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پارادایم سنتی حوزه در خصوص فعالیت زنان و حقوق آنان

چکیده:با رشد روز افزون آگاهی های بشرو پیشرفت سریع علوم انسانی و اجتماعی این پرسش مطرح شد

که جایگاه واقعی زنان درجامعه چگونه است و چگونه میتوان حقوق از دست رفته زنان را استیفاء کرد . در

فضای سنتی زن موجودی ضعیف و درخور ترحم و رسیدیگی است . با توجه به نگاه پارادایم سنتی به زنان ،

و تبلیغات گسترده پارادایم روشنفکری و تغییر شیوه های زندگی دراین سالها توجه زنان به سمت پارادایم

روشنفکری سوق داده شده است .در این پژوهش به بررسی پارادایم سنتی حوزه درفعالیت زنان و حقوقآنان

می پردازیم .پژوهش حاضر به روش تلفیقی نظری - کاربردی تالیف گردید . داده های مورد نیاز از طریق

مطالعه و مقاالت علمی و مراجعه به کتابخانه به دست می آید واز نظر نوع تحلیلی - توصیفی می باشد .

نتایج نشان داد پارادایم سنتی ، در نگاه تک بعدی به زن ، با پیش فرضهایی مانند : نگاه جنسی به زن ،

ناتوانی تکوینی او و لزوم محصور بودن زن در خانه ، سبب شده است تامسئولیت ایمانی - اجتماعی زن

مسلمان تقلیل یابد .انقالب اسالمی مسئولیت پذیری زن راازنهاد خانواده به ساحتجامعه وتمدن ارتقا داد .

حوزه های علمیه با ایجاد ظرفیتهای علمی درخور برای فراگیران ، زمینه ورود و حضور زنان را در فرایند

تصمیم سازی و تصمیم گیری فعالیتهایشان ، فراهم آورند و توجه بیشتری به زنان و حقوق آنها داشته

باشند تا جامعه ای مطلوب و آرام برای تمامی اقشار جامعه داشته باشیم . کلمات کلیدی: پارادایم سنتی/

فعالیت زنان/ حقوق زنان.

کلیدواژهها: پارادایم سنتی/ فعالیت زنان/ حقوق زنان.

شمارهی پایاننامه: ۱۲۷۲۹۰۷۹۲۷۸۱۶۱۹۱۳۹۹۱۶۲۳۰۰۳۸۰
تاریخ دفاع: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

رشتهی تحصیلی: حقوق خانواده
دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: دکتر ولیاله ملکوتیفر

M.A. Thesis:

The traditional paradigm of the field regarding women's
activities and their rights
Abstract:
The present study examines the traditional paradigm of women in the field of women's
activities  and  their  rights.  Also,  the  present  study  has  been  written  in  a  combined
theoretical-applied method. Considering that the data required for conducting the present
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research have been obtained through study and scientific articles and referring to the
library, so the present research is analytical-descriptive in terms of type. The use of library
resources to provide the information needed for research has been the method used in this
research. In addition, the use of document databases based on active websites and electronic
portals has been used in this dissertation.  The results of this study show that without
reflection on the dominant reading of religion in religious societies, neither a principled and
concrete knowledge (temporal and spatial) of the principles of tradition, law and structures
will be obtained nor the way to reform them will be paved. In religious societies, religious
discourses  are  more  influential  than  other  factors  in  the  status  of  women,  and  the
improvement of women's status and promotion should be done or pursued through the
reform of the dominant religious discourse
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