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 چکیده

با سوژگی و خودآگاهی زنانه نسبت دارد. زنان در جامعۀ امروز، فرصت آن را  گرفته در وضعیت زنان تحوالت صورت

طور مؤثری در فضای  کنند و خواست خودشان را به  رو انتخابگری های پیشِ دارند در طیف وسیعی از امکان

خویش را های بیشتری را برای خویش مهیا سازند و تمایز و تشخص  خانودگی ـ اجتماعی پیگیری نمایند و انتخاب

برجسته نمایند. این پژوهش، صورت گرفته است تا بتواند جهان ذهنی کنشگران در خصوص مقوله جنسیت را 

ها  واکاوی کند و تفسیر ایشان از درکشان در حوزۀ جنسیت و سنخ آرمانی جنسیت را نشان دهد. همچنین یافته

دهد. رویکرد  ن از جنسیت را نشان میکند که کثرت خودآگاهی زنان چه تنوعی از درک و تصویرشا مشخص می

 گفتگوی ها داده گردآوری ابزار. است گرفته صورت کیفی به روش است و این تحقیق، پدیدارشناسانه

. دارند دانشگاهی تحصیل ترم یک حداقل که است تهران ساکن دختران از نفر 22 با هدفمند یافته ساخت نیمه

خواهانه به جنسیت،  محوری، تلفیقی و برابری . سه رویکرد طبیعتشد انجام کوالریزی روش با ها داده تحلیل

 دست آمده از این پژوهش است.  مضامین اصلی به

 زنان، جنسیت، برابری جنسیتی، پدیدارشناسی، سوژگی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رشد عاملیت و سوژگی زنان در دهۀ اخیر، به انحاء مختلف به ظهور و بروز رسیده است و 

تحوالت اجتماعی خرد و کالن شده است. تغییر الگوی سنی ازدواج، افزایش نرخ طالق، موجب 

دهندۀ تأثیر تصمیم زنان و ایجاد  افزایش مشارکت اقتصادی زنان و کاهش نرخ باروری، نشان

گذشته را به چالش   ای که زنان، ساختارهای ذهنی گونه ساختارهای ذهنی جدید است؛ به

 دهند.  از ادارک و فهم جهان اجتماعی را بروز می کشند و نحوی جدیدی می

های  های اجتماعی که از ویژگی در واقع سوژگی و بسط مفهوم شخص در برابر نظام 

ترین ویژگی سوژه مدرن  کند. اصلی مدرنیته متأخر است، جهان معنایی جدیدی را خلق می

انسان مدرن دارای هویت  کند. انتخابگری است. سوژه مدرن دائماً خود را خلق و تصحیح می

های بازتابی و بازاندیشانه، مورد حمایت و  طور مداوم و روزمره با فعالیت شخصی است که به

. در این میان، جنسیت، را برای دیگران توضیح دهد تواند خود گیرد و می پشتیبانی قرار می

نقش « ودخ»دهد و در نحوه تشکیل  ترین عاملی است که به تجربه فرد سامان می مهم

 ای دارد.  کننده تعیین

بدیلی است که زنان، در جامعه ماقبل، از آن محروم بودند و همواره  انتخابگری، فرصت بی

نحوی از انحاء از مشارکت کامل در عرصۀ فعالیت اجتماعی که پدیدآورنده همین تعدد  به

ن را دارند که در شدند، اما در جامعه امروزی، زنان فرصت آ هاست، کنار گذاشته می انتخاب

شود،  کنند. آنچه موجب انتخاب کنش خاصی می  طیف وسیعی از امکانات، انتخابگری

های  دهد و به کنش تأثیر قرار می هاست که ذهنیت سوژه را تحت واره ساختارهای ذهنی و عادت

همین جهت، این امکان زیست مدرن موجب شده است که زنان در  دهد. به سوژه جهت می

طور  زنی بیشتری داشته باشند و بتوانند خواست خودشان را به ماعی، امکان چانهساحت اجت

های بیشتری را برای  ها و امکان مؤثری در فضای خانودگی ـ اجتماعی پیگیری نمایند و انتخاب

 خویش مهیا سازند و تمایز و تشخص خویش را برجسته نمایند. 

گرایانه و حتی در تعاریف  تی و سازهتحول مفهوم جنسیت از امری طبیعی به امر برساخ

متأخر، تقاطع جنسیت با نژاد و طبقه و همچنین شکستن دوگانه جنس زن و مرد در نظریه 

ها را  واره سازد و عادت ، ساختارهای ذهنی و ادارکات متفاوتی از جنسیت را ممکن می1کوییر

ی که پیش از این بر اساس آمده از جنسیت و زنانگ دهد؛ زیرا تحوالت پیش تأثیر قرار می تحت
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زد، امروزه ادراک و فهم متفاوتی از زنانگی  های جنسیتی را رقم می های طبیعی، نقش ویژگی

 برای زنان ایجاد کرده و ساختارهای ذهنی جدیدی را شکل داده است. 

زنان ایرانی نیز متأثر از این تحوالت اجتماعی و معنایی قرار دارند و کنش اجتماعی ایشان 

گیرد که  همین جهت، این پرسش شکل می یت از ادراک و فهم متفاوت از جنسیت دارد. بهحکا

فهم و ادراک زنان از جنسیت در جامعه امروز چگونه است؟ آیا سوژگی زنانه، تماماً هنجارها و 

کند؟ سوژگی زنانه در تعامل و دیالوگ با هنجارهای اجتماعی چه  های گذشته را نفی می عرف

سازد؟ تصور از تمایزات اجتماعی میان زن و مرد نزد کنشگران  رای ما روشن میتصویری را ب

های انتقادی در برابر تغییرات خواست سوژگی  زنان چیست؟ این سوژگی، چه تنوعی از سویه

کند؟ تفسیر این کنشگران از  مردانه از یکسو و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر را تصویر می

دانند؟ به عبارت دیگر،  یست؟ و سنخ آرمانی جنسیت را چه میدرکشان در حوزه جنسیت چ

 سازد؟  کثرت خودآگاهی زنان ما را با چه تنوعی از درک و تصویرشان از جنسیت مواجه می

دنبال شناخت ادراک و تجربه زیسته کنشگران است که از  همین منظور این پژوهش به به

ن شناخته شود و جهان ذهنی کنشگران در این منظر فرصتی فراهم شود تا جهان معنایی ایشا

خصوص مقولۀ جنسیت واکاوی گردد. شناخت فضای ذهنی و ادراکی کنشگران، امکان 

 سازد.  ریزی اجتماعی و سیاستگذاری صحیح را ممکن می برنامه

کنندگان، دختران جوان هستند و دلیل این انتخاب این است که  در این پژوهش، مشارکت

ها، توسط زنان نسل  وارده نی هستند که در نظام معنایی خلق شده و عادتاین دختران کنشگرا

قبل، حضور دارند و امکان درک و اعالم نظر درباره آن جهان معنایی را دارند. هم اینکه چون 

تجربه ایفای نقش زنانه در زندگی خانوادگی را ندارند، سنخ آرمانی و ایدۀ ایشان درباره جهان 

های خانوادگی  ای رهنمون خواهد کرد که زندگی به شناخت ساختار ذهنی معنایی زنان، ما را

 کند.  آینده را خلق می

 مبانی نظری

 سوژگی و درک از خود 

مثابه سوژه آگاه و متفکر  سوژه مدرن با فلسفه تأملی دکارت متولد شد و از آن زمان تاکنون، به

است؛ یعنی هستی خودمختار است که  ، همان فرد آگاه«سوژه»شود. در واقع،  در نظر گرفته می

 (. 106: 1393جوهر خویشتن خویش، مستقل و سرچشمه واقعی کنش و معناست )هال، 
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اگرچه، فردیت عقالیی سوژه مدرن مورد انتقاد واقع شده است و سوژگی به فرایندهای 

و  شود های فردی است، اطالق می گروهی و هنجارهای اجتماعی که مؤید قرارداد میان سوژه

گیرد و همچنین   ذهنیت افراد از طریق مشارکت و عضویت در روابط اجتماعی شکل می

شوند  کنند، تقویت و نگهداری می وسیلۀ نقشی که افراد در آنها ایفا می فرایندها و ساختارها به

 (، اما خودآگاهی سوژه مدرن، همچنان مورد توجه است. 16: 1387جاه،  )رفعت

یا چرخش نظری برای نظریه مدرن هویت شناسایی نموده استوارت هال، شش گسست 

است. اوّلین گسست، در گسست مارکسیستی از هرگونه مفهوم کارگزاری فردی و اهمیت 

گیرد. دومین گسست ریشه در نظریه فروید دارد   بخشیدن به بستر و ساختار کنش، شکل می

د. گسست سوم در قالب گیرن ها بر پایه فرایندهای حوزه ناخودآگاه شکل می که هویت

شناسی سوسور است. گسست چهارم و پنجم را در اندیشه فوکو و تحلیل گفتمان و نظریه  زبان

های پست مدرن و پساساختاری منتهی  توان یافت. گسست ششم به نظریه فمینیستی می

 (. 135: 1383شود )تاجیک،  می

ای سیّال  خود، به سوژه بدین ترتیب هویت ثابت سوژه مدرن، ضمن حفظ ویژگی خودآگاهی

به امری پویا در زمان انگاشته شد و این پویایی متعلق به « خود»و نامتعین تبدیل شد. 

(. در واقع، خود، مفهوم منفعلی نیست، بلکه 36: 1394دانسته شد )اللر، « خود»های  ویژگی

من ساختن و گیرد، بلکه افراد، ض تأثیرات بیرونی شکل نمی دارای تاریخ است و صرفاً تحت 

نظر از کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال آنها،  پرداختن هویت شخصی خویش، صرف

طور مستقیم در ایجاد و اعتالی بعضی از تأثیرات اجتماعی جهانی نیز مشارکت دارند )گیدنز،  به

کس دارای هویت ثابت نیست.  کند. هیچ (. هویت در جریان زندگی، پیوسته تغییر می16: 1392

اش  عنوان بازتابی از زندگینامه را به« خود»ویت، سیال و همواره دارای تغییرات است و شخص ه

 سازد.  دهد. این تداوم هویت شخصی فرد را می پذیرد و در زمان و مکان تداوم می می

ها دائماً هویت  منظور گیدنز از بازاندیشانه بودن هویت، این است که در جامعه مدرن، انسان

اند، مدام مرور  گونه شده کنند و این را که، که هستند و چگونه این ق و تصحیح میخود را خل

( و صدالبته، محتوای هویت 25-24: 1384کنند و به هویت خود کامالً آگاهی دارند )گیدنز،  می

شود، مانند دیگر  نامه شخص از آن ساخته می هایی که زندگی شخصی یا به عبارت دیگر، ویژگی

 (. 85: 1392دی، از نظر اجتماعی و فرهنگی متغیر است )گیدنز، های وجو عرصه
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کند در نظر گرفته  گونه که از خودش تعریف می معنای خود شخص آن در نتیجه، سوژگی به

خصوصیتی در   شود. هویت همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد و هویت را نباید آن می

ماعی فرد به او تفویض شده است، بلکه چیزی های اجت نظر گرفت که در نتیجه تداوم کنش

های بازتابی خود مورد حمایت و  طور مداوم و روزمره با فعالیت است که فرد باید آن را به

دلیل پویایی جوامع امروزی، حق انتخاب و تنوع  به (.85-86: 1391پشتیبانی قرار دهد )ایمان، 

 اخت هویت شخص متکثر شده استانتخاب افراد بیشتر است و همچنین تنوع مراجع در س

های  زند. انتخاب های افراد، شیوه زندگی فرد را رقم می ساز و تنوع انتخاب تکثر مراجع هویت

آورند، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی  تنها نیازهای جاری او را برمی نه فرد

(. سخن گفتن از 120: 1392سازد )گیدنز،  خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می

ها به روی همه افراد باز است، یا  کثرت انتخاب نباید به این پندار بینجامد که درِ همه انتخاب

های خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات  های مربوط به انتخاب مردم تصمیمهمه آنکه 

وجود دارد. هر شیوه های گوناگونی در زمینۀ شیوه زندگی  کنند ولی انتخاب موجود اتخاذ می

ها و بنابراین برخوردار از نوعی از وحدت  گیری ای از عادات و جهت زندگی مستلزم مجموعه

های دیگر را لزوماً خارج  داند، انتخاب است. شخصی که خود را متعهد به شیوه زندگی معیّنی می

 (. 121: 1392بیند )گیدنز،  از موازین و معیارهای خویش می

دهد، در نحوه تشکیل خود نقش  ن عاملی است که به تجربه فرد سامان میتری جنسیت مهم

(. جامعه ماقبل 138: 1383کند )ساروخانی،  ای دارد و آن را خویشتن ادغام می کننده تعیین

که  نحوی از انحاء از مشارکت کامل در عرصۀ فعالیت اجتماعی ـ جدید، زنان را همواره به

داشته است. در جوامع جدید کنونی، زنان  ـ، محروم می هاست پدیدآورنده همین تعدد انتخاب

این، برای  بر فرصت آن را دارند که شانس خود را در طیف وسیعی از امکانات بیازمایند. عالوه

یافتۀ خود را به میزانی بیش از مردان از  استفاده از این امکانات، زنان باید هویت قبلی و تثبیت

آمیزتر،  تر، ولی تناقض طرز کامل زنان گشادگی دوران متأخر را به دست بدهند. به عبارت دیگر،

 (. 54: 1392کنند )گیدنز،  تجربه می

به گفته گیدنز، زنان بیش از مردان خودآگاهی و دستیابی به هویت شخصی در جهان مدرن 

اده طور مطلق بر حسب خانه و خانو کنند؛ زیرا هویت زنان تا پیش از مدرنیته، به را تجربه می

شوند. گیدنز به اشاره با  اند و به اجتماع وارد می شد. حاال زنان از خانه خارج شده معیّن می
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کند که ناآرامی بتی فریدان در مورد هویت شخصی و خودآگاهی  مطرح می 1دیدگاه بتی فریدان

زنان، زمانی شفا یافته است که انتخاب بیشتری پیش روی زنان است و هویت شخصی جدیدی 

( و این امر، خودآگاهی زنان درباره 304-303: 1392روی خویش بگشایند )گیدنز، پیش 

 شود.  خویشتن را موجب می

 واره  عادت

واره تالش  کند. عادت را مطرح می« واره عادت»بوردیو بر اساس رویکرد تلفیقی خویش بحث 

واره، به  (. عادت29: 1390گرایی خام است )بوردیو،  گرایی و واقع بوردیو برای مواجه با ذات

کند.  ها از طریق آن با جهان اجتماعی برخورد می شود که انسان ای اطالق می ساختارهای ذهنی

شان را  هایی هستند که افراد با آنها جهان اجتماعی واره ها، یک رشته از طرح واره این عادت

واره را تجارب  دت(. در واقع بوردیو، عا721: 1383کنند )ریتزر،  ادارک، فهم و ارزیابی می

داند که در ارتباط با عالم انسانی و تجارب  شخصی انسان در زندگی از کودکی تا زمان مرگ می

 (. 283: 1391زاده،  کند و مولد عمل فردی و جمعی است )نقیب و ساختارها، سازمان پیدا می

منزله  ها به دهد. طبق رویکرد بوردیو همه کنش واره، نظم اجتماعی را سامان می عادت

ای آن را از طریق  دهنده کنند که ساختار ساخت ای عمل می یافته محصوالت ساخت

-241: 1391طور عینی با هم هماهنگ هستند )بوردیو،  آورد و به وجود می هایی به بازتبدیل

های مشابه دارند، شیوه عملکردشان نیز مشابه  واره هایی که عادت همین جهت، انسان ( به242

مثابه  عمل، نیازی به مشورت با یکدیگر ندارند. در این صورت، کنشگران بهاست و برای 

واره در اینجا همانند رهبر  نوازند. عادت ای را می صورت بداهه، قطعه نوازندگانی هستند که به

شود اعضای  و موجب می نماید که انسجام و یگانگی را ایجاد میکند  گروه نوازندگی عمل می

 . (Schlosser, 2013: 35بنوازند ) صورت مشابه گروه به

کنند، اما  ای هستند که کنش را مقید می شده گرچه ساختارهای ذهنی، ساختار ملکه

کننده جبری کنش نیستند. این عدم جبرگرایی، موضع بوردیو را از موضع ساختارگرایان  تعیین

ساختار ذهنی و همین جهت، بوردیو معتقد است،  (. به722-723: 1383کند )ریتزر،  جدا می

شوند و طی یک  وارها، در یک برهه زمانی و طی یک فرایند تاریخی ساخته و پرداخته می عادت

آیند و کاردکرد مقطع خاصی در تاریخ اجتماعی زمینۀ آنها به حساب  دست می تاریخ فردی به

                                                           
1 Betty Friedan 
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ار نیز واره، ساخته تاریخ و ساختار است و ساخت (. به عبارت دیگر، عادت721آید )همان:  می

 شود.  واره و تاریخ ساخته می توسط عادت

 جنسیت

( صورت گرفت. gender( و جنسیت )sexمیالدی، جداسازی دو مفهوم جنس ) 70در دهه 

مانند . شناختی زن و مرد است های زیست ، ویژگی«جنس»مطابق تعریف اوّلیه، مراد از واژه 

برای اشاره به « جنسیت»( و واژه West, 1987: 125ها، فیزیولوژی و... ) آناتومی، هورمون

رود که در نتیجه تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بروز  کار می هایی در زنان و مردان به ویژگی

سازد تا جنسیت براساس آن  جنس، فضایی را فراهم می»کند. مطابق این تعریف،  پیدا می

 (.Nicholson, 1994: 81) «صورت اجتماعی ساخته و پرداخته شود به

گذارد. نوزاد با  شناختی و جنسیت اجتماعی می این رهیافت، تمایزی میان جنس زیست

(. به عقیدۀ میلت، 157: 1387یابد )گیدنز،  آید و جنسیت او تکوین می جنس به دنیا می

جنسیت جمع رفتارهای والدین، همساالن و مفاهیم فرهنگی مرتبط با زنان و مردان دربارۀ 

طور نمونه،  (. بهmillett, 1971: 31ها، وضعیت، ارزش و... است ) ندیم رفتار، شخصیت، عالقه

دهند.  والدین برای رفتاری که به گمان آنها با جنسیت کودک متناسب است، به او پاداش می

آموزد و یاد  گیرد، می را متناسب با رفتاری که پاداش می« دختر»یا « پسر»کودک برچسب 

(. 35: 1380بزند و برای آن ارزش مثبت قائل شود )گرت، گیرد آن برچسب را به خود هم  می

 جنسیتی یها نقش تحول و رشد در جامعه و اطراف محیط نقش بر این نظریات، تأکیدشان

 (. 47: 1386زاده،  است )حسین

کند که در  گونه استدالل می براساس نظریه فروید، این 1برخی نیز همانند نانسی چودورو

سازی مفهوم  ای ساده گونه نسیتی بر مبنای یادگیری اجتماعی، بههای ج نظر گرفتن تفاوت

(. بر حسب نظریه چودورو، شخصیت Mikkola, 2017گیری آن است ) جنسیت و فرآیند شکل

گیرد. او معتقد است  کند، شکل می ویژه با مادرش ایجاد می جنسیتی در روابطی که کودک به

گیری شخصیت او  وزادی برای رشد روانی و شکلکه تجربه ارتباط اجتماعی کودک از ابتدای ن

جنسی  -کننده است و همچون فروید بر اهمیت فراگیر مرحله پیشااُدیپی در رشد روانی تعیین

(. بنا به استدالل چودورو فرآیند گسست برای 154 -155: 1397دختر تأکید دارد )دانووان، 

ن بیش از پسران به مادر خود نزدیک پذیرد. دخترا شیوۀ متفاوتی صورت می پسران و دختران به

                                                           
1 Nancy Chodorow 
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شود، هویت او بیش  جاکه دختربچۀ فعلی، و زن بالغ بعدی کامالً از مادر جدا نمی مانند. از آن می

شدن به دیگران گرایش دارد. نخست به مادر و سپس به  از هویت پسران به درآمیختن و وابسته

 مادر با همانندسازی و پنداری ذات همواسطۀ  به دختر یک (. هویت162: 1387یک مرد )گیدنز، 

 را زن از غیر جنسیتی هویت بایداینکه  و همسانی عدم و تعارض واسطه به پسر و گیرد می شکل

(. چودورو معتقد است این 124: 1388گردد )توسلی،  می مشکالتی کند، سبب تجربه

هم مادر و هم پدر  های جنسیتی قابل تغییرند و برای اصالح این وضعیت، الزم است که تفاوت

شود  صورت مساوی در فرآیند والدگری و تربیت، مداخله داشته باشند؛ این امر باعث می به

کن شدن رفتارهای جنسیتی  کودکان بتوانند احساسات فردی خود را توسعه دهند و به ریشه

 (. Mikkola, 2017منجر شود )

آنها، انفکاک میان دو مفهوم عالوه بر نظریات کالسیک در حوزه جنسیت که اشتراک همه 

است و به ارتباط میان هر جنسیت با جنسی ویژه معتقدند و تمام زنان، « جنسیت»و « جنس»

شوند، با نظریات  عنوان جنسیتی دیگر، متمایز می عنوان یک جنسیت، از تمام مردان، به به

و « جنس»های  ایم که در آنها تغییرات مهمی، در تعریف واژه متأخری در این حوزه مواجه

 ارائه شده است. « جنسیت»

صورت مستقل از  معتقد است که تاکنون مفهوم جنسیت به نادرستی به 1الیزابت اسپلمن

مفروض گرفته شده است. اگر جنسیت از این مقوالت جدا « طبقه اجتماعی»و « نژاد»مفاهیم 

گونه نیست. تجربیات  ه اینک داشتند؛ در صورتی بود، همه زنان باید تجربه یکسانی از زنانگی می

توان گفت که زنان  تر می صورت دقیق جنسیتی ارتباط تنگاتنگی با نژاد و طبقه اجتماعی دارد و به

پوست، و  پوست، زنان طبقه متوسط سیاه فقیر آسیایی، زنان طبقه متوسط آسیایی، زنان فقیر سیاه

کند  (. او ادعا میSpelman, 1988 :3پوست، هر کدام جنسیتی ویژۀ خود دارند ) مردان فقیر سیاه

عنوان حقیقتی  های غربی سفیدپوست طبقه متوسط، دریافت خود از جنسیت را به که فمینیست

ها، تمثیلی را  (. او برای بیان تفاوتSpelman, 1988 :180اند ) متافیزیکی به تمام زنان بسط داده

زه را که ممکن است آن را از سایر توانم آن خصوصیاتی از هر سنگری چطور می»کند که  مطرح می

 (. 124: 1383)پرنر، « ها متمایز کنند، مورد توجه قرار ندهم؟ سنگریزه

 معنای هرگونه واجد امری منزله به زن مفهوم نقد نیز جنسیت درباره 2باتلر جودیت نظریات

شود  نمیکند که به فرض قبول ثبات دوتایی جنسی، استنباط  او در ابتدا عنوان می. است واحد

                                                           
1 Elizabeth Spelman 

2 Judith Butler 
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های  تنها بدن« زنان»شود یا اینکه  های مردانه منتج می منحصراً از بدن« مردان»که ساختار 

(. فرض وجود یک سیستم جنسیتی دوگانه، الزاماً 52: 1385زنانه را تفسیر خواهند کرد )باتلر، 

نسیت، ای تقلیدی با جنس دارد که به موجب آن ج کند که جنسیت رابطه این عقیده را ابقا می

طور  انعکاسی از جنس است یا در محصوریت جنس است. وقتی موقعیت ساختگی جنسیت، به

پردازی شده باشد، جنسیت خود مبدل به تصنعی سیال و آزاد  بنیادی مستقل از جنس نظریه

اند، به بدن زنانه نیز  گر بدن مردانه همان سادگی که داللت شود که در نتیجه مرد و مردانه به می

کنند، به بدن مردانه نیز به  طور که به بدن زنانه داللت می کنند و نیز زن و زنانه همان می داللت

 (. 52: 1385سادگی داللت دارند )باتلر، 

همین  است؛ به مرد و زن جنس دو فرهنگی، پذیرش کنونی، هنجار زمان به عقیده باتلر، در

 تا گیرند می قرار جراحی عمل شوند، مورد می متولد مبهم تناسلی های اندام با که دلیل، نوزادانی

 برساخت هم جنس کهکند  می استدالل باتلر. شود تبدیل عادی زن و مرد بدن به بدنشان

(. جنسیت، فرهنگی و جنس، طبیعی نیست. جنسیت Ton MSc, 2018: 8است ) اجتماعی

طبیعی جنس »یا « شده طبیعت جنسی»وسیله آن  ابزارهای فرهنگی/ گفتمانی است که به

همچون امری پیشاگفتمانی یا پیشافرهنگی یا سطحی از نظر سیاسی خنثی که بر « قلمدادشده

 ( 53 :1385شود. )باتلر،  کند، تولید و برقرار می روی آن فرهنگ عمل می

 یک جنسیت پس است؛ نقشی اجرایی ـ سرشتی جنسیت، صرفاً دارای»است  معتقد باتلر

 ییها نقش از ای مجموعه متضمن که است مستمری ثبات یب فرآیند بلکه نیست، ثابت وضعیت

مسئله  یک به را آن یاکند  می تحکیم دیگران برای را جنسیت خود آن طریق از فرد که است

(. در نگاه باتلر، جنسیت، چیزی نیست که فرد هست، 456 :1388نماید )مشیرزاده،  می تبدیل

طور پیوسته در  دهد. فرد به فرد انجام میها و رفتارهایی است که  بلکه ترتیبی از فعالیت

کنند و همین امر، سبب  زند، مشارکت می که جنسیت را قالب می« مردانه»و « زنانه»رفتارهای 

 عنوان امری هنجاری و نرمال نگاه کند.  شود که به اشتباه به جنسیت به می

 پیشینه پژوهش

، با انجام پیمایش، «های زنانگی رزشدختران جوان و ا»معصومه قاراخانی در پژوهشی با عنوان 

 –های زنانه را در ارتباط با پایگاه اجتماعی  هویت جنسیتی دختران و نگرش آنان به ارزش

های زنانه است. همچنین  اقتصادی بررسی کرده است. از نتایج این پژوهش، تکثری از هویت

دی دختران باالتر باشد، اقتصا -دارد که هرچند پایگاه اجتماعی  نتیجه این پژوهش بیان می
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دهند. اگرچه رابطه معناداری میان پایگاه اجتماعی  های زنانگی نشان می توجه کمتری به ارزش

 ـ اقتصادی و هویت جنسیتی برقرار نیست. 

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی »محمدتقی ایمان و فاطمه حائری در پژوهشی دیگر، به 

اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش دبیرستان ناحیه  تهپرداخ« مرتبط با هویت جنسیتی دختران

صورت کمّی صورت گرفته است، گویای  دو شهرستان شیراز بوده است. نتایج این پژوهش که به

این بحث است که میان عالقه فرد به خانواده، نظر فرد نسبت به جایگاه زن در خانواده و 

ی داخلی و هویت جنسیتی، رابطه معناداری وجود ها اجتماع، عالقه به دوستان، اعتماد به رسانه

 دارد. همچنین متغییر عالقه به خانواده، بیشترین تأثیر را بر هویت جنسیتی دارد. 

، پژوهشی است که توسط داریوش رضاپور و «پذیری و هویت جنسیت بررسی رابطۀ جامعه»

غیر وابسته است و عنوان مت همکاران صورت گرفته است. در این پژوهش، هویت جنسیتی به

گیری تأثیرگذارترین عوامل بر  متغیرهای آگاهی اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی و قدرت تصمیم

دانند و  پذیری می آیند. محققین این متغیرهای را متغیرهای جامعه هویت جنسیتی به حساب می

 . دهد پذیری و هویت جنسیتی را نشان می پژوهش ایشان نسبت معناداری میان جامعه

 روش تحقیق

این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی به انجام رسیده است. اگرچه 

شناسی، تعلیم و تربیت و  های جامعه شناسی علمی در حوزه عنوان یک روش پدیدارشناسی به

(. 275: 1390های فلسفی هوسرل است )ایمان،  پزشکی کاربرد دارد، ولی متکی بر دیدگاه

های نظری شوتز و پس از آن بر اساس نظریه کنش وبر در عرصۀ علوم  ا دیدگاهمباحث هوسرل ب

 (. 276: 1390اجتماعی حضور فعال پیدا کرد )ایمان، 

دنبال دستیابی به ذات خود اشیاء یا آگاهی است و با روش  از آنجایی که پدیدارشناسی به

را پیگیری کرد و چگونگی توان رابطه میان آگاهی فردی و زندگی اجتماعی  پدیدارشناسی می

، 1391ها و دنیای اجتماعی را تفسیر نمود )ایمان،  حضور آگاهی انسان در تولید کنش، موقعیت

(، در این پژوهش، از این روش استفاده شده است. در واقع، پدیدارشناسی در کشف و 7-6

ایی که به نمایش ماهیت اجتماعی آگاهی، نقش مهمی دارد و با تمرکز بر معنا، آن هم معن

 سازد.  (، دستیابی به ذات آگاهی را ممکن می9: 1391شود )ایمان،  تجربیات الصاق می
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این پژوهش نیز بر اساس روش پدیدارشناسی درصدد دریافت معنای جنسیت از درک و 

خودآگاهی دختران است. این خودآگاهی نسبت مستقیم به تجربه دختران یا درک آنان از 

ها  گونه که بر اساسی نظریه گیدنز گفته شد، انسان ارد؛ چون همانتجربه دختران دیگر د

کنند و نسبت به موقعیت خویش بازاندیشی دارند، این  صورت مداوم هویت خود را خلق می به

بازاندیشی نتیجه آگاهی سوژه از سوژگی و فاعلیت خویش است و دستیابی به این آگاهی، 

مثابه  ها به واره بوردیو معتقد بود که، عادتسازد. همچنین  کنش اجتماعی را شفاف می

ها از این  ساختارهای ذهنی، موجب همسانی کنش انسان با جهان اجتماعی هستند و انسان

کنند؛ فلذا در این پژوهش، روش  شان را ادراک، فهم و ارزیابی می طریق، جهان اجتماعی

ژگی و بازاندیشی خویش، بتواند کند که کنشگر با قابلیت سو پدیدارشناسی، فرصتی را فراهم می

فهم از جنسیت خویش را نشان دهد و ساختارهای ذهنی و ادراکی که بر اساس آن کنش سوژه 

 شود، شناخته گردد.  انجام می

سال ساکن شهر تهران که تاکنون  35تا  18های این پژوهش، از مشارکت دختران  یافته

دست آمده است. دلیل انتخاب این بازه  د، بهان صورت رسمی تجربه نکرده زندگی زناشویی را به

سنی این بود که از آنجایی که تحصیل دانشگاهی بر خودآگاهی و تجربه زنان تأثیر بسیاری 

کنندگان، حداقل یک ترم تجربه تحصیل در فضای دانشگاهی را داشته باشند و  دارد، مشارکت

 انی صورت گرفته است. سالگی، طبق تعریف سازمان ملی جوانان از سن جو 35انتخاب 

گیری هدفمند به این  کنندگان با روش هدفمند بود. روش نمونه شیوه انتخاب مشارکت

کنندگانی را برای مطالعه انتخاب کند که در  شود که محقق بتواند مشارکت منظور استفاده می

گیری  همین جهت، در این نمونه فهم مسئله پژوهش و پدیدۀ محوری مطالعه، مؤثر باشند. به

گیری شود )کرسول،  گیری مورد نظر قرار گیرند، تصمیم باید در مورد اینکه چه کسانی در نمونه

(. در پژوهش حاضر، نیز چون مسئلۀ محوری کشف آگاهی دختران از جنسیت بود، 154: 1394

هایی انتخاب شوند که کشف مسئله پژوهش را برای محقق ممکن سازند. روش  بایست نمونه می

صورت آزادانه  توانند به کنندگان می یافته بود که مشارکت ساخت ها مصاحبه نیمه داده گردآوری

تواند مدّنظر باشد )مارشال،  به بیان دیدگاه خود بپردازند. مطابق این روش، چند سؤال اصلی می

های جنسیتی،  (. در این پژوهش، درک دختران جوان از تمایزات جنسیتی، نقش112: 1377

شدگی ادامه  ها تا اشباع حقوق و تکالیف زنان مورد توجه قرار گرفت. مصاحبه مدیریت بدن،

شد، افراد دیگر برای  داشت و تا زمانی که در گفتگوهای صورت گرفته، یافتۀ نویی حاصل می
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دقیقه  50طور متوسط  ها به زمان مصاحبه شدند. مدت مشارکت در پژوهش در نظر گرفته می

 سازی شد.  کنندگان ضبط و سپس پیاده کتبود. گفتگو با رضایت مشار

منن و کوالیزی استفاده شد. اوّل، تعیین پدیدۀ مورد نظر،  ها از روش ون برای تحلیل داده

کننده، سپس، تقلیل اطالعات  ها از چندین مشارکت جداسازی تجارب شخصی و گردآوری داده

ب مضامین صورت گرفت های مهم و ترکیب این اظهارات در قال قول  به اظهارات یا نقل

 (. 82: 1394)کرسول، 

کند و از محققان  های کیفی، به هشت تکنیک اشاره می کرسول برای اعتبار پژوهش

( 246-256: 1394کار گیرند )کرسول،  خواهد حداقل دو تکنیک از این هشت تکنیک را به می

ها  این منظور، یافته در این پژوهش، از توصیف پرمایه و کنترل اعضاء کمک گرفته شده است. به

با شکل تفصیلی با مستندات بسیاری ارائه شده است و همچنین یافته به چهار نفر از 

کنندگان در این پژوهش،  ها ارائه شد. جدول شرکت کنندگان برای کنترل نهایی داده مشارکت

 در ادامه آمده است. 

 کنندگان . مشخصات مشارکت1جدول 

 تحصیالت سن منا ردیف تحصیالت سن نام ردیف

 ارشد مدیریت اطالعات 27 لیال 12 دانشجوی کارشناسی ریاضی 18 سارا ن 1

 ارشد حسابداری 27 محیا 13 دانشجوی کارشناسی فیزیک 19 مریم ن 2

 کارشناسی روابط عمومی 27 زهرا د 14 دانشجوی کارشناسی مدیریت 21 زهره 3

 قوقارشد ح 27 ندا 15 کارشناسی کارگردانی 23 پونه 4

 ارشد مدیریت تکنولوژی 28 ریحانه 16 کارشناسی طراحی لباس 23 هیوا 5

 ارشد الهیات 28 حنانه 17 ارشد مطالعات زنان 24 محدثه 6

 ارشد مطالعات فرهنگی 28 مریم ر 18 کارشناسی ادبیات 24 راشا 7

 کارشناسی علوم تربیتی 29 حمیده 19 کارشناسی معماری 25 نفیسه 8

 ارشد مدیریت اجرایی 31 مهناز 20 ارشد مطالعات زنان 25 سارا م 9

 ارشد فقه 31 اسماء 21 کارشناسی علوم تربیتی 26 بهار 10

 شناسی ارشد جامعه 32 مینا 22 ارشد فیزیک 26 زهرا 11

 های پژوهش یافته

محور  های نظری مختلف، از امری برساخت اجتماعی تا امری طبیعت جنسیت توسط حساسیت

دست آمده از درک دختران جوان از جنسیت، نیز ما را با  ه است. بررسی مضامین بهتعریف شد
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از جنسیت مواجه کرد. تعریف جنسیت، « محور طبیعت»و « تلفیقی»، «خواهانه برابری»نگرش 

محور، مدیریت بدن و هنجارهای  های حقوقی جنسیت نگرش به تقسیم کار جنسیتی، تفاوت

ی تأثیرگذار است. در هر سنخ نسبتی منطقی میان هر کدام جنسی در توصیف هر مضمون اصل

های یادشده از درک دختران جوان انتزاع شده  از مقوالت گفته شده برقرار است. هر چند سنخ

زنند و چه  ِرو خود دست به گزینش می است، اما دختران جوان از میان مسیرهای انتخابی پیش

 های متفاوتی داشته باشند.  بسا ممکن است در طول زندگی خود، انتخاب

 مضامین اصلی و فرعی .2جدول

مضامین 

 اصلی
 تلفیقی محور طبیعت خواهانه برابری

مضامین 

 فرعی

 تبعیض جنسیتی در عرصۀ عمومی

 خانواده برابر

 هژمونی معیارهای سکچوال مردانه

 برابری حقوق زن و مرد

 پذیرش هنجارهای متکثر جنسی

 تفاوت طبیعی زن و مرد

 بخش خانواده آرامش زن عنصر

گری زنان در  پذیرش جلوه

 خانواده

 عادالنه بودن حقوق نابرابر

 ازدواج تنها هنجار جنسی

 محدودیت زنان در خانواده و جامعه

های  همکاری زنان و مردان در نقش

 جنسیتی

 زنان عامل ابژگی خودشان

 تحقیرآمیز بودن قوانین نابرابر

ازدواج در جامعۀ ایرانی تنها هنجار 

 جنسی

 جنسیت خواهانه به نگرش برابری

مثابه امری اجتماعی که نتیجه آموزش رسمی و غیررسمی است  در این رویکرد، جنسیت به

شود و زنانگی غیر از القائات اجتماعی نیست.  توسط خانواده و جامعه برساخت می

فهوم کنندگانی که به این سنخ آرمانی متمایل بودند، ضمن فرهنگی دانستن م مشارکت

 دانند.  جنسیت، تبعیض جنسیتی در خانواده و اجتماع را از آثار متورم شدن این مقوله می

 مینا در این زمینه معتقد بود:

دانند. کافی هر زنی به خودش مراجعه کند.  دانم چرا یک عده جنسیت را طبیعی می نمی»

های زنانه خودم  ویژگیکنم، یک فرآیند متفاوتی از بروز  برای خودم وقتی به خودم رجوع می

عنوان یک  ام؛ یعنی یک زمانی به گونه متفاوت دیده ام و البته رفتارهای تبعیض را طی کرده

کردم زن بودن سال پیش( من فکر می 5کردم... یک زمانی )مثالً جور دیگر رفتار می زن یک

ان بگویم که توکنم، به خاطر همین نمییک معنای دیگر دارد. ولی االن یک فکر دیگری می

 «. ای که داشتم، به طبیعت من ربط داردگیدریافت زنانه
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کنندگان رفتارهای متمایز در محیط اجتماعی و شغلی را تبعیض قلمداد کردند. در  مشارکت

عرصۀ شغلی، مردان فرادست هستند. البته این فقط محدود به حوزه شغلی نیست، بلکه درباره 

های کمتری برای حضور در  به جهت اینکه محدودیت عرصۀ عمومی هم صادق است. مردان

توانند در این فضاها  کنند و تا ساعات بیشتری می اجتماعی را تجربه می –های شغلی  عرصه

های خود دارند و هم  وقتشان را سپری کنند، هم امکان بیشتری برای نشان دادن توانمندی

ی را با همکاران و مدیران خود برقرار های غیررسمی، ارتباطات اجتماعی بیشتر اینکه در گعده

شود و هم فضای ارتباطی  مهارتی ایشان منجر می -کنند که این امر، هم به ارتقا دانشی  می

کشاند.  سازد. در واقع زنانگی، زنان را به حاشیه عرصۀ عمومی می بهتری در محیط برایشان می

ا باید از خودشان رفتاری مردانه بروز های مردانه وارد شوند، ی زنان اگر بخواهند در این گعده

شان وارد این  های زنانه شوند و یا باید با جذابه دهند که در این صورت از ناحیه مردان طرد می

شود مورد اهانت، برچسب و یا آزار قرار گیرند. البته این  فضاها شوند که این امر نیز موجب می

ا آن مواجه هستند، نیست، بلکه زنان در های اجتماعی ب ای که زنان در محیط تمام مسئله

کنند. بحث دیگر  هایشان را احساس می های شغلی نوعی از تحقیر نسبت به توانمندی محیط

 شود زنان احساس ناامنی داشته باشند.  زده در محیط کار است که موجب می نگاه جنسیت

 پونه هم در این زمینه اضافه کرد:

، مدیران مرد  شدم ختر بودن خیلی بیشتر پذیرفته میخاطر د های شغلی، به در موقعیت»

افکار پلیدی که داشتند مثالً به خاطر همان نگاه جنسیتی که این خانم را بیاوریم فالن جور 

پذیرفتن. این فقط درباره من هم نبود، بلکه راجع به خیلی از زنان تأثیر  شود، من را می

 «. داشته است

یتی، عادالنه نیست. زن و مرد در خانواده و اجتماع در این رویکرد، تقسیم کار جنس

های طبیعی میان این دو جنس، به تقسیم  های برابری را باید تجربه کنند و نباید تفاوت نقش

های اجتماعی و خانوادگی، تحصیالت زنان را  نقش منجر شود. . قائلین به برابری در نقش

تواند همۀ وقت خود  حصیلکرده و توانمند، نمیدانند. زن ت ساز رسیدن به برابری نقش می زمینه

را صرف امور جاری زندگی کند. موفقیت در گرو مادر و همسر ایدئال بودن نیست. زنان هم 

ای و یا ممانعت آشکار موفق  گونه سقف شیشه مثل مردان باید در محیط اجتماعی، بدون هیچ

اش  شغلی -ر در نقش اجتماعیرسان زن برای حضو توانند کمک باشند. نهادهای اجتماعی می

های جسمی و بیولوژیک زن و مرد برای زنان ایجاد  باشند و تمامی موانعی که به خاطر تفاوت
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بایست مرتفع گردد. همچنین زن و مرد در خانواده، موظف به ایفای نقش برابرند.  گردد، می می

 عرصه خصوصی و عمومی از آنِ هر دو جنس است.

 عتقد بود:ریحانه در این زمینه م

. چرا باید حتماً مرد بیرون از خونه کار کنه  های زنانه و مردانه نیستم من کالً قائل به نقش»

کنند و یه  و وقتی میاد خونه این زن باید بهش برسه. به نظرم وقتی دو نفر ازدواج می

کنند و توی زندگی مشترک ناخودآگاه تقسیم کارهایی  زندگی مشترک رو شروع می

د، ولی این تقسیم کارها متقن نیست، هیچ چیزی توی زندگی مشترک متقن وجود دار

ای توان زن  ها خطرناک است. شاید در یک خانواده نیست. اصالً متصلب دیدن این نقش

 «. برای درآمدزایی بیشتر باشه؛ در این شرایط مرد باید بتونه امور خانه را دست بگیره

خود را به جامعه  است که مردان معیارهای سکچوالاین رویکرد درباره مدیریت بدن معتقد 

کنند تا از این طریق، زنان ابژه جنسی ایشان شوند. در واقع، کنترل بدن زنان  زنان تحمیل می

هن در شکل دادن ذ ترین ابزار عنوان قوی ها به رسانهتحت هژمونی مردان است. همچنین، 

های پوشش و آرایش، نحوه  سبکمایش ناز طریق  ،. این امرمؤثرنددرباره بدن  کنشگران

عنوان  کارگیری فرم بدنی، و در نهایت چگونگی استفاده از بدن به برقراری تعامل از طریق به

دهد، بر پندار زنان تأثیر  تصویری که رسانه از زن ایدئال ارائه میپذیرد.  صورت می« سرمایه»

و همین تصویر، موجب شده است که اند  گذاشته است و زنان زیبا را زنان مقبولی نشان داده

دنبال  ذائقه مردان هم تغییر کند و مردان ذائقه جدید را بر جامعه زنان تحمیل کنند. زنان نیز به

کند.  هایی هستند که رسانه برای ایشان برساخت می های خود بر اساس شاخص نمایش زیبایی

اعتماد به نفس باال داشته  کنندگان به زنان این است که استراتژی پیشنهادی این مشارکت

 باشند تا مردان نتوانند مطلوبشان را به ایشان منتقل کنند و بر زنان سلطه پیدا کنند. 

 سارا م: در این زمینه گفت:

شینی، میبینی  ها به خاطر جلب رضایت آقایون است. مثالً تو مترو می بیشتر این جراحی»

شان را جراحی کنن که  نکه دخترها بینیهمه دماغشون را عمل کردن تا ازدواج کنند. ای

 «. خواستگار پیدا کنند، برای من مسخره است و قابل درک نیست

آمیز است و هرگونه خوانش نابرابر از  طبق این رویکرد، تفاوت حقوقی زنان و مردان، تبعیض

میان زن های  زند. از آنجایی که تفاوت حقوق زنان، به وضعیت ناعادالنه زنان در جامعه دامن می

و مرد، فقط تفاوت بیولوژیک است و جنسیت امری برساخت است، پس نباید منجر به 

شود، چه بسا در  های حقوقی شود. آنچه تحت عنوان حقوق متفاوت زنان از دین ارائه می تفاوت
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فقه اصیل سازگاری نداشته باشد و اگر هم بشود این احکام را ثابت کرد و معتقد بود این احکام 

اند، امروزه باید با تغییرات اجتماعی، تغییر کنند؛ چون  ر پیامبر )ص( ساری و جاری بودهدر عص

کنند که  بوم مدرن سازگاری ندارند. ایشان با تاریخی دانستن احکام زنانه، بیان می با زیست

عادالنه آن است که احکام با شرایط روز تغییر کند و عنصر زمان در خوانش مجدد احکام نقش 

یلی داشته باشد. در جامعه امروز، احکام دینی حوزه زنان کژکارکرد دارد و برابری در بد بی

 های حقوقی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.  قوانین و احکام ضروری است و تفاوت

 ریحانه در این زمینه معتقد بود:

شرایط،  هر انسانی جدا از زن و مرد بودنش حقوق برابر نیاز دارد. تفاوت حقوقی توی این»

% زنان دارند برابر رفتار 50هیچ توجیه حقوقی ندارد. توی جامعه امروز، خیلی زنان حداقل 

دهند که شاید خیلی مردها انجام ندهند. شاید خیلی کمتر  کنند. دارند کارهایی انجام می می

چ اند، اما باید برای ایشان حقوق برابر تعلق بگیرد و خیلی دنیای جدید که شما هی %50از 

ها. اگر تغییرات فقهی متناسب با  ها و تبعیض تونی پیدا کنی برای تفاوت توجیهی نمی

 «. تغییرات اجتماعی صورت نگیرد، عادالنه نیست و قوانین گذشته کاربرد ندارد

دست بگیرند، پس آزاد و مختارند عامالنه  از آنجایی که زنان باید کنترل بدن خویش را به

ین کنند و هنجارهای اجتماعی نباید بر ایشان تحمیل شود. این غریزه جنسی خویش را تأم

خواهانه درباره مدیریت امر جنسی است. این رویکرد ضمن رد هنجارهای  دیدگاه، رویکرد برابری

ترین  متفاوت میان زنان و مردان در پاسخ به امر جنسی، معتقد است که عاملیت زنانه مهم

ز است و هنجارهای متکثر بر اساس اراده زنان در این امر گویی به این نیا عنصر در نحوۀ پاسخ

 پذیرفتنی هستند. 

این افراد ضمن شکایت از هنجارهای متفاوت برای دختران و پسران در تأمین نیاز جنسی 

معتقد بودند؛ چرا جامعه نسبت به انتخابگری زنان برای تأمین نیاز جنسی خود تابوهایی دارد. 

کنندگان، هدف و غرض از ازدواج را نباید تأمین نیاز جنسی در نظر  طبق دیدگاه این مشارکت

گرفت. ازدواج یک اتفاق عاطفی ویژه است و نباید میان تأمین نیاز جنسی و امر عاطفی ازدواج 

 نسبت مستقیم برقرار کرد. 

 پونه در این زمینه گفت:

ردی شود، نتیجه دلیلی ندارد اگر دختری دوست داشته باشد وارد یک رابطه جنسی با م»

خواهد داشته  ای می گرفته شود که دختر مشکل اخالقی دارد. دختر آزاد است که هر رابطه
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شوند؛  راحتی قضاوت می شوند، ولی زنان به باشد. اگر مردان وارد رابطه بشوند، قضاوت نمی

 «. حتی از طرف پارتنر خودشان

 محور نگرش طبیعت 

امری تکوینی است و در وجود فرد نهاده شده است و  مطابق این نگرش، زنانگی و مردانگی،

هرگونه تفاوت در تقسیم کار و تمایزات جنسیتی، متأثر از تفاوت در جنسیت است. لذا میان 

بینند. طبق رویکرد ایشان،  عنوان امری طبیعی و نقش و تکلیف، تناسب می تعریف از جنسیت به

های فیزیولوژیک زنان و مردان است و امری  وتاین موقعیت نقشی زنان و مردان، متناسب با تفا

 شود.  عادالنه تلقی می

ها و تکالیف به دختران و  کنندگان، خانواده در سپردن نقش به تعبیر این دسته از مشارکت

ها، حمایت عاطفی خودش را بیشتر صرف  کند و در ازای این تفاوت پسران متفاوت عمل می

های رفتاری، ریشه این امر را ناامنی  ضایت از تفاوتکند. ایشان ضمن ابراز ر دختران می

 دانند.  های جنسیتی متفاوت می اجتماعی، روحیۀ عاطفی دختران و تفاوت

 زهرا د در این زمینه گفت:

سری از تصمیمات که راجع به خانه و ماشین و مسائل مشابه هست، من نه واردش مییک»

ها مردانه  جور بحثشود. بیشتر اینرت میکنم و نه خیلی با من مشوشوم، نه دخالت می

شود و او هم در سال از من کوچکتر است، با ایشان مشورت می 8است و با اینکه برادرم 

ها اصالً حرفی نمیگیری و هم در انجام کار مؤثر است، ولی با من راجع به این چیز تصمیم

معموالً از دختران در این  همین منوال است. زنند. در مورد دختران دیگر هم من دیدم به

شود و نگاه من این هست که این نوع رفتار درست است. هر چند من در  موارد سؤال نمی

 «.توانند در این امور موفق باشند کنم، ولی مردان بهتر می اجتماع فعالم و کار می

و  های بدنی در این رویکرد، تقسیم کار جنسیتی امری معقول است و شارع بر اساس تفاوت

استعدادهای متفاوت زن و مرد، برای ایشان وضع کرده است. نهاد خانواده تحت این تقسیم 

 کند و محیط آن، محیط مناسبی برای رشد فرزندان خواهد بود.  نقش، آرامش را تجربه می

آورد. ماندن زنان در  تقسم کار جنسیتی مزایای و کارکرد بسیاری برای خانواده به بار می

های اجتماعی و  تر از ایفای نقش تن به امور منزل و وقت گذاشتن با فرزندان مهممنزل و پرداخ

های جنسیتی،  شود و جنگیدن با نقش اشتغال است. این امر به گرمی محیط خانواده منجر می

کنندگان، انجام امور منزل  کند. به تعبیر این گروه از مشارکت تنها خانواده را با آسیب مواجه می
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های  شود این مردان نتوانند نقش کاهد و موجب می از ابهت مردانگی آنان می توسط مردان

کند. مردان وظیفه  مردانه خود را به ظهور و بروز برسانند و خانواده را دچار کژکارکرد می

 بایست محیط خانواده برای آرامش ایشان مهیا باشد.  آوری را به عهده دارند و می نان

 :زهرا د در این زمینه گفت

اش مرتب باشد. گردد، زندگیخواهد وقتی به خانه برمی کند و می مرد صبح تا شب کار می»

گوید مگر وظیفه من است!!؛، اما کنی؟ میگوید که چرا غذا درست نمیگاهی مرد به زن می

گی است. شاید وظیفه شرعی نباشد، پسندم، اینها به نظرم زنانهها را نمیمن اصالً این چیز

کند و  هاست که مرد را جذب میعرف است و هم زنانگی است و به نظرم این چیزولی هم 

ها فقط با قربان صدقه و عزیزم و دوستت دارم دارد. خیلی مهم است. شاید خانمنگه می

کند؛ حتی مسائل جنسی فقط جذب شوند و بمانند؛ ولی این الفاظ مرد را راضی نمی

آید، آن آسایش و مرتبی خانه، از محل کار میکند. آن آرامشی که وقتی ارضایش نمی

گیریای که دوست دارد، این تحویلغذایی که دوست دارد، میلی که به غذا دارد، نوشیدنی

 «.داردکند و نگه می ها هم به نظر من مرد را خیلی جذب می

نطقی های زنانه و حتی تبرج را امری م این گروه در حوزه خانواده، آراستگی و بروز زیبایی

کند،  داری به زنان تحمیل می هایی که جامعه سرمایه دانند، ولی نسبت به معیارها و شاخص می

بنیاد در زنان است و نگاه مثبتی ندارند. به تعبیر ایشان، میل به جمال و زیبایی امری طبیعت

واده بایست در محیط خان دختران از کودکی تمایل به زیباتر شدن و جلوگی دارند، ولی این می

مورد توجه قرار گیرد، نه در محیط اجتماعی و حد تعادل این مسئله نیز باید مورد توجه قرار 

های سیالی که  گیرد. هر چند زنان تمایل دارند برای همسرانشان زیبا جلوه کنند، ولی شاخص

کند، مورد قبول نیست. تفاوت این گروه از  روز، تعریف از زیبایی را متغییرتر می روزبه

کنندگان در این امر بود که کالً بخشی از تمایل به زیبایی را  کنندگان با دیگر مشارکت ارکتمش

دانند و به نظر ایشان، این مسئله در محیط خانواده کارکرد دارد، ولی آنچه امروز در  طبیعی می

 جامعه شیوع پیدا کرده است، قابل قبول نیست. 

 محدثه: در این زمینه گفت:

بیند؛ حتی فردی که کامالً به این  سطحی این نیازها را برای خودش می هر دختری دریک»

بیند، ولی در سطح پایینی هست و  تفاوته، یه درصدی از این نیاز را در خودش می قضایا بی

کنه و دوست دارد به خودش خیلی توجه کند،  کسی که در سطح باالیی این نیاز را حس می
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امعه به سمتی رفته که هرچقدر به این مسائل توجه به نظرم عاملش نگاه جامعه هست. ج

 «. داری و مورد پذیرش هستی بیشتری داشته باشی، ارزش بیشتری

ها  های نقشی ایشان است و چون این تفاوت های حقوقی زن و مرد، متأثر از تفاوت تفاوت

تکلیف  های متفاوت، حقوق و پایۀ طبیعی و تکوینی دارند، قابل قبول هستند. بر اساس نقش

متفاوت وضع شده است. منطق احکام دینی هر چند با نظام معنایی مدرن قابل فهم و 

دلیل اینکه شارع با شناخت کامل از نوع انسان  بخش نباشد، ولی عادالنه و بجا هستند؛ به رضایت

این احکام را مقرر کرده است. شریعت منطبق بر عدالت است و خداوندی که انسان را خلق 

کند. حقوق متفاوت بر مبنای حکمتی  ای برای بشریت وضع نمی ، قوانین ظالمانهکرده است

 است که امکان درک این حکمت برای ما میسر نیست و از درک آن عاجز هستیم. 

 مریم ن در این زمینه گفت:

هایی که وجود داره درست هست؛ چون خداوند با تفاوتی که زن و  به نظر من این تفاوت»

پذیرم، ولی  های را منطقی می ها را گذاشته است. البته من این تفاوت ن تفاوتمرد دارند، ای

 «. شوم از نظر عاطفی اذیت می

دانند و در جواب  کنندگان، پاسخ به هنجار جنسی را فقط ازدواج می این گروه از مشارکت

هر  دادند که در اینکه از نظر ایشان تا چه سنی تنها هنجار ازدواج اصیل است، پاسخ می

دانند. البته ممکن است در شرایط خاص، ازدواج موقت برای سنین  شرایطی ازدواج را اصیل می

نزدیک به سن تجرد قطعی پذیرفتنی باشد. به تعبیر ایشان، این غریزه از جنس رفع نیاز 

توانند  گرسنگی و تشنگی نیست. اگر افراد خود را در معرض تحریک این نیاز قرار ندهند، می

امر جنسی را مدیریت کنند. این گروه معتقد بودند دختران باید زمینه کنترل، این  خوبی به

غریزه را برای خودشان ایجاد کنند که چنانچه زمینه تأمین این نیاز میسر نگردید، دچار مشکل 

هایی مثل تفریح، ورزش، اعمال عبادی، که موجب  نشوند. این افراد حتی به انجام فعالیت

 ه این غریزه مرتفع گردد اشاره کردند. شود، توجه ب می

 نفیسه در این زمینه گفت:

 برای رفع آن بخواهی تو که بکند درگیر را تو بخواهد قدر این که نیست نیازی این من نظر به»

کاری انجام بدهی. به نظر مثل گرسنگی و تشنگی نیست؛ در اختیار خود فرد است. یک  هر

شود، ولی اینجوری که گفته بشود  هش مبتال نمیگویم آدم ب حس کنترل شده. من نمی

نظرم افراد اراده دارند که به چه میزان آن را کنترل  غیرقابل کنترل است را قبول ندارم و به

 «. کنند
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 مدرن( نیمه -نگرش تلفیقی )نیمه سنتی

ها  های جنسیتی تکوینی، بخشی از تفاوت در این رویکرد دختران جوان ضمن پاینبدی به تفاوت

کند. برخی از  اند خانواده و جامعه، برای زنان محدودیت ایجاد می دانند و قائل را اجتماعی می

ها مثل محدودیت در بیرون بودن دختران در ساعات آخر شب، برای بسیاری از  این محدودیت

ها، ذهنیت خانواده را  کنندگان، ضمن پذیرش این محدودیت دختران طبیعی است، اما مشارکت

دانستند؛ در واقع،  بایست تجربه کنند، نادرست می ک نیاز به آزادی بیشتری که میبرای در

کنند،  معتقد بودند خانواده از سر محبت به خاطر محیط ناامن اجتماعی دختران را محدود می

ازاهایی برای رفع هیجانات دوران نوجوانی دختران  ولی نه خانواده و نه نهادهای اجتماعی، مابه

ها تلقی به تبعیض  شود که دختران از محدودیت گیرد. همین امر، موجب می نظر نمیبرایشان در

شود و زمانی که ایشان  کنند. البته این احساس تبعیض در سنین نوجوانی بیشتر حس می

تر  هایی که گذراندن برایشان قابل قبول کنند، محدودیت بیشتر، حضور در اجتماع را تجربه می

دودیت با اقناع دختران صورت گیرد، هم زمینه پذیرش محدودیت شود. اگر اعمال مح می

شود دختران در فضای ناامن اجتماعی بیشتر بتوانند از  یابد و هم اینکه موجب می افزایش می

 خودشان مراقبت کنند. 

های هویتی و نقشی زنان و  تواند تفاوت های جنسیتی می طبق این رویکرد، هر چند تفاوت

ها نیست. عرصۀ خانوادگی،  معنای تقسیم صلب حقوق و مسولیت د، ولی این بهمردان را رقم بزن

بایست در این زمینه همکاری  عرصه همکاری و تشریک مساعی است و زنان و مردان با هم می

الزم را داشته باشند. الزم است با توجه به تغییرات اجتماعی رخ داده شده، زنان را فقط محصور 

های خانوادگی  های اجتماعی زنان به اندازه نقش قرار ندهیم و نقشهای خانوادگی  در نقش

 ایشان قابل اهمیت است. 

 مینا در این زمینه گفت:

که من صرفاً در خانه محدود شوم، نه! این را قبول اگر معنی نقش جنسیتی این است»

ای خانه نظرم با مرد است. کاره آوری و مسئولیت خانواده بهندارم، ولی وظیفه اصلی نان

نظرم با زن است، ولی اینکه تمام هویت من بخواهد معطوف به خانه باشد، نه این را  به

 «.پذیرم نمی

های پرتکرار گفتگوهای  ؛ این عبارت از عبارت«دختران دغدغۀ پسندیده شدن دارند»

های  کنندگان بود. همین مسئله، باعث شده که ایران در عمل صورت گرفته با مشارکت
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کشور اوّل جهان باشد و درباره میزان مصرف لوازم آرایش، دومین کشور  10میان  جراحی در

در خاورمیانه است. دختران ضمن اشاره به این آمارها، میزان این آمارها را به جهت جلب 

دانستند. خوشایند زنان این است که از این طریق مردان را جلب کنند و  تأیید نگاه مردان می

همسر و چه در عرصۀ عمومی و روابط فرازناشویی، خواست خودشان را مردان چه در مقام 

کنند و زنان برای اینکه در عرصۀ رقابت با زنان دیگر  های زیبایی مطالبه می عنوان شاخص به

ها و استانداردهای جدید  عقب نمانند و خود را مقبول سازند، تن به مدیریت بدن با شاخص

شود، بیش از آنکه زیبا  ه در این باره به زنان تحمیل میهایی ک دهند. معیارها و شاخص می

صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه برای برقراری و یا  باشند، سکچوال )جنسی( هستند و زنان به

 پذیرند.  حفظ روابط، معیارها را می

آیند و باید تالش  گی خودشان به حساب می طبق این رویکرد، زنان خودشان عامل ابژه

های اجتماعی از توجه به مدیریت بدن  های جایگزین؛ مثل هویت ررنگ کردن هویتکنند، با پ

محور، هر چند قدری از توجه به بدن را امری طبیعی  بکاهند. این رویکرد، مشابه رویکرد طبیعت

داند، ولی معتقد است آنچه باعث توجه بیشتر به این امر شده است، در گرو رشد نظام  می

تأثیر نبوده است و مردان  های مردساالرانه نیز در این زمینه کم بته دیدگاهداری است. ال سرمایه

 سازند.  از استانداردهای خود در این زمینه هنجار می

 اسما:

شان در زندگی  دانند که هدف اش همان بحران هویتی است. نمیهای عمدهیکی از علت»

م بیایند. برای این خیلی خاطر همین باید یک کاری کنند که بیشتر به چش چی هست؟ به

جنسشوند که خودشان با خودشان رقابت کنند. اوّل با هم بیشتر به چشم آمدن، مجبور می

 «. کنندرسد که دیگر خودشان با خودشان هم رقابت می هایشان و بعد به جایی می

های حقوقی زن و مرد بهترین نوع مواجه اصالح قوانین بر اساس تغییرات  در حوزه تفاوت

ارزش  گذاری جنسیتی است؛ یعنی زنان کم اجتماعی است. برخی از قوانین، بر اساس ارزش

شوند و این قوانین با روح دین سازگاری ندارد. زن و مرد اگر چه تفاوت دارند، ولی این  تلقی می

های انسانی نیست. برخی از قوانین نابرابر تحقیرآمیز است و  معنای تفاوت در ارزش تفاوت به

های زن مسلمان است. لذا باید به کارکرد قوانین در  معنای کاستن ارزش این قوانین بهوضع 

 جامعه امروزی دقت شود، اگر قوانین کژکارکرد دارند، باید عوض شوند. 
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در تعیین مصادیق قوانینی که به تعبیر ایشان تحقیرآمیز و غیرمنطقی هستند، اجماعی  

ون مهریه، حضانت و تعداد زوجات با فراوانی بیشتری از میان این افراد وجود نداشت، ولی قان

 عنوان قانونین نیازمند بازنگری در فقه و قانون مطرح شدند.  کنندگان به سوی مشارکت

 راشا در این زمینه گفت:

نظرم نوعی  دارم، به اطالع موردشون در که در برخی مواردی، اما ندارم کافی اطالعات من»

نظرم  گیرد. به نظرم زن در جایگاه پایین قرار می یه و یا حضانت. بهتحقیر زن است؛ مثل مهر

 «. کند ها خیلی حس بدی را منتقل می بعضی از تفاوت

ترین  غریزه جنسی باید طبق قاعده و هنجار پاسخ داده شود و در جامعۀ ایرانی ازدواج، مهم

ان در انتخاب و برخورداری ترین استراتژی در این زمینه است؛ البته ازدواجی که نقش زن و امن

از حقوق مترتب بر آن لحاظ شود. زنان باید قدرت الزم برای استفاده از حقوق شرعی خویش 

مثل شروط ضمن عقد را داشته باشند تا بتوانند با شرایطی امنی وارد زندگی خانوادگی شوند. 

معه دیگری به جز کردند ممکن است اگر در جا کنندگان این گروه، تأکید می برخی از مشارکت

 دانستند ترین راه نمی جامعۀ ایران بودند، ازدواج را امن

 زهره در این زمینه گفت:

دانید، هنوز ای مثل ایران به هیچ عنوان هیچ حسابی در آن نیست. شما خودتان میجامعه»

ود ها این گواهی دختر بودن باید حتماً ارائه شها و فامیلسری خانوادهکه هنوز است در یک

ای نداشتی! از نظر من خیلی غیرانسانی است؛، اما خب من که تو دختر بودی و هیچ رابطه

عنوان کسی که در این جامعه هستم، باید حساب کار خودم را بکنم. ممکن است یک  به

مورد ازدواج خوبی داشته باشم که از قضا اینها این تفکر بد را داشته باشند که من مثل یک 

ن لیبل من، آن پرده بکارت من است و این را از من بخواهند، اما خب من کاال هستم که آ

ای ندارم. وقتی جامعه ما این است، تا زمانی که من اینجا هستم، مجبورم این حالت را چاره

 «.حفظ کنم

 گیری بحث و نتیجه

ترین مفهوم مطالعات زنان است. اگرچه در فهم عمومی، نسبت به واژه جنسیت  جنسیت، مهم

کنند و نسبت به آن  دانش نظری کمتری وجود دارد، اما دختران جوان این مقوله را ادارک می

های تبعیض، محدودیت و تفاوت جنسیتی گره  خودآگاهی دارند. درک جنسیت با کلیدواژه

 هاست.  های این واژه خورده است و تجربۀ زیستۀ دختران مملو از سویه
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اد سقف و محدودیت پیشرفت در عرصۀ شغلی درک دختران از تبعیض جنسیتی با ایج

های  دلیل عرف ای مردانه است و زنان به برایشان معنا پیدا کرده است. عرصه شغلی، عرصه

اند تخصص  های قدرت را ندارند و اگر چه زنان توانسته اخالقی و اجتماعی، امکان حضور در البی

های  در حاشیه قدرت قرار دارند. کلونی هایی مهارتی الزم را کسب کنند، ولی نهایتاً و توانایی

ها،  زنانه در محیط شغلی نیز قدرت و کارایی الزم در این زمینه را ندارد و ایجاد این کلونی

 شود.  بیشتر به حاشیه رفتن زنان منجر می

کنند، ولی  دختران در جامعۀ ایرانی، اگر چه تفاوت جنسیتی در خانواده را تجربه می

های پیشِ رو دختران، که آنان  مثابه تبعیض نیست. محدودیت ها، به وتدرکشان از این تفا

کند، هر چند قابل پذیرش  های اجتماعی برایشان وضع می معتقدند خانواده متأثر از ناامنی

نیست، ولی به گفته ایشان، خانواده ناگزیر به اعمال آن است و دختران بعد از اینکه از دوره 

شوند که بسیاری از این هنجارها، متناسب با وضعیت  وجه میکنند، مت نوجوانی عبور می

های اجتماعی را  واره اجتماعی، گریز ناپذیر بوده است. به عبارت بهتر، دختران بسیاری از عادت

عنوان اعضای ارزشمند خانواده  ها، ایشان به واره پندارند و معتقدند طبق این عادت معقول می

اند، اما سبک تربیتی و مراقبت خانواده در قبال ایشان  مورد توجه و مراقبت واقع شده

 ای دیگر باشد.  گونه توانست به می

سازی نسبت به ناامنی  سازد که آگاه درک ایشان از خود، ایشان را به این امر رهنمون می

صورتی که مردان صاحبان اصلی اجتماع  اجتماعی و تغییر موازنه قدرت در عرصۀ اجتماع به

ان بتوانند بدون هر گونه مزاحمتی حضور اجتماعی فعال داشته باشند، راهکار نباشند و زن

تری نسبت به اعمال محدودیت در قبال دختران است و این امر با تغییر نظام معنایی و  مناسب

 بایست کنشگرانی برای تغییر وضع موجود باشند.  ها اتفاق خواهد افتاد و دختران می واره عادت

ر مهمی برای حفظ زندگی خانوادگی است. برابری در این عرصه، نقش جنسیتی، عنص

سمت برابری برود، ولی زندگی خانوادگی، عرصۀ  کارآمد نیست. هرچند محیط اجتماع باید به

کنندگان این پژوهش، زنان را صاحبان  های جنسیتی است. اکثر مشارکت کنش بر اساس تفاوت

اگر چه الزم است با حضور مؤثر در نقش همسری و دیدند و معتقد بودند مردان  اصلی خانه می

های اجتماعی و خانوادگی زنان بکاهند، اما این به این معنا  پدری، از سنگینی بار همزمان نقش

داری و به تعبیر ایشان کدبانوگری را تعلیق کنند. کدبانوگری  نیست که زنان وظیفه مهم خانه

شود.  به افزایش قدرت زنان در محیط خانواده میمعنای کنشی است که منجر  زعم ایشان؛ به به
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معنای برابری و  در واقع زنان در عرصۀ خانواده، نیازمند همکاری مردان هستند، ولی این امر، به

 مشابهت نقش در این عرصه نیست. 

دختران نسبت به میزان از  تجربه خودآگاهی و هویت شخصی موجب شده است که

ل گذشته انتقاد داشتند و آن را ویژگی منفی جنسیتی نسل گذشته خودگذشتگی مادران و زنان نس

 تفاوتی زنان نسبت به خودشان اشاره کردند.  قلمداد کردند و به نقد از خودگذشتگی زیاد و بی

داند،  ای که هر گونه تفاوت را تبعیض می خودآگاهی زنان در جهان مدرن و نظام معنایی

یان زن و مرد، معقول نباشد. این مسئله در پذیرش های حقوقی م موجب شده است که تفاوت

کنندگان، عواطف انسانی و یا جایگاه اجتماعی زنان را  برخی از احکامی که به تعبیر مشارکت

شود. هژمونی نظام معنایی، موجب شده است که حتی اگر قائل به  گیرد، تشدید می نادیده می

طبیعی زن و مرد را قابل قبول بدانیم، هرگونه های  برابری ارزشی زن و مرد نیز باشیم و تفاوت

تفاوت، فقط با تعبد و اعتماد به شارع قابل پذیرش است، اگر چه دلیل ارائه شده برای حکم 

 قابل فهم و پذیرفتنی نباشد. 

های جنسیتی در جامعۀ  های و نگرش اگرچه نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که ارزش

های خانوادگی،  ا هنجارهای اجتماعی؛ مانند ازدواج، ایفای نقشایرانی متکثر شده است، ام

شوند، هرچند  عنوان هنجار مسلط شناخته می آوری مردان، مورد توجه کنشگران است و به نان

کنشگران معتقد باشند برای زندگی در جامعۀ ایرانی باید نسبت به این هنجارها پایبند بود و 

های  کنندگان با ویژگی ر واقع، آموزۀ برابری در ذهنیت مشارکتهنجارها را ذاتاً اصیل ندانند. د

اجتماعی جامعه نسبت دارد و کنشگران نسبت بین تغییرات اجتماعی رخ داده،  -فرهنگی

های حامی برابری جنسیتی و  ادبیات تولید شده در حوزه مطالعات زنان، کنشگری فعال جریان

انتخابگری هستند تا رفتار متناسب را فرهنگی و اجتماعی در حال  –هنجارهای دینی 

توان گفت التهاباتی که امروزه جامعۀ ایرانی در مسائل اجتماعی متأثر از  برگزینند. در نتیجه، می

گردد. دختران جوان از الگوی ثابتی پیروی  همین امر برمی کند، به تغییر وضعیت زنان تجربه می

 شناسان ناشناخته است.  اری از جامعهکنند و این امر، برای مردان و همچنین بسی نمی

ها و  دختران جوان در ارائه درکشان نسبت به جنسیت، نهایت جنسیت را متأثر از مؤلفه

کردند و ادبیات تولید شده در زمینۀ جنسیت در میان  هنجارهای اجتماعی تلقی می

جامعه نیست  های جنسی نیز مورد پذیرش در نداشت. گرایشو قائلی کنندگان، جایگاه  مشارکت

 و همچنان دوگانه زنانه و مردانه مورد اقبال است. 
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