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چکیده
در پژوهش حاضر ،جهان  -محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان مورد بررسی قرار گرفته است .در دهههای
اخیر ،روابط متقابل و روزافزون عناصر محلی و جهانی ،الگوهای فرهنگی و هویتی را در جوامع سنتی با چالش مواجه
کرده است .از این رو ،بررسی رویارویی عناصر جهانی و محلی و پیامدهای آن از مهمترین مسائل جوامع در حال گذار
است .شرایط پدید آمده در هورامان ،موجب شده است زنان ضمن بازاندیشی در هویت سنتی خود ،درصدد بازسازی
نگرشهای کلیشهای در خصوص کارکرد زنان در خانواده و جامعه برآیند .از این رو ،بررسی نحوه تعامل جامعه هورامان با
عناصر جهانی و پیامدهای آن بر هویت زنان حائز اهمیت است و بدین منظور نظریههای جهان  -محلی شدن و بازاندیشی
مدرنیته به عنوان راهنمای نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی استفاده شده
است .دادههای کیفی با استفاده از فنون مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق گردآوری گردید .سپس دادهها بر اساس اصول
نظریه زمینهای تحلیل و در قالب مدلی زمینهای ارائه شد .بر اساس نتایج پژوهش ،هویت زنان در زمینه گرایش به
تحصیالت و مشاغل خانگی ،تحت تأثیر ارزشهای جهانی متحول شده است ،ولی در خصوص اشتغال بیرون از منزل و
داشتن استقالل رأی ،هنوز نیز ارزشهای محلی و سنتی تسلط نسبی خود را بر هویت زنان حفظ کرده است .میتوان اذعان
کرد که هویت زنان در هورامان بر اساس ارزشهای محلی و جهانی بازسازی شده و به تبع آن ،صورتی جهان  -محلی یافته

است.
کلیدواژهها :هویت سنتی ،زنان ،نظام ارزشی ،جهان  -محلی شدن هویت ،هورامان..
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مقدمه و بیان مسأله

سیال بودن هویت و تغییر مداوم آن از خصیصه ذاتی هویتت در دنیتای معاصتر استت (لینتتون،
 .)91 :2221تغییر در نظام ارزشی مهمترین شرط تغییر در هویت اجتماعی است (وبستر.)12 :2291 ،
در جوامع امروزی زنان گرایشی قابلتوجه پیرامون تغییر نقش و هویت سنتیاشان دارند ،بر این اساس،
نحوه واکنش جامعه نسبت به این تغییرات در نحوه بازاندیشیِ هویت زنان متوثر استت .در دهتههتای
گذشته به طور سنتی در جامعه هورامان ،همانند سایر جوامع سنتی ،نقش زنان مشخص بود و فعالیتت
زنان تنها در راستای ایفای نقش سنتی اشان و تداوم کارکردهای سنتی خانواده و جامعه تبلور مییافت.
در چنین نظام ارزشی هرگونه فعالیتی خارج از نظام معنایی نهادینهشده ،مغایر با ساختارهای اجتماعی و
فرهنگی تعبیر میشد .با گسترش عناصر نوسازی از قبیل آموزش و وسایل ارتباطی در هورامان ،میزان
انعطافپذیری جامعه نیز در رابطه با ه ویت زنان تغییر کرد و زنان توانستند همزمان با تقلیتل واتای
سنتی اشان درصدد ارتقای پایگاه اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن بازسازی هویت خود برآیند..
بر اساس نتایج سرشماری سالهای  2931 ،2931و  2991نرخ باستوادیِ زنتان در هورامتان بته
ترتیب 13.23 ،99.92و  11.33درصد بوده است (مرکز آمار ایران) .و این در حالی استت کته مطتابق
سرشماری  2991فقط  99.13درصد زنان شاغل بودهاند .آمار مذکور بیانگر آن استت کته علتیرغتم
افزایش قابلتوجه نرخ باسوادی در بین زنان در طول دهههای گذشته و آمادگی آنها برای ورود به بازار
کار ،نرخ اشتغال رسمی در بین زنان افزایش چندانی نداشته است .از ستوی دیگتر ،دادههتای میتدانی
گردآوری شده در تحقیق حاضر نشاندهنده گرایش قابلتوجه زنان به فعالیتتهتای اقتصتادی دارد ،بته
طوری که در جامعه مورد مطالعه  32.3درصد از زنان در مشتاغل ختانگی بته فعالیتتهتای اقتصتادی
مشغول بودهاند .ا گر چه که امکانات آموزشی و درآمد ناشی از مشاغل خانگی در هورامان محدود و به
تبع آن زمینههای ارتقای موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان نیز محدود است ولی گرایش قابلتوجه زنان
به آموزش مدرن و مشاغل خانگی فرصتهایی ولو محدود را در اختیار آنها قرار داده است تا بتوانند
درصدد تغییر هویت سنتیِ خود برآیند .از این رو ،به دنبال این تغییرات نه تنها بستیاری از نقتشهتای
سنتی زنان تقلیل یافته است ،که زمینههای اجتناب زنان از کنشهای غیر آموزشی و درعینحال گرایش
آنها به فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است.
ارتقای پایگاه اقتصادی -اجتماعی زنان از این جهت منجر به نوعی خودآگاهی و تسهیل در تحلیل
نقش و کارکرد سنتی زنان در جامعه میشود که به تدریج سازوکارهای تغییر و بازسازی هویتت را بته
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دنبال خواهد داشت .از سوی دیگر ،فرایند جهانی شتدن از طریتق نفوذپتذیر کتردن مزرهتا و توستعه
شبکههای اجتماعی منجر به تضعی منابع سنتیِ هویتسازی شده است (النگمن1 :9009 ،؛ رابرتسون،
290-299 :2229؛ وینکن و ایستر91 :2229 ،؛ ایکسیو .)11 :9009 ،با گسترش مرزهتای اجتمتاعی و
فرهنگی ،دایره منابع هویتبخش نیز فراختر شده و کنشگران مدام در حتال مقایسته و انتختاب منتابع
هویتبخش هستند .بنابراین ،در چنین شرایطی هویتهای سنتی با بحران مواجه میشوند و بازستازی
هویت امری اجتنابناپذیر است .عالوه بر این ،نظام ارزشی جامعه با وضعیتی بحرانی مواجته خواهتد
شد ،چرا که بازتولید نظام معناییِ جامعه و مؤلفههای هویتساز با شرایطی چالشبرانگیز روبروست .در
همین رابطه ،زنان از جمله کنشگرانی هستند که با استقبال از تغییترات پتیشرو و بستط انتختابهتای
معنادار درصدد بازسازی هویت سنتیشان هستند .بنابراین ،مطالعه تحول مؤلفههای هویتساز و نحتوه
تفسیر جامعهی هورامان از این تغییرات حائز اهمیت است.
مطالعه حاضر درصدد است تا با استفاده از نظریه زمینهای به مطالعه کیفی نحوه بازاندیشی هویت
در بین زنان هورامانی بپتردازد؛ تحلیلی جامعهشناختی از راهبتردهای کنتتش /کنتتش متقابتل جامعته
هورامان و به ویژه زنان را در خالل تغییرات پیشآمده ارائه دهد و تصویری نسبتاً جامع از پیامدهای این
راهبردها بدست دهد .همچنین به تصویر کشیدن فرایند مزبور در قالب مدل پارادایمی از جمله اهداف
اصلی مطالعه حاضر است که به منظور دستیابی به این هدف و سایر اهداف مقاله ،سوأالتی از این دست
مطرح میشوند -2 :جامعه هورامان چگونه به این تغییرات واکنش نشان میدهد؟  -9زنان هورامانی چه
راهبردهایی را در رابطه با بازسازی هویت سنتیشان به کار میگیرند؟ و  -9هویت زنان به دنبال اتخاذ
نمودن راهبتردهای کنتش /کنتش متقابل چه ساختاری به خود گرفته است؟
چارچوب نظری تحقیق
در دهههای اخیر با گسترش شبکههای ارتباطی نظریههایی مطرح شدند که جهانی شدن را عامل
اصلی تغییر در هویتهای محلی میدانستند و این فرایند را به مثابه خیابانی یک طرفه و تحتت ستلطه
کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا تفسیر میکردند (آلبرو90-91 :2223 ،؛ بییر22-9003:209 ،؛
قذرستون29-21 :2220 ،؛ کرایدری130-112 :2222 ،؛ لچنر و بتولی91-10 :9009 ،؛ ریتتزر:9009 ،
 .)221-229نظریههای مذکور به مثابه رویکردی تقلیلگرا و یک جانبهنگر در تحلیل عوامل هویتساز
از سوی کسانی مثل رابرتسون ( ،)291-291 :9003استوارت هال (231 :2223؛  ،)233 :9001پیترس
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( )2920-2992 :2223و آرکه و النگ ( )9 :9001مورد نقد قرار گرفتند .گرایش به رویکرد ترکیبی در
تبیین هویتهای محلی از سوی نظریهپردازانی از جمله فدرستون (29 :2220؛  ،)21 :2221رابرتستون
( )9003و خوندکر ( )9 :9001مورد تأکید قرار گرفته است .این اندیشمندان عوامل اصلی تغییتر را نته
عناص ر محلی به تنهتایی و نته عناصتر جهتانی ،بلکته تلفیقتی از ایتن دو متیداننتد .در همتین رابطته
نظریه پردازانی مثل خوندکر ( )22 :9001و رودمتودوف (93 :9009؛  )229 :9001معتقدند که تنها با
توسل به مفهوم جهانی شدن نمیتوان تغییرات فرهنگی در دنیای معاصتر را تبیتین نمتود .در حقیقتت
جهان  -محلی شدن معطوف به امکان همزیستی و دیالکتیک عناصر جهانی و محلی است کته فراینتد
جهانی شدن فراهم آورده است .دیالکتیک جهانی/محلی فرصتهای فراوانی را در اختیار جوامع محلی
مثل هورامان در راستای بازسازی هویت سنتیاشان بر اساس تلفیقی از عناصر جهانی و محلی قرار داده
است .بنابراین امروزه میتوان از هویتهای چند بعدی به جای یک هویت واحد و منسجم سخن گفت.
رابرتسون نیز بخش عمدهای از کنشهای فرهنگی در جهان معاصر را برخاسته از دیالکتیک ختاص و
عام میداند (رابرتسون .)19 :2221 ،به زعم وی نیروهای ادغامگر و همگونی آفرین ،مکمتل نیروهتای
تفاوتزا و جداییناپذیرند (رابرتسون و لچنر.)201-209 :2291 ،
در پژوهش کیفی میتوان با بهرهگیری از دانش نظری ،ضمن مشاهده واقعیات ،گردآوری داده را
هدفمند نمود .کوربین و اشتراس با تأکید بر استفاده از نظریهها و رویکردهای نظری در قالب «ادبیتات
فنی» بر این باورند که بازنگری و استفاده عمومی از نظریهها میتواند به چیزی منجر شود که گالسر
آن را «حساسیتِ نظری» میخواند (محمدپور .)299 :2992 ،بر این اساس ،در این تحقیق از رویکترد
رابرتسون ،گیدنز و رودمتودوف که بر روابط متقابل عناصر محلی و جهانی در بازستازی هویتتهتای
محلی تأکید دارند ،به عنوان راهنمای نظریِ تحقیق استفاده شده است .رابرتسون و رودومتودوف در این
خصوص معتقدند که کنش متقابل بین ساختارهای جهانی و کنشگران محلی امری اجتنابناپذیر است
و اساساً الگوهای کنش متقابل از عناصر ذاتی این ساختارها ریشه میگیرد .همچنین بته زعتم گیتدنز ،
کنشگران در زندگی روزمره به طور مداوم به بازاندیشی افکار و کتنشهایشتان متیپردازنتد ،از ستوی
دیگر ،ساختارهای جهانی چنین عملکردهایی را با محدودیت مواجه میکند .بنابراین ،ارتباط متقابتل و
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و تدابیر بازاندیشانهی کنشگران در درون الزامهای ساختاری منجر به باز تولید کارکردهای بازاندیشتی
شده میشود (گیدنز910-919 :2220 ،؛ .)221-290 :2229
پیشینه تجربی تحقیق
در ادبیات جهانی شدن ،نحوه واکنش هویتهای محلی و گروههای اجتماعی به فراینتد جهتانی
شدن از ابعاد مختل مورد بررسی قترار گرفتته استت .در ایتن خصتوص نتتایج مطالعته ستودهیر و
اللرینکیمی ( )2293و وینر ( )2233پیرامون تغییر هویت زنان در فرایند جهانی شدن نشان میدهد که
گسترش حضور زنان در کارهای بیرون از خانه و افزایش اوقات فراغت آنها منجر به رهایی زنتان از
فشارهای ناشی از تصورات کلیشهای شده است و همین امر شرایط الزم را در خصوص حضور زنان در
میدان های علمی ،سیاسی و اقتصادی فراهم آورده است .در همین رابطه محققانی از قبیل شاه (،)9003
مقدم ( ،)2221گرای و همکاران ( ،)9003گیلس ( ،)2221دووماتو ( )9009و آرچِر ( )9002به موضوع
جهانی شدن و هویت زنان پرداختهاند.
در ایران نیز مطالعه ساروخانی و رفعت جاه ( )2999تحت عنوان «زنتان و بتاز تعریت هویتت
اجتماعی» نشان میدهد که تحصیالت بیشترین تأثیر را در باز تعری هویت اجتماعی زنان داشته ،پس
از آن ارزشها و نگرشها ،سبک زندگی و هویت نقشیِ مسلط به ترتیب تأثیر بیشتری در باز تعریت
هویت اجتماعی زنان داشتهاند .به عالوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تأثیر بیشتری بر
باز تعری

هویت اجتماعی زنان داشته است .نتایج مطالعه مقدس ( )2999نیز تحت عنتوان «مدرنیتته،

بازاندیشی و تغییر نظام ارزشی در طایفه دهدار» نشان میدهد که ارزشهای متعلق به فرهنگ بومی نته
تنها از میان نرفته اند ،بلکه همچنان به حیات خود ادامه داده و با ارزشهای مدرن در آمیخته و ترکیتب
جدیدی پدید آوردهاند .همچنین سهامی و سرایی ( )2992نیز به بررسی تغییترات ختانواده و زنتان و
عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند و از مطالعات موردیِ مرتبط با میدان مورد مطالعه میتوان به نتایج مطالعه
ایمان و محمد پور ( )9020مبنی بر گرایش قابلتوجه مردم هورامان به کسب تحصیالت عالی توستط
فرزندانشان (به ویژه دختران) به مثابه پیامدهای ورود آموزش مدرن به جامعه هورامان اشاره کرد.
روششناسی
مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی است و از نظریه زمینهای جهت ارائه تحلیلی جامعه شناختی
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از هویت زن در هورامان استفاده شده است .از آنجا که منطق استقراء بر اصول و مبانی فلستفیِ نظریته
زمینهای حاکم است لذا مطالعه حاضر اساساً مطالعه ای داده محور است.
بر این اساس از تکنیک های مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی جهت گردآوری دادهها استتفاده
شد .همچنین بر اساس اصول حاکم بر نظریه زمینهای دادههای گردآوری شده در سه مرحله کدگذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراج و دستتهبنتدی شتدند .اولتین مرحلته از تحلیتل
دادههای کیفی در نظریهی زمینهای را کدگذاری اولیه یا کدگذاری باز مینامند .کدگتذاری بتاز اشتکال
متفاوتی از قبیل عبارت به عبارت ،پاراگراف به پتاراگراف و یتا ستطر بته ستطر دارد .در ایتن مطالعته
«کدگذاری بهصورت سطر به سطر» انجام شده است و هر کدام از سطور یا جملهها توسط مفتاهیمی
که نمایانگر محتوای آنها بوده است دستهبندی شدهاند .الزم به ذکر است که مفاهیم استخراج شده در
این مرحله زیربنای شکلگیری مقوالت جزء ،عمده و هسته را در نظریه بنیانی شکل میدهند .از اینرو،
کدگذاری باز از اهمیتی بنیادین در نظریه بنیانی برخوردار است (اشتراوس و کتوربین .)2239 :دومتین
مرحله در کدگذاری دادهها ،کدگذاری محوری نام دارد .محقتق در ایتن مرحلته از تحلیتل دادههتا بته
برقراری ارتباط محتوایی دادهها میپردازد .در این خصوص استفاده از تکنیک «مقایسهی ثابت» امکان
صورتبندی و دستیابی به ارتباط مذکور را بدست متیدهتد .در ایتن مرحلته ،عنتاوینی از چتارچوب
مضمون برای ترسیم مدل پارادایمیک بکار گرفته شدند بهنحویکه تفسیر کل مجموعهی دادههتا میستر
شد .همچنین مفاهیم و مقوالت برآمده از مراحل کدگذاری باز و محوری ،زیربنای کدبندی گزینشی را
تشکیل میدهند .در واقع کدبندی گزینشی آخرین مرحله از کدگذاری در نظریهی بنیانی است .در این
مرحله کار کدبندی به پایان رسیده و عالوه بر مقولهی هسته ،مقوله جدیدی ساخته نخواهد شد .هدف
اساسی از این مرحله تفسیر آنچه که منجر به اهور مقولهی هسته شده است ،میباشتد .بتدین منظتور
تشریح و تفسیر این بخش از نظریهی زمینهای در چتارچوب یتک «خط داسطتانی» و بتا محوریتت
«مقولهی هسته» صورت گرفته است.
حجم نمونه و شیوه نمونهگیری
جمعیت مورد مطالعه شامل زنتان و متردان  11-21ستاله هوارمتان استت .شتیوه نمونتهگیتری،
1 Constant Comparative
2 Story Line
3 Core Category
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نمونه گیری هدفمند است و همچنین واحد تحلیل زنان و مردان  11-21ستاله هستتند .در ایتن شتیوه
نمونه گیری که در تحقیقات کیفی کاربرد دارد حجم نمونه مشخص نیست و گردآوری داده تتا مرحلته
رسیدن به اشباع نظری ادامه خواهد یافت .بنابراین در این پژوهش با  11نفر از افراد مطلتع از منطقته
هوارمان مصاحبه عمیق به عمل آمد و از تکنیک های اعتبار پاسخگو و کنتترل توستط اعضتاء جهتت
حصول اطمینان از اعتبار یافتهها استفاده شد.
جامعه مورد مطالعه
هورامانِ تخت منطقهای کوهستانی و در 10کیلومتریِ جنتوب غربتیِ شهرستتان مریتوان (استتان
کردستان) واقع شده است .کوههای مرتفع ،درههای پر پیچ و خم ،رودخانه های متعدد و جنگتلهتای
متراکم و نسبتاً وسیع از مهمترین ویژگیهای جغرافیایی هورامان می باشند .استفاده از کالش و چوخه
رانک از جمله ویژگی های خاصِ لباس محلیِ در هورامان است و از نظر معماری نیز ساختار سنگی و
پلکانیِ منازل چشمانداز منحصر بفرد و متفاوتی به هورامان داده است .مردم هورامان با گویش هورامی
تکلم میکنند که تفاوت قابل توجهی با سایر گویشهای زبان کُردی دارد .تفاوت مذکور به حدی است
که منجر به طرح رویکردهای متفاوت مبنی بر مستقل بودنِ گویش هورامی از سایر گویشهتای زبتان
کُردی در بین پژوهشگرانِ زبان و ادبیات کُردی شتده استت (کریستنستن133-133 :2239 ،؛ ادمونتد،
139 :2219؛ مککینز.)220-229 :2233 ،
یافتههای تحقیق
همانطور که در بخش روششناسی اشاره شد بر اساس اصول حاکم بر نظریه زمینهای دادههتای
کیفی در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استخراج و دستهبندی شدند.
و به طور معمول از سه منبع «مفاهیم اقتباسشده از دانش نظری » « ،ابتکار محقق » و «مفتاهیم متورد
استفاده توسط مصاحبهشوندگان» که اشتراوس و کوربین ( )2239از این مفاهیم تحت عنوان «کطدهای
زنده» یاد میکنند ،برای نامگذاری مفاهیم و مقوالت برآمده از دادههای نظریه بنیانی استفاده شده است.

1 Theoretical Saturation
 9کالش نوعی گیوه محلی است که غالب مردان در فصل بهار و تابستان از آن استفاده میکنند.
 9لباسی محلی است که با پشم گوسفند بافته می شود و امروزه بیشتر در ایام خاص و مراسم مختل

از آن استفاده می شود.
4 Literature-derived concepts
5 Researcher innovation
6 Invivo Codes
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از اینرو 199 ،مفهوم اولیه 29 ،مقوله جزء 2 ،مقوله عمده و یک مقوله هسته از مراحل مذکور به دست
آمدند که در جدول ذیل قابلمشاهده میباشند.
جدول  :2مفاهیم و مقولههای برآمده از دادههای کیفی مطالعه بر اساس روش نظریه زمینهای
ردی

مفاهیم
استخراج شده

مقوالت جزء استخراج شده از مفاهیم

9

 93مفهوم

گرایش زنان به آموزش مدرن

9

 91مفهوم

ارتقای آگاهی زنان

1

 99مفهوم

هدفمند شدن حضور زنان در منزل

1

 23مفهوم

کمرنگ شدن حضور مردان در منزل

3

 92مفهوم

گسترش مشاغل خدماتی

مقوالت جزء
ورود آموزش مدرن
افزایش نقش زنان در تحصیل
فرزندان

تغییر سبک زندگی

3

 99مفهوم

افزایش مهاجرتهای کاری

9

 99مفهوم

هدفمند شدن اوقات فراغت زنان

2

 93مفهوم

افزایش هزینههای زندگی

20

 92مفهوم

تغییر الگوی مصرف

22

 99مفهوم

فرامحلی شدن بازار صنایع محلی

فروش صنایع محلی به مثابه کاالی

29

 29مفهوم

تقویت انگیزه کنشهای اقتصادی

لوکس

مشارکت زنان در مخارج خانواده

29

 93مفهوم

تمایل به کاهش وابستگی مالی

21

 92مفهوم

تمایز بین موفقیتهای فردی و خانوادگی

21

 91مفهوم

اشاعه الگوهای نوین زندگی

کسب نسبی استقالل مالی

جهان – محلی شدن هویت زنان در هورامان

2

 91مفهوم

استقبال خانوادهها از تحصیل دختران

مقولههای عمده استخراج شده از

مقوله هسته

ارتقای منزلت زنان
مصرف رسانههای خارجی

23

 99مفهوم

تغییر نگرش زنان

23

 23مفهوم

عرف زدایی در تصمیمگیری

29

 91مفهوم

بازاندیشی پیرامون نقش زن در خانواده

جمع

199

29

استقالل نسبی در تصمیمگیری
2

2

اقدام بعدی در مراحل کدگذاری ترسیم «مدل پارادایمیک» است کته دربرگیرنتدهی شتش بععتدِ
«شرایط علی» « ،پدیده» «زمینه» « ،شرایط مداخلهگر» « ،راهبردهای کنش /واکنش» و «پیامدها» است،
Paradigm model
Causal Conditions
Phenomenon
Context
Intervening Conditions
Action/Interaction Strategies
Consequences

1
2
3
4
5
6
7
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مدل پارادایمی میتواند جنبه مضمونی داشته باشد .ازاینرو ،هم میتوان یک مضمون را در مورد همته
پاسخگویان بهکار گرفت ،و هم میتوان همهی مضامین را در مورد هر پاسخگو استفاده کترد .پتس از
رسم این مدل است که نظریهی زمینهای بهتدریج نمایان میشود .در مدل ذیل ابعادِ پارادایمی بازاندیشی
در هویت زنان به تصویر کشیده شده است .هدف از ترسیم این مدل و تفسیر آن ،جستجو برای یتافتن
الگوها ،همبستگیها ،مفاهیم و تبیین دادهها است که در بخش روایت داستان بهکار گرفته شدهاند.
مدل پارادايمي بازانديشي در هويت زنان

زمینه
ورود عناصر مدرن (با
میزان ،شدت ،دوره زمانی
شرای علی
 -ورود آمتتتوزش متتتدرن

متفاوت )

پدیده

(گرایش زنان به آموزش
مدرن ،استقبال ختانواده

زنان ،هدفمند شدن

ها از تحصیل دختران

حضور زنان در منزل،

 -تغییتتر ستتبک زنتتدگی

کمرنگ شدن حضور

(گستتتتترش مشتتتتاغل
ختتتتدماتی ،افتتتتزایش
مهتاجرت هتتای کتتاری،
هدفمنتتد شتتدن اوقتتات
فراغت زنان)

مردان در منزل).

پیامدها

 -تالش برای کسب

 مشارکت زنان در تحصیلفرزندان (ارتقای آگاهی

راهبردها
 -استقال نسبی در

استقالل مالی
 -مشتتتتتتتارکت در

تصمیمگیری
 -ارتقتای منزلتت

مخارج خانواده
شرای مداخلهگر

زنان

 -مصرف رسانه

 -کستتب نستتبی

 -فروش صتنایع محلتی بته

استقالل مالی

مثابتتته کتتتاالی لتتتوکس
(فرامحلتتی شتتدن بتتازار
صتنایع محلتی ،پتر رنتگ
شتدن انگیتتزه کتتنشهتتای
هتتای اقتصتتادی در بتتین
زنان)

فرایند ساخت ارکان نظریهی بنیانی در رابطه با بازاندیشیِ هویتِ زنان
در ادامه به هر کدام از مفاهیم ،مقوالت جزء ،عمده و همچنتین مقولته نهتایی استتخراجشتده از
دادههای کیفی و نحوه ارتباط آنها با همدیگر پرداخته میشود .در واقع این مرحله از نظریهی زمینهای
روایت و تفسیر آن چیزی است که در قالب شش بخش شرایط عِلی ،پدیده ،زمینه ،شرایط مداخلهگتر،
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کنش /واکنش و پیامدها به وقوع پیوسته است.
شرای عِلّیِ مربوط به پدیدهی بازاندیشی هویت زنان« :ورود آموزش مدرن» و «تغییر سبک زندگی
و معیشت خانوادهها»
گرچه ورود عناصر نوسازی به جامعه هورامان در مقایسه با بسیاری از نقاط ایران با یتک تتأخر
زمانی قابلتوجه همراه بوده است ولی با "ورود آموزش مدرن" به مثابه یکی از مؤلفههای اصلی فرایند
نوسازی ،آهنگ تغییرات در زمینههای اجتماعی و فرهنگی سرعتی فزاینده بته ختود گرفتت .بتا ورود
آموزش مدرن شرایط عِلّی و مؤلفههای تعیتین کننتده هویتت زنتان در هورامتان نیتز دچتار تغییترات
چشمگیری شد .در این رابطه" ،استقبال خانوادهها از تحصیل دختتران" و"گترایش زنتان بته آمتوزش
مدرن" از جمله مقوالتی بودند که به عنوان مقوالت جزء در تشریح چگونگی تغییر شرایط عِلّی عنوان
شدند .یکی از زنان مورد مصاحبه در توصی

شرایط مذکور چنین میگوید:

«اآلن کمتر از  90سال است که اقداماتی جدی در خصوص تأسیس مدارس در منطقته هورامتان
صورت گرفته است ،قبل از آن برای تحصیل باید به شهر میرفتیم و همین عامل باعث شتده بتود کته
بسیاری از دختران از فرصت رفتن به مدرسه محروم شوند .با تأسیس مدارس در هورامان ،خانوادهها نه
تنها از رفتن دختران به مدرسه جلوگیری نکردهاند که از این امکانات استقبال کرده و در نتیجه زنان نیز
به فکر سوادآموزی و ادامه تحصیل افتادهاند».
استقبال خانواده ها از آموزش مدرن به تحصیل دختران در مدارس محلی محدود نشتده استت و
"بستر فرهنگیِ" رفتن دختران به شهرهای دور بهمنظور ادامه تحصیل را مساعد نموده است ،بهطتوری
که  33درصد از مصاحبه شوندگان با فرستادن دخترانشان به شهرهای دور جهت ادامه تحصیل موافتق
بودند و  99درصد ترجیح میدادند که دخترانشان در شهرهای مجاور به ادامته تحصتیل بپردازنتد29 .
درصد نیز صرفاً با تحصیل دخترانشان در مدارس و مراکز آموزشی هورامان موافق بودند.
همچنین «گسترش مشاغل خدماتی»« ،افزایش مهاجرتهتای کتاری» و «هدفمنتد شتدن اوقتات
فراغت زنان» از دیگ ر مقوالتی بودند که برای توصی ِ شرایط عِلّی -ساختاری در هورامتان از مفتاهیم
اولیه استخراج شدند و مضامینی از این قبیل محورِ توصی های مصاحبه شوندگان در خصتوص تغییتر
عوامل مؤثر بر سبک زندگی و نحوه مشارکت زنان در تأمین معیشت خانواده بودنتد .مقتوالت متذکور
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بیانگر نحوه واکنش مردم هورامان در برابر ورود ارزشها و سبکهای مختل

زندگی میباشند .زنتانِ

هورامان در گذشته همانند سایر جوامع سنتی بهمنظور تأمین معیشت خانواده در فعالیتهای کشاورزی،
دامداری و سایر فعالیتهای تولیدی مشارکت داشتند .با گسترش امکانات و وستایل ارتبتاطی ،میتزان
رفت وآمد به شهرها نیز افزایش یافت و مردم با زندگی شهری و سبکهای مختل

زندگی آشنا شدند.

یکی از افراد مورد مصاحبه در رابطه با گسترش مشاغل خدماتی و چگونگی تغییر سبک زندگی متردم
عنوان میدارد:
«با گسترش وسایل ارتباطی و رفتوآمد به شهرها ،الگوی مصرف مردم تغییر کرده است .توقعات
بچه های امروز با وقتی که ما بچه بودیم خیلی فرق کرده ،مثالً وقتی که من بچته بتودم متادرم بته متن
کشمش ،گردو و گالبی خشکشده میداد و مغازهای که بتوان از آن پفک ،چیپس و آدامس خرید نبود.
اآلن کمتر بچهای هست که از این تنقالت بخورد .امروزه خانوادهها برای تأمین نیازهای بچههایشان به
سراغ مغازهداران و سایر مشاغل خدماتی میروند».
یکی دیگر از ساکنان منطقه در خصوص نحوه افزایش مهاجرتهای کاری خاطر نشان میسازد:
«در هورامان کمبود زمین و آب کافی برای کشاورزی و دامداری محتدودیتهتای بتومشتناختی
زیادی را به وجود آورده است .عواملی دیگر مثل افتزایش جمعیتت و گستترش مشتاغل ختدماتی در
شهرها باعث شده که مردها برای یافتن کار روانه شهرهای بزرگ شوند .زنتان هتم کته قتبالً در امتور
کشاورزی و دامداری به مردها کمک می کردند اآلن اوقات فراغت بیشتری دارند و اکثراً به سوادآموزی
و گیوهبافی مشغول هستند».
بنابراین با تغییر نحوه معیشت مردم ،بهتدریج زمینههای اجتماعی و فرهنگی "اشتعالِ زنان به مثابه
پدیدهای مدرن" فراهم شده است .گرایش زنان به فعالیتهای اقتصادی متأثر از تعامالتِ زنان با عوامل
بیرونی و تغییر شرایط عِلّی و ساختاری است که فراهم شدن بستر فرهنگی در راستای "هنجارمند شدن
فعالیت اقتصادی زنان" را به دنبال داشته است .یکی از مطلعین منطقه در خصوص تأثیر شرایط عِلّتی-
ساختاریِ مؤثر بر اقتصادی شدن فعالیت زنان چنین میگوید:
«اگر شما به نحوه زندگی کردن مردم نگاه کنید متوجه خواهید شد که چقدر سبک زندگی مردم
تغییر کرده است ،قبالً کشاورزی و دامداری منبع عمده درآمد مردم بود و زنان نیز برای تتأمین مختارج
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خانواده ناچار بودند که به مردان در امور کشاورزی و دامداری کمک کننتد .در چنتین شترایطی کمتتر
خانوادهای حاضر میشد که اجازه دهد همسرش بهصورت جداگانه به فعالیت اقتصادی بپردازد و تالش
همسران برای جدا کردن حسابشان از مخارج خانواده شدیداً از سوی جامعه نفی میشد.....ولی االن با
کم شدن کارهای کشاورزی و دامداری زنان وقت بیشتری دارند و بته فعالیتتهتایی متیپردازنتد کته
درآمدی ولو ناچیز برایشان داشته باشد».
پدیده ناشی از شرای عِلّی :افزایش نقش زنان در تحصیل فرزندان
بر اساس مقوالت برآمده از مفاهیم اولیه" ،ورود آموزش مدرن" به مثابه یکی از عوامل کلیدی در
تغییر شرایط عِلّی عنوان شد که این شرایط نیز منجر به اهور پدیدهی « افزایش نقش زنان در تحصیل
فرزندان» و شکلگیری زمینه تعامالت و بروز پیامدهای بعدی شده است .بهطوری که «ارتقای آگتاهی
زنان» از یک سوی و «کمرنگ شدن حضور مردان در منزل» از سوی دیگر ،از جمله مقوالتی بودند که
افراد مورد مصاحبه از آنها بهعنوان مکانیسمهای تعیینکننده در «معنادار شدن مشارکتِ زنان در فرایند
تحصیل فرزندان» یاد میکردند .بنابراین مصاحبههای صورت گرفته مبین آن است که با افتزایش نترخ
باسوادی ،امروزه زنان برخالف گذشته ،نقش قابلمالحظهای در تحصیل فرزندانشان دارند .نظر یکی از
ساکنان هورامان در این خصوص چنین است:
«به یاد دارم وقتی که به مدرسه میرفتیم چون که مادرم بیسواد بود فقط در آماده کتردن وستایل
مدرسه و نظافت به ما کمک می کرد و در نوشتن تکالی  ،محل تحصیل و این که تا چندسالگی ادامته
تحصیل دهیم دخالت زیادی نداشت و باوجود این که پدرم نیز بیسواد بود ولی در نهایت تصمیم نهایی
را ایشان میگرفتند».
یکی از زنانِ منطقه در این زمینه چنین میگوید:
«االن که سواد دارم نه تنها در امور تحصیلی فرزندانم مشارکت دارم که بیشترین نقش را در این
خصوص دارم ،و ازآنجاکه همسرم کمتر در منزل حضور دارد فرصت کمتری برای رسیدگی بته امتور
تحصیلی فرزندان را دارد و غالباً از تصمیمهای من در این زمینه استقبال میکند».
زمینهای که در آن راهبردهای مربوط به پدیدهی بازاندیشی در هویت زنان بس یافتهاند
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اجرای برنامههای توسعه و ورود عناصر توسعهمحور از قبیل "آموزش مدرن" و "گسترش وسایل
ارتباطی" در کردستان و به دنبال آن در هورامان ،زمینهی الزم در خصوص عملیاتی شتدن راهبردهتای
اتخاذ شده توسط زنان را فراهم نموده است .از اینرو ،زمینهی مجهز شدن زنان به مکانیسمهای جدید
در راستای بازسازی در هویت شان فراهم شده است و تحت تأثیر شرایط مزبتور استت کته الگوهتای
هویتسازیِ مختل

و در عین حال نوین به نحو فزایندهای اشاعه یافته است.

شرای مداخلهگر
استخراج مقوالت "فروش صنایع محلی به مثابه کاالی لوکس" و "تقویت گرایش به کنشهتای
اقتصادی" از مفاهیم اولیه ،حکایت از شکلگیری مشاغل خانگی جدیدی دارند که این مشاغل مبتنی بر
بازتولید و بازسازیِ کاالهای فرهنگیِ هورامان و فرامحلی شدن مصرف این کاالها میباشند .به طوریکه
شرایط پیشآمده با موقعیت زنان در درون خانوادهها همسو بوده و منجر به هدفمنتد شتدن و در عتین
حال سودآور شدن فعالیتهای زنان در کنار انجام واای

خانهداری شده است .لتذا "فتروش صتنایع

محلی به مثابه کاالی لوکس" در بازارهای فرامحلی را میتوان به مثابه "عاملی بیرونی و مداخلهگر" در
نظر گرفت که شرایط الزم را جهت تقویت انگیزه در بین زنان برای تولید صنایع محلی از جمله گیوه و
چوخهرانک ایجاد کرده است .زنان نیز در این خصوص با گرایش به "کنشهای مزد محور" با شرایط
پیشآمده به "تعاملی سازنده و مبتنی بر کنشهای هویتساز" روی آوردهاند .یکی از مصاحبهشوندگان
در خصوص تأثیر "عوامل بیرونی مؤثر بر گرایش زنان به فعالیتهای اقتصادی" چنین میگوید:
«در گذشته صنایع محلی هورامان از جمله گیوه و چوخهرانک فقط در روستاهای مجاور فروش
داشت ولی امروزه این صنایع بهعنوان کاالیی لوکس در بازارهای فرامحلی و بهویژه در سایر شتهرهای
کردستان ایران و شهرهای کُردنشین عراق فروش قابلتوجهی دارد و ازآنجاکه بافت این صنایع نیاز بته
وسایل و ابزار خاصی ندارد ،بنابراین شرایط پیش آمده فرصت خوبی را در اختیتار زنتان قترار داده تتا
بتوانند ضمن رسیدگی به امور خانهداری ،بهصورت مشاغل خانگی به گیوهبافی و بافتت چوختهرانتک
مشغول شوند».
راهبردها
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مشارکت در مخارج خانواده
تغییر سبک زندگی در هورامان نیز بهنوبهی خود منجر به اهور نیازهای جدید و در نتیجه افزایش
هزینههای زندگی شده است .در چنین شرایطی زنان با "مشارکت در تأمین هزینههای خانواده" از یک
سوی درصدد "تداوم کارکردهای زیستی خانواده" و از سوی دیگر بهدنبال"تغییر نسبیِ افکار کلیشهای
و ساختاری" میباشند .در این خصوص یکی از زنان مورد مصاحبه شرایط موجود را چنتین توصتی
میکند:
«امروزه مخارج زندگی به حدی باالست که اشتغال یک نفر در هتر ختانواده جوابگتوی مختارج
زندگی نیست و من نمیتوانم نسبت به این وضعیت بیتفاوت باشم لذا با تولید گیوه در تأمین مختارج
خانواده به همسرم کمک کنم .البته همین کار منجر به ارتقای جایگاه من در درون خانواده نیز شده است
و همسرم بیشتر از گذشته به تصمیمهای من توجه میکند .ولی در گذشته ارزش کمی برای کارم قائل
بود و بیشتر بهعنوان وایفه به آن نگاه میکرد».
تالش برای کسب استقالل مالی
رسیدن به استقالل نسبی در تأمین هزینههای فردی یکتی از ویژگتیهتای هویتت زن در دنیتای
مدرنیته است .بهعبارتی دیگر ،امروزه افراد در تالشاند تا به تنهایی نیازهای فردیاشان را رفع کنند .در
این خصوص بیش از  30درصد از پاسخگویان معتقد بودند که «زنان با گترایش بته آمتوزش متدرن و
فعالیتهای اقتصادی درصدد تأمین نیازهای شخصی و رسیدن به نوعی استقالل نستبی در ایتن زمینته
میباشند» .چرا که زنان از این طریق با "ارزشهای مدرن آشنا شده" و درصدد "نهادینه کردن آنها در
زندگی شخصی و خانوادگیاشان" بر میآیند .از این رو ،آموزش و اشتغال زنان در دستیابی آنهتا بته
استقالل مالی و تأمین مخارج شخصی و خانوادگیاشان تأثیر بسزایی داشته است .در همین زمینه ،یکی
از زنان مورد مصاحبه ،استقالل مالی خود را چنین توصی

میکند:

« قبالً فقط در ایامی خاص از سال و یا هنگام عروسی فامیل میتوانستم به شوهرم بگتویم بترایم
لباسی بخرد و تمامی خریدهایم باید با مناسبتی خاص همزمان می شد ولی اآلن که خودم در منزل بته
کارهای تولیدی مشغولم عالوه بر این که به همسرم در مختارج خانته کمتک متیکتنم غالبتاً نیازهتای
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شخصیام را خودم رفع میکنم و هر وقت دلم بخواهد میتوانم لباس و یا وسایل آرایشی بخرم....من با
این کار میخواهم هویتی مستقل داشته باشم».
مصرف رسانه
امروزه مصرف رسانه و بهویژه رسانههای ماهوارهای در هورامان ابعاد وسیعی به خود گرفته است.
ازاینرو ،زنان بتا نگترش هتا و عقایتد مختلفتی در خصتوص جایگتاه زن در ختانواده و نقتش آن در
تصمیمگیریهای خانوادگی آشنا شدهاند .آشنایی زنان با "سبکهای نوین زندگی" از یک سوی و ورود
آمو زش مدرن از سوی دیگر ،در نحوه اتخاذ راهبردهای اتخاذ شده توسط زنتان و بته دنبتال آن تغییتر
نگرش جامعه دربارهی گرایش زنان به داشتن "استقالل رأی" نقش قابلمالحظهای داشته است .یکی از
مصاحبهشوندگان در خصوص مصرف رسانه و تأثیر آن بر تغییر نگرش زنان چنین ااهار میدارد:
«قبالً ما تلویزیون نداشتیم و فقط برخی از همسایههای ما رادیو داشتند که خبرهای مهم را به متا
میگفتند .االن عالوه بر کانالهای تلویزیونی ایران ،کانالهای ماهوارهای بهویژه کانالهای کُرد زبتان را
زیاد تماشا میکنیم .بنابراین زنان ما با سایر فرهنگها و بهویژه فرهنگ مدرن آشنا میشوند و از ما توقع
دارند که ما هم در رفتار خود با آنها تجدیدنظر کرده و به تصمیمهای آنها احترام بگذاریم».
پیامدهای راهبردها
ارتقای منزلت اجتماعی زنان
اشتغال و آموزش زنان دارای ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است که هر کدام از این ابعتاد،
پیامدهایی را نیز به دنبال دارد« .ارتقای منزلت اجتماعی زنان» یکی از مقتوالتی بتود کته پاستخگویان
بهعنوان یکی از پیامدهای افزایش نرخ اشتغال و باسوادی در بتین زنتان بته آن اشتاره داشتتند .غالتب
پاسخگویان به این نکته اشاره داشتند که «در گذشته منزلت اجتماعی زنتان متتأثر از منزلتت اجتمتاعی
همسران و یا پدران آن ها بود و با ارتقاء منزلت اجتماعی خانواده ،منزلتت اجتمتاعی زنتان نیتز ارتقتاء
مییافت» .یکی از مصاحبهشوندگان در این خصوص چنین ااهار میدارد:
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«در گذشته زنانی می توانستند به منزلت اجتماعی باالیی دست یابنتد کته از ختانوادههتای دارای
منزلت اجتماعی باالیی باشند و تالش های فردی در این زمینه تأثیر چندانی در ارتقای منزلت اجتماعی
آنها نداشت .تا جایی که موفقیت یک زن به حساب موفقیت همسر او و یا پدرش گذاشته میشد».
یکی دیگر از ساکنان هورامان خاطرنشان میسازد:
«قبالً زنان بیرون از منزل کار نمی کردند و فعالیت آنها بته خانتهداری ،کمتک بته والتدین و یتا
همسرشان در کارهای کشاورزی و دامداری محدود شده بود .ولی امروزه زنان میخواهند با فعالیتهای
اقتصادی به پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالیی دست یابند و به طور مستقیم در ارتقای منزلتاشان نقش
داشته باشند».
استقالل نسبی در تصمیمگیری
همچنین "کسب استقالل نسبی در تصمیمگیری" توسط زنان از جمله مقوالتی بود که بتهعنتوان
یکی دیگر از پیامدهای ورود آموزش مدرن و گرایش زنان به فعالیتهای اقتصادی از مفاهیم برآمده از
مصاحبههای صورت گرفته استخراج شد .در این خصوص بیش از  30درصتد از پاستخگویان معتقتد
بودند که «زنان با گرایش به آموزش مدرن درصدد رسیدن به نوعی استقالل نسبی در تصمیمگیریهای
فردی و خانوادگی میباشند» .یکی از مصاحبهشوندگان در این زمینه چنین عنوان میدارد:
«در گذشته به طور سنتی تصمیمهای زنان متأثر از تصمیم مرد خانواده بود و بهویتژه زنتانی کته
بیسواد بودند کمتر امکان مطرح کردن درخواستهایی که با اراده همسرش هماهنگ نبودند را داشتند و
این مردساالری حتی در تصمیمگیریهای جزئی هم نمود داشت .اآلن اوضتاع فترق کترده و زنتان در
بسیاری از امور به تنهایی امکان تصمیمگیری دارند».
تالش برای رسیدن به نوعی "استقالل نسبی" و "عرفزدایی در تصمیمگیری" بهعنوان برخی از
اهداف مورد نظر زنان از گرایش به آموزش مدرن از جمله موضوعاتی بودند که توسط بسیاری از مردان
نیز مورد بحث قرار گرفتند .یکی از مردان مورد مصاحبه در این خصوص چنین میگوید:
«ازآنجاکه همسر من تحصیالت عالی دارد تفاوت قابلمالحظهای در رفتار و سطح توقعات او و
دوستانش که از سواد کمتری برخوردارند وجود دارد و از من توقع دارد کته بترخالف دیتدگاه ستنتی
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جامعه با او برخورد کنم و حتیاالمکان در امور شخصیاش دخالتی نکنم .حتی سبک لباس پوشیدن و
آرایش همسرم با برخی از همسایههای ما تفاوت قابلمالحظهای دارد».
یکی از زنان مورد مصاحبه نیز در خصوص موانع ساختاری و ارزشیِ رسیدنِ زنان به استتقالل
نسبی در تصمیمگیری چنین عنوان میدارد:
«هنوز هم اختیاراتی که برای مردها وجود دارد برای زنان نیست و زنان نمیتواننتد بته دلختواه
خود به دنبال کار بروند .حتی اآلن هم بسیاری از مردها با کار بیرون از منزل مخالفت میکنند و ترجیح
میدهند که زنان بیشتر به امور خانه داری بپردازند و اگر هم زنان فعالیتی داشته باشند بهصورت مشاغل
خانگی و یا کار نیمهوقت باشد».
نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان میدهد که زنان هورامانی با منابع مادی و فرهنگیِ جدیدی مجهز شدهاند و با
استفاده از این منابع درصدد بازاندیشی در هویت سنتی و درعین حال مشروعیت بخشی بته رفتارهتای
بازاندیشانه خود میباشند .چرا که فرایند جهانی شدن در دنیای معاصر به گونهای استت کته حتتی در
جوامع در حال گذار مثل هورامان مردم به طور فزایندهای در حال آگاه شدن هستتند و تبتادل ستریع
اطالعات منجر به تحلیل روزافزون کارکرد مشروعیتبخش هویت سنتی شده است .از اینترو ،جامعته
هورامان درصدد تعامل با عناصر بیرونی و ادغام آنها با عناصر محلی در راستای جلوگیری از بحتران
هویت و چالشهای پیشروی آن است .به طوری که مردم هورامان بتا رویکتردی تلفیقتی و متتأثر از
زمینههای محلی و جهانی با گرایش زنان به تحصیالت و اشتغال به عنوان مهمترین ویژگیهای یک زن
با هویت مدرن ،به تعامل میپردازند و این امر منجر به نهادینهشدن گرایش زنان به تحصیالت در جامعه
هورامان شده است .در همین رابطه نتایج مطالعه ایمان و محمد پور( )9020مبین نهادینه شدن گترایش
به آموزش مدرن در هورامان است .مطالعه ساروخانی و رفعت جاه ( )2999نیز بیانگر آن است کته از
میان دو عامل اشتغال و تحصیالت ،تحصیالت که زنان را به منابع فرهنگیِ هویتسازی مجهز میکنتد
بیشتر از اشتغال که تأمینکننده استقالل و منابع مادی هویتسازی است بر بازتعری

هویت اجتمتاعیِ

زنان و مقاومت آنها در برابر باورهای کلیشهای مبتنی بر جنسیت تأثیر داشته است.
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از سوی دیگر میتوان گفت که هنوز هم در جامعه هورامان تأثیر ارزشهای سنتی و مردساالرانه
در برخورد با پدیده اشتغال زنان در بیرون از منزل نمایان استت .چترا کته بستیاری از متردان تترجیح
میدهند زنان به کاری مشغول باشند که منجر به کمرنگ شدن حضتور آنهتا در منتزل نشتود .گرچته
استقبال زنان از مشاغل خانگی در برابر مشاغل غیر خانگی نیز محسوس است ولتی ایتن گترایش در
مقایسه با تمایل زنان به تحصیالت به مراتب کم رنگتر است .همچنین فروش صنایعدستیِ هورامان در
بازارهای فرامحلی در تقویت نگرش مردان پیرامون عدم استقبال آنها از اشتغال زنان به کارهای بیرون
از منزل تأثیر قابلتوجهی داشته است .به طوری کته شترایط متذکور منجتر بته شتکلگیتری تتدابیر و
راهبردهایی متفاوت در بین زنان و مردان شده است .چرا که مردان با تشویق زنان به مشاغل خانگی از
یک سوی درصدد تداوم کارکردهای جنسیتمحور در درون خانوادهها هستند و از فراهم شتدن زمینته
خروج تدریجی زنان از منزل جلوگیری میکنند .از سوی دیگر زنان به شترایط پتیشآمتده بته عنتوان
فرصتی در راستای دسترسی آنها به منابع مادی رسیدن به استقالل نسبی نگاه میکنند .این راهبرد نیز به
نوبه خود دارای کارکرد پنهان برای زنان است چرا که زنان با این کار درصدد مقابله بتا پدیتده ستق
شیشهایی به مثابه موانع ساختاریِ ورود زنان به بازار کار ،نهادینه کردن زمینههای اجتماعی و فرهنگی
خروج تدریجی زنان از منزل و به تبع آن کسب موفقیت در مشاغل رسمی میباشند .بر این اساس است
که زنان از تولید صنایعدستی در منزل استقبال میکنند .در این خصوص نتایج مطالعه ابراهیمی و مسلمی
( )2920نیز نشان میدهد که غالباً زنان اوقات کار و فراغت خود را در منزل سپری میکنند.
"ورود آموزش مدرن" به مثابه مهمترین عامل تأثیرگذار بر شرایط علتی -ستاختاری و همچنتین
"فروش صنایع محلی در بازارهای فرا محلی"مبنی بر شکلگیری شرایط مداخلهگتر و در عتین حتال
تأثیرگذار ،منجر به "گرایش زنان به آموزش مدرن"" ،استقبال خانوادهها از تحصیل دختران"" ،فرامحلی
شدن بازار صنایع محلی" و به دنبال آن "پررنگ شدن انگیزه کنشهای اقتصادی در بتین زنتان" شتده
است .چنین وضعیتی نیز "ارتقای آگاهی زنان" و "هدفمند شدن حضور زنان در منزل" را درپی داشته

اصطالح سق

شیشهای برای توصی

1 Glass Ceiling
موانع ساختاری و اجتماعی دستیابی زنان و سایر اقلیتهای قومی و مذهبی به جایگتاههتای مختلت در جامعته بکتار

میرود (کوتر ،هرمسن ،اویدیا و ونمن.)9022 ،
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و به دنبال آن با "کمرنگ شدن حضور مردان در منزل"  ،زنان جایگاه و هویتی متفاوت بدست آوردهاند
و امروزه نقشی تأثیرگذار در "تحصیل فرزندانشان" دارند .عالوه بر این ،به دنبال ارتقای سطح آموزش
در جامعه ،زنان نیز به مصرف رسانه گرایش قابلتوجهی پیدا کردند و این عامل نیز به نوبه خود "اشاعه
الگوهای نوین زندگی" و "تغییر نگرش در بین زنان پیرامون نقش و جایگاه آنها" در جامعه را به دنبال
داشته است .در همین رابطه ،نتایج مطالعه بحرانی و همکاران ( )2920تحت عنوان "مقایسته جنستیتی
رابطه رسانهها ،هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز" نشان میدهد که رسانهها نقش متؤثرتری
در دگرگونی هویت و سبک زندگی دختران نسبت به پسران ایفا کردهاند.
ورود عوامل نوسازی به هورامان ،منجر به "تغییر سبک زندگی" مردم هورامتان شتده استت کته
"گسترش مشاغل خدماتی"" ،افزایش مهاجرتهای کاری" و "هدفمند شدن اوقات فراغتت زنتان" از
جمله پیامدهای تغییر سبک زندگی در هورامان میباشند .عالوه بر این ،ورود عوامل مداخلهگر و تغییر
شرایط علی -ساختاری در هورامان کنشهای راهبردی را از سوی زنان به دنبال داشته که میتتوان بته
مشارکت در مخارج خانواده به عنوان راهبردی تعاملی با تغییر سبک زندگی در هورامان اشاره کرد .در
سطح کالن نیز جامعه هورامان با تغییر در نظام ارزشی پیرامون تقلیل تبعیض جنسیتی با شرایط جدید به
تعامل پرداخته است .لذا جامعه هورامان تحت تأثیر شرایط علی -ساختاریِ جدید و عوامل مداخله گر
قرار گرفته و نحوه تعامل با این شرایط پیامدهایی از جمله "استقالل نسبی در تصمیمگیری"" ،ارتقتای
منزلت اجتماعی" و "کسب نسبی استقالل مالی" برای زنان را به همراه داشته است.
بنابراین ،با توجه به یافتههای تحقیق می توان گفت که هویت زنان در هورامان ترکیبی از هویتت
جهانی و هویت محلی است .جهانی شدن بخشی از هویت زنان در هورمان به این دلیل است که زنان
توانستهاند به آموزش مدرن به مثابه مهمترین سازوکار فرهنگیِ هویتساز مجهتز شتوند و بتا ارتقتای
آگاهیِ خود ،درصدد بازاندیشی در هویت سنتی خود برآیند .از سوی دیگر ،ابعادی دیگر از هویت زنان
در هورمان هنوز هم محلی است .به طوری که زنان در برخی از ابعاد زندگی خود ،خواسته یا ناخواسته،
در باز تولید ارزشهای مردساالرانه سهیم هستند .در همین رابطه یافتههای تحقیق نشان داد که اگرچته
زنان از مشاغل خانگی و بهویژه تحصیالت به عنوان منابع مادی و فرهنگیِ هویتساز استقبال میکنند
ولی هنوز هم در خصوص ارزشهای محدودکننده آنها پیرامون اشتغال بیترون از منتزل نگترشهتای
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آمیخته با سنت را دارند و در این حوزه ضمن گرایش به الگوهای جهانی ،تعامالتی مبتنی بتر پتذیرش
نسبیِ ارزشهای محلی را از خود نشان میدهند .نتایج مطالعته عبتداللهیان ( )2993نیتز تحتت عنتوان
"تغیییرات فرهنگی در ایرن معاصر؛ پدیده جوانی و گذران اوقتات فراغتت" بته طتور ضتمنی مؤیتد
یافتههای این بخش از مطالعه حاضر است .به طوریکه نتایج تحقیق مذکور بیانگر آن است که "تغییر
جهت نیروهای اجتماعی جدید در ایران با تغییر مکانیسم تعری

"خود" و هویت تحقق یافته و افزایش

مسئولیتهای جدید دختران و کاهش مسئولیتهای سنتی آنان شکلی عینی یافته است .از طرف دیگر،
همین بحث نشان میدهد که دختران و زنان در درک مستئولیتهتای پستران و بتازتعری

آن فعاالنته

دخالت دارند .همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که مردان در راه اغماض نسبت به مسئولیتهای
جدیدِ دختران گام برمیدارند ،اگرچه بخشی از مردان با این مسئولیت موافقت کامل ندارنتد" (همتان:
.)291
همچنین در خصوص رسیدن زنان به استقالل نسبی در تصمیمگیریهای فردی و خانوادگی نتایج
پژوهش نشان میدهد که هنوز هم نگرش مردم هورامان نسبتاً جنسیتمحور استت و زنتان از قتدرت
مانوردهیِ پایینی در تصمیمگیریهای فردی و خانوادگی برخوردارند .به طوری کته زنتان در انتختاب
شغل مورد دلخواه و به ویژه اشتغال تمام وقت با محدودیتهای ساختاریِ زیادی مواجه میباشند و در
این زمینه هنوز نتوانستهاند با به چالش کشیدن نظام ارزشیِ جامعه بر هویت سنتی خود غالب شوند.
منابع
ابراهیمی ،قربانعلی ،مسلمی پطرودی ،رقیه ( .)2920رابطه بین سرمایه فرهنگی و اوقات فراغت زنتان در
شهرستان جویبار ،نشریه زن در توسعه و سیاست ،دوره نهم ،شماره .22 -39 .1
بحرانی ،شعله ،سروش ،مریم و حسینی ،مریم ( .)2920مقایسه جنسیتی رابطه رسانهها ،هویتت و ستبک
زندگی در بین جوانان شیراز .فصلنامه مطالعات ملی ،دوره دوازدهم ،شماره .292 -209 ،9
ساروخانی ،باقر ،رفعت جاه ،مریم ( .)2999زنان و باز تعری

هویت اجتمتاعی .مجلته جامعته شناستی

ایران ،دوره پنجم ،شماره .230-299 ،9
عبداللهیان ،حمید ( .)2993تغیییرات فرهنگی در ایرن معاصر؛ پدیتده جتوانی و گتذران اوقتات فراغتت،
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