
  
  
  
  
   
 

  
  
  

 :همسران روابط در قدرت مناسبات و پول به دسترسی
  »شهدا تکیه و »سبز دستان« زنان محلی اجتماع در يا مطالعه

  **نگنهز نیکزاد  ،  * نژاد رضایعل سهیال
  29/7/1396 :پذیرش تاریخ     4/8/1395 :دریافت تاریخ

  
  چکیده

ي هـا  خـانواده در  قـدرت  مناسـبات  در پـول  زنـان بـه   دسترسی ریتأثاین مقاله در پی بررسی     
بـر   هـا  خانوادهدر این   مناسبات قدرت در روابط همسران      پرسش این است که     . فرودست است 

ي نگـار  مردمپژوهش با استفاده از روش    شود؟ ی م يبند   به پول چگونه صورت    ی دسترس يمبنا
ي گروهـی و   هـا   بحثي مشاهده، مصاحبه،    ها  کیتکننهادي و ارزیابی مشارکتی روستایی و با        

رسم نمودار فعالیت روزانه در اجتماعات محلی زنان تکیه شهدا و دستان سبز در شـهر تهـران      
 .هـستند  جنـسیتی  قـاً ی عم مفاهیمی خانواده، در قدرت و  پول ها  افتهبر پایه ی  .  است شده  انجام
 ، ارثیه و هدایاي والدین، صندوقانداز پسی، پول خرجی، پول دیدنی، پول نادیدنی،    بیتوج  پول

عاملیت اقتصادي . ي در دسترس زنان یا منابع آن هستندها پولخانگی و مهریه، الحسنه    قرض
. شـود  ی متعریف ل مردانهپو مدیریت و نادیدنی پول کسب درمطالعه  موردزنان در اجتماعات    

 مـسائل  حـوزه  و در  اجرایـی  اقتـدار  نـوع  از و ردیـ گ ی مـ  شـکل  مرد با همنوایی زنانه با  قدرت
 زن دسترسـی  منع و پول دادن از امتناع زن، درآمد کرد  هزینه نحوه کنترل. است تر  تیاهم  کم
مطالعـه    مورد نزنا که است اقتصادي خشونت مصادیق از اي  پایه نیازهاي نی تأم به فرزندان یا

 به دسترسی میزان در با وجود تفاوت همسران همدالنه ؛ در مقابل، طی مداراي   اند   کرده تجربه
  .کنند تنظیم زیآم طور مسالمت  بهرا قدرت مناسبات توانند ی مپول،

  اقتصادي خشونت زنانه، قدرت زنانه، پول نادیدنی، پول جنسیت، :کلیدي واژگان

                                                
  .)نویسنده مسئول(شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار  دانشیار جامعه *

 soal802001@gmail.com  
  nikzad.zangeneh@gmail.com                    .کارشناس ارشد مطالعات زنان **



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     166  

   مسئلهطرح
رو شناخت   دارد، ازاینبر عهده کردن افراد را ریپذ جامعهست که وظیفه  نهادي اخانواده

 روابط در بین نیتر مهمیکی از . مناسبات جاري در بین اعضاي خانواده بسیار اهمیت دارد
 از درآمد را ی هر خانواده منبع.ویژه در دوران مدرن، مناسبات پولی است اعضاي خانواده، به

میزان دسترسی  نظر از میزان درآمد خانواده، صرف . دارداریخت خود در ااتیح  ادامهيبرا
 افراد ابتدا تی معتقد است موقعویبورد . در خانواده متفاوت استی منابع مالزنان و مردان به

 و این شده ها مشخص آنیه در درون خانواده و سپس در جامعه برحسب حجم و نوع سرما
 ي منابع اقتصادویزعم بورد به). 58: 1380، ویدبور (سازد ی آنان را مشخص مگاهیجاشرایط 

 ،استونز( پول است نینوه  از منابع قدرت در جامعیکی ؛ قدرت در جامعه هستندیمنبع اصل
1381 :124.(  
 و منبع قدرت ياقتصادیه  مصداق سرمانیعنوان بارزتر  به پول بهی دسترساین که 

 زنان را در شرایطی قرار ، معموالًشود ی ممی زن و مرد تقسنی بی خانواده بر چه اساسیمال
ي در تر فرودست و در موقعیت داشته که دسترسی کمتر و محدودتري به این منابع دهد یم

 دسترسی نابرابر به پول در ازفرادست ناشی /دوگانه فرودست. مقایسه با مردان، قرار گیرند
نیز قرار بگیرد؛ اما عکس خانواده، ممکن است در رابطه متقابل با نابرابري جنسیتی جامعه 

ي ها هیسرمااین رابطه همیشه صادق نیست؛ یعنی زنی که در جامعه به دلیل دسترسی به 
 همیشه در خانه موقعیت لزوماً، ردیگ یماجتماعی و فرهنگی در جایگاه فرادست قرار 

ی نیست و متغیرهاي خط تک پول و قدرت هرابط که دهد یماین الگو نشان . مشابهی ندارد
 درباره براي درك این مسئله الزم است بیشتر رو نیازا؛ گذارند یم تأثیریگري روي آن د

  .دسترسی زنان به پول و توزیع قدرت، کنکاش شود
نیز  »یطبقه اجتماع« بلکه شود ینمتنها بر اساس جنسیت تعیین  دسترسی به پول 

 باور نیبر ا زریزلویان وی. دارد پول جمله ازدر دسترسی به منابع اقتصادي  يا ژهی ویتاهم
 و ی مانند طبقه اجتماعییرهای است که متغی فرهنگ- ی مفهوم اجتماعکیاست که پول 

 شکل مثابه  بهيدار هی سرماهجامعدر ). Zelizer, 2008: 348( بر آن تأثیر دارد تیجنس

                                                
1. Vivian A. Zelizer 



   
  
  
  

  167     ...دسترسی به پول و مناسبات قدرت در روابط 

 است اقتصاد قلمروي. ندا خانواده و اقتصاد دو قلمرو جداگانهمسلط تولید در جوامع امروز، 
غذا در خانه در چنین چارچوبی، زنی که . ردیگ یتبادل کاال در آن صورت م که تولید و

آنکه اگر براي پخت همین غذا در رستوران استخدام  ، حالکند ی فعالیت اقتصادي نمپزد یم
بدین ترتیب با تغییر محل ). 28: 1390 زارتسکی (دیآ ی کار او اقتصادي به شمار م،دوش

 نی در خانواده، ایتی جنسيها وجود نقش. شود یم اقتصادي آن دگرگون فعالیت، معناي
 به منابع يتر شی بی تا دسترسکند ی خانواده فراهم مي از اعضای برخيامکان را برا

 اساس پرسش آغازین در این پژوهش عبارت نیبر ا. باشندو قدرتمندتر  داشته ياقتصاد
است؟  مؤثر همسران میان قدرت اتمناسب در پول به یدسترس  آیااین کهاست از 

دسترسی زنان به پول در خانواده چگونه است؟ مناسبات قدرت زن و مرد در خانواده، 
اجتماعی  - چگونه در مواجهه با پول خود را نشان داده و در قالب چه الگوهاي رفتار فرهنگی

همسران  بین پولی مناسبات واقع این پژوهش بر آن است تا با بررسی ؟ درشود یمنمایان 
  .برسد خانواده درون قدرت معادله بر آن تأثیر از تحلیلی ي فرودست، بهها خانوادهدر 
  
  پژوهش نهیشیپ
که در » ي اقتصادي زوجین بر تعارضات خانوادگیها کنش تفاوت در ریتأثبررسی  «نامه انیپا

 تحقیقات  توسط الهه خاکپور مروستی در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و1394سال 
ي اقتصادي زوجین بر تعارضات خانوادگی در ها کنش تفاوت در ریتأثدفاع شد، به بررسی 

                                                
 .هاي انجام شده توسط پژوهشگران؛ دو مفهوم دستیابی  در این پژوهش، با اتکاي به پیشینه پژوهش و همچنین دیگر پژوهش

کنند؛ اما دستیابی به  ستیابی به پول اقدام میبدیهی است که در گام اول زنان براي د. و دسترسی از اهمیت بسیاري برخوردارند
  .پول همیشه مرادف با دسترسی و اعمال تصمیم درباره پول نیست

 .کننده در پژوهش درك کرده و با  پژوهشگران از آغاز در تالش برآمدند تا این شرایط را در ظرف زیستی زنان مشارکت
رو پژوهش با رجوع به  از این. شهري طبقه متوسط به آنان نگاه نکنندها و تجربیات برخاسته از زندگی زن  اتکاي به تئوري

که جز مواردي معدود این  جالب آن. وبرگشت بین تئوري و واقعیت با اتکاي به مشاهدات، انجام شد واقعیت آغاز شد و رفت
بدین . چندانی نشان ندادندهاي پژوهشگران؛ به مفهوم خشونت اقتصادي و عناصر آن؛ توجه  ها و تالش  بررسیبا وجودزنان 

ترتیب موارد خشونت مدنظر قرار گرفت اما توجه به خشونت در این پژوهش اصل نبوده و رویکردهاي نظري مرتبط با آن بر 
شایان توجه است که این روند نه انتخاب پژوهشگران بلکه در خالل فرآیند پژوهش و با توجه به . پژوهش مسلط نیست

  .کنندگان، اتخاذ شد هاي مشارکت العمل عکس
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ي ریگ میتصمجنسیت و « خود با عنوان نامه انیپا سحر خاکپور نیز در .پردازد یمشهر تهران 
 1392که در سال » در خانواده ایرانی) ي اقتصاديها يریگ میتصم(درباره هزینه کردن پول 

ي دو جنس در اتخاذ ها تفاوتنشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار دفاع شد، به بررسی در دا
. پردازد یمي ایرانی ها خانوادهتصمیمات اقتصادي و اهمیت تقسیم قدرت اقتصادي در 

 و شهال حایري در علیرضانژادکه توسط سهیال » پول، جنسیت، توسعه«اي با عنوان  مقاله
 ي اقتصاديها کنشبر   فهم زنانه از پول راریتأثن است که  منتشر شد، در پی آ1390سال 

 عوامل بررسی«ي با عنوان ا نامه انیپا. ی، شناسایی نمایدیگروهی از زنان زنبوردار روستا
 1392در سال » اردبیل شهر در شاغل زنان بر تأکید با خانواده در قدرت ساختار برمؤثر 

 این در. شده است ی واحد تهران مرکز ارائه در دانشگاه آزاد اسالمعبادنژادتوسط آذر 
 قدرت ساختار بر مؤثر فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی عوامل که است شده سعی پژوهش

ساختار قدرت در خانواده و «مقاله . ردی گقرار مطالعه مورد اردبیل شهر هاي خانواده در
یت اقتصادي زنان هاي سرکوبگرانه برآمده از آن برحسب نقش انرژي عاطفی و وضع گرایش

پور که در سال  نوشته مریم مختاري، سیروس احمدي و معصومه کردي »در شهر آبدانان
باهدف تعیین نقش انرژي عاطفی و وضعیت  منتشر شد؛ برآیند پژوهشی است که 1392

 سرکوبگرانه برآمده از آن در شهر يها شیاقتصادي زنان در ساختار قدرت در خانواده و گرا
 مرتبط عوامل و خانواده در زنان قدرت توزیع بررسی «نامه انیپا. ت گرفته استآبدانان صور

 در دانشگاه هی نعیمه کب یب توسط 1389در سال » )تهران شهر جنوب و شمال در (آن به
زن، قدرت و « همچنین باقر ساروخانی در مقاله. شده است  پیام نور استان البرز ارائه

 منتشر شد، 1384که در سال »  در هرم قدرت در خانوادهخانواده، پژوهشی در جایگاه زن
 روابط قدرت با  کهرسد یمبه این نتیجه  لیفرا تحل روش تحقیق اسنادي وبا استفاده از 

متغیرهاي نوینی چون و افزایش پیچیدگی جامعه از سیطره قدرت جسمانی بیرون آمده 
 با 1383 دیگري در سال امهن انپای. یافته است جایگاه فرد در مناصب اجتماعی اهمیت

توسط علی » هاي خانواده گیري  بر میزان قدرت زنان در تصمیممؤثربررسی عوامل «عنوان 
  . دفاع شده استطباطبائیامامی نصیر محله در دانشگاه عالمه 
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 موضوعی براي عنوان بهپول : در ثروت، در فقر«ي خارجی، مقاله ها پژوهشدر میان  
 نگاشته شده پپ و دیگران.  توسط الرن ام2009که در سال » تعارض زناشویی در خانه

 عامل ایجاد تعارض زناشویی در خانه و عامل ایجاد استرس در زندگی عنوان بهاست؛ پول 
ي گذار هیسرماپول پنهان، بانکداري نامشهود،  « کتاب. استقرارگرفتهی موردبررسمشترك 
  مبناي یک پژوهش گسترده منتشر بر2007 که در سال لونا. جی.اثر جی» خصوصی

 صورت به گاه چیه که پردازد یمیی ها پول ضمیمه به بررسی 4شده است، در هفت فصل و 
پول، قدرت، «در کتاب پژوهش محور . شوند ینمي گذار هیسرما یا انداز پسرسمی و قانونی 

ل  در سه سرفص منتشرشده است، دِن میلنر و نیک چیلز2001که در سال » احترام
در . پردازند یمجداگانه به بررسی مناسبات ناشی از پول، قدرت و احترام بین زنان و مردان 

 منتشر شد، کارولین وگلر و 1994که در سال » پول، قدرت و نابرابري در ازدواج«مقاله 
از یک مجموعه داده براي بررسی روابط پول، قدرت و نابرابري در ازدواج استفاده  جان پال

ویویان «به قلم » ي خاصها پول: معناي اجتماعی پول«اي با عنوان  در مقاله. کردند
هاي خاص،   منتشر شد، به بررسی انواع پول، پول خانگی، پول1989که در سال  »زلیزر
پول یا مغز؟ «مقاله  .ها، پرداخته است هاي امروزي، و همچنین مرزهاي اصلی بین پول پول

 توسط گرازیال 2012در سال » ي درون خانوادهریگ میتصم قدرت کننده نییتععوامل 
این مطالعه تجربی به .  نگاشته شده است و کاستانزا توریسلی، ماریانا برونتیبرتوچی

ي ها انتخابي درون خانوار با در نظر گرفتن ریگ میتصم بر قدرت مؤثربررسی عوامل 
  . پردازد یماقتصادي و مالی 

                                                
1. For Richer, for Poorer: Money as a Topic of Marital Conflict in the Home 
2. Lauren M. Papp, Ph.D., E. Mark Cummings, Ph.D, Marcie C. Goeke-Morey, Ph.D. 
3. Invisible money, Low-Profile Banking, Private Investing 
4. J.J.Luna 
5. Money, Power, Respect 
6. Denene Millner and Nick Chiles 
7. Money, power and inequality within marriage 
8. Carolyn Vogler andJan Pahl 
9. The Social Meaning of Money: "Special Monies" 
10. Viviana A. Zelizer 
11. Is it Money or Brains? The Determinants of Intra-Family Decision Power 
12. Graziella Bertocchi 
13. Marianna Brunetti 
14. Costanza Torricelli 
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 2008که در سال »  و قدرت در خانواده سعوديپول« در مقاله نورا المساعد
 سنت مردساالري در خانواده سعودي در حال گذار است و کند یممنتشرشده است، ادعا 

 نیازهاي مالی نیتأمویژه با زنانی که در  مردان به تقسیم قدرت و مسئولیت با زنان، به
 که ساختار خانواده کند یم تأکید او حال نیباا. ؛ تمایل دارندکنند یمخانواده همکاري 

قدرت زنان در خانواده و ترجیح «مقاله . ی استمراتب سلسهسعودي همچنان مردساالر و 
 منتشر شد، با 2005 که در سال یونت.نوشته کاترین ام» جنسیتی در شهر مِنیا، مصر

 در قدرت ها آني ساختاري به بررسی منابع مربوط به زنان و سهم ها يتئوراستفاده از 
تجربه زنان از قدرت در «مقاله . پردازد یمانواده و ترجیحات جنسیتی در شهر منیا مصر خ

نگاشته شد،   به قلم پت اوکنور1991که در سال » یک پدیده غیرقابل توضیح؟: ازدواج
 نیتر بزرگ سال که 24- 40 بین دپوستیسف عمدتاً متأهل مصاحبه عمیق با زنان 60برآیند 
این مقاله سه جنبه موقعیت قدرت در رابطه .  سال داشت؛ است15 تاًینها ها آنفرزند 

ی؛ دوم قدرت یب/ اول تجربه از قدرتمندي: دهد یمی قرار موردبررسزناشویی این زنان را 
سطح و الگوي وابستگی عاطفی به شوهران؛ سوم سطوح مطلق و نسبی دسترسی به منابع 

دو مقوله با توجه به  ،ذکرشدهي ها ژوهشپ .ساختاري قدرت مانند تحصیالت، اشتغال و غیره
ها،   پژوهشنیتمام ا.  مرتبط هستندیبا پژوهش فعل» ساختار قدرت در خانواده«و » پول«

 از یمی از نشیبي داخلی، ها پژوهشدر بخش . ندا هقرار داد را مدنظر »تیجنس«مقوله 
بهره م پژوهش  انجاي برایبی ترکقیاز روش تحققیه  و بی کمقیها از روش تحق پژوهش

جز یک مقاله در بقیه مقاالت از روش پیمایش  به ی، خارجيها در بخش پژوهش. ندا هبرد
  .شده است  استفاده
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  مبانی نظري
پردازانی  یه نظر.است پول عالوه بر مفهوم مهم اقتصادي، واجد معانی اجتماعی و فرهنگی

براي تغییرات اجتماعی پول را عاملی  مانند کارل مارکس، گئورگ زیمل و ماکس وبر
 مالکیت در انتزاعی روابط بازنماي زعم مارکس پول به). 573: 1378گیدنز (دانستند  می

 خرید قدرت شویم می آن مالک این که محض به است، سودمندي غایت پول. است خصوصی
 هاي صورت جاي پولی معامالت که همین«گوید  می زیمل. آوریم را به دست می کاال

 اجتماعی کنشگران میان متقابل کنش هاي صورت در گیرند، می را یاپايپا دادوستد
پذیرش ویژگی انتزاعی و  ضمن  وبر).268: 1389 کوزر (»دهد می روي دگرگونی

  زلیزر).Deflem,2003(است  تبادل شده پذیرفته معناي غیرشخصی پول، معتقد است پول
دهد که  او توضیح می. داند ی میبا توجه به مقوله جنسیت، پول را داراي معناي اجتماع

 حتی اگر مقدار آن با - یک دالر درآمد زن .  متفاوت استکامالًچطور درآمد مردان و زنان 
پول زن بیشتر شبیه . شود ینماندازه پول مرد، واقعی و جدي تلقی   به-درآمد مرد یکی باشد

راي هزینه آن به از آزادي کمتري ب شود و یمیک هدیه است و براي اهداف خاصی هزینه 
 :Baker andJimerson, 1992(برخوردارند ) مخارج خانه، تفریحات(منظورهاي مختلف 

421; Zelizer, 2008 .(اعضاي آن متضمن برابري که فرهنگ خانواده معتقد است زلیزر 
 جنسیت، باتنها   نهخانگی پول. است مؤثر خانگی پول مصرف صندوق در جنسیت نیست و

یري کارگ بهبا  کارگر هطبق در پژوهش زلیزر زنان. است ارتباط در هم تماعیاج هطبق با بلکه
 در آماده پول. قرار بگیرند ثروتمند زنان موردحسادت توانستند می خانگی اصول اقتصاد

. )Zelizer, 2008: 363(شد  می تعیین خانواده مالی سیاست ندرت، با کارگر به دستِ زنان
هاي خاص است که   یکی از پولازجمله -ر و فرزندان شامل پول زن، شوه–پول خانگی

پول خانگی توسط عقاید، زندگی خانوادگی، . شود یمتوسط شوهر براي زن در نظر گرفته 
مثالً پولی که براي زن در نظر گرفته . گیرد جنسیت، روابط قدرت و طبقه اجتماعی قالب می

 خاصی مثل لباس در نظر  سنتی براي خریدطور به - از مقدار آن نظر صرف –شود می
کند؛ بدین ترتیب پول خانگی  است که شوهر کسب می» واقعی« و جدا از پول شده گرفته

                                                
1. Real Money 
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 و باید صرف همین مخارج شود شده گرفته مخارج زن توسط شوهر در نظر منظور به
)Zelizer, 2008: 348(.  

 نماد ابهمث بهنیست اما پول  شفاف چندان خانواده از سوي دیگر مفهوم قدرت در 
در قدرت ، شناسان  جامعهبرخی. دارد قدرت شاخص سرمایه اقتصادي پیوند عمیقی با مفهوم

 زندگی هاي یوه شتعیین براي از همسران نسبی هریک امکانات و قابلیت خانواده را معادل
 مفهوم مصداقعنوان   به راگیري یمتصم نیز نظران  صاحببرخی. گیرند ی منظر در مشترك

 این کند، می کسی اِعمال قدرت چه شود یم  سؤالوقتی برند؛ ی به کار مانوادهخ در قدرت
 دیگر قدرت به وجه لوکس زعم به. است خانواده در ها گیري یم تصممتوجه خاصطور   بهامر
 توان ی مرادر خانواده گیري  یم تصمهیو شو نحوه. گردد ی برمعمل براي گیري یم تصمهنحو
 به توان یمرا  وجوه این. دید افراد تعهد کردن فعال و اجبار تحریک، ي ترغیب،ها شکلبه 
در  فرد است ممکن که مربوط دانست) ی و منفمثبت(ي اجرایی دوبخشی ها  ضمانتنوع آن

 که ابزارهایی کند؛ استفاده ها آن از» دیگري«از  خود به هدف دستیابی تضمین براي تالش
 در غالباً است زنان معتقد گیدنز ).151 :1370 ،لوکس(کند  می ایجاد تغییر رفتار دیگران در

. کنند اعمال  غیرمستقیمطور  بهرا خود نفوذ است ممکن اما قدرتمندند خانواده درون
 :1381 ،گیدنز(باشند  مدعی خانوادگی هزمین در مشروعطور   بهتوانند می مردان که یدرحال
437.(  

 اساس. کند ات قدرت کمک میاز نظریاتی است که به بررسی مناسب» منابع نظریه«
 را اجتماعی  رفتار  جرج هومنز در نظریه مبادله،.دارد »مبادله نظریه«در  ریشه تئوري این
 غرامت آمیز، یا دهنده پاداش یشوب  کمو غیرملموس یا ملموس نوعی تبادل فعالیتعنوان  به

 و نیاز ظریهن این طبق بر). 424 :1374 ،ریتزر(گیرد  نظر می شخص در دو کم دست بین
 رابطه دادن دست ترس از .شود می قدرت وي کاهش سبب مقابل،طرف   بهفرد وابستگی

 مرد به وابستگی عاطفی پس. باشد برخوردار کمتري قدرت احساس از فرد که شود می سبب
این  اساس بر که نماند ناگفته. باشد زنان در قدرت احساس افزایش سبب تواند زن می
 .بود خواهد زن در قدرت احساس کاهش براي عاملی نیز به مرد زن یوابستگی مال تئوري،

                                                
1. Decision Making 
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و ارتباط » آور خانواده مرد نان«ویژه مفهوم   به ایدئولوژي جنسیت در خانواده بهاشاره وگلر
 ,Vogler et.al(راجع است مآن با قدرت، به همین وابستگی و کاهش احساس قدرت زنان 

زوج، دریافت که  چهل روي کیفی  بامطالعهدگلدر همین باره استفان ا. )121 :2001
هاي مالی استراتژیک مانند  گیري برابر نیست؛ تصمیم هاي مالی بین زوجین گیري تصمیم
گیري  آور خانواده، اتخاذشده و تصمیم ي مالی بر اساس همان الگوي مرد نانها اولویتتنظیم 

 یهاي سنت  از مسئولیتیعنوان بخش به اما مکرر مانند هزینه غذا و غیره تیاهم یبدر امور 
رسد که نابرابري  این اساس به نظر می  بر).Ibid( بر عهده زنان بود، دی خري زنان برایخانگ

در دسترسی به پول و تفاوت ماهیت پول زنانه و مردانه بر تفاوت قدرت زوجین در خانواده 
  .گذارد کننده برجاي می تأثیري تعیین
 نی ایهبر پا. شود ی استفاده مزی نی خشونت خانوادگدهی پدلی منابع در تحلهی از نظر

نظام خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگر کند،  ی مطرح م گودامیلی که وهینظر
 شغل، تحصیالت، درآمد، :داراي نظامی اقتداري است و هرکس به منابع مهم خانواده مانند

تواند سایر اعضا را به فعالیت  داشته باشد می بیشتر از دیگران دسترسی ،مهارت و اطالعات
بر اساس ). 81: 1380اعزازي، (هاي مهم با اوست  گیري در جهت امیال خود وادارد و تصمیم

ترین عامل   که افزایش منابع قدرت، مهمندا هاي تجربی در ایران نشان داده این ایده پژوهش
چرا که زنان در ) 54: 1378،  پوریشدرو(براي مقابله با خشونت مردان در خانواده است 

 منابع مالی مجبور به تفویض اقتدار به ازجملهبسیاري از اوقات به دلیل فقدان منابع قدرت 
  .شوند آمیز مردان می مرد و پذیرش وضعیت اقتدارآمیز و رفتار خشونت

ها نیز معتقدند که چگونگی توزیع منابع مالی در خانواده بستگی به روابط  فمینیست
گردد که چه کسی حق  یبرمرت میان زن و شوهر دارد و روابط قدرت به این امر قد

- 158: 1376آبوت و واالس، (گیري دارد که چگونه و کجا پول خانواده صرف شود  تصمیم
اي که در  رابطه. بر اساس رویکرد فمینیستی روابط دو جنس اساساً رابطه قدرت است). 157

کارگیري  شناختی کرده و با به  فیزیکی، کالمی یا روانسوءاستفادهآن مرد از همسر خود 
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ي همسر آزاربدین ترتیب خاتمه دادن به . بخشد خشونت، قدرت و سلطه خود را تداوم می
 و اسفند آبادشمس (مستلزم تجدید ساختار رابطه قدرت بین زن و مرد در جامعه است 

  ).64: 1382،  پوریامام
  

   تحقیق روش
وي واقعیت درباره دو مفهوم پیچیده پول و قدرت در خانواده، این پژوهش براي واکا

 مشارکتی  و ارزیابینگاري نهادي رویکردي کیفی را اتخاذ کرده و با استفاده از روش مردم
علوم  پژوهش هاي روش متنوع ابزارهاي از نهادي نگاري مردم در. شده است   انجامروستایی
 تمرکز فمینیستی شناسی روش و شناسی رفتمع توضیح بر بیشتر و استفاده اجتماعی

 طی فرودستان دیگر و زنان آنچه از مرور به بناست پژوهش دقیق فرآیند. شود می
 »انباشتی و جمعی لزوماً «روش این عبارتی، به. یابد تکوین اندوزند، می هایشان پژوهش

 آن روشی گويال و است) 35: همان (»موقتی و باز «دلیل همین به و) 242: 1385 دوالت،(
 و شده انتخاب پژوهش میدان در آن از هایی بخش و نیست شده تعیین پیش از کامل طور به

 پژوهش و شده انجام ها داده از گوناگونی انواع به اتکاي با نهادي نگاري مردم. رود می پیش
 اربسی روش این کامل و دقیق انجام همه بااین گیرد؛ می منبع چند از را خود اطالعات اغلب
 کار به بخشیدن سرعت ضمن روستایی مشارکتی ارزیابی روش دیگر، سوي از. است بر زمان

 قشرهاي به اطالعات، گردآوري ویژه هاي تکنیک ابداع با پیشین، روش ضعف پوشاندن و
 پژوهشگر براي بیشتري عمل آزادي و داشته خاص توجه زنان ازجمله اي حاشیه و محروم
 توجهی و است برخوردار اي ویژه جایگاه از زنان مسئله طرح ،روش این در. کند می فراهم
 جامعه، اي حاشیه افراد کلیه به آن همپاي و آنان مشکالت و مسائل کالبدشکافی به خاص

 مشارکتی ارزیابی «روش گانه نه اصول از یکی منزوي اقشار به توجه. گیرد می صورت
 روش این در نگرش و رفتار حد چه ات که یابیم درمی مسئله این طرح با. است »روستایی

 انجام ارادي صورت به ها رسان اطالع کردن فعال که داشت توجه باید همچنین. است مؤثر
 هم کنار در نگرش و رفتار به مربوط اصول و ها تکنیک از اي مجموعه بلکه پذیرد، نمی
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 که است ذکر نشایا). 136: 1389 دیگران، و چمبرز. (دنکن می تشویق و ترغیب را مشارکت
 بینی سویه چند با تا داد اجازه پژوهش تیم به متعدد هاي تکنیک و ترکیبی روش از استفاده

  .یابد افزایش آنان در شخصی هاي تجربه از گرفتن فاصله امکان و شده تر نزدیک واقعیت به
 .گرفت قرار موردبررسی واقعیت به رجوع با زمان هم نظري مبانی پژوهش این در 
 مورد 9مشارکتی در قالب  مشارکتی و غیر(هاي مشاهده  ها از تکنیک آوري داده معبراي ج
و رسم )  مورد7(، بحث گروهی متمرکز ) مورد15(، مصاحبه فاقد ساختار )نویسی گزارش

هاي  شده از کدگذاري مصاحبه مفاهیم ساخته. شده است یک نمودار برنامه روزانه استفاده
هاي گروهی متمرکز، با مشاهده و رسم نمودار بسط داده  حثفاقد ساختار و استفاده از ب

 .شد

» دستان سبز«و ) 3ناحیه  - 10منطقه (» تکیه شهدا«انتخاب اجتماع محلی زنان  
با توجه به پایگاه طبقاتی، سهولت دسترسی و امکان ایجاد رابطه با ) 6ناحیه  - 15منطقه (

 در منطقه در تکیه شهدا» تکیه شهدا«ن اجتماع محلی زنا. این دو گروه از زنان، انجام شد
تهران » والفجر«در سراي محله » دستان سبز«اجتماع محلی زنان  . شهرداري قرار دارد10

 و مطمئن اشتغالرا  زنان مسائل از یکی گروه دستان سبز. ندیآ یم گرد هم 15در منطقه 
 یجمع و کوچککار و  کسبکی جادیاند و براي کرد یابیارز  خودیزندگ تیوضع با سازگار

ي که وکار کسب عنوان بهآنان به پختن شیرینی خانگی . خود، تالش کردند يبرا
ي اولیه بزرگ نیاز نداشت و در ضمن موجب ایجاد درآمد، متناسب با کارخانگی گذار هیسرما

                                                
-  بحث گروهی متمرکز)FGD (هاي نیمه  دهد که در مقایسه با مصاحبه تعدد به ما اجازه میبا جامعه یا ذینفعان م

ها و تعارضات  این فرآیند آگاهی درباره منبع دلواپسی. ها کشف شود اي از عالیق و دلواپسی یافته یا فاقد ساختار، دامنه سازمان
فاده از این تکنیک براي کندوکاو است). 110: ازکیا و دیگران(سازد  دهد و بستري براي موضوع گفتگو مهیا می را افزایش می

هاي  رو از تکنیک گرفته است، کافی نبود؛ ازاین درباره موضوع پیچیده و حساسی که حول محور پول، قدرت و خانواده شکل
منظور پرورش مفاهیم  دیگري مانند مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی، مصاحبه فاقد ساختار و رسم نمودار برنامه روزانه به

  .شده از میدان پژوهش، استفاده شد هاي کسب آمده و تعمیق تحلیل دست به
- ساختمان تکیه دو سالن مجزاي زنانه و .  سال پیش براي استفاده عام در اختیار زنان ساکن محله قرار گرفت5 این تکیه از

سازي، روانشناسی،  گلهاي آموزشی متنوعی مانند آموزش  مردانه دارد و در روزهاي مختلف هفته مراسم مذهبی و کالس
  .شود شناسی، بافتنی و غیره در آن برگزار می سنگ
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کارمندان یا » تکیه شهدا«همسران زنان  .و مورد اعتماد خانواده بود، روي آوردند
» دستان سبز«که همسران زنان  هاي رده پایین دولتی هستند درحالی تبازنشستگان پس

میانگین سن زنان عضو اجتماع محلی . بیشتر کارگر یدي، کارگر فنی و یا بیکار هستند
 59 تا 42(» تکیه شهدا«از میانگین سنی اجتماع محلی )  سال47 تا 32 (»دستان سبز«

ي مختلف براي دسترسی به پول انحابه همگی » دستان سبز«زنان . تر است پایین) سال
در زمان انجام پژوهش بیشتر » تکیه شهدا«؛ اما زنان اجتماع محلی کنند یمدیدنی تالش 

مشغول رسیدگی به امور منزل و فرزندان هستند و تالش مشخصی براي کسب پول دیدنی 
  .ندارند

  
 هاي پژوهش یافته

توجیبی در  با پول، معموالً با دریافت پول در این پژوهش کننده مشارکتاولین مواجهه زنان 
توجیبی  در قالب پول (خانواده یک براي فرزندان پول به دسترسی. دوران کودکی اتفاق افتاد

ترها و   یعنی بزرگ،است جنسیتی و سنی مراتب سلسله تابع) منظم، نامنظم یا موقعیتی
 و دار خانه ساله، 39 انمیخ. گیرند توجیبی می ترها و دخترها پول پسرها بیشتر از کوچک

 گرفتن ی مبیشترترها  بزرگ«: دیگو یم) بحث گروهی متمرکز دستان سبز( فرزند 3مادر 
 و میومدن و رفتن ی ممادر و پدر باترها  کوچک. داشتن نیاز پول ،بود زیاد خرجشون. خب
 خواهرم خب. گرفت ی مخواهرم از بیشتر برادرم همترها   بزرگتو. نداشتن نیاز پول
 باز قی رفداداشم ولی. هم دور نشستن ی مما حیاط میومدن دوستاش ،نداشت يوآمد رفت
   .»کرد ی مخرج  وبود

 و دارد مختلفی انواع زنان، دسترس در مالی  که منابعدهد یمي پژوهش نشان ها افتهی
  .است متفاوت شاغل زنان دار و خانه زنان بین همچنین در

  
                                                

- عالوه بر این . شود کنندگان در پژوهش، اطالعات دقیقی درباره دو اجتماع محلی ارائه نمی براي حفظ هویت مشارکت
ها در پانویس معرفی  اي آن گذاري و مشخصات زمینه ها مستقیماً مصاحبه شده است، با حروف اختصاري نام زنانی که با آن

اي در خود متن معرفی  اند، با ذکر مشخصات زمینه هاي گروهی متمرکز شرکت کرده که زنانی که در بحث شود درحالی می
  .شوند می
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  زنان دسترس در يها  پولانواع
  ی و خرجیبیتوج پول. لفا

 مبلغ. شود خود زنان از سوي پدر یا همسر پرداخت می شخصی مخارج براي توجیبی پول
 صورت به یا و شوهر دید صالح زنان، نیاز احساس به بسته زناشویی زندگی در توجیبی پول

 نداد موارد اکثر در اجتماعات محلی موردبررسی در این پژوهش، در. شود می تعیین توافقی
 زن درخواست یا نیازها اساس بر موارد بیشتر در و نکرده؛ پیروي منظمی الگوي از خرجی
 از خانه خرج عنوان به زنان که است پولی مقدار معناي به خرجی پول .شود می تأمین

 یا هفتگی صورت به برخی و روزانه ها پول این از برخی. کنند ی مخود دریافت همسران
 آن در توافق و شود می تعیین شوهر درآمد توجه به با خرجی مبلغ .شود می پرداخت ماهیانه

در اجتماعات مورد مطالعه  توجیبی پول گرفتن دهد که نشان می ها یافته. دارد یرنگ  کمنقش
 توسط یا خرجی پول همان مدیریت طریق از را خود شخصی هاي هزینه زنان و نیست رایج
 ح  خانم.کنند می تأمین خانگی مشاغل از درآمد کسب براي نیز تالش و نادیدنی، هاي پول

  : دیگو یم) شهدا تکیه(
. بیارم گوشت. بیارم برنج ندارم حوصله من. خودشه مال خونه خرج همه«

 هزار تومان 300 فقط تومان، 1250 از رمیگ ی می بازنشستگحقوق یه من
 ؛شه ی مدخترم خرج بیشتر هم 350 دم؛ می قسط رو ش بقیه خودمه؛ دست

   .»بگیرم براش چیزي ي،ا ی خوراکیپسی،چ
  : دیگو یم) شهدا تکیه( میم خانم

، 75 تا 70 سال باًیتقر. سال 4-3 شاید. داد بهم سالی چند خرجی«
 پنیر بگیرم، کره بگیرم، نون این که اندازه. کرد شروع 1500 و 1000 روزي

 بعد تگرف ی مخودش رو بقیه. رو صبحونه ی جزئچیزاي بگیرم؛ ماست بگیرم،
 زیادش کلی من و ده ی مخورده یه و دارم برکت کلی من ده؛ می مزه دید

   .»رسید تومان 7000 به و کرد زیاد جیتدر  به،کنم یم
  : دارد متفاوتی تجربه) شهدا تکیه( عین خانم

                                                
52فرزند3وپرورش و داراي   ساله، بازنشسته آموزش   
- 50دار و داراي دو فرزند  ساله، خانه  
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 پنیر، و کره مث ریز خرده یا قبض پرداخت براي ذاره می پول روزانه«
 تومان، 10 گذاره؛ می رو پولش یا گذاره می ور کارتش یا خوام می پول بگمآگه 
   .»گیرم نمی ماه تو ثابتی چیز یه تومان؛ 20

ی بیتوج پول که زنان عضو این دو اجتماع به طور معمول رسد یمبراین اساس به نظر 
 که با اعمال کنند یمي کوچک روزمره دریافت ها نهیهزدریافت نکرده اما خرجی خانه براي 

. کنند یم نیتأمول نادیدنی، نیازهاي شخصی خود را نیز از همین محل مدیریت و تولید پ
 پرداخت خرجی براي مردان هم صرفه اقتصادي ظاهراًبه دلیل اعمال مدیریت مالی زنان، 

  .بردارددر 
  

  یدنی و پول نادیدنید پول. ب
 زنان از بسیاري. شود می ایجاد اشتغال فرآیند از مستقیماً که است پول دیدنی پولی

. کنند ی مکسب دیدنی پول یعنی اقتصادي درآمد مختلفی هاي راه از موردمطالعه اجتماعات
 درست و بافتنی مانند خانگی درآمدزاي کارهاي به زیادي يها سال زنان این اعظم بخش
 وقت پاره اشتغال و خانگی غذاي تهیه خیاطی،. هستند یا بوده مشغول مربا و ترشی کردن

 براي درآمد کسب هاي راه دیگر از محله سراي در يگر ی مربیا يگر ی منشمانند غیررسمی،
 خصوصی کار در عرصه طریق از زنان که است پولی شامل نادیدنی پول. است زنان این

 پول این از بخشی. کنند می  با حفظ پول در جیب خود یا همسر، کسبمعموالًخانگی و 
 کرده ازدواج فرزندان براي هدایایی هتهی چون خاصی موارد در بخشی و خانگی مصارف براي

 که دهد یم نشان روزانه برنامه نمودار رسم از حاصل اطالعات ویژه ها، به یافته. شود می صرف
ي ها  راهاز ،یگروه متمرکز يها بحث در کننده شرکت زنان تمام و شونده مصاحبه زنان تمام

 به را روز شبانه ساعت 24 از زیادي آنان وقت. کنند می تولید نادیدنی متفاوتی پول
 که )سبز دستان( شین خانم. دهند یمنادیدنی، اختصاص  پول هاي منجر به تولید فعالیت

  : دیگو ی م،کرد یمپول دیدنی تولید 

                                                                                                              
- 46اي سه فرزنددار و دار  ساله، خانه  
- 32ساله، خیاط و داراي سه فرزند   
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 قبل کردم ی میباف  مکرومه...نزدم چرخ به دست ازدواج موقع تا من«
 جهیزیه فامیل براي. بود تومان 10 اش هیشهر... .دادم ی مآموزش حتی ازدواج؛
 میومدم ،کردم ی منگاهها   مغازهتو رفتم ی مازدواجم بعد ... کردم ی مدرست

 تاج کردم؛ شروع عروس تاج با رو عروس لباس حتی ؛دوختم ی مزدم ی مبرش
 اون وقتی و میومد باهام همسر. فروش برايها   مزونبردم ی م،کردم ی مدرست
 کردن نگاه با. کردم ی مرو و زیر وعروسا ر لباس من بود،ها   تاجفروش مشغول

 کار یکعنوان   بهخیاطی و زدم مزون مشهد تو بعدم ؛آوردم ی درمخودش مث
 خونه کرایه داشتم؛ درآمد همسرم برابر دو بگم تونم یمبرام؛  شد ثابت درآمد با
  .»بود من پاي چی همه و مغازه هزینه و

  
ي روزانه زنان تکیه ها تیفعال نمودار -2 نمودار سبزي روزانه زنان دستان ها تیفعال نمودار -1نمودار 

  شهدا
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 راهبرد توان می را »قناعت «که داد نشان وضوح حاصل مشاهدات در هر دو گروه به
   .دانست مطالعه مورد زنان براي نادیدنی پول کسب در مهمی

  : دیگو یم) شهدا تکیه (الم خانم
. کردم ی ماستفاده کهنه ،کردم ی نماستفاده پوشک بودن کهها  بچه«

 بودم گرفته پارچه متر چند من کنن؟ می کارارو این مگه االن جووناي
 که شیر پوله؛ خودش قناعته، خودش این ؛کردم ی معوض هی و شستم یم
 آزادم داشتیم، دولتی شیر بگیرم؛ کوچه سر از دمیدو ی نمبگیرم، خواستم یم

 آب خواستم ی ممیوه آگه ؛رفتمگ ی مدولتی وایمیسادم صف رفتم ی مداشتیم؛
؛ گرفتم ی مآب ،گرفتم ی مکوچیک میوه بگیرم؛ بزرگ میوه رفتم ی نمبگیرم،

  . ».رسوندم میها   بچهبه هم چی همه و ویتامین
  : دیگو یم) تکیه شهدا( خانم صاد

                                                
- 59دار و داراي سه فرزند  ساله، خانه  
- 48فرزند2دار و داراي   ساله، خانه 



   
  
  
  

  181     ...دسترسی به پول و مناسبات قدرت در روابط 

 یه دادن؛ یچنان  آنکادوي اما ندن پول شاید فامیل؛ براي بافم ی مبافتنی«
 جوري یه اونم که دادم کادو عنوان هم سري یه دادن؛ سفارش خودشون سري
 براي شه می خرجی کمک خودش دیگه؛ درآمده منبع یه اینم کردن؛ تالفی

  . »خانواده
 در این پژوهش براي کننده مشارکتمهمترین استراتژي زنان  تولید پول نادیدنی

  .مدیریت پول در دسترس آنان است
 

  انداز پس. ج
 عنوان به آن از و دارند انداز پس به زیادي تمایل مطالعه،مورد اجتماعات زنان 

مادران  هاي نصیحت و آموزه اساس بر و کودکی از را انداز آنان پس. برند می نام »پشتوانه«
 کسب ،خانواده در اقتصادي احساس ناامنی توان انداز زنان را می پس دلیل. اند خودآموخته

 يریگ میتصمهمچنین  و خانواده، يکردها نهی هزو اه مسئولیت در مشارکت طریق از منزلت
 انداز چشم با که يانداز پس (ایپو نوع دو به توان یم را زنان این انداز پس. دانست مستقل
 معموالً که ییاندازها پس (ستایا و) شود یم انجام هیاول هیسرما از تر شی بدرآمد کسب

 مجدد ییزا  پولخاصیت و است نزدیک آینده در کاري انجام براي پول کردن  جمعمنظور به
  .کرد تقسیم) ندارد

 که کنند می اظهار زنان اکثر.  استانداز پس از زنان این همسران مهم اطالع نکته
 خانم عین .ندارند قرار آن جزییات چندوچون در  امااند  مطلعانداز پس از ها آن همسران

  : دیگو یم) شهدا تکیه(

                                                
-سازي؛ بیاموزند انداز کردن و به پسران پول  دختران پس کردند تا به دهد که والدین تالش می  حاصل مشاهدات نشان می .

  .انداز دارند کرد پول در مقایسه با پس رها تجربه کمتري در هزینهرسد دخت همچنین به نظر می
-آور خانواده، یا به دلیل عدم دسترسی یا  مثابه نان تواند به دلیل توانایی ناکافی یا عدم توانایی مرد به  این احساس می

  .دسترسی محدود زنان به منابع مالی ایجاد شود
- هاي دیگري که درباره موضوع پول و خانواده  ه این پژوهش برخالف پژوهششایان توجه است که گروه مورد مطالع

آنان معموالً درآمد چندانی ندارند و همسران آنان نیز . اند، زنان طبقات پایین و فرودست و عمدتاً غیرشاغلند صورت گرفته
خانواده کامالً مشخص است و مردان با ها میزان ورودي پول به  رسد در این نوع از خانواده به نظر می. درآمد پایینی دارند

باره نتایج مشابه در پژوهش بر روي زنان زنبوردار رامه مالحظه شده  دراین(حساسیت باالیی، پول زنان را تحت نظارت دارند 
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 گفت یم. همیشه کرد ی منصیحت هم ما به و بودانداز   پساهل مادرم«
  . »کنار بگذارید همیشه چیزي یه. نکنید اتینا خرج رو هاتون پول

  : دیگو یم) تکیه شهدا( الف خانم
 همیشه مادرم. دادن یاد بهمون اینو. میکن یانداز م  پسخونوادگی همه«

 زندگی، براي. کنار بذارید 500 و بخورید تومان 500 دارید، هزاري یه گفت یم
 مردا گفت یم. گفت ی مهمیشه مادرم رو این. آدمه پشتِانداز  پس. آینده براي

  .»کنهوجور   جمعباید زن نیستن؛ چیزا این فکر به
   

  انداز  موارد مصرف پس-1جدول 
 انداز ایستا پس  انداز پویا پس

  خریدهاي کوچک براي فرزندان توجیبی براي خود زن پول
  هیزیهخرید ج خرید اثاث منزل

  آرایشی و بهداشتی لوازم مخارج اساسی منزل
  مراجعه به پزشک خرید خانه

  تفریحات فرزندان خرید وسایل موردنیاز
  کمک کردن به خانواده خود )قرض، بیماري(روز مبادا 

  کمک کردن به خانواده شوهر گذاري براي کار فرزندان سرمایه
  اه پرداختن بدهی تأمین هزینه تحصیل فرزندان

  خرید هدیه سفر زیارتی

  
  

                                                                                                              
هاي  ههاي این پژوهش در بسیاري از موارد با یافت رو یافته ازاین). 1390علیرضا نژاد و حائري، : لطفاً نگاه کنید به. است

برخی . گذارد هایی را به نمایش می هاي مشابه که درباره زنان شاغل طبقه متوسط صورت گرفته است، ناهمخوانی پژوهش
انداز مطلع  دهد که در موارد بسیاري در نزد زنان شاغل نیز شوهر از وجود پس ها درباره زنان شاغل همچنین نشان می پژوهش

اند؛ که  اطالع انداز یکدیگر کامالً بی شده است که زن و شوهر از پس همچنین مواردي دیده. است اما از میزان آن اطالع ندارد
؛ علیرضا نژاد و خاکپور، 1396علیرضا نژاد و خاکپور مروستی، (مورد را نوعی از پول نادیدنی در خانواده دانست این توان  می

  ).1393؛ علیرضا نژاد و همکاران، 1394
- فرزند3دار و داراي  ودوساله، خانه پنجاه   
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 انداز پس به بیشتري تمایل جوان زنان به نسبت تر مسن شایان توجه است که زنان
 خرج را پولشان فرزندان، خود یا نیازهاي رفع دنبال به معموالً جوان زنان. دهند می نشان

 هستند پویا دازان پس فکر به بیشتر تر مسن زنان که درحالی دارند، ایستا انداز پس یا کنند می
. بیشتري دارند» مصرف نمایشی«تر  دارند؛ زنان جوان مالی مسائل در تري بلندمدت نگاه و

 کردن ي همان نقش بازای روزمره ی نقش افراد در زندگي گافمن، اجرااتینظر بر اساس
 از افراد خود را پنهان ياریبس. ردیگ ی مخاطبان صورت مای گرانی دبر يرگذاریمنظور تأث به
 باور ،دهند  میشی را که نمایها نقش  که آنرود ی مشی پیی کار تا جانیا  وکنند یم

  : گوید می) دستان سبز( خانم ب ).158، 1392جالئی پور و محمدي (کنند  می
کار . گرفتم  تومان می500 سال منشی بودم، ماهی 3 که ها سالمن اون «

ی چی خریدم؟ تمام کن یمتو اون سه سال تمام پوالمو فکر .... خاصی نداشتم
 براي من و شدن یمپوال لباس .... ساله سه مال اون پوشم یمیی که ها لباس

  . »فاطمه، شال، مانتو، کفش
 را در این انداز پس به مصرف نمایشی توجه نشان داده و تر جوانتعداد زیادي از زنان 

  .دهند یممسیر مدنظر قرار 
  
  ي منزلتیها ییدارا. د

 زعم به دیدنی، پول به ناچیز دسترسی یا دسترسی عدم دلیل به عاتاین اجتما زنان
 دنبال به اقتصادي، تی عدم امن به دلیل احساسرو نیازاهستند و  »بگیر خرجی «خودشان
 هاي هدیه ارثیه، انداز، هستند؛ پس خانواده در تري ایمن براي نیل به وضعیت اي پشتوانه

 عنوان به ها آن از که است این زنان دسترس در هاي پول ازجمله مهریه و مادر، و پدر مالی
در زندگی این بانوان، با خود  ها ییدارا همچنین برخی امکانات و .برند می نام» پشتوانه«

 از درآمدهاي کوچک خانگی حاصل لزوماًاین منزلت . آورند یمي را به همراه ا ژهیومنزلت 
ي ها وام ارثیه یا هدیه از سوي پدر یا مادر، : ازاند عبارت ها ییدارا؛ این امکانات و شود ینم

  . خانگی و مهریهالحسنه قرضي ها صندوق

                                                
-  فرزند1 ساله، کارمند سراي محله و داراي 38خانم   
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 این. ، از قبیل خانه، زمین، فرش، پول نقد و غیره، استمادر و پدریا هدیه از  هیارث
 و نفوذ ها آن به و شود می محسوب اقتصادي دلگرمی و »پشتوانه« نوعی زنان دارایی براي

 مادر و پدر جانب از هدایا. بخشد می همسران؛ با رابطه در ویژه به انواده،خ در بیشتري منزلت
 پایگاه  از معموالًنیز زنان این خانواده زیرا است محدود و کم محلی، اجتماعات این در

   .هستند فرودست طبقاتی
  : دیگو یم) شهدا تکیه (میم خانم

 که بود دوطبقه خونه یک فقط بهم؛ رسید ارثیه صد و میلیون پنج«
 مادرم مال که طالهایی و بود نباتی روغن سهام هم مقدار یک. شد فروخته

 خونه یهشهر   اسالمتو شریکی برادرم با. رسید پسرها ي بها خوردهبود؛ یازده و 
  . »...میگرفت ی مکرایه هزار تومان 5 ماهی اولش. گرفتیم

  : دیگو یم) شهدا تکیه (الم خانم
 مراقبت من و بود مریض مادرم چون که؛م رفتم هم مادرم ارثیه از«

 یه و خونه پدرم از. مکه برو داري دوست گفت داد پول من به ... کردم یم
  . »کردم خرجها   بچهو مکه و سهام براي هم اونارو بهم؛ رسید پول خورده

نابرابري . کنند ی مي خانوادهها برنامه یا ها نهی هزصرف را ارثیه این زنان تمام باًیتقر
 براي کاهش این ظاهراًهمسران، .  در میزان بلکه در نحوه دریافت ارثیه مطرح استتنها نه

 به غیرمستقیمصورت   بهاما کنند ی نمدخالت ارثیه مقوله در مشخصطور  به اگرچهنابرابري؛ 
  . دارند نظارت ارثیه زمینه دراش   خانوادهبا زن مالی مناسبات چندوچون و مسئله این

  : دیگو یم) داشه تکیه (ح خانم
 هنوز؛ نه دخترا رو ولی داده پسرا رو یعنی کرده؛ تقسیم رو ارثش بابام«

. نگفتم هیچی منم. خورد ی نمدرد به که بود داده پرتی زمین یه البته من به
 من بگیري؟ رو زمینت نمیاي چرا گفت بابام ما، خونه اومد که پیش ماه چند

. بابام با شم ی رودررو نمو هستم مذهبی چون بدم؛ جواب نداشتم دوست
  .»....خوره نمی درد به دادي که زمینی آخه گفت شوهرم

. کنند می مشارکت الحسنه خانگی قرض هاي صندوق در این اجتماعات زنان اکثر
 به تنها کسی که تمایلی. است برخوردار وام اولین دریافت امتیاز  از معموالًصندوق مسئول



   
  
  
  

  185     ...دسترسی به پول و مناسبات قدرت در روابط 

 ماهیانه قسط پرداخت دشواري را تمایل عدم این دلیل ،ندارد ها صندوق این در مشارکت
  . داند می

  : دیگو یم) سبز دستان (ز خانم
. داریم یکش  قرعهبستگان از دیگه یکسري و هام دخترخاله و خواهرها با«

 خرم ی مخونه براي کوچیکی وسیله یه گرفتم کلشو که بعد هر ماه دم می پول
  . »چی یا کنن عوض موبایل خوان ی ممثلن. ها  بچهبراي چیزي یه یا
  : دیگو ی م)دستان سبز(ب  خانم

 رو اول وام خودش و انداخت راه ام ي جارآشناها؛ تو داریم صندوق یه ما«
 باهاش خوام می. میگذار ی متومان 30 ماهی و هستیم نفر بیست. برداشت

   .»بخرم آفتابی عینک
  .ردیگ یم نمایشی مورد استفاده قرار  براي مصرفمعموالً ها وامپول ناشی از این ظاهراً 

 است اقتصادي سرمایه نوعی اصل  است که درذکرشدهمهریه یکی دیگر از امکانات 
 مؤثري  با ایجاد منزلت، نقشحال نی درعهرگز در زندگی زناشویی ظاهر نشود اما که شاید

؛ اما دهد ینمخ ی رآسان به معموالًتبدیل مهریه به پول دیدنی . کند می در زندگی زنان ایفا
 بودن قراردادي دیگر سوي از. است زنان احساسی سرمایه کننده منزلت حاصل از آن تقویت

  .نکنند استفاده آن از هرگز اگر حتی کند، می ایجاد زنان براي اقتصادي امن حاشیه مهریه،
 دلخوري به داماد و پدرش بین توافق عدم :که دیگو ی م)تکیه شهدا(ح  خانم

  : است شده منجر یمدت یطوالن
 خوام می مهریه سکه 500 من گفت. بود مخالف ازدواج این با من باباي«

 من. بدم باید کنم ی ممهریه که چیزي منآقا   حاجگفت همسرم. دخترم براي
 گفتم بابام به من. تونم می تا 100 من. بدم دخترتون به تونم نمی سکه 500

 شوهر با هنوزم بابام. ندارم تدوس من دونی می تو. نحسه بده، سنگین مهریه
 سکه چندتا پرسید عاقد وقتی عقد سر ....گن می متلک هم به هی.. .بده من

 م هیمهر. تا 131 گفت نشه بابام حرف این که براي شوهرم. تا 130 گفت پدرم
  .»سکه 131 شد

                                                
-فرزند3دار و داراي   ساله، خانه35  خانم   
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  زنان دسترس در يها پول انواع -2 جدول
 انداز پس  پول دیدنی  پول خرجی

 یخانگ الحسنه قرض صندوق  یدنیناد لپو  یبیتوج پول
 هیمهر   پدر و مادرهیهد  مادر/ پدرهیارث

  
 مثابه سرمایه احساسی به هیهد

 عالوه بر انی اطرافي براهی هددنیخر. هدیه دادن در زندگی زنان بسیار مهم است
 .از جنس قدرت استدارد که براي آنان به همراه شدن را و دیده  دیی حس تأي،حس شاد

 رشی و پذانیها توسط اطراف  شدن خانمدهیدموجب احساس  ،بزرگیا کوچک یا، ا هدنیا
 اهمیت هدیه .)87:1392خاکپور، (شود ی مقدرت این کار را دارد، که يعنوان فرد ها به آن

فقدان یا کمبود . زنان توجه کنیم  که به رابطه آن با سرمایه احساسیشود یمزمانی پررنگ 
ي اقتصادي و اجتماعی سبب پررنگ شدن نقش سرمایه ها هیسرمادسترسی زنان به 
 تحصیالت، و خانواده هاي استراتژي بحث در رایی دیان. شود یم ها آناحساسی در زندگی 

 کار مثابه به ابتدا در را احساسی سرمایه او. کند می اشاره احساسی سرمایه مفهوم به
 احساسی سرمایه. شناسد زمیبا تحصیل مقابل در فرزندي و مادر متقابل کنش بر جنسیتی

 مزیتی براي ها گروه یا افراد هاي بدهی عنوان  نسبی بهطور  بهاست که انباشته کار از شکلی
 رابی معتقد است سرمایه. شود ینمنگریسته  شود، می برده بهره آن از آینده در مستقیماً که

 اي سرمایه تنها ینا. فرد خود روي تا است دیگران روي بر گذاري سرمایه درباره احساسی
 معموالًسرمایه  این. است دیگران سود براي و شود می استفاده دیگران با تعامل در که است
 )مثالً( رشد از فرزند تعالی راستاي در که رود می انتظار مادران  از مثالًشود؛ می تلقی زنانه

 تلقی ساسیاح سرمایه از دیگري نوع زنانه، فداکاري و عشق. بپوشند چشم خود تحصیلی
ي تقویت سرمایه ها راه هدیه دادن یکی از ).Adkins, & Skeggs, 2004: 22-25(شود  می

) تکیه شهدا (دال خانم .کنند یم از آن استفاده مرتباًاحساسی است که زنان این اجتماعات 
  : دیگو یم

                                                
1. Dean Reay 

-فرزند2دار و داراي  ساله، خانه وشش  چهل   
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 سالگرد ازدواج به جا، تولد همسرم و ...هی قویلیکادو دادن تو خونه ما خ«
 هیبا . مید ی کادو ممختلف نیعناو به.. .روز دانشجو.  نرفتهادمیام تا حاال ه بچه

  .»...شه ی مادیشه و هم محبت ز ی رفع مازشونیهم ن.  دو نشون زدنهریت
اندازهاي ایستا  ، از پسکنند یم که هدایایی که خود زنان تهیه دهد یم نشان ها افتهی 

 براي همسر، فرزندان، یا خانواده خود معموالًدایا این ه. شود یمي نادیدنی تهیه ها پولو یا 
  . زنان است

  : دیگو یم) تکیه شهدا (میم خانم
 ییکادوبراي خودش  ... کردم یانداز م پس و زدم یم زیچ همهاز «

از یه مدتی به بعد فقط براي  ...  براشدمیخر ی مزاروی چنیبهتر. دمیخر یم
  . »دمیخر یم هدیه ها بچه

  : دیگو یم)  شهداتکیه(خانم دال 
 ببینم چی کنم یمنگاه . هام من همیشه هدیه می دم به همسرم و بچه«

 از رمیگ یمنیاز دارن، چقدر قیمتش می شه، همون رو پولش رو کارت هدیه 
  . »یه چیز شکیل و قشنگی باشه... بانک 

  : دیگو یم) دستان سبز (خانم نون
 کفشی، نمیب یمگاهی . میخر یم چیزي الزم باشه براي هم هر وقت... «

  . »رمیگ یملباسی نیاز داره خودم براش 
، زایمان، ها یعروسیی مثل ها تیموقع که در تر بزرگ براي هدایاي کرد نهیهزاما 

میزان هدیه  .؛ به عهده شوهر استشود یمدست، داده  یی ازاینها مناسبتتولدهاي فامیلی و 
یی که دیگران ها هیهد معموالًر این توافق ؛ دردیگ یم با توافق زن و شوهر صورت معموالً

  . ردیگ یم، معیار قرار دهند یم
  : دیگو یم) تکیه شهدا(خانم صاد 
. مید یهم م هرچقدر اونا دادن ما. میکن ی مانی نگاه به اطراف،هی هديبرا«

از . میکن ی مانیخونواده شوهرم نگاه به اطراف. مید ی مشتریخونواده خودم ب
  . »رقابت همه جا هست. پرسم یم امیخواهرام و از جار

                                                
.فرزند3دار و داراي  ساله، خانه وهفت  چهل   
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  : کند یماظهار ) تکیه شهدا(خانم عین 
. خورد ی به درد نمدادن ی کادو ممایقد. میبر ی اکثر پول مهی هديبرا«

 پول شتری بی خونه، عروسمان،ی زايبرا... .خره ببره ی نمی خوب که کسزیچ
 قدر نیگن ما ا یاونا م. میکن ی با خواهر برادرا هماهنگ مشتریما ب. برن یم
ها هماهنگ  يسمت خونه پدرشوهرم با جار. میبر یقدر م  ما هم همونم،یبر یم
  . »میکن یم

مدیریت هدیه در زندگی زنان از اهمیت بسیاري برخوردار است زیرا عالوه بر سرمایه 
  . ایجاد منزلت کرده و منبع پول نادیدنی استناحساسی، براي آنا

  
  شاغل زنوان عن  بهیابی تی هودر ابهام

 با وجود اما کنند یم پول دیدنی تولید کننده مشارکت ذکر شد که زنان نیازا شیپ
عنوان  یابی به دانند؛ این ابهام در هویت ، خود را شاغل نمیباره نیدراهاي بسیار  داشتن تجربه

. اکثر این زنان به مشاغل خانگی اشتغال دارند) 1. تواند به دو دلیل باشد زن شاغل، می
است که متعلق به دوران ) تولید کارگاهی (مشاغل خانگی مربوط به شیوه تولید مانوفاکتور

ي ا هیحاشي است، دار هیسرماي است و در تولید مسلط امروز که مبتنی بر دار هیشاسرمایپ
 هنوز در دوران کنونی وجود دارند اما نقش ها وهیش این گرید عبارت به. شود یممحسوب 

 در چارچوب رسمی رو نیازانداشته و ) ي و مصرفیا مبادلهاعم از (ارزش بارزي در تولید 
ی آنان ابی تیهوي اقتصاد مسلط در روند ها فیتعر رسد یمبه نظر . اشتغال جایی ندارند

 کار بیرون از خانه که درآمد معینی گرید عبارت  به؛کند یم زنان شاغل، اختالل ایجاد مثابه به
ي به آن تعلق مند عائله مزایایی مانند مرخصی، بیمه و حق  قانون کاربر اساسدارد و 

 مشاغل مردانه، معیار اشتغال معموالًبراي این زنان ) 2 شود یم، شغل محسوب ردیگ یم
اند که مسائل خانوادگی،  این زنان با موانع مختلفی براي اشتغال رسمی روبرو بوده. است

  .همسري در زمره این موانع است/ يطبقاتی، مخالفت و تعصب همسر، و فشار نقش مادر
  

                                                
1. moanufoaktur 
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  زنان ياقتصاد تیعامل
همچنان نقشی » يآور نان«، زناني خانوادگی ها در نقش تغییرات بسیار با وجود
. اما این امر بدین معنا نیست که زنان فاقد عاملیت اقتصادي هستند ؛شود یممردانه تلقی 

توان در دو رفتار مهم یعنی  ی در این پژوهش را مکننده مشارکتعاملیت اقتصادي زنان 
  :کسب پول نادیدنی و مدیریت پول مشاهده کرد

 این زنان است که هایی پول ترین مهم از یکی نادیدنی پول: نادیدنی پول کسب - 
 مشاهده. داراي ابعاد ارزشی است اقتصادي عالوه بر جنبه این پول. کنند یمکسب 
موجب درك  مختلف، خریدهاي در زنان این همراهی همچنین و گروهی هاي فعالیت
 نادیدنی پول میزان .خانواده آنان بود و زنان این میان در نادیدنی پول تولید فرآیند اهمیت

  . است او قدرت مدیریت و توانمندي نشانه کند، می که یک زن تولید
  : گوید می) سبز دستان (نون خانم

. بیدارم شب نصفه 3-2 تا شب. ترم قوي همه از من اطرافیان، همه تو«
 خونه کاراي و سرپام شب تا صبح. کنم می رو ترشی کاراي و دارم دوز و دوخت

 خودم بگی که خوراکی هر ....خرم نمی بیرون از هیچی. کنم می رو ها بچه و
  . »...زندگیم خونه براي کنم می درست

 ندکن ی مدیتول يکمتر یدنیناد پول شهدا هیتک زنان به نسبت سبز دستان زنان گرچه
 برنامه نمودار رسم نیز نتایج و مشاهدات اما ،دهند ی منشان کار این به کمتري تمایل یا

 يا اندازه  بهآن اهمیت اما کماکان مهم استها   آنبراي پول این که دهد ی منشان روزانه
تمایل به . کنند صرف وقت زیادي نادیدنی پول کسب براي شهدا تکیه زنان مانند که نیست

 در فاصله تر جوانلگوي زندگی زنان طبقه متوسط شهري بر نحوه رفتار زنان پیروي از ا
عنوان یکی از دالیل این رفتار در زنان دستان سبز   بهتواند یمگرفتن از تولید پول نادیدنی؛ 

  . مدنظر قرار گیرد
  : دیگو ی مروزانه؛ برنامه نمودار رسم زمان در توضیحی در) سبز دستان (ب خانم

. رمیگ ی مرو همون باشه فصلش هرچی... .کنم ی نمریزف هیچی من«
   .»خره می بیرون از آدم باشه الزم هم چیزي. اصن ندارم کارا رو این حوصله



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     190  

تولید پول دیدنی و یا تمایل به تولید پول دیدنی، از توجه به تولید پول نادیدنی 
 تولید پول نادیدنی  در این پژوهش از توجه بهکننده مشارکت و با کاهش سن زنان کاهد یم

  .شود یمدر خانواده کاسته 
 کرد خرجی خانه به نحوي است که تا به معنی هزینه پول مدیریت: پول  مدیریت- 

 مربوط است؛ کالن هاي گیري تصمیم به پول، يگذار سیاست آن کنار در. برسد ماه آخر
 مدیریت). 107 :1394خاکپور مروستی،  (شود مواردي چه صرف چقدر، و پول کدام یعنی
این اجتماعات،  در.  آن، نشان از توانمندي زن داردبهتر چهاست که انجام هر  اي وظیفه پول

 بعضاً الگو این. است مردانه وظیفه یک آن، کرد هزینه براي يگذار سیاست و پول تولید
 یا ؛ اما گاه ضعفاست شده منتقل زنان نیا به ،خانواده از یتیجنس آموزه کی عنوان به

 به پول، يگذار سیاست و يآور  نانمسلط نقش از بخشی یا تمام ایفاي در مرد انیناتو
 مرد، تعصب یا تحصیل زن عدم مانند دیگر موانع با وجود بیکاري، و دالیلی از قبیل اعتیاد

  . شود ی ماقتصادي زن موجب افزایش سطح عاملیت
  : دیگو یم) سبز دستان (شین خانم

 جاش به ولی باشه داشته درآمد که نبود این دنبال وقت چی همامانم«
 خونه درآمد براي... .مدیریتش زبونزده فامیل توي. داره يا العاده  فوقمدیریت
  . »...جا بهاندازش   پسجا، به کردنش خرج. داره يزیر  برنامههمیشه

 کرد نهی هزدر يگذار سیاست که کنند ی ماذعان بقیهشوندگان   مصاحبهاز تن دو جز به
  . است شوهران عهده به پول

  : دیگو یم) شهدا تکیه (عین خانم
 از تازه. برداشت رو پولش شوهرم. بافتم رو قالی اولین پیش سال 27«
 خط هی فروختم یقال هی. داشت یبده بود، دهیخر تراکتور بود اومده يسرباز
 ساختن يبرا میکرد یخال نایا آجر میرفت فروختم، گهید یکی. دمیخر تلفن
  .»شهیهم کردم خرج خونه يبرا رو پولش. خونه
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 کنترل تحت بیشتر خانواده مخارج تجار، میان ویژه به معتقد است که بیچر کاترین
 مرد دست در جدي پول اما کند وجور جمع را خانه مخارج است ممکن زن. زن تا است مرد

 کردن ارهاد وظیفه مالی هاي محدودیت رغم به کارگر، طبقه دار خانه زن دیگر طرف از. است
 رفت می انتظار که گرفتند می خانواده زن از را توجیبی پول شوهر، و ها بچه و داشته را پول

 ,Zelizer (شد می خانه خرج آن بیشتر که پولی کند؛ خرج را پول مقدار این بامهارت بتواند

 اییه پول کردن خرج مدیریت در که رود می انتظار این دو اجتماع نیز زنان از). 355 :2008
 زنان این از خانواده، و جامعه مقابل در. کنند عمل موفق کنند، می تولید شوهرانشان که

در مواردي از قبیل خرید  را پول ي مالیگذار سیاست یا باشند داشته درآمد که ندارد انتظار
 عاملیت رو نیازا.  بگیرندبر عهده یک شغل، شبردیپي سنگین براي ها وامخانه یا دریافت 

  .رود نمی فراتر معموالً و شود می محدود یادشده سطح دو به زنان این ياقتصاد
 

  یتی جنسمفهوم کیمثابه   بهپول
 پول در خانواده یک مفهوم یکدست نیست و حتی درون یک طبقه اقتصادي 

توان  کند که می مشخص، جنسیت با تأثیرگذاري بر پول، کمیت و کیفیت متفاوتی تولید می
  : مقوله با انواع دیگر پول متفاوت است4پول زنانه در . ادکرد زنانه یعنوان پول از آن به
 ذکر شد نیازا شیپ(ی بیتوج  پول،ی از پول خرجپول در دست زنان معموالً: منبع) 1

ي نادیدنی یا ها پول، ) در این پژوهش از آن بهره چندانی ندارندکننده مشارکتکه زنان 
ی تنها پولی است که این زنان از آن براي نیازهاي بیتوج پول؛ اما شود یم نیتأم انداز پس

 صرف خانه و معموالً، دیآ یمپولی که از باقی منابع به دست . کنند یمشخصی خود هزینه 
  . شود یمفرزندان 
طورمعمول سهم   بهویژه وقتی دسترسی به پول دیدنی ندارند،  به زنان:کمیت) 2

بحث گروهی متمرکز  (دار خانه ساله و 35خانمی . کنند ی مافتی از پول را دریکوچک
  : دیگو یم) دستان سبز

 هم پول ها بچهبراي . شوهرم خب همیشه پول دستشه از درآمد خودش«
 چیزي موند آگه. ... ي خودشون رو دارنها نهیهزده، چون اونام  جداگونه می

                                                
1. Catherine Beecher 
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  هیچ کدوم از اینا نباشه،آگه.  یا براي دکتري دوایی چیزيس خونههم یا براي 
  .»تونم یه چیزي براي خودم بردارم من می

 رو از این مساوي انگاشتن زن با خانواده باشد؛ لیدلتواند به   این نحوه هزینه کرد می
 و مطالبات ازهای نلی دلنی، به همشود ی نمفی تعري و همسري مادريها زن مستقل از نقش

 پول زانی مبنا منی بر هم.شود یم، یا این مطالبات نادیده انگاشته مخصوص خود را ندارد
 بلکه با توجه به شود ی نمنی آنان معازی نای ییبر اساس کارآ ها خانوادهاین  زنان در یافتیدر

 در؛ شود ی منی مع، مناسبزانی مای مقدار کیعنوان   بهيزی متداول و مرسوم چيباورها
   .وکار دارند از پول سريتر  کوچکریمردان معموالً با مقادبا  سهی زنان در مقاجهینت

ي اصلی مانند ها نهیهز. شود یمخانواده با پول مرد برپا است و اداره : کاربرد) 3
؛ در مقابل دهد یممسکن، خوراك، پوشاك، آموزش، درمان و غیره را درآمد مرد پوشش 

 که پول شود یمیی صرف درجا کمک عنوان به معموالً و کند یمپول زنان کارهاي کوچک 
، یا مواردي تر مهم و تر يا هیپا آن کافی نیست؛ مواردي از قبیل چیزهاي نیتأممردان براي 

  . داند ینمي آن نداشته و آن را ضروري ها نهیهز نیتأمکه مرد تمایلی به 
  : دیگو یم) تکیه شهدا (خانم

 شال کنم یم رو جمع ها نیهم. رمیگ یم حق جلسه ده هزار تومان«
 جمع کردم بعد دادم چند بار پیش یا چند وقت.... خرم یم یا عطر خرم یم

 خب . رمیگ یمیا براش سِرم مو یا فوم صورت . عینک خریدم براي دخترم
  . »تونه براي بهداشت و مراقبت از پوست من هزینه کنه نمی

کم بودن پول زنانه .  استمؤثرکمیت و کاربرد ویژه پول زنانه، بر قدرت آن : قدرت) 4
ي رگذاریتأثکاهد و حوزه  ه با پول مردانه، از قدرت آن میو کاربردهاي فرعی آن در مقایس

  .دهد یمآن را کاهش 
  

                                                
-ن حکیم  کاتری)Hakim, 2010 (توانند   میزنان داراي سرمایه جنسی باالتر معموالً. کند به سرمایه جنسی زنان اشاره می

مراتب اجتماعی باال بروند اما این زنان از طبقات فرودست بوده و همسران آنان در موقعیت هزینه کردن براي حفظ  در سلسله
هاي محدود زنان در این  رسد هزینه به نظر می. کنند باره اقدام می رو زنان خود دراین یا ارتقاي سرمایه جنسی زنان نیستند از این

  .زمینه بیش از تالش براي ارتقاي سرمایه جنسی، حکایت از مصرف نمایشی دارد
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  یتیجنس مؤلفه کی مثابه به قدرت
ي گروهی ها بحث در حین مصاحبه و شوندگان مصاحبه و زبان بدن ها حالتمشاهده 
در طول .  در تعریف مفهوم قدرت زنانه دچار ابهام هستندها آن که دهد یممتمرکز نشان 

مطرح » به نظر شما زن قدرتمند در خانواده چگونه زنی است؟ «سؤالاحبه زمانی که مص
از آواهاي مختلفی مثل   پس از مکث طوالنی،شوندگان مصاحبه تمام باًیتقر، شد یم
در . ردند که بیانگر نوعی سردرگمی براي پاسخ استک یماستفاده » چیز«یا واژه » امممم«

، زنان به هم نگاه فراگرفت، سکوت جمع را ذکرشده بحث گروهی متمرکز با طرح پرسش
 خواسته ها آنگره این مسئله زمانی باز شد که از . کرده و لبخند زدند؛ اما کسی پاسخ نداد

، نام ببرند و خصوصیات او شناسند یمشد یک زن قدرتمند را که در اطراف خود و از نزدیک 
  .را ذکر کنند

  :دیگو یم) دستان سبز(نون  خانم.  معتقدنداین زنان به تفاوت قدرت زن و مرد 
مرد آگه .  گفتنی گفتن، زنيمرد. مردا مدل قدرتشون با زنا فرق داره «

 خودش يزنه برا. تونه بکنه ی نمیزندگ. ستیقدرت نداشته باشه که مرد ن
قدرت زن و «: عقیده دارد) تکیه شهدا(خانم الم . » خودشيره، مرده برا یم

 مرد رو نرم تونن یها م  خرده زورگو هستن اما زنهیمردا .. .مرد باهم فرق داره
 هی يهر مرد.  با مرد تا کردي مونده چطور؛فنیمردا در مورد زن ضع. کنن
  . »؟!هی نقطه ضعفشون چیفهم ی می تو زندگيبر.  دارهیقلق

 اما نکردند خود یجنس هیسرما به اشاره به میمستق طور به هرگز زنان نیا چه اگر
 . بازگرددیجنس هیسرما از او استفاده به مرد قدرت کنترل درباره اظهارات نیات ممکن اس

اما در بررسی این ایده نظرات برخی دیگر از زنان اندیشه استفاده از سرمایه جنسی را به 
  : گوید می) تکیه شهدا(خانم دال . کشد یمچالش 

مشه؛ شه زندگی کرد اما قدرت زن توي نظ  نمیانداز پسبدون پول و «
پول .  ندارن روزهایچمردها که این . ریزي داشته باشه توي مدیریتشه؛ برنامه
 زیچ همه پول باشه و مدیریت و نظم نباشه، آگهاما . شه باید باشه، بی پول نمی

  . »ریزه این دو تا هم دست زنه به هم می
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 که تفکیک جنسیتی مشخصی براي قدرت در دهد یماظهارات این بانوان نشان 
 که دهد یماین مرزبندي جنسیتی در مقوله قدرت در خانواده، نشان . واده قائل هستندخان

 طبقه کی درون ی و حتستی و واحد نکدستی مفهوم کی پول در خانواده قدرت نیز مانند
 که کند ی مدی تولی متفاوتکیفیت، قدرت بر يرگذاری با تأثتی مشخص، جنسياقتصاد

تکیه  ( تعریف خانم ژ.ادکردی مردانه قدرت در مقابل انهقدرت زنعنوان   از آن بهتوان یم
ي مشخص با ماهیتی اقتصادي درباره تفکیک بند جمعمثابه نوعی   بهتوان یمرا ) شهدا

.  نفر بخورن4- 5 نفر کار کنه 1 یعنی يمرد قو... «: جنسیتی قدرت در خانواده قلمداد کرد
 ماهیت منفعل و سازگارانه قدرت زنانه در .»هی کنه، قوی هم که با اون حقوق بتونه زندگیزن

  .شود یماین تعریف ارائه 
هاي داراي قدرت مردانه با عنوان زن  ها از زن نکته این است که در مواردي خانم 

  .دهند یم قرار موردنقدبرند اما چنین الگوي قدرتی را نپذیرفته و آن را  قدرتمند نام می
  :دیگو یم) شهدا تکیه (ح خانم

 بگه بهش نداره جرئت هیچکی. خیلی قدرتمندیه زنشوهرم مادر  «
 2 دختر نیا] بود دخترش پیش[مادر شوهرم ] طالهاي. يریگ ی مپول چقدر

 دامادش. داد بهش آورد دامادش[شد فوت تصادف در مصاحبه خیازتار شی پماه
 مادر که بود فحشی. بدم طالهارو اونا پیش که بیان بگم رو پسراش گفت

 روزي مگه ؟ن  چکارهپسرام صغیرم؟ مگه ؟م  بچهمن مگه. کرد نثارششوهرم 
 کارش از کسی نداره دوست بودن؟ پسرام دختر، دست دادم طالهارو این که
 من. بگیره رو آخر تصمیم و باشه خودش حرف حرف، خواد می. دربیاره سر

   ».نیست زن اسمش این. نیستم اینطوري
  : گوید می) تکیه شهدا(عین  خانم

. تره قوي. خودشه حرف حرف،. بزنم مثال تونم می رو م ريجا من«
 و بازي خسیس ؛رن ی ماینا که راهی ندارم دوست من اما کنه میانداز  پس
 خوب رو زندگی زرنگن، خودشون حساب به که زنایی هستن. ها این

                                                
- فرزند2دار و داراي  وچهارساله، خانه پنجاه   
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 زندگیشون از من کنی می نگاه لحاظ یه از ولی دارن؛انداز   پسچرخونن، می
 از هاشون، بچه از نکنن دریغ بخورن، خوب باشن، راحت ین کها. نمیاد خوشم

 خودشون حتمن رو يریگ میتصم. نیستن طوري این. نذارن کم زندگیشون
 از اما بزنن رو خودشون حرف شه می باعث دارنانداز   پساین که. کنن می
  . »شه می دریغ ها بچه

 را زنانه قدرت جهیرنت و دکند ی زن خود را با مرد مقایسه نماساساً بی ترتنیبد
هاي جنسیتی، مشابهت یک جنس با   و به دلیل جزمیت ساختپندارند یم مردان از متفاوت

  .شود الگوي مقابل، امري مرسوم و جاافتاده نیست و با واکنش روبرو می
این زنان، زن قدرتمند را با صفاتی مثل مدیریت، قناعت، مهربانی، مادري، صداقت،  

کنند که حکایت از غلبه سرمایه  اري، نظم و صبوري؛ توصیف میایمان، گذشت، سازگ
  : گوید می) تکیه شهدا (میم خانم. احساسی دارد

 تا بچه رو پروبال بده و به سر 9 که يمادر.  بودينمونه زن قو... مادرم «
انداز،   صبور، کار راهیعنی قدرتمند زن. یو سامون بده با حقوق بازنشستگ

  . »ها باالتره  از همه قدرت بدهيمحبت کنه، انرژ
  : گوید می) تکیه شهدا (خانم پ

البته زنی که . اي قدرت زن بیشتره تو هر خونه. ترن  قويظاهر بهمردا «
زنی که به . دانا باشه و بخواد زندگی کنه؛ نه زنی که فقط براي خودش بخواد

 داشته  نداشته باشه فشار به شوهرش نیاره؛ گذشتآگهفکر کم و زیاد نباشه و 
  . »باشه؛ بساز باشه

  : گوید که همسرش مبتال به بیماري روانی است، می) تکیه شهدا(خانم ژ 
همیشه . تونه مث من تحمل کنه هیچکی نمی. یه زن قوي مث منه«

دوست داشتم شوهرم یه جانباز بود که حداقل پیش خدا یه اجر و منزلتی 
بینه اما خدا  کسی نمی. نهاینم مث همو. کنه که گم فرقی نمی داشتم؛ بعد می

  . »تونه با چنین وضعی بسازه فقط یه زن قوي می. بینه که می

                                                
-فرزند3دار و داراي  ساله، خانه ونه  چهل   
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اي از قدرت تفاوت  روشنی دید که قدرت زنانه در کیفیت با مفهوم کلیشه توان به می
 :هاي قدرت زنانه به این شرح است ویژگی. دارد

ه داشت که به تعبیر باید توج. دانست» نفوذ« به تر کینزدتوان  قدرت زنانه را می -
. )179: 1378کوزر و روزنبرگ،  (مجبورکننده است نفوذ متقاعدکننده و قدرتبیرشتات 

نفوذ، ممکن است .  هرچند هیچ قدرتی بدون نفوذ نیست،نفوذ دربردارنده قدرت نیست
 فشار قرار یکسان تحت عوض کند ولی قدرت، دوست و دشمن را به عقیده دوستی را

نفوذ با اندیشه، آموزه یا عقیده پیوستگی . اعمال شود، نفوذ  بدون اعمالدتوان ی و مدهد یم
قدرت به یک شخص، گروه یا انجمن  دارد و کانون آن در فضایی آرمانی قرار دارد اما

آنچه این ). 426: 1370، لوکس(ی است شناخت است و کانون آن در فضاي جامعه پیوسته
آبوت و . تر است نزدیک» سلطه«برند، به مفهوم  میعنوان قدرت مردانه نام  زنان از آن به

 .نامند ، سلطه می راکند قدرتی که یک فرد یا گروه بر فرد یا گروهی دیگر اعمال می واالس
این اِعمال قدرت صرفاً اقتصادي، فنی یا نظامی نیست بلکه جنبه عاطفی، فرهنگی و روانی 

. توان به شیوه دیگري نیز بیان نمود یاین تفاوت را م). 319: 1383، آبوت و واالس(دارد 
منابع اطالعاتی، هنجاري، زور و   را در چهار وجهدر خانوادهاعمال قدرت  معموالًپژوهشگران 
خانواده بر   قدرت دراعمال مبناي توان گفت که وجوه، میاین  ادغام با. اند پاداش دیده
 کاربرد عمده هاي انیسممک ،سازي در شیوه مجاب. است ي مجبورسازیا يساز اساس مجاب

هاي  منبع اطالعات و استدالل براي یکدیگر برجسته بوده و در شیوه مجبورسازي، مکانیسم
 بر این ).1385، امیرپناهی و ساروخانی( برجسته است ،کردنمجبور زور و اعمال عمده

  براي پیشبردمجبورسازي و قدرت مردانه از شیوه سازي مجاباساس، قدرت زنانه از شیوه 
هایی مانند صداقت، صبر،   با استفاده از ویژگیبدین گونه زنان. کند اهداف خود استفاده می

عنوان یک   عواطف انسانی بهگذشت، ایمان، سازگاري، مدیریت، مهربانی، صبوري، مادري و
توانند به این  ؛ زیرا میکنند بر آن احساس قدرت می منبع قدرت استفاده کرده و با تکیه

این زنان قدرت مردانه همسران خود را به . باشندنفوذ داشته و فرزندان،  رشیوه بر شوه
دانند بلکه براي قدرت خود تعاریف و  شناسند اما خود را فاقد قدرت نمی رسمیت می
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این الگو  به نظر آنان.  قدرت متفاوت استمردانهبا نسخه   کهاند قائلي دیگري ها مؤلفه
 . درست همان چیزي است که باید باشد

  : گوید می) تکیه شهدا(خانم دال 
 خوب و محکم قدر نیا ها یزندگکنم چرا زمان قدیم  من همیشه فکر می«

کرد؛  بود؟ چون مرد جایگاه خودش رو حفظ کرده بود؛ نقش خودش رو ایفا می
 . »چیز قاطی نشده بود طوري همه این

ش به یکسان دیده ین الگو میان تمام زنان موردمطالعه در دو اجتماع محلی کمابیا
 .شود یم

 يها  و خواستهتی با وضعیی و همنوای قدرت را در همراهاغلب این بانوان -
 . کنند ی مفیهمسرانشان تعر

  : دیگو یم)  شهداهیتک (نیخانم ع
 شوهرش بسازه، ادی اداره کنه، با کم و زشوی که بتونه زندگهی قویزن«

، با شوهرش هماهنگ هاش تو راه خالف نرن  کنه، بچهتیهاش رو ترب بچه
کنه بهش فشار ن تی شوهره رو اذ؛ نکنهیچشم  نکنه، چشم و هميباشه، پافشار

 زن هی گن ی منی به ا؛ بشهری و بچه سی بره تو راه خالف و از خونه زندگارهیب
  رو بتونه با درآمد شوهرش اداره کنه وی زندگدیزن با.  که کنار شوهرشهيقو

  . »هاش رو سر و سامون بده بچه
  : گوید  می)دستان سبز(نون خانم 

 باشه کنار مردش باشه ي قودی زن باهی.  برسونهییجا با زنه که مرد رو به«
فکر   کنار شوهرش باشه و همدیزن با. انداز کنه  و بتونه پسارهیتا مرد کم ن

   .»ها تأمین بشه  بچهندهیشوهرش باشه تا آ
فعل است که در همنوایی و همراهی توان گفت قدرت زنانه، قدرتی من ر این اساس میب

یعنی زنان بخشی از قدرت خود در خانه را از پیروي کردن . شود با قدرت مردانه تعریف می
زعم همین زنان، مرد  این در حالی است که به. کنند از مناسبات قدرت مردانه کسب می

دید، درباره مسائل  حتواند بنا بر صال  مستقل را دارد و میطور بهتوانایی و امکان اخذ تصمیم 
 .عمده زندگی تصمیم نهایی را اتخاذ کند
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مثابه تبلور عینی قدرت در خانواده  توان به را می» گیري تصمیم«توان و امکان  -
تواند تصمیم بگیرد، داراي قدرت نیز هست؛ یا کسی که  یعنی کسی که می. قلمداد کرد

گیري در زندگی  رسی مناسبات تصمیمبنابراین بر. تواند تصمیم بگیرد داراي قدرت است، می
 لوسیساف. تواند براي تحلیل تفاوت جنسیتی قدرت در خانواده مفید باشد مشترك، می

 يریگ می زنان و مردان دو نوع اقتدار در تصمنی معتقد است که در خانواده در بلدیروچ
ه را بر  در خانوادي که قدرت رهبريفرد. »ییقدرت اجرا« و »يقدرت رهبر«وجود دارد؛ 

 دارد معموالً یی که قدرت اجراياما فرد. کند ی مهم و بزرگ را اتخاذ مماتیعهده دارد، تصم
درجایی  حتی رو نیازا .)22: 1394خاکپور مروستی،  (کند ی را اتخاذ متیاهم ی بماتیتصم

 الزم است باطور مشترك کنترل دارند،   یا بهییتنها رود زنان بر منابع مالی به که تصور می
مشورت و غیره در مورد خرید اقالم خانگی عمده از قبیل ماشین لباسشویی، یخچال مردان 

 گفت که این زنان مسئول اجراي توان یم بر این اساس ).176: 1376، آبوت و واالس (کنند
گیرنده و داراي  که شوهران تصمیم تصمیمات بوده و داراي قدرت اجرایی هستند؛ درحالی

 .قدرت رهبري هستند

  
  نابع قدرت زنانهم
  :ي کردبند میتقستوان به این صورت  در این اجتماعات را می منابع قدرت زنانه 

اعمال قدرت به شیوه امکان زنان رسد که   به نظر میطور ن ای:ی احساسهیسرما -
هاي  از شیوه آنان رو نیازا؛ جامعه پذیراي آن نیستشته و ندادر اختیار را مستقیم 

زیبا و مهربان باشند و یا او همسر کنند در نظر  زنان تالش می. کنند یمه استفادغیرمستقیم 
بر آن  تکیه با از عواطف انسانی استفاده کرده وآنان . فشار قرار دهند را به لحاظ عاطفی تحت

 يها ها از پشتوانه  زن،تی اسمنی الدهی مطابق با عقرسد ی به نظر م.کنند اعمال قدرت می
در تبادالت اجتماعی برخوردارند و بیشتر حامی عاطفی ) انی یا توافقدوستی، مهرب(شخصی 

پول، ( واقعی يها  است که مردها نسبت به زنان پشتوانهی در حالنیا. براي دیگران هستند
 در یتی تفاوت جنسنیهم. )1389، فر یینویم (بیشتري در دسترس دارند) قدرتدانش یا 

                                                
1. Safilios Rothschild 
2. Eline Smith 
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 منبع عنوان بهی  احساسهی سرماتی اهم گواهی براندتو ی قدرت، ميها پشتوانهبرخورداري از 
  .قدرت براي زنان باشد

 آن قناعت رأساز طریق راهبردهاي مختلف و در (ی دنیناد  پولدیتول:  پول نادیدنی-
است زیرا زنان از این طریق بر زنان این ترین منابع قدرت   از مهمیکی شک یب) کردن

  : گوید می) تکیه شهدا(خانم ژ . ارندگذ یم ریتأثمناسبات قدرت در خانواده 
شب عروسی یه پیژامه . از هیچی هیچی براي شوهرم زندگی ساختم«

همه .  کردمدارش خونهنداشت عوض کنه؛ من از خونه بابام آوردم گفتم بپوش؛ 
  . »ي براش جور کردمقناعت کارچی رو من با 

پول نادیدنی است و ترین راهبردهاي تولید   که قناعت یکی از مهمشود یممشاهده 
زنان . شود تنها تولید پول دیدنی نیست که بر مناسبات قدرت بر خانواده مؤثر واقع می این

 سعی در تنظیم ،يصورت عمد  بهپول نادیدنی دی تولدر اجتماعات موردمطالعه با قطع
  . مناسبات قدرت دارند

  : گوید  می)تکیه شهدا(ژ خانم 
. رونیرفتن ب سه نفر  داره؟ق حقوچقدر مگه.  شام درست نکردمشبید«

 غذا رونیمجبور شدن برن ب. دعوا و سروصدا شده بود. حرفمون شده بود
 یکیوجور کنن؟   جمعتونن یم.  تومان1 مگه؟ نهایتاً رنیگ یچقدر م. بخورن

   .» درست کننمروی نهی ستنی بلدم ننا؟ی بشن اخوان ی میدو دفعه غذا نپزم چ
 از قبیل، تهدید به ترك ی مرسوميها زنان گاه شیوهت توان گف دیگر می عبارت به

کنند تا  میخانواده، عدم انجام کار خانگی و شِکوه کردن را براي اعمال قدرت خود انتخاب 
 توقف پول ).135: 1389، فر یینویم(د بر همسر خود نفوذ داشته باشند ن بتوانلهیوس نیبد

  .دهند یم انجام باره نیدراکه آنان نادیدنی در کوتاه مدت، از دیگر اقداماتی است 
 قدرتمند هستند خانواده درون در غالباً زنان است معتقد گیدنز :نوایی با شوهرهم -

 توانند ی ممردان که یدرحالکنند؛  اعمال طور غیرمستقیم به را خود نفوذ است ممکن اما
 خود را به دلیل قدرت احتمالی زنان اغلب. باشند مدعی  خانوادگیهنیزم  درمشروع طور به

 به وادار را شوهرش زدن نق با است ممکن زن. کنند احساس نامشروع بودن، پنهان می
 و حیله با و دهد تن خود کردن جلوه مآب استی رخطر به یا کند، شیها  خواستدادن انجام



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     200  

 منفعل است یقدرت زنانه قدرت). 437، 1381گیدنز  (کند جلب را شوهرش نظر چاپلوسی
 ساخت يالگوها از تیتبع رو نیازا. شود ی مفی با قدرت مردانه تعری و همراهییاکه در همنو

 از قدرت ی زنان بخشیعنی. دانست زنانه قدرت منابع از یکی توان یم را خانواده در یتیجنس
 دار خانه و ساله 54 یخانم. کنند یم کسب شوهرانشان کردن از يرویخود در خانه را از پ

  : دیگو یم)  شهداهی تکمتمرکز یگروهبحث (
 چه اون که باشه حواسش و ادیب راه شوهر باآگه . ستین ادیز زورش زن«

 کوك رو خودش ساز بخواد آگه اما. کنه بلند صداشو تونه ی مزنم ره، ی ميور
؛ باید دل به دلش درومد مرد يرو تو دینبا. ببره شیپ تونه ی نمرو یچیه کنه،
  .»يخوا یم بکنی که و یاوناسب ی تو موقعیت منتون یماونطوري . داد

  
  دسترسی به پول و قدرت زنانه

. کنند می شوهر، قدرت زنانه کسب هاي پول مدیریت با محلی اجتماعات این در زنان
 در نوعی به که هایی آن تمام بلکه دانند نمی پول تولید مسئول را خود زنان این از یک هیچ
 خانواده اگر که کنند می اذعان ؛هستند یدنید پول دیتول مشغول پژوهش این انجام زمان
  . ندارند خانه از بیرون کار به تمایلی بدهد، کفاف همسر درآمد و باشد نداشته مالی نیاز

  : گوید می) سبز دستان (ب خانم
 تمکین ولی ام اصلی هدف. دارم دوست رو داشتن اجتماعی موقعیت«

 براي نرو؛ اصن گهیم شه،می خسته شوهرم که ها وقت بعضی. مالیه] تمکن[
 تمکن اگر کردم؛ نمی داشتی، مالی تمکن تو آگه گممی بهش! ري؟ می چی
. آوردم می دومی فرزند حتماً و خوندممی درس داد، می اجازه آگه داشتم، مالی
. ده نمی خوب حس من به خونه تو بودن خوب خیلی مادر از باالتر چیزي هیچ
  .»درآمده همون اصلش خب ماا مهمه برام هم اجتماعی موقعیت االن

 زنان. است خانگی پول مدیریت دارد، انتظار ها آن از خانواده و زنان این خود که آنچه
 را خانه خرج خودشان، بیان داده و به انجام احسن نحو به را مدیریت این بتوانند که زمانی

 هدیه دادن یا ازاند هنگام پس کنند؛ آنان همچنین در می قدرت احساس برسانند، ماه آخر تا
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 زنانه قدرت زنانه، پول توان گفت که منشأ می. م با مظاهر قدرت زنانه دارندأتو احساسی نیز
  .مردانه پول مدیریت یا است

  
 مداراي همدالنه یا خشونت اقتصادي: مناسبات قدرت و پول در خانواده

را در تواند روابط همسران   می، به پولی دسترسي مناسبات قدرت بر مبنامیتنظ
 مداراي همدالنه  ازفی طکیتوان در  ها را می  موقعیتنیا. دهد  قراریهاي متفاوت موقعیت

ی؛  بحرانتیعنوان وضع  به، زنانهی علياقتصاد خشونت تا بسامانعنوان وضعیت  به
  .موردمطالعه قرارداد

  
  مداراي همدالنه

ادل نسبی در موازنه اند تع اکثر زنان موردمطالعه با توسل به قدرت زنانه، توانسته
این زنان از راهبردهاي مختلفی براي حفظ تعادل قدرت . قدرت با همسران خود برقرار کنند

ها  برند؛ انتخاب راهبردها همیشه آگاهانه نیست و بسیاري از آن در زندگی زناشویی بهره می
ورداستفاده هاي جنسیتی، م  و یا کلیشهها واره عادت اجتماعی، -هاي فرهنگی در قالب آموزه

 مشترك اساسی دارند و آن امتناع از رویارویی و فصل کهمه راهبردها ی. گیرد قرار می
است؛ بدین معنا که این راهبردها منافع همسران  مواجهه مستقیم بین منافع زنان و مردان

راهبردهاي حفظ موازنه قدرت در . دنکن را مکمل یکدیگر و نه مقابل یکدیگر تعریف می
  : استدودستهدالنه مداراي هم

ترین اصول این آیین، اجتناب از  ترین و رایج  یکی از مهم:آیین مبادله پول -
زنان و مردان در اجتماعات موردمطالعه در توافقی . طور مستقیم است دادن پول به/ خواستن

شوندگان نشان  اظهارات مصاحبه. نانوشته، از درخواست پول و دادن مستقیم پول ابا دارند
توجیبی درخواست   مجبور باشند براي پول خرجی یا پولاین کهها از  د که همگی آنده می

تواند راهبردي  رو تعیین محل ثابتی براي گذاشتن پول، می ازاین. شوند کنند؛ ناراحت می
 . آمیز این مبادله باشد براي مدیریت مسالمت

                                                
1. Economic violence 
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  : یدگو می) تکیه شهدا متمرکز گروهی بحث(دار   خانهو ساله 58 خانمی
 کار همیشه بود؛ مظلومی زن خیلی مادرش خودشون خونه تو شوهرم«

 خودش براي هیچی و بودها   بچهو شوهر خدمت در ساعت 24 و کرد می
 سال 40 تو بود جیبش تو زاري 2 دونه یه حتی کنم ی نمفکر. خواست ینم

 صالح پدرشوهرم تا گفت ی مکلی میومد باید خواست ی مهر چیزي. زندگی
 بهشکم   کممن ولی بود؛ رفته اونجا به چشمش[شوهرم] اینم! ندونه یا بدونه

 یه شه؛ می خونه براي خرجی وقت یه باشه؛ دستم پولی یه باید که دادم یاد
 براي نباید شکنه؛ می پام بیرون رم می وقت یه داره؛ نیاز چیزي بچه وقت

 کرد؛ قبول اًبعد ولی داشت مقاومت اوایل شوهرمم. اون به بزنم زنگ هرچیزي
کارتم؛ یکی  به ریزه االنم می آرایش؛ میز رو گذاشت ی مهفتگی رو پولترها  قبل

 .»بوده شلوغ سرم. ریزم می. ها نرفته یادم ... گه می بشه هم اونور ور نیادو روز 
که از  یکی دیگر از اصول مهم و رایج آیین مبادله پول این است که زنان درصورتی

الحسنه و  انداز، ارثیه یا هدایاي والدین، صندوق قرض مثل پسهاي در دسترس خود  پول
به روي «اصطالح خودشان  غیره براي کمک به زندگی هزینه کنند؛ این کمک مالی را به

  . »آورند همسرشان نمی
  : دیگو یم) سبز دستان (شین خانم

 هم درآمدي...  تهران اومدم وقتی. رسیدم هم طالق مرحله به حتی من«
 خسته دیگه. بودم داغون خیلی. بود افتاده عقب ماه 4 خونه اجاره نداشتیم؛

 رسیده لبم به جونم کاراش؛ از اعتیادش، از ي،در  دربهاز ی،پول ی باز بودم؛ شده
 خودش پیش چند وقت همین. دادم ی مرو زندگی خرج و کردم ی مکار. بود

 من ولی .کردم اذیت خیلی. کردم بد شما به خیلی من گفت ی مو کرد گریه
 دور ازش شدم، خسته. کردم چکار زندگی براي که نزدم سرش تو وقت چیه

 کرده، ترك و شده درست چی همه که حاال اما شدم سیر زندگی از شدم،
 .»نکردم تو و من. چی یا خونه تو آوردم پول من که نیاوردم روش به وقت چیه

  ) دستان سبز گروهی متمرکز بحث(دار   خانهو ساله 40  خانمی: سازگاري-
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 نداشتیم؛ جا هنوز دزفول؛ شدیم منتقل بود؛ ارتش تو کارش شوهرم«
 شوهرم گرفت خونه یه ...همکاراش از یکی خونه ریختیم بردیم رو خونه وسایل
 خونه این. بود شده بارون موشک جنگ زمان دزفول .....يا  عجلهخیلی باالخره
 مار بچه ش همه. انگار بود مار لونه زیرش ....داشت کامل ترك یه وسطش

 خوره ری شبچه. بود سخت یلیخ یزندگ مارا بچه نیا با گهید. باال ومدیم
  .»زندگی پایین و باال با ساختم ولی ؛خونه اون تو دمیترس یم یلیخ. داشتم

 اقدام يجا  بهنیز اقتصادي خشونت وضعیت در حتی این زنان  شایان توجه است که
 آنان یا. کنند ی ماستفاده »يسازگار «راهبرد از) طالق ای متارکه (مشترك زندگی ترك به

 دانند، می خانوادگی زندگی بودن پایدار مسئول را خود چون یا و ندارند را شدن جدا امکان
 موارد تا گرفته کودکان و زنان علیه خشونت انواع از–مشکالت موجود در خانواده  رغم یعل

  .ورزند ی ممبادرت همدالنه مداراي موجد يراهبردها از استفاده به - تفاهم عدم خفیف
  : دیگو یم) شهدا تکیه(م  خانم

 کردي، اله گهی م....زنه می پایین زنه می باال کنه، می دادی دادوب]شوهرم[«
 بدبختم بگم من این که جاي کشه می من رخ به رو سال 30 این کردي، بله

 چایی رم می دبع دم می گوش شینم می راحت من. گه می اینارو اون. کردي
 این انگار نه انگار. شام بیاینها   بچهگم می میارم شام میارم، میوه میارم،

 ور این از هم من نیست، خبري بینه می شه می آروم. کرده پایین باال خودشو
  . »کنم می خودمو کار

 خانواده در اقتصادي خشونت استفاده از این راهبرد به معناي حل کامل مسئله
  .شود ی مکنترل زنانزعم   بهآن از ناشی هاي یبآس نیست؛ اما

ی جدید بر مبناي شرایط جاري خانواده تعریف ابی ساختتوان توانایی  سازگاري را می 
که در بل ، ثابت خانوادهيقدرت زنانه را نه در به هم زدن الگواین بانوان دیگر  عبارت به. کرد
یژه بر اساس مقتضیات جاري زمان و مکان، و به ؛ ثابتي الگونی مانور دادن در درون اییتوانا

 بر دی جدیابی  ساختییتوانا، به معنی قدرتبراي آنان راهبرد حفظ موازنه . کنند یمتعریف 
 که خانواده در آن قرار دارد، یتیبا توجه به وضعآنان .  خانواده استي جارطی شرايمبنا
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 ممکن است در راهبرده این ذکر است ک شایان. کنند  میفی قدرت زنانه تعري برايراهبرد
  .دیای به کار نيگریزمان د

  
  ياقتصاد خشونت
 تیظرف کاهش به که است یزندگ کیشر از یمال سوءاستفاده ینوع ياقتصاد خشونت

 نحوه کنترل. شود یم منجر یزندگ کیشر به او شدن وابسته و خود از تیحما يبرا یقربان
 و منع نهیهز  کمکایاز دادن پول  امتناع کند، ی که زن کسب مي کرد درآمدنهیهز

 قی مصاداز ؛ غذا و دارونی مانند تأميا هی پايازهای ننی فرزندان به تأمای زن یدسترس
 تن از 3جز  به. اند  است که زنان در اجتماعات موردمطالعه تجربه کردهيخشونت اقتصاد

مسران خود  را در روابط با هيشونده که تجربه مداوم از خشونت اقتصاد زنان مصاحبه
 شتریب. ادکردندی ياقتصاد خشونت از یصورت مقطع  بهزیها ن شونده  مصاحبهیداشتند، باق

، یا سرباز زدن از تأمین زنان اشتغال از ممانعت به مربوط معموالً ،یمقطع يها  خشونتنیا
  . معیشت خانواده توسط مرد؛ به دلیل اعتیاد بود

  : دیگو یم) تکیه شهدا(خانم ژ 
کردیم که سر منو گرفت زد به در  ر مادرش با هم کنتاك مییه بار س«
رفتیم دکتر عکس اینا .  رو داشتمم بچهدو تا . گوشم وز وز صدا کرد. آهنی

پول نداد عمل . یش یم عمل نکنی فلج آگهدکتر گفت باید عمل کنی؛ . گرفتن
 کار  ازواشی واشاعصاب صورتم ی.  جور کنمتونستم ینم.  زیاد بودها نهیهز. کنم
؟ گم یمی چی فهم یم.  از کار افتادکم کمعصب چشم و دهنم و صورتم . افتاد

   ».این خیلی درده براي یه زن
 تجربه نیا .شود  میدهی دی و جسمي خشونت اقتصادیدگیتن  درهم، نمونهنیدر ا

 با ای باشد و گری ديها  عامل خشونتتواند ی مي نکته است که خشونت اقتصادنی ادیمؤ
 جادی خشونت ای قرباني را براي حادترطی شرا،یویژه خشونت روان ها به ن با آن شدبیترک
 ،ی قرباني اقتصادتی سلب عاملای محدود شدن لی آمدن از آن به دلرونی که بیطیشرا. کند
  . دشوار استاریبس

  : دیگو یم) دستان سبز (نیش خانم 
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 يدای خري برامیرفت ی معصریتو پاساژ آزاد تو ول.  تهرانمیتازه اومده بود«
 داد گفت لباس شنهادی پیی آقاهیاونجا .  با چند نفر آشنا شده بودمیاطیخ

 هفته کی. شو مشغول نجایا ایب. خوبم اطیخ دنبال من ي؟دوز یعروس م
 هی مزون مسئول.... برم نذاشت شوهرم یول. بود یراض کارم از هم یلیخ رفتم،

 باهامون میکرد یش که ما کار م نه خواطیخ تو باال هم آقا هی. بودن شوهر و زن
 همش زنگ نیا. دادم ی جواب تلفن مدیکل روز من با. گهی دیچیبعد ه. بود

کارمم اون .  خاموش شده بود، من متوجه نشده بودممی روزم گوشهی. زد یم
 لی ظهر تحودی بامیگرفت یصبح لباس عروس رو دست م.  بودادی زیلیروز خ

ي عصر؛ عصر برش لباس عروس بعدي رو باید موند برا ؛ نباید میمیداد یم
. دادم دادیم؛ منم خب تازه رفته بودم اونجا باید خودمو نشون می انجام می

من اونجور جایی مشغول ....  بگم بهترین مزون اون پاساژ بودتونم یمراحت 
دادم؛ خیلی هم راضی بودن از دوخت  شده بودم، خیلی باید خودمو نشون می

اومد . ب تلفن همسرم رو نداده بودم؛ این شد براي ما یه دعوااون روز جوا. من
 صبح زده 6متروي نیروي هوایی دنبالم؛ خیلی داغ بود و منم خسته؛ ساعت 

گفت دوست ندارم اونجا . کلی بحث کردیم.  شب بود9بودم بیرون و ساعت 
 باالخره براش یه مشکلی... زنی که تو محیطی که مرد باشه کار کنه. کار کنی

صبحش .  سر کاررم ینمپیش میاد؛ خیلی بهم برخورد؛ گفتم منو بکشی دیگه 
حتی براي .  بیامتونم ینمزنگ زدم گفتم مشکل پیش اومده دیگه 

  . »خواد ینم نذاشت برم؛ گفت وکتاب حساب
 ،ییبایز شیافزا در این پژوهش کننده مشارکتدر زنان   کهرسد یم به نظر طور نیا

 قدرت شیافزا به منجر) ) Hakim, 2010یجنس هیسرما از یطحسطورکلی   بهای یجوان
  .کند ی معمل محدودکننده یعامل مثابه به بلکه نشده، ياقتصاد کنش

ي دائمی شوهر سوء رفتارهادهد، زمانی که خشونت اقتصادي جز  ها نشان می یافته 
 زنان قابل مدیریت ، برايافتد یم مقطعی مثل بیکاري یا اعتیاد اتفاق اي مسئله براثرنیست و 

 از این خشونت اقتصادي و نزدیک شدن رفت برونتوانند براي  است؛ یعنی زنان می

                                                
1.erotic capital 
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در مقابل، زمانی که خشونت اقتصادي، .  عمل کنندتر راحتمناسبات، به مداراي همدالنه 
دشواري امکان خروج از موضع قربانی خشونت را دارد؛  الگوي رفتاري ثابت مرد باشد، زن به

 یداشتن فرد قربان  نگهيها برا  روشنی و نافذترنی از قدرتمندتریکی ياقتصاد خشونتزیرا 
 نداشته یدنی پول ددی که زن امکان تولی زماني دشوارنیا.  استزیآم  رابطه خشونتکیدر 

  .ابدی ی مشیباشد، افزا
  

 يریگ جهینت
 یتیجنس اًقیعم یمیمفاه ،ياقتصاد مشخص طبقه کی درون یحت خانواده در قدرت و پول

. دید توان یم پژوهش نیا يها افتهی در که است يا نکته نیتر برجسته دیشا نیا. هستند
بر   تکیه؛یدنی پول ناددیتول پول مردانه، تیری است، با مدکیقدرت زنانه که به نفوذ نزد

این قدرت . دیآ یمیی با شوهر به دست نوا هم از همه تر  مهمانداز و پس ،ی احساسهیسرما
، منفعل و از نوع اقتدار اجرایی بوده و در نزد این زنان، با کسب درآمد یعنی کننده مجاب

 پول زنانه و قدرت زنانه، روابط دهیتن درهمرابطه . تولید پول دیدنی، رابطه چندانی ندارد
 مداراي همدالنه عنوان به زیآم مسالمت بسامان و نسبتاًهمسران را در یک طیف از وضعیت 

ي ها نییآزنان با استفاده از راهبردهاي . دهد یمانی خشونت اقتصادي؛ قرار تا وضعیت بحر
به مداراي همدالنه  ي از طیف کها نقطهمبادله پول و سازگاري برآنند تا رابطه را در 

این به آن معنا نیست که در این وضعیت خشونت اقتصادي رخ .  است، حفظ کنندتر کینزد
در مقابل در نزدیک نقطه . شود ینمت است و بحرانی ، بلکه شرایط قابل مدیریدهد ینم

خشونت . شود یم و بحرانی شده خارج زیآم مسالمتخشونت اقتصادي، رابطه از حالت 
 بروز انواع منشأاقتصادي با ایجاد تنگناي مالی براي قربانی و سلب عاملیت اقتصادي او، 

  .شود یمدیگر خشونت خانوادگی ازجمله جسمی و روانی نیز 
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