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اي کیفی پیرامون دالیل و مطالعه(هاي زنانه از رانندگیتحلیل تجربه
)پیامدهاي رانندگی زنان

محمود شهابی، طاهره هوشنگی

هاي فرهنگی و اجتماعی متعددي است هاي فناوري مدرن و حاوي پیامترین جلوهاتومبیل یکی از مهم:چکیده

هاي کاربران مورد بازخوانیة، بسته به نیاز و انگیز...، سن، طبقه وکه در پیوند با مفاهیمی چون جنسیت، قومیت
اتومبیل بین کاربران زن است، پژوهش، تحلیلی جنسیتی از استفادةجا که هدف ایناز آن. گیردمختلف قرار می

و » مبناییي نظریه«گیري از و سپس با بهرهومبیل مورد بررسی قرار گرفتهمفهومی جنسیت و اتۀدر ابتدا رابط
ها، دالیل و زن داراي خودروي شخصی و تحلیل دادهۀنمون15مند با عمیق و نیمه ساختارۀاز طریق مصاحب

پژوهش بیانگر آنست ۀدر نهایت نتیج. تفسیري بیان شده است_پیامدهاي رانندگی زنان، با رویکردي توصیفی
کسب درآمد، ارتباطات و تمایالت مصرفی دخالت هایی چون امنیت، رانندگی زنان، انگیزشةکه در کنش روزمر

.مستقیم دارد که تأثیراتی را در هویت فردي و اجتماعی آنان در پی خواهد داشت

.پیامد رانندگی،مبنایی، انگیزهۀجنسیت، اتومبیل، نظری:کلیديهايهواژ

مسئلهمقدمه و طرح 
ن است و اگرچه تصور بر اینست که از نظر فرهنگی، ناپذیر زندگی اجتماعی انساجزء جداییامروزه تکنولوژي

ها، هنجارها، تجربیات شخصی، عقاید، عادات خاص اي از ارزشاست، لکن رشته1اجتماعی و سیاسی خنثی
.)11:1368، 2پیسی(ثر باشد و در جوامع تغییرات فرهنگی و اجتماعی ایجاد کندؤتواند در کاربرد آن ممی. ..و

تکنولوژیکی است که -تغییرات علمینیمؤثرترکه در حمل و نقل روي داد، یکی از هاي عمیقی دگرگونی
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اتومبیل به عنوان . در پی داشته استو تمدنانگیز بشر را به ساحت نوینی از زندگی اجتماعی گذار حیرت
) 57:2004، اري(هاي فنی، اجتماعی و فرهنگی نظاماي ازغایت پیچیدهنمادي از فناوري مدرن و سیستم به

وخاص در زندگی روزمره، در بین کاربران مختلف، معانیيو حضورنوین ةهاي گستردبا کاربري
هاي انتقادي در دیدگاه. گیردمتفاوت یافته و از این رو از منظرهاي گوناگون مورد بحث قرار میهايکارکرد

شناسی صنعتی، هشناسی مصرف، جامعخصوص انرژي، محیط زیست، تخلفات و تصادفات، جامعه
انداز خاصی به نقش کدام از چشمهر... وسمینیفم، اقتصاد، سیاست، ینشانه شناسشناسی شهري، جامعه

زندگی روزمره داراي معنایی يکاالهاگریدزیرا اتومبیل مانند . انداتومبیل در زندگی اجتماعی پرداخته
.)12:1375، ارتب(آنان پرداختییرمز زدااست که باید به کشف و فرهنگی 
مردان و زنان متفاوت ۀچگونگی کاربرد تکنولوژي و تأثیرش بر زندگی روزمره، در تجربجا کهاز آن

ورود زنان .)33:2001، میلر(»باشدترین مسایل مربوط به فرهنگ خودرو میجنسیت یکی از پیچیده«است، 
ري بر چگونگی سبک زندگی، تحرك، فراغت، هاي مختلف تأثیرات بسیااتومبیل، در فرهنگۀبه دنیاي مردان

هاي از سویی صنعت اتومبیل نیز مؤلفه. ابعاد مختلف زندگی آنان داشته استگریو دروابط اجتماعی 
.کنندگان زن را در تولید خودرو مورد توجه قرار داده استها و نیازهاي مصرفجنسیتی، ویژگی

هاي آن زمان نشان ایران، که همانند دیگر تکنولوژيدهد با ورود اتومبیل بهمروري تاریخی نشان می
هاي فرهنگی و اجتماعی بسیاري در برابر آن صورت گرفت و اگرچه به مرور رفت، مقاومتتجدد به شمار می

هاي زیادي در برابر مردم، در زندگی روزمره جایگاه خاصی پیدا کرد، همچنان مخالفتۀبا استقبال عام
اجتماعی، اتومبیل و امروزه به علت شهرنشینی مدرن و نیاز به تحرك . شترانندگی زنان وجود دا

. زنان جایگاه خاصی یافته استةکارکردهایش در زندگی روزمر
کاربري اتومبیل، درصدد است دریابد چه تفاسیر و دالیل ذهنی و عینی این مقاله با تأکید بر بعد فرهنگی

هایی براي آنان در بین زنان وجود دارد و این کنش چه بازتابدر پس رفتار رانندگی با خودروي شخصی در
تواند در دو جنس مشترك و قابل تعمیم باشد، این پژوهش میيهااز دادهپی خواهد داشت؟ اگر چه بخشی 

.  هاي زنانه استجا تمرکز بر روي تجربهاما در این

جنسیت و اتومبیلۀمروري مفهومی بر رابط
نیستی و مطالعات یاتومبیل و جنسیت است که در نظریات فمۀتومبیل نزاع بر سر رابطبخشی از گفتمان ا

پردازان فرهنگ اتومبیل، مکتب مطالعات فرهنگی به دلیل اهمیتی از نگاه نظریه. یابی استفرهنگی قابل رد
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تواند به میشناسی، هویت و مقاومت دارد،، سبک زندگی، زیباییکه بر مفاهیم جنسیت، مصرف فعاالنه، لذت
»اي نرینه استاي، اتومبیل ابژههاي کلیشهطبق گزاره«اگرچه . بهترین شکل مصرف اتومبیل را معنا کند

ي تکنولوژیکی ، چگونگی راه یافتن زنان به دنیاي اتومبیل و ارتباط زنانه با این ابژه)123:1382، ریچاردز(
عد فنی و مکانیکی اتومبیل و فراهم ساختن تحرك در با توجه به ب. است، از موضوعات مورد توجه مردانه

شد مردانه تلقی میکامالًخصوصی و خانگی در گذشته، اتومبیل کاالیی ةعمومی و تعلق زنان به حوزةحوز
هاي رو اتومبیل با ایدئولوژياز این.)3،174:2004گارتمن(دکه مالکیت و کاربرد آن منحصر به مردان بو

و آشکارا نشانگر ) 58:1991، 4سچارف(شد تولید می... شناختی وهر، فرم، عناصر زیباییمردانه در ساخت، ظا
با افزایش تعداد زنان شاغل و جدایی خانه از محل کار، نیاز مادران به حمل و نقل . هاي جنسیتی بودنابرابري

ش اساسی پیدا کردزنان، نقةمصرف اتومبیل در اقتصاد خانواده و زندگی روزمر...کودکان به مدرسه و
و بازار تقاضاي استفاده از خودروهاي شخصی در بین زنان، تولیدکنندگان را به سمت ) 13:2004، 5فدرستون(

.)175:2004، گارتمن(تري با تأکید بر سالیق زنان سوق دادتر و ارزانتر، کوچکساخت خودروهایی زنانه
هاي تاریخی و فرهنگی مربوط به اتومبیل تحلیلمهم و نیرومند پا بهۀاکنون جنسیت به عنوان مقول

زنانگی يهادگاهیدکه در باب تأثیر اتومبیل بر روي زندگی زنان و تغییر ییهاتالشاز اولین . گذاشته است
پا گذاشتن به عصر : پشت فرمان نشستن زنان«انجام شده است، باید به کار ویرجینیا سچارف در کتاب 

ها و دیالکتیکی بین جنسیت و اتومبیل، معتقد است که ویژگیۀا اشاره به یک رابطاو ب. اشاره کرد» 6موتور
تغییر کرده و کنش رانندگی به خوشدستمالحظات جنسیتی، طراحی، مدل، مهندسی و فروش اتومبیل را 

گرفتن بر سایر فاکتورهاياو جنس همیشه با پیشیةبه عقید. زنان آزادي، استقالل و قدرت بخشیده است
استتواند و باید از اتومبیل استفاده کند، بودهکه چه کسی میاجتماعی، کانون مباحثات عمومی بر سر این

رسد که اتومبیل و کنش رانندگی هاي خود به این نتیجه میدر پژوهش7سارا ردشو.)166:1991، سچارف(
در جهت ،)12: 2008،ردشو(هاي شخصی، با پیوند شدید به جنسدر فضاي خصوصی و فردي ماشین

.)21:همان(کندسازي جنسیت عمل میتوانمند
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ها و تجارب پیچیده و ، اتومبیل به زنان کمک کرده تا برداشتهاسالعتقد است که در طول م8کالرك
هنگامی که زنان شروع به راندن اتومبیل کردند، ساختار خانواده، . اي از خود داشته باشندگاه غیرمنتظره
پیکربندي جنسیتی جدیدي پیدا کرد و فضاي جدیدي براي فرار از بحران خانه، حفاظت از فضاي عمومی

کالرك، (اي براي ابراز خود تبدیل شدخود، ایجاد فضاي زنانه به وجود آمد و اتومبیل براي زنان به وسیله
عدم «صورتی اززنان با اتومبیل، توسط مردان به عنوانۀطوالنی رابطيهامدتجا که تا از آن.)2007

شد، زنان با مصرف اتومبیل، با تلقی زن به عنوان موجود ضعیف به تصویر کشیده می» 9درك تکنولوژیکی
زنان در قرن بیستم، به ۀهاي نوشتمحتواي رمانلیتحلدر10فار. مري ت.)232:2004، شلر(مبارزه کردند

، فار(آورده استبه وجود دنیاي زنانهتی وهاي جنسیرسد که اتومبیل تحول شگرفی در نقشاین نتیجه می
کند که اتومبیل در بررسی تأثیر رانندگی بر زندگی زنان نروژي، استدالل می11پولین گاروي) 169: 2008

در برداردي جنسیتی و آسودگی موقت از کارهاي خانگی را تثبیت شدهيهانقشبراي آنان معناي تجاوز از 
پروا، آزادي را تجربه را باکانه و بیاین زنان از خالل رانندگی بی. ازدسمیترملتحقابلو زندگی را اندکی 

رانندگی ۀگیرانگریزند و با قوانین سختو محدود خانگی و انزواي اجتماعی میکنند و از کارهاي روزمرهمی
یگاهگاهکند، اما نمیرانندگی روابط اجتماعی جدیدي براي زنان خلق«کند که او بیان می. کنندمبارزه می

، گاروي(»جانشینی براي فقدان روابط اجتماعی و راهی است براي رهایی از انزواي طوالنی درون خانه
140:2001(.

کنند که اغلب مطالعات در حوزةمیادعا» مردانه بودن اتومبیل«نیستی با انتقاد از دیدگاه ینظرات فم
مردان و زنان کهیحالدرهاي مردانه انجام شده است، ريگیتأثیر اتومبیل بر سبک زندگی، با جهت

اعمال تبعیض در خصوص حضور زنان در مسابقات .)2004، 12والش(هاي متفاوتی از رانندگی دارندتجربه
در . رانی به دلیل منع قانونی و این باور که مسابقه دادن خاص مردان است، از دیگر انتقادات استاتومبیل

شود که عالوه بر حس تی، از رانندگی به عنوان کنشی براي فرو نشاندن خشم یاد میمطالعات فمینیس
، فار(رساندهاي زنان را نیز به بروز میشود، خالقیتاي که مستقیماً از رانندگی براي زنان حاصل میآزادي
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ادي و کنترل برخود هایی که اتومبیل و مهارت رانندگی را براي زنان قدرت، آزرغم دیدگاهبه .)169: 2008
را بیشتر به هاي کوچک و خاصی که براي زنان تولید شده، آنان عتقد است ماشینم13کنند، دوناتلیتفسیر می
.)85:2001دوناتلی، (هاي جنسیتی انداخته استدام نقش

ها تاستفاده از دالل. هاي گروهی استنیستی معطوف به تبلیغات اتومبیل در رسانهیبخشی از نظریات فم
کند زنان با اتومبیل را دچار ابهام میۀکه رابطهاي جنسی و شهوانی در این تبلیغات، فراتر از آنو جذابیت

.)82:1381، باکاك(ثمار بدن زنانه را برانگیخته است ، انتقادهاي بسیاري از است)2008، فار(
در ابعاد، اتومبیل یو کمکیفی يهاروشخارج از ایران، با استفاده از يهاپژوهشاگرچه در ادبیات 

دهد این پژوهش نشان میي پیشینۀر گرفته است، اما مطالعهمختلف زندگی روزمره زنان مورد بررسی قرا
ودادهیر، ؛پور؛ شارع1389صرامی و رستمی، ؛فردوسی(جز در خصوص تحلیل جنسیتی تصادفات رانندگی

اي نو، این پژوهش کوشیده به عنوان مطالعه. ام نشده است، تحقیق مستقیمی در ایران انج)1389زاده، قربان
.نقش اتومبیل را در بین زنان شهر تهران با روشی کیفی جستجو کند

روش پژوهش
جا روش اجراي عملی و در این) 302:1384بلیکی، (هاستروش به معناي فنونِ گردآوري و تحلیل داده
.شودبیان میو در نهایت رسیدن به مدل پژوهش به طور اجمال

هایی از کاربري اتومبیل در بین زنان تجربه» چه«جا که پرسش اصلی این است که از آن: انتخاب روش
هاي کیفی براي به دلیل تناسب روش. اکتشافی و توصیفی استةوجود دارد، اهداف این پژوهش، در زمر

متفاوت و جهانِ عینی و ذهنی ۀهاي زیستها و زوایاي پنهان یک پدیده، براي تفسیر تجربهکشف پیچیدگی
ترین رویکردهاي روش تحقیق یکی از رایج. شودزنان در کنش رانندگی از روش کیفی کمک گرفته می

اي مبتنی بر گیرد تا نظریهکار میهاي سیستماتیک را بهست که یک سلسله رویها14یمبنایۀنظریکیفی
هاي داخلی انجام شده به دلیل عدم پژوهش) 23:1387راس و کوربین، است(اي ایجاد کند قرا دربارة پدیدهاست

اي خاص در جهت اثبات یا رد اجتناب شود پیشینی و اتخاذ نظریهۀدر این حوزه، سعی شد از تعمیم هر نظری
.ها واگذار شودبندي به دادهنظریهو کار

13 . Cindy Donatelli
14. Theoretical sampling



1391بهار، 1، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 70

15گیري نظريق با اصل نمونهها مطابمبنایی، نمونهي در نظریه: گیري و جمعیت نمونهنمونه

نظریه به اثبات رسیده، ةدربارهاآنمحقق بر مبناي مفاهیمی که ارتباط نظري شوند وانتخاب می
هاي گردآوري ها در هر مرحله با توجه به تحلیل دادهو در آن انتخاب نمونه) 176:همان(کندگیري مینمونه
زن داراي ۀنمون15مورد مطالعه این پژوهش، ۀجامع) 59:1381، ذکایی(شودي پیشین انجام میشده

سالِ ساکن شهر تهران است که داراي تنوع و تفاوت در سن، 40تا 19سنی ةخودروي شخصی در محدود
جا که از آن. فرهنگی هستند_تحصیالت، محل زندگی، تأهل و تجرد، شغل، نوع اتومبیل و وضعیت اقتصادي

اند، اي در هم تنیده شدهها به نحو پیچیدهگیري، گردآوري، تحلیل و تفسیر دادهمبنایی فرآیند نمونهۀدر نظری
اول به شکل تصادفی ۀدر ابتدا چند نمون. یابدها ادامه میاشباع نظري و مشابهت دادهۀگیري تا مرحلنمونه

وقتی . نجام گرفتهاي قبلی اها، انتخاب نمونه بر اساس تکرار نمونهانتخاب شدند، سپس براي آزمون یافته
هاي اولیه و نیاز ها پیدا نشد، بر اساس خالءهاي موجود در مصاحبهجدیدي در ارتباط با مقولهةکه دیگر داد

شد تا زوایاي بیشتري از هاي قبلی، اضافه اي متفاوت و گاه کامالً متضاد با نمونهبه تکمیل مقوالت، نمونه
. موضوع را روشن گرداند

مهینۀ ها در انجام این پژوهش، مصاحبروش گردآوري داده:و سؤاالت مصاحبههاگردآوري داده

ابتدا با استفاده از مفاهیم نظري، مشاهدات مشارکتی و چند در. است17یا مصاحبه عمیق16افتهیساخت
هر . ساخته شد18، فهرستی از راهنماي مشاهده و محورها انتخاب و سؤاالتی به صورت بازدوستانهۀمصاحب

. ها، به نوعی گفتگوي دوستانه، فراتر از سؤاالت مطروحه شبیه بودد اغلب مصاحبهچن
اي از سؤاالت مصاحبهنمونه: 1-2جدول شماره

داره؟ آیا ماشین براتییهایژگیوچرا ماشین خریدي؟ خودت ماشین خریدي یا خانواده برات خریدند؟ ماشین چه 
تونی نسبت به دوست داري؟ احساست رو می) ...و ل، تزئینات رنگ، مد(دردسري هم داشته؟ چه تیپ ماشینی 

کنی تغییري در زندگی و خصوصیاتت به وجود آمده؟ آیا ماشینت و رانندگی توصیف کنی؟ آیا از وقتی رانندگی می
نی بین تو و زناشما داشته؟ۀماشین تأثیري در تلقی دیگران از شما، تعامالت اجتماعی، روابط خانوادگی و دوستان

و ساعات هامکانآیا به خاطر زن بودن مالحظاتی در رانندگی، رانندگی کنند تفاوتی وجود داره؟توانندینمکه 

15. Theoretical sampling
16. Semi Structured Interviews
17. Depth interviews
18. Open_ended question
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و دیگران چه نظري در مورد رانندگی تو دارند؟ آیا زنان را به خرید ماشین تشویق بیرون رفتن داري؟ خانواده
ال رانندگی یک مرد کنارت بشینه چه احساسی بهت کنی؟ داخل ماشین چه کارهایی انجام میدي؟ اگه در حمی

هایی داره؟ تا حاال تصادف ها و خودت چیه؟ ماشین یک زن چه ویژگیدست میده؟ نظرت در مورد رانندگی زن
؟ یکنیمکردي؟ رانندگی رو از کی یاد گرفتی؟ از چه سنی دوست داشتی رانندگی کنی؟ شبیه کی رانندگی 

ها، فرآیند کدگذاري در سه مرحله کدگذاري باز، مصاحبهکردنادهیپپس از :ها و کدگذاريتحلیل داده

ها داده20پردازيکدگذاري باز اولین قدم در تجزیه و تحلیل، مفهومۀدر مرحل. انجام شد19محوري و انتخابی
یک ، مصاحبه شوندگانهاي واقعی مفهومی به پاسخبرچسب زدندر ابتدا با . است21گذاري مقوالتو نام

به متن است و هم سطحی از هاآننامیدن مفاهیم هم مستلزم نزدیکی . سلسله مفاهیم استخراج شدند
در ادامه با . ها پوشش دهدمشابه را در همان مصاحبه یا دیگر مصاحبهةانتزاعی بودن، تا بتواند چند پدید

کدگذاري محوري، با مراجعه به ۀدر مرحل. بندي، به سطح باالتري از انتزاع رسیدیممفاهیم استخراجی گروه
مقوالت و مقوالت برقرار و با سیر تعابیر و تفاسیر انجام شده، ربط منطقی بین خرده ۀها و ادغام همداده

طبق . روابط مقوالت با یکدیگر در راستاي یک مدل الگویی کشف شدییاستقرامدام بین تفکر قیاسی و 
اي از حوادث، وقایع و اتفاقات منجر به وقوع یا گسترش رانندگی زنان هایی که نشانهمبنایی، دادهۀمدل نظری

حاصل کنش براي فرد، به و22نتیجهيهاالعملعکسو قرار گرفت) دالیل(داشت، تحت شرایط مقدم 
جنسیتی معطوف به خودرو و کنش رانندگی به عنوان محل يهاداللت. عنوان تأثیرات و پیامد مشخص شد

.شناسایی شد23مرتبط با پدیده زمینحوادث یا وقایع 
24اند که بر غناي مفهومیها، تنها مقوالتی انتخاب شدهدر کدگذاري انتخابی با توجه به گستردگی داده

هاي عمده به یکدیگر به صورت یک در این مرحله خصوصیات، ابعاد و مقوله. ندیفزایبتجربۀ زنانه از اتومبیل 
.دهدل ذیل، این به هم پیوستگی را نشان میمد. ربط داده شدند» خط داستانی«

19. Open coding, axial coding & selective coding
20. Conceptualize
21. Categories
22. Consequences
23. Context
24. conceptual density
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. دهدبه عنوان نمونه روند کدگذاري بخشی از یک مصاحبه را نشان می1-2جدول شماره

محورييکدگذارکدگذاري بازمتن مصاحبه

با ماشین بیرون سختمه هم خودم، هم بچم 
تریم، اما در مجموع راحتی و آرامش خاصی راحت

.متوي ماشین خودم دار

شرایط علیآور آسایش خودرو ارمغان

تند، یا کوچولوِ، یا يهارنگیا هاخانميهانیماش
وچیک و ارزونک. تقرمزه یا کهنه اس

هاي جنسیتی داللت: زمینهرنگ و مدل خودرو
خودرو 

رات پیامد و تأثیي فضایی امناتومبیل به مثابه.پوشمبا ماشین خودم، هر لباسی که دوست دارم می

کنم، با دامن و کنم، آرایش میموهامو درست می
.کفش پاشنه بلند میرم مهمونی

اند، بد ذهنیت مردان اینست که رانندگان خانم ناشی
خندند و مسخره کنند و هنوز هم میرانندگی می

...دکننمی

جنسیتی يهاداللت: زمینهتصور مردان از رانندگی زنان 
رانندگی

شه که آدم کمتر پیش شوهر و عث میرانندگی با
.هاش کم بیارهبچه

پیامد و تأثیرات توانایی 

تجربه هاي زنانه از رانندگی

اتومبیل امن تر از خانه

عدم رعایت هنجارهاي رسمی

خشونت جنسیتی خیابانی

درهم شکستن کلیشه هاي جنسیتی

تشدید مسئولیتهاي خانگی

دالیل رانندگی

حصار امنیتی 

کسب درآمد 

تسهیل کار خانگی 

تحرك و ارتباطات 

تمایالت مصرفی 

 ( ط ا ر و  ن  ا م ز ر ( 

زمینه  :  داللتهاي جنسیتی معطوف به  
خودرو  
رانندگی

تأثیرات رفتار 
رانندگی بر زندگی 
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: نتایج توصیفی پژوهش
دالیل رانندگی با خودروي شخصی در بین زنان  . 1

از جمله نیازهاي اساسی انسان است که با تار و پود هستی او درهم 25امنیت اجتماعی:حصار امنیتی

، نصري(است و به معناي نداشتن دلهره، دغدغه، رهایی از تشویش، اضطراب و ترس استتنیده شده 
دغدغه در جامعه را براي کار و مسائل مربوط به زنان است که حضور بینیترمهمامنیت از .)114:1381

اعی هاي اجتمناهنجاري. شودآورد و عدم آن عوارض روحی و جسمی بسیاري را سبب میفعالیت فراهم می
هاي آزاردهنده، لمس اعضاي بدن، عدم وجود امنیت هاي زننده، شلوغیچون ترس از آزار جنسی، متلک

و هاي خانواده پس از تاریکی هوا، سختگیرياز ترددهاي حمل و نقل عمومی، ترس ذهنی و عینی در مؤلفه
اهاي شهري را محدود ، اعتماد به نفس زنان را از حضور در فضاي عمومی تحلیل و دسترسی به فض...

وابستگی به مردان در «، »ماندنخانه«هاي مختلفی چون در زنان به دلیل احساس خطر، سبک. کندمی
را براي مدیریت بدن خود در » استفاده از خودروي شخصی«و » عمومیۀو آمد با وسایل نقلیرفت «، »تردد

گیري از حصار امن و وي شخصی هستند، با بهرهزنانی که داراي مهارت رانندگی و خودر. گزینندجامعه برمی
پس از تاریکی عدم حضور در زمانةآورده و قاعدآهنین اتومبیل، فضاي عمومی مردانه را به تصرف خود در

. شکنندهوا را می
یا ،برام بوق بزنهکیبه عنوان یه زن حاضر هم نیستم سر خیابون وایسم هر، داشته باشمباید ماشین «: زهره

حداقلش شلوغميهااتوبوسبا .فته، باز ممکنه برات اتفاقی بی، هر چقدر هم خودتو جمع کنیوار ماشین مردم بشمس
»شیاینه که تحقیر می

نمادین و يهاارزشنسبتاً نوظهور فرهنگ ایران و حامل ۀمسافرکشی زنان مسئل:کسب درآمد

جنسیت وجود دارد و ماهیت بر حسبقسیم کار در تمامی جوامع و در طول تاریخ، نوعی ت. ستااينشانه
رانندگی موتورهاي ثابت، مسافربري و حمل . شود، متفاوت استکارهایی که توسط زنان و یا مردان انجام می

آبوت و (ها از یک جنس هستند، شغلی مردانه تعریف شده استدرصد آن90کاال، به عنوان مشاغلی که 
آغاز باراًیاخاما . شدمردانه محسوب میکامالًدر عرف مردم ایران نیز، شغل مسافرکشی .)192:1380واالس،

در کنار دیگر هاچهارراهو زنان مسافرکشی که بر سر هاي ویژه بانوانها و تاکسی سرویسبه کار آژانس

25. Societal Security

ي
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. استمشاغل زنانه نیز وارد شده ۀرانندگی با کارکرد اقتصادي به حیطمردان مسافرکش، به دنبال مسافرند،
و اغلب این زنان به علت مشکالت شدید اقتصادي . در این کارکرد، اتومبیل با طبقه پیوند عمیقی دارد

هاي لوکس فاصله هاي آنان از خودروآورند که در نتیجه اتومبیلزندگی به این شغل رو میيهایسخت
اگر چه در . یابدمیتند و مردانه،خشنکامالًگیرد و رفتارشان به علت فضاي خیابان و کار فیزیکی، وجه می

:ها در این شغل وجود داردرهایی و گریز از محدودیتةمواردي عالوه بر امرار معاش، انگیز
اما خیلی از زنا که تاکسی گرفتن یه جور دیگن، ...خصوصیهيهاشرکتاین شغل کار سالمیه و بهتر از «: پروانه

سال محدود بودن و حاال يهاسالانگار . زنیمیه دوري توي خیابونا میو هممیکنیکار ممیگن هم یه درآمدیه و 
.»دنبال اینند که در قالب کار، یه خودي هم نشون بدن

زنان مسافرکش، گویاي آنست که سه نوع نگاه مردانه در خیابان نسبت به آنان وجود دارد؛ ۀتجرب
کنند و مردانی میتأسفدیدن موقعیت آنان ابراز کنند، مردانی که باهمکاران مردي که آنان را تحسین می
. شوندکه با جمالت استهزائی موجب آزار می

ترین کارکرد خود به عنوان ابزار رفاهی به کمک زن اتومبیل در ابتدایی:تسهیل کارهاي خانگی

را براي تسهیل اغلب زنان در ایران، به ویژه زنان متأهل اتومبیل. نمایدنیاز میآید و از دیگران بیمی
امور روزمره ةاند از عهدآنان معتقدند که با خودروي شخصی، بهتر توانسته. یرندگکارهاي خانگی به کار می

اند بین کارهاي منزل و بیرون هماهنگی بیشتري ایجاد زنان شاغل نیز به کمک اتومبیل توانسته. خانه برآیند
هاي آموزشی، مره مانند گوش کردن رادیو، موسیقی، برنامههاي زندگی روزهمچنین بسیاري از فعالیت. کنند

متحرك کوچک انجام ي ، مراقبت از کودکان را در خانهغذا خوردنهاي مذهبی، مکالمات تلفنی، سخنرانی
. ، راهی براي سرگرم کردن استلیدر اتومبنیتور نصب ما. دهندمی

خرید خونم رو انجام دادم، به کارم . ا آرامش بردم و آوردمام را ببچه،ماشین خریدن زندگی منو راحت کرده«: زیبا
کارم لنگ است، نیماشیبروز کیاآلن . گرفتام را میبیشترِ انرژيینیماشیبرسم، وقتم را افزایش داده، بهتر می
.»...ام هم کمتر شده وخستگی

دشگري، مراکز خرید، تحرك از پیامدهاي ثانوي اتومبیل است که در ابعاد گر:تحرك و ارتباطات

ۀترین وسیلکاملترین وعینیبه عنوان اتومبیل.)54:1386، جوزف(نشینی گسترش یافته استحومه
هاي شهري، تسهیل در ارتباطات، ایجاد با امکان کوتاه نمودن مسافت)131:1378، تامپسون(تحرك انسانی

بندي روابط و فضا، نقش مهمی در شکلسفرهاي زنانه و بدون مرد و عدم محدودیت در دو عنصر زمان 
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. آورداجتماعی زنان دارد و امکان مشارکت و حضور اجتماعی بیشتر آنان را در فضاي عمومی فراهم می
برخی . آوردفرهنگی فراهم می_همچنین فرصت دسترسی آنان را به نهادهاي آموزشی، مراکز اجتماعی 

توانستند به دانشگاه بروند، یا هاي خانواده و راه دور، نمیکردند که با وجود سختگیريها اظهار مینمونه
ها حاکی از آنست که تملک اتومبیل، داده. را تجربه کنندو فضاهاها ها، کالسشاغل باشند، یا برخی ورزش

ها افزایش داده و روابط، معاشرت و تردد مستقل زنان را به مراکز خرید و گردشگري، اماکن زیارتی و مهمانی
واحدهاي اجتماعی مانند اعضاي ییآهمگردگاهی با . میمیت میان زنانِ خانواده را بیشتر کرده استص

» هاي متحرك زنانهمهمانی«متعارفی از غیريهاصورتخانواده، همکاران و دوستان در داخل اتومبیل، 
با فرهنگ 26اديفرهنگ میختگیدرهم آمگونه که میلر به همان. شودداخل این فضاي کوچک ساخته می

.دهدرسانی به دیگران را افزایش می، اتومبیل توان خدمت)3:2004میلر، (کنداخالقی اشاره می
اد بره، باید صبر کنه شوهرش فرصت و، خونه مامانش بختونهببره نمیخواد بچشو پاركبدون ماشین می«:مینا

رو زنی که ماشین نداره، این توانایی. د بره دستش بازترهجایی که بخواکنه اونو ببره، اما اگه ماشین داشته باشه، هر
از وقتی من ... همین استقالله که مردا با رانندگی کردن زن مخالفنۀنداره که اینور و اونور سرك بکشه، شاید واس

آژانس اشاید بتونن ب...وکالس، دکتر. برمشونام تغییر کرده، هر جا بخان میخانوادهماشین خریدم حتی تفریحات
».رسوندمشون، براي خودمم صفا داشتبرن ولی من می

ي خود، پایگاه هاي ثانویهجا که اتومبیل در البالي سطور پنهان و پیاماز آن:تمایالت مصرفی

، 28، تمایز27همچشمیتقلید، چشم وةنماید، در بین برخی زنان با انگیزاجتماعی و طبقاتی صاحبش را می
آسایی و تظاهر به تن31براي کسب منزلت اقتصادي و اجتماعی30ف مصرف متظاهرانهو با هد29فروشیافاده

به شکلی خودنمایانه و متظاهرانه به راآنشود، چون داشتن ثروت به تنهایی کافی نیست؛ و باید مصرف می
نده تملک شوبرخی زنان مصاحبه) 82:1383، وبلن(را به دیگران نشان دادنمایش گذاشت و اهمیت آن

دانستند که با داللت می32گري، خودنمایی و جلوهاتومبیل را یکی از ابزارهاي کسب اعتبار و احترام، رقابت

26. Material culture
27. emulation
28. Social status
29. Snobbery
30. Conspicuous  consumption
31. Social status
32. Display
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در این کارکرد ارزش نمادین کاال . دهدگران ناشناس کوچه و خیابان را تحت تأثیر قرار میآشکار، مشاهده
ردد و لذات حاصل از آن، خشنودي از نمایش گباعث بوجود آمدن نیازهایی غیر از نیازهاي ضروري می

. هاي فرد را برطرف کندتوانگري و سعادتمندي است که قادر است نقصان
ها توي چشمی خانمقبالً چشم و هم. شهن خیلی داره زیاد میبه ماشین خریدن در بین دخترا اآلعشق«:سارا

»...شن باید ماشین بخرنمینشگاه قبولکه دابه محض این.! .، توي ماشینهاآلن؛ و ظرف و طال بود

:عوامل زمینه. 2
و معانی نمادین ضمنی و حاکی از آنست که اتومبیل حاوي نظامی از رمزگانشناسانههاي نشانهتحلیل
که هنجارها و ) 122:2007ردشو، (است33نوعی پیوندزنیۀاز سویی کنش رانندگی، به مثاب. عینی است

جنسیتی اتومبیل و کنش يهاداللتکنند، از این رو عی نقش مهمی در آن ایفا میاجتما- باورهاي فرهنگی
.گیرداي یا تأثیرگذار مورد بررسی قرار میرانندگی، به عنوان عامل زمینه

هاي اگر چه ظاهراً نوع، مدل و رنگ اتومبیل به سلیقه و دیدگاه:جنسیتی اتومبیليهاداللت

از . ها حاکی از ارتباط تنگاتنگ میان خودرو و هویت جنسیتی است، اما دادهافراد مربوط استیشناسییبایز
گوید، بسیاري از زنان می» چه که ما هستیمآنةدربار«هاي نمادینی است که جا که اتومبیل حامل نشانهآن

.)3:2008، همان(هاي مردانه داشته باشندمایل نیستند اتومبیلی با ویژگی
در بین کهیحالدرشوند، تر و ارزان سوار مید که زنان اغلب خودروهاي کوچکدهمشاهدات نشان می

در تصور عامه به دلیل ضعف و عدم توانایی زنان در . قیمت وجود داردمردان تمایل به خرید خودروهاي گران
ده شوناما زنان مصاحبه. شودشناخته میزنانمخصوص ها، خودروهاي کوچک و ظریف کنترل برخی ماشین

کارکرد مورد انتظار «و » عدم استقالل مالی«، »دسترسی به منابع ثروت«را با نوعی تبعیض درمسئلهاین 
احساس آرامش،هاي کوچک، به ایجاد برخی زنان با اظهار تنفر از ماشین. کردندتبیین می» زنان از اتومبیل

که ماشین برخی دختران به دلیل آن. ستندبلند معتقد هیشاسبزرگ یا هايدر اتومبیلابهت و غرورجذابیت، 
هاي اسپرت و ظریف را طلبد، اتومبیلتر و تغییر سبک لباس پوشیدن را میبزرگ و گران، رفتار خانمانه

تلویحاً زنانه دانسته قرمزپیازي و، پوستبنفشهاي تندي چون رنگباهمچنین اتومبیل. دهندترجیح می
ها معتقد بودند زنان است، برخی نمونهۀمورد عالقها، به شدت ی با این رنگکه خودرویرغم اینعلی. شودمی

33. Articulation
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تند را در خیابان براي زنان در پی يهارنگبا ییهالباسرنگین، همان معنا و پیامد پوشیدن که اتومبیل
هاي زنانهیتحساس. تیره استفاده کنندۀمردانيهارنگهایی با دهند از اتومبیلدارد، از این رو ترجیح می

در تزئینات داخلی اتومبیل . نسبت به تمیزي و آراستگی ظاهري به شدت در مورد اتومبیل نیز وجود دارد
.شودهاي دخترانه و زنانه دیده میکامالً ویژگی... هاي کارتونی وزنان، با استفاده از عروسک، گل، شخصیت

ردشو، (ستا34اجتماعی و جنسیتیرانندگی عملکردي فرهنگی،: جنسیتی رانندگیيهاداللت

تصورات عمومی راجع به رانندگی زنانه و مردانه بر این حقیقت داللت دارد که جنسیت نقشی .)12:2008
ي اتومبیل ابژهۀهمبستنیترکینزدباورهاي عمومی، رانندگی را که . کندکلیدي در فرهنگ اتومبیل ایفا می
دو جنس در رانندگی، معتقد يهاتفاوتها با اذعان به نمونهاغلب. کنداست، یک کنش مردانه تلقی می

دل و جرأت هایی همچون ترس، دست و پا چلفتی و بیاز سوي مردان با ویژگیهاآنبودند که رانندگی 
شود؛ و هر پشتی و ناشیانه توصیف میگیري سریع، نبود جسارت و اعتماد به نفس، الكتصمیمبودن، عدم

بالند، اما زنان در رانندگی محتاط، قانونمند، مقرراتی، با دقت، هارت رانندگی خویش میچند مردان به م
ها علت احتیاط در رانندگی را برخی نمونه. شوندمتمرکز هستند و کمتر از مردان موجب خطر و تصادف می

.دانندمی» وابستگی مالی به مردان«
مردان چشم «کهریتعببرخی با این . ختلفی دارندخود نیز تصورات مجنسانهمزنان در مورد رانندگی 

، رانندگی زنان از مردان بهتر است و انتقاد از رانندگی زنان، در ، معتقدند که»ن راننده را ندارنددیدن زنا
وجه رانندگان خوبی نبوده و عامل اي معتقدند زنان به هیچدسته. باورهاي فرهنگی مردساالرانه ریشه دارد

رانندگی خود به معیارهاي مردانه، از رانندگی هیو تشبگروه دیگري با تمجید . ک هستندتصادف و ترافی
رانندگی زنان و مردان باید در شرایط مساوي ۀبرخی هم معتقدند مقایس. اندیناراضخود يهاجنسهم

.سنجیده شود
کنند به این دلیل است که میخوب رانندگی نهاخانمکه بعضی از این. رانندگی ربطی به جنسیت ندارد«: مریم

اآلن البته .کنی در نتیجه رانندگی بدي خواهی داشتساعت در هفته بیشتر رانندگی نمیو وقتی یکی د. تمرین ندارند
مییبگودو آدم باید با تجربه مساوي مقایسه شوند آنگاه . آقاستیکخانمه و تونی تشخیص بدي کیخیابان نمیدر

»ند یا مرد، چون کار نیکو کردن از پر کردن استکزن بهتر رانندگی می

34. Transforming  Drivers: driving as social,Cultaral and gendred practice
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هاي شوندگان سرعت باال در رانندگی مختص مردان و از ویژگیکه در بین اکثر مصاحبهبا این
» سرعتۀجاذب«تنها لذت اتومبیل را متمایزکننده رانندگی زنانه و مردانه است، برخی دختران جوان

از عالیق مردانه ...هاي فنی اتومبیل مانند شتاب، قدرت موتور ویژگیتوجه به ابعاد تکنیکی و و. دانستندمی
. شوددانسته می

ة زنانتأثیرات رفتار رانندگی بر زندگی روزمر. 3
بینی دارند که الزاماً از ابتدا مورد قصد کنشگر بینی و غیر قابل پیشها پیامدهایی قابل پیشکنش

پیامدها ممکن است در حال . مبنایی اهمیت زیادي داردۀت آن در نظریتعقیب این پیامدها و تأثیرا. اندنبوده
رود، در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و گاه آنچه در یک زمان پیامد به شمار می.یا آینده به وقوع بپیوندند

جا درهم شکستن به عنوان مثال اگر چه در این.)1387:107، استراس و کوربین(شود میعوامل تبدیل 
ها به عنوان پیامد رفتار رانندگی با اتومبیل شخصی شناسایی شده است، اما در شرایطی دیگر مانند تغییر لیشهک

. زنان در استفاده از خودروي شخصی تبدیل شودةممکن است به انگیز... گیري یا تغییر زمان و مکان ونمونه

اي فراتر از خود، رابطهۀ نمادین و فناورانهاي اطاقک فلزي اتومبیل با ویژگی:تر از خانهاتومبیل امن

بودنِ در آن ابزاري براي بیان ۀتجربکهيطورخود برقرار نموده، به ةشیء با رانند-ي انسانرابطه
به دلیل امنیت، خلوت و آرامش درون . ها استهیجانات و محملی براي فرافکنیةاحساسات، برانگیزند

تر از خانه دانسته و به دالیلی که داشتنیتر و دوستزنان اتومبیل را امناتومبیل در میان هیاهوي زندگی، گاه
یا گریز از خانه داشته باشد، از این فضا به عنوان یک منبع شاید ریشه در تملک فردي، محیط خصوصی و

اه کنند و در مواقع دلگیري، عصبانیت و نیاز به تنهایی به آن پنمییاد یا خلوت شخصی و معنويآرامش
براي این افراد، گاه رانندگی نه با هدف رسیدن به مکان، بلکه به عنوان گریز، فرار از چیزي یا . برندمی

.کسی، جایگزین خانه، دوستان و یا خانواده شده است
ماشینم جاییه که من توش تنهام، ، شهوقتی خونه غیرقابل تحمل می. ماشینمو بیشتر از خونم دوست دارم«:زیبا
خونم، راحت گریه من دعامو توي ماشین می. اي نتونم این خلوت رو براي خودم ایجاد کنمچ جاي دیگهشاید هی

واقعاً . تونم داشته باشمزنم و این فضا رو هیچ جاي دیگه نمیکنم و بلند بلند با خدا حرف میدرها رو قفل می. کنممی
فهمم زمان چی جوري میگذره، فقط اصالً نمی. ذارمکه دوست دارم میهاییگاهی آهنگ. کنمآرامش رو تجربه می

».چرخمتوي خیابون می
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بعد از جدایی (ها که میان پیشمپنج شنبه جمعه. هام باشمکنه که بیشتر با بچهماشین به من کمک می«:هانیه
...یرون و گردش وبرمشون پارك، شام بکه بیشتر باهاشون باشم می، براي این)کنندفرزندانش با پدرشان زندگی می

جا هام اونواسه همین بچه. ها گیر میدنکنن و به بچهغر میهی غر. هامو ندارنۀ بچهراستش مامان و بابام حوصل
».گذرهبیرون بیشتر بهمون خوش میریمآرامش ندارن، با ماشین که می

ادي در اتومبیل و احساس آزاطاقک فلزيخصوصی بودن : عدم رعایت هنجارهاي رسمی جامعه

برخی با آزادي در لباس . عدم رعایت هنجارهاي رسمی جامعه را در بین برخی کاربران در پی دارد،آن
دروکشیدهخود سیگار يهانیماشدر پوشیدن و آرایش، بدون مراقبت در حجاب، با صداي بلند موزیک، 

براي . هستنددر امانمردانبرخی مزاحمتو نیزهاي پوششی کنترلوقوانین،هاعین حال از محدودیت
مکانی براي اتومبیل، با کارکرد متفاوتی از امنیت، به معناي رهایی و آزادي از قید و بندها و ااین افراد

خودنمایی، پرستیده شدن، تمایزجویی، به نمایش گذاشتن ذوق و سلیقه در انتخاب لباس، آرایش و مد به 
تواند براي آنان ارتباطات جدید و دلخواه ومبیل است که میهاي اتشکلی نامرئی و پنهان از میان شیشه

.  داردروابطگونهنیاهاي رانندگی، تأثیر بسیاري در اقتصادي، مدل خودرو و مهارتۀسرمای. بیافریند
کنم، از وقتی این ماشین یشمی رو خریدم سعی می. پوشماد لباس میوتوي ماشینم هر جوري دلم بخ«: سپیده

سنگ انگشترم رو هم عوض کردم و یه سنگ سبز زدم که با ماشینم . ي و مانتویی بپوشم که بهش بیادباهاش روسر
.»ست باشه

زنان از اتومبیل شخصی امنیت است، اما این خواسته، به ةاگرچه یکی از انگیز: خشونت اتومبیلی

کالم و دعوا یا رفتارهاي ي کوچک اتومبیل، در قالبتمامی تحقق نیافته و گاه مردان، از همان پنجره
امنیت را از زنان سلب ... زدن وگذاشتن، سبقت، پیچیدن جلوي ماشین، راه ندادن، بوقاتومبیلی مانند کورس

. رسانندکنند و خشونت پنهانی را به شکلی متمدنانه به ظهور میمی
. مرد داشتندهايهنندهاي کالمی راهاي مشترکی از تحقیرهاي زبانی و آلودگیشوندگان تجربهمصاحبه

زنو چه به «، »مالفه رو از دستش گرفتن بهش فرمون دادن«، »گاز توي آشپزخونست«بیان عباراتی چون 
برو قورمه سبزیتو «، »این ماشین لباسشویی نیست«،»ست کفگیر نیستااون دنده«، »پشت ماشین نشستن

اند؛ و باید به قواعد سنتی زن در خانه را نقض کردهبیانگر آنست که از نظر این مردان، زنان راننده،...و» بپز
رغم قدمت آن در واقع مردان رانندگی را علی. هایی بپردازند که از پیش براي آنان تعیین شده استنقش
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این خشونت، ابزاري براي تبعیت زنان از مردان در خیابان است، که . تابندبراي زنان در ایران، هنوز برنمی
. زنان را نسبت به رانندگان مرد در رانندگی در برداردۀرد متواضعانهمین امر برخو

اندازن، اگه چراغ سبز بشه یه ذره ن به خانما به خاطر رانندگی یا ماشینشون متلک میان فراواآقایون فراو«:رویا
».را بیفتنن که زن ولی اگه زن باشی همه بوق میگتأمل کنی، اگه یه مرد سیبیل کلفت باشی هیچ چی نمی

به حدي که ناراحت شدماًدیروز یک راننده بیخودي سر من داد زد و شروع کرد به فحش دادن، واقع«:شیرین
کنم چون من زنم بیشتر به خودش حق احساس می. قلبم گرفته بود. خیابون کلی گریه کردمۀپامو زدم رو ترمز و گوش

هاي مم باشه اگه بازتر بودم، ممکن بود یک سري تیکه کالشاید به خاطر تیپ ه. خواد بگهچی دلش میده هرمی
».دیگه رو به خودم جذب کنم

کنش رانندگی در واقع نوعی انقالب زنانه در برابر درك :هاي جنسیتیدرهم شکستن کلیشه

منفعل از زن است که به جاي الگوي وابستگی، سکون، ضعف، عدم قدرت و توانایی؛ براي زنان استقالل، 
با آورده ورا به ارمغان ...ها، آزادي، اختیار، تغییر در عالیق، افزایش روابط اجتماعی وشکستن قالبدرهم

که رانندگی با اتومبیل زنان معتقدند فراتر از آن. همراه استاز قدرت، کنترل بر خود و دیگرياحساسی
ي زندگی توانمندتر سازد، به هاشخصی توانسته آنان را براي فعالیت در راستاي اهداف شخصی و فرصت

. اندو به نوعی کنترل زندگی را در دست گرفتهلحاظ روحی قدرت و توان انجام کارهاي جدید را یافته
بینم از آقایون هم توي رانندگی کم کنم چون میاحساس غرور و توانایی می.رهآرانندگی برام قدرت می«: زهره

.»...که مث راسو مراقب همه چی باشم، اینگیرممییادچیزایخیلاز رانندگی تو زندگیم . آورمنمی

هاي سنتی از معایب اتومبیل ذکر شده است،هاي انتقادي، تضعیف خانوادههمانگونه که در نگاه
اتومبیل با ایجاد تغییر و تحولی عمیق در سبک زندگی، نوعی تمایز میان زن مدرن و ) 48:1386فرکیس، (

. شودزن سنتی را موجب می
کنه، اما انگار که ماشین آدمو امروزي نمی. تونه یک مرزي بین زن سنتی و زن امروزي باشهماشین می«:محبوبه

با رانندگی کامالً یک چرخش بزرگ کردم، کاري که خیلی متفاوت از . رهتر شده سراغ این کار میزنی که امروزي
اي رو توي زندگیش ماشین داره ممکنه یک روند دیگههنی کز. ام را تغییر دادهاي پیشین بود و سبک زندگیسنت

»...ه پیش بگیر

مردانه شدن شخصیت زنان «برداري از رفتارهاي آنان در رانندگی، در نهایت به تقلید از مردان و نسخه
. انجامد که تأثیرات پنهان و آشکاري بر روابط خانواده خواهد داشتدر ناخودآگاه می» راننده
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فرمونو یک دستی بگیرم که خوبی باشم باید مردونه رانندگی کنم، اینکردم اگه بخوام رانندة حساس میا«:شیوا
»...شمکنم و شبیه مردا میاي رانندگی میدم، حرفهکنم که قدرتم رو بیشتر دارم نشون میجوري احساس میاین... و

البته دوست ندارم . دهت کنم، ولی شوهرم اجازه نمیرانی شرکعاشق اینم که یک روزي تو مسابقۀ اتومبیل«:رؤیا
. من احساس مردونگی که آقایون دارند، خیلی دوست دارم. دوست دارم با آقایون مسابقه بدم. ها مسابقه بدمبا خانم
».اخالق مردونه دارمم خودم ه

تحول در خلقیات، بابه شکلی بسیار نامتعادل » بازدختران ماشین«ها به ویژه در بین برهم زدن کلیشه
کردن هاي سرعتی رانندگی، اسپرتدوستان، مهارتةتغییر در دایرها، ادبیات گفتاري،منديروحیه و عالقه

. یابدبروز میباز اتومبیل، شرکت در مسابقات خیابانی شبانه و رقابت با پسران ماشین

ات مهم مطالعات خانواده تقسیم کار خانگی یکی از موضوعۀمطالع: هاي خانگیتشدید مسؤلیت

خانواده را متحمل ةدهد اگر چه اتومبیل توانسته بخشی از بار مسؤلیت زنان در حوزها نشان میداده. است
زندگی خانوادگی را ۀهاي مردانتر سازد، اما مسؤلیتشده و چرخاندن امور زندگی را براي زنان بهتر و سهل

را به همراه داشته باشد، هاي تثبیت شدهکه معناي تجاوز از نقشنیز بر دوش آنان گذاشته است و بیش از آن
ها براي زنان به حدي است که به عنوان یک عامل افزایش مسؤلیت. آنان را اسیر کار خانگی کرده است

.کندبازدارنده در جهت تعلیم رانندگی و خرید اتومبیل عمل می
ها به گردنشان بیفتد، سراغ ؤلیت کارِ خانه، خرید و بچهها از ترس این که نکنه مسبعضی از خانم«: مرضیه

افته کنند خریده، اونم که با ماشین داشتن مین خیلی از آقایون تنها چیزي که قبول میآلا. روندرانندگی ماشین نمی
».هاگردن خانم
چ تقسیم نقشی که هیچ پرسشی برامون باشه، هیبدون این. ساالریهشاید ماشین براي زن توسعۀ مرد«:هدي

دونم حاال اگه ولی نمی. برامون نیست که کی بره میوه بخره؟ چون ماشین دست منه، انگار اصالً مشکلی نیست
».کردن یا زنا مجبور بودن بدون ماشین انجام بدنرو مردا میماشین نبود این کارا 

نتیجه
هاي ذاتی خود، کاالیی است که با ویژگیرسد، اماطرف به نظر میگرچه در ظاهر یک تکنولوژي بیاتومبیل 

آفریند و عامل مهمی در ایجاد هاي جدیدي میها و ظرفیتبنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی کاربران فرصت
از این رو بررسی چگونگی مصرف اتومبیل در بین زنان، به درك ماهیت . تغییرات کیفی در زندگی زنان است
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نتایج این پژوهش بیانگر . ی و درونی زنان یک جامعه کمک خواهد کردهاي ذهنزنانگی و شناخت انگیزه
هاي متنوع زنان در رانندگی با خودروي شخصی، این تکنولوژي تأثیر انکارناپذیري آنست که با وجود انگیزه

ی، بر سبک زندگی و تغییرات هویتی فردي و اجتماعی آنان داشته و فراتر از برآوردن نیازهاي اولیه در جابجای
و ، خالقیت، تساوي با مردان خطر کردنمعنایی برساخته در افزایش توانمندي، پیشرفت، نوگرایی، شجاعت 

هاي منحصر به فرد اتومبیل، نقش مهمی در این تأثیرگذاري ایفا تجارب جدید دارد که البته ویژگیکسب
از ... سرعت وۀندن و تجرب، رایکیامر تکنولوژ، رهایی، آزادي در تحرك، تعامل با 35اجراگري. کندمی

ناخودآگاه خودرو است که در عملکردهاي فرهنگی و اجتماعی معطوف به رانندگی، با ساختار يهاداللت
. آمیزدروانی و عاطفی فرد درهم می

عمومی، ةرانندگی، با حرکت از اندرونی خانه به حوزةدهد که زنان در حین کنش روزمرنتایج نشان می
دهیدهمچون وابستگی و ایستایی غلبه کرده و در دنیاي بیرون، تحرك، ارتباطات گسترده، هایی بر ویژگی

کنند که با تصویر زن ، استقالل، کنشگري فعاالنه، قدرت، آزادي، اعتماد به نفس و رشادت را تجربه میشدن
هاي یشتر، پویاییاین کنش با ایجاد حس خودباوري مثبت و ایجاد امکانات ب. وابسته و ناتوان متفاوت است

هاي زنان نسل پیشین، رقابت ناتوانمندي. کندهویت را در خانواده، نهادهاي آموزشی و اجتماعی تقویت می
هاي خانوادگی و اي، تمایل به آزادي و مقابله با محدودیتبا مردان و درهم شکستن باورهاي کلیشه

از سویی . دد اثبات توانمندي و تفاوت خود برآیندباعث گردیده که زنان از طریق رانندگی در ص... اجتماعی و
.شودمیاقتصادي تجربه ۀقیمت، لذت داشتن یک شاخص مهم ِسرمایي گراندر تملک این ابژه

جنسی و تصرف فضاي عمومی به نفع زنان که سازيست براي مقاومت در برابر ابژهااياتومبیل وسیله
تیدر امنه با خطر تصادف و آسیب همراه است، اما معنایی هم با وجود حصار آهنینش، اگرچه در یک نگا

با توجه به محدودیت فضاي تحرك براي زنان در ایران، اتومبیل شکاف میان مردان و زنان را در . دارد
افزون زنان در اگر چه حضور روز. کندیپر مهایی که زنان کمتر مجال حضور داشتند، دسترسی به مکان

ییک هویت جدید اجتماعةتواند سازندجدید میيهافرصتها و د، با خلق تواناییخويهانیماشپشت 
فرهنگی باشد و جهان ذهنی و عینی نوینی را با گسست در مفاهیم رایج زنانگی و مردانگی و تصویر جدیدي 

در فرایند به عنوان مثال، این پژوهش. کندهاي جدیدي را نیز ایجاد میاز زن بودن ایجاد کند، اما نگرانی
به . ها و کارکردهاي متفاوتی از اتومبیل داشتندباز مواجه شد که خوانشتحقیق، با طیفی از دختران ماشین

35. Performance
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شود که در گذرا، در این پژوهش مجال تمرکز خاص بر این موضوع نبوده و از این رو پیشنهاد میةرغم اشار
.  اتومبیل در بین این دختران مورد مطالعه قرار گیردبعدي کارکردها و کژکارکردهاي استفاده از يهاپژوهش
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