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 چکیده
مفهوم نقش در جامعه شناسی به وظایف و انتظاراتی اشاره دارد که برای هر فرد برحسب پایگاهی که در 

انتظارات غالب در یک جامعه ابراین نقش جنسیتی عبارت است از تعیین شده است. بن ،جامعه احراز نموده 

و یا از آن منع می شوند.   شوند در آنها درگیر یی که مردان و زنان می توانند در مورد فعالیت ها و رفتارها

از سنتی به مدرن و درگیر شدن زنان در نقش  این نقش ها به معنی تغییر  زنان تحول نقش های جنسیتی

با استفاده از روش کیفی و استراتژی مطالعه  این تحقیق. است بیشتر های جدید و مشارکت های اجتماعی

نفر از   35بدین منظور ی مورد بررسی قرار داده است. تاثیر مهاجرت را بر تحول نقش های جنسیت ،موردی

ساکن تهران با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده و تجربه آنان در   افغانستانیزنان 

مصاحبه های عمیق بازگو گردید. یافته های توصیفی و تحلیلی این پژوهش نشان می دهد که تحول نقش 

خانوادگی و اجتماعی حاصل  ،در سطح ذهنی در اثر تحوالت فردی و نگرشی افغانستانیهای جنسیتی زنان 

  ،فرهنگی ،اما در اغلب موارد این تغییر و تحوالت به دلیل بازدارنده های ذهنیاست.  از مهاجرت اتفاق افتاده 

 اجتماعی و خانوادگی در سطح عینی و واقعیت مشاهده نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 فصل اول ؛
 

قدمه و کلیاتم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه ➢

 طرح مساله ➢

 ضرورت و اهمیت تحقیق ➢

 اهداف و سوال های تحقیق ➢



7 
 

 مقدمه -1- 1
ها قبل تقریبا در تمام اقصی نقاط دنیا، نقش زن و مرد در خانواده کامال مشخص و از پیش تعیین شده  سال

مراقبت از خانه و فرزندان و به طور کلی مدیریت داخلی منزل  و مردان مسئولیت  یتمدتا زنان مسئولعبود. 

 .داشتند بر عهده نیاز و .. را  و نقش کسب روزی و به دست آوردن پول برای اداره زندگی، خرید وسایل مورد

این نقش ها را   ،اغلب مواقع هم زنان و هم مردان بدون هیچ گونه تالشی و بدون هر نوع بحث و عذر و بهانه

ها و وظایف نبود چرا که اقتضای  می پذیرفتند و شاید کسی به دنبال دلیل برای انجام این مسئولیت

 .منطقی جامعه این چنین است جامعه حکم می کرد که حالت طبیعی و  شرایط

نظران معتقدند که تفاوت های رفتاری بنیادی میان زنان و مردان وجود دارند که در همه   بسیاری از صاحب

برخی از نویسندگان بر این باورند که یافته های زیست  فرهنگ ها به گونه ای متفاوت ظاهر می شوند،

عیت جلب می کنند شناختی اجتماعی قویاً به این جهت اشاره دارند. برای مثال آنها توجه اذهان را به این واق

که تقریباً در همه ی فرهنگ ها مردان در شکار و جنگ شرکت می کنند نه زن ها. آن ها استدالل می کنند 

که مسلماً این موضوع نشان دهنده آن است که مردان گرایش های مبتنی زیست شناسی در جهت 

ذیرند. آنها می گویند، میزان پرخاشگری دارند که زنان فاقد آن هستند. دیگران این استدالل را نمی پ

پرخاشگری مردان در فرهنگ های مختلف بسیار فرق می کند، در بعضی از فرهنگ ها از زنان انتظار می رود 

که انفعالی تر یا مالیم تر باشند تا فرهنگ های دیگر. به عالوه آنها می گویند، این که یک ویژگی کم و بیش 

 ت که دارای منشأ زیست شناختی است. عمومیت داشته باشد، دلیل بر این نیس

ممکن است عوامل فرهنگی از نوع بسیار کلی وجود داشته باشند که چنین ویژگی هایی را بوجود می آورند. 

برای مثال در بیشتر فرهنگ ها اکثر زنان بخش قابل توجهی از زندگی شان را صرف به دنیا آوردن و پرورش 

نند در چنین مواقعی در شکار یا جنگ شرکت کنند. بر طبق این کودکان می کنند و به آسانی نمی توا

دیدگاه تفاوت در رفتار مردان و زنان اساساً از طریق یادگیری اجتماعی هویت های زن و مرد پدید می آید. 

 (. 1373:)گیدنز

. است ر حال حاضر مساله زنان و دختران به یکی از بنیادی ترین درگیرهای بین سنت و مدرنیته بدل شدهد

لذا برخورد سنت با مدرنیته طی چند دهه ی اخیر در برجسته کردن مسأله هویت فردی و اجتماعی زنان و 

دختران و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها و ایفای نقش های اجتماعی مدرن و غیر سنتی بیشتر نمایان  

 شده است. 

خوش دگرگونی اساسی است که  آن دست ی گیدنز معتقد است خانواده و نقش های درونندر این راستا آنتو

این دگرگونی ها در ابعاد هویت اجتماعی و فردی کامال هویداست. گیدنز معتقد است یک نسل پیش پیوند 

مخصوصا در ازدواج سنتی عمدتاً براساس نقش های ثابت با حقوق ثابت بود. یک زن می  ،میان زن و مرد

گ کردن فرزندان پیوند که اساساً با بزروادگی ندگی خانی در انتظارش است، یک زدانست که چه سرنوشت

ه در گذشته کغییر کرده است و نقش زن آن چنان در طول حدود یک نسل همه ی این ها ت. خورده بود
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ثابت و مشخص بود، ثابت نیست، دیگر زن بودن از نظر وظایف وهویت هایی که ایجاب می کرد معنای  

 )همان(روشن و مشخص ندارد. 

ین اتفاقی که در حال وقوع است این است که دیگر زنان بر اساس آن چه فرهنگ یا سرنوشت محتوم مهمتر

ها دیکته می کند و یا در چارچوب سرنوشتی که به واسطه ی آن نقش هایشان از پیش تعیین شده  به آن

عی که ایفا است زندگی نمی کنند، آنان هویتشان را بیشتر توسط خودشان و به واسطه ی نقش های اجتما

جتماعی شان به صورت پروژه ای می سازند. به بیان غنی تر شناختشان از خود و هویت ا می کنند،

به این فکر کنیم که چه هستیم، چگونه به نظر می آییم، چه  هموارهو بازتابی در آمده است. باید اندیشانه باز

شکلی هستیم و چگونه می خواهیم باشیم. بنابراین »در جامعه ای که از گذشته مرخصی می گیرد. روش 

می گشاید، زن بودن کار پر  دی آینده ای مساله زا و ابهام آلوهایی سنتی را کنار می نهد و درها را به سو

 (.همانو ساختن و پرداختن نوعی هویت شخصی و اجتماعی امری خطیر است« )مخاطره ای است 

ر عصر حاضر زنان و دختران در سراسر جهان هویت های جا افتاده و سنتی خود را مورد سوال قرار داده اند د

انه و تی برای بنیان نهادن راه های برابر جویسو با آن به رویارویی پرداخته اند و با تشکیل نهضت ها فمنی

 آزادانه مبارزه می کنند و می خواهند هویتی بیش از هویت خانگی داشته باشند.

جامعه ی ما با  زنان و دختران ،از جمله مشارکت سیاسی و تحصیل ...ایران با نگاهی بر مسائل معاصر جامعه 

در حال   پذیرش منابع هویت ساز غیر سنتی و مشارکت در نقش های اجتماعی غیر سنتی که در جامعه ی

شکل گرفته و یا در حال شکل گیری است و با برداشت های سنتی از نقش ها و هویت آنان ر ما برای اگذ 

متفاوت است، در پی باز تعریفی از موقعیت های خود در  در جامعهزنان  رایج و نهادینه شده  های اجتماعی

 کسب هویت اجتماعی مستقل و غیر سنتی هستند. 

تغییر در نگرش ها و باور های جنسیتی و تحول در  ،ر عرصه قدرت سیاسی و اجتماعی بر این اساس تغییر د

ه نقش های اجتماعی نقش های وابسته به جنس می تواند یک پیامد مطلوب برای زنان در جهت رسیدن ب

 تسلط و درآمد بیشتر باشد. ،قدرت ،بیشتر 

 

 طرح مساله   -1-2
 ها انتظاراتی دارند. انتظاراتی پیرامون تفاوت ها و ارزش ، نگرش رفتاراعضای خود در مورد  همه جوامع از

هایی را ایفا  نقش ( مرد یا زن بودن ) های مربوط به جنس باعث می شود که افراد بر حسب جنسیت خود

 (1386به نقل از قیومی  11992و برن )کلی کنند 

 
1 - Kelly& byrn     
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تر یا معلم و دک ،همسر بودن ،پدر یا مادر بودنگونی را برعهده داریم. اهر یک از ما در جامعه نقش های گون

اما در این میان نقش هایی که  .همه این نقش ها بایکدیگر هویتی از ما ارائه می کند یا مهندس و... بودن. 

همه افراد بسته به  همراه با تقسیم های جنسیتی برعهده ما قرار گرفته است حائز اهمیت ویژه ای است. از

برحسب  می نامیم. افراد "نقش جنسیتی"تار و وظایف خاصی انتظار می رود که آن را ند رفجنسیتی که دار

آنان مناسب است در جامعه عمل می کنند و مطابق با آن تایید یا انتقاد می  این که چه رفتاری برای جنس

 شوند. این تحقیق بر روی نقش هایی که از گذرگاه جنسیتی به زنان اختصاص می یابد متمرکز است.

 .انتظارتی دارند  آنها ازمی کنند  وظایفی که برای زنان تعریف  و لگوهای جنسیتی سنتی برمبنای نقش هاا  

مقابل فعالیت  در و وظیفه زن می داند  را و... انجام کارهای خانه ، فرزند وظایفی چون مراقبت از این الگوها 

 .را مختص مرد می داند  های بیرون ازمنزل وتحصیل و...

حاکم کرده  جنسیتی را تفکیکنوعی  ،دوران عظیم مردساالری است الگوهای جنسیتی سنتی که یادگار

مخصوص پسرهاست   شلوغ و سروصدا بازی های پر کوچک ترین مسائل نیز نمود می یابد. است که حتی در

خصص های شغلی چشم دیگران باشد،ت از به دور باید  و درون خانه انجام می شود در بازی های دخترهااما 

در  بسیار ورزیده به مردان اختصاص دارد عالی درحرفه های دستی مثل تخصص های کارگران ورزیده یا

 .(35 :1381میشل). ساده هستند  العمر مکارگران مدا بی تخصص یا صورتی که زنان معموالً نیروی کار

فعالیت های  یک گروه در حضورجامعه که مبنای بی اهمیت شمردن  ی پذیرفته شده دریتتقسیمات جنس

 آموزش و فراگیری مهارت های کارآمد، و می کند  شدیدت بسیار را وابستگی مالی آن ها ،اقتصادی می شود

  و حقوق انسانی آن ها به حساب نمی آورد. اولویت نیازها در برای همین گروه را

"  وباورها  نسبت به  که آن هااست اقتصادی باعث شده  عرصه های اجتماعی و گسترده زنان در حضوراما 

 زنان کلیشه های جنسیتی را حتی عده ای از و کنند سنتی دیدی متفاوت پیدا 1"کلیشه های جنسیتی

 یک کلیشه یا. مردان هستند  شدن حقوق زنان و برابر خواستار و ظلمی تاریخی علیه زنان تلقی می کنند 

نگرش   و ها درباره ویژگی باورها از سازمان یافته  مجموعه" دلبوکا و قالبی طبق تعریف اشمور باور

پس یک کلیشه یاتصور قالبی جنسیتی به معنی مجموعه باورهایی است درباره  است. افرادگروهی از   های

  تصورات قالبی جنسیتی دربرگیرنده اطالعات درباره ظاهر یا مرد بودن به چه معناست.کلیشه ها اینکه زن یا

و    )فی وش"نوع شغل است. روابط اجتماعی و عالیق ، صفات روانی، نگرش ها ، ، جسمانی

 (.26 : 1382گولومبوک

افزایش چشم گیر تعداد زنانی که وارد بازار کار شده اند و با وجود کاهش قالبهای نقش  اگرچه با وجود

شان تناسب  سنتی با جنسیت جنسیتی، اعضای هر دو جنس باز هم مشاغلی را ترجیح می دهند که به طور

 جنسیتی سنتی را ناممکن می سازد.  الگوهایاما باید گفت زندگی امروزی تداوم  ،داشته باشد 

 
Gender stereotypes   1 - 
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 درحال دموکراتیزه شدننیز خانواده  ،های دموکراسی عمومی دنبال می شودبه همان شیوه ای که فرایند

طریق  تصمیم گیری از ، استقالل ، احترام متقابل برابری،زمینه خانواده به مفهوم  دموکراتیزه کردن در. است

:  از خانواده دموکراتیک عبارتند   یک نظرگیدنز ویژگی های از خشونت است. برقراری ارتباط و آزادی از

  ،  و مادری انجام وظایف مشترک پدر ،  های متقابل درروابط حقوق و مسئولیت ، جنسی برابری عاطفی و

کودکان  تعهد و  توافق شده نسبت به کودکان اقتدار ، فرزندان شان میان والدین و عمرقراردادهای مادام ال

 ( 89  : 1370مادر.)گیدنز و نسبت به پدر

قسیم نقش میان زنان و مردان در دنیای امروز، به دالیل مختلفی، مانند گذشته نیست. به آن  در جامعه نیز ت 

های خارج از خانه بپردازند. بلکه امروزه مادران و مردان به نقشهای داخل خانه و معنا که زنان به نقش

های اجتماعی دیگری همسران شاغلی وجود دارند که بر نقش قدیمی و تاریخی مادری و همسری خود نقش

کرده است،  ایجاد آنهابه علت تفاوتی که در نوع زندگی  اند و این مسئلهرا مانند انواع اشتغال اضافه کرده

. اگرچه هنوز هم زنان نقش های سنتی خود را قش زنان در خانه و اجتماع باشد نند موجب تعارض توامی

 ت.این روند همچنان در حال پیشروی اسحفظ کرده اند اما در کنار آن نقش های جدیدی نیز پذیرفته اند و 

همه به یک  ،ر جامعهاز سوی دیگر باید گفت عالوه بر پیشرفت روز افزون در تحوالت مربوط به نقش زنان د

و به الگوهای جنسیتی سنتی پایبند نیستند.  را باور ندارند  کلیشه های راجع به نقش های جنسیتی میزان 

  مردان در مقایسه با به طور کلی شدت آن ها تفاوت های فردی بسیاری وجود دارد. و درباره باورهای افراد

افرادی که تحصیالت رسمی بیشتری دارند در مقایسه  زنان نظرهای قالبی بیشتری درباره ی جنسیت دارند.

تری برخوردارند، آرای کلیشه ای کمتری دارند. افزون بر آن کلیشه کم  تحصیالت رسمی  باکسانی که از

ی از ابعاد شناخت ما از دیگران است . کلیشه ها و قالب های نژادی قومی واقتصادی های جنسیتی فقط یک

در ترکیب با کلیشه های جنسیتی غالباً الگوهای پیچیده ای از باورها  کنند و نیز نقش های مهمی ایفا می

  (.28: 1387گولومبرگ و درباره رفتار ها و صفات به وجود می آورند. ) فی وش

رخورد ب های مختلف متفاوت است. جنسیتی در جوامع و فرهنگ همچنین میزان پذیرش نقش های

ای که بر تسلیم و . جامعهرا دچار تغییر و تحول کندتواند ابعاد گوناگونی جنسیت می در مقوله هافرهنگ

تر از مردان دیگری برخورد کند که زنان را ذاتا اخالقی کند ممکن است با جامعهافشاری میتمکین زن پ

ای برخورد عه ، ممکن است با جامشمردکند و مجاز میگرایی را تحمل میجنسای که همجامعه یا داند می

نده دهمتعدد و بعضا آزار ،این برخوردها ر نتیجهها دکند. تغییر و تحولکند که به شدت آن را سرکوب می

 .و غالبا در شناسایی نوع ارتباط جوامع بسیار اهمیت دارد است

هر   ،گیردشوند. تحوالت جوامع کند صورت میمعموال جوامع در برخورد با یکدیگر سریعا دچار تحول نمی

ها از مردانگی و زنانگی در  چند ممکن است ظاهری سریع و ناگهانی داشته باشد. معیارهای جنسیتی و تلقی

های فکری و عاطفی جوامع هستند. آنچه تحول باورهای جنسیتی را دشوار ترین پایه، از عمیقهر جامعه

ها از هویت فردی و اجتماعی انسانها عمیقا فردی هستند و بخشی کند، آن است که این باورها و ارزشمی

، حتی اگر سازند. مردم غالبا تمایلی به تسلیم شدن در مقابل معیارهای جدید زنانگی و مردانگی ندارند را می
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کنند به نوعی این تسلیم ، معموال تالش میای قدرتمند قرار بگیرند و اگر هم تسلیم شوند تحت فشار جامعه

 را جبران کنند.

شود. یکی ه میئهای متفاوتی از زن و مرد اراهای زنان و مردان متفاوت است و تعریفای نقشه در هر جامع

جنسیت و تغییر و تحوالت  ، بررسی مقولههای اخیری در دههترین تحقیقات تاریخترین و جذاباز مهم

، تحوالت هاهنگام بررسی تحوالت ناشی از برخورد فرهنگ .هاستمربوط به آن در حین برخورد فرهنگ

تمرکز این پژوهش نیز    های بسیاری برای تحقیق در مورد تحوالت جوامع بگشایدتواند ظرفیتجنسیتی می

الگوهای نقش های جنسیتی خواهد  تحول تاثیر مهاجرت بر خاص ها و به طور  بر تاثیرات برخورد فرهنگ

 بود. 

جایی مردم از مکانی است از جابه  اجرت عبارتمهاست. " 1مهاجرت"یکی از مظاهر رایج برخورد فرهنگ ها 

ها اتفاق می  با ورود مهاجران به یک کشور مصداق بارز برخورد فرهنگ به مکانی دیگر برای کار یا زندگی.

های آشکار و پنهان  مهاجر با فرهنگ خاص خویش و سرزمینش وارد سرزمین دیگری با تفاوتافتد. 

با این فرهنگ جدید تحت تاثیر آن قرار می گیرد و یا آن را تحت تاثیر قرار فرهنگی می شود و در مواجه 

 ، باورها و الگوهای جنسیتی نیز  قابل توضیح است.ها می دهد که این تاثرات در زمینه ارزش

مهاجرت، کاتالیزور تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده در ابعاد مختلف زندگی مهاجران از جمله خانواده 

ی مدرن، گذار و انتقال به الگوهای ی سنّتی به جامعههای مهاجرتی از یک جامعهکات و جابجاییاست. حر

های گذار خانواده و کند. واکاوی و تحلیل مکانیزممدرن خانواده را در میان مهاجران تسهیل و تسریع می

ئق تحقیقاتی ترین عالابعاد جمعیّتی آن در میان مهاجران در بستر اجتماعی جدید یکی از مهم

آن، روزنه   ها و رفتارهای جمعیّتی مهاجران و کندوکاو تغییراتچنین، درک نگرششناسی است. همجمعیّت

) .گشاید گذاران میفراروی محقّقان و سیاسترا ی سازگاری مهاجران یند پیچیدهآو زوایای جدیدی از فر

 (1390صادقی 

این در بسیاری از شهرهای ایران  افغانستانیحضور قابل توجه پناهندگان سابقه سه دهه حضور در ایران و 

در  ها به ایرانافغان جایی عمدهجابه  .افراد را به نمونه های بی بدیل مهاجران در ایران را تبدیل کرده است

این حمله موجب  اتفاق افتاد. 1368تا  1358های سال اشغال این کشور توسط شوروی سابق طی نتیجه

)کمیساریای عالی پناهندگان . الذکر شد ایران طی دورهء فوق به افغانستانیمیلیون  5/2مهاجرت حدود 

 (.1386به نقل از محمودیان 2004:9 سازمان ملل

، و  ها تاجیکبیشتر به پاکستان و  هاپشتونگشتند، در میان کسانیکه بیش از همه از جنگ متضرر می

ترین عمده دوغارون -اسالم قلعه مرز موسوم به  .د افغانستان به ایران پناهنده شدن یهزارهاتعدادی از مردم 

ا کاهش  بتدریج ب نیمروزو  فراه، هراتمحل تردد افغانها بود، شهرهای مرزی افغانستان با ایران از جمله 

و  تربت حیدریه ،تربت جامسرازیر شدند، مناطق  استان خراسانبه  جمعیتاین  جمعیت مواجه شدند. بیشتر

 
1-   Emigration 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_-_%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
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دیگر ایران از   ها ایر استانشدند، تعدادی از آنها بتدریج به س های مهاجرستانی مملو از افغان مشهد شهر 

 )ویکی پدیا(.رفتند  قمو  اصفهانو  شیراز، تهرانجمله 

بعد از خروج شوروی از افغانستان در . ها به ایران در این دوره بودمهاجرت افغان گریز از ناآرامی علت عمده

های خشونت و ناآرامی با شروع ها به افغانستان بازگشتند اما این بازگشت،ستانیبسیاری از افغان 1368سال 

های داخلی موج جدیدی از مهاجرت با دولت مرکزی(متوقف شد. جنگ انیافغانستداخلی)درگیری مجاهدین 

مهاجران جدید عمدتا از شهرها و متعلق به طبقات اجتماعی متوسط و  ها به ایران را موجب شد.افغان

با سقوط دولت مرکزی در  بندی شدند.تحت عنوان پناهندگان طبقه این افراد در ایران تحصیل کرده بودند.

 (1386موسوی به نقل از محمودیان ).از ایران خارج شدند  افغانستانیمیلیون  4/1،در حدود 1371سال 

به بعد میزبان بیش از سه میلیون مهاجر و پناهنده از کشور افغانستان بوده است.  1358ایران از سال 

. ) ران شده استیافتن مهاجها در ایران همراه با الگوی باروری باال موجب ظهور و اهمیّتزندگی افغان

در این پژوهش تالش می شود  ،در ایران افغانستانیبا توجه به این حضور گسترده مهاجران  (1390صادقی 

تاثیر مهاجرت بر تحول نقش های جنسیتی پذیرفته شده در جامعه زنان افغانستانی پناهنده در ایران و 

 مشخصا در تهران بررسی شود.

گرچه نسبت مردان به زنان در بین مهاجران افغانستانی بیشتر است اما زنان نیز بخش قابل توجهی از 

مانند   این کشوردر  آنان هند. مهاجرت زنان از افغانستان وشرایط موجود برایمهاجران را تشکیل می د

 نان ایجاد کند. آمی تواند تحول بزرگی در زندگی ،محرومیت آنان از بسیاری از حقوق انسانی خود

صل نابرابری مرد وزن در تمام جامعه بشری وجود داشته است گرچه شدت ستم واسارت زن در فرهنگ ها ا

هم . مذهبی واجتماعی تفاوت بسیار دارند  ،معین فرهنگی   طبعا به تناسب عوامل ،های گوناگون  وجامعه

زادی وچگونگی تثبیت حقوق زنان در جوامع گوناگون اشکال مختلف داشته آهم روند  دالیل این نابرابری و

کشور ها تصویب شده  نآکه نه تنها حقوق زن در قانون اساسی   ا سال استهاند. در برخی از کشور ها ده

ست. در برخی از مرد نشسته ا زن در جایگاه برابر با ن جوامع نیزآروانی وفرهنگی  ،در عینیت مادی  اند بلکه

 . است کشورهای دیگر شرایط برای زنان به گونه ای دیگر

م هکه فقدان درس و تحصیل همگانی وعدم رشد وشکوفای علمی  باجامعه سنتی و مردساالر افغانستان 

فرهنگ وهنر می   ،ازحقوق وروابط اجتماعی  هم اساس برداشت غیر علمی  اساس سطح نازل فرهنگی و

یکی از همین  ،زندگی های خانوادگی شان دشواربا وجود خشونت های مداوم علیه زنان و شرایط و  ،باشد 

نقل از  سایت فارسی بی بی سی تحت عنوان»زنان افغان در معرض خشونت گسترده« به کشورهاست. 

درصد از موارد خشونت و بدرفتاری با زنان افغان به آنان  ۹۹مقامات وزارت امور زنان می نویسد: »با آنکه 

گزارش داده نمی شود، ولی تنها یک درصد اطالعاتی که این وزارت به آن دسترسی دارد، نشان دهنده رقم 

در پیام آقای کرزی که به  .بسیار می توان شنید..خبرهایی از این دست را «باالی خشونت با زنان افغان است

، می خوانیم: »دولت افغانستان نتوانسته است زنان را از ه(صادر شد سمناسبت روز جهانی زن )هشتم مار

 خشونت و عدم رعایت حقوق شان برهاند«. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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ی را ستاناین فعالیت ها نتوانسته است زنان افغان ،با وجود گذشت زمان و دستاوردهای جنبش زنان در جهان

هادهای مدافع حقوق زن تاکنون به صورت تک بعدی ناز مضرات و مشکالت خاص جوامع مردساالر برهاند. 

به حل مشکالت زنان پرداخته و تمام فعالیت های شان یک جانبه و ناقص بوده است. این نهادها فعالیت 

به مردان ـ که بخشی  جامعه، اختصاص داده و در زمینه آموزش و آگاهیان جمعیت زن های خود را تنها به

از سوی دیگر مردان  .های قدرت را در خانواده و جامعه در اختیار دارند ـ توجهی الزم مبذول نداشته اند اهرم

مینه  در این ز،و جامعه افغانستان به طور کلیهنگ سنتی این جامعه هستند رکه تربیت شده ف افغانستانی

و میزان  سطح آگاهی تعدادی از زنان درباره حقوقکه  نتیجه آن همراهی و همکاری الزم را نداشته اند.

خبری فرومانده چنان در بیها و بلندپروازی های شان باال رفته است، در حالی که مردان جامعه همخواست

ود که جامعه افغانستان ـ اعم از زن و مرد در صورتی میسر خواهد ب دستیابی به حقوق زنان در افغانستاناند. 

 شکنی، رهایی یابند. زیرا بهبودی وضعیت زنان به کاری و قانونسوادی، ناامنی، بیـ از شرّ هیوالی فقر، بی 

 بهبودی تمام اقشار و اصناف جامعه، پیوند ناگسستنی دارد . 

 ممکن است می تواند متفاوت تر باشد. اگرچهاما شرایط برای زنان افغانستانی که به ایران مهاجرت کرده اند 

ساختار سنتی خود را حفظ کنند اما مهاجرت کردن  ،خانواده های افغانستانی که به ایران مهاجرت می کنند 

نمی تواند  ،مقایسه با افغانستان به حقوق و خواسته های زنان بیشتر اعتنا می شودآن در به جامعه ای که در 

  ،انتظارات ،حقوق ،در شرایط زندگی زنان مهاجر بی تاثیر باشد. با این تصور مهاجرت می تواند آزادی ها

مسولیت ها و نقش های زنان را در خانواده و جامعه تغییر دهد و نیز می تواند تصورات غالبی مردان در این 

ت این تحقیق می کوشد تا امکان و چگونگی خصوص را نیز اندکی اعتدال بخشد. با توجه به این توضیحا

قرار دهد و به   مورد مطالعه ،ان افغانستانی ساکن تهرانتاثیر مهاجرت را بر تحول نقش های جنسیتی زن

  "و نیز ،تحول نقش های جنسیتی زنان افغانستانی ساکن تهران "چگونگی"در پی دریافتن عبارت دیگر 

 ت. اس ،تاثیر مهاجرت بر این تحول "چگونگی

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

حاکم بر هر جامعه به  فرهنگهای اجتماعی است که های اجتماعی و اندیشهجنسیت شامل رفتارها، نقش

های جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در گذارد. در ارتباط با نقشمی مردو  زندو جنس  عهده

 .کند ا از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین میشود که دامنه انتظارات رجامعه مشاهده می

خاطر ظلم مضاعفی که طی دوران گذشته در همه ی جوامع نسبت به زنان صورت گرفته  ه بدون تردید ب 

است و آنها را موجوداتی فرو دست می دانستند، چند دهه و شاید بیشتر طول خواهد کشید تا امکانات و 

وانند همچون مردان در تمام امور اجتماعی و ایجاد شود و زنان بت فرصت های مساوی نسبت به زنان و مردان

 ه ظهور برسانند. صداشته و قابلیت های خود را به عرای مردان حضور فعال پ به اپسیاسی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
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نابرابری زن و مرد در جامعه در اشکال گوناگونی مطرح می شود، آزادی برخی گروه ها یا طبقات از جمله 

مجازشان داشته که از آزادی دیگران بکاهند یا منحرفش کنند.  ،را در دست دارند مردان که قدرت معینی 

زنان را به وظایف معینی مشروط می کنند که این وظایف را همچون شرط ضروری زندگی خود پذیرفته اند، 

ه سیاه و سفید، کارگر و کارفرما، زن و مرد و ... هم اما در اصل هیچ وظیفه ای ضروری در کار نیست، 

 ند. اموقعیت هایی هستند که تاریخ تحمیل کرده است و قابل تغییر

اخالقیات تحمیل شده بر زن مانند استثمار اقتصادی یا تبعیض نژادی منشاء بی عدالتی های فراوان است که 

 فرهنگ آن را شروع ساخته و قوی علیه ضعیف مرتکب آن شده است. 

فرهنگ است، تعلیم و تربیت  ی حاصل طبیعت نیست. بلکه نتیجهگزنانامروزه جامعه شناسان پذیرفته اند که 

اهمیت تغییر و . خطوط ممنوعه ی او، باکره بودن او و ... در قالب فرهنگ شکل گرفته اند زن، بازی های او، 

تحوالت اخیر در حوزه جنسیت و نقش های مربوط به آن می تواند به نوعی توجیهی برای اهمیت این 

 ،باشد. رشد روز افزون نقش های اجتماعی زنان و ورود آنان به عرصه های عمومی و اشتغالپژوهش نیز 

موجب  ،تغییرات عمده ای را در زمینه تفکیک جنسیتی وظایف و نقش ها در داخل خانواده و خارج از آن 

 شده است.

در زمینه  تغییرات ایجاد شده ،در وضعیت کنونی این است که ،یکی از پرسش های پیش آمده عمده

جنسیت چه تغییراتی را در زمینه نقش های زنان به وجود آورده است؟ و چه عواملی در ایجاد این تحوالت 

به عنوان یکی از پاسخ های احتمالی این پرسش مورد  ،مهاجرت را ،نقش اساسی داشته است؟ این پژوهش

رفتارهای خود را  ،با فرهنگ آنآشنایی  ان وبا ورود به ایر افغانستانیبررسی قرار داده است. در واقع مهاجران 

تغییر می دهند. این  تغییر و تحول می تواند نقش های   ،درجهت سازگاری با محیط و فرهنگ ایرانی

 مل تحول در نقش های جنسیتی به شمارجنسیتی را نیز شامل شود. بنابراین مهاجرت می تواند یکی از عوا

می خواهد بداند که مهاجرت تا چه حد و با چه ساز و کارهایی بر رود. بدین ترتیب محقق در این تحقیق 

 تحول نقش های جنسیتی زنان تاثیر می گذارد؟

انجام چنین تحقیقی می تواند به غنی تر شدن ادبیات تجربی در زمینه نقش های جنسیتی کمک کند و 

 ،تحلیل نتایج حاصل از آنساکن در تهران و  افغانستانیهمچنین توصیف زندگی روزانه و تجربیات زنان 

 به دست می دهد.  افغانستانینقش ها و رفتارجنسیتی زنان مهاجر  ،الگویی از چگونگی باورها 

 

 و سوال های تحقیق  ف اهدا -1-4
 نقش های گونه که گفته شد این تحقیق به دنبال فهم چگونگی و میزان تاثیر مهاجرت بر تحول همان 

در این پژوهش عالوه بر این تالش می شود تا  تاثیر  مقیم تهران است. ستانیجنسیتی در بین زنان افغان

موثر نظیر سن در هنگام مهاجرت ، موقعیت اجتماعی قبل و پس از مهاجرت ، تعداد فرزندان و ... در  عوامل
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  . به بیان ساده تر قصد داریمنیز مورد بررسی قرار گیرد  نقش های جنسیتیمیزان و کیفیت تغییرات در 

فوق را ـ در تسهیل یا تسریع  و یا حتی  عواملنقش  ،جنسیتیعالوه بر فهم چگونگی تغییر در نقش های 

 جنسیتی مورد بررسی قرار دهیم. نقش های ممانعت و تعویق ـ در تغییر

 بدین ترتیب پرسشهای اصلی پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

 به عنوان نقش هایی زنانه پذیرفته اند کدامند؟ افغانستانینقش های جنستی غالبی که زنان  -1

 هایی درنقش ها جنسیتی زنان در افغانستان و ایران وجود دارد؟ چه تفاوت -2

از نظر پذیرش الگوها و نقش رت با وضعیت آنان بعد از مهاجرت قبل از مهاج افغانستانیوضعیت زنان  -3

 تفاوتی داشته است؟های جنسیتی چه 

مقیم ایران داشته  افغانستانیدر باور زنان نقش های رایج جنسیتی آیا مهاجرت تاثیری در تغییر  -4

 است؟

چه عامل یا عوامل دیگری بر تغییر یا عدم تغییر نقش های جنسیتی زنان  ،عالوه بر مهاجرت -5

 تاثیر داشته است؟ افغانستانی

 مادی بیشتر موثر است یا منابع فرهنگی ؟  در تغییر نقش های جنسیتی زنان  منابع -6

 تحول در نقش های جنسیتی زنان آگاهانه و بازاندیشانه است یا ناآگاهانه و انفعالی کسب شده است؟ -7
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 مقدمه -1 -2
و تحوالت عظیم در عرصه اجتماع و تغییر نقش   1۹۶۰های با ظهور فمینیسم معاصر در جوامع غربی از سال

وجو و شناخت شرایط زندگی زنان در گذشته و های بسیاری برای جست، گامزنان در خانه و محیط کار

وجوها زندگی ، برداشته شد. حاصل این جستها بر زندگی امروز زنان ساختارهای حاکم در جوامع و تاثیر آن 

های گوناگون اند دیدگاهنگاران تالش کردهاز آن زمان تاکنون تاریخ .ر قرار دادمردان را نیز تحت تاثیو نقش 

، ها بر عملکرد جوامعآن ها به واسطهیی را که این دیدگاههانسبت به زنانگی و مردانگی را بررسی کنند و راه

اند آنها تالش کرده .، نشان دهند گذارند نهادهای سیاسی و اقتصادی و همچنین زندگی خانوادگی تاثیر می

این معیارها   گذارد و چگونهها تاثیر میانسان عیارهای جنسیتی بر عملکرد روزمرهنشان دهند که چگونه م

، نقش زنان در  همچنان که در جوامع اروپایی و آمریکا و بسیاری دیگر از نقاط جهان .تواند متحول شودمی

 .های کار دچار تحول و دگرگونی شده استمحیط

در خانواده و اجتماع تغییراتی به وجود آورده است. یکی از  ،تحوالت جوامع و گذر از جوامع سنتی به جدید 

تحول در حوزه نقش های جنسیتی است. عوامل متعددی می تواند درشکل گیری نقش های   ،این تغییرات

 ینه ارائه شده است. جنسیتی و ثبات یا تحول آن ها دخیل باشد و نظریه های گوناگونی نیز در این زم

 

 تفاوت زن و مرد  -2-2
که او دختر یا پسر باشد واکنش متفاوتی از  که نوزادی متولد می شود اطرافیانش بر حسب این به محض آن

خود نشان می دهند و از او نیز توقع عکس العمل های متفاوتی دارند. تصور این است که دختران ظریف و 

)اوکلی . هم مستقل تر و هم نیرومندتر و هم قدرتمندترند  ،که پسران حالی نازک نارنجی و وابسته اند در

 (  1380به نقل از گرت 1972

اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشد به معنی آن است که او معتقد است مرد و زن از نظر جسمی به گونه 

 رفتارهای متفاوتی نیز داشته باشند.ای متفاوت از یکدیگر خلق شده اند و این تفاوت باعث می شود که 

مردان به طور قالبی فعال یا تاثیرگذار تلقی می شوند. آنها در دنیا عمل کننده اند و باعث وقوع رویدادها می 

 1973وابسته هستند و نگران کنش و واکنش های اجتماعی و عواطف اند.) بلک ،گردند. زنان به طور قالبی 

 (   50:   1387به نقل از باستانی 

در واقع وقتی مردم درباره زنان و مردان فکر می کنند بیشتر به ویژگی های آنها می اندیشند. آنها همچنین 

به نقل از  1983دوکس و لوبیسخصوصیات یا ظاهر جسمانی و مشاغل را در نظر می گیرند. )،وظایف 

 ( 1382گولومبوگ و فی وش 

فت هایی که به زنان نسبت می دهند اهمیت قایل شده بیش از ص ،افراد برای صفت های منسوب به مردان 

غالباً مثبت تر تلقی می  ،زودباوری و تاثیرپذیری  ،استقالل و تمایل به خطرپذیری در برابر ضعف  ،اند. قدرت 
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شود.این تفاوت در ارزش هایی که با صفت هایی مردانه و زنانه تداعی شده است شاید تا حد زیادی به نوع 

 (  51:  1387باشد که به برخی خصلت ها زده اند.) باستانی  برچسبی مربوط

 ،جایی که یک جنس را برتر می دانیم ،( معتقد است 1990) 1طور که مورخ معروف توماس الکور همان

قابلیت های جنس دیگر با او مقایسه می شود. در واقع این نگرش پس از مدتی به باوری عمومی تبدیل می 

شود و به عنوان یک عقیده در بین مردم رواج می یابد. اگرچه تمام تفسیرهایی که با این هدف انجام می 

 ( 47 : 1387شود تحت تاثیر باور عمومی افراد درمورد زن و مرد بوده است. )هولمز 

اجتماعی  به شدت به این جهت اشاره دارد.  _برخی نویسندگان بر این باورند که یافته های زیست شناختی  

ها توجه اذهان را به این واقعیت جلب می کنند که عوامل بیولوژیکی در شکل دادن رفتار جنسیتی زن و  آن

ک باعث تفاوت در شخصیت و خلق و خوی مرد در جامعه بسیار موثر است. برخی معتقدند که عوامل بیولوژی

دو جنس می شود. بدین ترتیب عموما زنان را از مردان پراحساس تر می شمارند و گمان می کنند آنان 

  ،زنان را برای کارهایی چون پرستاری  ،از دیگران دارند و این ویژگی ها عالقه ذاتی به پرورش و مراقبت

وت با زن و رفتار متفا ،ازد.  پس با استفاده از عوامل بیولوژیک و نگهداری کودکان مناسب می س آموزگاری

اعطای فرصت های تحصیلی بهتر به مردان را  برخورد تبعیض آمیز و ،با چنین دیدی و دادهمرد را توضیح 

 ( 46:  1378فایرستون  به نقل از باستانی  16 – 14:  1380گرت ). می دهند موجه جلوه 

ها عالوه بر آنکه تحت تأثیر ویژگی های جسمی ما قرار دارد متأثر از عوامل متعدد فرهنگی  اما رفتار ما انسان

 ماست . باورهای دینی و مذهبی نیز نقش مهمی در الگوسازی رفتاری دارند.  و باورهای حاکم بر جامعه

د بودن و زن بودن نه تنها در زمان حال بلکه در گذشته و در تمامی فرهنگ ها نیز عقیده واحدی در مورد مر

وجود نداشته و این عقیده با گذشت زمان مدام تغییر کرده است. زمانی تصور می شد باروری زن و زایمان او 

باعث زوال عقل می شود و همین پدیده است که زنان را در مقایسه با مردان کم عقل تر و نادان تر می کند. 

داشت که زنان دچار هیجان بیشتر و در عین حال  حتی این تصوردر بسیاری از کشورهای اروپایی وجود

 ضعف و ناتوانی بیشتری نسبت به مردان هستند و علت آن نیز چیزی جز داشتن رحم نیست.

های  این انگاره ها در زمان .جوامع مختلف برای رفتارهای مناسب مردان و زنان انگاره های مختلفی دارند 

ها وجود دارد در عین حال  هایی در برخی از فرهنگ تفاوتمختلف، متفاوت بوده است. با وجود اینکه 

های مختلف  شباهت اعجاب انگیزی بین صفات یا رفتارهایی که زنانه یا مردانه تلقی می شود در بین فرهنگ

 (  1387هولمز  ،1990مز و بست ) ویلیا.وجود دارد

جامعه ای مفهوم زن بودن یا مرد می نویسد : در هر  "جنسیت در زندگی روزمره  "ماری هولمز در کتاب 

بودن می تواند معنایی خاص داشته باشد. تفاوت رفتارهای جنسیتی افراد به شرایط و محیطی بستگی دارد 

که در آن زندگی می کنند اما در عین حال موقعیت اجتماعی هر فرد نیز براین رفتار تأثیر می گذارد. افرادی 

 
1 laqueur 
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رهای مشابهی از خود نشان می دهند. طبقه ای که به آن تعلق دارید که پیشینه مشابهی دارند معموال رفتا

 (  69: 1387) هولمز  .در تفسیر شما از جنسیت موثر است و می تواند عامل تعیین کننده ای برای آن باشد 

یک نظر این است که ما معتقد باشیم زن و مرد به صورت طبیعی انسان هایی با ویژگی های متفاوت اند و 

ها خوب است زیرا هر کدام از آنها قابلیت هایی دارند که دیگری فاقد آن است و اگر مردان و زنان  وتاین تفا

های خود آگاه شوند جامعه نیز قادر خواهد بود با برنامه ریزی مناسب از این قابلیت ها استفاده  از توانمندی

ها توسط عامل جنس  رفتار انسان کند و به اهداف خود دست یابد. اما جامعه شناسان معتقد نیستند که 

آنها به  ،تعیین می شود. سخن این نیست که جامعه شناسان نقش ویژگی های جسمی را نادیده می گیرند 

ها این است که آنچه ما به عنوان تصورات جسمی از خود داریم تحت  اما برداشت آن ،اهمیت این امر واقفند 

تحت تاثیر زمان و دوره ای  ،گی می کنیم. و حتی بیش از آنتاثیر ویژگی های جامعه ای است که در آن زند 

 (  43:  هماناست که ما در آن به سر می بریم. )

شیوه تفکر درباره جنسیت و طبیعی دانستن جنس ما را به این نقطه می رساند که زن بودن برابر با زنانگی و  

شده و آنها را به صورت دختر و پسری در  مرد بودن برابر با مردانگی است و این مفاهیم توسط افرادی درونی

او یک  "می آورد که زنان و مردان آینده می شوند. از لحظه ای که نوزاد متولد می شود و به ما می گویند 

نظام جنسیتی قدرت وارد عمل می شود و او را به عنوان یک دختر خلق می کند.)قیومی  "دختر است 

1386 ) 

مباحث طبیعت و تربیت است. آیا طبیعت زنان به لحاظ بیولوژیکی معین بحث امور جنسی و جنسیت مشابه 

شده یا به طور  اجتماعی شکل گرفته است؟پاسخ معموال آن است که جنسیت به شکل اجتماعی و مصنوعی 

تارهای معینی برای زنان مقرر  امری بیولوژیکی است. همچنین رف ،ساخته شده است حال آنکه امر جنسی

 ( 268:   1378طور طبیعی و بیولوژیکی متعلق به آنها بوده است.)وینست ه  رفتارها بگویی این  ،است

 

 جنس و جنسیت  -2-3
در قرون میانی این تصور وجود داشت که خصلت های زنانه هم در مردان و هم در زنان وجود دارد اما این 

مرد بودن خود را نشان می  ،و ایجاد خصلت هایی جدید  ی زنانهمردان هستند که با مهار کردن خصلت ها

ها از زنان است. از سوی دیگر این زن است که تمامی خصلت ها و ویژگی های خود را  دهند و این تمایز آن

اما مردان چیزی بیش از آن در اختیار دارند. در اینجا زن و مرد بیانگر دو گروه از مردم نبودند  ،از مرد گرفته

 ( 47:   1387هولمز به نقل از  1990الکور ) .بلکه بیانگر دو نوع رفتار بود

بر تفاوت های  "جنس"اصطالح . قایل اند  "2جنسیت"و  "1جنس"جامعه شناسان تمایز مهمی میان 

ناظر بر ویژگی های شخصی و روانی است که  "جنسیت"ن زن و مرد داللت دارند حال آنکه بیولوژیکی میا

 
1 Gender 
2 Sex 
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همراه است.جنس و  "زنانگی"و  "مردانگی"جامعه آن را تعیین می کند و با مرد یا زن بودن و به اصطالح 

اسان و جنسیت پیوند آشکاری دارند اما ماهیت دقیق این پیوند موضوع بحث های فراوان میان جامعه شن

 (  10: 1380)گرت  دیگران است.

کاربرد چندانی نداشت و قبل از این دهه جامعه شناسان اغلب از جنس  1970واژه جنسیت تا قبل از دهه  

برداشت عمومی از ماهیت طبیعی جنس را به چالش  ،جنسیت  ،به عنوان یک مفهوم  سخن می گفتند.

ن و زن بودن از نگاهی اجتماعی نگریسته شد و این باور کشید و فضایی را ایجاد نمود که در آن مرد بود

بنابراین امکان تغییر چنین  ی اجتماعی بر جامعه تحمیل شده وشکل گرفت که بسیاری از نابرابری ها

 (  44: 1387)هولمز  باورهایی وجود دارد.

و پرداخته جامعه شود و ساخته جنسیت مجموعه ای از صفات و رفتارهاست که به زن یا مرد نسبت داده می 

جنس به این موضوع اشاره دارد که یک فرد مرد است یا زن و این تفاوت بر اساس ویژگی های  است اما

جنسیت برچسبی اجتماعی است که با انتظارات اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد.  .جسمی او بوجود می آید 

ه در فرهنگ دارند نه در طبیعت و از تفاوتهای جنسی ممکن است طبیعی باشند اما تفاوتهای جنسیتی ریش

 ( 1383وند  ظهره ،1387هولمز ،1380ذیرند.) ابوت و واالس این رو تغییرپ

اگر مرد و زن بودن را تنها تفاوت های بدنی ناشی از ویژگی های زیستی بدانیم جنسیت به این موضوع اشاره 

دارد که ما یاد می گیریم چگونه رفتار کنیم تا این رفتار مطابق زن بودن یا مرد بودن باشد و اصوال چگونه 

 ،م. جنسیت معرف شیوه لباس پوشیدن می توانیم در زندگی روزمره نقش جنسیتی خود را به خوبی ایفا کنی

 حرف زدن و تمام ویژگی هایی است که به ما می گوید چه کسی با چه کسی در حال تعامل است.

بدین ترتیب می توان ثابت کرد جنسیت سازه ای اجتماعی است زیرا از نظر جامعه شناسان جنسیت به 

و مکان بستگی دارد. جامعه شناسان به سازه عوامل متعددی مانند برداشت های گوناگون ما در طول زمان 

اجتماعی جنسیت توجه زیادی دارند و در پی آنند که روشن سازند چگونه جامعه هویت خاصی از زن بودن 

یا مرد بودن را خلق می کند. در واقع الگوسازی رفتاری از طریق نهادهای اجتماعی و از طریق تعامالت 

ای اجتماعی مانند نهاده ،وجه چندانی به آنها نداریم. مثال در سطح کالنروزمره ای به وجود می آید که ما ت

محیط کار و رسانه ها به ما یاد می دهند که دختران باید با شیوه های خاص عمل کنند و   ،مدرسه ،خانواده

د. این مثال مستقل تر و قوی تر باشن ،رفتار ویژه ای داشته باشند. و پسران باید به گونه ای دیگر عمل کنند 

شیوه ها که ما آنها را می آموزیم چیزی جز اجتماعی شدن نیست و می توان گفت به شدت وابسته به 

جنسیت است. اما آنچه مهم است این است که این نهادها فقط به ما نمی گویند که یک دختر یا پسر چگونه 

و طبق آن عمل کنند نیز توسط همین باید باشد بلکه راهها و شیوه هایی را که آنها باید در آن گام بردارند 

 (  27:   1387نهادها آموخته می شود.) هولمز 

جامعه شناسان دیگر نیز نظرات مشابهی در مورد چیستی جنسیت دارند. گیدنز می نویسد: جنسیت به طور 

انتظارات اجتماعی درمورد رفتاری است که برای اعضای هر جنس مناسب دانسته می شود. )گیدنز  ،خالصه 

1373  :787  ) 
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به نقل از  1985از آنجا که فرهنگ هر جامعه از طریق فرآیند جامعه پذیری فراگرفته می شود. )مور 

نیز می توان به شیوه های گوناگونی  ،های فرهنگی  جنسیت را به عنوان بخشی از آموزش ،( 1382احمدنیا 

اصولی وجود دارد که شیوه های مقبول  آموخت و آن را در زندگی روزمره به کار برد. هنجارها و قواعد و

اجتماعی عملکرد جنسیت را نشان می دهد و این هنجارها و قواعد و اصول با گذشت زمان یا با گذر از یک 

 (  17 -15:   1387.)باستانی ییر می شودفرهنگ به فرهنگ دیگر یا گروهی به گروه اجتماعی دیگر دچار تغ

رد و زن روبرو هستیم اما این تفکیک به آن معنی نیست که در تمامی چه از نظر فرهنگی ما با دو مدل ماگر

 (   61:  1387فرهنگ ها انتظارات یکسانی از دو جنس وجود دارد.) هولمز 

است که الزاما منعکس کننده واقعیت نیست بلکه کسب ویژگی ها و  ای البته جامعه پذیری جنسیتی پدیده

رای مردان و زنان مطلوب است. این که هر فرد متناسب چه کاری خصوصیاتی است که  از نظرگاه اجتماعی ب

تا حد زیادی به جنسیت او مربوط می شود. اما این تنها  ، ساخته شده است و از عهده چه کارهایی بر می آید 

مرد و زن بودن نیز نقش   از ساختار اجتماعی نیست که رفتار انسان ها را شکل می دهد بلکه باور و تصور آنها

 مهمی در رفتار آنها دارد.

ضمنا جنسیت تنها توسط ما یا تنها توسط دیگران نسبت به ما انجام نمی شود بلکه جنسیت ما را می سازد و 

شکل می دهد اما هرگز ما را به طور کامل نمی سازد. از آنجا که هنجارها تا حدی نسبی اند بنابراین هر فرد 

با فرد دیگر وارد این فرآیند می شود. جنسیت یک دارایی واقعی نیست که مردان و زنان از   تا حدی متفاوت

آن سهمی داشته باشند بلکه یک تصور یا صورتی ظاهری است که تنها در ارتباط با آن چگونگی زیستن 

اط با مردها به مثابه گروههای اجتماعی در ارتبو ( زن ها 178:  1387انسان ممکن می شود.) هولمز 

 ( 1383ایروانی و باقریان هیرست و وولی به نقل از یکدیگر تعریف می شوند. )

جامعه شناسان معتقدند جنسیت عامل مهمی است که به وسیله آن قدرت بین افراد تقسیم می شود به 

ک طوری که بسیاری از زنان در این تقسیم بندی نمی توانند سهم مشابهی به دست آورند. بنابراین برای در

هولمز م و آن را به خوبی تبیین کنیم. )مفهوم جنسیت الزم است مفهوم نابرابری بین مردان و زنان را بشناسی

1387  :79-80 ) 

درک ما از جنسیت مرتب در حال تغییر است و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز درک دیگری از  

 جنسیت داشته باشیم که با درک فعلی تفاوت داشته باشد. 

در مورد تفکرات آینده جنسیت دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست بر این باور است که در آینده  

هم می ریزد و شرایط مبهمی به وجود خواهد آمد. در حالی که دیدگاه دوم معتقد است  در مرزهای جنسیتی

ه از وضعیت فعلی برجست که مرزهای جنسیتی تقویت می شود و حداقل در بعضی زمینه ها تفاوت ها بیش

ی که در آن شاهد از بین رفتن آن است. یعنی دنیای ،بنیادی ترین تغییر در حوزه جنسیت خواهد شد. 

 (.  147 -145:  تبعیض نباشیم. )همان
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 نقش های جنسیتی  -2-4
بر  زنان و مردان مشاغل گوناگونی دارند و کارهای متفاوتی انجام می دهند و همین فعالیت های متفاوت 

شکل و فرم بدن آنان نیز اثر می گذارد. مثال بسیاری از مردان در مشاغلی فعالیت دارند که به قدرت بدنی 

در واقع کار مردان در چنین مشاغلی باعث ورزیده شدن بدن آنان می شود و تکرار این فعالیت ها  نیاز دارد.

نان از انجام چنین کارهایی ناتوان هستند باعث قدرت بدنی بیشتر نیز می گردد. معموال تصور این است که ز

اما واقعیت این است که اگر زنی به چنین فعالیت هایی بپردازد بدن او نیز عضالنی و قوی می شود. این 

وضعیت را در مورد زنانی که امروزه به بدن سازی می پردازند و سعی در قدرتمند ساختن عضله هایشان 

ه وجود چنین زنانی همواره مشکل ساز است چرا که این گروه از زنان دارند می توان به خوبی دید و البت

 و وظایف زن بودن در هم می ریزند.  ور ما را از تفاوت های زن و مرد تص

اولین گام برای شناخت زمینه های فعالیت زنان   ،شناخت نگرش و درک زنان یا تفاوت های زن و مرد

تمایل این نگرش ها به  ،ن در زمینه تفاوت های جنسیتیمحسوب می شود. شناخت نگرش های جنسیتی زنا

سمت و سوی فعالیت های  ،و شناسایی عواملی که بر نگرش زنان اثرگذار است  ،سمت مدرن یا سنتی بودن 

 (  104: 1387ل مربوط به آنان را مشخص می کند. ) باستانی ه های تغییر مسائزنان در جامعه و زمین

 ،نوزاد هویت جنسیتی پیدا می کند. این اصطالح به احساس و آگاهی خود فرد درباره زن یا مرد  ،پس از تولد 

را می آموزد. یعنی مجموعه انتظاراتی درباره   "1نقش جنسیتی"دختر یا پسر بودن اشاره دارد. او همچنین 

ه نحوه تعریف مردانگی و رفتاری که برای افراد دارای آن جنسیت مناسب تلقی می شود. این انتظارات بسته ب

 (   33: 1380فرق دارد. ) گرت  ،زنانگی 

احساس و رفتار می کنند.  ،نقش های جنسیتی مجموعه انتظاراتی است که زنان و مردان بر اساس آنها فکر 

 ،نقش جنسیتی  و با پیروی از آنها در موقعیت های مختلف مردانگی و زنانگی خود را تحقق می بخشند.

مناسب قلمداد می شود.  ،و نگرش هایی است که برای مردان و زنان در فرهنگ خاصی  شامل رفتارها 

 (. 1378اسماعیل پور ،1387باستانی   ،1383به نقل از ظهره وند  1999برانن  ،1998)جکسون 

 ناظر به ،با مفهوم تقسیم کار جنسیتی یکی نیست. زیرا مفهوم نقشتوزیع نقش های جنسیتی مفهوم 

جنبه ذهنی دارد در حالی که مفهوم تقسیم کار به تقسیم و توزیع واقعی ه است که اساسا انتظارات جامع

نگرش ها را نیز شامل می  ،رفتارها و طبق برخی تعاریف ،کارها و فعالیت ها اشاره دارد. بعالوه مفهوم نقش

 ( 673: 1370شود. )ساروخانی 

مچون اختصاص پاره ای از وظایف و کارهای  از این رو مفهوم نقش جنسیتی را می توان با شاخص هایی ه

خانگی یا اجتماعی به یکی از دو جنس ) برای نمونه اختصاص وظایف خانه داری و تربیت فرزندان به زنان و 

اختصاص نان آوری و رهبری سیاسی به مردان( و نیز انتظار ویژگی های شخصیتی و رفتاری متفاوت از  
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یه و رفتار عاطفی از زنان و انتظار سلطه جویی و حسابگری  از مردان ( هریک از دو جنس ) مانند انتظار روح

 (1385تعریف کرد. )بستان 

کار خانه نقطه شروع بسیار مناسبی برای نشان دادن تفاوت میان نقش های جنسیتی زن و مرد در خانواده 

 ،اندازه به خودی خود   نشان می دهد کار خانه تا چه،در فرهنگ لغت ها  "مرد خانه دار"است. نبود واژه 

اما  ،یا خرید کمک می کنند  ،نظافت  ،فعالیتی زنانه به شمار می آید. مردان شاید ادعا کنند در ظرفشویی 

 -می خوانند گواه آن است که این کارها وظیفه فردی دیگر  "کمک "ها آنچه را انجام می دهند  این که آن

 ( 70-56: 1380است. )گرت -معموال شریک زندگی  مونث او 

نگهداری کودکان نیز همچون کار خانه بیشتر وقت زنان را در جوامع مختلف به خود اختصاص می دهد. این 

توقع که مادر در رابطه با نوزاد و فرزند خردسال نقش پرورشی و پدر نقش داور را داشته باشد از همان ابتدا با 

 (66: معه پذیری جنسیتی درآمیخته است.)همانجا

حرفه و تحصیل در درجه های   ،شغل  ،جریان فشار اجتماعی بسیاری بر زنان وارد می کند. در این حالتاین 

خودخواه تصور می شود. و تلقی افراد چنین است که او در  ،دوم و سوم قرار می گیرد. مادر شاغل یا محصل 

 ( 52:  1387قبال فرزند خود قصور و کوتاهی می کند. ) باستانی 

و کلیشه های جنسیتی ارتباط دارد. هویت جنسی  1یتی بیشتر با شکل گیری هویت جنسینقش های جنس

من "یا  "من پسرم"گونه که در جمله های  تصوری است که فرد از خود به مثابه یک مرد یا یک زن دارد آن

درباره اعتقادات و باورهای فرهنگی جامعه را  ،منعکس است. وکلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی "دخترم

 ،(.کلیشه یک مفهوم ذهنی است که ممکن است یک بینش  1383منعکس می کند.) ظهره وند  جنسیت

به نقل از رضایی   1999یک تصویر یا یک عقیده درمورد گذشته یک فرد بوده باشد. ) بیر  ،یک پیش داوری 

1384 ) 

شد. بدین گونه که:  نگرش  می توان بین نگرش های سنتی و غیر سنتی به نقش های جنسیتی تفاوت قایل 

مانند این که خانه  ،تمایل به حمایت از الگوهای سنتی نقش جنسیت از سنتی به نقش جنسیتی عبارت است

داری و مراقبت از کودکان و همسران به عهده زنان و و کار خارج ازخانه و وظیفه نان آوری به عهده مردان 

 است.

دوش دارند بنابراین باید تمام توجه یا بیشتر توجه خود را صرف زنان به صورت سنتی نقش مادری را به 

ایفای این نقش نمایند و نباید به دنبال اشتغال یا کارهایی خارج از این چارچوب باشند. اگرچه ریشه های  

این تفکر در جامعه وجود داشت اما از قرن نوزدهم شیوه های نوین یادگیری نقش های جنسیتی رواج یافت 

 ( 64: 1387در این زمینه ایجاد شد. )هولمز و تحولی
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نقش های زنان عمدتا محدود به خانواده بوده و محور اصلی هویت آنها را تشکیل می دهد.  ،در جوامع سنتی 

آنها تفاوت های جنسیتی و تبعیض ها و هویت سنتی را می پذیرند و در مقابل آن کمتر چون و چرا و 

در پی تحوالت ساختاری و ضرورت های  ،بویژه شهرهای بزرگ  ،رن مقاومت می کنند. اما در جوامع مد 

تعلقات و روابط گروهی آنها  ،زنان مشارکت بیشتری در عرصه های عمومی می کنند و در نتیجه  ،اقتصادی 

 (  100:   1387وسیع تر می شود. ) رفعت جاه 

تقسیم  ،عبارت است از قابل تغییر بودن نقش های زنان و مردان نیز نگرش غیر سنتی نقش جنسیتی 

به نقل از  1980)اسکانزونی و فاکس امور خانوادگی و مراقبت از کودک ،مسولیت در خرج درآمد خانواده 

 ( 1382احمدنیا

توزیع های شغلی مختلف در کشورهای دنیا نشان می دهد که هیچ چیز ذاتا مردانه یا زنانه در شغل های 

مختلف وجود ندارد و آنچه به چشم می خورد فقط کلیشه های جنسیتی است که به شغل های گوناگون 

قواعد گوناگونی . ( 1381نسبت داده شده و آن نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. ) شادی طلب 

که ما در مورد ایفای نقش های جنسیتی می آموزیم تحت تاثیر ساختار اجتماعی و باورهای حاکم بر جامعه  

 ( 83: 1387قرار می گیرد و ما را در انجام این نقش ها محدود می سازد.)هولمز 

کردن جنبه های واقعی  جامعه پذیری نقش های جنستی از کودکی آغاز می شود. هر جامعه ای با اغراق آمیز

نگرش ها و رفتارهای دوقطبی را در دو مجموعه زنانه و مردانه طبقه   ،و خیالی تفاوتهای بیولوژیکی زن و مرد 

 ،خودپنداره ویژگی های شخصیتی و همچنین نقش های خانوادگی  ،بندی می کند. نقش های جنسیتی

می شود. )بلومین به نقل از اسماعیل پور  شغلی و سیاسی اختصاص یافته به هریک از دو جنس را شامل

1378 ) 

ه نقش های جنسیتی ایفا می مدرسه به طور روزافزون نقشی مهم در قالب زدن ب ،از همان روزهای نخست

این است که زن و مرد   ،چه به آسانی نمی توانید از یاد ببرید در مدرسه به شما می آموزند و آن چهکند.آن

 ( 87: 1380به نقل از گرت  1976امز و لوریکاتیس متفاوت و نابرابرند.) آد

نکته اصلی در اینجا تاکید بر اهمیت یادگیری یا جامعه پذیری نقش های جنسیتی در باز تولید این نقش ها 

در واقع آنچه وجود و استمرار نقش های جنسیتی تفکیک شده . (1385در خانواده و جامعه است. ) بستان 

 گروه هماالن و رسانه هاست. ،مدرسه  ،نهادهای جامعه پذیری از جمله خانواده  وجود ،را فراهم می سازد 

این نهادها نقش های جنسیتی را به عنوان یک هنجار نشان داده و از دختر و پسر انتظار دارند که با این 

نبیه یا  هنجارها همنوا باشند. همنوایی پاداش و تایید دیگران را به همراه دارد اما ناهمنوایی موجب ت

این هنجارها در کودک درون سازی شده  ، نارضایتی دیگران است و نرسیدن به اهداف را درپی دارد. بنابراین

 ( 1386به قیومی به نقل از  2002کنل و در بزرگسالی به عنوان صفاتی ثابت و پایدار باقی می مانند. )

بلکه همچنین مردان اکثرا مشاغل پرنفوذ و دارای مهارت  ،نه تنها احتمال اشتغال مردان از زنان بیشتر است 

و حقوق باال را در اختیار دارند. زنان شاغل در حرفه های معدودی متمرکز شده اند که بیشتر آنها به نقش  
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از آنجا که اغلب کارفرمایان درباره ویژگی  .زنان مربوط اند و اغلب کار ساده و غیر ماهراند  "خانگی "جنسیتی 

زنان به مراتب بیش از مردان ممکن است به مشاغل درجه دوم  ،های کارکنان زن تصوراتی کلیشه ای دارند 

 ( 143:  1380)گرت کم دستمزد و اغلب غیرتخصصی ( گمارده شوند. ،) کارهای بی ثبات

قتصادی زن شوهردار ممکن است به ازدواج و نهاد چنین استدالل می شود که استقالل ا ،عالوه بر این

خانواده ضربه بزند. یا مادر شاغل در رسیدگی به فرزندان کوتاهی کند. و نیز انواع معینی از کار ممکن است 

 ( 121: 1380به توانایی زن در به دنیا آوردن فرزندان سالم آسیب برساند. )گرت

ل مهمی در ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به جنسیت و نقش موکو عمال نقش جنسیتی را به عنوان عام ژورژ

های جنسیتی تببین می کند. وی این نکته را که نگرش سنتی در جامعه زن را به عنوان عضو وابسته 

به عنوان آسیب جدی در تببین  ،می داند  "نان خور مرد"اقتصادی به مرد تلقی می کند و وی را به اصطالح 

می کند و با مراجعه به دیدگاه جامعه شناسان سعی در تبیین این خطر جدی  نقش های اجتماعی زن تلقی

 دارد.

یکی از نکات مهم که بخصوص در ایران یافت می شود تخصیص کارهای خانگی در سطح ساده و کوچک به 

زن ها است. کنش های اجتماعی بویژه در فرآیند تحقق سنت ها نشانگر آن است که در امور مهم پخت و پز 

عزا و مناسبت  ،مردها نقش اصلی را ایفا می کنند. برای مثال طبخ غذا در مراسم عروسی  ،عمدهبه طور ز نی

توسط مردان صورت می گیرد.  ،های فرهنگی از قبیل مراسم محرم و دعا که باید در حجم وسیع انجام شود 

ریشه در باورهای فرهنگی دارد که نقش زنان را در سطح وظایف  ،به عبارت دیگر نگرش اجتماعی به زنان

خانگی محدود و نازل می داند. در واقع نقش اجتماعی زن به نوعی در تضاد یا تعارض با نقش کوچک و ساده 

 خانگی وی است. 

در تعارض  ،ماعی را با وصف سلطه سنت گرایی در حوزه کلیشه های جنسیتیاسپنله ورود زنان به حوزه اجت

می داند و معتقد است که اگر زن دارای  ،با نقش های اصلی وی که همان نقش خانگی ترسیم شده است

نقش حرفه ای او در تضاد با نقش خانگی اش تصویر می شود. وی تاکید می کند که  ،شغلی در جامعه باشد 

فسه تعارضی میان نقش های اجتماعی و خانوادگی زن وجود ندارد اما توصیه ها و تجویزهای هرچند فی ن

عمال  ،اجتماعی که ایجاب می کند زن خود را کامال وقف یکی از این دو نوع نقش )خانگی یا اجتماعی (کند 

 ( 1372زن را در تعارض نقش قرار می دهد. ) اسپنله 

خانه   ،کننده باشد که می گوید : هستی زن برای این است تا برای مرد شاید جمله کانت در این باره تمام 

 ( 1382:49دنجی میسر کند و آزادی زن در این است که مجبور به شاغل بودن نیست. ) بنده زاده 

تقسیم وظایف اقتصادی و اجتماعی بر پایه جنسیت از روی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در پرتو درگیری ها و  

یر محیط زیست به وقوع پیوسته که در آن هنوز نقش های فرمانده و فرمانبردار بر اساس همسازی با تغی

بدان معنا بود که  ،کار که با آغاز تولید کارخانه ای رخ داد محیط جنسیت جا نیافتاده بود. جدایی خانه از 
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زن   "برحق"که جای . در این دوره این تصور بیش از پیش دشوار است ،ترکیب کار خانگی با کار با دستمزد

 ( 121: 1380در خانه است از سوی اعضای طبقه متوسط نوظهور به طور روز افزونی ابراز می شد. )گرت

مهمترین عاملی که جامعه شناسان در تحوالت اجتماعی و ارتباط آن با موضوع جنسیت در نظر می گیرند 

مدرنیته وضعیتی است که در است. ) ست که خود دستاور مدرنیتهتحول جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی ا

آن زندگی روزمره انسان پیوندهای سنتی خود را از دست می دهد و مردم ناچارند شیوه های نوینی برای آن 

 (58: 1387بیابند.(. )هولمز 

مراحل و نحوه شکل گیری نقش های جنستی را در رهگذر   "همبرابری زن و مرد"خسرو بنده زاده در کتاب 

ت پدیده افزارمندی داده است: تقسیم وظایف و شکل گیری نقش زن و مرد در واقع به موازازمان توضیح 

گردآورنده پا به عرصه وجود می گذارد که در آن زن ها در  –( در ساختار جامعه شکارچی )کار / تولید 

بین زن و مرد   ، ربه طور موثر و حیاتی شرکت داشتند. از این رو توازن در کا ،گردآوری غذا و تغذیه نوزادان 

عمدتا  بر پایه باغبانی  ،نظام اقتصادی  ،نیز تا حدی وجود داشته است. پیش از گذار به اقتصاد کشاورزی 

با پدید آمدن کارهای   % آذوقه را زن ها تولید می کردند.80توسط زنان استوار شده بود که در آن حدود 

بویژه میان زن و مرد تحول جدیدی پیدا می کند.  ، بار دیگر تقسیم وظایف ،پیشه وری و تجارت  ،حرفه ای 

اقتصادی و نحوه  ،هرچه مناسبات تولیدی گسترش بیشتری می یابد به همان نسبت نیز ساختار اجتماعی 

نقش تعیین کننده تری به جنسیت مرد داده و به  ،کار که پیش تر با زور بازو و نیروی بدنی انجام می گرفت 

گردآورنده هنوز در تهیه و تولید  –ی یا پدرشاهی می انجامد. زن در جامعه شکارچی استقرار نظام مردساالر

مواد غذایی نقش موثری داشت و در سازماندهی قبیله مهره اصلی بود. با پیدایش صنعت کشاورزی و سپس 

 ،ر مزرعه نیاز به نیروی کار انسانی افزایش می یابد. در این دوره کارهای یدی د ،پیشه وری و صنایع دیگر 

  ، بافندگی و دامپروری بیش تر به زن ها محول شده و کار آنها را دوچندان می کند. کار زن تنها به خانه داری

بلکه در کنار آن در کارهای   ،بچه داری و خدمت به شوهر و احیانا افراد پیر و معلول فامیل منحصر نمی شود

جنسیت "زنان پس از این تاریخ به عنوان  سهم بسزایی دارد. ،تولیدی بدون هیچ گونه حق و حقوقی 

در زندگی خانوادگی و  قیدوبندهای تنگ ساختار مردساالری خدمتگذار مرد است و با ،محسوب شده"دوم

خود را به ریاست آن ارتقا می  ،خود تسخیر کرده رو است. شوهر نیز نقش نان آور خانواده را برای کاری روب

 ( 83 - 47ادامه را نگاه کنید در همبرابری زن و مرد : 44: 1382دهد. )بنده زاده 

زمانی جهت ادامه زندگی ضروری و سازگار با مناسبت تولیدی و  ، اگر نقش بندی وظایف بین دو جنس 

نی معیشتی ارزش های تمدن فرهنگی کنووه تولیدی و فرهنگی آن دوران بود اما امروزه با درنظر گرفتن شی

 (  109:  1382و باید از نو پی ریزی شود. )بنده زاده شده دیگر پوسیده 

نقش های جنسیتی که سال ها عامل اساسی وفاق و استحکام  ،امروزه در بسیاری از خانواده های سنتی

به دلیل تاثیرپذیری خانواده ها بویژه زنان از   ، این فرآیند باید ادامه می یافتخانواده بوده است و عمال

عمال به عنوان عامل مهم در تعارض خانوادگی و کانون مشاجرات  ،تحوالت اجتماعی و فرهنگ مدرن 

زناشویی  و در نتیجه عامل مهم بی ثباتی خانواده تبدیل شده است. به عنوان مثال بسیاری از زنان از این که 
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سنگینی می کند و مردها خود را از برعهده گرفتن مسولیت این کارها به دور  کارهای خانگی بر دوش آنان 

 گله و شکایت دارند.  ،می دانند 

ارائه   ،ی ایجاد شده در جوامع غربی بر این نکته تاکید دارد که تحوالت اقتصادی و اجتماع 1سوزان فالودی

چرا که  .نان آور بودن مردان از میان رفته خدمات جمعی تبدیل کرده و نقش سنتی خدمات فردی را به ارائ

زنان وارد بازار کار شدند و تحوالت اجتماعی آنان را به استقالل بیشتری رساند. این تحول با از بین رفتن 

و  ،نقش سنتی نان آور بودن مردان همراه شد و این در حالی بود که نقش جدیدی برای آنان تعریف نشده 

به نقل  مقاومت مردان در برابر تغییر در نقش های جنسیتی شده است. )همین امر موجب نارضایتی و 

 ( 132:  1387هولمز از

اما با این که زنان در سال های اخیر وارد بازار کار شده اند مطالعات نشان می دهد که زنان همچنان وظایف 

تی شان مقاومت می خانوادگی سنتی را هم انجام می دهند و مردان بسیاری در مقابل تغییر نقش های سن

 (. 17:  1387کنند.) باستانی 

به   2002گونه استدالل می شود که فردگرایی اینک به جمع زنان نیز رسوخ کرده است. ) بک و بک  این

مراقبت و نگهداری از ان بخش عمده ای از وقت خود را برای ( اما هنوز هم زن129:  1387نقل از هولمز 

ند. حتی امروزه نیز در جوامع مختلف مردان را می توان در بیشتر حرفه دیگر اعضای خانواده سپری می کن

ها به نقش   در حالی که زنان شاغل فقط در حرفه های معدودی متمرکز شده اند که بیشتر آن ها دید.

 (  53:  1387جنسیتی خانگی زنان مربوط می شود. )باستانی 

هنوز مشاغل انتخاب شده با جنسیت خود شاغل دیده می شود که  ،همچنین با تمام پیشرفت های چشمگیر

کارآموزی شغلی خود را در رشته هایی  ،ارتباط دارد. بدین گونه که دخترها هنوز به روال سنتی گذشته 

پرستاری  و یا فروشندگی ) رشته های نرم ( برمی گزینند. ) بنده زاده  ،کمک پزشکی  ،مانند آرایشگری

ز قابلیت های الزم برای ورود به ارتش و نیروی نظامی برخوردار نیستند. و ( در واقع تمام مردان ا86: 1382

نمی توان گفت هر مردی در این زمینه موفق است. از سوی دیگر هم زنان نیز برای امور خانگی و انجام امور 

زنان  اما آمار نشان می دهد اگر چه ،مادری خلق نشده اند. و بسیاری از آنها قابلیت های ویژه ای دارند

توانسته اند نقش مهمی در فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و حضور خود را در این عرصه به نمایش 

 (  152- 92: 1387بگذارند اما هنوز هم قادر نیستند به برابری کامل در این زمینه دست یابند. )هولمز

ه وظایف مضاعف هم پیدا می کنند. و باید توجه کرد زنان با ورود به عرصه عمومی آزاد نمی شوند بلکالبته  

نوبت "در بیرون هم اشتغال دارند. به عبارت دیگر زنان شاغل همچنان  ،عالوه بر کارهای بدون دستمزد خانه 

تازه کار داخل خانه آنان آغاز می شود و  ،پس از اتمام کار بیرون از خانهکه کاری دارند. به این معنی  "2دوم 

به کمک بیشتری نیاز دارند. این مساله نشان می دهد  ،در فرسودگی ناشی از انجام این دو مسولیت سنگین

ها از محیط خانه اگرچه نتایج مثبتی  که تحوالت دنیای غرب در زمینه اشتغال زنان و بیرون آوردن آن

 
1 Susan Falvdy 
2 Second shift 
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منفی آن بر روابط خانوادگی و احساس صمیمیت درون خانه را نادیده داشته است اما نمی توان تاثیرات 

 ( 130: 1387به نقل از هولمز   hochschild1989گرفت. ) 

به وقوع پیوسته  نقش های جنسیتی زمینه ن در این که تغییرات چشمگیری دراگرچه عموم صاحب نظرا

تقسیم کار  ،در اغلب خانواده ها ،جز در برخی الگوهای جدید خانوادهاست تردیدی ندارند اما معتقدند به 

صرفا فاصله زنان و مردان  ،جنسیتی همچنان پا برجاست. زیرا مشارکت بیشتر مردان در انجام وظایف خانگی 

حتی در خانواده های دو شغلی متشکل از زن و شوهر  واصل تفاوت را از میان نبرده است را کاهش داده اما 

چون از آنان انتظار می رود که افزون بر  ،خانگی بر دوش زنان سنگینی می کند فشار بیشتر کارهای  ،شاغل 

  ،مسولیت کارهای منزل و مراقبت از کودکان را برعهده گیرند و در نتیجه  ،کار تمام وقت در خارج از منزل 

به نقل   309: 1999شپرد ساعت در هفته بیش از شوهران خود کار می کنند.)  15دود زنان چیزی در ح

 ( 1385بستان از 

تساوی او با مرد تحت  ومسایل مربوط به جایگاه و هویت زن از جمله : آزادی زن  1350در ایران از دهه 

تاثیر جریانات فکری وارد شده از غرب بویژه مدرنیزاسیونی که از باال و توسط رژیم اعمال می شد مطرح شد. 

تحوالت فرهنگی و ساختاری سبب دگرگونی نقش های اجتماعی  و افزایش آگاهی زنان  ،در دهه های اخیر

بب کاهش  مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از شده است. افزایش تحصیالت و اشتغال زنان از سویی س

سویی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی و قدیمی با نقش های جدید شده و به 

 (  97 - 83: 1387رفعت جاه زنان منتهی می گردد. )  تعارض هویت

ت زنان شاغل در طول دو نسب ،با وجود افزایش تعداد و نسبت زنان دانشجو و دانش آموخته در آموزش عالی 

دهه گذشته افزایش ناچیزی داشته و در مواردی حتی کاهش یافته است. در مجموع زنان ایرانی هرگز بیش  

اند. این امر نمایانگر نوعی تقابل و دوگانگی است: از سویی دختران و % نیروی مشاغل را تشکیل نداده 15 از

اخوانده می شوند و از سوی دیگر چنین وانمود می شود زنان به تحصیل و فراگیری تخصص های گوناگون فر

الزم است  ،مادری و همسری است. و برای ایفای این نقش ها  ،تنها نقش شایسته و بایسته  ،که برای زنان 

زنان تمام وقت در خانه بمانند و حتی االمکان از خانه خارج نشوند. قانون مدنی ما نیز بر کانون خانوادگی 

تاکید دارد که اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است و به همین دلیل نیز نقش های زنانه  گرم و آرامی 

و مردانه را هم در خانواده و هم در اجتماع تشدید می کند. نقش مادری و کارهای خانگی به عهده زن 

محسوب می شود.  گذاشته می شود و کار خارج از خانه نیز به عهده مرد است و اوست که نان آور خانواده

اما این امر در عمل چندان دیده نمی  ،گرچه جامعه و سیاستگذاران در ظاهر به کار زنان شاغل ارج می نهند 

شود و زنان شاغل عموما به منصب های مهم در سطح تصمیم گیری راه نمی یابند. از سوی دیگر ارزش  

 (7 -4: 1387 همانری است. )همان ارزش مادری و همس ،مهمی که برای زنان برجسته می شود 

در خانه اندکی کاهش  ،برمی آید که شکاف بین وظایف مردان نسبت به زنان ینچه گفته شد به طور کلاز آ

یافته اما هنوز هم موضوعی اساسی است. همین که می بینیم انبوهی از زنان مسولیت هایی از قبیل نظافت 
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نشان دهنده این است که نابرابری های جنسیتی از بین  ،دارند یک تنه بر عهده را خانه و مراقبت از فرزندان 

 ( 173:  1387نرفته است. ) هولمز 

جنسیت در روابط روزمره ما نفوذ کرده و بر آن تاثیر گذاشته است در حالی که ممکن است ما چندان از آن 

ت چرا که زنان چگونگی عملکرد جنسیت در سطح اجتماعی دچار تغییرات زیادی شده اس،آگاه نباشیم 

ها در نیروی کار جامعه فعال باشند.  توانسته اند به بسیاری از حقوق خود دست یابند و تعداد بیشتری از آن

و زندگی کردن کاهش داده اما نظام اجتماعی  بودن این تحوالت میزان وابستگی زنان به مردان را برای زنده

 است. همچنان بر پایه نظارت و کنترل مردانه باقی مانده

امروزه مرزهای جنسیتی تغییر کرده و در بسیاری موارد ابهام آن بیشتر شده است. اما جدای از همه این ها  

می توان گفت در آینده نیز تفاوت بین مردان و زنان همچنان باقی خواهد ماند. اگرچه در بعضی زمینه ها  

 (  144: 1387ها بوجود می آید. )هولمز  شباهت های بیشتری بین آن

 

 نظریه های نقش های جنسیتی  -2-5
در مکاتب مختلف جامعه شناسی می توان نظریه های گوناگونی راجع به نقش های اجتماعی و نقش های  

جنسیتی یافت. بویژه در جامعه شناسی جنسیت پیرامون تفاوت های واقعی یا ساختگی زن و مرد بحث می 

قرار می گیرد. همچنین در جامعه شناسی خانواده همواره،  این تفاوت ها مورد بررسی شود و ابعاد مختلف

جنسیت در خانواده، تقسیم کار جنسیتی و نقش های متفاوت زن و مرد در خانواده از مباحث اصلی است. 

غالبا به جامعه پذیری متفاوت، تفاوت در محدودیت های اجتماعی و تفاوت در نقش  ی اجتماعیاین نظریه ها

 تماعی زن و مرد و تشریح یا تبیین این تفاوت ها می پردازد.های خانوادگی و اج

تفاوت های بیولوژیکی زنان و مردان نیز پذیرفته شده باشد، از دیدگاه نظریه های  چهبه طور کلی حتی چنان

 در نتیجه عوامل اجتماعی است.  ،اجتماعی، شکل گیری ادراک از نقش های جنسیتی و تحول آن

اجتماعی مربوط به نابرابری و تفاوت بین دو جنس را در دو طبقه عمده دسته  نظریه 1984آجر در سال 

 (1386 . )قیومی(ابزاری)و نظریه های تکمیلی  (زیر بنایی)بندی کرده است. نظریه های پایه ای 

 تفاوت نقش ها را بر پایه تفاوت میزان هورمون ،با استناد به شواهد تجربی ،در حالی که نظریه های پایه ای 

نظریه تکمیلی به تشریح اینکه چگونه زنان در فرآیند   ،های جنسی در مردان و زنان تبیین می کنند 

زیر دست مردان می شوند می پردازد. این نظریه بیان کننده این مطلب است که زنان در  ،اجتماعی شدن

ن نقش یک نقش فرآیند اجتماعی شدن سهمی از نقش اجتماعی را نیز به خود اختصاص می دهند. اما ای

به  1984آرچر )می آیند.ه خود تحت سلطه مردان درها خود بنامناسب برای آنهاست و به همین دلیل آن

 ( نقل از قیومی
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عوامل ژنتیک را دلیل تفاوت های جنسیتی در  ،نظریه ثبات تفاوت ها که  بر ذات گرایی نقش ها مبتنی است

 (58: 1387نقش ها و ارزش ها می داند که در طول زندگی نسبتا ثابت است. )باستانی 

از نظر مصنوعی این نظریه ها توجهی به نابرابری   .به نظریه تفاوت های ثابت انتقادهای بسیاری شده است

ت از سوی دیگر نیز یک کلیت غیر تاریخی از زنان ارائه  های سیاسی اجتماعی بین مردان و زنان نداشته اس

 330؛  1998کامییر و همکاران ، ، 61: 1387به نقل از باستانی Deaux & major 1990 کرده است. ) 

 از جمله این نظریه ها هستند. ( نظریه های روانشناختی و نظریه های نقش اجتماعی1385به نقل از بستان 

اصر کمتر کسی پیدا می شود که برای عوامل زیست شناختی تاثیر قاطع و اجتناب  در میان صاحب نظران مع

شواهد فراوان احتمال چنین تاثیری را برای عوامل زیستی رد کرده  .ناپذیری در تفکیک نقش ها قائل باشد 

ر این شواهد یافته های پژوهشی است که امکان تربیت کودک در نقش غلط یعنی تربیت پس اند که از جمله

 (1386بستان ). . اثبات رسانده انددر جایگاه دختر و بالعکس را به 

ی وکنش متقابل ناشی نظریه هایی که معتقد بر نبودن تفاوت های جنسیتی است از رویکردهای ساختارگرای

ل به هیچ تفاوت جنسیتی واقعی در ارزش ها نیستند بلکه هر آنچه به مثابه تفاوت مطرح می شده اند و قائ

 ای تعامل های اجتماعی می دانند.ساخته هشود 

معتقد است که تفاوت های جنسیتی وابسته به وضع زندگی است و زمانی مشخص می گردد  تکمیلی درویکر

 (58: 1387. )باستانی که به موقعیت فرد در ساخت اجتماعی توجه شود

مشروط به  ،پذیرش تاثیر هر دو دسته عوامل زیستی و اجتماعی در شکل گیری هویت و نقش های جنسیتی

می  ،انه درباره عوامل زیستی و بویژه در مورد تاثیر عوامل اجتماعی نگرددکه منجر به تصویری جبرگرای این

و تبیین نقش های جنسیتی مورد استفاده  دو دسته نظریه باشد و برای توضیح تواند به عنوان ترکیبی از این

منشا تفاوت های جنسیتی را در تکامل فردی  که نظریه های ذات گرایی و یادگیری نقش هامانند  قرار گیرد.

در این نظریه ها فرض اصلی این است که کیفیت های جنسیتی ناشی از  .بیولوژی یا جامعه پذیری می داند 

بت بوده و موجب تفکر و ه و ثادرونی شد  ،تفاوت های توارثی یا اجتماعی شدن است و قابل پیش بینی

 .(59: 1387به نقل از باستانی  Deaux & major 1990)  .قضاوت ارتباط و وجود متفاوت می شود

 

 جامعه شناسان کالسیک و نقش های زنان  -2-5-1
 به ندرت به نقش مهم کار زنان در خانه و اثرات اجتماعی آن توجه کرده بودند. تکنودورکیم  ،ر  وب س،مارک  

متفاوت دارند و تنها باید برای زنان شرایطی کنت همواره بر این نکته تاکید داشت که زن و مرد ماهیتی 

اما این تفکر در  ،فراهم ساخت که آنها نیز بتوانند از قابلیت ها و توانایی های خود به نحو مطلوبی بهره ببرند 

 (   132:  1387راستای ایجاد شرایطی برابر  برای زن و مرد نبود .)هولمز 
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چندانی در جامعه برعهده نداشته باشند و در فرآیند تصمیم کنت خواستار آن بود که زنان مسولیت در حالی 

ه خوبی معتقد بود این مردان هستند که قادرند باسی جامعه نقش فعالی ایفا نکنند و گیری و امور سی

آنها نیز قادرند در تصمیمات  ،قرار گیرد اگر این فرصت در اختیار زنانمی گفت مارتینیو  ،حکومت کنند 

و فعالی داشته باشند. نگرش مارتینیو کامال جامعه شناختی بود. او به موانع و مشکالت  دولت ها نقش موثر

زنان توجه داشت و محدودیت های ایجاد شده در زمینه آموزش و استقالل مالی زنان را در نظر می گرفت و 

ت که ساختار آنها در ارتباط با ضعف قدرت سیاسی زنان تحلیل می کرد. او معتقد بود همین محدودیت هاس

 ( 145زندگی زنان را متفاوت از مردان ساخته است. )همان: 

مارکس توجه خاصی به نظام سرمایه داری داشت و معتقد بود در آینده اگر زنان به صورتی فعال وارد بازار   

به نقل از   sydie 1987کار شوند و دستمزد مناسبی دریافت کنند به برابری الزم دست خواهند یافت. )

 ( 147:  1387ز مهول

ها از عقاید مارکس بسیار سود جستند، اما مارکس دیدگاه مستقلی دربارة فرودستی زنان چند فمینیستهر

داری بود و هرگونه مبارزة داری نداشته است. وی معتقد به بسیج نیروها برای براندازی سرمایهدر نظام سرمایه

کرد. از نظر او رهایی نظام و اتالف انرژی مبارزاتی تلقی میداری را به رسمیت شناختن اصل سرمایهدرون

زنان و برابری دو جنس، نتیجة جانبی تشکیل جامعه کمونیستی است؛ لذا تنها باید برای تشکیل این جامعه 

شناخت و های سنتی زن را به رسمیت میازدواج، خانواده و نقش مارکس مبارزه کرد و نه برای چیز دیگر.

داران از زنان و مارکس این بود که سرمایهاله به روابط دو جنس نداشت؛ تنها مس ای نسبتهیچ دغدغه

کنند؛ لذا هر دو جنس به نوعی تحت ستم کودکان برای پایین نگه داشتن دستمزد مردان استفاده می

 (290ـ289  و واالس  )ابوت .اندداریسرمایه

ل زنان داشت؛ لذا نظریات او خصوصاً در مورد خانواده انگلس در مقایسه با مارکس توجه بیشتری به مسائ

 ()همانهای فمینیسم مارکسیستی شد.پردازیها قرار گرفت و نقطة شروعی برای نظریهمورد توجه فمینیست

های انقیاد زنان  ( تحلیلی از ریشه1884)"منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت"او در کتاب خود با نام 

ای نهادی است که صرفاً برای منافع مردان به نظر انگلس، خانوادة هسته دهد.اری ارائه میددر جوامع سرمایه 

صورت ها بهها و قبیلهگذاری شده است. پیش از پیدایش خانواده، مردم در گروهداری پایهدر نظام سرمایه

های ای تولید و نظامهکردند: »همة زنان برای همة مردان و برعکس«. با تغییر شیوهاشتراکی زندگی می

شان، های خود و انتقال آنان به وارثان حقیقیگیری اصل مالکیت، مردان برای حفظ داراییاقتصادی و شکل

آن انتقال دارایی، ریاست و اقتدار در دست مرد است و نظام دادند که درخانواده را تشکیل مینهاد 

تدریج از ست. این نقش فرودست و تابع زنان بههمسری جاری است و زن وابسته به مرد و در خدمت اوتک

 (481 -480: 1374)ریتزر . زنان را به بار آورد خانواده به جامعه تسری یافت و نابرابری امروز

مارکس و انگلس معتقد بودند که اگر زنان خواستار دستیابی به برابری اجتماعی هستند باید در مشاغل 

با دستمزدی که دریافت می کنند وابستگی مالی خود را قطع کرده و به دارای مزد فعالیت کنند تا بتوانند 

 ( 147: 1387شرایطی برابر با مردان برسند.)هولمز 
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او نتوانست نابرابری های جنسیتی را محصول  د،دیدگاه وبر و تصویری که او از آینده داشت کمتر انقالبی بو

بنابراین تصورش این بود که این نابرابری ها همچنان باقی خواهند ماند. وبر مردان را  د،ساختار اجتماعی بدان

:  1387ز هولمبه نقل از sydie  1987از نظر جسمی و از نظر هوش و ذکاوت برتر از زنان می دانست.) 

148)   

بط درون با تخصصی شدن رواکه معتقد است  «تقسیم کار در جامعه»دورکیم در کتاب خود تحت عنوان 

تفاوت های طبیعی بین مردان و زنان افزایش می یابد. او این مساله را به  ر،جامعه و پیچیده شدن تقسیم کا

ن را کارکرد جدیدی برای جامعه می دانست. دورکیم با نگاهی  پدیده ای منفی نمی نگریست بلکه آ عنوان

است و این کارکردها در حفظ و پایداری کارکردگرایانه معتقد بود هر بخش از جامعه دارای کارکرد خاصی 

 ( 149:  13887نظم اجتماعی موثرند. .)هولمز 

از دیدگاه دورکیم زنان باید به محیط درون خانه بازگردند تا بتوانند به وظایف خاص خود که همان پرورش و  

و جامعه باید  نگهداری از فرزندان است بپردازند. در واقع دورکیم معتقد بود این وظیفه طبیعی زنان است

توانایی های خود را نشان داده قابلیت ها و  د،بتوانند با انجام وظایف طبیعی خو هاآنشرایطی ایجاد کند که 

در این صورت وظایف  ها را در عمل به کار گیرند. اگر زنان به شدت درگیر فعالیت های اجتماعی باشند  نو آ

( این   sydie 1987: 32برخالف طبیعت است. ) آنان با وظایف مردان تداخل می کند و این امری 

 1387هولمز  به نقل از 1956ارسونز پ )دیدگاه را با کمی تغییر در مورد پارسونز نیز می توان مالحظه کرد.

 :149   ) 

 نقش های جنسیتی درکارکردگرایی -2-5-2
مرد را مربوط به تفاوت های نظریه کارکردگرایی یکی از نظریه های پایه ای است که نابرابری در نقش زن و 

 بیولوژیکی و ارتباط آن با نیاز های متعدد اجتماع می داند.

و تفکیک استوار است. خانواده نیز  سونز همانطور که نظام اجتماعی در مجموع براساس تخصصراز نظر پا

 ( 47: 1354میشل ) .بر مبنای تفکیک وظایف بنا شده استکه بخشی از نظام کل است 

( تفاوت های جنسیتی در نقش های خانوادگی را در خدمت به کاهش رقابت و ایجاد  1955پارسونز و بیلز ) 

 2نقش های بیانی"زنان بیشتر  و "1نقش های ابزاری" بیشتر هارمونی دنبال کردند. براساس بحث آنان مردان

تفاوتی در نقش ها به دو علت برای تعادل خانواده سونز و بیلز چنین ربه عقیده پا .را یاد می گیرند  "و اظهاری

که نقش های  که موجب وابستگی زنان و مردان به یکدیگر می شود دوم این و جامعه مهم است. اول این

سونز و بیلز رپا)ابهام و تضاد را در انتظارهای زناشویی و جنسیتی کاهش می دهد  ،مجزا و تعریف شده

 ( 60: 1387انی به نقل از باست 319-317، 1955

 
1 Instrumental role 
2 Expressive role 
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بنابر نقش بیولوژیک شان در تولید مثل غریزه ای برای ها انفعالی است زیرا آننقش زنان در خانواده نقش 

ها را بیولوژی مردان آنمهربان، جذاب، بشاش، احساساتی و مطیع اند، در حالی که پرورش دیگران دارند.آنها 

 نقشی که مستلزم تامین نیازهای اقتصادی خانواده و ،برای ایفای نقش ابزاری در خانواده مناسب می کند 

مردها در خانواده به عنوان روسای پرخاشگر، خالق و اصیل عمل می . پیوند دادن آن با جهان خارج است

 ( 1380گرت  ،1383بستان )کنند. 

زمینه مهارت  پارسونز معتقد بود جوامع پیچیده و مدرن به افرادی نیاز دارند که از توانمندی های الزم در

به اعتقاد او مهارت های بیانی در اجتماعی کردن فرزندان  های بیانی و مهارت های ابزاری برخوردارند باشند.

مورد نیاز است. پارسونز معتقد بود این  ،نقش مهمی دارد و مهارت های ابزاری نیز در دنیای رقابتی کار

مهارت های ابزاری وادار می سازد و نباید این مساله را فرآیند اجتماعی شدن است که زنان را به استفاده از 

( البته او معتقد بود مردان نیز ممکن است در فرآیند اجتماعی شدن تا  2002انل )کامری طبیعی بدانیم.

 (.  149:  13887و زنان به سوی مهارت های ابزاری روی آورند. .)هولمز  حدی به سوی مهارت های بیانی

کارکرد گرایان تقسیم کار بر مبنای جنس در خانواده را به نام شایستگی بیولوژیک بیش تر زنان برای مراقبت 

 نمرد توجیه می کنند. ای «عملی بودن صرف»مادری کردن و ایفای نقشی پر احساس و یا به نام  ،از دیگران

تلویحا بدان معناست که زنان قدرت جسمانی الزم برای بسیاری کارها را ندارند. کارکرد گرایان به طور خاص 

به کارخانه پرداخته اند زیرا این کار بخشی از وظیفه مراقبت به شمار می رفته است. در نظر این جامعه 

خانواده ای کارا و با ثبات  اد و وجودپسندی افری بر جنسیت در خانواده متضمن خودشناسان تقسیم کار مبتن

 در کارکردگرایی ،ی در خانوادهیتتقسیم کار جنس .این تقسیم کار به نفع هر دو جنس و جامعه استاست و 

 (74: 1380و ناگزیر تلقی می شود. )گرت  «طبیعی»

را در روابط  نقش کلیشه های جنسیتی ،در خانواده هسته ای ای دیدگاه پارسونز در ساختار نقش های پایه 

اجتماعی آشکار می سازد. وی در تقسیم قدرت به عنوان زمینه اساسی ایفای نقش در خانواده به تفاوت های  

در قالب  ،دست و فرودست در خانواده در حوزه جنسیت مذکرجنسیتی توجه می کند. قدرت فرا های نقش

مونث، اولویت عاطفی در قبال نقش و در حوزه جنسیت  (پدر و پسر)اولویت ابزاری به صورت نقشی فعال 

 (1384کریمی  به نقل از 1956 پارسونز) .شکل می گیرد (مادر و دختر)انفعالی 

تقسیم  .سونز بر نقش محوری تقسیم کار جنسیتی در حفظ وحدت و انسجام خانواده تاکید کرده استرپا

کاری که وظایف شغلی کسب درآمد و رهبری خانواده را بر عهده شوهر / پدر و وظایف خانه داری و 

کدبانوگری را بر عهده همسر / مادر قرار می دهد. به باور وی این الگو به بهترین شکل زمینه ایفای  

را فراهم می کند و این  اصلی خانواده یعنی تثبیت شخصیت بزرگساالن و جامعه پذیری کودکان یکارکردها

تابعیت زنان نسبت  .نقشی اساسی دارد در یکپارچگی اجتماعی امر در ثبات و یکپارچگی خانواده و در نتیجه

به مردان در جوامع سرمایه داری از نظر کارکردی برای حفظ انسجام خانواده و انسجام خانواده نیز برای حفظ 

 (1386بستان  به نقل از 197:  1993اروی و مک دونالد ه) .ساختار طبقاتی این جوامع ضرورت دارد
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سونز معتقد بودند زنان و رجامعه شناسانی مثل تالکوت پا ،خانواده در عالوه بر کارکردهای تقسیم نقش ها  

پیدا  یمردان باید در مشاغل متفاوتی به کار گرفته شود تا جامعه متوازن و متعادل شود و هر فرد کار مناسب

ی را می یابند مناسب یمی گویند مردان با خروج از خانه و انجام فعالیت های گوناگون نقش ابزارکند. آنان 

های خانواده خود را تامین کنند و در فضای رقابتی موجود در جامعه به فعالیت بپردازند و که می توانند نیاز

هولمز )ای خانواده موثر واقع شوند.زنان با ماندن در خانه و با ایفای نقش هایی متفاوت می توانند در حفظ بق

1387 :55) 

سونز می گویند موجب بروز تضاد نقش می شود و این امر فرایند رتداخل نقش های جنسیتی آن چنان که پا

در  در شرایط تداخل نقش ها و بحران ،جامعه را بر هم می زند. تضاد نقش ها دل خانواده و به تبع آنتعا

یک زن چنانچه نتواند میان نقش های اجتماعی مادری  ،ی شود. برای مثالایفای نقش های منسوب حاصل م

با بحران ایفای نقش و به   ،ها ایجاد کند ، همسری و کارمندی تعادل برقرار کرده و رابطه مناسبی میان آن

دنبال آن تضاد نقش ها مواجه می شود . این امر موجب به هم خوردن جایگاه اجتماعی هر یک از دو جنس 

 (1386شود. )قیومی  می

تاثیر پذیری فرد از یک  ،برای مثال. تضاد نقش ها در بسیاری موارد از تداخل فرهنگی نیز حاصل می شود 

چنین فرهنگی آشنا نبوده و نقش های اجتماعی مبتنی بر جنسیت را بر  بافرهنگ خاص که تا پیش از آن 

موجب گرایش به ایفای نقش های اجتماعی ناشی از فرهنگ جدید  ،اساس فرهنگ پیشین تنظیم کرده بود

می شود و همین امر زمینه های تضاد نقش ها را فراهم می کند. به عبارت دیگر تداخل هر نوع نقش خارج  

سبب بر هم خوردن تعادل زندگی می شود زیرا به  ،تعریف شده است هاجنساز آنچه که در جامعه برای 

 .او حالت عاطفی را از دست داده و به رقیب شغلی شوهر خود تبدیل می شود ،ال زنخصوص در حالت اشتغ

اعزازی )معتقد است که رقابت زن و شوهر با یکدیگر سبب ناهماهنگی و نابسامانی خانواده می شود.  پارسونز

1382    ) 

ی آید و این برای  چنانچه زن ازدواج کرده نقش نان آوری را به عهده گیرد خطر رقابت با شوهر پدید م

 (122:  1354میشل ) وحدت و هماهنگی خانواده بسیار زیان آور است

به گونه ای  ها سونز می گوید واقعیات زندگی خانوادگی در دوران معاصر در بسیاری از خانوادهرمنتقدان پا

تداوم و  اید عاملب ،دیگر رقم خورده است . در این خانواده ها همان الگوی تقسیم کار جنسیتی که بنابر فرض

آمده است. و بر عکس بیشترین میزان توافق و تفاهم و شکل عامل بی ثباتی خانواده دربه  ،خانواده باشد بقای 

ی برای تصمیم گیری ها زن و مرد از امکان  یکسانکه در آنرضایت زن در خانواده هایی به چشم می خورد 

 (  127؛ همان. )برخوردارند 

وص تقسیم نقش های جنسیتی هر چند به نیازهای اجتماعی روز افزون در غرب سونز در خصردیدگاه پا

شه های جنسیتی را ( در عین حال ، امکان بررسی نقش های مبتنی بر کلی 1372اسپنله )پاسخ نمی دهد 

به   را کلیشه های جنسیتی ،این دیدگاه در زمینه نقش های اجتماعی مبتنی بر جنسیتفراهم می کند. 
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مهم در تبیین موقعیت اجتماعی فرد در زمینه های مختلف از جمله تقسیم کار اجتماعی، نگرش  عنوان عامل

 می کند. معرفیاجتماعی و نیز ایجاد تصورات قالبی موثر در جایگاه اجتماعی جنسیتی در جامعه، 

نان آور  اشکال بزرگ نظریه پارسونز این است که این نظریه بر اساس تفکری بنا شده است که در آن مرد 

خانواده نیز به صورت خانواده هسته ای تصور  ،و زن وظیفه خانه داری را بر عهده دارد و در آن است  خانواده

است که در آن وظایف مرد و زن به خوبی روشن می شود و در مجموع نقش های ای می شود و این شیوه 

لید نسل می گردد. در واقع این خانواده ها ایفا می شود موجب بقای خانواده و باز توگوناگون که توسط آن

درست همان خانواده ای است که در میانه قرن بیستم در طبقات متوسط جامعه آمریکا وجود داشت در 

کار کنند و اصوال فعالیت زنان نیز به یز ناچار شدند در کنار مردان حالی که بعد از این دوران بود که زنان ن

 (55: 1387هولمز )آمد. .خانواده در یصورت امری حیاتی برای حفظ بقا

هم نقش زن دارای اهمیت است پس چرا  و پارسونز نتوانست به این سوال پاسخ دهد که اگر هم نقش مرد

نقش هایی که مردان انجام می دهند پول و در آمد بیشتر و حتی اعتبار و شان اجتماعی باالتری دارد در  

حالی که در مورد زنان وضعیت این گونه نیست. در واقع او نتوانست نابرابری هایی که در نتیجه ساختار 

کند و به این موضوع نیز دقت کافی نداشت که چگونه محیط  جامعه به وجود آمده بود به خوبی درک

 (56:  همان)اجتماعی می تواند ویژگی های جسمی ما را شکل دهد و بر شیوه رفتار ما نیز موثر واقع شود. 

 

 نقش های جنسیتی در کنش متقابل نمادین  -2-5-3
به دست می آورند که این درک  درکی از نقش های جنسیتی خود ،افراد در کنش متقابل در محیط اجتماعی

 (1383ظهره وند )بخش مهمی از ادراک زن و مرد نسبت به خود را تشکیل می دهد.

شود. پیروان مکتب کنش متقابل نمادین معتقدند که جنسیت از طریق تعامل بین افراد آموخته و اجرا می

دهد که در موقعیت های گوناگون ها می گویند که در واقع اصولی وجود دارد که هنجارها به ما نشان آن

مهمانی یا در روابط صمیمی و نزدیک خود با دیگران چه رفتاری باید داشته باشیم.  ،اجتماعی مثل محیط کار

در واقع کنش متقابلی ها اعتقاد دارند جنسیت فرایندی است که ما ناچاریم به صورتی مستمر در طول 

 ( 177 -75: 1387)هولمز . ه پویا استراوی این روند همزندگی خود بیاموزیم و به آن عمل کنیم. یعن

براساس مفهوم سازی کنش متقابلی ها رفتار جنسیتی زمانی وجود دارد که تعامل خاصی به صورت اجتماعی 

 و براساس الگوهای جنسیتی ساخت یابد.

دهنده تمایالتی است (سعی می کند این واقعیت را شناسایی کند که چگونه جنسیت نشان 1979گافمن )

که بر اساس آن انتظار اجتماعی شکل می گیرد. فرض گافمن این بود که افراد سعی می کنند تا به بهترین 

د نشیوه خود را به دیگران عرضه کنند. بنابراین در صورتی که فردی بخواهد او را به عنوان یک زن بشناس

 (77: همان )گی اتخاذ نماید.باید رفتار خاصی داشته باشد و روش های خاصی در زند
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به طور خالصه استدالل گافمن این است که تفاوت در رفتار و اعمال زنان و مردان براساس تفاوت های  

ها به وجود نمی آید، بلکه بسیاری از اعمال اجتماعی که مکرراً به عنوان پیامد بیولوژیک بنیادی میان آن

ها را محترم  تلقی می شود، عمالً ابزاری هستند که آن تفاوتطبیعی تفاوت های میان دو جنس ارائه و 

 .تولید می کنند بازشمرده و 

مشکل نظریه کنش متقابل نمادین این است که می گوید اگرچه افراد در رابطه با فعالیت های جنسیتی 

نجام اسب تری اخود توسط دیگران محدود می شود اما سعی می کنند درون همان محدودیت ها انتخاب من

 11993باتلر معتقدند اصوال در این مورد انتخابی وجود ندارد. ) سایر نظریه های جنسیتی دهند در حالی که 

 (81:  1387هولمز به نقل از 

 

 دیدگاه های فمنیستی-2-5-4
تفکیک کامل نقش های جنسیتی در جامعه و واگذاری نقش های با اقتدار کمتر به زنان که در حوزه محدود 

های خانگی تعریف می شوند موجب بروز واکنش جدی و طوالنی مدت در قبال این امر شد که به نقش 

در واقع هیچ یک از این نقش ها طبیعی نبوده است زیرا  عنوان جنبش فمنیستی شناخته می شود.

اقعیت ان از این وبنابراین وظیفه اصلی فمنیسم آگاه کردن زن .روانشناسی زنان را مردان تعیین کرده اند 

 (  228:  1378ست خواهد بود. )وین

جامعه پذیری متفاوت دختران و پسران را ناشی از انتظارات متفاوت  ،نظریه های فمینیستی به نوبه خود

ها و وجود نابرابری و تبعیض های اجتماعی می داند، لذا برای از میان برداشتن نابرابری جنسیتی جامعه از آن

ل در عوامل اجتماعی مانند خانواده، مدرسه ، رسانه های همگانی و ... را ضروری  و تفاوت ها ، دگرگونی و تحو

 می داند.

در نظریه فمینیستی نحوه جامعه پذیری افراد در پذیرش نقش های جنسیتی جایگاه ویژه ای دارد تا آنجا که 

بلکه نحوه اجتماعی  زن و مرد از نظر زیستی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند  "سیمون دوبورار معتقد است 

 ( 115:  1360دوبوار، ) "ها موجب تمایز و در نتیجه امتداد فرایند تبعیض به زنان می شود شدن آن

حاوی  «آدمی زن زاده نمی شود ؛آدمی زن می شود»این تاکید مشهور دوبوار در کتاب جنس دوم که 

زیست شناختی نیست بلکه جامعه آن استدالل بر این مبناست که موقعیت فرودست زنان یک امر طبیعی یا 

 وجود آورده است. ه را ب

 ،«تبعیض جنسی  »لیبرال  مفمنیس نظریه های فمنیستی به تدریج به چندشاخه مختلف منشعب شده است.

نظام پدر »نظریه های فمنیستی روانکاوانه  ،«بررسی روابط در چهار چوب نظام اجتماعی»مارکیست ها 
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بحث خود انتخاب  قطه آغازرادیکال »ستمگری ، خشونت های اجتماعی و جسمی « را ن مو فمنیس «ساالری

 کرده اند. 

تالش تاریخی ، فردی و جمعی ، رسمی و غیر  ،وجه مشترک بنیادی که زیر بنای تنوع جنبش فمنیسم است

 (104: 1387)باستانی  است.رسمی برای تعریف مجدد از زن بودن در تقابل مستقیم پدر ساالری 

ها نیست. محصول جبری طبیعت آن د ن فمنیست ها معتقدند نقش هایی که مرد و زن در جامعه ایفا می کن

در این که جنس مبنای زیست شناختی دارد یعنی در تفاوت پیکر پسر و دختر تردیدی وجود ندارد اما مهم 

متناسب با جنسیت خود شیوه تعبیر این تفاوت هاست و شیوه تربیت پسران و دختران که چه رفتاری را 

 وچه رفتاری را باارزش تلقی کنند.بدانند 

این گروه در تبیین برابری و تساوی به ریشه یابی مساله تفکیک نقش های جنسیتی و منحصر نمودن زن به  

. به نظر می رسد که توجه دارند  کارهای خانگی، تحوالت شیوه های تولید در دوران صنعتی و پیش از آن

محدود به انجام وظایف خانگی  را منیستی به نگرش های سنتی نقش های جنسیتی که زنهای ف دیدگاه

 فارغ از نگرش های جنسیتی هستند.  ،با دید انتفاعی نگریسته و معتقد به تفکیک نقش ها ،می کند 

ریشه های این نظریه را باید در ادبیات مارکیستی بویژه تحلیل تاریخی فردریش انگلس در باب منشا خانواده 

زنان  هاآن در دوره خانواده های اشتراکی ماقبل تاریخ کهاز جستجو کرد. انگلس معتقد بود که پس از عبور 

انات و توسعه گله داری که منبع ثروت  در پی اهلی سازی حیو ،از پایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند 

قدرت زنان کاهش یافت زیرا کنترل حیوانات در دست مردان بود  ، جدیدی برای اجتماع بشری به وجود آورد

در نتیجه افزایش نسبی قدرت آنان در مقایسه با زنان  و و این امر به انباشته شدن ثروت در دست مردان 

 ( 1386بستان  نقل ازبه  47 – 48:  1997 یانگ. )منجر شد 

در میان خانواده های کشاورز اساسا تقسیم کار مبتنی بر نقش های جنسیتی نبوده معتقدند که  فمنیست ها

نقش ها از اشتراکات بسیاری برخوردار بوده است.  ،زیرا به دلیل اشتراک در یکسانی محل زندگی و کار .است

 ، ناگریز نقش ها از تفکیک جنسیتی برخوردارزندگی یجاد فاصله میان محل کار واما با ظهور صنعت و ا

به تعبیر آبوت این تفکیک موجب شد تا مرد به کارخانه برود تا با تولید کاال و فروش آن زندگی زن و  .شدند 

نیز برای مرد و سایر اعضای خانواده غذا تهیه کند. به این ترتیب تفکیک در زن فرزندان خود را تامین کند و 

 ( 1380آبوت واالس )سیتی پدید آمد . نقش های جن

به  ،جنسیتی بویژه در خصوص زنان های مرتبط با نقش های اجتماعی یکی از چالش های اصلی در دیدگاه

در خصوص نقد اساسی فمنیست  "اسپنله  "ایف و نقش های مهم همسری و مادری آنان باز می گردد. وظ

ویژه بر اساس ه معتقد است که موقعیت زن بدر خصوص نگرش جنسیتی  ، ها به دیدگاه های سنتی

در حالی که موقعیت اصلی مرد در جامعه در شغل و  ،عملکردهای خانوادگی همسر و مادر توصیف شده است

وظیفه نان آوری وی پنهان است. وی تاکید می کند درحالی که انواع و اقسام موقعیت های حرفه ای برای 

قابلیت های سنتی تعریف شده است که مرزهای بسیار محدود و  نقش زن در ،مرد در جامعه وجود دارد
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نقش های مربوط به وظایف خانگی از قبیل پخت و پز ،  ،به عبارت دیگر زن باید در کانون خانواده .تنگی دارد

شست و شو و مراقبت فرزندان را انجام دهد. وی می افزاید که اگر از دیدگاه حرفه ای به این وظایف نگریسته  

د در سطح پایینی قرار دارند چرا که جزئی از نقش های کلیشه ای زنان به شمار می آیند به همین دلیل شون

 (1386دارند.)قیومی می نقش های کم ارزش خود را همواره مخفی  ،است که زنان طبقه متوسط

منظور از تولید برای  را به کار می برند. "مصرف رایتولید ب "اصطالح  ،فمنیست ها برای توصیف کار خانه

مصرف کاری است که فمنیست ها آن را باز تولید و حفظ تداوم نیروی کار نامیده اند. این کار در خانه انجام 

که بیرون از خانه کار می کنند و هم چنین به کودکان و است می شود و شامل ارائه خدمات به کسانی 

ه توانایی تامین زندگی خود را ندارند. این کار بی حقوق است و آن را کار غیر  بزرگساالن تحت تکلفی ک

 (119: 1387باستانی ). انجام این کار را از زن توقع دارند  و واقعی می دانند 

فمنیسم رادیکال نیز تداوم الگوی جنسیتی تقسیم کار را بر حسب کارکردهای مثبت آن برای طبقه مردان 

ن منظر علت تداوم این الگو بهره ای است که مردان از آن می برند زیرا در این الگوی تبیین می کند. از ای

مادران ، خواهران و دختران در خدمت همه مردان و تامین نیازهای   ،همه زنان اعم از همسران ،تقسیم کار

 (1386بستان  به نقل از 351:  1981بیلتون و همکاران )آنان قرار می گیرند. 

بر  ،جنسیتی به طور خاص کار ی به طور عام و تقسیمیترادیکال در تبیین علی نابرابری جنسفمنیست های 

 ،ویژه نماد آشکار آن یعنی مادری راه ب ،ساالری تکیه می کند. اوکلی تقسیم کار جنسیتی در خانهعنصر پدر

شترین سهم را دارند. و تقویت آن بی اسطوره ای پدرساالرانه می داند که نمادهای فرهنگی جامعه در پیدایش

، جامعه شناسان و روان شناسان کودک در خصوص این  شناسان ممرد ،وی آرا و نظریه های رفتارشناسان

موضوع را در راستای ترویج این اسطوره ارزیابی می کند. اسطوره ای که تنزل جایگاه زن به نقش خانگی را 

پژوهش های علمی برای خود کسب اعتبار و   امری طبیعی و جهان شمول می داند که از راه استناد به

 (1386بستان )مقبولیت کرده است.  

که در آن مردان به عنوان یک گروه بر زنان به عنوان گروهی دیگر سلطه  است پدر ساالری نظامی اجتماعی

ها بعضی از آناین نظامی است که در آن زنان در خانواده اغلب از نظر مالی وابسته به مردان هستند. . رند دا

 1والبی کار نمی کنند و بعضی دیگر ناچارند کارخود را رها کرده و به انجام وظایف خانگی خود بپردازند.

ساختار است: کارمزدی ، تولیدخانگی ، فرهنگ ، روابط جنسی ، خشونت و  6معتقد بود پدر ساالری دارای 

ها پس از ورود به دنیای پدر ساالری ملکرد آندولت ، تمامی این ساختارها در ارتباط با یکدیگرند اما ع

 خصوصی متحول می شود.

شیوه های خاصی بود که از طریق آن روابط بین زن و مرد در درون   ،آنچه برای فمنیست ها حائز اهمیت بود

 ردن زنان به نفع مردانبا محدود ک را آن دارد تا این رابطهساالر معنا پیدا می کند و سعی بریک نظام مرد 

 ( 97: 1387 د. )هولمزبرقرار کن
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ها تالش می کنند تا زنان بتوانند تحصیالت باالتر فمنیست ها به دنبال زندگی بهتری برای زنان هستند. آن

نظر آنان به حساب آید و حتی  ،مشاغل بهتر و درآمد بهتری داشته باشند و در مورد داشتن یا نداشتن فرزند 

آنان به طور کلی  دست ندهند. هم گردد که شغل و کار خود را ازابرایشان فر اگر دارای فرزند هستند امکاناتی

  (.48: 1387با این ایده که زن و مرد و مقوله متفاوت هستند به مقابله برخاسته اند. )باستانی 

 اینکه تالش ها و اعتراضات و مخالفت زنان با بی عدالتی و نابرابری، تا چه حد به نتیجه می رسد به واکنش

مردان نیز بستگی دارد. هم مردانی که از قدرت سیاسی برخوردارند و هم مردانی که به عنوان یک فرد عادی 

 در کنار زنان زندگی می کنند. 

مردان در برابر اعتراضات و مخالفت زنان نسبت به سلطه مردانه واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند 

. از نابودی کامل آن جلوگیری کنند  ده یا به کمک شیوه های نویناما سعی می کنند این سلطه را حفظ کر

ها را بیش از منافع زنان در نظر می واکنش مردان در برابر این موضوع که نظام حاکم بر جامعه منافع آن

ها را تعداد اندکی از مردان در زمینه کسب خواسته های زنان آن (121: همانگیرد بسیار متنوع است. )

 ها خود را از این معرکه دور نگه می دارند. همراهی می کنند اما بیشتر آن

،  جامعه دررایج ترین توجیه در ضدیت با نهضت آزادی زنان فقط مدعی است که تقسیم بندی های جنسیتی 

ها  یی که برای آنط به نقش های اجتماعی مشغول اند نه نقش هاجنبه طبیعی دارد یعنی مردان و زنان فق

بنابراین ساختار جسمانی و کالبد شناختی یک زن ایجاب می کند که یک نقش طراحی شده است. 

 .فرمانبرداری و خانگی را در جامعه ایفا نمایند. در یک کالم شرایط زیست شناختی یعنی سرنوشت موثر است

ه اند که حجم مغز یک زن کوچکتر از حجم مغز یک مرد  ی مرد ساالر یاد آور شد ندیشه هابه طور مثال ا 

زنان است زنان معموال به لحاظ جسمانی از قدرت کمتری در مقایسه با مردان برخوردارند و یا اینکه عضالت 

 نشانگر عوامل اجتماعی است که مردان را ترغیب ی. این موضوع تا حدودکمتر از مردان رشد کرده است

به عهده بگیرند و به ورزش روی آورند و خود را با یک ساختار  را کرده است که کار جسمانی و خارج از خانه

اما در  (44: 1387از باستانی  به نقل 421:  1379هی وود )جسمانی کلیشه ای مردانه هماهنگ سازند. 

 عمل توجیه های زیست شناختی توخالی است.

ی و اجتماعی زنان از تقسیم کار جنسیتی یا ناچیز شمردن آن یکی از نادیده گرفتن استفاده های فرد

انتقاداتی است که از فمنیسم شده است. از این گذشته اگر هر گونه استفاده مردان از کار زنان به خودی خود 

های  با تغییر الگوی تقسیم کار ، این امر از میان نمی رود چرا که مردان از کار ،امری ناپسند و محکوم است

 (1386بستان ). . مزدی زنان نیز سود وافی می برند 

زنان نسبت به فمنیسم بی تفاوت بوده یا با آن مخالف اند. زنانی که در جامعه نقش زنانه سنتی  بسیاری از

خود را به شکل تاکید بیشتر بر زنانگی  ،واکنش بعضی از زنان ،دارند به آن به چشم یک خطر نگاه می کنند 

 (166: 1380)گرت . نشان می دهند  تر ن نقش درستسنتی به عنوا
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در بطن زمینه ای که دارای چند  نیز گفتمان و نگرش فمنیستی و اوج گیری آن در سال های اخیر در ایران

و  دگرگونی زیست شناسانه -2 در اقتصاد در بازار کار یدگرگون -1ویژگی اساسی است قابل درک است: 

 (95: 1387)رفعت جاه  گسترش ورود و تاثیر اندیشه های مدرنیستی -3( کنترل فرزند زایی)پزشکی 

 نظریه یادگیری اجتماعی  -2-5-5
نظریه یادگیری اجتماعی نظریه عامی در حوزه روان شناسی اجتماعی است که در تبیین رفتارهای گوناگون 

 .از جمله رفتارهای مربوط به نقش های جنسیتی به کار رفته است

رفتار و محیط از طریق فرایند التزام یا علیت متقابل  ،ارتباط سه گانه بین فرد یادگیری اجتماعی برنظریه 

اجتماعی )حضور  گرچه فرایند یادگیری در دو محیط فیزیکی)جنبه های مادی میدان رفتار(و .تاکید می کند 

این حال به نظر می رسد محیط واقعی یا خیالی دیگران و یا مشارکت آنان در زمان یادگیری(رخ می دهد، با 

اهمیت ویژه ای دارد. یکی از کاربردهای نظریه یادگیری اجتماعی، توضیح علل تفاوت  در این نظریه اجتماعی

است. این نظریه تاکید بسیار زیادی بر نقش عوامل محیطی در یادگیری   فرد های جنسیتی در نگرش و رفتار

 . نگرش ها و رفتارها دارد

با پاداش و  تنبیهی که کودک به کمک عوامل تقویت کننده و  :در توضیح این نظریه می گوید آلبرت باندورا 

یادگیری   دومراه را فرا می گیرد.  رفتار آن و  می شودنسبت به رفتارهای جنسیتی شرطی  ،دریافت می کند 

و طی  ،که گاه از آن با عناوین همانند سازی یا سرمشق گیری یاد می شود است تقلید  نقش های جنسیتی

. رفتارهای جنسیتی توسط والدین و دیگر عوامل جامعه پذیری الگوسازی و پیروی می کند  کودک از آن

  (1386بستان  به نقل از 183:  1987دسک )

و سپس از راه تقلید صورت می گیرد. نخست از طریق مشاهده  ،معتقدان به این نظریه بر آنند که یادگیری

ها با جنسیت کودک والدین نقش بسیار مهمی در این فرایند ایفا می کنند. آنان برای رفتاری که به گمان آن

 را متناسب با رفتاری که پاداش می گیرد متناسب است به او پاداش می دهند. کودک بر چسب دختر یا پسر

 ،را به خود هم بزند و برای آن ارزش مثبت قائل شود. بنابراین نظریه می آموزد و یاد می گیرد آن برچسب 

هویت جنسیتی پس از جا افتادن رفتار مبتنی بر نقش جنسیتی شکل می گیرد و این در سن معینی رخ 

 (35: 1380نمی دهد. )گرت 

و جامعه معرفی این نظریه ، رشد نقش های جنسیتی را ناشی از عوامل اجتماعی؛  والدین ، مدرسه ، معلم 

می گوید که می توانیم دست کم به عنوان یک احتمال قابل توجه بپذیریم که والدین و دیگر  و می کند.

رفتارهای جنسیتی را در کودکان خود بوجود نمی آورند بلکه رفتارهای دارای ریشه  ،عوامل جامعه پذیری

 (1386بستان ). می یابد تقویت می کنند ها بروز نهای زیست شناختی را که از اولین مراحل کودکی در آ

اشکال اساسی این نظریه آن است که به موجب آن باید شاهد می بودیم که در عالم واقع پاداش و تنبیه 

به گونه ای متفاوت و با تکیه بر الگوی هنجاری رفتار جنسیتی رخ دهد. مثال به این شکل  پسران و دختران
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به همین دلیل  را دختر ها و  دلیل رفتارهای پرخاشگرایانه پاداش دهند پسرها را به  ،که والدین و معلمان

 (   1386بستان  به نقل از166: 1987دسک . )که اینطور نیست ،تنبیه کنند 

 

 "بم"های  نظریه طرحواره -2-5-6
مردانگی به  –ساندرا بم و جانت اسپنس و روبرت هلمریچ مطرح کردند که محور زنانگی  1970در اوایل سال

اشتباه عنوان شده است و باید دو محور جهت گیری مردانه و زنانه را عنوان کرد. آنها اعتقاد داشتند که جهت 

از قبیل تربیت  ،انه با ویژگیهای زنانههای مردانه از قبیل پرخاشگری و جهت گیری زن گیری مردانه با ویژگی

، بنابراین دلیلی وجود ندارد که اگر شخصی پرخاشگر و جسور است دیگر نمی ستقل از یکدیگر استم ،کننده

های جنسیتی را در هم  تواند فردی تربیت کننده و پرورش دهنده باشد. این رویکرد تصویر نسبی نقش

های جنسیتی و الگوهای قالبی را در مباحث جامعه  نقشاجتماعی  –ریخت و یک مبحث جدید روانی 

 (1380بیگی  از به نقل1996ویلکینسون  روانشناختی و اخیرا روانشناسی اجتماعی مطرح نمود.) –شناختی 

به تحول نقش های  «جنسیتی 1طرح واره»بم از روانشناسان تحول شناختی است که در چهار چوب نظریه 

تشکیل طرح و جنسیتی می پردازد. او اعتقاد دارد، نقش پذیری جنسیتی به واسطه فرآیند یادگیری تدریجی 

واره های جنسیتی اتفاق می افتد و بر این اساس نقش مهمی برای فرهنگ درتشکیل طرح واره های 

یری طرح واره های جنسیتی است. جنسیتی قائل است. تشکیل کلیشه های جنسیتی در افراد نتیجه شکل گ

 ( 1383ظهره وند )

ساخت های شناختی ذخیره شده در حافظه که بازنمایی های انتزاعی از رویدادها ، اشیا و روابط در دنیای 

 ( 391:  1382غنیمی )طرح واره نام دارند.  ،واقعی می باشند 

ود ارتباط بر قرار می کنند طرح واره های با محیط پیرامون خ واره هایی که افراد بر طبق آن از جمله طرح

مربوط به نقش است. نقش اجتماعی شامل مجموعه رفتارهایی می شود که از یک فرد در یک موقعیت 

اجتماعی مشخص انتظار می رود. بنابراین طرح واره های مربوط به نقش ، یک ساختار شناختی است که 

تظار سازمان دهی می کند. طرح واره های مربوط به نقش را یا دانش فرد را درباره رفتارهای مناسب و مورد ان

آلپورت به نقل از ایروانی ، )ها واگذار می شود. افراد با تالش خود به دست می آورند و یا از طرف جامعه به آن

 ( 1383باقریان 

تحول شناختی نظریه رشد و  .شناختی است -گیری اجتماعی و رشدینظریه بم ترکیبی از نظریه های یاد

اساسا یادگیری نقش جنسیتی را به عنوان یک جنبه از رشد و تحول شناختی می داند. کودک مجموعه ای 

، و این که چه رفتارهایی دارند یاد می گیرد و مطابق با آن  رعایت می کنند  از قوانین را که زنان و مردان

 (1377هاید ) ول زن اشاره می کند.رفتار می کند. این نظریه به مساله بالقوه مهمی در رشد و تح

 
1 shema 
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بم، در نظریه طرح واره های جنسیتی خود، طرح واره را به منظور درک و شناخت پردازش جنسیتی به 

به عنوان بخشی از ساختار دانش خود، طرح واره جنسیتی دارد یعنی  ارگرفت. براساس این نظریه هر فرد ک

 ( 26:  1383تین و ورسون به نقل از خمسه مار)مجموعه ای از تداعی های مرتبط با جنسیت. 

براساس نظریه طرح واره جنسیتی، فرهنگ در رشد و تحول جنسیتی و آماده کردن مرجع برای تشکیل طرح 

 (30: 1383به نقل از خمسه  ،واره های جنسیتی نقش دارد. )بم

یز شناخت حاصل می جامعه ندر هر جامعه ای کودک با رشد خود، از طرح واره های جنسیتی موجود در 

واره ها الگوهای نقش های جنسیتی و رفتار مناسب در اجتماع را می آموزد و بدین برمبنای این طرح  ،کند 

به دست  رای مفاهیم مردانگی و زنانگی او در بزرگسالی نیز شکل گرفته و چارچوبی ب «خود پنداره»ترتیب 

 ( 27: همان) .می آید 

ها توسعه خواه بهداشت روانی آن ،ز زندان نقش های جنسیتی رهایی یابند به نظر بم، اگر افراد دوجنسی ا

یافت. این افراد قدرت سازگاری بیشتری با محیط داشته و قادر به هماهنگ کردن رفتار خود با آن هستند. 

 (1386)قیومی 

 

 نظریه های مهاجرت  -2-۶
اقتصادی  )مانند نظریه های برخی از نظریه ها به علل مهاجرت ،از انواع نظریه های مربوط به مهاجرت

و تعدادی نیز به   ی مثبت و منفی مهاجرت )مانند نظریه کارکردگرایی(برخی دیگر به پیامدها ،مهاجرت(

 می پردازند.  )مانند نظریه انطباق(جامعه پذیری مهاجران در جامعه مقصد و تعامل با آن

تواند تکثرگرایی را در جامعه مقصد تقویت کند و همچنین راهی را برای  مهاجرت می ،از منظر اجتماعی

ارزش ها و الگوهای فرهنگی باشد. انتقال سرمایه و تاثیر بر قابلیت تولید اقتصادی )از طریق   ،انتقال هنجارها

: 1380مثال هایی از تبعات اقتصادی مهاجرت هستند.)زنجانی  ،تغییر در میزان فعالیت و اشتغال(

(مهاجرت همچنین تاثیر عمده ای بر ویژگی های مهاجران اعمال می کند و این تاثیرگذاری از طرق 170

 ،به عنوان مثال از عوامل تاثیرگذاری مهاجرت بر رفتار مهاجران (1379مختلف انجام می گیرد.) محمودیان 

هستند. آن ها ممکن  است. در این موقعیت مهاجران از همتایان خود در مبدا متفاوت 1گزینش مهاجرتی

 ن ها تفاوت معناداری با جامعه کل داشته باشد.آه ای را تشکیل دهند که رفتار و ویژگی های ژاست گروه وی

در وضعیت و انطباق آن ها با جامعه مقصد تاثیر  ،گزینش مهاجرتی و این که مهاجران از چه گروهی باشند 

 (1386)محمودیان: بسزایی دارد.

 
1 Migration selectivity 
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قیق به بررسی زندگی زنان مهاجر بعد از مهاجرت و نحوه تغییر در نقش های جنسیتی از آنجا که این تح

مهاجرت که به نحوه جامعه پذیری و سازگاری مهاجر با جامعه آن دسته از نظریه های  ،ان می پردازدآن

 به اجمال مطرح می شود. ،و به طور خاص نظریه انطباق ،مقصد می پردازد

 

  انطباقنظریه  -2-6-1
های مهاجرپذیر برای تبیین روند همانندی و جذب مهاجران در اصطالحی است که دولت ، 1»انتگراسیون«

رود ولی شاید های زیادی به کار میبرند. برای تعریف این واژه در فارسی، معادلجامعه میزبان به کار می

هایی هستند که یابی و انطباق معادللحاق، وفقهیچ کدام به مفهوم واقعی و دقیق این واژه را برنتابد. ادغام، ا

 برای تعریف این واژه به کار رفته است.

ز نظر تر است: »ادغام« و »انطباق«. اصطالح ادغام ارسد دو معادل برای تبیین این مفهوم شایعبه نظر می

حدودی استحاله شدن در باشد که بر مبنای آن روند هضم و تا محتوایی ناظر بر نوعی »انعطاف منفعل« می

کنند؛ روندی که در آن، مفهوم تعامل و گزینش و نقدگری کمتر مورد توجه است جامعه جدید را تبیین می

و سیر همانندی در رفتارهای  و مهاجر به عنوان یک شهروند جدید، جذب ناگزیرِ جامعه میزبان گردد 

فردی خویش را در محیط اجتماعی و اجتماعی، پذیرش الگوهای فرهنگی و بازسازی نقش و موقعیت 

 نماید.خانوادگی بازتعریف می

د »انعطاف فعال« مهاجرین در جامعه جدی ، کند که بر مبنای آنمی تعریفیابی یا انطباق اما، روندی را وفق

یابی، نوعی توافق شود. وفقمی داده گردد و سیر تعامل مثبت مهاجرین با جامعه میزبان نشانبرجسته می

تحت تاثیر های جدیدی است که تقریبا تمام حوزه خصوصی وعمومی زندگی یک مهاجر را نیاد با پدیدهخودب

ه اصلی استوار که بر دو گزینپیروی می کند و از یک پروسه فرهنگی، آموزشی و ذهنی  قرار می دهد

 باشد:می

ای جامعه میزبان و برخورداری هگزینه الزام آور: شامل رعایت قوانین، مقررات، احترام به فرهنگ و ارزش-1

های های شغلی، استفاده بهینه از امکانات آموزشی و بهره وری درست از امتیازات اجتماعی و آزادیاز فرصت

 مدنی و حقوق شهروندی؛

های ها و ناشایستگیالگوی گزینشی: شناخت دقیق از جامعه جدید، سنجش، تشخیص و مقایسه خوبی-2

های فرهنگی های متقابل در حوزه بده ـ بستانجامعه میزبان و تعامل مثبت و تأثیرگذاریارزشی موجود در 

 ( نقل از مهاجرین نیوز صدای آلمان ،واعظی).و ارزشی

بر اساس شیوه های آن متفاوت باشد. اگر هدف ارتباط  ،ممکن است نتایج فرهنگ پذیری برای مهاجران

انتخاب شود. اگر هدف حفظ هویت فرهنگی  2کرد همانند شدنممکن است روی ،مهاجران با جامعه کل باشد 

 
1 Integration 
2 -Assimilation 
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 ،اهداف قبلی مد نظر نباشد  از رویکرد مناسب باشد. و اگر هیچ کدام 1ممکن است جدایی ،مهاجران باشد

بهترین گزینه   3رویکرد ادغام ،انتخاب می شود. و اگر هر دو هدف مورد نظر باشد  2رویکرد در حاشیه بودن

 (1386به نقل از محمودیان  1986هتینک ، 1992خواهد بود.) بری

بیشتر از سایر فرضیات استفاده شده  از فرضیه انطباق ،در بررسی تاثیر مهاجرت بر رفتار و وضعیت مهاجران

ذ گروه به علت نفو ،در حالی که فرضیه انطباق تغییر در هر دو گروه ) مهاجر و بومی( مد نظر دارد است.

همان طور که مهاجران با  ،بر طبق این فرضیه بیشتر تغییرات در گروه مهاجر انجام می گیرد ،حاکم) بومی(

رفتار و وضعیت آن ها بیشتر به جامعه مقصد نزدیک می شود. انطباق به  ،جامعه مقصد انطباق پیدا می کنند 

یعنی  ،ا برای هماهنگی با محیط اجتماعیعنوان فرآیندی که از طریق آن یک فرد یا یک گروه رفتار خود ر

به نقل از محمودیان  5: 1969تعریف شده است.)تئودورسون ،های دیگر یا کل جامعه تنظیم می کند  گروه

( واژه انطباق را در ارجاع به استراتژی های اتخاذ شده طی فرآیند فرهنگ پذیری و 1992بری)(. 1386

 نتایج آن به کار برده است.)همان(

میزان  ،میزان تسلط به زبان جامعه مقصد  ،سنجش انطباق از عوامل مختلفی نظیر طول دوره اقامتبرای 

 ،میزان تشابه ساختارهای شغلی و آموزشی مهاجران با ساختارهای مشابه جامعه مقصد  ،جدایی محل سکونت

گورانی و  ،1969یاد شده است.)پرایس ،درجه رضایتمندی از جامعه مقصد و میزان ارتباط با این جامعه

 (1386به نقل از محمودیان 1997محمودیان  ، 1991دیگران

 ادبیات تجربی تحقیق  -2-7
رو می کند که وبجام شده در زمینه جنسیت و نقش های جنسیتی ما را با این واقعیت رمروری بر تحقیقات ان

این بخش به چند جنسیت و نقش های مربوط به آن از دغدغه های اساسی برای محققان بوده است. در 

  مورد از این تحقیقات اشاره هایی می شود:

اما با این  ه،بسیاری از مطالعات انجام شده نشان داده است که انجام کارهای خانه بین زوجین تقسیم شد 

همه هنوز هم بخش اصلی کار بر عهده زنان است. شکاف بین زن و مرد اندکی کاهش یافته و زنان مسولیت 

اکستر ب)ی گیرند اما هنوز هم به طور متوسط زنان در خانه دو برابر مردان کار می کنند.کمتری بر دوش م

 ( 99: 1387ز هولم به نقل از 2007و بوجه  2005

اعزازی با ورودی بر تحقیقات انجام شده در این زمینه نتیجه می گیرد که تقسیم نقش در خانواده وابسته به 

چگونگی تقسیم نقش زن و مرد را تعیین  ،وی می افزاید که اجتماع چگونگی روابط اجتماعی خانواده هاست.

احتمال جدایی میان زن و شوهر نیز افزایش  ،می کند و در صورت پیدایش تقسیم نقش سنتی در خانواده ها

 ( 1382عزازیا)می یابد 

 
1 -Seperation 
2 - Marginalization 
3 - Integration 
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 ،فرهنگ  ،جنسیت"کتابی با عنوان در  باستانی ضمن مطالعه نگرش جنسیتی زنان تهرانی که نتایج آن را 

، مطالعه نگرش جنسیتی زنان تهرانی نتایج بدست آمده از منتشر کرده است می نویسد: "ارزش ها و نگرش ها

در سه بعد زیستی، اجتماعی و اقتصادی، نشان می دهد که دیدگاه زنان به طور مطلق جنسیتی نیست. 

ان تنها در بعضی بخش ها به این تفاوت ها  نگرش زنان در زمینه تفاوت های جنسیتی در حال گذار بوده و آن

کامال مردود می دانند و آن را رد می کنند اما در  را توجه کرده اند. در بعد زیستی زنان کلیشه های سنتی

ابعاد اجتماعی و اقتصادی هنوز به طور قطع و یقین نمی توان گفت که اعتقادی به این تفاوت ها دارند یا 

دهای سنتی و نوین جایگاه به نسبت مشابهی را در اذهان زنان به خود اختصاص می خیر. در این ابعاد رویکر

 (139: 1387)باستانی . دهد 

برای یک زن خوب بیان کرده اند، نشان می دهد که بیشتر آنان هنوز  در این تحقیق خصوصیاتی که زنان 

 ،ر خوب و همسر خوب بودنویژگی هایی چون؛ ماد. برای زن خوب ، خصوصیات کلیشه ای را در نظر دارند 

، اجتماعی بودن و ... تنها روشن فکر بودن ،ه تحصیل کرده بودنحال آنکصبر.  قناعت و سازگاری، ایمان و

 نظر نیست.ن در ذکر این خصوصیت ها چندان مد شامل یک یا دو مورد می شود. در مجموع منافع فردی زنا

قش اساسی در زمینه آشنایی زنان با تغییرهای بوجود رسانه های جمعی نیز ن این تحقیق نشان داده است که

هرچند که جز در یکی دو مورد، رابطه معناداری بین استفاده از رسانه ها و نگرش  .آمده در حوزه زنان دارد

زنان همدلی چندانی با وضع مطرح شده در  ه استزنان وجود ندارد. در مواردی که مسائل زنان مطرح شد 

می کنند. به نظر می رسد گروه هایی که در صدد بسط عقاید خود از راه فیلم یا نوشته فیلم و .... احساس ن

هستند نه تنها نتوانسته اند عقاید جدیدی را بسط دهند بلکه به نوعی کلیشه های جنسیتی سنتی در جامعه  

هم مطالبی مثل : مربوط به زنان است متوجه می شویم که هنوز  که را باز تولید می کنند. با رجوع به منابعی

 آشپزی ، خانه داری ، خیاطی و ... بخش عمده مطالب نشریه ها را تشکیل می دهد.

الب زنان در بعد زیستی ، به تفاوت های  غهمچنین خالصه یافته های دیگر تحقیق وی بدین صورت است: 

ها نسبت داده می ه آن ها ضعف هایی را که به لحاظ جسمانی و یا زن بودن بآناما جنسیتی اعتقادی ندارند. 

 شود را می پذیرند. 

نشان می دهد که در بعد اجتماعی زنان هنوز به طور کامل کلیشه های سنتی  ی این پژوهشبررسی گویه ها

رشته  و را رها نکرده اند و همچنان در برخی قسمت ها مثل: خانه داری، اشتغال به وظایف مادری، بچه داری

کلیشه های سنتی را قبول دارند و در اموری مثل : رای دادن ، آموزش  ،های تحصیلی مناسب برای زن و مرد

 . و ورزش دیدگاه های جدیدتر را می پذیرند 

 در بعد اقتصادی نیز مانند بعد اجتماعی زنان در برخی موارد هنوز نگرشی سنتی دارند.

نیز تغییر کرده و نگرش جدید جایگزین نگرش سنتی و  آنان نگرش ،گوهابا افزایش سطح تحصیالت پاسخ

های اجتماعی و اقتصادی  اشتغال زنان نیز بر دیدگاه. کلیشه ای در خصوص تفاوت های جنسیتی می شود
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 همچنین .آنان تاثیر گذار است و موجب شده تا در این دو بعد زنان نگرش های نوین تری را پذیرا باشند

 . نگرش زیستی زنان به سمت نگرش نوین سوق پیدا می کند  ،یابد فزایش میافراد ا هرچه درآمد 

افرادی که در سنین باالتری قرار دارند، نگرشی سنتی به تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد دارند و بسیاری 

جدید های  را پذیرفته اند. برعکس جوان تر ها بیشتر به رویکردهای نوین و ایده ایاز باورهای کلیشه

 . های جنسیتی را کمتر می دانند تفاوت اینمرد معتقدند وهای جنسیتی میان زن وتفاوت

عواملی که موجب تغییر نگرش های جنسیتی می شود عبارت است از : سن ، میزان تحصیالت ، وضع اشتغال 

 . مذهبی یدر آمد و پایبند 

، جایگاه به نسبت یکسانی رویکردهای نوینای جنسیتی سنتی و در مجموع نتایج نشان می دهد که کلیشه ه

در اندیشه زنان دارد. برخی از کلیشه های سنتی برای زنان کارکردهایی دارد که زنان چندان تمایلی به رها  

کردن آن ندارند. از سوی دیگر رویکردهای مدرن دهه های اخیر در زندگی زنان نفوذ کرده و بر بعضی عقاید 

در نهایت هردو دلیل ثابت می کند که نگرش زنان نیز همچون . را تغییر داده استتاثیر گذار بوده یا آنان 

. بین نوین و سنتی قرار داردباشد و در حالتی بینامی نوین  به نتیدر حال گذر از یک وضع س ،جامعه ایران

 (142 -112: 1387)باستانی

اهمیت است که نحوه نگرش زنان به  از این نظر برای این تحقیق حائز ،این تحقیق و نتایج حاصل از آن

جنسیت و تغییر در این نگرش می تواند برتحول نقش های جنسیتی آنان نیز اثر گذار باشد. هم چنین  این 

 مهم در تغییر نگرش زنان به نقش های سنتی شان را مشخص سازد. عواملنتایج می تواند 

واند بر تحول نقش های جنسیتی تاثیر داشته باشد. بدین ترتیب که هرچه رضایت رضایت از جنس نیز می ت

راحت تر اتفاق می افتد. ظهره  ،از جنس بیشتر باشد پذیرش نقش هایی که به آن جنس نسبت داده می شود

ره مورد اشا "رابطه ادراک از نقش های جنسیتی و رضایت از جنس"وند این موضوع را در مقاله ای با عنوان 

قرار داده است. او می نویسد: به نظر می رسد که میزان رضایت فرد از جنس خود با مفاهیم مربوز به ادراک از 

 نقش ارتباط داشته باشد. 

% 49% پسران از جنس خود راضی نیستند. 8/3 و % دختران8/25یافته های پژوهش وی نشان می دهد 

% پسران جنس را مانع پیشرفت 9% دختران و 45و % پسران جنس را عاملی برای پیشرفت 56دختران و 

 تلقی کرده اند.

نمونه این مقاله دارای باورهای کلیشه ای اند که در این میان تعداد دختران بطور معنا داری بیش از  68%

( و حجازی )   1998به نقل از جکسون  1970)  "آلورر  "و  "هاستون  "پسران است که با نتیجه گیری 

 (1383 )ظهره وند انی ندارد.( همخو 1380
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ورهای  و با دختران بیش از پسران آرزو دارند پسر باشند که نشان از عدم رضایت آنان از جنس خود است.

 ارند،جنسیتی پسران در مقایسه با دختران غیر کلیشه ای تر است. همچنین دخترانی که رضایت از جنس د

 نسی خود ارزش گذاری کرده اند.براساس کلیشه های جنسیتی برای برخی ویژگی های ج

)ظهره وند  ارائه شود. ز نقش های متناسب با دنیای امروز،او در پایان پیشنهاد می کند که تصویر نوینی ا

1383) 

در  1378و  1374تحقیقی که تغییرات نقش زن در جامعه و تلویزیون را در فاصله زمانی از نتایج حاصل 

د که برخالف انتظار در سریال های مورد بررسی زنان شاغل و دانشجو ایران بررسی کرده است، نشان می ده

بیشتر از اینکه در نقش های شغلی و تحصیلی تصویر شوند، در نقش های خانوادگی و در محیط خانه نمایشی 

 ( 1381راودراد )داده اند. 

درت در خانواده، مشارکت ، هرم قدرباره مسائلی همچون اشتغال زنانمطالعاتی که در کشورهایی مانند ایران 

سیاسی زنان و نگرش های عمومی به این مسائل انجام گرفته از وقوع تغییراتی در نگرش ها و واقعیت های 

 1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)مربوط به تفکیک جنسیتی نقش ها در سال های اخیر خبر می دهد. 

  (1387عت جاه رفبه نقل از  15- 14: 

در تهران  1383نتایج پژوهشی را که در سال  "تاملی بر هویت زن ایرانی"کتابی با عنوان رفعت جاه در 

مطالبی راجع به نقش های در آن می توان منتشر نموده است. در این تحقیق که  ،انجام گرفته است

 نتایج زیر حاصل شده است: ،یافت ،به عنوان یکی از فاکتورهای هویتی زنان ،جنسیتی 

ساله که در این تحقیق مورد مطالعه بوده اند، اهمیت نقش مادری را زیاد  45تا  25زنان تهرانی % 90بیش از 

% از زنان نیز همسری و ازدواج را برای یک زن دارای اهمیت زیاد شمرده اند. در این تحقیق 82دانسته اند. 

 . میان هویت نقشی مسلط و گرایش مذهبی رابطه ای دیده نشده است

اول مادری ، سپس همسری  یج این تحقیق ، مهمترین نقش یک زن از نظر پاسخ گویان در وهلهبر اساس نتا

 . نقش های تحصیلی و در وهله چهارم اشتغال و نقش های شغلی بوده است و و مرتبه سوم تحصیالت عالی

عهده زن است  سیاری از وظایف درون خانه بهآنجا که در جوامع، بغالب مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند از 

کار نیمه وقت برای  ،باید ساعاتی را نیز صرف کارهای روزمره خانگی کنند  و به خصوص زنان متأهل و بچه دار

 ها بهتراست زیرا در نهایت فشار جسمی و روحی کمتری به آنان وارد می کند. آن

را دارای ترکیبی از ویژگی غالب مصاحبه شوندگانی که دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند، زن ایده آل خود 

 . های مدرن و سنتی دانسته اند 

تجربه زن ایرانی و نتایج تحقیقات حاضر نشان می دهد که زن ایرانی برخالف برخی قرائت های فمنیستی به 

 (153- 121: 1387)رفعت جاه .سنت هایی چون دین و خانواده پایبند است
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 "متی روانی خانوادهتحول نقشهای جنسیتی زنان و سال"همچنین احتشام زاده )پروین( پژوهشی با عنوان 

مخالفت با  به دیدگاه اسالم نیز در ،روی الگوهای سنتی جنسیتیانجام داده است که در آن ضمن بحث بر 

ه می نیز برای تعدیل الگوهای منفی ارائی دارد و پیشنهاداتی باورهای جنسیتی سنتی رایج اشاره های

 (  1389احتشام زاده: کند.)

خانواده پاریسی نشان می  450 میشل با اشاره به تحقیقات انجام شده بر روی ،در میان تحقیقات خارجی نیز

که تفکیک نقش های تصمیم گیری مربوط به امور خانواده بر اساس جنسیت، موجب نارضایتی زن بوده دهد 

شترین میزان توافق و تفاهم و نیز رضایت زن در خانواده در مقابل بی .و با هماهنگی زوجین در تضاد بوده است

میشل )ها زن و مرد از امکان مساوی برای تصمیم گیری برخوردارند. هایی به چشم می خورد که در آن

1354 ) 

( به مسائلی توجه کرد که رفتار زنان را شکل می دهد و آن را در قالب های   1995– 2005نیز ) 1کانال

، سطح ، سنپیشینه قومی ،سازد. توجه او به روابط پیچیده ای بود که در ارتباط با طبقهخاصی محدود می

 (1386) نقل از قیومیشود.و بسیاری عوامل دیگر منجر به سلطه مردان در جامعه می تحصیالت

 ،جنسیتی«های  نقشتغییر و  زندگی جدید الگوهای » ( در مقاله ای با عنوان2004)2زولینگر هولست و 

 ،محور؛ تکنولوژی و نوع گذران وقت برای زنان و مردانچهار تغییرات  نقش ها و تقسیم کار جنسیتی را در 

و  قوانین و سیاست های جدید درباره تقسیم نقش ها و کار در خانواده ،گسترش امکان انتخاب نقش ها

سی می کنند. آنان نتیجه می برر ،ارزش ها برای رسیدن به یک تعادل بهتر در نقش های خانوادگیتعمیم 

روی داده است. آور از خانه دار تمام وقت به نقش دوگانه خانه دار و  نان  ،سبک زندگی زنانغییر ت گیرند که

 با همسران خود نیز از تغییرات در نقش مردان بوده است. یکمک در خانه و به اشتراک گذاری نقش نان آور

زندگی واقعی هم چنان وجود دارد.  اجتماعی نهادها و باورهای فرهنگی در پشت الگوهایاز نظر با این وجود 

از موانع عمده  ،در این مقاله ،شکاف بین نیازهای شخصی و تمایل عمومی برای ارائه حمایت های اجتماعی

 (2004 هولست و زولینگر ) ییر نقش های زنان و مردان بوده است.بر سر راه تغ

ه تحول قابل منتشر شده است ک «آمریکا در جنسیتی نقشتحول »مقاله دیگری نیز در همین سال با عنوان

ه در رابطه با نقش های جنسیتی نشان می دهد. این پژوهش که  د افکار عمومی ایاالت متح توجهی را در

به ارزیابی ارتباط  ،اجتماعی و ایدوئولوژیک یادگیری نقش های جنسیتی است ،تغییر ساختاری تمرکز آن بر 

تغییر نگرش جنسیتی با تغییر نقش های جنسیتی حاصل از آن می پردازد و مدعی است که تجزیه و تحلیل 

و پس از  یدئولوژیک سهم بسزایی در تغییر نگرش های جنسیتیها نشان می دهد که فرایندهای یادگیری ا

 (Brooks  &Bolzendahl، 2004 ) آن تغییر در تقسیم نقش های جنسیتی دارد.

عنوان مقاله ای است که پژوهش آن در سال  ،»درک نقش جنسیتی که رفتار جوانان را شکل می دهد« 

با هدف مطالعه ارتباط درک از نقش جنسیتی و رفتار جنسی با  ،در مناطق روستایی اوریسای هند  2010

 
1 R. W . Connell 
2Giele Zollinger. J& Holst .E  
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بیشتر نقش های  نانجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که جوانا ،تفاده از داده های کیفیاس

زنان جوان اغلب ضعف خود را در همچنین  .ک شان نسبت می دهند بیولوژی به ساختارجنسیتی خود را 

 (Manas Ranjan Pradhan &Usha Ram،2010 ) رابطه با رفتار جنسی مردان می پذیرند.

  با حجم انبوهی از تحقیقات با ،منگاهی کلی به مطالعات مرتبط با جنسیت و نقش های جنسیتی بیندازیگر اا

این موضوع و ارتباط آن با موضوعات مختلف دیگر مواجه خواهیم شد. و این فروانی در میان مقاالت 

  های دیگر بسیار چشمگیر تر است. کشور

 جنسیتی هویتنوشته شده در رابطه با کلیشه های جنسیتی و در ایران اغلب تحقیقات انجام شده و مقاالت

 عواملگاهی به عنوان علل و گاهی معلول  گوناگون است که عوامل و ارتباط این سه با و نقش های جنسیتی

 دیگر شناخته شده اند. 

علل و پیامدهای آن انجام  ،تحول نقش های  جنسیتی  در سایر کشورها نیز تحقیقات زیادی در ارتباط با

شده و مقاالت متعددی در این زمینه نوشته شده است. همچنین برخی از این تحقیقات نیز جنبه گزارش یا 

جنسیتی بر  نقش هایمختلف و متقابال تاثیر تغییر  عواملجنسیتی حاصل از  نقش هایتوصیف تغییرات 

 متنوع دراد. هایعامل 

ساکن تهران را شامل می شود نیز تحقیقات  افغانستانیجامعه مورد بررسی این تحقیق که زنان  درباره

روان ،ین تحقیقات را می توان در حوزه های بهداشتی ابسیاری در موضوعات گوناگون انجام شده است 

  جمعیت شناختیاز میان مطالعات  طبقه بندی کرد.شناختی اقتصادی و جامعه  ،جمعیت شناختی ،شناختی

مهاجر ازدواج در ایران: مطالعه مقایسه ای رفتارهای ازدواج مهاجران افغان  -تفاوت های بومی  "می توان به 

عباسی که این مقاله ن در مقاله ای با همین عنوان منتشر شده است. آاشاره کرد که نتایج  "با ایرانی ها

 -مهاجر در مشخصه های اقتصادی –فاوت های بومی ت که نشان می دهد  ،آن را نوشته اند صادقی و شوازی

اجتماعی )امکان و شرایط ازدواج(، پویایی هایی متفاوت بازار ازدواج )دسترس پذیری( و همچنین تفاوت 

های فرهنگی )معنا و مطلوبیت ازدواج( موجب شده است تا مهاجران افغان رفتار ازدواجی متفاوت تری 

د و تایان ایرانی ازدواج می کننافغان ها در سنین پایین تر و سریع تر از هم د.نسبت به ایرانی ها داشته باشن

برای نسل دوم مهاجران کاهش یافته و نوعی همگرایی با جامعه ایران را نشان می دهد.  تفاوت ها این

ری پایین  تفاوت رفتار ازدواجی افغان ها و ایرانی ها عمدتا )نه به طور کامل( بازتاب سازگاری ساختا همچنین

اجتماعی آن هاست. در تبیین تفاوت های باقیمانده به ویژه  –یا موقعیت ها و مشخصه های نابرابر اقتصادی 

  برای نسل اول مهاجران، بازارهای متفاوت ازدواج و عوامل فرهنگی نقش داشته اند.

تغییر  "ودیان با عنوانمقاله حسین محم ،را هدف قرار داده است افغانستانیاز دیگر تحقیقات که مهاجران 

با استفاده از داده های   است که "در ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد 

 افغانستانی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مهاجران 1384دو طرح آمایش و بررسی نمونه ای سال 

ر این بررسی از فرضیه ها و نظریات مختلفی استفاده را با توجه به مهاجرت آن ها به ایران بررسی کند. د

بهبود وضعیت مهاجران، به ویژه در   ی این تحقیقیافته ها شده که مهم ترین آن ها فرضیه انطباق است.
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زمینه های آموزش، مهارت و بهداشت را منعکس می کنند. تفاوت نسلی قابل توجهی )وضعیت بهتر نسل 

دوم(، در این بهره مندی وجود دارد. در مقابل، انطباق مهاجران با جامعه مقصد در بعضی جنبه ها نظیر 

همانندی با جامعه مقصد منجر شده است. ویژگی  در هنگیاشتغال، ضعیف بوده است. این وضعیت به ناهما

 های مهاجران، تجربه زندگی در ایران و نگرش جامعه مقصد، می توانند تبیین گر این وضعیت باشند.

 

است که رسول صادقی انجام داده  "ها در ایرانتی نسل دوم افغانسازگاری اجتماعی ـ جمعی"تحقیق دیگر 

تأثیر شرایط اقتصادی  تحت هم ،ی مهاجرانتجمعی ش نشان می دهد که رفتارهایاست. یافته های این پژوه

ها تعلّق دارند هایی که بدانهای اجتماعات یا گروهـ اجتماعی )عوامل ساختاری( و هم هنجارها و ارزش

تماعی تی مهاجران بازتاب شرایط اقتصادی ـ اج. در نتیجه، تغییر رفتارهای جمعیقرار دارد)عوامل فرهنگی( 

تر حرکت و جابجایی از یک باشد. بر این اساس، در بسو هنجارهای فرهنگی در حال تغییر مهاجران می

تی/ خانواده، گذار و های جمعییر ایران( به لحاظ رژیمتی )نظیر افغانستان( به محیط مدرن )نظمحیط سن

ر این گذار، سازگاری مهاجران با شود. در بستانتقال به الگوها و ابعاد مدرن خانواده تسهیل و تسریع می

کند. سازگاری از ای ایفاء میکننده و برجستهی میزبان در ابعاد ساختاری و فرهنگی نقش تعیینجامعه

ای ـ هنجاری ی میزبان( و ایدههای ساختاری جامعهها و محدودیّتطریق دو کانال شرایط ساختاری )فرصت 

تی مرتبط با آن را در میان ان( خانواده و فرایندهای جمعییزبی م)پذیرش هنجارهای فرهنگی جامعه

تحقیق همراه با افزایش سازگاری ساختاری یا  این های بر اساس یافته دهد.مهاجران تحت تأثیر قرار می

تی ی بومی ـ مهاجر در رفتارهای جمعیهاها و واگراییی میزبان، تفاوتادغام اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه

 شود.ی میزبان ایجاد میتی جامعهسبی با هنجارهای و رفتارهای جمعیگرایی نو در مقابل هم کاهش یافته

ی ایران در جامعه چنین نتایج مطالعه نشان داد فرایندهای سازگاری ساختاری و فرهنگی مهاجران افغانهم

که تحول و گرفت  چنین نتیجهتوان  مطالعه میاین های  بطور کلی، از یافته  .مند بوده استتدریجی و زمان

صادقی )  ـ خانواده در میان مهاجران افغان در ایران در حال رخ دادن است. تیانقالبی در ابعاد جمعی

1390) 

وضعیت جاری مهاجران و پناهندگان  ، در این رابطه غالب مطالعات انجام شدهباید افزود به گفته محمودیان؛ 

و کمتر به تحوالت وضعیت آن ها با توجه به طول دوره اقامت در ایران  افغانستانی را مورد بررسی قرار داده

 ( 1386توجه داشته اند.) محمودیان

نقش مهاجرت و  دو حوزه ) ایجاد ارتباط بین ین پژوهش می کوشد در ادامه و تکمیل تحقیقات فوق و باا  

رت صحیح تر کشف ارتباط بین آن دو، از زاویه ای دیگر به تحول نقش های  جنیسیتی( یا به عبا های

و از نگاه خود  افغانستانیجنسیتی را در بین زنان  تحول نقش های و کیفیت چگونگی جنسیتی بپردازد و 

 ایشان توصیف و در صورت امکان تببین نماید.
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 خالصه و جمع بندی  -2-8

نظریه های یادگیری و تحول شناختی و رویکردهای فمینیستی و  ،نکنش متقابل نمادی ،نظریات کارکرگرایی

ادبیات نظری این پژوهش را تشکیل می دهند. نگرش  ،همچنین نظریات مربوط به مهاجرت )نظریه انطباق(

و در نهایت جامعه پذیری نقش های جنسیتی و  نقش های جنسیتی ،هریک از این نظریه ها به جنسیت

موضوعی است که در این تحقیق مورد تاکید و استفاده قرار گرفته است  جامعه پذیری مجدد مهاجران نحوه

زیرا پاسخ به پرسش اصلی این تحقیق در گرو شناخت مفاهیم و آشنایی با رویکردهای مختلف در زمینه  

 است. و مفاهیم مربوط به مهاجرت جنسیت و نقش های جنسیتی

در روش کیفی به منظور مستندسازی یافته های تحقیق به آن اضافه می شود ظری دبیات نناگفته نماند که ا

 نیست. - همچون روش کمی - و هدف از آن فرضیه سازی بر اساس نظریات و آزمودن فرضیه ها
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 ؛فصل سوم

قروش تحقی  
 

 

 

 

 

 همقدم ➢

 یدالیل انتخاب روش کیف ➢
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 کدگذاری و تحلیل داده ها ➢

 یخالصه و جمع بند  ➢

 

 همقدم 1- 3
جنسیتی است و با توجه بـه اینکـه  هاینقشاز آنجایی که هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مهاجرت بر تحول 

این تحقیق،  ،شودمیعددی یک واقعیت برای محقق فراهم  ردر روش تحقیق کیفی امکان بررسی کیفی و غی

سـت. عـالوه بـر ایـن جنسیتی در اثر مهاجرت انتخاب کـرده ا هاینقشروش کیفی را برای بررسی تحوالت 

ماهیت کلیه سواالت این پژوهش مستلزم یـک مطالعـه عمیـق در محیطـی معـین اسـت. بـه عنـوان مثـال 

و یـا  «؟کنند میجنسیتی چیست و آن را چگونه تعریف  هاینقشصور زنان از ت»پاسخگویی به این سوال که 

از طریـق روش  «داشته اسـت و چگونـه؟ افغانستانیجنسیتی زنان  هاینقشآیا مهاجرت کردن تغییری در »

یک زندگی فردی و اجتمـاعی را  هایواقعیتمقابل روش تحقیق کیفی  کمی پیمایشی امکان پذیر نیست. در

تا محقـق  کند میبه عدد، فرصتی فراهم  هاآنبه شکل یک کیفیت یا یک تجربه بیان کرده و به جای تبدیل 

. شخصیتی، سـازمانی و منطقـی هـر فعالیـت فرهنگـی بپـردازد هاییچیدگیپقادر باشد به بررسی و تحلیل 

 (.2007)آماندا رز، 

تا به جای سر و کار داشـتن بـا اعـداد و ارقـام، بـا  کند میچنین قابلیتی در روش کیفی، این تحقیق را قادر 

 ه باشد.و کیفیات به عنوان واحدی از تحلیل و گزارشی از واقعیت موجود سر و کار داشت هاواژه

 

 ق دالیل انتخاب روش کیفی برای تحقی 3-2
کیفی تقسیم  هایروشکمی و  هایروش، رویکردهای پژوهشی معموالً به دو گروه هابندیدسته  ترینعامدر 

 زنـدگی، پژوهشـگران اجتمـاعی را بـه هـایواقعیتسریع اجتمـاعی و گونـاگونی  هایدگرگونیاما  .شوند می

جدید اجتماعی روبه رو کرده است. به اعتقاد پژوهشـگران کیفـی ایـن تغییـرات  هایبافتفزاینده با  ایگونه

 هایمـدلپژوهشی از  هایفرضیهو  هاپرسشسنتی، یعنی استنتاج  -های قیاسی باعث شده تا روش شناسی

 هـایبافتمطالعـه اجتماعی کـافی نباشـد. بـه ایـن معنـا بـرای  هایبافتبرای مطالعه  هاآننظری و آزمون 

رفتـاری  هـایپژوهشدر علـوم اجتمـاعی و  فزاینده ایگونهاخیر به  هایسالکیفی در  هایبررسیاجتماعی 

 (.2006)چو و ترنت . نفوذ یافته است

برخالف روش کمی پیمایشی، رویکرد کیفی بر آن است که به مطالعه عمیق در محیط معین بپردازد کـه در 

بتواند به نحو معنی داری در یک زمینه اجتماعی ویژه قرار بگیرد. چنین محیطـی  آن محیط پدیده مورد نظر

روش تحقیـق کیفـی را  (.1385)حریری،  د و... باش، موردها، جوامع هاسازمانشامل گروهی از افراد  تواند می

 های حال حاضر دانست.  توان گزارشگری خوب از شرایط موجود و واقعیتبدین معنا می

این تعاریف از روش تحقیق کیفی، و نیز با توجه به این که موضوع تحقیق که مطالعه تجربه زنـان  با توجه به

های زندگی فـردی و اجتمـاعی را محقق تالش دارد تا در این پژوهش واقعیت ،ساکن تهران است افغانستانی
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را برای ارائـه گـزارش،  هابه شکل یک کیفیت یا یک تجربه بیان نماید و بدین ترتیب هیچ یک از این واقعیت

 به عدد تبدیل ننماید.

کمی در همان مراحل اولیه برنامه ریـزی طـرح  هایپژوهشسواالت پژوهش نیز در مطالعات کیفی، برخالف 

اصـلی پـژوهش کیفـی در ایـن  هایویژگییکی از  .شوند نمیپژوهش به صورت ثابت و کامالً دقیق مشخص 

و در واقـع پژوهشـگران  شوند میاساسی در این نوع پژوهش، در جریان تحقیق، پاالیش  هایپرسشاست که 

 (.1385)حریری،  .د اولیه خود را دقیقاً دنبال نماین هایپرسشکیفی به ندرت ممکن است که 

اضـافه  مقـدماتیپس از انجـام مرحلـه  هاآن در این تحقیق نیز کلیه سواالت از ابتدا شکل نگرفته و برخی از

 شد.  

گوناگونی است. هر استراتژی محاسن و معایب خاصی دارد که به سـه چیـز  هایاستراتژیروش کیفی شامل 

 اهپدیـدهکنترلی که محقق بر رویدادهای رفتاری واقعی دارد و تمرکـز بـر  ق،بستگی دارد: نوع پرسش تحقی

قـوم  ی،گوناگون روش کیفـی چـون گرنـدد تئـور هایاستراتژیاز میان  این پژوهش (.11: 1378 نی ییک)

 روش مطالعه موردی را برگزیده است. ،... ودیدارشناسی پ ز،متمرک هایگروه ی،نگار

 

 ق مورد استفاده این تحقی  استراتژی 3-3
هـای عمـده تحقیـق ویژگیه یکی از ک نهای تحقیق کیفی است و با توجه به ایمطالعه موردی یکی از روش

 همـین بـهگویند( اسـت، نی از یک پدیده )که به آن مورد میی معیز آن بر مطالعه عمیق نمونهکیفی، تمرک

روش، متـرادف یکـدیگر شـود. اگـر چـه ایـن دو دلیل، گاهی به پژوهش کیفی، پژوهش موردی نیز گفته می

نشی بـه درک واک عنوان به ویژه بهعلمی،  یک رویکرد تخصصی از پژوهش عنوان بهپژوهش موردی نیستند، 

 (.943-924: 1383 نو دیگرا گال)تکامل یافته است.  ،یهای پژوهش کممحدودیت

ها، متراکم کردن داده درون تم، و ها، جستجوی تمدر روش مطالعه موردی روند تحلیل، از طریق تفسیر داده

ها را در سطوح چندگانـه توان دادهمجموعه هستند، میها از یک پذیرد. حتی اگر دادهها انجام میمقایسه تم

شناخت  ،شناخت کل واقعیّت اهمیت است: زاین روش از جهاتی بسیار حائ (.2006تحلیل کرد. )بلوور و وود،

 (.302 -301: 1373 یساروخان) .فرد بهیابی به کلیّت منحصر دستو  ابعاد نهان پدیده اجتماعی

هـای ایـن تـوان یافتـهتـر نمـیمربوط به مساله قابلیت تعمیم است؛ به عبارت دقیقکاستی اصلی این روش، 

ها و یا موارد دیگر تعمیم داد. هرچنـد ممکـن اسـت کـه از طریـق مطالعـات را به راحتی به جمعیت رویکرد

-به حالتها بودن این یافته همواره خطر محدود بودن و وابسته موردی، به نظریات جدید رسید، اما در اینجا

دهنـد کـه نتـایج طرفداران مطالعات موردی، در مقابل چنین پاسـخ مـی ها و موارد خاص، در کمین ماست.

 .هاهای نظری هستند و نه جمعیتحاصل از روش مطالعات موردی، قابل تعمیم بر گزاره
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در زمینـه طبیعـی  افغانستانیمحقق می خواهد تحول نقش های جنسیتی را در تجربه زنان  ،در این تحقیق

به صورت یک کل منحصر به فرد در نظر آورد و با استفاده از روش مطالعـه مـوردی ابعـاد مختلـف ایـن  ،آن

پدیده را توصیف کرده و مورد بررسی قرار دهد. مطالعه موردی با توجه به ویژگی های ذکر شده در بـاال مـی 

در رابطه با نقش هـای  افغانستانین به تجربه و تصور زنان که دست یافت ،تواند برای رسیدن به هدف تحقیق

 به عنوان استراتژی مطلوب این تحقیق باشد. ،جنسیتی است

های مختلف تحقیق از جمله مشـاهده مشـارکتی، مصـاحبه عمیـق، بحـث مطالعات موردی مختلف از روش 

هـا هسـتند. میدان تحقیق، منبع اساسی دادهنکات یادداشت شده در کنند و هی متمرکز و ...استفاده میگرو

ی گزارشات و تفاسیر مداوم محقق و اعضای تیم تحقیق است کـه های میدان تحقیق دربردارندهاین یادداشت

 اند.های به ذهن رسیده، ثبت شدهها، و ایدهالعمل، مشاهدات، عکسهاآندر 

 

 در روش کیفی  هاداده گردآوری  هایتکنیک -3-4
 -2 قمشـارکت در تحقـی  -1اصلی برای جمع آوری اطالعات در روش تحقیق کیفـی عبارتنـد از؛  هایروش

 (.1381)مارشال و راسمن،  کبررسی اسناد و مدار -4 قمصاحبه عمی -3 ممشاهده مستقی

 ،پدیـده را در مـتن و زمینـه آن بررسـی مـی کنـد  ،تحقیق حاضر نیز چون همه تحقیقات کیفـی از آنجا که

از  ،که تکنیک اصلی این تحقیـق در جمـع آوری داده هـا بـوده اسـت ،توانسته است عالوه بر مصاحبه عمیق

 نیز استفاده نماید. ،روش مشاهده محیط و شرایط زندگی سوژه ها

 

 تکنیک مورد استفاده این پژوهش  3-5
شد و با توجه بـه ایـن کـه موضـوع پـژوهش تـأثیر مهـاجرت بـر تحـول  همان گونه که در مقدمه نیز اشاره

و اجتماعی این زنان به صورت توأمان توجـه دارد، بـه  یتی زنان افغان است و به زندگی فردنسیج هاینقش

 دهـد میمفیدترین تکنیک جمع آوری اطالعات مصاحبه عمیق است کـه بـه ایـن زنـان اجـازه  رسد مینظر 

ا یا عدم تغییر در آن را شـرح دهنـد. هرچنـد مشـاهده وضـعیت نگی تحول نقش هتجربیات شخصی و چگو

بـویژه آن کـه  ت،ظاهری و محل زندگی زنان مورد برسی در این پژوهش نیز خارج از برنامه تحقیق نبوده اس

امـا مصـاحبه عمیـق  ت،در محل زندگی و در اغلب موارد منزل مصاحبه شوندگان انجام شده اـس  هامصاحبه

 مورد نیاز بوده است. هایدادهاصلی این تحقیق برای گردآوری  تکنیک

معمولی شباهت داشته باشند ولـی  هایمکالمهممکن است به  هاشیوهکیفی هر چند در بعضی  هایمصاحبه

ا یک مکالمه معمولی تفاوت ب کند میبه مصاحبه گوش  هاآناز نظر نکات خاصی که پژوهشگر برای استخراج 

 (.87)سفیری . دارد
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در این تحقیق مصاحبه های عمیق به صورت گفتگو توسط خود محقق انجام شده است. متوسط زمان بیشتر 

دقیقـه بـوده و بلنـد تـرین  25ست. کوتاهترین زمان مصـاحبه در ایـن تحقیـق دقیقه بوده ا 45مصاحبه ها 

به دلیل نداشـتن سـواد و  افغانستانیدقیقه طول کشیده است. ذکر این نکته الزم است که زنان  50مصاحبه 

در توضیح دادن مطالب مورد  ،گونه که یکی از ویژگی های طبقات پایین جامعه است همان ،نیز داشتن لهجه

. دایره لغات این زنان محدود است و آنان برای بیان منظور خود از جمالت کوتاه خود با مشکل مواجه اند  نظر

بسنده می کنند  ،استفاده می کنند. در بسیاری از موارد به گفتن یک جمله در توضیح مطالب مورد نظر خود

مان مصاحبه ها تاثیرگذار بوده اسـت و نیز جمالت تکراری را در گفتگو به کار می برند. این موضوع بر مدت ز

موجـب خسـتگی  ،و در بسیاری از موارد تکرار جمالت یا نداشتن واژه برای توضیح مطلب مصاحبه شوندگان

 آنان در طول مصاحبه می گردید. 

 

 ها مصاحبه زمان و مکان  -3-5-1
قابـل توجـه اسـت و در ان مهـاجر در آن افغانسـتانیدر مناطق جنوب شهر تهران که حضور  هامصاحبههمه 

در فاصله زمـانی اسـفند  وشهرک ولیعصر، شهرک صادقیه، و پاسگاه نعمت آباد  د،مناطق عبدل آباد، نازی آبا

   انجام شد. 1391ا خرداد ت 1390

متـری و دارای یـک  60- 50خانه ای  حـدود  غالبامورد از مصاحبه ها در منازل مشارکت کنندگان که  17

مـورد از  4اسـت.انجـام شـده  ،و یک آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشـتی اسـتحیاط کوچک و یک اتاق 

مصاحبه ها نیز با معلمین و اولیای دانش آمـوزان) دختـر و دیگر پارک های این مناطق و مصاحبه ها نیز در 

 ان( و در این مدرسه انجام شده است.افغانستانی)ویژه  پسر( مدرسه امیرالمومنین

در این مناطق دسترسـی مناطق پایین شهر بوده و  در این پژوهش مشارکت کننده محله های سکونت زنان 

فضاهای سبز و زمین های بازی مناسب برای گروههای سـنی مختلـف و  ،سینما ،درمانگاه ،امکانات شهریبه 

ه  نزدیکی به بزرگراه ) بزرگراه شهید نـواب صـفوی و بزرگـرا ،... محدود است. کوچه های تنگ و پر پیچ و خم

از ویژگی این مناطق است. ساکنان این مناطق را مهاجران روستا به  و هوا آیت اهلل سعیدی( و آلودگی صوتی

ان در ایـن منـاطق نیـز افغانسـتانیحضور  ،گونه که گفته شد  همانتشکیل می دهد و   و اغلب ترک ها شهر

 صحبت  به زبان آذری مشاهده می شود. ،در محله ها اغلبچشمگیر است. 

ارتبـاط خـوبی بـا  -به ادعـای مشـارکت کننـدگان  -ان این مناطق که اغلب شیعه مذهب هستند افغانستانی

خود را در مساجد همـین منـاطق و در کنـار سـایر سـاکنان ایـن  مراسم مذهبیهمسایگان خویش دارند و  

و  ن مناطق از این موضوع ابراز نارضایتی کـرده انـد ن ساکن ایکنند. )گرچه برخی از ایرانیامناطق برگزار می 

 .( عنوان کرده اند دلیل اصلی این نارضایتی  را ان و قومیت های مختلف آنانافغانستانیخارجی بودن 
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 ق مراحل انجام تحقی -3-۶
یانـاً انجام شده در مراحل مختلـف تحقیـق، مسـائل و مشـکالت و احاقدامات تا  شودمیدر این قسمت سعی 

 امتیازات خاص این پژوهش تشریح شود.

 

 ه نحوه انتخاب نمون -3-6-1
. در واقع گردآوری اطالعات گیردمیبه طور همزمان صورت  هاآنو تحلیل  هادادهدر روش کیفی جمع آوری 

شـتروس و ا. )و باید آن دو به طور مناسب صورت گیرد کند میروند نمونه گیری را تعیین  ل،و تجزیه و تحلی

 (.1387کوربین 

در ایـن نـوع  هانمونـهمتعددی از نحوه انتخاب  هایمثالمارشال و راسمن در کتاب روش تحقیق کیفی خود 

ا در روش تعیین کننده نحوه انتخاب نمونـه ـه  عامل ترینمهم، رسد میبرای مثال، به نظر  اند آوردهتحقیقات 

)بسته به نـوع تحقیـق( اسـت کـه اطالعـات  دیا اسنا هامکانی، موضوع و عنوان تحقیق و انتخاب افراد، کیف

با توجـه  هانمونه( لذا انتخاب 1381)مارشال و راسمن  .د مفیدی به پژوهشگر در رابطه با موضوع تحقیق ده

 .کند میبه موضوع تحقیق تفاوت 

 :کند میر پژوهش کیفی را در محورهای زیر دسته بندی اصلی نمونه گیری د هایویژگی( 1385) یحریر

احتمال آماری قرار ندارد و انتخاب نمونه در مطالعات کیفـی  هاینظریهنمونه گیری کیفی بر اساس  .1

 .گیردمینمونه گیری نظری یا هدفمند انجام  هایمالکبر مبنای 

و تـأمین کننـده اطالعـات  گیرند میمعموالً کوچک بوده، به صورت عمیق مورد مطالعه قرار  هانمونه .2

 وسیعی در زمینه مورد مطالعه هستند.

، معموالً به تمامی از پیش تعیین شده نیستند و انتخاب به صورت تـدریجی بـا پیشـروی در هانمونه .3

 .گیردمیانجام  هادادهفرآیند گردآوری و تحلیل 

ه بـر ـک  1. نمونـه گیـری هدفمنـد کنـد میانتخاب  د خود را هدفمن هاینمونه: پژوهش کیفی کند می و اضافه

، هـامحیطمفهوم نمونه گیری نظری استوار است راهبردی است که بر اساس آن پژوهشگر تعمداً به انتخـاب 

دسـت آوردن آن از که تأمین کننده اطالعات مهمی هستند کـه بـه  کند میاقدام  ایویژهافراد یا رخدادهای 

 میسر نیست. هاانتخابطریق سایر 

 اسـت. 2ایزنجیرهنمونه گیری گلوله برفی یا روش اصلی به کار رفته برای نمونه گیری در این پژوهش روش 
که شناختی از کل جامعـه آمـاری وجـود  رودمیو در مواقعی به کار  ی استوش غیر احتمالک ری ش،این رو

در ایـن نـوع نمونـه گیـری پاسـخگویان بعـدی از طریـق و چارچوب نمونـه گیـری مشـخص نیسـت.  ندارد

کـه  رودمـیآمـاری بـه کـار  هایجامعـهاین روش برای نمونه گیـری از . شوند میپاسخگویان قبلی مشخص 

 
1 purposeful sampling 
2 Chain or snowball sampling  
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یافتن محل  و دارید  هاآنشما اطالعات اندکی از  وپنهان هستند و یا محل استقرار مشخصی ندارند  اصطالحاً

از  گروهـی در مـورد مهـاجران غیـر قـانونی و یـا خواهیـد میوقتی مثال  .استاعضا یک جمعیت ویژه دشوار 

، شـما را بـه سـمت اطالعـات کنیـد میبرخـورد  هـاآنکه با  هایینمونهاولین  مطالعه کنید، احتماال معتادان

 .شودمی تربزرگو  تربزرگمثل گلوله برفی که در مسیر خود  دهد میسوق  تربیش هاینمونهو  تربیش

چنین روش نمونه گیری این پژوهش را قادر کرده است الگوهای مشـترک، نقـاط مشـترک و نقطـه نظـرات 

ن وجود دارد را تشخیص دهد و برای مقولـه بنـدی و مشابه را که در میان این موارد متنوع و احتماالً ناهمگو

 استفاده نماید. هاآنتحلیل از 

 1روش نمونه گیری گلوله برفی -1-  3نمودار 

 

سـاکن در تهـران  افغانسـتانیگونه که قبالً نیز اشاره شد افراد مورد بررسی این مطالعه را زنـان مهـاجر همان

 افغانسـتانیهسـتند کـه در خـانواده  افغانسـتانیدهند. زنان مهاجر از دید این مطالعه همه زنـان تشکیل می

و هـم اکنـون سـاکن شـهر تهـران  -اناعم از متولدین در ایـران و متولـدین در افغانسـت -االصل متولد شده 

اند و همگی به زبـان فارسـی هستند. همه مصاحبه شوندگان تجربه زندگی یا مسافرت به افغانستان را داشته

 کنند.صحبت می

حسب ر که در جدول جمعیت ب 1385بر اساس سرشماری آبان سال  ن،در ایرا افغانستانیتعداد کل مهاجر 

نفر را مردان و  664509 د،نفر بوده است که از این تعدا 1211171 ،تمنتشر شده اس 2جنس و تابعیت

در تهران  افغانستانینفر زن و مرد  90057. از این تعداد نیز حدود اند دادهنفر را نیز زنان تشکیل  546662

ی رسمی و غیر هاتیساساکن تهران به درستی معلوم نیست و در  افغانستانی. شمار زنان 3کنندیمزندگی 

 

  www.amare.blogfa.com -اقتباس نمودار از سایت آمار و آماری  1

2 http://amar.sci.org.ir/ 
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی   از موسوی نسب ؛ /http://afghanhelp.blogfa.com؛ مهاجر افغان افغانستانینقل قول سایت اطالع رسانی از اوضاع مهاجرین 3

 .استانداری تهران

http://afghanhelp.blogfa.com/
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بنابراین جامعه مورد مطالعه در این پژوهش همه زنان . رسمی مطلب قابل استنادی در این مورد یافت نشد

 خواهد بود. 90057د بی شک کسری از عد  ن،ساکن تهران است که تعداد آنا افغانستانی

  ، و مراجعه به مراکز خرید  نمونه با تحقیقات محلی در محله پاسگاه نعمت آباد در این پژوهش نفرات اول 

پس از اتمام مصاحبه با هر یک از  ،آغاز گردید. در مرحله بعدی صف نانوایی های منطقه و ... ،سوپرمارکت ها

یی که با توجه به هایژگیوبا  -دیگری  افغانستانیکه آیا زن یا زنان  شد یممشارکت کننده از او پرسیده 

رفته و همین روند مصاحبه و یافتن نفرات بعدی  هاآنپس نزد س .شناسد یم -پژوهش مورد نظر بودند اهداف 

در این زمینه نیز کمک بزرگی به روند تحقیق بود. چرا که  افغانستانی. همکاری خوب زنان افتییمادامه 

برای یافتن آدرس محل سکونت آنان و  ر،دیگ تانیافغانسبرخی از مصاحبه شوندگان عالوه بر معرفی زنان 

. بدین ترتیب گلوله رساندند یممحقق را یاری  ه،گاهی حتی توجیه هم وطنان شان در پذیرش مصاحب

و گردید تا به مرحله اشباع  تربزرگ  ن،شهر تهرا 18ی منطقه هامحلهبا غلتیدن در  ر،ی پژوهش حاضهانمونه

 نظری برسد.

ساکن در  افغانستانیحقیق و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به نمونه گیری از بین زنان با پیشرفت ت محقق

در  د،که خواهد آم گونههمان بوده است.ر نف 35تهران پرداخته و در نهایت تعداد اعضای مورد مصاحبه 

با این  شودینمنمونه گیری در روش کیفی تعداد اعضای نمونه بستگی به اشباع نظری دارد و از قبل تعیین 

. 1اعضای نمونه بر اساس نمودار درختی انجام شده استمورد نظر برای  یهایژگیوحال تخمین اولیه تعداد و 

محل سکونت در افغانستان  ن،مدت سکونت در ایرا ه، طبق ت،تحصیال ن،س عوامل موثر نظیربدین ترتیب که 

در نمودار درختی مانند نمودار زیر رسم و مبنای کار قرار گرفت. یعنی تالش گردید که اعضای نمونه  ،تأهلو 

ایت بتوان نتایج حاصل را بر اساس فاکتورهای انتخاب شوند تا در نه عواملبا حداکثر تنوع در رابطه با این 

 یل و مقایسه قرار داد. مذکور مورد تحل

 نمونه. نمودار درختی تعیین حجم  2-  3ر  نمودا

 
 1389جزوه کالسی دکتر صادقی فسایی. سال این کار عموما با جداول چند بعدی انجام می شود.   -1

 مدت سکونت

در ایران   

 سن سن      تحصیالت

 

     مدت سکونت تحصیالت

 در ایران
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تحصیالت و مدت سکونت در ایران که در ابتدای مصاحبه به عنوان  ،تأهل ن،در این نمودار درختی س

. اعداد اند شدهدر انتخاب نمونه با باالترین تنوع در نظر گرفته  ،اند شدهاصلی تشخیص داده  عوامل نیترمهم

و باالی بیست سال اختصاص  ل،ده تا بیست سا ل،زیر ده سا  یهاسکونتبه ترتیب به مدت  3 و 2و  1

خواهید دید این طبقه بندی در حین تحقیق تغییراتی یافته است.  4که در فصل  گونههمان. گرچه اند افته ی

متوسط و باال اختصاص یافته و برای متغیر سن نیز در  م،برای تحصیالت نیز در این نمودار سه طبقه ک

به باال( در نظر گرفته   50) ر ( و پی50-30) سالانی م ،  (30 – 20) ن سه طبقه؛ جوا ،یابتدای نمونه گیر

. این نمودار حجم اند بوده نظر و تغییر نیز در حین پژوهش قابل تجدید  ریمتغشده است که طبقات این 

نفر را انتخاب کنیم  3. به طوری که اگر خواسته باشیم از هر طبقه دهد یمرا نشان ع نمونه با باالترین تنو

نفر. بدین ترتیب  3قسمت نمودار و از هریک  2طبقه در  30باشد. یعنی  3×30×2= 180د نمونه بایحجم 

 شودیمانتخاب  د،سال در ایران ساکن هستن 10و جوان با تحصیالت کم که کمتر از  متأهلسه نفر از زنان 

و به همین  ،د نسال در ایران ساکن هست 10نفر از زنان مجرد و جوان با تحصیالت کم که کمتر از  3و 

 . ابد ییمترتیب نمونه گیری ادامه 

ر این د، درا نیز از پیش تعیین کر عوامل موثر توانینمکه در تحقیقات کیفی  گونههمانناگفته نماند که 

مناسبی برای مقایسه و تحلیل داده  عامل تواند ینممعلوم گردید که طبقه  هامصاحبهپژوهش نیز در حین 

ان مقیم ایران جملگی از طبقات پایین جامعه افغانستانیبه دلیل آن که  ه،باشد چرا که تنوع الزم در این زمین

ه ی مشارکت کنندگان این نتیجه حاصل شد کهاگفتهو در عوض از  شودینمحاصل  د،خود و ایران هستن

ی زنان به هانقشخوبی در مقایسه میزان و چگونگی و چرایی تحول در  عامل تواندیمتحصیالت همسر 

تأهل وضعیت   
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لحاظ  ن،نیز بیشترین تنوع ممکعامل شمار رود. بنابراین در ادامه نمونه گیری تالش شد تا بر اساس این 

 د.شو

ر است. روش کیفی با مطالعات برای روش کیفی پر هزینه و وقت گیاین نوع نمونه گیری بسیار دقیق اما 

. این موضوع بویژه زمانی تابد یر نمچنین نمونه پرجمعیتی را ب ،در یک مصاحبه هادادهدقیق و حجم انبوه 

قصد تعمیم نتایج حاصل به  د،پردازیمکه روش کیفی در عین حال که به گمانه زنی نظری  ابدییماهمیت 

اما همه چیز و   د،الزم در زمینه انتخاب نمونه باید به عمل آی یهای نیبجامعه را نداد. بنابراین گرچه پیش 

نظر داشتن ر . پس با دشودیمدر مراحل اجرای تحقیق مشخص  عمالً ،یحتی حجم نمونه نیز در روش کیف

نمونه گیری آغاز و تا رسیدن به اشباع نظری و اطمینان از تکرار   ه،حد مطلوب حجم و تنوع اعضای نمون

عضو ادامه  35نمونه گیری در این پژوهش تا . ابد ییمادامه  ر،بیشت کنندگانحاصل از مشارکت  یهاداده

 یافت.

گیلرز و اشتراوس معیار اشباع نظری را برای پایان انتخاب موارد نمونه در نمونه گیری نظری پیشنهاد 

مختلف مربوط به آن  یهاگروه مبنای داوری درباره زمان توقف نمونه گیری از  ،. اشباع نظری مقولهکنند یم

که اشباع نظری یک مقوله یا گروهی از  ابد ییممونه گیری و افزودن بر اطالعات هنگامی پایان ن مقوله است.

 (.140:  1388فلیک ه نقل از )بعنی چیز جدیدی به دست نیاید. ی موردها حاصل شود.

زن از بین زنان مهاجر  35تا جایی ادامه یافت که محقق پس از مصاحبه با  هامصاحبهدر این پژوهش نیز 

گردآوری شده اضافه نخواهد  هایدادهمتقاعد شد که مصاحبه با شرکت کنندگان بیشتر چیزی به  افغانستانی

قبلی نخواهد  هایدادهچیزی به  ن،اد بیشتری از زناکرد. البته جهت حصول اطمینان از اینکه مصاحبه با تعد 

 5نفر رسید که  40در مجموع تعداد افراد مشارکت کننده به  و ،مورد دیگر نیز انجام شد  5مصاحبه با  د،افزو

 کنار گذاشته شده است.  -به دلیل کوتاه بودن -مصاحبه که بعد از اشباع نظری انجام شد 

 

 مقدماتی اجرای مرحله   -3-6-2 
مـورد نظـر ایـن  هـایویژگیکـه واجـد یکـی از  افغانستانیاصلی با دو نفر از زنان  هایمصاحبهقبل از انجام 

یـک پـیش   ،عالوه بر این دو نفـر روشن شود. هاآنتحقیق بود، مصاحبه شد تا اشکاالت و موانع مصاحبه در 

ن افرادی انتخاب شوند که واجـد شـرایط پاسـخگویی بـه نهایی از میامصاحبه نیز طراحی شد تا پاسخگویان 

 این پژوهش باشند. هایپرسش

زنـان در  هـاینقشسـواالتی در مـورد  واین پیش مصاحبه که شامل سواالت عمـومی از مشخصـات فـردی 

دربـاره کـردن به این دلیل انجام شد که کسانی کـه بـه هـر دلیـل قـادر بـه صـحبت  د،خانواده و اجتماع بو

خانوادگی و اجتماعی خود در گذشته و حال نیستند از لیسـت نهـایی افـراد نمونـه کنـار گذاشـته  هاینقش

 شوند.
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ساکن تهران و انجام پیش مصـاحبه، باعـث شـد  افغانستانیتن از زنان  2انجام این دو کار، یعنی مصاحبه با 

پس از این مرحله تغییر کند و برخی از سواالت نیز به مصـاحبه افـزوده  هاپرسشنحوه سوال کردن برخی از 

در واقع برای آشنایی بیشـتر  -دمشخص شده بو هاسوالعلیرغم این که محور  -گفت این مرحله توانمیشد. 

و نحوه پاسخ گویی و مشارکت مصاحبه شوندگان انجام شـد. بـه عبـارت  هالسواو آزمودن  یقبا مصاحبه عم

مک کرد تا فضای ذهنی محقق با موضوع و ابعاد آن تا حد بسـیار ک ه،مورد اشار های مقدماتی مصاحبهدیگر 

 هامصـاحبهزیادی آشنا شود که این آشنایی ذهنی در مراحل بعد خود را در مشارکت ذهنی بیشتر در رونـد 

 نشان داد.

 

 هامصاحبه نحوه انجام   -3-6-3
ی دربـاره پایـان نامـه و قبل از انجام مصاحبه در صورت امکان از طریق گفتگوی حضـوری، توضـیح مختصـر

وقـت مصـاحبه کـه  ،موضوع و اهداف آن در سطح فهم مصاحبه شوندگان به آنان داده شد و با موافقت آنـان

. در برخی موارد و در صورت تمایل مشارکت کننـدگان شد بود تعیین  پیشین معموالً نزدیک به این گفتگوی

 -شد میکه اغلب با ناکامی مواجه  – هامالقاتای تکرار مصاحبه در اولین مالقات انجام شد. عالوه بر تالش بر

و نـام خـانوادگی در هـیچ جـا ذکـر  مبا نا هاآن هایگفتهکه  شد میبه مصاحبه شوندگان این اطمینان داده 

نخواهـد بـود. در صـورت قابـل دسترسـی برای هیچ کس به جز محقق  هاآنضبط شده  هایصحبتنشده و 

 .شد مینوشتن یا ضبط نام و نام خانوادگی وی نیز صرف نظر  نارضایتی مصاحبه شونده از

ایـران و امتنـاع از پاسـخگویی  ازناگفته نماند که با توجه به خارجی بودن این زنان و وحشت آنان از اخـراج 

 نیز همراه بود.  هاییدشواریتوجیه این زنان برای مصاحبه با 

و  هاویژگی این فردی مصاحبه شوندگان سواالتی درباره هایویژگیبه خاطر اطمینان کامل از  ،پس از توجیه

 در مورد تعداد فرزندان، سن و اطالعاتی راجع به همسر این زنان پرسیده شد. تریدقیقسواالت 

حرکـت جنسیتی  هاینقشنحوه انجام مصاحبه از سواالت مربوط به حوزه فردی به سمت سواالت مربوط به 

قطـع  -2عدم تمایل مصـاحبه شـونده بـه ضـبط صـدایش  -1توجه به دو حق:  هامصاحبه. در انجام کردمی

اوال به جلـب اعتمـاد مصـاحبه  طریقمد نظر قرار گرفت تا از این  ت،مصاحبه در هر جایی که وی تمایل داش

ن بیشـتر از تجربیـات شخصـی شونده کمک شود و در ثانی راه برقراری ارتباط با مصاحبه شونده برای دانست

 وی میسر گردد.

 

 مشکالت تحقیق  -3-7
خصوصی« واقعیتی بود که در تمام طول ایـن تحقیـق بـا محقـق  هایتجربه» ندشواری رخنه کردن به جها

همراه بود. هر چند ساختن روابط دوستانه با مصاحبه شوندگان به یک ارتباط خوب در انجام مصاحبه منجـر 
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همواره  ن،با توجه به خارجی بودن آنا بویژه سطحی تجربیات شخصی زنان هایالیهور از اما سختی عب شد می

 وجود داشت.

 

 اهنمونهسواالت پرسیده شده از  -3-8
سوال شد که  هامصاحبهدسته بندی و از کلی  محورچند در  ،در این تحقیق هانمونهسواالت پرسیده شده از 

 د از:بودن عبارت هااین محور

وضـعیت  ،وضـعیت تاهـل  ،تحصـیالت ،سـن شامل:  یسواالت مربوط به پیشینه شخصی و خانوادگ -1
شـغل و  ،و سـن تعـداد فرزنـدان خـانواده پـدری ،تعداد فرزندان ،سن ازدواج ،تاهل قبل از مهاجرت

 .تحصیالت همسر
 .محل کار ،درآمد  ،سابقه خدمت ،شغلشامل:  یشغل پیشینهسواالت مربوط به  -2

محـل سـکونت در  ،علـت مهـاجرت ،مدت سکونت در ایـرانشامل:  یمربوط به سوابق اقامتسواالت  -3
 .وضعیت مالکیت مسکن ،محل سکونت در افغانستان ،ایران

 ،توصیف زنان از نقش های جنسـیتیمانند:  (جنسیتی هاینقشز ا) یسواالت مربوط به تصاویر ذهن -4
اولویت بندی نقـش هـا در  ،رضایت از جنس ،محولهرضایت زنان از نقش ها و مسئولیت های میزان 

 باور زنان و.... 

تجـارب مربـوط بـه  ،برنامه کاری و وظـایف روزانـهمانند:  هسواالت مربوط به تجارب و زندگی روزمر -5
 نقش ها و مسولیت های زنانه و...

توصـیف شـرایط زنـدگی  ،سرگذشت مختصری از زندگی زناشویی مانند: یسواالت واپس نگر و روایت -6
 توصیف نقش ها و مسولیت ها قبل و بعد از مهاجرت و.... ،زنان در افغانستان

مقایسه نقش ها و مسولیت های زنان ایرانی مانند:  توضیحیشخصی و  هایتحلیلسواالت مربوط به  -7
رایط نگرش به نقش دین و جامعـه و خـانواده در ـش  ،نگرش به تسلط مردان و علل آن ،افغانستانیو 

 موجود زنان و....

سه دسـته نخسـت سـواالت دیـده مـی که در ای به جز سواالت زمینه  ،در تحقیق کیفیناگفته پیداست که 

نمی توان سوال های مطرح شده در مصاحبه را از پیش تعیین کرد و ایـن پرسـش هـا در حـین انجـام  ،شود

 طراحی و پرسش می شوند. ،گفتگو

 

 کدگذاری و تحلیل داده ها  -3-۹
ای ها، تجزیه، مفهوم سازی و به شکل تازهدر روش کیفی کدگذاری عبارت است از عملیاتی که طی آن داده

 (.329: 1388به نقل از فلیک  1998 – 1990ن اشتراوس و کوربی)شود. ر داده میدر کنار یکدیگر قرا

 است. «کدگذاری گزینشی»و  «کدگذاری محوری» ، «کدگذاری باز»کدگذاری دارای سه مرحله 
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ها از هم ها را در قالب مفاهیم درآورد. به این منظور ابتدا دادهها و پدیدهقصد دارد تا داده 1کدگذاری باز

بر اساس واحدهای معنایی دسته  (ای کوچک از چند کلمهکلمات منفرد یا مجموعه) هاشوند. عبارتمجزا می

 2بعد که کدگذاری محوری در مرحله ها ضمیمه شوند.کدها( به آن )ها و مفاهیم شوند تا تعلیقبندی می

هایی که به نظر بیش از سایر مقوالت آن ،های به وجود آمده در مرحله کدگذاری بازاست، از میان انبوه مقوله

های بیشتری انطباق و ای مقوالت محوری با عبارتشوند. هر چهآیند انتخاب میدر مراحل بعدی به کار می

کدگذاری گزینشی که سومین مرحله کدگذاری است،  شود.می تناسب داشته باشند، بر غنایشان افزوده

دهد. در این مرحله شکل گیری و پیوند هر دسته با سایر  تر ادامه میکدگذاری محوری را در سطح انتزاعی

 (. 337 – 330همان : . )شودها تشریح میگروه

ین مصاحبه ها چندین بار ا ،پس از پیاده کردن مصاحبه های ضبط شده ،ی کدگذاری در این تحقیق برا

شد تا مفاهیم و مقوله های آن ها استخراج گردد. بدین ترتیب که در حین مطالعه چندین باره  بازخوانی

عبارات و جمالتی که به نظر می رسید مربوط به یک مفهوم خاص باشند با یک شماره مشخص  ،مصاحبه ها

ر خود داشتند با شماره دیگری کد می می شدند و عباراتی که به طور مشترک مفهوم دیگری را د 

گرفتند.کدگذاری به همین ترتیب ادامه یافت تا اینکه تمامی مصاحبه ها کدگذاری و از ارتباط بین عبارات 

اطمینان حاصل شد. پس از آن عبارات مربوط به هر یک از شماره ها در برگه   ،مصاحبه شونده های مختلف

گرفت. در مرحله بعد کدهایی ) مفاهیمی( که به یکدیگر مربوط می  ای جداگانه نوشته و مورد بررسی قرار

ارتباط مقوالت  دریافت و تحلیلشد ذیل یک مقوله قرار داده شد تا مقوالت محوری تحقیق استخراج گردد. 

 مرحله پایانی کار بود. ،نظری و استنباط تم اصلی کار و نتیجه گیری و گمانه زنی 

 

 ی خالصه و جمع بند -3-1۰
با استفاده از  د،یابی به تجارب و تصاویر ذهنی افرابه عنوان بهترین انتخاب برای دستروش کیفی 

گروه یا   ه،اطالعات متنوع و بسیاری را در مورد پدید تا رساند میگوناگون محقق را یاری  هایاستراتژی

صیف تجارب زنان  فرآیند مورد مطالعه به دست آورد. این پژوهش از این روش برای کسب اطالع و تو

 جنسیتی و تحوالت آن بهره برده است. هاینقش ساکن تهران در زمینه  افغانستانی

 

 
1 Open coding 
2 Axial coding 
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 ؛فصل چهارم

اهیافته  

 
 

 

 همقدم ➢

 یتوصیف هایداده ➢
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 یتحلیل هایداده ➢

 عوامل بازدارنده تحول نقش های جنسیتی

 یفرد هایداده

 هجنسیت در خانواد

 عجنسیت و اجتما

 تاثیرگذار تحول نقش های جنسیتیعوامل 

 سطح خرد

 سطح میانه

 سطح کالن

 یجنسیت هاینقشخالصه و جمع بندی؛ ارائه مدل تحلیل  ➢

 همقدم -1- 4
 هادادهدر این تحقیق همان گونه که گفته شد از روش مصاحبه عمیق با اعضای نمونه برای جمع آوری 

به دست آمده است در دو بخش توصیفی و  هانمونهکه در حین مصاحبه از  هاییادهد استفاده شده است.

 ل،شغ ت،تحصیال ن،نظیر س ایزمینه هایپرسشتوصیفی حاصل  هایداده. باشد میتحلیلی قابل ارائه 

تحلیلی در پاسخ به سواالت اصلی تحقیق  هایدادهو  باشدمی... ومدت سکونت در ایران  ،تأهلوضعیت 

ساکن تهران گردآوری شده است. در نهایت  افغانستانینفر زنان  35درباره تصور از جنسیت و تجارب زندگی 

 هادادهق ارائه شده است تا در فصل آینده برای تحلیل تحقی هاییافتهدر این فصل یک مدل تحلیل ساده از 

 .دمورد استفاده قرار گیر هایافتهو 

. 

 ی توصیف هایداده  -4-2
 عواملبرای سهولت مقایسه و نتیجه گیری بر اساس  ه،توصیفی حاصل از مصاحب هایدادهدر این بخش 

آورده  آن نیز در ذیل جداول. شرح مختصر هر یک ازشودمیبه طور خالصه و در جداولی نمایش داده  ی،اصل

  شده است.

الزم به یادآوری است که جداولی که در این بخش آورده شده  است جهت آشنایی کلی با ویژگی های نمونه 

کلی به نمونه مورد بررسی الزم مورد بررسی است و جنبه آماری ندارد. همانگونه که در روش کیفی نگاه 

 جداول این بخش نیز جهت تلخیص ویژگی های زمینه ای مشارکت کنندگان در تحقیق است. ،است 

 نس 4-2-1
( توزیع سنی مشارکت کنندگان1جدول شماره )  

 دتعدا نس

25 – 21  8 
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30 – 25  6 

35-30 8 

40 – 35 5 

45 -40 2 

50 – 45 1 

65 -50 5 

 35 عجم

 

ارکت کنندگان از گروه که بیشترین مش شودمیدر جدول سنی مشارکت کنندگان در این پژوهش دیده 

 21سن مربوط به مصاحبه شونده مجردی است که  ترینکمسال بوده اند.  35 -30و  25- 21های سنی 

. بدین ترتیب شودمیدو نفر از مصاحبه شوندگان را شامل  ت،سال اس 65باالترین سن که  و ؛سال سن دارد

 سال سن دارند. 35زیر  ش،نفر مصاحبه شونده این پژوه 35نفر از  22

 رتحصیالت و تحصیالت همس 2-2 -4
( سطح تحصیال مشارکت کنندگان و همسران آنان 2جدول شماره )  

تعداد مصاحبه  تتحصیال

 هشوند 

تعداد همسران 

مصاحبه 

 نشوندگا

دبی سوا  16 15 

یابتدای  9 11 

 3 4 یراهنمای

 0 5 ندبیرستا

باالتر از 

 ندبیرستا

1 1 

 30 35 عجم

 

بی سواد بوده اند.  ،همانگونه که دیده می شود بیشتر مصاحبه شوندگان در این تحقیق و نیز همسران آنان 

باالترین تحصیل مربوط  ،در میان زنان افراد با تحصیالت دبیرستانی و باالتر نیز وجود دارد اما در میان مردان

در میان مردان کسی به دبیرستان یا دانشگاه راه  و به شخصی است که درجه دو فلسفه از حوزه علمیه دارد

نفر  30ندگان در این جدول با احتساب زنان مجرد یا مطلقه همسران زنان مصاحبه شو تعدادنیافته است. 

 ذکر شده است.
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 لشغ 4-2-3
( شغل مشارکت کنندگان 3جدول شماره )  

 دتعدا لشغ

 18 رخانه دا

 5 ممعل

 3 ی کارگر

 4 یاشتغال خانگ

 5 ر بیکا

 35 عجم

 

. اندشدهدر آن مشغول به کار هستند در جدول فوق آورده  ،مورد مطالعه افغانستانیمشاغلی که زنان 

مشارکت کننده در این پژوهش خانه دار  افغانستانیش از نیمی از زنان یب د،شومیکه دیده  گونههمان

 ک،کوچ هایکارگاه مشاغلی مانند : دوختن کفش در منازل برای  ی،منظور از اشتغال خانگ .اند بوده

در منزل و درست کردن گیره لباس برای  هاکارخانه بستن چراغ موتور برای  ن،رایشگری برای اقوام و آشنایاآ

هزار  50تا  30ماهانه بوده است. درآمد حاصل از این مشاغل طبق ادعای مصاحبه شوندگان  هاتولیدی

زنانی است که به دلیل سالخوردگی یا بیماری و یا دالیل دیگر نیز  طبقه بیکارمنظور از . باشد میبرای  تومان

توان انجام کار خانه را نیز ندارند. مشاغل همسران این افراد نیز در این تحقیق سوال شده است. همسران 

در  نظافتچی ن،آهمورد بررسی همگی در مشاغل کارگری مانند جمع آوری ضایعات  افغانستانیزنان 

ه ک) نو دست فروشی مشغول به کار هستند و تنها یک نفر از این مردا نکارگری ساختما ی،باربر  ا،هشرکت

 مدرک حوزه علمیه دارد( در کار فروش لوازم خانگی است.

 تأهلوضعیت  4-2-4
(  وضعیت تاهل مشارکت کنندگان قبل و بعد از مهاجرت4جدول شماره )  

 تمهاجر مهنگا ههنگام مصاحب تأهلوضعیت 

 21 24 متأهل

 12 5 دمجر

 2 6 رسای

 35 35 عجم

 

 3از این میان  د اندادهتشکیل  متأهلکه پاسخگویان در این پژوهش را بیشتر زنان  دهد میجدول فوق نشان 

نفر از زنان مورد بررسی در هنگام مصاحبه  5. اند بودههنگام مهاجرت به ایران مجرد  متأهلنفر از این زنان 
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نفر بوده است. به این   13که این رقم هنگام مهاجرت به ایران  اند کردهخود را مجرد اعالم  تأهلوضعیت 

 . اند کردهبعد از اقامت در ایران ازدواج  افغانستانینفر از دختران  7معنا که 

 ن مدت سکونت در ایرا 4-2-5
ه سکونت مشارکت کنندگان(سابق 5جدول شماره )  

 .دتعدا نسابقه سکونت در ایرا

 4 لسا 5کمتر از 

 5 لسا 5 - 10

 13 لسا 10 -20

 10 لسا 20- 30

 3 لسا 30بیش از 

 35 عجم

 

ه اذعان خودشان( تاثیر زیادی داشته است. بدین ب)ان در ایران بر جامعه پذیری آنان افغانستانیسابقه سکونت 

به کار رفته  ،هادادهدر انتخاب نمونه و تحلیل  عوامل مهم سکونت در ایران به عنوان یکی ازترتیب مدت 

سال در ایران سکونت  10بیشتر مصاحبه شوندگان بیش از  شودمیکه در جدول دیده  گونههماناست. 

نیز جزو سوابق اقامتی این زنان در شهرهای دیگر ایران  سکونت. ذکر این نکته الزم است که اندداشته

 محسوب شده است.

 ن محل سکونت در افغانستا 4-2-6
محل تولد مشارکت کنندگان( 6جدول شماره )  

 دتعدا نسکونت در افغانستا سابقمحل 

 12 لکاب

 9 تهرا

 4 فمزار شری

 5 نبامیا

 5 رسای

 35 عجم

 

وریان بوده و ق قزنی ر،سنگ ی،برچدشت  مناطقمنظور از سایر نیز در جدول محل سکونت در افغانستان 

 است.
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 های تحلیلی داده  -4-3
هایی است که از متن مصاحبه و پس از پیاده کردن و کدگذاری های تحلیلی شامل مفاهیم و مقولهداده

گفتگوهایی که با مصاحبه شوندگان انجام شده است تالش ها به دست آمده است. با توجه به مصاحبه

که و تحلیل شود. مفاهیم و مقوالتی  های جنسیتی زنان توصیفشود که کمیت و کیفیت تحول در نقشمی

اند، در این تحقیق در دو دسته ؛ عوامل محرک تحول نقش ها استخراج شدهدر نتیجه کدگذاری مصاحبه

جای می گیرند. همچنین داده های این دو ده تحول نقش های جنسیتی بازدارن و عوامل های جنسیتی

  است.مورد تحلیل قرار گرفته   ،میانه/ خانوادگی و کالن/ اجتماع ،هر یک در سه سطح خرد/فردی ،دسته

 عوامل تاثیرگذار بر تحول نقش های جنسیتی -4-3-1

ند از این ه اه حاشیه براند و آنها توانستاگرچه شکل جدید زندگی نتوانسته مانند زندگی گذشته زنان را ب

اما با همه این پیشرفت ها باز هم زنان در مشاغل  ،در جامعه داشته باشند امکان بهره برده و حضور موثری 

خاصی که عمدتا درآمد کمتری نسبت به مردان دارد مشغول به کار هستند و از نظر رتبه و جایگاه اجتماعی 

را پیشرفتی بزرگ قلمداد کرد.. وضعیت فعل زنان دان دارند اما می توان در مجموع نیز وضعیتی پایین تراز مر

 ( 93:  1387)هولمز

منظور از عوامل تاثیر گذار در تحول نقش های جنسیتی عواملی است که در فرآیند تحول نقش های 

عوامل که از داده های حاصل از جنسیتی تاثیر مثبت دارند و این فرایند را ایجاد و یا تسریع می کنند. این 

 میانه و کالن قابل بررسی است. ،در سه سطح؛ خرد مصاحبه ها استخراج شده است

 سطح خرد  -4-3-1-1
سطح خرد که همان سطح ذهنی و فردی تحلیل است داده هایی را شامل می شود که به نگرش های مثبت 

. این عوامل مثبت یا تاثیر  می پردازدافراد به نقش های جدید و نگرش منفی به نقش های جنسیتی سنتی 

 دسته زیر قابل طرح می باشد: 5گذار فردی در 

 

 قش های جدیدتحصیل و آگاهی زنان از ن -4-3-1-1-1
در میان مصاحبه شوندگان زنان جوانی حضور داشتند که از تحصیالت دبیرستانی یا در سطح راهنمایی 

به عنوان تحصیل کرده شناخته می شوند اعتقاد دارند  افغانستانیبرخوردار بودند. این زنان که در میان زنان 

های زن و مرد  باور ندارند که حیطه نقشاین زنان . های زنان و مردان ساخت جامعه استتفاوت در نقش

 ساله 29شوند. مانند این خانم  تقسیم «مردانه»و  «زنانه»ها به دو دسته کامال از یکدیگر مجزا باشند و نقش

 گوید:که درباره نقش های جنسیتی  می
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خاطر این االن اینجوریه که  هیچ کاری نمی تونه زنونه باشه و مردا نتونن انجام بدن. به
ها هم می تونن کار بیرون بکنن. خیلی جاها زن بیرون میره و کار می روال بوده و گرنه زن

 کنه.

های تواند نگرش به نقشمی ،تحصیل به شرطی که نظام آموزشی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی نباشد 

تواند نمی دهد. گرچه در فرهنگ سنتی تغییر در نگرش به نقش جنسیتی جنسیتی را تا حدود زیادی تغییر

 ها را ترویج نماید.تواند نگاه انتقادی به نقشتغییر درنقش ها را تضمین کند اما می

همچنین تحصیل می تواند نقش های جدیدی را نیز برای زنان تعریف و یا حتی آنان را بانقش هایی که  

هایی که از نظر او بر عهده نقش ساله مجردی درباره  21ند آشنا نماید. مشارکت کننده رناآگاهانه برعهده دا

 گوید:می زنان است

شوهرش( رو تامین کنه. زمانی که نتونه اون ) های جنسی اون... اگه زن نتونه خواسته
تمیزش و اینا. اونوقت مرد می  امنیت و آرامشی رو که باید تو خونه داشته باشه، فراهم کنه.

ر، اگه فقط مرد بره سرکار، زن وظیفه  تونه زنش رو ترک کنه. مثالً وقتی مرد میره سرکا
داره که خونه رو مرتب کنه. اگه زن بره سر کار باید جفتشون سعی کنن خونه رو مرتب 

 کنن...

شود و شرایط زندگی برای زنان تغییر  های جنسیتی بازتولید مینقش افغانستانیهای گرچه در عموم خانواده

ود دارد که تغییرات چشمگیری در نگرش به زنان روی داده هایی نیز وجچندانی نکرده است اما خانواده

 گوید:ساله مجرد که می 24است. مانند خانواده این زن 

االن خیلی جا افتاده که دخترهاشون و زن هاشون راحت می تونن  افغانستانیتو خانواده 
. از نظر طور نبود. می گفتن زن باید تو خونه بمونهبرن بیرون کار کنن. ولی قبال ها این

تحصیالت و اینا هم االن خیلی بها میدن که مثالً زن باید تحصیل کرده باشه. دوست دارن 
خود  دخترهاشون تحصیل کرده باشه االن با این که ایران اینقد محدودیت گذاشته.

دونم ولی اونایی که تو ایران هستن االن طرز فکرشون باز شده.  افغانستان رو نمی
تو ایران هستن قبال که توی افغانستان بودن و زندگی می کردن، خیلی هایی که االن همین

چند سال  فرق کردن. االن فکرشون یه جور دیگه شده. تغییر کرده، چون زمانه تغییر کرده. 
کنم به خاطر همین موقعیت زمانش هست. ما فامیل هامون فکر می .اومدیم جلوتر االن

فهمم که اونجام همینجوریه. ر می کنن من میهستن تویی افغانستان، وقتی اونام تغیی
 یعنی زن هاشون کار می کنن.

های جنسیتی به مرور زمان و همراه با  اند، آموزش و تکمیل نقش برای برخی از زنان که امکان تحصیل داشته

سیکل ساله که  37های درونی شده توسط خانواده، اتفاق افتاده است. مانند این خانم تغییر و تحول در نقش 

 گوید:دارد و می
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به خدا ما تو شرایطی نبودیم که مادرهامون به تربیت ما برسن. همین که درس خوندیم، 
این که ما تو  و فهمیدیم که مادر بودن فقط به دنیا آوردن بچه نیست. همین تربیت سالمه؛

سختی زندگی کردیم، دخترهامون بتونن آزادتر باشن، درس بخونن. ولی اینجا هم سخت 
 شده. دخترام نمی تونن برن مدرسه.

 

 باور به برابری زن و مرد -4-3-1-1-2
اعتقاد به برابری زن و مرد می تواند زمینه ساز تحول نقش های جنسیتی باشد. این اعتقاد که عموما از 

می تواند نگاه زنان را به موقعیت فرودستی خود از انفعال به نگاه انتقادی  ،تحصیل و آموزش حاصل می شود

بکشاند و زمینه برعهده گرفتن نقش های جدید و مشارکت های اجتماعی را برای آنان فراهم آورد. مصاحبه 

 گوید:ای میساله 55شونده 

نداره نزد خدا. همه از ....خداوند همه رو برابر آفریده زن هم آدمه، مرد هم آدمه. هیچ فرقی 
ها زور دونم مردها، یه خورده چطوری هست که به زن حاال نمی یک خاک آفریده شده.

 .میگن. این خوب نیست که. همه آدمن دیگه

 گوید:می زیادی با مشاغل ندارد، آشنایی که این با وجود ،ساله ای 37مشارکت کننده 

رفته، مردم پیشرفت کردن، دیگه االن بحث زن و مرد برای ...تو این دوره زمونه دیگه، سواد باال 
 ها بیرون کار می کنن مثالً معلم و اینا.زن اونایی که سواد دارن و پیشرفت کردن، نیست دیگه.

 االن یه کم باز بهتر نشده ولی آدم درس بخونه میشه.  .االن دیگه مرد و زن مهم نیست

 گوید: ای میساله 27مصاحبه شونده 

من میخوام به بچه هام یاد بدم زرنگ باشن. یاد بدم که دختر و پسر یکی هستن. االن من ...
کنم. روزی که دخترم به دنیا اومد، اون روز هزار بار متولد دو تا دختر دارم خدا رو شکر می

کرد. تا هفت ماه طرف دختر بزرگم نگاه نمی خواست.شدم. اما شوهرم نه. اون پسر می
 ..وری گذاشت رفت.آخرشم که اونج

قائل نیستند اما به لحاظ اجتماعی و  ،بین زنان و مردان قابل اعتناییدر خلقت تفاوت  افغانستانیاگرچه زنان 

معتقدند که زنان و مردان دو مقوله متفاوت هستند  ،تقسیم وظایف و عهده داری نقش ها و در مورد فرهنگی

گردند. با  ،و زنان عهده دار نقش های مراقبتی خانه داریو مردان باید بیشتر عهده دار نقش های ابزاری 

برخورداری از چنین نگرشی طبیعی به نظر می رسد  ،توجه به سطح سواد پاسخگویان که عمدتا پایین است

اما با افزایش تحصیالت به نظر می رسد تفاوت قابل توجهی نیز در نگرش ها ایجاد می شود. برای مثال خانم 

 ین زن و مرد می گوید:در توضیح برابری ب ،ا دوم راهنمایی درس خوانده استای که تساله  35
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سازیم. یه وقت اون بینم. چون هرچی هست ما میمن بین خودم و شوهرم هیچ فرقی نمی
کنه. اگه من داشته  کنم. اون پول داشته باشه خرج خونه میناراحت باشه من گذشت می

 .کنیمباشم خرج می

اند که به تفاوت بین زن و مرد اعتقادی ندارند. آنان در حالی که به مصاحبه شوندگان اظهار کردهبعضی از 

 کنند:قدرت و برتری مرد اعتقاد دارند در عین حال زن و مرد را برابر با یکدیگر تصور می

 گوید:ای میساله 32خانم 

تو این دوره زمونه فرقی نداره. بینی خیلی مشکالت داره. االن خدا. مرد هم می دونم به نمی
مرد بدبختی داره، زن هم همون بدبختی رو داره. اگه مرد بودم بهتر بود ولی. نه زن 

خواستم قوی باشم. براش کار  کردم. فقط میخواستم نه هیچی فقط به مامانم خدمت میمی
 ...کردممی

 

 نگرش مثبت به نقش های جدید زنان -4-3-1-1-3
باید درس بخواند.  ،ن تنها دو نفر بر این باورند که زن عالوه بر انجام نقش هاس سنتیدر میان پاسخگویا

ای از عبدل آباد در ساله 35توصیف می کنند. زن  ،سایر پاسخگویان نقش زنان را محدود به خانه و خانواده

 :دهد پاسخ می ؟«به نظر شما یک زن در خانواده چه نقشی دارد»پاسخ به این سوال که 

 دونم دیگه. که درس بخونه. خونه داری کنه. نمی ه.)نقش زن( این..

 گوید:می -رسد منظورش از وظیفه شغل است به نظر می -ای که ساله 45و مصاحبه شونده 

ها اینه که مکتب میرن، درس میخونن، می خوان که آزادی باشه. آزادی هم شده وظیفه زن 
ندارن، بعضی نفرها وظیفه دارن میرن انجام میدن. بقیه  البته االن. بعضی نفرها زیاد وظیفه 

تو خونه هستن. زن باید یه کاری بکنه که زورش برسه. نه؟ درس خوندن باشه مثالً. کسایی 
کسی که درس نخونده زورش نمیرسه، نمی تونه، باید   که درس خوندن زورشون میرسه.

 بشینه تو خونه.

با این وجود عمدتا طالب مشاغلی هستند که  ،را پذیرفته اند  اگرچه نقش های جدید  مشارکت کنندهزنان 

آنها را از نقش های اصلی سنتی خود که همان مادری و همسری است دور نکند. از این رو فاکتورهایی چون 

مکان)نزدیکی به محل زندگی و خانه( و فضا) آبرومندی و احساس امنیت اجتماعی( برای آنان اهمیت دارد. 

های جنسیتی، روی داده است، هنوز هم برخی از هایش به نقشای که اندکی تغییر در نگرشساله 37خانم 

 گوید:باورهای سنتی را در خود دارد. این زن درباره نقش زنان و مردان می
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اش مهیا اش سرپرستی خونواده است. باید وسایل زندگی رو برای خانوادهمرد( وظیفه)... 
های تربیت کنه. ولی زن هم بیشترشون می تونن کار کنن. شغل ها روزن هم باید بچه کنه.

کردم سر کوچه. چون زن آبرومندانه هست که کار کنن. مثالً من خودم قبال خیاطی می
 چون پشت سرش حرف میزنن و این رسم ماندگاره. زیاد دور نمی تونه بره.

ن که اشتغال خارج از خانه را برای شود. این زن با آدر سخنان این زن ترس از برچسب خوردن دیده می

جامعه سنتی را دور بزند. بنابراین اشتغال او  «رسم ماندگار» تواند داند در عین حال نمیزنان غیر ممکن نمی

 میسر است. «سرکوچه»و  «های آبرومندانهشغل»تنها در 

در برخی موارد زمینه   ،ند که عمدتا به طبقات پایین جامعه تعلق دار افغانستانیوضعیت مالی خانواده های 

ساز تحول نقش های جنستی و برعهده گرفتن نقش های جدید و نیز اشتغال زنان این خانواده ها گردیده 

 ساله ای می گوید: 24است. خانم مجرد 

...به نظر من یه جوری هستش که توی موقعیت االن چون وضعیت مالی یه جوری ایجاب 
نمی تونیم بگیم که زن حتما ... رون از خونه، هم زنمی کنه که هم مرد باید کار کنه بی

 داخل خونه کار کنه، مرد هم بیرون از خونه.

 

 مقایسه دائمی خود با زنان ایرانی -4-3-1-1-4
زمینه ساز این تحول در عالم واقع نیز   د شکل گیری تحول نقش های جنسیتی در سطح ذهنیت می توان

در مقایسه خودشان با  زنان ایرانی  ،باشد. این تحوالت در ذهنیت اغلب زنان مشارکت کننده در این تحقیق

این زنان را نسبت به نقش های   ،مقایسه خود و زنان ایرانی از سوی زنان مصاحبه شونده روی داده است.

 گوید:فرزند دارد، می 5ای که ساله 37جدید زندگی آگاه می سازد. زن موقعیت های جدید و شرایط  ،جدید 

ها همه جا میرن ولی تو کنند. اینجا زنها تو سختی زندگی میزن اونجا مثل ایران نیست.
 ها باید تو خونه باشن حتی خرید هم نمی تونن برن.به بعد زن 4افغانستان از ساعت 

ای و بویژه  ودن با فرهنگ ایرانی و قرار گرفتن در معرض تبلیغات رسانه به دلیل بیگانه ب افغانستانیزنان 

عقاید خالف واقعی درباره وضعیت و شرایط زندگی زنان ایرانی دارند. در  ،در بسیاری از موارد نیزتلوزیون، 

نیز   نستانیافغاکند، زنان واقع همان گونه که تلوزیون در رابطه با موقعیت زنان ایرانی واقعیت را منعکس نمی

ها که مرجع بینند. آندارد، می دنچه در واقعیت وجوشرایط زندگی زنان در ایران را بسیار ایده آل تر از آ

 27شان است معموال نظراتی چون این مصاحبه شونده آگاهیشان تلوزیون و گاها ارتباط با همسایگان ایرانی

 گوید:ساله متأهل دارند که می

  .ها سر کار میرن. فقط یه دونه بچه دارن یا دوتاخیلی نازدانه اند. بعضیهای ایرانی زن
میشه ولش کن. هر روز از کجا بیارم   میرسن به اونا. ما بچه مون مریض بشه میگن خوب
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تمام کار خونه به دوش یه نفره.   ببرم دکتر؟ اونجا آدم با مادر شوهره. عروس باید کار کنه.
 ...رخت و لباس بدوزه

 گوید:ای که تا سوم راهنمایی تحصیل کرده است نیز میساله 37 مصاحبه شونده

های ایرانی در تالش هستند برای زندگی، بیرون کار می کنن و نان بینیم زندر اینجا می
بعضی  هم سعی می کنن بیرون کار کنن. افغانستانیهای آور هستند. به خاطر همین، زن

ضی یه خورده آزادن. ولی ما خودمان احساس مسولیت ها سخت گیرن ولی بعاز فامیل
 کنیم. میگیم بذار کار کنیم، هرچند که زن هستیم.می

از سوی مشارکت کنندگان  ،و ایرانی افغانستانیاظهاراتی از این دست که نشان دهنده مقایسه دائمی زنان 

 در بین داده ها بسیار است. ،می باشد 

 

 و ایرانی تانیافغانسمقایسه مردان  -4-3-1-1-5
در  ،نیز همچون مقایسه زنان این دو کشور از سوی زنان مورد بررسی افغانستانیمقایسه مردان ایرانی و 

تاثیر داشته است. گرچه این  ، تغییر دیدگاه و نگرش این زنان به مردان و رفتارهای مورد قبول از سوی آنان

اما همین ذهنیت تغییر یافته می تواند به  ،می کند ی زنان تغییراتی را ایجاد مقایسه ها تنها در سطح ذهن

ای ضمن آن که وضعیت زنان ایرانی را بسیار ایده ال ساله 41تغییرات عینی در آینده نیز منجر شود. خانم 

 افزاید:کند، میتوصیف می

 ترند.مردای ایرانی بهترن. خانوم هاشون رو بیشتر تحویل می گیرن. زنای ایرانی خوشبخت
 تر باشن ولی تو افغانستان نه.شاید زنا خوشبختخارج 

به مردان و درک و تصور آنان از نقش مردان پیوسته در مقایسه بین مردان شکل  افغانستانینگرش زنان 

و حتی گاهی مقایسه همسرانشان با مردان  افغانستانیگیرد. مقایسه در بین اقوام، یا بین مردان ایرانی و می

 :گوید ای میساله 35م در سایر کشورها. خان

کمک میکنن  مردای ایرانی نصف روز بیکاره میاد میرسه به خانومش. مردای ما کار دارن.
کنه اگه بیکار باشه. فرش می شوره. خرید  کاری چیزی داشته باشیم تو خونه. کمک می

 کنه. خونه رو می

 گوید:ساله می 27 مصاحبه شونده

ماها با شما  ا یه ذره زور میگن. خیلی فر ق می کنه.مردای ما با شما فرق داره. مردای م
مثالً کمک می کنن مردای ایرانی. یا  .کنیم. هم مردامون فرق می کنن هم زنهامونفرق می

نه بابا شوهرای ما  گم می «کنه شوهرم کمک می» ها تعریف میکنن میگنمثالً بعضی زن
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شده ولی برادرشوهرم اینا که رفتن  .نسبت به قدیما مردامون یه کم بهتر اینجوری نیستن. 
 تر شدن.سوئد یه ذره از ما خوب

در  تنها در نوع و شدت کار کردن آنان  ،، از نظر زنان مشارکت کنندهافغانستانی نتفاوت مردان ایرانی و مردا

ها و رعایت  مردان ایرانی از لحاظ احترام گذاردن به زن  ،به اعتقاد این زنانبلکه  ، خانه یا بیرون از آن نیست

ساله  38تفاوت دارند. خانم  افغانستانیحقوق او، خوش رفتاری، تحصیالت و درک همسر خود نیز با مردان 

 گوید:متاهلی نیز می

زور میگن.  افغانستانینه. مردهای  ، اافغانستانی ی ایرانی، زن هاشون رو سرشون زورن.امرد
 ..ن باید ساکت باشه، صداشو کسی نشنوه.میگن ز

از مردان ایرانی تلوزیون و دستگاه تبلیغاتی بوده است و این نهادها  افغانستانیاز آنجا که مرجع شناخت زنان 

انـد، آنـان نیـز ها در امور خانه نشـان دادههای اخیر غالبا تصویر مثبتی از مردان و مشارکت آنبویژه در سال

خـود تصور مثبتی از مردان ایرانی دارند به طوری که عموما از مردان ایرانی به عنوان سنگ محک همسـران 

 گوید:  ای نیز میساله 37کنند. مصاحبه شونده استفاده می

مردی ما اصال سواد  ها باسوادن، با کالسن، فهمیده هستن....خیلی زیاد فرق دارن. ایرانی
اگه  شوهر من پشتو زبانه که خیلی سخت گیرن. ندارن. اینجا اومدن تغییر کردن. بلد شدن.

بچه هام نمی تونستن درس بخونن ولی ایران اومدیم  اونجا بودیم من اینقدر آزاد نبودم.
شوهرم عوض شد. بهتر شد. ایران اومدن کارامون و زندگیمون رو بهتر نکرده زیاد ولی رفتار 

 مردهامون رو خیلی عوض کرده.

 

 سطح میانه   -4-3-1-2
 ،جنسیتی در حوزه خانوادهسطح میانه یا سطح خانوادگی به عوامل مثبت و تاثیرگذار بر تحول نقش های 

گروههای کوچک و خویشاوندان می پردازند. داده های مربوط به عوامل تاثیر گذار در  ،اجتماعات محلی

ارتباطات محلی با همسایگان ایرانی و سن و  ،در سه بخش: تحصیل و حمایت فرزندان خانواده سطح

 ارائه و تحلیل شده است. ،تحصیالت همسر

 

 فرزندان و حمایت آنان از زنانتحصیل  -4-3-1-2-1
از عوامل تاثیر  ،افزایش تعداد و سن فرزندان و دلبستگی آنان به مادر و در مواقع لزوم کمک و حمایت از او

گذار و ترغیب کننده در تحول نقش های جنسیتی است. باال رفتن سن فرزندان که با باال رفتن سن پدر و 

بسیاری از خانواده ها را به سمت فرزندساالری می برد. تحصیل  ،تتضعیف اقتدار او در خانواده همراه اس
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د و مشارکت های ند و در پذیرش نقش های جنسیتی جدیفرزندان نیز آنان را به حقوق زنان آگاه می ک

 زنان را یاری می رساند. ،اجتماعی

 ساله ای در این باره می گوید: 45خانم 

  ،یگه جرات نداره منو بزنه....پسرم کار میکنهپسرم بزرگ شد دیگه جلو باباش وایمیسه. د
 نمیخونه. ولی منو بیرون می بره. منم همه اش میگم درس بخون

 ساله ای نیز می گوید: 23دختر مجرد 

بابام بهتر شده. میخواد به مامانم حرف بزنه ما نمیذاریم.  ،...االن دیگه من و خواهرام هستیم
یض باشه ما انجام میدیم. یا مثال داداشم بهش میگه زن  یا کار مامانم مونده باشه یا مثال مر

 رو اینجوری احترام میذارن و اینا. دومادامون هستن....

   

 ارتباط محلی با همسایگان -4-3-1-2-2
می تواند در تحول نقش های جنسیتی  ،ارتباط با همسایگان ایرانی و آشنایی با نقش زنان در فرهنگ ایران

ساله معلمی که ارتباط با مردم ایران را علت اصلی تغییر در نگرش و رفتار   21مصاحبه شونده  موثر باشد.

 گوید:داند، میمی افغانستانیمردان 

ا مثل  افغانستانی .ها، فهمیدنکه گشتن با ایرانی ،ها بودهرفت و آمد های با ایرانی.... این 
گذر زمان هم تاثیر داشته  ....ب پرست می مونن سریع خودشون رو با محیط وفق میدنآفتا

چون همین که وارد ایران میشن، نمی تونن بالفاصله خودشون رو تغییر بدن که. به مرور 
 زمان یاد می گیرن از ایرانیا، فرهنگشون، رفت و آمدشون، تلوزیون.

 ساله خانه داری نیز می گوید: 37خانم 

 کنن دوتایی. من این همسایه مون رو می بینم اینقد خوبه مردش. هرچی کار می االن

 مردای ما کی اینجورین؟...

 

 سن و تحصیالت همسر -4-3-1-2-3
تحصیالت او و نیز آگاهی وی از حقوق و نقش های خود و زن در  ،جوان بودن شوهر و تولد وی در ایران

تحول نقش های جنسیتی زنان فراهم آورده است. در مصاحبه ها  زمینه مناسبی را برای  ،خانواده و اجتماع

دیده می شود که زنانی که اختالف سنی آنان با شوهرانشان کمتر است و یا همسران آنان تحصیالت 

احترام بیشتری برای زنان قائل هستند و  ،در مقایسه با مردان مسن تر و بی سواد ،راهنمایی و باالتر دارند 
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یز در کار خانه دارند. این مردان همچنین آزادی های بیشتری را برای زنان به رسمیت مشارکت بیشتری ن

 را این گونه توصیف می کند: افغانستانیرفتار مردان ای ساله 37مشارکت کننده  می شناسند.

نداره، بستگی داره به فکر مرد. که چطوری فکر کنه. فکرش باز باشه،  افغانستانی...ایرانی و 
بسته باشه. سواد داشته باشه. به این چیزا ربط داره. فکرش باز باشه، یعنی درک کنه. 
سوادش باال باشه، از همه چیز سر در بیاره. بفهمه که زن نمی تونه این کارا )کار زیاد( رو  

ها خیلی توی ایران مردها و زن... وتاه بیاد، زیاد سخت نگیرهانجام بده، باهاش راه بیاد، ک 
ها فرهنگ دارن، خیلی پیشرفت دارن. افغانستان ما بی افغانستانیباسوادن، بیشتر از 

)مردهای ... هاسوادیه. همه چیز از بی سوادیه. از بی سوادیه که )مردها( زور میگن به زن
ها زور فرهنگ ایران رو یاد می گیرن، به زن ینن،( میان اینجا همین جا که میشافغانستانی

 اونا که سواد ندارن براشون فرق نکرده ولی.... حرف حق می زنن نمیگن،

 می گوید: ،سال دارد و دو سال از او کوچکتر است 33ساله ای که شوهرش  35خانم 

بیرون منو ... ما به عاشقی با هم ازدواج کردیم واسه همین شوهرم خیلی خوبه. وقتی میره 
نبوسه نمیشه. یا خدافظی نکنه نمیره سر کار.... از هر نظر خوبه. کار خونه می کنه. ما رو  

 اینجوری نیست... ، و اینا می بره پارک. اصال مثل مردای دیگه با دوستاش بره

 

 سطح کالن  -4-3-1-3
های فمنیستی به تشخیص تقسیم کار جنسیتی، وجود دو عرصه عمومی و خصوصی که مردان بیشتر نظریه

ای که بتوانند درعرصه نخستین و زنان در عرصه دومین جای دارند و اجتماعی کردن منظم کودکان به گونه 

صی رشته بی پایانی کنند. عرصه خصوهایی متناسب با جنسیت شان ایفا کنند، اکتفا میدر بزرگسالی نقش

شوند، مراقبت از کودکان از توقعات، وظایف خانه داری که بی اجر و مزد، بدون ارزش و بی اهمیت تلقی می

های راستین زندگی اجتماعی گیرد. پاداشو خدمات عاطفی، عملی و جنسی به مردان، را برای زنان دربر می

را باید در عرصه عمومی  –باال بردن ارزش شخصی  های رشد ومانند پول، قدرت، منزلت، آزادی، فرصت –

کند، بار مسولیت های عرصه جستجو کرد. نظامی که از دسترسی زنان به عرصه عمومی جلوگیری می

 (.474: 1374)ریتزر . اندازدها میخصوصی را به گردن آن

شوند که اغلب ومی اگر زنان بخواهند در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند باید وارد فضای عم

د چرا که در این نوع زندگی نیاز به تعقل و تفکر بیشتری است در حالی که نسازدشوار میجوامع  این امر را 

های عمومی د تا زنان از فعالیتوشزنان بیشتر بر عواطف و احساسات خود تکیه دارند و همین تصور باعث می

 Benhabib 1987، pateman) .نقشی نداشته باشندجامعه  یگیری هاگذاشته شوند و در تصمیمکنار 

 (.90: 1387به نقل از هولمز  1988
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عوامل تشدید و یا تسریع کننده تحول نقش های جنسیتی عبارتند از: تاثیر وسایل  ،در سطح اجتماعی

این مورد بررسی در  افغانستانیحضور در ایران و پذیرش فرهنگ جدید. این دو عامل که زنان  ،ارتباط جمعی

 از سوی اجتماع بر تحول نقش های جنسیتی تاثیر می گذارد. ،پژوهش به آنها اشاره کرده اند 

 

 وسایل ارتباط جمعی -4-3-1-3-1
های جنسیتی مطابق با فرهنگ و دستگاه تبلیغی، نقش موثری در جامعه پذیری نقش سیستم آموزشی

های جنسیتی تواند نقشجامعه جدیدی که مهاجر به آن وارد شده است دارد. به عبارت دیگر تبلیغات می

 های قابل قبول در فرهنگ خود، متحول نماید.درونی شده در جامعه مبدا را تا حدود زیادی به سوی نقش

 گوید:میای ساله  58خانم 

زورگو هستن.  افغانستانی.... مردها اونجا زور می گفتن، اینجا کمتر زور میگن. مردهای 
فقط اینجا )شوهرم( وقتی رفت سخنرانی امام که گفت زن و مرد یکی هستند خیلی عوض 

 شد.

 ساله ای نیز می گوید: 55خانم 

دید. مالها تبلیغ می کردن روزهای  تلوزیون می .کرد... مردم ایران باسواد بودن، نگاه می
اون  های زن، که اذیت نکنه زن رو. دعوا نکنه.کنه درباره حق تبلیغ می پنجشنبه و جمعه،
 .کرد)شوهرم( گوش می

گونه که  ها را آنهای جنسیتی فرهنگ حاکم دارد و این نقشرسانه نقش بسیار مهمی در آموزش نقش

ها را غیر  های آن موقعیت زنان ایرانی و نقش افغانستانیطوری که زنان  دهد بهخواهد نشان میمی

 افغانستانی کند با حقایق زندگی زنان ی موارد نیز آنچه دستگاه تبلیغاتی ارائه میبرختر ببینند. در جنسیتی

 گوید:ای میساله 27مورد پذیرش زنان نیست. خانم  متفاوت و گاها متناقض آن است و

هایی که مرد داره زن هم داره. ولی زیون و اینا میگن زن با مرد برابره یا حاال حقحاال تو تلو
 اینجوری نیست.

 

 حضور در ایران و فرهنگ پذیری در آن -4-3-1-3-2
تواند در خصوصیات فردی و اجتماعی زنان تغییراتی مثبت و یا حتی می مهاجرت و ورود به فرهنگ جدید 

ها اجتماعی بیشتر و یا حتی  . کم یا زیاد شدن اعتماد به نفس، آگاهی و سواد، کسب آزادید منفی ایجاد کن
ساکن ایران  افغانستانیتواند از اثرات مهاجرت در زندگی زنان بیشتر و... همگی می یتدر مواردی محدود

 گوید:ای میساله 32مشارکت کننده . اشد ب
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اش تر میشن. باهوش تر میشن. می فهمن. به بچه( میان ایران، زرنگافغانستانیهای ...)زن
 کمک می کنه که مثل خودش نشه...

که در اثر مهاجرت، در وضعیت  را تغییراتی  ساله که تا سوم راهنمایی درس خوانده است، نیز  37این زن 
 کند:طور توصیف میده است اینزنان روی دا

ه چادر ی ها نمی تونستن برن بیرون.صد تغییر کرده. اونجا زنها صددر... مردها و زن
کردیم. اینجا با مانتو و چادرنماز هم می داشتیم حتما باید سر می افغانستانیمخصوص 

ه زن تو ایران احترام ب تونیم بیرون بریم. اخالق مردا تغییر کرده. می فهمن زن یعنی چی.
 بهتره. فیلم می بینن اینجا. به ما احترام میذارن.

 گوید:ای نیز میساله 21مشارکت 

... هم سواد و هم فرهنگی که اینجا داره باعث شده که من با فرهنگ اینجا خودم رو وفق 
 بدم. این باعث شده که تو ذهنم جا بیافته که اینجوری خودم رو بار بیارم.

ی را تحت تاثیر قرار داده است و تحوالت افغانستانیه های ی خانوادفرهنگ جنسیت ،ایرانتداوم حضور در 

 32 افغانستانیایجاد نموده است. زن  ،نان و نگرش به این نقش هاهرچند در سطح ذهنی در نقش های آ

 گوید:ای میساله

شوهر بخره، ...مثالً االن زن داداش من چند ساله ایرانن اصال کاری به خونه و زندگی نداره. 
 گیره. زن هاشون نمی فهمن اصال.بیاره، بذاره، خونه ب

 :گویدخواند، میمی «سلطنت»متاهلی که موقعیت باالدستی مردان را در افغانستان  ساله 29خانم 

دارن و سخت گیری براشون بیشتره و مردها سلطنت  های زیادیهای افغانستان وظیفهزن
 می کنن ولی اینجا مردها چشم هاشون باز میشه تو محیط می بینن. 

 

 عوامل بازدارنده تحول نقش های جنسیتی  3-2 -4

عواملی است که مانع از تحول این نقش ها می  ،منظور از عوامل بازدارنده تحول نقش های جنسیتی

  ،شود یا فرآیند تحول را به تاخیر می اندازد. این عوامل که در سه سطح فردی و خانوادگی و اجتماعی

 مورد بررسی استخراج شده اند.  افغانستانیقابل بررسی است از متن مصاحبه های زنان 
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 سطح فردی  -4-3-2-1
هایی ویژگی ها یاهایی است مربوط به نگرشدر این بخش ذکر شده است، داده های فردی کهمنظور از داده

اند. همچنین باورهایی که تحت تاثیر فرهنگ مردساالر در آنان  که زنان در اثر جامعه پذیری کسب کرده

سطح فردی یا سطح خرد تحلیل را  همچنین  نهادینه شده و به صورت عقیده شخصی زنان درآمده است. 

 ن سطح ذهنی نیز نامید. می توا

 

 افغانستانیزنان  استقاللعدم  -4-3-2-1-1
اگر فرد   ،در جامعه ای که بر ویژگی های مردانه تاکید می شود ،براساس نظریه های روانشناسی اجتماعی 

عزت نفس او بیشتر مورد تهدید قرار دارد.)  ،سطوح پایینی از این ویژگی ها را در خود احساس کند 

 ( 1383ز ظهره وند به نقل ا  1998فاکس

نبود اعتماد به نفس در میان زنان از عوامل مهم و تاثیر گذار در زمینه پذیرش نقش های جنسیتی است. 

زنان بر این باورند که نبود مردان یا مورد قهر و غضب آنان  ،تماد به نفساثر فقدان اع دربدین ترتیب که 

می تواند زندگی زنان را مختل سازد و زنان بدون حضور مردان قادر به ادامه و اداره زندگی خود  ،واقع شدن

 گوید:ای میساله 27ای مثال خانم رنیستند. ب

مرد میره زن  ،پول از کجا بیاره؟ مثالً زن بمیرهمرد مهمتره دیگه. مرد نباشه آدم چیکار کنه؟ 
 ا چیکار کنن؟همیگیره ولی زن

به دوختن  ، «بیکار»که در ابتدای مصاحبه به سوال راجع به شغل پاسخ داده است:  ،ای نیزساله 55خانم 

ام شود که او کارهای خانه را نیز خودش انجکند و عالوه بر آن معلوم میکفش در منزل هم اشاره می

داند، راجع به اشتغال خانگی نیز همین بینیم که این زن عالوه بر اینکه خانه داری را شغل نمیدهد. میمی

 گوید: نظر را دارد او می

دوزم من بلد نیستم کاری بکنم. چیکار می تونم بکنم؟ بیکارم دیگه. حاال تو خونه کفش می
 ولی کار نمی تونم بکنم. ،هاشب

 گوید:که از سه ماه پیش همسرش به افغانستان مسافرت کرده است می افغانستانیساله  37زن 

خورم، نباشه شوهرم نباشه( نمی تونم. اگه چیزی تو خونه داشته باشم می)واقعیتش اینه که 
خرجی داده بود شوهرم که  سالشه نمی تونه بره کار کنه. 12می مونم دیگه. بچه بزرگم هم 

 .حاال ببینم شوهرم چیکار می کنه تموم میشه. االن داره
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 در مقابل مردان افغانستانیخود کم بینی زنان  -4-3-2-1-2
از خود کم بینی آنان در مقابل مردان نیز  ،عالوه بر نبود اعتماد به نفس ،ضعف زنان در مقابل مردان 

در مقام فرودستی قرار می  سرچشمه می گیرد. باورهای کلیشه ای زنان که مردان را برتر و زنان را 

صفات مثبت را به مردان و صفات انفعالی را به زنان نسبت داده و موجب می شود که زنان  ،دهد

 برتری مردان را به عنوان یک اعتقاد استوار در خود نهادینه کنند. 

 گوید: ساله ساکن عبدل آباد می  32خانم  

خدا. به هر   ه درد نمی خوره بهبودم. زن ببودم. زن نمیمن خودم میگم کاش مرد می
  .نگاهی ببینی

 گوید:ای میساله 27مشارکت کننده 

خواست می تونستم براش داد. هرچی خانومم میداد، غیرت میاگر من مرد بودم، خدا عرضه می
 کشیدم.اش زحمت میهمه آماده کنم.

 

 نگرش به نقش های جنسیتی سنتی -4-3-2-1-3
های جنسیتی نگرش آنان به جنسیت و نقش توصیفی که زنان یک جامعه از زن بودن خود دارند بازگو کننده

هایی که در اثر باشد. در واقع نگرششان است که برگرفته از فرهنگ و نظام جامعه پذیری آن جامعه می

ای شود، بعدها به باورهایی شخصی و درونی شدهتقویت می تربیت جنسیتی فرد در وی ایجاد و توسط جامعه

 شود.شود که در نظام تربیتی و اجتماعی جامعه بازتولید میتبدیل می

کنج  ،به خودش فکر نمی کند  ،فداکار و از خودگذشته  است ،زن سنتی زنی است که صرفا خانه دار است 

  و تحت سلطه ،تابع و مطیع شوهر است  ،از خودش فکری ندارد  ،در خدمت دیگران است  ،خانه نشسته است

و دچار روزمرگی است.  هویت اجتماعی ندارد ،ی و مادری استنقش های او محدود به همسر ،وابسته است 

 (   131: 1387)رفعت جاه 

تواند که به باور جامعه شناسان خالی از تبعیض نیست، اگرچه می ،سنتی های جنسیتینگرش زنان به نقش 

کنند متفاوت باشد، اما در غالب موارد باورهای جنسیتی با توجه به محیط و فرهنگی که در آن زندگی می

های جنسیتی تأکیدات مشترک بسیاری را نیز مشابه ای نیز در بین زنان وجود دارد و تعاریف آنان از نقش

 باشد. «زنانه»تواند تمرکز بر یک یا چند نقش یا ویژگی گیرد. این تأکیدات مشترک میدر برمی 

 گوید:می اندیشد،ای در مورد آنچه که درباره نقش زن در زندگی میساله 23معلم مجرد 

زن به نظر من پایه و اساس زندگیه. درسته که مرد هم همینجوره، ولی زن اصل کاره. اگه 
هم. می  یست. این زنه که مرد و بچه هاش رو می تونه جمع کنه کنارنباشه کال زندگی ن
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مثل مادری و شوهرداری و  های زن خیلی مهمه.نقش... سازهتونه زندگی خوب و خوشی ب
 همسر خوب بودن...

 گوید:ها در خانواده، میای که از همسرش جدا شده است نیز درباره تقسیم نقشساله 45خانم 

کنه. زن  بهش بدن. پول بهش بدن. دیگه جنگ )دعوا( نکنه. بهانه طلبی ن...زن رو باید کاال
توان مالی شوهرش( رو نگاه کنه. شوهر )اتو کنه. وسعش  .شورههم باید لباس شوهرش رو ب

 . کنه. بهونه طلبی نکنه. همین چیزا دیگه هم باید شکر زنش رو به

های زن و مرد را در ها و نقشاند مسئولیتپذیرفته را سنتیهای جنسیتی مصاحبه شوندگانی که اغلب نقش

دو دسته وجود این گرچه در موارد بسیار نادر همپوشانی بین وظایف  دهند.دو دسته کامال مجزا جای می

 های زنان که اهم آن انجام امورترین آن نان آوری و نقش مردانه که مهم های دارد اما در اغلب موارد نقش

 شوند. خانه داری است در دو گروه کامال جدا ذکر می

با آن   گرچه در صورت سوال کردن و یادآوری. داند کسی تحصیل یا اشتغال بیرون از خانه را نقش زن نمی

شود نقش زن در خانواده و اجتماع چیست همگی بدون استثنا در موافقند، ولی وقتی پرسیده می

ای از عبدل آباد در پاسخ ساله 37کنند. زن هایشان به کارخانه، بچه داری و خدمت به همسر اشاره میگفته

 :دهد پاسخ می «؟به نظر شما یک زن در خانواده چه نقشی دارد»به این سوال که 

کار زن بچه به دنیا آوردن و بزرگ کردن بچه است. مرد باید بره بیرون کار کنه و زحمت 
 .خرج خونه رو دربیاره بکشه و

 گوید:ای نیز میساله 27مصاحبه شونده 

بیکار هم که میشیم یا  شورم، بعدشم دنبال خرید....آشپزی، لباس شستن، ظرف می
کار بیرون هم مال  هاست دیگه.کار خونه مال زن زنیم.خوابیم یا خونه فامیال سر میمی

 تونن.ها هم اگه سواد داشته باشن می مرده، زن

 . «بنایی و اینجور کارها»گوید: شود، میهای مرد سوال میدرباره نقش  افغانستانیوقتی از این زن 

راجع به مسولیت  و در پاسخ به سوال آورند نمیعالوه بر اینکه کارخانه را به حساب زنان مشارکت کننده 

 هایمسئولیتو  هانقش  ن،دادن آ با کم نشانکنند، شروع می «هیچی»های زنان در خانه جمله خود را با 

  که : شنویممیمردان و این بار از زنان از را اغلب  هاحرفاین  خوانند.می بی ارزشخود را 

کار خونه، کار زیادی نیست، اگه بخوای کار خونه رو سریع انجام بدی. من می تونم هم کار 
 .خونه رو انجام بدم هم کار بیرون رو

 فرزند است. 3ساله ای است که صاحب  29شونده این سخن مصاحبه 
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 گوید:ای نیز میساله 41خانم 

شوهرم( می تونه کارهای خونه رو انجام بده ولی من نمی تونم کار اون رو بکنم. کار ) ...اون
 مرد سخته، گاوداری و باغ و ...

های زنان در  یگر از نقش در اینجا برخی د عالوه بر کار خانه زنان نقش های جنسیتی دیگری نیز دارند.

هایی مانند: اطاعت از همسر و کسب رضایت شنویم. نقشهای مشارکت کنندگان در این پژوهش را میگفته

  ...او، تامین محیط آرام برای همسر، رسیدگی به درس و امور مدرسه فرزندان. خوش اخالقی، و

 گوید:می های زنفرزند است درباره نقش 4ساله متأهل که صاحب  27خانم 

شن. شوهرش خوب بشه. بمثالً حرف شوهرش رو گوش کنه. بهش برسه. بچه هاش خوب 
 .بیرون زیاد نره بگن اینجوریه، اونجوریه

 گوید:فرزند است نیز می 2ای که مادر ساله 23زن 

ره ب م. همین دیگه. اونم باید ما رو ببی اطالع شوهرش جایی نره مثالً. کاری که دوست نداره انجام ند 
 ها. خوش اخالق باشه.ها و تعطیلیبیرون، جمعه

ی انجام گرفته است در مورد این زنان جنسیتبه نظر می رسد که نوع جامعه پذیری که بر اساس نقش های 

به خوبی تحقق پیدا کرده است و جامعه پذیری به نحوی درونی شده است که زنان به هنجارهای اجتماعی 

 دهند. خاص جامعه خود پاسخ مثبت می

 گوید:ساله خانه داری نیز می 45خانم 

ها( همینجور الکی الکی بهانه بعضی زن)کار خانه هرجی باشه آدم انجام میده دخترکم. ولی 
 میگیره، بی حوصلگی می کنه، بی ذوقی و همین چیزا دیگه.

زور »ضمن آن که ای ساله 32های جنسیتی به حدی در باور زنان نفوذ کرده است که مصاحبه شونده کلیشه

 کند :های مردان و زنان را به این صورت تفکیک میداند، نقشهای مردانه میرا از نقش «گفتن

...کار زن اینه که تو خونه کار کنه. زایمان کنه. مرد باید بیرون کار کنه. حرف زور به زن 
 بزنه. 

می نان راه یافته است آشکارا دیده زدر باور زنان مشارکت کننده برخی از کلیشه های جنسیتی که به باور 

خواندن مردان است که نشان می دهد باور به نقش های  "نان آور "شود. یکی از این کلیشه های بسیار رایج

 افغانستانیهای اقتصادی و سرپرستی مردان تا چه حد برای زنان درونی شده است.دختران مجرد در خانواده

در تهران  افغانستانیساله مجردی که خود نیز معلم مدارس  23به نان آور بودن مردان باور دارند. خانم  نیز

 گوید:است، می
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نقش مرد اینه که کار کنه بیرون. تامین مخارج زندگی، حمایت مالی و اینا. اینا وظیفه مرد 
توی این موارد( )ولی مرد هم نقش داره  ه کهدرستکال تربیت بچه و اینام  و به حساب میاد؛

 خونواده باشه. «نان آور»زن مهمتره. مرد فقط این که زندگی رو تامین کنه و 

 گوید:ساله مجرد دیگری نیز می 21مشارکت کننده 

باشه. درسته که االن کم کم جا افتاده که زن هم می  «نان آور»... این از قدیم بوده که مرد 

د رو من هم می تونم داشته باشم، ما ندارن. همون استعداتونه کار کنه. مردا هیچی باالتر از 

باشه دیگه. چون زن نمی تونه  «نان آور»ه مرد هم می تونه. فقط این که جا افتاده که مرد ی

  ...نمی تونم برم چاه بکنم . من که نمی تونم برم بارکشی کنم.نهبککارای سنگین 

تنها همین  ،کامال زنانه مشغول به کار هستند و عمدتادر صورت اشتغال نیز در کارهای  افغانستانیزنان 

های جنسیتی خود در خانواده را در ها و مسئولیتها نقشکارها را برای زنان مناسب می شمارند. در واقع آن

یابند که همه این مشاغل در شاغلی چون معلمی، پرستاری در منازل خیاطی یا اشتغال خانگی باز میم

های اصلی زنان ند که به نقش ا گیرد. همچنین مشاغلی نیمه وقتتمزد زنانه جای میدسته کارهای کم دس

 کنند.خللی وارد نمی –همسری و مادری  –

 گوید:است، می« مناسب»ای درباره مشاغلی که برای زنان ساله 27زن 

خیلی خوبه ...مثالً بسته بندی کنند، پرستار، داروخونه دارو بفروشن، اینجوری دیگه براشون 
 که برن کار کنن.

طور داند، اینمی «مناسب»مشاغلی را که برای زنان  ،ستا ای که شغلش خیاطیساله 33 افغانستانیخانم 

 می شمارد:

وکیل. خوبه دیگه. نیست؟ می  آرایشگری، منشی گری، من االن خودم خیاطم. خیاطی،
 ستار زن خیلی خوبه.ها رو دفاع کنن. یا پرتونه از خودش دفاع کنه. یا حق زن

اما  این آگاهی آنان را از  ،های جنسیتی توسط جامعه باور دارند اگرچه برخی از زنان به برساختی بودن نقش

رهاند. این زنان که تعداد آنان در بین مصاحبه شوندگان اندک بود، های جنسیتی نمیبرعهده گرفتن نقش

 35سازند. خانم تن آن را برای خود پذیرفتنی تر میهای جنسیتی را به نوعی توجیه و برعهده گرفنقش

 گوید:داند، در عین حال میای که خود را بسیار آزاد میساله

مانند زنان دیگر( اجازه ندارم بیرون )...من هم میگم که کار کردن رو دوست دارم ولی منم  
ونه هم تمیزکاری  کار کنم و قبول هم کردم. جدا از اون بچه دارم، شوهرم میره سر کار و خ

یارم، نه،  بمی خواد. اجازه دارم برای کارای شخصیم برم بیرن، اما این که برم و خرجی 
اجازه ندارم چون کارگری و تو خونه کسی کار کردنه. شاید اگر کارمندی بود شوهرم اجازه 

 داد.می
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 نگرش به جنس-4-3-2-1-4
ق همین موقعیت در برابر آن  کنند و طبساختاریشان درک میهای ها واقعیت را از دیدگاه موقعیتانسان

شوند که خودشان را از چشم ای اجتماعی می( اما زنان به گونه500: 1374دهند. )ریتزر واکنش نشان می

ها اغلب به  شود، آننان مشارکت کننده درباره تصورشان از زن بودن سوال می بینند. وقتی از زمردها می

کنند که کنند و گرچه در بسیاری از موارد تالش میگوید اشاره مییا جامعه در مورد زنان میآنچه مردان و 

دانند یا مردان موضع بگیرند و آن را رد کنند اما در واقع آنچه از زن بودن خود می در برابر این عقاید جامعه

 تنها همین عقاید و باورها است.

پذیرش نقش های جنسیتی موثر  نس می تواند در نگرش مثبت یا منفی به جنس و رضایت از ج

مشارکت کننده در این تحقیق   افغانستانی ان زن ، همانگونه که در این مصاحبه ها دیده شد باشد.

آنان نیز   دارند.  نقش های جنسیتی رفتار انفعالی در برابر پذیرش ،ضمن نگرش منفی به جنس

ظیر ضعف و انفعال زنان، وابستگی، فرودست های جنسیتی راجع به زنان نهمچون اغلب زنان کلیشه 

 اند. بودن، بی اهمیت بودن، ناتوانی جسمی و فکری و... را پذیرفته 

 گوید:می افغانستانیساله  29زن 

راضی نیستم. مرد بهتره. مثالً اگه من مرد بودم شاید تو خرج خونه  (از زن بودن) من اصال 
 گم کاش مرد بودم. خاطر می کردم. چون االن نمی تونم به همینبیشتر کمک می

  گوید:ای نیز میساله 37خانم 

ها رو نداشتم. چون زن بودن خیلی ... اگه مرد بودم بهتر بود. اونوقت دیگه شرایط زن
 ها خیلی زیاده. ت کردن، کار خونه. مشکالت زنسخته. بچه تربی

 معتقد است که تفاوت بین زن و مرد در جامعه برساختی است. می گوید: دیگری که ساله 37خانم 

دوست دارم )مرد باشم(. مردا هر جا می تون برن، بشینن. ولی زن فقط باید تو خونه بشوره، 
 بودیم.گرفتیم، باسواد میرفتیم درس می خوندیم، زن میمیکار کنه، جارو کنه. مرد بودیم 

ها زور میگن. به نظر من تو ایران زن و مرد یکی هست. تو ایران االن تو وطن ما به زن
بیرون میرن با هم. تفریح می کنن. تو ایران  هرچند زن تو خونه کار می کنه ولی وطنشه.

 زن باشه باز خوبه.  ،نی باشهزن بودن فرقی نداره) با مرد بودن(.آدم ایرا

خاص باور ثر است. یعنی آنان به یک زنانگی به نظر می رسد که اعتقاد به زنانگی در نظر بعضی از زنان متک

زنانگی های مختلفی داشت. آنان این اعتقاد   ،ندارند بلکه در باور آنان بر حسب فرهنگ های مختلف می توان

 کسب کرده اند.نی اربا زنان ای ،را در مقایسه خود
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در یک مقایسه کلی مردان را برتر از زنان ارزیابی می کنند و به آزادی عمل و اقتدار  افغانستانیاگرچه زنان 

حاضر نیستند به لحاظ  ،در ایران افغانستانیاما با توجه به شرایط سخت کاری مردان  ،آنان غبطه می خورند 

ها در عین آنکه از تقسیم بندی نقش  به نظر می رسد آن ،رکاری در جایگاه آنان قرار گیرند. به عبارت دیگ

آرزو دارند که از اختیارعمل و  ،های ابزاری ) برای مردان( و نقش های عاطفی) برای زنان( دفاع می کنند.

دوست »آزادی بیشتری برخوردار باشند. برای مثال برخی از مصاحبه شوندگان در پاسخ به این سوال که 

  :گوید ای میساله 35دهند. خانم جواب منفی می «د؟داشتید مرد باشی

نه زیاد دوست نداشتم. شرایط مرد خیلی سخته. میره زیر آفتاب کار می کنه. ما که سوادی 
ا شغل ندارن. همه افغانستانیچیزی نداریم حداقل کار خوب بکنیم. ما حداقل تو خونه ایم. 

 کنه.  نگ بزنه و کارگریلفامیلمون همینجوریه. مثالً ک

 گوید:فرزند دارد می 9ای که ساله 41زن 

کار می کنه و بیشتر زحمت می کشه. زن تو خونه هست. بچه داری و خانه  ...مرد فرق داره.
 داری. هرچند سخته ولی کار مرد سخت تره.

حالی که ای نیز در ساله 45خانم اما زنان دیگری نیز هستند که پاسخ متفاوت تری  به این سوال می دهند.

 گوید:خورد، میبه موقعیت باالدستی مردان، غبطه می

)مرد باشی(. نداشتی؟ چقدر خوبه که پول دست آدم باشه.  آره. آره. تو هم دوست داشتی
 آدم بتونه. آدم زن باشه چقدر رنج می بره. نه؟ تنهایی، غریبی. کار دست آدم باشه.

نان پاسخگو نگرش مثبتی به زن بودن ندارند. چرا  می توان گفت که ز ،با توجه به مصاحبه های عمیق

تحت سلطه بودن و درگیر نقش  ،به انقیاد در آمدن  ،سرکوب شدن  ،که زن بودن را مترادف محدودیت

 آزادی و اختیار عمل بیشتری قائل هستند.  ،می دانند. حال آنکه برای مردان  ،های سنتی بودن 

 

 پذیرش تفاوت های زن و مرد-4-3-2-1-5
بیش از تفاوت در نیروی جسمی به تفاوت در   افغانستانیشود، زنان وقتی راجع به تفاوت زن و مرد سوال می 

های ظاهری و جسمی زن و مرد ها، مشاغل و رفتارها اشاره دارند هیچ یک از زنان به تفاوتمسئولیت

 گوید:فرزند دارد می 6که  افغانستانیساله  32خانم  ای نداشته است.اشاره

زن زنه، مرد هم مرد. وظیفه زن اینه که تو خونه بچه نگه داره. مرد صبح  فرق دارن دیگه.
 .اشبره سر کار، لقمه نونی دربیاره برای زن و بچه

 ساله ای نیز می گوید: 37خانم 
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فرق داره دیگه. مرد میره بیرون کار میکنه دیگه. کجا زنا و مردا مثل هم اند؟ من االن می 
 ا رو بکنم؟ زن می تونه مگه؟تونم کار مرد

 

 عدم آگاهی زنان-4-3-2-1-6
آگاهی زنان از حقوق قانونی خود و نیز از نقش های جدید منسوب به زنان می تواند در تغییر و تحول نقش 

مشارکت کننده در این تحقیق از مراجع آگاهی چندانی برخوردار  افغانستانیهای آنان موثر باشد. زنان 

ویژه ه این همین موضوع می تواند مقدمات تسلط و تبعیض علیه آنان را فراهم آورد. این امر بنیستند. و بنابر

در حالتی که زنان به طبقات پایین جامعه تعلق داشته باشند تاثیر بسیاری بر وضعیت و نقش های زنان 

 خواهد داشت.

کنند. این آگاهی خود معرفی می اکثر زنان مشارکت کننده در این تحقیق تلوزیون را به عنوان منبع و مرجع

شوند و در صورت خروج نیز ارتباطشان غالبا با همتاهای خود یعنی زنان زنان که به ندرت از خانه خارج می

مرجع اطالعاتی چندانی دراختیار ندارند. ارتباط محدود است و همچنین همه  ،اقوام و هم وطنان خود است

 و مانند یکدیگرند. افرادی که با هم در ارتباطند بی سواد

 ماند:پس دو منبع آگاهی برای زنان باقی می

های جنسیتی مقبول تواند تفکرات قالبی را ارائه داده و درونی کند. همچنین نقش تلوزیون که می -1

 در ایران را تبلیغ و القا کنند.

 ساله ای که تحصیالت ابتدایی دارد می گوید: 32خانم 

بینه زنا رو اینقد احترام بهشون میذارن. زنا میرن بیرون کار می کنن ...آدم تو تلوزیون می 
نه؟ ....  اگه بره بیرون کار خونه میمونه. و اینا. برای ما اینجور نمیشه. آدم نمیشه بره بیرون.

آدم می بینه اونا) زنان در تلوزیون( بیرون میره کار میکنه. بعد میاد تو خونه کار میکنه. 
 ن خیلی زرنگ ترن من فک میکنم.ارگم سخته. زنای ایولی. من می سخته

 کنند. مردان خانواده که خارج از خانه کار می -2

ی زنان و حقوق آنان تاثیر  هاغییر دیدگاه زنان نسبت به نقش در توضیح آن باید گفت، تلوزیون با آنکه در ت

وان مرجع آموزشی به آن نگاه شود، زنان اغلب به عنداشته است، اما چون مربوط به یک فرهنگ بیگانه می

های زنان ایرانی و ایده ال دیدن نقش و موقعیت آنان کنند و از آن برای مقایسه و تشکیل تصویر از نقشمی

 گیرند. در این حالت مردان که وسیله ارتباطی زنان با خارج از خانه و به نوعی اجتماع هستند،بهره می

د و یا بی سواد ااین مردان غالبا کم سو روند.ارتباط به شمار میری این مراجع قابل اعتمادتری در برقرا

توانند از این موقعیت خود برای بیشتر کردن ها حتی میرا رواج دهند. آن ی جنسیتیهاتوانند کلیشهمی

 تسلط خویش استفاده نمایند.  
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 گوید:ای میساله 55مصاحبه شونده 

یک همسایه ببینم سالم  نشستم و اصال بیرون نمیرم....از هیچی اطالع ندارم چون تو خونه 
گفت مثالً چه جور علیک کنم، اونم بود، بود. نبود که هیچی. شوهرم زنده بود می اومد می

یشم. چرا دروغ دید اون. من تلوزیون هم متوجه نمشدن مردم و اینا. یا مثالً تلوزیون می
 گفت.گم؟ شوهرم میب

 

 نقش های جدید و اولویت دادن به نقش های سنتیش منفی به نگر -4-3-2-1-7
زنان مشارکت کننده در این تحقیق نسبت به نقش های جنسیتی نگرش منفی دارند. آنان معموال در تعارض 

 ،افغانستانیبرای نقش های سنتی زنان اولویت قائل هستند. این زنان  ،نقش های جدید و نقش های سنتی

دانند و معتقدند زن تا مجبور نباشد نباید به اشتغال تن بدهد. نمی «خوب» کار خارج از خانه را برای زنان

 گوید:که می افغانستانیساله  58مانند این خانم 

ها کار خونه می کنن. اونهایی که بچه کم دارن می تونن بیرون کار کنن چون تو خونه ...زن
ر خونه رو خوب می دونن. کار بیرون دوست ندارن و کا افغانستانیهای کار کم هست... زن

فامیل ما سرطان ... مردا هم میگن چه معنی داره زن بیرون کار کنه؟ زن باید خونه بمونه
داد هم کارای مرد، خیلی همسر متوفی( هم کارای خودش رو انجام می) داشت مرد، این زن

 بینید.مادر بودن و زن بودن، اینی هست که شما می... سخت بود

در خانواده  پسر که مرد یا فرزند  شودمیسرپرستی زن در خانواده وقتی پذیرفته شود ده میگونه که دیهمان

های های خارج از خانه را نیز به عهده بگیرد و از نقشتواند نقش. در این صورت زن میحضور نداشته باشد 

قابل قبول حضور داشته باشد در صورتی که فرزند پسر با سن مدیریتی و سرپرستی نیز برخوردار باشد. البته 

همچنین . شودمیی است و همین فرزند پسر سرپرست محسوب فسرپرستی و رهبری خانواده توسط زن منت

( قابل پذیرش نثل عمو یا پدربزرگ فرزندامدر صورت سرپرستی زن نیز این سرپرستی زیر سایه یک مرد )

 است.

 گوید:داند، مینمی «خوب»ان ساله دیگری که کار خارج از خانه را برای زن 65زن 

کشیم دیگه. زن باید تو خونه مواظب دخترها و کنیم و زحمت می... ما تو خونه کار می
پول درمیارن دیگه. کار بیرون  کنه غذا بپزه. مردا کار می کنن،بپسرها باشه و کار خونه 

 برای زن خوب نیست.

های جنسیتی در اندن مردان، درونی شدن کلیشهخو «نان آور»فرزند دارد نیز با  4ای که ساله 37زن 

 گوید:نمایاند. او میپاسخگویان را می
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بیرون کار نکنه بهتره. مردا نان آور  اشن،وظیفه مرداهاست. زن اگه مجبور نب کار بیرون

مثالً لباس رو تمیز ... ه کارایی هست که به مردا مربوط نیست دیگهی خونه هستن دیگه.

 .ه رو تمیز می کنن، بچه خوب و غذای خوبزنا خون نمی شوره.

های غیر  نقش های سنتی است و در صورتی که زنان با نقش  ، اولویت زنان مشارکت کننده در هر حالت

ها را برای زنان دیگر  یا عماًل این گونه نقش ،سنتی مانند مشارکت در کارهای خارج از خانه، موافق باشند 

های جنسیتی سنتی مانند خانه داری و بچه داری اولویت را در هر حالت به نقشپسندند نه برای خود، یا می

 دهند.و نقش همسری می

 گوید:فرزند دارد می 6ساله که  32زن خانه دار 

زن اگه بچه نداشته باشه یا مثل من زیاد نداشته باشه، کم داشته باشه می تونه به شوهرش 
تونه بره سر کار. من نمی تونم برم سر کار...  اگه بچه کوچیک داشته باشه نمی کمک کنه.

 .بچه کوچیک دارم دو سه تا

شود و این امر، فرایند گویند موجب بروز تضاد نقش میمی پارسونزهای جنسیتی آن چنان که تداخل نقش

در  بحرانها و ها در شرایط تداخل نقشزند. تضاد نقشهم میواده و به تبع آن در جامعه را برتعادل در خان

های اجتماعی مادری، شود. برای مثال یک زن چنانچه نتواند میان نقشهای منسوب حاصل میایفای نقش 

ها ایجاد کند با بحران ایفای نقش و به دنبال همسری و کارمندی تعادل برقرار کرده و رابطه مناسبی میان آن

شود. یگاه اجتماعی هر یک از دو جنس میاین امر موجب به هم خوردن جا .شودها مواجه میآن تضاد نقش

 (.1386)قیومی 

رهبری اقتصادی، تصمیم  ،غیر سنتی مانند سرپرستی فرزندان هایدر این بررسی در صورتی که زنان نقش

را بر عهده ... گیری در امور خانه و خارج از آن، مسئولیت خانه، خوراک و پوشاک برای اعضای خانواده و

های ها به مسئولیتکند، افزایش این مسئولیتهنوز هم کارخانه به دوش او سنگینی می بگیرد به دلیل اینکه

های جدید را رها  پیشین وی، نارضایتی زن را به دنبال دارد. در چنین مواقعی زن بسیار مایل است نقش

از گردد.  کرده و به نقش سنتی خود که با آن مانوس تر است و در بین زنان دیگر نیز بسیار دیده است ب

 درواقع در چنین حالتی دو انتخاب برای یک زن وجود دارد.

نخست آنکه هر دو نقش سنتی و غیر سنتی را با هم بر عهده بگیرد و همچون اغلب زنان شاغل در دو شیفت 

 گوید:ای که میساله 32کار کند. مانند مصاحبه شونده 

م خودم احرف خودته. خرید و اینکنم. اونم )شوهرم( هم میگه حرف همه کارا رو خودم می
همه  کار خونه هم بگن. کار بیرون هم. هم مردم هم زن. کال کارا به سر خودمه. میرم.

گیرم. گیرم، اثاث میارم. ماشین میاالن من خونه گرفتم. من خونه می مشکالت سر منه.
نداره. همه  شوهرم خبر کنم میارم و میذارم.گیرم. پول جور میپول قرض از این و اون می

مشکالت  فامیل میدونن. من االن سنی ندارم ببین صورتم خراب شده. از بس کارم زیاده.
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کنم. من های دیگه فرق میشن. االن من خیلی با زنبها همه به سر خودمه. مریض بچه
گید ببینید می تر بود. حاالمن شوهر کردم اون از من بزرگ کنم.توی خونه خیلی کار می

داداشمه. سرحال و خوشتیپ. همه کارا رو داده به من. فقط همین که کار می کنه، پول بده 
 .جایی برم، نرم، چیزی بخرم یا نخرم، کاری نداره دستم، به همون راضیه.

گیرند و وظایفی عالوه بر کارخانه، کارخارج از خانه را نیز به عهده می نکته جالب توجه دیگر آن که زنانی که

در واقع تفکر مردساالر  کنند.کشند خود را مرد خطاب میآید به دوش میاغلب مردانه به حساب میرا که 

ها به حدی به عنوان مسئولیت مردانه شناخته شده است که این گونه مسئولیت ای نهادینه شده وبه گونه

های همین تفکر در گفته .«هم زن خودم هم مردم،: »گوید هایی را به عهده دارد میمسئولیت زنی که چنین

 گوید:شود. او میفرزند است، نیز دیده می 6ای که صاحب ساله 55خانم 

حساب میشه. زن هم کار می کنه. خدا همه رو غیرت داده کار کنه و  «مرد»زن هم االن 
کنه؟ زن سودجو بباشه. زن حجاب خودش رو رعایت کنه دیگه مردم چی می تونه  «مرد»

 باشه، اون )مرد( نداشته باشه، این )زن( خرج می کنه. خوبه دیگه. ()دنبال کسب و کار

 «داد؟اگر شاغل بودید کارهای خونه رو کی انجام می»ساله دیگری در پاسخ به این سوال که  37 خانم

 دهد:پاسخ می

 کنه.کمک می هادادم دیگه. مجبورم البته شوهرم تو خونه جمعهخوب خودم انجام می

اگر زن شاغل باشد کار خانه »شود ای نیز در پاسخ به سوالی مشابه همین سوال، وقتی سوال میساله 37زن 

 گوید:می «شود؟چطور تقسیم می

.... اونوقت اگه دختر بزرگ تو خونه داشت اون کارها رو انجام میده و گرنه زن مجبوره بیرون  
مرد باید بره بیرون، پول دربیاره برای نره و کارهاش رو انجام بده. زن مجبور نیست ولی 

کنم، وقتی شرایط اقتصادمون خوب نباشه ولی اگه ببینم اش. مثالً من اگه بتونم کار میخانواده
رسم. خرید ها میخودش می تونه خرج خونه رو دربیاره دیگه من خونه میشینم، به درس بچه

 میرم.

 چنین است: ساله معلمی نیز به این سوال 23پاسخ خانم مجرد 

زن و )شه دو نفر با )مدرن(شاید اگه به روز .ها انجام بدهتونه برنامه ریزی کنه شبمی 
کی گفته بری بیرون کار کنی؟ کار »  ه جوریه که میگهیولی مرد ... شوهر( با هم انجام بدن

. حتی همون کمک «بیرون مال منه. من نمی تونم کار خونه انجام بدم. انجام هم نمیدم.

 ها نمی کنن. رو هم خیلی کردن

 گوید:ای نیز در پاسخ به همین سوال میساله 38مشارکت کننده 
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ها برن بیرون هم کار کنن، کارمند هم باشن، باز کار خونه رو هم باید خودشون انجام ....زن
مرد نمی تونه. زن میدونه چیکار کنه، چیکار نکنه.  بدن چون کاری رو که زن انجام میده،

شوره، بشینه. به ظرف ی هر کاری که جلوی چشمش بود انجام میده، میره میشینه. ولی مرد
 ...ولی اون کاری که من می تونم، شوهرم نمی تونه. باید بهش بگی چیکار کن

 و رفتارها را رها کند. ها و سایر مسئولیت هانتخاب بعدی آن است که نقش سنتی خود را حفظ کرد

 گوید:فرزند دارد میای که چهار ساله 29خانم 

اونجا  کنم.منم چون بچه کوچیک دارم کار نمی زن هم باید مثل مرد کار کنه دیگه.
ولی من اینجا اگه بچه کوچیک  ها بیرون کار نمی کنن زیاد. فقط تو خونه.)افغانستان( زن

ها هم دوست دارن کار کنن دیگه ولی وقتی امکانش زن کردم.رفتم کار مینداشتم می
اگه اون  دارم که نمیشه. ه کوچولوگم دوست دارم کار کنم ولی ی شه! االن خودم مینبا

 نباشه که االن خیلی الزم دارم کار کنم.

اش، هنگامی که به کار  های مادریدرباره دغدغه ای که به پرستاری در منازل مشغول استساله 31خانم 

 گوید:خارج از منزل اشتغال دارد، می

ن خوب بود، دوست داشتم تو خونه پیش بچه هام باشم. من االن وقتی اگه وضع مالی مو
 میرم کار کنم به بچه هام میگم در رو برای هیچ کس باز نکنید.

به هیچ وجه مفروض  ،های جدیدی برعهده بگیردانتخاب سوم که در آن زن نقش سنتی را رها کند و نقش

 نیست.

د. در واقع زنان  نکناز خانه را کمکی برای مرد محسوب میکار زن خارج  ،مشارکت کنندگان در این پژوهش

هرگونه  و اغلب با این زن موافقند که کار خانه، متعلق به زن و کار خارج از خانه در اختیار مرد است؛

ساله  29شود. این زن کمک به وی محسوب می ،مشارکت زن و مرد در حیطه مسولیت های دیگری 

 گوید:می

اگه زن شوهرش رو خیلی دوست داشته باشه و بخواد بهش کمک کنه خیلی خوبه. می 
 تونن هم تو کار خونه با هم کمک کنن هم تو کار بیرون با هم کمک کنن.

 

 تقدیرگرایی -4-3-2-1-8
را می سازد و آنها   افغانستانینظام توجیهی زنان  ،اعتقاد به نقش های مردانگی و توسل به تقدیرگرایی

زنان  ،را در موضع پذیرش و رضایت قرار می دهد. این در حالی است که در بخش مدرن شهر تهران 

ا به چالش می کشند. ایزوله دائما با خود وظایف خود درگیرند و همواره انجام وظایف سنتی خود ر
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امکان  ،خود و عدم ارتباط وسیع با بخش مدرن جامعه در میان همطرازان  افغانستانینان بودن ز

مقایسه آنها با سایر زنان را فراهم نمی آورد و از این رو به نظر می رسد که آنها حسرت یا حسادت 

تابع عینیت و  ،چندانی ندارند. ذهنیت این زنان که تعداد آنان در میان مصاحبه شوندگان بسیار است

 .تطابق عین و ذهن است که زندگی را برای آنها قابل تحمل می سازدواقعیت زندگی آنهاست. همین 

 گوید: شود، میای که این تقدیرگرایی در باور او دیده میساله 37مصاحبه شونده 

 طور آفریده. زن باید زیر سایه شوهرش باشه.نه، مرد هم مرده دیگه. خدا اینز خوب زن

 ساله ای می گوید: 32مصاحبه شونده 

ها افغانستانیشه. خدایی نکرده بگیرن ها مریض بم. مثالً بچهمبیاد خود هر مشکلی پیش  
کرد بهتر بود. ولی خدا قسمت اگه )شوهرم( کمک می... ش نمیدونهارو رد مرز کنن اصال باب

 .نکرده. شکر دارم

 گوید:میمناسب می شمارد،  «ریاست»را برای فرزند دارد ضمن آن که مرد  5که  ایساله 37زن 

روحیه لطیفی داره، نمی تونه. مرد مرده زن  ه چیزی آفریدن.... هر کی رو بالخره برای ی

زن  مرد رو اصال خدا آفریده که سرپرستی کنه. مرد باید رئیس باشه. دیگه. مرد برای بیرونه.

 هم معاون خونه است، توسرپرستی توان داره ولی مرد وظیفه داره بالخره...

 

 ترس از خشونت در زنان -4-3-2-1-9
زنان را به بر عهده گرفتن نقش های جنسیتی شان وا می دارد. امتناع زنان از نقش  ،ترس از خشونت مردان

های جنسیتی ممکن است به بی توجهی و خشونت مردان علیه زنان بیانجامد و همین احتمال در ذهنیت 

ت در صورت عدم ساله ای که ترس از خشون 35نم زنان مشارکت کننده در این تحقیق دیده می شود. خا

گوید کوتاهی زنان خانواده در انجام کارهای خانه موجب می در او دیده می شود ،انجام وظایف محوله

 شود.اختالف و درگیری در خانواده می

... هیچی نمیشه. دعوا میشه. بداخالق میشه. بعضی مواقع میاد کارم رو انجام نداده باشم 
 ؟کردید؟ خواب بودید کنه. میگه چیکار می دا میسر و ص

 گوید:سال دارد و متأهل است در این باره می 27خانم دیگری که 

ه دیوار دعوا میشه دیگه. ی  کار خانه(. دیگه کسی دست نمیزنه.) ...هیچی همینجور میمونه
رو ببین. هم  هاکثیف باشه میگه ببین دیوار چقد کثیفه یا مثالً شیشه رو. یا سر و وضع بچه

 آدم رو بزنه.  اگه خیلی عصبانی بشه  کارا می مونه اگه انجام ندم، هم دعوا می کنه.
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 گوید:سال است که در ایران ساکن شده است، در این باره می 12ساله دیگری که  38مشارکت کننده 

برای .. )شوهرم( اخالقش بد میشه. من عقب بمونم، خسته باشم، یا برم مدرسه جلسه 
ها رو، اینور و انور برم، دلش می سوزه کمک می کنه. اگه ها، خرید برم، دکتر ببرم بچهبچه

بخورم و بخوابم و کار نکنم اخالقش بد میشه. اگه دست خودم نباشه، کارم بمونه دلش برام 
اما اگه تنبلی کنم و برم اینور و انور، اعصابش خرد میشه. عصبانی میشه دیگه.  می سوزه.

 آدم میگه کارم رو بکنم تا اینجوری نشه.  اخالق میشه.بد 

 

 سطح خانوادگی؛ جنسیت در خانواده  -4-3-2-2
شود. برای مثال یک مرد های زن و مرد بیشتر در گرو کارکردهای اجتماعی آنان در خانواده تعریف مینقش

( . 46: 1387کند. )هولمز ایفا مینان آور خانواده است و زن نیز به عنوان همسر و مادر برای فرزندان نقش 

های زنان و مردان منجر های جنسی زن و مرد و توان باروری و زاییدن در زنان به تفاوت در نقش تفاوت

تری ولیت مادر بودن را باید عامل تعیین کننده عمده در تقسیم کار جنسیتی گستردهئشود. همین مسمی

ری، مادری و به حریم خصوصی خانه و خانواده و در نتیجه به  دانست که زنان را عموما به کارکردهای همس

های مردان تفاوت دارند. در این سازد که با تجربههای مادام العمری مرتبط مییک رشته رویدادها و تجربه

ها و مصالح متفاوتی کسب آورند، ارزشمحیط اجتماعی، زنان تفسیرهای متمایزی از دست آوردها به عمل می

 (.473: 1374ریتزر . )دهنددر برقراری روابط باز مهارت بیشتری از خود نشان می کنند،می

های جنسیتی است. از همان کودکی جنسیت فرد در خانواده یکی از نهادهای آموزشی و ترویجی نقش

ی شود. در بزرگسالهای جنسیتی و رفتارهای مورد انتظار به او آموزش داده میگیرد و نقشخانواده شکل می

گوید چه رفتارهایی مطابق با جنس او است. در این قسمت که با عنوان نیز، این خانواده است که به او می

های جنسیتی توسط جنسیت و خانواده مشخص شده است، نقش خانواده در تشکیل و تداوم یا تغییر نقش

 گردد.خانواده، از نظر مصاحبه شوندگان بررسی می

 

 خویشاوندان و اجتماع محلی ،برچسب زنی در سطح خانواده  -4-3-2-2-1
برچسب زدن به آنان است. در داده های به دست آمده در  ،یکی از استراتژی های متداول برای تسلط بر افراد

این تحقیق نیز دیده می شود که همین استراتژی برای وادار ساختن زنان به پذیرش نقش های جنسیتی و 

 ته مردان و جامعه استفاده می شود.نیز اراده و خواس

 در افغانستان زندگی کرده است می گوید:  ،ساله ای که مدتی بدون همسرش و به همراه خانواده او 25خانم 

خانواده شوهرم( میگفتن نه. میگفتن حاال مردم میگن این )خواستم برم خونه پدرم می
 اش میره.شوهرش نیست همه
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شود برچسب زدن یا ترساندن از آن ابزاری است ل از مصاحبه شونده دیده میگونه که در این نقل قوهمان

برد. زن به کار میر که  خانواده مرد یا خود او و خویشاوندان و یا به طور کلی جامعه برای کنترل و تسلط ب

به  شود در صورت رفتن به خانه پدری و به طور کلی خروج از خانه با خطر برچسب خوردنبه زن گفته می

خواهد بود. بدین ترتیب زن در اثر ترس از برچسب خوردن با عناوین گوناگون، به نوعی  «زن بد»عنوان 

های دیگری از ترس زنان از برچسب شود. نمونهکنترل از درون در جهت اهداف مردساالرانه مجهز می

سالگی ازدواج کرده  13 ای که درساله 27توان یافت. خانم های مصاحبه شوندگان میخوردن را در گفته

 گوید:است می

 ها سخت تره. زن هزار تا عیب داره. بره بیرون میگن دختر فالنی اینجور....فک کنم زندگی زن

 گوید:ساله کابلی نیز می 29مصاحبه شونده 

فوری میگن زن فالنی کار می  ،ه زن بره سر کاریافغانستان( اصال فرهنگش نیست. تا )اونجا 
 .کنه. حاال چیکار می کنه نمیدونیم

تواند ترس از برچسب خوردن را تشدید زندگی در فرهنگ بیگانه و خارجی محسوب شدن در آن نیز می

 گوید:ای میساله افغانستانی 55نماید. زن 

ولی عروسم بیرون میرن. خونه فامیل و اینا ولی سر کار نمیرن. منم دوست ندارم  ،... من نه
 می شینیم تو خونه، ،خودم، دخترم یا عروسم بره بیرون کار کنه. چون ما اینجا غریبیم

رف لی بیرون نه. آدم غریب باشه بهش حهرکاری که خدا بخواد توی خونه انجام میدیم و
 ...میزنن بره بیرون کار کنه

 

 تفکیک نقش های مدیریتی و حمایتی در خانواده -4-3-2-2-2
های سنتی مفروض است جمع گرایی و فداکاری برای اعضای هایی که برای فرد در فرهنگاز دیگر نقش 

اند و بدین زنان این نقش سنتی را برای خود محفوظ داشته ،گروه است. در گذر از جامعه سنتی به مدرن

ها و رفتارهای مورد انتظار زنان  نیز جزو نقش (خانواده)برای همسر و فرزندان  امروزه فداکاری ترتیب

 گوید:ای میساله 29شود. خانم محسوب می

شه بخره. باورت میشه؟ میخوام بام رو بفروشم اگه کسی پیدا من االن دنبال اینم که کلیه
یکی گوشی داره پسرم میخواد. یا تر بتونه زندگی کنه. مثالً ام راحتام رو بدم که بچهکلیه

کسای دیگه شاید فرق ... کردیممیگه ای کاش ما کرایه خونه نداشتیم یا کاش ما کار نمی
 .کنمکنه ولی من میرم برای شوهرم کار می

 گوید:سال دارد و همسرش معتاد است می 31خانم دیگری که 
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خرابه، خراب می مونه. به خاطر  خواستم طالق بگیرم نذاشتن. گفتن از اول پرونده تو من می
ها زندگی کن. منم االن فقط به خاطر بچه هام راضی هستم. قسمت ما هم اینه دیگه.  بچه

 ولی خدا هیچ وقت نذاشته بچه هام گرسنه بمونن.

. دتامین می کن هایی است که آرامش و امنیت را برای اعضای خانوادههای حمایتی، نقش منظور از نقش

های های حمایتی عاطفی و نقشباشند: نقشبا توجه به جنسیت قابل تفکیک می ی نیزهای حمایتنقش

های نوع های سنتی نقش نخستین به زن و نقشکه در خانواده ناگفته پیداستحمایتی اقتصادی و امنیتی. 

 یابد.دوم به مردان اختصاص می

زن »مسرش را دارد، عقیده دارد ساله خانه داری که معتقد است که زن وظیفه حمایت عاطفی ه 35زن 

 گوید:می . او«باید هوای شوهرش رو از نظر محبتی و اینا داشته باشه

هر چی هم که شده باشه  مثالً من خودم هیچ وقت نمیذارم ناراحت از خونه بره بیرون.
کنم که همیشه میگم آدمیزاده رفتنش با خودشه برگشتنش با خدا. هر کاری می نمیذارم.

 ره بیرون، حتی خودم ناراحت باشم.خوشحال ب

 گوید:می ،ساله دیگری نیز معتقد است نقش زن تامین نیازهای عاطفی اعضای خانواده است 50 خانم

ش اه وقت هست بچه دردی داره بابنذاره شوهرش یا بچه هاش ناراحت بشه. ی... آدم باید 
ونه تو خونه مشکل هست، میاره، دیگه نمید  نمیدونه. این چیزا دست زنه. بابا فقط پولم

یاد بره خودش رو بکشه. روانی بشه. آدم می ترسه بچه فشار ب ها.نیست. ناراحت نباشن بچه
 بابا مگه می فهمه؟

ن که بعضی از زنان آ هایینقش گیرد.هایی که به مردان خانواده تعلق میمدیریت و رهبری خانواده جزو نقش

های سنتی خوانند. عده بسیار کمی از مردان در خانوادهمی «سرپرستی»و  «سلطنت» ،« ریاست» را با عناوین

کنند و اغلب زنان مصاحبه شونده در این تحقیق نیز از های خانوادگی با زنان خود مشورت میبرای اخذ تصمیم

شود سپردن این نقش به مردان شکایتی ندارند. وقتی در رابطه با تصمیم گیری و مدیریت در خانواده سوال می

 گوید:می یساله متأهل 35خانم 

من فقط  همه چی بابا میگه. هرجی خونه بیاره. بیرون. ها. همه چی رو اون میگه.بابای بچه 
 . ه کم چیز بخرم. من کاری ندارم دیگه. همه چیز بابابرم نون بگیرم یا ی

 ،«دهد؟چه کسی انجام میتصمیم گیری در خانواده شما را »ای نیز در پاسخ به این سوال که ساله 58خانم 

 گوید:می

چون ما قدرت نداریم. درس نخوندیم. شوهرم نذاشت . آقایون دیگه. مرد همه کاره است
 . ..خودمم دو هفته رفتم سوادآموزی دیگه نذاشت ها درس بخونن.بچه
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 گوید:ساله مجردی نیز می 24و خانم 

نظر نهایی رو میگه. تصمیم نهایی با  کنیم بعد پدرم اگه موافق بود همه با هم مشورت می
 .بابامه

ند این موضوع را به ا نهادینه شده و کمتر مایل افغانستانیبه نظر می رسد فرمانبرداری از مردان برای زنان 

طوری که آنان به راحتی به اطاعت مردان تن می دهند. شاید یکی از موثرترین عوامل در  ،چالش بکشانند 

عدم حس مسئولیت پذیری و انس  ،سایر عوامل می تواند به صورت پنهانی عمل کند این زمینه که در کنار 

 گرفتن زنان با تنبلی باشد.

 می گوید: "چرا زنان در تصمیم گیری دخالت ندارند؟"ساله ای در پاسخ به این سوال که  37خانم 

ه خونه ... آدم برا چی خودش رو قاطی کنه؟ همین جور خوبه. نه؟ فقط یه غذا می پزی. ی
جارو کنی. آدم اونجوری فکر و خیال می کنه. همه اش باید ببینه چیکار کنه خوبه. من 

 .خوشم نمیاد اونجوری

شود در حالی که مسولیت و رهبری های مدیریتی در سطح خرد به زن داده میها نیز نقشدر بعضی خانواده

 گوید: می افغانستانیساله  41. زن ماند در امور مهم و اساسی خانواده هم چنان در اختیار مرد می

شوهرم( تصمیم می گیره ولی اختیار ) اگه بخواهیم مثالً چیزی بخریم یا جایی بریم اون
 ها با منه. هر کس وظیفه خودشو میدونه.بچه

 گوید: های مدیریتی در خانه مینیز درباره نقش  ساله خانه داری 37خانم 

ها مثاًل اجازه بچه خرجی خونه و جایی رفتن رو شوهرم میگه.....اول شوهرم بعد خودم. مثالً 
کنم و خرج تو خونه با منه، بیرون از خونه با شوهرم. شوهرم فقط پول میاره من خرید می

 ها دست منه همیشه.بچه

 

 خشونت در خانواده -4-3-2-2-3
های داغ و شناخته شده در جهان است و مبارزات پیگیر زنان برای رفع خشونت علیه زنان یکی از بحث

تبعیض و خشونت علیه زنان، هنوز نتوانسته است زنان را از بی عدالتی و خشونت برهاند و خشونت به صورت 

 شود. آشکار و پنهان کماکان بر زنان در نقاط مختلف دنیا اعمال می

تر تر و پیچیدههای پنهانکن است به صورت بی رحمی جسمانی آشکار تجلی نیابد و به صورتخشونت مم

های بیدادگرانه مادر بودن، تک همسری، پاکدامنی، صورت مرسوم آرمان  استثمار و اعمال نظارت بر زنان،

ز مردان تحقق التذاذ جنسی و عدم پرداخت حقوق به خدمات خانه داری و نیز کار زنان با دستمزد کمتر ا
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فمنیسم های رادیکال قرار دارد.  مبارزات یابد. خشونت به صورت بی رحمی آشکار جسمانی، نیز در کانون

 (. 489: 1374)ریتزر 

 (و شرایط بدتر)خشونت به عنوان بخشی از فرهنگ و در مقایسه با سایر زنان براسا یافته های این پژوهش 

 گوید:می افغانستانیساله  27انم شود. خیابد و پذیرفته میمشروعیت می

)شوهرم( زور میگه. حرف خودش رو میزنه. حرف بزنم میگه برو بابا، زن چیه که بخواد 
نمیزنه فقط با  ولی شوهر من (زنهاشون رو) ها میزننبعضی دست بزن نداره. حرف بزنه.

 .زبونش

تحت خشونت شدیدتری هستند، پذیرای با مقایسه خودش با زنان دیگر جامعه و اقوامشان که  افغانستانیزن 

 گوید: شوند این مصاحبه شونده در جای دیگر سخنانش میدرجات مختلف خشونت می

اذیت( می کنه ولی ) هستن تو فامیلمون از این هم بدترن. این القل با زبونش آدم رو چیز 
نمیاد من فقط همین که شوهرم با آدم، بد برخورد می کنه خوشم  القل دست بزن نداره.

 دیگه. 

راه دیگر پذیرش خشونت از سوی زنان، نا آگاهی از آن است. به عبارتی این که زن نداند که رفتار خاص مرد 

تر تر عمل کنند. مهمشود که مردان در اعمال خشونت علیه زنان آزادانهبا او خشونت علیه اوست، موجب می

 شود.یا تعقیب قانونی نیز پاسخ داده نمی یا عاطفی و اجتماعی این که این رفتار خشونت آمیز مردان با تنبیه

 گوید:ای میساله 65خانم 

گفت اجازه میدی زن بگیرم؟  ش هست. خیلی خوب بود. به من می...خودش که نیست، خدا
م پیشت باشم. اگه میدونستم، گفتم آره، به شرطی که بذاری منگرفت. میاز من اجازه می

طالق( نمی خوام. من دلم می خواد باهاش ... )دادمره، اجازه نمیگیره منو جا میذاره میزن ب
 روبرو شم، ببینم با من می سازه یا نمی سازه. اگه می سازه، بمونم با هم زندگی کنیم.

از همچنین اشکال مختلف خشونت؛ فیزیکی، عاطفی و زبانی، جنسی و عدم تامین نیازها و محروم کردن 

ای درباره رابطه ساله 38شود. مشارکت کننده علیه زنان اعمال می افغانستانی هایدر خانواده ،حقوق قانونی

 گوید:اش با همسرش میجنسی

دونم  نمی اش نشه و اینا زور میگن.یاد، حوصلهثالً آدم خوابش ب....مردا زور میگن دیگه. م
   (.گریه مصاحبه شونده. )مردا همه شون اونجورن یا شوهر من فقط

شود بلکه در این فرهنگ تمامی تنها از سوی شوهر بر زن اعمال نمی افغانستانیاده های خشونت درخانو

اعمال زور و خشونت بر زن  واقعدانند. یکی از ممردان برخورد خشونت آمیز با زن را مشروع و مجاز می

 گوید:ارد میفرزند د 4ساله که  27دهد. خانم هنگامی است که وی تن به ازدواج زودهنگام یا اجباری نمی
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دید. همینجوری اگه پدر و مادر راضی خواست ازدواج کنه اصال دوماد رو نمی...دختر می
بودن می دادنش. مثالً عموم که منو شوهر داد من اونقد گریه کردم. عموم اومد دو تا لگد 

 من اصال ندیده بودمش. «کوره؟ شله؟ چیه که تو قبول نداری؟: »زد گفت

 ساله بوده است. 13اسخگو در هنگام ازدواج جالب توجه آن که پ

از دیگر اشکال خشونت علیه زنان عدم تامین نیازهای اوست. این خشونت هنگامی که همراه با توهین و 

 گوید:ای میساله 27خانم  گردد.استهزا باشد شدیدتر می

ه بار روز زن میشه میگه یرا خودم. سالی ب...کادو و اینا بخره دوست دارم. حاال برای بچه یا 
 م هست دیگه. اخرم، اونم نمیخره. این چیزه لنگه جوراب مییبرات 

 گوید:ای نیز میساله 45مشارکت کننده 

انستان توی افغ... مردا زور میگن. همین زور گفتنش. از همین که پول نمیدن به زنشون
آخر که  عادت دارن زن هاشون رو میزنن. میزنه، پول نمیده. خونه خواهر و مادر نمیذاره.

 مجبور شد و این اتفاقا افتاد، زنش رو طالق میدن.

 افغانستانیها، توهین و ارعاب نیز از دیگر اشکال خشونت علیه زنان محروم کردن از حقوق و سلب آزادی

 گوید:می یافغانستانساله  27است. خانم 

من یه دفعه با مادرشوهرم دعوا کردم، االن کال منو از خونه مادرم منع کرد. اصال نذاشته برم  
اونا می اومدن  گفت دیگه. میگه اختیارت دست منه نمیذارم بری.خونه پدر و مادرم. زور می

ت برم. نه؟ عروسی خواهرمم نذاش. کرد. حاال اونا پیرنه سالمم نمییرفت باال. شوهرم می
گیرم. همیشه همین رو میگه. به خاطر همین ه کم حرف بزنم میگه میرم زن مییاالن من 
هیچی نگفتم.  کنه، هیچی نمیگم. خونه پدر و مادرم هم منع کرد، به خاطر همینبهر کاری 

ه خونه باشن. خرجی یکنه دوتا زن توی  گیره باید بسوزی و بمونی دیگه. مجبور میبزن هم 
 نده فک نکنم بتونم کاری بکنم.و اینا هم 

 

 تقسیم کار جنسیتی در خانه -4-3-2-2-4
با وجود تغییرات فراوان در زمینه تقسیم کار جنسیتی در خانواده و مشارکت روزافزون مردان، کار خانه هنوز 

آید. مشارکت مرد در ها جزو وظایف زن به حساب میتوان گفت تمامی آنمی حتیها و هم در اغلب فرهنگ

ساله ای  37مشارکت کننده  ر باشد.تواند بسیار بیشتر از برخی دیگها میامور خانه داری در برخی فرهنگ

 گوید:می
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ظرف و   ها همه کارن.زن خودم انجام میدم. شوهرم اصال کمک نمی کنه.( )کارای خونه رو
ه کار  یلباس و خانه و تمیز کردن و بچه داری و خیلی دیگه. خیلی زیاده کار زن. مردا فقط 

 دارن.

 د:گویفرزند دارد، نیز می  5ساله دیگری که  37خانم 

شما تو خونه »....مادر بیشتر تو خونه است. بیشتر زحمت می کشه. مرد میاد تو خونه میگه 
گم خوش به حالتون که کارتون معلومه.  می «دونم کار خونه چیه؟ کنید؟ نمیچیکار می

خورید، خستگی تون درمیره. ولی ما کارمون ه استکان چایی مییشب میاید خونه، 
توخونه »آخرشم میگن  الً شب هم نخوابیم، کار خونه هست بالخره.نامعلومه. شب و روز. مث

. اون رو نمی بینه )کار کردن رو(. فقط شب میاد خونه، ما «بودید. نشستید پای تلوزیون.
بالخره خرید برو، بچه تربیت کن، کار   بینیم.اش تلوزیون میمیشینیم، فک می کنه همه

  ...خونه

وجود دارد که کار خانه نباید کم ارزش  ،مانند سایر زنان دیگر ، نیافغانستا این حس در میان زنان 

شمرده شود و یا  تحقیر گردد. به نظر می رسد که زنان به این آگاهی رسیده اند که ارزش کار خانگی  

 گوید:ای نیز میساله 23خانم  در نظر آورند. ،اگرچه دستمزدی را در پی ندارد ،را

دیگه   کاری نداری. اش.شینی همه)شوهرم( میگه تو توی خونه می ها اونگاهی وقت
 نمیدونه که چقد کار خونه زیاده. چقد سخته.

زنان عهده دار کارهای درون خانه هستند ولی جمع بندی مصاحبه  ،اگرچه طبق قاعده تفکیک جنسیتی کار

 ،ها نشان می دهد که این امر می تواند دارای استثناء هایی نیز باشد. برای مثال در کارهای سخت خانه

کاری دارند و یا فاکتورهایی مانند  سن و یا نوع نگرش می تواند زمینه ساز همکاری بیشتر مردان مردان هم

 در کارهای خانه گردد.

 گوید:ای نیز درباره تقسیم کار جنسیتی و کار خانه میساله 24معلم مجرد 

کارهایی که  . کارهای خونه رو اگه سخت باشه مردهای خونه انجام میدن. مثل فرش شستن
آسون باشه، مثالً نیازی به جابه جا کردن وسایل خونه نباشه، اونا رو خانوم های خونه انجام 
میدن. کار خونه هم که معموال آسونه. بعد، خرید بیرون از خونه رو بیشتر مردها انجام 

 میدن یا پسرهای بزرگشون، مثالً اگر پدرشون نباشه.

  یا به هر دلیل که کار خانه توسط مادر خانه انجام نشود، این وظیفه به در صورت نبود مادر، بیماری، پیری

، جاری یا هر زن دیگری که در خانه حاضر باشد یا بتواند حضور بیابد دختر یا دختران؛ عروس یا عروسان

ت گشفوق فراهم نباشد کارخانه تا باز شود. در صورتی که هیچ یک از امکاناتمانند زنان همسایه، انجام می

 گوید:ساله می 27متأهل  افغانستانیزن  باقی خواهد ماند.انجام نشده مادر به 
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ا اصال کار خونه مون نمی مونه. باید هر جور باشه انجام بدی. اگه دختر داشته انیافغبرای ما  
ه دیگه.  دختر نداشته باشی همینجور می مونکنی یا دخترت. اگه باشی تو خونه یا خودت می

ها رو باید نیافغاکار خونه ما  مردهامون میرن سر کار هیچ موقع تو خونه کمک نمی کنن.
 زن هامون بکنن.

 گوید:ساله خانه داری نیز می 41زن 

ی اینجا یاد کمک ولبگفتم ...)کارهای خونه رو( مجبورم بکنم دیگه. اونجا به همسایه می
بیرون کار ( شوهرم) اگه خودش مونه همینجور.یارم. یا میبه زن مجبورم خودم کار کنم یا ی

بینی باز خودشون می ها که بیرون کار می کننبعضی زن کنه نمیتونه تو خونه هم کار کنه.
های ما که گیرن برای خونه. االن فامیله نفر کارگر میها هم ی( انجام میدن. بعضیه)کار خون

 کار می کنن، کار خونه شون رو هم خودشون انجام میدن.

 گوید: فرزند دارد نیز می 5که  یساله متأهل 35خانم 

میدارن بذارن اون ور. منم نجا بر  ه لیوان رو از این ی ما اصال تو خونه کار نمی کنن. یمردا
یا  اگه من کارخونه رو نکنم، اونایی که خونه بودن، زن داداشم،... اصال نمی تونم بهش بگم
االن همه کار خونه رو دخترم  مردها که اصال انجام نمیدن. غذا(.) دخترم درستش می کنن

 و خودش می کنه.ر همه کاریاد اون خودش. کنم. مهمان به. من هیچ کاری نمیانجام مید

عمدتا در مناطق جنوبی شهر  ،در ایران به عنوان یک اقلیت قومی انافغانستانیبا توجه به این که جامعه 

تعلق  ،وح جمعی هنوز خانواده های آنها گستردگی و ارتباطات وسیع خود را حفظ کرده اند.ر ،مستقر هستند

ی شود که روابط خویشاوندی تحکیم گردد و در امور خانه موجب م ،رورداحساس اقلیتی و روابط رو ،گروهی

داری و یا بچه داری نوعی مشارکت گروهی و جمعی دیده شود. این امر بسیار عادی و متعارف است که افراد 

 متکی باشند. ،در امور مختلف ،به خویشاوندان خود

نامند و این مشارکت را می «کمک»در برخی موارد که مرد در خانه مشارکت دارد زنان این مشارکت او را 

گونه ورود مرد آید که هرلیتی زنانه به حساب میوئدانند. در واقع کار خانه به حدی مسنتیجه لطف مرد می

 شود.اش محسوب میبه این حوزه کمک کردن به زن در انجام وظیفه

  گوید:ای میساله 29زن 

برای تو )شوهرت( خیلی »کنم میگن از شوهرم راضی هستم. اتفاقا برای دوستم تعریف می
بعضی  هرجی بشه باهام خیلی خوبه. کنه. . چون از هر لحاظ تو خونه بهم کمک می«خوبه

کنه. االنم  از کارامون رو با هم انجام میدیم. مثالً اگه شام درست نکرده باشم بهم کمک می
 کنه. کال کمکم می
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ولیت کارخانه مقاومتی نشان ئبرابر برعهده گرفتن تمام مسشوندگان عموما عالوه برآن که در  مصاحبه

ها با اشاره به شرایط سخت کاری آن کنند.دهند، عدم مشارکت مردان در امور خانه را نیز توجیه مینمی

نجام کارهای خانه فرار مرد از به زنان در ا «کمک»برای مردان در بیرون از خانه و نداشتن وقت کافی برای 

سال سن دارد و متأهل است با اشاره به  25سازند. یکی از مصاحبه شوندگان که این قبیل کارها را موجه می

 گوید:شغل همسرش می

کنه. بنده خدا ساعت پنج میره سر کار تا  ...کمک نمیکنه. فقط توی اثاث کشی کمک می
 .اکنه بعضی وقت میداره. با اونا بازی میها رو نگه شب میاد. فقط بچه نصف

 گوید:ساله خانه داری نیز می 38زن 

 فک نکنم شوهر کارمند هم باشه، تو خونه کار کنه. ولی شوهر من کارش خیلی سخته.
آدم خجالت می  نه من دوست ندارم.االن شوهرم تو خونه کمک ک... خیلی خسته میشن

ها منت میذاره کشم. بعضی موقعیشتر خجالت میاون کارش زیاده. منت نذاره، من ب کشه.
 کنم میگم مجبور نیستی، کمک نکن. من باهاش دعوا می

وقتی بحث بر سر شستن ظرف ها و تمیز کردن خانه است در واقع با معیارهای شخصی در مورد آن قضاوت 

نشان می دهد چه نمی شود بلکه در اینجا بحث بر سر تفاوت های جنسیتی است و همین تفاوت هاست که 

می تونم در "ولیت نظافت خانه را بر دوش بگیرد. گاهی از مردان شنیده اید که می گویند: ئکسی باید مس

در واقع اینجا بحث بر سر کمک کردن نیست بلکه بحث این است که وظیفه   "شستن ظرف ها کمکت کنم؟

دی دارد هدف او کمک به زن در انجام شستن ظرف ها به زن مربوط می شود و اگر مرد در این زمینه پیشنها 

انجام کارهای خانه وظیفه او است  ،وظایف او است. حتی اگر زنی مانند شوهرش شغلی تمام وقت داشته باشد 

ولیت او را از بین نمی برد. با تولد بچه این وظیفه سنگین تر می شود چرا که نگهداری و ئو این مساله مس

:  1387مردان تنها زنان را در انجام این وظیفه یاری می دهند. )هولمز پرورش فرزند نیز وظیفه او است و

99 ) 

شود. مصاحبه توجیه عدم مشارکت مردان در کار خانه در سخنان زنان مصاحبه شونده دیگر نیز شنیده می

 :گوید ای میساله 29شونده 

ها بعضیبه نظرم مردها زیاد کار می کنن، خسته میشن. شاید من اینجور باشم به قول 
تا بچه  4شوهر ذلیلم. شوهر من شاید با بقیه فرق کنه. چون شوهرم کارش خیلی زیاده. هم 

 دارم و هم کرایه خونه زیاده. شوهرم باید کار کنه. 

پذیرش عدم مشارکت مردان در کار خانه به حدی برای بعضی از زنان درونی شده است که وقتی درباره آن  

 گوید:خندد و میی مید ای با صدای بلنساله 65کنیم، مصاحبه شونده صحبت می



103 
 

ارو کنه؟ نمیشه که دخترکم. مرد پزه؟ جب...کار خانه چیکار کنه بنده خدا؟ گاو بدوشه؟ نان 
 شوره؟ عیب نسیت؟ ب یاد لباس ب

 

 استیالی مردان در خانواده -4-3-2-2-5
بلکه در موقعیت های نابرابری نیز قرار گرفته  ،زنان و مردان نه تنها موقعیت های متفاوتی در جامعه دارند 

 (476: 1374اند.)ریتزر

درونی شدن باورهای جنسیتی در اثر تربیت و با استفاده از ابزارهای گوناگون، سلطه مردان را برای زنان 

ی آن درونی کرده است. به طوری که زنان در برابر این سلطه مردانه، ضعف و انفعال از خود نشان داده و پذیرا

زیر دست  «جنس دوم»های سنتی به زنان آموخته است که به عنوان اند. تربیت جنسیتی در فرهنگبوده

مرد و تسلیم اراده وی باشد و چنین حالتی برای او طبیعی جلوه داده شده است. به طوری که زنان به طور 

 کامل پذیرای تسلط مردان هستند.

 گوید:ای در این مورد میساله 23معلم مجرد 

ه ها حالت خیلی تبعیتی دارند کبین زن و مرد( هست. زن) های زیادی ... خوب تفاوت
ی امر کنه، اطاعت می کنن. چنین حالتی رو دوست دارن. شوهرشون هرچی بگه، هرچ 

گه  بمثالً  شوهرشون بهشون امر کنه، نهی کنه. دوست دارن یعنی باید همچین حالتی باشه.
ش رو دوست دارن. واقعا اینجوری یه جوری حالت برترکار رو نکن. یین کار رو بکن، اون ا

 رو. افغانستانیهای دیدم زن

 ،بلکه به طور کلی مردان بر زنان تسلط دارند. پدر ،تسلط بر زنان تنها از سوی همسرانشان اعمال نمی شود

 شته باشند.نیز می توانند تسلط دا ،پدر و برادران شوهر و حتی فرزند پسر بر مادر ،برادر

 گوید:ای میساله 27زن مطلقه 

ساله شوهر ندارم، تو خونه هستم. اجازه کار نمیده فامیلمون. پدر و دو تا  5من االن که 
بیشتر خرجی رو بابام میده. گاهی هم چراغ موتور میاره تو خونه ... برادرم اجازه نمیدن

فقط خود مرد میره کار می  جایی که نتونه کمک کنه. توی همه فک و فامیل ما ،زنیممی
کنه. زن حق نداره. فعال ما هم همینطوره. تو همه طایفه من اصال رواج نیست که زن بره 

چه وضع زندگی خوب باشه، چه بد، اجازه نمیدن. فامیلمون اینجوری میگه.  بیرون کار کنه.
الن دست اجازه من ا دست خودم باشه. ،. اگه االن آزاد باشممن خودم اصال قبول ندارم

اگه  ه مردی باشه که اجازه آدم دستش باشه.اونجور رسم نداریم. بالخره باید یما ... بابامه
خیلی سرم میاد، ناراحتی حاال بعضی وقتا که فشار  مخالفت کنم ناراحتی بین خانه میشه.

تلفن فعال حق ندارم یه  )بابام( میگه حق نداری. گم اجازه بدید برم کار کنم.کنم میمی
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 ساله 5هنوز که طالق هم نگرفتیم فقط  دستم بگیرم، اونقد که فامیلمون سفت هست.
قبل از ازدواج( ) م بودماتر شده. خونه بابباز االن خوب ... شوهرم ول کرده رفته، اینجوریه

داد موهام رو قیچی کنم. بابام اختیار ما رو  داداشم اونقد اختیارم دستش بود که اجازه نمی
 د دست اون.داه بو

دهد تا وظایف و می میان زنان شده و به مرد اختیارازدواج در سنین پایین موجب ناآگاهی از حقوق در  

گونه که مورد پسند خود است به زن آموزش بدهد. همچنین تسلط سنی به تسلط در همه  ها را آننقش

کند. ط مرد در خانواده را تضمین میشود. به عبارتی ازدواج دختران در سنین پایین تسلها منجر میزمینه

 گوید:سالگی ازدواج کرده است، می 12ای که در ساله 32مشارکت کننده 

گفت زن باید چیکار کنه،  کردم، اون می...اول که سنم کم بود، با مادر شوهرم زندگی می
 گفت این کارا رو بکن مثالً. بعد خودم یاد گرفتم چه کارایی مال منه دیگه. می

 گوید:فرزند است می 4ساله که صاحب  27م خان

گه نه و اینا. اصال آدم چیزی نمی بآدم رو زود شوهر میدن اصال چیزی حالش نیست که 
 .فهمه اینجوری

دختر دارد با ازدواج اجباری و زود هنگام به همسرش منتقل  خانواده بر روی ،ای که پیش از ازدواجسلطه

برد و ای به خانواده دیگر میای به خانواده دیگر سلطه بر وی را نیز از خانوادهشود. ورود زن از خانوادهمی

 همراه با ازدواج زن عالوه بر آن که مرد به طور کامل بر خانواده خود تسلط دارد و امور خانواده را در دست

گیرد، این تسلط و اقتدار او از طریق وی به خانواد ه اش نیز منتقل شده است یعنی خانواده شوهر و در می

 اغلب موارد مادر وی نیز این حق و توانایی را دارد که در امور خانواده نقش باال دست داشته باشد. 

 ید:گواره تسلط خانواده شوهرش میبساله که اصالتی هراتی دارد در 27خانم 

گفتم اش دعوا بود. ناراحتی بود. من نمیاش. همهدخالت می کردن. گیر میدادن همه
 گفتم دعوا میشه بین اینا. ناراحتی میشه. االن اینجا میگم.کنه می مادرت با من دعوا می

نشستم خونه دادم. میمن اصال گیر نمی ها نه.م خیلی گیر میدن بعضیابعضی از عروس
 گفت چرا الغر شدی؟...کردم. شوهرم میدم. خیلی گریه میکراینقد گریه می

ای که دور از چشم خانواده همسرش و در نبود آنان با وی ازدواج کرده است ساله 35 افغانستانیزن 

 گوید:می

سالگی ازدواج کردم. واسه  26ترم، خودم به دلخواه خودم تو من دو سال از شوهرم بزرگ
اش زنگ میزنن که م خیلی سخت گیری می کنن. االنم همههمین مادرشوهر و خواهرشوهر

شه. بترسم شوهرم عوض بیاید اینجا می خوام نوه هام رو ببینم من دوست ندارم برم. می
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گم این مدت  ولی اون )شوهرم میگه بریم، برمی گردیم. االن قرار میذاره که بریم، من می
  (.افغانستان)یاد، نمی تونی منو ببریبگم آسمون زمین مونم، تو برو. میپیش فامیل هام می

 گوید:می ساله 35تواند بدتر از این هم باشد. همین زن وضع می افغانستانیبرای یک زن 

های شوهرش، دخترش رو توی افغانستان گروگان نگه داشتن ...مثالً خواهرم رو االن، فامیل
رفته بود اونجا چند روز بمونن بیان.  خواهرم خیلی گریه می کنه. تا خواهرم برگرده اونجا.

 .به بهانه پاسپورت دخترش رو نگه داشتن حاال میگن تو بیا

درونی شدن فرهنگ مردساالر در پذیرش و بازتولید سلطه مذکر موثر است. زنانی که تحت تاثیر سنت و 

امکان تسلط بر مرد و و حتی اگر  فرهنگ مردساالر هستند، نگرش منفی به خدشه دار شدن سلطه مرد دارند 

 کنند:یا زندگی برابر با وی را نیز داشته باشند، تا حد امکان از آن دوری می

 گوید:فرزند دارد می 3ای که ساله 35زن 

کنیم ولی با این حال از شوهرم ....االن من ارباب خونه هستم و در هر موردی مشورت می
ولی نباید فکر کنه که من سوء استفاده درسته که به عاشقی ازدواج کردیم  برم.حساب می

 گیرم.برای خرید یا جایی برم، حتما اجازه می  کنم.می

باور زوجه به اینکه نباید بدون اجازه زوج از منزل خارج شود یا پذیرش این نکته که شوهر می تواند به هر 

جه خود را از اشتغال منع شکل که بخواهد محل زندگی زن را تعیین کند یا تحت عناوین مصرح در قانون زو

کند و نیز باور به این نکته که ریاست خانواده با مرد است همگی باورهایی هستند که کلیشه های جنسیتی 

 را در زن و مرد شکل می دهند.

تصور »زنانی که توانسته اند به تسلط بر مردان دست بیابند در صورتی که این تسلط عملی شده باشد و تنها 

کند که نقش  ساله خانه دار که تصور می 38در اثر مبارزه زنان اتفاق افتاده است. این خانم  نباشد، «تسلط

 گوید:مسلط در خانواده را دارد، می

گفت خیلی آروم بودم. خیلی تحمل اوال اون زور می (.)مسلط سر شوهرم زورم من ،تو خونه
فهمید. به خاطر ول ِزندگی نمیا... اش رو گرفتم. االن من زور شدمکردم. دیدم آدم نشد یقه

ش چطور رفتار می کنن، اونا تحمل می کنن، دلش اش رو دید که زن داداششااین که دادا
 سوخت. االن می فهمه.

برخی از مصاحبه شوندگان در حالی که هنوز به طور کامل از زیر سلطه مردان خارج نشده اند اما در سطح 

غییراتی به وقوع پیوسته است. این زنان اغلب ظاهر متجددی های جنسیتی آنان تذهنی و نگرش به نقش 

در واقع زنانی که به هم ریختن مرزهای  شوند.های طبقه متوسط دیده میمشاهده محقق( و با تیپ)دارند 

پندارند از نظر ظاهر و نوع پوشش و آرایش  ها را ایده آل میجنسیتی و مشارکت زن و مرد در تمامی عرصه

سال هستند. سواد  35تا  20 شوند. آنان اغلب زنانزنان طبقه خود در اجتماع ظاهر میهم متفاوت از 



106 
 

اند و هیچ کدام فرزند اول خانواده خواندن و نوشتن دارند. ازدواجشان اجباری نبوده. اکثرا در ایران متولد شده

ی شاهد مشارکت های جنسیتی تبعیض کمتری را تجربه کنند یعننیستند. زنان دیگر شاید از نظر نقش

خانه باشد اما این تبعیض کمتر و این شرایط مطلوب برای آنان آگاهانه   بیشتری از سوی همسرانشان در کار

های جنسیتی و مطالبات و نگرش و ارادی نیست. تفاوت این دو گروه از زنان در میزان آگاهی آنان از نقش

 گوید:ای میساله 33آنان در این زمینه است. مشارکت کننده 

ها زورشون بیشتر باشه ولی اش از فرهنگه. شاید بعضی از مردا از زن....به نظر من اینا همه 
نه؟ زمان  ها یکیه. زنا زبونشون هم بیشتر از مرده. مال فرهنگه.بیشتر مردها زورشون با زن

کردن، همون  و اینجوری صداشون «ضعیفه» ها گفتنقدیم مردا رو باال باال گرفتن، به زن
 مونده تو سرشون.  

که عمدتا دوره مدرسه روی و جامعه پذیری خود را در  افغانستانیمی توان گفت که نسل دوم زنان 

استقالل و  ،در معرض ایده های جدیدی چون مشارکت اجتماعی زنان  ایران سپری می کنند

تی برای آنها رقم بزند  رنوشت متفاوقرار می گیرند. و این امر در آینده می تواند س ،همطرازی با مردان 

 روابط آنان با خانواده هایشان رابه چالش بکشد.  ،و از طرفی

 گوید:ای نیز که یکی از همین زنان است، میساله 35خانم  

ولی خرید و  ها باهاشونه.خودم هیچ وقت بیرون نمیرن و فقط مسولیت بچه هایزن داداش
 من خودم ولی دوست ندارم برای مهمونی بیرون میرن.شن و یا بفقط مریض ... اینا نمیرن

رام مادرشوهر بازی در بیاره. همیشه ولی از شوهرم بآقا باالسر داشته باشم. یا مادر شوهرم، 
 گیرم.اجازه می

و این  «آقا باالسر دوست ندارم»گوید مانند این که می –خورد می های این زن به چشمتناقضی که در گفته 

های جنسیتی و آن چه این از تفاوت در سطح عینی و ذهنی نقش – «گیرمز شوهرم اجازه میهمیشه ا»که 

گونه که شود. همانهای درونی شده ناشی میخواهد و آن چه هست، و نیز باورهای جدید و سنتزن می

های جنسیتی در سطح ذهنی شکل گرفته است ولی به عینیت گفته شد، برای این زنان تحول در نقش

 رسیده است.ن

 

 وابستگی اقتصادی به مردان -4-3-2-2-6
میشل نقش اقتصادی مرد و شغل وی را در جامعه قاطع ترین و تعیین کننده ترین پایگاه حقوقی خانواده می 

داند و آن را به عنوان اصلی ترین  نقش مرد در خانواده تلقی می کند. وی همچنین معتقد است که با این 

و خانه داری و بچه داری شرکت مرد در کارهای خانه به حداقل می رسد  ،تصور جنسیتی از زن و مرد 

 (  75: 1354اساسی ترین فعالیت و نقش زن در خانه خواهد بود. ) میشل
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های فرهنگ مردساالر تسلط اقتصادی مرد و وابستگی کامل زن به او است. مرد نقش مسلط از ویژگی

های داراییاقتصادی دارد و به عبارت دیگر اقتصاد خانواده کامال در انحصار اوست. در واقع مالک همه 

تواند به میل خود آن را به مصرف برساند. نان آور بودن و داشتن درآمد و مالکیت خانواده مرد است که می

ن در سخنانشان به آ افغانستانیهای زندگی مشترک از نکاتی است که زنان مطلق مرد بر اموال و دارایی

 گوید: ساله می 27اشاره داشتند. مثالً این زن 

شه که باز  بمال شوهرمه. حاال طال و اینا مال ماست تا دستمون خالی  ی داریمهرچ
 .فروشیممی

 گوید:داند، میساله که مدرک فوق دیپلم دارد نیز، که از نظر مالی خود را مستقل می 30خانم 

نداز هم . پس اکردمکردم شوهرم با حقوقم کار نداشت، خودم خرج خونه میمن کار می
خونه و اینا   اش.خواست مغازه بزنه گذاشتم روی سرمایهموقعی که شوهرم میداشتم حتی. 

اون نداریم که.  خریم همه چیز رو آخه من وبه اسم شوهرم می...  کنم دیگهبخریم کمک می
 الخره اون مرده.اب

 

 عدم حمایت از زنان در خانواده -4-3-2-2-7
عدم توزیع قدرت و  ،ل در انتظارات نقش ها در خانوادهعدم تعاد ،نابرابری توزیع جریان عاطفی در خانواده 

مله تصمیم گیری های  اختیارات در خانواده و نیز فقدان عدالت اجتماعی در خانواده ها در امور مختلف از ج

 های مبتنی بر جنسیت دارند.از جمله نارضایتی هایی است که زنان از جریان نقش  ،مهم خانوادگی

های جدید و مشارکت در نقش های اجتماعی  نان را به پذیرش نقشحمایت زنان در خانواده می تواند آ

ترغیب کند. زنانی که از چنین حمایتی در خانواده و نیز خارج از آن برخوردار نیستند نقش های جنسیتی 

 محول شده را منفعالنه می پذیرند.

 ساله ای می گوید:  35مشارکت کننده 

آدم بخواد بره بیرون کار کنه باید یکی رو داشته باشه کار خونه رو بکنه. باید شوهرش اجازه 
مردم حرف بزنن باز نمی  ،بده. مردم پشت سرش حرف نزنن. اگه آدم شوهرش خوب باشه

 ترسه. ولی مرد غیرتی میشه. 

 ساله خانه داری نیز می گوید:  27خانم  

 ...آدم بدونه پشتیبان داره که پشتش رو خالی نمیکنه میره حقش رو میگیره. 
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 جنسیت و اجتماع  -4-3-2-3
های های مربوط به نقش جامعه در تحول یا تداوم نقشعنوان کلی بخشی است که داده ،جنسیت و جامعه

به عنوان یک احتمال قابل توجه بپذیریم که باید شود. دست کم های زنان، بازخوانی میجنسیتی، در گفته

آورند، وجود نمی حتی اگر والدین و دیگر عوامل جامعه پذیری رفتارهای جنسیتی را در کودکان خود به

 .کنند یابد، تقویت میها بروز میهای زیست شناختی را که از اولین مراحل کودکی در آنرفتارهای دارای ریشه

 (.1386بستان )

افراد معموال رفتاری مشابه رفتار والدین خود دارند اما این سوال برای جامعه شناسان مطرح است که چرا و  

های های دیگری در زندگی برگزیده و نقشکنند روشفراد سعی میشود و اچگونه رفتارهای سنتی تضعیف می

 – e.g Giddens 1990 ، Beck & beck). ایفا کنند  (هایی در زمینه جنسیتو از جمله نقش)متفاوتی 

gernsheim 2002  159: 1387به نقل از هولمز.) 

ها شود و این نقشمیهای زن و مرد به شکل فرهنگی حفظ بر اساس نظریات نقش اجتماعی، نقش

های جنسیتی از طرق مختلف، نکته کلیدی در این بخش جامعه پذیری نقش  کند.ایدئولوژی را ایجاد می

محقق جامعه چگونه و با چه ساز  گوید که از نظر زنان مشارکت کننده وها است. این بخش میتمامی بخش

. همچنین به مقایسه دو جامعه ایران و شودها وارد عمل میکارهایی برای جنسیتی کردن فضای نقشو

 شود.های جنسیتی از دید زنان مورد مطالعه پرداخته میافغانستان در رابطه با نقش

 

  جامعه پذیری -4-3-2-3-1
جامعه   ،با تکیه بر ارجح دانستن جنس مذکر ،مطالعات بسیاری نشان می دهد که در اکثر جوامع امروزی

الکین و ، 1380ابوت و واالس ،1375می گیرد. ) بیتس و پالگ  اساس جنس افراد صورتپذیری بر

 (2002-2001کای  ،1972هندل

های جنسیتی از طریق جامعه پذیری جنسیتی اند درونی شدن نقشگونه که جامعه شناسان گفتههمان

سیتی ها و سایر نهادهای آموزشی عناصر مهم در جامعه پذیری جنشود. مدرسه، خانواده، رسانه انجام می

در . های جنسیتی اغلب از طریق خانواده انجام شده استدرونی شدن نقش افغانستانیدارند اما در میان زنان 

توان مدرسه را منبع اصلی بین این زنان چون دسترسی به سیستم آموزشی و مدارس محدود بوده است نمی

های جنسیتی و عموما لید نقشتوآورد. جالب آنکه مسئول عمده باز برای آموزش نقش جنسیتی به شمار

پسران و آموزش به دختران پیش و  فرودست زنان، خود زنان هستند. آموزش متفاوت مادران به دختران و

های های جنسیتی از سوی مادر و مادر شوهر از عناصر اصلی باز تولید نقشازدواج درباره نقش  از پس

 جنسیتی است.

 گوید:می هایش را یاد گرفته است،چطور نقشای درباره این که ساله 32خانم 
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خدا همه رو خودم از این و اون یاد گرفتم.  اینو مامانم به من گفت که مثالً مرد اینجوریه. به
 نگاه به این و اون کردم یاد گرفتم. زرنگ بودم. خودم رو اینور و اونور زدم.

 گوید: در پاسخ به همین سوال می یساله خانه دار 37مصاحبه شونده 

تو خونه خودمون هم، ما اینو دیدیم. وقتی هم ازدواج کردیم هم همون  گه.بنیاز نبود کسی 
 کارها رو انجام دادیم و همونجوری موندیم.

های جنسیتی و نیز توجیه ای که دو فرزند دارد، با اشاره به نقش سنت در جامعه پذیری نقشساله 29خانم 

 گوید:هایش را فرا گرفته است، میره این که چگونه نقشعدم مشارکت مرد در کار خانه دربا

تو سنت ما، کارهای بیرون رو مرد  از اول روال همین بوده، ما هم همینجوری یاد گرفتیم.
صبح  مخودمم حق میدم اینجوری باشه، شوهر انجام میده، کارهای خونه رو ما انجام میدیم.

 کمک کنه دیگه.  زود میره، دیر میاد خونه. دیگه نمیرسه به من

 مشروعیت بخشی سیستم فرهنگی -4-3-2-3-2
پاره ای از رفتارها را برای اعضای جامعه مجاز معرفی می کند و افراد را ملزم به  ،نظام فرهنگی هر جامعه

رعایت این امور و رفتار مشروع می نماید. همین نظام در جوامع سنتی  به مردان و زنان اجازه می دهد که 

رفتارهایی که  رفتار خاصی از خود بروز دهند و عکس العمل متناسب با آن را دریافت نمایند. اما برخی از 

نظام فرهنگی یک جامعه به آن مشروعیت داده است لزوما متناسب با نیازهای طبیعی افراد یا کارکرد خاص 

مشروعیت بخشی به تقسیم نقش ها و رفتارهای جنسیتی و نیز   ،آنان برای جامعه نیست. یکی از این موارد

 ی است.یتتبعیض جنس

 :گوید مامایی دارد میای که فوق دیپلم ساله 30مشارکت کننده  

باید حرف حرف شوهر  این شوهره.: »امعه گفته که... خونواده هاشون گفتن یا مثال ج
های قدیم رو رعایت می کنن. اگه فرهنگ ها به خاطر همین، سنت. االن هم زن«باشه

 سازی بشه که زن و مرد با هم برابرن دیگه مردا زور نمیگن که.

های جنسیتی را آموزش ها و نقشنیز هر یک درجات مختلفی از تبعیضهای مختلف سنت و فرهنگ

کنند ناچار به پیروی ها جلوتر از قوانین و ساز و کارهای مدنی حرکت میدهند. زنان در جوامعی که سنتمی

های مختلف افغانستان، در رفتار با زنان واقف ای که به تفاوت قومیتساله 35از این قواعد هستند. خانم 

 گوید:است، می

حتی با خودم گفتم  پر و بالم شکسته. خیلی مشکالت دارم. ام کرده،االن غربت خسته ...
های از تیره( شوهرم)شد برم خراب شده خودم. ولی نمیرم. برم اونجا مرد من کاش می

  . های طالبانهزبانه، یک رگ از رگپشتو یعنی که زن هاشون باید روبند بندازن.سخت گیره، 
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هاشون نباید آرایش کنن، با مردهاشون بیرون برن. به خاطر همین قبول کردم نرم زن 
 .افغانستان

 گوید:ساله دیپلم مجردی می 21مشارکت کننده 

ها. به دختر زیاد ....تو قومیت ما )بین زن و مرد( فاصله خیلی زیاده. مخصوصا تو هراتی
بره. نمیذارن هیچ ارثی نداره که براث میگن زن مورد ارث و می اهمیت نمیدن. مثالً در

با وجودی که خیلی در حال پیشرفته، بیشتر مدارس دخترونه رو بمب گذاری  درس بخونه.
شن. مثالً تو تن سم پاشی کردن که دخترا مریض باش رو گرفه منطقهحتی ی می کنن.

 «ه؟چرا گذاشتی دخترت درس بخون»م میگن: افامیل ما، من که تحصیل کردم خیلی به باب
ه خورده فرهنگش باالتر از ین رانیه به خاطر همیجورایی دو رگه است؛ مادرش ای یه ماباب

خونم. اونایی که اومدن ایران یاد گرفتن که زن و مرد با هم ببقیه است و حمایتم کرد تا 
 زیاد فرقی نداره.

 د:گویفرزند دارد راجع به علت مهاجرتش به ایران می 4ساله که  35مصاحبه شونده 

زده بود خیلی بد. هیچی نمی تونستم بخورم. اونموقع  )بیماری لثه و زبان(دهنم آفت
طالبا)ن( بودن نمیذاشتن زن بره پیش دکتر مرد. دکتر زن هم تو افغانستان خیلی کم بود 

 اونموقع.

 

 درونی شدن هنجارهای جنسیتی -4-3-2-3-3
ی صورت می گیرد. در این فرآیند هنجارها و  درونی شدن هنجارها فرآیندی است که در حین جامعه پذیر

اساس هنجارهای  شده و رفتار و اعمال آنان را بر ارزش های پذیرفته شده در جامعه در باور افراد گنجانده

 نمورد قبول جامعه شکل می دهد. این فرآیند که می توان آن را بخشی از فرآیند جامعه پذیری و اصلی تری

نظام آموزشی و  ،قوانین ،به وسیله ابزارهای مختلفی همچون؛ سنت و آداب و رسوم ،بخش آن به شمار آورد

 انجام می گیرد. ...

 گوید:می «های جنسیتیتبدیل به عرف شدن نقش»ساله مجردی درباره  23خانم 

یه. حداقل اینجوراینجور نیست ولی از قدیم بوده. یه جور عرف شده. برای ما  همه جا
 .واقعا یه جور شرم و حیایی هست نمیشه که زن بره بیرون کار کنه، مرد تو خونه کار کنه.

ولی نمی  ،شایدم زن در کنارش بتونه بیرون کار کنه، کمک خرج باشه و اینا که باید باشه.
الخره ازن ب مرد بیرون کار نکنه چیکار کنه؟ ون کار کنه و مرد بشینه تو خونه. تونه زن بیر

معمول و طبیعی( خودش رو داشته باشه. ولی ) اد مادر بشه. بالخره باید حالت چیزمیخو
 مرد اینجور نیست. بچه و اینم نمیاره. هیچی دیگه، بیرون هم کار نکنه چیکار کنه؟ 
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گفته های این زن بر این نکته نیز تاکید دارد که: عالوه بر آن مردان عموما جایگزینی برای شغل خود ندارند 

برای آنها به معنی بیهودگی و بی هدف بودن زندگی تعبیر می شود درحالی که زن اگر بیکار شود  بیکاری

 (  88: 1382می تواند نقش خود را بدون دشواری زیادی به عنوان مادر یا کدبانو باز یابد. ) بنده زاده 

  گوید:ای که دو فرزند دارد نیز میساله 27خانم 

برای این درست شده که بیرون کار کنه. نباید تو خونه کار  چیزی که هست اینه که مرد 
اش اینه که تو خونه کار کنه. بچه نگه داره. خونه رو کنه. نباید تو خونه بشینه. زن وظیفه

های ما بره ا، این فکر رو نداریم که زننیافغاما  این فکر ماست. نگه داره. اینا وظیفه اشه.
مثالً اگر  اجازه نمیدن بیرون کار کنیم. ربیت ما اینطوریه.بیرون کار کنه. اجازه نداریم. ت

 کسی بره بیرون کار کنه میگن دختر فالنی خراب شده. بد شده. میره با فالنی کار می کنه.

 ،ای که با پسرش در ایران زندگی می کند و کار زن را یک ناهنجاری می داند ساله 45مصاحبه شونده 

 گوید:می

زن می تونه انجام بده ولی توی افغانستان رواج  هم سنگین نیست. (مردها)وظیفه اونا 
کنن که کار بسیار آسانی می مردها دکان داری ها دکان داری کنن.نیست. عیب است که زن

 هست.

 

 عدم برخورداری از حمایت های قانونی و اجتماعی -4-3-2-3-4 
اند که در سلطه مردان را بر آنان تداوم می بخشد. زنان فهمیده ،زنانهای اجتماعی و قانونی از نبود حمایت

توانند اقدامی علیه آنان انجام دهند، بنابراین زیر سلطه نارضایتی از مردان نیز از نظر قانونی نمی صورت

 گوید:ای میساله 37مشارکت کننده  مانند.مردان باقی می

تو فقط به  یعنی بچه به من میرسه. .ن باباشونمها دست باباشه. چون میگه م...اجازه بچه
فحش و اینا میده. میگه پدرش منم. خدا نکنه خونواده از هم بپاشه ولی راسته  مادری دیگه.

 گیره بچه رو بابا می بره...ببچه مال باباست. همه جا آدم طالق  ،دیگه

ها پیش شده و همسرش سال ای که به دلیل بچه دار نشدن مورد بی مهری شوهرش واقعساله 65خانم 

 گوید:ون آن که طالق صورت گرفته باشد، وی را ترک کرده است، مید ب

کنه؟ به نظر م کاری بکنم؟ زن چیکار می تونه باگه عیب از اون بود( مگه من می تونست)
کنه. من االن چند زن کاری نمی تونه ب... ها اینه که مرد به زن ظلم می کنهمن وضعیت زن

... پای اون موندم. مرد باشه میمونه؟ نمی مونه که. میره زن میگیره مثل شوهر منساله 
بخوام شکایت کنم  .شم، خونه ام رو نمی تونم پیدا کنمدور ب االن من از خونه ام برم بیرون،
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گیره ازش. من مظلوم واقع شدم. من فقط از خدا میخوام حقم رو ب دونم چه جوریه. نمی
 ه خودم ظلم کردم.حاال اگه من ببخشم ب

 گوید:می «چرا مردان بر زندگی زنان تسلط دارند؟»ای در توضیح اینکه ساله 41خانم 

ها هم ندارن. ولی به نظر من چون زنها ها امکانات دارن چون پول دارن. بعضیپول. بعضی
 کنند.ها کم کار میاینم هست دیگه، زن و ها سازگارترند؛نمی تونن طالق بدن، زن

ها اقتصادی زن و های قانونی و اجتماعی از زنان، وابستگیعدم حمایت افغانستانیهای این زن فتهدر گ

شود. عدم برخورداری از حق طالق و نداشتن شغل و درآمد علت اصلی تسلط مردان بر زنان شمرده می

به نظر می رسد  اشند.آنها را در وضعیتی قرار می دهد که تسلیم مردان ب ،وابستگی  اقتصادی زنان به مردان

زن بیشتر در نقش یک ابژه منفعل ظاهر می شود که سرنوشت و جایگاه آن توسط  ،در جامعه مورد مطالعه

مردان نیز با توسل به ایدئولوژی مردساالر که تاکید بر برتری فکری و فیزیکی مردان  مرد تعیین می شود.

این آگاهی کاذب  ، از سوی دیگر ،سیر غیر معتبر از دینو توسل به مبانی به ظاهر دینی و تفا ،دارد از یک سو

و تخطی زنان از  تبعیت بی چون و چرا از مردان است ،را در زنان ایجاد می کنند که بهترین رسم زندگی

 واکنش مردان در قالب رفتارهای خشونت آمیز را در پی خواهد داشت. ،استیالی مردانه

 گوید: سه فرزند دارد در این مورد می ای که ساله 25خانم 

ه زن دیگه میگیرن. چون یزن که ناراضی نمیشه. اگه ناراضی باشه طالق نمیدن که. میرن 
جهیزه میده بهش میره. ش میگیره اه پولی بابی زن چیزی نداره، مثالً سکه باشه مثل شما.

اگه )مرد( خودش طالق بده جهیزیه رو بهت میدن اگه خودت طالق بگیری هیچی نباید 
کنه باید راضی باشیم. بزنه، بکشه، نداشته  ببری، فقط لباس توی تنت. فقط هر کاری می

ش نمیذاره بره. مثالً میگه چرا بابات ابینی ده سال بیست سال آدم رو خونه بابباشه، می
بها( زیاد گرفت. قهر می شیر)نمیذاشت من نامزد بودم ببینمت. یا مثالً چرا بابات پیشکش 

 ا خیلی بدبختن.نیافغاکنه. 

 گوید:سال سن دارد، در پاسخ به همین سوال، می 55خانم دیگری که 

کشور خودمون بود شاید  ایم آخه.....از من گذشته دیگه. شوهر هم ندارم. ما اینجا غریبه 
مرد باید حقوق زنش رو رعایت کنه. اینجا  گفتیم مردها آزار میدن.رفتیم پیش دولت میمی

 ایم که اصال بیرون نمیریم.غریبه

زنان را بیشتر در موضع آسیب پذیری  ،عدم برخورداری از حمایت های قانونی ،همان گونه که دیده می شود

از حقوق و حمایت های قانونی در ایران تاثیر  نستانیافغابر محرومیت زنان  "غریبی"قرار می دهد. همچنین 

مضاعف دارد و این محرومیت ها و محدودیت ها را تشدید می کند و زنان را بیشتر تحت تسلط مردان قرار 

 می دهد.
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 گوید:می ایساله 33مشارکت کننده 

 طالقمون باشه. هرجا میرم ازش شکایت کنم نمیشه. ما ازدواجمون کجا قانونی بوده که  ...
امم که صد تومان بوده همون شب اول بخشیدم. اصال رسممونه که سند ازدواج ندارم. مهریه

مهریه رو ببخشیم. بزرگامون میگن نبخشیم، دیگه حقی تو اون خونه نداریم. یعنی االن من 
ال اصال ک نیافغازنای  ...ه گداییبه ییه چوب کبریت نمی تونم بدم  اگه مهریه داشته باشم

بدبختن. تا در خونه شون هم نمی تونن بدون شوهرشون برن. اصال از اول عرضه ندارن 
 وگرنه االن که دیگه نه ظلمی هست نه چیزی.

های قانونی که فکر ای که یک فرزند تنی و یک فرزند ناتنی دارد، درباره حمایتساله 22مشارکت کننده 

 د:گویکند زنان ایرانی از آن برخوردارند، میمی

سال  5-4ه اعدام می کنن ولی تو افغانستان ی شه، مرد روببه زن تجاوز  االن تو ایران  ...
راش می برن بعد آزادش می کنن یا مثالً خود زن رو محکوم می کنن که تقصیر خودت ب

 بوده.

در  های قانونی از زنان را حمایت ،یونه تلوزه ویژها و بدهد که او تحت تاثیر رسانه های این زن نشان میگفته

 بیند. واقع میمیزان بیش از ایران 

های قانونی و اجتماعی از عوامل مهم در زمینه اعمال تبعیض و خشونت به زنان در جامعه عدم حمایت

شان ندارند و  انونیقافغانستان بوده است. زنانی که دسترسی کافی به مراجع یا مراکز آگاهی بخشی از حقوق 

دانند در صورت اعتراض به وضع موجود از سوی قانون یا جامعه حمایت نخواهند شد، در برابر زنانی که می یا

 گوید:که می افغانستانیساله  55. مانند این زن «زننددم نمی»آورند و تبعیض سر فرود می

 شد شکایت کنیم.مردم سواد نداشتن. کتک کاری بود. در یک دهاتی بودیم که اصال نمی
می گفتن رفته از شوهرش شکایت کرده.  یک دهاتی بود که شکایت بکنی عیب بود دیگه.

گفتیم برای میدو نستیم که هیچ گناهی نداریم. می کرد.توی دهات ما هیچکی شکایت نمی
چی منو می زنه؟....من یک وقت رفتم حسینیه، شب دیر شد اون از من زودتر می آیه 

ترسیدم، دیر  زد. منم هیچی نگفتم چون میر. اونروز ما رو یدم نشسته دم دد خونه. آمدم،
 رسیده بودم.

 

 کلیشه های جنسیتی -4-3-2-3-5
یابد و در طول زمان به بسیاری از تفکرات درباره جنس و جنسیت در اثر جامعه پذیری و تربیت رواج می

های جنسیتی که در بیشتر مواقع کلیشهاین عقاید عمومی و  شود.ای عمومی برای همگان تبدیل میعقیده

به عنوان مثال عدم  های بسیار علیه زنان هستند.عقاید درستی نیز نیستند اغلب منشا بی عدالتی و تبعیض
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سازد و باور به ضعف و ناتوانی را در آنان  های مستقل آنان را به مردان وابسته میدسترسی زنان به موقعیت

 های جنسیتی رایج در جامعه است.توانی زنان یکی از کلیشهدهد همین باور به ناشکل می

( بیان داشته اند که کلیشه های جنسیتی به 1981اغلب روانشناسان اجتماعی مانند مارتین هالرسون )

نوعی ادراک ذهنی از آنچه یک مرد و یا زن باید باشد یا اینکه چگونه مردم باید با یک مرد یا یک زن رفتار  

ی گردد. بنابراین نقش های جنسیتی به وسیله رفتارها تعریف می شوند در حالی که کلیشه اطالق م ،کنند 

 ( 1380های جنسیتی بیانگر باورها و نگرش ها درباره مردانگی و زنانگی هستند. ) به نقل از حجازی 

ساله  23لم چنان که این مع ها به باورهای زنان جوان، مجرد و تحصیل کرده نیز رخنه کرده است. آنکلیشه

 گوید:مجرد می

ها های خاصی داره. برتره از نظر قوای جسمی و اینا. خیلی نسبت به زنه توانایییمرد 
ها خیلی محدودن، نمی تونن تا دیر وقت بیرون بمونن. کال جامعه و اینا ایجاب زن برتره.

 می کنه که مرد حالت حمایت مالی رو انجام بده. 

ساالر نگاه به زن به عنوان کاال و رفتار های مرددر فرهنگ مورد زنان معمول درهای جنسیتی از کلیشه یکی

آنان بویژه این نگرش را به فرهنگ  معامالتی با اوست که مصاحبه شوندگان نیز به آن اشاره داشتند.

 دهند و شواهدی هم دارند:نسبت می افغانستان

 گوید:ساله ساکن عبدل آباد می 35مثالً خانم 

مادرشوهرم( اینقد پول گرفتن این دختر رو دست ما ) گفتخواستی بدوزی میلباس می
ه ساعت یسوخت، کردی تهش میه غذا درست مییه لباس بلد نیست بدوزه. یا ی دادن.

نشستم گریه گفت میگفت چرا اینجور شد؟ چرا کم شد؟ چرا زیاد شد؟ اونقد میمی
گیریم خیلی القل به پدری، مادری. این مهریه که ما میکردم. پول نداشتم زنگ بزنم می

 اش کار کنه.بده. اونقد خرج می کنن بعد آدم باید همه

ای به های سنتی و مردساالر زن به عنوان یک کاالی معامالتی از خانوادهدر افغانستان همچون همه فرهنگ

 شود:خانواده دیگر منتقل می

 گوید:ریف بوده است میساله که قبال ساکن مزارش 27خانم 

 _ دونم شما چی می گید، عوض بدل یا چی؟ نمی –ش ااونایی که مادراشون می میره باب
 دخترش رو میده به یکی، دختر اون رو هم میگیره برای خودش.

به یقین پیامدهای کلیشه های جنسیتی زنان بسیار بیشتر خواهد بود. زیرا یکی از نقاط قطعی درباره صفت 

یصه های مربوط به کلیشه های جنسیتی آن است که عمدتا صفات مطلوب تر و مثبت تر از نظر ها یا خص

 (  1382اجتماع به مردان تعلق یافته است. ) گولومبوک و فی وش 
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کلیشه جنسیتی که در جوامع سنتی گریبان گیر زنان است، نسبت دادن صفات با بار مثبت مانند در واقع از 

غیرت داشتن و ... به مردان و در مقابل نسبت دادن صفات منفی مانند  ،وی بودن شجاعت، استقالل فکری، ق

ها به حدی درونی شده ترسو بودن، وابستگی و انفعال، ضعف جسمی و فکری و ... به زنان است. این کلیشه

به خود نسبت  ، «خاله زنک بازی» با عنوان کلی ها منفی رااست که حتی خود زنان نیز مجموع ویژگی

 گوید:ای میساله 37دهند. خانم می

....)کارهایی که مردا نباید بکنن( مثالً حرف زیاد زدن، غیبت کردن، خاله زنک بازی 
ها میشه دیگه. االن مردها هم اینطوری شدن. خوب کنه مثل زنبدرآوردن. این کارا رو 

 شوهرم اینجور شده که من خوشم نمیاد.... نیست

 گوید:ای نیز میساله مطلقه 27ده مشارکت کنن

مرد  گفت دوست ندارم زنم از در خونه بره بیرون.شوهرم دوست نداشت من کار کنم. می
گفتم بذار برم کارخونه یا کار  خواست. من میخواست ولی وظیفه هاش رو نمیبودن رو می

 «ساب می کنن.بینه منو بی غیرت حباینجوری فامیل »گفت یارم تو خونه انجام بدم، میب
 گفتم بی غیرتی چیه؟ غیرت هم اندازه داره، بی غیرتی هم.می

امنیت زنان را  اما های جدید زنان واقف است گرچه به نقش ساله مجردی نیز که دیپلم تجربی دارد  24زن 

ی از اجع به زن و مرد را باور دارد واز بسیارهای جنسیتی و تفکرات غالب ربیند. او که کلیشهدر خانه می

  گوید:کند، میای نیز صحبت و چاره جویی میکلیشه

به نظر من  بیرون از خونه هم مردونه است. و ولی واقعیت جامعه اینه که مردها گرگند؛ ...
ها توی امنیت کامل نیستن توی زن بیرون از خونه اونجور که باید امنیت داشته باشه، نداره.

ترتری توی جامعه حاضر بشیم. خودتون میدونید که ولی ما می تونیم با پوشش به... ایران
شه،  . به نظر من اگر پوششمون بهتر بهای امروزی خیلی وضعشون فجیعهدخترا و زن 

مورد  کنه درره و هیچ مردی نمی تونه فکر بد بمتناسب با شخصیت یک زن باشه، خیلی بهت
 .شهایجاد بمیشه فکر بد توی ذهن مرد اون زن. این پوشش ماست که باعث 

آورد که زن برای زندگی در اجتماع در جامعه به وجود می باور به ضعف فکری و مدیریتی زنان این عقیده را

فکر می کنند و به جای او تصمیم  جای او د که بهاظت و سرپرستی مرد یا مردانی باشباید تحت حف

 کنند.گیرند و نواقص وی را جبران میمی

 گوید:ای میساله 27 افغانستانیمصاحبه شونده 

ها به بعضی وقت ها رو میدن دست مردها؟گم مشکل چیه که اختیار زن ...منم موندم، می
گم که چه مشکلی هست بین ما که اختیارمون رو دست خودمون نمیدن؟ اقال  خواهرم می

راب خ نه. اگه آزاد آزاد زندگی کنید اونموقع راه» ه ذره بذارن ما آزاد زندگی کنیم. میگنی
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 «کنی، این یعنی آزادی.کردن یعنی چی؟ همین که زندگی میمیرید. اونوقت آزاد زندگی 
ما محیط بیرون رو  کنیم، شما تو خونه هستید.ما بیشتر موقعه ها بیرون زندگی می» میگن

بینید. اش میشینید تو خونه تلوزیون میبیشتر شناختیم که چه جوری هست. شما همه
من اصال  «فهمید زندگی یعنی چی.بیرون با خودمون برید. شما نمی رید میبعضی وقتم که 

 از این حرفشون موافق نیستم ولی کاری نمی تونم بکنم.

 

 حاکمیت ایدئولوژی مردساالر -4-3-2-3-6
کنند. جامعه مردساالر با وضع تسلط کامل مردان بر زنان و کودکان را تولید و بازتولید می ،مردساالری

کند و با عدم حمایت قوانین مردساالر و محروم کردن زن از حقوق خویش، او را به زیردست مرد تبدیل می

 دارد.حقوقی و اجتماعی او را در این وضعیت نگه می

ز ا کانات زندگی مانند تحصیل، امکانات رفاهی، خدمات بهداشتی و...ترین اممحروم کردن زنان از کم

 25ن اشاره شده است. خانم سخنان مصاحبه شوندگان بارها به آ های جامعه افغانستان است که درویژگی

 کند: گونه توصیف میوضعیت زنان در افغانستان را این  افغانستانیساله 

ها رو اصال نمیذارن ش میزنن. زنآتیرس دخترها رو نمیذاشتن زن بره مدرسه. طالبا)ن( مدا
دختر بخواد ... بره مدرسه یا جایی بره. االنم تلوزیون نشون میده بهشون تجاوز می کنن

زا. اسید توی صورت توی مدرسه. می دزدن. اونقد زیاده این چی شدرس بخونه می کشن
 ایران بهتره خیلی امنیت داره.ریزن. دخترها میرن مدرسه ولی اینم هست. باز دخترها می

نیز از نکاتی است که زنان در سخنانشان به آن  عدم احترام به زن و برابری زن و مرد و شرایط دشوار زندگی
 گوید:اره میای در این بساله 27کنند. خانم اشاره می

  –ایرانه ای افغانستان قبال هها احترام نمیذارن. باز ایران خوبه. خیلی خوبه. اونجا به زن
ها مثالً زنا شوهرشون بمیره اگه بچه داشته باشه یا بچه  -افغانستان مثل گذشته ایران است

م داشته رو ازش میگیرن یا باید با برادرشوهرشون ازدواج کنن. حاال اگه برادر شوهر، زن ه
 زن چیه که این حرفا رو بزنه یا نظر»ی بگیم شوهرامون میگن باشه. تقریبا االن ما هرچ

گه این خونه به نظر من خوبه، ببینه مثالً اگه بیا مثالً خونه مستاجری رو آدم بره  «بده؟
 «. بینه؟بکه خونه  بروبابا، زن چیه»میگه 
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 برداشت از دین -4-3-2-3-7
در برداشت های سنتی از دین بر روی تقدس نقش مادری و همین طور ضرورت تالش بیشتر زن برای نیل به  

)رفعت . زناشویی موفق، کسب رضایت شوهر و ضرورت اطاعت زن از شوهر تاکید زیادی می شودزندگی 

 (1387جاه

از جمله عواملی است که به سلطه مذکر و تبعیت زنان از  ،برداشت های غلط از دین و دینداری عوامانه

دان بر زنان را  مردان مشروعیت می بخشد. از این رو زنانی که اعتقادات مذهبی شدید دارند تسلط مر

 دانند.سرنوشت محتوم و الهی زنان می

 گوید:ای میساله 65خانم 

هم اینجور  افغانستانیی اها ارزش نمیدادن. مرد... ببین؛ از زمانی قدیم، زمان پیغمبر، به زن
اگه اسالم گفته باشه من قبول دارم اگه نگفته باشه تو این دنیا ... هاظلم می کنن به زن

 گیرم. منم نگیرم خدا می گیره. ن دنیا حقم رو میباشه یا او

با صدور احکام مختلف راجع به زنان و مردان نقش مهمی  ،و برداشت ها گوناگون از آنها آیات قرآن و احادیث

. تفاسیر جانبدارانه احکام دینی با مطلوب دانستن و داشته اند  های جنسیتیدر آموزش و درونی سازی نقش

کند. های جنسیتی تشویق میبرخی رفتارهای زنان و مردان آنان را به برعهده گرفتن نقشپاداش دادن به 

اند. برای مثال خانم ههای جنسیتی سخن گفتزنان مصاحبه شونده نیز از تاثیر دین در آموزش و ترویج نقش

 گوید:  می یمتأهل ساله 27

نظر من این مسلمونا بد کردن. خواهر جوریه. به ناند یا مسلمونن ای...اون کشورایی که شیعه
کشورهایی که  شوهرم االن سوئد زندگی می کنه، اونا اخالقشون بهتر از مسلموناست.

 ه سیلی به زن یا بچه شون نمیزنه.یمسلمون نیستن اصال شوهر 

  گوید:ای نیز میساله 65 خانم

که فاطمه زهرا   رعایت کنه، همونجور ... وظیفه زن اینه که حرف شوهرش رو گوش کنه.
ه الگوی خوب برای مادر بودن و زن بودن ی کرد. الگوی خودش قرار بده.)س( رعایت می

هست. مردها هم اگر الگوش حضرت علی )ع( قرار بده، همونجور که قانون اسالم گفته  
 ... رعایت کنه. اسالم نگفته که زن رو ول کنن

 گوید:رد میای که همسرش مدرک حوزوی داساله 30مشارکت کننده 

 به نظر من که وقتی دین اسالم میگه، پیامبر خودمون هم گفتن که بعد از من پدر و مادر
پرستش میشه بعد از اون وقتی خونه شوهر رفتی، شوهر پرستش داره. از نظر من )این( 

شه، من بها ظلم ام. اگه به زنمن راضی هم سنتمون هستش، هم دینمون. خیلی خوبه.
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م گمی م میشه.ظل هامن اصال قبول ندارم که به زن اما باید دید ظلم چیه؟کنم شکایت می
 آزاد بودن زن باید متعادل باشه...

احکام شرعی  ،احکام مربوط به دیه زنان و مردان ، تقسیم کار خانه ،احکام دین اسالم درباره تقسیم ارثیه

درباره طالق وقوانین مستخرج از آن ها در اغلب موارد دستاویزی برای سلطه به زنان و واداشتن آنان به 

 گوید:ای میساله 27خانم  اطاعت از آنان می شود.

نه  »که االن تلوزیون میگه زن با مرد یکیه. میگه  گفتم...مثالً چند وقت پیش به عموم می
کی میگه مساویه. مثالً االن زن بره هرجا کار کنه نصف حقوق مرد  هنوز هم مساوی نیست.

از اول  ه سوم یا مثالً نصف ارث رو میگیره. اینا اصال برابر نیست.یرو میگیره یا مثالً تو ارثیه 
بینم کنم میمنم نگاه می .«مثالً زمان پیغمبر اینا هم زن نصف مرد بود االنم همینجوریه

 ینم اینجوری میگن. براست میگه. وقتی می

 

 فقر و محرومیت -4-3-2-3-8
به دلیل بی سوادی و یا کم سوادی و جایگاه طبقاتی پایین، در صورت اشتغال، در مشاغلی  افغانستانیزنان 

تمایل  رود. به همین دلیل این زنانشوند که از مشاغل رده پایین جامعه به شمار میمشغول به کار می

ن است که شامل غل همسرانشاها از کار اغلب همان شه تصور آنزیادی به کار بیرون از خانه ندارند. چرا ک

ها چرا زنان مانند مردان بیرون از پرسیم که به نظر آنمی شود. وقتی از این زنانکارهای یدی دشوار می

 دهند:ساله پاسخ می 25 افغانستانیکنند مانند این زن خانه کار نمی

شرایط مرد خیلی سخته. میره زیر آفتاب کار می کنه. ما که سوادی چیزی نداریم حداقل  
 ن.ا که شغل ندارن. همه فامیلمون همینجورینیافغا م.خوب کنیم. ما حداقل تو خونه ای رکا

 مثالً کلنگ بزنن و کارگری.

امکان  ،با واقعیت های اجتماعی آشنایی دارند و می دانند که با محدودیت های موجود افغانستانیزنان 

آنها را در   ،سنتیهنگ قناعت و دلبستگی به نقش های فر ،ای آنها بسیار ضعیف است. از طرفیاشتغال بر

 حوزه خانه نگه می دارد.

های همسرش را بر عهده در صورت نیاز آیا قادر است نقش» سال دارد درباره اینکه 29خانم متأهل که 

 گوید:می «بگیرد؟

مخارج خونه فکر نکنم چون االن تو موقعیتی که شوهرم داره من نمی تونم کار کنم. نمیشه 
 رو من دربیارم.

رواج بسیاری دارد. این مشاغل که اغلب توسط یک آشنا یا همشهری  افغانستانیاشتغال خانگی در بین زنان 

 افغانستانیشود. زنان شود معموال شامل دوخت و دوز کفش یا بستن پیچ و مهره میبه خانه آورده می
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آن به دو دلیل است.  و آورند؛را نیز شغل به حساب نمی مصاحبه شونده عالوه بر کار خانه، اشتغال خانگی

 شود.یکی این که این نوع مشاغل دستمزد بسیار پایینی دارند و دوم آنکه در محیط خانه انجام می

درباره   ،ه خود را بیکار می خواند کضمن آن  ،ای نیز که از شوهرش جدا شده استساله 27مشارکت کننده 

 گوید:زندگی قبل از طالقش می

آوردم بعضی وقتا کار می کرد، تنبل بود، من خودمم بیکار بودم دیگه.....اون که کار نمی
داد گرفتم. خودشم دوست نداشت و اجازه نمیتومان حقوق می 50تومان  30خونه. برجی 

 کار کنم.

 گوید:خواندن کار خارج از خانه می "کمک"ای نیز با ساله 37خانم 

ه جایی کار کنم و کمکش کنم تو رم. اگر داشتم شاید می تونستم یدامن خودم که سواد ن
 خرج، ولی االن توانایی نداریم.

هایی برخی از مصاحبه شوندگان عالوه بر جنسیت به فاکتورهای دیگر که در توزیع قدرت اهمیت دارد اشاره 

 گوید:افغانستان فرقی با یکدیگر ندارد میای که به نظرش زندگی زنان در ایران و ساله 31خانم  اند.داشته

زندگیشون خوبه. زندگی خوب به کشور نیست  .اونایی که پول دارن امکانات هم دارن دیگه
 که به پوله.

 

 ی جنسیت هاینقش خالصه و جمع بندی؛ مدل تحلیلی تحول  -4-4
. این مدل نشان کند میساکن تهران را توصیف  افغانستانیجنسیتی در زنان  هاینقشمدل زیر فرآیند تحول 

جنسیتی زنان تاثیر   هاینقشکه چند عامل بر شکل گیری و درونی شدن و سپس ثبات یا تحول  دهد می

. این عوامل در ه اند انداختجنسیتی سایه  هاینقش. برخی از این عوامل ثابت هستند و همواره بر گذاردمی

 یواملع جنسیتی جدید تاثیرگذار خواهد بود. هاینقشبر شکل گیری  ز، جنسیتی نی هاینقشصورت تحول 

 .کنیممیمیانه و کالن توصیف  د،را در سه سطح؛ خر هاآنکه ما 

 

 یجنسیت های نقشمدل تحول  1  -4نمودار 

 

 

 

 

های نقش

 جنسیتی سنتی

دسطح خر  

ها و باورها نگرش -1

ه جنسیتاردرب  

 هایویژگی -2

 یشخصیت

 

یمیان حسط  

 هخانواد -1

 ککوچ هایگروه -2

 

 هاینقش

 دجنسیتی جدی

 :خرد

 تغییر در نگرش ها
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و   هانگرشر این سطح د طح فردی تحلیل است.س د،منظور از سطح خر د،شومیکه در مدل دیده  گونههمان

نگرش به   س،گرش به زن بودن و رضایت از جنن .گیردمیشخصیتی فرد مورد توجه قرار  هایویژگی

جنسیتی در این سطح  هاینقشو نگرش به خودکم بینی ،اعتماد به نفس  فقدان  د،زن و مر هایتفاوت

 تحلیل قرار دارند.

 هاینقشفرآیند تحول  رجنسیتی موثر است و پس از آن د هاینقش فاکتورهای فردی در شکل گیری 

در این سطح عوامل مثبت و منفی  جنسیتی جدید نیز نقش بسزایی دارد. هاینقشجنسیتی و شکل گیری 

 در مدل نشان داده شده است.

تحلیل است که با عنوان جنسیت و خانواده مشخص  هایدادههمان سطح در  ل،سطح میانه در این مد 

در خشونت همچون؛ عوامل منفی در تحول نقش ها مربوط به  هایدادهین سطح که شامل ا .شودمی

عوامل  نیز و  ت،خانوادگی اس هایحمایت نبود دیریت وم ه،سلط ه،تقسیم کار جنسیتی در خانواد ه،خانواد

سن و تحصیل همسران و ارتباطات محلی  ،تاثیرگذار بر نقش های جنسیتی نظیر؛ حمایت فرزندانمثبت 

 جنسیتی موثر است.  هاینقشهمچون سطح فردی بر شکل گیری و تحول یا ثبات و بازتولید  ،است

. کندمیجنسیت در جامعه را توصیف و تحلیل  ت،سطح کالن که همان سطح اجتماعی تحلیل اس

زدن و فرهنگ مردساالر و برچسب  ی،جامعه پذیرتبلیغی و  -نظام آموزشی ی،جنسیت هایکلیشه

این سطح است که در ثبات  هایزیرشاخههمگی از  ،حضور در ایران و تاثیر رسانه ها واعی اجتم هایحمایت

 جنسیتی موثر است. هاینقشیا تحول 

ین مدل ا جنسیتی است. هاینقشفرآیند تحول در  د،برای مخاطبش شرح دهد چه این مدل سعی دار نآ

 هاینقش همچون بستری برای  اند شدهمیانه و کالن مشخص  د،که عواملی که با عناوین کلی خر گوید می

جنسیتی برخاسته از این عوامل است.  هاینقش. بدین ترتیب که جنسیت و شودمیجنسیتی محسوب 

جنسیتی شده است. دو سویه  هاینقشخانوادگی و اجتماعی مختلف موجب شکل گیری  ی،عوامل فرد

جنسیتی و سطوح تاثیر گذار  هاینقشموجود در مدل نشان دهنده رابطه دوسویه بین  هایپیکانبودن 

جنسیتی  هانقش فرد به جنس و جنسیت بر شکل گیری  هاینگرش -به عنوان مثال -است. بدین معنی که 

جنسیتی اثر  هاینگرشجنسیتی نیز بر تشکیل یا تشدید و یا تعدیل  هاینقشو پس از آن  گذاردمیتاثیر 

جنسیتی جدید تاثیر گذاشته و  هاینقشتشدید یا تعدیل شده نیز به نوبه خود بر  هاینگرش . این گذارند می
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اثر  س،جنسیتی و برعک هاینقش مورد تاثیر خانواده بر  رد توانمیمین توضیح را ه .پذیرند میاز آن تاثیر 

جنسیتی جدید را متفاوت از   هاینقشچه که پذیرفت. اما آن ا، هخانوادهجنسیتی در تغییر  هاینقش

مدل( که موجب  راستاست )در سمت  یبروز و حضور عوملی دیگر د،کنمینتی جنسیتی س هاینقش

جنسیتی  هاینقشعواملی که موجب ایجاد  ر،ه عبارت دیگب جنسیتی شده است. هاینقش تحول و تعدیل 

موجب تحول در  تواند میکماکان وجود دارند و آنچه که  ز،در جامعه جدید پس از مهاجرت نی د،انشده

عوامل جدیدی  د،شو د،انگرفتهساکن تهران که مورد بررسی قرار  افغانستانیجنسیتی زنان مهاجر  هاینقش

 .کند میرا تعدیل  است که با جامعه پذیری در جامعه و فرهنگ جدید به عوامل قبلی اضافه شده و اثر آنان

زنان مشارکت کننده استخراج شده است  هایگفتهاین عوامل که از  د،شومیکه در مدل دیده  گونههمان

سن و تحصیالت  ،حمایت های خانوادگی و محلی ،و نگرش به نقش های جدید زنان عبارتند از: آگاهی

ش فرهنگ جامعه جدید )ایران( در اثر پذیر ،ستم تبلیغاتی جامعه جدید )ایران(نظام آموزشی و سی ،همسر

که  عواملاین  تغییر در نگرش ها در اثر مقایسه های دائمی خود با ایرانیان. ه، معاشرت با مردم آن جامع

جنسیتی و تعدیل  هاینقشبا ورود به بستر  د،عوامل دیگری نیز به آن افزو ق،بسته به ظرفیت تحقی توانمی

 جنسیتی پیش ببرد. هاینقشرا به سوی تحول در  افغانستانیجامعه زنان  تواند یم د،اثر عوامل موجو
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 ؛فصل پنجم

 لتجزیه و تحلی

 و

ی نتیجه گیر  
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 یسطح فرد ➢

 یسطح خانوادگ ➢

 یسطح اجتماع ➢

 اعتبار و روایی ➢

 مشکالت و پیشنهادات تحقیق ➢

 یتیپولوژ ؛خالصه و جمع بندی ➢

جنسیتی بوده است و در این فصل  هاینقشهدف از این پژوهش بررسی تأثیر مهاجرت بر چگونگی تحوالت 

و  شودمی ههای حاصل از کار در میدان که در فصل قبل آورده شد به بحث و جمع بندی گذاشتیافته 

 -د. در این فصل همچنین دسته بندیگردذکر می ت،ای از آنچه که از این تحقیق به دست آمده اسخالصه

 .شودمی هاند ارائساکن تهران که در این پژوهش مشارکت داشته افغانستانیاز زنان  –تیپولوژی 

وضیح، توصیف و تفسیر آن ا توجه به اینکه در پژوهش کیفی، پژوهشگر قصد شناخت واقعیتی را دارد تا به تب

قصد »اجرای نظریه« ای را در ذهن نمی پروراند. ولی بعد از جمع آوری اطالعات، در  ،در نتیجه ،ردازدبپ

در روش کیفی  ،تحلیل ها می توان از نظریه های موجود کمک گرفته و نتایج را تحلیل و تبیین کرد. در واقع

 (47 : 1991 1)الپاساد "یه می روند.به سمت نظر ،از عمل یا واقعیت موجود موضوع"

در این فصل تالش داریم به کمک نظریه های موجود و یافته های جدید حاصل از این تحقیق به ارائه تحلیل 

 و نتیجه گیری حاصل از بحث بپردازیم.

 

 یسطح فرد -5-1
عوامل بازدارنده  و عوامل تاثیر گذار بر تحول نقش های جنسیتی سطح فردی دو دسته در  ،در این تحقیق

؛ عامل 5تحول نقش های جنسیتی شامل عوامل تاثیرگذار بر . تحلیل گردید  نقش های جنسیتیتحول 

 ،نگرش مثبت به نقش های جدید  ،دباور به برابری زن و مر ،تحصیل و آگاهی زنان از نقش های جدید 

عوامل بازدارنده تحول نقش های و  افغانستانیمقایسه مردان ایرانی و  ،ایرانیمقایسه دائمی خود با زنان 

مقابل مردان، ترس از  خود کم بینی زنان در ،زنان استقاللعامل؛ عدم 9جنسیتی در سطح فردی شامل 

 
1 - lapasad 
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نگرش منفی به نقش های جدید و اولویت دادن به نقش های   ،نگرش منفی به جنس ،تقدیرگرایی خشونت،

 هستند.  ،عدم آگاهی زنان و در نهایت پذیرش تفاوت زن و مرد ،نوع نگرش به نقش های سنتی ،سنتی

ضعیف تر از ار و محرک تحول نقش های جنسیتی  از نظر اثرگذاری عوامل تاثیرگذ  گذشتهمان گونه که 

عامل بسیار   9امل بازدارنده تحول در نقش های جنسیتی عوامل بازدارنده تحول هستند. به عبارت دیگر عو

مهم و اثرگذار هستند که به حدی در زنان درونی شده و به باور آنان نفوذ کرده است که عوامل تاثیرگذار که 

هنوز نتوانسته است تحول جدی در نقش های زنان ایجاد  ،عامل شناسایی گردیده است 5ن تحقیقدر ای

تی در سطح ذهنی آنان دیده می تعداد زنانی که عوامل محرک تحول نقش های جنسی ،کند. عالوه بر این

رنده تحول در در میان مشارکت کنندگان بسیار ناچیز است. بدین ترتیب عالوه بر این که عوامل بازدا ،شود

تعداد بیشتری را نیز در بر میگیرند و تحول در  ،نقش های جنسیتی قوی تر از عوامل تشویق کننده هستند 

 سطح ذهنی نیز برای همه زنان اتفاق نیافتاده است.

با افزایش سواد و  ،در مورد نقش های سنتی ،همچنین دیده شد که تحول در ذهنیت زنان مورد مطالعه

ایران بیشتر می شود و همچنین پایین بودن سن و مجرد بودن نیز از عوامل موثر در تحول مدت سکونت در 

های جنسیتی ناراضی زنان جوان در این پژوهش بیش از دیگران از نقش ذهنیت زنان مشارکت کننده است.

 اند.عین حال درآن گرفتار آمده بوده و مخالف آن هستند اما در

در حالی که حقوق   باشد این تحول آگاهانه نبوده است وزنان دچار تحول شده  هاینقش در صورتی که 

 و کنندمیابتدایی زن از سوی مردان رعایت شود زنان آن را به عنوان لطف مرد یا خوش رفتاری او تعبیر 

  ، حقوق یا تغییرهاآزادیعلت آن را افزایش سن یا آگاهی مردان می شمارند و هرگز برای بدست آوردن 

و  دهندنمی. در واقع زنان در برابر رفتار مردان هیچ واکنش اعتراضی نشان کنند نمیخود تالش  هاینقش

 . کنند مینقشی کامال انفعالی ایفا 

جنسیتی را انکار   هاینقشتن دادن به  هاآن .خویش متناقض گویی هایی دارند  هایگفته برخی از زنان در 

جنسیتی اذعان دارند. شاید  هاینقشخود به پذیرش  هایصحبتاز  در حالی که در جای دیگری کنند می

آنان نبوده  نشأ دربرای نشان دادن اینکه این نقش  هایشاننقشاین موضوع را بتوان با کناره گیری زنان از 

  کناره اصله نقش به درجهف .دهدمیوضیح ت 1شتوضیح داد. این موضوع را گافمن در مفهوم فاصله نق ت،اس

 شود.اطالق می محولشانهای گیری از نقش 

ا رفتار مردان با آنان رچه زنان حاضر در این پژوهش در بسیاری موارد از تبعیض و بی عدالتی عیله زنان و یگ

با آن کنار  ،دینی و اخالقی این رفتارها هایتوجیهاما عموما با تقدیرگرایی و یا  اندکردهضایتی ابراز نار

 .آیند می

هایشان در اثر دیدگاه فردگرایی ندارند. هنگامی که راجع به تغییر نقش رکت کننده در این تحقیقزنان مشا

شود شرایط زندگی خود را توصیف کنند، درباره  شود و یا زمانی که از آنان خواسته میمهاجرت سوال می

 
1 Role Distance 
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گویند ها اغلب مینآ. کنند خانواده و اغلب شرایط اقتصادی آن، اظهار نظر میو مشکالت شرایط زندگی 

کنند یا فرزندانشان محیط امن را رایشان بهتر است چون از نظر اقتصادی فشار کمتری را تحمل میبایران 

ها امکانات موجود مانند آب ترین حالت آنکه همسرانشان شغل بهتری دارند. در فردی کنند یا آنتجربه می

 دهند.ها شده است مورد توجه قرار میموجب راحتی کار آنکه و گاز را 

 

 ه سطح خانواد -5-2
 ی هانقشاو را برای  ،و این نهاد از همان تولد کودک شودمیخانواده اولین نهادی است که فرد به آن وارد 

سان . خانواده به همانسازدمیو مقدمات تسلط مردان بر زنان را فراهم  کند میجنسیتی تبعیض آمیز آماده 

مسلط و تحت تسلط. زنان  هاینقشدر واقع چیزی نیست جز نظامی از  د،که در جوامع پیچیده وجود دار

ه دیگر و به عبارتی از یک نهاد به خانواد ایخانوادهکاالیی هستند که از  شانسنتیدر فرهنگ  افغانستانی

های خصوصی هستند که زنان با  عرصه افغانستانیهای خانواده.  شوند میسلطه به نهاد سلطه دیگری منتقل 

  های آنان به مادری و همسری و کارمانند و نقشاز فعالیت در عرصه عمومی باز می محبوس شدن در آن

 شود.خانه محدود می

عوامل  و تاثیرگذار بر تحول نقش های جنسیتیعوامل دو دسته  ،سطح خانواده نیزدر این پژوهش در 

ارتباط محلی با  ،عوامل؛ تحصیل و حمایت فرزنداندسته اول شامل  تشخیص داده شده است.تحول بازدارنده 

عدم  ،خانوادهبرچسب زنی در سطح شامل ،و دسته دوم نیز ،همسایگان ایرانی و سن و تحصیالت شوهر

وابستگی  ،استیالی مرد در خانواده ،تفکیک نقش های مدیریتی و حمایتی ،برخورداری از حمایت خانوادگی

 است.  ،تقسیم کار جنسیتی در خانه و خشونت در خانواده ،اقتصادی به مردان

تعداد  رگذار است.در سطح خانواده نیز تعداد و فراگیری عوامل بازدارنده تحول بسیار بیشتر از عوامل تاثی

به  ،زنانی که از نظر خانوادگی در شرایط مطلوب برای تحول نقش های جنسیتی و مشارکت بیشتر اجتماعی

بسیار کمتر از زنانی است که با عوامل بازدارنده درگیر هستند. همچنین  ،سر می برند در نمونه مورد بررسی

در عین حال با عوامل بازدارنده در  ،نسیتی دارند زنانی که زمینه مناسب خانوادگی برای تحول نقش های ج

خانوادگی و اجتماعی نیز درگیر هستند و همین امر موجب می شود که تحول در نقش  ،هر سه سطح فردی

 .سمحقق نشودهای جنسیتی در سطح عینی با مشکل مواجه شود و 

مشارکت کننده، در داخل خانواده با حجم انبوهی از کارهای بدون دستمزد که حتی از نظر  افغانستانیزنان 

 کنند وتفریحرا هر روز تکرار میوبه رو هستند. آنان این سیر روزمرگی شود، رخودشان نیز کار محسوب نمی

ای به هدفی در هیچ یک از زنان مورد بررسی اشاره. دانند نمی «مناسب»ی جز آن را برای زنان یو کارها

. ریتزر نیز به این نکته در زندگی زنان اشاره «فرزندان خوب تربیت کنند » زندگی خود ندارند جز آن که

های خاصی را مرحله به مرحله تعقیب بینند که هدفشان میهای روزانهگوید: زنان در فعالیتکند. او میمی

 (.504: 1374دهند. )ریتزر های دیگران واکنش نشان میکنند بلکه همیشه تنها به نیازها و در خواستنمی
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ت شده باشند و یا سابقه اقامت آنان در تربی افغانستانی -چنانچه در خانواده های ایرانی ،زنان مورد مطالعه

 حمایت بیشتری برای ایجاد تحول در نقش های سنتی جنسیتی شان دریافت می کنند. ،ایران زیاد باشد 

به شکل اشتغال را  ،مردان جوان نیز آگاهی بیشتری از حقوق زنان دارند و مشارکت اجتماعی زنان شان

اغلب در  ،ان مورد مطالعه بسیار کم استافغانستانینان در میان بیشتر پذیرا هستند. این مردان که تعداد آ

همسر و  در تصمیم گیری های خانوادگی با  و در کار خانه مشارکت دارند  ،ایران متولد و تربیت شده اند 

 .مشورت می کنند  فرزندانشان

اما این عوامل به اندازه کافی  ،اگرچه عوامل خانوادگی می تواند محرک تحول در نقش های جنسیتی باشد 

 قوی نیستند و خانواده هایی با این شرایط نیز تعدادشان زیاد نیست.

 

 ی سطح اجتماع -5-3
جامعه با به کار گیری نهادهای آموزشی و با ساز وکارهای   ه،جنسیتی در خانواد هانقش پس از شکل گیری 

: جامعه با ادعای این که یک چنین گوید مییتزر ر .کند میجنسیتی را باز تولید  هاینقش ن،گوناگو

. حال آنکه به  بخشد میبه این نظام خانوادگی مشروعیت  ت،نهاد بنیادی همه جوامع بشری اس ی،ساختار

: 1374)ریتزر . دروغین است ایداعیهیک چنین  ی،گواهی بیشتر شواهد باستان شناختی و انسان شناخت

480) 

امل بازدارنده و تاثیرگذار در تحول نقش های جنسیتی قابل بررسی است در سطح اجتماعی نیز دو دسته ع

بعد از مهاجرت عواملی بوجود می آید که محرک تحول نقش های که در فصل یافته ها آورده شده است. 

این عوامل با توجه به یافته های پژوهش شامل؛ تاثیر وسایل ارتباط جمعی و  جنسیتی محسوب می شود.

تحول نقش های  عوامل اجتماعی بازدارنده  ،در مقابل و پذیرش فرهنگ جدید می شود. حضور در ایران

سازند.  از عوامل بسیار تاثیرگذار هستند که تحول نقش های جنسیتی را برای زنان دشوار میجنسیتی 

شامل؛ جامعه پذیری  زنان به کار می گیردجنسیتی ابزاری که جامعه برای ثبات و بازتولید نقش های 

فقر و    ،حاکمیت ایدوئولوژی مردساالر ،درونی شدن هنجارها ،مشروعیت بخشی سیستم فرهنگی ،نسیتیج

 است.عدم برخورداری از حمایت های قانونی و اجتماعی 

سیستم آموزشی و تبلیغاتی  ت،نهاد قدر ن،جنسیتی و نهاد دی هایکلیشهجامعه با به کارگیری ابزاری چون 

منفعل   د،تا نقش فرودستی خود را بپذیرند و در مقابل سلطه مر  سازدمیزنان را وادار  ا،هسنتو باورها و 

دیگر را تحت تسلط در  هایانسان هاانسانباشند. هر نهادی از جامعه نظامی است که با آن برخی از 

 م،گسترده مرد هایردهیا  هاگروه ،ساختارهای جامعه و در الگوهای هم گروهی ترینبنیادی . در آورند می

 تشخیص داد. توانمیاز تسلط و انقیاد را  ایپیوستهالگوهای 

 تمهاجر ،عالوه بر زن بودن و بی سوادی کنند میرا تشدید  افغانستانیاما در این بین آنچه محرومیت زنان  

هر چند سالیان دراز اتفاق افتاده باشد و در فرهنگی که به رغم سابقه  است. زندگی در یک فرهنگ بیگانه
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در واقع زنان  .د کنمیوضعیت فرو دستی را تشدید  شودمیشناخته  "نیافغا"طوالنی اقامت در آن بیگانه و 

 ن،ر ایراد افغانستانیبودن و خارجی بودن. زنان  ن: زشوند میدر ایران به دو دلیل به حاشیه رانده  افغانستانی

یا اقلیت مضاعف هستند.  هاقلیت تشدید شد د،گیرنمیمچون زنان در نژادهایی که مورد تبعیض نژادی قرار ه

و از سوی دیگر زن بودن  اند جامعهفرودست  هایگروهبه این معنی که از یک سو به دلیل خارجی بودن جزو 

. کندمیو فرو دستی آنان را تشدید  دهدمیرا به درجه چندم بودن سوق  هاآندر همین گروه فرو دست 

 شاید بتوان این موضوع را در قالبی مارکسیستی بهتر توصیف کرد.

بویژه ساختار  ی،نظام طبقات تربنیادی فمنیست معاصر روابط جنسی را در چارچوب ساختار  هایمارکسیست

کیفیت هر یک از تجارب  ی،ز این دیدگاه نظرا .دهند میرسی قرار مورد بر ر،نظام طبقاتی سرمایه داری معاص

زنان ( 482: 1374ضع طبقاتی و سپس جنسیت او دانست. )ریتزر فرد را باید نخست انعکاسی از مو

هستند و در عین حال از نظر  (نیا حتی افغانستا و)در ایران جزو طبقات پایین جامعه ایران  افغانستانی

 و لذا کیفیت تجارب آنان انعکاسی از هر دو عامل فوق است. د هستن جنسیتی نیز فرودست

جنسیتی تبعیض آمیز در جامعه  هاینقشرهای مهم تشکیل و تداوم ساالری از فاکتوپدرساالری یا مرد

ساختار ستمگری به جنسیت تعلق دارد که همان   ترینبنیادی: گوید میکه ریتزر  گونههماناست.  ستانافغان

 ی،عمد و ثانوی برخی عوامل دیگر مانند عوامل زیست شناختاست. پدرساالری نوعی پیامد غیری پدرساالر

بلکه بیشتر یک ساختار قدرت است که با  ت،ی و یا طبقه اجتماعی نیسیتجنس هاینقش یا  ن،اجتماعی شد

و  هاتفاوت ی،در واقع به اعتقاد بیشتر نظریه پردازان ستمگری جنس .شودمییک نیت عمومی و قوی ابقا 

پدرساالری  ن،. مردان تنها به خاطر داشتن منابع تسلط بر زنااند پدرساالری هایفرآوردهجنسی  هاینابرابری 

طیع به است که زنان را از این طریق وادار سازند تا به عنوان ابزارهای م نفعشانبلکه به  د،کنننمیرا حفظ 

 (.490 - 474: 1374خدمت کنند. )ریتزر  هاآن

بسیار بیشتر از عوامل محرک و تاثیرگذار در تحول نقش های   ، در این سطح نیز تاثیر عوامل بازدارنده

بوده است که مانع از تحول قابل توجهی در نقش های جنسیتی  ،مورد بررسی افغانستانیجنسیتی زنان 

 شده است. ،زنان

 

 یو جمع بندی؛ تیپولوژ خالصه -5-4
تغییرات  افغانستانینتیجه کلی که می توان برای این تحقیق در نظر گرفت این است که: مهاجرت زنان 

در زندگی آنها ایجاد نکرده است. اگرچه با توجه به ل در سطح روابط عینی و واقعیت، حداقعمده ای، 

که بر روی ذهنیت سوژه ها اثر گذاشته است. مسائلی چون جامعه مصاحبه های عمیق می توان گفت 

عدم  ،درونی شدن هنجارهای اجتماعی که عمدتا نیز بر اساس یک نظام تنبیهی صورت گرفته است ،پذیری

حاکمیت  ،فقر و محرومیت ،عدم برخورداری از حمایت خانواده ،رهنگیقانونی و فبرخورداری از حمایت های 

دسترسی مردان به منابع   ،ایدئولوژی مردساالر که دائما بر برتری مردان و فرودستی زنان تاکید می کند 

همه از عواملی هستند که مانع جدی بر  ،کاری و اقتصادی و نقش نان آوری آنان و وابستگی زنان به مردان
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  ، ریاضت ، رضایت ،تغییرات در نقش های جنسیتی زنان می باشند و زنان را در موضع قناعت سر راه

تقدیرگرایی و روزمرگی و انفعال قرار می دهد. این واقعیت زندگی زنان افغان است. آنچه باعث می شود زنان 

ه ایران با جامعه  مقایسه شرایط موجود با شرایط افغانستان و مقایسه جامع ،در بعد ذهنیت تغییر نمایند 

از سوی مشارکت  با زنان ایرانی زنان افغانستانی مقایسه  ،با توجه به مشترکات دینی افغانستان است.

در امور اجتماعی  زنانعاملیت راهم می سازد که دین با ف افغانستانیاین امکان را برای زنان  ،کنندگان

 مخالفتی ندارد.

کلیشه  ،بر نقش زنان در فعالیت های اجتماعی و نظام آموزشیرهبران نظام  ،تاکید وسایل ارتباط جمعی

  ، های ذهنی زنان افغان را در هم می ریزد و این امکان را برای آنها در سطح ذهنیت فراهم می سازد که زنان

زن و مرد تفاوتی با هم  ،پای مردان می توانند در امور اجتماعی مشارکت کنند و یا به  لحاظ خلقتپا به 

 شرایط عینی را برای آنها هموار نمی سازد.  ،یاراما هنجارها و فشارهای ساخت ندارند.

ت افراد نسبت به دو سطح عوامل محرک تحول نقش های جنسیتی در سطح فردی و ذهنی کثرت و تنوع

مورد بررسی در سطح  افغانستانیتحول نقش های جنسیتی زنان  ؛که تایید می کند  این نکته را ،دیگر

 به عینیت نرسیده است. ،افتاده است اما تا کنون به دالیل ذکر شده فوق ذهنیت اتفاق

های جنسیتی، توصیف ساکن تهران از نقش افغانستانیهدف اصلی این تحقیق عالوه بر توصیف تصور زنان 

 5توان ها و جمع بندی نتایج حاصل از آن میها نیز بوده است. با تحلیل دادهچگونگی تحول در این نقش

ساکن تهران که در این پژوهش مشارکت  افغانستانیهای جنسیتی را در بین زنان ت مختلف تحول نقشحال

حالت که از  5اند توصیف کرد. این بخش که با عنوان تیپولوژی آورده شده است به تشریح این داشته

 هاینقشدر  تحوالتی که ممکن است از مسیر مهاجرت. های مشارکت کنندگان استخراج گردیده استگفته

این حاالت با توجه به گفته های زنان مشارکت  داشته باشد. تواند مییک زن روی دهد چند حالت مختلف 

امکان های مختلف و قابل پیش بینی در تحول نقش های جنسیتی در مسیر مهاجرت را نشان می  ،کننده

  مورد بررسی اتفاق نیافتاده است. افغانستانیدهد که لزوما برای زنان 

 

یابد  های جنسیتی به همان گونه که وجود داشته ادامه میها نقش در این خانواده سنتی   ثبات نقش های جنسیتی 1

شود مگر آنکه در اثر تحصیل خط فکری آنان و در فرزندان آنان نیز باز تولید می 

ها که اغلب از پدر و مادر میان سال و فرزندان جوان و تغییر کند. در این خانواده

ای درونی شده و به شکل های جنسیتی به گونه شود نقش نوجوان تشکیل می 

تواند عادت در آمده است که مهاجرت و زندگی در یک فرهنگ متفاوت نمی 

 تحولی در آن ایجاد نماید.



129 
 

کند و فقط ممکن است نیز نقش زن به لحاظ جنسیتی تغییر نمی  دوم در حالت سنتی   های جنسیتیکاهش نقش  2

های مهاجر های او کم شود. بدین ترتیب که در اغلب خانوادهمسئولیت بخشی از

های پر جمعیت و به همراه خانواده شوهر که که زندگی در خانواده افغانستانی

باشد، ها و دختران مجرد این خانواده میمعموال شامل چندین پسر و عروس و نوه

با مهاجرت و در اثر آن  ای همزمانرایج است، استقالل و تشکیل خانواده هسته 

افتد. بدین ترتیب با مهاجرت به ایران و جدایی از خانواده شوهر و کاهش  اتفاق می 

ها خدمات ه زن باید به آندر واقع تعداد افرادی ک ،ناگهانی تعداد اعضای خانواده

های یابد و بنابراین ضمن جنسیتی ماندن تقسیم کار از مسئولیت کاهش می برساند 

 دارد. شده و رضایت وی را به دنبال زن کاسته  

شود زن خانه دار به دلیل خارجی بودن تفکیک نقش جنسیتی شدیدتر می   های جنسیتی نقش تفکیک تشدید 3

اکنون از  ه استبه عهده داشترا های جنسیتی که در کشور خود نقش افغانستانی

هایی شود. نقش منع می ا نقش مردانه چندان معلوم نسیت  هایی که مرز آن بنقش 

نظیر خرید رفتن که در عین آنکه نقشی زنانه است مستلزم بیرون رفتن از خانه  

گردد. بدین ترتیب زن به بهانه آن که  شود یا محدود می نیز هست از او گرفته می 

های کامال  گردد و به نقش شود، در خانه محبوس می امنیتش در خانه تضمین می 

 پردازد.ترین آن مادری و همسری است می که مهم  زنانه

شود در کارهای به دلیل مهاجرت و مشکالت اقتصادی متعاقب آن، زن مجبور می های سنتی و نیمه سنتی تلفیق نقش  4

بیرون از خانه مشارکت کند یا به اشتغال خانگی بپردازد. در این موارد به دلیل  

خانه و مسئولیت فرزندان تماما  کند و کارتمام وقت کار می  مرد ،شرایط اقتصادی 

 مرد ضمن حفظ اقتدار و سرپرستی خود اغلب در خانه و کار .به دوش زن است

مدیریتی خرد با  در این حالت مسئولیت امور خانواده در موارد . خانه غایب است

فرزندان  زن است. مدیریت اقتصادی در حد خرید و پس انداز، رسیدگی به امور 

های نیمه وقت به نظیر ارتباط با مدارس آنان یا پیدا کردن کار برای آنان، اشتغال 

همگی ... ای وارد نسازد وطوری که به امور خانه داری و بچه داری او خدشه

ها از جنسیتی شود. این نقشکه به نقش موجود زن اضافه می هایی استنقش 

ولیت زن ها، مسئی بودن تفکیک نقش من جنسیتض وکاهد بودن تقسیم کار نمی 

 شود.بیشتر می 

جنسیتی سنتی به  گذر از نقش های  5

 نقش های مدرن 

ها اندکی به هم حالتی است که در آن مرز تفکیک جنسیتی نقش  امکان پنجم

افتد که زن و مرد هر هایی اتفاق می در این حالت که اغلب در خانواده .ریزدمی 

بلیغات و یک سواد مختصری دارند، با ورود به ایران و قرار گرفتن در معرض ت

شوند. این ها با یکدیگر می خواهان تساوی مسئولیت  فرهنگ ایرانی زن و مرد

ی و ایده آل پنداشتن آن  های ایرانمطالبه که اغلب در مقایسه با زندگی خانواده 

امور افتد، غالبا به اشتراک زن و مرد در کارخانه، مراقبت از فرزندان و اتفاق می 

در مواردی که چنین تحولی در سطح عینی به دالیل شود. بیرون از خانه منجر می 

گونه ال حکم فرماست و زن و مرد در اینگوناگون اتفاق نیافتد، در سطح ذهنی کام

 پرورانند.رویای مشارکت کامل هر دو نفر در تمامی امور را در سر می  ها،خانواده
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 اعتبار و روایی -5-5
مشـغولی ناشـی از مفهـوم زمان با به کارگیری بیش از پیش روش تحقیق کیفـی در علـوم اجتمـاعی دل هم

ای مهیج افزایش یافته به طوری که امروزه در دنیای تحقیقات اجتماعی، مبحث اعتبـار، محـل اعتبار به گونه

جهـانی نیـز بـه مبحـث ساختن نتایج تحقیقات است. بسیاری از محققـان  اعمال فشار زیادی برای بی اعتبار

 تـوان بـه بردابـوری و ریـزانترین آنـان میدهند که از جمله برجستهاعتبار توجهی بیش از گذشته نشان می

در تحقیقــات ( در تحلیــل گفتمــان ســیال و 1995) ( در مطالعــات قــومی، همرســلی و آتکینســن2001)

( در علــوم 1995) ی، کــوال( در روانشناســ 1997) ریچاردســون (،1999)فمنیســتی و پســا ســاختارگرایی

 (2006)چو و ترنت، . های مربوط به آموزش و پرورش اشاره کرد( در عرصه1990) اجتماعی و ولکات

های مورد نظر شرکت کننـدگان و واقعیـت ارائـه شـده خوانی میان واقعیتاعتبار در واقع مربوط به ایجاد هم

ایی که در ذهن شـرکت کننـدگان پـژوهش وجـود هتوسط پژوهشگر است. به این معنی که آیا میان واقعیت

 (.1385)حریری،  .ها مطرح شده است سازگاری وجود دارددارد و آنچه که در پژوهش از طرف آن

راهبردهایی از جمله؛ تماس طوالنی با محیط پـژوهش، مشـاهده مسـتمر، کیفی  برای افزایش اعتبار پژوهش

، تحلیل موارد صنفی، کفایت مراجع و کنتـرل از سـوی اعضـا بررسی از زوایای مختلف، تبادل نظر با همتایان

 (همان. )شودتوصیه می

روشی انعطاف پذیر و رفت و برگشتی است اعتبار و پایایی آن هم در همـین رفـت و  ،از آنجا که روش کیفی

راد نمونـه برگشت ها تامین می شود. مراجعه مکرر به داده ها و تطبیق تحلیل ها با آنها و مراجعه مکرر به اـف 

 اعتبار نتیجه را در این تحقیق تا حدی تضمین کند.   د می توان

محقق سعی کرده است با توجه به چنین اصولی روند تحقیق را دنبال نموده و بر اعتبار و روایی این پـژوهش 

مکـان هایی مثل دادن حق انتخاب تام به مصاحبه شوندگان در اختصاص زمان و بیفزاید با این هدف از روش

از طریـق مراجعـه بـه  های مکرر بـا آنـانهای دوستانه با مصاحبه شوندگان، تماسانجام صحبت ،به مصاحبه

انه سـاکن منـاطق مـورد متن پیاده شده مصاحبه برای آنان )از طریق دوستم که خوشـبختسال محل و یا ار

 ، مطالعه منابع مربوط به زنان و... استفاده کرده است.مطالعه بود(

 

 هامشکالت تحقیق و پیشنهاد -5-۶

انجام این تحقیق با مشکالتی مواجه بوده است که از  ،همانگونه که در بخش روش مختصری به آن اشاره شد 

آن جمله می توان به مشکل رخنه کردن در زندگی خصوصی افراد و گفتگو در مورد تجربیات آنان که یکی 

مشکل دیگر که خاص این تحقیق بوده اشاره کرد.  ،تر همه تحقیقات زندگی روزانه اساز مشکالت عمده د

به عنوان افراد خارجی در ایران بود. این زنان که اغلب  افغانستانیاست مشکل جلب اعتماد و رضایت زنان 

مهاجران غیرقانونی نیز می باشند به دلیل ترس از رد مرز شدن و یا دردسرهای مشابه آن از پاسخگویی و در 

می کنند. از مشکالت دیگر تحقیق   از ضبط صدا و یا ذکر نام خود امتناع ،بهجام مصاحصورت موافقت با ان
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مورد مطالعه است که موجب می گردید که این زنان توانایی زیادی  افغانستانیکم سوادی و بی سوادی زنان 

ه عنوان نداشته باشند. دایره لغات این زنان محدود است و سخن گفتن ب خود برای بیان منظور و مقصود

در ساعاتی که همسران و  ،پاسخگو آنان را خسته می کند. این مشکالت بعالوه مشکل دست یابی به زنان

مشکالت عمده بر سر راه محقق در  ،فرزندانشان حضور نداشته باشند و پاسخگویی زنان آزادانه تر باشد 

 اجرای تحقیق بوده است. احلمر

حدود سه میلیون نفر از افغانستانیان مهاجر درکشور نمی توان تاثیر آنان را در   از حضور بیشبا توجه به 

جامعه ایران انکار کرد. همچنین الگوی باروری این مهاجران که موجب رشد جمعیت آنان در کشور شده 

اگرچه  هدف این پژوهش مطالعه و لزوم رسیدگی به مساله مهاجران در کشور را بیشتر می کند.  ،است

نقش های  صیف تاثیر مهاجرت بر تحول نقش های جنسیتی زنان بوده است و ایجاد تغییر در زمینهتو

با توجه به یافته های  اما ،و تحصیل زنان استفرهنگ پذیری مجدد  ،آگاهی ،جنسیتی مستلزم گذر زمان

می توان  ،انجهت بهبود وضعیت کلی زندگی زنان مهاجر و بویژه زنان افغانستانی ساکن تهر ،تحقیق فوق

 پیشنهادهای زیر را در زمینه سیاستگذاری و آموزش مهاجران مطرح کرد:

مانند قانونی کردن ازدواج و طالق برای  ایجاد زمینه مناسب برای حمایت های قانونی زنان مهاجر .1

 برای آنان مهاجران ساکن در ایران و یا ایجاد دادگاه های خانواده

غال زنان مهاجر که از یک سو به تامین نیروی کار الزم در بسیاری اشتفراهم نمودن بستر الزم برای  .2

و از سوی دیگر به حضور و مشارکت اجتماعی زنان در جامعه و  از زمینه های خدماتی برای کشور 

 استقالل مالی آنان کمک می کند.

مدارس  ،با استفاده از کمک های مردمیتحصیل برای دختران و زنان مهاجر ) ایجاد امکان .3

 خودگردان و کمک های بین المللی(

 و....

موضوع جالبی  ،تحقیق علیرغم مشکالت و کاستی هایی که در اجرای آن ممکن است دیده شوداین موضوع 

که از نظر  به نظر می رسد و می تواند زمینه ساز تحقیقات دیگری نیز در این زمینه باشد. موضوعات تحقیقی

 ن تحقیق انجام شود عبارتند از:محقق می تواند در ادامه و تکمیل ای

 ساکن ایران افغانستانیمطالعه جامعه شناختی رضایت از زندگی در میان زنان  -1

 ساکن در ایران افغانستانیمطالعه جامعه شناختی خشونت علیه زنان در خانواده های  -2

 در ایران افغانستانیبررسی تصور زنان ایرانی از نقش های زنان  -3

در  افغانستانیخانگی در بین زنان اشتغال چگونگی و میزان شیوع  ،شناختی عللمطالعه جامعه  -4

 نایرا

 از حقوق زنان ساکن ایران افغانستانیدر آگاهی بخشی زنان  تاثیر مهاجرت  بررسی -5

 در محل کار افغانستانیمطالعه جامعه شناختی خشونت علیه زنان  -6

 و...
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و به  افغانستانیباره زنان مهاجر تحقیقات در یات تجربیباد شدن تر موضوعاتی از این دست می تواند به غنی

درباره  نقش و حقوق  افغانستانیطور کلی زنان مهاجر بیافزاید. همچنین می تواند زمینه ساز آموزش زنان 

 شان باشد.
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