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  مقدمه. 1

 ودخ به را بسياري اذهان امروزه ،اجتماعي يجنبش و ركتحمنزلة  هب ،گرايي زن يا فمينيسم
 فرهنگي و ديني رايج باورهاي و اعتقادات ،اجتماعي هاي عرصه در ،واست  ساخته مشغول
 به توجه با .است دهكشي چالش به را مسلمان انديشمندان آراي ،انديشه   ةحوز در ،و جامعه
 تر بيش عنوان اين كه دريافت توان مي »زنان آزادي جنبش« اصطالح   ةدهند تشكيل تعابير
  ).110 :1389 ،قدسي و فرد پيشگاهي( است بوده اجتماعي   اي هپديد

 و اند شده تبعيض گرفتار ،جنسيت علت به ،زنان كه باورند اين بر نحله اين اندار طرف
 نيازهاي و اوليه حقوق به يابي دست براي و است نشده ارضا كه دارند مشخصي نيازهاي
 ،آقاجاني( صورت گيرد بنيادي هايتغيير سياسي و ،اقتصادي ،اجتماعي نظام در بايد اساسي
 بر حاكم يسياس ـ اجتماعي خاص تحوالت دامن از گرچه كه اي نظريه و جنبش ؛)7 :1388
 ،چندي از پس اما ،سربرآورد بيستم و نوزدهم هاي قرن در مريكاييا و اروپايي جوامع برخي
 تسري جهان زنان تمامي به را خود مطالبات و شعارها و گرفت خود به شمولي جهان   ةداعي
  ).34 :1388 ،محبي و رودگر( داد

 البته ؛است يافته راه فمينيستي ادبيات به اسالمي فمينيسم اصطالح ،اخير هاي ههد در
 به مدرنيته نفوذ پي در و نوزدهم قرن اواخر از اسالم جهان در چنيني اين مباحث طرح

 براي زنان از گروهي   .)35 :1388 ،سرافراز( است پذيرفته صورت اسالمي كشورهاي
 ،مردان حقوق با برابر و مشابه حقوقي به رسيدن و مردان برابر در مطلق استقالل به رسيدن
 اين ،غربي و ديني فرهنگ ميان سازگاري برقراري براي و كردند آغاز جديدي حركت
 حقوق و مباني توجيه براي تالش و نهادند نام اسالمي فمينيسم را وارداتي هاي جنبش
  .)3 :1388 ،مستقيمي( دادند قرار خود كار دستور در را غربي فرهنگ ةپاي بر مياسال

 ديني هاي ارزش چهارچوب در توان مي كه بر اين باورند نظريه اين اندار طرف
 فمينيسم ترديد بي ،حال با اين .اجرا كرد مرد و زن ميانرا  جنسي عدالت و برابري )اسالمي(

 برقراري درصدد ،كشد مي يدك را اسالمي پسوند كه ديگري اصطالح هر مثل ،اسالمي
 از برخي علت، همين  به .است ديني هاي ارزش و غربي فمينيسم مباني ميان آشتي

 سازگاري فمينيسم جملهاز ،غربي هاي»ايسم« با اسالم اصوالً كه بر اين باورند نظران صاحب
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 اسالمي متون خالل از كه تنيس امري جنسي عدالت و برابري ةمسئل ،گذشته آن از و ندارد
  ).1390، حوزه رساني اطالع پايگاه( نباشد مشخص
 تبليغ و ترويج دولت كه اجتماعي و ارزشي نظام كه جا آن از ،پهلوي دورة ايران در

 زنان هاي آزادي گسترش و فمينيسم سبب، همين به ،بود غربي معيارهاي بر اساس كرد مي
 برخي در اختالف وجود با ،نگرشي هر با مينيسمف هواداران .يافت رواج غربي روش به

 هاي عرصه همة در مردان با برابر حقوق به زنان يابي دست يعني اصل اين در همه ،موارد
گوناگون  هاي راه و وسايل از استفاده با و داشتند نظر اتفاق فرهنگي و ،سياسي ،اجتماعي

 و يزداني( كردند مي مبادرت ايران در خود افكار انتشار به ها روزنامهو  ،تلويزيون ،راديو نظير
 تحوالت و تغيير از ،نيز اسالمي انقالب پيروزي از پس ،ايران .)26 :1388، موردراز حسيني
 مخاطره به را آن پيشرفت و توسعه فرايند كه است ثرأمت يهاي  بحران و ها چالش و ناگهاني
 تاريخيعلل  به ،سو يك از ،جامعه سانيان نيروي از نيمي منزلة به ،يايران زنان .است انداخته

 علت به ،اسالمي انقالب از پس   ةجامع در ساختاري عميق تحوالت ايجاد ،ديگر ازسوي و
شده  گير چشم اجتماعي هاي آسيب دچار ،ضروري هاي زمينه پيش و الزم بسترهاينبود 
 و اسالمي انقالب از قبل مدرن ةجامع به سنتي ةجامع از گذر به مربوط هاي چالش   .بودند
 ،انقالب از پس ديني هاي ارزش بر مبتني نظام به مدرن دوران ازوضعيت  تطبيق ،نيز

 ارتقاي .استكرده  ايجاد جامعه از بخش اين ميان در را دگرگوني و تحول سطح ينتر بيش
 در حضور امكان افزايش از طريق ،جامعه اعضاي از نيمي منزلة به ،زنان آگاهي و دانش
 ظهور و ،يافته سازمان هاي فعاليت گير چشم افزايش ،آموزشي و علمي محافل و جامعه
 بر پيش از بيش زنان آزادي شعار تحقق قالب در اجتماعي و فرهنگيو  فكري هاي جنبش
 .)111 :1389 ،قدسي و فرد پيشگاهي( افزايد مي موضوع اهميت

 ،ديگـر  انسـاني  و منـد  ارزش مفـاهيم  از بسياري مثل ،زنان حقوق از دفاع ،ديگر ازسوي
 بـدون  كـه  اسـت  گرفته قرار هايي  گروه افراطي رويكردهاي ةماي  دست پيش از بيش امروزه
 انـد  گرفتـه  قـرار  زنـان  حقـوق  از دفـاع  مقـام  در وي حقـوق  و زن انساني ماهيت شناخت

 و جامعـه  در تحـوالت  از بسياري أمبدمنزلة  به دانشگاه ،ميان اين در   ).16 :1388، آقاجاني(
 آشـنايي  و است مطرح زنان به مربوط مسائل   ةحوز در تفكرات از بسياري گيري شكل بستر

 امـري  زمينـه  ايـن  در ،دهنـد  را شكل مي فردا هاي خانواده كه ،امروز دانشجويان تفكرات با
 در جامعـه  بنيادي واحد ينتر كوچكدر حكم  خانواده هاي دگرگوني چراكه ؛است ضروري

 ايـن  ).154 :1383، موحـد  و عنايـت ( گـذارد   مـي  تـأثير  نيز جتماعيا نظام هاي بخش ديگر
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 نتايج اساس بر .است آينده در مسائل از بسياري طرح و تغييرات بسياري ساز زمينه تفكرات
 ،1386 در تهـران  آزاد و دولتـي  هاي  دانشگاه ،خاص طور به و ايران هاي دانشگاه در يتحقيق

 ).1386، الف تحليلي خبري   ةجامع سايت( هاست اهدانشگ در رشد به رو يجريان فمينيسم

 اسـت  درصـدد  ،اسـالمي  فمينيسـم    ةپديد به گرايش پيامدهاي به توجه ضمن مقاله اين
 وضعيت از را كشور فرهنگي نمسئوال و ارزيابيبه آن را  دختر دانشجويان گرايش وضعيت

  .كند آگاه دانشجويانميان  آن وقوع
  

  تحقيق نظري مباني. 2
  نيستييفم هاي ديدگاه و فمينيسم 2.1
 اخذ »زن« معناي به femina التيني ةريش از كه است فرانسوي اي واژه اصل در »فمينيسم«

 از كه است feminin فرانسه زبان در و انگليسي زبان در واژه اين وصفي حالت .است شده
 از داري طرف« ،فارسي زبان در .است شده گرفته »زنانه« معناي به femininus التيني ةكلم

 اند هايي معادل آن مانند و ،»آزادخواهي زن« ،»باوري زن« ،»زنان آزادي جنبش« ،»زن حقوق
 وبسترفرهنگ لغت انگليسي  .)1 /1 :1387، رضواني( اند شده عرضه فمينيسم ةواژ براي كه
)Webster(ي طرز تفكري كه حقوق اجتماعي و سياس«: كند گونه تعريف مي ، فمينيسم را اين

. »كند زنان و مردان را مساوي دانسته و نهضتي كه براي تحقق چنين آرماني تالش مي
معني » داري از زنان عقيده به برابري زن و مرد و طرف«نيز اين واژه را فرهنگ لغت حييم 

 ).43: 1385 ،نيا احمديبهشتي و (كرده است 
 زنان كه است باور ناي بر آن هاي گونه و تفاسير تمامي كه است اي آموزه فمينيسم

 تسلط زنان بر گوناگون اشكال به مردان كه اين يعني اند؛ تبعيض گرفتار شان تجنسيسبب  به
 گيرد صورت زنان ازسوي اقدامي وضعيت اين تغيير براي است الزم درنتيجه و اند كرده پيدا

  ).11 :1388، زنگنه و جمشيدي(
 ها آن به كهشوند   مي شناخته كاتبيم نام به معموالً فمينيستي جريانات و انشعابات

 يتفمينيس تفكرات اغلب شناسي معرفت هاي خاستگاه از يكي .دارند عقيدتي وابستگي
 به ،اصل اين فتنرپذي با ها فمينيست .است زنانه و مردانه دانش و معرفت جهانميان  تفكيك

 معرفتي سرشت ندا آن بر و اند پرداخته معاصر هاي شناسي  معرفت حتي و ها  دانشتر  بيش نقد
 بر )G. Ritzer( ريتزر ).2 :1388 ،مستقيمي( است شده ريزي  پايه مردانه رويكرد اساس بر
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هاي  نظريه ،شود داده مي زنان وضعيت تحول چگونگي پرسش به كه هايي پاسخ مبناي
  :كند مي تقسيم دسته سه به را فمينيستي بنيادي
ـ  و جايگاه ،بر اين باورند كه ها  هنظري اين   :جنسيتي تفاوت هاي نظريه .1  در زنـان  ةتجرب
 اصـلي  مضـمون  .دارد تفاوت موقعيت همان در مردان   ةتجرب و جايگاه با ها موقعيت تر بيش
 ،ادبـي  خالقيـت  ،سود ،ها انگيزه ،ارزشي داوري ،ها  ارزش از زنان كه است اين ها نظريه اين

 برداشـت  و بيـنش  اجتمـاعي  قعيـت وا ساخت در ادراك و ،آگاهي فراگرد ،هويت احساس
  .دارند مردان از متفاوتي

 تـر  بـيش  در زنـان  جايگـاه  ،هـا   نظريـه  ايـن  اسـاس  بـر  :تيجنسي نابرابري هاي  ظريهن .2
 ايـن  و اسـت  نـابرابر  آن بـا  و تـر  كـم  آن از كـه  ،مردان جايگاهبا  متفاوتتنها  نه ها موقعيت
 .شخصيتي و زيستي تفاوت از هن ،گيرد  مي سرچشمه جامعه سازمان از ها نابرابري

 پدرساالري ساختار انگاشتن مفروض با ها  نظريه اين در :تيجنسي گري ستم هاي  ظريهن .3
 تبيـين  اي گونه به   زنان و مردان ميان مستقيم قدرت   ةرابط حسب بر زنان موقعيت ،جامعه در
 عطارزاده( دندار قرار مردان بدرفتاري و ،استفاده سوء ،تابعيت ،بند و قيد در زنان كه شود  مي
 ).114 :1384، مصفا و

 زنان موقعيت به اعتراض در كه آثاري با فمينيسم شروع رسمي تاريخ ،غرب جهان در
 .شدند منتشر 1610   ةده در بار نخستين آثاري چنين .شود  مي مشخص اند شده منتشر
 آن« را فمينيست تيننخس ،برخي .گردد بازميهفدهم  قرن به مرد و زن برابري ريزي طرح

 1689 انقالب به را نهضت اين   ةسابق ،نيز برخي و دانند مي )A. Bradstreet( »براداسترايت
 و سياسي   ةهوج آشكارابيستم  ونوزدهم  هاي قرن در فمينيسم .گردانند  بازمي انگليس
 در كه ،زنان انقياد نام به )J. Stuart Mill( »ميل تاراستو جان« ةرسال .كرد پيدا اجتماعي

 از ،كتاب اين در .رود  مي شمار بهنوزدهم  قرن فمينيستي اثر ترين مهمشد،  منتشر 1865
 تكامل ،تاريخي نظر از .كند  مي انتقاد خود عصر هم متفكران و جامعه ستيزي زن موقعيت
 يا اول موج )1920 -  1850( اول ةمرحل .گردد  بازمي زماني ةمرحل سه به فمينيسم جنبش
 زن حقوق اثبات كتاب به را فمينيسم اول موج آغاز .شود مي ناميده يأر حق به يابي دست

 و آزادي اوبه نظر  .دهند  مي نسبت )M. WollstoneCraft( »كرافت ولستون ماري« اثر
 انديشيدن به قادر تحصيل حق از برخورداري با آنان زيرا ؛است زنان حق پيشرفت

 ،نازيسم و فاشيسم ازجمله ،اقتدارگرا هاي  جنبش شپيداي ،1950 -  1920در  .شوند  مي
 ،خانه كارهاي به زنان بازگشت .كردند مهار را فمينيسم جنبش كه بودند عواملي ترين مهم
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 شعارهاي ترين مهم از همسري و مادري بهتر هرچه نقش ايفاي و ،فرزندان تربيت
 حدود از فمينيسم موج يندوم ).49 :1385، نيا احمدي و بهشتي( بود اقتدارگرا هاي جنبش
 جنسيت و )sex( جنس ةواژ دو ،موج اين در .يافت ادامه 1980 سال تا و شروع 1920

)gender( ًو جنس   ةواژ دو ،تاريخ اين از قبل تا چراكه ؛شد منفك و جدا هم از كامال 
 اين در .نداشت وجود مشخصي مرز و شد  مي گرفته كار به ديگر يك جاي به جنسيت

 ،قدسي و فرد پيشگاهي( گرفت  مي شكل فرهنگ اساس بر كه بود چيزي سيتجن ،موج
 خانواده نهاد و سنتي هاي نقش به غرب جهان ،1990   ةده اوايل از   ).116 :1389

 »خانواده سال« عنوان ا ب را 1994 سال متحد ملل سازمان .است داشته دوباره رويكردي
 رفتاري و زنانه ظاهري با كنند  مي سعي اخير هاي  دهه در جديد هاي فمينيست .كرد اعالم
 ،دارد ادامه امروز تا كه ،سوم موج در .بگذارند نمايش به مردان از را خود تمايز ظريف

 نگرش در انشعاب تعدد هم و شد تعديل دوم در برابر موج ها  فمينيست هاي  نگرش هم
  ).52 :1385، نيا احمدي و بهشتي( داد رخ فمينيستي

  
  معاصر دوران در فمينيستي هاي گرايش عانوا 2.2

 از هريـك  ،دارد وجـود  فمينيسـم به مسئلة  كه هايي ديدگاه تنوع با منطبق مكاتب گوناگون،
  :از ندا عبارت مكاتب اين از برخي .اند نگريسته بدان خود اعتقادي منظر
  ؛)liberal feminism( ليبرال نيسميفم. 1
 ؛)Marxist feminism( ماركسيست نيسميفم .2
  ؛)radical feminism( راديكال نيسميفم .3
  ؛)socialist feminism( سوسياليست نيسميفم .4
  ؛)postmodern feminism( مدرن پست فمينيسم. 5
  ؛)psychoanalytic feminism( كاوانه روان فمينيسم. 6
  .تاس استوار آن بر بحث     ةادام كهاست  پژوهش اين اصلي موضوع :اسالمي فمينيسم .7
  

  اسالمي فمينيسم. 3
 يتهمدرن فرهنگ نفوذ يپ در و نوزدهم قرن اواخر از اسالم جهان در يستينيفم مباحث طرح
 نگـاه  كـه  ،خـاص  يانيجر به زنان مباحث ليتبد اما ،گرفت صورت ياسالم يكشورها در
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 فرهنـگ  نقـد  به و گوناگون هاي عرصه در يبرابر گسترش به يمورد اصالحات از را خود
 يـي گرا اسالم اوج دوران به ،است كرده معطوف مدرن فرهنگ اساس بر و درون از ياسالم
 ،گـر يد يازسـو  يسـت ينيفم ةشـ ياند در متفـاوت  دگاهيـ د رواج و ،سـو  كي از انهيخاورم در
  ).9 :1384، اسحاقي( گردد يبازم

 كه معنا بدين .كند  مي استوار فرهنگي نسبيت بر را خود مباحث معموالً اسالمي فمينيسم
 خود فرهنگي فضاي در بايد كه دارد بومي پاسخي ،خود مسائل حل براي اي جامعه هر

 ةمسئل را مردساالري ،گرا زن هاي گروه از بسياري چون هم ،آن اندار طرف .شود قضاوت
 روند  مي پيش طلبانه تساوي هاي  آرمان سمت به و دانند  مي اجتماع و خانواده در زنان اصلي  
 ةارائ به ها آن تالش .كنند مي انتقاد قوانين و احكام در مسلمان مرد و زن هاي  تفاوتاز  و
 ةشد شناخته الگوي به كه است معطوف دين از قرائتي و قرآني آيات از جديد هاي  برداشت  
  ).57 :1385، نيا احمدي و بهشتي( باشد نزديك جهاني  

 از بيش ،دار نشان و نام و منسجم صورت به ،زنان طلبي برابري نهضت  تاريخي ةسابق
 غرب به آشنا مسلمان نويسندگان كه بود نوزدهم قرن اواخر از اما ،است سال 150

 .وارد كردند اسالمي كشورهاي به ،مكتوب آثار قالب در ،را غربي   ةگرايان زن هاي انديشه
 راه آن به فمينيستي هاي انديشه كه باشد اسالمي كشورهاي اولين جزو مصر كشور شايد
 در كه بود الجديدة المرأة و المرأة تحرير ،دوران اين پژوهي زن آثار ترين مهم .است يافته

 .كرد منتشر ،مصري ةنويسند ،امين قاسم بيستم قرن ةطليع و نوزدهم قرن روزهاي واپسين
 ديني هاي آموزه تأويل و تفسير به تجددگرايانه ديدگاه اساس بر است كوشيده نويسنده اين

 تالش از مهمي بخش ،اسالمي كشورهاي در بسياري، هاي فمينيست ،نيز مروزها .بپردازد
 ترين معروف از كه كنند مي گرايانه زن نگاه حاكميت براي ديني درون ةمبارز صرف را خود
 ،)لبنان( الحبري عزيزه ،)پاكستان( حسن رفعت ،)مراكش( مرنيسي فاطمهتوان  مي ها آن

  ).1390، متمسك(را نام برد  )مصر( السعداوي نوال و ،)سودان( ابراهيم احمد فاطمه
 وضعيت ،مشروطه انقالب   ةآستان درجامعة  به غرب فرهنگ تهاجم با ،نيز ايران در
 عطفي   ةنقط بايد را مشروطيت ،رو اين از .كرد تغيير اجتماعي هاي  گروه ديگرپاي  هم زنان
 در غرب متجدد زنان از يرانيا فكر روشن زنان پيروي .دانست ايران فرهنگي تاريخ در

 انتشار ،زنان هاي  انجمن تشكيل ،جديد سبك به دخترانه هاي مدرسه تشكيل بهفقط  آغاز
 در جديدي فصل ،پهلوي   ةسلسل ظهور با .شد  مي منحصر قبيل اين از مسائلي و ،روزنامه
 .تساخ آشكار را خود پنهان ةچهر هويتي بي و زدگي غرب و شد گشوده ايران تاريخ
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 در منفي هاي  برداشت گيري شكل در كه است عطفي   ةنقط 1317 در حجاب كشف
 حتي ،ايران زنان اجتماعي هاي حركت .داشت بسزايي اثر ايراني مسلمان   ةجامع ذهنيت
 انقالب پيروزي از پس .يافت ادامه غربي الگوي از ثرأمت ،نيز آن از بعد سال چهل

 ةدور ،)1361 -  1357( ،اول ةدور .گذاشت سر تپش را دوره چند فمينيستي هاي حركت
 فمينيستي جريان گيري شكل دوران ،)1367 -  1361( ،دوم ةدور .است جنبش اين ركود  

 كه فرهنگي باز فضاي .شود  مي آغاز 1367 سال از سوم   ةدور .شود مي شمرده ايران در
 هاي  جريان رشد براي را زمينه بهترين ،كرد  مي پذير امكان را مخالف هاي ديدگاه طرح

 بنياد« شد تشكيل 1367 در كشور از خارج در كه ييهانهاد ازجمله .آورد فراهم فمينيستي
 اندار طرف از ،ساليانه سمينارهاي برگزاري با ،بنياد اين .است »ايراني زنان هاي  پژوهش
 سيدمحسن ،الهيجي شهال نيز ايران از .كرد  مي دعوت نيز كشور داخل در فمينيست
 ضد برخي ،اخير هاي سال در .كردند شركت سمينار اين در عبادي شيرين و ،سعيدزاده
 كشور داخل فمينيستي هاي هنشري در هايي مقاله درج به خارج فمينيست هاي  انقالب
 و زنان   ةنام ماه در شهداديان حامد و توحيدي نيره به توان  مي جمله آن از كه اند پرداخته
 تحوالتي با و 1376 خرداد دوم از چهارم ةدور .كرد اشاره توسعه ةنام هما در كشاورز ناهيد
 از بسياري ،دوره اين در .شد شروع داد رخ كشور اجتماعي و سياسي   ةعرص در كه

 ةاشاع و زن ةحوز در اسالمي هاي ديدگاه نقد به هايي  مقاله درج با ،ها روزنامه و ها مجله
  ).1385 ،رضواني( پرداختند فمينيستي افكار

  :شود مي خالصه ذيل هايمحور در ها   گروه اين تفكرات اصلي ةشاخص
  
  مداري دين و داري دين ميان جدايي 3.1

 ةحـوز  نبايـد  و است مخلوق و خالق ةرابط ةكنند بيان دين كهبر اين باورند  صراحت به آنان
 تحـت  نبايـد  اتنه هن حكومت .داد سرايت قوانين تنظيم و اجتماعي مسائل به را دين دخالت

 در مـذهبي  هاي گرايش دادن دخالت از را شهروندان بايد بلكه ،باشد مذهبي و دين هيچ نظر
  .داد پرهيز سياسي مسائل ةحوز

 
 ديني احكام يثبات بي 3.2
 بـدون  ،همگاني و شمول جهان روش زيرا ؛كنند مي انكاررا  دين در ثابت احكام وجود ها آن

 بـه  اعتقـاد  ،آنان نگاه از .نيست پذير امكان ،تاريخي و عياجتما خاص شرايط از تأثيرپذيري
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 ملـزوم  و الزم اسـالمي  فمينيسـم  هـاي   آرمـان  به رسيدن در اجتماعي ةحوز از دين جدايي
 مدرن اجتهاد و ،مداناكار يروش را فقهي اجتهاد ديدگاه اين اندار طرف از برخي .دديگرن يك
 زنـان  حقـوق  از دفاع براي ناپذير اجتناب يجانشين را غرب جهان هاي پيشرفت با سازگار و

  ).12 :1384، اسحاقي( اند كرده معرفي
 
 خانواده در زنان نقش به منفي نگاه 3.3

 در زن نقـش  و جايگـاه  اهميت به ظاهر به غربي فمينيسماز  انتقاد با اسالمي فمينيسم اگرچه
 در مـردان  مشـاركت  ،هـا   نقـش  برابـري  خواهـان  ،حـال  درعين ولي ،كند  مي اشاره خانواده
  ).1385 ،رضواني( است خانه در مرد مديريت نفي نيز و ،خانگي هاي  فعاليت

 
 مرد و زن حقوق تساوي و تشابه بر تأكيد 3.4

 ها تفاوت اين تأثيراز  اما ،باور دارند مرد و زن ميان تفاوت به گروه اين اندار طرف از برخي
 بـه  نيـاز  امـا  ،اند پذيرفته را تكويني تفاوت ،اقعدرو .كنند مي انتقاد گذاري قانون و تشريع در

  ).13 :1384، اسحاقي( اند نشده منكر را حقوق تساوي
  
  تحقيق ةپيشين. 4

 و ايران در فمينيسم   ةحوز در شده انجام هاي  پژوهش و مطالعات برخي مرور به ،درادامه
 امام كالم در كنكاشي« عنوان با خود ةمقال در زاده نيلچي .است شده پرداخته جهان

 ادعاهاي ،اسالمي و غربي فمينيسم از اي پيشينه ذكر با ،»فمينيسم ارتجاع بر )رهس  قدس(
 زن حقوق نظام كتاب چهارچوب در و برشمرده مرد و زن حقوق تشابه بر مبتني را آنان
 حسيني سيدابراهيم ).1378، زاده نيلچي( پردازد  مي گويي پاسخ به ،مطهري شهيد اسالم در
 ،فمينيستي هاي آرمان ترين محوري از انتقاد به »ايران عليه فمينيزم« عنوان با اي قالهم در

 مقايسه نآقر ديدگاه با را آن و پردازد  مي ،مرد و زن حقوق در كامل نواختي يك يعني
 دگرگوني يعني ،ها  فمينيست هاي برنامه ترين مهم از يكي بررسي بهچنين،  هم و كند  مي

 ،خود كتاب در بشيريه حسين ).150 -  147 :1379، حسيني( پردازد  مي ،خانواده ساختار
 فرهنگي مطالعات از اي تازه انداز چشم را فمينيسم ظهور، هاي فرهنگي در فمينيسم نظريه
 پرداختن با و كند مي نقد را آنان هاي ديدگاه و آرا فمينيسم اصلي انواع شرح با و داند  مي
  برابري ماهيت را نيسميفم معناي سر بر مشاجرات اساس »فاوتت« و »برابري« مفهوم دو به
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 با ،خود ةمقال در بهداروند محمدمهدي ).152 /1 :1379، بشيريه( كند مي ذكر تفاوت و 
 فمينيسم وضعيت از اجمالي تصويري   ،»جهان و ايران در فمينيستي هاي نظريه« عنوان
 ةنظري مبناي او .پردازد  مي فمينيسم   ةتاريخچ بررسي به و دهد  مي ارائه جهان و ايران

 گروه دو در را ايران در فمينيسم اندار طرف و داند  مي اومانيستي ديدگاهي را فمينيستي  
 ،مشي خط و ديدگاه لحاظ به ،را مذهبي هاي  فمينيسم و دهد مي جاي مذهبي و گرا غرب

 سيدحسين   ).35 -  30 :1382، بهداروند(كند  مي تقسيم كار محافظه و رو ميانه راديكال به
 براي حل  راه بهترين و پردازد  مي زن با اسالم رفتاري اصول از دفاع به خود ةمقال در نصر
   :1384، نصر( غربيفمينيسم  نه داند مي اسالمي فمينيسم را زنان حقوق تبعيض رفع
 فمينيسم هضتن گيري  شكل در سياسي فرايند تأثير   ةنحو به نيز دولتي غزاله ).399 - 383
روندي  ستييفمين هاي  فعاليت و نظريات از واست  پرداخته ها فمينيسم سياسي فعاليت و

 بين   ةرابط« عنوان با كه پژوهشي در ).49 -  23 :1384، دولتي( است كردهعرضه  تاريخي
 ،شد انجام 2008 سال در »تركيه در زن مديران رهبري هاي سبك و فمينيستي ماهيت
 شان رهبري سبك در تركيه كشور مدير زنان   ةجامع در فمينيستي ياه گرايش تأثير

كرده  اتخاذ زن مديران كه فمينيستي رويكرد كه داد نشان پژوهش اين نتايج .شد بررسي
 روابط بهبود باعث رويكرد اين و بود گذارتأثير رهبريگوناگون  هاي سبك روي بودند
 گاالنت ،سال همين در). Altintas and Altintas, 2008( است شده كاري هاي  تيمميان 
 تأثير ميزان بررسي هدف با »عرب جهان در فمينيسم نقش و كاربرد« عنوان با اي  مقاله

 مقاالت نوع از كه ،مقاله اين .كرد منتشر زنان آزادي روي بر عرب   ةجامع در فمينيست
 ةجامع براي ستيفمين از شكل بهترين تعيين درصدد ،است فمينيسم   ةحوز در مروري

 كشيدن چالش بهبا  عرب زنان كه است مطلب اين   ةكنند بيان تحقيق نتايج .است عرب  
 ).Gallant, 2008( اند بخش و بادوام قادر به ايجاد جنبشي آزادي  مردساالري تدريجي
 ةانديش تاريخ به كوتاه نگاهي ضمن ،فمينيستي معاصر  نظرية ، خود كتاب در ريترز جورج

 ةدربار كتاب اين اصلي بخش در و كند  مي بيانشرحي  فمينيستي نظريات مورد در ،نيسمفمي  
 توضيحاتي هشد  رسيبر معاصر فمينيستي شناختي جامعه   ةنظري در كه اي عمده مضامين  

  ).1374، ريترز( دهد  مي
 ،هشپژو اين مشابه اي نمونه ،اسالمي فمينيسم   ةحوز در شده انجام مطالعاتة مجموع در

 گيـري  بهره با و ساختارمند صورتي به كه ،اسالمي فمينيسم به گرايش ميزان ارزيابي هدف با
  .است نشده مشاهده   بپردازد موضوع اين بررسي به آماري فنون از
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  تحقيق روش. 5
 بـا  پيمايشـي  روشـي  بـه  كـه است  تحليليـ  يتوصيف بررسي نوع از اي مطالعه پژوهش اين

  .استشده  انجام بدان دختر دانشجويان گرايش ميزان بررسي هدف
 جهـاد  عـالي  آموزش ةسسؤم در كهاست  دختر دانشجوي 907 بر بالغ مذكور جمعيت
 نمونه حجم سنجش روابط كارگيري به .اند بوده تحصيل به مشغول 1390 در يزد دانشگاهي

ـ  حجـم  از .اسـت  مواجـه  نفـر  270 معـادل  اي نمونـه  حجم با پژوهش دهد مي نشان  ةنمون
 بازگشـت  نـرخ ( انـد  دهكـر  تكميـل  را پژوهش ةنام پرسش و همكاري نفر 180 شده حاسبهم

  ).است %66 با برابر ها نامه پرسش
 از اسـتفاده  ،سـپس  و اي خانـه  كتـاب  ةمطالع نخست فاز در اطالعات آوري جمع روش
 تحقيـق  ادبيـات  اي خانه كتاب مطالعات ةنتيج در ،اساس اين بر .است بوده كتبي ةنام پرسش
 ،خويشـاوندي  روابط نمودار از استفاده با ،و اند شده شناسايي اسالمي فمينيسم هاي شاخص
 هاي شاخص از استفاده با ،سپس .شد استخراج پژوهش مفهومي مدل و بندي دسته ها آسيب

 26 قالـب  در سـاخته  محقـق  ةنام پرسش اين .شد طراحي پژوهش ةنام پرسش ،شده شناسايي
 ،مرحله اين در .شد تدوين ،است اسالمي فمينيسم كلي شاخصار چه ةدربرگيرند كه ،سؤال

 بررسـي  مـدل  روايـي  دانشگاه تاداناس و نامتخصص از نظرسنجي و مشورت ضمننخست 
 كرونبـاخ  آلفـاي  ضـريب  از شـده  طراحـي  ةنام پرسش پايايي ةدرج تعيينبراي  ،سپس .شد

)alpha Chronbach( ةدهنـد  نشـان  مقـدار  ايـن  كه شد برآورد %81 آن مقدار وشد  استفاده 
  .است نامه پرسش پايايي
  

  پژوهش مفهومي مدل. 6
 ةپديد هاي لفهؤم و ها شاخص ،پژوهش اين در ،شد اشاره قبل بخش در كه گونه همان

 با و شناسايي خبرگانهاي  ديدگاه و تحقيق ادبيات واكاوي اساس بر اسالمي فمينيسم
 بررسي و تحقيق ادبيات مطالعات ةنتيج در .شد بندي دسته خويشاوندي نمودار از استفاده
 كه شد شناخته اسالمي فمينيسم هاي لفهؤممنزلة  به شاخص 26 درنهايت ،ها شاخص روايي
 ،»احكام يثبات بي« ،»خانواده در زن نقش« عناوينبا  اصلي ةطبقچهار  در ها شاخص اين

 كلي شماي 1 نمودار .شد بندي دسته »مداري دين از داري دين جدايي« و ،»حقوق برابري«
  .است كشيده تصوير به را اسالمي فمينيسم مفهومي مدل
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  اسالمي فمينيسم مفهومي مدل .1 نمودار

  
  پژوهش تسؤاال و فرضيات. 7
 ،چنين هم و آن از برداري بهره راستاي در و پژوهش براي آمده دست به مفهومي مدل به توجه با
 و اصلي هاي شاخص از هريك رايب ،مذكور تردخ دانشجويان گرايش ميزان ارزيابي هدف با

  .شد مطرح زير فرضيات و ها  پرسش ،اسالمي سميفمين فرعي هاي شاخص
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 در مـداري  ديـن  و داري ديـن ميـان   جـدايي  بعـد  ، اسالمي فمينيسم ابعادميان  از :1 ةفرضي
  .دارد معناداري وجود واست  شده مشاهده دختر دانشجويان
 در مـرد  و زن حقـوق  برابـري  براي تالش بعد ، اسالمي ينيسمفم ابعادميان  از :2 ةفرضي

 .دارد معناداري وجود واست  شده مشاهده دختر دانشجويان
 در اسـالمي  احكـام  و شريعت در يثبات بي بعد ، اسالمي فمينيسم ابعادميان  از :3 ةفرضي

  .دارد معناداري وجود و شده مشاهده دختر دانشجويان
 در خـانواده  در زنـان  نقـش  بـه  منفي نگاه بعد ، اسالمي فمينيسم ابعادميان  از :4 ةفرضي

  .دارد معناداري وجود و شده مشاهده دختر دانشجويان
 دختـر  دانشـجويان  بـين  در ابعـاد  كـدام  ،اسـالمي  فمينيسم فرعي ابعادميان  از :1 سؤال
  شود؟ مي مشاهده

 ،دختر نشجوياندا در اسالمي فمينيسم فرعي ابعاد از بخشي وجود صورت در :2 سؤال
  ؟است شكل چه به شدت ميزان حيث از ابعاد اين ترتيب
  

  تحقيق نتايج و ها يافته. 8
 ،منظور اين براي .است شده ارائه پژوهش نتايج ،4 تا 1  هاي جدول از گيري بهره با ،قسمت اين در

  .است شده داده پاسخ پژوهش تسؤاال به ،سپس .است ده شدهآزمو شده مطرح فرضيات  نخست 
 شـده  استفاده استيودنت ـ تي ةطرف يك ميانگين آزمون از ،4 تا 1 فرضيات آزمودن براي

  :است زير جدول شرح به آزمون اين نتايج .است
  4 تا 1 فرضيات بررسي نتايج .1 جدول

 استيودنت- تيآزمون
  گيري تصميم  پايين حد  باالحد داريمعنيسطح آزمونةآمار فراواني  فرضيات

  فرضيه يدأيت  3719/0  5481/0 000/0 301/10 180  1 ةفرضي
  فرضيه رد  - 5656/0  - 3505/0 000/0 -405/8 180  2ة فرضي
  فرضيه رد  - 5168/0  - 3571/0 000/0 -8/10 180  3ة فرضي
  فرضيه رد  - 3108/0  - 0821/0 001/0 -389/3 180  4ة فرضي

 ييدأت 1 ةفرضي ،قتحقي ةفرضي چهارميان  از ،شود  مي مشاهده 1 جدول در كه طور همان
 عالي آموزش مؤسسة دختر دانشجويان ،ديگر عبارت به .شدرد  4 و ،3 ،2 فرضيات اما ،شد
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 ها آن نگاه اما اند، قائل )حقوق تشابه و تساوي( مرد و زن حقوق برابري به دانشگاهي جهاد
 كم دست يا است منفي نگاهي ،)4و ،3 ،2 فرضيات( ديگر فمينيستي شاخص سه مورد در
 نوبت ،فرضيات بررسي از پس .شود نمي مشاهده ها اين گرايش در معنادار ةاندازشود  مي عااد
 شناسايي هدف با كه ،اول سؤال رةدربا .رسد مي پژوهش تسؤاال يگوي پاسخ و بررسي به

 طيف بودن گسسته به توجه با ،شد مطرح دانشجو دختران در اسالمي فمينيسم فرعي ابعاد
 نوميال بي آزمون همان يا اي دوجمله توزيع ناپارامتريك آزمون از ،نامه پرسش در شده استفاده
  :است 2 جدول شرح به آزمون اين نتايج .شد استفاده سؤال اين به پاسخ براي

  دختر دانشجويانميان  در اسالمي فمينيسم فرعي هاي شاخصنداشتن وجود يا داشتنوجود تحليل .2 جدول

ف
ردي

  

  شاخص
 سطح  ها ديدگاه درصد

  داري معني
  گيري تصميم

  نديدن آسيب ديدن آسيب مخالف موافق

1  
ــذيرفتن ــشنپ ــردسرپرســتينق درم
  خانواده

19/0  81/0  000/0   *  

2  
تربيتدرمردوزنسانيكمشاركت
  كودك

89/0  11/0  000/0  *   

3  
ودختـرتربيـتروشبـودنسان يك
  پسر

37/0  63/0  001/0   *  

4  
زنانآشناييةنشانطالقآمارباالبودن

  خويش حقوق با
17/0  83/0  000/0    *  

5  
در حكممادريالهيموهبتفتنپذيرن

   ممتاز ويژگي
11/0  89/0  000/0    *  

6  
ثرؤمـ عـامليهمسريومادرينقش
  ها  فرصت رفتن دستاز در

24/0  76/0  000/0    *  

7  
درهمسـرانحمايـتاثراتنپذيرفتن
  زنان پيشرفت

15/0  85/0  000/0    *  

  *    000/0  87/0  13/0   قيمتي هر به زنان آزادي  8
  *   117/0  44/0  56/0  ارث قوانين بودن ناعادالنه  9
  *   333/0  54/0  46/0  جنين سقط آزادي با موافقت  10
  *   000/0  67/0  33/0   ديه قوانين بودن ناعادالنه  11
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12  
ديــناحكــاموتعــاريفشــدنكهنــه

  زمان گذشت ةواسط به
21/0  79/0  000/0   *  

    *  001/0 37/0 63/0 ضروريغيرمشاغلدرزناناشتغال  13

14  
مستقلزناناجتماعينهادهايتشكيل

  حكومت از
51/0  49/0  941/0    *  

    *  006/0 39/0 61/0 مردوزنمعنويوماديحقوقتشابه  15

16  
درجنسـيتيهـايتفـاوتگيريشكل
  جامعه بستر

34/0  66/0  000/0    *  

17  
هـايفرصـتنبـودنكـافيومناسب
   زنان براي جامعه در موجود

58/0  42/0  030/0  *    

  *    001/0 63/0 37/0 فعليقوانينبودنمردساالرانه  18

19  
حضـورلـزومومردانمديريتسوء
  ها آن جاي به زنان

56/0  44/0  117/0    *  

20  
سـانيـكثيرگذاريأتوحضورلزوم
   گذاري سياست ةحوز در مرد و زن

61/0  39/0  004/0  *    

21  
مينأتدرغربيمكاتبازالگوبرداري

   زنان حقوق
22/0  78/0  000/0    *  

  *    000/0 93/0 07/0 زنانحقوقمينأتكارراهجنسيآزادي  22

23  
مــراوداتدرجنســيتگــرفتنناديــده

  اجتماعي
37/0  63/0  000/0    *  

24  
درنفقـهومهريـهقـوانينيكفـايت  بي
  زنان عياجتما حقوق مينأت

28/0  72/0  000/0    *  

25  
اسالميباورهايوهاسنتمنفيثيرأت
   زنان اجتماعي عملكرد رد

33/0  67/0  000/0    *  

26  
بــهاســالمياحكــامنبــودنگــوپاســخ
   زنان اجتماعي نيازهاي

27/0  73/0  000/0    *  

 مطلـب  نايـ      ةدهند نشان ،باال جدول در گيري تصميم به مربوط ستون در ،آسيب عبارت
 و موافـق  هـاي  ديـدگاه  درصـد ميـان   اختالف كه فرعي هاي شاخص از هريك در كه است

 ايـن  و دارد وجـود  گـرايش  ،شـاخص  آن بـه  ،باشد تر بيش موافقديدگاه  سمت به مخالف
  .است دانشجويانميان  در آسيب وجود احتمال معناي به
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 بـه  گـرايش ، گانه 26 فرعي هاي شاخصميان  از پيداست ،2 جدول هاي داده به توجه با
 از شـاخص  چهـار  ،مـورد  پـنج  اين از كه شود مي مشاهده دختر دانشجويانميان  مورد پنج

 بعـد  هـاي  شـاخص  از مـورد  يك واست  بوده »مرد و زن حقوق برابري« بعد هاي شاخص
  .است )1 نمودار به توجه با( »خانواده در زنان نقش«

 در ،اسـالمي  فمينيسم فرعي ابعاد بندي تبهر هدف با ،كه دوم سؤال به ييگو پاسخدربارة 
 آزمــون ازنخسـت   ،اسـت  شـده  مطـرح  شــدت ميـزان  حيـث  از دختـر  دانشـجويان  ميـان 

 فمينيسـم  فرعي ابعادميان  آيا شود مي بررسي اول ةوهل دركه  شد استفاده واليس  كروسكال
 بنـدي  تبـه ر اختالف تأييد صورت در و ،خير يا دارد وجود بندي رتبه قابل اختالف اسالمي
 قابليـت  و اخـتالف  داري معنـي  بررسـي  براي آزمون اجراي نتايج .صورت گيرد ها شاخص

  :است 3 جدول شرح به ها شاخص بندي رتبه
  ابعاد بندي رتبه قابليت و اختالف داري معني وضعيت بررسي .3 جدول

  گيري تصميم  داري معنيسطح آزمونةآمار هدف
  اختالف پذيرش  00/0 867/60 اختالفداريمعني بررسي

 شده مشاهده فرعي هاي شاخص شدت ميزان تفاوت داري يمعن ،آزمون اين نتايجبه  توجه با
 اين از پس .دنداربندي  قابليت رتبه ها شاخص اين لذا است؛ شده تأييد دختر دانشجويانميان  در

 آزمون اجرايبا  آمده دست به ميانگين ةرتب مقادير .رسد مي ها شاخص بندي رتبه به نوبت ،مرحله
 جدول خروجي از ،سطح اين در لذا است؛ مهم اين براي مناسبي شاخص واليس كروسكال

 بندي رتبه واست  شده استفاده ،كرده ارائه را شاخص هر ميانگين ةرتب مقادير كه ،آزمون ديگر
  :است 4 جدول شرح به ها شاخص بندي رتبه نتايج .شود مي انجام

  دختر دانشجويان در شدت ميزان حيث از فرعي ابعاد بندي رتبه .4 جدول

ف
ردي

  

  شاخص
 ةرتب

  ميانگين
 از شاخصرتبة 
  شدت ميزان حيث

  3  81/432 ضروريغيرمشاغلدرزنان اشتغال  1
  4  51/428 مردوزنمعنويوماديحقوق تشابه  2
  5  44/383 زنانبرايجامعهدرهافرصتنبودنكافيومناسب  3
  2  99/432  گذاريسياستةحوزدرمردوزنسانيكگذاريرتأثيوحضور لزوم  4
  1  74/574 فرزندانتربيتدرمردوزنسانيكمشاركت  5
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 فرعـي  ابعـاد  بـه  مربـوط  شـدت  ينتر بيش ،دهد مي نشان جدول هاي داده كه طور همان
 تربيـت  در مـرد  و زن سـان  يـك  مشـاركت « بـه  دختر دانشجويان گرايش اسالمي فمينيسم

 و مناسـب « شـاخص  بـه  مربـوط  شدت ميزان ترين كم و 74/574 ميانگين ةرتب با »دانفرزن
  .است 44/383 ميانگين ةرتب با »زنان براي جامعه در ها فرصت نبودن كافي
  

  گيري نتيجه. 9
بـراي   يابـزار  مثابـة  بـه  ،اسالم از استفاده خواهان اسالمي فمينيسم ،شد اشاره كه طور همان

 چهـارچوب  در كوشـد   مـي  و اسـت  ،مسـلمان  زنان   ةجامع بطن   در خود تفكرات گسترش
 از هـا   آن تفسير اما ،يابد دست نظر مورد هاي ارزش و زن حقوق از دفاع به ديني هاي آموزه
 ةشاخصـ  چهار بر تأكيد با مسلك اين پيروان .است غرب مادي   ةفلسف تابع ديني هاي آموزه

 در زن نقش انكار« ،»شريعت در ثباتي بي«، »مداري دين و داري دين ميان تفكيك« يعني اصلي  
 نگاه با و اند كوشيده اسالمي احكام و اصول تبيين در »مرد و زن حقوق برابري« و ،»خانواده
  .اند آن تغيير و تحريف خواهان اصول اين به انتقادي
 زيرمعيـار  26 ،درمجمـوع  ،خبرگـان  نظر و تحقيق ادبيات در واكاوي با ،پژوهش اين در
 موضوع بهتر فهم براي و شناسايي مسلمان هاي  فمينيست   نظر  مد اصليِِ معيار چهار اين براي

 تحقيـق  فرضيات ،سپس .شدند بندي دسته 1 نمودار مطابق ،پژوهش اهداف به يابي دست و
 دختـر  دانشـجويان  كـه  دهد مي نشان تحقيق هاي يافته .شد داده پاسخ تسؤاال به و دهآزمو

 بعـد  بـه  اسالمي فمينيسم ةچهارگان ابعاد ميان از يزد دانشگاهي جهاد يعال آموزش مؤسسة
 منفـي  ديگـر  بعـد  سـه  درخصوص هشانديدگا و دارند گرايش »مرد و زن حقوق برابري«

پـنج   بـه  گـرايش  ،درمجمـوع  ،اسالمي فمينيسم فرعي هاي شاخصميان  از ،چنين هم .است
 اينميان  .شود مي ديده »خانواده در انزن نقش« و »مرد و زن حقوق برابري« ابعاد از شاخص

 »فرزندان تربيت در مرد و زن سان يك مشاركت« فرعي شاخص ،شده مشاهده شاخصپنج 
 و مناسـب « فرعـي  شـاخص  ورا دارد  شـدت  ميـزان  ينتـر  بـيش  74/574 ميـانگين  ةرتب با

 در شدت ميزان ترين كم 44/383 ميانگين ةرتب با »زنان براي جامعه در ها فرصت نبودن كافي
  .مذكور است دانشجويانميان 
 شاخص دو به ،شده مطالعه دانشجويان گرايش به مربوط هاي فرضيه ردشدن به توجه با
 و داري دين ميان جدايي به اعتقاد« و »ديني احكام در يثبات بي« يعني ،اسالمي فمينيسم اصلي
 زنـدگي  هـاي  اولويـت  وجـز  شـريعت  و اسالم كهگيريم  مي را مهم   ةنتيج اين ،»مداري دين
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 ايـن  گر بيان نكته اين و است گرفته قرار ايراني مسلمان بانوان اجتماعي مراودات و شخصي
 بـه  ملـزم  را خـود  و انـد  موافـق  اسالم احكام و اسالم اصل با جامعه بانوان كه است مطلب
 جـو و جست طريق اين از را خويش كمال و سعادت و   دانند  مي اسالم دستورات از اطاعت

شـود   مـي  اظهار چنين ،اسالمي فمينيسم هاي  شاخص از ديگر شاخص دو مورد در .كنند  مي
 كـاربرد  گسـترش  و غربـي  اي ماهواره و اينترنتي هاي شبكه و ها رسانه روزافزون افزايش كه
 افـراد ميان  در انحرافي اعتقادات و افكار برخي ورود باعثرفته  رفته جامعه در ها شبكه اين

 برخـي  ،افكـار  ايـن  از پـذيري تأثير و زمـان  گذشـت  بـا  ،و است دهش ،زنانژه وي به ،جامعه
 فرهنـگ  تهاجم از ما   ةجامع فرهنگ ،كالم يك در .است كرده تغيير زنان ذهني هاي دايماپار

 فمينيسـتي  هـاي   شـاخص  تأييـد  از تهـاجمي  چنين آثار از برخي   .است رفتهپذيتأثير  بيگانه
 است اي هاله نوع از ها  شاخص اين جنس ،البته .شود مي مشاهده پژوهش اين در شده بحث
 ةنتيجـ  در كـه  انـد  ابعادي بلكه ،كند  نمي تبيين را اسالمي فمينيسم و فمينيسم مفهوم اصل كه
 هـا  تفاوت ةمسئل به است الزم رسد  مي نظر به لذا ؛اند گرفته شكل جامعه در فرهنگي   ةالحاست

 .شـود  پرداخته پيش از بيش شناختي جامعه و شناختي وانرگوناگون  ابعاد در مرد و زنميان 
 فمينيستي شاخص پنج از شاخص چهار كه اين و مرد و زن حقوق   ةمسئل اهميت به توجه با
 حقـوق  تبيـين  لـذا  ،اسـت  »مـرد  و زن حقوق برابري« بعد به مربوط ،پژوهش در ييدشدهأت

 محضـر  در اسالم واقعي ديدگاه ساختن روشن و است برشمرده زنان براي اسالم كه اي ويژه
 ابزارهـاي  اصـالح  ،جامعـه  اي رسانه مباني اصالح .است ضروري و الزم امري جامعه زنان

 بـا  متـون  ايـن  سـازي   غني و درسي متون اصالح ازجمله ،مدارس و ها دانشگاه در آموزشي
 ايبـر  ازدواج از پـيش  هـاي   آمـوزش  و مسـائل  بـه  ويژه توجه نيز و ،اسالم دين هاي آموزه
  .شود  مي جامعه در انحرافي افكار بروز از مانع كه است اقداماتي از اي نمونه جوانان
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