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چکیده
خانواده ركن اساسي جامعه انساني است و شرط پويايي و استواري آن ،وجوب روابط صحيح و پايدار ميان زن ،شوهر و فرزندان است .اسالمم
به عنوان عاليترين راهنماي حيات بشالري 4111 ،سالال پاليب بهتالرين هالدايتگري و ن ريالهپالردازي در مالورد خالانواده را انجالام داده ،تمالامي
دستورهاي اسمم به نوعي ناظر بر صيانت از خانواده است .جامعه كنوني ايران به عنوان مهمترين كشور شيعي ،سعي در پيالاده كالردن اصالول و
راهکارهاي اسمم در زمينههاي مختلف كرده ،ولي اين امر تحت تأثير عوامل متعددي ،از جمله :ورود فرهنگ غرب به كشور به خصوص آثالار
جنبب فمينيسم  ،بازمانده فرهنگ پدر ساالري سنتي و ...است كه آموزههاي اسممي را در مواردي كم رنگ نموده اسالت .در ايالن ماالاله سالعي
شده تا با روش مصاحبه به بررسي تأثير فمينيسم بر نهاد خانواده (مطالعه كيفي زنان اصفهان) بپردازيم و در اين ميالان ،باله ناالب زن باله عنالوان
زيربناي اصلي خانواده كه مورد بيشترين هجوم فمينيسم راديکال است ،پرداخته شده است .در اين پژوهب ،از روش نمونهگيالري در دسالتر
استفاده كرديم و اين نتيجه به دست آمد كه با وجود تفکر مردساالرانه در فرهنگ ايرانالي و نفالوت تفکالر فمينيسالتي در جامعاله ،همتنالان تفکالر
اسممي مبني بر حفظ كانون خانواده ،اهميت ناب مادري و همسري ،رشد و تعالي زن در كنار مراقبت از حريم خانواده و  .....سرلوحه زندگي
زن ايراني قرار دارد و هنوز هم زن مهم ترين ناب خود را در خانواده و حفظ و تعالي آن مي بيند؛ ولي در زمينه حجاب و پوشب متأسفانه اين
مطلب بسيار كمرنگ شده و بروز تايدات مذهبي در اين زمينه بسيار كاهب يافته و لزوم فرهنگسازي صحيح را در اين زمينهها نشان ميدهد.
کلید واژهها  :خانواده ،فمينيسم ،راديکال ،زن ،اسمم
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مقدمه

كه زنان تحت ظلم و ستم بودهاند ،افرادي نيز بودهاند كه آن را

در جوامع غربي از ديرزمان باورهاي اجتماعي تبعيض آلالودي

مورد اعتراض قرار دادهاند كه غالباً خود زنها بودهاند .پس باله

درباره زنان بوده كاله نشالاندهنالده ارزش و منزلالت پالايين زن

يک معنا هميشه نوعي چشمانداز فمينيستي وجود داشته است.

نسبت به مردان است  .بخشي از اين باورها از انديشه تحريف

مهمترين روايت فمينيسالتي در جامعاله معاصالر و غالرب،

شده يهوديت و مسيحيت برميخيزد .در تالورات وجالود زنالان

جنبب آزادي زنان است كه به دنبال مبالارزات طالوالني مالدت

تلختر از مرگ پنداشته شده است و در دعاي روزاناله يهوديالان

زنان از قرنهالا قبالل و بالاالخص در اعتالراض باله مردسالاالري

خداي را كه مرا مالرد آفريالد يالا در تعليمالات

حاكم بر اعممياله حاالوق بشالر فرانساله در سالال  4753شالکل

اصحاب معبد و كليسا ،زن خادم مرد و مالرد اربالاب اوسالت و

گرفت؛ زيرا اين اعمميه حاّي براي زنان در ن ر نگرفته بود .از

گاه زن را به اقتضاي سرشت خالود در موقعيالت بردگالي قالرار

آن پس دانشمنداني چون آگوست كنت در سال  4593و جالان

ميدادند (گرو.)71-84 : 4973 ،

استوارت ميل در سالال  4593ن رياله برابالري زن و مالرد را در

است كه سپا

در فلسفه يونان و الهيات يهودي – مسيحي ،زن همتالون
همدمي ناقص براي مرد تنها براي مرد و تنها بالراي رفالع نيالاز

چارچوب حاوق فردي و اومانيستي مطرح كردند.

انتشار كتاب ماري ولستون كرافت با عنوان :اثبات حاالوق
4

مردان تعريف شده است .مردان بالا عامنيالت ،تمالدن و امالور

زنان به عنوان نخستين بيان سيسالتماتيک فمينيسالتي و سالنگ

بزرگ مرتبط ميشوند؛ اما زنان با امور غيرعامنالي ،شالهوت و

بناي فمينيسم مدرن پذيرفته شده و در زمره مهمترين حالواد

طبيعت ربالط مالييابنالد (بيساللي .)71- 84 :4958 ،نمونالههالايي از

تاريخ انديشه فمينيست به شمار ميرود (رستمي.)11 :4973 ،

نگرش اجتماعي به موقعيت زنان را ميتوان در آراء فيلسالوفان
عصر جديد در غرب مشاهده كالرد .شالوپنهاور زن را حيالواني

فمينيسم در قرن نوزدهم و بيستم ،آشکارا وجهاله سياسالي
– اجتماعي پيدا كرد و احتماال مهمتالرين اثالر فمينيسالتي قالرن

ميدانالد بالا گيسالواني بلنالد و افکالار كوتالاه .از ن الر نيتاله زن

نوزدهم ،رساله جان استوارت ميل به نام «اناياد زنان» است كه

موجودي است كه براي خدمت كالاري آفريالده شالده اسالت و

در سال  4598منتشر شد .ميل در اين رساله ،اناياد هر يالک از

فاط در حالت فرودستي به كمال ميرسد

(گرو.)51- 51 :4973 ،

محروميت هاي اجتماعي زنان  ،فادان شخصيت حاالوقي،
نابرابري شغلي و نداشتن حق رأي ،مهمترين چالالبهالاي زن

دو جنس را نسبت به ديگري رد كرده ،از اصل برابالري كامالل
دفاع ميكند

(استوارت ميل.)93 :4973 ،

در سالالال  4313اجالالم

سالالازمان آموزشالالي – علمالالي-

غربي بود كه نخستين موج فمينيسالم را باله هالدر برابالري بالا

فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسالکو) در خصالوص موقعيالت

مردان و بهره مندي از حاوق و مزاياي يکسان به وجالود آورد.

زنان براي تأمين حاوق برابر سياسي و فرصت هالاي آموزشالي

اين مرحله به شکل افراطي در برخي آثار مدافعان جنبب زنان

براي زنان در دنيا تأسيس شد و در سال  4391به خصوص در

تا مردستيزي و گاه خانواده ستيزي هم پيب ماليرفالت و ايالن

آمريکا فمينيسم تولدي دوبالاره داشالت و سالازمان ملالي زنالان
1

نشان مي دهد كه فمينيستها در اهدار تساوي خواهانه خالود

 NOWدر سال  4399تشکيل شد و فعاليت ايالن گالروههالا و

حاضر بودند به همان ستيز جنساليتي دچالار شالوند كاله مالردان

سازمانها تا امروز همتنان ادامه دارد .در واقالع ،فمينيسالتهالا

مبتم بودند و بدين ترتيب ،بنياديترين هسته اجتمالاعي؛ يعنالي

افرادي هستند كه تحت ستم بودن زنان ،مناسبات نابرابر مرد و

خانواده را ناديده بگيرند

(مشيرزاده.)78- 94 :4951 ،

زن در خانه ،اشتغال و ....را كه به دليل جنسيتشالان باله وجالود
آمده ،مورد توجه قرار ماليدهنالد و خواسالتار تغييالر مناسالبات

تاریخچه فمینیسم
تاريخ فمينيسم از زمان آگاهي بشر آغاز ميشود؛ يعني هر جالا

Vindication of the Right of Woman
National Organization of Woman

1
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سالهاي  4381-4391ايجاد شد .در اين دوره كاله گنالز 4آن را

نابرابر ميان زنان و مردان هستند (رستمي.)18-11 :4973 ،
بدين ترتيب ،محور تفکر و رفتار فمينيسم ،جنسيت است

انامب برابري ناميده است ،اعتراضها عموه بر عالدم تسالاوي

و وجه اصلي تمامي تفاسير و گونههاي آن ،اين باور است كاله

زنان در قلمرو حاوق سياسي ،عرصههاي اجتماعي و اقتصادي

زنان به دليل جنسيتشان گرفتار تبعيض هستند و هدفشان محو

را نيز دربرگرفت .مهمترين اثر فمينيستي در اين دوران ،كتالاب

هر گونه نابرابري بر پايه تفاوتهاي جسمي و فيزيکالي اسالت

جنس دوم اثالر ساليمون دوبالوار در سالال  4313بالود .در ايالن

(آقاجاني.)45: 4955 ،

دوران ،آموزش و پرورش زنان در سراسر اروپا و آمريکالا؛ باله

موضوع هايي كه از اواخر دهه  4391از سوي فمينيستها

ويژه از دهه  4311به طور گستردهاي رشد يافت .زنان به طور

مطالالرح شالالد ،ماننالالد :سالالاط جنالالين ،را ،نالالاهمجنس خالالواهي

شايسته اي مشاغل متعددي را كه در گذشته در انحصار مالردان

اجباري ،هرزهنگاري ،فنآوري توليدمثل كه در اصطمح باله آن

بود ،به دست آوردنالد .اقالداماتي همتالون :پرداخالت دسالتمزد

مادر ميانجي ميگويند و پيشنهاد سوسياليسم جنسي و خانواده

تاريبالالاً مسالالاوي بالاله زنالالان و حاالالوق مالالدني برابالالر ،گسالالتردگي

گسترده به جاي خانواده هستهاي و  ،...جالايي بالراي تعهالدات

امکانات ،كنترل زاد و ولد و ....كه به آزادي انتخالاب زنالان در

اخمقي باقي نگذاشته است

(حسيني.)474 :4951،

عرصههاي عمومي و خصوصي زندگي افزود .فمينيسالت هالاي
اين دوره خواهان برابري كامل زن و مرد در تمامي زمينهها ،از

امواج فمینیسم

جمله :آموزش ،سياست و ن اير آن بودند و مدعي بودنالد كاله

الف )موج اول فمینیسم

هدر زنان نبايد اين باشد كه مثل مردان شوند ،بلکه آنان بايالد

مرحله اول از سه مرحله تکامل جنبب فمينيسم از سال 4581

با ايجاد حاوق و اسطوره شناسي نالوين ،زنالان را هالدر قالرار

تا  4311است كه باله آن مالوج اول يالا دسالتيابي باله حالق رأي

دهند .در دهه هفتاد فمينيستها بالا رد كليالت ازدواج و تأكيالد

اطمق ميشود و آغاز آن را به كتاب اثبالات حاالوق زن مالاري

بر تجرد و حرفه اقتصادي ،شاغل بودن زن در خالارج خاناله را

ولستون كرافت نسبت ميدهند .جنبب فمينيستي در آمريکا در

از جمله مهمترين آرمانهاي خود مطرح كردند  .شالعار «زنالان

سال  4311موفق به كسب حق رأي براي زنان شد و اين حاي

بدون مردان ،با رفتارهاي مردانه» مربوط به همالين دوره اسالت

بود كه مبناي تحرک سياسالي زنالان مالوج اول را شالکل داد .از

(لتست.)111-114 :4973 ،

نويسندگان موج اول ماري استل ،نويسالنده انگليسالي بالود كاله

بدين ترتيب ،موج دوم كه از دهه  91آغاز شالده بالود تالا

زنان را وامي داشت از ازدواج بپرهيزند و از زنالدگي عالاري از

اوايل دهه 51ادامه يافت و در اين سالالهالا از مسالير خالود باله

وابستگي به مردان لذت ببرند و جان استوارت ميل كه با كتاب

انحرار كشانده شد و از جمله عالوارض آن كالاهب ازدواج و

اناياد زنان برابري حاوق زن و مرد را مطالرح كالرد .پيامالدهاي

زاد و ولد و افزايب آمار طمق و تضعيف ن ام خانواده بود.

مهم موج اول -4 :حق رأي زنان؛  -1شناساندن خويشالتن زن
به خودش و  -9ارتاالاي آگالاهي و وحالدت زنالان بالود

(سالعيد

بهشتي. )81 : 4958 ،

ب ) موج دوم فمینیسم

موج دوم فمينيسالم باله دنبالال تغييالرات اجتمالاعي و آموزشالي

ج ) موج سوم فمینیسم

از اوايل دهه  31جهان غرب به نابهاي سنتي و نهاد خانواده
رويکردي دوباره داشته است و سازمان ملل متحد سالال 4331
را سال خانواده اعمم كرد (بهشتي.)81 :4958 ،
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در موج سوم بحثي توسط جين بتکه الشتين مطالرح شالد

اين جنبب به شدت تحت تأثير ماركسيسالم و در عالين حالال،

كه به «احياي مالادري» مشالهور اسالت .او باله دفالاع از زنالدگي

منتاد آن است .از ن ر فمينيست هاي راديکال ،زنان تحت ظلم

خصوصي و خانواده فرزندمحور ماليپالردازد و مالادر بالودن را

و ستم قرار دارند و وضعيت نالامطلوب زنالان ،محصالول ن الام

فعاليتي پيتيده ،پر زحمت و شادي آفرين ميداند كه زيسالتي،

ماتدر و جهان شمولي موسوم به ن ام مردساالري است كه در

طبيعي ،اجتماعي ،نمادين و عاطفي است (بسالتان .)51 :4959 ،در

آن ،زنان تحت سلطه مردان قرار دارند .هالدر كلالي فمينيسالم

اين موج كه تا امروز ادامه دارد ،نگرشهاي مالوج دوم تعالديل

راديکال شکست ن ام مردساالر است و راه حل را در محو آن

شد و تعدد و انشعاب در نگرشهالاي فمينيسالتي رد داد؛ امالا

و تثبيالالت وضالالعيت دو جنسالاليتي دانسالالتند .جامعالاله دوجنسالاليتي

آثار موج دوم همتنان تأثير خود را در بسياري از جاها حفالظ

آمريکا كه جامعه آرماني راديکالهالاي اولياله اسالت ،جامعالهاي

كرده است (بهشتي)81 :4958 ،؛ از جمله اين آثار ،تأثير فمينيسالم

است كه افراد آن به گونهاي ،خصوصيات زنانه و مردانه را باله

راديکال بر نهاد خانواده است كاله در ايالن جالا باله بررسالي آن

صورت به هم آميخته با هم دارند كه هيچ گونه تفکيک ناالب

ميپردازيم.

يا تمايز رفتاري ناشي از جنساليت در آن مشالاهده نماليشالود.
فمينيستهاي تاتگالرا ،آرمالان دو جنساليتي را باله داليلالي ،از

فمینیسم رادیکال

قبيل :ايستايي ،فادان كالارايي سياسالي و ابهالام رد كردنالد و در

فمينيستهاي راديکال خانواده را صحنهاي نابرابر ميدانند كاله

عوض ،جامعه آرمالاني را جامعالهاي بالا خصوصاليات اصاليل و

در آن زنان به اناياد و بند كشيده ميشوند )رودگالر )58: 4955 ،و

حاياالي زنانالاله دانسالالتند .ايالالن گالروه قايالالل بالاله برتالالري زنالالان و

اين كار توسط دو ساختار در خانواده انجام ميشود:

خصوصيات زنانه بودنالد و يکالي از مهالمتالرين شعارهايشالان،

 -4جايگاه زن در ناب همسر و مادر؛

آينده مؤنث است و براي رسيدن به اين هدر راهکارهالايي را

 -1روند تربيتي خالانواده كاله رفتارهالاي زناناله و مرداناله را در

پيشنهاد ميدهند؛ از جملاله  :افالزايب آگالاهي ،جالدايي طلبالي،

فرزندان نهادينه ميكند و فرودستي زنان را تداوم ميبخشد.

خواهري ،لزبينيسم (همجنسگرايي زنالان)"

اين جنبب ،زنان را در موقعيتي قرار داد كه ديگالر ميالل و
رغبتي براي مادر شدن و مادري كالردن نداشالتند .آنهالا درگيالر
مسائلي جذابتر از بارداري ،زايمان ،شيردهي و تربيت فرزنالد
شده بودند كه نتايج زودبازده تري به همالراه داشالت .موقعيالت

(رودگالر-51 :4955 ،

.)58

چالشهای فرهنگی – اجتماعی فمینیسم
جنالالبب فمينيسالالم در حالالوزه فرهنگالالي – اجتمالالاعي ،عامالالل

اجتمالالاعي ،درآمالالد مالالن م و تضالالمين شالالده ،سالالرگرميهالالاي

چالب هاي بساليار زيالادي بالوده ،ايالن امالر در حالوزه خالانواده

لذتبخب خارج از منزل و ارضاي خواستههاي تن و روح ،از

چشمگيرتر است .برخي از اين چالبها عبارتند از :

جمله عوامل مشوق زنان در خودداري از مالادري بالود .هالدر

الف) انکار مادري :فمينيسم با تکيه بر اعتاالادات دوبالوار،

اوليه مبارزه آنان ،تنالزل جايگالاه زنالان خانالهدار در خالانواده و

به انکالار كلياله سالاختارهاي سالنتي خالانوادگي و اجتمالاعي در

اجتماع و سالوق دادن آنهالا باله سالوي بالازار كالار بالوده اسالت

خصالالوص زنالالان پرداخالالت و عالالموه بالالر ايالالن ،خصوصالاليات

(منصورنژاد.)115-117 :4954 ،

بيولوژيک زنان را نيز انکار كرد و حتي غريزه مادري را نتيجاله

اين گرايب بيشتر تحالت تالأثير حالال و هالواي انامبالي و
راديکالالال دهالاله شصالالت قالالرن بيسالالتم در امريکالالا و از درون
جنببهاي دانشجويي ،چپ نو  ،حاالوق مالدني و ....جوشاليد.

تربيت سنتهاي پدرساالرانه دانست و دوبالوار اصالرار داشالت
اثبات كند كه غريزه مادري وجود

ندارد (رودگر.)419 :4955 ،
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ب )خالالانواده تهالالي از مردانگالالي :مردانالالي كالاله بالالا فرهنالالگ

سخيف ديگر ،الااي فرهنگ تجرد است تالا سالودجويان مسالير

فمينيسم تربيت شدند ،دشالمنان بساليار خطرنالاكي بالراي زنالان

ديگري را براي حفظ منافع و افزودن سرمايههاي خالود داشالته

جوياي همسري و مادري به شمار ميآمدنالد؛ زيالرا مالردان زن

باشند .افزايب ميکدهها و خانههاي مجردي نشان دهنده همين

صفتي بودند كه مايل به ازدواج و داشتن فرزند نبودند و بدون

تفکر است .گرايب به تالأخير ازدواج باله همالراه رشالد ميالزان

هيچ توجيهي از زير بار مسالؤوليت ازدواج و تشالکيل خالانواده

شركت در دانشگاهها و رشد طمق بيانگر آن بود كه تعالداد رو

شانه خالي ميكردند

به رشدي از بزرگسالاالن ،دورههالاي ممتالدي از زنالدگي بلالو

(حسيني مجرد.)4119 :4934 ،

ج ) تغييرات ساختاري در نهاد خانواده :امروزه در غرب
ايدئولوژي آزادي فردي يا قاعده اخمقي خوشباش كه بساليار

جنسي خود را بيرون از ازدواج ميگذرانند

(حسيني مجرد:4934 ،

.)4119

وظيفه در برابر همسالر،

ر) ساط جنين :انامب جنسي براي موفايت خود نياز باله

خانواده ،فرزندان و جامعه غالالب شالده اسالت .آزادي جنسالي

قُبحزدايي از ساط جنين داشت؛ زيرا با اين كالار وابسالتگي باله

سبب شده تا بنيان خانواده سست شود و زنان پشالتيباني مالالي

كودک را كاهب ميداد كه باعالث تحکاليم پيالام فمينيسالم بالود

مردان در تأمين هزينههاي خانوار را از دسالت بدهنالد .از ن الر

(حسيني مجرد.)4117 :4934 ،

تهي از ارزش است ،بر مفهوم احسا

غرب ،خانواده نهادي ناموفق و كودكان قربانيان آن هستند .آنها
مدار

دولتي را به جاي نهاد خانواده و مددكاران اجتماعي را

جايگزين والدين ميدانند .بر پايه اين مبناي فکري ،ارزشهاي
اخمقي در غرب دگرگون شده است و فضالايل انسالاني ،مثالل:
پاكالالدامني ،سالالخاوت ،حيالالا ،مهالالرورزي و ....زيالالر سالالؤال بالالرده
ميشود؛ مثمً پاكدامني را بازداشتن بيجهت از خالواهبهالاي
نفساني و لذات طبيعي ميدانند و يا حيا را مانع مطالبه حاالوق
انسان قلمداد ميكننالد؛ در حالالي كاله در سالايه كسالب همالين
فضايل است كه بشر مي تواند به سعادت نائل شالود

(طباطبالايي،

ز) فحشا  -قاچاق زنان :هماكنون تجارت دختران و زنالان
جوان ،توسط باندهاي قاچاق انسان از نااط مختلف جهان باله
اروپا و ديگر مناطق جهان ،ابعاد بسيار گسالتردهاي پيالدا كالرده
است و اين تجارت تا به امروز هيچ گاه اين گوناله پالول سالاز
نبوده است .زن در غرب به كااليي براي تجارت تبالديل شالده
است ،وسيله تجارت در رسانه و مطبوعالات ،رقالاصخانالههالا،
شركتهاي سالکس ،مصالرر كننالده لالوازم آرايالب و وسالايل
لوكس زندگي و به طور خمصه ،وسيلهاي شالده بالراي كسالب
ثروت و شهرت است

(اشتري.)91 :4958 ،

.)441 : 4951

د) افزايب طمق :افزايب روزافزون طمق ،نتيجاله قهالري

خانواده از منظر اسالم

تغييرات اجتماعي؛ به خصوص سيطره فمينيسم بر جامعه زنان

از ن ر اسمم خانواده و سممت آن ،تأثير زيالادي در پيشالرفت

بوده است( .حسيني مجرد .)4119 :4934 ،در دهاله  4331ازدواج و

جامعه داشته ،در اداره كشور و انسانيت منشالأ خيراتالي ع اليم

طمق به لحاظ حاوقي به صورت قراردادي مطرح شالد كاله از

است .قرآن كريم به عنوان برترين نسخه زندگي و عالاليتالرين

خريد و فروش خودرو نيز آسانتر بود .اين تبليغات مخالرب و

راهنماي بشر براي دستيابي به حيات طيباله ،بخالب ع يمالي از

تحريکات اجتماعي تأثيرات ويرانگر خالود را باله سالرعت بالر

آيات را به تن يم وتعديل روابالط اعضالاي خالانواده ،حاالوق و

اروپا و آمريکا گذاشت؛ به طوري كه ميزان فروپاشالي خالانواده

وظايف همسران و فرزندان اختصاص داده و در نگالاهي كلالي

و طمق را به وضع اسفباري رساند.

تمامي احکام و دستورات اسمم به نوعي نالاظر بالر صاليانت از

ه) افزايب سن ازدواج – تجرد قطعي  :تحاير و تمسالخر

خانواده است .بخشي از آن براي تزكيه و تطهير فرد و بخشالي

ازدواج و مساوي دانستن آن با نالوعي بالردهداري و تعبيرهالاي

پيرامون اصمح جامعه و حفظ سممت آن وضع شده است .در

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)85شماره دوم ،تابستان 4931
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ن ام ارزشي اسمم ،برقراري رابطه محبتآميالز بالين مساللمانان

مرد ،مکمل و متمم حاوق دانسالته ،مالدعي هسالتند كاله بالدون

پيوسته مورد تأكيد قرار گرفته است .اين توصيهها در خالانواده

تأمين آزادي زن و تساوي حاوق او با مرد ،سالخن از آزادي و

و نسبت به نزديکان شکل مؤكّدتري به خود گرفته تا عموه بر

حاوق بشر بيمعناست .آنها همه مشکمت خانوادگي را ناشي

پيوند ،رشته محبت زن و شوهر با يکديگر ،زير بناي استحکام

از عدم آزادي زن و عدم تساوي حاوق او با مالرد ماليداننالد و

خانواده قرار گيرد .عموه بالر رابطاله عالاطفي زوجالين ،ارتبالاط

اين در حالي است كه اسمم احيالا كننالده حاالوق زن اسالت و

عاطفي والدين و فرزندان با يکديگر نيز مورد توجه است؛ باله

گام هاي بلندي در اين راستا برداشته است ،ولي هرگز باله نالام

گونه اي كه بوسيدن فرزند توسط پالدر ومالادر باعالث افالزايب

احياي زن به عنوان انسان و شريک مرد در انسانيت و حاالوق

درجالالات آنهالالا در بهشالالت مالاليشالالود و از سالالوي ديگالالر ،نگالالاه

انساني ،زن بودن زن و مرد بودن مرد را باله فراموشالي نسالپرده

(حرعالاملي،

است .چالون اسالمم باله فطالرت و طبيعالت زن توجاله داشالته،

محبت آميز فرزند به پدر و مادر را عبادت ماليدانالد
 ،4917ج.)158 :14

هماهنگي كامل ميان دستورهاي آن وجالود دارد .اسالمم بالراي

در فرهنگ اسمم خانواده كانون مهر ،امنيت و ايمان است

زنالالان و مالالردان در برخالالي حاالالوق ،وظالالايف ،مجالالازاتهالالا و

و سايه گسترده خالانواده ،اعضالاي آن را در ماابالل نامميمالات

تفاوتهايي را قايل شده است كه از ن ر فمينيسالم علالت ايالن

روزگار مصون مي دارد و نيازهاي عاطفي و رواني آن را تأمين

امر نگاه تحايرآميزي است كه در اين دين نسبت به زن وجالود

مي نمايد .قرآن ،خانواده را يک مجموعه متعالالي بالراي تالأمين

دارد (بهشتي )79 :4958 ،شهيد مطهالري در جالواب مالينويسالد :

ميدانالد كاله بالراي رسالاندن او باله آن اهالدار

"اصلي كه در اين استدالل به كار رفته ،ايالن اسالت كاله الزماله

برنامه ريزي و حاوق و وظايف افراد را تعيين ماليكنالد .آيالات

برابالالري زن و مالالرد ،حيثيالالت و شالالرافت انسالالاني ،يکسالالاني،

زير نمونهاي از اين گونه است:

يکنالالواختي و تشالالابه آنهالالا در حاالالوق اسالالت"

اهدافي ماد

سوره روم آيه " :14و من آياته أنْ خَلقَ لکم مِن أنفسالکم

(مطهالالري: 4978 ،

ص.)444

أزواجا لتسکنوا إليها و جعل بينکم موده و رحمه إنّ في تلالک
اليات لاوم يتفکّرون" كاله ايالن آياله زن را ماياله آرامالب مالرد

تمهیدات اسالم برای استحکام خانواده

معرفي ميكند.

اسمم براي ايجاد استحکام و تاويت بنيان خالانواده و در رأ

سوره احاار آيه " :48و وصينا اإلنسان بوالدياله إحسالاناً،

آن ،حمايت از زن به عنوان زيربناي اساسي آن تمهيداتي ارائاله

حملته أمه كرهاً و وضعته كرهاً و حمله و فصاله ثمثون شالهراً

نموده است كه در ظاهر شايد بالا ايالن هالدر مغالايرت داشالته

و "..........كه در اين آيه رابطه ساله نسالل را بالا يکالديگر بيالان

باشد؛ ولي در اصل همه در جهت حمايت از زن است .بعضي

ميكند و در ابتدا انسان را به احسان به والدين سفارش ميكند

از اين راهکارها عبارتند از :

و رنج مادر در زمان حمل ،زايمان زنان و شاليردادن را يالادآور
ميشود.

الف ) رياست مرد بالر خالانواده و حضالانت او :در اسالمم
مسأله رياست مرد بر خانواده و حضانت پدر اهميت بسالياري
دارد و عدم ن ارت پدر و حفظ نکردن جايگالاه پالدر موجالب

نقد دیدگاههای فمینیسم از منظر اسالم

ميشود كه تمام بارها بر دوش زن باشد و در اين ميان ،مادر و

از محوريترين آرمانهالاي فمسنيسالم ،اصالل برابالري كامالل و

فرزندان آسيبهاي جبرانناپذيري را متحمل ميشوند؛ اتفالاقي

يکنواخت ،به دور از هرگونه تفاوت بين حاوق زنان و مالردان

كه هم اكنون غرب با آن دست به گريبان اسالت و از عالوارض

است .پيشگامان اين نهضت ،آزادي زن ،تساوي حاوق او را با

جنبب فمينيسم است

(روحافزا.)4114 :4934 ،
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در آيه  91سوره نساء به اين موضوع اشاره شالده اسالت :

در امر به معاشرت به معرور ،ظهور ندارد و اگر بگوييم انفاق

"الرجال قوامون علي النّساء بما فضّل اهلل بعضهم علي بعض و

نکنيد؛ مگر بعد از اينكه تمکين كند ،از داللت شالرط باله دور

بما أنفاوا من أموالهم و :...مردان سرپرست و نگهبانان زناننالد،

است (فرو پارسا.)78-71 :4954 ،

به خاطر برتري هايي كه خداوند براي بعضي نسبت به بعضالي

اين مسأله باعث ماليشالود كاله از زن در جامعاله اسالتفاده

ديگر قرار داده است و به خالاطر انفالاقهالايي كاله از اموالشالان

جنسيتي و ابزاري نشود و فرزندان تحت تربيت والالدين قالرار

ميكنند و".....

گيرند و در اين ن ام ،زن زير چتر حمايتي همسرش قرار دارد

(نساء )91 :

ب) تمکين زن :اسمم براي ايجالاد اسالتحکام در خالانواده
تأكيد بسياري بر طهارت محيط دارد و براي ايجاد اين طهارت

و با خيال آسوده به وظايف مالادري و همسالري اش رساليدگي
ميكند.

و پاكي در محيط ،ابتدا غريزه جنسي را در كانون خانواده قرار

د) برخورد قاطع با افراد زناكار :در اسمم با زنالا و روابالط

ميدهد و زن و مرد را مايه آرامب و سکونت يکديگر معرفالي

نامشروع برخورد بسيار قاطع و حد سختي جاري ماليشالود و

مي كند؛ زيرا وقتي اين غريالزه باله جامعاله آورده نشالد و زن و

اين مسأله در مورد زناي محصنه به اوج خود ماليرسالد؛ زيالرا

مرد ،تسکين و ارضاي اين نياز را فاط در محيط خاناله ديدنالد

نتايج اين روابط در جامعه كاله شالامل  :معلالوم نبالودن پالدران،

امنيت در جامعه برقرار خواهد شد .از اين روست كه يکالي از

سردرگمي و بيپناهي فرزندان ،افسردگي و مشالکمت عديالده

بزرگترين حاوق مرد را تمکين همسرش قرار ميدهد و زن را

زنان و  ....بسيار مخرب است

به انجام آن امر ميكند

(سلطان محمدي 4417 :4934 ،و .)4411

(طباطبايي.)418-59 :4951 ،

ه) حجاب و پوشب زنان :فلسفه حجاب ،صيانت روحالي

پيامبر گرامي اسمم در اين زمينه ميفرمايد « :انّ مالن شالرّ

و معنوي جامعه است .بدن زن باله طالور طبيعالي بالراي جالنس

نسائکم  .....و اتا خم بها بالهالا تمنّعتْمناله تمنّالع الصالعبه عنالد

مخالف جاتبه دارد .حال اگر عموه بر زيباييهاي طبيعالي ،زن

ركوبها»  :از جمله زنان بد ،زني است كه چون شوهرش بالا او

به آراستن خود بپردازد و اندام آراسته خود را در معرض ديالد

خلوت كند ،شوهرش را مانع شود و ماننالد شالتر چمالوش بالد

عام قرار دهد ،طبيعي است كه از بسياري سلب آرامب نموده،

ركابي كند

موجب تحريک جنسي ميشود .در اين ميان ،برخالي وادار باله

(مجلسي ،4111 ،ج.)198 :419

ج) نفاه :نفاه كه در اسمم به آن پرداخته شالده ،از ديگالر

فساد مي شالوند ،از برخالي ساللب آرامالب روحالي شالده و در

تدبيرهاي اسمم براي تثبيت و تحکيم خانواده است كاله مالورد

مواردي موجب گسستن پيوند خانواده و سسالت شالدن رشالته

انتااد بسيار زياد جوامع غربي و حاميان فمينيسم است و زن را

الفت بين زوجها و مفاسد ديگر ميشود كه در واقع ،ضالرر آن

از اين كه به اصطمح نانخور مرد باشد ،بر حالذر داشالته ،آن را

متوجه خود زن ميشود و اوست كه تکيهگاه مطمالنن خالود را

مايه تلت زن ميدانند ،درحالي كه اسمم مرد را مسؤول تالأمين

از دست ميدهد .مراعات درست حجاب از امور ضالروري در

مايحتاج زن و فرزند قالرار داده (روحافالزا )4111 :4934 ،و پيالامبر

پيشگيري از اين مفاسد است و به طور چشالمگيري مصالونيت

مکرم اسمم در اين زمينه ميفرمايد" :واتّاواهلل في النساء فانّهن

فردي و اجتماعي به وجود ميآورد .در قرآن و روايات نيز بالر

عواري عنالدكم اتّخالذتموهم بأماناله اهلل واسالتحللتم فالروجهن

اين موضوع تأكيد بسياري شده است؛ از جمله« :يا أيهالا النبالي

(بيهاالي،

قل ألزواجک و بناتالک و نسالاء المالؤمنين يالدنين علاليهن مالن

بکلمه اهلل و لهن عليکم رزقهن و كسوتهن بالمعرور"
.)911 : 7 ،4378

پيامبر(ص) خوراک و پوشاک زوجات را بر شوهرانشالان
واجب كرده است و چنان كه ممح ه مي گردد ،شرط تمکالين

جمبيبهن ،تلک أدنالي أنْ يعالرفْنَ فميالوتين»  :اي پيغمبالر ،باله
همسران و دخترانت و نيز به زنان مؤمنين بگو روپوشهايشان
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را به خودشان بپيتند .اين مناسبتر است كه آنان را بشناسالند و
آزارشان نکنند"

عن نساءالنا

(احزاب .)83 :

همتنين ،قرآن بنيانگذار پديده برهنگي را شيطان ميدانالد
و او را نخستين كسي ميداند كاله باعالث برهنگالي شالد

تعبير بسيار لطيفي در اين زمينه دارند كه ماليفرماينالد " :عفالوا

(سالوره

تعف عن نسائکم :چشم پوشالي كنيالد از زنالان

مردم ،تا مردم از زنانتان چشم بپوشند"

(شيخ صدوق ،4971 ،ج: 9

.)155

) حيا :در اسمم به مسأله حيا بسيار توجه شده و حيالا

اعرار.)19 ،

ر) امر به معالرور و نهالي از منکالر  :اسالمم بالراي حفالظ

از شرم كاممً تفکيک شده است .حيا حالتي اسالت كاله قبالل از

ارزشها در جامعه و جلوگيري از تخلف عدهاي معالدود ،امالر

انجام عمل خود را نشان مي دهد .از ديد علماي اخالمق ،حيالا

به معرور و نهي از منکر را باله عنالوان وظيفالهاي بالراي هماله

محدوديت و در تنگنا افتادن نفس در ارتکاب محرمات شرعي

مسلمان قرار داده تا اگر در جايي با منکري مواجه شدند ،مانع

و عالالالي و عرفالالي ،از تالالر

نکالالوهب و سالالرزنب اسالالت.

آن شوند و به ايالن وساليله جامعاله را از آساليبهالاي مختلالف

دانشمندان غربي مثل مونتسالکيو ،شالرم را حجالب و خجالالتي

محاف ت كنند.

ميدانند كه شخص از ناص و عالدم كمالال خالود دارد و ويالل

ز) كنترل نگاه :مسأله نگاه از اساسيترين مسائل در تن يم

دورانت ،شرمرويي را نوعي عابنشيني مدبرانه ميداند كاله از

روابط پاک و سالم ميان زنان و مردان است و قرآن كريم قبالل

تر

و پاكي ميزايد و با لطف و زرنگي گسترش مييابد .حيا

از هر چيز ابتدا به مردان ،دستور كنتالرل نگالاه ماليدهالد « :قالل

از ديد امام صادق(ع) نوري است كه جوهر آن ايمالان اسالت و

للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحف وا فروجهم تلالک أزكالي

يک حالت بازدارندگي و خويشتنداري در برابر هر چيزي كاله

لهم إنّ اهلل خبيرٌ بما يَصفون» :بر مردان با ايمالان بگالو ديالده از

با توحيد و معرفت ناسازگاري داشالته باشالد ،در انسالان ايجالاد

نامحرمان فرونهند و پاكدامني خود را حفظ كنند كه اين بالراي

ميكند

(بانکيپورفرد.)41-3 :4951 ،

آنها پاكيزهتر است؛ همانا خدا به آنته ماليكننالد ،آگالاه اسالت"

از جمله جلوه هاي حيا در جامعه عفت و پاكالدامني ،حيالا

(سوره نور .)91 ،بنابراين ،طبق اين آياله فرونهالادن نگالاه واجالب

در گفتار و حياي شنيداري است كه رعايالت آن ماليتوانالد راه

است .برخي از مفسران بر اين عايالدهانالد كاله ماصالود از آياله

حل بسياري از معضمت و چالالب هالاي اجتمالاعي در دنيالاي

شريفه برگرفتن نگاه از دامان و عورت ديگران است؛ چالرا كاله

كنوني باشد.

در ادامة آيه امر به پوشاندن عورت از نگاه ديگران شده است.

مطالب بيان شده در باال و برخي ديگالر از ديالدگاههالا باله

به بيان ايشان ،آنجا كه ماابله ميان «يغضالوا و يحف الوا» اسالت

صالالورت جالالدول ( )4ارائالاله و در آن ديالالدگاههالالاي اسالالممي و

نشان ميدهد كه مراد از حفالظ عالورت ،سالتر و پوشالب آن از

فمينيستي ماايسه شده است.

ن ر است (طباطبالايي4147 ،ق ،ج  ،48ص  .)4441امالام صالادق نيالز
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جدول  -1مقایسه دیدگاه های فمینیسم رادیکال و اسالم در مورد خانواده و نقش زن در آن
دیدگاههای فمینیسم رادیکال و آثار آن
خانواده مکاني براي اناياد زنان
خانواده ميداني نابرابر
تبليغ براي فروپاشي خانواده
انکار مادري
باالرفتن سن ازدواج
افزايب تمايل به تجرد و زندگي مجردي
باال رفتن آمار طمق
افزايب بيبند و باري و فحشا (ترويج آزادي جنسي بالراي زن و مالرد و ناله در
كانون خانواده)
استامل مالي زن و مرد از يکديگر در تأمين هزينههاي زندگي
كودكان بيسرپرست – تربيت كودكان به وسيله مراكز مشخص

فرهنگ برهنگي
تجارت زنان
مجاز بودن ساط جنين
اشکال مختلف خانواده (هر دو مرد ،هردو زن ،زن و مرد)

دیدگاههای اسالم و آثار آن
خانواده كانون مهر و مودت (موده و رحمه)
زن و مرد مکمل يکديگر
خانواده اسا زندگي و مايه آرامب (لتسکنوا إليها)
تکريم مادري (بهشت زير پاي مادر)
تشويق به عدم تأخير در ازدواج (با تشالکيل خالانواده نيمالي از ديالن محاف الت
ميشود)
نهي شديد مجرد زيستن
طمق مبغوضترين حمل
سفارش به تمکين زن؛ عاملي براي از بين بردن و كاهب بيبند و بالاري (زيالرا
وقتي نيازها در محيط خانه تأمين شد ،در بيرون از خانه به دنبال آن نميرونالد)
و كنترل نگاه براي آسوده نگه داشتن دل
قرار دادن حق نفاه براي زن تا بدون دلواپسي مالي به تربيت فرزندان بپردازد.
تکليف رياست مرد بالر خالانواده تالا امالور خالانواده را مالديريت كنالد و دسالت
بيگانگان را از حريم خانواده دور كنالد -تأكيالد مکالرر بالر اداي حاالوق فرزنالد
توسط والدين
دستور حجاب و حيا براي كاهب جاتباله زن بالراي مصالون نگاله داشالتن زن از
دست درازي مردان هرزه
حرام بودن زنا
قايل بودن حق حيات براي جنين و حرام دانستن سالاط جنالين مگالر در مالوارد
خاص
حرام دانستن لواط و ممنوع بودن ازدواج همجنس

با توجه به مطالب فوق و با نگاهي موشکافانه و منصالفانه

اجتماعي دارد .در اين ميان ،بررسي ميزان نفوت تفکر فمينيستي

به متون ديني به اين باور ماليرساليم كاله ناله تنهالا فمينيسالم بالا

و ريشه يالابي آن در جامعاله ايرانالي؛ مخصوصالاً زنالان اهميالت

مفاهيم و آموزه هاي ديني منطبق نيسالت ،بلکاله تعالارض ميالان

ويژهاي مييابد .در اين مااله سعي شده به بررسي ميزان نفالوت

اسمم و گرايبهاي فمينيستي به قدري ريشهاي و عميق است

اين تفکر و تأثير آن بر زنان در جامعاله و ماايساله آن بالا نفالوت

كه سازش و مصالحه ميان آن دو به معناي قرباني كالردن يکالي

اسمم بپردازيم.

به سود ديگري است .
ايران پس از پيالروزي اناالمب اسالممي متالأثر از تغييالر و

روش تحقیق

تحوالت ناگهاني و چالبها و بحرانهالايي اسالت كاله فراينالد

روش انجام پژوهب در اين ماالاله باله صالورت كيفالي و ابالزار

توسعه و پيشرفت آن را به مخاطره انداخته است .چالب هالاي

گردآوري مصاحبه ساختار يافتاله اسالت .گالردآوري دادههالا در

مربوط به گذر از جامعاله سالنتي باله جامعاله مالدرن در قبالل از

پژوهب كيفالي باله شاليوه هالاي گونالاگوني انجالام ماليگيالرد و

انامب اسممي و همتنين ،تطبيق شالرايط از دوران مالدرن باله

پژوهشگر با توجه باله مسالأله پالژوهب و راهبالردي كاله بالراي

ن ام مبتني بر ارزشهاي دينالي در پالس از اناالمب ،بيشالترين

اجراي پژوهب انتخاب كرده است ،از روش هالاي گونالاگوني،

سطح تحول و دگرگوني را در ميان زنان ايجالاد نمالوده اسالت.

ماننالد :مصالاحبه ،مشالاهده ،بررسالي اسالناد و پيشالينههالا بالراي

لذا درک اين شرايط و ضرورت شناخت چالبهالاي موجالود،

گردآوري دادههاي مورد نياز استفاده ميكند .بهتالرين رويکالرد

تأثير بسزايي در جلوگيري از وقوع بسياري از نابسالامانيهالاي

گالالردآوري دادههالالا در مالالورد پالالژوهب ،رويکالالردي اسالالت كالاله
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داده هاي حاصل از آن در پاسالخگويي باله پرسالب پالژوهب و

تفکر مورد توجه قرار گرفته و سعي در تلفيق ايالن دو مطلالب

تحاق اهدار مطالعه بهترين كاركرد را داشته باشد .با توجه به

شده است؛ ولي چيزي كه در اسمم وجود دارد ،چيزي غيالر از

اين امر ،مصالاحبه بهتالرين رويکالرد انتخالابي پالژوهب حاضالر

اين است و تفکر اسممي سعي در برقراري برابري بين اين دو

است .پژوهشگر از ميان انالواع مصالاحبه ،از مصالاحبه سالاخت

جنس دارد .با توجه به مصاحبههاي انجالام شالده 71درصالد از

يافته استفاده كرده است .

زنان قايل باله م لالوم بالودن و توسالري خالور بالودن زن و 91

هدر پژوهشگر در استفاده از روش كيفي تدوين ن رياله

درصد از زنان به رد اين مطلب ميپردازند.

نيست و به همين علت ،از راهکار ماولهبندي استفاده ميكنالد.
"ماولهبندي به خمصه كردن مفاهيم عام و آشکار كردن روابط
ميان مفاهيم اطمق ميشود"

 98درصد از زنان معتاد بودند كه تمالامي اعضالاي خالانواده از

(فليک)991 :4957 ،

در اين پژوهب ،با روش نمونهگيالري در دسالتر

زن موظّف به سرویس دهی

بالا 11

آنها انت ار دارند به آنها سرويس دهند و نيازهاي آنها را حتالي

نفر زن و دختر در محدوده سني  45تا  71سال شالهر اصالفهان

به قيمت زير پا گذاشتن حاوق خودشان بالر آورده كننالد و98

مصاحبه شد كه از ن ر تحصاليمت ،از تحصاليمت ابتالدايي تالا

درصد معتاد بودند زنان موظف به انجالام هالر كالاري نيسالتند،

فوق ليسانس بودند .با مشخص كالردن دقيالق طالرح تحايالق و

بلکه تنها موظفند وظايفي را كه اسمم براي آنها واجالب كالرده

محدود كردن جامعه مورد تحايق سالعي كالرديم روايالي را در

است ،انجام دهند و ماباي را اگر تمايالل داشالته باشالند (بالراي

تحايق حاضر باال ببريم.

كمک به خانواده) انجام دهند.

یافتههای تحقیق

اشتغال زن

در اين تحايق ،هدر از انجام كار بررسي برخالي ريشالههالاي

 81درصد از زنان معتاد بودند كه مردان با اشتغال آنها مشکلي

تفکر فمينيستي (به ويژه راديکال) در زندگي زن ايراني بالود و

نداشته ،حتي از آن استابال ميكنند و آن را عاملي بالراي رشالد

اين كه جامعه ايراني با بنمايههاي تفکر اسممي تا چاله انالدازه

اجتماعي و اقتصادي خانواده ميدانند؛ ولي آن را تا جايي مفيد

از اين جريان تأثير گرفته است و تا چه اندازه آن را در زندگي

مي دانند كه به كانون خانواده آسيب نرساند 81 .درصد از زنان

اجرايي كرده است .براي اين كالار ،سالؤال هالايي طراحالي شالد

معتاد بودند كه مردان براي اين كه زنان را از ن ر اقتصادي باله

(مصاحبه سالاختار يافتاله) و پالس از انجالام مصالاحبه بالا افالراد

خود وابسته نگه دارند ،بر سالر راه اشالتغال آنهالا مالانع تراشالي

مختلف ،مفاهيم صحبت هاي آنهالا باله صالورت كالدهاي اولياله

ميكنند.

استخراج و پس از جمعبندي مفاهيم در قالب كدهاي متمركالز
در جداول بيان شد .به برخي از مفاهيم استخراج شده در زيالر

پذیرش آقایی کردن مرد از جانب زن

اشاره ميشود.:

 98درصد از زنان مورد تحايق معتاد بودند كه اگر آقالايي باله
معناي مديريت همراه با همدلي (مد ن ر اسالمم) باشالد ،ايالراد

مظلومیت زن

ندارد ،ولي اگر قلدرمآبانه باشد ،زن نبايد قبول كنالد؛ ولالي 98

م لوميت زن مضموني است كاله فمينيسالم راديکالال سالعي در

درصد از زنان معتاد بودند كه زن مجبور به قبول كردن آقالايي

الااي آن دارد؛ يعني زن را به صرر زن بودن و انجام وظالايف

مرد است.

مادري و همسري ،م لوم و مورد ستم ميداند و با ترويج ايالن
انديشه سعي بر حذر اين ناب اساسي دارد .البته ،در جامعاله

رشد زن

ايراني به علت ريشهدار بودن انديشالههالاي مردسالاالري ،ايالن

 81درصد از زنان معتاالد بودنالد كاله رشالد زن در زمينالههالاي
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مختلف در صورتي كه با مصالح خانواده تناقض داشالته باشالد

دليلي براي تبعيض وجود ندارد ،ولالي  91درصالد هالم معتاالد

درست نيست و مصالح خانواده در درجه اول قرار دارد؛ ولالي

بودند خداونالد زن و مالرد را بالا خصوصاليات و ويژگاليهالاي

 11درصد از زنان اين امر را درست نميدانستند و ماليگفتنالد

متفاوت آفريده؛ پس داشتن انت ارات يکسان از هالر دو باعالث

زن در هرشرايطي بايد رشالد خالود را در اولويالت قالرار دهالد

ظلم به آنها ميشود و وجود تبعيض در بعضي موارد ضالروري

(تفکر فمينيستي) و در كنار اين ن رها ،ن ر معتدلتري وجالود

است.

داشت كه در حالدود 41درصالد از افالراد مالورد تحايالق باله آن
اعتااد داشتند و آن انجام دوركاري و كارهاي خانگي است.

حجاب و حیا
از جمله پيامدهاي فمينيسم ،فرهنگ برهنگالي اسالت .وقتالي از

ازدواج

زنان در خصوص حجاب و حيا كه الزماله حضالور اجتمالاعي

 98درصد از زنان تأخير در ازدواج را به صمح ندانسته ،معتاد

زنان در اسمم است ،سؤال نموديم؛ غالباً داشتن حجالاب را در

بودند در دين ما به ازدواج سفارش بسيار زيادي شده و تأخير

حدي كه در اسمم بيان شده ،الزم ميديدند؛ اما متأسفانه خود

انداختن آن بسيار كراهت دارد و در عمل نيز ازدواج و رشالد،

آنها اين حدود را رعايت نميكردند .نميتوانيم صالرفاً بگالوييم

منافاتي با هم ندارند و با برنامهريزي صحيح ميتوان باله رشالد

از حدود مطرح شده در اسمم اطمعي ندارند ،چون به محض

مناسب در هر دو زمينه دست يافت؛ ولالي  98درصالد از زنالان

اينکه داشتن حجاب را عنوان ميكردند ،شروع ماليكردنالد باله

معتاد بودند كه براي رسيدن به يک شرايط مطلوب اجتمالاعي

مرتالالب كالالردن روسالالريهالالاي خالالود و ايالالن نشالالان از غفلالالت و

– اقتصادي مي توان ازدواج را باله تالأخير انالداخت و يالا از آن

بي توجهي به دين و يا فراموش كالردن مسالؤوليتهالا دارد98 .

صررن ر كرد.

درصد كساني كه با آنها مصاحبه شد ،چادري بودند؛ امالا تنهالا
چند مورد در حدود  91درصالد حجالاب را در حالد و حالدود

ریاست مرد بر خانواده

اسالالالممي آن رعايالالالت كالالالرده بودنالالالد و حالالالدود  91درصالالالد

رياست مرد بر خانواده كه در اسمم عنالوان شالده و باله عنالوان

مصاحبهشوندگان حتي با وجود داشتن چادر ،آرايب داشتند و

حاي براي مرد گفته شده ،در واقع ،چتري حمالايتي بالراي زن

داشتن آرايالب را منالافي بالا حجالاب اسالممي نماليدانسالتند و

است تا در پرتو آن به وظيفه اصاللي خالود كاله تربيالت فرزنالد

متأسفانه حدود  3درصد از اين زنان با وجود اعتااد باله ديالن

است ،بپردازد و با احسا

داشتن حامي قدرتمنالد خالود را در

اسمم هيچ اعتاادي به حجاب نداشتند.

هر شرايطي قرار ندهد و زمينه سوء استفاده از او فراهم نشود.
 18درصد از زنان به اين امر معتاالد بودنالد و ماليگفتنالد اگالر

عدم جایگاه رفیع اصول اسالمی در جامعه

رياست به معناي صحيح؛ آن طور كه اسمم گفته باشالد؛ يعنالي

 411درصد زنان مورد تحايق معتاد بودند كه اصالول اسالممي

مديريت و نه ديکتاتوري ،خود باعث حمايالت بيشالتر از زن و

در جامعه درست محاق نشده و اسممي كه مردم ميشناسالند،

آرامب خيال او ميشود؛ ولي  88درصد از زنان صرر رياست

همراه با بسياري از تفکرات سنتي و خرافي است كه باله اسالم

مرد را عاملي براي ديکتاتوري او ميدانستند.

اسمم به كار گرفته و تأكيد ميشالود و ايالن دقياالاً مصالداق آن
سخن ائمه است كه ميگوينالد وقتالي حضالرت مهالدي ظهالور

تبعیض جنسیتی

كنند ،مردم مي گويند ديالن تالازهاي آوردهانالد .در واقالع ،نسالل

 11درصد از زنان معتاد بودند كه تبعيض جنسيتي تحالت هالر

جوان اسمم را به درستي نميشناسد و تهاجم فرهنگي هم باله

شرايطي بايد حذر شود ،چون در جامعه كنوني زنالان قادرنالد

عدم شناخت ،دامنزده و اسالممي خشالن ،ضالد زن و  ....را ارائاله

همه كارهايي را كه مردان انجام ميدهنالد ،انجالام دهنالد .پالس

كرده كه باعث كاهب تمايل نسل جوان به مباني آن شده است.
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جدول  -2کدگذاری اولیه یا سطح اول

نمونهای از پاسخهای ذکر شده
واقعاً م لومترين فرد خانواده مادر است ،زيرا كوتاهتر از ديوار مادر پيدا نميشالود و هالر
كاري كه انجام ميدهد ،همه فکر ميكند وظيفه اوست و هيچ كس قدرش را نميداند.
مادر به دليل احساسات مادرانه ،خواستار فداكاري و تمش براي خانواده اسالت و از ايالن
كار خود هم لذت ميبرد و همين موضوع باعث ميشود تا محبوب خانواده باشد.
خانواده از مادر توقع دارند نيازهاي آنها را برآورده سازد؛ به قول معرور ميگويند  :چرا
زير سبيلم را نروفتي و .....
پايه و اسا توقعات و انت ارات بايد بر اسا رعايت حاوق و عشق و محبت باشالد و
هيچ كس مجاز نيست از مادر يا هر فرد ديگر در خانواده توقع بيجا داشته باشد.
مردان با اشتغال و استامل مالي زن مخالف هستند تا همواره او را به خالود وابسالته نگاله
دارند.
مردان با اشتغال همسرشان در صورتي كه بالا وظالايف مالادري او تالداخل نداشالته باشالد،
مشکلي ندارند؛ زيرا باعث رشد فکري و اجتماعي او ميشود و از ن ر اقتصادي هالم باله
نفع خانواده است.
وقتي زن از ن ر اقتصادي مستال باشد ،مالرد نماليتوانالد هالر ظلمالي را باله بهاناله تالأمين
هزينهها ،به او روا دارد.
مردان مستبد و داراي سيستم مردساالري از اشتغال زنان هم سوء استفاده نموده ،امتيالازي
براي او قايل نمي شوند و ايالن اسالتامل مالالي را دسالتاويزي بالراي آزار و اتيالت بيشالتر
ميدانند.
اگر زن آقايي مرد را قبول نکند ،خودش را بدبخت كرده .در واقع ،زن به قول قديميهالا
بايد سنگ نيم من باشد .زن مجبور است قبول كند؛ يعني اگر ميخواهد زندگي كند ،بايد
قبول كند.
اگر آقايي به معناي مديريت همراه با همدلي (مد ن ر اسمم) باشد ،ايراد ندارد؛ ولي اگالر
قلدرمآبانه باشد ،زن نبايد قبول كند.
از هم پاشيدن خانواده به علت رشد شغلي و يا اقتصادي زن كمال خودخالواهي يالک زن
است ،بلکه بايد منافع خانواده را درن رگرفت.
زن ركن اساسي خانه است؛ پس بايد رشد كند تا خانواده و كودكان هم رشد كنند.
زن ميتواند تا زماني كه فرزندانب كوچک هستند به فعاليت در منزل و  ....بپردازد و تالا
زماني كه كودكان به او نياز دارند ،در كنارشان باشد؛ ولي رشد خودش هم متوقف نشود.
از آنجا كه هيچ فردي نمي تواند با كنار گذاشتن يک مرحله از زنالدگي در مراحالل ديگالر
كاممً موفق باشد پس بهتر است هر موردي به جاي خودش انجام شود.
در دين ما به ازدواج سفارش بسيار زيادي شده و تأخير انداختن آن بساليار كراهالت دارد
و در عمل نيز ازدواج و رشد منافاتي با هم ندارند و با يک برنامهريزي صحيح ماليتالوان
به رشد مناسب در هر دو زمينه دست يافت.
رياست بيجاي مرد باعث ظلم به زن ميشود؛ يعني اگر مرد بخواهد بزرگي كنالد و زن را
از حاوق طبيعي او محروم كند ،باعث ظلم به زن است كه به ن الر مالن من الور اسالمم از
دادن اين حق به مرد ،اين گونه رفتار كردن مرد نيست.
ا گر رياست به معناي صحيح؛ يعني آن طور كه اسالمم گفتاله باشالد؛ يعنالي مالديريت ،ناله
ديکتاتوري ،خود باعث حمايت بيشتر از زن و آرامب خيال او ميشود.
تبعيض جنسيتي بايد حذر شود ،چون در جامعه كنوني زنان قادرند همه كارهايي را كه
مردان انجام ميدهند ،انجام دهند .پس دليلي براي تبعيض وجود ندارد.
خداوند زن و مرد را با خصوصيات و ويژگيهاي متفاوت آفريده؛ پس داشالتن انت الارات
يکسان از هر دو باعث ظلم به آنها ميشود.
مرد هيچ برتري بر زن ندارد؛ پس در زندگي خانوادگي نيز بايد با هم رياست كنند.
تکليف رياست كه خداوند بر عهده مرد گذاشته يک حق نيست ،بلکه وظيفهاي است تالا
زن در آسايب بتواند به وظيفه اصلي خود كه تربيت نسل كارآمد است ،برسالد و در ايالن
راه همسرش ،هميار او باشد.
ازدواج و بتهدار شدن باعث محدود شدن و گيالر افتالادن زن ماليشالود كاله باعالث عالدم
پيشرفت او ميشود.
ازدواج و بته دار شدن قطعاً در مراحلي سرعت رشد را كم ميكند ،ولي در مااطع بعدي

تعداد
41

درصد
%71

کد اولیه
مادر م لوم خانواده
مادر محبوب خانواده

9

%91

وظيفالاله سالالرويسدهالالي مالالادر در همالاله
زمينهها
مادر وظيفه سرويسدهي ندارد.

49

%98

7

%98

مانعتراشي مردان بر سر اشتغال زنان

41

%81

مردان موافق اشتغال زنان

41

%81

درآمد زن مانع استبداد مرد

3

%18

استبداد مالرد؛ عالاملي مهالار نشالدني بالا
اشتغال

44

%88

آقايي مرد ،پذيرش زن

7

%98

آقايي با عشق ،نه با زورگويي

49

%98

حفظ كانون خالانواده باله بهالاي ناديالده
گرفتن رشد زن
رشد زن به هر قيمت
انجام كار در منزل و در كنالار خالانواده
(دوركاري – كارهاي خانگي)
تأخير در ازدواج براي رشد تحصيلي

41

%81

5
1

%11
%41

7

%98

ازدواج عاملي براي رشد زن ،نه عاملي
بازدارنده

49

%98

رياست مرد ظلم به زن

44

%88

رياست مرد حامي زن

3

%18

حذر تبعيض جنسي

5

%11

اعمال تبعيض جنسيتي به شکل درست
و متناسب با ويژگيهاي جنسي
رياست اشتراكي زن و مرد بر خانواده
رياسالالت مالالرد بالالر خالالانواده همالالراه بالالا
مشورت با زن

41

%91

3
44

%18
%88

1

%11

49

%51

ازدواج و بته دار شدن مالانع پيشالرفت
زن
ازدواج كُندكننده رشد در يک ماطالع و

بررسي كيفي تأثير فمينيسم راديکال بر ناب زن در نهاد خانواده و ماايسه آن با تمهيدات اسمم ...

انگيزه و سرعت رشد را افزايب داده ،مانع پيشرفت نميشود.
حجاب براي زن مصونيت است و نه تنها محالدودش نماليكنالد ،بلکاله امنيالت بالراي زن
ميآورد.
داشتن آرايب يا پوشيدن مانتو يا چادرهاي مدلدار منافي با حجاب اسممي نيست و اگه
خيلي سخت نگيرند ،كسي با حجاب مشکل پيدا نميكنه.
به ن ر من دل آدم بايد پاک باشه و ظاهر خيلالي مهالم نيسالت و اگاله زن بخالواد درسالت
فعاليت كنه ،حجاب دست و پاگيرش ميشه.
اصول اسممي در جامعه درست پياده نشده و اسممي كاله مالردم ماليشناسالند ،همالراه بالا
بسياري از تفکرات سنتي و خرافي است كه به اسم اسمم به كالار گرفتاله و بالر آن تأكيالد
ميشود و اين دقيااً مصداق اين سخن ائمه است كه ماليگوينالد :وقتالي حضالرت مهالدي
ظهور كنند ،مردم ميگويند دين تازه آوردهاند.
نسل جوان اسمم را به درستي نميشناسد و تهاجم فرهنگي هم به عالدم شالناخت دامالن
زده و اسممي ،خشن ،ضد زن و ....را ارائه كرده كه باعث كاهب تمايل نسالل جالوان باله
مباني آن شده است.
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سکوي پرتاب در مرحله بعد
حجاب مصونيت است.

9

%91

حجاب نه چندان سخت

41

%91

حجاب دست و پاگير زن

1

%41

عدم جايگاه رفيالع اصالول اسالممي در
جامعه

11

%411

عدم فرهنگ سازي صالحيح و مناسالب،
عامل عدم استابال نسل جوان

11

%411

کدگذاری سطح دوم یا متمرکز

ماولالاله دربرگيرنالالده تعالالدادي كالالدهاي مشالالابه ،متالالداخل و هالالم

در اين قسمت ،انبوه دادهها (كدها -مفاهيم) به تعداد مشخص

معناست .در جدول زير كدهاي اوليه جمعبندي و در مضامين

و محدودي از ماوله هاي عمده كاهب مييابند .از اين رو هالر

كلي بيان شده است.

جدول -3کد گذاری متمرکز (کدگذاری ثانویه)
مفاهیم (کدگذاری اولیه)
 -4اشتغال در كنار حفظ كانون خانواده
 -1استامل مالي زن
 -9دوركاري و كار نيمه وقت
-4تحصيل
 -1تأخير در ازدواج
 -9ازدواج بموقع
 -1بتهدار شدن
 -4رياست مرد؛ ظلم به زن
 -1رياست مرد حامي زن

کدگذاری متمرکز

استامل مالي

ارتااي علمي

رياست مرد

-4رشد حتي به قيمت تزلزل خانواده
-1ازدواج كُند و تندكننده رشد
-9بتهدار شدن؛ كندكننده رشد

رشد زن

 -4حجاب
 -1حيا
 -9نگاه

آزادي

توضیح
ا ستامل مالي زن ،موردي است كه زنان و دختران جامعه كنوني بسيار طالب آن هستند و
براي رسيدن به آن تمش ميكنند .در اسمم نيز مهريه و نفاه و حتالي اجالرت گالرفتن در
قبال بعضي كارها از جمله شير دادن بته در راستاي آن است؛ ولي اين مستال بودن بهتر
است در راستاي منافع خانواده و تحکيم بنيان آن باشد.
در شرايط فعلي ،تحصيل از جمله اولويتهاي دختران قرار گرفته و حتي حاضرند بالراي
رسيدن به پايگاه علمي مطلوب ،از ازدواج چشم پوشي كرده يا آن را به تالأخير بيندازنالد
كه اين امر تا حالدي از انديشاله هالاي فمينيسالتي رواج يافتاله از غالرب تالأثير گرفتاله و بالا
دستورهاي اسمم مغاير است.
در اسمم رياست خانواده به عهده مرد گذاشته شده تا با ايجالاد محيطالي امالن و مطلالوب
براي زن ،شرايط را براي ايفاي ناب مادري مهيا سازد و در واقع اين تکليفالي بالر عهالده
مرد ،براي حمايت از زن اسالت؛ ولالي متأسالفانه زنالدگي مردسالاالري سالنتي در ايالران و
همتنين ،سوءاستفاده هاي مردان از اين تکليف در جهت ظلم به زن از يک سو و رسود
انديشههاي فمينيستي در فرهنگ مردم از سوي ديگر ،باعث بالدبيني زنالان باله ايالن حالق
مردان شده است ودر واقع ،به اشتباه ،آن را به گونهاي برخاسته از اسمم ميدانند.
از مهمترين فاكتورهاي جنبب فمينيسم ،ميتالوان رساليدن زن باله رشالد را نالام بالرد؛ باله
گونهاي كه همه تمش خود را معطور به رسيدن به اين هدر كردهاند و در ايالن راسالتا،
مهمترين ناب زن؛ يعني همسري و مادري را زير سؤال برده و سعي در از بين بالردن آن
كرده اند؛ زيرا اين دو عامل را مانع رشد زن دانسته ،معتادند باعث ميشود زن نتوانالد پالا
به پاي مردان در صحنه هاي مختلف ظاهر شالود كاله ايالن مطلالب بالا تفکالر اسالممي كاله
باالترين و زيباترين ناب زن را همسري و مادري ميداند تناقض دارد.
جنبب فمينيسم به بهانه رسيدن زن به آزادي و براي باالتر نشان دادن زن و اين كاله مالرد
در ماابل زن نه تنها باالتر نيست ،كاله در مالواردي محتالاج اوسالت ،زن را باله اسالتفاده از
جاتبههاي جنسي در ماابل مردان تشويق نموده ،به ترويج فرهنگ برهنگي پرداختند و با
شعار آزادي نه تنها مشکلي از زنان كم نکردند ،بلکه به مشالکمت او هالم افزودنالد .ايالن
ن ريه درست در ماابل اصول اسممي قرار دارد كه زن را به رعايالت حجالاب و حيالا در
ماابل نامحرمان امر نموده ،از جلوه گري در اجتماع منع ماليكنالد؛ مالوردي كاله متأسالفانه
امروزه در جامعه ما بسيار رنگ باخته و جايگاه حاياي خود را از دست داده است.
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نتیجهگیری

ناشالالي متناسالالب بالالا خصوصالالياتب تعريالالف كالالرده كالاله در آن

اگر چه فمينيسم در غرب به داليل مالورد قبالول و پالذيرش آن

چارچوب از گزند آفات در امان ميمانند .

جوامع متولد گرديد ،اما همانند سالاير امالواج فرهنگالي سالاطع

ايران به عنوان يک جامعه اسالممي و مخصوصالاً شاليعي،

شده از غرب ،مرزهاي فيزيکي و جغرافيايي سالاير جوامالع ،از

مي كوشد مالوازين اسالممي را در جامعاله اجالرا كنالد؛ ولالي در

جمله جامعه ايران را درنورديده ،آن را نيز مورد تأثير قرار داده

سالهاي اخير نفالوت تفکالرات فمينيسالتي در برخالي حالوزههالا

است .هسته ن ريه هاي فمينيستي ناظر بر آن است كاله تالاكنون

غيرقابل انکار است.
واقعيت ملمو

جهان را مردان تعريف كالرده و زنالان در ايالن تعريالف مرداناله

اين است كه به علت وجالود زمينالههالاي

ناديالالده انگاشالالته شالالدهانالالد .از ايالالن رو ،مبالالاني اصالاللي تمالالامي

تضييع حاوق زنان در جامعه ،كاله گالاه باله علالت عالدم تبيالين

ن ريه هالاي فمينيسالتي مبتنالي بالر تسالاوي زن و مالرد در هماله

صحيح و اقناع افکار عمومي در مالورد احکالام دينالي و گالاهي

زمينههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و ....است .آنتاله مساللم

صرفاً بر اسا

نگالاهي مرداناله و متعصالبانه بالر جامعاله زنالان

است ،ايدئولوژي هالا ،نمالادپردازي هالا و ترتيبالات سالاختاري–

تحميل گرديده ،زمينههاي پذيرش برخي ن ريههاي فمينيسالتي

اجتماعي مشخص مرتبط با زنان ،از فرهنگي با فرهنالگ ديگالر

براي جامعه زنان ايران مهيا شده است.
بر اسا

به شدت متمايز است (پيشگاهيفرد ،قدسي.)494: 4953 ،

تحاياي كه بر تعدادي از زنالان اصالفهان انجالام

امروزه در غرب بر اثر تأكيد جنالبب فمينيسالم بالر آزادي

گرفت ،خوشبختانه اين نتيجه به دست آمد كه با وجالود تفکالر

جنسي و حذر ناب مادري ،مشالکمت عديالده اي ،از جملاله

مردسالالاالرانه در فرهنالالگ ايرانالالي و نفالالوت تفکالالر فمينيسالالتي در

خانواده تک والالد ،خالانواده چندوالالد ،رواج همجالنس بالازي،

جامعه ،همتنان تفکر اسممي مبني بر حفالظ كالانون خالانواده،

ساط جنين ،كودكالان نامشالروع ،بالارداري در سالنين كالودكي،

اهميت ناب مالادري و همسالري ،رشالد و تعالالي زن در كنالار

تجاوز به محارم ،تجاوز به كودكالان و ...از مشالکمت اساسالي

مراقبت از حريم خانواده و  .....سرلوحه زندگي زن ايراني قرار

جامعه غربي شده است (ع يمزاده ،معينيفر .)999 :4934 ،بيكسالي

دارد و هنوز هم زن مهالمتالرين ناالب خالود را ،در خالانواده و

و تنهايي زن و مرد در غرب بيداد ميكند و اين باعث شده تالا

حفظ و تعالي آن ميبينالد ،ولالي در زميناله حجالاب و پوشالب

براي رفع اين تنهايي به حيوانات پنالاه بالرده ،آنهالا را همالدم و

متأسفانه اين مطلب بسيار كمرنگ شده و بروز تايدات مذهبي

مونس خود قرار دهند و حتي در بسياري از موارد آنهالا را بالر

در اين زمينه بسيار كاهب يافته ،كه آثالار آن را در جامعاله نيالز

فرزندان خود ترجيح دهند.

شاهديم .از طرر ديگر ،بن مايالههالاي تفکالر مردسالاالرانه كاله

به طور خمصه ،ميتوان گفت كه در غالرب تحالت تالأثير

ميرا

گذشتگان است ،زنان را نسبت به آمالوزههالاي اسالممي

جنبب فمينيسم ،خانواده سه وظيفه حيالاتي خالود را از دسالت

بدبين نمالوده اسالت ،زيالرا باله غلالط آن را برخاسالته از اسالمم

داده -4 :ارضاي نيازهاي جنسي در چالارچوبي مشالخص؛ -1

مي دانند و اين مطلالب لالزوم فرهنالگسالازي مناسالب در ايالن

خانواده باله عنالوان مركالز توليالد نسالل و تعلاليم و تربيالت؛ -9

زمينهها را بيشتر ميسالازد .نتالايج تحايالق ،لالزوم برنامالهريالزي

(ع اليمزاده ،معيناليفالر:4934 ،

صالالحيح فرهنگالالي را در زمينالاله آمالالوزش مبالالاني اسالالممي در

 .)991-915اين در حالي است كه اسالمم در  4111سالال پاليب

زمينههاي وظايف زن به عنوان همسر و مادر ،اشتغال ،رياست

زن و مرد را كامل كننده يکديگر ميداند و تنها عامل برتري را

مرد و محدوده آن ،لزوم حجاب و رعايت آن در جامعه آشکار

تاوا اعمم كرده و نشان داده اسالت كاله زن و مالرد در جايگالاه

ميسازد.

خانواده به عنوان پشالتوانه اقتصالادي

انساني برابر ايستاده اند و با توجه به اين برابري ،براي هر كدام
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