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مقدمه و بیان مسئله س

مسئله ی زن در هر مکتب فکری و مدل برآمده از آن، محصول جهان بينی، 

معرفت شناسی و انسان شناسی است )زارعی متين، 1388: 61(. در جوامع غير 

الهی، الگوهای ارائه شده برای زن محصول دستگاه علمی و فکری است که 

بر پايه ی معرفت و اعتقاد ماّدی بنا شده و جاهليت مدرنی را رقم زده که 

نگاهش به زن يا موجودی ناتوان است و يا نگاهی کاسب گرانه، اقتصادی 

و وسيله ای برای اطفای شهوت است.1 الگوی شرقی، که الگوی اول زن2 

نام دارد، برآمده از مبانی فکری اديان تحريف شده يا بشری بوده و زنان در 

حاشيه قرار  گرفتند و به توان، جايگاه، نقش، تأثير و حضور اجتماعی  آنها 

توجه نشد )الهی خراسانی،1391: 161(. الگوی اول زن را - که به جهت تقدم 

وقوعی الگوی اول ناميده شده و نه تقدم رتبی – می توان در تاريخ مکتوب 

همه ی جهان رديابی کرد. طيف داليل اين الگو از داليل فرادينی و فرهنگی 

اعم از ناتوانی ذاتی زن شروع و تا داليل دينی برای محدود کردن نقش اصلی 

زن ادامه دارد. امروزه، در برخی کشورها در عمل اين الگو اجرا می شود 

)محمدی،1382(3. اين الگو در دوران معاصر، با تغيير در ادله و البته با داليل 

1. بيانات رهبری در ديدار جمعی از بانوان برگزيده کشور در آستانه ی ميالد باسعادت حضرت 
)1393/01/30( )( فاطمه ی زهرا

2. به جهت تقدم وقوعی، الگوی اول ناميده شد. در جهان اين الگو نسبت به الگوی رقيب مقدم 
است، اما در جهان اسالم از جهاتی مؤخر و به عنوان مقابله با الگوی رقيب و راه حل مبارزه با آن، 

مورد توجه متدينان قرار گرفت. لذا اوليت در اينجا رتبی نيست بلکه وقوعی است.
3  . همچنين  فاطمه صديقي و موها اناجي، زنان در خاورميانه و شمال آفريقا-کارگزاران تغيير،2010، 
اين کتاب به بررسي موقعيت کنوني زنان در منطقه ی خاورميانه و شمال آفريقا مي پردازد. اگر چه 

اين منطقه واجد تنوع فرهنگي است، از اشتراکات بسياري در ارتباط با زنان برخوردار است.
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دينی و با اصالحات و تکامل در جهان اسالم نيز تئوريزه شده و طرفدارانی 

دارد که به ديدگاه سنتی اسالمی معروف است.

در غرب، جريان دفاع از حقوق زن پايه ی تشکيل مکاتب فکری و علمی 

فمينيسمی شد و الگوی برآمده از آن به عنوان الگوی دوم زن نام گرفت و 

اتفاقاً با تبليغات و بيانی علمی به تمامی جوامع صادر و تحت لوای حقوق 

زن و حقوق بشر بر همه تحميل شد. 

اين مقاله به بيان الگوهای فکری اول و دوم، به عنوان وضعيت موجود و 

نظريه های رقيب پرداخته تا مقدمه ای برای تبيين وضعيت مطلوب و الگوی 

سوم باشد. بديهی است برای علمی تر شدن در بيان الگوی اول ـ به جهت 

وسعت آنـ  تمرکز مباحث بر جهان اسالم و به طور خاص ايران خواهد بود.

1- مروری بر پیشینه ی تحقیق

و  با رويکرد کالمی  تحقيقاتی  زنان،  درباره ی  انجام شده  مطالعات  در 

در  است.  نشده  انجام  الگو،  الزم  ساخت  زير  برای  فکری  مبانی  بررسی 

جست وجوی انجام شده ميان پايان نامه های علمی، مقاالت علمی – پژوهشی 

و ساير کتب مرتبط آنچه مشخصاً دربردارنده ی مبانی کالمی الگو باشد، يافت 

نشد، اما بديهی است، آثار ارزشمند و مرتبط يافت شده در طول مسير تحقيق 

ياريگر محقق بودند.

بيشتر تحقيقات و اثرات وزين فرهيختگان علمی، بررسی مسئله ی زن از 

زاويه ی تفسيری يا حقوقی، حديثی، تطبيقی، جامعه شناختی، روان شناختی 

و... بوده است؛ برای مثال می توان به کتاب هايی همچون نظام جنسيت در 
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گفتمان حديثی تشيع تأليف آقايان سبحان رضايی و حسام الدين آشنا، زن س
در آيينه ی جمال و جالل الهی تأليف آيت اهلل جوادی آملی، درآمدی بر نظام 
شخصيت زن در اسالم تأليف آقايان زيبايی نژاد و سبحانی و بررسی نظام 
حقوق زن در اسالم تأليف شهيد مطهری اشاره کرد. لذا جای تحقيقی با 
زاويه ی کالمی که با استفاده از تعاليم اسالم و مبانی غنی کالمی- فکری شيعه 

به تبيين مبانی فکری –کالمی جايگاه زن بپردازد، خالی می نمود.

2- چارچوب نظری تحقیق

مطالعات علوم اسالمی را از دو زاويه می توان پی گرفت؛ يکی بسط دانش 

بر پايه ی بسنده کردن به چارچوب های موجود و ذهنيت های رايج و جاری و 

ديگری پرداختن به مبانی اثر گذار در دانش که می توان از اولی به »بنا سازی« و 

از دومی به »مبنا سازی« ياد کرد. در بحث های ناظر به مبانی، مطالعات در فضايی 

آزادتر شکل می گيرند و سمت و سوهای جديدتری را پی می جويند. از اين 

روی، هم وسعت نظر انديشمند را متحول و دگرگون می کنند و هم برداشت های 

او را از تماميت موضوع و کارکرد و اهميت آن به روز می کنند )مبلغی، 1379: 60(.

بر اساس يک موضع، مباحث کالمی به عنوان مبانی و اصول فکری در ترسيم 

الگو و راهبردهای پيشرفت هيچ گونه جايگاهی ندارند. رويکرد سکوالريستی 

با تلقی اخروی صرف از دين، آن را از محدوده ی الگوسازی خارج می داند. 

عده ای نيز ممکن است نگاهی حداقلی به مباحث کالمی و ايدئولوژيک در 

الگوی زن داشته باشند. برعکس، به نظر نگارنده، مباحث کالمی در تدوين 

الگوی زن نقشی حداکثری دارند. بدين معنا که اگر قرار بر تدوين و تنظيم 
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الگوی جامع زن باشد، بايد به مباحث کالمی و به مبانی عقيدتی و ايدئولوژيک 

توجه تام شود و اين الگو با توجه کامل به اين مبانی تنظيم شود؛ لذا در اين 

مقاله، بررسی مبانی الگوهای رايج درباره ی زن بررسی و مبانی الگوی سوم زن 

تبيين شده است.

3- روش تحقیق

روش علم کالم در پژوهش به دو صورت می تواند انجام شود؛ اول اينکه 

چگونه و با چه روشی به قرآن و روايات مراجعه شود و در اين باره چه 

نکاتی بايد رعايت شود تا استنباط صحيح صورت بگيرد. اين نوع از پژوهش 

را روش شناسی منطقی می نامند )برنجکار، 1391: 37(.

در روش دوم، با جست وجو در ميان متکلمان شيعه در هر عصر، معلوم 

می شود که در طول تاريخ آنها از چه روش هايی استفاده و چه آرايی بيان 

کرده اند. اين نوع پژوهش را روش شناسی تاريخی می گويند )برنجکار، 1391: 

38(. به عبارت دقيق تر، مسائل در ظرف تاريخ بررسی عقلی می شوند.1 روشن 

است که در اين تحقيق روش اصلی، نوع اول بوده و بنا به اقتضائات الزم در 

ميان متکلمين معاصر از روش دوم نيز استفاده خواهد شد.
در تحقيقات کالمی بايد شيوه ی سيستمی را نيز به کار بست و از طريق 
آن در هر مسئله از مسائل ديگر ياری جست )برنجکار، 1391: 53(. عقايد اسالم 
سلسله ای به هم پيوسته است که برخی از آن راه گشای برخی ديگر است 

1. تاريخی بودن اين نوع روش جنبه ی ظرفی دارد و نه شرطی. زيرا در مسائل کالمی، عقل در 
مقايسه با تاريخ اولويت دارد؛ لذا بررسی نظرات در ظرف تاريخ است اما با عقل.
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و در مجموع، پيکر واحد منسجمی را ماند که هر بخش آن، بخش ديگر را س
تکميل می کند. چون دانشمندان در تأليفات خود برخی بخش ها را جدای از هم 
می آورند، حکمت عقايد اسالم از پژوهندگان مستور می ماند )عسگری، 1388: ج1، 
ص9(. بايد روح حاکم بر دين و آموزه های دينی را شناخت و در يک نگاه ارتباط 

آموزه ها را با هم دريافت. 

در اين تحقيق با توصيف و تحليل الگوهای مختلف و مبانی آنها، الگوی 

سوم از طريق روش شناسی منطبقی با نگاه سيستمی تبيين شده است. 

4- الگوی اول زن

کليات نگاه سنتی و پارادايم الگوی اول، بدون در نظر گرفتن مرزهای 

جغرافيايی آن، عبارت از کم ديدن زن دخالت نکردن او در امور فرهنگی- 

اجتماعی جامعه يا حتی برخی از امور خانواده است )الهی خراسانی، 1391: 

نداشتن وی سبب  آگاهی  و  می شناسد  را  خانه  محيط  تنها  که  زنی   .)161

ناتوانی او در بسياری امور و ناديده انگاشتن پتانسيل های ترقی و اثر گذاری 

او شده است )کرباليی، 1392: 54(. چنين چارچوب فکری و مدل حاصل از 

آن در تمام دنيا با هر دين و آيينی ـ از شرق تا غرب ـ با تفاوت در داليل و 

شدت و ضعف آن پيگيری می شود )محمدی، 1382(. 

در ايران نيز وجود زمينه ی تاريخی و انگيزشی پارادايم سنتی اسالمی 

و عواملی همچون مقابله با نگاه غربی به زن، بستر مناسبی برای ظهور اين 

ديدگاه شد. روشنفکران سکوالر در دوران مشروطه و پهلوی و نيز در جريان 

اصالح طلبی با ظاهری متدين در دفاع از حقوق زنان و اعتراض به نگاه 
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سنتی با پوشِش ضد باورهای فقيهان و گاه ضد اسالمی و غرب انديشانه وارد 

شده و سبب شکل گيری رويکردی تهاجمی در نگاه سنتی و موضعی سخت 

داشت،  وقوعی  اولويت  سنتی  تفکر  گرچه  تفکر شدند.  اين  در  محکم  و 

اما با اقدامات ضد اسالمی، قوی تر و مدلل تر شد. تفکری که با دغدغه ی 

پاسداشت امر »حجيت« و استناد به دين در پرداخت علمی و فقهی به زن، 

نمی توانست مصلحت گرايی عرفی يا قياس های عقلی بر اساس باورهای 

جهان مدرن غربی را بپذيرد )يزدی، 1389: 101-49(. در نتيجه قائلين به اين 

تفکر مسئوليت ها و فعاليت های سياسی و اجتماعی بانوان و در نهايت حضور 

در عرصه ی اجتماع را نمی پذيرفتند.

ترويج نگاه ابزاری و مانکنی به زن به شدت تقبيح و ناسازگار با فرهنگ 

اسالمی قلمداد شد و همواره اين دغدغه وجود داشت که حضورِ زن مسلمان 

در  بنابراين  نشود.  جامعه  در  غربی  تفکر  برای حضور  بستری  جامعه  در 

شکل گيری اين پارادايم، جدای از پيش فرض های معرفتی و انسان شناسانه، 

دغدغه ی دين مدارانه حضوری پررنگ داشت. می توان گفت شکل گيری 

چنين نظام فکری، واکنِش طبيعی به ترويج سبک زندگی غربی و بی بندوباری 

دوران پهلوی بود که همواره دغدغه مندان را به جلوگيری از حضور اجتماعی 

زن سوق داده است )الهی خراسانی، همان(.

راه  از هر  دينی و سکوالر،  نيز که جريان روشنفکری  انقالب  از  پس 

ممکن آموزه های فمينيستی را ترويج می کرد )کرمی، 1387: 4(، موج فمينيستی 

با ظاهری اسالمی شکل گرفت. اين جريان سعی می کرد با توجيه آموزه های 
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دينی و تاريخ مند دانستن احکام حقوقی و کيفری ـ که ظاهری تبعيض آميز س

بين مردان و زنان داشت ـ از جايگاه زن ايرانی دفاع کند، اّما اين دفاع همه 

جانبه با رويکردی روشنفکرانه و فمينيستی همراه بود که الزمه ی آن تعطيلی 

فقه در حوزه ی زنان، جداسازی قرآن و عترت، تغيير پذيری احکام، سياليت 

حقوق و مرجعيت عرف می شد )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 119(. چنين موجی 

که با تبليغات و شعارهای وسيع همراه شد و با شديد شدن آن موج شديدی 

از اعتراض ها و رويارويی ها پارادايم سنتی را تقويت کرد و اين تفکر در نگاه 

خويش به زن پافشاری بيشتری نمود )الهی خراسانی، همان(. چنين واکنشی در 

جهان عرب نيز مسبوق به سابقه است.1 در زبان عربی، نهضت زنان به »تحرير 

المرأة« و فمينيسم ايدئولوژيک به »نسويّه« تعبير می شود.

4-1- مبانی فکری الگوی اول زن 

در اين قسمت، نقل قول ها ناظر به شرايط و نوع زيست زنان در دوران 

خود بوده و شايد بتوان آنها را راه حلی مقطعی با انگيزه ی خانواده گرايی در 

نظر گرفت؛ لذا برخی نقل قول ها تنها بدين منظور است که فضای پارادايم 

سنتی تبيين شود.

الف � ناتوانی ذاتی و تکوينی زنان

تفکر غالب در پارادايم سنتی اين است که زن موجودی ضعيف و در 

خور ترّحم و رسيدگی است. مسئوليت های اجتماعی و مهم، موجود کامل و 

1. برای مطالعه بيشتر رجوع شود به: هبه رؤوف عزت، المرأة و العمل السياسی، چاپ اول، امريکا، 
المعهد العالمی للفکراالسالمی، 1995.
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قوی را می طلبد که از هوش و عقل و توانايی های جسمی بيشتری بهره مند 

باشد و اين تنها در مردان ديده می شود. تکوين و ذات زنان به گونه ای است 

که ظرفيت کارهای اساسی و کالن را ندارند و تنها بايد به اموری بپردازند 

که بار عاطفی و احساسی و يا زيبايی نمايی داشته باشد. استعداد ذاتی زن از 

همسرداری و اداره ی خانواده فزونی نمی يابد )همان(.

سقراط وجود زن را بزرگ ترين منشأ انحطاط بشری می داند )مهريزی، 

ناکام، خطای  مرد  مگر  نيست  چيزی  »زن  بود:  معتقد  ارسطو   .)218 :1382

طبيعت و حاصل نقصی در آفرينش. به اعتقاد او خدا زن و برده را آفريد تا به 

مرد خدمت کند« )نورافروز، 1384: 73(. فيثاغورث گفت: »اصل خوبی وجود 

داشته و نظم و نور و مرد را آفريده و اصل بدی هم، آشوب، تيرگی و زن 

را آفريده است« )همان: 72(. افالطون نوشت: »بايد خدايان را سپاس گزارد 

که من را آزاد آفريد و نه برده و من را مرد خلق کرده و نه زن« )همان: 69(. 

مونتسکيو زن ها را در زندگی خانوادگی تابعی از مرد می دانست )همان: 70(. 

برتولت برشت معتقد بود بايد از زنان استفاده کرد و پس از برآمدن مقصود، 

دورشان انداخت )همان: 73 و74(. سنت آگوستين زن را حيوانی می دانست 

بيان  آکويناس  توماس  )همان: 48(.  است  استوار  نه  و  دارد  استقامت  نه  که 

کرد: »زن با نخستين مقصود طبيعت يعنی کمال جويی، منطبق نيست بلکه با 

دومين مقصود طبيعت يعنی گنديدگی، فرتوت بودن و بد شکلی انطباق دارد« 

مارگزيدگی  و  آتش  »برای سوختن  گفت:  اندرسکی  )مهريزی، 1382: 218(. 

می توان عالجی به دست آورد، ولی پيدا کردن راه عالجی برای خاصيت 



176

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

تندی و زنندگی اخالق زن غير ممکن است«. آرتور شوپنهاور زن را حيوانی س

)کاويانی، 1385: 43(. ژان ژاک  معرفی کرد  کوتاه  افکاری  و  بلند  با گيسوان 

روسو گفت: »هر گونه آموزش برای زن را بايد مرد انجام دهد و زن برای آن 

ساخته شده که تسليم مرد باشد و بی عدالتی های او را تحمل کند« )نورافروز، 

.)71 :1384

ب � محدود دانستن مسئوليت زن به خانه داری

در فضای سنتی، حصر زن در خانه و اشتغال کامل او به همسرداری و 

پرورش فرزندان مطلوب تر و شايسته تر است.1 به بيان ديگر، در هيچ دوره ای 

از زندگی زن، حتی در ميانسالی که کار او در منزل بسيار کم شده، نبايد 

برای وی حضور و مسئوليت اجتماعی ديده شود. تمام وظيفه و مسئوليت 

زن در دايره ی خانه است. در بيشتر موارد، کسب دانش برای او منع بوده و 

اگر معلوماتی به زن داده شود بايد در راه پيشبرد خانه و اداره ی شايسته ی 

خانواده صرف شود و تنها راه کمال و رشد او خانه داری است )الهی خراسانی، 

اعتقاد داشت بدبختی  از مرد دانسته و  پايين تر  زن را  همان(. فرويد اصوالً 

و بيچارگی زن زمانی تسکين می يابد که بتواند پسری به دنيا بياورد )لويد، 

1393: 116(. فايده ی وجود زن فقط خدمت در خانه و تکثير نسل بوده است 

)مهريزی، 1382: 218(. در برخی از کشورها زن اجازه ی زناشويی و استفاده از 

اموالش را نداشت. مطابق با قانون، سوء استفاده از همسر و زدن او با چوب 

1. ما به شدت مدعی هستيم که تفاوت معناداری بين خانه داری به معنای سنتی با خانواده داری فعال 
و علمی زن وجود دارد که تأثير آن در تاريخ و تمدن تأمل برانگيز است.
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يا عصا قانونی تلقی می شد و چنين فرهنگی در سراسر اروپا فراگير بود )هاف 

سامرز، 1388: 200(. 

ج � فسادافکنی مطلق رفتارهای زنان

در پارادايم سنتی، حضور زنان در جامعه بيشتر موجب بی بندوباری و 

فساد خواهد شد. زن حتی اگر با عفت و حيا باشد، شايد موجب کندی کار 

مردان و خراب شدن ذهن سالم مردان شود. زنان همواره بايد از حضور در 

فضاهايی که مردان نيز بدان راه دارند، بپرهيزند. چرا که سخن گفتن و راه 

رفتن و حضور طوالنی مدت زنان، برهم زدن آرامش روحی مردان را در پی 

دارد و به تدريج محيط به فساد آلوده خواهد شد، زيرا عموماً رفتار و سخن 

زنان با بار جنسی همراه است. از اين رو، حضور اجتماعی زن نکوهيده است 

)الهی خراسانی، همان(.

برتراند راسل زن را دروازه ی جهنم و ام الفساد می دانست. از اين رو، زن 

بايد از فکر زن بودن خويش شرمنده باشد و به خاطر لعنتی که به اين جهان 

آورده مدام در توبه و نوحه به سر برد. او بايد از لباس خود شرمنده باشد 

زيرا يادگار سقوط اوست )اسالملو، 1390: 8(.

4-2- الگوی اول در ایران

تشکيل اين پارادايم فکری در ايران و اسالم، عالوه بر زمينه ای تاريخی 

برای پرهيز از وجود فرهنگ غربی در جامعه ی ايرانی، سوء استفاده از زن 

برای پيشبرد اهداف سياسی )کرباليی، 1392: 253( و ترس دينی از حضور زن 

در فضای آلوده ی جامعه به وجود آمده و تجديد حيات آن را دفاع کردنی 
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و توجيه پذير می کند. الگوی اول در دنيا و در ايران در عين اينکه اشتراکات س

و مشابهت هايی دارند، تفاوت های بسياری نيز دارند که  ـ در صفحات آتی 

نتيجه گيری دچار خطای  به آن محقق را در  بيان خواهد شد- بی توجهی 

علمی می کند.

حاج مالهادی سبزواری زنان را دارای ضعف عقلی در ادراک جزئيات 

و سيرت غالب آنان به زيورهای دنيايی شرح کرده است )مالصدرا، 1380: 

136(. بعضی برای زنی که مسئوليت حضانت و نگهداری فرزند را می پذيرد، 

در  است و عدالت  غالب  زنان  بر  که فسق  دليل  اين  به  ندانسته اند،  عادل 

آنها کم يافت می شود )نجفی، 1365: ج31، ص289(. عده ای نيز مرد را برای 

رسيدن به کمال و رشد سزاوارتر از زن دانسته اند )حلی، 1372: ج2، ص46(. 

برخی آيه ی قّواميت1 را به معنای برتری استعدادهای ذاتی مرد بر زن تفسير 

کرده اند )حسينی طهرانی، 1429: 76(. همچنين به اعتقاد برخی، اگر زنی به جای 

شرکت در کارها و فنون و صنايع اجتماعی، بچه بزايد و بزرگ کند و تحويل 

اجتماع دهد، خدمات وجودی خود را در اعالترين درجه با ضريب تعداد 

فرزندان خود باال برده است. يا اينکه وظيفه ی مطلوب از زنان، حجاب و 

عفت و پرداختن به کارهای خانه است )غروی، 1407: ج1، ص226(. ابن فهد 

حلی، برای حرمت نگاه به دست و صورت زن نامحرم، حتی بدون قصد 

َريبه چنين استدالل کرده است: »نگاه به زن زمينه ی فتنه است. بنابراين زيبنده 

است که شارع از آن جلوگيری و مشکل را از ريشه درمان کند« )حلی، 1407: 

1. نساء: 34.
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ج3، ص205(.1 با اين نگاه، زن با شرکت در اجتماع و ارتباط زياد با مردان، 

تباه و فاسد می شود و فساد زن، مملکت را فاسد و مردها را تباه می کند. 

وقتی کارهای اجتماع به دست زن سپرده شود، مرد بی کار شده و کار ناقص 

می شود )شريعتی، 1385: 174(.

برخی از متفکرين اسالمی، پاره ای از آيات و روايات را برای اين نوع 

نگاه به زن و فعاليت های او بيان می کنند که الزم است اين آيات و روايات 

بررسی شوند.

4-3- آیات بیانگر عدم جواز حضور اجتماعی زن

آيه ی »و قرن فی بيوتکن«، مهم ترين آيه ای است که ممکن است برای 

جايز نبودن حضور زن در عرصه ی عمومی بدان استناد شود. خداوند خطاب 

َج الَْجاِهلِيَِّة  ْجَن تَبَرُّ به همسران پيامبر فرموده است: »َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ

َكاَة...« )احزاب: 33(. برای روشن شدن معنا و  َلَة َوآتِيَن الزَّ اأْلُولَى َوأَقِْمَن الصَّ

مقصود آيه و داللت کردن يا داللت نکردن آن بر جايز نبودن حضور زن در 

جامعه، به بررسی کوتاه آن پرداخته می شود.

بيان  معنا  دو  به  را  »قرن«  واژه ی  مفسرين  مقدمات صرف،  از  گذر  با 

امر  يعنی  وقار،  دوم  و  خانه  در  زن  ماندن  باقی  يعنی  قرار،  اول  کرده اند: 

زنان به باوقار بودن )رازی، 1365: ج15، ص415(. همچنين »بيوتکن« به معنای 

1 .  ابن فهد حلي در مهذب البارع آن را رأي بيشتر علماي شيعه دانسته است، »الذي عليه األكثرون 
وا ِمْن أَبْصاِرِهْم«و هو عام خرج عنه ما وقع عليه اإلجماع  المنع، لعموم قوله تعالى »قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

و تظافرت به األخبار، فبقي الباقي على المنع، و ألنه أحوط«. )حلي، تذکرة الفقهاء: ج2، ص572(.
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باال و س معانی  به  توجه  با  دارند.  اختصاص  آن  به  زنان  خانه هايی است که 

مخاطبان آيه، چندين احتمال بين مفسرين بيان شده است؛ برخی مخاطبان 

آيه را تنها همسران رسول مکرم اسالم )(  دانسته )طباطبايی، 1386: ج32، 

ص174( و برخی با القای خصوصيت، همه ی زنان را ملزم به ماندن در خانه 

می دانند )مغنيه، 1388: 554(. اين احتمال اگر چه مطابق با ظاهر آيه است، اما 

چنانچه به معنای وجوب ماندن در خانه و حرمت خروج از آن باشد، با سنت 

پيامبر)( و ديگر معصومان )( و با ظاهر برخی از آياتی که بر جواز 

خروج از خانه داللت دارد، منافات دارد. از اين رو، نمی توان گفت که آيه ی 

ياد شده به معنای مذکور است و بايد به گونه ای ديگر معنا شود و مقصود از 

آن چيز ديگری باشد.

احتمال ديگری که برخی از مفسران گفته اند، اين است که مراد از امر به 

ماندن در خانه، داخل نشدن در کارهای سياسی است، نه اينکه هيچ گاه از خانه 

خارج نشوند )قريشی، 1374: ج6، ص353(. اين سخن نيز از ظاهر آيه بر نمی آيد 

و شاهد معتبری از روايات نيز بر آن وجود ندارد )طاهری نيا، 1389: 72(. 

)( احتمال ديگر اين است که همه ی زنان و به ويژه، همسران پيامبرـ 

به سبب انتسابی که به مقام رسالت دارند، در خانه بمانند و برای تبرج و 

خودنمايی از خانه خارج نشوند )فضل اهلل، 1419: ج18، ص 298(، نه اينکه در 

خانه بمانند و هيچ گاه حتی بدون تبرج خارج نشوند. 

احتمال ديگری که مطرح شده اين است که آيه ی شريفه به جايگاه طبيعی 

و محل اصلی استقرار زن اشاره دارد، زيرا در نظام احسن، جنس مؤنث مسئول 
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توليد مثل و تربيت نسل و جنس مذکر، حامی و حافظ اوست و خانه محل امن 

و مناسبی برای انجام اين مسئوليت است. ازاين رو، خانه محل اصلی استقرار 

زن و بيرون از خانه، امری عارضی است )شاذلی، 1425: ج5، ص2860(. 
با جمع بندی نظرات طرفداران اين نظريه، می توان گفت که »و قرن فی 
آن  معنای ظاهری  کنايی.  معنای  دارد و يک  معنای ظاهری  بيوتکن« يک 
هنگامی است که فردی از همسرش بخواهد از خانه خارج نشود و در خانه 
بماند، يعنی ماندن در خانه و خارج نشدن،1 امام به دليل امر به عموم زنان 
معنای کنايی آن مقصود بوده و احتمال های اخير را در برمی گيرد. به اين معنا 
که به طور طبيعی سر و کار  زن بيشتر با خانه  و مسئوليت های منزل است 
و خانه حافظ عفت و پاکدامنی زن و دژ استواری در مقابل انواع آزارهاست.

4-4- روایات بیانگر عدم جواز حضور اجتماعی زن

همسر،2  اجازه ی  بدون  خانه،  از  زن  خروج  ممنوعيت  چون  رواياتی 

روايات حاکی از الزم نبودن حضور زن در نماز جمعه و جماعت، عيادت و 

1. در روايات آمده است: »در زمان نبی اکرم اسالم، مردی برای کاری از شهر بيرون رفت و از 
همسرش پيمان گرفت تا بازنگردد، از خانه خارج نشود. زن نيز طبق امر شرهرش از خانه خارج 
نشد. در اين بين، پدر زن بيمار شد. زن چون نمی توانست از منزل خارج شود، شخصی را خدمت 
پيغمبر )( فرستاد تا از ايشان برای عيادت پدرش اجازه بگيرد، ايشان به زن پيغام داد در خانه ات 

بنشين و فرمان شوهرت را اطاعت کن« )کلينی، 1350: ج5، ص513(.
2. محمد بن مسلم می گويد: »امام باقر ـ )(ـ فرمود: زنی خدمت پيامبر شرفياب شد و عرض 
کرد: ای رسول خدا )(، حق شوهر بر زن چيست؟ حضرت مواردی را برشمرد و از جمله به 
آن زن فرمود: از منزل او بيرون نرود، مگر با اذن او و اگر بدون اذن شوهر بيرون رود، فرشتگان 
آسمان و زمين و فرشتگان غضب و رحمت او را لعن و نفرين می کنند تا وقتی به منزل برگردد« 

)کلينی، 1350: ج 5، صص506 و508(.
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تشييع جنازه،1و روايات نگه داری زن در خانه،2همگی مؤيد اين ديدگاه است.س

بررسی تخصصی اين روايات در اين مقال نمی گنجد3 اما با بررسی اجمالی 

می توان گفت: اول اينکه زن در اين روايات به عنوان همسر و کسی است که در 

حباله ی نکاح قرار دارد، نه زن به عنوان جنس مؤنث. اين روايات در خصوص 

خروج زن از خانه به عنوان جنس مؤنث ساکت است و با آيات و رواياتی 

که بر جواز حضور زن در عرصه ی عمومی داللت دارد، منافات ندارد. دوم 

اينکه نهی از خروج نيز مطلق نيست، بلکه از بيرون رفتن بدون اجازه ی همسر 

نهی شده است. سوم اينکه زمانی می توان از برخی روايات عدم جواز حضور 

اجتماعی را استنباط کرد که علت اصلی برداشتن اين گونه اعمال از عهده ی 

زنان، مالزمه ی آنها با خروج از خانه باشد، حال آنکه احتماالت ديگری چون 

آسان گيری بر آنها نيز مطرح است. لذا اگر زنی در اين امور مشارکت کرد، فعل 

حرامی مرتکب نشده است و اتفاقاً اين احتمال قوی تر و بلکه متعين است. 

شاهد اين مطلب نيز حضور حضرت زهرا )( در تشييع جنازه ی زينب 

دختر گرامی پيامبر )( و نيز در تشييع جنازه ی همسر عثمان و نماز خواندن 

1. پيامبر اسالمـ  ـ  به اميرالمؤمنينـ  عليهم افضل صلوات المصلينـ  فرمودند: »ای علی! نماز 
جماعت و جمعه، و عيادت بيمار و تشييع جنازه بر زنان نيست« )صدوق، 1416: ج1، ص 298 و 

ج4، ص 364؛ همو، 1403: 511 و 585(.
با  نبودن حضور زن در عرصه ی عمومی، رواياتی است که  2. مهم ترين روايات درباره ی جايز 
واژه های احبسوا، حصنوا، استروا و واروا در هيئت امری، مردان را به نگه داری و حفظ زنان در 
خانه امر کرده است )کلينی، 1350: ج5 ، صص337 و 534؛ صدوق، 1416: ج2، ص 498؛ ابن 

شهرآشوب، ج3، ص391(.
3. برای مطالعه ی بيشتر و مشاهده ی تفصيل بررسی ها رجوع شود به احمد طاهری نيا، حضور زن، 

انتشارات مؤسسه امام خمينی )(، 1389، صص91-77.
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بر آنهاست )کلينی، 1356: ج3، ص251؛ طوسی، استبصار: ج1، ص485؛ همو، تهذيب 

االحکام: ج3، ص333(. چهارم اينکه اگر واژه ی حبس به معنای زندان و مقصود 

از »احبسوا«، زندانی کردن زن در خانه باشد، با آياتی که در قرآن درباره ی 

شيوه ی برخورد با زنان آمده، مثل »وعاشروهن بالمعروف« )نساء: 19(، و با سيره ی 

معصومانـ  )( سازگار نيست.

4-5- نقد الگوی اول

بسياری از اشکاالت مبانی فکری اين الگو بديهی به نظر می رسد. امروزه 

به هيچ وجه امکان دفاع از مواردی همچون ناتوانی ذاتی زنان، تقليل مسئوليت 

بانوان به خانه داری و نگاه فساد افکنی به همه ی اعمال زن وجود ندارد. 

برابری زن و مرد در انسانيت و توانايی های وجودی متناسب با نقش، تبيين 

تکاليف و حقوق زن از نگاه اسالم و دايره ی گسترده وظايف و مسئوليت زن 

و شعاع عميق تأثير بانوان، انکارناپذير و با اندک تأملی، تصديق پذير است. 

در اين مدل، زن از بسياری کماالت وجودی و امکان رشد و وظايف عبادی 

ـ اجتماعی بازمانده و طی مراتب قرب ناقص باقی خواهد ماند. وجود چنين 

آسيب جدی، دامان مردان و بالتبع جامعه را هم خواهد گرفت.

نقد ديدگاه سنتی در اسالم، بر اين مطلب مبتنی نيست که زن مسلمان به 

يک باره تمام وظايف و نقش های خويش را در خانواده به فراموشی بسپارد 

و تنها خود را به انجام مسئوليت های بيرونی متعهد بداند و يا فعاليت های 

بيرونی را با ارزش بداند. نگارندگان معتقدند در پارادايم سنتی، در برخی 

موارد جايگاه واقعی زن شناخته نشده و در خوش بينانه ترين حالت، پذيرش 
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مسئوليت های اجتماعی برای زن مشروع نبوده و جزء وظايف او شناخته س

نشده است. اين الگو، نقش زن را بيشتر در خانه داری می بيند که بايد تمام 

استعدادهای خويش را صرف هر چه بهتر همسرداری کردن کند. چنين تلقی 

از زن هنوز هم وجود دارد.

از  دسته ای  است؛  گونه  چند  نيز  خانه  در  زن  ماندن  بر  دال  روايات   

روايات منهی خروج زنان از خانه بدون اجازه ی شوهر بود، برخی از روايات 

با حضور زن در عرصه ی عمومی با خودنمايی مخالفت کرده بود، دسته ای 

از روايات بر مناسب تر بودن ماندن زن در خانه و رسيدگی به وظايف مهم 

خانه داری و تربيت طفل تأکيد داشت. به هر حال، مطابق آيات و روايات، 

حضور زن در اجتماع به طور کلی ـ و صرف نظر از لوازم و پيامدهايی که 

می تواند بر آن مترتب شود ـ ممنوعيت ندارد.

با پيش فرض های ياد شده و آيات و روايات مذکور، اين نتيجه حاصل 

می شود که احتماالً مسئوليت اجرايی زن در جامعه با روح و مذاق شريعت 

ناسازگار است. در ذهن برخی، خانواده گرايی، ناتوانی ذاتی زن و فسادافکنی 

وی چنان رسوخ دارد که گاه رواياِت مرسل، مقبول قطعی قرار می گيرد1 

و به يک باره تمامی ضوابط و اصول انسان شناسی ناديده گرفته می شود. 

البته اهتمام بسيار شارع مقدس بر حفظ بنيان خانواده و پاسداشت جايگاه 

تربيتی زن و نهاد خانواده به هيچ عنوان انکار شدنی نيست، اّما به معنای نفی 

1. روايات مرسل زمانی که با روايات قطعی و صحيح تأييد شوند و يا قدمای اماميه به آنها فتوا داده 
باشند، مقبول قطعی قرار می گيرد.
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ساير توانمندی ها و فعاليت های اجتماعی سالم و سازنده ی زن مسلمان هم 

نخواهد بود.

البته نگاه انتقادی به اين پارادايم، نفی وظيفه ی مهم و جهاد زنان1 نيست، 

بلکه نفی انحصار و محدويت در نقش و بازنگری جايگاه زن است تا حيطه 

و شرايط حضور اجتماعی او مشخص شود. وظايف و تکاليفی که گاه واجب 

عينی است و بی توجهی به آن عواقب جبران ناپذيری برای جامعه به همراه 

خواهد داشت. همچنين تبيين ميزان اهميت همان خانه نشينی زن است، تا 

برد تأثير آن در جامعه، علوم مورد نياز و حساسيت انجام آن روشن شده، تا 

ارزش کار يک زن خانه دار به ميزان واقعی روشن شود. 

بيان شده  اصل خدشه ناپذير  عنوان  به  اسالم  در  آنچه  ديگر،  از طرف 

است، اصل وظيفه مداری است. داشتن چنين روحيه و شناخت واقعيت در 

هر قشریـ  خاصه زنان که مربيان جامعه هستندـ  نياز به کسب علم و آگاهی 

و روشنگری دارد و مهم تر از هر اقدام ديگری به نظر می رسد. اصل وظيفه 

مداری در حوزه ی زنان بسيار راهگشا خواهد بود. با توجه به نگاه سيستمی 

به دين و توجه به روح حاکم بر دين و آموزه های دينی و محوريت عبوديت 

و بندگی خدا به عنوان وظيفه ی اصلی در همه ی لحظات و اعمال و اولويت 

قرار دادن آن، هر فرد در جغرافيای زندگی اش بايد بندگی خدا را انجام دهد. 

گاهی اين وظيفه ی بندگی، ماندن در خانه را ايجاب می کند و گاهی حضور 

1. حضرت امام محمد باقر )( فرموده اند: »جهاد زن، نيکو شوهرداری کردن است« )وسائل 
الشيعه: ج20، ص221(.
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اجتماعی را و آنچه هر دو را ارزشمند می کند، نيت خالص، شناخت وظيفه س

و انجام صحيح آن است.

5- الگوی دوم زن

فمينيسم 1 را می توان واکنش زن غربِی مدرن در برابر فرهنگ به جای 

مانده از عصر سنت اروپايی دانست. اين نهضت، از يک سو ريشه در مفاهيم 

جديد عصر روشنگری در حوزه ی فلسفه و علوم اجتماعی از جمله اومانيسم، 

سکوالريسم، تساوی، حقوق بشر و اباحی گری دارد که با پيروزی انقالب 

فرانسه و تدوين قانون حقوق بشر در اين کشور رسميت يافت، و از سويی، 

وامدار موج تحول گرايِی اجتماعی و سياسی، حقوق محوری و فضای باز 

پس از انقالب فرانسه و در نهايت، از موج صنعتی شدن غرب و شکل گيری 

طبقه ای به نام سرمايه داران و کارفرمايان، متأثر است.

Feminism.1 در لغت از واژه Feminia واژه اي فرانسوي )که در اصل يوناني است( به معناي 
مؤنث گرايي و به تعبيري زن گرايي است، گرفته شده است. در زبان فارسي نيز کوشش کرده اند 
که معادل هايي براي آن از قبيل زن گرايي، زن ساالري، زن آزادخواهي قرار دهند، اما تا کنون هيچ 
کدام از اين معادل ها نتوانسته  جايگاه خود را در اين بحث پيدا کند. فمينيسم در اصطالح، عبارت از 
آن جنبش يا ايده اي است که به اعتقاد آن زنان به واسطه ی زن بودن خود نبايد دچار محدوديت يا 
محروميتي شوند. تنها دغدغه ی آنها محروميت زنان است از آن جهت که زن هستند، نه از آن جهت 
که ايراني، سياه پوست، مسلمان، کارگر و ... هستند. »فمينيسم را گاه به جنبش های سازمان يافته برای 
احقاق حقوق زنان وگاه به نظريه ای که به برابری زن و مرد از جنبه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی 

و حقوقی معتقد است، معنا کرده اند )روتليج، 1836: 13(.
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5-1- مبانی فکری فمینیسم 

 اومانيسم1، سکوالريسم2، ليبراليسم3، فردگرايی4، لذت گرايی5 و نسبيت 

گرايی6 از مبانی فکری تمدن غربی است )موسوی، 1374: 115(. با پيش فرض 

اين مبانی، برای نگاه تخصصی تر، سه مبنای خاص فمينيسم بررسی می شود. 

يکی از مشکالت گفت وگو از فمينيسم، وجود گرايش های متنوعی است که 

گه گاه مواضع متعارض و متناقضی را نمايندگی می کنند. بنابراين هر چند 

سخن گفتن از فمينيسم ـ به گونه ای که تمام گرايش ها و آموزه های آنها را 

پوشش دهد ـ به خودی خود امری دشوار است ـ و در اهداف اين نوشته 

هم نمی گنجد ـ با اين حال می توان گزاره های مشترکی را به عنوان مبانی 

بيان کرد. 

حوزه ی  در  وحی:  حجيت  به  بی اعتنايی  و  عقلی7  خودبسندگی   � الف 

استقالل عقلی و از حيث معرفت شناسی، اولويت مطلق با معيارهای عقالنی 

است. از آنجا که معرفت فی حد نفسه به عقل استناد دارد، پس معيارهای 

عقالنی بايد اولويت مطلق داشته باشند. نه وحی، نه حدس و نه هيچ يک از 

ديگر وجوه شبه معرفتی، »مرجعيت معرفتی«8 نخواهند داشت، چه رسد به 

1. Humanism
2. Scholarism
3. Liberalism
4. Individulism
5. Hedonism
6. Relativism
7.Rationalism
8. Epistemological Authority
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آنکه اولويتی بر عقل داشته و يا مستقل از آن باشد. هر ادعای معرفتی، اگر س

با محک عقل سنجيده نشود، در حد ادعای صرف باقی خواهند ماند. از نظر 

پيروان مکتب اثبات گرايی1 هم از حيث معرفت شناختی، زبان وحی و متون 

مقّدس معرفت زا نيست )فصيحی، 1387(؛ برای مثال، از نظر آگوست کنت، 

دين بر جوامع ماقبل علمی سيطره داشته و در زمان سيطره ی علم اثباتی، 

در فهم عالم به دين به مثابه منبع معرفت نيازی نيست )امزيان، 1380: 33(. 

بر اين اساس ساينتيسم2 يا علم محوری و تکيه ی افراطی به علوم تجربی و 

معارف بشری يکی از ديگر مبانی و ارکان نظری سکوالريسم است. طبق اين 

تلقی، مجموعه ی علوم و معارف بشری، به ويژه علوم تجربی، برای تدبير و 

اداره ی جامعه کفايت می کند. از اين رو برای شناسايی حيات مادی به معارف 

وحيانی نيازی نيست. به نظر می رسد، مکاتب فکری بر اين باورند که اصالح 

وضعيتی که انسان ها در آن به سر می برند، جز به دست انسان و انديشه های 

او )و نه هيچ آموزه يا عامل فرامادی( ممکن نخواهد بود )اميدی، 1394(. 

ــياری از  ــی از آموزه های محوری بس ب - نف��ی تمايزهای جنس��يتی: يک

ــيت و نفی تمايز ميان زن و مرد در  ــتی، برساختگی جنس جريان های فمينيس

ــت. می توان گفت تقريباً تمام  ــرش نقش ها و کار ويژه های اجتماعی اس پذي

ــيم کار اجتماعی ميان دو جنس را  ــتی، تقس جنبش ها و گرايش های فمينيس

ــيتی نفی می کنند )دوبووار،1380: 122(. پروژه ی نفی  با عنوان کليشه های جنس

1. Positivism
2. Scientism
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ــتون  ــس در پذيرش نقش های اجتماعی را از ماری ولس ــز ميان دو جن تماي

کرافت تا فمينيست های قرن بيستم می توان رديابی کرد. اگر چه ادبيات مبارزه 

با کليشه های جنسيتی در طول دويست سال تاريخ جنبش فمينيسم، تنوع و 

پيچيدگی های خاص خود را يافته است، اما شاه بيت تمامی اين ديدگاه ها آن 

ــت که صرف نظر از کارکردهايی که به اندام فيزيکی دو جنس بازگشت  اس

می کند، هيچ رفتار لزوماً مردانه يا زنانه ای که ريشه در طبيعت دو جنس دارد، 

ــت؛ لذا از آنجا که خانواده مهم ترين نهادی است که بر اساس  پذيرفتنی نيس

تمايز رفتارهای زنانه و مردانه شکل گرفته است، از منظر فمينيستی اين نهاد 

ــت و يا اساساً نيازمند انقالب و ساختارشکنی  يا به تصحيح الگو نيازمند اس

است )زيبايی نژاد، 1388(.

ــتی  ــعار و هدف جنبش های فمينيس ــری1 مهم ترين ش ج � براب��ری: براب

ــت. اگر چه شعار برابری در گرايش های فمينيسم پست مدرن و راديکال  اس

ــتی  ــتر در يأس جنبش های فمينيس ــت کمتری دارد، اما اين امر بيش محوري

ــت ها بر برابری، عمدتاً ريشه  ــه دارد. استدالل فمينيس از تحقق برابری ريش

ــی دارد. تأکيد گفتمان مدرنيته بر  ــم اوليه، مدرنيته و فردگراي در سکوالريس

فردمحوری در برخورداری از حقوق و ارزش های برابر، دير يا زود، جامعه ی 

زنان را نيز مخاطب خود کرد. اگر فرد انسان موضوع برخورداری از حقوق 

1. به معنای مساوات کامل ميان زنان و مردان در همه ی عرصه ها اعم از فرصت ها، نتايج، حقوق 
و کارکردهاست. که در مقابل نظريه ی تناسب قرار دارد. نظريه ی تناسب يکی از زير مجموعه های 
نظريه مبتنی بر تفاوت است که عالوه بر اذعان به جنبه های مشترک زن و مرد، بر تفاوت ها بر پايه ی 

ويژگی ها و انتظارهای گوناگون از زن و مرد تاکيد دارد.



190

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

و فرصت هاست چرا اين حق از جامعه ی زنانـ  که نيمی از جامعه ی انسانی س

را شامل می شوند ـ دريغ می شود.

فمينيست ها درباره ی برابری دو تبيين دارند: تبيين نخست از آن کسانی 

است که تنها به وجود تفاوت های محدود بدنی معتقدند و تفاوت های روانی 

ميان زنان و مردان را انکار می کنند. اين تبيين که بيشتر موضع فمينيسم ليبرال 

در موج دوم است؛ گروه دوم، شماری از فمينيست های پست مدرن اند که نه 

تنها به تفاوت ميان زنان و مردان، بلکه به تفاوت ميان فرد فرد زنان معتقدند 

و اين تفاوت را دستمايه ی حقوق متفاوت می دانند )عالسوند،1391: 137(.

5-2- نقد الگوی دوم

به دليل کثرت بيان و کمی مجال اين مقاله، با گذر از نقد مبانی عام تمدن 

غربی، تنها مبانی خاص فکری فمينيسم به اجمال نقد می شود. اگر همه ی 

انکار کرد،  حقيقت را محدود به تجربه دانست و هر آنچه غير تجربه را 

انحصاری  نگاه  بود. چنين  ناممکن خواهد  از حقايق  آن گاه درک بسياری 

يا دو روش، خود  به يک  آن  به روش های دريافت علم و محدود کردن 

غير علمی و محدود کردن علم بشر و کوچک کردن افق ديد انسان است. 

داده های اندک و ناقص، از عالم و اجزای آن از جمله زنان نتيجه ای اشتباه 

و ناقص ارائه خواهد داد. همچنين نفی تمايز جنسيتی و برابری مطلق راه 

را برای بی عدالتی بر زنان می گشايد، زيرا ناديده گرفتن تفاوت های طبيعی 

جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف، يک نوع ستم جنسی شمرده 

می شود، زيرا نه تنها هويت زن ناديده گرفته می شود، بلکه وجود و هويت 
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خود را در وجود مردان و انجام اعمال آنها می بيند که اين ظلمی مضاعف 

بر زن است، چون هم موجب فراموش شدن زن می شود و هم زنان متوجه 

اين بيگانگی از هويت و فطرت خويشتن نمی شوند و در جهلی مرکب باقی 

می مانند.

نگاه فمينيستي، با مبانی الگوی دوم، اثر بخشي و حضور زن را تنها در 

ظهور فيزيکي و پرجاذبه ی زن مي داند و بخش مهم حضور اجتماعي زن که 

در خانواده و تربيت فرزندان و در واقع تربيت تمام بشريت است، ناديده 

مي گيرد. اين امر تبعاتي همچون انقالب جنسي، مرگ مردانگي، پدران غايب، 

فرزندان شهروند، سقط جنين و در نهايت ناديده گرفته شدن ارزش هاي زنانه 

را در پی دارد. دايان پاسنو مي نويسد: »فمينيست ها در انکار وجود خداوند 

بسيار موفق بوده اند و نتيجه ی آن مادران مجرد، پدران غايب، شيوع گسترده ی 

بيماري ها، پورنوگرافي و سقط جنين بوده است )پاسنو، 1384: 88(. فمينيست ها 

به  انگاشتن تفاوت ها بيشترين لطمه را  ناديده  با آرمان تساوي خواهانه و 

با تعريف فمينيستی  و شاخص هاي  زن وارد کردند. حضور اجتماعي زن 

سنجش آن براي موفقيت زنان، تأمل برانگيز است. بررسی وضعيت زنان در 

کشورهايي که به قول فمينيست ها از شکاف جنسيتي کمتر رنج مي برند و 

شاخص هاي جنسيتي و مشارکت خوب در درآمد ملي و استقالل مالي دارند، 

می تواند پاسخ مناسبی برای کارآمدی و موفقيت اين الگو باشد.

با اخالق در  انديشمند، عالم و  بانوان بزرگ، متفکر،  با وجود  امروزه، 

دنيا، نگاه فرهنگ و تمدن رايج دنيا زنی را برجسته، محبوب و موفق قرار 
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مي دهد که جذابيت هاي زن غربي پسند را داشته باشد. اين حقيقت تلخي س

است که امروز دنيا دچار آن است و زن در غرب ارزش واقعي خود را ندارد. 

زيبايي فروشي و خودنمايي شرط حتمي شخصيت و هويت  جلوه گري، 

اوست.

اگر حضور اجتماعی زنان به معنای تأثير علمی و مؤثر باشد که حضور 

فعلی ايشان در غرب ارزش محسوب نمی شود و اگر به معنای حضور کنونی 

بديهی ترين حقوق  از  زنان  داشتن  نگه  بی بهره  و  است، مصداق جاهليت 

انسانی است و غرب بايد پاسخ گو باشد. غرب بايد پاسخ بدهد که با اين 

همه ادعا، وضعيت زنان در دوران دفاع از حقوقشان، با وضعيت زنان در 

دوران ظلم به آنها چه تفاوتی داشته است. اگرچه مصاديق ظلم تغيير کرده 

و به دليل پيچيدگی اتفاقاً مضاعف هم شده است، اما اين به معنای کمتر 

شدن ظلم نيست. گاهی تغيير نوع ظلم، آن را به ظلم بيشتر و عميق تری 

تبديل می کند. با مرور قوانين دفاع از حقوق زنان در کنوانسيون ها و نگاهی 

به وضعيت کنونی ايشان در جامعه ی غربی، به خوبی می توان مصاديق ظلم 

به زنان را مشاهده کرد.

6- الگوی سوم زن 

با گذر از دو الگوی افراطی و تفريطی بيان شده، سخن از الگوی سومی 

است که در آن زن، وجودی مؤثر، متعالی و تعالی بخش است. اين الگو ابعاد 

متفاوتی دارد که يکی از آن ابعاد، حضور اجتماعی بانوان است. آنچه در 

اين مقاله مد نظر است، حضور اجتماعی زن با محوريت آيات شريفه قرآن 
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و روايات معصومين )( است؛ ابتدا اين نصوص و سپس مبانی الگوی 

سوم بيان می شود.

6-1- آیات و روایات بیانگر جواز حضور اجتماعی زن                                       

اگر حضور اجتماعی به معنای تقسيم کار اجتماعی در نظر گرفته شود، 

آيات مربوط به آن را می توان در دو گروه تقسيم بندی کرد؛ آياتی که در 

زنان  از  برخی  اجتماعی  حضور  از  گوشه ای  قرآنی،  داستان های  البه الی 

نيکوکار را به تصوير می کشد و آياتی که آداب و شرايطی را برای حضور 

زنان در اجتماع بيان کرده است.

الف � آيات بيانگر تالش اجتماعی زنان 

آياتی که حضور اجتماعی زنان نيکوکار را به تصوير می کشد، عبارت اند 

با رسول  زنان  بيعت  بيان کننده ی  که  ممتحنه  مبارک  آيه ی 12 سوره ی  از: 

خدا)( است و آيه ی 33 سوره ی مبارک نمل که به ملکه ی سبا اشاره 

دارد. همچنين اختيار امور مربوط به زنان در دادگاه1 نيز جزء مواردی است 

که خداوند آن را جزء نقش های اجتماعی زنان تعيين فرموده است. 

ب( آيات بيانگر آداب و شرايط حضور زن در اجتماع 

آياتی که آداب و شرايط حضور زن در اجتماع را تعيين می کند عبارت اند 

از: آيه ی 59 سوره ی مبارک احزاب که پوشش برای زنان را واجب می داند؛ 

آيه ی 30 سوره ی احزاب که چشم چرانی و نگاه به نامحرم را منع می کند، 

1. وسائل الشيعه: ج18، ص 259، روايت 7 از باب 24. 
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را س نامحرمان  برای  زنان  زينت  اظهار  که  احزاب  مبارک  آيه ی 31 سوره ی 

ممنوع می کند؛ آيه ی 31 سوره ی مبارک نور که زنان را از اعالن زينت به 

نامحرم نهی می کند و آيه ی 33 سوره ی مبارک احزاب1 که خودنمايی و تبرج 

زنان برای نامحرمان را ممنوع می کند و مجموع اين آيات به داللت مطابقی 

يا التزامی بر جواز حضور زن در جامعه داللت دارد.

اخبار فراوانی حاکی از حضور مبارک حضرت زهرا )( و زنان در 

جنگ احد و يا حضور کاروان زينب کبری در کربال و پرچم داری در ادامه ی 

مسير حاکی از جواز نقش اجتماعی زنان به معنای تقسيم کار اجتماعی است.

6-2- مبانی الگوی سوم

مبانی الگوی سوم از الگوهای اجتماعی زنان را می توان در مواردی همچون 

عبوديت، خالفت انسان، هستی هدفمند، تناسب ميان تکوين و تشريع، نقش 

دين در قانون گذاری و معيار ارزشمندی و ارزش گذاری احصاء کرد. 

الف � عبوديت 

اسالم به مقوله ی شناخت انسان از خود2 و تشخيص موقعيت خويش 

درباره ی  قرآن  در  تأکيد  همه  اين  دارد.  ويژه اي  عنايت  آفرينش  در جهان 

خودآگاهی3 براي اين است که انسان خويشتن را آنچنان که هست، بشناسد 

1. هرچند ظاهر »قرن فی بيوتکن« بر جايز نبودن حضور زن در جامعه داللت دارد، به قرينه »وال 
تبرجن تبرج الجاهليه االولى« که در برابر قرن آمده، اين ظهور، قوت خود را در عدم جواز مطلق 
حضور زن در جامعه از دست می دهد و احتمال اينکه حضور با تبرج ممنوع باشد، تقويت می شود.
َِّذيَن نَُسوا اللَّ فََأنْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُولئَِك ُهُم الْفاِسُقونَ«، )حشر: 19(؛ همچنين رسول اکرم  2. »َو ال تَُكونُوا َكال

)( مي فرمايد: »من عرف نفسه فقد عرف ربه« )مستدرک الوسائل،ج2، ص310(.
ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتََديْتُْم إِلَي الل َمْرِجُعُكْم َجميعًا فَيُنَبِّئُُكْم بِما  َّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم أَنُْفَسُكْم ال يَُضرُّ 3. »يا أَيَُّها ال
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و مقام و موضع خود را در عالم وجود درک کند. هدف از اين شناخت نيز 

به مقام وااليي که شايسته ی آن است، برساند. برای  آن است که خود را 

موجودی که فطرتاً حب ذات دارد، کاماًل طبيعی است که به خود بپردازد؛ 

لذا درک ضرورت خودشناسی به داليل پيچيده ی عقلی يا تعبدی نياز ندارد. 

از اين رو، غفلت از اين حقيقت، امری غير طبيعی و انحراف آميز بوده که 

بايد علتش را جست وجو کرد1 و راه نجات از آن را شناخت )مصباح يزدی، 

.)8 :1388

طبق انسان شناسي قرآن کريم، انسان در بهترين و واالترين جايگاه قرار 

دارد و هويت او تنها در ارتباط با خداوند معنا و مفهوم می يابد )زيبايی نژاد و 

سبحانی، 1381: 36(. به اين معنا که هويت انسان، عبد بودن براي خداست و از 

همه ی هستي برتر است و اين نقطه ی مقابل اومانيسم است.2 اومانيسم انسان 

را در مرکز منظومه ی هستي نشاند، اما حقيقت او را پست و فرومايه کرد. در 

تفکر اومانيستی، انسان از حدود غرايز فراتر نمي رود، در جبر اميال دروني 

َُّه الَْحقُّ أَ َو لَْم يَْكِف  ُكْنتُْم تَْعَمُلوَن«، )مائده: 105(؛ »َسنُريِهْم آياتِنا فِي اآْلفاِق َو في  أَنُْفِسِهْم َحتَّي يَتَبَيََّن لَُهْم أَن
َُّه َعلي  ُكلِّ َشيْ ٍء َشهيٌد« )فصلت: 53(؛ »َو في  أَنُْفِسُكْم أَ فَل تُْبِصُروَن« )ذاريات: 21(. بَِربَِّك أَن

َك بَِربَِّك، َو ما آنََسَك بَِهَلَكِة نَْفِسَك؟! اَما ِمْن دائَِك  اََك َعلى َذنْبَِك، َو ما َغرَّ 1. »يا اَيَُّها ااْلنْساُن ما َجرَّ
َّما تََری الّضاِحَى ِمْن َحرِّ  بُُلوٌل؟ اَْم لَْيَس ِمْن نَْوِمَك يََقَظٌة؟ اَما تَْرَحُم ِمْن نَْفِسَك ما تَْرَحُم ِمْن َغْيِرَك؟ فََلُرب
ْمِس فَتُِظلُُّه، اَْو تََری الُْمْبتَلى بَِالَم يُِمضُّ َجَسَدُه فَتَْبكى َرْحَمًة لَُه، فَما َصبََّرَك َعلى دائَِك، َو َجلََّدَك  الشَّ
بُِمصابَِك، َو َعّزاَك َعِن الْبُكاِء َعلى نَْفِسَك، َو ِهَى اََعزُّ ااْلنُْفِس َعَلْيَك؟! َو َكْيَف اليُوقُِظَك َخْوُف بَياِت 
ْطَت بَِمعاصيِه َمداِرَج َسَطواتِِه؟! فَتَداَو ِمْن داِء الَْفْتَرِة فى قَْلبَِك بَِعزيَمة، َو ِمْن َكَری الَْغْفَلِة فى  نِْقَمة َو قَْد تََورَّ
ناِظِرَك بِيََقَظة. َو ُكْن لِلِّ ُمطيعًا، َو بِِذْكِرهِ آنِسًا، َو تََمثَّْل فى حاِل تََولّيَك َعْنُه اِْقبالَُه َعَلْيَك، يَْدُعوَكِالى َعْفِوِه، 
ُدَك بَِفْضلِِه، َو اَنَْت ُمتََولٍّ َعْنُه اِلى َغْيِرهِ!« )بخشی از خطبه 223 نهج البالغه صبحی صالح و در  َو يَتََغمَّ

برخی خطبه 214(.
2. بقره: 30؛ احزاب: 72؛ مؤمنون: 14-12؛ حجر: 29؛ لقمان: 20 و ابراهيم 32-34.



196

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

گرفتار شده، از آزادی بی بهره مانده و اسير انواع بندهاست )حسينی خامنه ای، س

1377: 13(، اما در اسالم، افقي به روي انسان گشوده مي شود و انسان به عنوان 

برترين موجود است که طبيعت و ماوراء آن مسخر و مسحور او هستند.1 در 

غرب، انسان نه با موجودات ديگر، بلکه با خود هم بيگانه است و از حيطه ی 

اما در  )زيبايی نژاد و سبحانی،1381: 39(،  نمي شود  منافع شخصي خود خارج 

تفکر اسالم، همه ی موجودات منشأ واحدي داشته و از يک حقيقت آمده اند.2 

است  اومانيسم  در  لذت  اصالت  بر خالف  طبيعت  در  تصرف  اسالم،  در 

)سبحانی، 1389: 7(. در اسالم، اين تصرف براي کامجويي و لذت نيست، بلکه 

براي رشد و دستيابي به کماالت حقيقي است )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 40(.

تکامل انسان در »قرب الهی« است. هر چه انسان در مراتب قرب باالتر 

رود به همان نسبت نيز روحش متکامل تر می شود )مصباح يزدی، 1383: 59(. 

باالترين مرتبه ی قرب اين است که انسان به جايی برسد که بين خود و خدا 

هيچ حائلی نبيند، بلکه اصاًل »خود« را نبيند.3 انسان در اين مقام، در می يابد 

َر لَُكم ما  ا« )جاثيه: 45(؛ »اَلَم تََر اَنَّ اللَّ َسخَّ ـً مـوِت و ما فِى ااَلرِض َجميع َر لَُكم ما فِى السَّ 1. »و َسخَّ
َر لَنا هـذا و ما ُكنّا لَُه ُمقِرنين« )زخرف: 43(. َّذی َسخَّ فِى ااَلرض« )حّج: 65(؛ »و تَقولوا ُسبحـَن ال

َّا َخَلْقناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخصيٌم ُمبيٌن؛ َو َضَرَب لَنا َمثًَل َو نَِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن يُْحِي  2.»أَ َو لَْم يََر اإْلِنْساُن أَن
َجِر  َّذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ ٍة َو ُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعليٌم؛ ال َل َمرَّ َّذي أَنَْشَأها أَوَّ الِْعظاَم َو ِهَي َرميٌم؛ قُْل يُْحييَها ال
ماواِت َو اأْلَْرَض بِقاِدٍر َعلي  أَْن يَْخُلَق ِمْثَلُهْم  َّذي َخَلَق السَّ اأْلَْخَضِر ناراً فَِإذا أَنْتُْم ِمْنُه تُوقُِدوَن؛ أَ َو لَْيَس ال
َّذي بِيَِدهِ َمَلُكوُت ُكلِّ  َّما أَْمُرُه إِذا أَراَد َشْيئًا أَْن يَُقوَل لَُه ُكْن فَيَُكوُن؛ فَُسْبحاَن ال بَلي  َو ُهَو الَْخلَُّق الَْعليُم؛ إِن

َشيْ ٍء َو إِلَْيِه تُْرَجُعوَن« )يس: 77-83(.
3. مقامی که در مناجات شعبانيه در وصف آن چنين می فرمايد: »اِلهى َهْب لى َكماَل ااْلِنِْقطاِع اِلَْيَك َو 
اَنِْر اَبْصاَر قُلوبِنا بِِضياِء نََظِرها اِلَْيَك َحتّى تَْخِرَق اَبْصاُر الُْقلوِب ُحُجَب النُّوِر فَتَِصَل اِلى َمْعِدِن الَْعَظَمِة َو تَصيَر 
اَْرواُحنا ُمَعلََّقًة بِِعزِّ قَْدِسَك«. اين مقامی است که اميرالمؤمنين و ائمه هدی)( در مناجات شعبانيه 
َك ااْلَبَْهِج فََاكوَن لََك عاِرفًا و َعْن ِسواَك ُمْنَحِرفًا«؛  از خدا درخواست می کنند: »اِلهى َو اَلِْحْقنى بِنُوِر ِعزِّ
جايی که انسان به نور الهی ملحق می شود و توجهش از هرچه غير او است منقطع می گردد و جز 

او هيچ چيز و هيچ کس، حتی خود را نمی بيند.
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که هيچ استقاللی ندارد و وابستگی اش را به خدا با تمام وجود، درک می کند 

و ذلت وجودی خود را در برابر خدا می يابد. 

در قرآن کريم، شناخت، فهم و طی اين تنها مسير واقعی زندگی انسان، 

است.  شده  مطرح  مرد  و  زن  اعم  و  نداشته  خاصی  جنس  به  اختصاص 

جنسيت، در عبد بودن و طی مسير عبوديت و هدف نهايی که قرب خالق و 

رب است، ديده نمی شود و مخاطب وحی شريف، انسان است. 

پيمودن اين مسير، اصلی ترين کار انسان و هدف خلقت اوست و غفلت او 

از اين حقيقت چيزی از اهميت آن نمی کاهد؛ لذا در طراحی الگوی اجتماعی 

زن بايد به گونه ای عمل کرد که تمامی فعاليت های بانوان برای تحصيل و 

پيشروی، تنها در اين مسير باشد تا خروجی الگو هم در اليه های درونی ـ 

از جمله شناخت و انگيزه ـ و هم در اليه های بيرونی ـ من جمله عمل و 

عرصه های حضور اجتماعی ـ بيشترين بروز بندگی باشد، نه اينکه الگو با 

ايجاد رقابت های کاذب و غير واقعی، سبب غفلت بيشتر، تغيير ارزش ها و 

تمايالت زنان شده تا بانوان در بيراهه های توسعه و تساوی جنسيتی از هم 

سرعت بگيرند.

ب � خالفت انسان

در نظام اعتقادی اسالم، خداوند وجود ازلی و ابدی دارد و متصف به 

صفاتی چون حکمت، عدل، تدبير و علم است )حلی، 1365: 9؛ همو، 1351: 

390 به بعد؛ الهيجی، 1364: 187-159؛ صدوق، 1300: 25 و 26؛ مفيد، 1385: 273(. 

در نظام هستی، هر موجودی شأن و مرتبه ای داشته و برای هدايت و رشد 
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استعدادها و امکان هايی دارد.1 در نظام هستی، انسان به  دليل برخورداری از س

عقل و اختيار، نسبت به ساير موجودات شأن، منزلت و جايگاهی فراتر دارد 

)مالصدرا، 1981: 71( و همه ی موجودات هستی طفيلی وجود انسان هستند.2 

انسان موجودی بيگانه و بريده از عالم هستی نيست و با ديگر آفريدگان و 

موجودات هستی در مخلوق بودن اشتراک دارد. او هستی نامحدود و حقيقت 

مطلق نيز نيست و بر وجود و رفتارش قوانين و سنت هايی حاکم است.3 

هويت او در نسبت با مبدأ و غايت هستی که همان پروردگار جهان است، 

معنا می يابد. انسان اعم از زن يا مرد در نگاه دينی خليفه و جانشين خدا بر 
روی زمين تلقی می شود.4

با توجه به اين مبنا، مشارکت، نقش و حضور در فعاليت هاي اجتماعي 

با لحاظ آيه ی 165 سوره ی مبارک انعام،5 صورت هايي از خالفت و بروز 

1. »و لقد كّرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فّضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيل« )اسراء: 70(. 

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوأَْسبََغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطنًَة َوِمَن  َر لَُكم مَّا فِي السَّ 2. »أَلَْم تََرْوا أَنَّ الل َسخَّ
النَّاِس َمن يَُجاِدُل فِي اللِ بَِغْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدی َواَل ِكتَاٍب مُّنِيٍر« )لقمان:20(؛ »و اذ قلنا للملئكه اسجدوا 

آلدم« )بقره:34(.
3. »سنة الل في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة الل تبديًل« )احزاب: 62(.

ماَء  ِّي جاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخليَفًة قالُوا أَ تَْجَعُل فيها َمْن يُْفِسُد فيها َو يَْسِفُك الدِّ 4. »َو إِْذ قاَل َربَُّك لِْلَملئَِكِة إِن
ِّي أَْعَلُم ما ال تَْعَلُمونَ« )بقره:30(. ُس لََك قاَل إِن َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ

5. »َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَْبُلَوُكْم فِي َما آتَاُكْم...« )نمل: 
َِّذي َجَعَلُكْم َخَلئَِف فِي اأْلَْرِض فََمن َكَفَر فََعَلْيِه  62(؛ »شما را جانشينان اين زمين قرار می دهد«. »ُهَو ال
ِِّهْم إاِلَّ َمْقتًا َواَل يَِزيُد الَْكافِِريَن ُكْفُرُهْم إاِلَّ َخَساًرا« )فاطر: 39(؛  ُكْفُرُه َواَل يَِزيُد الَْكافِِريَن ُكْفُرُهْم ِعنَد َرب
»اوست آن کس که شما را در اين سرزمين جانشين گردانيد. پس هر کس کفر ورزد کفرش به زيان 
اوست و کافران را کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمی افزايد و کافران را کفرشان غير از زيان 
نمی افزايد«. »ثُمَّ َجَعْلناُكْم َخلئَِف فِي اأْلَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم لِنَْنُظَر َكْيَف تَْعَمُلونَ« )يونس: 14(؛ »آن گاه شما 

را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار می کنيد«.
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آن محسوب می شود. بر اين اساس نه تنها نقش هر شخص به عنوان بازيگر 

در  او  موضع گيري  راستا  همان  در  بلکه  مي خورد،  رقم  وجود  نظام  فعال 

برابر پديده هاي اجتماعي و انجام رفتار اجتماعي، مشارکت در فعاليت هاي 

نيز تعيين مي کند. به عبارت  جمعي و پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي را 

ديگر، نقش هاي اجتماعي هر فرد منفک از نقش وجود شناختي او نيست 

)علم الهدی، 1388: 208(، پس هويت انسان به عنوان مؤمن يا کافر که مبتني بر 

خودآگاهي از موقعيت خويش و برقراري نوعي رابطه با خداوند است، در 

درگيري با زيست اجتماعي اثبات يا حتي تثبيت مي شود. آميختگي جنبه ی 

اجتماعي هويت با جنبه ی وجود شناختي آن به گونه اي است که به نظر 

زيرا  است،  ممکن  ذهني  تحليل هاي  ـ  تجزيه  در  تنها  آنها  تمايز  مي رسد، 

هويت واقعيتي تدريجي است که در جريان حضور مؤمنانه يا کافرانه در 

صحنه هاي گوناگون حوزه ي شخصي و اجتماعي زندگي تکوين مي يابد. 

ج � هستي هدفمند

در نگاه مادي، آغاز و انجام جهان روشن نيست و ماجراي هستي اغلب 

بي معنا و نامفهوم است،  اما در انديشه ی اسالمي نظام آفرينش و خلقت 

انسان برنامه ی هدفدار دارد )دخان: 38(. جهان از مبدئي خردمند آفريده شده و 

به سوي غايتي حکيمانه در حرکت است. هيچ موجودي گزاف و بي حساب 

خلق نشده است )ملک: 3(. بنابراين تفاوت ها نشانه ی کاستي در خلقت نيست، 

بلکه اوالً آيه و نشانه است و ثانياً هر کدام در حقيقت در راستاي اهداف 

حکيمانه ی آفرينش است. با پذيرفتن غايتمندي بايد اعتراف کرد که منزلت و 
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ارزشمندي افراد نيز تابع همان غايت و اهداف حقيقي است که در جهان بيني س

وزين اسالمي، عبوديت و لقاء الهي است )ذاريات: 56(؛ لذا ارزش انسان در 

ميزان امانت داري و قبول واليت و هدايت الهي است. تفکر مادي چاره اي 

جز اين ندارد که ارزش انسان را به استعدادهاي فردي و جايگاه اجتماعي 

افراد بسنجد )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 41(.

با عنايت به اين مبنا، بر هم زدن بسياری از تفاوت ها از جمله تفاوت های 

تکوينی، مصداق ايجاد فساد و اختالل در نظام احسن الهی است. حال اين 

برابری جنسيتی و يا از بين بردن شکاف جنسيتی و مبارزه با تفاوت های 

تکوينی می تواند با عمل جراحی، تزريق هورمون و يا اقدامات فرهنگی و 

تبليغات يا ارزشمند سازی اعمال مردان و بی ارزش يا کم ارزش شمردن 

مشاغل زنانه و ارائه ی الگوهای نامناسب باشد. نتيجه ی همه ی اين اقدامات 

بر هم زدن نظم خلقت است که خداوند متعال آن را نه حسن که احسن 

آفريده است. 

د � تناسب ميان تکوين و تشريع

غايتمندي جهان به اين نکته نيز مي انجامد که واقعيت موجود جهان و 

انسان با آن غايت مطلوب تناسب و هماهنگي دارد. اگر جهان هستي بر اساس 

همگوني يا ناهمگوني موجودات و حکيمانه طراحي شده است، اختالف در 

ظرفيت ها و امکانات همگي در آن نقشه ی کلي ديده شده و جايگاه ويژه اي 

دارند؛ لذا خالق هادي تنها کسي است که مي تواند قانون بگذارد. بر اين اساس 

قوانين الهي دو دسته اند؛ دسته ی اول، قوانين کلي که حاکم بر همه ی پديده هاي 
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هستي است و موجودات را تکويني به سمت غايت هدايت مي کند. دسته ی 

دوم، قوانينی که به رفتار آگاهانه و ارادي انسان مربوط و برنامه ی حرکت انسان 

را به سوي هدف نشان مي دهد و تشريع نام دارد. در حقيقت، دين برنامه ی 

عملي براي تحول انسان از ظرفيت هاي موجود به سمت الگوي مطلوب در 

تمامي لحظه ها و عرصه هاست )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 43(.
تناسب قانون گذاري با شرايط عيني هم متناسب با حقوق طبيعي است. 
به عبارت بهتر، قوانين برخاسته از موقعيت طبيعي و مطابق با نيازهاي واقعي 
آنهاست نه قراردادي و اعتباري که تابع اراده ی انسان ها يا برخي از انسان هاست؛ 
لذا حقوق تنها يک قرارداد ساده بين انسان ها نيست و ريشه در واقعيت هاي 
تکويني دارد. در اليه هاي عميق تر، ميان هستي شناسي و نظام حقوقي پيوند 
وجود دارد )مطهری، 1389: 143(. اين اعتقاد برخالف نظر کساني است که برخي 
قوانين را عرفي مي دانند و بنا به مصالح اجتماعي قانون جعل مي کنند.1 آنچه در 
اسالم به عنوان حقوق طبيعي مطرح مي شود، حقوق طبيعي الهي است. نظام 
حقوقي که متناسب با تکوين بوده و شناخت کامل ظرفيت ها و استعدادها در 
آن فقط در حيطه ی علم الهي است و نه علم ناقص و محدود بشري که مذاهب 

مختلف از آن تفاسير مختلف دارند.2 

1. علي رغم ادعاي اين گروه از آيات و روايات استفاده مي شود که بسياري از احکام اسالم در 
تقابل با عرف زمانه قرار داشت و مردم از درک مصالح آن عاجز بودند؛ براي مثال، در روايت ابان 
بن تغلب که در اثبات تفاوت ديه ی زن و مرد است، تصريح شده است که اين حکم با فهم عادي 
مردم تفاوت دارد و احکام الهي را نمي توان با قواعد ذهن مادي فهميد )حرعاملي، 1409: ج29، 

باب44، ص352(.
2. ديدگاه مذاهب مختلف درباره ی حقوق طبيعي را می توان در کتاب فکره القانون الطبيعي عند 

المسلمين تأليف محمد احمد شريف پيگيري کرد.
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با طرفداران نهضت زنان در غرب )فمينيسم( س اين مبنا، محل اختالف 

است، چرا که تمام راه کارهاي اصالحي فمينيست ها بر اين فرض استوار 

است  بي نياز  الهي  از هدايت  اجتماعي  روابط  در حوزه ی  انسان  که  است 

)سکوالريسم( و تنها بر پايه ی عقالنيت ابزاري مي تواند خواسته ها و آمال 

بشري را برآورده سازد )اومانيسم(. همچنين اين اصل برخالف انديشه ی 

پاره اي از روشنفکران است که معتقدند مقررات اجتماعي از امور عرفي اند 

و انسان خود مي تواند به مصالح اجتماعي دست يابد و قوانيني را با عقل 

عرضي جعل کند. اين نظريه، عالوه بر آنکه با ادله و شواهد قرآني و روايي 

سازگار نيست، در عمل به حاکميت آراء گروهي از مردم، بر مجموعه ی 

احکام الهي مي انجامد و عرضي شدن دين را به دنبال دارد.

ه� � نقش دين در قانون گذاري

احکام و شرايع الهي برخاسته از مصالح و مفاسد واقعي و ناظر به حقايق 

نفس االمري است؛ لذا هيچ حکمي گزاف و بدون حکمت نيست. گاهي علل 

آن روشن و گاهي دست دانش بشري از آن کوتاه است. اين امر با ارتباط 

دنيا و آخرت و ارتباط حوادث با هم پيچيده تر نيز مي شود که از عهده ی 

دانش محدود وخطاپذير بشر بيرون است )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 44(. 

طبق بيان قرآن کريم، خالق خود هادي هم هست و اين هدايت محدوده ی 

قانون گذاري را هم در برمي گيرد )احزاب: 36( خداوند به طور قاطع ساحت 

وحي را از دانسته هاي بشر به دور مي داند )نجم: 5-2( و دامنه ی قانون گذاري 

امور  که  برخالف سکوالريسم  نمی داند.  عبادي  و  فردي  امور  تنها  هم  را 
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لحظه ی  لحظه  دين  مي کند،  خارج  دين  محدوده ی  از  را  دنيايي  اجتماعي 

حيات انسان را معنادارو جهت دار مي کند و زندگي جداي از دين معنا ندارد. 

سعادت دنيا و آخرت با هم در ارتباط اند و همه ی ساحت هاي وجودي انسان 

نيز با هم پيوند معناداري دارند )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 45(؛ لذا غفلت از 

هر کدام از اين مقدمات به معناي محدود کردن خود، از بخشي از واقعيت، و 

در نتيجه دست يافتن به نتايج غيرواقعي خواهد بود. اين اصل، مرکز اختالف 

با سکوالريسم فکري و عملي و همچنين عقالنيت ابزاري اومانيستي است 

که تنها تا افق ماده را مي بيند.

الگوی اجتماعی زن مسلمان، بر اساس دامنه ی گسترده ی دين نسبت به 

ساحت ها و همچنين ربوبيت مطلق الهی در حيات اجتماعی و خانوادگی، 

اين مبنا را خواهد داشت که تعاليم و آموزه های دينی حکيمانه بوده و سعادت 

بشر را در دنيا و آخرت در نظر گرفته و تعالی همه ی ابعاد او را پوشش 

می دهد و از زمينه سازی آسيب های متنوع پيشگيری می کند. تنها در سايه ی 

اين آموزه ها، در فرآيند طراحی، الگوی مناسبی به دست خواهد آمد.

بديهی است که تنوع الگوها، به ويژه در مراتب جزئی تر و خرده الگوها 

منافاتی با مبانی واحد و يکسان برای تمامی الگوهای الزم نخواهد داشت. 

به دست  را  آن  پيوستاری  زمينه های  الگو، خود  ثابتات  که  اين است  مهم 

می دهد.
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و� معيار ارزشمندي و ارزش گذاريس

در فرهنگ اسالمي، هدف آفرينش عبوديت خداوند متعال است و مالک 
برتري انسان ها ميزان قرب و بعد آنها به پروردگار عالم است که معيار آن 
تقوي، ايمان و عمل صالح است )زيبايی نژاد و سبحانی، 1381: 46(؛ لذا احکام 
اسالمي تنها ناظر به شخصيت افراد به صورت جزئي نيست، بلکه ناظر به 
کارکرد و مسئوليت ها در تعامل با هم، در عين تعالي شخصيت همه است. 
کمال انسان به تحقق استعدادها در جهت الهي و قرب به خداوند متعال است 
و حقوق اسالمي راه آن را معين مي کند وگرنه، نه حقوق و نه استعدادها بذاته 
ارزشمند نيست )همان: 47(. در نتيجه منزلت هرکس در ميزان نزديکي به کمال 
است و نه به معدات. در مکاتب مادي، انسان تنها در ارتباط با حقوق مادي 
و منزلت اجتماعي اش، با همان شاخص هاي مادي، ارزش گذاري مي شوند؛ 

لذا تفاوت در آنها را تفاوت در ارزش ها برداشت مي کنند.    

6-3- نمایی از بانوی الگوی سوم

بانوی الگوی سوم به زن بودن خود مفتخر بوده و دامنه ی تأثير خودش 
را می شناسد. خوب می داند که جزئی ترين فعل او عالوه بر اثر خانوادگی اثر 
اجتماعی و تمدنی دارد. با شناخت توانايی های خود، ميدان بندگی خود را 
می شناسد. توانايی رصد و تأثير انتخاب ها و افعالش را در مقياس جهانی دارد. 
می تواند تحليل کند که تصميماتش متأثر از کدام پارادايم فکری است. توانايی 
تفکيک امور اصالی از امور عرضی، اقتضائی و اضطراری را دارد. با شناخت 
درست تکليف، دچار مغالطه حق و تکليف نمی شود )اشتغال حق است يا 

تکليف؟(.
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حضور مستقيم )مشاغل الزم برای اسالم با مختصات بيان شده( و غير 

جامعه  يا سقوط  او صعود  انسانی(  نيروی  تربيت  و  )همسرداری  مستقيم 

را رقم می زند. هر دو شکل حضورش منافاتی با دخالت در همه ی شئون 

جامعه ندارد. تکاليف خود را در همه ی ساحت ها می شناسد و انجام آنها 

ارزشمند  او  برای  کاری  اساساً  می داند.  خالفت  تجلی  و  بندگی  بروز  را 

است و زحمت آن را تحمل می کند که او را به هدف قرب نزديک کند. 

کوچک ترين کار در داخلی ترين مکان خانه را با نيت اجتماعی، مصداق عمل 

و تأثير اجتماعی می داند. تربيت اجتماعی و سياسی و ايجاد تولی و تبری، 

سياسی ترين تأثير زنان است. در همه ی مقدرات کشور دخيل و به آنها ناظر 

است. افتخار و موفقيت برای بانوی الگوی سوم، انجام درست تکاليف است 

و اگر با حفظ اولويت ها به عرصه ی مستقيم اجتماعی هم رسيد برای او 

شرفی باالتر خواهد بود.

نتيجه گيری

طرح ها و الگوهای نامتناسب با زن ـ چه قديمی و چه جديد ـ علی رغم  

با هم تفاوت وجودی ندارند  انسانی  ،تفاوت ماهيتی  انحرافی و غير  نگاه 

نبوده و در  اين طرح ها فقط مخصوص غرب  البته  آنهاست،  مبنای غالب 

بيشتر موارد يک نگاه منفی در طول تاريخ نسبت به زنان وجود داشته است.

از  بسياری  و  دنياست  در  رايج  الگويی  اول،  الگوی  بيان شد،  چنان که 

نقدها نيز بر آن وارد است، اما وقتی از اين الگو در ايران و در فضای اسالم 

صحبت می شود، بايد حداقل به يک نکته توجه نمود تا به نتيجه ای دقيق و 
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علمی تر رسيد. درباره ی الگوی اول، آنچه در مورد اصطالح »خانه نشينی« س

زن به نظر می رسد تصويری که از اين خانه نشينی ارائه می شود، تصويری 

است که فمينيست ها با نگاه کاريکاتوری درباره ی زن مسلمان نشان می دهند 

يا تصويری که برخی از متفکرين و عالمان دينی، به جهت دغدغه ی خاطر 

و اهميت نقش زن در خانه و خانواده ارائه می دهند. به عبارت ديگر، خانه 

نشينی يک زن مسلمان با خانه نشينی برخی زنان آفريقايی يا هندی در برخی 

قبائل کاماًل متفاوت است. آنچه الگوی اول ناميده می شود در ايران و اسالم 

عزيز، به همان معنای الگوی اول که در جهان معمول و فمينيسم ناقد و 

معترض به آن است، نيست. همچنان که به معنای بی اشکال بودن آن نيست.

خانه نشينی از زبان متفکرين و عالمان دغدغه مند، به معنای اين نيست 

که حضور اجتماعی در قواره ی زن نيست، بلکه معتقدند، حضور اجتماعی 

برای زن در اولويت نيست. به عبارت دقيق تر قائل به يک تقسيم جنسيتی 

کار بوده اند. چنين نگاهی در بين متفکرين مغرب زمين هم مشاهده می شود. 

نقش  مرد،  که  معنی  اين  به  کارهاست،  تقسيم جنسيتی  به  معتقد  پارسونز 

ابزاری داشته و متکفل وظايف اجتماعی و نان آوری است و زن نقش ابرازی 

و عاطفی دارد )بستان، 1385: 15(؛ لذا نگاه انتقادی به اين پارادايم، نفی وظيفه ی 

مهم و جهاد زنان1 نيست، بلکه نقد وارد به اين الگو ناظر به نفی انحصار و 

محدوديت در نقش و بازنگری جايگاه زن است تا حيطه و شرايط حضور 

1. حضرت امام محمد باقر )( فرموده اند: جهاد زن، نيکو شوهرداری کردن است. وسائل الشيعه 
ج 20 ص 221
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اجتماعی او مشخص شود. وظايف و تکاليفی که گاه واجب عينی است و 

بی توجهی به آن عواقب جبران ناپذيری برای جامعه به همراه خواهد داشت. 

همچنين تبيين ميزان اهميت همان خانه نشينی زن است تا برد تأثير آن در 

جامعه و علوم مورد نياز و حساسيت انجام آن روشن شود و به اين ترتيب 

ارزش کار يک زن خانه دار به ميزان واقعی معلوم شود. 

الگوی دوم نيز دو کار برجسته را درباره ی زنان انجام داد؛ اول مرد واره 

کردن زن، يعنی به دنبال اين بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسم، 

روان و فکر مرد سازگارتر است را به سمت بانوان و زنان بکشانند و اين را 

افتخار و يک امتياز برای زن دانستند. دوم قرار دادن زن به منزله ی وسيله ای 

برای التذاذ جنسی، سياست راهبردي غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن 

بوده و هست. حتي اگر عفاف و حجاب، ناشي از يک انگيزه و ايمان ديني 

هم نباشد با آن مخالفت مي کنند. همين ابتذال باعث دور شدن زن از حضور 

فعال، در صحنه هاي سياسي و فرهنگي شده است. در الگوي دوم، مسئله 

اين نيست که زن عالم باشد و در مناصب اجتماعي و صحنه هاي اجتماع 

و  ندارد  را  واقعي خود  ارزش  غرب،  در  زن  باشد.  داشته  مؤثر  حضوری 

جلوه گري، زيبايي فروشي و خودنمايي يک شرط حتمي شخصيت اوست. 

به اسم آزادي،  استوار است.  از زن  التذاذ  بر شهوت رانی و  فرهنگ غربی 

مسئوليت دادن و اشتغال به زن اجازه نخواهد داد که تحت هيچ شرايطي، 

زيبايي هاي شخصي اش را در معرض ديد همگان قرار ندهد.
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نتيجه آنکه، در طول تاريخ زن در ميان دو ستم قرار گرفت که اين هر دو س

ستم در يک جمله با هم اشتراک داشتند و آن تحقير زن است. يکی ستمي 

بود که براي زن حق حيات، اظهار نظر و تالش قائل نشدند و به شکل هاي 

مختلف زن را از صحنه هاي فعاليت هاي زندگي و فعاليت اجتماعي عقب 

راندند و همچون جاهليت با زن رفتار درستي نداشتند و در بيشتر موارد از 

تعليم و تعلم و رشد او جلوگيري کردند. اين تحقير و ظلم به زن بود. جريان 

ديگر، جرياني است که ريشه در تاريخ دارد و مخصوص قرن اخير هم نيست. 

جريانی است که زن را روي صحنه آورد و او را وسيله اي براي عشرت قرار 

داد. منتهي با نام هاي مختلف حقوق زن، آزادی زن، توانمندسازی زن و... . 

برخورد سرگرم کننده با عنصری که مي تواند معلم جامعه باشد، تحقير است؛ 

لذا جريان اول در شکل خصومت و جريان دوم در شکل دوستي هر دو به 

تحقير زن منجر شد.

تاريخی می توان  با کنار هم قرار دادن قطعات فکری و  در مجموع و 

وضعيت موجود را به اختصار اين گونه بيان کرد، تفکر سنتی به معنای شناخت 

صحيح نداشتن از جايگاه زن، همچنان در جامعه حضور و طرفدارانی داشته و 

دارد. تفکرات التقاطی نيز با شعارهای فعاليت و آزادی از خانواده، افکار زنان 

را درگير کرده و آراء متجددين، به صورت خزنده تا سطوح باالی مديريتی 

رخنه کرده است. وجود شاخص های توسعه ی غربی به عنوان معيار پيشرفت 

زنان در به روزترين مقاالت علمی و دانشگاهی )اعظم آزاده، 1390: 13(، مساوی 

دانستن حضور زن با درآمدزايی )همان: 22(، استقالل مالی )سفيری، 1390: 7(، 
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وجود شکاف های جنسيتی )باستانی،1390: 77(، اعتراض به سقف شيشه ای در 

سطوح مديريتی )زاهدی، 1386:(، همه و همه دغدغه های امروز زنان و برآمده 

از مقاالت روز دانشگاه های معتبر داخلی و اساتيد صاحب کرسی است. از 

آنجا که از جنس دغدغه ها و مطالبات می توان به رويکرد و مبانی فکری افراد 

پی برد، اين نتيجه به دست می آيد که در ميان بسياری از نخبگان جامعه و 

دغدغه مندان متدين اين عرصه هنوز هم فهم صحيح و عميقی از چگونگی 

حضور اجتماعی زن و بالتبع معيارها و شاخص های اندازه گيری آن وجود 

ندارد. 

از حضور  و جدی تر  کالن تر  را  زن  اثر  شرايط  باالتر،  افقی  در  اسالم 

اجتماعی به معنای متداول و اشتغال در نظر گرفته است. زن مسلمان می تواند 

اهميت  که  گيرد،  قرار  »تصميم سازی«  فضای  در  مستقيم،  غير  يا  مستقيم 

بيشتری از »تصميم گيری« و »اجرا« دارد. نبايد مسئوليت دينی و تمدنی زن 

نبايد خانواده و نقش بی بديل زن را  را به خانواده تقليل داد، همچنان که 

در تاريخ سازی کم اثر ديد. حضور زنان انديشمند در فرآيند تصميم سازی 

خانواده، جامعه و جهان مغتنم است. 

و  بی اصل  فرهنگ های  زايش  با  ابررسانه ها  که  دنيايی  در  الگوی سوم 

ريشه، سعی دارند مسير روشن او را به قهقرای دنيازدگی پيش برند، کاری 

بايد  اوليه،  اصيل  الگوهای  بر حفظ  عالوه  که  چرا  دارد،  پيش  در  سخت 

زيرساخت های وجودی خود را نيز برای پذيرش به عنوان الگو فراهم سازد.
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منابعس
قرآن کريم  ×
نهج البالغه ×
اسالملو، نعيمه 1390. زن، ستم تاريخی، ستم برابری، کرج، خيبر. ×
اعظم آزاده، منصوره 1390. نابرابری های جنسيتی در شاخص های فرهنگی- اجتماعی،  ×

چالش های فرهنگی اجتماعی زنان، دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
الهی خراسانی، علی. »نقد پارادايمی رويکرد سنتی به مسئوليت اجتماعی زن مسلمان«،  ×

حوزه، ش16، )1391(.
امزيان، محّمد 1380. روش تحقيق علوم اجتماعی از اثبات گرايی تا هنجارگرايی، ترجمه ی  ×

عبدالقادر سواری، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
اميدی، مهدی 1394. رويکرد معرفتی فلسفی به بنيادهای سکوالريستی علوم انسانی،  ×

مجموعه مقاالت نخستين کنگره ی بين المللی علوم انسانی اسالمی، تهران، آفتاب توسعه. 
باستانی، سوسن 1390. تقسيم کار خانگی و چالش های پيش روی زنان، چالش های  ×

فرهنگی اجتماعی زنان، دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
برنجکار، رضا 1391. روش شناسی علم کالم، قم، دارالحديث. ×
بستان، حسين. »بازنگری نظريه های نقش جنسيتی«، پژوهش زنان، ش1و2، )1385(. ×
پاسنو، دايان 1384. فمينيسم، رمز و راز زنانگي يا اشتباه، فمينيسم در آمريکا تا سال 2003،  ×

ترجمه ی زينب فرهمند و پروين قائمي، قم، معارف.
تاجيک، محمد رضا. »فمينيسم فرامدرن و فمينيسم اسالمی«، گفتمان، ش1، )1376(. ×
حرعاملی، محمد بن حسن 1409. تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه،  ×

بيروت، مؤّسسة آل البيِت )( إلحياء التُّراِث.
حسينی خامنه ای، سيد علی 1392. نقش و رسالت زن، تهران، انقالب اسالمی. ×
ــــــــــ. »آزادی از نظر اسالم و غرب«، انديشه حوزه، ش14 )1377(. ×
حسينی طهرانی، محمد حسين 1429. رساله بديعة، مشهد، عالمه طباطبايی. ×
حلی، ابن فهد 1407. مهذب البارع، تصحيح مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسالمی  ×

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
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×  )( حلی، جمال الدين حسن بن يوسف1372. تذکرة الفقهاء، قم، موسسة آل البيت
الحياء التراث.

از  × فارسي  االعتقاد، ترجمه و شرح  المراد في شرح تجريد  ــــــــــ 1351. کشف 
ابوالحسن شعراني، تهران، کتابفروشي اسالمية.

دوبووار، سيمون 1380. جنس دوم، ترجمه ی قاسم صنعوی، تهران، طوس. ×
دولتي، غزاله 1388. بررسي مباني فلسفي، اخالقي ، کالمي و آثار عمل فمينيسم، قم،  معارف.  ×
رازی، ابوالفتوح حسين بن علی 1365. روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن،  ×

به کوشش و تصحيح محمدجعفر ياحقی و محمدمهدی ناصح، آستان قدس رضوی، بنياد 
پژوهش های اسالمی.

روتليج 1836. فمينيسم و دانش های فمينيستی، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.  ×
زارعی متين، حسن. »فرهنگ سازمانی و نقش جهان بينی و ارزش ها در اين فرهنگ«، مکتب  ×

اسالم، ش3، )1388(. 
زيبايی نژاد، محمد رضا 1382. فمينيسم و دانش های فمينيستی، قم، دفتر مطالعات و  ×

تحقيقات زنان.
زيبايي نژاد، محمد رضا و محمد تقي سبحاني 1381. درآمدي بر نظام شخصيت زن در  ×

اسالم، قم، دفتر تحقيقات و مطالعات زنان.
سبحانی، حسن. »ارزيابی مؤلفه های معرفت شناختی عصر روشنگری و تأثير آنها بر آراءِ  ×

اقتصاددانان کالسيک«، روش شناسی علوم انسانی، ش62، )1389(.
سفيری، خديجه 1389. چالش های فرهنگی اجتماعی زنان، تهران، دبيرخانه شورای عالی  ×

انقالب فرهنگی.
شاذلی، سيد بن قطب بن ابراهيم 1425. فی ظالل القران، بيروت، دارالشروق. ×
شريعتی، محمد تقی 1385. فايده و لزوم دين، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم  ×

انساني.
شيرازی، صدرالدين محمد 1383. الحكمة المتعاليه فى االسفار االربعة العقلية، قم، مصطفوی.   ×
ـــــــــــ 1981. . الحكمة المتعاليه فى االسفار االربعة العقلية، بيروت، داراالحياء التراث ×
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صدوق، علی بن بابويه 1300 ق. االعتقادات، تهران، چاپ سنگی.  ×س
ــــــــــ 1403. خصال، ترجمه ی احمد فهری زنجانی، قم، حوزه علميه اسالميه.  ×
ــــــــــ 1416. علل الشرايع، قم، مؤسسه دار الحجه الثقافه. ×
× .)( طاهری نيا، احمد 1389. حضور زن، قم، مؤسسه امام خمينی
طباطبايی، محمد حسين 1386. تفسير الميزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم،  ×

دارالفکر.
عسگری، سيد مرتضی 1388. عقايد اسالم در قران کريم، ترجمه ی محمد جواد کرمی،  ×

تهران، عالمه عسگری.
عالسوند، فريبا 1391. زن در اسالم، قم، دفتر تحقيقات و مطالعات زنان. ×
علم الهدی، جميله 1388. هويت از منظر قرآن و فالسفه، بينات. ×
الوثقی، تقريرات خارج فقه آيت اهلل سيد  × العروه  التنقيح فی شرح  غروی، علی 1407. 

ابوالقاسم خويی، تهران، دارالعلم. 
فصيحی، امان اهلل. »الهيّات و جامعه  شناسی دين، مقايسه معرفت  شناختی و روش  شناختی«،  ×

معرفت، ش 126، )1387(.
قريشی، سيدعلی اکبر 1374. تفسيراحسن الحديث، تهران، بنياد بعثت. ×
قنبری، آيت 1383. نقدی بر اومانيسم و ليبراليسم، قم، فراز انديشه. ×
کاويانی، ابوطالب 1385. جايگاه و منزلت زن در ملل جهان، قم. سلسله. ×
کرباليی، محسن 1392. زن و بازيابی هويت حقيقی، تهران، مؤسسه پژوهشی – فرهنگی  ×

انقالب اسالمی.
کرمی، محمد تقی. »از فمينيسم جهانی تا فمينيسم ايرانی نگاهی کل گرايانه به جنبش و  ×

نظريه  فمينيسم در ايران و جهان«، حوراء، ش27، )1387(.
کلينی، محمدبن يعقوب 1350. کافی، تهران، دارالکتب االسالميه. ×
الهيجي، عبدالّرزاق 1364. گوهر المراد، به کوشش صمد موحد، تهران، طهوري. ×

لويد، ژنويو 1393. عقل مذکر، ترجمه ی محبوبه مهاجر، تهران، نی. ×
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مبلغی، احمد. »مبانی کالمی و کاربرد آن در فقه سياسی امام خمينی«، حضور، ش33،  ×
.)1379(
محمدی، مرتضی. »بررسي وضعيت زنان قبل و بعد از ازدواج در قبايل بدوي آفريقا«،  ×

گاهنامه فرهنگي اداره کل آفريقا و عربي، )1382(.
مستقيمی، مهديه سادات. »رويکردی تطبيقی به خاستگاه های فلسفی مسائل اجتماعی زنان  ×

در اسالم و فمينيسم«، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش10، )1379(.
مصباح يزدی، محمد تقی 1388. خودشناسی برای خودسازی، قم، موسسه آموزشی و  ×

پژوهشی امام خمينی.
ــــــــــ 1383. به سوي تو، تحقيق و تنظيم کريم سبحانی، قم، موسسه پژوهشی امام  ×

خمينی.
مغنيه، محمدجواد 1388. التفسيرالمبين، قم، دارالکتاب اسالمی. ×
مفيد، محمد بن نعمان 1385. النّکت االعتقاديه، ضميمه ترجمه ی الفرق بين الفرق در تاريخ  ×

مذاهب در اسالم، ترجمه ی محمد جواد مشکور، تهران، اشراقي.
مهريزی، مهدی 1382. شخصيت و حقوق زن در اسالم، ت ه ران، ع ل م ی  و ف ره ن گ ی. ×
منيسی،  ساميه 1382. المرآة بين االسلم و الشرايع و المنظمات الدولية االخری، قاهره،  ×

دارالفکر العربی.
موسوي، معصومه. »تاريخچه مختصر تکوين نظريه هاي فمينيستي«، کتاب توسعه، ش9،  ×

.)1386(
نجفی، محمد حسن 1365. جواهر الکالم، تصحيح محمود قوچانی، تهران، دارالکتب  ×

االسالميه.
نورافروز، کياندخت 1384. ناچيز شمردن زن در درازنای روزگار، اختران زبان. ×
هاف سامرز، کريستينا 1388. نکات قابل قبول و کاستی های فمينيسم معاصر، ترجمه ی  ×

سيده مژگان سخايی.
يزدی، ابراهيم. »روشن فکری دينی، سنت و مدرنيته«، بازتاب انديشه، ش34، )1389(. ×


