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  چكيده
هـاي فمينيسـتي تلقـي شـده اسـت.       تـرين انگـاره   از مبنـايي » جنسيت«و » جنس«تفكيك 
هاي زنانه را كه طبيعـي   بودن بسياري از ويژگي ها بر اين اساس، ادعاي برساخت فمينيست
تاي رفـع  هاي انتقـادي و هنجـارين خـود را در راسـ     شدند، مطرح نموده و نظريه تلقي مي

ريزان حوزه مطالعـات زنـان    كنند. بر اين اساس، برخي برنامه گذاري مي فروتري زنان، پايه
كنند كه؛ چون جنسيت مسـئله   ادعا مي رهايران، در مورد انديشمنداني مانند عالمه طباطبايي

ي ها عنوان رقيبي براي نظريه هاي ايشان را به توان انديشه ها نبوده، نمي مدنظر اين شخصيت
فمينيستي يا چارچوبي منسجم براي فهم، تبيين يا اصالح وضعيت زنان تلقي نمود. بررسي 
اين ادعا مسئله اصلي پژوهش است. نتايج اين پژوهش كه با روش تحليل محتواي كيفـي  

دهـد: عالمـه درصـدد ارائـه مبـاحثي       آثار عالمه خصوصا (الميزان) انجام گرفت نشان مي
ن در انديشه اسالمي و نقد آن در جوامع اسـالمي و مـدرن   منسجم در دفاع از وضعيت ز

هاي فمينيستي طـرح و در چـارچوبي علمـي     ترين انگاره بوده، اين مباحث را ناظر به مهم
هـاي   رو توجه به تفكيك بين جنس و جنسيت يكي از ويژگـي  اين هدايت نموده است؛ از

هاي ايشان  پردازي ، چون ايدهوجود اين بندي مسائل زنان در انديشه عالمه است. با صورت
تـوان   هاي اسالمي و فمينيستي است، نمي ناظر به مباحث اقناعي و انتقادي نسبت به آموزه

  تجربي قلمداد نمود.  هاي نظريه عنوان نظريه علمي با ويژگي ديدگاه ايشان را به
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  مقدمه و طرح مسئله .1
ها و  ميالدي، گفتمان رايج تفكيك نقش 60تحول و دگرگوني در هويت جنسي پس از دهه 

فمينيستي » مطالبه«و » ارزش«عنوان يك  ها را به كارآمدي آن را به چالش كشيد و تشابه نقش
هـاي   مطرح ساخت. ديدگاهي كه ادبيات مسلط در دوره مدرن را رقم زد و در تضاد با نگاه

ي فمينيسـتي،   تـرين سـازه   عنوان مهم به» جنسيت«و » جنس«فكيك بين سنتي قرار گرفت. ت
  ها است.  ها، حقوق و مسئوليت ابزار اصلي تئوريزه كردن گفتمان تشابه در نقش

هاي  بودن بسياري از ويژگي هاي معاصر بر اساس اين تفكيك، ادعاي برساخت فمينيست
هـاي   نمـوده، از ايـن رهگـذر نظريـه     شوند، مطرح طور سنتي، طبيعي تلقي مي زنانه را كه به

كنند. مسئله تفكيك  گذاري مي انتقادي و هنجارين خود در راستاي رفع فروتري زنان را پايه
هـاي مختلـف را بـا خـود      هاي اجتماعي فمينيستي در گرايش جنس و جنسيت، كليه نظريه

ينيسـتي شـده   هاي اجتماعي فم درگير نموده و به نحوي به عنوان مفهوم مركزي تمام نظريه
است. بر اساس همين مبنا، ارائه نظريات منسجم در حوزه مطالعات زنـان يـا در پاسـخ بـه     

  هاي فمينيستي، منوط به توجه و تفطن به اين انگاره بنيادين است. ايده
گذاري بر تفكيك  كار در علوم اجتماعي، با ارزش هاي محافظه هاي سنتي و نظريه ديدگاه

دي آن براي حفظ نظام و كاركرد خانواده و جامعه تأكيد كـرده و  هاي جنسيتي و كارآم نقش
داننــد. در بــين انديشــمندان اســالمي، عالمــه  مــي» طبيعــت«الگــوي تفكيــك را متــأثر از 

هاي اجتمـاعي بـه طبيعـت و     با تبيين نظريه بازگشت حقوق، تكاليف و نقش (ره)طباطبايي
  نمايد. از ديگري ترسيم مي هاي اجتماعي دو جنس را متمايز نظام تكوين، موقعيت

هاي حوزوي و دانشگاه در عرصه مطالعـات زنـان    ريزان و صاحبان كرسي برخي برنامه
كنند؛ از آنجا كه جنسيت  چنين ادعا مي(ره)ايران، در مورد انديشمنداني مانند عالمه طباطبايي

هاي  انديشه توان نبوده است، نمي(ره)هاي ديني مانند عالمه طباطبائي مسئله مدنظر شخصيت
هاي فمينيستي يا چارچوبي منسجم براي فهم، تبيين، نقد  عنوان رقيبي براي نظريه ايشان را به

] خوانش عالمه از آيات قرآن، متكي بر نظـام معنـايي   1يا اصالح وضعيت زنان تلقي نمود.[
اي همراه با شـواهدي از آيـات    نگري ايشان در تفسير آيه درون آيات قرآن و وحدت و كل

باشد. كيفيت و فراواني موضوعات مطرح شده در الميزان در مورد مسائل مرتبط با  ديگر مي
زنان نيز متناسب با همان نظام معنايي قرآني است و ربطي بـه مسـئله جنسـيت كـه مسـئله      

  ]2اصلي فمينيسم و رشته مطالعات جنسيت است، ندارد.[
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درصدد پاسخ به اين سـؤال   بررسي اين ادعا، مسئله اصلي پژوهش است. نوشتار حاضر
بـا مفهـوم مـد نظـر     » جنسـيت «است كه آيا عالمه در تبيين نظريـه خـود، دغدغـه مسـئله     

هاي عالمـه را   پردازي توان ايده ها را داشته است؟ با فرض اثبات اين مطلب آيا مي فمينيست
هـاي رقيـب قلمـداد نمـود؟ بـر اسـاس چـه اسـتداللي          چارچوبي منسجم در برابر ديدگاه

  گونه؟چ  و
  

  هاي مفهومي . پايه2
هاي جسمي مرد يـا زن اسـت و جنسـيت معـرف      جنس ناظر به ويژگي  :جنس و جنسيت

). 26  :1388  دهـد (هـولمز،   باورها يا رفتارهايي است كه مرد بودن يا زن بودن را نشان مـي 
هاي تكويني زن و مرد مانند تفاوت در ژنتيـك، انـدام    تفاوت هاي جسمي، منظور از ويژگي
هـاي جنسـيتي،    بندي است. تفاوت ها، سيستم عصبي، عضالني و استخوان تناسلي، هورمون

اند. ايـن   تقسيم دارند كه بسته به درجه انتزاع و منشأ انتزاعشان قابلاعتباري ـ نمادين  ماهيتي 
توان به سه دسـته تمـايز روانـي، فرهنگـي ـ اجتمـاعي و تشـريعي تقسـيم          ها را مي تفاوت
) يـا تصـور شـخص از زنـانگي يـا      Gender identityزنانگي يا مردانگـي(  ] احساس3نمود.[

) نقش مادري و پدري، حقوق و تكـاليف مـادري و   Gendered self-conceptمردانگي خود(
هـاي   هايي براي اين سه دسته تمايز جنسيتي اسـت. مصـاديق ويژگـي    پدري به ترتيب مثال

زاع تمايزهاي جنسيتي و نحوه ارتباط اين اصيل جنسي و جنسيتي، منشأ، كيفيت و فرايند انت
  كننده در مطالعات جنسيت است. ها با يكديگر، از مباحث اختالفي، پيچيده و تعيين تفاوت

 1970رود، اصطالحي است كه در اوايـل دهـه    مفهومي از جنسيت كه امروزه به كار مي
وم جنسـيت،  ). ايـن برداشـت از مفهـ   Pilcher and Whelehan, 2004: 56رايـج شـده اسـت(   

رفتارهاي زنانگي و مردانگي را كه ريشه در ماهيت طبيعي جنس بود به چالش كشـيد و آن  
هـدف    مثابه برساخت اجتماعي موردتوجه قرار داد. در چارچوب اين فهم از جنسيت، را به

از تأكيد بر تمايز جنس و جنسيت، استدالل بر اين مطلب است كه تأثيرات واقعي جسـمي  
نمايي و برتري كاذب نظام  شناختي است، نوعي بزرگ هاي زيست اصل تفاوتيا ذهني كه ح

  . مردساالري است (همان)
در تئوري فمينيستي بحث در مورد مفهوم جنسيت، حكايـت از توجـه ويـژه بـه آن در     

مفهـوم    ،1960داشته اسـت. پـيش از دهـه     1960ساله گذشته طي دهه  جنبش زنان در سي
هايي چون زنـانگي و مردانگـي، يـا نـاظر بـه       اص لغات يا واژهجنسيت در اشاره به فهم خ
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ها معناي جنسيت  فمينيست 1960اما در طول دهه   رفت، كار مي خودپنداره زنانه يا مردانه، به
تنها فهم خاصي از اصطالحات بلكـه رفتارهـاي    را گسترش دادند تا جايي كه اين مفهوم نه

  داد. خاص زنان يا مردان را توضيح مي
هاي معاصر درصدد بيان اين نكته بودند كه تخصيص انواع خاصـي از   درواقع فمينيست

هاي خاص فهم اجتماعي بود. قبل از  رفتارها به زنان يا مردان به همان نسبت تخصيص واژه
اين تاريخ، فهم غالب اين بود كه اين پديده بدون غرض و هدف اسـت و چنـين انگاشـته    

هاي رفتاري خاص زنان  كي بين دو جنس كه عمدتاً به تفاوتهاي بيولوژي شد كه تفاوت مي
  ).Jaggar and Young, 1998: 289شود، اشاره دارند ( و مردان منجر مي

تـري بـر روي    هاي گسترده زمينه بحث» جنس، جنسيت و جامعه«در كتاب » آن اوكلي«
هاي غربي  نگكند كه چگونه فره ساختار جنسيت به وجود آورد. او در اين كتاب اشاره مي

ضمن آنكه وي معتقد اسـت اهميـت     هاي جنسيتي قرار دارند، در معرض اغراق در تفاوت
عنـوان مـادر و    هاي زنـان بـه   هاي جنسيتي در حال حاضر بر محوريت نقش اجتماعي نقش

همسر قرار دارد و يك باور بسيار مبهم وجود دارد مبني بـر اينكـه هـر نـوع تـالش بـراي       
اوكلي با طرد ). Okely, 1972: 192(كند دارمي ها خوشبختي را خدشه شكاري در اين نق دست

قصد سركوب زنـان   داند كه به اي فرهنگي مي شناختي زنان، مادري را پديده مادريت زيست
دهد،  ). مفهومي كه اوكلي از جنسيت ارائه مي142: 1393  وپرداخته شده است (تانگ، ساخته

شـناختي اسـت    الش بـراي سـلب اعتبـارازجبر زيسـت    بنياد اساسيِ موج دوم فمينيسم و ت
)Pilcher and Whelehan, 2004: 57.(  

  
  جنس و جنسيت ة. سه ديدگاه رايج دربار3

هاي رفتاري زنان و شناسان نسبت به جنسيت به معناي مردانگي و زنانگي و يا تفاوتجامعه
هـاي  ديـدگاه   ردانگـي، مردان، چگونگي و كيفيت اين رفتارها و به عبارتي منشأ زنانگي و م

  بندي كرد:توان ديدگاه آنان را در سه طيف طبقهمتفاوت دارند. به طور كلي مي
هـا تـا   شـناختي انسـان ـ از هورمـون    هـاي زيسـت  معتقدند كـه جنبـه  » گرايانذات« ـ

بين زنان و مـردان   ها و از اندازه مغز تا آناتومي بدن ـ سبب تفاوت  ها و ژن كروموزم
هاي اجتماعي هستند. بنا بـر ادعـاي ايـن گـروه، ايـن       رفتارها و نقشدر خودپنداره، 

هاي گوناگون مشاهده كرد ها به شكل و صورتتوان در همه فرهنگها را ميتفاوت
هـاي جنسـيتي   ها و نـابرابري دهد كه نيروهاي طبيعي، مسئول تفاوتو اين نشان مي
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چرا كه از گذر   گرا ناميد،ذاتتوان اين گروه را  ). مي157- 156  :1389  است (گيدنز،
هـا، رفتارهـا و   هر نوع تالش براي تغييـر طبيعـت افـراد در حيطـه نقـش       ها،باور آن
  ها مختوم به شكست است.نگرش

هاي جنسيتي را داشـته باشـند بـه     بيش از آنكه دغدغه منشاء تفاوت» كاركردگرايان« ـ
اند. با اين وجـود   رداختهكاركردهاي مثبت آن نسبت به جامعه و نهادهاي اجتماعي پ

ــاعي ــيت اجتم ــودنِ جنس ــش   ) Gender socialization(ب ــه نق ــه ب ــين توج را در ع
پـردازان ايـن ديـدگاه،     عبـارتي از نظـر برخـي نظريـه     شناسي باور دارنـد. بـه   زيست
صـورت فرهنگـي خلـق و     شناختي ندارند بلكه بـه هاي جنسيتي تعين زيست تفاوت

، جامعـه از افـراد انتظـار    »شود   اعطا مي«كسي به او شوند. وقتي جنسيت بازتوليد مي
عمل كنـد. در جريـان كاركردهـاي زنـدگي     » مذكرها«و » هامونث«دارد كه همچون 

  گيـدنز، شـود ( رسـد و بازتوليـد مـي   روزمره است كه ايـن توقعـات بـه تحقـق مـي     
 ). Parsons and Bales, 1956: 36 – 38  ؛160- 157 :1389

هاي جنسيتي، نه فقط جنسـيت را  شدن نقشد از نظريه اجتماعيرويكرد سوم با انتقا ـ
ثابت است، بلكه معتقد است بدن و » جوهر«داند كه فاقد  فرآورده كامالً اجتماعي مي

هـاي  شناسي انسان نيز تابع عامليت انسان و انتخاب شخصي در متن و زمينـه زيست
شناسان ين دسته از جامعه). از نگاه ا163- 160 :1389  اجتماعي مختلف است (گيدنز،

اي گفتماني و فرهنگي دارد. بـه بيـاني ديگـر،    مفهوم جنس نيز مانند جنسيت، پيشينه
اي از معاني فرهنگي از محيط بيرون بدان مرتبط بدن ابزاري منفعل است كه مجموعه

  . )Butler, 1990: 7 – 10(كنند اند و تفاسير فرهنگي، معناي آن را تبيين ميشده
گونـه قابـل ترسـيم اسـت؛ ديـدگاه       بين دو قرائت اخير از جنس و جنسيت اينتفاوت 
شناختي دارند و هاي جنسيتي پايه و اساس زيست پذيرد كه تفاوتشدن تلويحا مياجتماعي

هاي جنسيتي در جامعه كند تا نقششناختي ميان دو جنس چارچوبي فراهم ميتمايز زيست
بودنِ اجتماعي جنس و پردازاني كه به برساختنظريهبه صورت فرهنگي پردازش شوند، اما 

شـناختي را در جهـت تحليـل و    جنسيت اعتقاد دارند، وجود هرگونه پايه و اساس زيسـت 
هاي جنسيتي بـا توجـه بـه    استدالل آنان، هويت كنند. بنا بههاي جنسيتي رد ميتبيين تفاوت

اين رويكرد، هويت جنسيتي   ).163  :1389  آيد (گيدنز،تصورات افراد در هر جامعه پديد مي
اي به جامعه ديگر متفاوت بوده داند كه از جامعهرا امري سيال و مبتني بر تصورات افراد مي

  و ادعاي ثبات آن بيهوده است.
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  اول و دوم فمينيستي هاي گيري و مطالبات موج شكل هاي . زمينه4
يابي بـه بخشـي از حقـوق    دست نخستين موج فمينيستي، جنبشي اجتماعي بود كه به دنبال
داري وجود آمد. جنبش الغاي برده اجتماعي و سياسي زنان در اواخر قرن نوزدهم ميالدي به
اي در پيدايش موج نخست جنـبش  با آرمان برابري خواهي مدرن، نقش مهم و تعيين كننده

ي، زنان داشـت. گفتـار فمينيسـتي در ايـن دوره متـاثر از مفـاهيم مـدرني چـون خردگرايـ         
مداري، فرديت، برابري و آزادي بود كه بنيـان تقاضـاهاي زنـان را بـراي رفـع موانـع        انسان

داد و مطالباتي چون آزادي و فرصت برابـر بـا مـردان را    اجتماعي متأثر از جنس تشكيل مي
نظر از هاي رهبران جنبش كه صرفكرد. تاكيد بر جوهره انساني مشترك در نوشتهتوجيه مي

سي بايد بر اساس رفتارها، شئون، حقوق و شخصيت افراد قرار گيرد، مبنايي هاي جنتفاوت
  ).51 :1390  ها بود (مشيرزاده،طلبي موج اوليبراي برابري

با انقالب صنعتي و تفكيك حوزه عمومي و خصوصـي، زنـان فرصـت بيشـتري بـراي      
د به فضاي عمـومي  داري يافتند، در اين دوره بود كه تمايل زنان براي وروكارهاي غيرخانه

سرسـختانه بـا     نشـيني زنـان،  هر چند در آن زمان ايدئولوژي غالـب خانـه    گرفت،شكل مي
كنندگان در موج اول به حق انحصاري حضور آنان در عرصه عمومي مخالف بود. مشاركت

هاي تخصصي، وابستگي حقوقي و اقتصادي زنـان متاهـل و عـدم    مردان در تحصيل، حرفه
خصوص  گانگي معيارهاي اخالقي،كار دشوار خانه، دستمزدهاي پايين و بهمالكيت زنان، دو

  ؛302 ـ   301  :1391  طرد زنـان از سياسـت و نداشـتن حـق رأي معتـرض بودنـد (لگيـت،       
    ).77 ـ  68  :1390  مشيرزاده،

و با  1960موج دوم كه از دهه  موج دوم فمينيسم بيشتر ماهيتي آكادميك به خود گرفت.
ر ايدئولوژيك در تحليل علل فرودستي زنان و ترسيم آرمان فمينيستي آغاز شـده  طرح افكا

ــود در دهــه  ــه    70ب ــوم انســاني پرداخــت؛ و در ده ــه در عل ــه طــرح مباحــث زنان ، 80ب
شناسي، توليد دانش فمينيستي شناسي فمينيستي را شكل داد و با نقد فلسفه و معرفت معرفت
  ).15  :1382يزداني و جندقي،  گيري كرد ( را پي

هاي موج اول در توجه بـيش از حـد بـه    ساله فمينيست 70موج دوم ضمن نقد مبارزه 
مسأله حق راي،راهبردهاي مختلفي را براي رفع فروتري زنان وجهه همت خـود قـرار داد.   

هاي اشتغال، حقـوق مـدني، تحصـيالت، اصـالح زنـدگي      تالش در جهت افزايش فرصت
هاي جنسـيتي، سـقط   ارزه با ساختارهاي مردساالر، كليشهخانوادگي و معيارهاي جنسي، مب
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 38  ،16  :1387  اي از اين راهبردهاست. (تانگ، خواهي، نمونه جنسجنين، ميل جنسي و  هم
  ).558- 553؛ 464 ـ 463  :1391  لگيت،  ؛201- 179؛ 54 ـ  45  ؛40 ـ 

ي، هر چند بـه  عنوان برساخت مردساالري و قفس زنانگ ترسيم نظام جنس ـ جنسيت به 
هاي موج دوم نيز بيان شده است لكن امتياز شرح و تفصيل و تطبيقĤن وسيله ديگر فمينيست

- 157: 1387  هاي راديكال اسـت (تانـگ،  با مسئله فروتري زنان، از دستاوردهاي فمينيست
گرايانـه و تحـت تاثيرايـدئولوژي    هـا بـا رويكـردي عمـل    ). در مقابل، ليبرال فمينيست158

طلبانه مدرن به بررسي مسائل زنان پرداختند. جذب كامل اجتماعي و سياسي زنـان  مساوات
اصطالح سپهر عمومي)، آموزش برابـر، منـع تبعـيض     در نهادها و ساختارهاي موجود (يا به

هاي برابر در جنسي در اشتغال، حق زنان بر كنترل باروري، برابري با مردان و ايجاد فرصت
  هاي ليبرال بود (مشيرزاده، ه جامعه ليبرال، راهبرد اصلي فمينيسمهمان چارچوب پذيرفته شد

1390 :239 -246.(  
  

  فرهنگي طرح مسائل زنان در ايران دوران پهلوي ـ . فضاي فكري5
هاي  فضاي فكري ـ فرهنگي ايران دوران پهلوي، بستر تاريخي و اجتماعي است كه انديشه  

دقيق فضاي فكري و فرهنگـي طـرح مسـائل    عالمه طباطبايي در آن مطرح شده است. فهم 
هاي عالمه طباطبايي در  زنان در اين دوران، مي تواند تقويت كننده اين فرضيه باشد كه ايده

مورد مسائل زنان ناظر بر مباحثي است كه در اين دوران در فضاي اجتمـاعي ايـران طـرح    
دوران، يكـي از  شده است. فهم دقيق كيفيت و كميت بازنمـايي مسـائل جنسـيتي در ايـن     
  دهد. مقدمات استدالل در مورد مسئلگي جنسيت در انديشه عالمه را پوشش مي

ترين منابعي است كه تحوالت فكري و فرهنگي غـرب را   يكي از مهم» زن روز«نشريه 
منظـور دريافـت و فهـم     نمـود. بـه   هاي مختلف در ايران دوران پهلوي بازنمايي مي در قالب

شـماره از نشـريه زن روز در    140  ان در ايران دوران پهلـوي، فضاي فكري طرح مسائل زن
مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است كه به فراخور مطالب  1350ـ  1340هاي فاصله سال

- هاي آن نشريه ارجاع شده است. با بررسي نشريه زن روز به عنوان مهمبه بخشي از شماره

عنـوان   تـوان بـه   گـار، عنـاوين ذيـل را مـي    ترين نشريه منتشر شده در مباحث زنان آن روز
  ترين موضوعات و مسائل جنسيتي تلقي نمود: مهم

  .عشق، سكس، روابط آزاد جنسي، زيبايي بدن1
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زن «عشق مثلثي، سكس، روابط آزاد جنسي، زيباييِ بـدن زنانـه، از موضـوعات اصـلي     
زيبايي و توجه هاي مختلف خود و با عناويني جذاب، است. نشريه زن روز در شماره» روز

داد و بـا تبليـغ محصـوالت آرايشـي فرانسـوي، درج      به مظاهر بدن را مورد توجه قرار مـي 
خوشگلي ديگر «هاي زنان زيبا، آموزش رموز زيبايي و سبك آرايش و عناويني چون عكس

بر توجه به بدن و » آزادي، آزادي براي موها و پوست قشنگتان«، »يك نعمت خداداد نيست
  ).4و 1ش  :1344  كرد(زن روز، يد ميزيبايي تاك

، رموز زيبايي و زيباتر ديده شدن »مكتب زيبايي«اي از نشريه با عنوان اختصاص صفحه
كـرده   دهد. توجه به اين مسئله چنان در بـين دختـران تحصـيل   را به مخاطبانش آموزش مي

ش و بـزك در  جامعه رواج داشت كه وقتي يكي از نمايندگان مجلس در مورد پرهيز از آراي
كند با واكنش دختـران جـوان و انعكـاس خبـري آن در ايـن      فضاي مدرسه نطقي ايراد مي

شود. استدالل دختران جوان اين است كه زيبايي و زيبا ديـده شـدن يـك    نشريه مواجه مي
  توانـد بـه جنـگ غريـزه بـرود (زن روز،     غريزه ذاتي و طبيعي است و شـوراي ملـي نمـي   

     ).2ش   :1343
  د بر برابري حقوقي زن و مرد در عرصه خانواده.تاكي2

طرح چهل پيشنهاد براي اصالح قانون مدني و بهبـود روابـط خـانوادگي كـه از سـوي      
بـراي   40ابراهيم مهدوي، داديار ديوانعالي كشور، مطرح گرديداز ديگر مباحث چالشي دهه 

ب با آن، مقاالتي را به دستيابي به حقوق برابر زن و مرد در خانوادهبود. شهيد مطهري متناس
نشريه زن روز ارسال نمود. انتقاد از قوانيني مثل ازدواج، طالق، نفقه، تعدد زوجات، ارث و 

ترين محورهايي است كه از نظر نويسنده در تضاد بـا حقـوق و شخصـيت     اذن شوهر، مهم
  ).85ش   :1345   انساني زنان تلقي شده است (زن روز،

حقوقي او با مرد را مطابق با روح تعاليم اسالمي دانسته و مهدوي، آزادي زن و تساوي 
اي وضع و اصالح گردد كـه تسـاوي در حقـوق    گونه بر اين باور بود كه قانون مدني بايد به

انساني ميان زن و مرد حفظ شود. مخالفت با تحصيالت زنان، نصف بودن ارث زن و حتي 
- ودن زن دارد و وضع ايـن قـوانين نشـان   مهريه و نفقه زن، از نظر مهدوي نشان از طفيلي ب

زن روز، » ( قانون رسما حمايت خود را از جـنس زن برداشـته اسـت   «دهنده اين است كه 
  ).92: ش 1345
  يابي به حقوق اجتماعي و سياسي . دست3
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هاي زنان انگليسي در موج اول فمينيستي براي نشريه زن روز با انتشار بخشي از فعاليت
امتيـاز حـق رأي، تسـاوي حقـوق سياسـي در ايـران را مرهـون        كسب حقـوق سياسـي و   

). تبليـغ پرهيـاهو و   92ش   :1345  دانـد (زن روز، هوشمندي و تدبير محمدرضـا شـاه مـي   
دار اين مباحث در فضاي اجتماعي آن روز ايران كه مصادف بـا الغـاي قـانون كشـف      دامنه

اذهان عمومي مـردم ترسـيم   تصويري محبوب از محمدرضاشاه را در   حجاب در ايران بود،
نمـايي حضـور سياسـي    كرد. روز عيد سياسي از ديگر عناويني است كه سعي در بزرگمي

زنان دارد. روزي كه محمدرضا شاه فرمان خود مبني بر شركت زنان در پارلمان را در تاريخ 
گـردد   نخستين گام در جهت تحقق حضور سياسي زنان تلقي مـي   ابراز كرد، 1341اسفند  8

  ).53ش   :1344  (زن روز،
  . درتقابل قرار دادن مرد و زن4

در تقابل قرار دادن جايگاه اجتماعي و خانوادگي زن و مرد از مواردي است كه همسو با 
هايي از اين نشريه منعكس شده است. بـراي  ها با نظام مردساالر، در شمارهمبارزه فمينيست

سـازمان زنـان   «در نخسـتين مجمـع عمـومي     نمونه نشريه با انتشار سخنراني اشرف پهلوي
هنوز زن در نظر كثيري از مردان يك موجود درجه دوم است. قـوانين مـا   «گويد: مي» ايران

ش   :1345  (زن روز،» انـد. هنوز برابري الزم و طبيعي بين زن و مرد را به رسميت نشـناخته 
زن «كتـاب   1345شـت  ارديبه 24خـود در تـاريخ    74و 65، 63اين نشريه در شماره   ).91

كند. نويسـنده بـا بـه چـالش     را به مخاطبان خود در طي چند بخش معرفي مي» جنس برتر
شناختي دارد، عامل فرودستي زنـان را  كشيدن اين نظريه كه فرودستي زنان ريشه در زيست

  داند.هاي مساوي ميدر فراهم نبودن امكانات و فرصت
  . تاكيد بر فرصت برابر 5

هـا و امتيـازات   يابي به موقعيـت راي احياي شخصيت واقعي زن و دستفرصت برابر ب
هاي موج اول فمينيستي است. بازتـاب ايـن مطالبـه را    مساوي در جامعه از اهداف و برنامه

ايـن نشـريه    24به خـوبي مشـاهده كـرد. در شـماره      1340توان در نشريه زن روز دهه مي
شـود و زنـان متخصـص در صـنعت     مـي  منتشـر » زنان موشكي آمريكـا «گزارشي با عنوان 

اگـر قيـود از   «شوند كه به نقل از يكي از آنان چنين آمده است: هوافضاي آمريكا معرفي مي
دست و پاي زن برداشته شود و در شرايط و محيط مساوي و مطلوب قرار گيرد، همانگونه 

گشـاي  مشـكل  سـاز و تواند گره از كار بشريت بگشايد، عقل و مغز زن نيز چارهكه مرد مي
تـوان  نمونه ديگر آن را مي». دردها و بالنتيجه خادم تمدن و علم و سعادت بشر خواهد شد
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مشاهده كرد كـه  » سازمان زنان ايران«در سخنراني اشرف پهلوي در نخستين مجمع عمومي 
هاي مساوي كار و فعاليت براي زن ايرانـي بـراي رهـا شـدن از اسـتثمار سـخن       بر فرصت

  ).91ش   :1345  وز،گويد (زن ر مي
  . تاكيد بر آموزش و تحصيالت زن6

از ديگر محورهاي نشريه   كرده موفق به جامعه،تشويق به تحصيل و معرفي زنان تحصيل
شد. انعكاس قطعنامه اولين زن روز بود كه با جريانات سياسي و روشنفكر جامعه همراه مي

سواد زن ايراني و تغيير نگـرش او  مجمع عمومي زنان به رياست اشرف پهلوي كه تاكيد بر 
- و آموزش گروهي از زنان در رشته حقوق قضائي و حقوق خانواده را در برداشت، نمونـه 

حكومت جهل و «). عناويني چون؛ 91ش   :1345  هايياز تاكيد بر آموزش زنان است (همان،
حق قانوني و  ادامه تحصيل و ازدواج آزاد دو»  )،236: ش1348  (همان،» تعصب را براندازيد

روشني گويـاي حركـت فضـاي فكـري و      ) به239ش   (همان:» انساني دختران جوان است
  يابي به آموزش و تحصيالت است.فرهنگي جامعه زنان به سوي دست

  . اشتغال زنان و شعار مزد برابر براي كار برابر 7
ئه گزارش، تحليل تمركز و تبليغ اشتغال رسمي بانوان همراه با مصاحبه با زنان شاغل، ارا

است كه ورود بـه عرصـه عمـومي را    » زن روز«ها، از عناوين مختلف  و تبيين تفكيك نقش
  ]4كشد.[به تصوير مي» ارزش«كند و آن را به مثابه يك تشويق مي

هاي ترين نشريه دههنتيجه آنكه، بازنمايي عناوين مذكور به عنوان مطالبات زنان در مهم
راستا با مطالبات فمينيستي بوده و حـاكي از آن اسـت كـه    وز، همچهل و پنجاه نشريه زن ر

ترين شعاري است كـه در  زن و مرد در عرصه خانوادگي، اجتماعي و سياسي مهم» تساوي«
فضاي فرهنگي و فكري جامعه منتشر شده و با عنـاوين مختلـف بـه بدنـه جامعـه تزريـق       

هـاي  از خواسـته   و حقوق سياسـي يابي به تحصيالت شد. تاكيد بر فرصت برابر و دست مي
موج اول فمنيستي است كه در نشريات آن زمان نيز منعكس شده است. توجـه بـه بـدن و    
اشتغال و شعار مزد برابر براي كار برابر، برابـري زن و مـرد در عرصـه خـانوادگي هرچنـد      

مـوج   پردازي آن سـهم هاي موج اول فمينيستي دارد، اما طرح و نظريههايي در خواسته رگه
تـوان ردپـاي آن را بـه صـورت مطالبـات جـدي زنـان در ايـن دهـه          ها است كه ميدومي

  كرد.  مشاهده
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  عالمه ة. مباحث جنسيت در انديش6
و مسائل مربوط به زنان، » زن«الميزان محور اصلي انديشه عالمه در مورد مسائل زنان است. 

هـاي   هاي مختلف و با روش شكلعنوان يك موضوع معرفتي در آثار گوناگون عالمه در  به
شده است؛ مصاحبه، نامه، پرسش و پاسخ، مقاله، فصـلي از كتـاب و حتـي     متفاوت بررسي

  هاي تفسيري، فلسفي، كالمي، عرفاني يا علمي. كتاب مستقل، با روش
هـاي   بررسـي «ها، پرسش و پاسـخ و مقـاالت، در كتـاب     ها، نامه اي از مصاحبه مجموعه

ازجمله » زن در اسالم«] و كتاب 6» [تعاليم اسالم«فصولي از كتاب  ]، اختصاص5» [اسالمي
وجود  است. بااين آثار منسوب به عالمه است كه در آن به موضوع زن و مسائل زنان پرداخته

ترين اثر عالمه طباطبايي است كه به شكل  ، مهم»الميزان في تفسير القرآن«توان ادعا كرد  مي
 بندي مسائل زنان پرداخته است. ورتبه ص» مند نظام«و » گسترده«

ها و  ، ماهيتاً تفسيري ترتيبي است و مطالب آن بر اساس اقتضائات ترتيبي سوره»الميزان«
شده است. مطالب ناظر بر يك موضوع خاص در كل اين تفسير پراكنده اسـت و   آيات ارائه

رتيبـي، مسـتلزم   مانند ديگـر تفاسـير ت  » الميزان«بررسي بسياري از مباحث و موضوعات در 
كاوش و تدقيق در سراسر كتاب است. بر همين اساس ممكن است اين ادعا مطرح شود كه 
فراواني بررسي موضوعات مرتبط با زنان در الميزان تابعي از فراواني آيـات نـازل شـده در    

گـي جنسـيت بـه عنـوان مفهـومي مـدرن نيسـت.         مورد آنان است و اين به معنـاي مسـئله  
موسـوعه  «ي انديشمندان اجتماعي، از اين تفسير اصـالتاً ترتيبـي بـا عنـوان     وجود برخ اين با

بنـدي كـرده اسـت     ترين مسـائل دوران معاصـر را صـورت    اند كه مهم تعبير كرده» پژوهشي
  ).149، ص 1419(غزاوي،

توجه به روش و راهبرد تفسيري عالمه در الميزان ضمن اينكـه مـا را در فهـم مباحـث     
سـازد.روش   كند وجه موسوعي بودن اين اثر را روشـن مـي   كمك مي شده در الميزان مطرح

شود. در ايـن روش بـراي    عالمه در تفسير با عنوان روش تفسير قرآن به قرآن شناسايي مي
شده در آن آيه مدنظر مفسر  تفسير يك آيه، الزم است همه آيات مرتبط با موضوعات مطرح

آني در موضوعات مختلف، در كل قرآن پراكنـده  قرار گيرد. با توجه به اينكه اوالً معارف قر
شود، بنابراين تفسير ترتيبي قرآن  است، ثانياً در هر آيه عموماً موضوعات مختلفي مطرح مي

هاي فراواني خواهد بود. راهبرد اتخـاذي عالمـه بـراي عمليـاتي      به قرآن متضمن پيچيدگي
  سازد. ها را هموار مي كردن اين روش، اين پيچيدگي
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دهـي   گـذاري آيـات، راهبـرد اصـلي عالمـه در سـامان       بندي و شـاخص  فصل تفكيك،
موضوعات مختلف است. عالمه اعتقاد دارد هر سوره اغراض و اهداف كلي در بردارد و هر 

اي كه در ذيل يك سوره قرار دارد موضـوع خاصـي را در راسـتاي اغـراض و      مجموعه آيه
يـين اهـداف و اغـراض هـر سـوره بـه       نمايد. ايشـان بـا تب   اهداف كلي آن سوره مطرح مي

بندي آيات آن سوره بر اساس موضوعات خاص آن اقدام نموده و در ذيل هـر فصـل    فصل
كند. در مرحله بعدي به تجميع و بررسي آيات در ضمن  اي را دنبال مي فضاي مفهومي ويژه

  پردازد. بندي و مفاهيم شاخص آن مي اين فصل
ر موضوع، در كل قرآن پراكنده است، عالمه عموماً با توجه به اينكه معارف قرآني در ه

بنـدي و سـاختار    ترين آيات مرتبط با موضوع موردنظر، بـه ارائـه صـورت    در ذيل شاخص
دهـد.   ها و آيات ديگـر ارجـاع مـي    مباحث اصلي پرداخته، بررسي مسائل فرعي را به سوره

هـا و   اند و گاه بـه سـوره   شتهها و آيات قبلي است كه قبالً نگا هاي ايشان گاه به سوره ارجاع
آيات بعدي است كه هنوز نگاشته نشده اما گو اينكه تفاصيل و جزئيات مباحـث در طـرح   

  تفصيلي و نقشه راه تفسيري، در ذهن عالمه موجود است.
عالمه بعد از طرح موضوعات كدگذاري شده و تفسير قرآن بـه قـرآن، مبـاحثي را كـه     

مشكالت اجتماعي است را تحت عناويني مثل بحث فلسفي، عمدتا ناظر به مسائل علمي و 
بحث علمي (تجربي)، بحث تاريخي، بحث روايي، بحث عرفاني، بحث اجتماعي، باز نموده 

هاي مرسوم عقلي، نقلي، تجربي، شهودي و تطبيقي و ضمن توجه به اسـتلزامات   و با روش
  ).14- 4، ص 1، ج 1417كند. (طباطبايي، روشي، موضوعات شاخص شده را تكميل مي
دهي عالمه به موضوعات مختلف، مانع تغيير  براين اساس، روش، راهبرد و شيوه سامان
گردد. با توجه به شـبكه ارجاعـاتي كـه ايجـاد      ماهيت ترتيبي الميزان به روش موضوعي مي

دهد و با توجه بـه   كند مسائل پرشماري از دانش ناظر بر موضوع موردنظر را پوشش مي مي
ها  شود. اين ويژگي وش و التزام به استلزامات روشي، مانع از نابساماني معرفتي ميتفكيك ر
بينـي   عنوان نوعي موسوعه پژوهشي قلمداد نمود و پيش شود كه بتوان الميزان را به سبب مي

مند و مؤثر  صورت فراگير، نظام را به» زن و مسائل زنان«كرد كه موضوعات مختلفي ازجمله 
  اشد.پشتيباني كرده ب

اي اجمالي به روش شروع كرده، مقدمه را  را با اشاره» بحث علمي: زن در اسالم«عالمه 
دهد. بخش اصـلي   به ارائه گزارش از وضعيت زن در مقاطع مختلف تاريخي اختصاص مي

گردد؛ هويت زن در مقايسه با هويت مرد، منزلت اجتمـاعي   مباحث در چهار محور ارائه مي
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در حيات جامعه بشري، احكام و حقوق زنان و مبنايي كه احكام  زن در جهت فهم نقش او
گذاري شده است. خاتمه مباحث به توضيح وضعيت زنان در جوامع  زنان بر اساس آن بنيان

  شناسي آن اختصاص دارد. اسالمي و جوامع غربي و آسيب
توصيف و تبيين وضعيت زنان در بستر تاريخي قبل و زمان اسـالم، توصـيف و تبيـين    
وضعيت زنان در انديشه اسالمي، توصيف و تبيين وضعيت زنان در جوامع كنوني مسـلمان  
و جوامع مدرن غربي، مسيري است كه عالمه طباطبايي براي ارائه مباحث علمـي خـود بـه    

 امكان ارزيابي و داوري برگزيده است. مهيا كردنهدف 

ر تاريخي قبـل و  توصيف وضعيت زن (هويت، منزلت اجتماعي و حقوق زنان) در بست
هـاي متمـدن عـرف محـور و      شده است؛ جوامع بدوي، امت زمان اسالم در پنج مقطع ارائه

مدار، جامعه جزيره العرب قبل و زمان اسالم. در دل ايـن مقطـع بنـدي تـاريخي، بـه       قانون
هاي اديان اصلي خصوصاً تورات و انجيل و تأثير آن در تاريخ ملل توجه شده اسـت.   آموزه
  گردد. توصيف، وضعيت موجود زنان در قبل و زمان ظهور اسالم آشكار ميبا اين 

توصيف و تبيين وضعيت زنان در انديشه اسالمي در خالل چهار محـور اصـلي طـرح    
گردد؛ هويت تكويني زن و مقايسه آن با هويت تكويني مـرد، منزلـت اجتمـاعي زن در     مي

رد و نهايتـاً توضـيح و تبيـين مبـاني     مقايسه با مرد، احكام و حقوق زن و مقايسـه آن بـا مـ   
  زنان.  حقوق

عالمه در توضيح هويت تكويني زن به توضيح و تبيين وجوه اشتراك و تفاوت بـا مـرد   
پردازد. اشتراك در منشاء مادي و معنوي و فطرت الهي، اشتراك در هدف نهايي، اشتراك  مي

وجـدان اخالقـي، كرامـت     در ابزار و لوازم رسيدن به هدف (ساختار معتدل، ابزار شناخت،
وجودي، خلقت ديگـر موجـودات)، اشـتراك در موانـع رسـيدن بـه هـدف و اشـتراك در         

اشــتراك زن و مــرد و » اصــل«كننــده  وابســتگي زن و مــرد بــه يكــديگر؛ همگــي ترســيم 
ميان دو تفـاوت عمـده؛ جسـماني     دهنده بخشي از هويت دو جنس است. اما در اين تشكيل

عنوان وجه تمايز تكويني زن  ي) و رواني (احساسات و تعقل) به(جهاز تناسلي و قدرت بدن
). توجه به نقاط مشترك 271ص  2، ج 1417گيرد. (طباطبايي، و مرد، مدنظر عالمه قرار مي

هاي  و تفاوت، مبناي توصيف و تبيين منزلت اجتماعي و حقوق مشترك و متفاوت در بخش
  گيرد. بعدي قرار مي
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اعي زن در اسالم، محور دوم اين بخش اسـت. عالمـه در   توصيف و تبيين منزلت اجتم
تبيين منزلت اجتمـاعي مشـترك و متفـاوت زن و مـرد و ابتنـاء آن بـر هويـت مشـترك و         

  گويد: مي  متفاوت
اما در مورد منزلت اجتماعي زن، اسالم بين زن و مـرد ازنظـر تـدبير شـئون اجتمـاع و      

گونه كه مـرد از   ه است، زيرا همانگيري و عمل، تساوي برقرار كرد استقالل در تصميم
منظور پوشش دهي به نيازهاي انساني مثل خوردن، آشاميدن و ديگر  استقالل در اراده به

گونه است.  عنوان بخشي از پيكره جامعه انساني همين لوازم بقاء محتاج است زن هم به
تواند خودش در  ميطور كه مرد  فرمايد: بعضُكم منْ بعضٍ، پس همان لذا قرآن كريم مي

سرنوشت خويش تصميم بگيرد و خودش مستقالً عمل كنـد و نتيجـه عمـل خـود را     
  و تـبمالك شود، همچنين زن نيز بدون هرگونه تفاوتي چنين حقي را دارد: لَها ما كس

داند برابرند...چيزي كه هسـت   علَيها ما اكتَسبت. زن و مرد در آنچه اسالم آن را حق مي
الي در آفرينش زن دو ويژگي قرار داده كه به آن دو ويژگي، زن از مرد امتيـاز  خداي تع
  )272كند. (همان، ص  پيدا مي

ايشان در ادامه با استناد به همين دو تفاوت تكـويني، تمايزهـاي زن و مـرد در جايگـاه     
يگاه دهند و تمايز در جايگاه و منزلت اجتماعي را ناظر بر دو جا شان را توضيح مي اجتماعي

است كه تكـون،  » حرث«منزله  داند: اول اينكه زن ازنظر اجتماعي به ناشي از خلقت الهي مي
جهـت از جايگـاه    شـده اسـت و ازايـن    رشد و پرورش نوع بشر در ظرف وجودي او تعبيه

اجتماعي مرد متمايز شده و حقوق و تكاليف مناسب با آن را اقتضا خواهد كرد. دوم آنكـه،  
لطافت ساختار جسماني و رقت احساسات و ادراك بناشده اسـت كـه   خلقت زن بر اساس 

اين نيز مستلزم تأثير در جايگاه و تكاليف اجتماعي است. درنهايت عالمـه، تمـامي احكـام    
تشــريعي مشــترك و متفــاوت هريــك از زن ومــرد را بــه اصــل اشــتراك و تفــاوت آن دو 

  ).272گرداند. (همان، ص  برمي
قوق زن با ارجاع به برخي از آيات قرآن كريم، محور سـوم  توصيف و تبيين احكام و ح

تبع اصل اشتراك تكويني و اشتراك در منزلت  بخش بررسي وضعيت زن در اسالم است. به
هاي استثنايي، اسـتنباط چگـونگي و چرايـي احكـام و      اجتماعي و با توجه به همان تفاوت

حقـوق و احكـام در تمـام    در » اصل تسـاوي «رو  شود. ازاين حقوق زن و مرد مشخص مي
). مـوارد اخـتالف   272كند. (طباطبايي، همـان، ص   هاي اجتماعي نيز، خودنمايي مي عرصه



 67   )ره( عالمه طباطبايي ةگي جنسيت در انديش مساله

عنوان امري استثنايي، اگرچه مهم، ولي ازنظـر كمـي در حاشـيه     احكام تشريعي زن و مرد به
  گيرد.  برخي ابواب فقهي قرار مي

بخش را به خود اختصـاص   طرح مفهوم فطرت و متعاقب آن عدالت محور چهارم اين
نقد، داوري و دفـاع    دهد. طرح اين دو مفهوم به عنوان بنيادهايي است كه امكان ارزيابي، مي

كننـده   دهد. اين دو مفهـوم تبيـين   از حقوق و منزلت متفاوت زن و مرد را در اختيار قرار مي
جتمـاعي و  شايستگي و بايستگي توصيفي است كه از وضعيت زن (ازنظر تكويني، منزلت ا

احكام تشريعي در انديشه اسالمي) ارائه شد. فطرت به معناي نوعي خلقت خاص معطوف 
به هدف و مفهوم عدالت به معناي لزوم قرار گـرفتن هـر چيـز در جايگـاه خـودش بـراي       

رو همه نظامات اجتماعي، ارزشي، تشريعي،  ريزي شده است. ازاين رسيدن به آن هدف، پايه
صورتي قابل دفاع است كه بر اساس اقتضـائات ايـن دو مفهـوم باشـد     تربيتي و واليي، در 

  ).273(همان، ص 
تبـع آن در احكـام و    اگرچه اشتراك و اختصاصي در موقعيت و جايگاه اجتمـاعي و بـه  

ها براي هريك از دو صـنف نسـبت بـه ديگـري      ساز برخي فضيلت حقوق اجتماعي، زمينه
سوره نساء چند قاعده را صـراحتاً در   32در آيه گردد، لكن نكته آنجاست كه قران كريم  مي

ها براي هـر يـك از زن و مـرد     نمايد. اوالً اينكه اين فضيلت ها گوشزد مي مورد اين فضيلت
نسبت به ديگري وجود دارد و با توجه به قواعد تناسـب حقـوق و تكـاليف بـا تكـوين از      

كفه ترازو نسبت به هـر دو  طرفي و تالزم، تعادل و توازن حق و تكليف از طرف ديگر، دو 
  شده است. صنف بر اساس عدالت تنظيم

مثال مرد را از اين نظر بر زن فضيلت و برتري داده كه سهم ارث او دو برابر زن  عنوان به
است و زن را از اين نظر بر مرد فضيلت داده كه خرج خانـه را از گـردن زن سـاقط كـرده     

هاي فمينيستي كه روابط بين افراد را اساسـاً   ش). ثانياً، به خالف نگر272است. (همان، ص 
كننـد، زن و مـرد در جامعـه مسـلمين      بر اساس تنش و تضاد و رقابت متقابل تعريـف مـي  

گونه كه فضيلت  شوند. همان عنوان عضوي از پيكر يكديگر (بعضهم من بعض) ترسيم مي به
همه اعضاء جامعـه  خواهر براي برادر و پدرش فضيلت است و بالعكس، چنين تعاملي بين 

هاي  هاي زن و مرد در اجتماع ناشي از ضرورت مسلمان برقرار است. ثالثاً، بسياري فضيلت
  كار اجتماعي است نه ناشي از فضيلت ماهوي. اجتماعي و تقسيم
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  گيري . نتيجه7
ـ   1950هجـري شمسـي برابـر بـا     1350ـ   1330هـاي   نگـارش الميـزان در فاصـله سـال    

هـاي ليبـرال،    گيـري نظريـه   جنبش زنان در غرب و مصادف با شكلميالدي، متعاقب 1970
و نشـريه  » اطالعات بانوان«راديكال، سوسيال و ماركسيستي بوده است. نشريات زنان مانند 

هاي فمينيسـتي غربـي متناسـب بـا وضـعيت       كننده ايده ، بازنمايي50- 40در دهه » زن روز«
  قوانين و جامعه ايران بودند.

عالمه طباطبايي مانند شهيد مطهري، نسبت به مباحث مطرح شده در  برخي از شاگردان
ها و برخي كتب ايشـان صـراحتا نـاظر بـر آن      اين نشريه حساسيت ويژه داشته و سخنراني

در » بحث علمي: زن در اسالم«هاي روشي و محتوايي  نگاشته شده است. با توجه به ويژگي
به عالمه طباطبايي منتقل شده است. به هـر   رسد همين فضاي فكري نيز الميزان، به نظر مي

بندي شده در مورد مسائل زنـان   تقدير، حتي اگر اين فرضيه درست نباشد، محتواي صورت
گرايانـه) و دوم   گـر ايـن نكتـه اسـت كـه جنسـيت بـه تعبيـر اول (ذات         در الميزان نمايـان 

  ايي بوده است.(كاركردگرايي)، حداقل از نظر فضاي معنايي، مسئله فكري عالمه طباطب
بندي  تجربي دستههاي علمي  توان در چارچوب نظريه با اين وجود مباحث عالمه را نمي

علّـي و   ، تبيـين قابليت انتقاديبودن پذيري، هايي مثل آزمون ها ملتزم به ويژگي كرد. اين نظريه
را و بيني، كنترل و مداخله، خالي بـودن از تنـاقض در مقـام اجـ     كاركردي، ايجاد امكان پيش

بنـدي مباحـث    نهايتاً ناظربودن به واقعيت اجتماعي است. اين در حالي اسـت كـه صـورت   
بحـث علمـي: زن در   «عالمه و شبكه ارجاعات ايشان در مورد مسائل زنـان تحـت عنـوان    

  ، با اهداف دفاعي و اقناعي مطرح شده و نهايتا رويكردي انتقادي را دنبال مي كند.»اسالم
  
  ها نوشت پي

نظريه «ارائه دكتر محمدتقي كرمي با عنوان » جنسيت و خانواده در نگاه عالمه طباطبايي« . همايش1
  5/12/1395، مركز تحقيقات زن و خانواده، »جنسيتي عالمه طباطبايي: يك مواجهه انتقادي

بندي مطالعات زنان، محمدرضا كدخدايي، معرفت فرهنگي اجتماعي، سال پنجم، شماره  . صورت2
  .1393دوم، 

هاي تشريعي و تفاوت در حقوق و تكـاليف را در   توان تفاوت . در پاسخ به اين سئوال كه: آيا مي3
شناسـانه مفـاهيم    ها قـرار داد؟ بـا تحليـل هسـتي     هاي جنسيتي مثل تفاوت در نقش شمار تفاوت

اعتباري، پاسخ في الجمله مثبت است. وجود اعتباري هويت جنسـي محصـول تكـوين، وجـود     



 69   )ره( عالمه طباطبايي ةگي جنسيت در انديش مساله

هاسـت و وجـود اعتبـاري     جنسيتي در تعامل ديالكتيك با وجود اعتبـاري نقـش  اعتباري هويت 
 7، ج1417ها در ارتباطي ديالكتيك با وجود اعتباري حق و تكليف است. (رك: طباطبـائي،   نقش
 ).25ص  19تا، ج ؛ مطهري، بي28ص 

 رو پارساي معاون وزير آمـوزش و پـرورش در مـورد حضـور زنـان در عرصـه      . مصاحبه با فرخ4
  ).44اسفند  14تاريخ  54هاي اجتماعي (ش سياست و فعاليت

هـاي مختلـف شـغلي در    گزارشي از ورود زنان به عرصـه » كنند؟ها كار ميچرا زن«عنوان؛ 
و نيم درصدي از حضور زنان ايران در مشاغل رسمي آن  12جهان ارائه مي كند و با ارائه آماري 

زن  218اند(شـماره  اجتماعي را پشت سر گذاشته را سرآغاز جنبشي بزرگ دانسته كه محروميت
  ).3/3/1348روز. 

زن روز، 221عنوان؛ يك پيروزي ديگر براي جامعه نسوان؛ چند دختـر قاضـي شـدند (ش     
24/3/1348.(  

  ).9/3/1349زن روز،  270ترين زن مهندس معمار در اروپا (شماره  بيوگرافي موفق
نويسنده، » ستن و كهنه عوض كردن عار ندارد؟چرا مرد مدرن و امروزي از ظرف ش«عنوان؛ 

كشد و تقسـيم وظـايف در محـيط منـزل را بـا توجـه بـه        ها را به چالش ميتفكيك سنتي نقش
  ).21/3/1349زن روز  267كند (ش مساوات زن ومرد تحليل مي
  ).31/3/1348، 223معرفي زنان شاغل (ش

 10، 219ي بـه مـزد برابـر (ش    يـاب ارائه گزارشي از تظاهرات زنـان انگليسـي بـراي دسـت    
  ).48  خرداد

قـم: بوسـتان كتـاب قـم      –جلد، ايـران   2هاي اسالمي،  ). بررسي1388. طباطبايي، محمدحسين (5
 (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم) چاپ دوم.

قم: بوسـتان كتـاب قـم (انتشـارات دفتـر       –). تعاليم اسالم، ايران 1387طباطبايي، محمدحسين ( .6
  تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)، چاپ اول.
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