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 چکيدُ
اي کتابهاي مشالضات محتهن در ناق زتهجه به جقهان دي ميخرمنصهر بخبه پژوهذ جاسخ 

انجام رخه ادت. این پژوهذ به روش تهزيفي تحليلي تمام اجتماصي دوره ي ابتخایي 

ه متن,تساویخ و تمخینها مهرد بخردي قخار گخفت که که از بين مهلفه هاي ذکخ رخه مهلف

بيرتخ و مهلفه ي جقهق  2/20بار تکخار و درزخ فخاوان 86ها با جقهق بخابخ در تمامي زمينه

روش درزخ کمتخین مقخار را دارد. 5/10بار تکخار و درزخ فخاواني  45زن بخ دارایي رههخبا

تحقيق از نهع تهزيفي و تحليلي ادت. گخدآوري اشالصات به شخیق کتاب حانه اي با 

تساویخکتاب متن دردي و جمص آوري کتاب وهذ کتاب هاي مختبش بابخردي مقاالت و پژ

کادتي آمهزري و صلمي جهت ارائه نصخ از کتاب دردي زهرت گخفته ادت. تجخیه وتحليل 

 و بيان  ویژگي هاي مشلهب کتاب هاي دردي انجام رخه ادت.ها 
  مشالضات اجتماصي، جقهق زنان تحليل محتها، :ٍاشگاى کليدي
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 هقدهِ

 کننخه تضيين که بخرٖ جایگاهي.نخارد آنخا جانرين مخدقابليت  که ادت بخحهردار ممتازي جایگاه از حهیذ حلقت مقتساي به زن

 اداس آن انجام صخم و بهده اجتماصي و فخدي زالح اداس آن ،محهر انجام که بخرٖ آنچان ي وصيفه اودت اجتماصي مذهليت و وصيفه

 کمال به ردانخ انجام دیني و صقلي تکليف و الهي تکليف و الهي امخ یک صنهان به آنخا اگخ که يتيمذهل.بارخ مي اجتماصي و فخدي  فذاد

 و انذاني مذهليت تکهیني زیخبناي جایگاه،که آن زدن کنار و داحتن رها ولي دیخ حهاهخ حهیذ زیخ پاي را بهرت و رديخ حهاهخ انذاني

 زن.انذان  دازي آماده و  پخورش ادت صبارت جایگاهي چنان داد حهاهخ تنخل  ديوجه ي پایين تخین مختبه به را زن ادت الهي تکليف

 (.زنان233«)نذاِکم جخث لکم»ادت: زن بذته به کخامت انذاني کخامت ادت او نگهخارنخه و جافش بقاي جيات ادت برخي نذل کرتخار

 رخه نهفته آن در  را آنها که ادت کرتخاري رودانه،پخورربخ ازل رخایش که دارد بخ در را مضني این«جخث»هذتنخ.کلمه رما کرتخار

 جمله از ادت که گخارته به ودیضت آن در را احالقي فسایل انذانيت و و نخارد را محسهل منادب ادادي رخط که کرتخاري.ادت

1دورانت ویل.صاشفه،مهخورزیهدلذهزیادت
 لحاظ از مادر صهخه بخ انذاني نهزاد رحسيت ترکيل ازلي مذهليت انخاحتن»:گهیخ مي 

(.زنان یکو از مهمتخین گخوههاى اجتماصو 274،ص1970دورانت،(«ادت زنخگي دخچرمه واقص در زن که دهخ مي مضنا چنين روانرنادي

نجا که ارتباط مهثخى با گخوههاى اجتماصو جامضه آمتاثخ از کيفيت زنخگو ودرصين جال مهثخ بخآن مي بارنخ.این گخوه صصيم اجتماصو از 

صالوه بخ وصایف رحسو وحانهادگو نقذ فضالو رادر پيرخفتهاى اجتماصو وتهدضه پایخار آن ایفا مو کننخ. زنان نقذ بذيار جذاس دارنخ ،

وتضيين کننخهایو در فضاليتهاى اجتماصو دارنخ ،آنان بخاى تذخیص رونخ تغييخ وتهدضه پایخار جامضه،مذئهليت بذيارجخى وتضيين کننخه اى 

ين دليل کرهرهایو که در مذيخ تهدضه دازنخه قخار دارنخ؛به این امخ مهم پو بخده انخ که سخورت ایجاد جامضه دالم در بخصهخه دارنخ.به هم

گخو وجهد زنان فضال ومهثخدرجامضه مو بارخ.آمهزش زنان و مرارکت آنان نقذ مهمو در تهدضه کرهر دارته به گهنه اى که جخود نيمو از 

 مو دهنخ. لخا زنان در جامضه یک جخکت ادادو وجذادو را ایفا مو کننخ ؛همچنين نقذ زنانجمضيت راغلين را زنان ترکيل 

 گخددي م محذهب بنيادىً صاملو انذاني، جهامص همه تهدضه اجتماصو واقتسادى بذتگو دارته وازاین رودرتحهل درتهدضه،مذتقيماباهخف

مهجهدي که مي تهانخ مایه اي بخاي ازالح جامضه و پخورش انذان هاي  (. زن را بایخ به چرم یک انذان واال به صنهان یک1388)هارمو،

واال رهد نگاه کخد تا مضلهم رهد زن کيذت؟و تهانایي او چقخر ادت؟قخآن کخیم هخگاه ازکماالت و ارزش هاي واالیي که انذان بخان مي 

 ردنخ دحن مي گهیخ،زنان را نيخ همخوش وهمان مخدان مشخح مي نمایخ.

وَّ السّابِخِینَّ وَّ السّابِخاتِ وَّ الْحارِضِينَّ وَّ  مُذْلِمِينَّ وَّ الْمُذْلِماتِ وَّ الْمُؤْمِنِينَّ وَّ الْمُؤْمِناتِ وَّ الْقانِتِينَّ وَّ الْقانِتاتِ وَّ السّادِقِينَّ وَّ السّادِقاتِإِنَّّ الْ»

 مخدان و زنان صبادت پيره و مخدان و زنان رادتگه... اجخاب(حخاونخ بخاي زنان و مخدان مذلمان و مخدان و زنان با ایمان و«)الْحارِضاتِه...

این آیه زخیحا و بخون کمتخیت ابهام  مخد وزن را از نصخ رحسيت و صنازخ و اوزاف صالي و ارزرمنخ متحخ مي 

و زخق  (.زن مي تهانخ تا آنجا پيذ بخود که افتحار حانخان وي گخدد ،در این آیه ادالم و ایمان و قنهت33:ص1369دانخ.)رجماني

وزبخوحرهع و حهیرتنخاري و پاکخامني و...بخاي مخد و زن بخابخ آفخیخه رخ و اثبات رخه اادت که هخیک از دو جند مي تهانخ به این 

(.ددتيابو به هخفهاى 22:ص1383مقامات ددت یابنخ و در تکامل و صخوج یکذان بارنخ و به مقامات باالي قخبه مضنهیت بخدنخ)جکيمي

به هيچ روى کار آدانو نيذت و جمایت همه افخاد در دشهح محتلف ددتگاههاى دولتو و مجخیان را مو شلبخ. این امخ جنذيت و تهدضه 

مذتلخم کهررو ادت آگاهانه تا به مخد آن بتهان صالئق و رهر زنان و مخدان را در جهت تخقو اجتماصو و اقتسادى به جخکت درآورد و از 

ن نيازمنخ وقهف کامل نذبت به نقرها، روابش و تالرهاى زنان و مخدان در صخزه جيات ديادو ، آن بهخه جذت. تحقق این مهم همچني

اقتسادى ، اجتماصو و فخهنگو ادت . صالوه بخ این الزم ادت بخاى ارزرگخارى فضاليتهاى گهناگهن اقتسادى و غيخاقتسادى ، چارچهبو 

نخیره و اقخامو جخى نياز دارد که جهتو انذانو دارته و بخاى جل مذائل تخارك رهد. از این گخرته رديخن به هخفهاى تهدضه ، به ا

جنذيت الهام بحذ بارخ و آینخه جامضه و نيازهاى مخدان و زنان را در هخ دنو درك کنخ و بخاى تحقق این نيازها، همه مذاصو حهد را به 

يخ الزم ادت هخفهاى جنذيت و تهدضه به حهبو رورن رهد و در کار گيخد.افخون بخاین،اقخامات دیگخى بایخ زهرت پخیخد، اوال قبل از هخچ

متن بخنامه ها و ددتاوردهایو که درکرهر دنبال مو رهد قخار گيخد. ثانيا چهن این مفاهيم تازگو دارته و با راه و ردم متضارف انخیره 

کنخ. آیخ و بخاى تحقق این اهخاف مجخانه تالش  تهدضه دنتو دازگار نيذت از این رو بایخ یک گخوه شخفخار جنذيت در دازمانهابه وجهد

تختيب بایخ در جهت دازمانخهو منادب زنان،تهانمنخداحتن آنها، تهجه به منافص و دهم آنها در جخیان تهدضه و بخحهردارى از مهاهب  بخین

هازن و پایخار تحقق یابخ که هخف آن تضالو وکخامت انذان اصم از زن و مخد پخیخد تا تهدضه اى منادب،مت ریخى الزم زهرت تهدضه ، بخنامه

(.با نگاهي به اجتماع، قهانين )رامل قهانين ناصخ بخ حانهاده و قهانين کار( دنت و صخف اجتماصي درمي یابيم که نگخش 1384ادت)غفارى،

ت و فضاليت اقتسادي زنان الزم و سخوري به رمار نمي آیخ. در جالي جاکم، مخد را نان آور حانه تلقي مي نمایخ و بنا به همين نگخش مرارک

که با تهجه به افخایذ دشج دهاد دحتخان و نيخ دهم قبهل رخگان دحتخ در دانرگاه ها، افخایذ ميانگين دن ازدواج، کاهذ بضخ حانهار و 
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قشضي ادت و بایخ بخاي ایجاد فخزت هاي رغلي  کاهذ قخرت حخیخ دخپخدت حانهار، افخایذ دخیص نخخ مرارکت زنان در دال هاي آتي

منادب، با تهجه به دشج دهاد و مهارت آن ها بخنامه ریخي رهد. لخا بخنامه ریخان تهدضه همهاره بایخ در نصخ دارته بارنخ که در ارتقاي 

مشلهب اجتماصي،بایخ بخ نقذ زنان  رخایش اجتماصي، زنان، رهخونخان درجه دوم، سضيف یا جاريه اي نيذتنخ، بلکه بخاي رديخن به رخایش

به صنهان فضال اقتسادي تاکيخ رهد زیخا صخم بهخه وري از نيخوي بالقهه زنان در زمينه هاي محتلف فخهنگي، اجتماصي، اقتسادي و ديادي، 

مخدان کار مي کننخ،  درزخ بيرتخ از25(.در اکثخ کرهرهاي در جال تهدضه، زنان 1385ددتيابي به تهدضه را ناممکن مي دازد )جاجيانو،

درزخ کمتخ از مخدان مي بارخ، این تبضيس جتي در کرهرهاي تهدضه یافته البته با رخت کمتخي نيخ وجهد دارد، به 40ولي جقهق زنان 

ارخ مي ب 100در بخابخ  51صنهان مثال در کرهر زنضتي و پيرخفته اي چهن ٕاپن، بذيار قابل تهجه ادت که ددتمخد زنان در مقابل مخدان 

در  90که نران دهنخه وسضيت بذيار نابخابخ ميان مخدان و زنان مي بارخ بهتخین وسضيت را در بين کرهرهاي تهدضه یافته، دهئخ با نابخابخي 

(.نيمي از جمضيت هخ جامضه را زنان ترکيل مي دهنخ و همهاره در شهل تاریح مهرد دتم قخار گخفته 1383دارا مي بارخ )ادحاقو، 100بخابخ 

بيرتخ جقهق آنان پایمال رخه ادت. از آنجایي که وسضيت مهجهد زنان در جهان امخوز، جاکي از صخم تحقق بذياري از اهخاف مهرد تهافق  و

نچه در دشهح ملي و بين اللملي بهده ادت؛ لخا، بهبهد وسضيت آنها و ارتقاي جایگاهران، نيازمنخ  راهکارها، ابتکارات و تخابيخي فخاتخ از آ

 جقهق که قخرتي و تهانایي از ادت صبارت جقهقي ازشالح در جق (.1381ن ارایه رخه ادت،  ميبارخ )ميخ کاصمي، شاهخي، تاکنه

 ازدیگخي را کاري دادن وانجام مال انتقال یا کننخو ادتفاده مذتقيم ي گهنه به ازمالي هخکرهربه ارحاص مي دهخ تا

 (.1379بحهاهنخ)کاتهزیان،

مهع قهاصخي که افخاد جامضه بایخ آنها را در روابش حهد رصایت کننخ و بخاداس آن قهاصخ، احتيارات و جقهق صبارت ادت از مج

 (.1350آزادیهاي هخکد و تکاليفي که در بخابخ دیگخان دارنخ تضيين مي گخدد )صاملي،

دردت، سخ باشل، ثابت و  منصهر از جقهق زنان چيذت و حهد وإه جق و جقهق چه مضنایي دارنخ؟ جق در لغت به مضني رادت و

 (.1371واجب هخ کاري ادت که البته واقص رهد و نيخ به مضني یقين، صخل، نسيب و بهخه از چيخي و ملک و مال بکار ميخود)صميخ،

مقسهد از جقهق، جقهق فخدي ادت و این جقهق را به ده گخوه ازلي تقذيم کخدهانخ: جقهق ديادي، جقهق صمهمي و جقهق 

 تحسسي.

اصتباري به جقهق مالي و جقهق غيخ مالي تقذيم  ميرهد که منصهر از جقهق مالي صبارت ادت از امتيازهایي که جقهق هخ  جقهق به

کرهري بمنصهر تأمين نيازهاي مادي ارحاص به آنها مي دهخ و منصهر از جقهق غيخ مالي امتيازهایي ادت که هخف آن رفص نيازمنخي هاي 

هسهع این جقهق، روابش غيخ مالي ارحاص ميبارخ؛ ماننخ جق زوجيت و جق جسانت)فهيمي، صاشفي و احالقي انذان ادت و م

(.بخیهي ادت اتحاذ ابتکارات و انجام اقخامهاي الزم بخاي غلبه بخ مهانص و چالرهاي مهجهد زنان مي تهانخ مثمخثمخ بارخ. قشضاً اتحاذ 1387

به این هخف بخرٖ، یضني رفص تبضيس و مهانص زنان بخدخو جامضه در آدایذ و  ابتکارات از دهي جامضه مي تهانخ راهگرا بارخ تا جامضه

ا امنيت کامل به بقاء حهد ادامه دهخ.از دهي دیگخ، جامضه زماني به اهخاف حهد ددت  مييابخ که بتهانخ از راه تهدضه ي انذاني مذيخ حهد ر

ميخهخ و ما آن گهنه زنخگي مي کنيم که تخبيت مي رهیم. از این رو، هخ  همهار دازد. در واقص بنياد جمضي انذان را تضليم و تخبيت ترکيل 

 تضبيخي که از تهدضه دارته باريم، بخاي رديخن به آن تمامي تالش ها بخ دوش انذان هایي ادت که بایخ بار این غافله را به دخمنخل مقسهد

تخبيت نيخوي انذاني در جامضه را بخ صهخه دارد، از  اینخو، مهم تخین  بخداننخ. از آنجایي که در دنياي مضازخ، نهاد آمهزش و پخورش مذئهليت

(یکي از راه هاي تهجه به جقهق زنان و از اقخامهایي که مي تهان بخاي 1381،قهام،بذتخ تهليخ و تخبيت نيخوي انذاني برمار  ميخود )دلذبيلي

ق زنان در محتهاي دروس ادت تا از این راه افخاد با جقهق زنان آرنا غلبه بخ مهانص و  چالرهاي مهجهد زنان نمهد گنجانخن مؤلفه هاي جقه

 رهنخ و در زنخگي جمضي و فخدي آن را بکار ببنخنخ؛

لخا در این پژوهذ  مهلفه هاي جقهق زنان در محتهاي کتابهاي دردي مشالضات اجتماصي در مقشص ابتخایي مهرد  بخردي و تحليل 

 قخار گخفت.

یخ زمان در ميان ملل و نحل محتلف جهان در زول و صخض آن مهرد بحث و گفتگه بهده ادت،مذئله ي یکي از مذائلي که در د

مهقضيت زن در حانه و حانهاده و جامضه ادت؛این مذئله از نصخ صلمي و نصخي با دبخگاه هاي متفاوتي مهاجه بهده ادت و هم از نصخ صلمي و 

،رضخا و ادبا با دیخ ویژه اي به آن نگخیذته انخ،روانرنادان و جامضه رنادان هم از زاویه  رفتاري،فالدفه دیخ حازي درباره ي آن دارته انخ

ره دیگخي به آن تهجه نمهده انخ و ملل و نحل رابث صالم نيخ با کخدار و پنخارمحسهزي به آن بخحهرد نمهده انخ که در حالل بحث به آنها ارا

مهقضيت زن ومخدراکه دو رکن ادادي حانهاده محذهب مي رهنخ،در غالب یک مثال ادبي  حهاهخ رخ؛اما قبل از ورد به ازل بحث،الزم ادت

 (.1380باروش رئاليذمي مرحز نمایيم،زحت دیخگاه هاو نصخهارامهردمالجصه قخارمي دهيم)بشحایي،

دت که از نصخ قهانين و واقضيت این ادت که از زماني قخیم تلقي انذان نبهدن و یا ددتکم تنخل مقام زنان و دحتخان مهجب رخه ا

در صمل به لحاظ جقهق انذاني نادیخه گخفته رهنخ. این انذانيت زدایي دهم بذخایي در رواج و رونق انهاع تبضيس، حرهنت، اجحاف و 
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ویه هاي نابخابخي صليه زنان دارته ادت و امخوزه نيخ دایهي انهاع و ارکال گهناگهن، مخرن، فخیبنخه و متنهع حرهنت و تبضيس در کنار ر

 (.  1388دنتي  زیانآور بخ زنخگي زنان دنگيني  ميکنخ )ميخ کاصمي و شاهخي، 

زنان در صخزه ها و دوره هاي تاریحي به رکل هاي گهناگهن مهرد دتم واقص رخه انخ و جخ در بخههاي کهتاه که در پخته وجي ارزش 

خین جق فخض رخه انخ. در این جهت جهامص متمخن هم ددت کمي از یافته انخ، همهاره صنسخي غيخ انذاني و شفيلي، بخون جق یا با کمت

 (.1378جهامص غيخ متمخن نخارته انخ )فهيمي، 

 مخوري بخ وسضيت زنان در جهامص گهناگهن گهیاي این واقضيت ادت

هاي صلمي و فکخي در گخرته در ایخان نيخ،کهرذ مخبيان این بهدکه دحتخان رافقش بخاي زنخگي دالم حانهادگي آماده کننخوبه کار

آنان تهجه الزم نميرخ،زیخا تسهر ميکخدنخ که زن تنها بخاي حانه داري و تهليخ مثل و مخورش کهدك حلق رخه ادت و جسهر اجتماصي او 

نضيخ نبهده و مسخمي بارخ.در دوره ي قاجار ،جخایي زنان مخفه رهخي از اجتماع به درجه اي بهدکه تنها هنگام جمام رفتن،رخکت در 

ذات مخهبي یا مهماني هاي زنانه مي تهانذتنخ درکهچه و بازار صاهخرهنخ.در ميان زنان شبقات محخوم و متهدش جامضه،بخاي تامين هخینه جل

 (.1382زنخگي و رفص سخوریات،کار در مخارع جاليخورالي و یا کارکاه هاي بافنخگي و زنایص کهچک ددتي الخامي بهده ادت)ادحاق جذيني،

 

     ایراى تاستاى
زن در امپخاشهري داداني رحسيت جقهقي نخارت و تنها به صنهان یک ريء فخض  ميرخ و تنها مي تهانذت از آن کذي بارخ یا 

)کخ حخاي( ناميخه  » کتک حتاي«جق کذي بارخ نه اینکه بخاي حهدش زاجب جق و جقهقي بارخ و زن تحت دخپخدتي رئيد حانهاده که 

 (.2،1337ز جق مالکيت بخحهردار نبهد و تمام تالش ها و دخمایهي او متضلق به رئيد حانهاده بهد )بارتلمهميرخ، قخار دارت. زن ایخاني ا

هنخدر هنخ هم زنان وسضيت منادبي  نخارتهانخ چنان که در قانهن مانه آمخه: زن دخچرمهي بي آبخویي ادت؛زن دخچرمه ي نخاع 

ين، درقانهن مانه آمخه: زني که ا رههخحهد اشاصت نکنخ، در جيات بضخ به یک ادت؛ زن دخچرمه زنخگي حاکي ادت؛ از زن جخرکن.همچن

 (.1374رغال مبخل حهاهخ رخ )دورانت، 

 

 رٍم تاستاى 
و  3در روم، مخدان جاکم مشلق و بيچهن و چخاي زن و حانهادهي حهیذ و تنها احتياردار مخٖ و زنخگي آنان بهدنخ )ماله

ي بيارزش بهد که هيچ قخرت و منخلتي در اجتماع نخارت و آنان مي تهانذتنخ دحتخ و زن (.زن رومي ماننخ کنيخ4،1332ایخاك

 (.  1381حهدرابفخورنخ یا قخض و اجاره دهنخ یا او را بکرنخ )دانذ پژوه و حذخوراهي، 

 ي امخوز به آن بذياریهنان که از کهنتخین تمخن هادت و دهم زیادي در پيرخفت جهامص برخي و صلم و  فنآوري دارد و جامضهیهنان 

افتحار مي کنخ، زنان در این کرهر همهاره محخوم و مصلهم بهدنخ.آنها جق قخارداد نخارتنخ و اقامهي دصها در محکمهي قسایي 

 بخایران

    (. این مصلهميت ها تا جایي ادت که تاریح نهیذان یهناني5،1349ناممکن بهد و زن پد از مخٖ رههخ از او ارث  نميبخد )دورانت

 (.  1327)زخر، » بایخ نام زن هم ماننخ حهدش در حانه محبهس بارخ«نهیذنخ:  مي

 

 عرب جاّليت 
اصخاب نيمه وجري پيذ از ادالم زن را به رکل بخده مي نگخیذتنخ و دحتخان حهد را زنخه به گهر مي کخدنخ و مخدان تنها زاجب 

 (1970،جق بهدنخ و زنان هيچ بهخه اي از ارث نميبخدنخ )جهاد صلي

 

 دیي اسالم
جذمي و روجي از همان گههخي آفخیخه رخه که مخد آفخیخه رخه ادت و تفاوتي در جقيقت و ماهيت  ر بضخاز دیخگاه ادالم زن د

و مخد نيذت. در تفکخ ادالمي زن هم پاي مخد تکامل پخیخ ادت و زن و مخد در انذانيت مرتخکانخ و زن هماننخ مخد داراي ده  بين زن

                                                           
2
 Bartulombe 

3
 Male 

4
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ه. ق(.ادالم با زخاجت کامل و قاشضانه  1403م انذاني یضني احتيار، مذئهليت پخیخي و تهان ارتقا و کمال  ميبارخ )مجلذي، ویژگي مه

ههیت انذاني زن و مخد را متحخ مي دانخ. نسهص قخآن در بيان وجخت ههیت انذاني زن و مخد قابل حخره نيذت.) رجماني 

ذمي و روجي از همان گههخي آفخیخه رخه که مخد آفخیخه رخه ادت و تفاوتي در جقيقت و (.از دیخگاه ادالم زن دربضخ ج31:ص1369،

ماهيت بين زن و مخد نيذت. در تفکخ ادالمي زن هم پاي مخد تکامل پخیخ ادت و زن و مخد در انذانيت مرتخکانخ و زن هماننخ مخد داراي 

 ه. ق(. 1403تقا و کمال  ميبارخ )مجلذي، ده ویژگي مهم انذاني یضني احتيار، مذئهليت پخیخي و تهان ار

 

 آیيي یَْد

در آیين یههد که پد ازمهدو)ع( ددتحهش تحخیفهایو رخ، آفخینذ )جها( از دنخه چپ آدم دانذته رخه و فخیب حهردن از ريشان 

تشهيخ ناپخیخى او در بضسو  و بيخون رخن از بهرت نيخ به ّجها به صنهان زن نذبت داده رخه ادت.گناه و آلهدگو زن بيذ از مخد ادت و

 …مهارد ازمشالبو ادت که در متهن دین یههد مهج مو زنخ. یههدیان در مذائلو همچهن صبادت حخا، دضادت احخوى، پاداش اصمال نيک و

 هخگخ زن را با مخد بخابخ نمو داننخ. در مخهب یههد، پذخان در نمازهاى حهد چنين مو حهاننخ:

(. به بخحو از آیات تهرات که به مهسهع 1347يم که ما را کافخ و زن نيافخیخى.() دورانت، تخجمه آرام، )حخاونخا! ته را دپاس مو کن

آفخینذ ّجها از دنخه چپ آدم )حخاونخ بخ آدم حهابو دنگين مذتهلو داحت تا به حهاب »زن ارتباط مو یابخ در این قذمت اراره مو رهد

گهرت پخ کخد. حخاونخ آن دنخه اى را که از آدم بخدارته بهد زنو داحت و او را نخد آدم  رفت، یکو از دنخه هایذ را بخدارت و به جایذ

 (.82،و 22،21تهرات، آیه «.) آورد(

 

 فويٌيسن
فمنيذم را گاه به  جنبرهاي دازمان یافته بخاي اجقاق جقهق زنان و گاه به  نصخیهاي که به بخابخي زن و مخد از  جنبههاي ديادي، 

اصي و جقهقي مضتقخ ادت، مضنا  کخدهانخ. با نگاهي به ديخ تاریحي فمينيذم وجه احتالف در تفذيخ این وإه )که جنبري اقتسادي ،اجتم

اجتماصي ادت یا  نصخیهاي ایخئهلهٕیک( مرحز  ميرهد. مهج اول فمينيذم جنبذ اجتماصي زنان فخانذه و دیگخ کرهرهاي مغخب زمين 

نابخابخیهاي جقهقي، ديادي و اقتسادي بهد، که به گخفتن جق رأي ،جق کار و ادتقالل اقتسادي در   در  نيمهي دوم قخن نهزدهم در مقابل

بخحي از کرهرهاي غخبي منجخ رخ. بخ همين اداس  ميتهان آن را نهست دفاع از جقهق زنان دانذت. بضخ از یک  دورهي فتخت جخود نيم 

و با شخح افکار ایخئهلهٕیک در تحليل صلل  1960،مهج دوم فمينيذم از  دههي قخني به حاشخ  جنگهاي جهاني اول و دوم و تبضات آن 

فخوددتي زنان و تخديم آرمان فمينيذتي آغاز رخ. در  دههي هفتاد، فمينيذتها به شخح مباجث زنانه درصلهم انذاني وازجمله جقهق 

 (.13:ص1388فمينيذتي پخداحتنخ)یخداني وجنخقي 

بهتخ قخم بخارته انخو تضخد زوجات را امخي صادي وقانهني دانذته انخ؛این امخ در ميان ما تحت پخده الفاظ و  باز آديائيان  از اروپایيان

صبارات دیگخ مخدهم ادت،درکجاي دنيا فقش به یک زن اکتفا کخده انخ،چقخر اصشاي تملک به زنان مهٔ و بيههده ادت؛به نام زنام به جخ صخه 

فقش جال را مي بيننخ و مهمتخین کارحارجي آنان تماراي مغازه هادت.به صقيخه ي زنان، وصيفه ي نخدان ي مضخودیاديخ ههي و ههینخ.زیخا 

ها حخج آن ادت ،اینذت نصخیه ي آنان درباره ي ازل تقذيم کار؛بنابخیاین من مضتقخم که نبایخ به زنان تحسيل پهل ادت و وصيفه ي آن

اجازه ي حخدو حخیخ ارياءمخبهط به حهدران را دادبلکه این کار بایخ تحت مخاقبت مخدان از قبيل پخر،رههخ و پذخ دولت انجام رهد؛همچنان 

لي را که حهد کذب نکخده انخ،دراحتيار دارته بارنخ.رایخ رهخت راني و ههي و ههس زنان درباره که در هنخودتان مضلهل ادت و نبایخ امها

لهئي ديخدهم بهد که مهجب ريهع ررهه و فذاد ددتگاه جکهمت گخدیخو در دوره انقالب به اوج حهد رديخ؛هخچه بازنان کمتخ دخوکاردارته 

تنخ،زنخگي بخون زنان هم راجتخ ادت وهم مخدان بایخ بهتخ دامي را که در زیخ زیبایي باريم بهتخ ادت؛زنان جتي رخ الزم و ناگخیخ نيخ نيذ

 (.286تخجمه صباس زریاب حهني:ص-زنان نهفته ادت،تا ميل تهليخ مثل در آنان حانهش گخدد.)تاریح فلذفه ویل دورانت

تي وقتي زهرت پخیخ ادت که یکي اشاصت زیخا ميان این دو نخاع ابخي بخپا ادت در این نخاع پيخوزي و آرتي ممکن نيذت آر

دیگخي را گخدن نهخ به کهرذ در بخابخي زن و مخد حشخناك ادت زیخا زن از بخابخي حخدنخ نيذت اگخ مخد مخد بارخ زن اشاصت و 

را بخاي آدایذ  فخمانبخداري را بهتخ دودت دارد صالوه بخ این کمال و حهربحتي زن در مادري ادت مخد را بایخ بخاي جنگ بار آورد و زن

 حاشخ جنگجهي غيخ از این هخ چه بارخ بيههده ادت

 (.355تخجمه صباس زریاب حهئي:ص-)تاریح فلذفه ویل دورانت

( ميالدي، نهزدهمين ازالجيهي قانهن ادادي ایالت متحخهي آمخیکا مبني بخ اصشاي جق رأي 1920در آمخیکا در ماه آگهدت دال )

( هخگهنه تبضيس صليه زنان در همه ي نهادها ممنهع رخ. در کرهر فخانذه 1973قانهن صمهمي مسهب ) به زنان به تسهیب رديخ و بخاداس
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( تضيين مي کنخ که قانهن در تمامي  زمينهها جقهق بخابخ بخاي مخد و زن تسمين کنخ. در آلمان همه در بخابخ قانهن 1946قانهن ادادي)

: زن هماننخ مخد در تمامي صخزه هاي زنخگي ديادي، اقتسادي، اجتماصي، فخهنگي و ( مي گهیخ53بخابخنخ قانهن ادادي چين در مادهي )

حانهادگي از جقهق کامل بخحهردار ادت. زن و مخد در مقابل کار مرابه جقهق یکذان دریافت مي کننخ. در این کرهر پهناور، باور به صخم 

 (5،2010از زن و یا زن گخایي بحري از صخف ادت )جان مذاوات ميان زن و مخد به زهرت صميق در افکار ردهب کخده و تنفخ

 

 هرٍري تر پصٍّص ّاي صَرت گرفتِ

(در پژوهذ حهد که از روش تهزيفي جهت مرحز نمهدن  مؤلفه هاي جقهق زنان و از روش تحليل محتها 1390وهمکاران) غياثي

ادتفاده رخه ادت. جامضهي آماري پژوهذ در بحذ به منصهر بخردي و تحليل محتهاي دروس صلهم اجتماصي دوره ي متهدشه ي کرهر 

تحليل، محتهاي دروس صلهم اجتماصي دوره ي متهدشه ي کرهر بهده که از این جامضه، کتابهاي دردي مشالضات اجتماصي دال اول، جامضه 

دياهه با روش آلفاي کخونباخ ( دورهي متهدشه بخاي مشالضه انتحاب رخه ادت. روایي آن به وديله ي متحسسان و پایایي 2( و )1رنادي )

/. درزخ بخدت آمخ که با ادتفاده از مجخور حي دو درزخگيخي رخه ادت. واجخ تحليل، جمالت منخرج در متن 82محادبه گخدیخ و مقخار 

که در کتابهاي دردي، متن اهخاف و هم چنين، تساویخ بهده ادت. در بحذ تحليل محتها مهم تخین  یافته  ها نران  دهنخهي آن بهد 

درزخ بهده  1/. تهجه رخه که کمتخ از 86درزخ به مؤلفه هاي جقهق زنان تهجه رخه ادت و در کتابهاي دردي  43/3مجمهع بحذ اهخاف، 

ادت. در مجمهع بيرتخین ميخان تهجه مخبهط به بضخ رناحتي در ارتباط با مؤلفه هاي جقهق زنان بهده ادت و دایخ ابضاد صاشفي و 

فته رخهانخ. در مجمهع، به  مؤلفه هاي فخاهم کخدن محيش تهاناداز بخاي زنان و جق زن بخ دارایي رههخ و رسایت در صملکخدینادیخه گخ

 درزخ به  مؤلفه هاي جقهق زنان تهجه رخه ادت. 25ازدواج کامالً  بي تهجهي رخه ادت و از مجمهع تساویخ منخرج در کتابهاي دردي 

سي به نام فمينيذم انجام داده ادت. نتایث این پژوهذ جاکي از آن ادت که پيذ مهج ( پژوهري با صنهان تبضي1383فهيمي )

ادامه یافت. پيذ مهج آن در آثار انخیرمنخاني همچهن: ادتهارت ميل، تایلهر و ودتهن کخافت  1920آغاز و تا دال  1830فمنيذم از دال 

 ه رفص تبضيس به این مذئله دامن زد.به صههر رديخ که بضخها دچار افخاط و تفخیش رخ و به جاي کمک ب

( زهرت 1387ي زخیقي ) وديلهن به پژوهري با صنهان نگاهي به رونخ جهاني جنبذ زنان و مهقضيت زن در جمههري ادالمي ایخا

اي گخفته ادت که نتایث بخدت آمخه از این پژوهذ جاکي از آن ادت که با انقالب زنضتي و نهست هاي فمنيذتي، زنان وارد صخزه ه

زنضتي و مراغل رخنخ تا به ادتقالل اقتسادي بخدنخ و مرکالت آنها رفص رهد، ولي نتيجهي صکد داد چخا که مذئهليت هاي مهجهد در 

حانه و محيش کار باصث رخ که نه تنها تبضيس صليه زنان از بين نخود بلکه بيرتخ رهد، اما در نصام ادالمي با وجهد پایين بهدن درزخ 

بذياري از کرهرهاي غخبي زنان آگاهانه وارد فضاليت ها مي رهنخ و جایگاه حهد را با هخف و مقسهد مضيني و بخ اداس  ارتغال نذبت به

 آرمان هاي فخهنگي، تهان و ادتضخاد بالقههي حهد مضين  ميکننخ.

ارتباط با جقهق زنان ( زهرت گخفته ادت. این پژوهذ در 1388پژوهري با صنهان جقهق زنان به وديله ي ميخکاصمي و شاهخي )

در دشج ملي و بين المللي ادت و به بخگخاري اجالس و کميذيهن هاي مخبهط به مذایل زنان پخداحته ادت. نتایث بيانگخ آن بهد که از دال 

ق دال شهل کريخه ادت تا جامضهي جهاني به این باور بخدخ که جقهقخنان جقه 48بحث زنان در دشج بين المللي مشخح رخه و  1954

برخ ادت. نتایث جاکي از آن بهد که زنان داراي جقهق اقتسادي، اجتماصي، فخهنگي، جق جمضي )جق تهدضه(، جق زیذتن در زلج و جق 

 دارتن محيش زیذت دالم مي بارنخ و بخاي تحقق این جقهق و از بين بخدن چالرها و مهانص بایذتي تخابيخي انخیريخه رهد.

( زهرت گخفته ادت. 1388ا صنهان جقهق زنان صخب در مقایذه با کرهرهاي ادکانخیناوي )پژوهذ دیگخي به وديلهي جضفخي ب

درزخ نماینخگان در پارلمان کرهرهاي صخبي را زنان ترکيل مي دهنخ و این رقم در دیگخ  4/3نتایث نران دهنخهي آن بهد که تنها 

رهایي ادت که بخاي جسهر زنان در صخزهي ديادي اهميتي درزخ صبهر کخده ادت. نخوٕ جخء نحذتين کره 11کرهرهاي جهان از مخز 

درزخ زنان این کرهر از تحسيالت  60درزخي در تغييخ جکهمت دارته انخ و  50ميالدي زنان نخوٕي نقذ  80ویژه قایل ادت. از دههي 

جنذي بين زن و مخد داراي چنخان  صالي بخحهردارنخ. به گهنهي اجمالي مي تهان گفت در نخوٕ و دیگخ کرهرهاي ادکانخیناوي  تفاوتهاي

اهميتي نيذت و زنان و مخدان از جقهق یکذاني بخحهردارنخ که در مقایذه با وسضيت زنان در کرهرهاي صخبي مي تهان از این کرهرها به 

 صنهان بهرت زنان یاد کخد.

 پخدري که این پژوهذ درتالش به پادحگهیي به آن مي بارخ صبارت ادت از:

 جقهق زنان در اهخاف مسهب دروس مشالضاتاجتماصي دورهي ابتخایي چگهنه ادت؟ ميخان تهجه به

 

                                                           
5
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 رٍش پصٍّص
روش پژوهذ تهزيفي واز نهع تحليل محتهادت که از روش تهزيفي جهت مرحز نمهدن مؤلفه هاي جقهق زنان و از روش تحليل 

ي ابتخایي ادتفاده رخه ادت و با ادتفاده از مباني نصخي پژوهذ و  هصي دوراجتما محتها به منصهر بخردي و تحليل محتهاي دروس مشاصات

(.پخداحته 9،2010،دهآد8،دهدان7،جهزف6( به نقل از)جان1390مشالضه ي ادناد قانهني به تهيه ي مهلفه هاي جقهق زنان)غياثي و همکاران،

تهجه 3  جلهگيخي از تبضيس صليه زنان 2محيش زیذت دالم و بخحهرداري از آنو دارتن جق زیذتن در زلج،1اصبارتنخ از: رخاین مهلفه ه

جق زن  6تهجه به فخاهم کخدن محيش تهاناداز بخاي زنان5تهجه به جلهگيخي از تبضيس صليه زنان، 4به جلهگيخي از حرهنت صليه زنان، 

 .بخدارایي رههخ

 

 آهاريجاهعِ ٍ ًوًَِ ي 

جامضه ي آماري پژوهذ در بحذ تحليل محتها، محتهاي دروس صلهم اجتماصي دوره ي ابتخایي ميبارخ که از این جامضه کتابهاي 

 دردي مشالضات اجتماصيپایه ي دهم،چهارم،پنجم و ررم بخاي مشالضه انتحاب رخه انخ.

 

 اتسار ٍ رٍایی ٍ پایایی پصٍّص

وین رخه بخاي تحليل اهخاف مسهب و تحليل کتابهاي دردي و تحليل تساویخ در واجخ تحليل ابخار گخد آوري دادهها مهلفه هاي تخ

خ جمله ها و تساویخ منخرج در متن کتابهاي دردي و در رخایش گهناگهن تمارین  فضاليتها و  دؤالها بهد. وبه منصهر پادح به مذئله مهرد نص

لضات اجتماصي دوره ابتخایي تهجه رخه ادت ابتخا با ادتفاده از مهلفه هاي تخوین که چه ميخان به مهلفه هاي جقهقي زنان در محتهاي مشا

-دالم  مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت-دالم  جق زیذتن در زلج و محيش زیذت-رخه که رامل جق زیذتن در زلج و محيش زیذت

جق زن بخدارایي رههخ به تحليل اهخاف و مذافخ و محتهاي کتاب   ها  فخاهم کخدن محيش تهانا داز بخاي زنان  جقهق بخابخدرتمامي زمينه ها

 هاي دردي پخداحته رخ.

 

 ضيَُ ي تجسیِ ٍ تحليل
 در این پژوهذ بخاي تجخیه و تحليل داداه ها از آمار تهزيفي)جخول فخاواني،درزخ فخاواني و نمهدار( ادتفاده رخ

 اب هطالعات اجتواعی پایِ سَم اتتداییدر کت تَزیع هيساى تَجِ تِ حقَق زًاى در اّداف هصَب

 درزخ فخاواني تضخاد مهلفه هاي جقهق زنان

 5/18 26 دالم-جق زیذتن در زلج و محيش زیذت

 15 21 جلهگيخي از تبضيس صليه زنان

 7/15 22 ها-مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت

 8/17 25 فخاهم کخدن محيش تهانا داز بخاي زنان

 5/18 26 بخابخدرتمامي زمينه هاجقهق 

 5/14 20 جق زن بخدارایي رههخ

 100 140 جمص کل
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نتایث جازل ازتحليل اهخاف مخکهر در کتاب مشالضات اجتماصي پایه دهم ابتخایي نرانگخ اینذت که تقخیبا با احتالف حيلي کم دو 

به تخبيت بيرتخین و کمتخین 5/14و 5/18بخابخدرتمامي زمينه ها با درزخ هايمهلفه ي جق زیذتن در زلج و محيش زیذت دالم وجقهق 

 تهجه رخه ادت.

 

 در کتاب هطالعات اجتواعی پایِ چْارم اتتدایی جدٍل تَزیع هيساى تَجِ تِ حقَق زًاى در اّداف هصَب

 درزخ فخاواني تضخاد مهلفه هاي جقهق زنان

 16 16 دالم-جق زیذتن در زلج و محيش زیذت

 17 17 جلهگيخي از تبضيس صليه زنان

 23 23 مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت ها

 15 15 فخاهم کخدن محيش تهانا داز بخاي زنان

 19 19 جقهق بخابخدرتمامي زمينه ها

 10 10 جق زن بخدارایي رههخ

 100 81 جمص کل

 

 
 

18/5 

15 

15/7 17/8 

18/5 

 سالن  -حق زیستي در صلح و هحيط زیست هطالعات پایه سىم 14

 جلىگيری از تبعيض عليه زًاى  

 ها  -هشاركت برابر زًاى در تواهي فعاليت

 فراهن كردى هحيط تىاًا ساز براي زًاى   

 حقىق برابردرتواهي زهيٌه ها  

 حق زى بردارایي شىهر  

16 

17 

23 

15 

19 

10 

 چهارمهطالعات پایه 

 سالن  -حق زیستي در صلح و هحيط زیست

 جلىگيری از تبعيض عليه زًاى  

 هشاركت برابر زًاى در تواهي فعاليت ها  

 فراهن كردى هحيط تىاًا ساز براي زًاى   

 حقىق برابردرتواهي زهيٌه ها  

 حق زى بردارایي شىهر  
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درزخ بيرتخین از 19م رخه نران داد که مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت ها  با در کتاب دال چهارم هم بخردي هاي انجا

 درزخ کمتخ از دایخ مهلفه ها در این کتاب به کار رفته ادت. 7دایخین مهرد تهجه قخار گخفته ادت و مهلفه جق زن بخ دارایي رههخ با 

 

 ب هطالعات اجتواعی پایِ پٌجن اتتداییدر کتا جدٍل تَزیع هيساى تَجِ تِ حقَق زًاى در اّداف هصَب

 درزخ فخاواني تضخاد مهلفه هاي جقهق زنان

 9/16 23 دالم-جق زیذتن در زلج و محيش زیذت

 1/19 26 جلهگيخي از تبضيس صليه زنان

 3/9 26 ها-مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت

 9/13 19 فخاهم کخدن محيش تهانا داز بخاي زنان

 3/21 29 ق بخابخدرتمامي زمينه هاجقه

 5/9 13 جق زن بخدارایي رههخ

 100 136 جمص کل

 

 
 

نتایث بخدت آمخه از تحليل کتاب مشالضات دال پنجم ابتخایي بيانگخ این ادت که از بين مهلفه هاي ذکخ رخه مهلفه جقهق بخابخ در 

درزخ 9.5بار تکخار و درزخ فخاواني 13بيرتخ و مهلفه ي جقهق زن بخ دارایي رههخبا 21.3ي بار تکخار و درزخ فخاوان 29ها با  تمامي زمينه

 کمتخین مقخار را دارد.

 

 جدٍل تَزیع هيساى تَجِ تِ حقَق زًاى در اّداف هصَب در کتاب هطالعات اجتواعی پایِ ضطن اتتدایی

 درزخ فخاواني تضخاد مهلفه هاي جقهق زنان

 75/18 15 دالم-يش زیذتجق زیذتن در زلج و مح

 5/12 10 جلهگيخي از تبضيس صليه زنان

 75/18 15 ها-مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت

 25 20 فخاهم کخدن محيش تهانا داز بخاي زنان

 75/18 15 جقهق بخابخدرتمامي زمينه ها

 25/6 5 جق زن بخدارایي رههخ

 100 80 جمص کل

 

16.9 

16.9 

16.9 16.9 

16.9 

16.9 

 پٌجنهطالعات پایه 

 سالن  -حق زیستي در صلح و هحيط زیست

 جلىگيری از تبعيض عليه زًاى  

 ها  -هشاركت برابر زًاى در تواهي فعاليت

 فراهن كردى هحيط تىاًا ساز براي زًاى   

 حقىق برابردرتواهي زهيٌه ها  

 حق زى بردارایي شىهر  
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درزخ بيرتخ از دایخ  25ب پایه ررم شبق تحليل و بخردي انجام رخه در ميابيم که فخاهم کخدن محيش تهاناداز با درزخ در کتا

 .کمتخ از دایخین به کار رفته ادت 6.25مهلفه ها مهرد تهجه قخار گخفته ادت و مهلفه جق زن بخ دارایي رههخ با درزخ 

 
 داف هصَب در کتاب هطالعات اجتواعی اتتداییجدٍل تَزیع هيساى تَجِ تِ حقَق زًاى در اّ

 درزخ فخاواني تضخاد مهلفه هاي جقهق زنان

 1/18 77 دالم-جق زیذتن در زلج و محيش زیذت

 6/16 71 جلهگيخي از تبضيس صليه زنان

 2/19 82 ها-مرارکت بخابخ زنان در تمامي فضاليت

 4/15 66 فخاهم کخدن محيش تهانا داز بخاي زنان

 2/20 86 جقهق بخابخدرتمامي زمينه ها

 5/10 45 جق زن بخدارایي رههخ

 100 427 جمص کل

 

 
 

 

 

18.75 

12.5 

18.75 25 

18.75 

6.25 
 هطالعات پایه ششن

 سالن  -حق زیستي در صلح و هحيط زیست

 جلىگيری از تبعيض عليه زًاى  

 ها  -هشاركت برابر زًاى در تواهي فعاليت

 فراهن كردى هحيط تىاًا ساز براي زًاى   

 حقىق برابردرتواهي زهيٌه ها  

 حق زى بردارایي شىهر  

18.1 

16.6 

19.2 

15.4 

20.2 

10.5 

 سالن  -حق زیستي در صلح و هحيط زیست کل کتب هطالعات

 جلىگيری از تبعيض عليه زًاى  

 ها  -هشاركت برابر زًاى در تواهي فعاليت

 فراهن كردى هحيط تىاًا ساز براي زًاى   

 حقىق برابردرتواهي زهيٌه ها  

 حق زى بردارایي شىهر  
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 تحث ًٍتيجِ گيري
با تهجه به اهميت و سخورت تهجه به جقهق زنان و نقذ آنان در پهیایي جهامص، بخردي ميخان تهجه به مؤلفه هاي جقهق زنان در 

ه زنان همهاره در دوره هاي گهناگهن تاریحي و در کرهرهاي محتلف مهرد دتم واقص  رخه انخ و آن محتهاي دروس داراي اهميت ادت چخا ک

گهنه که بایذت به جق و جقهق حهد نخديخه انخ. بخاي آگاه کخدن زنان یک جامضه به جق و جقهق حهد و همچنين، به دایخ افخاد جامضه، 

ي فخدي و جمضي این مذئله را رصایت کننخ. پژوهذ هاي انجام رخه نرانگخ آن ادت بایذتي این مقهله آمهزش داده رهد تا افخاد در زنخگ

که زنان همهاره در جهامص مهرد صلم و دتم واقص رخه انخ و زنان داراي جقهق اقتسادي، اجتماصي، فخهنگي، جق جمضي، جق تهدضه، جق 

ین جقهق نادیخه گخفته رخه ادت. بنابخاین، بایذتي تخابيخي زیذتن در زلج، جق دارتن محيش زیذت دالم و غيخه  ميبارنخ که همهاره ا

 (1390انخیريخه رهد تا چالرها و مهانص پيذ روي زنان از بين رفته و زمينه هاي ررخ و رکهفایي آنان فخاهم گخدد)غياثي و همکاران،

اجتماصي دوره ي متهدشه ي (که به تحليل  مؤلفه هاي جقهق زنان درمحتهاي دروس صلهم 1390وهمکاران) در پژوهذ غياثي

کرهرپخداحت. ودر تحقيق حهد هخ مهلفه از جقهق زنان را از ده بضخ رناحتي،صاشفي و صملکخدي بخردي رخودر بحذ تحليل محتها مهم 

درزخ به مؤلفه هاي جقهق زنان تهجه رخه ادت و در کتابهاي  43/3تخین یافته ها نران دهنخه ي آن بهد که در مجمهع بحذ اهخاف، 

درزخ بهده ادت. در مجمهع به مؤلفه هاي فخاهم کخدن محيش تهاناداز بخاي زنان و جق زن بخ دارایي  1/. تهجه رخه که کمتخ از 86دردي 

درزخ به  مؤلفه هاي جقهق زنان  25رههخ و رسایت در ازدواج کامالً بي تهجهي رخه ادت و از مجمهع تساویخ منخرج در کتابهاي دردي 

 تهجه رخه ادت.

ما در این تحقيق به تضخاد دفضات اراره رخه به مهلفه هاي جقهق زنان در متن تساویخ و تمخین هاي کل کتب مشالضات دوره ي ا

خ ابتخایي پخداحته رخ.و نتایث بخدت آمخه از تحليل کتاب مشالضات ابتخایي بيانگخ این ادت که از بين مهلفه هاي ذکخ رخه مهلفه جقهق بخاب

درزخ 5/10بارتکخار ودرزخ فخاواني  45بيرتخومهلفه ي جقهق زن بخ دارایي رههخبا 2/20بارتکخارو درزخ فخاوان  86با  ها در تمامي زمينه

 کمتخین مقخاررا دارد.

با تهجه به مشالضاتي که در این زمينه و جهزه هاي مختبش با آن دارته ام به رحسه مضتقخم که مهلفه ي جقهق زن بخ دارایي رههخ 

نياز به تهجه  بيرتخ داردو مي تهان با بکاربخدن مثال هایي دراین زمينه کهدکان را با این جقهق آرنا نمهدواشالصات آنها را  کمتخ ار رخه

 گذتخش یا تقهیت نمهد که نهصي فخهنگ داري بخاي کهدکان مي بارخ.

 

 راّکارّا ٍ پيطٌْادات
 يه ميرهد:به کذاني که قسخ دارنخ در این زمينه به تحقيق بپخدازنخ تهز

اهخاف تهجه نکخده  نیا همهلف آنخمان ب هحهد بهده و ممکن ادت ک يو قساوت درون يابيانجام رخه بخاداس ارزر يها ليتحل.1

 بارخ

پایه هاي متفاوت در مهلفه هاي درنصخ گخفته باهم بخردي رهنخ چهن ممکن ادت کميت  را درهمهي پایه ها ب اکت. یک صنهان 2 

 باهم مکمل بارنخ

 به بخردي تساویخ و تشابق آن با محتها تهجه رهد. 3 

 مهرد تهجه قخار دهنخ تساویخجنذيت را در . 4
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