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گونهشناسي اكتشافي برداشت از مفهوم زنانگي
مریم رفعتجاه
الدن رهبري
تاریخ دریافت33/3/4 :

تاریخ پذیرش33/3/44 :

چكيده
زنانگي مفهومي است كه هر دو بعد جنسي و جنسيتي را شامل ميشود و متأثر
از فرهنگ قرار دارد .عضویت در گروه قومي نيز به مثابۀ یك عامل فرهنگي بر
شكلگيري زنانگي مؤثر است .در این پژوهش با استفاده از روشهاي كيفي مصاحبه،
داستان زندگي ،تحليل محتوا و شناسایي طبقههاي متعارف ،شاخصهاي زنانگي و
گونهشناسي آن بين زنان متأهل

 1-ساله در سه گروه قومي مشخص شد؛ در این

پژوهش اقوام آذري و كُردي و مازندراني و موضوعها و طبقههاي فكري متعارف
شناسایي شده است .براساس نتایج شاخصهاي زنانگي مشترک در هر سه گروه قومي
تقریباً مشابه و شامل پنج مورد نقشهاي مراقبتي ،شخصيت احساسـ محور ،رقابت
درون ـ جنسي ،نقشهاي خانگي و زیبایي ظاهري است .سنخهاي چهارگانۀ زنانگي
شناختهشده در سه گروه قومي عبارتند از :منفعل ،سنتي ،مستقل و فعال؛ این سنخشناسي
برمبناي نگرش نسبت به شاخصهاي پنجگانه صورت گرفته است .سنخ منفعل در گروه
قومي كُرد و آذري ،سنخ سنتي و مستقل در هر سه گروه قومي كرد و آذري و مازندراني
و سنخ فعال فقط در گروه قومي مازندراني دیده شده است .در حالي كه به نظر ميرسد
برداشت از زنانگي در گروه قومي مازندراني دستخوش بازتعریف از نگرش سنتي شده
است ،تمایز اساسي در برداشت گروههاي قومي آذري و كرد مشاهده نشد .طبقههاي
متعارف فكري شناسایيشده در این پژوهش شامل تفكر «ذاتگرایانه» و «تمایلهاي
مادرانه» است.
واژههای كليدی :ذاتگرایي ،زنانگي ،سنخشناسي ،گروه قومي ،مادري.
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مقدمه و بيان مسئله
زنانگي (و همچنين مردانگي) مفهومي صرفاً زیستشناختي و روانشناختي نيست؛ اگرچه این
مفهوم ابعاد زیستيـ رواني را نيز در برميگيرد .پژوهشهاي گسترده در ادبيات انسانشناسي و
جامعهشناسي جهان نشان دادهاند كه زنانگي و مردانگي مفاهيمي ذاتي نيستند بلكه در فرآیند
اجتماعيشدن و متأثر از جامعهپذیري به افراد منتقل ميشوند .مارگارت ميد از نخستين
انسانشناساني است كه زنانگي و مردانگي را به مثابۀ ویژگيهاي صرفاً زیستشناختي یا ذاتي
بشر به پرسش كشيد و نشان داد كه تصویرهاي یكسان از مردانگي و زنانگي قابليت
تعميمبخشي ندارند (كتاک: 831 ،

 .)1زنانگي دو بُعد جنسي و جنسيتي دارد .این برداشت

برخالف رویكردهاي ذاتگرایانۀ جنسي از این مفهوم است كه با اصالتبخشي به بعد جنس،
زنانگي را واقعيتي بيولوژیك دانسته و آن را با «زن بودن» یا «مادینگي» یكسان پنداشته است
(قاراخاني .)57 : 831 ،بورگاتا و مونتگمري ( ) 222ریشههاي زنانگي را بيش از آن كه به
بيولوژي مرتبط بدانند ،در ارتباط با بافت اجتماعي بازميشناسند.
در باور عمومي ،زنانگي اغلب پيرامون ویژگيهاي زیستشناختي و جسماني زن ،از جمله
باروري و مادري تعریف ميشود و چنانچه روزالدو بيان كرده است ،نقشهاي زنانه متأثر از
كاركردهاي جنسي مانند مادري ،راهبهبودن ،دوشيزگي ،روسپيگري و ...تعریف ميشوند
(روزالدو .)8 : 151 ،باور عامه در مورد زنانگي را گرت چنين به تصویر ميكشد كه «زنانگي
اهميتدادن به دیگران ،نقش خانهداري ،خانواده ،ازدواج و آرایش و پيرایش خود است ...در
زنانگي دگرجنسگرا ،زنان دلمشغول یافتن مرد و ناتوان از ادامۀ زندگي سعادتمندانه بدون او
تصویر ميشوند» (گرت .)11 : 832 ،دیدگاههاي عمومي موجود نسبت به زنانگي متأثر از
متغيرهاي زمينۀ اجتماعي است .یكي از این متغيرهاي زمينهاي گروه قومي است .تعلق قومي با
تسهيل و تقویت رواج ایدههاي مرتبط با نقشهاي جنسيتي و با تأكيد بر حفظ ارزشها و
هنجارهاي قومي و پيشگيري از پذیرش ایدههاي جدید و نوآوري ،بر نگرش افراد تأثير
ميگذارد (حسينزاده و همكاران.) 831 ،
در ایران به بررسي ارتباط نگرشهاي قومي و مفاهيم پيرامون جنسيت در این زمينه
بيتوجهي شده است .در حالي كه اهميت قوميت در اثر آن بر شكلگيري تمایلها ،باورها و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Margaret Mead
2. Borgata and Montgomery
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رفتارها به رسميت شناخته شده است .عضویت در یك گروه قومي ،بستري فراهم ميكند كه
شخصيت فردي در آن شكل ميگيرد .گروههاي قومي ،خط سيرهاي ارزشي خاصي را از بدو
تولد به جنسيتهاي مختلف نسبت ميدهند .تغيير و سرپيچي از این خطسيرها در جوامع با
ساختار سنتي ،واكنشهاي جدي از سوي اجتماع قومي درپي خواهد داشت .براساس برخي
پژوهشها دربارۀ گروههاي قومي مختلف در ایران ،ارزشها و هویت قومي متأثر از فرآیند
جهانيشدن نهتنها كاهش نيافته بلكه پررنگتر نيز شده است (جالئيپور و قنبري 833 ،؛
احمديپور و همكاران .) 81 ،برخي پژوهشها نيز از تغيير و تضعيف برخي آداب و رسوم از
جمله آداب خویشاوندي حكایت دارند (محمدپور و همكاران.) 833 ،
شناخت نگرشهاي قومي نسبت به مفهوم زنانگي ممكن است در تبيين برخي تفاوتها در
رفتارهاي جنسيتي در گروههاي گوناگون قومي به ما كمك كند؛ تفاوت در آمار باروري ،طالق،
اشتغال زنان ،خشونتهاي خانوادگي ،سطح سواد زنان ،شيوۀ جامعهپذیري دختران و
تبعيضهاي جنسيتي همه به نوعي متأثر از نگرش اجتماع به مفهوم زنانگي (و مردانگي) قرار
دارند.
هدف این پژوهش ،شناسایي تعریف و مقایسۀ برداشت از مفهوم «زنانگي» در اقوام آذري،
كُرد و مازندراني است .پرسشهاي اصلي پژوهش عبارتند از:


چگونه مفهوم «زنانگي» در اقوام آذري ،كُرد و مازندراني تعریف شده است و ویژگيهاي
اصلي آن چيست؟



چه گونههایي از «زنانگي» در گروههاي قومي آذري ،كُرد و مازندراني شناسایي ميشود؟



آیا تفاوتهاي عمدهاي در نگرشهاي اقوام سهگانه (آذري ،كُرد و مازندراني) نسبت به
مفهوم «زنانگي» وجود دارد؟

پيشينۀ پژوهش
پژوهشهای داخلي :باید توجه داشت كه در زمينۀ موضوع این پژوهش ،بررسي مستقيم دربارۀ
مفهوم زنانگي در گروههاي قومي وجود ندارد .ادبيات پژوهشي در زمينۀ ارتباط بين جنسيت یا
نقشهاي خانوادگي زنانه و گروه قومي نيز معدود است .با وجود این برخي محققان به رابطۀ
ميان متغيرهایي از قبيل ميزان باروري ،خشونت عليه زنان و اشكال خویشاوندي پرداختهاند كه با
موضوع این پژوهش ارتباط نزدیك دارد؛ زیرا رفتارهاي باروري ،نظامهاي باوري و اشكال
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تعریفشده و هنجاريشدۀ ازدواج و خویشاوندي با نقشهاي زنان ارتباط تنگاتنگي دارد .براي
نمونه ميتوان به پژوهشهاي زیر اشاره كرد:
برمبناي پژوهش صادقي (  ،) 83زنان در گروههاي قومي مختلف نگرشي متفاوت نسبت به
شمار آرماني فرزندان ،ازدواج و برابري جنسيتي دارند .كاظميپور ( ) 838به الگوهاي سني
ازدواج و ارتباط آن با قوميت اشاره ميكند .او نشان ميدهد كه در سال  83در ایران ،كمترین
سن ازدواج متعلق به قوم بلوچ (با ميانگين  203در زنان و  801در مردان) است .بين اقوام
آذري و كُرد و مازندراني ،قوم آذري كمترین ميانگين سني (براي زنان 0

و براي مردان ) 708

را دارد و پس از آن ،قوم كُرد (براي زنان  8و براي مردان  ) 705و مازندراني (براي زنان 10
و براي مردان  ) 703است .این پژوهش نشان ميدهد كه باورهاي قوميتيـ جنسيتي در ارتباط با
هنجارهاي نقشپذیري زنان و مردان وجود دارد .طالب و گودرزي ( ) 838در پژوهشي با
عنوان «قوميت و جنسيت :مطالعهاي در گروههاي قومي سيستانوبلوچستان» وضعيت زنان و
مردان در اقوام سيستانوبلوچستان را مقایسه ميكند و نشان ميدهند كه زنان بهرۀ كمتري از
آموزش ميبرند و  71درصد گروه قومي بلوچ (زنان و مردان) نقشهاي سنتي خانگي را براي
زنان مناسب ميدانند و با اشتغال زنان مخالف هستند .عباسي و صادقي ( ) 838با بررسي چهار
استان كشور این مسئله را بيان كردند كه نگرش و رفتارهاي باروري در گروههاي قومي مختلف
در ایران متفاوت است .طوري كه زنان قوم بلوچ بيشترین ميزان باروري را ميان اقوام دارند و
پس از این گروه ،قوم كُرد ،فارس ،آذري و گيلك قرار دارند .باروري باال ،نقشهاي مراقبتي زنان
را در چارچوب خانه و خانواده تثبيت ميكند .الگوهاي باروري و رفتارهاي بازتوليدي یكي از
نمودهاي تعریف هنجارمند از مفهوم زنانگي در اقوام مختلف است.
عباسي و صادقي ( ) 831همچنين در پژوهشي دیگر ،نشان دادند كه در نظام خویشاوندي و
ازدواجهاي گروه قومي كُرد معموالً هنجارهاي سنتي حاكم است .حضور هنجارهاي سنتي سبب
ميشود كه نقشهاي جنسيتي نيز براساس معيارهاي سنتي از پيش موجود تعریف شود .عباسي
و صادقي ( ) 837با بررسي تفاوتهاي باروري در اقوام مختلف دریافتند كه قوم كُرد باروري
باال دارد طوريكه  12درصد كُردها سه یا بيشتر فرزند دارند .قوم آذري باروري متوسط دارند
طوريكه  78درصد آنها سه یا بيشتر فرزند دارند و اقوام مازندراني باروري پایينتري دارند15 ،
درصد آنان سه یا بيشتر فرزند دارند .عباسي و ترابي ( ) 837در پژوهشي با عنوان «تفاوتهاي
بيننسلي ازدواج خویشاوندي در ایران» ارتباط متغير گروههاي قومي را با ازدواج خویشاوندي
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بررسي كردند؛ براساس این پژوهش ،در قوم كُرد نگرش مثبت نسبت به ازدواجهاي
خویشاوندي به شكل معناداري بيش از قوم فارس است و در گروههاي قومي آذري و
مازندراني ،نگرش منفي نسبت به ازدواجهاي خویشاوندي بيشتر است .با توجه به ارتباط ازدواج
خویشاوندي با ارزشهاي سنتي در اجتماع ،انتظار ميرود كه شاخصهاي جنسيتي دیگر نيز در
قوم كُرد سنتيتر از قومهاي آذري و مازندراني باشد .خمسه ( ) 831مقایسۀ طرحوارهاي
جنسيتي بين دختران و پسران دانشجو در دو قوم كُرد و فارس انجام داده است .براساس
یافتههاي او تفاوت معناداري ميان طرحوارههاي جنسيتي دو گروه قومي وجود ندارد .قاراخاني
( ) 831در پژوهش خود با عنوان «دختران جوان و ارزشهاي زنانگي» به بررسي كيفي مفهوم
زنانگي پرداخته است .در همين زمينه ،ذكایي و قاراخاني ( ) 831نيز در پژوهشي با عنوان
«دختران جوان و تجربۀ زنانگي» دربارۀ مفهوم زنانگي از دیدگاه دختران جوان كنكاش كرده
است؛ برمبناي این پژوهش ،دختران جوان «زیبایي»« ،نرمخویي» و نقشهاي «مادري»« ،وفاداري»
و «فداكاري» را نقشهایي زنانه ميدانند.
محمدپور و همكاران ( ) 833در پژوهشي بر ایالت منگور و گورک در مهاباد ،به تغييرات
در نظام خویشاوندي و تضعيف تدریجي سنتهاي قومي و ایلي اشاره كردهاند و معتقدند كه
خانواده در این ایالت در حال گذار نسبي از سنتهاي قومي مانند مردساالري و ازدواجهاي
تنظيمشده و اجباري است .شاهآبادي و اميني ( ) 831به ارتباط بين خشونت عليه زنان و گروه
قومي در اقوام آذري ،كُرد و فارس توجه كرده و نشان دادهاند كه بيشترین خشونت عليه زنان در
قوم آذري مشاهده ميشود و این یافته در صورت آذري بودن زن یا مرد مشابه است .رجبلو و
همكاران ( ) 831نشان دادهاند كه كليشههاي جنسيتي در قوم كُرد قدرت و تأثير بيشتري بر
تصميمگيريهاي اعضاي گروه قومي دارد تا كليشههاي جنسيتي در قوم آذري .ذكایي و
همكاران ( ) 812با رویكردي كيفي ،به سنخشناسي برداشت از مردانگي در ميان اقوام استان
گيالن پرداختهاند .در این پژوهش گروههاي قومي تالش ،آذري ،كُرد و گيلك مقایسه شدهاند.
براساس یافتههاي آنان ،در زمينۀ ادراک مفهوم مردانگي و ویژگيهاي نسبتداده شده به این
مفهوم گروههاي قومي با هم تفاوت دارند.
پژوهشهای خارجي :گولدشایدر و اولنبرگ ( ) 111در پژوهشي با عنوان «باروري در
قوميتهاي مختلف» نشان دادند كه رفتار باروري در بستر فرهنگيـ قومي شكل ميگيرد و متأثر
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از هنجارهاي قومي است (حسينزاده و همكاران .) 831 ،برگن و ویليامز در پژوهشي در سال
 15ميان  22دانشجو در آمریكا ،نشان دادهاند كه صفات دستهبنديهاي كليشهاي جنسيتي
(زنانه/مردانه) دارند .ضمن این كه تكرار این پژوهش در سال  133بار دیگر همين نتيجه را
نشان داد و تفاوت فاحشي ميان دیدگاههاي افراد پس از گذشت  1سال بهوجود نيامده بود
(برگن و ویليامز.) 11 ،
براساس پژوهشهاي جامعهشناختي در مكتب كنش متقابل نمادین ،افرادي كه هویتهاي
كليشهاي زنانه و مردانه را ميپذیرند ،احتمال بيشتري دارد كه در چارچوب رفتارهاي معمولي
متناسب با جنسيتشان عمل كنند .براي نمونه مرداني كه هویت مردانگي سنتي را پذیرفتهاند،
كاربرد سلطهآميز زبان مانند قطعكردن صحبت دیگران و پرحرفي بيشتر رخ ميدهد (بورگاتا و
مونتگمري .) 222 ،آلسينا و همكاران ( ) 2 2به ارتباط ميان گروه قومي و نقشهاي جنسيتي
اشاره كردهاند و وجود نقشهاي جنسيتي متفاوت در گروههاي گوناگون قومي را ناشي از شيوۀ
توليد اقتصادي و معيشتي دانستهاند؛ طوريكه نقشهاي جنسيتي خانگي زنان در گروههاي قومي
زماني شكل ميگيرد كه این گروهها از شيوۀ كشاورزي با كجبيل دست كشيده و به كشاورزي با
خيش روآوردهاند .آلسينا و همكاران (  ) 2در پژوهش «باروري و خيش» نشان دادهاند كه در
گروههاي قومي كه از خيش استفاده ميشود به دليل بينيازي به نيروي كار بسيار ،باروري
كاهش ميیابد .هریسپري ) 2 ( 8با بررسي وضعيت زنان آفریقایيتبار در آمریكا به این مسئله
اشاره كرده است كه قرارگرفتن در گروه قومي آفریقایي براي این زنان سبب بهوجود آمدن گونۀ
جدیدي از نگرشهاي ناعادالنۀ جنسيتيـ قومي شده است؛ صفاتي مانند «شهوت افراطي»،1
«ازخودگذشتگي بردهوار» 7و «خشمگين بودن» به آنان نسبت داده ميشود كه آميزهاي از
كليشههاي جنسيتي و قومي رایج در فرهنگ ایاالت متحده است .موري و یكين ) 2 ( 1به
برخي كليشههاي جنسيتي رایج در ایاالت متحده و بریتانيا اشاره ميكنند كه زنان گروههاي
قومي مسلمان را هدف ارزشگذاري قرار دادهاند.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
Bergen and Williams
Alesina
Harris-Perry
Sexual lasciviousness
Mammy's devotion
Morey and Yaqin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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روش پژوهش
پژوهش اكتشافي هنگامي توجيه علمي خواهد داشت كه دادههاي كافي در ارتباط با یك موضوع
وجود ندارد (شوشا .) 851 ،اكتشاف دربارۀ یك موضوع ،بدون استفاده از چارچوب نظري
خاص و براي گردآوري دادههاي كيفي سودمند در پژوهشهاي آینده انجام خواهد شد .این
پژوهش با رویكرد كيفي و با استفاده از روش مصاحبۀ نيمساختیافته انجام شده است .مكان
پژوهش خوابگاه دانشجویي است .دانشگاه مازندران یك مجتمع خوابگاهي دخترانه به نام
خوابگاه حضرت زینب(س) دارد كه براساس آمارهاي ارائهشده در سایت اینترنتي دانشگاه
مازندران ظرفيت این خوابگاه  33نفر (نزدیكبه 2درصد كل دانشجویان مقطع كارشناسي
دانشگاه مازندران) است .با توجه به سكونت دانشجویان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در این
دانشگاه ،با فرض این كه طبق آمار سایت دانشگاه مازندران 2،درصد كل دانشجویان كارشناسي
ارشد و دكترا در خوابگاه ساكن شده باشند ،تعداد دانشجویان مقطع كارشناسي ساكن نزدیك به
 722نفر تخمينزده شده است .جمعيت نمونۀ این پژوهش ،به روش نمونهگيري هدفمند از
ميان دانشجویان ساكن بلوکهاي خوابگاهي مقطع كارشناسي انتخاب شده است .ویژگيهاي
سني و قومي آزمودنيها در جدول نشان داده شده است.
جدول  .1پراكندگي جمعيت نمونه براساس سن و گروه قومي
سن
گروه قومي

 13ساله

 42ساله

 41ساله

 44ساله

آذري

7

كُرد

2

مازندراني

2

جمع

8

دامنۀ سني افراد بررسيشده

جمع

8
1

1

7
1

8

1

 1-سال و ميانگين سني كل  2/71است .از ميان  15نفر از

افراد شناسایيشده 1 ،نفر همكاري كردند؛ درضمن ،محقق با  8نفر به اشباع نظري دست
یافت .اشباع نظري زماني رخ ميدهد كه محقق به این نتيجه برسد كه در گردآوري دادهها به
مفاهيم و پاسخهاي مشابه دست یافته است و امكان ظهور مفاهيم جدید وجود ندارد (محمدپور،
 .) 831،78افراد از ميان دختران متأهالن یا در شرف ازدواج انتخاب شدند تا دیدگاهي
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واقعگرایانه نسبت به مسئوليتهاي زندگي زناشویي داشته باشند .مصاحبهها به صورت فردي با
ميانگين  11دقيقه و در محوطه یا اتاقهاي خوابگاه انجام شدهاند .جدول

مدت زمان

مصاحبههاي فردي را نشان ميدهد:
جدول  .4مدت زمان مصاحبههای فردی
مدت مصاحبه

ردیف

مدت مصاحبه

ردیف

مدت مصاحبه

ردیف

 12دقيقه

5

 87دقيقه

8

 72دقيقه

 17دقيقه

3

 77دقيقه

1

 72دقيقه

8

 17دقيقه

1

 12دقيقه

7

 17دقيقه

1

 12دقيقه

2

 12دقيقه

1

 77دقيقه

7

 72دقيقه

 87دقيقه

مدت زمان كل 5 2 :دقيقه

1

 12دقيقه

 17دقيقه

روش مصاحبه شامل پرسشهاي آزاد و داستان زندگي است .ضمن این كه از افراد نهتنها
دربارۀ خودشان ،بلكه در ارتباط با نگرش او نسبت به دیدگاههاي گروه قومياش نيز پرسش
شده است .روش تحليل دادهها با روش تحليل محتواي مصاحبه به این شكل بوده است كه متن
نوشتاري مصاحبهها بارها مرور و داللتهاي صریح و ضمني مصاحبه شوندگان استخراج شده
است .مفاهيم مشابه در جدولهاي مفهومي ثبت شد .تالش بر این بوده است كه پيوستگي
دروني نوشتار حفظ شود ،طوريكه گفتهها و یافتههاي متناقض از جداول حذف شوند و در
ضمن برخي از مصادیق مفاهيم بهدست آمده گزارش شده است .در تحليل محتواي مصاحبهها،
طبقههاي متعارف معرفي ميشوند .طبقههاي متعارف ،موضوعهایي هستند كه در یك فرهنگ به
طور عام وجود دارند و هر فرد براي مشخصكردن وجوه تمایز افراد ،اشياء و رویدادها آن را
بهكار ميبرد و عامه مردم برمبناي این طبقهها مياندیشند (سفيري.) 57 : 833 ،

توصيف یافتههای كيفي :شاخصهای زنانگي در گروه قومي
نقشهای زنانه
نقشهاي جنسيتي رفتارهایي هستند كه فقط به دليل جنسيت از فرد انتظار ميرود
(ایگلي  .) 135،تقسيم كار جنسي براي شكلگيري انگارههاي روابط جنسيتي حياتي بوده است
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Common classes
2. Eagly
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كه اكنون نيز در بيشتر نقاط جهان حاكم است (والبي .) 2 : 837 ،نقشهایي مانند «فداكاري
نسبت به شوهر و بچهها»« ،مراقبت» و «حفظ آرامش خانواده» معموالً نقشهایي زنانه بهشمار
ميروند .زنان در نقشهاي سنتي مراقبتكنندگان و حمایتكنندگان خوبي هستند اما تأمينكننده
نيستند .زنان خود را با نيازهاي شوهر هماهنگ ميكنند .آنان در كار و زمان فراغت تأمينكنندۀ
وسایل آسایش شوهر هستند همچنين با حمایت عاطفي و ادارۀ امور خانه ،راه را براي پيشرفت
او هموار ميكنند (دلفي و لئونارد .) 837 ،گروههاي قومي دیدگاههاي مختلفي در این زمينه
دارند؛ با وجود این بيشتر آزمودنيها هنگام صحبت از وظایف در خانواده ،زنان را در
چارچوب خانواده و مردان را بيرون از خانه تصویر ميكنند:
سميرا (كُرد)« :تأمين زندگي ،وظيفۀ مرد است .البته كاركردن زن هم بد نيست ،اما وظيفۀ او
بيشتر مدیریت خانواده است».
حتي زنان شاغل نيز تأمينكنندگان اصلي خانواده بهشمار نميآیند:
روناک (كرد)« :به نظرم زنان حتي اگر كار هم كنند تأمينكنندۀ اصلي خانواده نيستند .برخي
را ميشناسم كه كل حقوقشان را اول ماه به شوهرشان ميدهند .یعني حتي آنقدر استقالل
ندارند كه درخصوص حقوقشان خودشان تصميم بگيرند».
نقش زنان در تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده ،نيروي كمكي و مكمل مرد بهشمار ميرود و
وظيفۀ اصلي آنان حمایت و مراقبت از اعضاي خانواده است .وظایف حمایتي و مراقبتي
نقشهایي كامالً زنانه هستند طوري كه مردان اغلب در این نقشها مشاركت چنداني ندارند:
یلدا (آذري)« :زنان بيشتر وظيفۀ كمكي دارند در تأمين خانواده و ...و مردان در حمایت و
مراقبت كمكي هستند .به نظرم بين ما [آذريها] مردهایي كه مداوم از بچه مراقبت كنند خيلي
كم است ( )...در نسل جدید بيشتر است ولي باز هم خيلي كمتر از زنان است».
نشانههایي از استمرار نقشهاي سنتي مردانه و زنانه در نسلهاي جدید نيز مشاهده ميشود:
صحرا (كُرد)« :تا جایي كه من دیدهام نه ...مردها با بچهها زیاد سروكار ندارند ( )...پدر من
آنقدر اُبهت داشت كه جرئت نداشتيم حتي به او نگاه كنيم ( )...االن برادر من هم خيلي شبيه
پدرم رفتار ميكند .این جور رفتارها تكرار ميشود؛ چون پسرها از پدرهایشان یاد ميگيرند و
ادامه ميیابد».
اما شواهدي مبني بر وجود دیدگاههاي مخالف نيز وجود دارد كه كار بيرون از خانه و تأمين
اقتصادي را نقشي فارغ از جنسيت برميشمارد .در برخي جوامع سنتي ،بهویژه در روستاها ،زنان
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با نقشهاي دوگانهاي روبهرو هستند .زیرا از آنجا كه در این جوامع فاصلۀ بين محل كار و
توليد و سكونت كوتاه است ،زنان خانهدار در فرآیندهاي توليدي مشاركت ميكنند بدون اینكه
در كارهاي خانه كمكي دریافت كنند (رستگارخالد.)81 : 837 ،
آزاده (مازندراني)« :زن و مرد هر دو كار كنند ،بهتر است از اینكه همۀ بار بر دوش یكي
باشد [در مازندران] در شهرها مردها بيشتر شاغلند اما در روستا زن و مرد یك اندازه بيرون از
خانه كار ميكنند و زنان كارهاي خانه را نيز انجام ميدهند».
درخصوص همكاري نيز دیدگاههایي مبني بر نقشهاي حمایتگرانۀ مردانه وجود دارد:
ثمين (آذري)« :بستگي به نوع حمایت دارد .نه اینكه زنان حمایت نكنند ،بلكه مردها بيشتر
مواقع روي حمایت زنان حساب نميكنند .براي نمونه پدر من مسائل و مشكالتش را اصالً به
مادرم نميگوید كه او بخواهد حمایتي كند .اما [زنان] حمایت عاطفي ميكنند ( .)...در نسل ما
هم همينطور است .من قادر به حمایت شغلي یا مالي همسرم نيستم اما ميتوانم حمایت روحي
كنم .او ميتواند هم حمایت روحي كند و هم مالي».
مصاحبهشوندۀ دیگري با بيان شباهت نقشها ،به تفاوت نيازهاي زنانه و مردانه نيز اشاره
ميكند:
شيرین (كُرد)« :زن و مرد هر دو به حمایت نياز دارند ( )...زنان ذاتاً و به سبب ویژگيهاي
رواني ،به تكيه كردن به مرد بيشتر نياز دارند».
درمجموع ،همۀ افراد بررسيشده ،نقشهاي مراقبتي و حمایتي را به مثابۀ نقشهاي زنانه به
رسميت شناختند .در گروههاي قومي كُرد و آذري ،پاسخگویان به شكلي مشابه نقشهاي
تأمينكنندگي را نقشهاي زنانه تعریف كردند و در گروه قومي مازندراني نيمي از آزمودنيها
تأمين زندگي را وظيفهاي مشترک بيان كردند .درمجموع پنج نفر یعني یكسوم افراد این گروه
قومي ،تأمين اقتصادي را در كنار نقشهاي مراقبتي و حمایتي نقشي زنانه دانستند.
ویژگيهای رواني -شخصيتي زنانه
قالبهاي جنسيتي ،دیدگاههایي مشترک بين مردم هستند كه برخي خصيصههاي شخصيتي و
رفتاري را به یك جنسيت نسبت ميدهند (اسپنس و هلمرایش  .) 153 ،براي نمونه ميتوان به
بيانگري و برونگرایي زنانه و درونگرایي و عامليت مردانه بهعنوان كليشههاي جنسيتي رایج
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Spence and Helm Reich
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اشاره كرد .آزمودنيهاي این پژوهش نيز چنين كليشههاي جنسيتي را به رسميت ميشناختند.
ویليامز و بست با استفاده از جدول صفتها نشان دادهاند كه صفاتي مانند «عاطفي»« ،هيجاني»،
«وابسته» و «حساس» به زنان نسبت داده ميشوند (خمسه: 838 ،

) .براي نمونه یكي از

دختران به قدرت احساسات در زنان اشاره ميكند:
مریم (مازندراني)« :زنان احساساتيتر هستند».
احساساتيبودن از دیدگاه این افراد ،ضعف نيست .برخي این ویژگي را زنانه برميشمارند و
آن را سبب برتري زنان بر مردان در بُعد احساسي ميدانند:
سارا (آذري)« :از لحاظ احساسي ،زنها یك سروگردن از مردها باالترند .براي نمونه مِهر
مادري در وجود همۀ زنان وجود دارد و بسيار قويتر از احساسات مرد نسبت به بچهها است».
تفاوت زن و مرد فراتر از دوانگاري منطقيـ احساسي است .ویژگيهاي دیگري مانند
«تنوعطلبي»« ،منفعتطلبي» و «بيوفایي» به مردان و «وابستگي عاطفي» به زنان نسبت داده شده
است:
الناز (آذري)« :مردها تنوعطلب و بيوفا هستند ()...؛ زنها زود وابسته ميشوند[ .زنان و
مردان] خيلي تفاوت دارند .مرد احساساتي هم وجود دارد؛ اما زنها بيشتر احساسي هستند .در
كل ،مردها خيلي سبكسنگين ميكنند و منفعت خودشان را ميسنجند».
لعيا (آذري)« :زنها دلسوزترند؛ رقت قلب و شخصيت آرام دارند .كامالً نسبت به مردها
متفاوتند .حدیث هم هست كه حتي برخي ویژگيهاي زنان باید برعكس مردان باشد چون
طبيعتشان متفاوت است .بله نه فقط در آذريها در همۀ اقوام اینگونه است».
با وجود دیدگاههاي مبتني بر تفاوت ،دیدگاههاي برابريجو نيز وجود دارد .برخي از
آزمودنيها دوانگاري احساسيـ منطقي منجر به تفاوت بين دو جنسيت ،به پرسش ميكشند و بر
شباهتهاي ميان زنان و مردان تأكيد دارند:
رویا (كُرد)« :به نظر من تفاوت چنداني نداریم .مردها فقط احساسات خودشان را بروز
نميدهند .چون مردند و نميخواهند مردانگيشان زیر سؤال برود یا خجالت ميكشند و گرنه
خيلي تفاوت نداریم».

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Williams and Best
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یكي از افراد به موضعي مخالف تصورات قالبي مسلط اشاره دارد و ویژگيهاي شخصيتي
مانند «احساساتي» و «وابسته» را صفاتي «مردانه» ميپندارد نه «زنانه»:
آزاده (مازندراني)« :زنان مستقلتر هستند .مردها نميتوانند بدون زن زندگي كنند ولي
برعكس آن صادق نيست[ .مردها]»
در گروه قومي آذري ،همۀ آزمودنيها به تفاوتهاي روانيـ شخصيتي بين زن و مرد اعتقاد
دارند .در گروه قومي كُرد ،یك نفر ( 2درصد آزمودنيهاي كُرد) به شباهت شخصيتي بين زن و
مرد اشاره كرد و تفاوتهاي موجود را ناشي از جامعهپذیري دانست .در گروه قومي مازندراني،
نيز یك نفر ( 1/1درصد آزمودنيهاي مازندراني) با وجود اشاره به تفاوتهاي شخصيتي،
ویژگيهاي شخصيتي را كه در كليشهها در چارچوب «مردانه» ميگنجند به زنان نسبت داد.
درمجموع ،فقط یك فرد به شباهت شخصيتي زن و مرد اعتقاد دارد 1 .آزمودني ( 35/7درصد)
در قالب كليشهها مياندیشند و یك آزمودني ( 1/ 7درصد) نگرشي مخالف برداشتهاي
عمومي دارد.
زنانگي و رقابت جنسي
رقابت ،در جوامع پدرساالر مفهومي مردانه است .پژوهشهاي انسانشناختي در مقایسۀ جوامع
پدرساالر و مادرساالر نشان داده است كه به همان اندازه گرایش به رقابت مردان در جوامع
پدرساالر ،در جوامع مادرساالر نيز زنان متمایل به رقابت هستند (گنيزي و همكاران : 225 ،
) .در جوامع پدرساالر ،زنان آشكارا خود را از سایر فعاليتهاي رقابتي كنار ميكشند (مولر و
شویرن ،

) 2؛ مگر از رقابتهاي جنسي با زنان دیگر .براساس شواهد علمي ،زنان یكدیگر را

به لحاظ شاخصهاي زیبایي و محبوبيت ارزیابي ميكنند و درصورت احساس برتري آنان
نسبت به خود ،نگرشهاي منفي نسبت به آنان پيدا ميكنند (جوزف .) 137 ،8رقابت جنسي
ميان زنان ،ناشي از نقص فرهنگي خاص جوامع پدرساالر است كه با تأكيد بر زیبایيهاي
ظاهري زنانه و برخورداري مردان از حق انتخاب شریك جنسي ،زنان را در موقعيت ضعف و
احساس ناامني قرار ميدهد .رقابت جنسي یكي از ابعاد زندگي زنانه است كه از اظهارنظرهاي
آزمودنيهاي این پژوهش برداشت ميشود .این ویژگي زنانگي بيش از آنكه ذاتي در نظر گرفته
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Gneezy
2. Müller and Schwieren
3. Joseph
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شود ،ویژگي گریزناپذیر شكلگرفتۀ متأثر از مردان ،ادراک شده است؛ طوري كه زنان به دليل
تنوعطلبي و بيوفایي مردان ،همواره در حال رقابت ميبينند .اشاره به بيوفایي مردان در
نظرهاي زیر مشهود است:
الناز (آذري)« :مردها تنوعطلب و بيوفا هستند».
فاطمه (مازندراني)« :زن باید هميشه مراقب خودش باشد .مردها ذاتاً بيوفا هستند».
اشارههاي كنایي نيز به بيوفایي مردان در سخنان برخي آزمونيها دیده ميشود .به نظر
ميرسد اضطراب از بيوفایي مردان ،زنان را از رقابت نااميد ميكند:
لعيا (آذري)« :در شرایط خاص (چندهمسري را مجاز ميدانم) .شرایط خاص یعني ...همسر
اول بياحساس یا بيتفاوت باشد یا مثالً بيمار و ناتوان در پاسخ به نيازهاي اصلي او باشد (.)...
طالق براي همه ممكن نيست .مردي كه زن اولش را هم نگه ميدارد بهتر از كسي است كه زن
اول را طالق بدهد و به حال خودش رها كند و سراغ دیگري برود».
برخي از آزمودنيها نيز نگرش مثبت نسبت به چندزني دارند و با پذیرش وجود رقابت بين
زنان ،آن را ضروري نميدانند:
سميرا (كُرد)« :به نظر من (چندزني) بهطور قطعي بد نيست ( )...من زن دوم پدرم را مانند
مادر خودم دوست دارم .خواهر و برادرهایم نيز تقریباً همينطور هستند )...( .جدي ميگویم.
چون پس از بهدنياآمدن من ،مادرم مسن و درضمن خيلي بيحوصله و جدي بود .او (زن دوم
پدر) از ما نگهداري ميكرد؛ او مانند خواهر بزرگ یا مادر خودمان است».
اشارۀ صریح یا ضمني به ارتباط مفهوم زنانگي و رقابت جنسي ميان آزمودنيها عموميت
ندارد .از آزمودنيهاي گروه قوم مازندراني یك نفر ( 101درصد)؛ در گروه قوم كُرد ،دو نفر
( 12درصد)؛ و در گروه قوم آذري سه نفر ( 12درصد) به مفهوم رقابت اشاره كردهاند .استفاده
از عباراتي مانند «حسادت كردن»« ،چشم و همچشمي» و «مسابقهدادن» گویاي وجود رقابت و
تضاد جنسي ميان زنان است كه عموماً براي به دست آوردن تصویر مقبول اجتماعي (زیبایي،
تناسب اندام ،موفقيت شغلي و دارایي) به رقابت ميپردازند.
اشتغال و استقالل زنان
رستگار خالد ( ) 837با بررسي زنان شاغل دو منطقۀ

و  7در تهران نشان داده است كه 12

درصد آنان ،از نقش خارج از خانۀ خود راضي نيستند و شغل خارج از خانه را مناسب زن
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نميدانند؛ ضمن اینكه همسر  55درصد آنان ،در فعاليتهاي خانه كمكشان نميكنند .در جوامع
مختلف دیدگاه سنتي تقابلي جنسيتمحور بين دو زمينۀ خانگي و عمومي دیده شده است .زمينۀ
خانگي ،در اختيار و مسئوليت زن است مانند نگهداري از كودكان تا به استقالل برسند (فكوهي،
 .) 83 : 831بدینوسيله زنان از نقشهاي توليدي حذف و به بازتوليد مشغول ميشوند.
درنتيجه زنان از مالكيت ابزار توليدي و امتيازهاي خاص آن همچون مزایاي اقتصادي ،محروم و
سلطهپذیر ميشوند .هرچند به نظر ميرسد كه این سلطه و محروميت با افزایش حضور زنان در
عرصههاي شغلي و توليدي كاهش یافته است اما هنوز نشانههایي از نگاه ارزشي به موقعيت
خانگي زنان وجود دارد .براي نمونه دیدگاهي از گروه قومي آذري دربارۀ اشتغال زنان چنين
بيان ميكند:
لعيا (آذري)« :زن براي كار بيرون ساخته نشده ( .)...بله ،درس خواندن محدودیت جنسيتي
ندارد و براي رشد و ترقي الزم است ( )...من براي كار كردن درس نميخوانم .این رشته را
انتخاب كردم كه در مسائل زندگي آیندهام به من كمك كند ( .)...مدیریت خانه ،تربيت فرزندان،
رسيدگي به همسر و انجام كارهاي دیگر خانه ،وظيفۀ اصلي زن است».
برخي از نمونهها به مسئلۀ تضاد نگرشي و عملي در زنان شاغل اشاره ميكنند؛ طوريكه
بسياري از زنان شاغل ،به لحاظ نگرشي ،مشاغل خانگي را ترجيح ميدهند:
شيرین (كرد)[« :كار بيرون از خانه براي زنان] هنوز كامالً جا نيفتاده ( )...حتي در شهرهاي
بزرگ نيز به نظرم همينطور است؛ نه ...هنوز كامالً جا نيفتاده .البته امروزه زنان بيشتر كار
ميكنند ولي خيلي از زنان شاغلي كه ميشناسم مجبور هستند؛ هم خودشان ناراضياند هم
شوهرشان».
با توجه به سخنان نمونههاي گروههاي قومي سهگانه ،گونهاي تفاوت نسلي در نگرش نسبت
به اشتغال زنان وجود دارد؛ براي نمونه:
رویا (كُرد)« :معتقدم زنان شاغل موفقترند .ولي زنها خودشان ترجيح ميدهند كه در خانه
بمانند ( )...همسرم بر كارنكردن من پافشاري ميكند .نه اینكه اجبار كند ولي وقتي حرفش را
ميزنيم ...دالیلي بيام ميكند كه برخي هم درست هستند ولي خودم دلم ميخواهد شاغل باشم».
نمونۀ دیگري دربارۀ تفاوت نسل چنين عقيده دارد:
ثمين (آذري)« :در فاميل ما ،زنان شاغل بين همنسالن مادرم كم هستند اما براي نمونه
دخترخالهها و دیگر همسنوسالهاي خودم ،همه یا كار ميكنند یا درس ميخوانند».
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نمونههاي دیگر (در گروه قومي مازندراني) دیدگاه متفاوتي درخصوص اشتغال زنان بيان
ميكنند كه مخالف دیدگاه سنتي است:
فاطمه (مازندراني)« :اقتصاد محلۀ ما به دست زنها ميچرخد .واقعاً اینگونه است .مردها
كمتر از زنان كار ميكنند )...( .همه جور كار ميكنند هم داخل خانه هم بيرون از خانه ( .)...كار
كردن ارتباطي به زن و مرد بودن ندارد».
مبينا (مازندراني)« :استقالل مالي خيلي خوب است )...( .امروزه مردان بيشتر ترجيح ميدهند
همسرشان كار كند بهجاي اینكه در خانه باشد ( )...در گذشته نيز چنين بوده ( )...زنان
مازندراني خيلي كوشا هستند».
در گروه قومي مازندراني نيمي از نمونهها به تقسيم جنسي كار اعتقاد ندارند و تقسيمبندي
موجود را مبتنيبر یك قرارداد ميدانند .در گروه قومي آذري ،نمونهها اگرچه وجود اجبارهاي
اجتماعي و اقتصادي براي اشتغال بيرون از خانۀ زنان را به رسميت ميشناسند اما هيچیك،
اشتغال و استقالل مالي را براي خود مثبت ارزیابي نميكنند .در گروه قومي كُرد ،یك نمونه (2
درصد گروه قومي كُرد) در زمينۀ اشتغال و استقالل مالي نگرش مثبت دارد .همچنين با توجه به
تفاوتهاي نسلي در نگرش نسبت به اشتغال زنان درميیابيم در گروه قومي مازندراني ،اشتغال
زنان در نسلهاي پيشين (نسل مادران) بيشتر رواج داشته است.
ویژگيهای ظاهری زنانه
براساس دیدگاه عمومي در این خصوص ،زنان نسبت به مردان به جذابيت جسماني بيشتر
اهميت ميدهند (رضایي و همكاران: 831 ،

) .ولف (  ) 22در كتاب جنجالي خود

«اسطورۀ زیبایي»  ،زیبایيشناسي رایج براي زنان را به مثابۀ برساختهاي اجتماعي و دستاویز
نظامي ميداند كه در آن استفاده از این اسطورهها ،سودهاي كالن در پي دارد؛ براي نمونه صنعت
زیبایي كه به اشتباه بهداشتيـ آرایشي ناميده شده است ،درواقع بيشتر آرایشي است تا بهداشتي؛
محصوالتي براي به اصطالح ارتقاي زیبایي زنانه توليد ميكند .اما این فقط بخشي از واقعيت را
در برميگيرد زیرا روشهاي پزشكي جراحيهاي زیبایي و دستكاريهاي بدني بخش دیگري از
چرخۀ سرمایه را منجر شده است .ضمن اینكه استفادههاي تبليغاتي از تصاویر زنان در رسانهها
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Wolf
2. The Beauty Myth
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نيز به بازتوليد و تقویت این چرخۀ سودرسان كمك ميكند .این گونه از زیبایي به اعتقاد ولف
(  ) 22مفهومي مختص زنان است و در طول تاریخ هرگز چنين كاربردي از «زیبایي» براي
مردان مشاهده نشده است .این افسانه فقط با وجود یك بستر اجتماعي مناسب ،امكانپذیر است.
به نظر ميرسد بين نمونههاي این پژوهش نيز «زیبایي» مفهومي با اصالت زنانه ادراک ميشود
طوريكه برخي این واژه را منحصر به زنان برميشمارند و بهكار بردن آن براي مردان را اشتباه
ميدانند ،براي نمونه:
سميرا (كُرد)« :به مردان ميشود گفت ...جذاب ،خوشقيافه ،خوشاندام نه خوشگل».
یكي از مصاحبهشوندگان مفهوم زیبایي را تااندازهاي ذاتي ميپندارد و این پدیده را در
مقایسه با حيوانات چنين بيان ميكند:
مریم (مازندراني)« :در ميان حيوانات ،نرها از مادهها زیباترند ولي دربارۀ انسان ،زنها
زیباترند».
مفهوم زیبایي زنانه ،گاه با مفاهيم زیبایيشناسانۀ دیگر مانند «ظرافت» همراه ميشود:
فاطمه (مازندراني)« :خوب ،قطعاً ظرافت و زیبایي زنان بيشتر است».
روناک (كُرد)« :زنان از نظر قدرت بدني ضعيفتر هستند و اندام ظریفتري دارند؛ به همين
دليل جذابتر و دلرباتر از مردها هستند».
آرایش و جراحيهاي زیبایي بدن نيز براي زنان مناسب و براي مردان نامناسب انگاشته
شدهاند:
زهرا (مازندراني)« :آفرینش زنان به گونهاي است كه با آرایشوپيرایش ،بهتر ميشوند ولي
مردها بدتر ...براي نمونه جراحي زیبایي یا ابرو گرفتن مرد را زشت ميكند ولي زنها را زیباتر
ميكند».
اما افرادي با دیدگاههاي برابريگرایانه نيز وجود دارند كه زیبایي را انحصارا پدیدهاي زنانه
نميانگارند بلكه نگرش نسبت به آن را مفهومي وابسته به جنسيت معرفي ميكنند:
رویا (كُرد)« :زنان ،مردان را زیبا ميپندارند و مردان ،زنان را .هيچیك از دیگري زیباتر
نيست .هر كس كه به دیگري گرایش دارد ،طبيعي است كه او را زیبا ببيند».
سحر (مازندراني)« :خوب چون خودم زن هستم فكر ميكنم مردان جذاب هستند .مردها نيز
فكر ميكنند ما جذاب هستيم».
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درمجموع ،زیبایي یكي از شاخصهاي اصلي زنانگي و ویژگي خاص زنانه شناخته شده
است .در ميان افراد آذري ،اشاره به زیبایي در نقش ویژگي زنانه عموميت دارد .در گروه كُرد،
چهار نفر زنانگي و زیبایي را با هم مربوط ميدانند و در گروه مازندراني ،چهار نفر زیبایي را
مفهومي زنانه ميپندارند .بنابراین در كل ،سيزده نفر (معادل بيش از  32درصد زنان بررسيشده)
زیبایي را ویژگي زنانه ميدانند.

تحليل یافتهها
سنخشناسي زنانگي بيانشده در این پژوهش ،برمبناي یافتههاي توصيفشده و با طبقهبندي و
بررسي موضوعهاي مرتبشده و مشخص كردن الگوهاي معنایي انجام گرفته است .هنگام
تحليل محتواي مصاحبهها ،عبارتها و واژهها با تشابه معنایي در جدولهایي ثبت شدند و پس
از مرور طبقهبنديهاي صورتگرفته ،دستهها با توجه به معاني دروني نامگذاري شدند.
در این بخش ابتدا سنخشناسي زنانگي براساس یافتههاي توصيفي انجام ميگيرد؛ سپس
سطوح مرسوم فكري بهدستآمده از روش تحليل محتواي مصاحبه معرفي ميشوند.
 سنخشناسي زنانگي
مفهوم زنانگي در سه گروه قومي آذري ،كُرد و مازندراني ،براساس افكار و عقاید نمونهها دربارۀ
نگرش گروههاي قومي دربارۀ شاخصهاي زنانگي بيانشده در بخش توصيف یافتهها ،در
پيوستاري محتوایي قرار گرفت كه در چهار دستۀ زیر و توزیع نمونهها نيز برحسب گروههاي
قومي در جدول  8تصویر شده است:
 زن منفعل :گروهي از زنان را «منفعل» مينامند كه همۀ شاخصهاي زنانگي ازجمله
نقشهاي مراقبتي ،شخصيت آرام و احساساتي ،رقابتپذیري با همجنس ،زیبایي و خانهداري را
داشته باشد .زن منفعل در مقابل نقشهاي فرهنگي و كليشههاي جنسيتي واكنشي نشان نميدهد
و منفعالنه سرنوشت تعيينشده براي خود را ميپذیرد .نشانههاي وجود اینگونه اعتقاد به
زنانگي در گروههاي قومي بسيار ناچيز است؛ البته در قوم كُرد و آذري بررسي بيشتر نياز دارد.
 زن سنتي :زن «سنتي» به دستهاي نسبت داده ميشود كه با حفظ جایگاه سنتي (نقشهاي
مراقبتي ،احساساتي ،شاغل نبودن بيرون از خانه) ،رقابت جنسي و زیبایي را نميپذیرد .او اگرچه
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نقشها و تصورات قالبي زنانگي را در خود دروني كرده است ،اما درخصوص رقابت و ظواهر
جنسيتي جایگاه تدافعي دارد .گونۀ زن سنتي در هر چهار گروه قومي حضور دارد.
 زن مستقل :زن «مستقل» ،زني است كه به رقابت جنسيتي اهميتي نميدهد؛ درعوض
اشتغال و استقالل ارزش مثبتي براي او دارد؛ البته نقشهاي سنتي زنانه مانند نقش مادري و
مراقبتي و احساسات زنانه نيز براي او اهميت دارد .وابستهنبودن اقتصادي و رواني به همسر ،به
او استقالل بيشتري نسبت به زنان منفعل و سنتي ميبخشد .زن مستقل نيز در چهار گروه قومي
وجود دارد.
 زن فعال :زني كه تفاوت احساسي بين زن و مرد قائل نيست و نقشهاي حمایتيـ مراقبتي
را براي هر دو جنس مناسب ميداند و اشتغال و استقالل را ارزش مثبت ميداند .این زن فعاالنه
افكار و عقاید قالبي و نقشهاي سنتي را به پرسش كشيده و بازتعریف ميكند .زن فعال در گروه
قومي مازندراني وجود دارد.
جدول  .3دستهبندی گونههای زنانگي برمبنای گروههای قومي
زن منفعل

گونه
گروه قومي

زن سنتي

تعداد

درصد

كُرد

8

12

2

آذري

8

12

2

2

88/8

1/1

88/8

مازندراني
جمع كل

5

18/5

تعداد

8

درصد

زن مستقل

3/5

تعداد

1

زن فعال

درصد

تعداد

درصد

2

2

2

2

2

7

1/1
1/

 شناسایي موضوعهای اساسي :طبقههای متعارف
 موضوع اول :ذاتگرایيذاتگرایي رویدادي است كه پيش از دهههاي  132-12رایج بود .در این رویداد این باور
وجود داشت كه زنان و مردان ذات معيني دارند كه این دو را به شكل عمدهاي از هم متمایز
ميكند .این رویداد شاخههاي جداگانهاي دارد؛ از جمله ذاتگرایي متافيزیكي كه جنسيت را
وراي تربيت و جسم ميپندارد و ذاتگرایي جسمي كه تفاوتهاي جسمي را عامل تفاوتهاي
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Essentialism
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اصلي ميداند (ویت .) 117 ،اگرچه این دیدگاه اواخر قرن بيستم در محافل علمي به پرسش
كشيده شده است اما در فرهنگ عامه هنوز جاي خود را حفظ كرده است .به نظر ميرسد ميان
افراد بررسيشده در این پژوهش نيز اشاره به این مفهوم دیده ميشود .در مصاحبههاي پيادهشده،
تعداد اشارهها به مفهوم ذات و مفاهيم مشابه آن در جدول  1تصویر شده است.
جدول .4تعداد اشاره به مفاهيم ذاتگرایي
مفهوم

طبيعت/طبيعي

آفریدهشده/آفرینش

ذاتي/ذاتا"

مجموع مفاهيم

تعداد اشارهها

7

7

8

8

ارجاع به ذاتگرایي هر دو گونۀ جسماني و متافيزیكي را دربرميگيرد .براي نمونه یكي از
افراد در این پژوهش ،نقشهاي زنانه را ناشي از طبيعت جسماني زنانه ميداند:
سارا (آذري)« :مردها بهطور طبيعي قدرت بدني باال دارند؛ همين ویژگي سبب شده كه براي
كارهاي بيرون بهتر باشند و زنان براي كارهاي داخل خانه».
اشارههاي دیگري مانند «زن و مرد ذاتاً یكسان نيستند» و «این ویژگي براي بشر عموميت
دارد» ،بر وجود گونهاي از ذات و عنصر غریزي متفاوت و عام در زنان و مردان داللت دارد.
 موضوع دوم :تمایلهای مادرانهزنانگي همواره با مفهوم مادري پيوندي عميق داشته است؛ طوريكه فرهنگ عامه به تصور
زنانگي بدون نقش مادري قادر نيست (دیكویينزیو  .)77 : 111 ،اشاره به مفهوم مادري و
مفاهيم مشابه در این پژوهش چشمگير است .با اینكه مصاحبهگر مستقيم ،به نقش مادري و
فرزندان اشاره نداشته است ،نمونهها در توصيف مفهوم زنانگي از تجربههاي مادران خود بسيار
نقل ميكنند و به وظایف مادري و رابطۀ مادر و فرزند اشاره ميكنند .اشارهها به مفاهيم پيرامون
«مادري» در جدول  7خالصه شده است.
جدول .5تعداد اشاره به مفاهيم موضوع تمایلهای مادرانه
مفهوم

مادر/مادری

فرزند/فرزندان

تعداد اشارهها

2

8

بچه/بچهداری/بچهها

مجموع مفاهيم
11

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. DiQuinzio
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ارزشها و تمایلهاي مادرانه بخش مهمي از مفهوم زنانگي را پوشش ميدهند .عباراتي مانند
«مهر مادري در وجود همۀ زنان وجود دارد و بسيار قويتر از احساسات مردان ( )...است ».و
«هيچوقت یك مرد نميتواند جاي مادر را بگيرد ».گویاي این مسئله است.

بحث و جمعبندی
در این پژوهش ،گونههاي برداشت از مفهوم «زنانگي» در سه گروه قومي آذري ،كُرد و
مازندراني با روشهاي كيفي بررسي شدند .در پاسخ به پرسش اول پژوهش مبني بر اینكه
«مفهوم ”زنانگي“ در اقوام آذري ،كُرد و مازندراني چگونه تعریف شده و چه ویژگيهاي اساسي
دارد؟» با استفاده از تحليل محتواي مصاحبههاي نيمهساختیافته با زنان متأهل سه گروه قومي،
برخي شاخصهاي اصلي در سه گروه قومي شناسایي شد .بدین منظور با استفاده از جدولهاي
مفهومي ،عبارتها و گزارههاي با معناي مشابه را در دستههاي مشابه قرار دادیم؛ سپس با استفاده
از تحليل جدولها ،به هر دسته ویژگياي را نسبت دادیم .شاخصهاي زنانگي عام در هر سه
گروه قومي تااندازهاي مشابه و شامل پنج شاخص اساسي است كه عبارتند از :نقشهاي مراقبتي،
شخصيت احساسـ محور ،رقابت درونـ جنسي ،پرداختن به نقشهاي خانگي و زیبایي ظاهري.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،كه درخصوص سنخشناسي از مفهوم زنانگي در گروههاي
قومي بود ،سنخهاي برداشت از زنانگي در سه گروه قومي نامبرده با نامهاي منفعل ،سنتي،
مستقل و فعال شناسایي شد .طوريكه بهترتيب هر اندازه از سنخ منفعل به سوي سنخ فعال
حركت ميكنيم ،ميزان به پرسش كشيدهشدن مفاهيم سنتي و همچنين استقالل ذهني و عملي
افزایش ميیابد .براساس یافتهها ،گونۀ منفعل در گروه قومي كُرد و آذري ،گونۀ سنتي و مستقل
در هر سه گروه قومي و گونۀ فعال فقط در گروه قومي مازندراني ردیابي ميشود .این مسئله
نشان ميدهد كه برداشت از زنانگي در گروه قومي مازندراني دستخوش بازتعریف شده و از
ریشههاي سنتي فاصله گرفته است.
براي پاسخ به پرسش سوم پژوهش در زمينۀ تفاوت گروههاي قومي سهگانه در برداشت از
مفهوم زنانگي ،كيفيت و كميت به شاخصهاي اصلي بهدستآمده مبنا قرار گرفت .براساس
یافتهها تفاوت محسوسي در نگرش گروههاي قومي كُرد و آذري نسبت به مفهوم زنانگي وجود
ندارد و اغلب برداشتهاي سنتي از مفهوم زنانگي پذیرفتهشده است برداشتهایي كه در ادبيات
این شاخه معرفي شده است .در حالي كه در گروه قومي مازندراني ،ضمن حضور مفهوم سنتي
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زنانگي ،با برداشتي جدید نيز روبهرو هستيم كه در گونهشناسي با نام سنخ «فعال» بدان توجه
شده است .در ارتباط با چرایي وجود چنين بازتعریفي در قالب این پژوهش قادر به ارائۀ پاسخ
قطعي نيستيم كه هدف آن گونهشناسي و كشف تفاوتهاست .با وجود این به نظر ميرسد
تفاوتهاي تاریخيـ اجتماعي در ساختار خانواده و تقسيم كارهاي موجود در مناطق مختلف
كشور به علت تركيبي از عوامل جغرافيایي ،تاریخي و اجتماعي ممكن است در تبيين این مسئله
مؤثر باشد.
در ادامه ،برخي طبقههاي متعارف فكري شناسایي شدند كه نشاندهندۀ تفكرات عوامانۀ
بنيادي در فرهنگ است؛ از جمله تفكر «ذاتگرایانه» و «تمایل مادرانه» .طبقههاي متعارف ریشه
و بنيان گرایشهاي عمومي در ارتباط با یك مفهوم اجتماعي بهشمار ميرود .بدین معنا كه نهتنها
اعتقاد به وجود یك «ذات» یا «ماهيت» مشترک زیستشناختي یا متافيزیكي در همۀ زنان ،باوري
رایج د ر اعضاي هر سه گروه قومي است ،بلكه این باور به نوعي مبناي سایر باورها ،هنجارها،
تابوها و تصميمگيريها در ارتباط با مفهوم جنسيت است .هر گرایشي نسبت به جنسيت افراد ،با
نگاهي ذاتگرایانه و در ارتباط با نقشهاي بيولوژیكي (همچون مادري) تعریف ميشود .مفاهيم
پيرامون نقش «مادري» اهميت فوقالعادهاي در افكار و عقاید اعضاي جامعۀ بررسيشده در این
پژوهش دارد.
بررسي داخلي بر برداشتهاي ذهني از مفاهيم زنانگي و مردانگي در مقياس كوچكي انجام
شده است؛ بنابراین امكان مقایسۀ یافتهها از این پژوهش سلب ميشود .ضمن اینكه این
پژوهش ،با رویكرد كيفي و در مقياس كوچكي انجام شده است و از این دیدگاه ،استفاده از
یافتههاي آن در جمعيتهاي ناهمگون ،منوط به تأیيد یافتهها در پژوهشهاي آتي است.
همچنين در كنار گروه قومي ،توجه به سایر عوامل شكلدهندۀ مفهوم زنانگي و مردانگي (مانند
مذهب) ،نيز ممكن است یافتههاي این پژوهش را كامل كند.

منابع
 احمديپور ،زهرا؛ حيدري ،طهمورث و حيدري ،طيبه ( « ،) 81جهاني شدن و تأثير آن بر هویت
اقوام ایراني (نمونۀ بررسيشده :دانشجویان قوم آذري)» ،فصلنامۀ انجمن جغرافيای ایران ،شمارۀ :81
- 28
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 جالئيپور ،حميدرضا و قنبري ،علي (« ،) 833بررسي هویت ملي و ارزشهاي جهانيشدن با تأكيد
بر ایرانيان عربزبان» ،پژوهشنامۀ علوم اجتماعي ،شمارۀ . 33- 17 :
 حسينزاده ،عليحسين؛ نوحجاه ،صدیقه و شریفي ،مهرداد (« ،) 831بررسي الگوي باروري سن
ازدواج و استفاده از روشهاي تنظيم خانواده بين اقوام مختلف شهرستان اهواز در سال ،» 833
فصلنامۀ تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر ،شمارۀ .11-15 :3
 خمسه ،اكرم (« ،) 831بررسي نقش عوامل فرهنگيـ اجتماعي بر طرحوارههاي نقش جنسيتي در دو
گروه قومي از دانشجویان در ایران» ،مطالعات روانشناختي ،شمارۀ . 11- 1 :
 دلفي ،كریستين و لئونارد ،دیانا ( ،) 837گوناگوني كارهایي كه همسران انجام ميدهند ،ترجمۀ
فریده همتي ،در فمينيسم و دیدگاهها ،تنظيم از شهال اعزازي ،تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
 ذكایي ،محمدسعيد؛ یزدخواستي ،بهجت و یعقوبي ،علي (« ،) 812گونهشناسي مردپنداري در اقوام
استان گيالن» ،فصلنامه علوم اجتماعي ،شمارۀ . 82-18 :77
 رجبلو ،علي؛ مسعود سينكي ،هاله و اعظمآزاده ،منصوره (« ،) 831ميزان پذیرش یا نپذیرفتن هویت
جنسيتي رسمي از منظر اقوام (با تأكيد بر منابع هویتساز)» ،دانشنامۀ علوم اجتماعي ،شمارهي :1
 .8 رستگارخالد ،امير (« ،) 837اشتغال زنان و ضرورت كنترل فشارهاي ناشي از كار خانگي» ،دانشور
رفتار ،شمارۀ .7 -88 : 1
 رضایي ،احمد؛ اینانلو ،مينا و فكري ،محمد (« ،) 831مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعي در
بين دختران دانشگاه مازندران» ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان ،شمارۀ . 8- :15
 سفيري ،خدیجه ( ،) 833روش تحقيق كيفي ،تهران :مؤسسۀ انتشارات پویش.
 شوشا ،هلن ( ،) 851كاوش در جامعهشناسي رواني ،ترجمۀ مرتضي كتبي ،تهران :نشر ني.
 صادقي ،رسول (  ،) 83پژوهشي در زمينههای نظری و نتایج تجربي رابطۀ قوميت و باروری،
گزارش تحقيق درس باروري دورۀ كارشناسي ارشد جمعيتشناسي دانشگاه تهران.
 طالب ،مهدي؛ گودرزي ،محسن (« ) 838قوميت و جنسيت :مطالعهاي در گروههاي قومي سيستان و
بلوچستان» ،پژوهش زنان ،شمارۀ .13- 8 :
 عباسي ،محمدجالل و ترابي ،فاطمه (« ،) 837تفاوتهاي بيننسلي ازدواج خویشاوندي در ایران»،
مجلۀ جامعهشناسي ایران ،شمارۀ . 11- 1 :1
 عباسي ،محمدجالل و صادقي ،رسول (« ،) 831قوميت و الگوهاي ازدواج در ایران» ،پژوهش زنان،
شمارۀ .15- 7 :
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 نامۀ علوم،» تحليل رفتار باروري گروههاي قومي در ایران: «قوميت و باروري،) 837(  ــــــــــــ
.73- 1 : 1  شمارۀ،اجتماعي
 نشر ني: تهران، تاریخ اندیشه و نظریههای انسانشناسي،) 831(  ناصر، فكوهي
 «دختران جوان و ارزشهاي زنانگي (پژوهشي در ميان دانشآموزان،) 831(  معصومه، قاراخاني
. 22-58 :1  شمارۀ، مطالعات فرهنگي و ارتباطات،»)دبيرستاني شهر تهران
 پژوهش،» ) «تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعيتي مؤثر بر آن838(  شهال، كاظميپور
. 1- 28 :8  شمارۀ،زنان
: تهران، ترجمۀ محسن ثالثي، كشف تفاوتهای انساني: انسانشناسي،) 831(  هانري فيليپ، كتاک
.انتشارات علمي
. نشر دیگر: تهران، ترجمۀ كتایون بقایي، جامعهشناسي جنسيت،) 832(  استفاني، گرت
 شمارۀ، مجلۀ مطالعات راهبردی زنان،» پاساژ و مصرف نشانهها، «زنان،) 831(  احمد، محمدپور
.5 -1 :15
 ) «بازسازي معنایي تغييرات خانواده به شيوۀ نظریۀ زمينهاي833(  احمد و دیگران، محمدپور
.882-821 : 1  شمارۀ، فصلنامۀ خانوادهپژوهي،»)(مطالعهاي در ایالت منگور و گورک
 در فمينيسم، ترجمۀ آویده نهاوندي، رهيافتي نو: طبقه و قشربندی، جنسيت،) 837(  سيلویا، والبي
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