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é Objective:The main purpose of this study is to investigate the views of Islamic neo-intellectualism in the 
field of women and to extract its principles and educational goals.

é Method: The method of this research is analytical-inferential.
é Findings: What was concluded in this study based on the theoretical foundations of Islamic neo-

intellectualism in the field of women regarding education are as follows: five educational foundations, 
one general goal, and five intermediate goals. The extracted educational principles include the high 
position of rationality in understanding religion, justice as a fluid and dynamic concept, hermeneutic 
approach to religion, emphasis on the fundamental equality of human beings in their rights, emphasis on 
freedom. The goals also include a general goal, which is the fundamental equality of men and women 
based on the inherent dignity of human beings, and five intermediate goals, including legal equality, 
educational equality, intellectual development, women’s liberation, and women’s independence.

é Conclusion: Islamic intellectualism, by crossing gender divisions, portray women’s appearance, identity, 
their rights and education based on signs such as morality, fairness, conventions, interpretation of religious 
texts, and change based on the requirements of the time.
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   چکیده:
é هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررســی دیدگاه های نواندیشــی اسالمی در حوزة زنان و 

استخراج مبانی و اهداف تربيتی آن است.
é روش: روش انجام این پژوهش تحليلی- استنتاجی است.

é یافته ها: آنچه در این پژوهـش بر اسـاس مبـانی نظری نواندیشـان اسـالمی در حوزة زنان 
درزمينه تعليم و تربيت استنتاج گردید عبارت اند از: پنج مبنای تربيتی، یک هدف كلی و 
پنج هدف واسطی. مبانی تربيتی استخراج شده شامل: جایگاه واالی عقالنيت در فهم دین ، 
عدالت به مثابه مفهومی سيال و پویا، رویكرد هرمنوتيكی به دین، تأكيد بر تساوی بنيادین 
انسان ها در حقوق و تأكيد بر آزادی می باشد. اهداف نيز شامل یک هدف كلی یعنی تساوی 
بنيادی زن و مرد بر اساس كرامت ذاتی انسان ها و پنج هدف واسطی شامل: برابری حقوقی، 

برابری آموزشی، پرورش عقالنی، آزادی زنان و استقالل زنان می باشد.
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é نتيجه گيری: نواندیشی اسالمی با عبور از تقسيمات جنسيتی، سيما، هویت، حقوق زنان و 
تعليم و تربيت آن ها را بر اســاس نشانه هایی مانند اخالق، انصاف، عرف گرایی، تأویل گرایی 

نصوص دینی و تغيير بر اساس مقتضيات زمان ترسيم می كند. 

واژگان کلیدی:   اسالم، نواندیشی اسالمی، زنان، مبانی، اهداف

مقدمه:
در دنيــاي معاصر، مباحث مربوط به زنان در حوزه هاي گوناگون جزء حســاس ترين 
و مهم ترين مباحث محسوب می شــود، به گونه ای كه تجزيه و تحليل نقادانة جنسيت1، 
دســت كم، از اواخر نيمة اول قرن بيســتم به اين ســو، در عرصه هاي اعتقادي، علمی، 
فرهنگی، سياسی، تربيتی، اخالقی و غيره، جايگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. 
نگاه نقادانة مبتنی بر جنسيت، كوشيده است در حوزه هاي گوناگون، به خصوص در حوزة 
مسايل تربيتی، قرائتهاي جنسيتی جديد ارائه نمايد. شايد بتوان ادعا نمود كه در دنياي 
 معاصــر نظام هاي فکري، به خصوص نظام هــا و نهادهاي تربيتی، بيش از هرمنظر ديگر،

از منظر جنسيتی به نقد كشيده شده است )حکمت،1391(. 
 جنبش های فمينيستی جامعة ايران از زمان حضور خود يعنی عصر مشروطيت تا به امروز،

تأثير بر نهادهـــای آموزشی تعليم و تربيت را مد نظر داشته اند؛ تـــوجه به حوزة تعليم و 
 تربيت و آموزش زنان از ابتدای شــکل گيری جنبش زنــان در ايران به عنوان امری مهم

در كانون توجه رهبران اين جنبش ها بوده اســت. تأمل در عملکرد اين جنبش ها اعم از 
انتشار مجالت، ايجاد مدارس دخترانه، ايجاد انجمن های زنان و ... نشان می دهد كه آموزش 
 زنان در جهت آگاه ســازی ايشان از حقوقشان يکی از راه های مهم رسيدن اين جنبش ها

به اهدافشان بوده است. مسائلی چون تشويق به سواد آموزی، مبارزه با خرافات، آموزش های 
اخالقی، بهداشتی و اجتماعی زنان، آشنايی با حقوق زنان در خانواده، مخالفت با ازدواج 
زودرس، فقدان حقوق سياســی زنان و... از جمله مســائلی بود كــه در مجالت زنان و 

انجمن های زنانه بدان پرداخته و آموزش داده می شد )ساناساريان، 1384(. 
 بنابرايــن بررســی اجمالــی تاريخچــه فعاليت های جنبــش زنان و نيــز نتايج و 
دستاوردهای شان در جهان و در ايران، به خوبی نشانگر اين مطلب است كه احقاق حقوق 

1. Gender
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زنان بيشتر در بستر آموزش و پرورش قابل تحقق است؛ زيرا آموزش، از مهم ترين عوامل 
ايجاد توانمندی های الزم برای ورود و نقش پذيری فعال آن ها در فرآيند توسعه فردی و 

اجتماعی است.
 يکی از گفتمان هايی كه در كشور ايران از دهه 60، دست اندر كار واكاوی و بازخوانی 
مباحث و مسائل زنان شد، قرائت نوانديشی اسالمی1 است. اين قرائت متأثر از نوانديشان 
دينی جهان اســالم به طور عام و فمينيسم های اســالمی به طور خاص، با بهره گيری از 
دســتاوردهای معرفتی جديد، مدعی نگاه انســان مدارانه به زن هستند. اينان معتقدند 
رويکرد آن ها ســعی دارد با عبور از تقســيمات جنسيتی، سيما، هويت، و حقوق زنان را 
بر اساس نشــانه هايی مانند اخالق، انصاف2 و برابری، عرف گرايی3، تأويل گرايی4 نصوص 
دينی، و تغيير بر اســاس مقتضيات زمان ترســيم كند )حاجی وثوق و داوودی، 1397(. 
برخی نوانديشان دينی چون كديور )1388( معتقدند كه نوانديشی اسالمی قرائتی است 
كــه در آن، عقالنيت5 و ايمان، حقوق انســانی6 و تکليف الهــی، آزادي فردي7 و عدالت 
اجتماعی8، خرد جمعی9 و اخالق دينی، و عقل بشــري و وحی الهی با هم همزيســتی 
مسالمت آميز دارند و در نتيجه، بالقوه از توانايی الزم برای ايجاد تحول بنيادين در حقوق 

زنان برای سازگار كردن آن با موازين جديد حقوق بشری برخوردار است.
رويکرد نوانديشی اسالمی با اتخاذ رويکرد هرمنوتيکی و تأويل گرايانه در متون دينی 
و نيز تأكيد بر عقالنيت معاصر و لزوم توجه به اقتضائات زمانی در تدوين احکام و حقوق 
زنان، رای به تساوی بنيادی زن و مرد می دهد. بر اساس مبانی فکری نوانديشان اسالمی، 
در تعليم و تربيت ايشــان بر اصولی چون تربيت عقالنی و انتقادی، نگاه بازسازی گرايانه 
به دين و سنت، تفسير منصفانه و سيال از عدالت و ... تأكيد می شود و ساير ابعاد تعليم و 
تربيت را نيز بر اساس اهداف و غايات مورد نظر خود ترسيم می كنند. نوانديشان معتقدند 
كه رويکرد آن ها در مورد زنان، می تواند مواجهه ای عاقالنه تر و منصفانه تر با مسائل زنان 

1. Islamic intellectuals
2. Fairness
3. Conventionalism
4. Hermeneutics
5. Rationality
6. human rights 
7. Individual freedom
8. social justice
9. Collective wisdom



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

112

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 2 شمارة
ë 23 شمارة پیاپی
ë 1401  تابستان

داشــته باشد؛ بدين صورت كه، هم دين اسالم را به عنوان دين خاتم در عصر كنونی، پويا 
و زنده نگه خواهد داشــت و هم پاســخگوی نيازهای زن امروزی كه می خواهد در كنار 

دينداری اش به مقتضيات زندگی مدرنش نيز بپردازد، خواهد بود.
بنابراين هدف پژوهش حاضر، بررســی رويکرد نوانديشی اســالمی در حوزة زنان و 
استتناج مبانی و اهداف تربيتی آن می باشد. پژوهش های معدودی پيرامون آراء و نظريات 
نوانديشان اسالمی در حوزة زنان انجام شده است؛ از جمله حاجی وثوق و داودی)1397( 
كه به بررســی چارچوب های معرفتی- روشی نوانديشان اســالمی در نگرش به حقوق 
سياســی و اجتماعی زنان پرداخته اســت و نتيجه می گيرد كــه اين رويکرد واجد نگاه 
انســان مدارانه به زن است و حقوق ايشان را براين اســاس تدوين می نمايد. مشفقی و 
لطيفی )1396( با ارائه بسته آموزشی پرورش مهارت های زندگی مبتنی بر مبانی اسالم، 
به اندازه گيری تأثير اين بسته بر هوش اخالقی دانش آموزان دختر پرداختند؛ آن ها نتيجه 
گرفتنــد كه آموزش مهارت های زندگی همچون عزت نفس، مســئوليت پذيری، رعايت 
نظم و ... با رويکرد اســالمی با اســتفاده از شيوه های فعال نظير قصه گويی، ايفای نقش، 
بارش مغزی و ... ســبب هــوش افزايی اخالقی در دانش آموزان دختر می شــود. قوام و 
اسدی )1393( گفتمان نوانديشی اسالمی را به عنوان گفتمانی معرفی می كند كه از دل 
گفتمان سنت و تجدد در ايران متولد شده است و مسأله هويت زن را از طريق بازخوانی 
متون و آرای ســنتی بر اساس مفاهيمی چون حقوق بشــر، اخالقی و ... تبيين می كند. 
كديور)1392( با نگاهی به حقوق زن در اسالم با ارائه ادله نقلی و عقلی در قرآن و سنت 
دينی معتقد به تساوی بنيادين زن و مرد می باشد. عظيمی چهارسوقی )1390( نيز ضمن 
بررسی تطبيقی واكنش اسالم گرايان سياسی فقاهتی و نوانديشان دينی نسبت به حقوق 
زنان در ايران پس از انقالب اســالمی، معتقد است كه نوع نگاه هر كدام از اين  رويکردها 
بر اساس نظام فکری خودشان، داعيه تحقق حقوق زنان و حفظ ارزش های ايشان می باشد. 
اگرچه نوانديشان اسالمی كمتر پيرامون تربيت و نظام تربيتی در مورد زنان نظر داده اند، 
اما از مبانی نظری آن ها پيرامون فلسفه، دين، اجتماع، فرهنگ و سياست می توان تعليم 
و تربيت آن ها در حوزة زنان را استنباط نمود. با تأمل در باب اين پژوهش ها در می يابيم 
كه اگر چه هر يک از آن ها به نحوی انديشه های نوانديشان اسالمی در حوزة زنان را مورد 
تحليل و تفسير قرار داده اند، اما هيچ كدام تعليم و تربيت نوانديشان اسالمی در حوزة زنان 
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را مورد توجه قرار نداده و پژوهشی در اين زمينه انجـام نشـده است. ايـن در حالی است 
كه مبانی فکری نوانديشــان اسالمی دربرگيرنده هدف هايی چون تربيت تفکر انتقادی و 
عقل محوری، آموزش تســاوی بنيادين انســان ها و تدوين حقوق زنان بر اساس شرايط و 
واقعيت اســت. عالوه بر اين ورود نگاه های نقادانه مبتنی بر جنسيت به تعليم و تربيت و 
لزوم بررسی اين ديدگاه ها و استلزامات آن ها برای نظام آموزشی، مناقشات بر سر مطالبات 
زنان، رد پيش فرض های نوانديشــان اسالمی در مسائل زنان توسط سنت گرايان دينی و 
با توجه به اهميت و نقش آراء نوگرايانه »عقل گرايانه و هرمنوتيکی« نوانديشان دينی در 
اسالم شناسی معاصر، انجام پژوهشی پيرامون انديشه های آنان با رويکرد تربيتی، ضروری 
به نظر می رسد؛ پژوهش حاضر با چنين هدفی صورت گرفته است. از اين رو، پرسش های 
اين پژوهش عبارت اند از: مســائل زنان، حقوق اجتماعی آن ها در مبانی فکری و معرفتی 
نوانديشــان دينی چگونه بازتاب يافته است؟ مواجهه منصفانه ) منظور مواجهه با مسائل 
و تدوين حقوق زنان بر اســاس شرايط و موقعيت كنونی آنان است(و معقوالنه با مسائل 
زنان در رويکرد نوانديشی دينی اسالمی بر چه مبانی نظری استوار است؟ مبانی و اهداف 

تربيتی رويکرد نوانديشی اسالمی در مواجهه با زنان كدامند؟
 

روش پژوهش: 
در اين پژوهش از روش توصيفی- تحليلی و استنتاجی بهره گرفته شد. بدين معنا كه 
در مقام تبيين از روش تحليل و در مقام كشــف مبانی، اهداف تربيتی و نتيجه گيری از 

روش استنتاجی استفاده شد.
روش تحليلی در بررســی ديدگاه های نوانديشان اســالمی، توضيح مفاهيم و مبانی 
فکری ايشــان استفاده شده است. روش اســتنتاجی عبارت است از مبنا قرار دادن يک 
موضع فســلفی، دينی و ... به نحوی كه بتوان آن را كاربردی نمود و پاسخی برای مسائل 
 تعليم و تربيت فراهم آورد. اين  روش شــامل اســتنتاجی پيش رونده و پس رونده است،
پژوهش از روش پيش رونده اســتفاده شــده اســت، يعنی رفتن از مقدمات اين   كه در

به سوی نتايج. به عبارتی از آنجايی كه نوانديشان اسالمی فيلسوفان تعليم و تربيت نيستند، 
الزم است ديدگاه های تربيتی ايشان در مورد مبانی و اهداف تربيتی از ديدگاه های فکری 
و فلســفی ايشان استخراج شود )حاجی محمد رفيع، غفاری، مسعودی و ايمانی، 1399(. 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

114

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 2 شمارة
ë 23 شمارة پیاپی
ë 1401  تابستان

بنابراين در اين پژوهش برای اســتخراج مبانی و اهداف تربيتی از محتوايی كه در مبانی 
فکری نوانديشی اسالمی در حوزة زنان درست و بديهی فرض شده اند، به عنوان مقدمات 
استفاده شده است و مبانی و اهداف نتايج اين مقدمات می باشند. مبانی و اهداف به نحوی 
استخراج شده اســت كه پاسخی برای برخی مسائل زنان در حوزه تعليم و تربيت فراهم 

آورد.

 چارچوب نظری:   نواندیشی اسالمی در حوزة  زنان                                           
همان طور كه گفته شــد گفتمان نوانديشی اسالمی در حوزة زنان، به طور عام متأثر 
از نوانديشان جهان اسالم و به طور خاص تحت تأثير ديدگاه های فمينيسم های اسالمی1 
است. اين گفتمان تالش دارد كه با استفاده از نگاه معرفتی جديد تحوالت اساسی را برای 
زنان رقم بزند. بر اين اســاس رويکرد نوانديشی اسالمی را چارچوب نظری مناسبی برای 
تحول در حقوق زنان می دانيم. در جهت آشنايی با اين چارچوب، به بيان جريان شناسی 
نوانديشی اسالمی، مبانی و ديدگاه های نوانديشان اسالمی، مبانی تربيتی و اهداف تربيتی 

نوانديشان اسالمی در حوزة زنان می پردازيم:

  1.   جریان شناسی نواندیشی اسالمی
 شــکل گيری جريان های دينی بــه مثابه واكنشــی در برابر رونــد مدرنيته2

در ســه رويکرد كلی از هم قابل تمييز اســت؛ ابتدا نگرشــی كه بر تعارض دين و 
مدرنيته تأكيد دارد و با اين جهت گيری در پی بازگشــت به اصول راســتين و اوليه 
اســالم اســت و هر آنچه بعد از آن رخ داده، را بدعت معرفی می كند. جريان دوم 
طيفی را در بر می گيرد كه از تعامل و ســازگاری تا انطباق كامل دو مفهوم ســنت 
و مدرن را شــامل می شود؛ طيفی كه مفاهيم مدرن را در بطن واژه های سنتی قرار 
داده و آن ها را بازتفســير می كند. اين جريان با منکر شــدن تعارض ميان سنت و 
مدرنيته راه پيشــرفت، راه دستيابی به علم و نهادهای مدرن می دانند. اين طيف با 
 تقليل گرايی3 در مفاهيم مدرن درصدد اسالمی كردن اصطالحات مدرن برآمده است 

)مير احمدی و سجادی، 1387(.

1. Islamic feminisms
2. Modernity
3. Reductionism
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سومين جريان موسوم به نوانديشی اسالمی است. در اين جريان كه دربرگيرندة 
طيفی از متفکران اســالمی اســت، با رويکردهای انتقادی خاص خود از دو جريان 
قبلی متمايز می شــود؛ به ويژه تأثيرپذيری اين جريان فکری از هرمنوتيک فلسفی1 
و فلســفة زبان شناختی2 و وجه قرائت اومانيســتی3 آن، موجب فروپاشی بسياری 
از مفاهيمی شــده كه در قرائت ســنتی از دين به عنوان بديهيــات و مفروضات و 

پيش فهم ها محسوب می شده است )مجتهد شبستری، 1385(.
به اعتقاد مصطفی ملکيان اگر رويکرد كسی به كتاب و سنت، تجددگرايانه4 باشد 
به آن شخص نوانديش دينی می گوييم؛ زيرا او متن يا متونی را مقدس تلقی می كند 
و می خواهد هميشــه پاس آن متن يا متون را داشته باشد. و به همين لحاظ فردی 
دينی است و الئيک نيست. اما به اين دليل می گوييم نوانديش كه به متن مقدس، 
با رويکرد بنيادگرايانه5 و رويکرد سنت گرايانه نمی نگرد بلکه با رويکرد تجددگرايانه 

به آن متون می نگرد )ملکيان ،1394(.

  2.   مبانی و دیدگاه های فكری نواندیشان اسالمی در حوزة زنان
نوانديشان اسالمی علی رغم آراء متفاوتی كه دارند، دارای ويژگی های مشتركی 
هســتند كه هر كدام از اين ويژگی ها جزء مبانی اصلی فکری اين رويکرد به شــمار 

می رود. در ادامه مهم ترين اين ويژگی ها آورده می شود: 
1. تأكيد بر عقل گرایی و رویكرد نقادانه: نوانديشــان اسالمی عقل را معيار برتر 
در تميز نيک و بد دانســته و احکاِم امضاء شــده عقل را از سوی خدا می دانند. 
به طور كلی، نوانديشان اسالمی»خردستيزی و يا خردپذيری« را به عنوان يکی از 
معيارهای تشخيص صواب و ناصواب در فهم و تفسير كتاب وسنت و تعيين عقايد 
و اخالق و احکام شــرعی وارد ميدان می كنند و معتقدند كه همه عقايد دينی و 
اخالق دينی و احکام شرعی به صورت مستمر با اين معيار بررسی شود و سنجيده 
گردد )مجتهد شبستری ، :1385 10 - 9 (. آن ها معتقدند كه دخالت عقل در فهم 

1. Philosophical hermeneutics
2. Linguistic philosophy
3. Humanist
4. Modernism
5. Fundamentalist
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ديــن در پرتو نظريه تکامل معرفت دينی، كمکی اســت كه تئوری های علمی و 
فلســفی و كالمی و عرفانی به فهم دين می كنند. اين كمک ســر تحول معرفت 
دينی را باز می نمايد و در هيچ عصری معرفت دينی از آن مســتغنی نبوده است 
)ســروش،1393: 315(. به عبارتی ما در تفسير متن مقدس نمی توانيم به عقل و 
يافته های علوم بشری بی اعتنا باشيم، در اين صورت خود دين و متن مقدس نيز 
حجيتش را از دست می دهد. زيرا حجيت دين و متون مقدس دينی نيز از همين 
راه ها به دست می آيد )ملکيان، 1394: 402-400(. بنابراين در اين رويکرد، احکام 
فقهی و حقوقــی زنان نيز تجديد حياتی تازه می طلبند، و بايد خود را با ضوابط 
حقوق بشــر كه دستاورد تجربه و عقل اســت، همراه سازند. تحوالت اجتماعی 
در هر عصر، شــرايطی تازه و متفاوت با شرايط سابق به وجود می آورد. به اعتقاد 
نوانديشان دينی، اگر بخواهيم احکام دينی را كه در شرايط خاص زمانی استنباط 
شــده، به شرايط متحول امروز سرايت دهيم، موجب بحران خواهد شد. از سوی 
ديگر، معارف بشری و از جمله معرفت دينی، در حال تحول بوده و متأثر از معارف 
 بيرونی است، بنابراين با تحول آن ها متحول می شود )سروش، 1393: 106-157(

از اين رو »هر نسل بايد متون دينی را نقادانه تفسير كند و بر تفسير و استنباط 
پيشينيان تجزم نورزد و از برداشت های سنتی فراتر رود، منظرهای تازه بگشايد 
و تعبيری نو به دســت دهد.« )فراستخواه،1377: 169(. در ميان احکام و حقوق 
مختلف، حقوق زنان از حساسيت ويژه ای برخوردار بوده است. نوانديشان معتقدند 
حقوقــی كه در اعصار گذشــته برای زنان در نظر گرفته شــده، نيازهای جامعه 
متحول امــروز را برنمی تابد و نيازمند پژوهش ها و اجتهادهای كارشناســانه و 
روزآمد فقيهان و پژوهشــگران دينی اســت تا با استنباطی متأثر از عقل و عرف 

زمانه، حقوقی متناسب با شرايط عصر حاضر را برای زنان معرفی نمايند.
2. حضور در زمان و درک واقعيت های امروزی زندگی انســان: نوانديشان 
اسالمی معتقد به عرضی بودن احکام دينی می باشند. در نظر آن ها عرضی ها اصالت 
محلــی و دوره ای دارند، نه اصالت جهانی و تاريخی و لذا قابل تغييرند؛ عرضيات 
دين اسالم عبارت اند از: عربی بودن اسالم، فرهنگ عربی اسالم، تئوری های علمی 
دوران قديم )مثل طب، نجوم و...( در كتاب و ســنت، داســتان ها و رخدادهای 
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قرآن و ســنت، فقه و حوادثی كه در تاريخ اتفاق افتاده اســت )سروش،1377(. 
لذا نوانديشان برخی احکام زنان را نيز عرضی می دانند.احکامی همچون حجاب، 
روابــط مرد و زن، ســن ازدواج و به طور كلی حقوق زنان، پاســخگوی نيازهای 
اجتماعی و نقشی كه زنان و مردان بر عهده گرفته اند، نيست از اين رو می بايست 
 بر اســاس فرهنگ جديد و عرف زمان نوســازی شوند )ســروش،1378: 34(.

تغيير شــرايط زمانــی و فرهنگی جامعــه و ارتقای ســطح توانايی های زنان و 
مهارت های اجتماعی آنان موجب می شود تا زنان بتوانند مسئوليت های جديدی 
همچون قضاوت و مرجعيت تقليد را بر عهده بگيرند و حقوق متناسب با موقعيت 

خود در هر زمينه ای را داشته باشند )فراستخواه،1377: 615(. 
3. اتخاذ هرمنوتيک فلسفی برای فهم متون دینی: اتخاذ هرمنوتيک فلسفی 
برای فهم متن از همان ابتدا ابزار مناسبی را برای گذار از قرائت سنتی در اختيار 
نوانديشان اسالمی قرار می دهد، از جمله با اذعان داشتن بر صامت بودن متن و 
تأثيرگذاری پيش دانسته ها و انتظارات بر فهم، امکان قرائت های مختلف از دين 
پديدار می شــود و يا با رد درك نهايــی از متن در اين روش به مخالفت با قرائت 
رسمی از دين می پردازند )مجتهد شبستری، 1385(. در بيانی شفاف تر، به اعتقاد 
 نوانديشــان اســالمی، بنيان گذاران اديان از جمله پيامبر گرامی اسالم)ص( نيز 
»چــه در مقام تلقی از عالــم واقع و چه در مقام ابالغ تلقی شــان از عالم واقع 
به مخاطبان خود، تحت تأثير فرهنگ زمانه خود بوده اند و اكثر جنبه های فرهنگی 
زمانه ای كه بنيان گذاران اديان و مذاهب در آن می زيســته اند، در اديان رسوخ 
كرده است« )ملکيان،1394: 327(. نوانديشی اسالمی در ساختار تحليلی- تأويلی 
معرفت دينی و در تفسير و تحليل بسياری از عناصر و مقوله های مربوط به آداب 
و ســنن اسالمی، اين مقوله های را جزئی و تاريخ مند معرفی می كنند و معتقدند 
كه بايد به غايت اصلی اسالم توجه داشت و غايت اصلی اسالم نيز سعادت، عدالت 
و برابری بشــر است )ابوزيد، 1398(. از نظر اين گروه از نوانديشان دينی، احکام 
مربوط به زنان نيز از اين ويژگی جدا نيست؛ چرا كه »بخش عمده ای از مباحث 
مربوط به زنان در متون دينی، انعکاس معيشت و فرهنگ زمان نزول وحی است 
و غير از گوهر مقدســی است كه دراين متون وجود دارد« )ملکيان،1394: 33(. 
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حاصل اين مباحث اين اســت كه احکامی چون عدم تساوی زن و مرد در ارث، 
 شــهادت، ديه و... ناشــی از فرهنگ عصر پيامبر و ناظر بر وضعيت بالفعل زنان

در آن زمان بوده، و چون روند حركت پيامبر)ص( به ســوی كســب برابری های 
حقوقی زنان بوده است، بايد بدون توقف در آخرين امضاهای پيامبر )ص(، حركت 

ايشان را برابری زن و مرد بر اساس شرايط و موقعيت آن ها ادامه داد.

  مبانی تربیتی نواندیشان اسالمی در حوزة  زنان                                           
از مبانی نظری و ديدگاه های نوانديشان اسالمی در حوزة زنان، می توان مبانی تربيتی 
آن هــا را به ترتيبی كه در ادامه می آيد تدوين و اســتنباط نمود. مبانی و اهداف تربيتی 
كه آورده می شود، ممکن است با قطعيت در ديدگاه های نوانديشان اسالمی اشاره نشده 
باشد و تنها سخنی كلی ذكر شده باشد، لذا مبانی و اهداف ذكر شده، استنباط و با آراء 
و عقايد نوانديشان اسالمی مستدل گرديده است. مبانی تربيتی عبارت اند از مبانی نظری 
كه ســاختار اساسی نظام تربيتی را شــکل می دهند. مهم ترين مبانی تربيتی نوانديشان 

دينی در حوزة زنان عبارت اند از:
1. جايگاه واالی عقالنيت در فهم دين، 

2. عدالت به منزلة مفهومی سيال و پويا،
3. رويکرد هرمنوتيکی به دين،

4. تأكيد بر تساوی بنيادين انسان ها در حقوق، 
5. تأكيد بر آزادی.

در ادامه به هر يک از اين مبانی پرداخته می شود:

  1.   جایگاه واالي عقالنيت در فهم دین 
در نزد نوانديشان اسالمی جايگاه عقل و برهان )استدالل( بارز است و همه چيز 
با توجيه و برهان عقلی1 مورد بررسی قرار می گيرد. به طور كلی نوانديشان معتقدند 
كــه احکام دينی در زمان نزول، عقالنی، عادالنه و برتر از راه حل های مشــابه تلقی 
 می شــدند و براساس سيره عقالي آن زمـــان، درك و توجيه می شدند. امروز نيز
 اگر حکمی از جمله» احکام مربوط به زنان« قرار اســت به دين نسبت داده شود و

1. Rational argument
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»حکم اسالمی« تلقی شــود، بايد به عرف عقالی امروز، »عقاليی1«، »عادالنه2« و 
»برتر از راه حل هاي مشابه« دانسته شود )كديور، 1388( .

 نوانديشان اسالمی بر وجه عقالنيت و عقالنيت دينی تأكيد دارند. اين عقل گرايی
بی ترديــد در رويکرد تربيتــی آنان تأثير زيــادی دارد و از عناصــر غيرعقالنی و 
خرافه گرايی ســنتی به ويژه در بحث تربيت زنان پرهيز می كند. بر اين اساس آنچه 
می بايست به متربيان آموخت اين است كه هر انسانی فارغ از جنسيت از قوه عقلی 
برخوردار است و بايد ضمن آموزش فرآيند استدالل، به آن ها ياد داد كه هر چيزی 
را تنها بر اساس استدالل عقلی بپذيرند. برای رشد عقالنيت در متربيان بايد آن ها را 
منتقد و آزادانديش بار آورد؛ به گونه ای كه هر ارزش و عقيده ای را قابل نقد و تحول 
عقالنی بدانند. پر واضح است كه نظام آموزشی با تأكيد بر اختصاص صرِف قوه عقلی 
به مردان، ســبب بازتوليد فرودستی زنان می گردد؛ چرا كه عدم پرورش قوه عقلی 
در زنان سبب می شــود، نتوانند سنت ها و باورهای غلط در مورد زنان را به چالش 
كشيده و در راستای اصالح آن ها قدم بردارند. بنابراين در رويکرد تربيتی نوانديشی، 
پرورش قوه عقالنيت و اســتدالل، آزاد انديشی و نقادی زنان و مردان بايد به صورت 

يکسان در ابعاد مختلف نظام آموزشی مورد توجه قرار بگيرد.

  2.   عدالت به منزلة مفهومی سيال و پویا 
از نظر بسياری از نوانديشان اسالمی، ارزش های اخالقی همچون عدالت و برابری، 
اموری نسبی و متغيرند و جنبه وضعی، قراردادی و اعتباری دارند. »عدالت را بايد در 
هر زمانی تعريف كرد. ما تفسير ثابتی از عدالت و برابری، نه تنها در مسائل مربوط به 
زنان و مردان، بلکه در نظام سياسی و اقتصادی هم نداريم، تعريف عدالت و برابری 
در هر عصری به خود انسان ها واگذار می شود و آن ها بايد تعريفی از آن ارائه دهند. 
حداكثر چيزی كه می توان گفت اين اســت كه مثاًل بگوييم عدالت آن است كه به 
هر صاحب حقی حق خودش را بدهند.« )مجتهد شبستری، 1384: 510(. بر اساس 
چنين ديدگاهی، حقوق زنان با تعاريف عرف پسند از عدالت درهر زمانی دچار تغيير 
می شــود. به تعبير ديگر، چون هدف اصلی برقراری قســط و انصاف است، احکام 

1. Rational 
2. Justly
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 نيز بايد متناســب با زمان و شــرايط و به منظور تحقق انصاف و قسط تحول يابند
)همتی، 1379: 28-30(.

بر اين اســاس نظام تربيتی نوانديشان اســالمی بر پايه مفهوم سيال از عدالت 
استوار است و اين امر تأثير مستقيمی بر تعليم و تربيت ايشان در حوزة زنان خواهد 
داشــت. به عبارتی در اين رويکرد، تمامی ابعاد تعليم و تربيت رســمی می بايســتی 
 درجهت تحقق انصاف و قسط متناسب با زمانه و شرايط، شکل بگيرند. به طور مثال

از نظر نوانديشان اسالمی رفتن به سمت فرصت های برابر آموزشی و شغلی درتمامی 
كتب  رشــته ها فارغ از جنسيت، پرهيز از انتقال الگو نقش های سنتی زن و مرد در 
درسی، پرهيز از نهادينه كردن روحيه تمکين، انفعال و عدم حضور زنان در عرصه های 
مختلف عمومی، ارزش گذاری يکســان به تجربيات زنــان و مردان در قالب انتقال 
دانشی خنثی و فراهم نمودن زمينه ورود زنان به دنيای علم، برابری حقوقی به ويژه 
برابری در مقابل قانون، فرصت دســتيابی به مناصب مديريتی- سياسی و آموزش 
زنان برای اكتســاب آن ها، از بين بردن سلسله مراتب مردانه حاكم بر سيستم های 
آموزشــی و ... از جمله شــروط الزم تحقق چنين عدالتی بر حسب شرايط كنونی 

می باشد.

  3.   رویكرد هرمنوتيكی به دین و متون دینی
نوانديشان اسالمی با اتخاذ رويکرد تفسيری1، عقل گرايانه، تأويلی و هرمنوتيکی 
مدعی هستند كه مضامين قرآن شامل مقوله های جزئی و تاريخ مند2  )تاريخيت(  و 
امور و غايت كلی و اصلی است و بر ضرورت توجه به غايت اصلی قرآن تأكيد دارند 
و غايت اصلی اســالم را سعادت و عدالت می دانند )مير احمدی و سجادی، 1387(. 
اين نگاه تأويلی- هرمنوتيکی به قرآن و اســالم نتايج متعــددی در تعليم و تربيت 
نوانديشان اسالمی به ويژه در حوزة زنان دارد. بر اساس اين مبنا هدف تعليم و تربيت 
 نوانديشی تربيت اشخاصی است كه آمادگی »فهم3«، »تفسير«، »تأويل عقل گرايانه«

را داشــته باشند. برای تحقق اين هدف دانش آموزان بايد: به غير از خود توجه كنند، 

1. Interpretive approach 
2. Historical
3. Understanding
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تفاوت ها را به رسميت بشناسند )عباسی عالئی، 1392(، آمادگی به چالش كشيدن 
عقايد خود و عقايدی كه از طريق محتوای درســی به آن ها القاء می شود را داشته 
باشــند، بتوانند متون درســی را با نگاه زمينه مند و تاريخ مند آن بررســی كنند. 
همچنين از اســتلزامات ديگر به كارگيری رويکرد هرمنوتيک می توان به توجه ويژه 
به علوم انسانی و فرهنگی، تأكيد بر برنامه درسی از پيش تعيين نشده و با پايان باز، 
تأكيد بر ايجاد موقعيت های درســی برابر برای همه دانش آموزان برای ابراز عقيده، 
برخورد نقادانه با محتوای كتب درســی و متربی، ضرورت توجه به تفسير و تأويل 

متربيان در فرآيند ياددهی- يادگيری و اشاره كرد. 
بديهی است كه به كار گيری اين روش و آموزه های آن در تعليم و تربيت در حوزة 
زنان ســبب می شــود تا متربيان دختر از همان ابتدا با يادگيری فرآيند انديشيدن 
به صورت مســتقل و بر اساس عقالنيت و اســتدالل، به افرادی متفکر و نقاد تبديل 
شوند؛ چنين زنانی با اتخاذ نگرش تفسيرگرايانه و تأويل گرايانه، برخورد نقادانه تر و 
مؤثرتری با مسائل حوزه خودشان دارند. مهم ترين تأثير اين نگرش در آن ها پرهيز 
از نگاه های جزم گرايانه1 در امور مختلف به ويژه مســائل زنان می باشد؛ اين نگرش 
سبب می شود زنان تبيين بهتری از عوامل فرودستی خود داشته و اقدامات بهتری 

برای اصالح و تغيير انجام دهند.

  4.   تأكيد بر تساوی بنيادین انسان ها در حقوق
عقالنيت معاصر، انســان را به اين ســبب كه انسان است، صاحب حق شناخته 
اســت؛ و لذا از تساوی بنيادين انسان ها در حقوق دفاع می كند. نوانديشان اسالمی 
معتقدند كه اين مبنا با كرامت انســان و انسان شناســی قرآنی بسيار نزديک است. 
برخی از آن ها همچون كديور )1390(، با اســتناد به ادله نقلی يعنی آيات تساوی 
زن و مرد در قرآن، كه معتقد است به قرينه دليل عقلی، حاكی از حکمی دائمی اند 
و نيز اســتناد به ادله عقلی چون پيشادينی بودن عدالت كه از مقتضای عاقل بودن 

انسان است، از تساوی بنيادين زن و مرد در حقوق، دفاع می كند.
تأكيد بر مبنای تســاوی بنيادين زن و مرد در زمينه حقوق متضمن استلزامات 
خاصی در حوزه تعليم و تربيت زنان اســت؛ كه مهم ترين آن ها تدوين اهدافی چون: 

1. Dogmatic 
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برابری حقوقی، برابری آموزشی و فرصت های شغلی، تأكيد بر آزادی و استقالل زنان 
و تنظيم اصول و محتوای نظام آموزشی جهت تحقق اين اهداف می باشد.  

  5.  تأكيد بر آزادی
نوانديشان اسالمی معتقدند كه انسان به عنوان مخلوق خدا دارای آزادی1 عمل و 
 حق انتخاب2 است و اين مقتضای عادل بودن خداوند است و بر اساس همين آزادی

و اختيار اســت كه خداوند انسان را مســئول عمل خويش می داند؛ بنابراين برای 
انســان به اين سبب كه انسان اســت، آزادي فکر، ايده، بيان، و مساوات در حقوق 
و تکاليف و مشــاركت در تنظيم زندگی سياسی و اجتماعی پيش بينی شده است 
)مجتهدشبستری، 1385(. آن ها معتقدند كه بدون فرديت و آزادي انتخاب فردي 

نمی توان از كرامت انسانی دم زد ) ابوزيد، 1398(. 
 اين تأكيد بر آزادی در تربيت نوانديشــی در حوزة زنان، متضمن اســتلزامات 
خاصی در حيطه انتخاب ســبک زندگی شــخصی، تحصيلی، شــغلی و ... است؛ 
تفکيک رشته های علمی بر اساس جنســيت در آموزش و پرورش و آموزش عالی، 
تقسيم فرصت های شغلی دانشگاهی بر اساس سلسله مراتب مردانه، ارائه نقش های 
جنسيتی كليشه ای درباره زنان و مردان در كتب درسی و ... از جمله مواردی هستند 
كه در رويکرد تربيتی نوانديشــی به سبب تأثير منفی بر آزادی عمل زنان و كاهش 
گزينه های انتخابی زنان برای رشد در زندگی فردی و اجتماعی آن ها، نقادی شده و 

اصالح آن ها ضروری می باشد.

   اهداف تربیتی نواندیشان اسالمی در حوزة  زنان                                           
اهداف تربيتی نوانديشان اسالمی شامل يک هدف كلی و 5 هدف واسطی می شود كه 

در زير به آن ها پرداخته می شود:

  1.  هدف كلی: تساوی بنيادی زن و مرد بر اساس كرامت ذاتی انسان ها
 بر اســاس عقيده نوانديشی اسالمی، انسان از آن حيث كه انسان است ذی حق 
است ؛ نه انســان مؤنث يا انسان برده يا انسان سياه )كديور، 1390: 16(. انسانيت 

1. the freedom
2. Right to Choose
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به روح يا طبع انسانی است كه در همه آدميان همانند است و منشأ كرامت و احترام 
اســت. اين روح يا طبع انسانی نه جنسيت دارد، نه نژاد، نه رنگ، نه دين، نه پايگاه 
اجتماعــی، و نه هيچ صبغه ديگری. بنابراين تبعيــض حقوقی ناديده گرفتن اصل 
كرامت اســت و از منظر عقالنيت معاصر، كرامت و عدالت بدون تســاوی حقوقی 

بی معناست )حاجی وثوق و داوودی، 1397(.
همچنين برخی نوانديشــان همچون كديور )1392( با اســتناد به ادله نقلی از 
قــرآن به اثبات اين تســاوی بنيادی در حقوق زن و مرد می پردازند. ايشــان آيات 

تساوی را به پنج دسته تقسيم می كنند:
  اول تساوی در خلقت: مانند آيه 13 سوره حجرات: »ای مردم! ما شما را 
از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يکديگر را 
بشناسيد؛ اين ها مالك امتياز نيست، گرامی ترين شما نزد خداوند با تقواترين 

شماست«. 
 دوم، تساوی در آخرت: آيه 97 سوره نحل: »هر كس كار شايسته ای انجام 

دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالی كه مؤمن است، او را به حياتی پاك زنده 
می داريم؛ و پاداش آن ها را به بهترين اعمالی كه انجام می دادند، خواهيم داد. 
 دسته سوم آیات: تساوی در حقوق و تکاليف، آيه 71 سوره توبه: اين آيه 

برای زن و مرد مؤمن واليت متقابل قائل شده است، واليت امت بر يکديگر. 
 زن و مرد يکســان امر به معروف و نهی از منکر می كنند. تســاوی زن با مرد 
در فريضه مهم امر به معــروف و نهی از منکر و واليت متقابل ايمانی ترديدی 
 باقی نمی گذارد كه زن اگـر ذاتاًً توانـايی نمی داشت هـرگز مـوظف بـه اين 

دو فريضه نمی شد. 
 دسته چهارم آیات: تســاوی در عقاب و ثواب دنيوی و اخروی. آيات 5 و 

6 و 25 ســوره فتح و آيات 12 و 13 سوره حديد زنان و مردان را يکسان و 
مساوی مشمول ثواب و عقاب معرفی می كند. 

 دسته پنجم آیات: تساوی در زندگی زناشــوئی، تصويری كه از آيه 187 

سوره بقره به دست می آيد سهم مساوی زن و مرد در زندگی مشترك است. 
آنان لباس شما پند و شما لباس ايشانيد. 
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نوانديشی اســالمی بر اســاس اين مبنا بر ضرورت توجه به نيازهای مادی، معنوی، 
هنری، ضرورت آزادی و رفاه، برابری حقوقی و ... برای همه انســان ها فارغ از جنســيت، 
تأكيد دارد و لذا نظــام تربيتی مورد نظر اين رويکرد بايد در ابعاد مختلفش اعم از هدف، 

محتوا، روش و ... اين ضرورت ها را به رسميت شمرده و اعمال نمايد.

  2.   اهداف واسطی: 
اهداف واســطی زمينه تحقق هدف كلی هســتند )رشيدی، كشاورز، بهشتی و 
صالحی، 1396(. اهداف واســطی تربيتی نوانديشــان اسالمی در حوزة زنان شامل 
برابری حقوقی1، برابری آموزشــی2، پرورش عقالنی3، آزادی زنان4 و استقالل زنان5 

می شود كه در زير به آن ها می پردازيم:

 برابری حقوقی
نوانديشان اســالمی با قرائت تأويل گرايانه از قرآن تساوی بنيادی زن و مرد 
در حقــوق را نتيجــه می گيرند، بدين صورت كه معتقدند: در گذشــته عالوه بر 
جنســيت، نژاد و رنگ پوســت و دين هم عامل تبعيض6 بود. اما در دين اسالم، 
نژاد و رنگ بر انسانيت مقدم نيست و آن چه خداوند به آن توجه مي كند ايمان 
و عمل صالح ماســت. مقتضاي زمان جديد اين اســت كه انســان بودن انسان 
معيار ارزش شده است و همه اموري كه احياناً تفاوت در انسان ها ايجاد مي كند 
اين را منشاء تبعيض حقوقي ندانسته اند. نوانديشان اسالمی اين سؤال را مطرح 
می كنند كه آيا اختالف ها و تفاوت هاي بيولوژيک و فيزيولوژيک و بدني مي تواند 
منشاء تفاوت هاي حقوقي شود؟ كدام دليل معرفت شناختي7 و فلسفي مي تواند 
اثبات كند زن و مرد چون به لحاظ فيزيولوژيک با هم متفاوتند پس حقوقشــان 
هم متفاوت باشــد؟ ما اين تفاوت هاي بدنــي را در نژادها و رنگ هاي  هم بايد با 
مختلف هم داريم. اگر تفاوت هاي برخاســته از نژاد و رنگ باعث تفاوت حقوقي 

1. Legal equality
2. Educational equality
3. Intellectual development
4. Women’s liberation
5. Women’s independence 
6. Discrimination
7. Epistemology
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نمي شوند به چه دليل تفاوت جنسي باعث تفاوت حقوقي مي شود؟ 
 بر اين اســاس در رويکرد تربيتی نوانديشان اسالمی بسياری از تبعيض های 
حقوق مدني، حقوق جزايی وحقوق اساســی در حوزة زنان می بايســتی از بين 
بروند و تعليم و تربيت رســمی، نقش بســياری كليدی در ايجاد آگاهی نسبت 
به ناعادالنــه بودن ايــن تبعيض ها و نيز در اصالح ذهنيت افراد جامعه نســبت 
به كليشه های جنسيتی كه به واسطه  اين تبعيض ها ايجاد شده است، دارد. تأمين 
حقوق و آزادی های برابر در اين رويکرد تربيتی بدين صورت قابل تحقق می باشد 
كه دانش آموزان به گونه ای تربيت شوند كه از ابتدا دختران و پسران به يک چشم 
نگاه شده و در مورد آن ها به صورت يکسان عمل شود تا از به وجود آمدن جامعه 
دو جنســيتی جلوگيری شود. از ســوی ديگر برای تحقق اين هدف می بايستی 
نگاه های جنيسيت زده در ابعاد مختلف تربيتی يعنی محتوای كتب، محيط های 
تربيتــی، خانواده و جامعه از بين بروند و كليــه فرآيند آموزش و جامعه پذيری 

متربيان هم بر اين اساس باشد.

 برابری آموزشی 
اسالم هر واحد انسانی را در حدود توانمندی ها و استعدادها و امکانات، برخوردار 
از حّق آموزش و فرهنگ می داند. تأكيد بر استيفای اين حق تا حّدی است كه در 
مواردی كه پای يادگيری واجباِت دينی و يا حّتی پاره ای نيازمندی های دنيوی 
به ميان می آيد، اين »حّق«، به »تکليف« بدل می شود. پروردگار متعال با تأكيد 
 بر مقام علم و عالم می فرمايد: »َهْل يْســَتوی الذيــَن يْعلَُموَن والذيَن الَ يْعلَُموَن؛

آيا كسانی كه می دانند با كسانی كه نمی دانند، برابرند؟« )زمر، آيه 9(. از اين رو 
اســالم، زن و مرد را در حّق آموزش و فرهنگ، مســاوی می داند و برای زن در 

زمينه همان حّقی را قائل است كه برای مرد.  اين 
بر اين اســاس نوانديشــان اســالمی به ويژه زنان نوانديش اسالمی برابری 
خواه، نابرابری آموزشــی را از جمله ريشه هايی ستم به زنان می دانند؛ زيرا زنی 
كــه آموزش نبيند، نه از حقوق خود و ديگران مطلع اســت و نه از توانايی های 
خــود، اما با آموزش هم از توانايی های خود و هــم از حقوق خود و هم راه های 
دســتيابی به آن ها اطالع می يابد و از اين راه استقالل زنان نيز تأمين می گردد. 

َهْل يْسَتوی الذيَن يْعلَُموَن والذيَن الَ يْعلَُموَن
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 زنــان آموزش ديــده بــا درك و فهمی بهتــر از حقوق خود به نحــو مؤثرتری
در راستای قوانين برابر قدم بر می دارند )حسينی زاده، 1393: 78(. بنابراين برای 
تحقق برابری آموزشی، دســت اندركاران تربيتی می بايستی توجه داشته باشند 
كــه روش ها و برنامه های تربيتی آن ها و به طول كلی تعليم و تربيت رســمی و 
عمومی بر اساس تبعيض ميان زن و مرد طراحی نشده باشد و برابری فرصت های 

آموزشی مبنای كار قرار گيرد.

 پرورش عقالنی
در نزد نوانديشــان اسالمی جايگاه عقل و برهان )استدالل(  بارز است و همه 
چيز با توجيه و برهان عقلی مورد بررسی قرار می گيرد. چنان كه ابوزيد به صراحت 
بيان داشت كه اسالم دين عقل است و هيچ دينی چنين به تعقل دعوت ننموده 

است )ابوزيد، 1398(.
بر اســاس ديدگاه نوانديشان اســالمی بايد مبناي زندگي اجتماعي سياسي 
مسلمانان، نتايج حاصل از عقالنيت عملي عصر حاضر باشد و مسلمانان متناسب 
با وضعيتي كه در آن قرار دارند بهترين سبک تنظيم عقالني و عادالنه زندگي را 
انتخاب كنند )حاجی خانی، كريمی و روحی برندق، 1400(. به زعم ايشان دعوت 
قرآن به تفکر و تعقل، دعوتی همگانی است و مبنای جنسيتی ندارد و لذا پرورش 

قوه عقالنی را بسيار ضروری می شمارند.
 بر اين اســاس در تعليم و تربيت رســمی هر مطلبی را كــه می خواهيم به 
دانش آموزان بياموزيم؛ اوالً بايد خرد پذير باشد، ثانياًً بر اساس استدالل عقلی ارائه 
شود و ثالثاً خردگريز و فراتر از امور عقلی و عقل دانش آموزان نباشد )حسينی زاده، 
1393: 170(. ايــن امر در حوزه آمــوزش زنان و حقوق، تکاليف و احکام آن ها، 
نتايج بســيار خاصی را به دنبال دارد، به عبارتی اگر تعقل گرايی را وارد مســائل 
حقوقی و تکاليف زنان كنيم، خواه ناخواه برخی از اين مسائل تغيير پيدا می كنند.

انديشانی چون كديور )1388( معتقدند كه عدالت توسط  از ســوی ديگر نو
عقل انســاني قابل درك اســت و ســيره عقال حاكم بر حوزه عدالت می باشد؛ 
به عبارتی عدالت توســط مقتضيات عقالنی هر عصر تعريف می شود. اين مسئله 
به ويــژه در حوزة زنان اهميت ويژه ای می يابد، چرا كه تجهيز زنان به قوای عقل 



127

109 - 132 زینب نوری ممبنی  مسعود صفایی مقدم  محمد جعفر پاک سرشت  پروانه ولوی

ë  سال هفتم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 23
ë  تابستان  1401

رویکرد نواندیشی اسالمی در حوزة زنان،  مبانی و اهداف تربیتی آن

    

و عقالنيت عصر خويش ســبب آگاهی آنان بــه عادالنه بودن يا نبودن احکام و 
حقوقشان می گردد. 

 آزادی زنان 

از ديدگاه نوانديشان اسالمی، براي انسان به اين سبب كه انسان است، آزادي 
فکر، ايده، بيان، و مســاوات در حقوق و تکاليف و مشــاركت در تنظيم زندگی 
سياسی و اجتماعی پيش بينی شده اســت. به عقيده برخی نوانديشان اسالمی 
همچون مجتهد شبستری )1385( عمده ترين ويژگی هاي انسان جديد، دو چيز 
هســتند: نخست، آگاهی عقلی خود بنياد و رســيدن به يک استقالل درونی و 
توانايی نقد سنت. دوم، آزادی و توانايی عملی براي تصرف در جهان زيست خود 
و تغيير آن. از لوازم رسيدن انسان به اين دو ويژگی، آزادي فکر و عقيده و آزادي 
بيان می باشد و اگر قرار باشد انتخاب هاي انسان در شرايط عادالنه رخ دهد، بايد 
آزادي براي همه انســان ها اعم زن و مرد وجود داشــته باشد و حق هايی براي 
فرد فرد انســان ها فارغ از زن و مرد بودن، شناخته شود )حاجی وثوق و داوودی، 

.)1397
بر اين اساس يکی از راه های مهم تحقق اين هدف با توجه به رويکرد تربيتی 
نوانديشــی، دادن آزادی به متربيان در انتخاب رشته، مواد درسی و فرصت های 
شــغلی متناســب با تحصيالت بر اساس عاليق و اســتعدادهای آن ها می باشد؛ 
به عبارتی نبايد هيچ رشــته، درس، برنامه آموزشی، شغل آموزشی و تدريس را 
صرفــاً به مردان يا به زنان اختصاص داد و تنهــا فرصتی را فراهم آورد كه افراد 

بر اساس عاليق و استعداد خود، دست به انتخاب بزنند. 

 استقالل زنان
هويت نامســتقل و نامتشخص زنان، مانع رشد و خودگردانی1 زنان می شود؛ 
منظور از هويت مستقل، فرديتی است كه زنان را به خود توجه داده و به كسب 
آزادی های فردی و تأمين رفاه شــخصی، اســتقالل فردی و تالش برای تساوی 
حقوقی ترغيب می نمايد)تشــّکری، 1381: 190(. نوانديشان معتقدند كه زمانی 

1. autonomy 
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زن بدون حمايت فيزيکی و مالی مرد نمی توانســته اســت زندگی كند، طبيعی 
اســت در چنين ظرف زمانی زنان خود به برتری حقوقی مرد مقرند، سيره عقال 
نيز اين برتری حقوقی را عادالنه و منصفانه می شــمارد. اما در شرايطی كه اوالً 
ســيره عقال و عقال از آن حيث كه عاقل اند تفاوت هــای بيولوژيکی و فيزيکی و 
روان شناختی مرد و زن را عامل برتری حقوقی مرد بر زن به رسميت نمی شناسد، 
مردان و زنان منصف نيز چنيــن تفاوتی را عدالت نمی دانند بلکه عين تبعيض 
می شناســند، زن و مرد هر دو در اقتصاد جامعه و خانواده مشاركت فعال دارند 
و زنان نيز به مانند مردان از حق اســتقالل در امور مختلف بهره مند می باشــند 

)كديور، 1390(.
اين اســاس استقالل و كسب هويت مســتقل زنان، از اهداف مهم تعليم  بر 
و تربيت در رويکرد نوانديشــی اســالمی می باشــد، چرا كه داشتن اين هويت 
مستقل ســبب می شــود اين زنان در خانواده و جامعه نيز به گونه ای مستقل 

عمل نمايند.

بحث و  نتیجه گیری  .....................................................................................................
در پی دستيابی به دو هدف اصلی اين مقاله يعنی بررسی مبانی فکری و ديدگاه های 
نوانديشان اسالمی در حوزة زنان، چگونگی مواجهه و تبيين مسائل آن ها و نيز استنتاجات 
تربيتــی آن ها در بخش مبانــی و اهداف تربيتی، با مراجعه بــه مبانی فکری و نظريات 

نوانديشان اسالمی، اين نتيجه حاصل شد.
 ابتداً بايد گفت كه زنان و مسائل شان به شرحی كه در ادامه آورده می شود گفتمان 
نوانديشــی اسالمی بازتاب يافته است: اين گفتمان با بهره گيری از دستاوردهای معرفتی 
جديد و عبور از تقسيمات جنسيتی، سعی دارد سيما و هويت زن را براساس نشانه هايی 
مانند اخالق، عدالت، عرف گرايی، تأويل گرايی نصوص دينی، و تغيير بر اساس مقتضيات 
زمان ترسيم كند و اين امر به صورت بالقوه، از توانايی الزم برای تحول بنيادين در حقوق 
زنان و هماهنگ ســازی آن با موازين جديد حقوق بشــری برخوردار است. اين گفتمان 
باخوانشــی نوين از نصوص دينی بر پايه عقالنيت، عدالت، اخالق، تاريخ مندی، و نگرش 
اجتهادی الگومحور، در پی ترســيم چهره ای از زن مســلمان است كه از كرامت و شأن 
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انسانی واال و هم كفو مردان، و نيز حقوق سياسی و اجتماعی برابر با آن ها برخوردار است. 
مهم ترين مبانی فکری نوانديشان اسالمی در حوزه تبيين مسائل زنان عبارت اند از:

1. عقل گرایی: نوانديشـــان قائـل بـه كـار بـست عقل بـه عـنوان منبعی مستـقل، 
درحل مسائل زنان هستند و بحث های عقلی و فلسفی را بر مباحث قانونی و فقهی 
اين زمينه مقدم می دانند. آن ها معتقدند كه می بايســت با استنباطی متأثر از  در
عقل و عرف زمانه، حقوقی متناسب با شرايط عصر حاضر را برای زنان معرفی شود.

2. اتخاذ رویكرد هرمنوتيک در فهم متون دینی: نوانديشــان اســالمی عميقاً 
به تاريخ مندی متن و انديشه دينی باور دارند و معتقدند، بی توجهی به زمينه و بستر 
تاريخی نصوص، موجب می شــود كه فقها به ورطه ظاهرگرايی و دوری از مقاصد 
شــريعت در حوزة زنان بيفتند. نوانديشان اسالمی با اتخاذ رويکردی هرمنوتيکی، 
خوانشــی از نصوص دينی ارائه می دهند كه برابری زن و مرد را از اهداف گفتمان 
قرآنــی می داند و در دو جنبه برابری در اصل آفرينــش و برابری در امور اخروی 
و مســئوليت های دينی نمايان شده است و مسائل تفاوت بر انگيز حقوقی، مانند 
تصدی مقام های سياسی و قضايی، ارث، ديه، و... را به دليل داشتن داللت تاريخی 

و اجتماعی، با ارجاع به متن اصلی قابل تفسير می دانند.
3. حضور در زمان و درک واقعيت های امروزی زندگی انســان: يکی از اصول 
فکری نوانديشان اسالمی اعتقاد به عرضی بودن برخی احکام دينی است؛ بنابراين 
معتقدند كه برخی از احکام زنان كه پاسخگوی نيازهای اجتماعی و نقش های آنان 
نيســتند را می بايست بر اســاس فرهنگ جديد و عرف زمان نوسازی شود. آن ها 
می گويند كه تغيير شرايط زمانی و فرهنگی جامعه و ارتقای سطح توانايی های زنان 
و مهارت های اجتماعی آنان موجب می شود تا زنان بتوانند مسئوليت های جديدی 
بر عهده بگيرند و حقوق متناسب با موقعيت خود در هر زمينه ای را داشته باشند. 

هدف دوم مقاله كاربردی كردن نظريات نوانديشــان اسالمی در حوزة زنان در نظام 
تعليم و تربيت رسمی و دستيابی به مبانی و اهداف تربيتی اين گفتمان دينی است. آنچه 
در اين پژوهش بر اســاس مبانی نظری نوانديشان اسالمی در حوزة زنان در زمينه تعليم 
و تربيت اســتنتاج گرديد عبارت اند از: پنج مبنــای تربيتی، يک هدف كلی و پنج هدف 
واسطی. مبانی تربيتی استخراج شده شامل: جايگاه واالی عقالنيت در فهم دين ، عدالت 
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به مثابه مفهومی ســيال و پويا، رويکرد هرمنوتيکی به دين، تأكيد بر تســاوی بنيادين 
انســان ها در حقوق، تأكيد بر آزادی می باشــد. اهداف نيز شــامل يک هدف كلی يعنی 
تساوی بنيادی زن و مرد بر اساس كرامت ذاتی انسان ها و پنج هدف واسطی شامل: برابری 

حقوقی، برابری آموزشی، پرورش عقالنی، آزادی زنان و استقالل زنان می باشد.
بر اساس آنچه گذشت، نظام آموزش رسمی و عمومی می تواند با ابتناء بر مبانی تربيتی 
كه از نوانديشان اسالمی در حوزة زنان مطرح شد، به تربيت زنانی عاقل و نقاد، عدالت خواه 
و مطالبه گر، مســتقل، آزادی خواه و آگاه به حقوق و نيازهای خود بپردازد. از سوی ديگر 
تأكيد بر هدف كلی تساوی بنيادين زن و مرد، استلزامات خاصی در حوزة تعليم و تربيت 
رسمی و عمومی موجب می شود؛ كه مهم ترين آن ها تدوين اهدافی چون: برابری حقوقی، 
برابری آموزشــی و فرصت های شغلی، تأكيد بر آزادی و استقالل زنان و تنظيم اصول و 

محتوای نظام آموزشی جهت تحقق اين اهداف می باشد.
 بر اساس يافته های حاصله در حوزة نظری می توان پژوهش های تطبيقی ميان مبانی 
و اهداف تربيتی ديدگاه های نوانديشــان اسالمی در حوزة زنان با رقيب سنتی اش يعنی 
ســنت گرايان فقاهتی را پيشنهاد داد. همچنين پيشنهاد می گردد اين پژوهش در زمينه 

استخراج اصول و روش های تربيتی نوانديشان اسالمی در حوزة زنان نيز انجام شود.
در حوزة پيشــنهادهای كاربردی نيز می توان بازنگری و تغيير رويکرد نظام آموزشی 
بــه تربيت زنان را نام برد. نتايج حاصله از اين پژوهش در حيطة مبانی و اهداف تربيتی 
می تواند چشــم اندازی برای اين بازنگری باشــد. آموزش ديدگاه انسانی و تغيير ذهنيت 
دانش آموزان در خصوص كرامت ذاتی انســان ها و تساوی بنيادين زن و مرد بر پاية قرآن 
و ســنن اســالمی، از دوران ابتدايی و پرورش قوه عقالنيت فرد برای تشــخيص آن نيز 
می تواند از جمله پيشنهادی كاربردی اين پژوهش باشد. جديد بودن موضوع و عدم وجود 
هيچ گونه پيشينه كاماًلً مرتبط در خصوص ديدگاه های نوانديشان اسالمی در حوزة زنان و 

داللت های تربيتی آن، مهم ترين محدوديت اين پژوهش بود.

تشّکر و قدردانی
ازتماماساتیدراهنماومشاورمدردانشکدهعلومتربیتیوروانشناسی
دانشگاهشهیدچمراناهواز،کهمرادرانجاماینپژوهشیارینمودند،

صمیمانهتقدیروتشّکرمینمایم
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