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  چکيده

 است و آن اين اسـت       ي ايران ي درباره زنان شهر   ي به يک پرسش اصل    يي پاسخگو يدر پ اين مقاله   

 ايجاد شده است، يا خير؟ بر ايـن         ي تغيير ي عموم يها ها به فضاها و عرصه      آن يکه آيا در دسترس   

ـ  يزنـان شـهر   ” شد کـه     ياساس پرسش آغازين آن بدين شکل طراح       ج از خانـه،     در خـار   ي ايران

 پاسـخگويي بـه ايـن سـئوال از روش           ي بـرا  “ در کجاها بيشتر ديده شده و حضور دارند؟        معموالً

 بـه   ي آن چه را که در بخـش کمـ         ي مبنا ي و کيف  يمطالعه تاريخ .  استفاده شده است   يمطالعه ترکيب 

نـان  بر اساس نتايج به دست آمده در گام نخست بهتر ديده شد کـه ز              . آزمون گذارده شد، ساختند   

 دو عنصر مدرن تحصيالت و اشتغال به چهار دسته تقسيم           برخورداري از  با توجه به ميزان      يشهر

 آنـان بـه     ي در دسترسـ   ياحتمـال هـاي     ايـن پـژوهش تفـاوت      ي و کم  يکيفهاي   و در بخش  . ندوش

بـر اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده زنـان              . دند و يا زنانه بـه آزمـون گـذارده شـ           ي عموم يفضاها

 فاقد تحصيالت دانشگاهي  دارند که زنان راي فضاها و اماکن   امكان استفاده از  ل  تحصيلکرده و شاغ  

 از فـضاها بـه      ي مختلـف در يکـسر     يها  زنان در تيپ   ،بر اين اساس  .  ندارند اين امكان را   و شغل 

تـر و     گـسترده  يها  و اشتغال به عرصه    ي تحصيالت دانشگاه  يشوند اما زنان دارا     مي اشتراک ديده 

  ورود به آن از خانه خـارج       ي است که زنان برا    يمحل کار مهمترين مکان   . ارند د ي دسترس يبيشتر
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  دخلم
 ناسـان ش   همواره توجه جامعه   ، بين افراد، کيفيت اين روابط و قوانين حاکم بر آن          يابط اجتماع ور

تونيس، زيمل و نيـز دورکـيم بـه ايـن روابـط و تحـول آن در جوامـع                    . را به خود جلب نموده است     

مايـه    بـن . انـد    کرده يپرداز   مختلف انديشيده و در باب آن نظريه       ي اجتماع يها مختلف و در بين گروه    

ه مـدرن  توان آن را جامعـ  يانديشه تمام اين بزرگان، آن است که با تغيير جوامع به سمت آن چه که م              

ـ ي اجتماع يها ناميد، در شکل روابط بين افراد و گروه        .  ايجـاد شـده اسـت   ي در داخل جوامع، تغييرات

 از  ي و تحول در جوامع مدرن، کاهش اهميت انـواع         ي نيز معتقدند که رشد شهرنشين     ٢ي و اور  ١گست

ستره روابط افراد    مقياس و گ   ،به عبارت ديگر  . ٣ دارد يپ  ديگر، در  ي را به نفع انواع    ي اجتماع يپيوندها

 ي روابـط اجتمـاع  يگير رسد بين شکل ي به نظر م،عنايت به اين نکته با .کند يدر جوامع مدرن تغيير م  

  .  وجود دارديشود، ارتباط شايان توجه  مي که رابطه در آن متحققيا يو بستر اجتماع

 روابــط تحليــلدر  ،ي جامعــه اطالعــات،نيــز در اثــر برجــسته خــود )، جلــد دوم۱۳۸۰(کاســتلز 

شود که سرزمين آسـيا بـا رونـد تمـدن مغـرب               يتذکر م پدرساالرانه، سرزمين آسيا را مجزا نموده و م       

شـود    ي حکومت نموده و به ندرت به چـالش طلبيـده مـ            يزمين همراه نبوده و هنوز در آن پدرساالر       

 يا  ه از ضـوابط ويـژ     ،بر اين اساس احتماالً روابط بـين دو جـنس در ايـن سـرزمين              ). ۲۲۹ـ۲۳۰ص  (

 يبند   از شکل  يشاهد نوع  يبه طور اصول  توان    ي مثل ايران، نم   يبدين ترتيب در جوامع   . کند  يتبعيت م 

 و حـضور پرقـدرت روابـط        در مغـرب زمـين سـامان يافتـه اسـت           کـه     بود روابط بين زنان و مردان    

 است  ير حال اين د .  داشته باشد  يپ  زنان در  ي را در روابط اجتماع    يا   ويژه يبند  پدرساالرانه بايد شکل  

 از تغييـرات،    ي آن، بروز برخـ    يکه در اين جوامع، به دليل مواجهه با تمدن مغرب زمين و دستاوردها            

 انجـام شـده اسـت، بـروز ايـن تحـوالت در              ي نوسـاز  ي که بـرا   يشود و اقدامات    ي م يگريزناپذير تلق 

   ).۱۳۵۰ماينر،  (کرده است ي را طلب م، شبکه روابط آحاد مختلف اجتماع، به ويژه بانوانيبند شکل

بـه عبـارت    . گيرد ي در خالء شکل نم    يکه روابط اجتماع  همواره بايد به ياد داشت       ،در اين ميان  

غافل ماندن از بـستر و      .  جستجو نمود  ي خاص يتوان در بستر اجتماع     مي از روابط را   ي هر شکل  ،ديگر

 رابطه به مـسير     يبند و شکل گيرد، ممکن است ما را در فهم ماهيت           مي  که رابطه در آن شکل     يا زمينه

 اين بـستر و زمينـه را بـه مـا            يتواند تا حدود   ي است که م   ي از عناصر  يمکان يک . خطا رهنمون شود  

                                                                                                                          
1. Guest 
2. Ourei 

  Bryan, 2001در اين مورد نگاه کنيد به . ۳
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  بـانوان در آن متحقـق      ي که روابط اجتمـاع    ي شناخت اماکن  يشايد جستجو برا  از اين رو    .  کند يمعرف

مشاهده گذرا .  رسانديد به ما يار موجويشود، بتواند در شناخت ماهيت بستر و نيز روابط اجتماع مي

 گـر بيـدار     را در ذهـن مـشاهده      ي بانوان در داخل و خارج از خانه اين فرض پيشين          ي زندگ يو سطح 

 و رفت و آمد آنان در کليه اماکن خارج از خانـه              حضور دارند  ي آنان در اماکن خاص    گوييکند که    مي

ي که بـانوان اجـازه      انتظار داشت که در اماکن    توان    مي  آيا ،بر اين اساس  . نيستامکان پذير   به سهولت   

ـ  مقالـه در  کـه در ايـن   يا يپرسش اصـل لذا  ايجاد شده باشد؟ ينيز تحوالتدر آن را دارند    حضور    يپ

بيـشتر   در کجاها    معموالًدر خارج از خانه،      ي ايران يزنان شهر  «پاسخگويي به آن هستيم، آن است که      

  »؟شده و حضور دارندديده 

  

  وضوعه منگاه تئوريک ب
 شناسـايي   يگـردد کـه بـرا      مي بـاز  يفـرض اصـل     به اين پيش    آغازين فوق،  اهميت طرح پرسش  

بـستر   کـه بـه عنـوان       يامـاکن شناسـايي   ،  ي زنان شهر  ي ايجاد شده در روابط اجتماع     يتغييرات احتمال 

در اين خصوص توجه    .  برخوردار است  يا  از اهميت ويژه  کنند،    مي ينقش آفرين  زنان   ي اجتماع روابط

 کـه   ي روزمره، ما را به اهميـت مکـان و زمـان خاصـ             ي زندگ يله واقعيت اجتماع  أه نگاه برگر به مس    ب

 روزمـره بـر محـور       يواقعيـت زنـدگ   " :گويـد   مـي  يو. کنـد   مي شود، جلب   مي واقعيت در آن متحقق   

 توجـه مـن بـه       "اينجا و اکنون  "اين  . شود  مي حضور من تنظيم و تشکيل     ׳اکنون׳ جسم من و     ׳ياينجا׳

، ي و دوري روزمره را بر حسب درجات مختلف نزديکـ       يمن زندگان  ". روزمره است  ييت زندگان واقع

 روزمـره از همـه      ي از زنـدگان   يا آن منطقـه  . کـنم   مـي   تجربه ي و هم از لحاظ زمان     يهم از لحاظ مکان   

 ياين منطقـه شـامل جهـان      .  من قرار دارد   ي در معرض تماس جسمان    نزديکتر به من است که مستقيماً     

زنم تا واقعيـتش را دگرگونـه         مي  که در آن دست به عمل      ي من، جهان  يحدود به حوزه دسترس   است م 

هـايي    در عرصـه   ،به عبارت ديگر  ). ۳۷ :۱۳۷۵برگر و لوکمان،    "(کنم  مي  که در آن کار    يسازم، يا جهان  

 يرگيـ  واقعيت شکل  دارند،   ي که زنان بدان دسترس    ياماکنکه زن امکان حضور و تعامل با آن را دارد،           

 ي دارد، گـام بلنـد     ي بدان دسترس  زن که   ييابد و شناخت اماکن     مي تحققآنان   روزمره   يروابط اجتماع 

 اسـت کـه   يا ي شـبکه روابـط اجتمـاع      يبنـد   روزمره او و شکل    ي زندگ يدر شناخت واقعيت اجتماع   

  .  در خالل آن در جريان استي روزمره ويزندگ

 و تعامل با جامعـه    ها   مکان به   ي در دسترس  تحوالت رخ داده در جوامع و تغيير      در اين خصوص    

 کـه در    يرو جامعـه مـدرن و جـدايي خاصـ           را دگرگون کنـد، از ايـن       ׳جهان تمام عيار من   ׳تواند،   مي
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 واقعيـت روابـط     يبنـد  تواند در شـکل     مي ايجاد کرده است،   ي و عموم  يخصوص يها و فضاها   عرصه

فـضا و زمـان حکـم       "ي فلـسف  ي از منظـر    زيـرا  . را بـه ظهـور رسـاند       يا ثيرات ويـژه  أ زنان ت  ياجتماع

 ).۴: ۱۳۷۷افـروغ،    (" هـستيم  يهايي را دارند که از طريق آن ما همواره شاهد موضوعات تجرب            عدسي

مند شدن   و ساختي ساخت ماديفضا عنصر جدانشدن" از انديشمندان ي از ديد بسياريدست کم حت

 ي روابـط اجتمـاع  دا از جامعـه و تـوان آن را جـ   ي است و اين بدان معناست کـه نمـ   ي اجتماع يزندگ

توان به مفهوم فـضا      ي نم يرسد که در شناخت روابط اجتماع       مي رو به نظر    از اين  .)۱۸ :همان ("فهميد

  . تفاوت ماند يشود، ب  مي که روابط در آن متحققيا عرصهمکان و و 

 سـاخت   يقد اسـت تأثيرگـذار    تمع کند و   مي  اشاره ي منف ينيز به مفهوم فضا   ) ۲۰۰۰(١يايکه گام 

 بـر روابـط     ي و تأثيرگذار  ي در درجه اول از خالل ساخت عرصه عموم        ي بر توليدات فرهنگ   ياجتماع

 ينقاشـ  آمـاتور    يدانـشجو  کـه    او معتقد است، به همان سان     . دهد  ي، رخ م  ي عموم يها   عرصه يدرون

، يادگفضا را به س    و به عبارت ديگر      کند  ي ترسيم يک تصوير به ماهيت پديده مورد نظر توجه م          يبرا

 ي منف ي با درک تربيت شده، اين روشن است که فضا         ي هنرمند ياما برا  ;بيند  مي ي خال يبه مثابه فضا  

 ي منفـ  ياو تصوير موردنظر را با توجه به فـضا         ي و به نوع   کنند  يو شيء با يکديگر، تصوير را خلق م       

 محقـق  ي، بـرا است نيست، بلکه آکنده از روابط ي خاليفضا و از منظر او    کند  ياطراف خود ترسيم م   

  . شناخت روابط بايد حتما به فضا توجه نمودي نيز فضا آکنده از روابط است و براياجتماع

 از اقشار به عرصه ي برخي ميزان دسترس،يايکه گام و همکارانش و نيز ٢به زعم آرنت، ديويدف

هـا و اقـشار      ز گـروه   ا يا   آنان معتقدند که پاره    ، به عبارت ديگر   .٣، با ديگر اقشار متفاوت است     يعموم

ر اين باورنـد کـه   ديويدف و همکارانش ب.  ندارندي دسترسي به عرصه عموم   ، از جمله زنان،   ياجتماع

مـستقيم   به طـور    هستند و  يگان از عرصه عموم    شده ، رانده زنان، از قبيل    ي اجتماع يها  از گروه  يبرخ

بـر عرصـه    ها و منجمله زنان      وهاين گر  نيست که    ي اما اين بدان معن    ؛مشارکت ندارند   و يبدان دسترس 

 ي عمـوم  يهـا   عرصـه نظريه وجـود     از    در اين مورد،   ديويدف و همکارانش  . گذارند  يثير نم أ ت يعموم

 ي بايد بـه فـضاها     ،رسد، زنان بر اساس اين الگو       مي به نظر  که   يبدين معن . کنند  يجايگزين حمايت م  

 را شکل دهند که بـا       ياين فضاها روابط   زنانه بوده و از خالل        داشته باشند که عمدتاً    ي دسترس يخاص

 زنانـه بـا   ي زنـان از درون فـضاها   ، به عبارت ديگـر    . اجتماع در تعامل قرار گيرند     ي کل يعرصه عموم 

                                                                                                                          
1. Ikegami  
2. Davidoff  

 Landes,1998 و Ikegami,2000 در اين مورد نگاه کنيد به. ۳
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به طور  هستند که    ي با توجه به آن که فضا و زمان دو عنصر          .شوند  مي  مرتبط ي اجتماع يعرصه عموم 

تحوالت با   احتماالً؛گذارند  ميثيرأتيابد،   ميمانروابط در آن سافضايي که  يبند شکلظهور توامان بر 

هـاي    در عرصهي بايد شاهد تغييرات، نويني به فضاهايدسترسدر صورت  ايجاد شده در بستر زمان و       

 زنـان بـه     يبنابراين نکته آن است که آيـا در دسترسـ         .  زنان باشيم  ي روابط اجتماع  يبند تعامل و شکل  

احتمـال يـافتن   رسد کـه   يبدين ترتيب به نظر م جاد شده است؟     اي ي، تغيير ياجتماع يعموم يفضاها

زنـان   يآن، روابـط اجتمـاع   بـستر   کـه در يا عرصـه يا به عبـارت ديگـر   ،  ١زنانه يفضاها ها و  عرصه

 امکان تحول اين فضاها با توجـه بـه تفـاوت در             ضمناً .، وجود دارد  شود  يگرفته و سامان داده م      شکل

  . در بستر زمان موجود استي و خصوصي عمومي به فضاهايميران دسترس

  

   در ايراني بر پيشينه مطالعاتيمرور
 بـر انديـشه و فعاليـت        يحـضور زنـان در ايـران، متکـ        هاي    نگاه فوق نسبت به عرصه     ،به يقين 

 که ايـن پـژوهش قـصد        يا  در عرصه  ي است که چند دهه فعاليت آنان در بسط تجارب علم          يمتقدمان

موضوعات مرتبط با امور زنان     خصوص  تفکر و تحقيق در     . ه است ثر بود ؤمگام نهادن در آن را دارد،       

 خـود معطـوف     ي را به سو   ي اجتماع نظران و فعاالن    صاحب يها  است که تالش   يا در ايران چند دهه   

  : هستنديبند  در دو رده قابل دستهيها به طور کل اين تالش. کرده است

ـ           در جريان ا   ين اجتماع هايي که توسط فعاال    فعاليت -۱  شـناخت   يست و بـيش از آن کـه در پ

  .٢ تغيير استيباشد، در پ

  شـناخت صـورت    ي و در راسـتا    ي آکادميک و دانـشگاه    ي در فضاها  هايي که عمدتاً   اليتفع -۲

 .٣گيرد مي

 يها شود و نهاده  مي توسعه و ورود آنچه که امر مدرن خواندهة انديش،ها  اين فعاليتيدر هر دو

هايي کـه   بدين ترتيب همه فعاليت. ه است در ادبيات توليد شده داشت     يمرتبط با آن، همواره نقش مهم     

ـ          ي زنان در توسعه و تغييرات اجتماع      مسأله به   يبه نوع   در  ي در شرايط زنان، انجام شـده اسـت، ميراث

  .  از اين آثار ياد نموديتوان از برخ  ميتوليد انديشه اين اثر دارد اما به طور خاص

                                                                                                                          
  Ikegami,2000  وLandes, 1998, p 1-7& 69-65  در اين مورد نگاه کنيد به .۱

گـذاري اصـلي حرکـت در      بلکه مراد آن اسـت کـه هـدف        . اين جمله بدان معني نيست که آنان در پي شناخت نيستند          . ۲

  .راستاي توليد تغييرات مطلوب است

  .گذاري در نزد فعاالن دانشگاهي و اجتماعي هستيم شايان توجه است که در موارد بسياري، شاهد ترکيب اين دو هدف. ۳
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ها و مبارزه زن ايراني با رويكرد مسلط تاريخي براي           ف هده كتاب   توان ب   از جمله اين آثار مي    

نكته جالب در اين اثر آن است       . اشاره نمود ) ١٣٨٢خسرو پناه،    (گيري جنبش زنان    بيان فرآيند شكل  

كه بدون آنكه به طور خاص عناصر اشتغال و تحـصيالت مـدنظر باشـد در تحليـل شـرايط موجـده                      

  . شوند  مي اين دو عنصر مطرح،زنان حركت

بحـث زن و    ,  موجود اسـت   يخصوص آن اقبال بسيار     که امروزه در   ييرويکردهاديگر از    ييک

شـود کـه در       ي در اين باب يافت مـ      يبسيار يها و گزارش ب  کت. است) به ويژه توسعه پايدار   (توسعه  

از ديگر آثـار     .اند   درباره اهميت حضور زنان در فرآيند توسعه پرداخته        ي از موارد به ذکر کليات     يبسيار

اشـاره  ) ۱۳۸۱ طلـب،    يشاد ( زنان ايران  يها توسعه و چالش  توان به كتاب        مي ،موجود در اين زمينه   

ـ   . نمود  ياين اثر بر اين باور است که با توجه به کليه اقدامات انجام شده در فرآيند توسعه، زنـان ايران

ـ   معتقد   نامد و   ته مي  آن را انتظارات ارتقاء ياف     نگارنده اثر زيند که      مي يدر شرايط   بـروز  ياست که در پ

دو عنصر آموزش   .  در مورد زنان رخ داده است      ي و فرهنگ  ي اجتماع يساز  دوگانه ينوعاين انتظارات   

هاي شغلي زنان پرداخته  است كه در آن به ارتقاء موقعيت در اين کتاب و اشتغال از نكات مورد توجه

  . شده است

انـد،    وسعه و نيز تحوالت تـاريخي در شـرايط زنـان نگريـسته            كه به امر ت   رسد آثاري     نظر مي  به

هاي اسـالم    خواستهمين رويكرد در كتاب     .  اشتغال و تحصيالت مواجه هستند     مسألههمواره با دو    

نويسنده در اين اثر به . خورد  نيز به چشم مي،)(Siasei, 1996 ١از زنان، خيزش بنيادگرايي اسالمي

تـأثيرات   ،نگارنـده . پردازد  زنان پيش و پس از انقالب اسالمي مي       بررسي وضعيت و شرايط اجتماعي      

اي   آميز ويژه    اشتغال را بررسي و به وضعيت تناقض        نيز از دانشگاه و   آموزش اعم از دانشگاهي و پيش     

كه زن ايراني در زمان پهلوي با آن مواجه بوده و عناصر جايگزين ارائه شده در زمان انقالب اسـالمي     

  .اشاره دارد

هـايي   اما به يقين کليه فعاليـت     اند،    تهيه و تنظيم شده    ي متفاوت يها با اهداف و روش   مذكور  ثار   آ

زنان ، يا   )١٣٧٧ ،يسفير(،   اشتغال زنان  يشناس  جامعه  از جمله  ي ديگر يها از اين دست و نيز فعاليت     

  .اند  بوده انديشه حاکم بر اين پژوهش موثريگير در شکل) ١٣٨٠، ياحمد(، ها زير سايه پدرخوانده

                                                                                                                          
  . رنده يک فصل از اين کتاب را از طريق جستجو در شبکه جهاني اينترنت به دست آوردنگا. ۱
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  يشناس روش
 بـه نظـر   .  در ارتباط با موضوع تحقيق قـرار دارد         کامالً ،، گزينش روش  يدر هر پژوهش اجتماع   

ـ        رسد که زنان و مسائل آنان هميشه از پنهان         مي در مطالعـات   .  بـوده اسـت    يتـرين ابعـاد جامعـه ايران

 به نظر ،مختلف زنانهاي   يپانجام شده با ت    ي موضوع تحقيق و گفتگوها    مورد انجام شده در     ياکتشاف

 يروابط اجتمـاع  رسيد که تنها استفاده از روش پيمايش نخواهد توانست ما را نسبت به ابعاد مختلف                

بر ايـن اسـاس     . آشنا سازد ها در خارج از خانه،       مراجعه آن هاي   و محل  در خارج از خانه      يزنان شهر 

  .  استفاده شد١يروش ترکيباز فوق در پژوهش 

  

  ي بر روش ترکيبيل اجمايمرور
شناسـايي   ي، در سـه طـرح کلـ       هطرح گشت  امروز م  يشناس در جامعه  که   يشناس نوع از روش  اين  

  :است که به شرح ذيل قابل بيان است شده

 ي و سپس يک مرحله جداگانه کمـ ييک مرحله کيفدر اين روش محقق،   : يا دو مرحله طرح  . ۱

مجـزا اجـرا نمـوده و     کـامالً  را به شکل ي و کيفيماين روش دو پاردايم ک . کند  مي را در مطالعه اجرا   

  . نمايد  مي ارائهيخوب پشت هر مرحله را به يها پنداشت

ـ مسلط" طرح .۲ کـه بـه    ي، يک پارادايم مسلط به همراه مولفه کوچکطرح در اين ":  غيرمسلط 

 اين  يف اصل ضع. است اخذ شده   که جزء اخير از پارادايم ديگر      شود ي اجرا م  ، منظم شده  يمطالعه کل 

 محض هستند، اين روش را به مثابـه اسـتفاده           ي که به دنبال مطالعه کيف     محققينين است که    آ در   طرح

 يتوانـد بـه رويـه گـردآور         يمطالعـه، نمـ   اصلي  زيرا پنداشت   ،  کنند  مي  مالحظه يغلط از پاردايم کيف   

  . پيوند خورده و يا با آن جور شودياطالعات کيف

 پـاردايم   يمحقـق نمودهـا   . کنـد   ي را ارائه م   ي ترکيب يها از پارادايم سوم باالترين درجه    طرح   .۳

 .کنـد   ي با يکديگر ترکيب مـ     ، در طرح  يشناخت  روش يها گامتوجه به    با   ،يطور کل   را به  ي و کم  يکيف

 ;برد يم ، هر دو، بهره   ي و کم  يافزايد و از امتيازات پارادايم کيف      ي يک طرح م   ياين رويکرد بر پيچيدگ   

. شـود   مـي  نايل دانش ناسره و منحرف از هردو پارادايم         ي به نوع  ي داشت که از بعد منف     اما بايد توجه  

 از  ي ايجاد کند که ممکن اسـت بـسيار        ياين رويکرد در تالش است تا بين دو پارادايم صلح و توافق           

   ).۱۷۵ـ۷۸: ۱۹۹۴ول،  كرس( شناسان آن را برنتابند روش

  

                                                                                                                          
1. Mixed Methodology 
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   در اين پژوهشي ترکيبيشناس روش
 و  ي کيفـ  ،ييب با توجه به ماهيت اين پـژوهش، از ترکيـب سـه روش تحقيـق تـاريخ                 بدين ترت 

بـه آن  در گذشـته   يبه منظور شناسايي فضاهايي که زنـان شـهر        يروش تاريخ . بريم  مي پيمايش بهره 

تـوانيم بـدون    يرسـد کـه مـا نمـ      مـي گونه به نظـر  اين. ورد توجه قرار گرفته است داشتند، م يدسترس

  . ، به تحليل تغيير در وضعيت موجود دست يازيمشناخت وضعيت پيشين

هـا و   عرصـه دربـاره   يدرون فهمـ  ي نيـل بـه نـوع      ي بـه تـالش بـرا      ،پـژوهش در دومين بخش    

تـا بـا     گـردد  تـالش مـي   در اين مرحله    . يمپرداز  مي هايي که زنان در آن امکان حضور دارند،        محدوده

هـا و    ن عرصـه   بـه شـناخت ايـ      ،فمختلـ هـاي     در تيپ  ي زنان شهر  يدر مراحل مختلف زندگ   تدقيق  

 اين گام از پژوهش که از مراحل اوليه تحقيق آغاز شد، در ترکيب با رويکرد                .تحوالت آن دست يابيم   

 بـه   ي در اين پژوهش کـه در بخـش بعـد          يتيپ شناسايي شده و مورد بررس       در شناخت چهار   ينظر

  . و بنيادين داشتيثير اساسأطور کامل از يکديکر تفکيک شدند، ت

مختلـف  هـاي     از بـانوان در تيـپ      يتـر   سومين مرحله نيز با اتکاء به پيمايش در سطح وسيع          در

 و شـاغل، فاقـد تحـصيالت        يتحصيلکرده شاغل، تحصيلکرده فاقد شغل، فاقد تحـصيالت دانـشگاه         

در دسـترس ايـن بـانوان، و روابـط شـکل      هاي  اماکن و محدوده و غير شاغل، به شناسايي      يدانشگاه

  . دوش ميآن پرداخته گرفته پيرامون 

تـرين    اين تحقيـق مناسـب     ي اول برا  يرسد که الگو    ينظر م  به ،با توجه به توضيحات ارائه شده     

 از ،به عبارت ديگر مـا در دو بخـش مجـزا         .  الزمه را دارد   يرويکرد باشد که با ماهيت آن نيز هماهنگ       

 مستقل از بخش    کامالً يکم نيست که بخش     ياين امر بدين معن   . بريم ي بهره م  ي و کم  ي کيف يها روش

. رسـد   ي به انجام مـ    ، بودن ماهيت تحقيق   ي نيز با توجه به کيف     ي در بخش کم   ي است، بلکه بررس   يکيف

 اسـت، بـا توجـه بـه     ي از روش مطالعه تاريخيگير الزم به ذکر است که بخش اول نيز که شامل بهره   

  .  استي و کمي کيفيها  از روشي، ترکيبيماهيت روش تاريخ

طـور اعـم و گريـز از          بـه  ي امـر اجتمـاع    ي، بـه پيچيـدگ    ي از روش ترکيب   يبردار بهرهضرورت  

توانـد    يمـ بـه طـور اخـص       با توجه به خصوصيات زنـان،        صرف به پيمايش     اتكاء که   يا يانگار ساده

انـد،     بـدان خـو کـرده      يهايي که عمالً زنان ايران     با توجه به محدوديت   . موجب آن شود، مربوط است    

شگر در اين خصوص نشان داده است، که سطح و کيفيت اطالعات به دست آمده                پژوه يتجارب قبل 

.  بين محقق و پاسخگويان دارد     يتر  رابطه عميق  ي نياز به برقرار   ، از صحت  يو نيز نيل به درجه باالتر     
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اما اين امـر مـانع      .  بهره برده شود   ي کيف يها  از روش  ، از تحقيق  ي است که در بخش    ي ضرور رو از اين 

  .  بپردازيمي کميها ه ما در سومين گام به روششود ک ينم

 تالش شـد تـا فـرد    يتر شدن کار، به ويژه در بخش کيف   هر چه کامل   يالزم به ذکر است که برا     

اين نکته به ويژه     .١ نمايد يان شناسايي نموده و معرف     در مقايسه با مرد    ،در دسترس خود را   هاي   عرصه

 کـه حـضور     ي اجتماع ي زندگ ي پژوهش را از واقعيت جار     بدان دليل مورد تاکيد قرار گرفته است که       

  . کند، دور و بيگانه نسازد  مي و هدايتيريز زن و مرد را به طور توامان برنامه

ها و يا اسناد و مدارک منتشر شـده در            مثل سفرنامه  ي به مطالعه اسناد و مدارک     يدر بخش تاريخ  

 مدرن شدن تالش    ي که برا  يا در دوره  به خصوص    ،ها و روش اهداف   و   ي دولت يها خصوص فعاليت 

  .شده است، پرداخته شد

  

   ي اطالعات در بخش کيفيگردآورنحوه 
از  .٢بـرديم   فاقد سـاختار بهـره     ي کيف يها  ، از مصاحبه  ي اطالعات در بخش کيف    ي گردآور يبرا 

 استفاده نشده است امـا همـواره بـه ايـن            ي مشخص يها از چهارچوب پرسش    رو در خالل مصاحبه    اين

 ي حضور مـصاحبه شـوندگان، عناصـر اصـل    ياصلهاي   شناسايي محليهدف اصلته توجه شد که     نک

ـ          يبنـد   رابطه، شـکل   ي برقرار يروابط آنان، اشکال و ابزارها     ثير و نقـش    أ روابـط و مهمتـر از همـه ت

 ي محور يها الزم به ذکر است که در انتخاب اين افراد، شاخص         .  روابط است  يگير جنسيت در شکل  

  . مد نظر بوده استيالت، اشتغال و رده سنميزان تحصي

  

   ي اطالعات در بخش کميگردآورنحوه 
 ساختن اين ابزار يبرا). ۱۳۷۶ دواس،(، پرسشنامه است ي اطالعات در بخش کم   يابزار گردآور 

مختلف زنان به پيش آزمون گذاشته و جرح و تعديل شد، ضمن توجه             هاي    تيپ يکه بارها با همکار   

و  ، مثل سن، تحصيالت و اشتغال، به عناصر مختلف روابط، جنـسيت           ي عموم يت شناخ يها به پرسش 

 روابـط بـا هـر يـک از دو           يحضور، حدود روابط و معنـا     هاي    روابط و محل   يبند در شکل آن  نقش  

  .  پاسخگو دارد، توجه شده استي بيرون از خانه براي که ارتباط با فضايجنس و اهميت

  

                                                                                                                          
  Creswell, 1994, p 175-178  :در اين مورد نگاه کنيد به. ۱

   Burns, 1997 Creswell, 1994 &: در اين مورد نگاه کنيد به. ۲
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  يگير روش نمونه
 به کـار گرفتـه      يگير  نمونه ي برا ي متفاوت يها ، روش ي و کم  ي کيف يها ر بخش در اين پژوهش د   

 کـه وارد    ي تحصيالت و اشتغال به عنوان عوامل مدرن       ي اصل ي با توجه به متغيرها    يدر بخش کيف  . شد

 تئوريک يگير نمونهاز روش   ـ بر آن صحه گذارديو بخش مطالعه تاريخ  ـاند  شدهي زن ايرانيزندگ

 که  يبه عبارت ديگر زمان   . کند  مي تئوريک، حجم نمونه را روند کار تعيين       يگير ر نمونه د. استفاده شد 

بـر ايـن    . شـود   مـي  ي خاتمه يافته تلق   يگير  به دست نيامد، نمونه    يالعات جديد در خالل مصاحبه اط   

 ،هـا  ه، مـشاهده شـد کـه در آخـرين مـصاحبه            مـورد مـصاحب    ۲۶اساس در اين پژوهش پس از انجام        

  . ها قطع شد رو مصاحبه و از اينگيرد  ي در اختيار محقق قرار نميا زهتاهاي  داده

 يا  و ارتقـاء صـحت اطالعـات، از روش سـهميه           يدرونبه منظور تحکيم اعتبار     ،  يدر بخش کم  

 آنـان از دو     يگير   مختلف زنان با اتکاء به ميزان بهره       يها  ها، استفاده شد و تيپ       تکميل پرسشنامه  يبرا

در اين بخش بـه حجـم       . طور برابر وارد نمونه شدند     ، به يو تحصيالت دانشگاه  عنصر مدرن اشتغال    

 پرسشنامه توسـط زنـان سـاکن شـهر تهـران در             ۲۴۰ ،به عبارت ديگر   .١ رسيديم ۲۴۰ معادل   يا  نمونه

شـاغل بـودن و      ، شـاغل يـا غيـر      ياز منظر داشتن يا نداشتن تحـصيالت دانـشگاه        مختلف  هاي   تيپ

   .، تکميل شديهمچنين رده سن

 
  پژوهش هاي  يافته
  مقدمه

 از رفتارهـا زنانـه و نحـوه        يآموزنـد کـه نحـوه خاصـ        ي افراد م  ، شدن يدر خالل فرآيند اجتماع   

به همين ترتيب ممکن است که ورود زنان و مـردان بـه علـت زنانـه و                  . شود  ي م ي تلق ، مردانه يديگر

به عنـوان   اماکن  ي که برخ  ينحو، به   ها محدود و يا تشويق شود        از عرصه  ي شدن، به برخ   يمردانه تلق 

ما در ايـن پـژوهش در انتظـار بـوديم تـا بتـوانيم             سان   بدين. شناخته شوند  ديگر مردانه    يزنانه و برخ  

.  مردانـه شناسـايي کنـيم   يبـه مثابـه فـضاها    را ي ديگـر ي را به عنوان زنانه و فضاها    يفضاهاي خاص 

 و اشتغال به کـار      ييل تحصيالت دانشگاه   از قب  يهمچنين بر اين گمان بوديم که با ورود عناصر مدرن         

بـر ايـن   .  در دسترس بانوان رخ داده اسـت   ي در فضاها  ي تغييرات  در خارج از خانه، احتماالً     يدستمزد

  و ي، کيفـ  ي در سه دسته حاصـل از بخـش تـاريخ          يعملهاي   اساس و با توجه به روش تحقيق، يافته       

                                                                                                                          
  ۱۳۸۱ مرکز آمار ايران،  و۱۳۹-۱۴۰، ص۱۳۷۲سرائي،: در اين مورد نگاه کنيد به. ۱
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۱۳۳

بـا اتکـاء بـه       حاصل از اين سه دسـته فعاليـت          يبند  جمع ي در بخش پايان   شود و نهايتاً    مي  ارائه يکم

  .شود  ميارائه، يرويکرد نظر

  يتاريخهاي  يافته ـ۱

بـه ويـژه از مغـرب        (ي زياد ي شاهد سفر افراد خارج    شاه،  ناصرالدين ي زمامدار يدر دوره طوالن  

ـ     ي هستيم که امکان مقايسه بين نگاه جامعه غرب        ،به ايران ) زمين ايط  را در مـورد شـر      ي و جامعـه ايران

ـ ( مثـل تاديـب النـساء      ي کتب ي ديگر در بررس   ياز سو . آورند   فراهم مي  ، زنان يزيست اجتماع  ، نـام  يب

 مختلف زنانـه و     يو با رويکردها  که توسط ايرانيان    ،  )، دستنويس نام يب(  و معايب الرجال   ١)دستنويس

 ي آنها بـه نحـو   زنان، در هر دويکه در عين حال شرايط اجتماعشود   مي مشاهده ؛نگاشته شد مردانه،  

  : قابل مشاهده استيدر اين خصوص دو رويکرد اصل. يکسان ديده شده است

 غيرممکن ي وي در امور خارج از خانه برا   ي است و تأثيرگذار   ي زن فرزندآور  يوظيفه اصل  )۱

 از خانه وجود ندارد و او بهتر است که در          ي خروج و  ي برا يبر اين اساس چندان دليل     ؛ است يو منتف 

   بماندي باقينگحريم امن خا

 و فضاهايي که امکان حضور مردان در آن ها فاصله گرفتن زنان از هرگونه حضور در عرصه )۲

  . جا وجود دارد

 زنـان بـه محـدوده    ي اصـل يهـا  رسد که با توجه به محدود بـودن نقـش    ميبدين ترتيب به نظر 

به ويژه هر گونه ( بيرونيبا افراد  يونداشته و دليلي براي رابطه حضور ، زن در خارج از خانه يخانگ

  . نداردوجود ، ) درجه اوليمردان بيرون از دايره فاميل با يرابطه اجتماع

   ي تاريخي در نگاهي ايرانيمحل حضور زن شهر) الفـ ۱

 در دوران قاجار،    ي ايران ٢ي شهر  زن يها نشان دهنده آن است که جايگاه اصل          بر سفرنامه  يمرور

 را  يزن ايران , تقريباً تمام سفرنامه نويسان و بازديد کنندگان      .  بود يون از خانه به نام اندر     يبخش خاص 

                                                                                                                          
کتاب تاديب النساء و کتاب معايب الرجال هر دو کپي برداري از نسخه دستنويس اصلي بود که به لطـف و همکـاري                       . ۱

کتاب . آقاي دکتر محمد اکبري عضو محترم هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي در اختيار نگارنده قرار گرفت                  

. قع پاسخي است که يکي از زنان فرهيخته دوران قاجار، در پاسخ به کتاب تاديب النساء نگاشته است  معايب الرجال در وا   

شائبه ايشان در اين بخش از پـژوهش تـشکر و امتنـان خـود را اعـالم          هاي بي   از همکاري  فرصت را مغتنم شمرده مجدداً    

  .دارم مي

اسـناد و مـدارکي کـه در    . نيمه پنهان جامعه ايراني تعلق داشـتند نمايد که زنان به   توجه را به اين نکته جلب مي      مجدداً. ۲

هـاي خاصـي از جامعـه بـه زنـان        با توجه به ارتباط سفرنامه نويسان با بخـش    مورد زنان شهري ايراني وجود دارد عمدتاً      

  .طبقات متمکن و ثروتمند اختصاص دارد
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۱۳۴

کننـد    ياي به سمت بيرون ندارد، ياد م         که معموالً پنجره   ي بلند يدرحال سرک کشيدن از پس ديوارها     

ـ هاي   القولند که خانه   و همه بر اين امر متفق      بـه دو بخـش      کـه آنـان توانـستند آن را ببيننـد،            يا يايران

ـ             ي تقسيم م  ي و بيرون  ياندرون . ١شـدند   ي خانـه حاضـر نمـ      يشود، کـه زنـان معمـوالً در بخـش بيرون

 ي غيرخـانگ  يمحدوديت حضور زنان در خارج از خانه تا بدان حد بود که معموالً نام آنان در فضاها                

  .٢شد يمطرح نم

ـ اهـاي     خانه يبه طور معمول در معرف     که   ي رنگ ي بلند و خاک   يرسد که ديوارها    ينظر م  به  ييران

 بـا  ،شـود  ي خوانـده مـ  ي و خـانگ يبزرگترين سمبل جدايي آنچه که عرصه خصوصشد،    مي از آن ياد  

 يهـا   بـه دليـل برکنـار بـودن زنـان از فعاليـت             يحسن بيگ  ،يحت. آنچه که بيرون از خانه است، باشد      

: ۱۳۶۶ حـسن بيگـي،  (کنـد    يران قديم، اشاره م   ، به کمبود اطالعات در مورد پوشش زنان ته        ياجتماع

 است ي از عدم حضور زنان در محافل و مجالس رسم     يحاک از مسافران    يبرخمشاهدات  ). ۱۴۲ـ۱۴۳

و شـناخت ايـن     بـود   حضور زنان در خارج از خانه بـسيار محـدود           ). ۵۹ـ۶۰ و   ۲۶ ـ۲۹: ۱۳۶۸شل،  (

  .رساند ي مي زنانه در خارج از خانه ياريفضاها به شناسايي عرصه احتمال

آنـان  اليـل   د. کننـد   مي  ارائه ي را از زن ايران    ي، تصوير يک موجود منزو    يکنندگان خارج  مشاهده

 در مجـامع  يعـدم حـضور و   ــ ۲ و يپوشـش و ــ  ۱ : اسـت ي متکي اين انزوا بر دو نکته اساس    يبرا

 و  )۱۳۶۷( ، بـروگش  )۱۳۶۸( ، پوالک )۱۳۶۸(  شل ي، ليد )۱۳۶۲(  کارال سرنا  يها در گزارش  .يعموم

. يافتند يها مشاهده شده و اجازه حضور م       ه است که زنان در آن محل       اشاره شد  ي به اماکن خاص   ،غيره

که جدايي کامـل     ،٤براي شركت در مراسم تعزيه     ،تكيه ،٣توان به محکمه طبيب     ياز جمله اين اماکن م    

 و بقاع خارج از شـهر و يـا سـرزدن بـه         ياماکن زيارت  ؛٥يافت  ي زنانه و مردانه در آن تحقق م       يفضاها

اشـاره   و نيز منزل دوستان و اقـوام،         ي حمام عموم  ؛٧ بازارها ؛٦ پنجشنبه يدر عصرها قبور خويشاوندان   

ها به عنـوان      ، محل تبادل آخرين اطالعات درباره شهر بود و از حضور در آن            ي عموم يها  حمام. نمود

                                                                                                                          
  ۲۳۸-۲۳۹ ص،۱۳۶۷، بروگش، ۶۳، ص۱۳۶۲سرنا، : در اين مورد نگاه کنيد به. ۱

  ۵۰، ص ۱۳۶۲، سرنا، ۱۵۷، ص ۱۳۶۸پوالک، : نگاه کنيد به. ۲

  ۱۳۶۸، پوالک، ۱۷۳شل، همان، ص : نگاه کنيد به. ۳

  ۲۲۵شل، همان، پوالک، همان، ص : نگاه کنيد به. ۴

  ۱۶۸، ص ۱۳۶۲، سرنا، ۲۶۵-۲۶۶،ص ۱۳۶۷، بروگش، ۶۸-۶۹شل، همان، ص : نگاه کنيد به .۵

  ۱۵۷-۱۵۸، ص همان وپوالک، ۸۸ -۸۹ان، ص  همشل،: نگاه کنيد به. ۶

   همانشل،: نگاه کنيد به. ۷
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۱۳۵

 يبـرا ( ي اين اماکن در تداوم عرصه خـانگ       .١، ياد شده است   ׳ محفل زنانه  ينوع׳  و نيز  ׳نيک زنان   پيک׳

 در ايـن امـاکن     از وقـت بـانوان       يو کامالً زنانه بود و عمالً زمـان زيـاد         )  زنانه يسنتهاي    نقش ياايف

 رختشويي، اشـاره   يراها ب  تر جامعه در کوچه     البته کارال سرنا به حضور زنان طبقات پايين       . گذشت مي

هـا و وظـايف      شجـام نقـ    ان يبـرا تـر     رسد که احتماالً زنان طبقات پـايين        ينظر م  بهرو   از اين . کند مي

اما در اين مورد نيز بايد توجه داشـت کـه           . شدند  مي ديده خانه،   يبيشتر در خارج از ديوارها    مره،  روز

  .٢شدند  ميمشاهده  زنان ديگر،ي خود و به همراهي محل زندگيدر نزديکآنان 

 تمايل به آمـوزش دختـران داشـت    يا  که خانوادهيکند که در صورت يگزارش م همچنين  پوالک

 شروع به جدا کردن آنان از پسران نموده و   ي سالگ ۸ها از    در مکتب خانه  . سپردند ين را به مکتب م    آنا

 .٣شدند  مي از پسران جداي به طور جدي سالگ۹در 

، مردها حاضر بوده و در      يها، در محافل و اماکن عموم      نکته جالب آن است که در تمام سفرنامه       

از . شـد   بلکه با اتکاء به جنسيت انجـام مـي    يقعيت طبقات نه با مو  فضاها  صورت حضور زنان، جدايي     

 بـه  ي کلـ ي نگـاه .٤مردانه ممکن بودلباس پوشيدن  از اماکن، صرفاً با   ي ديگر ورود زنان به برخ     يسو

 از آن اسـت کـه   ي امکان و مجوز حضور در آن را داشـت، حـاک  ي ايراني که زن سنتيها و اماکن  محل

 از سـفرنامه پـوالک، بـه    يبخـش  در. گذشت  ميخانه دره حضور ب ،ي از وقت زن ايران    يا  بخش عمده 

مهـم آن اسـت کـه در ايـن بخـش هـيچ       ، اما ههايي که در ايران به آن اشتغال دارند، اشاره شد    ورزش

 بود و شامل شرکت در      ي خانگ تفريحات آنان نيز عمدتاً   ). ۱۳۶۸پوالک،   ( به زنان نشده است    يا اشاره

بـه  . شـد   ي م ي زنانه و مجالس فالگير    يها  يارت اماکن متبرکه، مهمان   مجالس روضه، قرائت قرآن و زي     

آنان با يکديگر گذشت و  يها و با حضور زنان ديگر م در خانهبيشتر عبارت ديگر، اوقات فراغت آنان   

  .٥در ارتباط بودند

    زنانهي روابط اجتماعيگير فضا و شکل) بـ ۱

                                                                                                                          
 ، ص ۱۳۸۱ و پهلوي، ۱۵۲-۱۵۶، ص ۱۳۶۲ و سرنا، ۲۴۷ و پوالک، همان، ص ۸۸ -۸۹ همان، ص شل،: نگاه کنيد به .۱

۵۶.  

  ۶۳، ص ۱۳۶۲سرنا، : نگاه کنيد به .۲

  ۱۸۶-۲۱۴پوالک، همان، ص : نگاه کنيد به .۳

  ۶۸، ص ۱۳۶۲ سرنا، :نگاه کنيد به .۴

  ۱۳۶۶پوالک، همان و حسن بيگي، : نگاه کنيد به .۵
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۱۳۶

 ارتباط با   ين را داشت، و نيز نحوه برقرار       مجوز حضور در آ    يهايي که زن شهر      محل ياز بررس 

که مردان   خاص داشت    يقلمرو ي دوره ناصر  يزن ايران توان چنين گفت که       ي بيرون از خانه، م    يدنيا

 يدسترس که به مردان اختصاص يافته بود،        ييفضاها از   ي نبود، همچنانکه خود به بسيار     يرا بدان راه  

 به ي جنسيت و نيز ساير محافل، جداييي خانگيها يمان از آن است که در مهيها حاک گزارش. نداشت

  کـارال .يافـت  محدوديت روابط به زنان غريبه نيز تسري مـي  که  ي به نحو  ،١شد  ي رعايت م  يطور جد 

 :۱۳۶۲سـرنا،  (»  وجـود نـدارد  ي خـانوادگ ي به نام مهمانيدر ايران چيز«: گويد  در اين مورد مي   , سرنا

اگرچه مهد  . به طور معمول مردانه بود     ي رسم   بود که مراسم   ي تا بدان حد جد    يجدايي جنسيت ). ۱۱۷

 ي اين مراسـم نيـز جـد       ي حت يکرد ول   يبرپا م " سالم زنانه " تحت عنوان    ي مراسم خاص  ،عليا مادر شاه  

  .٢گرفت ي قرار م نشده و مورد استهزاءيتلق

 يهـا  تاو فرصـ  .  در خانه و با زنان ديگـر گذشـته اسـت           ي زن ايران  يشود که زندگ    مي مشاهده

ان حـضور مـردان     در خارج از خانه و يا حضور در فضاهايي کـه امکـ             تفريحات متنوع    ي برا يچندان

  .موجود بود، نداشت

را  يخاصـ  يهـا   مجوز حضور در عرصه،ي ايرانيکه زن شهردهد  مي نشان ييخ تاريها  يبررس

ن است که در شـرايط       از آ  ي حاک يمشاهدات مسافران خارج  .  زنانه بود  ي بافت يعمدتاً دارا ، که   داشت

قبـل از   ": نويسد  مي  شل ي ليد .كرد   مي ي پيرو ي، مواجهه زنان و مردان، از قوانين خاص       ي سنت ياجتماع

 ي اين کـار سـع     ي پوشاندم و برا   ياينکه از قايق زهوار در رفته پياده شويم من خود را با چادر ضخيم             

حريک احساسات مردم مسلمان نبودم     من به اين جهت که مايل به ت       ...  تقليد کنم  ينمودم از زنان محل   

مشخص است که حساسيت جامعه در استفاده از اين پوشـش           ). ۱۹: ۱۳۶۸شل،  ( "تن به اين کار دادم    

پوالک . دانستند  خود را موظف به رعايت آن ميي نيز تا حدودي بود که زنان خارجيتا بدان حد جد

"...  :نويسد  مي جهه زنان و مردان غريبه    حساسيت موجود در جامعه در مورد هر گونه موا        مورد  نيز در   

 کـه بـا او      ي از صورتش بيفتد، رسم چنين است که مـرد         يهر گاه در کوچه بر اثر تصادف حجاب زن        

 کوچـه و    ي زن پيرگـدا   يحتـ .  بگرداند تا آن زن دوباره حجاب خود را مرتب کند          يروبرو است، رو  

هـا ظـاهر بـشوند، خـود          حجاب در خيابان    که بدون  يي اروپا يها زن. شود  يبازار بدون نقاب ديده نم    

فقـط صـورت    . سوزانند   مردم بر آنها دل مي     يشوند و حت    ي م ي عموم يموجب تحريک حس کنجکاو   

                                                                                                                          
  ۲۴۴همان، صشل، : در اين مورد نگاه کنيد به .۱

  ۲۶۲-۲۶۳پوالک، همان، ص: در اين مورد نگاه کنيد به .۲
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پـوالک،  ( "شـوند، اجتنـاب دارنـد      ها ظاهر  زن چادرنشين باز است اما آنها نيز از اينکه در برابر غريبه           

۱۳۶۸ :۱۵۷.(  

ـ      يل اين دوره و موقعيت     در خال  ي با توجه به وضعيت جامعه ايران       داشـت،   ي که ظـاهراً زن ايران

ـ          ي مسافران و يا محققان خارج     يفرض برا  اين پيش   ي منـزو  ي افـراد  ي وجـود داشـت کـه زنـان ايران

زنهـا چـادر بـه سـر     " :گويد کما اينکه سفير ژاپن در زمان ناصرالدين شاه در سفرنامه خود مي          .هستند

 که زيـر چـادر بـه        يوشاند و فقط چشمها از پشت روبند تور       پ  مي کردند که از سر تا به پايشان را         يم

 يظاهراً ايـن انـزوا و دور      ). ۱۷۶ :۱۳۷۳ماساهارو،  (" به بيرون داشت   يا  صورت انداخته بودند، پنچره   

  .  برخوردار بودي به ويژه در ارتباط با مردان از شدت و حدت بيشتريگزين

  ترتيـب داده شـده بـود       يضور همسر و  مناسبت ح   که به  يا يهمچنين در مورد مهمان    شل   يليد

ـ      ي استقبال از ما تشريفات مفصل     ي در اينجا برا   ...": نويسد مي  متأسـفانه مـرا بـه      ي تدارک شده بـود ول

هزاران نفر در آنجـا حاضـر شـده         ... از طبقه نسوان بودم در اين مراسم شرکت ندادند        ... جهت آن که  

در ميان مستقبلين از شاهزاده و کشيش گرفته تا تاجر و مال و عطار و درويش و گدا حاضـر             ...  بودند

 يـک نفـر زن هـم ديـده          يحتـ  در اين ميانه که همه چيز و همه کـس حـضور داشـت،                يول...  بودند

هاي دو جـنس از هـم         عرصه آن است تا     يرسد که جامعه در پ      ينظر م  به). ۲۶: ۱۳۶۸شل،  ( "شد  نمي

  .ندجدا ما

  يکيفهاي  يافته. ۲ 

 زنـان و    ، و در جامعـه     ويژه بود  يها  از محدوديت  ي در بستر سنت   ي زن شهر  يديده شد که زندگ   

، ي در شرايط کنون  ي به مناطق شهر   ي سطح ي حت ينگاه اما    حضور داشتند،  ي متفاوت يمردان در فضاها  

 ي دولتـ  ير مراکـز رسـم    نکته مهم آن است که آنـان د       . دارداز خانه   حکايت از حضور زنان در خارج       

 ايجـاد   يتغييراتايشان   در شرايط    ،تحصيالت به سبک جديد و به تبع آن اشتغال         ظاهراً. شوند  مي ديده

الـذکر    فوق ياز پيشينه تاريخ  زيد،    مي  در آن  ي که زن شهر   يا يشرايط کنون که   يبدين معن . کرده است 

 يعـوامل امروزه  .  ديده شود  ياکن جديد بر اين اساس هم اکنون او بايد در فضاها و ام          بوده و   متفاوت  

 نيـز   و خروج زنـان از خانـه        يبرا را   يا به رسميت شناخته شده   هاي   موقعيتمثل تحصيل يا اشتغال،     

کـه پـيش از ايـن    را  يرسم و يعموم يو حضور در فضاها بيرون از خانه  يامکان ارتباط آنان با دنيا    

 اسـتفاده شـده     ي و کمـ   ي از دو روش کيف    ي کنون  شناسايي شرايط  ي برا .ه است نمودفراهم  مردانه بود،   

  . خواهيم پرداختيکيفهاي  است که در اين بخش به يافته
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 نداشته و شاغل ي که تحصيالت دانشگاهيانجام شده، حکايت از آن دارد که بانوان     هاي   مصاحبه

 بـا   ي همراهـ   کامالً محدود بوده و بيشتر وقت آنها در داخل خانه و در            ينيستند، معموالً در خانه پدر    

 خـروج از    ي بـرا  يهايي که آنان به عهده دارند، ضرورت چندان         وظايف و نقش  . گذرد  يبانوان ديگر م  

 يبـا اعـضا   بـه بيـرون از منـزل        ترين رفت و آمد آنـان         ياصلبا توجه به آن که      ،  آورد  ي فراهم نم  خانه

 در بـين    ، معمـوالً  دهـد  يبـار رخ مـ       چند يا  که گاه تا هفته    خودشان يا همسرشان است      يواده پدر خان

خـصاً  بـا توجـه بـه آن کـه ش         .  خانواده در تردد هـستند     ي خود و اعضا   ي و خصوص  ي خانگ يفضاها

 ي تفريحات فرزندانـشان، يـا همراهـ       يبرااكثر اوقات    ، ندارند  جز ديدن اقوام   ي خاص يفعاليت تفريح 

 حـضور  ير مقر اصـل به عبارت ديگ. شوند ي مختلف، از خانه خارج ميها  مراجعه به کالس  يآنان برا 

. شوند  يبه خارج از خانه کشيده م     ،  ي، از قبيل نقش مادر    ي خانگ يها  آنان خانه است و در تداوم نقش      

 يشان را با خوانـدن قـرآن و برخـ           از آنان وقت   يبرخ. آورند  يآنان عبادت روزانه را در خانه به جا م        

 از  ييکـ . گذراننـد   يبه راديـو مـ     يا ديدن تلويزيون و گوش کردن        ، مختلف يها ديگر با خواندن کتاب   

اگـر همـسرم    «: گويـد  ي صحيح قرآن را بياموزد در اين مورد مـ         يآنان که قصد داشت خواندن و معنا      

  به نظر.» اين کار ندارمي براي در حال حاضر دليليدانست، مجبور بودم که بيرون بروم ول ينم) قرآن(

 است و بندرت با خارج از خانـه         يگ خان ي عرصه خصوص   حضور اين بانوان،   يرسد که محل اصل    مي

   .رابطه دارند

 روابـط   يبند  با پيکره  ي شباهت زياد  ،شکل حضور اين بانوان در خانه و بيرون از خانه         مورد  در  

 از  ي شکل جديد  ،اما تلويزيون، راديو و تلفن    . شود  مي  ديديم، مشاهده  ي که در بخش تاريخ    يزن سنت 

تـداوم  امکـان  انـد کـه     زنان فراهم آوردهي از خانه را برا ارتباط با بيرون  ي برا يرابطه و فرصت خاص   

آنان در مقايسه با هاي   آنکه نقشيبکند،   مي آنان فراهمي براي عرصه عمومي را به سوي خانگيفضا

 ي که ايـن بـانوان بـرا       ي در صورت  ييعن.  دگرگون شده باشد    يافته و يا ماهيتاً    يتحول چندان ،  يزن سنت 

 بيرون از خانـه،     ي کماکان ارتباط آنان با فضا     ;شوند  مي درسه از خانه خارج   شان به م    فرزندان يهمراه

 بـه  يسـنت رو ضمن پـذيرش آن کـه زن         از اين  .گيرد  مي  آنان انجام  يخانگهاي   با توجه به تداوم نقش    

، يزيـرا زن شـهر   ــ   نيـست ي مالحظه کرديم، هم اکنون قابل دسـتياب    ي که در رويکرد تاريخ    يمفهوم

فـضاها و امـاکن     و نيز تلفن، از داخل خانه بـه         سرد و گرم     ي جمع فاده از وسايل ارتباط   حداقل با است  

ايـن  کـه  رسـد    مـي کماکان بـه نظـر  اما نکته مهم آن است که   ـ  داردي دسترسيتر تر و وسيع گسترده

  .نان استآتعلق به  مبه زنان اختصاص داشته و معموالًها  حوزه
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شـود کـه در هنگـام     ي مشاهده مـ ،ابتدايي و غير شاغل تحصيالت در حد ي زنان دارايدر بررس 

، صرف نظر از حضور در مدرسه، عمده وقت آنان در خانه و با زنـان خـانواده                  ي در خانه پدر   يزندگ

 در  غالبـاً  در بازار نيـز      .شوند  مي  در بازار و مطب پزشک ديده      ،به جز خانه   آنان معموالً . شد  صرف مي 

  .يابند  ميا مردان خانواده حضورمعيت زنان ديگر و يا گاه همراه ب

ها در معيت همسرانشان حـضور        يکنند که در مهمان     يبا توجه به آن که اغلب اين بانوان اظهار م         

 که پـيش از ايـن توسـط    ي خانگي فضاهايمطلقاً جنسيت  يتقسيم بند رسد که     يکنند، به نظر م     يپيدا م 

 و امکان حضور مردان و زنان خانواده يافته تغيير ي شل گزارش شده بود، تا حدوديکارال سرنا و ليد  

 مردانـه و    يرسد که اين تـداخل فـضاها        مي اما به نظر  . در داخل يک فضا ممکن و مرسوم شده است        

  . تداوم اين روابط شکل گرفته است تحقق وي و براي با اتکاء به روابط خانوادگزنانه عمدتاً

 در  ي نکتـه مهمـ    يفاصـله جنـسيت    ي، کماکـان برقـرار    ي خـانگ  ي فـضاها  يدر عين تداخل نـسب    

 از خانمهـا دربـاره علـت آن کـه پـس از ازدواج نتوانـست ادامـه          ييک.  حضور زنان است   يها عرصه

 همسرش تا بدان حد بود که اجـازه  يگير   سخت يبه زعم و  . »گير بود   سخت«: گويد  تحصيل دهد، مي  

هيچوقـت خريـد    «. بدهـد  بيـرون از خانـه را انجـام        ي از کارهـا   ي برخـ  ،داد که او عليرغم ميلش     ينم

چـون  . نگران بود از من   ...«: گويد  او همچنين مي  . »داد که بروم، موافق نبود     يچون اجازه نم  , كردم  نمي

داد کـه    يبـه مـرد اجـازه مـ        ينگران اين   ».كرد  رفت، در را قفل مي       تدريس و کار بيرون مي     ي برا يوقت

  .  بماندي باقي خصوصيفضابخواهد، همسرش در 

كـرد کـه مـن ملکـه زيبـايي ايـران              شوهرم فکر مي  « :گويد  مي ر مورد ترک شغل    د يخانم ديگر 

 يو.  بـود  يکـاف ,  اين که همسرش مانع از خروج او از خانه شـود           ي از نظر او همين دليل برا      ».هستم

شود و کمتـرين     ياو هم اکنون از خانه خارج نم       .»كرد  شوهرم يک آن مرا رها نمي     «: گويد  همچنين مي 

 خـروج از    ي بـرا  ي از زمان ترک شغل، دليل چنـدان       ظاهراً.  خارج از خانه دارد    يهاحضور را در فضا   

ها   که بچه  يگويد تا زمان   ي م يو. شود  مي ها و وظايف به داخل خانه محدود       تمام نقش . بيند يخانه نم 

 در بيـرون از خانـه       يکـار  رساندم اما اين روزها ديگـر       مي کوچکتر بودند، آنان را به مدرسه و کالس       

  . دهد  ميها رخ ديدار از اقوام نزديک نيز در خانه. رمندا

 و او خـود     ي دکتـر  ي مـدرک تحـصيل    ي که همـسرش دارا    يا  خانم تحصيلکرده  ،همين مورد  در

ترسـند کـه زن را       يها هنوز م   آن... «: گويد   ارشد و شاغل است، مي     ي کارشناس ي مدرک تحصيل  يدارا

 از  ييعنـ . گرگ هستند   بيرون او را بگيرند؛ گويي     يهادر جامعه رها کنند و ترس از اين دارند که مرد          



  

    

  

  
 ۱۳۸۶بهار ، ۳۰نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

۱۴۰

كنم کـه همـسرم هنـوز ايـن نگـاه را        من حس مي  . جنس خودش بيشتر وحشت دارد، تا از جنس زن        

حس رسد که     ينظر م  به. »... که   يها من به عنوان زن      از شغل  يآميز که اگر در خيل     اين نگاه ترس  , دارد

. دهـد   مـي  قـرار   او را تحـت تـاثير      يشغلهاي    عرصه يد، حت  که در همسر اين خانم وجود دار       ينگران

 زنانه است، مـشغول     دهد در فضاهايي مثل آموزش و پرورش که عمدتاً          مي بدين ترتيب که او ترجيح    

  . به کار باشد

 مورد توجه زنـان و      ي به طور جد   ي جدايي جنسيت  ي از آن است که به طور کل       يها حاک  مصاحبه

امکان حضور در خارج از خانه را        استثناء بوده و     يا  زنان شاغل تا اندازه    مردان است اما در اين مورد،     

 ه مردانه داشت  ي ماهيت ي است که به طور سنت     ي عموم ينکته مهم آن است که محل کار از فضاها        . دارند

از ايـن رو بايـد توجـه داشـت کـه            .  به طور معمول زنان و مردان در آن حضور دارند           هم اکنون  يلو

ان و مـردان در  نشوند و يا ز  ميسران دانشجو به طور همزمان در دانشگاه حاضرپان و    که دختر  يزمان

 خـاص و قابـل توجـه    ي اتفاقي زن ايرانيگشوند، اين رخداد در زند  ميمحل کار در يک فضا حاضر 

، زنـان   ي تـاريخ  يدر مـرور   نداشت، زيـرا     ي سابقه چندان  ي زن ايران  ي در زندگ  ياست که از منظر سنت    

شـدند و    يا هيات زنانه در فضاهايي که به طور معمول مردان در آن حاضر بودند، حاضر نمـ                 ب معموالً

رو مجـوز    و از اين  آمدند    مي ت مردان در  أگونه موارد با بر تن کردن لباس مردانه به هي          در اين    معموالً

 کـه تحـصيالت     ينکتـه شـايان توجـه آن اسـت کـه زنـان            .  حضور در اين فضا را نداشـتند       ياجتماع

 يدسترسـ امکـان    بعد از اتمام تحصيالت و ترک دانشگاه          شاغل نيستند، معموالً   ي داشته ول  ينشگاهدا

شوند، شامل    مي  که در آن حاضر    يرا از دست داده و اماکن     بود  مردانه   يرا که به طور سنت     ييبه فضاها 

مثل مراجعه   (ده خانواده را انجام دا    ي ادار ي کارها آنان بعضاً .  است ي ورزش يها مراکز خريد و باشگاه   

کننـد،    مـي   که اين زنان از آن يـاد       يفعاليت خاص . رسانند  مي ها را به مدرسه يا کالس       و بچه  )به بانک 

بـر ايـن    . شود  مي آنان انجام هاي    در خانه  يبه شکل ادوار  عمدتاً  دوستانه است که    هاي    دوره يبرگزار

ر اين تيپ از زنان خانه بوده        حضو ي محل اصل  رسد پس از خروج از محيط دانشگاه        مي اساس به نظر  

 در تـداوم    ي کـه بـه نـوع      ي زن مجـوز حـضور در آن را دارد يـا امـاکن             ي که به طور سنت    يدر اماکن و  

  .شوند  مي آنان قرار دارد، حاضريگخانهاي  نقش

   ي کمهمطالع. ۳

ـ ي زن شـهر ياگر فرض مدرن بودن دو عنصر تحصيالت و اشتغال را در زندگ     بپـذيريم،  ي ايران

 به تحـصيالت و  يتوان آنان را با توجه به ميزان دسترس ي با روش پيمايش م ي تکميل يها  يررس ب يبرا
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۱۴۱

 ، غيـر ي تحـصيالت دانـشگاه  يشـاغلين دارا :  نمـود کـه عبارتنـد از       يبند   دسته  اشتغال، به چهار تيپ   

غيـر شـاغلين فاقـد     و ي، شـاغلين فاقـد تحـصيالت دانـشگاه    ي تحـصيالت دانـشگاه  يشاغلين دارا 

  . اين چهار تيپ متمرکز است حضورهاي  اين بخش از پژوهش بر مقايسه محل. يانشگاهتحصيالت د

 ي حـضور زن شـهر  ي به اين نتيجه رسيديم کـه محـل اصـل   ي و کيفياز حاصل مطالعات تاريخ  

 ايـن فـرض رهنمـون شـد کـه           ي اين پژوهش ما را به سـو       يحاصل بخش کيف  .  در خانه است   يايران

امعـه بـر    کيـد ج  أرسد کـه ت     مي به نظر .  خروج از خانه دارند    ي برا ير شاغل فرصت بيشت   ن زنا احتماالً

اشـتغال  الظاهر  علياما .  حضور بانوان خانه باشدي منجر بدان شده است که محل اصليجدايي جنسيت 

  . توانند بر خروج از خانه موثر باشند  مييو تحصيالت دانشگاه

  
   يزنان در فضاهاي غيرخانگ

ـ   يستقرار زن در منزل، نکته مهم آن است که بدانيم زن ايرانبا در نظر گرفتن ا   از ي بـه چـه ميزان

 که در شـرايط     يا ي نقش يها ارتباط با مجموعه   يشود؟ احتماالً ميزان خروج از خانه ، ب         مي خانه خارج 

  . وجود دارد، نيستي زن ايرانيموجود برا

 از يها حاک داده.  خانه، توجه دارد از بانوانو دفعات خروج " ١تيپ"به رابطه بين متغير  ۱جدول

 در ايـن مـورد      .هاي مختلف زنان اسـت      دار در دفعات خروج از خانه در بين تيپ         يوجود تفاوت معن  

زنان شاغل و تحصيلکرده در ايـن  % ۷۰ بار در هفته اختصاص دارد که تقريباً      ۶-۹ به   يبيشترين فراوان 

از % ۷۱بـيش از  . اند  و شغل آن را انتخاب کرده زنان فاقد تحصيالت  % ۴۰ حدود   يگيرد ول   رده قرارمي 

نزديـک بـه زنـان شـاغل و          گيرنـد، کـه بـسيار        مي يزنان شاغل فاقد تحصيالت نيز، در اين طبقه جا        

زنان تحصيلکرده فاقد شغل نيز در همين طبقه        % ۴۰ است که حدود     يتحصيلکرده است و اين در حال     

  .اند گرفته قرار

  

                                                                                                                          
غل،  مساوي است با گروه داراي تحصيالت دانشگاهي و شا         ۱ تيپ   ـ۱: در بررسي اين جدول به نکات ذيل توجه شود        . ۱

 مـساوي اسـت بـا گـروه فاقـد      ۳ تيـپ  ــ ۳ مساوي است با گروه داراي تحصيالت دانشگاهي و غيـر شـاغل،            ۲ تيپ   ـ۲

 شاخص ضمناً.  مساوي است با با گروه فاقد تحصيالت دانشگاهي و غير شاغل           ۴ تيپ   ـ۴تحصيالت دانشگاهي و شاغل،     

هـاي   شاغل به عنوان افراد داراي بيشترين مشخصه       ودادن تيپ داراي تحصيالت دانشگاهي       اختالف درصدي با مبنا قرار    

  . مدرن محاسبه شده است
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۱۴۲

  طول هفته  دفعات خروج آنان از خانه درمختلف زنان وهاي   تيپ.۱ـ۱
   درصديهاي اختالف

  تيپ
  ها ساير مقايسه  هاي اصلي مقايسه

  
  دفعات خروج از خانه

  ٣و٤  ٢و٤  ٢و٣  ١و٤  ١و٣  ١و٢  ٤  ٣  ٢  ١
  ١١,١  -٣,٢  -١٤,٣  ٢٣  ١١,٩  ٢٦  ٣٢,٨  ٢١,٧  ٣٦  ٩,٨   بار در هفته٥تا 
  -٢٧,٥  ٤,٨  ٣٢,٣  ـ٢٤,٦  ٢,٩  ـ٢٩,٤  ٤٤,٢  ٧١,٧  ٣٩,٤  ٦٨,٨  ٦ـ٩

  ۶,۵  -۴,۹  -۱۱,۴  ـ۳,۳  ـ۹,۸  ۱,۶  ۱۱,۵  ۵  ۱۶,۴  ۱۴,۸   بار و بيشتر١٠

  ٩,٩  ٣,٣  -٦,٦  ٤,٩  ـ٥  ١,٦  ١١,٥  ١,٦  ٨,٢  ٦,٦  هر وقت الزم باشد

  .  ٠  ٠  ٠  ٠  *-٠,٢  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمع
  ٢٧,٥  ٨,١  ٣٢,٣  ٢٧,٩  ١٤,٨  ٢٩,٣  -  -  -  -  ١يشاخص ناهمسان

   .اندک تا صفر به گرد کردن مربوط استتفاوت . جمع بايد برابر با صفر شود *

  

  مختلف از منظر دفعات خروج از خانه در طول هفتههاي   مقايسه تيپيدار يآزمون معن .۲ـ۱

  يدار يمعن  يدرجه آزاد   اسکوئريکا  مختلفهاي  تيپ  ها مقايسه

  ۰,۰۱  ۹  ۲۵,۲  بين چهار تيپ  يکلمقايسه 

  ۰,۰۱  ۳  ۱۳,۹۲  ۱و۲

  ياصلهاي  مقايسه  ۰,۲  ۳  ۷,۴۴  ۱و۳

  ۰,۰۱  ۳  ۱۱,۴۶  ۱و۴
  ۰,۰۱  ۳  ۱۳,۵  ۲و۳
  ها ساير مقايسه  ۰,۹۵  ۳  ۰,۳۲  ۲و۴
  ۰,۰۱  ۳  ۱۱,۶۴  ۳و۴

  

 ياز سو . رسد که اعداد در بيان تأثير شغل در خروج بانوان از خانه بسيار گويا هستند                ينظر م  به

» پـنج بـار در هفتـه   تـا  « از زنان شاغل و تحصيلکرده در طبقه       يشود که درصد اندک     يديگر مالحظه م  

 ۳۵,۷ و   ي درصداز زنان فاقد شغل و تحصيالت دانشگاه       ۳۲,۸ است که    ياند و اين در حال     قرار گرفته 

رسـد    مـي  به نظر . اند  گرفته ياما غير شاغل در اين رده جا       ي تحصيالت دانشگاه  يدرصد از زنان دارا   

تـرين امـاکن     ي از اصل  ييگر يک به عبارت د  .  از مهمترين داليل خروج بانوان از خانه، شغل باشد         ييک

م کـه  يبدين ترتيب شايد به خطا نرفته باشيم اگر بگوي       . است حضور زنان در خارج از خانه، محل کار       

 يبررسـ .  متغير اشتغال در شرايط بانوان در خـارج از خانـه هـستيم             يدر اين بخش شاهد نقش آفرين     

                                                                                                                          
  .۱۳۸۲سرايي، : در اين مورد نگاه کنيد به .۱
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۱۴۳

هـم و نيـز     ن شاغل با   در رفتار زنا   يکمترين ناهمسان  از آن است که      ي نيز حاک  يناهمسانهاي   شاخص

  .شود  ميمشاهده با هم زنان غير شاغل

امـا  . هـا دارد    تفـاوت بـين آن     يدار ي اسکوئر در کل چهار تيپ نيز حکايت از معنـ          ي کا يبررس

 نيـز حکايـت از      ي تحـصيالت دانـشگاه    ي شاغل و دارا   يمختلف، با تيپ مبنا   هاي   مقايسه رفتار تيپ  

شـود    مـي ها نيز مشاهده   در بخش ساير مقايسه   . تار شاغلين با يکديگر دارد    دار در رف   يعدم تفاوت معن  

ـ                .  اسـت يمعنـ  يکه تفاوت در رفتار بين زنان تحصيلکرده غير شاغل و فاقد تحصيالت و شغل نيـز، ب

 حضور بانوان را در خارج از خانه        ي است که فضا   ي عنصر اصل  ،رسد که شغل    مي بدين ترتيب به نظر   

کـه درگيـر شـدن در      رو   از اين . ات خروج از خانه نيز در خالل هفته موثر است          بر دفع  يساخته و حت  

  .  را به همراه آورده استي جديدي زنان مجوز حضور در فضاي برايکار دستمزد

تـر پرسـشگر و      يکـرد و آن ارتبـاط سـطح         مـي  ها را محدود    پرسش ي، نکته مهم  يدر بخش کم  

بـدين ترتيـب در هنگـام       . نمـود   مي يخاصهاي   ر عرصه  ماندن د  يپاسخگو بود که او را ناگزير از باق       

مستقيم اجتناب  هاي   از پرسش احتمال مواجهه با مردان غريبه،      با  در مورد حضور در فضاهايي      پرسش  

ظر امنـ  ديگـر از     يسـو از  . شـود اقـدام   هـا    و تالش شد تا به طور غيرمستقيم به شناسايي اين عرصـه           

از خـالل   . گذرد  مي ي خانگ ي در فضاها  ،وقت زنان  از   ي مشخص شد که بخش بزرگ     ي و کيف  يتاريخ

 دختـران جـوان، از      يآمد که حضور در خارج از خانه، به ويـژه بـرا             مي  نيز به نظر   يکيفهاي   مصاحبه

 در خانه کسان ديگر، بـدون        شب امکان ماندن ׳ ،ها پرسشاين  کند، از جمله      مي ي پيرو يقواعد ويژه ا  

  .بود،  پدر و مادٰريحضور و همراه

 به نمايش گذاشـته شـده اسـت،         ۲مربوط به آن در جدول      هاي   که داده اسخ به اين پرسش،     در پ 

از % ۵۹,۷. دانـستند    از اقـوام، ممکـن مـي       ي از پاسخگويان، امکان حضور را در نزد برخ        يبخش بزرگ 

  عـين  در.  بگذراننـد  ي پدر و مادر، شب را در منزل افراد ديگر         يتوانستند بدون همراه    يپاسخگويان م 

 پـدر و    ياند که امکان حضور شب در خارج از منزل بدون همراه            اظهار کرده  ،%۴۰قريباً معادل   حال ت 

   . ندارندمادر را

از پاسـخگويان   % ۱۶ از آن بـود کـه        ي داليل اين رفتار پرداختيم و نتايج حاک       يدر ادامه به بررس   

 معتقد بودند که بنا بـه       آنها. دانستند   خانواده مربوط مي   ي سنت ي کل يعلت وجود اين شرايط را به فضا      

هـا در    توانند و نبايد به هر کجـا برونـد و شـب             ياي دارند که نم     دختران شرايط ويژه  ׳ها   باور خانواده 

 ي را مرعـ   پدرشاٰن׳در اين مورد، بخش اعظم پاسخگويان، نظرات        . خارج از خانه حضور داشته باشندٰ     

. تابيـده اسـت     ي را در خارج از خانـه برنمـ        دانسته و بر اين باور بودند که پدر، حضور فرزندان دختر          
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۱۴۴

جـايي بـدون پـدر و مادرشـان           اند کـه در     گاه نخواسته  هيچ׳از پاسخگويان نيز اظهار داشتند که       % ۵,۳

  .ٰدان ه نداشتيبمانند، زيرا خارج از خانه احساس امنيت و راحت

  

  ها  شبدارد  آيا امکان  اينكه پاسخگويان در مورديپراکندگ. ۲ جدول
  پدر و مادر در خانه ديگران بمانند؟ همراهيبدون 

  درصد  تعداد بدون همراهحضور 
  ۸/۰  ۲  پاسخ بي
  ۷/۵۹  ۱۴۵  بله
 ۳۹,۵  ۹۶  خير
 ۱۰۰  ۲۴۳  جمع

  

ـ  حضور در خارج از خانه را داشتند،       مجوز   ، از پاسخگويان  يبخش بزرگ  ديگر،   ياز سو اما    يول

. گيـرد   ي را در بـر مـ      ي نموده و گـستره خاصـ      يرو پي يا  از قوانين ويژه  رسد که اين امر نيز        مي به نظر 

 کـامالً   ي حضور در حـوزه خـانوادگ      ي پاسخگويان، نشانگر آن است که عرصه اصل       ي پاسخها يبررس

پـس از پـدربزرگ و   . ، مثـل پـدربزرگ و مـادربزرگ و خـواهر و بـرادر اسـت             يـک   و درجه  نزديک

به عبارت ديگر   . شوند  يايي مطرح م   مثل عمو و عمه و خاله و د        يمادربزرگ و خواهر و برادر، موارد     

 نيـز زنـان   يسـنت شـرايط  صورت اقوام بسيار نزديک را که در   اين  محارم بوده و در غير     يعرصه اصل 

در خــصوص روابــط . گيــرد يبرمــ کردنــد، در ي حرکــت مــيص خــصويهــا معمـوالً در ايــن عرصــه 

ز پاسـخگويان را شـامل      ا% ۵/۱۱است کـه      ، ذکر شده    ي دوستان بسيار نزديک خانوادگ    ،يغيرخانوادگ

  . نيستيرسد که ميزان قابل توجه يم% ۵/۴دوستان خود فرد، به حد . شود يم

جدول شـماره    يرو بررس  از اين . ها پنهان است    پشت اين داده   يرسد که مفاهيم خاص     مي به نظر 

 بـين   د، زيـرا امکـان مقايـسه      ساز  مي  متغير رهنمون   اين يدار ي در مورد معن   يتر ما را به درک عميق     ۳

  . آورد  ميمختلف را فراهمهاي  تيپ
  

   والدينيمختلف بر حسب امکان حضور شب بدون همراههاي  حضور زنان در تيپ .۱ـ۳جدول 
  هاي درصدي اختالف

  تيپ
  ها ساير مقايسه  هاي اصلي مقايسه

فرصت بيرون 
 بدون ماندن

  ۳و۴  ۲و۴  ۲و۳  ۱و۴  ۱و۳  ۱و۲  ۴  ۳  ۲  ۱  همراه
  ۰  -۲۵  -۲۵  -۲۴,۶  -۲۴,۶  ۰,۸  ۴۷,۵  ۴۷,۵  ۷۲,۹  ۷۲,۱  يبل

  ۰  ۲۵  ۲۵  ۲۴,۶  ۲۴,۶  -۰,۹  ۵۲,۵  ۵۲,۵  ۲۷  ۲۷,۹  خير
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  *۰,۱  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع

  ۰  ۲۵  ۲۵  ۲۴,۶  ۲۴,۶  ۰,۸۵  -  -  -  -  يشاخص ناهمسان
   . از گرد کردن استيتفاوت ناش* 
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۱۴۵

  مختلف بر حسب مجوز حضورهاي   مقايسه تيپيدار يآزمون معن. ۲ـ۳
  يدار يمعن  يدرجه آزاد   اسکوئريکا  مختلفهاي  تيپ  ها مقايسه
  ۰,۰۰۱  ۳  ۱۸,۴۵  بين چهار تيپ  يکلمقايسه 

  ۰,۵  ۱  ۰,۱۶  ۱و۲
  ۰,۰۱  ۱  ۱۳۴,۶۳  ۱و۳

  
هاي  مقايسه
  ۰,۰۱  ۱  ۲۴,۶۳  ۱و۴  ياصل

  ۰,۰۱  ۱  ۱۳,۶  ۲و۳
  ۰,۰۱  ۱  ۱۳,۶  ۲و۴

  
  ها ساير مقايسه

  ۰,۹۹  ۱  ۰  ۳و۴

  

 در رفتـار مـورد   يدار ي تفـاوت معنـ  يکلـ  ها به طـور  هاين داد در بين   ئر اسکو ينتيجه آزمون کا  

بين  اما اگر به آزمون اين رفتار در      . گذارد  مي در اين تحقيق را به نمايش      نظر  در چهار تيپ مد    يبررس

  مـا بـاز    ي را بـرا   يديگـر هـاي    هـا داسـتان     بپـردازيم، داده   يمختلف با يکديگر به طور جزئ     هاي   تيپ

هـاي   در بين تيپ   تفاوت رفتار    ي به روشن  ، از منظر جديد   ۳دول  جهاي    داده به عبارت ديگر  . گويند مي

 يهـا حـاک     داده .گذارد  مي به نمايش  را   يافراد فاقد تحصيالت دانشگاه    و   ي تحصيالت دانشگاه  يدارا

 توجـه بـه   ي اين نکته به طور همـاهنگ .استزمينه   در اين    ي عنصر تحصيالت دانشگاه   يثيرگذارأاز ت 

 با  ي به طور جزئ   ،ها  اسکوئر محاسبه شده در روابط بين تيپ       يبا توجه به کا   نيز    و يشاخص ناهمسان 

  . گيرد يکيد قرار مأقوت بسيار مورد ت

  

  يگير  و نتيجهيبند جمع
هاي   حوزه يبند  تقسيم ينوع تا   ه است  در صدد بود   ي ترکيب يشناخت اين پژوهش با رويکرد روش    

بـا اتکـاء بـه چـارچوب        . گيرد، شناسايي نمايد    مي  آن شکل   را که با اتکاء به     يو روابط زنانه و مردانه    

مذکور به تعامل با جامعه هاي  هاي خاص خود داشته باشند که از طريق عرصه زنان عرصه، بايد ينظر

هـاي    کـه در تـداوم نقـش       يا ي عمـوم  يدر فـضاها  رسد که بايد آنان را        مي همچنين به نظر  . بپردازند

   . آنان است، مشاهده نمائيميخانگ

 که بـه ايـن   ي خاصي را به دور از بعد مکانمسألهتوان اين  يرسد که نم    مي  ديگر به نظر   ياز سو 

، ي و کمـ   يکيفـ  ،ي تـاريخ  ياه  نتايج مطالعات انجام شده در بخش     . گيرد، نگريست   مي ترتيب به خود  

 اعمـال  ييها  حضور زنان در اجتماعات مختلف، محدوديتي براينشانگر آن است که در شرايط سنت 

 ي در فـضاها ي بـه عبـارت ديگـر حتـ     .کنـد   مي  فضاها را به زنانه و مردانه تقسيم       يشود که به نوع    مي

بـدين ترتيـب زنـان و مـردان در ايـن فـضاها              . زنانه و مردانه قابل مشاهده است     هاي   مشترک، حوزه 
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در . ت زنانـه و در بـين خودشـان اسـ          کمترين ارتباط را با يکديگر دارند و ماهيت روابط زنان عمدتاً          

به عبـارت ديگـر     . زنانه در حرکت بودند   خانگي   يضاها در فاصله بين ف     نيز آنان معموالً   يشرايط سنت 

  . شدند که زنان ديگر حضور داشتند  مي حاضريآنان در اماکن

نشانگر آن است که زنان اخبار و اطالعات را در بين خود و ها  ها و زندگينامه  بر سفرنامه يمرور

، منتقـل   ي عمـوم  يهـا  و يا اماکن زنانـه مثـل حمـام        ) ها خانه (ي خصوص يضاهااز طريق حضور در ف    

 نبـود و  ي ويژه و خاص خود داشتند که مردان را بـدان راهـ  يا  آنان عرصه،به عبارت ديگر . کردند يم

آن است که زنـان اغلـب       حاكي از   ها    اين داده  . نداشتند ي مردانه دسترس  يدر عين حال آنان به فضاها     

. شدند  مي خود ديده هاي    و در خانه   يعمومهاي   ، حمام يها و اماکن زيارت    بازار، تکيه در مطب طبيب،    

 ي است که منجر به ايجـاد فـضاها        يکيد ويژه جامعه بر جدايي جنسيت     أ از ت  يها همچنين حاک   اين داده 

  .  مردانه شده استيزنانه و فضاها

 کـه امکـان     ين از خانه و اماکن     نشان داد که امروزه، در ميزان خروج بانوا        يمطالعه در بخش کيف   

 تغيير شـکل داده و از       ي اين فضاها به طور کل     ظاهراً. ايجاد شده است   يتغييراتمراجعه بدان را دارند،     

 به طـور برابـر      ي کليه زنان شهر   ياما آيا اين وضعيت برا    . اند  ديگر نو شده   يسو گسترده و از سو     يک

 يتـر و جديـدتر     گـسترده هـاي    بـه عرصـه    يشهرهمه زنان    که   د ش يتوان مدع   مي يوجود دارد؟ يعن  

  ؟اند  يافتهيدسترس

 و شغل هـر يـک   يدو متغير تحصيالت دانشگاه وضعيت موجود حکايت از آن دارد که    يبررس

بـه عبـارت    . ندستهـ جديدتر خارج از خانه تاثيرگـذار       هاي    زنان به عرصه   ي بر ميزان دسترس   يبه نوع 

، مهمترين  ثير بگذارد، اما به يقين    أتو گستره آن     يدسترسهاي   ديگر تحصيالت توانسته بر تنوع عرصه     

فاقـد شـغل و     فـضاهايي کـه زنـان       توان گفت که      مي  بدين ترتيب  .دليل خروج از خانه، اشتغال است     

تـر    شـبيه  يشوند، بـه زن سـنت       مي  در آن مشاهده   زنان تحصيلکرده فاقد شغل    يتا حدود تحصيالت و   

   .است

 کـه   ي به شکل  ي برخوردار است که زن سنت     يکته از اهميت کليد    توجه به اين ن    ،اما در عين حال   

 کـه در    ي مشاهده شد، هم اکنون در دسترس نيست، زيـرا جـدايي کامـل جنـسيت               يرويکرد تاريخ  در

گرفت، هم اکنون مطرح   مي در بري را به طور کلي خانگي فضاهاي مشاهده شده و حتيپيشينه تاريخ 

 ندارنـد،   ي در خارج از خانه دسترس     يکار دستمزد و  ر مهم اشتغال     که به ويژه به متغي     ياما زنان . نيست

ايـن  .  دارنـد ي خـود بـدان دسترسـ   يشوند که در تداوم وظايف خانگ  مي  در فضاهايي مشاهده   عمدتاً

 خـانواده مـرتبط     ي به بازار و مراکز خريد، فضاهايي که بـه امـور ادار            فضاها در خارج از خانه عمدتاً     
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 سـابق را    يعمومهاي    مشابه حمام  ي که نقش  ي ورزش يها فرزندان و باشگاه  است، مثل بانک يا مدرسه      

 زن  ي پيـشين، در زنـدگ     يزنانه نيـز مطـابق الگـو      هاي   يها و مهمان   دوره. شوند  مي کنند، ديده   مي ايفاء

 هـا برگـزار    هـا اغلـب در خانـه       ياين مهمـان  . کنند  مي  ايفاء ي به ويژه زنان فاقد شغل، نقش مهم       يايران

  . شود مي

 زنانـه و بـا يکـديگر در ارتبـاط     يرود که زنان بيـشتر در فـضاها    ميانتظارکماکان دين ترتيب  ب

اين هاي    از مهمترين متغيرهايي است که بر ديواره       يبه يقين اشتغال زنان در خارج از خانه، يک        . باشند

 يشـهر کـه زن     توان گفـت   يبه عبارت ديگر، م    .ها و فضاها ترک وارد کرده است        حوزه يتقسيم سنت 

 را به   ي کمترين دسترس  زنانه در حرکت است و عمالً     هاي   فاصله بين حوزه   در   ي در شرايط سنت   يايران

 .اند  ايجاد نموده  يتغييراتآن   اما عناصر مدرن تحصيالت و اشتغال در         ؛ دارد ي و رسم  ي عموم يفضاها

 مـشاهده تفـاوت   شـاغل    شاغل و غير  تعدد دفعات خروج از خانه در رفتار زنان         روست که در     از اين 

رو  از ايـن  .  دفعات خروج زنان از خانه است      يده عامل شکل مراجعه به محل کار مهمترين       و   شود مي

به .  در محل کار و اشتغال ببينيم       را در خارج از خانه، معموالً      ي ايران يرسد که ما زنان شهر      مي به نظر 

 ي و خـانگ   ير حوزه خـصوص    او کمتر از خانه خارج شده و د        ، در صورت عدم اشتغال    ،عبارت ديگر 

دوسـتان و   هـاي     نشان داده است، در بازارها، خانه      يتاريخهاي   ، يا مطابق آن چه که داده      ماند  مي يباق

  .زنانه، ديده خواهد شدهاي   و برنامهها اقوام و مراسم
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