
  

  

  

  

  





  

  

  

  

  1-42، صفحات1398تابستان، 20، شماره پنجممددکاري اجتماعی، سال  پژوهشنامه

  

  جنسیت، فهم از درد و رفتار بیماري

  سمنان اي در شهر مطالعه

  **آذر درویش،   *نژادسهیال علیرضا

  12/12/1399:تاریخ پذیرش  20/9/1399:تاریخ دریافت

  

  چکیده

چگونهآنبامواجههودردازدركباتیجنسرابطهکهاستآنمقالهنیایاصلرسشپ

 یافته ساخت مهیمصاحبه ن کیو تکنهیافت داده بنیان پرسش از ر نیپاسخ به ا يبرااست؟

گیري هدفمند و نظري در دو محله تعاون  نفر بود که با نمونه 34حجم نمونه . فاده شداست

ها نشان داد که مقوله درد در چهار پارادایم سنتی  یافته. و سعدي در شهر سمنان انجام شد

 و مثابه ابزار ، بدن به)رفتار بهداشتی مدرن(، بدن زیبا و متناسب )رفتار بهداشتی سنتی(

ویژه در پارادایم  از نظر زنان به. شناسایی شد)رفتار سالمتی پسامدرن(یعت بازگشت به طب

آنان این دردها . بسیاري از دردها طبیعی بوده و کامالً زنانه است ،مثابه ابزار سنتی و بدن به

درد تحمیلی بین هر دو جنس دیده . مردان به درد طبیعی باور ندارند. کنند تحمل میرا

هم تحمیلی از درد وجود دارد و آن را به ماهیت زنانه خود مربوط در زنان ف.شود می

زنان در پارادایم . دانند آوري خود مرتبط می دانند؛ اما مردان درد تحمیلی را با نقش نان می

کنند در مقابل آن مقاومت  دانند و سعی می بدن زیبا و متناسب دردهاي زنانه را تحمیلی می

در . کنند ی درد زنانه را طبیعی دانسته، آن را پذیرفته و تحمل میزنان در پارادایم سنت. کنند

  .شود نوعی آگاهی تلقی میمثابه پارادایم بازگشت به طبیعت نیز درد انکار شده و به

  شهر سمنان، جنسیت، رفتار سالمتی، درد طبیعی، درد تحمیلی:يدیکل هاي واژه

                                               
).نویسنده مسئول(واحد گرمسار، گرمسار، ایران شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشیار جامعه*

  .واحد تهران مرکز، تهران، ایرانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوي دکتري جامعه**
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  بیان مسئله

هاي مؤلفهازیکیسالمت. تباط نزدیکی دارددرد بخشی از زندگی است و با سالمت ار

انسانیتوسعهدیگرمؤلفهدوزمانی کهدرویژه بهمؤلفهاین. استانسانیاصلی توسعه

توسعهدرمهمینقشد؛نگذار مینمایشبهرامناسبیوضعیتآموزش،ودرآمدیعنی

امروز هم . یکسان نیست فهم انسان از درد همواره ).56: 1396مدنی،(دنکن ایفا میانسانی

نظر از نوع،  توان گفت درد، صرف به لحاظ نظري و هم با استناد به منابع پژوهشی می

ها چطور  که آدم این. آید شمار میباي زیستی، روانی و اجتماعی  مدت و شدت آن، پدیده

شناسان در سطح  دهند؛ ممکن است توسط روان نشان می واکنشفهمند و به آن  درد را می

درد معموًال با . شناسان در سطح اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد ردي و توسط جامعهف

بر ازشود، میبیماريدچارکسی کهپارسونزنظر تالکوتاز. شود بیماري فهمیده می

شود و از میمعاف-آنبودناز کنترلخارجدلیلبه- خودمسئولیت شرایطگرفتنعهده

  ).162: 1370سگالن،(معذور استنیزتماعیاجو الزاماتتعهداتانجام

تغییرات . فرآیند اجتماعی شدن و درك فرد از درد، در رفتار درمان بسیار مهم است

. شده در مفهوم درد تغییرات شگرفی را در عرصه درمان به وجود آورده استایجاد

اجتماعی  مثابه یک برساخت توان به در برابر آن را می واکنشچگونگی فهم از درد و 

که درد با بیماري  با توجه به آن. فهمید که احتماالً جایگاه اجتماعی فرد در آن تأثیر دارد

. شناسان به آن توجه کنند و سالمت مرتبط است؛ الزم است که مددکاران و جامعه

مثالً تحمل درد . تواند بر رفتار درمانی نیز تأثیر جدي بگذارد فرد در برابر درد می واکنش

زنان و مردان در . تأخیر انداختن درمان ممکن است موجب تعمیق بیماري شود و به

شوند و با بدن خود به نحو متفاوتی رابطه  زندگی روزمره به نحو متفاوتی اجتماعی می

. رو احتماالً جنسیت بر فهم و مقابله با درد تأثیرگذار است ازاین. کنند گرفته و رفتار می

این مقاله عبارت از این است که رابطه جنسیت با درك از بنابراین پرسش آغازین در 

  درد و مواجهه با آن چگونه است؟



  

  

  

  

3     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

  پژوهشپیشینه

جنسیتی و سالمت  هاي کلیشه«با عنوان ) 1394(سفیري و همکاران در پژوهش خود 

هاي جنسیتی مورد پذیرش زنان  رابطه کلیشه» اجتماعی؛ مطالعه زنان و مردان شهر تهران

به روش این پژوهش . ها را مورد بررسی قرار دادند المت اجتماعی آنو مردان و س

 حجم. ساله شهر تهران بودند 29-18آماري آن زنان و مردان  جامعۀ. پیمایش اجرا شد

  .ها توزیع شد اي پرسشنامه بین آن گیري خوشه نمونه شیوةنفر بود و با  384ه نمون

درجنسیتیهاي تفاوت«ا عنوان نیز در پژوهشی ب) 1393(پور و آرمان شارع

پژوهشاین. به رابطه جنسیت و سالمت توجه کردند» سرمایه اجتماعیمختلفسطوح

درنمونهحجم.پرداخته استتهرانشهردرشده آوري جمعهاي دادهثانویۀتحلیلبه

  . استتهرانشهرساکنسال18بااليشهروندانازنفر20670بر بالغپژوهشاین

بررسی نقش : جنسیت و سالمتی«پژوهشی با عنوان ) 1393(فاطمه و همکاران  بنی

پژوهش به روش پیمایش . را انجام دادند» هاي سطوح سالمت جنسیت در تفاوت

بنی فاطمه و همکاران در پژوهش دیگري . نفر بود 610شده و حجم نمونه  انجام

تحصیالت و تأثیررسیبروتبریزيشهروندانسالمتسطحسنجش«با عنوان ) 1393(

مرتبط با زندگیکیفیتومحور سالمتسبک زندگیبهداشتی،هاي بر آگاهیجنسیت

این پژوهش نیز پیمایشی با . به موضوع سالمت از وجهی اجتماعی پرداختند» سالمت

  . بود 611حجم نمونه معادل مقیاس بوده وجامعه آماري بزرگ

» تغییر مفهوم درد طیِ زمان«ی با عنوان در پژوهش) 1394(محمدعلی اصغري مقدم 

تالش دارد تا سیرتاریخی تغییر معنا و مفهوم درد نزد انسان را در طی زمان نشان دهد و 

ها، دیگر جایی براي نگرش قدیمی که درد را یا داراي منشأ جسمی یا  در سایه این یافته

سیر تاریخی تغییر است که در پی آن این مقاله. گذارد دانست، باقی نمی شناختی می روان

  . معنا و مفهوم درد نزد انسان را نشان دهد
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مطالعۀ کیفی دالیل و «در پژوهشی با عنوان ) 1396(منش  قادرزاده و درویش

بررسیوکشفاجتماعی، بهتفسیرگراییرویکرداتخاذبا» پیامدهاي بیماري روانی

نتایجبر مبناي.پرداختروانیبیمارهمراهاندركوتجربهو معناییذهنیهاي داللت

هایی چون سابقۀ بیماري  زمینهحاصلراروانیبیماريشوندگان پژوهش، مصاحبه

ونامتعارفرفتارهاياقتصادي،نابسامانیدردناك،تجاربخانواده،گسیختگیروانی،

نیمه مصاحبۀاز طریقکیفیمطالعۀاینهاي داده.دانند میحمایتیهاي شبکهزوال

 .استشده استفادهها تحلیل دادهبراياي زمینهنظریۀروشازوگردآوريیافته ختسا

نفر از اعضاي خانواده بیماران روانی  19گیري نظري و هدفمند با  به کمک روش نمونه

مقوله محوري و یک  18شده در قالب گردآوري هاي مصاحبه شد و در نهایت داده

  . دمقوله هسته، کدگذاري و تحلیل ش

ویکسل
1

مطالعه آزمایشی نشان دادند که پذیرش یکازپس)2009(و همکاران  

  . بینی کند تواند وضعیت کارکردي و ناتوانی را پیش درد می

 باوجودشود، بیشتر مطالعات  گونه که در پیشینه پژوهش داخلی مشاهده می همان

روانشناسان به پدیده  .توجه بودند توجه به جنسیت، به درك از درد و مواجهه با آن بی

ارتباط بررسیبه)2011(2ایلگار. شناسان نشان دادند درد توجه بیشتري نسبت به جامعه

و ثروتمندکشورهايازنمونۀ متنوعیدرفرديمیزان سالمتبااجتماعیسرمایه

نشانکشورهادرراو سالمتیاجتماعیسرمایهارتباطها تحلیل.توسعه پرداخت درحال

بیشترمردانزنان، ازبیندراجتماعیسرمایهمزایايو حکایت از آن داشت کهداده 

  .در پیشینه، پژوهشی که به جنسیت و درد پرداخته باشد، دیده نشد .است

  

  

                                               
1. wicksell
2. Elgar



  

  

  

  

5     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

  حساسیت نظري

  جنس و جنسیت.الف

.یاجتماعویکیولوژیبعدبدودرزنانومرداننیبهاي تفاوتازاستعبارتجنسیت 

عنوان بهخودازفرداستنباط:ازاستعبارتیتیجنستیهوایتانیبرلمعارفا دائرهدر

،2جنسو1تیجنسطورمعمول بهاگرچه. اویکیولوژیبسنجازجدا،مؤنثایمذکر

هاي تفاوتبهتیجنسکلمهیاجتماععلومدراما شوند میکاربرده بهگریکدیجاي به

هاي نقشعنوان بهیکیولوژیبدر علومورددااشارهزنانومرداننیبخاصیاجتماع

هاي  اند که بسیاري از نقش ها ادعا کرده در سیر تاریخ، فمینیست. جنسیتی معروف است

کننده بیولوژیکی کافی  جنسیتی، ساخت و زیربناي اجتماعی دارند تا دلیل روشن و قانع

وزن؟یااستدمربه این موضوع اشاره دارد که یک فردجنس). 113: 1380اعزازي،(

معرف جنسیتکه درحالی. آید میوجودبهاوجسمیهاي ویژگیاساسبرتفاوتاین

معتقدندشناسانجامعه. دهد باورها و رفتاري است که مرد بودن یا زن بودن را نشان می

هولمز، (شود میتقسیمبین افرادقدرتآنوسیله بهکهاستمهمیعاملجنسیت

1386 :58-25 .(  

هاي  نیستند؛ اما به شیوهمتفاوتیهاي گونهمردانوتصور رایج زنانخالفبر

هاي  ها و محدودیت ها، فرصت روش،روزمرهزیرا زندگی. کنند متفاوتی زندگی می

ازمتفاوتمردوزنها آنطریقازدهد که میدر برابر زنان و مردان قراررامتفاوتی

همباطبیعیصورت بهزنومردکهاستومیعمباوریک این. کنند میعملیکدیگر

نظرازکنند، میفرقهمبازیستینظرازمتفاوتی دارند، هاي بدناند؛ چون متفاوت

. باشندداشتهرفتار متفاوتی نیزطبیعی است کهو بسیارنیستندیکسانروانیوروحی

است که این تصوراین اشکال عبارت از . داردوجودیک اشکال بزرگاستداللایندر

تقسیم ). 25: 1386هولمز، (عوض کنند راخودزندگیشیوهنیستندقادرمردوزن

                                               
1. Gender
2. Sex
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استمهمآنچهدرواقع. گذارد نوعی نابرابري بین آنان صحه می بهمردوزنبهها انسان

زندگیدرراآنوبرخوردارندآنازمردانوزنانکهاستهایی تواناییمیزانونوع

  . برند میبه کارخودروزمره 

رفتاريکنند میتالشنیززنانوداشتهمردانهرفتارهاییکنند میسعیمرداناگر

عرفماست کهعقایديوباورهاتأثیرتحتموضوعایندهند؛نشانخوداززنانه

ومردانمعاصرجامعهدر). 58همان،(کند  تقویت میراآننیزجامعهوبودهجنسیت

رفتارهايتفاوت. آموزند میمتفاوتهایی گونهبهراخودجنسیتیرهايرفتازنان

حال درعیناما.کنند میزندگیآندردارد کهبستگیمحیطیوشرایطبهافرادجنسیتی

مشابهیپیشینهکهافرادي. گذارد میتأثیررفتاراینبرنیزفردهراجتماعیموقعیت

کهاي طبقه. دارندمشابهرفتارهاییمعموًالارند؛تعلق دخاصسنیگروهبه یکودارند

). 18: 1388سفیري، ایمانیان، (است مؤثرجنسیتاو ازتفسیرفرد در آن قرار دارد در

  .اي است که مسئله محوري این مقاله نیست تعیین جایگاه طبقاتی زنان موضوع پیچیده

  

  پزشکیبدن و . ب

در . شناسان است از عالیق اصلی جامعه تجربه بیماري یکیبدن و بررسی و مطالعه 

  :شناختی چند شیوه مهم براي فهم تجربه بیماري وجود دارد تفکر جامعه

1تالکوت پارسونز :کارکردگرایی

شود هنجارهاي رفتاري را که  به مکتب کارکردگرایی مربوط می نخست کهشیوه 

نقش "پارسونز مفهوم .دهد مدنظر قرار می ،افراد به هنگام بیماري باید رعایت کنند

گیرد تا تأثیر مخرب بیماري  میبه کار منظور توصیف الگوهاي رفتاري بیمار  را به "بیمار

مردم از نظر پارسونز نقش بیمار را در جریان اجتماعی شدن .را به حداقل برساند

نقش بیمار داراي سه رکن . گذارند آموزند و به هنگام بیمار شدن آن را به اجرا می می

                                               
1. Talcott Parsons



  

  

  

  

7     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

بیمار استحقاق حقوق و ) 2بیمار مشخصًا مسئول بیمار شدن خویش نیست؛) 1:ستا

بیمار براي بازیابی سالمتی خود باید با پزشک ) 3را دارد؛مثل مرخصی امتیازات خاصی 

پارسونز بیماري ز نظرا). 233: 1386گیدنز، (مشورت کرده و بیمار بودنش را بپذیرد

. مانند جرم نیاز به یک پاسخ اجتماعی دارداست کهشکلی از رفتار انحرافی 

اي از رفتار انحرافی از آنان  دیگر بیماران براي آنکه بیمار جلوه نکنند شکل ویژه عبارت به

  . شود انجام مینقش بیمار در جامعه  نهادي کردنزند که از طریق  سر می

و شود افراد از شرکت فعال در امور روزمره دور شده  نقش بیمار باعث می

اجتماعی هاي  صحنه براي بازگشت آنان به نقشهمچنین . اي داشته باشند امتیازات ویژه

شناسان دیگر در نقد مفهوم  امعهج).272: 1372کوئن، (شود فراهم می شان عادي

ها در برابر  ها یکسان نیستند و واکنش پارسونز از نقش بیمار معتقدند که همه بیماري

. ها از بیماري است امت بیماري و تلقی و برداشت آنتحت تأثیر شدت و وخ ،بیمار

دهد که  هرچند که مدل نقش بیمار نشان می. یکسان نیستان حقوق و امتیازات بیمار

اما انتقادات بسیاري هم بر  ؛ناپذیري از متن و زمینه اجتماعی است بیمار بخش تفکیک

ممکن است پزشک و  ؛عام به کار بست طور بهتوان  را نمی نظریهاین . آن وارد است

نظر نداشته باشند، یا ممکن است پذیرش بیمار همیشه  بیمار در مورد بیماري اتفاق

در ضمن تأثیر برخی از عوامل اجتماعی مثل نژاد، طبقه و جنسیت . اي نباشد فرایند ساده

  ).237: 1386گیدنز، (تواند بر میزان سهولت یا دشواري نقش بیمار اثر بگذارد می

  

نمادین ابلمتق کنش

تري را براي آشکار ساختن تفسیرهایی در  مکتب کنش متقابل نمادین تالش وسیع

اند و همچنین به چگونگی اثرگذاري این معناها بر گیرد که به بیماري مربوط پیش می

گرایان نمادین که به شیوه تفسیر و معناي مردم از  تعامل. پردازد ها و رفتار مردم می کنش

به دنبال این هستند که مردم بیمار بودن  ؛مندند بیماري عالقه زمینهو نیز دنیاي اجتماعی 

کنند و چه درك و برداشتی از آن دارند؟ بیماري چگونه به هویت و  را چگونه تجربه می
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دهد؟ از دیدگاه کنش متقابل نمادین شمار زیادي از  نیز زندگی روزمره افراد شکل می

افراد مبتال به . اند ماري براي مدت طوالنی مواجهافراد با دورنماي زیستن همراه بی

. کنند کنار بیایند سعی می ،ها و نتایج عملی و عاطفی بیماري خود بیماري با داللت

هایی براي تلقی مردم از خویشتن ایجاد کند و  تواند چالش حال تجربه بیماري می درعین

لی دیگران یا تصور هایی که یا از طریق واکنش عم چالش. موجب دگرگونی آن شود

فهم مشترك در کنش متقابل در زمینه . شود واکنش آنان در مقابل بیماري ایجاد می

  ).232-237: همان(دنبیماري همیشه وجود ندارد و تفسیرها ممکن است متفاوت باش

  

  میشل فوکو

شناسی پزشکی است که نقش  پردازان حوزه جامعه میشل فوکو از جدیدترین نظریه

مندي  ؛ چون ما را متوجه قاعدهردفوذي در فهم ما از پیدایش پزشکی مدرن دامؤثر و پرن

استدالل وي این است که گرایش . ها کرده است ها به دست دولت و منضبط ساختن بدن

 بازتولیدرابطه جنسی هم راهی براي . و رفتار جنسی اهمیت مرکزي در این فرایند دارند

 هاي گرایشنظارت دولت بر . آن بود و رشد جمعیت و هم تهدیدي براي سالمت

مفهوم . رود تقویت هنجارهاي عمومی درباره اخالق جنسی پیش می] سمت[جنسی به 

دار شد و شرایط  سالمت عمومی در تالش براي دور کردن امراض از جمعیت را عهده

منظور نظارت، کنترل و  مجموعه نهادهاي مختلف به. الزم براي این بهبودي توسعه یافت

شناسانه به تعامالت  فوکو با نگاهی تبارشناسانه و دیرینه). 226: همان(الح پدید آمداص

جاو البته قصدش  نظرکردهها به موضوعات مختلف از جمله پزشکی  نهادها و گفتمان

خواست بداند تأثیرات  این رشته یا پیگیري مسیر ترقی علمی نبوده، بلکه می انداختن

  . هایش چیست اجتماعی پژوهش

 ،هاي بهداشتی هاي مترصد کشف حقایق مربوط به مساعدت گفت گفتمان او می

از منظر فوکو معرفت . اند ها را آفریده آن ،خواهان کنترل بر موضوعاتی هستند که خود
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عنوان قدرت اجتماعی عمده در قالب بیمارستان، تیمارستان و دیگر نهادهاي  علمی به

زند و بر آن  ی درباره کیستی و چیستی ما را رقم میشود و افکار غالب اجتماعی نمودار می

اي ویژه چیزهایی بگوییم توانیم به کسانی معین و در زمانی مشخص و از زاویه اساس می

فوکو در کتاب پیدایش پزشکی بالینی روش ). 273: 1388محمدي اصل، (

. ورزد تأکید می برد و بر مباحثه پزشکی و ساختار مسلط آن اي را به کار می ساختارگرایانه

به . رود پزشکی پیشاهنگ مهم علوم انسانی به شمار می "دیوانگی و تمدن"در کتاب او 

بندي بود و بر نظام مرتبی از  نظر او پزشکی پیش از سده نوزدهم بیشتر یک علم طبقه

ها در وجود افراد و نیز  اما در سده نوزدهم پزشکی بر بیماري ،ها تأکید داشت بیماري

  ).560: 1374ریتزر، (تر تأکید نمود و در مورد افراد سالم نیز گسترش یافت زرگجامعه ب

  

  مدیریت بدن

. کند شود و بروز می هاي اجتماعی انسان از مجراي بدن او ساخته می همۀ کنش

هاي روحی او مانند هوشمندي، آگاهی و نیات درونی  عاملیت کنشگر فقط از توانمندي

: 1387جواهري، (پذیرد  هاي جسمانی او هم تأثیر می قابلیتگیرد، بلکه از  سرچشمه نمی

شناختی صرف نیست بلکه  شناختی و روان هستی زیستاز سوي دیگر بدن یک). 38

). 1390:60ادیبی سده، (شود ساخته و پرداخته می صورت اجتماعی اي است که به پدیده

معانی فرهنگی خاصی در  که برخی از عوامل زیستی مانند نژاد و جنس، اگر با طوري به

ساز  ها تأثیر بگذارند و زمینه توانند در نحوة توزیع منابع و فرصت هم آمیزند، می

  ). 38: 1387جواهري،(نابرابري، محرومیت و تبعیض اجتماعی شوند 

را  شوند میظاهر افراد در دنیاي امروز  زو رفتارهایی که سبب تمای ها ویژگیم تما

افراد در مدرنیته  کههایی ازجمله حوزه. ریت بدن قلمداد کردمدی هاي مؤلفهتوان می

حوزة مدیریت ظاهر و بدن آنان  ،کنند می دخل و تصرف آندرمتأخر به اختیار خود 

مدرنیتۀدرزیرا.گیرند بهره میآناست که براي تمایزبخشی بین خود و دیگران از
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معناي هویتیوشود میدركدافراتمایزبخشنمادعنوان بهظاهرمدیریتنوعمتأخر

نظارتبه معنايبدنمدیریتطورکلی به. گیرد میقرارقضاوتمنظر مورداینازآنان

و اعمالطریقازاست وبدنمرئیوظاهريهاي ویژگیمستمرکاري دستو

ورزشی،سالیقنوعبدن،آرایشظاهري،پوششلباس،نوعانتخابمثلکردارهایی

).155: 1389گدنه،بهنوئیوابراهیمی(شود  و غیره بیان میغذاییهاي رژیم

و بازآفرینیآفرینش،کانونانسان،بدنجسمانیوجودواز دیدگاه گیدنز بدن

اساسیاصلایندرمستقیمطور بهبدناستمعتقداو. استاجتماعیساختدگرگونی

بدنوينظراز. داردمشارکتشود،وپرداخته ساختهبایدفردي چگونههرهویتکه

فعالفرهنگیاجتماعیعواملوجامعهازبرآمدههاي ذهنی طرحسازي پیادهمحلهم

حیدري (ها است  نتیجۀ نهایی این تصویرسازيعرضۀبراينمایشگاهیو همآندر

استافرادسبک زندگیهاي مؤلفهازیکیبدنمقولۀگیدنزنگاهاز).33: 1389چروده، 

عنوان بهبدندیگر عبارت به. استشده تبدیلپروژة بازتابیبهويحاصطالدرکه

هاي سبکنمایشگروحاملتواند است که میقرارگاهیترین دسترسدروترین مستقیم

  ). 129: 1390ابراهیمی و همکاران، (باشد هویتیاشکالوزندگی

نیازويباوربه. دده میقرارخودوهویتدو مفهومباارتباطدررابدنگیدنز

گیري شکلبهنهایتدراست کهچیزيشناختیهستیامنیتحسووجوديامنیت

بدناز راستا در این.شود میمنجرپیرامونمحیطباارتباطدرشخصیهویتیک

بلکهصرف نیست،ماديجسمیکتنهاوينگاهدربدن. شود میاستفادهابزارعنوان به

آنکهبراي. استبیرونیرویدادهايوواحوال اوضاعباآمدنکناربرايعملیاي وسیله

نظارتبتوانیمبایدشویم،شریکاجتماعیروابطتولیددردیگرانبابرابرطور بتوانیم به

جریاندرساز هویتابزاريبهبدنآننتیجۀدرکنیم؛ کهخویش اعمالبدنبرمداومی

در بیشتر آنچههرکارگیري بهحاصلاز بدن تصور. شود میتبدیلاجتماعیتعامالت

  .استاجتماعیهاي کنش
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تمایزموجبدیگرانبامتقابلکنشعرصۀدربدنوجوهازبرخینظرگیدنزاز

نماي. نامد و غیره میکردارظاهري،نمايراوجوهاینوي. شود میاز دیگرانفرد

وپوششطرزازجملهترؤی قابلظاهريهاي همۀ ویژگیبرمشتملبدنظاهري

کار گرفتهبهها کنشتفسیرهایی براي نشانهعنوان بهطورمعمول بهکهاستآرایش

اجتماعیاز وجهۀبیشفرديهویتابرازبرايبدنظاهريهاي جنبهامروزه. شوند می

  ).86-87: 1389دیگران،ونوري خواجه(است شده تقویتآن

کردهبررسیراهویتومصرفبدن،میانطۀرابدیگراي زاویهازپیر بوردیو

تنها نهمصرفنوع. کند میپدیداررااوطبقاتیهویتانسانوي مصرفنظراز. است

و آشامیدنوخوردنرفتن،راهنحوةحاالت اشارات،بلکه،بدنوزنوشکلاندازه،

کند میمعینرا دهد، اختصاص میخودبهبدنکهاجتماعیفضايمیزانحتی

هنجارهاينمادینناقلوحاملمنزلۀ بهاز نظر بوردیو بدن). 62-63: 1387جواهري،(

وپایگاهاکتسابمرکزي برايمدیریت بدن،کهاستمعتقداو. کند میعملاجتماعی

بوردیو ). 23: 1389حیدري چروده و دیگران، (است افرادتمایزاتدیگروطبقهحفظ

ازخودتحلیلدروي. داند میپایگاهولت، تمایزمنزهدف مدیریت بدن را اکتساب

فیزیکیسرمایۀصورت بهکهکند میجوامع مدرن اشارهدربدنشدنکاالییبهبدن

داند؛ میبدنگسترشودرگرو رشدرافیزیکیسرمایۀاینتولیدبوردیو. گردد ظاهر می

گرفتننظردرباوردیوب. گردداجتماعیهاي زمینهدرارزشحاملبدنکهاي گونه به

هاي اجتماعی منطبق با اندازه،  عنوان یک سرمایه فیزیکی، هویت افراد را با ارزش بدن به

  ).18-19: 1387فاتحی و دیگران، (سازد  ظاهر بدنی مرتبط میشکل و

مدرنمقولۀباارتباطدروتاریخیموضوعیعنوان را بهبدننیزالیاسنوربرت

زیبایییا(داشتن زیباتربراي نمودتالشالیاس .استدادهقرارتوجهموردشدن

وحرکاتی گویابرمبتنیبدن،رمزگونهگذاشتننمایشبهازاي نمونهرا) تر بیش

و اجتماعیقدرتکسبآنتبع بهاجتماعی وطریقیازفردياحساساتیمنظور بیان به

احتماالً درد ). 32: 1389چروده، حیدري(داند  میفرهنگیهاي به ارزشدسترسی
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هاي فرهنگی را در  تواند نشان از ضعف قدرت اجتماعی فرد داشته باشد و ارزش می

  .تجربه بیمار به چالش بکشد

  بیماري

 شناس انسانو در نظر  یطبقاتو یاجتماع اي پدیدهشناس نظر جامعهبه  يماریب

ها بیماري. کند میجلوه یفرهنگ-یاجتماعییفضامثابه بهوبوده یفرهنگ یموضوع

ونهیپرهز،يرمسریغويمسر،ناپذیر درمان وپذیر درمانمزمن،وحادبهفقط نه

هاي پدیدهبهبلکه،اي غیرمنطقهواي منطقهخاص،وعام،ییسرپاويبستر،هزینه کم

که به سیاست  شدندمیتقس؛دست ازاینوروانی ویجسمان،یشمالویجنوبغنا،وفقر

آدام و هرتسلیک، (کند  مینییتعحاکماستیسراکیهرادارهکهربوط است حاکم م

1385 :11.(  

حقیقت در. کند میبازيمهمینقشبیماريمفهومسالمتی،ازتعریفیهردر

انحرافهرگونهبیماريسالمتی،تعریفبهتوجهباواستسالمتیمقابلنقطهبیماري

 .باشدپنهانیاآشکارصورت بهتواند میکهاستروانییاجسمیکاملاز سالمت

از اجتماعیبر اساس شناختدهند، قرار میآنمقابلراتندرستیغالبًاکهبیماري

وهستندنسبیها اینکهاین استمسئله. شود میتعریفغیرعاديعادي یاحاالت

: 1385حسنی،م(شود  مواجه میمشکلبازمینهایندراستانداردالگوهايآوردنفراهم

واقعًا و عمًال به چه معنایی است، مشکالتی وجود » بیماري«که  در تعریف این). 56

. به اجزاي متشکله آن» بیماري«هاي موجود عبارت است از تجزیه  یکی از شیوه. دارد

کند و با مفهوم عامیانه  شدت به بیمار وابسته می تعریف بیماري را به1مفهوم ناخوشی

  :پوشد این تعریف از سه عامل چشم می. استبیماري مترادف 

بیماري؛تشخیصدرانحصاريهاي مهارتازوري بهرهبهپزشکیحرفهادعاي.1

.نهیاکند میناخوشیاحساسبیمارکه اینازمستقلکامالً

                                               
1.dis-ease )خوشی- نا(



  

  

  

  

13     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

بیماريبهبیمار،توسطبیماريتر ذهنیتجربهبرابردرغالباًکه»عینی«وضعیت. 2

.شود میبخشیده

توکل و (شوند  نمیناخوشیباعثفوراًکهعالمتی پیشهاي بیماريوجود. 3

  ).282: 1391آرمسترانگ،

» بیماري«شیوه دیگري که این عوامل را در بردارد، عبارت است از نگریستن به 

این . این همان نظرگاه پزشکی سنتی است. »واقعی«شناختی  عنوان یک پدیده زیست به

  :درویکرد سه وجه دار

است؛ دربارهشدهمعلومخاصهاي بیماريخصوصیاتهرچندنخست،.1

.نداردوجودنظريتوافقعام،اسمیکعنوان بیماري، بهدقیقتعریف

مبنايکهروانیهاي بیماريبیشترمانند،"شرایط"ازبسیاريدوم،.2

.گنجند نمیتعریفایندرندارند،روشنیشناختی زیست

  .)بیماريبهابتالعدم(بیماري رغیوضعیتسوم،.3

دارايها بیماريبیشترتردیدبدونهرچند. استشناسانه زیستها مالكاین

کافینفسه فیبیماريماهیتتعیینبرايویژگیاینشناسانه هستند اما زیستمبنایی

کهاستتصوريازکارآغازمسئله،اینبهنسبتمتفاوترویکرديدر. نیست

دراي کننده تعییننقشبودنزیرا بهنجار. آورد میذهنبه» بهنجارواديع«اصطالح

  ).282-283: 1391توکل و آرمسترانگ،(کند  میبازيبیماريوتندرستیتشخیص

  

  درد

رود و انسان را از  ترین کیفیت حسی در انسان به شمار می عنوان مهم درد، به

براي . شود ب مراجعه به پزشک میتحریکات تخریبی در ارگانیزم مطلع ساخته، موج

بسیاري . هاي تخریبی، اهمیت دارد براي تشخیص محل تحریک، پزشک هم وجود درد

ها تا حد  عالوه تشخیص انواع مختلف بیماري به. شوند می درد بدنها باعث  از بیماري
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توان  بنابراین می. هاي مختلف درد وابسته است زیادي به دانش پزشک درباره کیفیت

: 1387گایتون،(استدر مقابل بیماري هاي محافظتی  درد، یکی از مکانیسم که گفت

شود میشود و همین باعث  ها تخریب شوند، درد ایجاد می هرگاه یکی از بافت). 595

هاي  حتی فعالیت. فرد براي برطرف کردن محرك درد، واکنش مناسب را انجام دهد که

باعث تواند گاه می هاي نشیمن برجستگی بر روي مدت طوالنیاي نظیر نشستن  ساده

ناشی از  فشار تحتزیرا باعث کمبود جریان خون پوستی در نقاط . تخریب بافتی شود

شود،  رسانی دردناك می پوست در نتیجه کاهش خون که هنگامی. شود وزن بدن می

  . دهد طبیعی و ناخودآگاه تغییر وضعیت میطور شخص به

درد را حس ) پس از آسیب نخاعی مثالً(ستولی شخصی که فاقد حس درد ا

شود که خیلی زود پوست  باعث میاین شرایط . دهد نکرده و بنابراین تغییر حالت نمی

محل  یگاه ).595:همان(ریزي شود فشار، دچار تخریب و پوسته در نقاط تحت

یحالت نیدرد است که به چن يها رندهیگ کیاز محل تحر ریغ یاحساس درد در بخش

از پوست  ییها ممکن است در قسمت انتشارييدردها مثالًند؛یگویم ”يد انتشاردر“

 هیناح یبه مرکز عصب هیناح کیدرد  هاي پیامانتقال  ،يعلت درد انتشار. احساس شود

 کیکه  يدر موارد. ردیگیصورت م یرابط نخاع يها وسیله نورون به است کهگرید

 یمربوط به آن اندام باق يکریپ يها حس ریادرد و س یتا مدت زین شودیاندام قطع م

ها است مربوط به آن اندام یمراکز عصب کیها، تحر حس نیعلت ادامه ا. مانندیم

  ).71-72: 1382حائري روحانی، (

  

  ها آنانواع درد و کیفیت 

درد تند، در عرض حدود . درد تند و درد کند: شود درد به دو نوع اصلی تقسیم می

، یک ثانیه یا کنددردکه  درحالی. شود ، احساس میدردزااعمال محرك ثانیه پس از  1/0

کندي طی چند ثانیه یا حتی چند  شود و به بیشتر پس از اعمال محرك دردزا احساس می
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درد تیز، درد :اند از که عبارت هاي دیگري نیز دارد درد تند نام.یابد دقیقه افزایش می

یک مثالً شود که  نوع درد وقتی احساس می این. گزشی، درد حاد و درد الکتریکی

 شوكکه پوست در معرض یک  همچنین وقتی .سوزن در سطح پوست فرو برود

تر  هاي عمقی درد تیز و تند، در بافت. شود الکتریکی قرار بگیرد، درد تند احساس می

درد سوزشی :اند از که عبارت ند نیز اسامی مختلفی دارددرد ُک.شود بدن حس نمی

با  معموًالاین نوع درد . آور و درد مزمن دار، درد تهوع ته، درد مبهم، درد ضربانآهس

را به وجود  تحملی غیرقابلمدت و  تواند رنج طوالنی تخریب بافتی همراه است و می

عمقی بدن ایجاد هاي ارگانها یا  این درد، هم در پوست و هم در سایر بافت. آورد

  ).1387:595گایتون،(شود می

نیایعمومتصور. استبرخورداريا ژهیوتیسازش از اهممفهوم ر مبحث درد، د

1يهاردشیآزماکه درصورتیکند؛یمدایپسازشدردبایمدتازپسشخصکهاست

جادیايبرایحرارتکاتیتحرازيهارددر آزمایش. دهد نشان میرامطلبنیخالف ا

تاباند،یمقرمز مادوناشعهیشانیپپوستيروبرکهبیترتنیبد.است شده استفادهدرد

را  یشانیدرجه حرارت پوست پ ،گیرنده یکباشد و با تغییر قابلآنشدتکه طوري به

رااشعهشدتتواندیمشیآزمانیادرشونده شیآزمافرد. کندیمثبتوگیري اندازه

رادردآستانههککندمیتنظيطورراشدتکهشودیمخواستهاواز. کندمیتنظخود

ازشیبیکماولقیدقادرحرارتدرجهدهد که مینشانشیآزماجهینت. کنداحساس

درجهکاهشبعدقیدقادریولاستگرادیسانتدرجه 45آستانهحرارتدرجه

شدتوسیله بهشونده، شیآزمافرددرکیتحرادامهبایعنی. شودیممالحظهحرارت

يبرااست؛سازشهیروخالفکامالًمطلبنیا.کرددرددجایاتوانیمکمتراشعه

کاهشنهابدی شیافزا) حرارتدرجه (کیتحرشدتدیبادرد،آستانهبهدنیرس

  ).98-99: 1384ایروانی و خداپناهی، (

                                               
1: Hardy
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براي . کند درد مفهوم مهمی است که فرد در هنگام عدم سالمت به آن اشاره می

ها نیز درد  در تئوري. شود ظهور بیماري با درد آغاز میبسیاري از مردم، آگاهی نسبت به 

نکته مهم آن است که فرد بیمار . گیرد عمدتاً از دیدگاه فیزیولوژیک مورد بررسی قرار می

آیا آن را . دهد العملی نسبت به آن نشان می مثابه یک کنشگر، پس از درك درد چه عکس به

کند؟ یا رفتارهاي دیگري به نمایش  میآن را تحمل  ؟گیرد کند، نادیده می انکار می

دهد؟ آیا به پزشک  گذارد؟ اگر بیمار تصمیم به مقابله با درد بگیرد، چه اقدامی انجام می می

دهد؟ به نظر  کند؟ یا رفتارهاي دیگري بروز می کند؟ به خوددرمانی اقدام می مراجعه می

و در نتیجه روند و فرآیند  العمل او در برابر درد رسد که فهم بیمار از درد به عکس می

واسطه  او اولین کسی است که از ظهور نوعی از بیماري به. درمان کامًال تأثیرگذار است

  .شود شک روند درمان از بیمار آغاز می شود و بی دردي که در بدن خود دارد، آگاه می

  

  روش

کند  میصریحت) 1390(ازکیا .استفاده شدبنیانینظریهاین پژوهش از رهیافت کیفیدر

براي . کند میفراهماطالعاتآوري جمعبرايرامتعدديهاي روشرهیافت،اینکه

. برداري شد یافته و مشاهده بهره هاي نیمه ساخت گردآوري اطالعات از مصاحبه

بود که با نفر34پژوهش ایندرنمونهحجم. گیري به روش هدفمند انجام شد نمونه

ی، درآمد، شغل و تحصیالت در دو محلۀ شهرك تعاون و هاي سن گروهتوجه به جنس،

محلۀ سعدي
1

طور داوطلبانه و با آگاهی کامل به پژوهش  افراد به. شهر سمنان انجام شد 

پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاري باز اجرا شد و نتایج حاصل از هر . پیوستند

از استخراج مقوالت،  پس. ها و نیز با مبانی نظري مقایسه شد مصاحبه با دیگر مصاحبه

. ها و پارادایم مسلط انجام شد کدگذاري محوري و گزینشی براي نیل به انواع پارادایم

  .هاي تئوریک استخراج شد نهایتاً گزاره

                                               
  .تر از محله سعدي است الزم به ذکر است که محله تعاون به نسبت فرادست .1
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  کنندگان در پژوهش مشخصات مشارکت -1جدول 

  فراوانی  سن
  فراوانی به تفکیک جنس

  تأهلوضعیت 
  مرد  زن

35 -25  
11  

21  13  

همسر   مطلقه  مجرد  متأهل

  شده فوت

45 -36  11  

21  9  3  1  
55 -46  5  

65 -56  6  

75 -66  1  

  34  جمع

  

 زیرموارد وگرفتهقرارمدنظرضرورتیکمثابه بهاخالقیاصولپژوهشدر این 

  کنندگان حفظ گمنامی مشارکت) 2ورود داوطلبانه افراد به پژوهش) 1: شدرعایت

همچنین پژوهشگر همواره مدنظر قرار . کنندگان از اهداف پژوهش کتمشار آگاهی ) 3

تواند مدعی دانستن  مثابه یک یادگیرنده است و نمی داد که در فرآیند پژوهش کیفی به

کنندگان در پژوهش است و باید  او متوجه بود که پاسخ در نزد مشارکت. پاسخ باشد

علیرضا (ندانه آنان انجام شود حداکثر تالش براي جلب همکاري صمیمانه و رضایتم

کنندگان اطمینان داد که از آزادي  به مشارکت پژوهشگررو  ازاین).142-143: 1396نژاد، 

قضاوت قرار ها برخوردار بوده و به هیچ نحوي مورد کامل در پاسخ به پرسش

ها نبود، اي مایل به پاسخگویی به یکی از پرسش کننده همچنین اگر مشارکت.گیرند نمی

شوندگان اطالع داده شد که  به مصاحبه. پرسید حتی دلیل امتناع او را نمی پژوهشگر

چنانچه پس از مصاحبه به هر دلیل از شرکت در مصاحبه پشیمان شدند، تنها کافی است 

شده  هاي گردآوري ها یا حتی تمام داده اطالع دهند تا بخش پژوهشگراین موضوع را به 

ها با  مصاحبه). 758-759: 1396ازکیا، (ها حذف شود  ادهاز آن مصاحبه، از مجموعه د

کنندگان تمایلی به ضبط  همچنین مطالبی که مشارکت. کنندگان ضبط شد اجازه مشارکت
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تصمیمبههمواره انجام مصاحبه بعدي منوط. کردن آن نداشتند، یادداشت شد

  .بودشونده مصاحبه

  

  کدگذاري باز و محورينمونه-2جدول

  مقولهنوع  مقوله  رمقولهزی  مفهوم

  پریود سخت

  مقصر بودن پزشک

از دست دادن زمان توسط پزشک

  جنسیت و بیماري

  نظام درمانی عدم اعتماد به

  دردهاي زنانه

توجهی در مراحل  بی

  درمان

علّ
ط 

رای
ش

ی
  

  آگاهی مانع درد نیست

  آگاهی از بدن

  درمان غیرپزشکی

درد جسمی، درد روحی

  انتجربه درد زنانه از زایم

  تحمیل درد

درد جنسیتی

  آگاهی از درد

نه
زمی

 
ها

تر
س

و ب
ها 

  

مرگ به معناي از دست دادن

مرگ به معناي از دست 

  دادن

  مثابه رنج دیگري مرگ به

مرگ به معناي از 

  دست دادن

  

له
خ

دا
 م

ط
رای

ش
 

گر

  

عنوان یک ضرورت و  چکاپ به

  سالمت توجه به

  جامعه/یت اجتماع اولو

/ ر اجتماعاولویت فرد و خانواده ب

جامعه

  ارتباط مداوم با پزشک

فرد در خدمت خود و 

  خانواده

اولویت فرزندان بر 

  اجتماع/جامعه

  مراقبت از سالمتی

  اولویت فرد بر جمع

اولویت فرد و گروه 

  خانواده

  

  ضرورت چکاپ

  ارتباط مداوم با پزشک

  چکاپ- اعتماد

  پیشگیري

اهمیت مدیریت بر 

  بدن

ي
تژ

را
ست

ا
 

ها
  

روحی، سالمت  اولویت سالمت

سالمت  منجر به لزومًاجسمی 

.روحی نیست

اولویت سالمت روحی به 

  جسمی

  سالمت

ها  
مد

پیا
  



  

  

  

  

19     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

  هاي پژوهش یافته

شده در رفتار سالمتی است، در این مقاله به مقوله درد که یکی از مقوالت استخراج

مدنظر  در این مقاله تفاوت بین درك و مواجهه با درد بین زنان و مردان. پردازیم می

در این بخش به درك از . ظهور درد است ،در شناخت بیماري، نکته مهم و اولیه. است

کیایوخطراحتمال دهنده تواند نشان میدرد .شود درد و مواجهه با آن پرداخته می

العمل به آن، قادر  با توجه به درد و چگونگی عکسافراد. باشدآمیز مخاطرهيماریب

انواعکنندگان مشارکتباره دراین .کننديریجلوگتر  جدييخطرهاازخواهند بود

مثابه نشانه، درد طبیعی،  درد به :ازاند عبارتکهکردندمطرحرادردازدركازمتفاوتی

مثابه امري مشابه مرگ، درد  مثابه حس بد و رنج، انکار درد، درد به درد تحمیلی، درد به

  .مثابه امر مقدس به

  

مقوله درد

  مقدمه

در این مقاله بین درك و مواجهه .طور روزمره در معرض درد قرار دارند ها به انسان

اول به فهم افراد از درد  ،براي انجام این مهم. با درد در بین زنان و مردان مدنظر است

شده، مدنظر  توجه شده و سپس رفتاري که متناسب با این فهم است توسط افراد انجام

سالمتی و بیماري، درد مقوله بسیار مهمی است که باید بدان در درك از . قرار گرفت

مثابه عالمت عدم سالمت و  کنندگان، درد به براي بسیاري از مشارکت. توجه کرد

کنندگان در این پژوهش، سطوح مختلفی از درد را  مشارکت. درگیرشدن با بیماري است

. اند کردهزمینه گزارشهاي متفاوتی را در این  کرده و تجربهدر خالل زندگی تحمل

 رو روبهبا آن  در زندگی روزمره مارانیبازياریبساستممکنکهمشکالتیازیکی

وجود. مهم است اریدرد بس نیو تسک تیریدر مد مارینقش ب. درد است ، تجربهباشند

احتمال دهنده نشانتواند  میدرد. بخش است و آگاهیدیمفمواردازياریبسدردرد
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که استاي هشداردهندهدرد سیستم  درواقع. باشدآمیز مخاطرهيماریبکیای،خطر

. کننديریجلوگتر  جدييخطرهاازبا توجه به آن قادر خواهند بود افراد

به یمتفاوت، به نحو مختلفدر شرایطرادردازدركپژوهش  نیدر ا کنندگان مشارکت

  :دشو میاشارهها آنبهادامه درگذارند که نمایش می

  

  ها زیرمقوله

هاي  و روش پژوهش، الزم است مقوله اساسی درد و زیرمقولهها با توجه به یافته

. شود؛ روشن شود مربوط به آن، پیش از شناخت نوع درد که در هر پارادایم ظاهر می

. بحث خواهد بود ها در هر پارادایم قابل بدین ترتیب جایگاه مقوله درد و زیرمقوله

به لحاظ عینی در اما هنی انواع درد قابل جدا کردن از یکدیگر هستند، اگرچه به لحاظ ذ

اما . عنوان درد خفیف یا درد شدید تجربه شود تواند به درد می. یک طیف قرار دارند

تواند از تجربه درد شدید به درد  فرد می. موقعیت فرد در برابر درد همواره ثابت نیست

ها نشان داد که درد یکی از مقوالت اصلی  فتهیا. خفیف و بالعکس تغییر موقعیت دهد

  .هاي درد به شرح زیر است زیرمقوله. کنندگان بود مورد توجه مشارکت

  مثابه نشانه درد به

یکی از . مربوط استبیمارياولیه1هاي نشانهاز بیماري بابیمارفرددرك اولیه

کهاست"کارآگاه"نوعیپزشکروهمیناز. استدرداحساسها نشانهاینترین مهم

شود تا  میخواستهبیمارطورمعمول از به. برد میبیماريوجودبهپیبیرونیشواهداز

تاکنداو گزارشبهآن راوببردپزشکپیشرانشانهیعنیکند،خاص ایفابسیارنقشی

کنندگان مشارکت. )45: 1391آرمسترانگ،توکل و(ببرد پیشراکارشبتواندکارآگاه

  : کنند میاشارهذیلمواردبهپژوهش،ایندر

                                               
 این. شود ها دچار می که بیمار به آن نداهاي احساسی حالت) Symptoms(ها  الزم به توضیح است که نشانه - 1

  ).45: 1391توکل و آرمسترانگ، (دهند که وضع بسامان و بهنجار نیست  ها به بیمار هشدار می حالت



  

  

  

  

21     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

وقتـی .کـنم ارزیـابی راهـا  نشـانه کـه دارمعـادت من":گوید ساله می 40پري 

. پزشکپیشبرممیادپیشکم-سردردمثل -استعاديکهدارم بیماريازاي نشانه

:گویـد  مـی سـاله 47رضـا ".دکتـر روم مـی است، غیرعادينشانهآنببینماگرولی

ـ  .سـت ینمـرد وزننیبهمیفرق،یحالتچیهو نه دارهدردنهمثانهطانسر"  نیاول

بـه ایـ ويخـورد سـرما کنی میفکرکه،شه میرهیتوگرده برمیادرارکه اینهنشانه 

دو ماه  یاگر ط مثًال.شه میتکرار  نیا یو ه ...شه میقطع  .يخوردکهییهغذاخاطر

هـم اوليسونوتووادیمدارهدردسريبوفهمیمیخودت،اتفاق برات افتاده نیا

ـ باحتمـًا وده نمیباشه سونو نشان  زیاگر توده ر .شه نمیدادهنشونيزیچ يبـر دی

  "...شی میمتوجهتازهشی میاسکنیوقتواسکن

ها بر این باورند که باید با  دیگر آن عبارت به. کنند ها توجه می رضا و پري به نشانه

ها بر این باورند که درد  دیگر آن عبارت به. هاي جدي به پزشک مراجعه کرداولین نشانه

ها همه دردها را به یک اندازه جدي  البته آن. کند لزوم مراجعه به پزشک را مطرح می

  . ها توجه کرد نیز به نشانهساله54کامران. کنند تلقی نمی

خوبیهاي نشانه،هاش نشانهوداشتمام چهرهروبدخیمخالدوتا":گوید او می

شده عوضرنگشها خالاینکه گفتن میمنبهپزشکمدوستايازسريیکونبود

  ".دربیاريریشهازبريبایدو

غیـر در.پزشـک پـیش رم میهست، شدیددردموقتی":گوید میساله63مینا

ساله نیز به درد خفیف و شـدید توجـه   27سحر ".نیستموسواسیآدمصورتاین

بـراي مـن ":گوید میسحر . کند میرا با پیچیدگی بیشتري بررسی  مسئلهاو . کند می

مـثًال .شـدم باعثشخودمکهآگاهممسئلهاینبهجزئیوپاافتاده پیشهاي ناراحتی

ام معدهکهکردمکاريخودمکه متوجهمباشم،داشتهمعدهدردازهایی نشانهمناگر

مواجـه باهـاش قدر آنهنوزشکرروخدا تر جديمشکالتگوید میاو. گرفتهدرد

  ".دارمباهاشونالعملی عکسچهببینمکهنشدم

منشأ درد آگاه است و او اگر گمان کند که به. براي سحر منشأ درد مهم است

با همین رویکرد . بیند داند که چرا دچار این درد شده است، موردي براي نگرانی نمی می
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او اگرچه درد را عالمت بیماري . کند خاص و غیرخاص تقسیم میآتوسا نیز درد را به 

  .کند داند؛ اما به دردهاي خاص توجه می می

مگر. دکتربریماي هر بیماريبراينیستالزمنظرمبه":گوید ساله می35آتوسا

یـک اینکـه مگـر . دکتـر پـیش رم نمـی پـادرد وسردردبرايمن.باشهخاصیدرد

وغیرعادیـه ونیسـت و طبیعـی بـروز کـرده  بارهاوسابقه دارههکباشههایی نشانه

  ".دکتررم میصورتایندر.داشتمکههستهایی بیماريهاي نشانهازتر تهدیدکننده

درد طبیعی . توان به درد طبیعی و غیرطبیعی تقسیم کرد از نظر آتوسا درد را می

  .کننده نیست براي او نگران

  . درد عادي و غیرعادي اشاره دارد ساله نیز به 30ارمغان

 يبـرا  ای.کنمدرمانخودموبرمکههستنشانهکیمنيبرادرد":گوید او می

.نـرم  ي راریمس کیگهیکنه که داست که کمکم زهیانگ کینکهیو ا بشهعبرتمن 

خودمو  برمو شدهعبرتبرامودمیکشدردچون.نکنمتکرارگهیدرا یاشتباه کی

  ".کنمدرمان

  . کند مثابه یک نشانه مهم تلقی می ارمغان درد غیرعادي را به

ـ درد":گوید ساله می 54کامران  آدم متوجـه   ،اگـر درد نبـود   .اسـت نشـانه کی

شـما   دهـد  مـی نشانکههستنشانهکیدرد...افتهمیبراشاتفاقیچهکهشد نمی

  ".يکرددایپ یمشکل کی

مثابه عالمت  داند، پزشک به بیمار نشانه می نکته مهم آن است که آنچه را که فرد

. حسی باشدتواند حتی بنابراین نشانه می. )45: 1391توکل، و آرمسترانگ،(شناسد  می

در . کند اما دلیل روشنی برایش ندارد کند که دردي را تجربه می گمان میمثالً فرد

یف وسیعی را در نشانه ط. شود ها تبدیل به عالئم می مراجعه به پزشک، بحث نشانه

روانی  -هاي روحی تواند به نشانه میشده و گیرد که از مشخصات جسمی شروع برمی

شود تا فرد به گمان  گاه تجربه بیماري نزدیکان موجب می. یا حتی عاطفی تبدیل شود

. هایی از آن بیماري را در خود دارد، براي چکاپ به پزشک مراجعه کند که نشانه آن

  .بسیار مهم وسعت مفهوم نشانه در برابر محدودیت مفهوم عالمت است باره نکته دراین



  

  

  

  

23     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

  درد طبیعی

توان گفت که  دیگر می عبارت کامًال وابسته به جنسیت بوده و بهیعیطبدردمفهوم 

از جهاتی با ،دردبا مردوزنکنندگان مشارکتمواجهه نحوه . استیتیجنسمفهومیک

طورمعمول  کنند زیرا به درد را طبیعی تلقی میزنان سطحی از  .متفاوت استیکدیگر 

. کنند درد بخشی از زندگی روزمره آنها است و آنان آن را طبیعی دانسته و تحمل می

دردهایی مثل دردهاي . دانند بسیاري از زنان، سطحی از درد را در زندگی طبیعی می

بسیاري از آنان. شود مثابه درد طبیعی تلقی می زایمان و درد ماهانه پریود براي زنان به

اند که سطحی  بسیاري از زنان اظهار کرده. کنندکه باید این درد را تحملکنند گمان می

ها از اصطالح درد طبیعی استفاده  از درد، طبیعی است اما هیچ مردي در خالل مصاحبه

ابه مث کمر، درد استخوان و امثال آن را بهزنان بسیاري دردهاي زنانه، درد. نکرده است

  .گزینند کرده و در مواجهه با آن استراتژي تحمل را برمیدردهاي طبیعی تلقی

. کنندآموزند که باید با برخی از دردها زندگی در فهم جنسیتی از درد، زنان می

یعنی پیش از . ندتر شودالعمل آنان نسبت به درد ُک شود تا عکس این امر موجب می

دلیل خو کردن آنان به . کنندیمتحمل  ز درد رامراجعه به پزشک، براي مدتی سطحی ا

هاي روزمره خود را تعطیل  کنار آمده و فعالیتبه درد طبیعی، معموًال با سطحی از درد

آنان همچنین در کمک خواستن از اطرافیان یا اعضاي خانواده، تعلل کرده و . کنند نمی

مثال، دردهایی مثل  عنوان به. ندکن مثابه یک وظیفه و رفتار زنانه تلقی می تحمل درد را به

آنان این درد را طبیعی قلمداد . شده است درد در ناحیه کمر توسط اغلب زنان گزارش

ها این مجموعه از دردها جدي نیست و نباید  از نظر آن. کنند کرده و آن را تحمل می

 شایان توجه است که تحمل درد و طبیعی انگاشتن.اي به آن داشت العمل ویژه عکس

هاي مداوم اجتناب  تر از زایمان زنان جوان. یافته است تر کاهش آن، در بین زنان جوان

نکته مهم . کنند کرده و یا براي رهایی از درد پریود به استفاده از انواع داروها، اقدام می

مثابه عامل  درد طبیعی و تحمل آن به -ترها ویژه مسن به -آن است که براي برخی از زنان

  .شود تر تلقی می هاي جدي از بیماريپیشگیري 
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ازدواجـم اولـین درد بـود چـون در خـانواده از همـه       ":گویـد  ساله می 63مینا 

پریـود   مرتبـه  یـک و بعـد ازدواجـم تـازه     رسـید  نمـی عقلـم   اصالًبودم و  تر کوچک

  "...شدم می

 حاملگی بدي داشتم و از دورةمن درد زایمان نداشتم ولی ": گوید او در ادامه می

  ".شدم می، خیلی اذیت آورد میطرفی مشکالتی که شوهرم براي من به وجود 

ه مثابه درد بد باو کورتاژ را . داند ساله زایمان را درد طبیعی و خوب می 44آزیتا 

  . 1شده است کند که ناخواسته به او تحمیل معرفی می

نـه حـاملگی  . گذشـت  خـوش  خیلـی . خیلی درد زایمـان نداشـتم  ":گوید او می

همسـرم  ... من دوست داشتم بچه زیـاد داشـته باشـم   . و نه درد زایمان داشتم سختی

  ".کردم ژدوست نداشت به همین خاطر سه تا کورتا

حالی است که این در. شود بخش تلقی می براي آزیتا درد طبیعی زایمان، حتی لذت

دان حد دچار که تا بکنند بارداري اظهار میهاي آخر ماهویژه در اغلب این زنان به

در نقطه مقابل درد طبیعی، . توانستند، ببندند مشکل بودند که بند کفش خود را نیز نمی

ساله هم به درد  30ارمغان . دهند العمل نشان می زنان در مقابل درد تحمیلی عکس

  : گوید کند و می او از رفتار خود درباره درد پریود انتقاد می. طبیعی باور دارد

کـارم بـه   ...تحمـل دردم پایینـه   آسـتانۀ کـنم  میي خودم حس همین سر پریود"

 کشـم  مـی کـه درديکـنم  مـی احسـاس  . بیمارستان رفتن، سرم زدن، کشیده نمیشـه 

  "....طبیعیه

کرده و معتقد است که رفتار خود او در برابر این درد باید او درد را طبیعی تلقی

  . کندتغییر

                                               
این درد نیز عمدتاً ماهیتی جنسیتی دارد و . درد تحمیلی از جمله انواع درد است که در این پژوهش مطرح شد - 1

  .اند زنان معموالً از این نوع درد سخن گفته



  

  

  

  

25     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

از همـان ابتـدا پریودهـاي    ... شـدم سـالگی پریـود    13":گوید ساله می 29شیدا 

هم  اآلنو  کشیدم زجر می، که بسیار اآلنبا درد همراه بود تا به  کهداشتموحشتناکی 

  ".کنم تحملتونم نمیو دردشو  کنم میبا مسکن خودمو آروم 

  .گذارد تر را به نمایش نمی ندا نیز مانند شیدا در تحمل درد پریود، تحمل زنان مسن

طاقـت درد   اصـًال . خـورم  می، مسکن شم میوقتی پریود ":گوید ساله می 31ندا 

 گـم  میبهش . کنه میمادرم دعوام . خورم میژلوفن  فورًادیدن پریود  محض به. ندارم

و  کنم میبعد هم چاي نبات درست . که ضرري نداره دونه یک. ماهی یک دونه است

  ".شم می؛ خوب خورم می

از نظر مادر استفاده از داروهاي . کند تحمل مادر از او انتظار دارد که درد را

  .هایی از قبیل استفاده از چاي نبات مشکلی ندارد شیمیایی تأییدشده نیست؛ اما درمان

  : گوید ساله می 52در رویکردي متفاوت، زهرا

درد نداشـته   کسـی  شـه  مـی مگه . درد که آدم نداشته باشه به نظر من آدم نیست"

بـه نظـر مـن     اصالًمیشه؟ . بگه من دردي ندارم کهنیستتو این دنیا کس هیچباشه؟ 

دسـت دردیکیداره،پادردیکیداره،کلیهدردیکیداره،زایماندردیکی. نمیشه

یـک بـه هرکسـی دارهغصـه وغـم کههستهمیکیودارهچشمدردیکی.داره

  ".طریقی

ایخـدا گفـتم  می. دمترسیده بو... . شدمودیپریسالگ12":گوید او در ادامه می

ـ  .نتـرس  اصـًال گفتدخترعموم؟ ایه فاجعهچهنیا؟چیهنیا کـردم صـحبت یوقت

مـن فقـط    .شهیاون هم م .شهیهم م نیا گفتم میپیش خودم .بزرگ شد دلم، باهاش

آن موقـع   .کشیدن میخجالت. گفتند نمیمادرهابهموقعآناصالً... که بترسم ستمین

نماز بخونیم و سـر نمـاز وایسـتیم تـا      بایست میما  حتماًو. دونستند میما بد  دورة

  "...خونیم نمیهستیم و نماز  جوري ایننفهمند ما 

درباره زهرا عالوه بر طبیعی انگاشتن درد و تحمل آن، پنهان کردن درد هم مطرح 

  . شد درد طبیعی پریود اصالً نباید بیان می. است
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عمومدختروعمومپسربابودمعمومخونهبارنیاول":گوید ساله می 48پریسا 

رفـتم بعـد شـد خـارج مـن ازيزیـ چکـردم حـس .کـردم  میيبازبالیوالمیداشت

ـ .مـون  خونـه بودکینزد.خونهآمدم.دمیترسیلیخبعدوییدستشو مامـانمو یوقت

آدم دمیـ دخـودم دریوقتـ یولدونستم می...يشدودیپرگفت.هیرگریززدمدمید

".شهیمبدیلیخحالش

. گفتندبیشتر زنان در این پژوهش از تجربه ترس از پریود و نیز درد آن سخن

ویژه درباره زنان  حال به نکته مهم آن است که تحمل این درد، طبیعی تلقی شده و درعین

که پنهان کردن بدان معنا است که فرد به نحوي رفتار کند. شد تر باید پنهان می مسن

این صورت دیگران خواهند دانست که او در چه شرایطی قرار ردر غی. گویی درد ندارد

ساله،  58میترا .گفتندعنوان شدیدترین دردها سخن آنان همچنین از درد زایمان به. دارد

بر این اساس او . شناسد کننده می درد طبیعی، مثل درد زایمان را امري مؤثر و درمان

  . کند تحمل این درد را مفید تلقی می

بهتـر مونـدم و    هـایم  سالاگر نسبت به هم سن و  کنم میاحساس ":گویداو می

چهارتـا بچـه زایمـان کـردم و     . هنوز پوکی استخوان نگرفتم، به خاطر زایمـان بـود  

و خیلی درد  ها عفونتو  ها کثافتی، کنه میزایمان  کهاعتقادم بر این است که هر زنی 

  ".شه میریخته  هاش مرضو 

بدین معنا که او تنها . گوید مثابه یک رفتار سخن می ل درد بهساله از تحم 35آتوسا 

  .کند کند، بلکه تقریباً هر نوع درد را تحمل می دردهاي مربوط به زنانگی را تحمل نمی

و بیشـتر  کنم نمیخیلی به درد اعتنا . کنم میبیشتر دردو تحمل ":گوید آتوسا می

  ".کنم میمدارا 

 ،ردان، زنان بیشتر به تحمل درد، حتی درد غیرطبیعیرسد در مقایسه با م به نظر می

در . شود کمتر شده و انکار میتر تحمل درد طبیعی جوانولی در زنان. کنند اقدام می

تر در هنگام پریود  دخترهاي جوان. زنان جوان، پذیرش کمتري نسبت به درد وجود دارد

درد  که به دنبال زایمان بینندک آنان اظهار می. کنند خورند و درد را تحمل نمی دارو می



  

  

  

  

27     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

اي جنسیتی است اما درباره زنان  که پدیدهاین باوجودبنابراین مفهوم درد طبیعی، . هستند

توان گفت که این رویکرد طبیعی نسبت  نمی. تر از شیوع کمتري برخوردار است جوان

  .شده است به دردهاي زنانه، کامالً از بین رفته است اما از عمومیت آن در حدي کاسته

او تحمل درد را امري طبیعی . گوید ساله از درد سطحی و درد عمیق می 52زهرا 

  . داند و الزم می

خـودم خـوب   . درد پا یا درد دست، یـک درد سـطحی هسـت   ":گوید زهرا می

یکی دو تا . استباال  فشارم(باشه  فشارخوناگر دردي مثل درد کلیه باشه یا . میشم

ضروري  چیزي یکولی وقتی . آدم باید بره دکتر.) خورمقرص باید صبح و غروب ب

غصـه بخورنـد بـراي     هـا  بچـه ... خودم خوب میشـم . گم نمیها بچهبه  اصالًنباشه، 

  "...چی؟

اما او تحمل درد  ،کردو باید تحملتوان میرامعتقد است که درد سطحیزهرا

الزمبیماريبامقابلهویسالمتحفظندانسته و بر این باور است که برايعمیق را جایز

همهواستطبیعیزیاديحددروعمومیاونظرازسطحیدرد. کرداقدامکه است

شدهمثابه مادر فنا  در این مسیر او به .کنند میتجربهراآننوعی بهافراد
1

تحمل درد و  

  .داند عدم ایجاد نگرانی براي فرزندان را از وظایف اصلی خود می

  . ساله رهایی از درد امر مهمی است 28تفاوت براي علی در رویکردي م

 بـري  مـی درد چیزي هست که وقتی تحملش را نداري به خدا پناه ":گوید او می

مثل استامینوفن که زودتـر  ) نه مواد مخدر(گردي میکه خوب بشه و دنبال مخدري 

  ".این دردو تمام کنه

بیـام ولـی    کنـار  باهـاش کنم یموقتی درد دارم سعی ":گوید ساله می 54کامران

اما به درد هـم  . پیش پزشک روم میتحملش کنم،  تونم نمی، شه میوقتی طاقتم طاق 

  ".کنم میاگر یک سردرد باشه خودم حل  دارهبستگی 

                                               
  .شده است یا زن فنا شده از کتاب رازوري زنانه اثر بتی فریدان وام گرفتهاصطالح مادر فنا شده  - 1
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او براي رهایی از درد ممکن است به . براي کامران رهایی از درد مطرح است

کدام از درد طبیعی  کامران یا علی هیچ. دخوددرمانی اقدام کند و یا به پزشک مراجعه کن

  .سخن نگفتند

او درد را . کند ساله درد طبیعی را به نحوي متفاوت از زنان درك می 41سعید 

  . براي او درد به مفهوم سختی است. داند بخشی از فلسفه خلقت می

تـو   اي آیهیک . کل این زندگی یک درده و تمام این زندگی... ":گوید سعید می

انسـان را در سـختی و   (فـی کبـد    االنسـان  خلـق گـه  مین هست که تو ذهن من قرآ

تو یـک   ها انسانمدیوم زندگی یک مدیوم سختی هست و همه ). مشکالت آفریدیم

حاال یک لحظاتی هست، یک شرایطی هست که یک مقـدار  . کنند می زندگیسختی 

یـا  ... وزیک تمایل دارنداز مردم به م اي عدهمثًال. کنه میز آن شرایط خارج اشما را 

یـک عـده ممکـن    . فضا خـارج بشـن   اینیک عده ممکن هست با خوردن الکل از

  "...هست با تصوف و عرفان از این فضا خارج شوند

که زنان  درحالی؛استیروحو سختی دردجنسازشتریبیعیطبدرددیسع يبرا

رد امري ساده نیست و درك و مواجهه با د.کردند مییتلقیجسميامررایعیطبدرد

و  ها پیچیدگیمعناي عمیق درد از خالل . شود از تجربه زیسته افراد در جامعه ناشی می

بخشی از وجود فرد . کنند گذرد که خود رابطه فرد با جهان را تعیین می هایی می ابهام

. به درد وابسته است ،بخشی دیگر از وجود او که درحالیشدت در تمناي درمان است  به

،لوبروتون(کند  کوهی حتی به مقاومت بیمار در برابر درمان و رهایی از درد اشاره میف

1392 :10.(  

  

  تحمیلیدرد

او . جان استوارت میل، امر غیرطبیعی معموًال به معناي غیرمرسوم استنظراز

انقیاد زنان به دست مردان، سنتی . نماید معتقد است هر چه که مرسوم باشد، طبیعی می

 .)45: 1388مردیها،ونیت پاك(نماید  جهانی است و طبیعتاً انحراف از آن غیرطبیعی می



  

  

  

  

29     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

بر این اساس عجیب نیست که زنان سطحی از درد را طبیعی و تحمل آن را یک وظیفه 

درد «در اینجا روي دیگر این نگاه جنسیتی نسبت به درد، به ظهور مفهوم . کنندتلقی

درد . دو روي یک سکه هستند» درد تحمیلی«و » درد طبیعی«.شود منجر می »تحمیلی

منشأ درد . اندازه مفهوم درد طبیعی حد زیادي زنانه است ولی نه بهتحمیلی نیز در

مهمی جنسیت در فهم درد تحمیلی عنصر. تواند از خانواده یا جامعه باشد تحمیلی می

براي مردان وظیفه . تواند به دلیل فشار کار ایجاد شود براي مردان تحمیل درد می. است

مرد . واند منجر به درك تحمیلی از درد شودت مثابه یک نقش جنسیتی، می آوري به نان

کند که اگر مجبور نبود که کار کند، خرج خانواده را بدهد و فشار جامعه را  احساس می

  . بود تر می کند؛ سالم تحمل

مـن یولهست،خوبهمسرمومنرابطۀ":گوید ساله می 40باره مهدي دراین

ورویـد  مـی هفت صـبح   وقتی... عاشقانه هستم رابطۀدنبالمنچون.ستمینیراض

کارمورددرفقطام که خستهقدر آنو من  .مونه نمییمیتاگهید؛آیید میشبهشت

هـا  عاشـقانه نیا. یتوخونه چه خبره ازش بپرسم و در مورد روزمرگ که اینو  خودم

کـه یطیشـرا ... ببرم کنسرتوتئاترسفر،نما،یاونوستونم نمییول یه؛مجانخونهتو

و آن  يریبگ یحقوق نکهیا. ده نمیاجازهآورده،وجودبهمنیزندگتوودارهمعهجا

  ".بمونیو فقط و فقط زنده  يرینم که باشهیحقوق در سطح

. تواند هزینه مصرف کاالهاي فرهنگی را تأمین کند مهدي معتقد است که نمی

شده و یفرهنگ هیشدن سرما فیمنجر به ضع ياقتصاد هیسرماضعف در  دیگر عبارت به

او اشتغال به کار و عدم توان . دهد امکان لذت بردن از زندگی خانوادگی را کاهش می

  .بیند براي مصرف کاالهاي فرهنگی را یک درد تحمیلی از سوي جامعه بر خود می

 سـروکار من شغلم طوري هست که همش بـا عـدد   ":گوید ساله می 41مجتبی 

این باعث شده شبکیه چشام جدا بشه و یک آبی . هست تاپ لبکارم با  دائماًدارم و 

حـس  . کـنن  مـی و ترشـح   بینن میعروق آسیب  حقیقتدر. پشت شبکیه جمع بشه

درشغلرییتغورفتهباالسنماما.ادیمبدمکارماز. این روزا مریضیم برگشته کنم می

  ".کار راحتی نیستباالسن
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مجتبی به دلیل پیچیده و سخت  .دردهاي ناشی از شغل براي مردان تحمیلی است

. شده است کند که به او تحمیل بودن شغلش به پیري زودرس و بیماري اشاره می

رسد  رویکرد زنان درباره درد تحمیلی نیز با رویکرد مردان متفاوت است و به نظر می

  . ابعاد جسمی بیشتري دارد

ـ تمسـ ینمونیپشـ ":گویـد  اندیشد و می ساله به زایمان می 52زهرا  نظـر ازیول

فکـر اآلن.دارهتـأثیر یلـ یخبچـه تـا ششتابچهدونهیه. دارهتأثیریلیخیسالمت

  "...دادم نمیرا از دست  سالمتیم. شدم نمیضیمراصالًآوردم نمیبچهاگرکنم می

  شود به این دلیل که  مثابه یک فاجعه جسمی تلقی می براي زهرا هر زایمان به

و دچار پـوکی اسـتخوان    دهند میدي کلسیم و خون از دست زنان میزان زیا... "

  ".شوند می

 کـه هـایی  زایمان. فرزند دارم و دو تا سقط کردم 7":گوید ساله نیز می 74مریم 

زاییـدن انگـار تمـام دردهـا تمـام       محـض  بهدرد داشت ولی . داشتم همه طبیعی بود

  "میشه؟چیمگهبزاگفت میشوهرم.شد می

شود تا  که طبیعی تلقی شدن درد زایمان از سوي مردان، موجب می رسد به نظر می

عمالً . ویژه در شرایط سخت جسمی، با زنان انجام نشود همدلی الزم از سوي آنان به

مثًال داشتن فرزند پسر نائل شود تا مرد به خواسته خود فرزندآوري به زن تحمیل می

یابد و  ند که درد طبیعی زایمان پایان میبر بنا به اظهار این زنان، مردان گمان می. شود

زعم این زنان، درد در این شرایط به زن تحمیل  بنابراین به ".وظیفۀ زن زاییدن است"

شود و مرد خودش را موظف به توجیه زن و راضی کردن زن یا حتی تلطیف شرایط  می

. گیرد ت نمیاز نگاه زنان، در این شرایط همدلی از جانب همسر صور. بیند براي زن نمی

  . کند شوهر درد را طبیعی تلقی می

کند؛ زن به این باور  کند و موافقت زن را جلب نمی وقتی مرد با زن گفتگو نمی

ارتباطی که بین درد طبیعی و تحمیلی وجود . شده است رسد که درد به او تحمیل می

اهمیت و غیر  یمرد درد زایمان را طبیعی و بنابراین ب است کهدارد به این نکته مربوط



  

  

  

  

31     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

طورمعمول در  دانند و به بسیاري از زنان نیز این درد را طبیعی می. کند زا تلقی می آسیب

شوند  تدریج زنان با این حس در خود مواجه می به. کنند برابر این خواست مقاومت نمی

نکته مهم این است که همراه با تغییر رویکرد زنان . شده است ها تحمیل که درد به آن

تر درباره طبیعی تلقی کردن درد، مقاومت آنان در برابر تحمل این درد بیشتر شده  انجو

  . یابد و میزان درد تحمیلی ظاهراً کاهش می

بچه دوست ندارم ولی همسرم خیلی دوست  اصالًمن ": گوید میساله  30فاطمه

  "...بچه بزرگ کردن حوصلۀخودم نه تحمل درد زایمان دارم و نه . داشت

ر رویکرد زنان درباره فرزند آوري درك طبیعی از درد زنانه را به چالش تغیی

تر این درد، تحمیلی تلقی  رسد براي نسل جوان دیگر به نظر می عبارت به. کشد می

  .شد مثابه درد طبیعی تلقی می تر به که درد زایمان براي زنان مسن شود درحالی می

  

  مرگمشابهيامرمثابه بهدرد

و مسئله شودپرداختهآنبه  دیجداگانه با طور بهخاص است که  هتجربکیمرگ

اشاره کردند پژوهش به آن  نیدر ا کنندگان مشارکتاصلی این پژوهش نیست اما چون 

  . شود در این مقاله اشاره کوتاهی به این مقوله می

اگـر بـه   . همرگـ جـور  یـک درد به نظرم ":گوید در تعریف درد می ساله 29دایش

ودردبـا کامـل ونـد یپدرمـردن حـس ،دایشـ تجربـه در".میري میی،سدادش نر

  .داشتقراريماریبگریدهاي نشانه

. گیـره  نمیسرچشمه  قاعدتًادرد از شادابی و سرزندگی ":گوید ساله می 47رضا 

و ) مـرگ (تهـش اونـه   . کنـه  مـی حـالتو بـد   . گیره میاز نابودي هست که سرچشمه 

 اي رابطـه ایـن افـراد بـین درد و مـرگ      ")...درد(یـن  ا میشـه ، کنـی  میترش ضعیف

  .کنند میناگسستنی حس 
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  مثابه نعمت درد به

. بخشد در این رویکرد درد به فرد آگاهی می. این نوع فهم از درد بیشتر زنانه است

  . کند درستی کار نمی کند که جایی از بدن به درد فرد را مطلع می

  "...خیلی دردها نعمته. یشه گفت بال استهر دردي را هم نم": گوید میترا می

  : گوید میاو. زهرا نیز رویکردي مشابه دارد

  "....درد یک نعمت هست "

چون آگاهی داري و یک عمق . پشتوانه درد آگاهی است": گوید ساله می 63مینا 

فهم از درد از ابعاد جسـمی   اینجادر  ".فکري و یک باوري داري که به درد رسیدي

  . بلکه نوعی آگاهی است. ده و به معناي حس بد هم نیستفراتر بو

 کنه میسنگینی  آدمدوشبه  کهگناهانیدرد و بیماري ": گوید ساله می 74مریم 

  "...ده میرو تخفیف 

گنـاه کـه کمـر     سنگینباردرد و بیماري باعث میشه ": گوید ساله می 40طاهره 

  ".، سبک کنهکنه میانسانو خمیده 

خداونـده و گناهـان منـو پـاك      هـاي  نعمـت بیماري از ": گوید له میسا 44آزیتا 

  ".کنه می

روحشو  تونه میکه در اون انسان  حمومیه مثلبیماري ": گوید ساله می 35سمانه 

  "....پاك کنه

  "....دنیا سراي نیستی و رنجِه:گوید ساله می 37زینب السادات 

در هر دو محله تعاون و سعدي رگسالمثابه امر مقدس بیشتر در بین زنان بز درد به

  .اي به این مورد نداشتند مردان هیچ اشاره ،شود دیده می

  

  انکار درد

. کنندگان مایل نیستند که از درد یا منشأ آن آگاه شوند برخی از مشارکت

  . کنند دیگر درد را انکار می عبارت به



  

  

  

  

33     ...فهم از درد و رفتار بیماري  جنسیت،

درد . ربـه کنـه  درد احساسی است که هر کس ممکنه تج":گوید ساله می 63مینا 

شما  مثًالممکن است دریک شرایطی . نیستند جداشدنیجسمی و درد روحی از هم 

یا تو یـک  . دردو فراموش کنی ممکنهتو یک محیطی میري  ولیدردي داشته باشی؛ 

  ".، ممکنه درد را فراموش کنیگیري میموقعیتی قرار 

که  ینهامسئله؛ ولی باشه درد بیکس هیچکنم نمیمن فکر ":گوید او در ادامه می

من خودم آدمـی هسـتم تـا درد و مشـکالتم تسـکین پیـدا       . چطور باهاش کنار بیاي

  "....کنم می، فراموشش کنه می

  .شود نوعی مقاومت در برابر درد، درك میمثابه براي مینا تمایل به فراموشی درد به

ـ  خواهم نمیخیلی از دردهایی که دارم و ":گوید ساله می 58میترا  اصـًال . دونمب

ولی بـه   کنه میمنو اذیت  چیزهاخیلی.... کنمفکرخوام نمیکه دارم  هایی مریضیبه 

دوست ندارم متوجه . خودشونو دارند هاي درگیريهام بچهچون . نمیارم خودمروي 

  ".بشن

بروزهام بچهبهوریزم میخودمتوراها مریضیخیلی":گوید ساله می 52زهرا 

  ".دهم نمی

باشم،نازونازیلیخکهستینطور ایندرد دارم  یوقت":گوید میساله48سایپر

  ".کنم مییموکه رمق دارم سع ییتا جا... کنم نمیکارو  نیا. بخوابمیلیخای

مـثًال کنه میوقتی بیمار هستم یا جایی از بدنم درد ":گوید ساله می 58شهربانو 

ازبیمارسـتان بـرم نـدارم خیلی حوصـله .زنم مینفهمیبهخودموکشه میتیرقلبم

بخوابمـو  خونـه تـو دهـم  مـی تـرجیح انتظار باید بکشید.میادبدمبیمارستانمحیط

  ".استراحت کنم

خـودش .دهـم  نمیمحلشاصالًباشمداشتهدردیوقت":گوید میساله44تایآز

  ".کلفتم پوستیلیخ. شهیم خوب

 باوجودز ساکنین محله سعدي یا تعاون کننده در این پژوهش اعم ا زنان مشارکت

رسد  به نظر می. کنند احساس درد، در حد زیادي درد را تحمل کرده و آن را انکار می

فشار آوردن . اي جنسیتی است که تحمل درد از یکسو و انکار آن از سوي دیگر، پدیده
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سیار به خود و استراحت نکردن و ازخودگذشتگی و بیان نکردن درد که در مادران ب

ویژه  فنا شده نام برد در اغلب زنان به) زن(عنوان مادر  باتوان از آن  می ، کهشود دیده می

  .شود تر دیده می در محله فرودست

  

  و فهم و مواجهه با درد) رفتار سالمتی(سبک زندگی  هاي پارادایم

اي مطرح  عنوان مقوله هسته در این پژوهش سبک زندگی یا همان رفتار سالمتی، به

. 1: اند از پارادایم رفتار سالمتی حاصل شد که عبارت چهارپژوهشنیادر. است

رفتار سالمتی (پارادایم بدن زیبا و متناسب . 2رفتار بهداشتی سنتی؛ : پارادایم سنتی

در فهم رفتار . پارادایم بازگشت به طبیعت. 4مثابه ابزار؛  پارادایم بدن به. 3)مدرن

براي بسیاري . ؛ درد مقوله مهمی استیادشدهچهار پارادایم  سالمتی، بیماري و درمان در

سالمت و درگیرشدن با مثابه عالمت عدم کنندگان در این پژوهش، درد به از مشارکت

ها حکایت از آن دارد که افراد در خالل زندگی درد را به  بررسی زیرمقوله. بیماري است

درد  نیو تسک تیریدر مد ماریقش بن. شوند فهمند و با آن مواجه می اشکال مختلفی می

دروستینبدهموارهدردوجود. است یاز زندگ یبخش یدرد جسم. مهم است اریبس

و درد در پیوند با هم يماریب. باشدبخش  و آگاهیدیمفتواند میمواردازياریبس

ه با درد در دو جنس با هم متفاوت است؛ زیرا تفاوت بنیانی در هدرك و مواج. هستند

  .شود رك از درد دیده مید

  )رفتار بهداشتی سنتی(درد در پارادایم سنتی.الف

باورهاي . مدنظر است) اسالمی، ایرانی و غیره(در پارادایم سنتی، طب سنتی 

مذهبی درباره زندگی و مرگ، درك تقدیرگرایانه درباره سالمت و بیماري و نیز درك 

هر دو جنس به این پارادایم گرایش نشان . شود مثابه رنج در این الگو دیده می زندگی به

در این الگوي پارادایمی مطرح بوده و کامًال وابسته به » درد طبیعی«مفهوم . دادند

کنند؛ زیرا  سطحی از درد را طبیعی تلقی می ،زنان در این پارادایم. جنسیت است
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روحی زنان دردهاي جسمی و . ها است طورمعمول درد بخشی از زندگی روزمره آن به

آنان دردهایی . شناسند کنند زیرا راه گریزي براي آن نمی دانند و تحمل می را طبیعی می

بسیاري از زنان . کنند مثابه درد طبیعی تلقی می مثل درد زایمان و درد ماهانه پریود را به

حتی در این –اند که سطحی از هر نوع درد، طبیعی است، اما هیچ مردي  اظهار کرده

  . داند د را طبیعی نمیدر-پارادایم

اي که فرد در آن زندگی  که قبالً ذکر شد، سبک زندگی و استانداردهاي جامعه چنان

بیشترین درك از درد . ویژه درد طبیعی بسیار مؤثر است کند در درك از درد، به می

در این الگو، مواجهه زنان با درد و . سبک زندگی سنتی دیده شدمثابه امر طبیعی، در به

همراه است؛ مشاهده  -اصطالح خوردن درد و به -ل درد که با بیان نکردن دردتحم

آور  مرد در این الگو نان. کنند زنان این رفتار را درست و مناسب تلقی می. شود می

. کنند و در پی تحمل آن نیستند مردان درد را طبیعی تلقی نمی. شود خانواده محسوب می

آوري، دردهاي جسمی و روحی ناشی از کار را به آنان مردان بر این باورند که نقش نان

نقطه مقابل درد طبیعی زنانه در این پارادایم براي مردان، درد تحمیلی . کند تحمیل می

  .دهند مثابه امر مقدس را نیز نشان می زنان در این پارادایم درد به. است

  

  )رفتار بهداشتی مدرن(بدن زیبا و متناسب درد در پارادایم.ب

. گیرند ویژه زنان جوان، در این تیپ قرار می کننده، به بسیاري از جوانان مشارکت 

در این پارادایم باور به . اندام در این الگوي پارادایمی بسیار مهم است بدن زیبا و تناسب

در پارادایم بدن زیبا و متناسب، باور به . شود طورجدي مشاهده می پزشکی مدرن به

در زنان جوان پذیرش . شود ورت تحمل آن، کمتر دیده میوجود درد طبیعی و ضر

تر در هنگام پریود داروهاي مسکن  دخترهاي جوان. کمتري نسبت به درد وجود دارد

آنان . دانند آنان این اشکال زنانه درد را تحمیلی می. کنند خورند و درد را تحمل نمی می

آنچه که زنان در پارادایم رفتار دیگر  عبارت به. بر این باورند که مجبورند تحمل کنند
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فهمند براي زنان در پارادایم بدن زیبا و متناسب  مثابه درد طبیعی می سالمتی سنتی به

  . درد هستند زنان در این الگوي پارادایمی به دنبال زایمان بی. معادل درد تحمیلی است

پذیرفتهرارددمتناسبوزیبابدنبهرسیدنبرايمعموًالافراداز سوي دیگر، این

اي جنسیتی است اما  که پدیدهاین باوجودبنابراین مفهوم درد طبیعی  .کنند میتحملو

در این شرایط فرد . تر در این پارادایم، از شیوع کمتري برخوردار است درباره زنان جوان

جز  این زنان به. کند و به پزشک مراجعه میکرده محض مواجهه با درد، با آن مقابله  به

رو عجیب نیست که ویژگی بیمار  ازاین. کنند راي نیل به زیبایی، درد را تحمل نمیب

ثانویه
1

العمل سریع به درد و به رسمیت شناختن  عکس. شود در این پارادایم مشاهده می 

آن از جمله دیگر مواردي است که این گروه از زنان، نسبت به درد زایمان و پریود 

شود؛ اما براي  بین زنان و مردان در این پارادایم دیده میرفهم تحمیلی از درد د. داشتند

آوري  زنان درد تحمیلی بیشتر ناشی از ماهیت زنانه آن و براي مردان ناشی از نقش نان

  .است

  

  ابزار مثابه بهبدن  پارادایمدرد در .پ

ي ها زمان از نهاده برداري هم رفتار سالمتی در این الگوي پارادایمی به معناي بهره

گرایانه از هر امکان  در این پارادایم فرد در رویکردي عمل. پزشکی مدرن و سنتی است

در این پارادایم . برد سالمتی یا حفظ آن بهره می در دسترس، ولو متناقض براي نیل به

زنان . دهند زنان معموًال درد را پنهان کرده و در برابر درد از خود مقاومت نشان می

دایم، رویکرد طبیعی به درد را به نمایش گذاشته و همچنین به پنهان تر در این پارا مسن

. داردوجود،زناندر،دیشدسطحتادردتحملدر این پارادایم . پردازند کردن درد می

البته گروهی از زنان در این پارادایم به مقابله با درد از طریق علم پزشکی یا خوددرمانی 

                                               
تبدیل به  ،نظام درمان زن جوان باوجود سالمت به جراحی زیبایی اقدام کرده و با اعتماد به پزشک و مراجعه به - 1

  .شود بیمار می
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در بین مردان در . شود مثابه امر مقدس در زنان دیده می هدر مواردي درد ب. کنند اقدام می

  .شود مثابه امر تحمیلی دیده می این پارادایم درد به

  

  )رفتار سالمتی پسا مدرن(درد در پارادایم بازگشت به طبیعت .ت

. گذارد این پارادایم نوعی رویکرد پسامدرن به رفتار سالمتی را به نمایش می

ادایم مطرح است و بیماري انکار شده و به درون خود فرد مربوط معنادرمانی در این پار

هاي جنسیتی در رفتار سالمتی، بیماري و درمان به حداقل  در این پارادایم تفاوت. است

آنان درد را تحمیل . کنند در مواجهه با درد، این گروه درد را انکار می. رسد خود می

  .دي وجود ندارددانند زیرا بر این باورند که اصالً در نمی

  

  گیري نتیجه

این پدیده تا . رسد که پدیده درد امري مربوط به پزشکان است نظر میطور به این

اما توجه به . ندا هشناسان به آن نپرداخت شده و جامعه حدودي توسط روانشناسان بررسی

. کند العمل به درد، فرآیند درمان را آغاز می این امر مهم است که بیمار در عکس

دانند، بررسی رفتار  شناختی می رخالف تصور رایج که درد را امري صرفًا زیستب

یک ، دهنده آن، نشان داد که فهم از درد و نحوه مواجهه با آن سالمتی و مقوالت شکل

درك اجتماعی از درد و نحوه مواجهه با آن، . جنسیتی نیز هست-برساخت اجتماعی

گذاشته و مغفول ماندن وجه اجتماعی درد، موجب طور مستقیم بر فرآیند درمان تأثیر  به

  .شود ناکامل ماندن فرآیند درمان یا به تأخیر افتادن آن می

همین اساس افراد با تعلق به الگوهاي پارادایمی مختلف، درد را به گونه بر

مهمنکته. گزینند هاي گوناگونی را براي مواجهه با آن برمی متفاوتی فهمیده و استراتژي

نباشد،دردهمراهنشانهاگراما،ستینهمراهدردباگاهيماریبهاي نشانهکهستاآن

یمهمنکتهدردبیترتنیبد. یابد میشیافزارد،ینگيجدراآنماریبکه ایناحتمال
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در مواردي افراد تنها به  .داردهمراهبهراماریبتر جديوتر سریعالعمل عکسکهاست

دیگر دردهاي خفیف را مهم تلقی  عبارت به. نگرند ه نشانه میمثاب دردهاي شدید به

  .کنند نمی

همه اشکال درد به یک نحو برخورد باپژوهشایندرکننده مشارکتافراد

خفیف و تحمیلی /غیرعادي، شدید/غیرطبیعی، عادي/آنان درد را به طبیعی. کنند نمی

رطبیعی، غیرعادي و شدید است، که احساس کنند درد غیافراد در مواردي. کردندتقسیم

طورمعمول درباره تجربه خود از درد، رویکرد  مردان به. اندیشند به مراجعه به پزشک می

طبیعی نسبت به درد را به نمایش نگذاشتند؛ اما بسیاري از آنان درد زایمان را درد 

ا آن را گیرند، ام اگرچه مردان نیز سطحی از درد را نادیده می. کردند طبیعی تلقی می

  . کنند طبیعی تلقی نمی

ویژه از سوي خانواده  مثابه درد تحمیلی، به گرایش به فهم سطح و انواعی از درد به

ترین رویکرد در  مثابه گسترده طبیعی انگاشتن درد به. شود در مردان دیده میو جامعه،

درد و  اما عمق جسمانی یا روانی بودن. پذیرش و همچنین تحمل درد، امري زنانه است

مردان حتی در مواجهه با . متفاوت استنحوه مواجهه با آن در زنان و مردان بسیار

این . کنند از مواردي مثل عرفان یا الکل یاد میاصطالح روحی، از استفاده دردهاي به

اعم از جسمی و (ویژه در مواجهه با دردهایی که طبیعی  به -رویکرد در زنان کمتر

.شود ه میدید -انگارند می) روحی

  

  هاپیشنهاد

مطالعات بیشتري درباره فهم جنسیتی از درد و تحول آن که شود  پیشنهاد می.1

  .انجام شود

مطالعاتی درباره تأثیر سرمایه فرهنگی بر فهم و نحوه که شود  پیشنهاد می.2

  .العمل به درد انجام شود عکس
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زشک و بیمار انجام ترین نکته آن است که مطالعاتی براي بهبود رابطه پ مهم.3

ترین عامل ارتباطی بین پزشک و بیمار باشد،  تا زمانی که سرمایه اقتصادي مهم. شود

نکته مهم آن است که در برخی موارد . مراجعه به درمانگران سنتی کاهش نخواهد یافت

العمل پزشک متخصص زنان؛ در بیگانگی و  اي پزشک، مانند عکس رفتار غیرحرفه

  .ر از پزشک تأثیر دوچندان داشته استفاصله گرفتن بیما

هاي مختلف سنی  گروهمطالعات جدیدتري با تمرکز برکه شود  پیشنهاد می. 4

  .ویژه جوانان وکهنساالن انجام شود به
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شناختی مدیریت بدن در  تبیین جامعه«،)1390. (کوهی، کمال و ادیبی سده، مهدي؛ علیزاده، مهستی

  .59- 83: 3، شماره9، دورهفصلنامه مطالعات زنان، »میان زنان

انتشارات  :تهران،ادراكواحساسیشناس روان،)1384. (محمدکریم،یخداپناهو محمود،یروانیا

  اپ نهمچ، سمت

 جنسیت و «،)1393. (بهمن، عبدي و جعفرفر، بنی فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدم، محمد؛ شهام

هاي  فصلنامه پژوهش، »هاي سطوح سالمت بررسی نقش جنسیت در تفاوت: سالمتی

  .1-4:29، شماره3، دورهمعاصرشناسی جامعه

،سنجش سطح «،)1393. (عبدي، بهمن و فر، جعفر؛ علیزاده اقدم، محمدباقر حسین؛ شهامبنی فاطمه

هاي بهداشتی، سبک  سالمت شهروندان تبریزي و بررسی تأثیر تحصیالت و جنسیت بر آگاهی

نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد ، »محور و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت زندگی سالمت

  .95-1:82، شماره14دوره،دانشگاهی
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دوره،نامه پژوهش فرهنگی» اجتماعی آن- هاي فرهنگی اللتبدن و د«،)1378. (جواهري، فاطمه

  .38: 1شماره ،10

روزندگیسبکرابطۀ«،)1389. (هاشمی، سمیه و بیژن؛ روحانی، علینوري، خواجهتصو

.79-103: 1شمارة،4دورة،فرهنگیتحقیقاتفصلنامۀ،»شیرازشهرزنان: مورديمطالعۀ(بدن

ازذهنیتصویربازیباشناختیباورهايرابطۀ«،)1389. (مهديرمانی،کو مجیدچروده،حیدري

،»مشهدشهرساکنساله31تا18جوانان :مورديمطالعهجوانان،درظاهرمدیریتنحوهبدن و

.33: 4، شماره4، دورهایراناجتماعیفصلنامۀ مطالعات

چاپ اول، نشر نی :هرانت، سیطره جنس،)1388. (ها مرتضی، مردي و نیت، محبوبه پاك.  

انتشارات سمت :تهران،زیر درونغددواعصابيولوژیزیف،)1382. (سیدعلی، یروحان يحائر ،

  .چاپ پنجم

تهرانمحسن ثالثی، :ترجمه، شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه،)1374. (ریتزر، جورج:

  چاپ دوم، علمیانتشارات 

 انتشارات جامعه شناسان :تهران، شناسی جنسیت جامعه،)1388. (ایمانیان، سارا و سفیري، خدیجه ،

  .چاپ اول

  هاي جنسیتی و سالمت اجتماعی کلیشه«،)1394. (فاطمه، منصوریان راوندي وخدیجه ،سفیري« ،

  .66-37: 2،شماره 13، دوره انشناختی زن مطالعات اجتماعی روان

مرکزنشر :تهرانحمید الیاسی،  :ترجمه، خانوادهتاریخیشناسی جامعه،)1370(.سگالن، مارتین ،

  .چاپ اول

 هاي جنسیتی در سطوح مختلف سرمایه  تفاوت«،)1393. (فاطمه ،آرمان و پور، محمودشارع

: 1، شماره3، دورهفرهنگی -تماعیاج طالعات توسعهم، »مطالعه موردي شهر تهران: اجتماعی

27 -9.  

انتشارات دانشگاه :، گرمسارهاي اجتماعی در پژوهشاصول اخالقی،)1396. (علیرضانژاد، سهیال

  چاپ اول، آزاد اسالمی

،بدن اجتماعیپذیرشباآنرابطۀوبدنمدیریت«،)1387. (خالصی، ابراهیمو ابوالقاسمفاتحی

مطالعات(زناناجتماعیفرهنگیشورايفصلنامۀ، »)شیرازشهرزنان: مورديمطالعۀ(

.9-42: 41، شماره11، دوره)زنانراهبردي
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کیفی دالیل و پیامدهاي بیماري روانیمطالعه«،)1396. (منش، میدیا درویش و قادرزاده، امید« ،

  .49-72: 1، شماره8، دورهفصلنامه مسائل اجتماعی ایران

تهرانتوسلی و رضا فاضل، عباسغالم :ترجمه، شناسی مبانی جامعه،)1372. (کوئن، بروس:

  چاپ اول، سمت انتشارات

اندیشه رفیع :تهرانجلد اول، حوري سپهري،  :ترجمه، فیزیولوژي پزشکی،)1387. (گایتون، آرتور ،

  چاپ سوم

اپ نهمچ،انتشارات نی:تهرانحسن چاوشیان، :ترجمه،شناسی جامعه،)1393. (گیدنز، آنتونی  

 چاپ دوم، انتشارات ثالث :تهران، شناسی بدن جامعه،)1392. (لوبروتون، داوید  

 چاپ هشتم، انتشارات طهوري :تهران، شناسی پزشکی جامعه،)1385. (محسنی، منوچهر  

شناسان جامعهانتشارات :تهرانشناسی،  هاي جامعه نظریه ،)1388(.محمدي اصل، عباس.  

کتاب پارسهانتشارات :تهران، در ایرانوضعیت توسعه انسانی،)1396. (مدنی قهفرخی، سعید ،

  چاپ اول

نشر نقد  :محمدمهدي لبیبی، تهران :ترجمه، روزمرهزندگیوجنسیت،)1389. (هولمز، ماري

.چاپ اول، افکار
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