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  مقدمه. 1
 و ملـل  ميـان  در بنابراين است؛ متكثر و تاريخي، ي،گبرساخت امري) masculinity( مردانگي
 نمـادين  محتـواي . شـود   مـي  تجربـه  متفـاوتي  هاي  شيوه و ها  شكل به گوناگون هاي  فرهنگ
 كـه  بـدانيم  بودن  زن و مردبودن مفاهيم با برابر توانيم  نمي را) femininty( زنانگي يا مردانگي
 شـود   مـي  سـاخته  اجتمـاع  در كه جنسيت مفهوم با نمادين محتواي اين. اند  جامعه محصول

 و سياسـي  ريشـة  بـا  زنـان  و مـردان  بـين  هاي  تفاوت تمامي). 11: 1381 لويد،( دارد تبادل
 و يابنـد   مـي  تـداوم  فرهنگـي  صـورت  بـه  و شـوند   مـي  آموخته اجتماعي شكلي به اجتماعي

 بـين  شناسـان   جامعـه . كننـد   مـي  پيدا تجلي ما اجتماعي زندگي در بنيادي مسائلي صورت به
 يـك  كه دارد اشاره موضوع اين به جنس. اند  قائل تفاوت) gender( جنسيت و) sex( جنس
 جنسـيت . آيد  مي وجود به او جسمي هاي  ويژگي براساس تفاوت اين و است زن يا مرد فرد

 يـا  مـرد  واقـع  در. دهـد   مـي  نشـان  را بودن زن يا مردبودن كه است رفتاري و باورها معرف
). 26- 21: 1389 هولمز،( گيرند  نمي قرار ديگر يك با تقابل در زنانگي و مردانگي و بودن زن

 تغيير صورت در فقط كه شوند  مي تصوير متضاد هاي  قطب مثابة به اغلب زنانگي و مردانگي
 سـازة  به شناسان  جامعه). Cornwall and Lindisfarne, 1994: 17( كند  مي تغيير ديگري يكي

 كنند روشن كه اند آن پي در و دارند يبسيار توجه جنسيت) social construction( اجتماعي
 از رفتـاري  الگوسـازي  واقـع  در. كنـد   مي خلق را مردبودن از خاصي هويت جامعه چگونه
 وجود به اي  روزمره تعامالت طريق از و) رسانه و مدرسه، خانواده،( اجتماعي نهادهاي طريق
 زنان و مردان كه نيست واقعي اي دارايي جنسيت. نداريم ها  آن به چنداني توجه ما كه آيد  مي
ـ  فقـط  كـه  اسـت  ظـاهري  صـورتي  يـا  تصور بلكه باشند، داشته سهمي آن از  آن واسـطة  هب

 امـا  اسـت،  جنسـيتي  زبان يادگيري به ناچار فرد هر. شود  مي ممكن انسان زيستن چگونگي
 و نيست ثابت امري شود  مي جنسيتي چه آن يعني نيست؛ زنانه تماماً يا مردانه تماماً زبان اين
). 178: 1389 هـولمز، ( بنـاميم  زبـان  اين حقيقي و درست و كامل شكل را   آن توانيم  نمي ما

 عناصـر،  مردانگي. بخشد  مي معنا بدان و گيرد برمي در را اجتماعي هاي هعرص همة جنسيت
 بخشـد؛   مـي  معنا بدان و دهد  مي قرار تأثير تحت را اشيا حتي و رفتارها، ها،  حوزه ها،  هويت
ــل ــوع مثــ ــاس نــ ــيني و لبــ ــه ماشــ ــه كــ ــردان بــ ــبت مــ ــي نســ ــيم  مــ   دهــ

)Cornwall and Lindisfarne, 1994: 12.(  
 زن شـدة  مناسك روابط قالب در جنسيتي هاي  نمايش اجراي و ارائه با جمعي هاي  رسانه

 از خـاص  تصـويري  ارائة با ها  آن. كنند  مي فراهم جنسيت مطالعات براي بزرگي منبع مرد و
 تصوير آن معنايي چهارچوب شدن نهادينه در مهمي نقش توانند  مي مرد و زن ميان مناسبات
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 طبقـه،  گـروه،  يك دست در تا درآيند سياسي ابزار صورت به بنابراين و باشند داشته خاص
 بـدل  ديگـران  آزار و سوءاسـتفاده  اي براي هوسيل   به خاص، مرام و انديشه صاحبان يا قشر،
 مـرد،  بـه  هـا   انسان تبديل چگونگي مردان مطالعة). 64: 1385 گردفرامرزي،سلطاني ( شوند

 اجراگذاشـتن  به و مردانه، هنجارهاي گيري  شكل نحوة رانان، حكم به مردان تبديل چگونگي
 در مهـم  نكتـة ). 293: 1391 سـيدمن، ( دكنـ  يمـ  بررسي را مدرن اجتماعي انديشة در ها آن

 و كـرد  عـوض  را باور اين توان  مي كه است اين جنسيت موضوع به شناختي  جامعه نگرش
  ).28: 1389 هولمز،( باشد داشته وجود تري بيش برابري آن در كه ساخت دنيايي توان  مي

 بـه  جنسـيتي  روابط از ايالم سيماي كه است تصويري بررسي مقاله اين در اصلي هدف
 بـه  مقاله اين در چه آن اما دارد، گوناگوني هاي  جنبه مردان بين روابط. دهد  مي ارائه مخاطبان

 گسـترة  در كـه  اسـت  روابـط  ايـن  شـناختي   جامعـه  اشكال يا ها  صورت تحليل ايم آن دنبال
 چنـين . كنـد   مي پيدا نمود تلويزيوني هاي سريال قالب در ها  آن بين متقابل كنش و ساختارها

 جنسـيتي  روابـط  گونـاگون  هـاي   صورت كه دهد مي سوق پرسش اين سوي  به را ما هدفي
ــه ــاختارها در چگون ــنش و س ــل ك ــازيگران متقاب ــرد ب ــيماي در م ــالم س ــايي اي   و بازنم
  .شود  مي برساخته

  
  مسئله طرح. 2
 يهـا  ييبلكـه از بازنمـا   سـت، ين شـده   نيتضـم  و ثابـت  يتيمـاه  واجد معنا كه ميريبپذ اگر

)representationsگرفت كه  جهينت توان  يم گاه  آن شود،  يم يدر فرهنگ ناش عتي) خاص طب
همـواره   زيهر چ يمعنا واقع درباشد.  گانهي اي ييغا اي ريرناپذييتغ تواند  ينم زيچ چيه يمعنا
 ةشـوند   متحـول  مناسـبات  تـابع  نيچن همو  گريو مشروط به عوامل د ديآ  يبرم نهيزم كياز 

 بـا  او. كنـد   يمـ  بـرمال  ييبازنما سازوكار درون به را قدرت ريفراگ نفوذ فوكو. است قدرت
 ينهادهـا  چگونـه  كه دهد  يم نشانو ...  ،يطبقات ،ينژاد ،يجنس مسائل به ميمستق پرداختن
 يي. از منظـر فوكـو  انـد   داده يبرتـر  گريد يبعض انيز به ييبازنما اشكال يبعض به ياجتماع

 گفتمـان  و رديپـذ   ي) صـورت مـ  discourse( گفتمان كي در شهيهم ييبازنما گفت توان  يم
 در معنـا  گفـت؛  توان  ينم چه و گفت توان  يم چه خاص »متنِ« كي ةدربار كه كند  يم نييتع

 گران كنش نيب ةديچيپروابط  يي). با بازنما24: 1385 ،ي(استور شود  يم ساخته گفتمان انواع
را  يي. بازنمـا افـت ي  دست ها  آن نيب روابط ريتفس به توان  يم ها  آن به متعلق يِفرهنگ بستر و

 يواقعـ  يهـا   نمونـه  به توجه با يعني معنا، ملموس و يواقع اشكال به توجه با توان  يم فقط
 ليـ تحل بـه  هـم    كرد كه آن ليتحل يدرست به ،ريو تفس ،»خوانش« ،)signifying( يگر  داللت
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است. معنـا روشـن و    ازمنديو اصوات ن ها،  واژه ها،  تيروا ر،يتصاو اشكال، نمادها، ها،  نشانه
 و زيـ ل يموجودمثابة  به معنا. ماند  ينم يباق نخورده  دست ييبازنما نديو در فرا ستيشفاف ن
. شـود   يم جا  جابه و كند  يم رييتغ يخيتار اوضاعو  كاربرد، بستر، ريتأث تحت كه است لغزان
و  گانـه، يب/ شهروند د،يسف/ اهيس ،يزن/ يمرد از ييمعناها چه ياوضاعدر چه  كه  نيا به بسته

  ).28- 26: 1391(هال،  رديگ  يم قرار ريتأث تحت شدت به ها  انسان ما يزندگ دارد، رواج... 
 يزيچ كنش. است پرشمار و گوناگون يها  كنش از يا  مجموعه ياجتماع يزندگ اساساً

 رامونيپ ياياز خود و دن گر كنش ريتصو اي. كنش بر فهم ستيآگاهانه ن شيب  و  كم كردار جز
 تيـ بلكـه در اكثر  ست،ين يمستقل فرد اتياما محصول تأمالت و تجرب ،خود استوار است

خـود دارد   ياياز خود و دن گر كنشكه  ي. فهمشود  يم گرفته جامعه از موارد اتفاق به  بيقر
 راه او ذهـن  بـه  يريپـذ   جامعـه  نـد ياست كه در گذر زمـان و در فرا  ياجتماع ييدارا ينوع
 كنش، و فرهنگ انيم يا  رابطه و نسبت نيچن. با توجه به شود  يم كيشر آن در او و ابدي  يم
در  ياجتماع يشناخت بهتر زندگ نيبنابرا دانست؛ ياجتماع يزندگ اديبن را فرهنگ توان  يم

 يطـوالن  يخيتـار  فرهنگ تياهم و ريتأثاز  يآگاهگرو شناخت بهتر فرهنگ است. هرچند 
 صـورت  بـه  گونـاگون  يهـا   فرهنگ ادغام و فرهنگ شدن يجهان رياخ ةاما در چند ده ،دارد

 اديـ  آن از فرهنـگ  عنـوان  بـا  چـه  آن. است درآمده يسنت جوامع يبرا خصوص  به اي مسئله
 رديگ  يبرم در را گوناگون اعتقادات و رسوم و آداب و سنن و باورها كه است يتيكل ميكن  يم
آن رفتـار   تبـع  بـه حاكم اسـت و   يفرهنگ خاص يا  جامعه هر در ميريبپذ كه است يعيطب و

 مرد و زن نقش). 13: 1389جوامع خواهد بود (هولمز،  گريدمتفاوت از  يا  گونه به زيافراد ن
  .خورد  يم رقم فرهنگ نيهم يمبنا بر خانواده از رونيب و خانواده در

 هـا  رسـانه . است   رسانه پردازد  يم جوامع سطح در فرهنگ ةاشاع به كه يينهادها از يكي
ها را  انسان يزندگ تيكه واقع يزمان ژهيو به دهند، يارائه م تياز واقع شده ييبازنما يريتصو
منطبق بر مـتن   ديآ يدرم ريتصو به ها لميدر ف چه آن كشند؛ يم ريتصو به ها اليو سر ها لميدر ف

 نه و يكه نه خنث يياست، هنجارها ياجتماع يپنهان در هنجارها يها يدئولوژيو ا ياجتماع
(راودراد و  اند افتهيشكل  يطبقات برخوردار از قدرت اجتماع منافع جهتبلكه در  اند، ينيع
  ).1392 زادگان، يتق

 ريـ اخ ةدر دهـ  خصـوص  بـه كـه   الم،يـ ا استان در يو اجتماع يفرهنگ ياز نهادها يكي
 بـا  مطابق كه است الميا يمايس ياستان ةشبك ةرسان ده،يرسان انجام بهرا  يمتنوع يها  تيفعال
 ؛اسـت  كرده يمتعدد يها  اليسر پخش به اقدام) يكُرد(زبان  يمحل زبان به مخاطبان ةعالق

از  شـده  سـاخته  يهـا   اليسـر  ةدربـار تماس مخاطبان و اظهارنظر آنان  زانيو م ها  ينظرسنج
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در تـالش   گونـاگون بـه طـرق    ها  اليسر نياست. ا هيقض نيا يايخود گو گوناگون يجاها
 يهـا   دهيـ پد و موضـوعات  بهبا گذشت زمان  و اند مردان از يگوناگون يها  چهره ةارائ يبرا
  .اند  گذاشته شينما بهرا  يتيروابط جنس نيو متناسب با آن ا كرده توجه زين ديجد

 رانيـ ا يخيمنـاطق تـار   نيتـر   يميقد جزء و دارد يكهن اريبس يخيتار ةسابق الميا استان
 بـا  سـه يمقا دراسـتان   نيـ در ا يرو كـوچ ). 316: 1368 ،سيسـتاني (افشـار   رود شمار مي به
 يا  فـه يطا و يلـ يا يمبان استان نيا در. است برخوردار يتر شيب اريبس ةاز سابق ينيجانش كي

 اسـتان  فيـ و طوا التي. اشود  يم دهيد گران كنش ياجتماع يها  صورت و ها  دهيپد ةهمدر 
 المي. اكنند  يم فايا ها  دهيپد و عيوقا ياجتماع و يفرهنگ برساخت در يمهم اريبس نقش الميا
 يفرهنگـ  يهـا  يژگـ ي. از وشـود  يمحسوب مـ  رانيا نيكردنش يشهرها نيتر  بزرگ از يكي

 بـودن  يسـنت ها و رسوم گذشته،  به سنت دياعتقاد شد به توان  يبا موضوع در استان م مرتبط
و ... اشـاره   ،پسر به دختر و مرد بـه زن  يو اعتقاد به برتر يتيجنس حيافراد، ترج نيروابط ب

 آن، بـه  تـه يمدرن واردتـازه  ةديـ بـا وجـود پد   زيـ استان و ن ياجتماع اوضاعكرد. با توجه به 
 در ياريبسـ مخاطب  رياخ يها  كه در سال ،يمحل ونيزيدر تلو يمردانگ ييبازنما يچگونگ

 در ،يمردانگ ييحاضر است. شناخت بازنما قيتحق ياصل ةمسئلداشته،  غرب ةمنطقاستان و 
 ياجتمـاع  ينهادهـا  نيتـر   مهم از يكي انيم در هم   آن استان، در يمهم اجتماع ةديپد حكم
 نيـ ا تيـ اهم يعبارتبهاستان خواهد بود.  نيا تر شيبدر شناخت  يمهم و اساس يامر استان
در اسـتان چـه نـوع     جانبـه   گسـترده و همـه   راتييـ با تغ خصوص بهزمان و  يط كه ،مسئله
ـ متكثر) ارائه شده است، موجب عطـف توجـه    ايواحد  ري(تصو ياز مردانگ يريتصو  ةمقال

 حاضـر  قيتحق يها  سؤال نيتر  مهم شدهانيب حاتيبه آن شده است. با توجه به توض حاضر
  :است ريز شرح به

 دهند؟  يم نشان يمردانگ از يريتصو چه استان يمحل يها  اليسر. 1

  است؟ چگونه شدهپخش يها  اليسر در يتيجنس امر راتييتغ روند. 2
  متكثر؟ اي است واحد يريتصو زمان يط ياز مردانگ شدهارائه ريتصو ايآ. 3
  رد؟يپذ  يم را   آن اي كند  يمقاومت م متكثر يتيجنس يها  تيهو برابر در الميا يمايس ايآ. 4
  شود؟  يم يرسازيچگونه تصو شده مطالعه يها  اليسر در يتيجنس ينابرابر و يبرابر. 5
 است؟ چگونه روستا و شهر در يمردانگ ييبازنما. 6

 ايـ  يواقعـ  امـر  از برگرفتـه  ايـ  اسـت  ياجتمـاع  ةساز تيجنس و جنس نيب زيتما ايآ. 7
 ؟شناختي زيست
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  تحقيق مفهومي چهارچوب. 3
 كرديدر رو ژهيوبهو  ،يشناس  از نوابغ جامعه يكي گاهيجا در ،)E. Goffman( گافمن نگيارو

 جذاب، يا  هي) نظرGender Advertisement( جنسيتي تبليغاتدر كتاب  نيكنش متقابل نماد
 ييبازنمـا  ليـ تحل يبـرا ) gender display( »تيجنسـ  شينمـا « عنـوان با  را دهيچيو پ ع،يبد

كرده  قيتحق غاتيتبل ةدرباركتاب  نيارائه كرد. گافمن در ا يريتصو يها  رسانه در تيجنس
ـ بـه را  تيجنسـ  يريگ  شكل نديفرا گافمن. است كرده يبررس رامردان و زنان  ةرابطو   ةمنزل

 گـران يمتقابـل خـود بـا د    يهـا   كـنش  در را هـا   آن افراد كه رديگ  يم نظر در يمناسك ياجرا
 كـه  اسـت  معتقـد ) 1380( نـگ يمن). 65: 1385 ،يگردفرامرز   ي(سلطان گذارند  يم شينما به

. است يشناس  انسان و ياجتماع يشناس  روان نيب يزيچ گافمن يها  ينگار  تك و يفيك روش
 گـافمن . داشـت  اعتـراض  آن بـه  و بود زانيگر يشيمايپ و يكم يها  روش از شدتبه يو

 يكيعامـل مكـان   گـاه يجا درانسـان   آوردننييپـا  سـبب  را بـه  يشـ يمايپ و يكم يها  روش
رد  انسان ياجتماع يرفتارها نكردن روشن سبب به نيچن همگوناگون و  يروهاين ةسلط تحت

 چـه  آن ة  دربـار را  ييكه معنا ي) است. عالمتsymbol( »عالمت« گافمن ليتحل واحد. كند  يم
 كيـ  توانـد   يمـ  شـود   يمطالعه م چه آن علت، نيهمبه. كند  يمنتقل م افتد  يدر صحنه اتفاق م

 دهـد  نشان بتواند عالمت كه است نيا مهم. باشد روزنامه ةديبر اي عكس، لم،يف ةزند كنش
 قواعـد  اي ها  چهارچوبباور است كه  نيبر ا گافمن. اند  افتهيدر چگونه را تيوضع ها  آدم كه
 ،يده  شكل ابراز، به مناسبات و قواعد نيا با برخورد در افراد و اند  حاكم يبشر يها  كنش بر

ـ  پردازنـد،   يخـود مـ   يو معنابخش  نيـ از ا يچيو سـرپ  ز،يـ گر ل،يتعـد  يفرصـت بـرا   يول
 ريتأث تحت تيجنس مييبگو اگر). 73- 69: 1390 ،و مرادي ماني(ا دارد وجود ها  چهارچوب

كـه   ميـ ا  بـرده  رسؤاليرا ز يباور عموم نيدر واقع ا رد،يگ  يم شكل ياجتماع اصول و قواعد
 ديـ گو  يمـ  ما به نينماد متقابل كنش. ميده  يم انجام يعيطب طوربهاست كه  يرفتار تيجنس
 درخشـان  دانشمند كي گافمن. شود  يم اجرا و آموخته افراد نيب تعامل قيطر از تيجنس كه

كـه   يكرده اسـت، راهـ   ياجتماع يرفتارها ةمشاهدرا صرف  اش  يزندگ كه است ياجتماع
او هرگـز   كنـد،   ينمـ  هينظر يقربان را متن او. دهد  يم انجام اتيادب در خوب يادب منتقد كي

  ).77- 75: 1389(هولمز،  كند  ينم فراموش را جامعه و متن بودن زنده
 به شدهبرساخت يتيجنس يها  شينما كه دارد باور »شدن يفرامناسك« ةديا طرح با گافمن

را  يتي) جنسـ stereotype( يقـالب  تصـورات  رو، نيا از و دهند  يم يعيطب ةجنب ياجتماع بعد
 نيـ ا يريتصو يها  رسانه در يتيجنس يها  شينما شدنيفرامناسك. منظور از كنند  يم ليتحم
ـ  مناسبات كه است دوبـاره   غـات يدر تبل ياجتمـاع  يهـا   تيـ موقع در شـده  يمناسـك  شيازپ
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دگرگون شده بود اتفـاق   نياز ا شيپ چه آن يو در واقع دگرگون ديآ  يدرم مناسك صورت به
 كنش محصول يمردانگ گافمن يةنظر طبق نيبنابرا)؛ 64- 63: 1390 ،و مرادي ماني(ا افتد  يم

 گـافمن . شـود   يمـ  برسـاخته  يفرهنگ و ياجتماع نظر از كه است روزمره يزندگ در متقابل
اسـت؛   تياحسـاس او از جنسـ   انسـان  ياساسـ  صـفات  نيتر  قيعم از يكي كه است معتقد
 تيوضـع  هـر  در توانـد   يم كه است يمهم و نينخست ةنمونمعنا  كيبه  يو مردانگ يزنانگ

). Eibesfeldt and Salter, 1998: 219( كنـد موقـت منتقـل    صورت بهرا  يزيچ هر ياجتماع
 تيكند كـه چگونـه جنسـ    ييرا شناسا تيواقع نيا كند  يم يسع) Goffman, 1979( گافمن
  .رديگ  يم شكل ياجتماع انتظارات آن براساس كه است يالتيتما ةدهند  نشان

توجه دارد و  گران كنشبه كنش  تيروابط جنس ييبازنما يگافمن كه برا يةنظر بر عالوه
 نيـ ا بـه  تـر   كالن يدر سطح زين يگريد كرديرو ،رساند  يم انجام بهكارش را در سطح خرد 

 به مند  عالقه ويكه بورد يكردي) است. روBourdieu( ويبورد به متعلق كه پردازد  يم موضوع
 در يتمام به سرنوشتشان كه داند  يم فعال يعامالن را ها  است كه انسان ينگرش بود آن بسط

 صـرف  محصوالتبه  را ها  انسان كه بود يا  هينظر افتني دنبال به ويبورد. ندارد قرار دستشان
 نيمـاب  يا  هيـ نظر ويـ بورد يـة نظر). 195: 1391 دمن،ي(سـ  نكند ليتبد ياجتماع يساختارها

ـ مقالـه   ني. در ااست يو خردنگر ييساختارگرا يةنظر  ويـ بورد ينظـر  كـرد ياز رو تـر  شيب
 ةمسـئل به  ميمستق طور به )Masculine Domination( مردانه ةسلطكه در كتاب استفاده شده 

آثـارش اسـت،    تر شيب ةدغدغكه  ،روابط سلطه ليتحل يبرا ويبورد. است پرداخته تيجنس
 ةسلط ديكه سبب بازتول يزيچ نيكه نخست كند  يم ديتأك و يبررس رامردانه  ةسلط يها  اهرم
 در شـان   يسـنت  يتيجنسـ  يريپـذ   جامعه از يناش كه هاست  زن ةوار  عادت شود  يم زن بر مرد

ـ با  وي). بورد165: 1393 ،يعقوبيو دولت است ( مدرسه، خانه،  مردانـه  ةسـلط  يـة نظر ةارائ
 gendered( »مند تيجنس بدن«احساس  ات،ياعمال روزمره، تجرب انيارتباط م يرا برا يراه

body(، ويبورد ةمردان ةسلط. كند  يم برقراربدن  نيا ةدشديتول يها  و گفتمان ر،يجهان تصاو 
مردانـه در   يدئولوژيـ ا ةهسـت كـه از   انـد  به هم كينزد يميمفاه كانل كيهژمون يمردانگ و

/ مـرد  قدرتمنـد  ةدوگانبا ساخت  ها  بدن قيطر از اَعمال آن يط كه كنند  يم صحبت فرهنگ
 بـا  و آيـد   مـي  پديـد  سـلطه  به بندي پاي قياز طر زين »نيخشونت نماد. «اند  آمده حاصل زن

 ايـن  كنـد،  عمـل  نـاموفق  تواند  نمي دهد  مي) سلطه به نتيجه در و( غالب فرد به كه امتيازي
 را ها آن انديشة بناي بياورد وجود  به مرد يا زن براي سلطه از تصوري كهاين بدون خشونت

 خـود  يةنظر ويبورد). Bourdieu, 2001: 35( كند  مي عمل طبيعي صورت  به و دهد  مي شكل
 يسـاز   يعـ يو طب ،)somatization( يساز  تيجسمان ،)observation( مشاهده سطح سه در را
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)naturalizationدوران  يتمـام  يط يجنس يمعتقد است كه ساختارها ي. ودهد  ي) سامان م
 تيمشاهدات را در خود جسـمان  نيو فرد ا شود يم مشاهدهروزمره  يفرد در زندگ يزندگ

جلـوه   يعـ يرا طب يخيو تـار  ياجتمـاع  نـد يفرا نيـ ا قدرت يساختارها تينها در. دهد  يم
 ژهيـ و  بـه  و است، سلطه يافشا و سلطه يشناس  جامعه ويبورد آثار). Brown, 2006( دهند  يم

 بـدون  سـلطه . شـود   يمـ  اعمال آن صورت نيتر  يپنهان او نظر به كه شود  يم يا  سلطه شامل
 عموماً كه يميتسل است، رممكنيغ گران  سلطه به سلطه تحت) افراد Doxa( ييدوكسا ميتسل
  ).102: 1385 فونتن، و رهي(شو ندارند يآگاه آن به

 ةسـلط دارد.  يشـان يرا بـر پ  ياجتمـاع  ةطبقهمواره مهر  فرهنگ كه است يمدع ويبورد
و  ،يشـناخت   ييبـا يز يها  يداور ها،  ذائقه ،يزندگ يها  سبك كه شود  يم محقق يزمان يطبقات

 شـود  غالـب  و مشـروع  ياجتمـاع  لحاظبهمردان]  جا  نيا درطبقات مسلط [ يآداب اجتماع
  .دارد را تياشراف كي يها  يژگيو ةهم ي). مردانگ199: 1391 دمن،ي(س

 هـاي   ارزش آبـروداري،  شرافتي، هاي  جنبه دهد،  مي ارزش ها  قبايلي به كه زهايييچ آن تمام
 مثـل  درسـت  ايستادنشـان  طـرز  بندد،  مي سر بر كه دستاري...  هستند اشرافي كامالً مردانه
  ).122: 1393 بورديو،( دادن نظامي سالم و ارتش

 آگاه را ما و پردازد  يم مردان ه دربارةمطالع به كه است يا  سندهينو هم) Kimmel( مليك
 ياجتمـاع  يسـاختارها  تـوان   ينمـ  انـد؛  يارتبـاط  يساختارها يزنانگ و يمردانگ كه كند  يم

 :Cornwall and Lindisfarne, 1994( كرد درك يگريد به اشاره بدون را يزنانگ اي يمردانگ

است،  ياز تنوع مردانگ يحاك يمردانگ كاربردنبه) معتقد است Kimmel, 2000( مليك). 17
 يفرد يها  و تفاوت ياز مردانگ گوناگون يها  گروه يا  دوره هر در و يا  جامعهدر هر  چراكه
ـ  تا كنند  يم قيتشو را مردان ها  فرهنگ از يبرخ. دارند را خود فيتعر  و باشـند  احسـاس   يب

 فيـ تعر گـر يد يهـا   فرهنـگ  امـا  كنند، اثبات ،يجنس ياغوا با ژهيو  به را، شيخو يمردانگ
و  ،يعاطف ييگو  پاسخ ،يمدن مشاركت براساس كه كنند  يم زيتجو را يمردانگ از يسازگارتر
  .است اجتماع يازهاين كردن  برآورده

امـا   ،انجام شده اسـت  يمردانگ ةدربار يگوناگون يها  يپرداز  هينظر 1980 ةده از اگرچه
   بـوده  رگـذار يتأث اريبس تيجنس يشناس  جامعه در) Robert W. Connellآثار رابرت و. كانل (

 يهـا   صـه يخص واجد يمردانگ شدن  ساخته ةنحو به مربوط يآرا كه است معتقداست. كانل 
 دارند ينژاد يختگيآم كه را يمردان اي يقوم يها  تياقل در مردان تيوضع كانل. اند  يفرهنگ

  ،يعقـوب ي(كانـل بـه نقـل از     كنـد   يمـ  محسوب فرودست اي يا  هيحاش يمردانگ قيمصاد از
1393 :203.(  
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 انـد   متفـاوت  گـر يد كيـ بـا   يمردانگـ  ةدربـار  يفرهنگ يها يگذار  ارزش كانل ةديعق به
 كـه  دارد اعتقاد كانل. شوند يم تمسخرو  اند يمنف يبعض و مثبت ها  آن از يبعض كه يطور به

امـروز   اوضـاع . شوند  يم يمردانگ در تحول باعث كه رشدند حال در يگوناگون يها  حوزه
 طـور  بـه  يارتباط جمع ليو وسا ،يتيچندمل يبازارها و ها  شركت عيوس ةگستر شدن،  يجهان
  ).Connell, 2008: 238-248( مؤثرند نهيزم نيا در يريگ چشم
  است: نيچن داد ارائه يمردانگ از توان  يم كه يفيتعر يكل طور به

 و شجاعت يا و مردبودن حس يك در كه پويا فرهنگي و اجتماعي برخوردهاي و ها  يژگيو
 و اجتماعي، كدهاي ها،  نقش ها،  ويژگي از اي  مجموعه مردانگي. است شده گنجانده دالوري
  ).Forshee, 2006: 25( شود  مي داده نسبت مردان به اغلب كه است ناپذير  وصف رفتار

  
  پژوهش ةنيشيپ. 4

را كـه   يريتصـو  »رانيا ينمايدر س تيجنس شينما« ةمقال در) 1385( يگردفرامرز   يسلطان
 يو. كنـد   يمـ  يبه مخاطبان نشان داده است بررس يتيپس از انقالب از روابط جنس ينمايس

 يهـا   رسـانه  در تيجنسـ  شينمـا  ةدربار گافمن يليتحل يو الگوها ينظر كرديرو براساس
 متقابـل  كـنش  در چگونـه  يتيجنسـ  يهـا   يكه نابرابر بود پرسش نيا افتني دنبال به يبصر
 بـا  يگردفرامـرز . شود  يم برساخته انقالب از پس يينمايس يها  لميف در مرد و زن گرانيباز

 را يينمايس ريتصاوگافمن  يبصر ليتحل يو الگوها م،يمفاه محتوا، ليتحل روش از استفاده
 يتيجنسـ  شينمـا  يمعنـادار  وجـود  دييـ تأ ضمن پژوهش نيا يها  افتهي. است كرده ليتحل

 يبصـر  ليـ تحل يدر قالـب الگوهـا   انقـالب،  از پـس  يينمايسـ  يهـا   لميف در شده  يمناسك
در  يسـنت  يتيجنسـ  يالگوهـا و هنجارهـا   ديـ برسـاخت و بازتول  گر انيگافمن، ب ةشد مطرح

ـ يا يينمايسـ  يهـا   لميفـ . اند رانيا ينمايس  از شـده يفرامناسـك  يريتصـو  ييبـا بازنمـا   ،يران
 گـام  هـا   ينـابرابر  نيـ ا ديـ بازتول و برسـاخت  جهـت  در جامعـه،  در يتيجنس يها  ينابرابر
 بـا  سهيمقا درزنان  دادنجلوه ارزش  كم و يبرفرمان كردن  يمناسك قيطر از ها  آن. دارند  يبرم

 يسنت يتيجنس يهنجارها و ها  ارزش و گذارند  يم شينمابه يگريد بر را يكي يمردان برتر
 در يفرادسـت  و يفرودسـت  مناسك ياجرا قيطر از غالباً همه نيا و كنند  يم تيتثب و دييتأ را

  .دهد  يم رخ ها  لميف در مرد و زن گرانيباز متقابل كنش
 و يمردانگـ  يهـا   سـتاره «) بـا عنـوان   1389( ينيو حسـ  انيكه چاووش يگريد ةمقال در
 در كه انقالب يها  ارزش و انقالب يةاول يها  سال يها  لميف از دادند انجام »ها  ستاره يمردانگ
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ـ  يها  برساختند. سپس ارزش يسنت يمردانگ آل دهياسنخ  كي شد  يم غيتبل ها  سال آن  ةمردان
 آل دهيـ ابـا آن سـنخ    را 1388- 1357 يهـا   سـال  يينمايس يها  لميف در قيتشو و دييتأ مورد
و  شـد  مشخص زيمتما ةدورچهار  آمده،  دستبه آل دهياسنخ  32 ةسيمقا. از اند  كرده سهيمقا

 يـة نظر بـودن صادق ةدهند  نشانبا هم  ها  آن ةسيمقا جيهر دوره برساخته شد. نتا آل دهياسنخ 
  .است ياجتماع تحوالت با گامهم كيهژمون يمردانگ يريرپذييتغ ةدرباركانل 

 در تـه يمدرن و سـنت  تقابـل  يبررسـ « عنوان با يا  مقاله در) 1392( يزدي  يپاپل و ياباذر
 ينمايس »قيصرو  جوانمرد الت لميدر دو ف يولوطالت يبر الگوها ديتأك با يجاهل يها  لميف
. كردنـد  يبررسـ  ،يلـوط والتاز  يمتفـاوت  يالگوهـا  با ،1357- 1337 يها  سال نيرا ب رانيا

 از يكـ ي ةمواجهـ  يچگـونگ  از اسـت  يتحـول  ديـ آ  يمـ  عمـل بـه الگوهـا   نيكه از ا يتيروا
 يمانند هر قشـر اجتمـاع   ولوطالت. قشر تهيمظاهر مدرن يبا برخ ياقشار سنت نيتر  كاليراد
 عنـوان  بـا  آن از مقاله نيا در كه يساختار. ابدي  يمعنا م يخاص ياجتماع ساختاردر  يگريد
 نييتع را يولوطالتقدرت  ساختار نيا قدرت زانيم. است شده برده نام »يا  محله ساختار«
 نظـام  ،يسـاختار  خـتن يردرهـم  نيا تبعبه. زدير  يم هم به را ساختارها نيا تهيمدرن. كند  يم

 نيا ةواسطبه يولوطالت يي. تحوالت الگوشود  يم فيتضع زين ساختار نيا با مطابق يارزش
ـ  در پسـند   عامـه  ينمايس. شود  يم جاديا يارزش تحول بـود كـه    يا  عرصـه  انقـالب  از شيپ
. در كرد  يم تيرا روا يا  محله ـ يسنت يارزش نظام يفروپاش با يولوطالت ةمواجه يچگونگ

 الت لميمتناظر بـا آن، از خـالل دو فـ    يو تحول ارزش يفوق با اتكا به تحول ساختار ةمقال
 رانيـ ا ينمايدر سـ  تـه يدر مواجهـه بـا مدرن   يولـوط الت ييالگو راتييتغ ،قيصرو  جوانمرد

  .است شده يبررس
  

  تحقيق روش. 5
 يريـ گ  نمونـه . است الميا استان يمايس ةشبك يمحل يها  اليسر حاضر قيتحق ليتحل واحد

 مركز به مراجعه از استفاده با كه يمعن نيا به. است شده انجام هدفمند يريگ  نمونه براساس
 نيـ اشـد.   يياستان شناسـا    مخاطبپر   اليسر مجموعه سه استان يمايصداوس يها  پژوهش

 3يخـو  ارا كه هرو  ،)1390( 2بش و برا)، 1388( 1قواله و قالاز:  اند عبارت طنز يها  اليسر
مخاطبـان   زانيـ م الميمركز ا يمايصداوس طرف از آمدهعملبه يها  ي). طبق نظرسنج1392(

 ارا كه هر اليو سر ،درصد 86 بش و برا اليدرصد، سر 73 الميا استاناز  قواله و قال اليسر
 يبـه زبـان فارسـ    ياز زبـان كُـرد   ها  اليسر نيا يوگوها گفتدرصد بوده است.  77 يخو

  شده است. انيب مرجع صورت  به وگو گفتكه الزم بوده همان  ييبرگردانده شده و در جا
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را  هـا   رسـانه  نيـ ا يفـ يك قيتحق. است يينمايس يها  لميف و ونيزيتلو از متأثر روزمره يزندگ
 ك،يـ (فل دهـد  قـرار  مـا  اريـ اخت در تيواقع ياجتماع برساخت ةدربار يتا اطالعات كند يم ليتحل

 ياست كـه بـرا   يفيك يمحتوا ليتحل روش نوع. است يفيك حاضر قيتحق روش). 266: 1391
بـالقوه   طور بهمحتوا  ليو مقوالت آشكار و پنهان متن استفاده شده است. تحل ميمفاه كردن روشن

ـ به ها  داده شناخت يپ در كه است ياجتماع علوم در يپژوهش يها  روش نيتراز مهم يكي  ةمنزل
 پـردازد   يمـ  هـا   آن ليـ تحل بـه  ياجتماع تيواقع در اخالل جاديا بدون و است نينماد يها  دهيپد
 از منظـور . ميـ ا  كردهاستفاده  ياز كدگذار ها  اليسر ليتحل و   هيتجز يبرا). 7: 1378 پندورف،ي(كر

در  يا  تـازه  شـكل بهو  ،يساز  مفهوم ه،يتجز ها  داده آن يط كه ياتيعمل از است عبارت يكدگذار
 را هـا   دهيـ پد و هـا   داده) قصد دارد open coding( باز يكدگذار. شوند  يقرار داده م گريد كيكنار 
 در شـده   كشـف  يها  دهيپد براساس را كدها نيا كه است آن يبعد قدم. درآورد ميمفاه قالب در
- 329: 1391 ك،يـ (فل ميكنـ  يبنـد   دسـته  شوند،  يمربوط م قيبه پرسش تحق ماًيكه مستق ها،  داده
و مقـوالت و   ميبه خلق مفـاه  يعني است؛ كردهاستفاده  ييمحقق از تفكر استقرا جانيا در). 333

 قيـ دق ةمشـاهد پـس از   گـر يد عبـارت بـه  است؛ پرداخته قيتحق سؤاالتروابط براساس متن و 
 مهم ميمفاه استخراج ،ينظر تيحساس به توجه با و شد ثبت قيدق طور به وگوها گفت ها،  اليسر

  .شدند خلق ياساس مقوالت مهم، ميمفاه استخراج از پس. گرفت صورت
  

  تحقيق هاي  يافته. 6
  قواله و قال اليسر داستان ةخالص 1.6
. دهد  يم نشانرا  خانواده چند يريعشا ي، داستان زندگ88محصول سال  ،قواله و قال اليسر

 را صـر يق و ريجهـانگ  نيزمـ  حـدود  و حـد  كـه  است ينيزم سند اليسر نيا ياصل موضوع
ـ  اخـتالف  و يريـ درگ ةنـ يزم آن يبعـد  مشكالت و سند نيا و كند  يم مشخص  هـا   آن نيب

 تيگنجانده شده كه بر جذاب اليسر يال هدر الب زين يگريموضوعات د ن،يا بر عالوه. شود  يم
  افزوده است. آن

  
  بش و برا اليسر داستان ةخالص 2.6
 يهـا   نـام  بـه  ينـاتن  بـرادر  دو يزندگ داستان است، 90كه محصول سال  بش، و برا اليسر

 از را يگونـاگون قسمت موضـوعات   27 در اليسر نيا. كند  يم انيب را پنجشمه و چوارشمه
 پنجشمه اليسر نيا در. كشد  يم ريتصوبه دارشدنپول يو تالش برا ،يبدگمان اد،يجمله اعت
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 شـهر  در كـه  چوارشـمه  بـرخالف  است ييگرا  سنت از ينماد كند  يم يزندگ روستا در كه
 و ارث سـر  بر كه برادر دو نيا. است كردهمدرن را تجربه  يزندگ يتاحد و كند  يم يزندگ

. رود  يمـ  نيب از كدورتشان »الوان خالو« يگر يانجيم با شود  يمشان كدورت پيدا انيم راثيم
  .كنند  يم ازدواج چوارشمه پسر و دختر با پنجشمه دختر و پسر تينها در

  
  يخو ارا كه هر اليسر داستان ةخالص 3.6

 به فردي زندگي داستان است شده ساخته 92 سال در كه ي  خو ارا هر كهقسمتي 26سريال 
رانندگي همسرش هاجر را از دسـت داده   ةر اثر حادثبكند كه   مي حكايت را مير  سكه  با اسم

هـاي سـريال     دهـد كـه در كـل قسـمت      بعد از مرگ همسر اتفاقاتي براي او رخ مـي  است.
 هـاي   شـبكه  بـه زيـادي   ةعالقـ  كه مير  باسكهآفريند. صورت طنز و كمدي مي هجرياناتي را ب

ولـي   ،ماهواره را دنبال كنـد  ةمبرنا همواره دارد سعي همسرش مرگ از پس دارد اي  ماهواره
 روان و ذهـن  رد مـاهواره  دنيـ د. دهـد   يم انجام انهيمخف را عمل نيا حاكم يها  سنت بنابر

 روسـتا  محـيط  در ميـر   باسكه اليسر نيا در. كند  يم متحول را او و گذارد  مي تأثير مير  باسكه
  .دارد سكونت الميا شهر در برادرش و كند  مي زندگي

 و متن به ها آن ليتبد ها،  اليسر قيدق ةمشاهداز  پس شدهاستخراج مقوالت نيتر يمحور
  :است بيترت نيبدمحتوا  ليتحل تيو در نها ،يكدگذار

  
  يسنتمهين/ يسنت يمردانگ 4.6
ـ  يبه اَعمـال و نـوع زنـدگ    يسنت يمردانگ ها،  اليسر نيا در  كـه  شـود   يمـ  اطـالق  يمردان

 يفضـا  در. پابرجـا مانـده اسـت    تـه يمدرن ريـ گ  بـدون دخالـت همـه    سـنت  بـه  اعتقادشان
اگـر   خصـوص  بـه  رد،يـ گ  يمـ  صـورت  پـدر  نظر برابر در يتر كممقاومت  شده داده شينما

 بـه را  يكمـ    خـانواده وقـت   يندارد. اعضـا  يچندان تياهم التيزن باشد. تحص تيجنس
اختصـاص داده   يو اگر هـم وقتـ   دهند  ياختصاص م   شان  يزندگ ةدربارو بحث  وگو گفت
  :شود  يم يتيجنس تك وگو گفتشود، 

 داشـته  مشـكلي  هر هم مرد بگه، مادرش به بايستي باشه داشته ليددرد اگه دختر: پنجشمه
  .بذاره ميان در پدرش با بايد باشه

دارنـد و در صـورت    شيگـرا  »دار  حـق « عنـوان  بـا ازدواج پسـرعمو بـا دخترعمـو     به
  :شوند  يم مواجه پسر ةخانواد ديبا تهد اش  خانواده ايدخترعمو  نداشتن ليتما
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. تـو  بـا  كـرده  خـود   بي ريحان: عادل كنه؛ ازدواج من با حاضره خودش ريحان خوب: نادر
  .گيرم  مي تصميم براش من منه دخترعموي

  :ديگر جاي در
 دخترعمـوي  زينـت  دوني  نمي مگه زينت، خواستگاريِ رفته كي ةاجاز با: زينت پسرعموي

  .منه مال دختره...  دارشم،  حق من منه،

 تـا  كانشـان يبعـد از فـوت نزد   يعنـ ينمود دارد؛  تر شيب يمردان سنت نيدر ب يپرست  مرده
 و ظـاهر  دانند،  ينم زيجا خود بر را ونيزيتلو يتماشا پردازند،  يم او با ازين و راز به ها  مدت

 راه هـم گفتار  نوع. پوشند  يم اهيسسال لباس  نيو چند كنند،  ينم تميز و مرتبرا  صورتشان
 نـوع . زنـد   يمـ  را اول حـرف  پـدر  قـدرت،  مراتبسلسلهو اقتدار است و طبق  خشونت با

ـ  شـود،   يمـ  انيـ ب ها  اليسر يال البه در گاه گه كه ياشعار  و عـت يطب از گرفتـه  الهـام  تـر  شيب
  :دارد 5انهيگرا  جمع اي 4انهيگرا  صلح يكاركرد زين ازدواج. است انهيكاركردگرا

 خويشـاوندي  اين كنيم كاري بايد ايم، قوم يك از مونيم،  مي برادر مثل ما شريفمش: يپنج
  .باشيم داشته پيوند و بست هم با بايد كارم اين واسه نشه، دور هست بينمون كه

 رفت، شيپبه  ليتمااست كه  ييروستا مردان ةشد  مدرن ةگون يسنتمهينمقابل، مردانِ  در
 ينظرهـا  به ترند  جوان يقشرها نيب تر شيبمردان كه  نيرا دارند. ا رييتغو  ،ياجتماع تحرك

و  كننـد   يم استفاده آنان مشورت از مهم امورات در و گذارند  يم احترام خود فرزندان و زن
ـ  يـي گرا  تجمل. دارند سنن به يتر كم يبند يپاحال  نيدر ع   يسـنت مـه يندر مـردان   تـر  شيب

  :شود  يم دهيد
 واسـت  رسـتوران  بهتـرين  باشـه،  تك ايالم تو بگيرم واست عروسي يه يستيبا: چوارشمه

 بـه  اينا. ندارم قبول رو اينا و سانديس و كيك اين من دم،  مي سفارش غذاها انواع گيرم،  مي
  .تهران دل از پايتخت، از بيارن گرآرايش تهران از برن بايستي مونه،  مي گرآرايش كنار،

رده قـرار   نيـ هـم در ا  پلميدارندگان مدرك د اي ان،يدانشجو ،يدانشگاه النيالتحص  فارغ
  :گردند  يم شغل دنبال كه رنديگ  يم

  !مگه؟ ميشه آب و نان ليسانس  فوق ليسانسه،  فوق از پر شهر ينا: ميكر

 جهت در يگاه مردان نيا ياستراتژ. اند  مدرن كامالً نه يسنت كامالً نه مردان از سنخ نيا
 ياز مردانگـ  كـرد يرو رييـ تغ نيـ . ااسـت آن  رييدر جهت تغ يو گاه يسنت يها  ارزش حفظ
  .دارد يمردانگ ييايپو و يلغزندگ از نشان يسنتمهينبه  يسنت
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 يبررس مورد يها  اليسر در يسنتمهين/ يسنت يمردانگ ةدهندليتشك ميمفاه. 1 جدول

  سنتي نيمه  سنتي
/ پرستي  مرده/ چادرنشيني يا روستايي فضاي در زندگي

/ طالق نپذيرفتن/ پدرساالري/ گروهي درون ازدواج
 يا گرايانه  صلح كاركرد/ ريوفولكل دانش به مسلط
 به اهميت  بي/ كاري  محافظه/ ازدواج گرايانة  جمع

  .اجتماعي تحرك نبود/ عاليه تحصيالت

 و زن به احترام/ سنن به اندك بندي پاي/ شهرنشيني
/ دانش و علم بودن مهم/ بازانديشي/ فرزند

  .تغييرپذيري/ جويي زيبايي/ گرايي  مصرف

  
  ريختار 5.6

 رشيمـورد پـذ   يژگـ يو حكـم  درهمـواره   دهـد   يمـ  ارتبـاط  دور ةگذشت به را افراد كه يخصلت
 بـدان  و نـد   بنـد  يپـا  شيخـو  يهـا   سنت و رسوم بهكه  ندافراد نيمسلط بوده است و ا يمردانگ
 آشپزخانه، طيمح در يحت. دارد يبدن قدرت و شجاعت به يارزش نگاه گروه نيا. كنند  يم افتخار
مثـل   شكار يابزارها دارند حضور مردان يوقت شود،  يم ريزنانه تصو يطيمح ها اليسر نيكه در ا

 كه است يگريد يمردانگمردان،  ني. برخالف ااند  گوشت دنيمشغول بر ايچاقو در دست دارند 
. دانـد   يمـ  افتخار خود يبرا را گريد فرهنگ با شدن  گون هم و است زانيگر شيخو يها  سنت از
 يةسـرما بـا   يا خـانواده قصد دارد بـا   ،برخالف نظر پدرش است، جامعه نييپا ةطبقكه از  مانيپ

  :كندخارج  اش  يكنون تيوضع ازباال ازدواج كند و خود را  يو اقتصاد يفرهنگ
 واسـمون  كاري كه مادرت و پدر باشه، داشته هوامونو كه كنيم وصلت كسي با يدبا ما نيبب

 مرحلة تو كشيدم خط فاميالمو دور كه من بده، نجات رو ما بتونه پدرزن كهاين مگه نكردن
 بتـونم  كـه  كـنم   مي وآمدرفت متين و باكالس هاي  خانواده با كنم  مي باز ذهنمو بعدش اول،
  .نميكنه واسم كاري   فاميل ميدونم كهچون زندگيم، تو كنم رفت پيش

  :ديگو  يم و شود  يم مانيپش تاًينها با،يز شدن  عاشق از بعد هم ميكر
  .خورم  نمي اون درد به من البته خوريم،  نمي هم درد به زيبا و من

 سـبب  بـه  مـردان  آن در كـه  است مردان نوع نيا يها  يژگيو از همسر با يعاطف ةفاصل
  .ندارند عواطف و احساسات بروز به يليتما شان  يمردانگ ةسلط

  .دارم دوست نگفتم بهش هنوز گرفتم، زن سالهچهل من يزمعز ني: ببريخانم
 نامـد؛   يم تاسيهب اي ختارير ويبورد كه است يزيچ آن بر دشانيتأك تر شيب ها  اليسر نيا
بـه   رديـ صـورت بگ  هـم  اگـر  و دارد وجـود  فرد در آن از يتخط يبرا يكم امكان نيبنابرا

  .شود  يم يمنته گرانيد رفتنينپذسرزنش و 
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  يبررس مورد يها  اليسر در ختارير ةدهندليتشك ميمفاه. 2 جدول
  اي  حاشيه مردانگي  هژمونيك مردانگي

 قدرت/ بدني قدرت/ شجاعت به ارزشي نگاه
 به پدر اميدبستن/ متعارف موهاي داشتن/ زني  چانه
 تصاحب/ خانه از بيرون مهم امور دادن انجام/ پسر

  .عاطفي فاصلة/ مردان دست در شكار اشياي

 شكل)/ ازدواج با( اجتماعي پايگاه تغيير به اراده
 كارهاي دادن انجام/ بلند موهاي/ نامتعارف ظاهري
 مرد/ شهرها  كالن در زندگي آرزوي/ زنانه عرفاً

  .يدي و كشاورزي كار از زار بي روستاييِ

  
  مسئله حل هاي  گروه 6.6
ـ  به ،يمردان يريعشا و ييروستا يفضا در ـ  در مرجـع،  و صـالح   يذ يافـراد  ةمنزل  حـل  يپ

مثل  ياجتماع يازهاين كردنبرطرفكه به  رود  ياز آنان انتظار م انيحام گاهيجا در. اند  مسائل
 ييروستا اجتماعات در دانيسف  شيمبادرت ورزند. ر مسائل رفع يبرا نقشه طرح اي ازدواج

 شـاوندان يخو و خـانواده  انسـجام  موجب و ورزند  يم مبادرت صلح يبرقرار به يريعشا و
  :است اثرگذار يقانون يها  راه از   شيب اجتماعات نيا در يكدخدامنش. شوند  يم

 بگيري پسش و بري تو كه اومدم االن دارم دخترعمومو با ازدواج قصد من: ينتز يپسرعمو
 عنـوان  بـه  تـو  پـيش  اومـدم . شه  نمي سرم حرفا اين من...  بياد پيش بينمون دعوا كه اين از قبل

  .جهانگير عمو پيش برو بكش زحمت حاال. بياد پيش دعوايي كهاين از قبل طايفه، سفيد ريش

 يگاهيجا مرجع، و مهم يگروه حكم در ،يكدخدامنش يشهر ةجامعدر  گر،يد طرف از
 ةريـ داو  دادگـاه  مثـل  ته،يمدرن مظاهر سراغ آمده  شيپ مسائل يبرا يشهر افراد و دارد نييپا

 ي) هسـتند كـه بعضـ   ريـ گ  (باج يرقانونيغ ييها گروه موارد يبعض در البته روند؛  يم خانواده،
  .روند  يم ها  سراغ آن يمواقعافراد در 

  يبررس مورد يها  اليسر در مسئله حل گروه ةمقول با مرتبط ميمفاه. 3 جدول
  شهري  روستايي

 كنندة  حل/ سفيد  ريش: حكم در مرجع شخص
/ گر  موعظه)/ خانواده از خارج و خانواده( مسئله

/ برادري و انسجام به دعوت صلح، برقراركنندة
/ كننده  تأديب/ ميراث و ارث كنندة  تقسيم
/ گيرنده  تصميم/ گر  واسطه/ سوز دل/ گر  نصيحت
  ).اسناد و نامه  وصيت داري نگه( اعتماد محل

 مثل مدرنيته عناصر و مظاهر :مسئله حل نهادهاي
  .گيران  باج و خانواده، دايرة كالنتري، دادگاه،
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  مردانه ذائقة 7.6
بـه   زيـ ن گرانياول بـاز    نقـش  و بوده مردان به متعلق ها  اليسر يها  وگو گفت نيتر  و مهم   نيتر شيب

 اند  مردان نيا و شود  يم مطرح يتيكامالً جنس يو شغل با نگاه كار ةمسئلمردان واگذار شده است. 
 ديـ اسـت كـه بـر آن تأك    يا يژگـ يو يمرد. »است مرد جوهر كار« گردند  يم شغل و كار دنبال كه
ـتن پسـر    يتر شيب ليو تما كند  يم نگاه فرزندان به يتيجنس نگاه با مسلط يمردانگ. شود  يم به داش

مـذكر   تيجنسـ  بـر  حساس لحظات در و است ذكور فرزندان اي اجداد جان به خوردنقسمدارد. 
  :است مردان نوع نيا بارز يها  يژگيو از مردانه ةسلط و يكالم خشونت. كنند  يم هيتك

 نشـناختي  منو هنوز تو. كنم  مي درستش خودم كنن،مي غلط چيه، خانواده بابا اي: ريم  باسكه
  .ام جوري چه خونه تو كه

  :يگريد يجا در
  .كنم  مي جدا تنت از سرتو وگرنه نگو هيچي بيرون، برو چشام جلوي از تو: نادر به پنجشمه

 نميـده،  رام خونـه  تـو  دكتـر  اومـديم  بفهمـه  پـدرم  اگه نگرانم، خودم واسه من ببين: كريم
  .بيرون ندازدم مي

بـه   نـد، كه قدرت مانور ندار اند يمردان رنديگ  يم قرار مسلط يمردانگ برابر در كه يمردان
نـدارد.   يتـ يهم چنـدان اهم  شانيهاو نظر اند، خانواده ةوابست ،اند شده محكوم بودنتجربه  يب

 ايـ  پوشند،  يم گشاد يها  لباس دارند، بلند ليسب مثالً دارند يخاص يفرد تيموقع كه يمردان
اسـت كـه    يداغـ  رتيغ  يب. رنديگ  يم قرار رده نيا در هم بودنشان نامتعارف سبب به اند چاق

  :خورند  يمردان م نيا
 چـه : نـادر  كـو؟  غيرتـت  زنـدان،  بندازنش بگيرن پدرتو كه فرداست امروز بدبخت: مانيپ

 بـاز  افتـه،   مـي  واسـش  اتفـاقي  چـه  زنـدان  بـره  بابـام  كن، ول غيرتو خيال،  بي داره اشكالي
  .غيرته همين ميده باد به سرمو كه چيزي...  شه  مي آزاد گرده،  برمي

رده از  نيا به يياعتنا يب يبه معنا زين يبررس مورد يها  اليكودكان در سر حضورنداشتن
  .ندارند هنجار بهدر مقابل مردان  يقدرت چيمردان است كه ه

 يبررس مورد يها  اليسر در ذائقه ةدهندليتشك ميمفاه. 4 جدول

  )اي  حاشيه( هنجار نابه مردانگي  )هژمونيك( هنجار به مردانگي
 برابر در مقاومت/ استقالل به تمايل/ پسر داشتن به تمايل
/ دورانديش/ گرپرخاش/ جو  انتقام/ آور  نان/ دستور و سلطه

 /قرقرو/ فضول/ زنانه صورت و شكل به گرايش
 و ناپخته/ وپاچلفتي دست/ مادر به وابستگي
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/ جدي و قامت  راست/ گر  سلطه/ متعصب و غيرتي/ قهرمان
)/ زندگي مهم و انتزاعي مسائل به   راجع( گرايانه  فلسفه تفكر
 به بودن  ملقب/ هويت بودن  مردانه/ خواستگاري بودن  مردانه
 نگاه/ سوگند كردن  جنسيتي)/ بودن  شير مثل( مفتخرانه القاب

 قدرتي هاي  فعاليت دادن انجام/ مذكر جنسيت به ارزشي
  .خنديدن بلند)/ سنگين اجسام بلندكردن هيزم، شكستن(

/ حقير/ غيرمهم/ مطيع/ انگيز  نفرت/ تجربه  بي
 و چاق( فشن موي و بلند سبيل با ظاهري

  .گرا  مدرن سنتيِ)/ الغر

  
  زنانگي به نگرش 8.6
 كه طور  همان و است افكنده هيسا ها  اليسر نيا ةهم بر مردساالرانه يفضا ينيسنگ يكل طور به

برخوردار است. عموماً زنان به  اول ةدرج تياز اهم ها  آن نقش و مرد گرانيباز تعداد شد گفته
 خـود  نفع به را   آن و اظهارنظر مسائل وچونچند ةدربارو مردان  پردازند  يم تياهمكم يمسائل

 كيـ  داشـتن دارد. شوهر ديـ مرد بـه زن تأك  نبودن وابسته. اعتقاد مردساالرانه به كنند  يم متحول
ـ رد. زنان در مرد ندا يارزش را برا نيا داشتنزنزن است كه  يارزش برا  هـا   صـحنه  تـر  شيب
 تكـرار  هـا   اليسـر  نيـ بارهـا در ا  مسئله نيو ا اند امور مربوط به داخل خانه دادن انجام مشغول

 ديـ تول ةديـ ا بـه  تيـ نها در و يدست عيصنا مشاغل به دهند  يم انجام زنان كه يمشاغل. شود  يم
 بـه  مربـوط  اشـعار  و زنان به عشق يبرا مردان فيتوص در. شود  يم ختم يدست عيصنا كارگاه
  :اند زن تصاحب دنبال به و شود  يم استفاده شكاركردن و شكار ابزار از آنان

  .6باد بادا هرچگ وت  مه  خه نشادتيره ده فق  شه ديري ل  كه يو  يش

 ايـ  انـد  دادن گـوش آهنـگ   ايـ  زدن  امكيپ مشغول دارند، دست در ليموبا زنان كه يزمان
 كننـد   ياسـتفاده مـ   ليـ كه مـردان از موبا  يزمان يول ،كنند  يم ردوبدل را تياهم  اطالعات كم

. رديـ گ  يم صورت خانه طيمح از خارج معموالً عمل نيا و دهند  يم انجام را تر  مهم يامورات
  :رديپذ  ينموابسته به زنش باشد  كه را يمرد هنجار بهمرد 

 شـم  يفاميل. قيصره مال زمين. كردم ردش استخدامي تو خودم كه كسيه مال ينزم: ريجهانگ
 فخريـه،  عـروقش  فخريـه،  روحـش  فخريه، قلبش فخريه، فاميلش ه،يفخر خودش. هيفخر

  .زنشه يفخر...  هيو زبانشم فخر ،فخريه حركتش فخريه، مغزش

قـرار   يمردانگ يةكه در حاش يمردان تر شيبندارد.  ييجا ينوع مردانگ نيزنانه در ا تفكر
 يو بـرا  شوند  يم ييشناسا دتريجد يها  نسل مثابة فاصله گرفته و به يسنت يدارند از مردانگ

  .شوند  يم ستهينگر ريتحق ةديدكه البته با  اند  قائل تر شيب مراتب به يزنان ارزش
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 واسـم  ثانيـه  يـك  تو وجود: جهانگير كنم؛ زندگي تونم  نمي ديقه يك فهيمه بدون من: قباد
 رو بالهـا  اين زنش واسه كه مرد...  نيستي مرد كه تو نكن، گريه سر،بر خاك بدبخت ننگه،
 كـه  تو بكن، فكري خودت كار و زندگي حال به برو بدبخت بابا، ننگ نمياره، خودش سر
  .نيستي مرد

  يبررس مورد يها  اليسر در يزنانگ به نگرش ةدهند ليتشك ميمفاه. 5 جدول

  )باور زن نگاه( اي  حاشيه مردانگي  )ستيز زن نگاه( هژمونيك مردانگي

/ او به توهين يا زن العمل  عكس به تحقيرآميز نگاه
 اين شمردن ننگ و مرغ پرورش فعاليت شمردن  پست

/ زنان مقاومت فتنپذيرن /مردان براي عمل
 به تمايل/ خانه از بيرون در زن با مرد شدن راه هم

 ابهت فاقد و ظريف و وسال سن كم دختر با ازدواج
 در مرد دخالت/   بيوه زن ارزش بودن  پايين/ مردانه
 به توجهي  بي)/ كردن  آرايش( زنانه عرفاً امور
/ زن رياست به تحقيرآميز نگاه/ آنان هاينظر

 زايي  اشتغال براي قدرت نبودن قائل/ زن تصاحب
 و با دار  خانهزن را / مرد به دانستن زن وابسته/ زنان

قادربودن زنان به / ديدن كاالگونگي اهميت
/ جزئي امورات در گيري  تصميم

 و ،موزي پرحرف،( دانستن زنان خورنده  برچسب
/ دغدغه يك مثابة به دختر شوهردادن)/ خبرچين
 و ابزاري ةاستفاد/ دردسرساز/ مرد كالميِ خشونت
 سبب هب( بيگانه زن به بدبينانه نگاه/ زن از تبليغاتي

  ).داري  خانه امورات نداشتن به تمايل

 بروز/ زنانه تفكر پذيرش/ زن سخن به ارجاع
 دادن انجام تواناييپذيرش / زن به احساسات
 بانك، به رفتن(از سوي زن  بيروني امورات

 دادن انجام/ زن با مشورت)/ چك با سروكارداشتن
 در نقش زن اهميت/ زن اجازة با امورات بعضي

 ترجيح/ گري تعديل نقش و صلح برقراركنندة
/ مشكالت كنندة  برطرف/ بيگانه زن با ازدواج
/ اشتغال پذيرش/ مرد با رابطه ةكنند شروع
 به احترام/ زن از عذرخواهي/ قدرشناسي/ تحسين

 مرد وابستگي /زن دستورات اجراي/ زن هاينظر
 ديدگاه/ مرد پذيري سلطه)/ اقتصادي( زن به

  .مرد باورِ زن

  
  خواني  مخالف 9.6

 در مـردان  كـه    يطور بهكالن جامعه توجه دارد.  يبا ساختارها يعامل به ارتباط مردانگ نيا
 شـده،  يبررسـ  يهـا   اليسر در. رنديگ  يم قرار ياسيس قدرت با آن ارتباط و دولت با ههمواج

برخوردارنـد.   تيـ فيك نيـ كه از ا اند مردان نيا و است مردانمختص  يتفكر خالق و انتقاد
 ،يبانك ستميجامعه است؛ مثالً از س يساختارها درمعترض اصوالً منتقد مشكالت  يمردانگ
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 اجناس هوا، يآلودگ اختالس، ازدواج، ،يمصرف آب پزشكان، رفتار ،يافسردگ اد،ياعت فساد،
 برقراري يو در پ كند  يم مقاومت ها  يريگ  ميتصم برابر در. آورد  يم عمل به انتقاد...  و ،ينيچ

 ياستخدام افراد بر مبنا ريز يوگو گفت) است. اديمعضالت جامعه (اعت هنجاركردن بهنظم و 
  :پذيرد ميادعا تحقق  نيخالف ا تياما در نها ،كند  يم انيآنان را ب يستگيو شا اقتيل

 پـروژه  ايـن  توي اومديد و كاريد بي همتون دونم  مي آمديد،   خوش خيلي عزيزان: جهانگير
 پروژه اين تو باشه مطمئن كشيده زحمت و ستا كرده  تحصيل و حقشه كه كسي. كنيد كار

 بـازي  پـارتي  گرفتم تصميم. مرد بازي  پارتي ةدور بدم، بهتون مژده يه حاال. شه  مي استخدام
 ب گـروه  و دار  پارتي يعني پ گروه...  ب گروه و پ گروه شين،  مي گروه دو بعد...  نكنم
  .چاره بي بدبخت كسِ  بي پارتيِ  بي يعني

  :كند  يم انيب يطور  نيا را يكار يب معضل يگريد يجا در
  .اند يكار بي مشغول همه كه دارند وجود زيادي هاي  كرده  تحصيل ما شهر در: ريجهانگ

  يبررس مورد يها  اليسر در يخوان  مخالفة ساز ةدهند ليتشك ميمفاه. 6 جدول
  )معترض مردانگي( خواني  مخالف

/ جامعه معضالت ةابرازكنند/ ساختارها نقصان هنجاركردن به براي تالش/ مقاومت
  .بروكراسي سيستم به نقد/ ساختارها به نقد/ خالق تفكر

 

  شغلي منزلت 10.6
كـه در اجتمـاع بـا     ياسـت. افـراد   اديز ها  اليسر نيا در مردان مشاغل تنوع زنان، برخالف

 يديـ  مشاغل به ،هنجار بهو  كيهژمون يمردانگبر طبق  ،كنند  يم يزندگ يكيمكان يگبست هم
 اجتمـاع  نيـ ا در. نـد مند  عالقه نيزم ةو به كار و معامل دندار شيگرا قدرت و زور ازمندين و

 آنان رسومات با مطابق عاليقشان كه شود  يم اطالق مردان از گروه آن به يا  هيحاش يمردانگ
 و ديجد يها  دهيبه دور است و طرح ا روستا سنت يها  دغدغه از كه يكس مثال يبرا نباشد؛
 قـرار  ياجتماع در گريد يگروه. ندارد يگاهيجا چنان  آن دهد  يم قرار خود هدف را اختراع
 كـه  يكسـان  فيـ ط نيـ ا در اسـت؛  حـاكم بـين آنـان    يكيارگان يگبست هم يتاحد كه دارند
 گـاه يداشـته باشـند در جا   ييبـاال  نينمـاد  ايـ و  ،ياجتمـاع  ،ياقتصاد ،يفرهنگ يها  هيسرما
 دي. شـا يا  هيحاشـ  يمردانگـ  در پست يها  شغل با افراد و رنديگ  يقرار م كيهژمون يمردانگ
 ميباشد كه دورك يزيچ   آندارد  يبرتر يرماديغ كيهژمون يسنت ةجامعامر كه در  نيا علت
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 با جوامع نيا چون. دكن  يم مشخص) collective consciousness( »يجمع وجدان« عنوان با
 شـوند،   يظـاهر مـ   ،رومنـد ين مشـترك  اخالق كي با ژهيو  به ،يرماديغ ياجتماع يها  تيواقع

 عامـل  يكيارگـان  اجتمـاع  در كـه  يحال . دردارند تر  نييپا اي دوم ةدرج يتياهم يعوامل ماد
  :است يماد امور و كار ميتقس افراد ونديپ

  .ميشه درست چيز  همه پول با! پول پول ترسي؟  مي چرا بابا يا: كاظم

 يبررس مورد يها  اليسر در يشغل تيموقع. 7 جدول

  ارگانيكي اجتماع  مكانيكي اجتماع
  اي  حاشيه مردانگي  هژمونيك مردانگي  اي  حاشيه مردانگي  هژمونيك مردانگي

/ آن توسعة و زمين مالك
/ آبياري/ باغباني
/ گاوداري/ كشاورزي
 روي كار براي استخدام

  .زمين

/ كرده تحصيل/ مخترع
  .دانشجو

 مدير/ عامل مدير
/ جراح/ پزشك/ شركت

/ طالفروش/ مهندس
  .بانك رئيس

 فروشي دست/ چوپاني
 لوازم پارچه، و لباس(

/ كفاشي)/ آرايشي
/ قصابي/ كارگري
/ تعميركاري/ سربازي
 يگر  معامله/ رانندگي

  .گوسفند

  
  رفتار يده سازمان 11.6
 نيتـر  شيباست.  دار شتنيو خو ،بخشنده ،يجد رد،يپذ  ينم را مرد ةيگر كيهژمون يمردانگ
خـود   ةشـ يحسـادت را پ  هنجار نابه يمردانگ. است يمردانگ نوع نيا به مربوط ها  وگو گفت

  و حسود است. ،مضطرب وسواس، كند،  يم
 خـوام   مـي  گيـد،   نمي هيچي شما، و دونم  مي من بزني حرفي اگه خواهرت و تو: چوارشمه
  .شه قضيه اين گرفتار هم عموتون

 بررسي مورد هاي  سريال در رفتار دهي سازمان. 8 جدول

  هنجار نابه/ اي  حاشيه مردانگي  هنجار به/ هژمونيك مردانگي
/ بخشنده/ جدي/ مردانه احساسات استهزاي
در  ابتكار/ سرا    ترانه/ خالق/ دار خويشتن/ عذرپذير

  .سوز  دل/ دشا/ عصبي/ نفس اعتمادبهداراي / عمل

/   مضطرب/ وسواس/ حسود/ سوگوار/   گريان
داراي / مقلد/ پشيمان/ عاشق
  .كردن  غش/ چشمي وهم چشم
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  داغ 12.6
 قـانون  و عـرف  خـالف  كـه  زنند  يم دست ياموربه  خورده،  داغ يافراد در حكم ،مجرمان
 يهـا   لبـاس  بـا  و شوند  يم خوانده اراذل كه شوند  يم ريتصو يمردان ها  اليسر نيا در. است

و باعـث آزار مـردم    زننـد   يمـ  گشـت  شـهر  سطح در) يمشك رنگ به و(گشاد  مخصوص
هسـتند   يگـر ي. افراد دشوند  يدور هم جمع م هاسرا  انيقل مثل ياماكن در معموالً و شوند  يم

  :شوند  يم ريتحق و زده  داغ خوردن برچسبكه با 
 بياره واسم چيز يه فرستمش  مي. قحطيه آدم مگه تو، مثل گيجيه آدم پيمان! پيمان: چوارشمه

  .ميده تحويلم اي  ديگه چيز ميره

ـ  ،دهنـد   يم نشان واكنش خورند  يم كه يانگ برابر درمردان  يبعض  يزنـان و بعضـ   يول
 نيـ در ا را يگـر يد يهـا   تيـ قوم حضور نيا بر عالوه. دهند  ينشان نم يواكنش گريمردان د

 كـه  كيـ هژمون مـردان  بـرخالف . شـوند   يمـ  ريتصـو    يمنفـ  يديـ د با كه ميشاهد ها  اليسر
 مـردان  دهنـد،   يخـود قـرار مـ    ةشيقناعت را پ ايو  اند ستيز  و ساده ،گرخواهيد سخاوتمند،

در  يآزمنـد  ايـ و  ،يخودخـواه  ،يكـار   پنهـان  ،ييگـو   دروغ هماننـد  ييها  يژگيبا و يگريد
  .شوند مي طردمردان هژمونيك  از سويكه  شوند  يم ريتصو ها  اليسر

  يبررس مورد يها  اليسر در خورده  داغ مردان با مرتبط ميمفاه. 9 جدول
  گرا    غيراخالق  غريبه  انگ/ برچسب  جرائم

/ دزد/ زنداني/ معتاد
/ گير  باج/ موادفروش

 لباسِ با( اوباش و اراذل
مشكي گشاد /(

  .كلفت  گردن/ چي قاچاق

/ شكمو/ گيج/ برسر خاك
/ ديوانه/ گرد ول
/ صفت  زن/ تربيت  بي

  .الغر يا چاق

/ زبان  چرب/ بردار كاله
/ بديد نديد/ كودن
  .زن  بلوف/ گرا  چندزن

 /كار  پنهان/ گو  دروغ
/ آزمند/ كار  فريب

/ بدقول/ خودخواه
  .تظاهرگرا

 

  گيري  نتيجه. 7
 اكثـر  در يا  فـه يطا و يلـ يا يمبان كه است يسنت  مهي/ نيبا فرهنگ سنت يا  جامعه الميا ةامعج
 التيا. شود  يم دهيد آن با مرتبط يساختارها و گران كنش ياجتماع يها  صورت و ها  دهيپد
 .كنند  يم فايا ها  دهيو پد عيوقا يو اجتماع يدر برساخت فرهنگ يمهم ارينقش بس فيطوا و

ـ  بودن يسنتها و رسوم گذشته،  به سنت دياعتقاد شد و ، يتيجنسـ  حيافـراد، تـرج   نيروابط ب
 مطالعـه  مورد ةجامع يبارز فرهنگ هاي يژگيو ازپسر به دختر و مرد به زن  ياعتقاد به برتر
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 تيـ جمع شيو افـزا  تـه يمدرن مظـاهر  و عناصر ورود ةجيدر نت ،رياخ يها  دهه ياما ط، است
و  مردسـاالرانه  يهـا   ارزش كـاهش  ،يارتباط يها  گسترش رسانه ةجينت در نيچن و هم جوان

حركت آن  و پدرساالرانهفرهنگ  فيبازتعر و گريد ياز تحوالت ساختار يعيوس ةمجموع
 يدگرگوناستان،  نيدر ا تهيمدرن كارآمدن  يرو با .ميشاهدرا  انهساالر  فرهنگ جوان يسو   به
  .ميا  بودهشاهد  زين را خاص طور به   يعام و مردانگ طور به يتيجنس روابط در

 بـه  ونيزيتلو ژهيو  به يجمع يها  رسانه ،دارند اعتقاد شناسان  جامعه از ياريبس كه طور  آن
 يكي واقع در. دارد وجود آن يساختارها و جامعه بطن در كه دنپرداز  يم يزيچ   آن ييبازنما

 و تيجنسـ . اسـت  آن يها  اليسر و ها  لميف ليتحل آن گران كنشجامعه و  يبررس يها  راه از
 يهـا   گفتمـان  در و ياجتمـاع  تعامالت درعوامل قدرت بلكه  ،ستندين يذات يامور يمردانگ

 تيحائز اهم اريبس ها  رسانه در زنان و مردان شدن مطرح ةويش. سازند برمي ها را آن گوناگون
اسـت كـه    نياما سؤال مهم ا ،است شده انجام ها  رسانه تأثير ةدربار يبسياراست. مطالعات 

 بـا  هـا   رسانه گفت توان  يم. بگذارند ريتأث زنان و مردان رفتار ردقادرند  زانيتا چه م ها  رسانه
نقـش   يبررسـ  يبـرا  نامحققمبنا  نيا بر. دارند يرگذاراثدر  يسع يتيجنس يها  شهيكل ةارائ

 مهـم  ياجتماع ةديپد در حكم ،يموضوع مردانگ رةدربا آن با مرتبط گران كنشساختارها و 
مركـز   يمايسـ  ةشـبك  دار پرطرف يها  اليسر ةيتجزو  ليبه تحل گذار،  درحال ةجامع كي در
 در مـردان  كـه  اسـت  بـوده  ياصـل  پرسـش  نيـ ا به پاسخ نامحقق هدف. دندكراقدام  الميا

مـا در   ليـ مورد تحل يمقوالت اجتماع اند؟  شده ييبازنما ينحو چه به نظر مورد يها  اليسر
 ةذائق مسئله، حل يها  گروه ختار،ير ،يسنت مهين/ يسنت يپژوهش عبارت بودند از مردانگ نيا

و داغ. بـا   ،رفتـار  يدهـ  سـازمان  ،يمنزلـت شـغل   ،يخـوان   مخالف ،يزنانگ به نگرش مردانه،
 پژوهش يها  افتهي خردنگر، و نگرساختار اتينظر چهارچوبمقوالت در  نيا نظرگرفتندر

  .ندارد وجود الميا ةجامعدر  ينوع مردانگ كياز آن است كه  يحاك حاضر
 »كيـ هژمون« ايـ  غالـب  يمردانگ ينوع يدارا يا  جامعه هر د،يگو  يم كانل كه طور  همان

 خـاص  سـبك  نـوع  كيـ  اسـت  ممكن ياجتماع هر در كه است نيا بر كانل اعتقاد. است
آن  ياجتمـاع  اوضـاع بـه   شأن و شخصـيت نوع  نيداشته باشد. ا را شأن اجتماعي نيباالتر
 در چه اليسر در(چه  دارد قرار آن در فرد كه ياوضاعمبنا با توجه به  نيدارد. بر هم يبستگ
 خصـلت  يمردان سـنت  يسنت  مهين/ يسنت ةمقول در. كند  يكسب م يمتفاوت ي) مردانگعتيواق

 و ،كننـد   يم نگاه ازدواج ةمسئلبه  انهيگرا  صلح و انهيگرا  جمع يكاركرد با ،دارند پدرساالرانه
ـ  مـردان نوع  نيا يكانل برتر دگاهي. با توجه به دكنند  يم عمل كارانه  محافظه بافـت   علـت  هب

 يبنـد  يپـا كه  ،يسنت  مهين مردان يبرا كيمردان هژمون كه يطور ؛ بهاست الميا ةجامع يسنت
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 مثل ييها  ارزش بر كيهژمون ةمردان ختارير. اند قائل يا  هيحاش يارزش ،دارند سنن به يتر كم
بـا   كيـ دارد؛ مـرد هژمون  ديـ امورات خارج از خانه تأك دادن و انجام ،يبدن قدرت شجاعت،

مردان  نيبا اوست؛ ا يميصمگرم و  ةرابط نداشتن يدارد كه به معنا يعاطف ةهمسرش فاصل
 يزنـدگ  هـم  بـا  يمـال  مشـكالت  اي ،آبرو حفظ فرزندان، تيترب جمله از يگوناگون لعلبه 
عرفـاً   يكارهـا  دادن به انجـام  ليتما يا  هيحاش ةمردان ختارير كه است يحال در نيا. كنند يم

در روسـتا و   يديسف  شير و يكدخدامنش. پسندد  ينامتعارف را م يزنانه دارد و شكل ظاهر
 گـران   يانجيـ م در جايگـاه و عمومـاً   دنبرخوردار مسائل حل يبرا يبسياراز قدرت  ريعشا

گروه مرجع،  در حكم ،دانيسف  شير يشهر ةجامعدر  ،گريد طرف از. اند انسجام ةبرقراركنند
 ايـ  يمثل كالنتـر  تهيمدرن عناصر به مسائل حل يبرا يشهر افراد و دارند تر  نييپا يگاهيجا

 زيمـردان متمـا   گريدرا از  كيو هژمون هنجار بهكه مردان  يا  يژگيو. كنند  يدادگاه مراجعه م
 ءجز استقاللو  ،يآور  نان ،يگر  سلطه ،ييگرا  رتيغ مثل ييها  يژگيو هاست؛ آن ةذائق كند  يم

از  يربـودگ يو حق ،ينـاپختگ  ،يوابسـتگ  كـه  يحـال  اسـت در  هنجـار  بهمردان  يها  خصلت
نقـش خـارج از    كيبه زنان، مردان هژمون شيگرا رةبااست. در هنجار نابه مردان يها  يژگيو

 مـردان  از گروه نيا يبرا زنان. اند آنان تصاحب دنبال و ننديب  يزنان مناسب نم يرا برا   خانه
. سـتند ين مـردان  بـا  سطح  هم مهم امورات در يريگ  ميابزارگونه دارند و قادر به تصم يارزش
 پـدر  يبرا يا  دغدغه مثابة به هم دختر شوهردادن شود،  يم شمرده پست آنان يكارها عموماً
ـ  مراتـب  بـه  يارزشـ  دارند يا  باورانه  زن نگاه كه يمردان. شود  يم ريتصو آنـان   يبـرا  تـر  شيب
و احتـرام بـه    ،مهـم  امـورات  در مشـورت  زن، سـخن  بـه  ارجاع و اشتغال رشيپذ. اند  قائل

هسـتند كـه در     يمردان ،يخوان  مخالف ةمقول رةدربا. است مردان نيا يها  يژگيو از نظرشان
 شـده  يبررسـ  يهـا   اليسر در. رنديگ  يم قرار ياسيس قدرت با آن ارتباط و دولت با ههمواج

 درمعتـرض اصـوالً منتقـد مشـكالت      ياست. مردانگ مردانمختص  يتفكر خالق و انتقاد
 در ،آورد  يم عمل به انتقاد...  و ،ادياعت ،يباز  يپارت ،يكار يب از مثالً است؛ جامعه يساختارها

معضـالت   هنجـاركردن  بـه و  نظـم  برقـراري  يو در پ ،كند  يم مقاومت ها  يريگ  ميتصم برابر
 يبررسـ در دو اجتماع  شود  يكه به افراد نسبت داده م را يشغل منزلت. است) اديجامعه (اعت

 در برتـر  غلاشـ م جزء يباغبان اي يكشاورز مثل يمشاغل آن در كه يكيمكان اجتماع: ميدكر
مثل دانشـجو در   يمشاغل كه يحال در ،است كيمردان هژمون يژگيو و دنشو  يم گرفته نظر
 مشـاغل  پزشـك  و مهنـدس  مثـل  يمشاغل آن دركه  يكيارگان اجتماع ؛قرار دارند نييپا ةرد

 و تـر   نييپـا  شـأن اجتمـاعي  با  ي... مشاغل و ،يقصاب ،يچوپان ،يفروش  و دست اند كيهژمون
و  ،بخشـنده  ،يجـد  كيـ هژمون مـردان  رفتـار،  يده سازمان. در اند  شده محسوب يا  هيحاش
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 يداغـ . ينـد دگرايتقلو  وسواس، حسود، يا  هيو مردان حاش اند احساسات مردانه ةاستهزاكنند
 يموادفروشـ و  ،يدزد اد،يـ عتا جملـه  از يجرائم شامل است ممكن خورند  يم افراد كه هم

 و وانـه، يد ج،يگ برچسب مثلبرچسب به مردان زده شود؛  مثابة به داغ آن است ممكن. باشد  
داغ  گانـه يب ايـ  بهيغر در جايگاهرده قرار دارند كه  نيدر ا يگريد ةخورد  داغ مردان. گرد ول
ـ  داغ هـم  آخـر  در. خورنـد   يم...  و ،زبان  چرب زن،  بلوف بردار، كاله  مـردان  بـه  ياخالقـ   يب
  .شود  يم زده بدقول و، خودخواه كار،  بيفر كار،  پنهان گو،  ِدروغ
 دگرگون واقعاً كه نيا يجا به الميا ةجامع ةناپدرساالر ساختار تهيمدرن عناصر دخالت با
كـه در بافـت    ،ياساسـ  يژگـ يو الميـ ا ةجامعـ  در. اسـت  دهشحفظ  يدر اَشكال ناقص شود

 افتهيخانواده حول محور او سازمان  كه است پدر ةسلطوجود دارد،  يمترق اي كارانه  محافظه
 المياجتماع ا يابعاد زندگ تر شيبو پدرساالرانه در  كيهژمون يمردانگ كه نيا با وجوداست. 

 يميقـد  يهـا   سـنت  از كـه  اسـت  ظهـور  حال در يا  دهيپد يا  هيحاش يمردانگ وجود دارد،
 بـه  يسنت  مهين قشر نيا شدن رانده هيحاش بهآورده است.  يرو شدن  مدرن يسو به و كنده  دل
ـ  روابـط  در را يا  برجسته و مهم نقش يسنت فرهنگ هنوز كه معناست نيا . دارد مـردان  نيب

ـ  انـد  جامعـه    جـوان  از اقشار تر شيبكه  يا  هيحاش مردان بـه   روگـرا،    نـده يفردگـرا، آ  يمردان
 يدارا )ديسـف   شيـ ر ايـ (پـدر   مسـلط  مـردان  كه يحال . درندا غيره و ،طلب  لذت رفت، شيپ

و معطوف ، گرا  گرا، خانواده تحرك، جمع كم ك،يگرا، نوستالژ  ، گذشتهانهكار  محافظه يكرديرو
 الميـ ا يسـنت  ةجامعـ    يداخل يساختارها بيترت نيبد .اند ساالن بزرگ يها و ارزش ازهايبه ن
 ،يا  فهيطا ،يشاونديخو يها  گروه ةپدرساالران يو روابط اجتماع ها  ارزش در شهير چنان هم

 د،يـ نما  يم رخ خيتار در كه گونه  آن د،يجد يپدرساالر ةديپد«دارد.  ينژاد اي ،يقوم ،يمذهب
: دهنـد   يمـ  ليتشـك  را   آن يواقعـ  سـاختار  كه رديگ  يم تيواقع اي اصطالح دو از را شيمعنا
 كـه  رسد  مي نظر به شده، گفته). با توجه به مطالب 26: 1380 ،ي(شراب »يپدرساالر و تهيمدرن
 يمردانگـ  در حكـم  مردانگـي  از خاصـي  شكل بازنمايي با ايالم، مركز سيماي محلي ةشبك

 متكثـرِ  مـردانِ  برابـرِ  در وكمـك كـرده    اين ساختار تيو تقو ،دييتأ رش،يبر پذ ك،يهژمون
 مـردان مثابـة   كـه بـه   ،دارنـد  قرار الميا اجتماع يسنت و پدرساالرانه بافت از جدا كه يگريد

 ةجامعبه ورود  توجه با نيچن هم. است كرده مقاومت اند،    شده تصوير اي    حاشيه و هنجار نابه
 درايـن اسـتان    شود،  يم انينما يخو ارا كه هر اليدر سر تر شيبكه  ،تهيمدرن عصربه  الميا

 كرده يستادگيا است جامعه ةطردشد و يا  هيحاش يمردانگ با سو هم كه تهيمدرن مظاهر برابر
 اليسـر  نيا)، زند  يم را خودش ساز يك هر( ديآ  يبرم اليسر نيا نام از كه طور  همان. است

 بـا  را خـودش  مخالفت و كند مي ديدر سنت جامعه دارد تأك شهيكه ر انهيگرا  جمع ةرابط بر
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 نيداده است. ا نشان شود  يم يجمع روابط دنيپاش همكه منجر به از انهيفردگرا يزندگ   سبك
 يبـه معنـا   زين شده يبررس يها  اليكودكان در سر نداشتنحضوراضافه كرد كه  دينكته را با

  .ندارند يسنت مردان مقابل در يقدرت چيه كه است مردان از رده نيا به يتياهم  كم
در  تيجنسـ  ييبازنمـا  و هـا   داده ليـ تحل و هيـ تجز كـه  طـور  همان گفت، ديبا انيپا در

معنـا كـه    نيـ بـه ا  ،يكيولوژياست ب يا  مقوله »جنس« دهد،  ينشان م شده مطالعه يها اليسر
 معنا ها آن يو جسمان ،يظاهر ،يكيزيف مشخصات و ها  تفاوت براساس مردبودن اي بودن زن
 يعبـارت  بـه . يكيولوژيب يتياست و نه واقع يخيو تار ياجتماع يامر »تيجنس« اما ،شود  يم

 يِخيو تـار  ،ياجتمـاع  ،يفرهنگـ  يهـا   تيواقع ها،  نقش براساس يمردانگ اي يتفاوت زنانگ
و  ،كـرده  يزنـدگ  آمـده،  ايـ دن بـه  آن در زنان و مردان كه دهد  يم نشان را خود يبوم  ستيز

  .اند  شده ريپذ  جامعه
  
  ها  نوشت  پي

  قال يعني داد و فرياد و قواله يعني سند (زمين).. 1
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