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  پژوهش علوم سياسي 
  115ـ 139، صص 1385ان پاييز و زمستوم، سشماره   

   
  گرايي فمينيستي در ميان زنان شهرنشين ايراني گرايي و نسبي مطلق

  

   ∗بهرام نوازني
  

  چكيده
در تبيين  انجام داده،براي توليد شناخت  كوشش بسياري هر چندفمينيسم 

توان  مي ،است يافتهبارها تغيير  گرايي دچار تشتت آرا شده و گرايي يا خاص عام
هاي فمينيستي را در دو زمينه نظري و موضوعي يافت؛  اشتراك نظر كلي ديدگاه

موجب  امرقدرت در ميان زنان و مردان نابرابر تقسيم شده و اين  از قديمدر نظر 
قائل  شده تا مردان، اختيار زنان را در دست گيرند و اگر حقوقي هم براي آنان

شود  موضوعي برداشت مي از نظرهاي مردانه بوده است و  تني بر برداشتمب ،بوده
چشمگير است و زنان ايران كه اين وضعيت در كشورهاي اسالمي و به ويژه در 

اعتراضي به  يالمللي، جنبش ا نهادهاي بينببايد ترغيب شوند تا سازمان يافته و 
اي را  ان ايراني وضعيت ويژهغالب زن دهد نشان ميمطالعه ميداني يك  .اندازند  راه

. هاي فمينيستي رايج در غرب ندارد كنند كه سنخيتي با انواع ديدگاه دنبال مي
و بدون  اي داشته باشند آنكه سابقه فعاليت سياسي يا اجتماعي گسترده بي آنها

يافته مسائل اجتماعي   تعصب خاصي درباره جنسيت، تنها به پيگيري غيرسازمان
فرصت  داشتنكرده شهرنشين،  و حداكثر انتظار زنان تحصيل دارند هخود عالق

المللي  زنان ايراني به مطالعه نشريات بين. شغلي برابر و احراز مشاغل دولتي است
ميزان  از اين رو. دارندن مرزها عالقههاي سازمان يافته خارج از  و ارتباط با گروه

وجه مشترك . م استك سيارهاي فمينيستي خارجي ب از آموزه آنانرپذيري اث
 نظامموضع نقادانه آنان در برابر يك  درميان زنان ايراني و جنبش فمينيسم 

  . ستي اجتماعي و خصوصي آنهاسايه افكنده بر زندگ ةگيرانه مردساالران سخت
   

  .فمينيستي گرايي گرايي فمينيستي، نسبي ايران، شهرنشيني، فمينيسم، مطلق :واژگان كليدي

                                                 
           navazenib@ikiu.ac.ir )ره(المللي امام خميني عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بين ∗
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  مقدمه
هاي اجتماعي يك  يك جنبش اجتماعي است و همچون ديگر جنبشفمينيسم 

رود و براي دستيابي به  شمار ميه تالش جمعي براي دگرگون كردن ساختار اجتماعي ب
فمينيسم عالوه بر تالش براي تغيير . برد هاي فرانهادي نيز بهره مي هدف خود از روش

اين باور است كه ايجاد تغيير  در مناسبات اجتماعي و توزيع قدرت سياسي و اقتصادي بر
در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بدون دگرگوني در ساختارهاي فرهنگي و 

اي كه براي توليد شناخت و معرفت  اما با وجود تالش فزاينده. نيستشناختي ميسر 
هاي متفاوتي دست  هاي مختلف فمينيستي به شناخت ديدگاه صورت گرفته است

يك تعريف جامع و مانع از آن همين موضوع عرضه كنند و  آن پافشاري مي و براند  يافته
گاه سازمان نيافته و در گذشته بارها دستخوش  فمينيسم هيچ .را دشوار ساخته است

هاي متفاوت و مكاتب فكري مختلفي نيز  ديدگاه ،عالوه بر اين. تغيير و تحول شده است
. گيري از آن را ناممكن ساخته است نتيجه كه جمع كردن و اند ظهور كرده حوزهدر اين 

سه دسته روانكاوانه، راديكال و سوسياليستي  بههاي مختلف را  زهرا رهنورد اين ديدگاه
و حميرا مشيرزاده آنها را در سه دسته ليبرال، راديكال و  ).1374رهنورد، ( كردهتقسيم 

   .)287 - 322: 1384مشيرزاده، ( پساتجددگرا قرار داده است
ها، فمينيسم در يك زمينه نظري و يك زمينه  وجود تنوع و تفاوت اين ديدگاه اب

كه  برآنندهاي فمينيستي  كليه ديدگاه ،در زمينه نظري. موضوعي اشتراك نظر كلي دارد
طور نابرابر تقسيم شده و اين نابرابري ه هاي دور در ميان زنان و مردان ب قدرت از گذشته

و حتي سرنوشت زنان را در دست خود بگيرند و اگر  موجب شده تا مردان، اختيار
. هاي مردانه استوار شده است اند مبتني بر برداشت حقوقي هم براي آنان در نظر گرفته

باربارا آرنيلو در يك تعريف مقدماتي از فمينيسم معتقد است كه فمينيسم يعني 
هم در  هاي مختلف هاي گذشته و در مكان شناخت اين نكته كه زنان و مردان در زمان«

كه بايد اين وضعيت در جهت  اند داشتهقدرت نابرابري  خانواده و هم در اجتماع بزرگتر
هاي فمينيستي  اين ديدگاه .(Avneil, 1999: 3-4) ».برابري زنان با مردان تغيير كند

نهادهاي «و از طريق  »طور سازمان يافته  هب«د تا نزنان جهان را ترغيب كن خواهند مي
 يقدرتمندي زنان و ارتقا«را به راه اندازند كه در نهايت موجب  »جنبشي«، »المللي بين

هاي مردانه و حقوقي  گردد و همه آن برداشت »در برابر موضع مسلط مردان آنانجايگاه 
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را كه از آن ناشي شده است مورد تجديد نظر قرار دهد و برابري جنسي را در جوامع و 
  .(Meyer & prugl, 1999: 3) دهاي مختلف تحقق بخش فرهنگ

زن «در كشورهاي اسالمي از جمله جمهوري اسالمي ايران گويند  ميها  فمينيست
 عليههاي خصمانه اياالت متحده و غرب  در فضاي سياست. وجود دارد» ستيزي مذهبي

هاي  هاي فمينيستي رسانه جمهوري اسالمي ايران، زنان ايراني همواره در مركز بحث
كه   تصويري .اند داشته ستمداران آنان درباره زنان مسلمان قرارغربي و سيا

موجودات  شبيهكنند  مسلمان ترسيم مي هاي غربي از زنان ايراني و ديگر زنان فمينيست
حكومت اسالمي، شرايط » تبعيض جنسي تحميلي«كه در زير  تساانفعالي و تابعي 

اكن عمومي و محروميت از دشواري را در زمينه پوشش اجباري، جدايي جنسي در ام
اكبر واليتي، وزير اسبق امور  علي. كنند مي تحملمشاغل عالي سياسي، نظامي و قضايي 

اين زمينه نوشته در خارجه، در آستانه برگزاري چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن 
المللي به  خواهند كه معيارهاي خود را در قالب ابزارهاي بين كشورهاي غربي مي«: بود

واليتي، ( »در زمينه حقوق زنان نيز همين امر مصداق دارد .كشورها تحميل كنند
 Women as Global) »عنوان رهبران جهانيه زنان ب«المللي  همايش بين ).18: 1374

Leaders, March 14-16, 2005)  از سوي دانشگاه زايد و  1383نيز كه در اواخر اسفند
كرد  نمونه ديگري است كه تالش مي ،زار شده بودها در دوبي برگ با مشاركت آمريكايي

  .به وضعيت موجود خود ترغيب و تشويق كند 1»اعتراض«زنان مسلمان را به 
خواستار انسجام  در حمايت از زنان ايراني ها و فعاالن جنبش زنان برخي از فمينيست

زون موضوع المللي شدن روزاف آنها از بين. همه زنان و التزام به آزادي همگاني هستند
هاي جديدي را براي اتحاد زنان در  كنند و اميدوارند كه ديدگاه فمينيسم جانبداري مي

همچون  ،هاي نظري در حالي كه برخي ديگر طرفدار ديدگاه. نمايندسراسر جهان فراهم 
كيد بر وجود أگرايي فرهنگي، سياست هويت و پساتجددگرايي هستند و با ت نسبيت

ها و  ها، ملت گرايي افراد، فرهنگ فرد بودن و محله ي، منحصر ب، بر يكتاي»ها تفاوت«
گرايي از نظر اين  الملل هايي همچون يگانگي، اتحاد و بين ايده. كنند ها تصريح مي هويت

ها و  كنند بسته به جنبش مي عرضههايي كه براي آزادي زنان  حل عده مردود است و راه

                                                 
1. Protest. 
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كريس براي مثال  )1((Marie, 1992:138-166) .مناطق مختلف، متعدد و گوناگون است
هيچ فمينيسم «كند و معتقد است كه  كيد ميأت »گرايي فمينيسم كثرت«كورين بر 

هاي فمينيستي متعددند و هدفشان ايجاد وحدت  بلكه ديدگاه ،اي وجود نداشته يگانه
زهرا  (Corrin, 1999:1). ».استطريق براي تفكر و اقدام در جهت تغيير اجتماعي 

كند  ه ميعرضاي را  فرضيه فمينيستي، فرضيه »جوي حلقه مفقودهو در جست«رهنورد 
بند و باري غربي رها شده و به  آزادي و بي »هاي سياسي و جنسي فالكت«كه از 

اگر نظام «وي معتقد است . منجر گردد »سعادت و رستگاري انسان از جمله زن«
ها از  جايگزين آن گردد، همه انسانپدرشاهي از عرصه تاريخ بشري حذف شود و اسالم 

 -525: 1374رهنورد، ( ».نابرابري و جبر، آزاد خواهند شد ،جمله زنان، از قيد ستم
هم نيره توحيدي كه به بررسي تجربه پانزده ساله زندگي زنان در  بارهدر همين ). 524

زن  اسالمي از الگو«كند كه يك  گيري مي ايران اسالمي پرداخته است چنين نتيجه
  :نويسد وي مي. در ايران شكل گرفته است »بودن

ا بهاي جديدي است كه آن را  در ايران داراي ويژگي »زن اسالميالگوي «
ند، كرد  شكلي كه روحانيون مسلمان در مراحل نخستين انقالب تشويق قرار مي

نخبه و (در ميان زنان مسلمان . دهد متفاوت و حتي در برخي موارد متضاد نشان مي
و  كه در عرصه اجتماعي و سياسي فعاالنه شركت دارند، يك آگاهي تازه) يرنخبهغ

عنوان ه گيري است كه برخي از آن ب طلبانه به آرامي در حال شكل تمايل اصالح
طور كلي چشم اندازهاي نوي را ه اين گرايش، ب. اند ياد كرده »فمينيسم اسالمي«

هاي سكوالر  وي را براي فمينيستهاي ن طور خاص كشمكشه براي زنان ايراني و ب
تواند ابعاد، برداشت و تعريف هويت زنان را براي نسل  اين گرايش مي. آورد پديد مي

  .(Tohidi, 1994: 141- 142) .تر زنان و مردان ايراني تغيير دهد جوان
 ،مسلمان در منطقه خاورميانه در منطقه خاورميانههاي غربي،  در مقابل اين ديدگاه

قربانيان استعمار، تهاجم فرهنگي، استبداد سياسي، پدرساالري و بيداد طبقاتي زنان را 
ها و تعصبات ايدئولوژيكي،  انگيزه بر اثراين قبيل مطالعات ممكن است . كنند معرفي مي

هاي مطالعه  گرايانه نيز قرار داشته باشد كه در نتيجه اين روش و ملي سياسي
هاي سياسي و اقتصادي  هاي زنان در زمينه عاليتهاي نادرست، ف مدارانه و فرضيه جنس

مدارانه درباره  حتي برخي از مطالعات جنس. ناديده و يا كوچك شمرده شده است
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اين چنيني  »تمركز قدرت و اقتدارگرايي«گرايي در ايران منجر به طرح نظريه  اسالم
  :شده است

توان گفت كه  شود مي يهاي زنان م با توجه به تغييرات و مقاومتي كه در برابر جنبش
 »سنت گريزي«ها ناشي از هر دو تمايل  گيري براي پيوستن به اين گونه جنبش تصميم

به  ،پيوندند گرايانه مي هاي اسالمي راست زناني كه به جنبش. است» آزادي گريزي«و 
ولي اين مزايا به . كند دريغ مي هايابند كه جامعه سنتي پدرساالر از آن حقوقي دست مي

كه در زير نظام ديني اسالمي ايران ـ ن ديگران به ويژه طرفداران سكوالر حقوق زنان زيا
  . (Mojab, 2001) شود تمام مي ـ  كنند ها را تحمل مي ترين مصيبت سخت

زنان در جمهوري اسالمي ايران  »هويت«يا  »تجربه«ها كه بر رهيافت  اين فرضيه
هاي متفاوت  ها و سنت فرهنگ هه بگرايانه است ك ، يك نحوه تفكر نسبياستمتكي 
داند بلكه در ميان زنان  زنان ايراني را مردود مي »گرايي مطلق«و نه تنها  گذارد مياحترام 

بزرگ را بر مبناي مذهب، قوميت، مليت، فرهنگ، محل جغرافيايي و  يجهان، شكاف
  .كند فرد آنان ايجاد ميه هاي منحصر ب ديگر ويژگي

طلبي و سكوالر در ميان  گرايي، اصالح سه جريان عمده اصول با شناسايي اين نوشتار
خواهد  است و مي ها زنان ايراني شهرنشين در پي مطالعه جايگاه زنان در اين جريان

وجود آمدند، تكامل يافتند و بر وضعيت ه ها ب نشان دهد كه چگونه هر يك از اين جريان
يك  اين نوشته با عرضه. گذاشتند هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اثر زنان در زمينه

ها و  بر سوء برداشت بر آن است كهاي  رويكرد انتقادي، تاريخي و بين رشته
. هايي كه در مطالعات كنوني فمينيستي درباره زنان ايران وجود دارد فائق آيد گويي كلي

درصدد نيست كه يافته خود را بر همه جوامع اسالمي و  صاحب اين قلمالبته 
معتقد است كه براي درك  و حتيبخشد  تعميممي داخل و خارج از ايران غيراسال

فمينيسم اسالمي ايراني و تمايالت آن، نيازمند يك مطالعه كامل از ويژگي تاريخي ايران 
نكته مهم در اينجا اين است كه براي درك نقطه اشتراك زنان جهان بايد يك . هستيم

ريخي، سياسي و انسان شناختي را كشف كند عدسي بزرگ فراهم كرد كه بتواند نقاط تا
هاي ميان سن، طبقه، ثروت، شغل، توانايي، قوميت،  و تنوع تجارب زنان را كه از تفاوت

  . نمايدشود تجزيه و تحليل  آمادگي جنسي، مذهب و امثال آن ناشي مي
 در اين پژوهش سعي بر آن بوده است تا با اتخاذ ديدگاه تا حدي متفاوت، گستره
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 وضعيتبه زنان سرشناس و صاحب مقامي كه خواسته يا ناخواسته تن به  تنهاعه مطال
زندگي دربارة طور دوستانه و گاه خصوصي، ه بلكه ب ،نشوداند محدود  انقالب اسالمي داده

هل، أمتمجرد تا غني، از فقير تا دكتري، از كم سواد تا تحصيلي زنان معمولي از مدارج 
اي تهيه و پس از چندين بار آزمون  ين منظور پرسشنامهو به هم شود پژوهشپيماش و 

دانشجويان شاغل به  شهر كشور مخصوصاً 30نفر از بيش از  210و اصالح، در ميان 
هاي محلي و ملي شركت كرده بودند  تحصيل در دانشگاه و پژوهشگراني كه در همايش

 ؛ده استشه عرضايراني  الگوي ثابتي از زنان توان ادعا كرد با اين پژوهش نمي. شدتوزيع 
با . واحد قرار گيرد ياست كه بتواند در مدل آنتر از  چرا كه زنان و تمايالت آنان پيچيده

هاي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي ميان رفتار واقعي سياسي  با وجود تفاوت اين همه
مينه در اين ز ، شايد با گسترش و اصالح اين پيمايش استقرايي بتوان يك شبه الگوزنان

  .ه كردضرع
  

  هاي زنان گرايش
پردازد از زمان  گفتمان جديد نوگرايي كه به ارتباط سكوالريسم و جامعه ايراني مي

كراسي، وهاي دم و زنان ايراني در اين زمان با ايده گذاري شد انقالب مشروطيت پايه
ها و  ميان اين ايده ،سوسياليسم و آزادي آشنا شدند و در قانون اساسي مشروطيت نيز

هاي اسالمي سازش و سازگاري صورت گرفت و نقطه عطفي براي مشاركت زنان  آموزه
رضا شاه كه در پي ايجاد يك حكومت ملي نو، قوي و . در سياست عمومي كشور شد

براي اولين بار در كشور بناي سكوالريسم، نوگرايي و آزادي زنان را بنيان  ،متمركز بود
هر دو شاه . در تغيير وضعيت زنان به عهده گرفت و حكومت وي نقش فعالي را شتگذا

آنان در روند به عنوان نشانه تمام عيار نوگرايي و توسعه، ه پهلوي با توصيف زنان ب
از  1950در دهه  زيرا ؛اما اين شيوه نوگرايي چندان نپاييد. دندكرتوسعه ملي خود توجه 
حمله قرار گرفت و زمينه را  گراي مذهبي و سكوالر مورد انتقاد و سوي هر دو گروه ملي

ه براي گفتمان انقالب و برقراري يك ساختار جديد اجتماعي و سياسي فراهم كرد ب
ها زن اميدوار  ميليون«كند در آستانه انقالب اسالمي  طوري كه هودفر هم تأييد مي

 »اند هاي مديد در پي آن بوده دست آورند كه مدته كه فرصتي را ب بودند
(Bahramitash, 2003: 238) . فرصتي كه استقالل از بيگانگان و آزادي در قالب
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  .آورد هاي اسالمي را به ارمغان مي آموزه
خط پاياني بر سلطه گفتمان سكوالريسم در كشور  ندچ رهپيروزي انقالب اسالمي 

بازگشت به سطح  صددگاه در طور كامل مردود نكرد و هيچه كشيد هرگز نوگرايي را ب
پيروزي  آغازگفتمان اسالمي كردن امور، از همان . صدر اسالم برنيامد زندگي ساده دوره

هاي ايراني را در بر داشت و با  انقالب اسالمي هر سه عامل اسالم، نوگرايي و سنت
زندگي  مربوط بههاي سكوالر  بيشتر پيشرفتكه اندكي پس از پيروزي انقالب، وجودي 

زنان فمينيست مسلمان در كنار تفاسيري هاي  تالش ،برچيده شد در دوره پهلوي،زنان 
تا  گرديدكه از شكل و شمايل سياسي يك حكومت در عصر جديد صورت گرفت سبب 

ساالري ديني  مردمالگوي و آن را با  كندآنها را شناسايي و تأييد  دوبارهحكومت اسالمي 
  .(Navazeni, 2004)  سازگار نمايد

هاي شديدا اقتدارگرا و سكوالر  حكومت در پي تغييرات اقتصادي سريعي كه در دوره
و به از دست  (Moghadam, 1993: 207- 247; Eddin, 1980: 423- 453)صورت گرفت 

هاي سياسي و اجتماعي دوره فرا استعماري منجر شد،  ماندگي رفتن هويت و ديگر عقب
(Mernissi, 1989: 3-4) .هنگي انقالب اسالمي راه را براي ايجاد يك فضاي سياسي و فر

گرا،  زناني كه به اسالم. جديدي در كشور گشود كه جاي سكوالريسم را گرفت
گرايان مذهبي بودند كه  گرا شهرت يافتند، در واقع همان اصول كار و يا سنت محافظه

مبارزه خستگي ناپذيري را با استبداد داخلي و امپرياليسم خارجي صورت داده بودند و 
هاي آن نه  تضمين اجراي قوانين اسالمي و اصول و ارزشهدفشان از اين مبارزه، حفظ و 

كار نياز به يك  آنها براي اين. بلكه در زندگي اجتماعي نيز بود ،فقط در زندگي خصوصي
قدرت سياسي داشتند كه با نام مذهب آن را به دست آورده بودند و از اين زمان در هر 

ر دادند و به ترويج و دو عرصه خصوصي و عمومي، مذهب را در وضعيت مسلط قرا
هاي اسالمي درباره نقش زنان و مردان در خانواده و اجتماع كوشيدند و با  گسترش آموزه

  .كردند به مبارزه برخاستند هاي مذهبي مخالفت مي كساني كه با اين آموزه
شمار آورد كه بدون ه جو ب گرايي را يك جنبش مبارزه توان اصول به اين ترتيب مي

غرب، كسب علم و حكمت از هر نقطه جهان را با  فناورانةهاي  نوآوري احساس تضاد با
هاي غير هنجاري و ضد ارزشي از ابزار و فنون  آغوش باز پذيرا شده و با پرهيز از استفاده

علمي نسبت به تحوالتي كه ممكن است در ابعاد اجتماعي و فرهنگي جامعه نوين به 
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 دليله گرايان ب اصول. دهد شد حساسيت نشان ميويژه درباره خانواده به همراه آورده با
در  دهند، معموالً ايمان راسخي كه به مشيت الهي دارند و براي آن التزام عملي نشان مي
و همين  )2(دهند مقابل مخالفان داخلي و خارجي، شكيبايي خود را از دست مي

اي ه سياست ها كه خود بيشترين گرايان سبب شده تا غربي اصول ناشكيبايي
البته افرادي . كنندآنان انتقاد از كنند  گيرانه را در برابر مخالفان خود اعمال مي سخت

براي  »گرايي اصول«اين كاربرد تبعيض آميز واژه از چون جان اسپازيتو و ادوارد سعيد 
هاي  اما با وجود تفاوت )3(؛اند كردهها انتقاد  براي غربي »گرايي منطق«مسلمانان و واژه 

گرايان وجود دارد، اينان خواستار بازگشت به  اي و سياسي كه ميان اصول نطقهاساسي م
و تسليم ) چادر( »حجاب برتر«بارآوري، حفظ   تر زنان هستند و بر نقش معيارهاي سنتي

حجاب از نظر  (Mernissi, 1992:165) .ورزند هاي پدرساالري تأكيد مي به ارزش
تحفه آسماني است كه به نجات «ته است گرايان نه آن چنان كه مرنيسي نوش اصول

بندي  طبقه«اي براي  و نه وسيله »ها مواجه هستند آمده سياستمداراني كه با بحران
و نه آن چنان كه احمد ليال  (Ibid) است »بازگرداندن آنان به آشپزخانه«يا  »كارگران

يد هاي هنگفت خر جويي زنان جوان از هزينه صرفه«اي براي  معتقد است وسيله
اي است كه اندام  بلكه قطعه پارچه (Leila, 1992:222-223) است »روز هاي مد لباس

حجاب به . دارد عام، در امان نگاه مي زنان را از تحريك و آزار جنسي در خلوت و مأل
يك زن با حجاب، به طوري كه ه ب ،دهد آنان درجه مشخصي از حفاظت فيزيكي مي

در صورت بروز چنين موردي، مورد حمايت شديد  و شود نميگاه در جامعه تعرض  هيچ
  .مردان ديگر قرار خواهد گرفت

يك شبه كلماتي  تقريباً«آبادي كه معتقدند  خالف ادعاي برخي همچون افسانه نجمه ب
ه ب (Najmabadi, 2001) »همچون مردساالري و زن ستيزي در كوي و برزن رواج يافت

زير نبودند كه ه ب گاه عنصري منفعل و سر يچگراي ايراني ه رسد كه زنان اصول نظر مي
زناني كه در انقالب اسالمي ذوب . سادگي يا با اجبار تن به انقالب اسالمي داده باشنده ب

تأكيد انقالب اسالمي بر خانواده و تقاضاي آن از هر دو جنس مرد و زن  دليله شدند ب
با وجودي . ناشويي بوده استطور كلي روابط زه براي اولويت دادن به تربيت فرزندان و ب

كه جريان نوگرايي و سكوالر قبل انقالب اسالمي، آزادي اقتصادي و شخصي بيشتر و در 
گراي ايراني از آن رويگردان  تري به زنان داده بود اما زنان اصول نتيجه قدرت فراوان
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ا چرا كه آزادي زنان موجب شده بود تا مردان هم وظايف عادي و مرسوم خود ر ؛شدند
هلن هارداكر درباره زناني كه وضعيت شغلي نامناسب و . در قبال خانواده رها كنند

اي در بازار آزاد دارند و عالوه بر اين مسئوليت سرپرستي فرزندان و  تضمين نشده
چيزي جز  »تصميم آگاهانه اينان« :نويسد عهده دارند مي رنگاهداري پيران را نيز ب

براي تضمين وفاداري شوهران و حمايت آنان از آنها و  گرايان استفاده از پيام اصول«
به اين ترتيب است كه براي مادران و زنان  (Helen, nd:129-150) .نيست »فرزندانشان

پذيري بيشتر شوهران و مردان در خانواده  دار و كارگري كه خواهان مسئوليت خانه
  .ذهبي نبودهاي سنتي و م هستند بهترين راهكار چيزي جز بازگشت به ارزش

شناس، ايوا اونگ، قوم شناس، و اريكا فريدل و ماري هيگلند،  دنيز كانديوتي، جامعه
شناس و سينتيا انلو، دانشمند سياسي، جملگي در زمينه تخصصي خود به اين  انسان

هاي جنسيتي در جوامع در حال توسعه  اند كه هرگونه تغيير در نقش نتيجه رسيده
ي را در جوامع خاورميانه و آسياي جنوب ئخانواده، آثار سو تغيير در ساختار مخصوصاً
اند كه در نتيجه اين تغييرات ممكن است  آنها توصيه كرده. دنبال خواهد داشته شرقي ب

تر پدرساالرانه گذشته در ميان  تر و مطمئن عالقه روزافزوني به بازگشت به فرهنگ سنتي
 ,Keddie and baron, 1991:Kandiyoti, 1988, and Society) .ردان و زنان بروز كندم

vol. 2, No.3, pp. 274-90, American Ethnologist, vol. 17, No.2, May, p. 269) 
گرا از  هاي اصول هاي جنسيتي در برخي جنبش جانت آفاري كه به مطالعه ايدئولوژي

  :نويسد گراي ايراني پرداخته است در اين باره چنين مي هاي اصول جمله جنبش
بلكه يك نقطه  ،اي نيست ها، روابط جنسيتي يك جنبه حاشيه ر اين گونه جنبشد

در ايجاد يك تصور بازگشت به روابط سنتي و پدرساالرانه است كه  گرايي قوت اصول
داري در همه جوامع غربي و  گوي مشكالت اقتصادي و اجتماعي عصر سرمايه بتواند پاسخ

  .(Afary, 1999) غيرغربي باشد
گرايان معتقدند كه همين توجه به معنويت و اعتقادات مذهبي است  اصولدر واقع 

كه موجب احترام بسيار به نقش مادري و حراست نسل شده است و ضرورت آموزش 
برابر ميان مردان و زنان، سبب نيل به نرخ توسعه انساني روزافزوني كه شامل بهداشت 

بر همين . ، گرديده استاست مولد، كنترل جمعيت و كاهش انواع خشونت عليه زنان
اي را براي حفاظت  وقفه اساس است كه از زمان پيروزي انقالب اسالمي، دولت تالش بي
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اش به اجرا گذاشته  از حقوق اصيل زنان و مقابله با حقوق ساختگي زنان در شكل غربي
ه خدمات اجتماعي رايگان براي زنان از عرضجنسي و  يمخالفت با فساد و فحشا. است
له معافيت از خدمت سربازي و شش ماه مرخصي با حقوق قبل و بعد از زايمان، جم

  . ها است اي از اين تالش نمونه
هاي  ، پيشرفت»بدحجابي« دليله صرف نظر از اجبار حجاب و مجازات زنان سكوالر ب

هاي كنترل و سقط جنين، حضانت كودكان شهداي جنگ و قوانين  بسياري در زمينه
اختالط زنان و . و طالق و كار از جمله قضاوت صورت گرفته است آموزش و ازدواج

هاي دولتي و سواحل دريا ممنوع است و برخي  مردان ايراني در مدارس، اتوبوس
هايي همچون رهبري  هاي قانوني و عرفي همچنان براي اشتغال زنان در سمت محدوديت

آيد اما  شمار ميه م بو رياست جمهوري وجود دارد و اجازه پدر و شوهر همچنان الز
نبايد اين واقعيت را نيز ناديده انگاشت كه زنان ايراني در طول تاريخ گذشته خود 

اند و اين چنين مراتب  گاه اين چنين در عرصه اجتماعي و سياسي كشور فعال نبوده هيچ
زنان بسياري . علمي و مديريتي عالي و حتي مناصب سياسي را به دست نياورده بودند

اند كه پس از فراغت از تحصيل، خواهان اشتغال در مناصب  ها راه يافته به دانشگاه امروزه
هاي  جاي ازدواجه كنند و ب دولتي هستند، در اين مراكز انواع روابط اجتماعي برقرار مي

اجباري و نيمه اجباري گذشته، خود همسر آينده خود را بر طبق معيارهاي دلخواه خود 
  . كنند از ازدواج نيز مشاغل گذشته خود را حفظ مي گزينند و حتي پس بر مي

كند  سازمان ملل متحد كه همه ساله بر ميزان توسعه انساني اعضاي خود نظارت مي
دولت از اعضاي خود در رتبه  177ميزان توسعه انساني ايران را در ميان  1383در سال 

ره رو به بهبود گزارش هموا 1354قرار داده و روند پيشرفت اين توسعه را از سال  101
گزارش اين سازمان در سال . آمده است 1كرده است كه بخشي از آن در جدول شماره 

 1382براي سال  736/0، اين روند رو به رشد در توسعه انساني ايران را به رقم 1384
افزايش داده كه در مقايسه با كشورهايي مثل سوئد، سوئيس، روسيه، مالزي و تركيه كه 

هاي دوم به ششم، پنجم به پانزدهم، پنجاه و هفتم به شصت و سوم،  ب از رتبهبه ترتي
اند، جمهوري  پنجاه و نهم به شصت و يكم و هشتاد و هشتم به نود و چهارم تنزل كرده

ارتقاء رتبه يافته است كه خود  99به رتبه  101اسالمي ايران در گزارش جديد از رتبه 
  )4(.جاي بسي خوشوقتي است
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در حالي كه ميزان  ،دهد نشان مي) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران گ
كاهش يافته  1382در سال % 55/79به  1376در سال % 01/85اشتغال زنان ايراني از 

است، مشاركت اجتماعي و سياسي آنان در نامزدي مجلس شوراي اسالمي و همچنين 
در سال % 89/9به  1376در سال % 43/6يعني از % 81/53تعداد نمايندگان به ميزان 

% 99/1بر طبق اين گزارش مناصب مديريتي عالي زنان هم از . افزايش يافته است 1382
ارتقاء يافته است كه حاكي از % 64/29به % 16/27و مناصب تخصصي از % 11/2به 

تعداد دانشجويان دختري كه هر ساله وارد . است% 13/9و % 01/6افزايشي به ترتيب 
كل % 62بالغ بر  1383طوري كه در سال ه ب ،شوند رو به افزايش است اه ميدانشگ

ميزان زنان عضو هيئت علمي دانشگاه هم بر  )5(.اند دانشجويان ورودي را تشكيل داده
ه كرده عرضيس جمهور در امور زنان، ئاساس اطالعاتي كه زهرا شجاعي، مشاور وقت ر

غ شده كه حاكي از رويكرد علمي زنان در دهه كل بال% 4/17اي به  سابقه طور بيه بود ب
هاي موجود ميان  سوم از انقالب اسالمي است و دولت نيز به منظور برطرف كردن شكاف

مردان و زنان و برطرف كردن نابرابري جنسيتي، اعتبارات مالي خود را در حمايت از 
هاي  بسيار سازمانتعداد  )(Shojae, 2004 .برابر گذشته افزايش داد 385زنان به ميزان 

ها نشريه با رويكردهاي  زنان، اعم از دولتي و تحت حمايت دولت و غيردولتي، و ده
آبادي كه  افسانه نجم. استهاي رو به رشد زنان  مختلف سياسي نشان دهنده فعاليت

اي آثار روشنفكري و  شكوفايي افسانه«خود يك فمينيست سكوالر است ضمن تمجيد از 
نه تنها زنان از زندگي اجتماعي محو «ن نتيجه گرفته است كه چني »فرهنگي زنان

اي،  ها از جمله در خلق آثار هنري، دستاوردهاي حرفه بلكه در همه زمينه ،اند نشده
هاي ورزشي، حضوري  نهادهاي آموزشي و صنعتي، مشاركت سياسي و حتي در فعاليت

 (Najmabadi, 2001) »فعال و روزافزون دارند
 

 ترين كشور جدول ميزان توسعه انساني ايران در مقايسه با باالترين و پايين .1نمودار 

 

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  127 / شهرنشين ايراني زنان گرايي فمينيستي در ميان گرايي و نسبي مطلق

 

  گرايان يك گفتمان اصالح دوم زنان ايراني براي به چالش كشيدن اصول جريان
اصالح طلبان زن و مرد، اين گفتمان اصالحي خود را . برگزيد 1376اي را از سال  طلبانه

خواستار شكيبايي، تنوع و روابط جنسيتي برابر و  بر مباني اسالم شيعي استوار كردند و
انتخاب سيد محمد خاتمي در . تري درباره حقوق زنان شدند خواهانه هاي آزادي با ديدگاه
از ميان اين گروه  1378و اكثريت نمايندگان مجلس ششم در سال  1376خرداد 

هاي  تموجب شد تا قدرت زنان و جوانان براي ياري اين جنبش در مقابل سياس
طلبان  از اين زمان بود كه فعاليت اصالح. گرايان به منصه ظهور برسد گيرانه اصول سخت

هاي اساسي و تقويت  كراسي، پيشبرد آزاديوبراي افزايش حقوق مدني زنان، رشد دم
  .جمهوري اسالمي و حقوق بشري زنان شدت بيش از پيشي به خود گرفت» جمهوريت«ركن 

هاي زنان ايراني كه عبارت از روشنفكري  از گرايشجريان سوم 1376در خرداد 
اين گروه كه در ائتالف با . سكوالر و فمينيستي بود نيز به صحنه سياست راه يافت

طلبان بود خواستار اصالح تفاسير محافظه كارانه از اسالم شيعي و سازش آن با  اصالح
ست هستند با تعدد زنان سكوالر كه طرفدار جدايي دين از سيا. كراسي بودواصول دم

كنند، خواهان حق طالق براي زنان و گرفتن حق حضانت كودكان  زوجات مخالفت مي
هاي مدني براي زنان و  براي زنان و تقسيم اموال زن و مرد به هنگام طالق، آزادي

هاي عمومي و آزادي  مردان، حقوق مدني برابر از جمله ارتباط جنسي آزاد در مكان
هاي سكوالر را به راحتي  ها و درخواست اين قبيل ديدگاه. هستندانتخاب پوشش 

هاي  هاي تعدادي از مجالت زنان كه برگردان مقاالت فمينيست توان در سرمقاله مي
  .راديكال غربي است مشاهده كرد

 1376طلبي و سكوالريسم با همان شدت و سرعتي كه در سال  هر دو جريان اصالح
هاي خود نه فقط با  و برنامه خي از اهدافتضادي كه در بر به دليلظاهر شد، 

ها و آداب و رسوم جامعه پدرساالر ايراني داشت، در  بلكه با سنت ،گرايان اسالمي اصول
گرايان  گذاري را براي بار ديگر به دست اصول قافيه را باخت و قدرت قانون 1382سال 

تر  كه جامعه بزرگگرا، بل رويارويي شديد مردان و زنان نه فقط اصول. مسلمان سپرد
در درون  (Abbas gholizade, 2004) »گرايان نو اسالم«گرا و حتي مخالفتي كه  سنت

طلبي و سكوالر نشان دادند موجب شد كه اين ائتالف نتواند به  خود اين ائتالف اصالح
المللي برابري حقوق  گرايان را به پذيرش كنوانسيون بين اهداف خود دست يابد و اصول
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حتي از اين بدتر سرنوشتي بود كه براي زنان سكوالر رقم خورد؛ . ترغيب نمايد زن و مرد
طلب رانده شدند و صالحيت نامزدهاي  گرا و اصالح اينان از هر دو جريان اصلي اصول

  .آنان براي مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر و روستا نيز رد گرديد
  

  هاي ميداني يافته
ايراني و شناخت انتظارت آنان براي بهبود سطح  به منظور بررسي وضعيت زنان

اي تهيه شد كه پس از چندين بار  پرسشنامه 1383زندگي و تأمين حقوق خود، در سال 
طور تلفيقي از گزينش و ه ساله ب 73تا  18تن از زنان  210ميان در آزمون و اصالح 

شامل  وگرفت  بر مي شوندگان طيف مختلفي را در پرسش .اتفاق توزيع گرديد
شاغل، باالي خط فقر  كردگان زير ديپلم تا دكتري، مجرد تا متأهل، شاغل و غير تحصيل

شوندگان دانشجو   درصد پرسش 81. شهر كشور بود 30و زير آن و ساكن در بيش از 
المللي  هاي علمي ملي و بين در همايش بودند و تعدادي هم دانشمند و پژوهشگر كه

به . (واد هم در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفتندزنان كم س. شركت كرده بودند
  .) نگاه كنيد 2جدول 
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Kind of clothing
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Black garment
Color garment
Not agreed

Total family income
LT 100,000
100.000 TO 
300.000
300.000 TO 
500.000
More
5

نتيجه اين پيمايش حاكي از آن 
درصد زنان ايراني تمايل به  91است كه 

كار در خارج از خانه دارند و در اين 
درصد آنان خواهان مشاغل  71ميان، 

 79دولتي هستند كه با توجه به اينكه 
يا  سي دارندمدرك كارشنادرصد آنان 

در حين اخذ درجه كارشناسي هستند و 
درصد آنان نيز درآمد خانوادگي  71

رسد كه به  متوسطي دارند، به نظر مي
هايي كمتر از كارشناسي و  سمت

  .مديريت دولتي رضايت نخواهند داد
ها و  ها، همايش اي مثل دانشگاه هاي گزينش شده از آنجا كه اين پيمايش در محل

هاي زنان ايراني را بتوان از نوع  رسد كه گرايش نظر ميه گرفته است ب ها صورت نشست
حجاب "درصد پرسش شوندگان از  47پوشش آنان شناسايي كرد و در اين پيمايش 

درصد از مانتو و مقنعه يا روسري  33كردند و  گرايان يعني چادر استفاده مي اصول "برتر
درصد هم از مانتو و روسري  16و طلب فرض شده است  مشكي كه نشانه زنان اصالح

اي براي  توان آن را نشانه رنگارنگ كه به لحاظ الزام قانوني بر رعايت حجاب اسالمي مي
  . زنان سكوالر فرض كرد
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هاي سه گانه  يك از گروه فمينيستي از نوع زن ساالرانه در ميان هيچ هاي گرايش
درصد زنان  70چرا كه  ؛لب ديده نشدشكل غاه گرا، اصالح طلب و سكوالر ب اصول

درصد تعهد نامزد  61درصد تعهد فروشنده و  44پرسش شونده تخصص پزشك، 
توجه و . اند هاي انتخاب و مراجعه خود برگزيده اي از مالك عنوان نمونهه انتخاباتي را ب

از ها هم نمونه ديگري است كه حاكي  درصد زنان ايراني به داستان جالب فيلم 92عالقه 
  . استعالقگي آنان به جنسيت كارگردان و بازيگران آنها  توجهي و بي بي

اما با توجه به  ،دهند زنان ايراني عالقه وافري به مجالت اختصاصي زنان نشان مي
رسد كه  نظر ميه درصدي آنان به دو مجله خانواده سبز و خانواده ب 70ميزان عالقه 

درصد آنان براي  73چرخد و انتظار  آن مي عالقه آنان حول و حوش خانواده و مسائل
رياست مشترك زن و مرد بر خانواده و فرزندان، حاكي از اهميت خانواده براي اكثريت 

عالقه اكثريت قريب به اتفاق آنان به مجالت داخلي و همچنين بي . زنان ايراني است
و اينترنتي  هاي اطالع رساني خارجي درصدي آنان به انبوه پايگاه 97توجهي اكثريت 

   .استويژه زنان، نشان دهنده استقالل آنان از خارج و اتكاي به خود 
هاي  ها و تشكل گونه سابقه همكاري با گروه درصد زنان پرسش شونده هيچ 72

اند،  درصدي كه داراي چنين سابقه همكاري بوده 28اند و از ميان  اجتماعي زنان نداشته
هاي سياسي  ها و گروه تازه اين موضوع درباره گروه .اند درصد ابراز نارضايتي كرده 33

اند و  ها دوري گزيده ها و تشكل درصد آنان از اين گونه گروه 88زنان حادتر است چرا كه 
اينكه . اند اند، اظهار نارضايتي كرده درصد زناني كه در گذشته سابقه فعاليت داشته 41

هاي مشهور اعم از احزاب  ب و تشكليك از احزا درصدي زنان تمايلي به هيچ 54اكثريت 
تفاوتي  باشد و شايد بي دهند، دليلي ديگر بر اين نكته مي ويژه زنان و غيره نشان نمي

ه درصدي و زير آن در سياست، ب 50درصد آنان از تأثير  88زنان به سياست و دريافت 
هاي  گروهاي از مشاركت و همكاري با اين احزاب و  اين باشد كه زنان نفع ويژه دليل

  .بينند سياسي نديده و نمي
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  هاي اجتماعي و سياسي سابقه همكاري زنان مجرد با گروه .3جدول 
  

هايسابقه همكاري با گروه  
 اجتماعي

هاي  سابقه همكاري با گروه
  سياسي

  درصد  تعداد درصد تعداد  
  %6/87  113 %7/75 109  خير

  %7  9 %3/15 22 بلي راضي
  %4/5  7 %9 13 بلي ولي ناراضي

  
هاي اين پيمايش ميداني، برداشت نسرين مصفا را كه علت عدم مشاركت  يافته

نقش ... در سطح خرد اولين عنصر مهم «سياسي زنان را از عوامل خرد و كالني كه 
به اعتقاد مصفا مسئوليت بقاي نسل و وظايف . كند متأثر دانسته رد مي »بازآوري زنان

داري كه به تبع آن برعهده زنان گذارده شده است  هداري و خان ديگري از جمله بچه
عالقگي  دليل وي بر اين مدعا بي ».گذارد فرصت اشتغال ديگري براي زنان باقي نمي«
 »اي به مشاركت در زندگي اجتماعي ندارند هيچ عالقه«كه  »اند مادر شده  زنان تازه«
كه (زن مجرد  144ن دهد كه از ميا هاي اين پيمايش نشان مي يافته) 1374مصفا، (

دهد و هنوز نقش  شوندگان جامعه آماري را تشكيل مي درصدي پرسش 69خود اكثريت 
هاي  درصد به همكاري با گروه% 7/75) اند مادري و وظايف تبعي آن را برعهده نگرفته

به . (كنند هاي سياسي تمايلي ابراز نمي درصد به همكاري با گروه% 6/87اجتماعي و 
  .)نيدنگاه ك 3جدول 
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درصد زنان معتقدند كه وظايف 
تر از  آنان در خانواده و اجتماع، سنگين

مردان است در حالي كه توفيق و نفع 
شود و به زنان  بيشتر، از آن مردان مي

زنان ايراني . رسد نصيب كمتري مي
ها و  اكثر معتقدند كه با وجود تفاوت

وانين و عرف هايي كه در ق تبعيض
در شرط  »رجال«كشور از جمله واژه 

احراز رياست جمهوري وجود دارد، اما 
Yes No

Equality of rights among gender

0

20

40

60

80

Pe
rc

en
t

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  135 / شهرنشين ايراني زنان گرايي فمينيستي در ميان گرايي و نسبي مطلق

 

آنان . روحي و رواني آنان بيشتر از موارد ديگر باعث اين نصيب كمتر شده است وضعيت
در  )س(خوبي به تحوالت تاريخ صدر اسالم و از جمله حضور دليرانه حضرت فاطمهه ب

در  )س(هاي آتشين حضرت زينت و نيز خطابه)ع(ام عليدفاع از حق غصب شده خالفت ام
محكوميت اقدامات سبعانه يزيديان در كربال آشنا بوده و از عدم مخالفت آشكار 

اطالع نيستند و  هاي عمومي كشور بي هاي ديني با حضور فعالي زنان در عرصه آموزه
الي را نيز ها و مناصب ع خوبي مقامه چنان كه تحقيقات ميداني نشان داده است ب

ويژه در ه هاي عالي ب رغبتي آنان در احراز اين مقام رسد كه بي شناسند، اما بنظر مي مي
روحي و  وضعيتگري و فرماندهي نظامي، گواه ديگري بر ناسازگاري اين  زمينه نظامي

  . گري باشد رواني با آن مشاغل از جمله نظامي
درصد آنان  81ابرابري و اعتقاد درصد زنان پرسش شونده مبني بر وجود ن 80اعتقاد 

ها و در نتيجه  مبني بر تبعيض آميز بودن اين نابرابري، حاكي از ظالمانه بودن اين تفاوت
 وضعيتتوجيه ناپذير بودن آنها است كه بايد هر چه زودتر مرتفع گردد و شايد همين 

وت و درصد آنان به كمك مردان براي رفع اين تفا 91روحي و رواني موجب شده تا 
درصد زنان،  79ناگفته نماند كه . تبعيضي كه ناشي از خود آنان است، نيازمند باشند

درصد آنان از مديحه سرايي آنان به  73افتند و  تنها از نوحه سرايي مردان به گريه مي
وجد و شادي، و اين گواه ديگري است بر عالقه و اتكاي زنان ايراني شهرنشين به مردان 

ها، اما  ها و سوگواري ري از جلسات مردانه و زنانه در هر دو زمينه جشنبا وجود برخوردا
در دو موضوع بزرگ احساسي يعني شادي و شعف و حزن و اندوه تحت تأثير بيشتري از 

اينكه زنان پرسش شونده نه تنها اتفاق نظري درباره سه تن از  مضافاٌ. مردان قرار دارند
هاي زنان مورد نظر آنان از  ند بلكه شخصيتزنان مشهور و مورد عالقه خود نداشت

  .سياسي، به هنري و علمي نيز در تغيير بود
  

  گيري نتيجه
هر . ندارندهاي فمينيستي زنان در جهان انسجام و ثبات كافي  يك از گفتمان هيچ

اي  هاي مختلف به گونه يك در طول زمان تغيير كرده است و هر چيزي در ميان گروه
است و همين خود تأثيرات مختلفي را بسته به طبقه اجتماعي،  تفسير و تعبير شده

هاي فمينيستي در ايران نيز  گفتمان. قوميت، محل اقامت و مذهب آنان داشته است
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كراسي وطور كامل با مبارزات زنان فمينيست در غرب براي كسب آزادي، دمه گاه ب هيچ
فمينيست در غرب را كه در مبارزات زنان  كه چنان. و سوسياليسم سازگار نبوده است

ه اعتراض به مسايل اجتماعي آغاز شده و با تالش براي نيل به قدرت، رنگ سياسي ب
خود گرفته است بتوان يك جنبش اجتماعي سياسي بشمار آورد در ايران و در ميان 

رسد كه آينده نزديك  نظر نميه در حد اجتماعي باقي مانده است و ب زنان ايراني صرفاً
مبارزه مردم سرخ پوست و سياه پوست، مهاجران، . كردي سياسي بخود بگيردنيز روي
هاي قومي و همچنين سفيدپوستان در غرب، يك پديده كامال محسوسي بوده است  گروه

. مطرح بوده است اي در جامعه ايراني نه وجود خارجي يافته و نه اصالٌ اما چنين مبارزه
ي فمينيستي غربي كه به معني عرضه آزادانه ها حتي آزادي زنان از نظر برخي ديدگاه
هاي عقب نگاه دارنده زنان و قدرت بخشيدن به  بدن و فكر، و پايان بخشيدن به سنت

يك ضد ارزش  زنان براي انتخاب سبك زندگي خود باشد، براي بيشتر زنان ايراني اساساً
، )هرنشين ايرانيزنان ش(دهد كه جامعه آماري  تحقيقات ميداني نشان مي. رود بشمار مي

زن «رسد آنچه در افواه عامه درباره  نظر ميه پسر دوست هستند و ب شوهر و اساساً
واكنشي به همين حب شديد  ،پسران شايع است »بچه ننه بودن«شوهران و » ذليلي

  . همسران به شوهران و مادران به فرزندان پسر خود باشد
ك يا چند راه حل مشترك براي با اين حال اين بدين معني نيست كه از يافتن ي

تأمين حقوق طبيعي زنان جهان نااميد شد و وجود مشتركات در وضعيت زنان 
بويژه كه . حل كمك بسزايي نمايد تواند به يافتن يك يا چند راه شهرنشين ايراني مي

توجه داشته باشيم كه موضوع زنان چيزي جز بخشي از موضوعات نوع بشر نيست و تنها 
. تواند به ما كمك كند كه ابعاد آن را توسعه و بهبود بخشيم امع مييك رويكرد ج

هاي اقتصادي بر اساس عالقه و  افزايش دسترسي برابر و همگاني به آموزش و فرصت
هاي تربيتي براي هم مردان و هم زنان براي  هاي فردي، تأمين و اداره برنامه شايستگي

هاي  ان و كودكان و حمايت از انجمنشناخت بيشتر، احترام به حقوق همه مردان، زن
تواند  ها و عملكرد اركان دولت مي آزاد، اظهار عقايد آشكار، بحث و انتقاد آشكار سياست

  . كمك مهمي به اين رويكرد باشد
يك امر  هاي زندگي بويژه سياست، قطعاً مشاركت كامل و برابر زنان در همه عرصه

آنان به اينكار، بهتر است با تشويق و ترغيب اي است ولي ضمن پرهيز از اجبار  پسنديده
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هاي سياسي مورد  آنان به مشاركت آزادانه، تمايل، صالحيت و توانايي آنان را در فعاليت
گيري اهداف مشترك، مشاركت  توجه قرار داد و اميدوار باشيم كه روزي همه در تصميم

دهد كه  يداني نشان ميهمچنانكه يافته اين تحقيق م. كامل و غيرانحصاري داشته باشند
ممنوعيت آزادي جنسي، جدايي جنسي در اماكن عمومي و محروميت از مشاغل عالي 

هاي فمينيستي غربي است،  سياسي، نظامي و قضايي كه مورد انتقاد بسياري از ديدگاه
بلكه آنچه بيشتر از همه مورد انتظار و  ،اساسا مورد توجه زنان شهرنشين ايراني نيست

است در خانه و خانواده، رفع نابرابري در سرپرستي كودكان و اجازه كار در  خواست آنان
بيرون خانه است كه در بسياري موارد به سرحد تبعيض بالغ شده و در اجتماع وسيعتر 

هاي طبيعي و  ملي، برخورداري از فرصت بيشتر در احراز مشاغل دولتي و ابراز شايستگي
  .استحقوقي خود 
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