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متفکران و نخبگان جهان اسـام در درازنای تاریخ به ویژه در سـده  گذشته، به 
شـکل گسـترده ای بـه بحث »موقعیت زنـان« از جنبه های گوناگـون پرداخته اند، 
به گونـه ای کـه در دسـته بندی اولیـه از مطالعـات اسـامی، بـه مسـائل زنـان بـه 
تفصیـل بـه دو رویکـرد کلـی اصو ل گرایـی و دگراندیشـی متمرکـز شـده اند. مباحـث 
رویکردی اصول گرایی، متأثر از افکار اندیشـمندان اسـامی نوگرا بوده و به دو دیدگاه نوسـلفی 
و اجتهادی تقسـیم می شـود. گفتنی اسـت که نوسـلفی ها، همچون سـیدقطب و ... با ادعای تمسـک به 
کتـاب و میـراث سـلف، در صـدد حل مسـائل زنـان برآمدند، که نیاز به یك نوشـتار مجـزا دارد. اما آنچه 
مـا را واداشـت کـه ایـن مقاله را سـامان دهیم، نـگاه اجتهادگرایـان اعتدالی نظیر شـهیدمرتضی مطهری و 
سیدمحمدحسـین فضل الّلـه می باشـد، دو متفکر اسـامی کـه افزون بر اهمیت دادن بـه این نوع مباحث، 

بـه حجیـت عقـل نیـز اعتبار قائل شـده اند، کـه با نگاه اجمالـی به آن هـا می پردازیم:   

انگاره های اعتدالی و اجتهادی
در

موقعیت زنان
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 اول: مرتضی مطهری
نگـرش مطهـری بـه مسـائل زنـان، دیـدگاه 

اعتدالـی اسـت كـه نـه بـر مبنـای تجددگرایـی 

محـض و نـه مبتنـی بـر نگـرش سـنتی محـض 

اسـت. وی عالوه بـر نقـد وضعیـت زن در عصـر 

حاضـر بـه نقـد وضعیـت زن در جهـان گذشـته 

در  زن  اسـت،  معتقـد  زیـرا  می پـردازد؛  نیـز 

جهـان گذشـته به دلیـل غفلـت از انسـانیتش 

مـورد اجحـاف قـرار گرفتـه اسـت. ایـن سـخن 

نقـد عمومـی مطهـری به دیدگاه سـنتی اسـت. 

بر  این اسـاس، مطهـری مسـئله زن را در عصـر 

كنونـی نـه رهایـی زن در معنایـی لیبرالی، بلكه 

در خانـواده می دانـد و نقطـه عطـف بحـث خود 

از جنبش زنان را در كشـورهای اسـالمی، حقوق 

طبیعـی خانـواده معرفـی می كنـد. از ایـن رو، 

مبنای تمامی تعالیم جنسـی و جنسـیتی وی 

از قبیـل حجـاب، میراث، خواسـتگاری، ازدواج 

حقـوق  ایـن  اسـاس  بـر  و...، 

تفسـیر می شـود. امـا درک ایـن 

بـر فهـم  حقـوق خـود مبتنـی 

مفهـوم »طبیعـت« یـا »فطرت« 

اسـت.

مطهـری  مقدمـه ای كـه بـه 

كتـاب نظام حقوق زن در اسـالم 

نگاشـت،  1353شمسـی،  در 

جهت گیـری خویـش را دربـاره  

مسـائل زنـان بـه خوبـی نشـان 

داد. وی در آن جـا اساسـی ترین 

مسـئله زن را در جامعـه معاصر، 

نظـام حقـوق خانـواده معرفـی 

كـرده و پـس از تأكیـد بـر توجـه بـه اقتضائـات 

جهان معاصر، انحراف جنبش های فمینیسـتی 

معاصـر را نشـان می دهـد.

او هم چنین در جمع بندی تحوالت سه سده 

اخیـر، محور اصلی همـه نهضت های اجتماعی 

غـرب را مسـئله آزادی و تسـاوی می دانـد. ایـن 

مسـئله بـا توجـه بـه وضعیـت مرارت بـار تاریخ 

حقـوق زن در اروپـا تشـدید می شـود. بدیـن 

ترتیـب پیشـگامان نهضـت اجتماعـی اروپـا، 

آزادی زن و تسـاوی حقـوق وی را بـا مـردان، 

مكمل و متمم حقوق بشر دانستند؛ در حالی كه 

در این میـان آنچـه بـه فراموشـی سـپرده شـد، 

مسـئله اساسـی نظام حقوق خانواده بود. شعار 

تسـاوی و آزادی زن به عنـوان انسـان، بـر ایـن 

حقیقـت پـرده افكنـد كـه زن بـه جهـت زنانگـی 

خـود از كسـری مشـخصات مخصـوص بـه خود 

برخـوردار اسـت كـه بـا ویژگی های مـرد تفاوت 

می كنـد. به عقیـده مطهری، این 

راز انحـراف مسـئله زن در غـرب 

انحـراف جنبش هـای  دلیـل  و 

فمینیسـتی اسـت؛ لـذا توجـه 

بـه ایـن تفاوت هـا كه برخاسـته 

از طبیعـت متفـاوت هریـک از 

دو جنـس مذكـر و مؤنث اسـت، 

تصحیـح كننـده مسـئله زن در 
جهـان اسـالم و غرب می باشـد.1

تفسـیر  نخسـت  بخـش 

مطهـری از نهضـت فمینیسـم، 

مسـئله  بـه  توجـه  كـه  آن جـا 

آزادی و خواسـت تسـاوی با مرد 

اجتماعــی  نهضــت  پیشــگامان 
تســاوی  و  زن  آزادی  اروپــا، 
حقــوق وی را بــا مــردان، مکمــل 
و متمــم حقــوق بشــر دانســتند؛ 
آنچــه  در این میــان  در حالی كــه 
شــد،  ســپرده  فراموشــی  بــه 
حقــوق  نظــام  اساســی  مســئله 
بــود. شــعار تســاوی و  خانــواده 
بــر  انســان،  به عنــوان  زن  آزادی 
كــه  افکنــد  پــرده  حقیقــت  ایــن 
از  خــود  زنانگــی  جهــت  بــه  زن 
مخصــوص  مشــخصات  كســری 
كــه بــا  بــه خــود برخــوردار اســت 
می كنــد.  تفــاوت  مــرد  گی هــای  ویژ
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را موجـب غفلـت از حقیقـت تفـاوت می دانـد، 

فمینیسـم  لیبـرال،  فمینیسـم  نقـد  حـاوی 

سوسـیال و فمینیسـم ماركسیسـتی اسـت؛ 

در حالی كـه بخـش اخیـر نوشـتار وی، آن جا كه 

بـه تحلیـل انحـراف نهضت هـای فمینیسـتی 

غربـی بـه دلیـل غفلـت از بعـد انسـانی زن و بزر 

گ نمایـی بعـد زنانگـی زن می پـردازد، حـاوی 

دیـدگاه انتقـادی وی بـر فمینیسـم رادیـكال 

می باشـد. ایـن عبـارت كـه »زن در عصـر حاضر 

به دلیـل چشم پوشـی از ویژگی هـای زنانـه اش، 

تحت ستم است«، در واقع نقد عمومی مطهری 

بـه فمینیسـم رادیكال اسـت كـه ویژگی زنانگی 
را عامـل تعییـن نكننده جنبـش زنان می داند.2

 اصل اجتهاد و روش مطالعات زنان 
مطهـری ایـن دیـدگاه را كـه هـر تغییـری در 

وضعیـت اجتماعـی و از جمله در وضعیت زنان 

پیدا شـود، به ویژه اگر از مغرب زمین سرچشـمه 

گرفتـه باشـد، بایـد بـه حسـاب پیشـرفت و 

و  نمی پذیـرد  گـذارد،  تكامـل 

گم راه كننده تریـن  از  را  آن 

افـكاری می دانـد كـه دامن گیـر 

مـردم امـروز شـده اسـت؛ زیـرا 

به عقیـده او زمـان همان گونـه 

كـه پیـش روی و تكامـل دارد، 

بـه انحـراف و فسـاد نیز كشـیده 

می شـود. نظـر مطهـری نسـبت 

پیش رفـت  نـگاه  تغییـر،  بـه 

ایـن رو  از  نیسـت؛  تک خطـی 

می گویـد: تجددگرایـان افراطی، 

گویـا زمـان را »معصـوم« گمـان 

می كنند و تغییرات سـه سـده اخیر در وضعیت 

زن را به دلیل جدیدبودن آن مطلوب می پندارند 

و بـرای آن هـا خـوب و بـد مفهومـی جـز نـو و 

كهنـه نـدارد. ایـن سـخن به معنای هـواداری از 

كهنه گرایـی نیسـت؛ چرا كـه كهنه گرایـی نیـز 

خـود در حقیقـت از عقیـده بـه نظریـه تكامـل 

خطـی برمی خیـزد و به معنای عصمت گذشـته 

اسـت.3  در واقـع جهالـت و جمـود نیـز جامعـه 

را بـه فسـاد می كشـاند »جاهـل و جامـد هـر دو 

فـرض« می گیرنـد. وضعـی كـه زنان در گذشـته 

داشتند ، جزء شعایر و مسایل دینی و برخاسته 

از آن اسـت و تنهـا تفاوتـی كه بـا هم دارند، این 

اسـت كـه جامـد نتیجه می گیرد كه این شـعایر 

را بایـد نگـه داری كـرد و جاهـل بـه ایـن نتیجـه 

می رسـد كـه ایـن مالزم با كهنه پرسـتی و عالقه 
به سـكون اسـت.4

كنـش و واكنـش دو گـروه بـاال، وضعیـت 

جمـود  چراكـه  می كنـد؛  مشـكل تر  را  زنـان 

جامـدان موجب میـدان دادن به 

تاخت وتـاز جاهـالن می شـود و 

جهالـت جاهـالن، جامـدان را در 

عقایدشـان متصلب تـر می كنـد. 

برابـر  در  در این صـورت  پـس 

مسـئله زن در دنیای معاصر  چه 

بایـد كـرد؟

پاسـخ مطهری بسـیار آشـكار 

اسـت؛ او معتقـد اسـت اسـالم 

متغیـری  و  ثابـت  قوانیـن  بـا 

تمـدن  توسـعه،  بـا  دارد،  كـه 

و  اسـت  سـازگار  فرهنـگ  و 

نیــز  جمــود  و  جهالــت  در واقــع 
بــه فســاد می كشــاند  جامعــه را 
»جاهــل و جامــد هــر دو فــرض« 
در  زنــان  كــه  وضعــی  می گیرنــد. 
شــعایر  جــزء   ، داشــتند  گذشــته 
از  برخاســته  و  دینــی  مســایل  و 
كــه بــا  آن اســت و تنهــا تفاوتــی 
هــم دارنــد، ایــن اســت كــه جامــد 
كــه ایــن شــعایر  نتیجــه می گیــرد 
كــرد و جاهــل  را بایــد نگــه داری 
ــن  ــه ای ــد ك ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب
كهنه پرســتی و عاقــه  مــازم بــا 

بــه ســکون اســت.
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بـا وضعیـت متغیـر  می توانـد 

زن معاصـر انطبـاق یابد. اسـالم 

از چنـد روش می  توانـد بـه ایـن 

نخسـت،  یابـد:  دسـت  مهـم 

شـاخص هایی را برای سـیر بشـر 

از  آن هـا  كـه  می كنـد  ترسـیم 

سـویی مسـیر و مقصد وضعیت 

مطلـوب زن را ارایـه می كنـد و 

و  انحراف هـا  دیگـر،  از  سـوی  

تباهی هـای وضعیـت موجـود را 

نشـان می دهد. دومیـن ویژگی، 

مربوط بـه دسـته بندی قوانین به 

دو دسـته ثابـت و متغیـر اسـت. 

ایـن احـكام بـر حسـب دو گونـه 

نیـاز آدمـی وضـع شـده اسـت. 

اسـالم عالوه بـر این كـه دارای یک سـری اصول 

ثابـت اسـت، دربـاره نیازهـای دگرگونی پذیـر 

انسـان، حالـت متغیری اتخاذ كـرده و در نتیجه 

ایـن ارتبـاط، آن اصـول ثابـت در هـر وضعـی از 

اوضـاع كنونـی قانـون فرعی خاصـی را به وجود 

مـی آورد. سـومین خصوصیتـی كـه بـه اسـالم 

امـكان انطبـاق تعالیمـش بـا دنیـای معاصـر 

را می دهـد، رعایـت درجـه مصالـح موجـود در 

دسـتورهای آن اسـت. اسـالم بـه كارشناسـان 

اسالمی اجازه داده است كه با سنجش اهمیت 

مصلحت هـای گوناگونـی كـه در خـالف جهـت 

یك دیگـر پیرامـون زندگـی زنان پدیـد می آیند و 

بـا توجـه بـه راهنمایی هـای خود اسـالم درباره 

ایـن سلسـله مراتـب مصالـح، آن مصلحـت را 

كـه مهم تـر اسـت، انتخـاب كننـد و در نهایـت 

آخریـن ویژگـی احـكام اسـالم، 

مربـوط بـه قوانینـی اسـت كـه» 

حـق وتـو « دارند. ایـن قوانین در 

وضعیت هـای ضـروری و حرجی 

زنـان، احـكام ثابت زنان را تعلیق 
می كننـد.5

افزون بـر ویژگی هـای مربوط 

بـه احـكام، دو امـر دیگـر نیـز در 

مطالعـات اسـالمی زنـان تأثیـر 

اساسـی دارد: نخسـت اختیارات 

حاكـم اسـالمی در حـل مسـائل 

دیگـری معضـالت زن معاصـر  

از نظـر مطهـری اجتهـاد  اصـل 

اجتهـاد6  بـه اجتهـاد ممنـوع و 

اجتهـاد مشـروع قابـل تقسـیم 

اسـت. اجتهاد ممنوع همان قوانین و مقرراتی 

اسـت كـه براسـاس احـكام اسـالم بـه یكـی از 

امـا  نشده باشـد.  وضـع  یادشـده  شـیوه های 

اجتهـاد مشـروع، از طریـق كاربـرد تدبـر و تعقل 

در فهـم ادلـه شـرعی و بـا اتـكای بـه یک دسـته 
شایسـتگی های علمـی به دسـت می آیـد. 7

بنابرایـن مسـائل زنان در نـزد مطهری ضمن 

ركـون بـه اقتضائات دنیای معاصر، می بایسـت 

به قوانین اسـالم به یكی از صورت های ممكن 

باشد. منقاد 

   طبیعت، فطرت و حقوق طبیعی 

به عقیده مطهری اسـالم برای انسـان، نوعی 

شـخصیت ذاتـی و قابـل احتـرام قائـل اسـت و 

متناسـب بـا آن در متـن آفرینـش یـک سلسـله 

حقـوق و آزادی هـا بـه وی اعطـا كرده اسـت.

اسامی  كارشناسان  به  اسام 
كه با سنجش  اجازه داده است 
گونی  اهمیت مصلحت های گونا
یك دیگر  جهت  خاف  در  كه 
پیرامون زندگی زنان پدید می آیند 
و با توجه به راهنمایی های خود 
اسام درباره این سلسله مراتب 
مصالح، آن مصلحت را كه مهم تر 
كنند و در نهایت  است، انتخاب 
اسام،  احکام  گی  ویژ آخرین 
كه»  است  قوانینی  به  مربوط 
حق وتو « دارند. این قوانین در 
حرجی  و  ضروری  وضعیت های 
زنان، احکام ثابت زنان را تعلیق 

می كنند.
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بنابرایـن یگانـه مرجـع صالحیـت دار بـرای 

انسـان ها، كتـاب  واقعـی  شناسـایی حقـوق 

آفرینـش اسـت و وضعیـت حقوقـی زن و مـرد 

در مقابـل یک دیگـر، بـا مراجعـه 

بـه آن روشـن می شـود.8  ایـن 

نظریه ای اسـت كه ایده طبیعت 

را بـه حقـوق زنـان ربـط می دهد. 

از  فطـری  و  طبیعـی  »حقـوق 

آن جـا پیـدا شـد كـه دسـتگاه 

خلقـت بـا روشـن بینی و  توجـه 

بـه هـدف، موجودات را به سـوی 

آن هـا  اسـتعداد  كـه  كماالتـی 

و  اسـت  نهفتـه  در وجودشـان 

یـک »حـق طبیعـی « می باشـد 

»طبیعی سـند « سـوق می دهد. 

هر اسـتعداد طبیعی مبنای یک 
به شـمار می آید.9 آن  بـرای 

مطهـری مـی گویـد: دسـتگاه خلقـت، هـر 

نوعـی از انـواع موجـودات را بـر پایـه اصل عدل، 

در مـداری مخصـوص بـه خـود قرار داده اسـت؛ 

از ایـن رو سـعادت هـر موجـودی در آن اسـت 

كـه در مـدار طبیعـی خود حركت كند. دسـتگاه 

آفرینـش در ایـن كار خـود هـدف دارد و آن را از 

روی بی خبـری انجـام نمی دهد؛ ازاین رو حقوق 

خانـواده بایـد ماننـد دیگـر )حقـوق طبیعـی در 

طبیعـت جسـت  وجو شـود. مطهـری می گوید: 

»از اسـتعدادهای طبیعـی زن و مـرد و انـواع 

سـندهایی كـه خلقـت بـه دسـت آن هـا سـپرده 

اسـت، می توانیـم بفهمیـم كـه آیـا زن و مـرد 

دارای حقـوق و تكالیـف مشـابهی هسـتند یـا 

نه؟«.10  

بنابرایـن، مطهـری در مسـائل زنان از مفهوم 

طبیعـت در كاربـرد عـام آن اسـتفاده می كنـد 

كـه هـم شـامل اصطـالح فطرت 

و  می شـود  طبیعـت  هـم  و 

بر اسـاس آن بـه تفـاوت طبیعـی 

میـان زن و مـرد معتقـد اسـت 

كـه همیـن تفـاوت، نقش هـا و 

وظایـف خاصـی را بـرای هریـک  
ایجـاب مـی كنـد. 11

مطهـری میان حقوق طبیعی 

مدنی و حقوق اكتسـابی تفاوت 

قائـل اسـت. به عقیـده او همـه 

طبیعـی  حقـوق  از  انسـان ها 

برخـوردار  مسـاوی و مشـابهی 

هسـتند؛ در حالی كـه در حقـوق 

اكتسـابی چنیـن وضعـی دیـده 

نمی شـود. دلیل این امر آن اسـت كه انسـان ها 

برخـالف حیوانات اجتماعـی دیگر، طبعًا دارای 

سلسـله مراتـب اجتماعـی نیسـتند و این بـه آن 

معناسـت كه سـازمان اجتماعی انسان طبیعی 

نیسـت؛ بلكـه وظایـف و نقش هـا بـر اسـاس 

عـرف، رسـم و قانـون بـه وجـود آمده انـد.

حقـوق خانـواده ماننـد حقـوق مدنی نیسـت 

كـه بـرای همـه اعضـای خانـواده مشـابه و 

همسـان باشـد. ایـن امـر بـدان جهـت اسـت 

كـه بنابـر حكـم طبیعـت هریـک از پـدر، مادر و 

فرزندان با اسـتعدادها و احتیاج های مشـابهی 

در زندگـی خانوادگـی شـركت نمی كنند. دسـت 

آفرینـش آن هـا را در وضـع نامشـابهی قرار داده 

حقــوق  ماننــد  خانــواده  حقــوق 
همــه  بــرای  كــه  نیســت  مدنــی 
و  مشــابه  خانــواده  اعضــای 
همســان باشــد. ایــن امــر بــدان 
حکــم  بنابــر  كــه  اســت  جهــت 
مــادر  پــدر،  از  هریــک  طبیعــت 
و  اســتعدادها  بــا  فرزنــدان  و 
احتیاج هــای مشــابهی در زندگــی 
نمی كننــد.  شــركت  خانوادگــی 
دســت آفرینــش آن هــا را در وضــع 
اســت  داده  قــرار  نامشــابهی 
نقــش و وضــع   یــک  بــرای هــر  و 

اســت. گرفتــه  نظــر  در  معینــی 
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اسـت و بـرای هـر یـک نقش و وضـع  معینی در 

نظـر گرفته اسـت.12

 بنابرایـن برخـالف عقیده رایـج جنبش های 

فمینیسـتی،  طلـب  تسـاوی 

معنـای  بـه  تفاوت هـا  ایـن 

برتـری جنـس مـرد نمی باشـد، 

بلكـه ایـن تفاوت هـا به منظـور 

تحكیـم پیونـد خانوادگـی میان 

آن هاسـت. بدیـن ترتیـب قانون 

آفرینـش با ایجـاد این تفاوت ها 

به دسـت خود، حقـوق و وظایف 

خانوادگـی را میـان زن و مـرد 

تقسـیم كرده اسـت؛ همان گونه 

كـه اختالفـات میان اعضای یک 
بـدن را ایجـاد كـرده اسـت.13

»عدم تشـابه حقوق زن و مرد 

در حـدودی كـه طبیعـت زن و 

مـرد را در وضـع نامشـابهی قـرار 

داده اسـت، هـم بـا عدالت و حقـوق فطری بهتر 

تطبیـق می كنـد و هـم سـعادت خانوادگـی را 

بهتـر تأمیـن می نمایـد و هم اجتمـاع را بهتر به 
جلـو می بـرد.« 14

 دوم: سیدمحمدحسین فضل اهلل
از   یكـی  فضـل اهلل،  سیدمحمدحسـین 

دیـدگاه  معاصـر  برجسـته   شـخصیت های 

اجتهادگـرا به شـمار می آید، كـه حوزه مطالعات 

زنـان را از دغدغه هـای اصلـی خویـش قرار داده 

اسـت. او در این بـاره می گویـد: » مسـئله زن در 

سـرلوحه تأمـالت فكـری و اجتماعـی مـن قرار 

دارد«؛ زیرا از دید من، در چارچوب كلی اسالمی، 

رفتـار اجتماعـی در مـورد زنـان بـا رفتار درسـت 

اسـالمی فاصلـه دارد. از این گذشـته، نگـرش به 

زن به عنـوان یـک انسـان، حتـی 

از سـوی خـودش، نگرشـی غیـر 

اسـالمی اسـت و پوشیده نیست 

كـه این وضـع چه پیامدهایی در 

عرصـه واقعیـت، از نظـر تعریـف 

صحیـح نقـش زن در زندگـی و 

پذیـرش حقـوق وی بـه دنبـال 
دارد.«15

فضـل اهلل  نظـر  از  بنابرایـن 

مطالعه درسـت اندیشه اسالمی، 

پژوهشـی  وظیفـه  نخسـتین 

مسـلمانان را تشـكیل می دهـد؛ 

امـا ایـن امـر نخسـت مبتنـی 

بـر تصحیـح روش مطالعـه در 

بـاب زنـان اسـت؛ چرا كـه روش 

نادرسـت فهـم متـون اسـالمی در پیدایـش 

وضعیـت اسـفبار كنونـی بسـیار مؤثـر اسـت. 

بر همین اسـاس، وی روش مطالعـه خویـش را 

بر فهم قرآن و سـپس روایات امامان اسـتوار 

می كنـد. در اثـر پیـروی از ایـن اندیشـه، قـرآن 

خطـوط كلـی نگرش اسـالمی در باب زن را ارائه 

می دهـد و روایـات بـه تفصیـل جزییـات آن ها 

می پـردازد و ازآن جـا كـه بیـان جزئیـات كامـاًل 

تحـت تأثیـر شـرایط و اوضـاع خاص می باشـد، 

از البـه الی موضوعـات مربوط به زن، به ماهیت 

مسـئله مورد نظر نگریسـته و سپس به احادیث 

مرتبـط پرداختـه می شـود.

مطهــری،  برخــاف  فضــل اهلل 
بیشــتر دیدگاهــی نص گرایانــه بــه 
در حالی كــه  دارد؛  زن  مســئله 
مطهــری می كوشــد تــا بــا تمســک 
كــه  بــه قانــون طبیعــت و فطــرت 
ــام  ــم اس ــق حک ــر وی مطاب به نظ
نیــز هســت، بــه بررســی مســائل 

بپــردازد. زنــان 
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
جوامــع  در  زنــان  ک  اســفنا
اســامی، دو عامــل را در پیدایــش 
ایــن وضــع مؤثــر می دانــد: اول، 
و  اســامی  جوامــع  انحطــاط 
جوامــع  از  آن  تأثیــر  ســپس، 

 . نــی مو ا پیر
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فضل اهلل برخالف مطهری، بیشـتر دیدگاهی 

نص گرایانـه بـه مسـئله زن دارد؛ در حالی كـه 

مطهـری می كوشـد تـا بـا تمسـک بـه قانـون 

طبیعـت و فطـرت كـه به نظـر وی مطابـق حكم 

اسـالم نیـز هسـت، بـه بررسـی مسـائل زنـان 

بپـردازد.

ایشـان بـا اشـاره بـه وضعیت اسـفناک زنان 

در جوامـع اسـالمی، دو عامـل را در پیدایـش 

ایـن وضـع مؤثـر می دانـد: اول، انحطاط جوامع 

اسـالمی و سـپس، تأثیر آن از جوامع پیرامونی. 

به عقیـده او، ایـن دو عامـل موجـب پیدایـش 

وضعیتی شـده اسـت كه بر اثر آن مسـلمانان از 

اصالت شخصیت اسالمی خود در زندگی فردی 

و اجتماعی دور شـده اند و جوامع پیرامونی نیز 

بـر تحمیـل این وضعیت بـر آن ها مؤثر بوده اند؛ 

چنان كه نگرش منفی آن جوامع نسـبت به زن، 
به جوامع اسـالمی هم منتقل شـده اسـت.16

نگـرش  تغییـر  از ایـن رو، 

موضـوع  در  اسـالمی  جوامـع 

زن ضـروری اسـت؛ زیـرا نگـرش 

گذشـته كـه زن را در مقایسـه بـا 

مرد، ناقص و ناتمام می دانست، 

بـه سـوی نگـرش نویـن كـه بـه 

برابـری انسـانی میـان مـرد و زن 

بـاور دارد، متمایـل شـده اسـت. 

ایـن نگـرش جدیـد كـه از قـرآن 

و سـنت به صـورت بی طرفانـه و 

آزاداندیشـانه الهـام می گیـرد، به 

چرخشـی مثبـت دربـاره اعتراف 

بـه انسـانیت زن و نقـش وی در 

زندگـی انجامیـده اسـت.

فضل اهلل روش قرآنی خود را روشی التقاطی 

نمی دانـد؛ به گونـه ای كـه بـا تأویل نـص قرآنی 

و احادیـث ائمـه، درصـدد اسـتنتاج نظریات 

فمینیسـتی معاصـر باشـد؛ بلكـه روش خـود را 

پیمـودن حقایـق اسـالم بـر اسـاس مضامیـن 

به دسـت آمـده از نـص قاطـع قـرآن و  حدیـث 
معصـوم می دانـد .17

برابـری در نظـر وی، بـه معنای حفظ تنوع در 

خصوصیـات انسـانی با فرصـت دادن به هر یک 

از زن و مرد در محدوده ویژگی های خود اسـت. 

هر انسـانی به حسـب ویژگی هـای وجودی اش 

فرصتـی دارد كـه می توانـد در آن به صـورت زنده 
و رشـدیابنده خود را نشـان دهد. 18

ایـن سـخن بـدان معناسـت، كه  فمینیسـم 

میـان  مطلـق  تسـاوی طلبی  به معنـای 

نیسـت.  اسـالم  پذیـرش  مـورد  مـرد،  و  زن 

هم چنیـن فمینیسـم به معنـای 

بـه  نسـبت  زن  برتری خواهـی 

مـرد، آن گونـه كـه در فمینیسـم 

فلسـفی مطـرح مـی شـود نیـز با 

تعالیـم اسـالم ناسـازگار اسـت. 

ادعـای برتـری زن بـر مـرد، مانند 

دعـوای برتـری مرد بر زن اسـت؛ 

زیـرا هـم مـرد توانایـی ترقـی را 

بـه انـدازه ای دارد كـه از زن برتـر 

شـود و هـم زن از چنیـن توانـی 

برخـوردار اسـت. از آن جـا كه زن 

در طول تاریخ از تجربه سیاسـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی دور نـگاه 

ــر،  ــان معاص ــان در جه ــش زن جنب
مثبــت  متفــاوت  تأثیــرات  منشــأ 
حركــت  ایــن  اســت.  منفــی  و 
افزایــش  عامــل  كــه  از آن جهــت 
و  مهارت هــا  كســب  گاهــی،  آ
نوآوری هایــی  و  علمــی  تجــارب 
سیاســی،  مســائل  و  علــم  در 
اجتماعی و فرهنگی است، مثبت 
از این جهت كــه  امــا  می باشــد؛ 
بــه  تبدیــل  را  زن  جنبــش  ایــن 
ابــزاری بــرای خوش گذرانــی مــرد 
كــرده و موجــب شــده اســت كــه بــه 
او نــگاه شــیءگونه شــود، منفــی 

. شــد با می 
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داشـته شـده، در سـطح پایین تـری از مـرد قـرار 

گرفتـه اسـت؛ ولـی ایـن امـر به كاسـتی عناصر 

شـخصیتی وی بـاز نمی گـردد. بنابرایـن ایـن 

ادعـای نادرسـت اسـت؛ زیـرا كـه »زن بـه دلیـل 

زندگی بخشـی، برتـر از مرد اسـت« فمینیسـتی 

بـه همـان اندازه كه زن زندگی بخش اسـت، مرد 

نیز در این اصل با وی شریک است و در مسئله 
تولیـد  مثـل بـا زن شـراكت دارد. 19

فضل اهلل معتقد است: جنبش زنان در جهان 

معاصر، منشـأ تأثیرات متفاوت مثبت و منفی 

اسـت. این حركـت از آن جهت كه عامل افزایش 

آگاهـی، كسـب مهارت هـا و تجـارب علمـی و 

سیاسـی،  مسـائل  و  علـم  در  نوآوری هایـی 

اجتماعـی و فرهنگـی اسـت، مثبـت می باشـد؛ 

امـا از این جهت كـه ایـن جنبـش زن را تبدیل به 

ابـزاری بـرای خوش گذرانـی مرد كـرده و موجب 

شـده اسـت كه به او نگاه شیءگونه شود، منفی 

می باشـد. فضـل اهلل نقـش رسـانه های گروهی 

را در پیدایـش ایـن امـر مهـم قلمـداد می كند و 

معتقـد اسـت كه رسـانه ها می تواننـد با احترام 

به انسـانیت زن و مرد به صورت 

یک سـان جامعـه ای متـوازن و  
سـالم پدیـد آورند. 20

 سرشت زن و مرد 
از نظر فضل اهلل، مرد و زن یک 

سرشـت انسـانی بیشـتر ندارنـد 

صرفـًا  آن دو،  میـان  تفـاوت  و 

بـه ویژگی هـای جسـمی آن هـا 

مرتبـط اسـت؛ ایـن ویژگی هـا 

ماننـد هـر چیـز واقعـی دیگری، 

در زندگـی آن هـا تأثیـر دارد و بـه دنبـال آن 

مقتضیـات ویـژه خود را نیـز به همراه می آورد و 

موجـب تفـاوت در وظیفـه اجتماعی و انسـانی 

هـر یـک از مـرد و زن می شـود؛ امـا ایـن تفاوت 

خـود نیـز بـا اسـتناد بـه یـک منبـع یـا حقیقت 

واحد انسـانی شـكل می گیـرد و در واقع تفاوت 

در وظیفـه اسـت؛ نـه در سرشـت. تفـاوت در 

وظیفـه، تنهـا به معنـای تفـاوت در نقش عملی 

هـر یـک از زن و مـرد اسـت و ارتباطـی به مرتبه 

وجـودی و اصـل تكامـل آن هـا نـدارد.

ایـن نگـرش كلـی، بنیـان روابـط اجتماعـی 

فراگیـر میـان مـرد و زن در خانـواده یـا خـارج از 

آن و روابـط میـان مـردان و زنـان با هم جنسـان 

خـود را پـی می ریزد و مبنـای آن برقراری موازنه 

و تعـادل در منافـع بـر پایه تأمین منافع واقعی 

افـراد به طـور كلـی اسـت. ایـن امـر به معنـای 

دقت در تقسـیم وظایف و كارهاسـت. فضل اهلل 

تسـاوی زن و مـرد در انسـانیت و تفـاوت در 

نقش هـای جنسـیتی را عدالـت می دانـد؛ زیـرا 

عدالـت به معنـای دادن حق هر كس به اوسـت. 

عنـوان  بـه  خداونـد  بنابرایـن 

آفریـدگار جهـان، بـه هر انسـانی 

بـر حسـب مأموریتـی كـه از او 

انتظـار دارد، ویژگی هایـی داده 

ست. ا

 حقوق زن 
مورد  جدی  مسائل  از  یكی 

مسئله  فمینیست ها  توجه 

نیز  و  زن«  بر  مرد  »سرپرستی 

است.   » زنان  علیه  » خشونت 

و  تعلیــم  فضــل اهلل  به عقیــده 
تربیــت زن تنهــا بــه دانش هایــی 
اختصــاص نمی یابــد كــه بــا نقــش 
مــادری وی ارتبــاط پیــدا می كنــد؛ 
انســان،  به عنــوان  زن  بلکــه 
نیازمنــد همــه داده هــای علمــی 
برابــر  در  را  زن  خداونــد  اســت. 
خــود مســئول قــرار داده و ایــن امــر 
بــه نوبــه خــود نیازمند برخــورداری 
و  فکــر  اراده،  آزادی  قــدرت،  از 

اســت.  عمــل 
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فضل اهلل معتقد است كه اسالم به موجب آیه 

34 سوره نساء، حق سرپرستی زن را به مرد 

اعطا كرده است و با توجه به آیه یادشده و نیز 

آیه 228 سوره بقره، موارد سرپرستی مرد را به 

سازماندهی و مدیریت خانواده و حقوق ویژه 

همسری محدود كرده است و این مسئله به 

برتری جنس مرد بر زن ارتباطی ندارد؛ بلكه 

نیز  و  روانی  و  ویژگی های جسمی  از  برخی 

وسیله  به  زن  هزینه های  تأمین  عهده داری 

مرد، موجب این حكم شده است. بر اساس 

این تعبیر، حدود حق سرپرستی مرد محدود به 

مواردی می شود كه طبیعت قرارداد زناشویی 

اقتضا می كند. از این رو، نظر غالب این است 

كه شوهر حق خانه نشین كردن زن را ندارد؛ مگر 

این كه با حق بهره گیری جنسی شوهر ناسازگار 

باشد؛ اما فضل اهلل خود بیشتر اعتقاد دارد كه 

در این صورت نیز مرد  نمی تواند زن خود را منع 
كند. 21

و  شخصی  خصوصی،  عرصه های  در  زنان 

عمومی از حقوقی برخوردارند كه یكی از آن ها 

تعلیم  فضل اهلل  به عقیده  است.  آموزش  حق 

اختصاص  دانش هایی  به  تنها  زن  تربیت  و 

نمی یابد كه با نقش مادری وی ارتباط پیدا 

می كند؛ بلكه زن به عنوان انسان، نیازمند همه 

داده های علمی است. خداوند زن را در برابر 

خود مسئول قرار داده و این امر به نوبه خود 

نیازمند برخورداری از قدرت، آزادی اراده، فكر و 

عمل است. هم چنین نباید زن را از حق آموزش 

به دلیل اختالط با مردان منع كرد؛ زیرا اختالط 

جنسی به تنهایی مانع تحصیل زن نیست؛ بلكه 

برای جلوگیری از انحراف، باید ضوابطی ایجاد 

كرد؛ نه این كه مانع تحصیل زن شد.

مسـئله مهـم دیگـر از نـگاه فضـل اهلل در 

حقوق زن، موضوع اشـتغال اسـت. زن مسـئول 

خویـش و جامعـه ای اسـت كـه در آن زندگـی 

می كنـد؛ همان گونـه كـه مـرد مسـئول خـود و 

جامعـه ای اسـت كـه در آن زندگـی می كند. زن 

و مـرد در خـارج از دایـره همسـری، مـادری و 

پـدری، زمینه هـای گسـترده ای دارند كـه مانند 

دو انسـان برابـر در انسـانیت می تواننـد بـرای 

سـاختن زندگی، دوشـادوش یک دیگر فعالیت 
كننـد. 22

البتـه ایـن  سـخن همواره مطرح بوده اسـت 

كـه اسـالم می خواهـد زن در درجه اول خانه دار 

باشـد؛ امـا اسـالم كار زن در خانـه را، از لـوازم 

عقـد ازدواج نمی دانـد و انجـام هیـچ كاری را 

در خانـه بـرای تأمیـن هزینه هـای خانـواده یـا 

مشـاركت در آن الزم نمی دانـد. بنابرایـن، انجام 

كارهایـی چون خانه داری و سرپرسـتی فرزندان 

بـر وی واجب نیسـت؛ هرچنـد می تواند بهترین 

یـاری و لطـف زن بـه مرد محسـوب شـود. البته 

معنـای سـخن بـاال آن نیسـت كـه زن نبایـد به 

هیـچ كاری دسـت بزنـد؛ بلكـه منظـور آن اسـت 

كـه اسـالم از زن می خواهـد كار خانـه خویـش 

را از جهـت كمـک و نیكـی انجـام دهـد. اسـالم 

از راه وادارنكـردن زن بـه كار در خانـه، فرصتـی 

بـرای وی فراهـم كـرده تا در سـاختن جامعه ای 

كـه در آن زندگـی می كنـد، نقش داشـته باشـد؛ 

از این رو، با كاسـتن از بار مسـئولیت خانوادگی 

و حتـی همسـری زن، در عمـل، نقـش وی را در 
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سـاختن زندگـی پذیرفته اسـت. 

23

در نتیجـه، زن در اسـالم حـق 

زمینه هـای  همـه  در  كاركـردن 

مـورد  تنهـا  دارد.  را  مشـروع 

زن،  اشـتغال  حـق  ناسـازگاری 

زمانـی اسـت كـه كار او بـا حـق 
ویـژه مـرد تعـارض پیـدا كند. 24

در میـان حقـوق زن مسـلمان، سـه حـق بـا 

ابعاد سیاسـی همواره مورد چالش بوده اسـت: 

دینـی.  مرجعیـت  و  قضـاوت  فرمان روایـی، 

فضـل اهلل یادآورمی شـود: قرآن بـا بیان ماجرای 

ملكـه سـبأ چهـره مثبتـی از فرمان روایـی زن 

ارائـه داده اسـت كه بـا اعتقاد به امكان ناپذیری 

حاكمیـت و برداشـت از روایاتـی بـا ایـن محتوا 

كـه »زن مردمـی كـه زنـی را بـه فرمان روایـی 

برگزینند، روی رسـتگاری را نمی بینند.« سـازگار 

نیسـت. او ریشـه اعتقـاد بـاال را روایـت بخـاری 

می دانـد كـه در كتاب هـای امامیه وجـود ندارد 

و برداشـت از روایـت اخیـر را بـر اسـاس روش 

قرآنـی خـود، بـا تصویـر حكومـت ملكـه سـبأ 

متفـاوت می دانـد. 

هم چنیـن به عقیـده او ایـن نظریـه كـه زن 

به دلیل عدم كنترل احساسـات و ضعیف بودن، 

مـردود  نـدارد،  را  حكومت كـردن  شایسـتگی 

می باشـد؛ زیرا ناتوانی مرتبط با انسـانیت اسـت 

كـه مـرد و زن در آن بـه طـور یک سـان شـریک 

هسـتند. زن می توانـد بـر ضعـف خـود چیـره 

شـود؛ چنان كـه گاهـی نشـان داده اسـت كـه 

خردمندتر از مرد می باشـد و می تواند در دانش 

بـر وی برتـری یابـد. فضـل اهلل 

نرسـیدن  حكومـت  بـه  دلیـل 

زنـان در كشـورهای اسـالمی را 

زن  حكومـت  غیرقانونی بـودن 

نمی دانـد؛ بلكـه آن را بـه وجـود 

عادت هـای  و  سـنت ها  برخـی 

غلـط حاكـم بـر جوامع اسـالمی 

برمی گردانـد؛ در حالی كـه مبانی 

شـرعی حكومـت زن مـورد كشـمكش فقیهـان 
اسـت و نظـر  قاطعـی دراین باره وجـود ندارد.25

فضـل اهلل در مـورد قضـاوت زن نیـز روایاتـی 

همچـون »زن نبایـد قضاوت را به عهده گیرد«26 

را بـه علـت ضعـف سـند مخـدوش می دانـد؛ 

برخی ضعف سـند این روایت را با طرح مسـئله 

برابـری شـهادت دو زن بـا یـک مـرد و اقتضـای 

آن بـرای حرمـت قضـاوت زن جبـران می كننـد؛ 

امـا به عقیـده فضـل اهلل شـهادت زن داللتـی بـر 

حرام بـودن قضـاوت وی ندارد؛ زیرا از ویژگی ای 

كه درباره آن سـخن رفت، سرچشـمه نمی گیرد. 

بـا دقـت در مسـئله قضـاوت ایـن امـر منوط به 

علم و تقوا شده است و در صورت وجود این دو 

شـرط، زن می توانـد با رعایـت برخی احتیاط ها، 
متصـدی امر قضاوت شـود. 27

فضـل اهلل دربـاره مرجعیـت زن نیـز معتقـد 

اسـت كـه »تقلیـد« قاعـده ای عقالیـی اسـت 

كـه نیـاز بـه امضـای شـارع نـدارد؛ از ایـن رو، 

بـرای مرجعیـت زن، منعـی وجـود نـدارد. حتی 

روایاتـی كـه فقیهـان بـرای نفـی اجتهـاد زن 

بدان هـا اسـتناد می كننـد، امـكان اجتهاد زن را 

رد نمی كنـد؛ به عقیـده فضـل اهلل آنچه از روایات 

»تقلید« قاعده ای عقایی است 
ندارد؛  ع  شار امضای  به  نیاز  كه 
زن،  مرجعیت  برای  از این رو، 
منعی وجود ندارد. حتی روایاتی 
كه فقیهان برای نفی اجتهاد زن 
امکان  می كنند،  استناد  بدان ها 

اجتهاد زن را رد نمی كند
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به دسـت می آیـد این اسـت كه اگـر كسـی بـه 

درجـه ای از دانـش فقـه برسـد كـه برابر بـا مقام 

اجتهـاد و اسـتنباط باشـد و اجتهـاد وی نوعـی 

مشاركت در فهم حكم شرعی تلقی شود و مورد 

اعتمـاد مـردم باشـد، مـردم هم می تواننـد او را 

مرجـع خـود قـرار دهند و در ایـن، تفاوتی میان 

زن و مـرد نیسـت.
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�� ���ݑ ���� �ݐ�ݒ ���ݒ ���ݓ �ݐ �ݒ ������ �ݕ �� �� � �ݐ �ݔ ��ݐ �� �ݒ �ݔ �ݐ �ݒ �ݔ ��ݑ �ݕ  �� ��ݔ

��� ��� �ݓ �ݐ ��، ��ݓ � �ݓ ��� � �ݕ
ݖ
��� �� � ���� ���ݐ ���ݒ ��� �ݐ �ݒ � �ݕ ��ݐ ��ݐ

ݘ
�  � ��ݑ

��� ���ݐ � ��ݐ �ݒ � �����ݐ � �ݕ ��ݐ �ݓ ��� ���ݔ . �ݓ �� ���ݑ � ���� �ݒ �ݓ �ݑ � ��ݑ �ݒ  ���ݔ
��ݐ ��� �������ݐ� ���ݕ �� � �ݓ �ݐ ��ݐ �ݓ �ݑ ��ݔ��ݑ ���ݑ �، �ݓ � ��� ����ݔ ��� ���ݐ ���ݐ  �ݓ

،�� �ݔ �ݒ  �  � ��ݔ ��ݔ  ��� �ݑ  �� �ݑ  ��  � �ݑ  ،��� �ݐ �ݑ  �ݔ ��ݓ �ݑ  �����  � �ݐ ����ݑ ����ݐ ��ݔ  ����� 
� � ���ݒ �ݒ ��� �����ݐ �ݕ �� ����ݐ �ݒ � ��ݐ �ݐ �� �ݓ

ݖ
��ݐ � ���ݔ �ݒ �ݒ � ���ݒ �ݕ ، ��ݐ ���ݑ  ��ݐ

�� �����ݔ ��ݐ �ݑ �ݔ ���ݒ �ݒ .�ݕ
�ݐ � ���ݔ ��� �ݑ ���ݒ �ݒ � ������ �ݕ �» �� �ݓ �� ���ݐ ���� «��ݓ �ݐ �ݒ �� ��ݔ ���ݐ �، �ݕ �ݐ ����ݑ  �� ��ݔ
���ݒ ��� ��ݐ �ݑ ����ݐ �ݐ ��� �ݒ � �ݓ �ݔ ���ݐ �ݑ � �ݓ �، �ݑ ��ݔ � �����ݐ ����ݐ � �ݓ �ݑ �ݔ �� ��� �ݓ  ��ݔ

� �����ݔ �� �ݓ � ��ݐ �ݐ � ���� ���ݕ �ݔ �� ����� � �ݑ�ݒ �ݔ ���ݒ �� ��ݐ �ݒ �� �ݕ �ݐ �ݐ �ݓ
ݖ
�.


