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 :در جامعه ازمنظر اعضاي جماعت دعوت و اصالح كردستان زنجايگاه 
 شناسي ارائة سنخ
  

  ٢بهروز محمدي ،1اميد قادرزاده
 

  )15/08/97 ، تاريخ پذيرش21/10/96(تاريخ دريافت 
 

ويژه  ها، بهعدالت، آزادي، برابري و رهايي از تبعيض و نابرابري درميان انسانه: چكيد
خصوص دين اسالم است.  هاي اصلي اديان آسماني و بهمردان، از پيامميان زنان و 

هاي مذهبي فعال اهل سنت در هدف اين پژوهش، بررسي رويكرد يكي از جريان
جماعت دعوت و اصالح،  به زنان است. روش مطالعة حاضر كيفي  كردستان، يعني

ها از نظرية ليل دادهنگاري و براي تحاست و براي انجام عمليات ميداني از روش مردم
عضو فعال  30يافته با ساختمبنايي استفاده شده است. با استناد به مصاحبة نيمه

جماعت دعوت و اصالح ساكن شهر سنندج، اعضاي جماعت با اتخاذ رويكرد نو به 
گرايي ملي و ديني مسئلة زنان و با اعطاي مسئوليت به آنان، رويكردي جدا از سنت

جريان مذهبي مزبور، با تفسير جديد از فقه و متون ديني،  اند. ار كردهدرقبال زنان اختي
به دفاع از حقوق زنان و انتقاد از وضع موجود در كردستان درباب زنان پرداخته و 

كند. رويكرد جماعت رويكرد اسالمي را بهترين مدافع و حافظ حقوق زنان معرفي مي
جامعه، بازانديشانه، اصالحي و در پيِ دعوت و اصالح درباب زنان و جايگاه آنها در 

 سياسي در جامعه است. هاي اجتماعي و حمايت از حضور و فعاليت زنان در عرصه

گرايي گرايي، و اخالقگرايي، سنترويكرد اعضاي جماعت به زنان ذيلِ سه سنخ تناسب
 پذير است. اسالمي تقسيم

 گرايي اسالمي،اخالق گرايي،، سنتنگري انتقاديزنان، گذشتهواژگان كليدي: 
  ن.جماعت دعوت و اصالح ايرا
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  شناسي(نويسنده مسئول) شناسي دانشگاه كردستان و پژوهشگر پژوهشكده كردستان.دانشيار جامعه1
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  مقدمه و بيان مسئله
اند  برانگيزي به آن پرداخته صورت تأمل ازجمله مسائلي كه اغلب جوامع طي چند دهة اخير به

مقام ثانوي زن در اجتماع قاعدة عام جهاني و  موضوع زنان، موقعيت و جايگاه آنان است.
هاي هويتي در زنان و مردان ). مرزبندي19: 1389(فريدمن،  تهاسواقعيتي مربوط به فرهنگ

در طول تاريخ تحت تأثير عوامل ذهني و عيني پرشماري در سطوح خُرد، مياني و كالن 
اي جنسيتي هم به خود هم گرفته است، وكيف متفاوتي پيدا كرده است. اين تفاوت جنبه كم
نظر از اينكه متعلق به چه قوم، قشر يا گروهي  هاي تاريخي، صرفكه زنان اغلب در دورهطوري به

با مردان،  دهي جامعه، درمقايسه مراتب ساختار اجتماعي و در سازمان بوده باشند، در سلسله
  ).57: 1380اند (ريد، جايگاه و منزلت فروتري داشته

اما شأني زنان و مردان تأكيد شده است، هاي بسياري از قرآن كريم بر برابري و همدر آيه
سورة نحل نيز بدان اشاره شده است،  58دليل غلبة مردساالري، كه در آية  درميان اعراب، به

طور  شد. درميان ايرانيان هم، همانها تلقي مين سرشكستگي و بدبختي براي خانوادهشتدختردا
  گويد:مقامي مي نقل از قائم كه رايس به

اند و در عمل چه نقشي در جامعه نداشتهآيد كه زنان از مدارك و شواهد چنين برمي«   
اند. زن در در سنت و عرف و چه در قوانين كشور جز كنيزاني در خدمت مرد   نبوده

جامعة آن روزگار دچار نوعي رخوت و سستي و ستروني انديشه بوده است... نقش زنان 
اي از خود شههاي مردان بوده و اينان هيچ اراده و اندياجراي نظريات، دستورات و خواست

  ). 12: 1383(رايس، » نداشتند
رو بوده و  اي، با تبعيض مضاعف روبهدليل رسوبات فرهنگ عشيره سوژة زن در كردستان، به
آوري تعريف شمار رفته و با كاركردهاي تربيتي و عاطفي و بچه اغلب ملك و دارايي مردان به

جاي داشته است. اين نابرابري سياسي ـ  شده است. زن غالباً در حاشية زندگي اجتماعي
اي موجود در جامعه اثر منفي مضاعفي اي و رتبهجنسيتي درقالب اشكال ديگر نابرابري رابطه

بر حيات اجتماعي زنان بر جاي گذاشته است و نقش آنان را در فرآيند تحوالت اجتماعي چنان 
ترين  مردان را بزرگ« ترين مورخ ايران، جلوه داده است كه ابوالفضل بيهقي، بزرگ رنگ كم

  ).14: 1356معرفي كرده است (براهني، » عنصر سازندة تاريخ
ها) و آيين ها و تركجوار (فارس كُردها در نحوة برخورد و مواجهه با زن، تأثيراتي از اقوام هم

  اگرچه درك كينان معتقد است: اند،اسالم پس از ورود به منطقة كُردستان پذيرفته
مند مراتب بيشتري از زنان عرب، ترك و فارس بهره ردها از آزادي بهزنان در ميان كُ«

روشدن با بودند. اگرچه رفتار و برخورد زن كُرد آميخته با نوعي شرم و آزرم است، در روبه
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شود. زندگي زن روستايي بسيار سخت و ناهموار و آميخته با كار مرد بيگانه سراسيمه نمي
اي طبقات مردم كُرد، زنان از احترام شايسته سخت و سنگين است. درميان تمام
  ).52: 1376(كينان، » دهندبرخوردارند و به سخنشان گوش فرامي

مقام كُرد، به موقعيت بهتر زنان كُرد  )، با آوردن فهرستي از زنان صاحب1387سن ( بروئين
ده را هم مديون ش موارد اشاره نسبت به زنان عرب، ترك و فارس اذعان كرده است، اما اين اندك

اقتصادي و سياسي  دليل قرارگرفتن قدرتداند. درواقع، بهموقعيت همسران يا پدران زنان مي
  زنان پررنگ است:   اي دربارةدر دست مردان، باورها و عقايد كليشه

طور طبيعي توانايي رقابت در جهان سياست و اقتصاد را ندارند، زنان اخالقاً  زنان به«
خداوند نخواسته است كه زنان در بيرون از خانه «وهرانشان اطاعت كنند، يا مجبورند از ش

  ).125: 1394(شارون، » كار كنند
نوعي فرهنگ درباب نقش و جايگاه زنان درميان كُردها پديدار است كه نمادها و نشانگان 

عرف و  هاي منبعث ازدليل حاكميت باورها و ارزش شود. بهوبيش ديده مي امروز كم آن تا به
دليل فشار هنجاري، گرفتن ارث  اند و به سنت در كردستان، بسياري از زنان از ارث محروم بوده

  آمده است:شمار ميو ميراث نوعي داغ ننگ براي زنان به
 هايامكان و هاي، آزاديو اجتماع ياز حقوق فرد ياريمردانه بس ةزنان همواره تحت سلط«

 يو خانوادگ يصخصو عرصة در همواره زن كردستان، در اقع،و به. اندبرابر را از دست داده
 »است به مردان واگذار شده ياسيو س عمومي عرصة و مانده محصور شدهشكل كنترل به
  ).45: 1395پور، رستم(

مثابة امري  پيوند سلطة سياسي و فرهنگ (در ابعاد قومي و مذهبي) با تعريف زنانگي به
زاي زنان نقش دار و آسيب بخشي به وضعيت مسئله تداومحريمي، خصوصي و طبيعي در 

  بسزايي داشته است.
در چند دهة گذشته، با ورود نمادهاي مدرنيته و مخصوصاً آموزش همگاني، تحصيل و 

هاي ملي و ديني در هاي مدافع حقوق اقليت ها و گروهتبع آن جريان هاي ارتباطي، و بهرسانه
دليل درباب نقش و جايگاه زنان بازانديشي شده است. به كشورهاي اسالمي و در كردستان،

مختصات جغرافياي سياسي كردستان، تنوع در ساختار سياسي مسلط و بازتاب متفاوت 
مدرنيته و امواج نوسازي در كشورهاي اسالمي ايران، عراق، تركيه و سوريه، كه بخش اصلي 

هاي اجتماعي موافق و در نيروها و جنبشاند، و نيز تنوع  جمعيت كُردستان را در خود جاي داده
مخالف تغيير، وضعيت اجتماعي زنان تنوع يافته و گاه ماهيت متناقضي به خود گرفته است. 

گمان، ساختار سياسي و مذهبي حاكم بر كشورهايي كه كُردها در آن سكونت دارند، در نحوة بي
  برخورد و مواجهه با زنان نقش شايان توجهي ايفا كرده است:
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هاي مختلفي ازسوي فعاالن شدن جنبش زنان در كشورهاي اسالمي، انديشه با مطرح«   
گرا و سكوالر هاي  اسالمشناسي هويت زنان  ازسوي گروه رسميت منظور به حقوق زنان به

هاي ناپذيري، سياست شكل آشتي هاي متناقض، بهمطرح شده است. اين نظريه
هاي مردساالر مطرح كردند. مطالعة زير سلطة نظام بخشي و آزادسازي زنان را از رهايي

هاي آخر سدة بيستم در دهد در دهه شناسي نشان مي رسميت انديشة تقاضا براي به
هاي سلفي، اجتهادي و تجددگرا دركنار هم كشورهاي اسالمي، برخالف غرب، ديدگاه

» اندمسلمان بودهشناسي هويت زن رسميتهاي مختلفي از انديشه براي بهبرسازندة گونه
  ). 4: 1392(محمدي، 

ويژه تصوف، در مناطق كُردنشينِ اهل سنت ايران، از ديرباز خوانش سنتي از اسالم، و به
گرا در مثابة جريان مذهبي اغلب مردانه، در پيوند با ساختار مسلط سياسي و مذهبي شريعت به

كردن زنان، تنوع در جايگاه و موقعيت  ايران، از جايگاه فرادست برخوردار بوده و با همگن تلقي
دليل مختصات سياسي و  ـ فرهنگي و اقتصادي زنان ناديده گرفته شده است. به اجتماعي

مذهبي، حكومت نيز متوليِ برساختنِ سوژة زن با توجه به مباني اسالمي بوده است و هويت 
  گرا نيز ناديده گرفته شده است.بخشِ ديگري از زنان سكوالر و ملي

هاي فمينيستي، سكوالريسم و فعاليت احزاب سياسي ر چهار دهة گذشته، با رشد جنبشد
هاي فرهنگي جمهوري گذاريبا گرايش ناسيوناليستي و چپ (دموكرات و كومله)، سياست

گيرهاي مسلط مذهبي، نيروهاي اجتماعي و مذهبي همچون مكتب قرآن، اسالمي و جهت
اند. رويكرد دستان ايران، تكوين و گسترش پيدا كردهسلفيت و جماعت دعوت و اصالح در كر

پذيرند و ماهيت اقتضايي دارند و مكتب قرآن و جماعت دعوت و اصالح درقبال زنان انعطاف
  گرايانه است.رويكرد جريان سلفي واپس

هاي مذهبي، كه بيش از سه دهه سابقة فعاليت در كردستان دارد،  يكي از اين جريان
  المسلمين است: هاي اخوانصالح است كه متأثر از افكار و انديشهجماعت دعوت و ا

، بنا به تشخيص كادر رهبري، رسماً به 1380المسلمين ايران در سالجماعت اخوان«
هاي فرهنگي و جماعت دعوت و اصالح ايران تغيير نام داد و از آن زمان به بعد، فعاليت

المسلمين در هر كشوري كه سر برآورده اش گستردگي بيشتري پيدا كرد. اخوانسياسي
است در هيئت يك جنبش فرهنگي ظاهر گشته است، جنبشي كه رسالت اصلي و 

داند تا تغيير ساختار سياسي. ها و باورهاي مردم مياش را تغيير نگرشابتدايي
هاي تربيتي و منوال، جماعت دعوت و اصالح ايران نيز حضور خود را با فعاليت همين به

  ).6: 1392پور، (رسول» گي آغاز نمودفرهن
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هاي جماعت دعوت و اصالح درخصوص زنان، در مواجهه با گفتمان سكوالر، افكار و انديشه
گرايان گرا تكوين يافته است. اسالمگرايي سنتي و احزاب سياسي ناسيوناليستي و چپاسالم

ه اولي سنت در تغييري نوع هر دربرابر و گيرندمي تغييرناپذير شريعت از را مشروعيتشانسنتي 
ناپذير و  ـ اجتماعي، تفسيري انعطاف . آنها بدون درنظرگرفتن موقعيت تاريخيكنندمي مقاومت

ر سكوالمتفكران شود. دهند كه حقوق زنان در آن كامل رعايت نميمتصلب از اسالم ارائه مي
د بتوان دارد،ريشه  مذهب در كه اجتماعي عمل يا مذهبي قانون گونهره كه هستند آن منكر

براين، با درنظرگرفتن مختصات جغرافيايي و سياسي  د. عالوهباش برابري و عدالت با مطابق
گرا دارند و ازنظر كردستان، احزاب فعال سياسي در كردستان ايدئولوژي ناسيوناليستي و چپ

رايان و گشدن جامعه معتقدند. اين مسئله، اسالم مذهبي به جدايي دين از سياست و عرفي
گيري و بازانديشي درباب موضوعات ويژه اجتهادگرايان و جماعت دعوت و اصالح را به موضع به

  مختلف ازجمله موضوع زنان واداشته است.
در مناطق كُردنشين گسترش يافت، از روحانيان  1354جماعت دعوت و اصالح، كه از سال 
در كردستان عراق تحصيل هاي (حجره)هاي ديني  كُردي تشكيل شده بود كه در حوزه

مثابة زيربناي نظام اجتماعي  هاي بنيادين جماعت، اهتمام به خانواده بهكردند. يكي از ارزش مي
اسالم و اعتالي جايگاه زنان در جامعه در ابعاد فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. 

هايت جامعه در جماعت دعوت و اصالح اهداف خود را فردسازي و سپس اصالح خانواده و درن
ها و منزلة ركن اصلي جامعه جايگاه مهمي در سياستاست. مسئلة زنان و خانواده به نظر گرفته

  بردهاي آنها دارد. راه
گرايان در كردستان ايران با تفسيرهاي نو و منطبق با اوضاع اجتماعي و سياسي حاكم اسالم

فرهنگ ديني، به نقد رويكرد شدن به تمايز ميان فرهنگ سنتي و  بر جامعه و با قائل
گرايانة غرب درخصوص زنان پرداختند. جماعت دعوت و اصالح هم با درك چنين  مادي

ويژه  دادن مضاعف به نقش خانواده در جامعه، به وضعيتي و با رويكردي نو به زنان و با اهميت
نتي حاكم بر گرايان سنتي و فرهنگ سمسائل زنان در جامعه، رويكردي نو و متمايز از اسالم

بخشي به زنان است. با اذعان به نگاه بيروني كردستان در پيش گرفته و خواهان هويت
رويكردهاي سكوالر در زمينة جايگاه زنان در جوامع اسالمي، كه دستاويزي براي نقدهاي 

شكنانه از اسالم شده است، ضرورت دارد با انجام مطالعات ميداني و ازمنظر دروني، به  شالوده
هاي اسالمي در زمينة نقش و جايگاه اجتماعي زنان در جامعه پرداخته كاوي رويكرد جريانوا

هاي مذهبي فعال  اساس، پژوهش حاضر به واكاوي خوانش و تفسير يكي از جريان شود. برهمين
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در مناطق اهل سنت و كردستان (جماعت دعوت و اصالح) درباب جايگاه زنان در جامعة ايران و 
  پردازد. العه ميدر ميدان مط

  
  مرور ادبيات تجربي و نظري

هاي مهمي درباب زنان و جايگاه آنها اختصار آمده است، پژوهش گونه كه در اين بخش بههمان
ها به موضوع زنان نگاهي كلي دارند و اغلب در اسالم صورت گرفته است، اما اكثر اين پژوهش

اند و كمتر به جايگاه زنان ازمنظر  ارائه دادهاي از مسئله نوعي خوانش تاريخي و گاه مقايسه
دليل، وجه مميز پژوهش حاضر،  همين اند؛ به گرا در وضعيت امروزي پرداختههاي اسالمجريان

هاي اسالمي فعال در كردستان ايران (جماعت دعوت و اصالح واكاوي خوانش يكي از جريان
  شناسي كيفي است.جي روشايران) درباب زنان و جايگاه آنان در اجتماع به ميان

دربارة وضعيت و جايگاه زنان و نگاه اسالم به زنان مطالعات زيادي صورت گرفته است؛ براي 
هاي ذيل اشاره كرد: نگاهي تاريخي به وضعيت زنان در اسالم (واعظي توان به پژوهشنمونه، مي
و جايگاه اجتماعي   )،1379 ،(سالمي)، نگرشي كوتاه به جايگاه زن در اسالم 1389و جباري، 

  ).    1381زن ازمنظر اسالم (نصيري،
به بررسي تطبيقي » نگاهي به جايگاه زن در اسالم«) در پژوهشي با عنوان 1381صادقي (

هاي يونان، روم، چين و عرب قبل از اسالم پرداخته و به جايگاه بد جايگاه زن در اسالم و تمدن
شدند، از كرده است، تا حدي كه زنان خريدوفروش ميزنان درميان اعراب قبل از اسالم اشاره 

كشتند. نويسنده در ادامه، با استناد به آيات ارث محروم بودند و مردم فرزندان دختر خود را مي
) پرداخته 228) و حقوق شايستة زنان (بقره/13قرآن، به تعاليِ جايگاه زنان در اسالم (حجرات/

هايي براي تقد است كه اسالم در بعد جسماني محدوديتو با تأييد آزادي زنان در اسالم، مع
زنان قائل شده است، اما همين مسئله، امكان آزادي زنان در بعد انساني و روحاني و رشد و 

  تكامل اخالقي آنها را فراهم آورده است.
ز ـ اجتماعي زنان، قبل و بعد ا عنوان تأملي بر مشاركت سياسيدر كتابي با )، 1384فاطمي (

به بررسي نقش سياسي و اجتماعي زنان در تاريخ ايران پرداخته و  انقالب اسالمي ايران،
ـ اجتماعي زنان را، قبل و بعد از انقالب، مقايسه كرده است. نويسنده نشان  مشاركت سياسي

اند، اما اين ـ اجتماعي مشاركت داشته داده است كه در تاريخ ايران، زنان در امور سياسي
  پرده بوده است. حدود و پشتمشاركت م

گرا و علماي هاي اسالمهاي جريان تفاوت تجربة اسالم سياسي)در كتاب 1378اليويه روا (
 علماي بنيادگرا با نكته سه در مجموعاً گرايانبنيادگرا را در سه محور تلخيص كرده است: اسالم
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 و تعلم، تعليم و با كل در گرايانزن. اسالم شريعت، و مسئلة اسالمي، انقالب دارند: اختالف
 و خواندمي درس كه است مبارزي زن گرااسالم اند. زنموافق اجتماعي امور زنان در اشتراك

  است. ميسر اسالمي حجاب رعايت با اينها همة اما كار دارد، حق
شناختي جنبش زنان در تبيين جامعه«اش با عنوان  ) در رسالة دكتري1392محمدي (

نشان داده است كه در كشورهاي اسالمي، با وجود تسلط » رانس اسالميكشورهاي عضو كنف
فرهنگ اسالمي، رويكردهاي نظري متنوع و متناقضي، متأثر از تنوع در ساختارهاي سياسي و 
فرهنگي، درباب زنان شكل گرفته است. نخست، در كشورهاي اقتدارگراـ سكوالر (مصر، تونس و 

ري فمينيسم اسالمي وجود دارد؛ دوم، در كشورهاي گيمراكش)، بستر مناسبي براي شكل
گيري فمينيسم گرا (ايران، لبنان، بحرين و امارات) بستر مناسبي براي شكلاقتدارگراـ شريعت

گيري مدرن و پسامدرن فراهم است؛ و سوم، در كشورهاي عربستان، كويت و قطر امكان شكل
وجود ندارد. در اين مطالعه، به نقش دادن به هويت رسمي براي زنان  جنبش زنان و شكل

حاكميت سياسي رسمي در مواجهه با حقوق و مطالبات زنان در تعدادي از كشورهاي اسالمي 
  پرداخته شده است.

شناختي جماعت  ن جامعهيبيت« با عنوان ش،ارشد كارشناسي ةنام در پايان) 1392پور (رسول
دورة با اشاره به تحوالت  ،»اهل سنت ايراندعوت و اصالح ايران و تحول گفتمان آن درميان 

كردنشين منجر گرا در مناطق  گرا و چپ اسالم ناسيوناليستي، گيري گفتمانكه به شكل ،پهلوي
هاي فرهنگي  در پاسخ به نيازهاي اجتماعي و تفاوت جماعت دعوت و اصالحنشان داد كه  ،شد

  گرفته است. بومي شكل
شناختي جماعت  مطالعة جامعه«خود با عنوان  ارشد ناسيكارش نامة پايان) در 1391( عبادي

باالي  نفر از اعضاي رده اي و مصاحبه با ده، كه با روش نظرية زمينه»دعوت و اصالح ايران
جماعت دعوت و اصالح ايران در چهار استان تهران، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي 

استقبال از  ، وحقوق زنان درنوانديشي ، ياسينوگرايي س اساسيِ ةسه مقول انجام داده است،
  .كرده استشناسايي  گفتمان جماعت دعوت و اصالح دررا  وردهاي مهم روزاتسد

خانم تا ليال زانا؛ زنان در جايگاه رهبران  عادله«ي با عنوان ا) در مقاله1387سن ( بروئين
اجتماعي كردستان سهيم ـ  كردن زناني كه در رهبري سياسي با فهرست» سياسي در كردستان

سلطان حاكم حرير و سوران  سلطان، خانزاده خانم، رئيس قبيلة جاف، خانم اند، از عادلهبوده
خاتون رئيس قبيلة عمريان و چندين زن ديگر در نقش رهبري قبايل  )، شمسي1623- 1640(

خانوادگي پدري)  ةيابي يك زن به موقعيت باال صرفاً با ازدواج يا تولد (زمين دستگويد: كُرد مي
نبود. حتي اگر مرداني  اي چندان مانع جدي پذير بوده است و جنسيت دو امكان يا تركيبي از اين
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 ،توانست با موقعيت و جايگاه نسبتاً برابر وجود داشتند، يك زن از يك پايگاه اجتماعي باال مي
رد مردان كُ ،علومدست آورد. از قرار م هموقعيت سلطه را ب ،قوي شخصيتي ةجاذبة واسط به

ردها ممكن كُ ،حيث و ازاين كردند شأن و منزلت خود تلقي نمي اطاعت از چنين زناني را كسر
تولد در وضعيت «معناست كه  اين صرفاً به اين ،البته د.مسلمانان متمايز باشنبقية است از 

گيري  تيجهو اين باعث اشتباه در ن برطرف كند بودن) را جنسيت (زن ةممكن است نقيص» عالي
كه برابري  شوند، درحالي رد اين اشتباه را مرتكب ميكه برخي از نويسندگان كُ چنان ؛شود مي

يابد. زنان با  جنسي (يا اجتماع بدون مرزبندي جنسي) فراتر از اين موارد خاص گسترش مي
زنان بارة مسئله دركه اين بخشودگي برخوردار بودند، درحالي ي امكانپايگاه اجتماعي باال از نوع

  كرد. عادي صدق نمي
به مرور و مقايسة نظرهاي متمايز و  زنان و جنسيت در اسالم) در كتاب 1391( ليال احمد

هاي رايج برابري جنسيتي را خارج از چارچوب ةلئتنها مس نهاو  پردازد.رقيب درباب جنسيت مي
 يدهد، بلكه اساساً حتزنان در جوامع اسالمي قرار مي بابهاي رايج غربي دردر غرب و كليشه

هاي مالزم با رهايي و برابري براي ملتطرحي  مثابة ويژه مدرنيته را به هاي غربي بهديدگاه
تواند د. مداقه در اين نكته ميبر زير سؤال ميطور جدي  به ،خاصه جوامع اسالمي ،غيرغربي

بينند ميان دو كه خود را ملزم مي نسيت در جوامعي باشدج ةدربار اي تازههاي گشاي ديدگاه راه
ويژه زنان  هاي اجتماعي و بهگروه ةاندازه سهمگين براي هم يك قطب افراطي همراه با نتايجي به

كه هر نوع بحث از برابري جنسيتي را غربي،  ديدگاهي ،سوبزنند: ازيكدست به انتخاب 
با انواع  كوشد ميداند و درنتيجه جوامع اسالمي مي ةها و پيشينغيربومي، و ناسازگار با سنت

و سازگار با فرهنگ جوامع اسالمي  يدهامري بومي، پسند منزلة ترفندها نابرابري جنسيتي را به
ي يكه معتقد است برابري جنسيتي و رها ،ديدگاه افراطي مقابل ،معرفي كند؛ و ازسوي ديگر
و جوامع اسالمي نيز همچون ديگر جوامع  ندفراگير اند كهغربي ةزنان مفاهيمي ملزم با مدرنيت

  د.درنهايت گريزي از پذيرش آنها ندارن
دهد كه جنگ بر سر حقوق زنان موضوعي امروزي نيست، بلكه ليال احمد نشان مي

را  هايي از مقاومتياي تاريخي است كه از ديرباز تاكنون ادامه داشته است. او روايت مسئله
اند زنان در جوامع مسلمان از ديرباز تاكنون براي كسب حقوق خود داشته كشد كهتصوير مي به

  ).88- 87: 1391(احمد،  
جمهوري و  دار منصب رياستتواند عهدهازنظر يوسف قرضاوي، زن گذشته از حق رأي مي

عضويت در پارلمان شود. منطق اسالمي بر اين استوار است كه زن، موجودي كامل و داراي 
است. شايستگي و اهليت بايستي معيار تصدي هر منصبي باشد و هرگاه مرد و  شايستگي كامل
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زني براي انجام يك عمل رقابت داشتند، بايد موفقيت از آنِ كسي باشد كه شايستگي و اهليت 
گويد: اسالم احكام خود را بر دو امر بنيادين بيشتري دارد. قرضاوي درباب تفاوت زن و مرد مي

گذاشتن به فطرتي كه خداوند در مردم  نهادينه كرده است؛ دوم،  ت، حرمتكند: نخساستوار مي
اند: زن مسئوليتي ها متنوعاحترام به مسئوليت هريك از زن و مرد؛ زيرا طبق فطرت، مسئوليت

كند. زن اين كارها را انجام حمل مي شود و نه وضعدارد و مرد مسئوليتي. مرد نه باردار مي
طقي نيست كه زن به انجام كارهايي مانند مرد موظف شود. برطبق اين دو رو، مندهد. ازاين مي

دهد كه كار كند، ولي كار در چارچوب شروط و ضوابطي، چون كار نكته، اسالم به زن حق مي
اش، خانه، منافات نداشته باشد و به بايد مشروع باشد، با مسئوليت اساسي زن در قلمرو  اصلي

  ).125: 1389(قرضاوي،  بند باشد آداب اسالمي پاي
  

  شناسي پژوهشروش
 براي يك پديده، پنهان زواياي و هاپيچيدگي كشف براي كيفي شناسيروش هاي قابليت دليلبه

دربارة جايگاه زنان در  يابي به نظام معنايي و افق ذهني اعضاي جماعت دعوت و اصالح دست
نگاري بهره  كيفي، از روش مردمي مختلف ها روشكيفي، و درميان  شناسيروش جامعه از

و  1گرايانه صورت ميداني و با روحية طبيعينگاري، بهمردم گرفته شده است. در روش
شوند و محقق بازانديش به ارائة توصيفي  شان مطالعه ميها در بستر طبيعيپديده 2مند، زمينه

نگاري روشي مردم ترين مفهوم، كند. در كليمفصل از موضوع و جوانب مختلف آن اقدام مي
نگاري ). مردم215: 1389كند (محمدپور،  هاي زندگي نوع بشر را توصيف مياست كه شيوه

توصيف عيني صرف نيست؛ زيرا هرگونه مواجهه با موضوع مستلزم فهم و تفسير آن است و 
نگاري گيرد. مردم هرگونه توصيف نيز برمبناي رويكردهاي مفهومي ضمني و صريح انجام مي

و گويا  3»اي روشنگرزمينه«ساختن  فعاليتي است كه هدف آن ارائة واضح موضوعات از راه فراهم
  ).152: 1983براي آنهاست (گيرتز، 

سال سابقة عضويت در  ميدان مطالعه شهرستان سنندج (با اعضاي فعال داراي بيش از هشت
چهارده استان، كه جماعت دعوت و اصالح) بود. جماعت دعوت و اصالح ايران در بيش از 

تسنن دارند، همچون كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي، تهران، البرز، سيستان جمعيت اهل

________________________________________________________ 
1. Naturalistic 
2. Contextual 
3.  Informing contex 
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و بلوچستان، اردبيل، گلستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، هرمزگان، فارس و...، فعاليت 
دعوت و  دليل پراكندگي اعضاي جماعت دارد و دفتر مركزي آن در تهران است؛ بنابراين، به

اي هاي كشور، و با توجه به موضوع پژوهش، و اينكه روش كيفي ماهيت زمينه اصالح در استان
اند و بر جايگاه زنان در جامعه  هم آميخته و تفريدي دارد، و اينكه دين و قوميت در كردستان به

  منزلة ميدان مطالعه انتخاب شد. گذارند، شهرستان سنندج به تأثير مي
بردي عام  مثابة راهمبنايي به ها، به استقراي تحليلي و نظريةدر تحليل دادهنگاري، مردم

). در 60: 1385(استراس و كوربين،  داندرا سودمند مي جهت تحليل متعهد است و آن
ها، فرآيند كُدگذاري در دو مرحلة باز و كردن مصاحبه چارچوب نظرية مبنايي، پس از پياده

هاي واقعي زدن مفهومي به پاسخ ة كُدگذاري باز، ابتدا، با برچسبمحوري انجام شد. در مرحل
گذاري مفاهيم هم مستلزم نزديكي آنها اي از مفاهيم استخراج شد. نام شوندگان، سلسلهمصاحبه

كند، تا بتواند چند پديدة مشابه را در  بودن را ايجاب مي به متن است، و هم سطحي از انتزاعي
ها پوشش دهد. در ادامه، با مفاهيم استخراج شده، به سطح احبههمان مصاحبه يا ديگر مص

ها و ادغام همة تعابير و باالتري از انتزاع رسيديم. در مرحلة كُدگذاري محوري، با مراجعه به داده
مقوالت و مقوالت برقرار شد و با سير مدام بين تفكر قياسي و  تفسيرها، ربط منطقي بين خرده

  ).1385دست آمد (استراس و كوربين،  ت با يكديگر بهاستقرايي، روابط مقوال
ة يافت نظري ها و از رهبراي گردآوري داده ساختاريافته ة نيمهدر تحقيق حاضر از مصاحب

گيري نظري براي  در اين تحقيق از نمونه است. شده  ها استفادهبراي تفسير يافته مبنايي
كه از  ،و از معيار اشباع نظري ،نظريهجهت پرورش  ،كردن مفاهيم شناسايي، خلق و مرتبط

شده   استفاده ،آوري اطالعات دادن به جمع جهت پايان ،گيري استاين نوع نمونه يها ويژگي
 گيري شد. كنندگان در پژوهش تصميم تعداد مشاركت بابدر ،اين معيار ا توجه بهب .است

مصاحبه، اشباع نظري رخ داد و ديگر مطالب جديدي ازطريق  30ترتيب، با انجام  اين  به
برفي بود. تالش شد با افرادي  ها روش گلولهها استخراج نشد. روش انتخاب نمونهمصاحبه

سال سابقة عضويت در جماعت دعوت و اصالح داشته باشند.  مصاحبه شود كه بيش از هشت
از اعضاي جماعت دعوت و  ،با استفاده از اين شيوه ها،ن تنوع در نمونهحداكثررساند براي به

) / اجتماعياصالح ساكن سنندج (ازلحاظ جنسيت، وضعيت تحصيلي و پايگاه اقتصادي
كردن بندي و منظم ها، دستهبندي داده لحاظ شود. بعد از مقوله تنوع حداكثر تا شد گيري نمونه
ها با مفاهيم علوم جود صورت پذيرفت و روابط بين مقولهها متناسب با متغيرهاي مومقوله

 3مقوله و سپس با كدگذاري محوري  15اجتماعي  بازسازي شد. درنهايت، با كدگذاري باز 
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مقولة محوري استخراج شد. براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد از دو تكنيك اعتباريابي 
  ).  150: 1387 مدي،(محبهره گرفته شد  2و تكنيك مميزي 1ازسوي اعضا

  
  شوندگان مشخصات كلي مصاحبه

اند. شايد جماعت دعوت و اصالح ايران نمونة واقعي  كرده و شاغل شوندگان تحصيل اكثر مصاحبه
هاي جديدي برمبناي در قرن بيستم، جنبش«گويند: اين اظهارات اسپوزيتو و وال باشد كه مي

كار جامعه، هاي محافظهها نه بخشن اين جنبشتأييد و تصديق مجدد اسالم ظهور كرد... حاميا
(اسپوزيتو، » هاي مدرن جوامع بودندكردگان مدرن و شاغالن در بخشبلكه اغلب تحصيل

اند كه بازتابي كلي از غيبت زنان در  شوندگان را مردان تشكيل داده ). مصاحبه21: 1392
افراد باسابقة جماعت دعوت  ـ سياسي كردستان است. ازآنجاكه مؤسسان و هاي اجتماعيصحنه

و فعال جماعت  و اصالح مرد هستند و پژوهش حاضر نيز معطوف به مصاحبه با افراد باسابقه
دليل نوپابودن بخش زنان در  اند و نيز بهدعوت و اصالح است كه تجربة زيستة بيشتري داشته

اند. گسترة سني هشوندگان پژوهش حاضر را مردان تشكيل دادساختار جماعت، اكثر مصاحبه
  شود.  سال است كه ازنظر سني تنوع خوبي محسوب مي 60تا  34شوندگان  مصاحبه

  
  هاها و يافتهداده

شوندگان پرسيده شد: چه  دربارة مسئله زنان، درمجموع، سؤاالتي با اين مضمون از مصاحبه
هاي اجتماعي و نقش و جايگاهي براي زنان در جامعه قائل هستيد؛ وضعيت زنان را در زمينه

كنيد؛ ديدگاه شما درباب برابري جنسيتي سياسي در موقعيت فعلي كردستان چطور ارزيابي مي
هايي قائل به برابري جنسيتي هستيد؛ اگر زنان براي شغل قضاوت انتخاب چيست؛ در چه زمينه

  شوند اشكالي دارد.
و اصالح از زنان و  سؤاالت كلي مزبور با هدف شناسايي درك و تصور اعضاي جماعت دعوت

با كُدگذاري . بندي شده استشناسي برمبناي اين تصورات صورتجايگاه آنان در اجتماع و سنخ
هاي مربوط به زنان و نقش آنها در جامعه و  شوندگان، درباب سؤال بازِ اظهارات مصاحبه

ت يافتن به مقوال مقوله استخراج شد. براي دست 15خصوص در كردستان، درمجموع،  به

________________________________________________________ 
1. Member Check 
2. Auditing 
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تفصيل و با  شده در ادامه به محوري، كدگذاري محوري انجام داديم. مقوالت محوري استخراج
  شود.شوندگان تشريح مي استناد به اظهارات مصاحبه

 
  پذيري جنسيتيجامعه

خصوصياتي در «، »بافت سنتي«، »قبالً هم وجود داشته«، »باورهاي سنتي«فراواني مضاميني چون 
در متن » مسائلي كه از فرهنگ به درون دين آمده است«، »وجود ندارد مردان هست كه در زنان

آفرين بين زنان و مردان در كردستان و بازتوليد آن در جامعه  ها، مؤيد وجود سنت تبعيضمصاحبه
شوندگان، ضمن اذعان به جايگاه فرودست زنان در شوندگان است. مصاحبهازمنظر مصاحبه

دهند و هاي فيزيولوژيك نسبت ميبه سنت و فرهنگ سنتي و تفاوت كردستان، نابرابري جنسيتي را
تنها خواهان بازگشت به  نه شوندگان، كنند. اين دسته از مصاحبهدين را در اين زمينه تبرئه مي

آداب و رسوم و عرف درباب زنان نيستند، بلكه عامل اصلي تبعيض و ستم عليه زنان را عرف 
پذيري سنتي، فرهنگ متعارف در جامعه و شوندگان، با تأكيد بر جامعه مصاحبهدانند. جامعه مي

تبع آن، نابرابري جنسيتي در كردستان را زمينة بنيادين در برساخت جايگاه زن در جامعه  به
گفته  شوندگان، كه ناظر بر مفاهيم پيش زمينه، به چند نمونه از اقوال مصاحبه دانند. درهمينمي

  شود:مياست، پرداخته 
اي و مذهبي قرار دارند و هاي قبيلهزنان در كردستان تحت تأثير عرف و سنت

نفس را  حال آن اعتمادبه به مشاركت آنها نسبت به مردان خيلي كم است و خودشان هم تا
كنند و كنند يا خود را كانديدا نمياند. مثالً، در انتخابات كم مشاركت ميدست نياورده به

د را كانديدا كنند عرف جامعه هنوز آمادگي پذيرش آنها را ندارد حتي اگر هم خو
  ).14شوندة شمارة  (مصاحبه

و زوجات  تعدد به مربوط قواعد ازجمله زنان، براي شده قواعد وضع زعم محمد عبده، به
به  را مسلمان هايملت كه ،»آميزتحقير«و »ارتجاعي«رسوم  و آداب ديگر همچون طالق،

در طول  كه دارد ريشه سوءبرداشتي و فساد، در بلكه آيد،نمي اسالم از افكنده، بارتأسف وضعيت
اسالم است.  اصول به بازگشت گرو در مسلمان ملل احياي است. كرده احاطه را اسالم هاقرن
اصول  اري جزودبرده و زوجات، تعدد طالق، همچون مواردي كه كرد خواهد روشن بازگشت اين

ه ك است واضح است. البته، بوده جايز آن روز فقط در زوجات تعدد مثال، نيستند. براي اسالم
شوندگان تا حدود زيادي  ). رويكرد مصاحبه167: 1391است (احمد،  همسري كت قرآن آرمان

دليل  بازنماي افكار محمد عبده دربارة زنان و برابري جنسيتي است. سنتي كه زنان را به
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دارد، پيشينة شرقي دارد نه اسالمي نسبت به مرد نگه ميهاي طبيعي در كهتري مداوم  ويژگي
  ).169: 1392(عنايت، 

 
  بخشي آگاهي

شوندگان به اين مسئله اذعان كردند كه امروزه با ارتقاي سطح سواد و دانش اغلب مصاحبه
هاي نو ارتباطي و اطالعاتي و عمومي، افق ذهني و معرفتي زنان عمومي به ميانجي فناوري

و جايگاهشان در اجتماع و خانواده و مسئوليت مردان هدف بازانديشي واقع  درخصوص نقش
پروردة  هاي مدافع برابري جنسيتي ازجمله عناصر مهم دستزعم آنها، جنبش شده است. به

  مدرنيته است كه در اين زمينه نقش مؤثري داشته است:
صورت كلي زنان يا  و به ها باال رفتهواسطة رسانه هاي عمومي مردم بهامروزه، سطح آگاهي

ترند. با توجه به مرداني كه سطح سواد و آگاهي باالي دارند، نسبت به حقوق زنان آگاه
بينم، همان فرهنگي كه گفتم درمورد زنان وجود دارد، من وضعيت زنان را خوب نمي

  ).25شوندة شمارة  رود (مصاحبهطرف بهترشدن مي هرچند كه دارد به
ها، هاي خود، به تأثير رسانهن اذعان به پنداشت منفي زنان دربارة تواناييشوندگان، ضم مصاحبه

  هاي زنان در آگاهي زنان از حقوق خود اشاره كردند.تحصيالت و جنبش
 

  از اعتمادسازي تا نوگرايي ديني
 ناسيوناليستي ايدئولوژي بر مبتني هايملتـ  زمان با تشكيل دولتمو ه ،اول قرن بيستم ةدر نيم

 اسالمي و سنتي جوامع هايبنيان تهديد و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مشكالت ظهور و
در  سازي جامعهاحياگري اسالمي و دموكراتيكمدرنيته،  پروردة دست هاي ايدئولوژي ازسوي

ها، كه با تأخير نيز به آن توجه شد، مسئلة زنان بود. كانون توجه قرار گرفت. يكي از اين زمينه
ريخِ اعطاي حق رأي به زنان در چند كشور اسالمي نگاه كنيم، موضوع تاحدودي اگر به تا

، بحرين در سال 1980، عراق در سال1963تر خواهد شد: ايران و افغانستان در سال روشن
؛ يعني زنان در بسياري از كشورهاي 2011، و عربستان در سال 1974، اردن در سال 2002

گرا، هاي اسالمها و جريانبه حق رأي دست يافتند. گروهاسالمي از نيمة دوم قرن بيستم 
المسلمين و جماعت اسالمي، رويكردي نو درباب زنان اتخاذ كردند و حتي همچون اخوان

المسلمين، به حق قضاوت و پردازان اخوان )، از نظريه1389كساني چون يوسف قرضاوي (
مثابة د. جماعت دعوت و اصالح هم، بهان جمهوري و نمايندگي پارلمان براي زنان قائل رياست

يك جريان اسالمي فعال در جغرافياي ايران، با اتخاذ رويكردي مشابه، موافق اعطاي حقوق 
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برد اين جريان اسالمي درخصوص زنان شامل اين  اقتصادي و اجتماعي بيشتر به زنان است. راه
ليل جداشدن مردم كردستان د ـ سياسي به موارد است: جلب نظر زنان در فضاي آشفتة فرهنگي

اي و جذابيت بيشتر، هاي فرهنگ سنتي خود و هجوم نمادهاي فرهنگي با قدرت رسانهاز بنيان
هاي ايدئولوژي ناسيوناليستي، ليبرالي و چپ درباب زنان كُرد، و هاي برنامهمقابله با جذابيت

كردن  ن ديني و برجستهدرنهايت، كنترل و ايجاد حصر اجتماعي با وساطت تفسير جديد از متو
  هاي فرهنگ سكوالر دربارة زنان.نارسايي

جماعت براي زنان اهميت خاصي قائل است، «شوندگان، با اشاره به مواردي چون  مصاحبه
هيچ محدوديتي براي زنان قائل نيست، در درون جماعت نسبت به جامعة كردستان اهميت 

، به توجيه نوع »شودرون از خانه تخليه ميزيادتري براي زنان قائل است، احساساتشان در بي
 ـ  برخورد و تفسير جماعت دعوت و اصالح با زنان در چارچوب تفسير جديد از متون ديني

پذيرند و  المسلمين الگوبودن زنان غربي را براي زنان مسلمان نميپردازند. اخواناسالمي مي
يشان اعتقاد دارند كه غرب از زنان و كنند. ادهند نقد ميآنچه را مسلمانان امروز انجام مي

هاي زيبايي يا فروشندة زن، كند و تبليغات با مدلجنسيت آنها براي افزايش سود استفاده مي
  ):228: 1391دهد (احمد، داري قرار ميزنان را در خدمت سرمايه

 جاي اند، بهغلط، كه براي دفاع از حقوق زنان وارد عمل شده جامعة زنان و كساني به
هم  زنان  بخواهيماند؛ يعني اگر ما حقي كه به آنها برسانند، ضرري به ايشان رسانده

اند كه اند، اين ظلم در حق زنان است (گفتهكار را انجام بدهند كه مردان انجام داده همان
رفتن خودش هم يادش رفت). من معتقدم شرف  خواست مثل كبك راه برود راهكالغ مي

است، نه اينكه خودش را بشكند تا مثل مرد شود تا كارهاي مرد را بودنش  زن در زن
  ).3شوندة شمارة  انجام دهد (مصاحبه

شوندگان اعتمادسازي، و مواجهه و مقابله با رويكردهاي  واقع، رويكرد اين گروه از مصاحبه در
نقد بر  غربي به موضوع زنان است كه در فضاي اجتماعي كردستان درحال گسترش است. عالوه

هاي غربي درخصوص زنان، رويكرد كلي اعضاي جماعت در و مواجهه با رويكردها و گفتمان
ـ پدرساالري در كردستان با تفسير مجدد و   خوانش نقش زنان در جامعه، نقد نظام مردساالري

- ويژه جماعت دعوت و اصالح، با برجستهگرايان جديد، و بهجديد متون اسالمي است. اسالم

كنندگي، شيردهي، خانوادة سالم، احساسات عاطفي زنان،  يت نقش مادري، تربيتساختن اهم
هاي فيزيولوژيكي، تناسب بين وظايف و ساختار بدني، حضور زنان در جامعه، و برابري تفاوت

عبارت  و جامعه هستند؛ به دادنِ جايگاه زن در خانواده جلوه حقوق زنان و مردان، درصدد مهم
دهد، تفسير نو از اعمال و كارهايي زمينه انجام مي عت دعوت و اصالح دراينديگر، كاري كه جما



 1397پاييز ، 3 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

116 

هاي شغلي و اقتصادي به تر كند، دركنار ارائة فرصتاست كه نقش مادري و همسري را برجسته
اي جدي در فضاي عمومي تبديل شده است. اين رويكرد، زنان، كه امروزه به خواسته

هاي اسالمي شده است و، ازطرف  ان به اسالم و ديدگاهطرف، باعث جذب زنان كردست ازيك
ديگر، از پذيرش الگوي زنانگي غربي درميان زنان كُرد جلوگيري كرده است و با اعطاي 
اختيارات به زنان و با انتقاد از نحوة مواجهة سنت حاكم بر كردستان با زنان، خود را مدافع 

  كند.ي آنها معرفي ميحقوق زنان و مأمني براي حضور و فعاليت اجتماع
شوندگان دربارة برابري جنسيتي و نحوة مواجهة اسالم با حقوق زنان چنين يكي از مصاحبه

  كند:اظهار مي
در متون اسالمي كه در زمينه و زمان خاص معيشتي و فرهنگي و تاريخي شكل 

شده است،  هاي فراواني به زنان روا داشتهعدالتي اند، و نظر به اينكه جورها و بيگرفته
حركت اسالم گذار از جور زمانه به فراتر از عدل زمانه بوده است. آنچه اسالم در آغاز براي 

هاي انساني آنان را با  زنان به ارمغان آورد حاكي از تغييري اساسي بود و در خصال و ويژگي
  ).23شوندة شمارة  براي نمونه، آية پاياني سورة احزاب (مصاحبه مردان برابر نهاد.

شوندگان، با نفي حجاب اجباري، چندهمسري، تبعيض ميان دختران و پسران در  مصاحبه
نبودن تكليف ديني و اخالقي براي زنان و مردان، مثالً در زمينة نگهداري از  ها، يكسانخانواده

آوري خانواده، مشاركت در نماز جمعه و...، درواقع، درباب زنان رويكردي والدين يا فرزندان، نان
  دهند.هاي حاكم بر كردستان ازنظر فرهنگي و ديني ارائه ميدا از سنتج

اي اجتماعي  گونه دليل حاكميت نظامي مردساالر و پدرساالر به زنان در كردستان از ديرباز به
لحاظ اجتماعي،  اند كه از دخالت در امور سياسي و اجتماعي دورند. مفهوم جنسيت بهشده

غيرهاي قوميت، مذهب، و طبقة اجتماعي در كردستان متغير فرهنگي و سياسي، دركنار مت
مهمي بوده است؛ بنابراين، رويكرد و نگاه ديني به زنان، دركنار نگاه سنتي به زنان در كردستان، 

محورانه به زنان است كه تبعيض مضاعفي را متوجه زنان كرده  تلفيقي از دو رويكرد فرودست
زايش سطح تحصيل و آگاهي مردم تاحدودي وضعيت زنان هاي اخير با اف است. اگرچه در سال

هايي چون بخش هاي مختلف جامعه هستيم، در زمينهبهبود يافته و شاهد حضور زنان در عرصه
هاي  هاي سياسي و اقتصادي است. اكثر جوابتر از زمينهخدمات، حضور زنان پررنگ

زنان را نيز مانند وظايفشان «است:  سورة بقره بوده 228شوندگان ناظر به بخشي از آية  مصاحبه
  ». حقوقي شايسته است
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  جايگاه او در جامعه شناسي رويكرد جماعت دعوت و اصالح به زن و سنخ
هاي ها و پنداشتشوندگان همگي عضو جماعت دعوت و اصالح بودند، برداشتاگرچه مصاحبه

  پذير است: تقسيممتفاوتي درباب زن و جايگاه او در جامعه دارند كه در سه سنخ 
  

  گراييرويكرد تناسب
هاي اند و تفاوت در نقش شوندگان به تناسب تكاليف با جنسيت قائلگروه از مصاحبه اين

دهند. اگرچه بنيان فكري اين گروه، تفكرات هاي جسماني نسبت ميجنسيتي را به تفاوت
شناختي صبغة زيستهاي جنسيتي، بيشتر اسالمي است، بنيان تبييني آنها درخصوص تفاوت

مراتب هاي اجتماعي و سلسلهشناختي توجيهي براي تفاوت هاي زيستدارد. درواقع، تفاوت
شوندگان، با برشمردن آيد. اين دسته از مصاحبهشمار مياجتماعي درميان مردان و زنان به

دد ها و وظايف، درصشناختي ميان زنان و مردان، و نيز تفاوت مسئوليت هاي زيست تفاوت
ـ سياسي ميان زنان و مردان بودند و با اينكه به لزوم رعايت همان  هاي اجتماعيتوجيه نابرابري

شده است، ضمن برشمردن تعدادي از   حقوقي براي زنان قائل بودند كه در كتاب آسماني مطرح
  كردند.نفع زنان تعبير مي منصب در صدر اسالم، نابرابري جنسيتي را به زنان صاحب
شوندگان چنين برابري جنسيتي و رويكرد اسالم به برابري زن و مرد، يكي از مصاحبه دربارة

  اظهار كرده است:
زمينه. باور دارم كه اسالم تمام حق و  م دراينامن خودم مطالعات زيادي هم داشته

حقوق زنان را رعايت كرده و برابري كامل بين زن و مرد وجود دارد. ممكن است كه 
برند، اين فرق كند، مثالً در مسئلة ارث كه مردان دوبرابر زنان ارث ميها مسئوليت

كه هايش هم برسد، درحاليخاطر اين است كه مرد بايستي نفقة زن را بدهد و به بچه به
  ).17شوندة شمارة  زن چنين مسئوليتي ندارد (مصاحبه

، »تفكيك نقشيهاي زيستي زن و مرد، و  مقصردانستن زنان، تفاوت«اشاره به مقوالت 
شناختي است. اين دسته از هاي زيستنابرابري جنسيتي به ميانجي تبيين درواقع، توجيه

هاي شوندگان، با تعريف خاص خود از نقش و جايگاه زنان در جامعه و اذعان به ريشه مصاحبه
دستان ـ اسالمي برابري جنسيتي، بر اين باورند كه اگر تبعيض و نابرابري جنسيتي در كر  ديني

هاي آن در عرف و سنت است و اسالم بهترين مدافع حقوق زنان است و عمل وجود دارد، ريشه
رفتة زنان است؛ بنابراين، اين شيوة خاص  به احكام اسالمي تضميني براي احقاق حقوق ازدست

  شود. تعريف مي» گرايانهرويكرد تناسب«دفاع از حقوق زنان ذيل 
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  گراييرويكرد سنت
بخشي به نهاد به حفظ و قوام شوندگان ديده شد، نوعي اهتمامظهارات برخي مصاحبهآنچه در ا
منظر، نوعي نگراني دربارة  در اسالم است. ازاين اجتماعي نظام زيربناي مثابةبه خانواده
هايي وجود دارد كه زنان در جوامع غربي از آن برخوردارند و در جامعة ايران نيز زنان  آزادي

هاي آنها، اذعان به اين مسئله است كه امروزه كنند. از ديگر دغدغها مطالبه مينوعي آن ر به
روز هيئت مردان و پسران به  اند و روزبهزنان و دختران الگوي اجتماعي فرزندان و پسران شده

رو، اين زوال است. ازهمين كند و مردانگي روبه هيئت زنان و دختران شباهت صوري پيدا مي
اند. درواقع، رويكرد  ساالري را گوشزد كردهو مخاطرات اجتماعي و فرهنگي زنها دسته آسيب

هاي ديني و ملي شوندگان، رويكرد سنتي به مسئلة زنان است كه از ريشهاين دسته از مصاحبه
هاي اجتماعي و سياسي در شوندگان وضع زنان را در زمينهبرخوردار است.يكي از  مصاحبه

  كند: ابي ميگونه ارزيكردستان اين
اي و عشيرتي كه قبالً دليل حاكميت سيستم قبيله شود، بهنسبت دارد خوب مي به

شود و ازطرف ديگر اين ديدگاه ها هنوز ديده ميحاكم بوده است، كه در بعضي از خانواده
تعادلي شده است. البته، نوعي تعادل بايستي برقرار  فمينيستي در جامعه باعث نوعي بي

ها زنانه شود ن شكل سنتي و نه به آن شكلي كه كامًال خانوادهشود نه به آ
  ).18شوندة شمارة  (مصاحبه

اين رويكرد به زنان درميان اعضاي جماعت دعوت و اصالح واكنشي به تهاجم فرهنگ غربي 
- به خانواده و زنان در فرهنگ كُردستان است. قائالن به اين ديدگاه، مردان مسن و زنان ميان

تحصيالت حوزوي و ليسانس بودند. اين سنخ خواهان اعطاي حقوق مصرّح در قرآن سال داراي 
حال به مساوات و برابري حقوق زن و مرد ازنظر اقتصادي و ارث  به زنان بودند، ولي درعين

  كنند.كنند و براي توجيه اين رويكرد به آيات قرآن و احاديث و روايت استناد ميپافشاري نمي
 

  ايان اسالميگررويكرد اخالق
ـ اسالمي، با  طلبانه از جنسيت در ديدگاه اخالقي شوندگان، درك مساواتازمنظر مصاحبه
كردن  مانده از گذشته ميان دو جنس در تعارض است. نهادينه ارث مراتبيِ به رويكرد سلسله
با شوندگان،  طلبي، عنصر ثابت تعابير اخالقي قرآن است. اين گروه از مصاحبه ساختار برابري

اذعان به نابرابري جنسيتي، خواهان اعطاي برابري و آزادي بيشتر به زنان در جامعه بودند و 
  كردند.زمينه به آيات قرآن استناد مي دراين
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 ديگر در مقدس متون با قياس در ويژه به قرآن، درخور توجه هايويژگي از يكي«

 اين از يكي در اند.شده مخاطب واقع صراحتاً زنان كه است هاي يكتاپرستي، آنسنت

زن و  ميان معنوي و اخالقي مطلق برابري آن، صريح اظهار هم و هم ساختار آيه موارد
  ).86: 1391(احمد، » كندمي اعالم را مرد

و مردان  و گوزنان راست و مردان و زنان مؤومن و مردان و مسلمان زنان و مردان همانا«
نيكوكار و  زنان و مردان و زنان فروتن و مردان و شكيبا زنان و مردان و بردارفرمان زنان

كه  زناني و مردان و خوددار و عفت حافظ زنان و مردان دار و هروز زنان و مردان و نواز مسكين
» است ساخته مهيا بزرگ پاداش و آمرزش آنها همة بر خداوند كنند،بسيار مي خدا ياد

  ).35(احزاب/
در آيات قرآن نيز برابري زنان و مردان در موارد متعدد يادآوري شده است. اشاره به مقوالت 

 طلبي عدالتي جنسيتي، برابري بودن بي طلبي جنسيتي، تاريخي ضرورت تغييرات نهادي، مساوات«
 و اخالقي شناختن حقوق اساسي زنان، برابري مطلق رسميت عنصر ثابت تعابير اخالقي قرآن، به

فمينيسم «هاي فمينيسم اسالمي نيز داللت دارد ها و دغدغهنوعي، بر انديشه ، به»ويمعن
هاي فمينيسم با اسالم، خواستار بازانديشي در برخي اسالمي، ضمن اذعان به انطباق آموزه

: 1395(محمدي و حاضري، » هاي غيرمنصفانه عليه زنان استهاي مردساالر و نقد رويهسنت
شوندگان در پاسخ به اين پرسش كه نقش و جايگاه زنان در جامعه چگونه ه). يكي از مصاحب5

  كند:گونه اظهار ميبايد باشد، اين
اند، بايد حقوق اساسي آنان يعني اند، نيمي از جامعة انسانيزنان مربيان اصلي جامعه
 رسميت شناخته شود. ازلحاظ اقتصادي نبايد به مرد وابسته آزادي و حق مالكيتشان به

باشند و زمينة شكوفايي آنان نيز توسط نهادهاي قدرت و تعليم و تربيت بايد فراهم شود 
  ).23شوندة شمارة  (مصاحبه

طوركلي، در نحوة  ) تفاوت اصلي بين اسالم و تفكر غربي را، به1389اينگلهارت و نوريس(   
هاي امروزي با زنان،  دانند؛ بنابراين، نحوة مواجهة احزاب و جريانبرخورد با مسئلة زنان مي

منزلة بخشي از جامعة انساني، تأثير زيادي در بازنمايي آن جريان در جهان ذيل  به
كردة  هاي بنيادگرا، نوگرا يا افراطي دارد. قائالن به اين رويكرد اغلب تحصيل بندي دسته

اشتغال و ارشد و دكتري، و خواهان برابري و مساوات در اموري چون كار در خانواده،  كارشناسي
هاي اخالقي اسالم  درآمد و حقوق اجتماعي بودند و ديدگاهي فمينيستي در چارچوب  آموزه

  درباب حقوق زنان داشتند. 
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  گيريبحث و نتيجه
هاي شيوه اي عملي به قدمت تاريخ است كه در جوامع انساني به نابرابري و تبعيض پديده

صورت نامحسوس و متعمدانه بعيض، اگرچه بهمختلف توليد و بازتوليد شده است. بازتوليد ت
هاي مختلف و درميان اقوام گوناگون، ها و زمان/ پدرساالر در دوره هاي مردساالرازسوي نظام

تداوم داشته است، در چند دهة اخير، با رويش مدرنيته و عناصر مرتبط با آن، با مقاومت 
داشته است.  زاتي به زنان را در پي مدافعان حقوق زنان مواجه شده و درنتيجه اعطاي امتيا

داري  دليل حاكميت غالب اقتصاد كشاورزي و دام كردستان، با نظامي مردساالر، كه هنوز هم به
اي، شاهد تبعيض آشكار و نابرابري جنسيتي ي و عشيرهاو اقتصاد مرزي و نظام اجتماعي قبيله

جوار بهتر است، اما نقش  به اقوام همـ سياسي نسبت  است، وضعيت زنان كُرد در زمينة اجتماعي
پذير نيست. در چند دهة گذشته، با ورود  هاي گوناگون با مردان مقايسهو جايگاه زنان در زمينه

جمعي و افزايش شهرنشيني و  هاي ارتباطعناصر فرهنگي مدرنيته، ازجمله تحصيل زنان، رسانه
  كردستان تاحدودي كمتر شده است. منزلة نيروي مزدبگير، شكاف جنسيتي در اشتغال زنان به

هاي گرا از اوايل قرن بيستم، در مواجهه با پيامدهاي مدرنيته، در زمينههاي اسالمجريان
اجتماعي و ديني شروع به بازسازي و بازخواني متون و احكام ديني كردند. نتيجة اين بازخواني 

المسلمين در مصر يا  خوانهاي اسالمي با تفسير مدرن از اسالم نظير اگيري جريان شكل
گرا،  هاي اسالمجماعت اسالمي در پاكستان بود. در كردستان هم، در دهة پنجاه شمسي، جريان

نظير مكتب قرآن، و جماعت دعوت و اصالح، شكل گرفت كه رويكرد جديدي به مسائل ديني، 
، »كارها و راهجماعت دعوت و اصالح ايران؛ رويكردها «اجتماعي و سياسي داشتند. در كتابچة 

  ، ذيل رويكرد حقوق بشر به مسئلة زنان پرداخته شده است:27در صفحة 
قرار  حقوقِ حقوق نقضِ و ستم طوركلي تحت انسان به دهرچن ما، در جامعة«

 حقوقِ نقضِ و ـ مورد ستم ايگونه به و ايعرصه در هريكا ـ هاقليت و زنان اما گيرد، مي

 گيرد هاي اجرايي قراربرنامه سرلوحة بايد در آنان حقوق اعتالي و گيرندمي قرار مضاعف

  ». آيد فراهم آنان براي ترانساني محيطي شود سعي و
هاي  ترين مسائل و جنبش در اين پژوهش، رويكرد جماعت دعوت و اصالح به يكي از مهم

شيوة  قرن بيستم، يعني مسئلة حقوق زنان و نقش آنها در جامعه، كاويده شد. اين پژوهش به
سال عضويت در جماعت دعوت و  نگاري و با انجام مصاحبه با اعضاي فعال با سابقة هشت مردم

بندي و كدگذاري شد و بعد از ها دستهاصالح ساكن شهر سنندج اجرا شد. بعد از مصاحبه، داده
بندي اين مفهوم مرتبط استخراج شد و بعد از مقوله 43ها، درمجموع، كدگذاري باز داده
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مقولة محوريِ  3مقولة فرعي استخراج شد. با كدگذاري محوري، درمجموع،  15يم، مفاه
  بخشي، و اعتمادسازي تا نوگرايي ديني استخراج شد. پذيري جنسيتي، آگاهيجامعه

هاي ميداني و ازمنظر اعضاي جماعت دعوت و اصالح، جايگاه زنان در برمبناي تحليل داده
ت، ساخته و پرداختة عرف و ديد تاريخي به زنان، و فرهنگ جامعه، كه آميخته با نابرابري اس

هاست و با ورود عناصر مدرنيته، ارتقاي سطح آموزش و تحصيل زنان، گسترش خانواده
مندي از مجراهاي جديد ارتباطي و اطالعاتي، جايگاه زنان در هاي مدافع زنان و بهره جنبش

ت و اصالح، ضمن نقد و واكاوي نظام جامعه هدف بازانديشي قرار گرفته است. جماعت دعو
اي از جايگاه  مردساالر حاكم بر كردستان و رويكردهاي غربي و ناسيوناليستي كُردي، تفاسير تازه

كرده است. درنهايت، اين جريان مذهبي، با اتخاذ رويكردي  و وضعيت زنان در كردستان ارائه
اعطاي حقوق بيشتر به زنان در جديد و متمايز از رويكرد اسالم سنتي به زنان، درصدد 

  هاي گوناگون است. زمينه
نگاه اعضاي باسابقة جماعت دعوت و اصالح به زنان، رويكردي دفاعي درقالب مفاهيم ديني 
به حقوق زنان دارد. ازمنظر اعضاي جماعت، در جامعه، و مخصوصاً در گذشته، وضعيت و 

عدالتي از اسالم سرچشمه  اما اين بيعدالتي آميخته بوده است،  سرنوشت زنان با ستم و بي
اي، كه به زنان ستم روا داشته است، از  گيرد، بلكه اسالم در درون فرهنگ سنتي و شرقينمي

هاي مرد و زن برقرار ها و تواناييدرِ دفاع از حقوق زنان برآمده و توازني بين وظايف و مسئوليت
  شود.بهتر رعايت مي ترتيب، درقالب اسالم، حقوق زنان كرده است و بدين
نگري گذشته«اي مطالعة حاضر، براي چنين رويكردي به زنان، ذيل نوعي  مقولة هسته

ـ ديني در زمينة زنان  نگري انتقادي به بسترهاي سنتيشود. رويكرد گذشته تعريف مي» انتقادي
از اسالم  و نحوة مواجهه با مسئلة زنان انتقاد دارد و اعمال آنها را خارج از برداشت صحيح

ـ اجتماعي حاكم بر كردستان را به سنت يا  بيان ديگر، آنها وضعيت فرهنگي داند؛ به مي
مثابة جريان دهند. جماعت دعوت و اصالح، بههاي نادرست از اسالم نسبت ميبرداشت
كردة شهري و طبقة متوسط، با اتخاذ چنين رويكردي به زنان و با گراي غالباً تحصيل اسالم
ـ ديني در مواجهه با زنان دوري  وضعيت جهاني و محلي، از رويكردهاي سنتي فرهنگيدرك 

جسته و با اعطاي حقوق بيشتر به زنان و با تفسيرهاي نو از متون ديني، مخصوصاً با 
دادن زمان و بسترهاي اجتماعي، راه را براي دادن حقوق بيشتر به زنان باز گذاشته است.  دخالت
رود كه مسير و شمار مييكي از رويكردهاي اصلي جماعت دعوت و اصالح به رو، نوگراييازاين

  مجراي تحقق آن اجتهاد است.
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آوري و در مواجهه با رويكرد دركنار تصديق اهميت نقش مادري، همسري، و بچه
ـ اقتصادي بيشتر به زنان  فمينيستي، جماعت دعوت و اصالح قائل به اعطاي امتيازات اجتماعي

شناسي جماعت دعوت و اصالح نسبت به نقش ي مختلف اجتماعي است. در سنخاهدر عرصه
گرايي اسالمي استخراج گرايي، و اخالقگرايي، سنتطوركلي سه سنخ تناسبزنان در جامعه به

شوندگان وجود  هاي متفاوتي درباب زنان و مسئلة برابري جنسيتي درميان مصاحبه شد. ديدگاه
توان رويكرد نوگرايانه و متمايز از عرف و شوندگان، مي ظهارات اكثر مصاحبهماية ادارد، اما در بن

  سنت را به مسئلة زنان در كردستان مشاهده كرد.
مثابة زيربناي نظام اجتماعي در اسالم، براي گرايي، با اهتمام به خانواده، بهسنت سنخ

طاي ارث و حقوق اقتصادي به گرايي، قائل به اعخانواده تقدم و اولويت قائل است. سنخ تناسب
گيرد، اما كمتر با اعطاي حقوق برابر به زنان است و براي زنان حق استقالل اقتصادي در نظر مي

تناسب جنس و وظائف معتقد است. درنهايت،  زنان و مردان در زمينة اجتماعي موافق است و به
اعطاي حقوق به زنان در عرصة بر حوزة خانواده و اقتصاد، به  گرايي اسالمي، عالوهسنخ اخالق

  اجتماعي و سياسي معتقد است.
پذيري اهتمام به خانواده، نقد واسازانة عرف و سنت، دفاع از حقوق زنان، توجه به جامعه

هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي نابرابري جنسيتي از مختصات مشترك سنتي، زمينه
شود. اما گرا ديده ميدر اين جريان اسالمگانه است و از اين منظر، نوعي نوگرايي هاي سه سنخ

و  اجتماعي فرهنگي، فكري، ابعاد در جامعه در زنان جايگاه گرايان اسالمي، اعتاليدر نزد اخالق
در  حقوق زنان دربابنوانديشي نيز مؤيد  )1391( عباديسياسي هدف ويژه است. مطالعة 

  ند.آيميشمار  بهرو  ي ميانهاكثر اعضاي اين جماعت نوگراجماعت دعوت و اصالح است. 
گرايي اسالمي به ستم و نقض ) توجه سنخ اخالق1392با تأسي از مطالعة محمدي (

حاشيه افتادگي زنان، مؤيد آن است كه زنان در  بودن و به مضاعف حقوق زنان و تأكيد بر اقليت
شوند و مراجع  مي انگاشته  شدن مواجهند، ناديدهشناخته رسميت ميدان مطالعه با اختالل در به

اقتدار سياسي، سنتي و عرفي با آنها رفتار نابرابر دارند. تأكيد بر حقوق زنان در مقام زن و لزوم 
، اذعان به نابرابري در »دختر«و » همسر«، »مادر«حمايت ويژه از نقش اجتماعي زن درمقام 

  شناسي و تبعيض عليه زنان است.  رسميت به
 

  منابع
، ترجمة فاطمه صادقي، تهران: نشر زنان و قوانين در زنان و جنسيت در اسالم) 1391( احمد، ليال

  جوامع مسلمان.
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