
 

 

تحلیل
گاه مورد رد طالب حوزه علمیه فکرياهي شناختی گرايشجامعه   جامعه رد زن جاي

 50تا  30تهران با رده سنی  و قم علمیه ساکن های حوزه چهار و سه سطح مرد طالب: موردی مطالعه)
 1سال(

 2کاوند نرگس

 )مقاله مسئول نويسنده)  3حضرتی صومعه زهرا
 4ساروخانی باقر

 5شهبازی مظفرالدين

 چکيده

د بر موقعیت زنان در خانواده و جامعه بسیار نتوانمیهایی که در تمامی جوامع دینی، یکی از گروه 
نیست و  اای مستثند. کشور ما نیز از چنین قاعدههستننظران و طالب علوم دینی د، صاحبناثرگذار باش

کالم الهی و سخن اسالم در جامعه  کسانی که به تحصیل علوم اسالمی مشغول هستند، نماینده
ان به جایگاه زن در خانواده و جامعه، در موقعیت زنان اثرگذار شوند و دیدگاه و نگرششمحسوب می

، افکارشان خواسته یا هستندصاحب کرسی سخن و محل رجوع مردم  ،است. ازآنجاکه حوزویان
های خرد و گذاریو قانونها گذاریهای پنهان و آشکار اذهان مردم جامعه و سیاستناخواسته در الیه

 و با گیری گلوله برفیپژوهش که به روش گرنددتئوری، با نمونهاین گذار است. تأثیرکالن کشور 
است که نگرش طالب ساکن تهران و  سؤالدر پی یافتن پاسخ این  ،باز انجام شده استمصاحبه نیمه

مهم جایگاه زن در جامعه در حوزه قم در مورد جایگاه اجتماعی زنان چیست و رویکرد آنان به مقوله
                                                                    

 17/7/97و  تاریخ پذیرش:   22/2/97تاریخ دریافت مقاله: . 1

تحقيقات/ تهران/ ایران  و علوم  ای اجتماعی/ دانشگاه ژشاد اسالمی واحدشناسی جروه جامعه دکتری . دانشجوی2

Na.kavand@gmail.com 
 سندهی)نورانی/  تهران/ ایواحد تهران مرکز یاسالم/ دانشگاه ژشاد ی/  جروه جامعه شناسیجامعه شناس اریاستاد.  3

 hazrati14@yahoo.com مسئول(

 تهران/ تهران/ ایران دانشگاه/ شناسی جامعه جروه . استاد 4

 شنجان/ تهران/ ایران ژشاد اسالمی واحد دانشگاه /اجتماعی علوم جروه . استادیار 5

mailto:Na.kavand@gmail.com
mailto:Na.kavand@gmail.com
mailto:hazrati14@yahoo.com


 

 

1397سال دوم، شماره سوم، بهار و اتبستان                      دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه      
 

90 
 

پژوهش در پایان به این این اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و سیاسی چگونه است. های 
نگرش  توان به دو دستهنتیجه رسید که نگرش طالب مورد مطالعه در مورد جایگاه زن در جامعه را می

فراسنت شده گذار از سنت به  میان طالب ساکن تهران وارد مرحلهسنتی و فراسنتی تقسیم کرد که دراین
اند و طالب ساکن قم به مرحله گذار نرسیده؛ ولی و نگرش فراسنتی در آنها رشد چشمگیری کرده است

 همچنان دارای نگرش سنتی هستند. 
 .زن، جامعه ،شناختی، گرنددتئوری، طالب حوزه علمیه: تحلیل جامعهدیيواژگان کل
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 مقدمه

دن سخن یقت و شنیدنبال حق به، که خداوند در نهاد او گذاشته است الهی اساس فطرت هر انسانی بر
کند. زنان جزو ت نمییپسندد و از آن حماچ انسان دادخواهی نمییض را هیحق است. ظلم و تبع
رویشاهد کج ،چه در جوامع اسالمی و چه در جوامع دیگر ،خیتار جایجایافرادی هستند که در 

ض برای یان آسمانی و باالخص اسالم با شعار برابری و رفع تبعیاد . همهمیمورد آنان هست در ییها
ا مدرن مانع یها و گاهی تعصبات جاهالنه ها و کندرویها، تندرویفیاند؛ اما تحرها نازل شدهانسان

ا در نوشتهیا شده است. متأسفانه حتی گاهی در برخی کتب اسالمی یض در دنیتحقق عدالت و رفع تبع
میامبر عظیم که با سخن پیزنان هست حق ی دریهاعدالتیشاهد بی ،شمندان متأخر اسالمییاندهای 
 همخوانی ندارد. ـ تکمیل مکارم اخالق مبعوث شدم من برای ـ الشأن

خواهانه و نگاه عدالت دربارهدین اسالم  هایو دستور هادر کشورهای اسالمی با وجود سفارش
کسان نبوده و ینگاه به مسائل زنان با هم  ،یدر تفکرات حاکم بر جوامع اسالم ،دوری از هرگونه تبعیض

 هایزیرا سالیق شخصی بر فرمایشات معصومین و دستور ؛ار متفاوت و محل نزاع بوده استیبس یگاه
 های جاهلی بر آنها مقدم شده است.الهی پیشی گرفته و گاهی تعصب

خورد و اعمال مورد بسیاری از مسائل به چشم می در ،البته چنین مشکالتی در جوامع اسالمی
های ساالری و گاهی وجود تعصبهای ناکارآمد و نبود سیستم شایستههای شخصی و مدیریتسلیقه

این مشکالت در مورد موضوعات و مسائل  ماا کرده؛راه پیشرفت آنان را مسدود  ،خشک و غیرمنطقی
 دوچندان است.  ،مربوط به زنان

ن اخصوص کشور خودمان که رویکردی مذهبی دارد، روحانیز کشورهای اسالمی و بهدر بسیاری ا
های گذاریسازی مردم و همچنین در سیاستهای مرجعی هستند که در فرهنگو مراجع جزو گروه

. در مورد اینکه آیا آنان در مورد استگذار تأثیرخرد و کالن نقش مهمی دارند و نگرش و افکارشان 
اختالف  زنان، اعم از جایگاه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری ،در اجتماعجایگاه زن 

اما برخی اختالفات و  وجود ندارد،یا نه، منبع موثقی  هستندنظر دارند و دارای سالیق مختلفی 
که  هستهایی در نگرش و افکار آنان حاکی از این است که احتماال  تفاوت ،رفتارهای متفاوت

 شده است. ییهادر جامعه هویداست و گاهی باعث نارضایتی شبازخورد

 بيان مسئله و ضرورت .1

به ز ینمعاصر ده و در دوران يخ بورتا لوـطدر م ـث مهـمباحاز ي ـيكاره همون نازبه ط مربوت موضوعا 
نوعی با  هرکدام به ،است. جوامع مختلف یافتهن جهادر  یترشيبسامد بگسترش و  ،اليل مختلفد
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های ها و حوزهنظران و اندیشمندان در رشتهرو هستند و صاحبهمربوط به زنان روب نشدهسائل حلم
کنند که جایگاه و موقعیت زن را اتی درباره موضوعات و مسائل مربوط به آنان مطرح مییمختلف، نظر

مقوله وجود دارد که ن یبه ا ییهاکردها و نگرشیان رویمنیدهند. دراقرار می تأثیردر جوامع تحت 
دگاهیدهند؛ دشعاع خود قرار میالتحت ،و به شکلی عمیق و جدی یطور کلمسائل مربوط به زن را به

نکه با افراطیاو باشند، غافل از ا یمنج یاگونهبخشند و به ییکنند زن را از ستم رهایکه تالش م ییها
ش یسقوط پ و تا آستانه دهیرا به چالش کش گاه اویت و جاین مسئله، شخصیخود در ا یهاطیها و تفر

اند و حقوق واقعی زن و جایگاه مادری، دان آمدهیبه م ،دفاع از زنان هینو که با داع یهادگاهید ؛اندبرده
 ؛برال(یسم لینیبرخی، حقوق برابر با مردان را خواستار شده )فم اند؛همسری و انسانی او را نادیده گرفته

ک یشماری بر برتر گروهی بر موضوع زنان کارگر متمرکز  ؛کال(یسم رادینید کرده )فمیزنان بر مردان تأ
گر معتقد ید یست( و برخیسم مارکسینی)فم اندمعرفی کرده یطبقات خود را مبارزه یاصل شده و مبارزه

با نظام زمان، طور همد بهیبرابر با دن به جامعهیدر جهت رس کنونیت یر وضعییتغ یاند که برابوده
 .(100-94: 13۸0ست( )ر.ک آبوت،یالیسم سوسینیمبارزه کرد )فم یدارهیو سرما یمردساالر
برخی عقاید کهنه و متحجرانه نیز وجود دارد که  ،میان در برخی از کشورهای مسلمان اطرافدراین

وی  ،انداو قائل بوده یکه برا یاریبس یهاتیکردن زن و محدود یین، با منزوییا به اسم دین یا سنت و آ
 اند.نشینی را به او تحمیل کردهقرار داده و انزوا و پرده یمهریرا سرکوب کرده و مورد ب

زن وجود دارد و با باره ن باور است که با توجه به آیات و روایاتی که در اسالم دریپژوهشگر بر ا
که اسالم واقعی با توجه به فطرت شود اسالم به زن، چنین برداشت می یف و عقالنیتوجه به نگرش لط

 یبرا ییتا راهنما و راهگشا مطرح کرده یو کندرو یو ساختار زن، دیدگاهی متعادل و به دور از تندرو
 ها باشد. انسان

توانند بر موقعیت زنان در خانواده و جامعه ها و قشرهایی که میدر تمام جوامع دینی، یکی از گروه
 اای مستثننظران و طالب علوم دینی هستند. کشور ما نیز از چنین قاعدهبسیار اثرگذار باشند، صاحب

به جایگاه زن در خانواده و جامعه، در موقعیت زنان اثرگذار است. با  این طبقه نیست و دیدگاه و نگرش
، افکارشان خواسته یا هستندصاحب کرسی سخن و محل رجوع مردم  ،توجه به اینکه حوزویان

ات افکار و نگرش این گروه تأثیرگذارد. می تأثیرهای پنهان و آشکار اذهان مردم جامعه ناخواسته در الیه
اصالحات یا آسیب تواند پدیدآورندهمی ،از جامعه بر افکار و نگرش مردم عادی و گاهی بر نخبگان

است که نگرش طالب حوزه علمیه ساکن تهران  سؤالهایی باشد. لذا پژوهشگر در پی یافتن پاسخ این 
 هنری، اجتماعی و سیاسی چیست.  -اقتصادی، فرهنگیهای جایگاه زن در جامعه در حوزه دربارهو قم 



 

 
 

تحل 
 زن رد جامعه گاهي رد مورد جا هی طالب حوزه علم  يفکر  ياه شي گرا  یشناخت  جامعه لی 

93 
 

 های تحقيقپرسش .2

 پرسش اصلی: -
 جایگاه زن در جامعه چیست؟ بارهساکن قم و تهران در علمیههای نگرش طالب حوزه  -
 های فرعی:پرسش -

جایگاه زن در جامعه از منظر  دربارهساکن قم و تهران  علمیههای ب حوزهنگرش طال
 مشارکت اقتصادی چیست؟

جایگاه زن در جامعه از منظر  دربارهساکن قم و تهران  علمیههای نگرش طالب حوزه
 مشارکت سیاسی چیست؟

از منظر جایگاه زن در جامعه  دربارهساکن قم و تهران  علمیههای نگرش طالب حوزه
 مشارکت اجتماعی چیست؟

جایگاه زن در جامعه از منظر  دربارهساکن قم و تهران  علمیههای نگرش طالب حوزه
 هنری چیست؟ -فرهنگی

 روش تحقيق. 3

گرایی رویکردی تفسیری است که با رویکرد هرمنوتیک و برساخت ،در این مطالعه کاررفتهبهرویکرد 
دنبال کشف چرایی اعمال انسان ت مفهومی دارد. رهیافت تفسیری بهشباه ،مورد نظر دنزین و لینکلن

ها و قواعدی است که به ها از طریق برمال ساختن معرفت مبتنی بر معناهای ضمنی و نمادین، انگیزه
از روش یکیای است. تئوری زمینه ،دهد. روش این مطالعه از لحاظ اجراییمی اها جهت و معنکنش

از داده بنیادی است. این نظریه مستقیما   و یا نظریه 1یا گراندد تئوری یانهیزم هیظرن ،یفیق کیتحق یها
اند )اشتراوس و آمده و تحلیل شده صورت منظم گردشود که در جریان پژوهش بههایی استخراج می

  .(34 :1390کوربین، 
بلکه به آنها  ،گویندفرد یا نمونه نمی ،کنندکه در تحقیق شرکت می یافرادبه  ،در تحقیق کیفی

معیار دقیقی برای تعیین حجم نمونه یا  ،در تحقیق کیفی .گویندمی« 2رساناطالع»یا « کنندهمشارکت»
گیری، نوع عواملی مانند هدف از نمونه ،با وجود این ؛کننده وجود نداردتعداد افراد مطلع و مشارکت

                                                                    
1. grounded theory. 
2  . Informants. 
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 .(26 :1384 ایمانی جاجرمی،)ند مؤثرن حجم نمونه در تعیی ،گیری و روش مطالعهنمونه
های روش فوق، روش پژوهشی عام، استقرایی و تفسیری است. این نظریه با الگوهای پیشین روش

ای  برخاسته از نظریه زمینهصورت ناگهانی و بدون مقدمه به وجود نیامده است. پژوهش مرتبط بوده و به
های موضوعی گوناگون، امکان و اکتشافی است که به پژوهشگر در حوزه ها، روش پژوهشی استقراییداده
ها اقدام ها و گزارهشده، خود به تدوین نظریههای موجود و از پیش تعییندهد تا به عوض اتکا به نظریهمی

 (.270: 1396شوند )ازکیا و همکاران، های واقعی تدوین میمند و بر اساس دادهکند که به شکلی نظام
آن تحقیقی انجام نشده و ذهن  بارهکار جدیدی است که تا به حال در ،پژوهشازآنجاکه این 

نیاز است که به عمق  ،همچنین به دلیل اینکه در این تحقیق است؛پژوهشگر خالی از هرگونه فرضیه 
ای را زمینه نظریه ،های فکری را شناسایی کرد، بنابراین محققها و بنیانافکار رجوع شود تا بتوان ریشه

 محقق برای کار خود انتخاب کرد تا به واسطه آن به نتایج بهتری دست پیدا کند. همچنین به دلیل اینکه
 از باشد، داشته نظر مورد مسئله به بنیانی نگاهی و شود وارد مطالعه مورد افراد افکار عمق به باید

 محدوده و است مشخص تسؤاال و هاشاخص اینکه دلیل به اما ه است؛دکر استفاده عمیق مصاحبه
 گونهاین در که هرچند ؛شد استفاده بازنیمه مصاحبه از است، شدهتعریف قبل از تقریبا   مانمصاحبه
پرسیده می شوندهمصاحبه از ،بیاید ذهن محقق به مصاحبه حین در که دیگری تسؤاالها، مصاحبه

  .آوردمی وجود به پاسخگویی برای آزاد یفضای و شود
 : است دکتر ساروخانی در این مورد معتقد

 ،و پاسخگو در طرح آن ،هاان پرسشیدر ب ،نظرش های مدپرسشگر با توجه به شاخص»
کند و در یمطرح م ،رسدیم یپرسشگر آنچه را که به نظرش ضرور یعنی ؛کامل دارد یآزاد

ها سؤالد و پاسخگو در جواب دادن به ینمایاحساس نم یتیگونه محدودچیخود ه سؤالطرح 
 یخود را در هر پرسش کالم یهادهیتواند ایم یان مصاحبهیکامل دارد. پرسشگر چن یآزاد

تواند یز مید و پاسخگو نیمطرح نما ،خود را با هر عبارت که کامل باشد یهاسؤالقرار دهد و 
« ان داردیب ،که دوست داشته باشد یل باشد و در هر لفظیجواب خود را به هر صورت که ما

 (.214 :13۸1، ی)ساروخان
شود، بلکه محقق در آخر آزمایی در آن انجام نمیشروع کار در این روش با نظریه نیست و نظریه 

گیری پردازد. نمونهمدل می آمده و تحلیل آنها، خود به تولید و ارائهدستبا توجه به مقوالت انتخابی به
گیری در این فرایند نمونه. »استبرفی، و به شکل هدفمند و نظری ها معموال  گلولهوهشدر این نوع پژ

حساس  ،شود و خصوصیت اساسی آنتحقیقات مبتنی بر تصمیماتی است که در عرصه عمل گرفته می
شده است. محقق در جریان تحقیق و با شده و تفاسیر انجامآوریبودن به شرایط، اطالعات جمع
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های دیگر را تا مرحله اشباع کنندگان مراجعه کرده و از طریق آنها نمونهبه مشارکت ،لیشناخت قب
به حد اشباع رسیدن به این معناست که ( 20 :13۸2)صلصامی و دیگران، « کندشناسایی می

 های تازه و جدیدی مواجه نشود. با جواب ،پژوهشگر بعد از چندین مصاحبه
ها تکراری است و به بیستم احساس کرد که جواب محقق بعد از مصاحبه ،نظر در تحقیق مورد

اما برای اطمینان از کار خود و  ؛شودرو نمیهاشباع نظری رسیده است و دیگر با جواب جدیدی روب
 مصاحبه ادامه داد. 27کارش را تا  ،نتایجی که قرار بود به دست بیاورد

  :شودمی سه مرحله انجامطی ها یند تحلیل دادهافر ،در این روش
 کدگذاری باز؛ (1
 کدگذاری محوری؛ (2
 (199۸، به نقل از: اشتراوس و کوربین، 94: 13۸9کدگذاری انتخابی یا گزینشی )ایمان،  (3

 :یند کار به این صورت انجام شدافر ،در این مطالعه
 ؛wordهای مصاحبه و تایپ آنها در محیط سازی صوتپیاده -
 ؛استخراج تمامی مفاهیم و عبارات کلیدی هر جمله یا هر پاراگرافبازخوانش هر مصاحبه و  -
گذاری )کدگذاری( آنها. این مرحله انتقال مفاهیم و عبارات به یک جدول مجزا و شماره -

 ؛کدگذاری باز نام دارد
  ؛کدها به شکل موضوعی همهبندی دسته -
معنایی  ان عبارتی که بارپیدا کردن کدهای مشترک و انتقال آنها به جدول دیگری تحت عنو -

 ؛مقوالت محوری نام دارند ،بر داشته باشد. این عبارات آنها را در همه
گزینشی  شناسایی مقوالت محوری مشترک و استخراج عباراتی به عنوان مقوالت انتخابی یا -

 ؛بر بگیرد آنها را در همهکه معنای 
  ؛هابندی و تلخیص مقوالت انتخابی همه مصاحبهجمع -
 ای.زمینه نظریهمدل  رائها -

 هايافته .4

حوزوی  جامعهسه و چهار  است که نگرش طالب سطح سؤالاین پژوهش در پی یافتن پاسخ این 
-های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیجایگاه زن در جامعه در حوزه بارهدر ،ساکن شهرهای تهران و قم

 سیاسی چیست. هنری و
برفی استفاده شد. گیری گلولهای با نمونهزمینه از روش نظریه ،برای رسیدن به پاسخ این پرسش
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صورت تصادفی از شهرهای تهران و قم با مشخصات مورد نظر انتخاب نفر را بهپنج  پژوهشگر در ابتدا
ها و همچنین برطرف کردن نواقص ها و استخراج مفاهیم و تکمیل پرسشکرد و بعد از انجام مصاحبه

 برفی ادامه داد. را با استفاده از تکنیک گلولهگیری کار، نمونه
ها ها، کدها از بین جمالت و پاراگرافروش کار به این صورت بود که بعد از انجام مصاحبه

از مفاهیم مشترک، مقوالت محوری؛ و بعد از  سپس ؛بندی شدگذاری و سپس دستهاستخراج و شماره
مقوالت انتخابی جمع ،در آخر ؛دگردیاستخراج  آن، از مقوالت محوری مشترک، مقوالت انتخابی

 و در یک جدول واحد آورده شد. ،بندی
شده با افراد مورد مطالعه، در جهت های انجامشده از مصاحبههای استخراجداده ،در این بخش

شده ت و شبهات مطرحسؤاالهای فکری آنها در مورد موضوع زنان و ها و گرایشدست یافتن به دیدگاه
ای زمینه و در نهایت مدل نظریه شدبررسی و تحلیل  ،ر مورد آنان و نقش آنها و جایگاهشان در جامعهد

 د. گردیارائه 
ها، جدول نهایی که مقوالت انتخابی تمامی های تحلیلی مصاحبهبه دلیل تعداد زیاد جدول

 شود.بندی و تلخیص شده است، آورده میها در آن جمعمصاحبه

 شده از کل مصاحبه هابندی مقوالت انتخابی استخراججمع: 2 جدول

 شماره مقوالت انتخابی
 نری، سياسی، فر نگی و ورششی به شکل  ای عاليت شنان در عرصهفبالمانع بودن حضور و 

 مشروط
1 

 2 حداکثری حجاب به الزام
 3  شن حداقلی اجتماعی ی افعاليت و حضور به اعتقاد

 4 نا مسانی حقوقی شوجين در  انواده 
 5  مسانی نسبی حقوقی شوجين در  انواده 

 6  مسانی حقوقی شوجين در  انواده 
 7 نا مسانی جایگاه شوجين در  انواده

 8  مسانی نسبی جایگاه شوجين در  انواده
 9 داشتن نگاه جنسيتی در دادن مناصب کالن مملکتی به شنان

 10 نسبی در دادن مناصب کالن مملکتی به شنان داشتن نگاه جنسيتی
 11 داشتن نگاه فراجنسيتی در دادن مناصب کالن مملکتی به شنان
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 شماره مقوالت انتخابی
 12 داشتن نگاه جنسيتی در اعطای تسهيالت به افراد

 13 داشتن نگاه غيرجنسيتی در اعطای تسهيالت به افراد 
 14  ای شغلی به افراد داشتن نگاه جنسيتی در دادن فرصت

 15  ای شغلی به افرادداشتن نگاه فراجنسيتی در دادن فرصت
 16 داشتن نگاه جنسيتی در مورد نوع رشته تحصيلی شنان

 17 داشتن نگاه فراجنسيتی در مورد نوع رشته تحصيلی شنان
 18 اعتقاد به اشتغال مشروط
 19  ا( بندی نقشلویتومخالفت با اشتغال شنان )بحث ا تالط و ا

 20  ای نقشی و جنسيتی و بر ی مفا يم به تغيير ارششگذاری اعتقاد
 21 حکومت(  حجاب امری اجتماعی است نه فردی )ورود قانون و اعتقاد به اینکه قطعا 

 22 تردید در مورد اینکه حجاب امری اجتماعی است یا فردی
 23 اعتقاد به حجاب ا تياری )البته نه در شرایط کنونی( 

 24 المللی البته به شکل مشروطان در مسابقات ورششی بينموافق شرکت شن
 25 المللیمخالف شرکت شنان در مسابقات ورششی بين

 26  ا البته به شکل مشروطموافقت با حضور شنان در ورششگاه
 27  ا مخالفت با حضور شنان در ورششگاه
 28 موافقت با حقوق و دستمزد برابر 

 29 برابر مخالفت با حقوق و دستمزد
 30 مخالفت با ا تالط

 31 موافقت با ا تالط در محل کار و تحصيل به شکل مشروط

بندی موضوعی گذاری آنها، و پس از دستهها و شمارهپس از کدگذاری همه جمالت و پاراگراف 
از مقوالت محوری  ،همه کدها، کدهای مشترک تحت عنوان مقوالت محوری آورده و بعد از آن
ها جمعمصاحبه همهمشترک، مقوالت انتخابی )گزینشی( استخراج شد و در آخر، مقوالت انتخابی 

آن، به دلیل ضد و نقیض بودن عبارات  عبارت تقلیل پیدا کرد و پس از 31و در قالب  گردید بندی
 :شده، عبارت به دو دسته تقسیم شداستخراج
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 انتخابی )سنتی و فراسنتی(بندی مقوالت دسته .1-4

متوجه شد که مصاحبه ،ها و استخراج مقوالت انتخابی نهاییپژوهشگر پس از تحلیل مصاحبه
توان های افراد به شکل زیگزاگی است و نمیاند و پاسخراستا ندادههای منسجم و همشوندگان پاسخ

ها بنابراین کل پاسخ .ی آنها پرداختبندروشنی مشخص کرد و به دستهرویکرد افراد مورد مطالعه را به
بندی کرد و در دسته هایشان دستهبا توجه به تفاوت ،ندبود بندی شدهرا که ذیل مقوالت انتخابی جمع

 سنتی و فراسنتی قرار داد.
زیرا بر این باور است که دو نگرش  مطرح نکرده؛« فراسنتی»و « سنتی» یمحقق تعریف خاصی برا

 ؛بندی استناخواسته گویای چنین دسته ،خوردحورهای انتخابی به چشم میضد و نقیضی که در م
بر روی آنها گذاشته شود.  ،معنایی درستی در این مورد داشته باشد البته سعی شده بهترین نام که بار

هایی که نرمش های سنتی و فراسنتی چنین گفت: پاسخپاسخ بارهشاید بتوان در یک تعریف اجمالی در
شود و از طرفی راه را برای های جنسیتی در نگاه آنها کمتر دیده میبیشتری دارند و محدودیت و انعطاف

و حفظ شأن زن و  هاچارچوبالبته با شرط رعایت -اند های مختلف باز کردهورود زنان به عرصه
متری به چشم که در آنها نرمش و انعطاف ک هم هاییپاسخ ؛اندفراسنتی قرار گرفته در دسته -خانواده

چارچوباند و از طرفی از ترس رعایت نشدن های جنسیتی برای زنان قائل شدهخورد و محدودیتمی
در  ،کنندهای اجتماعی را محدود میراه ورود زنان به عرصه ،و آسیب وارد شدن به زن و خانواده ها

 اند. های سنتی قرار گرفتهگروه پاسخ
نظر واحدی داشتند که محقق این گزینه را در  ،رعایت حجاب بارهاست که همه طالب در گفتنی

 هر دو گرایش لحاظ کرده است.

 : نگرش فراسنتی2جدول

 نگرش فراسنتی
آتر و سـینما( بـه شـرط ئهنری )تلویزیون، تهای معتقد به بالمانع بودن حضور و فعالیت زنان در عرصه

 .، حفظ شأن زن و حفظ خانوادههاچارچوبها و عدم اختالط خارج از رعایت حجاب، حفظ حریم
اعـم از ورود و شـرکت در  ،هـای سیاسـیمعتقد بـه بالمـانع بـودن حضـور و فعالیـت زنـان در عرصـه

به شرط رعایـت چـارچوب ،ها و... در چارچوب مقررات کشورها، جنبشانتخابات، شرکت در کمپین
 .های شرعی و آسیب وارد نشدن به زن و خانواده
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 نگرش فراسنتی
ی هـاچـارچوبالمللی ورزشـی بـه شـرط رعایـت به بالمانع بودن شرکت زنان در مسابقات بیناعتقاد 

 .شرعی، حفظ شأن زن مسلمان و حفظ خانواده
بـدین معنـا کـه  ؛هـایـا بـودن زیرسـاختهها به شرط ماعتقاد به بالمانع بودن حضور زنان در ورزشگاه

مـردان هتـاک جریمـه و  ؛نظر گرفته شود در  زاجایگاه تماشاچیان و ورودی و خروجی آنان به شکل مج
 تنبیه شوند و فرهنگ حضور در ورزشگاه اصالح شود.

که همه بدن بـه جـز وجـه و کفـین )بـدون زینـت( بایـد  ابدین معن ؛حداکثری حجاب اعتقاد به رعایت
 پوشیده باشد.

 احکـامشـوندگان دربـاره در خانواده؛ بدین معنـا کـه مصـاحبه نیزوج یحقوق ینسب یهمسان معتقد به
نرمش و انعطاف داشتند و در بعضی موارد معتقد بـه در  ،ارث احکام فرزندان بعد از طالق، و حضانت

 برای زنان بودند.  هایینظر گرفتن استثنا
معتقد بودند که تفاهم دوستانه بهترین کار در  ،زنان یاقتصاد استقالل شوندگان ضمن احترام بهمصاحبه

  این مورد است.
بـرای  همسر اذنشوندگان در مورد که مصاحبه ابدین معن ؛در خانواده نیزوج یحقوق یهمسان اعتقاد به
 هنظر گـرفتن شـرایط زنـان و مالحظـ ، قائل به درارث احکام و ،فرزندان بعد از طالق حضانتخروج، 

 ؛بودند هاییاستثنا
موارد کـه خـوف آسـیب بـه زن و خـانواده در برخی ، بلکه معتقد به اذن همسر در همه امور نبودند مثال  

نظـر گـرفتن شـرایط زنـان سرپرسـت خـانواده  قائل به در ،ارثباره معتقد به اذن بودند و در ،وجود دارد
 ،ی دادگـاهأدر ر بودند یا در مورد حضانت فرزندان، معتقد بودند که شایستگی و صالحیت مادران باید

 گذار باشد. تأثیر
 هـرمقائل به وجـود  شوندگانمصاحبهکه  ای جایگاه زوجین در خانواده؛ بدین معناعتقاد به همسانی نسب

بـین زن و  ،در خانواده نبودند و معتقد بودند که مدیریت در منزل با توجه به موضـوع و نـوع کـار قدرت
 متغیر است. ،مرد

کـه در برخـی مناصـب  ادر دادن مناصب کالن مملکتی به زنان؛ بـدین معنـ ینسب یتیجنس نگاهداشتن 
 ارانیدسـت و هـاوزارتخانه استیر اما برای ،قائل به حضور زنان نبودند یجمهوراستیر و قضاوتمانند 

 منعی برای ورود زنان نداشتند.  ،مجلس مختلف یهاونیسیکم در زنان حضور و یقاض
 یبـرا شـوندگانمصـاحبهکه  ادر دادن مناصب کالن مملکتی به زنان؛ بدین معن یتیرجنسیغ نگاهداشتن 
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 نگرش فراسنتی
 مختلـف یهـاونیسـیکم در زنـان حضور(، رخشنیغ و یمال خانواده، زنان،)موضوعات  زنان قضاوت
و  هـاچـارچوبالبته به شـرط رعایـت  ؛منعی نداشتند یجمهوراستیر و هاوزارتخانه استیر مجلس،

 .آسیب وارد نشدن به زن و خانواده
در اعطـای  شـوندگانمصـاحبهکـه  اتسهیالت بـه افـراد؛ بـدین معنـدر اعطای  یتیرجنسیغ نگاهداشتن 

گرفتنـد و نـه تخصص، کـار، تجربـه و نیـاز افـراد را در نظـر مـی ،تسهیالتی مانند وام یا خدمات دیگر
 جنسیت افراد را. 

 یارتقـا شـوندگانمصـاحبهکـه  اهای شغلی به افراد؛ بدین معنـدر دادن فرصت یتیرجنسیغ نگاه داشتن
 سـقف وجـود عـدمدانستند و نه جنسیت افـراد )افراد را با توجه به شایستگی و تخصص آنها می یشغل

 .(یاشهیش
معتقد بودنـد  شوندگانمصاحبهکه  ازنان؛ بدین معن یلیتحص رشتهدر مورد نوع  یتیرجنسیغداشتن نگاه 

بـه شـرط رعایـت  ؛انتخاب کنندا رشته تحصیلی خود ر ،شانتوانند با توجه به استعداد و عالقهزنان می
 .ی شرعی و آسیب وارد نشدن به زن و خانوادههاچارچوب

بـه شـرط رعایـت  ؛دانسـتندمنعی برای اشتغال زنـان نمـی شوندگانمصاحبه .اعتقاد به اشتغال مشروط
 .ی شرعی و آسیب وارد نشدن به زن و خانوادههاچارچوب

در مـورد  کنندگانمشارکتیک نفر از  .امری اجتماعی است یا فردیوجود تردید در مورد اینکه حجاب 
 اجتماعی یا فردی بودن حجاب دچار تردید بود.

  .قائل به حجاب اختیاری بود کنندگان،مشارکتیک نفر از  .اعتقاد به حجاب اختیاری
 شوندگان موافق حقوق و دستمزد برابر بودند. مصاحبه .ربراب دستمزد و حقوقموافقت با 

با توجـه بـه  کنندگانمشارکتکه  اموافقت با اختالط در محل کار و تحصیل به شکل مشروط؛ بدین معن
البتـه بـه شـرط  ؛با اختالط زنان و مردان در محل کار و تحصیل مخالفتی نداشتند ،شرایط جامعه امروز

 .رعی و آسیب وارد نشدن به زن و خانوادهو حد و حدود ش هاچارچوبرعایت 

         نگرش سنتی :3 جدول

 نگرش سنتی
که همه بدن به جز وجـه و کفـین )بـدون زینـت( بایـد پوشـیده  احداکثری؛ بدین معن حجاب اعتقاد به

 .باشد
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 نگرش سنتی
 دمعتقـد بودنـ کننـدگانمشـارکتکـه  ازن؛ بدین معن حداقلی اجتماعی یهافعالیت و حضور به اعتقاد

پذیر است و همچنین ممکن است به خانواده نیز زا و هم آسیبحضور گسترده زنان در جامعه هم آسیب
حضـور  ،یورزشـ چـه و یهنـر چـه ،یاسـیس مشـارکتبنابراین زنان باید چه از نظـر  .آسیب وارد کند

   حداقلی در جامعه داشته باشند.
معتقـد بودنـد در مـورد  کنندگانمشارکتکه  اخانواده؛ بدین معنمعتقد به ناهمسانی حقوقی زوجین در 

 وجود ندارد و باید تابع قوانین و شرع بود.  ییناثاست ،همسر اذن و ارث حضانت،قوانین مربوط به 
هـا و مسـئولیتکـه مـردان بـه دلیـل ویژگـی ااعتقاد به ناهمسانی جایگاه زوجین در خانواده؛ بدین معن

 .هستند خانواده در تیریمد و اقتدار هرم سأر هایشان همواره در
   .داشتن نگاه جنسیتی در دادن مناصب کالن مملکتی به زنان

بـه  معتقد بودند مردان کنندگانمشارکتکه  ابه افراد؛ بدین معن التیتسه یاعطاداشتن نگاه جنسیتی در 
)زنـان  دنارجـح هسـت ،دریافـت تسـهیالتپرداز بودنشان، در در خانواده و نفقه شانهایدلیل مسئولیت

  .باشند(سرپرست خانواده نیز مانند مردان می
معتقـد بودنـد  کننـدگانمشارکتکه  ابه افراد؛ بدین معن یشغل یهافرصتداشتن نگاه جنسیتی در دادن 

پرداز بودن مـردان و نقـش همسـری و مـادری زنـان و احتمـال آسـیب دیـن زن و که به دلیل نقش نفقه
    .(یاشهیش سقف)وجود  دهستنارجح  ،مردان برای ارتقای شغلی ،خانواده

هـایی وارد شـوند که زنان باید در رشته ازنان؛ بدین معن یلیتحص رشته داشتن نگاه جنسیتی در مورد نوع
هـای خصـوص از رفـتن بـه رشـتهست )مانند آموزش و بهداشت( و بـهاضروری  در آنها که وجودشان

 شود.آید و هم به زن و خانواده آسیب وارد میزیرا هم بحث اختالط پیش می ؛بپرهیزندمردانه 
معتقد بودند که اشتغال در بیرون از خانه بـه نقـش مـادری و  کنندگانمشارکت؛ زنان اشتغالمخالفت با 

 کند  همسری زن آسیب وارد می
قائـل  کننـدگانمشـارکتالبته درصد باالی  نه فردی؛ ،حجاب امری اجتماعی است اعتقاد به اینکه قطعا  
  .به این مسئله بودند

ی هـاچارچوبمعتقد بودند که  کنندگانمشارکت .المللیبین یورزش مسابقات درمخالف شرکت زنان 
 رود.می سؤالشود و شأن زن مسلمان زیر شرعی رعایت نمی

 ناپـذیرمعتقد بودند که محیط ورزشگاه کنترل کنندگانمشارکت .اهورزشگاه در زنان حضورمخالفت با 
نامناسـب  ،است و برای زنان فضای مناسبی نیست. برخی نیز نوع پوشش بازیکنان را برای حضور زنـان

 دانستند. می
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 نگرش سنتی
معتقد بودند که در پرداخـت حقـوق  کنندگانمشارکتتعداد کمی از  .برابر دستمزد و حقوقمخالفت با 

  .باشند(پرداز بودن مردان را در نظر گرفت )زنان سرپرست خانواده نیز مانند مردان میباید نفقه
چه در محـل کـار و چـه در  ،طور کلی با اختالطبه کنندگانمشارکتکه  ا؛ بدین معنختالطامخالفت با 

 دانستند.زا میمخالف بودند و آن را آسیب ،محل تحصیل

)سنتی و فراسنتی( و استخراج فراوانی هر یک از آنها، نمودارهایی بندی مقوالت محقق پس از دسته
 د که در پی خواهد آمد.کرتر شدن آنها ترسیم وسممل تر وها، و عینیرا برای بهتر نشان دادن تفاوت

طور کامل محورها به همهشوندگان در مصاحبه همهزیرا  است؛آمده تقریبی دستالبته فراوانی به
به دلیل  ،گیری وارد کند(اند و در موارد معدودی )در حدی نیست که آسیبی به نتیجههپاسخ نداد

  .ها لحاظ نشده استبعضی موارد در برخی مصاحبه ،هاگستردگی موضوعات و زمان طوالنی مصاحبه

 . ترسيم نمودارهايی به منظور مقايسه دو نگرش سنتی و فراسنتی طالب به شکل کلی4-2
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 نمودار نگرش سنتی طالب )کلی(  :2نمودار 
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 ی نگرش سنتی و فراسنتی طالب )کلی(مقایسه:    3نمودار 

نگرش فراسنتی و  دهندهیعنی نمودار نشان ،2و  1توضیحات: با توجه به اینکه در نمودار شماره 
وضوح به 3ای شماره ها در نمودار مقایسهها با هم تفاوت دارند و این تفاوتسنتی، فراوانی شاخص

هرچند اندک، اما در حال گذار از سنت به  ،توان چنین گفت که جامعه مورد مطالعهمشخص است، می
 داشته و تغییرات و تحوالتی در آن در حال رخ دادن است.هایی را در این راه برو گام استفراسنت 

شده به صورت تفکیکتر، بهتر و جزئیمحقق به منظور به دست آوردن نتایج دقیق ،در این قسمت
 پردازد.ها میوانیابررسی فر

 صورت مجزا(های طالب تهران و قم )بهای نگرش. ترسيم نمودارهای مقايسه3-4

نگرش فراسنتی 

 (کلی)

52% 

 (کلی)نگرش سنتی 

48% 
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 تهران ساکن طالب فراسنتی نگرش: 4نمودار 
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 طالب ساکن تهران ینگرش سنت: 5نمودار 
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 طالب شهر تهران یو فراسنت ینگرش سنت یسهاينمودار مقا: 6نمودار 

 
 طالب ساکن شهر قم یفراسنتنمودار نگرش : 7نمودار 

  

نگرش فراسنتی 

طالب ساکن  

 تهران

66% 

نگرش سنتی 

طالب ساکن  

 تهران

34% 

0

5

10

15

20

25

30



 

 

1397سال دوم، شماره سوم، بهار و اتبستان                      دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه      
 

10۸ 
 

 

 طالب ساکن شهر قم ینمودار نگرش سنت: 8نمودار 

 

 طالب ساکن شهر قم یو فراسنت ینگرش سنت یسهاينمودار مقا: 9نمودار 
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شود آمده، مشاهده میدستهای بهبا توجه به میزان فراوانی شاخص 5 و 4توضیحات: در نمودار 

 )نمودار های نمودار نگرش سنتی( نسبت به میزان فراوانی شاخص4 که نمودار نگرش فراسنتی )نمودار
( که قسمت فراسنت 6 ای )نموداربرخوردار است و با توجه به نمودار مقایسه چشمگیری( از افزایش 5

ده است، قسمت نگرش فراسنتی درصد از نمودار را به خود اختصاص دا 34درصد و قسمت سنت  66
گیری کرد که روند گذار از سنت به توان چنین نتیجهاز گستردگی بیشتری برخوردار است. پس می

اند فراسنت در طالب ساکن تهران روند صعودی دارد و طالب ساکن تهران به مرحله فراسنت وارد شده
 خورد.به چشم میوضوح به ،و تحول در رویکرد آنان به مسائل و موضوعات زنان

شود که نمودار آمده، مشاهده میدستهای بهبا توجه به میزان فراوانی شاخص ۸ و 7در نمودارهای 
( از  ۸های نمودار نگرش سنتی )نمودار( نسبت به میزان فراوانی شاخص7 )نمودار نگرش فراسنتی

 37( که قسمت فراسنتی 9 ای )نموداربرخوردار است و با توجه به نمودار مقایسه چشمگیریکاهش 
 ،اند، قسمت نگرش فراسنتیدرصد از نمودار را به خود اختصاص داده 63درصد و قسمت سنتی 

گیری کرد توان چنین نتیجهو قسمت نگرش سنتی گستردگی بیشتری دارد. پس می داردگستردگی کمی 
نظر ساکن در شهر  موردشود و جامعه که روند گذار از سنت به فراسنت در طالب ساکن قم دیده نمی

 قم بر نگرش سنتی خود پافشاری بیشتری دارند.

 های سنتی و فراسنتی طالب دارای مدرک دانشگاهی و فاقد آنترسيم نمودارهای نگرش 4-4
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 یمدرک دانشگاه یطالب دارا ینمودار نگرش فراسنت: 10نمودار 
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 یمدرک دانشگاه یطالب دارا ینمودار نگرش سنت: 11نمودار 

 

 ای نگرش سنتی و فراسنتی طالب دارای مدرک دانشگاهنمودار مقايسه: 12نمودار 
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 یطالب بدون مدرک دانشگاه ینمودار نگرش فراسنت: 13نمودار 
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  یطالب بدون مدرک دانشگاه ینمودار نگرش سنت: 14نمودار 

 

 یطالب بدون مدرک دانشگاه یو فراسنت ینگرش سنت یسهاينمودار مقا: 15نمودار 
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آمده، و با دستهای بهبا توجه به میزان فراوانی شاخص 11 و 10توضیحات: در نمودارهای شماره 
های درصد( که نگرش 45درصد و سنتی  55)فراسنتی  12ای شماره درصدهای نمودار مقایسهتوجه به 

ده که مدرک دانشگاهی دارند، و با نگاهی به کرای را مقایسه مورد مطالعه جامعهفراسنتی و سنتی 
 54)فراسنتی  15ای شماره آمده در نمودار مقایسهدستو توجه به درصدهای به 14 و 13نمودارهای 

دهد که ای را نشان میمورد مطالعه جامعههای فراسنتی و سنتی درصد( که نگرش 46درصد و سنتی 
رسد داشتن یا نداشتن تحصیالت دانشگاهی در نوع نگرش فاقد مدرک دانشگاهی هستند، به نظر می

در طالب درصد و  55دارای مدرک دانشگاهی  ندارد. نگرش فراسنتی در طالب   چندانی تأثیرطالب 
درصد و در طالب  45دارای مدرک دانشگاهی  درصد است و نگرش سنتی در طالب   54فاقد مدرک 
 درصد است.  46فاقد مدرک 

شده و تقسیم آنها به دو توان نتیجه گرفت که با توجه به مقوالت انتخابی استخراجطور کلی میبه
های دادهرسد که فراوانی پاسخنظر می شده، بهگرایش فراسنتی و سنتی و همچنین نمودارهای ترسیم

این موضوع است که  دهندهاین مسئله نشان است.های سنتی بیشتر از پاسخ ،شده در قسمت فراسنتی
نیست و هرچند  احوزوی نیز از این قاعده مستثن جامعهما در حال گذار است،  جامعهطور که همان

اما در  ؛در نمودارها مشهود است ،از سنت به فراسنت شاندک، وارد این مرحله شده است و گذار
این گذار  ،آمدهدستهای بعدی و ترسیم نمودارهای مجزا مشخص شد با توجه به درصدهای بهبررسی

 اند. شود و طالب ساکن شهر قم وارد این مرحله نشدهشامل طالب ساکن شهر تهران می
نگرش سنتی و فراسنتی طالب مرد ساکن  توان چنین گفت که مکان زندگی، در داشتنپس می

 مؤثر است.شهر تهران و شهر قم در نوع نگرش آنها تأثیرگذار است و زندگی در کالنشهرهای تهران و قم 
یکی از معیارهای مهمی است که در نگرش طالب می ،داشتن مدرک دانشگاهی شاید به نظر 

های سنتی و پاسخ از آمدهدستآمده و میزان فراوانی بهستداما با توجه به مقوالت به ؛باشد مؤثرتواند 
 چندانی در نوع نگرش این گروه ندارد. تأثیرمشخص شد که داشتن مدرک دانشگاهی  ،فراسنتی

طور مجزا بررسی شد که نتایج آن نیز به 50 ،40 ،30های سنی ههرکدام از ده ،در این پژوهش
و  ؛درصد 53 ،سالگی 40در دهه  ؛درصد 55 ،سالگی 30 بدین شرح است: نگرش فراسنتی در دهه

 ،سالگی 40درصد، در دهه  45 ،سالگی 30و نگرش سنتی در  استدرصد  5۸ ،سالگی 50در دهه 
 ،نسبت به بقیه سنین 50رسد دهه سنی درصد است که به نظر می 42 ،سالگی 50درصد و در  47

بیشتر از شهر  ،سال 50دهه سنتی  شوندگانصاحبهمالبته تعداد  ؛دارای نگرش فراسنتی بیشتری است
 دهد.می مکان زندگی را بر نگرش آنها نشان تأثیرباز هم  ،تهران هستند و همین موضوع

سؤال بود که نگرش طالب مرد سطح سه و در این پژوهش، پژوهشگر در پی یافتن پاسخ این 
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های اجتماعی، اه زن در جامعه در حوزهچهار جامعه حوزوی ساکن شهر تهران و قم، درباره جایگ
بندی آنها اقتصادی، فرهنگی، هنری و سیاسی چیست. وی پس از استخراج مقوالت انتخابی و جمع

ها به دو گرایش بندی پاسخراستا دست یابد و مجبور به دستههای منسجم و یکنتوانست به جواب
 فراسنتی و سنتی شد. 

با  ،کنندرسد طالبی که در شهر تهران زندگی میید که به نظر میرس محقق به این نتیجه ،در آخر
گر در های فراوان و برخورد با جوانان مطالبهفرهنگهشهرها و وجود خردهای کالنتوجه به ویژگی

نگرشی مبتنی بر نیازها، ، ترها، مساجد و امکان عمومی و همچنین فضاهای ارتباطی متنوعدانشگاه
آیند، از نگرشی ی دین کوتاه نمیهاچارچوبشرایط و مطالبات روز جامعه دارند و هرچند از اصول و 

اند. آنها با های جدیدتری گذاشتهفراتر رفته و پا به عرصه ،های گذشته به ارث رسیده استکه از سنت
به عدالت نزدیکتر میآن را و  ،را در جامعه کمتر آمیزها و رفتارهای تبعیضنگرش فراسنتی خود، نگرش

، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام حمایت اجتماعی ،در پی چنین تحوالتی .کنند
 د.یاباجتماعی و در نهایت سرمایه اجتماعی در جامعه افزایش می

و معتقد بودند که  دانستندلویت میو، نقش مادری و همسری را برای زن در اشوندگانهمه مصاحبه
را صاحب اختیار و توانایی می زناما  ؛های خاص خودشان آفریده استخداوند زن و مرد را با ویژگی

برای  شوندگانمصاحبههایش را بروز دهد. تواند رشد کند و عالیق و استعدادها و تواناییدانستند که می
ی دینی را هاچارچوبطور کلی رعایت و به ی زنان، شرط رعایت حجاب، حفظ خانوادههافعالیتهمه 

توانند در ی دینی میهاچارچوبقائل، و معتقد بودند که زنان با در نظر گرفتن حفظ خانواده و رعایت 
 رشد کنند. ،های مختلف قدم گذاشتهعرصه

به دلیل زندگی حداکثری در محیط  ،رسد که طالب ساکن شهر قماما با توجه به نمودارها به نظر می
های موجود در جامعه و مطالبات فرهنگمذهبی و حوزوی شهر قم و رویارویی و آشنایی کمتر با خرده

 شرایط ،ن اصول شرعی و آسیب دیدن زن و خانوادهه شدجوانان و زنان، و به علت نگرانی از نادیده گرفت
های قدیم و بر همان ات و نگرششان طبق سنتیته و نظرنیازها و مطالبات جامعه را کمتر در نظر گرف و

در نتیجه به دنبال چنین  ؛های جنسیتی در نگرششان مشهود استاساس شکل گرفته است و محدودیت
حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و در نهایت  ،نگرشی

 د.یابسرمایه اجتماعی در جامعه کاهش می
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 یا نهيزم هيمدل نظر: 1شکل 
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 گيریبحث و نتيجه .5

اشاره  ذیلپژوهش به موارد باره این توان درمی ،تحقیق هایآمده در قسمت یافتهدستبا توجه به نتایج به
 د:کر

 مندنبود نگرش منسجم و نظام .1-5

بندی کرد و انتظار شناسی و دستهتوان افراد را گونهاین بود که می ،اوایل این مطالعهفرض محقق در پیش
راحتی با مند و منسجمی باشند و بتوان آنها را بهدارای معانی ذهنی نظام ،بر این بود که هر دسته از افراد
شدن هر فرد به  اما در طول مطالعه با اضافه ؛تحلیل و بررسی کرد ،توجه به نوع نگرشی که دارند

مشخص فکری را در رویکرد  مند و منظومهنظام گونه شاکلهمشخص شد که هیچ کنندگان،مشارکت
 د.کرتوان استنتاج افراد به موضوع زن و جایگاه و نقش او نمی

طور دقیق مشخص و به ،بندیتوان دستهافراد را از نظر شاکله و منظومه فکری نمی ،ی دیگرابه معن
 ؛ -البته به جز تعدادی معدود -گیرند می رچند نفر در تهران یا قم در گروه سنتی یا فراسنتی قرا کرد که

، و در بعضی بودند ها سنتیزن بودند و در بعضی حوزه بارهیک تفکر زیگزاگی در دارایو افراد به نوعی 
توانستند جواب دند و نمیشدت مردد بونیز به هازمینهدر بعضی  ؛دیگر وارد مرحله فراسنتی شده بودند

 وضوح مشخص بود.دهند و این شک و تردید بهبمشخص و واضحی 
بندی کند تا مشخص ها را دستهبنابراین به دلیل این نوع نگرش، پژوهشگر تصمیم گرفت که پاسخ

 گیرند.هایی در گروه فراسنتی قرار میو چه پاسخ ،اتی در گروه سنتییها و نظرشود چه پاسخ
زیرا بر این باور است که دو  ؛است مطرح نکرده« فراسنتی»و « سنتی» یریف خاصی برامحقق تع

بندی ناخواسته گویای چنین دسته ،خوردنگرش ضد و نقیضی که در محورهای انتخابی به چشم می
های سنتی و فراسنتی چنین گفت که پاسخالبته شاید بتوان در یک تعریف اجمالی در مورد پاسخ .است
شود و از های جنسیتی در نگاه آنها کمتر دیده میکه نرمش و انعطاف بیشتری دارند و محدودیتهایی 

و حفظ  هاچارچوببا شرط رعایت  -اند های مختلف باز کردهطرفی راه را برای ورود زنان به عرصه
نها نرمش و انعطاف هایی که در آاند و پاسخهای فراسنتی قرار گرفتهنگرش در دسته -ن زن و خانوادهأش

اند و از طرفی از ترس های جنسیتی بیشتری برای زنان قائل شدهخورد و محدودیتکمتری به چشم می
های اجتماعی را راه ورود زنان به عرصه ،و آسیب وارد شدن به زن و خانواده هاچارچوبرعایت نشدن 

 اند. های سنتی قرار گرفتهنگرش کنند، در دستهمحدود می
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 اجماع بر رعايت حدود مشخص الهی  .2-5

ها در نظر گیریتوان آن را در نتیجهیکی از مواردی که با یقین می ،شدهمطرحات یها و نظردر مصاحبه
صریح قرآن یا  موضوعاتی که آیهباره کنندگان  در مصاحبه، دراین نکته است که تمامی مشارکت ،گرفت

، نظر مشترک داشتند و از مواضع هستاجماع  و بر آنها آنها وجود دارد بارهاحادیث و روایات متقنی در
همگی معتقد به  ،نوع پوشش زنان و حد رعایت حجاب بارهدر ،برای مثال ؛آمدندخود کوتاه نمی
 هاچارچوبیا اختالط بدون رعایت  ؛به جز وجه و کفین بدون زینت و آرایش بودند ،پوشش کامل زن

 شد.زا و غیردینی محسوب میآسیب کنندگان،ارکتمش همهدر نظر 

 زنان اختالف در امور اجتماعی نوظهور  حوزه .3-5

 بارهکند، نگرش افراد درها را به دو دسته یا دو گونه متفاوت تقسیم مییکی از مواردی که نگرش
روایاتی وجود ندارد زنان است که آیه صریح قرآن یا احادیث و  موضوعات جدید یا نسبتا  جدید در حوزه

ورزش، فرهنگ، هنر، اشتغال و  موضوعاتی در حوزه ؛دنطور مشخص به آن موضوع پرداخته باشکه به
 . های تحصیلی، تسهیالت، مناصب خرد و کالن و...نوع آن، رشته

رسد که برخورد در قرآن و روایات به شکل صریح به این موضوعات پرداخته نشده است، اما به نظر می
تأثیر مستقیمی بر های گوناگون و مطالبات افراد جامعه، ی مورد مطالعه با موضوعات و نگرشمستقیم جامعه

جویی وادارد. پس جو و چارهونوع نگرششان به این موضوعات داشته باشد و آنان را بیشتر به کاوش و جست
تأثیر بسیار زیادی در نوع نگرش آنها د، ها به آن پرداخته شد، مکان زندگی افراطور که در قسمت یافتههمان

تأثیر تا بدان حد است که متغیرهای دیگری مانند داشتن مدرک دانشگاهی، اعم از لیسانس، فوق دارد و این 
 دهد.الشعاع خود قرار میلیسانس و دکتری، و همچنین متغیر سن را تحت

هایی که در دسته فراسنتی قرار نگرشاین است که  ،شدهدر موارد اختالف گفته مهمیکی از نکات 
اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و... باز های راه را برای ورود زنان در بیشتر حوزه ،اندگرفته

اما  ؛کنندموارد لحاظ می همهی شرعی و حفظ خانواده را در هاچارچوبشرط رعایت  لبتها ؛گذارندمی
های اجتماعی، فرهنگی، برخی حوزه بهراه ورود زنان  ،اندگرفته سنتی قرار هایی که در دستهنگرش

 موازین اخالقی و شرعی و آسیب نادیده گرفته شدنزیرا از  ؛بندندمی را هنری، ورزشی، سیاسی و...
 دیدن زن و خانواده واهمه دارند.

 های راهبردی پيشنهادیسياست .4-5

این مطالعه نیز مبتنی بر آن دغدغه شکل گرفته است، گذاری و هدف کالن راهبردی که رویکرد سیاست
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های مختلف جامعه حوزوی و نوع نگرش آنها به موضوع زنان در حوزه دربارهبینانه شناخت واقع توسعه
 اجتماعی است.

عهده دارند  رهای مرجع در کشور، نقش و مسئولیت سنگینی بحوزوی به عنوان یکی از گروه جامعه
بسیار  ،خصوص برای خود جامعه حوزویتواند برای جامعه و بهگرش آنها میکه شناخت نوع ن

 راهبردی و کاربردی باشد.
کنندگان کالم الهی افرادی که بیان بارهها ویژگی نوع بشر است، اما این موضوع درتفاوت در دیدگاه

شود و وب میاند و کالمشان در همه یا بخشی از جامعه، مالک رفتار محسدر جامعه شناخته شده
گذارند، امری پسندیده نیست. تفاوت و تناقض تأثیرها گذاریها و قانونگذاریگاهی حتی در سیاست

احکام اجتماعی  بارهپذیر باشد، اما درنوعی توجیهشاید به ،حوزوی در احکام فردی جامعهها در دیدگاه
پذیر توجیه ،دهدآنها حساسیت نشان می بهخصوص مواردی که شبهاتی بر آنها وارد است و جامعه و به

جامعه یا بخشی از آن  همهزیرا تعدد و تکثر در آرا موجب سردرگمی  ؛طلبدنیست و وحدت در آرا را می
 و در پی حل آن باشد. دقت کندرو، این گروه باید به این مسئله شود. ازهمینمی

 -ه، اصول، کالم، قرآن و روایات و...اعم از فق–تخصص افراد را  ،های خودپژوهشگر در مصاحبه
در  ،شد مطرححوزوی را با همان مشخصاتی که پیش از این  جامعهبودن در  بلکهنظر قرار نداده،  مد

و نگرش آنها فارغ  استطور کلی محل رجوع مردم حوزوی به جامعهزیرا معتقد است  ؛است نظر گرفته
 شوندگان،مصاحبهاین مطلب حائز اهمیت است که  ته ذکرالب .گذار استتأثیراز تخصصشان بر جامعه 

از جماعت مساجد، مبلغان داخل کشور و خارج  حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، ائمه تادانهمگی از اس
، متصدیان امور فرهنگی و دینی در نهادهای دولتی و.... بودند که اکثرا  از برگزیدگان جامعه کشور

 شوند.حوزوی محسوب می
فردی و درونها )درونبرخاسته از مبانی فکری اوست، وجود تناقض ،نجاکه نگرش هر فردازآ

ت، گویای این احتمال است که به دلیل وجود سؤاالپاسخ گذاشتن برخی گروهی(، تردیدها، و بی
هایی دچار تردیدها و عدم قطعیت خود، مبانی فکری شوندگان درمصاحبهآید، مواردی که در ذیل می

 که پیش از این در مورد آن صحبت شد: هستند
آنها آیات و روایات  با آن دسته از مبانی که درباره ،های نوظهورناتوانی در تطبیق واقعیات و پدیده -

  ؛صریح و متقنی وجود ندارد
های بندیفلسفی و... البته در درجه-حوزوی )تفکیکی، عرفانی جامعهوجود تعدد آرا در -

 ؛متفاوت(
 ؛به علوم دیگر مراجعه نکردنکتفا به علوم حوزوی و ا-
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 ؛نگاه انتزاعی در آن ای در حوزه و غلبهنگاه منظومه فقدان-
 ؛فردی دیدن دین و نداشتن نگاه جامع به آن-
 ؛نداشتن نگاه حداکثری به دین و داشتن نگاه حداقلی به آن-

 و.....
از هرگونه قضاوت و نظر تخصصی فقهی،  فارغ ،اسینشپژوهشگر در مقام دانشجوی دکتری جامعه

گیری با بهره ،اندرکاران آن مجموعهحوزوی و دست جامعهتحقیق را انجام داده است و امید دارد که این 
 گفته بپردازند.به حل مشکالت پیش ،های این پژوهشاز یافته

 های کاربری پيشنهادیسياست .5-5

ات یهای خود بازگردند و با نظربه زادگاه ،از اتمام درسشانداند که طالب پس شایسته می ،پژوهشگرـ 
  ؛و مطالبات مردم مناطق مختلف از نزدیک آشنا شوند

های آزاداندیشی که در ها و کرسیهای مختلف شوند و در نشستها و دانشکدهوارد دانشگاهـ 
 ؛جوانان را از نزدیک بشنوندات و مطالبات یشرکت کنند و نظر ،شودها تشکیل میبسیاری از دانشگاه

نوجوانان امروز را  هایروحیات و خواسته وارد مدارس مختلف شهرهای بزرگ و کوچک شوند وـ 
 ؛بهتر بشناسند

 ؛کنند درکشهرها ارتباط بیشتری داشته باشند تا گوناگونی افراد و افکار را از نزدیک با کالنـ 
ها، موضوعات و فضای مجازی شوند تا با دغدغههای فکری مختلف در بدون تعصب، وارد گروهـ 

 بیشتر آشنا شوند. ،مسائل فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه
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