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م و ارتقای شغلی مسائل مرتبط با زنان شاغل، موانعی است که در مسیر استخدا یکی از

سقف » ۀاساس پدید شناسان موانع ارتقای شغلی زنان را برجامعه ها وجود دارد.آن

ای مجموعه عواملی است که موانعی سقف شیشهکنند. بررسی و ارزیابی می «ایشیشه

آثار داستانی ازجمله منابع ادبی و فرهنگی کند. را در مسیر پیشرفت شغلی زنان ایجاد می

مرتبط با دنیای زنان و مسائل ای است که سهمی در بازتاب وقایع اجتماعی هر جامعه

تحصیل، ورود به  ۀدامهای زن با موانعی در ادر شماری از آثار داستانی شخصیت. دارد

ی هاداستانرصدد است تا با بررسی این مقاله دند. او ارتقای شغلی مواجهبازار کار 

سقف  ۀمبنای پدید ا اشاره شده، برهاشتغال زنان و شرایط شغلی آن ۀکه به مسئل فارسی

را  هاآنای و تحلیل محتوا موانع ارتقای شغلی ای و روش مطالعه کتابخانهشیشه

ی مردساالرانه، ازدواج، فساد هانگرشدهد که نتایج نشان می. اج و تحلیل کنداستخر

این  .ای هستندل در ایجاد پدیده سقف شیشهوامترین عمحیط کار و فرزندآوری مهم

 بر اساستقسیمات و  های شغلی در اختیار مردان باشدندیبشود تا ردهعوامل باعث می

درنتیجه مردان در مشاغل مهم و حساس و زنان در مشاغل متوسط  جنسیت انجام شود؛
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  مقدمه
های گیری از تواناییبهره ای هستند کهادهای بالقوهعنوان بخشی از افراد جامعه دارای استعدزنان به

های عواملی مانند گسترش شهرنشینی، افزایش هزینه ها در پیشرفت اجتماع ضروری است؛نآ

زندگی، کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، گرایش به مدرنیته و افزایش سطح آگاهی 

در توسعه پایدار جوامع،  مؤثریکی از عوامل های کاری افزایش داده است. مشارکت زنان را در حوزه

زنان بخش مهمی های زنان و مردان است. توانمندی هایی یکسان درجهت شکوفایییجاد فرصتا

ها و نیروهای اجتماعی هستند و سهمی از معناپذیری توسعه پایدار اجتماعی در گرو سرمایه تأمیندر 

یابند که ست میدهای خود زنان در صورتی به درک درستی از قابلیتپیشرفت زنان جامعه است. 

زنان در توسعه  الزمه چنین فرصتی توانمندسازی را داشته باشند؛ بنابراین هافرصت آشکارسازی آن

مورد خود فائق آیند؛ کردار و بر شرم بی هاآنتوانمندسازی زنان به این معنی است که » است.

به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی گفتارشان حاکی از اعتماد به نفس و اطمینان خاطر باشد؛ قادر 

های درونی خویش آگاه باشند؛ قدرت رویارویی با خویشتن باشند؛ به استعدادها و محدودیت

بکوشند؛ از اهداف مورد نظر و توان عملی ساختن آن  هاآنها را داشته باشند و در رفع دشواری

بتوانند با ی خویش برخوردار باشند و هاشناختی دقیق داشته باشند؛ از توانایی و قابلیت نیل به هدف

 (. 76 :1376)فرخی، « به اهداف مورد نظر خود شونددستیابی  افزایش توانمندی قادر به

های شغلی بین نیروی ها و تبعیضترین مسائل در جریان اشتغال زنان، پدید آمدن تفاوتاز مهم

شوند: سنت و تجدد. از سویی مواجه میکار زن و مرد است. زنان در اشتغال با دو جریان متضاد 

ای همراه با های خانگی است و از سویی دیگر تجدد آیندهدر نقش انسنت خواهان باقی ماندن زن

تر هرچه حضور زنان در اجتماع فعال»دهد. این در حالی است که قرار می هاآنپیشرفت را پیش روی 

تر خواهد بود ولیکن میزان نقش و مشارکت زنان در یافتهتر و توسعهتر باشد، کشور پیشرفتهمؤثرو 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته به برخورد و مینهدر زهر جامعه به ویژه 

در بیشتر جوامع بشری، مردان (. 47 :1397)مهرآرا و دیگران، « باشدنگرش آن جامعه نسبت به زن می

شاید بتوان ادعا کرد ند. اای مشغولحرفهمشاغل پاره وقت و نیمه ای و زنان دراغلب در مشاغل حرفه

ترین دلیل در عدم به کارگیری زنان در مشاغل باال و حساس، تصورات جنسیتی است که از مهم

ها اولویت با ها و ادارهها پیش در اذهان عموم نفوذ کرده و تداوم یافته است. در برخی سازمانسال

اجتماع  تقسیم کار جنسی ساخته و پرداخته»ساالری. ت و نه برمبنای شایستهجنسیت ـ مردان ـ اس
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« خورندها مُهرِ مردانه یا زنانه میهای طبیعی دو جنس ندارد؛ یعنی شغلاست و ربطی به تفاوت

کید بر ارجحیت جنس مرد أپذیری افراد ـ با تدر بیشتر جوامع جامعه(. 172 :1388)آبوت و واالس، 

فرودست شمردن زنان در بیشتر مشاغل گیرد. افراد جامعه شکل می( Gender)جنسیت  اساسبر ـ 

نگرش اجتماعی افراد از نوع گردد. فرهنگی جوامع بازمی هایبیش از هر عامل دیگری به عادت

ای پیشینه تصورات جنسیتی به مقوله پذیرد.کنند، تأثیر میای که در آن زیست مینگرش جامعه

گردد یعنی سواد و ست، بازمیهاآنساز نوع شغل تاثیرگذارتر از اشتغال زنان که خود زمینه تر ومهم

 سطح در که ایگونهبه دارد آموزشی خدمات و الگو ارائه در اساسی نقشی جنسیت آموزش زنان.

 محروم تحصیل دامها و سواد داشتن از پایین سنین همان از پسران با مقایسه در دختران جهانی

 داشته نیاز آموزش از حداقلی به همواره شده محول زنان به که هایینقش و کار اگرچه» .شوندمی

 .(1384:143برناد،) «است کردهنمی ایجاب را رسمی تحصیالت یا و سواد از باالیی سطح ولی است،

 در زنان برای متنوع هاینقش فقدان و ازدواج با خانواده از دختران خروج نظیر مختلفی دالیل به

 نگریسته آن به تمسخر دیده با یحت و نشده درک هاآن برای تحصیل و آموزش ضرورت اجتماع،

 .شودمی

شناسان معتقدند تصور ما از زن بودن و مرد بودن به شرایط خاص جامعه و فهم ما از دو جامعه»

)هولمز، «. ای اجتماعی استجنس در هر دوره زمانی بستگی دارد. به عبارت دیگر، جنسیت سازه

ها پیش در سیطرۀ جنس مخالف اگر مردان و زنان وارد محیط کاری شوند که از مدت(. 63 :1389

هنگی است که وده است، ممکن است به نارضایتی و تنش منجر شود. این یک باور اجتماعی و فرب

ی آن را بر عهده دارند از ارزش بیشتری برخوردار است تا مشاغلی که به مشاغلی که مردان تصد

کارهای ن، زنان و مردان در آجنس که به موجب  بر اساستقسیم کار »... شود. وسیله زنان اداره می

م ویژه سهیهکند ـ بیکنند، هم به منزلت نسبی هر جنس ارتباط پیدا مگوناگون تخصص پیدا می

هر جنس و همینطور میزان ارزش اجتماعی بر ـ هم  اکردن کار زنان و مردان برای کارآرایی بیشتر و بق

بیشتر شبیه  هاآن ی که ارزش کارعری جنسیتی اثرگذار است. زنان و مردان در جوامبر میزان نابراب

 (. 127 :1388)سفیری و ایمانیان،  «باشد، برابری بیشتری دارند

پذیری افراد است. گاه زنان یک جامعه در جامعه مؤثرهای کار دو عامل خانواده و محیط

 ۀنگرند. به عقیدیابند که به خود از نگاه مردان جامعه میای تربیت اجتماعی و فرهنگی میگونهبه

های جنسیتی یا به عبارتی، های زنان، کلیشهترین عوامل در کاهش توانمندیمهم»شناسان جامعه
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)طالقانی و دیگران، « آنان است انگاریخودناتوانپذیری ناتوانی زنان در اذهان عمومی و جامعه

مطرح طور جدی تی که مقوله اشتغال زنان در بیرون از خانه بهوامع گذشته و سندر ج (.94 :1388

گی و محلی زن و تفاوت و تمایز در کار خان»ست. او تبعیض جنسیتی مطرح بوده  ۀمسئلباز  ،نیست

عنصری  عنوانبها تضاد بین دو جنس به وجود آید. مرد تث شد ی مرد باع«تولید»خارج از خانه و  کار

فرودست، خانگی عنصری  عنوانبهارزش که خارج از خانه و در محیط عمومی فعالیت دارد و زن  با

 بر اساسها زنان در بسیاری از فرهنگ(. 62 :1383)نرسیسیانس، « و متعلق به دنیای اندرونی است

دهند کارهایی را انجام می هاآناستعدادهایشان و  بر اساسشوند نه جنسیت تعریف و قضاوت می

ر مشاغل کم منزلت و کم زنان د کهایناز سویی دیگر احتمال که از سوی مردان تعیین شده است. 

درآمد قرار گیرند بیشتر از مردان است و تعداد کمی از زنان به مشاغل مدیریتی و تخصصی دست 

های اجتماعی و اقتصادی، وجود ت حضور و مشارکت زنان در مرکز فعالیتبا توجه به اهمییابند. می

 هاآنتوجه زنان، حضور بلقا تأمل است: چرا با وجود جمعیتقابل چند پرسش اساسی بدون پاسخ

زنان در توسعه شود؟ چه دالیلی باعث شده است تا حضور و مشارکت در جامعه نادیده گرفته می

شود تا های حساس و سطح باال نادیده گرفته شود؟ چه عواملی باعث میلیتجامعه و تصدی مسئو

 سرعت رشد و ارتقای شغلی زنان کاهش یابد؟ 

مجموعه موانع در مسیر پیشرفت و ارتقای های باال، در پاسخ به پرسشمنتقدان شناسان و جامعه

این اصطالح  کنند.بررسی می( Glass Ceiling)« ایسقف شیشه»شغلی زنان را تحت عنوان 

در »رود. کار می( بهWall Street Journalم، در مجله وال استریت )1986نخستین بار در سال 

های باال در یک مانع نهانی است که از رسیدن زنان به مقامای شناسی، سقف شیشهعلم جامعه

ای سقف شیشه»به بیان دیگر  .(83 :1396)عطف و دیگران، « کندهای کاری جلوگیری میمحیط

ها شامل موانع ساختگی مبتنی بر تعصبات نگرشی یا سازمانی است که موجب شکست زنان و اقلیت

های از نشانه(. 194 :1393و بهبودی،  فردضرغامی)« شودمراتب میدر دستیابی به سطوح باالی سلسله

عدم ارتقای شغلی زنان اشاره کرد. ها و نابرابری جنسیتی در پاداشتوان به میای وجود سقف شیشه

 گیرد.های سازمانی سرچشمه میبعیضو ت، فرهنگی ی منفی اجتماعیهانگرشاز این پدیده 

ست که باعث شده سقف هاآنهای فرهنگی درباره نقش وجودی زنان در جامعه و شاغل بودن خأل»

نمایی کند و این موضوع باعث ایجاد تبعیض در جامعه و ای در نقش یک باور فرهنگی رخشیشه

های قدرت تأثیر باورها و تصورات دربارۀ توانایی(. 185 :1397)شفی و دیگران، « جایگاه زنان شود
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و مردان به حدّی است که پیشرفت سریع مردان در مشاغل و رکود زنان در مشاغل و عدم  زنان

باورهای فرهنگی، اجتماعی و گردد. ها جایگیر مییک فرهنگ، در ذهن عنوانبه هاآنپیشرفت 

ذهنی در افراد طوری نهادینه شده است که مردان اعمال قدرت علیه زنان را در محیط کار عادی 

 خواهند.ه و به دنبال آن برتری را برای جنس خود میتلقی کرد

منتقدان بر این باور هستند که هرچند تبعیض جنسیتی در مشاغل مثل گذشته آشکار نیست ولی 

منشی و  عنوانبهخود همچنان تداوم دارد. برای نمونه کارفرمایان زنان را و پنهان به شکل ظریف 

ب شاغل خومها در بسیاری از زنان و سایر اقلیت»... کنند. یمردان را در مقام مدیر عامل انتخاب م

شوند و اولین اند که استخدام میها آخرین کسانیگویند زنان و اقلیتد. میحضور کمتری دارن

کاهش اعتماد به نفس در زنان، افزایش (. 135 :1395مشونیس، )« شونداند که اخراج میکسانی

عوامل گوناگون ای است. ی منفی نسبت به زنان از نتایج منفی سقف شیشههانگرشاسترس و 

جاد ها هریک سهمی جداگانه در ایاجتماعی، فرهنگی، قانونی، سیاسی، اقدامات افراد و سازمان

 است ا پنهان برای آن طرح ریزی شدهد. این عوامل به شکل آشکار یشرایط نابرابر شغلی زنان دار

محققان ناشی از پرداخت دستمزدهای پایین، مشاغل را در میانه راه ترک کنند.  که زنان از فشارهای

جنسیت کاهش یافته ولی  بر اساستوان گفت شکاف در دستمزدها بر این باورند که هرچند می

های تفاوت بین دستمزدها که در آن برتری با مردان است، همچنان وجود دارد. عواملی نظیر مهارت

های کند ولی باورها و استنباطغل و میزان نیاز بازار، دستمزد مشاغل را تعیین میالزم برای یک ش

توجه ۀ قابلنکتفرهنگی نیز به نوبۀ خود بر ارزش کار و در نتیجه میزان دستمزدها تأثیر گذار است. 

در هر سازمان و اداره است و « خودساخته» ۀای این است که این پدیده یک پدیددر سقف شیشه

 شود. اعمال می هاآنهای افراد، در مورد توجه به استعدادها و موفقیت بدون

برقی پله»کند، پدیده ی زنان ایجاد میای که موانعی را در مسیر اشتغال و ترقدر مقابل سقف شیشه

هایی است ای شامل زمینهبرقی شیشهپله برای مردان وجود دارد.( Glass Escalator)« ایشیشه

طبق » رساند.در ارتقای شغلی در شرایط و مشاغل همسان با زنان همکار، یاری می که به مردان

درصد  8/13ساله وباالتر، 15، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 1390سرشماری جمعیت ایران در سال 

های عالی سازمانی طور طبیعی، این ارقام دربارۀ درصد مشارکت زنان در پستشده است. بهبرآورده

های اخیر در ایران به موازات رفع تبعیض جنسیتی در اشتغال، . در سالندک خواهد بودهم بسیار ا
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های مدیریتی و سیاسی ستپ تحصیل و ابعاد دیگر مشارکت اجتماعی و اقتصادی، تعداد زنان دارای

 (. 193ـ  192 :1393و بهبودی،  فردضرغامی)« یافته استو قانونی تا حدی افزایش

های خود را از بطن ازجمله دستاوردهای فرهنگی است که موضوعات و شخصیتآثار داستانی 

زندگی افراد است. در  های پنهانبسا الیهاجتماع و چه جامعه گزینش کرده و بازتابی از حوادث

آثار های گوناگون افزایش یافته است، نویسندگان های اخیر که توجه به جایگاه زنان در حوزهسال

اند. های مختلف ترسیم کردهنوبۀ خود نقش و جایگاه زنان را در جوامع و فرهنگ نیز بهداستانی 

اشتغال زنان و موانع موجود در این  مسئله شماری از نویسندگان بوده، موردتوجهیکی از مسائلی که 

ناگون بشری است، به نظر بازتابی از فرهنگ و اجتماع جوامع گو هاداستانازآنجاکه است.  زمینه

ارتباط تنگاتنگی با باورهای  ،گرددبیان می هاداستانای در آنچه از پدیده سقف شیشه رسدمی

 اجتماعی و فرهنگی دارد. 

 مسئلهبیان 

شاغل مطرح  ها زندگی و شرایط زنانیی که در آنهاداستاندرصدد است تا با بررسی حاضر مقاله 

توجه  زنان را باو پیشرفت های موجود در مسیر اشتغال کارشکنیموانع و  شده است، شرایط شغلی،

 کند. و تحلیل  ای ارزیابیبه پدیدۀ سقف شیشه

 االت تحقیقؤس

عنوان موانع در آثار داستانی چه عواملی به پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشهاست:

ی نویسندگان زن و مرد چه هاداستاننویسندگان بوده است؟ در  موردتوجهن ارتقای شغلی زنا

 مشاهده است؟قابل هایی در موانع پیشرفت شغلی زنانها و تفاوتشباهت

 روش تحقیق

فرضیه . ای نتایج، انجام شده استو بررسی محتوا و تحلیل مقایسه پژوهش حاضر برمبنای مطالعه

 از ساختارهای مردساالرانه بر این مبنا استوار است که باورهای اجتماعی و فرهنگی نادرست کهمقاله 

ای است. عالوه برآن ازدواج و ترین عامل در ایجاد پدیده سقف شیشه، مهمگیردت میئنش

 های شغلیهای دیگری در کاهش توانمندیفرزندآوری و رسیدگی به امور همسر و فرزندان مقوله

زنان است. نبود فضای مناسب برای اشتغال زنان، نابرابری در دستمزدها و تبعیض جنسیتی ازجمله 

 زنان را به دنبال دارد.شغلی مسائل و موانعی است که عدم پیشرفت 

)کوتاه، بلند و رمان( از نویسندگان  یژانرهای گوناگون داستانهفده اثر در شامل  آثار منتخب

برمبنای توجه  هاداستاناین ای مطالعات قبلی نگارندگان گزینش شده است. زن و مرد است که برمبن
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ی منتخب در کنار توجه به هاداستان. دگان انتخاب شده استبه اشتغال زنان فارغ از جنسیت نویسن

 ندعبارت یز توجه داشته است. این آثارن های شغلی زنانبه دغدغه هاآنسائل جایگاه زنان و ترسیم م

( 1ی کوتاه صورتخانه، مدل )سیمین دانشور(، قصۀ آشنا )احمد محمود(، آپارتمان )هانداستااز 

کنیم )سهیال ندیمی فرخ(، ها )اکرم عزیزی(، االن تمامش می)زویا پیرزاد(، دختری الی پرونده

سرخی تو از )محمد محمدعلی(،  تهمینه قصۀآبادی(، رمانهای )محمود دولت با شُبیروداستان بلند 
)شهره  بگشای لب)ناهید طباطبایی(،  سالگیچهل)سپیده شاملو(،  انگار گفته بودی لیلی،  من

جزیره )بلقیس سلیمانی(،  بازی آخر بانوانگیز شریفیان(، )روح کند رستمچه کسی باور میوکیلی(، 
در  احمد(.)زویا پیرزاد( و مدیر مدرسه )جالل آل کنیمعادت می)سیمین دانشور(،  سرگردانی

 مجموع سیزده اثر به نویسندگان زن و چهار اثر به نویسندگان مرد تعلق دارد.

 تحقیق ۀپیشین

است. این های گوناگون بررسی و تحلیل شده بنابر دیدگاهپیش از این ی منتخب هاداستانهریک از 

 تحقیقات عبارت است از:

های (. در این مقاله نشانه1386لی و ساالری )از حسن« های فمینیسم در آثار سیمین دانشورنشانه»  .1 

و  جزیره سرگردانیرمان شود. ساده و آشکاری از فمینیسم در سطح آثار دانشور بازخوانی می

 ازجمله آثار بررسی شده است. داستان کوتاه صورتخانه

شناسانه پنج رمان پرفروش جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه بازنمایی تجربه زنان از»مقاله   .2

های زنان و چگونگی (، به درک مسائل و دغدغه1388از کمالی و دیگران )« 1385تا  1375دهه 

 ازجمله آثار بررسی شده است.لیلی  انگار گفته بودیرمان  پردازد.های آنان مینمایی تجربهباز

این مقاله (. 1388از واصفی و ذوالفقاری )« آبادیخشونت علیه زنان در آثار محمود دولت» . 3

 کند. ، مطالعه و بررسی میبا شُبیروبازتاب تمایزات جنسی را در آثار ادبی از جمله در داستان 

ی و از حسین« کید بر نقد ادبی فمینیستیأهای برگزیده محمد محمدعلی با تسیمای زن در رمان» . 4

نقد فمینیستی و با توجه به مواردی  بر اساس قصه تهمینه(. در این مقاله رمان 1389جهانبخش )

 چون مردساالری، تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان بررسی و نقد شده است.

(، 1389خواه )از پرستش و ساسانی(« 1384تا  1375بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان )»در مقاله   .5

وسیله زنان و با های نوشته شده بهبه چگونگی بازنمایی زنان در دوره اصالحات از طریق رمان
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 لیلی گفته بودیانگار  ،شدهبررسیهای رماناستناد به نظریه فرکالف پرداخته شده است. ازجمله 

 است.

های خط تیره آیلین، مایه رمانهای مشترک در چهار رمان فارسی )تحلیل تطبیقی درونگفتمان» . 6

(. در این 1391از دشتی آهنگر )« (سالگیکنیم و چهلکنم، عادت میها را من خاموش میچراغ

 مایه بررسی و مقایسه شده است.از منظر درون سالگیچهلو  کنیمعادت میهای مقاله رمان

شناسی نشانه بر اساسدار تا مصلح اجتماعی الگوی تحول نقش زن از همسر خانه»در مقاله  . 7

بر (، جایگاه زنان 1391از نیکوبخت و دیگران )« کنیمهای سووشون و عادت میاجتماعی رمان

عادت شناختی ـ اجتماعی ازجمله در رمان چارچوب نظری زبان به مثابه نظامی نشانه  اساس
 بررسی شده است. کنیممی

(. این 1391از رضایی )« تحلیل تقابل سنت و مدرنیته در رمان اجتماعی پس از انقالب اسالمی» . 8

های اجتماعی بعد از انقالب اسالمی مقاله به بررسی تقابل مفاهیم سنت و مدرنیسم در رمان

 پرداخته است. ردانیجزیره سرگازجمله در رمان 

(. در این مقاله دو 1391از بهین )« گذر فمینیستی از جزیره سرگردانی و به سوی فانوس دریایی»  .9

 از منظر نقد فمینیستی بررسی تطبیقی شده است. به سوی فانوس دریاییو  جزیره سرگردانیرمان 

نظریه انواع  بر اساسهای زنان در رمان قصه تهمینه محمد محمدعلی شناسانه سرمایهنقد جامعه«  .10

انواع  بر اساسدر این مقاله جایگاه زنان (. 1393از گلمرادی و دیگران )« سرمایه پیر بوردیو

، ه تهمینهقصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین برپایه نظریه پیر بوردیو در رمان سرمایه

  بازنمایی شده است.

سقف »اشتغال زنان را بر پایه پدیده  مسئلهکه  پژوهشیتاکنون با توجه به تحقیقات انجام شده، 

 بررسی و ارزیابی کند، صورت نگرفته است. ی فارسی هاداستاندر « ایشیشه

 بحث و بررسی

ای پدیده سقف شیشهدهد که در مجموع چهار عامل در ایجاد نشان می بررسی آثار داستانینتایج 

 است. دخالت داشته
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شود تا باعث میی مردساالرانه، ازدواج، فساد محیط کار و فرزندآوری هانگرشچهار عامل 

ای بتوانند موانع سقف شیشه هاآنهای توانمندی زنان کاهش یابد و در نتیجه فقط تعدادی از فرصت

تعداد و درصد  شکلایدر نمودار دایرههای شغلی دست یابند. را پشت سر گذاشته و به پیشرفت

 ، ارائه شده است.شدهبررسیی هاداستانای در جاد پدیده سقف شیشهدر ای مؤثرعوامل 

 ایدر ایجاد پدیده سقف شیشه مؤثرنمودار تعداد و درصد عوامل 

 
( و %11(، فساد محیط کار )%18(، ازدواج )%69دهد که مردساالری )نمودار نشان مینتایج 

در ادامه  ای داشته است.پدیده سقف شیشهترتیب بیشترین تأثیر را در ایجاد ( به%2فرزندآوری )

در آن جریان  هاداستانحوادث هریک از عوامل مذکور با توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی که 

 دارد، بررسی شده است.

 ی مردساالرانههانگرش .1

ای و سنتی نسبت به زنان کلیشه هاآنی هانگرشدر بیشتر جوامع مردان در رأس مشاغل قرار دارند و 

های همسری و مادری جایگاه زن با درون خانواده و نقش . به عبارت دیگر از دیدگاه مرداناست

69%

18%

11%2%

:  نگرش های مرد ساالرانه

5: ازدواج11

3: فساد محیط کار

2: فرزندآوری

عوامل موثر در ایجاد 

ایپدیده سقف شیشه  

 نگرشهای مرد ساالرانه 

 ازدواج

 فساد محیط کار

 فرزندآوری
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تنها در اذهان مردان بلکه در باور و عقاید زنان نسبت به خودشان گره خورده است. چنین دیدگاهی نه

اجتماعی و ، دور بودن از مرکز تحوالت گرفتن زنانقرار نیز رسوخ کرده و نتیجه آن در حاشیه 

یا مشاغلی  شوندنشین میمردان شده و خانه بنابراین زنان یا تسلیم خواست است؛ انگاریخودناتوان

در مواردی هم که زنان به بازار کار راه پذیرند. شده از سوی کارفرمایان مرد میرا با شرایط تعیین

و پست در انتظارشان است که  پایینسطحکرده، مشاغل یلجز شماری از زنان تحصهکنند بپیدا می

شود. های الزم برای ورود به مشاغل گوناگون ناشی میاز نداشتن آموزش و مهارت مسئلهالبته این 

های های الزم برای ورود به مشاغل متوسط و سطح باال از سیاستعدم برخورداری زنان از آموزش

م که دختران و زنان را از حداقل امکانات تحصیل محروآموزشی در جوامع مردساالری است 

د. از سویی دیگر در جوامع مردساالر شکاف دستمزدها و استثمار شغلی نیز درخصوص زنان سازمی

کارگر و  ۀداری مردساالرانه که برای بقای خود بر استثمار طبقدر نظام سرمایه»شود. شاغل دیده می

شوند و انواع دو محسوب میگیری خاص از زنان متّکی است، زنان شهروندان درجهبهره

در (. 417ـ  416 :1382)هام، « کنندگری ایجاد میهای نهادی را برای تداوم این سلطهبندیصف

 شود و زنان به اجبار مشاغلی راچنین جوامعی مشاغل با سطح توان جسمانی زنان سنجیده نمی

 شود. فرساست بلکه عدالت در پرداخت دستمزدها نیز رعایت نمیتنها طاقتپذیرند که نهمی

بیان حال دختران و زنان کارگری است که در شرایط  «کنیماالن تمامش می»داستان کوتاه 

فرسا صرفاً به دنبال تولید . کارفرما بدون توجه به شرایط طاقتکارگاهی مشغول به کارنددشوار در 

کند. گوشزد می هاآنیشتر است و با تهدید معترضان به اخراج، ناتوانی کارگران را در برابر او به ب

گم خودت تا حاال رفتی تو اون می»گوید: یکی از کارگران در برابر زورگویی کارفرما می« تهمینه»

هشت تا پر کنه، تو من اینا حالیم نیست، امروز باید «. »جهنم؟ تا حاالشم خوب کار کرده، تازه کاره

 (.167 :1387)میرصادقی، « هم زیاد حرف نزن

کند شود که جامعه نه تنها به استعدادهای او توجه نمیمتوجه می، قصه تهمینهدر رمان « تهمینه»

شود. در سوی حاکمیت مردساالری تعیین می قوانینی است که از رعایت بلکه مسیر پیشرفتش در

نیازهای همسران  تأمینباید در راستای زنان  بینند. درمقابل،در رأس می ی مردان خود راچنین حاکمیت

تجربۀ چند سال اقامت در . باشندمزد در اختیار خانواده و تسلیم در برابر کار خانگی بیو فرزندان 

 «تهمینه»ند، به اتهران و معاشرت با آشنایانی که هریک به نوعی با جامعه و تحوالت آن در ارتباط

گردد. او در نامه گرفته تا مشاغل دولتی حول محور مردساالری میدهد که از نوشتن فیلممینشان 
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نویسند، فقط به مردها پُست گار که تاریخ مردساالری میها انباالیی»گوید: میجواب خانم سنجابی 

های ایم و چند نماینده مجلس... حتی در فیلمدهند. این اواخر یک زنِ وزیر داشتهو مقام می

از سویی دیگر اغلب (. 173 :1384)محمدعلی، « روشنفکری هم زن و زن بودن نقش اصلی ندارد...

 که دستی در نویسندگی، سیاست و هنر دارند، مردان هستند تا زنان. «تهمینه»دوستان و آشنایان 

معلم است و به قول خودش سه تا بچه را بدون شوهر تربیت « مادر لیلی»، «مدل»در داستان کوتاه 

مخارج زندگی  تأمینبرای  ترفیع رتبه شامل حالش نشده است، کهاینکند. او به دلیل و بزرگ می

دست راستش را نشان داد که یه قوز بزرگ روی مچش برآمده »... زند: دست به کار خطرناکی می

های همه رو دادن غیر از رتبۀ من. نید چرا شکسته؟ پارسال همین موقع بود. رتبهدوبود و پرسید: می

من هم رفتم خوابیدم جلو ماشین وزیر آموزش. شوفر وزیر روشن کرد و وقتی متوجه من شد که 

کار از کار گذشته بود. یک دست من شکسته بود. وزیر آموزش از ماشین پرید بیرون. من با دست 

گفتم: جناب وزیر چرا به من رتبه ندادین؟ به همه دادین غیر از من و از درد آلود شکستۀ خون

هوش بشم. اما خودمو خوب گرفتم. باور کنید همون موقع معاون و رئیس کارگزینی نزدیک بود بی

مجبور  «مادر لیلی»(. 116ـ  115: 1381)دانشور، « رو خواست و دستور داد به کار من رسیدگی بکنن

با صدمه زدن به جسمش در برابر  عی خود از جان مایه بگذارد ویدن به حقوق طبیاست برای رس

کند. خواهد، سرکشی آن است و زنان را منفعل می یک مرد، نماینده عنوانبهقوانینی که جناب وزیر 

ای دهد، مدرسهدر یک هنرستان مختلط در مقام معلم درس می« فریده خانم»، «مدل»در داستان کوتاه 

دهد شمار زنانی مثل فریده خانم که نشان می مسئلهها به جز او مرد هستند. این مدیر و تمام معلم که

که چنان اندک است جنسانشان درس دهند، توانند به همو میاند پیدا کردهو اشتغال فرصت تحصیل 

 دختران و پسران هنرجو مجبورند در کنار هم درس بخوانند. 

ز آمدن یک معلّم زن شگفت زده است و با کارشکنی ا «مدیر مدرسه»، مدیر مدرسهدر رمان 

مگر رییس فرهنگ »خواستم بگویم » کند:دهد از استخدام او در مدرسه جلوگیری میکه انجام می

ولی دیدم لزومی ندارد و فکر کردم این هم خودش « داند که اینجا بیش از حد مردانه استنمی

آل احمد، )« اندها نساختهراه مدرسۀ ما را برای پاشنۀ کفش خانم ... گفتم: ـ متأسفانهتنوعی است

1393: 81.)  

حسابدار یک شرکت حمل و نقل است و انگیزۀ زیادی « مهناز»، «(1آپارتمان )»در داستان کوتاه 

دهد تا مهناز کار را برای ادامه کارش دارد. این در حالی است که همسر او ـ فرامرز ـ ترجیح می
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نمونۀ مردانی است که اعتقاد  «فرامرز»کنار گذاشته و خود را با خانه و نظافت منزل مشغول کند. 

بعد از این »کند که گوشزد می «مهناز»بار به  دارند کار بیرون از منزل فقط برای مردان است و یک

)پیرزاد، « ها تو مسائل کاری دخالت کنندجلو رئیس از کارهای شرکت حرف نزن، خوشش نمیاد زن

د دهمهم نیست و چون نیاز مالی ندارند، ترجیح می «مهناز»ارتقای شغلی  «فرامرز»(. برای 115 :1381

با  «فرامرز»دار شدن زود است. معتقد است هنوز برای بچه «مهناز» دار شوند. در مقابلزودتر بچه

های کردم که عوض ادای زنباید با زنی ازدواج می»گوید: دربارۀ طالق، می «مهناز»شنیدن تصمیم 

فرنگی رو درآوردن و مدام فکر شرکت و پیشرفت در کار و این جور مزخرفات، فکر خونه زندگیش 

 (.117 :1381 ،پیرزاد)« باشه

رود ، شوهر معترض است که چرا همسرش سر کار می«هادختری الی پرونده»در داستان کوتاه 

ر معتقد است که تحصیالت و اشتغال زن را گستاخ دهد. شوهو او را مورد ضرب و شتم قرار می

ره خودشو به اش. نمیشینه تو خونهمن خوش ندارم زنم بره اداره، زن درست حسابی می»کند. می

یافتۀ امروزی ای از زنان تحول(. شخصیت زن داستان نمونه139 :1387)میرصادقی، « نمایش بذاره

همسرش حتی به قیمت از دست دادن فرزندش مقاومت  است و در برابر تفکر سنتی و خودخواهانۀ

  کند.می

کرده و مطلع از مردی تحصیل کهاین، با جزیره سرگردانیدر رمان « هستی»خواستگار « سلیم»

طور کامل در اختیار شوهر و خانواده باشد. پسندد که به، زن سنتی را میاوضاع اجتماعی است

برای استقالل مالی. خودتان »گوید: پرسد، میکه علت کار کردنش را می «سلیم»در پاسخ به  «هستی»

دانید، نتیجه سلطۀ اقتصادی مرد، استثمار هرچه بیشتر زن است. سلیم گفت: بیشتر مردهای که بهتر می

 :1380)دانشور، « هفتادشان آمادگی تحمل استقالل اقتصادی زن را ندارندکم صدیایرانی، دست

توانند حقوق ماهیانه زن را از او گرفته و مدعی شوند به جای مردان ناباب می «سلیم» (. به باور41

 شود. کند و در این صورت زن باز هم استثمار میرسیدگی به شوهر و فرزندان در خانه او، کار می

توانند در مقابل عقاید سنتی و مردساالرانه شمار زنانی هم هستند که میدر این میان اندک

چه کسی باور در رمان « خاله ماه»ی بردارند. مؤثرهای مقاومت کرده و در راه تحصیل و اشتغال گام
ـ نماینده هایی است که برای ادامه تحصیل و داشتن شغل در برابر پدرش ، ازجمله زنکند رستممی

د. راوی داستان کنای را در دل پدر نسبت به او ایجاد میاش کینهایستد و همین ایستادگیمیسنت ـ 

گوید که خوب فرق زن و مرد داند و میپاپا خودش را روشنفکر می»گوید: درباره عقاید پدرش می
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(. راوی 24 :1382)شریفیان، « کند. جای زن در خانه و جای مرد بیرون از خانه استرا درک می

پسرها »گوید: ت، میدرباره تبعیض جنسیتی که در آموزش بین دخترها و پسرهای خانواده وجود داش

 (. 24 :1382 ،شریفیان)« خواندند، بهر مکافاتی که شدهاما باید درس می

 «آرزو»گیرد کار او را ادامه دهد. بعد از مرگ پدرش تصمیم می« آرزو»، کنیمعادت میدر رمان 

ی قصد دارد بنگاه معامالت «آرزو»کند. زمانی که از همسرش جدا شده و همراه دخترش زندگی می

که های محل از اینکاسب»شود: با واکنش تمسخرآمیز کسبه محل مواجه می ،پدرش را اداره کند

آرزو تصمیم گرفته بود کار پدر را دنبال کند اوّل تعجب کرده بودند. بعد پوزخند زده بودند که زن 

حالی است که  (. این در110 :1383)پیرزاد، « هو بنگاه معامالتی ملکی چرخاندن؟ سر دو ماه بُرید

ازجمله  کنیمعادت میآید. رمان برمی هاخوبی از عهده کاربه« آرزو»دهد روند رمان نشان می

های گوناگون اجتماعی ورود زنان به عرصهتدریج بهکند تا یی است که جامعه را دعوت میهاداستان

 پذیرفته و به آن عادت کنند. را 

مه دهد و است که آرزو دارد درسش را ادا دختری روستایی، بازی آخر بانودر رمان « بانوگل»

 «حیدر»که خود را نامزد  «بانوگل»ظاهر نامزد اوست در برابر سرکشی که به« حیدر»معلم شود. 

معلم بشه، اِهک، بپا با سر نخوری زمین، معلم بشه، یادش رفته کیه، معلم بشه... »گوید: می ،داندنمی

که به زنان و نادرست اجتماعی  یهانگرشو  با وجود فقر« بانوگل»(. 19 :1384)سلیمانی، « اِهک.

استاد دانشگاه  جایگاهدر و  تواند به تحصیلش ادامه دادهرد، مینگۀ تحقیر میبه دید هاآنهایی توانایی

 .قرار گیرد

نویس اداره است و با یکی از کارمندان اداره یعنی ماشین« مینا»، «قصۀ آشنا»در داستان کوتاه 

به اداره شده و معتقد است که « مینا»مانع از رفتن « کریم»کند. بعد از ازدواج، ازدواج می« کریم»

ود. مینا اول زیر پاپی زنش شده بود که اداره نر»... محیط اداره فاسد بوده و برای او مناسب نیست. 

 :1377)محمود، « اشبار نرفته بود ولی بعد ناچار شده بود که استعفا کند و بنشیند سر خانه و زندگی

شود دو شیفت کار کند و با این وجود وضع مالی خوبی مجبور می« مینا»با استعفای « کریم(. »32

ستان نیز زنی شاغل به دلیل فساد محیط اش ناراضی است. در این دانیز از اوضاع زندگی« مینا»ندارند. 

 ای برای رقابت و ارتقای شغلی بیابد.فرصت و انگیزه کهاینشود بدون اش مجبور به استعفا میکاری

 
 
 



 177-197، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  190

 ازدواج .2

یر د و آن را مغاپسندبیرون از خانه نمیکردن دختران و زنان را در ها کاربرخی خانواده یهانگرش

مرد برای زن شاغل داشتن همکار یا مراجعه کنندۀ  . ازسویی دیگردکنمیبا عرف خانوادگی تلقی 

با از دست دادن شغل و ماندن در  ی مساویزنان تواند برای چنینمیبنابراین ازدواج  ؛پسندیده نیست

برخوردار است؛ بنابراین شماری  ت زیادیازآنجاکه در بسیاری از جوامع ازدواج از اهمی. باشد خانه

از سویی دهند تا از محیط کار بیرون آیند. از زنان در صورت مخالفت همسر برای اشتغال، ترجیح می

گیرد؛ بنابراین در تداخل قرار می هاآنشناسان معتقدند که اشتغال زنان با خدمات خانگی دیگر جامعه

زمانی که زنان صرف کار »... دار ازدواج کنند. نهدهند که با زنان خاشماری از مردان ترجیح می

شود که این تعارض پیامدهای های خانوادگی و کار میکنند، موجب تعارض بین نقشخویش می

 (.127: 1397پور گتابی، )حبیب« به دنبال دارد هاآنهای کاری و خانوادگی گوناگونی در حوزه

تواند به کارش در دفتر او ادامه دهد؛ زیرا میدیگر ن« لیال»، منشی سرخی تو از مندر رمان 

خوششون نمیاد عروسشون کار کنه. »خانوادۀ خواستگارش اعتقادی به کار کردن دختر ندارند: 

 :1392)شاملو، « کننحساسیت دارن... رسم ندارن دختر کار کنه. دخترهای خودشون هم کار نمی

امور داخلی هند تا زنان نیرو و وقت خود را برای دها ترجیح میبه عبارت دیگر برخی خانواده (.91

 همسر و فرزندان صرف کنند.  رسانی بهخانه و خدمت

های متأثر از نگاه ،است «تهمینه»که خواستار ازدواج با « کامران»، قصه تهمینهدر رمان 

دهم هنرپیشه نمیاگر شرایطی فراهم شد که به هم برسیم، هرگز اجازه »گوید: مردساالرانه به او می

 (.71 :1384)محمدعلی، « ها!شوی خانم خانم

برند و به دلیل شرایط ، نمونه زنانی است که از شغل خود لذت نمیسالگیچهلدر رمان « آالله»

اجتماعی و اقتصادی تن به شغلی ناخواسته داده و هر روز چشم به ساعت منتظر پایان کار هستند. او 

که دانشکده تعطیل شد، این خاطربه»... گوید: نوازندگی به همسرش می در بیان علت کنار گذاشتن

« آمدکه موشک میاین خاطربهدار شدم و که بچهاین خاطربهکه ازدواج کردم، این خاطربه

احساس مشترک بسیاری از زنانی است که به  ها و نارضایتی،(. چنین دغدغه36 :1379باطبایی، )ط

آینده، حال و اندیشه به حوادث  شان بپردازند و هرگاهموردعالقهند به رشته و شغل اهر دلیل نتوانسته

در پایان داستان با  «آالله»آید. را به گذشته پرواز دهد حسرت همیشگی به سراغشان می هاآنخیال 

اش یعنی نوازندگی سرشار از جوانی، نشاط و اعتماد به نفس موردعالقهپرداختن به رشته و کار 
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های آالله بود بر دست». تغال زنان کمتر به آن توجه شده استای که در ارتباط با اششود، مقولهمی

پیچید. آالله دیگر آالله نبود، آالله بود به ها و بر روی آرشه و صدای ساز که در خانه میروی سیم

«. پنداشتت رفته میهای سال از دساضافۀ عشق، به اضافه ساز و به اضافۀ تمام آن چیزهایی که سال

 (. 78ـ  77 :1379 ،طباطبایی)

کند و با وجود موافقت شوهرش در زمان دانشجویی ازدواج می« پروانه»، بگشای لبدر رمان 

شود؛ زیرا ، بعد از ازدواج مجبور به ترک دانشگاه میخواستگاری مبنی بر ادامه تحصیلهنگام 

« نشجویان پسر دانشکده بنشیند و درس بخواندتواند قبول کند که ناموسش کنار دانمی»شوهرش 

ماند، بلکه تنها از ادامه تحصیل و به دنبال آن اشتغال بازمینه« پروانه» (.46 :1392)وکیلی، 

 سازد.نشین میهای ناشی از ازدواج و فرزندآوری او را خانهمسئولیت

تقای شغلی شوهرش به فرانسه ، بعد از ازدواج و به دلیل ارکند رستمچه کسی باور میراوی رمان 

مردی  عنوانبهشود. شوهر راوی ها مانع از اتمام درس او میرود و این مسافرتو آمریکا می

کرده و روشنفکر، صرفاً به موقعیت شغلی خود اهمیت داده و اتمام درس همسرش از نظر او تحصیل

ی داستان شود تا راوباعث میمهم نیست. اقامت در کشورهای مختلف به دلیل همراهی با شوهر، 

در همین رمان « فاخته» .کرده و نتواند در محافل اجتماعی حضور یابد چندین بار ترک تحصیل

وقت او در استعداد خاصی در گویندگی دارد و مادر و برادرش به سختی با این عالقه و کار نیمه

 «فاخته»گویندگی در رادیوست.  ای چند ساعتهفته «فاخته»خوشی کنند. تنها دلرادیو موافقت می

مخالفت برادر و حرف مردم مبنی  خاطربهاستعداد آواز خواندن را از مادربزرگش به ارث برده ولی 

ها، پیشنهاد یک بار یکی از رادیوچی»تواند به کالس آواز برود: بر ناسالم بودن محیط هنری نمی

کند. به مادرش که گفته اش میاستادان معرفی کرده بود که اگر بخواهد تعلیم آواز ببیند به یکی از

)شریفیان، « اندازد؟دانی چه جنجالی به راه میبود، مادرش هشدار داده بود: اگر مهران بفهمد می

 شود که او در رادیو کار کند. کند، شوهرش مانع از این میازدواج می «فاخته»(. بعدها که 50 :1384

 فساد محیط کار  .3

امنیت شغلی از منظر اخالقی آن یکی از مسائل مهم در تداوم مشاغل زنان است. فقدان امنیت اخالقی 

ترین دالیل گریز زنان از تداوم شغل و نداشتن انگیزه الزم برای ارتقای در محیط کار یکی از مهم

منظور قدرت به استفاده از اقتدار شغلی یا عنوانبهتواند آزار جنسی در محل کار می»شغلی است. 

(. نیازهای مادی و وابستگی اقتصادی 201 :1376)گیدنز، « های جنسی تعریف شودتحمیل خواست
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از جمله ابزارهای کارفرمایان علیه زنان شاغل در راستای رسیدن به منافع جنسی است. در صورت 

یدا کردن شغل ای جز ترک محیط کار و یافتن شغل جدید ندارند. پبروز چنین مشکلی زنان چاره

سازد. از سویی جدید نیز همواره با سرعت صورت نگرفته و زنان را با مشکالت مادی مواجه می

فرسا و به دور ای جز پذیرش مشاغل طاقتدیگر شماری از زنان نیز در مسیر یافتن شغل جدید چاره

 شان نخواهند داشت. موردعالقهاز حوزۀ 

دلیل کارهای غیرقانونی و زنبارگی شوهرش از او جدا شده و ، بهبا شُبیرودر داستان بلند « حله»

از طالق  برخالف برادر کوچک «حله»گردد. برادر بزرگ ناچار به منزل پدری نزد برادرانش بازمیبه

که یک معلم و « خدو»با  «حله»کند. نیست و خانه پدری را ترک می و بازگشت خواهرش خشنود

شود. کار میبه نیروی فرهنگی در مدرسه مشغول  عنوانبهد و کنمبارز سیاسی است ازدواج می

دستگیر و زندانی شده و مدیر مدرسه ـ آقای رواقی ـ از موقعیت خود و تنهایی و نیاز مادی  «خدو»

فهماند که ادامۀ می «حله»به  «آقای رواقی»کند. اش سوءاستفاده میدرصدد رسیدن به خواسته «حله»

تو کارمند روزمزدی، شوهرت هم »های اوست: کارش در گرو تسلیم شدن در برابر خواسته

شود همین حاال به تو گفت که اخراجی! خوب، آن فهمی؟ میطور بود. این موضوع را که میهمین

نشده و  «رواقی آقای»تسلیم همخوابگی با  «حله»(. 67 :1383آبادی، )دولت« کنی؟وقت چه کار می

 شود.در نتیجه از مدرسه اخراج می

بعد از مرگ همسرش به دنبال یافتن « شراره»به نام  ، زنی جوانانگار گفته بودی لیلیدر رمان 

یکباره او را به ای است که نبود شوهر در زندگی،ازجمله زنان منفعل و وابسته «شراره»شغلی است. 

مخارج زندگی خود و تنها فرزندش و خروج  تأمینبرای  «رارهش»سازد. اش میپذیریمتوجه آسیب

از همان ابتدا  شود. رئیس شرکتمنشی مشغول به کار می عنوانبهاز حصار انفعال، در یک شرکت 

ام. ساکت ایستادم روبروی پنجره بزرگِ اتاق او... دستش را گذاشت روی شانه»دارد:  نظر سوئی به او

(. 129 :1379)شاملو، « کردم. دستش روی تن من راه رفت. سیاهی آمدبودم. پارک را تماشا می

. شود دنبال کار دیگری باشدجبور میزند و مهمان روز برای همیشه از شرکت بیرون می «شراره»

های کاری که اصول اخالقی در آن حاکم دهد زنان در محیطنشان می «شراره»تجربه زنانی چون 

بخواهند استعدادیابی شوند و انگیزه ارتقای  کهاینیابند چه رسد به قرار شغلی نمیتنیست، فرصت اس

 شغلی داشته باشند.
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شود دختری مستعد است که به دلیل شرایط زندگی مجبور می قصۀ تهمینهدر رمان « تهمینه»

تواند در میتنهایی به تهران مهاجرت کند. او استعداد بازیگری دارد ولی به علت داشتن روسری نبه

برداری تجربۀ ناخوشایندی را در استودیوی فیلم در مسیر بازیگرشدن« تهمینه»این عرصه بدرخشد. 

نما دنما یا مردی زنآلود زنی مرتواند خود را از چنگالهای هوسگذارد و به زحمت میپشت سر می

استعداد و شایستگی ، «تهمینه»که حداقل در دنیای پیرامون  دهدنشان میاین رمان  نجات دهد.

ای زیبا و داشتن چهره ویژه درباره زنان در گرو جایگاهی ندارد و انتخاب شدن برای بازیگری به

من اعتقاد پیدا »گوید: می «تهمینه»به « سنجابی»هاست. خانم پوششی متناسب با سلیقه کارگردان

)محمدعلی، « برند... هیچ سودی نمیسازان ما از تو که با حجابی کردم که تو استعداد داری، ولی فیلم

تواند در عرصه سینمایی از استعدادش استفاده نمی «تهمینه»ترین دالیلی که (. یکی از مهم173 :1384

در نهایت به  «تهمینه»به اصول اخالقی است.  او بت و پیشرفت راه یابد، پایبندیرقا ۀکند و به عرص

 کند.بازیگر شدن را ترک مییلم کوتاه تبلیغاتی بسنده کرده و چند ف

مخالفت مردان با اشتغال زنان را  هایعلتیکی دیگر از « سلیم»، جزیره سرگردانیدر رمان 

 کارند.باهم مشغول بهداند که زنان و مردان ها، عدم اعتماد به محیطی میویژه در ادارهبه

 فرزندآوری. 4

است. فرزندآوری در ارتباط با زنان  یکی از کارکردهای اجتماعی تشکیل خانواده، فرزندآوری

خصوص زمان  ریزی نیست ولی زنان شاغل درطور معمول همراه با دغدغه و برنامهدار بهخانه

رو ا و مشکالتی روبههدر ساعات کاری همواره با دغدغه هاآنداری از بارداری، تعداد فرزندان و نگه

های شغلی وظایف زنان ولیترزندان و مسئهمسر و ف داری، رسیدگی به نیازهایهستند. امور خانه

ها و جوامعی که تقسیم کار خانگی و رسیدگی به تربیت کند. در خانوادهشاغل را چند برابر می

، طبیعی است که پیشرفت شغلی صرفا در نیست موردتوجهی هر دو نقش زن و شوهر فرزندان از سو

انی نیز وجود دارند که به دلیل نیازهای مادی، نداشتن گیرد. در این میان زنانحصار مردان قرار می

 کنند. نظر میدار شدن صرفامنیت اقتصادی و خطر از دست دادن شغل از بچه

شود. ، هنرپیشۀ زن صیغۀ مردی متأهل شده و ناخواسته باردار می«صورتخانه»در داستان کوتاه 

هنرپیشۀ زن که به درآمد شغلش نیاز دارد  کند.شود زن باردار است او را رها میمرد که متوجه می

کند. او از همکارش ـ مهدی دلیل بارداری ممکن است آن را از دست بدهد، سقط جنین میو به

 کهاینآخه سیاجون تو مثل »خواهد تا برای فراهم کردن هزینۀ سقط جنین کمکش کند. سیاه ـ می



 177-197، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  194

(. از طرفی 209: 1381)دانشور، « جا نون بخورم؟شه کار کرد. از کاهل این دنیا نیستی. با بچه نمی

»... کند: دیگر زن هنرپیشه که به شغلش عالقه دارد، علت سروسامان نگرفتن خود را چنین بیان می

زنه اینه که آد منو بگیره؟ حاال آمدیم و گرفت. اولین حرفی که میآخه کدوم مرد نجیبی می

 (. 210 :1381دانشور، )« خوام بری بازی بکنیخوام پاتو از خونه بیرون بذاری. نمینمی

دار شدن او را از کارکردن در بعد از بچه« فاخته»، شوهر کند رستمچه کسی باور میدر رمان 

در نتواند « آالله»شود تا نیز یکی از عواملی که باعث می سالگیچهلدر رمان  دارد.بیمارستان بازمی

 دار شدن است.بچهد، اش بدرخشموردعالقهرشته و شغل 

ترتیب ی مردساالرانه و فساد محیط کار را بههانگرشدهد که نویسندگان مرد ها نشان میبررسی

اند. در مقابل نویسندگان زن در کنار ای معرفی کردهترین عوامل در ایجاد پدیده سقف شیشهمهم

ترین موانع ترتیب مهمی را به، فساد محیط کار و فرزندآوری مردساالرانه، ازدواجهانگرشتأثیرات 

 دانند.در ارتقای شغلی زنان می

 گیرینتیجه

ای د، تحت عنوان پدیده سقف شیشهه در ارتقای شغلی زنان دخالت دارشناسان موانعی را کجامعه

آثار داستانی ازجمله تولیدات فرهنگی است که نقش و جایگاه اجتماعی کنند. شناسایی و ارزیابی می

کند. اشتغال زنان و موانع را به زبان داستان بیان می هاآنهای زنان را بازتاب داده و مسائل و دغدغه

شماری است که موضوع در جامعه معاصر  های زنانهاز دغدغهیکی ، هاآنموجود در راه پیشرفت 

ی منتخب از نویسندگان زن و مرد هاداستاناشتغال زنان در  مسئلهحاضر  ۀست. در مقالهاداستاناز 

توجه زنان چهار عامل قابل دهد که با وجود جمعیتنشان می هاداستانبررسی  بررسی شده است.

که  موانعی هستندترین ترتیب مهمبهی مردساالرانه، ازدواج، فساد محیط کار و فرزندآوری هانگرش

چنین نتیجه ادهایشان در بازار مشاغل وارد شوند. ستعدد تا زنان نتوانند با توجه به انگردباعث می

ی مردساالرانه هانگرش ۀسیطر. مهم و حساس است هایدر بسیاری از پستامری عدم حضور زنان 

و ارتقای دام در استخ تا گرددمی موجبثیر گذاشته و أترین عاملی است که بر سه عامل دیگر تمهم

ردپایی از حضور زنان را مشاهده کرد. به عبارت دیگر این مردان هستند که  شغلی زنان، کمتر بتوان

های داوریباورهای غلط و پیشگیرند و فرادستی در اختیار آنان است. در مرکز تحوالت قرار می

مشاغل مهم و  ۀدر ادار هاآننظیر ضعف جسمی و عدم توانایی های زنان نادرست دربارۀ توانایی

 پایینسطحتا زنان در مشاغل  همواره باعث شده ،ی مردساالرانه استهانگرش ۀکه زاییدحساس 
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گردد تا زنان باورهای اجتماعی باعث میمتأثر از و نداشتن عزت نفس  انگاریخودناتوانبمانند. 

نتایج  رای وضع موجود باشند.شغلی و مطالبات حقوقی نداشته و پذی ارتقای های الزم برایانگیزه

وامل اجتماعی بیشتر ع هاآندهد در عدم حضور مناسب زنان در بازار اشتغال و ارتقای شغلی نشان می

های حاکم بر اجتماع و گاه یی است که از سنتهانگرشاین عوامل متأثر از است.  مؤثرو فرهنگی 

به رضایت شغلی زنان و  از سویی دیگرگیرد. های افراطی سرچشمه میباورهای آلوده به تعصب

ای زنان در بیشتر موارد به وجود سقف شیشهشود. توجه نمینیز در محیط کار  هاآنسالمت روانی 

 توانند این سقف را درهم شکنند.های جنسیتی باور دارند ولی نمیو تبعیض

ها و کند ولی با تحلیلمیاجتماعی بین زن و مرد در برابر تغییرات مقاومت های هرچند نابرابری

گردد تا پیشنهاد می شتر حقوق زنان و مردان تالش کرد.توان در برابری بیراهکارهای اجتماعی می

های افزایش پژوهش ها،برگزاری سمینارها و کارگاه فرهنگی و آموزشی با علمی، نهادهای

کارگیری زنان در به ار کشور،بررسی جایگاه و نقش زنان در توسعۀ پایددرخصوص دانشگاهی 

تغییرات و اصالحاتی ایجاد و احساس امنیت روحی و روانی و رشد فرهنگ عمومی مشاغل متعدد، 

در گذاری توان با سرمایهمیاز سویی دیگر  ی نادرست نسبت به زنان ایجاد کند.هانگرشرا در 

، ارتقای تقویت عزت نفس ،هاآنادگی و آم افزایش مهارت فرهنگی و اجتماعی زنان وموزش آ

ها در این میان رسانه های اقتصادی برداشت.ی برای ورود زنان به عرصهمؤثرهای گام برابری جنسیتی

توانمندسازی، فرایند باید توجه داشت که در های جنسیتی دارند. ی در از بین بردن تبعیضمؤثرنقش 

شناسایی کرده و در نهایت  را به مطالباتشانآگاه شده و موانع رسیدن  افراد از حقوق و منافع خود

 ه حقوق دیگران اتخاذ نمایند.رسیدن به حقوق خود را بدون آسیب رساندن ب راهکارهایی جهت

در هایی برای حضور در اجتماع باشند. خالق فرصت توانند با بازبینی در باورهایشانزنان خود نیز می

 های موجود در جامعه و زندگی واقعی زنانواقعیت بر اساسآثار داستانی ضروری است تا  ۀحوز

در قالب الگوهای موفق ها دستاوردهای آنزندگی و های زن موفقی خلق شده و ، شخصیتشاغل

 برجسته شود.
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