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  ايران يهاي آن بر جامعههاي فرهنگي فمينيسم و داللتنظريه

  ∗∗امير قدسي ،∗فردزهرا پيشگاهي

  

تعريف ، در اين »زنان« اند وردهتعريف ك» مردان«كنون جهان را بر اين باورند كه تا هافمينيست :چكيده

در ي فمينيستي، برابري زن و مرد هاهاي اصلي تمامي نظريهاند، از اين رو، هستهمردانه ناديده انگاشته شده

ي فمينيستي وارد هاها طول كشيد تا نظريهسال .هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي استي زمينههمه

مطالعات فرهنگي و  اجتماعي،هاي علومها در حوزهنظريه شناسي شود و امروزه ايني جامعهعرصه

هاي ، رشتههاي مختلف جهانكنون در دانشگاهدارد، چنان كه ا حضوري برجسته و پررنگ شناسيجامعه

به شكل گرفته و فعاالن اين جنبش سعي دارند زندگي و روابط اجتماعي مربوط » مطالعات زنان« مختلف

نيته و نوع مواجهه شكل هدايت جامعه از دوران گذار از سنت به مدر .زنان ترسيم كنند يزنان را از منظر جامعه

ي زنان مرتبط با جامعه هايچالشي تعامل هويت ايراني با شريعت اسالمي و حوهن خواهانه،با امواج تجدد

هاي فمينيستي كه ريشه در تاريخ و فرهنگ اين سرزمين داشته مورد دقت اين ايران در تناظر با نظريه

يني تحقيق بر اين پايه استوار است كه ميان جايگاه حقيقي زنان در فرهنگ ملي و د يفرضيه .نوشتار است

ثر از درك نادرست أ، متهاي احساس تبعيضتعارضي وجود نداشته و بروز زمينهو مطالبات واقعي اين جامعه 

مقاله نيز مبتني روش تحقيق  .دارانه آن از نگاه مردساالرانه بوده استاز مباني و اصول ديني و تبيين جانب

  .باشدميهاي فمينيستي درجامعه هاي نظريهداللت ها و كشفيافته، تحليلايبر روش كتابخانه

  .، بازنماييدين ،فمينيسم، فرهنگ، ايران: كليدي هايواژه

  

  مقدمه

ي توضيح يكي ارايه: وريات است، مولود تنش ميان دو دسته ضرشناسيبخش اعظم خالقيت در انسان

» زن«، مسئله نبنابراي. ي امور خاص فرهنگيي توضيح دربارهي امور عام بشري و ديگري ارايهدرباره

مقام ثانوي . )37:1386اوتنر، (تي است كه نيازمند حل و فصل است يكي از چالش برانگيزترين معضال
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ن وجود، در آن با اي. هاستيتي مشترك ميان تمام فرهنگ، از جمله امور عام حقيقي و واقعزن در جامعه

ناقض  ت متفاوت و حتي متقابالًهاي خاص فرهنگي از زن به شدها و نمادپردازيواقعيت عام برداشت

نگي به فرهنگ ديگر و در ، از فرهها از قدرتفتار فعلي با زنان و سهم نسبي آنر به عالوه،. ديگرنديك

  . اي فرهنگي خاص به شدت متفاوت استهتاريخ سنتهاي مختلف طول دوره

ماعي مشخص مرتبط با اجت –ها و ترتيبات ساختاري ها، نمادپردازيواقعيت آن است كه ايدئولوژي

، هاها، قدرتياريها، همي فعاليتشدت متمايز و جزييات قابل مشاهدهاز فرهنگي به فرهنگ ديگر به  ،زنان

شايد بتوان در يك سطح  .ب با ايدئولوژي فرهنگي مغاير استزنان در ميان مردم عادي اغل... نفوذها و

گذاري فرهنگي هر جامعه را در مردان در ارزشمودن زنان نسبت به تر تلقي نتحليل كلي، علت پست

اجتماعي كه زنان را از حضور  -، تمهيدات نمادين و ترتيبات ساختاريعناصر موجود در ايدئولوژي فرهنگي

يكي از نمودهاي ايدئولوژي ، به طور مثال. كند دانستبا برخي قلمروهاي جامعه محروم مييا تماس 

در جنس نر نوع بشر چيزي به طور «، كندنان است كه استدالل ميشناختي زفرهنگي، جبرگرايي زيست

ه تنها زنان به ، نتيجهها به طور طبيعي جنس مسلط باشند؛ در نشود آنژنتيك ذاتي وجود دارد كه باعث مي

ها حمايت اند، چرا كه اين وضع براي آناز وضع خود راضي ، كه در مجموع كامالًاندطور طبيعي وابسته

ترين تجربه زندگي است، شان ارضا كنندههاي مادري را كه برايفرصت به حداكثر رساندن لذت دان ومر

اي فرهنگي ههاي ارزشي يا تعريفدر چارچوب نظام ها صرفاًها و تفاوتاهميت اين واقعيت. آوردفراهم مي

ن يك حركت و ه عنوا، بگراييفمينيسيم يا زن) 44: همان(» .شودآشكار مي ترپست/ مشخص معناي برتر 

، هاي اجتماعيدر عرصهبسياري را به خود مشغول ساخته و  جنبش فكري و اجتماعي، امروزه اذهان

دان مسلمان را به چالش انديشمن ي انديشه، آرايو در حوزه ورهاي رايج ديني و فرهنگي جامعهاعتقادات و با

افت كه اين توان دريمي» ش آزادي زنانجنب«ي اصطالح دهندهبا توجه به تعابير تشكيل. كشيده است

ن اصالح روابط بسياري از مطالبات فمينيستي بر مسائلي چو. ي اجتماعي بوده استعنوان بيشتر يك پديده

وقعيت زنان براي بهبود م... هاي اخالقي و هاي شغلي، تعديل و اصالح نگرشخانوادگي، برابري فرصت

ها به اين باور اشاره اين حركت. ماعي و فرهنگي در حال حركت استجتاي از هويت امتمركز بوده كه نشانه

، بلكه مجموعه ساختارهاي ناختي او نيستشارند كه علت جنس دوم تلقي شدن زن، در مادينگي زيستد

، ضمن بررسي خاستگاه در اين مقاله. كندفهوم زنانگي را توليد و تحكيم مياجتماعي و فرهنگي است كه م
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رد كنكاش واقع و هاي فرهنگي رايج فمينيستي موش اين جنبش، مباني فكري و نظريهو عوامل پيداي

  .دهيمرا مورد نقد و بررسي قرار ميهاي آن بر جامعه ايران پيامدها و داللت

  بيان مسئله

تماعي و اي از گفتمان اجشدهبه شكلي فزاينده به بخش پذيرفته ،با تنوع وسيعي از تفاسير موجود ،فمينيسم

، هاي روزانهياري ديگر از واژگان رايج در بحث، اما به اين واژه نيز همانند بسياسي معمول بدل شده استس

كمتر مورد توجه و كنكاش واقع  ، رسانه و نظاير آن به نحو يكساني نگريسته شده و مباني آنهانرانيسخ

هاي رايج فمينيستي است ه در تحليلقدان معرفت قابل مالحظاي مربوط به فگردد، علت اين امر تا اندازهمي

رغم رشد ، عليبسيار دشوار در دسترس قرار دارد، اما هر چه باشد در قالب زباني كه گاهي مواقع صرفاً

از انديشه فمينيستي حاصل شده ، فهم اندكي ي بسيارهاي فمينيستي و مخاطبان بالقوهآگاهي نسبت به ايده

را كه هنگام بحث در خصوص فمينيسم، ، چدر اين حوزه مواجه هستيم انگارياست، از طرفي، با نوعي ساده

ي و نظاير آن به اذهان ، تمايالت جنستي چون مسائل زنانه، جنسيتموضوعا ، عموماًحتي در محافل علمي

هميشه ثابت و مسلم فرض  ، معناي اصطالحي فمينيسم را تقريباًگردد و يا بسياري از مدعيانمتبادر مي

ي ، شناسايي اساسي اين تحقيقمسئله .روندو يا از بيان حقايق طفره ميخود را قطعي پنداشته  ، عقايدكرده

و فرهنگ هاي آن در تناظر  با داللت ييسم مورد نظر غرب و مطالعههاي فرهنگي فمينريهها و نظمؤلفه

ها يهاعي زنان ايران با اين نظرداري ميان مطالبات اجتمي معنارابطه كه آيا اصوالًو اين باشددين در ايران مي

مورد مناقشه است و  هاي بحث فمينيسموده، تعيين محدگونه كه بيان خواهد شدهمان ؟يا خيروجود دارد 

لي به ارايه چنين چارچوبي تماي ، كه اساساًنظري بر تعريف واحد از آن نداشتهها نه تنها اتفاق غالب فمينيست

هاي مطالعاتي و توسط كساني كه ي چون اعمال كنترل دروني در حوزههايهم به دليل وجود خطر، آنندارند

  .ي بحث باشندعناصري براي تبيين محدودهممكن است خواهان تعيين 

  اهميت تحقيق

هاي عميق به دليل دگرگوني(تحوالت ناگهاني ثر از تغيير و أ، متيران پس از پيروزي انقالب اسالميا

بي . رفت آن را به مخاطره انداخته استايي است كه  فرآيند توسعه و پيشهها و بحرانو چالش )ساختاري

هاي يريت و هدايت امور جامعه و بحرانترين عوامل توفيق در مدترين و مهماز اساسي ترديد، يكي

اخت دقيق وضعيت موجود ، مستلزم شنريزيريزي صحيح است و هر برنامهاجتماعي حاصل از آن، برنامه

زنان . اي مناسب و مرتبط با امور اجتماعي است تا به طراحي راهبردهاي بهينه توفيق يابدهبينيو پيش
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اد تحوالت ايج سو به داليل تاريخي و از سوي ديگراز يك ،نوان نيمي از نيروي انساني جامعه، به عايران

هاي زمينهيشدم وجود بسترهاي الزم و پ، به دليل عي پس از انقالب اسالميعميق ساختاري در جامعه

. اجتماعي قابل مالحظه گرديده استهاي ورز، دچار آسيبز جمله فقدان نهادهاي انديشه، اضروري

چنين مدرن در قبل از انقالب اسالمي و هم يسنتي به جامعه يهاي مربوط به گذر از جامعهچالش

، بيشترين سطح تحول قالبهاي ديني در پس از انوران مدرن به نظام مبتني بر ارزشتطبيق شرايط از د

رك اين شرايط و ضرورت شناخت ، لذا ده استو دگرگوني را در ميان اين بخش از جامعه ايجاد نمود

ريزي انداز مناسبي براي برنامهيت زنان تا حدي است كه بتوان چشمفعال يهاي موجود در حوزهچالش

ي بهينه از نيروهاي انساني جامعه، از وقوع  رگيهاي موجود و بهرهاري ارايه داده تا بر اساس ظرفيتساخت

 :هاي تحقيق عبارت است ازبر اين اساس، اهم ضرورت. اعي اجتناب گرددهاي اجتمبسياري از نابساماني

 ؛اجتماعيهاي بديل آنان در شكل دادن پديدهنيمي از اعضاي جامعه و نقش بيضور زنان به عنوان ح - 1

و به تبع آن افزايش مطالبات ) از جمله در ايران(ي زنان در جوامع هاسطح دانش و آگاهي يارتقا -2

 ؛ عي ايشاناجتما

و اجتماعي در قالب ، فرهنگي هاي فكريظهور جنبش يافته وهاي سازمانافزايش چشمگير فعاليت -3

 ؛آزادي زنانتحقق شعار 

 ؛هاي فمينيستيارچوب نظريهديني و اجتماعي در چ ، اعتقادات و باورهاي رايجبه چالش كشيدن قوانين - 4

هاي سبت به جايگاه زنان و شناخت آسيبخود ن مذهبي ملي ولزوم شناخت پيشينه و مواضع  -5

   .آناناجتماعي 

  شناسي تحقيقمفهوم

حيوانات و به عمل آوردن محصوالت » پرورش«فرهنگ مربوط به  ياولين كاربرد واژه :1فرهنگ

گروهي از  .ارتباط داشت) ه معني نيايش ب cultكلمه (ت چنين با مفهوم عبادزراعي بود و هم

 ).15: 1387، اسميت( انده،  فرهنگ را شرايط دروني ذهن و روح دانست2، از جمله متيو آرنولدانديشمندان

اليه ساختارهاي معنادار فرهنگ، سلسله مراتب اليه« :مفهوم فرهنگ معتقد استنيز در تبيين  3تامپسون

بازتوصيف ها و توصيف و اليهنمادهاست و تحليل فرهنگي درگير شكافتن اين  ها ونشي كو دربرگيرنده

                                                           
1
. Culture 

2
 . Mattew Arnold 

3
  . John.B.Tampson 
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ها را در سير زندگي خود توليد، دريافت ها و بيانكه اين كنشها براي تمام افرادي است ها و بيانكنشاين 

 هاينامهواژهي فرهنگ در واژه) 154: 1382، تامپسون( ».كنند و از پيش واجد معنا هستندو تعبير مي

  ).25: 1381، آشوري( ، بزرگي و دانش به كار رفته استفارسي بيشتر به معناي ادب، عقل

ي در فرهنگ فشرده. رهنگ دشوار باشدي خود فاست كه تعريف آن شايد به اندازه ايواژه 4نظريه 

ست از فرض يا ظريه عبارت ان« :ي نظريه چنين آمده استدر تعريف واژه 1980چاپ  ،واگان آكسفورد

توضيح  -از واقعيات متكي باشد به ويژه وقتي كه به اصول عام مستقل -اي از افكار كه چيزي را منظومه

، نظريه. هاي جهان تجربي استز تعريف يا توصيف مربوط به پديده، نظريه امري فراتر اپس» .دهدمي

چه در واقع در جهان توانند در بررسي آنمندانه است كه ميالگوهاي مجرد و داراي ترتيب نظامادراكات و 

، در پي توضيح ي ادبياتي استبه منزله 5فرهنگي ينظريه). 18: 1387اسميت، ( دهد به كار روندمي رخ

  .توان در سه محور بررسي كردهاي فرهنگي را ميگ و تبعات آن براي زندگي اجتماعي، نظريهماهيت فرهن

 ؛كنندبراي درك ساختمان فرهنگ فراهم مييي ، ابزارهاهاي فرهنگينظريه: محتوا

 نچنيثيرات فرهنگ بر ساختار اجتماعي و زندگي را بررسي و همهاي فرهنگي تأنظريه: هاي اجتماعيداللت

 ؛كندشود ارايه ميمي» كاناليزه«سازوكارهاي ناهمگرايي كه اين تأثير از طريق آن 

بخشد فرهنگ از طريق آن، عملي انساني را شكل ميهايي كه يافتن راه: )6خويش(كنش، عامليت، نفس

   .)17:1387، يتاسم(

، هاگيري و بروز الگوهاي رفتاري، ارزشها و فرآيند شكلي فرهنگي به دنبال شناخت زمينهنظريه

. توان رفتار سياسي انسان را شناختي اجتماعي است كه از اين طريق مياعتقادات و ترجيحات ما در زندگ

جواب دهد، البته نظري است و نبايد انتظار داشت كه در عمل همواره  فرهنگي يك چارچوب كامالً ينظريه

فرهنگي بايد بتواند چرايي تمنيات  ينظريه ).48: 1382، كاظمي( اعتباري و ضعف آن نيستاين به معناي بي

نه اختالل در اين تبيين، هر گو. است» 7تبيين كاركردي «اين يك . اكات مردم را در جامعه تبيين كندو ادر

ازماندهي و و در خالل حل مسايل س »8زمينه «، كاركرد را بايد در از اين منظر. شوداعتباري نظريه ميباعث بي

، در كاركرد دارند داتي كه در يك متنها و اعتقاتوان انتظار داشت كه ارزشلذا مي. ساماندهي زندگي فهميد

                                                           
4
 . Theory 

5
 .Cultural Theory 

6
 . Self 

7
 . Functional Explanation 

8
 . Context 
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كنيم، درك مشكالت و  اگر اين گونه به فهم كاركردها نظاره. شوند» 9ناكاركردي «متن ديگر دچار عارضه 

، و آسابه معناي زنانه، زن Feminineي ، از ريشه10فمينيسم .)49: همان(شود تر ميها آسانتدبير كشمكش

، در زبان فارسي. اخذ شده است Femineaالتين  ينث است كه در اصل از زبان فرانسه و از ريشهؤجنس م

هاي لفظ به عنوان معادل» خواهيزن«و » نگريزنانه«، »زنانه«، »باوريزن«، »گراييزن«قبيل  ايي ازواژه

، رداشت دارد كه در مواجهه با زنانفمينيسم ريشه در اين ب«) فرهنگ دهخدا(فمينيسم ذكر شده است 

 واقعيت به نحو«: كندمي استدالل 12استوارت هال ،11بازنمايي. )56: 1385، بيسلي(» .اشتباهاتي وجود دارد 

و از طريق  معنا صريح يا شفاف نيست. هاي كليدي توليد معناستود ندارد و بازنمايي يكي از شيوهدار وجمعنا

ثبات يا لغزنده است و هميشه قرار مالقاتش با حقيقت معنا بي. ماند، يك دست باقي نميبازنمايي در گذر زمان

» .شونددت در رابطه با قدرت ثبت و حك مي، به شده و معانيمورد مجادله بو اغلب اندازد،أخير ميمطلق را به ت

 ).16: 1387، زادهمهدي(

  چيستي فمينيسم

توان گفت فمينيست كسي است دست كم مي«: گويداي از فمينيسم مي، در تعريف پايه13رز الينداد دلمار

ارضا نشده دارند كه ناديده و هاي مشخصي ، نيازه دليل جنسيت گرفتار تبعيض هستندكه معتقد باشد زنان ب

 »، سياسي و اقتصادي استي ارضاي اين نيازها، تغيير اساسي در نظام اجتماعيماند و الزمهمي

 1848ع و در سال اصطالح فمينيسم در قرن نوزدهم بر نهضت زنان در فرانسه ابدا .)29 :ركاونديهاشمي(

  :ها عبارت است ازدو باور اساسي فمينيست. ه استعرفي شددر امريكا م» نهضت سينكا«ميالدي به نام 

  اند؛زنان به دليل جنسيت، مورد ظلم، ستم و تبعيض قرار گرفته -1

 ).79: 1386، زروندي( اين ظلم و ستم اصالت نداشته و بايد از بين برود -2

. شد دبه جدل كشيده خواه اي از فمينيسم احتماالًورفتههر برداشت شسته ،14به بيان برايدتي

هاي آن اي را براي جستجوي خصيصهيافت محتاطانه، گشوده و پردامنههاي متنوع فمينيسم رهويژگي
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 15فيلد رد ).147: 1991برايدتي، ( مركزي مختصر ي، نه كوششي براي يافتن يك هستهكندپيشنهاد مي

يست كه فمينيسم دين معني ناين سخن ب. چسب ايستا زدتوان به فمينيسم بربه ندرت مي: نويسدمي

اي معين از زمان واجد برخي اصطالحي چون فمينيسم در هر لحظه جا كه، از آنگونه مرزبندي نداردهيچ

سئله تعريف يا توصيف آن ، مو از كاربرد وسيعي برخوردار است از معاني در يك بستر فرهنگي بوده

ندرت پيش از قرن بيستم ينيسم به ، اصطالح فم16طبق عقيده افن  ).94: 1990ردفيلد، (يابد ضرورت مي

  ).126: 1988افن، (در فرانسه به خدمت گرفته شد  1890 ي، اصطالح مزبور در دههوجود داشت

اي آل، ثابت و از پيش تعيين شدهين اساس است كه هيچ تصور يا ايدهبر هم... « :دارددلمار اظهار مي

ها تمييز ت عملي جنبش زنان و تاريخ انديشهسياسچنين ميان او هم ،»براي تعريف فمينيسم وجود ندارد

به صورت يك گرايش فكري يا بدون نفع رساندن به  تواند صرفاًمي فمينيسم«: او معتقد است. نهدمي

ها و پراكندگي و عدم وفاق ميان پاسخ رغمعلي« :فزايداوي مي. »يك جنبش اجتماعي وجود داشته باشد

هاي ، مدلهاي پوششاي از سازگاري، از جمله سبكميزان قابل مالحظه ، غالباًابهام در چيستي فمينيسم

  ).33: 1989دلمار، ( ».ها و نظاير آن اشاره كردي رفتار، نگرشمو، نحوه

  شناسي فمينيسم تاريخ مردم

وپا  و به ويژه انگلستان، با مكتب فمينيسم در غرب و به داليل غربي متولد شد و هنگام ظهور در ار

ي تحريفات با همه) ع(رچه ساختار مذهب مسيح گ. ه تاريخ و فرهنگ غربي، ظاهر موجهي داشتتوجه ب

در . را با تبعيض چنداني مواجه نساخت، اما غرب با زنان، مشكلي ديرينه داشت ، مردان و زنانهاو پيرايه

و » شهروندي«، شوداي تمدن كنوني مغرب زمين تلقي ميزد و مبنيونان باستان كه تمدن آن هنوز زبان

ز برابري مردان با كه ا، فيلسوف نامدار يونان با آنافالطون«. شدنمي» زنان«و» رعايا«شامل  ،مزاياي آن

  ).80:1386، زروندي(» .كه مرد آفريده شده است، اما خداوند را سپاس گفته كردزنان حمايت مي

اين . است 1920تا  1850از  وجلين ماو. در سه مقوله زماني گنجاند توانميرا  ج اصلي فمينيسماموا

، تا اين زمانهاي صورت گرفته نگاري و پژوهشقوم .ناميد» يأكوشش براي حق ر«توان دوره را مي

اساس رهاي افراد در اجتماع نيز بتفاوت نقش بود وتوسط مردان و براي مردان صورت گرفته  عمدتاً

رساندن صداي ش اولين موج فمينيستي به گوش سعي و كوش. استن شدهيشناختي تبيهاي زيستويژگي
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چنين كوششي افق . گاه زنان در قبال امور مختلف بودنگاري و مطرح كردن ديدزنان در تحقيقات قوم

چون تا آن زمان اين تحقيقات توسط مردان ، نگاري باز كردتحقيقات قوم يجديد را در زمينه كامالً

 يها دربارهنوشتند محدود به مشاهدات آنها ميزن يدربارهها چه را كه آنلذا آن ،گرفتصورت مي

 1980وع و تا سال شر 1920حدود از مدومين موج فمينيس. انتظارات مردان از زنان بود يزنان و يا درباره

از هم مجزا و منفك  كامالً) Gender(و جنسيت  )Sex( جنس يدو واژه، در اين موج. ادامه پيدا كرد

شد و مرز ديگر به كار گرفته ميجنس و جنسيت به جاي يك يقبل از اين تاريخ دو واژه شد، چرا كه تا

. گرفتيزي بود كه بر اثر فرهنگ شكل ميچت يجنس، در اين موج. )159:1386دلفي، (مشخصي نداشت 

بندي ديگري هم براي تاريخ طبقه. دامه داردشروع و تا به امروز ا 1980موج سوم فمينيسم از سال 

  : توان به شرح زير در نظر گرفتمي مفمينيسگيري امواج كلش

  ؛نسبت به وضعيت خود و جامعه كالن مي زنانيهاي جسته و گريخته و دااعتراض: 1780تا  1630از سال  - 

  ؛خواهانه تاريخ زنان غربدوران آزادي: 1790تا  1780از سال  -

  ؛براي بهبود وضع اجتماعي، سياسي و اقتصاديتر زنان يافتهكوشش سازمان: 1840تا  1790از سال  -

  ؛يأي احقاق حقوق خود از جمله حق راي زنان براحركت حرفه :1920تا  1840از سال  -

  ردازي؛پفمينيستي در قالب نظريه ياهاوج اعتراض: 1960تا  1920از سال  -

ها و حله راهيدان و اراطرف زنان فعال و دانشمنهاي فمينيستي از طرح پرسش :اكنونت 1960از سال  -

  . پيشنهادها

  مكاتب شاخص فمينيسم

  :گونه معرفي نموده است، مكاتب شاخص فمينيسم را اينكريس بيسلي

سرشت  ،تقد بودنددر قرن هجدهم مع وثر أگرايي ليبرالي متهاي اوليه از فردفمينيست :ليبرال فمينيسم -

زيستي و رغم علومبه كلي و به نحو متعصبانه و علي يكسان است و نقش جنسيت را مردانه و زنانه كامالً

  . نددشتجربي منكر مي

از جمله  ،هاي اجتماعيكليد درك تمام پديده »طبقه« ، مفهومازنظر ماركسيسم :مينيسمت فماركسيس -

سيسم با مقوله بدون طبقه است و برخورد مارك يجامعه ،مطلوب ماركسيسم يجامعه. ستم بر زنان است

 يرابطه از اين رو سرشت زن را متشكل از ،تاريخي است در پيوند باروش ماترياليسم ه زن طبيعتاًلأو مس
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را  »تابعيت زن« اينان. داندمان زيستي و شرايط اجتماعي او ميساخت ،17متقابل ديالكتيكي بين عمل

مايه قرار دارد، در خدمت منافع سر طبقاتي سرچشمه گرفته و چون يجامعه از دانند كهميشكلي از ستم 

جويد و اولين يتي كار ميبمادي ستم زنان را در تقسيم نس يماركسيسم پايه. تا امروز دوام آورده است

  .داندخانه ميترك  در دار را شرط رهايي زن خانه

هاي از بين بردن ساختار هر گونه تمايزات و تفاوتبراي اين گرايش با تالش  :سمنيراديكال فمي -

، در هاي قانون، بلكه در روابط شخصيتفاوت دو جنس را نه تنها در عرصهقصد دارد   18يجنسي گونگ

گونگي به عنوان اين نظريه با تشخيص جنس. تصورات دروني مورد تعرض قرار دهدخانه و حتي در 

تثبيت وضعيت و نفي انتساب هر گونه خصوصيت رفتار و يا  هدف خود را محو آن و ،اصلي يمساله

   .كندپايه جنسيت استوار باشد اعالم ميكه بر  نقشي را

، مسائل مورد توجه ستفاده از روش ماترياليسم تاريخيكوشد با ااين جريان مي :سوسيال فمينيسم -

اين گرايش روايتي فمينيستي از روش  »ژوليت ميچيل« به گفته .راديكال فمينيسم را بررسي كند

در اين نظريه . هاي سوسياليستي بدهدواالت فمينيستي، پاسخكه بتواند به سئماركسيستي است براي آن

جنسيتي و هم نظام  ها معتقدند كه هم نظام، سوسياليستهاي دو نظريه اخير استكه تلفيقي از ديدگاه

  .  ، در ستم بر ضد زنان نقش دارداقتصادي

ست مدرنيستي با تكيه بر هاي پثر از ديدگاهأهفتاد به بعد، گروهي مت ياز دهه :فمينيسم پست مدرن -

هاي راديكال را قابل آنان باورهاي فمينيست. نديدكيد ورزأارگرايانه بر حفظ ويژگي زنانگي ترفت شناسيروان

اينان معتقدند كه زن . را بيافريند تواند اشكال جديدتري از ستممياما به نحوي كه خود . داننددسترسي مي

، بلكه نوع روابطي كندست كه تفاوت وتقارن ايجاد ميني زدواج و مادرينقش ا  وهمسر است  نيازمند خانواده و

اين گروه، . موجب سلطه بر زنان است وتفاوت  وجود دارد عامل بروز اين كه از بدو تولد ميان دختر و پسر

نواده صد حقوق زن و مرد در خاكنند و  به تشابه صددررا پيشنهاد مي» مردان و زنان با تعاريف جديد« ينظريه

  . )85 – 95:1385، بيسلي( بر حذف نمادهاي جنسي از كتب درسي اصرار دارند وكيد تأو محيط اجتماعي 

  :ها عبارت است ازبرخي از اعتقادات و باور فمينيست
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پدر «و روابط متعارف زندگي اجتماعي  است» مرد«ها جنس ها و پليديكاريي ستممنبع كليه -

  ؛شودطلبي جنسي مرد خالصه ميها در برتريتمامي پليديمنشا اصلي  .است» ساالرانه

باز و جنس، مردان همبازجنس، زنان هممردان، زنان: خالف تصور عمومي، پنج جنسيت مختلف وجود داردبر - 

ازدواج زن و مرد، چون داراي زيربنا  ، مثالًشدچه از قديم طبيعي شناخته مي، آنهاي دوجنسيتي، بنابراينانسان

 ؛ آيدجنس بازي به حساب نميتر از همشود، يعني طبيعياريخ اجتماعي است، ديگر طبيعي محسوب نميو ت

 ؛»شان باشدتواند سد راهگونه قانوني نمينه خدا، نه مرد و نه هيچ«: ها اين استيكي از شعارهاي فمينيست - 

يابد و استفاده پايان مي Men كه در زبان انگليسي با سه حرف Womenكار بردن كلمه هاجتناب از ب -

نبايد هيچ عبارتي را كه  ، زيرا به نظر آنانهاي رسمي خود به جاي آندر اعالميه Wimminي از كلمه

 ؛ كار بردختم بشود به Menي به كلمه

هاي ديني هاي افراطي به ارزشفمينيست. ي دست مردان براي كنترل زنان استته، ساخته و پرداخدين - 

دانند، اعي را خارج از قلمرو هر ديني مي، حقوقي و اجتمهاي سياسيندارند و مسايل مربوط به حوزه دياعتقا

مربوط به خانواده  مند شدن روابط جنسي و احكامبنابراين، احكامي مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه

 ؛كنندحو آن تالش ميدر راستاي حذف و م هاي ديني را مصداق ستم به زنان معرفي كرده وو ارزش

بازي زنان و مشكل عدم امكان باروري با مجاز شمردن جنسهم. قط جنين از لوازم آزادي زنان استس - 

، بدون دنيا آورندهبازان مؤنث بتوانند باردار شده و كودكاني را بجنسدريافت يا خريد نطفه قابل حل است تا هم

به نظر . دهندتشكيل مي 19بازجنسها را زنان همفمينيست بخش عظيمي از! دي درآيندكه به همسري مرآن

. ك زن با زن و مرد با مرد غلط است، ازدواج زن و مرد در مقام مقايسه با ديگر الگوهاي زندگي مشترهاآن

كه (» مثلفناوري توليد«نگاري، ، هرزهخواهي اجباريجنس، ناهمجنين، رپطرح موضوعاتي چون سقط 

  ؛  اي و نظاير آني هستهاد خانواده گسسته به جاي خانواده، پيشنه)گويندمي» 20ادر ميانجي م«به آن  اصطالحاً

، عتقدندآنان م. خصومت نسبت به نهاد خانواده و درخواست اصالح دموكراتيك نقش زنان در خانواده -

شمار فرزندان ها از تعداد بيآن .شكيل خانواده به سبك سنتي را دادنبايد به زنان آزادي شركت در ت

، رفتارشان با زنان بهتر خواهد شد پدر بعدهاسندند و به اين دليل كه پسران بينامشروع در جامعه خر

د كه اين شكل از خانواده بر ، زيرا معتقدندانندمقدس و منحصر در زندگي مشترك نميالگوي خانواده را 
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20 .Surrogate Mother هاي ديگر براي از راه تلقيح مصنوعي يا به شيوه ابل دريافت پول حاضر استيعني زني كه در مق

  .  زني فرزند آورد
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ه حدي در ميان طيف افراطي اين جريان خصومت عليه خانواده ب. ي ظلم مرد بر زن نهاده شده استپايه

اهل «ي حذف و به جاي آن از كلمه» انوادهخ«، لفظ ي كنفرانس زنان در چينقوي است كه در بيانيه

 ؛ استفاده شده است» 21خانه

ي شده و به عنوان مثال در شرح دورهبه تاريخ متوسل » شيرهايت«سران افراطي اين جنبش مانند  -

رامش و صلح و ي آشان، دورهمورد ادعاي» مادرساالري«ي اين عصر را به واسطه اريخ اروپا،قبل تما

 ؛ شدندانند و حتي معتقدند به همين دليل، خدايان زن نيز پرستش ميدسرشار از برابري مي

ها متون درسي دانشگاهي را با فرهنگ ، زيرا آنهاي علمي و دانشگاهيوذ عميق در عرصهسعي در نف -

امروزه در  .اي و تحقق علوم فمينيستي هستندين دانسته و خواهان دگرگوني ريشهعج» مردساالري«

 هدداي را تشكيل ميباز بخش با اهميت و گستردهجنس، مطالب مربوط به زنان همهاي درسي غرببرنامه

صيالت هاي تحها و دورههاي تندرو در دانشگاهراه فمينيستشود اين گونه زنان به همو حتي سعي مي

هاي تحصيلي و تدريسي ي ردهها در كليهداده شوند و با مخالفين فمينيست كار گرفته و نفوذتكميلي به

 ؛شدت برخورد شودهب

دو دليل عمده آنان از اين تأكيد عبارت . هاي جنگويق زنان به حضور در ارتش و جبههكيد و تشتأ -

 ؛ر مردان به اداي احترام به آنانانفس در زنان و اجبتقويت قدرت اعتمادبه: است از

تفاوت نواخت و به دور از هر گونه ، اصل برابري كامل و يكهاي فمينيسمترين آرمانيكي از محوري -

نظران راديكال فمينيست ترين صاحب، يكي از معروف»22مونيك ويتيگ« .بين حقوق زنان و مردان است

هاي فرهنگي رد، چيزي جز جعليات، كاريكاتور و ساختهمقوالت زن و م«: اي نوشتدر مقاله 1979در سال 

چند زنان از نظر ، هر اينان معتقدند ».، هدف ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است بنابراين... نيست،  

، اما اين تفاوت طبيعي اهميتي ندارد تا بتوان آن را شان با مردان تفاوت دارندي فطريهااستعداد و ويژگي

هاي خصوصي هاي ليبرال براي فعاليتبر همين اساس، فمينيست. ت اجتماعي زن و مرد قرار دادتفاومبناي 

زندگي،  هايترين پاداش، مردان از بيشد زنان در حريم خانواده ارزشي قايل نيستند و معتقدنداجر و مزو بي

هاي ي فعاليتر عرصهيابي زنان دبرند و مانع راهدرت و منزلت اجتماعي است بهره مي، قكه همان پول

  ).87: 1386، زروندي(شوند هاي اجتماعي است ميترين پاداشعمومي، كه منبع بزرگ

                                                           
21
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      هاي فمينيستي و بازنمايي جايگاه زن در اجتماعتحليل نظريه

نفسه قادر به ها، فيكرد بازنمايي باور دارد كه پديدهمطالعات فرهنگي با اتخاذ نگرشي مبتني بر روي

به . شوند» بازنمايي«ي فرهنگ ها ناگزير بايد از طريق و به واسطهپديده» معناي«، بلكه ستندداللت ني

چه را ، معناي آنسازينسازي و جايگزياز طريق فرايندهاي توصيف و مفهوم، بازنمايي بيان ديگر

گيرد وجود مي هايي كه از آن صورتترديد، جهان مستقل از بازنماييبي. سازندبازنمايي شده است، برمي

اي است كه شيوه بازنمايي،: توان گفتشدن جهان در گرو بازنمايي آن است، پس، ميدار دارد؛ ليكن، معنا

ي خودمان و ديگران و جهان چنين معناهايي كه درباره، همسازيم، ما واقعيت را واجد معنا مياز طريق آن

  .گيريمشويم يا مورد مجادله قرار ميديگر سهيم مي، از طريق بازنمايي با يككنيممان ايجاد ميپيرامون

ها در بافت معاني توليد و توزيع مي شوند ، اما اين وضعيت تحت اداره و كنترل نظام قدرت است بازنمايي

بنابراين ، بعضي از ايده ها و معاني مسلط، و بقيه . كه به بعضي معاني مشروعيت بخشيده و به برخي ديگر خير 

اي اي اگرچه برساختههاست و معاني و بازنمايي رسانهزنمايي، مبتني بر قدرت رسانهبا. مي شوند كنار نهاده 

به . بازنمايي را امري طبيعي جلوه دهد، اما ايدئولوژي و گفتمان سعي دارد آن معاني و اجتماعي و فرهنگي است

ني، منطقي و قوي و در اتي عقال، مردان را موجودزن/مثال، بر اساس گفتمان پدرساالري، دوگانه مرد طور

هايي از زنان گفتمان پدرساالري كليشه. كند، زنان را موجوداتي احساسي، عاطفي و ضعيف بازنمايي ميمقابل

، زنان را در موقعيت كند و در سلسله مراتب قدرتكار جنسيتي را بازتوليد و حفظ ميسازد كه نظام تقسيممي

مرد، زن و  هاي طبيعي دو جنساين گفتمان، از تفاوت .نشانددستي ميرافرودستي و مردان را در موقعيت ف

را به نحو خاص و متمايز تعريف ، زنان و مردان سازد و بر اساس آن معانيمعاني اجتماعي و فرهنگي مي

دو شناختي هاي فيزيكي و زيستبيانگر تفاوت» جنس«اگر چه .  مردان عقالني و زنان احساسي: كندمي

مناسبات نابرابر جنسيتي اي اجتماعي و فرهنگي است كه بر روابط و برساخته» جنسيت «، اما جنس است

» پدرساالري«پردازي فمينيسم، مفهوم از ديدگاه جولياتي وود، يكي از مفاهيم كليدي در نظريه. كندداللت مي

بر . سازدنيسم را روشن ميي فميترين بخش ايدهكه مهم» ي پدرانسلطه به وسيله«، يعني است) مردساالري(

ها و عاليق مردان به عنوان ها، ارزشي تجربهكنندههاي پدرساالر، منعكسها، نهادها و نظاماساس اين ارزش

به بيان جولياتي وود،  جنسيت، نظامي از ). 119: 1387، زادهمهدي(حافظ حق انحصاري آنان است  يك گروه و

بر . كند، ايجاد ميبراي زنان و مردان معين شده است اجتماعي 4كه از نظر هايي راو فعاليتها ، هويتهاارزش

اي اشاره دارد كه بر اساس ، به معاني»جنسيت«، دهدكه يك ويژگي فردي را توضيح مي» سجن«خالف 
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بر خالف . شود، برآنان تحميل ميبدون آن كه ويژگي فطري محسوب شودموازين اجتماعي توليد شده است و 

، سيال و ي عمومي برخاسته و يك فرهنگ مجزاها و باورهاكه قطعي و دايمي است، جنسيت از فرهنگ جنس

فمينيسم راديكال معتقد « :گويداستريناتي مي ).234: 1383، وود( مر استو موضوعي براي تغيير مست متغير

ي ، از منافع جامعهبنابراين، شودمين و توليدكنندگان مرد كنترل هاي جمعي به دست مالكااست، چون رسانه

شود و يكي برابر بين مردان و زنان مربوط ميقدرت نا يمفهوم پدرساالري به رابطه. كندپدرساالري دفاع مي

ها به اين بازنمايي كه آنترين عواملي است كه ماهيت بازنمايي زنان و مردان را در فرهنگ عامه و ايناز مهم

  ).264: 1380استريناتي، (» .كندمي دهند تعيينن ميچه واكنشي نشا

، جنسيت به طور عميقي در روابط اجتماعي دهندپردازان فمينيسم نشان ميبا اين مرور اجمالي، نظريه

رفته انتظار هم، جامعه رويبراي مثال. كندبط ساختاري بين آنان را تعريف مينهفته است و زنان و مردان و روا

خود را بر اين اساس منطبق كنند؛ مردان  ؛ مردان مستقل و زنان روابطب باشندن گستاخ و زنان مؤددارد مردا

؛ مردان بر احساسات خود دامن باشندبين و پاك؛ مردان آگاه و فعال و زنان نكتهقوي و زنان ضعيف باشند

نسيت ماهيت فرهنگي ج، نمونه عهاين انتظارهاي عمومي جام. احساس باشنده و زنان عاطفي و پركنترل داشت

، به صورت فرودستانه ، هم در توليد و هم در محتواهازنان در رسانه: زونن معتقد استون) همان( .است

زيبا و جذاب  ، اغلب جوان و معموالًها حضور دارندعالوه بر اين، زناني كه در محتواي رسانه. شوندبازنمايي مي

شوند و به عنوان افراد يك مرد ديگر تعريف ميس خود و يا هستند و در رابطه با شوهر، پدر و همسر و ريي

  . شوندپذير، وابسته و غيره نمايش داده ميپذير، دودل، سلطهكنش

بر » هاي عربيتصوير زن در رسانه«يقي با عنوان تحق يبا ارايه) فمينيست اسالمي عرب( اكرام عبدي

اي مورد خطاب قرار پردازند، او را به گونهها و مجالت هنگامي كه به زن ميمهكيد دارد كه روزنااين نكته تأ

ها، مژگاني نيازمند تقويت و تغذيه، ماساژ با انواع خاصي از كرم دهند كه گويي پوستي است كه نيازمندمي

اين ديد . يد متناسب با رنگ پيراهن رنگ شودآميزي شود و يا مويي كه باهايي كه بايد به رنگ گل رنگلب

ن واقعي هاي متناسب با شأكند، مانع ورود آنان به عرصهن دختران جوان رسوخ ميكه در اذهاتحقيرآميز 

و اين باور تا جايي در عمق كنند علم و عقل براي آنان اموري ثانويه است زنان شده و در نتيجه باور مي

اهي تنها براي چنين جايگ كنند ارزش آنان به همين امور است وكند كه تصور ميشان رسوخ ميوجودي

لباس و زيبايي ، شپزي، آرايش، در مداري بسته ميان آزن ساخته نشريات زنان: افزايدوي مي .اندخلق شده

تر از آن است كه چنين هاي زن در جهان عرب بسيار بزرگكند، اما مشكالت و خواستهاندام حركت مي
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ي كه زنان. م را به ياد خواهد آوردهاي تابناك صدراسالبلكه اگر زن از اين قفس رها گردد، چهره، تحقير شود

هاي راه آرمان دادند، مانند مادراني كه فرزندان عزيز دختر و پسر خود را درتا چهار شهيد در راه خدا مي

  ). 130:1387، زادهمهدي(كنند فلسطين به آساني فدا مي

كرد ، با رويي اسالميتلويزيون جمهور) ازرگانيهاي بپيام(حسين پاينده، ضمن تحليل تبليغات تجاري 

  :يابدها به نتايج زير دست ميي جنسيتي در اين آگهيهاشناختي و نقد ادبي، در خصوص كليشهنشانه

داري از وظايف ذاتي زنان هاي تلويزيوني، تمامي وظايف مربوط به خانهدر آگهي: دارينقش خانه -1

، جاروزدن، تمييز كردن شوييرخت شويي،كاركرد آنان با اموري چون آشپزي، ظرف شمرده شده و

شان به طور معمول دارينشيني وظايف خانهكارهاي ديگري كه زنان در محور هم يها و كليهشيشه

كند كه گفتمان آشناي اجتماعي، زن در اين ايماژها، وسايل و كاالهايي را تبليغ مي. دهندانجام مي

شويي و پودر تصاوير كاالهايي مانند مايع ظرف در اين .ها به وجود آورده استهويتي جنسيتي را براي آن

اند كه گويي هويت ن يا مورد استفاده زنان تلقي شدهربوط به زنامشويي چنان به عنوان كاالهايي اسلب

  .مردانه جامعه با لمس كردن اين قبيل اشياء ممكن است به خطر افتد

ي جنس زن يا هاي تجاري دربارهآگهيهايي كه در كليشه: كار جنسيتيسازي تقسيمطبيعي -2

و » سرشت مردانه«يا » زنانهذات «خوان با ، انجام داده برخي كارها را همندشوجنس مرد ساخته مي

  . دهندجلوه مي» طبيعي«امري 

يابد، مسئول انجام دادن امور خانواده تقليل مي ي كه جايگاه مادر تا حددر فرهنگ تقليل جايگاه مادر، -3

شان، مادر را مورد هايدن يا نبودن لباساعضاي خانواده از پدر تا فرزندان در خصوص شسته شده بو يهمه

  .)شويدموقع ميههاي شوهر و فرزندانش را بمادر دلسوز آن است كه لباس(دهند سؤال قرار مي

ش درآمدي است پي) از جمله تبليغ رب تبرك(ها ها در آگهيحضور دختر بچه: هاالگوپذيري دختر بچه - 4

  ).263: 1385، پاينده(دار انجام دهد لي به عنوان زن خانهسابر همان رفتاري كه بايستي در بزرگ

  ايران  يهاي فمينيسم بر جامعهداللت

با مروري . نگاهي داريم ي ايران، به جايگاه و منزلت زن در فرهنگ و ادب جامعهدر بدو ورود به اين بحث

با در اختيار ، مردان )به جز استثنائاتي(توان ادعا نمود، در طول تاريخ عصبات جنسيتي مينه و به دور از تمنصفا

مظلوم مقهوري بود كه  ،ت متعدد  بر زنان تنگ كرده  و زنزندگي را از جها ي، عرصهداشتن حكومت و قدرت

يق، قدرت و فرصت اظهار ، هنر و تحقي علمشد، نه در عرصهار و اقتصاد به او ميدان داده ميي كنه در عرصه
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ها و به طور كلي مراكز ، مدارس، دانشگاههامكتب. ي حكومت و سياست جايگاهيوجود داشت و نه در صحنه

افكار و عقايد مردم و ناپذيري در شكل دادن به فرهنگ، نقش انكار .در انحصار جنس  مذكر بود تماماً، علمي

هاي ملت را بر آن بيني و باورهايي هستند كه تفكر، جهانهاي ملل، قالبدر حقيقت، فرهنگ. جامعه دارد

، در »ي دومانسان درجه«، ان از آغاز خلقت اين فرهنگ كه زنهاي جهدر فرهنگ ملت. دهداساس شكل مي

ر داي اين مطالب به اندازه .ي شر و پليدي است وجود داشته استوفا و مايهگر، بيسطح پايين خلقت، حيله

ها گفته و نوشته شده بود كه حتي زن هاكايات و كتاب، حالمثلر و در نظم و نثر، ضربفرهنگ ما تكرا

راي اثبات اين مدعا جا بدر اين. به وجود آمده بود» خود كم بيني«ها را از دست داده و در روح آن» وريباخود«

كشور از زبان شعراي نامدار و هايي از آثار ادبي ي خود، نمونهجامعه» فرهنگ سازان«ي قضاوت و بررسي نحوه

  .هاي ادبي مشهور آورده شده استابكت

اج كند كه علت اخر، ادعا ميبه غلط ،)دفتر ششم(ومي در كتاب مثنوي خود مالي ر ،مولوي •

  :  )18-22آيه: سوره اعراف( ي حوا بوده استي وسوسهاز بهشت به واسطه) ع(حضرت آدم

  چونكه حوا گفت خور آنگاه خورد  چند با آدم بليس افسانه كــــــرد

  باشد از بدشومي زن  هر مكــــان  بيني عيــــانهر بال كاندر جهان

  ــمالجـرم كيد زنـــان باشـد عظيـ  روح را از عرش آرد تا حطيـــم

گر و دورو است و زن را آفت وفا، حيله، ديدگاه او نيز نسبت به زنان، موجودي بيگنجوينظامي •

ليلي و مجنون نظامي در ديوان . ي چپ آفريده شده استداند كه از دندهميبازي ي جان و لججهان و بال

  :خود چنين آورده است

  ــــداز هيچ زنــــي وفــا نديدنـــ  بسيـــار جفاي زن كشيدنـــــد

  در ظاهر صلــح، در نهـــــان جنگ  گـــــاه نيرنگزن چيست، نشانه

  چون دوست شود بالي جــان است  استدر دشمني آفت جهــــــان 

  چون شـــاد شوي زغم بميــــرد             چون غم خوري او نشاط گيـــرد            

منطق فردوسي در شاهنامه اين است كه هر كس دختر دارد بدبخت است و كفن بهتر از  ،فردوسي•

  :فرمان زن 

  ، بد اختر بوداگر تاج دارد                         كرا درپس پرده دختــــر بـــــود      

  كفن بهتــر او را زفرمان زن                   كسي كو بود مهتـــر انجمــــن           
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  خجسته زني كو زمادر نــــزاد                    سياوش زگفتار زن شد به باد                

  :ه استجامعه را در اشعار زير بيان داشت او نيز ديدگاهش نسبت به جايگاه زن در ،سعدي•

  كه بانگ زن از وي برآيــد بلنـــد  ـددر خرمي بر سرايـــي ببنـــ

  وگرنه تو در خانه بنشين چـــو زن  چو زن راه بازار گيرد بــــزن

  چو بيرون شد از خانه در گور باد  ز بيگانگان چشم زن دور بــاد

  :همواره مرده فرض كنيدگويد، زنان را ميوي ، خسروناصر •

  زنان را تا تواني مرده انـــــگار  به گفتار زنان هرگز مكن كار

  قدم بر تارك اين هر دو بر زن  منه بر جان خود بار زر و زن

  :گونه بيان شده استنگاه او به زن اين ،جامي•

  خالي است آن لوح از حرف وفا  اش لوح صفاگر چه باشد چهره

  غير مكاري و غداري چه ديــــد  اري كه ديددر جهان از زن وفاد

، شاعر و عطار نيشابوريحتي شيخ. عراي نامدار ديگري نيز وجود داردامثال اين تحقيرها در مورد ش

  :زن را مورد تحقير قرار داده است چنينعارف نامدار نيز برهمين رويه، اين

  فتـــمبيرون ببر زين تن گلخن ص  يا رب برهان ز نفس دشمن صفتــــم

  مردانگي ام ده كه بسي زن صفتم  دل خستگي ام نگر كه بس خسته دلم

نصيرالدين نامه يا سيرالملوك خواجهاي از فرهنگ نثرنويسان ايران در كتاب سياستو نيز نمونه

كتاب سياست  226ي صفحه در او. انده نظر تحقيرآميز نسبت به زن روا داشتهبينيم كه چگونطوسي مي

  :نويسدنامه مي

، فروشكوه شودبزرگ تولد كند و پادشاه بي هايزيردستان پادشاه زبردست گردند، كه از آن خللنبايد كه « 

اول «: سازد كههمان ادعاي باطل را مطرح مي ،و در ادامه» .كه اهل سترند و كامل عقل نباشند خاصه زنان

خورد و از بهشت  بود كه فرمان حوا كرد و گندم) ع(، آدم برد و به درد و رنج و محنت افتادمردي كه فرمان زن 

  .»بر وي ببخشود و توبه اوراپذيرفتبيفتاد و دويست سال گريست تا خداي متعال 

لكت قبل از ، وضع فرهنگ ايران و بينش مردم اين ممچه مسلم است، بر اساس اسناد و مدارك متعددآن

جاست كه نمونه اشعارپيش گفته ده است، اما جاي تعجب اينآميز بوبار و تحقيراندازه غماسالم درباره ي زن بي

گونه مورد ، اينفراوان زن و جايگاه آن در اجتماعرغم تكريم مربوط به آثار ادبي بعد از اسالم است كه علي
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هاي نتيجه اين فرهنگ كه براساس نگرش. اندسرايان نامدار ايران قرار گرفتهتحقير و بدبيني شعرا و سخن

، از جمله هاي اجتماعيآن است كه زنان از ورود به عرصه ،گيرداساس شكل و قوام ميهاي بياشتبرد منفي و

به ها سركوب و قواي فعال وجودي آنان داد آنسوادي مانده و استعداد خدااكز تعليم دور شده و در جهل و بيمر

هاي مختلف و فلج شدن نيمي م و رشتهوتازي مردان در فنون و علسردي و خاموشي گراييده و دنيا، دنياي يكه

ن تحصيل گرفت و ميداظلم عظيم در طول تاريخ صورت نمي اگر اين«. اجتماع در طي قرون و اعصار گرديداز 

ان باز بود براي ، سياست و مديريت به همان نسبت كه براي مردعلم و كمال از جهت فرهنگ، سواد، اقتصاد

پاي مردان در جامعه به هم... ، طب واي از فلسفه، ادبن زن در هر عرصهزارا، امروزه هشدزنان نيز باز مي

: 1384، همدانينوري( ».نمودو فرهنگ انساني و اسالمي خدمت ميبشري و تمدن  يوجود آمده و به جامعه

 رضي والهدي و سيدي علميه در بغداد تأسيس و در آغوش خود سيدمرتضي و علماگر آن روز كه حوزه«). 55

ها و محققاشرف و حله كه در آن نجف يي علميهو اگر آن روز كه حوزه يخ طوسي را تربيت كردش

اي ي علميهشد، حوزهي علميه اصفهان و قم بنا نهاده ميو آن زمان كه حوزه ها را تربيتفخرالمحققين

استثنائات زنان  زا(اصفهاني شد، تنها آمنه بيگم و بانو امينمخصوص زنان و دختران نيز تأسيس مي

، محقق و مبتكر به جامعه تحويل رسيدند، بلكه هزاران دختر و زن مجتهدهبه درجه اجتهاد نمي)  كردهتحصيل

  )    همان(» .داده شده بود

  جنبش زنان ايران يتاريخچه

ر گيري امواج فمينيسم داي، معاصر با شكلتوان به گونههاي زنان در ايران را ميحركات و جنبش

 ريانظهور ج و )خانحكومت آغامحمد(عصر قاجاريه نخستين نمودهاي اين جنبش در . رب دانستغ

با توجه به شناخت خوب از مشكالت قشرهاي مختلف ، باب. بود علي بابسيدمحمدبه رهبري  بابيه

ادن اي را در شكل دنقش برجسته ،ها و تحوالت اجتماعي غرببه ويژه زنان و آشنايي با انديشهجامعه و 

هاي باب در انجام تبليغ انديشه) العينقره(تاج قزويني خانم زرين ين جنبش ايفا نمود و در اين ميانبه ا

آزادي و  ها،ي كردن زن در حرمسراها و اندروني، ممنوعيت زندانحق زن براي گشودن چهره(در مساجد 

انت ، ديين استدالل كه با وجود باببا ا(كشف حجاب در كنگره بهاييان  و نهايتاً...) برابري حقوق زنان 

هاي يكي ديگر از عرصه. از عوامل مؤثر در اين صحنه بود )تكليفي استاسالم منسوخ شده و حكم بر بي

در بسياري از زنان حضور زنان در فعاليت اجتماعي اين دوره مربوط به جنبش مشروطيت است كه 

، اولدر عصر سلطنت پهلوي ).15: 1386، نيسروستاعيشفي(پاي مردان حركت كردند ها پابهصحنه
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عان حقوق زنان و ناسازگار با دين، كشف راه با مدافشاه هممباحث حقوق زن، شكل جديدي گرفت و رضا

هر چند در دوران سلطنت رضاشاه، جميله صديقي و شوكت روستا، از فعاالن . حجاب را اجباري نمود

دوم، ي سلطنت پهلويدر دوره ).111: 1370، پايدار( دخواهي محكوم و بازداشت شدننسوان به زياده

هاي نان انسجام بيشتري يافت و سازمانهاي اجتماعي به منظور احقاق حقوق زها و فعاليتحركت

مدارا با حكومت براي گرفتن حق رأي  ها بيشتر با نوعي سازش واين سازمان. مختلف زنان شكل گرفت

هاي خود را به اين شرح به بود كه خواسته» شوراي زنان«ها، ين سازماناز جمله ا. دندكرزنان فعاليت مي

  :اطالع شاه رساند

  ؛ممنوعيت چند همسري و ازدواج موقت -1

 ؛ين مربوط به وضعيت كودكان و طالقاصالح قوان -2

 ؛دنيبين زنان و مردان بر اساس قانون م هاها و نابرابرياز ميان برداشتن تمامي محدوديت -3

 ؛ به زنان در انتخابات مجلس شورا و مجلس سنااعطاي حق رأي  -4

 ).85: 1386، زروندي( ...هاي يكسان به زنان براي ورود به مشاعل دولتي واختصاص فرصت -5

سري قوانين به ي ياد شده، تصويب يكهاي مختلف زنان در دورهي سازمانهاي گستردهي فعاليتنتيجه

نان سال پس از ززنان در بازاركار ايران صد.  بود.. قضاوت وها از حق رأي، حق نفع زنان و برخورداري آن

كار هاي فرهنگي براي جذب نيروييل عمده آن نيز مهيا نبودن زمينه، دلاندجوامع صنعتي جهان حضور يافته

، به ويژه كه زنان در مقايسه رود فناوري توليد انبوه بوده استزنان از سوي كارفرمايان و سير تحوالت كند در و

كار خارج از خانه  يتري به دليل عدم برخورداري از آموزش و تجربهدان از تخصص و مهارت بسيار پايينبا مر

غال زن و قوانين حقوقي كه به اشتهاي تناور سنتي ضداين كندي در تحوالت توأم با ريشه«. برخوردار بودند

چشمگيري براي حضور زنان  ش مانع.ه1335نان قرار داشت، تا سال هاي مختلف بر سر راه زها و صورتشكل

هاي گوناگون به كار داد روز افزوني از زنان در زمينه، تعليد شده بود و از اين سال به بعدهاي كار و تودر عرصه

 به رقم1335هزار زن شاغل در سال 573اي بود كه تعداد سير اين شتاب و تحول به گونه. دعوت شدند

ر گيري دهاي دولتي، حتي تصميمگرديد و در اين ميان زنان در بخش ش.ه1355نفر در سال  1،212،000

    .)100: 1384كار، (» سطوح باالي مديريتي فعال بودند

چنين مغايرت مواردي از ، هما بر شرايط و فضاي انقالبي موجود، بناسالمي پس از پيروزي انقالب

هايي ز زنان جامعه از حضور در مشاغل و موقعيت، برخي اي و احكام مورد تأكيد اسالماشتغاالت زنان با مبان
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هاي عدالتي و تزاحم دين با آزاديگيري نوعي از احساس تبعيض، بيمحروم و اين موضوع موجب شكل

-يش، اشكال مختلفي از جريانات و گراي فعال زنان گرديد و در اين بسترفردي در ميان طيفي از جامعه

ن به فعاليت در پوشش دفاع از حقوق زنا) ترين آنكارانهمحافظه ترين تااز راديكال(هاي فمينيستي 

ي زنان جامعه در ارزش نهادن فرض قطعي قاطبهچه مسلم بود، باور و پيش، آندر اين ميان. پرداخت

توان منكر وجود اه و شخصيت واالي زنان جامعه بود، در عين حال، نميفرهنگ و نظام ديني به جايگ

تفاسير و  بر منطق و احكام دين مبين اسالم منطبق با روح حاكمي شخصي و غيرهابرخي از ديدگاه

 گيريرو، با بهره، از ايني نخست پيروزي انقالب اسالمي شدمردانه از مطالبات و حقوق واقعي زنان در دهه

روزي د در پس از پي، اولين اقدامات و اعتراضات رسمي به وضع موجوهاي ناب دينياز تعاليم و آموزه

در جهت اصالح قوانين به نفع زنان با حضور آنان در سمت نمايندگي مردم در مجلس  انقالب اسالمي،

شوراي اسالمي شكل گرفت و خانم مريم بهروزي نماينده مردم تهران اولين سخنران در اين رابطه در 

ب راندن آنان از ن شاغل و عقهاي دولت در رابطه با زناسياستبه انتقاد از  13/140/1360تاريخ  

گيري از آن پس نيز با شكل .)11500ش : 1360روزنامه كيهان، ( هاي مختلف اجتماع پرداختصحنه

جامعه نسبت ديدگاه  هاي چشمگيري در جهت اصالحهاي مدافع حقوق زنان، فعاليتها و جمعيتسازمان

ها و فضاهاي گيري از زمينهبا بهرهزنان توانستند  گيري مطالبات واقعي ايشان به عمل آمد وبه زنان و پي

  .     ي ظهور رسانندهاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي به منصههاي خود را در عرصهمهيا شده، توانايي

  :كرد مورد توجه قرار دادتوان با دو مبنا و رويگفتمان فمينيستي در ايران را مي ،به طور كلي

يير در وضع دنبال اصالح و تغهن فمينيستي در ايران ب، جريااز حيث فرهنگي: مباني فرهنگي -1

و در بخشي از فرهنگ ملي  .»فرهنگ مذهبي«و ديگري » فرهنگ ملي«، دو بنيان اجتماعي بود، نخست

تحقير زن، حذف زن از . هايي فراوان ضدزن هستيمايراني كه ربطي به اسالم ندارد، شاهد مضمون

... و جهت به زن ابزارانگارانه بر روابط زن و مرد، ظلم بينگرش  ي، سلطههاي اجتماعيعاليتي فعرصه

 هابرداري تبليغاتي فمينيستي است كه به شكل مستند مورد بهرهاز جمله حقايق اجتماعي در فرهنگ ايران

اغراض فمينيستي  اين در حالي است كه بعد مثبت فرهنگ ايراني در برخورد با زن به خاطر. گيردقرار مي

هاي فمينيستي در ي مورد نياز براي توجه به انديشهشود و از اين طريق حساسيت فرهنگگرفته مي ناديده

، نگرش فمينيستي با »فرهنگ اسالمي«در مورد . شودسوي طرفداران اين نگرش ايجاد مي جامعه از
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ام حقوقي زنان در نظ» تكاليف«و » حقوق«ني از مباحث حقوقي آغاز و مبا. كنداحتياط كامل اقدام مي

 .  دهدوري اسالمي را مورد تعرض قرار ميجمه

هاي نيز پس از مدتي با استعانت از مؤلفه هاي فمينيستي در كشور مانگرش: مباني اجتماعي -2

. اندثر سياسي را خواستار شدههاي گفتمان جديد فمينيسم، ايفاي نقش مؤفرهنگ ملي و متأثر از آموزه

ش كه كرامت زنان را به ايشان بازگردانيد، بخه عنوان يك حركت رهاييدر ايران بوقوع انقالب اسالمي 

تر شدن نيروهاي انساني و از آن جمله زنان و اقتصادي و سياسي كه منجر به فعالهاي پيشرفت

باوري زنان و فراهم آمودن يل به اهداف اجتماعي شد و به خودها براي نمشخص شدن توان باالي آن

ت زنان و ها همه در عطف توجه به وضعي، اينبراي تجلي اين خودباوري منجر شد بستر امن مورد نياز

  . پيشرفت آنان در ايران مؤثر بود

  زن در فرهنگ اسالم يچهره

، زن و جايگاه آن در جامعه اسالمي براي تعمق بيشتر و شناخت موضع حقيقي دين اسالم در خصوص   

، هاي فمينيستي قرار گيردي فرهنگي ديني در تناظر با نظريههاواند شاخص خوبي براي تبيين نظريهته ميك

اين حقيقت غيرقابل انكار است، در روزگاري كه درتمام . دهيمز مستندات را مورد كنكاش قرار ميبرخي ا

ي دوم مطرح بود، دين ، طفيلي و انسان درجهبه عنوان موجودي پست» زن«ل جهان ، اقوام و ملهافرهنگ

در تعابير . رقي و تكامل را بر روي آنان گشودو راه ت اط و اميد را دركالبد زنان دميده، روح نشر خوداسالم با ظهو

هاي ي كماالت و كرامتهمه ي، زن به عنوان انساني همانند مرد و يك انسان كامل و شايستهقرآن مجيد

چه كه بر موقعيت هر آن، از در قرآن كريم. ي بودن معرفي شده استاله يخليفه يانساني و شايسته

.  23)29: بقره(ياد شده است ) اعم از زن و مرد(» انسان«يفه اللهي داللت دارد با عنوان مخصوص و جايگاه خل

، فرو فرستادن باران و پديد آمدن قف آسمان و گسترده شدن بساط زمين، افراشته شدن ساهللادر تعبير كالم

پر  يچهره بخش شب وآرامش ، نهرهاي روان و وجود ظلمتهاي گوناگون، درياهاي متالطم و مواجميوه

توجه به مضمون اين آيات در اين مورد . 24، چه مرد و چه زنبوده است» انسان «روز براي خاطر فروغ 

ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را بر صحرا و دريا مسلط ساختيم و از غذاي پاكيزه « :كافي است

                                                           
 .و اذ قال ربك للمالئكه اني جاعل في االرض خليفه.  23
ساس ، اما چون قرآن بر ا)مانند سخر لكم الليل و النهار( بنا بر تفاسير، هر چند تعبير قرآن بيشتر با ضمير جمع مذكر آمده.  24

 :رود، مانندكار مين بهذكر براي مرد و زعرب در اين قبيل موارد ضمير جمع م ي، در محاورهكيفيات محاوره عربي نازل شده
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سوره (» .و برتري بخشيديم ها را بر بسياري از مخلوقات خود فضيلتديم و آنها فراهم كربراي آن

را  ، اوهر كس كه عمل شايسته انجام دهد، چه مرد و چه زن و داراي ايمان به خداوند باشد«). 70: اسراء

» .نيمكچه كه عمل كرده است ادا ميكنيم و مزد و پاداش او را بهتر از آناز زندگي پاكيزه برخوردار مي

مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با «: فرمايداي كه ميتر از همه، آيهو روشن) 40: سوره مومن(

گو، گو و زنان راست، مردان راستبردار خدابردار خدا و زنان فرمان، مردان فرمانايمان و زنان باايمان

وند و زنان خاشع در برابر خداوند، مرداني ، مردان خاشع در برابر خدادارو زنان خويشتندار مردان خويشتن

دار، دار و زنان روزهكنند، مردان روزهو زناني كه از مال خود انفاق مي كنندكه از مال خود انفاق مي

، مرداني كه زياد به ياد خدا كنندو زناني كه دامان خود را حفظ مي كنندمرداني كه دامان خود را حفظ مي

 »كرده استش و پاداش بزرگي فراهم ها بخشايبه ياد خدا باشند، خداوند بر آن زناني كه زياد باشند و

شد مياين قبيل آيات در زماني نازل «: فرماينددر اين خصوص مي) ره(طباطباييعالمه. )35 :سوره احزاب(

 شانان، عقوبت گناهبود كه اگر زنان مرتكب گناه شونداساس فرهنگ رايج آن روز اين ي مردم بركه عقيده

، ثواب و پاداش آن مال ن خودشان است و بايد مجازات شوند، ولي اگر اعمال خوب انجام دهندبه گرد

ها بر اين بود كه زن بر ها به لحاظ اعتقاد آناي ندارند و اين تفاوتدان است و زنان از ثواب خود بهرهمر

خداوند  .)407، 2، جطباطبايي( ».ثواب و پاداش خداوند نيست ي، شايستهو حقارتي كه داردحسب پستي 

و اولياء الهي را به منظور الگوسازي ذكر  ، مانند پيامبرانهايي از مردان صالحگونه كه نمونهمتعال، همان

، قارون و ونكاران مانند فرعهايي از گناهچون همسر فرعون و نمونه، همهايي از زنانكرده است، نمونه

حضرت لوط را  ، زناني چون زن حضرت نوح وپيروي آنان معرفي كردهداشتن از  سامري را براي برحذر

انسان از  آفريده شدن» جفت «، حكمت از طرفي ديگر). 9-12: سوره تحريم( كنداهل جهنم معرفي مي

و از آن به به برابري فضيلت زنان و مردان تأكيد دارد  اهللا مجيد است كهآن دسته آياتي در كالم

هر نوع موجودي از موجودات را ما جفت آفريديم تا شما «: استكيد شده توحيد تأو از داليل » معجزه«

هاي حكمت و قدرت خداوند اين است از جمله نشانه«: و يا) 49: الذاريات(» .ه قدرت خداوند باشيدمتذكر ب

محبت و  كه براي شما از جنس خودتان جفتي آفريد تا با آن آرامش پيدا كنيد و انس بگيريد و در ميان شما

در اين موضوع براي متفكران عالم، عاليم قدرت و حكمت الهي پديدار  عطوفت و مهرباني به وجود آورد و

عين و در  آموزين براي عبرتهاي گذشتگايكي از ابتكارات و امتيازات قرآن، نقل داستان .)21: روم( »است

قرآن مجيد در اين راستا داستان . حال تفهيم معارف مهم اعتقادي، اجتماعي، اقتصادي و اخالقي است
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قايسه با مردان مشابه او روشن ، ميزان عقل و فكر آن زن در مرا نقل ميكند كه با دقت در آن» سبا ملكه«

دعوت حضرت سليمان به  يقرآن در اين رابطه اشاره دارد كه ملكه سبا به محض دريافت نامه. گرددمي

به  نامه را تكريم و با اطرافيان خود مشورت كرد و نهايتاً) يدبه جاي پرستش خورش(داوند يكتا پرستش خ

حرمتي و مقاومت با بي) ص(ي دعوت پيامبراسالمكه نامه، حال آن)23- 44: سوره نمل( پرستي او انجاميدخدا

 و حضور، صحنه اعمال و مناسك حج و نهايتاً رو گشتهدر برابر دعوت الهي از سوي امپراتوران ايران و روم روب

عنوان مانيفست دين اسالم در به  - ديگرگونه برتري و مزيت نسبت به يكبدون هيچ -  زنان در كنار مردان

  .باشدقابل توجه مي )اعم از زن و مرد و فارغ از جنسيت(ها گذاري يكسان به انسانارزش

  

  گيري نتيجه

توانسته  كراسي غرب است كههاي ليبرال دموينيستي منبعث و برخاسته از نظريههاي فرهنگي فمنظريه

ول و پذيرش آن قبفمينيسم در غرب و به داليل مورد چهگر. است آن جامعه را مورد تأثير جدي قرار دهد

ي فيزيكي و جغرافيايي ، مرزهاير امواج فرهنگي ساطع شده از غرب، اما همانند ساجوامع متولد گرديد

 25هسته . رد تأثير جدي قرار داده استنيز مو آن را، ي ايران را درنورديده، از جمله جامعهساير جوامع

در  »زنان«تعريف كرده و » مردان«گي فمينيسم ناظر بر آن است كه تاكنون جهان را هاي فرهننظريه

، مبتني بر هاي فمينيستياند، از اين رو، مباني اصلي تمامي نظريهاين تعريف مردانه ناديده انگاشته شده

چه مسلم است، از آن باشداسي، اقتصادي و اجتماعي ميهاي سيي زمينههر هملزوم برابري زن و مرد د

ي از فرهنگ ،اجتماعي مشخص مرتبط با زنان –ها و ترتيبات ساختاري ها، نمادپردازيسو ايدئولوژييك

 وها ، قدرتهاياري، همهاي فعاليتبه فرهنگ ديگر به شدت متمايز و از ديگر سو، جزييات قابل مشاهده

شايد بتوان در يك  .ايدئولوژي فرهنگي آنان مغاير است، اغلب با نفوذهاي زنان در ميان مردم عادي

گذاري فرهنگي هر جامعه را مودن زنان نسبت به مردان در ارزشتر تلقي نسطح تحليل كلي، علت پست

عي كه زنان را از اجتما -، تمهيدات نمادين و ترتيبات ساختاريعناصر موجود در ايدئولوژي فرهنگيدر 

كرد ، به دليل فقدان و يا عملدر ايران. كند دانستبا برخي قلمروهاي جامعه محروم ميحضور يا تماس 

هه با امواج ، نوع مواجاز دوران گذار از سنت به مدرنيتهورز در هدايت صحيح ضعيف نهادهاي انديشه

هاي متعدد ها و چالشجامعه  با تنش ت اسالمي،ي تعامل هويت ايراني با شريعتجددخواهانه و نحوه
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يخ و فرهنگ هايي كه ريشه در تارتوان در چالشي زنان را مي، موقعيت ويژهمواجه بوده و در اين نگاه

ي پس از انقالب ويژه در سه دهه تدريج افزايش يافته تحليل نمود، اين تحوالت بهاين جامعه داشته و به

  .ده استتر گرديستر و ملمواسالمي محسوس

هاي تضييع حقوق زنان در جامعه كه گاه به دليل موس آن است كه بر اثر وجود زمينهواقعيت مل   

گونه بدون دارا بودن هيچ عدم تبيين صحيح و اقناع افكار عمومي در مورد احكام ديني و يا حتي بعضاً

ي زنان تحميل گرديده، عهاساس نگاهي مردانه و متعصبانه بر جامبر و صرفاً اعتنامستند فقهي قابل

ي زنان ايران مهيا نموده، هاي فمينيستي را براي جامعههاي پذيرش نظريهاحساس شديد تبعيض، زمينه

فرهنگ  يروي نظام جمهوري اسالمي در حوزهز اين مطالبات به عنوان چالش فراتوان ابه حدي كه مي

ظرفيت قابل توجهي در ايجاد  از پتانسيل و، ستهكارگيري تمهيدات شايهياد نمود كه در صورت عدم ب

جوامع مستعدي چون  .امنيتي براي كشور برخوردار است -دگرگوني و مخاطرات فرهنگي و حتي سياسي 

وارداتي ساير جوامع والت ايران نشان داده است كه توان و استعداد آن را دارد تا بتواند امواج و تح يجامعه

رسد نظر ميرو بهبرداري نمايد، از اينطالبات و نيازهاي موردقبول خود بهرههت مسازي نموده و در جرا بومي

از نوعي متأثر  بههر يك  26دولتيهاي غيرها و جنبشن امور فرهنگي كشور و حتي سازمانبخشي از متوليا

ند، شاهد نمايبرداري ن به نفع منافع و اهداف خود بهرههاي فرهنگي فمينيستي بوده و سعي دارند از آنظريه

اخير  هايهاي سينمايي در سالوالت فرهنگي توليدي در قالب فيلم، بخش قابل توجهي از محصاين مدعا

هاي از طيف –هاي آزادي زنان جمهوري اسالمي در جهت هدايت جنبششايسته آن است تا  .باشدمي

 كردهاي، رويات معترضانهقوع حركجويانه و اجتناب از وبه سمت و سويي مسالمت -كارافراطي تا محافظه

حكام مربوط به حقوق زنان انديشي در مباني فقهي اذ و تمهيدات قابل توجهي بيانديشد، از جمله بازنويني اتخا

بل توجهي در اخير مورد بازبيني واقع و اصالحات قا يكه خوشبختانه در يك دهه... ، اشتغال وچون ديه، مهريه

، اجتناب )دور از تبعيض جنسيتيهب(آن  يحيح احكام ديني و اجراي عادالنهبا تبيين ص.  آن به وجود آمده است

النه براي مشاركت زنان در هاي عادانه به مطالبات حقيقي زنان جامعه، ايجاد فرصتاز تحميل نگاه مردساالر

، مناسبي هاي اجتماعي و تنوير افكار عمومي در جهت آشنايي با حقوق فردي و اجتماعي به شكلفعاليت

ها و بازنمايي بازتوليد معنا از طريق رسانه، يض رنگ خواهد باخت و در اين ميانهاي احساس تبعزمينه

  .   اين نياز اساسي جامعه خواهد داشتحقيقي زنان، نقشي مهم در رفع  هاينقش
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