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 چکیده

 ساک   از بخشا   عناوان با   «جنساتی   هویات  بازیااب  » برای آنان تالش و «زنان هویت» مطالعة
 کما   با   کا   اسات  حاضر پژوهش هدف ،کند م ترتغت دچار را آنان تجربتات و رفیار ک  زندگ 
 بارای  اسات   گرفیا   صورت معاصر کوتاه هایداسیان از تعدادی واکاوی با و اجیماع   شناسروان

  شناسا جامعا   ةنظریا  نتا   و باارون  و مایرز اجیماع   شناسروان ةنظری از هدف این ب  دسیتاب 
 هاای واکانش  و هاا کانش  از شاده یبازسااز  ی بناا  هاا، داسایان  معیقدیم و میاگرفی  بهره جنکتن 
 یجاا با   کا   دارناد  را قابلتات  ایان  و هسایند  جامع  در اجیماع  یهاتتواقع از برآمده بتنافردی
 و ذهنا   گاوی  تا   و هاا گفیماان  ةمطالع طریق از مصاحک ، یا و نام پرسش تکمتل و گترینمون 
 و رفیارهاا  تحلتال  با   آناان  نگرش طرز فرد، خاطرات و رفیارها باورها، متان از و هاشخصتت زبان 
 تحقتاق،  ایان  پژوهشا   ةجامعا  پرداخات   جامعا   رفیااری  نظاا   در اجیماع  و فردی یهاتعامل

 مجموع  از داسیان ت  42 شاغل و فعال زنان اجیماع  ةطکق از میأهل و مجرد زن هایشخصتت
 پاژوهش  ةشاتو  با   تحلتال  و بررسا   از پس ک  است بوده هشیاد ةده ةبرگ ید کوتاه یهاداسیان
 و خاود  هویات  بازیااب   از پس زنان این ک  میادهترس نیتج  این ب  محیوا تحلتل کم  ب  و کتف 
 ناظر هایارزش و فرهنگ  تعهدات ی،ریپذجامع » تأثتر تحت ،«سنی  زن هویت» از گرفین فاصل 
 نقاش  و هویات » ترجتح و شنیگ  ب  ،«جامع  در زنان جنستی  نقش و رفیاری مقکول الگوهای بر

 میأهال  زناان  مسائل از یک  ک  دهدم  نشان هابررس  همچنتن و پردازند م «همسری جنستی 
 نفاوذ  از ناشا   هویی  دوگانگ  و تعارض جنستی ، نابرابری ،کردهلتتحص و شاغل اجیماع  ةطکق

 است  دهبو سنی  زن هاینقش ب  منیسب رفیاری هایکلتش  و قالک  باورهای اجیماع 
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 مقدمه
 آنچا   و داده انجاا   بستاری هایپژوهش «ایران  زنان هویت» ةدربار  شناسجامع  پژوهشگران

 اسات   باوده  «ایرانا   زن هویات » بار  فرهنا   تاأثتر  عمادتا   ،آشکارشده هاقتتحق این ةجتدرنی
 تحات  هافرهن  اگر و است شده تنتده ایران  زن هویت تاروپود در ،گسیرده ایدامن  با فرهن 
 شا  با   اماا  گترناد  ما   قرار «یورافن و علم پتشرفت» و «توسع » چون مخیلف  عوامل تأثتر
 از  طاورکل با   و پاذیری جامع  جریان در و اندشده ن ینهاد و پایدار هافرهن  مواریث و هاسنت
  دارناد  را یفنّاور و مدرن عناصر با زیسی هم یا ایسیادگ  توان و شوندم  منیقل قکل هاینسل
 بر انسان  ةجامع» گفت توانم  نماید م  رخ «هاهویت تعارض» مسئلة ک  است دلتل همتن ب 

 کرده  دهسازمان را خود ن ،فره ی  هایممنوعتت و هنجارها اساطتر، ها،دانش قواعد مکنای
 و هنجارهاا  اسااطتر،  هاا، داناش  قواعاد،  این  کندم  احتا نت  را خود و دهدم  ادام  حتات ب  و

 اجیمااع ،  کاردن  هنجااری  همچناتن  و افاراد  اجیمااع   آمتا ش  فرهنا ،  ی  هایممنوعتت
 (402 :0914)مورن، « آوردم  فراهم را  یتجنس کارکردهای و بتولوژیک  یهاتتفعال
 و «تجرد» ،«اشیغال» ،«تحصتالت» همچون مدرن زندگ  از های شاخص ب  زنان یآوریور
 گویاای  فرهن ، و سنت تاریخ، اما است  جدید هویت احراز برای آنان تالش نشانگر «اسیقالل»

 بارای  دخیاران  پتشاکش  ،ساراها حر  زوجات، تعدد رسو  است  ایران  زنان ةدربار دیگری چت 
 و دخیاران  خوانادن  درس عاار  و ننا   آواز، و رقاص  محافال  ستاس ، روابط ایجاد ای  طلکجاه

 حاق  بادون  و منفعل مظلو ، ضعتف، های انسان ب  را زنان دوسی ، پسر اجیماع، در حضورشان
 این از های رگ  هم هنوز هرچند بود  کرده تکدیل همسر و برادر پدر، مطتع ،اظهارنظر و انیخاب
 تحاول  یا   آغاز شاهد مشروط  از پس اما دارد، وجود کشور نقاط از تاریبس در نگرش و رسو 

 و جامعا   سااخیارهای  و زنان وضعتت در جای  جاب ی  شاهد اسالم  انقالب از بعد و تدریج 
 آن خاسیگاه و دارد ادام  هم تاکنون ک  ایمبوده خود نقش و هویت از زنان آگاه  سطح اف ایش
 است  مشاهده قابل شهری میوسط ةطکق در بتشیر نت 

 در ایان  بار عاالوه  و است جامع  در انسان زیسی  الگوهای از بازتاب  داسیان ، و روای  میون
 و ذهان  روبمیا ز از و داریام  دسیرسا   هاانسان درون و پنهان زوایای و ذهن ب  ما داسیان، مین

 بارای  سانج   و آزماون  محال  تواناد ما   قابلتات  و زمتنا   ایان  و میشو م آگاه افراد شخصتت
 ماین،  هار  کا   فکار  این ةف ایند گسیرش و رشد»  ردتگ قرار بشر اجیماع  و روان  هایپژوهش

 هاا دها   در تااریخ   یها بررس ب  است، روایت ی  سرانجا  آن ج  چ  و تاریخ  چ  ادب  چ 
 تاان م مارز  میاشده تر ین د بتسیم قرن پایان  یهاسال ب  هرچ  است  داده یاتازه جهت اختر

 اماروز  کا   ی هاا سانج   با   تاریخ میون نقد معتارهای آن موازاتب  و تررن کم تاریخ و داسیان
 ( 021 :0919 یاور،) «است شده ترن دی  زنندم  مح  آن با را ادب  میون روای  اعیکار
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 مسئله بیان
 بارای  اماا  اسات،   شناسا جامع  و  شناسروان علم دو از تلفتق  اجیماع ،  شناسروان هرچند
 بعااد و شناساان جامعاا  و شناساان روان دیادگاه  از را هویاات ابیادا  مفاااهتم، دقتاق  دادن نشاان 
 میون در ک  است پرسش این ب  پاسخ درصدد مقال  این  کنتمم  تعریف اجیماع  شناسانروان
 در حضاور  داناش،  کساب  مادرن،  زنادگ   سک  از یرتگالگو با ک  زنان  کوتاه( )داسیان روای 
 در اناد، گرفیا   فاصال   ایرانا   زن ایکلتشا   و سانی   هویات  از درآمد کسب و اشیغال اع،اجیم
 مساائل  و ریشا   و کنناد م  ترستم چگون  را خود هویت جدید، ةپندار زیرین و درون  هایالی 

 چتست؟ است، کرده هویی  تعارض ایجاد احیماال  ک  آنها فراروی
 ةنظریا  از پاس  و اسات  اسایوار  «شخصاتت »  مفهو بر  شناسروان علو  منظر از «هویت»
 روانا   ةنظریا  0کساون یار  یا ار زیسی ، عوامل بر دتتأک و فروید شخصتت رشد جنس  -روان 

 کا   باود  معیقد و کرد مطرح را رشد اجیماع  و عاطف  ابعاد بر مکین  شخصتت رشد اجیماع 
 ةسااز  او نظار  از هویات  گتارد  ما   صورت اجیماع  و زیسی  عوامل تأثتر تحت شخصتت رشد
 و روان  بُعد تعامل مسیل   و عواطف و فکرها طرز عقاید، تمام  شامل ک  است اجیماع  ،روان 

  (42-03 :0331 سکون،ی)ار است فرد اجیماع 
 است پتوسیاری «هویت» جنکتن ، ریچارد چون شناسان جامع  و شناس جامع  منظر از اما
 ایان   دارد قرار او اجیماع  تصویر دیگر سوی در و خودش از شخص تصویر آن یسو  ی در ک 

 دیگاران،  از شاخص  شادة ادراک تفااوت  یاا  شاکاهت  واساطة ب  و دیگر تصویر واسطةب  تصویرها
  (13 و 22-21 :0910 جنکتن ،) شود م  ساخی 
 تجلا   9«خودانگاره یا پندارهخود» یا «4خود» مفهو  در «هویت» اجیماع ، شناس روان در
 نظریاات  بار  مکینا   بتشایر  آن مفااهتم  و شاود ما   مطارح  «کتسایم؟  من» پاسخ در و یابدم 

 و میفااوت  «خودهاای » دارای هاا انساان  ک  است معیقد علم  ةشاخ این است   شناخیجامع 
 این  ابدی م معنا دیگران با تقابل و تعامل در و است اجیماع  امر ی  «خود» و هسیند بستاری
 آنچ )  احیمال خودهای بلک  هسیتم، حاضر حال در ک  ما خود یهاارهوطرح فقطن  پندارهخود

 داریمنتا   بتم آن ب  شدن لیتکد از ک  را خودهای  نت  و (باشتم کنتمم  تالش و داریم دوست
 اجیمااع ،  هویات  و نقاش ) اجیماع  ةتجرب و ژنیتک  عوامل ( 22 :0939مایرز،) شودم  شامل
 ماا  (پتراماون   محتط فرهن  و دیگران قضاوت ةنحو ها،شکست و هاموفقتت دیگران، با مقایس 
 اسااس  بار  جنس ، هویت اجیماع   شناسروان در  (21 همان:) کندم  تعتتن را ما ةپندارخود

 ( 002:0914 )آذربایجاان ،  دارد تعلق آن ب  ک  صنف  ةدربار فرد باورهای و احساسات ةمجموع
                                                           

1. Erik Erikson 

2. self 

3. self-image 
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 :رسد م نظر ب  ضروری پژوهش این پتشکرد برای رزی مفاهتم ذکر همچنتن  شود م تعریف
 هنجارهاا،  فارد  آن خاالل  در کا   اسات  اجیماع  میقابل کنش فرایند نوع  :0یریپذجامع 

 را خاود  پتراماون  محتط یا گروه در موجود ستاس  و فرهنگ  اجیماع ، عناصر دیگر و هاارزش
 ( 0912:022 )سالتم ،  ساازد  ما  یگانا   خاود  تتشخصا  با را آن و کند م  درون رد،تگ فرام

 عوامل از (0913 همکاران، و )قنادان مدرس  و  جمعارتکاط یهارسان  همساالن، گروه خانواده،
 افا ایش  حال در روزروزب  یریپذجامع  منابع امروز دنتای در هسیند  یریپذجامع  کارگ اران و

 اناد گرفیا   عهاده  بار  واردتاازه  دافارا  با   را جامع  فرهن  انیقال از های بخش هری  و هسیند
 ( 0912:31 منادی،)

 را مارد   کا   اسات  اجیمااع   رواباط  و فاردی  سطح در اجیماع  عادات از نظام  جنستت:
 (29 ،0911 سافتری: ) کناد  م  دهسازمان را نابرابری روابط و دهد م شکل میفاوت یاگون ب 
 تاوهم   و واقعا   اشاکال  ب  اجیماع  -انسان  مناسکات در جنس ارزش  اهمتت و معنا مکتن و

 انیظاارات  یاا  مردانگا   و زناانگ   با   معطاوف  یهاا گفیماان  ،هاشیگرا افکار، قالب در ک  است
 در بالفعال  و آرزو مورد و رفیاری و فکری ابعاد تمام  در مردان و زنان از ما اجیماع  -فرهنگ 

 ( 41 :0934 اصل، محمدی) کند م تجل  تاریخ  ةبره هر و جامع  هر
 پرسش، ب  زن یا مرد ک  است پاسخ  اجیماع ، هویت انواع از یک  من لةب  :4جنس  هویت

 میمای  مقابل جنس از را خود پرسش، این ب  پاسخ با تا دهد م «چتسیم من» و «کتسیم من»
 است خویش جنستت ب  نسکت افراد هاینگرش و رفیارها از بخش آن 9جنستی  هویت» و کند
 ( 04 :0911 وش،  ف و )گولومکوک «گتردم  شکل اجیماع  و فرهنگ  شرایط ثترتأ تحت ک 

 

 تحقیق ةپیشین

 چناتن  اینکا   ژهیا وبا   و نوپاسات  دانشا   کشاورمان،  در اجیمااع    شناسا روان علم ک ازآنجا
 و رسام   مراجاع  نظار اتفاا   و دتا تأئ ماورد  هناوز  ادبا   و روایا   میاون  ةحوز در های پژوهش

 گرفیا   صاورت  هاای بررسا   طا   رونیا ازا است  نگرفی  قرار اجیماع  ناس شروان پژوهندگان
 در پاژوهش  سا   تنهاا  و اسات  نشاده  بررس  ادب  میون در علم این دیدگاه از «هویت» کنونتا

 علام  ایان  مطالعات  هایحتط  دیگر در را ادب  میون ک  شد یافت تحقتق  و علم  منابع متان
 مطرح هایمقول  اساس بر مولوی مثنوی محیوای تحلتل و  بررس» پژوهش در اند کرده بررس 

 شناسا  روان هاای دیادگاه  (0930)  سلمان «آن تربتی  یهاداللت و اجیماع   شناسروان در
 و کارده  تحلتل جاذب  و کشش تقلتد، جماعت، با رنگ هم سازی،میقاعد نظتر را موالنا اجیماع 

                                                           
1. socialization 

2. sexual identity 

3. gender identity 
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 قالاب  در ،اجیمااع   شناسا  روان باا  اخالقا   دینا ،  هایآموزه تلفتق در را وی دقت و مهارت
 اجیمااع    شناسا روان» ةمقالا  در (0914)  کادکن   عتشف همچنتن است  داده نشان داسیان
 غالکاا   نتنخسای  یهاده  در  فارس شعر یهاتخلص ک  است دهترس ج تنی نیا ب  «فارس  شعر
 با    بسایگ دل اثار  بار   حیا  ایا  توطئا   و جعال  سر از  گاه و  محل نسکت ای  شغل نسکت از

 آکناده  ی هاا لصتخ انیخاب شاهد مغول، حملة از بعد زمان از و است برخاسی  خاص  یتشخص
 اسات   باوده   اجیمااع  باد  طیشارا  از  ناشا  کا   متهسای  تتمحروم و اندوه و غم ی معنا بار از
 اسااس  بار  چوبا   صااد   ةنوشای  قالپا  دزد و عدل هایداسیان  یهاتتشخص  رفیارشناس»

 حضاور  تاأثتر  با   ک  است دیگری پژوهش (0932کنجوری، و )صحرای  «اجیماع   شناسروان
 و پاردازد م  اجیماع ، شناس روان موضوعات تریناساس  از یک  عنوانب  فرد، رفیار در دیگران

 اجیماع ِ رفیارهای برخ   ابیش یر ب  ها،شخصتت شناس روان ضمن مخیلف، هاینظری  ارائ  با

 فرهنگا   و اجیمااع   اوضاع ترستم در را چوب  هنرآفرین  از زوایای  گون  نیبد و پرداخی  آنان
 است  گذاشی  نمایش ب  21 و 41 یهاده 

 هویات  هویات،  ةدرباار  هاای  پاژوهش   شناسا جامعا   و  شناسا روان محققاان  سوی از اما
 ةهم ذکر ک  است شده انجا  روای  میون در آن مصادیق سایر و جنستی  یهاش تکل جنستی ،

 ایا  هاا سااخت  ،هاا مانش  از میأثر  شناسجامع  اندازچشم از هویت  گنجد نم مقال این در آن
 ساخن   اجیمااع  یرفیارها جنکة از اجیماع   شناسروان در ول  است، جامع   کل یندهایفرا
 شکل  ماعاجی یهان تدرزم را افراد یهاش یاند و اعمال ک  است  عوامل فهم درصدد و گویدم 
 و فرهنا  » ةمقالا  در تاوکل   نتاره  باشاد   ایتازه موضوع تواندم  پژوهش این رونیازا  دهد م

 مهام  ابعااد  از یکا   ک  را مردان نگاه از زنان درواقع ،«ایران ادبتات بر نگاه  با جنستی  هویت
 نیتجا   ایان  ب  و کرده مطالع  مخیلف ادوار در ادب  میون متان در است، فرهنگ   شناسانسان
 و مردانا   ادبتاات  هماناا  کا   ایاران  ةجامع فرهن  و ادبتات از ب رگ  بخش در ک  است رستده
 بارای  و اسات  مسایقل  هویات  فاقاد  و دو  جنس از موجودی تصویر زن، تصویر است،  تسیزن

 فرهنا   و جنساتی   تکعات   حاصال  تصویر، این و شده خلق او تعتش و مرد مصالح ب  خدمت
 یهاش تکل و هویت مسئلة بتان در هم های پژوهش (21 :0914 ، )توکل است  رپدرساال ةجامع

 از نمون  س  ذکر ب  اینجا در ک  است شده انجا   شناسجامع  منظر از روای  میون در جنستی 
 رضوانتان «هشیاد ةده زن نویسانداسیان آثار در زن هویت بازنمای » ةمقال در  شود م اکیفا آن
 ،اناد شاده  نوشی  زنان  ابیتیهو ةزمتنرد مشخص طورب  ک  را هشیاد ةده رمان هفت (0932)

 اسات  رستده نیتج  این ب  و کرده بررس  گراعام  و بتنابتن گراینخک  هایداسیان عنوان تحت
 یهارمان در ول  است  بوده نویسنده اصل  ةدغدغ زنان هویت دو ، و اول ةدسی هایرمان در ک 
 یهاا شا  تکل بازنماای  » ةمقالا  در  ندارناد  چنادان   هاویی   اسایقالل  و فردیت زنان د،پسنعام 

 آثاار  مطالعاة  با (0930) دشی  و حستن  ،«احمد آل جالل داسیان  ادبتات رسان ، در جنستی 
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 ةمقالا  در نتا   و اناد  برشمرده او زبان در را زنان ب  منیسب جنستی  هایکلتش  احمدآل جالل
 طالکتاان  و ساروری  حساتن   «مسایور  مصاطف   آثاار  در شاهری  میوسط ةطکق هویت بازیاب »
 بر (هاکنش و هاشخصتت ،هامکان) مین در مسیقر یهانشان  اساس بر را خود پژوهش (0934)

  اندکرده میمرک  تجدد و سنت هایگفیمان و میوسط ةطکق انسان ذهنتت و هویت روی
 شاده  انجاا    شناسجامع  ةحوز در پتمایش  و کمّ  روش با ک  های پژوهش متان از الکی 
 دخیاران » سااال  با   پاساخ  در (0934) همکاران و نژادعلترضا سهتال پژوهش از توان م است،
 بر را خود ةمطالع ک  برد نا   «کنندم  تعریف چگون  را خود هویت کردهلتتحص و شاغل ایران 
 سااخیاری  عامال  سا   راتتتأث و اندداده انجا  تهران شهر در سال 92 از باالتر مجرد شاغل زنان

 بررسا   زناان  اجیمااع   هویات  بار  را آن در رتتاأخ  یاا  ازدواج عاد   و اشیغال عال ، تحصتالت
  شاناخی جامعا   ةپدید نخسیتن مثابةب  «مجرد زن» جهان  ةپدید ب  اشاره ضمن آنان  اندکرده
 زنادگ   با   مثکات  نگرشا   مجارد  نانز ک  اندرستده نیتج  این ب  ویکم،بتست قرن در جهان 
 ةپایا  بار  کا   ایرانا   زن سانی   زنادگ   تداو  برای جدی تمایل  حالنتدرع اما دارند، مسیقل
 دخیاران  ةچندگانا  هویات  با   نگااه  در الکی  شود م  دیده آنان در است مرد با  زندگ و ازدواج
 طاور با   آناان  شود م  دیده هویی  آشفیگ  نوع  سال 92 از باالتر مجرد شاغل، ،کردهلتتحص
 عنصار  دو ایان  گااه  کنناد   حفظ ایحرف  هویت کنار در را جنستی  هویت ک  اندلیما زمانهم
 هویت آنک وجودبا هسیند  برتر یها ژگیو با مردی با ازدواج ب  تمایل آنان زیرا  اندجمعرقابلتغ

 آناان  بارای  خاانواده  درون در را فرادست موقعتت گرفین دست در یا و اسیقالل امکان ایحرف 
 در خانا   دخیار  مثابةب  کماکان دخیران این تا شودم  موجب اجیماع  فشار اما کند،م  فراهم
 امنتات  نتتاأم  و اجیمااع   اعیکاار  کساب  بارای  آنهاا  دیگر سوی از  بمانند باق  پدری ةخانواد

 فادا  با   حاضار   ،جنساتی  هویات  عناصر کسب برای گرید عکارتب  و ازدواج طریق از اجیماع 
 ( 432-413 :0934همکاران، و رضانژادت)عل نتسیند خود ایحرف  هویت کردن

 

 تحقیق روش

 شاده  انجاا   محیاوا  تحلتل کم ب  و کتف  پژوهش بر مکین  ای،کیابخان  روش ب  تحقتق این
 عماوم   بترونا ،  اماری  کمّا ،  رویکارد  منظار  از واقعتات  ک  نکی  این گرفین نظر در با»است 

 دیادگاه  از واقعتت، کلتدی یهامالف  همتن ک  درحال است  جکری و (افراد اکثریت ب  میعلق)
 و دارد ذهان  در را خود خاص واقعتت هرکس و است فردمنحصرب  و ذهن  بازنمای  ی  کتف ،
 و کمّا   رویکرد دو  نتبجهان کلتدی، ةنکی این است  مخیار هم اندک  آن پذیرش و انیخاب در

 «آفرینناد م  را میفاوت  دنتای و گرفی  تئنش میفاوت شناخت دو از ک  دهدم  نشان ار کتف 
  (93 و 032 :0932منادی،)
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 شاده  بناا  زناان   افکاار  و «خودپناداره » بررس  و افکار شناسای  بر پژوهش این اصل  محور
 سانی   نا  فره قالب از و افی ی دست خود هویت بازیاب  ب  مدرنتی  مظاهر تأثتر تحت ک  است
 پاژوهش  روش اسااس  بار  آن با   دسیتاب  برای رونیازا اند،گرفی  فاصل  جنستی  هایکلتش  و

 نت  و چاپ تعدد دارای کوتاه یهاداسیان مین ابیدا منادی، مرتض  نت  و 0اسیراوس انسلم کتف 
 بررسا   و مطالعا   پژوهشا   ةجامع عنوانب  هشیاد ةده در ادب  جوای  ةبرگ ید هایداسیان نت 
 متاان  در «هویات  بازیااب   هویات  »ةمقولا  ماین،  تحلتل واحد عنوانب  «موضوع» تعتتن با شد 
 معنادار طورب  هاداده سپس و شناسای  شاخص ةمقول ی  عنوانب  هشیاد، ةده هایداسیانت 

 و هاا تتشخصا  گفیگوی رفیار، احساس، افکار، منظور بدین شد  مفهوم  ده نظم و ده سامان
 و گفیارهاا  و رفیارها پنهان  مفاهتم کشف نت  و هاجمل  و عکارات کلمات، قالب در نهاآ تعامالت
 و یبناد مقولا   ةمرحلا  ساپس  اسات   شاده  تحلتال  اجیمااع    شناسا روان ةمقول با آن ارتکاط
 شاد   پرداخیا   متمفااه  این بررس  و تحلتل ب  و گرفت صورت شدهی شناسا متمفاه یکدگذار
 حیا   و انساان   علاو   تمام  در ک  است شدهیآورجمع هایداده تقعم بررس » محیوا تحلتل
 عماق  در بلکا   سطح در ن  را ارتکاطات ةشکک و میغترها ةرابط تواندم  و دارد کاربرد نت  ادبتات
 محیاوا  لتا تحل ( 42 :0932 ،یمنااد  از نقال  با   (42 :0311 )بااردن،  «کناد  بررس  و مشاهده

 یهاپژوهش در ( بررس و مشاهده )مصاحک ، اطالعات یآورجمع یاب ارها خدمت در یال توس»
 الکیا    کناد  م لیتکد اطالعات ب  را هاداده موضوع،  ی  بررس منظورب  ک  است  فتک و  کمّ
 انجاا   عکاس  و لمتف ،ینوشیار و یگفیار مین یرو بر شیرتب و ارقا  یرو بر کمیر محیوا لتتحل
 شناساای   هاا ناما  نیات آ یاا  هاا نام  اسناد، مصاحک ، ایهگفی  مین، روی بر آن هدف و شود م

 شاده مشااهده  یا شوندهمصاحک  فرد یا مین ةنویسند یا مین تمایالت و فرهن  ها،ارزش اهداف،
 التتتحصا  وجاود  چاون  مفاهتم  یبندمقول  ب  ،هاداده مفهوم  ده نظم (032همان،«)است 

 اسایقالل  اقیصاادی(،  ة)سارمای  مالکتات  و آمددر و  (اجیماع ةسرمای) شغل فرهنگ (، ةسرمای)
 تمایل گفیاری و رفیاری فکری، یهامالف  اساس بر و شده منجر جدید هویت بازیاب  در فردی،

 است  بوده  نیهمسرگ  ب 

 

 پژوهش یهاافتهی
 ةدها  ادبا   جاوای   ةبرگ یاد  یاا  چااپ  تعدد دارای هایداسیانمجموع  بررس  و مطالع  از پس

 توصاتف  را میأهال  و مجارد  زناان  وضاعتت  کا   کوتااه  داسایان ت  42 هدفمند رطوب  هشیاد،
 خاود  اندتوانسی  ک  هسیند زنان  روای ، میون این اصل  شخصتت است  شده نشیگ  اند،کرده
 فاصال   سانی   فرهنا   قاالک   هاای کلتش  از  نوعب  و کنند هماهن  مدرن زندگ  سک  با را

                                                           
1. Anselm Strauss 
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 زناان  ایان  یابناد   دسات  فاردی  و ماال   اسایقالل  با   اشیغال، و علم تحصتل طریق از و بگترند
 و سانی   باورهاای  مقابال  در اناد توانسای   کا   اناد شاده  خود هویت بازیاب  ب  موفق جهتنیااز

 و جادا  ،اندشده فتتوص پدرساالر-مرد ةجامع منقاد و انیخاب حق بدون ک  ایران  زن ایکلتش 
 موقعتات  بررسا   دهند  نشان خود از میفاوت  رفیاری شواکن و کنند زندگ  خانواده از مسیقل
 و اناد باوده  زن هاا داسیان این نویسندگان اغلب ک  دهد م نشان (0 جدول) زنان این ساخیاری
 باوده  خاود  احاوال  راوی اول، شخصاتت  و شاده  تیروا شخصاول دید ةزاوی از داسیان چهارده
 آن باودن  شااغل  با   ک  هسیند مجرد انزن اول، هایشخصتت مورد، شان ده در همچنتن است 
 داسایان   پنج در اند کردهم  زندگ  تنها و بوده مال  اسیقالل دارای و است شده مسیقتم اشاره
 یکناد یپا و فرهنگا   شرایط دلتلب  ازدواج از پس نت  آنها هسیند، میأهل زنان آن شخصتت ک 
 ةطکقا  و قشر ی  توانم  را شاغل زنان  برندم  سر ب  هویی  تعارض در فرهنگ  هایسنت ب 

 را خاود  خاص مشکالت و مسائل بودنشان مجرد یا یأهلم ب  توج  با ک  کرد محسوب اجیماع 
 ایان  بر سنی  طورب  زنان و است مهم  مکحث  شناسجامع  در اجیماع  ةطکق بررس »  دارند
 تعتاتن  شوهرشاان  غلشا  را آنهاا  اجیمااع   ةطکقا  و ندارند  دائم حضور کار بازار در ک  اساس
 حارف  سانت  این ةادام درسی  در اکنون منیقدان بعض  و اندشده حذف مکحث این از کند،م 
 مجارد  شااغل  زناان  اجیمااع   ةطکقا  ک  دهدم  نشان پژوهش این (24 :0911 آبوت،) «دارند

 و جنساتی   هاای کلتشا   و فرهنا   ش ب  و دارند را خود خاص هایدغدغ  و مسائل هرکدا 
 احیماال ،  ةپنادار خاود  در آناان  هسایند   زناان  ایان  مسائل ازجمل  فرهنگ ، پایدار قالک  رافکا
 مساائل  و قاالک   هایکلتش  با مکارزه برای تالش در میأهل شاغل زنان و همسری نقش دنکالب 

 هام  شاغل  وجاود  شاود  ما   منجر تنهای  برگ یدن و جدای  ب  گاه ک  هسیند مردساالر ةجامع
 تغتتر هنوز چون کند م  محرو  دیگر امیتازهای داشین از را زنان هم و شودم  محسوب امیتاز
 است  نتفیاده اتفا  فرهنگ  سازواری و نشده نهادین  جامع  مین در اجیماع  ساخیار این

 آن از ساده  یا   از باتش  کا   حاضار  عصر تا مدن  ةجامع ةتوسع و مشروط  انقالب از پس
 و تغتتار  یپاا با  پاا  و اندبوده تاریخ همتشگ  راویان ،کوتاه اسیاند و رمان نویسندگان گذرد،م 

 در خالقتات  ناوین  یهاا وهتشا  یرتکارگب  و عمو  ةذائق از آگاه  و شناخت با مدرنتی  تحوالت
 اگار  اناد  کرده ثکت را معاصر ایران فرهنگ  هایحرکت و روشنفکری مخیلف هایجنک  نوشین،

 و فقار  ایران   ةجامع روز آن کل  نمای بازگردیم، پتش سال صد ی هایداسیان و آثار اولتن ب 
 و اسات  شاده  گا ارش   خاوب با   نویساندگان  ةصادقان توصتف با  پرسیخراف  و جهل اسیکداد،

 تماا   مضامون  ،ساال  هشت جن  جریان و اسالم  انقالب ظهور با آیتمم  پتش ک  طورنتهم
 مضمون نت  امروز و است تالش و مکارزه درگتر ةامعج و مرد  شرایط و اوضاع بازتاب ها،داسیان
 مردماان  ةدغدغ ترستم و حکایت داشی ، نت  یرتچشمگ رشد ک  کوتاه داسیان ویژهب  هاداسیان
  برند م رنج تنهای  از چت  هر از بتش ک  مردمان  است  امروز
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 و  پرسای خرافا   و جهال  ایاا ،  گاذر  ورای از نتا   ایرانا   زن ةچهار  ها،نگاشی  این تما  در
 تاا  اسات  شاده  بازنمای   خوبب  مردساالری ةسلط و جنس  هویت از ناش  ناتوان  و محرومتت

 خویش هویت بازیاب  و خودآگاه  درصدد معاصر، دوران نوزای  و جنکش پ  در زنان ک  زمان 
 و افکاار  نویساندگان  روز مساائل  از الهاا   باا  جامعا ،  در مااثر  و فعاال  حضاور  ضمن و برآمدند
 زن جایگااه  و هویات  مشاکل  ب  خود آثار در معاصر زن نویسانداسیان» شدند  خود یهادغدغ 
 انیقااد  با را خودیاب  برای زنان تالش و پردازند م اجیماع  تحول و تغتتر ةمرحل ی  در ایران 
 «ودبا  کارده  محکاوس  نکایدها و بایدها از یال تپ در را زن ک   ندتآم درم مردساالری ةجامع از
 ( 0001 :0911  نیعابدرت)م

 با   کنندم  بازنمای  را زنان مسائل از ان یگراواقع روایی  ک  انیخاب  داسیان چهار و بتست
 و آگااه   از پس ةمرحل در ک  زنان  پردازند م  امروز ةجامع زنان مشکالت و مسائل برخ  بتان

 درگتار  و واقعا   هویات  یاافین  از ناکاا   دالیل  ب  چنانهم اما اندقرارگرفی  خود هویت بازیاب 
 و سانت  فرهنگا   و فکاری  جریاان  دو از میاأثر  ایران  زنان عصر این در هسیند  هویی  تعارض
 با   بارخط  و آساان  دسیرسا   و زنادگ   ساک   در دگرگاون   دارناد   قرار هم کنار در مدرنتی 

 فرهنگ  و فکری ن مکا مداو  ةمکادل و انیشار و دیگر کشورهای صنعی  و فرهنگ  یدسیاوردها
 و تاأثتر  آن، کناار  در اماا  اسات،  داده قرار تأثتر تحت بستار را کشور زنان رسان  طریق از جهان

 با   یکناد یپا با   را زنان چنانهم قوم  و مل  باورهای و فرهن  آداب سنن، دیرپای ماندگاری
 و اشایغال  ایاران،  ةجامعا  ةشاد ن ینهاد فرهن  بطن در هنوز اینک  ویژهب   خواند فرام هاارزش

 و نمایاد ما   کمرنا   همساری  و ماادری  نقاش  ةساای  در تحصاتالت  و ماادی  دارای  اسیقالل
 باا  فرهنا   هار »  رسد م کمال ب  همسری و مادری نقش با زن جنستی  نقش و یمدارارزش
 الگوهاای  و غاذای   نظاا   تربتیا ،  نظاا   احکاا ،  هاا، ممنوعتات  ،اششاده نتات تعپاتش از اثرات
 تشویق کند،م  ممنوع فرهن  هر  زندم  واپس را فردی اسیعدادهای شدن شکوفا ش،ارفیاری
 و مغا ی  عملکارد  بار  پتامادها  ایان  و کناد ما   مشخص را هااهمتت و کندم  تحری  کند،م 
 ( 409 :0911 )مورن، «گذاردم  تأثتر افراد ةروحت گتریشکل
 هسیند یاشدهن ینهاد قالک  افکار و تش کل درگتر هنوز خویش هویت بازیاب  پسِ در زنان این

 و زناد ما   دامان  جنسا   هاینابرابری و تمای ها ب  اجیماع و خانواده در پذیریجامع  طریق از ک 
 و ساازد  م روروب  یدیجد مشکالت با را آنان و شود م هاآن در هویی  دوگانگ  و تعارض موجب

 شوند م  محسوب «دو  جنس» هم هنوز ودخ اجیماع  هویت بازیاب  برای تالش وجود با

 

 هویت تغییر و افکار در تحول و اجتماعی ساختار الف:
 فرهنگ  و فکری ساخیار در دگرگون  و پویای  پذیرای تدریجب  جامع ، از بخش  عنوان ب  زنان
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 یهاا شا  تکل از درگاذر  زنان یرفیار تیهو ابراز بارز وج  از ک  یا بررس جةتنی و اندبوده کشور
 رتتا تغ باا  زناان  کا   اسات  آن از  حااک  شاده  انجاا   گذشای   یهاا سنت و  رانیا زن  یتجنس

 را شیخاو   اجیمااع  و  یتجنسا  تیهو  ابیباز ، شناخی و یفکر تحول ، اجیماع یساخیارها
 اجیمااع   تحرک اصل  مستر تحصتالت، و اسیقالل اشیغال، روای ، میون این در  اندکرده اعال 
 رفیارهاای   اناد شاده  جاا جابا   جامعا   طکقات  ساخیار درون در تحرک این با و است بوده زنان

 تارین قوی است  میفاوت کامال  سنی  زن جنس  هویت از جامع  انیظارات با زنان این اجیماع 
 خاانواده  از دوری و تنهاای   مجاردی،   زنادگ  و مال  اسیقالل اند،برگ یده زنان این ک  ایجنک 
 آنهاا  هادایت  و هاا گرایش ب  دادن شکل در جامع  فرهنگ  و اجیماع  ایهفعالتت وجود است 

 از هما   دارناد،  گارایش  فردگرایا   با   و باشاند  مسایقل  خواهندم  زنان اینک  دارد  مشارکت
 رناج  تنهاای   این از هرچند و هسیند تنها اغلب زنان است  گرفی  نشئت مدرن جامع  مقیضتات

 و مادرن  زن یالگاو  در زناان  واقاع در هاست آن  زندگ سک  و انیخاب «ی تنها»  ول برند،م 
 آناان  با   کا   یارابطا   دارناد   مردان با  افق رابطة نوع  ی جادیا در  سع د،یجد  زندگ سک 
 هویات  تحدیاد  با   اعیاراض  نتهمچن  دهد م یشیرتب یگرانیخاب و تنوع عمل، یآزاد امکان
 دیگر از مادر، ویژهب  و خانواده با نگرش  و فکری اخیالف و تضاد جامع ، سوی از خویش جنس 
 انجا  ی ،تنهاب  کردن سفر است  بوده نظرمورد روای  میون در زنان رفیاری هویت ابراز مصادیق
 از) ارتکااط  و آزادی با   تمایل و کشتدن ستگار ی ،تنهاب  خان  یافین برای تالش مانند کارهای 

 از یکا   زباان  از اسات   زناان  ایان  متاان  در پربساامد  رفیااری  مصادیق از مردان با  (دوسینوع
 حمال  را خاانم   سانگتن  کتاف  یا چمدان ک  مردان  از» :میشنو م داسیان زن هایشخصتت

 چا    اسات  م خرفا   حرف نظر  ب  هم «اندمقد  هاخانم» ک  جمل  این    دیآ م بد  کنندم 
 مردهاا  ک  است الک  احیرا  اینها کند؟ عکور در از اول باید زن گفی  کس  چ  اصال  دارد؟ دلتل
 ( 1-42 :0912 بهراما ، ) «دهناد  نشاان  را خودشاان  مانش  و ب رگا   مت ان تا اندکرده اخیراع

 تما  ن  مدرن، هویت نمو و رشد فرایند در شوند م  دگرگون زمان درگذر اجیماع  هایهویت»
 بودناد،  اجیمااع   تااریخ   خااص  شارایط  با میناسب ک  آنهای  بلک  ،زمان ی در سنن و آداب
 بخشتد  جدیدی ابعاد گترد،م  شکل جامع  در ک  اجیماع  روابط ب  جدید شرایط یافیند  ارتقا

 سنی  یهانقش کردن هماهن  در دشواری سکب زندگ  در اشیغال مت ان و تحصتالت اف ایش
 (420 :0934همکاران، و رضانژادتعل) «شد نو هاینقش با

 و خاانواده  و خانا   اماور  ةمحادود  و خصوصا   عرصاة  در زناان  هاویی   کاراف درگذشی  اگر
 و اندیشا   در را تحاول   و تغتتار  اکناون  چرختاد، ما   زناانگ   از ناش  مشکالت و هامحدودیت
 و خاود  از آناان  آگااه   و انفعاال  از خاروج  خودباوری، نشان ک  کنتمم  مشاهده زنان خواست
 با   نساکت  نگارش  تغتتر» و شودنم  تلق  محدودیت زنان افکار در بودن زن است  خود هویت
  اصال   ةتا انگ و یفکار  محاور  «یپادر  خاانوادة  ایا  همسار  باا  ق تسال  و نظار اخیالف و زندگ 
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 انیخابات، از قکل شب  ی» یهاداسیان ی روا میون زن یهاتتشخص است  آنان یرتگمتتصم

 هویات  و اسایقالل  کسب برای «ماریاس ارزید،م  گفت مادرب رگ نتسیم، دخیر من خواب، تب
 و یمردساالر یدئولوژیا شکسین هم در با  عموم عرصة در حضور برای و کنندم  تالش جدید
 توانناد  نما  کا   آناان   رندتگ م قرار خود خانواده و همسر با تقابل در  سنی زن  سییز یالگو

  رندتگ م شتپ در را اسیقالل و ی تنها راه کنند، همراه خود با را خانواده و همسر
 باود   نگرفیا   رو دیاپلمش  هنوز بش     مجلس ةنمایند خوادم  گفت،م  ی [دا]زن نتمتس
 داد ما   گاوش  همتشا   را تلوی یاون  اخکاار  باود   دسیش روزنام  همتش  کالس  رفتم  شکان 
 شد خسی  دای  اعیتاد و رفیارها از ک  ]ستمتن بش     مجلس وکتل داره ختال گفت م ستمتن

 (0-1 :0910 )ارسطوی ، شد   [ جدا دای  از امدتبرن دسیش از اریک و
 هام  «خاواب  تاب » زن شخصاتت  در را موجاود  وضاع  ارتقاای  بارای  تالش و پویای  همتن

 کناد  ما   کاار  ساازی بتساکویت  شارکت  یا   در و است فرزند ی  و همسر دارای او بتنتم م 
 شارایطش  شادن  بهیار  از قکال  او  دهاد  تغتتار  را اشکااری  شارایط  تا بخواند درس خواهدم 
 از ی رهاا  و ساقط  در ساع   شاود، م  مواج  ناخواسی  بارداری با وقی  و شود باردار خواهدنم 
 اداما   تالشاش  با   مضااعف   مشاکالت  با او و شود م میولد کودک  ول کند  م موجود طیشرا
 کناد   پرداخات  هام  را مادرش و معلول برادر نةیه  از  بخش است مجکور نک یا ضمن  دهد م
 شاود  ما  منجار  او ی جادا  با   همسر کردن همراه در قتتوف عد  و  زندگ ب  زن نگرش رتتتغ
 «گار انیخااب » خاود  خواهاد  م  تن «متسیتن دخیر من» تیروا زن ( 39-010 :0912 ،یرت)ام
 فاصال   باود  ساخی  شیبرا مادر ک  یا زندگ و فرزند و همسر از و باشد خود سرنوشت و  زندگ
  اجیمااع  تتفعال و نوشین مشغول و کند م  زندگ یجارتاسی خانة ی در ی تنهاب  و ردتگ م
 رهاا  را پسارش  و خاانواده   تن «اسیمار» داسیان زن یراو (31-13 :0912 ،ی )ارسطو شود م

 هام  بلاد  رونتا ب  باشا  زده مملکات  از کا   باشد اولت بار» :کند م سفر ی تنهاب  و است کرده
 گذاشای   کا    رنگا  ب یاتدن همان از روزید نتهم پسرت     بخوان را تابلوها  نب  حرف  نکاش
    « رفیا  خاودت  اتاا   از رون،تا ب  نرفی مملکت از وت بود، گفی   گوشپشت سرت، پشت یبود

  (2-01 :0912 ،ی )ارسطو
 در تیا هو  ابیا باز یهاا فتا موت از خاانواده،  از دور و مسیقل  زندگ و اسیقالل یبرا تالش

  ارزشا  نظاا   در تفااوت  و نگارش  رتتا تغ و نسل تفاوت  رود م شمارب  دیجد  اجیماع خیارسا
 فرزنادان  اسایقالل  طلب موجب ک  است  لیدال از  کی نسل دو (یاقیصاد ، اجیماع ، )فرهنگ

 نجاا یا در خواسات  نیا یامدهاتپ ای بودن نادرست ای درست مورد در الکی   است شده خانواده از
 زناان   متکنا  ما  ادیا  زنان تیهو  ابیباز قیمصاد از  کی عنوانب  آن از تنها و متیگو نم سخن
 چا   شیفردر از فوس،تت ها،مردهصاحب مان ،یمر است، خورده مرا مادر » یهاداسیانت  مجرد
 خاانواده،  از  کا ی تف و یفکار  گارفین  فاصال   و ی جدا با نگرش، رتتتغ ندیفرا در «دربند خکر؟،
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 باا  یفکار  تعاارض  و نگرش تفاوت نیا و هسیند خود  زندگ دیجد سک  و تیهو اعال  درصدد
 اسات   شاده  ی بازنماا  زناان  یا  فردگرا و  خاواه اسایقالل  نیا ا لیدال از  کی عنوانب  خانواده
 خود  ناتوان و  یتشخص اضطراب مقصر را مادر ،«است وردهخ مرا مادر » داسیان زن تتشخص
 :0911پاور،   )علا   گاذارد  ما  تنهاا  را او نتهما  یبرا و داند م ازدواج  حی و یرتگمتتصم در

 و پادر  از مسایقل  داشات  دوسات  ک  بود هامدت میمر»  تن مان ،یمر تیروا در نتهمچن ( 000
 و کانم  سر وچلخل یرتپ دوتا نیا با  ک تا اشم؟نک چرا چم ؟ مگ » کند   زندگ تنها و مادرش
 ،«خاانواده  از دوری و تنهاای  » انیخااب  (92-29 :0912،ی )ارساطو  «باد ؟  پاس  کیابحساب
 ساک   ایان  جامعا   در فرهن  و سنت بازدارندة عوامل وجود با ک  است زنان اغلب حال روایت
 ایان  دالیال  دیگار  از کنناد  ما   نار   وپنجا  دست خود مشکالت با و اندکرده انیخاب را زندگ 
 و رتتا تغ  یا  آسایان   در را نزناا  ک  است «دانشگاه ب  رفین و  فرهنگ ةیسرما کسب» انیخاب
 هاا خاانواده  در  زنادگ  ساک   رتتا تغ نیا ا رشیپاذ  ناة تزم نکا  یا ضامن  است، داده قرار تحول

 هسیند یمجرد دخیران «خکر؟ چ  شیفردر از و هامردهصاحب» داسیان یراو است  جادشدهیا
  زنادگ  یااجاره  آپارتمان در خانواده ازدورب  و اندشده ساکن یگرید شهر در لتتحص یبرا ک 
 رشیپاذ ماورد   ارزش نیمواز و  فرهنگ یالگوها با مخالفت (29 - 14 :0913 )توانگر،  کنند م

 ی بازنماا  کوتااه  یا  روا نومی نیا در زنان  طلکاسیقالل لیدال از گرید  کی عنوانب   تن جامع 
 در «کار؟ خ چا   شیفاردر  از» داسایان  در ی،راو مجارد  دوست و سال 91 زن د،تناه است  شده
 او  اسات  کارده  ارتا اخی را ی تنها و ی جدا ، سنی زن یالگو و  قالک افکار ی،مردساالر با مقابل 
 داسیان است در شده اروپا راه  و جدا همسرش از دلتل همتن ب  و ندارد بچ  داشین ب  تمایل

 و آزادی عادالت،  دنکاال با   افکاارش  در کناد  ما   زندگ  تنها داسیان زن شخصتت ،«تتفوس»
 تارک  را ایاران  زناان،  علت  جنس  هایکلتش  و تیمحدود از فرار برای و است جنستی  برابری
  (49-99 :0912ارسطوی ،) کندم  زندگ  دیگر کشور در ی تنهاب  و کندم 
 

 یریپذجامعه و پندارهخود ب:

  یتجنس نقش و تیهو» تیتقو و یرتگشکل در آنان ب  جامع  و خانواده نگرش و زنان پندارةخود
 و شااغل  دخیاران  کا   اسات  آن از  حااک  هاتیروا یمحیوا لتتحل است  ماثر «ازدواج و یهمسر
 هاا نقش ریسا بر را یمادر و یهمسر نقش خود،  یتجنس تیهو و  احیمال خودپندارة در مسیقل،
 گاران ید باا  تعامال  در ک  است یفرد تیهو وج  نیآشکارتر عنوانب  ت،تجنس»  دهند م حتترج

 شیخو تتجنس ب  نسکت افراد یهانگرش و رفیارها از بخش آن ، یتجنس تیهو و شود م ساخی 
  ( 034 :0931، )حاتم «ردتگ م شکل  اجیماع و  فرهنگ طیشرا رتتأثتحت ک  است
 «تجارد  و سان  رفاین  باال» ب  ک  متهسی روروب   زنان با ها،تتشخص پندارةخود  بررس در
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  کنون تتوضع از خروج و ازدواج ب  ، احیمال پندارةخود در و کنند م اهنگ مشکل  ی عنوانب 
 در «خود» جنکة نیترفعال گفت، توان م زنان پندارةخود در تتجنس رتتأث دربارة دارند  لیتما
 دخیاران  ک  دهد م نشان ی روا میون  بررس گر،ید سخن ب  است  «خانواده و یهمسر» هاآن

 سانده، ینو درآماد،  یدارا شاغل، ازجمل   اجیماع نقش و  ییهو یها شاخص یدارا ک  یمجرد
 عناوان با   کا   خاود   احیماال  پندارهخود در هسیند خانواده از منف  و مسیقل دانشجو، نقاش،
 هسیند  یهمسر و یمادر  یتجنس نقش دنکال ب  است، شده شناخی  هاآن یفرد دغدغة

 اساات، شاده   اجیمااع  نقاش  نیااا با    بایا دسات  در رتتااأخ موجاب  کا   عاوامل   از جادا 
 تیا تقو و یرتا گشاکل  ماثر لیدال  تن  سنی و  فرهنگ عوامل و خانواده قیطر از یریپذجامع 

 شایر تب  اجیمااع  ایا   شخصا  تیعضاو   یا  قادر  هار » اسات   بوده دخیران در پندارهخود نیا
 ،0931ترنار،  و )هااگ  «بود خواهد شیرتب خاص بُعد آن یرو یسازدیتتأخود شود، یگذارارزش
  یا  با    زماان  نکردن ازدواج واقع در  (420 :0932 همکاران، و بارون از نقل ب  0331سووان،
 جامعا ،  جنساتی   باورهاای  کا   شاود  م روروب  تتواقع نیا با دخیر ک  شود م لیتکد هراس
 کا   اسات  داده نشاان  عاات مطال آورد ما   شمارب  زنان نقش ترینمهم را بودن همسر و مادری

 نیوانسای   خان  از خارج اشیغال و دانشگاه  تحصتالت نوین عنصر دو ب  ایران  زنان دسیرس »
  (412 :0912 سرای ، و نژادعلترضا) «بکاهد جدیطورب  خویشاوندی سنی  عناصر وزن از است
 ساة یمقا ضاوع مو کناد، ما   تقویات  دخیاران  در را احیماال   پنداره این گتریشکل آنچ  گاه 
 بار   زندگ شیرتب و کنند م دیتهد ای تیتقو را هاپندارهخود ، اجیماع سةیمقا» است   اجیماع
 ( 21 :0939رز،ی)ما  «چرخد م  اجیماع یهاس یمقا محور

 قرار  سنی زن از میفاوت  گاهیجا در کنند، م  سع  اجیماع سةیمقا و یریالگوپذ با زنان
 از میفااوت  خواهناد  ما  زنان ،«یهمسر  یتجنس تیهو» یوجوجست کنار در واقعدر  رندتبگ

 در  وقیا  ،«سال آخر شنکةپنج» داسیان شاغل و مجرد زن کنند   زندگو شندیندتب  سنی زنان
 نظار  هما   از کا   شاود   میشخص و کایز زن  تشک ندهیآ در داشت دوست بود، ی نشس شگاهیآرا

 باا  سا  یمقا در خواسات  ما   طرفا  از و شیوعما زن و ماادر   تشاک  نا   دترسا  م نظر ب  خوب
 نظار  با   تار جوان و کاتریز بود، آورده اتدن ب  هم را دومش بچ  و بود او سنهم ک  شیدخیرعمو
 ( 00 :0911 ،ی )طکاطکا کند نم خرد هم تره شانیبرا بدانند هاآن تا برسد
 شارفت تپ ایا  گاهیجا ینرف باال  وقی دهد  کاهش  تن را ما تیرضا تواند م  اجیماع سةیمقا

 بار  را خود یدسیاوردها ک  را ی ارهاتمع سطح و متکن م «یصعود سةیمقا» متکن م تجرب  را
 هناوز  انتساال  از پس ک  «تصادف» تیروا شاغل زن  میبر م باال م،تکن م  ابیارز هاآن اساس
 را خاود   وقیا  ند،تب م ن یآ در را شکسی  و رنجور یردخیرتپ ریتصو بار هر و است مانده مجرد
 شانود،  ما  را دو آن  خوشکخی خکر و است کردهازدواج مهرداد با ک  کند م س یمقا یدخیر با
 را خاود  باود،  راناده  خود از را مهرداد و شده مرتکب شتپ سال ستتب ک   اشیکاه جکران یبرا
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 و فیارهاا ر با   عمال  و یریپاذ جامع  رتتأث تحت دخیر ( 04-03 :0911)شاملو، کند م سرزنش
 بود: داده دست از را او ،یمندعالق  وجودبا پسند،جامع  یهاارزش
 ب  خورد هایمانشان  دفع   ی برادر     بدون دیدیمم  را همدیگر خان     توی آمد مهرداد»
  کی آن با همتن برای گرفت    را دسیم و تر ین د آمد نکرد مهرداد کرد   رعایت را فاصل   هم

  « رفیم و مهرداد گوش توی زد  دسیم
 یهادهیپد تتموقع رتتأث تحت و است وابسی  اش اجیماع نةتزم ب  شدتب  ،یریپذجامع »
 در (23 :0919)باار،  «دیا آ م وجود ب  دهد، م یرو  اجیماع  زندگ در ک   گوناگون  اجیماع
 یرتگشکل در  اساس نقش جامع  فرهن  سپس و مادران ژهیوب  و خانواده شده،نشیگ  میون
 توقاع  نیا ا و هسایند  خود دخیران ماندن مجرد نگران مادران، دارند  زنان و دخیران پندارةخود
 مناابع  از  کا ی عناوان با   خاانواده »  کنناد  ما  دتا تأک آن بار  و اعاال    طیشارا  هار  در را خود
 بار  را رتأثتا  نیشایر تب فرزنادان  باا  رابطا   ناوع  اساس بر یبشر آموزشگاه نتاول و یریپذجامع 
 را جامعا   مترمسایق تغ صاورت ب  و دارد فرزندان  فرهنگ و  اجیماع ، روان تتشخص  چگونگ
 ک  دهد م نشان میون  بررس ( 31 :0912 ،ی)مناد «کند م خود فرهن  و روابط نوع از میأثر
  یسن رسو  و یباورها ب  یشیرتب یکندیپا و هسیند  رانیا زنان  سنی نسل از اغلب ک  مادران

 در و رناد تگ ما  قارار  خاود  دخیاران  مقابال  در رفیارهاا  و مساائل  از یارتبس در دارند،  قوم و
 هار  از تار ارزشامند  و تار سای  یبا را «ازدواج و یهمسر»  ییهو نقش ی ،تمدرن و سنت کشاکش

 ساک   رتتا تغ از میاأثر   نسال  شاکاف  نیا وجود لتدل ب   تن دخیران مقابل در  دانند م  ییهو
 تاالش  تعاارض،  نیا ا باا  ی ارویا رو در و کنند برقرار درانما با  کین د ارتکاط توانند من ، زندگ
 اسات،  خاورده  مارا  ماادر  »یهاا داسایان ت  ی بازنما باشند  خانواده از دور و مسیقل کنند، م

 دربناد،  ، حلکا  بلکال  روبرو، پنجرة پراپ، رتمیوالد کیاب از نهم فصل تصادف، صحراها، با پشت
 آن اداماة  خواسایار  دیا جد تیا هو  ابیباز از پس زنان دهد م نشان «کرد م درست یچا  زن

 نظرشاان  در خاانواده  لتتشاک  و یهمسار   یتجنسا  نقاش  روز هر و سیندتن ی تنها و اسیقالل
 و رناج  دچاار   گاه زنان نیا  برند م سر ب  ماندن مجرد اضطراب در و کند م جلوه ارزشمندتر

 و دیا ترد خواسایگار،  نداشاین  ونچا   ماوانع  ای ازدواج تتموقع ادند دست از از  ناش  مانتپش
 هسیند  خود در نقص وجود ای انیخاب در ترس
 را خودماان  از ماا  فیا تعر و پندارهخود  چگونگ ک  دارد وجود  یتموقع عوامل از یتعداد»
 باود   خواهاد  میفااوت  هام  شاود  ما   ناشا  خودهاا  از ک   اعمال اساس نیا بر و دهد م رتتتغ

 خاود  اگار  و (فتضاع  مان  نااتوان،  )من کند م بروز  شخص صفات طةتح در یفرد پندارةخود
 و اجیمااع  در شخص تتموقع اساس بر باشد، داشی  خاص  اجیماع یهان تزم بر داللت پنداره
 پنادارة  خاود  بر رومند،تن  اجیماع مقولة  ی ب  تتجنس  حی  شود م فیتعر گرانید با روابط
 ( 424 :0932همکاران، و )بارون «است رگذارتثتأ زنان و مردان
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 باا  همگا   «حلکا   بلکال  رعناا،  ،پاراپ  رتا میوالد کیاب از نهم فصل» هایداسیانت  زنان
 دنکالب  خود احیمال  پندارةخود در و اندشده اجیماع  «تأهل و همسری نقش» الگوی پذیرش

 مجارد  سال ،س  دخیری ،«راپپ والدیمتر کیاب از نهم فصل» اصل  شخصتت هسیند  نقش آن
 باازیگر  توجا   وقیا   کچلا ،  نقاص  وجاود  با است  مسیقل ةخان دارای و شاغل ،کردهلتتحص و

 باود،  آماده  سار   ک  خوشگل  مصتکت از» گوید:م  ،ندتب م خود ب  را او مندیعالق  و مشهور
 قشان   را زدههنا  فر سافر  آن ماالل  و داد ما  قلقلا   را ا ماناده گلودر قهقهة نکود   ناراض 
 کارد نما   دریا   از  را مغینما   ایان  با   فرصای   شائون  رعایات  کااش  کرد م  آرزو کرد م 

 «روبارو  ةپنجر» داسیان زن شخصتت در دغدغ  و پندارهخود همتن (21-21 :0912)ارسطوی ،
 زنادگ   مسیقلش ةخان در ی تنهاب  ک  است مجرد و کارمند یردخیرتپ او شود م  مشاهده هم
 باا  اسات  شده ختره او پنجره ب  هامدت روبرو ةپنجر دانشجوی پسر کرد احساس  وقی کند م 
 آهاان  دار خانا   و نجتاب  دخیار   کناد  ازدواج نجتب دخیر ی  با خواهدم  شاید گوید:م  خود
 مان  از هام  زیااد  شااید   کارمناد   هام  دار ، خانا   هام  هاا بچ  قول ب   دار  ک  هم خان  خوب
 (12-19 :0911طکاطکای ،) نکاشد ترکوچ 

 و تعلق نتتأم ب  نتاز هسیند  مجرد و تنها دخیر دو نت  ،«رعنا» داسیان اصل  هایشخصتت
 خود ئالدیا مرد یافین برای ک  دارد موا را آنان دخیران، احیمال  ةپندارخود در همسری نقش
 کنناد  سافر  رضاایت   تاا  اناد کارده  باازآفرین   «دوران ةهما  پهلاوان » مارد  ختال  تصویر در ک 

 ابیادا  کا   « حلکا  بلکال » داسایان  کارمند و تنها مجرد، دخیر لو،تن و (3-24 :0910پور،)روان 
 است رمردتپ زن  منیظر و مانتپش کند م رد ازدواج یبرا را رمردتپ  ی انیظار از دور شنهادتپ

 یتنهاا  و مجارد  نقااش،  زن  احیماال  خودپنادارة  در  حی تأهل و ازدواج ( 29 :0912)کشاورز،
 نک یاازپس چون است  یارزشمند گاهیجا یدارا کرده برقرار رابط  یمرد با ک  «دربند» داسیان

 تارک  را او شا  تهم یبارا  و خفات  احسااس  است، فرزند دو صاحب و میأهل محمود فهمد، م
 درسات  یچا  زن» تیروا زن در شدن دهید و تعلق ب  لتم ( 01-02 :0912،ی )ارسطو کند م
 در و باوده  خرسند کار و ی تنها از خود یفرد تیهو و پنداره خود در  سالگ 22 تا ک  «کرد م
  تا ن او و شاود  ما  دارتب ناگاه است  نداشی  خود  جنس تیهو از  شناخی ،یریپذجامع  ندیفرا

  ردتگ قرار مخالف نسج توج  مورد خواهد م گرید زنان چون
 با   دارناد، م  حذر بر ماندن مجرد و تنها از را خود راندخی نگران، مادران این ک  قدرهمان
 ةخاانواد  کنناد  ما   مقاومات  آنهاا  ةطلکانهویت رفیارهای و نگرش ابراز برابر در نت  اندازه همان
 ب  عالقگ ب  دلتلب  ک  «خکر؟ چ  فردریش از» هایداسیان ةمطلق و تنها زن شخصتت ناهتد،
 سارزنش  پادر  ساوی  از اسات،  سافر  در دائام  آزادی دنکال ب و شدهجدا همسرش از یآورفرزند
 «سایم تن دخیار  من» تیروا مطلقة زن  نداشت دخیری چنتن کاش ندک م آرزو پدر و شودم 
 در ماتسا  ماادر  و  شاود  ما  طرد مادرش و همسر یسو از طلکان تیهو افکار نتهم لتدلب   تن
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 وترتکاامپ  پشات  دربسی  اتا  در را خود وقتتما  شدخیر نک یا از «صحراها و با پشت» تیروا
 در را وقایش  شایر تب و اسات  شااغل  و مجرد ، سالگ س مرز در ماتس است  ناراحت گذراند، م

 هسایند،  زن بادون  و تنهاا  اغلاب  کا    رانا یارتا غ و  رانا یا ماردان  باا  چت و یگردوب ب  خان 
  زنا  هاا، مارده صااحب  گفاین،  یبرا  حرف» یهاداسیان در  (20-22 :0913توانگر،) گذراند م
 تجارد  تتوضاع  از  ناراضا  و نگاران  ماادران  ،«اسات  خاورده  مارا  ماادر   کرد، م درست یچا

 داساایان در مااادر آنهاساات  «کااردن ازدواج» آنهااا  اصاال دغدغااة و هساایند دخیرانشااان
  لا تخ گفات  !یانکارده  داتپ خودت یبرا رو  کس دانشگاه یتو» بود: دهتپرس «هامردهصاحب»

  (92-22 :0913)توانگر، «ا  چلفی وپادست
 شااغل، ) اجیمااع   ةطکقا  دارای میأهال  زناان  در هنجارهاا  اعماال  و پذیریجامع  نقش اما
 اجیمااع   پتشارو  و نوخاواه  زناان  برگ یده، میون در است  دیگری طریق ب  نویسنده( و هنرمند
 این گرای فرد و جدای  وجبم خانواده و همسر با آنها نگرش و افکار تضاد و «تأهل» اما هسیند،
 باا  فردگرای  ب  متل نت  (مطالع  مورد میون) شاغل مجرد زنان در هرچند الکی  است  شده زنان
 در اجیمااع   شناسانروان  شد م مشاهده مجردی ةخان در شدن ساکن و خانواده از شدن جدا
 اعیقااد  باا  شما زندگ   ک است این بر فرض ک  معیقدند انسان ةپندارخود بر فرهن  تأثتر باب
 اجیمااع ،  تحرک وفور، با اشخاص ک  وقی  شد خواهد پربار و غن  تانشخص کنیرل قدرت ب 

 زن  (10 :0939ماایرز، ) کندم  رشد فردگرای  ،شوند م روروب  جمع  یهارسان  و  نتشهرنش
 شادن  رها و مادر ب  اعیراض با او تنهاست  و مطلق  نویسنده، زن  «نتسیم دخیر من» روایت در
 باا  و کناد ما   رها را پسرش و خان  همسر، بود، زده رقم برایش مادر ک  ایاجکاری سرنوشت از

  شود م مشغول اجیماع  فعالتت و نویسندگ  ب  انفرادی  زندگ
 و مادرن  زنادگ   ساک   تاأثتر  تحت زن ی  دارند  حضور نسل دو از زن دو داسیان این در
 ایدئولوژی تأثتر تحت و گذشی  نسل از زن  دیگری و زنان  هویت زیاب با و نوخواه  یهاش یاند

 یادخیربچا   کا    زماان  را او کا   اسات  خادمیکاری  زن یا   زن  ب  سنی  نگرش و مردساالر
 تاازه  او ،شاود  ما  رتا گنتزم شوهر ک  زمان  زایمان، شکم ن ُ از بعد  اندداده شوهر بوده کوچ 
 تفااوت  و شاده یسپر زمان ب  توج  با ( 12-0912،30سطوی :)ار   است شده یکار و جوان زن 
 هسایند   کشامکش  و تانش  دچاار  خاود  واقعا   هویت بازیاب  در چنانهم زنان نسل، دو متان
 فرایناد  در اسات   یکادیگر  بار  جنساتت  و جامعا   خاانواده،  اثار  و تاأثتر  محصاول  زنانا   هویت
 نااظر  هایارزش و اجیماع نفوذ گ ،فرهن تعهدات انیقال رهگذر از اشخاص هویت ی،ریپذجامع 

 و گتردم  شکل شخصتی  سرشت با آنها آمتخین برای اجیماع  هنجاری و رفیاری الگوهای بر
 گونااگون  اوضااع  در فرهنگا   مقکاول  الگوهاای  و رفیارهاا  باا  را خاود  گترندم  یاد کمکم افراد

 گفات  ماادرب رگ » نداسایا  در چنانکا   ( 413 :0934،اصال  اساماعتل  )کنند منطکق اجیماع 
 را او ماادرب رگ  و داده دست از را مادرش  کودک در و است شاغل و نقاش س،تپارم «د؟یارز م
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 و تواناد  نما  ازدواج از پاس  کناد    زنادگ  خودش دل یبرا ک  بود داده ادی او ب  و کرده ب رگ
 شاوهر ماادر   کناد  م جروبحث همسرش با مدا  و بسپارد یدارخان  و  زنانگ ب  تن خواهد نم
  حیا  کناد   م س یمقا گرانید با را او و سرزنش اشخان   آشفیگ و  شلخیگ خاطرب  را او  تن

 نرو، سرکار گرید     خواهد م شوهرت ک  طورهمان برس! ات زندگ ب » :خواهد م او از پدرش
  (22 :0911،یرتا ام)«نکاش   نقاش گرید بگذار    کنار است رتوپاگدست  نتب م اگر را دانشگاه

 نقااش  و هنرمناد   یا  عنوانب  ک   یتجنس نقش و پندارهخود با تقابل در  زندگ انیجر در او
 مادا   «همسر خانوادة و همسر پدر،» یسو از پندارهخود نیا و ردتگ م قرار ده،یبرگ  خود یبرا
 فرهن  فشار حتت ک  ی جا تا شود م س یمقا «دارخان  و کدبانو ، سنی زن  یتجنس نقش» با

 نقاش  نیا ا در یباازنگر  با   متتصام  ،یخودسانسور و اعیراض اب هرچند خانواده انیظار و جامع 
 مانع پدر و همسر ةمردساالران ایدئولوژی نت  ،«خواب تب» داسیان در  (92-21 )همان: ردتگ م

 ( 010 :0912)امتری، کندم  ترک را زن شوهر، سرانجا  و است زن پتشرفت
 و هاارزش و  زنانگ دربارة  سنی یهاآرمان » هایآزادی و تغتترات گذر در و  جامع ی  در
 اقادا   (024 :0919باار،  از نقال  ب  )فرگاسن، «ماند م  باق شکل همان ب  اغلب زنان یهانقش
 یا یتجنسا  تیهو انیخاب واقع در ش،یها نقاش و مادرب رگ عکس زدن آتش و ستپارم ی نها
 شخصا ،  هویت برای حی  معیقدند اجیماع  شناسان روان کند م  تحمتل وا ب  جامع  ک  بود

-خاود  با   تواناد م  این و دارد ایمقایس  منابع تعداد ب  بسیگ  کنتمم  ایجاد ما ک  محیوای 
 وجاوه  ةهم ما چون و ندیآ م ذهن ب  زمتن ، ب  بسی  ک  شود منجر مخیلف  یهاکنندهفتتوص
 مفاروض  لحظا   در ماا  هویت از یاجنک  هر کنتم،نم  تجرب  زمانهم ورطب  را خود ةپندارخود

 این و دهدم  قرار تأثتر تحت را خودمان ةدربار ما اندیشتدن چگونگ  باشد، بارزتر و تربرجسی 
  (424 ،0932بارون،) دارد ما رفیار برای پتامدهای  خود، نوبةب 
 

 جنسیتی هایکلیشه و نابرابری ج:
 قالب در شیرتب جامع ، در ک   جنس  اجیماع یهانقش و  فرهنگ ، اجیماع یهاتفاوت مسئلة

 سااز نا  تزم و منساوب  آناان   یتجنس تیهو و زنان ب  « قالک یباورها و  یتجنس یهاش تکل»
  یتجنس تیهو  ابیباز و واکنش با هرچند مطالع مورد ی روا میون در است،  یتجنس ینابرابر
 و ساازش  شایر تب ، اجیمااع   شناسا روان بار   مکینا  یهالتتحل اساس بر اما بوده، همراه زنان
 زن تتشخصا  یهاا متتصم و افکار گفیگوها،  بررس است  داشی   پ در را زنان انفعال و رشیپذ

 یهاا قادرت  از  ناشا  فشاار  اما کند، م دیجد تیهو احراز و اعیراض ، آگاه از نشان هاداسیان
 زناان  با   را کامال  یآزاد و رفات بارون  اجاازة   یتجنس یهاش تکل و مردساالر یدئولوژیا نابرابر
 یدارا زناان  یا ، تمدرن عصار  در اگرچا    کناد  م ظهور یدیجد مشکل  تالش هر با و دهد نم
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 کا   اسات  نیا ا رود ما  انیظار آنچ  هسیند  مال اسیقالل و درآمد شغل، و یکار مهارت دانش،
 گتارد  بار  در را جامعا   فکاری  هاای زیرسااخت  و  اجیماع  دگزن یهاجنک  تما  دیبا ی نوگرا
 باا  کمیار  شاود، م  القا مرد و زن ب  گوناگون هایفرهن  در ک  شکل ب  جنستی ، هایهویت»

 و یریپاذ اجیمااع  با   نیبناابرا  و دارد ارتکااط   فرهنگا  یهنجارهاا  با شیرتب و طکتعت و فطرت
  (94 :0914، )توکل «کند م داتپ ربط شدن  اجیماع
 برای جای  کردن باز و هاکلتش  با مقابل  برای تالش در ک  زنان  موردمطالع  هایداسیان در
 و جامع  جنستی  هایکلتش  و باورها با رویاروی  در و عموم  ةعرص در هسیند، اجیماع در خود

 آناان  زنادگ   جریان در فراگتر یرتتأث موضوع این و شوندم  هویی  تعارض دچار عمال  خانواده
 مردساالری ایدئولوژی و جنستی  قالک  باورهای جنستی ، یریپذجامع  میغترهای واقع در  دارد
 در خود از شخص  تجربة جنس ، هویت» شود م  زنان متان در جنستی  نابرابری احساس باعث
 از زن تماای   سکب چت  چ  بپرسند پسر یا دخیر ی  از اگر ک چنان  است بودن زن یا مرد مقا 
 ( 219 :0911وش،  ف و )گولومکوک «کند م اشاره ها ژگیو از یامجموع  ب  شود م مرد

 جامعاة  در کا   اسات   موضاوعات  از « جنس  کشبهره و آزار زن، ب   یتجنس نگاه» مسئلة
 میاون  در  شاود  ما  اعمال زنان ب  نسکت مردان یبرتر و قدرت یدئولوژیا قیطر از و مردساالر

 ، شای تمع اسیقالل و )شغل(  اجیماع گاهیپا داشین وجود با ک  متمواجه  زنان با روشتپ ی روا
 ( جنس )آزار  کشبهره و  جنس نگاه عرصة در هاینابرابر نیا هسیند   یتجنس یبرنابرا مقهور

 اسات    بررسا  قابال   خصوصا  عرصاة  در زن نقاش  تیمحدود و  یتجنس یهاش تکل و زن از
 و ماادر  و پادر  مارگ  از پس ک  تنهاست  زن ریتصو «قرار ب» تیروا کارمند و مجرد زن ریتصو
 نیا ا در گارفین  قرار  شود م ت ل ل دچار اش اجیماع تتموقع و رهپنداخود برادر، شدن  زندان
 و جامعا   بر حاکم فرهن   دهد م رتتتغ او ب  را جامع  نگاه تنها، و مجرد  زن عنوانب  تتموقع
 خاود  تیا هو  ابیا باز یبارا  شیهاتالش تما  وجود با را ردخی سرنوشت تواند م ، جنس تیهو
 متتسال  و بارادر  ارتکااب  و جار    قربان مادر، و پدر مرگ متتسل زن،  ی عنوانب  او دهد  رتتتغ
 )هماان،   شاود  م برادرش  شاک  جنس سوءاسیفادة و برادرش دوست توسط «نشدن انیخاب»
  تتکعا  وجاود  جوامع تما  در دیشا است   اساس مسئلة فرهن  ،ینابرابر تداو  در» ( 12-19
 هار  در آن اعمال یهاوهتش و ضعف و شدت و  انتم  ول شود   تلق یعاد یامر مرد و زن انتم

 انیا جر در جامعا ،  قکاول  ماورد   فرهنگا  یهاا ارزش و اسات  میفاوت گرید فرهن  با  فرهنگ
 منشاأ   جسم تفاوت ک  رندیذپ م را نیا افراد جیتدرب  و شود م  درون آنان در شدن اجیماع
 هام  گاران ید تا سازد برآورده دارند یظاران او از گرانید ک  را آنچ  دیبا و است  اجیماع  تتفک

 اسات   یا تواقع زنان  فرودسی ( 414-419 :0911،یرت)سف «دهند پاسخ او یازهاتن ب  میقابال 
 و سانت  در معلاق  معاة جا  یا  رتتاأث  تحات  را زن ریتصو داسیان نیا دارد  وجود جامع  در ک 
 عالقاة  اباراز  قکح و ی ناروا  دهد م شینما  یتجنس ینابرابر و یمردساالر یفضا در و ی تمدرن
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 نیا ا در خاود  یهاا خواسای   آوردن دسات  با   یبرا نگرش نیا از حاصل  ناتوان و پسر ب  دخیر
 تمای ها ب   گاه نت  اجیماع  یقراردادها و هنجارها است  شده ی بازنما «تصادف» در و تیروا
 عکاور قابل برسند نظر ب   منطقرتغ هم قدر هر  اجیماع یقراردادها  زنند م دامن هاینابرابر و
 قادرت  عیا توز و یدئولوژیا ا ریتصاو ها،عادت ندها،آیفر در تتجنس نظا »  سیندتن  پوشچشم و
 یناابرابر  و  هاا یتما جادیا ندآیفر نوع دو شامل و دارد حضور  اجیماع  زندگ گوناگون اقشار در
  (033 :0911،یرت)سف « هاستیتما نیا از  ناش

 «شاتطان  انیخااب » داسایان  در را زن با   جامعا   جنسا   نگااه  و جنستی  نابرابری همتن
 و ماال   ورشکسایگ   ماادر،  و پادر  فوت از پس تنهای  و مجرد سال 93 دخیر کنتم م  مشاهده
 ساع   مارد   کناد ما   فکار  و شاود م   شکاک و سرگردان  تهاجم  حالت دچار نام دش، فرار
 نا د  دخیار   منداسات  یا گال دارد، او با   جامعا   کا   جنس  نگاه از و بگترند اشدهیناد کنند م

 خی تافسارگسا  تختال  قوة فقط و نداری تهاجم  حالت تو» بود: گفی  او اما رود،م  پ ش روان
 بارای  عارضا   ایان  مان  نظار  از کیا  ال و  ؟فهم م  کردی رتگ زمان در تو دون  م  اصال   داری
 ( 92-22 :0912ارسطوی ،) « فهم م  طکتعت  تو سن ب  ی هازن

 زن اسات   شاده  بازنماای   نتا   «خواب تب» مین در زن ب  جنس  نگاه و جنستی  نابرابری
 ةنحو و هاانیخاب با کردن، کار و خواندن درس با همسر است  خانوادگ  مردساالری ةسلط مقهور
 از ( 39-010 :0912امتری،) کند م ازدواج دوباره و ترک را او عاقکت و است مخالف اش زندگ
 از سال  چند مادر هسیند  خانواده در پدر نابرابر قدرت و سلط  مقهور مادرش، و زن دیگر سوی
 سطح در مرد  قالک  باورهای و ایکلتش  هایارزش مغایر ک  موضوع همتن و است ترب رگ پدر

 از و ناماد ما   پترزن را او پدر است  شده خان  در زن من لت کاهش و تمای  موجب ،است جامع 
 نابرابری این ب  و کندم  تمکتن همسر از زن بگترد  زن بیواند تا کند راض  را او خواهدم  دخیر
  نیباازآفر  دها  مشاروعتت  و ساازی نهادین  فرایند طریق از جنستی  هاینابرابری  دهد م تن
 اغلاب  کا   آیناد ما   نظار  ب  دائم و منظم چنانآن هانابرابری سازی،نهادین  فرایند در د شونم 
 «شاوند م  توجت   دهتتمشروع فرایند طریق از و شوندم  پذیرفی  مرسو  هایروش عنوانب 
 امتد ب  باال سن در بارداری شوهر، با سن اخیالف دلتلب  مادر، ( 411،414،42 :0911سفتری،)

 اسات  شاده لیتکاد  فرودست و محرو  فردی ب  افلتج پسری آوردن دنتا ب  عاقکت و پسر داشین
 دارای و اسات  میفاوت اقلتم هر در جنستی  هایکلتش  شدت و نوع ( 32-010 :0912)امتری،
 زناان  سارزنش  پسردوسای ، » چون های کلتش  است  مخیلف  اجیماع  و فرهنگ  ها یمادرون
 خوانادن  درس باودن  ارزش با  شاوهران،  ب  نسکت زنان سن بودن یرکم ی،چندهمسر زا،دخیر
 مردان و زنان ةدربار باورها از افی یسازمان ایمجموع  ،«اجیماع در زن حضور با مخالفت و دخیر
 دهند م  تشکتل را آنان جنستی  هویت ک  هسیند جامع  در

 و کادبانوگری  خصوصا ،  ةعرصا  ب  زن تعلق بر مکن  قالک  باورهای و جنستی  هایکلتش 
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 سوی از اندبرگ یده زندگ  برای میفاوت  سک  ک  را زنان  ک  است موضوعات  دیگر از داریخان 
 باورهاا  از افیا  یسازمان ایمجموع  جنستی  هایکلتش »  کند م چالش دچار خانواده و همسر
 روان ، صفات عالیق، ،هانگرش جسمان ، ظاهر ةدربار اطالعات ةرندتدربرگ و مردان و زنان ةدربار
 یهاینابرابر( »41 :0912وش، ف  و گولومکوک) «است مردان و زنان شغل نوع و اجیماع  روابط
 یدئولوژیا ا نیا  شوند م مشروع زنان، نتتمک و یپدرساالر زادهم یدئولوژیا قیطر از  یتجنس
 ل وماا   اما ،کنند  تلق تمیفاو یرتچشمگ یهاوهتش ب  را گریهمد مردان و زنان تا شود م باعث
 و ماند م همسر خانة در مادر  (402 :0911،یرت)سف «نندتنک دشمن گروه عنوانب  را گرید گروه
 شامار »  ساازد  ما  دیجد طیشرا با و کند م تحمل دو  زن حضور با را اش یتجنس تتمحروم
 فکار  و  زنادگ   یتجنسا  یناابرابر  و  یتجنسا  تیا هو از  آگااه  بدون  ،جامع زنان از یارتبس
 شاود  م ینابرابر احساس ب  لیتکد ینابرابر نیا  زمان اما  باشد گون نتهم دیبا طیشرا کنند م
 :0912دفر،تمع و )دهنوی «بکرند  پ خود  یتجنس تتمحروم ب  و برسند  خودآگاه ب  آنها ک 
 ساک   بانیخاا  خااطر ب  «ارزید؟م  گفت مادرب رگ» داسیان نقاش و میأهل زن پارمتس  (24

 قارار  قضااوت  ماورد  همسار  و خانا  صااحب  زن خاانوادگ ،  دوسیان مادرشوهر، سوی از زندگ 
 و شودم  هویی  تعارض دچار ک  جای  تا ندارد، را قالک  افکار فشار با مقابل  توانای  و گتردم 
 ( 22 :0911امتری،) دهدم  تن جامع  ةخواسی ب  تینها در

 

 یریگجهینت
 شاناخت  جامعا ،  ساطح  در دشاده تتول فرهنگ  محیواهای تحلتل و رس بر هایروش از یک 

 بهیارین  با   و است جریان در جامع  پنهان هایالی  در ک  است اجیماع  و فرهنگ  تحوالت
 خواسای   مارد   از وقیا   اوقات گاه  است  درآمده نگارش ب  تاریخ  و روای  میون در شکل
  ،نظرسانج  در هاا پرساش  محادودیت  چون الیل د ب  بنا کنند، تکتتن را خود رفیار شودم 
 دسات  با   یاعیمااد قابال  نیاایج  ،رواقاع تغ بتاان  گاه  یا خصوص  حریم بتان ب  تمایل عد 
 هاا دهیپد مورد در مرد  نظر و احساسات عقاید، از زیادی مت ان با روای  میون در اما آید نم 
 آماد،  دسات  با   مدرن کوتاه یانداس 42 مطالع  از  فتک یهاافتتره با آنچ   متهسی مواج 
 در  سنی تیهو اما است  مدرن و  سنی تیهو از  کتترک ، رانیا زن تیهو ک  دهد م نشان
 حاال  در دخیاران  و زناان  و اناد یرتگشکل حال در مدرن یهاتیهو و است قرارگرفی   یسا
 و ندهسای  « سنی زن تیهو» از گرفین فاصل  و  سنی فرهن  یهاارزش از  جیتدر ی داج
 همچاون  مادرن   زنادگ  ساک   و توساع  روبا   جوامع ب  مخیص یرفیارها ابراز با دهیپد نیا
 ،یمجارد   زنادگ  خاانواده،  از  مکاان  انفکااک  ،ی درآمادزا  و اسایقالل  اشیغال، الت،تتحص»

  ابیا باز در و باوده  هماراه  «همسار  از ی جادا  خاانواده،  ترک و ی تنهاب  مسافرت ،ی فردگرا
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 مقابلا   تتجنس بر  مکین یاش تکل یباورها با اب ار، نیا با زنان و است هنمود رخ زنان تیهو
  کنند م فیبازتعر را خود تیهو و

 عرصاة  او ی ایا پو و تتفعال مجال و محدوده و است ثابت کا یتقر زن نقش ، سنی فرهن  در
 مانناد  بساازند   را شاان یهانقاش  توانناد  ما  زنان مدرن، جامعة در اما است  خانواده و  خصوص

 و «مطلقا   زناان  ایا  شاغل مجرد دخیران توسط خانواده کردن ترک و مسیقل  زندگ لتتشک»
 یبارا  تاالش  و خانواده از یدور است  زنان دیجد تیهو دةیتزا ، خانوادگ ابطرو نوع نیا درواقع

 موضاوع،  نیا ا  رود ما  شمارب  دیجد  اجیماع ساخیار در تیهو  ابیباز یهافتموت از اسیقالل،
 یهاافی ی اما است  بوده رتاخ یهاسال در محققان و شناسانجامع  ارتبس یهاپژوهش سیاوردد
  شناسا روان لتا تحل اسااس  بار  و یا  روا میاون  یهاا داده و تتا ماه بر  نمکی ک  پژوهش نیا

 از خود تیهو  ابیباز یبرا تالش وجود با مجرد شاغل زنان ک  است آن از  حاک بوده،  اجیماع
 و یفارد  خودپنادارة  در چناان  هام  تجارد،  و اسایقالل  ،ی درآمادزا  و اشایغال  ل،تتحصا  قیطر

 دخیاران  هسایند   زن مورد در  فرهنگ یباورها و سو ر و آداب ت،تجنس مغلوب خود  اجیماع
  اجیمااع  و )درآماد(  یاقیصاد مهارت(، و التت)تحص  فرهنگ یها یسرما داشین باوجود مجرد
 با   مجکاور  چناان  هام  ، اجیمااع  اتتح ادامة یبرا (یفرد اللاسیق و  اجیماع گاهیپا و )شغل
 و افکاار  و هاا ی گاو تا   فیماان، گ  بررسا  هسایند   جامعا   فرهن  و عرف از یروتپ و نتتمک

 در موجود یهاچالش  برخ از ملموس اطالعات ب  را ما  دسیرس هاتتشخص یفرد یهانگرش
 خاانواده  قیطر از و یریپذجامع  ندیفرا  ط آنچ  ک  دهد م نشان و کند م فراهم زنان  زندگ
 ارتا مع شاده، منیقال  اها آن با    سانی  فرهنا   متمفااه  و هاارزش عنوانب  مادر نقش ژهیوب  و

  یتجنسا  تیا هو» کسب همچنان و است گرفی  قرار زنان  یتجنس تیهو و نقش یگذارارزش
 و ریتصاو  یدارا نقش نیا ب  دنترس از قکل و دهد م لتتشک را آنان  احیمال پندارة «یهمسر

 هسیند  خود از  منف خودپندارة
 یهاا شا  تکل و یسااالر مارد  یدئولوژیا ا رتتاأث  تحات  شااغل،  میأهل و مجرد زنان ی سو از
 و  یتجنساا ی هاا یتما معارض  در همسار  و خاانواده  جامعا ،  یساو  از زن ماورد  در  یتجنسا 
 خود دیجد تیهو اند،نیوانسی  زهنو و دارند قرار  ییهو تعارض ج تنی در و  جنس یهاینابرابر
  ابناد ی حضاور   عماوم  عرصة در دیبا ک  طورآن و بخشند متتحک امع ج  فرهنگ ساخیار در را

 جامعا   و اسات  نشاده  کامل رانیا جامعة در «مدرن زن» و « سنی زن» یمرزبند هنوز درواقع
 دارد  هکردلتتحص و شاغل زنان ن د تیهو یرتگشکل ندیفرآ در کنندهنتتتع  نقش

 هسایند،   عموم عرصة ب   خصوص عرصة از خود  یتجنس نقش گسیرش درصدد ک   زنان
 شاان یبرا را یگرید یهاتیمحدود و تتمحروم نةتزم ک  کنند م تجرب  را  ییهو تعارض اغلب
  اجیمااع  و  فرهنگا  ةیسارما  یارتقاا  یبارا  تاالش  شده ی بازنما میون طکق بر  کند م فراهم
 یبارا  موضوع نیا ک  شود م خود از انیظار شیاف ا و خانواده از یدور و فاصل  ب  لیتما موجب
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 دارد،  پا  در را یناساازگار  و ی جادا  میأهل زنان یبرا و ی تنها اضطراب و رنج مجرد، دخیران
 شاود  نم یگذارارزش شدهکسب یها یسرما و اسیقالل نیا با زنان  یتجنس تیهو ک  درحال

 عاد   تیا هو  ابیباز از پس و داند م زنان  یتجنس نقش کامل یالگو ار یهمسر نقش همان و
  کند م یدیشد  ییهو تعارض گرفیار را آنان  لتدل هر ب  کامل یالگو نیا ب  زنان  ابیدست
 

 1 جدول

 

 راوی دید/ ةزاوی نویسنده تکداستان
 زن /شخصاول توانگر فرشی  خکر؟ چ  فردریش از
 زن /شخصاول ارسطوی  شتوا نتسیم دخیر من ةمجموع از دربند

 زن شخص/اول ارسطوی  شتوا نتسیم دخیر من ةمجموع از مریمان 

 زن شخص/اول گسگری پور عل  بهناز شتطان انیخاب

 زن /شخصاول توانگر فرشی  نتست تو جای کانادا مجموعة از بو
 زن /شخصاول شاملو سپتده قرم  دسیکش ةمجموع از تصادف

 زن /شخصاول پورروان  منترو نازل  جموعةم از رعنا
 زن /شخصاول توانگر فرشی  نتست تو جای کانادا ةمجموع از هامردهصاحب
 من  مجموعة از پراپ والدیمتر کیاب از نهم فصل

 نتسیم دخیر
 زن /شخصاول ارسطوی  شتوا

 زن /شخصاول گسگری پورعل  بهناز بماند  مجموعة از است خورده مرا مادر 
 زن /شخصاول ارسطوی  شتوا نتسیم دخیر من ةمجموع از ماریاس
 کل دانای کشاورز محمد حلک  بلکل ةمجموع از حلک  بلکل

 کل دانای بهرام  دخت آذر چهارشنک  یهاشب ةمجموع از قرار ب
 کل دانای توانگر فرشی  نتست تو جای کانادا ةمجموع از صحراها و با پشت

 کل دانای طکاطکای  ناهتد نرگس و برف ةمجموع از لسا آخر شنک پنج
 کل دانای طکاطکای  ناهتد نرگس و برف مجموعة از روبرو ةپنجر

 کل دانای ارسطوی  شتوا نتسیم دخیر من ةمجموع از تتفوس

 کل دانای طکاطکای  ناهتد نرگس و برف ةمجموع از گفین برای حرف 
 برای نجپ ساعت ةمجموع از کرد م درست چای زن 

 است دیر مردن
 کل دانای تنچهل نترحستام

 شخصاول بهرام  آذردخت چهارشنک  یهاشب ةمجموع از چهارشنک  یهاشب
 شخصاول ارسطوی  شتوا نتسیم دخیر من ةمجموع از سیمتن دخیر من

 شخصاول ارسطوی  شتوا مهیابةآفیابمجموع از انیخابات از قکل شب  ی
 کل دانای امتری ماه اده سرب  ماه ةمجموع از خواب تب

 کل دانای امتری ناتاشا هوال هوال ةمجموع از دیارز م گفت مادرب رگ
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