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  مسئله و بيان مقدمه
انسـاني قـرار    هـاي علـوم    شناسان و ساير رشـته  جامعهزنانگي در ذيل بحث جنسيت مورد توجه 

 دو مبنـا،  همـين  بـر . اند قايل تفاوت جنسيت و جنس مفهوم دو بين  شناسان جامعه. گرفته است
 تأكيـد  بيولوژيـك  هـاي  ويژگـي  بـر  گرايـان  ذات. شوند مي مطرح گرايي و سازه گرايي ذات ديدگاه

 و رفتـار  و اسـت  پايدار كه دارد وجود انسان يعتطب عنوان با چيزي كه باورند اين و بر كنند مي
 تـأثير  گرايـي  ذات رويكـرد  در حقيقـت،  در]. 32، ص23[اسـت   تـأثير آن  تحـت  هـم  انسان عمل

 با زني بيولوژيك واقعيتي منزلة به زنانگي و شده انگاشته ناديده اجتماعي ساختاري هاي موقعيت
 از كـه  درحـالي ]. 75، ص14[شود  مي داده جنس به اصالت است و شده دانسته يكي مادينگي و

 و هـا  ارزش بلكـه  نيسـت،  بـودن  مـرد  يا زن تعريف عامل تنها بيولوژيكي جنس گرايان سازه نظر
 يـك  در را بودن و زنانه بودن مردانه جنسيتي هاي نقش از اي كليشه تصورات و اجتماعي انتظارات
 هـاي  كـنش  گرايانه، زنانگي محصـول  سازهمبناي رويكرد  بر]. 32، ص23[كند  مي تعيين فرهنگ
بنـابراين،  . شـود  مـي  برسـاخته  فرهنگـي  و اجتمـاعي  نظـر  از كه است روزمره زندگي در متقابل

 اطـالق  دارنـد،  تفـاوت  يكـديگر  و زنـان بـا   مردان ها آن برحسب كه فيزيكي، صفات به جنسيت
  ].787، ص15[شود  مي مربوط و زنانه رفتار مردانه اجتماعي هاي ويژگي به بلكه شود، نمي

 از ...بخشـيم  مي فعليت جنسيت به ديگران با مان روزانه متقابل هاي كنش در ما همة
 موجوديـت  هاي جنبه همة رفتاري هنجارهاي تا  و حركات و اطوارها اداها تا صداها لحن

 اجتماعي صورت به روزمره كوچك كنش هزاران طي را جنسيت ما .هستند جنسيتي ما
  ].155، ص17[كنيم  مي و بازسازي سازيم مي كنيم؛ يعني مي بازتوليد

هـاي زنـان و دختـران گفتـه      هـا، رفتارهـا و نقـش    اي از ويژگـي  بنابراين، زنانگي به مجموعه
فرهنگي و بيولوژيكي است كـه   ـ همچنين، زنانگي محصول يك فرايند متقابل اجتماعي. شود مي

  .كند ت زنانه بازنمايي مينظامي از روابط اجتماعي را در رابطه با هوي
 زنـان  مطالعـات  هم موجب بسـط شـناخت زنـانگي در ذيـل حـوزة      زنان مسئلة به پرداختن

 بـه  گذر فرايند در آن تغييرات و نزد دختران زنانگي ماهيت درك ما در توانايي به شود و هم مي
ب جمعيـت  عالوه بر اين، زنان نيمي از جمعيت كشور و شكل غال. كرد خواهد كمك سالي بزرگ

دختـران جـوان در درون   . منزلة ميداني اجتماعي است دانشگاه به. دهند دانشگاهي را تشكيل مي
هـاي آموزشـي و فرهنگـي     سيستم دانشگاهي زيست دانشجويي پيدا كرده و بـه مصـرف برنامـه   

شـدن   شدنِ جامعه موجب مسطح اي شناسان بر اين باورند كه رسانه بسياري از جامعه. ندا مشغول
. هـا و نگـرش افـراد شـده اسـت      واره ان و افزايش سرماية فرهنگي نيز موجب تغيير در عادتجه

اي در تجربـة زيسـته و ادراك دختـران دانشـجو دارد و بـه پويـايي        هاي مزبور نقش عمده مؤلفه
واكنش زنان در مواجهـه بـا عوامـل مزبـور يكسـان نيسـت و طيفـي از        . زنانگي منجر شده است
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اين فرايند مطالعة زنانگي را به لحاظ فضايي و زمـاني  . همراه داشته است ا بهرفتارهاي متفاوت ر
كردن ابعـاد پنهـان و مخفـي تجربـة زيسـتة       همچنين، پيدا. كند در سيستم آكادمي ضروري مي

دختران دانشجو درون سيستم دانشگاهي از طريق تحقيقات كمي و پيمايش ميسر نيسـت و بـا   
هاي اجتماعي مربوط بـه حـوزة زنـان،     ضمن، سازمان در. بيشتري داردتحقيقات كيفي سازگاري 

تواننـد از نتـايج ايـن پـژوهش در عرصـة       چه در سيسـتم دانشـگاهي و خـارج از دانشـگاه، مـي     
چگونه : با اين مقدمه، سؤاالت بنيادين مقاله اين است. مند شوند گيري بهره ريزي و تصميم برنامه
اي از زنـانگي   هـا چـه تجربـه    شناسـي كـرد؟ آن   حاظ زنانگي سنختوان دختران دانشجو را به ل مي

  ند؟ا هاي زنانگي كدام دارند؟ و داليل تغيير ارزش

  پيشينة تحقيقاتي
كنون مطالعات متعـددي در امـر زنـانگي بـه صـورت انضـمامي در داخـل و خـارج از فضـاي           تا

هاي اجتماعي بـر   تأثير موقعيتباره، نتايج تحقيقات حاكي از  در اين .دانشگاهي انجام شده است
 امر اين. اند كرده توصيف و وابسته منفعل موجوداتي اساساً را ها زنان برخي پژوهش. زنانگي است

 خـود را بـه شـكل منفعـل بـروز      مردان در مقابل دارند تمايل زنان است كه بعضي رفتار بازتاب
 بـا  سـازي  و همانند پنداري ذات هم واسطة به دختر يك هويت حقيقت، در]. 21ـ20، ص2[دهند 
 از غيـر  جنسيتي هويت بايد اينكه و همساني عدم و تعارض واسطة و پسر به گيرد مي شكل مادر
 كـه  كنند مي احساس زنان شود، يادآور مي بورديو كه طور همان. يابد كند تكوين مي تجربه را زن

و  مـديريت  مـرد  يـك  از سـوي  اسـت  تـر  طبيعي و كنند انتخاب را زنانه كارهاي است تر طبيعي
  ].170، ص23[شوند  رهبري

اجتمـاعي بـاالتر    ـ دختـران متعلـق بـه پايگـاه اقتصـادي     دهد كـه   نتيجة تحقيقي نشان مي
كـه پايبنـدي دختـران متعلـق بـه پايگـاه        حـالي  در هاي زنانـه دارنـد،   پايبندي كمتري به ارزش

آنكـه رابطـة معنـاداري بـين       هاي زنانه بيشتر اسـت؛ حـال   تر به ارزش اجتماعي پايين ـ اقتصادي
  ].1، ص7[اجتماعي و هويت جنسيتي دختران وجود ندارد  ـ پايگاه اقتصادي

دهد كه مردان و زنان در يـك گـروه قـومي بـا برخـي       هاي تحقيقي ديگر نيز نشان مي يافته
زنـان در   هايي دارنـد؛ مـثالً،   شوند و در برخي صفات تفاوت اي مشترك ارزيابي مي صفات كليشه

شـوند و مـردان نيـز بـا صـفت       هاي قومي، با صفات مهرباني و دوستانه نگريسـته مـي   ة گروههم
  ].124، ص5[شوند  پرخاشگري بازنمايي مي

مـردان بيشـتر از عرصـة عمـومي و زنـان از عرصـة       عامري در تحقيقي مشابه دريافـت كـه   
حياط و جلـوي درِ   كلي، مردان بيشتر در پذيرايي و نشيمن يا داخلِ طور به. خصوصي برخوردارند

  ].1 ، ص12[اند  منزل و زنان بيشتر در آشپزخانه و اتاق شخصي به تصوير درآمده
بخشـيدن بـه    تـأثير قوميـت و جنسـيت بـر يكـديگر در شـكل      «عنوان   هاي تحقيقي با يافته
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هاي نقش جنسيتي زنانـه و مردانـه در    واره دهد كه طرح نشان مي» هاي نقش جنسيتي واره طرح
هـاي   از دانشجويان دختر فارس و كرد تفاوتي با يكـديگر ندارنـد؛ امـا از لحـاظ كليشـه     دو گروه 

اغلـب تحقيقـات   ]. 1، ص6[دار وجود دارند  زنانگي بين دانشجويان پسر فارس و كرد تفاوت معنا
گيـري از   اند، اما اين پژوهش بـا بهـره   مزبور با استفاده از رويكرد كمي به بررسي زنانگي پرداخته

  .پردازد شناسي زنانگي در عرصة دانشگاهي مي يفي به سنخروش ك

  چارچوب مفهومي
. كننـد  كه اشاره شد، برخي بر مبناي رويكرد بيولوژيك عناصـر زنـانگي را تبيـين مـي     طور  همان

. شود وخوي دو جنس مي براساس اين رويكرد، عوامل بيولوژيك باعث تفاوت در شخصيت و خلق
اي ذاتي به پرورش و  كنند آنان عالقه شمارند و گمان مي تر مي راحساسعموماً زنان را از مردان پ
هـا زنـان را بـراي كارهـايي چـون پرسـتاري، آموزگـاري و         اين ويژگـي . مراقبت از ديگران دارند

  ].15، ص23[نمايد  داري از كودكان مناسب مي نگه
ر بـود كـه يـادگيري    وي بر اين باو. شناختي است نمايندة اصلي جريان روان 1زيگموند فرويد

. تفاوت جنسي كودكان و خردساالن براساس داشتن يـا نداشـتن انـدام جنسـي مردانگـي اسـت      
برند، زيرا فاقد اندام آشكاري هستند كـه پسـرها را از    زعم وي، دختران از فقدان قضيه رنج مي به
ند كـه او هـم   بي يابد، زيرا مي ارزش مادر در نظر دختر خردسال كاهش مي. كند ها متمايز مي آن

شـمارد، نگرشـي    هنگـامي كـه دختـر خـود را بـا مـادر هماننـد مـي        . فاقد وجـوه مردانـه اسـت   
  ].16، ص19[پذيرد  طلبانه را كه با شناخت جنس دوم بودن همراه است، مي تسليم

عنوان مرحلة انتقـالي   كند كه اين فرايند گسستگي كه فرويد آن را با  استدالل مي 2چودروف
بـرخالف  . دهـد  هاي مختلفـي رخ مـي   ده است، براي پسران و دختران به شيوهاوديپ توصيف كر

تواننـد همچنـان او را در آغـوش     بـراي نمونـه، مـي   . اند پسران، دختران همچنان به مادر نزديك
دختـر كوچـك   . بگيرند، ببوسند و در كارها او را الگو و سرمشق قرار دهند يـا از او تقليـد كننـد   

مانـد، چـون گسسـتگي شـديد و ناگهـاني از مـادر        به مادرش وابسته ميتر از پسر  مدتي طوالني
  .وجود ندارد
 هـا نيـز معتقدنـد كـه     آن. نگرند شناسان از زاوية ديگر به جنسيت مي شناسان و انسان جامعه

 فرهنگـي  و اجتمـاعي  نظـر  از كـه  اسـت  روزمـره     متقابـل در زنـدگي   هاي كنش محصول زنانگي
در  جـنس  كـار برمبنـاي   تقسـيم  3پارسونز چون كاركردگراياني ].15، ص23[شود  مي برساخته
 يا ايفـاي  كردن ديگران، مادري از مراقبت براي بيشتر زنان بيولوژيك شايستگي نام را به خانواده

                                                        
1. Sigmund Freud 
2. Chodorow  
3. Parsons 
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 بـراي  الزم جسماني قدرت زنان كه معناست بدان تلويحاً و اين كنند مي توجيه پراحساس نقشي
بنـابراين، زنـان   . اسـت  در جامعه هر دو جنس نفع به كار تقسيم اين .ندارند را كارها بسياري از
 عقيـدة  بـه ]. 74، ص18[نـد  ا هـاي ابـزاري مناسـب    هاي عاطفي و مـردان بـراي نقـش    براي نقش

 رقابـت  شـود،  هم شبيه بسيار در خانواده و مردان زنان هاي گيري كاركردها و جهت پارسونز، اگر
 داشـت  نگـه  در خـانواده  كننـدة  تعيين و نقش كرد خواهد مختل را خانوادگي زندگي ها آن ميان

در  زنـان  كـه  بـر ايـن بـاور اسـت     نيـز  ميلز]. 467، ص8[شد  خواهد ضعيف اجتماعي  استواري
 موقعيـت  و سرپرسـتي  نظـارت  مراتـب  سلسله در و كمتر اند نظارت تحت بيشتر مردان با مقايسه
 فعاليـت  و اشـخاص  اطالعـات، موضـوعات   دهد تـا بـا   ندرت رخ مي و به آورند مي دست به بااليي
 شـان  شـغلي  وضـعيت  در و ناگهـاني  ساز سرنوشت تحوالت وقوع يا توقع اي داشته پيچيده ذهني
  ].170ـ169، ص2[باشند  داشته
و  دارنـد  توافـق  شـده  اي كليشـه  گـروه  يـك  مشخصـات  دربـارة  افـراد  1ميشـل  آندره نظر از
 اين براساس .كنند مي ايجاد مردان و زنان هاي گروه بين را پنهان اي مقايسه فرهنگي هاي كليشه
 بارون نيز]. 47، ص23[ برخوردارند كمتري مزاياي و از شوند مي نگريسته اي كليشه زنان نظريه،

 هـاي  ادراك گرفتنـد،  شكل وقتي كه معنا اين به داند؛ استنباطي مي هاي را زندان قالبي تصورات
  ].65ص ،3[دهند  مي قرار تأثير تحت را افراد

 و اند نشده تعريف و صراحت بادقت چنان آن ها نقش معتقدند 3كروزيه و ميشل 2بودون ريمون
هـا   ها جنبة مكانيكي ندارند و انسان يعني، نقش]. 111، ص23[برخوردارند  تغييرپذيري دامنة از
 پذيرش كه ها نيز بر اين باورند فمنيست .ها مؤثرند مثابة كارگزار اجتماعي در جهت تغيير نقش به

 ايـن  .شـود  مي منتقل كودكان به پذيري جامعه طريق از زنانگي هاي و ويژگي جنسيتي هاي نقش
  ].76، ص21[شود  مي زنان هاي توانايي رشد عدم و موجب شروع تولد بدو از فرايند

 بلكـه  كند، نمي كفايت بودن مرد يا زن شدن براي زاده مرد يا زن كه است معتقد 4گارفينكل
 و يـاد بگيرنـد   را مردانـه  و زنانه معمول رفتارهاي همة بايد مرد يا زن عنوان به شدن معرفي براي

 هـاي  جنبـه  نمايـانگر  مختلـف  هـاي  ارزش]. 377، ص8[دهنـد   نشـان  خودشان از را آن هر روز
 كـه  اي ويـژه  فرهنگ از شدت به نهند، مي ارج افراد آنچه .است انساني فرهنگ در تنوعات اساسي

 اسـت  نيز مدعي 5باره، گافمن دراين]. 788ـ787، ص10[پذيرند  مي تأثير كنند مي زندگي آن در
 مـردان  تعامالت، اين در. شود مي ساخته تعامل جريان در بلكه نيست، طبيعي اي پديده جنسيت
  اسـت  كـرده  مشـخص  قبـل  از را هـا  آن رفتـار  چگـونگي  كـه  انـد  هـايي  كليشـه  تابع خود و زنان

  ].79ـ78، ص22[
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و  سـبك  و كارهـاي  مردهـا  بـه  تاريخ طول در و مهم سنگين كارهاي معموالً 1بورديو نظر به
 و مردهـا  بـراي  عمـومي  هاي مكان معموالً است معتقد وي .است شده واگذار ها زن به اهميت كم

 مطـرح  را نيـز  دو جـنس  رفتار در دوگانه هاي تقابل بورديو .يابد مي اختصاص ها زن به خصوصي
 مـرد  .كنـد  مـي  اخالقـي  را ها آن بخشد و شرافت مي نظم و زن مرد به مربوط امور به كه كند مي

  ].165، ص23[نمايد  مي متابعت زن اما كند، مي مقابله
كـه در گذشـته خـانواده واحـدي      با استفاده از مفهوم بازانديشي معتقد است درحالي 2گيدنز

به داليل اقتصادي و گاهي داليـل   اقتصادي بود و پيوندها در زندگي خانوادگي بيشتر از هر چيز
اكنـون تـا حـد زيـادي از بـين رفتـه و در        گرفت، چنين چيزي هم استراتژيك سياسي شكل مي

شدن  شود، چون تغييراتي كه با جهاني تر مي ها و جوامع سنتي نيز هر روز كمتر و ضعيف فرهنگ
]. 43ـ42، ص24؛ 175ـ174، ص23[گذارند  بيش بر همة نقاط جهان تأثير مي و ند كما در ارتباط

 نظـر  بـه  .اسـت  شـكل  و تغييـر  بازبيني خانواده در حال سنتي الگوهاي معتقد است برخي گيدنز
 اسـت؛  جريـان  در تـر  خواهانه مساوات روابط سمت به حركتي از خانوارها بسياري در كه رسد مي
  .استباقي مانده  زنان بر دوش همچنان داري خانه كارهاي اكثر مسئوليت بار چند هر

 تمـايزات  كنـد و بـر   مـي  تعريـف  و زيبـا  ناتوان، شكننده، احساساتي، ظريـف  را زنان 3كيمل
 را و بازتوليـد آن   دانـد  مي اجتماعي اي مقوله را زنانگي وي. كند مي تأكيد فرهنگ ساختة جنسي

 ايـن  در را جامعـه  و افـراد  و دوسـتان  خانواده، رسانه و نقش شمرد مي بر پذيري جامعه نتيجة در
  ].127، ص9[داند  مي مؤثر زمينه

هـا   خصوص زنانگي معتقد است كه همة انواع زنانگي وي در. هم ديدگاهي مشابه دارد 4كانل
زنـانگي  «هاي زنانگي  يكي از شكل. گيرند هاي فرودست مردانگي هژمونيك شكل مي در موقعيت

ع و اميـال مـردان   اين زنانگي تـابع منـاف  . است كه مكمل مهم مردانگي هژمونيك است 5»مؤكد
در ميان زنان جـوان،  . است» سوزي و پرستاري و همدلي برداري، دل فرمان«است و مشخصة آن 

تر حاكي از مـادري   خورده شود و در ميان زنان سال اين نوع زنانگي به پذيرايي جنسي مربوط مي
هـاي   هـا، تبليغـات و روش   او معتقد است كه تصـويرهاي زنـانگي مؤكـد هنـوز در رسـانه     . است

هاي فرودستي وجود دارند كه از نسخة زنـانگي مؤكـد    باالخره، زنانگي. بازاريابي بسيار رواج دارد
هـاي فرودسـت در برابـر عـرف و      حدوحصـر بـه پاسـداري از زنـانگي     پيچند، اما توجه بـي  سرمي

زنـاني كـه   . ماننـد  يابند و مسكوت مي كنند، مجالي براي سخن نمي قراردادهاي رايج مقاومت مي
هـا،   نـد از فمنيسـت  ا اند، عبارت اي براي خود پرورانده هاي غيرفرودستانه ها و سبك زندگي هويت

هـاي ايـن    اما تجربه. ها، جادوگرها، روسپيان و كارگران يدي ها، قابله گرا، پيردختر جنس زنان هم
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 در جـاي ]. 176ـ175، ص17[است » از چشم تاريخ پنهان«تا حد زيادي  1پيشه زنانگي مقاومت
 سـازگار يـا   هـاي  زنـانگي « كانـل  عقيـدة  بـه . دهـد  گانه از زنانگي ارائه مي شناسي سه ديگر، گونه

و  داشـته  مطابقت زنان برداري فرمان و مردان سلطة با كه هستند هايي زنانگي سنتي يا هنجاري
 انطبـاق  رفتـار،  تـرين  مهـم  هـا،  زنـانگي  از نوع اين در .كنند مي ارضا را مردان و منافع ها خواسته

 از اي شـده  و حساب پيچيده مخلوط تركيبي هاي زنانگي«در خوانش دوم، ]. 188، ص26[» است
 مقـاوم  هـاي  زنـانگي « وي، عقيـدة  و سرانجام در گونة سـوم، بـه  » ندا و همكاري انطباق، مقاومت

. ندارنـد  خـواني  هـم  آن با يا كنند مي مقاومت مرد سلطة برابر در يا كه هستند زنانگي از اشكالي
، 26[» سـازد  مـي  مسـتقل  يـا  جسـور  هـايي  انسـان  را زنـان  كه هستند هايي ويژگي شامل ها آن
 گـوي و گفـت  طريق از را سازگار زنانگي زنان چگونه كه دهد مي نشان جنيفر كوتز نيز]. 188ص

 را بـودن  خوب سازگارانة خصوصيات زنان از بسياري كه درحالي كشند؛ مي چالش به صحنه پشت
 رفتار به را خود تمايل زنان صحنه، پشت گويو گفت در. كنند مي اجرا صحنه روي يا عاممأل  در
 فـاش  تـر  جسورانه و تر جويانه لذت شيوة به دهند مي انجام مأل عام در آنچه با متفاوت اي شيوه به
  ].77، ص27[كنند  مي

و  فرودسـت  بـه  اش شـناختي  زبـان  بحـث  نيز در شناس معروف، و زبان فيلسوف ،2دريدا ژاك
/ هستي زبان، در موجود دوتايي هاي تقابل كه كند مي بيان و دارد خاصي توجه »ديگري« مفهوم
 بـه  و هـا  قطب از يكي برتري تأكيد با زن/ مرد و جنون/ خرد ، برده/ ارباب شيطان،/ خدا نيستي،
 بنيـاد  بر كه است اي انديشه هاي نظام از مشكل او، باور به .يابد مي معنا ديگر قطب راندن  حاشيه
 ناهنجـاري  و كژي نوعي مرد مقابل در زن ها، تقابل اين در. است استوار اولي اصل و مطلق يقين

  ].26، ص1[شود  مي محسوب است، مرد كه الگويش، از
. نگـرد  ، در مقام يكي از متفكران پساساختارگرا، از زاوية ديگري به حوزة جنسـيت مـي  3دلوز

بـراي تشـريح    7و درخـت يـا ريشـه    6از دو اسـتعارة ريـزوم   5هزار فالتدر كتاب  4دلوز و گاتاري
 ،زنـان . شدن نهفته است دلوز در مفهوم زن ةمركزي فلسف ةهست. مردانگي و زنانگي بهره جستند

همـواره سـعي در   ، رو ايـن  از ؛گفتمان مسلط مردانه قرار دارنـد  ةدر حاشيه و ميان ،ها مانند ريزوم
و آن را از انحصار يك جـنس   شدن جنسيت را از بند مردانگي رها  زن .گريز از مركزيت آن دارند

را مردانگي تمايـل دارد  زي ،نداريم» شدن مرد« .است» بودن مرد«شدن برخالف  زن. كند خارج مي
حال آنكـه زنـانگي   ، مردانگي يعني يك نحوه از بودن. مشخص درآورد اي چيز را تحت قاعده همه
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. شـدن تكثرگراسـت   ولـي زن  ،گـرا  بـودن وحـدت   مـرد . 1از بـودن هاي مختلف و گريز  يعني شدن
مراتبـي، سـيال و    اي نـاهمگون، غيرسلسـله   شـود و شـبكه   هـا مـي   سبب زايش ريزوم» شدن زن«
بنـابراين، برمبنـاي مالحظـات نظـري     ]. 78 ، ص23[ كنـد  حال مرتبط و سازگار ايجاد مي عين در

هـاي متعـددي    هـا و گفتمـان   اسـت و روايـت  زنانگي امري ثابت نيست، بلكه برساختة اجتماعي 
  .دربارة آن وجود دارد

  تحقيق روش
 دانشـگاه  دانشـجوي  دختـران  بـين  يافتـه  سـاخت  نيمه هاي مصاحبه از كيفي صورت به مقاله اين

. بـــهره گرفتـه اسـت    بودند، ساكن دانشجويي خوابگاه در كه ارشد، كارشناسي  مقطع در گيالن
 مطالعه شـدند و  هدفمند گيري نمونه روش ه دختران دانشجو بهنفر بود ك 30حجم نمونه حدود 

معيار انتخاب دانشـجويان مزبـور، فهـم دختـران      .يافت پايان نظري اشباع حصول تا گيري نمونه
در اين . گران خوابگاهي در سيستم دانشگاهي در عرصة زنانگي بود مثابة كنش دانشجوي ارشد به

همچنـين،  . درگيـر بودنـد   شـده  كرد كه با موضـوع بررسـي  شيوه، محقق با افرادي تماس برقرار 
 حـداكثر  و دقيقـه  14 حداقل نفر هر براي مصاحبه زمان. شناختي مناسب و نسبتاً كافي داشتند

 مـرور  مرتبـه  چنـدين  شـدن،  مكتوب از پس شده، ضبط هاي مصاحبه .انجاميد طول به دقيقه 37
 مبناي بر شوندگان، مصاحبه آراي در ضمني و صريح هاي داللت ،2مضموني شيوة تحليل به و شد
هـا   هـا از داده  در تحليل تماتيـك يـا مضـموني، تـم    . شد استخراج موردنظر، محورهاي از يك هر

هـا بـه    زمـاني كـه الگـويي از داده   . هاست دنبال الگويابي در داده گيرند و محقق به  سرچشمه مي
بنـدي و كدگـذاري    نحـوة طبقـه   .دست آمد، بايد حمايت تمي يا موضوعي از آن صـورت گيـرد  

معنا كه ابتدا در هر مصـاحبه عبـارات،    بدين . اي از طريق استقراي تحليلي بود هاي مصاحبه داده
آل بـود و   توضيحات و جمالتي كه حاكي از فهم دختـران دانشـجو از يـك دختـر خـوب و ايـده      

عنـايي مشـترك و   هـاي م  سپس، براساس مقوله. همچنين داليل تغييرات زنانگي استخراج شدند
. بندي شدند و در هريك از مقـوالت قـرار گرفتنـد    اساس وجوه مشترك عبارات گروه سرانجام بر

 از تحقيــق  اعتــماد  قابليت درخصوص. هاي مرتبط، اصلي و فرعي شناسايي شدند نهايت، تم در
 شد گرفته كمك مشابه تحقيقات و فردي هاي مصاحبه مشاهده، روش نظير چنـدگانه هاي روش

 بنـدي  مقوله .شد بندي مقوله شدن  مكتوب از پس مصاحبه متن نيز اطمينان قابليت خصوص در و
  .انجام پذيرفت استادان نيز زير نظر ها داده

                                                        
1. being 
2. systematic thematic analysis 
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  هاي تحقيق يافته
  زنانگي شناسي سنخ

زنـانگي قطبـي و تقـابلي    . هاي تحقيق، زنانگي امري ثابت نيست، بلكه فرايندي پوياست برمبناي يافته
  .دهد امري پيوستاري است كه از زنانگي سازگار تا زنانگي تركيبي و مقاوم را تشكيل مينيست، 

  سازشي زنانگي) الف
 دسـته  اين. هاي زنانگي مبتني است ها و كليشه ها، نقش زنانگي سنتي يا سازگار بر مبناي ارزش

 از شـده  تعيـيــن  هنجارهاي از بازتابي زنانگي معيارهاي از عقايدشان و تصور دانشجو دختران از
. هاي اين سنخ از دختران دانشجو متناسب با ساختار اجتمـاعي اسـت   ارزش. است جامعـه سوي

چند ساختار و عامليت درهم تنيـده اسـت، گروهـي كنششـان را هماهنـگ بـا        زعم گيدنز، هر به
 يـا  سازشــي  رويــكرد  در تــوان  مـي  هـا را  كـه آن ] 702، ص8[كنند  ساختار جامعه تنظيم مي

هـاي جمعـي نظيـر     مبناي ارزش هاي يك دختر خوب را بر ها ويژگي آن .كرد بندي دسته سنتـي
  .كنند تلقي مي... مهرباني، دلسوزي، سنگيني، وقار، صداقت، نجابت، محجبه و

  :كند ساله بر بعد پوشش و اخالق زنانگي تأكيد مي 25فاطمه دانشجوي 
  .دربياره بازي سبك نبايد. باشه بدحجاب نبايد ]يه زن[

  :پردازد ساله بر وجه بدني و شخصيتي زنانگي مي 25نرگس دانشجوي 
  .در ارتباطاتش مغرور و سنگين رفتار كنه. مهربان، زيبا و آراسته باشه

  :است معتقد آل ايده زن در تعريف ساله 26مليكا دانشجوي 
 رفتارش و براي باشه زندگي اهل باشه، داشته وقار و نجابت كه است زني آل ايده زن

  .شه قايل و حدودي حد
  :كند ساله نيز اخالق و پوشش زنانگي را مهم تلقي مي 28فرشته دانشجوي 

  .پوشش و حجاب مناسب و كافي داشته باشه. تميز و منظم باشه. صداقت داشته باشه
  :هاي زنانگي منطبق با امر ديني باور دارد ساله به ارزش 29مونا دانشجوي 
 و رفتارهـاي  بـازي  هـا، سـبك   آدم ظـاهر  كـه  اسـت  سويي به حركت حال در جامعه

 اسـالم  امـا . ان و سـرزنده  شـاد  دختـران  ايـن  گـن  مـي  .مالكه دختران براي گرايانه عشوه
 نگه رو و تعادل كنن رعايت رو و حريمي حد كه كرده ايجاد زن رو براي هايي محدوديت

  .دوست دارم رو شكل اين من .دارن
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  :داند هاي زنانگي سنتي را به نفع آنان مي رعايت خصلتساله  26ساناز دانشجوي 
 حـرف  بلند صداي با نبايد نباشن، منزل از خارج وقت دير تا كه شه مي گفته زنان به
 هـا  ايـن  البته كه بيان كوتاه و زود باشن منعطف بايد مشترك زندگي در .بخندن يا بزنن
  .هاست خانم خود نفع به همه
زعـم وي،   بـه . خصـوص زنـانگي سـنتي اسـت     كنندة عقايد ايگلي در تداعيهاي مزبور  ويژگي

و  همسـر  خود، ظاهر به مندي عالقه بودن، خوب مانند است هايي ويژگي شامل سنتي هاي  زنانگي
و  همـدل  و بامحبت، مهربان گرا، زيبايي گرا، رابطه بانزاكت، و اجتماعي، عاطفي بودن، خوب مادر

هـاي زنـانگي    ارزش]. 73، ص28[ديگـران   براي خود كردن وقف ودن وب و باانصاف  مفيد دلسوز،
اند و از خصلت فرامـادي و   ها هستند كه از عناصر مختلفي تشكيل شده اي از ارزش مزبور، خوشه

  .جمعي برخوردارند
. جـو كـرد  و هـاي جنسـيتي جسـت    تـوان در نقـش   هاي زنانگي سنتي را مـي  برخي از ويژگي

ها و شرايط اجتمـاعي   تغيير ارزش. ها و شرايط اجتماعي است ارزش هاي اجتماعي تابعي از نقش
هاي سنتي  بنابراين، دانشجوياني كه بر ارزش. هاي جنسيتي نيز تغيير كنند شود نقش موجب مي
هـاي   برخـي ويژگـي  . ها در جهت حفظ زنانگي متعارف است ورزند، سياست زنانگي آن تأكيد مي
 از بسـياري . داننـد  كار جنسيتي مي جنسيتي و رعايت تقسيم  هاي نقش دادن آل را انجام زن ايده
 قبيـل  از خانـه  بـه  مربـوط  كارهـاي  دادن انجـام  در را خـود  زنـانگي  هاي  تجربه دانشجو، دختران
 باورهـاي  همـان  غلبـة  دهنـدة  نشـان  كـه  اند دانسته آن و مانند ظروف و شستن ، نظافت آشپزي

ــراردادي ــت ق ــه اس ــه در ك ــانواده خان ــراندخ از و خ ــار ت ــي انتظ ــاي رود م ــين كاره  و از مع
  .دهند و انجام بگيرند فرا را اي شده تعيين پيش

  :ساله 27سيما دانشجوي 
 مرحلـة  و در شـوهرش  براي خوبي همسر بعد باشه، والدينش براي خوبي دختر اول

  .فرزندش براي خوب مادر بعد
  :ساله 26هاجر دانشجوي 
 تـونن  مي مردان از بهتر زنان كه ها بچه از نگهداري و منزل كردن كردن، تميز آشپزي

  .بدن انجام
  :ساله 26عاطفه دانشجوي 

 در. دن مـي  انجـام  و بهتـر  تـر  دقيق زنان را و تميزكاري نظافت مانند كارها از بعضي
 در كه هستن هم مرداني اگرچه .است گونه اين هم و خياطي آشپزي مثل كارهايي مورد
  .اند زنانه كارهايي معموالً ها اين اما كنن، مي عمل تر موفق كارها اين

كننـدة ديـدگاه    هاي مادري از سوي دخترانِ دانشجو با اندك تسـامحي تـداعي   اهميت نقش
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و بـه تفـاوت زن و    ددان تفاوت را امتياز مي و ندك هاي زنانه دفاع مي ويژگي وي از. گيليگان است
مسئوليتشان در قبال ديگـران مـرتبط   از نظر گيليگان درك زنان از اخالقيات با . است مرد قائل

ايـن  ]. 287، ص21[كننـد   است، حال آنكه درك مردان عمدتاً به توازن حقوقي ربـط پيـدا مـي   
خـالف   آل آن است كه نبايد كاري بر گرا هستند و زن ايده سنخ از دختران دانشجو بيشتر خانواده

  .زن در عرصة عمومي هستندشئونات و اخالق خانوادگي انجام بدهد و نيز بيشتر مخالف حضور 
بـين  . كنـد  هاي جنسيتي نيز بخش ديگري از زنانگي سنتي يا سازگار را بازنمايي مـي  كليشه

هـاي   براسـاس كليشـه  . هـاي جنسـيتي ارتبـاط وجـود دارد     ها و نگرش نسـبت بـه كليشـه    نقش
و  هاي خاص، رفتار خاص و حاالت رواني خـاص دارنـد   جنسيتي، زنان و مردان در جامعه ويژگي

. انـد  نهايت قابليت انجام وظايف و كارهايي را دارند كه به صورت معمول بـا يكـديگر متفـاوت    در
كنند كه اكثر افراد در گـروه ظـاهراً چگونـه     ها توصيف مي اند؛ يعني آن ها توصيفي برخي كليشه

نـه  گويند كه افراد يـك گـروه خـاص چگو    ها مي اند؛ آن ها تجويزي كنند و برخي كليشه رفتار مي
  ].121، ص20[بايد رفتار كنند 

ها و  كند كه با ارزش هاي جنسيتي منطبق مي واره ساله نيز زنان را با طرح 30ليال دانشجوي 
  :هاي زنانگي پيوند دارد نگرش

  .لطافت، زيبايي، صبر، مظلوميت يعني زن
هـاي اخالقـي منفـي از قبيــل     فرشـته، دانشـجوي ارشـد شـيمي، زنـان را براســاس ويژگـي      

  :بازنمايي كرده است بودن ، حسادت و غيرمنطقيبودن ، زودرنجبودن ساتياحسا
 منطقـي  مـردان  ولـي  پـذيرترن،  آسـيب  كار محيط و در رنجن و زود احساساتي زنان
 به مسئوليتي و اگر نا صادق مردان كه حالي در. ذارن مي و كم دارن حسادت زنان .هستن

  .دن مي انجام رو اون بهتر مردان شه، سپرده هردو مرد و زن
عاطفه، دانشجوي ارشد مديريت، بر وجه نمادين زنانگي تأكيد دارد كـه اسـتعاره از كـاركرد    

  :ها بيشتر با خصايصي از قبيل پوشش، طال و جواهرات همراه است اين ويژگي. هويتي زنانگي است
  .جواهرات از داشتن، استفاده حجاب
انـد و   جنسيتي خويش هويت بازتوليد دنبال به دختران سازشي رويكرد در ها، بر مبناي يافته

 در شـوندگان  مصـاحبه . اند داشته تأكيد حوزة خصوصي هاي و نقش جسماني هاي ويژگي به اغلب
 نگرتر تر، كل روراست مردان اند كه جنس بر اين عقيده دو بين هاي رفتاري تفاوت كيفيت به پاسخ

اين سنخ از دختران بـر   .ترند و منعطف تر بعدي چندنگرتر،  جزئي زنان مقابل در و و قدرتمندترند
جسـماني،    هاي ويژگي به ها تفاوت و اين دارد وجود هايي تفاوت و مردان زنان اين باورند كه بين

 الزم را ها تفاوت اين وجود دختران از گروه اين. شوند مي مربوط ها و فرهنگي آن رواني، اجتماعي 
  .باشند هم مكمل توانند مي و مرد زن كه است صورت اين در فقط زيرا دانند، مي
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  تلفيقي زنانگي) ب
هـا از   آن. هاي زنانه دارنـد  خصوص نقش اين سنخ از دختران، ديدگاه متفاوت و گاه متعارضي در

داري تأكيد دارند و از سـوي ديگـر بـر اسـتقالل، تحصـيل و كـار        سو به نقش مادري و خانه يك
  .وان در گونة تركيبي قرار دادت ها را مي آن. اشتياق دارند

  :گويد مي وي. است دختران اين زمرة در ساله 29هدي دانشجوي 
 هـم  و كـار  تحصـيل  در بعد و كنه ايفا خوب رو همسري و مادري نقش بايد اول زن
  .باشه و پيشرو موفق

  :ساله 30ناهيد دانشجوي 
 هـم  مـالي   و استقالل وقت نيمه شغل يه باشه، داري خانه و مادرِ خوب بر اينكه عالوه

  .باشه داشته
  :كه داند مي زني را آل ايده  زن ساله نيز 27بيتا دانشجوي 
و  يــح  برسـه، تفـر   خـودش  ظـاهر  بـه . باشه و در اون موفق داشته رو بيرونش شغل
باشه كه خانواده  هم ش خانوادگي زندگي به حواسـش ولي باشه، داشته رو ش سرگـرمي
  .در اولويته

  :ساله 25الهه دانشجوي 
 و كارهـاي  در منـزل  مـديريت  و كردن ايجاد آرامش مثل مسائل سري يك در ها زن
 رو مسـائل  ايـن  اول كـه  زنيـه  آل ايـده  زن . تـرن  داري قوي هنري و نظافت و خانه ظريف
 باشـه  هم منزل از خارج كار دنبال به شد، جمع اون از بابت خيالش كه بعد و كنه دنبال

  .كنه كسب هم اجتماعي استقالل اون دنبال به و مالي استقالل بتونه كه
تـرين   ترنر مرحلة آستانگي را مهـم . اين سنخ از زنان در مرحلة برزخي يا آستانگي قرار دارند

داند، زيرا افراد در اين مرحله دستخوش تغيير مثبت بـه منظـور عبـور از بحـران      بخش آيين مي
آينـد تـا پـس از     مي تاهي به حالت تعليق درساختارها، هنجارها و عقايد براي مدت كو. شوند مي

در طـول دورة زودگـذر آسـتانگي، نظـام     . سازوكارهايي به تراز وجودي باالتري ارتقا پيدا كننـد 
انـد   در آن واحد هم اينجا هستند هم آنجا، هم زنده گران عامالن و كنش. ريزد هم مي  دوگاني به

  ].1، ص13[هم مرده، هم مذكرند هم مؤنث 

  مقاوم يزنانگ) ج
 گـري  كـنش  منزلـة  بـه  اجتمـاعي  هـاي   كليشه از فارغ را آل زن ايده دانشجو دختران از سنخ اين

  گونـة  در توان مي را آنان. دارد و مالي فكري و استقالل  گيري تصميم كه قدرت دانند مستقل مي
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و بـه   هـاي مـدرن بـاور دارنـد     ها دختراني هستند كه به ارزش اين. كرد بندي دسته خوان مخالف
  .ندا هاي جنسيتي قايل هاي جنسيتي و بازانديشي در كليشه تغيير در نقش

ساله عالوه بر سرماية رواني، بر سرماية فرهنگـي و اقتصـادي    29دانشجوي  باره، زهرا در اين
  :گويد كند و مي زنان تأكيد مي

 .هباشـ  داشته نفس و اعتمادبه نفس عزت. برسه خودشناسي به كه زن اينه براي ارزش
  .كنه رو مديريت ش زندگي بد، شرايط در و بتونه كنه دنبال رو و هنر و كار تحصيالت

  :هاي جنسيتي را واسازي كنند واره نيز عقيده دارد كه زنان بايد طرح ساله 27ريحانه دانشجوي 
 اينـه  دوم و اولويت بذارن احترام او به كنه رفتار جوري كه اينه زن براي اول اولويت

  .برن علم دنبال و به كنن رها و عقايد قالبي باورها از رو خودشون زنان كه
  :آگاهي زنان معتقد بود ساله نيز بر وجه سرماية مالي و خود 25پرنيان دانشجوي 
 سـوي  از رو رفتـاري  هـر  ضـعف  ايـن  خـاطر  به نخواد كه باشه داشته مالي استقالل

  .باشه داشته آگاهي خودش و حقوق حق به. بپذيره مردان
  :كند ساله بر جنبة بازانديشي زن تأكيد مي 30بهاره دانشجوي 

 زنـان  مـا  جامعـة  در چـون  .باشـه  داشته مستقل و فكر شخصيت كه آل اينه ايده  زن
 در والـدينش  نظـر  كـه  بيـنم  مـي  هنوز داره و بچه كرده ازدواج كه زني .ان وابسته خيلي
 .تأثيرگذاره ش زندگي

كند كه در آن آرايش جنبة عامليت  جسماني زن تأكيد ميساله بر بعد  30سميرا دانشجوي 
  :كند پيدا مي

 حتـي  .شـه  نمـي  قايـل  ارزش آاليـش  و بـي  ساده زنان براي كسي امروزي جامعة در
 رو بيشـتري  توجـه  كـنن  مـي  آرايـش  كه جواني دختران .داره نمي نگه آدم براي تاكسي
  .تره خوشايند هم ونخودش براي اين و ترن موفق كارهاشون در و كنن مي دريافت

 بـردن  بـاال  قبيل از اي شناسانه روان مسائل از ناشي را آرايشي لوازم  از استفاده برخي نيز البته
  :گويد ساله مي 26ساناز دانشجوي . دانند مي نفس اعتمادبه

 مثبتـي  تغييـرات  كـردن  آرايش با چون نيست، زنان مخصوص فقط و پيرايش آرايش
 خـاطر   به ممكنه برخي .آرن مي روي كار اين به افراد .شه مي ايجاد فرد و چهرة ظاهر در

  .كنن رو جبران كمبودهاشون تا آوردن روي  آرايشي لوازم  به پوستي مشكالت
هـاي مردانـه از سـوي     هاي زنانه به ارجحيت نقش ساله با واسازي نقش 28سميه دانشجوي 

  :پردازد زنان مي



  1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة سياستتوسعه و زن در   526

 و ســخت كــار رشــتة كشــاورزي در خســارات و ارزيــابي و باغــات مــزارع از بازديــد
 رو اون مـن  ولـي  بـدن،  انجـام  تونن نمي ها خانم كه كنن مي فكر فرساييه و مردان طاقت

  .بودم موفق كار اين در و دادم انجام خوبي به
گونـه   هاي زنانگي را اين ساله در سطح رفتاري، تمايل به تغيير در نقش 29شبنم دانشجوي 

  :كند تبيين مي
 انجـام  رو بهتـر  و دقيق حساس كارهاي ايمه و رشته هم آقايان از بيشتر پشتكارم من

دسـت   به براي .كنم نمي سمبل و ذارم مي وقت بيشتر آزمايشگاهي نتايج مورد در .دم مي
و  پيچيـدگي  رغـم  علـي . كنم مي رو تكرار آزمايش مرتبه يه چندين مطلوب نتايج آوردن 

  .كنم مي كار نتايجم روي روزي و شبانه شم نمي نااميد آد، مي پيش باره اين در كه مشكالتي
 و عـدم  زن از جديدي تعريف يا جنسيتي هويت بازتعريف دنبال به مقاوم رويكرد با دختران

 از خـارج  اشـتغال  شـكل  بـه  بيشتر گروه اين جنسيتي خودابرازي . اند سنتي هاي كليشه پذيرش
  .كند مي پيدا نمود آكادميك تحصيالت كردن دنبال منزل يا

  :بهاره دانشجوي ارشد مديريت
 دارم جنسـانم  هـم  بـه  نسبت خاطر اين به كه برتري و احساس اجتماع در حضورم با

  .برسم ها و چاه راه از خيلي شناخت به تونستم اينكه خاطر به
  :كند هاي زنانگي را در امور مدرن تلقي مي ساله ارزش 30سميرا دانشجوي 

  .منزل از خارج كار كردن و با تحصيالتم با
وي معتقـد اسـت هويتمـان را    . داند گيدنز چنين شناختي از خود و هويت را بازانديشانه مي

 دختـران . كنـيم  اجتماعي كـه بـازي مـي    هاي  واسطة نقش بايد بيشتر خودمان كشف كنيم نه به
 اجتمـاعي  هاي فرصت از برخورداري در هايش و تفاوت ها محدوديت در را زن مقاوم  رويكرد اغلب

  :ساله 27ريحانه دانشجوي . اند كرده تعريف
 موضـوع  و افـتم  مـي  هـايش  بـدبختي  يـاد  رسـه،  مـي  مـن  ذهن به زن واژة وقتي
 زن بـه  جسـماني  مسائل اثر بر تاريخ طول در كه هايي و ظلم جنسيتي هاي نابرابري

  .شه مي يادآوري برام شده
  :ساله 29زهرا دانشجوي 

  .شه مي ضايع هميشه و حقش مظلومه. و مهرباني عطوفت مظهر يعني زن
 زنان معتقدند و دانند مي جامعه برساخت را و مرد زن ميان هاي تفاوت دختران از دسته اين
 كـالوانس  .كنند رفتار شود مي ساخته و فرهنگ اجتماع دست به كه زنانگي نقاب از خارج قادرند

  :است معتقد باره اين در
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 حقيقـت  ايـن  رغم به برند، مي كار به كردن قضاوت براي را قالبي  تصورات اغلب افراد
  باشـد  غلـط  عمومـاً  اسـت  ممكـن  آن از حاصـل  هـاي  و قضـاوت  قالبي  تصورات خود كه
  ].11، ص25[

هـاي زنـانگيِ سـنتي بـر تغييـر در       خـواني از ارزش  ساله نيز بـا مخـالف   26راضيه دانشجوي 
  :هاي زنانه در عرصة جامعه معتقد است نقش

 باشـن،  داشـته  حيـا  كـه  شـه  مي گفته. دارن حجاب هاي محدوديت دختران معموالً
 رو و خودشـون  بمـونن  بـاقي  نخـورده  و دسـت  لطيف هميشه بپوشن دخترانه هاي لباس
 انگار .كنه رو انتخاب ها و اون برسه راه از يه مردي روز يه تا بكنن مشترك زندگي آمادة
 نقـش  بـراي  رو تنهـا  دختـران  كه هستن مسئله اين شون دنبال زندگي مدت طول تمام
 مردانـه  كـه  رفتارهـايي  از شـه  مـي  گفتـه  زنـان  بـه  .كـنن  آمـاده  شـدن  و مادر شدن زن

 و نـوع  ها بازي منزل، نوع به اومدن و سنگين، ديروقت يدي كارهاي همانند شده شناخته
  .كنن خودداري بينن مي كه هايي فيلم

ايـن  . نـد ا فمنيستي دارند و در جهت تغيير زنـانگي سـنتي  اين سنخ از زنان، بيشتر تمايالت 
  .هاي جنسيتي هستند هاي زنانگي متعارف، خواهان تغيير در نقش سازي ارزش زنان با وارونه

  داليل تغييرات زنانگي
 بـاره، دختـران   در ايـن . اند دختران دانشجو در مواجهه با تغييرات زنانگي واكنش يكساني نداشته

 تأكيـد  تغييـرات  ايـن  ايجـاد  عامل منزلة به ارتباطات گسترش بر جنسيتي  هاي كليشه به پايبند
 زنـان  طلبـي  و اسـتقالل  آزادي كـه  هـا معتقدنـد   آن .نگرش منفي دارند آن به و نسبت كنند مي

 جملـه  از را، خود سنتي هاي نقش الزامات تا اند مصمم لذا نيست، و كارآمد مفيد چندان امروزي
 انجـام  و حـدت  شدت همان با و عرف جامعه هنجارهاي با مطابق مادري،و  داري خانه هاي نقش
 هـاي  نقـش  و بـر  دهنـد  مي قرار حاشيه در را ها آن جديد هاي نقش با مواجهه در بنابراين، .دهند
 ميـان  هـاي  تفـاوت  بـا  ارتباط در دانشجويان از دسته اين نگرش .كنند مي بيشتري تأكيد سنتي
  .كرد جوو جست و فاطمه بيتا آراي در نمونه براي توان مي را امروز و گذشته در زنان

بيتا، دانشجوي ارشد الهيات، عواملي چون اشتغال زنان، تغيير در نگرش زنـان و گـرايش بـه    
  :كند طلبي را از داليل اصلي تغيير زنانگي تلقي مي استقالل

 كـه  حـالي  در. كـنن  و همسر خونه رو وقف خودشون بودن معتقد بيشتر قديمي زنان
  .دن مي نشون عالقه منزل از خارج كارهاي به بيشتر امروزي زنان

 كـه  اسـت  امروزي زنان هاي معاشرت حوزة گستردگي و طلبي استقالل همين دليل به شايد
  :فاطمه، دانشجوي ارشد تكنولوژي بذر، معتقد است. شده كمتر مشترك هاي زندگي دوام
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 كه تغييري ترين عمده. باورهاي زنانگيه ها و تغييرات زنانگي ناشي از تغيير در ارزش
 امـا  حجابـه،  بـا  من مادر .آن نمي كنار حجاب با امروزي هاي خانم اينه كه اومده وجود به

 بـه  بيشـتر  و ندارن دوست رو خونه كار امروزي هاي خانم .نداره رو دوست چادر خواهرم
 قديم .دونن نمي مهم هم رو دار شدن بچه و ازدواج .ان منزل از خارج هاي سرگرمي دنبال
  .نبود جور اين

بين نيستند و ميل بـه گفتمـان زنـانگي     شده خوش اين سنخ از دانشجويان به تغييرات ايجاد
 بـين  تـوجهي  درخـور  هـاي  تفاوت معتقدند دانشجويان از ديگر اي دسته. ها باالست سنتي در آن

 مثبـت  را هـا  تفـاوت  ايـن  و اسـت  آمـده  وجـود  به) دختران(امروز  و زنان) مادران( گذشته زنان
. نـد ا قايل اولويت جديد هاي نقش براي و خودند براي بيشتر نقشي خواستار لذا .كنند مي ارزيابي

از آنجا كه ساختار مناسبات قدرت در خانوادة ايراني با گذر از جامعة سنتي به مدرن دسـتخوش  
درآمـد خـانواده و از آن    تغيير شده است، با ورود زنان به عرصـة اشـتغال و بـا ايجـاد سـهمي از     

آوري  تر براي آنان اين مناسبات دچار تغيير شده و نقش نان تر ايجاد منابع اقتصادي مستقل مهم
  .از انحصار مردان خارج شده است

  :گويد مي باره اين در ساله 30ناهيد دانشجوي 
 نظـر  بـه  مردانـه  حتـي  كـه  مختلفـي  و مشاغل ها پست در تونن مي امروزي دختران

 دسـت  تـري  عـالي  مراتب  به ن تونسته هم تحصيالت نظر از .شن كار به مشغول سهر مي
  .پيدا كنن

 هـا  آن .داننـد  نمـي  و زيربنـايي  اساسـي  را شـده  ايجاد هاي اند كه تفاوت اي هم بوده البته عده
 گذشته همچون زنان موقعيت و كرده تغيير كه هاست مسئوليت ظاهر و شكل تنها اين معتقدند

  .است مانده باقي فشار اعمال با توأمو  بسته
شناسي، تحرك اجتماعي با تأكيد بر وجـه علمـي را    راضيه، دانشجوي سال دوم ارشد جامعه

  :كند باعث تغيير در زنانگي محسوب مي
شـده،   فـراهم  براشون و آموزشي علمي هاي موقعيت. شده بهتر امروزه زنان وضعيت

 بـه ... و زيبـايي  هـاي  كردن، عمل  آرايش ثلم هم جديدي هاي مشغولي دل مراتب به ولي
  .جديده جامعة منفي هاي جنبه اين و اومده وجود

بودن به شـرايط خـاص جامعـه و فهـم مـا از دو       بودن و مرد ها، تصور ما از زن بر مبناي يافته
كننـد جنسـيت    شناسان تأكيد مـي  به همين دليل، جامعه. جنس در هر دورة زماني بستگي دارد

شـوندگان، افـزايش سـواد، نـوع معيشـت و       با توجه به ديـدگاه مصـاحبه  . اجتماعي استاي  سازه
جمعي و افزايش قدرت زنان مناسبات قدرت در خانواده   هاي زندگي شهرنشيني، گسترش رسانه

 و شـغلي، آموزشـي   هـاي   عرصـه  بـه  ورود امكـان  گويـان  پاسـخ  از دسته اين .را تغيير داده است
 از امـروز  زنـان  بـراي  را و اجتمـاعي  فيزيكـي  متنوع هاي آزادي به بيدستيا همچنين مديريتي و
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 در و و اطالعـات  ارتباطـات  گسـترش  تـأثير  از البتـه  كـه  دانند مي شده ايجاد تغييرات ترين مهم
. كـرد  غفلـت  نبايـد  هـا  تفاوت اين ظهور در اجتماعي هاي شبكه و انواع تكنولوژي بودن دسترس

  :نويسد مي فلچر
 و گيـري  تصـميم  در خواهند مي و دارند مساوي حقوق طرف هر دو مدرن ازدواج در
 سـهم  اسـت،  متفـاوت  و جداگانـه  گاه و مشترك گاه عاليقشان، كه و اميال كردن دنبال

  ].54، ص18[باشند  داشته يكساني
هـاي اجتمـاعي    يكي از داليل تغييرات زنانگي را ناشي از آگاهي نيز ساله 28الدن دانشجوي 

  :داند آنان مي
فهميـدن   شـدن و  تـر  آگاه حقوقشون به ها و خانم شده تر رنگ كم مردساالري امروزه

  .كنن بندي اولويت رو شون زندگي معيارهاي بايد كه
  :كند ساله، علل دگرگوني زنانگي را متأثر از تغييرات مردانگي تلقي مي 25نازنين، دانشجوي 

 چيزي دنبال به امروزي زن. بود شده تعيين پيش از زنان و كارهاي در قديم، وظايف
 و زن خـانگي  ديگـه خواهـان   امروزي مردان و چون مهمه امروزي مردان براي كه ره مي

  كـار  درگيـر  رو خودشـون  مـادرانمون  مانند هم جديد نسل دختران پس نيستن، سنتي
و  كـردن  ظـاهر، آرايـش   آراسـتن  و آرايـي  خـود  بـه  دارن تمايـل  بيشتر و كنن نمي خونه
  .خوان مي مردها كه چيزي بپردازن؛ گري عشوه

  :داند اي را مسبب اصلي تغييرات زنانگي مي ساله، گسترش مصرف رسانه 28سارا دانشجوي 
كـردن،    درسـت  غـذا  در مـورد  .گيـرن  مي تصميم هم مادراشون براي دخترها امروزه

 ارتباطـات  و رسـانه  انـواع  نظـرم  بـه  .دن مـي  نظر مادراشون كردن پوشيدن، آرايش لباس
  .بودن قضيه اين مسبب يافته گسترش

هـاي اجتمـاعي را هسـتة اصـلي      الهه، دانشجوي ارشد ژنتيك، افـزايش تحصـيالت و شـبكه   
  :كند تغييرات زنانگي محسوب مي

 تري آزادانه روابط امروز دخترها داده رخ جامعه در كه تغيير و تحوالتي خاطر به
... و ها دانشگاه اجتماعي، هاي  شبكه .دارن تعامل مردها با تر راحت و كنن مي رو تجربه

  .بودن مؤثر
شبنم، دانشجوي ارشد مهندسي برق، علـل تغييـر و بـازتعريف زنـانگي را ناشـي از ارزيـابي       

كند متناسب با توقعـات   كند كه فرد سعي مي محسوب مي» يافته ديگري تعميم«جامعه و نقش 
  :و انتظارات ديگران عمل كند

 كنـه  مـي  سـعي  همراهـه، فـرد   زيبـايي  با مـالك  خوب دختر از جامعه تعريف وقتي
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 بـه  بايـد  دختـر  اينكـه  بـه  راجـع  مردم عامة ديدگاه پس .نزديك كنه اون به رو خودش
  .نشه افتادگي عقب به متهم كه شه مي مهم زن براي گن، چي مي ديگران و برسه خودش

  گيري نتيجه
است، زيرا روايـت واحـد و ثـابتي از     اجتماعي اي  برساخته زنانگي كه دهد مي نشان تحقيق نتايج

هـاي مختلـف    ها و مكـان  پذيري خويش در زمان آن وجود ندارد و زنان متناسب با فرايند جامعه
نتـايج  . هـاي متفـاوتي دارد   زنانگي دالـي اسـت كـه مـدلول    . دهند تعابير متعددي از آن ارائه مي

: انش از زنـانگي وجـود دارد  جنسيتي سه خـو   هاي اساس ارزش دهد كه بر آمده نشان مي دست به
پـذير   سازشي دختران نگرشي تابع و انعطـاف  در زنانگيِ . مقاوم سازشي، تلفيقي و زنانگيِ  زنانگيِ 
االيام مادران و سـاير زنـان بـا     اساس الگوهايي كه از قديم دهند بر اي كه ترجيح مي گونه دارند؛ به

اين دختران عمدتاً زن را به . ل كنندشان شده، عم آن رشد كرده و جزء باورهاي زندگي شخصي
تـرين مسـئوليت خـويش را در امـوري نظيـر       دانند و بـزرگ  داري محدود مي محيط خانه و خانه
كننـدة   ايـن سـنخ از زنـانگي تـداعي    . دانند داربودن مي داري، كدبانوگري و خانه همسرداري، بچه

 )سـنتي (هنجـاري   سـازگار يـا   هـاي  زعـم وي زنـانگي   بـه . سازگار يا هنجاري كانل است  زنانگيِ
و  هـا  و خواسته داشته باشد مطابقت زنان برداري فرمان و مردان سلطة با كه هستند هايي زنانگي
ها و هنجارهاي  انطباق با ارزش رفتار ترين مهم ها، زنانگي از نوع اين در .كند  ارضا را مردان منافع
 مـانع  كـه  اسـت  اعمـالي  مسـتلزم  اساسـاً  سـازگار  زنانگيِ  حفظ كند تأكيد مي وي. است موجود

  ].188، ص26[شود  مي فرهنگي گفتار به ديگر زنانگي هاي مدل دستيابي
گويان ديـدگاهي اشـتراكي از هـردو نـوع سـنخ       تلفيقي، پاسخ در خوانش دوم، يعني زنانگيِ 

يتي، جنسـ  هـاي   تلفيقي ضمن پذيرفتن كليشه دختران با رويكرد . اند سازشي و مقاوم را پذيرفته
درحقيقـت، ايـن سـنخ از زنـانگي     . اي از استقالل و آزادي براي خـود نيـز بودنـد    خواستار مرتبه

 مخلـوط  تركيبـي   هاي وي معتقد است زنانگي. تركيبي از منظر كانل نيست شباهت با زنانگيِ  بي
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  جنيفر كوتز نيـز  .ندا و همكاري انطباق، مقاومت از اي شده و حساب پيچيده
 كـه  درحـالي  كشند؛ مي چالش به صحنه پشت گويو گفت طريق از را سازگار زنانگيِ  زنان چگونه
 كننـد، در  مـي  اجرا صحنه روي يا مأل عام در را بودن خوب سازگارانة خصوصيات زنان از بسياري
 چـالش  بـه  را ايـن سـنخ از زنـانگي    صـحنه  پشـت  در نزديـك  دوستان با خودي به خود مبادالت

  ].77، ص27[كنند  مي اعتراف آميز خود خشونت صفات و داشتن بودن پرخاشگر به كشند و مي
مقاوم است كه در اين رويكرد دختران به وضعيت و جايگـاه   سومين قرائت از زنانگي، زنانگيِ 
شوندگان خواستار عامليت بيشـتر بـراي    اين سنخ از مصاحبه. فعلي زنان در جامعه اعتراض دارند

ها هستند و خودشناسي، استقالل و مـديريت را   مند به زيرپا گذاشتن كليشه القهها ع آن. اند زنان
به نظر اين دختران جايگاه زنان از سوي قدرت مردان مورد تهديـد  . دانند براي خويش الزامي مي
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هاي زنانگي سـنتي را بـه تعليـق     ها بدون درگيرشدن با ساختار قدرت ارزش آن. واقع شده است
در اين باره، مقاومت مترادف با مخالفت نيست، بلكـه بـه معنـاي چيـزي اسـت كـه        .آورند مي در

تـوان   مقـاومتي را نيـز مـي     زنـانگي  .رانـد  كند و به عقـب مـي   جريان انرژي مسلط را پراكنده مي
زعـم وي،   بـه . نامـد  كنندة آن سنخ از زنانگي دانست كـه كانـل مقـاوم يـا غيرسـنتي مـي       تداعي
 آن با يا كنند مي مقاومت مردان سلطة برابر در يا كه هستند زنانگي از الياشك مقاوم هايِ  زنانگي

 مسـتقل  يـا  جسـور  هـايي  انسـان  را زنـان  كـه  هستند هايي ويژگي شامل ها آن. ندارند خواني هم
و تحقيـر و  ) جديـد (هـاي خـودي    نمـايي ارزش  آنـان در جهـت بـزرگ   ]. 188، ص26[سازد  مي

سـمت تابوشـكني و راززدايـي     ها بـه   به عبارت ديگر، آن. ندا كردن گفتمان زنانگيِ سنتي كوچك
گيـري هـويتي منجـر     بازتعريف هويت زنانگي به شكل. دارند ايدئولوژي زنانگي متعارف گام برمي

كننـد و   شدة گذشـته اتخـاذ مـي    شود كه زنان در برابر سنن رايج و آداب و هنجارهاي تعريف مي
بـه تسـلط مردانگـي هژمونيـك و زنـانگي مؤكـد و        دهد كه ايشـان نسـبت   مقاومتي را نشان مي

همچنين، تكثر زنانگي بـين  ]. 55، ص16[كنند  هاي مختلف ارائه مي نزديكي دو جنس در حيطه
ها بر اين باورند كه مردانگـي تمايـل بـه     آن. كنندة ديدگاه دلوز و گاتاري است دانشجويان تداعي

اي  شـود و شـبكه   ها مـي  سبب زايش ريزوم» شدن زن«. دارد» شدن«و زنانگي تمايل به » بودن«
بدين معنـا كـه،    .كند حال مرتبط و سازگار ايجاد مي عين مراتبي، سيال و در ناهمگون، غيرسلسله

مند كه مردانگي هژمونيك و زنانگي مؤكد بـر آن   زنانگي با هرگونه فضاي منضبط، منظم و قاعده
  .دهد ورزد و آن را مورد ترديد و چالش قرار مي كنند، مخالفت مي تأكيد مي

 جنسـيتي مصـرف    گفتمـان  و هـا  واره عادت هستة اصلي تغيير در هاي تحقيق، يافته اساس بر
 تغييـر  و كاشـت  در اي عمـده  نقش تلويزيون، خصوص به گروهي، هاي رسانه زيرا است، اي رسانه

 زنـان  طلبي استقالل به تحصيالت، ميل افزايش اين، بر عالوه. دارند افراد رفتار و نگرش شناخت،
 قـدرت  كـاهش  و خـانواده  در قـدرت  تغييـر  و زنان عامليت در نيز فمنيستي جنبش و گسترش

هاي مردانگي منجر شده است؛ بـدين معنـا    اين عوامل به تغيير ارزش. است نبوده تأثير بي مردان
بـا توجـه بـه داليـل مزبـور، بـه نظـر        . كه تغييرات مردانگي در تغيير زنانگي نيز مؤثر بوده است

اي و تغيير در سـبك زنـدگي    رسد با افزايش تحصيالت، اشتغال زنان، گسترش مصرف رسانه مي
شـمار بيشـتري از زنـان بـا     . خانوادة ايراني دستخوش تغييراتي خواهد شدافراد، الگوهاي سنتي 
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