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 های هویتی و پیامدهاساز چالشزن معاصر ایرانی و تبیین برخی عوامل زمینه

 جامعة المصطفي العالميهدكتراي انديشة معاصر مسلمين، /  آبادهادي بيگي ملك h.beygi12@gmail.com 

 b.beigy.m3764@gmail.com شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي دكتري جامعهآبادي / بانو بيگي ملك

 19/03/1400ـ پذيرش:  12/11/1399دريافت: 

 چكيده
در  ،چه زنانه و چه مردانه ،برداشت هر فرد از خود در جامعه است. هويت ،ترين نگاههويت در كلي

علت بروز اين چالش بيان  ةهاي مختلفي دربارگيرد. ديدگاهها قرار ميهايي در معرض برخي چالشبرهه
هاي معنايي تاختالط و رقابت مرجعي ،عنوان چارچوب نظري اختيار شدهآنچه در اين مقاله به. شده است

 اجزاي خود را در پيوندي تعادلي ةاست. هر نظام معنايي داراي يك تماميت و يکپارچگي است كه هم
شود كه پاي يك مرجعيت معنايي ديگر دار ميگاه پديكند و عدم تعادل آنمطلوب( حفظ مي )نه لزوماً

كه بيشتر ناظر ـ  ترهاي بيرونيابتدا در اليه معموالً ،هاي متفاوتي داردبه ميان آيد. هويت ازآنجاكه اليه
هاي شود و اين وضعيت در صورت حيات و پويايي اليهدچار تغيير ميـ  ها و رفتارها هستندبه كنش

هاي هويتي با هم ت فرهنگي همراه خواهد بود و تا مادامي كه تمام اليهبا يك نوع مقاوم ،تردروني
اشتغال، تجرد، حجاب و... ازجمله  همواره عدم تعادل و چالش هويتي باقي است. ،همخوان نشوند

رو ساخته كه در اين مقاله با هنوعي با چالش هويتي روبزن ايراني را به كه در موقعيت جديد اندعواملي
 اسنادي به آنها پرداخته شده است.ـ  و روش تحليلي شدهنظري يادچارچوب 

 .هاي هويتيچالش، هويت، مرجع معنا، اشتغال، تجرد، زن، مقاومت فرهنگي، اليه ها:كليدواژه
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 مقدمه

گويي به پرسش چيستي و كيستي گران براي پاسختالش آگاهانه، مستمر و دائمي كنشمعناي هويت در اصطالح به

مفهوم هويت، پاسخ آگاهانة هر فرد، قوم يا ملت به  ،شناسايي و معرفي خود در برابر ديگري است. در حقيقت و نحوة

كه بوده؟ كجا بوده؟ چه بوده؟ چه هست؟ متعلق به كدام قوم و نژاد است؟ خاستگاه اصلي است: قبيل اين االتي از ؤس

پاسخ به اين سؤاالت  است؟احب چه فرهنگ و تمدني هايي تعلق دارد؟ صاش كجاست؟ به چه جامعه و ارزشو دائمي

 دهدو تعلق فرد به گروهي خاص را نشان مي كندميهاي او را از همنوع خود متمايز است كه يك فرد انساني و ارزش

 .(61ص  ،1390آبادي، و ابراهيم)قاسمي 

عنوان احساس تعلق كردن فهميده شود، نه به ،شوداي كه در روابط بين شخصي ساخته ميعنوان سازههويت بايد به

شود و از زندگي طور اجتماعي تثبيت ميهويت يك سازة اجتماعي است و به ،در چارچوب فرديت شخصي. در واقع

 (.2008، به نقل از: الور، 211، ص 1391آبادي، آبادي و ابراهيمآيد )زارع شاهاجتماعي و روزمرة مردم بيرون مي

نبود. طبيعت آدمي امري ثابت و از پيش روشن و استوار  هويت مسئله ،مدرنو در زندگي پيشا در جوامع سنتي

شد و هويت او كاركرد يك نظام مقتدر آدمي تصويري بود كه از چشم خداوند يا خدايان ديده مي ،هايدگربود. به گفتة 

 (.39، ص 1378اي بود )احمدي، اسطورهشدة باورهاي ديني و تعييناز پيش

شده نيست، بلکه شکلي سيال دارد كه بايد آن را ساخت و در اي از قبل تعييناما هويت در جوامع امروزي داده

اند به هاي پيشين آغاز شدهزدايي كه از سدههاي مختلف تحت بازنگري قرار داد. فرايندهاي عقالني شدن و افسونبرهه

 ،اند. نتيجة اين مسائلهاي ارزشي منجر شدهتکثر فزايندة حوزههاي سنتي و تضعيف مراجع سنتي اقتدار و زوال ارزش

شود، اما داشتن هويتي هاي سنتي هويت منجر ميشدگي فرهنگي است كه به فروپاشي شالودهعدم قطعيت و نوعي رها

عهدة خود  شود، بلکه وظيفة برساختن آن برمنسجم و مشخص نياز انساني است. اين نياز ديگر از قبل به فرد اعطا نمي

انديشانه ساخته شود، اما اي بازگونهآيد كه بايد به مياي درصورت پروژههويت در مدرنيتة متأخر به ،فرد است. به عبارتي

 (.309، ص 1380ها انجام گيرد )الپتين، ها و امکانآوري از انتخاباين تکليف بايد در ميان تنوع حيرت

هاي گوناگون هاي مختلف و از ديدگاهبه صورت ،ه محور اصلي آنها زنان هستندهاي اخير در ايران مسائلي كدر سال

هاي هويتي در ميان زنان شده ساز پيدايش چالشهايي كه در جامعه وجود دارد و زمينهمطرح شده است. از جمله واقعيت

هاي اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و توان به موارد زير اشاره كرد: تفاوت حقوق و امتيازات زن و مرد؛ نابرابريمي ،است

گرايي در فرهنگ عمومي كه اي جنسيتي و وجود نوعي جنسساالر و رواج باورهاي كليشهمردان؛ وجود فرهنگ مرد

(؛ باال رفتن سن ازدواج در ميان دختران و مسائل مربوط به تجرد 4، ص 1387جاه، غالباً با تحقير زن همراه است )رفعت

 زنان و تعارضات نقشي آنها؛ و نحوة پوشش و سبك آرايش زنان در فضاي عمومي جامعه.ـ هويت؛ اشتغال 

هاي بين سنت و مدرنيته در داخل ايران نيز عنوان درگيريبلکه به ،اي جهانيعنوان مسئلهنه صرفاً به ،امروزه مسئلة زنان

ردن مسئلة هويت فردي و اجتماعي زنان و دختران هاي اخير در برجسته كبدل شده است؛ لذا برخورد سنت با مدرنيته طي دهه

 (.15، ص 1378هاي اجتماعي مدرن و سنتي بيشتر نمايان شده است )گيدنز، و مشاركت سياسي و اجتماعي آنان و ايفاي نقش
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ازجمله اينکه برخي نگران وضعيت  ؛هاي گوناگوني در مورد زن و حضور اجتماعي او در جامعه وجود داردديدگاه

 ةل آنها بازگشت زن به نگاه سنتي است و هويت اصلي و وظيفئاازجمله حضور او در جامعه هستند و ايد ،زن موجود

 دانند.مان تعاريف سنتي از زن مياجتماعي زن را در ه

اي ديگر هم نگران وضعيت موجود زن در جامعه هستند، اما از جهات ديگر و آن اينکه وضعيت زنان را از لحاظ عده

دانند و معتقدند كه در زمينة اشتغال و بسياري از اشتغال و مشاركت اجتماعي با توجه به جمعيت آنها مطلوب نمي آموزشي و

هاي اجتماعي وضعيت بهتر و افزايش آزادي شود و خواهانهاي اجتماعي و قانوني و فرهنگي به زنان ظلم شده و ميحوزه

نظر دانند. بهبخش ميگر هم وضعيت موجود زن ايراني را رضايتو فرهنگي بيشتري براي زن ايراني هستند. برخي دي

شود: اول اينکه از مقايسة وضعيت زن فعلي با وضعيت گذشتة زن رسد كه اين احساس رضايت از چند جنبه ناشي ميمي

هاي فعلي و مادربزرگكه اكنون مادران  ،ها و شرايط زن كنوني ايراني براي زنان گذشتهكه خيلي از موقعيتايراني باشد؛ چرا

تواند از مقايسة زن ايراني با وضعيت زنان در بسياري از كشورهاي در حد آمال و آرزو بوده است؛ و دوم اينکه مي ،هستند

 الاقل همساية ايران و كشورهاي اسالمي باشد كه از برخي حقوق اولية اجتماعي هم محروم هستند.

هاي گوناگوني كه در مورد زن و هويت رو هستند و ديدگاههما با آن روب ةبا توجه به مسائل مختلفي كه زنان جامع

ايراني را با  ةزن جامعـ  ايراني وجود دارد ةفرهنگي و معنايي جامع ةكه در شاكلـ  او و حضور اجتماعي او در جامعه

يك از اين بايد كدام ما ةازجمله اينکه زنان جامع ؛رو كرده استهذهني روب ويژهبههاي هويتي و ؤاالت و چالشس

هاي آن را هدف خود د و لوازم و نقشنبه زن را بپذير ها را اساس هويت خود قرار دهند؟ آيا همان نگاه سنتيديدگاه

 د يا اينکه نگاه جديد به زن را مهم بدانند؟نقرار ده

 ا براي زنان بپردازد.هاي هويتي و پيامدهاي آنهساز چالشترين عوامل زمينهاين مقاله قصد دارد تا به مهم

 هويت و صعوبت ايضاح مفهومي آن

بلکه ؛ هاي اجتماعي به او تفويض شده باشدتداوم كنش ةهويت شخصي چيزي نيست كه در نتيج ،معتقد است گيدنز

هاي بازتابي خويش از آن پشتيباني كند. طور مداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليتچيزي است كه فرد بايد آن را به

خود انسان در كنش متقابل با ديگران است كه هويتش را ايجاد و در جريان زندگي آن را پيوسته كه وي معتقد است 

بلکه ناشي از تعامل درون ، مفهوم منفعلي نيست كه تنها تحت تأثير عوامل بيروني شکل بگيرد «خود»دهد. تغيير مي

 (.32، ص 1387گيدنز، ) بيرون استو 

شد. تعريف جامع و مانعي از هويت وجود نداشته باكه ماهيتي پاردوكسيکال دارد و همين امر باعث شده  ،هويت

به سه  ،هويت وجود دارد زمينةهايي كه در در مورد پارادوكس هويت ايراني و حقوق فرهنگيدر كتاب  عماد افروغ

 كند:پارادوكس اشاره مي

زمان حامل يك عنصر ايستا و يك عنصر پوياست. طور همگردد كه هويت بهميس هويت به اين براولين پارادوك

نبايد اين واقعيت را ناديده  ،اما از سوي ديگر، رجوع به مفهوم هويت بيانگر استمرار و تداوم تاريخي استسو، ازيك
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گر زماني زبان فارسي اساس هويت ايراني بوده مثالً ا ؛توليد استتعريف و بازبگيريم كه هويت همواره در معرض باز

يا اگر زماني تأهل و مادري مساوي بود با تمام هويت يك  ؛ن هم بتواند آن نقش را ايفا كندمعلوم نيست اآل ،است

آيا همچنان با قوت خود باقي هستند. بنابراين برحسب شرايط مجبوريم تعريف مجددي از هويت داشته باشيم.  ،زن

بلکه در واقع ، آنها وجود ندارند زنيم. اين بدان معنا نيست كهما از ميان عناصر فرهنگي خويش دست به انتخاب مي

 گردد.به شرايط محيطي ما برميبينيم و اين بينيم و بعضي را نميما بعضي از آنها را مي

هاي مختلف اجتماعي الزاماً به يك هويت افراد و گروه گردد. معموالًهاي چندگانه برميپارادوكس ديگر به هويت

هويت زباني، هويت هاي مختلفي را پذيرفته باشند: مثل هويت قومي، هويت ديني، توانند هويتوابسته نيستند و مي

هاي مضاعف هاي شغلي. بنابراين يکي از معضالت هويت، وجود هويتويت مربوط به گروهملي، هويت جنسيتي و ه

 هاي مختلف را پيدا كنيم.لکن بايد تالش كنيم وجه اشتراك بين هويت گروه ؛است

چون هويت بار احساسي و ارزشي  ،گردد كه اگر ما بخواهيم بر هويت تکيه كنيميمپارادوكس سوم به اين نکته بر

اما هويت در واقع باردار سنت  ؛كند. رفتار عقالني مستلزم برآورد سود و هزينه استبا رفتار عقالني تباين پيدا مي ،دارد

چند هويت مربوط به گذشته يك جواب اين است كه هر. هاي متعددي به اين پارادوكس داده شده استاست. پاسخ

طور نيست كه ما يعني اين ؛طوف به سود و زيان نيز داردهاي اقتصادي و معحال داللتعينولي در ،و تاريخ است

ظاهر به يك  در غير اين صورت ممکن است به ؛عقالنيت را بتوانيم صرفاً در رابطه با سود و زيان اقتصادي ببينيم

منابع  هايي كه دير يا زودهزينه ؛هاي فرهنگي زيادي را در قبالش بپردازيماما هزينه ؛اقتصادي برسيم ةسود و نتيج

 (.27ـ26ص ، 1387افروغ، اقتصادي را متأثر خواهد كرد )

 سطوح هويت

شناسد و به ديگران هايي كه انسان از طريق آنها خود را ميتناسب پديدههويت درجات و انواع گوناگوني دارد و به

هاي كالن را شکل هويترفته همتر هستند و رويشدهها شناختهتوان هويت داشت. برخي از هويتمي ،شناساندمي

 گيرند:دهند. انواع گوناگون هويت در يکي از اين سه سطح قرار ميمي

 (سطح خرد )هويت شخصي

فرد طي مراحلي خود را متمايز از محيط و ديگران  ،گيري هويت است كه در آنهويت شخصي نخستين مرحله از شکل

متعارف به فرد غير ،گيرد. در جريان اين فرايندگيري هويت شخصي از طريق فردي شدن صورت ميداند. اين شکلمي

هاي متفاوت زندگي گذارد كه از طريق آن جنبهشود و يا مراحلي را پشت سر ميفرد تبديل ميبهيك وجود منحصر

جمع كل دانش يك انسان و درك او  ،شود. خودِ مفهومي يا خودِ هويتيتر تبديل ميقابل تقسيميك كل غيرشخص به 

 هاي رواني،خودِ مفهومي از ويژگي باشد.آگاهي ـ كه آگاهي از خود است ـ متفاوت مياز خود ،از خود است. مفهوم خود

 ها قرار گيرد.ها، اعتقادات و انديشهعادت ،هاتواند تحت نفوذ ديدگاهفيزيکي و اجتماعي است كه مي
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فرد با محيط كوچك  ةيعني رابط ،هاي بنيادين و نخستين بشريمعموالً در بحث سطح شخصي هويت، هويت

ندرت دچار بهكه  هاي مستحکم و ثابت استگيرد. هويت شخصي از نوع هويتيمورد بررسي قرار م ،خانوادگي او

 شود.دگرگوني و بحران مي

 (سطح مياني )هويت اجتماعي

سطح اجتماعي و هويت اجتماعي فرد است. هويت اجتماعي داراي  دومين سطح در مطالعات مربوط به هويت،
تواند مي ،شوديفرد با جامعه و محيط اجتماعي وي ناشي م ةكه از رابط ،گونه از هويتگوناگوني و كثرت است و اين

 گيرد.بر ميدر ،بندي استلحاظ جايگاه و اهميت قابل دسته انواع بسيار گوناگوني را كه خود به

شود و با ديگران و همنوعان يا كساني كه با او متفاوت وارد عرصة اجتماعي مي« خود»پس از گذشت مراحلي از سن، 
گيرد. بخش ميخود توسط فرد با محيط او صورت بهخود« سازيغيريت»شود. در اين مرحله است كه امر رو ميروبه ،هستند

هاي اجتماعي گوناگون تواند از هويتحال ميعينهاي انساني در اين سطح قابل بررسي است و فرد درمهمي از هويت
هايي نظير هويت آساني هويتتواند بههاي اجتماعي از جنبة بااليي از سياليت برخوردارند. فرد ميبرخوردار باشد. هويت

قومي و نژادي از استحکام بيشتري  هاي ديني،ود را تغيير دهد. در سطح اجتماعي هويتآموزشي، صنفي، ورزشي و هنري خ
 كمتر قادر به تغيير و فاداراي هويتي خود است. ،ويژه در رابطه با هويت نژادي و قوميبه ،برخوردارند و شخص

 هويت مليسطح كالن

ترين سطح هويتي براي فرد است و در مقايسه با ليترين و عانامند، كالنهويت ملي كه برخي آن را هويت محوري مي
هر فرد  ،پذيري بيشتري برخوردار است. معموالً همانند سطح هويت شخصيهاي اجتماعي از استحکام و تداومهويت

اند. داراي يك هويت ملي بيش نيست و حتي اشخاص داراي تابعيت مضاعف در نهايت يك هويت ملي براي خود قائل
هايي نظير هويت ديني، هاي اجتماعي است و هويتويژه هويتبه ،هاي ديگربرايند هويت« هويت ملي» ،گذشته از اين

 (.71-69، ص 1388اند و نه در سطح آن )احمدي، دهندة هويت مليعناصر شکل ،فرهنگيقومي و  نژادي،
هاي ها و گروهضويت در ردههويت اجتماعي تعبيري است كه فرد از خود در رابطه با ديگران دارد و براساس ع

گيرد. هويت افراد وابسته به برداشت ديگران و شناسايي ديگران است و شناسايي ديگران گوناگون اجتماعي شکل مي
 (.45 ص،1381ز، )جنکين تشابه و تمايز مطلق است ،الزمه تثبيت هويت است. در معناي اصلي هويت

 چالش هويت، بحران هويت و رويكردهاي نظري

هويت خويشتن با آن مواجه است و  ةدهندتعارض هويتي چالشي است كه فرد در برآوردن ابعاد گوناگون تشکيل
 (.14، ص 1392تبريزي و هوشنگي، ) ممکن است از تعدد يا تفاوت اين ابعاد ناشي شده باشد

هويت هنگامي  (. بحران49، ص 1378است )احمدي،  «غير من »با  «من» ةبحران هويت در واقع بحران رابط
خودِ  ةشاسانعنوان تعاريف فيزيکي و روانچرا بهوپيوندد كه يك اجتماع دريابد آنچه زماني بدون چونبه وقوع مي

، 1391آبادي، ابراهيمآبادي و زارع شاه) ديگر در شرايط جديد قابل پذيرش نيست ،جمعي خويشتن پذيرفته شده بود
 .(1977لوسين پاي، ، به نقل از: 211ص 
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عبارت است از اينکه  پيتر بوركهويت  نظريةاست. اساس  پيتر بورك ،پردازان هويت اجتماعييکي از نظريه

كند. اي است كه تعارض آنها با يکديگر استرس ايجاد ميگانههاي نامنظم و چندهويت هاي اجتماعي ناشي ازاضطراب

هويت جديد  ،ندنكبا توجه به هر نقشي كه در جامعه ايفا ميبلکه د، افراد داراي هويتي ثابت نيستن ،پيتر بوركنظر به

هاي ناقص ها ممکن است گسسته يا شکسته و ناقص باشند و تا وقتي كه تعارض اين هويتشود. اين هويتايجاد مي

 ، به نقل از: پيتر بورك(.83، ص 1383)ايمان و كيذقان،  ماندتعارض و اضطراب اجتماعي باقي مي ،طرف نشودبر

د كه در آنها نشوهايي در جامعه پديدار ميكند كه دورهاين مطلب را عنوان مي ،آنومي خود ةدر نظري دوركيم

هاي جامعه پيچيدگيسو، آيد كه در آن ازيكوجود ميشود و وضعيتي بهبخش نخستين دچار خلل ميعامل وحدت

نظام جديدي استوار نشده است. در  ،از سوي ديگر ريخته وهمهاي جديدي پيدا شده و انسجام سنتي بهبيشتر و گروه

 (.83 ، ص1377ارمکي و بهار، )آزاد  آيدهنجاري يا آنومي پديد مياين مرحله است كه وضعيت بي

فرد  ،ها و هنجارهاي اجتماعي نتوانند اقتداري آمرانه داشته باشند و مديريت اخالقي الزم را بر فرد اعمال كننداگر ارزش

شوند يا اينکه با يکديگر هنجارها و معيارهاي اجتماعي پريشان مي ،هت رفتار خويش را تعيين كند. در اين شرايطتواند جنمي

شود. در چنين شرايطي است كه بحران هويت معنا گمي مييابند و فرد براي هماهنگ شدن با آنها دچار سردرسازگاري نمي

كند و خود تکليف ميگم و بالافراد را سردر ،ود و نيافتن هويت مطلوبي موجهاكند. در واقع دور شدن از هويتپيدا مي

 (.20ص  ،1391سازد )ميرآشه، هاي اجتماعي و تعارض هويتي فراهم ميزمينة مساعدي براي رشد آسيب

 تعارضات و تضادهايي به ،هاي دو كنشگر در جامعه با هم هماهنگ نباشدهنگامي كه كنش ،هابرماسدر نظرية 

ناشي از نبودن آزادي و مشاركت حقيقي مردم در تعيين سرنوشت  ،تضادها و تعارضات موجود ،نظر ويآيد. بهوجود مي

و در نتيجه سازگاري  ،هاي اجتماعي عامرسيدن به اجماع عمومي و كنش ،ها و تعارضاتخود است. الزمة رفع نابرابري

ها و همسويي با ساختارهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و تشکيل اجماع عام، وجود آزادي زشو يگانگي افراد بر سر ار

مندانه و نيز مشاركت نظري و عملي افراد در حوزة عمومي است. بنا گويي آزاد و خردوو پرهيز از سلطه براي انجام گفت

ي كه در آن اآيد؛ جامعهاي مدني پديد ميالب جامعهتکامل اجتماعي انسان در ق ،از برايند اين امور ،هابرماسبر اعتقاد 

 (.1374عبداللهي، پذيرد )هاي نوين تحقق ميها و استقبال از تجربهآزادي و عدالت اجتماعي بر محور هويت عام انسان

 هاي هويتهاي معنا و اليههويت زنان در كشاكش مرجعيت

ل تايپ ئاشود. هر مرجع هويتي يك ايدمند ميكند و زمينهدا ميمعنايي است و بعد حالت انضمامي پي ةهويت يك ساز

معناي مطلوب و بدون به ها با هم هماهنگ هستند. البته اين هماهنگي لزوماًعرصه ةدر عمل در هم دارد كه معموالً

راد جامعه يا ها و سبك زندگي اففرهنگي و تغيير ارزش دليل افزايش تعامالت بينعيب و نقص بودن نيست. وقتي به

ـ  نام مقاومت فرهنگياي بهدليل مؤلفهبه ،گيرندهمان پذيرش مرجع معنايي ديگر، مراجع هويتي در كنار هم قرار مي

 شوند.ها، تضادها و تناقضاتي مواجه ميشود ـ اعضاي جامعه با چالشكه در ادامه به آن پرداخته مي
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ند كه احکم دو نيروي متعارضدر  ،كه در دل خود دارنداي ارزشيهاي هنجاري و بنيان ةسنت و مدرنيسم با هم

جه انسان امروزي در كشاكش دائمي انتخاب بين اين دو نيروي متعارض يند. در نتدارهايي هريك براي آدمي جذابيت

رفته تا اضطراب گو از مسائل خرد فردي مانند استرس  ،اين تبعات ةهمراه دارد. دامناست و اين كشاكش تبعاتي به

 (.3 ، ص1392سفيري و همکاران، ) تواند گسترده باشدمي ،معضالت اجتماعي مانند اعمال خشونت
دار ها و هنجارهاي ريشهدليل ارزشدهد؛ بهدر شرايط گذار جوامع رخ مي ،هاي معنايياختالط و رقابت مرجعيت

 ةتواند همباره نمييككار است و بهمحافظههايي اجتماعي و مقاومت فرهنگي، شرايط اجتماعي اين جوامع از جنبه
 لوازم و شرايط مرجع هويتي جديد را بپذيرد.

هاي معنايي باشد. اين اختالط مرجعيت ما ةهاي هويتي زنان جامعرسد يکي از داليل اصلي چالشنظر ميبه
ندارد. در اينجا ذكر اين  هيچ مشکل يا آسيبي وجود ،نيست كه وقتي يکپارچگي مرجع معنايي باشد اجمله بدان معن

با روال عادي كارها و امور  ،نکته الزم است كه وقتي از نگاه دروني به فضاي هويتي و معنايي افراد نگريسته شود
يعني براي افراد براساس آن مرجع معنايي تعريف خاصي مقرر است و اهداف و آرزوها هم براساس آن  يم؛مواجه

هويت  معنايي براي افراد مقرر كرده است و افرادي هم كه ذيل همين مرجع اهداف و اصولي است كه همان مرجع
اما وقتي از نگاه بيروني به فضاي  ؛گذرانندمي اند و براساس همين نگاه روزگاربا كمترين دغدغه يا چالش مواجه ،يافتند

 شود.ها نمايان ميضعف ها و نقطهآسيب ،معنايي و هويتي خاص نگاه شود

جهان اجتماعي در تأمين حيات و زندگي اجتماعي نقش يکسان و مشابهي ندارد. برخي از  ةپيوستهماجزاي به

شود و بعضي ديگر كه حذف يا تغيير آنها به حذف يا تغيير نظام اجتماعي منجر ميايگونهبه ؛نقش حياتي دارند آنها

توانند اما بعضي ديگر نمي ؛ني در نظر گرفتتوان بديل يا جايگزيبرخي از اجزا مي اهميت دارند. براينقشي كم

جانبه هايي وجود دارد كه تأثيرات همههاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي اجزا و پديدهر اليهد. جايگزيني داشته باشند

بنيادين يرهاي غهايي كه در اليهگيرند. پديدهبه ديگر اجزا دارند و كمتر در معرض تغيير و تحول قرار مي و فراگير نسبت

ها در مقاطع زماني گيرند. برخي از اين پديدهبيشتر در معرض تغيير قرار مي ،عميق جهان اجتماعي قرار دارندو غير

 .روندياند و در مقطعي ديگر از بين موجود آمده خاصي به

قرار دارند. جهان اجتماعي هاي مختلفي از جهان اجتماعي ... در اليهعقايد و ،هاها، هنجارها، ارزشنمادها، كنش

تواند تحقق پيدا كند. انسان معاني موردنظر خود را در زندگي اجتماعي از طريق بدون حضور نمادهاي مختلف نمي

شود، نماد بودن هر شيء مختل مي سازد. با آنکه جهان اجتماعي بدون حضور نمادهاو منتقل مي كندمينمادها آشکار 

يادين و متغير است. نمادها بنا به شرايط مختلف قابل تغييرند و تغيير آنها تا زماني كه با بنبراي چيز ديگر امري غير

 شود.يهاي عميق اجتماعي همراه نباشد، موجب تغيير جهان اجتماعي نمتغيير در اليه

ترين عميق هاي اجتماعي افراد قرار دارند.تر از كنشهايي عميقند كه در اليهاهاييها پديدههنجارها و ارزش

هاي انساني تأثير هاي اجتماعي و بر نمادها و كنشها و ارزشهاي اجتماعي، عقايد كالني هستند كه بر آرماناليه

به اصل جهان و جايگاه خود در آن دارد و تفسيري كه از زندگي و مرگ  گذارند. باور و اعتقادي كه انسان نسبتمي

 (.140-138، ص 1391هاي اجتماعي هستند )پارسانيا، ترين پديدهاز عميق ،دهديخود ارائه م
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ـ كه همان نمادها و كنشهاي بيرونيتغييرات فرهنگي ابتدا در اليه ـ بروز ميتر  يابد. مسير اين نوع هاي اجتماعي هستند 
هاي اجتماعي و كنش الوصول نيست. گاه برخي نمادهاهموار و سهل ،تر همخوان نباشدهاي درونيكه با اليهدرصورتي ،تغييرات

شود. هيچ هاي فردي و اجتماعي ميهايي در زمينهرو توأم با تضادها و چالشاينافتد و ازتر اتفاق ميهاي درونيبا بقاي اليه
تر فرهنگ هاي درونيتر فرهنگ با اليهها و باورهاي كالن نيست و مادامي كه تغييرات بيرونيكنش و نمادي بريده از ارزش

اگر مقولة هويت مشتمل بر سه سطح از عناصر  ،اي و سطحي است. براي مثالريشههمواره اين تغييرات غير ،نباشد سازگار
بار ها تضادهايي را بهچند به واسطة چالشهر ،تغييرات در الية اول ،ها و باورها باشدها و نمادها و ارزشيعني كنش ،مکون

اين تغييرات يا بايد شود. تر باعث مقاومت و مسئله ماندن اين نوع تغييرات ميدروني هاياما زنده بودن و حيات اليه ،آوردمي
سادگي اتفاق تر بههاي درونيصورت يك معضل باقي بماند؛ و طبيعتاً تغيير اليهتر را با خود همخوان كند يا بههاي درونياليه
ـ مقاومت باقي مينمي ها رسد كه يکي از علل اصلي چالشنظر مي. در حوزة مسائل زنان به ماندافتد و همواره در حالتي از اقدام 

مربوط به همين  ،اندهاي مختلف با آن مواجه بودههاي اخير در عرصهو تضادها و تعارضات و مشقاتي كه زنان طي سال
هاي يراتي هستند كه در اليه... تغيهاي مختلف هويتي است. اشتغال، باال رفتن سن ازدواج، تحصيالت وهمخوان بودن اليهنا

ـ كه بيشتر ناظر به ذهنيت فرهنگي جامعة ايراني نسبت ترين اليهآنجاكه مهمتر هويتي زنان رخ داده و ازسطحي هاي هويتي 
ـ زن است ـ هنوز درگير دوگانة هويتي مرد   تر همخوان كند.هاي سطحينتوانسته خود را با اليه ،به زنان است 

 كارهاها و راهش هويتي؛ تبيينزن ايراني و چال

كنيم و به يند اشاره ماهايي كه زنان جامعه ما با آن مواجهترين چالشبه مهم ،اساس همين نگاه به هويتردر اينجا ب
 شود:ياشاره م ،مراجع هويتي براي زن ايراني در پي داشته است ها و پيامدهايي كه هر كدام از اينآسيب

 هاهويت و دو گانه

 ةرنگ دوگانپر حضور ،ايراني وجود دارد ةجهان فرهنگي جامعترين چالش هويتي زنان كه در زيستاولين و شايد مهم
ها، حضور در خيلي از فعاليت ،پذيري جنسيتي موجود در متن جامعههاي تربيتي و جامعهزن است. با توجه به شيوهـ  مرد

 شود.شود يا اينکه عيب شمرده مييا الزم دانسته نمي ،نهاين دوگا براي شق دومِ هاها و حتي زمانعرصه

هاي كالن اجتماعي، فرهنگي و سياسي در حوزة گذارياز سياست ،ردپاي اين دوگانة هويتي را در بسياري از امور
توان هاي زندگي زنان ميترين حوزه( و تا خصوصي1394زنان گرفته تا اوقات فراغت و ورزش بانوان )زكايي و صديقي، 

 شود.از همين اصالت و برتري شق اول اين دوگانه ناشي مي ،هاآميز با زن در اين حوزهرديابي كرد و برخورد تبعيض
اي كه بايد تحت عنوان سوژهبه زن به ،هاي اخير در كشورسياسي و اجتماعي و فرهنگي طي دهههاي در گفتمان

 .(199، ص1395 )صادقي فسايي و همکاران، نگريسته شده است ،نظارت، كنترل و هدايت قرار گيرد
هاي اجتماعي و فرهنگي هم براي زنان اي به زن باعث شده كه اگر در برخي حوزهاين نوع نگاه حاشيه ،در نتيجه

زدگي همراه باشد. بسياري از مشکالت خانوادگي در ي بوده و با نوعي شتاباز لحاظ كمّ ،رشدي حاصل شده است
هاي و ازدواج و طالقـ هاي رسمي نيست بار آن كم از طالقكه اثرات زيانـ  هاي عاطفيازجمله طالق ،ايران ةجامع

 پرور به زن است.ناشي از همين نگاه ضعيف ،زودهنگام و در سنين پايين
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ترين نهاد اعمال خشونت عليه زنان و عوارض آن، هنگامي كه حقوق انساني زن در نقش همسر در امن ةدر نتيج

خاطر و آرامش زن و فرزندان او نيز سلب امنيت ،گيردشود يا مورد تجاوز قرار مياجتماعي يعني خانواده تضييع مي

تبديل به احساس  و عزت نفس اوگردد ميشود و هويت زن دچار اختالل شود و هراس و ناامني جايگزين آن ميمي

عنوان ني هرگز قادر نخواهد بود كه نقش تربيتي و مديريتي خود را بهشود. طبيعي است چنين زارزشي ميحقارت و بي

 (.1396شعاع كاظمي، ) خوبي ايفا كندمادر، همسر و حتي شاغل و شهروند به

چه از  ؛ساز هويتي سنتي، مرد، آقا و ساالر است و اصالت و برتري او پذيرفته شده استبراساس نگاه مرجع معنا

شود كه ندرت ديده ميزن است و به ةمرد و كار منزل بر عهد ةكار بيرون بر عهد همسر او؛جانب خود و چه از جانب 

شود. زناني كه ذيل اين مرجع رنگي در اين زمينه ديده ميهاي پركشيوظايف زن ورود كند و خط ةمرد در حيط

ياسي و حتي اوقات فراغت خود از جمله تحصيل، اشتغال، فعاليت اجتماعي و س ،از خيلي از حقوق خود ،هويتي هستند

ست. زن وفرهنگي و اقتصادي زن، همسر و فرزندان ا ةسرماي ةگذرند و همنفع آرامش همسر و فرزندان خود مي به

 .پذير خواهد بودبسيار شکننده و آسيب ،همسر مواجه شود ةدر اين فضا اگر روزي با مشکلي از ناحي

مانند مهريه، نفقه، حضانت فرزندان با پدر بعد از طالق  ،در جامعه ل اجتماعي موجودئمسا و برخي عناصر فرهنگي

هاي شوند، زندانيان نفقه و مهريه و برخي آسيبهايي كه زنان از قِبل اين تصميم متحمل ميو مشکالت و رنج

مرجع معنايي  زناني كه ذيل اين طبيعتاً كند.ذيل اين نگاه هويتي سنتي به زن معنا پيدا مي ،زنان ةاجتماعي در حوز

همين مرجع  و ندازن محروم ةفرهنگي و اجتماعي متناسب و شايست ةاز تحصيل، اشتغال، سرماي ،شوندتربيت مي

توجه  معنايي بايد عناصري مبتني بر اين فضاي هويتي براي جبران ناتواني زن در مواقع آسيب نيز در نظر بگيرد. با

خواهد در متن بلکه او هم مي ؛مهريه نيست ،خواهدزندگي مشترك ميآنچه يك زن از  ،به واقعيت موجود در جامعه

هاي زندگي با يك مرد سال ةاي به زن نگاهي است كه زن را در طول همزندگي مشترك قرار گيرد و نگاه حاشيه

و زندگي  اين نوع نگاه به زن كه حق يك زن از زندگي را در همان مهريه خالصه كرده است. در واقعچرا ؛دهدآزار مي

رو باشد كه هر لحظه ممکن است از اين زندگي مشترك حذف همشترك او باعث شده كه زن مدام با اين ذهنيت روب

بازد و جاي خود را به عناصري خيلي از اين عناصر فرهنگي هم رنگ مي ،شود. با تغيير مرجع معنايي هويتي زن

ترين و پايدارترين بهترين و شايسته ،نگاه انساني به زن متناسب با جايگاه زن در آن فضاي هويتي خواهد داد. در

هاي كه قبل از هر چيز در قالب نگاه برابر به زن در مقابل مرد در عرصه از نوع فرهنگي است ،مهريه براي زنان

ن از زنان نيز مانند مردا ،يابد. وقتي در جامعهحقوق اجتماعي نمود مي مختلف آموزشي، اشتغال، مشاركت اجتماعي و

عنوان يك زن به ةهاي شغلي برابر و تربيت خانوادگي و اجتماعي مستقل و شايستامکان آموزش، اشتغال و البته فرصت

تواند ارزش بااليي در ذهنيت فرهنگي جامعه داشته باشد و آنچه هاي اقتصادي نميديگر مهريه ،انسان برخوردار باشند

مسائل اخالقي و تعهد اخالقي  ،كندمرد را در خانواده و جامعه تأمين ميدر اين فضاي هويتي آرامش و دلبستگي زن و 

ل اجتماعي، ئو انساني زن و مرد به همديگر خواهد بود. اينجاست كه براي پويايي اجتماعي و كاهش تعارضات و مسا
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اشد. اگر مهندسي اي بايد همگام و متناسب با تغييرات اجتماعي و فرهنگي در جامعه بمهندسي فرهنگي در هر جامعه

اي جز تعارضات هويتي و توليد مسائل اجتماعي نتيجه ،فرهنگي در جامعه از تغييرات فرهنگي و اجتماعي عقب بماند

 هاي اجتماعي و فرهنگي نخواهد داشت.و ايجاد هزينه

قلمروهاي  وظايف زن و مرد يا ةها در حوزكشيها و خطبسياري از اين مرزبندي ،در نگاه مدرن و جديد به زن

مراتب سلسله ةپاي ،معنايي هويت يافتند رنگ شده و در بين كساني كه ذيل اين مرجعيا برداشته يا كم ،حضور آنها

اند و سبك جديدي از تري در كنار هم قرار گرفتهبا نگاه برابرانه مذكور سست شده و زن و مرد ةموجود در دوگان

 شود.خانوادگي و خويشاوندي آنان ديده مي ةزندگي و تقسيم كار در بين آنها و شبک

 ،خويشاوندي آنها وجود دارد ةهاي معنايي در ذهن زنان و مردان جامعه و شبکاما زماني كه اختالط اين مرجعيت

خوب »گويد: الاقل در ذهنش مي ،زن در اين فضاي هويتي از يك طرف بايد ساالري مرد را بپذيرد و از طرف ديگر

دوست دارم از لحاظ اقتصادي  ؛دوست دارم درس بخوانم ؛ها و عاليق خودم را دارممن هم خواسته ؛من هم مهم هستم

و بسياري  «دوست دارم زماني هم به خودم اختصاص داشته باشد ؛دوست دارم اوقات فراغت داشته باشم ؛مستقل باشم

ال مواجه است و بسياري از اين ؤت سدر ذهنش با عالم ،روي او وجود داردهايي كه در عمل پيشاز اين مرزبندي

ساز مختلف مورد هاي معنادر زنان متعلق به مرجعيت ،ما وجود دارد ةو نبايدها كه در متن زندگي زنان جامعها بايد

 ةهاي اخير همين مسئلرسد كه يکي از داليل افزايش طالق در سالنظر ميبه .شك و پرسش قرار گرفته است

هاي ايي باشد كه در قالب عدم تفاهم، اختالف فرهنگي و خشونت عليه زنان و ارزشهاي معناختالط مرجعيت

مگوهاي خانوادگي را در پي داشته است. در اين فضاي ها و بگوبسياري از كشمکش كه ،اجتماعي متفاوت بروز يافته

هاي معنايي در گذشت يکي به نفع نتيجه نرسيدن كشاكش مرجعيت در واقع طالق راهکاري است بر به ،هويتي

 .(1389غياثي و همکاران، ؛ 1391، قاسمي؛ 1390ندوشن غياثي توسلي و ؛ 1390)كالنتري و همکاران، ديگري 

 هويت -تجرد

ـ  ،شودتوجهي از دختران ايراني ديده ميهاي اخير در بين تعداد قابلويژه در سالدومين چالش هويتي كه به مسئلة تجرد 

ازدواج همواره در طول تاريخ جزء مسائل مهم انساني بوده است. در ساليان اخير با تغييرات مختلف اقتصادي و  هويت است.

 ازدواج و تشکيل خانواده نيز دچار تغيير و تحول شده است. ،ها و هنجارهاي اجتماعياجتماعي و تغيير در ارزش

اما زندگي اجتماعي انسان  ،هاي فردي استت و ديدگاهعنوان يك عمل ارادي، تابع خواست، تمايالچند ازدواج بههر

سويه با متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي و و روابط پيچيدة او با پيرامونش، ازدواج را تحت روابطي دو

 (.104، ص 1383پور، عنوان يك پديده اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است )كاظميدهد؛ لذا بهحتي سياسي قرار مي

 ؛افزايش سن ازدواج آنان است ،آمدهايراني در ةصورت يك چالش اصلي جامعآنچه امروز در ميان جوانان به

باورهاي غلط اجتماعي مجبور  دليلجواناني كه به  ؛يابندجواناني كه فرصت ازدواج نمي ؛كنندجواناني كه ازدواج نمي



  113 هاي هويتي و پيامدهاساز چالشزن معاصر ايراني و تبيين برخي عوامل زمينه

رند مدت زيادي از عمر خود را مجرد باشند. اين مسائل و عوامل نشيني هستند و همچنين جواناني كه دوست دابه خانه

 (.102 ص ،1386ارمکي، اند )آزاد صورت يك مسئله درآوردهسن ازدواج را به ةديگر دست در دست هم داده و پديد

ر هاي علمي، فني و اجتماعي باشد و ددليل كسب مهارتافزايش سن ازدواج تا زماني كه خود خواسته باشد و به

يافتگي و افزايش اي از توسعهتواند نشانهمي ،نهايت به محدود شدن شانس و فرصت ازدواج دختران منجر نگردد

ازجمله موانع  ،خواستهخودحساب آيد؛ اما اگر افزايش سن ازدواج تحت تأثير عوامل غيرهاي توسعه در جامعه بهشاخص

 (.122، ص 1383پور، ها و مسائل و مشکالت اجتماعي خواهد بود )كاظميباعث بروز آسيب ،اجتماعي و فرهنگي باشد

هاي عنوان عامل مؤثر بر افزايش سن ازدواج دختران در پژوهشترين عواملي كه بههاي اخير يکي از مهمدر سال

ت در ميان آنان است. اين در هاي مسؤالن اجتماعي و فرهنگي بر آن تأكيد شده، افزايش تحصيالنظرمتعدد و اظهار

سال  35ساله و باالتر از  34تا  30تعداد دختران  95و  90، 85هاي هاي سالحالي است كه با توجه به نتايج سرشماري

هاي سني و بدون تحصيالت عالي كه با دختران همين گروه ،اندكه داراي تحصيالت عالي هستند و هرگز ازدواج نکرده

هاي سني دختران بدون گروه ،90و  85هاي ازجمله سال ،هااختالف چنداني ندارند و در برخي سال ،دهرگز ازدواج نکردن

اند. بنابراين بيشتر از دختران با تحصيالت عالي بودند كه هرگز ازدواج نکرده ،اندتحصيالت عالي كه هرگز ازدواج نکرده

كه مسئلة ر بر افزايش سن ازدواج در دختران مطرح باشد؛ چراعنوان يکي از عوامل اصلي مؤثتواند بهعامل تحصيالت نمي

افزايش سن ازدواج در بين دختران با تحصيالت عالي و هم دختران بدون تحصيالت عالي تا حدودي يکسان است و ما 

دچار  ،هاي اجتماعي مرتبط با شرايط سني و تحصيلي و فرهنگي و اجتماعي دخترانعلت ضعف و فقدان پژوهشبه

هاي مرتبط با علل افزايش گويي در مورد علل افزايش سن ازدواج در دختران هستيم. در واقع ما در پژوهشعي كلينو

دهيم و همين عدم شرايط تعدادي از دختران را به همه تعميم مي ،هاي در دسترسدليل نمونهبه ،سن ازدواج در دختران

كارهايي كه در اين ي خود در مورد علل افزايش سن ازدواج و راههاگيريشناخت باعث شده كه ما در برخوردها و موضع

عنوان عوامل هاي ناصحيح مواجه باشيم. بنابراين بايد به عواملي غير از تحصيالت بهگيريبا موضع ،شودزمينه داده مي

همسري سني و سانرسد كه عواملي از جمله ناهمنظر مياصلي مؤثر بر افزايش سن ازدواج در دختران تأكيد كرد. به

هاي زندگي مختلفي تحصيلي، تأكيد بيش از حد بر عامل ظاهر و قيافه، تغييرات اجتماعي و ارزشي و فرهنگي كه سبك

بار آورده و به عدم شناخت و اعتماد در جامعه دامن زده و باورهاي جنسيتي، تعداد زيادي از دختران را در مضيقة را به

هاي جمعيتي نيست، بلکه اين مضيقه ،اي در زمينة ازدواج دختران وجود داردران اگر مضيقهازدواج قرار داده است. در اي

 نام برد.« مضيقة كوفيت»اند كه شايد بتوان از آن با عنوان هاي فرهنگي و اجتماعيمضيقه

زن در جامعة  دار بودن نگاه هويتي سنتي بهسو، با توجه به ريشهوضعيت موجود از چند جنبه قابل بحث است: ازيك

جوهاي اطرافيان، ابراز نگراني و گاه با وايران، وضعيت اين طيف از دختران مقبوليت فرهنگي ندارد و دائم با پرس

 ،اند كه اين وضعيت در بين دختراني كه زيست تجردي دارندهاي سنگين اطرافيان مواجههاي فرهنگي و نگاهبرچسب

زيستي معموالً كه تجردپيش آنها را در مضيقة ازدواج قرار داده است؛ چراازبيش تر است و همين نگاه فرهنگيقابل تأمل
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خود خودياند و مهاجرت بهشود كه بنا به هر دليلي از شهر محل سکونت خود مهاجرت كردهدر بين دختراني ديده مي

صورت مستقل و تنها زندگي دهد. حال دختراني كه بهانسان را در حاشية محل اجتماعي و فرهنگي جديد قرار مي

 پيش در حاشيه و مضيقه قرار دارند.ازبيش ،دليل عدم نگاه مثبتي كه به اين شيوة زيست دختران وجود داردبه ،كنندمي

د يا در نتر باشاينکه در شهرهاي بزرگـ بسته به محل زندگي و سکونت آنها  ،فشار اجتماعي و فرهنگيدامنة 

تفاوت زيادي در نگرش به تجرد  ،متفاوت است. دختران با زادگاه روستايي و شهريـ ا تر يا روستاهشهرهاي كوچك

ثير فشار فرهنگ سنتي روستايي داراي أتحت ت ،اندكردهاند؛ دختراني كه در محيط روستا زندگي ميو هويت خود داشته

آنان بسيار سنگين است و فشار اجتماعي كه پيامدهاي تجرد براي ايگونهبه ؛اندبه تجرد بوده نگرش بسيار منفي نسبت

توانند دانند و معتقدند كه با ازدواج ميينها هويت خود را به ازدواج وابسته مآ شوند.تجرد متحمل مي سببزيادي را به 

 (.26، ص 1394سفيري و شهانواز، ) به جايگاه اجتماعي ثابتي دست يابند

كه براساس طبيعت انساني خود است عنوان يك انسان دختران بهوضعيت روحي و رواني خود اين سوي ديگر، از 

با توجه به شرايط روحي و  ،. در بين اين طيف از دخترانهستند... نيازهاي اجتماعي، عاطفي، جسماني وداراي برخي 

نهايي، درجات متفاوتي از احساس انزواي اجتماعي، احساس ت ،وضعيت خانوادگي و ميزان فشار اجتماعي در بين آنها

قانع ؛ 1395حسيني و ايزدي، ؛ 1387كجباف و ديگران، ) شودبالتکليفي و گاه مشکالت عصبي و رواني ديده مي

 (.1396، همکارانقادرزاده و ؛ 1392عزآبادي و ديگران، 

ي يك زن كه هويت شخصيکي از نيازها و مطالبات هويتي زن در جامعة ايراني است؛ چرا ،مدارانه به زنترويج نگاه انسان

ترين بخش وجودي اوستـ  نبايد زير سلطة هيچ نقش و هويت اجتماعي خاصي قرار گيرد و زن قبل از هر چيز ـ كه اساسي

 دور از هرگونه فشار اجتماعي و فرهنگي زندگي كند. ها و نيازها و تمايالتش؛ و حق دارد بهيك انسان است با همة ويژگي

شود. يهاي مختلفي در بين اين دختران ديده مطيف ،سازهاي معنان مرجعدر اينجا هم باز براساس تفاوت هما

و ها هستند لئاپايبند به اين ايد ل آنها از زن معناي زندگي را برگرفتند،ئابرخي كه براساس نگاه سنتي به زن و ايد

خود را با اوضاع تطبيق  ،آگاهانه با فشارهاي ساختاري ةجاي مقابلكنند و بهمي ها را تحملفشارها و سختي ةهم

از جمله رفتارهاي شايعي كه در بين اين طيف از  .اي جز پذيرش آن ندارندچون چاره ؛آينديدهند و با آن كنار ممي

تقديرگرايي، انکار تمايل به ازدواج و انزواي شديد اجتماعي، محدود كردن ارتباط با مردان مجرد  ،شوددختران ديده مي

 (.164 ص ،1394)معمار و يزدخواستي،  ديگران استهاي و ترس از حرف

دليل تري با تجرد خود دارند. در واقع اين دختران بهبرخورد فعاالنه ،اي هم براساس نگاه جديد به زن و هويت اوعده

بازند و با يپردازند؛ در برابر فشارهاي اجتماعي خود را نمهاي اجتماعي ميبه مقاومت در برابر اين دست فشار ،عنصر آگاهي

توان به گيرند. از جمله رفتارهاي اين دختران ميدست ميپيش بهازاختيار زندگي خويش را بيش ،تأكيد بر نظام ارزشي خود

هايي كه از طريق از جمله نفي خالصه كردن زندگي يك دختر در ازدواج كردن، بازنگري در آگاهي ،تغيير نگرش به زندگي

 (.1394جاي ازدواج و... اشاره كرد )معمار و يزد خواستي، منتقل شده است، ترجيح عشق به خانواده و جامعه به آنها
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زن را مراعات كنند و  دربارةهاي سنتي لئاخواهند ايدبيشترين چالش و دغدغه متوجه دختراني است كه هم مي

ها و معناهاي جديدي كه زشدليل ارهاي ديگران و فشار اجتماعي موجود را در نظر دارند و هم بهترس از حرف

هاي فرهنگي سنتي براي زن ئالاز آن ايد بسياري .اندمواجه االت و چراهاؤخود باز با خيلي از س در ذهن ،نداهپذيرفت

زن در ـ مرد  ةاما به هر دليلي و شايد همان اصالت دوگان ؛شودترديد نگريسته مي ةدر بين اين طيف از دختران با ديد

 .اندها باقي ماندههمان نينديشده ةمثاباالت و مسائل مربوط به اين طيف از دختران بهؤها و سخواسته ،ما ةجامع

 اشتغال زن

اشتغال زن است. در مورد اشتغال  ،ايران با آن مواجه است ةسومين چالش هويتي و وضعيت متعارضي كه زن در جامع

نها با توجه به جمعيت آ ،هتر و بيشتر زنان شاغل در جامعهاي هم خواهان وضعيت بند و عدهااي مخالفعده ،زن

در مورد اشتغال زن ذكر چند  ،ند بپردازيماها و تعارضاتي كه زنان شاغل با آن مواجههستند. قبل از اينکه به چالش

بات حقوق الزم و از مطال ،هاي شغلي در جامعهرسد: اول اينکه حضور زن در خيلي از موقعيتنظر مي نکته الزم به

دانند. دوم ها الزم مياين موقعيت حضور زن را در ،شهروندي است. همان كساني هم كه مخالف اشتغال زن هستند

زدگي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي اينکه نبايد اين نياز و حق زن به حضور در جامعه بر اثر درست فهم نشدن و شتاب

خواهند از حضور زن براي جوياني كه فقط مييا بر اثر تبليغات سوددر اين زمينه و نگاه سطحي به زن و جايگاه او 

ها يهاي تبليغاتي و نيازمندکه در خيلي از آگهياين گونه به خود بگيرد.حالتي آسيب ،كار خود استفاده كنندورونق كسب

شاپ و رستوران و ر كافي... براي شغل فروشندگي و كار دشود كه به يك يا چند زن با روابط عمومي باال وديده مي

 در آنها وجود داشته باشد؟تواند چه نگاه اخالقي و انساني به زن مي ،گري نياز داريممنشي

حتماً با  ،در واقع اين به معناي آن نيست كه زنان در چنين مشاغلي وارد نشوند يا اگر كسي فروشنده و منشي شد

اي پيش برود كه گونههاي اجتماعي و فرهنگي بهگذاريهايي همراه است، بلکه منظور اين است كه نبايد سياستآسيب

ها و شاپها و كافيگري و كار در رستورانهاي شغلي فروشندگي و منشيبخش اعظم حضور زن در جامعه در جايگاه

 پيش در حاشية جامعه باقي خواهند ماند.اززنان بيش ،ونه پيش برودگهاي خدماتي باشد. اگر وضعيت به همينبخش

اي به نام طور عمده با پديدهبه ،مادري و كاري يا دانشجويي ةگانهاي چندزنان شاغل با توجه به داشتن نقش

متعددي در هاي زنان با مسائل و چالشتا رو هستند. اين وضعيت سبب شده هتعارض كار و مادري و فشار نقش روب

رو شوند. نداشتن توانايي و نبود شرايط براي تركيب كار و بچه در زندگي مادران هزندگي خانوادگي و كاري خود روب

خود  ةطور دائم در فکر فرزندان و خانخاطر نباشند و بهلحاظ ذهني آسوده كه در محيط كار به شاغل موجب شده

 (.100، ص1398)صادقي و شهابي،  باشند

باري نقش است كه منجر به خستگي و كاهش معطوف به گران ،ين اثر منفي تعارض نقش براي زنان شاغلبيشتر

شود. اين مسئله فرد را به تنش رواني، اختالل و ناتواني در برقراري ارتباط اجتماعي مؤثر مبتال آسايش و راحتي آنها مي
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بيگانگي شوند و به افزايش خودلي، رخوت رواني و احساس ازمي كند؛ در نتيجه امکان دارد در كار نيز دچار ناخشنودي شغ

وري بينجامد. در خانواده تأخير و غيبت از كار، افزايش تمايل به تغيير شغل و عدم تعهد شغلي و سازماني و كاهش بهره

هاي خانوادگي، تر نقشرفتاري با همسر و فرزندان، انجام ضعيفنيز احتمال ابتال به افسردگي، اضطراب، بدخلقي و بد

نوعي دچار كاركرد ها هم به ها و سازمانخانواده ،يابد. در نتيجهكاهش رضايت از زندگي و عدم بهداشت رواني افزايش مي

 ، به نقل از: آدامز و ليندا؛ دوكسبوري(.36، ص 1383شوند )رستگار خالد، نادرست و نابساماني مي

شود و ايشان مجبورند بعد از يك نوبت كاري كه به منزل خانه نميجانشين وظايف اصلي آنها در  ،اشتغال زنان

هاي كاري و ها و مسؤليتنوبت دوم كاري خود را آغاز كنند. بنابراين اغلب زنان بين انتظارات، توقع ،گردنديمباز

 (.29، ص1393كرمي و كرمي، ) شونديخانوادگي دچار تعارض و تناقض م

هاي متفاوتي با اشتغال برخورد ،ساز مختلفي كه در جامعه وجود داردهاي هويتاينجا هم براساس همان مرجع

داري اولويت اصلي و مهم زن همسرداري و مادري و خانه ،دار فرهنگيشود: براساس نگاه سنتي و ريشهزن ديده مي

زنان  برخي كه شودييده مو د پذيرندميوضعيت و موقعيت خود را  ،كنندي كه با اين نگاه هويتي زندگي مياست. زنان

رسيدگي به  برايتحصيل و شغل خود را  ،رنگ استساز در زندگي آنها پردر حال تحصيل يا شاغلي كه اين نگاه معنا

 دار به جامعه است.زنان خانه ةعرض ،اين نگاه به زن ةند. نتيجاهيا به تحصيل خود ادامه نداد هوظايف منزل كنار گذاشت

هاي ها و مرزبنديكشية مرد ـ زن سست شده و خيلي از خطهاي دوگانپايه ،نو به زن براساس نگاه مدرن و

مرد »افتادة اجتماعي و فرهنگي بين زن و مرد برداشته شده و زن حضور اجتماعي بيشتري دارد و سبك تقسيم كار جا

اند و در وارد شده ،مختص به زن بود بر هم خورده است و مردان در حوزهايي كه قبالً فقط« بيرون از خانه و زن در خانه

كنند. زناني كه در اين فضاي معنايي و هويتي عنوان خدمتکار يا پرستار بچه استخدام ميمواردي هم نفر سومي را به

 پردازند.كمتر دغدغة مربوط به امور خانه را دارند و با فراغت بشتري به مسئوليت اجتماعي خود مي ،كنندزندگي مي

بيشترين  ،هاي هويتيساز حضور دارند، كشاكش اليههاي هويتكه در فضاي معنايي اختالط مرجعيت اما زناني

... ايفاي عنوان يك كارمند، معلم، پرستار وكه از يك طرف بايد بهوجود آورده است؛ چراچالش و دغدغه را براي آنها به 

از وظايف خود در قبال خانواده نکاهند؛ و در مواردي ديده  ،ندار سنتي به زنقش كنند و از طرف ديگر، به دليل نگاه ريشه

اين است كه در وظايف داخل  ،هايي كه شوهران اين زنان براي حضور زن در بيرون از منزل دارنديکي از شرط ،شودمي

ي فراواني هاها و مشقتكنند. اين طيف از زنان با تعارضات و تضادمنزل نبايد كم گذاشته شود؛ وگرنه مخالفت مي

اين است كه در روز تعطيل كاري چند نوع  ،شوداند؛ مثالً يکي از رفتارهاي شايعي كه در بين اين زنان ديده ميمواجه

شود شده استفاده كنند يا ديده ميكنند كه در ايام هفته همسر و فرزندان او كمتر غذاهاي كنسروپزند و فريز ميغذا مي

شان روي هم تلنبار هاي عدم حضورشب اين زنان همچنان بيدارند و به امور منزل ـ كه در ساعتها بعد از نيمهساعت

 دائم دغدغة فرزندان و امور خانه را دارند. ،كنند و زماني هم كه در محيط كار حضور دارنداند ـ رسيدگي ميدهش
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 زن و پوشش

هاي گوناگوني به آن پرداخته شده و از نگاه برخي و از ديدگاهاست انگيز زنان مناقشه ةيکي ديگر از مسائلي كه در حوز

، شودميعنوان يك مسئله و نگراني اجتماعي ياد از آن به ،سياسي و مردم الن و متوليان فرهنگي و نخبگانمسئو

 پوشش و آرايش زنان در فضاي عمومي جامعه است. ةنحو

حجاب و هايي وجود دارد؛ مثل بابندياختالف و دسته ،در جامعة ايران در زمينة ميزان پوشيدگي زنان

گي را هم در پي داشته است. در اين زمينه برخي اقدامات هاي اجتماعي و فرهنكه نگراني ،حجابحجاب و كمبي

عنوان تواند بهاجتماعي هم شکل گرفته است؛ مثل گشت ارشاد. بنابراين ميزان پوشيدگي زنان در جامعة ايران مي

 يك چالش هويتي براي زنان مطرح باشد.

ما با  ،ايران وجود دارد ةجامعسازي كه در فضاي اجتماعي و فرهنگي هاي مختلف معنابراساس همان مرجعيت

 كنيم:كه در زير به هر كدام از آنها اشاره مي هيمپوششي در بين زنان مواج اصليسه سبك 

اند. ايشان همواره هاي معنايي سنتي و ديني هويت يافته. سبك اول شامل زنان و دختراني است كه براساس مرجع1

را از نظر نوع پوشش و آرايش و حتي رنگ و ضخامت آن رعايت كنند هاي اين فضاي معنايي ئالكنند كه ايدسعي مي

آرايي خاصي در فضاي عمومي جامعه حضور پيدا كنند و دغدغة خاصي هم از نظر اينکه فالن و با كمترين جلوه و خود

رسد كه استفاده از لوازام نظر ميشود. بهكمتر در بين اين زنان ديده مي ،لباس و فالن كفش امروز مد است و فردا نيست

كمترين ميزان را داشته باشد. البته در بين همين زنان و  ،باالخص در فضاي عمومي ،آرايش در بين اين طيف از زنان

خيلي ساده در فضاي  ،از زنان شود؛ اما قاطبة اين طيفبرخي مظاهر مدگرايي هم ديده مي ،ترويژه نسل جوانبه ،دختران

اصطالح مقيد به اين فضاي فکري اند و بهها را پذيرفتهئالجامعه حضور دارند. در واقع اين گروه از زنان و دختران آن ايد

شود و سبك لباس و آرايشي هم كه مثل محرم و نامحرم در بين آنها مراعات مي ،و معنايي هستند و بسياري از مفاهيم

هاست و دغدغه اين است كه تعرضي به آنها نداشته باشند. ديده در داخل همين چارچوب ،كنندانتخاب مي براي خود

هاست. اين گروه از زنان و دختران در راستاي تأمين همان چارچوب ،هايي هم كه در زمينة پوشش دارندنوآوري ،شودمي

ط به مد و لباس مواجه نيستند؛ اما با توجه به واقعيت با چالش خاصي در زمينة پوشش بجز مواردي مانند مشکالت مربو

گيرد و بعضاً به هاي پوششي متفاوت صورت ميهايي كه بين آنها و زنان ديگر با سبكبه دليل مقايسه ،موجود در جامعه

و ديده  اندآنان با بخري فشارهاي اجتماعي مواجه ،دليل وجود فاصله ميان نظر و عمل در بين برخي از اعضاي جامعه

 وجود آمده است. ها نيز براي آنها بههاي خانوادگي و كشمکششود كه برخي چالشمي

معناي رفتارهاي  ،هاي فمينيستي. سبك دوم شامل زنان و دختراني است كه براساس مرجع معنايي مدرن و ديدگاه2

هايي ها و دغدغهو خيلي از آن چارچوباند گرفته و سبك خاصي از پوشش و آرايش را براي خود انتخاب كردهخود را بر

خورد، اما همين چشم ميدر بين اين گروه از زنان و دختران كمتر به  ،كه طيف اول از نظر نوع پوشش با آن مواجه بودند

هاي اين زنان و دختران اين باشد كه اين ها و دغدغهاند و شايد يکي از خواستهطيف با برخي فشارهاي اجتماعي مواجه

 تر در فضاي عمومي جامعه حضور پيدا كنند.تر شود و زنان آزادانهرنگهاي اجتماعي و فرهنگي در زمينة پوشش كمارفش
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مدرن است كه شبهـ  مدرن يا سنتيـ  سبك تركيبي يا سنتي ،شوداما سبك سومي كه در بين زنان ديده مي .3

است. اين طيف از دختران و زنان جامعه برخي مصاديق  ساز در بين اين افرادهاي هويتاساس آن همان اختالط مرجع

 و مظاهر سبك پوشش سنتي و ديني را دارند و برخي مظاهر سبك نوين.

 ،ساز مختلفي كه وجود داردهاي معنادليل وجود همين مرجعيتبه ،در زمينة سبك پوشش و آرايش زنان در جامعة ايران

ادهاي آموزشي اجماعي بر سر مسئله بودن آن وجود ندارد و همين يکي از بين مردم و مسئوالن و متوليان فرهنگي و نه

وضعيت پوشش  ،داليلي است كه با وجود تأكيدات فراوان مسئوالن و برخي از مردم و نخبگان فرهنگي و نهادهاي آموزشي

هويتي از نگاه درون ،انهاي اخير برخورد با پوشش زنطي سال ،و آرايش زنان راه خود را در پيش گرفته است. به عبارتي

بوده و هر بخش از جامعه براساس نگاه معنايي خودش به آن پرداخته است. با توجه به واقعيت موجود و معناهاي مختلفي 

در جامعه نيازمند به يك اجماع  ،شناختي تا جنسيت و مقاومت و اعتراض كه بر پوشش مترتب استهاي هستيكه از سويه

ينة پوشش زنان هستيم؛ به اين صورت كه فارغ از نگاه ارزشي و هويتي و قرائت خاص از پوشش، عقالني و فرهنگي در زم

 عنوان يك هنجار اجتماعي نهادينه شود.متناسب با فضاهاي عمومي و رسمي و آموزشي به ،سازي پوششفرهنگ

 گيرينتيجه

گاه كه بخواهد ذيل كند و آنتعادلي خود را حفظ ميت لحا ،طور كامل ذيل يك مرجعيت معنايي قرار بگيردهويت هرگاه به

به  ،شود. راز اين چالش و عدم تعادلحالتي از ناسازواري و چالش در آن پديدار مي ،هاي مختلف خود را برسازدمرجعيت

و  نمايدمي خاصي تعريف و تبيين ةگونجهان و انسان را به ،گردد. هر مرجعيت معناميهاي معنا بازماهيت متفاوت مرجعيت

كه ـ  ترهاي بيرونيابتدا در اليه معموالً ،هاي متفاوتي داردكه اليهآنجاكند. هويت ازها و مقاصد خاصي را ترسيم ميلئاايد

با  ،ترهاي درونياين وضعيت در صورت حيات و پويايي اليه .شوددچار چالش ميـ ها و رفتارها هستند بيشتر ناظر به كنش

همواره عدم تعادل و  ،هاي هويتي با هم همخوان نشوندفرهنگي همراه خواهد بود و مادامي كه تمام اليه تيك نوع مقاوم

ها و تضادها و تعارضات و مشقاتي كه رسد كه يکي از علل اصلي چالشنظر ميمسائل زنان به ةمقاومت باقي است. در حوز

هاي مختلف همخوان بودن اليهمربوط به همين نا ،اندبودههاي مختلف با آن مواجه ههاي اخير در عرصزنان طي سال

 نداتر هويتي زنان رخ دادههاي سطحي... تغييراتي هستند كه در اليهالت ويرفتن سن ازدواج، تحص هويتي است. اشتغال، باال

ـ ابه زنان كه بيشتر ناظر به ذهنيت فرهنگي جامعه ايراني نسبتـ هاي هويتي ترين اليهكه مهمآنجاو از  ةهنوز درگير دوگانند 

تر همخوان كند. براي پويايي اجتماعي و كاهش تعارضات هاي سطحيخود را با اليه ندانتوانسته ،هستندزن ـ  هويتي مرد

اي بايد همگام و متناسب با تغييرات اجتماعي و فرهنگي در جامعه باشد. ل اجتماعي، مهندسي فرهنگي در هر جامعهئو مسا

اي جز تعارضات هويتي و توليد مسائل نتيجه ،هندسي فرهنگي در جامعه از تغييرات فرهنگي و اجتماعي عقب بمانداگر م

هاي اجتماعي و فرهنگي نخواهد داشت.اجتماعي و ايجاد هزينه
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