مبانی مقايسهي ارزشی نظام حقوق زن در اسالم و فمينيسم

∗1

محمدرضا کدخدايي

∗∗
2

چكيده
تنها زمانی میتوان وضعیت حقوقی زنان در «نظام حقوق زن در اسالم» و
نظریههای «حقوق فمینیستی» را به داوری گذاشت که مالک صحیحی برای ارزیابی
وجود داشته باشد .تکتک گزارههای حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسالم
یا نظریهپردازیهای فمینیستی ،نمودی از مبانی معرفتشناختی ،انسانشناختی ،مبدأ
و هدفشناختی و ارزششناختی است .قضاوت در مورد فراتری و فروتری ،ظالمانه
یا عادالنه بودن این گزارهها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است.
شناخت حقیقت انسان ،مؤلفههای انسانیت ،ابعاد وجودی بشر ،آغاز و انجام ،کمال و
شقاوت ،موانع و استعدادها ،دوست و دشمن و ...از مهمترین مباحث هستیشناسانه به
عنوان مبانی این مباحث ارزشی است .افزون بر این روش شناخت ،ارزیابی و نقد این
مبانی هستیشناسانه و ارزششناختی ،حوزهي وسیعی از مباحث راه و راهنماشناسی
و معرفتشناختی را فرا روی ما قرار میدهد که گذر از آن برای دستیابی و دفاع
عقالنی از حقیقت ضرورت دارد.
واژگان کلیدی
حقوق زن در اسالم ،حقوق فمینیستی ،حقوق سکوالر ،حقوق پوزیتيویسم ،حقوق
بشر ،حقوق زنان.
∗ -این مقاله در همایش بینالمللی «فلسفه حقوق زن در اسالم» که توسط دانشگاه حضرت
معصومه( )برگزار گردید ،ارائه شده است.
∗∗ -مدير گروه حقوق مرکز مطالعات و پاسخگويی به شبهات حوزه عمليه قم و طلبه سطح 4
حوزه علمیه قم Mohammadkadkhodaee@yahoo.com
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مقدمه

امروزه تقريب ًا نظامهای حقوقي تمام کشورهاي اروپايي و تعدادی از
کشورهاي آسيايي در عمل طبق مبانی تساوی انگارانهي حقوقی که مستقیم
یا غیر مستقیم از نظریههای فمینیستی یا متأثر از جو غالب این نظریات است،
عمل میکنند .حتي در بسياري از کشورهاي اسالمي سمت و سوي تغيير و
تحوالت بر اساس این نگرش شکل ميگيرد (مشیرزاده  :1381مقدمه) .در اين
ميان عدهاي از روشنفکران مسلمان همواره کوشيدهاند به لحاظ نظري یا
عملی ميان آموزههاي فمینیستی و اسالم در ابعاد مختلف آشتي ايجاد كنند.
انتشار مقاالت و کتابهاي متعدد در بايستگي ،شايستگي و اجتنابناپذيري
رويکردهای تساویخواهانهي فمینیستی در حوزهي حقوق زنان بهخصوص
در دههي اخير بسيار چشمگير است .برخي روشنفکران از روشهاي
متعددي براي به کرسي نشاندن اندیشههای فمینیستی در عرصهي حقوق
استفاده ميکنند .بعضي به كلي منکر وجود نظام حقوقی زن در اسالم شدند و
اسالم را تحت تأثیر فرهنگ زمانه ،تنها دربردارندهي برخی گزارههای حقوقی
تبعیضآمیز در مورد زنان قلمداد کردند .دستهي دیگر ضمن اذعان به وجود
نظام حقوق زن در اسالم ،با عصری کردن و منحصر کردن این نظام حقوقی
به وضعیت خاص زنان در جزیرهالعرب ،در زمان حاضر این نظام حقوقی
را کارآمد نمیدانند (کدیور  .)42 :1382سرانجام عدهاي تحت تأثیر آموزههای
پسامدرن فمینیستی ،با زبان ماليمتر ،حوزهي حقوق زنان در اسالم و غرب
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متمايزي در هر يک مطرح ميشود و هيچ کدام در صدد نفي ديگري نبايد
باشد و از اين رو به دليل نبود تنافي و تضاد در موضوعات و جهتگيريها
زمينهي همزيستي و همراهي اين دو رويکرد وجود دارد (نصر .)385 :1384

وضع و تزریق واژگانی مثل فمینیسم اسالمی ،فمینیسم مسلمان و استفادهي
گسترده از چنین واژگان از یک سو و ارائهي تبیینها و تحلیلهای به ظاهر
علمی و حتی صدور برخی شبه فتاوای فقهی و حقوقی برای نزدیکسازی
دیدگاههای اسالمی و گزارههای فمینیستی از سوی دیگر ،از جمله نمودهای
این فعالیتهای آشتیجویانه است.
از طرف دیگر ،نقدهای متقابل عمدت ًا عتابآلود طرفداران گرایشهای
فمینیستی و برخی فضال و دلسوزان متدین ،در مورد گزارههای حقوقی
طرف مقابل ،از آشتیناپذیری این دو حوزه خبر میدهد .نگاهی اجمالی به
بسیاری از مباحث ارائه شده از طرف هر دو گروه آشتیجو و آشتیناپذیر،
نشان میدهد که گزارههای حقوقی به صورت مصداقی و به روشی جدلی و
نقضی و یا مبنایی ولی به گونهای تک بعدی ،نقد و ارزیابی ميشوند .این در
حالی است که مباحث حقوق زن در اسالم در چارچوب یک نظام و سیستم
منسجم با مباحث اعتقادی و ارزشی شکل گرفته و معنا مییابد .هر گونه دفاع
یا تجدید نظر از مباحث حقوق زن نیز بایستی در چارچوب مبانی اعتقادی،
اخالقی و فقهی شکل بگیرد .هر گونه نقد و ارزیابی و داوری در مورد
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فراتری یا فروتری یا عادالنه و ظالمانه بودن حقوق زن در رویکرد فمینیستی
و اسالمی نیز بایستی با تحلیل ،نقد و ارزیابی تطبیقی مبانی معرفتشناختی،
هستیشناختی ،ارزششناختی و حقوقی طرف مقابل انجام شود تا داوری و
گزینشی عالمانه و مدافعانه محقق گردد.
مشکل روشی که در تحلیل و نقد تطبیقی گزارههای حقوق زن در اسالم
و فمینیسم وجود دارد ،آن است که اندیشههای حقوق فمینیستی را نمیتوان
به عنوان نظریهای منسجم و مستقل قلمداد کرد ،از این رو در بین مکاتب
حقوقی قرار نمیگیرد تا امكان بررسی تطبیقی و مبنایی با مکتب اسالم را
داشته باشد.
فمينيس��م نظريهاي مس��تقل نیس��ت ،چون به لحاظ ماهيتي یک جنبش
سازمان یافتهي اجتماعی برای احقاق حقوق زنان است ،که از اواسط نیمهي
دوم قرن اخیر تالش کرد با تحلیل عوامل فرودستی زنان و ترسیم آرمانهای
فمینیس��تی ،خود را با برخ��ی مباحث معرفتش��ناختی ،اخالقی ،حقوقی،
سیاس��ی ،اجتماعی و ادبی منطبق و همسو كند (مش��یرزاده  :1381مقدمه و.)495

اندیش��ههای حقوق فمینیستی در حقیقت واگویی همان ارزشهای حقوقی
لیبرالیسم ،مارکسیسم ،سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم به گونهای مادینه است.
از این رو گرایشهای فمینیس��تی ،با همین اندیش��هها و عناوین دستهبندی
میش��ود .حتی نگرشهای انتقادی این گرایشهای فمینیس��تی نیز با الگو و
مبانی مکاتب یاد شده انجام میشود (يزداني و جندقي .)331 :1388
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گرایشهای موجود در هر موج ،آن قدر گسترده و متفاوت است و بلکه
تهافت مبنایی دارد که اطالق یک نظریه یا مکتب به همهي این امواج و
گرایشها منجر به خودنقیضی آن مکتب خواهد بود .در این صورت نیازی
به بررسی تطبیقی با مکاتب دیگر نیست (تانگ  .)345 :1387به عالوه ،اصوالً
برخی امواج فمینیستی به لحاظ ماهيتي از جنس نظریهپردازی و ایدئولوژی
نیست ،بلکه جنبشی اجتماعی یا مجموعهای از نظرات انتقادی به دیگر
مکاتب است .از این رو نمیتوان آن را به عنوان یک مکتب مستقل قلمداد
کرد.
به هر تقدیر واقعیت آن است که حقوق فمینیستی يکي از عرصههاي
علوم انساني است که از آموزههاي مکتب سکوالر تأثير عميقي پذيرفته
است ،به گونهای که نمیتوان ماهیت گزارههای آن را از مبانی سکوالریستی
تفکیک کرد .از این رو بایستی گزارههای حقوقی فمینیستی در قالب مبانی
مکتب حقوق سکوالریسم تحلیل ،نقد و ارزیابی شده و با مبانی مکتب اسالم
مقایسه شود.
در این مقاله ،بعد از تبیین اجمالی برخی مفاهیم کلیدی در بخش اول ،به
صورتبندی و روش نقد و ارزیابی تطبیقی نظریات فمینیستی و اسالمی در
حوزهي حقوق زنان اشاره میشود و این نتیجه حاصل ميشود که واکاوي
مباني معرفتي ،هستيشناختي و ارزششناختي حقوق فمینیستی و نظام حقوق
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زن در اسالم برای رسیدن به داوری و ارزیابی شایستهي گزارههای حقوقی
ضرورت دارد .در آخر به ریز موضوعاتی اشاره ميشود که از واکاوی مبانی
معرفتی ،هستیشناسی و ارزششناختی در مورد نظام حقوق زن در اسالم و
رویکردهای فمینیستی استحصال میشود .داوری و ارزیابی روشمند در مورد
عادالنه یا ظالمانه بودن ،آشتی پذیری یا آشتی ناپذیری ،فراتری و فروتری
گزارههای حقوقی یا نظام حقوق زن در اسالم و فمینیسم ،نياز به تحلیل
شایسته و مطابق با واقع تکتک این ریز موضوعات دارد .ذکر این نکته
ضروری است که این مقاله تنها درصدد ارائهي صورتبندی و روش صحیح
نقد و ارزیابی تطبیقی نظریات فمینیستی و اسالمی و شناسایی حوزههای
مختلفی است که در نقد مبانی فمینیستی بایستی مد نظر پژوهشگران قرار
گیرد .بیشک تبیین و بررسی انتقادی هر یک از مبانی مذکور در این مقاله
موضوع مقاالت مفصل و مستقلی خواهد بود.
 -1مفهوم شناسی

 -1-1فمینیسم
فمینیسم را گاه به جنبشهای سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان
و گاه به نظریهای که به برابری زن و مرد از جنبههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و حقوقی معتقد است ،معنا کردهاند .با نگاهی به سیر تاریخی
فمینیسم وجه اختالف در تفسیر این واژه (که جنبشی اجتماعی است یا
نظریهای ایدئولوژیک) مشخص میشود .موج اول فمینیسم جنبش اجتماعی
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مقابل نابرابریهای حقوقی ،سیاسی و اقتصادی بود ،که به گرفتن حق رأی،
حق کار و استقالل اقتصادی در برخی از کشورهای غربی منجر شد .بر همین
اساس میتوان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست .بعد از یک دورهي
فترت حدود نیم قرني به خاطر جنگهای جهانی اول و دوم و تبعات آن،
موج دوم فمینیسم از دههي  1960و با طرح افکار ایدئولوژیک در تحلیل
علل فرودستی زنان و ترسیم آرمان فمینیستی آغاز شد .در دههي هفتاد،
فمینیستها به طرح مباحث زنانه در علوم انسانی و از جمله حقوق فمینیستی
پرداختند (يزداني و جندقي  .)13 :1388از این رو میتوان با اندکی مسامحه آن را
نوعی نظریهپردازی که به لحاظ ماهيت نظریهای انتقادی و پرورش یافته در
دل نظریههای رایج حقوقی و سیاسی و برآمده از سکوالریسم است ،دانست.
از این رو تقریب ًا تمام جان مایههای سکوالریسم در گرایشهای مختلف
فمینیستی ـ با وجود تمام اختالفاتشان ـ وجود دارد.
 -2-1سکوالريسم
سکوالریس��م در ی��ک تبیین اجمالی به بيتفاوت��ي در برابر دين يا نفي
مذهب و آموزههاي ديني ( )Encyclopædia Britannica1995و يا خارج کردن
عرصههاي مختلف علوم از آموزههاي ديني و مالحظات مذهبي تعریف شده
است (.)1988 Oxford Advanced
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بعضي انديشمندان به تبع آنچه در برخي فرهنگ نامهها آمده است
سکوالريسم را به معناي جدايي دين از سياست يا جدايي دين از حاکميت
معنا ميکنند (آقانجفی  ،)306 :1374ولي اين مفهوم در حقيقت يکي از
ابتداييترين ،شايعترين و شايد مهمترين نتايج انتزاع شده از انديشهي
سکوالريسم ميباشد که در حوزهي علوم سياسي ظهور يافته است.
با وجود اختالف زياد در تعريف و تبيين معناي سکوالريسم و تفاسير
موسع و مضيقي که از اين واژه ارائه ميشود ،مفهوم معتدل ارائه شده از
سکوالريسم ـکه مبناي مباحث اين مقاله قرار ميگيردـ عبارت است از نوعي
طرز تفکر نسبت به حقايق هستي بر اساس يافتههاي مادي دنيوي بدون تکيه
یا مبنا قرار دادن بينش ،روش و راهکارهاي ديني و معنوي .تالش برخي
روشنفکران در ايجاد آشتي بين حقوق فمینیستی و حقوق زنان در اسالم بر
اساس چنين تبيين و تفسيري بنا نهاده شده است (رسالت .)84/6/20

بر مبناي اين قرائت از سکوالريسم ،تبیین حقوق زنان بایستی بر اساس
بعد مادي و نيازهاي ملموس و محسوس بشري باشد .این امر مستلزم تدبير
آگاهانه ،ملموس و اثبات شده است 1که جز در سايهي علوم بشري 2و بدون
واسطهي تعاليم معنوي و فرابشري و دخالت ماوراء ماده محقق نمیشود .در
اين تعريف از سکوالريسم ،لزوم ًا وجود معنويت و حقايق و معارف معنوي

1- Positivism
2- Scientism
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و اثبات شده در عرض علوم تجربي و بشري نهي ميشود .جهتگيري
سکوالر با اين مفهوم ،در مورد اثبات يا عدم اثبات حقايق و معارف معنوي
الادريگرايانه است و دنيوي گروي بر تمام ارکان تبیینهای فمینیستی سايه
افکنده است.
طبق اين برداشت ،وضع یا اصالح حقوق زنان امری دنیوی است که
نيازمند تدبير دنيوي بر اساس شناختهای اثبات شدهي دنيوي است .این
شناخت به ناچار با ابزار دنيوي ميسر ميشود .اعتقادات و باورهاي معنوي
و فرامادي فردي و اجتماعي افراد به عنوان يک واقعيت ملموس اگر چه
میتواند یا باید مدنظر قرار گیرد ،ولي به هيچ وجه مبنا قرار نخواهد گرفت
و به عنوان يک حقيقت به رسميت شناخته نميشود.
 -3-1حقوق
حقوق از منشأ حق ،دست كم سه کاربرد رايج ،متفاوت و به شدت
غلطانداز دارد که توجه به تمايز آنها مهم و ضروري است (کدخدایی:1388
.)143 -161

الف .حقوق معادل ( :)Lawحقوق در يک کاربرد مجموعه بايدها و
نبايدهايي است که افراد يک جامعه به رعايت آن ملزم بوده و ضمانت
اجرايي حکومتي دارد .معادل التين آن ( )Lawاست .مجموع اين بايدها و
نبايدها و نظام حاکم بر آن و سير تحوالت اين نظامها ،علمي به نام علم
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حقوق را تشکيل ميدهد .اين اصطالح از حقوق گاهي با آنچه قانون يا
مقررات قانوني ناميده ميشود خلط ميگردد (جعفری لنگرودی  :1368ذيل واژه
حق).

ب .حقوق به معناي قانون :قانون در علم حقوق مجموعهاي است مدون
از مقررات الزامآور كه ضمانت اجراي حکومتي دارد و در کنار منابع ديگري
مانند رويهي قضايي ،عرف ،معاهدات ،دکترين و  ...يکي از منابع حقوق به
شمار ميرود .در کشورهايي که حقوق مدون اساس سيستم حقوقي آنها را
تشکيل ميدهد (و در علم حقوق به کشورهاي تابع سيستم رومي ژرمني
معروفاند) ،نظر به اهميت و نقش محوري قانون در تشخيص و اجراي
نظامات و مقررات الزامآور ،در ارتکاز بسياري از مردم حقوق و قانون به
معناي واحدي تلقي ميشود .در لغت عربي نيز لفظ قانون بيشتر به جاي اين
معنا از حقوق به کار ميرود ،لکن همان طور که اشاره شد ،قانون به عنوان
مجموعهي مقررات مدون يکي از منابع حقوق شمرده ميشود.
ج .حقوق جمع حق :در اصطالح ديگر ،حقوق جمع حق ( )Rightاست.
اين معنا از حقوق بسته به اختالفات عميقي که در تبيين معناي حق وجود
دارد از مفاهيم سهل و ممتنع به شمار ميرود .آنچه ميتوان به عنوان يک
تعريف دفاع كردني از مفهوم حق مطرح كرد ،آن است که حق مفهومي
اعتباري (در مقابل مفهوم فلسفي) است که متضمن نوعي امتياز و اولويت
براي دارندهي آن ميباشد .اين معنا از حق ارتباط وثيقي با اصطالح مراد
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و اجرايي كردن حق و استيفاي حقها به وجود ميآيد .ضمن اينکه اين
مفهوم از حقوق (حقها) در علوم مختلف عقلي بهخصوص فلسفهي اخالق،
فلسفهي سياست ،فلسفهي حقوق 1و فلسفهي حقها 2کاربرد وسيعي دارد.
اشتراک لفظي و معنوي حق و حقوق در علوم مذکور و تشابه و تمايز
اين مفاهيم ،عرصهي مغالطهآميزي را در مباحث مرتبط با آن ايجاد كرده
است که دقت در آن ضروري است .مباحث حقوق زنان در هر سه مفهوم
حقوق جای میگیرد .حقوق به معاني سه گانهي مذکور به شدت تحت تأثير
آموزههاي سکوالريستي قرار دارد .در بحث حاضر ،معناي دوم از حقوق (به
معناي قانون) به دليل استعمال مسامحي ،مورد نظر نبوده و در صورت لزوم
به جاي آن از واژهي قانون يا مقررات حقوقي استفاده ميشود .لفظ حقوق به
صورت مطلق به معناي اول (بايدها و نبايدهاي الزامآور که ضمانت اجراي
حکومتي دارد) اشاره دارد .معناي سوم (جمع حق) با واژهي حق يا با استفاده
از قراين لفظي استعمال ميشود .بيشک به دليل ابتناء حقوق بر مباحث
مربوط به حق ،اصطالح سوم نقش محوري و تعيين کنندهاي در بحث حاضر
ايفا ميکند.

1- The philosophy of law
2- The philosophy of rights
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 -4-1تقسيمات حقوق و نسبت آن با ايدهي سکوالريسم

حقوق طبيعي ،حقوق پوزيتيويسم و حقوق الهي مهمترين تقسيمبندي
مبنايي براي شناسايي مجموعهي حقها در عرصهي مباحث حقوق زنان
است .بر اساس تفکر حقوق طبيعي ،حقوق مبتني بر حقهايي است که واقع ًا
وجود دارد ،برتر از ارادهي فرد يا جامعه است ،به صرف وضع و ارادهي
جمعي يا قرارداد صرف (مبناي حقوق پوزيتيويستي) تحقق نمييابد و يا
اعراضپذير نيست .خلقت و طبيعت موجد حق است و انسان ميتواند به
حکم عقل و فطرت سايهاي کمرنگ از اين حقيقت را دريابد .فيلسوفان و
دانشمندان با ابزار عقل و وحي يا علم و تجربه اين حقها را کشف کرده،
از ناخالصيها و مغالطهها پااليش و حقوق را بر مبناي آن پايهريزي ميكنند
(کلی  541 ،487 ،394 ،334 ،282 ،222 ،168 ،109 :1382و.)604

بر مبناي پوزيتيويسم ،حق چيزي جز اعتبار صرف نيست .حق بر مبناي
ارادهي حاکم ـ که ممکن است ارادهي فرد يا جامعه باشد ـ شکل گرفته،
اعتبار و نفوذ مييابد .ظهور اراده با مقتضيات زمان و مکان و اشخاص
متفاوت است؛ لذا حق ناشی از آن ثبات ندارد .از این رو حق و به تبع آن
ارزشهای حقوقی همواره نسبی است.
قرائت نوین از حقوق طبیعی ملقمهای از اثباتگرایی و تکیه بر ارزشهایی
است که به نام ارزشهای بنیادین بشری شناخته میشود .این تبيين از حقوق
طبيعي بعد از يک دوره فترت ناشي از علمزدگي (قرون  19تا اواسط قرن
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نازي (که بر اساس رويکرد اثباتگرایانه ،جنايات نازيها قابل مجازات نبود)
و در جهت برونرفت غرب از چاه نسبیگرایی پوزيتيويسم که خود براي
خود بنا نهاده بود صورت گرفت .رويکرد نوين به حقوق طبيعي در اين
برههي زماني ،مبناي پايهريزي مباحث مربوط به حقوق بشر شده است.
مهمترين مشخصه و وجه تمايز حقوق طبيعي نوین از حقوق طبیعی سنتی،
سکوالر بودن آن است در حالي که بعضي قرائات مهم حقوق طبیعی سنتي
مانند قرائت افالطون يا سيسرو و آکويناس از حقوق طبيعي تأکيد ويژهاي به
الهي و ديني بودن حقوق طبيعي داشتند.
در مقابل اين دو رويكرد یا به عبارت دقیقتر سه رویکرد ،حقوق الهي
قرار دارد که بر اساس ارادهي تکويني و تشريعي خدا شکل ميگيرد و اعتبار
و مشروعيت مييابد (طالبی  .)204 :1386بر اساس رويکرد حقوق الهي مبناي
ق ارادهي تکويني الهي است .حق تکويني الهي با توجه به صفات
اصيل ح 
خالقيت ،مالکيت ،علم ،حکمت ،غنا و فياضيت الهي حق تشريعي خداوند را
در قالب ربوبيت تشريعي الهي محقق کرده و حقوق انسان شعبهاي از حق
تشريعي الهي است که بر بناي حق تکويني خدا قرار گرفته است (کدخدایی:
همان).

اگر چه رويکرد وحياني در حقوق الهي و تعقلي -فلسفي در حقوق
طبيعي و علمي -تجربي در حقوق اثباتي ميتواند منشأ آثار و تفاوتهاي
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اساسي در شکلگيري نوع نظام حقوق زن و قواعد حاکم بر آن باشد،
لکن مهمترين دستاورد اين تقسيمبندي تبيين منشأ حق و مبناي مشروعيت
حقوق است .نکتهي مهم در مورد سکوالریسم كه به مباحث فمینیستی نیز
سرایت کرده ،اين است كه برخي مواردي که به عنوان مبنا يا ويژگي يا رکن
سکوالريسم معرفي ميشوند .در حقيقت خصوصيات رويکرد سکوالريسم
در يک دورهي خاص است؛ براي مثال در دوران مدرنيسم ،قرائت سکوالر
بر اساس علم باوري و عقل بسندگي بنا نهاده شد و اين امر سبب شد که
علم باوري و عقل بسندگي جزء مباني معرفتي سکوالريسم به حساب آيد،
در حالي که اين موارد مؤلفههاي دوران مدرنيسم است نه ارکان سکوالريسم.
همین مؤلفهها در مورد نظریههای مدرن و پسامدرن فمینیستی نیز سریان
دارد .بنابراین ،همانگونه که در تعريف سکوالريسم اشاره شده ،رکن اساسي
سکوالريسم دنيويگروي و تأکيد بر مبنا قرار نگرفتن معرفت فرابشري براي
امور بشري و در کنار علوم بشري است .اين امر به لحاظ مقتضيات دوران
مدرن در عقلبسندگي 1و تجربهگرايي 2ظهور يافت و در دوران پست مدرن بر
شکاکيت معرفتي 3و حتي خردستيزي و نوعي الادريگري معرفتي 4بنا نهاده
شده است .در دوران پستمدرن ،علمباوري ،عقلبسندگي و تجربهگرایی
1- Rationalism
2- Positionism
3- Skepticism
4- Agnosticism
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همين مطلب در مورد ديگر مباني هستيشناختي (انسانمحوري ،فردگرايي،
مادهگرايي و )...يا ارزششناختي (لذتگرايي ،فائدهگرايي و )..نيز جريان
دارد (حقیقی 12 :1379؛ نوذری  245 :1379و  .)185 :1378توجه به این نکته در
تحلیل مبانی حقوق فمینیستی در دوران مدرن و پسامدرن نیز ضرورت
ویژهای خواهد یافت .از آنجا که سکوالريسم با مشخصات دوران مدرن
بانفوذترين قرائت سکوالرـبهخصوص در کشورهاي در حال توسعهـ بوده
و اصليترين دغدغهي برخي روشنفکران وطني در تبیین مباحث حقوق
زنان است ،در مقالهي حاضر بيشتر بر تبيين مدرنیستی این مکتب پرداخته
ميشود.
 -2مبانی حقوق فمینیستی سکوالر

هر نظام یا نظریهي حقوقي ـصرف نظر از شکل و ماهيت ظاهري قواعد
و مقرراتـ بر اساس مباني خاصي بنا نهاده شده است که زمينهساز تمايز
در نوع پردازش قوانین شکلی و ماهوی و اهتمامات نظام حقوقي خواهد
بود .نظریههای حقوق فمینیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست .توصيف
نظریهپردازیهای حقوق فمینیستی به وصف سکوالر ،ناظر به همسويي آنها
با مباني و اهداف سکوالريسم و به مثابه قید توصیفی است .ديدگاه خاص
جریان فمینیسم به جهان ،انسان ،معرفت و ارزشها ،مبناي نگرش حقوق
فمینیستی خواهد بود .بر اين اساس ميتوان مباني معرفت شناختي ،هستي
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شناختي و ارزش شناختي را شکل دهندهي اصلي مباني حقوق فمینیستی
قلمداد کرد .بررسي و نقد این مبانی براي رسيدن به برداشتي صحيح و دقيق
در مورد نسبت گرایشهای حقوق فمینیستی با نظام حقوق زن در اسالم
ضرورت دارد .بيشک تبيين و نقد کامل این مباني مجالي موسع و مستقل
ميطلبد که از حوصلهي يک مقاله و حتي يک کتاب خارج است.

1

 -1-2مباني معرفتي

اگر چه معرفتشناسی فمینیستی ـ به بهانهي مردانه بودن معرفت ـ به
ظاهر معرفتشناسی رایج اثباتگرایانه و دیگر رویکردهای سکوالر را نقد
میکند ( .)Lorraine code 1997لکن شالودهي اصلی مبانی معرفتی فمینیستی
همان مبانی معرفتشناسی سکوالر است .شکاکيت در حقايق وحياني و
فلسفي و اتخاذ موضع انکار يا الادريگري و نادیدهانگاری در مورد ماوراء
ماده ،زيربناي معرفتي نظریهپردازیهای فمینیستی است .نتيجهي انکار يا
الادريگري در مورد حقايق فرامادي به نوعي شکاکيت در بايدها و نبايدها
(که اساس اخالق و حقوق است) منجر ميشود .علم باوري مبتني بر حس
و تجربه مطمئنترين و قابل اعتمادترين روش معرفتي براي تحقق اهداف
حقوق سکوالر در دوران مدرن است (طباطبایی 1364؛ مصباح یزدی  :1364ج،1
ص85؛ حسینزاده 97 :1386؛ ژیلسون .)125 :1375
 -1برای مطالعه تفصیلیتر نقد این مبانی مراجعه کنید به :سربخشی ،محمد  .1388اخالق سکوالر،
مفاهیم  ،مبانی ،ادله ،نقدها ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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مختصر نيس��ت (قدردان ملکی 88 :1379؛ وپترس��ون 70 :1379؛ گلشنی.)18 :1380

فيالجمله اشاره به اين نکته کافي است که امکان تحقق شناخت امري بديهي
و بينياز از اثبات است .معرفت در حوزهي حقايق تجربي ماهيتي فلسفي و
غير مادي است و انکار معرفت حقايق فلسفي به انکار معرفت حقايق مادي
و تجربي منجر خواهد ش��د .در مورد گزارهه��اي ديني نيز ادعاي اينکه اين
گزارهها دس��ت نايافتني و فراتر از عقل هس��تند و عقل انسان توانايي اثبات
امور متافيزيکي را ندارد ،حاوي يک تناقض آشکار است؛ چرا که همين عقل
است که چنين گزارهي متافيزيکي را انکار ميکند (مصباح :همان) .با نقد بنيان
شکگرايي ،عقلبس��ندگي نيز به عنوان يکي ديگر از مباني معرفتشناختي
نقد ميش��ود؛ چرا که عقلگرايي به معناي بسندگي به عقل ابزاري و تجربي
در پاس��خ به اعتقاد ش��کاکيت معرفتي و در نتيجه ش��کاکیت در گزارههای
اخالقي -حقوقي قد عل��م كرد .تکيه به علوم تجربي به عنوان ابزار معرفتي
عليرغم اينکه منش��أ آثار مثبتي در پيش��رفت صنعت و تکنولوژي بود ،لکن
منحصر ش��دن به آن سبب جدايي از نيازهاي فرامادي و معنوي بشر گرديد.
در حقيقت ،س��وگيري جهان غرب به انديش��ههاي پس��ت مدرن نقد عملي
علمباوري و عقلبسندگي اس��ت که چالشهاي نظري و عملي نيمهي دوم
قرن بيستم به بعد را موجب شد .تهديد جامعهي بشري به وسيلهي دو جنگ
جهاني ،افسارگس��يختگي فرهنگي و جهتگيري به طرف حيوانيت مدرن با
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استفاده از تکنولوژي و صنعت پيشرفته ،زنگ خطر نياز به معنويت و تکيه بر
نيازهاي فرامادي را در ذهن برخي انديشمندان غربي به صدا درآورده است.
به عالوه ،اذعان دانشمندان علوم تجربي به ظني بودن و مجهول بودن
بخش عمدهي حقايق هستي ،ناکارآمدي و اعتمادناپذير بودن علم تجربي را
اثبات كرده است .از طرفي ناديدهانگاري حقايق دست نيافتني به وسيلهي علم
تجربي سبب بيتأثيري اين حقايق و واقعيتها نميشود و بيشک زمينهي
ناکارآمدي نظام حقوقي را فراهم ميکند .بيشک معمار حقوق فمینیستی با
ناديده انگاشتن این حقايق بنیادین ،سر به زیر برف برده و جامعه و زنان را
با خطر نابودی و هالکت روبهرو میكند.
 -2-2مباني هستي شناختي

نگ��رش «ماديگرايان��ه» 1به هس��تي ،مهمترين نتيج��هي مباني معرفتي
فمینیستی تلقي ميشود 2.ناتواني علم و عقل بریده از وحی ،در ادراک امور
غير مادي (به دليل تجربهناپذيري) زمينهي انکار يا ناديده گرفتن حقايق غير
مادي در انديش��ههای فمینیستی شد .فمینیستها ،با انکار يا تغافل از حقايق
معنوي همواره س��عی در اثبات جنبههای مادي زنانه و همس��انی یا فراتری

1-Materialism

 -2در این زمینه بایستی نگرش مادیگرایانه و گرایش مادیگرایانه را از هم تفکیک کرد .گرایش
مادیگرایانه که از طبع طغیانگر و لذت جوی انسان سرچشمه گرفته است را میتوان منشأ و مبنای
روان شناختی و دلیل عمدهي جهتگیری و شکلدهی مبانی معرفتی سکوالر قلمداد نمود.
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مردان ش��ریکاند .نتیجه آن ش��د که در پیامدهای اومانیسم با مردان شریک
ش��دند .اصالت فرد 2يکي از مهمترين دستاوردهاي تفکر اومانیستی سکوالر
تلقي میشود .ليبراليسم( 3معرفتي) اعتقاد مقدسي براي حمايت از محوريت
زن (اومانيسم و فردگرايي) در حوزههای علوم انسانی بهخصوص حقوق و
سياست و اقتصاد فمینیستی قلمداد ميشود (بیات .)451 :1381

4

با نقد مباني معرفتي ماترياليسم ،رکن اساسي انديشهي سکوالر در هم
ميشکند .در نقد ماترياليسم همين بس که اگر بنا باشد ناتواني حس در
ادراک يک امر مجوزي بر انکار ماورا ماده تلقي شود بسياري از امور مادي
نيز بايد از دايرهي هستي کنار گذاشته شود ،زيرا توسط حس ادراک نميشود
در حالي که موجوديت آنها حتي از طرف خود ماترياليستها مسلم است.
از سوي ديگر با اثبات تنها يک مصداق از امور غير مادي ،قلم بطالن بر

 ،Humanism -1واژه دقیق معادل اومانیسم ،بشر محوری است نه انسان محوری .انسان در
نگرهي اسالمی ،موجودی مقدس شامل روح و جسم است که مبنای خلقت جهان است .انسان
محوری از مبانی هستیشناسانه اسالم است .اما بشرمحوری فقط ناظر به جنبهي مادی و دنیوی
ِنى ِ َخلِ ُق ب َ َش ًرا ِّمن َص ْل َص ٍ
ال ِّم ْن َح َم ٍإ َّم ْسنُونٍ ؛ فَ ِإذَا
خلقت انسان است که مبنای سکوالریسم است .إ ّ
َس َّو ْيتُ ُه َو نَف َْخ ُت فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحى فَ َق ُعواْ ل َ ُه َساجِ ِدين (الحجر 28 :و )29
2- Individualism
3- Liberalism

 -4در يک تعريف ساده ليبراليسم را مي توان به مجموعه روشها ،نگرشها ،گرايشها و سياستها
که عمدهترين هدف آن فراهم کردن «آزادي» هرچه بيشتر براي فرد است تعريف کرد.
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آن با مردان برآمدند تا اثبات کنند در مبنای بش��رمحوری 1سکوالریسم نیز با
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انديشهي مادهگرايي کشيده میشود .مسئلهي علم حضوري شخص به علم
خويش ،به گرسنگي خويش ،به غريزهي خويش و به خويشتن (به عنوان
موجودي بسيط و واحد) از مواردي است که با ابزار مادي و حسي محقق
نميشود و در عين حال هيچ کس در وجود آن شک ندارد (رجبی .)101 :1381

از طرف ديگر ادعاي انحصار ابزار معرفتي در حس و تجربه خود نيازمند
اثبات است که بيشک با ابزار حس و تجربه اثبات نميشود.
اصالت دادن به اميال و خواستهاي نفساني و محوريت فرد انسان و
اعتقاد به ليبراليسم نتايج مصيبتباري بهخصوص برای زنان در پي خواهد
داشت که منجر به از بين رفتن پشتوانهي قواعد اخالق و حقوق ميشود و
زنان را در حد يک حيوان و اجتماع بشريت را به مثابه جنگلي ترسيم ميکند
که اصالت ًا همهي اعضاي اين جنگل در تنازع بقا بوده و گرگ يکديگرند (هابز

 .)18 :1380بیشک زنان در چنین جنگلی صالحیت بیشتری برای دریده شدن
دارند .اصالت به خواست و اميال فردي هرگونه ثبات و اطالق در گزارههاي
اخالقي را نفي ميکند و تساهل و تسامح ،اباحيگري و هوسبازي از
مهمترين نتايج آن است (جوادی آملی 456 :1381؛ آربالستر 32 :1367؛ بیات :1381
.)456

 -3-2مباني ارزششناختي

اگ��ر چ��ه تعابير و تئوريه��اي متف��اوت و گاه به ش��دت متهافت ،در
ارزشگذاریه��اي گرایشهای فمینیس��تی وج��ود دارد ( )Tong 1997لکن
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این دو به عنوان معيار ارزشگذاری ،نتیجهي منطقي مباني معرفتشناس��ي
و هستيش��ناختي در انديشههای سکوالریستی و به تبع آن فمینیستی است.
ارزشگذاري گزارههاي اخالقي ،جدا کردن حوزهي اخالق فردی و حقوق
اجتماعی و همچنين تکون قواعد حقوقي بر اساس اين مبناي ارزششناختي
انجام ميگيرد.
زنی که بر اساس مبانی هستی انسانشناسانهي سکوالر محدود به
موجودی دنیوی و از عالم معنا و بعد متعالی بریده و محصور در ماده و
ماديت شد ،ارزشي غير از سود و منفعت و تحصيل لذت مادي و دنيوي
ندارد؛ لذا مالک ارزشگذاري و ارزششناختي چيزي جز برآوري اين لذايذ
نيست .بيشک در تعارض لذتها ،لذت و منفعت فرد غالب و اصالت دارد.
اگر از سود جمعي و مصلحت عمومي سخني به ميان ميرود براي تحصيل
سود فردی است .از این رو اشکال رایجی که به حقوق فمینیستی گرفته
میشود مبني بر اينكه گزارههای حقوق فمینیستی تنها برآورده کنندهي منافع
و لذايذ درصد کمی از زنان جامعه است ،در حقیقت اشکال نیست بلکه
الزمهي ماهوی مبانی ارزشی گرایشهای فمینیستی تلقی میشود (مصباح
یزدی 134 :1384؛ ژکس .)42 :1355

1- Hedonism
2- Utilitarianism
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 -3تمایز مبانی حقوق زن در اسالم و حقوق فمینیستی

تکت��ک گزارههای حقوقی مرب��وط به زنان در نظام حقوقی اس�لام یا
نظریهپردازیه��ای فمینیس��تی نم��ودی از مبانی مختلف معرفتش��ناختی،
انسانشناختی و هستیشناختی اس��ت .قضاوت در مورد فراتری يا فروتری
و ظالمان��ه یا عادالنه بودن این گزارهها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد
این مبانی اس��ت .از س��وی دیگر اصل قضاوت و داوری در مورد فراتری و
فروتری یا عادالن��ه و تبعیضآمیز بودن گزارههای حقوقی از جنس مباحث
ارزش��ی و نیازمند معیار و مالک ارزشی اس��ت .اثبات معیارها و مالکهای
ارزش��ی در گرو مباحث هستیشناس��انه اس��ت .ش��ناخت حقیقت انسان،
مؤلفههای انسانیت ،ابعاد وجودی بشر ،آغاز و انجام ،کمال و شقاوت ،موانع
و اس��تعدادها ،دوس��ت و دش��من و ...از مهمترین مباحث هستیشناسانه به
عنوان مبانی این مباحث ارزشی است .افزون بر این روش شناخت ،ارزیابی
و نقد این مبانی هستیشناسانه و ارزششناختی ،حوزهي وسیعی از مباحث
راه و راهنماشناس��ی و معرفتشناختی را فراروی ما قرار میدهد که گذر از
آن برای دستیابی و دفاع عقالنی از حقیقت ضرورت دارد.
احصاء حقایق این علوم گسترده در یک نوشتار محدود برای رهایی از
این لغزشگاهها اگر چه مطلوب اما ناممکن است .از این رو در این نوشتار به
مهمترین حوزههایی که توجه به آن در مورد تبیین نظام حقوق زن ضرورت
دارد و تمایز در آن باعث تفاوت در گزارههای حقوقی در اسالم و فمینیسم
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 -1-3تمايز در مباني معرفت شناختي

پيوند عميق حقوق با مباني معرفتشناختي و هستيشناختي کليد اساسي
بسياري از اختالفات و تمايزات بين حقوق فمینیستی و حقوق اسالم است.
انکار ،شکگرايي و الادريگري معرفتي در مورد حقايق فرامادي منجر به
سوگيريهاي متفاوت در ابعاد مختلف يک نظام حقوقي میشود .ريشهي
تقريب ًا تمام تمايزاتي که در ادامه به آن اشاره ميشود به نحوي به اين تمايز
معرفتشناسانه باز ميگردد .در اسالم امکان معرفت و وقوع و لزوم معرفت
حقايق مادي و فرامادي زيربناي اصلي حقوق اسالمي را تشکيل ميدهد.
 -2-3تمايز در ابزار معرفت

بر اس��اس مبناي معرفتي اس�لام ،عقل بش��ری هم به عنوان ابزار و هم
ب��ه عنوان يکي از مهمترين منابع معرفت در کنار منبع وحي تلقي ميش��ود
(حس��ینی .)98 :1381اين در حالي اس��ت که عقلبس��ندگی و تجربهگرایی در
دوران مدرن ،روش منحصر معرفتی در دس��تیابی به گزارههای حقوقی در
حقوق فمینیستی است.
پيچيدگي ش��گفتانگيز هس��تي و يافتههاي کلي و اندک عقل بريده از
وحي ،بشر را در عمل مجبور به کنار نهادن عقل ناب به عنوان ابزار معرفتي و
جايگزين کردن يافتههاي خطاپذير و ناقص تجربه و حس کرد .حقوق مبتني
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بر چنين مبناي معرفتياي توانايي درک بس��ياري از واقعيات و سازوکارهاي
م��ادي و هيچ يک از حقايق معنوي هس��تي را ندارد و نميتواند س��ازوکار
حقوقي مناس��بي براي مديريت آن ارائه ده��د .ناکارآمدي اين ابزار معرفتي
س��بب سردرگمي و آش��فتگي حقوقي ميشود تا جايي که یک اتفاق واضح
حقوقي ،در مکتب حقوق پوزیتيویس��تی ،مشکل دش��وار قلمداد ميشود و
منجر به زيرورو ش��دن نظام حقوق پوزيتيویسم گردید 1.اين در حالي است
که در نظام حقوقي اس�لام از عقل ناب در کنار وحي به عنوان پل ارتباط به
حقيقت استفاده ميش��ود .اين ويژگي معرفتي فضاي گستردهاي از شناخت
حقيقت را در اختيار بشر قرار ميدهد که ميتوان با توسل به آن ،برنامهريزي
متقني براي ارائهي يک نظام حقوقي کارا ارائه دهد.
 -3-3تمايز در مباني هستيشناسي

مادیگری يا ناديدهانگاري فراماده در نظریهپردازیهای فمينیستی ،در
برابر اذعان به حقايق فرامادي و اصالت دادن به بعد معنا در اسالم ،وجه
تمايز مهم ديگري است که در تنظيم نظام حقوقي تأثير شگرفي ايفا ميکند.
اعتقاد به خدا به عنوان منشأ ،مبدأ و محور هستي ،فرجام باوري به عنوان
منتهاي زندگي مادي و تأثير و تأثر سازوکارهاي مادي و معنوي مؤلفههايي
 -1نظریهي مشکل دشوار که وجه توضیح لزوم بازنگری در حقوق پوزیتيویستی و نظریهپردازی
حقوق طبیعی نوین شد (جان کلي :1382تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب ،ترجمهي محمد
راسخ ،تهران ،طرح نو ،ص.)487
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دارند .اين در حالي است که ديدگاه تنگنظرانهي فمینیستی ،در مورد حقایق
معنوی و تأثیرگذاری این حقایق بر بعد مادی ،منجر به نادیده گرفتن بخش
متعالی زندگی بشری و پشتیبانی حقوقی از آن خواهد شد و شأن و منزلت
انسان را در حد یک حیوان مدرن تنزل میدهد.
 -4-3تمايز در انسانشناسي

انسان موضوع اصلي حقوق است .نوع نگرش و تعريفي که يک مکتب از
انسان ارائه ميدهد نقش تعيين کنندهاي در شکلدهي نظام حقوقي و قواعد
حاکم بر آن دارد .هويت انسان ،جايگاه انسان در نظام خلقت ،هدف غايی
انسان ،نوع تعامل او با هستي براي رسيدن به هدف و محورهاي اساسي در
بحث انسانشناسي است .در منطق فمینیستی انسان مانند ساير اشيا پديدهي
خاصي از ماده شناخته ميشود .وجود او ارزش معتبري جز آنچه با علم و
تجربه ثابت است ندارد .از آنجا که نگرش او مادي است مبدأ ،معاد و هدفي
فرامادي را برنميتابد .بیشترین دغدغهي انسانشناسی فمینیستی اثبات چنین
ماهیتی برای زنان در کنار مردان است .جهتگيري نظام حقوقي فمینیستی بر
همين مباني انسانشناختي و در جهت برآورده سازي و تنظيم روابط حقوقي
براي همين هدف مادي خواهد بود .شعار «بيشترين لذت براي بيشترين
افراد» نتيجهي منطقي چنين رويکردي است .اين در حالي است که در نگرش
اسالمي انسان دو بعد مادي و معنوي دارد .بعد معنوي و فرامادي او هويت
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انساني را شکل ميدهد؛ لذا اصالت دارد .هدف خلقت انسان رسيدن به کمال
و سعادت ابدي است که جز بر اساس برنامهاي همه جانبه و با در نظر گرفتن
تمام ابعاد وجودي انسان محقق نميشود .کيفيت و نحوهي تعامل انسان با
تکتک اجزاء و اعضاي نظام هستي تنها با توجه به برنامهي الهي که خداوند
در اختيار انسان قرار ميدهد شکل متکاملي به خود ميگيرد .با اين بيان
مشخص ميشود که آموزههاي فمینیستی در شناسايي هويت و اهداف غایی
زنان نیز به سكوالرزدگي مبتال شده است.
 -5-3تمايز در هدفشناسی و ارزششناسی

تا زماني كه ماهیت ارزش و ارتباط آن با واقعیتهای نفساالمری نفی ًا

1

و اثبات ًا 2و کیفیت این ارتباط 3از طرفی و شناخت ارزشهای ذاتی – تبعی
یا ابزاری – غایی مشخص نشود ،داوری دربارهي فراتری و فروتری نظام
حقوق زنان در اسالم و فمینیسم ارزیابی دقیق و عمیق نخواهد شد (جمعی از
نویسندگان .)18 -64 :1388

تنها زمانی میتوان وضعیت حقوقی زنان در اسالم و فمینیسم را به
داوری نشست که مالک و معیار صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد.
 -1مثل آنچه مکاتب پوزیتيویستی قائلاند که منکر ارتباط واقعیات و ارزشها هستند.
 -2مانند آنچه مکاتب حقوق طبیعی سنتی قائلاند.
 - 3مکاتب الهی مثل اسالم و مکاتب حقوق طبیعی نوین که شکل خاصی از ارتباط بین واقعیت
و ارزش را تئوریزه می کنند.
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كردني است .بر این اساس هدفشناسی و معادشناسی مهمترین مبانی
ضروری برای داوری شایسته در مورد فراتری و فروتری زنان است .متأسفانه
نقطهي مالک و معیار و تکیهگاه قضاوت در فراتری و فروتری نظام حقوقی
زنان در مباحث فمینیستی ،داشتهها و نداشتههای مرد آن هم محصور به
زندگی مادی دنیوی لحاظ شده است .گو اینکه نظام شخصیت حقیقی و
حقوقی مردانه در زندگی سکوالر ،نقطهي آرمانی و هدف نهایی تلقی شده و
قضاوت در فراتری و فروتری نظام حقوقی زن با توجه به این نقطهي تعادل
و معیار سنجیده میشود .از این رو رسیدن به تشابه و تساوی با نظام حقوقی
مرد نتیجهي گریزناپذیر چنین قضاوتی است که خواسته یا ناخواسته دامنگیر
بسیاری از گرایشهای فمینیستی شده است .غافل از اینکه نظام حقوق زن
و مرد هر دو بایستی با تکیهگاهی اصیل و آرمانی بر اساس اهداف نهایی
خلقت زن و مرد در دنیا و آخرت سنجیده شود تا بتوان با توجه به مالئمت
و نزدیکی و دوری از آن اهداف نهایی به قضاوت نهایی دربارهي فراتری و
فروتری نظام حقوقی و گزارههای حقوقی پرداخت.
 -6-3تمايز در ماهيت و خاستگاه حق

ماهيت حقوق بنا به تعريفي که از حق به عنوان رکن اصلي حقوق ارائه
میشود ،متفاوت ميگردد .دانشمندان مکاتب حقوق طبيعي ،حقوق اثباتگرا
و همچنين دانشمندان اسالمي تعاريف بسيار متنوعي از اين واِژهي سهل و
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ممتنع ارائه دادهاند ـ که در بخش اول به طور اجمال به آن اشاره شد .حق به
عنوان مفهوم اعتباري (مفهوم فلسفي) كه متضمن نوعي امتياز و اولويت است
را ميتوان وجه جامعي براي تعاريف اين واژه دانست .اگر حقها جنبهي
الزامآور و ضمانت اجراي دنيوي پيدا کند حقوق را شکل ميهد .به عبارت
ديگر حقوق ،نظام پشتيباني از حق برای اجرایی شدن است.
در رويکرد اسالمي «حق بودن» 1به معني منطبق بودن بر حقيقت (مصالح
و مفاسد نفساالمري) و «حق داشتن»( 2ايجاد حق و الزام) دو عنصر الزم و
تفکيکناپذير براي تحقق حق و پايهريزي نظام حقوقي است .اين در حالي
است که دسترسي نداشتن انديشههاي حقوق فمینیستی به بخش عظيمي از
حقيقت (که شامل حقايق فرامادي و همچنين حقايق مادي پنهان مانده از
عقل و علم ناقص بشري است) سبب شده ،بر اساس مباني سکوالر حق را
مساوي حق داشتن و در عمل البشرط نسبت به حق بودن فرض كنند .از
اين رو ،امکان انطباق حقوق فمینیستی با حقوق اسالم در موضوع حق در
مبنا منتفي است.
ديگر نتيجهي مهم مرتبط با ماهيت حق ،اين نکته اس��ت که بر اس��اس
پیش فرض ابتناء ایدئولوژی و گزارههای ارزش��ی بر جهانبینی و گزارههای
هستیشناس��انه (از نوع ض��رورت بالقیاس) ،در نظام حقوق زن در اس�لام

1- To be right
2 - To have right
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تمایز هستیشناس��انه در امور واقعی است .اگر در نگرش اسالمی حقها به
ارادهي الهی نسبت داده میشود ،از این روست که برآیندی از رابطهي مبدأ،
هدف و حکمت الهی است که ناگزیر بر اساس مصالح و مفاسد نفساالمری
محقق میشود (جوادی آملی  .)143 :1385اين در حالي است که در رويکرد به
ناچار پراگماتيک فمینیستی (به دليل نبود دسترسي به حقيقت) ،اراده منشأ و
خاستگاه حق خواهد بود.
 -7-3تمايز در مبناي مشروعيت حقوق

آيتاهلل جوادي آملي در ذيل فرازي از آيهي  61س��ورهي آل عمران در
تفس��ير «الحق من ربك» ميفرمايد« :تنها حق محض ميتواند حق را تعيين
و عطا كند در حقيقت جز حق محض حقهاي ديگر بالعرض و نس��بياند.
قرآن ش��ريف بر اين نكته تأكيد ميكند كه خداوند حق محض اس��ت و هم
ميفرمايد حقهاي ديگر از همين حق محض سرچش��مه ميگيرند» (جوادی
آملی .)111 :1375

در نگرش اسالمی تنها کسي که حق مشروعیتبخشی به حق را دارد
خداست .خالقيت ،مالکيت ،علم ،حکمت ،فياضيت و غنا 6 ،صفتي است
که وجود باري تعالي را منحصر در اين امر ميكند .در جهانبيني الهي
انسان موجودي است که در وجود و بقا ،آن به آن وابسته به خالق هستي و
تحت سلطه و احاطهي خداست (مريم9 :؛ زمر .)30 :اوست که مخلوقات را
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آفريد (اسري )99 :و انسان اعم از زن و مرد را به عنوان گل سرسبد بوستان
خلقت شرف وجود بخشيد (اسري .)70 :جامهي احسنالمخلوقين را برازندهي
وجودش گردانده (علق )4 :و استعداد جانشيني خويشتن را به وی ارزاني
داشت (بقره .)30:براي فعليت بخشيدن به اين استعداد همهي ابزارها را در
اختيار او قرار داد .همان طور که همهي مخلوقات را براي او و در خدمت
او گذاشت (بقره )29 :و سختافزار هدايتش را فراهم کرد .برنامهي هدايت
و نرمافزار کمالش را نيز در قالب دين و تشريع برنامهي هدايت و ابعاث
پيامبران کامل نمود (بقره .)22 :خداوند به لحاظ قدرت و احاطهاش حق
تکويني بر خلقت دارد و مالک هستي است و از آن جهت که خالق و مالک
هستي است ،حکمت و فياضيت او مقتضي است ،به تمام ابعاد وجودي
انسان و مخلوقات علم و اشراف دارد و سعادت و کمال آنها را بهتر از خود
ايشان تشخيص ميدهد و در نهايت به لحاظ غناي ذات هيچ گونه سود و
زيان شخصي براي او متصور نيست؛ مرجع منحصري است که حق تشريع
و تقنين دارد؛ لذا آنچه بر اساس خواست و ارادهي او که به وسيلهي انبياء
و در مجراي اديان الهي و اکمل آن يعني اسالم نازل گرديده است ،مرجع
و مبناي منحصر مشروعيتبخش به برنامهها و اعتبارات و الزامات فردي،
اخالقي ،اجتماعي ،تربيتي و ...خواهد بود .حق نيز به عنوان يك سازوكار
اجتنابناپذير حيات بشري بهخصوص در حوزهي اجتماعي از اين مقوله
مستثني نبوده و تنها زماني مشروعيت مييابد كه بر اساس اراده و خواست و
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اين درحالي است که در قرائت فمینیستی ،مبناي مشروعيتبخش حق
امری کارکردی و چيزي جدا از اهداف و فوايد و مالحظات استيالجويانهي
زنانه نيست .فايده و لذت 1،حفظ بقا 2،قدرت 3،قرارداد اجتماعي ،در
اندیشههای فمینیستی با قرائتی مادینه باز تعریف شده است (آنسل .)1366
 -8-3تمايز در ارزشهاي حقوقي

منظور از ارزش حقوقي آن چيزهايي است که براي حفظ و حمايت
از آن قوانين و قواعد الزامآور حقوقي وضع ميشود .در نظریات حقوق
فمینیستی نرمهاي حقوقي برگرفته از ارادهي مردم (در نظام حقوقي بر اساس
دموکراسي) يا محصول تمکين مردم از ارادهي حاکمان (در نظام اقتدارگرا)
است؛ لذا نه تنها ثبوت و دوام ندارد ،بلکه چه بسا بر خالف طبيعت و کرامت
بشري باشد .اگرچه ارزشهاي معنوی نيز ميتواند در برخی گرایشهای
فمینیستی (مثل قرائت پسامدرن فمینیستی) مطمح نظر قرار گيرد ،لکن ارزش
آن به لحاظ مقام ثبوت نيست بلکه به خاطر اعتباري است که اراده به آن
ميدهد .طبيعت ستمکار و ناسپاس (ابراهيم )34 :و طغيانگر (علق )6 :نوع انسان
« -1هیچ رفتاری ذاتا خوب یا بد ،مشروع یا نامشروع نیست .هیچ انگیزه یا میلی ذاتا خوب یا بد
نیست .این تنها نتایج آنها در ارتباط با لذت یا الم است که به آنها حالت اخالقی میدهد».
 -2انسان به حكم طبيعت (حفظ بقاء) نسبت به همه چيز حق دارد (خسروشاهي .)161 :1380
 -3تعیین کننده ( rankباالدستی ،رده ،رتبه ،فوق دستی ،امتياز) قدرت است،آنچه رده را معین و جدا
میکند مقدار قدرت است و نه هیچ چیز دیگر (كاپلسون .)402 :1375
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سبب شده ارزشهاي حقوقي در حقوق فمینیستی ،ارزشهايي محصور در
زندگي و ابعاد اين جهاني انسان تعريف شده و در جهت برآوري لذتها و
هواهاي نفساني (آن هم به گونهاي تبعيضآميز) جهتگيري شود.
عدالت بنیادیترین ارزش حقوقی قلمداد میشود .عدالت ،بيشتر بر
اساس مبانی پوزیتيویستی گرایشهای فمینیستی مفهومی سیال و نسبی
دارد .اگر چه برخی نظریهپردازیهای اواخر قرن بیستم نوعی ارزشهای
ثابت و بنیادین را به رسمیت شناختهاند (نظریهي فولر و دورکین) لکن نحوهي
تبیین این ارزشهای بنیادین نیز نمیتواند این مکاتب را از اتهام نسبیگرایی
ارزش ،اخالق و مفهوم عدالت تبرئه کند (آلتمن  .)115 :1386به گونهای که
شعار عدالت مفهومی بعد از قانون ،قانون مفهومی بعد از اخالق و اخالق
مفهومی بعد از اراده ،وجه مشترک تمام قرائتهای پوزیتيویستی و حقوق
بشر نوین غربی است .این تلقی از عدالت بیش از آنکه تابعی از واقعیتهای
نفساالمری باشد تابعی از اراده است 1.این در حالی است که عدالت در نظام
حقوق اسالمی ناظر به مسئلهي (هست – باید) با همهي ویژگیهای قرائت
توحیدی آن است نه انشائی محض از اراده.

2

 -1عدالت تابع قانون و قانون تابع اخالق و اخالق تابع اراده است.
 -2مکاتب حقوق طبیعی نیز مفهوم عدالت را در چارچوب هست نتیجه میدهد باید ،تفسیر و
تبیین میکنند لکن این امر الزاما به معنای تطابق دیدگاه اسالمی با همه مکاتب حقوق طبیعی در
مسئلهي عدالت نیست.

84

مبانی مقایسهی ارزشی نظام حقوق زن در اسالم و فمینیسم

گرایشهای فمینیستی با یکدیگر از طرفی و با دانشمندان اسالمی از طرف
دیگر است .در اندیشهي اسالمی ،ضمن تأکید بر جوهرهي انسانی زن و مرد،
زن موجودی است که در برخی مشخصات تکوینی ،استعدادها و گرایشها
متفاوت از مرد است .اگر چه زن و مرد در اهداف نهایی و غایی با یکدیگر
متحد میشوند لکن در برخی ارزشهای تبعی متفاوتاند ،از این رو متناسب
با برخی ویژگیها و استعدادهای متفاوت ،در برخی حوزهها حقوق و تکالیف
متفاوت اما متناسب و متعادل دارند .همانگونه که نادیده انگاشتن برابریهای
زن و مرد در تقسیم حقوق و تکالیف غیر عادالنه و آسیبزاست ،نادیده
انگاشتن نابرابریهای زن و مرد و اصرار و تأکید بر برابری و تشابه مطلق نیز
منجر به نادیده انگاشتن حقایق خلقت زن و مرد در نتيجه آسیبهای گسترده
به شخصیت و حقوق زن و مرد ،خانواده و جامعهي انسانی میشود.
اگر چه در مورد لزوم تساوی و تشابه نقشها و حقوق زن و مرد ،بین
گرایشهای فمینیستی نظریهپردازیهای زیادی شده است ،لکن انصاف آن
است که اگر از طرفی مبانی سکوالریستی (اومانیسم ،فردگرایی ،لیبرالیسم،
ماتریالیسم و  )...و اهداف مادیگرایانه و لذتگرایانهي سکوالر و از طرف
دیگر مفهوم سیال و انشايی عدالت در اندیشههای حقوق فمینیستی پذیرفته
شود ،تشابه و تساوی در حقوق و ارزشها و حتی خلقت و تکوین از
آرمانهای متعالی نظریهپردازان حقوق فمینیستی به حساب خواهد آمد و
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تلقی بیعدالتی در تفکیک و تفاوت در جنسیت ،نقشها ،ارزشها ،حقوق و
حتی خلقت پذیرفتنی و منطقی به نظر خواهد رسید.
 -9-3تمايز در اهداف حقوق

امنيت ،رضايت ،آزادي فردي ،نظم ،صلح اجتماعي ،توسعه و مدنيت از
جمله مهمترين اهدافي است که يک نظام حقوقي با رويکردي اين جهاني
پيريزي ميكند (ویلی :ج ،1ص .)185البته اين اهداف در طول تکامل تاريخي
حقوق فمینیستی همواره با جرح و تعديلهای فراوان همراه بوده است .تقدم
اين اهداف و تعيين آنها به عنوان محور شكلگيري قواعد در زمان تعارض
بستگي دارد به نوع نظريهپردازيهايي که در گرایشهای مختلف فمینیستی
شکل ميگيرد.
عدالت ،برابري ،مساوات ،امنيت اجتماعي از جمله مفاهيمي است که
براي تبيين انتزاعي هدف حقوق از آنها کمک گرفته ميشود ،ولي چگونگي
انطباق اين مفاهيم مجرد و کلي با حقايق خارجي و يا مباني حقوقي مبتني بر
آموزههاي معرفتي و هستيشناختي حقوق فمینیستی ،مباحث بسيار پيچيده
و در بسياري موارد زمینهي مغلطهآميزي است که بررسي آن در مجال اين
نوشتار نيست؛ براي مثال وقتي که فردیت و آزاديها و تمايل زنانه محوريت
و اصالت داشته باشد ديگر چيزي به عنوان عدالت يا مساوات و حتي صلح
جامعهي بشري و ..هدف نخواهد بود مگر اينکه منظور از هدف بودن اين
مفاهيم تنها تبعي بودن آن براي رسيدن به آزاديها و لذايذ زنانه قلمداد شود
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مس��لم اس��ت ،اين اهداف تنها در چارچوب زندگي دنيوي و بر اساس
يافتههاي بش��ري ش��کل ميگيرد .اين در حالي است که در رويکرد اسالمي
همان گونه که مبناي حقوق زنان بر اس��اس حقيقت شکل گرفت هدف آن
نيز بر اس��اس حقيقت ش��کل ميگيرد .هدف نظام حقوق زنان در اس�لام،
در جهت هدف خلقت انس��ان و در پيوندي عميق با خالق هس��تي ،معاد و
س��ازوکارهاي معنوي و مادي اس��ت که از نظام حق��وق مردان تفکیکپذير
نیس��ت .هر گونه خدش��ه به نظام حقوق زنان در حقیقت خدشه بر حقوق
م��ردان ،حقوق خانواده ،حقوق جامعه و در یک کالم خدش��ه در کل نظام
حقوق اسالمی خواهد بود.
 -10-3تمايز در منابع حقوق و ماهیت قانونگذاری

در حقوق اسالمي ارادهي الهي منبع اصلي و منحصر است ،در حالي كه
در حقوق فمینیستی ،ارادهي بشر جايگزين آن شده است .در حقوق اسالم
وحي و عقل به عنوان منبع منحصر براي کشف ارادهي الهي است ،در حالي
که حقوق فمینیستی ارادهي بشر را منبع منحصر ميداند و علوم منبعث از
يافتههاي خطاپذير بشري را در جهت برآوري و جهتدهي ارادهي بشر به
کار گرفته و بر آن اعتماد ميكند .در نظام حقوق اسالم قرآن کريم ،سنت و
يافتههاي قطعي عقلي منبع کشفي حقوق قلمداد ميشوند .اجماع نيز منبع
سنت است.
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در نظام حقوق فمینیستی ،قانون برآمده از خواست بشر يا قرارداد
اجتماعي ،عرف ،رويهي قضايي و دکترين حقوقي منابع حقوق قلمداد
ميشود.
بر این اس��اس ماهیت قانونگذاري در حقوق اسالمي در حقيقت عملي
اجتهادي اس��ت که طي آن بر کش��ف روشمند ارادهي الهي به عنوان منبع
اصل��ي قواني��ن و مقررات س��عي ميش��ود .در حالي که در نظام س��کوالر
فمینیس��تی ماهيت قانونگذاري عملي تش��ريعي و وضعی است .به عبارت
ديگر در حقوق اس�لامي قواعد و مقررات حقوقي کشف و در نظام حقوق
فمینیستی جعل ميگردد.
در حقوق اسالمي قوانين و مقررات حقوقي با رجوع به منابع اصيل
اسالمي که حاکي از ارادهي الهي است ،كشف ميشود .در حالي که در نظام
حقوق فمینیستی ،قانون بر اساس قرائت زنانه از علوم تجربي جعل میشود.
نتیجهگیری

در گسترهي وسيعي از مباني معرفتي ،هستيشناختي و ارزششناختي
بین نظام حقوق زن در اسالم و گرایشهای حقوق فمینیستی اختالف
وجود دارد .انديشههای فمینیستی در اين زمينهها ،مبانی حقوق اسالمی در
مورد زنان را بر نميتابد .در حقوق فمینیستی حق قانونگذاري و حاکميت
استقاللي به غير خدا واگذار شده است .دين امري فردي قلمداد شده ،حقايق
معنوي و فرامادي ناديده انگاشته ميشود .امکان معرفت بر يافتههاي مبتني بر
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به وضعيت اجتماعي و بر اساس اميال مادي انسان بنا نهاده ميشود .اين در
حالي است که در حقوق اسالمي حقايق فرامادي و نيازهاي معنوي در کنار
حقايق مادي و نيازهاي دنيوي مد نظر قرار گرفته و قواعد و مقررات در
حقوق اسالمي بر اساس مصالح و مفاسد نفساالمري و با توجه به هدف
متعالي خلقت جعل و تشريع ميگردد .ارتباط حقايق معنوي و مادي با
اهداف تبعي و نهايي خلقت چنان پيچيده و مرتبط است که امکان تفکيک
دنيا از آخرت و دين وجود ندارد ،غير از خدا ـ که به تمام اين پيچيدگيها
علم و اشراف داردـ هيچ کس نميتواند برنامهي دقيق و همه جانبهاي براي
سامانبخشي به نظام حقوقي زنان وضع كند و در نهايت به لحاظ مالکيت و
ربوبيت تکويني و تشريعي خدا هيچ کس حق ندارد در جايگاه قانونگذاري
او بنشيند .نوع نگرش فمینیستی به معرفت ،هستي ،انسان و ارزش سبب به
وجود آمدن تمايز در ماهيت ،مبنا و منشأ حق گرديده بناي مشروعيت حقوق
را بر بنياني متفاوت پايهريزي ميکند .مباني ارزششناختي حقوق فمینیستی
سبب تمايز در نوع ارزشها و اهداف حقوق ميشود.
تمام این تمایزهای مبنایی که در بخش اخیر به آن اشاره شد ،تأثیر خود
را در گزارههای حقوقی و قانونی در حوزهي حقوق زنان آشکار و هویدا
میکند .گزارههای مختلف در قوانین شکلی ،ماهوی ،ضمانت اجراهای مدنی
و کیفری یا وضعی و تکلیفی ،سیاستگذاریهای جرمشناختی و حقوقی ،در
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نظام حقوق زن در اسالم و نظریههای حقوق فمینیستی ،همگی محصول این
تمایزهای مبنایی است .قضاوت و داوری شایسته و عادالنه در مورد فراتری
یا فروتری گزارههای حقوق زنان در اسالم و حقوق فمینیستی منوط به دفاع
عقالنی از این وجه تمایزهاست.
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