
 

 

 
 1397سال هفتم/ بهار 

بررسي ابعاد حضور زنان در اجتماع و راهكارهاي رسيدن به 
 با رويكرد مهندسي فرهنگي)اي  (مطالعه فرهنگ مطلوب:

 1مهسا الريجاني 
 2اكرم عليمرداني  

 3طاهره نوري  
 چكيده 

تر شده است؛  اين  زوناجتماعي و عمومي به واسطه  نوگرايي روز به روز افهاي  امروزه حضور زنان در عرصه
دهد و با اشاره  به نقاط  مي فرهنگي، حضور زنان در اجتماع را ، مورد مداقه قرار مقاله با رويكرد مهندسي

پردازد. اين پژوهش از نوع  مي اجتماعي زنان، به راهكارهاي رسيدن به فرهنگ هدفهاي  قوت و ضعف فعاليت
هاي  هاي مطالعه اسنادي و تحليل محتواي سخنرانينيكتوصيفي است كه با استفاده از روش كيفي و تك

 با عنوان مهندسي فرهنگي حضور زنان در اجتماع بدست آمده است. 4ميزگردي
دهد كه در سطح وضعيت موجود نقاط قوت حضور زنان شامل افزايش بدست آمده نشان ميهاي  يافته

اط ضعف شامل افزايش اقتضائات نقشي تحصيالت، افزايش فعاليتهاي علمي، اقتصادي و كارآفريني؛ نق
هاي  ارزشي و نگرشي، فرصتها شامل توجه به نقش آفريني زنان در عرصههاي  چندگانه، مصرف گرايي، تعارض

اجتماعي در قانون اساسي و سخنان مقام معظم رهبري و در نهايت تهديدات شامل بحران هويت زنان، 
 نان و مسئله اشتغال آنها است. حاكميت نگرش مردساالر در جامعه، انحرافات ز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 m.larijani@Alzahra.ac.irاستاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه الزهرا   1
 ak.alimardani2014@gmaill.comاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه امين  2

 nori.1363@gmail.com   مي اميندانشجوي دكتري مشاوره و مدرس دانشگاه علوم انتظا  3
 .است شده انجام امين انتظامي علوم دانشگاه در كه است ميزگردي از برگرفته مقاله اين  4
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راهكارهاي رسيدن به فرهنگ هدف شامل توجه به تغييرات موجود در جامعه، سياستگذاري مورد وفاق، 
 باشد.و نظارت دولت ميها  تعامل نهادهاي مختلف، عدم خنثي سازي فعاليت

وجود، فرهنگ مهندسي فرهنگي، حضور زنان در اجتماع، فرهنگ آرماني، فرهنگ م :واژگان كليدي
 هدف

 لهبيان مسئ
در ميان مردم مشترك است  اي  و دانش است كه به طور گستردهها  ها، ارزش فرهنگ نظامي از نگرش

: )؛ به عبارت ديگر فرهنگ، نظامي است 1382(اينگلهارت،  شود مي و از نسلي به نسل ديگر منتقل
كند و هم  مي يير باورها، فرهنگ تغييرها و هنجارها كه هم با تغمتشكل از باورهاي بنيادين، ارزش
 شود. مي دهد و موجب تغييرات فرهنگيرفتارهاي جامعه، باورها را تغيير مي

 انديشمندان توجه كانون در كه است مباحثي از فرهنگي، مهندسي موضوع اخير، سالهاي در
كه وظيفه آن دخل كند  مي واژه مهندسي، مفهومي رياضي را در ذهن تداعي. است گرفته قرار ايراني

و تصرف در مواد و نيروهاي طبيعت است اما مهندسي فرهنگ عالوه بر بعد عيني فرهنگ، ماهيت 
دهد و با شناخت الگوهاي  مي ذهني آن، كه شكل دهنده انديشه و رفتار است را مورد مطالعه قرار

كند. در  مي الشتحول فرهنگ، براي مديريت و ساماندهي آن در راستاي رسيدن به نظم اجتماعي ت
و قوتهاي ها  واقع مهندسي فرهنگي به معناي تعيين فرهنگ آرماني، شناخت فرهنگ موجود و ضعف

 ).98: 1390آن و تعيين فرهنگ هدف براساس شرايط و مقتضيات محلي است (ناظمي اردكاني، 
 "وليكي از مهمترين تكاليف ما در درجه ا" اند مقام معظم رهبري نيز دراين باره فرموده

مهندسي فرهنگ كشور است؛ يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حركت عظيم 
زا و صيرورت بخش و كيفيت بخشي كه اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه  درون
و ها  آيد، چگونه بايد باشد؟ اشكاالت و نواقصش چيست؟ و چگونه بايد رفع شود و كندي مي بوجود

 )1383است؟(سخنان مقام معظم رهبري، معارضاتش كج
فرهنگي، هاي  ايشان مهندسي فرهنگي را باز طراحي،اصالح و ارتقاي شئون و مناسبات نظام

اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور مبتني بر فرهنگ مهندسي شده معرفي و اين وظيفه و مأموريت 
فرهنگي و مركز مهندسي فرهنگي  خطير را به شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان قرار گاه اصلي

 ).9: 1392فرمايند(نقشه مهندسي فرهنگي،  مي كشور محول
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براين اساس، نقشه مهندسي كشور در هفت فصل تنظيم گرديد كه شامل كليات، مباني و 
، اهداف كالن فرهنگي، 1404ارزشهاي حاكم بر نقشه ، چشم انداز فرهنگي كشور در افق 

وب نهادي نظام فرهنگي كشور است ردها و اقدمات و درنه نهايت چارچفرهنگي ، راهبهاي  اولويت
 ) . 13-12: 1392ن.ك نقشه مهندسي فرهنگي كشور، (

موضوعات مطرح شده در  فرهنگي كشور به بحث ما مربوط است، مهندسي اما آنچه از نقشه
است،  "خانواده  تبيين، تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن سازي"فصل راهبردها و اقدمات ، با عنوان 

آنان پرداخته   فرزندآوريي و ، خانواده  حقوقي مطالبات جامعه، در زنان حضور و آفريني كه به نقش
 اقدامات ملي اين راهبرد اين چنين آمده است : 23به عنوان مثال در بند   است؛
 و زنان اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، مشاركت منعطف و متنوع الگوهاي ترويج و توسعه"

 و جامعه نيازهاي تأمين بر تأكيد با زنان اشتغال الگوهاي و هابرنامه قوانين، سياستها، بازنگري
 زن كرامت و منزلت از صيانت و خانوادگي و همسري مادري، اساسي نقشهاي با آنها سازي متناسب

 ).59: 1392 كشور، فرهنگي مهندسي نقشه("ايراني -اسالمي فرهنگ چارچوب در
رويكردي در حوزه زنان و خانواده از آنجايي است كه امروزه در نوع نگرش زنان ضرورت چنين 

نسبت به اشتغال، خانواده، فرزند آوري و به طور كلي نقشهاي سنتي و مدرن تغيير ايجاد شده است 
 ناشي سياسي فرهنگي، اجتماعي، و كالن شرايط خرد تدريجيهاي  دگرگوني و در واقع اين شرايط با

 جهاني ندرو مدرنيته بوجود آمده است . از طرف ديگر در جريان با ايران اجتماعي نظام ييرويارو از
 و ستا يافتهدبهبو ،توسعه لاـح در يهاروـكش در هژـيو هـب ن،اـنز زشوـمآ و ادسو خنر زش،موآ

 يهاروـكش در اديسو با خنر. ستا يافته كاهش ادسو سطح صخصو در دانمر و نناز نميا فشكا
 تـسا ديهيـب ، است شده گزارش درصد 89 مردان ميان در و 75,9 زنان ميان در هـيافت عهـتوس
. در اين ) 109: 1389، عزيزي( است صددر 85 ودحد و دهبو بيشتر انجو نناز ايبر صددر ينا

ميان، برخي معتقدند كه زنان امروز جامعه ايراني از زن آرماني در انديشه اسالمي فاصله گرفته اند و 
غربي و فمينيستي معتقدند كه زنان امروزي زنان آرماني محسوب هاي  اينكه با تكيه بر نگرشيا 
شوند؛ لذا مسئله اصلي اين است كه تعاريف مشخصي در خصوص الگوي حضور زنان در اجتماع  مي

 وجود ندارد. 
از طرف ديگر ضروري است كه بواسطه تعدد و تشتت آرا و نگرشهاي مختلف در خصوص حضور 
زنان در اجتماع، فعاليتهاي اجتماعي آنان ، به بحث مهندسي فرهنگي پرداخت؛ اگرچه، در نقشه 

تواند الگوي ايده آل حضور  مي مهندسي فرهنگي، به فرهنگي آرماني پرداخته است كه تحقق آنها
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اعم زنان در جامعه را محقق سازد. اما مسئله اين است كه در پياده سازي اين اهداف با چه مشكالت 
از كالن و خرد مواجه هستيم؛ در حال حاضر، از يك سو با نيمي از جمعيت جامعه يعني زنان مواجه 

كه با افزايش ورود به فضاي آكادميك و  -هستيم كه استفاده نكردن از نيرو و استعداد بالقوه آنان
سازيم   مي تحميلها  هاي زيادي را به دولت و خانوادههزينه  -تحصيل به صورت بالفعل درآمده است

و از طرف ديگر براين امر اذعان داريم كه يكي از بسترهاي توسعه در جوامع، افزايش تحصيالت زنان 
توانند در آينده جامعه نقش ايفا كنند. اما در زناني است كه ميهاي  در جامعه و استفاده از ظرفيت

وزه كار و خانواده زنان مواجه حال حاضر با اختالل نقشي زنان در جامعه و افراط و تفريط در ح
 ) . 438: 1390(گزارش وضعيت اجتماعي ايران،  هستيم

 بيني پيش جامعه ايجاد براي كه هايي نظام و ها سياست كارها، و كه، سازبنابراين از آنجايي
بايد در جهت نوكردن آنها گام  بدهد،  دست از را خود كارآيي و شود كهنه است ممكن شده،

 اصول بر متكي و جانبه همه و جامع بايد ها، سياست در نوسازي و تغيير هرگونه برداشت؛ اما
 معناي به بلكه نيست، آرمانها در نظر تجديد معناي به وجه هيچ به نوسازي اين و باشد اسالمي
 بر تكيه با و شود تحجر از مانع تواند مي مسئله اين كه است تدابيري و ها سياست در تغيير

 سند اين اجراي با لذا. دارد نگه پيشرو و بالنده ، شاداب جوان، هميشه را اسالمي نظام آرمانها،
) 1392(خزعلي، شد خواهد اسالمي اصول مبناي بر تحول دچار نيز كشور عمومي فرهنگ مسلماً

زيرا اين موارد در اهداف نقشه مهندسي فرهنگي كه سندي راهبردي براي توسعه كشور است، 
فرهنگي و هدايت هاي  شامل مواردي همچون بستر سازي و توسعه ظرفيتگنجانده شده است كه 

(نقشه  تحوالت ارزشي و فرهنگي، مقابله آگاهانه و برنامه ريزي شده با تهاجم فرهنگي است
 )1392مهندسي فرهنگي ، 

بنابراين، با توجه به روند نوگرايي در جوامع امروزي و تغيير خصلت بنيادين خانواده سنتي و از 
والدين، همسري و زنان، ناديده گرفتن حضور زنان در هاي  اساسي در نقشهاي  ف ديگر دگرگونيطر

 فراهم اجتماع در را زنان حضور زمينه كه است اين راه بهترين جامعه غيرممكن است ؛ بنابراين
آنان در  آينده عليه آنان و يا از سوي در تواند مي كه تهديداتي از و كنيم شناسايي هارا آسيب.  كنيم

 كنيم. جامعه ايجاد شود، جلوگيري
 آرماني فرهنگ:  شامل اجتماع كه در زنان حضور فرهنگي مهندسي اصلي الگوي مقاله اين در

 شناخته شناسان اسالم و شناسان فرهنگ توسط و سنت و كتاب از گيري بهره به توجه با كه
 در زنان زيسته تهديدات تجربه و فرصتها و ضعف و قوت نقاط شامل موجود كه فرهنگ و شود مي
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كه براي  پردازيم، مي راهكارهاي تحقق الگوي مطلوب حضور زنان و در نهايت به است امروز دنياي
كنيم تا به سئواالت  مي از آنها بهره برد.  و تالش توانمي آرماني فرهنگ به موجود فرهنگ انتقال از

 زير پاسخ دهيم:
 در جامعه  چگونه است؟در فرهنگ آرماني نقش آفريني زنان  -1
 چيست؟ تهديدات) و فرصتها و ضعف و قوت وضعيت موجود حضور زنان در جامعه( نقاط -2
 راهكارهاي تحقق الگوي مطلوب حضور زنان در اجتماع چيست؟  -3

 روش تحقيق
اين مقاله از نوع مقاالت توصيفي است كه اطالعات آن با استفاده از روش تحقيق كيفي و تكنيك 

بدست آمده است. تحليل محتواي كيفي شامل يك اي  كيفي و مطالعات كتابخانه تحليل محتواي
خام به سمت موضوعات و طبقه بندي هايي است هاي  فرايند طراحي شده  براي متمركز كردن داده

مستخرج از ميزگردي است كه هاي  باشد. واحد تحليل، گزاره مي كه براساس استنباط و تفسير معتبر
در دانشگاه امين برگزار شده است. شركت  اجتماع در زنان حضور فرهنگي مهندسي با عنوان

تهران، دانشگاه خوارزمي و دانشگاه امين بوده هاي  كنندگان در اين ميزگرد سه نفر از اساتيد دانشگاه
متعددي انجام داده اند و  اطالعات جامعي در هاي  اند كه در حوزه زنان و مهندسي فرهنگي پژوهش

ل زنان و همچنين مهندسي فرهنگي داشته اند. نظران متخصصين پس از پياده سازي، خصوص مسائ
مقوله بندي شد و در ذيل هر مقوله از نقل قولها و  استنادات پژوهشي استفاده شد تا با اين روش  

 بپردازيم.ها  به افزايش اعتبار يافته

 ادبيات تحقيق
شناخت واقعيت را دارد، تا به توضيح و تفسير كيفي محقق قصد هاي  با توجه به اينكه در پژوهش

خاص به عنوان چارچوب نظري وجود ندارد، اگرچه در اي  آن بپردازد، الزامي براي اتخاذ نظريه
سراسر كار و پس از جمع آوري اطالعات، از نظريات موجود براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده 

ه در تجزيه و تحليل اطالعات مرجع استناد و پردازيم كهايي ميكند. در ادامه به ديدگاهمي
 گيرند. مي پشتوانه تحقيق قرار

كاركردگراياني همچون پارسونز معتقدند كه كاركرد زنان در جامعه به  ديدگاه كاركرد گرايي:
شود. آنها معتقدند كه زنان ايفاگر نقش عاطفي در خانه هستند و مردان نان آور  مي امور خانه محدود
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پس  "شود.  مي تند؛ اگر اين وظيفه به درستي انجام نشود كل جامعه با اختالل مواجهخانواده هس
( نقل از بني فاطمه "اعطاي فرصتهاي برابر براي هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است

) طبق نظر پارسونز خانواده داراي دو كاركرد اساسي است؛ يكي كاركرد اجتماعي 33: 1389و مهبد، 
كه در آن به دنيا آمده درآيد و ديگري اي  ردن كودك، بدين سان كه بتواند به عضويت جامعهك

تثبيت شخصيت افرادي كه بتوانند به صورت افراد بزرگسال در جامعه ايفاي نقش كنند. با توجه به 
اند تو مي اهميت مادر در مساله اجتماعي شدن كودك، در صورت اشتغال او به كارهاي خارج از خانه،

و عوارض سويي را به دنبال آورد  پيوند رواني و عاطفي اعضاي خانواده را از هم بگسالند و آثار
 ).59: 1359اديبي، (

هايي متصلب و هاي اجتماعي پديدهپديده"براساس اين ديدگاه  ديدگاه تعاملي ديالكتيكي:
واره در حال تغيير و شدن اليتغير نيستند، بلكه حاصل تركيبي از ذهنيت، معنا و غايت بوده و هم

كنند. از اين رو هاي اجتماعي بر يكديگر اثر گذاشته و يكديگر را محدود و مشروط ميهستند. پديده
اجتماعي اثر گذاشته و يكديگر را هاي  هاي گذشته، حال و آينده در پديدهعنصر زمان در ساحت
تواند تجلي يابد: يكي در قعيت ميكنند. رابطه ديالكتيك عمل و ذهن در دو وامحدود و مشروط مي

 ).187: 1393(لبيبي،  افراد و ديگري در جوامع. بروز اين ديالكتيك نيز ساختمند و پايدار است

 هاي فمينيست تا اول موج ليبرال از اعم ها فمينيست تماميديدگاههاي فمينيستي: 
 جنسيتي تبعيض كه دارند نظر اتفاق نكته اين بر دوم موج در راديكال و سوسياليست ماركسيست،

. دانند مي سنتي جوامع مردساالرانه پندارهاي در را آن هاي ريشه و است محكوم زنان مورد در
 الينحل اجتماعي معضل تنها عنوان به زنان فرديت بر مديدي مدت براي ليبرال هاي فمينيست

 مانده غافل نسلي بين توليد باز و مثل توليد و خانواده در زنان نقش نابرابري از و كردند مي تأكيد
 و مخالفت سازد مي نهادينه را زنان نابرابري كه مردان برتري با نيز فمينيستي شناسي بودند. جامعه

 اعتراض و ترديد مورد بايد زنان فرودستي كه است نظر اين فمينيسم بارز مشخصه و كند مي مقابله
 ).81: 1388گيرد( نقل از آذربايجاني،  قرار

 زنان حضور در مهمي مانع) رفتار قالبي تصورات(  جنستي يها كليشه كه معتقدند هافمينيست 
 و يكنواختي به گرايش "معناي به كليشه 1وشستاكون عقيده به. آيد مي شمار به جامعه در

 " عقيده ابزار و مباحثه در انتقادي روحيه و هاتفاوت و فردي خصوصيات حذف يعني سازي، يكسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Veshtaskon 
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 كاذب تفاوت يك به استناد با و علمي مبناي هيچ بدون كه است جهت آن از ليشهك نادرستي. است
 سلطاني، و تقوي از نقل 22: 1376 ،1ميشل. ( دهدمي نسبت گروهي به را خصوصياتي طبيعي
1388 :157.(  

هاي ليبرال بر اين نظر اذعان دارند كه تفاوتهاي مشاهده شده ميان زنان و مردان ذاتي فمينيست
كند نقشهاي اجتماعي و ؛ بلكه جامعه پذيري افراد و نحوه تربيت آنهاست كه تالش مينيست

) و 1389خصوصيات رفتاري متفاوت به آنها نسبت دهد و آن را درون افراد نهادينه سازد( الريجاني، 
بپذيرند كه وظايف مربوط به آن اي  ويژههاي  رود پس از ازدواج نقشاز مردان و زنان انتظار مي

، 2كند(اسپيكرمنجنسيتي تعيين شده و جامعه نيز آن را حمايت ميهاي  برپايه كليشهها  قشن
 .)251: 1393: نقل از لبيبي، 1997

 انجام شدههاي  مروري بر پژوهش
دهد كه اگر چه در خصوص مسائل زنان از جمله بر ادبيات مرتبط با موضوع نشان مياي  مطالعه

و ... پژوهشهاي متعددي وجود دارد اما در حوزه مهندسي طالق، اشتغال، خشونتهاي خانگي 
فرهنگي حضور زنان در اجتماع، پژوهشي ديده نشده است و ادبيات پژوهشي در اين حوزه بسيار 

رسد در حوزه مهندسي پردازيم كه به نظر مي مي هاييمحدود است. براين اساس در ادامه به پژوهش
 نان راهگشا باشد.مربوط به زهاي  فرهنگي و سياستگذاري

 به سترگ و عظيم مسئوليت رسانيدن انجام به كه داد نشان خود پژوهش در)  1380( اعرابي
 از اجتماعي مختلفهاي  صحنه در زنان مشاركت مسئله و سويي از فرزندان تربيت امر در خصوص
 هم كنار در را مسئوليت دو اين توان مي چگونه اينكه.  انكارهستند قابل غير بحث دو ديگر، سوي
 امر دو هراي  شايسته نحو به و نشود وارد آسيبي ديگري به يكي انجام با كه طوري به داد انجام
 آن مورد در تمام دقت و ظرافت با بايد كه است مهمي مساله پذيرد، صورت مشاركت و داريخانه

 ).115: 1389 نقل از عزيزي،( يافت دست عملي و مناسب الگوي يك به و انديشيد
كند كه حق اشتغال بيان مي "اسالم و اشتغال زنان "با عنواناي  ) در مقاله1388آذربايجاني( 
هاي مشروع ، ثابت شده و الگوي درست اشتغال از ديدگاه اسالم، الگويي است كه  با زنان در پيشه

ال در نظر داشتن فرصتهاي شغلي  و جنسيت ، اهميت خانه داري در  اقتصاد، برتر دانستن اشتغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mishel 
2Spykermann 
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نيمه وقت، حفظ حريم زنان شاغل در محيط كار و تسهيالت الزم براي آنان، حمايت از مشاغل 
 روستايي و توجه همه جانبه به ارزشهاي  تنظيم شده باشد.

هاي راهكارهاي اجرايي حضور زنان در برنامه ريزي ") در پژوهشي با عنوان1387البرزي و خير( 
سازي مناسب براي تغيير نگرش مثبت نسبت به زنان، ارزش نشان دادند كه فرهنگ  "كالن كشور 

تواند راهگشاي دادن به توانمنديهاي زنان، تجديد نظر در قوانين و واگذاري تدريجي مسئوليتها،  مي
توان ، در سه مقوله اصلي خود مشكالت مديريت زنان باشد. فرصتهاي زندگي زنان سرآمد را مي

-تكايي، تالش و كوشش، تعهد كاري، تشخيص موقعيت، مهارتتوانمند سازي( شامل ويژگي خودا
هاي ارتباطي، برنامه ريزي و مديريت و ويژگي پايداري) حمايت شدن ( ويژگي حمايت خانواده، 
حمايت همسر و حمايت ديگران) و تغيير و تحوالت اجتماعي و فرهنگي( ويژگي تحول در جامعه 

 ).1387كرد)( البرزي و خير،  بشري و ويژگي تحول در جامعه ايراني خالصه
)  رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفتگوي خبري  با عنوان 1392كبري خزعلي(

 و راهبردها خصوص در"فرهنگي مهندسي سند هاي ضرورت از زنان خصوص در متعادل نگاهي"
 ملي ايراهبرده و كشور فرهنگي مهندسي نقشه در زنان با مرتبط هاي سياست به مربوط اقدامات

 به سند اين در خانواده و زنان مسائل حوزه به ويژه سخن گفت و معتقد بود كه توجه ها سياست اين
 المللي بين و داخلي سطوح در امروز دنياي در كه است هايي تفريط و افراط از دوري ضرورت دليل
 و حقوق باب رد متعادل نگاهي لزوم. شود مي داشته روا زنان حقوق به نسبت اقشار؛ همه از بيش

 از خانواده و بانوان امور فرهنگي گذاري سياست در نگري جانبه همه همراه به زنان تكاليف
 و زنان اجتماعي فرهنگي شوراي زمينه اين در كه باشد؛ مي زنان حوزه در سند اين هاي ضرورت
 است داده ارائه زنان حوزه در فرهنگي مهندسي سند تدوين راستاي در پيشنهاداتي نيز خانواده
 با مبارزه و ابعاد تمامي در زن تعالي و رشد سازي زمينه و بخشي هويت ذاتي، كرامت احياي: نظير

 خانواده در زن تربيتي و مادري همسري، نقش ترويج سازي نهادينه و تكريم زن،  به ابزاري رويكرد
 وها  ريزي  برنامه ها، گذاري سازي، سياست ايشان، متناسب شأن با متناسب اجتماعي حضور با همراه

 و جايگاه فعال نقد زنان،  اجتماعي و خانوادگي فردي، هاي نقش و وظايف باها  دستگاه اقدامات
 فراملي و ملي سطوح در شبهات به مؤثر پاسخگويي و غرب در فمينيستي هاي جريان و زنان وضعيت

 است. اسالمي هاي آموزه مبناي بر راهكار ارائه و
: جمله آن از است؛  گرفته انجام زنان مسائل خصوص نيز فعاليتهايي در يالملل بين سطح در
 در آن دنبال به و شد نامگذاري زن المللي بين دهه متحد ملل سازمان سوي از 1985-1975 دهه
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 براي و شد تآسيس متحد ملل سازمان عمراني برنامه در WID توسعه در زنان شناخت 1987 سال
 عبارت شده مطرح مسائل مهمترين گردهمايي اين در. شد برگزار 1989 نوامبر در زنان پيشرفت
 بدون و دستمزد بدون مشاغل شامل كار، نيروي در زنان مشاركت ميزان دقيق ارزيابي  از بودند
 غير و  مشابههاي  فعاليت يا خانه امور انجام جهت مصرفي كار نيروئي ارزيابي استخدامي، مزاياي
 نيز و آمده بدستهاي  بررسي انجام جهتهاي  شاخص و آمارها كه اآنه بازده تعيين و متشكل
 فاطمه بني( شد اتخاذ 1985 سال در زنان پيشرفت براي آن آيندههاي  استراتژي و نايروبي كنفرانس

 ) .32: 1389 مهبد، و

 هاتحليل يافته
واالت تحقيق كه هاي حاصل از نظرات متخصصين به سئدر اين بخش با استفاده از مقوله بندي يافته
 باشد؛ پاسخ خواهيم داد.  مي شامل فرهنگ آرماني، وضعيت موجود و هدف

 فرهنگ آرماني -1
 لگوي اسالمي حضور زنان در اجتماعآرمانها و ا -1-1

بر كشور ايران،  حاكم اصول و هاي اساسي در حوزه مهندسي فرهنگي، ارجاع به ارزشهايكي از گام
تا با شناسايي دقيق آرمانها، در اولويت بندي اهداف از آن استفاده است  اسالمي هايديدگاه خصوصاً

 اينكه است، جامعه در زنان آفريني نقش آرماني انديشه به مربوط پژوهش اين سئوال كرد. لذا اولين
   چيست؛ زنان اجتماعي فعاليتهاي خصوص در اسالم بنيادين هايارزش
 زنان براي شايسته و صحيح ه اين موارد الگوييبا پاسخگويي ب تا است الزم كنوني شرايط در 
 هايي آموزه. است شده بنا ما دينيهاي  آموزه پايه بر آن اصلي مبناي كه الگويي. شود تعريف ايراني
 هنجارسازي و الگوسازي كهاي  زيرا در هر حوزه. اند خورده رقم بشري سعادت و عدالت پايه بر كه

 متعددي عواقب و مشكالت و آيدمي ميان به تفريط و افراط د،باش نداشته وجوداي  شايسته و اصولي
 ايراني عبارتند از: -الگوهاي آرماني اسالمي .)18: 1383داشت( صادقي و كريمي،  خواهد دنبال به را

  قش آفريني زنان در حوزه خانواده ارزش ن -1-2
شود كه اين موارد شامل  مي اسالمي مهمترين وظايف زنان در خانواده تعريفهاي  براساس انديشه

ارزش همسري و مادري كردن است زيرا زنان پرورش دهندگان آينده سازان جامعه هستند و بايد 
 "دارد، وااليي جايگاه مادري نيز وظيفه اسالم منظر آنان تربيت نسل آينده باشد. از هدف اصلي شان
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 را مادري بلند جايگاه مادران، به نسبت فرزندان قدرداني و شناسي حق به ترغيب بر افزون روايات در
 اسالم هاي آموزه در همچنين. بالد مي و رويد مي مادران زيرپاي از بهشت كه كنند مي توصيف

؛ .باشد نمي جايگزيني قابل كه است متعالي چنان مادري كاركردهاي و نقش مورد در ارزشگذاري
 فرزند فكر جز چيز هر از موسي ادرم دل( آيات ذيل تأييدي بر ارزش مقام مادري در خانواده است:

 خداوند تا كرد نمي تحمل را او دوري ،)10قصص،...» ( فارغا  موسى أم فؤاد أصبح و) «بود گشته تهي
 چنان مريم حضرت مادر). 11-13قصص،( شود روشن او به چشمش تا گرداند باز مادرش به را او

). 37 عمران، آل( ،»حسنا نباتا أنبتها و حسن بقبول ربها فتقبلها: «كند مي تربيت شايسته را دخترش
 شود مي) ع( مسيح حضرت براي مادري شايستگي و گيرد مي قرار الهي پذيرش مورد نيكويي به كه

 محمدي( »األمهات أقدام تحت الجنّة« فرمايند-مي) ص( اكرم پيامبر). 42-45 عمران، آل(
 ). 95: 1388نقل از آذربايجاني،   712ص ،10ج: 1363 شهري،-ري

 ختن نقش آفريني زنان در اجتماع به رسميت شنا -1-3
در انديشه اسالمي،در آيات و احاديث متعدد، فعاليتهاي اجتماعي زنان در جامعه به رسميت شناخته 

آمده است: مومنين و مومنات در حفظ مجموعه  71شده است؛ به عنوان مثال در سوره توبه آيه 
 ف و نهي از منكر همه سهيم و شريكند.نظام اجتماعي و امر به معرو

 به زنان اشتغال دهد كه حقنيز نشان مي مسلمانان جاري سيرة و روايات و تأملي بر آيات
 و اكتسبوا مما نصيب للرّجال« اموالشان بر زنان مالكيت حق تأييد. است شده شناخته رسميت
). است اي بهره اند كرده كسب آنچه زا زنان و مردان براي) (32نساء،( »اكتسبن مما نصيب للنّساء
 ،4ج: تا بي طباطبايي،. ك.ر( است آن از حاصله درآمد بودن حالل و زنان اشتغال جواز مستلزم

 فضل از) (10 جمعه،( اللّه، فضل من ابتغوا و: «چون آياتي از). 64ص ،3ج: 1365 طبرسي، ؛337ص
 پديد زمين از را شما او) (61 هود،( ،»افيه استعمركم و األَرض من أنشأكم هو« ،)شويد جويا خدا
 سوي به را زنان و مردان عام طور به آيات اين شود مي معلوم). گماشت بر آن كردن آباد براي و آورد
 شعيب حضرت دختران از كريم قرآن در اين بر افزون. كند مي ترغيب و تشويق زمين آباداني و كار

 نيز روايات حسب بر). 23 قصص،( اند داشته اشتغال انيچوپ كار به كه كرده ياد الهي، پيامبر) ع(
 صنايع تجارت، همچون گوناگون مشاغل در طاهرين، ائمه و) ص(اكرم پيامبر زمان در مسلمان زنان

 خوشبوكننده، مواد توليد امالك، اجاره خانگي، خدمات آرايشگري، بافندگي، و ريسندگي دستي،
 قرار ردعي يا نهي مورد و اند بوده مشغول درآمدزا شغل عنوان به آنها مانند و خياطي چوپاني،
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 ،174ص ،12ج: تا بي عاملي، حر ؛264ص ،24ج ؛9ص ،16ج: ق1404 مجلسي،. ك.ر( اند نگرفته
 و گري روسپي: «مانند فسادانگيزي مشاغل استثناي به ،)1388نقل از آذربايجاني،  93 -95صص

، نقل از آذربايجاني،  84 ـ 85 ؛62 ـ 65صص  ،12ج: تا بي حرعاملي،( »گناه مجالس در آوازخواني
1388 :95.( 

 فرهنگ موجود -2
 نان در اجتماع (نقاط قوت و ضعف)وضعيت  حضور ز -2-1

براي پاسخ به سئوال دوم پژوهش كه تمركز آن بر وضعيت موجود حضور زنان در جامعه است، كه 
 ه است؛ اين موارد شامل:شامل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات حضور زنان در جامع

 و كارآمدي اجتماعي زنان در جامعهها  افزايش پتانسيل -2-1-1
زنان در اجتماع افزايش يافته هاي  آمارها و پژوهشهاي متعدد حاكي از آن است كه امروزه پتانسيل

است؛ به عنوان مثال،  افزايش تحصيالت دانشگاهي زنان و از طرف ديگر افزايش اشتغال زنان و 
پذيري مكاني و حضور در فضاهاي عمومي،  هاي اقتصادي از خانواده، منجر به افزايش تحركايتحم

تشكلها و انجمنها شده است و اين بستر، نوع نگرش زنان به جامعه را همسو با نوگرايي و مدرنيته 
ي، مختلف علمي، دانشگاههاي  تغيير داده است. در حال حاضر جامعه ما زنان موفقي را در حوزه

 از انتقال مشخصه است معتقد گيرد. وبركسب و كار ، كارآفريني و مناصب مديريتي به خدمت مي
 از تغيير كه است جامعههاي  حوزه تمام فراگير شدن عقالني صنعتي جامعه به صنعتي پيش جامعه
 و سياسي اقتصادي، زندگي در را عقالني ارزشهاي سمت به "مذهبي عموما و سنتي ارزشهاي"

 گويد:  مي در اين باره 1دكتر جواهري ) 1387 گيدنز،( داشت خواهد دنبال به ماعياجت
 مشتركهاي  فرصت به دستيابي دنبال زنان امروز دنبال برابري با مردان هستند."

 در يا شده دگرگون ايي مالحضه قابل بخش در زنان هويتي سامانه من نظر به هستند؛ 
 سال 40 ، 30 زن با امروز زن ؟ چيه ضعفش نقاط خوبه؟ تحول اين است آيا تحول حال

 آگاهي خود اين.  دارد خودش به نسبت كه نگرشي نظر از است، بسيارمتفاوت گذشته
را متحول كرده است.  زنان زندگي و سبك  است آمده وجود به گذشته سال چندين طي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي   1
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 و با است  شده عوض شان مصرف نوع. هستند هستند، دنبال آموزش ورزش دنبال زنان
 ."روبرو هستيم جامعه در زنان ارتقاي و اجتماعي تحرك افزايش

 اقتضائات نقشي چندگانه  -2-1-2
 بايكي از نقاط ضعف حضور زنان در اجتماع، اقتضائات نقشي چندگانه و پيامدهاي ناشي از آن است. 

 شكل ها آن  ايرـب يجديد تمطالبا ن،ناز در تتحصيال يشافزا و فرهنگي و جتماعيا عضااو تغيير
. كندنمي ضاار را دهرـك  تحصيل و انجو نناز ،سنتي يها نقش شپذير صرف مثال براي. گيردمي
كت رمشا( رنمدهاي  نقش و)  داريخانه  و دريما و يهمسر( سنتي يهانقش بين اندمايل هاآن
 روـهظ و  سويي از  سنتي  يهانقش شپذير. كند ايجاد تلفيق) ديقتصاا و سياسي و جتماعيا
 دهرـك دانسرگر دمتضا ينقشها در را نناز يگرد يسو از رنمد جتماعيا  يها ارزش و اـهشـنق

 را اـه آن روح و سمـج المتـس و هدـش نناز ايبر تبعاتي و ارضعو وزبر سبب دتضا همين. است
 : گويد مي باره اين در دكتر جواهري .)271: 1391 ، مقدم و صادقي( ستا داده ارقر خطر ضمعردر

 نقشي اقتضائات كردن سازگار پيچيدگي و داريم ريختگي هم به حاضر در حال"
 و مدرس محقق، هم همسر، هم هم مادر، هم دارد همزمان طور به  زن كه است چندگانه

 به دارند، متفاوتي انتظارات هركدام كهها  مسئوليت از است؛ انواعي خانواده يك فرزند هم
 ".خواهدمي شدن آماده خواهد،مي رتمها هاهرحال هر كدام از اين

 زنان كنند،مي صرف شغل در را يكساني ساعت زنان و مردان وقتي كه كندمي مطرح 1گاتك
 در را بيشتري ساعات چه هر زنان .شوند مي دچار مردان با شغل تداخل به مردان به نسبت بيشتر
 است، خانوادگي تعهدات بر تحميلي او شغل كه كرد خواهند احساس بيشتر كنند، صرف خود شغل
 از نقل 1991 گاتك،( كنند مي احساس بيشتر را خانواده با شغل تداخل احتماال هازن نتيجه در

 .)36: 1385 خالد، رستگار

 افزايش مصرف گرايي  -2-1-3
-مادي گفته ميهاي  مصرف گرايي در واقع اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارايي

توان به تبديل ثروت به مصرف، به ارزش و غلبه آن بر ديگر ارزشها، پيامدهاي آن ميشود كه از 
 نمايش ثروت، شكاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي، احساس محروميت اشاره كرد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gutek 
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يكي از نقاط ضعف حضور زنان در جامعه مصرف گرايي و مصرف تظاهري است كه منجر به 
 اتتغيير شستخود نناز پوششعنوان مثال در حال حاضر، پيامدهاي سوء اقتصادي خواهد شد. به 

 عرضه زاربا به نناز ايرـب اييـه حطر و ها لمد روز هر.  ستا هشد دانمر به نسبت يتر بيش ربسيا
نقل از  ( ستا هدـش يـياگر فصرـم هـب نناز تر بيش چه هر بجذ و جلب به منجر كه دشو مي

 :گويد مي باره اين در ريان پور. دكتر مختا)163: 1391وهمكاران، آدميان
 از هم اين. مواجه هستيم تظاهري يا نمايشي مصرف يا گرايي مصرف در حال حاضر با"

 زن .است زن دست در خانواده در مصرف كليد شويم زيرا شاه منكر توانيمنمي كه است چيزهايي
 ."كند مي تنظيم جامعه و خانواده در را مصرف الگوي

  )مدرن و سنتي زن نقش تقابل(   عملكرها و نگرشها و ارزشها بي هنجاري در -2-1-4
 شكل هاآن ايرـب يجديد تمطالبا ن،ناز در تتحصيال يشافزا و فرهنگي و جتماعيا عضااو تغيير با

 .كندنمي ضاار را دهرـك تحصيل و انجو نناز ،سنتي يهانقش شپذير صرف مثال براي. گيردمي
 كترمشا( رنمدهاي  نقش و) داري خانه و دريما ي،همسر(سنتي يهانقش بينهستند  مايل هاآن
 روـظه  و   سويي از  سنتي  يهانقش شپذير. كنند ايجاد تلفيق) ديقتصاا و سياسي و جتماعيا
 دهرـك دانسرگر دمتضا ينقشها در را نناز يگرد يسو از  رنمد جتماعيا  يها ارزش و اـه شـنق

 را اـه آن روح و سمـج المتـس و هدـش نناز ايبر تبعاتي و ارضعو وزبر سبب دتضا همين.  است
 :گويدمي باره اين در 1. دكتر شايگان)300: 1391 ، مقدم و صادقي(ستا داده ارقر خطر ضمعردر

هاي  جهان استكبار با انواع و اقسام شيوه قرار گرفته اند كه زنان ما در هجمه يك نوع فرهنگ غربي
و ها  در مورد تكاليف و مسئوليت كه باعث شده زنان كند مي نگ ما اعمالبر فرهبكر، جذاب و فريبنده 

 روـظه  و   سويي از  سنتي  يهانقش شپذير. همچنين و تزلزل شوندتعارض حقوق خود دچار 
 دهرـك دانسرگر دمتضا ينقشها در را نناز يگرد يسو از  رنمد جتماعيا  يها ارزش و اـه شـنق

 . )290: 1391 ، مقدم و صادقيچالش در خصوص زنان است. (اين مسئله مهم ترين  است.
 :گويدمي باره اين در 2دكتر مختاريان پور

 بايد جاهايي يك و دارند حضور ولي باشند نداشته حضور بايد زنان جاهايي يه االن" 
 كه زني دادن نشان با ما.  شود اصالح شود؛ روشن بايد اين و ندارند؛ باشند داشته حضور
 هم اين كه دهيم مي نشان كنيم و مي سازي الگو داريم هست، اتوبوس و كاميون راننده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استاد دانشگاه علوم انتظامي امين  1
 دانشگاه تهران استاديار گروه مديريت  2
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كني؛ اما در جاي  ايفا نقش آن در تواني مي كه تواستهاي  پتانسيل و توانمنديها از يكي
 وفاق مورد فرهنگي سياست گوييم مي وقتي ديگر چنين شغلي را براي زنان نمي دانيم. 

 ."نيست مشخص چيزها از خيلي با ما تكليف. است همين نداريم

  و تهديدات حضور زنان در اجتماعيها  فرصت -2-2
 ر انقالب به حضور زنان در اجتماعتوجه رهب-2-2-1

اجتماع  در زنان حضور به انقالب رهبر يكي از مهمترين فرصتهاي حضور زنان در اجتماع، توجه
مختلف از هاي  ها، جلسات و گردهمايياز بدو انقالب، تاكنون در سخنراني اي  است. آقاي خامنه

اهميت شأن مقام زن، همسري و مادري بارها سخن گفته اند. تأملي بر سخنان ايشان، ارزش و 
سازد. به عنوان مثال ايشان در خصوص نقش آفريني  مي جايگاه زن در انديشه اسالمي را منعكس

 اجتماعي اين چنين بيان كرده اند: هاي  زنان در عرصه
تواند شركت كند، درس بخواند، درس اجتماعي هم ميهاي  ر تمام عرصهزن د "

اجتماعي، سياسي هاي  بدهد، كسب كند، شغل اداري بگيرد، كارگري كند و تمام فعاليت
هاي  ( خطبه"دهد، زن هم با حجاب انجام دهدو مبارزاتي كه مرد در جامعه انجام مي

 ).202: 1393 فرد پور بانكي از : نقل 9/8/65نماز جمعه، 
 كنند:هاي زنان در حوزه خانواده نيز اين چنين بيان ميمقام معظم رهبري در خصوص فعاليت

داري و اداره كردن همسر و فرزندان طبيعي ترين و فطري ترين كار براي زنان  خانه"
( "كندهاي علمي و معنوي نفي نمياست اما اين امر هر گونه توانايي زنان را در ميدان

 )49: 1394بانكي پور فرد،  نقل از
 ان در قانون اساسي جمهوري اسالميتوجه به ارزش واالي زن-2-2-2

 كرامت به اسالمي جمهوري اساسي قانون حضور زنان در اجتماع اين است كه درهاي  از ديگر فرصت
 ن،قانو اين دوم اصل 6 بند در كه آنجا تا شده است، جدي توجه مرد و زن از اعم انسان، شخصيت و

 از يكي عنوان به خداوند برابر در او مسئوليت با توأم آزادي و انساني واالي ارزش و كرامت به ايمان
 شده چندان دو زنان، مورد در اهتمام و توجه اين. است شده شمرده اسالمي جمهوري نظامهاي  پايه
 شخصيت رشد يبرا سازي زمينه و زن انساني شخصيت پاسداشت بر متعددي موارد در قانون اين و
 ).1383است (نشريه حورا،  كرده تأكيد او
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 همسري زنان در نقشه مهندسي كشور توجه به نقش مادري و-2-2-3
 تشكيل، در حوزه زنان، تبيين، كشور فرهنگي مهندسي انداز چشم سند مفاد ترين يكي مهم
نيز در اين  روريبا نرخ كاهش از است و در خصوص جلوگيري خانواده سازي  ايمن و تعالي تحكيم،

شامل  كشور مهندسي سند در خانواده و زن مطروحه موضوعات سند آمده است. مصوبات
كند. اين هاي حضور زنان در جامعه نيز هست كه از نقش آفريني آنان در جامعه حمايت مي فرصت

 موارد شامل: 
 باطاتارت و مناسبات تمامي در اسالمي حجاب و پوشش عفاف، سازي نهادينه و ترويج*

  اجتماعي
 خانواده سازي ايمن و تشكيل، تحكيم، تعالي*
 و ،خانوادگي فردي ابعاد در آن سازي نهادينه و مسلمان زن منشور تبيين و بازطراحي*

  جامعه مختلف هايعرصه در اجتماعي
 اقتضائات اسالمي، هاي آموزه با متناسب آن ارتقاي و كل باروري نرخ كاهش از جلوگيري*

  جمعيتي مستمر پايش و شناختي، آمايش جمعيت مطالعات ، شورك راهبردي
 و ،خانوادگي فردي هاي زمينه در ايراني-اسالمي زندگي سبك و آداب سازي نهادينه و طراحي*

 )السالم عليهم( معصومين سيره از الهام با و الهي تقواي بر مبتني اجتماعي
 و خانواده فرهنگي دهي جهت توانند بامي كالن راهبردهاي در اين هدف گروه عنوان به زنان لذا
  بانوان حوزه در سند اين شدن اجرايي و مديريت در بسزايي نقش  خود، ذاتي خالقيت و با جامعه
 )  . 50-75: 1392 ، فرهنگي مهندسي (نقشه كنند ايفا

 بحران هويت تهديدي بر حضور موفق زنان در اجتماع: -2-2-4
  جسمي نيازهاي رفع براي افراد است و شده كاسته خانواده نقش از روز به روز مدرن جوامع در
 اين نتيجه كه آورند مي روي است، شده تعريف مدرن جامعه در كه هاييجايگزين به روحي، و

 نيازهاي شدن برآورده زنان، عاطفيهاي  بحران طالق، آمار رفتن باال خانواده، نهاد تضعيف روند،
 نظام بر تاكيد با مدرن، زندگي. است جامعه در فساد رواج و خانواده بستر از خارج جنسي
. دكتر )76: 1390همكاران، و طالبي(دارد  محور لذت نگاه تكنولوژيها همه به داري سرمايه
 :گويد مي باره اين در جواهري
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 بودن، مادر معناي بودن، زن معناي تغيير بواسطه زنان در هويت بحران بحث"
 با دارند، خودشان شرايط ارتقاي به شديدي االن زنان ميل. بودن است شهروند معناي
 برآورده  بعداٌ كه حدي اون دارند، جديدي آرزوهاي اميال، انتظارات، زنان انديشه، اين
 سطح در چه فردي سطح در چه نارضايتي و سرخوردگي تنش، منشا شود؛ نمي

 متفاوت و ديدج هويت به سنتي هويت از گذار حال در ما چون.  شودمي اجتماعي
. كنيممي مشاهده زنانهاي  آشفتگي در نقش و ريختگي بهم نوع يك هستيم،

 كه گاهي از خودمان سئوال  شود،مي ديده زنانهاي  نگرش و رفتارها در كه تضادهايي
 ."چيه رفتارت اين پس هستي، سنتي زن كنيم ، اگر مي

 :جامعه در مردساالرانه نگرش حاكميت -2-2-5
باشد به اين معنا كه  مي تهديدات حضور زنان در جامعه حاكميت نگرش مردساالرانه يكي ديگر از

 مي هدـنرا يهـحاش هـب رياالـسدمر رساختا و  دانمر  سيلةو به عمومي  عرصة در تنها نه  نناز
 خصوصي ةـعرص در بلكه ؛هستند نامرئي تيداموجو كه دشو¬مي ردبرخو اي گونه به نناآ با و شوند
 د،خو بر انيگرد ياـه تهـساخو ستنـندا رجحـم و قبتيامر و دريما ينقشها در نشد قغر با نيز
 ظاهر دنامرئيِخو آفريني نقش اـب و دـگيرنمي هيددنا را دخو يها ستهاخو و دهكر شموافر را دخو
 :گويد مي باره اين در دكتر جواهري).1391 ، مقدم و صادقي( شوند مي

 با آن از كه كار محيط در چه خانواده، فضاي در هچ مردساالرانههاي  نگرش غلبه "
 در چه مردساالرانههاي  نگرش غلبه چنان هم. دارد وجود برند، مي نام  ايي شيشه سقف
 همچنان ولي يافته، كاهش و شده تر كمرنگ اگرچه كار محيط در چه و خانه فضاي
 هم، زنان ردمو درها  محروميت و تبعيضات انواع و خانگي خشونت بحث. دارد وجود
 ." است چنين

 زنان جرائم و انحرافات-2-2-6
 خياباني، زنان حجابي، بد معضل جمله از اجتماعيهاي  ناهنجاري وها  آسيب درگير ما امروزه كشور

 ها،ريزي برنامه همه در رويكرد ترين است و ضروري اجتماعي مفاسد بسياري وها  خانواده فروپاشي
 از پاسداري و صيانت به توجه زنان، با مرتبط اجراييهاي  طرح و هايگذار قانون ها،گذاري سياست
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 و خانواده در آنان شخصيت و جايگاه ارتقاي جهت در تالش و كشورمان مسلمان زنان انساني هويت
 )1392نشود ( شفيعي ،  توجه رويكرد اين به كه زماني تا گفت بايد صراحت به است. اجتماع

 گويد: مي باره دكتر مختاريان پور در اين
 باالي متعارف، نرخ غير جنسي روابط سفيد، ازدواج متعارف، غيرهاي  ازدواج بحث"
 از مرد، به نسبت زن از جانب زن، به نسبت مرد جانب از زناشويي روابط در خيانت طالق،

 سال چند طي متاسفانه. است نموده ايجاد اجتماع در زنان حضور كه است تهديداتي
 بزهكاري بعدي، بحث. است مجرد زنان از بيشتر متاهل زنان بين در افحش اخير ميزان

 زن وقتي رفته، باال درجاتش جزئيهاي  سرقت اعتياد و شامل اجتماعي انحرافات و زنان
 دسترسي آمده جامعه در وقتي ولي دهد؛ انجام توانست مي انحرافي بود چه آشپزخانه در
 امكان حال هر به هست. اختيارش در منابعي ،كند مي دارد، رانندگي قدرت دارد، پول به
 ".است كرده پيدا افزايش زنان مورد در خطا احتمال و

 ساختار مردساالرانه اشتغال -2-2-7
 مردانه كامالً شغلي ساختار است، زنانهها  رشته از بسياري در تحصيل ساختار اينكه رغم امروزه علي

 در عمدتاً زنان. است محدود بسيار يا و مسدود مالًكا يا باال سطح مشاغل به زنان دسترسي و است
 از حمايت براي زيرساختي امكانات. شوندمي داده قرار وقت نيمه يا و درآمد كم پايين، سطح مشاغل

 خشك يكنواخت، كاريها  سازمان در كار. است محدود بسيار يا و ندارد وجود اصالً يا آنها كردن كار
 و كندمي پيدا اصطكاك داري بچه جمله از وظايف ساير با كه صورتي هب باشدمي انعطاف قابل غير و

 عالوه شاغل زنان مثال براي كنند؛ تحمل را مضاعفي فشارهاي بايد منزل از خارج اشتغال بابت زنان
 اين حاليكه در پردازند مي )داري بچه از غير(خانه امور به متوسط طور به ساعت 35 بيرون، كار بر

 )1383 ، صادقي. (است اندك بسيار شاغل نمردا براي رقم
 گويد:  مي دكتر جواهري در اين باره

 رسد ميزانبه نظر مي است و  شده مهم خيلي زنان براي مالي استقالل به نياز "
 نسبت زنان بيكاري ميزان و است بيشتر نكرده تحصيل قشر از تحصيل كرده قشر بيكاري

 زنان بيكاري ميزان بگوييم توانيم مي مجموع در بنابراين است؛ مردان نيز بيشتر به
 يا مخاطرات مجموع در اينها است؛ بيشتر جامعه در اقشار ساير به نسبت تحصيلكرده



  1397  بهار/ بيست و ششم شماره/ هفتم سال/  ترويجي جامعه، فرهنگ و رسانه -علمي  فصلنامه 122
 

 

 در پا كه زناني ويژه به زنان جامعه كه هست آفرين خطر و  كننده محدود و تهديد عوامل
  . "هستند مواجه آن با اند گذاشته جامعه

 لگوي مطلوب حضور زنان در اجتماعا راهكارهاي دستيابي به -3
 به منظور ارائه الگوي مطلوب حضور زنان در اجتماع نيازمند راهكارهايي هستيم كه اين موارد شامل:

 توجه به تغييرات موجود در جامعه  -3-1
 وضعيت با سازگار و اسالمي رويكردي بايد باشد داشته وجود زنان به نسبت بايد كه امروزه رويكردي

اين  با باشد برداشته در را اسالميهاي  آرمان بايد رويكرد اين كه معني اين به باشد، صنعتي جامعه
 كه است اين رويكرد اين معناي. باشد سازگار توسعه حال در جامعه يك نيازهاي با بتواند كه منطق
 جامعه در زنان وضعيت از برداري الگو در اين رويكرد همچنين نيست، صرف سنتي رويكرد يك

 آن و باشد داشته بر در را اينها از تلفيقي بتواند كه است اسالم از رويكردي آن و نيست هم صنعتي
 لحاظ را جامعه در زن انساني باشد، كرامت محور عدالت: باشد داشته را زير هايويژگي بايد تلفيق،

 زندگي،هاي  عرصه همه در گذار اثر و جو مشاركت مسئول، توانمند، انسان يك عنوان به را كند، زن
 گويد:  مي دكتر شايگان در اين باره بگيرد. نظر در آينده در چه و حاضر حال در چه

شده  متحول زنان هايگروه ازاي  پاره بين در اخالقي التزام و ديني هايبندي پاي "
 مورد ديگري كه در نكته .شد اشاره آن به باال در كه شرايطي تحت هم آن است ،
 كه است اين باشيم داشته نظر در است خوب زنان فرهنگي مهندسي و گذاري سياست

 يا باشند مواجه مشكالتي در جامعه وها  آسيب با زنان كه است شده باعث عواملي چه
 جامعه درها  بزهكاري و انحرافات و جرايم وها  آسيب مولد ناخواسته يا خواسته اينكه
 ناشي مسائل از اين البته بخشي. كنيم ريگذا سياست بتوانيم تا بشناسيم بايد ما.  شوند

  ". است يافته توسعه و مدرن جامعه به سنتي جامعه از گذر ساماني بي و نابساماني از

 سياستگذاري مورد وفاق  -3-2
يكي ديگر از پيش نيازهاي فعاليت در حوزه زنان، لزوم اجماع و سياستگذاري مورد وفاق در ميان 

هاي مختلف در فرايند تصويب يك طرح تا مرحله نهايي اجراي آن است؛ مديران ، سازمانها و ارگان
هاي مورد نظر شود تا برنامهها موجب ميهاي متفاوت و تغيير مداوم سياستزيرا تضاد آرا و نگرش
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به نتيجه مطلوب منتهي نشود و در عمل با شكست مواجه شود و همچنان سياستها در سطح كالن 
 ه دكتر مختاريان پور معتقد است:باقي بماند. در اين بار

 شود قرارنيست كار آن به راجع قراراست فرهنگي كه مورد وفاق است و سياست " 
با تغيير  باشند. در حال حاضر مجري بايد دولتها. شود سپرده دولتها تغييرات دست به

 درستي فرهنگي سياست ما نيامديم مسئله اين است كه . كندمي تغيير چيز همه دولتها
به چه چيزي  است قرار كه باشيم داشته رسمي توافق را تعريف كنيم و مهمتر اينكه

 ."كنيم ترسيم بخوبي نيامديم شويم، شكلي چه.  بشويم چي است قرار ؛ دست پيدا كنيم
 كند:دكتر جواهري نيز بيان مي

و نميدانيم عرصه نقش آفريني زنان  نداريم  وفاق مورد فرهنگي ما سياست "
 ."كجاست 

 تعامل نهادهاي مختلف -3-3
هدف  هايي كه باها و برنامهفعاليت نرسيدن ثمر به و ماندن عقيم در جديهاي  چالش از يكي

 در مختلف هايارگان همكاري عدم و كاري موازي شود،ها انجام ميآسيب كاهش سياستگذاري و يا 
 براي تري فعاالنه و موثر قداماتا توانمي همكاري، و وظايف  تقسيم با آنكه حال. باشدمي كشور
 گويد: داد. دكتر مختاريان پور در اين باره مي انجام ديدگان آسيب

 مختلفي نهادهاي كه كند كاري يك و بياد كه است اين دنبال فرهنگي مهندسي "
 سوي ساختاري هم لحاظ از نكنند، خنثي را همديگر كنند،مي كار يكديگر كنار در كه
 و اصالح و طراحي واقع نيازمند باز در است، ساختاري اصالح يك تلزممس اين باشند. هم

 فرهنگ براساس كشور اقتصادي و اجتماعي ، سياسي هاينظام فرهنگي مناسبات ارتقاي
 را مربوطه نظام و كنيم تعريف را مطلوب فرهنگ واقع هستيم ؛ در كشور شده مهندسي

 ". كنيم طراحي باز

 ها عدم خنثي سازي فعاليت -3-4
ها و يكي ديگر از نكات مهم براي رسيدن به اهداف مهندسي فرهنگي عدم خنثي سازي فعاليت

كند كه ) بيان مي1392باشد. به عنوان مثال شفيعي(  مي سياستهاي كالن در سطح اجرايي
 مسلمان زن از موفق چهره يك ارائه از تاكنون اسالمي جمهوري نظام شنيداري و ديداريهاي  رسانه
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 واي  كليشهاي  چهره ارائه به تنها دهندمي ارائه كه هايي فيلم و هاسريال در و اند بوده عاجز نيايرا
 بسنده شوند، اي مي زنجيره گاه و مثلثيهاي  عشق درگير كهاي  كرده بزك دختران و زنان از منفعل
 هايسريال از بسياري در كه ايمبوده شاهد اخير هايسال در كه است حالي در اين. اند كرده

 به توانمي جمله از كه شودمي كشيده تصوير به انگيزه با و مثبت فعال، هايي چهره زنان از خارجي
 »پرستاران« حتي و »قصر در جواهري« ،»دهكده پزشك« ،»خانه به بازگشت« چون هاييسريال
 كرد.  اشاره
غيرآسيب زا در جامعه  در واقع اگر هدف ما در مهندسي فرهنگي تربيت و نقش آفريني موثر و 

بايد انعكاس يابد. دكتر ها  است، اين مهم در فرايند جامعه پذيري در مدرسه، دانشگاه، رسانه
  گويد: مي مختاريان پور در اين باره

 سمت اين به را سيماي و صدا بايد شود كم جامعه در خشونت خواهيم مي اگر ما "
 را كار اين خانگي سينماي كنارش رد ولي نكند، پخش خشن هايفيلم كه كنيم ترغيب
 در مثال. كند مي ديگر آن را خنثياي  شود اما برنامهمي انجام كاري يك. كند مي خنثي
را  شهري معماري نوعي از  آيدمي مسكن وزارت كنيم، مي صحبت جرم كاهش مورد

.  كندمي خنثي را همديگرها  است . اين خيز فساد و   خيز كند كه جرمتشويق مي
 كنار در مختلف نهادهاي كه كند كاري يك و بياد كه است اين دنبال فرهنگي مهندسي
 ." كنند مي كار يكديگر

 نظارت دولت -3-5
هايي است كه ها و برنامهيكي ديگر از پيش نيازهاي مهندسي فرهنگي، وجود نظارت بر دستورالعمل

نكته توجه داشت كه دخالت مستقيم در حوزه مهندسي فرهنگي تنظيم شده است. البته بايد به اين 
زند، در اين باره دكتر  مي در امر سياستگذاري سازوكار اجتماعي و خود تنظيمي جامعه را برهم

 گويد: مختاريان پور مي
 به صورت دخالت زنان، نبايد سياستگذاري عرصه در دولتهاي  سياست من نظر به"

 كنترل و نظارت  يد به طور مداوم،با بلكه كامل رهاسازي باشد، و نه كامل و مستقيم
 شناخته رسميت به شخصي نيز آزادي شخصي، حريم شخصي، قواعد ولي باشد داشته
 " .شود
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 نتيجه گيري
اجتماعي دستخوش هاي  پس از انقالب صنعتي و وقوع نوگرايي و انقالب مدرنيته در جهان، پديده

اجتماعي نيز بواسطه تغيير  اي ه دگرگوني اساسي گرديد؛ در اين ميان حضور زنان در عرصه
هاي سنتي و جدا شدن محيط كار از زندگي، برجسته شد . تجربه زيستن زنان در فضاهايي  نقش

عمومي، تحوالت اساسي را براي جوامع ايجاد نمود. در همان راستا،  در كشور ما  توجه به حوزه 
 قرار گرفت. زنان و خانواده در  نقشه مهندسي فرهنگي ، مورد توجه و تأكيد 

هاي ميزگردي با عنوان اي و تحليل محتواي سخنرانيدر اين مقاله با استفاده از  روش كتابخانه
مهندسي فرهنگي حضور زنان در اجتماع، معناي مهندسي فرهنگي مورد واكاوري قرار گرفت و 

 مختلف مقاله موردهاي  براساس سه سطح فرهنگ آرماني، فرهنگ موجود و فرهنگ هدف بخش
 بحث و تحليل قرار گرفت. 

با مراجعه به آيات و روايات اسالمي،  در بحث مهندسي فرهنگي حضور زنان در اجتماع، ابتدا
هاي  (فعاليت عموميهاي  (خانواده) و در عرصه خصوصيهاي  حوزه نقش آفريني زن در عرصه

كه در كنار  دهدمي نشان مياسالهاي  اجتماعي) مورد تحليل قرار گرفت. مروري بر انديشه
هاي واالي همسري و مادري براي زنان، كسب درآمد و استقالل اقتصادي به رسميت شناخته  ارزش

) بنابراين اگرچه براساس ديدگاه كاركردگيرايي و نظريه پارسونز زنان 1388(آذربايجاني،  شده است
گاه كاركردگرايانه كه بايد تنها ايفاگر نقش عاطفي در  خانه باشند اما انديشه اسالمي با اين ديد

 اعطاي فرصتهاي برابر براي هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است ، توافق ندارد. 
در حوزه وضعيت موجود نيز با تأكيد بر نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدات حضور زنان در 

م. اينكه در حال حاضر جامعه به ترسيم فضاي نگرشي و رفتاري و عملكردي حاكم بر جامعه پرداختي
و نقاط قوتي رو برو هستيم؛ اما نقاط ضعفي ها  در حوزه علمي، تخصصي و كارآفريني زنان با موفقيت

هاي وارده به زنان در جامعه و يا حتي با آسيب زايي آنان نيز مواجه هستيم . امروزه چون آسيبهم
هاي زنان فعاليتهاي  يط كار عرصهبحران هويت و اقضائات نقشي چندگانه و آزارهاي جنسي در مح

و  91؛ صادقي و مقدم، 1393را با تگنا و دشواري و فشارهاي مضاعف همراه ساخته است( لبيبي ، 
) و از طرف ديگر جرائمي همچون فحشا ، سرقت و فروش مواد مخدر و ... از سوي 1389الريجاني، 

ن است كه تأكيد مقام معظم رهبري، ) . نكته مهم اي1389زنان نيز در حال وقوع است( جرياني، 
بر نقش و اهميت زن در خانواده و جامعه از فرصت هايي است كه تأييدكننده اي  آيت اله خامنه

 حضور فعال زنان در جامعه است. 
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 وها  رسانه اما در كنار نقاط قوت و فرصت ها، ما با تهديداتي نيز مواجه هستيم؛ به عنوان مثال 
 فرهنگ به زايي آسيب براي بستري كه شود مي باعث دارند جامعه در زنان كه مختلفي ارتباطات
گردد. اگرچه فمينيستها به برابري  فرهنگي تهاجمات گير در دائما ما فرهنگ و شود ايجاد اسالمي

كامل به ايفاي نقش زنان و مردان در جامعه باور دارند و اين رويكرد بر اذهان جامعه ما تسري پيدا 
ما به عقيده انديشمندان مسلماني همچون مطهري ما بايد به تناسب نقشي زنان و كرده است، ا

بدون توجه به طبيعت فيزيولوژيك زنان ها  مردان در جامعه توجه كنيم چرا كه برابري در همه زمينه
 ) .1389و مردان در واقعي نوعي ستم بر آنها است ( نقل از الريجاني،

 هاي¬نگرش رشد  همچون مواردي به توان¬مي جامعه در انزن حضور تهديدات از طرف ديگر از
 تجرد افزايش زنان، همسري و مادري نقش تهديد فرهنگي، تهاجم هويت، بحران فمينيستي، غلط

 زنان، از كشي بهره و ابزاري استفاده جنسي،هاي  استفاده سوء زنان، كردن مردواره زنان، در قطعي
 دهد¬مي نشانها  پژوهش. نمود اشاره زنان بيكاري افزايش لهمسئ و زنان جرائم و انحرافات افزايش

 آزار تدـش هـب ،مسائل ينا از بعضي كه ندهست گيردر مختلفي مسائل با ركا محيط در نناز كه
 جنسي آزار به انميتو مسائل ينا  جملة از.  ستا ادفرا جتماعيا يها¬فعاليت ةندزداربا و ههندد

 بطروا بر جنسيتي يها كليشه غلبة و ركا محيط در جنسيتي يبراابرن. دكر رهشاا ركا محيط در زنان
 يهاآزار هـب نسبت را اـه آن و دـهد يـم ارقر تروفر موضع در را نناز ارههمو دان،مر و نناز نميا

 )1389 ،يجانيرال و قيدصا(  ميكند پذير سيبآ جنسي
آليستي و  فارغ از  نگاه ايده نبايد با جامعه در زنان بنابراين، در طراحي الگوي مطلوب حضور

به برنامه ريزي و سياستگذاري بپردازيم . زيرا براساس ديدگاه تعامل  دغدغه وضعيت فرهنگ موجود 
گرايي انسانها و  جامعه از يكديگر اثر پذيري متقابل دارد و تجربه زيسته زنان در فرايند جهاني 

آموزشهاي رسمي و غير رسمي ملي بر و حتي ها  شدن، نوگرايي، عرضه فرهنگ غربي در  رسانه
بخشد. در واقع تغييرات نگرشي و رفتاري آن اثر گذار است و هويت آنان را بازسازي و شكل مي

 يك از ناشي ايراني خانواده اجتماعي و فرهنگي سرمايه سطوح بر آن و تاثير گرايي تجدد مسئله
 شرايط از متاثر حدي تا يا و مختارند يا نهاانسا بعضا ارتباط اين در كه است ديالكتيكي تعاملي رابطه
 كه را سنتي جهان ، گرايي تجدد و  مدرنيته فرايند " اينگلهارت گفته به و جبر نه و شوند مي جامعه

      .)116: 1386كند ( ارمكي، مي متالشي دارد روشن معنايي زندگي آن در
به تغييرات موجود در جامعه ،  بنابراين در نهايت براي ايجاد فرهنگ مطلوب بايد با توجه

سياستگذاري مورد وفاق نهادها ، سازمانها و تعامل نهادهاي مختلف، عدم خنثي سازي فعاليتهاي 
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ارگانها و نظارت دولت تالش كنيم تا  نقاط ضعف و تهديدات حضور زنان در جامعه به نقاط قوت و 
عرفي و اشاعه  دهيم. در ادامه به فرصت تبديل شود تا الگوي زنان موفق مسلمان در جامعه را م

 پردازيم: مي راهكارهاي مرتبط
 از حضور زنان در جامعه گرايانه اسالم و بينانه واقع رويكرد يك اتخاذ -
  اتخاذ رويكرد زيان كاهي نه ريشه كني حضور زنان در جامعه -
 شروع و تهگذش شرايط از گذر براي خدمات ساير و عدالت به دسترسي براي زنان از حمايت -
 جديد زندگي
بعدي زنان جهت ايفاي نقش موثر در جامعه و كاهش آسيب سازي  سازي چند توانمند -

  احتمالي
  شهري فضاهاي در زنان امنيت تامين -
 زنان در جامعه مشاركت جلب و مدني هاي تشكل تقويت -
 جنسيتي هاي نگرش داراي زنان امور در متخصص كارشناسان تربيت -
 زنان مورد در راهبردي مطالعات و پژوهش هاي رفيتظ تقويت -

 منابع
 قرآن كريم -
 جامعه شناسي، تهران، انتشارات جامعههاي  ) نظريه1358اديبي، حسين، انصاري ، عبدالمعبود(   -
فصل نامه مطالعات راهبردي زنان، دوره  "عدالت جنسيتي و اشتغال زنان ") 1388آذربايجاني، مسعود(  -

 81-116، صص 46، شماره 12
) راهكارهاي اجرايي حضور زنان در برنامه ريزيهاي كالن كشور از ديدگاه 1387البرزي. ش و خير، م ( -

 7-27صص 20، شماره 87زنان توانمند دانشگاهي، زن در توسعه و سياست، بهار 
 علمي فصلنامه،  نناز پوشش سبك شناختي جامعه ) تحليل 1391آدميان ، مرضيه و همكاران ( -

 161-186،صص  رمچهاره شما  ، مسولسا  ،جامعه  و نز هشيوپژ
) رابطه ارزشهاي سنتي و مدرن در سطح خرد و كالن، فصلنامه نامه علوم 1386ارمكي، تقي و ملكي امير( -

 135-110، صص 86،ارديبهشت 10،شماره 30اجتماعي، دوره 
مريم وتر). تهران، انتشارات ) تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي( ترجمه 1382اينگلهارت، رونالد ( -

 كوير
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 العظمي اهللا آيت حضرت بيانات ، گزيده4و  3) نقش و رسالت زن جلد 1393بانكي پورفرد، امير حسين( -
اسالمي، موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب  انقالب معظم رهبر) العالي ظله مد(اي  خامنه علي سيد

 اسالمي
، فصلنامه علوم  "ه اشتغال زنان از منظر دانشجويانجايگا ")1389بني فاطمه، حسين؛ نازيال، مهبد( -

 33-45، صص  89، بهار 8،شماره 4اجتماعي، دوره 
) بررسي عوامل موتبط با گرايش زنان دانشجو به اشتغال خارج از 1388تقوي، نعمت اله و سلطاني ، مينا( -

 149-167،صص3، شماره 1خانه، فصلنامه مطالعات جامعه شناسي، دوره
 حقوقي نشريه) حبس محكوميت بر تأكيد با( زنان جرايم آماري بررسي) 1389(يدحم جرياني، -

 91-117 صص ،72 شماره ،74 دوره دادگستري،
اشتغال زنان و ضرورت كنترل فشارهاي ناشي از كار خانگي، فصلنامه دانشور  ") 1385رستگارخالد، امير( -

 33-52،صص 19، شماره 13رفتار، دوره 
 )1383بري(سخنراني مقام معظم ره -
،  6سند مهندسي فرهنگي در خصوص زنان ، نشريه حورا، شمارههاي  ) ضرورت1392شفيعي ، محمد ( -

 1-10صص 
 در جنسيتيهاي  كليشه شناختي جامعه بررسي") 1383شيوا(  كريمي،. سهيال فسايي، صادقي -

 دانشگاه تهران.ارشد كارشناسي نامه پايان ،".تلويزيونهاي  سريال
 ر،كا محيط در نناز سيـجنآزار ناختيـش جامعه مطالعه) 1389(  مهسا ، الريجاني و سهيال ،قيدصا -

 سياست و توسعه در زنان فصلنامة
 رفاه پژوهشي فصلنامه ، زندگي روايت بر بنا زنان شناسي مسئله) 1391( سميه ، مقدم ، سهيال ، صادقي -

 269-303، 49 شماره ، سيزدهم سال ، اجتماعي
) تقابل فرم و محتوا در نقش زنان در تصوير خانواده ، فصلنامه تحقيقات 1390ران (طالبي، سارا و همكا -

  57-86فرهنگي، سال چهارم ، شماره ،صص 
فرهنگي، نشريه  مهندسي سند هاي ضرورت از زنان خصوص در متعادل ) نگاهي1392خزعلي، كبري( -

 6حورا، شماره 
 هشنامة،پژو درجهان ژيتكنولو و علم هرصع در زنان كترمشا بر نگرشي) 1389( فيروزه ، عزيزي -

 107-132صص  اول، لسا ، تمطالعا و نسانيا معلو  فرهنگي ههشگاوپژن،ناز
 ) به كوشش جمعي از نويسندگان، تهران، نشر ني1390گزارش وضعيت اجتماعي ايران(  -
 ) جامعه شناسي، تهران، نشر اگه1387گيدنز، آنتوني( -
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 تهران، ،)غربي و ايراني شناسان جامعه نگاه از( يكم و بيست قرن رد خانواده) 1393(محمدمهدي لبيبي، -
 علمي نشر

، 6، شماره  1) جنبش اجتماعي زنان ايران ، فصلنامه پژوهش زنان ، دوره 1382لرستاني ، فريبرز( -
 23-42صص

) مطالعه جامعه شناختي آزار جنسي زنان در محيط كار، پايان نامه كارشناسي ارشد 1389الريجاني(  -
  گروه جامعه شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

) مباني و چگونگي ترسيم نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تهران، انتشارت 1390ناظمي اردكاني، مهدي(  -
 آواي نور



 

 


