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  مبنايي استراوس و كوربين ةنظري گيري از روش كيفي با بهره

  *ناهيد مويدحكمت
  **آتنا غالم نيارمي

  مقدمه. 1
م در آثار مختلف، تحليل هايي از موقعيت نابرابر 1960و اوايل دهه  1950در سال هاي دهه 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي زنان در جامعه آمريكا ارائه شد كه از آن جمله مـي تـوان بـه    
نابرابري ميـان  «و مقاله آليس رسي » تزنان به مثابه يك گروه اقلي«مقالة هلن هكر با عنوان 

اشاره كرد. اما مسأله، نه مورد توجه جدي سياست گذاران و نه خود زنـان قـرار   » دو جنس
گرفت زيرا آنان موقعيت متعارض خود را بيشتر به عنوان مشكلي فردي تلقي مـي كردنـد.   

  )1388(مشيرزاده، 
 1فصل 14ساله خود را در در  5) حاصل تالش 1921 – 2006در اين بين، بتي فريدان (

ارائه كـرد. ايـن اثـر كـه از متـون كالسـيك زنانـه         1963در سال » رازوري زنانه«در كتاب 
محسوب مي شود را مي توان از چند جهت مورد نقد و بررسي قرار داد. از يـك سـو، بـر    
اساس فصول كتاب نقدي بر آن نگاشت و از سوي ديگر، محور بحث را بـر پايـه بررسـي    

دهايي كه فريدان به نظريه هاي مهم روانشناختي يا جامعه شناختي عصر خود وارد كرده، نق
استوار نمود. اما شايد يكي از عمده ترين پرسش هايي كه مي توان مطرح كرد، اين باشد كه 
چرا خوانش مجدد اين اثر در شرايط كنوني و به ويژه در جامعه ايران اهميت مي يابـد؟ در  

آنكه  نخستفت به دو دليل، امروزه خوانش مجدد اين اثر اهميت مي يابد؛ پاسخ مي توان گ
ميالدي در اروپا و آمريكا گمان مي رفت كه استقالل و به ويژه استقالل  70در دهه  هرچند
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شغلي و اقتصادي زنان، عمده ترين عامل رهايي بخش آنان است، اما در عمل مي بايست به 
واقعيـت هـاي   "و متفاوت نگريسته مي شود و زيرا مـا بـا   اين مسأله از ابعادي چند وجهي 

احسـاس  «آنكه مواردي از قبيـل   دومروبرو هستيم.  "واقعيت اجتماعي منفرد"و نه  "متكثر
كـه مولفـه هـاي پديـده هويـت بـاختگي مـورد        » ناتمامي«و نوعي » مالل«، »بي حوصلگي

مشاهده مي گـردد.   نظرِفريدان در اين اثر است، امروزه در ميان شماري از زنانِ جامعه ايران
زي و تعويض مداوم وسائل خانه، انواع مصرف هاي متظاهرانه، رابطـه هـاي عاشـقانه مـوا    

پنهان، زنانه تر جلوه دادن خود با استفاده از انواع پروتز گذاري ها، جراحـي هـاي زيبـايي،    
موهاي بلوند، بدن هاي باربي وار و مواردي مانند اينها، از جمله مولفـه هـاي ايـن هويـت     

و بر اساس چرخه مطرح » نظريه مبنايي«در نقد اثر حاضر پارادايم پيشنهادي  .باختگي است
سط استراوس و كوربين به دليل انتظام مفهومي منسجم در آن به شرح زير انتخـاب  شده تو

  شده است. 
  

  مبنايي ةمعرفي كتاب بر اساس نظري. 2
در خوانش حاضر تالش مي گردد با بهره گيري از مفاهيم نظريه مبنايي و بر اساس چرخـه  

مـورد بررسـي   » رازوري زنانـه «مطرح شده توسط اسـتراوس و كـوربين، پديـده محـوري     
  گيرد.  قرار

  
  

  
  شرايط علّي 1.2

) حوادث، وقايع و اتفاقاتي هسـتند  1990شرايط علّي در نظريه مبنايي استراوس و كوربين(
كه به وقوع و گسترشِ پديده اي مي انجامند. در خوانش حاضر، موقعيت زنـان در جامعـه   

ميالدي به عنـوان شـرايط علّـي در نظـر گرفتـه مـي شـود و         60و  50آمريكا در دهه هاي 
سال و گاهي كمتـر و مشـاهده    20گين سن ازدواج دختران به مواردي از جمله كاهش ميان

سالگي؛ كاهش تعداد زنان تحصـيلكرده در   17ميليون دختر آمريكايي نامزدشده پيش از  14
م؛ جايگزيني مبارزات يـك   1985% در سال 35م به  1920% در سال 47مقايسه با مردان از 

عالي، با انگيزه همسريابي براي رفـتن  قرن پيش زنان آمريكايي براي دستيابي به تحصيالت 

 پيامدواكنش- كنشميانجي شرايط  زمينه پديدهعلّي شرايط
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ميالدي؛ محدود ساختن نقش زنان به خانه داري، عشق ورزي جنسـي،   60به كالج در دهه 
فرزندآوري، پرورش و تربيت فرزندان و تهي شدن از ديگـر خالقيـت هـا؛ عـدم آمـوزش      
پرسشگري و خالقيت به دختران دانشجو در دانشـگاه؛ اختصـاص مشـاغل مهـم از جملـه      

يسندگي حتي در مجالت زنانه به مردان و توجه بيش از حد به ظاهر براي حفظ زنـانگي  نو
  .)14: 1392و جلب توجه مردان را در بر دارد. (فريدان،

 

  پديده 2.2
) به انديشه محوري، حادثه، واقعـه و يـا   1990پديده در نظريه مبنايي استراوس و كوربين (

ش متقابل به سوي آن هدايت مي شود. پديـده  كن - اتفاقي اطالق مي گردد كه سلسله كنش
اسـت كـه فريـدان ريشـه هـاي آن را      » مشكلي بي نام«محوريِ مورد مطالعه در اين كتاب 

ناميد. تجلّيـات ايـن مفهـوم    » رازوري«ميالدي پيدا كرده و آن را  1957نخستين بار در سال 
  ن يافت.مي توا بحران هويتو  شيء شدگي، فشار نقشمحوري را در سه خصوصيت 

موارد زير در اين اثر قابل استخراج است: رازوري  »فشار نقش«نخستين مفهوم محوري 
يعني اسارت زنان در نقش هاي چندگانه؛ اسير شده است در نقـش هـاي گونـاگون ماننـد     

) رازوري 75: 1392همسر، معشوقه، مادر، پرستار، خريد كننده، آشپز، راننده و .. (فريـدان،  
شدن در نقش هاي متفاوت؛ نداشتن فرصتي براي خوانـدن كتـاب و تنهـا     يعني قطعه قطعه

) بـراي توضـيح دومـين    29مجله خواندن و قدرت تمركز خـود را از دسـت دادن.(همـان:    
 در اين اثر، موارد زير قابل استخراج است: » شيء شدگي«خصوصيت يعني 

باحـث زيـر   ، فريـدان در تعريـف پديـده رازوري بـه م    ارضـاي نيـاز جنسـي   در بعد 
 كند: مي  اشاره

بـا عشـق و تبـديل زنـان بـه جوينـدگان       » نزديكـي جنسـي  «رازوري يعني جـايگزيني  
)؛ رازوري يعني پاسخ جنسي دادن به پرسش هاي غيرجنسـي. (همـان:   265سكس.(همان: 

) و رازوري يعني كسب هويت و احساس زنده بودن با برقراري رابطه جنسي با سـاير  249
  )250رابطه زناشويي.(همان:مردان، خارج از 

  نيز فريدان به مباحث زير اشاره دارد: مالكيت اشياءدر بعد 
رازوري يعني انفعال و شيء شدگي. به طوري كه مرد، زن را تمام و كمـال يـك شـيء    

تصور نكند. حتي بـه خـود    "من "بداند و زن خود را تنها يك فاعل ببيند و خودش را يك
)؛ رازوري يعنـي  78فقط شيء كام گرفتن مـردان باشـد.(همان:   اجازه لذت بردن را ندهد و 
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مالك اشياء خانه و زندگي بودن. الزمه اين تصوير، بي فكري و تأكيد بيش از حد بر اشـياء  
خانه و زندگي است كه ارتباط زنان با اين اشياء به مانند رابطـه اي عاشـقانه در رسـانه هـا     

روش جنسي. زنان رازور براي كسب هويت، )؛ رازوري يعني ف63توصيف مي شود.(همان: 
خالقيت و كمال نفس به طور فزاينده به خريـد اجنـاس مصـرفي روي مـي آورنـد.(همان:      

) بزرگترين خواستة زنان رازور، مالكيت اشياء است. مالكيتي كه به آنان احساس قدرت 204
 "شــياءخوشــبختي از گــذر ا"مــي دهــد كــه البتــه از نگــاه فريــدان كــاذب بــوده و آن را  

  كند. مي  توصيف
در ايـن اثـر مـوارد زيـر قابـل       "بحران هويـت "در توضيح سومين خصوصيت يعنـي  

 استخراج است:
رازوري يعني وابستگي. زن بي اراده، فاقد قدرت كنترل در زنـدگي، محـدود در خانـه،    
همچون كودكي ميان ديگر كودكانش، وجودي كه تنها به اين خاطر وجود دارد تا مـردي از  

وشش بيايد. وابسته به دنياي مردان كه او در ساختن آن نقشـي نـدارد؛ رازوري يعنـي    او خ
. يعني زن هرگز نتواند بالغ شود تا پرسش هاي ساده هـويتي  "كودك ماندگي"عدم بلوغ و 

)؛ رازوري يعنـي  78را مطرح كنـد.(همان:   "من چه مي خواهم؟"و  "من كه هستم؟"مانند 
بالغ نشدن، يعني امتناع از دادن استقالل بـه زن، يعنـي تنهـا در    انتخاب اشتباه. يعني انتخاب 

)؛ 199خانه دويدن، تنها با سكس زندگي كـردن، يعنـي معاملـه فرديـت بـا امنيت.(همـان:       
اصطالحي زيست شناختي است و به روندي اطـالق   "همزيستي"رازوري يعني همزيستي. 

مي كنند. فريدان معتقد بود رابطه بـا  مي شود كه دو ارگانيسم به مثابه يك ارگانيسم زندگي 
فرزندان براي بسياري از زنان آمريكايي كه درگير رازوري بودند تبديل به رابطه اي عاشقانه 

) و رازوري يعني زندگي نيابتي. زنـدگي زن نـه   275يا گونه اي همزيستي شده بود.(همان: 
مادر، نه خود واقعي به براي خودش بلكه به نيابت از همسر و فرزندانش در نقش همسر و 

  .)280عنوان يك انسان مستقل در يك زندگي مستقل.(همان:
 

 زمينه 3.2
مطابق نظريه مبنايي استراوس و كوربين، زمينه يعني سلسله خصوصـيات ويـژه اي كـه بـر     

كـنش   - پديده اي داللت دارند و نشان دهنده شرايط خاصي اسـت كـه درآن بسـتر كـنش    
وضـعيت جامعـه   متقابل فراهم مي شود. زمينه هاي بسترساز پديده پيش گفته در اين اثـر،  

  در جامعه آمريكا است. دين وضعيتو  وضعيت دانش مورد مطالعه،
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  وضعيت جامعه مورد مطالعه 1.3.2
پس از جنگ جهاني دوم سياست گذاران در جامعه آمريكا بر آن بودند كـه بسـتري آرام را   
براي مردان فراهم آورند. آنان گمان مي كردند اين آرامش را بايد از طريق زناني تأمين كنند 

خانه داري، زنانگي، مادري و همسـري در داخـل    كه در خانه بوده و با عهده داري وظايف
خانه، فرصت ابراز وجود و هويت يابي را در خـارج از خانـه بـراي مـردان تصـميم سـاز       

  آورند.   فراهم
زنجيرهـايي كـه زن خانـه دار حومـه نشـين را اسـير سـاخته،        "فريدان نيز معتقد اسـت 

نادرست و حقايق حاوي زنجيرهاي ذهن و روح خود اوست. حلقه هاي اين زنجير، عقايد 
  )29.(همان: "سوء تعبير، حقايق ناقص و انتخاب هاي غير واقعي هستند

  وضعيت دانش 2.3.2
دانشِ آن زمان عمدتاً بر پايه دانش طبيعي پايه گذاري شده بود و بر اين مبنا نگرش نسـبت  

هاي  ، جرياناستوار بود. از سويي ديگر» آناتومي سرنوشت است«به زنان نيز عمدتاً بر مبناي 
مطرح در آن زمان از جمله روانكـاوي فرويـد،   » تعصب هاي كهنه«فكري و به قول فريدان 

كاركرد گرايي پارسونز و انسان شناسي فرهنگي مارگارت ميـد جملگـي، تصـورات قـالبي     
  موجود جنسيتي را تقويت مي كردند و استمرار مي بخشيدند.

بود كه زن در حسرت داشتن آلت تناسـلي   تعريف كرد و معتقد» فقدان«فرويد زن را با 
است. بدين ترتيب، مشـاهدات فرويـد كـه متـأثر از        (Envied phallus)مرد يا حسرت ذكر

م به زنان 60و  50تعدادي از بيماران او در دوره ويكتوريايي در شهر وين بود، در دهه هاي 
، سازگاري، ترسو بودن و آمريكايي تعميم داده شد كه اين كليشه ها شامل انفعال، وابستگي

كودك ماندگي زنان بود. اين عوامل بـا ايجـاد اسـتبداد جديـدي از بايـدها، زن امـروزي و       
تحصيل كرده آمريكايي را در بند تصورات كهن اسير كرد. از سوي ديگر، پارسـونز نيـز در   
مقام يك جامعه شناس، جداسازي نقش هاي جنسيتي را در معناي حفـظ سـاختار جامعـه،    

ي ثبات، انسجام و كاركرد جامعه توصيف مي كرد. فريدان معتقـد اسـت كـاركردگرايي    نوع
، »نقـش زن «با معنا بخشي مطلق و ارزش گذاري مقدس گون، بـه عبـارت عـام    " پارسونز 

  )124. (همان: "زنان آمريكايي را در انجمادي عميق فرو برده است
يزگذاري بين زن و مرد صـحه  دين غالب در آمريكاي آن دوره نيز بر تماوضعيت دين: 

. زنـان بايـد در كليسـا    "... و رييس هر زن يك مرد است"مي گذاشت. سنت پل مي گويد:
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اگر خواستند چيـزي بياموزنـد   "ساكت باشند زيرا به آنها اجازه سخن گفتن داده نمي شود. 
" بگذاريــد از شوهرانشــان بپرســند، زيــرا شــرم آور اســت كــه در كليســا ســخن بگوينــد.

  .)83  (همان:
  

  شرايط ميانجي 4.2
كـنش متقابـل را كنـد    - در بررسي شرايط ميانجي كه به مثابه مواردي است كه راهبرد كنش

نابرابري و  تبليغات، رسانهكند و يا سهولت مي بخشد، مي توان در اين كتاب، سه عامل  مي
شـدت   مبتني بر جنسيت كـه بـه عنـوان شـرايط ميـانجي، پديـده رازوري زنانـه را       شغلي 

  بخشيدند، در نظر گرفت. مي

  رسانه 1.4.2
در تشـديد رازوري زنانـه نقـش     "قهرمانِ خوشبختي به نام زن خانـه دار " انعكاس گستردة

كليدي داشت. اين كليشه در مقاالت متعدد در رسانه ها و به ويژه در مجالت مهم و مطرحِ 
و زنانـه، منفعالنـه، راضـي از     زنان، تصويري سبك سرانه و حتي تا اندازه اي كودكانه، نرم

دنياي اتاق خواب و آشـپزخانه و رابطـة جنسـي از زنـان ارائـه مـي داد. از سـويي ديگـر،         
نويسندگان جديد مجالت، مردان و معدود زناني بودند كـه بايـد براسـاس كليشـة موجـود      
 درباره مزيت هايِ زن خانه دار مطلب مي نوشتند. نكته جالب توجه اين است كه حتـي در 
مجالت كامالً ويژة زنان، اين مردان بودند كه تصميم گيرندگان اصلي درباره مطالـب مجلـه   

در  بودند كه اشتياق فراواني براي ارائه تصوير زن خانه دارِ سازگار با رازوري زنانه، داشتند.
كه به اشباح  زن شاغلياين مجالت به انواع زنان در اشكال گوناگون زندگي اشاره مي شد؛ 

ناكي كه محصول فمينيسم بود، تشبيه مي شد. زني كه به اندازه همسرش درآمـد دارد  وحشت
زن ولي حرفه اش مردانه است و درنهايت به دليل سختي هايش به الكل پناه مي برد. بعدي 

كه چون قبل از ازدواجش تحصيل كرده يا شاغل بوده، پس از ازدواج خـود را   خانه داري
ه نتيجه آن تنها خراب كردن زندگي شوهر و فرزندانش اسـت.  در وضعيت اسفباري يافته ك

، مـادر بـاهوش و خنـدان،    زن خانه دار راضياما در مقابل معموال زن ديگرِ مورد تشويق، 
متفاوت، داراي زنانگي منحصر به فرد و قدرتمند در طبيعت جنسي اسـت كـه مـردان او را    

  تحسين مي كنند.
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  تبليغات  2.4.2
رازوري در آن دوران بود. ايـن تبليغـات، هرچـه بيشـتر، رازوري را در     عاملِ ديگر تشديد 

هاي گوناگون از وسايل خانگي گرفته تا لوازم آرايشي و لبـاس و مسـائل مربـوط بـه      زمينه
تبليغات تجاري، سه نوع زنِ مصرف كننده را به عنـوان   آشپزي و آشپزخانه رواج مي دادند.

كـه خانـه داري،    زن خانـه دار حقيقـي  طعمه هاي فروش اجناس بر مي شمردند: نخست 
دلبستگيِ اصيل اوست و بنابراين يكي از بهترين سوژه هاي فروش كـاالي خـانگي اسـت.    

از خانه، آرزوي استفاده  كه با تفكري منتقدانه به دليل خستگي از كارِ بيرون زن شاغليدوم 
زن خانه  و در نهايت از كاالهاي خانگي كه كار خانه داري او را راحت تر مي كنند، را دارد

ولي بـراي انجـامِ كارهـاي روزمـره پـذيراي       - نه مانند دو نوع افراطي قبلي- كه دار عادي 
  كاالهاي بازار است.

  نابرابري شغلي مبتني بر جنسيت 3.4.2
ي كامالً زنانه اشاره مي كند كه مسائل و مطالب در ارتباط بـا زنـان، محـور    فريدان به مجالت

اصلي آنها را تشكيل مي دهد. با اين وجود، مدير مسئول، سردبير و نويسندگان اصـلي ايـن   
را مورد توجه  "رازوري"مجالت كامالً زنانه، مرداني هستند كه اتفاقاً در نوشتن مطالب شان 

يد مي كنند. بنابراين فريـدان معتقـد اسـت حتـي در جـايي كـه زنـان        قرار داده و بر آن تأك
نويســنده مــي تواننــد توانمنــدي هــاي شــان را بــروز دهنــد، بــه راحتــي از ايــن فرصــت 

  شوند. مي  محروم
 
  واكنش  كنش/ 5.2

به راهبردهايي گفته مي شود كه فرد، جهت كنترل، اداره » واكنش«با استناد به نظريه مبنايي، 
  )96: 1990با پديده اي تحت شرايط خاص، اتخاذ مي كند. (استراوس و كوربين،و برخورد 

روبرو مي شويم. نخست كنش پذيرش و تداوم  كنشدر برابر پديده رازوري با دو نوع 
پديده موجود و دوم كنش منفي يا واكنش. پذيرش به معناي اين است كه مشكل حادي رخ 

و طبيعي باشد كه در اين صورت با مشكل خاصي ندهد و اين پديده براي زنان امري عادي 
واكـنش از سـوي زنـانِ درگيـر در      را مي توان در دو سـطح  واكنشروبرو نمي شويم. اما 

  رازوري زنانه و واكنش صاحب نظران، انديشمندان و مبارزان حقوق زنان طرح كرد.
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خـود را  آن دسته از زناني كه نخست، واكنش از سوي زنان درگير در رازوري زنانه: 
» هويـت «راحت نمي بينند و با مراجعه هاي مكرر به مشاوران و روانكـاوان در جسـتجوي   

خود هستند. آنها صرفاً مادري، همسري، خياطي، آشپزي و به طور كل خانه داري را بـراي  
دسته دوم زنان شاغلي كه سندروم احساس تحقير را رها كردند. آنان  خود كافي نمي دانند.

ن مشكل، تحقق بخشي به خود، هويت يابي، كسب استقالل و تلقـي خـود بـه    به دنبال يافت
 "نه گفتن"مثابة موجودي انساني، مقابله با خفه كردن صداهاي دروني زنان و در يك جمله 

  به رازوري زنانه هستند.
: آنان نيز به اين مسائل دو، واكنش صاحب نظران، انديشمندان و مبارزان حقوق زنان

)و 1960دادنـد. از جملـه ايـن چهـره هـاي مطـرح، مـي تـوان بـه اسـتون(          واكنش نشـان  
) نگارنده همين كتاب اشـاره كـرد. آنـان معتقـد بودنـد      1963) و بتي فريدان(1955كينزي(

واقعيت هاي موجود زندگيِ زنان در اين دوره نقصان عـزت نفـس، كـاهش رغبـت، عـدم      
نعي براي شكل گيري هويتي زنانه به وجود انرژي و ظرفيت الزم براي فعاليت خالقانه وموا

  مثابه يك انسان مستقل است.
  
  پيامد 6.2

كـنش متقابـل اسـت را پيامـد      - استراوس و كوربين حوادث و اتفاقاتي كـه حاصـل كـنش   
نامند. پيامدهاي رازوري زنانه مستخرج از اين اثر را مي توان از دو بعـد تـأثيرات آن بـر     مي

  آن بر خود اين زنان طرح كرد. فرزندان زنان رازور و  تأثيرات
فريـدان دربـاره تـأثيرات    بعد نخست به تأثيرات رازوري بر فرزندان اختصاص دارد. 

استفاده مي كند. بدين ترتيب كه  "انسان زدايي تدريجي"مادرِ رازور بر فرزندانش از مفهوم 
ي فزاينـده  خود، گرفتارِ كودك ماندگي و وابستگ "رازوري"معتقد است مادري كه به واسطه

به فرزندش مي شود، توانايي پرورش دختران و به ويژه پسران بالغ و انسان هايي مستقل را 
ندارد. محصول پرورش اين مادران، فرزندان نابالغي است كه مادران شان به جاي آنها فكـر  
مي كنند. در اين زمينه، فريدان به يافته هاي پژوهش دكتـر اسـتركر مشـاور طـرح عمـومي      

يـك  "نيروي دريايي آمريكا اشاره مي كند كه نشان مي دهد در ايـن برهـه زمـاني،    ارتش و
ميليون و هشتصد و بيست و پنج هزار نفر سرباز مرد به دليل اختالل هاي رواني از خدمت 

يعنـي عـدم توانـايي روبـرو شـدن بـا        "فقدان بلـوغ "سربازي معاف شده اند كه داليل آن 
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با ديگران، عدم توانايي انديشيدن براي خود و به طور كلي  ها، عدم توانايي كنار آمدن سختي
  )187: 1392(فريدان،"عدم بلوغ و ناتواني در ايستادن بر پاي خويش بوده است.

فريدان معتقد اسـت زنـاني كـه    بعد دوم به تأثيرات رازوري بر زنان اختصاص دارد. 
رايش به مصرف داروهاي دچار رازوري هستند در نهايت عصبي، بي ميل، افسرده، داراي گ

اند.  آرامبخش، الكل و گاهي خودكشي بوده و اغلب تحت درمان هاي روانكاوي قرار گرفته
برخي از آنان براي مدت هاي طوالني بدون اينكه بدانند دلـيلش چيسـت در بخـش هـاي     

ي رواني بيمارستان ها بستري بوده اند. فريدان نتيجه مي گيرد پيامد رازوري زنانـه، نـا اميـد   
نتيجـه  " خـود فـدا شـده   "فزاينده در نزد زناني است كه وجود خويش را فدا كرده اند. اين 

است كه به نيابت از شوهران و  "رازوري"يعني  "مشكل بي نام"زندگيِ نيابتيِ زنانِ گرفتارِ 
علت  4فرندانشان زندگي مي كنند و فاقد هويت فردي و زندگي شخصي هستند. فريدان به 

اشاره مي كند كه عبارتند از : كار خانگي روزمـره، عطـش جنسـي،     "نام مشكل بي"اصلي 
 "مشكل بي نام"احساس فقدان زنانگي و تحصيالت بي حاصل. در نهايت، فريدان راه حل 

  را اشتغال زنان مي داند.
  

   »رازوري زنانه« نقاط قوت و ضعف اثر. 3
نگـرش  «و » نگرش زنانـه نگـر  «اين كتاب را مي توان دوبار و با دو نگرش متفاوت خواند؛ 

در خوانش اين اثر با نگرش زنانه نگر به مانند خود فريدان مي توان با او همـدلي  ». انتقادي
رازوري "كرده و نقاط قوتي از آن استخراج كرد. يكي از نقاط قوت اين اثر، كشـف پديـده   

ريدان اسـت. فريـدان در ايـن اثـر، بـه خـوانش متـون كالسـيك در حـوزه          توسط ف "زنانه
 1960تـا   1950روانشناسي و انسان شناسي، تحليل محتواي مجالت مطرحِ زنـان در دهـه   

 .نفري از همكالسي هايش پرداخته است 200ميالدي و انجامِ مصاحبه هاي عميق با نمونه 
م در اياالت متحده آمريكا گرفتار مشكلي 1960او دريافت زنان طبقه متوسط و مرفه در دهه 

ناميد. زيرا به راستي تا  "مشكل بي نام"هستند كه تا آن روز كشف نشده بود. فريدان آن را 
آن زمان نامي براي آن يافت نشده بود. زناني كه جهان را در حال گذار و تغيير مـي ديدنـد   

البي به گذر جهان مي نگريستند. حال آنكه خود، فرو رفته در نقش هاي مبتني بر تصورات ق
برخي از اين زنان به شكلي ديوانه وار دائماً در تالش بودنـد احسـاس پـوچي را بـا انجـام      
بيشتر و بيشتر كارهاي خانه جبران كنند. پيامد اصلي تمامي اين احساس هاي پـيش گفتـه،   

ن مي شـد. در  نوعي بحران در هويت زنان بود كه مانع تحقق كامل آنان در نقش انساني شا
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نا اميدي، تهي بـودن، نـوعي ناتمـامي،    " اين كتاب، اين زنان اغلب با خصوصياتي از جمله 
فرسودگي، نگاه مضطرب، احساس پوچي نهفته، نارضايتي عميق و فراگير، خستگي و مالل، 
عدم احساس زنده بودن، احساس خفگي در خانه، انزوا، دل زده، اسير قفس، به دام افتـاده،  

ر دام مقتضيات فراوان نقش زن خانه دار مدرن، نداشـتن قـدرت تمركـز، بيهـودگي،     اسير د
آشفتگي دروني، وابستگي منفعالنه، توانايي هـاي بـي حاصـل، احسـاس متنـاقض، درگيـرِ       

توصـيف   "هاي بسته، فرصت هاي از دست رفته، انفعال تهي توأم بـا لبخنـد متظاهرانـه    افق
اين خصوصـيات را امـروزه در جامعـه ايـران در      ت كهشوند. نكته قابل تأمل در اين اس مي

ــدفر(    ــرد. معي ــوان مشــاهده ك ــي ت ــي م ــان ايران )، 1386)، محمــدي(1384شــماري از زن
)و... در آثارشان به وجود چندي از اين خصوصـيات  1384)، شادي طلب (1380خسروي(

  در برخي زنان اشاره داشته اند.  
در آن سال هـا بـراي بـه چـالش كشـيدنِ       از ديگر نقاط قوت اين اثر، شجاعت فريدان

هاي انديشمندان بسيار مطرح مانند فرويد، پارسونز و مارگارت ميد است. نظريه هاي  نظريه
اين انديشمندان در آن روزگار در حوزه هاي روانشناختي و جامعه شـناختي، نظريـه هـايي    

اجتماعي قرار داشت.  قطعي و غير قابل نقد بود كه در جايگاه اولِ مطالعات جنسيت و علوم
  با شجاعت، اين نظريه ها را به چالش مي كشد. "رازوري زنانه"اما فريدان در كتاب

، مي توان نقاط ضعفي را نيز مشاهده كـرده و  »نگرشي انتقادي«اما در خوانش اين اثر با 
بـه نظـر مـي رسـد فريـدان مـرز بـين رازوري         نخسـت نقدهاي زير را بـه آن وارد كـرد؛   

زنان و آن سياست هـاي تشـويقي و تحميلـيِ رازوري كـه از سـوي جامعـه،       خودخواسته 
نهادهاي اجتماعي و دولت كه فريدان معتقد است از سوي اين نهادها بر زنان تحميل شده، 
را در اين پژوهش مشخص نكرده است. بدين معني كه احتماالً برخي از زنان آمريكايي در 

ويژگي هاي همسري، مادري و خانه داري را بـه   آن دوره به شكلي آگاهانه و خود خواسته
» مشكل بي نام«عنوان عاليق خود دنبال مي كردند. اما گويي فريدان در اين كتاب به نوعي 

را به تمامي زنان آمريكايي آن دوره تعميم مي دهد كه بهتر اسـت  » رازوري تحميل شده«و 
فريدان دليل واقعيِ ظهور فمينيسم اينكه  دومبه اين تعميم گسترده به ديده ترديد نگريست. 

توصيف كرده است. به نظر مي رسد بايد در پذيرش يا  "پوشالي بودن نقش خانه داري"را 
تأييد اين نظرِ او نيز جانب احتياط را رعايت كرد. چرا كه خانه داري، نقـش بسـيار مهـم و    

، انـدكي  "پوشـالي "تأثيرگذار در مديريت خانه و خانواده است و ياد كردن از آن با ويژگي 
برخي از زنـان در همـه جـاي     - امروز چه در آن زمان و چه- جاي تأمل دارد. به طور قطع 
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دنيا، به خانه داري به عنوان نقشي مهم، اساسي و مورد عالقه خود مي نگرند. پس در ايـن  
به نظر  سوممورد نيز نمي توان نسخه اي قطعي، عمومي و ثابت براي همة زنان صادر كرد. 

ته است. او مارگارت مي رسد فريدان درباره مارگارت ميد، قضاوت تند و جانبدارانه اي داش
ميد را در زمره كساني قرار مي دهد كه با ويژگي كاركردگرايي افراطي و با نگاهي جنسـيتي  
به گسترش رازوري و تحميل آن بر زنان نقش موثري داشته انـد. در حـالي كـه بـا مطالعـه      
، نظرات و آثار مارگارت ميد مي توان نتيجه گرفت كه او نه نگاهي صـرفاً جنسـيتي نداشـته   

بلكه گاهي حتي رگه هاي زنانه نگر در آثار و نظرات او ديده مي شود كه بـه همـين دليـل    
شايد نتوان به راحتي او را در كنار افراطيون جنسيتي مانند فرويـد و پارسـونز قـرار داد. در    

يـا  » انسـان زدايـي تـدريجي   «نهايت به نظر مي رسد فريدان در بخش هايي از كتاب ماننـد  
، نظرات افراطي و سوگيرانه خود را به پژوهش وارد كرده كـه  »كشتار جمعياردوگاه هاي «

ناشي از نگاه زنانه نگر راديكال است، حال آنكه فريدان در زمره فمينيسـت هـاي ليبـرال و    
  متعادل آن دوره در آمريكا قرار مي گيرد.

  
  گيري نتيجه. 4

» رازوري«با نگاهي به كتاب رازوري زنانه بتي فريدان، مي توان پديده مورد مطالعه او يعني 
به ويژه در جامعه ايران طيف هـايي   "رازوري"را در هر جامعه اي يافت. در بررسي پديدة 

زناني مصـرف گـرا، ظـاهرگرا، محـدود در نقـش       طيف اول،چندگانه قابل مشاهده است: 
تاً در قشر مرفه كه با مفهوم رازوري فريدان فاصله چنداني ندارند. همسري و مادري و عمد

زناني كه ، تحصيالت عالي و يا اشتغال، تالش مي كنند مستقل تر باشند و خود  طيف دوم
دور كنند. با اين حال اين زنان خواه در زنـدگي   "رازورانه"را از ويژگي هاي زندگي نيابتي 

ئمي، الزاماً رهايي را تجربه نكرده اند. صـاحب نظرانـي   مشترك زناشويي، خواه در تجرد دا
و » پيشـروي آرام زنـان  «) بـراي توضـيح ايـن مسـأله از اصـطالح      1396همچون فاضـلي( 

مرداني طيف سوم  .استفاده كرده اند» مهاجرت دسته جمعي زنان از خانه«) از 1391اسميت(
د به نفس و قدرت تصـميم گيـري   هستند كه به مانند زنان رازور، فاقد بلوغ، استقالل، اعتما

و محمـدي  » مـردان آويختـه  «) آنـان را  1396هستند. صاحب نظرانـي همچـون عليخـواه (   
 .نيز باشـيم » مردان رازور«توصيف كرده اند. به اين ترتيب، شاهد » زن ذليل«) آنان را 1388(

را با طرح يك صرفاً پديده اي زنانه نيست. بر اين مبنا، مي توان اين نوشتار  "رازوري"يعني 
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پرسش كه شايد نقطه عزيمت پژوهش هايي از اين دست در جامعه ايران باشـد، بـه پايـان    
  برد: رازوري را مي توان پديده اي صرفاً زنانه نگر تلقي كرد؟

  
  نوشت پي
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