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 چکیده

هتا  متورد ن تر     کته برابتر   استت   اما نکته مهم این. دارند، نهضتی است که خواهان حقوق کامالً برابر با مردان است در تعریف فمنیسم بیشتر بیان می

هتا    هتا  اجتمتا ی منتنتی بتر تفتاوت      ها  موجتود در نقت    بردن همۀ تفاوت هدف فمنیسم ازبین. فمنیسم، فراتر از تساو  در چارچوب قانون است

ی از مناحث مهم و فراگیر موضوع و مناحث مربوط به زنان، همراه یک. سازد ها  زنان متمایز می جنسیتی است و همین نکته، فمنیسم را از دیگر نهضت

رویکرد معقتول بته   . ها بوده و در دوران معاصر، به دالیل مختلف، از رشد و بسامد باالتر  در ایران و جهان برخوردار شده است در طول تاریخ اندیشه

ها  اسالمی و غیر اسالمی است کته در ایتن    ها  اسالمی دربارة زنان، مستلزم آشنایی هرچه بیشتر با دیدگاه مناحث این  رصه و دفاع منطقی از اندیشه

تر  از حقیقت را روشن خواهتد   ا  تطنیقی انجام شود از دامنۀ تأثیر بیشتر  برخوردار خواهد شد و دایرة وسیع گونه این امر اگر به. اند زمینه مطرح شده

مقدمۀ کوتاهی ارائه شده، سپس ضمن بررسی فلسفه و الهیات در این مقاله، نخست با نگاهی خاص به مسائل فلسفی و کالمی مرتنط با اسالم، . ساخت 

 . ها  فمنیستی و تعالیم اسالم پرداخته و ناسازگار  کامل این دو روشن شده است فمنیستی به مقایسۀ میان آموزه

با توجه به نهضت استالمی زنتان،    و فمنیسم رادیکال پرداخته شده؛ درنهایت (ره)در قسمتی از تحقیق، به مقایسه تطنیقی دیدگاه حضرت امام خمینی

 .است نکاتی خاطر نشان شده 
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Feminism and Encountering of Islam with Feminism Approaches 
Abstract 

 

In definition of Feminism, it is often referred to a movement asking the absolute equality of 

rights between men and women. However, the key point is that the desired equality of 

feminism is beyond the framework of the law of equality. Feminism aims to eliminate all 

differences between males and females in social roles based on gender differences. This issue 

differentiates feminism from other female movements. Topics related to women have been 

one of the most important and pervasive issues throughout the history and in the 

contemporary era, for various reasons, it became more important in the world and Iran. The 

logical approach towards this issue and reasonable discussion on the defense of Islamic 

beliefs about women requires more study and familiarity with both Islamic and non-Islamic 

beliefs discussed in this field. A comparative related study in this area could broaden its 

impact, and hence a broader realm of truth could be brighter. In this study, first, we present a 

brief introduction and overview to the philosophical and theological issues related to Islamic 

training; then, studying philosophy and feminist theology, we deal with the comparison 

between feminist doctrines and Islamic training. The comparison showed a clear 

incompatibility between them. A part of this study is dedicated to an investigation of the 

comparative perspective of Imam Khomeini's view and the radical feminism. Finally, we 

point to some aspects of Female Islamic movements. 
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