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و عوامل متعددي در هاي متفاوتي را ايفا مي كنند ، نقش افراد بر حسب جايگاهي كه در جامعه دارند :كيدهچ
 ،در طول تاريخ انسـاني . وارد ديگر طبقه و م ،جنس جمله سن،گذار است، ازدسترسي افراد به جايگاههاي مختلف تاثير 

همـواره جوامـع بـر    . فرد و به تبع آن ايفاي نقش هاي متعدد او بوده استجنسيت عامل مهمي در شكل گيري جايگاه 
و در غالـب مـواردي بـه جـز در     . نسبت داده انـد  خود نقش ها ي متفاوتي را به زن و مردحسب فرهنگ هاي متفاوت 

هنـر  .ادر ساالر گذشته ،جايگاه زنان و نقش هاي مربوط به اين جايگاه نازل تر از مـردان بـوده اسـت    بعضي از جوامع م
اجتمـاعي هـر   تـاثير را از تحـوالت    بيشـترين سينما نزديكترين هنر به زندگي مردم هر جامعه مي باشد و واقعي ترين و

جنسـيتي در  ن معيار هـاي سـنجش سـاختارهاي    از اين رو مي تواند به عنوان يكي از اصلي تري.ذيرا مي گرددپ فرهنگ
  .يك جامعه محسوب گردد

امري ضـروري   ...در آمد و ،سن ،همه گروههاي جامعه فارغ از جنسيتاز سوي ديگر نياز به حضور در فضا براي 
 برايتعريف امروزين از مفهوم فضا و شهر و در نتيجه فضاي شهري و شناخت حاصل از خواست انسانها بر اساس  .است

تعريف كننده ي آزادي و حقوق برابر مي توان در يافت كه فضاي شهري به عنوان ارتباط دهنده متقابل رفتارها و روابط 
فضا كه همان مجموعـه  در هنر جنسيت به وحدت مي رسد و  .نسانهاستهويت مكاني و در برگيرنده فرديت اجتماعي ا

عمومي كده هم  به عنوان يك ديدار فضاي شهري ،تضمين مي كندميان افراد جامعه آزادي و برابري را در  روابط است،
  .مفهوم درمقياس اجتماعي استدو اين تبلور

با هدف بررسي ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ميان هنر سينما و طراحي شهري ،ابتـدا  بنابراين در اين مقاله، 
نقش هاي جنسـيتي چـه تـاثيري در     آشكارگردد،تا  ختهرداپاجتماعي  هنر تفاوتها و شباهتهاي ميان اين دو به مقايسه

د در غالب سينما و فضاي شهري تجلـي  نچگونه مي توانو اين نقش ها  طراحي فضاهاي شهري و دنياي سينما گذاشته
  .%دنياب

  ، آزادي و برابري هنرسينما، فضاي شهري، ساختار جنسيتي، نقش جنسيتي:  كليدي لغات

 

 



 

 

  :مقدمه

بناهايي كه زمينه ساز . ن مي زيند آن مي سازند و روح شهر را آدمياني كه در آيابانهاي طويل كالبد شهر را بناها و خ
  .جاري شدن روح شادمان شهر را فراهم نسازند ،كالبدي رنجور و نحيف را موجب مي كردند

ان را در خود جانهاي آدمي ،ه جداي از خدماتي كه ارائه ميدهدكالبد رنجور اين شهر خسته نيازمند فضاهايي است ك
  .نگاهها را مجال دهد تا در هم گره بخورند . غوشش بيارامندآنها فرصت دهد تا دمي در آدهد و به جاي 

ن را پذيرا شده ايم در آكه  ههم آنها كه آن را بنا كرده اند ، هم ؛اين فضاها بايد هم ازآن بنا باشند و هم از آن شهر
وش گشايد و ما را در خود بنائي كه آغ ؛ تا آنكه ديواري باشد در برابرمان ،نبنائي كه سايه اي باشد بر سرما شهرمان و
آن صاحب بنا است هم از آن هم از  ،كه هم در درون است و هم در بيرونآنگاه در فضايي خواهيم بود جاي دهد؛
آستانه ارتباط در ؛ميان بيرون و درون ،جايي ميان زمين وآسمان پس ما در فضايي بينابيني خواهيم زيست،شهرمان ، 

بر روي  در برابر جدار هايي شفاف كه قلب بنا را  ،كه گويي ميخواهد خود را بگسترانددر پناه سقفي  ،سايه درختان ،زير
  .و در ميان شهر مما در قلب بناييما بگشايد؛ 

ر اين زمينه انجام فعاليتهايي نيز د ون الگوهاي سنتي حاكم بر آن دارنددر جوامع كنوني زنان سعي در تغيير داد
به ثمر رسيدن اين روند اجتماعي نياز به بستر خاص  از آنجا كه فضا و رفتار رابطه متقابل با يكديگر دارند و .دميگير

  .الگوها را داشت اين  توان انتظار تغيير بنابراين زمانيكه فضا آماده نباشد نمي. فيزيكي و اجتماعي دارند
مردان حاكم و مسلط بر زنان هستند و از طريق اين سلطه بر  ودر جوامع مرد ساالر، .باشد ساخته اجتماع مي جنسيت بر

 فرهنگ مرد ساالري حاكم بر جوامع از طريق نهادها و ابزار ايدئولوژيكي كه در اختيار دارد، .زنان ظلم روا مي دارند
يكي از ابزار اعمال  .ر مي سازندنقش هاي جنسيتي را بر اساس فرادستي مردان و فرو دستي زنان شكل داده و مستم

  .سلطه بر زنان در اين جوامع سينما مي باشد
در سطح . فمنيست ها عالوه بر اين كه نا برابري جنسيتي و فرودستي زنان در جامعه را مورد انتقاد قرار مي دهند

اهان تصويري برابري طلبانه از فرهنگ عامه نيز روابط نا عادالنه و استثمار گرانه ميان زنان و مردان را رد كرده و خو
  .زنان و روابط شان با مردان در سينما هستند

از سوي ديگر بر اساس تعريف امروزين از مفهوم فضا و شهر و در نتيجه فضاي شهري و شناخت حاصل از خواست 
رفتار ها و روابط انسانها براي آزادي و حقوق برابرمي توان در يافت كه فضاي شهري به عنوان ارتباط دهنده متقابل 

اي است جهت حصول  ،تعريف كننده هويت مكاني و در برگيرنده فرديت اجتماعي انسانهاست و در اين نگاه عرصه
  .آزادي و برابري 

پس براي ايجاد يك فضاي شهري سالم مي بايد حضور كامل زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه همپاي حضور 
اين مبحث يكي از حلقه هاي گم شده معماري و طراحي . شان تعريف و محقق گرددمردان و احقاق حقوق برابر با اي

جامعه وبه خصوص جامعه زنان كشور ،يا شرايط حاكم بر فضاي شهري و حتي كالبد معماري .شهري محسوب مي شود
  .به آن ندارد را پذيرفته و يا آگاهي كافي در مورد اهميت تحقيق در اين خصوص و ارائه زير ساخت هاي صحيح مربوط



 



 

  : نقشهاي جنسيتي .1
. . در ديدگاه خاص تحقيق جنسيت يك ساختار اجتماعي است كه به عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، تاريخي و 

مربوط ميشود و معناي مرد و زن ،نقش اجتماعي و چگونگي ارتباط اجتماعي آنها را با يكديگر در جامعه تعريف مي . 
كه چگونه بيانديشند يا چگونه احساس .قع به معناي انتظاراتي است كه جامعه از زنان و مردان داردجنسيت در وا. كند 
 انگر ،( .جنسيت واژه اي است كه به منظور بيان انتظارات اجتماعي مربوط به زن بودن و مرد بودن به كار ميرود. كنند

  )6:2003به نقل از ليپس،
گروپيوس مثلثي قرمز را با روح و مردانگي و مربعي آبي را با ماده و زنانگي  ،1925در دست نوشته اي  مربوط به سال 

روح و ماده را  را به شكلي تركيب شده نشان داده، ، روح و مادهايره اي كه به رنگ زرد نشان دادهاو در د .مرتبط دانست
  .به شكلي تركيب شده نشان داده است

  
 

 

 

 

 

 

 

 

آنچـه مـا بـه صـورت يـك      ؛  ، بنا براين پديده اي است متغيير و چند گونهجتماعيجا كه جنسيت ساختاري است انآاز 
قـت يـك   پديده پايدار در نظر ميگيريم و آنچه كه ما به عنوان شناخت طبيعي از جنسيت بدان استناد ميكنيم در حقي

در واقـع  . زمان و مكاناز نيرو هاي فعال در نقش جنسيتي پديده اي است سيال و متاثر . واقعيت قابل تجديد نظر است
آنجـا كـه نيروهـاي     از. وسط نيرو هاي اجتمـاعي شـكل ميگيـرد   نقش جنسيتي مانند ساير جنبه هاي نقش اجتماعي ت

اجتماعي موثر در شكل بخشيدن به نقش هاي انساني دائما در زمان و مكان در حال تغيير ند، لذا تاثير آنهـا بـر نقـش    
  .يتي نيز متغيير و متفاوت است هاي انساني و از آن ميان نقشهاي جنس

  :سينما . 2
حركت جادويي تصاوير متحرك بر پرده سينما تماشـاگر  . سينما يكي از محبوبترين وپر طرفدار ترين شكلهاي هنر است

سـينما را هنـر هفـتم    . قابل پذيرش است "رغم تفاوتش با جهان واقعي كامال برد دنيايي كه علي را به دنياي ديگري مي
. سازي، تئاتر، نقاشي، موسيقي و رقص پديد آمده است وتلفيقي از همه آنهاست چون پس از معماري، مجسمه. نامند مي

تواند به عنوان هنر هفـتم كـه تركيـب همـاهنگي از سـاير       از انجايي كه هنر يكي از ابزارهاي ارتباطات است، سينما مي
هاي انديشمندانه و زيبايي شناسـانه   ما ادراك انواع حركتسين. گذار ارتباط صحيح و دور از عداوت باشد هنرهاست، پايه

  .تواند بين اقوام وملل مختلف ارتباطي همه جانبه برقرار كند است كه مي
  .مجازي را در كنار فضاي فيزيكي به نمايش بگذارد يلذا با توجه به اينكه سينما به عنوان يك هنر توانسته فضا



  :تولد سينما.  2-1
ورد برادران لومير بود گر چه فكر اوليه ضبط همزمـان تصـوير و صـدا متعلـق بـه اديسـون بـود ولـي         سينمايي كه رو آ
وجهانيان را به حيرت واداشت با پيدايش تصوير . ساخته شد "توسط برادران لومير ")سينما توگراف ( نخستين دستگاه 

هـايي كـه در    اولين فيلم. ت تصوير بگيردمتحرك و سينما ارزوي بشر به واقعيت پيوست و او توانست از حركت موجودا
كم نمايش فيلم  آن زمان ساخته شدند همه كوتاه و مستند بودند وبه نوعي بر گرفته از وقايع روز با پيشرفت سينما، كم

و صنعت پرسود سينما در دنيا حاكم گشت، اين امر باعث شـد تـا   . هاي سينما كشيده شد هاي سيار به سالن از دستگاه
شـدند   تـر مـي   هـا داسـتاني   هر چـه فـيلم  . داستاني عرض اندامي نموده وتماشاگران را به سوي خود جلب كند هاي فيلم

هـاي   شد وهمين ضرورت بود كه موجب ظهـور بـازيگري بـه عنـوان يكـي از حرفـه       ضرورت وجود هنر پيشه معلوم مي
  .گرفتسينمايي شد و بعد از آن درخشش بازيگران وستارگان سينما اندك اندك فزوني 

آوازه سينما خيلي زود به ايران رسيد، يعني هنوز چند سالي از پيدايش اين صنعت نگذشته بـود كـه مظفرالـدين شـاه     
و حرمسراي شاه بود تـا   ريانمختص دربا ،در واقع سينماي آن دوران. قاجار در سفرش به اروپا با پديده سينما آشنا شد

  .اي به نام سينما آشنا گشتند هكم سينما مردمي شد و مردم با پديد اينكه كم
گر چـه در ابتـدا    ،در تهران داير شد  "اوگانياس   "كه اولين مدرسه هنر پيشگي توسط ) ش . هجري 1309( در سال 

ن هـم  آنام مراجعه نكرد اما باالخره با چاب چند اعالن، پاي زنان عالقمند به ايـن مدرسـه بـاز شـد      هيچ زني براي ثبت
  .ه خاطر حفظ ارزشهاي ديني وسنتي خويش حاضر نبود از خانه خارج شودزماني كه هيچ زني ب

  هاي جنسيتي در سينما تاثير نقش. 2-2
با فزوني گرفتن آوازه سينما در ايران  و با گذشت زمان، زنان بيشتري بـه عرصـه بـازيگري روي آوردنـد و زن موضـوع      

او حتي اگـر نقـش اول   . رداي نمود پيدا ك شخصيتي حاشيهها زن به عنوان  در بعضي از فيلم. ها شد اصلي بسياري فيلم
شدند و هميشـه از پـس مشـكالت بـر      داد واين مردها بودند كه عقل كل محسوب مي هم بود ولي كار اول را انجام نمي

هـا فقـط بـه موضـوعات روز      ايـن فـيلم  .  كردنـد  شستند، وخوب گريـه مـي   پختند، لباس مي آمدند زنها فقط غذا مي مي
بسـتند و فـيلم را    اسبي به بيننده ارائه دهند، هر طـور شـده سـروته قضـيه را مـي     پرداختند و بدون اينكه الگوي من مي
شد، ولي در عوض زنـاني   ظاهر مي.......هايي كه زن در نقش مادري دلسوز، دكتر، پرستار و  البته بودند فيلم. ساختند مي

مـي شـدند و آن   "هوو"يبي به نام ،مخصوصا كه اگر گرفتار رقكه جيغ و داد بكنند و به دروغ متوسل شوند بيشتر بودند
وقت تنها كاري كه مي كردند،قهر و مراجعه به خانه پدري بود و معلوم نبود كه آيا اين راه حل بهترين و مناسب تـرين  

ورد آالنفس بار  زنان جامعه را افرادي ا حساساتي و ضعيف ،هاي منفي توان گفت كه اين نقش به جرات مي !راه بود يا نه 
به  ،داد كه اگر روزي دچار مشكل شديد هاي جديد نمود و به آنها ياد در گير فرهنگ فيلمخواسته يا ناخواسته و انها را 

  .يا اينكه همه چيز را رها كنيد و برويد  ،ريه كنيد و كودكتان را كتك بزنيدسرتان بزنيد،گ
  
  
  
  
  
  
  



  
Laura Mulvey   و مردان در  سينما به جايگاه متفاوت زنان به نام لذت بصري و روايت در مقاله نئو كالسيك خود

هدايت مي كنند و به  مردان سوژه هايي هستند كه با عامليت خود معرفي مي شوند و فيلم را ،سينما پرداخت و نوشت
  .يي هستند براي خواسته هاي مردانه زنان ابژه ها ،پيش مي برند

  
  
  
  
  
  

  
هم برخي هنوز .استفاده از جذابيت ذاتي زن است  .شم مي خوردنماي امروزي به چمساله حائز اهميتي كه هنوز در سي

در .تا بتوانند به گيشه فروش فيلم اميدوار باشند .فيزيك و زيبايي زن سوءاستفاده مي كنند ،از تهيه كنندگان از شهرت
  .هره ضد اخالقي مي شودخود تبديل به يك م .اينكه زن موجب گسترش فرهنگ باشد اين فيلم ها به جاي

  
 

 

 

 

 

 

  

 

در فرهنگ  توانايي وقدرت انتقال عقايد را داراست كه بتواند با اين اوصاف نكته قابل بحث اين است كه سينما اين
در نحوه  تاثير را مي توانندهاي جنسيتي بيشترين  يا منفي داشته باشد و در اين ميان نقشونگرش جوامع اثر مثبت 

  .داشته باشند ها  ارائه ديدگاه

  :فضاي شهريطراحي  .3

  فضا   .3-1 
رود آنچه در اين جا مورد نظر است مفهوم  هاي مختلف علم و با معنايي وسيع به كار مي اي است كه در حوزه فضا واژه

اي  فضا به مثابه فرهنگ مادي، پديده. سازي است مشترك فضا در علوم مختلف اجتماعي، جغرافيا، معماري و شهر
دسي ارزيابي شود، بلكه جزئي است پيوسته و متغيير از زندگي روزانه كه به طور هن "ساكن و خنثي نيست كه صرفا

هاي كالبدي  هاي اجتماعي پيوند خورده است با اينكه معماران وطراحان شهري همواره بر ويژگي عميقي به فعاليت



به هم تنيده فضا با عوامل و  اما به هر حال همه متفكرين گويا بر رابطه) 1979از جمله كرير، ( اند  د كردهفضاها تاكي
و ، كه مقوله جنسيت در اين ارتباط تعاملي بين فضا و فرايندهاي اجتماعي است. اند نيروهاي اجتماعي صحه گذارده

كند ساختار جنسيت به عنوان جزئي سازمان يافته در درون نظام   ساختار اجتماعي آن را در ارتباط با فضا بيان مي
فضاي ساخته شده تاثيرات خود را بر ساختار  "شود و متقابال يابد و بيان مي دي انعكاس مياجتماعي، در فضاي كالب

  )7:1380صدوقيان ،(.كند جنسيت وارد مي

  :فضاي شهري   .3-2
ها ، بندي مفهوم سكونت از فضا به عنوان امكانات گوناگون آزمودن حيات دادوستدتوليدات، انديشه شولتز در طبقه

ماواي ديالوگ بين او فضا را محل و )32:1381شولتز،.  (ه ديدار با ديگران ،نام برده استجامعتر عرص احساسات و به طور
  .از جدال ديالكتيكي حضور افراد معرفي مي نمايدانديشه و حاصلي 

يعني ضمن آنكه محل همجواري هويت هاي  .ارتباط متقابل ميان روابط و رفتارهاست فضاي شهري نيز در معناي عام،
در يك زندگي شهري خود به مثابه مهمترين عامل احراز هويت بوده و بر رفتار ها و روابط انساني تاثير مي . دي استفر

عالوه بر اين، فضاي شهري به عنوان يك فضاي عمومي محل ظهور و حيات بخشي انديشه ها و خواسته هاي  .گذارد
به همين دليل در توسعه انساني جوامع . شتراكي آدمي استفردي و اجتماعي انسانهاست، يعني مهمترين مركز ادراكات ا

بايد توجه داشت جوامع انساني از مردان و زنان تشكيل شده است و فضاهاي شهري .نقش بسيار پر اهميتي را داراست
  .محل تعامالت ،گفتگو و حضور موثر و فعال هر دو قشر اجتماعي است

 

  :نحوه حضور زنان در فضاهاي شهري . 3-3

نوع و تفاوت در شهر ها به شكل هيجان انگيزي انسانهايي را در كنار هم قرار مي دهد كه داراي الگو هاي متفاوت ت
برخي مطالعات . لكن وجه ديگر اين تنوع، ناشناسي است. اند واغلب شهر را مكاني مي سازد جذاب و برانگيزنده زندگي

كارب .(افزايش مي دهند و مي توانند باعث افزايش خشونت گردندنشان دادهاند كه چگونه شرايط شهري اين ناشناسي را 
  )1991استن ويولز،

محدوديت ها و حصارهاي ايجاد شده براي زنان در فضاهاي اجتماعي و عرصه هاي عمومي باعث شده است كه زنان از 
از صورت "غير"ن يك عنصر موقعيت هاي خود نتوانند به خوبي بهره ببرند و مجبور باشند تا حد امكان خود را به عنوا

. و تفاوت ها و نيازهاي خود را به عنوان يك زن منكر شوند )همچون سينما(مسئله فضاهاي شهري و عرصه هاي عمومي 
اين روند هر چند در حال كمرنگ تر شدن است اما رفتار شهري و نحوه ي زندگي زنان در شهر مويد اين مسئله است كه 

هنوز پذيرفتني  )م از زنان و جوانان و تمامي افرادي كه در الگوهاي ارائه شده نمي گنجداع("غير"بروز تفاوت و وجود 
  )64:1380ابراهيمي ،( .نيست



از جمله فضاهاي شهري كه اخيرا با نام پارك هاي بانوان در سطح شهر هاي كشور ديده مي شود، مي تواند نمونه بارز  
ليست كه با وجود حصار هاي موجود، زنان مراجعه كننده به اين اين در ح.حصار هاي ايجاد شده براي زنان باشد

مكانها،بايد پوشش كامل را در داخل فضا كه نوعي اندرني محصوب مي شود، داشته باشند، اين مسئله باز هم بيان كننده 
  .مشكالت فرهنگي و نگرش غلط نسبت به زنان در جامعه ما است

  

                        
  

  ر زنان در حصار فرهنگي جامعهنمونه آشكا

  :و فضاهاي شهري جنسيت  .3-4

  
روئيت  به طور كلي مكاني براي ديدن و ديده شدن تعريف كنيم، اگر بتوانيم فضاي شهري را در معناي اجتماعي آن،

ي روئيت شدن از يكسو امنيت عمومي را درفضا.پذيري در فضاي شهري ايران داراي معناي دو گانه و متضادي ميشود
با نداشتن امنيت و تحت كنترل دائم  ،داري از زنان ايران مترادف مي شوشهري تامين ميكند و در عين حال براي بسي

 .حتي در فضاي شهرهاي بزرگ ايران نيز زنان با احساس كنترل هميشگي ولي پنهان به سر ميبرند .ديگران قرار داشتن
ابراهيمي ( .سال نوعي آزادي در عين پذيرش حصار انضباط استبنابراين پوشيدن رنگ سياه در واقع تجربه پارادوك

،66:1382(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تداوم اين مشكل ،جامعه ايراني را با مشكالت .جامعه ما همواره با اين مشكل اجتماعي دست و پنجه نرم كرده و ميكند

و همچنين محل شكل گيري  هرهاشفضاهاي شهري نمود مدنيت و دموكراسي و هويت .كالن تري روبرو خواهد كرد

  ا رنگ سياه پوشش زناناشباع فضاهاي شهري ب



ها بدون اين فضاها تبديل به مكانهايي بي هويت و بدون رويداد ميشود كه روح  شهر.خاطره هاي مردمان آن شهر است
  .جامعه را بيمار و دچار آنارشيسم خواهند كرد

:رابطه سينما و طراحي شهري. 4  
ينما كه در آن تخيل بي حد و مرز است مي تواند س.ارتباط بين سينما و طراحي شهري فراتر از خويشي ذات آنهاست 

سينما مي تواند به نقد معماري و محيط مصنوع بپردازد و .ابزاري براي تحول معماري ومتعاقبا طراحي شهري باشد 
فيلمسازان توان آن را دارند كه قوه درك بيننده را تحت تاثير قرار .زيبايي بسياري از فيلم ها مرهون همين نكته است 

انتقاد از قدرت بيشترين . به افسون فيلم، به آرزو و خواست بينندگان تبديل كند وداشتن پيراموني معمارانه تر را. هندد
  .يكي از اولين شمايل هاي قدرت در فيلمها و البته موثرترين آنها تصوير شهر است. سهم را در سينما پيدا كرده است

 



  :نتيجه گيري 
آواي هر يك . ترين درجه خود برسد و معماري نيز از چارچوب هاي فيزيكي موجود رها شودزماني كه هنر زنانه به باال

اين همان وصال به هنر امروزي است كه  .در ديگري طنين انداز مي شود و زيبايي و جذابيت آن ها دو چندان مي شود
  .موجوديت خود را در نفي هر گونه مركزيت مي يابد

اما قدرت خريد رو به افزايش شان و درصد  براي مشاغل پاره وقت و با حقوق كم ميدانند، گرچه هنوز زنان را نامزدهائي
اشتغال زنان كه رو به فزوني است كم كم بر شيوه سازمان يابي شهر تاثير مي گذارد و طراحي فضاي زندگي و نيز 

مي تواند  ،وسيله ارتباطي نماديننيز به عنوان  سينما .شهري بايد پاسخگوي ساختار جنسيتي تغيير يافته حاضر باشد
نقش بسيار سازنده اي در بازنمائي تصوير زن در جامعه داشته باشد و به اين ترتيب تاثير بسزايي در فرهنگ ونگرش 

  .جامعه خواهد گذاشت
ست اگر چه ممكن است نتايج به د .تازه اي درامر سينما و طراحي شهري باز خواهد شد با علم به اين موارد، افق هاي

در ابتدا فقط در جنبه هاي نظري آن بروز نمايد اما مسلما با گذشت زمان و پذيرش اين نظريه  ها آمده از اين پژوهش
ها از سوي جامعه به تدريج چارچوب هاي نا مطلوب حاكم بر جامعه تغيير خواهند يافت و درنهايت اين نويد را به 

  .اجتماعي جامعه را فراهم سازد ،پيشرفت فرهنگي آسايش و منيت،اموجبات جامعه زنان خواهد داد كه 
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