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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
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ماننــد ایــران ،گفتمانهــای مذهبــی بیــش از دیگــر عوامــل
در احــوال و موقعیــت زنــان منشــأ اثرنــد ،و اصــاح و بهبــود
احــوال زنــان و ارتقــای موقعیــت آنــان باید از طریــق اصالح
گفتمــان مســلط و رایــج مذهبــی صــورت پذیــرد یــا پیگیری
شــود .در نتیجــه میکوشــد «روايتــي تاريخــي ،كالمــي،
فقهــي ،حقوقــي و اجتماعــي از كشــاكش تأويلهاي پســيني
بــا تنزيلهــاي پيشــيني در خصــوص حقــوق زنــان به دســت
دهــد و آنــگاه در پنــاه بررســي انتقــادي روايتهــاي مزبــور،
مبنايــي بــراي بازنگــري در حقــوق زنــان و تنظيــم آن بــر دو
پايــة وحــي و واقعيــت فراهــم ســازد» (ص .)18
ســاختار کتــاب در چهــار بخــش (دفتــر) اصلــی شــامل
تمهیدات ،زن در پیش از اسالم ،زن در اسالم ،و زن در غرب
تنظیــم شــده اســت .در دفتر نخســت ،دو محــور پایة پژوهش
شــامل فراینــد فهــم ،تفســیر و تأویــل متــون دینــی (کتــاب
و ســنت) و دو گفتمــان رایــج زنــان (ســنتی و نواندیــش) بــه
تفکیــک در دو فصــل بررســی شــده تــا خواننــده بــا کلیــت
آنهــا آشــنا شــود .ســپس در دفتــر دوم ،موقعیــت و احــوال
زنــان (حقــوق و حیــات اجتماعــی آنــان) در جوامــع قدیــم
(ایــران ،روم ،یونــان ،هنــد ،چیــن ،روســیه ،ژاپــن ،امریــکا،
مصــر و بینالنهریــن) و همچنیــن حقــوق و جایــگاه زنــان در
کتــب آســمانی (قــرآن ،انجیــل ،تــورات و اوســتا) مرور شــده
اســت .در دفتــر ســوم ،بــا تمرکــز بــر اســام و در ســیری از
کل بــه جــزء ،بــه ترتیــب بــه مســئلة جنســیت ،حقــوق زن،
ازدواج موقــت ،و تعــدد زوجــات در اســام پرداخته میشــود و
دو فصــل نهایــی ایــن دفتــر بــه طــور خاص بــه جایــگاه زن
در نــگاه و زندگــی خصوصــی پیامبــر اکــرم بــه عنــوان یــک
مــدل و الگــوی عملــی اختصــاص مییابــد .دفتــر چهــارم
مشــتمل اســت بــر جنبــش فمینیســم در غــرب ،ســیر تحول
حقــوق زن در مغــرب زمیــن ،و بررســی اجمالــی حقــوق زن
در غــرب بــا تمرکــز بــر قوانیــن طــاق.
بــرای غــور در کنــه خوانش مســلط و رایــج از مذهــب ،توجه
مــا بــه تفــاوت جــدی میــان متــن دینــی (کتــاب و ســنت)
بــا آنچــه فقیهــان عرضــه داشــتهاند جلــب میشــود .در
عیــن حــال کــه تأویــل بســیاری از آیــات بــه دلیــل متشــابه
بــودن و ایجــاد شــک در دریافــت معانــی مختلــف و متفاوت،
گریزناپذیــر و مــورد توافــق مفســران و عالمــان قــرآن کریــم

اســت ،ایــن نیــز بــه مــا یــادآوری میشــود کــه هــر اثــر
تفســيري يــا فقهــي كــه حــول محــور متــون دينــي (قــرآن
و ســنت) تدویــن شــده بــر مبنــای پيشفهمهــا ،عاليــق،
جهانبينــي و بــه ويــژه انتظــارات مفســران و فقيهــان از
ديــن بــوده اســت کــه از معــارف بشــری (علــم ،فلســفه
و عرفــان) اســتنتاج شــدهاند .بــرای مثــال ،امــکان نــدارد
فقیــه یــا مفســری کــه طــرز فکــری نســبت بــه انســان و
زن بــه معنــای اعــم کلمــه دارد ،آن را در تفســیر آیــات و
اســتنباط احــکام مربــوط بــه زن از متــون دینــی دخالــت
ندهــد و متــن دینــی را چنــان بفهمــد و تفســیر کنــد کــه بــا
انسانشناســی و زنشناســی او در تعــارض باشــد .همچنیــن
بــه محــض اينكــه فهــم مفســر يــا فقيــه از خــدا ،انســان،
جهــان ،زندگــي ،دين ،مــردم ،آزادي ،عدالت ،اخــاق ،حقوق،
علــم ،مديريــت ،اقتصــاد ،سياســت ،روابــط و آداب اجتماعــي
و ...دگرگــون شــود ،فهــم او از منابــع دينــي (قــرآن و ســنت)
نيــز تغييــر خواهــد كــرد .در چنیــن شــرایطی ،خــاف انصاف
و روح علمــی اســت کــه حکــم یــا فتــوای ایــن یــا آن فقیــه
را عیــن دیــن بدانیــم (ص  .)35 ،33 ،32بــه بیــان دیگــر،
تذکــر داده میشــود چنانچــه تأویلهــا را نیــز همچــون
تنزیلهــا مقــدس بشــماریم ،راه را بــرای نفــوذ عقــل در فهم
برداشــتها میبندیــم و بــا قــرار دادن متغیــر در جایــگاه
ثابــت و ابــدی ،نســبت مســتمر و نوبهنــو شــوندة وحــی را بــا
واقعیتهــای متغیــر نادیــده میگیریــم (ص  .)17همچنیــن
بایــد توجــه کنیــم که آیــات ،عــاوه بــر داللت لفظی ،شــرح
تاریخــی دارنــد کــه بــرای فهــم آن ،تکیــه کــردن مفســر یــا
فقیــه بــه بهرهگیــری از قواعــد داللــت کافــی نیســت .بلکــه
بایــد افــق تاریخــی آیــات ،یعنــی بســتر تنزیــل آیــات را نیــز
در حــد امــکان بازخوانــی و بازشناســی کنــد و عــاوه بــر آن
تمــام آیــات قــرآن را بــه عنــوان یــک مجموعــة منســجم
و واحــد مــورد بررســی قــرار دهــد تــا بــه شــناختی نســبت ًا
صــواب از فحــوای کالم خــدا نایــل آیــد (ص .)35
در گذشـته ،قرآن برحسـب گفتمان تفسـيري فهميده ميشـد
و محققـان عصـر كالسـيك ،فـارغ از هـر گونـه تحليـل
روششناسـانه ،صرفـ ًا بـه واژهشناسـي و معانـي بيـان آيـات
قـرآن اكتفـا مي كردنـد .بنابراین متـون دینی و بـه ویژه قرآن
را فـارغ و غافـل از پدیـدة آورنـدة قـرآن و مخاطبـان آن بـه
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گونـهای مجـرد و انتزاعـی و نـه انضمامی مورد بررسـی قرار
میدادنـد .در حالـی کـه نویسـنده تأکید میکند که مسـلمان
امـروز بايد رويكرد ديگري به كتاب خدا داشـته باشـد و براي
مراجعـه به قـرآن ،به يك متدولـوژي (روششناسـي) نيازمند
اسـت تـا از طريـق تحقيق منضبـط پيرامون پيـام /گفتارهاي
آن و همچنيـن كاربسـت تحليل دربـارة آن ،نتايج پراهميتتر
و مرتبطتـر بـا نيـاز جامعـه و زمـان خـود از قرآن اخـذ کند و
ارتباط «وحي» و «وضع جامعة» خود را روشـن سـازد .به این
ترتیـب ،بـا تفکر و تأمـل تـوأم و تکمیلی در قـرآن و واقعیت
موجـود ،معرفـت حقیقـی و پیشـرفت طبیعی از جـزء به کل و
از مقیـد بـه مطلـق حاصل میشـود.
در مـورد حقـوق زنـان بـه عنوان موضـوع اصلـی پژوهش دو
پارادایـم عمـده در جوامـع مسـلمان بـه مـا معرفی میشـود:
«اول ،پارادايـم سـنتگرايي يـا محافظـه كاري كـه مبتنـي
بـر نوعـي فيكسيسـم انسـاني ،اجتماعـي و تاريخـي اسـت و
دوم ،پارادايـم نوگرايـي يـا اصالحطلبـي كـه اسـاس آن بـر
ترانسفورميسـم انسـاني ،اجتماعـي و تاريخـي اسـتوار اسـت.
در سـدة اخيـر و بـه ويـژه در نيـم قرن گذشـته ،مسـئلة زنان
عرصـة چالش و كشـاكش نظري ميـان دو گرايش پيشگفته
در وجـوه مختلـف بـوده اسـت» (ص .)53
در پارادایـم سـنتگرایی ،بـر اخبـار و روایـات و منقوالتی که
سـینه بـه سـینه یـا دسـت بـه دسـت در اختیـار قـرار گرفته
تکیـه میشـود و آنهـا مبنـای عمـل در مواجهـه بـا مسـائل
فـردی و اجتماعـی قـرار میگیرنـد .همچنیـن سـنتگرایان
بـر عـرف رایج در محیـط جغرافیایـی که روایـات و منقوالت
ناظـر بـه آن یـا ناشـی از آن اسـت ،نسـبت به عـرف رایج در
محیطهـای جغرافیایـی دیگـر ،اصالـت و ترجیح میبخشـند.
در نهایـت ،اصالت تعینات تاریخـی در این پارادایم ،بهگونهای
گریزناپذیـر ،راه را بـر هـر صورتـی از روایت تأویلشـناختی و
هرمنوتیـک از امر واقـع میبندد (ص  .)55-53به این ترتیب،
پارادایـم سـنتگرایی بـه هیـچ وجه در پـی بازخوانـی احکام
در شـرایط متحـول اجتماعـی ،تاریخی و جغرافیایی نیسـت و
جوهـرة شـریعت را واحـد و ثابـت میدانـد و همـواره درصدد
بازسـازی شـرایط اجتماعـی و تاریخـی براسـاس دورة تنزیل
اسـت .این نگرش ،به نگاه سـنتگرایان به انسـان نیز تعمیم
داده شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،تحـول و تکامـل روحی و

معنـوی انسـان را انکار میکنند و او را ثابـت میانگارند .تلقی
آنـان از زن امـروز چنـان اسـت کـه از زن قدیـم ،و هیچـگاه
گمـان نمیبرنـد و احتمـال نمیدهنـد کـه احکام شـریعت بر
شـرایط جامعـه بـه طـور اعـم و انسـان و زن به طـور اخص
مبتنـی اسـت .نتیجة چنین نگرشـی این اسـت کـه اگر زن از
برخی حقوق برابر با مرد در شـریعت محروم شـده ،سـاختمان
روحی و جسـمی زن اسـت که این نابرابری و نقصان حقوقی
را ایجـاب میکند .بر این اسـاس ،نابرابـری حقوقی زن و مرد
در شریعت به نابرابری آن دو در ارزشهای انسانی میانجامد.
چنیـن نگرشـی سـبب میشـود حقیقـت وجـودی زن در زیر
موقعیـت برسـاختة او انـکار و محـو شـود و زن بـه موجودی
مادون فروکاسـته شـود (ص .)62-56
در طـرف دیگر ،پارادایم نوگرایی قرار دارد که گفتمان مسـلط
در دنیـای جدید به شـمار مـیرود .این گفتمـان میپذیرد که
شـناخت مـا از حقیقـت کتـاب خـدا و سـنت پیامبر ،نسـبی و
غیرمطلـق اسـت ،بدون آنکـه حقیقت را از اعتبـار مطلق خود
عـزل کند .نوگرایان معتقدند که جامعة انسـانی هیچگاه خالی
از تغییـر و تحول نیسـت .مناسـباتش تغییر میکنـد و همواره
بـا اقتضائات جدیـدی مواجه میشـود .بنابراین فـرض احکام
ثابـت بـرای آن دور از تدبیر و درایت مآلاندیشـانه اسـت .اما
در عیـن حـال احکام ثابـت (در پناه عقل وحیبـاور) به عنوان
مـدلوارهای حقوقـی /اخالقـی ،پایة مناسـبی برای اسـتنباط
و اجتهـاد فقهـی متحـول بـه شـمار مـیرود .به ایـن ترتیب،
نوگرایـان مضمـون مناسـک را بر شـکل و قالب آنهـا ترجیح
میبخشـند .از ایـن دیدگاه هیـچ حکم فقهی بـه اعتبار اینکه
حکـم فقهـی اسـت اصالت نـدارد ،بلکـه اصالت بـه مضمون
حکـم فقهـی و انطبـاق آن بـا ارزشهـای اخالقـی و اصـول
انسانشـناختی برمیگـردد .ایـن پارادایم دو گرایـش رادیکال
و اصالحطلـب را شـامل میشـود .رادیکالهـا خواسـتار تغییر
حداکثـری و اصالحطلبان خواسـتار تغییر حداقلی در سـنتها
و رویههـای حقوقی گذشـته هسـتند (ص .)66-62
بـا شـکلگیری ایـن چارچوب تحلیلـی ،شـرایط و جایگاه زن
در پیـش از اسلام ،در اسلام و در غـرب جامعتـر و دقیقتر
قابـل بررسـی اسـت .در ادامة مباحـث کتاب ،حقـوق و حیات
اجتماعـی زن در بلاد متمـدن دنیـای قدیم (پیش از اسلام)
مطالعـه و بازخوانـی شـده اسـت .بنا بـر روایت تاریخ و اسـناد
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و نوشـتههای کهنـی کـه از پیشـینیان بـر جای مانده اسـت،
درمییابیـم کـه زن در اغلـب جوامـع قدیـم ،حتـی در جوامع
متمدنـی همچـون ایـران و روم ،از بسـیاری از حقـوق مـادی
و معنـوی از جملـه حـق معاملـه ،حـق پیشـه ،حـق مالکیت،
حـق انتخـاب همسـر ،حـق طالق ،حـق تحصیل ،حـق ارث،
حـق رأی ،حـق حضانـت ،حق اقامـة دعوی و شـهادت ،حق
وصیت ،حق مهریه ،و حق نفقه محروم بوده اسـت (ص .)71
همچنین کتب و مدارک قطعیه و اولیه گویای آن هسـتند که
در مجمـوع ،مذاهـب و ادیـان آسـمانی و حتی برخـی مکاتب
غیرآسـمانی توجـه خاصـی نسـبت بـه زنـان و حقـوق آنهـا
داشـتهاند .ولـی قابـل انکار هم نیسـت کـه پـارهای از ادیان،
در دوران تنزیـل ،تصویـر چنـدان خوشبینانـهای از زن بـه
دسـت ندادهانـد و در این خصـوص عمدت ًا از فلسـفة اجتماعی
یـا سـاخت اجتماعـی عصر خود تأثیـر گرفته و احـکام خود را
دربـارة زنان بر همین اسـاس اسـتوار کردهاند .ایـن اثرگذاری
در دوران تفسـیر یا تأویل نیز شدیداً وجود دارد .اما روح علمی
و شـرط انصـاف ایجـاب میکنـد که بـرای شـناخت رویکرد
و وجهـة نظـر ادیـان دربارة زنـان ،دو دورة تنزیل و تفسـیر یا
تأویـل از هم تفکیک شـوند .بـه این منظور نگارنـده به منابع
دوران تنزیـل ادیـان تکیه کرده اسـت زیرا منابـع این دوران،
یعنـی کتب مقـدس و روایت/گفتارهای پیامبـران ،اصیلترین
و متقنتریـن منابـع کالمی و حقوقی ادیان هسـتند .با مطالعه
و بررسـی اجمالی موضوع زن در هریک از کتب ادیان مقدس
درمییابیـم اگرچـه در پـارهاي مـوارد ،خـود ايـن كتابها نيز
نتوانسـتهاند در تصويـر و تبيين حقوق زنان سـنن اجتماعي را
ً
کاملا ناديده بگيرند و حتي در برخي موارد،درك و احسـاس
نادرسـت عامـه را در احـكام عملـي مؤمنـان لحـاظ كردهاند،
بـا ايـن همـه ،اصالحـات قابـل توجهي نيـز در زمينـة حقوق
زنـان بـه عمـل آورده و مـردان را ملـزم بـه رعايـت اصول و
قوانينـي كردهانـد كـه اجـراي آنهـا ميتوانـد آثار سـوء روابط
نابرابـر زن و مـرد را در خانـواده و اجتماع به نحو چشـمگيري
كاهـش دهد (ص .)97
مؤلـف بـدون آنکـه گرفتار داوری ارزشـی شـود ،بـه انعکاس
تصویـری از زن در ادیـان مختلـف سـامی و آریایـی (ادیـان
یهـودی ،مسـیحیت ،اسلام و آییـن زردشـتی) میپـردازد .او
بـر ایـن باور اسـت که کتـاب رسـمی و مقدس مسـلمانان به

مراتـب بیشـتر از کتابهـای مقـدس دیگـر ادیان بـه حقوق
انسـانی ،مدنـی و اجتماعـی زنـان توجـه کرده اسـت و سـیر
تحولـی کـه در حقـوق زنـان در کتابهـای مقـدس ادیـان
ابراهیمـی دیـده میشـود و عموم ًا معطوف بـه بهبود تدریجی
حقـوق آنـان اسـت ،در قرآن بـه اوج خود میرسـد و حتی در
پارهـای از زمینههـا ایـن تحـول تـا حد تعـارض میـان دو یا
چنـد متـن مقـدس ادیان سـامی بـه نفـع قـرآن رخ مینماید
(ص .)98-97
برای درک بهتر نگرش اسلام به جنسیت ،نگارنده از سطحی
کالنتـر بـه موضـوع وارد میشـود .وی یـادآوری میکنـد
کـه در طـول تاریـخ ،کمتـر دورهای را میتـوان نـام بـرد که
در آن حقـوق از قواعـد مذهبـی متأثـر نشـده باشـد .در عیـن
حـال ،مذهـب نیـز بـه عنـوان یـک نهـاد اجتماعـی و منبـع
اصلـی حقـوق در جوامـع پیشـامدرن و حتـی مـدرن ،بیشـتر
قواعـد خـود را بـر مبنای عامل جنسـیت اسـتوار کرده اسـت.
عـرف نیـز به عنوان یکـی از منابع حقوق ،در بسـیاری موارد،
باورهـای زیستشـناختی را پایـة قواعد خود قرار داده اسـت.
ترکیـب همة این عوامل در شـرایط امروز برخی پرسـشهای
کلیـدی را هـم برای سـنتگرایان و هم تجددگرایـان ،چه در
میـان مسـلمانان و چـه غیـر آنان ،شـکل داده اسـت :آیا باید
جنسـیت را پایـة حقـوق قـرار داد؟ آیـا الزمة حفـظ خانواده و
تأمیـن مصالح زندگی مشـترک ،اسـتوار کردن حقـوق بر پایة
جنسـیت اسـت؟ آیـا میتوان بـه قرائتـی از حقوق خانـواده و
حقـوق زن و مـرد دسـت یافـت کـه تأمین مصلحـت یکی از
ایشـان ناقـض و نافـی مصلحـت و حـق دیگـری نباشـد؟ آیا
خانـواده لزومـ ًا در برابـر زن یا مـرد قـرار دارد و تأمین مصالح
آن تنهـا بـا نقـض حقوق زن یا مرد امکانپذیر اسـت؟ پاسـخ
بـه ایـن پرسـشها موجـب پیدایـی سـه پارادایـم یـا گرایش
عمـده در بـاب حقوق زن شـده اسـت :تقابلگرا ،تسـاویگرا،
و تعاملگـرا.
پارادایـم تقابلگـرا بـر وجـوه متمایـز زیستشـناختی،
روانشـناختی و فیزیولوژیکـی زن و مـرد تکیـه دارد و مرد را
نـوع و واحـد برتـر حیاتی به شـمار میآورد و اصـو ًال زن را در
مرتبـة فروتر حیات انسـانی مینشـاند .به این ترتیب ،اسـاس
پارادایـم تقابلگرا بر به رسـمیت شـناختن تبعیـض علیه زنان
از طریـق ارائـة تعریـف ارزشـی از مقولة جنسـیت یـا به بیان
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دیگر اصالت دادن به سـنتها و باورهایی اسـت که رویکردی
ارزشـی نسـبت به جنسـیت دارند .امـا قرآن رویکرد ارزشـی
نسـبت بـه مقولة جنسـیت را بـه جد نفـی میکنـد؛ بنابراین،
مسـلمانان بـه هیـچ روی نمیتواننـد تقابلگرا باشـند .هرچند
بـه بـاور مؤلـف ،بـا وجـود موضع روشـن قـرآن در نفـی این
اندیشـه ،وابسـتگی بـه ایـن جریان فکـری در میـان حافظان
بنیادهـای سـنتی و حاملان فرهنگ مذهبی آمیخته با سـنن
اجتماعـی امـری نادر نیسـت (ص .)125-120
پارادایـم تسـاویگرا بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه زن و
مـرد هیـچ تفـاوت و تمایـز زیستشـناختی و روانشـناختی
واقعـی بـا هم ندارنـد و تمایزات صوری آنها بیشـتر ریشـهای
غیرطبیعـی ،اجتماعـی ،تاریخـی و تربیتـی دارد .بنابراین هیچ
دلیلـی بـرای برترانگاری مرد نسـبت بـه زن و تخفیف حقوق
زن وجـود نـدارد .تسـاویگرایان هـر گونـه نابرابـری حقوقی
میان زن و مرد را در تمام امور مردود میشـمارند و خواسـتار
برابـری حقوقـی کامـل و همچنیـن مشـارکت فعـال آنان در
شـئون اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگـی هسـتند.
تقریبـ ًا هیچیـک از ادیـان عمدة جهـان در چارچـوب پارادایم
تسـاویگرا قابـل مطالعه و بررسـی نیسـت (ص .)127-126
پارادایـم تعاملگـرا بر این اصل مبتنی اسـت که جنس مؤنث
تفاوتهایی بـه لحاظ ویژگیهای بیولوژیکی و روانشـناختی
بـا جنـس مذکـر دارد ،اما ايـن تفاوتهـا او ًال نه طولـي بلكه
عرضـي هسـتند ،ثانيـ ًا فقـط سـويههاي حقوقـي زندگـي دو
جنـس را در بـر ميگيرنـد و بنابرایـن به عرصههـاي اخالقي
و انسـاني تسـري ندارند .به اين ترتيب این پارادایم ،برخالف
پارادايـم تسـاويگرا ،به وجـود تفاوتهاي زيسـتي بین زن و
مـرد بـاور دارد .امـا برخلاف پارادايـم تقابلگـرا ،تفاوتهاي
زيسـتي را منشـأ تبعيض در حقـوق زن و مرد قـرار نميدهد،
اگرچـه ايـن تفاوتهاي زيسـتي را در مواردي بـا تفاوتهاي
حقوقـي همـراه مي كنـد .مظهـر ایـن پارادایـم نظـام حقوقی
اسلام اسـت کـه به وجـود خصوصیـات متفـاوت زیسـتی و
روانشناختی در زن و مرد باور دارد ولی آنها را مبنای تبعیض
و برخوردهـای ناعادالنـه و مجـوزی برای پایینتـر قرار دادن
حقـوق زن از مـرد قـرار نمیدهـد .میتـوان گفـت اسلام از
نوعـی حقـوق طبیعی ویـژه برای هریـک از دو جنـس مذکر
و مؤنـث جانبداری میکنـد (ص .)132-127

حـال کـه در اسلام تفاوتهـای زیسـتی بـا تفاوتهـای
حقوقـی همـراه اسـت ،ایـن سـؤال در ذهـن شـکل میگیرد
کـه تفاوتهـای زیسـتی و روانشـناختی مـورد نظـر اسلام
بـرای زن و مـرد کدامهـا هسـتند؟ و تفاوتهـای حقوقـی
بیـن زن و مـرد در اسلام در چه مواردی لحاظ شـده اسـت؟
نگارنـده نخسـت تأکیـد میکنـد کـه تمایزهـا و تفاوتهـای
بیولوژیکـی زن و مـرد ناشـی از تفـاوت و تمایـز در نقـش
اولیـهای اسـت که هریـک از دو جنـس برای اسـتمرار حیات
ایفـا میکننـد .بـه این ترتیـب ،آنان را بـه کلـی از تمایزهایی
کـه بـه لحـاظ اجتماعـی ،انتقالـی یا فردی اکتسـابی هسـتند
و مبنـای کمـال مطلوبـی قـرار میگیرنـد کـه مردهـا بـرای
اسـتفاده و رضـای خاطـر خـود بـر زنهـا تحمیـل میکننـد
منفـک میسـازد .سـپس تمایزهـای طبیعـی زن و مـرد را در
چهـار زمینة جسـمانی ،ذهنی ،روانی و اخالقـی /عاطفی و به
عنـوان پایهای بـرای تبیین حقوق طبیعی در مکتب اسلامی
مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار میدهد .بایـد به خاطر داشـته
باشـیم کـه ایـن تمایزهـا تکوینی هسـتند و بخشـی از هدف
حیـات را بـه انجـام میرسـانند .بنابرایـن ،بـرای هیچیـک از
دو جنـس بـه خـودی خـود موجب برتـری یا نقصان نیسـتند
و نـه شایسـتة سـتایشاند و نـه قابل سـرزنش.
همـان گونـه که مطرح شـد ،اسلام بـا توجه بـه تفاوتهای
طبیعـی موجـود بیـن زن و مـرد ،تسـاوی حقـوق ایشـان را
نادرسـت میداند .بنابراین نوع دیگـری از حقوق به نام حقوق
طبیعـی را مورد توجه قرار میدهـد و آن را در تمامی احکام و
قوانیـن مربـوط به زن و مـرد جاری میسـازد .نگارنده تفاوت
حقـوق زن و مـرد در حقـوق اسلامی را در ده محـور اصلـی
(جهـاد ،شـهادت ،زینت ،پوشـش ،دیـه ،نکاح با غیرمسـلمان،
تعـدد همسـر ،نفقـه ،قوامـت و طلاق) شناسـایی و مـا را بـا
ریشـه و حکمـت ایـن تفاوتهـا تـا حد امـکان آشـنا میکند
(ص .)171-147
امـا در بررسـی دقیقتـر حقـوق زنان در اسلام ،پرسـشها و
نیازهـا و مقتضیـات حقوقـی جدیـدی مطرح شـده اسـت که
كارهـاي متعدد موجود که از ديدگاه كالسـيك انجام شـده ،و
اغلـب نیز بـا انگيزة دفع تهمت از فقه كالسـيك در خصوص
زنـان پدید آمده ،پاسـخگوی آنها نیسـتند .بنابرایـن بازخوانی
تازهای از حقوق زن در اسالم الزم است .از همین رو ،نگارنده
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در دو بعـد حقـوق عمومـی و حقـوق خصوصـی بـه بازخوانی
تـازهای از خطـوط کلـی حقوق زن در اسلام پرداخته اسـت.
در حقـوق عمومـی ،درمییابیـم کـه برای قضـاوت صحیح و
کامل در مورد دیدگاه اسلام دربـارة زن باید میان دو موضوع
تفاوت قائل شـویم .یکی شخصیت انسـانی و شرافت روحانی
زن کـه از نظـر قرآن با شـخصیت انسـانی و شـرافت روحانی
مـرد برابـر اسـت ،و دیگـری حقوق مدنـی و مالـی زن که در
مـواردی خـاص و تحت الزامـات اجتماعی ،در قرآن و سـنت
نسـبت بـه حقـوق مدنـی و مالـی مـرد نقصـان و قلـت دارد.
موضوع نخسـت اسـاس دعوت دینی را تشـکیل میدهد و به
هیچ روی تابع سـاخت اجتماعی نیسـت .امـا در موضوع دوم،
نابرابـری صرفـ ًا منعکسکنندة سـاخت اجتماعـی عصر تنزیل
اسـت و هیـچ ارتباطـی بـا نابرابـری نفساالمـری و جوهری
زن و مـرد از دیـدگاه اسلام نـدارد .همان گونه کـه نابرابری
ارث فرزنـد دختـر و فرزند پسـر نیز ناشـی از الزامات اجتماعی
صـدر اسلام بـوده و با برخـی حمایتهای مالـی جنبی قرآن
از زنـان در برابـر مـردان تـا حدود زیادی تعدیل شـده اسـت.
بـه ایـن ترتیب بـه نظر میرسـد این نـوع نابرابـری در عصر
تنزیـل بـه معنـای بیعدالتی نبوده اسـت.
در میـان دوازده مـوردی کـه در بعـد حقـوق عمومی بـه آنها
پرداختـه شـده اسـت ،مـواردی همچون خویشـاوندی سـببی
(از طریـق ازدواج بـا زنـان) ،اهلیـت کامل حقوقی و سیاسـی
زنان ،اصل قرار دادن اسـتقالل مالـی زنان بعد از ازدواج ،حق
مالکیـت امـوال اعـم از منقـول و غیرمنقـول ،و آزادی عقیده
و بیـان بـه یک میـزان برای زنـان و مردان از مواردی اسـت
که به طور کامل در شـریعت اسلامی ،قرآن و سـنت قطعیة
نبوی به رسـمیت شـناخته شـده اسـت .اما مواردی نیز وجود
دارد کـه احکام حقوقی متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته
شـده اسـت .در خوانـش ایـن مـوارد ،نگارنـده توجه مـا را به
واقعیـات عینـی (دو عامل زمان و مکان) و بازتاب روشـن آنها
در آیینـة آیـات جلب میکند .برای مثـال ،در مورد تفاوت ارث
زن و مـرد بـا یکدیگـر ،بـه شـرایط آن زمان و نبـود حق ارث
بـرای زنـان در میـان اعـراب ،نقش اصلـی مـردان در اقتصاد
و معیشـت خانـواده ،حمایت مالـی زنان (مهریه ،نفقـه و  )...و
حضـور مـردان در جنگها اشـاره میکنـد و با توجه بـه آنها،
سـهماالرث زنـان و مـرد را عادالنـه برمیشـمارد .همچنیـن

تذکـر میدهـد کـه بنیـادی کـه ایـن کمیتهـا براسـاس آن
تعریف شـده ،یعنی اصل عدالت ،ثابت و غیرقابل تغییر اسـت،
امری که متأسـفانه در پـارهای از آرای فقهی دربارة ارث مورد
توجـه قرار نگرفته اسـت (ص .)185-181
همچنیـن بر مبنای حقوق اسلامی ،زن میتواند در بسـیاری
از اختالفـات حقوقـی و کیفری به نفع یا زیان کسـی ،چه زن
و چـه مرد ،شـهادت بدهـد .اما طبـق آرای فقهای مسـلمان،
گسـترۀ شـهادت زن و مرد یکسـان نیسـت و شـهادت زن در
همـۀ مـواردی کـه شـهادت مـرد پذیرفته اسـت مـورد قبول
نیسـت (ص  .)219در مـورد ایـن موضـوع نیـز مؤلـف توجـه
مـا را بـه شـرایط زمانـی و مکانـی آن دوران عربسـتان جلب
میکنـد کـه زن فاقـد شـخصیت اجتماعی بوده و شـهادت او
تقریبـ ًا مورد پذیرش نبوده اسـت و بر این اسـاس ،تأثیر زمان
و مـکان را بـر فتواهای متفاوت فقها در ایـن مورد قابل توجه
میدانـد (ص .)222-220
از دیگـر موضوعـات جنجالبرانگیـز ،موضـوع تحصیـل و
علمآمـوزی زنـان اسـت .بـا مـروری بـر دیدگاههـای ادیـان
دیگـر و همچنیـن دیدگاههـای مختلف اسلامی ،درمییابیم
کـه مسـئلۀ حرمت آموزش زنـان را باید امـری مابعد دینی به
شـمار آورد کـه از تحمیـل شـکل خاصی از زندگـی اجتماعی
از سـوی نظامهـای سیاسـی و اجتماعـی مسـتقر در میـان
مسـلمانان ناشـی شـده اسـت (ص  .)196نگارنـده بـا ذکـر
مثالهایـی از دوران اولیۀ اسلامی از زنان پیامبر ،دختر پیامبر
و رویکـرد و رفتـار پیامبـر در ارتبـاط بـا آمـوزش بـه زنان ،و
همچنیـن معرفـی برخی زنان مسـلمان به عنوان سرمشـق و
الگـو در عرصههـای مختلف دانشـی ،نشـان میدهـد که زن
نهتنهـا از حـق تحصیـل دانش برخـوردار بوده بلکـه این حق
را هم داشـته که به تعلیم و نشـر دانش در بین زنان و مردان
بپـردازد .اما این سـنت ،در عبـور از میان نظامهـای اجتماعی
و سیاسـی مسـتقر ،دچار آفت سـنن جاریۀ اقوام و ملل شده و
بـه کناری نهاده شـده اسـت .در نهایت نتیجهگیری میشـود
کـه عوامل بازدارندهای که در طی قرون مانع از سـوادآموزی
زن مسـلمان در جوامع اسلامی شـده اسـت به ویژه با سنت
دینـی مسـلمانان و باالتـر از آن با آموزههـای دینی آنان هیچ
ارتباطـی نـدارد و لذا تضییقـات و محدودیتهـای تاریخی در
ایـن زمینـه ،به همان انـدازه که قابـل انکار نیسـت ،مجوزی
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بـرای ایجـاد محدودیتهـای بعدی نیـز نمیتواند باشـد (ص
 .)213-195متناسـب بـا همیـن موضـوع ،محرومیتهـای
اجتماعـی زن از جملـه حرمت یـا حداقل کراهت اشـتغال زن
ارتبـاط مشـخصی با تعالیم قرآن و سـنت قطعیـۀ نبوی ندارد.
حتـی زنان مسـلمان عصـر تنزیل نیـز با مراعـات قواعد نظم
اجتماعـی ،بـه مشـاغل و حـرف گوناگـون از جملـه تجـارت،
کشـاورزی ،دامـداری و خدمـات عمومـی اشـتغال داشـتهاند.
بـه ایـن ترتیـب ،اشـتغال زن فینفسـه نه حـرام ،بلکـه جایز
اسـت (ص  )214-213و اسلام بدون شـک مخالفتی با حق
اشـتغال زنان نـدارد (ص .)244
دو موضوع قضاوت و مشـارکت سیاسـی نیز بـه عنوان حقوق
عمومـی زنان کانون منازعه و چالش نظری هسـتند .بررسـی
اسـناد و مـدارک گویـای آن اسـت که تا قـرن پنجم هجری،
در میـان فقهـای شـیعه و در هیچیـک از متـون فقهـی معتبر
شـیعی ،مـرد بـودن یا رجولیت شـرط تصـدی امر قضـا نبوده
اسـت (ص  .)215بنابرایـن نگارنـده بـا بررسـی نظریـات و
اسـناد چنیـن نتیجهگیـری میکند کـه منع زنـان از قضاوت،
بـدون آنکـه بـا منابـع دینی قطعیـۀ مسـلمانان مرتبط باشـد،
تحـت تأثیـر محیـط اجتماعـی صـورت پذیرفتـه اسـت (ص
 .)218 -215منابـع دینـی (قـرآن و سـنت) مباینتـی با اصل
مشـارکت سیاسـی زنان نداشـتهاند و آنچه در عمل در جامعۀ
آن روز اتفـاق افتـاده ناشـی از خصلـت و روحیـۀ جمعی مردم
و ظرفیـت اجتماعـی آن جامعـه بوده و قابل تعمیـم به جامعۀ
دیگری نیسـت (ص .)234
نگارنـده ،در ادامـه ،در شـش محـور بـه خوانـش حقـوق
اختصاصـی زن پرداختـه اسـت .بـا مطالعـۀ ایـن بخـش (ص
 )258-235آگاه میشـویم:
در قـرآن هیـچ اشـارهای ،صریح یـا ضمنی ،به والیـت پدر و
جـد پـدری در نـکاح دختر به چشـم نمیخـورد .در این زمینه
تأکید میشـود کـه نهی ولی از هر گونه عقد ناشایسـت دختر
باکـره بایـد از دریچـۀ نهی از منکر و یک امر ارشـادی باشـد.
در هـر حال بایـد رضایت دختر حاصل شـود.
مهریه که نوعی دوری جسـتن و سرتابیدن از پرداخت شیربها
و از آثـار دوران تیولـداری و بـردهداری و نگاه به زن به عنوان
کاالی قابـل خریـد و فـروش بـه شـمار مـیرود ،در قـرآن با
ً
کاملا اخالقی،
عنـوان صداق مطرح شـده اسـت و با پایهای

عنصـر اختیـاری و غیراجبـاری نـکاح اسـت که مـرد آن را به
عنـوان هدیـه به زن تقدیـم میکند.
نفقـه کـه در تعریـف کلـی شـامل تأمیـن مسـکن ،خـوراک،
پوشـاک ،وسـایل زینـت و پـارهای دیگـر از نیازهـای ویـژۀ
زنـان میشـود ،یـک نهـاد حقوقـی امضایی در اسلام اسـت
کـه تجدیـد نظـر در مصادیـق آن در هـر شـرایط اجتماعی و
عرفـی پیشـنهاد میشـود .در عین حـال باید به خاطر داشـت
که اسلام تأدیۀ نفقۀ زن را از سـوی شـوهر به عدم اشـتغال
زن یـا فعالیـت اقتصـادی او مشـروط نکرده اسـت.
زن در حقـوق اسلامی ،تکلیـف دیگـری افـزون بـر تعهدات
متقابل زناشـویی در برابر شـوهر بر عهده ندارد .لذا در صورتی
کـه به طفل خود شـیر دهـد یا از او نگهـداری و مراقبت کند،
حـق رضـاع و حق حضانـت به او تعلـق میگیـرد .زن مکلف
اسـت نگهـداری پسـر را تـا دو سـالگی و دختـر را تـا هفـت
سـالگی بـر عهده داشـته باشـد ،چنان که شـوهر نیـز وظیفه
دارد مسـئولیت مدنـی نگهـداری پسـر را پس از دو سـالگی و
دختـر را بعـد از هفـت سـالگی ،خود بر عهـده بگیرد.
یکـی دیگـر از حقوق زنان بـر دوش شـوهران ،خوشرفتاری
آنان با زنان اسـت که از سـوی پیامبر بسـیار توصیه میشـده
اسـت .در توضیـح آیـهای از قـرآن که به شـوهران اجازه داده
اسـت در شـرایط و موارد خاص ،زنان خود را مورد ضرب قرار
دهنـد ،ایـن مـورد بـه کنارهگیـری از وظایف جنسـی یا عدم
تمکین به معنای اخص کلمه در برابر همسـر محدود دانسـته
شـده و تسـری آن بـه دیگـر موارد بـه هیچ وجه تأیید نشـده
جاهلی
اسـت .همچنیـن ایـن رفتار گامی به سـوی لغو رسـم
ِ
ضـرب و شـتم گسـتردۀ زنـان در میان عربان انگاشـته شـده
اسـت .بـه بیان دیگـر ،مربوط به شـرایط خـاص اجتماعی آن
دوران بـوده و واجـب یا امری نیسـت .زنان نیـز حق مجازات
شـوهرانی را که از وظایف زناشـویی سـر باز میزدند داشـتند،
امـا حکومت اسلامی موظـف به اقامۀ آن بوده اسـت.
در نهایـت ،حق طالق مطرح میشـود که در شـرایط اضطرار
در اسلام پذیرفته شده است .در ارتباط با اختصاص و انحصار
حـق طلاق به مـردان در شـریعت اسلامی ،به ناظـر به امر
واقـع و نـازل بـه شـرایط اجتماعی بـودن آیات قـرآن و حتی
سـنت نبوی اشـاره میشـود .همچنین توجه داده میشـود که
اگـر آیـات قرآن بـه مردان مسـلمان اختیار طالق میبخشـد،
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بـه هیـچ وجـه نمیتـوان از این آیـات برای سـلب اختیـار از
زنـان در انحلال رابطـۀ زوجیت اسـتفاده کرد .قرآن آشـکارا
بـه همسـران محمـد (ص) اجـازه میدهد حضرتـش را ترک
کننـد و بـه رابطۀ زوجیت خـود بـا او خاتمه دهند.
علاوه بـر مـواردی کـه بـا عنـوان حقـوق عمومـی و حقوق
خصوصی زنان در اسلام بررسـی میشـوند ،برخـی نهادهای
حقوقی و پدیدههای اجتماعی نیز در میان مسـلمانان تأسـیس
شـده و رواج دارنـد که با توجه به نقش و تأثیرشـان بر حقوق
زنـان ،در ایـن کتـاب بـه آنها نیز پرداخته شـده اسـت .ازدواج
موقـت یکـی از ایـن نهادهـای حقوقـی اسـت کـه بـا توجـه
بـه اوضـاع و احـوال عربسـتان عصـر پیامبـر (ص) ،در میـان
مسـلمانان صدر اسلام تأسیس شده است .نگارنده یک فصل
از کتـاب را بـه ایـن نهـاد حقوقـی اختصـاص داده و از ابعـاد
مختلـف لغـوی ،تاریخـی ،کالمـی ،فقهی و اجتماعـی به آن
پرداختـه اسـت .ازدواج موقـت به عنـوان راهحـل بحرانهای
ناشـی از تأخیـر در پیونـد دائمی زن و مرد با توجه به شـرایط
اجتماعـی و اقتصـادی معرفـی میشـود کـه در اسلام وضع
شـده اسـت .اما این سـنت در دو قطب کام ً
ال متفاوت تحلیل
شـده اسـت ،به طـوری که برخی نویسـندگان غربـی آن را با
عنوان زنای قانونی و شـرعی مـورد انتقاد قرار دادهاند و برخی
نویسندگان و متفکران ایرانی و غربی آن را بزرگترین و تنها
راهحل بحران جنسـی نسـل جـوان درجهان امروز دانسـتهاند
(ص .)276-274
تعـدد زوجـات نیـز یکـی از پدیدههـای اجتماعـی اسـت کـه
نسـبت خاص آن با اسلام مورد پرسـش اسـت .تعدد زوجات
تـا چه اندازه امری دینی اسـت و تا چـه میزان امری تاریخی؟
آیـا اسلام نسـبت خاصـی بـا آن برقـرار میسـازد یـا ایـن
واقعیتهـای اجتماعـی اسـت کـه اسلام را بـا تعـدد زوجات
پیونـد میدهـد؟ آیـا این سـنت بایـد در این عصر هـم تداوم
یابـد یـا تغییر واقعیتهـای اجتماعی آن را متحول میسـازد؟
نگارنـده ،بـا رویکـردی اجتماعـی /تاریخی ،درصدد پاسـخ به
ایـن پرسـشها برمیآید.
بـا تأمـل در سـابقۀ تاریخی ایـن پدیـده درمییابیم کـه تعدد
زوجـات پیشـینهای همپـای حیـات اجتماعـی انسـان دارد و
هـم در ادیـان مختلـف و هم در جوامـع قدیم ،چندهمسـری
مـردان رواج داشـته اسـت .بـه ایـن ترتیـب میتـوان گفـت

ً
کاملا امضایی و
برخـورد اسلام بـا این پدیـده ،مواجههـای
نه تأسیسـی اسـت .به بیان دیگر ،اسلام نـه ایجادکنندۀ آن،
کـه پذیرنـدۀ واقعیت اجتماعی موجود بوده اسـت .حقیقت این
اسـت که اسلام پیـروان خـود را بـه ازدواج ترغیـب میکند،
امـا بـه هیـچ روی آنـان را به تعـدد زوجات تشـویق نمیکند.
متأسـفانه جانشـینی نظـام اجتماعـی مبتنـی بـر سـلطنت به
جـای نظـام اجتماعـی مبتنی بـر توحید ،موانعی جدی بر سـر
راه تغییـر تدریجـی شـرایط بـه وجـود آورد و تعـدد زوجات را
در میـان مسـلمانان تثبیـت کرد .مؤلـف در ادامه خاطرنشـان
میکنـد کـه آنچه بیشـتر در تعـدد زوجـات با مـزاج و روحیۀ
زن ناسـازگار اسـت ،رفتـار ناعادالنـه و تبعیضآمیـز مـرد بـا
زوجههـای متعـدد خویـش اسـت .اسلام بـا مشـروط کردن
تعـدد زوجـات بـه رعایت عدالـت در مـورد همسـران ،در پی
رفـع ایـن مشـکل برآمـده اسـت .نگارنـده یـادآوری میکنـد
کـه شـریعت اسلامی وحـدت زوجـه یـا تکهمسـری را بـر
چندهمسـری ترجیـح میدهـد و قـرآن نیـز تکهمسـری را
بـه مؤمنـان توصیـه میکنـد و تعـدد زوجـات تنها بـه عنوان
یـک حکـم ثانویه مطرح و قابل فهم اسـت (ص .)290-279
پس از تشـریح دیدگاه اسلام نسـبت به حقوق زن ،مؤلف به
معرفی نگاه و رفتار محمد (ص) به عنوان یکی از پیشـگامان
توجـه بـه حقوق زنان در تاریخ و یک نمونـۀ عملی میپردازد.
پیامبـر اسلام بیشـک فمینیسـت نبـود زیرا هرگـز در جهت
اسـتعال و اصالـت دادن به زن در برابر مرد کوشـش نمیکرد،
امـا به مـرد نیـز در برابـر زن اصالتـی نمی  بخشـید .تالش او
در راسـتای اصالـت متـوازن بخشـیدن به ارزشهای انسـانی
زن و مـرد بـود .بیتردیـد ،محمد (ص) هیچ قرابت و نسـبتی
میـان ارزش و جنسـیت از یـک سـو و جنسـیت و حقـوق از
سـوی دیگر برقـرار نسـاخت .او هیچگاه بـرای توجیه پارهای
امتیـازات ویـژه که در حـق زنان یا مردان معمول داشـته بود،
به اثبات ویژگیهای ارزششـناختی یا انسانشـناختی در این
یـا آن جنـس روی نیاورد .حقوق نابرابر را در شـرایط نامتعادل
اسـتمرار بخشـید ،اما در عین حال از برابری جوهری و روحی
زن و مـرد در پیشـگاه خدا سـخن بـه میـان آورد (ص .)295
نگارنده با مقایسـۀ عقاید و سـخنان برخی قدیسین مسیحی و
فیلسـوفان و نویسندگان شـاخص دنیا با عقاید و کردار محمد
(ص) در ارتبـاط بـا زنـان و رفتار با آنها ،بر این باور اسـت که
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پیامبـر بـه زنان حرمـت و ارزش بخشـیده و قالبهای فکری
منجمـد و متحجـر جامعۀ خـود را در خصوص زنـان دگرگون
سـاخته و در مسـیر انقلاب تکاملی خویش ،انقلاب دیگری
را نیـز در احسـاس و طـرز تلقـی مردان نسـبت به زنـان آغاز
کرده است (ص .)318-297
در شـرح الگوی عملـی و رفتاری محمد (ص) و همسـرانش،
نگارنـده با بررسـی تفـاوت پیامبر بـا دیگـران از جهت برخی
حقـوق و تکالیـف ناشـی از ضرورتهـای رسـالت و همچنین
تفـاوت همسـران پیامبر با دیگـر زنان مسـلمان از نظر برخی
حقـوق و تکالیـف ویـژه ،و بـا هـدف تحلیـل بهتـر و کاملتـر
ازدواجهـای مکـرر پیامبـر ،ما را با شـرایط اجتماعی ،سیاسـی
و روانـی خاصی کـه پیامبر در آن اقدام بـه ازدواج مکرر کرده
آشـنا میسـازد و شـرحی کوتاه در مـورد یکایـک ازدواجهای
او ارائـه میدهد.
در غـرب نیز عامل مذهب یا تلقـی مذهبی در انقالب صنعتی
و شـکلگیری تمـدن جدیـد و وضعیـت زنـان در تمدن جدید
نقـش داشـته اسـت (ص  .)400-399بنابرایـن بـرای درک
بهتـر حقـوق زن در اسلام و خوانش جدیدی از آن ،آشـنایی
بـا نظریـات و سـیر تحول حقوق زنـان در غرب مفیـد به نظر
میرسـد .بـرای ایـن منظـور ،نگارنـده مـا را بـا فمینیسـم به
عنـوان یکـی از مدلوارههای منظم فکـری و یک ایدئولوژی
مطـرح در غرب در دوران معاصر که مفاهیم و مسـائل بسـیار
گسـتردهای را در ارتبـاط بـا زنان در بر میگیرد آشـنا میکند.
تحـول و تطور بسـیار این ایدئولـوژی در طی زمان به گونهای
بـوده اسـت که ارائـۀ تعریف و معرفی مفاهیـم اصلی آن را در
چارچـوب یـک گفتمـان واحد و مشـخص ناممکن میسـازد.
نگارنـده بـا تعریـف فمینیسـم بـه عنـوان تمام کوشـشهای
مخالـف با هـر گونه تبعیـض اجتماعی ،شـخصی و اقتصادی
علیـه زنان که عامل آن جنسـیت زنانه باشـد ،ابهـام موجود را
بـرای ادامـۀ مباحث کتـاب تعدیل میکنـد (ص .)362 -361
بـا مـروری بـر خاسـتگاه فلسـفی و تاریخـی فمینیسـم آگاه
میشـویم کـه فمینیسـم بـه عنـوان یـک ایدئولـوژی از دل
ایدئولوژیهـای اجتماعـی و سیاسـی برآمـده و بـه هیچ وجه
در عصـر پیشـامدرن جایـگاه و پایهای نداشـته اسـت .جنبش
رنسـانس (روشنگری) با شکسـتن انحصار و خودبنیادی عقل،
جنبش پروتسـتانتیزم با حمله بـه انحصار مذهب و خودبنیادی

متولیـان مذهـب ،و شـکلگیری ایدئولوژی لیبرالیسـم بر پایۀ
دو جنبـش مذکـور و تأکید آن بر تسـاوی شـهروندان دربرابر
قانـون ،حـق مالکیـت فـردی ،بـه رسـمیت شـناختن حقـوق
بشـر و مبنـا قـرار دادن دموکراسـی و آزادیهـای فـردی ،در
ترکیـب بـا هـم ،مبنـا و پایـۀ شـکلگیری جنبش فمینیسـم
قـرار گرفتهانـد .بـه ایـن ترتیـب ،اواخـر سـدۀ هجدهـم و به
طـور خـاص دورۀ پـس از وقـوع انقلاب کبیر فرانسـه را ،که
دیگـر ایدئولوژیهای اجتماعی و سیاسـی نیز ظهـور یافتهاند،
میتوان نقطۀ آغاز جنبش فمینیسـم دانست (ص .)365-362
بـا مـروری کلی بـر نظریـات و دیدگاههای صاحبنظـران ،با
سیر تحول و اوج و فرود نظریات فمینیستی و مکاتب مختلف
آن (فمینیسـم لیبـرال ،فمینیسـم مارکسیست/سوسیالیسـت،
فمینیسـم رادیکال ،فمینیسـم پسـت مدرن ،فمینیسم مادرانه،
اکوفمینیسـم) آشـنا میشویم.
در مجمـوع ،سـیر تحول حقـوق زن در جهان غـرب در هفت
مرحلـۀ تاریخـی و اجتماعی مختلف قابل بررسـی اسـت:
تسـلط مذهـب و کلیسـا :در ایـن دوره ،حقـوق زن تنها
بـر مبنـای قوانیـن و دسـتورات مذهبـی توجیه میشـد و این
دسـتگاههای مذهبـی بودند که حقی را بـه زن اعطا میکردند
یـا از او بازمیسـتاندند (ص .)387
عصـر نوزایی یا رنسـانس :در این دوره ،شـکل تازهای
از حقـوق و قوانیـن مدنـی و اجتماعی که بر مبنـای فطرت و
طبیعت انسـان استوار بود و تسـاوی فطری انسانها را تداعی
میکـرد مورد اتفاق نظـر حقوقدانان و فالسـفۀ اجتماعی قرار
گرفـت .در ایـن نظـام حقوقـی ،حقوق زن نسـبت بـه مرحلۀ
قبـل به طور چشـمگیری متحول گشـت ،زن بـه اجتماع وارد
شـد ،بسـیاری از محرومیتهـای قانونی قبلی کـه بر دوش او
بـار شـده بـود ملغی شـد ،و کرامت انسـانی او نیز تـا حدودی
مـورد توجه قـرار گرفت (ص .)388
دورۀ اسـتقالل اقتصادی زن :این مرحله پس از انقالب
اجتماعـی ،سیاسـی و صنعتـی اروپـا تـا جنگ جهانـی اول را
شـامل میشـود که حـق مالکیت را برای زن بـه ارمغان آورد،
امـا در عیـن حـال موجـب بهرهکشـی اقتصادی از او شـد ،به
طـوری کـه زن اروپایی در ایـن دوره از زندان خانـه به زندان
کارخانـه نقل مکان کـرد (ص .)390-389
از پایـان جنگ جهانـی اول تا جنـگ جهانی دوم:
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در ایـن دوره ،خودآگاهـی طبقاتـی زنـان بـه اوج خود رسـید.
جنبش زنان ابعاد وسـیعتری گرفت و زنان خواسـتار تسـاوی
مـزد بـا مـردان شـدند .در ایـن مرحلـه ،بـر اثـر فشـار افـکار
عمومـی زنـان ،نخسـتین بـار دکتریـن تسـاوی زن و مرد در
اروپـا ،البتـه نـه به طـور کامل ،بـه مورد اجرا گذاشـته شـد و
زن و مـرد جایـگاه واحـد و نیـز حقوقـی مشـابه و همعـرض
صرفـ ًا در مسـائل اقتصـادی پیـدا کردنـد .ولی با وجـود تأکید
فـراوان بـر تسـاوی و برابری زن و مـرد ،زن بـودن زن مورد
بیتوجهـی قـرار گرفـت و مسـئولیت سـنگین کار در کارخانه
تـوأم بـا فرزنـدآوری و تربیـت فرزنـدان از او مطالبـه میشـد
(ص .)391
از جنـگ جهانـی دوم تا آغـاز دهـۀ  :1960در این
مرحلـه ،حقـوق فردی و اجتماعـی زن از نو دسـتخوش تغییر
و تحول شـد .عواقب سـنگین جنگ که در کل باعث سـقوط
ارزش انسـان شـده بود ،ارزشهـای معنـوی و اخالقی زن را
نیـز تنـزل داد .زن غربـی تـا حـدود زیـادی از قیـد و اسـارت
ماشینیسـم رهایـی یافـت ،امـا خـود به صـورت یک ماشـین
(ابزار) و کاال برای سـرمایهداری درآمد ،ماشـینی برای ترویج
و تبلیـغ سـرمایهداری (ص  .)392 -391البتـه در همین دوره
تحوالتـی نیـز در حقوق زن حاصل شـد .سـازمان ملل متحد،
بـا ایجاد کمیسـیون وضع حقوقی زن به عنوان یکی از شـش
کمیسیون موظف شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ،1946
فعالیتهـای ارزنـدهای را در جهت ارتقای حقـوق زنان و رفع
تبعیـض جنسـیتی آغاز کـرد .حاصل ایـن فعالیتهـا تصویب
قطعنامههـا ،اعالمیههـا ،طرحهای اجرایی و کنوانسـیونهای
متعـدد در زمینۀ مسـائل زنان بـود (ص .)392
از دهـه  1960تـا دهـۀ  :1980در ایـن دوره،
عکسالعملهایـی در برابـر دورۀ پیشـین کـه زن را بـه ابـزار
و ماشـین تبلیـغ کاال تبدیـل کرده بود شـکل گرفـت .فعاالن
جنبش فمینیسـم ،با این فکر که با به دسـت آوردن اسـتقالل
سیاسـی و حضور در کادر رهبری نظامهای سیاسی به اصالح
قوانیـن و بهبـود وضعیـت زنـان کمـک میکننـد ،محـور و
مرکزیـت مبـارزۀ خـود را از تلاش بـرای تسـاوی اقتصادی
بـا مـردان بـه کوشـش بـرای تسـاوی سیاسـی تغییـر دادند.
در ایـن مرحلـه ،آمـوزش و پـرورش زنـان در غرب گسـترش
چشـمگیر یافـت و پرداخـت دسـتمزد مسـاوی بـا مـردان به

زنـان و همچنیـن حقـوق مدنـی برابـر در قوانین بسـیاری از
کشـورهای غربـی بـه تصویـب رسـید .ایـن دوره را میتوان
یکـی از دورههـای مهـم جنبشهای زنـان دانسـت ،دورهای
کـه نهادهـا و سـازمانهای غیردولتـی زنـان مسـئلۀ زنـان را
بـه مسـئلهای فراگیر تبدیـل کردنـد (ص .)394
از دهـۀ  1980تا امروز :رویکـرد غالب این دوره گفتمان
فرهنگی فمینیسـم است .فعاالن جنبش زنان در دو دهۀ اخیر
بـه نحو فزاینـدهای اقدام به گسـترش سـازمانهای فرهنگی
و اجتماعـی ویـژۀ زنـان کردهانـد .سـازمانها و تشـکلهای
غیردولتـی زنـان افزایـش چشـمگیری یافته اسـت و زنان در
بسـیاری از کشـورهای توسـعهیافتۀ غـرب صاحـب روزنامـه،
مجلـه و بنگاههای بزرگ مطبوعاتی و انتشـاراتی هسـتند .به
نظـر میرسـد در جنبـش جدید روز بـه روز از جنسـیتگرایی
زنـان کاسـته میشـود و کوشـشها و مبـارزات زنـان غـرب
گسـترهای ملی و حتی فراملی پیـدا میکند (ص .)395-394
بررسـی اجمالـی حقـوق زن در غرب گویای آن اسـت که زن
در غـرب بیشـتر از شـرق مغبـون و مـورد سـتم بـوده اسـت.
در ایـن زمینـه ،بـا مـرور مثالهایـی از کشـورهای مختلـف
ماننـد انگلسـتان ،فرانسـه ،ایتالیـا و امریـکا ،بـا محدودیتها
و تبعیضهـای پیـش روی زنـان در غـرب در دورههـای
مختلـف ،برخـی اصالحات انجام شـده بـرای پایـان دادن به
این تبعیضها ،و کاسـتیهای این اصالحات آشـنا میشـویم.
در ایـن میـان ،یکـی از قوانیـن وضعـی در برخی کشـورهای
غربـی که به طور آشـکار زیر تأثیر و نفـوذ احکام و آموزههای
کلیسـایی قـرار دارد ،قوانیـن مربـوط بـه طالق اسـت .مؤلف
بـا مـروری کوتاه بـر قوانین طالق در برخی کشـورها شـامل
فرانسـه ،انگلسـتان ،ایتالیـا ،ایـاالت متحـدۀ امریـکا ،شـوری
سـابق و چیـن ،مـا را با شـرایط سـخت آنهـا آشـنا میکند .با
مـرور این مثالها و به پشـتوانۀ اندیشـهای کـه از مطالعۀ این
پژوهـش شـکل میگیرد ،این نکته که اصلاح و بهبود احوال
زنـان و ارتقـای موقعیـت آنان بایـد از طریق اصلاح گفتمان
مسـلط و رایج مذهبی صورت پذیرد و پیگیری شـود ،در ذهن
و اندیشـۀ خواننـدگان ایـن کتاب به شـدت تقویت میشـود.

