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زنــان و مســائل آنــان از جملــه مباحثــی اســت کــه اظهــار نظرهــای متعــددی را برانگیختــه و نــگارش مقــاالت و بررسـیهای
فــراوان را باعــث شــده اســت .بحــث و گفتگــو در ایــن زمینــه نشــاندهنده آن اســت کــه هنــوز نــکات بســیاری دربــاره
زنــان وجــود دارد کــه نــه تنهــا اطالعــات در مــورد آنهــا ناچیــز اســت بلکــه توافقــی نیــز دربــاره آنهــا وجــود نــدارد.
مســائلی ماننــد نقــش زن در جامعــه ،موقعیــت اجتماعــی آنــان ،اشــتغال بــه کار و قــدرت تصمیــم گیــری و  . ...ایــن کتــاب
بــه دگرگونیهــا و تحــوالت نقــش زنــان در بخشهــا و حوزههــای اجتماعــی پرداختــه اســت.
دگرگونــی در نقــش زنــان ،حــاوی ســیزده مقالــه تخصصــی بــا موضــوع زنــان و موقعیــت آنــان در ایــران اســت .برخــی
از محورهــای موضوعــی مقــاالت عبارتنــد از :باورهــا و نگرشهــای افــراد جامعــه بــه خانــواده ،روابــط میــان زن و مــرد
در خانــواده ،قــدرت زنــان در خانــواده و چگونگــی وابســتگی قــدرت زنــان بــه ســاختار و ارزشهــا و هنجارهــای مردانــه،
چگونگــی نمایــش خانــواده در برنامههــای تلویزیونــی ایــران ،مســائل و مشــکالت زنــا ِن دارای شــرایط خــاص ،نابرابــری
میــان مــردان و زنــان در حــوزه ســامت و . ...
دکتر اعزازی در بخشی از کتاب آورده است که:
بایــد در نظــر داشــت کــه آنچــه در جوامــع ابتدایــی بــا نــام خانــواده ردهبندی میشــود،
بــا تصــور امــروزی مــا از ســاختار خانــواده تفــاوت دارد .بــرای اکثــر افــراد جامعــه
امــروزی ،ایــن شــکل زندگــی کــه کــودکان از مــادر تبــار ببرنــد و در مــکان زندگــی
مــادر و زیــر مراقبــت و سرپرســتی خویشــاوندان مــادر رشــد یابنــد و پــدر (شــوهر زن)
مســئولیتی در قبــال زن و فرزنــدان نداشــته باشــد ،بــا تصــور رایــج از خانــواده ســازگار
نیســت .امــا ایــن شــکل از خانــواده کــه در مردمشناســی بــا عنــوان خانوادههــای مــادر
تبــار و مــادر مــکان ردهبنــدی میشــود ،در بســیاری از جوامــع وجــود داشــته اســت.

بــه عقیــده دکتــر اعــزازی شهرنشــینی باعــث تغییــرات اساســی در شــکلگیری روابــط خانوادگــی شــد .خانــواده هســتهای
بــا تعــداد کــم فرزنــدان ،جایگزیــن خانــواده گســترده شــد و تاکیــد بــر کیفیــت تربیــت کــودکان در برابــر کمیــت آنــان را
بــه همــراه داشــت .شــرایط کار تغییــر یافــت و زنــان وارد محیــط کار شــدند و قابلیتهــای پنهــان خــود را نشــان دادنــد.
بــر اثــر تغییــرات در شــرایط سیاســی و اجتماعــی زنــان بــه تدریــج در حوزههــای سیاســی و اجتماعــی وارد شــدند .تغییــر
در تفکــر دوران گذشــته کــه نابرابــری میــان افــراد را طبیعــی در نظــر میگرفــت ،بــه رواج تفکــری کــه برابــری میــان افــراد
جامعــه را طبیعــی در نظــر میگیــرد ،درخواسـتهایی را از ســوی زنــان مطــرح کــرده کــه بایــد بــه آنهــا پاســخ داده شــود.

