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تحليل : طرد از ميدان آموزش و بازتوليد نابرابري جنسيتي

 زنان روستاهاي شهرستان دهگالن روايت

  3، سهيال زندي سرابسوره2پناه ، كمال خالق*1مهر حسين دانش

  چكيده
هاي زنان روستايي از نابرابري جنسيتي در ميدان آموزش اسـت، ايـن مقالـه ضـمن      روايت به دنبالپژوهش حاضر 
جنسـيت و عوامـل    ـ سـبات آمـوزش  هاي فرودستي آنان، به كاوش در روايت زنـان از وضـعيت منا   تفسير موقعيت

براي اين منظور از دستگاه نظري . پردازد مي نابرابري جنسيتي در ميدان آموزش طرد از ميدان آموزش و ةبرسازند
اين پژوهش در سنت روشيِ كيفي صورت . ايم بهره جسته ي مفاهيمبند صورتعنوان راهنماي كار و  هير بورديو ب پي

ت مضموني براي كشف و استخراج مقوالت اسـتفاده شـده اسـت كـه در آن ابزارهـاي      گرفته و از روش تحليل رواي
ميـدان پـژوهش   . كار گرفته شده اسـت ه هاي مورد نياز ب عميق جهت گردآوري داده ةمشاركتي و مصاحبة مشاهد

از  گيـري  گيري كيفي و هدفمند عالوه بر نمونـه  حاضر مناطق روستايي شهرستان دهگالن است كه با منطق نمونه
عمل آمده ه هاي مورد مطالعه ب گيري هدفمند و نظري نيز از سوژه نمونه )روستاهاي بزرگ، متوسط و كوچك(فضا 
هـاي   گاه روستايي با رعايت حداكثر تنـوع مصـاحبه   سكونت 6ساله در  35تا  15نفر از زنان  32مبناي آن با  كه بر

تـم اصـلي و يـك تـم نهـايي       8تـم،   خرده 36تم اوليه،  78هاي حاصل از روايت در قالب  داده. عمل آمده عميق ب
پـذيري جنسـيتي، مكانيسـم      جامعـه  :ند ازا ها عبارت هاي اصلي حاصل از روايت تم. ي شدندبند صورتكدگذاري و 

تعميق نابرابري اجتماعي، فقر مادي، فقر فرهنگي، عدم دسترسـي بـه مراكـز آموزشـي، ازدواج زودرس دختـران،      
ـ  نهايي نيز آموزش بـه  ةمقول. عمومي و بازتوليد ساختار اجتماعي هاي رود به عرصهمحدوديت زنان در و يـك   ةمثاب

هاي متكثر زنان حول آن شكل گرفته و  كه داستان روايت استميدان توليد نابرابري جنسيتي در مناطق روستايي 
  .اند بدان معنا بخشيده
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  لهئمقدمه و طرح مس
بدون نوعي نظـام معنـايي بـراي تبيـين و      هيچ ساختار پايداري از نابرابري اجتماعي و اقتصادي

در عبـارتي مشـهور كـه در     )1778ــ 1712(روسو . توجيه توزيع نابرابر منابع جامعه وجود ندارد
» جا در غل و زنجير اسـت  اما همه ،شود ه ميانسان آزاد زاد«: گويد تاريخ طنين انداخته است مي

توانـد سياسـي،    هاي نـابرابر بـين افـراد اشـاره دارد كـه مـي       نابرابري اجتماعي به موقعيت]. 18[
. هاي متعددي داشته باشـد  تواند بنيان مي نابرابري اجتماعي. باشدو اجتماعي  اقتصادي، فرهنگي

هاي ذاتي و انگيـزه   هاي فردي در توانايي تفاوترا در  هاي اصلي نابرابري اي از محققان بنيان عده
هـايي   تفـاوت  محصول نابرابري، ديگرزعم برخي  هدانند و در مقابل، ب مي كوشي و تمايل به سخت

هـايي   گذاري مشخصـه  علت اين فرق .آورد وجود مي هب است كه جامعه در رفتار و برخورد با افراد
قوميت، جنسيت و دين است كـه بـه طريـق اجتمـاعي      اجتماعي، اقتصادي، نژاد، ةهمچون طبق
 و بود نظر مد خانواده مطالعات در فقط دوم، جنسيت جهاني جنگ از پس]. 18[ اند تعريف شده

 زن و موقعيت نشده داده اجتماعي، دخالت نابرابري به مربوط مطالعات ويژه مطالعات، به ساير در
 بـا  1970و  1960هـاي   دهـه  در اواخـر  .شـد  مـي  تلقي همسر يا پدر اجتماعي وضعيت از تابعي
 اجتمـاعي  اي تجربـه  منابع از يكي عنوان به جنسيت مفهوم تي، بهفمنيس جنبش دوم موج شروع
برابـري،   سبك براي زنان نهضت هاي تالش و زنان عليه تبعيض ةمسئل شدن جهاني با. شد توجه
 مـتن  در زنـان  مسـائل  آن اساس بر هك آمد پديد زنان مسائل به نسبت رديكروي و نگرش تغيير
 ةمنزل به زن مفهوم جاي به جنسيت مفهوم و ردك پيدا امعن مردان با ها آن نابرابر اجتماعي روابط

 ،آيـد  وجود مـي  به تولد هنگام از بودن مرد يا زن ،معنا اين در]. 13[شد  برده اركبه  جنس كي
 هـايي  تفـاوت  و آيـد  به دسـت مـي  پذيري  زنانگي و مردانگي چيزي است كه از طريق جامعه ولي
 ــ  روانـي  تسابيكا صفات و ها فعاليت ساير و خانوادگي و شغلي هاي لباس، نقش و مو كسب نظير

اگر نقش جـنس و جنسـيت در بيولـوژي ريشـه     ]. 8[ زند مي رقم جنس دو شخصيتي تمايز بين
همـه  . چنـين نيسـت  واقـع   هاي متفاوت بايد جهاني باشـد، ولـي در   داشته باشد، انتظار از جنس

در بيشـتر  . دهنـد  هـا نسـبت مـي    دانند كه جوامع مفاهيم اجتماعي را به تفاوت بـين جـنس   مي
هـاي متفـاوتي بـراي رفتـار      گيرند و پاداش هاي متفاوتي را ياد مي پسران و دختران بازي ،جوامع

ن هـيچ فـردي ز  «: نويسـد  مي جنس دوم در كتاب 1سيمون دوبوار]. 13[كنند  خوب دريافت مي
هاي جنسيتي برجسـته   دوبوار نقش فرهنگ را در تفاوت ».شود شود، بلكه بعدها زن مي زاده نمي

آييم، بلكـه تبـديل بـه     عنوان دختر به دنيا نمي ما به در كتاب خود با عنوان 2اورسوالشو. كند مي
پذيري جنسيتي  به محض اعالم جنسيت كودك، روند جامعه ،خانواده«: گويد مي شويم دختر مي

هـاي   هاي جنسيتي يك امر اتفاقي نيسـت و از طريـق ويژگـي    قبول نقش .كند خاصي را آغاز مي
                                                        

1. Simone De Beauvoir 
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هـاي خـاص هـر     ها و ويژگي بيولوژيكي تعيين نشده است، بلكه روندي تراكمي، از كسب قابليت
تـأثير   به شناسي جامعه همچون علومي جنسيت، در به توجه همه اين وجود با]. 2[» جنس دارد

يـد بـيش از   كتأ با مقايسه در تحصيلي ردكعمل و آموزش يندابري جنسيتي در فرجنسيت و نابرا
طبقاتي و نيز پيامدها و نتـايج آموزشـي بـر وضـعيت اقتصـادي و       و قومي هاي نابرابري بر اندازه

 بـه دنبـال  بدين منظور است كه ما در اين پژوهش ]. 28[است  فرهنگي جامعه كمتر توجه شده
ـ        عنـوان   هروايت اين نابرابري در ميدان آمـوزش، از نگـاه زنـان روسـتاهاي شهرسـتان دهگـالن ب

نابرابري جنسيتي در آمـوزش بـه معنـاي نبـود تسـاوي زنـان و       . هاي مورد مطالعه هستيم سوژه
عوامل مختلفي مانند فقـر خـانواده و نـاتواني در    . مردان در برخورداري از امكانات آموزشي است

ها، تعداد زياد فرزندان، ازدواج زودهنگام دختران و نبـود امكانـات مناسـب در     لي هزينهمين ماأت
آموزش را از عوامـل   اقتصاددانان. تواند موجب ترجيح آموزش پسران بر دختران شود مدارس مي

تحصيالت زنان عالوه بـر سـالمت خودشـان، بـر سـالمت      . دانند اصلي در توانمندسازي زنان مي
حتي آموزش و توزيـع برابـر آن در كـاهش     ؛است مؤثرمير فرزندان نيز  و مرگتحصيل و كاهش 

نوبل اقتصاد طـي يـك دهـه اخيـر كـاهش فقـر، بيكـاري و         ةاست و برندگان جايز مؤثرفقر هم 
آيند، در گرو آمـوزش و توانمندسـازي    نابرابري را كه از اهداف عاليه توسعه در جوامع بشمار مي

طور عمده زنـان و   ه، ب)نيافته توسعه(دانند كه در اين جوامع  ستان مياي و فرود هاي حاشيه گروه
يكي از وجوه نابرابري در ايران، نابرابري بين مناطق شهري . خاصه زنان مناطق روستايي هستند

و روستايي است كه خود را در دسترسي به امكانات و خدمات آموزشي، بهداشتي، رفاه عمـومي،  
تفـاوت در  . دهـد  نشـان مـي  ... هـا و  ادي، خدمات اجتمـاعي، زيرسـاخت  هاي اقتص درآمد و انگيزه

هـاي اقتصـادي، زيربنـايي و ارتباطـات،      آثار نامطلوبي را در زمينـه  ها و كيفيت توسعه زيرساخت
  .فرهنگي، بهداشتي درماني، آموزشي در اين فضاهاي اجتماعي برجاي گذاشته است ـ اجتماعي

ضـرابي و  (هـاي كشـور    يـافتگي اسـتان   بندي توسعه طحاساس نتايج مطالعات مربوط به س بر
فــر و  نظــم ،1394، موســوي و همكــاران، 1392نســب  ، اطالعــت و شــجاعي1389شــاهيوندي 

استان كردستان در ابعاد اقتصادي، زيربنـايي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـه طـور       ،)1395همكاران 
شهرسـتان   ،در اين ميـان ]. 22؛ 20 ؛14 ؛2[استان پايين كشور قرار گرفته است  5بين  متوسط

نيـافتگي   اين توسـعه  ةهاي استان كردستان عالوه بر تجرب عنوان يكي از شهرستان هدهگالن نيز ب
 و در حال گذار است يسنت ةدر شرايط كنوني، به لحاظ بافت اجتماعي و فرهنگي نيز يك جامع

ه تعريف شده اسـت و زنـان آن   عنوان نظام مسلط قدرت در خانواد هب در آن ينظام مردساالركه 
ــه ــتان   ب ــن شهرس ــراف اي ــتاهاي اط ــژه روس . نددار يورزكشا ركا يونيردر  يچشمگير سهم وي
هـا،   كردن طويله و دوشـيدن دام  تميزوش، فر يا ادهخانو فمصر جهت عيزرا لمحصو يآور عمل

هـا و   ز فرصتباعث شده است تا زنان نتوانند ا... داري كودكان و نظافت منزل، صنايع دستي، نگه
  .هاي آموزشي بهره گيرند و منزلتموقعيت هاي زندگي از قبيل  شانس
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هـاي   هاي سنتي زن در خانواده باعث شده است تـالش آنـان در فعاليـت    نقش ،عالوه بر اين
. خوبي شناخته نشود داخل و خارج خانه اغلب ناچيز شمرده شود و ارزش كار آنان در خانواده به

آموزشي، دستمزد پايين در مقايسـه بـا مـردان، دسترسـي      هاي زنان به فعاليت نداشتن دسترسي
موجب شـده اسـت    ستاهارو محيطدر  نداشتن به امكانات و خدمات و كمبودها فضاي بهداشتي

هـاي مختلـف    هـاي ناشـي از بيمـاري     ي و نـاراحتي سـواد  بـي در اكثر روستاهاي كشـور مشـكل   
زنان روستاي شهرسـتان دهگـالن بـا مشـكالت     . تايي شوداليي از زنان روسگير درصد با گريبان

ي، نداشتن پايگاه اجتماعي، كارهاي سنگين منزل و خارج از آن، كمبود سواد بيفراوني از جمله 
اي است كه آمار و ارقام  اهميت اين موضوع به اندازه .رو هستند بهداشت و امكانات بهداشتي روبه

باسـوادي در اسـتان    ميـزان  دهـد  نشان مـي  1395 حاصل از سرشماري نفوس و مسكن در سال
 ميـزان . درصـد اسـت   5/18ي سـواد  بـي سـال بـه بـاال و     6سـني   ةدرصد در بـاز  5/81كردستان 

ي سـواد  بـي  ميـزان بـراي روسـتاها   . درصـد اسـت   25و زنـان   1/12ي مـردان در اسـتان   سواد بي
  ].11[درصد براي مردان است  3/19درصد براي زنان و  6/36

ي سـواد  بـي و  80باسوادي  ميزاندهد كه در شهرستان دهگالن  اين آمار نشان ميهمچنين 
. استدرصد  30و براي زنان  8/13 ي براي مردانسواد بي ميزان، مقداركه از اين  استدرصد  20

درصـد گـزارش    40و براي زنـان   20ي براي مردان سواد بي ميزانبراي روستاهاي اين شهرستان 
بيشـتر   ي زنان در شهرستان دهگالنسواد بي، ميزان ذكرشدهس آمارهاي اسا بر]. 11[ شده است

ي زنـان  سـواد  بـي  ميـزان اسـاس ايـن آمارهـا،     بـر  ،همچنـين . از متوسط استاني و كشوري است
 كـه  ال اساسي اين اسـت ؤبيشتر از زنان شهري است، بنابراين س روستايي در شهرستان دهگالن

هاي آموزشي را شكل داده است؟ روايت زنـان روسـتايي    ينابرابر اساس روايت زنان چه عواملي بر
اساس روايـت زنـان ايـن نـابرابري در      بر از وضعيت نابرابري آموزشي در اكنونيت جامعه چيست؟

هـاي آموزشـي    ميدان آموزش چه پيامدهايي براي زنان به همراه دارد؟ و به لحاظ نظري نابرابري
  شكل گرفته است؟ )، فرهنگي و فضاييمعيشتي(هاي ساختاري  اساس كدام واقعيت بر

  رويكرد نظري پژوهش
يـر بورديـو در بـاب نـابرابري در      پردازاني مانند ژانت چافتز، جرارد دالنتي، مايكل اپل و پي نظريه
االت تحقيـق از  ؤاسـاس اهـداف و سـ    بـر  ،در اين پـژوهش . اند آموزش سخن به ميان آورده ةحوز
كه قائل به ارتباط ميدان آموزشي  ،1ير بورديو پي ةنظري از سوي ديگر شده مطالعه سو و روش يك

  .ه استشدعنوان چارچوب مفهومي اين پژوهش استفاده  ه، باستو نابرابري جنسيتي 
هـا   واره بـه موضـوع كلـي نـابرابري     گانة مفهومي ميدان، سرمايه و عـادت  بورديو در ميان سه

                                                        
1. Pierre Bourdieu 
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 دهنـد  مي نشان )ها پست يا( ها جايگاه ندساختارم فضاهاي صورت به را خود ها ميدان. پردازد مي
 از مسـتقل  تـوان  مـي  را هـا  آن و اسـت  وابسـته  فضـاها  اين در جايگاهشان به هايشان ويژگي كه

 افـراد  كـه  است كار در زماني فقط ها ميدان .داد قرار تحليل مورد ها جايگاه صاحبان خصوصيات
 را كـار  آن كـه  قادرنـد  و اند آماده و مندند عالقه كند مي عرضه ميدان كه سهمي به مهارت داراي
 رويكردهايشـان  و هـا  واره عـادت  بـه  سخت ميدان يك در شركت در افراد شايستگي. دهند انجام

 اسـت  ممكـن  سرمايه ،ويبورد نظر از. اند كرده كسب تاريخي و اجتماعي طور به كه است وابسته
 و فرهنگـي  دانـش ( فرهنگـي  يـا  )امثـالهم  و درآمـد  يـا  مالكيـت  يـا  مادي منابع( باشد اقتصادي
 تركيـب  ).آبـرو  و حرمـت ( نمـادين  يـا  )ها شبكه يا ارتباطات( اجتماعي يا )رسمي هاي صالحيت
 و تفكـر  اكتسـابي  الگوهـاي  از اي مجموعه كه دهد مي تشكيل را واره گوناگون عادت هاي سرمايه
 محصـول  كـه  افرادي ةهم بين كه )ها شايستگي يا( ها گرايش از نظامي يعني ؛است ذائقه و رفتار

 هـا  گرايش اين و است مشترك هستند مشابهي )نمادين اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي( شرايط
  ].19[بخشد  مي قدرت »اجتماعي فضاي« در جايگاه براي مبارزه در ها عامل به هم با

 بـراي  همچنـين  بلكـه  ،نيسـت  هـا  گـروه  و افـراد  جايابي به مختص فقط »ميدان در مبارزه«
 ارتباطـات  كـه  اسـت  معتقد بورديو. نمادين سرماية يعني ؛است ارزشمند كه است چيزي تثبيت

 گيـري  پـي  دربـارة  نيسـت، بلكـه   متقابل درك و اطالعات مبادلة ةدربار فقط انسان )گفتمان يا(
 ةوجهـ  از برخـورداري  كه هست نيز خاصي خصوصيات در ميان )نمادين اقتصاد( نمادين مزاياي
بازتوليـد،  كتـاب  در بورديـو  .آيد مي شمار به خاصي )طبقات يا( هاي گروه با بودن قرين و خاصي

 از گويـا  يهـاي  نمونـه  را تـدريس  يـا  آموزشـي  كـنش  آموزشي هاي نظام ةنظري يك براي عناصري
 بـه  زيـرا  ،اسـت  نمـادين  خشـونتي  عينـي  صورتي به آموزشي كنش« :شمارد مي نمادين خشونت

 از پـيش  آموزشـي  كنش. كند مي تحميل را فرهنگي خودسري نوعي خودسرانه قدرت يك ةوسيل
 و طبقـات  هـا  گـروه  ميـان  زور روابـط  كـه  اسـت  نمـادين  خشـونت  يـك  دليـل  ايـن  به چيز هر

 كـه  دارنـد  قـرار  اي خودسـرانه  قـدرت  اساس و پايه در اجتماعي يبند صورت يك ةدهند تشكيل
 اجبـاري  كـردن  درونـي  و تحميل يعني است؛ آموزشي ـ ارتباطاتي ةرابط يك استقرار خود، شرط

خشـونت نمـادين بـراي     ،بنابراين »).پرورش و آموزش( زور و ليشيوة تحم براساس فرهنگ يك
رسيدن به هدف خود بايد بتواند از شكل صريح و تعارض مستقيم به شكلي غيرمستقيم درآيد و 

عنـوان  اين اساس مفهومي اسـت كـه بورديـو از آن بـا     . ها نقش دارد به نوعي در ساختن واقعيت
هـاي   همچـون بسـياري ديگـر از زمينـه     ،به زعم بورديو، در اين زمينه. كند ياد مي 1»زيباسازي«

دارد تـا نظـام سـلطه را     ويژه در شرايط مدرن و جوامع پيشرفته، آنچه افراد را وامـي  اجتماعي، به
لطه است كردن سازوكارهاي اين س دروني بپذيرند و خود به صورت ابزاري در بازتوليد آن درآيند

                                                        
كردن تنها نوع خشونتي است كه شايسـتة آن   كند كه اثر خاص آن ممنوع گفتمان زيباساز نوعي خشونت نمادين اعمال مي .1

  .گويد كند آن را نمي گويد، اما در شكلي كه ادعا مي است و عبارت است از كاهش آن به آنچه مي
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دهـد كـه بـا تعريـف      خشونت نمادين در حوزة جنسيتي به طبقة مسلط اين امكـان را مـي  ]. 7[
نامد، پيوند نظام نمـادين و عاليـق    مي» اختيار نمادين«واقعيت به دلخواه خود، كه بورديو آن را 

 اي خشونت نمادين هميشه مبتني بر باورهاي جنسيتي است كه گونـه . قدرت را پنهان نگه دارد
تـوان بـه    ميـدان آموزشـي را مـي   ]. 7[كنـد   حمايت بـراي نظـام مسـلط اجتمـاعي فـراهم مـي      

در . بنـدي كـرد   هايي مانند ميدان آموزشي دانشگاهي و ميدان آموزشي مدارس تقسيم زيرميدان
هايي كـه در تملـك    ميدان آموزشي مدارس، معلمان در مقام عامالن اجتماعي، برحسب سرمايه

در تعاملي  سو ها از يك آن. پردازند اند، به رقابت مي دهكرمتفاوتي كه تصرف هاي  دارند و موقعيت
هـا و   ديالكتيكي با قوانين و منطق عمل ميدان قـرار دارنـد و از سـوي ديگـر، برحسـب سـرمايه      

موقعيتشان در ميدان، جهت افزودن سرمايه و دستيابي به اهداف ميدان آموزشـي، در چـارچوب   
در اين رقابت، كنشگراني كه از تركيـب و  . پردازند همديگر به رقابت مي قوانين ميدان آموزشي با

بيشتري برخوردار باشند، در دستيابي به اهداف ميدان آموزشي و افزودن سـرمايه   ةحجم سرماي
 ةشـده بـه وسـيل    در ميـدان دانشـگاهي، افـرادي براسـاس روابـط اجتمـاعي تنظـيم       . ترنـد  موفق

انـد كـه بـا اسـتفاده از منـابع در       هـا جـاي گرفتـه    انشـكده هـاي تخصصـي و د   ها، رشته دانشگاه
، بر سر مرجعيت، قـدرت و پرسـتيژ بـا يكـديگر     )مانند پيوندهاي اجتماعي و دانش(دسترسشان 
به نوع خاصي از سرمايه يـا منـابع اهميـت نشـان      بورديو اصرار دارد كه هر ميداني. رقابت دارند

 شـيوة  و يـابي  ساخت با سازماندهي شيوة جهت از اه بورديو، ميدان استدالل طبق]. 16[ دهد مي
 داراي هـا  ميـدان  از يـك  هـر «: دارنـد  هم با زيادي هاي شباهت و عملكردشان، همساني يا كاركرد
 و تصـاحب  و يـا غصـب   طـرد  و حذف براي هايي سلطه، مبارزه تحت و گر محكوم، سلطه و حاكم

 و خاص شكل ميدان هر در ها ويژگي اين ةهم اما. است خويش به مختص بازتوليد هاي مكانيسم
ميـدان جـداي از بنيادهـاي فيزيكـي و      ةنظريـ  ،زعم بورديـو  هب]. 7[» كند مي پيدا ناپذيري تقليل
كنـد   بورديو ابراز نگراني مي]. 7[يند روزافزون تمايز در جهان جديد است ااش، ناظر بر فر فلسفي

كه چگونه اين سيستم از تكثير و مزيـت  دهد  كند و توضيح مي كه تحصيل جامعه را بازتوليد مي
ابتـدا  : بورديـو بـر دو نكتـه تأكيـد دارد     ،ترتيب بدين]. 28[ كند در كارهاي آموزشي استفاده مي

. كننـد   مـي  هاي طبقاتي را تشديد طبقاتي را بازتوليد، بلكه نابرابري ةتنها سلط نه ها آنكه، مدرسه
ايـدئولوژي آنـان دال بـر اينكـه      ةواسـط  حصيل، بـه دوم، اين بازتوليد نابرابري طبقاتي از طريق ت

عـدم توفيـق در تحصـيل    . شـود  تالش و توانايي فردي است، به غلـط تعبيـر مـي    ةموفقيت نشان
مراتـب   سلسـله  حفظ به امر اين و طبقاتي آموزشي نظام نه شود و شكست فرد تلقي مي ةمنزل به

از سـوي طبقـات غالـب بـراي      هـاي آموزشـي   تعداد كمي از نظـام  ].13[ كند طبقاتي كمك مي
شـوند و عـواملي را    خوانـده مـي   )به نـام آن (هر كاري غير از بازتوليد فرهنگ مشروع  دادن انجام

 فعاليـت « نمـادين  خشونت اصلي قرارگاه]. 28[ كنند كه قادر به دستكاري آن هستند ايجاد مي
 در كـه  پراكنـده  آمـوزش : اسـت  نوع سه بر فرهنگي خودسري تحميل. است »تربيتي و پرورشي
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 گـروه  بـه  توان مي مثالً( دهد مي رخ نظر مورد اجتماعي لكتش صالح ذي اعضاي با تعامل جريان
 را آن هـاي  مثـال  كـه ( شـده  نهادي آموزش و خانوادگي ، آموزش)كرد اشاره غيررسمي االنسهم
پرورشي تربيتي و  عامليت هر نمادين نيروي ).يافت مدارس در يا سني گذار مناسك در توان مي

كـنش  . آن در ساختار روابـط قـدرت اسـت   » وزن«تابع  ـ آميز معنا توانايي آن در تلقين موفقيت
 و كنـد  مـي  بازتوليد نيز را هاي آن، روابط قدرت تربيتي، همراه بازتوليد فرهنگ با همة خودسري

 بازتوليـد « از مقصـود  و. زنـد  مـي  ييـد أت مهر شدهعملكرد كنش تربيتي ذكر بر قدرت روابط اين
 منافع از بازتابي تربيتي هاي كنش. است همين »است فرهنگي بازتوليد كاركردهاي اجتماعي، از

 يا ها گروه ميان در فرهنگي سرماية نابرابر توزيع بازتوليد به تمايل كه ندا حاكم طبقات يا ها گروه
 بازتوليـد  را اجتمـاعي  ساختار ترتيب بدين نظرند و مورد اجتماعي فضاي ساكن كه دارد طبقاتي

 و كـردن  فكـر  قابـل  غيـر  هايي ايده عنوان به ها انديشه طرد و حذف شامل تربيتي كنش. كند مي
 و حـذف  ).هاسـت  انديشـه  اين ماهيت به بسته مسلماً كه( هاست آن مثبت هاي آموزش همچنين

 يـا  مؤلفـه  تربيتـي  اقتـدار ]. 7[ باشـد  تربيتي كنش شيوة مؤثرترين است ممكن سانسور يا طرد
 بـراي  اي خودسـرانه  قـدرت  تربيتـي  اقتـدار  .اسـت  آميـز  موفقيـت  تربيتـي  كـنش  ضروري شرط
 مشـروع  قـدرت  غلـط  بـه  آن كننـدگان  دريافـت  يا كنندگان شركت طرف از كه است كردن عمل

 تربيتـي  كنش. آورد مي فراهم را تربيتي كنش مؤثرافتادن امكان مشروعيت اين. شود مي شناخت
 هـيچ  دهنـد، امـا   مي مثبت ارزش آن به حتي و شود مي تجربه خنثي اي پديده صورت به معموالً
 و بنيادي قدري به تربيتي اقتدار. نيست »آزاد فرهنگي لحاظ به« يا خنثي واقعاً اي تربيتي كنش

 فرزنـدان  و والـدين  »ازلـي « يا »طبيعي« رابطة با را تلويحاً، آن يا اغلب، صريحاً كه است اساسي
 صـريح  ةداعيـ  از بخشـي  اسـت  ممكـن  فـردي  تـوانش  و صـالحيت  هرچنـد . گيرنـد  مي يكسان

 كـنش  كـه  عامليتي هر. نهادي اقتدار به مربوط است موضوعي واقع در باشد، آموزشي مشروعيت
گروهي باشـد   »نمايندة برگزيدة« كه است )مشروع( معتبر شرطي به فقط دهد مي انجام تربيتي

اقتدار تربيتي چيزي نيست كه به دسـت آيـد، بلكـه    . كند كه خواستة فرهنگي آن را تحميل مي
به گفتـة  . ها يكسان نيست ها و طبقه اين اقتدار در درون يا در ميان همة گروه]. 7[شود  مي اعطا

گذارند كه با تمايالت از پيش موجود تالفـي   افكار نيرومندترين تأثير را هنگامي برجا مي ،بورديو
هـا يـا طبقـات     اين است كه ميزان موفقيت كنش تربيتي در گروه منظور. ها را تقويت كنند و آن

» وخـوي تربيتـي   خلـق «متفاوت، در وهلة نخست، تابع اين واقعيت است كه هر گروه يـا طبقـه   
آمـوزش و  (تمايـل و گرايشـي بـه تربيـت     » وخوي تربيتي خلق«مقصود بورديو از . متفاوتي دارد

تشـخيص بـازار يـا ارزش مـادي احتمـالي       است كه پيامد آموزش خـانگي و همچنـين   )پرورش
نظري پـژوهش مبتنـي بـر     ةايد ،بر اين اساس]. 7[ آموزش براي اعضاي اين طبقه يا گروه است

 هاي اجتماعي و فرهنگي امكان آمـوزش را سـركوب   كه زمينه اين گزاره است كه در همان حالي
اي سـاختاري را در پـي داشـته    هـ  تواند كاركرد بازتوليد نابرابري مي كنند، ميدان آموزش نيز مي
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ها بر  ها و منازعه در درون ميدان دريافت انضمامي بورديو از فضاي اجتماعي و تمايز ميدان. باشد
كند كه بتوانيم طرد از ميـدان آمـوزش و بازتوليـد سـاختار      ها اين امكان را فراهم مي سر سرمايه

  .سازي كنيم زمان مفهوم اجتماعي در ميدان آموزش را هم

  پيشينة تجربي پژوهش
 يهـا  يل رابطـة آمـوزش و پـرورش و نـابرابر    يـ تحل«عنـوان   بـا اي  در مقاله )1386(زاده  زنجاني
آن بـا آمـوزش و    طـة رابو  يتيجنسـ  يهـا  يشناخت عوامل مؤثر بـر نـابرابر  به دنبال » يتيجنس

ند كه در ك ياد مي ريين عامل تغيعنوان عامل حفظ و ثبات و همچن مدرسه بهوي از . بود پرورش
در وي . و متضاد را در نابرابري جنسيتي داشـته باشـد   ملكم ةرد دوگانكارك تواند آن مدرسه مي

ه كـ  ،يو آموزشـ  يمتـون درسـ  د نـ مانرا  ييارهـا كران، راهيبه آموزش و پرورش ا يان با نگاهيپا
گذاشـته   يانتقاد ياست، به بررس )ه نفع پسرانب(ض يتبع رپ يتيجنس يذهن يها ار از قالبشسر

 ةتشـ رسـان شـود؛ در انتخـاب    يكمعلم و شاگرد در مورد پسران و دختـران  ل نش متقابكشود؛ 
 يس دروس بـرا يران در نظر گرفته شود و تدرتدخ يراب يشتريمتون ب يدرس مةو برنا يليتحص

  ].10[ كند پيشنهاد مي شوده ئت معلم ارايز تربكض در مرايعنقد تب
در بخـش   يآموزشـ  يتيجنسـ  ينـابرابر «در پژوهشي با عنوان  )1389(آزاده و رضايي  اعظم

د يـ از عوامل مهم تداوم و بازتول يكيعنوان  ، بهيآموزش ينابرابر يبررسبه » درودفرامان كرمانشاه
و بـا   يشـ يمايپـژوهش بـه روش پ   .پرداختنـد  ،يتيجنسـ  ينابرابر  ژهيو به، ياجتماع يها ينابرابر

ـ  نامه و پرسشابزارهاي استفاده از   يـا نفـر از پـدران    240ز يـ آن را ن ةمصاحبه انجام شده و نمون
كـه  داد  نتـايج پـژوهش نشـان   . دادنـد  ليبخش درودفرامـان كرمانشـاه تشـك    يمادران خانوارها

ان عوامـل  يـ از م( يتينقـش جنسـ   يفـا يو بـاور بـه ا   يتيجنس يريپذ با جامعه يآموزش ينابرابر
در پـدر و   )يان عوامل فرهنگـ ياز م( يتيجنس يقالب يمردان و باورها يو باور به برتر )ياجتماع
 يتيجنسـ  يپدر و مادر و نابرابر يعقالن يها ان محاسبهيم. م دارديمعنادار و مستق يونديمادر، پ
انس يدرصد از وار 30ره نشان داد كه يمتغ برازش چند. شود مي دهيمعنادار د يونديز پين يآموزش
نگي، اجتمـاعي و انتخـاب عقالنـي پـدر و مـادر تبيـين       آموزشي را عوامل فره يتيجنس ينابرابر
  ].3[ كند مي

تحليل روايت زنـان از نـابرابري   «عنوان  بادر پژوهشي  1397زاده و همكاران در سال  عبداله
، بـه ايـن   »)اي نايسر شهر سـنندج  مورد مطالعه زنان مناطق حاشيه(جنسيتي در ميدان آموزش 

خانواده، مراكـز آموزشـي، اجتمـاعي محلـي و فضـاي       ةحوزنتيجه رسيدند كه نابرابري در چهار 
هاي اين پژوهش زنـان آمـوزش را    اساس يافته بر ،همچنين. دهد فكري و فرهنگي حاكم روي مي

نشـيني قـدرت مـانور     ، اما شـرايط حاشـيه  دانند ميراهي براي ارتقا، كسب منزلت و آگاهي خود 
از يـك طـرف   . اسـت نشـين مضـاعف    حاشـيه اين شرايط براي زنـان  . دهد كمتري را به آنان مي
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نشيني، توأمـان نـابرابري    بودن و نابرابري جنسيتي ناشي از آن و از طرف ديگر شرايط حاشيه زن
  ].17[اند  در ميدان آموزش را سبب شده

انتظـارات آموزشـي، طبقـة اجتمـاعي     «عنوان  باپژوهشي  2007در سال  1آندرس و آداموتي
نتايج نشان داد كه دسـتيابي بـه تحصـيالت    . انجام دادند» حصيليوالدين؛ جنسيت و انتظارات ت

بـين  ة در بررسي رابط ،همچنين. معناداري با طبقة اجتماعي والدين دارد ةباالتر از متوسطه رابط
اجتمـاعي   ـ جنسيت و انتظارات تحصيلي مشخص شد كه بين جنسيت فـرد و زمينـة اقتصـادي   

ترتيـب كـه نـابرابري     بدين .بستگي شديدي وجود داردوالدين با دستيابي به تحصيالت عالي هم
 ـ ميـان والـدين داراي پايگـاه اقتصـادي     ميان دختر و پسر در دستيابي بـه تحصـيالت عـالي در   

 ].24[شود  اجتماعي باال كمتر ديده مي
از بين بردن نابرابري در ميـان دختـران   «اي با موضوع  مقاله) 2007( 2نيدهي كوتوال و راني

هاي پژوهش از طريـق روش كيفـي و بـا اسـتفاده از      داده. انجام دادند» طقة كاسوئهروستايي من
دختر، كـه   50پدر و مادر ، در اين پژوهش. برفي انتخاب شدند ةگيري تصادفي گلول روش نمونه

هنـد، علـت    درنتايج بيانگر اين موضـوع بـود كـه    . شدندبررسي ، آموزي را رها كرده بودند سواد
مادر و مشكالت مـالي   پدر و توسط ها به كار ن آنكرد وادار ،سوادآموزي دخترانكردن  اصلي رها

نسـبت   ها آموزش دختـران  براي آن مادر كم است و سواد پدر و ،ها اين خانواده در .خانواده است
هـا   دست آن عصاي گاه و پسران تكيه فقط به پسران ارزشي ندارد، زيرا بر اين باورند كه در پيري

  ].26[ د بودنخواه
جـنس، جنسـيت، سـاختار و    «عنـوان   بـا پژوهشـي را در تـايوان    2016در سـال   3يو و كيو

با اسـتفاده از   ها آن وبود ي در اين پژوهش كم شده روش استفاده. انجام دادند »نابرابري آموزشي
. نفـر از پاسـخگويان زن پرداختنـد    715هـزار و   12نامه به بررسي موضوع در ميان  ابزار پرسش

سني خواهران و بـراداران و برتـري جنسـي     ةخانواده، فاصلي اساس نتايج پژوهش، شمار اعضا بر
اسـاس نتـايج ايـن     بـر ، همچنـين . استتر از عوامل اصلي نابرابري آموزشي در تايوان خپسر بر د

گيـري و بازتوليـد ايـن     در شـكل  شده در جامعه تحقيق، ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي تثبيت
  ].27[تأثيرگذارند هاي  نابرابري

هاي  ست كه اكثر پژوهشا تجربي در قالب تحقيقات مورد اشاره حاكي از آن ةبررسي پيشين
سه ويژگيِ تأكيد بر نقش عوامل بيروني در نابرابري جنسيتي در ميـدان   شده در اين حوزه انجام

ده در شـ  به شكل غالب و نبـود پـژوهش انجـام    )روش كمي(آموزشي، استفاده از روش پيمايشي 
وجـه تمـايز   . دارنـد خوشـان   ةهم در قالب روايت ساكنان از تجرب روستايي خاص آن ةيك ناحي

آن، در رويكرد اميك آن نهفتـه   ةپژوهش حاضر از تحقيقات پيشين عالوه بر ميدان خاص مطالع
                                                        

1. Andres & Adamuti 
2. Nidhi Kotwal & Rani 
3. Yu and Kyo 
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، در موضـوع  عميـق  ةو مصـاحب  مشـاركتي  ةهاي مشاهد از طريق تكنيك جايي كه محقق ؛است
را كه نابرابري جنسيتي  هاي رفتارها و اعمال موضوع پژوهش معاني و دليلو  شدهغرق  پژوهش

  .ده استكردر ميدان آموزش است درك 

  شناسي پژوهش روش
معنا كه در اين سنت روشي، عالوه بر  پژوهش حاضر براساس سنت كيفي انجام شده است؛ بدين
ا اطالعـاتي درخصــوص  هــ تــوان بـا آن  مستندسـازي تجربـة فــردي، ايـدئولوژي و ذهنيــت، مـي    

هاي كيفي زمينـه را   روش]. 25[ها و نهادهاي اجتماعي ارائه كرد  ساختارهاي اجتماعي و جنبش
ويژه در قلمرو مطالعـات انسـاني، فـراهم     براي درك و مداخلة بيشتر و بهتر در عرصة پژوهش، به

 سـنت  رويكردهاي ايـن  يكي از ةمثاب از روش تحليل روايت مضموني به ،در اين پژوهش. كند مي
تابـد،   تحليل روايت، عدم قطعيت، پيچيدگي و تضادها و دوگـانگي را برنمـي   .است شده استفاده

. هاي انساني هسـتند  ها و تجربه ها و بيانگر غنا و فقر احساسات، انديشه ها تاريخ سوژه روايت زيرا
كننـد و   اعي كمـك مـي  ها آشكاركنندة معايب و مزايا هستند، به خلق هويت و واقعيت اجتمـ  آن

شـوند كـه سـاختارهاي ايجـاد      ها بررسي مي شوند و به اين دليل روايت حتي باعث دگرگوني مي
تحليل مضموني و تحليـل   ةدو شيو ،هاي مختلف تحليل روايت در ميان شيوه]. 16[معنا هستند 

سـتفاده  از روش تحليل روايت مضـموني ا  ،در پژوهش حاضر. ساختاري بيشترين كاربرد را دارند
ها  هاي مستخرج از مجموعه داده آورد كه تم تحليل مضموني براي ما اين امكان را فراهم مي. شد

. هاي اساسي را شناسايي و بررسي كنـيم  را ببينيم و با استفاده از يك ديدگاه پنهان، بتوانيم ايده
بـراي   ذاريشـود و كدگـ   ها، مصاحبه براي بـار اول خوانـده مـي    كردن متن مصاحبه پس از پياده
از سپس داسـتان  . دشو هاي اصلي و عناصر ساختاري مربوط به هر داستان انجام مي يافتن بخش

سـپس  . شـود  پژوهشگر بازنويسي و طبقات اصلي آن استخراج و در يـك جـدول وارد مـي    سوي
ها در متن هر مصاحبه، صورت  تم تحليل موضوعي استقرايي، به منظور يافتن طبقة اصلي و ساب

 مشـاركتي و  ةمشاهد از ابزارهاي پژوهش هاي داده گردآوري براي، زمينهدر اين ]. 22[د گير مي
 35تـا   15ايـن پـژوهش زنـان     يآمـار  ةجامع. استفاده شده است ها سوژه با عميق هاي مصاحبه

گيـري   اسـاس روش نمونـه   سو بر آماري از يك ةنمون. ندا سال مناطق روستايي شهرستان دهگالن
نفـر   32ها  اشباع نظري داده ةگيرد كه تا مرحل برمي ساله را در 35تا  15زنان  هدفمند يا نظري،

اسـاس روسـتاهاي    گيـري مكـاني بـر    شود و از سوي ديگر در مناطق روستايي، نمونه را شامل مي
بين (، روستاهاي متوسط )نفر شامل روستاهاي قروچاي و حسيني هزار 2جمعيت باالي (بزرگ 
نفـر  هزار  كمتر از(و روستاهاي كوچك  )مل روستاهاي آلي پينك و ميركينفر شا هزار 2تا  هزار

آماري انتخاب شـده   ةعنوان نمون هگيرد كه از هركدام دو روستا ب مي بر را در) گمدره و سرابسوره
  .آورده شده است شده اساس منطق گفته ها بر مشخصات نمونه 1در جدول . است



  115   ...ميدان آموزش و بازتوليد نابرابري جنسيتي طرد از

  1شده مطالعههاي  مشخصات نمونه .1جدول 
  روستا/ محل سكونت  ميزان تحصيالت پدر وضعيت تاهل ميزان تحصيالت سن نام  رديف

  قروچاي  سواد بي متأهل دوم دبيرستان 22 ويدا  1
  قروچاي  سواد بي متأهل راهنمايي 30 ثريا  2
  قروچاي  سواد بي مجرد ابتدايي 26 مرضيه  3
  قروچاي  ابتدايي متأهل اول دبيرستان 25 زهرا  4
  قروچاي  ابتدايي متأهل راهنمايي 35 فرشته  5
  قروچاي  سواد بي مجرد ديپلم كامپيوتر 21 هانيه  6
  قروچاي  راهنمايي متأهل سيكل 27 سميرا  7
  پينك آلي  ابتدايي متأهل سيكل 26 فاطمه  8
  پينك آلي  سواد بي مجرد ديپلم 18 نگين  9
  پينك آلي  ابتدايي مجرد ديپلم 23 الهام  10
  پينك آلي  ابتدايي متأهل ديپلم 34 ليال  11
  پينك آلي  سواد بي مجرد راهنمايي 21 پريسا  12
  حسيني  ابتدايي متأهل ديپلم 24 ژينو  13
  حسيني  ابتدايي مجرد ديپلم 19 سرمه  14
  حسيني  ابتدايي مجرد سيكل 22 شيوا  15
  حسيني  ابتدايي متأهل سيكل 28 ثويبه  16
  حسيني  سواد بي متأهل راهنمايي 21 فريبا  17
  حسيني  ابتدايي مجرد راهنمايي 25 تينا  18
  ميركي  سواد بي متأهل سيكل 31 سونيا  19
  ميركي  سواد بي متأهل سيكل 26 زهرا  20
  ميركي  ابتدايي مجرد راهنمايي 22 دنيا  21
  ميركي  ابتدايي مجرد سيكل 17 سنا  22
  ميركي  ابتدايي متأهل سيكل 23 سارا  23
  ميركي  سواد بي مجرد راهنمايي 19 سوما  24
  سرابسوره  ابتدايي مجرد ابتدايي 15 فريده  25
  سرابسوره  ابتدايي مجرد ابتدايي 16 مژگان  26
  سرابسوره  راهنمايي متأهل ابتدايي 24 هديه  27
  سرابسوره  ابتدايي مجرد راهنمايي 18 رويا  28
  گمدره  سواد بي مجرد ابتدايي 15 روناك  29
  گمدره  ابتدايي متأهل ابتدايي 27 دلكش  30
  گمدره  ابتدايي متأهل ابتدايي 33 فيروزه  31
  گمدره  ابتدايي متأهل ابتدايي 32 دلنيا  32

                                                        
كنندگان در پژوهش به صورت مسـتعار   به دليل محرمانگي اطالعات و حفظ اطالعات شخصي، اسامي مشاركت. 1

  .آورده شده است
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تحليل تماتيك عبـارت اسـت از   . دشها از تكنيك تحليل تماتيك استفاده  جهت تحليل داده
نوع تحليل بـه دنبـال    اين. گويند ها چه مي ها با اين هدف كه داده عمل كدگذاري و تحليل داده

ها به دست آمد، بايد حمايـت موضـوعي از آن    زماني كه الگويابي از داده. هاست الگويابي در داده
 بـراي  ،در ايـن تكنيـك   ].21[گيرنـد   مـي  ريشـه هـا   هـا از داده  به عبارت ديگر، تم. صورت گيرد

آمده از مصاحبه ابتدا  دست به يها كه داده طوري به؛ دشها از كدگذاري باز استفاده  كدگذاري داده
براي رسـيدن بـه    ].1[بندي شدند  بندي شده و سپس براساس وجه تشابه و تفاوت مقوله مفهوم

 اعضـا  از سـوي كنتـرل يـا اعتباريـابي    . 1: اسـتفاده شـد  معيار قابليت اعتماد نيـز از دو تكنيـك   
و در مـورد   ننـد ي كهـاي كلـي را ارزيـاب    كنندگان خواسته شد تا يافتـه  از مشاركتمعنا كه  بدين

د تـا  شـ هـاي خـام رجـوع     بـه داده معنا كه  بدين هاي تحليل مقايسه. 2و  ها نظر دهند صحت آن
اين، منطق در پژوهش حاضـر از   بنابر .دشوهاي خام مقايسه و ارزيابي  بندي نظريه با داده ساخت
سـتان را بـه   مفهوم عمده كـه خـط دا   8مفهوم اوليه،  36جملة مرتبط با روايت اصلي،  78ميان 

  .آمده است 2كند استخراج شد كه شرح آن در جدول  مضمون نهايي وصل مي

  هاي پژوهش يافته
شدن از خانواده باشند، لـذا   ، در برخي از جوامع زنان هنوز بايد منتظر آزاد)1387(زعم گيدنز  هب

ايـن  . دارنـد ها قـرار   ها و كاربست قضاوت ةداري نيز در حاشي توان گفت زنان در عصر سرمايه مي
وزن  مردم جايگاه كانوني دارد و هـم  ةزيست ةبدان علت است كه جنسيت در درك و تبيين تجرب

ـ  محورهاياز ...  و طبقهعوامل ديگر مانند سن، نژاد،  در ايـن  ]. 20[آيـد   شـمار مـي   همهم نابرابري ب
آموزش و سطح تحصيالت زنان نقش محوري در ارتقاي جايگاه و منزلـت اجتمـاعي آنـان     ،ميان
تحقيقات مختلف هم مؤيد اين مهم است كه نابرابري در ميدان آمـوزش عامـل مهمـي در    . دارد

پـژوهش حاضـر بـا مفـروض پنداشـتن ايـن       . اجتمـاعي اسـت   ـ نسلي پايگاه اقتصادي انتقال بين
هـاي منـاطق روسـتايي شهرسـتان      ايت و فهم اين مسئله از نگاه سـوژه هاي بنيادين، به رو گزاره

آورده  2پردازد كه مضامين اوليه و مهـم بـه شـرح جـدول      دهگالن از توابع استان كردستان مي
  .شده است
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  هاي پژوهش تحليل تماتيك يافته. 2جدول 
  نهايي  تم  هاي اصلي تم  ها تمخرده هادهندة تممفاهيم تشكيل

هاي  تبعيض جنسيتي، روش زندگي بر مبناي ارزش
 ةگاه، بازتوليد فرهنگ نابرابرانه، بازتوليد سلط سكونت

هاي مسلط، عدم حمايت از دختران،  مردانه، انتقال ارزش
 نگري فرزندان به نفع فرزند پسر، آينده /والدين ةرابط

پذيري در قبال پسران،  براي دختران، مسئوليت نداشتن
گ از طريق آموزش و پرورش، كنترل اجتماعي، انتقال فرهن

گذاري  تقويت نظارت غيررسمي در محيط روستايي، سرمايه
  محور جنسيت

هاي  واره سيطرة عادت
  پيشامدرن

پذيري  جامعه
  جنسيتي

 به
ش

موز
آ

 
 ةمثاب

تي
سي

جن
ي 

رابر
د ناب

ولي
ن ت

يدا
ك م

ي
  

ضعف ساختارهاي 
  مدرن

آموزش و پرورش 
  مردانه
سلطة بازتوليد

  مردساالري
  هاي نمادينخشونت
مجازات / پاداش

  محور جنسيت

هاي جنسيتي،  هاي اجتماعي زندگي روستايي، نقش واقعيت
هاي  انتظارات جنسيتي، بازتوليد مفاهيم، بازنمايي سويه

پذيري زنان،  جنسيتي، تثبيت هنجارهاي فرهنگي، سلطه
بودن محيط  نهادهاي آموزشي، مردانه ةكاركرد مردان

هاي جامعه، زنانگي سركوب، مردانگي  آموزشي، قضاوت
  تحصيل

  توزيع نابرابرانه قدرت

مكانيسم 
تعميق 
نابرابري 
  اجتماعي

تقسيم نامساوي 
  پاداش

  تقسيم كار جنسيتي

هاي فرهنگي  كليشه
  جامعه

انداز درآمد، نابرابري خانوارها در درآمد، اولويت  عدم پس
فرزند ذكور ارشد، فرودستي سرپرستان خانوار،  ها با هزينه

زياد آموزش در مناطق  ةكار بدون مزد دختران، هزين
گزيني فرزندان، ناپايداري درآمدها، توزيع  روستايي، جدايي

  نابرابر درآمدها، اولويت با نيازهاي اساسي

  فقر مطلق

  فقر مادي

استانداردهاي پايين 
  زندگي

وري پايين بهره
  هافعاليت

  بار تكفل زياد

  تراكم زياد خانوار

گرايي  عام گذاري در امر آموزش، اعتقادي به سرمايه بي
بودن نمودهاي سنتي، چسبندگي  هاي فرهنگي، حاكم ارزش

سوادي  هاي روستايي به زنان و دختران، بي برخي فعاليت
كرده، عدم درك  پدر و مادر، ارتباط كم با افراد تحصيل

مزاياي تحصيل دختران، كمرنگ بودن فرهنگ مشاوره، 
گيري در ورود دختران  چشمي روستاييان، سخت هم و چشم

  هاي مردانه به محيط

هاي نشستته
  فرهنگي

  فقر فرهنگي

ديگر راهبري به جاي 
  خودراهبري

فقدان آگاهي 
  جنسيتي

  باوري عدم روحية علم
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  هاي تحقيق يافته: منبع
  

   

روستاهاي بزرگ، طرد گذاري آموزشي در  اولويت سرمايه
زايي با نام  اي، محروميت روستاهاي كوچك و حاشيه

آموزان براي  جويي در منابع، مهاجرت موقت دانش صرفه
روزي،  هاي شبانه بودن خوابگاه تحصيل، مردانه ادامه

  بودن آموزش، مدارس مختلط زا هزينه

سياست آموزشي 
عدم   شهرگرا

دسترسي به 
مراكز 
  آموزشي

نيروي انساني كمبود
  در مناطق روستايي

طرح تجميع مدارس 
  روستايي

  نبود سرويس مدارس

ها،  بودن رسم شيربها، عدم استطاعت مالي خانواده جاري
هاي باالي تحصيل،  باور به مولد بودن زنان، هزينه

هاي عاطفي شديد، عدم باور به استقالل زندگي زنان،  تجربه
بودن سن ازدواج،  اجتماعي، پايينهاي جمعي حيات  تجربه

  همسري تثبيت الگوهاي رايج درون

باورهاي سنتي 
  هاخانواده

ازدواج 
زودرس 
  دختران

  ها فقر مالي خانواده
حفظ آبرو و شرف 

  خانوادگي
ترك تحصيل 

  آموزان دختردانش
عدم مهارت دختران 
  در ورود به بازار كار

آور خانه، اعتقاد  نان ةمثاب به تعريف اشتغال مردانه، مرد
زايي زن، اطاعت از اوامر مردانه، سركوب  عمومي به فرزند

زنان در امورات خانه و زندگي،  يزنانگي، درگير ةسليق
شده، تضعيف خودباوري  محدوديت تردد در فضاهاي تعريف

  نفس زنان روستايي به و اعتماد

انحصارگرايي فضاهاي 
  اجتماعي

محدوديت 
رود زنان در و
 هاي به عرصه

  عمومي

غفلت از اوقات فراغت 
  زنان

/ تثبيت وظايف زنانه
  مردانه

ضعف فضاهاي 
  عمومي زنانه

آموزش، سهولت تردد براي پسران، محدوديت  ةدنياي مردان
هنجاري، نظارت غيررسمي  ةتردد دختران، قواعد نانوشت

 شده، فضاهاي اجتماعي هاي فرهنگي تثبيت قوي، تعين
  افتاده نابرابر، اعمال جنسيتي جا

مقاومت نظام 
  پدرساالري

بازتوليد 
ساختار 
  اجتماعي

  جبر ساختاري سنتي
تبعيض جنسيتي 

  جاافتاده
گيري جهت
  هاي مردانهارزش
 اجتماعي ةِسرماي

  مردانهشدن
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  هاي ميداني روايت يافته
  جنسيتيپذيري  جامعه

هـا،   نظام آموزشي، رسـانه (هاي گستردة نهادي و فرهنگي در عصر جديد  با وجود همة دگرگوني
ايـن قـدرت   . كـردن كودكـان دارد   ، خانواده هنوز قدرت بااليي در اجتمـاعي ...)گروه همساالن و

پذيري جنسيتي نمـود بيشـتري دارد، زيـرا خـانواده      بيش از هر چيزي در سطوح مختلف جامعه
تنهـا باعـث پـذيرش جـنس دوم بـودن دختـران        هاي جنسيتي دختران نـه  كردن نقش دودبا مح
گيـري شخصـيت    ها و ابعاد زندگي، عمـالً شـكل   ها، عرصه كردن خالقيت شود، بلكه با محدود مي

فهـم ايـن   . كنـد  طراحـي مـي  ) شـيوة زنـدگي روسـتايي   (دختران را مطابق با الگوهاي موردنظر 
خـوبي بازنمـايي    به صورت كدهاي زنده بـه  شده يي جامعة مطالعهمسئله در ميان دختران روستا

  .شده است
هاي ورزش مـا   مثالً زنگ. ا به پسرا بيشتر بود و هم امكاناتشون بيشتر بوده هم اعتماد معلم

جـور كـه    نـوع تـوپ و لبـاس داشـتن و هـر      ا چنـد هـ  اما اون ،هيچ امكاناتي براي بازي نداشتيم
  ).دساله، مجر 19سوما، ( كردن خواستن بازي مي مي

فقط بايـد منتظـر باشـيم    . ت نداريم رو حرف كسي حرفي بزنيمئتو خونه من و خواهرام جر
داديـم كـه مخـالف     اگر كاري انجام مـي  ،گاهي اوقات. گيرن ببينيم كه چه تصميمي برامون مي

  ).تأهلمساله،  28ثويبه، ( شديم شدت تنبيه و نفرين مي به ،پدر يا برادرامون بود يخواست
با اينكه تا يك ماه تمـام بـراي رفـتن بـه     . گفت پول اضافه ندارم تا برات خرج كنم پدرم مي

برو كار كـن پـول    ،خواد گفت اگر خيلي دلت مي كرد و مي توجهي نمي اصالً، مدرسه گريه كردم
، ده دونست تو محيط روستا كسـي بـه دختـري تـو سـن مـن كـار نمـي         مي. دربيار برو مدرسه

  ).متأهلساله،  34ليال، ( گفت ميجوري  اين
هـاي آموزشـي پنهـاني را در     پذيري افراد، برنامه يكي از عوامل جامعه ةمثاب به ،نظام آموزشي

در سـطح جوامـع، مـدارس آموزشـي     . كنـد  ها افراد را تربيت مي خود نهفته دارد كه مطابق با آن
خير نيـز بـا   أكردنـد و ايـن تـ    رسمي دختران بسيار ديرتر از مدارس پسران فعاليت خود را آغـاز 

تـوان گفـت كـه     لذا مـي . دار آينده همراه بود هاي جنسيتي به دختران در حكم زنان خانه نگرش
هاي آموزشي  پذيري جنسيتي در مدارس يكي از همان كاركردهاي پنهان نظام ادامة روند جامعه

يران خـرد و كـالن نظـام    ريزان و مد اي معلمان، مربيان، برنامه است كه به كمك باورهاي كليشه
پذيري جنسـيتي را تقويـت    هاي آشكار و پنهان متون درسي، جامعه آموزشي و همچنين در اليه

هاي اجتمـاعي عمـدتاً پدرسـاالر و نظـام پـاداش و تنبيـه        كند و اين امر در كنار رسوخ سنت مي
  .بخشد نابرابري جنسيتي را در سطوح مختلف تداوم مي محور در مناطق روستايي، جنسيت
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  مكانيسم تعميق نابرابري اجتماعي
كنـد؛ يعنـي گروهـي از     ها را در خود دروني مي زعم بورديو، هر فردي ناخودآگاه برخي قابليت هب

وي ايـن  . و رابطه با جامعه را كه خاص طبقة اجتمـاعي اوسـت   هاي رفتاري، زباني، داوري عادت
شرايط «شود  مري ناخودآگاه است و سبب ميواره ا عادت. نامد واره مي ها را عادت مجموعه قابليت
با توجـه   ،اي در هر جامعه. هاي ما از نظر خودمان پنهان بمانند رفتارها و داوري» اجتماعي توليد

هـاي   سـوژه . شـوند  هاي فرهنگي آن، مقوالت، معيارها و مفاهيمي باارزش قلمـداد مـي   به ويژگي
هـا و   در توزيـع نامتناسـب نظـام پـاداش    هـا را   ايـن ويژگـي   مورد مطالعـه در منـاطق روسـتايي   

 )روسـتايي اسـت   ةنابرابري اجتماعي كـه خـاص جامعـ    ةوار در تثبيت عادت(هاي جامعه  قضاوت
  .كند و اين داستان از روايت زنان بازتفسير شده است جو ميو جست

با اينكه مدرسه تو روستا  .ومد دنبالما م ميه برد مدرسه و خودش و مير برادرم خودش من
مـن  . سـوپرماركت بـرم  ة حتي نبايد تنهـايي تـا مغـاز   . تره گفت خودم بيام خيالم راحت مي ،دبو

وقـت بـه مـا     اون ،زنـه  كنه و حرف مـي  آمد مي و دونم چطوريه خودش با هركسي بخواد رفت نمي
  ).ساله، مجرد 25تينا، (اون بود كه اجازه نداد برم دبيرستان  .ده كاري نمي هيچ ةاجاز

و ...  دوني آخه؟ تو بلد نيستي و مي گه تو چه  مي برادرم سريع ،اي نظر بدم ئلهم تو مسآ مي تا
گه زن فقط بايد كار خونه و بچه  ، ميكنم  مي وقتي اعتراض .گه  نمي پدرم در جوابش اصالً چيزي

 19سـرمه،  ( تا بـه تـو مربـوط نيسـ    هاين كار. آخه اصالً تو از بيرون خبري نداري كه. بلد باشه
  ).مجردساله، 

مبـادا طـوري بپوشـه كـه      ،مواظب راه رفتنش باشـه ، روم حرف بزنهآما ياد گرفتيم كه زن 
بـا   .ا آزادنهش اين زنه كه بايد رعايت كنه و مرد ههم. كننده باشه شوهرش بدش بياد يا تحريك

ا هاما عمالً از خانواده تا جامعه هميشه حق با مرد ،گن دين گفته زن و مرد برابرن مي اينكه هي
  ).متأهلساله،  35فرشته، ( نظرم الكي و دروغهه پس گفتن برابري، ب .بوده و زن بايد تابع باشه

 ي، بسـترها خـاص  يگفتمان يجاد فضايبا ا هاي مختلف زندگي و شيوه گوناگون يها فرهنگ
؛ ننـد ك يفـراهم مـ   فرهنگـي و  ي، اقتصـاد ياجتمـاع  يها تيم و واقعيمفاه خلق يبرا اي را يگانه

 يفرهنگـ  ين بسـترها يـ از ا يـك  م در هـر ين مفاهياز ا يك د و پرورش هرشط ريه شراك يطور به
مورد مطالعه، عالوه بر توزيع نابرابر قـدرت   ةدر جامع. متفاوت خواهد بود) هاي روستايي محيط(

گرفتـه از دنيـاي    ريشههاي جامعه هم كه  گفتمان مسلط، قضاوت ةمثاب و تقسيم كار جنسيتي به
با علم به آموزش (هاي جمعي است  هاي ديني و قضاوت ستايي و هژموني ارزشسنتي زندگي رو
  .به اين نوع نابرابري ياري رسانده است) نابرابر دو جنس

  فقر مادي
يكـي از  ]. 9[شناختي، فقر به معناي كمبود دارايي، درآمد و خدمات عمومي است  از نگاه جامعه

كه  طوري ش فقر از نظرگاه مادي بوده است؛ بهاهداف عالي توسعه در طول هفت دهة گذشته، كاه
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. مدارانه نيز در قالب عدالت اجتماعي از منظر ايـن مفهـوم دنبـال شـده اسـت      هاي مردم سياست
اي و روستايي وجه انضمامي به  اي بوده است كه در مناطق حاشيه بندي اين مفهوم به گونه صورت

كالسيك اين حوزه، فقر و روستا را مترادف  نظران كه بسياري از صاحب طوري خود گرفته است؛ به
شدن سكنة روسـتاها را ناشـي از    ها و خالي شايد بدين علت باشد كه موج مهاجرت. دانند هم مي

هاي كشـاورزي، عـدم دسترسـي بـه منـابع،       وري پايين فعاليت كمبود درآمد، عدم اشتغال، بهره
صـورت   هاي زنان مورد مطالعـه بـه   مصاحبه. دانند مي... نابرابري فضايي، فقدان انباشت سرمايه و

  .دهد مورد بحث قرار ميشده  هاي ذيل اين وضعيت را در مناطق روستايي مطالعه گزاره
بيچاره توان پرداخت  .نه اينكه پدرم نخواد كه درس بخونيم. مون خيلي بده ما وضعيت مالي

و مادرم سر زمين  ا همين منبر .حالش باشه برادر هم نداريم كه بتونه كمك. ها رو نداشت هزينه
سـنا،  (كنـيم   كمكـش   شكممون درآمدي داشته باشيم و ةرفتيم تا بتونيم حداقل انداز  مي مردم

  ).ساله، مجرد 17
مد بهتر از كارگري و آدر شهر ما هم كه صنعت نبود كه بره در. كارگر تو روستا بود هپدرم ي

تونسـت خـرج    نمـي  واقعـاً  .وردĤمي ونه رو دربه زور نون خ .دست بيارهه كار بر روي زمين مردم ب
  ).متأهلساله،  33فيروزه، ( خاطر پدرم ديگه درس نخوندمه م به من .تحصيل ما رو بده

چند سال يه بار هـم  . ك داشتيچند تكه زمين كوچ مپدر .ما پنج برادر و سه خواهر بوديم
زنـدگي هـم مشـكل     ةوسايل اولي ةتهي ةما حتي واس. ن نبودوزد محصوالت رو يا بار مي يا آفت
رفتـيم شـهر و مـا قـدرت پـرداختش رو       مي بايد. چه برسه به تحصيل كه هزينه داشت ،داشتيم
امـا امكانـات كـه نباشـه بايـد       ،ام باسـواد بشـم  هـ  خواست مثل دوست مي م دلمه من. نداشتيم
  ).متأهلساله،  27سميرا، ( م ناديده بگيريرو ه هات خواسته

پيامدهاي آن فراتـر از درآمـد پـايين و     شود، ي اقتصادي دانسته ميا ديدهاگرچه پ مادي فقر
هاي حيـات اجتمـاعي محـروم     ها و ظرفيت معنا كه فرد فقير از قابليت بدين. اشتغال ناقص است

 ةدر جامعـ . شـود  محـروم مـي  ... شود و از آموزش مناسب، بهداشت مطلوب، خدمات خـوب و  مي
مطالعه با مقوالتي مانند فقر مطلق خانوار، سطح پايين زندگي زنان روستاهاي مورد  شده مطالعه

هاي اقتصادي و بعد باالي خـانوار و بـه    وري فعاليت در دسترسي به خدمات و امكانات، عدم بهره
  .خوبي به تصوير كشيدند تكفل زياد، اين روايت اين داستان را به تبع آن بار

  فقر فرهنگي
فقدان ت كه هاي اجتماعي اس اجتماعي و فقدان همبستگي با گروهشكلي از انزواي فقر فرهنگي 

فقـر  . دتقويت كنـ  را آنتواند  ت، محدوديت حضور در جامعه و كاهش فعاليت مدني ميالتحصي
فقر فرهنگي باعث فقر اقتصـادي،  . كند فرهنگي پيشرفت را كند و جامعه را بيشتر دچار انزوا مي

زعـم اقتصـاددانان نهـادگرا     هب(ملي  ةهاي توسع از ظرفيت شود و جامعه را مي سياسيو  اجتماعي
  .كند تهي مي) يافتگي است هاي انساني عنصر اساسي توسعه توانمندي و قابليت

من بـراي پسـرهام   . ست دختر مال غريبه. گفت حيف نيست واسة دختر خرج كني  پدرم مي
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  ).ساله، مجرد 15فريده، (ن خور م مي مونن و به درد پيري كنم كه آخرش پيش خودم مي  خرج مي

 من اصـالً . طور م همينرو ه من. سالگي شوهر داد سيزده چهاردهبابام خواهرم رو از همون 
 خودمم روم ،مادرمم هيچي بهم نگفت... . داري و دونستم از ازدواج، شوهرداري، بچه نمي هيچي
شـد راجـع بـه     نمـي  اصـالً ام و نه معلم كه ه تو مدرسه هم نه دوست. شد از خواهرم بپرسم نمي

  ).متأهلساله،  26زهرا، (همچين مسائلي حرف زد 
گرفتيم كـه   مي ما هم ياد، دادن مي كه هم به ما و هم به والدين ما مشاوره اگر افرادي بودن

دختر همسايه با اينكه  .ند مي مثل خيلي از مدارس تو شهر كه به والدين مشاوره .كار كنيم چي
من چـرا   ،ا با اون وضعيت نذاشتنه پدرم گفت اون. نذاشتن ادامه بده ،شون خوب بود وضع مالي

  ).متأهلساله،  27دلكش، (بذارم؟ 
مـا را  وي . تبديل شده اسـت  بقا يمعمول برا يتالشبه ها  روزة انسان رنج هر 1زعم موهان هب

و  ياخالقـ  يهـا  نيـي نـه بـه تب  ين زميداند و در ا يت دردناك مين وضعيو هم عامل ا يهم قربان
عقالني كـه   هاي غير يكي از اين گفتمان. كند ياشاره م يرعقالنيو غ يعقالن يها گفتمان ياسيس

در قالب مفـاهيمي   شده فقر فرهنگي است كه در ميان زنان مطالعه زند به اين وضعيت دامن مي
دانـش و آگـاهي كـافي در بـاب      فقـدان هاي فرهنگي، ترس از قضاوت ديگـران،   نشست مانند ته
  ].29[هاي بيرون از محيط و عدم علم باوري براي زنان و دختران به نمايش درآمده است  پديده

  به مراكز آموزشي نداشتن دسترسي
به آن از عوامل  نداشتن دسترسيهاي درجة توسعه و  دسترسي به مراكز آموزشي يكي از شاخص

هـاي مهـم نـابرابري     اين مسئله يكـي از مؤلفـه  . آيد نيافتگي مناطق روستايي به شمار مي توسعه
دبستان، (مراكز آموزشي در سطوح مختلف . آيد روستايي نيز به شمار مي ـ هاي شهري گاه سكونت

بر بعـد عينـي    تحصيل، عالوه بر تقويت گرايش زنان روستايي جهت ادامه) راهنمايي و دبيرستان
پـردزان توسـعه، آمـوزش عـالوه بـر تغييـر        زعم نظريه به. كيفيت زندگي آنان نيز تأثيرگذار است

شدن از پوستة سنتي، امروز ارتباط نزديكي  دادن جامعه به سوي مدرنيته و خارج ها و سوق نگرش
ود، يكي از عوامل با جمالت خ شده زنان جامعة مطالعه. نيز با قدرت و تغيير موازنة آن يافته است

  .دانند مهم نابرابري جنسيتي را در ميدان آموزش، نبود و كمبود اين فضاهاي آموزشي مي
 ولي براي دبيرسـتان بايـد   .ن گمدره خوندموجا در روستاي خودم من تا راهنمايي رو همين

ه تا روستا ك هاي چند همين بچه ةواس. اين طرح مدارس مجتمع بود. رفتم روستاي قروچاي مي
گفـت   مـي  .پدرم اجازه نداد برم دبيرسـتان . شديم مي تعدادشون كم بود بايد تو يه مدرسه جمع

  ).ساله، مجرد 15روناك، ( ديگهة هزار تا بهون...  گردي و مي دونم اونجا با كي نمي من
مـن   ةخاطر خواسـت ه تحصيل من، مجبور شديم به شهر بريم و خانواده هم اول ب براي ادامه

تو شهر  ،درآمد خانواده ما فقط از راه كشاورزي و دامداري بود اينكهاما با توجه به  .قبول كردند
  ).متأهلساله،  22ويدا، (دوباره به روستا برگشتيم  دچار مشكل شديم و ناچار

                                                        
1. Mohan 
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 پـدر يـا مـادرمم    .گـرفتيم   مـي  بايـد خونـه   .خوابگاه كه نداشـت  ،رفتم شهر مي خب اگر من
ام خونـه  ه ذاشتن با دوست نمي تو روستا كار داشتن و از طرفي چون ،تونستن همراهم بيان نمي

همين مجبور شـدم بشـينم خونـه و     ةواس .جوري تنها بموننه گفتن چندتا ضعيفه چ  مي .بگيرم
  ).مجرد ،ساله 22دنيا، (ترك تحصيل كنم 

ير بورديو بر نقش آمـوزش و مدرسـه بـر بازتوليـد فرهنـگ غالـب و اسـتمرار و بازتوليـد          پي
نهادهاي اجتماعي  مدارس، همراه بورديوزعم  هب. دكن هاي اجتماعي و اقتصادي تأكيد مي ريبراناب

لـذا  . دكنـ  هـا كمـك مـي    هاي اجتماعي و اقتصادي در ميان نسـل  كردن نابرابري ميئديگر، به دا
كـه  ايجـاد مدارسـي   روسـتايي و  زنان و دختـران    ضرورت توجه بيش از پيش به آموزشامروزه 
نيروهـاي بـالقوه را در منـاطق روسـتايي     محور كمـك كنـد و    زدودن آموزش جنسيت بهبتوانند 

هـاي عمـومي در كشـورهاي     در امـر آمـوزش   اساسـي د، يكـي از اصـول   كنـ شناسايي و كارآمد 
  .استيافته و برخي كشورهاي در حال توسعه  توسعه

  ازدواج زودرس دختران
دختـر از   ،در اين شـرايط . گيرد زير سن قانوني صورت مي كه زودرس نوع از ازدواج استازدواج 

با عنايـت بـه   لذا ]. 30[ نظر جسمي، فيزيولوژيكي و رواني براي ازدواج و فرزندآوري آماده نيست
ويـژه   بر سالمت، رشد و حقـوق كودكـان، بـه    رسعواقب سوء و آثار منفي فراواني كه ازدواج زود

شـدن بـه لحـاظ اجتمـاعي،      فرصـت آمـوزش، منـزوي   دادن  دارد و اغلـب بـا از دسـت    ،دختران
در جوامـع   اسـت همراه  هاي جسمي، جنسي و رواني از سوي شوهران خود كشي و خشونت بهره

در اين پژوهش، روايت خود را از  شده مطالعه هاي روستايي هنوز كامل از بين نرفته است و سوژه
  .صورت كدهاي زنده بيان داشتنده اين پديده ب

 ةام و بقيـ همن مادربزرگم، مادرم و خواهر. دن مي رو زود شوهر اهدختر ةما هم توو خانوادة
سـالگي بـا    چهـارده پـدرم در   ةم به خواسته من. شوهر رفتن ةاي فاميل همگي زود خونهدختر

تحصـيل بـدم و زيـر بـار مسـئوليت و       پسر همسايه مون ازدواج كـردم و ديگـه نتونسـتم ادامـه    
  ).متأهلساله،  30ثريا، ( رفتمداري و بچه بزرگ كردن  نهوخ

و يـاد داد  ر م پدرم اي گرفت و نامادري پدرم زن ديگه. فوت شدن سالگي هفتمن مادرم در 
 ا؛ پـدرم ه شوهر و نبايد بذاري چشم و گوشش باز بشه و از اين حرف ةكه دختر بايد زود بره خون

  ).متأهلساله،  23را، سا( تحصيل بدم و شوهر داد و نذاشت ادامهر من .اش شده م خام حرفه
م هـ  مـن . شـد   مي وگرنه حرف و حديث زياد ؛بخت ةرفتي خون مي تو روستاي ما زودتر بايد

 و ادامه بده يا با من ازدواج كن كه مـن ر اون گفت يا درست .داشتم دوستو ر پسر همسايمون
  ).متأهلساله،  24هديه، ( م ترجيح دادم ازدواج كنمه

را در  الزمكننـد، دانـش و مهـارت     تحصـيل مـي  ك زودهنگام تر كه به علت ازدواجِ دختراني
 دليـل و بـه   شـوند  مـي دهي به هويت خود با مشـكل مواجـه    و در شكل كنند ميزندگي كسب ن
گيـري بـااليي در زنـدگي     قدرت تصـميم  و اند نفس كافي مدام به ديگران متكي به نداشتن اعتماد
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دهگالن عواملي مانند عقـد اجبـاري، رسـومات     در روستاهاي شهرستان شده مطالعه زنان. ندارند
هـا را در ازدواج زودرس   ضعيف خانواده ةاجتماعي بدون انعطاف، جبر فرهنگي و جغرافيايي و بني

تحصيل آنان و بازتوليد نابرابري جنسيتي نقـش   دانند كه اين مهم در منع و ادامه خود دخيل مي
  .ده استكرايفا  مهمي

  عمومي هاي عرصهمحدوديت زنان در ورود به 
آنچـه در  . عمومي و خصوصي تفاوت قائل شد ةميان حوز شناسي در ابتداي پيدايش خود جامعه
داد، منظور فضاي بيرون از خانه بود و اشاره به فضـاي جامعـه داشـت كـه      عمومي رخ مي ةحوز

 ؛خصوصي به فضاي داخل خانواده اشـاره داشـت   ةكه حوز حالي در ؛مردان بازيگر اصلي آن بودند
عمومي قلمرويي از حيات اجتمـاعي   ةزعم هابرماس حوز هب. كه زنان بازيگر اصلي آن بودند جايي

ه در كاست  ييو فضا ردقرار دا يق خصوصيو عال ين قدرت عموميحد فاصل ب منزلة بهاست كه 
هابرمـاس،   ةو بـه گفتـ   زنـد پردا مي جامعه يرامون مباحث عموميگو پو آن مردم به بحث و گفت

ـ  شـده  مطالعه زنان]. 23[ت اس يعموم ةحوز ةدييدر اروپا و غرب زا يراسكدمو خـوبي از عـدم    هب
گو و ورود بـه فضـاي   و آورند كه امكان گفت هاي عمومي سخن به ميان مي گيري اين عرصه شكل

  .ده استكرو عموميت بيشتري دارد، سلب است كه بازتر  ،مردانه را
ما تا همين چند سال پيش و قبل از ورود اينترنت و ماشين به شكل  ةوظيف ،ر روستاي ماد

 تونستيم رانندگي كنيم و به شـهر بـريم   نمي ما. ها و كار كشاورزي بود نمودن بچه كنوني، بزرگ
  ).متأهلساله،  32دلنيا، (

اي، نه  نه كتابخونه اي، نه مركز خريدي، نه مغازه. ما در روستامون امكان ديده شدن نداشتيم
. شن رن و ديده مي  ا خودشان بيرون ميه االن روستاي ما اين امكانات رو داره و زن. باشگاه ورزشي

كردن تا هنگام عقد همديگه رو  من بهتون بگم كه برخي از دختر و پسراي روستا كه ازدواج مي
  ).ساله، متأهل 31ا، سوني(عموم بود  البته من قبلش ديدم چون پسر) با خنده. (ديدن نمي

 اون زماني كـه . خواد كه براي خودم تو بعضي مسائل نظر بدم اما بلد نيستم كه مي منم دلم
خواستيم مدرسه بريم به بهانه كار نذاشتن االنم ما بلد نيستيم و يا اينكـه چيـزي هـم بگـيم      مي

  ).متأهلساله،  26فاطمه، ( "كنن مي مسخره
اي از درك و فهـم   دند، تقريباً تجربهكرند و ترك تحصيل زناني كه دچار ازدواج زودرس شد

 ةهـاي حـوز   يكي از عوامل مهم، عالوه بر فقدان امكانـات و زيرسـاخت  . فضاهاي عمومي نداشتند
يـافتن حضـور آنـان در     اهميـت  و منـزل  بيـرون از  در اشتغال و كار يدنيا به زنان عمومي، ورود

. بود شده امر غايب در مناطق روستايي مطالعه اخير ةكه تا يك ده فضاهاي عمومي جامعه است
با مقوالتي مانند انحصارگرايي فضـاهاي اجتمـاعي بـه نفـع مـردان،       شده زنان روستاهاي مطالعه

زنانـه و ضـعف فضـاهاي عمـومي      /فراغت زنان، تقسيم كار جنسيتي مردانه ةتوجهي به مسئل بي
  .دهند به دست ميزنانه روايتي از داستان نابرابري در اين زمينه 
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  بازتوليد ساختار اجتماعي
او معتقـد اسـت افـراد در فضـاي      .عزيمت تحليل اجتماعي بورديو اسـت  ةساختار اجتماعي نقط

شـان تعريـف    اجتمـاعي  ةمبناي موقعيت طبقـ  اند كه اين فضا بر بعدي جاي گرفته اجتماعي چند
بلكه تفـاوت اجتمـاعي    ،يستفضاي توليد ن» طبقه«فضاي مفهومي تعريف بورديو از  .شده است
حسب تفاوت شرايط  بلكه بر ،حسب تفاوت رابطه با ابزار توليد تقسيمات طبقاتي نه بر. كلي است

حسـب تفـاوت    كنـد و بـر   هستي زندگي و تفاوت منظم كه شرايط گوناگون متفـاوت ايجـاد مـي   
تـوان بـه    ا نمـي از نظر بورديو تحليـل طبقـاتي ر  . شود برخورداري از قدرت يا سرمايه تعريف مي

. سـت ازمان مستلزم تحليل روابط نمادين هم  بلكه به طور هم ،تحليل روابط اقتصادي تقليل داد
هـاي   از خالل فعاليـت ) طبقاتي(هاي  شود كه نابرابري شناسي بورديو با اين فرض آغاز مي جامعه

افـراد خودشـان در   . شـود  يابـد و جـرع و تعـديل مـي     د و تـداوم مـي  شو روزانة افراد بازتوليد مي
توان به عمل  معنا نيست كه نابرابري را مي اين بدان. كنند هاي روزانه نابرابري را ايجاد مي فعاليت

هـم   بلكه رابطة متقابلي بين اعمال جاافتاده و فرايندهاي نهادي وجود دارد كه با ،افراد تغيير داد
بـه بازتوليـد ايـن سـاختار      شـده  مطالعه زنان]. 18[ آورد تر را پديد مي هاي فراگير بزرگ نابرابري

  .اند دهكرمردساالر اشاره  ةاجتماعي در فضاي روستايي و جامع
پسر خيلي بيشـتر از دختـر    ،هاي ايراني البته در اكثر خانواده ،هاي روستايي در كل خانواده

از  كـه . نسل خانواده هستش ةشايد چون اين عقيدة سنتي وجود داره كه پسر ادام .طرفدار داره
تغييـر ايـن   . تبعيض خيلي بزرگ بين فرزندان هسـتش  يهجوري نيست و اين  نظر من اصالً اين

خيلـي سـخته؛ حـاال وضـعيت در      ن،كه از رسانه و تحصيالت دور روستاهامخصوصاً در  ه،عقيد
  ).ساله، مجرد 21مرضيه، (نسبت بهتره  شهرها به

تحصـيل هـم    ادامـه  ةدم حتي اجـاز به مني كه دختر بو .توو خانوادة ما تبعيض وجود داشت
من و برادرم پنج . رسيدن مي خواست  مي چيزي كه دلشون هر بهاي ما راحت هولي پسر ،ندادن

 24ژينـو،  (تحصيل داد و االن سال دوم دكتري شيميه  اون رفت ادامه. سال اختالف سني داريم
  ).ساله، مجرد

الگوها شدن مادران و دختران همسـايه كـه همـه در سـنين پـايين ازدواج       ،در روستاي ما
كرد انگار از   مي رفت دنبال درس و دير ازدواج مي هر كسي كه. زندگيو خونه  سر رفتنكردن و 

 ،تحصيل ندادن بينيد به دلخواه ادامه مي كه وقافله عقب افتاده، اينه كه بيشتر زنان و دختراني ر
 همه دارن ادامه .شكر االن وضعيت بهتر شده رو البته خدا. و قضاوت مردم بودهبلكه بيشتر نگاه 

  ).متأهلساله،  21فريبا، (دختر همسايه ما كه هم رفتيم مدرسه االن معلمه تو شهر . دن مي
هـاي سـاخت اجتمـاعي در طـول      ينـدهايي اشـاره دارد كـه ويژگـي    ابازتوليد اجتماعي به فر

منظور از بازتوليد ساختار اجتماعي قـوام و دوام  ]. 20[كند  ائمي ميهاي زماني را حفظ يا د دوره
ديگر است كـه نظـام آموزشـي از جملـه مدرسـه در       لهاي اجتماعي از يك نسل به نس نابرابري
هاي حاصل از آموزش به حفـظ تفـاوت و    تجربه زمينه،در اين . گيري آن نقش اساسي دارد شكل

. كنـد  ها و سپس جامعـه كمـك مـي    در ميان خانواده...  وهاي اجتماعي، اقتصادي  تعميق تبعيض
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داري هم وجود دارد كه آموزش و پرورش  اكنون اين باور در ميان منتقدان نظام آموزشي سرمايه
تـا جـايي كـه افـراد      ؛ترين عامل نابرابري و بازتوليد طبقات اجتماعي در اين جوامع اسـت  اصلي

كنند كه در بازتوليد اين سـاختارهاي نـابرابر نقـش     ميزدايي صحبت  مانند ايوان ايليچ از مدرسه
عواملي مانند مقاومت نظام پدرساالري، جبـر سـاختاري    شده مطالعه ةدر جامع.  ]4[ اساسي دارد

هـاي مردانـه    ارزش  گيري دار، جهت هاي جنسيتي ريشه سنتي و فضاي زندگي روستايي، تبعيض
  .دارند اجتماعي نقش اساسيدر حيات اجتماعي در بازتوليد اين ساختارهاي 

يك ميدان توليد نابرابري جنسيتي  ةمثاب گيري؛ آموزش به بحث و نتيجه
  در مناطق روستايي

ها يا تكاپوها بر سـر منـابع و    اي اجتماعي است كه مبارزه يك ميدان عرصه«: بورديو معتقد است
نازعـه و مبـارزه بـراي    ها محل م ميدان. پذيرد ها در آن صورت مي منافع معين و دسترسي به آن

، مسكن، تمايز و تشخص )سبك زندگي(كاالهاي فرهنگي اند؛  دستيابي به اشكال مختلف سرمايه
ـ و  ، طبقة اجتماعي، منزلت يا هر چيز ديگري)سياست(، اشتغال، زمين، قدرت )تحصيل(فرهنگي 

كنندة  تعريف هر ميدان به دليل محتواي. ممكن است به درجات متفاوتي خاص و انضمامي باشند
انگاشتة متفـاوتي دارد كـه هـم محصـول و هـم       خود، منطق، ساختار ضرورت و مناسبت بديهي

از نظر بورديو، نظام تحصيلي موجود ]. 7[» توليدكنندة ريختاري است مختص و درخور آن ميدان
هـاي محـروم نزديـك     هاي مرفه اجتمـاعي دور و بـه طبقـه    نظامي حذفي است و هرچه از طبقه

زعم وي، محيط اجتماعي  به. شود تر مي كند و كامل يم، عمل حذف شدت بيشتري پيدا ميشو مي
رسد كـه وجـوه    ها از نظر نظام آموزشي است و به نظر مي ترين عامل تفاوت آن اولية جوانان مهم

در زندگي كودكـاني  . هاي اجتماعي افراد نقش دارد فرهنگي بيشتر از وجوه اقتصادي در موفقيت
هاي باالي اجتماعي دارند، فرهنگ به طور طبيعي به وسيلة خانواده به  ها مسئوليت آن كه والدين

ها، محافل نمايشي و هنري و استفاده از لوازم  ها، موزه آمد به كتابخانه و رفت. شود ها منتقل مي آن
كـه   حـالي  آورد؛ در كند و دانش مكمل بـه همـراه مـي    تصويري، كار مدرسه را تكميل مي ـ صوتي

هـا،   امتحان. پذير است هاي پايين به فرهنگ فقط به وسيلة مدرسه امكان ستيابي كودكان طبقهد
اي فرد و فرهنـگ اجتمـاعي او مشـروعيت     ها و در پايان مدرك تحصيلي به فرهنگ مدرسه نمره
خوانند،  آنچه را كه استعداد طبيعي مي. دهد هاي برتر جامعه امتياز بيشتر مي دهد و به طبقه مي
نهـد و پـرورش    هاي اجتماعي نيست كه نظام آموزشـي آن را ارج مـي   ي جز ارزشي از ارزشچيز
نتيجة اين كـار آن  . شود واقع، امتياز اجتماعي در مدرسه به لياقت شخصي تبديل مي در. دهد مي

پذيري  اي، فرهنگ كسبه، فرهنگ مدرسه است كه براي فرزندان روستايي، كارگر، كارمند و خرده
ري اين فرهنگ مصنوعي است و از آنجا كه دور از واقعيت ملمـوس در زنـدگي ايـن    يادگي. است
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بر اين اساس، از نظر بورديـو، نظـام   . نمايد اي است، هضم آن دشوار مي دسته از شاگردان مدرسه
گزينشـي كـه در   دادن  هاي اجتماعي، نقشي مؤثر دارد، چون با انجـام  آموزشي در بازتوليد طبقه

اند  آموزان داراي سرماية فرهنگي ارثي را از كساني كه فاقد آن گيرد دانش كار ميانتخاب افراد به 
نابرابري . شود موجود ميان افراد مي پيش هاي اجتماعي از كند؛ بنابراين، باعث حفظ تفاوت جدا مي

آموزشي و عدالت آموزشي از مفاهيمي هستند كه همانند دو روي يك سكه واقعيتي به نام ميزان 
ها و مناطق متفاوت را  ها، نژادها، فرهنگ التعليمان طبقات، جنسيت آموزان و الزم دانش دسترسي

يكي از حقوق اساسي افراد بـه شـمار    منزلة  برخورداري از آموزش به. كنند به تحصيل تعريف مي
پيشرفت به سوي . ندا ها در آموزش و پرورش از اهداف توسعه گسترش و برابرسازي فرصت. رود مي
ها چون بهداشت  عنوان يك ميانجي قدرتمند براي پيشرفت در ساير زمينه تواند به ش برابر ميآموز

هـاي   كه فرصت هنگامي. عمومي، كاهش فقر، برابري جنسيتي، مشاركت و دموكراسي عمل كند
هاي اجتماعي در آن مشـاركت   طور مساوي توزيع شود و همة گروه آموزشي در سطح وسيعي به

كيفيت آموزش و عملكرد تحصيلي طـي يـك   . شود عاد رشد اقتصادي تقويت ميداشته باشند، اب
. هاي اجتماعي بر كاهش يا افزايش يا بازتوليد نابرابري مؤثر است اي، از انواع نابرابري فرايند زنجيره

 و معناسـازي  هـاي  ميـانجي  از يكـي  نقش بر اين اساس، نابرابري جنسيتي در ميدان آموزش، در
 بررسي كه است واضح و است كرده جلب خود به را پژوهشگران زنان، توجه زندگي در يابي هويت
 اين رو، همين از. رسيد نخواهد نتيجه به ژرف ديدگاهي با و كيفي اي شيوه به جز اي پديده چنين

 را زنان روزمرة زندگي هزارتوي كيفي و در قالب روش تحليل روايت، بافت اي شيوه با نيز پژوهش
اگرچه نگاه بورديويي به نابرابري فعلي قابل  شده، در جامعة مطالعه. داد و تفسير قرار مورد واكاوي

تسري است، ريشة تاريخي آن برگرفته از محروميت زنـدگي روسـتايي، نظـام پدرسـاالري، كـار      
معنا كه فعاليت زنـان روسـتايي بـه     بدين. ناپذير و متعاقب آن تقسيم كار جنسيتي است انعطاف
جهت ها  فرآورده آوري عملمانند اشتغال در بخش كشاورزي اعم زراعت و دامداري، هاي  فعاليت

هـا، نظافـت منـزل، صـنايع دسـتي،       كردن طويله و دوشـيدن دام يزمصرف خانواده يا فروش، تم
هاي  گيري از فرصت همين موارد مسئلة زمان و عدم بهره. تقليل يافته است ... داري كودكان و نگه

حذف زنان از نظام آموزشي و بازتوليد نابرابري جنسيتي به ميانجي . ن گرفته استآموزشي را از آنا
به امكانات و خدمات،  نداشتن آن، عالوه بر اينكه خود معلول عواملي مانند فقر روستايي، دسترسي

پذيري جنسيتي و فقـر فرهنگـي اسـت، پيامـدهايي ماننـد ازدواج زودرس       دوري از شهر، جامعه
هاي عمومي جامعه و در يك نگاه  ، طرد اجتماعي آنان، حضورنداشتن در عرصهدختران روستايي

واضح است  هاي پژوهش، پر اساس روايت سوژه بر. رانده شدن آنان را به دنبال داشته است به حاشيه
 ـ هاي اجتمـاعي  كه موفقيت تحصيلي و دستيابي به مدارج باال، بيش از هر چيزي، متأثر از زمينه

فرايندهاي قشربندي و نابرابري در بطن روابط جنسيتي در ميدان آمـوزش هـم    فرهنگي است و
  .مثابة يك امر اجتماعي قابل بحث است به
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