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.شودارائهبرنامه

بحث از تکالیف اجتماعی زنان صحبت از زمینه سازي و اصالح زمینه ها براي ایجاد شکوفایی 
طرت با واضح شدن ماهیت این تکالیف که متناسب با ف. استعدادهاي جامعه و ایجاد قیام در آن است 

زنان است ، امکان اهتمام به 
واژه مرتبط مقاله حاضر با بررسی. آنها و برنامه ریزي براي تحقق این اهتمام بیشتر و بیشتر خواهد شد 

ونگی در رابطه با مسئولیت اجتماعی نساء یعنی حرث سعی در روشن کردن ماهیت اجتماعی زنان و چگ
.  نقش آفرینی آنها براي اعتالي جامعه را داشت

می در نهایت حرث بودن به عنوان نقش اجتماعی زنان است که وظیفه زنان را در قبال جامعه تبیین
.نماید 

جامعه زمینه رویش دربا توجه به بررسی هاي صورت گرفته حرث بودن نساء به این معناست که آنها 
با غایت در جهت درست محصولی مناسب داده که متناسبرویششانهستند که طی فرآیند متناسب با 

ی اجتماعی این رویش زمینه اي است براي مقاصد باالتر که طمحصول.اوستطراحی شده براي رشد 
می چرخه اي جدید از رشد و مراحل رویش را شکلمجدداًفرآیند باالتري به محصولی برتر می رسد و 

ه اي نخواهد داشت و قادر است که زمینیقفحد حرثنیز مانند سایر مصادیق نساءلذا رویش در . دهد 
معه را باشد براي رشد و رویش از ابعاد فردي تا کل جامعه و کماالت بینهایت را در جامعه رقم بزند و جا

رشد توقف در هر مرحله اي از رویش و قیام منجر به توقف چرخه. به رویش در سطوح مختلفی برساند 
قش و قیام شده که در قرآن با عنوان هالکت و قعود نام برده شده است و با توجه به تعریفی که از ن

اجتماعی زنان ارائه شد قعود و هالکت آنها مساوي است با از بین رفتن زمینه هاي مناسب رشد در
.  جامعه و در نهایت توقف رشد که به معناي توقف در استمرار بقاي جامعه و هالکت کل جامعه است

هداف توجه زنان جامعه به این نقش کلیدي و اساسی در جامعه کافی است تا آنها را به سمت دریافت ا
ز رویش و قیام ، چگونگی مساعد کردن زمینه براي قیام و مباحثی از این دست سوق داده و آنها را ا

.  توهم کمبود در نقش هاي اجتماعی و همسان سازي نقش هاي خود با مردان خارج نماید 
ی با مشخص شدن ماهیت اجتماعی زنان به عنوان زمینه هاي رویش و قیام جامعه الزم است تا چگونگ

. دستیابی به این قیام در پژوهش هاي آتی بررسی شود 
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