مي

  
  عواطف فرهنگي مطالعات رويكرد .3,3

مهم و قابل توجه هستند، اما  هر يك از منظر خاص رويكردهاي اسالمي و فمنيستي اگرچه هر دو 
  پوشي هاي مهم ديگر چشماند و از جنبهي غيرت را مورد توجه قرار دادهخود بخشي از مسئله

گرايانه، بررسي عمدتاً كاركردگرايانه غيرت در رويكرد ديني و در مقابل نگاه عمدتاً تقليل. اندكرده
ه كاركردي در رويكرد فمنيستي، ما را بر آن داشت كه ضمن پوشي از وجوشناسانه و چشمآسيب

توجه به اين دو رويكرد براي بازكشف غيرت رويكرد جديدي را اتخاذ كنيم و بدين منظور رويكرد 
  .را مبنا قرار داديم» مطالعات فرهنگي عواطف«

رو شود و قلمفرهنگي قلمداد ميمطالعات فرهنگيِ عواطف، آخرين وضعيت رشتة مطالعات
استوارت هال، چهره ). 1: 2009هاردينگ و پريبرام، (آكادميك جديدي را ترسيم كرده است 

و  1داند، عواطف ها را جزئي از فرهنگ ميگونه كه مفاهيم و ايدهسرشناس مطالعات فرهنگي، همان
ناپذير است كند كه از فرايندهاي توليد معنا جداييرا نيز بخشي از آن تلقي مي 2احساسات

پردازان فرهنگي تا به حال با اين حال نظريه). 2: 2009به نقل از هاردينگ و پريبرام، 2: 1997ال،ه(
هاي اخير در سال. اندهاي سيستماتيك و تفصيلي از عواطف داشتهتوجه بسيار كمي به ارائه تحليل

ث شده هاي گوناگون صورت گرفته كه باعچرخش فرهنگي قابل توجهي در مطالعه عواطف در رشته
فرهنگي مبدل به شناسي و تاريخ و مهمتر از همه مطالعاتشناسي فرهنگي، جامعهعواطف در انسان
هاي طور ساده به عنوان پديدهدر اين حركت، عواطف ديگر تنها به . هاي بسيار گرددموضوع پژوهش

ت گذشته در فرهنگي عواطف به مطالعانقد اصلي مطالعات. شودشخصي و دروني در نظر گرفته نمي
كه عواطف چه چيز هستند و در كجا مستقر  ي عواطف اين است كه بيش از حد بر روي اينحوزه
هاي يك فرد، جزو كاركردهاي بدن هستند يا آيا عواطف به عنوان ويژگي«: اند، تمركز داردشده

) جسمي(ني روابط بين عواطف، احساسات بد«ي عواطف، با بحث دربارة تاريخ انديشه درباره» ذهن؟
كه عواطف را مقيد به احساسات  ها بر حسب اينشود كه بر اساس آن نظريهمشخص مي» و شناخت

به نقل از هاردينگ و پيربرام،  5: 2004احمد،(شوند بندي ميدانند تقسيمبدني يا شناخت مي
بارة عواطف، به ي دشوار را جابجايي تمركز از انديشه دراحمد راه برون رفت از اين مسئله). 2: 2009
به پيروي . يافته است» كنندعمل مي«كه عواطف چگونه  به اين» دارند«كه افراد » چيزهايي«عنوان 

گرايانه به عواطف اين نيست كه عواطف چه چيز از احمد مسئلة اصلي در توسعه رويكرد فرهنگ
جتماعي در تغيير هستند؛ بلكه هدف اصلي بررسي اين است كه چگونه عواطف به عنوان كردارهاي ا

  ).2: همان(دهند كنند و اين همان چيزي است كه عواطف انجام ميمداوم شرايط عمل مي
فرهنگي پژوهشي كه مشخصاً به موضوع غيرت يا حسادت جنسي به عنوان در سنت مطالعات

كه  بااين حال در پژوهش حاضر سعي ما براين بوده. يكي از عواطف انساني پرداخته باشد وجود ندارد

 
1. emotions 
2. feelings 
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هاي نظري كه هاردينگ و پايه. مطالعه غيرت ناموسي در ايران را در چارچوب اين سنت پيش ببريم
عواطف  -1: اند از اين قرار استفرهنگي براي مطالعه عواطف در نظر گرفتهپيربرام در سنت مطالعات

ر در طول توان به صورت فراگيعواطف را نمي -2. هايي فرهنگي و بخشي از فرهنگ هستندسازه
. شان در نظر گرفتهاي تاريخيمندي زمينهها را در دل ويژه زمان و مكان تعريف كرد؛ بلكه بايد آن

كه عواطف چگونه در شرايط اجتماعي و فرهنگي، به عنوان  در بررسي عواطف پرداختن به اين -3
كند، رِ قدرت كار ميهاي اجتماعي و روابط نابراببخشي از فرايند توليد و بازتوليد روزمرة هويت

اي عواطف بر تعامالت روزمره در مطالعه عواطف نحوه تأثيرگذاري رابطه -4. ضرورت جدي دارد
هاردينگ و پيربرام داليل متعددي را براي توجيه . پوشي داردها اهميت غيرقابل چشم انسان

مطالعات عواطف با كه  اول اين. كنندفرهنگي در مطالعه عواطف ارائه ميكارآمدي روش مطالعات
كه  دوم اين. كندهاي متعارف توليد دانش كمك ميشناختي به تضعيف صورتتوسعه مفاهيم معرفت

هاي پيچيدگي 1مند كردنكردن و زمينهگرايانه عواطف، از طريق تعهد به تاريخيپژوهشِ فرهنگ
سوم، . كشدالش ميهاي ديرينه انديشة غربي را به چگرايي و دوگانهعملكردهاي فرهنگي، ذات

- تواند به طور چشمگيري در فهم روابط قدرت در توسعه هويتگرايانه عواطف ميبازخواني فرهنگ
تواند جايگاهي ويژه چهارم اين رويكرد مي. هاي اجتماعي و در توليد و مبادله معاني مشاركت كند

ن توجهات نظري به شناختي كه تاكنوشناختي و رواندر ميان فرايندهاي فردي از جمله زيست
كه عواطف براي  اند پيدا كند و در آخر اين مراتب بيشتري نسبت به فرايندهاي فرهنگي كسب كرده

به اين معنا كه تحليل فرهنگي عواطف به . هاي فرهنگي اهميت غيرقابل انكاري دارند سياست
  ).4: 2009هاردينگ و پيربرام، (شود سياست فرهنگي عواطف ختم مي

  
  روش پژوهش .4

هاي كيفي انجام شده است كه براي مطالعه درباره موضوعات كمتر پژوهش حاضر در چارچوب روش
روش . شناخته شده و موضوعاتي كه كسب نگاه نو و بديع درباره آن هدف قرار گرفته مناسب است

گو قرار دارد و به  كيفي رهيافت موثري براي دستيابي به اطالعاتي است كه در اعماق ذهن پاسخ
  . ها دست يافت توان به آناني نميآس

كه » نظريه مبنايي«گيرند رهيافت هاي كيفي قرار مي هايي كه در چارچوب روشاز ميان روش
كاوش در . رشد و توسعه پيدا كرده است برگزيده شد) 1387(توسط بارني گليزر و آنسلم استراس 

فرايندهاي اجتماعي و تعاملي در حال ساخت توسط كنشگر در زندگي روزمره هدف اصلي در 
  . رهيافت نظريه مبنايي است

. يافته و مشاهده گردآوري شده استساختهاي نيمهها در پژوهش حاضر از طريق مصاحبهداده
دهد كه محقق ضمن داشتن چارچوبي روشن و مشخص يافته اين امكان را ميساختمصاحبه نيمه

ها، در صورت لزوم و متناسب با روند مصاحبه، تغييرات الزم آوري اطالعات و طرح پرسشبراي جمع
ويژه  استفاده از روش مشاهده به. شدن مطلب طرح نمايدرا ايجاد كند و يا سئواالتي را براي روشن 

هاي غيرتمندانه وجود دارد ولي امكاني براي مصاحبه وجود  ورزيهايي كه زمينه كنشدر موقعيت

 
1. Contextualizing 
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  .ندارد مورد توجه و تاكيد بوده است
ساله  37تا  25مصاحبه با زنان  5ساله و  40تا  20مصاحبه عميق با مردان  25در اين پژوهش 

مبناي . گيري نظري انتخاب شدندها مطابق با اصل نمونهكن شهر تهران صورت گرفت كه نمونهسا
به منظور يافتن . گيري اصل اشباع نظري بوده استداوري درباره تعيين حجم نمونه و توقف نمونه

ها سابقه هگيري گلوله برفي بهره گرفته شده و براي تعدادي از نمونها عمدتاً از استراتژي نمونهنمونه
 .اي كه شرايط نظري الزم را داشته مالك قرار گرفته استشوندهآشنايي و شناخت محقق با مصاحبه

عالوه بر معيار سن، معيارهاي ميزان تحصيالت، وضعيت طبقاتي و اعتقادات مذهبي از جمله 
به منظور  .ر گيردهاي انتخابي مورد توجه قرااند كه سعي شد در تنوع دادن به نمونهمعيارهايي بوده

ها نيز از روش كدگذاري نظري در نظريه مبنايي كه شامل سه مرحله كدگذاري تجزيه و تحليل داده
  .باز، محوري و گزينشي است استفاده شده است

  
  يافته هاي پژوهش - 5

بر . كنيمهاي پژوهش را بر اساس الگوي پارادايمي استراس و كوربين تشريح ميدر اين بخش يافته
دست آمده در مراحل كدگذاري را در ذيل سلسله روابطي به اين الگو بايد مفاهيم و مقوالت به طبق

ي مركزي، زمينه، شرايط اين الگو بياني از شرايط علي، پديده. يك مقوله محوري مرتبط كرد
ي به عقيده استراس و كوربين كه مبدعان الگوي پاردايم. باشدگر، راهبردها و پيامدها ميمداخله

ها را به  ها فكر كرد و آنتوان به طور سيستماتيك درباره دادههستند با استفاده از اين الگو مي
شود اين در حالي است كه استفاده نكردن از اين الگو باعث مي. صورت پيچيده به هم مرتبط نمود

  )100: 1387استراس و كوربين، . (كه نظريه مبنايي فاقد دقت و پيچيدگي الزم باشد
  

  »سازي زنابژه - سازي و خوداضطراب و نگراني مرد از ابژه«: پديده مركزي .1,5
دانند كه با مجموعه اي مياستراس و كوربين پديده مركزي را ايده، فكر محوري، حادثه يا واقعه

استراس و كوربين، ( دهندها به منظور اداره و كنترل آن رخ ميرفتارها ارتباط دارد و استراتژي
هاي يافتن پديده مركزي جنبه اكتشافي دارد و گام نخست در الگودهي به يافته). 101و  97: 1387

اي بود كه به بهترين ها نيز كشف مقولهاولين و مهمترين گام ما در فرايند تحليل داده. پژوهش است
- خودسازي و اضطراب و نگراني مرد از ابژه«. نحو فهم و رفتار كنشگران را از غيرت توضيح دهد

جا كه مفهوم ابژه و ابژگي  از آن. اي بود كه به عنوان پديده مركزي كشف گرديد مقوله» سازي زنابژه
هاي ديگر علوم اجتماعي و فلسفه استفاده شده است، ضرورت دارد كه در ابتدا اين مفاهيم در حوزه
  .مند نماييمرا زمينه

  
ابژگي رابطة شناختي و تعاملي بين سوژه و ابژه ورزي در بحث غيرت و غيرت 1:سازي يا ابژگيابژه

در فرايند . ابژه است» زن«سوژه و » اجتماع مردانه«جا  بر مبناي جنسيت و غريزه است كه در اين
اش تقليل پيدا كرده و بدن او به عنوان مهمترين شاخص جنسيت، بر كل  سازي، زن به جنسيتابژه

 
1.Objectification 
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سازي در فرايند ابژه. گيردماع مردانه و تعامل قرار ميموجوديت او مقدم گشته و موضوع شناخت اجت
هاي زن را نشانه رفته، با آن همچون يك شي جنسي تعامل كرده سوژه با نگاه ابزاري، بدن و زنانگي

كه ابژه كردنِ زن،  نتيجه اين. كندكند و از اين كار آگاهانه يا ناآگاهانه كسب لذت ميو آن را ابژه مي
  .، جنسي، جسماني و شهوانيِ مرد از زن و بدن او استمحصول درك غريزي

زنانه و كشيدن قباي جنسيت بر  پوشي از كليت انساني زن و تقليل او به آلت جنسيچشم
ي است كه مرتباً در زندگي روزمرة بخشي از مردان و اكثريت زنان اتمامي ابعاد وجودي زن، تجربه

اش چيز ديگري نيست و جز ي، زن جز هويت جنسيدر درجات باالي ابژگ. شودجامعه زيست مي
-، يكي از تعبيراتي است كه به خوبي اين درك ابژه»گوشت طعمه«. كاركرد ديگري ندارد» سكس«

مردهاي ما به اون زن كه ممكنه خواهر من هم باشه، به شكل گوشت طعمه «: دهدساز را نشان مي
مثل گوشت طعمه كه از ده تا مرد، ) .. مند دولتساله، متاهل، ليسانس، كار34رضا، (كنند نگاه مي

  »)ساله، متاهل، ليسانس، كارمند دولت29عادل، . (نه تاش دنبال اينه كه او رو مال خودشون كنند
سازي سوژه نه تنها به زن نگاه جنسي و غريزي دارد بلكه به خود نيز از دريچه در فرايند ابژه

در نتيجه ابژه . كندهم بر اساس امر جنسي معنا مينگرد و چيستي خود را جنسيت و غريزه مي
نمي تونيم سر اين ... جنس نريم « :گرددناپذير ميكردن براي او به عنوان يك فعل غريزي اجتناب

چه بخوايم چه . شيمهم بشنويم، تحريك مي» ماده«صداي ... جور مسائل خودمون رو كنترل كنيم 
سازي توان گفت كه ابژهبراين مبنا مي»)س، مجرد، موزيسينساله، دانشجو ليسان21ميالد،. (نخوايم

  . كندماهيت تعاملي فردي است كه بيشتر بر مبناي غريزه جنسي رفتار مي
سازي زن در شش سطح نگاه، كالم، تماس جسمي، رابطه عاطفي، هاي پژوهش ابژهبراساس يافته

پراني، تنه چراني، متلكچشم. هددهاي اجتماعي رخ ميرابطه جنسي و سطح تعامالت يا معاشرت
  .سازي استزدن و تجاوز جنسي از جمله مصاديق ابژه

تلويحاً اشاره به انفعال زن و عامليت مرد در » سازي زنابژه«اگر چه مفهوم  1:سازيابژه -خود
رخداد ابژگي هميشه فرايندي يك سويه . فرايند ابژگي دارد؛ اما اين وضعيت هميشه صادق نيست

زن نيز ممكن است از . ه در آن مرد فعالِ دارايِ عامليت، زنِ منفعلِ فاقد عامليت را ابژه كندنيست ك
اي را بازي كرده و ها و موقعيت خود، عمالً در رخداد ابژگي نقش فعاالنهطريق حاالت، رفتارها، كنش

وقعيت زن در م. ناميممي» سازيابژه_خود«اين حالت را ما . به ابژه شدن خود كمك كند
يابي خويش و همچنين مبناي تعامل با هايي از جنسيت زنانه را مبناي هويتسازي، مؤلفهابژه_خود

كند، به فرايند اش را متجلي ميدهد و با اختيارِ وضعيتي كه هويت جنسياجتماع مردانه قرار مي
در دسترس « هايي مبني برتواند سيگنالسازي ميابژه_وضعيت زن در خود. كندابژگي كمك مي

سازي را به اجتماع مردانه ارسال كند و از اين طريق فرايند ابژگي را تسريع ابژه» تجويز«و » بودن
وقتي يه خانم يه لباس بپوشه كه بدنش پيدا بشه، يه آقا هر قدر هم كه سعي كنه، باالخره «: بخشد

فتار خود دختره طوريه ر) ... ساله، ليسانس، متاهل، مدير شركت خصوصي32عباس، (شه وسوسه مي
ساله، ليسانس، مجرد، 27سبحان، . (دن بهش هر چيزي بگنكه ديگران به خودشون اجازه مي

  »)بيكار
 
1. Self-objectification 
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دهنده اين نيست سازي تعبير شود، نشانابژه_حال هر وضعيت يا حالتي از زن كه به خوداين با
بلكه ممكن است چنين قصد، . آن را اختيار كرده است» به قصد«كه زن آگاهانه و رضايتمندانه و 

بر همين اساس با در . ابژگي تعبير شود_نيت يا رضايتي نداشته باشد، اما ناخواسته وضعيتش به خود
سازي به دو گونه قصدمند ابژه_نظر گرفتن دو عامل آگاهي و تمايل يا عدم آگاهي و تمايل زن، خود

  .شودو غيرقصدمند تقسيم مي
به اين معنا . سازي اموري ذهني هستندابژه_سازي و خودابژه :سازيابژه-سازي و خودادراك ابژه

گرايانه به بيان سازه. كه ممكن است در ذهن يك فرد درك شوند و در ذهن فرد ديگري درك نشوند
هم زن . شودابژگي بيشتر از آنكه در واقعيت به وقوع بپيوندد در ذهن افراد محقق مي_خود - ابژگي

. سازي دارندابژه_سازي و خوداجتماع مردانه به عنوان سوژه دركي شخصي از ابژهبه عنوان ابژه و هم 
كه فرايند ابژگي  تا زماني. حال هيچ يك از اين دو ادراك ربط مستقيمي با مسئله غيرت ندارندبااين

است و ادراكات ملتزم با آن در ذهن اين دو ) سوژه(و اجتماع مردانه ) ابژه(صرفاً رخدادي بين زن 
مسئله غيرت زماني به ميان . شودورزي به بحث باز نميعنصر جريان دارد پاي مقوله غيرت و غيرت

گر فرايندهاي ابژگي است كسب شود كه ادراكات توسط عنصر ديگري كه شاهد و نظارهكشيده مي
اين عنصر سوم مردي است كه زن حاضر در ميدان، منتسب به او، متعلق به او و اصطالحاً . شود

سازي را نيابد و يا احتمال رويداد ابژه_سازي و خودتا زماني كه اين مرد ردي از ابژه. اوست» ناموس«
  .دهدشود روي نميورزي گفته ميها را پيش بيني نكند، احساس يا واكنشي كه غيرت آن

مرد ابژه شدن ناموسش را يك مخاطره  :سازيابژه_سازي و خوداضطراب و نگراني مرد از ابژه
حريم . سازي در حكم تعرض و تهديدي جدي براي ناموس استدر نگاه او ابژه. كندجدي تلقي مي

سازي به معناي تعرض يا ورود غيرقانوني به اين ناموسي براي مرد قلمرويي شخصي است كه ابژه
اي زن براي مرد داشته. سازي در حكم خيانتي به اين قلمرو استابژه_محدوده ممنوعه و خود

مرد كه سايه . شود كه خطر تصاحب او از سوي بيگانه وجود داردبها و انحصاري ارزيابي مي گران
هرگاه . شودكند، دچار اضطراب و نگراني ميتهديد اين خطرات را بر سر خود و ناموسش احساس مي

از اش  شود و هر گاه برداشتآميز قوت بيشتري بگيرد اضطراب و دلهرة او بيشتر ميموقعيت مخاطره
  :يابداش كاسته شده و آرامش ميموقعيت حاكي از افول مخاطره باشد، از اضطراب و نگراني

با نگاهش داره ) ... ساله، ليسانس، مجرد، غريق نجات 23امير،(بينم ها رو مثل خطر مياين نگاه«
گم نكنه مي) ... ساله، دانشجو ليسانس، مجرد، موزيسين21ميالد،(كنه به حريم ناموس من تجاوز مي

هميشه ) ... ساله، ليسانس، مجرد، غريق نجات 23امير،(قصدي داشته باشه؟ نكنه آدم هيزي باشه؟ 
ساله، دانشجوي فوق ليسانس، متاهل، 30احسان،(كنم كه توي همچين شرايطي قرار نگيرمدعا مي

خودش معشوقه ام طوري باشه كه زن براي كه زندگي زناشويي من ترس دارم از اين) ... كارمند دولت
كنه، كجاست، زماني كه سر كاري اين فكر اگه بياد سراغت كه زنت داره چي كار مي. داشته باشه
  .»)ساله، ليسانس، مجرد، بيكار27سبحان، (كني؟ چكار مي

سازي نه تنها ضروري و موجه، كه ابژه_سازي و خوددر ذهنيت مرد مقابله با فرايندهاي ابژه
مرد مراقبت از حريم خانوادگي در مقابل هر نوع تهديد . شوده تلقي ميشرط مردانگي است و وظيف

در نتيجه گاه او غيرت . كند كه در آن نبايد كوتاهي و قصور نشان دادرا تكليفي براي خود قلمداد مي
داند و گاه پا را فراتر نهاده و آن را يك وظيفه و را چيزي جز دفاع و مراقبت از حريم خانواده نمي
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هاي عاطفي و رفتاري ي واكنشتوان مجموعهبر اين مبنا غيرتمندي را مي. فهمدشرعي مي تكليف
  . سازي تعريف كردابژه_سازي و خودناشي از ادراك مصاديق بالفعل و بالقوه ابژه

  
  شرايط علي .2,5
يعني . شوداي منتهي ميكنند كه به وقوع يا رشد پديدهشرايط علي به حوادث يا وقايعي داللت مي

جا سئوال  در اين). 101: 1387استراس و كوربين (همان عوامل تاثيرگذار بر روي رخداد يك پديده
باشد؟ به » غيرتي«داند كه در يك موقعيت بايد حساس، نگران و اين است كه يك مرد چگونه مي

اي مرد معنا سازي را برابژه_سازي و خودپردازيم كه ابژهبيان ديگر در اين بخش به بررسي عللي مي
  .هاي غيرتمندانه دست زدورزيآور كرده كه بايد در قبال آن به كنشو مبدل به تجربياتي اضطراب

  
  تربيت دوره كودكي. 1,2,5

گيرد پسر در خانواده ياد مي. خانواده مهمترين نقش را در فهم فرد از مقوالت مردانگي و زنانگي دارد
او معناي مردانگي و زنانگي را عمدتاً از تعامالت و . ستبه چه معنا» زن بودن«و » مرد بودن«كه 

كند كه رفته درك ميگيرد و رفتهروابط پدر و مادر و بعضاً ساير بزرگترهاي خانه و گاه اقوام ياد مي
كند از مردان خانه به ويژه پدر او كه در همه لحظات تالش مي. بيشتر شبيه پدر خود است تا مادر

هايي و نمايش چه آموزد كه چگونه وارد دنياي مردان شود و با كسب چه اخالقالگوبرداري كند، مي
تالش او براي مرد بودن و تمايز از زنان خود حاكي از . رفتارهايي مرد بودن خود را تثبيت كند

مردانگي او در تقابل با يك . گيري تلقي و برداشتي توامان از زنانگي در ذهن او نيز هستشكل
در نتيجه يك درك پيوسته و منطقي از مردانگي و زنانگي . شودانگي است معنا ميكه زن» ديگري«

  .گيرددر ذهن او شكل مي
كند تا نقش پدر را بازي كند و به همان شكل هاي كودكانه تالش ميپسر همانگونه كه در بازي

با . اشته باشدگيرد كه مرد بايد غيرت دكند، ياد ميفهمد كه مرد گريه نميكه در كودكي خود مي
مردان خانواده » هايغيرتي بازي«ها و گيرد كه حساسيتهاي مستقيم و غيرمستقيم ياد ميآموزش

ترين زنان خانه كه دستهاي پدر شده و در برابر دم را تقليد كند و در هر فرصتي جايگزين نقش
-مردانگي را كسب مي هاي غيرت وبه اين شكل او اولين تجربه. خواهر و گاه مادر است غيرتي شود

زند، تأييد و تشويق هاي مردانگي و غيرتمندي دست مياي كه پسر به اولين تجربهدر هنگامه. كند
-به تعبير هومنز با دريافت پاداش، متقاعد به تكرار عمل خود مي. كنداطرافيان را هم جلب مي

وجودش نهادينه كرده و آن را به  فرايند تقليد، تأييد و تكرار، غيرت را در). 427: 1386ريتزر، (شود
-هاي ديگر زندگيهاي ديگر و در دورهكند كه در موقعيتاي دروني و ملكه ذهني مبدل ميآموخته

  . اش نيز ادامه پيدا كند
سازي و هاي تحريك كننده غيرت و شناخت او از مصاديق ابژهدر نتيجه درك فرد از موقعيت

نوادگي او دارد؛ چرا كه شناخت و رفتار او بازتابي است از سازي وابستگي به تربيت خاابژه_خود
سازي براي او غيرشخصي و ابژه_سازي و خودمصاديق ابژه. اشهاي خانوادگيمشاهدات و آموخته

بايدها و نبايدهاي آموخته شده در حوزه رفتارهاي مردانه و زنانه ابعاد غيرتمندي او را . تقليدي است
تربيت غيرتمندانه فرد به او نشان . هاست كمتر درگير علل يا چرايي آن كند و فرد خودتعيين مي
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چه چيز را نقض رفتار طبيعي و . دهد كه بر روي چه مواردي حساسيت داشته يا نداشته باشدمي
- در مقابل چه رفتاري عكس. هنجارهاي مردانگي بداند و چه چيز را روالي عادي از زندگي روزمره

دهد اين تربيت دورة كودكي به پسر ياد مي. تفاوت باشدمقابل چه رفتاري بيالعمل نشان دهد و در 
گيرد كه چگونه ياد مي» چيزهايي كه از بچگي ديده«كه كي و تا چه حد غيرتي باشد؟ در واقع او با 

  .غيرتي باشد
  

  تعلق مذهبي. 2,2,5
روابط بين دو جنس به ويژه در فرهنگ ايراني مذهب نقش پررنگي در تنظيم قواعد و اصول حاكم بر 

براساس صفاتي مثل عفت، حجاب و » خوب«فرهنگ مذهبي با تعريف زن . كنددر خانواده بازي مي
حيا و با در نظر گرفتن غيرت به عنوان بخشي از اخالق مذهبي مردان و همچنين با وضع قواعد 

رتمندانه فرد صبغه هاي غيسازي به كنشابژه_سازي و خودمحرميت، ضمن تعيين مصاديق ابژه
دين قواعد غيرتمندي را موجه، . كندمذهبي داده و آن را مبدل به وظيفه و تكليف شرعي مي

هاي خانوادگي و مباني شرعي غيرتمندي همچنين پشتوانه نظري تربيت. كندانكارناپذير و تاييد مي
خود را در همين  هاي تربيتيبه سخن ديگر فرد ساير آموزه. اجتماعي در حوزه غيرتمندي است

  .كندهاي مذهبي كسب ميبستر آموزه
در عين حال غيرت مردانه در گفتمان مذهبي بازوي نظارت و كنترل غيررسمي بر تحقق ساير 

مذهب با ابزار غيرت مردانه بر حسن اجراي . قواعد اسالمي مرتبط با تعامالت دو جنس نيز هست
عدم اختالط دو جنس كنترل و نظارت  قواعدي مثل حفظ حجاب و رعايت قاعده محرميت و

هاي مذهبي يا درجه تعلق مذهبي او بندي مرد به آموزه در نتيجه درجه پاي. كندغيرمستقيم مي
هاي ورزيسازي و به كنشابژه_سازي و خودربط مستقيمي با ميزان حساسيت او به مصاديق ابژه

  .غيرتمندانه دارد
  

  تجربه موقعيت سوژگي .3,2,5
هاي مذهبي فرد نقش قابل توجهي در درك بايدها و نبايدهاي تربيت خانوادگي و پايبندياگر چه 

- مي سازيابژه_سازي و خودابژهبا گذر از اين دو كانال مهم به فهم مصاديق غيرتمندي دارد و فرد 
ن دو به بيان ديگر از طريق اي. ها شكل تربيتي، اعتقادي و تقليدي دارند حال هر دو اينرسد، بااين

  .رسدكانال فرد به فهم شخصي از فرايندهاي ابژگي و غيرتمندي نمي
با رشد جسمي پسر و رسيدن به مرحله بلوغ و تكامل غرايز جنسي، درك مستقيم از امر جنسي 

-هاي ابژه تواند عامل به برخي صورتجاست كه فرد خود مي در اين. شودو غريزه براي او مهيا مي
با زيست اين . اي از محتواي آن كسب كندوقعيت سوژگي درك بالواسطهسازي شود و با تجربه م

كند و در چنين شرايطي ديگر تجربه وي به حس و انگيزه مردانه از ابژه كردن زنان آگاهي پيدا مي
در نتيجه به . تفاوت باشدزنان منتسب به خود بيسازي ابژه_سازي و خودابژهتواند نسبت به نمي

در واقع او در صحنه ابژگي گاه . هاي ابژگي باشدزند كه بر هم زننده موقعيتهايي دست ميكنش
جا كه  او از بازي پنهان بين بازيگران اصلي به خوبي آگاه است و آن. بازيگر است و گاه تماشاگر

  .زندگذارد با بازي نقش غيرت صحنه را بر هم ميناموس خودش پا به صحنه مي
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  جامعه ناامن .4,2,5

سازي يك امر كامالً اجتماعي حال ابژهگيرد، بااينفهم يا ادراك ابژگي در ذهن شكل مي اگر چه
- سازي از جمله چشممرد رخداد انواع ابژه. دهدذهنيت جامعه و در واقعيت رخ مياست و در ميان
يگر ربايي، تجاوز، خيانت و بسياري از مخاطرات دپراني، انواع مزاحمت، زورگيري، آدمچراني، متلك

داند آنچه كه ما به آن اجتماعي را به چشم ديده و با گوش خود شنيده و به خوبي درك كرده و مي
او حتي در مقاطعي خود همراه با . ايم صرفاً يك توهم نيستسازي دادهابژه_سازي و خودعنوان ابژه

والت و سازي سهيم شده و دركي عميق و مستقيم از اين مقدر فرايند ابژه» ماي اجتماعي«
ها پيدا كرده و از اين رو آن هنگام كه ناموس خودش پا به عرصه پرمخاطره اجتماع  پيامدهاي آن

ها و فضاها همچون رها در نگاه او حضور زن در برخي موقعيت. شودگذارد نگران ميسرتاپا سوژه مي
و كه از تعامل ا. تواند مضطرب و نگران نباشدهاست و در نتيجه نمياي در ميان گرگكردن بره

داند در كجا به شهواني و جنسي اجتماع با ناموسش بيم دارد و بر اين تصور است كه به خوبي مي
  . دهدشود احساس خطر كرده، واكنش نشان ميچه زني و با چه پوششي چه نگاهي مي

شود كه سوژه در نتيجه غيرت محصول يا به تعبير بهتر ضرورت كاركردي اجتماع ناامني مي
دن در آن نهادينه شده و ادراك اين ناامني كساني را كه حتي در خارج از اين فضاي فرهنگي بو

جا ديگر غيرت تقليد  در اين. كنداند به ضرورت كاربست واكنشهاي غيرتمندانه مجاب ميتربيت شده
اي عملي ههاي دوره كودكي و يا اجراي برنامهصرف از پدر و مردان بزرگتر خانه يا بازتكرار آموخته

. ناپذير به مخاطرات اجتماعي استيك مجموعه از اعتقادات مذهبي نيست؛ بلكه واكنشي اجتناب
  .واكنشي كه شايد فرد خود نام غيرت و غيرتمندي به آن ندهد

  
  گرشرايط مداخله. 3,5

گر يا ميانجي شرايط كلي و ساختاري هستند كه به يك پديده تعلق دارند و بر شرايط مداخله
بخشند و ها را در درون زمينه خاصي سهولت مييعني استراتژي. گذارندها اثر ميگي استراتژيچگون
در پژوهش ما شرايط ). 104، 97: 1387استراس و كوربين (كنند ها را محدود و مقيد مي يا آن

بر  سازي در موقعيت و همچنينابژه_سازي و خودگر عواملي هستند كه بر ادراك مرد از ابژهمداخله
- در ادامه به تشريح اين عوامل مي. گذاردهايش تأثير ميورزيصورت و شدت اضطراب او و كنش

  .پردازيم
  

  منطق استيصال -منطق قدرت . 1,3,5
 كالنتون،( داندمي» توازن قدرت بين زوجينعدم«گوردون كالنتون كليد فهم حسادت جنسي را 

ي عاشقانه قدرت در ميان افرادي كه در يك رابطه او با طراحي مقياسي براي ارزيابي). 420: 2006
رسد كه هر چه عدم توازنِ قدرت بين يك زوج بيشتر هستند به اين نتيجه مي –دوستي يا ازدواج  -

سطح باشد شود و به طور عكس هر چه قدرت طرفين همباشد، حسادت جنسي نيز بيشترمي
گيرد كوس بين قدرت و حسادت در نظر ميبه بيان ديگر او يك رابطه مع. يابدحسادت كاهش مي

جا كه در اين دست به عقيده كالنتون از آن. كه فردي كه قدرت كمتري دارد، حسادتش بيشتر است
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  ).همان(دهند روابط معموالً زنان قدرت كمتري دارند، در نتيجه حسادت بيشتري را نشان مي
غربي معتبر ارزيابي شود، اما حتي تواند در جوامع نظريه كالنتون در بحث حسادت جنسي مي

توان گفت كه نتايج وي را به جامعه ايراني و به بدون پژوهش علمي و با اتكا به تجربه زيسته مي
و همچنين » قدرت«حال توجه ويژه كالنتون به بااين. توان تعميم دادنمي» غيرت ناموسي«بحث 

بدل به مفاهيم حساسيت برانگيز كرد كه اين مفاهيم را در پژوهش ما م» استيصال«بديل آن يعني 
  .الزم بود در فرايند تحقيق مورد توجه ويژه واقع شود

هاي پژوهش درك مرد از ميزان قدرتش در كنترل موقعيت بر شكل و شدت براساس يافته
-كنترل ابژه«:سويه نخست. دو سويه اصلي دارد» كنترلِ موقعيت«اين . هاي او موثر استورزيغيرت

هر چه مرد توانايي اعمال . است» سازي زنابژه_كنترل خود«و سويه دوم آن » تماع مردانهسازي اج
هاي غيرتمندانه قدرت و عامليت بيشتري نسبت به ناموس خود و اجتماع مردانه داشته باشد، كنش

در نقطه مقابل احساس ضعف و درماندگي او را وادار به . كنداو شدت و تنوع بيشتري پيدا مي
خيلي برام سخت و دردناك بود و كاري هم « :كند، تحمل و كنار آمدن با موقعيت ميپذيرش

چون من غالب اين رابطه . مجبور به پذيرش اين قضيه بودم. كه بپذيريم جز اين. نتونستم بكنم
حسن، (» .ولي من نتونستم. اگر غالب باشي ممكنه يه تصميماتي بگيري يا حركتي بكني. نبودم

  )س، مجرد، مديرآموزشگاهساله، ليسان24
ورزي به احساس ناتواني يا درماندگي در مواجهه با اجتماع يا كنترل زن و تاثير آن در غيرت

شوندگان مورد تاكيد قرار گرفت، به نحوي كه نشان از قاعده رفتاري مهمي كرات از سوي مصاحبه
در منطق استيصال مرد . كرديم بنديمقوله» منطق استيصال«اين قاعده رفتاري را ما با عنوان . بود

يا توانايي ) سازيابژه_كنترل خود(خود » ناموس«كند كه توانايي اعمال قدرت به احساس مي
قدرت و گر بيمرد در اين حالت خود را نظاره. را ندارد) سازيكنترل ابژه(مواجهه با اجتماع مردانه 

و جز پذيرش موقعيت و تحمل راه ديگري ورزي كند تواند غيرتكند كه نمياي احساس ميدرمانده
  :ندارد
اگه دختر رو بذاري توي قوطي كبريت، بعد بكنيش توي شيشه مربا خوري، بعد بكنيش توي «

ساله، دانشجوي 23محمد،. (دهحلبي، بعد بكني تو كارتون، از همون جا كار خودش رو انجام مي
ساله، ليسانس، 24شهرام، (ي جلوشو بگيري تونقاعدة كلي اينه كه نمي) ... ليسانس، مجرد، دانشجو

سبحان، (افته اگه بخواد با كس ديگه هم بره تو هركاريش كني اين اتفاق مي) ... راننده آژانس
اگه من پليس بازي . اگر قراره خيانت كنه اون اتفاقه مي افته) ساله، ليسانس، مجرد، بيكار27

من )... ه، ليسانس، متاهل، كارمند بخش خصوصيسال40سهيل،. (دربيارم و كنكاش كنم، فايده نداره
تو اين كار . تونم به ناموس خودم بگم تو اين طوري باشنمي. تونم خيلي چيزها رو كنترل كنمنمي

خودم رو در اون حد )... ساله، دانشجو ليسانس، مجرد، موزيسين21ميالد،. (اون كار رو نكن. رو بكن
ساله، دانشجوي فوق ليسانس، متاهل، كارمند 30احسان، . (بينم كه جلوي همه بايستمقدرتمند نمي

تونم خواهرم رو، زنم رو زندوني كنم كه تونم جلوي نگاه بقيه رو بگيرم؟ يا مگه ميمگه مي) ... دولت
  »)ساله، متاهل، ليسانس، كارمند دولت34رضا، (بقيه نگاهشون نكنن؟ 

شود كه وي با اميدي كند اما باعث ميمنطق استيصال اگرچه ممكن است فرد را دچار يأس و نا
در مقابل هنگامي كه مرد خود را داراي قدرت . گري بيشتري كنش نشان دهدعقالنيت و محاسبه
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كند مواجهه و تقابل يا درگيري او هم با اجتماع و هم با زن شديدتر عامليت بااليي احساس مي
دهد و در مقابل منطق قدرت وي سوق مي هاي مدارامنطق استيصال فرد را به استراتژي. خواهد بود

  .شودهاي پيشگيرانه يا تقابلي رهنمون ميرا به سوي استراتژي
  

  اجتهادي -خود. 2,3,5
كنشگر اگرچه با فرهنگ رسمي جامعه و قواعد ديني مرتبط با روابط زن و مرد و اصول حاكم بر 

داند، اما اين غيرتي را به خوبي مي نحوه حضور اجتماعي زنان آشنا است و انتظارات اجتماعي از مرد
به معناي آن نيست كه به صورت مكانيكي مطابق همه آن چيزهايي كه به او آموخته شده عمل 

سازي زند و مصاديق ابژهمياو در هر جا كه بخواهد دست به ارزيابي و تفسير مجدد از موقعيت . كند
ها ت اين سئوال را كه بارها و بارها در مصاحبهكند و به سرعبررسي مي سازي را دوبارهابژه -و خود

  »چه ايرادي دارد؟«: كندتكرار شده مطرح مي
دوست منم به اون دست بده؟  چه ايرادي دارهده، وقتي دوست دختر ديگران به من دست مي«

چه اشكالي گم كنم مياالن كه عقالني نگاه مي)  ساله، دانشجو ليسانس، مجرد، موزيسين21ميالد،(
و با ديدي كه االن دارم،  با فكر خودماالن ) ... ساله، ليسانس، مجرد، غريق نجات23امير،(اره؟د

من اگه به )... ساله، ديپلم، مجرد، واردكننده كاال28اميد، . (كنهها ناراحتم نمي هيچكدوم از اين
-اال هر كي ميلباس كامالً باز هم بپوشه؟ ح چه عيبي دارهگم كه خانومم اطمينان داشته باشم، مي

اما از ديد . اگه بخواييم با ديد دين بريم جلو همش مشكل داره. تصميمش با خودمه... خواد نگاه كنه
  »)ساله، دانشجو ليسانس، مجرد، موزيسين21 ميالد،( چه عيبي داره؟گم نه خودم مي

. اين سئوال گام نخست كنشگران براي عبور از هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي است
دهد انتظاري كه دين و سنت از او دارد را به چالش كشيده، كنشگر با پاسخي كه به اين سئوال مي
  :گوييممي خوداجتهادياين فرايندي است كه ما به آن . كندكنار گذاشته و به سليقه خود عمل مي

نطوري ولي االن اصال اي. من يه زماني معتقد بودم حجاب زن چادر بايد باشه و نه چيز ديگه«
گه اين درست درسته كه احكام شرعي مي) ساله، ليسانس، متاهل، كارمند دولت34رضا، . (نيست
ساله، دانشجوي فوق ليسانس، متاهل، 30احسان، (ولي من خودم با اين قضيه كنار اومدم. نيست

كنند كنم حجاب رو الزم باشه كه اينطور كه سفت و سخت تعريف ميمن فكر نمي) كارمند دولت
  »)ساله، ليسانس، متاهل، مدير شركت خصوصي32عباس، . (عايت كنير

دهد و بيشتر مدارتر باشد كمتر به خود اجازه خوداجتهادي در امر ديني ميهر چه مرد دين
  :كندمطابق با قواعد و رفتارهاي موردپسند عرف و سنت رفتار مي

، از يك حدودي كه شرع ورزه، از يك امر، از يك حد دينيكسي كه در نگاه من غيرت مي«
دينه كه به . كنم كه از چي دفاع كنممن خودم تعيين نمي] كنهدفاع مي[مقدس براش جاري كرده 

ساله، فوق ليسانس، مجرد، 28مصطفي، . (فقط من يه پاسدارم. گه كه از چي دفاع كنممن مي
  »)دانشجو

غيرتمندي از جمله مواردي است قاعده محرميت به عنوان مهمترين قاعده در روابط زن و مرد و 
مردان با خوداجتهادي در مسئله . شودكه به طور مستقيم موضوع خوداجتهادي كنشگران واقع مي

  :كنندبرند و گاه برخي از افراد را از قاعده محرميت مستثنا ميمحرميت گاه كليت آن را زير سئوال مي
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. من اين رو از ريشه قبول ندارم. ريممحرم و نامحرم ندا. من محرميت رو اصالً قبول ندارم«
از بيخ باهاش مسئله . كالً اين قضايا برام زير سئواله) ساله، ديپلم، مجرد، وارد كننده كاال28اميد،(

من ) .... ساله، ليسانس، متاهل، كارمند بخش خصوصي40سهيل،. (منطقش رو اصالً قبول ندارم. دارم
. ولي با باقي مردها مشكل دارم. ما با برادرم باشه، نها. با دست دادن زنم با نامحرم مشكل دارم

اي با كسايي كه من خودم بهشون اطمينان دارم مسئله) ساله، متاهل، ليسانس، فرهنگي29عادل، (
ولي . مثل پسرعمه، پسرعمو، هيچ مشكلي نداره. كسايي كه براي خانومم مثل برادر مي مونن. نداره

  »)ه، دانشجوي فوق ليسانس، متاهل، كارمند دولتسال30احسان، . (شمبقيه اذيت مي
  

  بددلي –ديالكتيك اعتماد. 3,3,5
گري است كه صرفنظر از اعتماد و اطمينان يا بددلي و شكاكيت مرد از جمله مهمترين عوامل مداخله

هايش ورزيهاي غيرتمندانه بر ميزان اضطراب و نگراني او و شدت و شكل كنشابعاد كلي حساسيت
هر چه كه . جا يك عامل ارتباطي بين زن و مرد است مسئله اطمينان و اعتماد در اين. تاثيرگذار است

ورزي ناموس خود اعتماد و اطمينان بيشتري داشته باشد، ميزان نگراني و مرد نسبت به وفاداري و عفت
ها و از نگرانيدرجه باالي اعتماد و اطمينان مرد در واقع بخش بزرگي . يابدتشويش او كاهش مي

  :كندمند است، رفع ميسازي نيتابژه_هاي غيرتمندانه را كه معطوف به مسئله خوداضطراب
ساله، ديپلم، مجرد، وارد 28اميد، . (اعتماد به تعهد زن از نظر من از هر چيز ديگه اي مهمتره«

مينان داشته باشم قبول اگه اط. همه چيز بستگي به اطميناني داره كه من به اون دارم)... كننده كاال
ساله، دانشجو 21ميالد،(چون اطمينان دارم . حتي توي پادگان. كنم هر جايي خواست برهمي

اگه ... كنه يا نه؟ واسم اين مهمه كه آيا زنم يا دوستم بهم خيانت مي) ... ليسانس، مجرد، موزيسين
من واسم مهمه كه ببينم . بپوشهخواد به خانومم اطمينان داشته باشم، چه عيبي داره هر لباسي مي

. رهاي نميفكرش به سمت فرد ديگه. كنهبه من خيانت نمي. مونهبا من مي. كنهاون چه كاري مي
چون شخصيت . به زنم خيلي اطمينان دارم) ... ساله، دانشجوي ليسانس، مجرد، دانشجو23محمد،(

يكي از ... ه خيلي خوشم مياد كنه كيعني طوري با آقايون سرسنگين برخورد مي. محكمي داره
احسان، (براي همين اصال حساسيت ندارم. عواملي كه روي انتخابم تأثير بسزايي داشت، همين بود

  »)ساله، دانشجوي فوق ليسانس، متاهل، كارمند دولت30
تواند غيرت ها به شدت افزوده و ميدر نقطه مقابل عدم اطمينان، شك و بددلي بر ميزان نگراني

تو فرهنگ ما به مردي ميگن غيرتي كه به همه چيز « :وضعيت افراطي يا پارانويا مبدل كندرا به 
سميه، . (كه بگن آدم شكاكيه ميگن غيرتيه به جاي اين. يعني يك مرد شكاك و بددل. شك داره

  »)ساله، دانشجوي فوق ليسانس، متاهل، دبير29
گردد بدون دچار بددلي و شكاكيت ميشود يا چرا فرد كه حس اطمينان چگونه حاصل مي اين

ها  شك به عوامل متعددي ارتباط دارد كه در تجربه زيسته هر فردي متفاوت است و كشف همه آن
حال به هر شكلي كه فرد به اين اطمينان برسد در واقع بخش بااين. كندپژوهشي ديگر را طلب مي

  .تهاي خود را برطرف كرده اساي از مخاطرات و نگرانيعمده
  
  



  2شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

142 

 

  دغدغه آبرو. 4,3,5
اي از هنجارهاي رسمي و غيررسمي است كه فرد هر اجتماع بزرگ يا كوچك داراي مجموعه

. باشدها مي براي پيوند زدن خود با آن اجتماع و تثبيت موقعيت خود موظف به رعايت آن
با برهم  هايي كه هر جامعه براي جلوگيري و مقابلهها و مجازاتهاي اجرايي، تشويقپشتوانه

ميزان تعلق فرد . شودبيند تضمين بقاي هنجارهاي اجتماع تلقي ميخوردن هنجارها تدارك مي
بندي  ها درجه پايبه اجتماع و ميزان تعهدي كه اجتماع بر حفظ هنجارها دارد و شدت مجازات

ها وارد بندي فرد به رعايت هنجار فشاري كه اجتماع براي پاي. كندفرد به هنجارها را تعيين مي
اي هاي پيچيدهرغم ميل دروني به كنشتواند فرد را بهكند، گاه چنان سنگين است كه ميمي

و اعتبار و » آبرو«مهمترين پاداش جامعه سنتي در ازاي رعايت قواعد اجتماعي . وادار كند
هر چه اجتماع كوچكتر . است» آبروييبي«قدرتمندترين ابزار براي مجازات ناقضان هنجارها 

كند و در باشد و درجه آشنايي فرد با محيط پيرامون بيشتر باشد آبرو اهميت بيشتري پيدا مي
  :شودتر مينتيجه بي آبرويي نيز سنگين

بر خالف اون عمل كنم خودم بيشتر از . تونم نسبت به عرف جامعه كجرفتاري كنممن نمي«
ساله، دانشجوي  31رحيم، ( .شماگر درست عمل نكنم بي احترام مي... همه آسيب مي بينم 

حاال چه خانواده چه دوست چه فاميل چه  - محيط اطراف ) ليسانس، مجرد، پخش مواد غذايي
خيلي ... كنه كه اينجوري باشي برات تعيين مي. كنهيه چيزهايي رو بهت تحميل مي - اجتماع 

  »)ساله، ليسانس، مجرد، بيكار27سبحان، . (سخته كه بر خالف محيط عمل كني
ورزي مردان گر بسيار مهمي است كه بر نحوه كنشدر موضوغ غيرت نيز آبرو عامل مداخله

هاي سنتي خانواده، اقوام، آشنايان و اجتماع محل زندگي، فشار در محيط. گذاردتاثير مي
شيوه رفتار و پوشش زنان و ابعاد غيرتمندي . كنندهنجاري اجتماع سنتي را بر فرد تحميل مي

اين امور زير فشار هنجاري اجتماع . ه روابط زن و مرد از جمله اين امور هستندمردان و نحو
در . دهندها را شكل مي پيرامون قرار داشته و افراد در پاسخ به مطالبات فرهنگ سنتي آن

بيند و اجتماع سنتي فرد حاالت، رفتار و هستي خود را در معرض قضاوت مداوم ديگران مي
زندگي در ويترين تماشاي . ت ديگران ضريب اهميت بااليي دهدمجبور است كه به قضاو

كند و بنابراين فرد آگاهانه يا ناآگاهانه، سايرين، ضرورت جلب توجه ديگران را بديهي مي
  :كندخواسته يا ناخواسته رفتار خود را با خواست و اراده بيروني تنظيم مي

رفت نبال دختر ديگران ميتو شهر كوچكي كه من توش بزرگ شدم مجازات كسي كه د«
اونجا تعصبات شديدي نسبت به مسئله ناموس داشتند . كشتنشبايد مي. بطور عمومي مرگ بود

پوشش رسمي . بدون استثنا. پوشيدندها چادر مي تو اون منطقه به طور معمول همه زن... 
  »)ساله، فوق ليسانس، متاهل، توليد كننده 32صادق، . (منطقه چادر بود

رود اعتبار و آبروي ني كه زندگي روزمره فرد همنوا با اصول و قواعد اجتماعي پيش ميتا زما
هاي دهد مجازاتشود و تنها زماني كه از خطوط قرمز اجتماع گذري رخ ميفرد حفظ مي

براي مرد از » غيرتبي«براي زن و صفت » عفتبي«و » خراب«صفات . شودسنگين شروع مي
رضا، .  (اگر اين كار رو بكنم ده تا انگ به خودم و خانوادم مي خوره«: هاستجمله اين مجازات

ساله،  21ميالد،. (حرف مردم براي هممون مهمه)ساله، متاهل، ليسانس، كارمند دولت 34
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  »)دانشجو ليسانس، مجرد، موزيسين
هايي است كه براي دغدغه غيرت در اين فضا به طور عمده به منظور پيشگيري از مجازات

شود و همچنين واكنشي است براي احيا و بازيابي آبروي از دست و زن در نظر گرفته ميمرد 
هايي است كه موضوع ابژگي به صورت مخفي رخ داده و شاهد اين حقيقت موقعيت. رفته

به بيان ديگر در وضعيتي كه عموم از مسئله مورد نظر آگاهي پيدا . اندديگران از آن مطلع نشده
  .شودهاي غيرتمندانه بسيار متفاوت مي ورزيشكل كنش اند شدت ونكرده
اما به . كه يك كم از بدنش معلومه يا اين. حجاب باشهبراي خودم مهم نبود كه زنم بي«

. پسندند كه زن من لباس باز بپوشهخانواده من نمي... داداشت، به بابات، به مادرت چي بگي؟ 
كنم لباس ا به زنم بي احترامي نكنن مجبورش ميكه اونا پشت سرم حرفي نزنن، ي خاطر اين به

  »)ساله، ليسانس، مجرد، بيكار 27سبحان، . (بهتر بپوشه
با ورود مدرنيسم و گسترش شهرها و توسعه فرديت شهروندان و ناشناختگي فزاينده در 

هاي پيرامون، به نظر مي رسد دغدغه آبرو و فشار هنجاري ناشي از آن كمرنگ شده و محيط
هاي خود ورزيشود و فرد عامليت بيشتري در كنشبه روز از شدت اهميت آن كاسته ميروز 

بان قهار رفتارهاي روزمره افراد با اين حال گسست از اجتماع بزرگ سنتي كه ديده. كندپيدا مي
بوده است، به معناي رهاشدگي مطلق فرد در غريبگي جامعه نيست، بلكه در كنار آن گسست، 

شود كه هر يك هاي متعدد و متكثر ايجاد ميدد جديدي با اجتماعات و گروهپيوندهاي متع
واجد قواعد هنجاري مربوط به خود و در نتيجه فشارهاي هنجاري متفاوتي هستند و انواع 

در اين وضعيت ماهيت آبرو نيز چندگانه و سيال گشته و . كندخاص رفتار را به افراد تحميل مي
  .شودنا نميدر همه جا به يك شيوه مع

در اين فضاي جديد كه فرد با احساس بيگانگي در جمع و رهاشدگي از سنت با آزادي و 
غيرت ديگر همچون گذشته داغ نيست و قدرت مجازات كند انگ بيورزي ميفراغ بال كنش

امل «يا » امل«شود كه صفت آبرويي مطرح ميدر اين فضاي جديد گاه نوع ديگر بي. ندارد
هاي فرد را به سخره گرفته ورزياين مجازات جديد غيرت. كشدآن را به دوش مي وظيفه» مĤبي

آبرويي كنشگر اين فضاي جديد هم براي فرار از داغ بي. كندآبرو ميو از اين طريق او را بي
  :دهدشكل رفتاري خود و ناموس خود را تغيير مي

- گم روسري نميمي. اشهرم دوست دارم زن منم خوشگل بوقتي تو مهموني دوستام مي«
دوني اگه اين كار رو نكني، تو اون مي. گيرم باهام برقصهخودم دستش رو مي. خواد بپوشي

  »)ساله، فوق ليسانس، متاهل، كارمند 28فرشاد، . (امل بازيه. جمع يك كم ضايع هست
در زندگي روزمره براي فرد ) چه سنتي و چه مدرن(اين حال وقتي قضاوت ديگران  با

دهد فرد با واكاوي دقيقتر و بيشتر تمايالت خود مطابق پسند خود اهميت خود را از دست مي
با افول . شودگر آبرو كمتر ميدر اين شرايط ميزان تاثيرگذاري عامل مداخله. كندرفتار مي

شود و از شكل نمايشي خود خارج ورزي فرد بيشتر منوط به عوامل ديگر ميمعناي آبرو غيرت
  .شودمي
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  اسطوره مرد غيرتي. 5,3,5
ورزي مردان حاكي از برداشتي است اسطوره مرد غيرتي به عنوان يكي از عوامل دخيل در غيرت

در فهم عامه مردان، زنان خود طالب غيرتمندي . كه مرد از تصوير غيرت در ذهنيت زنان دارد
غيرتي «زنان . غيرتي متنفرندپسندند و از بيها مردان با غيرت را بيشتر مي آن. مردان هستند

عالقگي ورزي را نشانه بيكنند و عدم غيرتي عشق و عالقه تفسير ميهاي مردان را نشانه»بازي
  :محبتيو بي

كه حس كنند براي تو  اين. دوست دارن برات مهم باشن. دخترها دوست ندارن بي تفاوت باشي«
اگه حساسيت نشون ندي طرف مقابلت ... ) ساله، ليسانس، مجرد، غريق نجات 23امير،. (مهمند

) ساله، ليسانس، مجرد، بيكار 27سبحان، . (غيرت نداري. كنه كه تعصب ندارياين تعبير رو مي
به خاطر انتظاري كه داشت دوست داشتم يك جوري باشم كه بگه اين چقدر خوبه، چقدر ... 

  »)ساله، ليسانس، راننده آژانس 24شهرام، (غيرت داره 
عيار دست بزند كه شود كه مرد در صحنه غيرت به يك نمايش تماماشت باعث مياين برد
سازي انگيزه اصلي آن باشد، صرف نمايش غيرت ابژه_سازي يا خودكه برخورد باابژه بيشتر از آن

بررسي اسطوره مرد غيرتي در زنان نيازمند پژوهشي جامع و . براي ناموسش انگيزه آن است
هاي معدودي كه به همين دليل حال مصاحبهت آماري زنان است، باايناختصاصي بر روي جمعي

  :كنددر اينجا با زنان انجام شد، درستي اين برداشت را تاييد مي
غيرته يه مردي كه بي... خيال باشه مرد نبايد خيلي بي. غيرت داشتن براي مرد الزمه«

. خودم اين رو نمي پسندممن . يعني ناموسش براش مهم نيست. كنهاحساس مسئوليت نمي
. دختر خوشش مياد طرف مقابلش غيرتي باشه)... ساله، دانشجوي فوق، متاهل، دبير 29سميه، (

براش مهمه كه چي كار كنم چي كار . امكنه كه من واسه طرف مقابل مهمچون احساس مي
منو  )ساله، دانشجوي ليسانس، مجرد، بيكار25شكوفه، . (من خودم خوشم مياد. ... نكنم

 35سپيده، . (ال اينه كه اين جور چيزها رو در نظر بگيرهغيرت يه مرد ايده... كنه خوشحال مي
وقتي من هركاري كنم هر جا برم، هر چي بپوشم، ) ساله، ليسانس، متأهل، مدير روابط عمومي

ت ها هم از حماي ترين زن حتي قوي... رگ گم سيب زميني بياصال اهميت نده، اين رو من مي
كنن كه براشون ارزش فكر مي. يعني دوست دارند كه حامي داشته باشند. برندشدن لذت مي

  »)ساله، ديپلم، متأهل، فيلمبردار 37سحر،. (داره
  

  هااستراتژي. 4,5
هايي را مرد براي كنترل و اداره موقعيت ابژگي و رفع نگراني و تشويش ناشي از آن، استراتژي

توان هاي اصلي آن را ميحال شكلاين ها بسيار متنوع هستند؛ بااستراتژياين . كنداتخاذ مي
  :بندي كرددر قالب سه دسته كلي تقسيم

هاي پيشگيرانه راهبردهايي هستند كه مرد با استراتژي :هاي پيشگيرانهاستراتژي) الف
يا احتمال رخداد  سازي جلوگيري كند وابژه - سازي و خودكند از بروز ابژهها تالش مي اتخاذ آن

كند او تالش مي. در اينجا اضطراب و نگراني مرد معطوف به آينده است. آن را به حداقل برساند
تر هاي جديآميز كه ضرورت واكنشاز اين طريق از قرار گرفتن ناموس خود در موقعيت تحريك
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است؛ به » ناموس«ها عمدتاً به سوي گيري اين استراتژيجهت. كند، پيشگيري كندرا ايجاب مي
هاي قصدمند و غيرقصدمند زمينه رخداد ابژگي_كند با رفع خوداين معنا كه مرد تالش مي

برد مخاطره هاي پيشگيرانه را بكار ميدر نگاه مردي كه استراتژي. سازي را از ميان ببردابژه
» يرون را با خودب«ابژگي واقعيتي بيروني و غيرقابل تغيير است كه براي مواجهه با آن بايد نه 

  .تنظيم كرد» خود را با بيرون«كه 
كنترل و نظارت بر پوشش زن در حوزه عمومي و نيمه خصوصي، كنترل رفت و آمدها و 

هاي مختلط و ممانعت از حضور انفرادي زن روابط زن، خودداري از حضور در مجالس و مهماني
فضاهاي پرازدحام و شلوغ يا فضاهاي  در اين فضاها، ممانعت از ترددهاي زن در اجتماع بويژه در

و » خودي«نامطمئن و غريب، ممانعت از اشتغال يا تحصيل زن، حشرونشر با افراد همسنخ و 
ها، درنظرگرفتن مالحظات غيرتمندانه در زمان همسرگزيني و خودداري از معاشرت با غيرخودي

عات به منظور دوري از تمايز و ها و همرنگي با اجتماازدواج با فرد همسان، همگرايي با موقعيت
  .باشدمي از مصاديق اين استراتژي... 

هايي كه مرد در مواجهه مستقيم با به آن دسته از واكنش :هاي تقابلياستراتژي) ب
ها برخورد كرده،  دهد تا از اين طريق با آنسازي از خود نشان ميابژه_سازي و خودمصاديق ابژه

گيري جهت. شودهاي تقابلي گفته ميها را مجازات كند، استراتژي آنها را رفع و يا عامالن  آن
سازي عمدتاً به سوي عامل آن و در صورت ها در صورت مواجهه با مسئله ابژهاين استراتژي

هاي تقابلي شديدترين نوع استراتژي. سازي، متوجه زن استابژه_برخورد با مسئله خود
جه بااليي از عامليت مرد را هم نسبت به زن و هم نسبت هاي غيرتمندانه است كه دراستراتژي

  . دهدبه اجتماع مردانه نشان مي
هاي بسيار متنوع سازي در شكلابژه_سازي و خودالعمل لفظي در مقابل مصاديق ابژهعكس

تذكر، اعتراض، خواهش و پيشنهاد، مشاجره، نزاع و درگيرهاي فيزيكي، قتل ناموسي، طالق و 
در نگاه عمومي . هاي تقابلي استستي يا نامزدي و مهاجرت از جمله واكنشقطع رابطه دو

  .شودهاي پيشگيرانه و تقابلي سنجيده ميغيرتمندي مرد با استراتژي
جاي اتخاذ  سازي گاه مرد بهابژه_سازي و خوددر موقعيت ابژه :هاي مدارااستراتژي) ج
  هاي تقابلي با چشم پوشي و كنارآمدن با مسئله از هرگونه برخورد تقابلي خودداري  واكنش

در اين وضعيت مرد . شودهاي مدارا گفته ميها، استراتژيبه اين دسته از واكنش. كندمي
با . شوديت نيز ميمخاطرات را ادراك كرده و حتي نسبت به آن دچار تشويش، ناراحتي و عصبان

اين حال به داليلي از جمله ترس، ضعف، عدم اعتماد به نفس يا حفظ آبرو از نشان دادن 
مرد در هنگام اتخاذ اين رويكردها عامليت ضعيفي داشته و . كندالعمل تقابلي اجتناب ميعكس

ت و هاي مدارا نيز معطوف به خود مرد اسگيري استراتژيجهت. كندقدرتي مياحساس بي
  .گيري به سمت زن يا اجتماع مردانه ندارد تظاهر بيروني چشم

در مكانيزم . ها هستندمكانيزم غفلت، مكانيزم معامله و خودخوري از جمله اين استراتژي
- زند تا وانمود كند وضعيتي كه رخداد ابژهغفلت مرد آگاهانه و به عمد خود را به جهالت مي

- وي از اين طريق دشواري. آورده نديده و درك نكرده است وجود سازي را بهابژه_سازي و خود
در مكانيزم معامله فرد همزمان كه خود و . كندورزي تقابلي را براي خود رفع ميهاي كنش
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سازي بيند، ناموس مرد مقابل را نيز در معرض ابژهسازي ميناموسش را در معرض مخاطرات ابژه
مخاطره دوسويه، وي را به نوعي معامله پنهاني كند و در نتيجه درك اين خود احساس مي

- كند كه نسبت به رفتارها يا حاالتي كه در هر موقعيت ديگري برايش حساسيتمتقاعد مي
خودخوري و تحمل نيز حكايت از موقعيت دشواري دارد كه مرد . برانگيز است تسامح نشان دهد

رغم ميل خود به پذيرش جرآوري بهانديشي زفاقد عامليت راهي جز تحمل نداشته و با مصلحت
هاي هاي پيشگيرانه و تقابلي فهم عامه بكار بستن واكنشدر مقابل كنش. دهدموقعيت تن مي

  .كندغيرتي تفسير ميمدارا را به نوعي بي
  

  زمينه. 5,5
ها در بستر آن براي دانند كه استراتژياستراس و كوربين زمينه را سلسله شرايط خاصي مي

به سخن ديگر ). 102: 1387استراس و كوربين، (كنند كنترل و پاسخ به پديده ظهور مياداره، 
هاي پژوهش، براساس يافته. در طول يك بعد است زمينه محل حوادث، يا وقايع مرتبط با پديده

مثالً . سازي با سطوح ديگر يكسان نيستدرجه اضطراب و نگراني مرد در مقابل يك سطح ابژه
با . سازي در سطح نگاه و كالم متفاوت استسازي جنسي با ابژهد در مقابل ابژهشدت واكنش مر

توان ادعا كرد كه مثالً هر به عبارت ديگر نمي. سازي مدرج يا خطي نيستنداين حال سطوح ابژه
رويم درجه اضطراب و نگراني و همچنين چه از سطح نگاه به سطح روابط جنسي پيش مي

گاه يك سطح از تماس جسمي براي مرد . شودبيشتر يا كمتر ميهاي فرد ورزيشدت كنش
سازي كه افراد در مقابل يك سطح ابژه نكته ديگر اين. شودتر از يك نگاه ابژه ميقابل پذيرش

- مردان در موقعيت. دهندالعمل واحدي را نشان نميهميشه به يك ميزان حساسيت يا عكس
  .دهندن ميهاي متفاوتي نشاالعملهاي مختلف، عكس

كند، ورزي او را تنظيم ميآنچه كه ميزان نگراني و اضطراب مرد و همچنين شدت كنش
. آميز بودن موقعيت استسازي و ميزان مخاطرهادراك وي از معاني رفتارها، وجود مصاديق ابژه

 - 1:اين سه عامل عبارتند از. كندسه عامل اصلي ماهيت ادراك مرد از موقعيت را معين مي
بسته به ادراكي كه مرد . وضعيت زن - 3وضعيت اجتماع مردانه و  - 2عيت فضاي تعاملوض

هاي او ورزيكند، زمينة  منحصر به فردي براي كنشنسبت به وضعيت اين سه عامل كسب مي
به ) سازيابژه_خود(سازي اين به معناي آن است كه رخداد يكي از سطوح ابژه. گيردشكل مي

تمندانه كافي نيست، بلكه موقعيت زن، موقعيت اجتماع واكنش غير تنهايي براي بروز يك
دهد و ارزيابي كه مرد از موقعيت اين سه سازي در آن رخ ميهاي مكاني كه ابژهمردانه و ويژگي

  .ها موثر استدهي به كنشعامل دارد در شكل
  

  وضعيت فضا يا مكان تعامل. 1,5,5
آن حاضر باشند و تعامالت بين خود را شكل دهند مكان صرفاً محلي فيزيكي كه افراد در 

هاي معنايي مختلفي است كه بر نحوه ادراك فرد از موقعيت و شكل  بلكه واجد داللت. نيست
هاي  هاي فضا يعني ويژگي ها به دو دسته از ويژگي اين داللت. گذاردهاي او تأثير ميكنش

يژگيهاي هنجاري قواعد و اصول رسمي منظور از و. هاي ساختاري مرتبط است هنجاري و ويژگي
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فرد با پذيرش . كنداي است كه رفتار نرمال در فضا را تعريف مييا غيررسمي، نوشته يا نانوشته
و پيروي آگاهانه يا ناآگاهانه از اين قواعد، مطابق با هنجارهاي حاكم بر فضا رفتار كرده و از 

هاي آن با هنجارهاي رسمي و عمومي هيچ موقتي بودن فضا و تضاد هنجار. كندتمايز دوري مي
  . يك مانعي كامل بر تاثيرپذيري مرد از فضا نيست

هاي نمونه بارز چنين تأثيرپذيري پوشش زنان در داخل يا خارج كشور و ميزان حساسيت
هاي ما حاكي از افول شديد اضطراب و نگراني مرد از ابژگي مصاحبه. مردان در اين دو فضا است

به نحوي كه منجر به پذيرش هنجار محلي . اي غربي، اروپايي، تركيه و دبي استزن در كشوره
در نقطه مقابل كشورهايي مثل عراق يا عربستان و . شودورزي در اين زمينه ميپوشش و تسامح

يا شهرها و مناطق مذهبي و سنتي داخل كشور مثل قم و مشهد به الزام هنجاري پوششي 
اين تاثيرپذيري از هنجارهاي موقعيت . بردمتفاوتي از حساسيت ميي متفاوت، فرد را به درجه

شوندگان تنوع پوششي جالبي بين چادر تا لباس زير را نتيجه هاي يكي از مصاحبه در صحبت
يه جا كه همه چادر پوشيدند، . ند، زن من نبايد چادر بپوشهاگه يه جايي همه لخت«: دهدمي

جا پوشيده  ي كه مهمونيه همه با لباس زيرن، زن من اينيه جاي. زن من حتي مانتويي نباشه
  »)ساله، دانشجو ليسانس، مجرد، موزيسين 21ميالد،. (نباشه

رغم درجة ويژه از نوع مختلط نيز از جمله فضاهايي هستند كه به ها بهها و جشنمهماني
و به تبع ) يدليل آرايش و لباس و رفتارهايي مثل رقص و پايكوب به(سازي ابژه_باالي خود

سازي، گوياي درجه بااليي از تسامح و تساهل نسبت به مسئله پوشش، ظرفيت باال براي ابژه
از  - در اين فضاهاي به تعبير باختين كارناوالي شده با زيرو رو شدن قواعد. آرايش و رفتار است

بندد و مرد چشمان غيرتمندانه خود را به طور موقت بر همه چيز مي - جمله قواعد غيرتمندي
  .گويا ديگر نگراني و اضطرابي ندارد

هايي مثل تراكم، مجاورت و جنسيتي بودن داللت هاي ساختاري فضا نيز بر وضعيت ويژگي
شوندگان نسبت به فضاهاي متراكم مثل مترو، هاي پژوهش مصاحبهبر اساس يافته. كندمي

شود مثل ناپذير مياجتنابها يا فضاهايي كه مجاورت زن و مرد در آن اتوبوس و نمايشگاه
... خانه، تعميرگاه يا كارواش و تاكسي و آسانسور و همچنين فضاهاي مردانه مثل قهوه

  .يابدحساسيت غيرتمندانه بيشتري دارند و نگراني و تشويش آنان افزايش مي
  

  وضعيت اجتماع مردانه. 2,5,5
موقعيت دارد نيز در ادراك  شناسي كه مرد از سوژه حاضر دردر كنار ارزيابي فضا، نشانه

غريبه  - نامحرم، آشنا - پارامترهاي محرم. ورزي تاثيرگذار استمخاطرات ابژگي و ضرورت غيرت
شوندگان، براي برخي مصاحبه. شودغيرخودي در اين ارزيابي در نظر گرفته مي - و خودي

در موقعيت در  پارامتر مذهبي محرميت جايگاه بسيار مهمي دارد و در صورتي كه افراد حاضر
شود و در نقطه مقابل حضور هر ذيل محارم قرار بگيرد، بسياري از سطوح ابژگي بالموضوع مي

  . گرددكننده ميآور و تحريككسي به جز محارم اضطراب
درجه آشنايي و صميميت يا . حال منطق محرميت براي همه افراد معيار اصلي نيستاين با

آشنايي، صميمت و . مهم ديگري در ارزيابي موقعيت است غريبگي با مردان حاضر نيز عامل
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شود كه فرد تشويش كمتري نسبت به مخاطرات ابژگي نزديكي بيشتر با برخي از افراد باعث مي
در . داشته باشد و در نتيجه در برخورد با اين افراد رواداري و تسامح بيشتري به خرج دهد

  .ين رواداري نيستصورتي كه در مقابل ديگران حاضر به تحمل چن
. رودكار مي دو پارامتر قبلي بيشتر دربارة افراد آشنا و در حوزة خصوصي يا نيمه خصوصي به

با اين حال اين دو پارامتر در خصوص قضاوت يا ارزيابي افراد غريبه در حوزه هاي عمومي 
شناختي نشانهجا تأثيرگذاري بيشتري دارد، ارزيابي  پارامتر سومي كه در اين. كاربردي ندارد

شناسي فرد عمدتاً از نشانه. است كه فرد از خودي يا غيرخودي بودن افراد حاضر در جمع دارد
تر شناسي فرد حاكي از خوديهر چه نشانه. شودظاهر، آداب، سلوك و طرز بيان فرد حاصل مي

اين . شوديبودن يا قابل اطمينان بودن فرد مقابل باشد، آرامش رواني بيشتر و اضطراب كمتر م
  . شناسي هم بعد ظاهري، هم بعد طبقاتي و هم بعد اعتقادي داردنشانه
  

  وضعيت زن. 3,5,5
سازي ابژه_ارزيابي مرد از وضعيت زن نيز كه بر اساس دو پارامتر سنخ ناموسي و نوع خود

براساس . هاي او موثر استورزيگيرد، در شكل و شدت اضطراب مرد و كنشصورت مي
دختر، خواهر، هاي نسبي و سببي مثل همسر، دوستانجام شده زنان با نسبت هايمصاحبه

. دهندمحله مصاديق ناموس را تشكيل ميخاله، دختران فاميل و گاه زنان هم - دختر، مادر، عمه
دختر، خواهر و در آخر مادر حال مهمترين مصاديق ناموس را بايد به ترتيب همسر، دوستبااين

ها با هم متفاوت ني و اضطراب فرد نسبت به رخداد ابژگي براي اين سنخميزان نگرا. دانست
  تر و براي برخي قابل اغماض فرض همچنين بعضي سطوح ابژگي براي برخي جدي. است
هاي معنايي كند، داللتاي كه خواهر يا دختر با يك مرد برقرار ميمثالً رابطه دوستانه. شودمي

سازي عشقي زماني كه آماج ابژه. دختر دارددوستانه زن يا دوستبسيار متفاوتي نسبت به روابط 
شود كه شديدترين در نظر گرفته مي» خيانت«دختر است، فعل او به عنوان همسر يا دوست

در حالي كه اگر آماج ابژگي عاطفي دختر يا خواهر . هاي غيرتمندانه را به همراه داردواكنش
جا بيان  به جز مواردي كه در اين. دهندز خود نشان ميباشد، افراد تحمل و تسامح بيشتري ا

به . هاي ظاهري در اين زمينه موثر استهاي ديگر زن مثل پير يا جوان بودن، زيبايي شد ويژگي
  .اندامي دارد هميشه در اضطراب و نگراني استوضوح مردي كه همسر زيبا و خوش

است كه اشاره به قصدمندي يا سازي ابژه_پارامتر دوم در اين ارزيابي زن نوع خود
ابژگي باشد، _در صورتي كه ادراك مرد حاكي از قصدمندي زن در خود. غيرقصدمندي زن دارد

در نقطه مقابل وقتي . شودهاي او شديد و به سمت زن معطوف ميشدت اضطراب و شكل كنش
زي هايش وراش بيشتر شده و كنشادراك مرد حاكي از عدم قصدمندي زن باشد آرامش رواني

  . متوجه اجتماع مردانه مي گردد
  

  بحث و نتيجه گيري. 6
پيچيدگي . دهدورزي مردان ايراني در بستر به شدت پيچيده، متالطم و گاه متناقضي رخ ميغيرت

ها در تجربه زيسته هر يك از ما و همچنين با مشاهدات مستقيم قابل ورزيو تناقض در اين كنش
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اشت كه اين پيچيدگي، تالطم و تناقض را كه هم در ذهن و هم در پژوهش ما تالش د. رويت است
فضاي تعامل، وضعيت و جايگاه زن به عنوان ناموس مرد . كنش مرد ايراني وجود دارد توضيح دهد

و وضعيت اجتماع مردانه كه در يك موقعيت حاضر هستند از يك سو و از سوي ديگر شرايط 
دهند و موقعيت علي همگي دست به دست هم مي هايگر متعدد و همچنين پيشينهمداخله
ورزي مرد تأثيرگذار همه اين عوامل در ارزيابي و كنش. كنندورزي مرد را پيچيده ميكنش

. هاي غيرت چندبعدي، چندجانبه و متكثر باشندتعدد عوامل موثر باعث شده كه موقعيت. هستند
ندي دشوار خواهد بود كه ذهن كنشگر را ورزي فرايپر واضح است كه در اين شرايط فرايند غيرت

هر چه وزن و اهميت . ورزي را دشوار خواهد كردبه شدت درگير كرده و ارزيابي، قضاوت و كنش
در عين حال هر عامل كه ضريب . شوداين عوامل بيشتر باشد بر پيچيدگي موقعيت افزوده مي

- ورزي مرد را بيشتر شكل مييرتيابد و غتري ميتاثيرگذاري باالتري داشته باشد نقش پررنگ
بندي به اصول آن بر هر  دار و با اهميت است كه پايگاه اعتقادات مذهبي در فرد چنان ريشه. دهد

گاه دغدغه آبرو . كندكند و فرد در خلوت و جلوت از خطوط آن گذر نميچيز اولويت پيدا مي
دوستان، آشنايان و اقوام را دهد كه در جايي كه حضور شود و به فرد مجال ميپراهميت مي
اي است كه گونهگاه ميزان اعتماد بين زن و مرد به. كند مداراي بيشتر نشان دهداحساس نمي

اي تنها رها كند و گاه چنان اعتمادي به وفاداري وي دارد مرد حتي حاضر نيست وي را در جزيره
ادگي فرد چنان قوي است كه فرد گاه نقش تربيت خانو. ابايي ندارد» پادگان«كه از رفتن او به 

كند و گاه چنان برداري ميسبك زندگي را تا حد امكان از پدر، پدربزرگ و ساير مردان خانه كپي
. اش نداشته باشدگونه سنخيتي با نحوه تربيت خانوادگيكند كه رفتارش هيچاست كه تالش مي

مردانه و موقعيت زن در حاشيه  زمان، جامعه- اي مثل فضاهاي خاص زمينهدر اين حاالت ويژگي
براي . دهدهاي فرد هماهنگي و يكدستي بيشتر و تناقض كمتري نشان ميگيرند و كنشقرار مي

هاي ساختاري از جمله وضعيت هنجاري و ساختاري فضا نقش برخي ديگر ممكن است ويژگي
ظر از باورها، شكل پررنگ تري بيابد و به عنوان عامل اصلي بروز كند و باعث شود كه فرد صرفن

هاي مختلف رفتار متفاوت و حتي متناقضي تربيت خانوادگي و نگراني از مقوله آبرو در موقعيت
  . نشان دهد

شود كه هر موقعيت بستر تعاملي منحصر به فرد و ها عمالً موجب ميهمه اين پيچيدگي
در نتيجه مرد . ديگر نباشداي كه براحتي قابل مقايسه با موقعيت اي براي مرد باشد؛ بگونهويژه

به بيان ديگر . كندهمواره ضرورت به كار بستن ارزيابي جديد را در موقعيت جديد احساس مي
اين به معناي آن است كه در . خواهد بود» در موقعيت«كنش مرد كنشي ويژه و منحصر به فرد و 

مترهاي خاص، ثابت و ها و يا پاراتوان به يك مجموعه ويژگيهنگام بحث از مقوله غيرت نمي
ورزي در غيرت«ها را تفسير كرد؛ بلكه بايد از ورزياليتغير اتكا داشت و بر اساس آن كنش

مندي موقعيت. كنيمنامگذاري مي» منديموقعيت«موضوعي كه ما آن را . صحبت كرد» موقعيت
. جه متغير استبه اين معناست كه غيرت ورزي مرد ثابت نيست؛ بلكه وابسته به موقعيت و در نتي

بر . هاي به ظاهر منتاقض مردان ايراني استورزيدهنده برخي از كنشمندي توضيحموقعيت
توان توضيح داد كه چرا يك مرد در مقابل نگاه هرزه مردان ديگر در مندي مياساس اصل موقعيت

حضور  كند؛ اما همان شبشود، مشاجره يا منازعه ميخيابان به همسر يا دوستش خشمگين مي
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- موقعيت. پذيرداش با مردان ديگر را ميهمسرش در مهماني با پوشش ويژه مهماني و پايكوبي
مندي گوياي آن است كه ماهيت غيرت امري ثابت و پيشيني نيست بلكه سيال است و در هر 

اين ديدگاه از غيرت به عنوان يك عاطفه انساني صريحاً در برابر . شودموقعيت باز تعريف مي
ناپذير گيرد كه عواطف را به طور كلي دروني، غيرارادي و اجتنابهاي روانكاوانه قرار ميشتبردا

مندي اگرچه به معني انكار ريشه دروني يا ذاتي چنين احساسي تاكيد بر موقعيت. كنندقلمداد مي
رت اي كه در جريان وقوع آن صوهاي متعدد و چندگانهنيست اما بر اساس پارامترها و ارزيابي

  . توان گفت كه غيرت يك احساس كامالً فرهنگي استگيرد ميمي
به اين . كندمندي همچنين ما را به فهم جديدي از انواع غيرتمندي رهنمون مياصل موقعيت

مدارانه از تنها يك شكل و يك توان با نگاه متعصبانه و قوممندي، نميمعنا كه بر اساس موقعيت
  . با اتكا به آن سايرين را از دايره غيرت خارج نمود فهم خاص از غيرت سخن گفت و

ورزي غيرت ديگر قادر به توضيح كنشبي - كند كه دوگانه باغيرتمندي ما را متقاعد ميموقعيت
و » موقعيت«هاي عاطفي و رفتاري كه در بستر از اين منظر تمام واكنش. غيرتمندانه ايراني نيست

دوگانه . گيرد غيرتمندانه استهاي كنش انجام مياستراتژي ها و در قالببا توسل به ارزيابي
غيرت براي ارزيابي و قضاوت در مورد وضع غيرتمندي مردان جامعه كارآمد نيست؛ بي - باغيرت

به تبع همين استدالل تحول و دگرگوني در وضع . ها سخن گفتبلكه بايد از انواع غيرتمندي
امروز را نبايد به صورت حركت از غيرتمندي به سوي غيرتمندي عمومي جامعه از گذشته تا به 

  .غيرتي ارزيابي كرد بلكه بايد آن را تحول فرهنگي غيرت از يك نوع خاص به انواع ديگر دانستبي
ورزي تنها عمل به يك سنت فرهنگي يا تكليف به عبارت ديگر اگر انگيزه اصلي مرد از غيرت

ها بدون كم و كاست اعمال مي شد اما از آنجا كه مذهبي بود اين غيرت ورزي در همه موقعيت 
هاي غيرتمندانه مخاطرات اجتماعي ناشي از ورزيدليل و انگيزه اصلي اكثر مردان براي كنش

هاي پيش گفته به رسد كه فرد تنها با اتخاذ استراتژيابژگي زنان است به نظر نمي_ابژگي و خود
شگيرانه هيچ تضميني براي عدم وقوع ابژگي و هاي پيكنش. آرامش خاطر و امنيت ذهني برسد

. توانند جلوگيري كنندها نمياين كنش ها از رخداد بسياري از موقعيت. دهندابژگي نمي_خود
هاي تقابلي هم كنش. اصوالً اختيار عمل ابژگي در دست مرد نيست كه بتواند از آن پيشگيري كند

ها  يعني مرد زماني به سراغ آن. ابژگي است_خود العمل مرد در مواجهه با ابژگي يادر واقع عكس
در كنشهاي مدارا هم، آنچه كه موجب . رود كه آنچه كه نگران و دلواپس آن بوده رخ داده استمي

و . العمل يا برخورد تقابلي نيستنگراني و اضطراب مرد بوده، رخ داده است اما مرد قادر به عكس
هاي مرد اگرچه ممكن است به تأمين ورزيكه غيرت ايننتيجه . اين حاكي از انفعال مرد دارد

رسد كمكي جدي به تأمين آرامش و امنيت نسبي امنيت اجتماعي منجر شود ولي به نظر نمي
  ورزيهاي غيرتمندانه حاصل آرامش و تامين امنيت محدودي كه از طريق كنش. خاطر او بكند

  . استاي، موقت و معطوف به موقعيت شود، كامالً لحظهمي
بيند و به همين دليل انواع ابژگي مي جا كه مرد حوزه عمومي را عرصه پرمخاطره از آن

مضطرب و نگران است، تا زماني كه اين حس ناامني را نسبت به اجتماع دارد، اضطراب، تشويش و 
دهد هر زمان كه فرد ادراك مندي نشان ميطور كه منطق موقعيت همان. هايش پابرجاستكنش
كند و هر كجا كه برداشت موقعيت امن و بدون مخاطره است آرامش و امنيت خاطر پيدا ميكند 
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  . شودابژگي همراه باشد، مضطرب و نگران مي_او از موقعيت با ادراك ابژگي يا خود
بنابراين بهترين راه براي رفع اضطراب و دلواپسي مرد و كسب آرامش و امنيت، عاري شدن 

شود كه آرام آرام رفع مصاديق ابژگي و ادراك امنيت باعث مي. است جامعه از مصاديق ابژگي
يعني ضرورت . هاي غيرتمندي براي بخش بزرگي از مردان بالاستفاده و بالموضوع شونداستراتژي

اين به معناي آن است كه اگر مصاديق ابژگي از ميان برود، . كاركردي خود را از دست بدهند
وجود نداشته ... ها و اگر نگاه ابژه، كالم ابژه، مزاحمت. نخواهد داشتورزي وجود دليلي براي غيرت

  .ورزي نخواهد داشتباشد، فرد دليلي براي غيرت
هاي گذاري شك به سياسترفع مخاطرات ابژگي و تامين امنيت اجتماعي امري است كه بي

تصور رفع مصاديق  هاي دولتي ريزي دستگاهبدون برنامه. هاي مختلف بستگي دارددولت در عرصه
هايي را براي اما اقدام عملي دولت در اين زمينه چالش. رسدابژگي در جامعه ممكن به نظر نمي

شود كه همواره غيرت به جا ناشي مي اين چالش از اين. خود دستگاه حاكميتي به همراه دارد
و پوشش زنان  هايي مثل حجابعنوان ابزار و اهرم نظارت و كنترل غيررسمي حاكميت در عرصه

  بي حجابي زن بي غيرتي مرد را نشان «هاي رسمي مثل ديوار نوشته. شده استاستفاده مي
  . دهدبه خوبي اين نگاه و نسبت را نشان مي» .دهدمي

گيري مردان در افول مخاطرات اجتماعي به افول مظاهر غيرت ورزي و در نتيجه عدم سخت
هاي دولتي در  گذاري ود و اين با اهداف و سياستشهايي مثل حجاب و پوشش منجر ميعرصه

كه حاكميت بايد بين دو امر مهم دست به  نتيجه اين. عرصه پوشش و حجاب زنان مغاير است
  . حجابيابژه زدايي و تحمل بي - 2وجود ابژگي و حفظ حجاب،  - 1گزينش ميان : گزينش بزند

حوزه عمومي بپذيرد تا هم زنان و  به بيان ديگر سياست فرهنگي يا بايد حضور ابژگي را در
هاي ديني را حفظ كنند؛ يا با رشد فرهنگي و شهروندي مردان  هم مردان را متقاعد كند كه ارزش

هاي اسالمي  در اين صورت غيرت مرد ديگر اهرمي براي حفظ ارزش. جامعه با ابژگي مقابله كند
ولت در اين زمينه پذيرش ناامني تا به امروز سياست فرهنگي د. مورد نظر حاكميت نخواهد بود

  .  حاصل از ابژگي و تكيه بر ضرورت كاركردي غيرتمندي بوده است
تجربه تاريخي نشان داده است كه . رود كلي از ميان مي شايد هيچگاه نتوان گفت كه غيرت به

اي همه مصاديق ابژگي از جمله مخاطرات تجاوز و خيانت كامالً مرتفع نشده و در هيچ جامعه
آميز يا خواهد شد و تا زماني كه خيانت و تجاوز در جوامع مختلف وجود دارد، احساسات حسادتن

گذاران فرهنگي از زوال غيرت و  از اين رو نگراني سياست. غيرتمندانه نيز پابرجا خواهند ماند
  .غيرتمندي ضرورتي ندارد

 
 منابع

: بيوك محمدي، تهران: ، مترجميفياصول روش تحقيق ك ،)1387(استراس، آنسلم  و جوليت كوربين 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .، نسخه الكترونيكي»فاجعه خاموش«، )1388(بختيارنژاد، پروين 
  .علمي و فرهنگي: تهران هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، نظريه ،)1387(ريتزر، جورج 



  2شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

152 

 

سيد محمدباقر موسوي همداني ، : ، ترجمه»يزانترجمه تفسير الم«، )1382(طباطبايي، سيد محمد حسين 
 .دفتر انتشارات اسالمي: قم

 . موسسه بوستان كتاب: قم حجاب از ديدگاه قران و سنت،، )1389(فتاحي زاده، فتحيه 
  .بي نا: سيد ابوالفضل حسيني، تهران: ، ترجمهآئينه رستگاري، )1332(مامقاني ، عبداله 
  .صدرا: تهران مسئله حجاب، ،)1389(مطهري، مرتضي 

  .موسسه فرهنگي انتشاراتي آفرينه: تهران هاي ناموسي، قتل، )1379(منشداوي، عبداالمير
 :قابل دريافت از. 68شماره . ، فرهنگ كوثر»غيرتمندي از منظر نبوي«، )1385(ميرحسيني، سيد علي نقي 
www.hawzah.net 

 .انتشارات هجرت: ، قممعراج السعاده، )1371(نراقي ، مال احمد 
Clanton, Gordon. (2006), Jealousy and Envy. IN: Handbook of the Sociology of 

Emotions. Edit: Stets, Jan E. and Jonathan H. Turner. NY: Springer Science. 
Harding, Jenifer and Pribram, E. Deidre. (2009), Emotions: a cultural studies 

reader, NY: Routledge Publication. 
Mir-Hosseini, Ziba. (2007), Islam and Gender Justic, In: Voices of Islam, 

Volume 5, Voices of Change, edited by Vincent Cornell, Omid Safi and 
Virgina Gray Henry (Westport, Connecticut and London), pp. 85-113. 


