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  ها در توليد و تداوم فقر زنانه واكاوي نقش خيريه
  2، مريم فروغي*1مهري بهار

  چكيده
 تـأثير فهم  و هاي شهر اصفهان هاي مراجعان به خيريه شدن فقر از خالل تجربه زنانهپي بررسي مفهوم  در هاين مقال

اي مورد نظر چارمز  با استفاده از نظرية زمينه. ها در بازتوليد اين مفهوم در جامعه است ها يا سازمان گونه انجمن اين
ها در بازتوليد فقر  ه چگونه خيريهك آيددست  ال بهؤده تحليلي پيرامون اين سبوسعي برآن ، شناسي كيفي در روش

مصاحبة عميق با زنان سرپرسـت خـانوار يـا زنـان      20 دادن كه از طريق انجام ،زنانه مؤثرند؟ اطالعات اين پژوهش
اسـت،    آمده اند گرد هاي شهر اصفهان مراجعه كرده نيازمند كمك جوان و تنها كه براي درخواست كمك به خيريه

ها طي سه مرحلة كدگذاري  تفسيرگرايانه از تجارب مراجعة زنان نيازمند كمك به خيريهدر مرحلة اول با رويكردي 
اي استخراج  مقولة هسته يكمقولة مركزي و نهايتاً  2مفهوم اوليه،  6اي،  باز، محوري و گزينشيِ روش نظرية زمينه

در . ها بر زنان بود خيريه ز سويا» ابقاي انفعال اجتماعي«و » اصرار بر تسلط اقتصادي«يد مقوالت عمدة ؤشد كه م
طـور جداگانـه و در    ك از مفاهيم و مقوالت بهينگاه نقادانة فمنيستي برآمده از ديدگاه هاردينگ، هر با ،مرحلة دوم

نـابرابري  «هـاي تحقيـق بـود، مكانيسـم      اي كه برآمده از يافته در مدل نظري ،نهايتدر. بررسي شدتحليلي نهايي 
ك يبخشي يا هر ،همچنين. دست آمد ال اوليه بهؤآمده در توضيح س دست ط بين مقوالت بهاز واكاوي رواب» مضاعف

» گـذار تأثيراي، مقوم، پشـتيبان و   هاي زمينه متعين«عنوان  ها به آمده در جريان كدگذاري دست از مفاهيم اولية به
ي مبتني بر خيريه و امور خيـر نقـش   ها بازشناسايي شدند كه در توليد، تداوم و بازتوليد فقر زنانه از طريق فعاليت

تنها بر بنياني  ها نه رساني در خيريه هاي مبتني بر كمك توان مدعي شد كه فعاليت مي ،براساس اين پژوهش. دارند
شدن اين  اند، بلكه با قراردادن زنان نيازمند كمك در وضعيت نابرابري مضاعف، شرايط فقيرتر مردساالرانه وضع شده

توان بدين  ها مي طبق يافته ،واقع در. كنند نهايت بازتوليد فقر در زنان را فراهم ميدرين وضعيتي و زنان و تداوم چن
  .كنند مي» بازتوليد انقياد«رسانيِ فعلي خود،  ها براي زنان در جامعه طبق الگوي كمك رسيد كه خيريهنظر 
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  مقدمه
هـاي   چـه اينكـه رهيافـت   ؛ در حوزة علوم اجتمـاعي باشـد    تواند از معاني پيچيده تعريف فقر مي

هاي متفاوت در تعيين ميـزان آن و   و نگرش) 2و فقر نسبي 1فقر مطلق(گوناگون در سنجش آن 
خـود يكـي از فاكتورهـاي نـابرابري      از طرفـي جنسـيت، كـه   ]. 12[در بستر زمان متغير اسـت  

كنـد؛ بـدين معنـا كـه      شود، در طبقات فرودست نيز بـر همـين منـوال عمـل مـي      برشمرده مي
اي از  اي نيسـت كـه در آن مـردان در پـاره     در هـيچ جامعـه  « دكـر تـوان ادعـا    طور كه مي همان
، ايـن  ]12[» هاي زندگي اجتماعي، ثروت و منزلت نفـوذي بـيش از زنـان نداشـته باشـند      جنبه

. شـود  اقتصادي گونـاگون نيـز ديـده مـي    ـ  هاي اجتماعي و موازين مختلف در گروه قاعده به انحا
ويـژه در بعـد    بـه  ،اقتصادي به لحاظ برخورداري از مزايـا ـ  ه مردان طبقات باالي اجتماعيك چنان

زلت نسبت از زنان جلوترند و دسترسي مردان در ديگر اقشار نيز به قدرت، ثروت و من ،اقتصادي
 همچونجز جنسيت با بسياري مفاهيم ديگر  مراتب به اين سلسله ،همچنين. به زنان بيشتر است
  ].10[افزايد  كند و بر پيچيدگي موضوع مي در جامعه برخورد پيدا مي... سن، خويشاوندي و

هـاي اقتصـادي    به افزايش نظـام   هاي رو بستان توجه اينجاست كه پيوستن و بده درخورنكتة 
توسعه موجب شده پيامدهايي ضدونقيض در اين حوزه گريبانگير افراد و اقشار  شورهاي درحالك

حوزة نظرية اجتماعي بـا روابـط حـاكم بـر بـازار و سـاختارهاي        اين ناهماهنگي در. جامعه شود
نماياند كه در حوزة  آنجا بيشتر در زمينة فقر زنان رخ مي نهايت ايدئولوژي سياسي اقتصادي و در

داريِ ليبـرال در   هاي اقتصـاديِ مبتنـي بـر سـرمايه     سي و نظرية اجتماعي مدعي شويم نظامسيا
 ،شـوند  شدن فرودستان و ايجاد موانع بر سر رشد فقرا مي سازوكارهاي خود موجب هرچه فقيرتر

هـاي   تنها شاخص هاي اقتصادي، نه اي از همان سيستم اما در حوزة اقتصادي در الگوگيريِ باسمه
بـه موانـع    توجـه   باكه  برد، ميبرابري در برخورداري از ثروت و ديگر مزايا را رو به قهقرا فقر و نا

پيشِ روي زنان در جوامع براي دستيابي به پايگاه و مزايا، به وضـعيت اسـفبارتر فقـر زنـان پـي      
  .خواهيم برد
پرداختـه   هـا  جاي خود بدان هر دو موضوعاتي هستند كه بايد به 4شدن فقر و زنانه 3فقر زنان

توان مدعي شد كه نهادهاي حمـايتي دولتـي و مـدني بـا مفهـوم نخسـت        نهايت ميدرشود، اما 
  .آشنايي بيشتري دارند

لـيكن   ،پـردازد  فقر زنان به موضوع فقر، ماهيت، ابعـاد و راهكارهـاي آن در مـورد زنـان مـي     
. اشـاره دارد ] 13[ »نيسهم نابرابر و بيشتر زنان از فقر در مقياس جها«شدن فقر به مسئلة  زنانه

متأسفانه تشتت آمارها در كشور و وجود منابع رسمي و غيررسمي متعدد در اعالم اعداد و ارقام 
                                                        

1. absolute poverty 
2. relative poverty 
3. poverty of women 
4. feminization of poverty 
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گران براي استناد دقيق با  غلب پژوهشاهاي مختلف از موانعي است كه  مربوط به سنجش پديده
نيـز عـدم انطبـاق اسـناد      ،ويژه فقر زنان و مفـاهيم پيرامـون آن   و به ،در زمينة فقر. ندا آن مواجه

هـا و   بـه دفتـر خيريـه    هبـا مراجعـ   امـا ها شـد؛   مختلف منتشره موجب صرف نظر از ارجاع بدان
هاي حمايتي براي زنان نيازمنـد مطلـع    توان از افزايش روزافزون پرونده هاي حمايتي مي سازمان

رسـاني بـه    ر كمـك دولتي و خصوصي ب هاي حمايتي دولتي، نيمه ها و سازمان رويكرد خيريه. شد
خـود موجـبِ    هـاي حمـايتي   رود برخي مكانيسم حال آنكه بيمِ آن مي. افراد نيازمند كمك است

  .نشدن مسئلة فقر زنانه باشد هاي ديگر و حل بازتوليد فرايندهاي وابستگي اقتصادي زنان به گونه

  طرح مسئله
توانـد هـم    اين مفهوم مي. دكرمطرح  1978در  1اي است كه دايانا پيرس شدن فقر كليدواژه زنانه

شـان   تمركز وي بر زناني است كه خود و خانواده. داشته باشدكاربرد   در مقياس خرد و هم كالن
نـد؛ كـه   ا شان نيز محروم كه حتي از دستيابي به حقوق اوليه حالي در ؛كنند را تأمين و حمايت مي

ايـن مفهـوم هـم    . شد ر گرفته ميدر نظ 3و زنان مسن 2در آغاز، بيشتر براي مادران تنها و مجرد
كـه  ـ  خصوص باالرفتن تعـداد فقـرا   راجع به افزايش شدت فقر در ميان زنان فقير است و هم در

هـاي   از سـال  ،)خصوص امريكـا  به(در كشورهاي غربي ]. 17[است  كردهاشاره نيز بدان  گلدبرگ
باعث شـد تعـداد زنـاني     والدين نكردن به بعد، افزايش ميزان طالق، جدايي و ازدواج 1960دهة 
كردنـد،   را تأمين مي) فرزندانشان/ و احتماالً فرزند(لحاظ اقتصادي خودشان   تنهايي به به دكه باي

 1970تا  1950هاي بين  از نظر پيرس، اگرچه در سال]. 18[ يابدافزايش   يتوجه طور درخور به
هرچه بيشـتري نيـز بـه جمـع فقـرا      دار  زنان خانه زنان بيشتري وارد بازار كار شدند، در كنار آن

هاي دولتـي از زنـان مطلقـه و     شدن فقر را با كمبود حمايت وي مسئلة زنانه ،همچنين. پيوستند
) هاي جنسيتي موجود در جامعه بدون پشـتوانه هسـتند   واسطة كليشه زنان تنهايي كه به(مجرد 

تقالل ايشـان از  هزينـة گـزاف اسـ    كـه بـراي بسـياري از زنـان     يـادآور شـد  وي . مرتبط دانست
شـان بـه روابـط     ماندن و پايـداري   زننده موجب وابسته هايشان يا جدا شدن از رابطة ضربه خانواده

  ].20[شده است ...] شامل خشونت و تحقير و [
ل و ئزعم خـود مسـا   ند تا بها بازوهاي حمايتي برخاسته از جامعه، در تالش منزلة به ،ها خيريه

آمده از بخشِ خصوصـي يـا در رايزنـي بـا      دست از منابع و ذخايرِ به مشكالت جامعه را با استفاده
هاي جديد  شدن از وضعيت تشكيل پرونده ها و جويا مراجعه به خيريه. نهادهاي دولتي حل كنند

سال اخير به موازات باالرفتن آمار طالق، اعتيـاد   سسات حاكي از آن است كه در چندؤدر اين م

                                                        
1. Pearce, D. 
2. single/solo mothers 
3. elderly women 
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هـاي اقتصـادي،    و همچنـين بـر اثـر نابسـاماني    ... وادث و سوانح و آمدن ح ، پيش)زنان و مردان(
ـ  دانـد  كه زن را فاقد صالحيت سرپرستي خـود مـي  ـ  زعم ادبيات مردانه تعداد زنان تنهايي كه به

هـاي تحـت    ها و سازمان و انجمن خيراناينكه . ند رو به افزايش استا سرپرست يا بدسرپرست بي
ها در  رويكرد خيريه. دهند محل بررسي خواهد بود زنان ارائه مينظرشان چگونه خدماتي به اين 

نظر رسيد، با الگـويي كـه     گونه كه در مشاهدات اولية نگارندگان به آن ،ياريِ زنان نيازمند كمك
  .شد متفاوت بود رساني به مردان پيگيري مي در كمك

فرهنگـي را  ـ  تر اجتمـاعي  توجه به اينكه فقر زنان فقط ريشة اقتصادي ندارد و ابعاد وسيع با
ـ  تنهـا وجـوه اقتصـادي، اجتمـاعي     نـه  1سـازي زنـان   و همچنـين توانمنـد   ]7[شود  نيز شامل مي

بـه نظـر    ،]10[شود  را نيز شامل مي... شناختي و فرهنگي، بلكه خانوادگي، قانوني، سياسي، روان
 شـدن  زنانهبه مفهوم  راجع. سادگي ميسر نخواهد بود رسد حل مشكل فقر فزاينده در زنان به مي

ـ  فقر در جوامع در حال توسعه بايد متذكر شـد كـه عوامـل سـاختاري و نيـز عوامـل اجتمـاعي       
رسد كـه ايـن هـردو بـا پيكـرة       نظر مي  به. ندمؤثرداد و گسترة انشعاب آن  فرهنگي بر فرايند رخ

وقوع فقر زنانـه در   منجر به هاي اقتصاديِ معنا كه ويژگي بدان. اند اقتصادي اين جوامع در تناسب
  ].19[فرهنگ ريشه دارند 

اگـر نگـاهي   . اسـت   فقر در نظرگاه فمنيستي مطرح شـده  شدن زنانهاساساً مفهوم  ،همچنين
مانـدن ايـن    هاي نظريه و روش در علوم اجتماعي بيندازيم، به مغفول اجمالي به بسياري از كتاب

در علوم اجتماعي از سه نظرگاه كليِ اثباتي، عمدتاً . يك پارادايم پي خواهيم برد منزلة رويكرد به
از زاوية خاص خود بـه   ها ك از اين پارادايميهر. شود ل ياد ميئانتقادي و تفسيري در تحليل مسا

شناسـانه   شناسـانه و معرفـت   هايي كه از مباحث هسـتي  شناسي نگرند و براساس روش ل ميئمسا
  .ندا گيرد، قايل به شناخت صحيح مي سرچشمه

 ـ سته به اينكه در پارادايم فمنيستي به كدام شاخة نظري تعلق خاطر داشـته باشـيم  گرچه ب
كلـي   طـور  تـر خواهـد بـود، بـه     مان روشـن  موضع نظريـ  هاي ديگر و مكاتبشان همچون پارادايم

جهـاني   اجتمـاعي  توان مدعي شد كه كلية رويكردهاي فمنيستي بدين معتقدند كـه جهـانِ   مي
و زن در رابطه با مرد است كـه تعريـف و   شود  ميانگاشته  »اصل«رد است كه در آن م  جنسيتي

فقط از ساحت زندگي روزمره، كـه زنـان    در چنين جهاني، نه. شود پنداشته مي »ديگري«واقع  در
بايد چنين جهـان   بنابراين،. اند حتي در عرصة علمي نيز از نظرية اجتماعي و سياسي حذف شده

شدة آن  كرد، نقد كرد، واسازي كرد و به نظم نوين و بازسازي اجتماعي، سياسي و علمي را فاش
هـاي   هاي مختلف تحليل براي دستيابي به شـناختي نـو از پديـده    فمنيسم شامل روش. پيوست

روشن است كه داعيـة برابـري و   ]. 4[مسلم انگاشته شدة جهاني با تعاريف و مواضع مردانه است 
ترة وسـيعي از زنـدگي فـردي و اجتمـاعي را     گسـ  ،رسـد  رفع تبعيض گرچه سـاده بـه نظـر مـي    

                                                        
1. women empowerment 
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بـا در نظـر   . شـود  هاي اجتماعي بدان مربوط مـي  توان ادعا كرد كه همة زمينه گيرد و مي دربرمي
هاي فمنيستي درصددند الگوهاي روابط ميـان مـردان و زنـان را بـه چـالش       داشتن اينكه نظريه

دهند و با در نظر گرفتن اينكه در ايـن   تر سوق سويي برابرانه و نهايت آنان را به سمتدربكشند و 
ها به زنـان تحليـل و    ي خيريهرسان كمكمقاله سعي بر آن است تا از منظري فمنيستي چگونگي 

شـناختي بـا    نقش آن در توليد و تداوم فقر زنانه بررسي شود، با رويكردي كيفي به لحـاظ روش 
انـد و تحليـل ايـن     دهكـر ا مراجعه ه كمكي كه به خيريه هدف كنكاش در تجربيات زنانِ نيازمند
  .ايم رو شده هبا موضوع روب  گرايانه اي برساخت تجربيات از طريق رويكرد نظرية زمينه

شـود كـه عمـدتاً در كشـورهاي      بـه فراينـدي اطـالق مـي    فقـر   شـدن  زنانهبا توجه به اينكه 
يد سازوكارهاي جديد توسعه با بازتوليد ساختارهاي اقتصادي مردانه و تول نيافته يا درحال توسعه

دست زنان را از تحرك اقتصـادي و دسـتيابي بـه ايـن مزيـت       ،نابرابرانة اقتصادي، بيش از پيش
هاي اقتصـادي از جانـب دولـت بـراي      اين پديده درواقع با كاهش ظرفيت ،كند سازنده كوتاه مي

نانـه در  هـاي مربـوط بـه كـار ز     هاي جنسيتي و كليشه زدن به فاصلة نقش زنان و همچنين دامن
كه البته لزومـاً بـه    ـ عدم امنيت اقتصادي زنان در جوامع. شود دار مي يابد و دامنه جامعه بروز مي

يابد امـا در چنـين بسـتر اجتمـاعي بيشـتر       نيافته اختصاص نمي جوامع در حال توسعه يا توسعه
از . گذارنـد يرتأثشامل ليست بلندبااليي از عوامل است كه مستقيماً بر ايـن وضـعيت    ـ نمود دارد
دانيم كه در جوامع  مي. تواند دامن بزند هاي جنسيتي نيز بدين شرايط مي وجود كليشه ،ديگرسو

ي بـه  رسـان  كمـك هاي داوطلبانه و  نهاد با محوريت فعاليت هاي مردم ها و سازمان مختلف، خيريه
هادهـا يـا   شـوند، امـا آيـا در كشـور مـا چنـين ن       هاي نيازمند ياري تشـكيل مـي   افراد و وضعيت

توانند به صورت پنهان در بازتوليد ناملموس فرودستي زنان نقـش بـازي كننـد؟     هايي مي انجمن
داعية اصلي اين مقاله بر اين است كه براساس مشاهدات و مطالعات پيشـيني محققـان،    ،درواقع

رسـاني بـه زنـان نيازمنـد كمـك در پـيش        هاي خيريه در كمـك  ن و سازماناروندهايي كه خير
يرند، برخاسته از الگوهاي مردانـة زنِ نيازمنـد سرپرسـت، زنِ ضـعيف و زنِ نـاتوان اسـت؛       گ مي

هـاي   كننـده بـه سـازمان    رساندن به زنان مراجعه رغم صرف هزينه و وقت براي ياري به درنتيجه،
در همـين  . گيـرد  تغيير وضعيت وابستگي ايـن افـراد صـورت نمـي     جهتخيريه، عمالً گامي در 

در . شدند ان در پيِ واكاوي سازوكارهايي برآمدند كه به چنين وضعيتي منجر مينگارندگزمينه، 
، كه به بررسي ابعـاد مسـئلة فقـر در ميـان زنـان      »فقر زنان سرپرست خانوار«عنوان  بااي  مقاله

سازي مفهوم فقـر زنانـه و    اي مستقيم به شفاف سرپرست خانوار در ايران پرداخته است، در اشاره
برداشـت رايـج بـه زنـان سرپرسـت       غلب در رابطه با اين مفهوماشود كه  بيان مي فقر شدن زنانه

خانوار منسوب شده است؛ لكن چنين قرائتي صحيح نيسـت و دامنـة شـمول آن را بـه گروهـي      
  ].8[كند  خاص محدود مي
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  تحقيق سؤالاهميت مطالعه، مالحظات و 
توان مـدعي   اگر نگوييم هيچ، مي .تهاي مختلف مورد ارجاع قرار گرفته اس فقر زنانه در پژوهش

همچنـين بايـد در نظـر داشـت كـه      . كار حاكم بر آن پرداخته اسـت  و شد كمتر پژوهشي به ساز
انجام برسانند كه بـر    توانند نقش حياتي خود را در جامعه به هاي حمايتي در صورتي مي سازمان

خوردنشـان بـا    ويژه به دليـل گـره   به ـ هاي خيريه شايد اين ادعا كه فعاليت. معضالت آن نيفزايند
بخشد و انتقاد از نحوة انجام وظايفشان ممكـن   كه به آنان حريمي قدسي مي... روايات مذهبي و 

رسـاني بـه    موازات نقش آشكارشـان در كمـك   بهـ  است پيامد يا الاقل مقاومت درپي داشته باشد
هاي جنسيتي داشته باشـند،   ابريدر تداوم نابر كه اي نيازمندان، ممكن است پيامدهاي ناخواسته

توجه بـه افـزايش ميـزان زنـان سرپرسـت       با ،همچنين. براي فعاالن اين حوزه قدري گران بيايد
ي رسـان  كمككه نيازمند ) گرفته يا بدون همسر به داليل مختلف مجرد، طالق( خانوار، زنان تنها

را  سـؤال ها بايد ايـن   در خيريهگرفته  هاي حمايتيِ صورت هستند، با در نظر گرفتن انواع فعاليت
گران با وجود  ها و حمايت از خيريه ـ با توجه به مشاهدات و اسناد ـ پرسيد كه چرا غالب اين زنان

اند؟ بـا در نظـر داشـتن     شوند و در موقعيت محروم خود ابقا شده مستقل نمي هاي مختلف كمك
  :اصلي اين تحقيق از اين قرار است سؤال ،اين مالحظات

  ند؟مؤثردر بازتوليد فقر زنانه ) ها خيريه(ه نهادهاي حمايتي خصوصي چگون 
هاي با محوريت مسائل زنان آن است كه طرح سؤال و پاسخ به  نكتة درخور توجه در تحقيق

  .آن بر محور تفسير نيست، بلكه در پيِ ارائة راهكار و تغيير نيز در كنار تفسير وضعيت خواهد بود
توان به مسائلي در جريان تحقيـق و پـيش و پـس از     پژوهش مي از مالحظات و مصايب اين

بـه اينكـه    توجه  با .كردتوان هريك را نيز جداگانه بررسي  كرد كه با نگرشي نقادانه مي  آن اشاره
ن و ادر دست مـردان اسـت، اطـالع خيـر     تنها در كشور ما غلب و نهاهاي كالن اقتصادي  سرمايه

پيش از انجام تحقيق صورت پذيرفت از موضوع تحقيق لزومـاً  نهادهاي حمايتي كه در مطالعات 
يعني زمـاني كـه   ؛ است  با بازخوردهاي مثبت همراه نبوده و بعضاً موجب قطع همكاري نيز شده

هـا در تـداوم فقـر در زنـان و      ن و نهادهاي خيريه به تمركز موضوع بر زنان و نقـش خيريـه  اخير
تنهـا از چنـين موضـوعي ابـراز      ند، در بسياري اوقات، نهكرد فقر اطالع پيدا مي شدن زنانهمسئلة 

از طرفـي   . گران را نيز متوقف كردند كه در مواردي همكاري خود با پژوهش ،كردند نارضايتي مي
هـا و قطـع    بـا تـرس از افشـاي مصـاحبه     غلبا ،نيازمند كمك بودند كه زنانِ ،هاي تحقيق نمونه

گران در مطالعات خيريـه،   وجه به زمينة كاري پژوهشت با(رو بودند  هن روباحمايت از طرف خير
در مـردان كمتـر بـه    ـ  هـا  شدن كمـك  كاري يا عدم همكاري از ترس قطع يعني پنهانـ  اين مورد
در  ،همچنـين . ها مخالفت كنند شد با ضبط مصاحبه غلب موجب ميا، كه همين )خورد چشم مي

گـر   از مصاحبهـ  كمك را معرفي كرده بودندكه مددجو يا فرد نيازمند  ـ مواردي برخي از حاميان
برخـي از افـراد در    ،همچنين. درخواست متن يا فايل اظهارات فرد تحت حمايت خود را داشتند

گـر درخواسـت عـدم     كردند كه بعد از پايان كـار از مصـاحبه   لي اشاره ميئحين مصاحبه به مسا
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گـران را در   كه پژوهش...) ي و آبرويي وبه داليل اخالق(داشتند  ها اشاره به آن را در روند گزارش
  .ها به مالحظات پيراموني بيشتر پرداخته خواهد شد در تحليل يافته. رات اخالقي قرار دادعذوم

  چارچوب مفهومي
برخالف تصور بسياري، فمنيسم لزوماً فعل و انفعاالتي سياسي در پيِ اسـتيفاي حقـوق نيسـت،    

تقدنـد پافشـاري بـيش از انـدازه بـر نـابرابري در       هـاي فمنيسـتي مع   چه اينكـه برخـي از نحلـه   
، تلويحـاً فرودسـتيِ   )ايـم  كه بيشتر در مـوج اول فمنيسـم شـاهدش بـوده    (برخورداري از حقوق 

هـاي   انديشـه ]. 5[ گـذارد  مـي يا الاقل بـر آن صـحه    كند مييافتة زنان را تقويت  اجتماعاً تكوين
شوند و البته بـا   يعي از تفكرات را شامل ميها گسترة وس واقع همچون ديگر پارادايم فمنيستي در

هاي مختلف، مخالفـان جـدي و    به چالش كشيدن بسياري از مفاهيم مفروضِ جامعه، در ساحت
كه تنوع  درحالي شود؛ ميتا جايي كه به پراكندگي و عدم انسجام متهم  ؛داشته و دارد يسرسخت

  .در مكاتبِ ذيل هر نظرگاه تئوريك امري مرسوم است
كـار   كـه در روش كمـي بـه   » چارچوب نظـري «جاي كاربرد  به(ب مفهومي اين مقاله چارچو

هـاي نظريـة    كه در آن با در نظر داشـتن چـارچوب   شناسي كيفي است ، مبتني بر روش)رود مي
آوري اطالعات و تفسـير و   به استفاده از ابزارهاي روش كيفي در جمع 2ساندرا هاردينگ 1ديدگاه

ـ نهايت براساس همـان مشـيِ نظـري بـه ارا    درا و تجزيه و تحليل دستاورده ـ ئ هـا   يافتـه  ةة نقادان
توان مدعي شد كه اين پـژوهش در مرزهـاي بـين پـارادايمي      مي درنتيجه،. پرداخته خواهد شد

آوري اطالعـات   شناختي برخي مكاتب در جمع اينكه تصلب روش  چه. زند لحاظ روشي قدم مي به
شـان را شـايد بتـوان برسـاختي از      شناسـانه  ذيري روشپ ها در انعطاف و ريشخندكردن فمنيست

تـوان   مـي  كـه  يحـال  هاي تحقيق علوم اجتماعي دانست؛ در سلطة علمِ مردانه تلقي شده بر روش
هاي انجام تحقيـق   بلكه راه ،هيچ روشي به خودي خود فمنيستي يا ضد فمنيستي نيست«گفت 

  ].1[ كنندة چنين معياري خواهد بود مشخص »و بستر نظريِ آن
تـوان آن را از جهـاتي ذيـل رويكـرد فمنيسـم       كه مـي ، فمنيسم ديدگاه مورد نظر هاردينگ

    سوسياليسـتي متــأخر تعريــف كـرد، يــك تحقيــق فمنيســتي را نـه از نظــر روش، كــه از وجــه
يعنـي  (شناسـي   و معرفـت ) كنندة اجراي پـژوهش  هاي نظريِ مشخص يعني بنيان(شناسي  روش
از ديـدگاه وي، يـك    ،در اين ميان. كند ها متمايز مي از ساير پژوهش )هاي معرفتيِ تحليل بنيان

بايد موضوعي جديد را از نظرگـاه مـورد تجربـة زنـان مطـرح كنـد، بديشـان         پژوهش فمنيستي
ـ و در پيِ ايجـاد تغييـر يـا ارا    كندبپردازد، تجارب آنان را از نظرگاهي نقادانه به جامعه بررسي  ة ئ

دانست كـه بـه حـذف     مفهوم عينيت را در فلسفه و علم مفهومي ميهاردينگ ]. 1[راهكار باشد 
از جملـه  . مايـه ضـعيف اسـت    لكن در بـن  ؛شود اي، اشخاص و روندها منجر مي هاي حاشيه گروه

                                                        
1. Standpoint Theory 
2. Harding, S. 
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هـايي از ايـن    چه زنان و چه ديگر گروه ـ د كه به عقيدة اوان شدگان اين عينيت ضعيف زنان حذف
وي معتقـد اسـت كـه اينـان عينيـت را از      . نـد ا عينيتصاحب مزاياي شناختي در تقويت ـ  دست

ميـان سـوژه و ابـژه و همچنـين      ةشـناختن و مـورد مداقـه قـرار دادن رابطـ      خالل بـه رسـميت  
را بـه  ) پـرورده (چنين بود كه وي عينيـت پرمايـه   . پرورانند هاي ديگر مي دادن به نظرگاه اهميت

  ].16[توان به شناخت دست يافت  راه ميداد و معتقد بود كه از اين  عينيت پيراسته ترجيح مي
مفصالً توضيح داده خواهد شـد،   گرايانه اي برساخت ه در ادامه و راجع به نظرية زمينهك چنان

وقـع بيشـتري بـر ذهنيـت و      اين رويكرد به گراندد تئوري نيز نسبت به مدل گالسر و اشتروس
ديدگاه از ساندرا هاردينگ، چنين به نظـر  در تركيب با نظرية  ،رو اين از. نهد ها مي بازنمايي زمينه

رسد كه در راستاي تحليل نقادانه، اين هر دو با به رسميت شناختن موقعيت سوژه، چفـت و   مي
 .تحليليِ مناسبي در فرايند مطالعه خواهند داشتـ   بست نظري

  روش مطالعه و تحقيق
مطالعـة  در ]. 9[د باشـ  تناسـب مسـؤاالت تحقيـق   ، اهداف و با موضوع بايد و پژوهش هر مطالعه متد

با توجـه بـه مـورد اشـاره     . ايم گزيدهبربه دست آوردن نتايج بهتر  را براي كيفيرويكرد پژوهش  حاضر،
قرار گرفتن اينكه در رابطه با موضوع تحقيقِ حاضر ابداع نظري مكفي صورت نگرفتـه اسـت، بـه نظـر     

خـدمت گـرفتن نظريـة     در تحليـل، بـه  شناسي كيفي با رويكـرد تفسـيري و    رسد استفاده از روش مي
گراندد تئوري تبيينـي اسـت عـام برآمـده از     . براي رسيدن به مراد اصلي سودمند خواهد بود  اي زمينه

اسـاس   گـران اجتمـاعي كـه بـر     هـاي كـنشِ كـنش    اقدامات محقق از خالل كاوش در معناها و زمينه
وع كـه در ايـن مقالـه سـعي بـر آن      با در نظر داشتن ايـن موضـ  ]. 3[ديدگاه ايشان شكل گرفته است 

هـاي   هـا و سـازمان   هاي حمايتي خيريه داريم تا به چگونگي بازتوليد و تداوم فقر زنانه از خالل فعاليت
حمايتيِ بخش خصوصي از نظرگاهي فمنيستي پي ببـريم، پـژوهش در دو مرحلـة تفسـير و تحليـل      

آوري اطالعـات و تحليـل    هاي جمـع  در بخش اول، كه بر تكنيك. نقادانة فمنيستي پيش خواهد رفت
انتخاب رويكـرد تفسـيري در   . دست آمده مبتني است، رويكردي تفسيري خواهيم داشت هاي به يافته

شـناختي معتقـديم كـه     لحـاظ هسـتي   بخش اول بدين منظور است كه در تفسيرگرايي اجتمـاعي بـه  
و معنـايي دريافـت كـه آنـان     گـران   هاي زندگي روزمـرة كـنش   دنياي اجتماعي را بايد از خالل تجربه

درنتيجـه، هرگونـه تفسـير ولـو     . شناسند ها را بازمي اي كه اين موقعيت دهند و نحوه ها مي بدين تجربه
. گـران و معـاني آنـان خواهـد گذشـت      در سطوح ساخت اجتماعي در اين ديدگاه از پي تجارب كنش

هـا در   شـود، بلكـه ارزش   نمـي همچنين عاري از ارزش بودن دانش در تفسيرگرايي مورد قبـول واقـع   
و فرهنگـي در  ) افـراد و محققـان  (هـاي پـارادايمي، مشـاركتي     فـرض  علوم اجتمـاعي از خـالل پـيش   
هـاي پـژوهش و    ضـمن اينكـه در تحليـل يافتـه    ]. 2[انـد   هـا دخيـل   موضوع، فرايند و نتايج پـژوهش 

ـ      اي بـه  بنديِ نظريِ آن، از نظرية زمينه صورت هـاي نـوين    ه ديـدگاه منزلـة بسـتري بـراي دسـتيابي ب
هـاي تئوريـك    بنـدي  هـاي نظـري و پـاي    گيـري  ها براساس جهـت  درنهايت، يافته. استفاده شده است

  .شدن فقر در ايران ارائه خواهد شد نگارنده در قالب رويكرد نظري جديدي در باب زنانه
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  ها هاي نمونه گيري و ويژگي جامعة نمونه، روش نمونه
نهـاد   هـاي مـردم   نيازمند كمكي هستند كه تحت پوشـش خيريـه   جامعة نمونة مقالة حاضر زنانِ

نـد يـا تكفـل    ا كنند و نيازمند كمك تنهايي زندگي مي  اين زنان يا به. اند شهر اصفهان قرار گرفته
بازة سنيِ در نظر گرفته شده . را نيز برعهده دارند) شامل فرزندان و پدر و مادر و همسر(اي  عده

گيري هدفمند نظري  هگيري نيز نمون راهبرد نمونه. است) جواني(سالگي  45 تا 19ها  براي نمونه
كننـدة   رود، درواقـع بـرآورده   كار مي غلب براي تحقيقات كيفي بهاكه  ،گيري هدفمند نمونه. است

كـه در روش نظريـة    ،گيـري  راهبـرد نظـريِ نمونـه   ]. 15[يميِ پژوهش كيفي اسـت  ااهداف پاراد
گيري هدفمند و متوالي و از ميـان   دراصل نوعي نمونه شود، ميتفاده يابي اس اي براي نمونه زمينه

آمده  دست هاي به اساس دامنه اي است كه بر گيري نظري با توجه به روش نظرية زمينه آن، نمونه
هـاي عـام    هاي خاص عالوه بر ويژگـي  شود و ويژگي مورد بعدي مشخص مية از هر مورد از نمون

  ].15[ها پديدار خواهد شد  نمونه
  

  ها هاي نمونه ويژگي .1جدول 
  تحصيالت وضعيت سن شناسه رديف

1 A 40 فوق ديپلم  سرپرست خانوار  
2 B 28 فوق ديپلم تنها  
3 C 32 ديپلم تنها  
4 D 38 ليسانس  خانوارسرپرست  
5 E 42 ديپلم تنها  
6 F 40 ديپلم  خانوارسرپرست  
7 G 29 ليسانس  خانوارسرپرست  
8 H 33 ديپلم  انوارخسرپرست  
9 I 41 ديپلم تنها  
10 J 23 ديپلم  خانوارسرپرست  
11 K 37 ديپلم  خانوارسرپرست  
12 L 35 فوق ديپلم  خانوارسرپرست  
13 M 42 ديپلم  خانوارسرپرست  
14 N 29 ليسانس تنها  
15 O 40 ديپلم  خانوارسرپرست  
16 P 31 ليسانس تنها  
17 Q 38 ليسانس  خانوارسرپرست  
18 R 34 ديپلم  خانوارسرپرست  
19 S 41 ديپلم  خانوارسرپرست  
20 T 28 فوق ديپلم تنها  
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  روش گردآوري اطالعات
ايـن  . كننـد  هـا اسـتفاده مـي    هاي متعـارف گـردآوري داده   هاي تحقيق كيفي از شيوه همة روش

ي هــا و سـنجه ) و انـواع آن (، مصـاحبه  )و انـواع آن (مشـاهده  : نـد از سـه فــن  ا هـا عبـارت   شـيوه 
آوري  با توجه به هدف پژوهش و رويكرد نظـريِ آن، بـراي جمـع   ]. 14) [و انواع آن(غيرواكنشي 

هـا   ها شامل بررسي اسناد خيريه اطالعات مربوط به مقالة حاضر مطالعات پيش از رجوع به نمونه
يابي به علل و ميزان رجوع زنـان بـه   تالبته به صورت محدود و براي دسـ  هاي حمايتي و سازمان

ن امر در اين مورد، او مشاهدات و كسب اطالع از افراد مسئول و مطلعـ  ها در سال گذشته خيريه
بـرداري از حضـور و نحـوة برخـورد و حمايـت و ارجـاع زنـان         هـاي ميـداني و يادداشـت    بررسي
نكات حاصل از اين مشاهدات به صورت كتبي . شده است ميانجام ...  ها و كننده به خيريه مراجعه

ت و پروتكـل مصـاحبه، فراينـد    سـؤاال برداري شده و در طراحي پژوهش، طرح و بيـان   شتياددا
بـر ايـن، از     عالوه. ه استشدها و ارائة مدل نظري و تحليل نتايج، استفاده  انتزاع مقوالت و گزاره

گيـري   تكافوي نمونه. مصاحبة عميق با افراد مطلع جامعة نمونه نيز استفاده شده است 20تعداد 
رسد  رود كه به نظر مي بدان معنا كه محقق تا آنجا پيش مي. شود با اشباع كلي حاصل مي نظري

طبعـاً در  . در رابطه با مفهوم مورد نظرش به عمق و وسعت درك قابل قبول دسـت يافتـه اسـت   
گيري تا آنجا پيش رفت كه محققان دريافتند در ابداع و كشف مفـاهيم   مطالعة حاضر نيز، نمونه

  ].11[اند  ي پيش رفتهتا عمق مكف

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
ـ براساس آنچه يكي  هايشان با در نظر داشتن هدف اين پژوهش در كسب تعاريف زنان از موقعيت

جزء تجربة زنان  به ـ در پيِ واكاوي جزء شود هاي يك تحقيق فمنيستي دانسته مي از اولين رسالت
ها  تيِ اجتماعي و تالش براي دستيابي به ميزاني از حمايتاز موقعيت نابرابرانه از خالل يك فرودس

استخراج چنين درك . هاي خيريه خواهيم بود خواهي از نهادهاي حمايتي و سازمان از طريق كمك
اي نـوعي   نظرية زمينه. رسد پذير مي نظر امكان اي به  نظري از موقعيت با استفاده از نظرية زمينه

ها و  ها، تجربه اساس ديدگاه تواند با تكيه بر آن، بر كه محقق ميشناسي و نظرية كالن است  روش
دهند تئوري يا تبييني عام از وضـعيت   كنندگان در پژوهش در اختيار وي قرار مي آنچه مشاركت

رويكرد نظريِ مبتني بر تئوري هاردينگ در تحليل، تعلق بيشتري بين ]. 3[شده صادر كند  مطالعه
كند تا الگوي مورد نظر گالسر و  گرايانة چارمز برقرار مي اي برساخت مينهنگارندگان و مدل نظرية ز

پردازي در گرانددتئوري چنان است كـه بـا سـطوحي از مشـاهدات      فرايند نظريه]. 3[ 1اشتراوس
اي راجع به اين مشاهدات منـتج   شوند و به ساختن نظريه آغاز مي) يعني همان توصيفات(عيني 

                                                        
1. Glaser & Straus 
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خواند؛ يعني نظرية  يري به نقل از مرتون آن را نظرية پسيني نيز ميچنين است كه سف. شوند مي
اي نيز همچون ديگر همگامان پاراديمي خود به  ، نظرية زمينه1970از دهة ]. 6[پس از مشاهده 

زين پس، رويكـرد برسـاختي در   . هاي عيني كه رويكرد قياسي داشتند واكنش نشان داد نظرگاه
هايي درخور قياس بنگرد، در پي كاويدن ماهيت  ها را چون ابژه پديدهاي بيش از آنكه  نظرية زمينه

درنتيجه، در اين مدل، كه مورد نظر محققان در اين مطالعـه نيـز بـوده اسـت، هـدف      . هاست آن
آنچـه رويكـرد   ]. 14[پردازي اسـت   ها و درنهايت نظريه اساس زمينه برساخت فرايندها، تحليل بر
كند، بـيش از هرچيـز تكيـة آن بـر ذهنيـت و فراينـد        عه همسو ميمذكور را با مقاصد اين مطال

بر عينيت سطحي،   بازانديشانه، بازنمايي از خالل تفاسير و برساخت نظريه در تحليل در برابر تكيه
  ].14[سازي با هدف ترسيم صوري نظريه در مدل گالسر و اشتراوس است  سعي در همگون

اي،  كه ذكر شد، طبق سنت نظريـة زمينـه   لعه، چنانهاي كيفي در اين مطا شيوة تحليل داده
 )استخراج مقوالت عمده( محوري ،)استخراج مفاهيم اوليه( باز كدگذارياساس سه مرحلة  ابتدا بر

مفـاهيم  . سـت ها داده بـر و سپس ارائة مـدل نظـري مبتنـي    ) اي تعيين مقولة هسته(گزينشي و 
در مرحلة كدگذاري باز، درواقع كدها . اند شده كلي، فرموله صورتي ها، به مستخرج از متن مصاحبه

سپس در مرحلـة  . شده نيستند بندي شوند، اما طبقه نسبت به مفاهيم سطح باالتري را شامل مي
آمده  دست به مفاهيمدوم از خالل فرايند مقايسة مداوم با تعمق بر مفاهيم و سير در اتمسفر انتزاع، 

شود،  اين مرحله، كه كدگذاري محوري ناميده مي. قا داديماز مرحلة پيشين را به سطحي باالتر ارت
بنـدي انتزاعـي    پي مفاهيم و دسته در اين مقوالت حاصل مقايسة پي. انجامد مي عمده مقوالتبه 
. بوده است كه جامعيتشان در عين يكپارچگي حفظ شود  مفهوم به صورتي هاي هم ها در گروه آن

سازي و توسعة قضايا در ايصال به  اين كدگذاري بر مدل. ودش كدگذاري انتخابي انجام ميدرنهايت 
پس از اين مرحله است كه مقوالت در ارتباط با يكديگر و در قالب يك مدل . نظريه نيز ناظر است

كدگذاري انتخابي به توليد مقوالت . آيند دست مي  به] از زمينه تا پيامد[جانبه  كنندة همه توصيف
  ].3[شود  ي نظريه منجر مياي در توضيح فضاي كل هسته

  ها گزارش يافته
اصلي تحقيق پرسش از چگـونگي نقـش نهادهـا و     سؤالطور كه پيش از اين نيز بيان شد،  همان

بـر همـين   . در توليد، تداوم و بازتوليد فقر زنانه اسـت ) ها خيريه(هاي حمايتيِ خصوصي  سازمان
شـرح تجربـة    .1رسـش اساسـي   محوريت دو موضـوع و پ  هاي عميق پژوهش بر مصاحبه ،اساس

گرفتـه از جانـب ايـن     هـاي حمـايتي صـورت    شرح چگونگي اقـدام  .2ها و  مراجعة زنان به خيريه
آمده، پس از مرحلـة   دست اساس نتايج به بر. ها از جانب مددجويان بوده است ها يا انجمن سازمان

كدگذاري محوري بـه  سپس در  .ايم مفهوم محوري رسيده ششاز مفاهيم اوليه به  كدگذاري باز،
  .ايم اي دست يافته مقولة هسته يكنهايت در مرحلة كدگذاري گزينشي به دردو مقولة عمده و 
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هاي كيفي شده از اطالعات مصاحبه مقوالت استخراج .2جدول 

ِ

  اصرار بر تسلط اقتصادي
ساختار مردانة : هاي پژوهش حاضر بدين صورت قابل تعريف است اساس يافته اين مقولة عمده بر

از طريق انفكاك جنسـيتي محـيط كـار، تعريـف      اي رسان در امور خيريه ناظر بر روندهاي كمك
دانسـتن زنـان در نظـام معيشـتي      شـده و منفعـل   هاي اجتماعاً زنانه اساس نقش مشاغل جديد بر

دامـن    هـاي خيريـه   هـا يـا سـازمان    كننده بـه انجمـن   بر تداوم وجود فقر در زنانِ مراجعه خانوار
واسطة مستقيم برخورداري از ثـروت   تنها به سلطة مردانه بر سيستم اقتصادي نه ،عقدروا. زنند مي

هاي اعمال قـدرت از مجراهـاي گونـاگون در حـال تثبيـت       استفاده از مكانيسم  بلكه با ،و منزلت
از رهگذر اين مقوله، سه مفهوم . جامعة جديد است آمده در هاي پديد هاي خود در موقعيت ريشه
  :شده را بيشتر توضيح خواهيم داد اشاره

 انگاري اقتصادي منفعل. 1
اين گزاره گرچه  ».آيند نمي هاي معيشتي خود و افراد تحت تكفلشان بر زنان از عهدة مسئوليت«
ا و اشـخاص خيـر كـامالً    ه ن در مراجعات متعدد به خيريهاشدة خير نظر با نص جمالت اظهار  به

  چـه . اي را جست هايي از چنين انديشه توان رگه تطابق ندارد، با رجوع به تجربة زنان مددجو مي
هـاي   عنـاوين كمـك   بـا ها به زنان نيازمند كمـك را   رساني غالب خيريه توان روند ياري اينكه مي

واريـز وجـه، احسـاس    صـورت كـاال و بـدون     بالعوض كم ولي مستمر، تأمين مايحتاج زندگي به
رساني در نحوة مديريت  هاي فراتر از لزومِ روندهاي كمك ها و كنكاش ن خيريهسرپرستيِ مسئوال
  .در نظر گرفت مخارج توسط زنان

كننـدگان حـاكي از آن بـود كـه      شركت اظهارات) هاي بالعوض كمك(مورد اول در رابطه با 
تعيـين   شغل براي زنان از منـابع مختلـف  مستمري بدون دارند سعي  ها در موارد بسياري خيريه

هـاي   هـا مـردان را بـه صـندوق     كه خيريه حالي اند كه در حتي در مواردي افراد ابراز داشته. ندكن
ولو آنان كـه درآمـدهاي ماهيانـه    (كنند، براي زنان  براي دريافت وام معرفي مي... الحسنه و قرض

 

               

 
 

 
 ایی هستهمقوله  های عمدهمقوله مفاهیم محوری

  هنفعل انگاری اقتصادی
 نابرابری

 بازتولید
 انقیاد
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در  ذيـل در ايـن زمينـه، پـاراگراف     .كننـد اعطـا  هاي ناچيز و بالعوض  وام دارند سعي) نيز دارند
  :توضيح مسئله گوياست

بهشون هم اعالم كردم كـه تـو يـه    . من گدا نيستم كه بخوام به من پولِ دستي بدن
اگـه   .هـا رو زدم  داري زياده كه به خيريه اما خرج مريض ،كنم خدماتي كار مي] مؤسسة[

و از حقـوقم  ر دارم، خوب پـولش ماه يه قسط فالن مقداري  بدونم كه يه وام گرفتم و هر
ميليـون وام  يـك  الحسنه بهش  كه رفت رو معرفي كردن قرض... ذارم كنار، چرا آقاي مي

 يخواد آب بشه بـره تـو   دن؟ آدم دلش مي تومن دستي مي 200رم  اما من كه مي ،دادن
  .]Case M[ اما مجبوره بگيره ،زمين

  :گويد كنندگان مي يا در موردي ديگر يكي از شركت
بار هـم   هر. پيدا بشه قبول كنه خرجيت رو بده ماه صبر كن تا يكي گن چند بِهِم مي

ولي مثالً شـوهرخواهرم كـه رفـت    . دستشون درد نكنه. دن غذايي بهم مي يه كيسه مواد
ا رو بهش دادن گفتن بره اونجا كار كنـه، امـا مـن    ه يكي از اين خدماتي ةجا شمار همين

كارشـون   ا كه بيان كار بخوان چـي هوقت مرد گن اون يم معرفي كنين، مه كه گفتم من
هـاي بقيـه چـه فرقـي دارن؟ فقـط مـن چـون مـرد نـدارم           هاي مـن و بچـه   كنيم؟ بچه

  ]Case D[هام؟  بفرستمش به جا خودم نبايد نون بخورن بچه
كمـك بـه مـردان و زنـان يكسـان شـمرده        .1: چند نكته در اين زمينه قابل بررسـي اسـت  

هـا متعهـد    شـده از جانـب خيريـه    ه مردان بـه بازپرداخـت تسـهيالت معرفـي    شود، چه اينك نمي
تأمين و تخصـيص  (ها تسهيالت اعطايي به زنان را بالعوض ولي با مبالغ كم  شوند، اما خيريه مي

مـردان بـراي كـار بـه ادارات و     ، همچنـين . گيرنـد  در نظـر مـي  ) منابع مالي مسلماً آسان نيست
نسـبت بـه مـردان    ـ  ولو سرپرست خانوارـ  اساس اين تفكر كه زنان بر(شوند  ها معرفي مي سسهؤم

كننـد؛   ن متصورند، زنان از اين تفاوت ابراز خرسـندي نمـي  اچه خير برخالف آن .2 ؛)ندا فرودست
بسـياري از زنـان    .3 ؛داننـد  ن نيت خود از اين كار را به دردسر نيفتادن زنان مياكه خير يدرحال

هاي بالعوض مداوم را نوعي تـوهين بـه شخصـيت و عـزت نفـس       داراي درآمدهاي اندك، كمك
مواجهـة   .5 ؛شـود  كنندگي اقتصادي بـه مـردان داده مـي    اصالت تأمين .4 ؛كنند خود قلمداد مي

  .برابر، افراد را دچار پيامدهاي رواني كرده استنا
بـه ايـن    تـوان  تر و داراي كارپرداز مي يافته هاي سازمان خيريه هاي كااليي در كمكدر مورد 

كننـد   غلب ماهانه سبدي حمايتي دريافت مـي اها  افراد تحت پوشش اين خيريه. مورد اشاره كرد
از پيامـدهاي چنـين   . كه در آن اقالم مصرفي ماننـد مـرغ، روغـن، بـرنج و حبوبـات وجـود دارد      

  :هايي در زنان، احساس عدم كنترل بر روند زندگي خود است كمك
امـا آخـه مـثالً     ،ا رو هم به ما ندن ديگه واويالسته نغذايي و اي درسته كه اين مواد

خـوب  . كيلو بـرنج كمـه  يك س واسم، اما  چيتي اضافه من با يه بچه هرماه يه بسته لوبيا
 گيرم؛ حاال يكي نيس بگه يعني اين پول فروشم جاش برنج مي رم لوبيا رو مي م ميه من
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رسه چي بخوريم و  قلمون نمي؟ يعني عتو به ما بدن ما خودمون خريد كنيم بهتر نيسر
خوره؟ بيان بگن از يـه   چيتي به دردمون مي دونن لوبيا ا بهتر ميه چي نخوريم؟ مثالً اون

تومن خوراكي بخريم، اما الاقل خودمـون   50دونن بريم ماهي  فروشگاه كه خودشون مي
خواستم كسي واسم بدون نظر من تصميم بگيـره كـه طـالق     من اگه مي. تصميم بگيريم

  .]Case R[گرفتم  مين
توان بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرد كـه        مي ها خيريههاي فراتر از مسئوليت  مورد كنكاشدر 
هـاي   كـردن كمـك   بعضاً راجع بـه نحـوة هزينـه    .اي موارد اشاره داشتند كنندگان در پاره شركت

شـان   انـه هاي اقتصاديِ شخصي ساحت زنـدگي روز  ها يا موارد و تصميم شده از جانب خيريه هئارا
  :مثالً .گيرند مورد پرسش قرار مي

من رو خواست و بهم گفت كه مـا كـه   ... بعد از اون بار كه ازشون پول گرفتم، آقاي 
شـون   م به حسـابداري ه خوب من. خواستي اما نگفتي كه برا چي پول مي ،پول رو داديم

ايشـون   ةتونسـتم واسـ   امـا نمـي   ،برگه رو نشون داده بودم كه چه خرجيش كرده بـودم 
ره  حق هم داشت بيچاره، پول داده بايد بدونـه كجـا مـي   . يه حالت بدي بود. توضيح بدم

  .]Case B[ پولش
دهـد كـه    جالب اينجاست كه ساختار نابرابر تا جايي زن را در موقعيـت فرودسـت قـرار مـي    

ن زنـان  گويي اي وضعيتي،در چنين . داند محق ميـ  جا ولو تكراري و بيـ  ديگران را در بازخواست
اند، چونان كه خـود را در برابـر چنـد موقعيـت نـابرابر، در موضـع        دچار فرودستي مضاعف شده

نـوايي   موقعيت فرادست هم /هاي فرد با درخواست درنتيجه،دانند؛  شده مي دستي و محكوم پايين
  .كنند دلي مي و هم

 انفكاك جنسيتي فضاي كار. 2
. شوند ها به مؤسساتي براي كار معرفي مي جانب خيريهبرخي از مددجويان و زنان نيازمند كمك از 

رسـد   كننده، بـه نظـر مـي    با اندكي بررسي جانبي و البته براساس اظهارات خود اين افراد شركت
شوند كه بيرون از خانه است و زنان به مؤسساتي معرفي  مددجويانِ مرد به كارهايي منصوب مي

توليد جعبة مقـوايي، فـروش لبـاس، توليـد زيـورآالت،      . اصطالحاً كار در خانه دارندشوند كه  مي
  :گيرد؛ مثالً كه همگي در منزل خود زنان صورت مي... هاي مزدي يا برش و خياطي

... كـنم  ها درسـت مـي   كادويي خوب من كه منبع درآمدي نداشتم، حاال از اين جعبه
رو هم تحويل ايي كه درست شده ه ها رو، همون موقع اون ره وسيلهآ د ميآ خود پيك مي

ايـن زمونـة گـرگ     يديگه الزم نيست تو] ن خيريهاز مسئوال.... [به قول خانم . گيره مي
  .]Case J[حتي از خونه بيام بيرون 

  :اي ديگر بيان شده يا در مصاحبه
هـم  . كـار كـه از خونـه دربيـام     ةدادن واسـ  برام بهتر بود كه يه جايي اسـمم رو مـي  
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ديگـه هرچـي   . كنـه  اما نداري زيردستت مـي . ش بودشد هم پول تو هوام عوض مي و حال
كمـي كـه اصـرار    ه ي... گن بايد بگي چشم، حاال ديگه يه زن تنها كه باشي بدتر بهت مي

  .]Case P[كنن  تازه فكر بد مي ،كني كار بيرون بهت بدن
لـيكن در ايـن    ،از چنين موقعيتي خرسـندند  زنان به دليل برخوردار شدن از شغل ،ظاهردر
 )/بيروني( اساس الگوي سنتي مرد بندي بر چنين تقسيم .1: ه دو موضوع بايد توجه داشتمورد ب

توان از ديگر زنان جامعه جـدا   كه زنانِ نيازمند را نيز نمي درحالي. پذيرد صورت مي) اندروني( زن
كنند كه الاقل تابوي حضور كـاري زن بيـرون از خانـه     اي زندگي مي اين افراد در جامعه. دانست

رسـد كـه    نظـر مـي    به ،شوند مردانه تقسيم مي /گرچه مشاغل به زنانه. ر آن شكسته شده استد
تنهـا   بـه نـوعي نـه    داشتن زنان در خانـه  فرستادن مردان بيرون از خانه براي كسب معاش و نگه

بايـد اذعـان داشـت     .2 ؛شود هاست، بلكه نوعي بازگشت به عقب نيز محسوب مي بازتوليد كليشه
اي كمتر از مشاغل مردانـه   ها زنانه پنداشته شده توسط چنين مشاغلِ از سويِ خيريهكه درآمد م

اي كـه زنـان را سرپرسـت     تنهـا بـر وجـود انديشـة نابرابرانـه      چنين شرايطي نه. تصور شده است
گذارد، بلكه موقعيت فرودسـت   داند فلذا براي او مسئوليتي اقتصادي متصور نيست صحه مي نمي

  .كند و بازتوليد مي بخشد ميم زنان را نيز تداو

 هاي جنسيتي تلقي جديد از كار زنانه و نقش. 3
هاي  كردن سبزي كردن ترشي، آماده هايي نظير درست زنان ايراني در منزل فعاليت ،طور سنتي به

را در كنـار نگهـداري از   ...  پـز، تميزكـردن منـزل و    و ، پخـت ...) خوردن،خورشي، كوكو و(مختلف 
دار تصـويري از يـك زن مشـغول بـه      از گفـتن واژة زن خانـه   درنتيجه. اند داده ميكودكان انجام 
كننـدگان،   هـاي شـركت   براساس تجـارب و گفتـه  . شود هايي به ذهن ما متبادر مي چنين فعاليت
ها جريان دارد، پرداخـت وجـوه در قبـال     صورت غيررسمي در خيريه  هايي كه به يكي از فعاليت

آمـد   و ن رفـت اعنوان تميزكار به خانة خير زنان مددجو به. ن استاي خيركارهاي خانگ دادن انجام
كننـد و در منـزل    ن يـا مـواد اوليـه را دريافـت مـي     ادر منزل خيـر (پزند  كنند، بعضاً غذا مي مي

هـايي كـه نيازمنـد شسـتن بـا دسـت        هايي نظير شستن لباس ، فعاليت)كنند خودشان طبخ مي
و دريافت وجـه در  ...  سازي اقالمي مانند سبزي و ترشي و آمادهكردن،  دهند، اتو هستند انجام مي
اشاره شـده  ) آن ندادنيا  دادن انجام(ها به اين موضوع  كرّات در ميان مصاحبه به. قبال اين كارها

  :مثالً؛ است
ا رو هـ  خواي سبزي و ايـن  اما بعداً بِهِم گفتن كه اگه مي ،كردم من اول تميزكاري مي

  .]Case A[و بگير ر اده كن و بيار و پولشخونة خودت آم] در[
  :يا

كنـي؟ امـا مـن     مـي ] هم[خواستم، گفتن كار تو خونه من  رفتم و كار مي هي كه مي
بعداً گفتن بهـم كـه آدم   . خواستم كلفتي كنم كه خواستم، نمي من كار مي. ناراحت شدم
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ـ     اين خوب نيس كه من به. كنه مستحق همه كار مي مسـئول   ةخـاطر احتيـاج بـرم خون
  .]Case G[خيريه بشورم و بسابم 

  :در جاي ديگري نيز
و مـن  ر اشـون ه شـون سـبزي و ايـن    هاي خيريه و حتي خونـواد هكارمند] از[خيلي 
ا كـه ديگـه حوصـله    هـ  قـديمي  ا حتي از اين غـذا ه وقت ترشي، باقالي، يه. كنم درست مي

 يگـن بـرا   مـي  دن و مـي ر كمي بيشتر موادش هشون ي دن، بعضي و مير پولش. كنن نمي
  .]Case S[دن  م نه، فقط همون پول ميه شون اما خيلي ،م برداره خودت

نيت رساندن نفع مالي به مـددجويان   ها به رسد كه خيران يا حتي كارمندان خيريه نظر مي به
زنند، اما لزوماً پيامدهاي هر كنش دقيقاً با خواست افراد مطابق نخواهد  دست به چنين عملي مي

دليل   شوند و البته تعداد زيادي به اي از زنان نيازمند كمك از اين موضوع ناراحت مي عده گويا. بود
دستيابي به مزاياي مالي از اين پيشنهاد خوشحال؛ اين در حالي است كه همچـون مـورد قبـل،    

تـوان در ازاي آن مـزد    اند به عملي كه مـي  هاي جنسيتي كه براي زنان تعريف شده تبديل نقش
هـاي   هرصـورت نقـش    كنـد، زيـرا ايـن زنـان بـه      تنها بار كاري زنـان را كـم نمـي    نه) ركا(گرفت 
  :شود؛ مثالً اي دارند كه بايد انجام دهند، بلكه بر فشار كاري اين زنان افزوده مي شده تعريف

ـ هـ طـور كـه داري كار   گفت كـه همـين   به من مي.... آقاي  م رو هـ  خـودت  ةاي خون
من كه قبول كردم چـون بـه پـولش    . خستگي هم ندارها رو هم بكن، هاين كار ،كني مي

خواستم بگم آخـه مـرد    اما مي ،دادن ش خوب پول مي ا هم خداييه احتياج داشتم و اون
م گوشت هست كه تيكه كنم؟ يا چيزي هست كه ترشي بنـدازم؟   خونه يحسابي من تو

ـ  شما رو تميز مي ةم خونآ يا مثالً وقتي من مي دمم تميـز  خـو  ةكنم چطوري باهاش خون
  .]Case H... [رسم، خونة خودم بازار شامه اي خودم نميهجوري به كار كنم؟ من اين

هـا يـا    را حتي در انجمـن  »فرودستي«و  »فقر«توان عدم درك متقابل از شرايط  خوبي مي به
تنها توليد باري از وظـايف در   چنين شرايطي براي افراد نه. دكررسان نيز مشاهده  نهادهاي كمك

در . نـد ز هاي خانگي دامن مـي  كند، بلكه به تداوم ماندن زنان در محيط شاني با يكديگر ميپو هم
شود، بلكه بـه   شده براي زنان فروكاسته نمي هاي جنسيتي تعريف تنها از بارِ نقش اين وضعيت، نه

شـود؛ يعنـي زنـان عـالوه بـر آنچـه برايشـان اجتماعـاً          ها تعريف جديدي افزوده مي آن موقعيت
ازاي دريافت  وان وظيفه تعريف شده، فعاليتي مشابه همان در محيطي مشترك يا متشابه درعن به

  .شدة مردانه نيز بر دوششان است مزد خواهند داشت و از طرفي وظايف اجتماعاً تعريف

  ابقاي انفعال اجتماعي
گيـري   ممـĤبيِ مردانـه و تصـمي    اين موقعيت ناظر بر مفاهيم جنس مرتبة دوم دانستن زنان، قـيم 

ها به نحـوي   از رهگذار اين مقوله، خواهيم فهميد كه سازوكارهاي موجود در خيريه. نيابتي است
هايي قابل كنترل، سرپرستي و ماهيتاً درجـة   عنوان ابژه تنها زنان در عمل، به روند كه نه پيش مي
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رابر، راه بلكه با تـداوم چنـين الگـويي برگرفتـه از سـاخت اجتمـاعيِ نـاب        ،شوند دوم محسوب مي
در . هاي باالتر و بيرون آمدن از موضع فرودست عمالً بسته خواهد شد دستيابيِ زنان به موقعيت

ويـژه ثـروت    چنين موقعيتي، برخورداري برابرانه و همپاي مردان در زنـان از عوامـل مزيتـي، بـه    
ت كـه ايـن عقايـد    بايد دانسـ  ،اين بر  عالوه. اساس الگوهاي اجتماعيِ نابرابرانه نهي خواهد شد بر

) هاي جنسـيتي  زنان و مردان و ديگر گروه(افراد جامعه  از سويپيش  قالبي و الگوهاي ارزشي از
  .دروني شده است

 دومة جنس مرتب. 1

طور كه قبالً نيز تلويحاً ابراز شده و به چشم خورده، زنان مستقيماً هم  ها، همان در روند مصاحبه
دن و عـدم برخـورداري از مزايـا در قبـال مـردان اشـاره       به موضوع احساسشان از جنس دوم بـو 

  :مثالً ؛اند كرده
شـه يـه    ا نوبت من كه ميه وقت شينم خيلي مي] خيريه[دفتر  يرم تو همين كه مي

ـ  من هيچي نمي .ره زنه تو نوبت و مي د ميآ مردي مي ا هـ رو مرد هگم چون توان ندارم روب
تونـه زور   تهش مرده ديگه، هم مي. گن مياما خود اون مسئوال اونجا هم هيچي ن ؛وايسم

هـا   ايِ خيريـه هـم مـردن، مـا زن    هـ  اصلِ كـاري . اش بيشترههبگه هم خوب باالخره كار
  .]Case O[اييم ه هميشه اين وسط

مشخص به نابرابري حتـي در ميـان طبقـات     ةكنندگان با اشار جايي ديگر يكي از شركت در
  :گويد ميباالتر گفته 

رسماً يـه مـرد يـا     ،يس يه خيريه زن باشه؟ اگه اسماً هم باشهئرشما تا حاال ديدين 
ما اين وسط با نداري اوضـاعمون   حاال بيا و ببين كه. كنه ا رو ميهكار ةهم] مرد[چندتا 

چـي تـو    ا همـه هـ مردآخـرش  . م بـه زيـري  هـ  چه جوره؟ زن كه باشي، وقتي وزيري باز
ا رو سرت هباشي، تهش مرد هك يعني از ما بهترون هم. دستشونه چون پول تو دستشونه

  .]Case E[سوارن 
تنها بـا وضـعيت فقـر و فرودسـتيِ      ها نه شايد بتوان مدعي شد كه زنان در مراجعه به خيريه

ـ  كارمنـدان بـه  (شوند، بلكه زناني از طبقات گوناگون جامعـه   شان مواجه مي اجتماعي زنانه  ةمنزل
كننـد كـه گرچـه وضـعيت      را مشـاهده مـي  ) طبقات باال ةمنزل طبقة متوسط و بعضاً زنان خير به

در . نـد ا لحاظ موقعيت نابرابر اجتماعي با وضعيتي همسـان مواجـه   به ،شان متفاوت است معيشتي
بـراي افـراد بـا    ) ن مـرد و زن ارو شدن با برخورد دوگانه بـين مراجعـ   هيعني روب( وضعيتيچنين 

هـاي   نارضـايتي  ،نهايـت رد. شـود  كـامالً طبيعـي محسـوب مـي     هـاي اجتمـاعي   توجه به زمينـه 
ها نيست، بلكه در مواجهه با افراد و  آمده در راستاي تشكيك در چرايي و ماهيت نابرابري وجود به

اي كالن ندارد، بلكه صرفاً نارضايتي در سـطح   تنها صورت مطالبه يعني شرايط نه؛ در لحظه است
  .شود ظاهر برطرف ميدر...  ها و هم با وعده خُرد است، آن
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  )هاي پيرامون آن مĤبيِ مردانه و درخواست قيم(ساس قيمومت بر زنان اح. 2
هـا يـا    اند كه بعـد از مراجعـه بـه خيريـه     كننده در اين پژوهش ابراز داشته اي از زنان شركت عده

خود، پيش يا پس از تشـكيل پرونـده، يـا درخواسـت كمـك       وضعيتو توضيح و تشريح خيران 
ها بديشان مستقيماً يا تلويحاً براي خـود افـراد    بسته به خيريهيا افراد وا خيرانشخصي، از طرف 

بـا  . مطرح شـده اسـت  )  صيغهـ  در قالب ازدواج موقت(هاي ازدواج  خير يا آشناهايشان درخواست
داليـل شـرعي و البتـه بـراي       غالب اين افراد چنين پيشنهادي را به ،به اظهارات خود افراد توجه

اند كـه از جانـب فـردي كـه پيشـنهاد       بعضاً اشاره كرده. اند كرده كمك بيشتر به اين زنان مطرح
شـدن   بلكـه بـراي خوانـده    ،ازدواج شده هيچ درخواستي براي داشتن رابطة جنسي وجود نداشته

  :صيغه داليل مختلفي ذكر شده
س پيره، گفتن برو بشو زنش،  به من گفتن كه پدر يكي از همين آقاها كه توي خيريه

ديگـه توانـايي هـيچ    . ها ده، تو هم براش غذا بپز و اين ت رو مي بچه اون خرجي خودت و
  ].Case Q[هم گفتن نداره كه به خاطرش ناراحت باشم ] برقراري رابطة جنسي[كاري 

  :اي ديگر يا در مصاحبه
آقا منظـور كسـي كـه روحـاني اسـت       ذكر است كه اين حاج  الزم به... [آقا  خود حاج

به من گفت ببين مـن فقـط   ] ذكر عين جمله به كار برده شددر   باشد، جهت امانت نمي
 يخوام بهت برسـونم كسـي جويـا شـد تـو      كه مي...  خوام محرم باشي كه هم پول و مي

ـ    پاكدامني تو شك نكنه، هم يه اي  شـما، همسـايه   ةوقتي من بيام چيـزي بيـارم در خون
اگـه   .نكرده باشـم م خداي نكرده نظر تو روي نامحرم ه كسي نتونه حرفي بزنه و بعدش

  .]Case T[خوام باشم  نه باهات هيچ كاري ندارم كه فكر كني شوهرت مي
  :خانمي كه ازدواج موقت كرده بود، اظهار داشت

كنن كه  ن صيغه ميآ ، كسي رو نداره، ميهگن يه زن مي. نيتشون اينه كه كمك كنن
سرپرسـت   ديگه بـي . رسن م به آدم ميه بعد. ديگه كسي هم نتونه به آدم انگ بچسبونه

يعني مـن كـه   . كاري هم به كارت ندارن. رسه هاي خيريه هم بهت مي اما كمك ،نيستي
جور بـود اون آقـا كـه معرفـي كـرده بـودن بهـم، فقـط          يعني اولش اين. جوري بودم اين
اما خوب بعـدش جـور ديگـه    . اه ورد و اينآ داد و خوراكي مي ومد دم خونه و پول ميا مي
 ،خوب چيزي كـه حاللـه  ... رضاي خدا ةم آدم تا يه جايي واسه عدشمردن ديگه، ب. شد
  .]Case I[هم باشه ] جنسي ةرابط[م باالخره قبول كردم كه اون ه من

  :اي ديگر مطرح شد در مصاحبه
گـي ايـن    ها مـي  يه موقع .م دارهرو ه هاي خودش سختي] شدن صيغه[البته اين كار 

رابطـة  [ت  ازت وظيفـه  ،رو بزنـه بيـاد تـو   لحظه طـرف در خونـه    پول كم تو جيبم و هر
رو بخواد و نون و گوشت تو يخچال و اينكـه بايـد بـرا هركـاري اجـازه بگيـرم،       ] جنسي

كدوم نبود و خودم بودم؟ ولي خوب آدم بـا نـداري    ها كه هيچ ارزه يا اون موقع بيشتر مي
  ].Case L[سازه ديگه  جايي مي تا يه
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توانـد يـك زن را سرپرسـت خـود بدانـد، بلكـه از        ز نمـي رسد ساختار مردانه هنو نظر مي  به
ظاهراً . اند زنان نيازمند سرپرستي و قيمومت، هم عضوي از آن هستند خيرانكه ، گاه جامعهددي

هـاي سرپرسـتيِ يـك زن از طريـق ازدواج      ترين راه چنين تلقي وجود دارد كه يكي از دمِ دستي
دانـد،   را در تملك مـرد مـي   »زن«مي ئبا ازدواج دا شاهديم كه اگر نظام مردساالر ،درواقع. است

را طـي   »زن فاقد سرپرستي يك مرد«توان از خالل آن  اي است كه مي گونه  ازدواج موقت نيز به
ولـيكن مـرد را    ،تحـت تكفـل مـرد درآورد    شرايطي همچون قراردادي اجتماعي و با نيت كمـك 

هـاي جنسـي اگـر اراده     مـالي، از تمتـع   طبق امكانات آن قرارداد و در قبال سرپرستي و حمايت
تنها مـذموم شـمرده    چنين احساس سرپرستي مردانه بر زنان نه ،از طرفي. مند گرداند كند، بهره

كسـي نتونـه بـه آدم    «هايي چون  عبارت(هاي قيمومت مرد بر زن  شود، بلكه در قبال مزيت نمي
وه بر حمايت مالي، نيز طبيعـي  عال) »پاكدامني تو شك كنه يكسي نتونه تو«يا  »انگ بچسبونه

  .شود تلقي مي
فقـط   كند، بلكـه بـه شـرايط وابسـتگي آن هـم نـه       تنها زنان را تأمين نمي چنين شرايطي نه

مزيـت  «ه زن بـراي دسـتيابي بـه    كـ  زنـد، چنـان   وابستگيِ اقتصاديِ زنان به مردان نيز دامن مي
  .دهد قيم رضايت ميحضور مرد در جايگاه   به... و »حمايت اجتماعي«، »اقتصادي

 گيري نيابتي تصميم. 3
بـه   ها و شرايطي از ايـن دسـت   گيري در موقعيت ها، تصميم ها در اعطاي تسهيالت، كمك خيريه

انـد كـه آنـان در بسـياري مـوارد در       كننـدگان ابـراز كـرده    شـركت . گيرند جاي زنان تصميم مي
افـراد خيـر    /نظر خيريه يا فرد شوند و فقط تصميماتي كه بديشان مربوط است دخالت داده نمي

  :؛ مثالًشود به ايشان ابالغ مي
اي بگيـريم ببـريم بيمـه كـه      قرار بود براي اينكه شوهرم از كار افتاده شده يـه نامـه  

ديگه هم زدم  ةمن چندتا نام .دنشده بِ بهمون مستمريِ قبلش رو كه بيمه براش رد مي
دن يا اينكه ممكنـه اقـالً    ومن بيشتر ميت 50ا رو بياري ماهي ه بيمه، بهم گفتن اگه اون

وقتي زنگ زدم خيريه گفتن ما خودمون جلسـه  . زودتر مستمري رو شروع كنن كه بدن
هـا؟   گفتم پس اين نامـه . هامون رو فرستيم نامه تشكيل داديم و بررسي كرديم و فردا مي

  .]Case K[گفتن دخالت نكنين 
  :يا در جايي ديگر

گـن مـا    دوني چيه؟ مي زنن مي آخرش حرفي كه بهم مي ،رم خيريه من هربار كه مي
خوب اگه صالح من اينه كه نفرستينم سـر كـار بـه مـن     . دونيم خودمون صالحت رو مي

گيرن  و مير اشونه شينن و تصميم آقاها مي ةجلسه هم يتو. چي صالحم اينه بگين برا
  ]Case N! [گن صالح نبوده و بعدم مي
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تـوان درنتيجه مـي  ؛شوند هاي قابل دستكاري تصور مي ها ابژه رسد زنان در خيريه به نظر مي
هاي حمايتي حقي براي اعمال نظرِ شخصـي بـراي ها و سازمان در خيريه. برايشان تصميم گرفت

از صدر تـا(شده شامل حال مسئوالن خيريه  اي اجتماعاً تأييد چون فرادستي ،اند زنان قايل نشده
گـذار درتأثيرتواننـد بـراي تصـميمات     رسـاند كـه مـي    يجه ميشده كه ايشان را به اين نت) ذيل

در. شـوند  تصميم بگيرند و عمالً از چرخة اعمال نظـر حـذف مـي   ) ويژه زنان به(زندگي مراجعان 
.گيرند شده قرار مي زنان در موضع نابرابرانة تشديد ،چنين شرايطي

گيري نتيجه
توان مدعي شـد كـه مقولـة اصـلي و آمده مي تدس هاي به شده و يافته هئبه توضيحات ارا با توجه
با توجه به مدل. است »بازتوليد انقياد زنان«اي كه دربرگيرندة همة مقوالت پيشين باشد،  هسته
:ها را بسط داد خيريه از سويتوان نظرية بازتوليد انقياد زنان  مي ذيل،

اي هاي خيريه مدل نظري انقياد زنان از خالل فعاليت. 1  شكل

ِ
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  اساس مدل، پيرامون بازتوليد انقياد زنان ات برتوضيح
ة مدل نظريِ بازتوليـد  ئارا  به ،بر اين اساس. است  معناي تحت قيد و بند درآوردن كسي انقياد به

توان تلقي جنس مرتبـة دوم از زنـان    واقع مي به مفاهيم اوليه، در با توجه. پردازيم انقياد زنان مي
كـه زمينـة اجتمـاعي جـنس دوم دانسـتنِ زنـان،        بـدين معنـا   .اي دانسـت  را نوعي متعين زمينه

كننـدة   عامـل تعيـين   منزلـة  شدن با اين مفهوم و پـذيرفتن آن در سـطوح مختلـف بـه     اجتماعي
  .شود اي درنظر گرفته مي زمينه

با در نظر گرفتن چنين زمينة اجتماعي، بستري براي جداشدن فضاي كار مردانـه از محـيط   
هـاي   در كنار آن، انگـاره . شود بيروني فراهم مي /ير شكلي از الگوي اندرونياساس تغي كار زنانه بر

ها و مناسبات مبتني بر جنسيت، در فرمي تغيير شـكل   قالبي، ارزش ها و عقايد جنسيتي، كليشه
برايشـان   اند از جانب سـاختار  شده هايي كه زنانه تلقي مي شوند و در قبال فعاليت داده ظاهر مي

تـوان اظهـار كـرد تغييـري در      شـود، امـا مـي    جهت بهبود اوضاع معيشتي مـي   وضعِ دستمزد به
ماننـد و كـاري را انجـام     مي) فضاي اندروني(وضعيت زنان ايجاد نكرده، ايشان همچنان در خانه 

امـا در قبـال آن مـزد    ...) كشيدن و پز، شستن و اتو و پخت(اند  داده دهند كه هميشه انجام مي مي 
كـار مولـد   ، زيـرا  انجامد نين تغيير ظاهري نيز چندان به تغيير موقعيتي نميچ .كنند دريافت مي

. بخشـد  شود، بلكه شرايط وابستگي زنان به مردان و ساختارهاي مردانه را تداوم مي محسوب نمي
تنها در توليـد   اي كه نه كننده ناميم؛ يعني عوامل تعيين گذار ميتأثيرهاي  اين دو مفهوم را متعين

  .گذارندتأثيرها نيز  گيري مكانيسم عيت مؤثرند، بلكه بر شكلمعنا و موق
عنـوان   به زنان بـه ) عنوان عضوي از جامعه هاي حمايتي به و سازمان خيران و(نگرش جامعه 

يا بخشي از جامعه كه بهتر است به لحاظ اقتصادي منفعـل بمانـد چـون    (قشر منفعلِ اقتصادي 
عنـوان متعـين    ، به)شود كه نيازمند سرپرست تلقي مي توانايي مولد بودن ندارد؛ از همين روست

، بـا  وضعيتيدر چنين . گذارد مي تأثيرهاي تداوم و بازتوليد شرايط نابرابرانه  پشتيبان بر مكانيسم
و پـذيرش  (هـا و احسـاس قيمومـت بـر زنـان از جانـب مـردان         هاي نيابتيِ خيريه گيري تصميم

  .بودمقوم شرايط نابرابر خواهد ) اجتماعي آن
پيچيدگي بعـد اقتصـادي و اجتمـاعيِ شـرايط فقـر زنـان        است كه درهم موقعيتيدر چنين 

عنـوان مكانيسـم    بـا تنيـدگي در اينجـا    هـم  ايـن در . آيـد  عنوان موقعيتي ملموس به چشم مي به
  .نابرابري مضاعف بازشناخته شده است
 مـؤثر ي و اقتصـادي  هاي گوناگون اجتماع معناست كه متعين مكانيسم نابرابري مضاعف بدين

در ) هـا  هاي حمايتي و خيريه در اينجا سازمان(ساختارها  از سويتنها  بر وضعيت فقر در زنان نه
يابنـد، بـه نـوعي بـا مقـوالت       دور از تغييـر محتـوا قـوام مـي      هاي جديد اجتماعي بـه  قالب فرم

. انـد  بستان مـداوم  دهشدة اصرار بر تسلط اقتصادي و ابقاي انفعال اجتماعي، در حال ب بازشناسايي
تـر   تر و وابسـته  تنها فقيرتر، تحت كنترل كمك نه برگشتي، زنان نيازمند و رفت وضعيتدر چنين 
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. شـوند  هاي مختلف نيز واقع مـي  شوند، بلكه تحت فشار دوچنداني از تجربة نابرابري در حوزه مي
دهد و فقر زنانه  يير شكل ميهاي جديد تغ يابد، به فرم شود، ادامه مي چنين فرايندي بازتوليد مي
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