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كرامت و جايگاه زن در قرآن 

چكيده:
داستان خلقت مرد و زن در قرآن با آنچه در كتاب مقدس آمده است، تفاوت دارد. قرآن كريم بيان مي دارد كه خلقت آدم و 

جفت او از يك ماده بوده است. ايندو با موقعيت يكسان به عنوان خليفه خداوند در زمين هستند. 
اين مقاله درباره كرامت زن در قرآن با در نظر گرفتن خلفت، جايگاه ، درك و فهم، توانايي هدايت، اخالص براي خداوند 
و آزادي در انتخاب او بحث مي كند. تأكيد خاص بر كرامت زن با داشــتن عفاف و حجاب در رفتار دارد و نقش او به عنوان 
مادر نه تنها جايگاه او را در برابر خداوند مشــخص مي كند، بلكه در ســالمت معنوي بچه ها مؤثر است و آنها را براي اينكه 

در آينده خليفه خدا باشند، آماده مي سازد. 

واژگان کليدی: كرامت زن، قرآن، خليفه،  آدم، حوا.
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نقش جنسیت در آثار عکاسان: آيا مردان و زنان عکس های متفاوتی می گیرند؟

چكيده
جنســيت معمواًل نقش قابل توجهی در آثار عكاســان بازی می كند و سبب می شــود كه زن ها و مرد ها عكس های متفاوتی 
بگيرند. ازســويی، امروزه عكس و عكاسی در جوامع مختلف ازجايگاه بســيار ويژه  ای برخوردار است. بسياری از رويدادها و 
حوادث در مناطق مختلف از طريق خبرهای روزنامه ها، مجالت، اينترنت و تلويزيون به مردم منتقل می شــود و بدون شك، 
عكس نقش كليدی در اين رسانه ها بازی می كند. بی جهت نيست كه آن را چشم مدرنيته می نامند و تصور دنيا بدون عكس 
بســيار مشكالست. ازسوی ديگر، از مباحثی كه در قرن اخير مورد توجه بسياری ازمحققان بوده است، بحث تفاوت بين زنان 
و مردان و مقوله جنســيت بوده اســت. زنان هميشه يك وزنه غير قابل انكار درتاريخ عكاســی بوده اند و امروزه شاهد رشد 
چشــمگير آنها در حوزه های مختلف عكاسی هستيم. لذا اين پرسش مطرح می شود كه آيا مردان و زنان عكس های متفاوتی 
می گيرند؟ تحقيقات خوبی درسال های گذشته در حوزه جنسيت و همچنين تفاوت نگاه كردن زنان و مردان انجام گرفته است 
ولی به مقوله تفاوت عكاسان زن و مرد كمتر پرداخته شده است. در اين مقاله، فرضيه مطرح شده از طريق اثبات تفاوت های 
موجود در شــيوه ديدن زنان و مردان، تفاوت در احساســات زنان و مردان، بررسی و مقايسه آثار بعضی از عكاسان زن و مرد، 
تفاوت  در شرايط عكاسی زنان و مردان، بررسی واكنش سوژه به عكاس زن يا مرد، ومطالعه مصاحبه ها و خاطرات بعضی از 
عكاســان اثبات شد. به طوركلی، عكاســان زن بيش تر مجذوب روايت و داستان و احساس می شوند، ولی مردان فراوانی نيز 
مجذوب چنين ســوژه هايی می شوند. عكاسان مرد بيشتر مجذوب سوژه های فنی و پرهيجان می شوند، ولی زنان فراوانی نيز 
مجذوب چنين ســوژه هايی می شوند. لذا برای هريك از افكار قالبی و كليشه ای پيرامون جنسيت و عكس، مثال های فراوانی 
وجود دارد كه آنرا به چالش می كشــد. زنان ومردان عكس های متفاوتی ثبت می كنند ولی نبايد سبب شود كه افكاركليشه ای 

خودرا به يك عكاس )چه زن، چه مرد( تحميل كنيم.

کليدواژه ها: عكس، مرد، زن، جنسيت، آی تركينگ.
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زنان به عنوان الگوی انسانیت )زنان الگو در قرآن(

در تالش برای رفع ابهام هايی كه درباره ی جايگاه زن در اســالم مطرح می شــود، اين پژوهش در پی بررسی چهره های 
الگويی زنان در قرآن اســت كه به روش تحليلی و با اتكا به آيات و تفاســير قرآن انجام شــده است. سواالت مورد بررسی 
عبارتســت از: روش قرآن در ارائه ی الگو ، نقش جنســيت به عنوان يك معيار در معرفی الگوها در قرآن، و معيارها و اصول 
ارائه ی الگو درباره ی زنان در قرآن. يافته ها نشــان می دهد كه قرآن از روش معرفی الگو به طور گســترده اســتفاده می 
كند.  اســوه اصطالح خاص الگو در قرآن است و می تواند حسنه)مطلوب( يا سيئه)نامطلوب( باشد. اكثر ارزش ها، ويژگی ها 
و رفتارهای بيان شده برای الگو ميان هر دو جنس مشترك است. و بسياری از ارزش ها در وجود زنان الگو معرفی و تجسم 
شــده است. برجسته ترين اين الگوها مريم)ع( اســت كه به عنوان يك انسان بسيار متعالی برای تمام مومنان مورد تحسين 
قرار گرفته اســت. قرآن خاطر نشــان می كند كه جنسيت مانعی برای اراده ی آزاد و وابستگی در انتخاب و تصميم گيری ها 
نيســت و بر دو فضيلت برای همه تاكيد می كند: ايســتادگی در مقابل ستم و رفتن به سوی زندگی پاك؛ و دو زن و نه مرد 
را به عنوان الگوهايی كه دارای اين ارزش ها هســتند، معرفی می كند. به عالوه قرآن زن حكمرانی را معرفی و ستايش می 
كند كه رويكردی متفاوت از مردان دارد و با موفقيت مســايل پيچيده ای نظير جنگ و صلح را مديريت می كند. او رويه ای 
ديپلماتيك با ســپاه سليمان در پيش می گيرد. در قرآن نقش های جنسيتی زنان، مادری و همسری، مورد تاكيد است. قرآن 
بر نقش موثر  زنان در حركت به سوی طريق هدايت تاكيد می كند. يك زن كه در اين طريق همسرش را همراهی می كند، 

همسری عالی است؛ و بر عكس يك زن نبايد از شوهر گمراهش اطاعت و يا با او همراهی كند. 
واژگان کليدی: اسالم، قرآن، زنان الگو، اسوه، روشهای آموزش.
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اشتغال زنان وكاركردهای اجتماعی- عاطفی خانواده در ايران

چكيده
هدف اين پژوهش بررســي رابطه اشــتغال زنان  با كاركردهای اجتماعی و عاطفی خانوادها است. به همين منظور 300 نفر 
از زنان )199 نفر شــاغل و 101 نفر غير شــاغل( كه به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از بين زنان ســاكن در منطقه 
11شــهر تهران انتخاب شــده بودند، به پرســش نامه محقق كه كاركردهاي اجتماعي و عاطفي خانواده را مي سنجد، پاسخ 
دادند. كاركردهای اجتماعی خانواده در ســه جنبه سازگاری اجتماعی فرزندان و پيشرفت تحصيلی آنها وقدرت تصميم گيری 
زنــان در خانواده و كاركردهای عاطفی خانواده در دو بعد ميزان صميميت زن با همســر و دخالت او در تصميمات مربوط به 
فرزندآوری سنجيده شده است. نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه در بعد كاركرد اجتماعی خانواده، اشتغال زنان با سازگاری 
اجتماعی فرزندان و پيشــرفت تحصيلی آنها رابطه اي ندارد ؛هرچند با قدرت تصميم گيری زنان در خانواده رابطه مثبت دارد. 
در بعد كاركرد عاطفی خانواده اشــتغال زنان با ميزان صميميت آنها با همسرشــان و نيز با تصميمات مربوط به فرزندآوری 

ارتباطي نداشته است.
کليدواژه ها: اشــتغال زنان، كاركردهاي خانواده، ســازگاری اجتماعی، پيشــرفت تحصيلی، صميميت با همســر، قدرت 

تصميم گيری.


