
یران عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری زنان ا: نام مقاله
بخش نخست-نیم نگاهی به یک تحقیق علمی-زمین

پرویز پیران: نویسنده

1386آبان و آذر -مجله چشم انداز ایران



تحقیقطرح مسئله و کار پایه مفهومی 

هکگماردهمتپژوهشیمروربهنگاهینیمحددروگذراچندهرتااستآنبنددرحاضرمقاله•
جزسوداییکهعلمیتحقیقاتانجامکهنیستتردیدی.استشدهنگاشتهوتحقیقنگارنده؛توسط

کهاستضرورتیتردیدبدونباشد،عاریزمانهرایجهایبغضوحبازبایدونداردواقعیتشناخت
کهچرا،نیستهمراهاگرواما،شرطباواستشمولجاهمهوشمولهمیشهواقعیتاین.ناپذیرانکار
وانتخاببرنامه،یطراحمشی،خطتدوینگیری،تصمیماصلیبنیاد،بهنگامعلمیتحقیقاتهاییافته

گرفتنریبابدونکهاستانسنیفرودوپرفراززندگیگوناگونهایزمینهدرهمآنهاپروژهاجرای
روزمرهئلمسابهواکنشدروالساعهخلقمتخذهتصمیماتشده،انجامعلمیتحقیقاتهاییافتهاز

.دانجاممیارزشمندومحدودمنابعاتالفوکاریبارهچندودوبارهبهطبعاًوافتدمیاتفاق



سیاسی و رسانه ای

بحثبدونواساسیشرطکهکردتأکیددوبارهباید.نیستمستثناواقعیتاینازنیزایراندرزنانمسئله•
متاسفانه.استشناختیروششدهپذیرفتهقواعدپایهبرصفاًعلمیهایپژوهشانجامرابطهایندر

.استهشدایرسانهوسیاسیالعادهفوقایرانجامعهمباحثومسائلازبسیاریهمانندزنانمسئله



اساسیعاملدوزناندربارهپژوهشبهمندیعالقه•
گرددمیبازواقعیتاینبهعاملنخستین:استداشته

روهگ)جوانانمسائلرویپیش،هاسالازنگارندهکه
کهاستبندهمشغولپژوهشبه(سال29تا15سنی
.داردادامهنیزهنوز



کودکانوضعیتبررسیبه(CPI)کودکانازحفاظتابتکارپروژهقالبدروگذشتهسالچند•
چاپبهاریجسالدرانگلیسیزبانبهکتابیقالبدرآنازکوچکیبخشکهاستکردهمبادرت

باسپسوجامانزناندربارهپژوهشیاگرکهگرفتشکلآرزواینگذشتهتحقیقاتبرپایه.رسید
عهمجموواندشدهمطالعهایرانجامعهجنسیوسنیهایگروهتمامیشود،تکمیلمردانبررسی
.آیدمیفراهمکاملی



درکهاستتناقضاتیآنوگرددمیبازپایدارتریمشغولیدلبهزنانپژوهشآغازبرایدومدلیلاما•
یانسانراایرانیزنتصاویراینازیکی.استدسترسدرزمینایرانزنانازشدهاراهتصاویر

قرارروانیوحیروفیزیکی،خشونتموردهموارهکهاستکشیدهتصویربهشدهسرکوبتحقیرشده،
وکندرگبزوآوردهفرزندبپردازد،خانهکاربهبایدتنهابوده،بهرهبیحقوقتمامیازگیرد،می

.دهدپاسخراشوهرتمایالت



شوند،نمیواقعظلمموردکشورهادیگرزنانازبسیاریچونایرانیزنانکهنیستمعنابداناین•
بدونموارداین.نداردموضوعیتروانیوروحیفیزیکی،خشونتاست،یافتهتحققجنسیبرابری
غایتهبمفهومیخشونتکهآنمهمتر.آیدمیشماربهایرانزنانزندگیواقعیاتازجزییتردید
اینساسیاپرسشولیباشدمینیزاحساسیضمناًخشونت.شودمیتصورکهاستآنازتروسیع
تنهاضرحاحالدرآیاکهآنمهمترواست؟زنانتمامیبهتعمیمقابلتصویریچنینآیاکهاست

رود؟میشماربهایرانزنانازدرستتصویر



موردهموارهکهاستکشیدهتصویربهشدهسرکوبشده،تحقیرانسانیراایرانیزنتصاویرازیکی•
خانهکاربهدبایتنهابودهفبهرهبیحقوقتمامیازگیرد،میقرارروانیوروحیفیزیکی،خشونت
سویازویژهکهتصویریچنین.دهدپاسخراشوهرتمایالتوکندبزرگوآوردهفرزندبپردازد،
ایرانیزنیزندگواقعیتبامیزانچهتاگیردمیقرارتأکیدموردمرتباًنیزخارجیایرسانهمحافل
زنانمامیتبهتعمیمقابلتصویریچنینآیاکهاستایناساسیپرسشولیاست؟همخوانامروز

است؟
دارایرچهگکرده،تجربهروانیوروحیجسمی،خشونتشده،ظلمپناه،بیدرمانده،انسانیتصویر•

تنهاهمآنوکندمیصدقزنانازدرصدیمورددرتنهاوشدهسادهاستتصویریاست،حقیقتی
.استآنانزندگیسکهروییک



تصمیم سازی  و تصمیم گیری

پساست،هشدمحدودزناشوییزندگیبهزنانتحقیقدرگیریتصمیمهموسازیتصمیممفهومهم•
بهبحثموردهشپژودرنیززنانمفهوم.گیردنمیبردررازنانمستقیمغیرومستقیمتصمیماتتمامی

افرادتمامیهبرگیرنددرزنانتعریفحقیقتدر.استشدهاطالقاندمتأهلکهایرانیزنانازدستهآن
.اندکردهزندگیخودهمسانباتحقیقانجامهنگامبهکهبودهمؤنثجنس



بررسی تصمیم سازی و تصمیم گیری

:استشدهدرتمبااقدامدوبهگیریتصمیمو(مستقیمغیرگیریتصمیم)سازیتصمیمبررسیدر•
تصمیمانواعها،سرزمیندیگردرباوایراندررسیدهفرجامبهمشابهتحقیقاتازبرخیمروربا،نخست
.اندشدهآوریجمعزناشوییزندگیشدهفهرستهایگیری

هربهریگیتصمیممفهومبرایکهشدهخواستهمختلفسوادسطحبامتأهلزن22ازبعدیمرحلهدر•
برایازاهاییبهمافهرست،دواینترکیبازپایاندر.کنندارائهمناسبازایبهمالند،مایلکهتعداد

بهوششکازجزیی،اشارهمورداقدامدوکهداشتتوجهباید.اندشدهبرگزیدهزنانگیریتصمیم
.هاستگزیشفرآینددرمحققدخالتعدموپژوهشدرعینیتافزایشمنظوربهآمدهعمل



ته است، پژوهش زنان، باوجود محدودیت های آن به ویژه تفلیل گرایی فوق العاده ای که در آن نهفدر •

دیهیب.استاجتماعیهایگروهفرادازوسیعیتعدادمورددراطالعاتگردآوریفنتنهاپیمایش•
.شودرعایتاستممکنبدانجاکهتاکاردقایقتمامیتاآمدعملبهکوششتصمیمیچنینبااست
پرسشنامهبرمتکیقتحقییاپیمایشفنهایمحدودیتدیگروشدهیادگراییتقلیلبرغلبهبرایالبته

تهیافمقایسهواطالعاتگردآوریفنسهازهمزماناستفادهیا(trilngulation)جهتدراقدامیعنی
وگروهیمتمرکزشنودوگفتپیمایش،اتمامازپسرو،ایناز.استجملهآنازهمباآنهاهای

.استرسیدهانجامبهنیزعمیقمصاحبه



حیطه های تصمیم گیری

5تمامی پرسش ها با : )به هر حال حیطه های تصمیم گیری به کار رفته در پرسشنامه تحقیق زنان آن هم برای سنجش قدرت تصمیم گیری به قرار زیر است•
(  بی تأثیرکمکم و بیش زیادگزینه بسیار زیاد 

(.مورد به مورد)میزان تأثیر تظر و عقیده پاسخگو در مورد ازدواج پسران خود •
(.  مورد به مورد)میزان تأثیر نظر و عقیده پاسخگو در مورد ازدواج پسران خود •
(مورد به مورد)میزان تاثیر نظر و عقیده پاسخگو در مورد ازدواج دختران خود •
میزان تأثیر نظر و عقیده پاسخگو در ازدواج خود•
میزان تاثیر بر خرید های روزمره خانواده•
امکان پس انداز از خرید خانه با اطالع و بدون اطالع شوهر•
برای شخص خود و نه نیازهای خانوادهامکان استفاده مبلغ پس انداز شده •

•



حیطه های تصمیم گیری

میزان اثرگذاری مخالف زن در تصمیماتی که با انها مخالف است•

برای اثر گذاری( هاتاکتیک)اثر گذاری غیر مستقیم زن بر تصمیمات شوهر و معرفی نمونه ها شیوه های به کار رفته میزان •

(هپس انداز برای خرید خانه، محل خانه، مبلغ خانه و مشخصات خان)میزان اثر گذاری عقیده و نظر زن در خرید خانه •

میزان اثر گذاری اثر عقیده و نظر زن در باب اجاره یا رهن کردن خانه برای قامت خانواده•

میزان اثر گذاری عقیده و نظر زن درباب برگزیدن معاشران خانوادگی•

میزان اثر گذاری مخالفت زن با معاشران خانوادگی برگزیده شوهر،•

(.معاشران غیر خانوادگی)میزان اثر گذاری مخالفت زن با معاشران مرد برگزیده شوهر•



حیطه های تصمیم گیری

(د به موردمور)میزان نقش مادر حتی بی سواد در مقام مقایسه با شوهر در نظارت بر تحصیل کودکان •

میزان نقش مادران زنان پاسخگو از دید با نظر پاسخگویان در زندگی •

نظر زنان پاسخگو درباره نقش زن در زندگی زناشویی به طور کلی،•

تصمیم گیری زنان در مورد مسافرت های خانوادگی مسافرت های خانوادگی و تفریحی•

•



حیطه های تصمیم گیری

تصمیم گیری زنان برای سفر به تنهایی و دفعات سفر به تنهایی•

اختیار زنان در زمینه عضو شدن در سازمان های رسمی، غیر رسمی و محله ای داوطلبانه•

قدرت تصمیم گیری زنان در داشتن شغل با در آمد•

میزان قدرت شوهر در جلوگیری از اشتغال زنان•

.دفعات ممانعت شوهر در اجرای تصمیماتی که همسر آنان گرفته است•



حیطه های تصمیم گیری

توان هزینه کردن حقوق و دستمزد حاصل از کار توسط زنان شاغل برای عالیق خود زن•
قدرت تصمیم گیری زن برای ادامه تحصیل•
قدرت زن در انتخاب دوستان خود خارج از دوستان و معاشران خانوادگی•
میزان قدرت زن در هزینه کردن کل درآمد خانواده به جز خریدهای عادی روزمره•
خرید میزان قدرت زن در زمینه پس انداز از کل درآمد خانواده در حسابی به نام خود و فراتر از پس از•

مایحتاج روزمره 
میزان و شدت دنبال کردن مسائل جاری کشور از سوی زنان پاسخگو•



حیطه های تصمیم گیری

عضویت در انواع سازمان های رسمی و غیرسمی داوطلبانه•
میزان شرکت زنان در انواع گردهمایی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی•
(.کمک مالی و غیر مالی)رسمی داوطلبانه -شیوه کمک به تجمعات قانونی•
.حقوقی که پاسخگویان در موقع ازدواج رسماً کسب کرده اند•
(.اتومبیل، موبایل، زمین، خانه، مغازه، باغ و نظابر آن مورد به مورد)داشتن دارایی به نام زن •
ای مختلف میزان آزادی داشتن عقیده خاص و ابراز و عمل کردن بدان به تفکیک و میزان آزادی بیان در زمینه ه•

به تفکیک
داشتن گواهینامه رانندگی و رانندگی کردن•



حیطه های تصمیم گیری

میزان قدرت تصمیم گیری در معاشرت با خانواده خود پاسخگو•
میزان قدرت تصمیم گیری در عدم معاشرت با خانواده همسر در صورت عدم تمایل•
میزان قدرت تصمیم گیری در عدم انسجام امور منزل در صورت عدم تمایل،•
میزان کمک همسر در انجام کارهای روزمره منزل•
میزان قدرت تصمیم گیری در شرکت در کالس های غیر تحصیلی و درسی•
میزان قدرت تصمیم گیری در زمینه شرکت در گروه های ورزشی زنانه•
میزان قدرت تصمیم گیری در زمینه خرید هدیه برای اطرافیان•

•



حیطه های تصمیم گیری

میزان قدرت تصمیم گیری در مورد شیوه گذران اوقات فراغت به تنهایی یا با دوستان پاسخگو•
خالفت با آنها میزان قدرت تصمیم گیری در زمینه مسائل خصوصی زندگی زناشویی از سوی پاسخ گویان و یا م•

به تفکیک 
گویان خواسته عالوه بر موارد باال ، دفعات اقدام یا انجام تصمیمات گرفته شده نیز ثبت شده و در فرجام از پاسخ•

شنامه نیامده شده که چنانچه در مورد یا موارد دیگری قدرت تصمیم گیری دارند که در فهرست ارایه شده در پرس
.اند، خود به ذکر آنها مورد به مورد بپردازند

در ضمن تصمیم گیری درباره نوع لباس، ویژگی های آن، غذا و دیگر اقدامات•

.روزمره در مورد پاسخگویان و فرزندان، مورد پرسش قرار گرفته است•



حلیلتخردسطحموضوعآنان،جمعوفردیشخصیتهایویژگیهمراهبهزنانواکنشورفتارها•
وتاررفجملهازجنسی،جمعیتی،اجتماعی،ایبندیروهعنوانبهزنانخصایصتمامیولیاست،

جمعیتی،اجتماعی،ایبندیگروهعنوانبهزنانخصایصوتاریخیشرایطمحصول،زنانشخصیت
رایطش.استزیستیخصایصوتاریخیشرایطمحصولزنان،شخصیتورفتارجملهازجنسی،
آندنشدگرگونکهاستبخشیدهخاصیهاویژگیجامعهساختاربههاقرنطولدرکهتاریخی

پذیردمیصورتتاریخیزماندریامدتبلنددروکندبسیار



هرمردوزنکهتاسنهفتهواقعیتاینبهتوجهیبیدرفمینیسمغربیهاینظریهتمامیاساسیمشکل•
سرمایهمنظادروداشتهوجوددیربازازکهشوندمیمحصوبروابطیقربانیداریسرمایهنظامدردو

.استشدهازتولیدبنیزداری



دیدگاه فمینیستی مارکسیستی

طبقانیحلیلتگرچهدیدگاهاینآوردمیشماربهواحدیمقولهرازنمارکسیستیفمینیستیدیدگاه•
بییعنیس،مارکنظریهضعفنقاطازیکیکاراینباودادهتسریزناناستثمارموضوعبهرامارکس
ست،اساختهطرفبرحدودیتاراداریسرمایهجملهازمختلفهاینظامدرزنشرایطبهاعتنایی

ستاماندهاعتنابیزنانمختلفهایگروهبینجدیهایتفاوتوزنانگونیگونهبهلیکن



جربهتآدمیانکوتاهمیهمانیایندروخاکدانایندرآنچهیعنیزندگانیواقعیدنیایماجراهای•
دیگرردمختصروجانکمبعاضومناطقیدرغلیظوسهمگینهاینابرابریگویایاست،شده

دهیعنوانوزنیانگواجتماعیهاینقشوسنجنس،پایهبرنابرابریحالهربه.استجوامع
.استنشدهتجربهتاکنوناموراینازعاریایجامعهواستعمومیامریآنها،ازناشی



وازدپردمیزنانعلیهخشونتمهمبسیارموضوعبهکنترل،مفهومچارچوبدررادیکالنظریه•
سکسی،ادهاستفسوءعنف،بهتجاوزجسمانی،یافیزیکیخشونت)آشکارگروهدوبهراخشونت
و(کاالشفروبرایتبلیغاتحتیوپورنوگرافیجنسی،هایفیلمدرزنانازاستفادهوجسمانی
.کنندمیتقسیمنهانخشونت

رانابرابریموضوع.استلرادیکافمینیسمومارکسیسمترکیبمنظوربهکوششیسوسیالیستیفمنیسم•
میرهاییرااستآمدهگرفتارمکانیکیمارکسیسمهایشاخهازبرخیاقتصادیجبرچنبرهدرکه

.افزایدمیزنانآزادیوبرابریبحثنظریومفهومیبرغنایوبخشد



باگاهولی،دارندتأکیدآنهابروپذیرندمیرایادشدهمحورسهگرچهفمینیستیهاینظریهتمامی•
یادفمینیستیریهنظبادیدگاهپنجازحداقلرواینازکنندمیپیداایریشهتضادیواختالفیکدیگر

:ازعبارتندکهشودمی

سیاهان،فمینیسمولیبرالمفمینیسسوسیسالیستی،فمینیسمرادیکال،فمینیسم،مارکسیستیفمینیسم•

نگاهزنان،هاییرضرورتجملهازفمینیستیهاینظریهفروشازبرخیگرچهنیزمسلمانفرهیختهزنان•
هایبرآموزهلحاعیندرلیکنپذیرند،میراجنسپایهبربیعیضیهرگونهرفعوزناندیدازجهانبه

فمینیستی»نظریهرانآتوانمیمسامحتاًکهفشارند،میپا(پویافقهبرمبتنیالبته)زناندربارهاسالمدین
دادنام«اسالمی



هایعرصهتقسیمامعه،جاستجنسیتیکارتقسیمزادهجنسیتینابرابریاستمعتقد،لیبرالفمینیسم•
چنینبرشدناجتماعیکندمیبازتولیدهموارهرامردانهیاعمومیوزنانهیاخصوصیبهزندگی
.انجامدمیارفتاریالگوهایآنپرتودروهانقشتفکیکبهکهاستاستوارتمایزی

برایبرابرانهوانینقوضعکهمعاصر،داریسرمایهسیستمواژگونیبهنیزحلراه،لیبرالفمینیسمدیداز•
بودنملیعوگرایانهعملرادیدگاهاینقوتنقطهبسیاریالبته.استهمگانیآموزشومردانوزنان
فرودیدهانجامدیمزناننابرابریبهکهایتاریخیفرآیندبریکسریدیدگاهاینلیکناند،یافتهآن
بنددمی



شاخهبهودخرادیکالفمینیستیدیدگاهکهداشتتوجهباید•
ایفرانسویدیدگاهتأثیرتتمثال،برایشودمیتقسیمهایی

و(انالکژاکنظریه)فراساختارگرافمینیسمراخودکه
.استنامیده(Deconstructionist)شکنیشالودهطرفدار
اربسیکهآمدپدیدمتحدهایاالتدرخاصههایینگرش

فحذبرایخودمبارزهدرمثالًعملدرولیبودند،رادیکال
.دشدنمتحدهاگروهکارترینمحافظهباپورنوگرافی

Deconstructionist



ورینترادیکالزمانیکهکینونمککاترین•
درراهادیدگاهترینخشنمواردیدر

کردمیارائهفمینیستیهاینظریهچارچوب
استهایینظریهچنینکنندگانارائهجملهاز

Camile)پاگلیاکامیلهگفتهبهکه paglia)
درجمعیپارانویاینوعیپیدایشسبب

شدهروشنفکریودانشگاهیهایمحیط
است

کامیله پاگلیا



اختارسبهتوجهضرورتمردساالری،متغیربودنواسطپذیرش•
میارقرتأکیدموردکلیهایبحثازفراترراایجامعههرویژه
یقتحق.آوردمیمیانبهسخنخاصوعامدیالکتیکازودهد
سیاستوراهبردنظریهاصلیهایفرضوپذیرشبازنان

اجیکرازنانومردانتاریخیهایرنجایران،جامعهسرزمینی
نگردمی

سوکیازگیرمیانواسطمتغیرعنوانبهساالریمردبهتوجه•
یهانظریهیعنیزنان،وجنسیتبهمربوطهاینگاهضعف

رونبراهدیگرسویازوسازدمیآشکاررامحورزناننابرابری
.دهدمینشانرانسبیرفت



شلبهغربیوستپسفیدومتوسططبقهفرهیختهزناندستاوردعنوانبهفمینیستیهایدیدگاهنقد•
کهموجیاند؛نهادهنامفمینیسمسومموجمحصولرادیدگاهایناستانجامیدهسیاهانفمینیسمگیری

وبرتفاوتپوشیدنچشمکردعمدهرابودنمتفاوتوتفاوتمفهوموافتادراهبهمیالدی1980دههدر
بهدرونییوحدتباواحدبندیطبقهومقولهعنوانبهزنسویکازتااستشدهسبببودنمتفاوت

تحلیلیشود،نگرفتهنظردرنابرابریوسرکوبمتفاوتهایاندازهوسطوحدیگرسویازوآیدنظر
برایوانتنمیرامتوسططبقهازبرآمدهپوستسفیدزنسرکوبونابرابریها،رنجبابدرکه

بهرویندروبهمضاعفنابرابریوسرکوبباکهسیاهپوستزنانجایگاهوموقعیتوضعیت،شناخت
.بردکار



میتبدیللوکسکاالییبهغربیفمینیسمهایحدیثوحرفسیاهپوست،زنانوضعبامقایسهدر•
باپیونددروهمکناردرراجنسیتینابرابریوپرستینژادموضوعبایدعلمیتحلیلدرروایناز.شود

کاملترکیبدربودنزنوکارگرطبقهازبرخاستهبودنسیاهکشاندبحثبهونگریستیکدیگر
آندرکهبقادرست.پوسفیدزنانکهگزاردمینمایشرابهگونهدیگرکامالًوضعیتیبهخود،
.نیستند



رمتغیبودنواسطپذیرشدیگرسویاز•
هرهویژساختاربهتوجهضرورتمردساالری،

موردکلیهایبحثازفراترراایجامعه
.دهدمیقرارتأکید



هاینجر،ایرانجامعهسرزمینیسیاستوراهبردنظریهاصلیهایفرضوپذیرشبازنانتحقیق•
تقویتنهزمیدرشدهیادنظریهیابیریشهازتاکوشدمیونگردمیجایکرازنانومردانتاریخی
بیگانهاقواملوایدرزیستنوجدیجنگ1200ازبیشتجربهعلتبهاسکیزوفرنیکهایگرایش

کهطیشرایدرزیستنآن،ازناشیدائمیاضطرابوامینناشرایطدرزیستنسال،1100ازبیشبرای
مرج،وهرج،کزتمرعدموایرانیانسانیشدهانتخابزورساالریامانسبیامنیتتمرکز،پردیالکتیک

انی،ایرانسانجمعیدردهایرازورمزکههازمینهتمامیدرحداکثریتجاوزگسترده،سازیویران
درگیربهره،استداشتهتوانفرساوسختعینبتیمشروطیت،انقالبتاحداقلواستمردچهوزنچه

دلدرمدهآپدیدفرهنگوایرانساختارجامعهویژهشرایطمحور،جنسیتهاینظریهازاستفادهضمن
.نبردیادازراشدهیادساختار



یگران است، نتیجه چنین کوششی که قضاوت در زمینه میزان موفقیت آن بر عهده د
:به نتایج چندی انجامیده است که برخی از آنها فهرست و ارائه می شوند

ایذرهوایهلحظ،زنانشدهپایمالحقوقاحقاقبرایمدنیمبارزهضرورت،جنسیتپایهبر:نابرابرینفیدر•
استنظرگاهیوگرایشهرباانسانهرمهممسئولیتراهایندرکوششکوروانیستوتردید

مردوزنبرویهیکستأکیدوشوندنگریستهجمعیزندگیواقعیتازجزییوهممکملعنوانبهبایدمردوزن•
میمحالبهلیقتعرارزشمنداهدافبهدستیابیکهانجامدمینادرستیهایفرضپیشبهوبردنمیجاییبهراه

.کند
وبودندیگریپذیرش.بینجامدآنانبودندیگریوتفاوتازپوشیچشمبهنبایدمردوزنبرابریبرتأکید•

.شودنمیختممردوزنتفاوتبهتنهاکهاستایرانامروزضرورتبودنمتفاوت
میدهپیچیسختامریسازیسادهبهلیکناست،ارزشمندینکاتحاویگرچهمحورجنسیتهاینظریه•

.شودمیچنداندوایرانپیجیدهشرایطدرسازیسادهاینانجامد،



معنایبهنه)ابگرپویا،متفکر،حسموجوداتیزناناستداشتهرواتاکیدآغازدرزنانتحقیقکههمانگونه•
درزنانا،قضاز.استانسانیهرویژگیضعفوشدتباهایویژگیاین.ریزندبرنامهو(استمنفی

.اندهیافتدستمضاعفپیچیدگیبهکهنسالتاریخطیوتدریجبهایرانپیچیدهشرایط

واستایهحاشیبسارموضوعیهمسریچندکهمناطقیدربخصوصویژهشرایطعلتبهایرانیزنان•
سیاربدفاعیهایمکانسیمبهمجهزنداردموضوعیتهاخانوادهاتفاقبهقریباکثریتمورددر

اقتداراینهالبت.دهدمیافزایشزناندیگربامقایسهمقامدرراآناناقتدارکهباشندمیقدرتمندی
یزنانجامدمیزنانعلیهخشونتبهمواردیدرواستشدیدساالریمردکههاییخانوادهدرحتی

.استصادق



نسبیدیدگاهیبهرسیدنورایجهاینگاهنقدوزنانمسئلهبهپرداختندرمهمضرورت•
افکندندروآنازرفتنفراقصدبهایرانجانعتاریخیشرایطازآمدهبروگر،گرا،وابینانه،واقع

است،ایرانفرهنگی-اجتماعیشرایطمناسبنوطراحی

و،اجتماعی،اقصادیقومی،هایبندیگروهانواعزنانمفهومدرونونیستیکدستایمقولهزن•
توجهکهزدسامیمطرحرابندیگروههرویژهمسائلتمامکلیاتازفراترکهاستنهفتهفرهنگی

.استاساسیالزامیآنبهتوجه

•



انسجاموانسانیخاندانوحدتتقویتفرضیاوشودتهیرایجهایبغضوحبازبایدزنبهنگاه•
وتنوعرشپذیانسانیکرامتمناسبوآبادایجامعهساختنبرایهمآنایرانجامعهبیشتراجتماعی

.گیردشکلکشورآیندهشرایطوملیمصالحبهتوجه

یاحساساتنقدباواجتماعیهنجارهایواجتماعی،فرهنگی،عقیدتی،هایارزشگرفتننادیده•
جزهکاستگروهیوفردیتعصباتبهدادنمیدانوزنانمسءلهبهعلمینگاهازخروجآنها،آغاز

باکههنجارهاییوهاارزشنقدبرایفرهنگیریزیبرنامهحالعیندرنداردبردرحاصلیزیان
.چراستوچونبیضرورتینداردهمخوانیامروزشرایط


