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  : وریآیاد 

  برخت ن وایترا راوج فضای فمینیستت  د این اثر در دهه هشتاد ناظر بهقابل توجه آنکه  "

توسط متدیری  ژووهشت  آستتان  تنظیم و تدوین شد، سپس اندانشجوی گوها باگفتسواالت و 

 بتا، اینت  با مقدمه دکتر احمد عابدی منتشر گردیتد و نشر زائرمعصومه )س(  مقدس حضرت

نوان و با جازیهدیه در اختیار خوانندگان فضای م به صورتدر عنوان و محتوا  ات مختلف تغییر

خصوص بان و استفاده همگ قرار م  گیرد، امید اس ، با نشر گسترده آن، مورد محترم ایران زمین

یف  مولف، بدون هیچ گونه حت  التتال آن با هماهنگ  با ضمنا نشر مجدد نسل جوان قرار گیرد.

 "خواهد بود. آزاد

 mo.mohammadi@ut.ac.ir                              :نهادشو پینظر ،جهت هر گونه سوالایمیل 

 

 

 

**************************************************** 

 و (س)فخر عالم هست  حضرت زهرا  یک ، دو الگوی انسان ساز کش  اس  بهشاین اثر ژی

 عتالمالگوهای برتتر ایتن عتالم و شتفیعان  آنان که (س)ثان  حضرت معصومه  زینب دیگری

 . نددیگر

**************************************************** 
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  دمهقم
ین بادفمینیسام. اساالم و زن در دو نگااه جایگااه ر بو تطبیقی گذرا است  نگاهی نوشته حاضر

ساسس نگااهی و شاود می مرور فمینیسماخالقی و اجتماعی مبانی و پیامدهای ، یخچهتارابتدا منظور 

 . گاه اسالم درباره شخصیت و کرامت انسانی زند به دیدرکخواهد 

اریخ بار یی که در طاول تاهارفع ستم با انگیزهگیرترین جنبش جهانی زنان اعنوان فر به فمینیسم

 . فمینیسامآماد باه حسااب انزنااحقااق حقاوق در نویادبخش آغااز وحرکتای  ،زنان روا شده بود

وادث حاما در گردباد  ؛دکرکسب در گستره تقاضاهای سیاسی و اجتماعی زنان آوردهای مثبتی دست

ر از سنخ دیگ بلکه ستمی، تاریخ نرهانید متکدهنه تنها زنان را از ظل، روزگار مدرنسیاسی و اجتماعی 

 .ستابحران فروپاشی اخالق و خانواده  آنترین مهم که دکرآنان تحمیل  را در دوران جدید بر

ه ددر دوران گذشاته جسام زن نادیا آنکه ،دو عصر کهن و جدیدستم بر زن در از وجوه ممیزه 

زن ر غال و زنییا ،نان کهادر دور .دشا روح او به شدت آزرده ،جهان امروز درشد؛ اما می انگاشته

ر داساارت ه بزنان  ،ابزار دانایی و پیشرفت تکنولوژی اما امروز با ؛سوادی و جهل بشر بودمعلول بی

 .اندهآمد

دسات  -ناه دیاروز و ناه اماروز  -گاه به آن بهشت رویایی و موعود خود زنان هیچ آنکهنتییه 

 . نیافتند

عیض علیه م اشکال تبرفع تماکنوانسیون »ست با عنوان ایعهدنامهفمینیسم،  رسمی و فراگیر پیامد

و اخالق  و تضاد با مادری و همسری :صفات زنانه مانندارج نشان دادن کم  ،ی آنکه روح اصل «زنان

 سوم دیگررآداب و با  آن تعارض که، بودهنان زبانه به آنگرش مردم است که این خود معلول خانواده

 .آشکار و مبرهن استی دینی و اخالقی هاآموزه به خصوص ،اقوام و ملل
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حمیال در حاال ت، غربایکشاورهای ای هدر فضای فرهنگی و رسانتردید از آنیا که فمینیسم بی

 منطقایشناسی در بوته نقد و آسیب اگر، ستی آنهاخود به دیگر ملل و مکاتب به خصوص نسل نو

وص و باه خصا، اصیل و کهن هستند هاییکه دارای فرهنگ، جوامعی مانند مشرق زمین، گیردنقرار 

 .روبرو خواهد نمود ی جدیهای اسالمی را با چالشهاکشور

و پرسشاگر خااص  مخاطاب باه، جای فضای تئوری و انتزاعایه باما ، در عین اختصار این اثر

 نکاهآدیگار  .خلیاان یاباد هات آناانرفع شابو  هاتابیبیبه سوی و درصدد است  امروز اقبال دارد

طبیقای ت م نگاهیآن نیکه  پیش گیرد طرحی نو، بدنه و ساختار در، این نسلدرصدد است متناسب با 

بررسای  و زن و مردظاهری و باطنی  متعدد یهاتفاوت :برخی مباحث مانند بر تأکیدبا ، ایو مقایسه

 . زنان است نقی تبعیض علیهگزارشی از کنوانسیون  چنینهمو برآمده از فمینیسم  آماری معضالت

ر و توصیه ایراد نیست و کمال خود را با تذکعیب و که سخن بشر مانند خود بشر بی آنیااما از 

ی شاما هااحالارایه راهو  بیان نواقص، هاسنییچشم به راه نکتهاین تحقیق نیز همچنان ، یابدمی در

وه من اساتقبل وجا: که فرمودند (ع)ثیر از این سخن علی أبا ت. خواهد بودخواننده عزیز پژوهشگر و 

 . 1االراء عرف مواقع الخطا

 لندیسارببوده است آرزوی سالمتی و تدوین این اثر من در همسرم که یاری گر  برای در پایان

 دند. ی را گوشزد نموبخصوص که با مطالعه دقیق کتاب نکات و تذکرات مفید دارم.

در  غاربوی منطقی از دو گفتمان اساالم تبیینباشد در راستای  این جستار روزنه ای کهآن امید 

 وان جنس مونث.حقوق و تکلیف زنان در جایگاه یک انسان نه صرفا به عن

 و در آخر بشنو از حکیم مولوی، تا بیابی در تن کهنه نوی:

 یج                   بی عنایات خدا هیچیم هیچاین همه گفتیم لیک اندر بس

                                                 

 .باب المراء، میزان الحکمه، ی ری شهریمحمد .1
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 قطره ای دانش که بخشیدی زپیش          متصل گردان به دریاهای خویش

 از بهاران کی شود سرسبز سنگ؟         خاک شو، تا گل برویی رنگ رنگ

 سال ها تو سنگ بودی دلخراش          آزمون را، یک زمانی خاک باش. 

 

  دانشگاه تهران لمی پردیس فارابی، هیات عمسلم محمدی

mo.mohammadi@ut.ac.ir 
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 ان پیش از فمینیسم  زن جایگاه

 در غاربدر دوران معاصر حرکت هایی در دفاع از حقوق زناان  از جمله عواملی که باعث شد

در طاول گونه مردان علیه زنان های منفی و عملکردهای ستمدیدگاه را می توان در، سر و سامان یابد

و گساترش ایش آغاز پیاددر چنین ، از یونان باستان گرفته تا عهد حکومت کلیسا و همدانست تاریخ

  .مدرنیسم

 در برهاه هاای در حقیقت زخم کهنه و ذهنیت منفی شکل گرفته در نزد زنان نسبت باه جواماع

 هایی در دفاع از حقوق آن ها شد. قیام، زمینه ساز مختلف تاریخ

ئاه و ارادر دو بعد نظری و مصادیق عملی قابل  بر علیه زنان صورت پذیرفته میموعه ستم های

 بررسی است. 

در طول تاریخ نسبت به زنان بوده  هابینی انسانبرخی از ابعاد نظری که بیانگر جهان ابعاد نظری:

 اند از: شده است عبارت آن های متعددی بر هاو موجب ستم

بوجاود  نسال مرد و دوام به خدمت تنها برای پنداشتند کهمی اییدهرا آفر زناندر یونان باستان 

  1دارد. و حیوان انسان بین و شخصیتی آمده

 2سقراط فیلسوف یونان باستان بر این نظر است وجود زن بزرگترین منشا انحطاط بشریت است.

 3رینش است.داند، که حاصل خطای طبیعت و نقص در آفارسطو زن را مرد ناکام می

                                                 

 .15 صدر، ص و اروپا، حسن در اسالم زن حقوق .1

کاه ، 16آیاه ، 3بااب ، بینیم سفر پیادایشمیکه همین نظریه را در کتاب عهد عتیق نیز ، 7ص، زنان از دید مردان، بنوات گری .2

 . ستگوید درد زایمان و ریاست مرد بر او تاوان گناه اولیه اومی

 .45ص، زنان از دید مردان، بنوات گری .3
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ی عماومی هااچنین از نظر او زنان محکوم به اسارت باوده و میااز باه شارکت در فعالیاتهم

  2کند.ی آریستو کراسی، مرد بر زن حکمرانی میهاو شبیه حکومت 1نیستند.

 3در کتاب مقدس، حوا عامل اصلی گناه اولیه آدم و مسئول خروج وی از بهشت بود.

 4شد.ه این از طرف کلیسا و عالمان دینی دامن زده میزن انسان درجه دوم است ک 

از قبیل اینکه زن موجود فرو دست است، یا اینکه آیا اصاال زن انساان اسات یاا  هاوجود نظریه

خیر؟ آیا زن مخلوق کامل خداست و یا نسخه نااقص مارد اسات؟ آیاا مارد و زن در پیشاگاه خادا 

  5مساویند؟

دانساتند، کاه دارای روح حضرت مریم )س( را زنی پااک مایمسیحیان از بین زنان جهان، فقط 

گرند که آدمای بایاد مواظاب باشاد دچاار فریاب ایان کار و وسوسهجاوید است و بقیه زنان فریب

 6گران نشود.وسوسه

را  هااخواهند هر روز خدا را شکر کنند کاه آنتولد دختر بین یهودیان ننگ است و از مردان می

ه آنکه در تورات، زن را در عداد چهارپایان و اموال ذکر کرده و بین یهودیان زن خلق نکرده است. چ

 1«خدایا تو را سساسگزارم که مرا کافر و زن نیافریدی.»کرد: قدیم، پسر همیشه در نماز خود تکرار می

                                                 

 .184ص، لذات فلسفه، ویل دورانت .1

و به قول یکی از نویسندگان غربی این تفکر بار دیادگاه سانتی مسایحیت آشاکارا اثار  320-316صص، اخالق نیکو ماخوس .2

 .59ص، زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب، آکین. گذاشت

. )سافر پیادایش رانی همسرش میازات شدبه پذیرش درد زایمان و حکم ،دلیل ارتکاب گناه اولیه در تورات زن به، از این رو .3

16-3). 

 . مشاهده کرد 8-10آیه ، 11باب ، به قرنتیان پولس توان از برخی آیات عهد جدید مانند رساله اولمیرا  مسئلهاین  .4

بناوات )وجود زن از نوع انسان است یا از قماش دیگاری اسات؟  کنفرانسی برگزار شد که آیا حقیقت 568در فرانسه در سال  .5

 .(8ص، زنان از دید مردان، گری

 . شودمیدو  ت مردش را فریب داده و باعث گناه ذاتی هرشکه این برگرفته از تعالیم عهد قدیم است که زن در به .6
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 2و در نهایت اینکه زن برزخ میان انسان و حیوان است.

ی نظری پیش گفتاه هازنان که برگرفته از همان رویکردی عملی بر علیه هااما نمونه ابعاد عمل :

توان این گونه ناام ی آن میهابوده، در طول تاریخ بسیار زیاد و ظالمانه بوده است که از برخی نمونه

برد: کار کردن اجباری زنان در خانه، محروم بودن از ارث و هر گونه حق مالکیت، حمل اثاث خاناه 

ها، اجازه نداشتن زنان برای ورود به معابد و دستیابی به ها و کوچمسافرتو فرزندان توسط زنان در 

در آمریکا و انگلیس، زناان از حاق  1920ی روحانی کلیسا، محروم بودن از حق رأی )تا سال هامقام

رأی محروم بودند.(، عدم نقش در ازدواج و طالق و دیگر مسایل مربوط به حوزه زندگی و خانواده، 

، احتساب زن باه عناوان هاحقوق و دستمزد زنان و مردان کارگر و اجحاف آشکار به آن عدم تساوی

گونه شخصایت حقاوقی و اجتمااعی، کاالی تیاری، در نتییه خرید و فروش در بازارها، بدون هیچ

و  مداری زناان. کاه در مناابعو عدم اعتقاد به هرگونه ارزشدم حق زندگی زن بعد از وفات شوهر ع

  3به تفصیل طرح و ارایه شده است. وطه موارد بیشنریآثار مرب

 فمینیسم: فصل اول

خاواهیم  مسائلهدر راساتای هویات معرفتای واژه فمینیسام شناسی ابتدا به مفهوم ،در این فصل

گانه با امواج سه طرفداران حقوق زن را پی خواهیم گرفت و در ادامه حرکت آغازینسسس  پرداخت،

 . به پایان خواهد رسیدن آ یهاو گرایشفمینیسم 

                                                                                                                                              

. )الویاان انادد از تولد ناوزاد دختار چهاارده روز نیسبع هفت روز و از این رو در میان یهودیان زنان پس از تولد نوزاد پسر .1

12-5.) 

 .200ص، نظام حقوق زن در اسالممطهری،  .2

فمینیسام در آمریکاا تاا ؛ مهریزی، زن در اسالم شخصیت و حقوق؛ مطهری، نظام حقوق زن در اسالم: به از جمله رجوع شود .3

 . مقدس اهل کتاب انییل و توراتدو کتاب  ویل دورانت و، لذات فلسفه؛ گراگلیا، 2003 سال
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 شناسیمفهومگفتار اول: 

زن و  باه معناایدر مناابع  و لغتای اسات فرانساوی ،به معنای زنانه، «femin» از ریشه 1فمینیسم

 .شودمی اطالق حاالت و کیفیات زنانهبر  چنینهم و مؤنثجنس 

تحت عنوان و آمریکا در اروپا  آنچهبرای به عنوان اصطالحی عام  نوزدهمقرن  اوایلاین لغت از 

 2.کار رفته ب شد جنبش زنان اطالق

ی آزاد انقاالب»کاه باشاد  بدین جهات باید ،گونه که خواهد آمدهمان غتفرانسوی بودن این ل

پاایی راه آمریکاا و دیگار کشاورهای ارو، سسس به انگلساتان و از کشور فرانسه آغاز شد ابتدا« زنان

 .یافت

و  دهنادنمای ارایهز آن گفت منابع مربوطه تعریف واحدی اد بای در تعریف اصطالحی فمینیسم

 اساتفاده «هاافمینیسم» عبارتکلمه از این برخی به جای  ،ی فمینیسمیهاحتی به خاطر تنوع گرایش

شعارها و علت رویش ترین یکی از محوری ،تبعیض نسبت به زنان رفع ظلم وکه  آنیا ازاما ؛ کنندمی

جه مشترک همه رویکردهاای توان ومی همین جنبه را، ی فمنیستی بودههانگرشمیموعه و پیدایش 

 به بیان دیگر می گویند زنان بدلیل جنسیت گرفتار تبعیض شده اند. 3.دانستآن 

و امکاناات  هازنان باید به فرصتاست که معتقد است ای هنظرینیسم یفمتوان گفت می چنینهم

کاه معاادل آن در  اجتماعی و اقتصادی دست پیادا کنناد، یی سیاسهامساوی با مردان در تمام جنبه

                                                 

1. Feminism . 

 .20ص، چهار تلقی از فمینیسم، جگر .2

، فمینیسام، )ویلفورد. دهدیمه یارا ی مختلف فمینیستیهاتعریف از نظر گروهترین مبنایی وترین ویلفورد نیز همین نگاه را عام .3

 (.346ص، ی سیاسیهادئولوژییبر اای همقدم
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معاادل  ،به عنوان جنابش اجتمااعیو  نگری استانهنز باوری وزن، گرایییی مانند زنهاواژه ،فارسی

 1.شدبا «نهضت آزادی زنان»یا  «نهضت زنان»تواند میفارسی آن 

 حرکت آغازینگفتار دوم: 

یاد به صورت یک مکتاب پد که نااجتماعی زن موج جنبش ،پژوهیفمینیسمبر منابع تاریخی  بنا

در ایان زمیناه ای هی پراکنادهاجنبشنیز اما قبل از این تاریخ  ؛از قرن نوزدهم میالدی آغاز شد، آمد

رن هیدهم قرا با انقالب کبیر فرانسه در  فمینیسمبرخی آغاز واقعی حرکت اولیه . ه بودصورت گرفت

، ظاام سالطنتیو ناابودی ندر آنیا زیرا بعد از استقرار حکومت جمهوری  ؛اندهزمان دانستمیالدی هم

 .ودباحقاوق زناان پایماال شاده ، الیحه حقوق بشر در پارلمان فرانسه تصویب شد که در آن قاانون

ه ه پیشانهاد داد کارا به میلس فرانسای هالیح )از تأثیرگذاران انقالب کبیر فرانسه( «اولیمپ دکونگ»

مساتقل دفااع  ونیز داشتن پارلمان حق آزادی بیان، حقوق قانونی در خانواده، ر زناناز حق کا ،در آن

سار  ک نیازدگونا. نشینی پیشنهاددهندگان شداین الیحه تصویب نشد و موجب عقب . البتهکرده بود

قاط باه ماردان ف ،1866که در سال در آمریکا نیز بعد از این. خود را در این راه از زیر گیوتین گذراند

جاان » ،1899تاا اینکاه در ساال  تبعایض گرفتنادایان زنان تصمیم به مبارزه باا  ،داده شدرأی  حق

وشات و باه ن «کنیزک کردن زنان یا انقیاد زناان»نظریه برابری زن و مرد را در کتاب ، «استوارت میل

- ییسامفمینمدرن  در جنبش - که جزء مکتوبات اولیه در دفاع از زنان ،پارلمان انگلیس پیشنهاد داد

در اثر  وند ی بسیاری دارهاو لیاقت هاعمده او بر این بود که زنان شایستگی تأکید، آیدمی به حساب

 درای هجهاش عماد ،هماین کتااب .جایگااه واقعای خاود را در اجتمااع بیابناد تواننادمی ،آموزش

 . اییا د کرد «لیبرال فمینیسم»ی و به خصوص فمینیسمی هاحرکت

                                                 

 .423صها، میموعه مقاالت فرهنگ واژه، قاله فمینیسمم، محمد، کرمی .1
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ی هااایده انکار تفاوت ،«زنانحقوق استیفای »در کتاب  «کرافت ماری ولتسن»یشان البته قبل از ا

فرهناگ و ، یاده محایط اجتمااعییزا هاذاتی میان مردان و زنان را مطرح کرد و معتقد بود که تفاوت

 سامیانییال فمین ،کتاب را که با رویکارد فاوق نوشاته شاد ها این، فمینیسماز این رو 1.آموزش است

 . انندخومی

 : ها عبارت بودند ازترین اهداف این جنبشمهم

 ؛تالش برای دریافت حقوق مساوی با مردان. 1

اد براباری به عنوان نماها، حقوقشدن  انخواست یکسگردد که درمیاین بیشتر به زنان کارگر بر

 .دآممی از اعتراضات آنان به حساب، جنس دو

 . تالش برای نفی تحقیر زنان؛2 

های کلیساا و محادودیت دور باه لحاام محاروم باودن از تحصایل،ی هان از گذشتهزنان چو 

ا مای هاآن  حقاوق باعاث تضاییعایان که  اندهموجودی فرومایه بود، معادالت اقتصادی و اجتماعی

 . ستاجوامع بوده ها و بانه فرهنگآمردمهای نگرش این نوع از اعتراضات متوجه  بسیاری گردید،

 ؛برابری حقوق تالش برای کسب. 3 

تثبیت  ومداران غرب تضییع حقوق زنان با توجه به دید ظالمانه پدران روحانی کلیسا و سیاست 

 ...طالق و ،ازدواج، خانواده لاکثر مسایدر  و صورت قانونی به خود گرفته بود که نای آنهامحرومیت

 .طوالنی داردای هسابق، اعتراض تیمعات زنان به این رویه نیز، نمود بیشتری داشت

                                                 

 .425 -426صص ها، میموعه مقاالت فرهنگ واژه، مقاله فمینیسم، محمد، کرمی .1
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 امواج فمینیسمسوم: گفتار 

یای هااباا خواساته 2ساه گاناه 1اماواجقرن به طول انیامید که در قالب  آغاز تا پایان فمینیسم دو 

  3.متفاوت سر برآورد

تااریخی  ،ی این تقسیمهاناسان است و محور و ویژگیشگانه از نظر جامعهبندی امواج سهتقسیم

 4.گیردمی از این سه موج مقطع تاریخی خاصی را در بربودن آن است که هر کدام 

 فمینیستی است دعدنظریات مت و هاهر موج شامل گرایشالبته 

 ) سیاسی(1800-1920 أیجنبش حق ر :موج اول

ه با 5ی ماردانهاازناان بایاد از حقاوق و آزادی معتقد بودند ،بودمبتنی بر لیبرالیسم که موج این 

 . ردار باشندخصوص امتیازات سیاسی برخو

ی ماادری و هاامانند ستیز باا نقاشانگیز برچالش یهاانگیزهبرخی  ،این مرحلهعین حال در در 

اعتقااد  هااباه ایان نقاش ،حتی در عین باور به تسااوی زن و مارد ؛خوردمی کمتر به چشم همسری

 6.داشتند

 : و علل پیدایش هاانگیزه

                                                 

1. waves feminism . 

، 1ج، زن در اساالم، عالسوند. )فمینیسم پدید آمده است استفاده از تعبیر موج برای اشاره به جزر و مدهایی است که در تاریخ .2

 .(157ص

کنند که اولی بیشتر ناظر به دوره زمانی و دیگری به مباانی فکاری میتقسیم  هاو گرایش هادو قالب موج بهرا  فمینیسم معموالً .3

 . ناظر است آنها

 تاریخ های مورذ اشاره درباره امواج فمینیسم تقریبی و حدود ی می باشند. - 4

از هر گونه حق مالکیت حتی امضای قرارداد محاروم بودناد، و تماام مملوکاات آن هاا باه  چنانچه زنان در موج اول پس از ازدواج - 5

 (43شوهر انتقال می یافت.) مشیرزاده، حمیرا، از جنبش تا نظریه اجتماعی، ص 

 .20چهار تلقی از فمینیسم، ص جگر، .6
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 ؛یه زنانعلوجود قوانین حاکم بر کشورهای غربی  .1

 ؛هانو ظلم به آ هاحضور زنان پس از انقالب صنعتی در کارخانه .2

 1.در مسایل اجتماعی و سیاسیرأی  حقنداشتن  .3

 حاقتوان به دست یاافتن باه مین آ از نتایجکه  موج اول بودپیدایش  یهاانگیزهترین مهم ،هااین

پاس از  ،1920در ساال  ننااز باه نیازکاا مریآدر . داشاره کری از کشورهای غربی زنان در برخرأی 

، کساانی همچاون در ایان مرحلاه 2.اعطا شادرأی  حقفنالند و انگلستان ، کشورهایی مانند نیوزیلند

 . نددکرکوشش فراوان  3در زمینه حق رأی و مبارزه با الکل« فرانسیس ویالرد»

 ) اقتصادی( 1960 - 1970تساوی شغلی :موج دوم

براباری شاعار باا  ،ساربرآورد ) لیبرال و اصالح طلاب( رادیکال نیسمکه در فضای فمیموج این 

شعارهای دیگر آنان عبارت بود . فرهنگی و اجتماعی بود اقتصادی، یهاکامل زن و مرد در تمام زمینه

 4:از

 های اقتصادی؛شرکت در فعالیت تشویق زنان به و تقبیح ازدواج تیرد و بر تأکید

                                                 

 ایان ،دندشا رأی خواستار حق ،بریتانیا پارلمان به اامض 1500از  با بیش طوماری با ارسال انگلیس زنان ،میالدی 1866 در سال .1

 را تأسیس« زنان رأی حق ملی جامعه»بعد  سال ،آن دهندگانسازمان ولی ؛قرار نگرفت پارلمان مورد اعتنای زنان خواستداد

 دادخواست میلس به ساله همه نوزدهم قرن تا پایان آنان .نددش معروف« زنان رأی حق هواخواهان» به آن کردند و اعضای

 .(198 شناسی، صگیونز، جامعه آنتونی)دادند. می

و  ، فمینیسام، فمینیسامجیماز. )داده شاد 1918و انگلساتان  1906فنالند ، 1893حق شرکت در انتخابات در نیوزیلند در سال  .2

 .(82ص ، نیستییی فمهادانش

ا راه یا، فمینیسام؛ پاسانو: ک. )ر. دانساتندمیاستفاده از الکل توساط ماردان  صلی خشونت علیه زنان رایکی از علل ا آنهازیرا  .3

 22بیراه، ص 

.) مشایرزاده، حمیارا، از  را دوره رکود و خاموش می نامند و لی عمال زمینه سااز ماوج دوم را فاراهم کارد. 1960تا  1920از سال  - 4

لت رکود را در این میانه را تفرقه های داخلی و نامساعد بودن فضای سیاسی و اجتماعی مای دانناد.) ( که ع67جنبش تا نظریه اجتماعی، ص 

 (54رودگر، فمینیسم، ص
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و حذف کلیشه  شودمی همسری که باعث تسلط مردان ی مادری وهاعدم پذیرش نقش بر تأکید

 ؛های مردانه

 یل اجتماعی؛بر رقابت زنان و مردان در مسا تأکید

 .ساالریه مردان بر زنان در قالب نقد پدرساالری و مردمبارزه با سلط

 . ندفتیا زنان به برخی اهداف در حوزه استقالل مالی و کاری خود دست ،در این مرحله

رماز  وراز »و « سیمون دوباوار»اثر (« 1949) جنس دوم»دو کتاب در آن برهه، ید بتوان گفت شا

 و قش ماادریافراطی وارد عرصه شدند و ن با ادبیات فمینیستی که« بتی فریدن»نوشته (« 1963)زنانه 

باه . ندداشات ثیر را در پیادایش ماوج دومأبیشاترین تا ،همسری و بنیاد خانواده را به چالش کشیدند

 لیاک انگا بچه را جایی که به صراحت بحث تشابه را مطرح کرد تا سیمون دوبوار کهاثر خصوص 

 . تواند آن را سقط کندمی دانست که مادرمی

تالش فراوانی برای قانونی کردن حق سقط جنین در راستای حق تسلط بر بادن و  ،در این دوره

زدواج و خانواده مشاروع و قاانونی صاورت مخالفت جدی با ا چنینهم ،برابری در تمایالت جنسی

 1.گرفت

 معرفتی( -) فکری1970 – 1990مخالفت با مدرنیته  :موج سوم

فمینیسام ناه مطلاق انگاراپردازی نظریهدر مخالفت با در فضای پست مدرن و موج این پیدایش 

وران اسات ن دکه خاص ایگرایی اخالقی و معرفتی نسبیو با مبنای  مدرنیسم گرایانهعامموج دوم و 

 ؛ چرا که از نظر آنان زنان دارای هویت واحدی نیستتند.وجود آمدبه 

                                                 

( کاه باه نظار .61-62صاص، زن باودن، گرنت: ک. )ر. یده موج دوم استنقالب جنسی زایاین حوزه ا ،به نظر برخی محققان .1

 .نی بر شواهد تاریخی متعددی استزیرا مبت ؛گرایانه باشدواقع آید نظریمی
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فمینیسام پسات  از تبیین صحیح و منطقی الزم است تا 1فهم درست موج سومجهت  ،رو از این 

 پست مدرن شد. فمینیسمچون موج سوم عمال زمینه ساز .یردگصورت مدرن 

تقاد به اد های فرهنگی چون نشر کتاب و مقاله و انعمومی موج سوم تمرکز بر نه از ویژگی های

 ماهیت مردگرایانه علوم و مدیریت جامعه بود.

 فمینیسم پست مدرن  

دربااره زناان  ،و عاام مدرنیتاه انگااریمطلقهای گونه دیدگاههر ارایهپست مدرن با  که آنیااز 

 2.به تعداد زنان جهان فمینیسم وجود دارد معتقد است. مخالف است

معتقد ، ی زنانه مانند مادری و همسریهاشناسی رفتارگرایانه و حفظ ویژگیبر روان تأکیدبا  هاآن

 یی است که از بدو تولاد میاان دختار و پسار تفااوت اییاادهاعلت فروتری زنان وجود رفتاربودند 

خاود  ،لدر عاین حاااماا  ؛داننادمای زنرا شکل جدیدی از ستم بر  فمینیسم ،هاپست مدرن 3.کندمی

شاد هایچ جانس راساتینی وجاود  گفتهتا جایی که  ندهست نده فرهنگ تشابه بین زن و مرددهترویج

 4.سازد و جنس یک امر مصنوعی و خیالی استمی فرهنگ جنس و جنسیت را، ندارد

 : هااز جمله تفکرات آن 

 5؛نژاد و ملیت، فرهنگ، با توجه به تعداد زنان از نظر طبقهمعرفتی پلورالیسم 

                                                 

 .اگر بتوان آن را یک موج و نظریه مستقل نامید .1

 .383ص ، ی سیاسیهادئولوژییبر اای همقدم، مکنزی .2

 .122ص، پیکار با تبعیض جنسی، آندره، میشل .3

 .445فمینیسم، صجنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن  مشیرزاده، از .4

 و. ساتهاو فرهنگ هاابه تناساب ملیت هامکتب پست مدرن است که به دنبال تکثر و تعدد ایده شعار محوریبرگرفته از  این .5

 . ی متعدد فمینیستی بودهامدل است فمینیسم پست مدرن که به دنبال احیای چنینهم
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ساز بردگی به علت اینکه جنسیت زمینه، جنسیت واقعی میان زن و مرد یهاعدم التزام به تفاوت

 1؛زنان در طول تاریخ بوده است

هساتند کاه  هااو فرهناگ، اسات و بلکه موهوم و غیار واقعای جنسیت امری ساختگی و سیال

 2.سازندمی را هاجنسیت

بر زنان را از ناحیاه وجاود فرهناگ  ی واردههاستم اساس هاکه فمنیست آنیااز  ،در این مرحله

باید باا نگااه زناان باه  ،برای نیات از این فرهنگشان بر این بود که و عقیده نددانستمردساالری می

باا  ،از این رو بود کاه مطالعاه و تحقیقاات ؛شود ارایهی زنانه ، تفسیرجهان نگریسته شود و از جهان

، سایاه فمینیسام :ی ماننادفمینیسامی خااص هااعث پیدایش گرایشی آغاز شد و بفمینیسمرویکرد 

 . دش 3اسالمی فمینیسمو فمینیسم، اکو، طلبحلص فمینیسم

فارو کاساتن ایان  آنکاهچه  4شد فمینیسم در اواخر قرن بیستم باعث افول ،پست مدرن فمینیسم

شکسات تادرییی  ی باهمحور بنیادی واساس 5بدون یک ،ی زنانههانظریه به گستره وسیعی از نگرش

، عالوه بر اینکه پست مدرن خود محصول تفکر مردانه است و به طاور تفکر فراگیر فمینیسم انیامید

 است.   فمینیسمطبیعی مبتال به نقدهای عام بر 

                                                 

، )همااندانناد. میر یایال و متغاعتقادی به وجود زن طبیعی در مقابل مرد وجود نادارد و آن را اماری سا ،زیرا در این رویکرد .1

 .(451ص

 .445ص، همان .2

 . مدآکه پس از این خواهد  .3

 . ی فمینیستی مواجه شدهاگرایش دیگر پست مدرن با واکنش منفی فمینیسم ،از این رو .4

 . ی دیگری مانند کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان ادامه حیات دادهاهر چند فمینیسم در قالب .5
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 ی فمینیسمهاگرایشچهارم: گفتار 

 گرهناجغرافیاا و ف، توجاه باه زماان ااما ب ؛و رویکرد است جریانفمینیسم در کلیت خود یک 

تاا  بردیم آشکاری رنج از تشتت و تکثر ،شودمی دهدیدر مبانی فکری آنها که هایی تفاوتیدایش و پ

 .نداستفاده کرد هافمینیسمعبارت فمینیسم از  برخی به جای واژه جایی که

 الؤدو سا، خاوردمای متعدد فمینیسمی به چشام یهاگرایش در اتی کهد همه اختالفوبا وجاما 

کار نیاات از اهر آنکهو دیگر  اندهچرا زنان در تاریخ فروتر از مردان بود آنکهنخست  :ندمشترک دار

 . ال هستندؤکه با تمام توان در صدد جواب این دو س این وضعیت چیست؟

به خاطر جنسیت گرفتار تبعیض  های فمینیستی این است که زنهاجواب پرسش اول در اندیشه

باید ایان  ،اجتماعی و سیاسی، که با اصالح نظام اقتصادیمعتقدند دوم  السؤو در جواب به  اندهشد

 1.فروتری را از بین برد

صال دو اایان  در، ی برآمده از دل فمینیسم با وجود تماام اختالفااتهادر حقیقت تمام گرایش

 اند.عقیدههم بنیاد اساسییا به عبارتی، همه در این دو  اشتراک دارند

پانج  برخی صاحب نظران می توان ادعا کارد تاا کناونندی مشترک میان بر اساس یک تقسیم ب

به  ،نیمبداک رویکرد مستقل سر برآورده که اگر فمینیسم اسالمی را هم به عنوان ی 2گرایش فمینیسمی

 : رسندمی گرایش شش

 فمینیسم لیبرال  (الف

به علت جنسایت گرفتاار  نازنکه  پدید آمد این اساسبر  است و 1فمینیسم لیبرالاولین گرایش، 

 :ها را این چنین می توان نام برد اهم مبانی فکری آن 2اندتیغیض

                                                 

 .346، صی سیاسیهادئولوژییبر اای همقدم، مکنزی و دیگران .1

 . گانه از آن بحث شدهای سهاین تعداد گرایش با احتساب فمینیسم ژس  مدرن اس  که در موج .2
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 ؛در کامیابیآزادی گرایی و لذت

 ؛ی زنانههانقش توجهی بهبی

 ؛هامیان آن مردان و زنان و انکار نقش جنسیتی عتطبی تساوی

بار براسیدن به جامعاه جامعه در راه ر اصالح قوانین و ساختارهای سیاسی و اجتماعی ضرورت

 .مرد زن و

، «انقیااد زناان» نویسانده کتااب «استوارت میال»توان به این نوع بینش میی برجسته هااز چهره

راز و » نویسانده کتااب «بتی فریادان»و  «استیفای حقوق زنان»کتاب  نویسنده «ماری ولستن کرافت»

 مللی زنانسازمان بین الترین و فعالترین بزرگ(  NOWسازمان ملی زنان ) گذارو بنیان «یرمز زنانگ

 . اشاره کرد

 فمینیسم مارکسیستی (ب

داری در با نگاه نفی سارمایه و یو مارکسیست یترکیبی از تفکرات فمینیسم ،فمینیسم مارکسیستی

جامعاه گذاران این نظریه( )از بنیان« فردریش انگلس»به نظر  ؛اهداف فمینیسمی سر برآورد به رسیدن

 : ی آنها چنین استشعارها ترینمهم 3.موجب ستم بر زنان است طبقاتی

 ؛داری است که باید سرنگون شوداسارت زنان معلول مالکیت خصوصی و سرمایه .1

 .سیتی استنجامعه بدون طبقه و تفاوت ج ،جامعه مطلوب .2

ماردان  اصل مالکیت که امتیازی مردانه است، باعث وابستگی اقتصادی زن و فرودساتی او از .3

 شده است.

                                                                                                                                              

کاه  لیبرالیسم چون شعار اصلی آن ها فردگرایی و استقالل و آزادی فرد است، محصاول آن آزادی اندیشاه و بیاان باود و نتییاه آن - 1

 لیبرال زمینه سازی اعتراضات زنان برای آزادی و بیرون آمدن از حکومت مردان شد.. فمینیسم

 همان .2

 .51ص، 28ش، میله زنان .3



23 

 

گاذاران و از بنیانکارگر لهساتانی از رهبران جنبش زنان  «رزالو گزامبورگ»های آنان از شخصیت

در آن  سانگلا. توان نام باردمی ،هم بودندکه در قرن نوزدرا  «فردریش انگلس»و  «رکساکارل م»آن 

در  نلت فرودستی زناابه تحلیل ع «مالکیت خصوصی و دولت، خانواده أمنش»با نوشتن کتاب عصر، 

 . پرداخت داریجوامع سرمایه

 ج( فمینیسم رادیکال 

. سایمون دوباوار در ایان بااره 1این نظریه براساس نفی جنسیتی و مردساالری شکل گرفته است

طبیعت زن و مرد ندارد و هیچ انسانی زن یا مرد متولد نشده اسات، بلکاه هویات زناناه و »گوید: می

آرماان  2«کنند؛ از این روتقسیم وظایف به زنانه و مردانه معنا ندارد.خ کسب میمردانه را در طول تاری

  3تحقق جامعه فاقد جنسیت است. نابودی نظام مردساالر و گذاران آنبنیان

 اند از:ترین مبانی فکری آنها عبارتمهم

 نظام مردساالری؛ظالمانه بودن 

 ؛ن زن ومردتمایزات موجود میا  ضرورت کنار رفتن

 ؛بر مردانه صفات زنانهرزشمندی ا

 ؛دار شدنداری و بچهخانه، ازدواجعدم قداست و حرمت 

 ؛هادشمنی دو جنس زن و مرد و لزوم جدایی طلبی آن

                                                 

بار اسااس تبعایض فمینیسم مارکسیست، جامعه زنان را ستمدیده می داند اما ناه از نظار اقتصاادی بلکاه متاثر از   فمینیسم رادیکال - 1

 ی عدالت ترین شکل تبعیض می دانند.جنسیتی که آن را ب

 65، ص  جنس دوم، دوبوار .2

 . 371، ص ی سیاسیهابر ایدئوژیای همقدم، مکنزی .3
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بلکه معلول جبر زماناه )های فیزیولوژیک میان زنان و مردان تفاوتطبیعی و زیستی  منشاءعدم 

 1(.استتوسط مردان علیه زنان 

و نویسانده کتااب  گاذار ماوج دومبنیان، سیمون دوبوار ،سرشناس این رویکرد پردازاننظریهاز 

تاوان ناام مای را 2«دیالکتیک جنسایت»نویسنده کتاب  «شوال میت فایرستون»و و  معروف جنس دوم

 . برد

 سوسیالیستیفمینیسم  (د

ی عنای ؛مرکب از دو دیدگاه مارکسیسم و رادیکال فمینیسم باه وجاود آمادهمنتقد و این گرایش 

 الرانه علتپدرسا جنسیتی هم داری وسرمایهاقتصادی نظام هم سردمداران آن بر این عقیده بودند که 

 .و سرکوب زنان استستم 

 3.معناستبدست نیاورند کسب حقوق برابر بیتا زمانی که زنان برابری اجتماعی  ،هااز نظر آن 

 : ه کردتوان به این موارد اشارمی های آنهااز جمله دیدگاه

 ؛زمانمداری به صورت هدو نظام مردساالری و سرمایهبرچیده شدن  ضرورت .1

قرار  مخالفت یا تقسیم زندگی به دو عرصه عمومی و خصوصی و مشاغل به زنانه و مردانه و .2

 ؛گرفتن زنان در دسته دوم

 .مادری و همسری، یی مانند ازدواجهامخالفت با تقدیس جنبه .3

انگلیسای نویسانده کتااب  «جولیات میچال» چناینهم و 1«رتمنها یدیها» آنها انازپردنظریهاز 

  2.داندمی داران را سوداگران ظلم به زنانسرمایه هم مردان واو هم  است که «جایگاه طبقاتی زن»

                                                 

است که امروزه کامال مشاروعیت یافتاه و ناوعی ازذواج رسامی  فمینیسم رادیکالشعارهای  همینس گرایی میان زنان نیز از جمله  - 1

 ذر برخی کشورها به حساب می آید.

 تقدیم می کند. سیمون دوبوارکه کتابش را به  2

 .374ص ، همان .3
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 فمینیسم اسالمی (ه

 . تربی اسم غمینیسمداری و فو راهی میان شریعتپست مدرن اساس قرائت فمینیسم اسالمی بر

آماد کاه  پدیدایران ویژه در میان دگراندیشان  به ،ر کشورهای اسالمیداز فمینیسم  ،این گرایش

 . گذردمی حدود دو دهه از عمر آن

ی هااباه جهات فارار از گارایش ،گروهی از زنان ایرانیاین گرایش چنین بود که علت پیدایش 

یاده خاود ای زنانه پیوستند و هابه جنبشالمی مبارزه با انقالب اسدر شکست  دلیل مارکسیستی و به

ی دینای هاشای گرایدارکه زنان ایرانی به خصوص این. ی مدافع زنان ادامه دادندهارا با اییاد تشکل

می باه را در قالاب پساوند اساال هاانفاوذ باه دل آن راه، به خاطر عدم اییاد حساسیتو قوی بودند 

 .ریزی کردندطرح فمینیسم

ینکاه با توجاه باه ا اسالم فقاهتی را، کل گرفتشسکوالریستی مبنای تفکرات  بر که نااین جری

سااالرانه را از ی مردهااباید پیرایهکه و معتقدند  خوانندمی ساالرانهاسالم مرد، مراجع همه مرد بودند

 رداکید داشر تقرآن بر اصل برابری تمام افراد ببخصوص که از نگاه آن ها ، بزداییم ی اجتهادیهاشیوه

 از این رو حکومت یک جنس بر جنس دیگر معنا ندارد.

باا درک مصالحت و  باید هاانسان و معتقدند شمارندمی حقیقیاسالم امروزین را اسالم غیر هاآن

آنان با اصرار بر تساوی حقاوق زن . داحکام بسردازجعل وضع و خود در هر زمانی به ، مفسده احکام

 3.اندهن نفی مدیریت مرد در خانخواها ،و مرد در خانواده

                                                                                                                                              

 ساالری بر وضعیت زنان می پردازد. اری و مردب هایش به نقد سرمایه داقتصاددان آمریکایی که در کتا - 1

ی بار هاردوقادهاای وارد تماام انتهر دو نوع فمینیسم مارکسیست و رادیکال از منتقدان فمینیسم سوسیال می باشند، عالوه بر اینکه  - 2

 می تواند بر این گرایش نیز وارد باشد. این ها،

 .53-56ص ، صفمینیسم در یک نگاه، معصومی .3
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سکوالریسام و به معنای حاکمیت دین در شئون اجتماعی بشر نیست  داری الزاماًدین هااز نظر آن

 ثیرأاز هیچ الگوی ثابتی تا ،از این رو دفاع از حقوق زنان ؛داری استدینبرای  ایگزین شایستهجای

 1.پذیردنمی

نسایت تساوی و برابری جنسای، اینکاه جی، عدالت عرفی، از جمله مبانی آن ها اومانیسم اسالم

 امری طبیعی است نه فرهنگی، تسری آزادی به مفهوم لیبرالی آن می باشد.

 : هستنداهداف در پی این با طرح مساله فمینیسم اسالمی  هاآن

 ؛باوریداری و دینتفکیک میان دین

 یل عبادی؛ی سکوالریستی و انحصار دین به مساهااصرار بر رویکرد

 شت از مفاهیم دینی مربوط به زنان؛آزادی هرمنوتیکی در بردا

 ؛ی فمینیسمیدر عین حال مبتنی بر مبان ،نسخه بومی و متناسب با عقاید دینی ارایه

 .و نفی مدیریت مرد در خانواده زن و مردحقوق  و تساوی بر تشابه تأکید

 اط آزادانه با مرداننفی حیاب اجباری و آزادی فراگیر برای زنان در ارتب

اساالم از  زیارا ؛انیامدمی اسالمی از اساس به تناقضادعای فمینیسم که د کروری البته باید یادآ

خاود  بینی و ایدئولوژی خااصجهان بر ،و نگاه اسالم به زن تابدنمیپایه این نوع نگرش به زن را بر

نی این ظرفیت وجود دارد کاه بادون هر چند از نگاه پژوهشگران حوزه زنان در متون دی. مبتتی است

هرچند برخای رفتارهاای ناشایسات ماا مسالمانان  2بهره گیری از فمینینسم از حقوق زنان ذفاع کرد.

 متاسفانه زمینه ساز ذهنیت منفی در این باره می گردد.

                                                 

 .108و 106ص ، صفمینیسم اسالمی، نیره، توحیدی .1

 38، ص فمینیسمزیبایی نژاد ، درآمدی بر  - 2
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ساانه نیام عبارتناد از: نیاره توحیادی، اف فمینیسم اسالمیمهم ترین افراد مدافع و نظریه پرداز 

از کشاور  هاله افشار، ژیال شریعت پناهی و هالاه پنااهی کاه بیشاتر در خاارجادی، پروین پایدار، آب

 زندگی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 نقد فمینیسمتحلیل و : فصل دوم

ار چهادر  وارد بار فمینیسام(  مستقیم و غیر مساتقیم)  یهانقد تحلیل و میموعهدر این فصل 

 . دش بررسی خواهد دسته

ر دطبیعای زن و مارد  یهااسسس تفااوت .طرح خواهد شدمبانی فکری و بنیادین فمینیسم  اابتد

ار مای قاربحاث  موردفمینیسم  پیامدهای عمومی ادامهدر  .دخواهد آمبه تفصیل علوم تیربی و دین 

 . واهد شدخبررسی طرح و  وضعیت زن و خانواده در نگاه آمارتر در پایان به صورت دقیقو ، گیرد

 مبانی فمینیسماول: ر گفتا

، ستا بوده برانگیزیمنشأ پیدایش و پیامدهای چالشفمینیسم، شناسی و معرفتبینی اصول جهان

 باه صاورت مختصار، هاز آنثر اأمت نتایجو  فمینیسم ی فکریهامایهبه اهم بن از این رو در این گفتار

  پرداخته خواهد شد:
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 سکوالریسم  (الف

عاروف نفی حکومت دینی که نتییه آن جمله م زدایی ودین، دنیازدگی سکوالریسم که بر مبنای

دهای زیار یدایش رویکررا به خدا باعث پ ،خدا مالذارید و قیصر را به قیصر واگ مالانییل است که 

 شد:

 ؛مربوط به مادری و همسریکنار رفتن اصول اخالقی 

 ارث و دیه؛ :مانند ،حقوق و تکالیف اختصاصی زنانمخالفت با 

 اومانیسم (ب

عیاار و مانسان مادی و زمینی را ، تفکر در دنیای غرب استترین اومانیسم که در حقیقت مبنایی

 :این تفکرات است که الزمه آن پیدایش داندمی مقیاس همه چیز

 ؛توجه به حقیقت علوی و روحانی انسان به عنوان موجودی خدایی و آسمانی عدم

 ؛مرد قرار دادن شادمانی و عدم حرمت هر نوع روابط زن وگرایی جنسی و هدف مبنا بودن لذت

 و هوای نفسانی و حیوانی انسان. هادین با خواسته تموافقکسب تالش برای 

 لیبرالیسم  (ج

 :زیر را در پی خواهد داشت نتایجکه است آزادی و اصالت فرد این نظریه  مبنای

 ، تسامح و حاکمیت امیال؛پیدایش رویکرد تساهل

 مدیریت اجتماعی؛ به زنان از نظرمبنا بی بخشیآزادی

 .قید و شرطانتخاب بی حاکمیت اراده شخصی و

 گرایی اخالقینسبی (د

ها و بین هماه ها و مکانهیچ اصل و قانون اخالقی مطلق و ثابتی که در همه زماندر این نگرش 

 : از ت استو نتایج فمینیسمی آن عبار افراد و جوامع قابل تمسک باشد وجود ندارد
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 ؛حق حیات برای جنین :مانند ،عدم توجه به حقوق دیگرانفردگرایی و 

 ؛ثابت استکه ویژگی مردان خود متغیر و غیر در حالی، صفات مردانهبه دادن  اصالت

 .متغیرالهی غیر توجهی به اصول ثابت اخالقی وبی

ف و حیاا ت و صحبت از عفااعتنایی به اخالق الهی و اینکه اصل بر روابط آزاد زن و مرد اسبی

 . میان زن و مرد با روح فمینیسم ناسازگار است

مااری  .پردازان این جنبش باه خاوبی آشاکار اساتبی توجهی به اصول اخالقی در میان نظریه

خاود باه یاک زنادگی ، طلب اروپا معروف استخواه و برابریکه به اولین زن آزادی ولتسن کرافت

د و باه هماین شاکه باعث جدایی او با شریکش  نامشروع بود یفرزند نامشروع تن داد که نتییه آن

که او را با عناوان نیز ر بواسیمون دو. اطرافیان او را نیات دادند کهتصمیم به خودکشی گرفت  ،دلیل

، پردازان این تفکر استکه او نیز از نظریه« زان پل سارتر»با ، کنندمی گذار اولیه فمینیسم محسوبپایه

  1.یرقانونی و بدون ازدواجی را بنیان نهادندزندگی غ

 طبیعی زن و مرد  يهاتفاوتگفتار دوم: 

ی طبیعای هااتحقیق درباره تفاوت، ی مربوط به حوزه زنانهااساسی در پژوهش مسایلاز جمله 

هاای کارکرد، مرد ی طبیعی جسمی و روحی زن وهابا توجه به تفاوت آنکهچه . میان زن ومرد است

 ه خاویشچیاز در جایگاا قرار گرفتن هار ،نیز متفاوت خواهد بود و عدالت نیز در ادبیات دینیآنان 

 . که در غیر این صورت مصداق ظلم خواهد بود است

کاه  اندهزن را با کشاندن به فضای مردانه به ستیز با خود کشاند، با نگاه تشابه کامل ،هافمینیست

شکستن هویت اختصاصی زن و مرد و حال آنکه  ؟و بیندیشم ی کنمگد مردان زندنچرا نباید من همان

دیگر برخالف بداهت و حتی فهمی است که از کودکی برای آناان حاصال به گستره هم هاکشاندن آن

                                                 

 .151-172صص ، «زنان و فمنیزم» 11کتاب نقد شماره ، رجبی .1
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از  زن بودن به صورت نااقص و ناخودآگااه به منزله مرد یا، زیرا آگاهی از هویت جنسی ؛شده است

 1.گیردمی شکل هاسالگی در بچه 3ماهگی تا  18

ماان ه .مرد است ی متعدد میان دو جنس زن وهاتفاوت حاکی از ،پیگیری بحث در منابع علمی 

 و پزشکی نیز بارشناسی زیست، شناسی فردی و اجتماعیمانند روانچیزی که پیشرفت علوم تیربی 

هار  ،از نظار علمای .در مقام انکار برآیناد اندهنیز نتوانست هاد که فمینیسمننزمییید أصحت آن مهر ت

ولی یاک جفات  ،جفت آن مشترک 22جفت کروموزم تشکیل شده است که  23سلول بدن انسان از 

شود جنین پسر باشد و متفااوت باا باعث می« Y»کروموزم  2.است « XY»و در مرد  «XX»آن در زن 

پایاه و مارد گفته شاده زن جانس  ،از این رو 3؛الگوی دختر رشد کند و باعث تولید غدد مردانه شود

عنصر اصلی موجودیت انسان است و انساان باا کروماوزوم  «X»زیرا کروموزوم  ؛جنس فرعی است

«Y» ی هاازیرا کروموزوم ؛ی زنانه برترندهاکروموزوم پس 4.آیدنمی که مردانه است به وجود«X»  باه

 .نیاز دارند« X» یهاکروموزوم به «Y» یهاکه کروموزومدر حالی  5.نیاز ندارد «Y» یهاکروموزوم

باعاث  ،ی جنسای نارهااکاه هورماوناکتشاافات علمای اینید ؤی روشن و مهااز دیگر تفاوت

بخاش و آرام ،ی جنسای ماادههااهورماون د ونشومی تهاجمی و رقابت و درگیری ،رفتارهای خشن

ی در زمیناه نهااد پژوهشاترین بزرگ ،سسه کنیزیؤمچنین هم 6.دنشومی جویانهباعث رفتارهای صلح

در مردان قارار داده شاده کاه ، در تحقیقات خود نشان داده که میل به ارتباط با زنان متعدد، جنسیت

                                                 

 .121ص، هویت، انصاریکوئی و اس .1

ساتان دنشار شاده کاه  ترجماه «شیوا رضاوی»توسط  «انتردب الیزابت»اثر « xx-xy: مرد زن و»در همین راستا کتابی با عنوان  .2

 . تهران چاپ کرده است

 .189-190ص، صی فردیهاروان شناسی تفاوت، گنیی .3

 .190-192صهمان، ص .4

 .124ص، زن، حسینی .5

 .343ص ، 1رشد شناسی روان، یگرانسیف و د .6
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طلبی وع وابستگی زن به مارد و اساتقاللموض حتی 1.سل تلقی شدهنبااهمیت برای بقای  اینکته ،این

زن از طرد شدن و انزوا از سوی دیگر  ،مرد توان جسمی بیشتری دارد ؛ چرا کهمرد امری طبیعی است

 2.دارداز جانب طرف مقابل وفاداری و درک ، و نیاز به محبت هراس دارد

 ،فرزندانشان باید بیاموزند آنچه را پدران در رابطه با که نویسندگان مقاله تبعیض جنسی معتقدند

 3.مادران به طور طبیعی دارا هستند

خاستگاه تربیتی دارند درسات  تنها ،هاکه تفاوتبر این هادلیل روشنی است که اصرار برخی هااین

که در قرن را شناختی این نگاه مدارک زیست چنینهم 4.ی زیستی دارندهابلکه ریشه در زمینه نیست؛

کناد مایکرده و ثابات  دانست به طور قاطعانه ردمی را مربوط به شرایط اجتماعی هابیستم تفاوت آن

  5.ستهاحاالت و سلیقه ،هامسئول اصلی رفتارریزی مغز و برنامه هاهورمون

خاوبی در ایان بااره  مؤیادتواند می «الکسیس کارل»سخن پزشک معروف فرانسوی  ،در نهایت

: دسایناومای «انسان موجود ناشاناخته» در کتاب معروف خود هااو در اهمیت توجه به تفاوت .باشد

اشخاصای کاه تعلایم و  .یک فرمول انیاام داد نباید پرورش روحی و نوع زندگی دختر و پسر را با»

باید متوجه این موضوع باشند که چون وضع سااختمانی جسامی و  ،پرورش اطفال را بر عهده دارند

 هااینیاز بایاد تفاوت هاادر پرورش و طرز تغذیه آن ،دارد یزیاد هایروحی دختر و پسر با هم فرق

                                                 

-296کنند؟ صاص میبد پارک  و زنندمیزنان زیاد حرف  دهند و چرا میپس چرا مردان به حرف زنان گوش ن، آلن و باربارا .1

294. 

 .59-60صص، مردان مریخی و زنان ونوسی، گری .2

 .35ص، تبعیض جنسی، ، و ریچاردبازیس .3

 .56-57، صص ی جنسیتیاههویت و نقش، نژادزیبائی .4

 جنسایت از منظار دیان و )میموعاه مقااالتآنهاا، ثیرهاای شاناختی أمارد و ت ی سااختارهای مغازی زن وهاتفاوت، حقگو .5

 .36ص  ،شناسی(روان
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 ،ی خارجی نیازهاد است و به همین نسبت محیطاختالف زیاد موجو ،بین زن و مرد. شد قایل یزیاد

 1.شترا از نظر دور ندا هاباید در هر مورد این تفاوت و اختالف

 در، قبل از ورود به بحث پیامدهای عماومی و آمااری فمینیسام مسئلهضرورت پردازش به این 

با این همه  دید آیازیرا باید  ؛ستهای فمینیستهاقضاوت و برداشت منصفانه درباره رویکرد راستای

 2؟را توقع داشت هاتوان وحدت در رفتار و حاالت آنمی تفاوت میان این دو گروه چگونه

در  .است باره این در شده تفکیک و تبارشناسانه گزارش به منوط ،ی جنسیتیهافهم درست تفاوت

 ی جسمی و روانی به چشمهادر دو گروه تفاوت غالباً ،ی طبیعی زن و مردهاتفاوت، بسیاری از منابع

 . دوپی گرفته ش متعددیی هاشاخهدر عناوین و زیر هاتفاوتتالش شده در این تحقیق  3.خوردمی

 ی دوران کودکی و نوجوانیهاتفاوت

 ؛ستهابچهزوتر از پسر ،در هنگام بلوغ و در زمان راه افتادن ، در بدو تولد رشد جسمی دختران

 ؛دنآیسخن میه ب انزودتر از پسر اندختر

 ؛چربی بیشتری دارند هادر مقایسه با پسربچه دختر بچه ها

 ست؛هاتر از پسراستخوانی شدن و تشکیل دندان در دخترها سریع

                                                 

 .64-65 صص، انسان موجود ناشناخته، کارل .1

باه چشام  هااتفاوتمسائله در  ی علمای و تیربایدر آرا اختالف نظرهایی که گاه البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به .2

قابل انکاار یاا  به هیچ نحو مسئلهاما کلیت ؛ تواند قابل خدشه و مناقشه باشدمی هارساند که برخی از این فرقمی ،خوردمی

، زن و مارد یهاادر فصل مارتبط باه تفاوت «مهدی مهریزی»اثر  «اسالمشخصیت و حقوق زن در »در کتاب . توجیه نیست

 کنید. به آن کتاب مراجعه توانید برای کسب اطالعات بیشتر میحثی در این باره طرح شده است که ب

جهات ؛ در منابع متعددی آمده اسات، بندی دقیقهبه صورت پراکنده و نه کامل و دست ،طبیعی و جنسیتی زن و مرد یهاتفاوت .3

ی جنسایتی )میموعاه هااهویات و نقش -1: آثار مراجعه شودن ایبه  ،منابع اولیهمطالعه برخی مباحث تحلیلی و آشنایی با 

و هادی حساینی ، سایدزن -3؛ حمزه گنیای، ی فردیهاروان شناسی تفاوت -2؛ نژادرضا زیبائی، به کوشش محمدمقاالت(

)میموعاه مقااالت شناسی روان جنسیت از منظر دین و -5 ؛مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسالم -4 ؛همکاران

 سندگان در همایشی با همین عنوان(.عی از نویجم
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 ؛روندمی راه و خزندمی ،نشینندمی هاپسراز  زودتر هادختر 

 ؛سران استبیشتر از پ ،مقاومت دختران در مقابل حوادثی مانند جدایی یا فوت والدین

 ؛ندبه فلج مغزی هست ی دوران رشد از قبیل ابتالهاپسران مستعد ناهنیاری دختران بیش از

 ؛ترندنوری موفقی خواندن و سخهاو مهارت دخترها در ادای کلمات

 ؛ستهاچند برابر کمتر از پسربچه هادر دختربچهزبان لکنت 

 ؛شتری دارنداز همان دوران نوزادی فعالیت فیزیکی بی هاپسر

 ؛کندمی به طور متوسط جنین پسر در رحم مادر زودتر از جنین دختر رشد

 ؛تر از نوزاد دختر استنوزاد پسر بلندتر و سنگین

 ؛ستهابه کالری بیش از دختربچه هاپس از دو ماهگی نیاز پسربچه

 ؛پذیرترنددخترها آسیباز  هادر برابر فشارها و بیماری ،آغاز جنینی و نیز پس از آن از هاپسر

 ؛شودمی رها متوقفدخترشدشان دیرتر از  هاپسر

 ؛شودنمی دیده هااما این رشد در دختر ؛دارندای هپس از بلوغ رشد ماهیچ هاپسر

 ؛ستهاتر از دختردوره استراحت قلب در هر ضربان در پسرها کوتاه

 ؛تر دارندشش و قلبی بزرگ، ترحییم پسران اسکلتی

 سالیی دوران بزرگهااوتتف

  ؛تراندامتر است و زن کوچکانداممرد به طور متوسط درشت

 ؛ندقدترکوتاه نابلندقدتر و زن معموالًان مرد

 ؛رشد عضالنی مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است

ع یموولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به م ؛تر استاز مغز زن بزرگبه صورت متوسط  مرد مغز

 ؛تر استمغز زن از مغز مرد بزرگ ،بدن
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 ؛است ترمرد کندتر و رشد بدنی رشد بدنی زن سریع

 ؛ریه مرد قادر به تنفس هوای بیشتری از ریه زن است

 ؛افتداز نظر تولید مثل از کار می زنمرد دیرتر از 

 ؛وزن نسبی مردان کمتر از زنان است

تر و کمتار از نیز مقااوم هاشوند و در برابر بیماریمی زنان از کودکی به انواع بیماری بیشتر مبتال

 ؛پذیرندمردان آسیب

 ؛مردها اکسیژن بیشتری در خون دارند و مقدار متابولیسم زنان کمتر از مردان است

 1؛سال بیش از زنان استمیر مردان بزرگ مرگ و

 ؛تر استبیماری آلزایمر در زنان رایج

تر دایاره دیدشاان وسایع ،ی چشم زنااندتر بودن سفیلت بزرگاما به ع ؛ترچشمان مردان بزرگ

مختلاف  هایی بیشتری در میدان دیاد قارار دهناد و سایگنالهاتوانند در یک لحظه چیزمی و است

 .بصری را ارسال و دریافت کنند

 ي اجتماعیهاتفاوت

 رالگی آشاکااناد کاه ایان از دوساپرخاشاگرتر از زنان ،از نظر فیزیکی و چه کالمای چه نامرد

 ؛شودمی

 ؛کنندمی اقدام آمیزتر به کارهای مخاطرهکم هادختر ،روییترس و کمبه خاطر 

 ؛جویانه و نرم استو احساسات زن صلحخشن  یانه ووجروحیه مرد مبارزه 

 ؛کندزن از توسل به خشونت در مورد خود و دیگران پرهیز می 

                                                 

شناسای روان، هاید. )طول عمر زنان بین چهار تا ده سال و به طور متوسط حدود هفت سال بیش از مردان است ،براساس آمار .1

 .(246ص، زنان
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 ؛است ترکتتر و ساتر و زن آرامرمرد متیاوزتر و غوغاگ

 ؛شکار و کارهای پرحرکت و جنبش بیشتر از زن است ،میل مرد به ورزش

 ؛تر استسلیقهتر وخوشزن از مرد محتاط

 1؛معنوی در میان زنان بیش از مردان است مسایلگرایش به دین و 

 ؛مردها بیشتر به مادیات گرایش دارند

 ؛یش از مرد استی کالمی در جنس زن بهای زبانی و استعدادهاییتوانا

 ؛پرهیز دارند منافی عفت کار گرفتن کلماته زنان بیش از مردان از ب

ابزاری برای  ر دختران بیشترداما  ؛پسران بیشتر برای انتقال پیام استدر  تبادل نظرو گو  گفت و

 ؛ارتباط عاطفی و همدلی است

ا از خاود یعنای کارشاان رگاه چون تکیه ،کنندشوند احساس بدبختی میمردها وقتی که پیر می 

 -ان از نظار خودشا -چون بهترین چیزها را  ،کنندمسن احساس رضایت می نااما زن ؛دهنددست می

 ؛یعنی خانه و چندین نوه دارا هستند

و نماودار ااین احساسات مادرانه از دوران کاودکی در  و عالقه زن به خانواده بیشتر از مرد است

 ؛است

 2؛یثارگرانه تمایل بیشتری دارندزنان به روابط گروهی و ا

 ؛ی گروهی کمتر از پسران به وضع قوانین تمایل دارندهادختران در بازی

                                                 

ی و حیات ا  فراهاانی ابایقابآبا عنوان معنویت و جنسیت اثر ناصر ای هدر مقال ،داری و معنویتزن و مرد در دین هایتفاوت .1

 . به تقصیل بحث شده است ،)میموعه مقاالت(، روان شناسی جنسیت از منظر دین ودر کتاب 

در حاالی کاه دختاران بیسات برابار بیشاتر  ؛حالات رقابات نشاان دادناد پسران پنیاه مرتبه بیشتر از دختران ،در یک مطالعه .2

کشتی و جناگ  :مانند زنندهشلوغ و آسیب، قاعدهی بیهایش از دختران در بازیپسران ب .صحبتی و مشارکت را برگزیدندهم

جنسیت از منظر  میموعه مقاالتآنها، ثیرهای شناختی أمرد و ت ی ساختارهای مغزی زن وهاتفاوت، حقگو. )کنندمیشرکت 

 .(79ص  ،روان شناسی دین و
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بختی برای یک اما خوش ؛دست آوردن مقام و احترام در اجتماع استه بختی از نظر مرد بخوش

 ؛است دست آوردن قلب یک مرد و نگهداری او برای تمام عمره زن ب

به جنس مؤنث اما  ؛کندمی ی فیزیکی اعمالهاخود را به صورت خشونت جنس مذکر عصبانیت

 ؛سازدمی ظاهر و... توزیقهر و کینه چون، همشکل مقاومت منفی

 ؛ی دیگران بیش از پسران استهادردی دختران در مقابل ناراحتیاحساس هم

 ؛بند هستندجدیت و اطاعت پای، وقار، ادب ،نظافت :زنان به اصولی چون

اج میدد اما مردان چون امکان ازدو ؛شوندمی زنان با از دست دادن همسر بیش از مردان ناراحت

 .شوندمی کمتر نگران ،بینندمی برای خود

 عواطف احساسات و تفاوت در

 ؛گیاردزن زودتر تحت تأثیر احساسات قرار می ،از این رو ؛تر استاحساسات زن از مرد جوشان

  1؛تر استجمزا سردمرد نسبت به زن 

 ؛تر از مرد استثباتبی اوتر و احساسات القلبزن از مرد رقیق

باه  ؛کنادکننده را درون خاود حفاظ میت کتمان راز دارد و اسرار ناراحتاز زن قدربیشتر مرد 

 ؛همین دلیل ابتالی مردان به بیماری ناشی از کتمان راز بیشتر از زنان است

 ؛ش و مدهای مختلف عالقه داردجمال و آرای ،زن به زینت و زیور

 اب و ترندحساس هابه صدای بچه .کنندمی ی خود زیادتر صحبتهابه طور طبیعی با بچه نمادرا

 ؛کندمی غدد شیری آنان تراوش ،هاشنیدن صدای بچه

                                                 

کاه بسایاری شاود میان است که خود موجب نتایج و پیامدهای متعددی ی زنان و مردهاتفاوتترین و بنیادیترین این از مهم .1

 . از موارد یاد شده در این تحقیق از جمله آن است



37 

 

هشات برابار  ،شاودمای انگیز فعاالبا خاطرات غمزنان که هنگام درگیری  مغزای هگستره منطق

 ؛علت چند برابر بودن افسردگی در زنان همین باشد و احتماالًمردان است 

 ؛کره پراکنده است و عواطف زنان در هر دو نیممغز کره راست  عواطف مردان در نیم

ی جسامی هاااستعداد و پیشرفت پسران و پسران بیشاتر باه ظااهر و جاذباه، اییدختران به توان

 1؛کنندمی دختران توجه

 ؛کنندمی ن گریهتر از مردازنان آسان

 در حواس و ادراکات تفاوت

 باا ناوازش بادنی نشااط روانایو حساسیت پوستی جنس زن از همان بدو تولد بیشاتر اسات 

 2؛یابدمی

ال و باا، راست، درجه از چپ 45کم تا تری دارند و پیرامون خود را دستزنان حس بینایی قوی

 ؛دنببینمیین یپا

ی هااتوانند رنگمی اما زنان ؛زرد هستند آبی و، ی اصلی قرمزهامردان تنها قادر به توصیف رنگ

 ؛توصیف کنند بنفش و سدری را نیز، ارغوانی، نیلی، شیری

 3؛کنندمی از این رو بیشتر صحبت ؛تر استحس شنوندگی زنان از مردان قوی

 ؛ترندن در تشخیص جهت صدا از مردان قویازن

                                                 

. هساتند آنهااعکس کنند و دختاران بارمیعد جسمی و سسس ابعاد عاطفی و اجتماعی توجه بعد از ازدواج نیز پسران اول به بُ .1

 .(95ص، 2رشد شناسی روان، بادیآلطف)

. ثیر فراوانای داردأجنسای نیاز تا مساایلده برابر بیشاتر از ماردان اسات کاه در  ،حساسیت پوستی زن نسبت به لمس و فشار .2

 (. 43ص، زن، و همکاران ،حسینی)

 . گیرندمیکار ه کره را باما زنان هر دو نیم ،ندنکمیکره چپ مغزشان استفاده مردان فقط از نیمکه شود میچون گفته  .3
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ترشای و ماردان در شاوری و تلخای بیشاتر و نی در تشخیص شیری معموالً ،حس چشایی زنان

 ؛است

 1.تر استحس بویایی زنان در میموع تیز

 در هوش و حافظه تفاوت

 ؛گیرندمی از زنان پیشی ییفضا -ی ناظر به استعدادهای بصری هامردان در آزمون

 ؛افتندمی ی استدالل ریاضی از دخترها جلوهادر آزمون هاپسر ،با ورود به دوران نوجوانی

 ایلمسنقاشی و سایر  ،ولی در ادبیات ،ترخشک عقالنی ضعیف مسایلزن در علوم استداللی و  

 ؛چه بسا برتر از مرد است ،ذوق و احساسات مربوط است هکه ب

باه ویاژه در هندساه تیسامی و کشاف و  ،در پاردازش اطالعاات فضاایی و ریاضایات هامرد

 ؛ترندی علمی و صنعتی موفقهانوآوری

 ؛ردان در دریافت و شناخت مفاهیم انتزاعی برتری دارندم

کره مغاز در به همین دلیل دو نیم، کره از مردان تواناتر هستندزنان در استفاده هم زمان از دو نیم

  2؛کندمی بندیتر دستهتخصصی نیست و مغز مردان اطالعات را مرتب هاآن

از  ،دهنادمیانیاام و یاا خواهند می نند یاکمی دیگران فکر آنچهدختران کوچک در حدس زدن 

 ؛پسران جلوترند

بهتر از مردان  هایریتن صدا و دیگر تغ، تغییر چهره :مانند ،درک زنان در فهم ارتباطات غیرکالمی

 ؛کنندمی عمل

                                                 

زناان  و دهنادمیچارا ماردان گاوش ن؛ باارا و آلان پیازبار). تر اساتران عادت ماهیانه و بارداری حساسخصوص در دو به .1

 .(51ص ،توانند نقشه بخوانند؟مین

 .(191، ص زنانشناسی روان، هاید) .کاهدمیعمیق و پیچیده  مسایلو دقت زنان در  امر از سطح تمرکز همین .2
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 ؛دختران در یادگیری زبان خارجی و امور ظریف مقدم بر پسران هستند

 ؛سران جلوتر هستنددختران در حافظه و هوش اجتماعی از پ

یادا کارده ی زن و مرد بود که تا به امروز علوم بشری به آن دسات پهایی از تفاوتهانمونه هااین

ن دو ی جسامی میاان آهایابی به موارد دیگری از تفاوتبدون شک در آینده باید منتظر دست .است

 ،معهجا ناحاکمان و مدیر ،تفکرانچه از سوی زنان و چه از سوی م ،هااین تفاوتعدم توجه به . بود

 .پذیری هر کدام از طرفین خواهد انیامیدبه انقالب جنسی و عدم مسئولیت

افازایش ، ی تشاکیل خاانوادههااکام شادن انگیازه، دیگارمرد بارای هم کاهش جذابیت زن و 

باه  جملاه پیامادهای عادم توجاه تزلزل ساختار و اثرگذاری خانواده و افزایش طالق از، زیستیتک

  1.مرد است هویت جنسی متفاوت زن و

ند شاوی بیولوژیکی آگاه نهااگر زنان و مردان در مورد تفاوت ،به گفته یکی از نویسندگان غربی

 .داردمایشاان شاکاف برروابط، دنتوقعات خود را برتر از دیگری بدان و هر کدام از آنان انتظارات و

و نیااز و  گردد که زنان و مردان برابر هستندمیغلط بر در روابط به این تفکر هابخش اعظم اضطراب

دو  آموزیم کاه هارمی به پسران و دختران، تاریخ بشریت برای اولین بار در. آرزوهای یکسانی دارند

که مثل شب و روز با هم فارق  شوندمی متوجه ،وقتی بزرگ شدند .دارند ی برابرهاییبرابرند و توانا

هار . مشکل دارناد، شانتعیب نیست که جوانان این قدر در روابط و ازدواججای  ،از این رو ؛دارند

 2.ثبات بنا شده استبر زمینی سست و بی ،تفکر برابری جنسیت است، طرحی که اساس آن

رنگ شدن حیا و کم ست از:ااند رنگ شدن مرزهای جنسیتی عبارتبرخی دیگر از پیامدهای کم

عادم اجاازه ، نار رفتن اصول ثابت اخالقای و مصاالح اجتمااعیک، غیرت در مردان و عفاف در زنان

                                                 

 .249-267، صص48ش، میله زنانها، سعصر تشابه جن، بدانتر .1

 .(383ص ،کنند؟میبد پارک  و زنندمیدهند و چرا زنان زیاد حرف میچرا مردان به حرف زنان گوش ن، آلن و باربارا ،سیپ .2
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رواباط ، گراییهمینس چنینهم. را محدود کند هاجوانان اروپایی جهت وضع قوانینی که شادکامی آن

باه  ،ی مختلافهااافزایش بیمااری، تغییر مطالبات زنان به سمت مطالبات مردانه، جنسی میان محارم

  1.ش تخاصمات و کاهش کارآمدی در خانه و اجتماعزایویژه اضطراب و افسردگی و اف

 ی زن و مرد هانگاه دین به تفاوت

های فاراوان بار تأکیدبلکه دین در عین  ،ی جنسیتی استهاتفاوت نه تنها منابع علمی حاکی از 

  همسائلایان  2.اسات هابیانگر تمایزهای گوناگون میان آن، تساوی و اشتراک انسانی و معنوی زن و مرد

کادام خصوصایات  مارد هار زن و :فرمایدمی . خداوند در قرآنقابل دریافت استنیز از آیات قرآن 

البالغاه هجننین در چهم 4. . .للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن 3:دارندای هویژ

 5.است مردان و بهترین از برای زنان شمرده شده ترس و بخل بدترین صفت، سه صفت تکبر

 ؛غیرت زنان برخاسته از حسادت است() است غیرت فقط به مردان داده شده

 ؛ه(نه جزء آن در زنان قرار داده شد ،)از ده جزء حیا ورزندمی زنان بیش از مردان حیا 

 ؛ترندارضا نشدن مقاوم زنان در مقایسه با مردان در برابر

 ؛مردان از نظر استدالل منطقی از زنان تواناترند

                                                 

 .112-114صص، ی جنسیتیهانقشهویت و ، نژادزیبایی: ک. ر .1

ه با ی دینی و آشنایی باا مصاادیق بیشاتر و مناابع روایای مرباوطاهدر آموزه هارمز تفاوت جهت پیگیری تحلیلی بحث راز و .2

زن در ؛ 65-98صاص ، نژادمحمدرضاا زیباایی، ی جنسایتیهااهویت و نقش :یهای تکوینی رجوع شود به کتابهاتفاوت

عای طبی یهااتفاوتی مربوط به احکام شرعی رجوع شود به مقاله هاو در تفاوت 62-80صص ، 1ج ،فریبا عالسوند، اسالم

 .(101-114شناسی، صص ظر دین و روانجنسیت از من )میموعه مقاالت حمید کریمی، زن و مرد در علوم تیربی و دین

مربوط به ساختمان طبیعی هر کادام از  آنچههم  گیرد ومیی اختیاری را در بر هاکوشش هم. مفهوم وسیعی دارد کلمه اکتساب .3

 .(364ص، 3ج ، نهتفسیر نمو، مکارم شیرازی. )زن و مرد است

 .32 (، آیه4) نساء .4

 .226حکمت ، هج البالغهن .5



41 

 

 ؛دان از نظر تعقل بر زنان برترندمر

 ؛ترندمردان از نظر قوای جسمی قوی

 ؛شودمی و در هنگام بارداری توان او دو برابر تحمل زنان بیش از مردان است صبر و

لقی شاوهرداری نیکاو و تحمال بادخ ،)جهاد زناان ان قرار داده شدمردجهاد و میدان رزم ویژه 

 ؛همسر است(

 1؛سالی ادامه داردکه تا دوران مادری و بزرگ اندهعاطف و از احساسدختران از کودکی سرشار 

 .را مانند مردان ندارند در امور حکومتی و نظامیتوانایی کافی زنان  

مارد  ی طبیعی و جنسیتی میان زن وهای اسالم در تفاوتهااز آموزهاندک یی هانمونه ،آمد آنچه

. آن تدبیر در صنع خداوناد اساتنظم و خود دلیل  هاتفاوت ،السالملیهامام صادق ع. به فرموده است

 که در صورت مرد ماواین»: فرمایدمی در حدیث معروف مفضل در تفاوت خلقت زن و مرد حضرت

علت آن است که مرد را سرپرست زن و زن را سبب توجه مرد قارار ، روید و در زن چنین نیستمی

زن برداشت تاا باعاث هیبت و شکوه او گردد و آن را از به مرد محاسن عطا کرد تا سبب  .ه استددا

 2«.ی را فراهم کندشادابی و زیبایی صورتش شود و زمینه روابط زناشوی

تر بودن : کوچکمانند ،یکیژی فیزیولوهان را ناظر به جنبهنااحساسات لطیف ز ،ییعالمه طباطبا

 مارتبط انمقایسه با مرد درآنان عضالت اعصاب و ، هاشریان ،تر بودن قلبو ضعیف اندازه مغز زنان

 3.داندمی

                                                 

، )عااملی. از خداوند دختری طلب کرد تا پس از مرگ بر وی بگرید و عزایش را گرم نگه دارد (ع)در روایتی آمده ابراهیم نبی  .1

 (.361ص، 20ج ، الشیعه وسایل

 .88ص، 3ج، بحار االنوار، لسییم .2

 .55ص، ر قرآنزن د، طباطبائی .3
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ی هر کدام از زن و مرد را در واگاذاری هاتوان و ویژگیدارد  تأکیداسالم  ،در امور اجتماعی نیز

علای حضارت تقسیم کاار میاان  ،نمونه آن. سسرد هاگرفت و مسئولیت به آن امور به آنان باید در نظر

کاه ماورد  1آن دو اساتباه در اختصاص امور داخل و بیارون خاناه  علیهاالسالمو فاطمه  السالملیهع

 . بوده استآنان هم توافق و رضایت 

رسااند فعالیات زناان در مای، مرد بر تفکیک جنسیتی امور میان زن و تأکیدداستان در عین  این

 2؛بلکه مشروط به رعایت عفاف و حیاب از نظر دین میاز شمرده شاده ،انه ممنوع نیستخبیرون از 

 ،کار کردن مرد در خانه به خصوص با نگاه تعاون و کماک باه همسار ،گونه که در سوی دیگرهمان

فاطماه حضارت و الساالم علیهعلای حضارت و ساتایش اسات و در سایره خاانوادگی  تأکیدمورد 

 3.نیز مشهود استعلیهاالسالم 

توجاه باه  4،راندن برخای کارهاای رقاابتی بارای پساکارروایات به فاراهم  تأکیدتوان گفت می

پرهیاز زناان و ، 6هااداری باه آنو یاد دادن اصول خانه 5روحیات عاطفی و توان جسمی دختران و زنان

تمکاین : مانناد ،ف مردانه و زنانه برای هر کدامیبرشمردن وظا 7،دیگر در پوششمردان از تشبه به هم

                                                 

 .172ص ، 20ج ، الشیعه ، وسایلعاملی .1

، جاامع االخباار، شاعیری. )روزی حالل بار مارد و زن مسالمان واجاب اسات طلبآمده است که  (ص)در حدیثی از پیامبر  .2

من الیحضاره ، شیخ صدوق. )نیکو معامله کن ،فروشیمیکند زمانی که چیزی مییا به آن زن عطرفروش سفارش  (139ص

 .(272ص، 3ج، فقیهال

 .39ص، 12ج، الشیعه ، وسایلعاملی .3

 (.481و  475، ص21ج، الشیعه ، وسایل)عاملی. در روایات آمده به پسران خود شنا و تیراندازی بیاموزید .4

 .168ص، 20ج، الشیعه ، وسایلعاملی؛ 482ص، 3ج ، من الیحضره الفقیه، صدوق، 512و  510و 28صص ، 5ج، کافی، کلینی .5

 (.176ص، 21ج، الشیعه ، وسایل)عاملی. در برخی روایات آمده به دختران خود بافندگی بیاموزید .6

 .211ص، 12ج ، الشیعه ، وسایلعاملی .7
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 و از ساوی دیگار 2زناان داری کاردنسافارش باه نیکاو شاوهر 1،خودآرایی زن برای مرد ،زن از مرد

وجاود زن زیارا . دلیل رسمیت داشتن نظام و تفکیک جنسایتی در اساالم اسات 3،زن مدیریت مرد بر

 4.مبتنی بر لطافت جسمی و ظرافت احساسی است و این ویژگی در وظایف اجتماعی وی موثر است

 فمینیسمعمومی  پیامدهایسوم: گفتار 

نتییاه  ان به فضای مردانه و درفمینیستی باعث کشاندن زن یهاانگارانه جنبشی یگانههارویکرد

، فمینیسمیان سالیان بعد از پیدایش جر ،اساس تیربهبر آنکهچه . شد هاتوجهی به کرامت انسانی آنبی

ی هاااریجامعاه بشاری باه ناهنیا و به چاهی افتادناد ایاز چالهبا ورودشان به دنیای مردانه  هازن

که بحث پیامدهای منفی پایش  کست حرمت مادری و همسری دچار شدبه خصوص در ش ،متعددی

 . استمطلب همین  مؤیدرو نیز تا حد زیادی 

 ،سیاسای گرایانه با رویکارد زناناه باوده و در بساترفمینیسم با توجه به اینکه یک گرایش آرمان

ثبات کاه منتاایج  در کنار برخی، سر برآورد محورانهانسان مبانیاجتماعی و معرفتی خاصی مبتنی بر 

 . ال داشتناگوار و جنیالی فراوانی را به دنب عواقب ،محدود به دوره زمانی کوتاهی بودند نوعاً

 مثبت و خیرخواهاناه ،زناناولیه  یهاقیام که نیت و انگیزه این نکته ضروری است بر تأکیدابتدا 

عادالتی تماام بار تاریخ با بی ی ناروایی بوده که در طولهازیرا هدف رفع تبعیض و ستم ؛بوده است

 هاامعتقاد بودناد ایان ناابرابری خصوصاً اینکه .رفته استگزنان به عنوان انسان درجه دوم صورت 

 که تبعیض بین زن و است گرایان عالمکه این اصل مورد تأیید همه منصفان و حق چرا، اصالت ندارد

 . باشدمی مری مذموم و ناپسندنیت ااز نظر شخصیت و انسا ،مرد به عنوان دو جنس متفاوت

                                                 

 .157ص، 20ج، الشیعه ، وسایلعاملی؛ 189یه (، آ7)اعراف  .1

 .166ص، 77ج ، بحار االنوار، میلسی .2

 .34(، آیه 4) نساء .3

 .271ص، 4 ج، المیزان، طباطبائی .4
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هاا و ساعی در از باین باردن تبعیضتوان می ی مثبت فمینیسم راهاویژگی برخی از ،در میموع

قالل برخورداری از حق مالکیت و اسات، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، ی ناروای جنسیتیهاستم

تقاای سیاسای و اجتمااعی و ار، یی اقتصادهااقتصادی و اعتماد به نفس زنان برای حضور در صحنه

 . دانستان آنفرهنگی و هنری ، سطح علمی

 «برتراناد راسال»تا جایی که باه قاول  خوردمی دیگر رقمای هاین وضعیت به گون ،اما در ادامه 

آن هم تا بدان پایه کاه بار هماه  ،درجه اول موجب شد که زن نیز صنعتی شود انقالب صنعتی در در

آنان  ،تری بودند و کارفرمایانزنان کارگران ارزان .س خواب آن را هم ندیده بودنامعلوم بود و هیچ ک

قاانونی در میلاس عاوام  یالدی،م 1882در سال . دادندمی را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح

 .توانستند برای خود نگاه دارنادمی ،آوردندمی که به دسترا پولی  هابریتانیای کبیر وضع شد که زن

، ساودجویی الحااز آن ساال تاا باه  .بکشاانند هااخواستند زناان را باه کارخاناهمی با این کار هاآن

خاناه و کارگرفتار جاان کنادن در و ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده مقاومت

. ندی صاحب لنگه کفش یا روسری خود بشاوهابزرگمادر این الیحه باعث شد که. مغازه کرده است

مقاصد  چنینهمخاطر انقالب صنعتی و ه نبوده بلکه ب هاخاطر توجه به زنه در حقیقت این الیحه ب و

  1.جنسی بوده است

نیاز ای هتاا اناداز و در نهایت آنکه این جنبش که با انگیازه و نیات خیرخواهاناه حرکات کارد

فای و عواقاب من دچاار، کارد اتخاذزمانی که مسیر افراط و تندروی را ، هایی به دست آوردموفقیت

 . رفتمکاتب قرار گ کنش دیگر ملل واکه از جهات مختلف مورد نقد و و پیامدهای سوء متعددی شد

                                                 

 .151-168ص، صلذات فلسفه، دورانت ویل .1
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بوده یا  آنمنفی فمینیسم که یا به صورت مستقیم نتییه  عواقب ونتایجاین فصل به بعضی از  در

 طارحدر قالب چند عنوان کلی  ،استپیشین آنها نداشته  سوء اینکه فمینیسم هیچ تأثیر مثبتی در روند

 1.دشومی

 انقالب جنسی

به سوی مردمابی  هازن، یگاه زن و مرد دراین جنبش صورت پذیرفتجا نانامناسب میای همعادل

کاارولین . و مردها به سمت بی مسائولیتی نسابت باه خاانواده و فرزنادان خاویش حرکات کردناد

صفتی کاه مایال باه ازدواج و داشاتن مرد زن ؛ده استاکنون مردی از نوع دیگر ظهور کر»نویسد: می

گونه توجیاه منطقای از زیار باار مسائولیت ازدواج و تشاکیل چنین مردانی بدون هیچ .فرزند نیست

  2«.کنندمی خانواده شانه خالی

مارور  ارهبادر ایان را نتاایج آن از برخی  ،پیامدهای فمینیسم بیشتر متوجه زنان بودهکه  آنیااز 

 کنیم:می

روز کاه باعاث با بادیل شادن فمینیسام باه جنابش مباارزه باا ماردگرایای و تفرار از مارز زن

 ؛های اجتماعی متعددی شده استناهنیاری

بادیل کارده را به مردانی نااقص تآنان تقلید افراطی زنان از مردان در کارهای ویژه اجتماعی که 

  ؛است

، کفاش بادون پاشانه، های کوتاه مرداناهمو :مانند، ظاهر شدن زنان فمینیسمی با ظاهری متفاوت

 ؛کت و شلوار زمخت و چهره بدون آرایش

                                                 

 :مراجعاه شاود باه اند.هپیامدها نظری و عملی به بار آمده از آن را مورد بحث قرار داد، در آثار مختلف مربوط به نقد فمینیسم .1

اثر جمعی از نویساندگان و  ،کالمی و آثار عملی فمینیسم، اخالقی، بررسی مبانی فلسفی ؛ 29، 17، 12ی هانقد شمارهکتاب 

 .گر، نرجس رودفمینیسم

 .45ص، 2003آرامش در خانه فمینیسم در آمریکا تا سال ، گراگلیا .2
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ر ددر حالی کاه ماردان نیاز ، براساس حقوق مردان مالک قرار دادن چهارچوب و اصل فمینیسم

داری قارار هتحت سیطره استکبار و نظام سرمای چون هر دو ؛اندهغرب به حق واقعی خود دست نیافت

  ؛دارند

 ؛باری را به دنبال داشته استی جنگ که خود فیایع زیانهار ارتش و جبههحضور زنان د

 . ان استخود اذعان به برتری مردان بر زن ،بانه که این نگاهآمردم نگرشدفاع بد از زنان با 

آبرومند و حمایت از همسر و فرزندان خود و کار کسب ، آوری که مردان را به ازدواجاخالق نان

هفتاد قارن از دهه ، دادمی قرار تأکیدیید و مورد أباور عمومی جامعه این اخالق را تد و کرمی ترغیب

از باید زنانی که  از وخت ادانمی سالی به تعویقکه ازدواج را تا میان . او مردی شددکرتغییر نوزدهم 

  1.دونممیی خویش هاجوییمردی که خود را وقف لذت، دکرمیجتناب ا شوند نظر مالی متکی به او

 رفتن دین و اخالق کنار

بادون  ،میزش جنسی یک رابطه مکانیکی صارفبر این باور استوار است که آ ،سمیجنبش فمینی

 2.هیچ معنای نمادین یا بعد اخالقی است

 : توان موارد زیر را برشمردمی هااخالقی انقالب فمینیستجمله نتایج بی از

 ؛یک انسان و مخلوق خدا به عنوان عدم توجه به کرامت و شخصیت زن

ن در زانادام و صادای ، و اساتفاده ابازاری از چهاره و قاچاق زنان بردگی زنان با رواج تیارت

 ؛تبلیغات سیاسی و تیاری

 ؛ایههیچ ضابطی تیویز معاشقه با زنان به سادگی و ب

                                                 

 .46صهمان،  .1

 .17 ، صهمان .2
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وجاب م، اعتنایی به احکام الهی و اینکه هر نوع گرایش به دین و اخاالقبی جدایی از مذهب و

 ؛شودمی تضییع آزادی فردی

ده شاباری اخالقی  و بندشا و بیفح، ها و هنیارهای اخالقی که موجب رواج فسادانکار ارزش

 . است

مباارزه باا  هایسامیناریکای از در پایان را نگلیسی ا اننظر یکی از پزشکشایسته است در اینیا 

امروز از بیماری ایدز نیات یابد و یا با آن باه برای اینکه جهان »: بیان کنیم. نظر او بر این است ایدز

ند و از شاوباید مرزهایی که دیان اساالم باین زن و مارد قارار داده اسات مراعاات  ،مبارزه برخیزد

  1«.حد و مرز زنان و مردان جلوگیری به عمل آیدآمیختگی بی

 انحالل نظام خانواده

 ،سازدمی یست که بنیان زندگی اجتماعی رااما این پول ن ؛مایهمند شدما ثروت: گویدمی ویلسون

این روزها بنیان خانواده سست شده و در نتییه هر بنایی هم بر این بنیان سااخته  .بلکه خانواده است

 2.سست است ،شود

 : از این قرار است برخی از آثار سوء فمینیسم در حوزه خانواده

واباط رو فروکاستن  فرزندانی نامشروع تولد ،های مکررطالق ،های غیرقانونی و نامشروعازدواج

 ؛ز جنسییمرد در حد روابط غرا خانوادگی زن و

 ؛خانواده زل و تنظیم امورتدبیر من، تربیت فرزندان، زایش :مانند ،های زنانهپست انگاشتن نقش

                                                 

 .246ص، زن در نهج البالغهشناسی روان، معین االسالم و طیبی .1

، 1ج، ترجماه افساانه آزادی، کنادمیرا از مهر پدر محروم  فمینیسم زنان، هنری مکو به نقل از .46ص  ،فمینیسم و حقوق زن .2

 .239ص
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 یکی باه ،جمثالً در آمریکا از هر دو ازدوا .افزایش طالق نسبت به ازدواج در کشورهای پیشرفته

 ؛انیامدمی طالق

 والدینی که یاک چهاارم کودکاان برخای از کشاورهای صانعتی را تشاکیلگسترش معضل تک

 ؛دهدمی

 ؛فروپاشی خانواده به عنوان پایگاهی مطمئن و تسکین دهنده روح و روان

 حق، کیتلحق ما ، مانند:های از دست رفته زنانپرداختن یک سویه و افراطی به برخی از ارزش

هاای واقعای اجتماعی و اقتصادی که موجب غفلت یا از باین باردن ارزش، اسیو مشارکت سیرأی 

 ؛همسری شده است مادری و :مانند ،زنان

ه صاورت با، )قارار دادن نطفاه آوری تولید مثل یا پدیده مادران میانییفن، زایمان در سنین باال

 ؛و کودکان سر راهی اجاره رحم زنان نامحرم(

، پذیرهای عاااطفی و تربیتاای و پاارورش نساالی آساایبئولیتاشااتغال والاادین و گریااز از مساا

 ؛غیراخالقی و ناهنیار، گراخشونت

زاد آگزین کردن نظریه زوج عمومی و عامل بدبختی زن و جای یمعرفی خانواده به عنوان فحشا

 امسائولیتی میاان زن و مارد بارای آزادی مطلاق آنها گوناه تعهاد وبدون هیچ ،زیستی مشترکو هم

 ؛م جنسی()سوسیالیس

در نتییه بحاران کااهش جمعیات باه  ،کاهش نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای غربی

 .پذیری نهاد خانوادهخاطر تحقیر نقش مادری و آسیب

قاام ی سانتی و آماار و ارهاادهد بین میزان افول خانوادهمی مریکا نشانآی علمی در هاپژوهش

 :از نداعبارت هاکه برخی از آن وجود دارد یک رابطه قوی ،ی اجتماعیهافرایند آسیب

 ؛خشونتو م یبرابر شدن نرخ جرا ؛ یازدهتاکنون 1960جنایت از سال  دو برابر شدن جرم و
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 ؛کنونتا 1960از سال  هاصد در صد افزایش قتل

 ؛تا کنون 1960از سال  وری جوانان به جرم و جنایتآصد در صد افزایش روی

 ؛کنونتا 1980سال از سال انیان بزرگسه برابر شدن جمعیت زند

 ؛سال از مواد مخدر دوازده تا سیزدهدرصدی کودکان  39استفاده بیش از 

 1.کنونتا 1970در زندگی کودکان از سال  صد در صد افزایش فقر

 و دختران سرخوردگی و ستم به زنان

صاادی و کساب مانناد رسایدن باه اساتقالل اقت ،شادهبینای فمینیسم در بسیاری از اهداف پیش

زناان ، المللایهای بینامروزه براساس آمارهای سازمانشکست خورد.  های برتر شغلی زنانموقعیت

و هم به  .بیرون نیامد هارسی به سرمایهکه هم از چاله عدم دست فقیرترین افراد جامعه بشری هستند

ناان و زجاب سارخوردگی این شکست مو. اندههای عاطفی و تربیتی افتادچاه از دست دادن واقعیت

 دختران و نومیدی روزافزون آنان شد.

 توان چنین برشمرد:شان را میها به اهدافیابی فمینیستهایی از عدم دستنمونه

د باه بعا 1910آن کمتر شدن پزشکان زن از سال  زنان به سوی علم و دانش که نمود عدم سوق

 ؛است

تقل و تر از مردان و خطاری کاه بارای زناان مساتعلق دستمزد پاییناخراج هزاران زن از کار و 

 ؛میرد دارد

 ؛یافته، به ویژه در کشورهای توسعهزنان و خشونت رافزایش آمار ستم ب

 ؛گریخودکشی دختران جوان و روی آوردن به روسسی چون:همپیدایش مشکالتی 

 ؛گرایش دختران به خشونت و اقدامات میرمانه

                                                 

  .211-212صص، افول خانواده در امریکا و انگلیس، سروریان .1



50 

 

یوه شاکه این معلول  تیاوز به عنف قرار گرفتن و ت جنسیمورد حمال افزون زنان وتهدید روز

 ؛حد و حصر آنهاستهای بیو آزادی خاص لباس پوشیدن

ینی یعنای یتولید وسایل تز، شوییرخت، خدمات خانگی :مانند ،های پستحضور زنان در شغل

 ؛ندنکنمی مردان در آنها فعالیت مشاغلی که معموالً

 ؛شودمی ها که به پسران دادهخصصمحروم شدن دختران از بسیاری ت

ی از حقوق عرف حساب کردن آزار و اذیت آنان در بعضا ءاموال قرار دادن زنان و جزشمار در 

 ؛که قبل از جریان فمینیسم نیز وجود داشته است کشورها

 و روعدختران جوان بعد از ارتکاب اعماال نامشا اییاد احساس افسردگی و ناامیدی بین زنان و

 یای کاه قبال ازهاارغم وعادهعلای ،ی و فریب خوردن از مردان در عادم پاذیرش ازدواجغیراخالق

 . ماندمی اقیپدری که فقط زحمات طاقت فرسایش برای مادران بیو فرزندان بشد میارتباطات داده 

 سقط جنین

، در فرانساه در 1973، در ایاالت متحاده در ساال 1967آزادی سقط جنین در انگلستان در سال 

 1به صورت رسمی اعالم و آزاد شد.1978ایتالیا در سال  و در 1975ال س

به انتخاب ناوع دستگاه های پیشرفته مدرن، آزادی سقط جنین موجب شد که زنان با استفاده از 

شاعار آزادی چناین هم. جنس دختر بیشتر در معرض فنا قرار گرفات ،در این میان .فرزند اقدام کنند

سان  ،زمینه آزادی دختران را بیش از پیش فراهم کرد ،فراگیر شدن نوزدهم شصت قراز دهه  که نازن

 2.باال برد و سن آغاز روابط جنسی را پایین آورد ازدواج را

                                                 

 .118-119صص ، فمینیسمجنبش زنان ، میشل .1

 .130-131صص، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم، و سبحانی، نژادزیبایی .2
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 الت اجتماعیعضمدیگر 

در حالی کاه  ؛تکالیف است بر توازن حقوق و ،اجتماعی و خانوادگیروابط الهی در  یاهدستور

اسات و ایان خواهی یک طرفاه حق ،فرهنگ سکوالر حاکم است ر روابط زن و مرد دربامروز  آنچه

 1.کندمی تأکیدبدون تکالیف ، انسان وققم بر حیمحوری است که دابرخاسته از نگرش انسان

 باه قاول؛ رخ نماودن باا نقاابی دیگار بلکاه چهاره عاوض کاردن و ،ساتم بار زناان عدم رفع

گااه هیچ ولای وضاع آناان ؛گرفتندمی یست قرارزنان قبالً مورد شکنیه و رفتار ناشا«: »چسترتونها»

 «.بار نبوده استرقت نداازه امروز که رقیب اداری مرداناندهب

خصوصاااً بااین زنااان میاارد بااه دلیاال تنهااایی ناشاای از ، هااای روحاای جدیاادیپیاادایش بیمار

فاقاد  کاه اندهمشکالت جدیدی شاد زنان امروز دچار بحران و» گوید:میبتی فریدان  ؛طلبیاستقالل

 «.هرگونه اسمی است

، بدون توجه باه شارایط فرهنگای ،ون زنانهگعضالت گوناعدم امکان صدور حکم واحد برای م

 ؛در جوامع مختلف هاآنی روا شده بر زنان و تفاوت حقوق هاتنوع ستم چنینهم ،رسوم مذهبی و

یان حاوزه را برخای از معضاالت کاالن در ا «انوادهجناگ علیاه خا»در کتاب « ویلیام گاردنر»

حضور زنان  ؛مادر و فرزند، دولت رویاروی خانواده سنتی با مثلث پدر: قرارند نایکه از  شماردمیبر

فراگیر شدن طااعون  و هاو کودکان به مهد کودکنوزادان ورود  ؛نظامیهای و عرصهدر میدان جنگ 

 2.کشی نامرئیبازی و سقط جنین یا نسلجنسهم

در فصل بعد درباره وضعیت  آنچهو  گذشتاز پیامدهای فمینیسم  آنچهبه  توجه باآید می به نظر

نساخه  توانادنمی نه تنها رویکرداین  که آمد خواهد دسته ب دشومی ارایه نگاه آمار ازخانواده  زن و

                                                 

 . 43ص ، ل و جمال جالزن در آئینه ، ملیآجوادی  .1

 .رجوع شود به کتاب یاد شده، تفصیلی معضالت جهت مطالعه .2
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ذشاته بار زناان باا مقایسه جفاهای دوران گمقام در  بلکه، آرمانی نیات زنان از انبوه مشکالت باشد

زیرا انسان بادوی  ؛دی دارونی امروز بر دیروز فزهاستمنشانگر آن است که بدون شک ، نرددوران م

 ؛ا یکی از مردان عضو خانواده یا قبیله باودیمحدود به پدر یا شوهر  ،ودنممی در حق زنان اگر ظلمی

 قرارمورد تحقیر و توهین جانبه و در سطح کالن و همه هااز سوی حکومتشخصیت زنان امروزه  اما

 . گیردمی
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 کنوانسیون: سومفصل 

کاه  های مختلف فمینیسم استنتییه و محصول دوران 1«تبعیض علیه زنان انواعرفع  کنوانسیون»

از تصویب میماع عماومی ساازمان ملال ( مسیش 1358ذر آ 27)میالدی  1979دسامبر سال  18 در

از آن زمان تا امروز کشورهای زیادی با فشاار . دشاالجرا الزم 1981سال  سستامبر در متحد گذشت و

 .سازمان ملل به این کنوانسیون پیوستند

رها، مداخله در اماور کشاومیموعه مباحث مربوط به کنوانسیون در چهار مبحث مفاد و محتوا، 

 اسالم به آن طرح و بررسی خواهد شد.با کنوانسیون و در نهای  نگاه  ی جهانیهامخالفت

 کنوانسیون مفادار اول: گفت

 16 ،برانگیاز آنمواد اختالفترین که مهم است مادهسی کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و این 

 .باشدمی ماده اول آن

 چند کنفرانس مهم جهاانی در تبلیاو و ،طی چند سال گذشته پس از تصویب رسمی کنوانسیون

هااک کسن، 1975مکزیکوسایتی  :ناد ازاعبارتی برگزاری آن هاو سال محلکه شده ن برگزار آترویج 

اد در کناار تبیاین مفا هاا هادف آنتارین مهم .2000و نیویاورک  1994پکن ، 1985نایروبی ، 1980

 . بوده است آن ی تضمین اجرایهاروش، کنوانسیون

 کنوانسیون مواد چالشی

 ؛مردان در همه شئون بری زنان وضرورت تساوی و برا .1

ون در هماه شائ رقوانین مسااوی و براباوضع  و گذارینونها در امر قااوتتف عدم توجه به. 2 

 ؛آزادی برای زنانعدالت و ، تنها راه رفاه به عنوان برای مردان و زنان

                                                 

1. CEDAW. 
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کال مختلاف از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و اشاای هبین بردن هرگونه مفهوم کلیش از .3

 ؛لطاز طریق تشویق به آموزش مخت آموزشی

رای باو تضامین حقاوق مشاابه  علیه زنانای هشغلی و حرفگونه تبعیض تالش برای نفی هر .4

 . هاآن

از ، اسات تبعایضهر ناوع نفی در حقیقت وجه مشترک همه مواد فوق و بلکه روح کنوانسیون 

 از هرگوناه اسات عباارت کاه باردکار میه ب را بسیار وسیع تبعیض، یک در ماده کنوانسیون این رو

 کاه جنسایت براسااس (Restriction) و یاا محادودیت (Eaclusion)ا استثن، ((Distinctionمایزت

و یاا ، منادیبهره، شناسایی (Nallifiying) و یا لغو (Impairing) دار کردنخدشه آن یا هدف نتییه

و  و مدنی هنگیرف، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هایدر زمینه اساسی هایبشر و آزادی حقوق اجرای

 . و مرد است زن تساوی و براساس تأهل وضعیت به توجه بدون دیگر در مورد زنان هر زمینه

  هاکشوردر امور مداخله گفتار دوم: 

ها کشاورز بسیاری اکنون و تا یک عهدنامه گذاشته ارایه پا را فراتر از صرف تنظیم وکنوانسیون 

داده ر بندی به برخی مفاد عهدناماه ماورد تاوبیخ قاراخاطر عدم پایحکومتی به  مسایلرا در حوزه 

سیون زیرا کشورهای عضو هر چهار سال یک بار موظف هستند گزارشی از پیشرفت مفاد کنوان ؛است

باه  موارد تخلف کمیته نیز تذکرات الزم را در. دهند ارایهبه کمیته مربوطه کنوانسیون در سازمان ملل 

 . دهدمی هاآن
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بنادی باه پای از تذکرات کنوانسیون به برخی کشورها در عدم یموارد ،در پی خواهد آمد هآنچ

  1.برخی مفاد عهدنامه است

 مذهبدرباره 

مورد نقد ی رسمی دولت هاو نیز در سیاستای هی کلیشهانفوذ کلیسا در رفتارها و نقش: ایرلند

 قرار گرفت.

 . کنوانسیون مورد بازنگری قرار گیردباید از دید مفاد  ن مییدآتفسیر قر: لیبی

 شده است. و فرامین مذهبی از مفاد کنوانسیون هاابراز نگرانی از معاف دانستن امور فرقه: چین

ی دولت درباره زنان مانع اجارای کامال های مرتبط با کلیسا بر سیاستهانفوذ سازمان: کرواسی

 . است مفاد کنوانسیون

 و همسری مادریدرباره 

 . است چرا در این کشور هدیه مادر و روز مادر که نقشی سنتی است حذف نشده: نستانارم

 ساسی این کشاورنسبت به نقش زن در خانه و به عنوان مادر در قانون اای هاز نگاه کلیش: ایرلند

 . انتقاد شد

دران توساط ماا هااشوند و برخی از آننمی نگهداری هاچرا تمام کودکان در مهد کودک: اسلونی

 . شوندمی دارینگه

ی هاارنگ شدن نقاش، باعث پراولویت بخشیدن به حمایت از زنان در دوران بارداری: کرواسی

 . و سنتی و محدود شدن آنان خواهد شدای هکلیش

                                                 

. ده اساتشامریم شاعری ترجمه و تنظیم  ، توسط174-202صص  31به کشورها در کتاب نقد شماره  برخی از موارد توصیه .1

: باه نشاانی زیار مراجعاه شاود، ساتندجهت مطالعه فهرست کامل تذکرات کمیته به کشورهای متخلاف کاه فاراوان نیاز ه

WWW.UNHEHR.CH/TBS/DOC.NET. 
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تواند به تاداوم می چرا اکثر زنان شاغل به صورت نیمه وقت در بازار کار فعال هستند که: اسسانیا

 . بینیامد نادر قبال خانواده از سوی زن نتیسف یرفتارها و وظا

 . شد به خاطر ادامه رواج امور جنسیتی مانند روز مادر و جایزه مادر انتقاد: بالروس

ی هااحمایت از حاملگی و مادری و بازنشستگی پیش از موعد زنان با نفی نقش: جمهوری چک

 . منافات داردای هکلیش

 .ستابراز تأسف شده ا نتی مانند مادری و همسری به زنانی سهااز انحصار نقش: قرقیزستان

 داریوجداندرباره 

ی هاابرای انیام سقط جناین باه سابب مخالفات هادر برابر مخالفت برخی بیمارستان: کرواسی

 . وجدانی از سوی پزشکان ابراز نگرانی شد

کاه در پای  به علت امکاناات محادود ساقط جناین بارای زناان در جناوب ایان کشاور: ایتالیا

 . صورت گرفته های وجدانی از سوی پزشکان و پرسنل بیمارستانهامخالفت

 

عاال در فخدمات تنظایم خاانواده باه نوجواناان  ارایهاز امتناع کارکنان بهداشت جهت : زیمبابوه

 . گونه محدودیت قانونی وجود نداردهرچند هیچ ؛جنسی انتقاد کرد مسایل

 قوانین ملی اصالحدر مورد 

ض علیه خواسته شده تا تعریف تبعی هامصرانه از این کشور: ازبکستان و استونی، چک، روگوئها

 . دننک بازنگری سایر قوانین ملی و داخلی طبق ماده یکم کنوانسیون زنان را در قانون اساسی و

انون ی بهداشاتی در قاهاابه دلیل عدم وجود تعریفی از تبعیض علیه زنان یا حق مراقبت: فییی

 . گرفتاسی مورد بازخواست قرار اس
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هت اجرای نگری در قوانین جهت مطابقت با کنوانسیون و انیام اقدامات قانونی الزم جباز: اردن

 . صورت پذیرد هادر دادگاه آن

قیم باه عناوان تواند به طور مستمی درباره جایگاه کنوانسیون که آیا مفاد آن در دادگاه: ازبکستان

 . ، تذکر داده شدتمداد قرار گیرددلیل قانونی مورد اس

  ی جهانیهاگفتار سوم: مخالفت

ط جلوگیری از استثمار زنان، فراهم آوردن امکانات ورزشی، شغلی، تحصایلی و فرهنگای توسا

نکات  ی اجتماعی و توجه به مشکالت خاص زنان روستایی از جملهها، حق استفاده از بیمههادولت

ود به کار اینکه قی زنان است که نباید نادیده انگاشته شود؛ اما با توجه به مثبت و مفید کنوانسیون برای

ه در کارفته در کنوانسیون مطلق و بدون هرگونه قیدی باوده عاالوه بار پیامادهای پیشاین فمینیسام 

 خورد، انتقادات جدی دیگری نیز بر مفاد آن وارد است. کنوانسیون به چشم می

کنوانسایون و تاالش بارای رسامیت دادن باه آن و فشاارهای س از رسمیت یاافتن از این رو پ

ای ازسوی میامع و کشورهای مختلاف باا آن ی جدیهامخالفت ،المللی در این بارهی بینهاسازمان

بسیاری از کشورهای دنیا با غیرشفابخش دانستن کنوانسیون، از پاذیرش آن سار بااز  1صورت گرفت.

ساونگر، نامه یکی این معاهدههامندان غربی با بیان نقطه ضعفچنین شمار زیادی از اندیشزدند. هم

  ای برداشتند.  گرانههای روشنقدم

عاارض و تاین کنوانسیون در دو زاویه اعتقادات مذهبی و قوانین ملی با دیگر ملل و مکاتب در 

 تعاند است؛ لذا بسیاری از کشورها زیر بار تصویب و تأیید آن نرفتند.

                                                 

 .10-12صص، )میموعه مقاالت( المللیدفاع از حقوق زنان ما و نظام بین، دفتر مطالعات زنان .1
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آمریکا با این ادعا که قوانین داخلی خودش برتر از این معاهده است، به آن ملحق  ایاالت متحده

وزیر امور خارجه وقت آمریکا در اجاالس جهاانی زناان در پکان در « ماد لین آلبرایت» 1نشده است.

 «هدف از این کنوانسیون پیشبرد اهداف آمریکاست.»، گفت: 1995سال 

هات جآلمان به خاطر عدم تعهد به تساوی کامل بین زن و مرد، از جمله عادم اجاازه باه زناان 

ز اخ تااریخی استفاده از یونیفرم نظامی از پذیرش این معاهده سر باز زده؛ آن هم به خاطر تیرباه تلا

 گرفتند. ی جنگ مورد سوءاستفاده سربازان قرار میهاجنگ جهانی دوم که زنان در جبهه

ؤال ساطر زیر به خ ایرانری از کشورهای اسالمی، مانند: الیزایر، مصر، لیبی، مالزی، لبنان و بسیا

 های شرعی، تفاوت ارث و در میموع باا انتقااد باهرفتن برخی از اصول دینی یا ملی، مانند: ازدواج

تادایی هاا کاه ادیاان ابتساوی کامل زن و مرد با کنوانسیون به تعارض برخاستند. حتی برخی کشاور

 قاوانین آنهاا نسبت به مواردی که با هاداشتند مانند: چین و سنگاپور به خاطر احترام به حقوق اقلیت

 اند. در تعارض است، حق تحفظ قایل شده

ای اعالم کردند که ی غیردولتی طی بیانیههاواتیکان به شدت با آن مخالفت کرد و ائتالف سازمان

 ترین سطح خود تنزل دهند. ی مادری زنان را به پایینهاشکنند نقکشورهای غربی تالش می

 نقد مادران آمریکا بر کنوانسیون

پایان این بحث جمالتی است برگزیده از مقاله یک گروه غیردولتای از زناان آمریکاایی باه ناام 

  2«تهاجم به مادری، دین و حاکمیت ملی.»، با عنوان «انیمن مادران آمریکا»

                                                 

 . مریکا بر کنوانسیون در ادامه خواهد آمدآکه به تفصیل نقد مادران  .1

 .WWW.AMERICANMOTHERS.ORG/CEDA W.HTM: رجوع شود به نشانی .2
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 کا هشدار به ملت آمری

ای ها باید بدانند که تهاجم علیه مادری، دین و حاکمیت ملی بار دیگر در نزدیکی مرزهآمریکایی

 ماست. 

 نابودی آزادی

تواند منیار باه فقادان چنین طراحی مهندسی جنسیتی )حذف هر نوع تمایز بین زن و مرد(، می

 آزادی برای مادر شدن شود. 

 تهاجم به خانواده و مادران

ه و کناد و از جامعانی حقوق بشر به صراحت از نهاد خانواده و مادری حمایت مایاعالمیه جها

 (.2راف ، پاراگ25و ماده  3، پاراگراف 15خواهد که از آنها پشتیبانی کنند )ماده دولت نیز می

ده جهات اما کنوانسیون با این بیآنکه یک تحول در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خاانوا

قاض کارده اسات رابری کامل بین زنان و مردان ماورد نیااز اسات، ایان حمایات را نیابی به بدست

 (.14، مقدمه پاراگراف 1981)کنوانسیون سال 

 تهاجم به دین

کند؛ هار ها به خاطر دین حمایت میمنشور سازمان ملل متحد به صراحت ما را در برابر تبعیض

(. آزادی والادین در آماوزش دینای و 2کس حق آزادی اندیشه، وجادان و دیان را داراسات )مااده 

(. به رسمیت 4-18المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده اخالقی فرزندان بر طبق عقاید خود )میثاق بین

(؛ اماا زیاان 98-، ج5ها زن و مارد )پکان شناختن نقش محوری دین، معنویت و عقیده بین میلیون

ین تأثیر بگذارد. انیام هماه اقادامات مقتضای تواند بر هر نهاد پدرانه از جمله دقاطع کنوانسیون می

، بناد دال(. در اینیاا کنوانسایون 1جهت رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا نهاد )ماده 



60 

 

کند. نروژ به خاطر حذف قانون برابری نسبت به برخای جواماع بعضی از اعضای خاطی را توبیخ می

 اند. کاتولیک متعصب است( در این زمره چنین ایتالیا و پرو )که یک کشورمذهبی، هم

 تهاجم به حاکمیت ملی

یاک (. هیچ2و  1سازمان ملل متحد، مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت همه اعضای آن است )ماده 

میات هار از مفاد منشور حاضر، به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتی که اساساً در حوزه حاک

ا ساؤال (. اماا در ارزیاابی کنوانسایون از کشاوره7، پااراگراف 2دهد )ماده یک از دول است را نمی

ها اعماال دگاهکنند، آیا کنوانسیون رفع تبعیض به طور مستقیم به عنوان بخشی از قوانین ملی در دامی

ای جهت آموزش قضاوت دیگر کارشناسان حقوقی در زمینه اولویت ی آموزشیهاشود؟ چه برنامهمی

ت به قاوانین ملای وجاود دارد و چاه بخاش از بودجاه ملای جهات اجارای دادن به کنوانسون نسب

 کنوانسیون تخصیص داده شده است؟

ی جادی، مداخلاه کمیتاه مرباوط باه هاااز این رو، همان گونه که خواهد آمد، یکی از چاالش

 کنوانسیون در امور قانونی، ملی و دینی کشورهاست. 

 اسالم و کنوانسیونگفتار چهارم: 

، عادتسا، حقوق بشار تعریف آن از عالوه بر ابهامات مفهومی مانند، گرانامه تساویاین معاهده

صاول به خصاوص ا و ،احکام دینی بسیاری ازو تعارض با ه انگاشتن نادیدتوسعه و صلح جهانی به 

 : اند ازعبارت آنی هابرخی از نمونه د کهمنیر خواهد شاسالمی 

 ؛وجوب حیاب برای زنان

 ؛س مخالفحرمت نظر به جن

 ؛حرمت ازدواج با محارم

 ؛هر زناحرمت ازدواج با خو

 ؛ازدواج باکره به اذن پدر
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 ؛ه نگه داشتن زنانلزوم عدّ

 ؛حرمت سقط جنین

 ؛ازدواج پس از طالق

 .سن بلوغ اختالف دختر و پسر در

عار اییااد ناابرابری باا شا، ستیز با نهاد خاانواده :مانند ،در کنار نقدهای مختلف مفاد کنوانسیون

قاانون ، صدها حکم فقهای، آیه قرآن 20با بیش از ، 1گفته فمینسیمبرابری و بسیاری از پیامدهای پیش

 2.و قانون کار در تعارض است، قانون مدنی، جمهوری اسالمی ایراناساسی 

 به کنوانسیون در ایران هاواکنش

ل باه دلیا ،زمان ملالدبیر کل وقات ساا تأکیدالمللی و رغم فشارهای بینجمهوری اسالمی علی

 . تی متعدد با موازین دینی و قوانین داخلی تاکنون الحاق به آن را نسذیرفته اسهامغایرت

ایان  در مقابال جادی یهااواکنشمراجع دینی و علمای اسالم  به خصوصاندیشمندان ایرانی 

 کاه اسات تایینسبت باه اساتف برخی از فقهای شیعهآید جواب می در پی آنچه، نشان دادند عهدنامه

 3:ده استنمودر این باره مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه از ایشان 

 ،ی اساالمی جاایز نیساتهاپیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولت: ایهآیت ا  خامن

 . موارد تعارض اصالح شوداینکه مگر 

                                                 

 .()ویژه نامه کنوانسیون 31د شماره رجوع شود به میله کتاب نق ،جهت مطالعه بیشتر نقدهای وارد بر کنوانسیون .1

 .93-94، صص کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان جهانی زنان قوقحالمللی سند بینبررسی ، هاجری و دیگران: ک. ر .2

فضالی حوزه رجوع شود به کتااب  ی مورد اشاره و فتوای دیگر محققین وهامستندات دیدگاهجهت مطالعه تفصیلی و بررسی  .3

در ساال  هاثر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ک «نامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانهای فقهی درخصوص عهددیدگاه»

 . منتشر گردید 1377
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ساالمی قاوانین اباا طبیق که قابل ت تعارض مفاد عهدنامه به حدی است: آیت ا  مکارم شیرازی

 . نیست

یاا  باشد که مخالف احکام شرع مقدس اسالم هر قانون و قراردادی: آیت ا  میرزا جواد تبریزی

 نداشاته و اعتباار شارعاً ،مطابقت با مصالح مسلمین نداشته باشد یا عزت مسلمین را به خطر بیندازد

قات دنامه با احکاام شارع مقادس مطاباین عه. یز نیست و خود به خود ملغی استجا آناطاعت از 

 . ندارد و قابل جمع با آن نیست

یرت دارد و ه شرعیه مغامقدس با احکام بسیاری این عهدنامه در موارد :صافی گلسایگانیآیت ا   

 . معارضه با اسالم و حرام است الحاق به آن حتی به طور مشروط

 . ندارد ده وجوامکان موافقت با این عهدنام: آیت ا  علوی گرگانی

 . مرد در موارد بسیاری با احکام شرع مطابقت ندارد تساوی زن و: آیت ا  مظاهری 

ز ایان ا؛ این عهدنامه در موارد زیادی با صریح قرآن مخالفات دارد: آیت ا  سیدمهدی روحانی

 . رو برای مسلمانان قبول نیست

م بسایار مواد عهدنامه با احکاام اساال مغایرت و مخالفت تعدادی از: آیت ا  سید کاظم حائری

 . روشن و مسلم است

 ونقض چندین حکام صاریح ، الحاق جمهوری اسالمی به عهدنامه: آیت ا  صالحی مازندرانی

 . ضروری اسالم است

و هار  چون این عهدنامه مرد و زن را در همه حقوق و احکام یکساان دانساتهاستادی:  آیت ا 

ملحاق  تواند به این عهدناماهنمی جمهوری اسالمی به هیچ وجه، ده استنوع تفاوتی را تبعیض شمر

 . شود
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 را هام زمینهاست اما تشابه در تما قایلاسالم تساوی بین زن و مرد را را : آیت ا  مدرسی یزدی

 . پذیردنمی

ی از پذیرش این عهدنامه و یا عضویت در آن به منزله عادول و انصاراف عملا: آیت ا  خرازی

 . حکام قطعی و ضروری اسالم استا

 . تثنا شودمگر اینکه موارد خاص اس ،توان پذیرفتنمی عهدنامه را به طور مطلق: آیت ا  امینی

 شرط تحفظ 

پیوساتن باه کنوانسایون  برایاین نکته قابل یادآوری است یکی از پیشنهادهایی که در کشور ما 

 . شرعی و ملی این اقدام صورت پذیرد قوانین 1که با حق تحفظبود این  ،مطرح شده بود

تاا اینکاه در د طرح شاالحاق به کمیسیون به صورت جدی م پیگیری 1374در سال  ،از این رو 

شارط  .تصاویب کارد حق شرط ت دولت الحاق به کنوانسیون را با قرار دادنأهی 1380آذر ماه سال 

جمهوری اسالمی ایران مفااد »: از دنات دولت برای الحاق به کنوانسیون عبارتأمذکور در مصوبه هی

  2«.داندمی اشد قابل اجرابکنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسالم مغایرت نداشته 

 :ساتاماده آآن  28زیرا در ماده  است؛ ناسازگار با روح کنوانسیونهم که شرط تحفظ  در حالی

 «.فته نخواهد شدگار نباشد پذیرکه با هدف این کنوانسیون سازتحفظاتی »

زیارا  ؛ده اساتکاربه شادت باا چناین تحفظااتی برخاورد هم سازمان ملل  کمیته محو تبعیض

در ادامه هر چهار سال یاک باار  ؛قدم اول استبه کنوانسیون پیوستن ، آمد پیش از این گونه کههمان

وطه سازمان ملال کنوانسیون به کمیته مر باجرای مفاد ی عضو باید گزارشی از پیشرفت هاتمام کشور

                                                 

1. Reservation. 

، هااجری و دیگاران از لحام مفهومی و هم آثار سوء عملی رجوع شود باه ی ایران همسو جهت تحلیل و نقد شرط مذکور از .2

 .کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان جهانی زنان قوقحالمللی بررسی سند بین، 142-131صص 
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، در هر مورد مخالفت و حتی کندی روند پیشرفت ولاو باه صاورت جزئای و ماوردی و دهند ارایه

هماین  به خصوص که در مواردی کنوانسیون به برخی از کشورها در. ندشومی اخذهؤبازخواست و م

ایاد در و ب مورد تذکر و توصیه داشته است که حق تحفظ از کنوانسیون برخالف نص مفاد آن اسات

به خااطر حاق تحفظاات  2000در سال  ،ین روااز  ؛بازنگری صورت گیرد هاآنقوانین ملی و داخلی 

برای انصراف را ی الزم هاخواست تا به سرعت گام مصریان ابراز نگرانی کرد و ازدر مصر شده  قایل

ظاات ساایر ی هلناد و ساوئد باه سابب اعتاراض باه تحفهادر مقابل از کشور. دناز تحفظات بردار

 میته مربوط به کنوانسیون تقدیرشد.از سوی ک، هادولت

بلکاه  ،شودنمی المللی بر کشورها کاستهاز فشارهای بینصرف پیوستن به کنوانسیون  ،از این رو

روری ضا دینای و ملایحتی در صورت مخالفت با قاوانین  ،تعبد به تمام اصول و قوانین آن التزام و

 . است
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 جایگاه زن واسالم : فصل چهارم

، زن دارد و آسمانی باه مینوینگاهی ، ی عرفانی و عقالنیهادین با پشتوانه نظام وحیانی و جنبه

 ،الهی است، نه مادی ،معنوی است ،نه جنسی ،اه دین به زن انسی استنگتوان گفت می به بیان دیگر

 . نه بشری

ص پیش از اساالم و صادر اساالم تطبیق و مقایسه اتفاقات خا، ی تاریخی و مشهور آنهانمونه

ناه تنهاا  به ارث گذاشتن و تحقیر نمودن زنان و دخترکان، آنگاه که خرید و فروش. درباره زن است

در میان دیگار اقاوام و ملال نیاز اماری رایاج و  1گونه که پیش از این آمدبلکه همان ،در میان اعراب

زن را باه عناوان موجاودی کاه در ، یادی ناوبن ریزیپایهشکنی و سنت شریعت اسالم با 2.متداول بود

تصاویر نماود و در کساب کمااالت انساانی و  3،هویت و ماهیت نوعیه انسانی تفاوتی با مارد نادارد

 . بخشیدبه او ای هی الهی هویت تازهاارزش

بار  تأکیادبا اولویات و  و صرفاً 4،این فصل بدون پردازش به شبهات حقوقی و فقهی درباره زنان

آخاار  روایااات و درجایگاااه زن در ، یگاااه زن در قاارآنجا نادر سااه عنااو کراماات زنشخصاایت و 

  5.شد خواهد ارایهان اسالمی ی برخی متفکرهادیدگاه

                                                 

 جایگاه زنان پیش از فمینیسم  به تفصیل بحث شد.در بحث . 1

کشای جنسای در ارضاای ی جسمی در تحمل کارهاای سانگین خاناه و بهرههاوضعیت زنان در قرون وسطی در غرب و ظلم .2

 .52-57صص، عقل مذکر، لوید: ک. ر. طلبی مردان در مقابل زنان اشراف به مراتب بدتر از عرب جاهلیت بودتنوع

جنباه  ،شوندمیو مذکر بودن بعد از تحقق و تحصل ماهیت و حیات نوعی انسان عارض  مؤنثکه  آنیابه قول ابوعلی سینا از  .3

 (.224ص، االلهیات، الشفاء، )ابوعلی سینا. ندهستذاتی ندارند و از اعراض و احوال 

 . خوردمیبه چشم درباره زن تلفی در گستره مباحث دینی خدر این باره در حد نیاز بحث و بررسی صورت گرفته و آثار م .4

حقاوق و تکاالیف زن رجاوع شاود باه ، مبانی، قهی در باره جایگاهروایات و احکام ف، جهت مطالعه بیشتر در حوزه نگاه قرآن .5

، مهادی مهریازی ؛نظام حقاوق زن در اساالماستاد مطهری، ؛ جالل و جمال زن در آئینه ، آیت ا  جوادی آملی :یهاکتاب

 .جلد( 2زن در اسالم )، فریبا عالسوند ؛جلد( 2خانواده ) زن و، زهرا آیت اللهی؛ شخصیت و حقوق زن در اسالم



66 

 

بیقای حث خواهد پرداخت که آیا در میموع بررسای تطابمبندی نهایی در پایان نگارنده به جمع

ره ی در این باااز گفتمان دینو وجه ممت ؟تزن فراتر یا فروتر از مرد اس، دو رویکرد اسالم و فمینیسم

 چیست؟

 در قرآنجایگاه زن گفتار اول: 

ی بسایارو در راز این  دارد؛دقیقاً همان نگاهی که به مردان ، نگاه قرآن به زن به عنوان یک انسان

شترک گروه به صورت م هر دو ی اخالقیهای انسانی و ارزشهاجنبه، وظایف، حقوق، آیات قرآناز 

 . ان گردیدهبی

 هادف بیاان در ایان زمیناه نباوده و صارفاًبر استقرا و استقصای کامل قارآن  ابن در این نوشتار

باه برخای از آیاات  صارفاًدر هار عناوان  از این رو، بوده استیی از آیات در اثبات مطلب هانمونه

 . شودمی اشاره 1مرتبط

 خلقت ظاهری و معنوی

دمیادن روح ، و ماده اولیاه آفارینش أاشتراک در منش :انندم ،تساوی در هویت و حقیقت انسانی

  2؛دو به انسان و بشر تسویه و تعدیل در خلقت و لقب یافتن هر، الهی

 3؛خلقت انسان در رنج و سختی 

 4؛ترکیبترین خلقت انسان در زیبا 

                                                 

زن در فرهناگ ، مهادی مهریازی. )آیه طارح شاده اسات 200 حدود در مربوط به زناناختصاصی و اشتراکی  مسایلدر قرآن  .1

 .(14ص ،اسالمی

(، آیاه 82) انفطاار، 26-42(، آیات 49) حیرات، 2-3(، آیات 76) انسان؛ 13آیه (، 49) حیرات؛ 10-12(، آیات 23) مومنون .2

 .189(، آیه 7) اعراف، 11(، آیه 42) شوری ؛1(، آیه 4) نساء؛ 67

 .4(، آیه 90) بلد. 3

 .4(، آیه 95) تین .4
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 امتیازات تکوینی

معرفات و عباادت  اینکه خداوند هدف مشترک از خلقت زن و مرد را ؛اشتراک در هدف خلقت

  1؛خویش و آزمایش و امتحان آن دو قرار داده است

 یتعلایم اساما تکریم زن و مرد بر دیگر موجودات عالم و از آغاز خلقت بر فرشاتگان الهای و 

 2؛الهی به او

 3؛جوییعهد خداوند با آن دو و فطرت خدا، الهام به خوبی و بدی اشتراک در 

 4؛انسان به خاطر وجود روز ماه و شب و خورشید و، آسمانتمام عالم هستی از زمین و  آفرینش

 جوییاختیار و کمالتساوی در 

 6؛به خدا 5عبودیت و قرب، تساوی در تکامل

 7؛آنها بین یا تفاوتی برتری و عدم و ایمان در عقیده ساویت

 8؛باطل تساوی در قدرت اراده و امکان انتخاب راه حق و

 1؛نسبت به تزکیه روح و نفس مندیدو در توان اشتراک هر 

                                                 

 .2(، آیه 67) ؛ ملک56(، آیه 51) ذاریات .1

 .30 آیه(، 2) بقره .2

 .30(، آیه 30)  روم؛ 115(، آیه 20)طه ؛ 7(، آیه 91) شمس .3

 .22(، آیه 2) بقره؛ 33(، آیه 14) ابراهیم؛ 13ه (، آی45) جاثیه؛ 32(، آیه 14) ابراهیم؛ 65(، آیه 22) حج .4

، عبادا ، جاوادی آملای. )غیر از عقلی است که مایه تقرب الی ا  است، آن عقلی که در آن زن و مرد اختالف و تفاوت دارند .5

 .(270ص، جالل و جمالزن در آئینه 

(، آیاه 40) منؤم؛ 108و 106( آیات 11) هود؛ 35(، آیه 17) باحزا؛ 72(، آیه 9) توبه؛ 79(، آیه 16) نحل؛ 124(، آیه 4) نساء .6

 .29و  28(، آیات 15) حیر؛ 40

 ساوره ؛10 آیه (،85) بروج سوره :دارد از جمله اشاره و ایمان و مرد در عقیده زن برابری به در بیش از بیست مورد کریم قرآن .7

 .10 آیه، متحنه سوره؛ 58و  36 ات، آی(17) احزاب

 .43(، آیه 3؛ آل عمران )26(، آیه 24) نور؛ 68 و 67(، آیات 9) توبه .8
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 2.پذیری در قبال اعمالی و مسئولیتاردمتکلیف اشتراک در

 تساوی در اعمال و نتایج آن

  3؛عمل صالح دارا بودن دو بال ایمان و

 4؛گذاری به کار نیک زنان و مردانارج 

 5؛یکسانی ثواب و عقاب در اعمال مشابه و کسب درجات بهشت و رضوان

 6؛ی شیطانی نسبت به هر دو گروه و ارتکاب عصیان الهیهاوسوسه، مارهنفس ا تساوی در

 جایگاه اجتماعی

 7؛مرد تنزیل کتاب بر هر دو گروه زن و آمدن پیامبران و

 8؛اجتماعی سیاسی و، قتصادیااستقالل  

 9؛هیرت و جهاد، دانش یی چون کسب علم وهاتساوی در ارزش

وقتای هماراه شاوهرش ، عمیس از زنان مهااجر حبشاه بنتاسما  ؛ی انسانیهاارزش تساوی در

یا در قرآن مطلبی دربااره آ» :نزد زنان پیامبر رفت و پرسید، دکرطالب از حبشه مراجعت جعفر بن ابی

                                                                                                                                              

 .97 (، آیه16) نحل .1

، 72-73(، آیاات 7) احازاب؛ 19-24(، آیاات 7) اعراف؛ 31(، آیه 5) مائده؛ 32و 31 و 2(، آیات 24) نور؛ 183(، آیه 2) بقره .2

 .3 (، آیه76) انسان

 .40 (، آیه40) غافر؛ 1-2یات (، آ103) عصر؛ 1-4(، آیات 55) الرحمان .3

 .195(، آیه 3آل عمران ) .4

 (، آیاه23) منونؤم ؛97(، آیه 16)نحل ؛ 4-6(، آیات 48) فتح؛ 40(، آیه 40) غافر؛ 124 (، آیه4) نساء؛ 195 (، آیه3) آل عمران .5

40. 

 .60(، آیه 36) یس؛ 5، آیه (12) یوسف؛ 121(، آیه 20)طه ؛ 35-36(، آیات 2) بقره؛ 53(، آیه 12) یوسف .6

 .1(، آیه 12) ابراهیم؛ 165(، آیه 2) بقره؛ 1(، آیه 62) جمعه؛ 3(، آیه 5) مائده؛ 164(، آیه 2) آل عمران .7

 .33(، آیه 4) نساء ؛12(، آیه 60) ممتحنه .8

 .151(، آیه 2) بقره ؛9(، آیه 39) زمر؛ 11(، آیه 58) میادله؛ 95 -96 (، آیات4) نساء؛ 195آیه  (،3) آل عمران .9
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زناان در »: گفات رساید و (ص)آنگاه خدمت رسول خدا  .جواب منفی دادند «؟زنان نازل شده است

ی اینکه در قرآن زنان مانند ماردان تمییاد ابر»: ض کردعر« چرا؟»: پیامبر فرمود «.خسارت و ضررند

 سوره احزاب که حاوی چندین ارزش مشترک است را نازل فرمود 35در اینیا خداوند آیه  «.اندهنشد

 و ،المسالمات ان المسالمین و: نادبرابرزنان و مردان در کسب صفات مختلف انسانی با هم  که

 الصااابرین و و ،الصااادقات الصااادقین و و ،القانتااات و القااانتین و ،المؤمنااات المااؤمنین و

 ن ویالصااائم و ،المتصاادقات المتصاادقین و و ،الخاشااعات الخاشااعین و و ،اترالصاااب

اعادا  لهام  ،الذاکرات الذاکرین ا  کثیراً و و ،الحافظات الحافظین فروجهم و و ،الصائمات

 .1مغفره و اجرا عظیما

 3،دارای روح الهای 2،از زن و مرد( موجود اشارفقرآن کریم نفس انسان ) اعم  در حقیقت آن که

و بلکاه تماام  5مسخر اوسات هاخورشید و ماه و کشتی، که جویبارهااست و کسی  4مسیود فرشتگان

هساتی باه او  مندی از مواهب جهانو کسی است که اجازه بهره 6مخلوقات زمین برای او آفریده شده

 7.نیز برتری و گزینش شده است هادر امانتداری بر زمین و آسمان و کوه چنینهم، اعطا گردیده

حتای ، ی انسانیهازنان عالوه بر امتیازات مشترک در ارزش و شرافت، در میموع از نگاه وحی

مانند این که از نظر همسری مایه آرامش ، اندهمورد تکریم بیشتری نسبت به مردان قرار گرفت آیاتیدر 

                                                 

 .95-94صص، 9ج، محمدی ری شهری، میزان الحکمه .1

 .70 ، آیه(17اسرا ) .2

 .29 ، آیه(15) حیر .3

 .29(، آیه 15حیر ) .4

 .34(، آیه 14)ابراهیم  .5

 .29(، آیه 2بقره ) .6

 .72 ، آیه(33) احزاب .7
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باا توجاه باه تکاالیف و و همچناین  2و ام باودن باه خااطر مقاام ماادری هاایاا برتاری آن 1یشترندب

   3.جایگاه و احترام ویژه ای در جامعه و خانواده دارند ی بیشترهامسئولیت

ی خااص هاادر عاین ملحاوم شادن وضاعیت، ی افتصاادیهاحتی از نظر حق مالکیت و جنبه

زناان ، المیبر قاوانین اسا زیرا بنا. مورد توجه و عنایت ویژه است ئلهمساین ، اجتماعی و انسانی زن

تواناد اماالک شخصای خاود را باه هار استقالل کامل و آزادی در امور اقتصادی و مالی داشته و می

قبل از ازدواج و چه  چه ناشود که زنشامل اموالی میکه این مسئله . مصرف نمایند صورتی که مایلند

 . انددست آورده هبعد از ازدواج ب

برخوردارناد و  کامال از براباری، ماالی و تصارفات و مارد از نظار مالکیات زن، از نظر اساالم

نیاز  زن ،زناد دسات... و و رهان صالح، فروش، نظیر خرید معامالتی تواند بهمرد می که گونههمان

 تولید و توزیاع، و معامله ماید یا تیارتخود بن بخواهد در اموال که تصرفی هرگونه تواند مستقالًمی

از  زن، در اساالم کند بنابراین تصرف در اموالش، زن اجازة تواند بدوننمی کسکند و هیچ و مصرف

 4.برخوردار است اقتصادی کامل استقالل

                                                 

 .189 آیه ،(7) اعراف .1

شود، مانند ام الکتااب و میرا از نظر لغوی در عرب ام به اصل، اساس و آغاز هر چیزی اطالق کند زیمیقرآن از مادر به ام یاد  .2

ی اخالقای قارآن، هاامهدوی کنی، صادیقه، سااختار گزاره)مادر ریشه خانواده و پناهگاه فرزندان است.  آنکهام القری، چه 

 .(225-224صص

(، 31) لقماان؛ 151(، آیاه 6) انعاام؛ 14(، آیاه 19) ماریم؛ 183(، آیه 2) بقره؛ 26و23(، آیات 17) اسراء؛ 8 (، آیه29) عنکبوت .3

 .15(، آیه 46) احقاف؛ 15و14آیات 

 . دنای نسبت به اموال خود داشته باشد هر نوع استفادهنتوانطور مستقل میه زنان ب نیزبنابر آئین مدنی جمهوری اسالمی ایران  .4
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: دفرمایامای کاه آنیااقرآن به خوبی قابل استفاده است به خصاوص زنان در  اقتصادی استقالل

مِماا اَکتَسابن نَصایبٌ للنِسأِ مما اکتَسَبُوا وَ نصیبٌ لِلرِجالکساب از آنچاهدو  هار زناانو ماردان  ؛ 

 1.برندمی بهره ،کنندمی

از سوی شرع مقدس و در گرایانه ی اعتدالهادر عین رعایت جنبه هانیز زنارث  مسئلهحتی در 

در زماانی  مسائلهبرناد و ایان مای از طارق مختلاف ارث ،یی که باا مارد داردهانظر داشتن تفاوت

 ارثباود کاه ای هباه گونا عصر جاهلیت به بیان عالمه طباطباائی انمشروعیت یافت که وضعیت زن

 خانواده ضعف موجب آنان بریداشتند و ارث خود تعلق شوهران هایخانواده به دادند زیرا زناننمی

با توجه به ناص آماوزه هاای  اسالمی قوانین در زناناما  2.شدمی دیگری هخانواد مالی و تقویتخود 

 : گردندمند میبهره از ارث زیر مانند موارد مختلف با عناوین دینی بخصوص قرآن کریم

 4فرزند عنوان به .2  3همسر عنوان به .1

 6خواهر عنوان به .4 5مادر عنوان به .3

مارد کاه در  ی طبیعای زن وهاای خااص تفااوتهااو جنباه یش گفتاهبا توجه به توضیحات پ

آیاتی که در ظاهر به برتری مارد ، باید یادآوری نمود. ی گذشته به تفصیل طرح و بررسی شدهافصل

ویل أبه خوبی قابل توجیه و ت ،همواره موهم شبهاتی در این باره بوده است ،اشاره داردو فروتری زن 

اخالقای و انساانی  مساایلناظر باه  قطعاً 7قوامون علی النساء الرجال: آن فرمودهاینکه قر مثالً بوده

                                                 

 .32 آیه ،(4) نسأ 1

 .334 ، ص4 ج، تفسیرالقرآن فی انطباطبائی، المیز .2

 .12 (، آیه4) نسأ .3

 .11 (، آیه4) نسأ .4

 .11 (، آیه4) نسأ .5

 .12 (، آیه4) نسأ .6

 .34 (، آیه4) نساء .7



72 

 

 و ادبیات دینی به چشام هاتفاوتی در آموزهمؤنث میان جنس مذکر و  مسایلگونه زیرا در این ؛نیست

حقوقی در حاوزه اجتمااع یاا خاانواده  مسایلجایی مانند  بلکه تفاوت و تفوق را باید در ؛خوردنمی

این معناست کاه اداره اماور و تادبیر منازل از نظار  مراد، ان لطیف آیت ا  مظاهریبه بی. دکرسیر تف

باا ر است و سّبه عهده مرد است که البته این وظیفه سنگین تنها با حکومت بر دل می، مادی و معنوی

 ؛شاودمیکه در این صورت توسل باه زور و خشاونت الزم ن افتدتسلط بر جسم به تنهایی مؤثر نمی

گونه که گال سارخ تحمال همان ،ماندل گل سرخ است و مرد به درخت تنومندی میثَل زن مَثَزیرا مَ

های زن را نیز یاارای مقاومات در برابار مسائولیت، وسرمای زمستان را ندارد، طوفان، آفتاب سوزان

اجتمااع نااقص ، مارد در جامعاه با نبودن هر کدام از زن و و فرسای اجتماعی نیستسنگین و طاقت

 1.دنخواهد بود و هیچ کدام بر دیگری برتری ندار

قارآن ی پیش گفته که ناظر به تبیین راهکارهاا و معیارهاای کلای هابندیموارد و دستهعالوه بر 

قران الگوهایی را نیز در این باره به عناوان زناان برتار و مقارب الهای  ،جایگاه انسانی زن بوددرباره 

آنگاه که او را خطاب  مادر موسیدرباره . قرار گرفتندایی که مخاطب کالم الهی تا ج نمایدمی معرفی

یاا  2.دریاا بایفکنه که کودک را شیر بده و هنگامی که بر جان او بیمنااک شادی او را با دهدمی قرار

 گفتناددر محراب عبادت مالئکه با او سخن میکه  رسیده بودای هبه درجکه  عیسیدرباره مریم مادر 

  3.رسیدای او روزی میغیب بر از و

                                                 

 .24-26صص ، خانواده در اسالم، مظاهری .1

 .به بعد 7آیه  (،28) قصص .2

 .37آیه (، 3)آل عمران  .3
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 در روایاتجایگاه زن گفتار دوم: 

 ی باه حساابکه در حقیقت وحی بیانی در کنار وحی قرآن السالملیهمعصومین عمدر گفتار 

ل اساتنتاج موزون حقوق و تکالیف آنان به خوبی قاب هارائتکریم و تیلیل از مقام زن و ، آیندمی

 . مشهود است در سیره و سنت آنان به خوبینان ز تکریم و حرمت به چنینهم. است

، توصایفیوش راست که بیشتر با  السالمعلیهمی معصومین هاآید برخی از گفتارآنچه در پی می

 است.شناسنامه و شخصیت کلی زن  بیان و در مقام

گاه ن در ،طرح شدزن و مرد با توجه به اینکه در نگاه قرآن اوصاف اشتراکی  ،قابل یادآوری است

 . مد نظر است انزن توجهات خاص بهی اختصاصی و هاویژگیبرخی از ، روایات

 زنانستایش محبت به 

تاکیاد  در سیره و سنت معصومین هم به ابراز عشق و عالقه به همسران و تکریم زن در خانواده

 فراوانی شده و هم خشونت مردان با همسران به شدت مورد مذمت قرار گرفته است.

کنند زنان نمی تکریم» ما اکرم النساء اال کریم و ال اهانه اال لئیم :فرماید( میص)کرم پیامبر ا

 1«.را مگر فرومایگان هاکنند آننمی و تحقیر را مگر بزرگواران

؛ ساخن مارد باه «قول الرجل للمراة انی احبک الیذهب من قلبها ابادا »پیامبر اکرم)ص(: 

 2شود.ن پاک نمیهمسرش که دوستت دارم، هرگز از قلب ز

؛ از خصوصایات اخالقای انبیاا، «من اخالق االنبیاء حب النسااء  »: فرمایدمی امام صادق)ع(

 2.است 1محبت به زنان

                                                 

 .318 ص، نهج الفصاحه .1

 .569ص، 5ج، کافی، الینیکل .2
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هرگااه ؛ «العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی االیمان فضاال  »: در حدیث دیگر فرمودند

 3.شودمی بر ایمان او افزوده ،عشق و عالقه مردی به همسرش زیاد شود

... بهترین شما کسی است کاه ؛ «خیارکم .... اکرمهم لنسائهم »: نیز فرمودند (س)فاطمه زهرا 

 4.همسرش را بیشتر تکریم کند

فای رجل لطام در سخنی پیامبر اکرم)ص( فرمودند:  ،بی حرمتی به زنانمذمت و نکوهش  درو 

  5ی حر وجهه سبعین لطماه فای ناار جهانمطمه عللخازن النیران فلی امراته لطمه امر ا  عزوجل مالک

هر مردی که به صورت همسرش یک سیلی بزند، خداوند عز و جل به مالک دوزخ فرمان مای دهاد 

 در جهنم به او هفتاد سیلی بزند. 

 وزنان هاخوبي

با توجه به نقش های مادری و همسری زنان، آنان دارای ارزش ها و توانمنادی هاای متعاددی 

انند زمینه ساز تحقق آن ها در میاان فرزنادان و همساران و بلکاه میموعاه جامعاه هستند که می تو

ها در باین زناان بیشترین خوبی»اکثر الخیر فی النساء : فرمایدمیدر این باره  امام صادق)ع( گردند.

 إنَّ اللّاه َ  »: دنافرمایمی یا این که در حدیث دیگری به جنبه صبر و تحمل آن اشاره نموده و 6«.است

                                                                                                                                              

 که با این تفکر مبارزه کند که در برخی مکاتب و ادیان اسالم دوست داشتن زن را جزء اخالق انبیا معرفی کردشاید از این رو  .1

 . نددورآیحساب مه ب و مانع تقرب و کمال انسانی اخالقیعمل غیر محبت زن را

 .461ص ، منتخب میزان الحکمه، محمدی ری شهری .2

 .384ص، 3ج، من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق .3

 .7ص، دالئل االمامه، طبری االمامی .4

 250، ص 14ج محدث نوری، مستدرک الوسایل، - 5

 .385ص، 3ج، من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق .6
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ه تحمل ده مرد را به یک زن عطاا کارد خداوند صبر و؛ «جَعَلَ لِلمَرأةِ أن تَصبِرَ صَبرَ عَشرَةِ رِجالٍ

 1.است

 لطافت روحي و جسمي زنان

 شاد موجاب و  گردید انو مرد انیکسان انگاری زنباعث نکته مهم دیگری که عدم توجه به آن 

ها کشیده شوند، عدم توجه به تفاوت های  زنان به حوزه و حریم مردان وکارهای سنگین وخشن آن

جدی این دو گروه و بخصوص  لطافت های روحی و جسمی زنان است. که در آموزه های حادیثی 

ان الماراة ریحاناه و لسایت  »: فرمایادمی امام علی)ع( تاکید شده است.ویژگی خاص نیز بر این 

 (ص)حادیثی پیاامبر  درهمچناین  2.نقهرماا و نه کارگزار ،زن گل بهاری و لطیف است؛ «بقهرمانه 

که این روایات در عین تاکید بر حساسیت های روحای و  3.است کرده را به شیشه شکننده تشبیه زنان

تربیت و آرامبخشی آن ها دردرون خانه از سوی دیگار ، در بر دارنده انحصاراز یک سو جسمی زنان

   است.

 )عج( امام زمان یاران

ند سمیه، ام سلمه و اسماء بنت عمیس که در گذشته تاریخ اسالم نقاش عالوه بر زنان بزرگی مان

، در حکومت دادگسترانه امام مهدی همچنان ادامه داردنیز آفرینی های بزرگی نمودند، که تا به امروز 

و ییئای و ا   »فرمایاد: می امام باقر)ع(عج نیز زنان حضوری محوری و پر رنگ خواهند داشت. 

                                                 

 .339ص، 50ج، الکافی، کلینی .1

 .31نامه ، نهج البالغه، سید رضی .2

 .430ص، 8ج، طبقات الکبری، ابن سعد .3
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تان از  313به خادا ساوگند  ؛«عشر رجال فیهم خمسون امرأة ییتمعون ... ثالث مأة و بضعة

 1...نفر آنان زن است 50، آیندمی (عج)یارانی که در نزد امام زمان 

 ان زن براي آموزشضرورت 

، در ایان است تأکید شده مسلمان زنان برای و دانش علم یادگیری بر ضروت زیادی در احادیث

بر احادیثی که به صورت مطلق درباره اهمیت علم آماوزی آماده اسات کاه زناان را نیاز باره عالوه 

حدیث دیگری به صورت خاص ضرورت دانش در )ص(  اسالم پیامبر همانند مردان دربر می گیرد، 

 و تا آنیا کاه 2«و مسلمة مسلمٍ کل علی فریضة العلم طلب»: اندوزی زنان را مورد تاکید قرار می دهند

  3.است او قرار داده را مهریهتوسط شوهر  زنقرآن به  تعلیم در مواردی ،(ص)پیامبر 

 مایه انس بودن زنان

مایاه زناان یکی از مهم ترین ویژگی زنان که در قرآن نیز مورد تاکید قرار گرفته است ایان کاه 

سامی »: ده اسات از امام صاادق)ع( وارد شا در این باره دیثیح آرامش و نشاط همسرانشان هستند،

مونسای جاز کاه آدم  نامیده شدند، «نساء»از آن جهت ؛ زنان «النساء النه لم یکن آلدم انس غیر حواء

سامی النسااء  »: فرمودندمفصل دیگری ناظر به داستان خلقت آدم و حواء در حدیث  4.نداشت حوا

تبه قال: یارب من النه لم یکن آلدم انس غیر حواء. ان آدم )ع( رای حواء فی المنام فلما ان

قربها؟قال ا  تعالی هذه امتی و انات عبادی.... قاال آدم یاارب فهاذه التی آنستنی بهذه 

امتک حواء قدرق لها قلبی فلمن خلقها؟ قال ا  تعاالی خلقتهاا لاک لتساکن الادنیا فاال 

                                                 

 .223ص، 52ج، اراالنوارحب، میلسی .1

 .13-14 صص ،18ج ،الشیعهوسایل،  الحر العاملی .2

 .195 ، ص14 ، جهمان .3

 .190، ص4کافی، جالکلینی،  ؛109، ص11میلسی، بحاراالنوار، ج .4
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ید وقتی بیدار شاد از خادا پرسا، حوا را در خواب دید، حضرت آدم؛ تکون وحیدا فی جنتی.......

او و : خداوند فرماود« این مخلوق کیست که با نزدیک شدنش من نسبت به او احساس انس نمودم؟

او را بارای چاه کسای آفریادی؟ ، خدایا دلم اسیر او گشاته اسات: آدم گفت... تو بندگان من هستید

در  1...یبرای اینکه در دنیا آرامش یاابی و در بهشات تنهاا نباشا، او را برای تو آفریدم :خداوند فرمود

 هااشادی فرشتگان بارای آنبه به دستور خدا توسط جبرئیل و  هاامام به عقد درآمدن آن ،پایان حدیث

 .کندمی اشاره

و عادم  هاغیر از روایات فراوانی است که درباره احترام به دختران و محبت به آن ،نقل شد آنچه

پساران و ماذمت سانت غلاط تارجیح  بر رعایت مساوات میان دختران و تأکیدو  شانآزار و اهانت

؛ «خیر اوالدکم البنات »: فرمایدمی (ص) تا جایی که در حدیثی پیامبر. پسران بر دختران آمده است

ان ا  یحب ان تعدلوا باین اوالدکام  »: فرمودند چنینهمو  2.بهترین فرزندان شما دختران هستند

  3.هاادالنه رفتار کنید حتی در بوسیدن آنخداوند دوست دارد با فرزندان خود ع ؛«حتی فی القبل

 زنان مقام مادری

پس از تکریم ، اولیای الهیسخن در قرآن و  .مادر و مادری جایگاه غیرقابل بدیلی در اسالم دارد

حادود ده ماورد از  4.انگیزی شاده اساتاعیااب تأکیدگذاری به مقام مادر بر ارج، و تسبیح خداوند

                                                 

 .324، ص14محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج . 1

 .116، ص15محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج  .2

 .45350متقی هندی، کنز العمال، ح . 3

باا وجاود اخاتالف نظار علماای »این گونه آمده است:  «زن در ادیان بزرگ جهان»اهمیت مادر و خانواده در اسالم، در کتاب  .4

. شودارکان امت اسالمی محسوب میترین معتقدند خانواده، ازدواج و مادر بودن از مهم آنهازناشویی، همه  مسایلاسالم در 

 (.185زن در ادیان بزرگ جهان، ص )هولم و بوکر، 
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باه صاورت خااص باا یاادآوری  هااکاه در برخای از آناست به والدین  آیات قرآن در مورد احترام

 . شده استویژه  تأکیدبر تکریم و تیلیل از مادران ، زایمان و شیردهی، ی دوران بارداریهاسختی

شایساته  ،ی فاراوانهااو رناج هاامادران به سبب سختیکه در روایات فراوانی نیز تصریح شده 

اذا کنت  یت   » :درباره حرمات ماادر آماده (ص)پیامبر اکرم از در روایتی. تکریم و احترام بسیارند

؛ اگر به نمااز نافلاه «الصالة یان دعاک  والدک یالتقطعها و ان دعتک و الدتک یاقطعها

ایستادی و پدرت تو را صدا زد، نمازت را به هم نزن و اگر مادرت تو را فرا خواند، نماازت را قطاع 

ان الرجت  اذا کتان  » :نقل شادهاز امام موسی کاظم )ع(  همین مضمون در حدیثی نزدیک به  1.کن

که در نماز در جواب پدرت ؛ « ی  الصالة یدعا الوالد یلیسبح یاذا دعته الوالده یلیق  لبیتک

   2.زند باید تسبیح کنی و در جواب مادر لبیک بگوییرا صدا می تو

ال ، قارسول ا  من ابر؟ قال امک جاء رجل الی النبی فقال یا :در جای دیگر آمده اسات

شخصی نازد رساول خادا  قا  ابتاک  من؟ مث قا  امک، قا ثم من؟ قال امک،قال ثم من؟ 

پس از او؟  :سسس پرسید. «به مادرت» :فرمود ؟یا رسول ا  به چه کسی نیکی کنم :و گفت)ص( آمد 

پاس از او؟  :آنگاه پرسید «.رتماد» :پس از او؟ فرمودند :دیگر بار پرسید «.مادرت» :حضرت فرمودند

ف مادری به حقوق همسار و نمااز توجاه یفرمودند مادرانی که در کنار انیام وظاو  3«.پدرت» :فرمود

ال کارد ؤکه شخصی در مقام مقایساه از پیاامبر سا آنیاحتی در   4.شوندنمی وارد جهنم ،دنداشته باش

التت  مملتته بتین الجنبتین و  »: فرمودند پدر و مادر جایگاه باالتری دارند؟ در جواب زکدام یک ا

                                                 

 . همان.1

 .179، ص15، جوسایلمحدث نوری، مستدرک ال .2

 .206، ص 7الشریعه، ج مسایلالشیعه الی تحصیل  وسایلالعاملی،  .3

 .175، ص15، جهمان .4
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زیرا که او فرزناد را ، مادر؛ «ارضعته بین الثدیین و مضنته عل  الفخذین و یدته الوالدین. 

د را ایش نشانده و پدر و ماادر خاوپاه یش شیر داده و برهابین دو پهلوی خود حمل کرده و از سینه

 1.است فدای او کرده ،در نوازش

و ماادران رضااعی باه  هااچنین منشی حتی نسبت به دایاه ،نیز ر شخصی پیامبردر رفتار و کردا

محبات و  ،به ام ایمن و حلیمه سعدیه که پس از آمنه برای او مادری کرده بودند وی، خوردمی چشم

 2.توجه فراوان داشت

 اسالمي و جایگاه زن گفتار سوم: متفکران

ساازی جهات اره حقوق و تکاالیف زناان و زمینهی اسالمی دربهاتر آموزهآساندر راستای فهم 

 ارذثیرگأندان تی برخی از اندیشمهادیدگاه، شتر نسل جوان و معرفی منابع معتبر در این بارهیمطالعه ب

ز دیان در مند عالماان ازیرا باور داریم تفسیر ضابطه ؛دشومی بیانبه صورت مختصر  ،معاصر اسالمی

 . در عقول مردم استبه ق عصر به مثابه بیان حقایق دینهر 

 وحدتیا مالکیت  ساده از جنخانو ؛استاد مطهري الف:

در کتاب نظام حقوق زنان در اسالم کاه از برتارین آثاار دوران معاصار در حاوزه  استاد مطهری

م مطارح کارده حق و تکلیف زن را در اساال مسئلهبه خوبی ، 3آیدمی به حساب انزندرباره مطالعات 

 : است ازعبارت )به خصوص از فصل پنیم به بعد(  برخی نکات مهم این کتاب .است

                                                 

 .182، ص 15، جوسایلمحدث نوری، مستدرک ال. 1

 .326ص، 2ج، البحار ةسفین، قمی .2

با درج مقاالتی علیه حقوق زن در اساالم در میلاه زن روز درج شاده  1346 و 1345ب در جواب شبهاتی که در سال ین کتاا .3

 .به عنوان جوابیه در آن میله تدوین و چاپ شد، بود
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د احتارام پادران را ناز .سفید است نه نهضت سیاه و تیاره اروپاایی ، نهضتنهضت اسالمی زن

زناان را باه ، را مترلازل نکارد هاااساس خاانواده. رددختران و احترام شوهران را نزد زنان از میان نبُ

 . تربیت فرزندان بدبین نکرد مادری و ،شوهرداری

 یالقاو یک نوع وظیفه و یک نوع میازات ارد یک نوع حقوق اسالم برای مرد و زن در همه مو

را  هاااز آنای هرتر دانسته و پارا برای مرد مناسب هاتکالیف و میازات، از حقوقای هپار. نشده است

بهی در وضاع نامشاا ،وضع مشابه و در مواردی دیگر ،در نتییه در مواردی برای زن و مرد ؛برای زن

 . نظر گرفته است

گوناه خارج شدن از مدار طبیعی و فطری اسات و قارآن زن را همان، ی و برابری زن و مردآزاد

 . دیده که طبیعت آفریده

مارد هار کادام در مادار  مرد و جامعه بشری در این اسات کاه زن و شرط اصلی سعادت زن و

 . خویش حرکت کنند

 را مقدس شامرد و و ازدواج تقدس و عزوبت سخت نبرد کرد اسالم با خرافه ریاضت جنسی و

 . ن را جزء اخالق انبیا معرفی کردزدوست داشتن 

 یکای در ناحیاه، اساالماحکاام هلیات و فمینیسام باا جا ناهای دورتفاوت اساسی بین ظلم ود

که در  ددیگری در ناحیه حقوقی بو ؛شناسی اسالم نسبت به زن و مرد است که اعیاز کرده استروان

هرگاز ، دحرمات و شخصایت دا، شان آشنا کرد و به آنها استقاللسانیعین اینکه زنان را با حقوق ان

 . بینی نسبت به مردان وادار نکردآنان را به طغیان و بد

طعای شناسای دارد و جازء احکاام قشناسی و جامعهریشه روان اجازه ازدواج دختر باکره از پدر

ن و ایا ین حکم آماده اساتا، بلکه چون طبع زن اسیر محبت و مرد بنده شهوت است، اسالم نیست

 . گرفتندزنان بیوه هم باید اجازه می ،اگر چنین بود .دلیل بر ناقص بودن زن نیست
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احساسای   مخصوصاً آنان که چند همسری هستند تا اینکه با نگاه، تأکید بر عدالت نسبت به زنان

 . ندکنیا ظالمانه اقدام به ازدواج میدد ن

جای ماناده ه ب که از استاد مطهرییی هاحیاب و یادداشت سئلهمالبته در دیگر آثار مانند کتاب 

دارند که خانواده از  تأکیدایشان . پرداخته استزن و خانواده اهمیت یی به موضوع هااست به مناسبت

بلکاه ، ال شود تصاحب یک طرفی است یا دو طرفیؤکه س مالکیت و تصاحب نیست، جنس شرکت

عاطفی است که موجاب خوشای و  دوحدت و پیون، ت استوحدت و صمیمیت است که فوق عدال

دو در جنبه اجتماعی مشابه  ایشان تفاوت خانواده با اجتماع را )در این که هر در ادامه، سعادت است

، شاودمی داند که علقه اجتماع عدالت است که چه بسا موجب بیگانگیمی هم هستند ( در این فارق

در . گارددمای ی شیمیاییهاجب وحدت و ترکیبی شبیه ترکیباما علقه خانواده عواطف است که مو

و کسای کاه  1دانادمای حقیقت ایشان قانون اصلی جامعه را عدالت و قانون اصلی خانواده را عواطف

 . کند نقش مادری و همسری زنان استمی بیش از همه این علقه را اییاد و پایدار

 محدوده مذکر و مونث بودن، استاد جوادي آملي ب:

ورود  از انقاالب و پاس از کاه بعاد مالل و جکتاب زن در آیینه جال در نیز استاد جوادی آملی

نظیاری را جایگاه کم ،جدید تدوین شده است پیدایش شبهات و اعیزنان به فضاهای عمومی و اجتم

کات اساسی برخی ن. داده است ارایهدر برداشت صحیح از اسالم با نگاه عقالنی و وحیانی درباره زن 

 : ند ازاعبارتاین کتاب 

 . روح است نه جسم و روح مذکر و مؤنث ندارد در انسان اصالت با

هاا پس تفاوتی بین زن و مرد در روح و شخصایت آن ؛هاست نه جسم آنهاقرآن معلم روح انسان

 . نیست

                                                 

 .34 -36 ص، ص5جها، یادداشت، مطهری ک. ر .1
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ر پاس جنسایت د ؛قرآن برای تزکیه و کمال جان آدمی آمده و کماالت را تقسایم بار دو نکارده

 . عرض بدن نیست

حکام  ورا شبیه هم فرض کرده  نوعولی هر دو  ؛شودقسیم مینوع ت انسان به دو ،در تفکر غربی

 . حقیقت انسان در تفکر الحادی بدن است نه روح .کندواحدی را در مورد آنها اجرا می

 1قل الروح من امر ربی: دهداسالم روح را که اصل است به خدا نسبت می

 . ندارند مؤنثها مذکر و ها و ضد ارزشارزش

ه کاساربلند بیارون آمدناد  شانو به خاطر عفافامتحان شدند توسط خدا  ،انمرد برخی زنان و

 . کندنمونه معرفی میمریم را دو حضرت یوسف و حضرت قرآن 

عی ی سیاسای و اجتمااهادر عرصه ،برخی زنان بزرگ تاریخ مانند آسیه و مادر و خواهر موسی

  .دفاع نمودنداز دین فعال بوده و با طاغوت مبارزه کرده و 

 . دارندوظایف تربیتی و پرورشی زنان در فضای خانه و جامعه 

 . داردو الهی ازدواج هویت دینی 

 . استالهی  یحقحیاب رعایت 

ن به زن و حقوق و تکالیفی که به صاورت متاوازن ادی آملی در باره میموعه نگاه قرآاستاد جو

بعضی را بار بعضای برتاری  خداوند ن کریم آمدهآدر آیات قر: فرمایدمی در نظر گرفته است برای او

شود که هر کادام می نتییه این .برتری دارند گروه مقابل دیگر برای هاز جنب آن بعض دیگرداده، البته 

هار کادام از دیگاری بایاد  و .این به آن محتاج و آن به این محتاج اسات، داد را مسخر دیگری قرار

                                                 

 .51آیه (، 17اسراء ) .1
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عددی یاا غیاره از دیگاران تساخیر و امکانات استتواند به دلیل داشتن قدرت نمی کسی. فیض بگیرد

 1.جانبه طلب کند بلکه تسخیر و خدمت باید متقابل باشد تا نظام به احسن وجه اداره شودیک

 اخالقي خانواده در قرآن مباني؛ استاد مصباح یزدي ج:

جلد ساوم  درو خانواده  جایگاه زناز  دیدگاه دیندرباره ، با رویکرد اخالقی استاد مصباح یزدی

ابطه فرزناد ر، ترین رابطه انسانیمهماز نظر ایشان :نندکمی را طرح ییهادیدگاه نآکتاب اخالق در قر

 . با پدر و مادر است که نماد وابستگی وجودی فرزند به والدین است

و  ستاکه فرزند را در شکم خود پرورانده و شیر داده  فرسای مادرتوجه ویژه به زحمات طاقت

 . ی زیادی را متحمل شده استهاسختی

ی جنسای و هااکاه نیااز. دیگار اساتروابط همسران با هم، هاانسان میان ترین روابط درطبیعی

 . کنندمی دیگر برطرفعاطفی هم

جویی دارای نوعی ارزش اخالقی و تقدس است که نباید تنها برای ارضای شهوات و کام ازدواج

 . انیام گیردغریزی 

 . د استتشکیل جامعه سالم و تامین سالمت روانی افرا، بقای نسل، هدف از تشکیل خانواده

 :اصول زیر به عنوان مبانی حقوقی و اخالقی خانواده در قرآن محسوب شده است

 تأمین نیازهای عاطفی؛ (الف

 تأمین نیازهای جنسی؛  (ب

 ؛هامشاوره در اختالف (ج

 ؛سرپرستی مرد در خانواده (د

                                                 

 .390-391صص، لجالل و جما، زن در آئینه جوادی آملی .1
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در مشاکالت باروز اختالفاات و و حکمیات بزرگاان در هنگاام زن وشاوهر سازش ، صلح (ه

 .هاادهخانو

 اماری مرجاوح و طاالق از ایان رو، توجاه فاراوان شادهبه تحکیم اسااس خاانواده  در اسالم

 . استحساب آمده ه ب آخرین راه حلو ترین مبغوض

وقار  و عفت، رعایت حیا، عدم اختالط با مردان، رعایت حیاب ؛زنانه مهم قرآن به چهار توصی

 . تبا مردان نامحرم اس و متانت در هنگام سخن گفتن

 و مشاکالتی در درون آن پدیاد مساایلو ، از آنیا که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است

تواند آرامش آن را به هم بزند که از راه عواطف و مشورت با همسار نیاز قابال حال و می آید کهمی

ه مرد از البته این بدان معنا نیست ک در اسالم وظیفه سرپرستی خانواده به مرد داده شده ،فصل نیستند

بلکه در محدوده شرع و در چارچوب حاق سرپرساتی کاه در قاانون ، این موقعیت سوء استفاده کند

 1.همرا با رفتار عاقالنه باید زندگی را اداره و سرپرستی کند، اسالم آمده

 های سه گانه زنانه ؛ چهردكتر شریعتي د:

زن منزلت  در مورد ارزش و تحلیل های جامعه شناختی مفیدی نیز کتر شریعتید

دن زن مسلمان واقعی در میان زن جاهلی و مدرن در ، او با منطقی دیطرح می کند

سه  ،یدر جامعه و فرهنگ اسالمبخشی از کتاب معروف فاطمه فاطمه است می گوید: 

مأب  ییچهره  زن متیدد و اروپا یکیو مقدس مأب،  یزن سنت یکی م،یچهره از زن دار

سالم و زنان  اهیهم چهره فاطمه  عل یکیکرده است، و  ریکه تازه شروع به رشد و تکث

                                                 

 .51-90ص ص ،3ج ، اخالق در قران، یزدی مصباح .1
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 ییمایندارد. س  یبه نام زن سنت یبا چهره ا یشباهت و وجه مشترک چیفاطمه وار که ه

 یمایشده  است با س ریدر ذهن افراد وفادار به مذهب در جامعه ما تصو یکه از زن سنت

است که  یزن سوم، زن نیا، است که چهره زن مدرن گانهیفاطمه )ع( همان قدر دور و ب

 یلیو نه چهره تحم ردیپذ یرا م یاست که نه چهره موروث یتخاب کند، زنخواهد ان یم

را. هردو را آگاه است و  هردو را هم  تیدشمنان انسان نیدتریو پل نیپست تر ،یصادرات

مربوط به  د،یرس یآن به وراثت م انیشد و در جر یم لیداند. آنکه به نام سنت تحم یم

 یآنچه امروز از غرب م یو حت ستیدرساالردوره پ ی. مربوط به سنتهاستین سالما

بر  یاست و نه مبتن تیاست، نه انسان یاست، نه آزاد تینه علم است، نه بشر د،یآ

 رکنندهیو تخد یپست انحراف یپست قدرتها یها لهیبر ح یحرمت  زن است. مبتن

 است. یبورژواز

 یخ اسالم،در طول تار ید:می فرمازن مسلمان باره در خویش تبین دیدگاهایشان در  

هر وقت اسالم به معنای واقعی وجود داشته و اسالم بر جامعه حکومت می کرده،زنان 

نیز در رشته های علمی،در مینه های ادبی و در نقشهای اجتماعی،بزرگترین استعدادها را 
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نشان دادند،وقتی همه کس منحط شد،زن هم منحط شد،آنهم از بین رفت،مگر مرد چه 

 1دارد؟که زن ن حقوقی دارد،

امروزه  می گوید:با معرفی شخصیت حضرت زهرا س به عنوان الگوی مشخص و در جای دیگری 

او)فاطمه)س((می تواند زن را بسازد،او به عنوان یک مادر در مرحله ای که دختری چون زینب می 

پرورد و پسرانی چون حسن و حسین،و به عنوان یک بعددیگر،یک زن متعالی و مثالی،همسر به 

ن کسی که در سختیها،نقشها و عظمتهای علی پا به پای اوست،وهمچنین به عنوان یک عنوا

زن،مسئول اجتماعی،کسی که یک لحظه از مبارزه نایستاد،زنی حتی مدل دفن شدنش را می خواهد 

وسیله ای کند برای مبارزه در راه حق و محکوم کردن ابدی و همیشگی غصب،این است،چگونه 

 2ن.امروز زن مسلمان بود

 ، تساوی اجتماعی زن و مردامام خمیني ه:

 ره(حضارت اماام خمینای)معاصرحقوق زناان  اناحیاگر یکی از سخن ادیدگاه متفکران اسالمی را ب

ن رسامی ساخ ،ارزش و جایگااه زندربااره های ایشاان دیدگاهدر حقیقت امروزه که  دهیمپایان می

 : آیدمی و شیعه به حساب ع مکتب اهل بیت

                                                 

 236ص فاطمه است، فاطمه زن، شریعتی، - 1

  239-240همان ،صص  - 2
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با تربیت مهم  زن، سته به وجود زن استشقاوت کشورها واب سعادت و، ها زن استمربی انسان

 1.ها باشدهمه سعادت زن باید مبدأ ،کندکشور آباد می، کند و با تربیت صحیحخود اسالم درست می

خواهیم زن در مقام واالی انسانیت خودش باشد نه ملعبه در دست مردها باشد یا در دست می ما

 2.تباهی و ملعبه شدن نیست ند چیزی جزقایلگریزان برای زن دین آنچه، اراذل

چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کاار کاردن او مخاالف باشایم؟ چارا زن نتواناد 

آزاد  هااکارهای دولتی انیام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن چون مرد در تمام این

فناون نظاامی را یااد و ومبیل بیاموزند توانند رانندگی اتمی زنان ،...زن هرگز با مرد فرقی ندارد، است

 3.ی جمعه و جماعات شرکت کنندهامطلوب است در نماز .بگیرند

دو انسانند و زن حاق دخالات در  زیرا که هر، از نظر حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست

ود دارد یی بین زن ومرد وجهابله در بعضی از موارد تفاوت، سرنوشت خویش را همچون مردان دارد

 4.ارتباطی ندارد هاکه به حیث انسانی آن

 5.دهداسالم زن را مثل مرد در همه شئون دخالت می

 6.زن باید در مقدورات اساسی مملکت دخالت کند

امن زن محال د. رودمی از دامن زن مرد به معراج، زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است

 7.مردان استزنان بزرگتربیت بزرگ

                                                 

 .185ص، 6جهمان،  .1

 .237ص، 15جهمان،  .2

 .149 -150 صص، سیمای زن در کالم امام خمینی، امام خمینی .3

 .8/1359 /16در تاریخ ، همان .4

 .153، ص5ج، یفه نورصح، همان .5

 .60ص ، 4جهمان،  .6

 .194ص، همان .7
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بخشی به زنان در عزت عالوه بر احیای فرهنگ دینی در دوران معاصر، ضرت امام خمینی)ره(ح

ه مشاربی با در زندگی شخصی ایشان نیز چنین مارام و، مسلمان در رویکردهای سیاسی و اجتماعی

 و اخالق م با احترامأیکان ایشان از رفتارهای توی نزدهاو خاطره هادر میموعه دیده، خوردمی چشم

 . نسبت به خانواده و به خصوص همسرشان دال بر این قضیه است

 

 پایانی نگارنده تحلیل

 یهااقعیتحاکی از و، فمینیسمه اسالم و شده در دو سویّ ارایهویر اتص بررسی منطقی و نظام مند

دیاد پگشای برخای معضاالت اجتمااعی تواند گرهمی هامند به آنمتعددی است که توجه و نگاه نظام

 . ده در دنیای زنان باشدآم

ی معرفتی هاکارآمد در تمام عرصهای هموجب پدید آمدن مواجه، زنان مسئلهیافت تحلیلی به ره

گرایی ناصاواب ویالأخلاط و ت دور ازه ب ،بوده و باعث گشوده شدن برخی معضالت علمی و عملی

 . خواهد شد

ل عواما، ی گوناگون وجودی زناانهاخردورزانه با توجه به ساحت جامع و نگاه رسدمی نظره ب

 . دگرایانه را تضعیف خواهد کری جنسهاوری نامناسب مکتببهره یابی وکام

از نظریاات نتاایج باه دسات آماده مباحث طرح شده در این نوشاتار و  پس از ،در هر صورت

تاوان مای ییاهادپیشانهنکات و  به ،ی اسالم و فمینیسمهاآموزهو تطبیق  ملأتدر نهایت با ، گفتهپیش

 : دست یافت

در ، ی نسبی و محدود در آغاز رویش و پیادایش خاویشهافمینسیم در عین کسب موفقیت -1

ان یک جریان و جنبش موفق به آن نگریساته گاه حتی در دنیای غرب به عنوادامه مسیر هیچ

با پسوند اساالمی بخواهاد قی بخصوص در کشورهای سنتی شر تا چه رسد به این که. نشد
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و مبانی اسالم و فمینیسم از نوع تقابل متضاادین  هالفهؤم آنکهچه . آفرین باشدو تحولنوزا 

 . شان نشایدگاه اجتماعاست که هیچ

ن ناه همچنین از میموع آنچه از تبعات و پیامدهای کنوانسیون به دست آمد، باید گفات ایا -2

ه باان یافته وسازم و از نوع مدرنتنها لطفی در حق زنان نبوده، بلکه باید آن را دامی پیچیده 

ینیسمی و در طول تفکرات فمکه با شعار دفاع از برابری جنسیتی  . عهد نامه ایحساب آورد

گذرد، بیرون هایی چند الیه را جلوی پای آنان گشود که هر چه زمان میآمد اما چالشپدید 

نیاز  رهای غربایبه گوناه ای کاه دیادیم در کشاو ترخواهد شد.و دشوارآمدن از آن دشوار

 میامع دینی و مردم نهاد زبان به اعتراض و مخالفت گشودند.

د در با همه این احوال نباید از نظر دور داشت که رویکردهای مبتنای بار فمینیسام هار چنا -3

ور های جوامع غربی بخاطر بی انگیزگی، دوران افول و رکود خود را می گذراند اما  در کش

م به علت تاثیر پذیری از فضای مدرنیته باه صاورت آرا در حال توسعه و بخصوص اسالمی

ی و در حال تاثیر گذاری است، که تبییین درست خاستگاه، مبانی و اهداف سیاسای، فرهنگا

اناد به زدودن شبهات در این باره خواهد انیامید. در غیر ایان صاورت مای تواجتماعی آن 

ن را باه صاورت ناخواساته مسالما بی هویتی نسل نو و بخصوص دختران جوانزمینه های 

 فراهم آورد.

ر دو هادر  و انادهدی خانوادها، به عنوان مادر مدیر و ،به عنوان همسر زنان ،در ادبیات دینی -4

س جامعاه زنان محور خانواده و خانواده اساا ،از این رو ؛نددار بدیل و موثرنقشی بی ،مورد

کاه  اه زناان اساتی و نگامتفرع بر نوع مشا، و در حقیقت سعادت و شقاوت جامعه است

 به چشم می خورد.آن در طول تاریخ در هر دو دسته مثبت و منفی فراوان ی هانمونه
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در حاد معقاول و مشاروط باه عفااف و عادم  ،سیاسی و اجتمااعی مسایلحضور زنان در  -5

، چاه آنکاه لطافات. امری پسندیده و حتای الزم اسات هاپذیری مادری و همسری آنآسیب

 . را نباید نادیده گرفتدث سخت اجتماعی و سیاسی گی زنان در حوازیبایی و شکنند

ب و جنسایت موجا ندات انسانی مسااویاخالقی و کماال، اعتقادی مسایلزنان با مردان در  -6

، انساانی در عین اشتراک معنوی و آنان میان اام؛ دگونه تقدم و شرافتی نخواهد بوهیچ تحقق

م هاعددی وجود دارد که هم از نگاه علوم تیربی و ی متهابه لحام جسمی و روانی تفاوت

دو جنباه  توجه به ایانبا  ،از این رو. توان یافتمی ات متعددی در این بارهمؤیدمنابع دینی 

 !تبعایض ناه، تفااوت آری !تشاابه ناه، تعاادل آری کاه تاوان گفاتمای اشتراک و افتاراق

 !ساالری نهزن یا مرد، محوری آریانسان

گااه نآن که برخی قضاوت های نادرست درباره  در برگیرنده نکات فوق، و اساسینکته مهم  -7

ای آماوزه ها ای و منظوماه وار باه میموعه و عدم نگاهناشی از جزئی نگری  ،اسالم به زن

 سالم حق وکه تفسیری مغالطه آمیز و فریبنده است. زیرا در منطق ا اسالم در این باره است.

ایطی جا زنان موظف به انیام تکالیف و التازام باه شارتکلیف مالزم همدیگرند اگر در یک 

کاه  برخوردار شده انادمتعددی هستند، در جای دیگر از حقوق و امتیازات مادی و معنوی 

صافانه و آن ها می تواند به فهمای من همگنانهکه مالحظه ند. مردها از آن محروم و بی نصیب

 .بیانیامد یرباره  جایگاه و موقعیت زن در گفتمان اسالمدمنطقی 

در  ی رشد و تعالی زنان و دختران راهادر جامعه دینی میموعه حاکمیت موظف است زمینه -8

 به شرط حفظ اصول اخالقی فاراهم ورزش و...، پژوهش، ی گوناگون مانند آموزشهاحوزه

 . ندک
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بااره در ی الزم و ماورد نیاازهاای ازدواج و تشکیل خانواده همراه آموزشهازمینه فراهم آوردن

ف ساازی جامعاه از دیگار وظاایباه عناوان بهتارین راه بارای سالم ،یت فرزندبزندگی مشترک و تر

  . حکومت دینی است

خاود را ، ی ماردم نهاادهاای علمای و میموعاههابا اییاد انیمن باید نخبگان زن مسلمان -9

ه مرباوط با مساایلکارهایی بارای تبیاین راه، گوهای مداوموتعامل و گفت موظف بدانند با

ه سلبی در چباره و این  ی اسالم درهاواقعیت ارایهبا نگاه اثباتی در راستای  چه ،ناحوزه زن

باه ایفاای نقاش  ،کنندمی راستای نقد و رد اتهاماتی که همواره به اسالم در حوزه زنان وارد

  . بسردازند

ت و مشاکال مساایلسازمان پیگیر ترین به عنوان عالی ،سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی -10

د و حوادث پیرامون زنان مسالمان را رصا مسایل ،به صورت مرتب الزم است، جهان اسالم

 آن هاا و فرهناگ ی غربی علیه پوشاشهاکه در برخی کشوررا یی هاظلم به خصوص کند،

قاوق ح زی دیسلماتیاک باه دفااع اهاراهاین رو این سازمان می تواند از  زا، گیردصورت می

در رد م، جامع و مناسابی مبتنای بار مباانی اسااله بیانیهمان گونه که  .بسردازد لمانزنان مس

 . دکرکنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صادر 

؛ 1زن نازد ایرانیاان قادیمو پوشش پایان می دهیم این اثر را به جمالت و اشعاری درباره جایگاه 

ان باستان و هم آنچه از نقوش قدیمی ایرانی هم در کتاب زرتشت و هم در تاریخ شاهان ایرچرا که  

                                                 

از هرگوناه محادودیت پوششای باه دور  ر ایران باستاندوانمود می شود که زنان این گونه به غلط  برای دختران جوان ه گاچرا که  - 1

  بودند.



92 

 

به دست آمده،حکایت از این دارد که به پوشش زنان،مخصوصاً زنان محترمه و ممتاز توجه ویاژه ای 

 مؤید این نظر است: های شاهنامهمیشده که بعضی از شعر

 زبانحال زن پرویز:

 نو بدم ه پوشیدگی در جهانبدانگاه که من جفت خسرو بدم                                 ب

 ندرجهانمرا از هنر موی بد در نهان                               که او را ندید کس در ا

 یده بودنه کس موی من پیش ز این دیده بود                          نه از مهتران نیز بشن

 سخن تهمینه همسر رستم:

 چو من زیرچرخ کبوداند کیست            به گیتی زخوبان مرا جفت نیست            

 مرا کس از پرده بیرون ندیدی مرا                              نه هرگز کس آواز شنیدی

 منیژه همسر بیژن:

 تابمنیژه منم دخت افراسیاب                                     برهنه ندیده رخم آف

ه تااج گیتی جایگاه انساانی خاود را کاه دربردارناد در نهایت به امید روزی که زنان در سراسر

 چنین زن مسلمان با فهم درست رویکرد اعتدالی و منصفانه اسالم باهکرامت الهی است دریابند و هم

 مسئله حیات حقیقی و معنوی زن، اسوه و الگوی دیگر زنان عالم گردند. انشاء ا 
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