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مطالعة تجربة اجتماعي ازخودبيگانگي در زنان و ارائة 

 راهبردهاي براي رهايي از آن

  ٣، سيد محمد سيد ميرزايي٢عليرضا محسني تبريزي ،*١زهرا خاوري

  چكيده
ازخودبيگانگي محصول دنياي مدرن است كه بر اثر تغيير در شيوة تقسيم كـار، فراينـد توليـد و سـلب مالكيـت در      

پارگي روابط فرد با خود و جهـان پيرامـون و از بـين رفـتن اصـالت       جهان شروع به گسترش كرد كه نتيجة آن چند
هـاي ناشـي از سـلب     هاي نابرابري و تبعيض جنسـيتي، محروميـت   و در اين بين زنان متأثر از سياست انساني است

بنـابراين، هـدف از ايـن    . تأثير اين مسـئله قـرار گرفتنـد    شدت تحت مالكيت و نگاه ابزاري و شيءوارگي در رسانه به
برايي رهـايي از آن بـا اسـتفاده از روش    تحقيق كشف و تفسير تجربة زنان در باب ازخودبيگانگي و ارائة راهبردهاي 

نفر از زنـان شـهر    ٢٠گيري هدفمند استفاده شده است كه  ها از شيوة نمونه براي گردآوري داده. نظرية مبنايي است
آمـده نيـز طـي سـه مرحلـه كدگـذاري        دست هاي به داده واند  مشهد انتخاب شده و مورد مصاحبه عميق قرار گرفته

تبعيت از سلطه، شخصيت نمايشي و ساير مقوالت علـي  : هايي از قبيل مقوله: دهد ج نشان مينتاي. است  تحليل شده
ايجاد و تشديد ازخودبيگانگي در زنان شده و وجود اين شـرايط تـوأم بـا تضـعيف     اند موجب  كه در متن تفسير شده

. آنـان كـاهش داده اسـت   كـردن، شـناخت از خـود و اسـتعدادها را در      قدرت اراده و اختيار در آنان فرصـت تجربـه  
تـرين آن ارتقـاي    اند كـه مهـم   شده زنان راهبردهاي متعددي را ارائه كرده بنابراين، براي رهايي از اين جهان محصور

سطح آگاهي و شناخت از خود و جهان پيرامونشان است تا بتوانند به نوسازي اصالت خود مـداومت ورزنـد و جهـان    
  .اهي خلق كننداجتماعي خود را توأم با آزادي و آگ
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  مقدمه و بيان مسئله
بـوده اسـت و متفكـران متعـددي بـا        هاي مهم و گسترده يكي از بحث ١از قرن بيستم، بيگانگي

 اي پديدهكه در ديدگاه ماركس بيگانگي  طوري اند؛ به رويكردهاي مختلف نظري به آن توجه كرده
خاص در يك قالب اقتصادي است؛ يعني كار دستمزدي و تبديل محصوالت كار به اشـيائي كـه   

داري و دورة توليـد   او بيگـانگي را ويژگـي سـرمايه   . گيرند در برابر توليدكنندگان خويش قرار مي
ين ، مـارت ١٩٢٧در . كردن جامعه از مالكيت خصوصي غلبه كـرد  توان بر آن با رها داند كه مي مي

هايدگر از منظر فلسفه به تفسير مفهوم بيگـانگي پرداخـت و پـس از جنـگ جهـاني دوم، ايـن       
شـناختي   كاوي شد و انديشمنداني مانند فرويـد بيگـانگي را بـا علـم روان     مفهوم وارد حوزة روان

شـناس، بيگـانگي را نتيجـة     عنـوان يـك روان   كه فروم، به طوري ؛ به. ]٨٥،ص٣٣[مرتبط كردند 
ترين نوع بيگانگي است، محصول غيبت  را، كه مهم ٢داند و ازخودبيگانگي داري مي ايهجامعة سرم

بيگانـه بـه خـودش از ديـد      خـود  دانـد كـه در آن فـرد از    دادن كامل آن مي دست آگاهي يا از خود
از نظر سـارتر نيـز، ايـن مفهـوم بـاور      . ]١١٠، ص٢٦[كند  شخصي ديگر و خارج از خود نگاه مي

او واقعيت انسان را كسب آزادِي فراگير . ي، فهم از خود و ارتباط با خود استمنفي به خودشناس
كنـد، امـا در ايـن حالـت فـرد       داند كه در آن فرد خودش هر زمان كه بخواهـد انتخـاب مـي    مي

هـاي   كـردن ويژگـي   واقع، بيگانگي شروع به تضـعيف  در. ]٢٥٧، ص٣٦[كند  ش را نفي ميا آزادي
مانـد و   دهد دور مـي  و انسان از آنچه به آن قدرت رشد مي ]٦، ص٢٧[كند  همتاي انساني مي بي

در  .]٨٧٢، ص٣٠[هاي استعدادي است دادن مالكيت و ويژگي دست اصل اين مفهوم به معناي از
كـه در دورة   اي گونـه  رود؛ بـه  هاي امكان عمل و تجربه براي فـرد از بـين مـي    اين وضعيت، زمينه

رود و او هميشه در حال توليـد   اني و رابطة انساني از دست ميمدرنيته تجربة انساني، هويت انس
تواند از خود و نه از ديگران و نه  شود كه نه مي كشي تبديل مي و مبادله است و به انسان زحمت

چيز گرفتار است و تـوان   او به موجودي كاركردي تبديل شده كه در همه. از جهان مراقبت كند
 .]٢٢، ص٢٦[دازايـن بـودن را نيـز از دسـت داده اسـت      هـا و   پرسـش، فهـم رخـداد موقعيـت    

از ايـن  . هاي اجتماعي منجـر شـود   شدن فرد از درگيري تواند به جدا ازخودبيگانگي همچنين مي
اش بيگانه  جنبه، فرد ممكن است با شريك زندگي، خانواده، خاستگاه يا جامعه و محيط فرهنگي

كنـد   اي كـه در آن زنـدگي مـي    ماعي يا سياسـي تواند با نهادهاي اجت طور فرد نمي شود و همين
بنابراين، شـناخت  . ]٢٣، ص٢٦[ها را از آنِ خود بداند  پنداري داشته باشد يا آن احساس همسان

ــئلة       ــرا مس ــت، زي ــروري اس ــع ض ــي از آن در جوام ــدهاي ناش ــانگي و پيام ــئلة ازخودبيگ مس
دهـد و او را از   هـدف قـرار مـي    تنها هويـت انسـاني را   منزلة آسيب و بحران، نه ازخودبيگانگي، به
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كند و موجب پريشاني، عـدم   كند، بلكه سالمت رواني انسان را نيز تهديد مي مسير كمال دور مي
هنجـاري، انـزواي    معياري يـا بـي   قدرتي، بي پاشيدن اعتقادات، بي هم اطمينان به آينده، پوچي، از

ها  انديشمندان فمنيسم نيز طي دههرو،  اين از .]١٦؛ ٩[شود  اجتماعي و بحران هويت در فرد مي
ستم بر زنان در خانـه، خشـونت جنسـي، كـار بـدون مـزد و سـاير        : هاي متعددي مانند شاخص
طور فرهنگ جامعه را كه با تقويت رابطة فرودستانة زنان باعث ازخودبيگانگي  ها و همين خشونت

تواند  ه همة اين موارد مياند ك شود بررسي كرده ها مي نتيجه سركوب رواني آن جنسي زنان و در
در ايـن تحقـق، محققـان زنـان را      .]٢٢٤، ص٢٣[ ازخودبيگانگي در زنان را ايجاد يا تشديد كند

عنوان جامعة مورد بررسي خود انتخاب كرده است، زيرا زنان در تجربة خود با دوگانگي خود و  به
ن بـه واسـطة تحصـيل و    هايشـا  رغم اثبـات شايسـتگي   اند كه استمرار آن، حتي به ديگري مواجه

هـاي   و از طرفـي طـي زمـان    ]١٠٨، ص١٩[كند  اشتغال تخصصي، زنان را از خود بودن دور مي
هاي بيولوژيكي، نـابرابري در دسترسـي بـه امتيـازات و      تفاوت: متمادي زنان بر اثر عواملي مانند

ايگـاه و  شـده در جامعـه، ج   هـاي اجتمـاعي توليـد    منابع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و برساخت
كه زنـان   طوري تري نسبت به مردان تعريف شده است؛ به شان در موقعيت پايين حقوق اجتماعي

بدين معنا كه توان و روحيه، بخشي از جامعه براي كار و . ندا هاي زيادي از جامعه غايب در بخش
كـه بـراي    بنابراين، در وضعيتي ]١٧٦، ص١٩[اند  گذاري ديده نشده و آنان از قلم افتاده سرمايه

برند و  غالب زنان امكان تجربه و عمل مهيا نيست و در فرودستي اجتماعي و اقتصادي به سر مي
انـد،   از طرفي خشونت، تبعيض و تبعيت از سيستم پدرساالري را در طـي سـاليان تجربـه كـرده    

بـه   بدين جهت، در اين تحقيق سعي داريم. كنند يقيناً آنان اين مفهوم را بيشتر فهم و درك مي
زيسـتة   هاي رهايي ازخودبيگانگي را از منظـر تجربـه   اين مقولة مهم بپردازيم و شرايط علّي و راه

  .زنان با استفاده از روش نظرية مبنايي بررسي كنيم
  .است» ازخودبيگانگي و چگونگي رهايي از آن«كشف و تفسير تجربة زنان در باب : هدف

. ٢شود؟  تجربة ازخودبيگانگي در زنان منجر ميچه شرايطي علّي به . ١: هاي پژوهش پرسش
اجراي اين راهبردهـا  . ٣كنند؟  زنان چه راهبردهاي براي رهايي ازخودبيگانگي توصيه و بيان مي

  چه پيامدهاي براي زنان و جامعه دارد؟

  پيشينة تجربي
تحليل اما پژوهشي كه به صورت كيفي به . هاي متعددي انجام شده است در حوزة زنان، پژوهش

لـيكن  . و تفسير مفهوم ازخودبيگانگي در آنان يا ساير افراد جامعه بپردازد صورت نگرفتـه اسـت  
گيـري   هاي در ابعاد سياست، كار و آموزش و با بهره خصوص سنجش مفهوم بيگانگي، پژوهش در

، محمـودي  )١٣٩٥(، خـزان  )١٣٩٦(رجائيـان  : توان به از روش كمي انجام پذيرفته است كه مي
) ١٣٨٩(و نـادري  ) ١٣٨١(تبريـزي   ، محسـني )١٣٩١(، كالنتري )١٣٩١(فر  ، توفيقيان)٢٠١٧(
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طور موارد محدودي به بررسي بعد ازخودبيگانگي و آن هم به روش كمـي بـا    اشاره كرد و همين
و چند مورد ديگر كه در ادامه نتـايج  ) ١٣٩٣(حقيقتيان : اند؛ مانند دامنة نظري محدود پرداخته

روي هـم رفتـه ايـن مطالعـات كمـك شـاياني بـه محقـق بـراي          . ررسي خواهيم كـرد ها را ب آن
طور مطالعات خارجي كه اين مفهوم را بيشـتر در ابعـادي    اند و همين بندي پژوهش كرده صورت

  .نظري و تفسيري مورد واكاوي خود قرار داده بودند
ي در جامعـة  بررسـي ازخودبيگـانگ  «در تحقيقـي بـا عنـوان    ) ١٣٩٦(زهرا حاج هاشـمي  . ١

تحليلي از چند داستان كوتاه از دو  ـ به صورت توصيفي» )بيطار ـ داستان كوتاه پيرزاد(پدرساالر 
تــالش كــرده اســت كــه مفهــوم ) هــا پيــرزاد و بيطــار خــانم(نويســندة معاصــر ايرانــي و عــرب 

ت ازخودبيگانگي را با سه مؤلفة ترس، فداكاري افراطي، سازش زن يا تالش در جهت جلب رضاي
دهـد دليـل ازخودبيگـانگي زن در ناآگـاهي و      نتيجة اين تحقيق نشان مـي . ديگران بررسي كند

بنابراين، آنان آگاهي و خواست و ارادة زنان را گام . اش است ناآشنايي زن از خود و هويت انساني
) ١٣٩٣(نـوري   بيژن خواجه .٢. ]٦[داند  نخست براي رهايي ازخودبيگانگي و احساس پوچي مي

 از »شدن فرهنگي و ازخودبيگانگي زنـان  هاي جهاني مطالعة ارتباط شاخص«تحقيقي باعنوان در 
روش تحقيـق  . هاي گيدنز، سيمن، ماركس، ماركوزه، فوكو و بورديو اسـتفاده كـرده اسـت    نظريه

نفـر از زنــان شــهرهاي تهـران، شــيراز و اســتهبان و    ٢٢٨هــزار و  ٢پيمـايش بــا حجـم نمونــة   
در اين تحقيق، متغيرهاي نوگرايي و آگـاهي  . اي است مرحله اي چند سهميهگيري تصادفي  نمونه

گـو در  و رابطة معناداري با ازخودبيگانگي داشته و متغيرهاي احترام به قانون و حقوق زنان، گفت
اي با  در مقاله) ١٣٩٦(عباس منوچهري . ٣. ]٩[ اند خانواده عوامل كاهنده بر ازخودبيگانگي بوده

كند كـه در انديشـة    بيان مي» يان ازخودبيگانگي و شهروندي در انديشة ماكوزهنسبت م«عنوان 
يافته است كه در زنجيـرة نظـام تكنولوژيـك و سـاختار      ساحتي انساني تقليل ماركوزه انسان تك

از نظر . شود هاي بالقوه تهي و به يك ساحت فروكاسته مي داري وجودش از نيروها و توان سرمايه
هـاي   بهتر با شـيوه  اي حل را در تحقق جامعه وي راه. مسئلة دوران مدرن است او، ازخودبيگانگي

بنـابراين،  . هـا وابسـته اسـت    داند و تحقق آن نيـز بـه رهـايي سـوژه     اي براي زندگي بشر مي تازه
عنوان مصاديقي از انقالب ساختاري و ادراكي اين ظرفيت را دارد كه به جاي انزوا و  شهروندي به

هم بودن و تعامل با ديگران و ارتباط ناگسسـتني را بـين شـهروندان     خويشتن، باگزيني از  دوري
كردن و به خاطر آوردن  فراموش«اي با عنوان  در مقاله) ٢٠١١( ١چيري يول. ٤ .]٢٢[ايجاد كند 

هاي علوم اجتماعي بسط يافتـه   كند كه چرا تئوري بيگانگي در تئوري بيان مي» تئوري بيگانگي
هـاي بـه    تأسيس شد كه در ايـن حـين گـروه    ١٩٨٠تا  ١٩٦٠در اروپا در دهة دولت رفاه . است

بنابراين، تجربـة شـرايط   . دست از وضعيت مادي مطلوبي برخوردار شدند حاشيه رانده شده و زير
هـاي اوليـة    اما پس از سـال . رنگ شد تدريج كم نزلة يك تجربة ذهني بهم عيني ازخودبيگانگي به
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رفـتن  بـين  تعريـف كـار و از   ن روابط فـردي، افـزايش فردگرايـي، بـاز    شد تكه ، شاهد تكه٢١قرن 
انداز يا رويكرد اجتماع، فـرد و احسـاس را در    تواند چشم ساختارها بوديم و اكنون اين تئوري مي

عصر مدرنيته توضيح دهد و سطوح بيگانگي را در ساختارهاي اصلي و عميق تا تـأثيرات منفـي   
در ) ٢٠١٥( ١فيشـمن و النگمـن  . ٥. ]٣٨[ي فردي بررسي كنـد  ها در احساسات انساني و تجربه

كند كه پويـايي ناشـي از    بيان مي» شدن آن يك انتقاد در رد ناپديد: بيگانگي«تحقيقي با عنوان 
بينـي بـه دليـل     هـاي غيرقابـل پـيش    شـدن تقسـيم كـار و موقعيـت     تغييرات در شرايط صنعتي

وران حاضر به علت مهـاجرت گسـترده، ركـود    نظمي د طور بي شدن آگاهي است و همين تكه تكه
هاي عدالت اجتمـاعي، گسـترش    تنوع مذهب، تروريسم، جنبش: اقتصادي و موارد ديگر از قبيل

باعث شـده محققـان متوجـه عامـل     ) متال رپ و هپي(هاي موسيقي  فرهنگ عاميانه اعم از گروه
واع بسـيج اجتمـاعي مـردم    كند كه بيگانگي نقشي مهم در ان محقق استدالل مي. بيگانگي شوند

وسـيله   اند تـا بـدين   هاي اجتماعي و اقتصادي شده بيشتر دنبال جنبش كند و افراد بيگانه ايفا مي
عنـوان   بيگـانگي بـه  «اي بـا عنـوان    در مقاله) ٢٠١٢( ٢آدونحيو. ٦. ]٢٨[بيگانگي را از بين ببرند 

كـار و  (در دو سـطح خـارجي   بيگـانگي را  » مفهومي قديمي در ارتباط با مديريت منابع انسـاني 
نتايج تحقيق نشـان  . بررسي كرده است) هاي ذهني فرد حالت(و سطح داخلي ) سيستم سازماني

تـوان بـر    معنايي و عزت نفس مي ناتواني، انزوا، بي: دهد كه با كنترل فاكتورهاي مؤثر از قبيل مي
طـور   فع تبعيض و همينوري سازماني و فردي افزود و با توجه به رشد عزت نفس، ر رشد و بهره

دادن خود واقعي، راهي براي رسيدن به  هاي كافي براي نشان افزايش مهارت فني و ايجاد فرصت
بررسـي تـأثير   «در تحقيقـي بـا عنـوان    ) ٢٠١٤( ٣تومـاس سـزانتو  . ٧ .]٣٤[موفقيت ايجاد كرد 

تفاده كـرده  از نظريات ماركس و سيمن اس» بيگانگي از كار و سياست بر رفتار عمومي كارمندان
شده ماماها  نفر اجرا شده و جامعة مطالعه ٧٩٠اساس پيمايش و با حجم نمونة  و روش تحقيق بر

هـاي كنترلـي از سـوي     هستند كه دليل انتخاب اين گروه فشار زيـاد كـاري و اعمـال سياسـت    
دهد كه ماماهاي بخـش دولتـي بيگـانگي از     نتيجة تحقيق نشان مي. سازمان تحت پوشش است

هاي پيشنهادي مسئوالن كمتر همراهي كرده  طور با سياست اند و همين كار را بيشتر درك كرده
  .]٣٦[هاي آنان دارند  ت كمتري در اجراي برنامهو مشارك

ناآشـنايي بـا خـود،    : تـوان عـواملي ماننـد    بنابراين، طبق آنچه در اين بخش بررسي شد، مي
وارگـي،   شدن، ناآگاهي بـه حقـوق و تكـاليف، اخـتالل در روابـط، تسـلط فرهنـگ، شـيء         جهاني
جنسيت را بـر ميـزان بيگـانگي از     هاي نژادي و گرايي، تقليد، اقليت هاي اقتصادي، مصرف بحران

معنايي، پوچي، انزوا، رهاشدگي و  بي: خود در فرد مؤثر دانست كه اين مسئله پيامدهايي از قبيل
گيـري   طـور بحـران مشـاركت، كـاهش اعتمـاد، شـكل       قـدرتي را در سـطح فـردي و همـين     بي
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نهايـت،   در. بر دارد رهنجاري اجتماعي را در سطح جامعه د هاي اجتماعي، ابزارشدگي، بي ناآرامي
محققان راه حل مسئله را در تقويت حقوق شهروندي و اجتماعي، گسترش عدالت، رفع تبعيض 

  .اند گو و بهبود شرايط آموزشي دانستهو و ارتقاي سطح آگاهي، پايبندي به حقوق انساني، گفت

  پيشينة نظري
سـتي وجـود ندارنـد،    هرچند چارچوب نظري در رويكردهاي تفسـيري هماننـد رويكـرد پوزيتوي   

اسـاس ادبيـات    واقع، محقـق بـر   در. رويكردهاي تفسيري آزاد از نظريه و مفاهيم حساس نيستند
شـود و راهنمـاي    كند و با مفاهيم حساس آشنا مـي  موجود نحوة ورود به واقعيت را مشخص مي

را نيـز  همچنين چرايي و چگونگي مواجهه با واقعيت . آورد دست مي نظري را از جهان تجربي به
اختصـار بـه بررسـي برخـي نظريـات مهـم        شود به نتيجه، در اينجا سعي مي در. كند مشخص مي

ازخود بپردازيم تا ابعاد و دامنة اين مفهوم به لحاظ نظـري   خصوص مفهوم بيگانگي و بيگانگي در
  :تا حدودي براي محقق مشخص شود

بيگـانگي از  . ٢نگي از طبيعـت،  بيگـا . ١: مفهوم بيگانگي از نظر ماركس چهار جنبة عمـده دارد 
او معتقد است رابطـة  . بيگانگي انسان از انسان. ٤بيگانگي از وجود نوعي خويش و . ٣فعاليت خود، 

اسـاس آن رضـايتي    كارگر با فعاليت خودش در حكم فعاليتي بيگانه است كه به خودي خـود و بـر  
از  . ]١٠، ص٢٠[كـس ديگـر اسـت    كند، بلكه اين رضايت ناشي از فروش آن به  براي او ايجاد نمي

و ) چيـز بـه كـاال    يعني دگرديسي همـه (» پذيري فروش«نظر او، مشخصة بيگانگي گسترش جهاني 
. ]٤١، ص٢٠[كه بتوانند در بـازار چـون كـاال ظـاهر شـوند       طوري ها به چيزهاست؛ به تبديل انسان

عنـوان هـدف،    ها را نـه بـه   فعاليتكنند كه آن  خودبيگانه را درك مي هاي از بنابراين، كساني فعاليت
معنايي محض را در وي  شدن انسان به نوبة خود بي دهند و اين ابزاري منزلة وسيله انجام مي بلكه به

دسـت آوردن   از نظر او، ماهيت انسان از بين رفته است و تنها راه به .]٣٥، ص٢٦[بخشد شدت مي
به ذات انسان واقعي اين امر ممكن خواهد  رهايي، غلبه بر ازخودبيگانگي است كه در نتيجة برگشت

مفهـوم  » وارگـي كاالهـا   بـت «گـرفتن از تحليـل مـاركس دربـارة      نيز با وام لوكاچ .]٦، ص٣٥[بود 
وارگي را از دو جهت  او فرايند شيء. ]٥٤٨، ص٣٧[وارگي را به جاي ازخودبيگانگي به كار برد  شيء

دنبـال  ) شـدن  كـااليي (و عينـي  ) شـدن  و منفعـل  ها از كار خود شدن انسان به معناي بيگانه(ذهني 
پرسـتي كـاال پيوسـته حـالتي از      واره به اعتقـاد وي، ازخودبيگـانگي و بـت   . ]٢٢٦، ص١٢[كند  مي

. كنـد  مرتن نيز بيگانگي را نوعي انحراف تعريف مي  ]٣٧، ص١٤[آورد  را پديد مي» آگاهي كاذب«
كشف اين واقعيت بود كه چگونـه بعضـي   كوشش اوليه و هدف عمدة مرتن جهت توضيح بيگانگي، 

هـا را بـه رفتـاري     كننـد تـا آن   ساختارهاي اجتماعي بر برخي اشخاص در جامعه اعمال فشـار مـي  
 سازي قدرت بي معناي به بورديو نيز، ازخودبيگانگي پير زعم به. ]١٨٦، ص٣٢[غيرهمنوا وادار كنند 

 گويـد  مـي  و كنـد  مي قلمداد ساز يگانه عامل را فرهنگ بورديو. است گران كنش خودآگاهي حذف و
 كنـد  مي ايفا هم به مرتبط حوزة دو در را نقش اين ها، دانشگاه نظير آن، به وابسته نهادهاي و دولت
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ازخودبيگانگي يعني خود : جنبة ازخودبيگانگي را مشخص كرد فيلسوفي مانند هايدگر نيز دو .]١١[
اينكه از نظر او، . يت، خود را با ديگران دمساز كردنرا به صورت شيء در آوردن و نيز در جريان فعال

ها بايد زنـدگي كننـد و    آن. كنند ها صرفًا زندگي مي ها وجود دارند معنايش اين نيست كه آن انسان
هاي حياتي خـود، يعنـي    ما در فعاليت. شان با آن ارتباط برقرار كنند با فهم و ارزش دادن به زندگي

بـودن   اينكه مـن هسـتنده  . كنيم دهيم، با خويشتن رابطه برقرار مي مي خواهيم و انجام در آنچه مي
ام را داشـته باشـم و    من بايد زنـدگي . عنوان يك شيء وجود ندارم خودم را دارم، يعني من صرفاً به

ام تصميم بگيـرم   ضمن بدين معناست كه من خودم بايد براي زندگي اين در. خودم آن را اداره كنم
ش را در سـاختار  ا گيـري  شـده قـدرت تصـميم    آرنت نيز معتقد است فرد بيگانههانا  .]٤٣، ص٢٦[

جهان براي آرنـت  . داند دهد كه آن را آرنت از دست دادن جهان مي گستردة اجتماعي از دست مي
دهد و فضايي كه انسان خـود را از   هاي انساني در آن روي مي اي است كه ظهور و بروز فعاليت خانه

 .]٨٧٤، ص٣٠[كند و همچنين فضايي براي عمل و سخن گفتن است مايز ميطبيعت و ديگران مت
از نظر او، در جهـان كنـوني نـوع    . شود شناختي متمركز مي هاي روان در اين بين، كريستوا بر جلوه

ايـن بيمـاران از طريـق افسـون     » هاي روح ناخوشي«كند كه  هاي رواني بروز مي جديدي از بيماري
مشـترك دارد و آن هـم    هـا يـك مخـرج    ليكن عالئم آن. شود مايان ميشان ن هيستريك و وسواسي

انـد مـورد    بنابراين، كريستوا دو نوع بيگانگي را كه در حـال وقـوع  . است» كردن ناتواني از بازنمايي«
انـد   دهد كه با كالم خود بيگانه شده دهد كه يك نوع آن در ميان افراد افسرده رخ مي توجه قرار مي

او معتقـد اسـت در نظـم نـوين     . دهـد  گي در سطح رابطة فرد با تـن خـود رخ مـي   و نوع دوم بيگان
شدن اسـت؛ چـون دارد بـا او،     عنوان شخص داراي حقوق در حال ناپديد اقتصادي موجود انساني به

  .]١٧٥ـ١٧٤، ص٢١[شود  هاي قابل معامله است، برخورد مي عنوان كسي كه داراي برخي اندام به

  روش تحقيق
چارچوب مفهومي . انجام شده است ٢مبنايي  و به روش نظرية ١با رويكردي كيفيپژوهش حاضر 

به ايـن  . هاي كنشگران وابسته است تا به مطالعات پيشين ها و برساخت اين روش بيشتر به داده
كند فرايندهاي مسـلط را در   در اين زمينه، محقق تالش مي. محور است معنا كه اين نظريه داده

ها و واحـدهاي   ها كشف كند و تحقيق خود را به توضيح محض داده نگاه سوژهبستر اجتماعي از 
و  ٣گيـري هدفمنـد   اساس نمونه گيري پژوهش حاضر بر نمونه . ]٣[كند  شده محدود نمي بررسي

 .]٢٨٠، ص٢[مبناي مفاهيم و موضـوعات اسـت    ها بر اي از گردآوري داده نظري است كه شيوه
به اين صورت كه محقـق يـك نمونـة اوليـه را     . هيتي تكراري داردگيري ما فرايند اين نوع نمونه

هـا و   هـاي بيشـتر را بـراي پـااليش مقولـه      كنـد و سـپس نمونـه    ها را تحليل مي دارد، داده مي بر
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يابـد تـا زمـاني كـه      اين فرايند ادامـه مـي  . كند هاي در حال ظهور خود مجدداً انتخاب مي نظريه
نفر از زنـان بـين    ٢٠در اين تحقيق،  .]٤١، ص١٧[رسد  ميها  داده ١»اشباع«محقق به مرحلة 

در انتخـاب  . سال از سطح شهر مشهد انتخاب شـدند و مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد      ٥٠تا  ٢٠
هاي  ها و بيان ويژگي توصيف داده. ها سعي شد زنان برحسب پايگاه اجتماعي انتخاب شوند نمونه

  .است نشان داده شده ١اي در جدول  متغيرهاي زمينه
  

  مشخصات پاسخگويان. ١جدول
  وضعيت شغلي  ميزان تحصيالت  وضعيت تأهل  سن  خانوادگي نام و نام  طبقة اجتماعي  رديف

١  

  منطقة برخوردار
ـ  محلة سجاد(

  )هاشميه

  فيزيوتراپ  ليسانس  متأهل  ٤٠  ف. ط
  دار خانه  ديپلم  متأهل  ٣٨  ح. س  ٢
  مدير شركت  دكتري  مجرد  ٢٧  ط. م  ٣

  آرايشگر  ليسانس  متأهل  ٢٩  ر. ن  ٤

  مهندس  كارشناسي ارشد  مجرد  ٣٤  ه. ز  ٥

  طراح لباس  فوق ديپلم  مجرد  ٣٣  ا. ص  ٦

٧  

منطقه 
  برخوردار نيمه

 ـ محله حجاب(
  )عبدالمطلب

  رئيس اداره  كارشناسي ارشد متأهل  ٤٦  ح. ر
  معلم  ليسانس متأهل  ٤٤  ق. م  ٨

  بيكار  ليسانس  مجرد  ٢٦  ق. ن  ٩

  معلم  ليسانس همسرفوت شده  ٣٤  ص. س  ١٠

  مجرد  ٤٠  م. ا  ١١
دانشجوي 

  دكتري
  تدريس

  بيكار  ديپلم  مجرد  ٢٤  ح. ه  ١٢

  كارمند  كارشناسي ارشد  متأهل  ٣٦  ي. س  ١٣

  متأهل  ٤٧  ب. ك  ١٤
دانشجوي 

  كارشناسي ارشد
  دار خانه

١٥  

منطقة 
  برخوردار كم

محلة باهنرـ (
  )گلشهر

  دار خانه  سيكل متأهل  ٤٨  ت. ز
  خدمتكار  چهارم نهضت متأهل  ٣٩  ز. م  ١٦
  دار خانه  ليسانس متأهل  ٢٨  س. م  ١٧

  بازنشسته  پنجم دبستان  مجرد  ٤٣  ا. ز  ١٨

  كارگر  ديپلم  مطلقه  ٣٧  ر. ف  ١٩

  دار خانه  ديپلم  متأهل  ٢٦  ا. م  ٢٠
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آوري اطالعات مصاحبة عميق است كه تا مرحلة اشباع نظـري   در اين پژوهش، تكنيك جمع
 ١هـا  ها به متن تبديل شدند و در مرحلة پردازش داده سپس مصاحبه. ها ادامه يافت مصاحبهاين 

ها  استفاده شد كه در آن مفاهيم مشخص و ابعاد آن ٢اساس كدگذاري باز خط بر به از تحليل خط
بـراي سـاختن مقولـة     ٤نهايت كدگـذاري انتخـابي   و در ٣شدند و سپس كدگذاري محوري كشف 

هـا   يافته ٥براي قابليت اعتماد. در انتها نيز، مدل پارادايمي ارائه شده است. فتاصلي صورت پذير
. ١نيـز از   ٦كنندگان و براي قابليت اعتبار تأييد مشاركت. ٢بررسي همكاران، . ١هاي  نيز از روش

نهايت، محقق همة تـوان خـود را    در. استفاده شده است ٨بندي نظري زاويه. ٢و  ٧تكنيك مميزي
بررسي دقيق و با جزئيات تمام انجـام داده اسـت و سـعي كـرده همـة مفـاهيم و مقـوالت        براي 

  .ها را تحليل و تفسير كند ها استخراج و آن تحقيق را دقيقاً از متن مصاحبه

  هاي تحقيق يافته
. ها به سؤاالت تحقيق پاسـخ دهـد   محقق در اين بخش سعي كرده در فرايند تحليل و تفسير داد

دقت، مقوالتي از شرايط علّي را كه بر ايجاد و تشـديد ازخودبيگـانگي در زنـان مـؤثر      در ابتدا، به
كند و سپس راهبردهايي را كه زنان براي رهايي از ايـن مسـئله    است كشف، تحليل و تفسير مي

دهد و در انتها پيامدهاي را كه اتخـاذ ايـن    اند مورد بحث، تحليل و تفسير قرار مي پيشنهاد داده
تواند به همراه داشته باشـد واكـاوي و تفسـير و مـدل پـارادايمي       براي زن و جامعه ميراهبردها 

  .كند دست آمده را ارائه مي به
  شود؟ به تجربة ازخودبيگانگي در زنان منجر مي ٩چه شرايطي علّي. ١سؤال 

ي خاص اشـاره  ا ها به پديده شرايط علّي در نظرية مبنايي به چرايي و چگونگي واكنش سوژه
اي از علـل و عوامـل ايجـابي و     در تحقيق حاضر، شرايط علّي بـه مجموعـه  . ]١٤٧ ص، ١٥[دارد 

ها اشاره دارد كه در ايـن تحقيـق از مـتن     ايجادي پديدة ازخودبيگانگي در جامعه از منظر سوژه
نهايـت هشـت مقولـة     انـد كـه در   هاي كيفي مفاهيم و مقوالت كدگذاري و اسـتخراج شـده   داده

  .پردازيم دست آمده است كه در ادامه به تحليل و تفسير آنان مي به ٢محوري به شرح جدول 

                                                           
1. data processing 
2. open coding 
3. axial coding 
4. selective coding 
5. reliability 
6. reliability 
7. auditing 
8. theoretical triangulation 
9. casual condition  
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  مقوالت شرايط علي. ٢جدول

  

ـ   ه تبعيت از سلط ةمقول زيـر سـيطرة نظـام     كنشـگران از زنـدگي   ةبرسـاخته از فهـم و تجرب
توانند ايفـا كننـد؛    توانند يا نمي شود زنان چه نقشي را مي پدرساالري است كه در آن تعيين مي

كـردن از همسـر    و تبعيت موجود پذيرفتن شرايطرات به ك ها به اين مصاحبهكه زنان در  طوري به
  :كند ز بيان مي.خانم م. اند كردهيا پدر اشاره 

 شوهرش به ديبا ،بره حرميا  رهيبگ روضه مثالً .رهيبگ اجازه ديبا ده يم انجام كه يكار هر زن
  .بايد اجازه بگيره مادرش پدرو ةخوني براي رفتن به حت .بگه

  :گويد نيز مي ق.م خانم
 مـورد  در .سـت ين طور نياما  ةجامع در يول ،باشه تر نييپا زن دينبا و برابرند مرد و زن ،من نظر از
  .شه يم يچ نكنم تيتبع اگر نميبب كه بدم انجام يكار كه مدهيون شيپ وقت چيه هم خودم

  :ا اشاره كرد.خانم ز
قـدر   ايـن  پـدر مـن  . هاي مطلق مسائل زندگي من بـودن  گيرنده همواره پدر و مادرم تصميم

  .گير بود كه من جرئت اظهار نظر كردن رو نداشتم سخت

  :نيز گفت ح.ه خانم
كسي بايد اختيار خودش رو داشته باشه، ولي تو جامعة ما برعكسه و من با اينكه به ايـن   هر

  .سن رسيدم، پدرم بايد كارهام رو تأييد كنه

  :گويد ب نيز چنين مي.خانم ك
كه زن بـه خـاطر غلبـة احساسـات      اسالم هست قبول دارم؛ چون تبعيت رو به همان اندازه كه در

 .گرايي پدر و همسرش اطمينان كنه ممكنه بيشتر دچار اشتباه بشه و بهتره كمي به عقل

درگيـر تقـديرگرايي و تبعيـت از ديگـري هسـتند و       زنـان كه شده  محدوددر اين جهان بنابراين، 
گر خالق زندگي خـود نخواهنـد    اند، ديگر هدايت دادهآزادي و اختيار خود را تحت سلطة ديگري قرار 

سـپرند و تـوان بهبـود     هاي ديگران خود را به فراموشـي مـي   ها و خواسته مشغولي بود و در سيطرة دل
جوينـد و از تغييـر و    كردن دربارة خود را ندارند و آن را نمي بخشي به زندگي و تفكر وضعيت و كيفيت

فـس و   بـه  فشـارهاي بيـرون از ارادة خـود، كمبـود اعتمـاد     : ماننـد  زدن نظم موجـود بـه داليلـي    هم بر
شـدت پرهيـز    ـ اجتماعي براي مواجهه با دنياي پيرامون خـود بـه   هاي ناكافي در امور اقتصادي توانايي

نتـوانيم اربـاب هسـتي    مـا  جا  هرگويد  اشاره كرد كه مي هايدگر توان به اين نظر در اينجا مي. كنند مي
  .]٢٦[ ماي هشد گانهيب خود از ما ،هستيم باشيم كه چنان خويش آن

استخراج شد كه برگرفته از  زنان ةستيز تجربه ازي تيجنسي نابرابر ةمقولدر ادامه، 

  اي مقوله هسته  مقولة محوري
در روابط اجتماعي، فشار اجتماعي،  تبعيت از سلطه، نابرابري جنسيتي، ضعف

شدن در تفسير عمومي، شخصيت  گرفتن خود، غرق محدوديت اجتماعي، ناديده
  نمايشي

  بندهاي عدم تحقق خود قيدو
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ي مبنا بر كه ستاي رفتارها و هاي اجتماعي، اقتصادي ها، دسترسي ناعادالنه به فرصت محروميت
دهندة اين  اين مقوله نشان. دهند يم جلوه مردان از تر ارزش كمتر يا  ضعيف را زنان تيجنسآن 

و مناسبات  قدرت ساختار در بلكه ،اند نشده فردوست خودي خود به جامعه در زناناست كه 
 ةليوس به و سياسي ياقتصاد شتريب منابع گرفتن ارياخت در با و جامعهاجتماعي در خانواده و 

و ي نابرابرتشديد  به امر نيا ند كها مانده ها دور  از حضور مؤثر در بسياري از عرصه مردان
  :گويد ه مي.در اين باره خانم ز. شود مي منجراحساس ازخودبيگانگي در آنان 

ها خيلي بيشتر از حد معمول بايد تالش كنن تا بتونن خودشون رو ثابت  تو جامعة ما زن
  .رسن تر به موقعيت دلخواهشون مي دغدغه عوض مردها خيلي سريع و بي ولي در. كنن

  :اشاره كرد نيز ق.ن خانم
ي تو طور نيهمو  دميد انمياطراف و اقوام توي ليخ من ور نيا. مردساالرن ما ةجامعي مردها

  .شه يم ختم ها اون با خاص ةرابط داشتن و ها خانم ظاهر و سكس به فقط ها اون نگاه وي مجازي فضا
  :ص گفت.خانم س

انگار همه دوست داشتن از وضعيت . دادن ميبعد فوت همسرم، پدر شاگردانم بهم پيشنهاد 
  .م عقد موقت كردم من سوء استفاده كنن و من براي رهايي از اين فشارها با همسر فعلي

  :ح نيز بيان كرد .خانم ه
اينجا هم از . دوست داشتم يه جاي ديگه كار كنم، اما والدينم گفتن محيطش خوب نيست

  .دن و نه فرصتي براي مطالعه دارم حقوق ميقدر  صبح تا شب درگير كارم، ولي نه اون

 گرفتارخويش  تيحال درتا زماني كه به زنان نگاه جنسيتي و ابزاري شود، آنان  بنابراين،
  .»خودي برا« نهشود  تبديل مي »خود در«ي موجودو زن به  ديرس نخواهندي تعال به و مانند مي

 سنت يها هيالشدن از  در خارج يسع يكنون ةجامع در زنانبسياري از  كهي طيشرا در حال
علمي  يها شبكهبا ورود به  وهاي علمي و تجربي خويش را دارند  گاهي، مهارتآ سطحي ارتقا و

تفكرات  كه مينيب يم اي خود تعريف كنند،رتر ب كنند جايگاهي مناسب و اقتصادي تالش مي
حتي مرتب  و رددا زنان راندن عقب به در يسع همچناندر جامعه  يسنتمردساالري و نگاه 

حس  جاديابا  و دبر مي الؤس ريزرا  ها ي آنريگ ميتصم قدرت و دانش ،يآگاه زانيم ،تيجنس
ي و اجتماع روابط در بودن غالب ازيامت كنند عمومي و خصوصي سعي مي يفضا در يناامن

  :ديگو يم ف.ط خانممانند  .دارند نگه خود آن ازهمچنان  را اقتصادي
 و شنوم يم سركوفت بعدش چون؛ نباشم ريگ ميتصم دم يم حيترج خانواده مسائل در من

  .باشه كردن دايپ مقصر دنبال شه يم باعث كه هيجور مقابلم رفتار

  :كند بيان مي ق.م خانم
 دم يم حيترج هم من. زنن يم حرف ي خانماههمكار سر پشت همكار انيآقا محيط ما در

من و  شده باعث نيا و كنم قبول يادار پست نكهيا تا باشم داشته سيتدر كالس تو شتريب كه
  .مينينب يبيآس طيمح نيا در تا ميدار نگه تر عقب رو ونخودمي همكار ها خانم
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 را يگـر يد و فـرد  نيبـ  ياجتمـاع  روابـط  شـدن  گسسـته  توان يم وضوح به ،ها يبررساين  در
 منجـر  كـنش  نـد ايفر در نز رفـتن  انـزوا  بـه  و مقابـل  طـرف  ةسلط به امر نيا كه كرد مشاهده

نيـز  هـاي اجتمـاعي    يشدن فرد از درگيـر  جدا ةمثاب تواند به ازخودبيگانگي مي ،نجايا در. شود مي
  :گويد ا مي .كه خانم ص طوري ؛ بهدشوتعريف 

ترسن براي رسيدن به قدرت و ثروت خودشون رو درگير  ها مقصرن كه مي به نظرم خود زن
دار باشـن يـا كارهـاي     ها دوست دارن خانه خيلي از خانماالن . چالش با اجتماع اطرافشون كنن

  .تر انجام بدن سبك
پذيري مداوم او در برابر فشارها و  چه بيشتر و آسيب عقب رانده شدن زن يعني فرودستي هر

در ايـن  . شـود  هاي كالمي يا فيزيكي كه از سوي ديگرانِ مسلط بر او به وي تحميل مي خشونت
منزلة يك ابـزار كنتـرل اجتمـاعي باعـث كنتـرل و ايجـاد اطاعـت و         تواند به حالت، خشونت مي

بري در زنان شود و هرچه ميزان اعمال خشونت بيشتر باشد، ترس و اضطراب زن افزايش  فرمان
ش نخواهـد  ا شود كه هرگز قادر به تغيير شرايط زندگي تر تبديل مي و او به موجودي تابع ابد ي مي
  :ديگو يم خود ةستيز تجربه از ت.ز خانمدر اين باره، . بود

 مـن . زد يمـ  كتـك  بـود  ياقتصاد فشار و مينداشت پول قتيو .شد يم يعصبان عيسر شوهرم
  .يكن يزندگ باهاش ديبا ينوبم و يريبمش گفت يم ناو اما ،گفتم يم پدرم به و كردم يم هيگر

  :ر نيز گفت.خانم ف
خـوام بـدون    خيلي مي. تمركز ندارماالن اصالً . كردم عمرم تباه شد بعد از طالقم، احساس مي

  .ذهنم و روحم پر از نگراني و اضطراب شده. تونم م ادامه بدم، اما انگار نمي تنش گذشته به زندگي

  :نيز بيان كرد ح.ر خانم
 همون خاطر به ديشا و نشه ناراحت پدرم كه ميكرد يم تالشفقط  ما و بود يعصبان مرد پدرم

  .دارم نگه آروم رو نهوخ يفضا كنم يم يسع يليخ االن يخانوادگ يها يناراحت و ها استرس
 و خـودش  يبـرا  نتوانـد  و كنـد  فرامـوش  را خـود  بودن هست زن كه يهنگام در اين وضعيت،

خود را با ديگران دمساز  شا يزندگ انيجر در كه شود يم ليتبد ءيش به ،رديبگ ميتصم شا يزندگ
ها ناشي  و اجتماعي جامعه و خانوادهي فرهنگ طيشراكننده، كه از  از طرفي، باورهاي محدود. كند مي
 ها ييتوانا بري واقعي گذار ارزش آن ةواسط به هشود كي نهاد جامعه در يقيعال باعث شده شود، مي

كه اين امر در كنار مقوالت ديگر، مشكالت زنـان را در   ردنپذي صورت جامعه در انزن هاي مهارت و
 مردانه ةدوگاني فضا انيم درژرفي ي اجتماع شكافايجاد  بهكه  طوري ت؛ بهجامعه مضاعف كرده اس

مـثًال ضـروت كمـك زن بـه     . كرده است نقش رشيپذ در تعارض دچاررا  زنانو  شده منجر زنانه و
كردن، سرپرستي وي از سوي شوهر، پدر يا برادر و مواجهـة او بـا    اقتصاد خانواده و همپاي مرد كار

نتيجـه   ا در وجود آنان و دره نابرابري شغلي و مالي از مواردي هستند كه به اين تعارضتبعيضات و 
  :ا گفت.در اين باره خانم ز. شود توجهي به خود در زنان منجر مي بي

هـا باشـم و    م مجبور شدم سر كار برم تا كمـك خـرج اون   م به دليل فقر خانواده در كودكي
  .اليقم باقي نمونداي براي رفتن به دنبال ع ديگه زمينه
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  :ه نيز بيان كرد.خانم م
ها اين موج منفي رو دارن  وقت م هم خيلي  توني و خانواده گن تو نمي وقتي اطرافيان بهم مي

  .تونم كنم واقعاً نمي ها فكر مي هام شده و بعضي وقت و اين باعث سركوب خواسته
  :ح چنين گفت.خانم ه

خـوان از هـم جـدا نگـه دارن خـودش يـه        يش زن و مـرد رو مـ   تو جامعه هميني كه همه
  .محدوديت بزرگه و يكي ديگه هم نداشتن پول خودش به يه مانع بزرگ تبديل شده براي من

  :گويد ا نيز مي.خانم م
افتـه،   سني كه خودش از نظر جسمي ضعيفه زير بار مشكالت زندگي مي وقتي يه دختر كم

  .خواد به فكر رشد استعدادهاش باشه يجوري م از بارداري گرفته تا بقية چيزها، اون چه

كـه فرصـت آن از    توقف تجربه استواقع همان  در ازخودبيگانگيكه  توان گفت در اينجا مي
  :گويد ط مي.در اين باره، خانم م. شود زنان در پارادوكس تضادهاي عيني و ذهني سلب مي

 رو مـن  تـونن  ينمـ  هـا  اون و نـدارن  رقابـت  تـوان  كه هستند جامعه در ييها خانم سفانهأمت
  .باشه حسادتشون خاطر به دياكه ش كنن يم مقابله شهيهم و ننيبب ريمد عنوان به

اسـاس آن زنـان در    ها، مقولة ناديده گرفتن خود استخراج شد كه بر در ادامه، با واكاوي داده
طـور   مـادري و بـه  / جامعة ما با وقف زندگي خود در مسير پذيرش مسئوليت در نقش همسـري 

شـوند كـه    اي ذوب مـي  شـده  تعيين پيش قبول مسئوليت در اجتماع بيروني، در جهان از مضاعف
شـود و در ايـن    شان از آنـان سـلب مـي    قدرت تعقل و كسب معرفت آگاهانه دربارة جهان زيسته

توانـد بـا درك و فهـم از خويشـتن بـه خـودي        گيرند و ديگر نمـي  فرايند آنان خود را نديده مي
  :گويد س مي.خانم م. يابدتر دست  آگاهانه

ي دار بچـه  وي دار نهوخ بالخره. رفتنيپذ هستن كه روي زيچ نيهم ي اطرافمها زن تياكثر
  .كنه يم دور خودشي ها خواسته از رو آدم

  :ا مطرح كرد.خانم م
شم، امـا وقتـي    كردم خوشبخت مي اولش فكر مي. بعد فوت مادرم، مجبور شدم ازدواج كنم

خيلي تالش كردم تا دوباره برگرده به زندگي، اما خيلـي  . چيز خراب شد شوهرم معتاد شد، همه
  .كنم هيچي از خودم باقي نمونده ها احساس مي بعضي وقت. بهم فشار اومد

  :ر نيز گفت .خانم ف
  .عمرم خالي باشه ةعمرم خودم رو نديده گرفتم و اين باعث شده كه االن دستم از هم ةمن هم

  :گويد ف مي.خانم ط
 كـه  كـردن  جـاد يا م يشخص يها هخواست يبرا رو يها تيمحدود هي شهيهمها  بچه و همسر

  .برسمخودم  يحيتفر و يآموزشهاي  برنامهبه  نتونستمها  خيلي وقت من

شوند احساس عـدم تسـلط بـر خـود و عـدم توانـايي در        در اينجا آنچه زنان با آن درگير مي
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كند و  طه با خود و جهان اطرافش تبديل ميتحقق خود است كه او را به كنشگري منفعل در راب
 نظـر  مـد  را گـران يد يهـا  خواسته و مصالح هشدمقرر يها نقش يفايا در همواره فرد كه آنجا از

  .شود مي ليتبد گانهيب خود از يسازشكار به دارد،
  :كند ح اشاره مي.خانم س

ازم راضي باشن ا ه كنم و دوست دارم اون ها و همسرم مي من همة وقت خودم رو صرف بچه
  .و رضايت همسرم برام خيلي مهمه

كنـد، درك خويشـتن از    تـر مـي   گرفتن خود را در زن پررنـگ  تر ناديده هاي عميق آنچه در اليه
اي كه بـه   اصالتي فرد و شكل هوشمندانة دگرساالري درون يك تفسير عمومي است و اين يعني بي

كـردن و اثبـات    اينجـا ديگـر خـود را مطـرح    در . ]٢٦[رود  شدن با ديگران پيش مـي  سوي همرنگ
ديگـران و   از سـوي گـرفتن   بلكه برقراري تماس و مورد تأييد قرار ؛شايستگي محلي از اعراب ندارد

كـه ايـن    از اهميت برخوردار اسـت آنان  ها براي داوري و تمايل مثبت نشان دادن درخواست از آن
. ردن تا مورد پذيرش ديگـران قـرار بگيرنـد   ك اي رفتار خود يعني به صورت شيء درآمدن و به گونه

  :گويد ح مي.زمينه خانم ه نيا رد. خصوص دربارة تن كه اين رفتار در زنان درخور مالحظه است به
  .ده و تو مجبوري دنبال زيباتر ديده شدن بري جامعه االن به آدم ساده اهميتي نمي

  :ق نيز چنين گفت.خانم ن
كه بيرون كم آرايـش   زيورآالت و پوشاك برندم و با اون من دنبال استفاده از اشياي لوكس،

  .خوام دندونام رو كامپوزيت كنم م رو عمل كردم و مي كنم، ولي بيني مي

  :ا مطرح كرد.خانم ز
البته من خيلي اعتقاد ندارم كه زيباتر بودن يا متفاوت بودن نشـانة بهتـر بـودن فـرده، امـا      

  .يت از جامعه تمايل دارم زيباتر به نظر بيامپسنده و من هم به تبع طور مي جامعه اين
تأثير  را تحتزنان زندگي  ةانتخاب شيوامروزه است كه  موارديگرايي از  كاالپرستي و مصرف

توانـد   و توجه بيشتر به تن و زيبايي مي ي گوناگونكه مصرف مداوم كاالها طوري به ؛دهد قرار مي
تحت لواي به خود داري  لذت و قدرت سرمايهشدن در چرخة  باعث تنزل شخصيتيِ زن و ابزاري

رو خـانم   ايـن  از .شود شخص  »خود«اصيل و واقعي  ةتوسع تا حد زيادي جانشينشود و  رسيدن
  :ح در اين باره گفت.ر

و  شـده  شكسته ها حرمت ازي سر كي ياخالق بحث در اما .شدن تر آگاهنسبت به قبل  ها زن
 خودشون از روي مصنوع ةچهر هي همواره و پردازن مي شون هچهر و تن بهي افراطي ليخ ها يبعض
  .ند يم شينما

انـد و   پـذير شـده   ، دين و تفكرات پدرساالري جامعـه هاي سنت آموزه طبقزنان در جامعة ما 
بنـابراين، در يـك دوگـانگي ذهنـي و     . انـد  كردهتعريف  تنظيم و بازاساس آن  رفتارهاي خود را بر

اند و در تعامل با ديگـران   عيني از خود، بين آنچه هستند و آنچه دوست دارند باشند، قرار گرفته
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توانـايي انتخـاب   اگرچه  .تر خود را معرفي كنند اي مطلوب گونه كنند در وجه ظاهري به سعي مي
با موانعي در راه را  ، اين امر زنانه استتمدرنية دوريكي از فوايد اساسي در  زندگي ةشيو ةآزادان

كـه   صـورتي  بـه  كنـد؛   درگير مي ي نيزاخالقي گوناگون يها د و با دوراهيكن رهايي خود مواجه مي
تـر بـه ديگـران و سـاخت      دادن ظـاهر يـا خـودي مطلـوب     كاري براي نشـان  اهرسازي و پنهانظ

  .گيرد مياز او را جودي وجوهر  و تلاجاي اصشخصيتي غيرواقعي و نمايشي 
  :ه مطرح كرد.خانم ز

نقش بـازي   ر رعايت مالحظاتيخاطه اما ب ،خيلي مواقع هست كه به چيزي اعتقاد ندارم
امـا جلـو ديگـران     ،رنـگ شـده   كـم  محجاب مثالً ،مثل اعتقاداتم به انجام امور مذهبي. ام كرده

  .كنم رعايت مي

  :گويد ح نيز مي.خانم س
مثالً جاري خودم پنجـاه سالشـه تـا ديـروز اهـل پـارتي       . شن عوض ميها در ايران زود  زن

شب رقصـيده و حجـابش رو كـًال     اي رفتن باغ ما و تا نيمه مختلط نبود، اما هفتة پيش با يه عده
شدت دنبال خارج رفتن  ان به برداشته و اين باعث تعجب منه يا دوستان دخترم كه تقريباً جوون

  .كنند ها رفتار نمي در مسكو اصًال مثل اينكه  درصورتي. و روابط آزادن

  كنند؟ براي رهايي از ازخودبيگانگي توصيه و بيان مي ١زنان چه راهبردهاي. ٢سؤال 
هـاي   شـوند و كـنش   راهبردها مكانيزم و تدابيري هستند كه در برخورد با پديده اتخـاذ مـي  
در . ]٣[پـذيرد   مـي  هدفمندي هستند كه براي حل مسئله يا نيل به اهداف مـورد نظـر صـورت   

ها جهت رهايي از ازخودبيگانگي در سطوح فـرد   تحقيق حاضر، راهبردهاي متعددي از نظر سوژه
  .مطرح شده است) گذاري نهادها و سياست(و جامعه 

گيـري و ارادة   ها مشخص شد كه زنان براي اينكه بتواننـد قـدرت تصـميم    در كدگذاري داده
هـاي فـردي در    امور افزايش دهند، بايد به كسب تحصيل، ارتقـاي مهـارت   دادن خود را در انجام

بپردازند تا با شناخت و اتكا بـه خـود بتواننـد نگـرش     ) شخصيتي، جسماني، علمي و فني(ابعاد 
داري و نظـام   آنـان بايـد از آنچـه نظـام سـرمايه     . هـاي خـود تغييـر دهنـد     ديگران را به توانـايي 

كـردن   ري نيرومند با يكديگر سعي در به حاشيه راندن و تبديلپدرساالري، كه هر دو طي همكا
زن به شيء و كاالي قابل معامله را دارند، برحذر باشند كـه الزمـة آن تسـلط زن بـر خويشـتن      

  .خويش با ابزار آگاهي و دانايي است
  :گويد ح در اين باره مي.خانم ر

جامعـه   كـه  حالي در ؛غذا بپزيم كه اومديم بچه دنيا بياريم، كنيم فكر ميها  گاهي ما خانم
 بـا زمـان   هـم جايگاه زنان در جامعه خوب نيست و زنان و ه كن به اين سرعت حركت مي هدار

هـاي مهـارتي    ريزي بـراي آمـوزش و افـزايش ظرفيـت     ن و بايد برنامهجامعه بايد حركت بكن
  .خودشون داشته باشن

                                                           
1. action/ interaction 
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  :م نيز گفت.خانم ا
هاي تخصصي خودشون بروز و ظهور  نيت و توان و مهارتاساس عقال ها بايد رفتارشون رو بر زن

  .گو كننو هاي اجتماعي هم بيشتر براي مطالبة قوانين حمايتي در جامعه گفت بدن و در شبكه
  :كند ا چنين بيان مي.خانم ص

هاي علمي و اخالقي برن و به نظرم هـر زنـي بايـد يـه ايـدة       ها بايد بيشتر سراغ كتاب خانم
  .ش دنبال كنه تو ذهنش داشته باشه تونه آن رو در زندگي اجرايي كه ميخالقانه يا 

  :گويد اش مي ص از تجربه.خانم س
ها بايد ارزش خودشون رو بيشتر درك كنن و تحصيالتشون رو ادامـه بـدن تـا بتـونن      خانم
  .هاي بهتري رو در جامعه به دست بيارن موقعيت

  :ب چنين گفت.خانم ك
بال ارتقاي شخصيت خود به وسيلة افزايش علم و عقالنيـت باشـن و   ها بايد بيشتر به دن زن

  .سازي در اين مورد صورت بگيره ضرورت داره كه فرهنگ

تـوان دريافـت    شوندگان بر رشد و توسعة علمي و اخالقي زنان مي با توجه به تأكيدات مصاحبه
و سـاير زنـان كسـب و     رفت از اين مسـئله را بـراي خـود    ترين اقدام عملي براي برون كه زنان مهم

ترين كنش بـراي ارتقـاي سـطح آگـاهي از خـود و       دانند كه يقيناً اين اقدام عملي توسعة علمي مي
بـا آن ارتبـاط برقـرار      شـان  جهان پيرامونشان است تا از اين مسير بتوانند با ارزش دادن به زنـدگي 

ام را  بلكـه مـن بايـد زنـدگي     عنوان يك شيء وجـود نـدارم،   من صرفاً به«بنا به گفتة هايدگر . كنند
و اين امر فقط از مسـير آگـاهي بـر خويشـتن محقـق       ]٢٦[» داشته باشم و خودم آن را اداره كنم

هاي خود در زندگي حركت خواهـد   شود، زيرا انسان آگاه به دنبال دريافت آزادي و تحقق امكان مي
ش را سـپري  ا افتـاده زنـدگي  كرد، نه انساني كه هنوز در ضعف فكري و درگيري با مسائل پيش پا 

  :گويد ق در اين باره مي.خانم ن. كند و از مرحلة بودن و شدن خود در زندگي غافل شده است مي
بپذيريم كه يك كاال براي مردان نيستيم و خيلـي تـالش كنـيم كـه اطرافيـانمون ايـن رو       

از مـا  بفهمن كه تو يك انسان هستي و الكي خودمـون رو بـزك و دوزك نكنـيم تـا يـك مـرد       
تري تـو   كنم بايد سواد و آگاهي زنان باال بره تا اقدامات درست ولي در كل فكر مي. خوشش بياد

  .جامعه در پيش بگيرن

هاي زنان و تقويت ميل به پيشرفت بايد بسترهاي مناسبي در جامعه به  براي تحقق خواسته
. بخـش باشـد   نتيجـه وجود آيد تا خواست و انگيزة زن و تالش او بـراي دسـتيابي بـه اهـدافش     

شوندگان داشتن حق انتخاب در زندگي شخصي خود  شده از سوي مصاحبه رو، راهبرد ارائه اين از
سازي و توليد گفتمان براي حفظ و صـيانت از حقـوق و جايگـاه     است كه اين را مستلزم فرهنگ

هاي  دستورالعملهاي كالن كشوري بايد قوانين و  گذاري بنابراين، در سطح سياست. دانند زن مي
بـه نظـر   . بينـي و تـدوين شـود    الزم براي ارتقاي جايگـاه زن و احيـاي حقـوق قـانوني او پـيش     

شوندگان دولت بايد بستر مناسب براي حضور زنان در بازار كار و ايجاد فضـاي تـوأم بـا     مصاحبه
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مدني و  رقابت و عدالت در فضاي اقتصادي را فراهم كند و براي تحقق اين موارد وجود نهادهاي
گو بين جامعة زنان و دولت باشند تا زنـان  و ساز گفت توسعة آن در كشور ضروري است كه زمينه

يقينـاً ايـن امـر بـه ايجـاد همبسـتگي بـين        . هاي خود را بيـان كننـد   بتوانند مطالبات و دغدغه
  :ح چنين گفت.رخانم . هاي زنان نيز منجر خواهد شد شبكه

ش كـنن و بـازار رو     جـوري بايـد عرضـه    دونـن چـه   كـه نمـي  ها توليـداتي دارن   خيلي از خانم
  .ها صورت بگيره ريزي ساختاري و حمايتي از طرف دولت براي اين پس بايد يه برنامه. شناسن نمي

  :گويد ه چنين مي.خانم ز
هايي هم باشه كه  ون رو افزايش بديم و شبكه ها سرماية اجتماعي و قدرت ماليم اگر ما خانم

  .هاي تأثيرگذاري ايجاد كنيم هاي مستقل يا كارآفريني تونيم شركت كنه، ما هم مياز ما حمايت 
  :ق نيز اشاره كرد.خانم م

مسـئوالن بايـد    و اما ديد جامعـه بايـد عـوض بشـه     ،كنن زنان تالش خودشون رو دارن مي
  .داشته باشن ريزي فرهنگي برنامه

  :كند گونه بيان مي ط اين.خانم م
شن عوض  ديدشون رو به نقش مادري كه درش نقد مي و اشته باشنهمبستگي دها بايد  زن

  .باشه منصفبه زن واقعًا شه  هاي كه داره داده مي به نقش بايد جامعه. كنند

عهده دارند تـا   ها رسالتي سنگين بر هاي آموزش و پرورش و رسانه بنابراين، در اين بين، نهاد
در فرايند زمان، تفكرات مردساالري را تخفيف دهند و در جهت ارتقاي جايگاه و نقش زنـان در  

هـاي   بـراي اينكـه زنـان بتواننـد از ظرفيـت     طـور   جامعه تالش مؤثرتري انجـام دهنـد و همـين   
 تيـ احمايـن   قيـ طر از. شان بهره ببرند، بايد مورد حمايت خانواده و جامعه قرار گيرنـد  وجودي
روحية كافي براي مواجهه با  و كند تحمل را يروان يفشارها تواند يم ي است كه هر زنياجتماع

  .مشكالت داشته باشد
  براي زنان و جامعه دارد؟ ١اجراي اين راهبردها چه پيامدهاي.  ٣سؤال

بـردن يـا كـاهش     بـين  شده در اين تحقيق پيامـدهاي مثبتـي در جهـت از    راهبردهاي مطرح
حذف فاصلة خود و ديگري، ايجاد برابري جنسيتي، پرهيز : دهد كه شامل گي ارائه ميازخودبيگان

 دادن از ســركوبي مســتمر زنــان در عرصــة خصوصــي و عمــومي و ارائــة امكانــات بــراي انجــام 
تـوان پيامـدهاي منفـي حاصـل از      هاي اجتماعي، اقتصادي يـا فرهنگـي اسـت كـه مـي      فعاليت
گـران را تخفيـف دهـد و شـرايط مشـاركت مـدني وي را در       گرفتن زن از سوي خود و دي ناديده

گذاري درست و مستمر در حوزة زنـان در بخـش    در اين زمينه، وجود سياست. جامعه مهيا كند
هاي اجتماعي بسيار ضروري است و يقينـاً پيامـد    آموزش، اقتصاد، فرهنگ و پيشگيري از آسيب

رشد باورهـا و اعتمـاد بـه خـود در آنـان       حاصل از اين اقدامات به كاهش مسائل اجتماعي زنان،

                                                           
1. consequences 
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معنـايي، انـزوا و جدامانـدگي، و تنهـايي از ميـان رخـت        در اين صورت، حس بي. شود منجر مي
آفريني و كمك به توسـعة   ها و استعدادهاي خود شروع به نقش بندد و زنان با همة ظرفيت مي بر

  .اقتصادي و اجتماعي كشور خواهند كرد
  :بيان كرد ف.در اين باره خانم ط

خـواد   كه در توانش هست و خودش مي اي وقتي به اندازه. شه پيامدش رضايت زن از زندگي
  .كنه كار كنه و مورد توجه قرار بگيره، حتماً ديگه احساس افسردگي و نارضايتي و پوچي نمي

  :گويد ق نيز مي.خانم ن
يـنن و عـدالت رو در   شايد يه پيامد خوب داشته باشه كه زن رو ديگه صرفاً با جنسيتش نب

  .ها فراهم كنن دادن كار و دريافت حقوق براي زن
  :ح نيز اشاره كرد.خانم ر

هـا تصـميمات بهتـري تـو      شـون بـاالتر بـره، اون    ها به خودشون و جامعـه  چه آگاهي زن هر
خب در اين شرايط هم اگر فضاي حمايت دولـت بيشـتر باشـه، زنـان بـه      . گيرن شون مي زندگي

  .كنن آفريني مي قشاي ن شكل شايسته

  :ي چنين مطرح كرده.خانم س
نفسشون بـاال   به ها بدونن كه مورد حمايت هستن، حتماً احساس توانستن و اعتماد وقتي زن

  .شه ها مي ره و اين باعث رشد و تعالي زن مي
  :م نيز گفت.خانم ا

  .آرن ي روي نميشون به هر كار ناثواب آن و براي حل مشكالت مالي و عاطفي مي ها از ضعف در زن
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 بيگانگي در زنان  خود پاراديمي ازمدل 

اي شرايط زمينه

 

 گرمداخله شرايط

 )راهبردها( استراتژي كنش و تعامل

  پديده      

 ،مدني ةجامعة توسع، آفريني زنان و استفاده از ظرفيت و پتانسيل انساني آنان نقش
تحقق عدالت  ،تغيير ايدئولوژي و تفكرات قالبي ،بين زنان ستگي و اعتمادبايجاد هم

هاي  كاهش زوال اخالقي و آسيب ،بدن ةمثاب تغيير نگرش به جنسيت به ،اجتماعي
سطح  يارتقا ،بهبود فضاي اجتماعي جامعه، ايجاد عدالت جنسيتي ،اجتماعي

 ،اخذ تصميمات درست در زندگي ،احساس رضايت از زندگي، سالمت روان جامعه
 ديگري ةرهايي از سلطو  پذيرش مسئوليت در جامعه

 پيامدها

در روابط  ضعف، فشار اجتماعي، نابرابري جنسيتي بعيت از سلطه،ت
شدن در تفسير  غرق ، محدوديت اجتماعي،گرفتن خود ناديده، اجتماعي

 شخصيت نمايشي ،عمومي

تحصيالت، وضعيت  سن، ميزان
شغلي، وضعيت تأهل، پايگاه 

  اجتماعي
 بيگانگي   خود از

 شرايط علي

ها، پذيرش  موقعيتامكان دسترسي به 
پذيري، قدرت اراده و  خود، مسئوليت

اختيار، تالش براي تحقق خود، برداشت 
  ذهني مثبت

 در زن از توقعات حجم مرد،كاهش و زن بين تفاوت به احترام نقش، منصفانة توزيع :در سطح جامعه
 نهادها، حل واسطة به جامعه ديد برابري، تغيير احساس و حقوق رعايت انتخاب، حق داشتن كار، محيط

 به رفتاري آموزش جامعه، سوي از زنان تشويق مهارتي، و شغلي محدوديت رفع زنان، حقوقي مشكالت
 گوييو فضاي گفت ايجاد زنان، اجتماعي هاي شبكه ارتقاي جامعه، فرهنگي سطح ارتقاي آقايان، ها وخانم

 همدلي و اعتماد يكديگر، از زنان خود، حمايت كردن ثابت براي زنان تالش مردان، با رقابت زنان، فضاي
 جامعه زن، كمك از خانواده و همسر فرزندان، حمايت به جنسيت برابري اصول آموزش يكديگر، با زنان

 توانستن حس و انگيزه ايجاد زن، هاي توانايي شناخت براي
 زندگي، و كار در تعادل سلطة ديگري، ايجاد از رهايي تغيير، براي آزادي و آگاهي كسب :در سطح فرد

 نفس، به اعتماد افزايش استعدادها، تحقق و خود شناخت براي تالش مردها، به شدن شبيه از پرهيز
 ديگران، به دادن اهميت در تعادل ايجاد زندگي، تجربيات افزايش علم، كسب مادري، نقش از گيري فاصله

 فردي هاي ارزش شفافيت مالي، استقالل كسب
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  گيري نتيجه
گيـرد كـه    ازخودبيگانگي محصول جامعة مدرن است و اصوالً تحت فرايندي اجتماعي شكل مـي 

بـا خـود و بـا جهـان     رابطگـي فـرد    قـدرتي و بـي   پارگي درون و ايجاد احساس بـي  منجر به چند
چه اين موضوع امري ذهني است، در آثار و پيامـدهاي كـنش فـرد قابـل      اگر. شود پيرامونش مي

اي در ابعاد رفتاري، رواني، اجتماعي  تواند پيامدهاي منفي گسترده شناسايي و ادراك است و مي
هنجاري سـوق   بي اصالتي، انفعال و براي فرد و جامعه در پي داشته باشد و انسان را به سمت بي

در اين تحقيق، ما زنان را براي مطالعه انتخاب و سعي كرديم ايـن امـر ذهنـي را بـا روش     . دهد
زيسـتة زنـان طـي سـاليان بـا تجربـة        نظرية مبنايي مورد كاوش و تحليل قرار دهيم، زيرا تجربه

ايـن   هاي متعصبانه آميخته بوده اسـت كـه باعـث شـده آنـان      پدرساالري، آداب و رسوم و سنت
هـاي مختلـف در    هاي رهايي از آن را بـه شـيوه   تر درك و تجربه و راه اي عميق مفهوم را به گونه

وجهي ساده و فارغ از پيچيدگي فرايندي مسـئله يـا درسـت و غلـط       ذهن خود مرور كنند و به
 تري براي بيگانگي از از طرف ديگر، زنان در جامعة ما در موقعيت حساس. بودن به آن بينديشند

نظـام پدرسـاالري،   (اند؛ هم از وجه فاكتورهاي مشترك با ساير زنـان در جهـان    خود قرار گرفته
هـاي زبـاني    و هـم از وجـه سياسـت   ) داري، نگاه ابزاري، تفكرات مذهبي و فقـدان آزادي  سرمايه

و ) دهنـده و ابـزاري   عنوان فردي احساسي، شهودي، پرورش تعريف زن به: مثالً(حاكم بر جامعه 
طـور ميـزان و نـوع     محور و همين عنوان موجوداتي عقالني، خودمحور و هدف ابل مردان بهدر مق

  .اي متفاوت برخوردار است هاي زن از درجه ها و محدوديت آگاهي كه بسته به ميزان محروميت
: زيسـتة زنـان دربـارة ايـن موضـوع قابـل برداشـت اسـت         بنابراين آنچه در روايت از تجربـه 

انگاشتن خود و پذيرش آنچه از محيط پيرامـون بـه زن    ظر آنان بر اثر ناديدهازخودبيگانگي از من
آيـد كـه ايـن امـر بـه       شود در ذهن او پديد مـي  القا يا در قالب فشار اجتماعي بر زن تحميل مي

نكتة . شود ايجاد شكافي ذهني بين آنچه هست و آنچه در تصوراتش دوست دارد باشد منجر مي
شـود، زيـرا او احسـاس     انگي ذهنـي باعـث خـودفريبي در وي مـي    مهم اينجاست كه ايـن دوگـ  

توانـد بـه    شدن با تصورات خود را دارد و اين مي شدن با خود را ندارد، بلكه احساس بيگانه بيگانه
گاه اقـدامي بـراي شـناخت خـويش      شود كه او هيچ باور غلط فرد از خود و رابطه با خود منتهي 

  .بطگي با خويش و جهان پيرامونش باقي بماندرا نكند و همواره در انفعال و بي
گيـرد كـه در آن فـرد هـر زمـان كـه        واقع، واقعيت انساني صرفاً با آزادي انسان شكل مي در

اما اين قيدوبندهايي . گيرد بخواهد انتخابي فعاالنه دارد و براي زندگي خود تصميمي آگاهانه مي
شـان   آنان را در تنگناي انتخـاب در جهـان هسـتي   اند  كه زنان در شرايط علّي به آن اشاره كرده

اعتنا به ادراك و كـارداني   بندها همچنان بي ها رهايي ندارد و آن قيدو دهند كه زن از آن قرار مي
بندها، كه بيانگر  بنابراين، باز شناختن اين قيدو. كنند زن در مقابل او قرار دارند و او را احاطه مي

وي خودش است، او را به سمت تفكر و درك از اينكه چگونـه  ناممكني هميشگي تحقق زن از س
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جـويي،   ها را بازشناخته و با پذيرش مسئوليت، خـود را درگيـر چـاره    تواند آن و به چه نحوي مي
هـاي ايـن    نهايت، بـا توجـه بـه يافتـه     در. كند ريزي براي حل آنان كند هدايت مي تالش و برنامه

توان ارتقاي آگـاهي و   رفت از اين وضعيت را مي ين راه برونتر زيستة زنان، كليدي از تجربه  بخش
شناخت زنان از خود و جهان پيرامون خود دانست، زيرا حركت زنان براي دستيابي به شـناخت  

تواند در سطح فردي به سود خود انجام دهـد   ترين اقدام عملي است كه هر زني مي خويش مهم
ت ورزد و جهان اجتماعي خود را تـوأم بـا آزادي و   و در اين مسير به نوسازي اصالت خود مداوم

باره، ماركس معتقد است تنها راه غلبه بر ازخودبيگانگي و هـايي از آن    در اين. آگاهي خلق كند
توانـد بـا اصـالح آگـاهي      برگشت به ذات انسان واقعي است و از اين منظر تغييرات اجتماعي مي

مسئله امـري اجتمـاعي و فراينـدي اسـت و رابطـة      از آنجا كه اين و  ]٣٥؛ ٢٥؛ ٦[صورت پذيرد 
طرفه بين فرد و جامعه بر ميزان بروز آن امري قطعي است، حل اين مسئله صـرفاً بـر تـالش     دو

. هاي قانوني و اجرايي مناسبي از زنان داشـته باشـد   فردي استوار نيست و دولت نيز بايد حمايت
عنـوان يـك مطالبـه از     تواند بـه  هبردي ميشده در بخش را بنابراين، هريك از مفاهيم كدگذاري

هـاي   گذاري جامع، امـا مجـزا، در بخـش    سوي زنان بررسي گشود و هريك در ذيل يك سياست
مـدت و در   گـذاري بلنـد   بندي شود و با يك هـدف  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دسته

ي و اقتصـادي  كه مختص يك مسئلة بنيادي بـا پيامـدهاي گسـتردة فـردي، اجتمـاع     (چند گام 
هـاي توسـعة كـالن     ريزي و طراحي شود كه اين امر بايد متناسب و همگام با برنامه برنامه) است

بـه دور از  (گـذاري بلندمـدت    شود در ابتدا يك هـدف  بنابراين، پيشنهاد مي. كشور طراحي شود
عمليـاتي  ماننـد برنامـه و بودجـة    (هاي عملياتي مجـزا   با برنامه) گونه اعمال نظرهاي سياسي هر

هاي مختلف زنان طراحي و بودجـة قابـل تـأمين     براي هر بخش و متناسب با گروه) ها شهرداري
حداقل بـا يـك   (اعتبار متناسب با مراحل برنامه نيز مشخص و تدوين شود تا در تداومي مستمر 

ي هاي عملياتي بتوان به صورت هدفمند درصـد  از پايش و پيگيري تحقق برنامه) ساله بازة پانزده
هاي مختلـف را حـل كـرد و از پتانسـيل بـالقوة       اي زنان در حوزه درخور توجه از مشكالت ريشه
  .هاي كه مورد عالقه و خواست آنان است بهره گرفت بخش زيادي از زنان در قسمت

  منابع
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  .٨٣، تابستان، ص ٢فردوسي مشهد، س اول، ش 
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  .٦٢ـ٤٣، ص٢٦، ش٧، سنامة ادبيات تطبيقي كاوش، »)بيطار

گيـري رفتارهـاي اعتـراض جمعـي      اثر ازخودبيگانگي در ايجاد و شكل«). ١٣٩٣(منصور . حقيقتيان ]٧[
، مجلة علوم اجتماعي دانشكدة علوم انساني دانشـگاه فردوسـي   »جوانان كرمانشاه: مورد مطالعه(

  .مشهد، تابستان
ري بـر احسـاس   سـاال  شـناختي تـأثيرات مـرد    تبيـين جامعـه  « ).١٣٩٥(خزان، نگار؛ وثوق، منصـور  ] ٨[

بررسي مسائل نامة  ، فصل»محروميت نسبي و احساس بيگانگي زنان از خود و از زندگي زناشويي
 .٩٨ـ٥٧، ش اول، بهار و تابستان، ص ٧، دورة اجتماعي ايران

شـدن فرهنگـي و ازخودبيگـانگي     هـاي جهـاني   مطالعة ارتباط شاخص« ).١٣٩٣(نوري، بيژن  خواجه] ٩[
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: مطالعـة مـوردي  (ناسازي در ميدان دانشگاهي و بيگـانگي دانشـگاهي   « ).١٣٩٦(رجائيان، فيروزه ] ١٠[
  .٢٠ـ١، ش اول، ص٦، دورةمطالعه و تحقيقات اجتماعي در ايران، »)دانشجويان دانشگاه مازندران
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