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چکیده:
خصوص در جوامعی چون ایران که همچنان قائل به تقدس نهاد طالق، به

عنوان قبحی اخالقی بلکه عامل خسران براي زنان انگاشته خانواده است، نه صرفاً به
در برخی موارداین تصورکهدهدمینشانپژوهشاینحاصل ازشود. نتایجمی

تحوالت ساختاري . پایه؛ و لذا نیازمند بازنگري اساسی استبیايکلیشهتنها
هايارزشتغییراتی گسترده در سطحدر گذار از وضعیت سنتی به مدرن، بهجوامع

وان به برآمدن تترین این تغییرات ارزشی میانجامد. از جمله مهمحاکم بر جامعه می
تأکید کرد که به حیث فلسفی در »فردیت«و » خودمختاري«اصولی اخالقی چون 

اي اند. این اصول بنیادي مبناي تعریف مقولهنظام فلسفی امانوئل کانت تبیین شده
گوید. پژوهش ي مدرن میدر جامعه» هویت شخصی«هستند که آنتونی گیدنز بدان 

الذکر و تواند به تحقق اصول اخالقی فوقق میدهد که چگونه طالحاضر نشان می
با استفاده از روش هویت شخصی مبتنی بر آن منجر شود. در تحلیل این فرایند،

هايرشتهآموخته دردانشزنانازنفر21، به سراغ »ايي زمینهنظریه«نامور به 
ي به طبقهکه به لحاظ طبقاتی عمدتاً ایمهاي تهران رفتهدانشگاهاجتماعیعلوم

هاي فرضپی بردیم که الزامات روشی و پیشپژوهشروندمتوسط تعلق دارند. در
است. هارئالیستی دادهتحلیلوتفسیرراهسربرنظري این نظریه خود مانعی

اي در عمل باعث تحریف و تقلیل مشاهدات ي زمینهمنظور این است که نظریه
.شناخت واقعیت جامعه ناسازگار استشناسی برايگردد که با رسالت جامعهمی
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مسألهیانبومقدمه
خم وصد سال در حال گذار از مسیر پرپیچي ما که قریب به یکدر جامعه» طالق«

با شر و پشیمانی، خصوصاً براي م أآمیز و تواي مخاطرهسنت به مدرنیته است، همواره واقعه
ي در حال گذار، آن هستی جمعی زنان، القاء و بازنمایی شده است. منظور ما از جامعه

ي مدرن است. انسانی است که ساختار آن در حال دگرگونی از اجتماع سنتی به جامعه
همه نتایج پژوهش حاضر گواه واقعیت متعارضی است مشعر بر اینکه در چنینبا این

هاي ممکن براي ساختن خویش و برخالف تلقی ي افزایش فرصتواسطهجوامعی، به
به تحقق "در شرایطی خاص"سران زنان نیانجامیده، بلکه تنها به خآور غالب، طالق نهرعب

ترین و ارزشمندترین اصول اخالقی در زندگی آنان نیز راه برده است. منظور، یکی از بنیادي
نامیم. مراد از می» 1خودمختاري«از امانوئل کانت آن را اصلی است که به تأسی

اي است که آنتونی گیدنز خودمختاري محوریت اراده و خواست فردي زنان در تعریف مقوله
نامد. این خودمختاري و هویت شخصیِ ي مدرن میدر جامعه» 2هویت شخصی«آن را 
شود زنان، به ست که باعث میترین عامل ارزشی و فرهنگی اشده بر اساس آن مهمتعریف

درآیند.مردان و قوانین پدرساالرانه به» 3انقیاد«تعبیر جان استوارت میل، از 
خودمختاري از دید کانت، هویت شخصی از منظر ـبر اساس این مفاهیم نظري
ي حاضر این است که زنان چگونه پس از ي مقالهمسألهـگیدنز، و انقیاد زنان از منظر میل

ي اند که مایهق در مقایسه با زندگی زناشویی به شأن و منزلتی انسانی دست یافتهطال
که از مشاهدات این شان شده است؟ آنچنانخاطر آنان از زندگی فردي و اجتماعیرضایت

شان از ي خودمختاري زنان و رهاییآید، حس رضایت از زندگی که نتیجهتحقیق برمی
نامیم. می» قدرت«دیگر پیوند دارد که به پیروي از نیچه آن را انقیاد مردان است، با عاملی

ي موارد حس رضایت چیزي جز همان احساس طبق مشاهدات عینی این تحقیق، در قاطبه
توان دو قسم متفاوت از قدرت اساس همین مشاهدات میهمه برقدرت نبوده است. با این

قدرت » واکنشی«و » کنشی«و قسم بندي نیچه از دقضا با تقسیمرا بازشناخت که از
ي نیچه قسم نااصیلی از قدرت وجود دارد که سرمنشأ انطباق مفهومی دارد. طبق گفته

» سرشاري نیرو«است. در مقابل قسم اصیل قدرت، از » 4توزيکین«روانشناختی آن حس 

1 autonomy
2 self-idendity
3 objection
4 ressentiment
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ي گرانه. طبق نتایج این پژوهش، حس راستین قدرت یا همان قسم کنش1گیردنشأت می
توزي نسبت به شود نه با کیندرت مد نظر نیچه، با تحقق خودمختاري برانگیخته میق

شده از سوي آنهاست. توزي عموماً واکنش علیه انقیاد تحمیلمردان که منشأ این کین
ي راستین حس ي تحقق خودمختاري چنین امکانی را براي تجربهواسطهطالق، گاه به

قدرت براي زنان مهیا کرده است.
بسا چه نگري و هاي محتمل ناشی از طالق براي زنان از سر سادهالبته انکار آسیب

همه مسئولیتی است و بعید است که عقل سلیم مرتکب چنین انکاري شود. با اینبی
میان 2کنشها خود محصول برهمتوان منکر شد که بخش قابل توجهی از این آسیبنمی

هاي اخالقی و ارزشی حاکم بر ذهنیت کلی داوريشو پیسوضایعات عاطفی طالق از یک
ي این واقعیت است جامعه در ذم طالق از سوي دیگر است. نتایج این پژوهش آشکارکننده

ي پژوهش هایش، به برساختن هویت شخصی زنان مورد مطالعهي آسیبکه طالق با همه
اي راستین با ههمواج«ترین رهاورد طالق را حاضر مدد رسانده است: زنانی که مهم

چه در اند که اگرهایی مستقل و خودساالر، توصیف کرده، در مقام سوژه»خویشتنِ خود
شان بدو امر با رنج و حرمان همراه بوده، اما با گذر ایام به تثبیت شأن و منزلت انسانی

دهد که طالق در کنار تمامی هاي این پژوهش آشکارا نشان میمنجر شده است. یافته
تواند در جهت تحقق خودمختاري، در معناي کانتی آن، و به ب مترتب بر آن، میمصائ

ي زنان پیش رود. بر این اساس، قدرت حاصل از همین اعتبار قدرت کنشگرانه
شود که زنان از دستیابی به استقالل در ساختن هویت دلخواه خودمختاري، منجر به آن می

ت همان خودمختاري است و خودمختاري خویش احساس رضایت کنند. طُرفه آنکه قدر
همان قدرت.

سامان یافته است که بر اساس » 3ايي زمینهنظریه«این پژوهش بر اساس روش 
گونه پیشداوري باید در فرآیند تحقیق اجتماعی ذهن خود را از هراصول آن، محقق می

ها را از ضیهها باشد و فرارزشی و فرضیه تهی ساخته و مترصد ظهور نظریه از دل داده
بندي مجددي از روش اي صورتي زمینهمشاهدات استنتاج کند. به زعم ما نظریه

یکم از جستار 10در این خصوص سوي نظرمان به تحلیل نیچه از تمایز اخالق بردگی و واالتبارانه در بند 1
همچنین بنگرید به شرح ژیل دلوز از تمایزگذاري نیچه )؛43-47: 1377،تبارشناسی اخالق است (نیچه

).68-1390:119،گر در (دلوزگر و واکنشمیان نیروهاي کنش
2 interaction
3 grounded theory
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هاي غیر از روشگویی که این روش بهکننده است. توپوزیتیویستی منتهی با بیانی گمراه
پوزیتیویستی غالب در علوم اجتماعی است. از نتایج عملی این پژوهش، ناکارامدي و برخطا 

پیشداشت پوزیتیویستی از روش پژوهش در علوم اجتماعی است. بدین معنا بودن همین
توان مشاهده را بر فرضیه مقدم دانست، بلکه پالودن تنها نمیکه در پژوهش اجتماعی نه

هاي روشی اساساً بیهوده و ها و تبدیل محقق به کارگزار اجراي تکنیکذهن محقق از ارزش
ضر نیز از ابطال این بینش حکایت دارد. این بدین معنا ناکارآمد است. اقتضاء پژوهش حا

ها یک انتخاب فردي است، بلکه اي ارزشنیست که تقدم فرضیه بر مشاهده و التزام به پاره
ي پژوهش در علوم اجتماعی است.این موضوع به تعبیر کارل پوپر الزمه

چارچوب مفهومی پژوهش
مدرنهدر جامعخودمختاري، هویت شخصی و رهایی از انقیاد

هاي ترین ویژگیرا از اساسی» ظهور ساختارهاي نوین هویت شخصی«آنتونی گیدنز، 
مفهوم منفعلی نیست که "1خود"ي او هویت شخصی یا داند. به گفتهي مدرن میجامعه

صرفاً تحت تأثیرات بیرونی شکل گرفته باشد. افراد ضمن ساختن و پرداختن هویت 
طور مستقیم ز کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال آنها، بهنظر اشخصی خویش، صرف

،(گیدنز» کننددر ایجاد و اعتالي بعضی از تأثیرات اجتماعی جهانی نیز مشارکت می
گیري هویت فردي ي مدرن در شکل). منظور گیدنز آن است که افراد در جامعه1378:16

حیطی باشند، بلکه در مقام ي صرف عوامل مخود موجوداتی منفعل نیستند که ابژه
دارند.» عاملیت«گیري هویت خود هاي تأثیرگذار در شکلسوژه

ي مدرن در اختیار البته عاملیت فرد در تعریف هویت شخصی امکانی است که جامعه
دهد و توقع چنین عاملیتی در اجتماع سنتی اساساً توقع نابجایی است. گیدنز فرد قرار می

نویسد:می
ي سنتی است، ولی آنچنان نظمی که در آن وعی نظم پس از جامعهمدرنیته ن«

احساس امنیت و قطعیت ناشی از اعتقادات و سنن، جاي خود را به یقین حاصل از شناخت 
عقالنی سپرده باشد. شک، یکی از وجوه فراگیر عقل نقاد امروزین، به عمق زندگی روزمره و 

و نوعی ساحت وجودي عام براي جهان کند همچنین به ژرفاي وجدان فلسفی نفوذ می
.)17:(همان» آورداجتماعی معاصر به وجود می

1 self
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هاي قالبی و صلب ي نقشاساس همین شکاکیت معرفتی مدرنیته است که همهبر
جاي معیارهاي عرفی و سنت، خود زنان در گیرد و بهاجتماعی زنان مورد تردید قرار می

بازتعریف جدید هویت شخصی خود در نظم اجتماعی گر و عامل براي هاي کنشمقام سوژه
کنند.نوین اقدام می

زعم گیدنز آن است که در عین شکاکیت نسبت به عقل ویژگی تجدد اخیر به
هاي علمی و تکنولوژیک باور هاي پیشرفت، همزمان به امکانات و محدودیت1اندیشمآل

خطرات احتمالی بدفرجام، يواسطهدارد. جهانی که در آن در عین کاهش اعتماد به
و رضایت از خویشتن امیدوار 2توان به امکاناتی براي اجراي طرح بازتابی خودهمچنان می

اند. در این میان تغییر بود: یعنی آنچه برخی از زنان این پژوهش در تحقق آن توفیق یافته
ختاري حتی گرایی به فردباوري و مختصات آن از جمله استقالل و خودمها از جمعارزش

حال گذاري چون ایران نیز مشهود است.ي دردر جامعه
همان اصل اساسی است که کانت متأثر از روسو آن را » خودمختاري«منظور از 

Autonomy3طبق برداشت کانت، 4انگاردي حیات اخالقی انسان مینامیده و شالوده .
اي برتر از قانون اخالقی رادهها در زندگی خود منقاد هیچ اخودمختاري آن است که انسان

آزادي راستین خود را چنان تجربه کنند که مهر ن نباشند و رها از هرگونه انقیادشادرون
شان. تقید به همین خودمختاريِ رها از فردي» خواست«و » اراده«تأییدي باشد بر تحقق 

طبیعتهگونهروانسانیطبیعتشرفبنیاد«اي برتر است که گونه ارادهقید هر
رود. شمار می) به1394:105،(کانت» خردمند

ي تحقق این خودمختاري رهایی از شر قیومیت دیگران است که خود منوط به الزمه
نیز مستتر » 5روشنگري«ي خرد و فهم فردي است. این رابطه در تعریف کانت از اتکا بر قوه

1 providential reason
خود به بهخردورزيِ محض آدمیان را خوديهوسیلبهماهیت اشیايهتصوري که به موجب آن درك فزایند«

تر و پربارتري هدایت خواهد کرد. این نگاه بقایاي تقدیرگرایی دوران قبل از تجدد را هنوز سوي زندگی سالم
).1378:51،(گیدنز» خویش دارديهبر گرد

2 reflexive project of the self
نیز » خودبنیادي«یا » خودآئینی«، »خودساالري«نابع به ممکن است در برخی از مAutonomyاصل 3

ترجمه شده باشد.
رکن اصلی يهمنزلمرجعیت خودمختاري بهيههاي روسو دربارخصوص تأثیرپذیري کانت از آموزهدر4

).50-1378:64،اخالق، بنگرید به شرح درخشان ارنست کاسیرر در (کاسیرر
5 enlightenment



96بهار،3شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 134

پرسش روشنگري چیست؟ ي مشهور خود در پاسخ بهاست، آنجا که در سرآغاز رساله
نویسد:می

و نابالغی ناتوانی در ؛روشنگري خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتنِ خود«
گرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگري. به تقصیر خویشتن است این کاربه

ن آن کار گرفتنابالغی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیري در به
این است شعار "کار گرفتن فهم خویش!دلیر باش در به"باشد بدون هدایت دیگري. 

).1381:51،(کانت» روشنگري
آن را کهکشدپیش میدیگرياصل اخالقیبرابررا عمدتاً درکانت خودمختاري

Hetronomyاي است که بر آموزهمنظورنامد.) می1394:100،(کانت»دیگرآئینی«یا
ازبرخیدرالبته. ورزدتأکید میفردقانونوارادهازقانونی برتروارادهجعیتمر

ازخاصیدریافتلویناس،امانوئليفلسفههمچوناخالقهايفلسفهمشهورترین
ایندر. استدیگريبهعاطفیواخالقیتقیدآنازمنظورکهداردوجوددگرآئینی
مانعیکهشودمیانگاشتهلگامبیخودخواهیوتکبریقسميمنزلهبهخودآئینیبرداشت،

.1استدیگريوخودمیانمتقابلدركباتوامواخالقیهمزیستیتحققبرابردر
کهنداردتکبريونخوتبهربطیخودآئینیازکانتدریافتکهپیداستناگفته

گونههرعلیهقیامرهاوردکانتخودآئینیبلکه. زندمیدامندیگريبرتحکمبهالجرم
تا آنجا که کانت ؛ي آزادي انسانی استو شرط الزمهدر دفاع از کرامت انسانیتحکمی

نویسد:می
وهستندخودآیینییااستقاللنمایانگردوهراراده،گذاريخودقانونوآزادي«
نهاییتبهتواندنمیآنهاازیکیروهمینازدرستوباشندمیدوسویهمفهومیبنابراین

.)128:(همان» دهدارائهآنتوجیهبرايدلیلییارودکاربهدیگريتشریحبراي
با این وجود دریافتی از خودمختاري و آزادي فردي وجود دارد که براي آن هیچ حد و 

به لگامی از خودآئینی و آزادي مدنظر ما نیست، زیراحدودي قائل نیست. چنین دریافت بی
حرفمطلقآزادي«بوده است، معتقدیم که کانتازکه خود ملهمپوپرکارلپیروي از
نباشد.دیگريآزاديمخلفردهرآزاديکهداریمنیازايجامعهبهما... استمزخرفی
احترازیکدیگرعلیهخشونتازدوهرکهمعناستاینبهشماآزاديبامنآزاديهمسازي

.)1379:63،یبوست» (منبهشمانهوبزنمضربهشمابهمننه. کنیم

).1386) و (کالین، 1388لویناس بنگرید به: (علیا، يهدر اندیش» دیگري«ت اخالقی خصوص مرجعیدر1
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»منفیآزادي«رجحانبرنیز کهبرلینآیزایاياندیشهبه محدود بودن آزادي درباور
مانع گونههرفقدانمنفیآزاديازمنظور. هویدا استکردهتأکید»مثبتآزادي«بر

ازتربرمرجعیکهاستاینمثبتآزاديازمرادواست،انسانیآزاديمقابلدربیرونی
آزاديازمثبتيانگارهکهکندمیتأکیدبرلین. کندتعیینراراستین اوآزاديفردخود

کشیدهتباهیوانحرافبهمنفیآزاديازبیشاست، غالباًضروريزیستنامنبرايکه«
امیاليکنندهبیانمن«که شودکسی مدعیاستممکنآناساسبرزیرا. استشده

يکمیتهمایاپیشوامن،اماخواهید،میچهبدانیداستممکنشما. مهستشماراستین
ما... راشماواقعینیازهايوشناسیممیخودتانازبهترراشماکمونیست،حزبمرکزي

هموارهمثبتآزاديبرلینتحلیل. طبق)73-1387:74،جهانبگلو» (دهیممیشمابه
تحدید و سرکوبدرفاشیسمومارکسیسمونچتوتالیترسیاسیهايرژیميدستمایه

استممکنمنفی نیزآزاديکهکندمیاذعانبرلینهمهاینبا. استبودههاانسانآزادي
وباشدیکسانگوسفندوگرگآزادي«بگوییمکهاستزمانیآنوشودکشیدهانحرافبه

همینبه.)74همان،» (درندمیراگوسفندانهاگرگنباشددولتيقهریهيقوهاگر
.1انگاردمیجامعهاخالقیحیاتيرا الزمهدوهرمثبتآزاديومنفیآزاديبرلینخاطر

است،آزاديمقومکهنیز،خودمختاريبرايتوانمیبه تأسی از پوپر و برلیننتیجه اینکه
خودمختارمزمانیتامنیعنی. استدیگريخودمختاريهمانکهکنیمترسیمحدودي

.2نباشددیگريخودمختاريناقضکه

حیات اخالقی جامعه ترکیبی برابر و عقالنی از هر دو قسم آزادي است، بنگرید يهدر این خصوص که الزم1
).33-1392:39،به شرح خود برلین از دریافتش از دو مفهوم آزادي در (برلین

کانت يهخاطر حائز اهمیت است که این آموزخودمختاري حدودي عقالنی ترسیم کنیم، بدیناینکه براي2
اي عقالنی که پاسدار فردیت جاي ارادههایی چون فیشته به افراط گرائیده و بهتحت تفاسیر افراطی رومانتیک

یافته است. برلین جزو گونه اقتدار باشد، به ابزار مفهومی گنگی براي استیال دگردیسی فرد در برابر هر
ها برد و در افشاء خودمختاري کانت توسط رومانتیکيهترین شارحانی است که پی به انحراف آموزبرجسته

مباحث برلین در این خصوص پرداخت. ما صرفاً به بیان يهتوان به طرح همآن قلم زد. در فرصت حاضر نمی
کنیم. براي نمونه تر را به خوانندگان محول میبسوطميهمطالعبخشی از اظهارات برلین بسنده کرده و 

خودآئینی یا آزاديِ راستین عبارت از این است که من دستوري به خود بدهم و از آن «نویسد: برلین می
هاي کنم. آزادي به معناي اطاعت از فرمانکنم همان است که اراده میاطاعت کنم، زیرا آنچه به آن عمل می

گونه منشأ هومی است که روسو و کانت از آزادي اخالقی در نظر دارند. هر انسانی بدینخویش است. این مف
ها به او احترام بگذارند ... از این عقیده بعضی پیامدهاي داراي آثار سیاسی مهم ارزش است و باید دیگر انسان

ستغنا از شرایع و قواعد شود. نخستین اثر بالفصل آن نوعی طریقت مبتنی بر استغراق در درون و انتیجه می
من تماماً "گوید: اخالقی مرسوم اخالقی بود ... فیشته بر این اعتقاد بود که فرد باید مطلقاً آزاد باشد. او می
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اصل خودمختاري با حدودي که براي آن برشمردیم، بنیان ارزشی براي رهایی از 
کند نامیده است. میل اذعان می» زنان1انقیاد«اي است که جان استیوارت میل آن را پدیده

ان، هایشان در نسبت با مردگیري بخش اعظم عواطف و خواستخاطر شکلکه زنان به
اند. البته این توصیف میل در راستاي استخفاف شأن و مصنوعاتی فاقد بصیرت و آگاهی

عنوان یکی از پرشورترین مدافعان حقوق منزلت زنان در مقایسه با مردان نیست، بلکه او به
گوید که مسبب بردگی عاطفی، آمیزي سخن میزنان، در تقبیح نهادهاي اجتماعی تبعیض

ي نهادها است. البته میل علت انقیاد زنان را صرفاً به استیالي ظالمانهجسمی و ذهنی زنان
کاهد، بلکه او عدم شجاعت زنان در بریدن از وابستگی عاطفی به مردان را نیز بهنمیفرو

شمارد. از این حیث میان نگرش کانت به علت سرسپردگی ي علت انقیاد زنان برمیمنزله
و تحلیل کابردن فهم خویشدان شجاعت در بهتدر، یعنی فقها به قیومت مراجع مقانسان

میل از علت انقیاد زنان تناظري وجود دارد.
ي میل این است که او با نگرشی بدبینانه نسبت به ي جالب توجه دربارهنکته
م با وفاداري و ازخودگذشتگی، با بینشی أچرا در قالب عشق تووچونهاي بیدلبستگی

اي استبداد زناشویی درستی مهر ناشی از وابستگی را گونهسفی، بهفلـ روانشناختی
نویسد:ي ارباب و بنده میي شوهر و همسر به رابطهانگاشته و سپس ضمن تشبیه رابطه

کند من این قانون را قبول ندارم که آنچه را طبیعت عرضه می"و باز در جاي دیگر: ؛"مخلوق خودم هستم
dasاو امر حائز اهمیت يهبه عقید."کنم که آن را باور داشته باشممیبپذیرم زیرا باید بپذیرم؛ من اراده 

Gegebeneنیست، آنچه اهمیت دارد (آنچه داده می (شودdas Aufgegebeneیعنی آنچه بر عهد) يهاست
گردد، آنچه بخشی از رسالت من است). فیشته شود، آنچه تکلیف است، آنچه بر من مقرر میمن گذاشته می

آید، یعنی کند که این قانون نه از قلمرو امور واقع و آنچه هست، بلکه از خویشتن ما به دست میمیاعالم
هاي من در دنیاي خارج خلق او چیزها را مطابق اندیشه و هدفيهگفتقلمرو خویشتن ناب و اصیلی که به 

یابم و دنیاي خارج و استیال میبخشد، زیرا تنها در این صورت من بر آنها سیادت کند و به آنها شکل میمی
چیز در دنیا از استواري ایثار و ازخودگذشتگی آید. این تصور رومانتیک که هیچمیناگزیر به خدمت من در

). ماحصل این تلقی افراطی از 119-1387:120،(برلین» گیردتر نیست، از اینجا سرچشمه میمهم
است که بعدها در قالب فاشیسم به » محوريوظیفه«و » گراییاراده«عرفانی خودمختاري دو مفهوم شبه

راستین یک آلمانی اصیل تنها باید معطوف به تکلیف يهبینشی سیاسی بدل گردید، یعنی این باور که اراد
؛چراي او در قبال تقدیر تاریخی ملت آلمان باشد که در اراده و تکلیف پیشوا ممثول شده استوچونبی

)، و نیز رجوع شود به 289- 1391:330،در (برلینرومانتیکيهتقدیس اراديهمقالهمچنین بنگرید به 
).119-154:الف1391،(برلین

1 the subjection of women
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هیچ تواند بیو این از طنزهاي زندگی است. انسان سپاسگزار کسی است که می« ... 
کند، در چنین وضعیتی است ود چنین نمیي خاش را بگیرد، ولی به ارادهزحمتی زندگی

:1393،(میل» شودترین احساس وفاداري و محبت و سپاس در انسان بیدار میکه قوي
52 .(

ي آن نه خودمختاري ي میل به برساخته شدن هویت مجعولی است که شالودهاشاره
رت مردان و اراده و فردیت زن، بلکه جایگاه فرودست زن و وابستگی آن به خواست و قد

قضا از سوي کند، ازي مبتنی بر وابستگی که میل از آن به انقیاد یاد میاست. این رابطه
ي این پژوهش نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. تا آنجا که همگی زنان مورد مطالعه

ي یک منزلهنسبت به خواست رهایی از این وابستگی و دستیابی به خودمختاري به
اند.ساسی اذعان کردهي ادغدغه

ترین مسائل بر همین اساس از دست رفتن فردیت و استقالل شخصی یکی از اساسی
ي این تحقیق در بستر زندگی زناشویی است که ظرفیت مرتبط با زنان مورد مطالعه

شود که سازد و به تعبیر میل منجر میوجودي آنان را با موانع درونی و بیرونی مواجه می
ي معطوف اي از ارادهیِ زنان به صورتی کژدیسه تبلور یابد. منظور قسم وارونهنیروي درون

به قدرت و خودساالري در قالب میل زنان نسبت به سلطه بر مردان است که به تأسی از 
نویسد:توان نامید. میل در این خصوص میتوزانه مینیچه آن را قدرت واکنشی و کین

ود بازبداریم، شخصیت خود را با اهتمام به سلطه بر وقتی انسان را از حاکمیت بر خ«
دیگران نشان خواهد داد. اگر به آدمیان اجازه ندهند که وجودي مستقل داشته باشند، و 

ي دیگران را بپذیرند، در این صورت مجبور ساختن دیگران به آنها فقط بتوانند سلطه
توان امید امی که به آزادي نمییابد. هنگهایشان اهمیت بسیار میتسلیم در مقابل خواست

شود ... عشق به قدرت و توان، قدرت به هدف بزرگ آدمی تبدیل میداشت اما به قدرت می
).155(همان: » اندعشق به آزادي تا ابد با یکدیگر در تعارض

ي حاصل از این پژوهش، همسو با بینش میل و بصیرت نیچه، این است که نتیجه
ي زنان و جامعه نسبت به از میان منوط به تالش دو جانبهي انسانیپیشرفت جامعه

ي توزانهبرداشتن عوامل انقیاد و سلب خودمختاري زنان است تا مانع از تجلی قسم کین
قدرت شود که متأسفانه احدي پرواي تبعات سوء اجتماعی آن را در درازمدت ندارد. از 

در راستاي تعریف هویتی مستقل سو زنان نسبت به تحقق اراده و خودمختاري خویشیک
بایست امکانات آزادي آنها را مهیا کند. زنان مورد مسئولند، و از سوي دیگر جامعه می

هاي همسري شان به نقشي این پژوهش ضمن ابراز نارضایتی از تقلیل شأن انسانیمطالعه
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نفی فردیت و مادري در بستر زندگی زناشویی، موقعیت خاص نهاد سنتی خانواده را بستر 
. طرفه آنکه همدستی زنان در انقیاد خویش به شکلی تاریخی همواره 1اندخود دانسته

اي همسنگ با عوامل بیرونی انقیادشان بوده است. به زعم میل این همدستی ناشی از وزنه
ي اجتماعی برابر براي رشد و ترقی زنان در مقایسه با مردان است. زیرا نقش فقدان عرصه

هاي همسري، نان به شکلی تاریخی در قالب وفاداري، فداکاري، در رابطه با نقشاجتماعی ز
داري تعریف شده است که همواره بري از استقالل و خودمختاري، در خدمت مادري و خانه

دهد که تحول جامعه از مردان و فرزندان و بستگان باشند. نتایج پژوهش حاضر نشان می
روي آنان براي بعیض علیه زنان، امکانات بسیاري پیشسنتی به مدرن، در عین تداوم ت

تعریف هویت شخصی و کسب خودمختاري قرار داده است. در این میان همچنان بسیاري 
کنند و از آنچه به زعم خودشان از زنان به نفع بازتولید جایگاه فرودست خود عمل می

ي مواره بخشی از چرخهترتیب هیابند. بدینوابستگی عاطفی به مردان است رهایی نمی
توان این همدستی را نه ناشی شود. به پیروي از کانت میانقیاد توسط خود زنان تقویت می

آسایی و فقدان شجاعت ایشان در برهمي تنعقلی ذاتی زنان، بلکه نتیجهاز سفاهت و بی
نویسد:زدن این انقیاد دانست. کانت می

طبیعتآنکهباآدمیانازبزرگیبخشدشومیسببکهاستترسوییوآساییتن«
عمريهمهرغبتبابخشیده،رهاییغیرهدایتازورساندهبلوغبهاستدیرگاهیراآنان

. برکشانندایشانقیممقامبهراخودآسانوسادهچنینبتواننددیگرانوبمانندنابالغ
جنسجملهاز(آدمیانزابزرگتريچههربخشاینکهبرايو...استآسودگینابالغی
بدانند،نیزخطرناكبسیارکهدشوارفقطنهرارفتنبلوغسويبه) تمامیبهلطیف

]بایسته[تداركاندگرفتهعهدهبرراآنانبرعالیهنظارتلطفسرازکههاییقیم

.)1381:52،کانت(»بینندمی
خویش مبین مفهوم تأکید بر خودمختاري و عاملیت زنان در تعریف هویت فردي

توان آن شود. منظور از سوژگی که مییاد می» 2سوژگی«فلسفی مدرنی است که از آن به 
ي فهم ها با تکیه به قوهرا به فاعلیت، عاملیت و ذهنیت ترجمه کرد، این باور است که انسان

آید که این نقض شکلی صریح یا ضمنی برمیاین تحقیق بهيهاز اظهارات بسیاري از زنان مورد مطالع1
نهاد خانواده در شکل کلی آن، فردیت زوجین را به نفع مصالح نهاد شود. گیر مردان نیز میفردیت دامن

وري، تربیت نسل، محل مشروع ارضاء جنسی، تقسیم کار اجتماعی و ... آخانواده و کارکردهاي آن یعنی فرزند
کند.نقض می

2 subjectivity
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ی سازد شرایط محیطاند که آنان را قادر میو عقل خویش موجوداتی مختار و بااراده
پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهند. این تعریف از سوژگی آشکارا با خودمختاري مد نظر 

ي آن به ي مختار و آگاه، که سابقهکانت قرابتی مضمونی دارد. از زمان تولد مفهوم سوژه
ي سوژگی مطرح شده است. هاي فلسفی متعددي در نقد انگارهرسد، نظریهدکارت می

شناسی بنیادین هایی که از هستیاعتبار اندیشهي قرن بیستم را، بهلسفهالواقع تاریخ ففی
ي تاختتوان عرصهمارتین هایدگر تا ساختارشکنی دریدا و تبارشناسی فوکو تنوع دارد، می

هاي موسوم شمار آورد تا آوردگاه دفاع از آن. در ادبیات فلسفهي سوژگی بهتاز بر ضد ایدهو
ي قرن بیستم بود، مخالفت با ایده90تا 60هاي یان غالب طی دههمدرن که جربه پست

. البته مخالفت با 1بندي شده استصورت» مرکززدایی از سوژه«سوژگی انسان ذیل عنوان 
مدرن نیست، بلکه زعماي مکتب مارکسیستی هاي پستسوژگی انسان مختص فلسفه

از مخالفان سرسخت سوژگی کانتی فرانکفورت یعنی تئودور آدرنو و ماکس هورکهایمر نیز 
ي هاي خوشبینانهها باور به عاملیت سوژه را ناشی از جزماند. تمامی این فلسفهبوده

ي روشنگري دانسته و هر یک به نحوي از انحاء در مقام اعتبارزدایی از این باور اندیشه
ي راي مقالهرغم اهمیت آن بسوژه علیهاي ضداند. بررسی انتقادي این فلسفهبرآمده

اي جداگانه نیازمند است. ما در این فرصت صرفاً بر این مسأله تأکید حاضر، به مقاله
اش یافتن به خودمختاري و آزادي الزمهآمدن زنان از انقیاد و دستدرکنیم که بهمی

ناپذیر به سوژگی انسان در معنایی کلی است و لذا رهیافت ما در این باوري استوار و خلل
مدرنیستی با سوژگی است که شوربختانه برخی از گونه عناد پستیق از اساس ضد هرتحق

اند. هاي افراطی فمنیستی نیز وارث همین عداوت ویرانگر بودهجنبش

پژوهشهپیشین
الف) تحقیقات داخلی

هویت در جریان زندگی زناشویی و طالق، تحقیقات اندکی در داخل انجام موضوعدر 
کنیم.ترین آنها اشاره میزیر به برخی از مهمشده است که در

شمارد: اعی چنین میمرکززدایی از سوژه را در علوم اجتميهمهم آموزيهاستیوارت هال پنج نتیج1
، کشف ناخودآگاه از سوي فروید، توجه به ساختار زبان از سوي 1960يهویژه در دهبازخوانی آثار مارکس به

گرایان، هاي معاصر زنان، همجنسو باالخره جنبشد شدن به مفهوم قدرت از سوي فوکوسوسور، وار
یت براي یک جنبش) هاي هویتی (یک هوها که همگی تحت عنوان سیاستپوستان و سایر اقلیترنگین

).2-3: 1996هال، رجوع شود به(شوندشناخته می
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و ساخت “خود”بازتعریف)، در پژوهشی تحت عنوان: 1392صادقی فسایی و ایثاري (
عمیق يهاتخاذ رویکردي کیفی و تکنیک مصاحبکه با؛ هویت در میان زنان پس از طالق

هویتی زنان پس از هاي به دنبال فهم چالشگرفتهطالقساختاریافته با هجده زن نیمه
است.بوده جدید در میان آنان » هویت«و ساخت » خود«بازتعریف يهطالق و نحو

ابعادي که زنان در آن مبادرت به یندهد که بیشترهاي این پژوهش نشان مییافته
هاي جدید، سبک زندگی جدید، ارتباطات جدید و کنند شامل نقشمی» خود«بازتعریف 

).111- 138: 1392(صادقی فسایی و ایثاري، روانی استشناختی و امنیت هستی
هاي اخیر دیگري نیز مرتبط با هویت و زندگی زناشویی در سالاندكهاي پژوهش

انجام گرفته است:
هاي هویت بین فردي زنان و مردان متأهل با توجه به ي منزلتمقایسه«پژوهش 

گیري هویت و نقش به شکل)، که1394نژاد،رحیمیموسوي و » (طالق عاطفیوضعیت
آن در برقراري روابط صمیمانه در ازدواج پرداخته است.

نقش احساس هویت و هوش )، پژوهشی تحت عنوان: 1385شمسایی و همکاران (
یج این تحقیق حاکی است که احساس هویت انت؛ انجام دادند.هیجانی در رضایت زناشویی

زناشویی باال و پایین دارند متفاوت است. و هوش هیجانی در افرادي در افرادي که رضایت
معناداري وجود دارد و هوش هیجانی يبین هویت، هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه

-67: 1385(شمسایی و همکاران، ي بهتري براي رضایت زناشویی استهبینی کنندپیش
57.(

ب) تحقیقات خارجی
یر اشاره کرد:توان به موراد زهاي خارجی میپژوهشمیاندر 

بر اساس رویکرد )،2002،(کوك و جونز1هاي متأهلتجانس سبک هویتی در زوج
بزرگسالی دوران يهدر مورد رضایت که در روابط صمیمان2روانشناختی اریک اریکسون

شود انجام گرفته است. کسب می
يهبطبه دنبال را)، 2005،(وگر3بخشی در ازدواجتحققارتباطات ناهماهنگ و خود

میان ارتباطات و بازنگري خود در ازدواج است. 

1 congruency of identity style in married couples
2 Erik Erikson
3 disconfirming communication and self-verification in marriage
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حاکی از ).2004،(زیپ، پراشکاسکا و بمیلر1زنان، شوهران و قدرت پنهان در ازدواج
هاي زنان اغلب به صورتی از پیش مفروض پاسخها گیريدر تصمیمآن است که 

اند.شان را پذیرفتههمسران

آماري پژوهشجامعه
هاي کیفی ي پژوهش در پژوهشهاي دموگرافیک نمونهیژگیويچه ارائهگر

هاي کمی است، اما براي آنکه تنهایی معنادار باشد و گاه یادآور مقتضیات روشتواند بهنمی
دانیم. در ي آن را خالی از فایده نمیدست دهیم ارائهها بهشمایی کلی از فضاي مصاحبه

هاي علوم اجتماعی ایم که در رشتهرفته2گرفتهقنفر از زنان طال21این پژوهش به سراغ 
ترین . جوان3ي متوسط شهري تعلق دارندهاي تهران تحصیل کرده و به طبقهدر دانشگاه

1 wives, husbands, and hidden power in marriage
تعمدي وجود دارد. قصد ما این است که مانع از » مطلقه«جاي به» گرفتهطالق«يهدر استفاده از کلم2

اخالقی باعث هاي مذموم مترتب بر اصطالح مطلقه شویم که عموماً چونان برچسبی ضدتداعی داللت
اي تاریخچهيهربردارنداي مطلقه دشود. مفهوم کلیشهگرفته میاستخفاف شأن و منزلت اجتماعی زنان طالق

خاطر ذا بخشی از زنان را بههاي جنسیتیِ است که بر ازدواج و خانواده اصالتی قائل شده و لگذارياز ارزش
دار و مشمول قضاوتی منفی و افراد مسألهيهو در طبقکندافراد متعارف خارج میيهطالق از دایريهتجرب

هایی است.مسائل پس از طالق ناشی از چنین برچسبکند. بخش مهمی ازبندي میمطرود دسته
تواند شود، نمیرا شامل میگرفتهآماري حاضر از آنجا که تنها زنان طالقيهشاید گفته شود که جامع3

مناسبی براي تحلیل ساختارهاي تحدیگر زناشویی باشد. این موضوع تا حد بسیاري صحیح است. زیرا يهنمون
آمیزي را تجربه نکرده است. اما ذکر دو نکته در اینجا اغلب زندگی زناشویی موفقیتفردي که طالق گرفته

هایش، راهی به سوي ها و محدودیتضروري است. نخست اینکه در موارد بسیاري طالق با تمامی سختی
کم خودمختاري اقتصادي و اجتماعی براي زنان بوده است. این بدین معناست که کسب خودمختاري، دست

فرهنگی و اجتماعی يههاي توانمند داراي سرمایکم در مورد برخی از گروهلقی تماماً منفی از طالق دستت
به » مجبور«شدت خطاست. دوم اینکه در میان زنان مذکور برخی ناخواسته و با دادخواست شوهرانشان به

طالق را توفیقی يهاند، تجربداشتهاند. گروه اخیر با اینکه از زندگی زناشویی خود ظاهراً رضایت طالق شده
ی از قدرت و اند که با حساجباري در تحقق استقالل اقتصادي و عاطفی و احساس عزت نفس توصیف کرده

قابل انکار هاي غیرم بوده است. اعالم رضایت از زناشویی گاه به دلیل هراس از دشواريأرضایت از خویش تو
کر است که این پژوهش در شکلی محدودتر بر روي برخی از زنان گیرد. الزم به ذپس از طالق صورت می

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي يهکننده به بهزیستی شیراز نیز انجام شده است. این زنان با سرمایمراجعه
شود که بدانیم شوهران این دسته از اند. این مقایسه زمانی معنادارتر میتر عمدتاً از طالق ناراضی بودهپایین

جالب در ياند. نکتههاي دیگر بودهزنان با درصد بسیار باالیی درگیر اعتیاد، دزدي، بیکاري و برخی آسیب
میان این زنان آن است که نارضایتی این زنان نیز (با وجود تمامی مشکالت مالی پس از طالق) بیشتر به از 
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زمانی طالق این افراد مدتی بین يسال بوده است. بازه40ترین آنها سال و مسن23فرد 
شان گذشته سال از زمان جدایی4الی 2سال بوده است اما اغلب آنها مدت 12ماه تا 5

نفر زندگی مستقلی را تشکیل داده و داراي شغل و درآمد مستقل 21نفر از 17است. 
کم طور ثابت یا تناوبی، دستنفر به17اند، اند. از این تعداد، دو نفر ازدواج مجدد کردهبوده
اي الف وارد رابطهنفر پس از طالق هرگز با جنس مخ2اند و بار پارتنر اختیار کردهیک

مورد حضانت فرزند با 7اند که در نفر داراي فرزند بوده8اند. از این تعداد صمیمانه نشده
زنان بوده است.

شناسی پژوهشروش
ايزمینههتأمالتی در انتقاد از پوزیتیویسم نظری

» ايي زمینهنظریه«که در مقدمه اشاره کردیم، این پژوهش براساس طورهمان
هاي عینی یا بررسی مبتنی بر ي مبتنی بر دادهتوان آن را نظریهرت گرفته است که میصو

ي عینی پژوهش توصیف کرد. بر اساس این نظریه، پژوهش در علوم اجتماعی باید از زمینه
دور از فرضیات آغاز شده و به استنتاج فرضیه از بطن ي تحقیق و بهمشاهده در زمینه

اس این نظریه مبتنی بر اصلی پوزیتیویستی است که در تاریخ عقاید مشاهدات بیانجامد. اس
هاي فرانسیس بیکن در علوم طبیعی و اگوست کنت در علوم اجتماعی نسب به آموزه

شناسان شناسی قرن بیستم، جامعهي پوزیتیویستی در جامعهبرد. وارثان این آموزهمی
أکید گلیزر و اشتراوس بر این است که اند. ت2و آنسلم اشتراوس1آمریکایی بارنی گلیزر

هاي ذهنی خود را چنان معلق داشتها و پیشبایست در جریان تحقیق، قضاوتمحقق می
گلیزر مدعی است که با دنبال بر وي متجلی شود. » چنانکه هستواقعیت آن«کند تا 

پی برد. » که هستندطورهمان«ها توان به کشف جهان اجتماعی و واقعیتکردن راه او می
به دست خواهد 3ي ظهوراي این انسجام را از طریق ایدهي زمینهاو معتقد است که نظریه

دان منبع درآمد. زیرا چنانچه گفته شد بوده است تا از سر استیصال ناشی از فق» مرد باالي سر«دست دادن 
ترتیب به اي بر سر. بدیناند تا سایههمسران این زنان نیز اغلب بیکار و معتاد بوده و بیشتر باري بر دوش بوده

هاي اجتماعی است تا کند همچنان قضاوترسد آنچه طالق را براي این دسته از زنان دشوارتر مینظر می
هر. عنوان شوفقدان مردي به

1 Barney Glaser
2 Anselm Strauss
3 emergence
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گونه تالشی در جهت آزمودن بیشتر صدق بنا به این ادعا هر).84: 1992، 1(گلیزرآورد
ها هاي نظري که از دل دادهیافته کاري غیرضروري است و لذا خطاپذیري گزارهامر ظهور

بر همین اساس است که برخی از محققین ).2005، 2(کلهشوداند ناممکن مییافتهتوسعه 
(میلز ، بونر بدل کند» 3لوحی سفید«خواهد محقق را به اي میي زمینهمعتقدند که نظریه

» 5حساسیت نظري«البته گلیزر و اشتراوس مفهومی ذیل عنوان ).28: 2006، 4و فرانسیس
رار با اصل پوزیتیویستی تقدم مشاهده بر فرضیه تعارض دارد.قاند که ازرا مطرح کرده

فائق آمدن بر يبرااتیو با نظراییشناآمحقق و یآمادگيبه معناينظرتیحساس
. دیله آغاز نماأمسوهیرا با مشاهده و نه فرضشیاست که قرار است کار خویمشکل محقق

کدگذاري«بردنکاربهقیاز طرينظرتیشفاف کردن مفهوم حساسيبرازریگلشنهادیپ
آغاز 6ذاتبهقائميکه حدود آن از کدگذاريندیفرایعنیرد،گییصورت م»ينظر

مشخص يدو نوع کدگذارنیراستا، دو نوع متفاوت از کدها در رابطه با انی. در اشودیم
ییز کدهاذات آن دسته ابهقائمي. کدهاينظريذات و کدهابهقائميند: کدهااهشد

قیتحقیو با ذات تجربابندییباز توسعه ميگذاراول در خالل کديههستند که در وهل
در دسترس محقق قرار داشته باشد، عبارت دیکه همواره باينظري. کدهاابندییارتباط م
در قالب مفروضات با توانندیذات مبهقائميچطور کدهاکهنیايپردازمفهوم«است از 

»منسجم شوندگریکدیبا هینظرکیدر قالب تیکه درنهایمرتبط شوند، مفروضاتگریکدی
ذات در جهت بهقائميکدهابیترکيبراينظريکدهاگریدانیبه ب).72: 1978(گلیزر، 

را یرسممیاز مفاهايدر ادامه مجموعهزریشوند. گلیاستفاده ميشکل دادن به مدل نظر
هايدهخانوا«راهاکه آنکندیمشنهادیپينظريکدگذاريهاستفاده در مرحليبرا

ایشناختیجامعه،یفلسفيهارا از مجموعهينظرمیمفاهنیاي. ونامدیم» يکدگذار
منظور کدها بهنیابیترکيهخصوص نحودریحیاما توض،روزمره اخذ کردهمیمفاه
.دهدینمیتجربيهدیپدفیتوص

کند که در روند تحقیق اسیت نظري، اشترواس اشاره میاساس همین مفهوم حسبر
، 7؛ اشترواس و کوربین10- 1987:13،(اشترواسباید بر معرفت پیشینی مجال بروز داد

1 Glaser
2 Kelle
3 tabula rasa
4 Mills & Bonner & Francis
5 theoretical sensitivity
6 substantive
7 Strauss & Corbin
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هايدرحقیقت مفهوم حساسیت نظري و معرفت پیشینی بناست که نقص).1998:48-3
وجود برخی از منتقدان بهحدودي برطرف کند. با این اي را تاي زمینهپوزیتیویستی نظریه
شناختی روشنی ي روشاند که مفهوم حساسیت نظري به صورت قاعدهدرستی اشاره کرده

؛ 2005(کله، ي تقدم مشاهده بر فرضیه نیستبندي نشده و قابل جمع با آموزهصورت
شناختی تناقض وجود دارد.ي روشیعنی میان این دو قاعده)؛ 1982، 1لیدر

شکل عملی پی به این تناقض و مخاطرات آن بردیم. ن پژوهش بهما در جریان ای
ـاعم از پژوهش در علوم طبیعی و علوم اجتماعیـیعنی این واقعیت که در هر پژوهشی

توان به مشاهده و سپس استنتاج فرضیه از آن پرداخت. باور به اساساً بدون فرضیه نمی
یستی است که به مدت سه قرن بر ي پوزیتیویک اسطورهيتقدم مشاهده بر فرضیه

ي علوم طبیعی و اجتماعی سیطره داشته است. پوزیتیویسم ذهنیت عالمان در هر دو حوزه
ي واقعیت، بر هاي ذهنی پژوهشگر در مطالعهخاطر ممانعت از سایه انداختن ارزشکه به

دي از افراط کرد، کار را به حگونه امر ذهنی در روند بررسی امر واقع تأکید میحذف هر
ي اعتبار ساخت. این آموزهرساند که حتی تقدم مسائل بر مشاهده را نیز در تحقیق بی

سنجی و قوت تمام در کتاب بار توسط کارل پوپر با نکتهپوزیتیویستی براي نخستین
. پوپر در نقد تقدم مشاهده 2سازش منطق اکتشاف علمی به نقد کشیده و ابطال شددوران

کند:ن استدالل میبر مسائل چنی
آنگاه عرف زبانی شما را ملزم "لطفاً مشاهده کنید!"اگر من از شما خواستم که «

بسیار خوب، اما چه چیزي را؟ چه چیزي را "کند که با این پرسش به من پاسخ دهید: می
اي را به شما نشان خواهید مسألهعبارت دیگر شما از من میبه"قرار است مشاهده کنم؟

اي را مطرح نکنم و فقط شیئی را نشان از طریق مشاهده آن را حل کنید. اگر مسألهدهم تا
وجه کافی نیست. براي مثال اگر به شما هیچبدهم، این براي خود چیزي است، اما به

دانید که من عمالً چه چیزي را از شما هنوز نمی"لطفاً ساعت خود را نگاه کنید!"بگویم: 
اي را براي شما مطرح ترین مسألهده کنید. اما زمانی که کوچکخواهم که مشاهشما می

کم اي به این مسأله نداشته باشد، اما دستکند. شاید شما عالقهکنم وضع فرق می
.)1383:15،(پوپر» دانید که چه چیزي را قرار است از طریق ادراك یا مشاهده دریابیدمی

1 Layder
).1390،ست: (گیلیسگزارش بسیار منقح و جامعی از رئوس انتقاد پوپر از پوزیتیویسم در این منبع آمده ا2
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منطق پژوهش در علوم طبیعی و اجتماعی در پی طرح این انتقاد، پوپر که به یکسانیِ
ي نقد خود از پوزیتیویسم را به علوم اجتماعی کشاند. در روند ، دامنه1باور راسخ داشت

ي صرف ما را گیري پژوهش حاضر بود که ناممکن بودن استنتاج فرضیه از مشاهدهشکل
ایبندي به اصول اي دچار تردید کرد. پي پوزیتیویستی زمینهنسبت به صدق دعاوي نظریه

مند و معنادار محقق خواهد شد و تحلیل مشاهدات را نیز ي هدفاین روش مانع از مشاهده
اي همان است که پوپر در نقد ي ضعف روش زمینهترین نقطهعمالً فلج خواهد کرد. اساسی

پوزیتیویسم مطرح کرده است: اینکه در تحقیق اجتماعی این مشاهده نیست که بر فرضیه 
عبارت دیگر ذهنیت دارد، بلکه حق تقدم در تحقیق بر مسائل و مفروضات است. بهتقدم

اي بري زمینهشناختی دارد. بررسی انتقادي نظریهمحقق بر عینیت امر واقع تقدم روش
ي ي حاضر نیست و ما آن را به مقالهاساس انتقادات پوپر بر پوزیتیویسم موضوع مقاله

زودي منتشر خواهد شد. در فرصت حاضر صرفاً بر این نکته کنیم که بهدیگري موکول می
تنها در روند تحقیق اجتماعی مشاهده مؤخر بر فرضیه است، بلکه کنیم که نهتأکید می

ها و اصول اخالقی در روند مشاهده نیز بیهوده و خطاست. به بیان دیگر انتظار حذف ارزش
پذیر است.مالً امکاناي از محقق انتظاري دارد که عي زمینهنظریه

بایست از انجام پژوهش در راستاي بهبود وضعیت اجتماعی محقق اجتماعی که می
ها و اصول اخالقی دست به پژوهش تواند و نباید بدون عطف نظر به ارزشسود جوید، نمی

هایی کلی و انسانی در امر پژوهش تنها محقق علوم اجتماعی نباید تهی از ارزشبزند. نه
ها مقید و ملتزم اي از ارزش، بلکه به تعبیر پوپر دانشمند علوم طبیعی نیز باید به پارهباشد
. 2باشد

ي عالم اجتماعی نیز صادق است. براي تبیین این مسأله ها دربارهاصلِ التزام به ارزش
ي حاضر این است که زنان چگونه کند. موضوع مقالهاي از همین مقاله بسنده میذکر نمونه

حقیقت ما در مقام پژوهشگر یابند. درجریان طالق به خودمختاري و آزادي دست میدر
هاست که الواقع همین ارزشایم و فیهایی چون خودمختاري و آزادي را پذیرفتهارزش

کرد که پوپر باور به یکسانی منطق پژوهش در علوم طبیعی و اجتماعی را در انتقاد از مشربی مطرح می1
آن از هرمنوتیک دیلتاي تا مکتب فرانکفورت گسترده است. طبق باور این مشرب تحقیق در علوم يهدامن

هایی متفاوت علوم بر اساس روشيهر دو حوزخاطر تفاوت موضوع مورد بررسی در هاجتماعی و طبیعی به
آراء پوپر در این يهشود. حال اینکه پوپر سخت با این باور سر ناسازگاري داشت. براي مطالعانجام می

).159- 181: 1379،در (پوپرمنطق علوم اجتماعیيهخصوص بنگرید به مقال
.)243-255:در (همانمسئولیت اخالقی دانشمنديهبنگرید به مقال2
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ي این تحقیق ي زنان مورد مطالعهي زیستهمعیار تحلیل و بررسی مشاهدات ما از تجربه
گیریم طالق برخالف تلقی حاکم بر فرهنگ که نتیجه میاساس همین اصل استاست. بر

هاي بشري مثمر و نهادهاي حقوقی کشور، تا چه میزان در تحقق قسمی از برترین ارزش
دارد تا همچنین تقید به همین اصول اخالقی است که ما را بر آن می؛ثمر واقع شده است

از انقیاد توصیه نکنیم و به حلم و رفتن زنان عنوان راهکاري کلی براي برونطالق را به
روزي بسیاري کسان دیگر بسا طالق منجر به سیهزرم و فروتنی علمی مقید باشیم. چه آ

ي این تحقیق شود که اساساً وضعیت ملموس و اجتماعی متفاوتی با زنان مورد مطالعه
دم مشاهده اي، یعنی تقي زمینههاي جزمی نظریهشرطهذا بدیهی است که پیشدارند. مع

کننده است و باید به کناري هاي فردي از روند تحقیق خطا و گمراهبر فرضیه و حدف ارزش
هاي محقق نیست. این ها به معناي انطباق واقعیت با ارزشنهاده شود. البته تأکید بر ارزش

بخشی و اصالح اوضاع را در رهاییيي پژوهش زنان که دغدغهخصوص در حوزهمقوله به
دهد. ارد بیش از پیش خود را نشان میسر د

هاي پژوهشیافته
ه زناشوییي هویت شخصی در رابطمسأله)الف

ي این پژوهش دست آمده از مصاحبه با زنان مورد مطالعهبخش مهمی از مقوالت به
شان در زندگی زناشویی است که بستر بروز نشانگر نارضایتی آنان از نقض تشخص و فردیت

نگاه«، »نقض فردیت از سوي شوهر«در ایشان را فراهم کرده است. » تیمسائل هوی«
پذیرفته «، »(تبدیل شدن از فرد به نقش)همسرييرابطهجايبهزنبهکارکردي شوهر

تالش شوهر براي بازساختن زن طبق «، »اشنشدن زن از سوي شوهر در تمامیت انسانی
اند. خش اندکی از این مقوالتب» حس مالکیت مردان به زنان«، »ال خودایده

» من«داشتن هویت شخصی به تعبیر گیدنز نوعی آگاهی بازتابی نسبت به يالزمه
من «است که الزم است از سوي دیگران به رسمیت شناخته شود تا احساسی از رضایت از 

نویسد:گیدنز میدر فرد ایجاد شود.» بودن
عام، ايدهیعنوان پد)، به"ودخ"را (برخالف یشخصتیهوایتیچنانچه فرد«

که طوراست که فرد آنيزیواقع همان چدرتیهوم،یدر نظر آوریبازتابیمستلزم آگاه
يزیچیشخصتیهوگریعبارت ددارد. بهیآمده است، به آن آگاهیدر اصطالح خودآگاه

يزیچشده باشد، بلکه ضیفرد به او تفویاجتماعهايتداوم کنشيجهیکه در نتستین
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شیخویبازتابهايتیکند و در فعالجادایروزمرهومداومطورآن را بهدیاست که فرد با
يصهیخصینوعیشخصتیخالصه، هوطورقرار دهد ... بهیبانیمورد حفاظت و پشت

فرد قرار گرفته اریکه در اختستینزیمتماهايصهیاز خصايمجموعهیحتایزیمتما
از یعنوان بازتاباست که شخص آن را به"خود"همان قتیقدرحیشخصتیباشد. هو

یتداوم فرد در زمان و مکان است: وليبه معناتیهوزیننجای. در اردیپذیماشنامهیزندگ
آن به ازکه شخص يریصورت بازتاب تفستداوم اما بهنیعبارت است از همیشخصتیهو

. شودیهم م"1شخص بودن"یاختي شنلفهؤشامل مریتفسنیعمل آورده است ... ا
در بر زیاز شخص را نینیمفهوم معدیبلکه باستیفاعل بودن نيشخص بودن تنها به معنا

،دنزی(گ» آشنا و معمول باشدگرانیديخود و هم برايکه هم برایداشته باشد، مفهوم
1387:82-81.(

نی از سوي گاه این هویت شخصی به شکلی آشکار طرد شده و گاه به شکلی ضم
ي الزامات ساختار زناشویی مغفول مانده و از رسمیت واسطهشوهر یا خود زنان و یا به

. بر اساس روایات شخصی، زنان بسیاري با بیان اینکه چارچوب زناشویی همراه با از 2افتدمی
دست رفتن هویت شخصی براي آنان بوده است، به اجبارهاي آشکاري همچون اجبار به 

خاصی از پوشش از سوي شوهر، اجبار به تغییر رفتار بر اساس خواست رعایت شکل
ي اقتضائاتی همچون احترام به بزرگان، محدود شدن از سوي واسطهخانواده شوهر به

شوهر به منظور مراعات شکل خاصی از مراودات با دوستان و خانواده، حبس شدن در خانه، 
هدایت به سمت کنش بر سیاقی خاص اشاره هاي مالی، اجتماعی و روانی در جهت مضیقه

توان در تري دارد را میاند. اشکال ضمنی موانع تحقق هویت شخصی که شکل پیچیدهکرده
ها، ترجیحات و دستاوردهاي ها، ارزشقالب برخوردهاي تحقیرآمیز شوهر نسبت به خواست

ي ط با همسر، مقایسههاي کالمی یا رفتاري نسبت به امور مرتبمیلیها و بیتوجهیزن، بی

1 Personhood
منظور از ممانعت آشکار از تحقق هویت شخصی آن دسته از اعمال و گفتارهاي کالمی است که از سوي 2

شود. بخشی از این دستورات محیط (شوهر، خانواده، اجتماع و ...) در قالب یک دستور یا تقاضا بر فرد وارد می
و شرعی مرتبط با وظایف زناشویی مشاهده کرد. از سوي دیگر توان در قالب قوانین حقوقییا تقاضاها را می

ممانعت پنهان در شکلی ضمنی، گاه به شکلی خودآگاه و گاه ناخودآگاه در قالب رفتارهایی که نه معناي 
بندي شده است. هاي زنان است صورتشان از اعتبار انداختن ترجیحات و ارزشصریحشان بلکه داللت ضمنی

این موانع يهآنکه دستوري قانونی یا تقاضایی آشکار باشند، شاکلهاي سنتی و فرهنگی بیبسیاري از تجویز
سازند و بخش مهمی از بنیان خانواده مبتنی بر چنین تجویزهاي به شدت جنسیتفردي و اجتماعی را می

اي است.زده



96بهار،3شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 148

زن شده است، 1سازيارزشزن از سوي شوهر با افرادي دیگر به شکلی که منجر به بی
ایجاد تنگناهاي روانی با ابزارهایی نظیر فرزند، خانواده، ترجیحات و عالیق فردي زن، 

مهریه، قرار دادن زن در ضیق اقتصادي، ارتباطی و اجتماعی و ... مشاهده کرد.
اند که تصویر نامطلوبی از خود در به شکلی ضمنی یا آشکار عنوان کردهاین زنان 

ي یک من ناقص، ناکامل، معیوب که به قدر کافی اند. تجربهرابطه با همسرانشان داشته
تکه که تنها به شکلی مشروط مورد پذیرش قرار ي یک منِ تکهخواستنی نبوده، و یا تجربه
آن سانسور شود، احساس ناکامی از فاصله میان منِ هایی ازگرفته و همواره باید بخش

واقعی و منِ مورد انتظار شوهر، و سرخوردگی از ناتوانی براي ابراز خود به شکلی کامل و 
منسجم در کلیت آن، مواردي است که در توصیف چنین وضعیتی ذکر شده است. روایت 

دهد: شان میوضوح ناي از این نقض هویت شخصی آشکار را بهنمونه2مینا
ي اون چیزایی که فکر خواست همهخاطر اینکه میکرد بهمینا: خیلی اذیتم می

خواستم عوض کنم رو دوباره برگردونه به کرد درسته و من بهش تن نداده بودم و میمی
زندگی.

پژوهشگر: چرا؟ تو که به همه چی تن داده بودي.
مینا: آره ولی براش کافی نبود.

خواست؟چی میکنی واقعاًی براش کافی بود؟ فکر میپژوهشگر: خب چ
عنوان زنی که بودم و کاراکتري که داشتم بد بود. یه چیز دیگه مینا: با من بد بود. به

اش بشم. یه زنی که همش خالهخواست من دخترخواست. میخواست. خواهرشو میمی
باشه. هیکلش مدل گرده. پوستش خوبهاي لوکس دنبال چیزاي لوکس میتوي ویترین

اي از زن خاصی باشه. یه فانتزي احمقانه از زن که اون براش خوب بود. یه فضاي احمقانه
پلکه و داشت که اون زن براش سکسی بود و خواستنی بود. زنی که دور و بر کتاب می

گفت ... خیلی بدش میومد از هاي اینجوري داره رو دوست نداشت. و اینو راحت میتحلیل
هام رو طور که دوست داشت بسازه. رابطهکرد که منو اوني من. و تمام تالشش رو میکارا

ي اینکه چی باید زیر نظر خودش با بهانههامو نظارت داشت ... همهکرد، خرجمحدود می
شد.هوامو داره و مراقبمه باید انجام می

ست، البته نقض فردیت زنان قابل تقلیل به رفتارهاي شوهرانی مستبد نی
ي سنتی، عامل مهمی در تداوم این هاي ساختار خانوادههاي تنیده در داللتداشتچشم

1 devaluation
اسامی ساختگی است نه واقعی.يهکلی2
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اي زبانی بلکه تنها استعارهشدن تحت پیوند زناشویی، نهتنساختار معیوب است. انتظار یک
شود و انتظاري واقعی است که به محض رسمی شدن رابطه در هر دو زوج پدیدار می

هاي زند. به بیان دیگر داللتا در راستاي چنین وحدتی دامن میهاي تحدیدگر رکنش
هاي این تحقیق به معناي به اشتراك زناشویی که اغلب از نظر پاسخگویان به پرسش

ها بوده ها و زمانها، مکانها، رابطهها، داراییي لحظات، تجربهتمام همهوگذاشتن تام
ت شخصی را در موارد بسیار براي زوجین به است، بهایی گزاف همچون از دست رفتن هوی

آور نهاد خانواده بر انتظارات فردي اي از تأثیرات الزامهمراه داشته است. روایت سپیده نمونه
است، حتی در شکلی ذهنی و پیش از تشکیل چنین نهادي در جریان عقد رسمی:

م بالفاصله سال دوستی ازم خواستگاري کرد و من4آهان همون شب مهتابی بعد از 
دونی کنه منتهی مشکلت میقبول کردم ... گفت مامان من اگه تو رو ببینه خیلی ذوق می

پوشی خیلی تنگه. تا اون وقت هرگز در مورد پوشش من حرفی چیه؟ اینکه مانتویی که می
ي مامان من مذهبین و بعد گشاد دوست داره؟ گفت خانوادهنزده بود. گفتم مامانت مانتو

ممکنه پوشن که براي من غیرم دخترایی که مذهبی بودن توي ژانري لباس میرفتم دید
اي بشم. اون عوض شد منم عوض شدم طوري لباس بپوشم ... مگه کَس دیگههرگز اون

آروم بریم جلو ...دنیام خیلی عوض شد. بزرگ شدیم. دوستامون عوض شدن. بذار آروم
تملک همسر و نظارت بر روندهاي تغییر ي وحدت زناشویی، میل بهدر پیوند با ایده

کنند تا دیگري را ي دوم به این معناست که زوجین تالش مییابد. فقرهوي نیز اهمیت می
اشتغال، ي خویش تغییر دهند و از سایر تغییرات وي جلوگیري کنند.حسب ذائقهبر

انتظارات از خود، ي روابط، بازاندیشی در خود و تغییرتحصیل، فرزندآوري، تغییر در شبکه
ي زناشویی، تغییرات مذهبی و فکري و عواملی دیگر شرایطی براي تغییر همسر و رابطه

اند که در موارد بسیار با ممانعتی همراه با هراس از سوي مردان مواجه شده است. زنان بوده
ان ي توانمند شدن زناین هراس در قالب نگرانی از تهدید شدن بنیان خانواده در نتیجه

تفسیر شده است، و در مواردي شوهران با محدود کردن زنان خواستار متوقف کردن روند 
ترتیب این اند. بدینهاي زندگی زناشویی شدهتغییرات و به زعم خودشان حفظ بنیان

تغییرات ناگزیر (ناگزیر از آن رو که پیشگیري از تغییر فرد انسانی امري ناممکن و در 
وار است) منجر به نارضایتی میان دو طرف شده است و گاه بهترین حالت بسیار دش

تفسیر شده است.» خیانت به رابطه«تغییرات زن از سوي شوهر 
اي جنسیتی نیست، اما نکته آن است که خواست تملک و نظارت بر تغییر مقوله
ن ي سنتی، نرخ باالتر اشتغال مردان، قوانیسازوکارهاي اجتماعی از جمله ساختار خانواده
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ي حقوقی به مردان قدرت بیشتري براي ایجاد فشار بر همسر داده است. از آنجا که ایده
وحدت اساساً فانتزي و آمیخته به فریب است و در هیچ ساحتی از زندگی قابل تحقق 

شدن، همراه با احساساتی نظیر خشم، حسادت، کینه، نیست، ناکامی زوجین از یکی
سازي، اقدامات ارزششود که به دنبال خود تحقیر، بیمیسرخوردگی، افسردگی و ... همراه

کند. فهم عدم امکان چنین جویانه، خشونت و ... را در تعامل میان زوجین ایجاد میتالفی
م با به رسمیت شناختن استقالل همسر نیازمند بلوغ روانی و شخصیتی زوجین أوحدتی تو
یک از شود هرشود که مشاهده مینماتر میي وحدت زناشویی آنجا تناقضاست. ایده

دور از چشم همسر در امور مالی، روابط شخصی را بههايکند تا حوزهزوجین تالش می
.1اجتماعی، پیگیري عالیق و ... براي خویش حفظ کند

همچنین ترس از توانمندي و قدرتمند شدن همسر در زنان بسیار کمتر مشاهده شده 
د که همسرانی توانمندتر از خویش داشته باشند و فرادستی است. ازقضا زنان همواره مایلن

عنوان آورند. امري که زنان را به شکلی خودخواسته بهها را تاب نمیخود در برخی حوزه
ورزي، در دهد. رعایت مرزهاي قدرتمندي و قدرتمانعی بر سر راه پیشرفت خویش قرار می

داده که به سود تصویر قدرتمندتر همدستی زوجین، اغلب مناسبات را به شکلی سامان
کند:در اثبات این مدعا شواهد زیر بسنده می. 2مردان به پیش رود

هاي پنهان گنجد، زیرا نیازمند واکاوي الیهشرحی مبسوط است که در این مجال نمیاخیر نیازمنديهفقر1
شود که پررنگ منافع و اخالق زناشویی است که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت. صرفاً یادآوري می

وري، شدن کارکرد عاطفی خانواده در عصر مدرن در مقایسه با دوران ماقبل مدرن که کارکردهاي فرزندآ
گري جنسی خانواده بیشتر مورد توجه بود، باعث شده است تا برخی انتظارات و نیز اقتصادي و تنظیم

تر تداوم یابند. براي مثال کارکردهاي سنتی با حفظ همان تبعات (نقض فردیت) در شکلی جدید و پسندیده
يهه است، جاي خود را به ایدسنتی که کارکرد تداوم این نهاد را داشتيهرجحان جمع بر فرد در خانواد

دهد.وحدت عاطفی و عاشقانه زوجین می
میدان قدرت به همسر صورت گرفته است. يههاي بسیاري درخصوص واگذاري خودخواستپژوهش2

يهنویسندگان تحقیق مورد اشاره به مقول). 2004(زیپ، پروشاسکا و بمیلر، جمله رجوع کنید به من
گیري در خانواده بر تصمیميهاند. آنان به مقولکار، تربیت فرزندان و غیره پرداختهيهگیري در حوزتصمیم

اند که آیا توافق زوجین در مقوالت اساس قدرت پنهان مرد پرداخته و به آزمون این موضوع اقدام کرده
یافته است یا اي مردانه و زنانه با شنیدن پاسخ همسر، پیش از آنکه خودش به آن پاسخ دهد، افزایشکلیشه

هاي همسرانشان توافق دارند و خیر. نتایج حاکی از آن است که زنان به احتمال بیشتري از شوهران با پاسخ
دیگر اینکه این موضوع حتی زمانی که زنان در مقایسه با همسرانشان درآمد بیشتري داشته باشند یا نسبت 

ابل مشاهده است. به بیان دیگر زنان اغلب به هاي سیاسی بیشتري داشته باشند، قبه همسرانشان دغدغه
).1989(کومتر، هاند. همچنین بنگرید بهاي همسرانشان را پذیرفتهصورتی از پیش مفروض پاسخ
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ذاره. اون از شدت رویا: یه وقتایی دوست دارم اون نذاره من قدرتمند باشم و اون می
ده ولی شاید من دلم نخواد.دوست داشتنش اجازه می

ه تو بهش تکیه کنی. اون نداشت. هیچ حمیده: حضور یک مرد قوي به معناي اینه ک
گیرنده باشم ... حس مرد بودن به من خواست من تصمیماي نداشت. میزمختی مردونه

داد و اینکه من دیگه از سال سوم شروع کردم زیرآبی رفتن در زندگی مشترك ...نمی
ما تو ایه که بخواي همیشه مردها قدرتمندتر باشن. ادونم که خیلی کلیشهآزاده: می

تر به نظر برسم. داشتن شوهر قدرتمند خواد از شوهرم قويزندگیم دیدم که اصالً دلم نمی
حس بهتري داره از قدرتمندي خودت. اونطوري انگار تو یه فرد ضعیف گیرت اومده.

هاي فردي ي ویژگیواسطهاین نگاه حاکی از آن است که زنان بیش از آنکه به
رو در شوند. از اینهایشان قضاوت میها و انتخاباساس رابطهیابی شوند، برخویش هویت

رسد، که خود به نگاه آزاده تصاحب فرد قدرتمند از قدرتمند بودن ارزشمندتر به نظر می
دهد نه این معناست که قدرت زنان را به توانایی آنان در جلب نظر مردان تقلیل می

ان که از سوي افراد این پژوهش نیز اختصاصات درونی خودشان. بخش مهمی از قدرت زن
به آن اذعان شده، مرتبط با قابلیت آنان براي جلب مردان بیشتر در زندگی است که به 
شکلی اجتماعی معنادار شده است: زن ارزشمند زنی است که مردان بیشتري را به دام 

شود میي نمایش دلدادگان، راهی واسطهرو تحریک حسادت شوهر بهخویش گیرد. از این
.1براي اثبات ارزشمندي

فقرات اخیر پلی است براي گذار از موانع بیرونی تحقق هویت شخصی به موانع درونی 
ي زنان قرار گرفته است. دشوار تر مورد اشارهبسا سادهچهآن. مقابله با موانع بیرونی 

نی در بر هم ي معیوب بازتولید انقیاد، احساسی از ناتواآنجاست که در عین وقوف به چرخه
گیرد. عنوان مسئول بخشی از این تبعیض شکل میزدن این چرخه در یک زن، به

گري مهیاتر از پیش است. زنان ي مدرن براي استقالل و کنشخصوص که امکانات جامعهبه
حضور یک اقدام کردن، زندگی بی» تنهاییبه«اند. ترس از از ترس از استقالل بسیار گفته

ري متکی بر غناي فردي. بنابراین تالش براي رهایی همواره در دو جبهه گیمرد و تصمیم
صورت گرفته است: الزامات بیرونی و وابستگی درونی. بخش مهمی از داستان زنان حول 

دهد که زنان اغلب در مشغولی آنان در وابستگی به مردان است. مشاهدات نشان میدل

شود. مردان تحریک حسادت تنها مختص زنان نیست اما در زنان به دلیلی که گفته شد بیشتر استفاده می1
ود را پنهان کنند. اما زنان از بیان دلدادگی مردان متعدد به کنند تا روابط موازي خاغلب تالش می

همسرانشان چندان ابایی ندارند.
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بیان دیگر، زنان بیش از آنکه هویت شخصی و اندازند. بهشان با دیگران لنگر میروابط
دست آورند، خود را شان را از دستاوردها و تولیدات ذهنی و عینی خویش بهمعناي زندگی

کنند.شان معنا میدرون مناسبات ارتباطی
ي کافی براي کسب برند و ارادهسر میسو زنان اغلب در وابستگی به همسر بهاز یک

تر از هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی الزم و مهمامکانات، سرمایهاستقالل ندارند، زیرا
ورزي مستقل را در طول اجتماعی بلوغ روانی الزم براي پذیرش مسئولیت براي ارادهيهمه

گونه تالش از سوي آنان براي رهایی از قیمومیت اند و از سوي دیگر هرشدن کسب نکرده
شود.و سایرین مواجه میهمسر با موانع جدي و مقاومت همسر 

شکاف میان من واقعی و من «هر شکل از ناتوانی در تحقق کامل خویش، منجر به 
شده است. از خودبیگانه شدن مفهومی » ي از خود بیگانه شدنتجریه«یا » مورد انتظار

اند که براي رسیدن به برخی از هایی اشاره کردهاست که زنان در قالب آن به موقعیت
آنان » خود دلخواه«یا » خود واقعی«اند که با دگی، به قالب نقشی درآمدهاهداف زن

است. این نمایش به منظور » نمایشی از یک منِ قالبی و غیر اصیل«همخوان نبوده و صرفاً 
آور، رسیدن به شکلی از دوري از تنش، موقعیت فرودست نسبت به فرد یا جایگاه الزام

ر به شکلی خودخواسته یا ناخواسته محقق شده است. فرد قدرت، تداوم رابطه و موارد دیگ
کفایتی و نارضایتی را تجربه خواهد اصیل، احساساتی از دلزدگی، بیدر مواجهه با خود غیر

کرد. 
توانیم باشیم هایی میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم یا آنچه میهمواره مقایسه

هاي تغییر و وجود داشته است: ارزیابی دائمی میان منافع، منابع و امکانات و محدودیت
ي هویت شخصی است. و این همان فرایند ساختن بازاندیشانه؛باالخره اخالق عمل

شود که شرایطی منجر به بر هم خوردن عادات مألوف و بازاندیشی اغلب زمانی محقق می
دهد. روي نشان می» اي هویتیمسأله«شود و هاي مشهود میپاسخایجاد پرسش در 

ي فرازناشویی زنان، فقدان و از دست ي مادري، خیانت همسر، رابطهازدواج، طالق، تجربه
ي عشق و بسیاري تجربیات هاي فیزیکی و عاطفی، تجربهرفتن افراد مهم زندگی، جدایی

، »عدم پایبندي به وظایف زناشویی«، »زوجینتغییرات نامتوازن«که در قالب مقوالتی مثل 
منتفع «، »باکرگی ذهنی و بدنی«، »هاي ازدواجناآگاهی از داللت«، »ي فردیتدامنه«

، »مسائل مرتبط با فرزند«، »شکل نگرفتن زوج زناشویی«، »ي زناشویینشدن از رابطه
ي فرازناشویی هرابط«، »سکس و مناسبات حول آن«، »تغییرات آرام یا پرشتاب موقعیت«

گسترش «، »هابینیتفاوت جهان«، »آمیز جنسیتیمناسبات تبعیض«، »یکی از زوجین
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اند. این شرایط، به شکلی پردازي شده است، بخشی از این شرایطو ... مفهوم» ارتباطات
لوف و هویت أکنند که منِ ماي دستخوش تغییر میگونهناگهانی یا تدریجی، موقعیت را به

هاي وجودي از خویش درگیر ي رضایت خاطر نیست. فرد با پرسش، دیگر مایهتاکنون
، 1شود و کسب رضایت در گرو پاسخی دیگر به هویت است. در کنار این شرایط علّیمی

هاي داشتي چشمسو همچنان دربردارندهي در حال گذار بستري است که از یکجامعه
ساخته شدن زن مدرن است. این دوزیستی، سنتی از زن و از سوي دیگر امکاناتی براي 

عنوان برخی از زنان را دچار ابهامی در شناخت خویش کرده است. در این میان خانواده به
ي ظهور این تعارضات ترین نهادهاي اجتماعی بیش از سایر نهادها عرصهیکی از مهم

از آنان انتظار هاي همسري و مادريسو در نقشرسد. از یکهویتی براي زنان به نظر می
رود و از سوي دیگر حضور اجتماعی و هایی با رنگ و بوي سنتی میایفاي نقش

هاي مدرن از آنان را در خودشان و دیگران به وجود آورده است.داشتشان چشماقتصادي
ي ي یک زیست دوگانهواسطهبندي کرد: زنان بهتوان مسأله را از نو صورتپس می

اند. مدرن، درگیر تعارضات میان وابستگی و فردیت شدهـ سنتیبرخاسته از موقعیت 
هاي آنان مناسبات زناشویی به شکلی تاریخی فردیت زنان را به پاي کارکردها و نقش

قربانی کرده است. اما با تغییر ساختار جامعه از سنتی به مدرن و به تبع آن تغییر در 
هاي مبتنی بر نقش از پیش از هویتها به سود فردیت و هویت شخصی، زنان بیش ارزش

اند و در کند ناراضیدار و آنچه هویت آنان را به زندگی زناشویی بند میمادر، همسر، خانه
اند.هاي دیگري از بودنپی تجربه امکان

هاي حل مسأله: وقتی زنان با خودشان مواجه مواجهه با مسأله هویتی و استراتژي)ب
شوندمی

ي این تحقیق در بازتعریف و بازسازي هویت خویش بر این امر زنان مورد مطالعه
اي، آن ي زمینهاند که زندگی سراسر حل مسأله است. بر سیاق ادبیات نظریهصحه گذاشته

ي با خود به که روایت زندگی زنان حول آن شکل گرفته، همانا مواجهه2ي مرکزيپدیده

آمیز داشته باشد و هم به صورت یک مسأله نمودار شود.تواند پیامدهایی مسألهشرایط علی هم می1
گیرد. میاي حول آن شکلزمینهياصلی است که کل داستان نظریهيمرکزي همان مقولهيپدیده2

کنند و را تعدیل یا تشدید میگر، آناي و شرایط مداخلهشوند، شرایط زمینهشرایط علی منجر به آن می
کارگیري انتخاب و بهيکنند و خود این پدیده منجر به نحوهرا دستخوش تغییر میکلی آنطوربه
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وقوع شرایطی در روند عادي و مألوف زندگی ي واسطهآمیز بوده است که بهاي مسألهشیوه
روزمره، تعاریف موجود آنان از هویت شخصی را با پرسش مواجه کرده و منجر به ایجاد 

شده است. مبتنی بر رویکرد اشترواس، شرایطی علّی منجر به بروز » اي هویتیمسأله«
، منجر 2ايو زمینه1گرهویتی شده است که در پیوند با شرایط نسبتاً ثابت مداخلهيمسأله

» تاکنون«هاي شود که پاسخ، این بار به صورتی می»من کیستم«به بازظهور پرسش 
ي جدید منجر کند. این مواجههموجود به این پرسش دیگر براي کسب رضایت بسنده نمی

کارگیري صدد بهآمیز درشود که زنان براي بیرون آمدن از موقعیت مسألهمی
تواند منجر به بازتعریف فرد د که پیامدهاي آن، خواسته یا ناخواسته، میهایی شوناستراتژي

آورد که در آمیز ادراکی از خویش به دست میاز هویت خویش شود. فرد در موقعیت مسأله
تعاملی پویا با تعاریف مألوف پیشین و تعاریف ممکن و محتمل آینده است. این موقعیت 

، »هویت وابسته به موقعیت«، »ویت مبتنی بر رابطهه«گیري است. فرد تصمیمبهمنحصر
مادري «، »هویت مبتنی بر نقش یا رویداد یا کارکرد«، »احساس شکاف در هویت شخصی«

هویت متکثر به جاي «، »بودگیاساس تفاوت و خاصتشخص بر«، »و تعارضات هویتی
هاي ، نمونه»موجودآل و منِ تعارض میان منِ ایده«، »بیگانگیخوداز«، »پارههویت چند

اساس این اداراکات و کند برمهم از درك زنان از هویتشان بوده است. فرد تالش می
رو، در بستري از مالحظات مبتنی بر اخالق و فایده دست به انتخاب و امکانات پیش

ي طالق و ساختن هویت خویش بزند. از آنجا که تمرکز اصلی این پژوهش بر تجربه
پردازیم.سازي حول این تجربه میآن بوده است، تنها به بیان هویتیابی پس ازهویت

هاي محتمل آمیز و انتخابهمواره بزنگاهی حول مرزهاي بازشناسیِ خویشتنِ مسأله
ایم. نام نهاده» ي با تنهاییمواجهه«وجود دارد. همان بزنگاهی که به تأسی از برخی زنان 

معناي درك خویش در یکتایی و تفرد آن است. گرفته، بهتنهایی به تفسیر زنان طالق
اند. ي خویش به تعبیر کانتی آن بودهکارگیري ارادهکه براي کنش بعدي نیازمند بهزمانی

سازي است. من در مواجهه با تنهایی ي عطف در بازاندیشی و تصمیماین بزنگاه خطیر نقطه
آمیز بازسازي کنم؟ت مسألهام را در موقعیخویش چه باید بکنم؟ و چطور هویت شخصی

خواسته و ناخواسته به همراه خواهد هایی که پیامدهایی ها و تعامالت کنشگران خواهد شد. کنشاستراتژي
مرکزي در این پژوهش مواجهه با خود و هویت خویش بوده است.يترتیب، پدیدهداشت. بدین

1 intervened
2 contextual
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ي فقدان و از دست دادن شریک زندگی و به دنبال ي تنهایی به معناي تجربهتجربه
هایی از دوستان و گاه خانواده است که با تمامی تبعات اقتصادي، آن از دست دادن شبکه

هایی ي دیگر تنهایی، به تبع تناش، پیش روي زنان بوده است. اما سویهاجتماعی و روانی
آن » دچار«شکلی ناخواسته، اول مورد اشاره قرار گرفته است که در آن یک زن اغلب، به

ي فرد در برابر مسئولیت فردي در قبال خویشتن شده است. این تنهایی به معناي مواجهه
و » گذارارزش«دور از هر منبع است: اینکه فرصتی براي آزمودن استقالل خویش به

گوید:هاینه مییابد. براي نمونها میبیرونی ر» گرحمایت«
کسی معناي واقعی کلمه تنهایی. هیچي عجیبیه بعد از رسمی شدن طالق. بهتجربه

ي تو خیابون اي تجربهتونه با تو سهیم باشه. دقیق یادمه اون روز. دیگه یه جور دیگهنمی
دیدم از رو جدا میبینه. مثالً خودمشدن انگار کسی منو نمیها رد میبود. مثالً آدم

بینم. خیلی دیدم. انگار که از اون باال وایسادم خودم رو میهاي دیگه. مثالً خودم رو میآدم
تلخ بود. ولی همون لحظه احساس کردم چقدر به خودم نیاز دارم. دیدم نباید رها بشم. باید 

سفت وایسم و خودمو تنها نذارم، بار تنهایی منو ترسوند ...
ارد، خانواده آمادگی خود براي حمایت از دخترشان پس از طالق را اعالم در اغلب مو

اند. اما ي پدري کردهکرده و در مواردي حتی به زور وي را مجبور به بازگشت به خانه
دچار«اند. این تنهاییِ جاي گریز از آن را ترجیح دادهتنهایی به» پذیرش«بسیاري از زنان 

ي آن. زیرا اي باشد به حالت رخدادگونهشود، تا اشارهخوانده میرو به این نام، از آن»شدنی
اي کمیاب براي زنان بدل کرده است. فقدان تصمیم به استقالل از خانواده، آن را به تجربه

اند اند و اگر هم فکر کردهزنان این پژوهش اغلب پیش از ازدواج به استقالل فکر نکرده
اي از زندگی ي آنها بدون داشتن تجربهاند. قاطبهشدهعمدتاً با مخالفت خانواده مواجه

ي مشترك زناشویی ي پدري به خانهدور از خانواده، از خانهمستقل اقتصادي و اجتماعی به
ي طالق، به شکلی اغلب ناخواسته، فرصتی براي در این میان تجربه.1اندتغییر وضعیت داده

دشواري «، »ترس از تنهایی«ست. اما پذیرش تنهایی به معناي مسئول خویش بودن ا
و ... در » فقدان امکانات مالی و اجتماعی براي تداوم تنهایی«، »پذیري زندگیمسئولیت

سوي برخی موارد مانعی بر سر راه کسب استقالل و مسئولیت بوده و زنان را به

اند. بدیهی زندگی مستقل را نداشتهيهاداريهاین پژوهش تجربيهجز یک مورد هیچکدام از افراد نمون1
هاي مستقل، به معناي داشتن شغل و مکان زندگی مستقل از خانواده است و زندگیاست منظور از زندگی

گیرد. غرض آن است نمیبرهاي دیگر را دردور از خانواده یا درون خانواده به شکلخوابگاهی یا اشتراکی به
که فردي مسئول تام و تمام زندگی اقتصادي و اجتماعی خویش بوده باشد.
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ر راه تري از زنان از این فرصت دهاي جایگزین سوق داده است. اما بخش بزرگوابستگی
اند. مختصر گیري دست یافتههاي چشماستقالل خویش سود برده و در این راه به موفقیت

اینکه آزادي بیرونی هرگز به تنهایی براي استقالل کافی نیست. استقالل همچنین نیازمند 
توانمندي براي به دوش کشیدن بار مسئولیت انتخاب آزادانه بوده است (آزادي درونی). 

پذیري در راستاي خودمختاري است:اي از مسئولیتنمونههاي سحرگفته
کنم و به استقالل مالی شب کار می9ام زن باید آزاد باشه خودم تا من اگر مدعی

معتقدم و به فشار مالی روي مرد نیاوردن معتقدم و اینکه یه سري مشکالت رو باید خودت 
دونن، ولی هیچ کدوم از هاي میيها آزادي زن رو فقط در آزادتحمل کنی. بعضی از خانم

ور مثالً شوهر من باید ماشین من رو .. ولی از اونهاي زندگی رو به دوش نگیرن .مسئولیت
هاي منو تا اونجایی که الزمه بده. بازيي قرتیهاي همهببره تعمیرگاه، شوهر من باید هزینه

گفتن این می]خانواده[من اصالً اینو قبول ندارم. وقتی که شاهد این فکر من بودن 
رغم دیدن. یعنی شاهد این بودن که علیي اجتماعی من رو میمنطقیه. خصوصاً که وجهه

دم کار مشاوره حال دانشگاه درس میهرشدت شخصیت اجتماعی من، بهتغییرات به
ي این تغییرات آدم معتبري به ي سنتی مذهبی خودم با همهدم و در جامعهانجام می

یستن.أواقع نخوان که جلوي من بشد که خیلی درمیام. این باعث میحساب 
ي خودمختاري و نیز به تأسی از بر این اساس و با عطف نظر به گفتار کانت در مقوله

ورزانه و نیز تفکیک نیچه از اقدام تفکیک ارزشمند میل، میان عمل آزادانه و قدرت
هویتی و کسب رضایت از خویش يل مسألههاي زنان در حکنشگرانه و واکنشی، استراتژي

بندي کرد:توان به شکل زیر مقولهرا می

تجربه): ـ مکان ـ هاي فردي در موقعیت (زمانکنش معطوف به ساخت ارزشاول): 
استراتژي کنشی

هاي درونی (خودمختاري)، حفظ فردیت، تغییر محیط براي تالش براي ساختن ارزش
بازسازي زندگی بعد از طالق در گسست از زندگی پیشین، رسیدن به آزادي و استقالل،

ي روابط بعد طالق، کسب استقالل اقتصادي در جهت کسب استقالل بازسازي شبکه
عاطفی و اجتماعی و برعکس، تعهد به اهداف فردي و فراتر رفتن از نگاه عامه، استفاده از 

ت به جاي انتخاب هویت، امکانات موجود ساختار سنتی براي کسب استقالل و ساخت هوی
شده از سوي زنان این هاي عمل روایتترین مقوالت مرتبط با استراتژيبرخی از مهم

هاي درونی و هاي کنش معطوف به ساخت، ساختن ارزشترین ویژگیتحقیق است. از مهم
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هاي فرهنگ عامه است. سمیرا زنی با اساس قالبتعهد به اهداف فردي به جاي عمل بر
کننده با ي تجربه کردن طالق را در ارتباطی تعییني اجتماعی باالست که نحوهسرمایه

داند:استقالل عاطفی و مالی افراد می
کنم به اینکه چرا ذهنیت من به طالق منفی نبود. یک علتش شخصیت خودم فکر می

کنه یا خیلی ي مردم رو خیلی خوشحال میمنه که من اون چیزي که معموالً همه
کنم به موضوعات. این سونتشون ضرورتاً براي من همون نیست. من خودم فکر میترمی

کنم از بچگی خودم رو مرور ي تحصیلی نداره چون همیشه وقتی فکر میربطی به رشته
هام کردم. ارزشجور بودم. آدمی بودم که راه خودم رو دنبال میبینم همینکنم میمی

خاطرش فکر کرده بودم و و بهشون اوالً باور داشتم چون بههاي دیگه یکی نبود لزوماً با آدم
ي زندگی. یعنی کردم. خیلی پابندم به اهدافم همهدوم براي اثبات ارزشمندیشون تالش می

کنم به اون هدف باید برسی.چینم خودم رو متعهد میوقتی هدف و دورنما براي خودم می
هاي درونی بوده است یادي از ارزشي هر کنشی که منجر به ساخت باشد، بنمایهبن

ها، هاي عامه ولی مرتبط با آن، با عطف نظر به شرایط، دغدغهکه مستقل از ارزش
ها، و اصول شخصی در فرد ساخته شده است. در این رابطه ها، امکانات، محدودیتخواست

سر اصول ي عقالنی بر ي مهمی از سوي برخی زنان مورد تأکید است: توانایی مذاکرهنکته
فردي، در بزنگاه اخذ تصمیم براي جدایی و تشکیل زندگی مستقل. بسیاري از زنان اذعان 

تر از همه شوهر، مسیر امنی براي ها، دوستان و مهماند که اقناع عقالیی خانوادهکرده
تواند همدلی بخش زیادي از افراد مهم زندگی ي استقالل پس از طالق است که میتجربه

ي خود، بر اهمیت کنش ترتیب برخی از زنان با اشاره به تجربهآورد. بدینرا به دست 
جاي برخوردهاي عقالنی و جلب اعتماد در راستاي اهداف فردي در کسب استقالل، به

اند.ناشده تأکید کردهاحساسی و فکر
کند ي ساخت هویت به جاي انتخاب هویت، ضمن اشاره به عاملیت، تأکید میمقوله

هاي موجود اجتماعی شده است. لیت منجر به خلق هویت و نه تن دادن به هویتکه عام
هاي جدید و ساخت هاي مورد انتظار در شرایط خاص، خلق کنشعدم تکرار کنش

منتظره در رابطه با مردان یا سایر افراد جامعه، بر هم زدن خوانش متداول هاي غیرموقعیت
ساز مردان، خودانتقادي، مقاومت در برابر تعاریف هویتگري در مراوده با از زنانگی، مطالبه

شده میان خود و دیگري و لزوم اجتماعی، تدوین اخالق رابطه، تعیین مرزهاي تعریف
عنوان ملزومات ساخت هویت کنندگان در این تحقیق بهاحترام به آن از سوي مشارکت
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تنر خویش دچار مشکالتی مینو که پس از جدایی در رابطه با پارمستقل بیان شده است.
گوید:شده بود، در تبیین منش خویش چنین می

تونم اونو تغییر بدم ... اون اصرار داره بگه تو از لحاظ عاطفی حقیري ... من که نمی
ساله ... تعریف خودمو از عاطفه دارم ... به نظر من عاطفه لزوماً 32عنوان یک زن من به

خواد تعریف من از عاطفه رو تعبیر به محور میتخوابرمانتیسم نیست. اون که روابط تخ
خواد بگی که من محتاجم دلم گه چرا با من هستی. دلش میکنه ... بهت میرمانتیسم می

خواد تو یک زمانی منو دوست داشته باشی ... و یا بهش خواد تو رو تغییر بدم دلم میمی
بینه که اصالً اینطور نیست. تو ی میبگی که متنفرم ازت که منو دوست نداري بیزارم. ول

تونی منو خوشحال کنی. تو خیلی آل من نیستی ولی یه شب در هفته میگی که تو ایدهمی
کم بدون گه این آدم دیدگاه خودش رو داره و بعد کمآدم ارزشمندي هستی ... بعد اون می

به اینکه درسته که کنهبسا بعضی وقتا هم بکنه اذعان میاینکه اعتراف صریحی بکنه چه
من این تعریف تو رو قبول ندارم ولی به نظرم میاد که تو آدم قابل احترامی هستی. تو 
آدمی هستی که دیدگاه خودت رو داري. براي من ارزشمنده اصالً ببینم این حضور ِدر 

تو بینه که بینه. میبینه ... استقالل عاطفی و اقتصادي تو رو که میي تو رو که میفاصله
تونی منزلت دي تو اینطور میتعاریف خودت رو داري و پاش وایسادي و هزینش رو می

تونی بگی که من این انسان هستم حتی نه یه زن هستم. اجتماعی کسب بکنی. اینطور می
شیم.ما هنوز انسان نیستیم. ما وقتی انسان شدیم بعداً زن هم می

واکنشیدوم: کنش معطوف به نمایش قدرت: استراتژي 
تحریک حسادت براي حفظ رابطه، سلطه بر مردان و تالش براي اثبات نمایش قدرت،

اند. امکان فهم هایی از استراتژي واکنشی معطوف به کسب قدرتدائمی خود تنها نمونه
تمایز میان عملی که اصالتاً حاکی از قدرتمندي فرد است با عملی که صرفاً نمایشی از 

مشغولی بخش مهمی از زنان بوده است. یکی ناظر به است، دلقدرت پیش چشمان دیگري
احساس ضعف درونی در عین تالش براي نمایش قدرتمندي است و دیگري حاکی از حس 

نیاز از نمایشی پیش چشم دیگران.قدرتمندي درونی بی
رغم ضعف درونی توان علیقدرت گاه نمایشی براي متأثر کردن دیگري است که می

ي چه فرد قادر به ارائهگران ترتیب داد. به زعم برخی زنان این تحقیق چنانپیش چشم دی
کند، » اقناع«خویش به شکلی قدرتمند باشد و بتواند دیگران را نسبت به این نمایش 

فردي واقعاً قدرتمند است. وجه تمایز اساسی میان این شکل از قدرت و قدرت برخاسته از 
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ره نیازمند نگاه دیگري براي تأیید قدرت خویش است. خودمختاري آن است که اولی هموا
هاي هنري و ورزشی سارا با مدرك دکتراي روانشناسی با شغلی پردرآمد و موفق در فعالیت

ي هاي خویش را پس از طالق کسب کرده است. وقتی از انگیزهاست که تمامی موفقیت
لرزد و چشمانی از خشم میسال از طالق5گوید با صدایی که هنوز پس از هایش میتالش

گوید:تر است، چنین میکه هنوز از درد تحقیر
خوام به جایی برسم راستش رو بهتون بگم به جایی برسم که حسرت داشتن منو می

اي هستی. گفتم عادي یعنی چی؟ بخوره. چون یه روز به من گفت تو خیلی آدم عادي
اون دفعه بهش ؛آدم خاصی نیستی،گفت خب لیسانسی. بعد هیچ چیز خاصی بلد نیستی

گفتم خداییش کی خاصه االن؟ زنی که رفتی گرفتی یا من؟ اونم گفت، بله شما دکتر 
زنی. منشی داري. گفتم آره اتفاقاً دنبال همین بودم که همین رو ازت شدي تابلو دکتر می

ره. دونی دنبال این هستم که حسرتم رو بخوبشنوم. گفت ورزشکار شدي مربی شدي. می
رسه. دیگه دستش به من نرسه ... که نمی

ي این حد از توانمندي که در جریان زناشویی متروك مانده و پس از طالق مشاهده
کند. بارز شده، هر نفس سلیمی را نسبت به سازوکارهاي بیمار زناشویی حساس می

ي بیرون از ي او چیزغایت موفق است، اما رانهدستاوردهاي سارا واقعی است. او زنی به
سو با حبس وي در خانه مانع از خیانت شوهري که از یک» نسبت به«اوست، خشمی است 

خاطر معمولی بودنش تحقیر هاي وجودي او شده، و از سوي دیگر او را بهتحقق ظرفیت
هاي کرده است. زنان بسیاري، گیرم با خشمی کمتر از خشم سارا، اما براي اثبات توانمندي

ي ها و جامعه، از تالش براي ارائهرو، خانوادهان سابق، پارتنرهاي پیشخویش به همسر
ها همواره گذارند. اما در ساختن این موفقیتتصویر قدرمندي از خویش چیزي کم نمی

هاي دیگري است ي ارزشي چشمی به قضاوت و نگاه دیگران دارند: قدرت از دریچهگوشه
اي درونی خودبنیاد. به بیان دیگر، کسب موفقیت هشود نه بر اساس ارزشکه معنادار می

شود. در اغلب این افراد نوعی آفرین میدر واکنش به دشمنانی بیرونی است که قدرت
ي گیر و جامعهنارضایتی و خشم پنهان نسبت به مردان، زنان سنتی، پدران سخت

کند. ا فراهم میقراري درونی آنان رزده وجود دارد و این موجبات نارضایتی و بیجنسیت
ي نیچه، گرانهاین حس قدرت نه شبیه به قدرت ناشی از خودمختاري کانت و قدرت کنش

هاي ي فعلیت ظرفیتبلکه همان قسم قدرتی است که میل در تقابل با جریان آزادانه
طور آشکار یا ضمنی از حس وجودي آن را تبیین کرده است. زنانی از این گروه همگی به
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اند. زیرا این پیروزي همواره چشم به نگاه زودگذر پیروزي بر رقیب سخن گفتهخوشایند اما
.1مراجعی بیرون از خویش براي عمل دارد

گیري: طالق، مسیري دشوار به سوي خودمختارينتیجه
ي آن زمان که با محوریت موضوع طالق، به زعم خود منبطق با دستورات نظریه

ي این پژوهش را آغاز کردیم، ا زنان مورد مطالعهاي با ذهنی خالی، گفتگو بزمینه
مان مبنی بر مواجهه با گروهی از زنان مستأصل، ناامید، هاي ذهنیداشتپیش

ي ي تجربهخورده و ناکام، فرض اصلی ذهن ما در مقام پرسشگر بود. اما مشاهدهشکست
شت. زنانی که با ي طالق نشان از ابطال این مفروضات داي زنان در جریان تجربهزیسته

هاي موجود نسبت به طالق را گاه گفتند و کلیشهسخن می» توفیقی اجباري«رضایت از 
ترین ابزار کردند. خانواده به زعم بسیاري از زنان مهمتر از واقعیت آن توصیف میهولناك

یک از زنان طرفانقیاد آنان بوده است و طالق اغلب آخرین و تنها راه براي رهایی. هیچ
ي آنان آن اند، اما قاطبهگفتگوي ما طالق را نخستین یا بهترین راه کسب استقالل ندانسته

اند: راهی که برخی از آنان را به خودمختاري رهمون را راهی به سوي رهایی توصیف کرده
پذیري ناشی و مسئولیت» تنهایی«شده است، زیرا اغلب جبراً و گاه از سر اختیار، آنان را با 

ي خود هموار رویارو ساخته است و آنان نیز بار این مسئولیت گران را بر گردهاز آن
اند. کرده

نوا با کسانی که مرگ توان همدهد که نمیدستاوردهاي این زنان صراحتاً نشان می
زنند، خود را نسبت به قدرت و توانایی سوژگی به تجاهل زد. شاید سوژه را فریاد می

بر این واقعیت سرپوش بگذارند که آنچه زنان در جریان بکارگیري جویان بخواهند بهانه
کم انتخابی از میان اي خودمختار که درافتادن یا دستاند نه ارادهي خویش ساختهاراده

حال پاسخی که به این افراد خواهیم داد آن است که هاي رقیب بوده است. در اینگفتمان
نهایت صدقش قابل انکار امی بخوانند، زیرا آنچه درکارگیري اراده را مختارند به هر نبه

نیست، رضایت زنان از کسب استقالل و احساس امنیت وجودي است: احساسی که 
گذارد. کسب قدرت در دو شکل در میان زنان این شان بر آن صحه میدستاوردهاي واقعی

ي تحقق زادانهتحقیق محقق شده است: قدرت مبتنی بر خودمختاري و برخاسته از امکان آ

يهاي مقاومتی و انفعال که هر دو در ردهاند: کنشبندي شدهها نیز مقولهاستراتژيدو صورت دیگر از 1
بندي شده است.هاي واکنشی صورتاستراتژي
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ي مردان در زندگی. شق دوم هاي فردي و قدرت مبتنی بر واکنش به حضور ساالرانهارزش
ي چه قدرت زنان را به همراه دارد اما اغلب فاقد احساسی از رضایت درونی از رابطهگر
کجی یا هنجار با مردان است. در پس این احساس قدرت و پیروزي همواره قسمی دهنبه

چه به زعم زنان درگیري در رقابت بر شود، گرو خشم نسبت به مردان دیده میتوزيکین
سر قدرت بر سرسپردگی ارجح است.

این است که رضایت بدون خودمختاري، از آنجا که همواره منوط به حضور ينکته
یک دیگري تأییدگر است، ناپایدار است و همواره به دنبال لنگرگاهی براي اثبات خویش 

ي نیچه با خودبنیادي کانت از حیث هایی میان اخالق سرورانهآید. در اینجا شباهتبرمی
چه اخالق نیچه مبتنی بر فرد و اخالق کانتی استقرار آن بر استقالل فردي وجود دارد. گر

هایی است تري براي پژوهششمول دارد که به زعم ما بنیان مستحکموجهی عام و جهان
نان را دارند.بخش زي رهاییکه دغدغه

هاي نظري هگلی و الوصف! به زعم ما دستگاه فلسفی کانت در مقایسه با بنیانمع
هاي فمنیستی است، بنیانی مقوله دیالکتیک آن که آبشخور فکري بسیاري از جنبش

افزاتري خواهد بود. فمنیسم پساساختارگراي مبتنی بر تر و قدرتبخشتر، رهاییانسانی
و دیگري به شکلی وارونه بیش از آنکه موجب به رسمیت شناختن دیالکتیک میان من 

دستی دیگري براي معنادهی به تجربیات زیسته باشد، بیشتر به شکلی سیستماتیک در هم
با وضعیت موجود، زنان را بیش از پیش به مردان، پدران، فرزندان و یا هر دیگري ذکور 

گرمواجهه با یک خودآگاهی دیگر است،سازد. این امر که هر خودآگاهیدیگري وابسته می
چه در سطح نظري خالی از بصیرت نیست، اما در عمل منجر به تداوم وابستگی زنان به 

شود. این آبشخور فکري براي رویکردهاي فمنیسم حضور حتمی و ناگزیر یک دیگري می
سود پساساختارگرا همچنین منجر به دامن زدن تضادهاي جنسیتی این بار در ظاهر به

هاي موجود میان دو جنس اش همچنان ناآرامی و تنشي عینیاما نتیجه؛شودزنان می
ترین دستاورد چنین اقدامی باال گرفتن جنگ قدرت و دور شدن از بینانهخواهد بود. خوش

زیرا چنانچه گفته ي جنسیتی و به تبع آن تداوم نارضایتی در عین برتري است.مصالحه
آید که از سوي دست میدهد، احساس رضایت تنها زمانی بهن میشد و نتایج ما نشا

دیگري به رسمیت شناخته شود (گیدنز)، منشأیی درونی داشته باشد (کانت)، قدرتی 
آمدن از درکنشگرانه و نه واکنشی باشد (نیچه) و در اساس پیروزي آزادي بر قدرت و به

انتی مبتنی بر خرد نقادانه و آزادي که ي انقیاد باشد (میل). از سوي دیگر بنیان کورطه
داند، با به رسمیت شناختن عقالنیت انتقادي اي اخالقی و نفعی جمعی میرهایی را وظیفه
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مدرن بهترین و مفیدترین راه براي زنان در راستاي به اشتراك گذاشتن تجربیات خویش و 
فمنیستی هستیم که با نقد ي آن به زبانی عقالنی است. ما منتقد آن دسته از نظریات ارائه

ي اخالقیاتی زنانه در تقابل با و ارائه1هایی همچون سرپیچیعقالنیت مدرن، بر استراتژي
هاي موجود در کنند. این موضوع به زعم ما بیش از پیش کلیشهاخالق مردانه تأکید می

توان به ا میي عقالنیت را تأیید خواهد کرد. به زعم مراستاي کنار گذاشتن زنان از دایره
هاي موجود در خصوص تفکیک امور زنانه جاي تأیید و به رسمیت شناختن کلیشه

اي، بدنی، طبیعی و ...) از مردانه (عقالنی، نمادین، ذهنی، فرهنگی، اخالقی (عاطفی، نشانه
و از جمله هاي مردانهبار به بهاي بیرون راندن ارزشسازي امور زنانه، اینو ...) و ارزشمند

هاي انسانی (زنانه و مردانه) سخن گفت النیت منتسب به مردانگی، به زبان عقل از ارزشعق
ترین راه براي کمرنگ کردن مرزهاي جنسیتی و نزدیک ساختن آن به هم در که مناسب

هایی معطوف به نوع انسان به جاي زن و مرد است.قالب
ز و اساسی آن یعنی مفهوم خودمختاري کانت در پیوند با روشنگري و ویژگی بار

زنان به يعقالنیت، کلید اصلی فهم دستاوردهاي این پژوهش بوده است. آغشتگی مسأله
مانند مفهوم خودمختاري کانت و صرافت از زندگی بیبخش ما را بهسیاست و اخالق رهایی

مسئولیت اخالقی سرشته در آن براي رهایی از قیمومیت دیگري انداخت. مفهوم 
ي تعامل همزمان مسئولیت فرد در قبال خویش و جامعه در قبال ر بردارندهخودمختاري د

ي عقالنیتی کلید رهایی زنان است. رهایی جز در سایهفرد است. امري که به زعم ما شاه
تواند به آرمان جان استیوارت میل در نقاد و خودمختاري میسر نخواهد شد. امري که می

آمدن زنان از مغاك انقیاد اندکی نزدیک شود. دربهراستاي پیروزي آزادي بر قدرت و 
و 2برتري دیگر اخالق کانتی، که باز همسو با دستاوردهاي ماست، اهمیت عاملیت

ي فردي در اجراي تغییر و امکان انتخاب است. دامی که بسیاري از نظریات فمنیستی اراده
نما در تعارض به شکلی تناقضزدایی از سوژه است کهناخواسته گرفتار آن هستند، عاملیت

1 revolt
به زعامت تئودور آدورنو، » مکتب فرانکفورت«شناسی قرن بیستم چون ترین مکاتب جامعهبرخی از مهم2

داري را توهمی بیش مدرن سرمایهيهتحقق خودمختاري در جامعماکس هورکهایمر و هربرت مارکوزه اساساً
جدیدي از يهشالودداري مدرن بر سرمایهيهانگارند. آنها به تأسی از مارکس بر این باورند که جامعنمی

غایت انقیاد استوار است که خود مانعی سترگ در برابر تحقق خودمختاري راستین است. طبق تفسیر به
آدورنو و هورکهایمر، در کتاب دیالکتیک روشنگري، بدترین شکل نابودي خودآئینی یعنی يهبداندیشان

نازیسم محصول همین عقالنیت روشنگري مد نظر کانت است که بررسی انتقادي این اظهارات مجال دیگري 
طلبد.می
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خصوص در جوامعی مردساالر و اقتدارگرا همچون بخش است. نگاه کانتی بهبا اهداف رهایی
مراتب کارآمدتر است، زیرا سوژه را از حالت فلج یابی به رهایی بهي ایران براي دستجامعه

ز یاري نامحتمل جامعه داشتی اخواهد بیش از آنکه چشمروانی و عملی رها کرده و از او می
ي خویش براي تعریف هویت خود دلیر باشد، داشته باشد، خود در بکارگیري عقل و اراده

حتی اگر راه استقالل مسیري به دشواري و دردناکی طالق باشد.
بینانه و همراه با غفلت از آثار منفی طالق تبلیغ این نتایج البته نباید به شکلی خوش

هاي احساس رضایت پس از طالق ترین مؤلفهي سن یکی از مهمهشود. براي مثال مقول
هاي احساس کفایت و امید ترین شاخصخصوص براي زنان است. سن هنوز یکی از مهمبه

ي روابط بعد از طالق، اقدام به آینده است که بر توانایی و میل فرد به شکل دادن به شبکه
ی و اجتماعی در کارهاي جدید و ... مؤثر هاي مالگذاريبه آغاز کارهاي جدید، سرمایه

شود، زیرا بسا با شدت بیشتري تجربه میفقدان براي این قبیل افراد چه است. احساس
همچنین باید توجه اند؛هاي مفید زندگی خود را پشت سرگذاشتهبخش مهمی از سال

ها از خود حتی با گذشت سالخوديداشت که احساسات منفی حاصل از طالق هرگز به
ها، افسردگی ها، اضطرابها، حسادتیابد. بروز خشمجدایی مرتفع نشده و بهبود نمی

سال پس 10هایی که گاه تنی و ... در حین مصاحبههاي رواناعتمادي، بیماريحرمان، بی
گرفت نشانگر حضور عواطف منفی پس از طالق است. اما توجه به این از طالق انجام می
خورده تنها به اجباري بیرون زناشویی هاي شکسته بسیاري از ازدواجنکته مهم است ک

هاي آزاد و آنکه محیط آن فضایی مستعد براي پروردن نسلی از انسانآورند بیتاب می
مسئول باشد که باید از زندگی رضایت داشته باشند. 

جاي اساس پیشگیري بهجویی برتمامی این نکات منفی هر عقل سلیم را به چاره
زدایی از نهاد خانواده هاي خام و تقدسدهد. پیشگیري از ازدواجدرمانی دردناك سوق می

هاي سنتی به بهاي ذبح فردیت تولید ارزشدر آن قسمی که لجوجانه در پی باز
اي زدایی از طالق وظیفهو باالخره اینکه انگاست، از نتایج مهم این پژوهش است؛هانسان

واند از مصائب پس از طالق بکاهد و راه رشد اجتماعی و ترقی اخالقی تاست اخالقی که می
ها را هموارتر سازد.انسان
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