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منشــأ مســائل و مشــکالت متعدد در زندگی زنــان ،تبعیضها
و محدودیتهــای پیــش روی آنــان ،برابــری حقــوق زنــان و
مــردان یــا عادالنــه بــودن حقــوق زنان در مقایســه بــا حقوق
مــردان بحثهــای چالشبرانگیــزی اســت که اندیشــمندان و
صاحبنظــران متعــددی بــه آنهــا پرداختهانــد .ولــی همچنان
بســیاری از این مســائل و مشــکالت برقرارند و پرســشهای
مختلفــی بیپاســخ باقــی ماندهانــد .یکــی از پژوهشهــای
ارزنــده و منابــع شــاخص در ایــن زمینــه کــه رویکــردی
بنیــادی بــه موضــوع دارد ،کتــاب حقــوق زن در کشــاکش
ســنت و تجــدد بــه قلــم محمــد حکیمپــور اســت .عــاوه
بــر غنــای محتوایــی ،غنــای ســاختاری کتــاب نیــز قابــل
توجــه اســت .پینوشــتها ،منابــع و مراجــع ،و نمایــهای
تفصیلــی (شــامل نــام اشــخاص ،فــرق ،اقــوام و گروههــا،
اماکــن ،کتــب و نوشــتهها) بخشهــای پــس از متــن را
تشــکیل میدهنــد.
نگارنــده بــا ارائــة شــواهد و مصادیقــی از فرهنــگ مذکــر
جامعــة ایرانــی و رســوخ آن در تمــام حوزههــای اجتماعــی،
فرهنگــی ،سیاســی ،حقوقــی و اقتصــادی از یک ســو ،و مرور
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بحرانهــای مبتالبــه جامعــة جدیــد و تأثیــر بیشــتر آنهــا بــر
زنــان جهــان از جنبههــای مختلــف اقتصــادی ،بهداشــتی،
سیاســی ،امنیتــی و تحصیلــی از ســوی دیگــر ،مــا را بــا
پرســش و دغدغــة اصلــی ایــن پژوهــش همــراه میســازد
کــه بــه راســتی منشــأ مســائل و مشــکالت عدیــدة زنــان
جهــان بــه طــور اعــم و زنــان مســلمان بــه ویــژه ایرانــی بــه
طــور اخــص را در کجــا بایــد جسـتوجو کــرد .اگرچــه پیش
از ایــن پاســخهای مختلفــی بــه ایــن پرســش مطــرح شــده
اســت ،همچــون عامــل ســنت ،آمــوزش و تربیــت ،قانــون یا
ســاختارهای غلــط اجتماعی ،اقتصــادی ،فرهنگی و سیاســی،
نگارنــده معتقــد اســت ایــن پاســخها هرکــدام بخشــی از
حقیقــت را دربــارة زنــان انعــکاس میدهنــد و هیچیــک بــه
تنهایــی علــت مشــکالت زنان به ویــژه در جوامع مســلمان و
مخصوصـ ًا ایــران نیســت .وی بــر ایــن باور اســت کــه بدون
تعمــق در خوانــش مســلط از مذهــب در جوامع مذهبــی مانند
ایــران ،نــه شــناخت اصولــی و انضمامــی (زمانــی و مکانــی)
از مبــادی ســنت ،قانــون و ســاختارها حاصــل خواهــد شــد و
نــه راه اصــاح آنهــا همــوار خواهــد گشــت (ص  .)16کتــاب
بــر پایــة ایــن رویکــرد نگاشــته شــده کــه در جوامــع مذهبی

