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آنچه در این مقاله .  روستا و عشایر رایج بوده و هنوز هم تا حدودي وجود دارد           
شود، کارکردهاي نوعی خاص از رفتار حالل کردن مرد فـوت شـده               بررسی می 

. شـود    همسر یا همسرانش است که در مراسم خاکـسپاري او انجـام مـی              توسط
دهد کـه شـرایط، حـاالت،     مشاهدات محقق در منطقه شهرستان بهمئی نشان می      

 در مجمـوع نـوعی مکانیـسم     "حـالل بـی   "ها و نمادهاي      اعمال، ارتباطات، پیام  
نظم دفاعی اجتماعی را به وجود آورده است که با کارکردهاي پنهان خودش در            

بـه  . کنـد  را اجرا می بخشی و نظارت رفتار بین زن و شوهرها نقش بسیار مهمی         
 توسط شوهران در  " زن آزاري    "تواند موجب پیشگیري و کاهش        طوري که می  

  .هاي  این طوایف شود بین خانواده
کند  خالصه این رفتار به این صورت است که وقتی مرد خانواده فوت می

ل، کفن و دفن، نماز میـت و بعـد از اینکـه جـسد مـرد      بعد از تشییع جنازه، غس  
متوفی را در قبر گذاشتند و قبل از اینکه روي جسد خاك بریزنـد، از همـسر او             

کنند که کنار قبر بیاید، یـا داخـل قبـر بـرود و در حـضور حاضـرین،                 تقاضا می 
شوهرش را حالل کند و در حقیقت اجازه بدهد تا روي جسد را خاك بریزند و    

مشاهدات انجام شده در منطقه بهمئی استان کهگیلویـه و بـویر            . و را ببندند  قبر ا 
 فرهنگـی بـسیاري   –دهد که این مراسم از کارکردهاي اجتماعی          احمد نشان می  

  . ایم برخوردار بوده است که در این مقاله بخشی از ان را مورد بررسی قرار داده
م دفـاعی اجتمـاعی،   عشایر، زن آزاري ،مکانیس   حالل بی،  :واژگان کلیدي 

  خاکسپاري

 
   مباحث نظري -الف 

ي مورد ها ي آسیب شناختی از موضوعها خشونت علیه زنان به عنوان یکی از پدیده
 – می روان شناسان و آسیب شناسان اجتماعی در مراکز عل،بررسی جامعه شناسان
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 ، درصد مردان متأهل جهان28دهد که حدود  می آمارها نشان .پژوهشی جهان است
  ). 1385شریفیان، (دهند  میهمسران خود را مورد ضرب و شتم قرار 

  
  تعریف خشونت خانوادگی 

خشونت خانگی عبارت است از هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت که 
 به 1385 ،شریفیان(برد  می زن از آن رنج گردد و میو روانی   میمنجر به آسیب جس

 در تعریف سازمان ملل نسبت به خشونت .)1380 ،نقل از سازمان جهانی اطالعات
 عاطفی – 1:  چهار شکل خشونت به شرح زیر مطرح شده است که عبارتند از ،خانگی

   . فیزیکی– 4 اقتصادي – 3 اجتماعی – 2 روانی –
  

  موقعیت زنان در اسالم 
 .بود عربستان جاهلیت ، عالم از حیث بدرفتاري با زنانه معروف ترین نقط،قبل از اسالم

 از اطالق ، ایران و هند، یونان،ن عصر مثل رومدر آوقتی در کشورهاي متمدن گیتی 
 عجیب نسیت که در عربستان ، دریغ و با او آن گونه رفتار کنند،عنوان انسان بر زن

 ه،گذاشت می سرزمینی که در آن عصر مراحل اولیه بربریت و نادانی را پشت سر ،جاهل
 یعنی دختران بی گناه خود ،ي ظریف عمرها ا و میوهي زیبها مردم آن گونه جگر گوشه

   .)1342 ،صدر(را زنده زیر خاك کنند 
 ابتدا کشتن دختران نوزاد را ممنوع  ،اسالم براي منقلب کردن اوضاع زنان جاهلیت

 بر ،نموده تعریفی که قران از ازدواج . کردو سپس شروع به احترام گذاشتن به دختران
 از همسري و هم قدري ، مودت و رحمت.سفی مشتمل استهزاران رموز ادبی و فل

 دین مبین اسالم ).1342 ،صدر(طرفین عقد و صمیمیت مخلصانه بین آنها حاکی است 
 ، را بر پایه مهرها  اساس خانواده و دنیا را منقلب ساخت،با افکار عالیه اجتماعی خود

   ).همان منبع( عدل و انصاف قرار داد ،محبت
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   و خشونت خانگی سرمایه اجتماعی
 خشونت خانگی را متأثر از محدودیت و ضعف سرمایه ،برخی از پژوهشگران معاصر

   .دانند میاجتماعی در جامعه 
  :  تمایز قائل است ، بین سه نوع سرمایه که محتواي خاصی دارند،بوردیو

 سرمایه -2.  سرمایه اقتصادي که به منابع مالی و حق حاکمیت اشاره دارد-1
که شامل تمایالت و عادات گذشته که در فرایند جامعه پذیري حاصل فرهنگی 

 که ، سرمایه اجتماعی که به صورت مجموعه منابع بالقوه و بالفعلی است-3 .گردد می
 Anheier(ید آ می به وجود ها ي اجتماعی کنشگران و سازمانها با عضویت در شبکه

and Grhard .(و آن است که موقعیت افراد با  دیدگاه بوردی،با توجه به مطالب فوق
گردد و عادات  می اقتصادي تعیین ، فرهنگی،توجه به دسترسی آنها به سرمایه اجتماعی

ي اجتماعی خاصی خواهند بود که از طریق هنجارها و ها  باعث فعال شدن شبکهها واره
ي روابط درست و روشی که ر و برقراها  ایجاد موقعیت.شود میعضویت در آن تقویت 

   . نشان دهنده سرمایه اجتماعی استیتمامبه  ،گیرند میي متقابل به کار ها راد در کنشاف
 هنجار . هنجارهاي مؤثر است،یکی از عوامل بسیار مهم سازنده سرمایه اجتماعی

دهد که از منافع فردي گذشته و به منافع جمعی عمل نماید  میدستوري به فرد دستور 
   ).1377 ،کلمن(

ي دیگر ها  احترام و پاداش، پایگاه،ین قبیل که با حمایت اجتماعیهنجارهایی از ا
 براي منافع ،کند می بخشی از سرمایه اجتماعی است که مردم را وادار ،شوند میتقویت 

ی درونی و بیرونی ی از طریق ضمانت اجرااین هنجارها معموالً. فعالیت نمایند میعمو
   .شوند میحمایت 

 از ،اجرایی سرمایه اجتماعی در روابط درون خانوادهبا توجه به این که ضمانت 
 لذا در این بخش به مفهوم کنترل اجتماعی اشاره ،شود میطریق کنترل اجتماعی حاصل 

   .کنیم می
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  کنترل اجتماعی 
کنترل اجتماعی عبارت است از کوشش سازمان یافته براي مهار کردن انحرافات 

   ).1379 ،ارل ببی(اجتماعی 
 بر این باور است که چهار نوع کنترل اجتماعی وجود دارد که ،ونزتالکوت پارس

:  چهار نوع روش عبارتند از.گیرد میهر کدام روش خاصی از روابط اجتماعی را به کار 
 توسل به -4 ؛ استفاده از تشویق-3 ؛ استفاده از تهدید-2 ؛ تأمین مزایاي اقتصادي-1

درستی و نادرستی در یک نظام اخالقی وجدان افراد از طریق مطرح ساختن معیارهاي 
 فرد موجودي اخالقی است که ، از دیدگاه دیگر).1363 ،کوهن به نقل از جانسون(

ي دیگران است و از  ها یش بر اساس قضاوت در درستی و نادرستی کنشها کنش
 چنین ارتباطی بین فرد متعهد و هنجارهاي .دهد می کنش و واکنش نشان ن،ترس

 عنصر اساسی استمرار حیات اجتماعی و نظم اخالقی ، بنابراین.ستاخالقی جامعه ا
   ).1379 ،گیروشه به نقل از پارسونز(حاکم بر آن است 

 فرد .ي افراد استها  جامعه تعیین کننده ابزار و هدف کنش،با توجه به این دیدگاه
 ، نظام خانوادگی.کند میداند عمل  میبر اساس این که جامعه چه چیزي را مناسب 
 تالکوت پارسونز بر .کند میمثل تعیین  روابط بین مردان و زنان را از نظر جنسی و تولید

این باور است که نظام اجتماعی شامل اجزاي متمایزي است که هر کدام تکمیل کننده 
 تمام ، چرا که.ي مستمر کل جامعه دخالت داردها  و هر یک در فعالیتباشد میدیگري 

 هر نوع تغییر .نها تضاد وجود نداردآ که بین اند هي جامعها زشاراین اجزاء متأثر از 
در بقیه نهادهاي اجتماعی خواهد   میایجاد شده در یک ساختار باعث پیدایش بی نظ

 ، هستندها ارزش خانواده و آموزش و پرورش که حافظ ، نهادهایی چون مذهب.شد
   .گردانند میجامعه را مجددأ به نظم باز 

 ، نوعی قوانین شفاهی وجود دارد که در فضاهاي بسیار خصوصی،در جامعه سنتی
 این قوانین توسط هنجارها و .کنند میمثل روابط خانوادگی به صورتی فعاالنه عمل 
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 .شوند میتکرار تذکرات در فضاهاي فرهنگی مختلف به طور مرتب یادآوري و تقویت 
بت به همسرانشان است که  کنترل بر رفتار خشونت امیز برخی مردان نس،از جمله آنها

 در زمان خاص و مرتبط با "حالل بی"در جامعه سنتی عشایري با هنجارهایی مثل 
 ، لذا در ادامه مباحث نظري،شود و چون همراه با داغدیدگی است میفوت شوهر انجام 

   .کنیم میسان اجتماعی به این مفهوم اشاره شنا روانسان و شنا روانبه نظریات 
اي از تظاهرات مربوط به   داغدیدگی را به عنوان مجموعه،ئلداغدیدگی رافا

   ).1980 ،رافائل(کند  میمراحل مختلف فرایند انطباق با فقدان تعریف 
 نقش حالل مشکالت و یا پیشگیري از مشکالت را به ي اجتماعی عمدتاًهنجارها

شود و در  می در فرایند اجتماعی شدن که از دوران کودکی آغاز ها،  انسان.عهده دارند
 هنجارهاي جدیدي را از ،افتد میفرایند اجتماعی شدن مجدد که در بزرگسالی اتفاق 

می  تا در اتفاقات احتمالی به ویژه در مورد وقایعی که وقوع آنها حت،گیرند میجامعه 
 آن هنجارها را ، مثل مرگ همسر یا بستگان،است ولی زمان و مکان آن مشخص نیست 

 که آغازي است براي ورود ، در موضوع مرگ همسر.ه کار گیردبراي کاهش خسارت ب
 در بین عشایر هنجارهایی وجود ،به دوران بیوگی به ویژه براي زنان همسر فوت شده

کند و برخی  میدارد که برخی از آنها تابوهایی را در مورد زنان همسر فوت شده مطرح 
   .نماید میدیگر فرایند ورود به دوران بیوگی را تسهیل 

 اجتماعی زنان در –   برخی از این هنجارها مربوط به کاهش خسارات روانی 
 . گاه با نوع تصورات فرد از خود ارتباط دارد، این خسارات.زمان فقدان همسر است

مثل زنانی که در ( تصورات منفی از خود دارند   افرادي که به طور ناخودآگاه،براي مثال
 ، در مواجهه با فقدان همسر،)خورند میک طول زندگی مشترك از همسرشان کت

 .شوند می احیاء و فعال ، زیرا این تصورات منفی به وسیله فقدان همسر،پذیرترند آسیب
 ،خسروي(سازد  می فرایند عزا را پیچیده ،در نتیجه مفهوم خویشتن تحریف شده

1374.(   
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د بر آن است  اعتقا، در تئوري شناختی.این نظرات با تئوري شناختی مطابقت دارد
که عزاداري فرد به طور مشخص تحت تأثیر مشکالت منفی فرد داغدار نسبت به 

 وجود احساسات ،ي میان فردي تأکید دارندها  اکثر محققان که بر جنبه.خویشتن است
دانند  میدر بروز افسردگی بالینی  می دوسوگرایانه در ارتباط با فرد متوفی را عامل مه

 ،سازد می عامل دیگري که فرایند عزا را پیچیده و نابهنجار ).1983 ،پارکز و ویس(
 اجتماعی و ، مقصود میزان وابستگی عاطفی.شخصیت بسیار وابسته فرد داغدیده است

پیوند وابستگی میان ":  بالبی معتقد است .اقتصادي فر د داغدیده به فرد متوفی است
چون نیاز به غذا و یا نیاز جنسی  ، فقط به منظور تأمین نیازهاي بیولوژیک معینی،افراد

 ناشی از نیاز به امنیت و حمایت است که در ابتداي ها  بلکه این دلبستگی.افتد میاتفاق ن
 ".دهد می توجه و تمایل نشان ،نسبت به چند چهره برجسته میزندگی به شکل مستقی

ه ي مختلف به طور شدیدي بها یی که در زمینهها این عامل بخصوص در مورد بیوه
 مطالعات مربوط به ).1374 ،خسروي( مشکل آفرین خواهد شد اند، ههمسرانشان وابست

دهد که زنان روستایی و به  میزنان روستایی و عشایر در برخی از مناطق کشور ما نشان 
ویژه زنان عشایري در همه امور زندگی فعاالنه با همسرشان مشارکت و همکاري دارند 

لیل مدیریت فراگیر و مستقیم مردان عشایر بر همه امور ولی به صورت هنجاري و به د
 وابستگی زنان به شوهرانشان بسیار زیاد است و همین عامل در زمان فوت ،زندگی
سازد بویژه در روز اول بیوگی و در  می فرایند عزاداري را پیچیده و نابهنجار ،همسر

   .زمان خاکسپاري
ر زندگی مشترك با انی که دتوان گفت که اکثریت زن میبنابراین نظریه 

 در هنگام ، و از خودشان هیچ اختیاري ندارنداند ه به شوهرشان وابستکامالًهمسرانشان 
حالت شوك شده و سپس و گاه همراه آن  فوت شوهر بویژه در ساعات اولیه ابتدا دچار

که در   می لذا وجود برخی هنجارها مانند آداب و رسو.کنند مینوعی خشم را تجربه 
ي دور براي کاهش این حالت و ها  در  گذشته،نگام خاکسپاري متوفی وجود دارده

ي ها تسهیل عبور زنان بیوه شده از حالت شوك و خشم به حالت پذیرش واقعیت
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وجود دارد که در فرایند مراسم عزاداري انجام  می  آداب و رسو،مرتبط با بیوگی
تمام موجودات انسانی در : ره کرد که توان به این نظریه اشا می در این رابطه .شود می

 به عنوان نمونه مردم .دهند می درجاتی از واکنش عزاداري را از خود نشان ،مقابل فقدان
ي مختلف در مواجهه با فقدان ها فرهنگي جوامع و ها شناسان بعد از مطالعه واکنش
ب یا اعتقاد به  تالش براي دستیابی به فرد محبو،ملل میعزیزان دریافتند که در بین تما

 به نقل ،1374خسروي ( پس از حیات این دنیا وجود دارد ،مالقات عزیز از دست رفته
 حتی بالبی معتقد است که دالیل بیولوژیکی براي اثبات رفتار ).1987 ،از وردن

   )1973 ،بالبی( .پرخاشگرانه غریزي و خودکار نسبت به فقدان وجود دارد
  

  تئوري شناختی
 اعتقاد بر آن است که داغدیدگی مجموعه اي از تفکرات منفی را ،یدر تئوري شناخت

   .کند می تصورات منفی از خویشتن را فعال ، بدین معنا که در افراد مستعد.انگیزد میبر
» بی ارزشی«داند و آن را معادل با  می مفهوم فقدان را طرد خویشتن ،فرد داغدیده

 تجارب و ،به تفسیر منفی درباره خویشتن خودکار به طور ، از این رو.پندارد میخود 
توان  می ،دهند می در مورد زنانی که همسرشان را از دست .پردازد میآینده زندگی خود 

 برخی از مسایل را که باید سریعاً و در همان ها آنبهتر است چنین نتیجه گرفت که 
 شده ها ه آنیی که بها ظلمشود، مانند  حل ،ساعت اولیه و همراه با خشم ناخودآگاه

 چنین فرصتی نیست و ها فرهنگ در برخی .تا عبرت دیگران شود را بیان کنند است
 مجبورند خشم خودشان را فرو دهند و با احساس مظلومیت زندگی ،مرده زنان همسر

دهد تا زنان  می فرصت ،»حالل بی« ولی در بین برخی عشایر مراسم ،را ادامه دهند
 و در همان ساعات اولیه مظالم را بگویند و شوهر را همسرمرده در ابتداي عزاداري

 بلکه احساس بخشش و کنند می دیگر احساس مظلومیت ن،حالل کنند و در آن صورت
   .سربلندي دارند
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  تئوري رفتارگرایی 
 مرکز ،»واکنش عزاي بیمارگونه  «،در تئوري رفتارگرایی نیز همچون تئوري شناختی

 داغدیدگانی که سابقاً تجربه اجتناب از ،ین دیدگاه مطابق ا.توجه قرار گرفته است
 تمایل به تکرار الگوي مشابه به ، در تجربه فقدان،ي فشارزاي زندگی را دارندها موقعیت

 این گونه افراد ، به عبارت بهتر.دهند می نشان ،صورت گریز از تحمل درد فقدان
 بر این .دهند میتعمیم را به موقعیت فقدان نیز » درماندگی آموخته شده«ي ها پاسخ

کند که شخص  میبروز  می  هنگا،ي بیمار گونه مثل خشم به متوفیها  پاسخ،اساس
 از حمایت و تایید شدید متوفی برخوردار بوده است و در فقدان وي محرومیت ،داغدار

 در مواردي که خانواده ، عالوه بر این.کند میاز حمایت و تایید را به طور عمیق تجربه 
مثل (نمایند  می وي را تشویق به زندگی غرقه در سوگ ،ان شخص داغدیدهو دوست

   .کند می نیز حاالت بیمارگونه عزاداري بروز ،)رفتار اعضاي طایفه در بین عشایر
 بر روي سازگاري ،بیشترین تحقیقاتی که در باب داغدیدگی انجام شده است

ل از بروئل و برنل  به نق،1974 ،خسروي( .مجدد زنان پس از فقدان همسر است
1990(  

بایستی خود را با تغییراتی اساسی در سبک و  می ،غالب زنان بیوه بر حسب سن
 شاید یکی از دردناك ترین مشکالت به دنبال فقدان . سازگار نمایند،شیوه زندگیشان

   . احساس تنهایی باشد بویژه براي زنان بیوه شده،همسر
ن همسر براي زنان بیوه شده قابل پیش یی که در ابتداي فقداها یکی از واکنش

 وقوع دو هیجان قوي خشم و گناه در میان غالب داغدیدگان است که بعد از ،بینی است
 اگر این دو هیجان براي مدتی غیرمعمول طوالنی شود و ، البته.کند میمدتی فروکش 

شود و ممکن است منجر به عزاي  می موجب بی تحرکی فرد داغدار ،پایدار بماند
 تحقیقات آشکار ).1990، به نقل از بروئل و برنل 1974 ،خسروي(نابهنجار شود 

 با تجربه ،کنند میاي که ارتباطشان را با همسر مرحوم خود حفظ   که زنان بیوهاند هساخت
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 ).1987 به نقل از زیوك ،1374 ،خسروي(توانند کنار بیایند  میتر   راحت،فقدان
 در اولین لحظات فقدان همسر و در آغاز دوران  که"حالل بی"رفتارهاي مربوط به 

 خاطرات منفی و تجربیات دردآور متوفیشود که زن  می موجب ،شود میبیوگی انجام 
ي مربوط به این حوادث را تخلیه ها مربوط به دوران زندگی خودش را بیان کند و عقده

و با شرایط  زندگی کرده ، با توصیف خاطرات لذت بخش از متوفی،نماید و از ان پس
   .جدید انطباق حاصل کند

  
   مراسم حالل بی در شهرستان بهمئی گرمسیري )ب

 این شهرستان .ویه و بویر احمد استگیلي تابع کهها شهرستان بهمئی یکی از شهرستان
 از ، از جنوب با بهبهان. کیلومتري شهر بهبهان قرار دارد و مرکز آن کلیکک است40در 

 در این . از غرب با رامهرمز و از شرق با لنده همسایه است،شمال با صیدون و باغملک
 ایل بهمئی گرمسیري از شاخه اي از خاندان . قوم بهمئی گرمسیري ساکن هستند،شهر

خلیل خان بودند که پس از کشته شدن جعفرخان از قسمت بهمئی سردسیر جدا شدند 
به الیتی که قبالً در و یا احمدي را ،ایل بهمئی گرمسیري قمري 1365حدود سال و 

 و غیره تعلق داشت تشکیل دادند )سروستانی ( آغاجري و سولکی، ممبینی،ایالت کرانی
ساکن :  کمال،خوبانی( در رأس آنها قرار گرفت ، پسر خلیل خان،و محمدحسین خان

 . طایفه طیبی است، یکی از طوایف معروف که در این شهرستان ساکن هستند)بهبهان
 که "حالل بی"وجود دارد با نام   می مراس،چنین در طایفه بهمئیدر این طایفه و هم

 در طوایف بهمئی و طیبی  لر و عمدتاًزناندر بین  .فرایند عملی آن به صورت زیر است
 مراسم خاصی دارند که بر سر جنازه ،رسم است که هنگام فوت همسرشان قبل از دفن

 در حق اوو کارهاي نامناسبی که  ها روند و به همه ظلم و ستم می )شوهر مرحوم(او 
کنم و  می یعنی حاللت ،"حاللت"گوید  میکند و بعد از هر مورد  می اشاره ،شده است

و  کند می است اشاره )شوهر(بخشم و به حق و حقوقی که به گردن او  میتو را 
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 البته این مراسم در قوم بهمئی و لیکک بیشتر .کنم می یعنی حاللت ،"حاللت"گوید  می
   .شود می بقیه مناطق دیده از

 یعنی موقعی که . زمان انجام این مراسم قبل از دفن است،همانطور که بیان شد
 پس از انجام این .کنند میآورند و پاهایش را باز   میشوند و کفن را در میوارد قبر 

 .خواهند ببندند می که آخرین لحظه وداع است و موقعی است که در قبر را ،مراسم
 حاللش ، همان جاي سنگ قبر است که دم در قبر،گیرد می این مراسم صورت جایی که

شوند و  می تک تک و یکی یکی وارد قبر ،کنند که در این میان همسر و فرزندان می
 ،گذارند وارد قبر شود میطلبند و هیچ کس را با هم ن میکنند و حاللیت  میحاللش 

 ، نوع لباس پوشیدن آنها.اصی داردمراسم حالل کردن همسر متوفی شرایط و لباس خ
اندازند و به دور گردن  می )ها شانه(لباس مشکی است که زنان چادر خود را سرکول 

تر کرده باشند که این لباس پوشیدن فقط و فقط  زنند که چادر خود را جمع میگره 
ز  نی، دارند"نا می" زنان همسن و سنتی که پوششی از نوع .نشانه عزا و عزاداري است

بندند و این  می را به پیشانی "نا  می "دهند و بعضی اوقات  میهمان روش باال را انجام 
لویه و بویر احمد  گی فقط از نوع مشکی است و امروزه در بیشتر نقاط استان که"نا  می "

 وجود دارد که بیشتر در میان زنان میانسال و مسن )روسري( "نا  می "پوششی از نوع 
 ، نقل از دلشاب و سپهري، کمال،خوبانی(شود  میط روستایی دیده و بیشتر در نقا

1384.(   
کارهایی که :  عبارتند از ،کنند میبخشند و حالل  میآنچه در مراسم حالل بی 

 هر چه که زن درست کرده و پخته و به او داده ،براي خانه و شوهر انجام شده است
ک کاري و حقوقی که بر گردن مرد  مثل دعوا و کت،یی که در حق زن شدهها  ظلم.است

که زن همه اینها را بخشیده و  ... مهریه و، از جمله حق شیر،کرده میبوده و باید ادا 
 که از ، فرایند این مراسم.شود میکند که این حالل بی داخل قبر انجام  میحالل 

 به این صورت است که ،مشاهدات انجام شده در منطقه آغاجاري به دست آمده است
 ابتدا دچار شوك شده و ، یا همسران او، همسرمعموالً ،در مراسم خاکسپاري مرد بهمئی
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کنند که بیاید مراسم حالل بی  میکنند ولی همین که او را صدا  میگریه و زاري بسیار 
 او که تا آن لحظه مشغول گریه و ،را اجرا کند و شوهر متوفی خودش را حالل کند

ي خودش را با ناخن مجروح کرده است و مرتب به سر ها ست و دو طرف گونهزاري ا
 گریه کردن و خودزنی را ، به محض شنیدن دعوت به انجام حالل بی،زند میو صورت 

 ابتدا چند ،کند و با بستن چادرش به شکل ضربدري به دور گردن و کمرش میمتوقف 
حکم و با نوعی بغض به میی ها دم جدي و با قکامالًکند و با حالتی  میلحظه سکوت 

رود و پس از یک  می یا داخل قبر ، به کنار قبر،خواهد براي انتقام برود میصورتی که 
 ابتدا چند .شوهرش با او داشته استکه کند به بیان رفتارهایی  مینفس عمیق شروع 

شترك  اگر در طول زندگی م،گوید و در ادامه میي او را ها ي او و محبتها مورد خوبی
 همه را تک ،شده باشد یا از دست او کتک خورده باشد میاز طرف شوهرش به او ظل

تک با ذکر زمان و مکان ظلم و حتی فضایی که ظلم شوهر در آن فضا انجام شده است 
 ،شنوند می بلند به طوري که همه حاضرین را ابتدا با صداي آرام و گاه با صداي نسبتاً

: گوید  میکند و بعد  میمکث   می ک، هر کدام از آنهاکند و بعد از بیان میبیان 
   ."حاللت"

 زن همسر از ،مشاهدات مشارکتی در منطقه آغاجاري نشان داده است که گاه
 برخی روابط ،که در فرایند خاکسپاري همسرش دارد  میدست داده در اثر شوك و خش

 .گوید حاللت مید گوید و بع میبسیار خصوصی ولی ظالمانه شوهرش را به جنازه او 
 و یا ، یا منجر به مجروحیت،در مواردي که ظلم شوهرش زیاد و فراگیر به خانواده زن

 ،"الم اول" کلمه حاللت را با غضب و با تشدید ،خسارت شدید براي زن شده باشد
 از وابستگان یا اعضاي  در این صورت حضار که عمدتاً"اللتح"کند یعنی  میبیان 

ي بسیار کشیده است و در ها شوند که زن سختی می متوجه ،تندطایفه زن و مرد هس
 آخرین مورد را هم ،متوفیکنند و تا این که زن  می همه سکوت ،احترام به این مراسم

کند و بستگان او را از قبر دور  میبگوید و آن وقتی است که زن دوباره گریه را آغاز 
 برخی موارد ،یی که به زن رفتهها  ظلم در فرایند بیان.دهند میکنند و به او آرامش  می
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شود که عوارض ظلم انجام شده اعم از کتک فیزیکی یا آزار روانی یا  میمطرح 
 یا آبروریزي اجتماعی بسیار براي زن سنگین تمام شده است و زن ،خسارت اقتصادي

 اند و ه فضا و حتی ذکر نام افرادي که شاهد بود، مکان،بعد از بیان آن با ذکر زمان
 سکوت او به این معنی است که .کند می زن سکوت ، در جمع حضور دارنداحتماالً

 ابتدا نزدیکان مرد مثل ، در این صورت.مایل نیست این مورد خاص را حالل کند
کنند  می تقاضا ، با حالتی افسرده از آن زن، یا خواهران و برادران مرد متوفی،والدین او

 اگر زن باز هم سکوت کند و ."حاللش کن"ند که ده میکه حاللش کند و او را قسم 
خواهند  می خواهران و برادرانش از او ، والدین، این بار بستگان زن،نخواهد حالل کند

 توسط فرزندان ،که این عمل شوهر متوفی خودش را حالل کند و در نهایت این تقاضا
ان را حالل کند و کنند که پدرش میشود که با حالت گریه از مادرشان تقاضا  میمطرح 

 هر چه زن با صداي آهسته تر از قبل بگوید ."حاللت": گوید  می زن ،در آن صورت
 یعنی باالخره راضی شده است و اگر با صداي بلند و با خشم بگوید ،"حاللت"
 اجراي این .صورت گذشت کرده استهر  یعنی مجبور شده است ولی به ،"حاللت"

شود ولی ممکن است به یک ساعت هم برسد و این  می گاه در چند دقیقه تمام ،رفتار
اي را که  یابد همه رفتار غیر عادالنه و اعمال ظالمانه میزمانی است که زن فرصت 

 ، آنها که این زن معموالًشوهرش نسبت به او انجام داده است را با ذکر عوارض بعدي
 ،براي هر کدام از آنهاتحمل کرده است و با ذکر زمان و مکان و فضاي آنها بیان کند و 

 ممکن است یک رفتار خشونت آمیز توسط شوهرش بارها .جداگانه او را حالل کند
 شرایط و ، زمان، تک تک با ذکر زمان، در این شرایط همه آنها،تکرار شده باشد

 تکرار ، بی هوشی و یا عوارض فرهنگی باشد،ممکن است مجروحیتکه عوارض آن 
ق در مشاهده چنین رفتاري که  محق."باز هم حاللت": یدگو میشود و زن هر بار  می

 در منطقه آغاجاري و بین برخی طوایف اطراف شهرستان لیکک مشاهده شده عمدتاً
   . متوجه کارکردهاي پنهان این رفتار شده است،است
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 متوجه ،که شاهد این مراسم هستند بویژه مردان متأهل مردمی در حقیقت 
اد چنین سرنوشتی براي آنها هم هست و لذا همین مراسم شوند که به احتمال زی می

شود که اگر در طول زندگی مشترك شرایط زن آزاري پیش بیاید و  میبراي آنها تذکري 
آورد که پس از  می به یاد ، تصمیم به کتک زدن همسرش بگیرد،در حالت عصبانیت

 آن هم توسط .هد شد این رفتار ظالمانه او در بین دوستان و همسایگان بیان خوا،مرگ
 ها  تا مدت، هر بار که انجام شود"حالل بی" مراسم ، به عبارت دیگر.همسر مظلومش

 اگر مردي بخواهد اموال .بر روابط بین زن و شوهرها اثر مثبت و مشکل گشایی دارد
، خودش تا حدودي "حالل بی" با یادآوري مراسم ،زنش را بدون رضایت او خرج کند

 محقق در مشاهدات مربوط به .کند میاین گونه رفتار خود صرفنظر  از کامالًو گاه 
یی که با برخی افراد شاهد در این مراسم انجام داده ها  و در مصاحبه"حالل بی"مراسم 

 داراي کارکردهاي متعددي است که از ،"حالل بی" متوجه شده است که مراسم ،است
بر رفتار مردان بهمئی نسبت به توان به کارکرد نظارتی  میجمله آنها در سطح خرد 

 که با عنایت به این که در زمان مرگش رفتار او توسط همسرش ،همسرشان اشاره کرد
 لذا رفتاري را که مایل نیست بعد از مرگ در میان ،شود میو در حضور جمع مطرح 

 در همان زمان ، یا اگر انجام بدهد،دهد می نسبت به همسرش انجام ن،مردم مطرح شود
 موجب کاهش میزان زن آزاري در طایفه ، در سطح کالن نیز.طلبد مینش حاللیت از ز
 و رفتار مردان بهمئی نسبت به "حالل بی" اگر بخواهیم ارتباط مراسم .شود می

 باید بگوییم که مرد بهمئی براي آبروي خودش بین اعضاي ،همسرانشان را تحلیل کنیم
 چه در زمان حیات و چه در بعد از ،ل است فامیل و همسایگان اهمیت زیادي قائ،طایفه
   .مرگ

شود که بعد  می به این صورت تعریف ، مفهوم عاقبت به خیري،براي مردان بهمئی
د و بویژه در مورد رفتاري ني خوب و پسندیده بزنها  مردم در مورد او حرف،از مرگ

محل ي انجام شده در ها  مصاحبه.که در طول زندگی مشترك با همسرش داشته است
 اهمیت بیشتري قائل است ،دهد که مرد بهمئی براي آبروي بعد از مرگ خود مینشان 
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 از او به خوبی یاد ، و برایش بسیار مهم است که بعد از مرگش مردم طایفه.تا زندگی
 چنین مردي بین این که آبروي .کنند و او را کسی بدانند که همسرش از او راضی است

دهد که آبروي بعد  می جواب ، یا آبروي در زمان حیات،تبعد از مرگ برایش مهمتر اس
 فرصت ، در زمان حیات انسان،است و به عالوه می  چون دائ.از مرگ مهمتر است

 دیگر فرصتی ، رفتار نامناسب و دفاع از آبروي خود را دارد ولی بعد از مرگ،جبران
 این موضوع که  به، لذا.براي جبران و زدودن برچسب زن آزاري برایش وجود ندارد
 بویژه در مورد رفتار با ،مردم و همسایه و طایفه بعد از مرگش به دنبال او چه بگویند

 مرد ، از سوي دیگر. حساس است و براي آن اهمیت قائل است،همسر و خانواده
 خالصی ندارد مگر این که فوت او بعد از ،"حالل بی"داند که از مراسم  میخانواده 

 سن زنان ، عمدتاً چون در ایل بهمئی،آن هم بسیار نادر استفوت همسرش باشد که 
 بیشتر از متوسط عمر ، متوسط عمر زنان هم، به عالوه.بسیار کمتر از شوهرانشان است

 سرنوشت زنان بهمئی است ، سال تحمل بیوگی20 تا 10 همواره بین ، لذا.مردان است
داند که  میمرگ شوهرش  زن بهمئی هم در زمان .و مرگ شوهر آغاز این زمان است

یقات قي این دوران خود نیاز به تحها  ویژگی.وارد چه دوران سختی شده است
توان گفت که خشم زن در  می احتماالً. طلبد میاي دارد و مطالعات دیگر را  جداگانه

العملی است به مجموعه شرایطی که او را وارد مرحله  اولین روز مرگ شوهرش عکس
دودي این شرایط را در فرایند اجتماعی شدن حد بهمئی هم تا  مر.نماید میبیوگی 

 او وقتی در مراسم .داند عاقبت کار چیست میخودش و از کودکی آموخته است  و 
 را مشاهده "حالل بی"کند و مراسم  میخاکسپاري هر یک از مردان قبیله شرکت 

 ، خودش"الل بیح"کند که در مراسم  میکند که آرزو  می تذکري را دریافت ،کند می
 در رفتار با ،ي او بگوید و به راحتی او را حالل کند و لذاها همسرش فقط از خوبی

می  مراقب است که از سوي او به زنش ظلکند و عمیقاً میهمسرش از زن آزاري دوري 
 در ، موجب ظلم به همسر شوده ک، عملی از او سر بزند، اشتباهاًنرسد و اگر هم 

   . هنگام سفر حتی در سفرهاي نزدیکمثالً. طلبد میت ي بعدي حاللیها فرصت
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 در یک طایفه با "حالل بی"توان نتیجه گرفت که یک رفتار سنتی مثل  میبنابراین 
 موجب افزایش سرمایه اجتماعی آن جامعه ،کارکردهاي اجتماعی متنوعی که دارد

 این شرایطی  کاهش میزان زن آزاري در آن جامعه است و،شود که نتیجه نهایی آن می
   .است که در طوایف بهمئی وجود دارد
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