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 درنظرگرفت.  ناپذیرانعطاف  و  مشخص  مرزی  تواننمی  را  عام 
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 مقدمه
 شدنن ساکت یا  و  ماننن  خاموش  خویش،  خواستۀ  و  خود  نکردن  بیان  از  عبارت  مقاله  این  در  سکوت

 مناسدبات  زمیندۀ  در  سدکوت  لدذا  است؛  قنرتمنن  »دیگریِ«  صنای  درمقاب   د  کردن  سکوت  به  مجبور  د
 صدنای  از  کمتدر،  قنرت  دارای  یا  سلطه  تحت  دیگرانِ  دربرابر  قنرت  دارای  هایگروه  یابن.می  معنا  قنرت
 بگوینن. سخن  هم آنها از  نمایننگی  به توانننمی و برخوردارنن تریواضح و  بلننتر

 ارزشبدی اسدت، فرودسدتان به مربوط هرچه آن براساس بوده، تغییرپذیر و اجتماعی امری نابرابری
 بسداچه و یابندنمی اجتمداعی ارزشدمنن و کمیاب منابع به بیشتری دسترسی  فرادستان  .شودمی  قلمناد

 بدودن  حمایدت  تحدت  نید   و  د  نکدردن  سدکوت  د  اتنظر  بیان  به  تمای   با  اجتماعی  سرمایۀ  به  دسترسی
 بدا رابطده در (.Dalisay al et 2012؛ Chafetz 2004 ) شودمی همراه نظر، اعالم از بعن دیگران ازجانب

 هدایحوزه در آنهدا خدودابرازی و مشدارکت زنان، اجتماعی زننگی در مسای  این  نی ،  جنسیتی  نابرابری
 مدورد ایدن گدواه جامعه در نظراتشان  بیان  عنم  و  زنان  سکوت  بۀتجر  یابن،می  بازتاب  عمومی  و  خصوصی

 نیسدت  ایتدازه  امر  نی   کنننمی  سکوت  زنان  که  واقعیت  این  و  نیست  زنان  به  مختص  تنها  سکوت  .است
(1993 Tannen.) دربرابر واکنش ورای تجربه این بودن عمومی شود،می تأکین آن بر مقاله این در آنچه 

 ایپنیدنه مثابۀبه سکوت بودن برساختی به توجه با کُرد، زنان خود زبان  از  آن  تفسیر  شنینن  و  خشونت
  .است  اجتماعی
 ندو   کده  طورهمدان  جامعده  دارد.  اجتمداعی  سداختار  و  بافدت  در  ریشه  گفتار  و  زبان  هماننن  سکوت
 تعیدین  را  آندان  ایدراد  ترتیدب  نی   و  پذیرش  مورد  سخنان  محنودۀ  و  گفتن  سخن  مناسب  مکان  سخنان،

 زندان سکوت کنن.می گذاریارزش را آنها کرده، مشخص  نی   را  سکوت  تناسب  و  مقنار  و  جایگاه  کنن،می
 فهدم  و  ادراک  ندو   بده  توجده  با  و  ویژه  اجتماعی  بافت  و  زمینه  ی   در  دیگری  اجتماعی  پنینۀ  هر  ماننن
 کلدی  ارزیدابی  بچهارچو  درنظرگرفتن  نیازمنن  لذا  است،  تحلی   قاب   خودشان  جایگاه  و  جنسیت  از  زنان
 گونداگونی  هایمکانیسم  تحلی   فهم  برای  و  یابنمی  معنا  آن  در  سکوت  که  است  (13۸1  دیگران  و  )برگر
 ایدن  از  استفاده  درنهایت  شود.می  گرفته  بهره  هامکانیسم  آن  از  سکوت  به  زنان  فراخواننن  برای  که  است

 پیامدنهای نید  و معندادار را د ردکُد زندان اینجدا در د زندان سکوت تواننمی که  است  ارزیابی  چهارچوب
   سازد.  فهم  قاب   هاآن بازتولین در اختالل  ایجاد  یا و موجود مناسبات تثبیت جهت در را آن گوناگون
 انن،شدنه پدذیرجامعه جوامدع، بیشتر ماننن مردساالر، فرهنگی در که کرد زنان امروزه  رسنمی  نظربه

 رفداه و سدواد  سدطح  رفدتن  بداالتر  ارتباطدات،  رشن  و  نشینیشهر  درنتیجۀ  را  ایعمنه  اجتماعی  تغییرات
 و قدومی ازجملده سداختاری هداینابرابری بدا  جامعه  این  در  جنسیتی  نابرابری  کننن.می  تجربه  اجتماعی
 کدرد  زندان  رسنمی  نظربه  سازد.می  مواجه  چالش  با  را  زنان  سوژگی  و  آگاهی  و  آمی دمی  درهم  اقتصادی
 کنندن.می تجربده چننگانده طوربده را  بودن«  »دیگری  یا  فرودستی  بودن،  کرد   دلیبه  بودن،  زن  برعالوه
 میدان  در  و  شدودمی  بازسداخته  و  سداخته  آندان  هدرروزۀ  اجتمداعی  مناسدبات  متن  در  کرد  زنان  سکوت
 در هاآن عاملیت از بخشی گفت توانمی و گیردمی  قرار  بازبینی  و  مذاکره  مورد  قنرت  چننگانۀ  مناسبات
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 دادن نشددان مقالدده ایددن هددنف شددود.می متبلددور و متعددین راهبددرد ایددن طریدد  از اعیاجتمدد زنددنگی
 بدا  مدرتب   هایتجربده  تحلید   بدا  اسدت.  کدرد  زنان  در  سکوت  پنینۀ  معنایی  و  اجتماعی  هایپیچینگی
 تدوانمی کده است اجتماعی گوناگون ساختارهای این تقاطع در  کرد  زنان  میان  در  آنها  تفاسیر  و  سکوت

 ایدن راسدتا، همین در یافت.دست اجتما  در زنان حضور و جایگاه کنونی، وضعیت از تریدرست  فهم  به
 سدکوت خود زننگی از مسائلی چه با مواجهه در و هاییموقعیت چه در زنان بنانیم که است  مهم  مسئله
 تفسدیری تدوانمی آندان ماندنن خداموش کنش در آیا است. ایمعانی چه حاوی  آنان  سکوت  و  کنننمی
 تغییدر یدا شدنه بازتولیدن مسدل  قدنرت سداختارهای زنان سکوت با چگونه و نه  یا  داشت  محورانهژهسو
 کننن.می
  

 تحقیق پیشینۀ
 بده فارسدی، زبدان بده آکادمید  هدایپژوهش در تحقی  ادبیات بیشترین سکوت، پنینۀ  با  دررابطه

 جنسدی و خانگی خشونت دربرابر سکوت  .1دارد  اختصاص  جنسیت  عام   به  توجه  بنون  سازمانی  سکوت
 با  خود  مقالۀ  در  چوبین  است.  شنه  بررسی  زنان  مسائ   حوزۀ  در  که  است  بسیارمهمی  موضوعات  دیگر  از

 آزار دربدارۀ نگداریخودمردم شدنین: خدواهی مدرا سدکوت اما کنی، خفه  مرا  صنای  است  »ممکن  عنوان
 ایراندی  زن  ید   عنوانبه  خود  تتجربیا  بیان  به  ایران«  در  زنان  مقاومت  و  شرم  گفتمان  خیابانی،  جنسی
 اجتماعی  نهادهای  چگونه  که  دهنمی  نشان  نهادی  نگاریمردم  رویکرد  از  استفاده  با  مقاله  این  پردازد.می
 سداکت  هدایواکنش  و  آورندندرمی  خود  انقیاد  تحت  جنسی  آزارهای  با  را  زنان  روزمره،  تجارب  واسطۀبه

 فرهند  است. مقاومت استراتژی  فرم نوعی هم و انقیاد نای نتیجۀ هم  جنسی، آزار تجربۀ  دربرابر  زنان
 تشوی   سکوت  به  جنسی  آزارهای  درمقاب   را  زنان  پنرساالرانه  فرهن   ی   در  اجتماعی  تعامالت  و  شرم
 یدا اقدنام عدنم انفعدال، معنایبده اینجا در سکوت نظر، این از گیرنن.می نادینه را آن  درنتیجه  و  کننمی

 زندان  صدنای  انقیداد  بندابراین  دارد؛  وجود  فعاالنه  غالب  هایگفتمان  کنار  در  هبلک  نیست،  قنرت  پذیرش
Chubin ) کننن استفاده مقاومت نوعی عنوانبه سکوت از زنان آن، در که کنن ایجاد را شرایطی تواننمی

2014.) 
 تجدارب از قدنرت و اختیدار جنسدیت، بازاننیشدی سدکوت: هدای»روایت عنوان با ایمقاله در رادها
 جنسدیت و  قنرت  عاملیت،  دربارۀ  فمینیستی  بازاننیشی  هنن«  جنوب  در  اذیت  و  آزار  مورد  زنان  ارتباطی

 ارائه  ارتباطات  علوم  در  موجود  نظریات  به  اتکا  با  هنن،  جنوب  در  پناهگاهی  در  آزاردینه  زنان  دینگاه  از  را

 
 عوام    بننیاولویت  و  شناسایی  .1396  امین،  هوالسو،  پاشایی  و  حسین  پوده،  دهقانی :ک.ر  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .1

  ساختاری  سازی منل  رویکرد   از  استفاده  با   مسلح   نیروهای   پشتیبانی  و   دفا   وزارت   ستاد   در   سازمانی   سکوت   بر  مؤثر
 .44-۷ :صص ،۲ شمارۀ  ،1 دورۀ  :ملی دفا  راهبردی  منیریت مطالعات فصلنامۀ .(ISM) تفسیری
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 بدا سکوت که دهنمی اننش است، هننی زن سه با عمی  مصاحبه حاص  که خود مقالۀ در وی دهن.می
 هاییسدکوت اسدت. خدورده گره کرده، احاطه را هنن در زنان روزمرۀ زننگی  که  ایسلطه  و  قنرت  رواب 
 شدونن،می  تولیدن  اجتمداعی  رواب   جنسیتی  ساختارهای  چگونه  اینکه  از  فهمی  کننن،می  تجربه  زنان  که

 کنندن.می فدراهم را روزمدره زندنگی یهداواقعیت  در  آن  شننکشینه  چالشبه  نی   و  یابننمی  مشروعیت
 تبعیت آن  موجببه  که  است  زنانی  کردن  ساکت  مکانیسم  دهننۀنشان  آزاردینه  زنان  هایروایت  او  نظربه
 (.Radha 1998) شودمی حفظ و  ایجاد  هنن در  خاص  فرهنگی هایزمینه در  زنان  هایمحنودیت  و

 مشدترک  آنچده  زندان،  آزار  و  خشدونت  مدوارد  رسیبر  در  هنن،  و  ایران  از  شنهآورده  نمونۀ  دو  این  در
 سکوت که شنه تأکین نکته این بر همچنین است.  آنان  خود  زبان  از  زنان  زیستۀ  تجربیات  به  توجه  است،
 کشدینه  چدالش  بده  زندان  ازسدوی  و  نیسدت  قدنرت  وچرایچونبی  پذیرش  یا  و  انفعال  معنایبه  همیشه

 بر  تسل   برای  ایگسترده  بخشمشروعیت  هایمکانیسم  از  گوناگون  جوامع  در  نی   قنرت  اگرچه  شود.می
 »کلمات  کتاب  در  شود:می  دینه  سوم  نمونۀ  در  متنو   و  چننفرهنگی  زمینۀ  به  توجه  گیرد،می  بهره  زنان
 در زمدین بدا آن  رابطدۀ  و  بدومی  شناخت  جنسیتی  ماهیت  سرزمین«،  و  سیاست  بومی،  زنان  ها:سکوت  و

 ایددن در اسددت. شددنه بررسددی مختلدد  رویکردهددای بددا الیااسددتر سیاسددی و قددانونی نظددام موقعیددت
 و  بگویدن  سدخن  تواننمی  کسی  چه  چننفرهنگی،  محی   ی   در  که  است  این  بر  تمرک   هاپژوهشسلسله
 مورد هایشانزمین بر مالکیت اینکه وجود با زنان از  برخی  چرا  و  کننمی  سکوت  کسی  چه  و  شود  شنینه
 لیبدرال رویکدرد بدا کتداب ایدن مقداالت (.Brock 2001) کنندنمی سدکوت هم باز گیرد،می قرار تهنین

 تحمید   و  تحقید   موضدو   از  فاصله  وجود  انن.شنه  نوشته  بومی  غیر  محققان  ازسوی  البته  و  فمینیستی
 هستنن. کتاب این به وارده انتقادات ازجمله  بومی زنان از  آمنهدستبه اطالعات به نظری  مفاهیم
  در  و   روزمره  زننگی   بطن  در  کرد  زنان  سکوت  تجربۀ  شود، می  اختهپرد  بنان  مقاله  این  در  آنچه
 جنسی   خشونت  با  دررابطه  فق نه  و_  کردستان   اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  موجود  ساختارهای   تقاطع

  موارد  تمام  در  سکوت  که  شودمی  داده   نشان  نی   مقاله  این  در  اگرچه  است.   _بحرانی  مواقع  در  یا   و
 رخ  بازاننیشی   درنتیجۀ  و   دارد  عاملیت  و  استراتژی  از  نشان  گاهی   بلکه  نیست،   قین بی  پذیرش  معنایبه
 دهن. می

 

  مفهومی  چارچوب
 اکثریت  سخنان  به  فرادادن  گوش  و  بیشتر  سکوت  به  را  افراد  جامعه،  اقلیتِ  هایگروه  به  داشتن  تعل 
 جدوّ  ارزیدابی  بده  نگفدت  سدخن  از  پیش  افراد  ،1سکوت  مارپیچ  نظریۀ  در  نیومان  گفتۀ  طب   .خواننفرامی
 به  تمایلی  دارنن،  قرار  اقلیت  در  کننن  فکر  کهصورتی  در  اجتماعی،  ان وای  از  ترس  دلی به  پرداخته،  حاکم

 
1. Spiral of Silence  
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 شدود،می نامیدنه جامعه ی  عمومی افکار آنچه درنتیجه ؛(Neumann 1974) داشت نخواهنن نظر اظهار
 دارای  خداص  جامعدۀ  ید   در  اکثریدت  گروه  .انننمایبازمی  را  اکثریت  در  هایگروه  افکار  بسیار  احتمالبه

 کده هسدتنن کسدانی اقلیدت گدروه و (Smith 1991) هستنن باالتری عندی بازنمایی نی  و برتر موقعیت
 کنندنمی درک قدنرت لحدا  از را خدود بدودن ترضدعی  کرده، بیشتری ناامنی احساس  زیاد  احتمالبه

(Liebkind1992).  بررسدی  و  هسدتنن  مدذهبی  و  قومی  جنسی،  اقلیت  روهگ  به  متعل   ایران  در  کرد  زنان 
 اسدتراتژی،  قدنرت،  رواب   و  1زبانی  سرمایۀ  ماننن  مفاهیمی  از  استفاده  نیازمنن  مقاله،  این  در  آنان  سکوت
 .بود خواهن سلطه  و 3مردساالری  بنیادین مفهوم و ۲سکوت فرهن 

 نظریدات از اسدتفاده ،آندان سدکوتِ واکداوی جملده آن از و  زندان  بده  مربدوط  موضدوعات  بررسی  در
 مسدئلۀ  بده  مسدتقیم  طوربده  فمینیسدتی،  اننیشدۀ  نظدری  هایدینگاه  اما  است،  ناگ یر  امری  فمینیستی
 ی  در چگونه ببیننن که مننننعالقه خصوصاً  پرداخته،  هاواژه  و  هازبان  به  بلکه  پردازنن،نمی  زنان  سکوت
 شدنه سداخته مردان، یعنی غالب، گروه اهناف به خنمت  برای  زبان  اجتماعی،  ازنظر  مردساالرانه  ساختار
 مردسداالری  .باشن  مقاومت  برای  ایرسانه  هم  و  سلطه  برای  ایوسیله  هم  تواننمی  زبان  آنان  نظربه  .است

 طدول  در  زندان  بر  ستم  بودن  همیشگی  و  است  رادیکال،  فمینیسم  نظریات  در  باالخص  اساسی،  مفهومی
 جنس  بر  جنس  ی   سلطۀ  براساس  جوامع  تمام  سازماننهی  و  زنان  خود  ازسوی  ستم  این  پذیرش  تاریخ،
 مدردان  کده  داندنمی  “جنسدی  سیاسدت  عرصدۀ”  را  مردسداالری  میچ   جورج»  .دهنمی  توضیح  را  دیگر

 مولفدۀ شدش (.۲۷6 :13۸۲ مشدیرزاده) «کنننمی حفظ را کنترلشان و اعمال را  خود  قنرت  آن  ازطری 
 کار درون رواب  همسرانشان، کار از شوهران  برداریبهره  :از  نانعبارت  والبی  سیلویا  نظریۀ  در  مردساالری
 دو  جدناکردن  والبدی  کار  در  توجه  جالب  نکتۀ  .فرهن   و  جنسیت  مردانه،  خشونت  حکومت،  دستم دی،

 فدردی مردسداالران دستبه و خانه در خصوصی مردساالری .است عمومی و خصوصی  مردساالری  شک 
 فاصدلۀ  ایجداد  موجدب  که  سیاست  حوزۀ  و  کار  بازار  ماننن  عمومی  زۀحو  در  مردساالری  و  پذیردمی  انجام
 (.Walby  1996) گردننمی هاعرصه این  در ثروت و من لت  قنرت،  با زنان  میان

 بده  توجده  از  را  مدا  جوامدع،  بدر  مردسداالری  سدلطۀ  دلی بده  نامتقارن  و  نابرابر  رواب   وجود  بر  تأکین
 در  زندان  میدان  هدایتفاوت  بده  دادن  اهمیدت  و  بررسدی  ومل   و  نژادی  و  طبقاتی  فرهنگی،  هایخاستگاه
 کنشدیبرهم  بده  بایدن  اجتمداعی،  هایپنیدنه  تحلید   در  .کندننمی  نیدازبی  متفاوت  اجتماعی  هایزمینه

 سدیاه  هایفمنیست  دغنغۀ  ترینب رگ  که  ایمسئله  .کرد  توجه  تحلی   در  اجتماعی  متفاوت  ساختارهای
 .شددودمی بازنمایانددنه تقدداطعی تحلیدد  یددا اینترسکشددنالیتی وانعندد بددا کرنشدداو سددازیمفهوم در بددوده،
 زندان تداریخ، طول در مردان برتری و سفینی مفهوم که کنننمی  استنالل  سیاه  فمینیسم  پردازاننظریه

 
1. Linguistic capital  
2. Cultures of silence  
3. patriarchy  
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 فمینیسم، و اینترسکشنالیتی کتاب در کارستاتیس .(Collins 1990) است  کرده  "ساکت"  را  پوستسیاه
 شدک   را  مدا  سیاسدی  هدایهویت  هدم  بدا  کده  داننمی  عواملی  همۀ  به  نگریستن  نحوۀ  را  تقاطعی  تحلی 
 سدن،  جسدمی،  هدایتوانایی  سکشدوالیته،  اجتمداعی،  موقعیت  و  طبقه  قومیت،  و  نژاد  جنسیت،  :دهنمی

 در  نده  شدونن،می  تعرید   یکدنیگر  درمقابد   جنسدی  ستم  و  نژادی  ستم  هرگاه  درواقع  ....و  ملی  موقعیت
 نسدبت نژادی ستم درک از  ناتوان  کنن،می  تعری   جنسی  ستم  تحت  را  خود  که  یکس  گاهآن  هم،  امتناد
 دو اینجدا در کندن،می اشداره  بنان  موهانتی  که  گونههمان  .شودمی  هم  با  دو  آن  بودن  همراه  یا  و  خود  به

 آنچده .(Carastathis :2014 3) شدود آشدکار جنسدیت تدا شدونن پنهان و نامرئی باین طبقه و نژاد مقولۀ
 همبده قدنرت هداینظام درون زنان هایتجربه چگونه که است این دهن نشان خواهنمی تقاطعی  ی تحل
 بدین  واقعدی  ارتباطدات  تواندنمی  که  است  استراتژی  ی   تقاطعی  تحلی   کارستاتیس  گفتۀبه  .پیونندمی

  .کنن آشکار را  زنان نامرتب   ظاهراً تجارب

 با کون م  و اکرت کنیم،می اجرا یا دهیممی انجام ما که است  چی ی  آن  جنسیت  اینکه  به  توجه  با
 افدراد باورهدای  از  توجهی  قاب   می ان  به  مردان  و  زنان  میان  هایتفاوت  که  دهننمی  نشان  شواهنی  ارائۀ

 در  مدردان  بداالترِ  اجتماعی  هایموقعیت  دلی به  و  خی دبرمی  آنها  تفسیر  و  جنسی  هایتفاوت  با  دررابطه
 .(Eckert,Ginet-McConnell& 2003) هستنن گفتن سخن در نی  بیشتری امتیازات دارای آنها جامعه،
 زبدان، کارنبردنبه را بوردیو نظریۀ در زبانی سرمایۀ و مردانه سلطۀ میان ارتباط وارونه  ایگونهبه  توانمی
 و  پیوندن،  «زبدان»  نقش  با  را  سلطه  تناوم  1مردانه  سلطۀ  در  بوردیو  .داد  ارتباط  نی   زنان  در  سکوت،  یعنی

 پیرامدون جهان فهم و کردن معنادار بننی،طبقه وسیلۀ  زبان  .دهنمی  نشان  را  آن  بودن  نمادین  درنتیجه
 معندایی قواعن ترینمهم  از  مرد،  منهای  و  مرد  به  جهان  تقسیم  درنتیجه  و  بودن  مردانه  کهدرحالی   .است
 در زبدان عناصدر و هاابژه قراردادن با و ننیبتقسیم این درنتیجۀ رو،این  از  .رودمی  شماربه  آن  در  موجود
 اگدر .شدوننمی تنظیم مردساالرانه نظم  دیگر،  بیان  به  یا  مردانه  برتری  نفعبه  استنالل  و  منط   قالب،  این
 منطقی غیر برخی د، دارنن  نقش  آن  کردن  ساختاری  و  تثبیت  در  همه  که  نظمی  این  با  مخالفت  به  کسی

 خدود  سدلطه  تحت  فرد  که  یابنمی  تناوم  هنگامی  سلطه  (.enderSp  1980)  شودمی  نامینه  معقول  غیر  و
 .(Bourdieu :2001 119) بناندن خدود بده متعلد  را مسدل  شخص دینگاه و کنن تالش سلطه درجهت
 .شود  خود  ابراز  و  تحق   در  انسانی  ظرفیت  تضعی   به  منجر  تواننمی  زبان  با  فاصله  داشتن  و  بودن  بیگانه
 و  سدوژگی  که  آنجا  است،  نهفته  ۲پردازیاستراتژی  قنرت  در  و  سلطه  دربرابر  ومتمقا  وجود  در  مهم  نکتۀ

 .یابنمی بروز و تحق   مجال  3عاملیت

 تجربۀ  در  ریشه  که  دارنن  عالیقی  و  اهناف  کنشگران  که  معناست  این  به  بوردیو  نظریۀ  در  استراتژی 

 
1. Masculine domination  
2. Strategizing  
3. Subjectivity and Agency  
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 امری کنش  که دهن  نشان خواهنمی  استراتژی منل  ساختن با  بوردیو دارد.  شانعملی  حس و  آنها  عملی
  همچنین،  دارد؛   ریشه  عملی  کنش   شرای   و   یادگیری  در   و   است  ناآگاهانه  کامالً   نه  و   آگاهانه   کامالً   نه
 نی    ها زیان  و   سودها  استراتژی   و  تفسیری   ادراکات  برحسب  بلکه   موجود،ازپیش  قواعن  وسیلۀبه  تنهانه

  »شهودی،   که  گرخودتعری   و   قاعنه   تابع   نی، عقال  کنشی   نه  او  برای  فردی  کنش   شود. می  هنایت
  است. (13۸۸ )سینمن ابتکاری« و  کنننهاستراتیژه 
 آمدوزش،  میدان  ارتبداط  دینن  ترروشن  به  تواننمی  ۲فریره  از  «1سکوت  »فرهن   اصطالح  درنهایت  و
 در اصطالح این از او اگرچه کنن؛ کم  جنسیتی  ساخت  در  پنرساالرانه،  ساختار  ی   در  سکوت  و  سلطه
 فرهند   عبدارت  فریدره  گفتدۀبه  است.  نکرده  استفاده  زنان  به  مربوط  مسائ   و  جنسیتی  فرهن   بررسی
 ساختاری  مناسبات  پیامن  و  (1۸۸  :1394  )فریره  سلطه«  ]دربرابر[  انفعالی  »بردباری  دهننۀنشان  سکوت
 در بلکده ،3اندهمرد سدلطۀ در فق نه سلطه اعمال (.۸۰ :1364  )فریره  است  سلطه  تحت  و  گرسلطه  میان
 اسدت نمدادینی خشدونت نتیجۀ سکوت فرهن  است. نمادین خشونت نوعی از  حاکی  سلطه  رواب   تمام
 فرهند  و نظام نمادین  خشونت  دربرابر  مختلفی  هایواکنش  کنن.می  تحمی   فرد  بر  را  نابرابر  شرای   که

 بدنون امدا کنندن،نمی عایدتر  را  بازی  قوانین  برخی  پذیرنن؛می  را  آن  منفعالنه  برخی  دارد.  وجود  سکوت
 و آورندنمی روی خشدونت و پرخاشدگری به برخی برونن؛  پیش  چگونه  که  چینننمی  نقشه  کردن  طغیان
 مناسددبات (.19۰و1۸9 :1394 )فریددره کنددن حمایددت آن از فعاالندده تددا خددردمی نظددام را دیگددر برخددی

 تشدوی   قدنرت  بدا  ویشخد  انطبدا    و  سدازگاری  بده  افدراد  کده  دموکراتی   غیر  فرهنگی  در  مردساالری
 قدنرت تمرکد  خواسدتار مشدارکت، و جدنل جایبه  سازگارشنه  فرد  آن  درنتیجۀ  و  کرده  رشن  شونن،می
 (.55 و 54  :136۸ )فریره شودمی انتقادی غیر فکری چارچوب دارای  و  شنه

 بدر مبتندی اجتمداعی تجربدۀ مثابدۀبه کدرد، زندان سکوت  فهم  مقاله  این  هنف  شن،  گفته  آنچه  بنابر
 زمیندۀ  ی   در  روزمره  زننگی  جریان  در  هایشانسکوت  از  ردکُ  زنان  تفسیر  و  معانی  بر  تأکین  با  سیت،جن

 باالخص  راستا  این  در  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختارهای  دیگر  با  ارتباط  در  و  مردساالرانه  ساختاری
 رابطدۀ چگدونگی بده توجه با و جامعه در عمومی و خصوصی حوزۀ دو در آن بر مترتب هایپیچینگی  به

 بده پاسخ پی در  حاضر  پژوهش  هنف،  این  با  شود.می  توجه  سوژگی  /  مقاومت  و  بودن  مطیع  انقیاد/  میان
 که: بود خواهن  پرسش  دو این

 است؟ تفاسیری و  معانی چه حاوی زنان برای سکوت د1
 کننن؟می سکوت  خود،  زننگی از  مسائلی چه با مواجهه در  و  هاییموقعیت چه در  زنان د۲
 

 
1. culture of silence  
2. Paulo Freire  
3. Masculine domination  
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  تحقیق روش
 د تفسددیری رویکددرد چددارچوب در و (Merriam 2009) اساسددی کیفددی روش در پددژوهش ایددن

 بیان  وگوگفت  موضو   که  زمانی  باالخص  زنان،  تجربیات  با  دررابطه  وگوگفت  .گیردقرارمی  برساختگرایانه
 ایجداد مندننیاز اسدت، عمدومی حدوزۀ بدرعالوه  خصوصی  حوزۀ  در  زنان  عملکردهای  و  معانی  و  تجربیات
 دلید  همینبده .اسدت برابدر  قدنرت  رابطدۀ  همچندین  و  مشدترک  درک  از  حداکی  اعتمداد،  از  پر  فضایی

 .اسدت شدنه اسدتفاده  هداداده  آوریجمع  اساسی  اصول  عنوانبه  شناسیروش  در  فمینیستی  رویکردهای
 بازتابی و اهانهآگ  توجه  .1  :از  است  عبارت  فمینیستی  تحقی   ی   کنننۀهنایت  اصول  کوک،  و  فانو  نظربه
 آگداهی اف ایش نقش .۲  اجتماعی؛  زننگی  در  اساسی  ساختاری  شاخص  ی   عنوانبه  جنسیت  اهمیت  به
 تجربدۀ بده بهادادن طری  از  اجتماعی  تحقیقات  در  عینیت  برتری  چالش  .3  شناختی؛روش  اب ار  عنوانبه

 عمد  بده تعهدن و تحقید  ایننفر استثماری بالقوۀ ماهیت به توجه .4 شنه؛ساخته دانش  عنوانبه  ذهنی
 در تحدول  و  کشدینن  چدالش  بده  بدرای  تحقیقدات  از  استفاده  با  زنان  توانمننسازی  به  تعهن  .5  و  اخالقی
 (.Cook and Fonow 2005) پنرساالرانه  نهادهای
 هایداده  است.  ایرانی  کرد  زنان  از  نظری  گیرینمونه  براساس  عمی   مصاحبۀ  ها،داده  گردآوری  روش
 گدروه جلسده ید  و فردی طوربه ایرانی سالۀ 4۰ تا ۲۰ کرد زن بیست با  وگوگفت  و  احبهمص  از  تحقی 
 صدورتبه پیشتر که  بودنن  کسانی  از  نفر  سه  متمرک   گروه  این  در  است.  آمنه  دستبه  نفره  شش  متمرک 
 میان  ماداعت  وجود  متمرک   گروه  انتخاب  مبنای  بودنن.  واردتازه  نفر  سه  و  بود  شنه  وگوگفت  آنان  با  فردی
 دیگدران  بدا  سدببی  پیوندن  نفدر  دو  و  نسدبی  پیونن  دارای  نفر  چهار  گروه،  این  در  دلی   همینبه  بود،  افراد
 دارای  نفدر  1  سدیک ،  مدنرک  دارای  نفر  3  ابتنایی،  منرک  دارای  نفر  ۲  شوننگانمصاحبه  میان  از  بودنن.
 دارای  نفدر  1  و  ارشدن  ناسدیکارش  منرک  دارای  نفر  6  کارشناسی،  منرک  دارای  نفر  1۰  کاردانی،  منرک
 شاغ   نفر  ۸  تعناد  این  از  درنهایت  و  بودنن  مجرد  نفر  ۷  و  متأه   نفر  16  همچنین،  بودنن.  دکتری  منرک
 بدا  همکاری  دارای  اما  شاغ ،  غیر  نفر  ۲  وقت،پاره  یا  خوداشتغالی  صورتبه  شاغ   نفر  9  دولتی،  بخش  در

 متأهد ،  نفدر  سه  و  مجرد  نفر  ی   دارخانه  افراد  میان  در  بودنن.  دارخانه  شاغ /  غیر  نفر  4  و  همسرانشان،
 نفر  ی   و  سیک   منرک  دارای  نفر  ی   کاردانی،  منرک  دارای  نفر  ی   کارشناسی،  منرک  دارای  نفر  ی 
   بودنن.  ابتنایی منرک دارای

 و  شناسایی  فراینن  مضمونی  تحلی   .است  گرفته  انجام  مضمونی  تحلی   براساس  هایافته  تحلی   روش
 تجددارب و احساسددات ها،برداشددت بددر تأکیددن بددا کیفددی تحقیقددات در معنددایی الگوهددای کنگددذاری

 از  ایدرجه  دادن  دخالت  با  پژوهشگر  آن،  وسیلۀبه  که  است  مطالعه  اصلی  هنف  عنوانبه  کنننگانشرکت
 هداداده  میدان  مشدترک   صدریح  و  معندادار  ضدمنی،  هایایدنه  شناسدایی  بده  خدویش،  عاملیت  و  تفسیر
 براسداس (.۸4 :1399 ذکایی) شوننمی تحلی  و شنهدریافت جمعی تجارب و  معانی  رنتیجهد  .پردازدمی

 آنهدا؛ مکرر بازخوانی با هاداده با آشنایی.1 :مراح  شام   مضمون  تحلی   (۲۰۰۷)  کالرک  و  براون  الگوی
 غیدر  مدوارد  حدذف  و  مضدامین  دوبارۀ  مرور  .4  بالقوه؛  مضامین  توسعۀ  و  وجوجست  .3  اولیه؛  کنگذاری.۲
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 (.Braun & Clarke  2006: 93-87) است گ ارش  تنوین  .6  و مضامین  گذارینام  و تعری   .5  مهم؛

 و  کدار  رونن  در  چننصنایی  باالبردن  به  شوننگانمصاحبه  با  هاگفته  از  محق   تفسیر  گذاشتن  درمیان
 و فدردی هایمصداحبه در  پنینه  اصلی  مضامین  همگرایی  همچنین  رسانن.می  یاری  هایافته  اعتبار  کسب
 از درک نید  و  کرد  کم   هایافته  اعتماد  قابلیت  باالرفتن  به  ،1سازیمثلث  از  استفاده  و  متمرک   هایگروه
   داد. اف ایش را بحث مورد مسئلۀ درخصوص ایزمینه  و فردی شرای 
 

  پژوهش هاییافته
 کده داد نشدان آندان خدود تفسدیرهای و  تجدارب  و  سخنان  به  توجه  با  زنان  سکوت  بررسی  و  تحلی 
 بدا  مدرتب   هایتجربده  بداالخص  داشدتنن،  قدرار  آن  در  که  ایاجتماعی  بافت  و  زمینه  به  توجه  با  هرکنام
 بودنشدان  زن  و  خدود  از  کده  تفسدیری  و  فهم  براساس  نی   و  شان،اقتصادی  و  آموزشی  خانوادگی،  ساختار
 فهدم، این براساس کنش و دفر  جنسیت  از  فهم  کننن.می  تجربه  متفاوتی  هایشیوه  به  را  سکوت  داشتنن،

 و  متکثدر  معدانی  حداوی  و  شدودمی  برسداخته  موجدود  سداختارهای  درون  و  اجتماعی  شرای   به  توجه  با
 را کدرد زندان تجدارب متفداوت هایسنخ کوشیممی بخش این در رواین  از  است.  ترکیبی  گاه  و  گوناگون
 در  هنف  این  به  رسینن  برای  دهیم.  نشان  لغ ننه،  و  منعط   مرزهای  دارای  گاه  معانی،  از  طیفی  براساس
 و آنهدا بدا مدرتب  هدایفهم و  تفاسیر  و  هموارساز  اجتماعی  زمینۀ  بر  سکوت  هایسنخ  از  هرکنام  بررسی
 »سدکوت  و  اسدتراتژی «  »سدکوت  شدود.می  تأکیدن  پیامنهایشدان  و  زندان  کدردن  ساکت  هایمکانیسم

 خدواهیم  دیگدر  فرعی  مضامین  به  امهرکن  ذی   و  دهننمی  تشکی   را  بحث  اصلی  مضمون  دو  هژمونی «
 پرداخت.
 

 2هژمونیک سکوت
 هایکنش  به  اشاره  ،4کون   3هژمونی   مردانگی  نظریۀ  از  گرفتهالهام  زنان،  هژمونی   سکوت  اصطالح

 جنسدیتی  ندابرابر  روابد   براسداس  اجتمداعی  متفاوت  هایموقعیت  در  که  است  زنان  در  سکوتی  متضمن
 روابد   بدا  هژمونید   زندانگی  و  مردانگدی  بخشن.می  مشروعیت  آن  به  و  گرفته  شک   مردان  و  زنان  میان
 مردان سلطۀ و زنان تبعیت- مسل  جنسیتی  نظم  و  اینئولوژی   هایمرزبننی  با  که  است  متناظر  قنرتی

 هایمرزبندنی ایدن اسدت. همراه شود،می  نامینه  مردساالری  اصطالحبه  آنچه  با  یا  -ساختارمنن  صورتبه

 
1. Triangulation  
2. Hegemonic silence  
3. Hegemonic masculinity  

 : ن   بیشتر  مطالعۀ برای .4
Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nd ed.). Berkeley, California: University of California Press.  
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 انقیداد و قدنرت مراتبسلسدله بازتولین و تولین به منجر مردان و زنان میان ارمننهنج  و  همیشگی  ثابت،
 و هنجارهدا کدردن درونی با همراه بودن انفعالی هژمونی ، سکوت انوا  مشترک  وجه  شود.می  جنسیتی
 را شدنهتعیینازقب   هدایراه  زندان  کده  گداهآن  اسدت،  کنونی  جامعۀ  در  مردساالرانه  جنسیتی  هایارزش
 معندادار  و  دروندی  را  نهادی  هایقنرت  طرف  از  شنهحمایت  و  فرهن   در  موجود  نابرابری  و  گ ینننیبرم

 تعداملی  و  تدنافعی  انفعالی،  دستۀ  سه  به  هژمونی   سکوت  دهنن.می  قرار  عم   مبنای  و  پذیرفته  ساخته،
 ن دید   و  هشدبی  همنیگر  به  بسیار  بودنشان  هژمونی   دلی به  سکوت  نو   سه  این  شود.می  بننیتقسیم
 است. گرفته صورت  آنها تنقی   و تحلی   هنف  با  هم از آنها کردن  متمای   و هستنن
 

         1انفعالی  / هژمونیک سکوت .1
 هایکلیشده  و  نظدم  جنسدیتی،  پدذیریجامعه  فرایندن  واسدطۀبه  فدرد  انفعالی  /  هژمونی   سکوت  در

 بافدت ید  در فرد شک ، این در برد.ینم سؤال زیر را آن مشروعیت و است پذیرفته  را  موجود  جنسیتی
 شدونن،می  محسدوب  حجت  خانواده(  )مردان  برادر  و  پنر  سخنان  و  شنه  ب رگ  مردساالر  کامالً  خانوادگی

 بدا ندنارد، همخدوانی گویندنمی بدرادر یدا پنر آنچه با وی  منفعت  و  عالقه  که  داننمی  فرد  کهجایی  حتی
 ایدن  در  کندن.می  توجیده  مخاطب  و  خود  برای  را  مسئله  آنها،  حمایتگر  نقش  و  بودنشان  دلسوز  به  توس 
 صدورت این غیر در  و  پرهی دمی  خانواده  مردان  سلیقۀ  برخالف  کردن  عم   از  عمنتاً  فرد  خانوادگی  بافت
   کنن:می سکوت آنان خشونت  یا مخالفت با مواجهه  هنگام در

 کده  دادمدی  تذکر  و  تگفمی  مونبه  مادرم  بودم،  که  هم  دبیرستان  و  راهنمایی  دوران  در  من
 مطمئنداً گن.مدی شدما بده چی ببینین باشین.  داشته  شنویحرف  برادرانتون  و  پنر  از  کنین  سعی
    دار(.خانه ابتنایی، ساله،31) خواننمی  رو شما  بن  اونها
 و  اسدت  شدنه  مشداهنه  زندان  خدانوادگی  و  خصوصدی  حوزۀ  در  اخص  طوربه  سکوت  از  نو   این      
 حدوزۀ بده زنان داشتن تعل  فهم با دینی سنتی/ گفتمان در باالخص جامعه، طرف از باور  این  از  حمایت
 جنسدیتی پدذیریجامعه  بدرعالوه  فضدا،  ایدن  در  کدردن  سداکت  هایمکانیسدم  آمی د.میدرهم  خصوصی
 کتد   صدورتبه  مسدتقیم  خشونت  است.  مستقیم  غیر  و  مستقیم  خانگی  خشونت  از  استفاده  هژمونی ،

   شود.می اعمال  گرفتننادینه و هاخواسته به توجه  عنم کردن، تحقیر  با ستقیمم غیر خشونت و زدن
 خوشدم  اصدالً  من  بیفته.  سرت  از  روسری  نباین  گفتنمی  و  بودن  حساس  خیلی  برادرم  و  پنر
 مدن کده  کنین  سر  روسری  گفتمی  مادرم  گرفتم...  یاد  تا  زدن  کتکم  خیلی  روسری...  از  اومننمی
 رد رو  چهدارم  کدالس  بشدن.  عصدبانی  من  از  شما  خاطربه  کمتر  تا  نرم؛  لسؤا  زیر  شماها  خاطربه

 خصوصی(. بخش  شاغ  حقو ، کارشناس  ساله،۲9) کنم[ سر روسری  ]که گرفتم  یاد  بعن  کردم

 
1. Hegemonic / passive silence  
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  ازسوی   و   منتق   افراد  به  بوده،   سازگار  جامعه  در  موجود  هایکلیشه   و   جنسیتی  نظم  با  مکانیسم   این
 را   خانواده   مردان  طرف  از  شنه اعمال  رفتار   این  هنوز  ها، سال  گذر  با  فرد  رو این  از  شود.می  پذیرفته  آنها
 نیست:  مواف  آن با اکنون اگرچه کنن، می تفسیر دلسوزی عنوانبه

 با  خب  و  برم  بودم،  شنه  قبول  که  رو  ایرشته  که  نناد  اجازه  برادرم  مسافت،  دلی به  اول  سال
 خطدرات  خاطربده  شداین  دلسدوزه.  و  بدرادره  ،نگفدتم  چید ی  خواست،می  دلم  خیلی  اینکه  وجود
 سدالمتی بدرای  خطراتدی  و  اسدت  ضدعیفه  خواهرم  خب،  که  گفته  رو  این  جاده  اون  در  وآمنرفت

 بدنه.  دسدتش  کدار  و  بشده  مد احم  راهدش  سدر  و  بگیره  رو  جلوش  یکی  مثالً  میاد.  پیش  خودش
 حقو ، کارشناس ه،سال۲9) بود هم دلی  همینبه فق  و  بود  حساس  خیلی  لحا   این  از  داداشم
 خصوصی(.  بخش  شاغ 

 هایتصدمیم و شدرای  توجیده  بده  را  افدراد  موجدود،  نظدم  و  خانواده  کیان  حفظ  رسنمی  نظربه      
 مناسدبات  مشروعیت  تثبیت  سبب  کردن  توجیه  این  دهن.می  سو    خود  برای  دیگران  طرف  از  اتخاذشنه
 بیدان گوندهاین سدنتی دیندی/ چدارچوبی در سدکوت ترجیح و  گفتن  سخن  در  ناتوانی  و  شودمی  موجود
 شود:می

 )بدا تصمیم. ی  کنی؟می باور تصمیم. ی   حتی  بگیرم.  خودم  برای  تصمیم  ی   تونستمنمی
 دلدم وقدتهیچ مدن رسدینم.می خونده وظدای  به  باین  نناشتم...  حقی  هیچ  دهن(می  ادامه  گریه
 پاسدخ شدما درخواسدت بده هدم آلنا بگم.  رو  چی ها  این  و  کنم  اعتراض  برادرم  خاطربه  اویننمی
 و  دیگدره  دنیدای  بدر  اص   دنیاست؟  این  فق   مگه  ن دم.  حرفی  و  نیاوردم  هرگ   روشون  به  دادم...
 کارآموز(. سیک ،  ساله،39) مداده انجام خودم برادر خاطربه رو  کار این  من
 شدرای   و  خود  در  یبازبین  و  زنان  وضعیت  از  فهم  تغییر  سکوت،  از  نو   این  در  توجه  جالب  نکتۀ      
 کده  گوندههمان  اسدت.  خانواده،  اقتصادی  شرای   تغییر  باالخص  شرای ،  تغییر  تأثیر  تحت  خود،  شخصی
 Connell) شدنه« پذیرفتده حاضدر حال در »استراتژی کنن،می تأکین آن بر هژمونی  مردانگی  در  کون 
 خدود دوبدارۀ تثبیدت رایبد را جنینی استراتژی و شود کشینه  چالش  به  است  ممکن  بعنها  (77  :2005
 تواندنمی برگدردد، عقببده  اشکندونی  شدناخت  بدا  اگدر  کده  اسدت  معتقدن  اکنون  فرد  همین  کنن.  خل 

 روی  گدیمی  هرچدی  ندناره،  اشدکالی  گفتممی  گشتم،برمی  زمان  اون  به  اآلن  »اگه  بگوین:  را  اشخواسته
 کدار ایدن قطعاً بودم، موقعیت اون در اآلنم مغ  و تفکر با اآلن اگه دارم. رو خودم خواستۀ من اما  چشمم،

 کارآموز(. سیک ،  ساله،39)  کردم«می رو
 پدذیریجامعه و خانواده تأثیر و اهمیت دهننۀنشان  سکوت  از  نو   این  در  شنهداده  هایپاسخ  بررسی
 از پرسدش بده پاسدخ در حقدو   رشدتۀ در کارشدناس  فرد  طرف،  ی   از  است.  افراد  برای  اولیه  جنسیتی
 او« از دفدا  و دیگدران توسد  همسدر به توهین برابر در  سکوت  »عنم  به  خشونت  دربرابر  سکوت  تجربۀ
 کندنمی  بیدان  سپس  و  است«  شوهر  هم  و  زن  هم  وظیفۀ  خانواده  حریم  از  »دفا   کنن:می  عنوان  و  اشاره
 کتد  بده چندنبار مصداحبه طدی در  کدهدرحالی  اسدت«،  خشونت  از  من  تجربۀ  تنها  این  خنا  »شکر  که
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 خدانوادگی حدریم در که شنه درونی  مسئله  این  رسنمی  نظربه  کنن.می  اشاره  برادرانش  دست  از  خوردن
 نبایدن دیگدران کده اسدت خدانوادگی حدریم از خدارج در اما  هستنن،  خشونت  کاربردنبه  به  مجاز  مردان
 تجربدۀ  از  مدن  پرسدش  برابدر  در  فدرد  همدین  سکوت  دیگر،  طرف  از  کننن.  درازتر  گلیمشان  از  را  پایشان
 پشدت فرهند  و معدانی با وی رسنمی نظربه زیرا  است؛  معنادار  خشونت،  دربرابر  سکوت  عنم  یا  سکوت
 و  منرسده-  آموزشدی  نظدام  ساختار  کمرن   تأثیر  که  دیگری  نکتۀ  ننارد.  چننانی  آشنایی  هااصطالح  این

 زنانده جسدمی طبیعی هایپنینه و  بنن  از  شرم  با  سکوت  شنن  همراه  دهن،می  نشان  فرد  بر  را  -دانشگاه
 یدا و خدانواده  در  قدنرت  نامتقدارن  مناسبات  دهننۀنشان  آنکه  از  بیشتر  بوده،  فراگیرتر  ایپنینه  که  است
 تدابو نمایدانگر کدرده، رشدن آن درون فدرد که  باشن  ایخانوادگی  ساختار  بودن  دینی  غیر  و  دینی  سنتی،
 در آمدوزش تدرکلی نهداد در چده و  خدانواده  نهاد  درون  در  چه_  موارد  این  آموزش  عنم  درنتیجه  و  بودن
 تفکر مقابله، قنرت زن است، نوجوانی مرحلۀ  به  ورود  با  هم مان  ایمسئله  چون  همچنین،  است.  _جامعه
  ننارد ابتنا در را آن با دررابطه  بازاننیشی و  متفاوت

 چدون آمدن،می پیش کسی برای وقتی و  شننمی  صحبت  مسائ   جور  این  از  خانواده  در  واقعاً
 و  کندی...  پنهدان  رو  بننت  تغییرات  داشتی  دوست  بود.  همراه  شرم  نوعی  با  شن،نمی  داده  آموزش
 مدن  نناشدت،  وجدود  زمینه  این  در  آموزشی  هیچ  هم  منرسه  در  کردم.می  پنهان  هم  من  معموالً
 وارد هاشدونبحث در خیلدی و کدردممی سدکوت هدم دوسدتانم میدان در و هم منرسه در  حتی
      شاغ (.  ناسی،کارش  ساله،39)  شنمنمی
 بدا که چنین این مواردی در اجتماعی کنترل  اب ارهای  عنوانبه  آبرو  اهمیت  و  مردم  قضاوت  بر  تأکین
 بدا  رابطده  در  احساساتشدان  بیدان  بدرای  را  زندان  است،  آمیختهرهمد  زن  به  نگاه  نو   و  اجتماعی  تابوهای
 حتدی آن در کده اجتمداعی ایمسئله خوانن؛فرامی سکوت به را آنان  و  کننمی  محنود  نی   مخال   جنس
 خدانوادگی« »آبدروی و خدود« »آبدروی کنننۀترلکن مفهوم  با  و  است  دینی  مفاهیم  از  بیشتر  سنت  وزن
 تدا  و  د  کندنمی  سکوت  د  آوردنمی  میانبه  سخنی  خویش  احساسات  از  فرد  که  ایگونهبه  آمی د،میدرهم
 دانن:یم سکوت این  تأثیر تحت را اشزننگی نی   بعن  هاسال

 از  ]پسدر[  اون  پدیش  کده  کشدینممی  خجالت  خیلی  داشتم.  زیادی  خیلی  شرم  زمان  اون  در
 بفهمدن  اگده  خدودم  فامی   هم  و  اون  پیش  هم  کردممی  فکر  کنم.  صحبت  شبه  نسبت  احساسم
 بده اصدالً بدود، گنداهی کدار که کردمنمی فکر این به حتی بود، مهم برام خیلی این ره.می  آبروم
 کارشناسی،  ساله،3۸)  رهمی  آبروم  که  کردممی  فکر  این  به  فق   کردم،نمی  فکر  ونا  شرعی  جنبۀ
 شاغ (.

 و  عقایدن  تحمید   هنف  با  بلکه  نظر،  ارائۀ  و  معلومات  انتقال  برای  نه  گفتن  سخن  که  فضایی  در       
 مراتبیسلسدله  و  مشورتی  غیر  نادموکراتی ،  را  آن  توانمی  که  فضایی  رود،کارمیبه  زدن«  را  آخر  »حرف
 کده هسدتنن مدردان ایدن شدود،می همدراه  پنرسداالرانه  نظدام  با  وقتی  مشورتی  غیر  فضای  چنین  نامین،

 تبعیدت  و  دهندن  گدوش  بایدن  که  هستنن  کسانی  زنان  و  شود  تلقی  دستورالعم   عنوانبه  باین  سخنانشان
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 یافته پرورش که نی  زنان و شودمی شنینه اقتنار صاحب صنای که داده  نشان  آنان  به  زنان  تجربۀ  کننن.
 خواهدن  دنبدال  به  را  شانسرخوردگی  نشود،  پذیرفته  سخنانشان  کهدرصورتی  هستنن،  گفتمانی  چنین  در

 ارائده تحلید  بگوینن، سخن توانننمی آنها شود.نمی تصنی  اما شود، شنینه صنایشان  شاین  زیرا  داشت؛
 تأییدن  آندان  مانندن  و  رسدنمی  گوش  به  نمردشا  هایردههم  از  ناچی تر  صنایشان  اما  دهنن،  نظر  یا  دهنن
 شونن.می دیگری، زبان از اما خودشان، هایصحبت شنینن و بیشتر  سکوت  به  مجبور  درنتیجه  شود.نمی
 گروه  در  افراد  نظرات  رسنمی  نظربه  دارد.  نمود  عمومی  حوزۀ  در  هم  و  خصوصی  حوزۀ  در  هم  مسئله  این

 درآمدن  دارای  اما  دارد،  سیک   که  زنی  است.  متفاوت  یشخص  درآمن  و  تحصیالت  می ان  به  بسته  متمرک 
  دارد: نظری چنین است، مستق 

 برابدر  در  تدونینمی  کده  شنه  جوری  یه  اما  بگم،  رو  اون  و  برسونم  رو  حرفم  کنممی  سعی  من
 عدادت دلید   همین  به  دونن.می  بهترین  رو  خودشون  فکر  همه  ب نی،  رو  خودت  حرف  کسیهیچ
 شاغ (. سیک ، ساله،35) برسونیم رو نظرمون اندیگر وسیلۀبه  که داریم
 و دارد کمدی تحصدیالت کده فردی  درمقاب   گیرد.می  قرار  هم  همکارش  تأیین  مورد  سخن  این       
   گوین:می  ننارد، مستق   درآمن

 چید ی  شداین  اینکده  خاطربده  زنم.نمدی  حرف  هست  هم  خودمم  ح   کهجایی  وقتهیچ  من
 حرص  و  کنم  حفظ  خودم  سینۀ  در  رو  اون  بذار  کنم؟  صحبت  چرا  پس  نناد؛  گوش  کسی  و  گفتم
 دار(.خانه  ابتنایی، تحصیالت ساله،31) نخورم

 نظدر متمرک ، گروه افراد میان در مستق  درآمن و دانشگاهی تحصیالت با فرد تنها و  ترجوان  فرد  اما
   دارد: دیگری

 دلدت نبایدن نشده. بیدان و بمونه دلم  توی  ذارمنمی  شنه،  هرجوری  زنم.می  رو  دلم  حرف  من
 بدا نده حداال بهتدره. ب ندی، رو حرفت گرمه تنور تا کنی.می ضرر خودت چون بسوزه، کسی  برای
   شاغ (.  کارشناسی، ساله،۲9) گیریمعرکه  و دعوا
 )خدانوادۀ خدانوادگی حدوزۀ از  غیدر  دیگدران،  و  اغیدار  دربرابر  گفتن  سخن  نی   فرد  این  منظور  اگرچه
  است.  نسبی(
 

 1تدافعی  هژمونیک/ سکوت .2
 هژمونید   نظدم  بدا  خدویش  روابد   و  خدود  بدودن  زن  از  فدرد  تفسیر  و  فهم  سکوت،  از  سنخ  این  در

 یدا  و  شدنهشناخته  تدرس  دارد،بدازمی  گفدتن  سدخن  از  را  وی  آنچده  امدا  است،  سازگار  موجود  جنسیتی
 ایدن ندن.کمی احسداس خدود گفتن سخن عواقب و خشونت با  شنن  مواجه  از  فرد  که  است  ایناشناخته

 
1. Hegemonic /defensive silence  
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 روابد   در  قدنرت  از  سوءاستفاده  یا  موجود  نابرابری  به  آگاهی  و  فرد  دانستن  مح   دلی به  ترس  احساس
 خدود کرده، موافقت خوانننفرامی  خشونت  دربرابر  سکوت  به  را  زنان  که  هنجارهایی  با  وی  زیراکه  نیست؛
   ود.شمی داشته روا آنها به نسبت  که  داننمی خشونتی در اصلی  عام  را زنان

 کده  کنده  کداری  بایدن  هدم  دختدر  اما  هستن،  برادرهاش  دختر  ی   پشتوانۀ  اولین  من  نظربه
 کداری  شدن  کشته  سنننج  در  پیش  شب  چنن  که  دختری  اون  اگه  زن.  هم  باشه  مرد  هم  خودش
 گفدت،نمی ضدعیفه زندان به هم جامعه  وقتهیچ  نشه،  کشته  ناموسی  شرای   خاطربه  که  کردمی
 بقیدۀ قطعاً بذاری، سبنی توی رو گننینه  سیب  ی   اگه  چنانه.  و  چنینه  زن  گفتننمی  وقتهیچ
 شاغ (.  کارشناسی، ساله،3۲) کنهمی خراب  هم رو  هاسیب

 مداجرا  مقصدر  زندان  چندانآن  امدا  شدود،می  گفتده  سخن  ترراحت  دیگران  تجربۀ  از  مورد  این  در     
 و  مدردم«  نظدر  و  »حدرف  از  ستدر  گویندن.می  سدخن  سدختیبه  هم  خودشان  تجربۀ  از  حتی  که  هستنن
 مقصدر  که  مشترکی  فرهن   در  خوردن  ناهنجار«  »زن  و  بن«  »زن  ان ِ  با  مقابله  برای  و  خوردن  برچسب

 شود:می محسوب پرانمتل  متجاوز دربرابر سکوت برای دیگری  عام  است، وی  رفتار و  پوشش و زن
 هاهمسایه  فردا  بنم،  جوابی  ناآل  اگه  گفتم  ننادم.  جوابی  هیچ  من  اومنه...  پیش  برام  بارها  من
 هدم دیگده نفدر چندن از مدن داد...نمدی  جدواب  واال  خودشده،  طدرف  از  مشک   حتماً  این  گنمی

 سدداله،۲9) نکندده کوچدد  اوبدداش و اراذل ایددن بددرای رو خددودش بهتددره آدم گفددتن مپرسددینه
 .شاغ (  کارشناسی،

 داد، جدوابی نبایدن مدن نظربده  میداد،  پدیش  »خیلدی  کنن:می  بیان  گونهاین  دیگری  فرد  را  گفته  این
  دار(.خانه سیک ، ساله،۲۰) نیستن«  ما شأنهم که فهمنمی خودشون طوریاین

 با  و  است  اجتماعی  کنترل  فرایننهای  تأثیر  تحت  و  پیشگیرانه  نی   فضا  این  در  کردن  ساکت  مکانیسم
 مفداهیمی از من لت و  وسنام  آبرو،  مفاهیم  دهن.می  رخ  جنسیتی  پذیریجامعه  و  شنن  درونی  از  استفاده
 کدردن«نمی  خیاندت  دیگدران  نداموس  بده  داشتن،  ناموس  اونها  »اگه  شونن:می  تکرار  کراتبه  که  هستنن

 از  گونهاین  بودن  فراوان  و  فراگیر  بر  افراد  بیشتر  اینکه  وجود  با  شرای   این  در  کارآموز(.  سیک ،  ساله،39)
 پیامدن  و کنننمی تأکین د بگذارنن آن بر خشونت منا آنکه بنون  د  خود  جامعۀ  بیرونی  فضای  در  خشونت

 .دهندنمی ترجیح را آن  دربرابر  سکوت  است،  بوده  برایشان  محی   در  ناامنی  احساس  بودن  همیشگی  آن
 کنتدرل  عنم  موجب  خاطی  فرد  مجازات  عنم  یا  و  ح   راه  نبود  درنتیجه  و  اجباری  سکوت  انتخاب  همین

 شود.می خشونت از  نو  این بر
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  1تعاملی  / هژمونیک تسکو .۳
 هدنف  بدا  خدود،  هایخواسدته  از  گذشتن  و  محی   با  کنارآمنن  با  درواقع  فرد  سکوت  از  سنخ  این  در
 سدکوت  درنهایت  شنه،  قنمپیش  دعوا  و  تنش  اتمام  برای  قنرت،  نامتقارن  شرای   در  متقاب   کنش  حفظ
 بدر  تأکیدن  سنخ،  این  متمای کنننۀ  نکتۀ  شود.می  دینه  زوجین  رواب   در  اکثراً  سکوت  از  نو   این  کنن.می

 از  پیدروی  بیشدتر  بلکده  نیست،  آگاهانه  و  انتقادی  تفکری  حاوی  سکوت  این  است.  تعام   و  زننگی  حفظ
 قرار  زنان  دسترس  در  مردانه  دیگری  با  تعام   بردنپیش  و  حفظ  برای  جامعه  که  است  ایپذیرفته  ح راه
 زنان از بیش مردان مردانه، و زنانه مختل  هایعجم در که دهننمی نشان تحقیقات از برخی است. داده

 .West & (Zimmerman (1975 گیرندنمی دسدتبه را وگوگفدت فضدای کنتدرل و کنندنمی صدحبت
 خداص، موقعیدت در صدحبت نکردن یا کردن انتخاب در مثال طوربه  تعاملی  الگوهای  چنین  به  پایبننی
 در  کده  فدردی  مدثالً  دهندن.می  نشدان  را  دخدو  مختلد   افدراد  بدا  صدحبت  تنظیم  و  کردن  صحبت  نحوۀ

 اشدتغال  و  آزادانه  هایگیریتصمیم  تجربۀ  و  شنه  ب رگ  طلبسلطه  کمتر  و  گیرسه   پنری  با  ایخانواده
 جنسدیتی  هژمونید   خصوصدیات  تدأثیر  تحدت  هدم  باز  داراست،  را  متأهلی  زننگی  به  شنن  وارد  از  قب 

 بهتره«  باشه  قنرتمننتر  کمی  مرد  و  باشه  بیشتر  شتشگذ  باین  »زن  نظیر  هاییکلیشه  با  زنان،  به  منسوب
 بدا گداهی امدا کندن، بیدان را اشخواسدته کوشنمی فرد این  شود.می  اجتماعی  شاغ (  سیک ،  ساله،35)

 سخنان  اوست،  نظر  منّ  آنچه  بیان  رایب  مرد  ی   از  درخواست  با  گاهی  و  کنایه  با  گاهی  شوخی،  به  توس 
   دهن:می انتقال را خود

  نباین  خودم  است،  سخت  خودش  زننگی   شن...   سازگار  شرای   با  باین   دیگه   اما  سخته
   کنم. ترشسخت 

  است: گفتن سخن از  ارزشمننتر همسر با دررابطه باالخص  تعام  حفظ نی  مواردی در و
 پدایین رو همسدرم شدأن و نگفدتم کسدی بده  رو  هاگالیه  این  و  رو  هاحرف  این  وقتهیچ  من
 خوشدحال رو مدن ایدن و هسدتن مپدنری خوندوادۀ که کردم رو خنا شکر یشههم من  نیاوردم...

 شاغ (. سیک ، ساله،35) کنهمی آسون برام  رو  هاسختی این و  کنهمی
 کردزبدان کودکدان بدر -فارسی- رسمی زبان فرهنگی هژمونی دلی به که سکوت از دیگری نو       
 شدود،می  آموزشی  محی   در  باالخص  آنان  هاینشک  و  تعام   دربرابر  مانعی  و  شودمی  تحمی   تاحنودی

 در  کدرده،  بیدان  کارسدتاتیس  آنچده  براساس  اگرچه  که  سکوت  از  ایتجربه  نامین.  ۲زبانی  سکوت  توانمی
 سکوت  سازیعادی  یا  و  دادن  مشروعیت  موجب  تواننمی  ننارد،  ارتباطی  زنان  سکوت  انوا   دیگر  به  ظاهر
 امتیازی  عنوانبه  را  کوچ   شهر  ی   فضای  در  بودن  ایشوننهحبهمصا  شود.  نی   دیگر  هایحوزه  در  زنان

 
1. Hegemonic /interactive silence  
2. language silence  
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 میان فراوانی مشترک نانوشتۀ موارد  و  بگوین  سخن  توانستهمی  ترراحت  زیرا  کنن؛می  عنوان  خودش  برای
 و  مشدترک  گفتمدانی  در  میانشدان  تعام   که  داشته  وجود  منرسه  در  معلمانشان  و  آموزاندانش  دیگر  او،
 و  خدوردهبرمی  مشدک   به  فارسی  زبان  از  استفاده  در  این  وجود  با  است.  دادهمی  رخ  دوهر  برای  فهم  قاب 

  است:  شنهمی سکوت به مجبور
 خجالدت پرسینم،می فارسی به بایستمی چون اما اومن،می پیش برام سؤالی بارها  میاد  یادم

 ملهجده  یدا  بگم  باهاشت  رو  ایکلمه  اگه  گفتممی  خودم  با  بپرسم.  و  کنم  بلنن  رو  دستم  کشینممی
 بعدن و بد نن زند  شنممی  منتظر  یا  گذشتممی  سؤال  اون  خیر  از  دیگه  خننن،می  مبه  باشه،  بن
 کدنم سدوال فارسدی بده نبدود الزم دیگده موقدع اون چدون بپرسم. معلم از خصوصی طوربه  برم
 وقت(.پاره  شاغ   کارشناسی،  ساله،3۲)
  

 1استراتژيک   سكوت
 جهدت  در  سدکوت  ۀآگاهاند  تاحدنودی  انتخداب  معنایبده  پدژوهش  این  در  سکوت  بودن  استراتژی 

 نگداه  داشدتن  تواندایی  و  عملدی  کدنش  هدایزیان  و  سودها  ارزیابی  با  همراه  فردی  ایخواسته  به  رسینن
 کلمدۀ کاربردنبده انن.شدنه پذیرفتده جامعده  در  کده  اسدت  جنسدیتی  هداینظم  و  مناسدبات  به  انتقادی

 کدامالً خدود، زندنگی عملدی ای شدر در هاانسان کنش که است نکته نای بر تأکین  خاطربه  »تاحنودی«
 و  گیدردنمی  صدورت  سدلطه  مناسبات  تغییر  هنف  با  همیشه  آنان  هایکنش  و  نیست  ناآگاهانه  یا  آگاهانه
 برای گوناگونی هایاستراتژی زنان شن. نخواهن مناسبات  این  در  تغییر  موجب  همیشه  هاکنش  این  پیامن
 و برندنکارمیبه آن کشدینن چدالش بده یدا شدنهنهادینه ساختارهای با  خویش  ردنک  هماهن   و  تطاب 
 چنین  در  شمارآین.به  مختل   هایموقعیت  در  آگاهانه  تاحنودی  رفتاریِ  استراتژی  نوعی  تواننمی  سکوت
 بده  سدکوت  از  ندو   این  گفت.  سخن  قنرت  دربرابر  مقاومت  یا  زنان  سوژگی  از  توانمی  که  است  شرایطی
 سکوت و تنافعی استراتژی / سکوت فعاالنه، استراتژی / سکوت انفعالی، استراتژی /  سکوت  خ:سن  چهار

  است.  شنه تقسیم تعاملی استراتژی /
 

 ۲انفعالی  استراتژیک/ سکوت ـ1
 عاملیدت سوژگی، معنای سکوت بودن ارادی صرفبه اما باشن، آگاهانه و ارادی کامالً تواننمی  سکوت

 زیراکده  شدود؛می  ن دی   هژمونی   سکوت  به  بسیار  انفعالی  استراتژی /  سکوت  ارد.دربرنن  را  مقاومت  یا
 تفداوت ایدن بدا اسدت. قنرت به دادن مشروعیت و جنسیتی نابرابر ساختار بازتولین هردو  پیامن  درنهایت

 
1. Strategic silence  
2. Strategic /passive silence  
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 صدرفاً و خدویش زیردسدتی موقعیت نناشتن قبول وجود با و آگاهانه زنان سکوت، نو  این در  که  ظری 
 عمد  یدا و خدویش متفاوت نظر ابراز درجهت کاری عم   در  کرده،  سکوت  خود  منافع  به  دستیابی  برای

 دارای  دیگران  آنچه  به  خود  ساختن  شبیه  و  قنرت  با  همنستی  با  درنتیجه  و  دهنننمی  انجام  آن  براساس
 یدا و کنندنمی حفدظ را خدویش مندافع کاسته، احتمالی هایه ینه از خواهنن،می باالتر  من لت  و  قنرت
 دیدن.  تدوانمی  عمدومی  حوزۀ  در  اخص  طوربه  را  هاسکوت  از  گونهاین  بخشنن.می  ارتقا  را  خویش  جایگاه
 در را خددویش آگاهاندۀ هایسددکوت تجربدۀ کراتبده شددوننهمصاحبه زندان کده اسددت محیطدی منرسده
   کننن.می بیان  متفاوت  هایموقعیت

 کده  کردندنمی  تأکین  والنینم  که  ودننب  جنا  کامالً  محی   دو  خونه  و  منرسه  محی   من  برای
 کدرد.  تأیین  باین  فق   گفت؛  منرسه  در  رو  انتقادات  بعضی  مث   شه،می  بیان  خونه  در  اونچه  نباین
 بدودم سرودی گروه در منرسه  در  که  هست  یادم  حتی  یا  نبود  واضح  برام  دلیلش  ابتنایی  سن  در
 دزدکدی کشدینم،می خجالدت خونم.ب بلنن صنای با خونه در نباین رو سرود متن دونستممی که

 سداله،۲۷)  کدنم  نگداه  اونهدا  بده  متفداوت  دنیدای  دو  مثد   که  گرفتم  یاد  کمکم  کردم.می  تمرین
 وقت(.پاره  شاغ  ارشن،  کارشناسی

 
 بدا  کده  گیرندنمی  یاد  افراد  کنن،می  تحمی   فرد  به  را  بیشتری  هایه ینه  گفتن  سخن  که  فضایی  در
 بدرای  بداالخص  و  تره ینهکم  راهی  رسنمی  نظربه  که  سکوتی  یابنن.  اطارتب  هم  با  خویش  معنادار  سکوت
 محدی  در نمونده عنوانبده است. همراه رسمی غیر و رسمی هایمحی  در شنن تأیین  و  تشوی   با  زنان

 نظدام  تشدوی   مدورد  بهتدر  انضدباطی  نمدرات  اخدذ  با  درسخوان«  و  »ساکت  آموزاندانش  منرسه  رسمی
 کننن:  ردّوبنل سکوت  با  دارنن،  هم انتقادی اگر  که آموزننمی  و  گیرننمی قرار آموزشی

 لبخندنی  مدا  بده  رو  تاریخ،  مث   چی ها  بعضی  دادن  درس  وقت  در  بود،  خودمون  از  معلم  اگه
 چده نگاه و کوچ  لبخنن اون دونستیممی همه  دادیم.می  رو  پاسخش  لبخننی  با  هم  ما  و  زدمی

   وقت(.پاره  شاغ   کارشناسی،  ساله،3۲)  افتادمی  فا  ات دبیرستان در بیشتر این داره.  معنایی
 پداداش  آنهدا  بده  و  بدوده  تشدوی   مورد  سکوت  زنان،  برای  رسمی  غیر  هایمحی   و  خانه  در  هم مان
   گیرد:می تعل  نی   اجتماعی

 محبت من به  بیشتر  داشتنن،  دوست  رو  من  بیشتر  کردم،می  گذشت  وقتی  خودم  خونوادۀ  در
 جدافالن  در  مدثالً  یدا  نگفتدی  چی ی  تو  و  دادیم  انجام  رو  اشتباه  اون  ما  که  گفتننمی  و  کردننمی

 .معلم(  کارشناسی، ساله،3۸) داشتی رو برخورد  این تو که بود خوب خیلی
 است  الزم  نکته  این  به  توجه  است.  منرسه  به  شبیه  نی   رسمی  و  اداری  محی   در  سکوت  تجربۀ      

 شدنننهادینه یابن.دسدت مندافعش بده تواندنمی خدود سدکوت  بدا  که  گیردمی  یاد  ابتنا  همان  از  فرد  که
 در و ابتدنا همان از است، مخال  آنها با فرد که چی هایی آن  یا  و  اختالف  مورد  مسائ   به  پاسخ  چگونگی
 رسدمی هدایمحی  در  و  یادگرفتده  آموزشدی  نظدام  در  سپس  پذیری،جامعه  فرایننهای  طی  در  خانواده،
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 اقتصدادی مذهبی، سیاسی، ساختارهای از  تقاطعی  در  زنان  فضا،  دو  این  در  ود.شمی  گرفته  پی  نی   اداری
  بیننن.می همراه خود سکوت  با را خود  منافع  و م ایا  اجتماعی،  و

 که  من  کرد؟  سکوت  نباین  چرا  که  فهممنمی  اصالً  کنی،  سکوت  مجبوری  هاوقت  بعضی  ببین
 ندنارم.  محی   این  در  ایدغنغه  هیچ  ادی،اقتص  درآمن  برای  اداری  روتین  کارهای  دادن  انجام  ج 

 مدافو   هسدت. که همینه شه.نمی درست  چی ی  هم  من  زدن  حرف  با  ننارم.  هم  دردسر  حوصلۀ
 کارمنن(. ارشن،  کارشناسی  ساله،3۸) هستی هم ترموف  تو جوریاین   و  خوادمی  تأیین

 تکمی   را  همنیگر  گوناگون  هایحوزه  در  زنان  سکوت  کنننۀتشوی   هایمکانیسم  رسنمی  نظربه     
 معددانی و گ یندنبرمی را شدنهتعیینازقب  هدایراه امتیداز و نفدع و سدتم از تقداطعی در فدرد کنندن.می

 این پیامن اما دهن،می قرار گوناگون هایحوزه در  خود  عم   مبنای  ساخته،  معنادار  و  درونی  را  هژمونی 
 خصوصدی، حدوزۀ در بداالخص آندان اقتصدادی اللاسدتق و زندان شغلی موقعیت بر  تأثیر  دلی به  سکوت
 ایجداد  اخدتالل  پیشین  معانی  دوبارۀ  ساخت  در  و  شودنمی  هژمونی   مناسبات  بازتولین  به  منجر  همیشه

 و کندنمی تنظدیم گوندهاین را خدود رفتدار کده اسدت منفعدت کسب  دلی به  فرد  آنکه  باالخص  کنن،می
 عنوانبده  کندن.می  بدازبینی  خود  رفتار  و  کنش  معانی  رد  فرد  شود،  مواجه  مشک   با  منفعت  این  کهجایی
  داشت:  خواهن وجود رویکرد در تغییر امکان نیست،  قبلی  معانی و هاتشوی  دارای سکوت  وقتی نمونه

 بدا  داره  رفتارش  روزروزبه  و  کنهمی  سوءاستفاده  من  سکوت  از  داره  شوهرم  اینجا  دینممی  اما
 رو پاسدخش تدونمنمی که کردمی  فکر  کرد.می  برداشت  نب  من  کردن  گذشت  از  شه.می  بنتر  من

 سداله،3۸) کدردم مقاومدت دربرابدرش دیگده کنده،می سوءاسدتفاده من از که  دینم  وقتی  بنهم،
   معلم(.  کارشناسی،

 جامعده  امتیازات  و  هاپاداش  و  آیننمی  وجودبه  بازبینی  امکان  این  وقتهیچ  گاهی  برخی  برای  اگرچه
 وجدود  با  فرد  هم  و  شودنمی  فراهم  رفتار  تغییر  و  مقاومت  برای  زمینه  هم  که  است  زیاد  قنرآن  سکوت  به

   دهن. ادامه را تره ینهکم راه که  گ یننبرمی دیگر، آلترناتیو  هایراه بر  آگاهی
 

 1فعاالنه استراتژیک/ سکوت ـ2
 ممکدن فدرد هک است اجباری غیر یا اجباری آگاهانه، سکوت آن فعاالنه استراتژی   سکوت  از  منظور

 آن آیننه در موضع اتخاذ و  صحبت  برای  خود  بیشتر  کردن  آماده  یا  تنش  و  جنال  از  پرهی   هنف  با  است
 کده جدایی در نیسدت. قدنرت منفعالندۀ  پدذیرش  و  نداتوانی  از  نمادی  خود  خودی  به  سکوت  برگ ینن.  را

 رشدن را آن و بیندنمی خدود در را قدنرت دربرابدر مقاومدت هایپتانسی  فرد و  است  استراتژی   سکوت
   کرد.  مشاهنه را سوژگی و  مقاومت از  درجاتی توانمی  کنن،می  دنبال خطرترکم هایراه از  یا  و  دهنمی

 
1. Strategic / Active silence  
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 و ننارنن را منیریت و رهبری برای الزم  هایظرفیت  و  توانایی  زنان  جنسیتی،  قالبی  تصورات  براساس
 خدانواده  درون  و  کودکدان  از  مراقبدت  حدوزۀ  در  تنهدا  «1مادروار  »رهبری  نوعی  با  توانننمی  آنها  درمقاب 
 را  آندان  هدایموفقیت  بسته،  عمومی  عرصۀ  در  زنان  شغلی  ارتقای  بر  را  راه  ایکلیشه  چنین  باشنن.  موف 
 عرصدۀ در کده مدنیری زندان از کردن پیروی مبنا همین بر .Ansari) 2014: 18) دهنمی جلوه کوچ 
 هدم و آندان خود برای هم زنان  اشتباهات  درمقاب   و  است  ترسخت  افراد  برای  کننن،می  منیریت  عمومی
 ممکدن  کده  برابدر  مدوقعیتی  در  دلید   همین  به  شود.می  قضاوت  ترسختگیرانه  دینگاهی  با  دیگران  برای
 نیستنن، مطمئن  کام   طوربه  خویش  نظر  و  رای  از  کهوقتی  تا  زنان  کننن،  نظر  ابراز  راحتیبه  مردان  است
 شود:می  داده نشان  فرد این برای شغلی ارتقای تجربۀ در مسئله این  ن.کنن سکوت  دهننمی ترجیح

 نناشدتن  عدادت  برسده،  ُپسدت  ایدن  بده  زندی  نننیدنه  حاال  تا  انگار  کردنمی  برخورد  جوری
 و کارهدا در هدم مدن شدن باعدث همدین بدود، شدنه عجیدب رفتارهاشدون باشه.  زنی  مافوقشون
 هاشبررسدی  نتیجۀ  سریع  )مرد(  همکارم  اگه  نم.ک  اشتباه  نکنه  که  شم  محتاط  خیلی  هامتصمیم

 البته  ب نم.  حرف  بعن  و  ببینم  رو  جوانب  تمام  و  کنم  سکوت  دادممی  ترجیح  من  کرد،می  اعالم  رو
 کارمنن(. ارشن،  کارشناسی  ساله،4۰) اومنممی بیرون جلسه از راضی  درنهایت

 دارد،  وجدود  مدناوم  طوربده  مرهروز  زننگی  هایکنش  و  تجربه  در  بازنگری  سکوت  تجربۀ  نو   این  در
 سدکوت  موجدب  که  ایجامعه  در  کلی  شرای   و  هایشکنش  دیگران،  خود،  به  نسبت  انتقادی  دینگاه  فرد
 عمدومی  حدوزۀ  بده  زندان  بدا  دررابطه  خصوصی  حوزۀ  در  قنرت  نامتقارن  مناسبات  یابن.می  انن،گشته  وی

 بدا  فدرد  ذید   نموندۀ  در  دهن.قرارمی  تأثیر  تحت  را  زنان  هایکنش  و  جایگاه  از  انتظارات  و  یابنمی  امتناد
 و  خدود  دادن  نشدان  بدرای  اسدت  ممکن  کهتاجایی  اداری،  فضای  بر  حاکم  غیررسمی  هنجارهای  از  انتقاد

 کنن.می  تالش  باورهایش
 ایدن  کده  نناشتم  رو  انتظارش  چون  کنم،  سکوت  و  کنم  سازگار  تاحنی  رو  خودم  کردم  سعی

 باشدن...  گو  چشم  و  بله  فق   زن  همکاران  که  اینه  اونها  ظارانت  بشه.  زده  حرف  من  سر  پشت  همه
 مدوسدتی بد نم، حرف تونستممی که نفر چنن با و کردم حذف  تعامالتم  دایرۀ  از  رو  هاشونخیلی
 بده قدادر اون در کده امدن محفلدی تونستم و شنم متمرک  شنتبه وظایفم بر کردم.  ترعمی   رو

   کارمنن(. دکتری،  ساله،35) بسازم  باشم  تأثیرگذاری و زدن حرف
 عمدومی  حوزۀ  به  متعل   هاسکوت  این  تعناد  بیشترین  تحقی   این  شوننگانمصاحبه  میان  در  اگرچه

 ایدن در  افدراد  مخاطدب  داشدت.  وجدود  هم  خصوصی  حوزۀ  در  فعاالنه  استراتژی /  سکوت  تجربۀ  اما  بود،
 آنهدا بده نسدبت را مثبتی ساساتاح طرف ی  از فرد که هستنن برادرانی و پنران موارد  بیشتر  در  حوزه
 و  شدنین  برخوردهدای  مدانع  کده  ایدوگانده  هسدت.  نی   آنان  حمایت  نیازمنن  دیگر  طرف  از  کرده،  تجربه

 
1. Maternal leadership  
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 در زنان  استنالل  با  شنن  روروبه  »مکانیسم  را  آن  فرد  که  اینمونه  در  شود.می  افراد  مستقیم  هایواکنش
  زیرا: است، کرده سکوت  نامن،می جا«همه

 حدرف منطقت نه و احساساتت با داری تو گفت پنرم که  کردیممی  بحث  آروم  هم  با  داشتیم
 قابد  و بد رگ اتهدام ایدن قدنراون بدودم، منطقی کامالً خودم نظر از اینکه  وجود  با  من  زنی،می

 دلیلم  که  کنم  اثبات  چگونه  دونستمنمی  چون  شنم،  سکوت  به  مجبور  که  بود  همه  برای  پذیرش
 کارشناسدی ساله،۲۷)  بخونم  بارهاین  در  خیلی  بعنها  که  شن  تلنگری  اما  ت،نیس  احساس  از  ناشی
 وقت(.پاره  شغ  ارشن،

   

 1استراتژیک/تدافعی  سکوت ـ۳
 شدنتبه  خدانوادگی  بافدت  در  انفعدالی  هژمونید   سکوت  هماننن  را  سکوت  از  نو   این  زنان  از  برخی
 اجتمداعی سداختار در یدا و نوادهخدا در مدردان خشدونت  بدا  شدنن  مواجده  از  تدرس  دلی به  و  مردساالر

   انن.کرده تجربه رسمی ساختار خشونت با شنن مواجه از ترس دلی به  و نادموکراتی 
 حسداب پنرم از العادهفو   که هستم آدمی من بکشم... نفس نناشتم جرئت پنرم دربرابر  من
 بعضدی  حتدی  ترسدم،می  پدنرم  از  مدن  خنا  از  بعن  عجیبه  ترسم،می  او  از  هم  العادهفو    و  برممی
 کارشناسدی،  سداله،35)  ترسدینم...  خدنا  از  بیشدتر  پنرم  از  عم   در  نعوذباهلل  کنممی  فکر  هاوقت

 خوداشتغالی(.
 آگداه وی اسدت. همدراه بدودن زن از  انتقدادی  و  محورانهسوژه  فهمی  با  فرد  این  برای  سکوت  انتخاب

   انن:نبوده  عادی«  یا و  نی»انسا او  خانوادۀ در  خانوادگی رواب  بر  حاکم  مناسبات که است
  داد.می آزارم  کنن(می  )تأکین سخت بود. سخت برام  بگذرم،  هااین از  ساده تونستمنمی  من

 را مدرد دیگدریِ و خدود اررفتد تغییدر جهت در مقاومت عنم و سکوت آگاهانه  بارهاین  در  وی  اگرچه
 با دیگر طرف از و بیننمی پنر خشونت با شنن مواجه از ناتوان  را  خود  طرف  ی   از  زیرا  کنن،می  انتخاب
 والدنین بده گدذاردن احتدرام و تحم  زننگی، به نگاه نو  در دینی  فکری  چهارچوب  ی   وجود  به  توجه
 و  کنننهسدرکوب  بسیار  هایمکانیسم  با  سکوت  این  خصوصی  حوزۀ  در  شونن،می  محسوب  ارزش  او  برای
 شود.می همراه  کنننهساکت خشن

 عصدبانی هاش،خشدم  امدا  اسدت(،  کدم  نظرمبده  گویدنمی  و  خندندمی)  زده  کدتکم  کم  البته
 در رو پدنرم نناشدتم دوسدت وقدتهیچ بودندن. تحم   قاب   غیر  برام  هاشزدن  فریاد  هاش،شنن
   کنم.  عصبانیش که نرسه حنی اون به کوشینممی همیشه درنتیجه  ببینم،  عصبانیت حالت

   است: پنر حضور در دنکر نظر ابراز و گفتن سخن از ناتوان هم  باز اما

 
1. Strategic / defensive silence  
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 صدحبت  هم  با  دونفری  و  بنشینیم  تونستیممی  روزی  و  دادمی  من  به  مجالی  پنرم  کاش      
 آزاد( شغ   کارشناسی، ساله،3۲)  کنیم
 مجدردی شدرای  و پنری خانۀ به نسبت متأهلی زننگی و  ازدواج  ترجیح  فرد  برای  سکوت  این  پیامن
 نیست. مطلوب  کامالً هم آن اگرچه است،

 مدوارد  بیشدتر  در  کده  اسدت  متجاوز  فرد  کنش  دربرابر  سکوت  سکوت،  نو   این  از  دیگری  نمونۀ      
 و خودشدان از زندان  فهدم  ندو   در  تنافعی،  هژمونی /  سکوت  با  سکوت  از  نو   این  تفاوت  انن.بوده  مردان
 تواندنمی وی فرد، گفتۀبه اگرچه ،نمونه این در است.  داده،  رخ  آنچه  به  نسبت  انتقادی  تفکر  داشتن  توان
 هایتفاوت  اشخانواده  محی   بر  دینی  گفتمان  غلبۀ  وجود  با  توانسته  و  کنن  دفا   خود  ح   از  خانواده  در

 دیدنن،  آزار  بدر  آگداهی  وجود  با  مورد  این  در  اما  کنن،  دفا   آن  از  و  ابراز  دیگران  با  را  اشرفتاری  و  فکری
  است: بوده گفتن سخن از ناتوان

 مدورد خدانوادگی آشدناهای از یکدی طرف از که بود زمانی کردم، سکوت که جاهایی  از  یکی
 ایدن  اما  م،دینه  آزار  که  دونستممی  زیادی  هایسال  تا  بودم...  کودک  من  گرفتم.  قرار  جنسی  آزار
 از کده هربدار و راهیهسربه و خوب پسر من  آزارگر  والنینم  زعمبه  کردم...  مخفی  همه  از  رو  قضیه
 چی ی عصبانیتم دلی  از و کنممی سکوت  اما  شم،می  عصبانی  و  خشمگین  من  شه،می  تعری   او

 و شدهمی چدی بشدکنم، رو سدکوتم اگه  دانمنمی  اما  ننونستم،  مقصر  رو  خودم  وقتهیچ  گم.نمی
 ارشن،  کارشناسی  ساله،۲6)  کنم  صحبت  افتاده  که  اتفاقی  دربارۀ  نخوام  که  شهمی  باعث  ابهام  این

 .وقت(پاره  شاغ 
 کداری زندان، بدرای ویژهبده شدنن، استخنام و رسمی  شغ   یافتن  که  ایران  کنونی  جامعۀ  شرای   در

 گفدتن سدخن ناپذیربازگشت و خشن پیامنهای از ترس دلی به فرد است،  ممکن  غیر  گاه  و  بسیارمشک 
 در  مسدئله  ایدن  همچندین  دهدن.می  ترجیح  را  شنن  مطیع  و  سکوت  بیکاری،  ماننن  قنرت،  می   برخالف
 هدم  زندنان  و  سیاسدی  هدایمجازات  از  و  بیننمی  قنرت  با  مذاکره  از  ناتوان  را  خود  فرد  که  ییهاموقعیت

 نید   دیگدر  هایحوزه  در  که  گونهآن  را  کردن  سکوت  فرد  درنتیجه  شود؛می  بازنمایاننه  ترسن،می  شنتبه
 نید   جامعه  در  زنان  شنن  طرد  با  عمومی  مجازات  از  ترس  کههنگامی  باالخص  دهن،می  ترجیح  فراگرفته،
 باشن. همراه
 

 1تعاملی   استراتژيک/   سكوت
 راهکداری  و  سدرزنش  شدنینن  از  پرهید   برای  باشن.  گ ینن  سکنی  برای  امن  مکانی  تواننمی  سکوت

 جامعدۀ  در  فدردی  هایکنش  و  تعامالت  حفظ  بر  تأکین  رسننظرمیبه  رواب .  شنن  متشنج  از  پرهی   برای

 
1. Strategic / interactive silence  
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 حداکم  مناسدبات  و  جنسدیتی  هایکلیشده  عمدومی،  جارهایهن  با  شنن  همخوان  به  بیشتر  را  فرد  اکنون
 نظم با شنن همراه و جامعه در غالب تنظیمات به گذاردن  احترام  مستل م  تعامالت  این  زیرا  خوانن؛فرامی

 هدنف بدا آگاهانه سکوتی کننن.می تعیین را هنجارها این که است موجودی  قنرت  مناسبات  و  جنسیتی
 کده زندی نمونده عنوانبده پسدنند.نمی را شدرایطی  چنین  فرد  که  مسئله  این  از  آگاهی  با  و  تعام   حفظ
 تواندنمی  اندن،گرفته  فاصدله  هدم  از  بیشتر  افراد  که  کرونا  پاننمی  دلی به  ایجادشنه  شرای   از  پس  اکنون
 تعامالت  دربارۀ  سنش  رفتن  باالتر  با  البته  و  برگ ینن  بیشتری  عم   اختیار  با  را  ن دیکش  افراد  ایمن  حلقۀ
 گوین:می است، داشته بازنگری  گذشته در شخوی

 که  باشه  ایذهنی  تغییر  دلی به  شاین  کننمی  زننگی  ترراحت  هاخونواده  اآلن  گممی  که  این
 اهمیدت کننمدی فکر من هایحرف و من دربارۀ چطور اینکه به کمتر اومنه... وجودبه خودم در
 من  داشت.نمی  اهمیتی  برام  دیگران  نظر  که  داشتم  هم  سالگیبیست  در  رو  فکر  این  کاش  دم.می
 ندرم  با  اینکه  برای  تالش  :شن  شرو   ازدواجم  از  بعن  ولی  نناشتم،  خودم  خونوادۀ  با  رو  مشک   این

 شاغ (.  کارشناسی،  ساله،4۰) باشم داشته  همخوانی جامعه
 از شدنن خسدته شود.می مطرح  آرام  زننگی  ی   انتخاب  عنوانبه  دیگری  فرد  برای  مسئله  همین  اما
 و  تعامد   ایجداد  بدر  تأکیدن  بدا  دردسدربی  زندنگی  ید   تدرجیح  و  اجتمداعی  مسل   هنجارهای  با  مبارزه
 تبدنی   وی  ارزشی  هایاولویت  به  فرد  برای  سن  رفتن  باالتر  و  زمان  گذر  با  که  تنشبی  متقاب   هایکنش
 ید  نیریتمد »اکندون  خدودش:  روایت  به  که  فردی  برای  انت اعی  و  آرمانی  موارد  از  گذشتن  است.  شنه
 زیدرا  شدود.می  محسدوب  خدوب«  حتدی  و  طبیعی  فرایننی  است،  فرزنن  ی   مادر  و  دارد  برعهنه  را  خانه

 شکسدته  وی  نظدر  در  را  انت اعی  مفاهیم  از  بسیاری  قنرت  زمان  طول  در  او  مشاهنات  و  زننگی  تجربیات
 تغییرات  و  میعمو  و  شخصی  تجربیات  و  مشاهنات  در  بازنگری  با  همراه  آگاهی  بازساخت  و  ساخت  است.
 معدانی و تجربده بیروندی واقعیدت و عیندی هایداده میان دیالکتی  برگر آنچه یا فرد آگاهی  در  پیوسته
 شود:می دینه روشنیبه خویش سکوت نو  انتخاب از زن این روایت در  نامن،می  فرد  آگاهی  یا  ذهنی

 این اول بار برای تیوق دینم،می رو قنرتمنن جهان ی   قبالً  شنه.  عوض  جهان  از  تصورم  من
 کدرده فدرار کدوه بده هداای دی شدن، حملده شنگال به که[ بود ]وقتی  شن،  ویران  من  در  ذهنیت
 اون  مردندن...  تشدنگی  از  وی ،بیسدت  قرن  در  و  بود  مشخص  کامالً  مکانش  که  کوهی  در  بودنن...
 کروندا  زا  هدم  خیلدی  مدن  دلی   همین  به  داد.  تغییر  رو  من  ذهن  ساختار  خیلی  شنگال  در  اتفا  

 سداله،35) بکنده کداری هدیچ تونهنمی هم کسیهیچ و فراگرفته رو جهان اینکه نیستم،  متعجب
 .اشتغال( تجربۀ  با دارخانه  کاردانی،
 

 ظاهربده  هایپیشرفت  با  پ شکی  علم  حتی  که  دنیایی  در  باالخص  بیرونی،  امور  بر  کنترل  قنرت  عنم
 ید  از فدرد، ایدن نظربده دیگدر، مشداهنات با همراه بوده، کرونا بیماری کنترل  از  ناتوان  اشکنننهخیره
   شود: تسلیم  مسائ   بعضی دربرابر  باین آن، از ترسینن عین در که کرده مسئله این متوجه را  وی طرف
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 ایدن شداین دانمنمدی کندی، اصرار هاتخواسته بر توانینمی دیگه تو بعن  به  ایمرحله  ی   از
   باشه. شنن ب رگ  رونن از ج ئی

 و »انتخداب زن ید  عنوانبده  حقدوقش  بدر  تأکیدن  هایه ینده  و  هداخطر  ارزیابی  با  دیگر  طرف  از  و
 میان  در  بیشتری  نظر  اشتراک  آن  با  دررابطه  هک  خود  بودن«  »کورد  مسئلۀ  بر  که  بوده  این  وی  گ ینش«
 کنن:  تأکین  ننارد،  هم را  مباحثات و  تعامالت کردنپرتنش  یا نابود ریس  البته و دارد وجود  اطرافیانش

 هم غمش گم؟می چه دونیمی  کرد،  جرّوبحث  اون  دربارۀ  نیست  الزم  اصالً  تره،تنشکم  ببین
 خدودم  حد ّ  در  مُردم،  و  کردم  تصادف  و  زد  فردا  اگه  هستیم.  ذهنی  آرامشی  دنبال  همه  کمتره...
 یداد مدن از پرخاشدگر آدم ی  مث  فردا که  باشم  کرده  متشنج  رو  فضا  قنراین  باشم.  نکرده  ظلم
 ایدن درنتیجده باشم. موجهی انسان همسرم فامی  و  خودم  فامی   میان  در  دارم  دوست  من  بشه.

 برای  را  دیگری  قضایای  اینه...  ترجیحم  کنم.  عم   خودم  ذهنیت  براساس  که  کنمنمی  رو  ریس 
 از  کدالً  البته  شنم...  سرخورده  اونها  در  کمتر  هم  بینم،می  الزم  رو  اونها  هم  که  امکرده  بولن  خودم
 اشتغال(. تجربۀ  با دارخانه  کاردانی، ساله،35) شنم سرخورده جنی  کار
 نیروهدای از فهدم چگدونگی تدأثیر تحدت فدرد، ی  ذهنی باورهای با متفاوت  کنشی  آگاهانۀ  انتخاب
 راهدی انتخداب بده را فدرد درنهایدت جامعده، ایدن  در  هاانسدان  میان  مناسبات  و  رواب   بر  حاکم  اجباری

 در تدنش موجدب آنچده دربرابدر سکوت و هستنن،  نی   او  مهم  دیگرانِ  و  وی  خود  مطلوب  که  تره ینهکم
 و  هژمونید   شدننی  سدوژه  سدکوت  از  ندو   این  در  شنن  ساکت  مکانیسم  دهن.می  سو    شود،می  رواب 
  است. جنسیتی هژمونی   معانی  دوبارۀ تثبیت و سلطه انتخابی چنین احتمالی ناخواستۀ  پیامن
 

 یگیرنتیجه و بحث
 سدکوت  جملده  آن  از  و  زندان  حدوزۀ  در  معنا  فعاالنۀ  ساخت  چگونگی  و  جنسیتی  مفاهیم  درک  برای

 کده ایزمینده کرد. بررسی آن اجتماعی ویژۀ زمینۀ و  بستر  در  را  افراد  هایکنش  و  معانی  باین  کُرد،  زنان
 جریدان  در  و  آنهدا  را  معدانی  ایدن  بلکده  دهدن،نمی  ارائه  زنان  به  را  شنهنهادینه  و  آمادهازپیش  معانی  فق 

 طوربده را آن کنشگران فراینن این طی و  دهننمی  تغییر  یا  و  بازساخته  ساخته،  اجتماعی  رواب   و  زننگی
 و همگدن سداختی جامعده، ید  در موجدود آگاهی  و  معانی  ساختار  کننن.می  معنادار  باز  و  تفسیر  مناوم

  دانست. ممکن و موجود یتروا تنها تواننمی را موجود وضع از روایت ی  و نیست  یکنست
 امدری اجتمداعی، هایپنیدنه دیگدر همانندن نی  کرد زنان سکوت که دادیم  نشان  پژوهش  این  در  ما
 کدردن تلقدی یکنسدت و انگاریسداده  اسدت.  جناگانده  تحلید   و  بررسدی  مستل م  و  ناهمگون  و  پیچینه
 دهننۀنشدان تواندنمی  موجدود  وضدع  تحلید   در  آن  برمبندای  گیرینتیجده  و  موجود  فرهنگی  هایبافت

 است. نهفته نظمی چنین وجود در آن منفعت که  باشن  قنرتی و اینئولوژی
 تدوانمی  سدلطه  تحت  هایگروه  درباب  فریره  نظریۀ  از  استفاده  با  است.  اجتماعی  برساختی  جنسیت

 ۀشدنارزشگذاری  افکدار  و  اعمدال  رفتدار،  از  هایینسدخه  و  جنسدیتی  هایقالب  و  هنجارها  ها،ارزش  گفت
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 پدذیریجامعه  فرایندن  در  شدونن،می  نامیدنه  زنانده  هدایویژگی   و  زندانگی  کده  جامعده  هنجدار  با  مطاب 
 کده  مردانه  زنانه،  قنرت  نامتقارن  مناسبات  وجود  شونن.می  تلقی  طبیعی  و  داده  انتقال  زنان  به  1جنسیتی

 شدود،می  دفدا   آنهدا  مشدروعیت  از  سدختیبه  و  شدنه  نماییموجده  جامعده  نهادین  ساختارهای  وسیلۀبه
 را زندان کده هاییکلیشده نمایاندن.بازمی را جنسیتی پذیریجامعه این  در  نهفته  موجود  سلطۀ  و  نابرابری
 با مترادف سکوت درنهایت و صبوری و گذشت بودن، آرام و  فروتنی  چون  ایاخالقی  هایویژگی  با  همراه
 و  زور  برابدر  در  مقاومدت  نناشدتن  و  بدودن  مطیدع  و  کشینه  تصویر  به  خصوصی  حوزۀ  در  باالخص  را  آنها

 پدذیریجامعه و خانوادگی حوزۀ اهمیت بر تحقی  این  نتایج  آورد.شمارمیبه  آنان  هایویژگی  از  را  سلطه
 در  فهدم  ایدن  بدا  متنداظر  هدایکنش  انتخاب  و  خود  بودن  زن  از  زنان  ادراک  به  دادن  شک   در  جنسیتی
 از  خدارج  سدلطه  مناسدبات  از  زندان  فهدم  رسدنمی  ظرنبه  کنن.می  تأکین  اجتماعی  گوناگون  هایموقعیت
 سدلطه  روابد   بده  انتقداد  مید ان  کمتدرین  اسدت.  ساختار  همین  از  متأثر  نی   خانوادگی  ساختار  محنودۀ
 بدا شدنهساکت حتدی فضدا، ایدن  در  سداکت  هدایکنش  و  اسدت  خدانوادگی  خصوصدی  حوزۀ  به  معطوف
 مردسداالر،  بسدیار  خدانوادگی  سداختارهای  در  باالخص  شود.می  توجیه  غالباً  خشن،  سنتی  هایمکانیسم

 بنان،  اشاره  یا  کردنن  سکوت  و  نکردنن  ایاشاره  هیچ  خانگی  خشونت  به  خشونت،  از  پرسش  برابر  در  افراد
 سدکوت  از  هداییروایت  در  گفتندن.  سدخن  عمدومی  عرصۀ  در  خشونت  از  اما  شن،  بیان  لفافه  در  و  ضمنی

 نده  گر،مصاحبه  پرسش  برابر  در  آنها  سکوت  و  نناشتنن  رکید  خانگی  خشونت  از  افراد  انفعالی،  هژمونی /
 پدذیریجامعه قدنرت دیگدر بیدان بده بدود. آن کدردن فدرض طبیعدی دلی به که خشونت قبول  دلی به

 تفکدر  پدرورش  امکدان  کده  اسدت  زیداد  قنریبه  موجود  جنسیتی  نظم  و  شنه  نهادینه  و  درونی  جنسیتی
 و  سازنن  وارد  خللی  خویش  انتقاد  یا  سخن  با  خانواده  امن  حریم  به  تواننننمی  افراد  و  ننارد  وجود  انتقادی

 تعداملی  اسدتراتژی /  سدکوت  ذی   هایروایت  در  همچنین  بیننازنن.  خطربه  را  خویش  وجودی  امنیت  یا
 دیگدرانِ بدا تعامد  در و زندنگی، در نسدبی آرامش و وجودی امنیت حفظ  برای  افراد  که  شن  داده  نشان
 بقدای  و  حفدظ  موجدب  روایدن  از  و  فرد  برای  مأمنی  سکوت  دهنن.می  ترجیح  ار  سکوت  مواردی  در  مهم،
 شود.می موجود  پیش از رواب 

 ایدن،  وجود  با  دانست؛  مردانه  را  آن  توانمی  و  است  مردان  اکثریت  با  ایحوزه  ایران  در  عمومی  حوزۀ
 اجتمداعی عمدومی هایعرصده در گرفته، فاصله خانگی و خصوصی  حوزۀ  از  قب   هایسال  از  بیشتر  زنان
 فراگیدر  دلی بده  مدردان  و  زندان  میان  قنرت  نامتقارن  مناسبات  که  دادنن  نشان  نتایج  شونن.می  دینه  نی 

 حدوزۀ بده خصوصدی حوزۀ از سلطه، ساختارهای دیگر طرف از شنن حمایت و مردساالری ساخت  بودن
 همدان از زندان عم  دامنۀ و انمرد  و  زنان  میان  رواب   که  رودمی  انتظار  و  است  یافته  امتناد  نی   عمومی
 گونداگون سداختارهای از تقداطعی در کندن. تبعیدت خصوصدی حدوزۀ  در  جدنس  دو  میدان  رابطه  الگوی

 
1. Gender socialisation  
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 کده کندنمی اسدتفاده هاییراه از سکوت انوا  از  هرکنام  اختیار  و  انتخاب  در  فرد  مشو ،  و  کنننهمحنود
 بدا وی  شدنن  مواجه  است.  گذاشته  وی  اراختی  در  آموزشی  نظام  البته  و  ناهمگون  جنسیتی  پذیریجامعه

 سدکوت  بده  را  وی  مندابع  از  مید ان  چده  بدا  و  قدنرتی  چده  اینکده  براسداس  کدردن  ساکت  هایمکانیسم
 حمایدت  بدا  کده  سدکوت  بده  زندان  سداختاری  /  سیسدتماتی   فراخواندنن  اسدت.  متفداوت  خوانن،فرامی

 و افدراد شنن سرخورده  در  آینن،درمی  اجرابه  مختلفی  هایمکانیسم  از  استفاده  با  و  گوناگون  ساختارهای
 دهن.می نشان را خود موجود وضع قبول و سکوت ترجیح و تغییر  ایجاد از آنان  ناامینی

 میدان مراتبسلسدله و روابد  تثبیدت بدرای قدنرت هایمکانیسدم از  یکدی  مدوارد  اغلدب  در  سکوت
 دوبداره تثبیدت و زسدازیبا  بدرای  فراگیر  تالشی  با  اغلب  آن  شکستن  درنتیجه  و  است  مختل   هایبخش
 نداموس  آبدرو،  ماننن  جنسیتی  مفاهیم  از  استفاده  با  جامعه  اخالقی  نظم  در  اختالل  ایجاد  با  و  شنه  مواجه

 یا  شکنننمی  را  آن  که  است  افرادی  یا  فرد  انتظار  در  نی   سنگینی  عواقب  رواین  از  .شودمی  داده  پیونن  ...و
 و  ناپذیرندنانعطاف  قنرت  ساختارهای  که  جوامعی  در  الخصبا  کننن،می  ایجاد  اختالل  بازسازیش  رونن  در
 درخصدوص اساسداً  جنسدیت  دربدارۀ  بحثی  هر»  .شوننمی  فراخواننه  سکوت  به  سیستماتی   طوربه  زنان
 بدا  تنگدانگی  طوربه  آنان  عاملیت  و  زنان  خود  از  تعاری   ...است  اجتماعی  نامتقارن  سازمان  و  سلطه  رواب 
 (.Radha 1996: 311) «است خورده  گره  قنرت بننیمفص 

 از  برخدورداری  اهمیدت  زندنگی  طول  در  آنها  ادراکات  تغییر  و  هایشانسکوت  از  ردکُ  زنان  هایروایت
 گذشدته تفسدیر و بازبینی توانایی و انتقادی تفکر اف ایش در را اجتماعی و  اقتصادی  مختل   هایسرمایه
 انفعدالی هژمونی /  سکوت  ذی   هایروایت  زا  یکی  به  توجه  اگرچه  دهن؛می  نشان  کنونی  شرای   براساس
 نظدم  و  بدودن  زن  از  فهم  در  تغییر  با  همیشه  فرد  آموزشی  و  اقتصادی  شرای   در  تغییر  که  دهنمی  نشان

 حدوزۀ  در  مردسداالرانه  معدانی  و  مناسدبات  کنننۀتثبیت  قنرت  که  گاهآن  نیست،  مترادف  برابر  جنسیتی
 ایدن  از  خارج  در  اگرچه  بنگرد،  آن  به  انتقادی  دینی  با  تواننمین  هنوز  فرد  که  است  ایاننازهبه  خانوادگی

         کنن. نقن را آن حوزه
 هایاسدتراتژی  و  دهندنمی  خدود  هایسدکوت  بده  متندوعی  معانی  زنان،  داد  نشان  تحقی   این  نتایج
 در اسدت ممکدن فدرد کنندن.می اتخداذ مختلد  هدایموقعیت  در  خدود  کدردن  سدکوت  بدا  را  گوناگونی
 دیگدری از تفسدیر و فهدم نی  و مسل  ساختارهای و واس  هایمکانیسم  برحسب  گوناگون  هایتموقعی
 بدا  متنداظر  معدانی  تغییر  و  بیرونی  شرای   تغییر  طورکههمان  کنن؛  اتخاذ  متفاوتی  هایاستراتژی  موجود،
 شدود. متفداوت کنشدی گد ینش و بازاننیشی به منجر فرد ی   برای  تواننمی  سالیان  طی  در  شرای   این

 چندنگانگی نید  و افدراد موقعیدت  تغییر  موجب  اجتماعی،  شرای   در  تغییر  گوین:می  برگر  که  گونههمان
 رخ  افدراد  زننگی  خصوصی  و  عمومی  حوزۀ  دو  در  باالخص  که  چننگانگی  این  شود.می  زیست  هایجهان
 درنتیجده (.۷6-۷4 :13۸1 دیگران و )برگر آوردمی وجودبه هم را پذیرفته معانی  در  چننگانگی  دهن،می

 یابن.می تغییر امکان  هم  معانی این براساس  کنش
 نیسدت بازاننیشی موارد از خالی کام   طوربه  انفعالی  هژمونی   سکوت  قسمت  در  حتی  زنان  سکوت
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 و اننیشدینن کده هژمونید  سداختارهای تأثیر هاینشانه توانمی  راحتیبه  استراتژی   هایسکوت  در  و
 انتظدار اینکه وجود با کرد. مشاهنه گذارنن،می تأثیر آن بر یا داشته کنترل تحت  زهنو  را  زنان  بازاننیشی

 در که فردی کنن، دفا  خویش عاملیت قنرت  از  بتوانن  جاهمه  است،  سوژگی  دارای  که  فردی  که  رودمی
 نشدان  بیشدتر  را  عداملیتش  و  یافتده  بروز  مجال  اشسوژگی  ازدواج،  از  بعن  کرده،  سکوت  خانوادگی  حوزۀ
 رویدش بدر سداختاری فشدار  بداز  ازدواج  از  پدیش  شرای   و  قبلی  حوزۀ  به  بازگشت  با  فرد  همین  دهن.می
 کده  دهدنمی  نشان  مسئله  این  بشکنن.  را  سکوتش  خواهنمی  که  گونهآن  توانننمی  که  است  زیاد  حنیبه
 طدول در دفدر تجربیدات بدا همراه  گوناگون  ساختاری  شرای   ترکیب  زنان،  بیشتر  برای  کنونی  جامعۀ  در

 لغ ندنه گاه و منعط  طیفی وجود به منجر امر این کرده، معنادار را فرد  کنش  همنیگر  با  که  است  زمان
  شود.می بودن  مطیع و سوژگی وجود از

 صرف  محورانۀسوژه  تالش  نی   و  شرقی  زن  از  شنهبازنمایی  مرسومِ  هایکلیشه  برخالف  اساس،  این  بر
 بدودن  مطیدع  از  پیوسدتاری  در  سدکوت  که  داد  نشان  تحقی   این  ایجنت  منعیات،  آن  به  پاسخی  عنوانبه

 دانسدت. مشدخص مدرزی تدواننمی را عامد  و قربدانی میدان مرز و دارد قرار عاملیت  و  سوژگی  و  کام 
 معنایبده ال اماً سکوت  خواهن،می  صنا  تغییر  اغلب  اگرچه  شود،نمی  انجام  بلنن  صنای  با  همیشه  مقاومت
 وجدود  مقاومدت  و  انقیاد  میان  لغ انی  و  پذیرانعطاف  شکنننه،  مرز  دیگر  بیان  به  .نیست  زنان  بودن  منفع 
 نظربده  رو،این  از  است.  برقرار  دو  این  میان  ایپیچینه  رابطۀ  قنرت،  نامتقارن  رواب   از  ایزمینه  در  و  دارد
 و تحقید  هاییافتده در کده گونههمان فهمین؛ دو این از ترکیبی با  توانمی  را  کرد  زنان  سکوت  رسنمی
 دیگدر،  فرعدی  مضدامین  از  استفاده  با  و  استراتژی   سکوت  و  هژمونی   سکوت  اصلی  مضمون  دو  ذی   در

 دهیم. قرار بحث مورد را  هرکنام احتمالی  پیامنهای  و نشان را  هاپیچینگی این  کوشینیم
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