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  چکیده: 
با توجه به موضوع، مجتمع فرهنگی شهر تبریز با هدف ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان، بنیاد شکل گیري این پژوهش بر پایه 

که موجب ارتقاي  ،این پیش فرض ما به دنبال کشف مکانی درخور حضور زنانایجاد مکانی است با نگاه خاص به بانوان شهر تبریز. با 
کیفیت زندگی اجتماعی زنان باشد می باشیم. باید مکانی طراحی کنیم که به جمع شدن مردم و اجتماعات موثر انسانی کمک نمایید که 

شمندان مختلفی به چگونگی اجتماعی شدن زنان در در سال هاي اخیر اندی این موجبات ارتقاي جایگاه اجتماعی بانوان نیز می شود.
جامعه پرداخته اند که اکثر این اندیشمندان از نگاهی فمینیسمی به موضوع پرداخته اند اینک ما به عنوان کشوري اسالمی، با افکاري 

رداخته و کالم خداوندي را در مورد مقید به این دین باید به کاوش در مبانی دینی خود مانند آیات قرآنی و روایات موجود در این باب پ
در تحقیق حاضر پس از شرکت در اجتماع ، توسط بانوان و نحوه ي این شرکت بپردازیم که کمتر کسی به این مهم پرداخته است. 

خانه ایی بهره معرفی ساز و کارهاي گفته شده در آیات قرآنی و روایات موجود در مورد زنان و تشریح آن ها که در اینجا از مطالعات کتاب

ورد بررسی قرار گرفته و سپس از گزاره هاي اجتماعی که نتیجه گرفته شده از آیات قرآنی ، گرفته شده است. نحوه شرکت در اجتماع م
که در سیاست گذاري حکومت مورد تایید واقع شده نیز یاد می شود در این قسمت نیز از مطالعات کتابخانه ایی کمک گرفته شده است 

بانی با معماري مورد بررسی قرار گرفته و به مولفه هایی دست یافته که هر دوي این موضوعات طی جدولی براي استخراج ارتباط این م
ایم در نهایت این نکته هاي استخراج شده در باب معماري در کالبد فرهنگسراي شهر تبریز طی طرحی به مورد اجرا گذارده شده است. 

یتوان به این نتیجه رسید که فضاي درخور حضور که در اینجا از روش تحقیق تفسیري کمک گرفته شده است. از این موارد بدست آمده م
می توان دریافت که  زنان داراي مشخصاتی می باشد که از آموزه هاي ناب اسالمی می توان مشخصات این فضا را استخراج کرد.

و شرط ارتقاء اجتماعی شدن داراي رکن هاي اساسی می باشد که به بعضی از این رکن ها در آموزه هاي ناب اسالمی برخورد کردیم 
جایگاه اجتاعی جداسازي دو جنس جامعه نیست بلکه حضور هم زمان تمام اقشار جامعه در تشکل هاي اجتماعی و مردمی مسبب ارتقاء 

جایگاه و نحوه ي حضور آنان می شود. ولی این حضور شرایطی دارد که در اسالم به نوبه خود بدان پرداخته شده است و زنان جایگاهی 
از گوشه نشینی و دوري از اجتماع در دین اسالم را دارا هستند. پس می توان نتیجه گرفت که بعضی از رفتارهاي موجود در بس والتر 

جوامع مرد ساالر نه تنها از آموزه هاي ناب اسالمی بدور می باشد بلکه نفی کننده کالم خداوندي نیز می باشد و براي زنان جایگاه بس 
د که بجاي اینکه این رفتارها را ناشی از دین اسالم دانسته و به آموزه هایی چون فمینیسم افراطی پناه ببریم به رفیعی در اسالم قائل شدن

 خته تا راهگشاي مشکالت موجود شود.آموزه هاي موجود در بطن دین اسالم پردا

  


