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 چکیده

ای به زن و حضور  گونه اند و هریک بهران حاکم بودهاز دیرباز جریانات فکری متفاوتی در ای

، شرایطی را فراهم کرد که منجر به 57در سال  اند. انقالب اسالمی ایراناجتماعی او نگریسته

ای به زن شد. لذا بررسی و ارزیابی این جریانات فکری متفاوت و الگوهای ایجاد نگرش تازه

د، حائز اهمیت بوده و ضروری است. در این کننحضور اجتماعی زنان که هریک ارائه می

گرایی گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی و تمدنمقاله با در نظر گرفتن سه جریان سنت

شوند، به این امر  ترین جریانات فکری موجود در حوزۀ اسالمی تلقی میاسالمی، که مهم

های اصلی حاکم بر نگرش  ؤلفهرو با استفاده از روش اسنادی، ابتدا م است. ازاین پرداخته شده

؛ شد هریک از این جریانات بررسی شدند و سپس به رابطۀ هر مؤلفه با مسائل زنان نیز اشاره

صورت سه  گیری خاص این سه جریان نسبت به نحوۀ حضور اجتماعی زنان بهنهایتاً، موضع

امع رویکرد نظری بندی شد و مدل ج گرایی طبقه گرایی و تکامل گرایی، جامعه رویکرد خانواده

مقایسه این جریانات فکری  ارائه شد. جریان تمدن اسالمی نسبت به حضور اجتماعی زنان

نگرانه و رویکردی گرایی اسالمی با اتخاذ نگرشی مجموعهدهد که جریان تمدننشان می

 کند.  تری را ارائه میگرایانه نسبت به زن، الگوی کامل تکامل

 گرایی اسالمیگرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی، تمدنسنت زن، جامعه، واژگان کلیدی:

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
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 مقدمه و بیان مسئله 
گیرد و زنان نقشی مهم و مؤثر در حیات جامعه جوامع بشری با تعامالت زنان و مردان شکل می

آنان در بسیاری از نهادها و ساختارهای اجتماعی،  ای که اهمیت نقش گونه کنند؛ بهایفا می

های مربوط به آنها از ها و بایستهرو، مباحث زنان و کاستی پوشی است. ازاین چشم غیرقابل

های متفاوت برانگیز جوامع مختلف بوده و در دورهاهمیت و حتی چالشدیرباز، جزء مباحث با

های مختلف، نظرات گوناگونی، در این خصوص ابراز  بینی ها و جهانزمانی، با تأثیر از نگرش

دهد. یکی احث، ابعاد متفاوت فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را پوشش میاست. این مب شده

آنهاست. « چگونگی حضور اجتماعی»ترین مسائل مطرح در بُعد اجتماعی زنان، بحث از از مهم

معنای سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار  اساساً حضور اجتماعی به مفهوم عمومی آن به

باشد )عیوضی و و فعالیت در یک عمل گروهی و تاریخی میجمعی یا عضویت در گروه خاص 

 (. 136: 1390کریمی، 

قدرت و  دهد که در گذشته در دنیای غرب، زنان گروه به نسبت کمنگاهی به تاریخ نشان می

( و همین موضوع شرایطی را برای 464: 1389، 1اند )ریتزر بوده« اقلیت»یا یک نوع   زیردست،

در  2نهضت فمینیسم 1872ابل جریان مردساالرانه فراهم آورد. از دهۀ العمل منفی در مق عکس

گذاری بین زن و اعتراض به موقعیت زنان رسماً آغاز گشت. مطابق دیدگاه فمینیستی، تفاوت

های زیستی آنان مبنای درستی ندارد و به تعبیر دیگر زن و مرد ذاتاً تفاوتی مرد بر مبنای ویژگی

فرهنگی و اجتماعی -گیری تاریخیهای آنان به فریند شکلشۀ تفاوتبا یکدیگر ندارند و ری

پردازان مشهور فمینیست از نظریه 4(. سیمون دوبووار135: 1385و همکاران:  3گردد )بروک بازمی

کند و حتی نیز در همین راستا قائل به این است که این ساختار اجتماعی است که زن را زن می

دهد و های شخصیتی زنان و مردان را ساختار قدرت شکل می یژگیکند که وبیان می 5هارتمن

(. به تعبیر این جریان 1385بخشد؛ ساختار قدرتی که مردساالرانه است )هارتمن: تداوم می

باشند که  هایی را بر عهده داشتهشود که زنان همیشه نقشها منجر به این میفکری، این تفاوت

اجتماعی،  شوند و از حضور اجتماعی و مشارکت بیشتر به فضای خصوصی منزل مرتبط

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Ritzer 

2. Feminism 
3. Brooke 
4. Simone de Beauvoir 
5. Hartmann 
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اقتصادی و سیاسی در جامعه محروم شوند به همین دلیل برای از بین بردن این ساختار قدرت، 

عبارتی زنان را در  الزم است نظام تقسیم کار فعلی که زن را در خانه و مرد را در جامعه و به

. لذا، این جریان تردید در مورد ارتباط میان کن شود دهد ریشهجایگاهی پایین مرتبه قرار می

های اجتماعی مرد و زن و نقش در« طبیعی»گذاری های فیزیولوژیک متفاوت و تفاوتویژگی

(. بحثی که در 25: 1381، 1منظور غلبه بر آن را آغاز نمود )فریدمن هایی بهریزی راهبرنامه

مطرح شد در تمامی این جریان فکری  خصوص اهمیت تفاوت بین زن مرد  از دیدگاه فمینیستی

است؛ در بحث از حقوق شهروندی، اهمیت اشتغال زنان  های آنان نقشی اساسی داشتهو نهضت

 و... این امر کامالً مشهود است. 

رو بحث تعریف زنان در جامعه و مشارکت و حضور اجتماعی آنها تا حد زیادی با  ازاین

مطابق آن، حضور اجتماعی زنان بدین معناست که زنان است و  ادبیات فمینیستی پیوند خورده

ها و گونه تفاوتی در نقش های اجتماعی حضور یابند و هیچهمپای مردان در عرصه

باشد. البته باید خاطرنشان  های خانوادگی و اجتماعی زن و مرد نباید وجود داشته مسئولیت

بسیاری را برای جامعۀ بشری به است اثرات سو  ساخت که این جریان در طول تاریخ توانسته

ترین آن دور نمودن زن از جایگاه خاصی که در نظام خلقت برای او  باشد که مهم همراه داشته

باری را به  است و این امر هم برای خودش و هم خانواده و جامعه پیامدهای زیان تعریف شده

ه این جریان، به طرح آرا است. حتی برخی جریانات فکری اسالمی نیز در واکنش ب همراه داشته

اند که در ادامه به این بحث بیشتر پرداخته تفریطی در خصوص حضور اجتماعی زنان پرداخته

 خواهد شد. 

گرایی جریان سنت  این قبیل آرا زمانی وارد جامعۀ ایران شد که جریان حاکم و مسلط،

ی و مدیریت مطالبات را توان پاسخگوی  های جدید زنان، اسالمی بود و در مواجهه با خواسته

تأثیر این جریان قرار  های تجددگرا و روشنفکر تحتها، گروه با ورود این اندیشه  لذا، نداشت؛ 

که  تدریج وارد جامعه شد و درحالی گرفتند. مباحث مربوط به فمینیسم نیز به اشکال مختلف به

اسالمی به دلیل صبغۀ دینی  تجددگرایان  ها شدند، تجددگرایان سکوالر کامالً محو این اندیشه

های وارداتی را،  خود سعی در ایجاد سازگاری بین فرهنگ دینی و غربی نمودند.  این جنبش

فمینیسم اسالمی نام نهادند. آنها تالش برای توجیه مبانی و حقوق اسالمی بر پایۀ فرهنگ غربی 

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Freedman 
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ریان فمینیستی، که وارد (.  در مقابل ج50: 1384را در دستور کار خود قرار دادند )اسحاقی، 

جامعۀ ایران شد، سه جریان فکری اسالمی وجود داشت. این جریانات با آنکه همگی پسوند 

های ای به تبیین این امر اقدام نمودند. تفاوت تبیین گونه دنبال خود دارند، هریک به را به« اسالمی»

سنت و نوگرایی وجود دارد. ای است که بین این جریانات، در حقیقت ناشی از مناظرات گسترده

شود و متناسب با گرایی شناخته میجریان اول، جریانی است که تحت عنوان سنت

داند و طور مستقیم در اجتماع نمی های خاص خود، گسترۀ حضور اجتماعی زنان را به فرض پیش

سالمی یا تجددگرایی ا(. 96: 1380خواند )پیروزمند، خانواده را محور فعالیت و تحرک زنان می

شدن  مدرنیتۀ اسالمی نام این جریان دوم است که با تأثر از تفکرات فمینیستی غربی و جهانی

ای، در محیط اجتماع تعریف کرده و  گرفته و درصدد است تا زنان را بیش از هر عرصه شکل

 دست به تغییر کلی احکام اسالم در مورد زنان بزند. 

ارد که در تالش است تا برای تبیین حضور اجتماعی در این میان، جریان سومی نیز وجود د

گرایانه اتخاذ کند. این های دو جریان پیشین، رویکردی تکاملها و جدالزنان، ورای بحث

است.  گرایی اسالمی نام دارد و درواقع، نظریۀ انقالب اسالمی، نیز بر آن نهاده شده جریان، تمدن

ی )ره(، ضمن ایجاد تغییر در مفهوم حضور اجتماعی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمین

ای را در اختیار آنان قرار داد تا ضمن مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی و زنان، فرصت تازه

فرهنگی، استعدادهای بالقوه خود را به ظهور رسانیده و مشارکتی گسترده در امور مهم و 

اگر در »ای که به تعبیر مقام معظم رهبری  نهگو ( به145باشند )همان:  ساز کشور داشتهسرنوشت

طول انقالب وفاداری زنان، عواطف زنان، حضور زنان ... نبود، یقیناً این حرکت عظیم مردمی 

به نقل از کربالیی نظر و  1379ای، )خامنه« یابد گونه شکل پیدا کند و ادامه توانست ایننمی

گیری انقالب اسالمی، تحولی اساسی در مشارکت  درواقع، در فرایند شکل .(278: 1391دیگران، 

زنان ایرانی به وقوع پیوست که با شروع جنگ ایران و عراق و حضور زنان  1اجتماعی و سیاسی

های تدریج گستره های اجتماعی و فرهنگی، بههای جنگ و همچنین در عرصهدر پشت جبهه

نوری،  )زاهد و خواجهفزوده شد گذاری به آن ا خصوص در پهنۀ سیاست و قانون دیگری نیز به

 (. 2014؛ کوالیی، 136: 1384

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. koolaee 
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های سه جریان فکری ذکر شده در خصوص چگونگی رو در نظر دارد تا دیدگاه تحقیق پیش

حضور اجتماعی زنان را به نقد و ارزیابی گذارد. بدیهی است که هدف ما این است که ضمن 

ده توسط آنان برای حضور اجتماعی زنان را ش بررسی مبانی فکری این رویکردها، الگوی ارائه

 بررسی و مقایسه نماییم. 

 های پژوهشاهداف و پرسش

ی حاضر بررسی نوع عرصه های حضور اجتماعی زنان از دیدگاه هر یک از سه هدف مقاله

ی نقش آفرینی زنان در هر عرصه جریان فکری ذکر شده است. در گام بعد هدف بیان محدوده

 گاه آنان می باشد.اجتماعی از دید

 در این راستا سؤاالت اصلی این تحقیق عبارتند از:

گرایی اسالمی چیست و نقش اجتماعی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریان سنت .1

 شود؟زنان چگونه ارزیابی می

الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریان تجددگرایی اسالمی چیست و نقش اجتماعی  .2

 شود؟بی میزنان چگونه ارزیا

گرایی اسالمی چیست و نقش اجتماعی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریان تمدن .3

 شود؟ زنان چگونه ارزیابی می

 توان تعریف کرد؟الگوی مطلوب حضور اجتماعی زنان را به چه صورت می .4

 پیشینۀ پژوهش

سالمی، تجددگرایی گرایی امطالعات داخلی که تاکنون انجام شده مبانی فکری سه رویکرد سنت

های آنها در بر آن دیدگاه اند و عالوهگرایی اسالمی مورد مطالعه قرار دادهاسالمی و تمدن

خصوص مباحث مدیریت زنان، حقوق زنان یا ساختار نظام شخصیتی زن مورد بررسی قرار 

سم را در های اسالم و فمینیای تطبیقی، دیدگاه( طی مطالعه1394است. کهریزی و مرادی ) گرفته

اند که اسالم با اشتغال زنان موضوع اشتغال زنان با هم مقایسه کرده و طی آن به این نتیجه رسیده

در بیرون از خانه مخالفتی ندارد به شرط آنکه، سالمت اخالقی آنان به خطر نیفتد، حرمت و 

صورت  ا بهعفت آنان و کیان خانواده در معرض آسیب قرار نگیرد. در مقابل، فمینیسم زنان ر

( ضمن بررسی آداب حضور اجتماعی از 1390کند. عیوضی و کریمی )رویه وارد بازار کار می بی
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های افراطی به حضور اجتماعی زنان، الگوی حضور شناسی نگاه منظر قرآن و سنت و آسیب

اجتماعی آنها را با نگاه دینی در پرتو تجربۀ عملی نظام جمهوری اسالمی ایران، بررسی 

های سه رویکرد ( ضمن بررسی دیدگاه1389اند. حاجی اسماعیلی و همکاران ) نموده

گرایی اسالمی درخصوص مدیریت زنان، به گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی و تمدن سنت

اند. بررسی و ارزیابی ماهیت و قلمرو مصلحت مدیریت زنان در پرتو گفتمان قرآنی پرداخته

پرداخته و حقوق زن  ۀجریانات مختلف درباراثر به بررسی  ( در این1386شفیعی سروستانی )

و جریان  جریان سکوالر، جریان سیاسیاند از: است که عبارت آنها را به سه دسته تقسیم نموده

فقهی و با گرایش  دینی. جریان دینی نیز خود دربرگیرندۀ طیف تجددگرا )با گرایش درون

های سه رویکرد  ( ضمن بررسی ویژگی1385حانی )سبباشد.  گرا میفقهی( و طیف اصول برون

گرایی اسالمی به تبیین مفاهیم کلیدی و ساختار گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی و تمدنسنت

( به ترسیم وضعیت حال و آیندۀ زنان 1380نظام شخصیت زن مسلمان پرداخته است. پیروزمند )

گرایی گرایی، جامعهی سه دیدگاه خانوادهبراساس الگوی پیشنهادی پرداخته و ضمن آن به بررس

 است.  گرایی در خصوص فعالیت زنان نیز پرداختهو تکامل

شده در خصوص ارائۀ الگوی مطلوب حضور اجتماعی  مراجعه به مطالعات خارجی انجام

دنبال طرح  گردد. این آثار عمدتاً بهزنان عمدتاً به تحقیقات اندیشمندان فمینیست در غرب بازمی

های اجتماعی هستند. آثاری که در موج اول ئلۀ برابری جنسیتی زنان و مردان در تمام عرصهمس

اند مثل فمینیسم نوشته شد عمدتاً در محدودۀ حضور سیاسی زنان و کسب حق رأی نوشته شده

خواهی و جنبش حق رأی زنان نوشته  ( که در زمینۀ اجتماعی پیشرفت1926اثر الفولت )

شویم این آثار گسترۀ اجتماعی ه به سمت موج دوم فمینیسم نزدیک میاست. اما هرچ شده

( که وظایف مادری، 1949) 1دهند همچون اثر دوبوارتری را برای زنان موردبحث قرار میوسیع

تار حضور زنان در اجتماع از گیرد و خواس داری را محدود در نظر می بارداری، کار خانه

بر با مردان است. این رویه همچنان نیز در این آثار مشاهده های اقتصادی و سیاسی و برا جنبه

( که خواستار برابری زنان و مردان در عرصۀ اشتغال است. 2006) 2شود همچون اثر کرامپتونمی

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. De Beauvoir 

2. Crompton 
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( در اثر خود ضمن 2006) 2و ریسمن 1شود که حتی لنگمی ای گسترده اندازه البته این حوزه به

های رفتار جنسیتی، تشابه الگوی زندگی زنان و مردان در درون و ها و الگوبررسی انواع خانواده

 کند.  عنوان الگوی مطلوب توصیف می بیرون خانواده را به

گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی در مطالعۀ حاضر، ما بر آن هستیم که ضمن بررسی سنت

کدیگر مقایسه نماییم و و تمدن اسالمی مبانی فکری آنها را از منظری تازه مطرح ساخته و با ی

-طور عام و  از منظری جامعه های آنها را نسبت به حضور اجتماعی زنان بهدر ادامه دیدگاه

شناختی به بحث گذاریم و نهایتاً الگوی مطلوب حضور اجتماعی  شناختی و نه حقوقی یا روان

 زنان را از میان آنها ارائه دهیم. 

 مالحظات نظری
گرایی گرایی اسالمی، تجددگرایی اسالمی و تمدنسنتی جریان در این بخش، مفاهیم اصل

 گردد.  گیری آنان نسبت به حضور اجتماعی زنان بررسی میشده و موضع مطرح اسالمی

گرایی اسالمی جریانی است که با پافشاری بر معارف و احکام دینی، بر حفظ منظور از سنت

)طبق تفسیر خود از دین(، ازجمله فرهنگ  ها و جلوگیری از ورود هر نوع تفکر غیردینیسنت

شود  های قائلین به این جریان، موارد مشابهی یافت می کند. در انگاره غربی پافشاری می

گرایی بر اجرای احکام دینی در گرایی است. سنت (. یکی از آنها تکلیف18: 1385)سبحانی، 

نهد و حتی اگر احکام اجتماعی را  زندگی بشر تأکید دارد و تنها بر بُعد فردی احکام انگشت می

نیز مدّنظر قرار دهد، باز هم از این احکام تفسیری فردگرایانه ارائه داده و از بینش فقهی جامع 

(. از منظر آنها علت ایجاد مشکل در حوزۀ زنان، ریشه در عدم توجه 20برخوردار نیست )همان: 

ت دارد. منظور آنها از تکلیف نیز به دلیل های دینی و درنتیجه تکالیف و تعبدیا به اصول و ارزش

در نظر گرفتن دین در مقیاس فردی، تکلیف اجتماعی نیست بلکه تکلیف فردی است. 

های اجتهادی و امکان تکامل و گرایان نسبت به عقالنی و عرفی بودن و روشبراین، سنت عالوه

د که احکام فقهی آنان در شو توجه هستند )همان( و این باعث می های اجتهادی کمتوسعۀ روش

نظر برسد. آنها گرچه معتقدند که برای درک  عین حجیت داشتن در بسیاری از مواقع ناکارآمد به

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Lang 

2. Risman 
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های اجتهادی پرداخت، اما به دلیل  تکالیف در حوزۀ زنان باید به فهم و تعمق در دین با روش

ز روز جامعۀ زنان به بیان حکم توانند مطابق نیااینکه پویایی روش اجتهادی را قبول ندارند، نمی

شود  دین بپردازند. در نظر داشتن مقیاس فردی در اندیشه و عدم تکامل و پویایی فقهی منجر می

توجه باشند. پیامد این امر آن است  شناسی اسالمی نیز بی تا این گروه نسبت به ضرورت موضوع

اعی و علمی را اموری غیردینی که آنها با جدا ساختن مرز دین و دنیای عادی بشر، امور اجتم

گیری از دانش و فنّاوری را برای رفع حوایج عادی بشر تا جایی که با اخالق و  تلقی کنند و بهره

. الزمۀ چنین (22: 1385)سبحانی، عمل به احکام دینی در تعارض نباشد، بالمانع بشمارند 

بشر است که آن را  تفکری خواسته یا ناخواسته، جداسازی ساحت دین از حیات اجتماعی

افزار تحقق دین در ابعاد  (. چراکه نرم22)همان:  نامید « سکوالریسم عملی»توان نوعی  می

 دهند. گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را از دست می

گرایی معموالً میان گرایان عصر نبوی یا حیات مؤمنان اولیه است. سنتمدینۀ فاضلۀ سنت

که در آن عصر نزول یافته، با بافت اجتماعی و اقتصادی حاکم بر  های اسالمیها و آموزه ارزش

های درواقع آنها بر این باور هستند که پایبندی به اصول و ارزش)همان(. کند  آن جامعه خلط می

معنای محدود ساختن بانوان به محدوده  دینی مطابق آنچه در عصر نبوی وجود داشته به

ترین آنها عبارت است از شوهرداری، تربیت و مراقبت عمدههای درون خانواده است که  فعالیت

 از فرزندان.

توان مشاهده تجددگرایی اسالمی که تجلی آن را در جریان روشنفکری دینی در سدۀ اخیر می

های مسلمان در مواجهه با حضور فرهنگ  کرده کرد، واکنشی بود که از سوی برخی از تحصیل

 (.23: 1385)سبحانی، غرب در جوامع اسالمی ظهور یافت 

آوری غرب در فرهنگ این افراد در مواجهه با دستاوردهای علمی، نهادهای اجتماعی و فن 

های اجتماعی و نیز جاری در جامعۀ اسالمی به دلیل رکود اندیشۀ فلسفی، فقر تئوریک در حوزه

باشد، انحطاط سیاسی و اجتماعی جوامع مسلمان چیزی که قابل قیاس با آنها و شایسته 

های مربوط و در رقابت با جویی معضالت و آسیبیافتند لذا این امر منجر شد که در چاره نمی

(. در پی 24)همان:  های مدرنیته تمایل یابندهای روشنفکر سکوالر به اصول و چارچوبجریان

الر این تغییر گرایش، این روشنفکران به دو دسته تقسیم شدند که در دو جریان تجددگرایی سکو

حل را در کنار زدن  که گروه اول راهو جریان تجددگرایی اسالمی قابل تعریف هستند؛ درحالی
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فرض این مقاله  بودند )با توجه به اینکه پیش تمامی مبانی اعتقادی و یکسره مدرن شدن یافته

دانند، این جریان در اینجا مورد بحث و بررسی  بررسی جریاناتی است که خود را اسالمی می

گیرد(، گروه دوم سعی داشتند تا ضمن حفظ اعتقادات دینی خود، تالش به همخوانی  رار نمیق

شناسی فکری،  رو در ادبیات مطالعات جریان های فرهنگ مدرن بپردازند و ازایناسالم و مؤلفه

 شناسند.   نیز می« مدرنیته اسالمی»آنها را با عنوان جریان 

ینی نیز هستند، تحت تأثیر همان روشنفکران د قائلین به این جریان فکری، که بعضاً

های اومانیستی و سکوالر، نوعی گرایشات فردگرایانۀ مدرن را قبول دارند. فردگرایی یکی  اندیشه

هایی چون اومانیسم و سکوالریسم شکل  از عناصر مهمی است که در تمدن مدرن در پی اندیشه

افراد جامعه را حول خواسته و تمنیات  گرفت. فردگرایی نوعی الگوی اجتماعی است که همۀ

شود که تفاوت ذاتی و طبیعی بین  دهد و موجب اشاعۀ این تفکر می سوق می  شخصی خودشان،

آید،  ها و کارکردهایی که از مردان جامعه برمی زن و مرد وجود ندارد لذا طبق آن، تمام مسئولیت

ید به یک شکل به ایفای نقش های متفاوت زندگی، با از زنان نیز ممکن است و در عرصه

بپردازند تا تبعیض جنسیتی ایجاد نشود. از منظر این جریان، در کشورهای جهان سوم، سیطرۀ 

شود و مسائل و معضالت کنونی زنان ریشه  زمان در جامعه می سنت، مانع از تحول و توسعۀ هم

ح قوانین و فرهنگ در فقدان توسعۀ متوازن اجتماعی دارد؛ لذا حل مسائل آنها در گرو اصال

عمومی کشور در راستای پذیرش الگوهای توسعۀ برابر اقتصادی و اجتماعی و متناسب با توسعۀ 

 (. 26جوامع مدرن است )همان: 

شود؛  گرا نامیده می سومین جریان از آنجایی که قائل به ایجاد تمدن نوین اسالمی است، تمدن

 است.  نیز یاد شده« راگ اصول»گرچه در برخی از متون از آن باعنوان 

نگری )نگرش  نگری یا کل است، مجموعه ترین ویژگی این جریان که بر آن سایه افکنده مهم

باشد. باور این جریان بر آن است که در راستای اجرای احکام الهی، داشتن نگرش  سیستمی( می

 (.  133: 1393سیستمی جهت تشخیص موضوع، امری ضروری است )زاهد زاهدانی، 

گرایی، عالم مجموعه اجزای مرتبطی است که بر مبنایی واحد هدفی حقیقت از منظر تمدندر

کنند و در حقیقت یک سیستم است که اجزای آن نیز در یک ربط سیستمی قرار  را دنبال می

دو خرده نظام الهی و غیر   کند، ( و در راستای جهتی که این سیستم دنبال می131دارند )همان: 

رو، بحث مربوط به زنان و حضور اجتماعی آنها نیز ذیل  در عالم وجود دارد. ازاین الهی یا مادی
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های هریک از شود و متناسب با نظام تمایالت و حساسیتاین دو نظام الهی و مادی مطرح می

گیرد. برای نمونه، در نظام  این دو نظام است که مسائل زنان یا سایر مسائل مورد تبیین قرار می

گیرد، طبیعی )مثل تمدن مدرن( که تمایالت اجتماعی حول محور دنیاپرستی شکل میغیر الهی 

ها، دنیاپرستی را نیکو دیده و در همین راستا به زن نگریسته و حضور است که تمام زیربخش

)جلسه پنجم((. عالمه حسینی  44: 1369کنند )حسینی الهاشمی،  اجتماعی او را تبیین می

مسائل زنان باید در کلیت رشد و توسعۀ نظام الهی مطرح »گوید:  ابطه میالهاشمی )ره( در این ر

 3: 1369)حسینی الهاشمی، « جایی نخواهد رسید شود و اگر بریده از نظام بررسی شود، مسلماً به

 )جلسه اول((. 

به فرهنگ و معارف اسالمی بنگریم، باید بگوییم که مسائل « سازی تمدن»لذا اگر از منظر 

وار به ای در نظر بگیریم که برای تبیین اجزا آن باید با نگاهی نظامعنوان مجموعه باید بهزنان را 

هایی از نگرش غربی به زن را اقتباس نمود و  توان بخش تمدن و حیات بشری نگریست و نمی

وار به جامعه و حیات بشری یکی از لوازم  در جامعۀ اسالمی پیاده نمود. نگرش نظام

وار، برای حل مسائل زنان نیز گرایانه است. مبتنی بر این نگرش نظامگرش تمدنناپذیر ن تفکیک

توانیم با تکیه بر دایرۀ معرفتی دین اسالم و نه تفکرات غربی به ارائۀ تبیین بپردازیم. اما می

گرایی است و در حقیقت شناخت ما از وحی  نگرش آنها نسبت به دین همراه با نوعی تکامل

ها بر های فقه سنتی، تکمیل این روشلذا آنها ضمن اعتقاد به کفایت مبانی روش یابد. تکامل می

تواند به  اسالم می  ( و مبتنی بر آن،63: 1384نوری،  دانند )زاهد و خواجه همان مبانی را الزم می

خوبی پاسخ گوید و این با تکامل احکام فقهی در  نیازهای در حال تکامل افراد و اقشار جامعه به

گردد. در کنار این تکامل فقه، تحقق  فقه اجتماعی و فقه تمدنی میسر می زۀ فقه فردی، حو

یکی از مسائل مورد توجه   یابد و در همین راستا،شناسی مبتنی بر دین نیز از ضرورت می موضوع

نی انسا دهد، اهتمام در امر تولید علوم ها را نیز شکل می نوعی شالودۀ فکری آن گرایان که به تمدن

گرایی برای رسیدن به مناسبات سازد و تمدن اسالمی است. علم بینش تخصصی هر جامعه را می

بینی  شدت نیازمند علومی است که بر مبنای جهان به  فردی و اجتماعی، که مورد قبول دین باشد،

شود که در حوزۀ  شناسی دینی به مدیریت فرد و اجتماع بپردازند. این امور باعث می و انسان

شناسی اسالمی خاص آن شوند و نظراتی  زنان و تبیین مسائل آنان نیز از منظر دین وارد موضوع

گونه شکل گیرد. تبعیت از همۀ این امور،  دهند نیز این که در تبیین حضور اجتماعی زنان می
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ای تصور شد که در مسیر تحقق شود که الگوی حضور اجتماعی زنان در راستای آیندهسبب می

 وین اسالمی است. تمدن ن

 روش تحقیق

این تحقیق تحقیقی اکتشافی است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادی و تطبیقی 

ها و اسناد و مدارک موجود است. در این مقاله،  باشد.  این پژوهش بر مبنای استفاده از نوشته می

 های موجود ها و نظریه نگرش ایم ایم و تالش نموده نگاهی تاریخی، در حد تاریخ معاصر، داشته

بندی و  دست آورده و دسته در زمینۀ حضور زنان در جامعۀ اسالمی خودمان را به گرایان اسالم

های  از آنجا که ما انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی از ابتدای زندگی در جمعمقایسه کنیم. 

یابیم، هر یک برای  ر و ... حضور میاجتماعی متفاوتی از قبیل خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کا

ظور از حضور اجتماعی، هر نوع خود یک حضور اجتماعی تعریف شده داریم. در اینجا من

های مختلف زندگی اجتماعی است. لذا هدف ما این است که با آفرینی زنان در عرصه نقش

ای حضور ه مراجعه به متون ارائه شده توسط هریک از جریانات فکری مد نظر، به عرصه

رو  ازاین .ها از منظر آنان بپردازیم ها در آن عرصه های نقش آفرینی آناجتماعی زنان و محدوده

های مختلف را معرفی  ها و اسناد و مدارک موجود نظریه توان گفت با مراجعه به نوشته می

 ی مبانی اصلی هر رویکرد نظری، نگرش آنها را درخصوصنمودیم و در گام بعد با مالحظه

 ایم.محدودۀ حضور اجتماعی زنان و چگونگی اجرایی شدن آن به مقایسه گذاشته

 های پژوهشیافته
دهد که هریک از آنها های قبلی نشان میمرور رویکردهای نظری ذکر شده در بخش

ها و تفکیک یافته اند که در ادامه بهرویکردهای متفاوتی را نسبت به زنان اتخاذ نموده

 پژوهش را بررسی خواهیم کرد. دستاوردهای این

 گرایی اسالمیجریان سنت

است. محدودۀ حضور بانوان عمدتاً  گرایی را نسبت به زن اتخاذ کرده این جریان رویکرد خانواده 

باشد و در درون خانواده نیز طبیعتاً نقش اصلی زن در کمک به محدود به خانه و خانواده می

نزل و قناعت، پرهیز از تجمل و تبذیر و امثال آن است. بنابر خانواده از طریق مراقبت از اموال م



 

 

 

 

 
 1397هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   144 

  

 

گردد و وظیفۀ زن اطاعت از شوهر است  این دیدگاه، زن صرفاً مجری اوامر مرد محسوب می

  (.112: 1380)پیروزمند، 

شود که رویکرد این جریان  گرایان به اصول یاد شده، منجر میبه بیان دیگر، پایبندی سنت

 جتماعی زنان عمدتاً در دو سطح متصور باشد:نسبت به حضور ا

الف( حضور اجتماعی زن در حد ضرورت: در این سطح، بحث از حضور بانوان در حالت  

ای، آن هم صرفاً در جمع زنان، در محدودۀ مسائل های درون خانوادهمتعارف به جنبه

 (.160: 1389)حاجی اسماعیلی و دیگران، شود غیراجتماعی و غیرسیاسی خالصه می

ب( حضور اجتماعی زن در حداقل ممکن: در این سطح، حضور بانوان در جمع زنان در  

گونه  توانند هیچ کلیۀ مسائل اعم از اجتماعی، فرهنگی و... موردپذیرش است اما زنان نمی

مسئولیت سیاسی و اجتماعی را که الزمۀ آن سلطه بر مرد یا مردانی باشد، در دست گیرند، زیرا 

 )همان(.ت به مرد فاقد هرگونه تسلط و حاکمیتی است زن نسب

گرایان قرار ای که ممکن است در تأیید این رویکرد مورد توجه سنتترین ادلهازجمله مهم 

اند؛ در قبال مردان که به بذل مال و  گیرد، روایاتی است که جهاد زن را در شوهرداری او دانسته

دیگر از روایات، روایاتی است که از  ۀدست (.109: 1380 )پیروزمند،پردازند  جان در راه خدا می

توان چنین استفاده نمود که برای حفظ عفت زن نباید از منزل خارج گردد. نیز روایاتی  آنها می

نماید و دستۀ سوم، روایاتی است که از ورود زنان  که توصیه به برگزاری نماز زنان در خانه می

کنند که گیری می طور نتیجه گرایان از مجموع اینها اینسنتکنند. به بازار و جامعه نهی می

حضور زن در خارج از خانه مرضی شارع مقدس نیست و با حفظ عفت زن منافات دارد. 

بر دو دلیل یاد شده، از ادلۀ دیگری نیز ممکن است عدم توانمندی زنان را در پذیرش  عالوه

السالم  ، روایت معروف حضرت علی علیهدست آورده شود. ازجمله های اجتماعی به مسئولیت

العقل بودن زنان که در این روایت به دلیل نقص عقل زنان، شهادت دو زن برابر  نسبت به ناقص

 (.111است )همان:  شهادت یک مرد معرفی شده

طور مثال گفته  کنند؛ به گذشته از رجوع به روایات، آنها از استدالالت دیگری نیز استفاده می

در صورت حضور پرحجم بانوان در عرصۀ اجتماع و خارج شدن آنها از محدودۀ  شود که می

گردد و پایۀ محکم خود را برای تربیت و پرورش شدت تضعیف می خانواده، بنیان خانواده به
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و حتی خود زنان را دهد )همان( نسل بعد و حتی ارضای جنسی و عاطفی مرد خانه از دست می

 ن امر پیامدهای منفی را برای جامعه به همراه دارد.و ای کشاندنیز به فساد می

داند؛ علومی که نه  کارگیری علوم جدید می حل مسائل زنان را در به تجددگرایی اسالمی راه

باشند. یکی از ها پیوند دارند و مبتنی بر عقل ابزاری می گرا هستند و نه با حوزۀ ارزشغایت

های انسانی و پذیرش نسبیت در فهم حقایق و های عقل ابزاری تاریخی شدن ارزشویژگی

نوعی  این مبنا، هرگونه معرفت، حتی معرفت دینی، امری ثابت نیست و به معارف است. بر

در عصر حاضر باید اجتهاد نیز متناسب با زمان »شود. از این منظر، مند تلقی میمند و مکانزمان

اکثر »گویند: این جریان می ائلین به(. برخی از ق18: 1379)شبستری، « و مکان تغییر کند

اند، در ادیان رسوخ زیستهگذاران ادیان و مذاهب در آن مینای که بنیاهای فرهنگی زمانه جنبه

نها را کنار بگذارم و از عنوان مسلمان تجددگرا حق دارم که آاست و من در زمان حاضر، به کرده

از این منظر، گذشته عموماً مربوط  (.27: 1379یان، )ملک« ورای آن، پیام دین خود را استنباط کنم

به حوزۀ سنت است و الزمۀ تحول نفی سنت است. این جریان نیز مبتنی بر این اندیشه، به تبیین 

 پردازند.امور زنان می

گیرد و برخی از تجددگرایان مسلمان اجتهاد  رو نقدهایی به فقه موجود صورت می ازاین

ناپذیر اجتهاد موجود، برای تبیین  های جهان غرب را جانشین اجتنابتمدرن و سازگار با پیشرف

شود که در قرائت  این امر موجب می ( و64: 1384)اسحاقی، کنند حقوق زنان معرفی می

تجددگرایانۀ فقه شأن چندانی نداشته باشد و بیشتر اخالق و رفتار اخالقی مورد توجه باشد 

دارند که نظام خانوادگی، در یک گفتگو اظهار می مجتهد شبستری(. 26: 1379)ملکیان، 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همگی از یک وضع طبیعی برخوردار نیستند و نوع نگاه دینی ثابتی 

 (.  19: 1379نسبت به آنها وجود ندارد )شبستری، 

ثر دهد تا حد زیادی متأکه مالحظه شد، تبیینی که جریان تجددگرایی از زن ارائه می همچنان

 شود. از غرب و مدرنیته است و طبیعتاً حضور اجتماعی زن نیز در همین راستا تبیین می

های بینی این جریان، که مرکز ثقل سایر ویژگیهای حاکم بر جهانترین ویژگییکی از مهم

 جریان عمومی مسیر دو در عمدتاً ها بینی جهان تاریخ، طول در باشد.گرایی میآنهاست، تجزیه

توان تمام اجزا است که مبتنی بر آن، می شده خوانده 1گرایییکی از آنها با نام تجزیه .اند داشته

ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Reducationism 
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ترین پیامد این طرز تفکر جهان، حتی اجزا یک تمدن را منفک از یکدیگر در نظر گرفت. مهم

ه یابد. در حقیقت آنها مدرنیته را یک مجموعبرای این جریان، در نگرش آنها به مدرنیته بروز می

دانند که دانند، بلکه این تمدن را دارای اجزا و ابعاد مثبت و منفی مییکپارچه و درهم تنیده نمی

بایست با تفکیک دربارۀ ابعاد مختلف آن، به قضاوت پرداخت قابل تفکیک هستند و می

هایی از نگرش تمدن غرب به زن مورد تأیید این جریان قرار ( لذا بخش42: 1390)میرباقری، 

سو مشتمل  شود. رویکرد آنها گرچه به لحاظ تئوریک، از یک هایی از آن رد می گیرد و بخش می

ها و بر رهاوردهای مثبت تجدد موجود در نظریات مدرن و از سوی دیگر همراه با ارزش

های دینی است؛ اما در مقام واقع، به دلیل غیرقابل تفکیک بودن اجزا تمدن مدرن، اجزا هدایت

شود )همان(. لذا باز هم تکرار شده و حتی با دین مبین اسالم تطبیق داده میمدرنیتۀ اخذ 

صورتی  شود که این جریان در نگرشی که نسبت به تمدن غربی و اسالمی دارد آن را به می

 پردازد.بیند و به اخذ و اقتباس از آن میگرایانه میتجزیه

عنوان  ه و توجه به نقش زن در خانه بهبنابر این نظریه، با وجود تأکید بر حفظ کیان خانواد

مراتب و سرپرستی  همسر و مادر، با تأثر از فردگرایی مدرن، از خانوادۀ سنتی مبتنی بر سلسله

ها هستند. این باورها همچنان که اشاره شد با تأثیر از کنند و خواهان برابری نقش مرد انتقاد می

؛ ملکیان، 1382تبار،  شنفکران دینی )علویجریان فمینیستی است و این امر در آرا برخی رو

( نیز قابل مشاهده است؛ لذا زنان از سطح خانواده فراتر رفته، به سطح جامعه وارد 1382

گرایی است رو به تعبیر پیروزمند رویکرد نظری خاص این جریان، جامعه شوند. ازاین می

کن کرد تا  حیطی و فرهنگی را ریشهاساس آنها معتقدند که باید مبانی م براین .(1380)پیروزمند، 

شود مگر اینکه زنان از طریق های خود را به ظهور برساند و این ممکن نمیزن بتواند خالقیت

اشتغال وارد عرصۀ جامعه شوند و در پی این امر قدرت خالقیت، کارایی و استقالل بیشتری 

  (.1385)ندری ابیانه، یابند 

گرایی زنان را مبنایی مقیاس تکامل جامعه است و تکامل این جریان قائل به حضور زنان در

بدین معناست که افق حساسیت و اندیشۀ گرایی زنان تکامل داند. برای تحرک و فعالیت آنان می

پاافتاده به سطح حساسیت نسبت به وضعیت اسالم در قبال  زنان از سطح مسائل خرد و پیش

( و زن در تغییر 119: 1380صعود )پیروزمند، های بزرگ جهان کفر و داشتن اهداف و آرمان

که مقام  چنانها، ارتقای تفکرات و تعالی رفتار عمومی جامعه نقش فعالی ایفا کند )همان(. ارزش
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–خواهد که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و اسالم می»فرمایند:  معظم رهبری می

د و وجودشان برای جامعه و خانواده فضیلت معنوی زنان، به حد اعلی برس -باالتر از همه

حد اعالی فایده و ثمره را داشته باشد. همۀ تعالیم اسالم از جمله  -عنوان یک عضو به–بشری 

 (. 61: 1391به نقل از کربالیی نظر و دیگران،  1368ای، )خامنه« اساس است مسئلۀ حجاب براین

های فرهنگی، اقتصادی، لیتحضور زن در اجتماع و انجام فعاگرایی، در الگوی تکامل

(. فعالیت سیاسی 156: 1388)حسینی، اجتماعی و سیاسی از حقوق طبیعی و مسلم زن است 

هایی که به افزایش قدرت، ظرفیت و شدت جامعه منجر زنان یعنی مشارکت آنان در فعالیت

عالیت های مختلف فعالیت، اعم از ف این امر ممکن است با مشارکت در مقیاس -خواهد گردید

(. مشارکت سیاسی 99: 1380در خانواده یا جامعه یا باالتر از آن، قابل تصویر باشد )پیروزمند، 

خمینی )ره(  در ارتباط مستقیم با سطح فرهنگ سیاسی جامعه است و بنا به تعبیر حضرت امام

 های اجتماعی و ها باید در فعالیت تنها حق زن، بلکه تکلیف اوست: زن مشارکت سیاسی نه»

طوری  همان»(؛ 95و  94: 1385)ندری ابیانه و حسینی الهاشمی، « سیاسی همدوش مردها باشند

ها هم باید  که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعۀ خودشان را حفظ کنند، زن

 (.65: 1376)نصیری، « دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند

ای است که به بارورتر شدن اندیشه و خرد جمعی فعالیت فرهنگی بانوان مشارکت آنان در عرصه

 (.100: 1380و همچنین ایجاد پذیرش عمومی نسبت به امور مختلف منجر شود )پیروزمند، 

صورت مستقیم یا  شود که به هایی اطالق میهای اقتصادی زنان به فعالیت نهایتاً فعالیت

زایی مادی برای فرد یا جامعه منجر اف غیرمستقیم، به افزایش ثروت فرد یا جامعه و ایجاد توان

های اقتصادی نیروی کار یا نیروی شود. فعالیت زنان در داخل خانه، حضور در کارگاه می

های اقتصادی از این  های مستقیم یا غیرمستقیم برخی بانوان در فعالیت گذاری متخصص، سرمایه

ازنظر اسالم، میدان »رمایند: ف (. مقام معظم رهبری می101: 1380قبیل موارد است )پیروزمند، 

فعالیت و تالش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان، کامالً باز است. اگر کسی با استناد به 

بینش اسالمی بخواهد زن را از کار علمی محروم کند، از تالش اقتصادی بازدارد، یا از تالش 

قدری که توان  زنان به است. نصیب سازد، به خالف حکم خدا عمل کردهسیاسی و اجتماعی بی

ها شرکت کنند. آنها هرچه  توانند در فعالیت دهد، میهایشان اجازه می جسمی و نیازها و ضرورت
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 1375ای، )خامنه« توانند، تالش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنند. شرع مقدس، مانع نیست می

 (.262: 1391به نقل از کربالیی نظر و دیگران، 

های خانوادگی و اجتماعی است بلکه زنان در عرصۀ تنها در عرصه نه لذا فعالیت بانوان 

سازی،  ها آنها از طریق مجرای تصمیمالمللی هم حضور خواهند داشت و در همۀ این عرصه بین

ای که باید به آن توجه شود این است که  پردازند. اما نکته گیری و اجرا، به ایفای نقش می تصمیم

-گاه و اهمیت متناسبی در قیاس با یکدیگر هستند؛ در مقام اولویتاین سه عرصه دارای جای

بندی، فعالیت در مقیاس جهانی بر فعالیت در جامعه، و فعالیت در جامعه بر فعالیت در درون 

( و تا زمانی 131: 1380خانواده مقدم است اما در مقام تحقق، قضیه برعکس است )پیروزمند، 

ا نیابد و زن نتواند سامان الزم را به خانواده بدهد، حضور موفق که خانواده بنیان مستحکم خود ر

پذیر نخواهد بود.  در جامعه نیز نخواهد داشت )همان( و بالتبع حضور او در مقیاس جهانی امکان

تر  تر، مصالح اساسی مقدم در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح مهملذا 

 (.108 :1386)صداقت، خواهند بود 

بدیل خود در  بر نقش بی این نظریه معتقد است که در شرایط ایدئال، زن عالوهرو  ازاین

در مسائل جهانی، متناسب با خانواده، باید در بیرون از خانواده و درون جامعه و حتی 

 های زنانۀ خود ایفای نقش نماید. البته این را نیز نباید دور از نظر داشت که فعالیت زنان ویژگی

کنندۀ یکدیگر نیز  ناپذیر دارند، تقویت سه عرصۀ ذکرشده ضمن اینکه پیوندی گسستدر 

گونه تعارض نقشی نیز برای  بندی شود هیچ که مطابق آنچه ذکر شد اولویت باشند و درصورتی می

اشتغال »فرمایند: اهلل جوادی آملی می در راستای آنچه بیان شد، آیت زن به همراه نخواهند داشت.

های اولیه )مادر و همسری( مثابه نقش ثانوی و پیش از فراغت از ایفای نقش طورکلی، به ن بهزنا

پذیرش است و بسیاری از کارهای اجرایی برای زن جایز است؛ بلکه در مواردی  برای زنان قابل

 (.298: 1383)جوادی آملی، « اولی است

ی قائل است. این میزان از حضور هایآفرینی نیز ویژگی این نظریه برای این سطوح از نقش 

جد بر حفظ و تقویت بنیان خانواده  یابی به آن، باید به پذیر است و در مسیر دست تدریج امکان به

(. براساس چنین اولویتی بین متغیرها، در 222: 1384)پیروزمند،  و نقش تربیتی آن تأکید نمود 

که در مدل قرار دارند، از اولویت « انهگ وهفت های بیست فعالیت»ترکیب بین اوصاف نیز تمامی 

سازی سیاسی . تصمیم2سازی سیاسی در جهان؛  . تصمیم1متفاوتی برخوردار هستند؛ برای مثال 
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. 5سازی فرهنگی در جهان؛  . تصمیم4سازی سیاسی در خانواده؛  . تصمیم3در جامعه؛ 

نی اجرای اقتصادی در سازی فرهنگی در جامعه و به همین ترتیب تا آخرین فعالیت یع تصمیم

 رود. خانواده پیش می

 گیری بحث و نتیجه

کند، نقش زنان در زندگی روزمره  جامعۀ انسانی با خالقیت و تعامل زنان و مردان پیشرفت می

 (.2: 1385)چراغ چشم، بسیار حیاتی است و درواقع نقش زنان و مردان نقشی تکمیلی است 

ازاین، مردان مسئولیت آنها را برعهده  شاغلی که پیشبعد از انقالب صنعتی و حضور زنان در م

داشتند این سؤال مطرح شد که عرصۀ حضور اجتماعی زنان باید چگونه تعریف شود و این امر 

تدریج به سایر کشورها ازجمله ایران نیز نفوذ یافت. پس از انقالب اسالمی و طرح ضرورت  به

المی یافت و چگونگی حضور اجتماعی از منظر داری حداکثری، طبیعتاً این سؤال صبغۀ اس دین

اسالم مورد توجه و سؤال قرار گرفت خصوصاً که زنان از بعد از انقالب به استقالل، حضور 

 (.2: 2011)اعتماد مقدم، یافته بودند  اجتماعی، تحصیالت و قدرت اقتصادی بیشتری دست

ات متعددی اقدام به تبیین دهد که جریان شناسی فکری ایران معاصر به ما نشان می جریان

گرایان اسالمی است که معتقدند حضور زن در اند. جریان اول متعلق به سنتمسائل زنان کرده

های اجتماعی روزمره در تعارض با دستورات اسالم است و صرفاً بر حضور زنان صحنۀ فعالیت

ه پیش از این اشاره شد، ک داری تأکید دارند. همچنان در منزل و تربیت فرزند، شوهرداری و خانه

این دیدگاهی است که در جامعۀ امروز ناکارآمد بوده و به همین دلیل از سویی افراد را به 

شود و حتی راه کشاند و از سوی دیگر مانع روی آوردن افراد به دین می سکوالریسم عملی می

 کند. را برای گسترش رویکردهای تجددگرایانه نسبت به دین فراهم می

ن جریان در مقابل، معتقد است که آنچه مورد قبول اسالم است حضور زن در جامعه دومی

هم پای مردان به لحاظ موضوع فعالیت، مقیاس فعالیت و مجرای فعالیت است و البته منظور آنها 

منظور  گرایانه نسبت به احکام دارد. زن و مرد هر یک بهاز اسالم، اسالمی است که نگرشی نسبی

اند. بنا به ای برخوردار گردیدهاند و در این راستا از ابزارهای ویژهتی به عالم دنیا آمدهایفای رسال

(. به همین 1380های الهی هستند )جوادی آملی، تعبیری، زن و مرد هر یک مظهر یکی از نام

کنند تا حدی متفاوت از دیگری است. این حضور و  ها ایفا میدلیل نقشی که هر یک از آن

بندی مقیاس  حال اولویت زن و مرد در جامعه در بسیاری از ابعاد یکسان است. اما بااین مشارکت
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یک  فعالیت آنها و دامنۀ آن با یکدیگر متفاوت است و این به معنای نکوهش یا ستایش برای هیچ

 از آنها نیست بلکه رهنمود و دستورالعملی برای آنها جهت ایفای هرچه بهتر رسالتشان است.   

مند معتقد است که  ا سومین جریان، جریانی است که با در نظر گرفتن نگرشی نظامام 

مند )سیستمی( نسبت به  قضاوت در مورد نحوۀ حضور زن در اجتماع در ذیل یک نگرش نظام

گیرد.  این نگرش قائل به این است که هر نظام اجتماعی  عالم، جامعه، اسالم و زن صورت می

تواند عبودیت یا دنیاپرستی باشد، در مورد زن تصمیم  جهتش، که میجهتی دارد و در راستای 

گیری خاص به کند.  به همین دلیل، نظام تمدنی غرب مدرن به دلیل جهت گرفته و قضاوت می

گشای مسائل زنان جامعۀ ما باشد. تواند گرهصورت جزئی نیز نمی سمت دنیاپرستی، حتی به

ای تعریف کند که در وهلۀ  گونه ا حضور اجتماعی زن را بهکند ترو، این جریان تالش می ازاین

اول خود زن و در وهلۀ دوم جامعه در مسیر تقرب الهی و صراط حق سیر کنند. به همین 

های جدید را به کند که حضور زنان در عرصه گرایی زنان را مطرح میمنظور، ضرورت تکامل

که در  نماید. چنانها را متوجه جامعۀ زنان میای از مسئولیتگرایی مجموعههمراه دارد. تکامل

شود های اجتماعی مشاهده می های آنان در صحنه تاریخ اسالم، حضور مؤثر زنان و مسئولیت

خواهد تا نسبت به  گرایی از زنان میتکامل(. 145: 1389اهلل زاده اندواری،  نتاج و روح)ربیع

تفاوت نباشند  المللی بی گی، اجتماعی و بینمسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح خانواد

 بندی به سمت آنها بروند. اما با اولویت

کند تا برخالف مدل تجددگرایی اسالمی، که فعالیت زنان را صرفاً در عرصۀ جامعه مطرح می 

-گرایان از حضور زن در جامعه دفاع کند، در رویکرد تمدنگرایی سنتدر مقابل رویکرد خانواده

المی، بحث از وظیفۀ اسالمی است و نه تقابل با سایر رویکردها یا تقابل با مردان یا مثالً گرایی اس

عالوه در این رویکرد برخالف دو رویکرد پیشین، که مصداق بارز حضور  رویکرد مردساالرانه؛ به

 گیری را سازی و تصمیم دانستند، دو مجرای فعالیت تصمیم اجتماعی زنان را اشتغال اقتصادی می

 شود. نیز مطرح کرده و بلکه اهمیت باالتری را نسبت به اجرای اقتصادی برای این دو قائل می

باشد این است که گرایی اسالمی میدهندۀ برتری رویکرد تمدن از دالیل دیگری که نشان

گرایی اسالمی گرچه با حفظ حجیت، سعی در پایا بودن دارد اما از بعد پویایی و/یا رویکرد سنت

است. از سوی دیگر، تجددگرایی اسالمی با حفظ کارآمدی، سعی در پویا بودن  مدی غافل شدهکارآ

رسد که از پایایی یا حجیت فقهی در معنای مورد قبول اسالم و خصوصاً با دارد اما به نظر می

گرایانه در تالش است تا ضمن حفظ پایایی و است. رویکرد تمدن قرائت تشیع، غافل گردیده
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پویایی و کارآمدی عینی در عرصۀ تحوالت زندگی روزمره نیز غافل نشده و  حجیت، از

براین، از منظر این رویکرد حجیت کامل فقهی معنایی  دستورالعمل عینی برای آن صادر کند. عالوه

شود که فقه فردی و گرایان اسالمی دارد و زمانی حاصل میتر از معنای مورد نظر سنت کامل

جامعه ساری و جاری شود. همچنین، کارآمدی این رویکرد که درنتیجۀ  اجتماعی و تمدنی در

باشد و لذا هر نوع کارآمدی را است نیز در جهت تحقق سبک زندگی دینی می پویایی حاصل شده

دهد که این جریان در ها نشان می رو مجموع بررسی نماید. ازاینهمچون تجددگرایان، تجویز نمی

ها و استعدادهای زنان تواند متناسب با ویژگیتری میصورت مناسب، بهمقایسه با دو جریان پیشین

 و در راستای اندیشۀ اسالمی به تبیین حضور اجتماعی این قشر از جامعه بپردازد. 

ای از نوع نگاه این سه جریان فکری به مقولۀ حضور اجتماعی زنان را  جدول زیر خالصه

 دهد. نشان می

 فکری مربوط به حضور اجتماعی زنان های جریان.  1جدول شمارۀ 

 نگرش نسبت به حضور اجتماعی زنان

ویژگی حاکم بر 
بینی )نگرش نسبت  جهان

 به تمدن(

انواع جریانات 
 فکری

 حضور اجتماعی زن در حداقل ممکن
 حضور اجتماعی زن در حد ضرورت

 گرایی()خانواده

 گراییتجزیه

گرایی  جریان سنت
 اسالمی

 

های اقتصادی در سطح  ر حوزه فعالیتنقش اجرایی زنان د
 جامعه

 گرایی()جامعه

 گراییتجزیه
جریان تجددگرایی 

 اسالمی

 

گیری و  سازی، تصمیمایفای نقش از طریق مجرای تصمیم
 اجرا در سطح خانواده، جامعه و جهان

 گرایی()تکامل

 سیستمی
گرایی جریان تمدن
 اسالمی
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 منابع
 ( 1384اسحاقی، سیدحسین ،)«مجله رواق اندیشه«لی بر پیکره و پیامدهای فمینیسم اسالمیتأم ، ،

 . 75-50: 44شمارۀ 

 ( 1385بروک، بویگیته و همکاران ،)«ترجمۀ « شوند؟پذیری: زنان و مردان چگونه ساخته میجامعه

)مجموعه مقاالت(، تهران:  ها  فمینیسم و دیدگاه(، 1385پور. در: اعزازی، شهال )مرسده صالح

 ن. روشنگرا

 ( 1380پیروزمند، علیرضا ،)«مجموعه ، در «بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان در جهان معاصر
 . 89-144، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان: مقاالت هم اندیشی بررسی مسائل و مشکالت زنان

 ( 1384پیروزمند، علیرضا ،)«سومین مقاالت در مجموعه ،«زنان اجتماعی مسئولیت در گرایی تکامل 
 .219-239 زنان: تحقیقات و مطالعات دفتر ،خانواده و زن راهبردی، های اندیشه همایش

 ره خمینی امام حضرت دیدگاه از جامعه و خانواده در زن جایگاه»(، 1385چشم، عباس ) چراغ» ،

 .2-5:: 44شمارۀ مهر،  یاس شمیم مجلۀ

 حیطۀ قرآنی مستندات تحلیل»(، 1389محمدرضا و مسعود راعی و لیال دهقانی ) اسماعیلی، حاجی 

، زنان راهبردی مطالعات فصلنامه، «دینی اجتماعی اندیشۀ رویکرد سه بر تأکید با بانوان مدیریت

 . 157-196: 46 شمارۀ

 ،از اجتماعی فعالیتهای در زنان حضور نحوهام: احک ۀفلسف و احکام»(، 1388، )سیدابراهیم حسینی 

 .155-174: 3، شمارۀ اندیشه فصلنامه مکاتبه و، «مطهری استاد نگاه

 ( (، سلسله جلسات سخنرانی پیرامون بحث زنان، )جلسات 1369حسینی الهاشمی، سید منیرالدین

 اول تا هفتم(.

 قرآن دیدگاه از جامعه در زن حضور»(، 1389اندواری ) زاده اهلل اکبر و عالیه روح علی نتاج، سید ربیع 

 . 145-168: 6 شمارۀ ،کریم قرآن معارف و علوم پژوهشنامه، «روایات و

 ( 1389ریتزر، جورج ،)«ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: «شناسی در دوران معاصر نظریۀ جامعه ،

 انتشارات علمی.

 ( 1393زاهد زاهدانی، سید سعید ،)قم: پژوهشگاه درآمدی بر مبانی تفکر اجتماعی در اسالم ،

 انسانی و مطالعات فرهنگی. علوم

 شیراز: نشر ملک سلیمان.جنبش زنان در ایران(، 1384نوری )جهزاهد، سعید و بیژن خوا ، 

 ( 1385سبحانی، محمدتقی ،)جلد نخست، قم: دفتر مطالعات و الگوی جامع شخصیت زن مسلمان ،

 تحقیقات زنان.



 

 

 

 

 
 153از منظر جريانات فكري اسالمي در ايران    الگوي حضور اجتماعي زنان 

  

 

 ( 1379مجتهد شبستری ،)«17-32: 12، شمارۀ اندیشه بازتاب، «دین از رسمی قرائت بر نقدی. 

 کتاب طه.  ، قم:شناسی دفاع از حقوق زنان در ایرانجریان(، 1386هیم )سروستانی، ابرا شفیعی 

 مجله ، «حقوق و فقه منظر از زنان کار های تمحدودی و شرایط بررسی»(، 1386علی ) صداقت، قاسم
 .97-112: 118، شمارۀ معرفت

 ( 1382علوی تبار، علیرضا ،)«38، شمارۀ مجله بازتاب اندیشه، «زنان، نواندیشی و فمینیسم ۀمسئل :

49-41. 

 ،اسالمی رویکردی زنان؛ اجتماعی مشارکت»(، 1390) کریمیو غالمرضا  رحیممدمح عیوضی» ،

 .133-166: 14، سال هفتم، شماره فصلنامه دانش سیاسی

 ( 1381فریدمن، جین،) ترجمۀ فیروزه مهاجر، تهران: انتشارات آشتیان.فمینیسم ، 

 بیانات گزیده) حقیقی هویت بازیابی و زن(، 1391محققین ) از جمعی نظر، محسن و کربالیی 

 اسالمی. انقالب تهران: انتشارات ،(العالی ظله مد) ایخامنه علی سید العظمی اهللآیت حضرت

 ( 1394کهریزی، مهوش و علی مرادی ،)«بررسی) خانواده برای زنان اشتغال اخالقی های شچال 

 .23-40: 28، شمارۀ اخالق پژوهشنامه، («راهکارها ارائه و فمینیسم و اسالم تطبیقی

 ( 1382ملکیان، مصطفی ،)«7-14: 40، شمارۀ مجلۀ بازتاب اندیشه، «ما و فمینیسم . 

 ( 1382ملکیان، مصطفی ،)«26-34 :4 شمارۀ ،اندیشه بازتاب مجلۀ ،«زنان مسئلۀ و دینی نواندیشی. 

 ،فرهنگستان نشر و تدوین احدو: قم ،اصالحات مدرنیته، دین، ،(1390) مهدی سیدمحمد میرباقری 

 .اسالمی علوم

 ( 1385ندری ابیانه، فرشته ،)«9، شمارۀ فصلنامه بانوان شیعه، «داری، اشتغال و زنان ایرانی خانه :

122-89. 

 انتخابات در زنان مشارکت و شیعی تفکر»(، 1385) الهاشمی حسینیو عزیزه  فرشته ابیانه، ندری 

 . 91-106: 7و  6ارۀ ، شمفصلنامه بانوان شیعه، «ایران

 ،5 شمارۀ ،اصفهان فرهنگ ،«(ره) خمینی امام اندیشۀ در زن شناسی جامعه»(، 1376محسن ) نصیری 

 .  60-86: 6 و

 ( 1385هارتمن، هایدی ،)«ترجمۀ آویده «داری، مردساالری و تفکیک شغل براساس جنسسرمایه ،

 )مجموعه مقاالت(، تهران: روشنگران.  ها فمینیسم و دیدگاه، 1385نهادندی، در: اعزازی، شهال. 
 De Beauvoir, Simon (1949), Le Deuxième Sexe, France: Gallimard.  

 Etemad Moghadam, Fatemeh (2011), "Women and Social Protest in the Islamic Republic 

of Ira", Gender in Contemporary Iran: 1-18. 
 Koolaee, Elaheh (2014), "The Impact of Iraq-Iran War on Social Roles of Iranian 

Women", Middle East Critique, Vol 23: 277-291. 



 

 

 

 

 
 1397هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   154 

  

 

 Crompton, Rosemary (2006), "Gender and work", In K. Davis, M. Evans, J. Lorber (Eds.), 

Handbook of Gender and Women's Studies (pp. 253-271), London: Sage.  

 Lang. Molly Monahan, Risman, Barbara J (2006), "Blending into Equality: Family 

Diversity and Gender Convergence", In K. Davis, M. Evans, J. Lorber (Eds.), Handbook 

of Gender and Women's Studies (pp. 253-271), London: Sage. 
 

http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_genderstudy
http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_genderstudy
http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_genderstudy

