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 چكيده

 ثرأتمشود و زنانگي مفهومي است كه هر دو بعد جنسي و جنسيتي را شامل مي

یك عامل فرهنگي بر  ۀعضویت در گروه قومي نيز به مثاب. فرهنگ قرار دارد از

ي كيفي مصاحبه، هابا استفاده از روش پژوهشدر این . است مؤثرگيري زنانگي  شكل

هاي زنانگي و  شاخصمتعارف،  هاي  هداستان زندگي، تحليل محتوا و شناسایي طبق

مشخص شد؛ در این ساله در سه گروه قومي  1 -   هلأزنان مت بينشناسي آن  گونه

فكري متعارف  هاي هو طبق ها وضوعمازندراني و م كُردي و آذري و پژوهش اقوام

در هر سه گروه قومي  مشترکهاي زنانگي شاخص ایجبراساس نت. شناسایي شده است

محور، رقابت ـ  هاي مراقبتي، شخصيت احساسمشابه و شامل پنج مورد نقش تقریباً

 زنانگي ۀهاي چهارگانسنخ. هاي خانگي و زیبایي ظاهري است جنسي، نقشـ   درون

شناسي سنخاین منفعل، سنتي، مستقل و فعال؛ : عبارتند از در سه گروه قومي شده شناخته

سنخ منفعل در گروه . است صورت گرفتهگانه هاي پنجشاخصبرمبناي نگرش نسبت به 

رد و آذري، سنخ سنتي و مستقل در هر سه گروه قومي كرد و آذري و مازندراني قومي كُ

رسد در حالي كه به نظر مي. است دیده شدهدر گروه قومي مازندراني  فقطو سنخ فعال 

 شده ي در گروه قومي مازندراني دستخوش بازتعریف از نگرش سنتيبرداشت از زنانگ

 هاي هطبق. هاي قومي آذري و كرد مشاهده نشد است، تمایز اساسي در برداشت گروه

 هاي تمایل»و « گرایانهذات»شامل تفكر  پژوهششده در این  متعارف فكري شناسایي

 .است« مادرانه

 .شناسي، گروه قومي، مادري خسن گرایي، زنانگي، ذات: كليدی های هواژ
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 لهئمقدمه و بيان مس
اگرچه این  ؛شناختي نيستشناختي و روانزیست صرفاً يمفهوم( و همچنين مردانگي)زنانگي 

شناسي و گسترده در ادبيات انسان هاي پژوهش .گيردرواني را نيز در برميـ  مفهوم ابعاد زیستي

 یندآي و مردانگي مفاهيمي ذاتي نيستند بلكه در فراند كه زنانگشناسي جهان نشان دادهجامعه

از نخستين   مارگارت ميد. شوندپذیري به افراد منتقل ميجامعه از ثرأتم شدن و اجتماعي

 ذاتيشناختي یا زیست هاي صرفاًویژگي ۀشناساني است كه زنانگي و مردانگي را به مثاب انسان

ز مردانگي و زنانگي قابليت كسان ابشر به پرسش كشيد و نشان داد كه تصویرهاي ی

این برداشت . عد جنسي و جنسيتي داردزنانگي دو بُ(.   1: 831 كتاک، )بخشي ندارند  تعميم

بخشي به بعد جنس، جنسي از این مفهوم است كه با اصالت ۀگرایانرویكردهاي ذات برخالف

است  پنداشتهیكسان « دینگيما»یا « زن بودن»زنانگي را واقعيتي بيولوژیك دانسته و آن را با 

هاي زنانگي را بيش از آن كه به ریشه( 222 )  بورگاتا و مونتگمري(. 57: 831 قاراخاني، )

 .شناسندبيولوژي مرتبط بدانند، در ارتباط با بافت اجتماعي بازمي

شناختي و جسماني زن، از جمله هاي زیستپيرامون ویژگي اغلب زنانگي ،در باور عمومي

 از ثرأتمهاي زنانه چه روزالدو بيان كرده است، نقششود و چنان و مادري تعریف ميباروري 

شوند تعریف مي... ، دوشيزگي، روسپيگري وبودن راهبه مانند مادري، كاركردهاي جنسي

زنانگي »كشد كه زنانگي را گرت چنين به تصویر مي موردباور عامه در (.  8: 151 روزالدو، )

در ... خود است آرایش و پيرایشداري، خانواده، ازدواج و گران، نقش خانهدادن به دی اهميت

زندگي سعادتمندانه بدون او  ۀمرد و ناتوان از ادام یافتنمشغول گرا، زنان دلزنانگي دگرجنس

از ثر أتمهاي عمومي موجود نسبت به زنانگي دیدگاه(. 11: 832 گرت، )« شوندتصویر مي

 باتعلق قومي . اي گروه قومي استیكي از این متغيرهاي زمينه. استي اجتماع ۀمتغيرهاي زمين

ها و كيد بر حفظ ارزشأهاي جنسيتي و با تهاي مرتبط با نقشایده رواجتسهيل و تقویت 

ثير أنگرش افراد ت بر هاي جدید و نوآوري،از پذیرش ایده پيشگيريهنجارهاي قومي و 

 (.831 زاده و همكاران، حسين)د گذار مي

 زمينه هاي قومي و مفاهيم پيرامون جنسيت در ایننگرش ارتباط در ایران به بررسي

، باورها و ها گيري تمایل بر شكل اثر آندر حالي كه اهميت قوميت در . است شدهتوجهي  بي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Margaret Mead 
2. Borgata and Montgomery  
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د كه كنمي فراهم عضویت در یك گروه قومي، بستري. رفتارها به رسميت شناخته شده است

سيرهاي ارزشي خاصي را از بدو  خط ،هاي قوميگروه. گيردكل ميشخصيت فردي در آن ش

 باسيرها در جوامع از این خط سرپيچي تغيير و. دهندهاي مختلف نسبت ميتولد به جنسيت

برخي براساس . درپي خواهد داشتهاي جدي از سوي اجتماع قومي  واكنش ،ساختار سنتي

یند آفر از ثرأتم ها و هویت قوميارزش ،رانهاي قومي مختلف در ایگروه بارۀدر ها پژوهش

؛ 833 پور و قنبري، جالئي)شده است نيز تر تنها كاهش نيافته بلكه پررنگ شدن نهجهاني

از تغيير و تضعيف برخي آداب و رسوم از  نيز ها پژوهشبرخي (.  81 پور و همكاران، احمدي

 (. 833 ، محمدپور و همكاران)جمله آداب خویشاوندي حكایت دارند 

ها در در تبيين برخي تفاوت مكن استهاي قومي نسبت به مفهوم زنانگي مشناخت نگرش

باروري، طالق،  آمار ؛ تفاوت دركمك كندقومي به ما  گوناگونهاي  رفتارهاي جنسيتي در گروه

پذیري دختران و جامعه شيوۀهاي خانوادگي، سطح سواد زنان، اشتغال زنان، خشونت

قرار ( و مردانگي)نگرش اجتماع به مفهوم زنانگي  از ثرأتمسيتي همه به نوعي هاي جن تبعيض

 . دارند

در اقوام آذري، « زنانگي»برداشت از مفهوم  ۀشناسایي تعریف و مقایس پژوهش،هدف این 

 :هاي اصلي پژوهش عبارتند ازپرسش. استرد و مازندراني كُ
  هاي ویژگيو  است زندراني تعریف شدهرد و مادر اقوام آذري، كُ« زنانگي»چگونه مفهوم 

 ؟اصلي آن چيست

 ؟شود ميرد و مازندراني شناسایي هاي قومي آذري، كُدر گروه« زنانگي»هایي از چه گونه 

 نسبت به ( رد و مازندرانيآذري، كُ)گانه هاي اقوام سهاي در نگرشهاي عمدهآیا تفاوت

 وجود دارد؟« زنانگي»مفهوم 

 پژوهش ۀپيشين

 دربارۀمستقيم  ، بررسيپژوهشباید توجه داشت كه در زمينۀ موضوع این : ای داخليهپژوهش

ارتباط بين جنسيت یا  ۀادبيات پژوهشي در زمين. هاي قومي وجود ندارد مفهوم زنانگي در گروه

 ۀبا وجود این برخي محققان به رابط. هاي خانوادگي زنانه و گروه قومي نيز معدود استنقش

اند كه با ي از قبيل ميزان باروري، خشونت عليه زنان و اشكال خویشاوندي پرداختهميان متغيرهای

هاي باوري و اشكال زیرا رفتارهاي باروري، نظام دارد؛ نزدیك موضوع این پژوهش ارتباط
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براي . هاي زنان ارتباط تنگاتنگي داردشدۀ ازدواج و خویشاوندي با نقششده و هنجاريتعریف

 :هاي زیر اشاره كرده پژوهشتوان بنمونه مي

متفاوت نسبت به  يهاي قومي مختلف نگرشزنان در گروه ،( 83 )صادقي برمبناي پژوهش 

به الگوهاي سني ( 838 )پور كاظمي. شمار آرماني فرزندان، ازدواج و برابري جنسيتي دارند

در ایران، كمترین   83 دهد كه در سال او نشان مي. كندآن با قوميت اشاره مي ارتباطازدواج و 

بين اقوام . است( در مردان 801 در زنان و  203 با ميانگين )سن ازدواج متعلق به قوم بلوچ 

( 708 و براي مردان   0  براي زنان )رد و مازندراني، قوم آذري كمترین ميانگين سني آذري و كُ

  10 براي زنان )مازندراني  و( 705 و براي مردان  8 براي زنان )رد از آن، قوم كُ پسرا دارد و 

ـ جنسيتي در ارتباط با  دهد كه باورهاي قوميتياین پژوهش نشان مي. است( 703 و براي مردان 

 با پژوهشيدر ( 838 )طالب و گودرزي . پذیري زنان و مردان وجود داردهنجارهاي نقش

وضعيت زنان و « بلوچستان و هاي قومي سيستاناي در گروه مطالعه: قوميت و جنسيت»عنوان 

كمتري از  رۀدهند كه زنان بهو نشان ميكند  را مقایسه ميوبلوچستان  مردان در اقوام سيستان

هاي سنتي خانگي را براي نقش( زنان و مردان)درصد گروه قومي بلوچ  71برند و مي آموزش

بررسي چهار  با( 838 )عباسي و صادقي . ندهست دانند و با اشتغال زنان مخالفزنان مناسب مي

هاي قومي مختلف كردند كه نگرش و رفتارهاي باروري در گروه بيانله را ئاستان كشور این مس

دارند و ميان اقوام  طوري كه زنان قوم بلوچ بيشترین ميزان باروري را. در ایران متفاوت است

اي مراقبتي زنان هنقش ،باروري باال. رد، فارس، آذري و گيلك قرار دارندپس از این گروه، قوم كُ

الگوهاي باروري و رفتارهاي بازتوليدي یكي از . كندرا در چارچوب خانه و خانواده تثبيت مي

 . نمودهاي تعریف هنجارمند از مفهوم زنانگي در اقوام مختلف است

دیگر، نشان دادند كه در نظام خویشاوندي و  پژوهشيدر همچنين ( 831 )عباسي و صادقي 

حضور هنجارهاي سنتي سبب . حاكم است هنجارهاي سنتي رد معموالًومي كُهاي گروه قازدواج

عباسي . هاي جنسيتي نيز براساس معيارهاي سنتي از پيش موجود تعریف شودنقشكه شود مي

رد باروري كه قوم كُ دریافتندهاي باروري در اقوام مختلف با بررسي تفاوت( 837 )و صادقي 

 دارندقوم آذري باروري متوسط . فرزند دارند ترردها سه یا بيشدرصد كُ 12كه  طوري داردباال 

 15 ،نددار تري پایينند و اقوام مازندراني باروري دارفرزند  ترسه یا بيش آنهادرصد  78كه  طوري

هاي تفاوت»عنوان  پژوهشي بادر ( 837 )عباسي و ترابي . نددارفرزند  تردرصد آنان سه یا بيش

هاي قومي را با ازدواج خویشاوندي متغير گروه ارتباط« وندي در ایراننسلي ازدواج خویشابين
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هاي رد نگرش مثبت نسبت به ازدواجدر قوم كُ براساس این پژوهش، د؛نكردبررسي 

هاي قومي آذري و خویشاوندي به شكل معناداري بيش از قوم فارس است و در گروه

با توجه به ارتباط ازدواج . دي بيشتر استهاي خویشاونمازندراني، نگرش منفي نسبت به ازدواج

هاي جنسيتي دیگر نيز در شاخصكه  رود ميهاي سنتي در اجتماع، انتظار خویشاوندي با ارزش

 اي واره طرح ۀمقایس( 831 )خمسه . هاي آذري و مازندراني باشدتر از قومرد سنتيقوم كُ

براساس . است انجام دادهرس رد و فادختران و پسران دانشجو در دو قوم كُ بين جنسيتي

قاراخاني . داردن وجودهاي جنسيتي دو گروه قومي واره تفاوت معناداري ميان طرح هاي او یافته

كيفي مفهوم  بررسيبه « هاي زنانگيدختران جوان و ارزش»عنوان  با خود پژوهشدر ( 831 )

عنوان  ر پژوهشي باد نيز( 831 )، ذكایي و قاراخاني زمينهدر همين . زنانگي پرداخته است

كرده دیدگاه دختران جوان كنكاش  ازمفهوم زنانگي  بارۀدر« زنانگي ۀدختران جوان و تجرب»

« وفاداري»، «مادري»هاي و نقش« خویينرم»، «زیبایي»دختران جوان  است؛ برمبناي این پژوهش،

 .دانندهایي زنانه ميرا نقش« فداكاري»و 

به تغييرات  ،ایالت منگور و گورک در مهاباد پژوهشي بردر ( 833 )محمدپور و همكاران 

اند و معتقدند كه هاي قومي و ایلي اشاره كردهدر نظام خویشاوندي و تضعيف تدریجي سنت

هاي هاي قومي مانند مردساالري و ازدواجخانواده در این ایالت در حال گذار نسبي از سنت

بين خشونت عليه زنان و گروه  ارتباطبه ( 831 ) آبادي و امينيشاه. شده و اجباري است تنظيم

اند كه بيشترین خشونت عليه زنان در داده رد و فارس توجه كرده و نشانقومي در اقوام آذري، كُ

رجبلو و . این یافته در صورت آذري بودن زن یا مرد مشابه است و شودقوم آذري مشاهده مي

ثير بيشتري بر أرد قدرت و تي جنسيتي در قوم كُهااند كه كليشهنشان داده( 831 )همكاران 

ذكایي و . هاي جنسيتي در قوم آذريهاي اعضاي گروه قومي دارد تا كليشهگيريتصميم

شناسي برداشت از مردانگي در ميان اقوام استان به سنخ ،كيفي يبا رویكرد( 812 )همكاران 

 .اند شدهرد و گيلك مقایسه آذري، كُهاي قومي تالش، گروه پژوهشدر این . اندگيالن پرداخته

داده شده به این  هاي نسبتادراک مفهوم مردانگي و ویژگي ۀدر زمين، هاي آنانیافته براساس

 . دندار تفاوتبا هم هاي قومي مفهوم گروه

باروري در »عنوان  پژوهشي بادر ( 111 )گولدشایدر و اولنبرگ : های خارجيپژوهش

متأثر  گيرد وقومي شكل ميـ  دادند كه رفتار باروري در بستر فرهنگينشان « هاي مختلفقوميت
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در سال  پژوهشي در  برگن و ویليامز(. 831 زاده و همكاران، حسين)هنجارهاي قومي است از 

اي جنسيتي هاي كليشهبندياند كه صفات دستهدانشجو در آمریكا، نشان داده 22 ميان   15 

بار دیگر همين نتيجه را  133 در سال  پژوهشاین كه تكرار این  ضمن. نددار (مردانه/زنانه)

ده بود يامن وجود بهسال  1 هاي افراد پس از گذشت نشان داد و تفاوت فاحشي ميان دیدگاه

 (.  11 برگن و ویليامز، )

هاي افرادي كه هویت ،شناختي در مكتب كنش متقابل نمادینجامعه هاي براساس پژوهش

پذیرند، احتمال بيشتري دارد كه در چارچوب رفتارهاي معمولي  و مردانه را مي اي زنانهكليشه

اند، براي نمونه مرداني كه هویت مردانگي سنتي را پذیرفته. شان عمل كنندجنسيت متناسب با

بورگاتا و )دهد بيشتر رخ مي پرحرفيكردن صحبت دیگران و  آميز زبان مانند قطعكاربرد سلطه

هاي جنسيتي قومي و نقش ميان گروه ارتباطبه ( 2 2 )و همكاران   آلسينا(. 222 مونتگمري، 

 ۀشيو ناشي ازقومي را  گوناگونهاي هاي جنسيتي متفاوت در گروهاند و وجود نقشاشاره كرده

هاي قومي هاي جنسيتي خانگي زنان در گروهكه نقش طوري ؛اندتوليد اقتصادي و معيشتي دانسته

بيل دست كشيده و به كشاورزي با كشاورزي با كج ۀها از شيوكه این گروه يردگ شكل ميزماني 

اند كه در نشان داده« باروري و خيش» پژوهشدر (   2 )آلسينا و همكاران . اندخيش روآورده

به نيروي كار بسيار، باروري  ينياز بيشود به دليل هاي قومي كه از خيش استفاده ميگروه

له ئتبار در آمریكا به این مسوضعيت زنان آفریقایي بررسيبا (   2 ) 8پريسهری. یابدكاهش مي

 ۀوجود آمدن گون اشاره كرده است كه قرارگرفتن در گروه قومي آفریقایي براي این زنان سبب به

، 1«افراطي تشهو»صفاتي مانند  ؛قومي شده استـ  جنسيتي ۀهاي ناعادالنجدیدي از نگرش

اي از شود كه آميزهاده ميبه آنان نسبت د« خشمگين بودن»و  7«رواازخودگذشتگي برده»

به (   2 ) 1موري و یكين. هاي جنسيتي و قومي رایج در فرهنگ ایاالت متحده است كليشه

هاي كنند كه زنان گروههاي جنسيتي رایج در ایاالت متحده و بریتانيا اشاره مي برخي كليشه

 . اند ار دادهگذاري قرقومي مسلمان را هدف ارزش

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Bergen and Williams  

2. Alesina  
3. Harris-Perry  

4. Sexual lasciviousness 

5. Mammy's devotion 
6. Morey and Yaqin  
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 روش پژوهش

هاي كافي در ارتباط با یك موضوع كه داده خواهد داشتپژوهش اكتشافي هنگامي توجيه علمي 

یك موضوع، بدون استفاده از چارچوب نظري  بارۀاكتشاف در(. 851 شوشا، )وجود ندارد 

این . دخواهد ش انجام آیندههاي در پژوهش سودمندهاي كيفي وري دادهآخاص و براي گرد

 كانم. یافته انجام شده استساختنيم ۀمصاحب روش پژوهش با رویكرد كيفي و با استفاده از

دانشگاه مازندران یك مجتمع خوابگاهي دخترانه به نام . پژوهش خوابگاه دانشجویي است

شده در سایت اینترنتي دانشگاه  كه براساس آمارهاي ارائه دارد (س) خوابگاه حضرت زینب

كل دانشجویان مقطع كارشناسي  درصد 2 به نزدیك)نفر   33   ظرفيت این خوابگاه مازندران

در این  ادانشجویان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتر سكونتبا توجه به . است( دانشگاه مازندران

كل دانشجویان كارشناسي  درصد 2 دانشگاه، با فرض این كه طبق آمار سایت دانشگاه مازندران،

 نزدیك بهر خوابگاه ساكن شده باشند، تعداد دانشجویان مقطع كارشناسي ساكن د اارشد و دكتر

گيري هدفمند از به روش نمونه  این پژوهش، ۀجمعيت نمون. زده شده است نفر تخمين 722 

هاي ویژگي. هاي خوابگاهي مقطع كارشناسي انتخاب شده استميان دانشجویان ساكن بلوک

 . نشان داده شده است  ل ها در جدوسني و قومي آزمودني

 سن و گروه قومي اساسجمعيت نمونه بر پراكندگي .1جدول  

 سن

 گروه قومي
 جمع  ساله 44 ساله 41 ساله 42 ساله 13

 7         آذري

 7 2       ردكُ

 1   8   2 مازندراني

 1  8 1 1 8 جمع

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

نفر به اشباع نظري دست  8 محقق با  ؛ درضمن،ندكردنفر همكاري  1 شده،  افراد شناسایي

ها به كه محقق به این نتيجه برسد كه در گردآوري داده دهد رخ مياشباع نظري زماني . یافت

محمدپور، )دارد مفاهيم جدید وجود ن ظهورهاي مشابه دست یافته است و امكان مفاهيم و پاسخ

انتخاب شدند تا دیدگاهي  در شرف ازدواج یا نهالأافراد از ميان دختران مت(. 831،78 
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ها به صورت فردي با مصاحبه. هاي زندگي زناشویي داشته باشندگرایانه نسبت به مسئوليت واقع

ان ممدت ز  جدول . اندهاي خوابگاه انجام شدهدر محوطه یا اتاق ودقيقه  11ميانگين 

 :دهدهاي فردي را نشان مي مصاحبه

 های فردیمدت زمان مصاحبه .4جدول 
 مدت مصاحبه ردیف مدت مصاحبه ردیف مدت مصاحبه ردیف
 دقيقه 72 8  دقيقه 87 5 دقيقه 12  
 دقيقه 72 1  دقيقه 77 3 دقيقه 17  
 دقيقه 17 7  دقيقه 12 1 دقيقه 17 8
 هدقيق 77 1  دقيقه 12 2  دقيقه 12 1
 دقيقه 2 5: مدت زمان كل دقيقه 87    دقيقه 72 7
  دقيقه 17    دقيقه 12 1

 

تنها  ضمن این كه از افراد نه. و داستان زندگي است آزادهاي پرسششامل مصاحبه  روش

پرسش نيز اش گروه قومي هاي دیدگاه ، بلكه در ارتباط با نگرش او نسبت بهشانخود بارۀدر

روش تحليل محتواي مصاحبه به این شكل بوده است كه متن  اها بدادهتحليل  روش. است شده

شده هاي صریح و ضمني مصاحبه شوندگان استخراج ها بارها مرور و داللتنوشتاري مصاحبه

تالش بر این بوده است كه پيوستگي . هاي مفهومي ثبت شدمفاهيم مشابه در جدول. است

 و در دشونهاي متناقض از جداول حذف و یافته هاكه گفته طوري ،دروني نوشتار حفظ شود

ها، در تحليل محتواي مصاحبه. گزارش شده است دست آمده بهضمن برخي از مصادیق مفاهيم 

هایي هستند كه در یك فرهنگ به  وضوعمتعارف، م هاي هطبق. شوندمعرفي مي  متعارف هاي هطبق

آن را مایز افراد، اشياء و رویدادها كردن وجوه ت هر فرد براي مشخص وطور عام وجود دارند 

 (. 57 : 833 سفيري، )ند اندیشمي ها هاین طبق برمبناي عامه مردم و دبركار مي به

 های زنانگي در گروه قوميشاخص: های كيفيتوصيف یافته

 های زنانهنقش

رود انتظار مي فرداز  سيتبه دليل جن فقطهاي جنسيتي رفتارهایي هستند كه نقش

هاي روابط جنسيتي حياتي بوده است گيري انگاره تقسيم كار جنسي براي شكل(. 135 ، گليای)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Common classes  
2. Eagly  
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فداكاري »هایي مانند نقش(. 2  : 837 والبي، )نقاط جهان حاكم است  بيشتردر  نيز كه اكنون

شمار  بههایي زنانه نقش معموالً« حفظ آرامش خانواده»و « مراقبت»، «هاشوهر و بچه نسبت به

كننده مينأكنندگان خوبي هستند اما تكنندگان و حمایتهاي سنتي مراقبتزنان در نقش. ندرو مي

 ۀكنندمينأفراغت ت زمانآنان در كار و . كنندزنان خود را با نيازهاي شوهر هماهنگ مي. نيستند

راه را براي پيشرفت  خانه، امور ۀبا حمایت عاطفي و ادار همچنينشوهر هستند  آسایشوسایل 

هاي مختلفي در این زمينه هاي قومي دیدگاهگروه(. 837 دلفي و لئونارد، )كنند مي و هموارا

زنان  را در  در خانواده،صحبت از وظایف  هنگامها آزمودني بيشترد؛ با وجود این ندار

 :كنندچارچوب خانواده و مردان را  بيرون از خانه تصویر مي
او  ۀزن هم بد نيست، اما وظيفكاركردن البته . رد استم ۀوظيف ،مين زندگيأت»(: ردكُ)سميرا 

 «.استخانواده  مدیریتبيشتر 

 :آیندنمي شمار كنندگان اصلي خانواده بهمينأتنيز حتي زنان شاغل 

 رخيب. اصلي خانواده نيستند ۀكنندمينأبه نظرم زنان حتي اگر كار هم كنند ت»(: كرد)روناک 

نقدر استقالل آ يیعني حت. دهندماه به شوهرشان مي ولاشان را شناسم كه كل حقوقرا مي

 «.شان خودشان تصميم بگيرندحقوق خصوصندارند كه در

د و رو شمار مي بهنيروي كمكي و مكمل مرد  ،مين نيازهاي اقتصادي خانوادهأنقش زنان در ت

یتي و مراقبتي وظایف حما. اصلي آنان حمایت و مراقبت از اعضاي خانواده است ۀوظيف

 :ها مشاركت چنداني ندارنددر این نقش اغلبزنانه هستند طوري كه مردان  كامالً هایي نقش

مردان در حمایت و و ... مين خانواده وأكمكي دارند در ت ۀزنان بيشتر وظيف»(: آذري)یلدا 

مردهایي كه مداوم از بچه مراقبت كنند خيلي [ هاآذري]به نظرم بين ما . مراقبت كمكي هستند

 «.در نسل جدید بيشتر است ولي باز هم خيلي كمتر از زنان است)...( ت كم اس

 :شودهاي جدید نيز مشاهده ميهاي سنتي مردانه و زنانه در نسلهایي از استمرار نقشنشانه

پدر من )...( ها زیاد سروكار ندارند مردها با بچه... ام نهتا جایي كه من دیده»(: ردكُ)صحرا 

خيلي شبيه  هم االن برادر من)...( نگاه كنيم  اوبه  يت نداشتيم حتئت كه جربهت داشنقدر اُآ

گيرند و شود؛ چون پسرها از پدرهایشان یاد مياین جور رفتارها تكرار مي. كندپدرم رفتار مي

 «.یابدادامه مي

ن ميأهاي مخالف نيز وجود دارد كه كار بيرون از خانه و تاما شواهدي مبني بر وجود دیدگاه

زنان  ،ویژه در روستاها به، در برخي جوامع سنتي. دشمار برمياقتصادي را نقشي فارغ از جنسيت 
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محل كار و  فاصلۀ بينجا كه در این جوامع زیرا از آن. رو هستنداي روبههاي دوگانهبا نقش

كه  نند بدون ایكن یندهاي توليدي مشاركت ميآدار در فرست، زنان خانها كوتاهتوليد و سكونت 

 (. 81: 837 رستگارخالد، )كمكي دریافت كنند  كارهاي خانهدر 

دوش یكي  بربار  ۀكه هم بهتر است از این ،زن و مرد هر دو كار كنند»(: مازندراني)آزاده 

از زن و مرد یك اندازه بيرون  روستادر شهرها مردها بيشتر شاغلند اما در [ در مازندران]باشد 

 «.دهندانجام مي نيزكارهاي خانه را  كنند و زنانكار ميخانه 

 :مردانه وجود دارد ۀگرانهاي حمایتهایي مبني بر نقشنيز دیدگاه خصوص همكاريدر

بيشتر مردها  بلكه كه زنان حمایت نكنند، نه این. بستگي به نوع حمایت دارد»(: آذري)ثمين 

به  و مشكالتش را اصالً پدر من مسائل براي نمونه. كنندروي حمایت زنان حساب نمي مواقع

در نسل ما )...(. كنند حمایت عاطفي مي[ زنان]اما . گوید كه او بخواهد حمایتي كندمادرم نمي

حمایت روحي توانم  مياما  م نيستمحمایت شغلي یا مالي همسرقادر به من . طور است هم همين

 «.هم مالي و دكنتواند هم حمایت روحي او مي. كنم

اشاره  نيز ها، به تفاوت نيازهاي زنانه و مردانهشباهت نقش بيان باگري دی ۀشوند مصاحبه

 :كندمي

هاي ویژگي سببو به  زنان ذاتاً)...( زن و مرد هر دو به حمایت نياز دارند »(: ردكُ)شيرین 

 «.به تكيه كردن به مرد بيشتر نياز دارند ،رواني

هاي زنانه به نقش ۀحمایتي را به مثابهاي مراقبتي و نقش شده، بررسيافراد  ۀدرمجموع، هم

هاي به شكلي مشابه نقش پاسخگویان ،رد و آذريهاي قومي كُ در گروه. رسميت شناختند

ها هاي زنانه تعریف كردند و در گروه قومي مازندراني نيمي از آزمودنيكنندگي را نقش مينأت

سوم افراد این گروه  یعني یك درمجموع پنج نفر. كردند بياناي مشترک مين زندگي را وظيفهأت

 .هاي مراقبتي و حمایتي نقشي زنانه دانستندمين اقتصادي را در كنار نقشأقومي، ت

 شخصيتي زنانه -های روانيویژگي

هاي شخصيتي و مردم هستند كه برخي خصيصه بيني مشترک یهادیدگاه ،هاي جنسيتي قالب

توان به براي نمونه مي(. 153 ،  رایشلماسپنس و ه)دهند رفتاري را به یك جنسيت نسبت مي

هاي جنسيتي رایج عنوان كليشه گرایي و عامليت مردانه بهگرایي زنانه و درونبيانگري و برون

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Spence and Helm Reich  
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. شناختندجنسيتي را به رسميت مي هاي كليشهنيز چنين  پژوهشهاي این آزمودني. اشاره كرد

، «هيجاني»، «عاطفي»اند كه صفاتي مانند ادهها نشان دبا استفاده از جدول صفت  ویليامز و بست

براي نمونه یكي از (.    : 838 ، خمسه)شوند به زنان نسبت داده مي« حساس»و « وابسته»

 :كنددختران به قدرت احساسات در زنان اشاره مي

 «.تر هستندزنان احساساتي»(: مازندراني)مریم 

شمارند و برخي این ویژگي را زنانه برمي. نيستضعف  ،بودن از دیدگاه این افراد احساساتي

 :دانندعد احساسي ميبرتري زنان بر مردان در بُ سببآن را 

هر مِ براي نمونه. ها یك سروگردن از مردها باالترندزن ،از لحاظ احساسي»(: آذري)سارا 

 « .ستها اتر از احساسات مرد نسبت به بچهقوي بسيارزنان وجود دارد و  همۀمادري در وجود 

هاي دیگري مانند ویژگي. ستاحساسي ا ـ تفاوت زن و مرد فراتر از دوانگاري منطقي

به زنان نسبت داده شده « وابستگي عاطفي»به مردان و « وفایي بي»و « طلبيمنفعت»، «طلبي تنوع»

 :است

ن و زنا. ]شوندها زود وابسته ميزن؛ )...(وفا هستند طلب و بيمردها تنوع»(: آذري)الناز 

در . ها بيشتر احساسي هستندمرد احساساتي هم وجود دارد؛ اما زن. خيلي تفاوت دارند[ مردان

 «.سنجندكنند و منفعت خودشان را مي سنگين مي كل، مردها خيلي سبك

مردها  نسبت به كامالً. شخصيت آرام دارند ورقت قلب  ؛ها دلسوزترندزن»(: آذري)لعيا 

هاي زنان باید برعكس مردان باشد چون برخي ویژگي يحتحدیث هم هست كه . متفاوتند

 «.است گونه این اقوام ۀها در همبله نه فقط در آذري. شان متفاوت استطبيعت

برخي از . نيز وجود دارد جوهاي برابريهاي مبتني بر تفاوت، دیدگاهوجود دیدگاه با

كشند و بر به پرسش مي ،جنسيت دوتفاوت بين  منجر بهمنطقي ـ  ها دوانگاري احساسيآزمودني

 :كيد دارندأهاي ميان زنان و مردان تشباهت

فقط احساسات خودشان را بروز  مردها. نداریم چندانيبه نظر من تفاوت »(: ردكُ)رویا 

گرنه  كشند وال برود یا خجالت ميؤشان زیر سخواهند مردانگيچون مردند و نمي. دهند نمي

 «.نداریم تفاوتخيلي 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Williams and Best  
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هاي شخصيتي ز افراد به موضعي مخالف تصورات قالبي مسلط اشاره دارد و ویژگيیكي ا

 :«زنانه»پندارد نه مي« مردانه»را صفاتي « وابسته»و « احساساتي»مانند 

توانند بدون زن زندگي كنند ولي مردها نمي. تر هستندزنان مستقل»(: مازندراني)آزاده 

 «[مردها. ]صادق نيست آن برعكس

زن و مرد اعتقاد  بينشخصيتي ـ  هاي روانيها به تفاوتآزمودني همۀه قومي آذري، در گرو

زن و  بينشخصيتي  به شباهت( ردهاي كُدرصد آزمودني 2 )رد، یك نفر در گروه قومي كُ. دارند

در گروه قومي مازندراني،  .پذیري دانستهاي موجود را ناشي از جامعهمرد اشاره كرد و تفاوت

  هاي شخصيتي،اشاره به تفاوت با وجود( هاي مازندرانيدرصد آزمودني 1 /1)فر نيز یك ن

. گنجند به زنان نسبت دادمي« مردانه»در چارچوب  ها كليشههاي شخصيتي را كه در ویژگي

( درصد 7/35)آزمودني  1 . یك فرد به شباهت شخصيتي زن و مرد اعتقاد دارد فقطدرمجموع، 

هاي نگرشي مخالف برداشت( درصد 7/1 )ندیشند و یك آزمودني ا مي ها كليشهدر قالب 

 .عمومي دارد

 زنانگي و رقابت جنسي

جوامع  ۀشناختي در مقایسانسان هاي پژوهش. در جوامع پدرساالر مفهومي مردانه است ،رقابت

در جوامع  مردانهمان اندازه گرایش به رقابت به نشان داده است كه  ساالرو مادر ساالرپدر

: 225 ،  گنيزي و همكاران)زنان متمایل به رقابت هستند نيز  ساالر، در جوامع مادرساالرپدر

مولر و )كشند  هاي رقابتي كنار ميفعاليت سایردر جوامع پدرساالر، زنان آشكارا خود را از (.   

 را یكدیگر شواهد علمي، زنانبراساس . هاي جنسي با زنان دیگرمگر از رقابت ؛(  2 ،  شویرن

كنند و درصورت احساس برتري آنان ارزیابي مي محبوبيت هاي زیبایي وشاخصبه لحاظ 

رقابت جنسي (. 137 ، 8جوزف)كنند ميپيدا هاي منفي نسبت به آنان نگرش ،نسبت به خود

هاي كيد بر زیبایيأفرهنگي خاص جوامع پدرساالر است كه با ت نقصميان زنان، ناشي از 

انتخاب شریك جنسي، زنان را در موقعيت ضعف و  ري مردان از حقبرخورداظاهري زنانه و 

رقابت جنسي یكي از ابعاد زندگي زنانه است كه از اظهارنظرهاي . دهدامني قرار مينااحساس 

كه ذاتي در نظر گرفته  زنانگي بيش از آن ویژگياین . شودهاي این پژوهش برداشت ميآزمودني

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Gneezy  

2. Müller and Schwieren 
3. Joseph  
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طوري كه زنان به دليل  ؛مردان، ادراک شده است از ثرأتم ۀگرفت شكل گریزناپذیر ویژگيشود، 

وفایي مردان در اشاره به بي. بينندهمواره در حال رقابت مي  وفایي مردان،طلبي و بيتنوع

 :زیر مشهود است نظرهاي

 «.وفا هستندطلب و بيمردها تنوع»(: آذري)الناز 

 «.وفا هستندبي مردها ذاتاً. شدزن باید هميشه مراقب خودش با»(: مازندراني)فاطمه 

به نظر . شودده ميدیها برخي آزموني سخنان وفایي مردان دربه بي هاي كنایي نيز رهاشا

 :دكنوفایي مردان، زنان را از رقابت نااميد ميرسد اضطراب از بي مي

همسر ... شرایط خاص یعني. (دانمچندهمسري را مجاز مي)در شرایط خاص »(: آذري)لعيا 

)...(.  باشدبه نيازهاي اصلي او بيمار و ناتوان در پاسخ  تفاوت باشد یا مثالًاحساس یا بي اول بي

دارد بهتر از كسي است كه زن مردي كه زن اولش را هم نگه مي. طالق براي همه ممكن نيست

 «.و سراغ دیگري برود رها كند اول را طالق بدهد و به حال خودش

نگرش مثبت نسبت به چندزني دارند و با پذیرش وجود رقابت بين ها نيز برخي از آزمودني

 :دانندي نميرزنان، آن را ضرو

 مانندمن زن دوم پدرم را )...( بد نيست طور قطعي  به (چندزني)به نظر من »(: ردكُ)سميرا 

. گویمجدي مي. )...( ندهست طور همين تقریباً نيزخواهر و برادرهایم . مادر خودم دوست دارم

زن دوم )او . حوصله و جدي بودخيلي بي و درضمن سنممادرم  دنياآمدن من، پس از به چون

 «.خواهر بزرگ یا مادر خودمان است ؛ او مانندكرداز ما نگهداري مي (پدر

ها عموميت صریح یا ضمني به ارتباط مفهوم زنانگي و رقابت جنسي ميان آزمودني ۀاشار

رد، دو نفر ؛ در گروه قوم كُ(درصد 101 )م مازندراني یك نفر هاي گروه قواز آزمودني. ندارد

استفاده . اندبه مفهوم رقابت اشاره كرده( درصد 12)؛ و در گروه قوم آذري سه نفر (درصد 12)

گویاي وجود رقابت و « دادنمسابقه»و « چشميچشم و هم»، «حسادت كردن»از عباراتي مانند 

زیبایي، )براي به دست آوردن تصویر مقبول اجتماعي  اًتضاد جنسي ميان زنان است كه عموم

 .پردازندبه رقابت مي( تناسب اندام، موفقيت شغلي و دارایي

  اشتغال و استقالل زنان

 12در تهران نشان داده است كه  7و    ۀزنان شاغل دو منطق بررسيبا ( 837 )خالد  رستگار

غل خارج از خانه را مناسب زن د و شخود راضي نيستن ۀ، از نقش خارج از خانآناندرصد 
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در جوامع . كنند ه كمكشان نميهاي خاندر فعاليت ،درصد آنان 55همسر كه  دانند؛ ضمن این نمي

 زمينۀ. خانگي و عمومي دیده شده است بين دو زمينۀمحور مختلف دیدگاه سنتي تقابلي جنسيت

فكوهي، ) برسنداستقالل  بهكان تا كودنگهداري از  ماننداست  يت زنمسئول خانگي، در اختيار و

. شوندهاي توليدي حذف و به بازتوليد مشغول ميوسيله زنان از نقش بدین(. 83 : 831 

محروم و  ،مزایاي اقتصادي همچونخاص آن  هايزنان از مالكيت ابزار توليدي و امتيازدرنتيجه 

با افزایش حضور زنان در  رسد كه این سلطه و محروميتهرچند به نظر مي. شوندپذیر ميسلطه

هایي از نگاه ارزشي به موقعيت هاي شغلي و توليدي كاهش یافته است اما هنوز نشانهعرصه

چنين اشتغال زنان  بارۀاز گروه قومي آذري در دیدگاهيبراي نمونه . وجود داردخانگي زنان 

 :كندميبيان 

درس خواندن محدودیت جنسيتي  بله،)...(. زن براي كار بيرون ساخته نشده »(: آذري)لعيا 

این رشته را . خوانممن براي كار كردن درس نمي)...( الزم است  يترقندارد و براي رشد و 

مدیریت خانه، تربيت فرزندان، )...(. ام به من كمك كند انتخاب كردم كه در مسائل زندگي آینده

 «.اصلي زن است ۀوظيف ،رسيدگي به همسر و انجام كارهاي دیگر خانه

كه  كنند؛ طوريتضاد نگرشي و عملي در زنان شاغل اشاره مي ۀلئبه مس ها نمونهبرخي از 

 :دهندبسياري از زنان شاغل، به لحاظ نگرشي، مشاغل خانگي را ترجيح مي

در شهرهاي  يحت)...( جا نيفتاده  هنوز كامالً[ كار بيرون از خانه براي زنان]»(: كرد)شيرین 

زنان بيشتر كار  امروزهالبته . جا نيفتاده هنوز كامالً... نه طور است؛ ينرم همبه نظ نيزبزرگ 

اند هم هم خودشان ناراضي هستند؛ شناسم مجبوركنند ولي خيلي از زنان شاغلي كه مي مي

 «.شوهرشان

تفاوت نسلي در نگرش نسبت  اي گونهگانه، هاي قومي سههاي گروه نمونه سخنانبا توجه به 

 :براي نمونه د دارد؛ن وجوبه اشتغال زنا

در خانه  كه دهندها خودشان ترجيح ميولي زن. ترندموفق شاغل زنان معتقدم»(: ردكُ)رویا 

كه اجبار كند ولي وقتي حرفش را  نه این. كند بر كارنكردن من پافشاري مي مهمسر)...( د نبمان

 «.مباشخواهد شاغل دلم مي هم درست هستند ولي خودم رخيكه ب كند بيام مي دالیلي... زنيممي

 :چنين عقيده داردتفاوت نسل  دربارۀدیگري  نمونۀ

 براي نمونهمادرم كم هستند اما  ننسال بين همزنان شاغل  ،در فاميل ما»(: آذري)ثمين 

 «.خوانندكنند یا درس ميهمه یا كار مي خودم، هاي وسال سن ها و دیگر همدخترخاله
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 بياناشتغال زنان  درخصوصدیدگاه متفاوتي ( ومي مازندرانيدر گروه ق)هاي دیگر  نمونه

 :استدیدگاه سنتي  مخالفند كه نكمي

مردها . است گونه این واقعاً. چرخدها ميما به دست زن ۀاقتصاد محل»(: مازندراني)فاطمه 

كار ..(. ).خانه  از كنند هم داخل خانه هم بيرونهمه جور كار مي. )...( كنند كمتر از زنان كار مي

 «.به زن و مرد بودن ندارد ارتباطيكردن 

د ندهمردان بيشتر ترجيح مي مروزها. )...( استقالل مالي خيلي خوب است»(: مازندراني)مبينا 

زنان )...( بوده  چنين نيز در گذشته)...( كه در خانه باشد  این جاي بهشان كار كند همسر

 «.هستند وشامازندراني خيلي ك

بندي ها به تقسيم جنسي كار اعتقاد ندارند و تقسيمنمونه مازندراني نيمي از  در گروه قومي

ها اگرچه وجود اجبارهاي  نمونهدر گروه قومي آذري، . دانندبر یك قرارداد مي موجود را مبتني

 ،یك شناسند اما هيچزنان را به رسميت مي ۀاجتماعي و اقتصادي براي اشتغال بيرون از خان

 2 ) نمونهیك   رد،در گروه قومي كُ. كنندقالل مالي را براي خود مثبت ارزیابي نمياشتغال و است

 همچنين با توجه به. اشتغال و استقالل مالي نگرش مثبت دارد در زمينۀ( رددرصد گروه قومي كُ

در گروه قومي مازندراني، اشتغال  یابيم درمي هاي نسلي در نگرش نسبت به اشتغال زنانتفاوت

 . بيشتر رواج داشته است( نسل مادران)هاي پيشين نسل زنان در

 های ظاهری زنانهویژگي

بيشتر جذابيت جسماني  هزنان نسبت به مردان ب خصوص،عمومي در این  دیدگاه براساس

در كتاب جنجالي خود (  22 )  ولف(.   : 831 رضایي و همكاران، ) دهند مياهميت 

اجتماعي و دستاویز  ايبرساخته ۀیج براي زنان را به مثابشناسي را، زیبایي «زیبایي ۀاسطور»

صنعت  براي نمونه ؛دارد در پيسودهاي كالن  ،هااز این اسطوره دهداند كه در آن استفانظامي مي

 ؛درواقع بيشتر آرایشي است تا بهداشتي ،آرایشي ناميده شده استـ  زیبایي كه به اشتباه بهداشتي

بخشي از واقعيت را  فقطاما این . دكنارتقاي زیبایي زنانه توليد مي براي به اصطالحمحصوالتي 

هاي بدني بخش دیگري از هاي زیبایي و دستكاريهاي پزشكي جراحيروشگيرد زیرا در برمي

ها هاي تبليغاتي از تصاویر زنان در رسانهكه استفاده ضمن این .سرمایه را منجر شده است ۀچرخ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Wolf  
2. The Beauty Myth  
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از زیبایي به اعتقاد ولف  گونهاین . كندسودرسان كمك مي ۀت این چرخنيز به بازتوليد و تقوی

براي « زیبایي»زنان است و در طول تاریخ هرگز چنين كاربردي از  مختصمفهومي (  22 )

. است پذیر امكان مناسب،اجتماعي  بستربا وجود یك  فقطاین افسانه . مردان مشاهده نشده است

شود زنانه ادراک مي با اصالت مفهومي« زیبایي» ین پژوهش نيزهاي ا بين نمونهرسد به نظر مي

مردان را اشتباه  برايكار بردن آن  شمارند و بهميبرزنان  به را منحصر واژهكه برخي این  طوري

 :براي نمونه ،دانندمي

 «.نه خوشگل اندامقيافه، خوشجذاب، خوش... شود گفتبه مردان مي»(: ردكُ)سميرا 

 دراین پدیده را  وپندارد ذاتي مي اي اندازهشوندگان مفهوم زیبایي را تا هیكي از مصاحب

 :ندك مي حيوانات چنين بيانمقایسه با 

ها زن دربارۀ انسان،ترند ولي زیباها نرها از ماده ،حيواناتميان در »(: مازندراني)مریم 

 «.ترندزیبا

 : شودهمراه مي« ظرافت»گر مانند دی ۀشناسانگاه با مفاهيم زیبایي ،مفهوم زیبایي زنانه

 « .ظرافت و زیبایي زنان بيشتر است خوب، قطعاً»(: مازندراني)فاطمه 

به همين  دارند؛ يترظریف تر هستند و اندامزنان از نظر قدرت بدني ضعيف»(: ردكُ)روناک 

 «.از مردها هستند تر و دلرباتر جذاب دليل

براي مردان نامناسب انگاشته  ي زنان مناسب وبدن نيز برا هاي زیبایي جراحي آرایش و

 :اند شده

شوند ولي ، بهتر ميوپيرایش آرایش باكه  اي است به گونه انزنآفرینش »(: مازندراني)زهرا 

تر زیباها را كند ولي زنجراحي زیبایي یا ابرو گرفتن مرد را زشت مي براي نمونه... مردها بدتر

 «.كندمي

اي زنانه گرایانه نيز وجود دارند كه زیبایي را انحصارا پدیدهيهاي برابراما افرادي با دیدگاه

 :كنندانگارند بلكه نگرش نسبت به آن را مفهومي وابسته به جنسيت معرفي مينمي

تر زیبااز دیگري  یك هيچ. را ان، زنانو مرد پندارندمي زیبارا  انمرد ان،زن»(: ردكُ)رویا 

 «.ببيند زیباگرایش دارد، طبيعي است كه او را  به دیگريكه  كسهر . نيست

 نيزمردها . ندهست كنم مردان جذابخوب چون خودم زن هستم فكر مي»(: مازندراني)سحر 

 «.هستيم كنند ما جذابفكر مي
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زنانه شناخته شده  خاصهاي اصلي زنانگي و ویژگي شاخصدرمجموع، زیبایي یكي از 

رد، كُ در گروه. زنانه عموميت دارد در نقش ویژگيه زیبایي در ميان افراد آذري، اشاره ب. است

مازندراني، چهار نفر زیبایي را  گروهدانند و در مي با هم مربوطچهار نفر زنانگي و زیبایي را 

( شده بررسيدرصد زنان  32بيش از  معادل) بنابراین در كل، سيزده نفر. پندارندمفهومي زنانه مي

 . ننددايویژگي زنانه م را زیبایي

 هاتحليل یافته
بندي و شده و با طبقه هاي توصيفیافته رمبنايشده در این پژوهش، ب بيان شناسي زنانگيسنخ

 هنگام. گرفته است انجامشده و مشخص كردن الگوهاي معنایي  مرتب هاي موضوعبررسي 

و پس  شدندثبت  يهای ولمعنایي در جد تشابه ها با هها و واژها، عبارتتحليل محتواي مصاحبه

 . نامگذاري شدند معاني دروني با توجه بهها دسته ،گرفته هاي صورتبندياز مرور طبقه

سپس  ؛گيردمي انجام هاي توصيفيشناسي زنانگي براساس یافتهدر این بخش ابتدا سنخ

 . شونداز روش تحليل محتواي مصاحبه معرفي مي آمده دست بهفكري  سطوح مرسوم

 ي زنانگيشناسسنخ 

 ۀدربار ها افكار و عقاید نمونهرد و مازندراني، براساس مفهوم زنانگي در سه گروه قومي آذري، كُ

ها، در در بخش توصيف یافته شده بيانهاي زنانگي  شاخص دربارۀهاي قومي نگرش گروه

اي هبرحسب گروه نيز ها نمونهو توزیع  ۀ زیرپيوستاري محتوایي قرار گرفت كه در چهار دست

 :تصویر شده است 8 قومي در جدول

هاي زنانگي ازجمله همۀ شاخصكه  نامند مي «منفعل»را  از زنان گروهي: زن منفعل 

را  داري خانهجنس، زیبایي و پذیري با همهاي مراقبتي، شخصيت آرام و احساساتي، رقابت قشن

دهد واكنشي نشان نميهاي جنسيتي هاي فرهنگي و كليشهزن منفعل در مقابل نقش. داشته باشد

 اعتقاد به گونه هاي وجود این نشانه. پذیردشده براي خود را مي و منفعالنه سرنوشت تعيين

 . بررسي بيشتر نياز دارد رد و آذريدر قوم كُ ؛ البتهاست بسيار ناچيزهاي قومي زنانگي در گروه

هاي نقش)ه سنتي حفظ جایگابا كه  شود مي نسبت داده اي دسته به« سنتي»زن : زن سنتي 

او اگرچه . پذیرد، رقابت جنسي و زیبایي را نمي(خانه شاغل نبودن بيرون ازمراقبتي، احساساتي، 



 

 

 

 

 

 1232بستان  ، تا3، شمارة 2در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 233 

  

 

رقابت و ظواهر  خصوصها و تصورات قالبي زنانگي را در خود دروني كرده است، اما درنقش

 .زن سنتي در هر چهار گروه قومي حضور دارد گونۀ .تدافعي دارد جایگاه جنسيتي

دهد؛ درعوض  اهميتي نميرقابت جنسيتي به ، زني است كه «مستقل»زن : زن مستقل 

هاي سنتي زنانه مانند نقش مادري و نقش البته؛ براي او دارداشتغال و استقالل ارزش مثبتي 

به  ،اقتصادي و رواني به همسر نبودن وابسته .نيز براي او اهميت داردمراقبتي و احساسات زنانه 

در چهار گروه قومي نيز زن مستقل . بخشدبيشتري نسبت به زنان منفعل و سنتي مي او استقالل

 .دارد وجود

مراقبتي ـ  هاي حمایتيزن و مرد قائل نيست و نقش بينزني كه تفاوت احساسي : زن فعال 

این زن فعاالنه . داند مي ارزش مثبترا  داند و اشتغال و استقاللرا براي هر دو جنس مناسب مي

زن فعال در گروه . كندهاي سنتي را به پرسش كشيده و بازتعریف ميقالبي و نقش ر و عقایدافكا

 .قومي مازندراني وجود دارد

 

 های قومي گروه مبنایزنانگي بر یها گونهبندی دسته .3جدول 

 گونه             

 گروه قومي

 زن فعال زن مستقل زن سنتي زن منفعل

 درصد تعداد درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد

 2 2 2    2    12 8 ردكُ

 2 2 2    2    12 8 آذري

 1 /1   8/88   1 /1   8/88   مازندراني

 1/    7  1 3 /5 8 5/18 5 جمع كل

 

 متعارف های هطبق: اساسي های وضوعشناسایي م 

  گرایيذات: اول موضوع -

 رویداد این باوراین در . رایج بود 132 -12هاي است كه پيش از دهه يدادیرو  گرایيذات

متمایز اي از هم كه این دو را به شكل عمده معيني دارندذات وجود داشت كه زنان و مردان 

را  يتگرایي متافيزیكي كه جنساز جمله ذات اي دارد؛ جداگانههاي شاخه رویداداین . كند مي

هاي جسمي را عامل تفاوت هاي وتفاگرایي جسمي كه تو ذات ردپنداوراي تربيت و جسم مي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Essentialism  
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اگرچه این دیدگاه اواخر قرن بيستم در محافل علمي به پرسش (. 117 ویت، ) دداناصلي مي

رسد ميان به نظر مي. كشيده شده است اما در فرهنگ عامه هنوز جاي خود را حفظ كرده است

 ،شده هاي پيادهدر مصاحبه .شود دیده ميدر این پژوهش نيز اشاره به این مفهوم  شده بررسيافراد 

 .تصویر شده است 1 به مفهوم ذات و مفاهيم مشابه آن در جدول ها اشاره تعداد

 گرایيتعداد اشاره به مفاهيم ذات .4جدول

 مجموع مفاهيم "ذاتا/ذاتي آفرینش/شدهآفریده طبيعي/طبيعت مفهوم

 8  8 7 7 ها هتعداد اشار

یكي از براي نمونه  .گيرد را دربرميني و متافيزیكي جسما هر دو گونۀگرایي ارجاع به ذات

 :داندهاي زنانه را ناشي از طبيعت جسماني زنانه مي نقش افراد در این پژوهش،

براي كه شده  سبب  ویژگيقدرت بدني باال دارند؛ همين طور طبيعي  بهمردها »(: آذري)سارا 

 «.هكارهاي داخل خان براي كارهاي بيرون بهتر باشند و زنان

براي بشر عموميت ویژگي این »و « یكسان نيستند زن و مرد ذاتاً»دیگري مانند  هاي هاشار

 .ذات و عنصر غریزي متفاوت و عام در زنان و مردان داللت دارد اي از گونه، بر وجود «دارد

 مادرانه های تمایل: دوم وضوعم -

 به تصور كه فرهنگ عامه زنانگي همواره با مفهوم مادري پيوندي عميق داشته است؛ طوري

اشاره به مفهوم مادري و (. 77: 111 ،  دیكویينزیو) قادر نيستمادري  نقشزنانگي بدون 

به نقش مادري و  ،گر مستقيمكه مصاحبه اینبا . مفاهيم مشابه در این پژوهش چشمگير است

بسيار دران خود ما هاي هها در توصيف مفهوم زنانگي از تجرب نمونهنداشته است، اشاره فرزندان 

به مفاهيم پيرامون  ها رهاشا. كنندمادر و فرزند اشاره مي رابطۀكنند و به وظایف مادري و نقل مي

 .خالصه شده است 7در جدول « مادري»

 مادرانه های لتمای وضوعتعداد اشاره به مفاهيم م .5جدول

 مجموع مفاهيم هابچه/داریبچه/بچه فرزندان/فرزند مادری/مادر مفهوم

 11    8 2  ها هتعداد اشار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. DiQuinzio  
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عباراتي مانند . دهندمادرانه بخش مهمي از مفهوم زنانگي را پوشش مي هاي ها و تمایلارزش

و « .است)...( تر از احساسات مردان قوي بسيارزنان وجود دارد و  همۀمهر مادري در وجود »

 .له استئگویاي این مس« .تواند جاي مادر را بگيردوقت یك مرد نمي هيچ»

  بندیبحث و جمع

رد و در سه گروه قومي آذري، كُ« زنانگي»برداشت از مفهوم  هاي گونه، پژوهشدر این 

كه  مبني بر این پژوهشدر پاسخ به پرسش اول . بررسي شدند كيفي يهامازندراني با روش

 اساسي هاي ویژگيرد و مازندراني چگونه تعریف شده و چه در اقوام آذري، كُ “زنانگي”مفهوم »

 ،هل سه گروه قوميأیافته با زنان متساختههاي نيمبا استفاده از تحليل محتواي مصاحبه« دارد؟

هاي بدین منظور با استفاده از جدول. شدهاي اصلي در سه گروه قومي شناسایي  شاخصبرخي 

سپس با استفاده  ؛هاي مشابه قرار دادیمدر دسته رامعناي مشابه  باهاي و گزاره ها تمفهومي، عبار

هاي زنانگي عام در هر سه شاخص. اي را نسبت دادیم، به هر دسته ویژگيها از تحليل جدول

هاي مراقبتي، نقش: است كه عبارتند ازاساسي  شاخصمشابه و شامل پنج  اي اندازهگروه قومي تا

 .ظاهري هاي خانگي و زیبایيجنسي، پرداختن به نقشـ  محور، رقابت درونـ  شخصيت احساس

هاي شناسي از مفهوم زنانگي در گروهسنخدرخصوص ، كه پژوهشدر پاسخ به پرسش دوم 

منفعل، سنتي،  هاي نامبرده با نامهاي برداشت از زنانگي در سه گروه قومي قومي بود، سنخ

سنخ فعال  سوي ترتيب هر اندازه از سنخ منفعل به كه به طوري .مستقل و فعال شناسایي شد

 استقالل ذهني و عملي همچنين شدن مفاهيم سنتي و نيم، ميزان به پرسش كشيدهكحركت مي

سنتي و مستقل  گونۀ رد و آذري،منفعل در گروه قومي كُ ۀگون ،هایافتهبراساس . یابد ميافزایش 

له ئاین مس. شود مي در گروه قومي مازندراني ردیابي فقطفعال  گونۀ در هر سه گروه قومي و

و از  شدهبرداشت از زنانگي در گروه قومي مازندراني دستخوش بازتعریف دهد كه نشان مي

 . هاي سنتي فاصله گرفته استریشه

گانه در برداشت از هاي قومي سهگروه تفاوت ۀدر زمين پژوهشبه پرسش سوم  پاسخ براي

براساس . مبنا قرار گرفتآمده  دست بههاي اصلي شاخصمفهوم زنانگي، كيفيت و كميت به 

رد و آذري نسبت به مفهوم زنانگي وجود هاي قومي كُها تفاوت محسوسي در نگرش گروهیافته

كه در ادبيات  هایي شده است برداشت پذیرفته هاي سنتي از مفهوم زنانگيبرداشت اغلبندارد و 

در حالي كه در گروه قومي مازندراني، ضمن حضور مفهوم سنتي . معرفي شده است شاخهاین 
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توجه  بدان «فعال»سنخ  با نامشناسي  گونههستيم كه در  رو نيز روبهجدید  يا برداشتزنانگي، ب

پاسخ قادر به ارائۀ پژوهش این در ارتباط با چرایي وجود چنين بازتعریفي در قالب . است شده

رسد به نظر مي این با وجود. هاست و كشف تفاوت يشناسگونه هدف آن م كهنيستيقطعي 

كارهاي موجود در مناطق مختلف  اجتماعي در ساختار خانواده و تقسيمـ  يهاي تاریختفاوت

له ئاین مس نييدر تب ممكن استتركيبي از عوامل جغرافيایي، تاریخي و اجتماعي  علتكشور به 

 . ثر باشدؤم

 وامانۀتفكرات ع ۀدهندمتعارف فكري شناسایي شدند كه نشان هاي هدر ادامه، برخي طبق

متعارف ریشه  هاي هطبق. «تمایل مادرانه»و « گرایانهذات»تفكر  ؛ از جملهاست بنيادي در فرهنگ

تنها  بدین معنا كه نه. رود شمار مي بههاي عمومي در ارتباط با یك مفهوم اجتماعي و بنيان گرایش

زنان، باوري  همۀشناختي یا متافيزیكي در مشترک زیست« ماهيت»یا « ذات»اعتقاد به وجود یك 

ر اعضاي هر سه گروه قومي است، بلكه این باور به نوعي مبناي سایر باورها، هنجارها، رایج د

هر گرایشي نسبت به جنسيت افراد، با . ها در ارتباط با مفهوم جنسيت استگيريتابوها و تصميم

مفاهيم . شودتعریف مي (يمادر همچون)بيولوژیكي  هايگرایانه و در ارتباط با نقشنگاهي ذات

این  شده در بررسي ۀاعضاي جامع افكار و عقایداي در العادهاهميت فوق« مادري»مون نقش پيرا

 .داردپژوهش 

انجام  كوچكيهاي ذهني از مفاهيم زنانگي و مردانگي در مقياس داخلي بر برداشت بررسي

این كه  ضمن این. دشوسلب مي از این پژوهش هایافته ۀامكان مقایس ؛ بنابرایناست شده

، استفاده از دیدگاهانجام شده است و از این  كوچكيبا رویكرد كيفي و در مقياس  ،هشپژو

. آتي است هاي پژوهشها در یيد یافتهأ، منوط به تناهمگونهاي هاي آن در جمعيتیافته

مانند )مفهوم زنانگي و مردانگي  ۀدهنددر كنار گروه قومي، توجه به سایر عوامل شكل همچنين

 . كند كاملهاي این پژوهش را یافته كن استم، نيز م(مذهب

 منابع
 ثير آن بر هویت أجهاني شدن و ت» ،( 81 )طيبه   حيدري، و زهرا؛ حيدري، طهمورث  پور،احمدي

: 81 ۀ، شمارانجمن جغرافيای ایران ۀفصلنام، «(دانشجویان قوم آذري: شده ۀ بررسينمون)اقوام ایراني 
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