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مقدمه و بیان مسئله

مسئلهى زن در هر مکتب فکری و مدل برآمده از آن ،محصول جهانبینی،
معرفتشناسی و انسانشناسی است (زارعی متین .)61 :1388 ،در جوامع غیر
الهی ،الگوهای ارائه شده برای زن محصول دستگاه علمى و فکرى است که
بر پایهى معرفت و اعتقاد ما ّدى بنا شده و جاهلیت مدرنی را رقم زده که
نگاهش به زن یا موجودی ناتوان است و یا نگاهی کاسبگرانه ،اقتصادى
و وسیلهاى براى اطفاى شهوت است 1.الگوی شرقی ،که الگوی اول زن

2

نام دارد ،برآمده از مبانی فکری ادیان تحریف شده یا بشری بوده و زنان در
ی آنها
حاشیه قرارگرفتند و به توان ،جایگاه ،نقش ،تأثیر و حضور اجتماع 
توجه نشد (الهی خراسانی .)161 :1391،الگوی اول زن را  -که به جهت تقدم
وقوعی الگوی اول نامیده شده و نه تقدم رتبی – میتوان در تاریخ مکتوب
همهی جهان ردیابی کرد .طیف دالیل این الگو از دالیل فرادینی و فرهنگی
اعم از ناتوانی ذاتی زن شروع و تا دالیل دینی برای محدود کردن نقش اصلی
زن ادامه دارد .امروزه ،در برخی کشورها در عمل این الگو اجرا میشود
(محمدی .3)1382،این الگو در دوران معاصر ،با تغییر در ادله و البته با دالیل
 .1بیانات رهبری در ديدار جمعى از بانوان برگزيده كشور در آستانهى میالد باسعادت حضرت
فاطمهى زهرا ()1393/01/30( )
 .2به جهت تقدم وقوعی ،الگوی اول نامیده شد .در جهان این الگو نسبت به الگوی رقیب مقدم
است ،اما در جهان اسالم از جهاتی مؤخر و به عنوان مقابله با الگوی رقیب و راه حل مبارزه با آن،
مورد توجه متدینان قرار گرفت .لذا اولیت در اینجا رتبی نیست بلکه وقوعی است.
 . 3همچنین فاطمه صديقي و موها اناجي ،زنان در خاورميانه و شمال آفريقا-كارگزاران تغيير،2010،
اين كتاب به بررسي موقعيت كنوني زنان در منطقهی خاورميانه و شمال آفريقا ميپردازد .اگر چه
اين منطقه واجد تنوع فرهنگي است ،از اشتراكات بسياري در ارتباط با زنان برخوردار است.
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دارد که به دیدگاه سنتی اسالمی معروف است.
در غرب ،جریان دفاع از حقوق زن پایهی تشکیل مکاتب فکری و علمی
فمینیسمی شد و الگوی برآمده از آن به عنوان الگوی دوم زن نام گرفت و
اتفاق ًا با تبلیغات و بیانی علمی به تمامی جوامع صادر و تحت لوای حقوق
زن و حقوق بشر بر همه تحمیل شد.
این مقاله به بیان الگوهای فکری اول و دوم ،به عنوان وضعیت موجود و
نظریههای رقیب پرداخته تا مقدمهای برای تبیین وضعیت مطلوب و الگوی
سوم باشد .بدیهی است برای علمیتر شدن در بیان الگوی اول ـ به جهت
وسعت آن ـ تمرکز مباحث بر جهان اسالم و به طور خاص ایران خواهد بود.
 -1مروری بر پیشینهی تحقیق

در مطالعات انجام شده دربارهی زنان ،تحقیقاتی با رویکرد کالمی و
بررسی مبانی فکری برای زیر ساخت الزم الگو ،انجام نشده است .در
جستوجوی انجام شده میان پایان نامههای علمی ،مقاالت علمی – پژوهشی
و سایر کتب مرتبط آنچه مشخص ًا دربردارندهی مبانی کالمی الگو باشد ،یافت
نشد ،اما بدیهی است ،آثار ارزشمند و مرتبط یافت شده در طول مسیر تحقیق
یاریگر محقق بودند.
بیشتر تحقیقات و اثرات وزین فرهیختگان علمی ،بررسی مسئلهی زن از
زاویهی تفسیری یا حقوقی ،حدیثی ،تطبیقی ،جامعه شناختی ،روان شناختی

و ...بوده است؛ برای مثال میتوان به کتابهایی همچون نظام جنسیت در
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گفتمان حدیثی تشیع تألیف آقایان سبحان رضایی و حسام الدین آشنا ،زن
در آیینهی جمال و جالل الهی تألیف آیت اهلل جوادی آملی ،درآمدی بر نظام
شخصیت زن در اسالم تألیف آقایان زیبایینژاد و سبحانی و بررسی نظام
حقوق زن در اسالم تألیف شهید مطهری اشاره کرد .لذا جای تحقیقی با
زاویهی کالمی که با استفاده از تعالیم اسالم و مبانی غنی کالمی -فکری شیعه
به تبیین مبانی فکری –کالمی جایگاه زن بپردازد ،خالی مینمود.
 -2چارچوب نظری تحقیق

مطالعات علوم اسالمی را از دو زاویه میتوان پی گرفت؛ یکی بسط دانش
بر پایهی بسنده کردن به چارچوبهای موجود و ذهنیتهای رایج و جاری و
دیگری پرداختن به مبانی اثر گذار در دانش که میتوان از اولی به «بنا سازی» و
از دومی به «مبنا سازی» یاد کرد .در بحثهای ناظر به مبانی ،مطالعات در فضایی
آزادتر شکل میگیرند و سمت و سوهای جدیدتری را پی میجویند .از این
روی ،هم وسعت نظر اندیشمند را متحول و دگرگون میکنند و هم برداشتهای
او را از تمامیت موضوع و کارکرد و اهمیت آن بهروز میکنند (مبلغی.)60 :1379 ،

بر اساس يك موضع ،مباحث كالمی به عنوان مبانی و اصول فکری در ترسيم
الگو و راهبردهای پيشرفت هيچگونه جايگاهی ندارند .رويكرد سكوالريستی
با تلقی اخروی صرف از دين ،آن را از محدودهی الگوسازی خارج میداند.
عدهای نيز ممكن است نگاهی حداقلی به مباحث كالمی و ايدئولوژيك در
الگوی زن داشته باشند .برعکس ،به نظر نگارنده ،مباحث كالمی در تدوين
الگوی زن نقشی حداكثری دارند .بدين معنا كه اگر قرار بر تدوين و تنظيم
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توجه تام شود و اين الگو با توجه کامل به اين مبانی تنظيم شود؛ لذا در این
مقاله ،بررسی مبانی الگوهای رایج دربارهی زن بررسی و مبانی الگوی سوم زن
تبیین شده است.
 -3روش تحقیق

روش علم کالم در پژوهش به دو صورت میتواند انجام شود؛ اول اینکه
چگونه و با چه روشی به قرآن و روایات مراجعه شود و در این باره چه
نکاتی باید رعایت شود تا استنباط صحیح صورت بگیرد .این نوع از پژوهش
را روش شناسی منطقی مینامند (برنجکار.)37 :1391 ،

در روش دوم ،با جستوجو در میان متکلمان شیعه در هر عصر ،معلوم
میشود که در طول تاریخ آنها از چه روشهایی استفاده و چه آرایی بیان
کردهاند .این نوع پژوهش را روششناسی تاریخی میگویند (برنجکار:1391 ،

 .)38به عبارت دقیقتر ،مسائل در ظرف تاریخ بررسی عقلی میشوند 1.روشن
است که در این تحقیق روش اصلی ،نوع اول بوده و بنا به اقتضائات الزم در
میان متکلمین معاصر از روش دوم نیز استفاده خواهد شد.
در تحقیقات کالمی باید شیوهی سیستمی را نیز به کار بست و از طریق
آن در هر مسئله از مسائل دیگر یاری جست (برنجکار .)53 :1391 ،عقاید اسالم
سلسلهای به هم پیوسته است که برخی از آن راهگشای برخی دیگر است
 .1تاریخی بودن این نوع روش جنبهی ظرفی دارد و نه شرطی .زیرا در مسائل کالمی ،عقل در
مقایسه با تاریخ اولویت دارد؛ لذا بررسی نظرات در ظرف تاریخ است اما با عقل.
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و در مجموع ،پیکر واحد منسجمی را ماند که هر بخش آن ،بخش دیگر را
تکمیل میکند .چون دانشمندان در تألیفات خود برخی بخشها را جدای از هم
میآورند ،حکمت عقاید اسالم از پژوهندگان مستور میماند (عسگری :1388 ،ج،1

ص .)9باید روح حاکم بر دین و آموزههای دینی را شناخت و در یک نگاه ارتباط
آموزهها را با هم دریافت.
در این تحقیق با توصیف و تحلیل الگوهای مختلف و مبانی آنها ،الگوی
سوم از طریق روششناسی منطبقی با نگاه سیستمی تبیین شده است.
 -4الگوی اول زن

کلیات نگاه سنتی و پارادایم الگوی اول ،بدون در نظر گرفتن مرزهای
جغرافیایی آن ،عبارت از کم دیدن زن دخالت نکردن او در امور فرهنگی-
اجتماعی جامعه یا حتی برخی از امور خانواده است (الهی خراسانی:1391 ،

 .)161زنی که تنها محیط خانه را میشناسد و آگاهی نداشتن وی سبب
ناتوانی او در بسیاری امور و نادیده انگاشتن پتانسیلهای ترقی و اثر گذاری
او شده است (کربالیی .)54 :1392 ،چنین چارچوب فکری و مدل حاصل از
آن در تمام دنیا با هر دین و آیینی ـ از شرق تا غرب ـ با تفاوت در دالیل و
شدت و ضعف آن پیگیری میشود (محمدی.)1382 ،

در ایران نیز وجود زمینهی تاریخی و انگیزشی پارادایم سنتی اسالمی
و عواملی همچون مقابله با نگاه غربی به زن ،بستر مناسبی برای ظهور این
دیدگاه شد .روشنفکران سکوالر در دوران مشروطه و پهلوی و نیز در جریان
اصالح طلبی با ظاهری متدین در دفاع از حقوق زنان و اعتراض به نگاه
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شده و سبب شکلگیری رویکردی تهاجمی در نگاه سنتی و موضعی سخت
و محکم در این تفکر شدند .گرچه تفکر سنتی اولویت وقوعی داشت،
اما با اقدامات ضد اسالمی ،قویتر و مدللتر شد .تفکری که با دغدغهی
پاسداشت امر «حجیت» و استناد به دین در پرداخت علمی و فقهی به زن،
نمیتوانست مصلحت گرایی عرفی یا قیاسهای عقلی بر اساس باورهای
جهان مدرن غربی را بپذیرد (یزدی .)49-101 :1389 ،در نتیجه قائلین به این
تفکر مسئولیتها و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بانوان و در نهایت حضور
در عرصهی اجتماع را نمیپذیرفتند.
ترویج نگاه ابزاری و مانکنی به زن به شدت تقبیح و ناسازگار با فرهنگ
اسالمی قلمداد شد و همواره این دغدغه وجود داشت که حضورِ زن مسلمان
در جامعه بستری برای حضور تفکر غربی در جامعه نشود .بنابراین در
شکلگیری این پارادایم ،جدای از پیشفرضهای معرفتی و انسانشناسانه،
دغدغهی دین مدارانه حضوری پررنگ داشت .میتوان گفت شکلگیری
ِ
واکنش طبیعی به ترویج سبک زندگی غربی و بیبندوباری
چنین نظام فکری،
دوران پهلوی بود که همواره دغدغهمندان را به جلوگیری از حضور اجتماعی
زن سوق داده است (الهی خراسانی ،همان).

پس از انقالب نیز که جریان روشنفکری دینی و سکوالر ،از هر راه
ممکن آموزههای فمینیستی را ترویج میکرد (کرمی ،)4 :1387 ،موج فمینیستی
با ظاهری اسالمی شکل گرفت .این جریان سعی میکرد با توجیه آموزههای
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ِ
پوشش ضد باورهای فقیهان و گاه ضد اسالمی و غرباندیشانه وارد
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دینی و تاریخمند دانستن احکام حقوقی و کیفری ـ که ظاهری تبعیضآمیز
بین مردان و زنان داشت ـ از جایگاه زن ایرانی دفاع کند ،ا ّما این دفاع همه
جانبه با رویکردی روشنفکرانه و فمینیستی همراه بود که الزمهی آن تعطیلی
فقه در حوزهی زنان ،جداسازی قرآن و عترت ،تغییر پذیری احکام ،سیالیت
حقوق و مرجعیت عرف میشد (زیبایی نژاد و سبحانی .)119 :1381 ،چنین موجی
که با تبلیغات و شعارهای وسیع همراه شد و با شدید شدن آن موج شدیدی
از اعتراضها و رویاروییها پارادایم سنتی را تقویت کرد و این تفکر در نگاه
خویش به زن پافشاری بیشتری نمود (الهی خراسانی ،همان) .چنین واکنشی در
جهان عرب نیز مسبوق به سابقه است 1.در زبان عربی ،نهضت زنان به «تحریر
المرأة» و فمینیسم ایدئولوژیک به «نسویّه» تعبیر میشود.
 -1-4مبانی فکری الگوی اول زن

در این قسمت ،نقل قولها ناظر به شرایط و نوع زیست زنان در دوران
خود بوده و شاید بتوان آنها را راه حلی مقطعی با انگیزهی خانوادهگرایی در
نظر گرفت؛ لذا برخی نقل قولها تنها بدین منظور است که فضای پارادایم
سنتی تبیین شود.
الف ـ ناتوانی ذاتی و تکوینی زنان

تفکر غالب در پارادایم سنتی این است که زن موجودی ضعیف و در
ترحم و رسیدگی است .مسئولیتهای اجتماعی و مهم ،موجود کامل و
خور ّ
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :هبه رؤوف عزت ،المرأة و العمل السیاسی ،چاپ اول ،امریکا،
المعهد العالمی للفکراالسالمی.1995 ،
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باشد و این تنها در مردان دیده میشود .تکوین و ذات زنان به گونهای است
که ظرفیت کارهای اساسی و کالن را ندارند و تنها باید به اموری بپردازند
که بار عاطفی و احساسی و یا زیبایینمایی داشته باشد .استعداد ذاتی زن از
همسرداری و ادارهی خانواده فزونی نمییابد (همان).
سقراط وجود زن را بزرگترین منشأ انحطاط بشری میداند (مهریزی،

 .)218 :1382ارسطو معتقد بود« :زن چیزی نیست مگر مرد ناکام ،خطای
طبیعت و حاصل نقصی در آفرینش .به اعتقاد او خدا زن و برده را آفرید تا به
مرد خدمت کند» (نورافروز .)73 :1384 ،فیثاغورث گفت« :اصل خوبی وجود
داشته و نظم و نور و مرد را آفریده و اصل بدی هم ،آشوب ،تیرگی و زن
را آفریده است» (همان .)72 :افالطون نوشت« :باید خدایان را سپاس گزارد
که من را آزاد آفرید و نه برده و من را مرد خلق کرده و نه زن» (همان.)69 :
مونتسکیو زنها را در زندگی خانوادگی تابعی از مرد میدانست (همان.)70 :

برتولت برشت معتقد بود باید از زنان استفاده کرد و پس از برآمدن مقصود،
دورشان انداخت (همان 73 :و .)74سنت آگوستین زن را حیوانی میدانست
که نه استقامت دارد و نه استوار است (همان .)48 :توماس آکویناس بیان
کرد« :زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمالجویی ،منطبق نیست بلکه با
دومین مقصود طبیعت یعنی گندیدگی ،فرتوت بودن و بد شکلی انطباق دارد»
(مهریزی .)218 :1382 ،اندرسکی گفت« :برای سوختن آتش و مارگزیدگی
میتوان عالجی به دست آورد ،ولی پیدا کردن راه عالجی برای خاصیت
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تندی و زنندگی اخالق زن غیر ممکن است» .آرتور شوپنهاور زن را حیوانی
با گیسوان بلند و افکاری کوتاه معرفی کرد (کاویانی .)43 :1385 ،ژان ژاک
روسو گفت« :هر گونه آموزش برای زن را باید مرد انجام دهد و زن برای آن
ساخته شده که تسلیم مرد باشد و بیعدالتیهای او را تحمل کند» (نورافروز،
.)71 :1384
ب ـ محدود دانستن مسئولیت زن به خانهداری

در فضای سنتی ،حصر زن در خانه و اشتغال کامل او به همسرداری و
پرورش فرزندان مطلوبتر و شایستهتر است 1.به بیان دیگر ،در هیچ دورهای
از زندگی زن ،حتی در میانسالی که کار او در منزل بسیار کم شده ،نباید
برای وی حضور و مسئولیت اجتماعی دیده شود .تمام وظیفه و مسئولیت
زن در دایرهی خانه است .در بیشتر موارد ،کسب دانش برای او منع بوده و
اگر معلوماتی به زن داده شود باید در راه پیشبرد خانه و ادارهی شایستهی
خانواده صرف شود و تنها راه کمال و رشد او خانهداری است (الهی خراسانی،

همان) .فروید اصوالً زن را پایینتر از مرد دانسته و اعتقاد داشت بدبختی

و بیچارگی زن زمانی تسکین مییابد که بتواند پسری به دنیا بیاورد (لوید،

 .)116 :1393فایدهی وجود زن فقط خدمت در خانه و تکثیر نسل بوده است
(مهریزی .)218 :1382 ،در برخی از کشورها زن اجازهی زناشویی و استفاده از
اموالش را نداشت .مطابق با قانون ،سوء استفاده از همسر و زدن او با چوب
 .1ما به شدت مدعی هستیم که تفاوت معناداری بین خانهداری به معنای سنتی با خانوادهداری فعال
و علمی زن وجود دارد که تأثیر آن در تاریخ و تمدن تأمل برانگیز است.
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سامرز.)200 :1388 ،
ج ـ فسادافکنی مطلق رفتارهای زنان

در پارادایم سنتی ،حضور زنان در جامعه بیشتر موجب بیبندوباری و
فساد خواهد شد .زن حتی اگر با عفت و حیا باشد ،شاید موجب کندی کار
مردان و خراب شدن ذهن سالم مردان شود .زنان همواره باید از حضور در
فضاهایی که مردان نیز بدان راه دارند ،بپرهیزند .چرا که سخن گفتن و راه
رفتن و حضور طوالنی مدت زنان ،برهم زدن آرامش روحی مردان را در پی
دارد و به تدریج محیط به فساد آلوده خواهد شد ،زیرا عموم ًا رفتار و سخن
زنان با بار جنسی همراه است .از این رو ،حضور اجتماعی زن نکوهیده است
(الهی خراسانی ،همان).

برتراند راسل زن را دروازهی جهنم و امالفساد میدانست .از این رو ،زن
باید از فکر زن بودن خویش شرمنده باشد و به خاطر لعنتی که به این جهان
آورده مدام در توبه و نوحه به سر برد .او باید از لباس خود شرمنده باشد
زیرا یادگار سقوط اوست (اسالملو.)8 :1390 ،
 -2-4الگوی اول در ایران

تشکیل این پارادایم فکری در ایران و اسالم ،عالوه بر زمینهای تاریخی
برای پرهیز از وجود فرهنگ غربی در جامعهی ایرانی ،سوء استفاده از زن
برای پیشبرد اهداف سیاسی (کربالیی )253 :1392 ،و ترس دینی از حضور زن
در فضای آلودهی جامعه به وجود آمده و تجدید حیات آن را دفاع کردنی
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و توجیهپذیر میکند .الگوی اول در دنیا و در ایران در عین اینکه اشتراکات
و مشابهتهایی دارند ،تفاوتهای بسیاری نیز دارند که ـ در صفحات آتی
بیان خواهد شد -بیتوجهی به آن محقق را در نتیجهگیری دچار خطای
علمی میکند.
حاج مالهادی سبزواری زنان را دارای ضعف عقلی در ادراک جزئیات
و سیرت غالب آنان به زیورهای دنیایی شرح کرده است (مالصدرا:1380 ،

 .)136بعضی برای زنی که مسئولیت حضانت و نگهداری فرزند را میپذیرد،
عادل ندانستهاند ،به این دلیل که فسق بر زنان غالب است و عدالت در
آنها کم یافت میشود (نجفی :1365 ،ج ،31ص .)289عدهای نیز مرد را برای
رسیدن به کمال و رشد سزاوارتر از زن دانستهاند (حلی :1372 ،ج ،2ص.)46

برخی آیهی ق ّوامیت 1را به معنای برتری استعدادهای ذاتی مرد بر زن تفسیر
کردهاند (حسینی طهرانی .)76 :1429 ،همچنین به اعتقاد برخی ،اگر زنی به جای

شرکت در کارها و فنون و صنایع اجتماعی ،بچه بزاید و بزرگ کند و تحویل
اجتماع دهد ،خدمات وجودی خود را در اعالترین درجه با ضریب تعداد
فرزندان خود باال برده است .یا اینکه وظیفهی مطلوب از زنان ،حجاب و
عفت و پرداختن به کارهای خانه است (غروی :1407 ،ج ،1ص .)226ابن فهد
حلی ،برای حرمت نگاه به دست و صورت زن نامحرم ،حتی بدون قصد
َریبه چنین استدالل کرده است« :نگاه به زن زمینهی فتنه است .بنابراین زیبنده

است که شارع از آن جلوگیری و مشکل را از ریشه درمان کند» (حلی:1407 ،
 .1نساء.34 :
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تباه و فاسد میشود و فساد زن ،مملکت را فاسد و مردها را تباه میکند.
وقتی کارهای اجتماع به دست زن سپرده شود ،مرد بیکار شده و کار ناقص
میشود (شریعتی.)174 :1385 ،

برخی از متفکرین اسالمی ،پارهای از آیات و روایات را برای این نوع
نگاه به زن و فعالیتهای او بیان میکنند که الزم است این آیات و روایات
بررسی شوند.
 -3-4آیات بیانگر عدم جواز حضور اجتماعی زن

آیهی «و قرن فی بیوتکن» ،مهمترین آیهای است که ممکن است برای
جایز نبودن حضور زن در عرصهی عمومی بدان استناد شود .خداوند خطاب

«وقَ ْر َن فِي بُيُوتِ ُك َّن َولاَ تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج ال ْ َجا ِهلِيَّ ِة
به همسران پیامبر فرموده استَ :
ين ال َّز َكا َة( »...احزاب .)33 :برای روشن شدن معنا و
الأْ ُولَى َوأَقِ ْم َن َّ
الص اَل َة َوآتِ َ

مقصود آیه و داللت کردن یا داللت نکردن آن بر جایز نبودن حضور زن در
جامعه ،به بررسی کوتاه آن پرداخته میشود.
با گذر از مقدمات صرف ،مفسرین واژهی «قرن» را به دو معنا بیان

کردهاند :اول قرار ،یعنی باقی ماندن زن در خانه و دوم وقار ،یعنی امر
زنان به باوقار بودن (رازی :1365 ،ج ،15ص .)415همچنین «بیوتکن» به معنای

.1ابن فهد حلي در مهذب البارع آن را رأي بیشتر علماي شيعه دانسته است« ،الذي عليه األكثرون
ين يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَبْصا ِر ِه ْم»و هو عام خرج عنه ما وقع عليه اإلجماع
المنع ،لعموم قوله تعالى «ق ُْل ل ِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
و تظافرت به األخبار ،فبقي الباقي على المنع ،و ألنه أحوط»( .حلي ،تذکرة الفقهاء :ج ،2ص.)572
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خانههایی است که زنان به آن اختصاص دارند .با توجه به معانی باال و
مخاطبان آیه ،چندین احتمال بین مفسرین بیان شده است؛ برخی مخاطبان
آیه را تنها همسران رسول مکرم اسالم ( )دانسته (طباطبایی :1386 ،ج،32

ص )174و برخی با القای خصوصیت ،همهی زنان را ملزم به ماندن در خانه
میدانند (مغنیه .)554 :1388 ،این احتمال اگر چه مطابق با ظاهر آیه است ،اما
چنانچه به معنای وجوب ماندن در خانه و حرمت خروج از آن باشد ،با سنت
پیامبر( )و دیگر معصومان ( )و با ظاهر برخی از آیاتی که بر جواز
خروج از خانه داللت دارد ،منافات دارد .از این رو ،نمیتوان گفت که آیهی
یاد شده به معنای مذکور است و باید به گونهای دیگر معنا شود و مقصود از
آن چیز دیگری باشد.
احتمال دیگری که برخی از مفسران گفتهاند ،این است که مراد از امر به
ماندن در خانه ،داخل نشدن در کارهای سیاسی است ،نه اینکه هیچ گاه از خانه
خارج نشوند (قریشی :1374 ،ج ،6ص .)353این سخن نیز از ظاهر آیه بر نمیآید
و شاهد معتبری از روایات نیز بر آن وجود ندارد (طاهری نیا.)72 :1389 ،

احتمال دیگر این است که همهی زنان و به ویژه ،همسران پیامبر ـ()
به سبب انتسابی که به مقام رسالت دارند ،در خانه بمانند و برای تبرج و
خودنمایی از خانه خارج نشوند (فضل اهلل :1419 ،ج ،18ص  ،)298نه اینکه در
خانه بمانند و هیچ گاه حتی بدون تبرج خارج نشوند.
احتمال دیگری که مطرح شده این است که آیهی شریفه به جایگاه طبیعی
و محل اصلی استقرار زن اشاره دارد ،زیرا در نظام احسن ،جنس مؤنث مسئول
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و مناسبی برای انجام این مسئولیت است .ازاین رو ،خانه محل اصلی استقرار
زن و بیرون از خانه ،امری عارضی است (شاذلی :1425 ،ج ،5ص.)2860

با جمعبندی نظرات طرفداران این نظریه ،میتوان گفت که «و قرن فی
بیوتکن» یک معنای ظاهری دارد و یک معنای کنایی .معنای ظاهری آن
هنگامی است که فردی از همسرش بخواهد از خانه خارج نشود و در خانه
بماند ،یعنی ماندن در خانه و خارج نشدن 1،امام به دلیل امر به عموم زنان
معنای کنایی آن مقصود بوده و احتمالهای اخیر را در برمیگیرد .به این معنا
که به طور طبیعی سر و کار زن بیشتر با خانه و مسئولیتهای منزل است
و خانه حافظ عفت و پاکدامنی زن و دژ استواری در مقابل انواع آزارهاست.
 -4-4روایات بیانگر عدم جواز حضور اجتماعی زن

روایاتی چون ممنوعیت خروج زن از خانه ،بدون اجازهی همسر،

2

روایات حاکی از الزم نبودن حضور زن در نماز جمعه و جماعت ،عیادت و

 .1در روایات آمده است« :در زمان نبی اکرم اسالم ،مردی برای کاری از شهر بیرون رفت و از
همسرش پیمان گرفت تا بازنگردد ،از خانه خارج نشود .زن نیز طبق امر شرهرش از خانه خارج
نشد .در این بین ،پدر زن بیمار شد .زن چون نمیتوانست از منزل خارج شود ،شخصی را خدمت
پیغمبر ( )فرستاد تا از ایشان برای عیادت پدرش اجازه بگیرد ،ایشان به زن پیغام داد در خانهات
بنشین و فرمان شوهرت را اطاعت کن» (کلینی :1350 ،ج ،٥ص.)٥١٣
 .2محمد بن مسلم میگوید« :امام باقر ـ ()ـ فرمود :زنی خدمت پیامبر شرفیاب شد و عرض
کرد :ای رسول خدا ( ،)حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت مواردی را برشمرد و از جمله به
آن زن فرمود :از منزل او بیرون نرود ،مگر با اذن او و اگر بدون اذن شوهر بیرون رود ،فرشتگان
آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت او را لعن و نفرین میکنند تا وقتی به منزل برگردد»
(کلینی :1350 ،ج  ،٥صص 506و.)508
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تشییع جنازه1،و روایات نگهداری زن در خانه2،همگی مؤید این دیدگاه است.
بررسی تخصصی این روایات در این مقال نمیگنجد 3اما با بررسی اجمالی
میتوان گفت :اول اینکه زن در این روایات به عنوان همسر و کسی است که در
حبالهی نکاح قرار دارد ،نه زن به عنوان جنس مؤنث .این روایات در خصوص
خروج زن از خانه به عنوان جنس مؤنث ساکت است و با آیات و روایاتی
که بر جواز حضور زن در عرصهی عمومی داللت دارد ،منافات ندارد .دوم
اینکه نهی از خروج نیز مطلق نیست ،بلکه از بیرون رفتن بدون اجازهی همسر
نهی شده است .سوم اینکه زمانی میتوان از برخی روایات عدم جواز حضور
اجتماعی را استنباط کرد که علت اصلی برداشتن این گونه اعمال از عهدهی
زنان ،مالزمهی آنها با خروج از خانه باشد ،حال آنکه احتماالت دیگری چون
آسانگیری بر آنها نیز مطرح است .لذا اگر زنی در این امور مشارکت کرد ،فعل
حرامی مرتکب نشده است و اتفاق ًا این احتمال قویتر و بلکه متعین است.
شاهد این مطلب نیز حضور حضرت زهرا ( )در تشییع جنازهی زینب
دختر گرامی پیامبر ( )و نیز در تشییع جنازهی همسر عثمان و نماز خواندن

 .1پیامبر اسالم ـ  ـ به امیرالمؤمنین ـ علیهم افضل صلوات المصلین ـ فرمودند« :ای علی! نماز
جماعت و جمعه ،و عیادت بیمار و تشییع جنازه بر زنان نیست» (صدوق :1416 ،ج ،١ص  ٢٩٨و
ج ،٤ص ٣٦٤؛ همو ٥١١ :1403 ،و .)٥٨٥
 .2مهمترین روایات دربارهی جایز نبودن حضور زن در عرصهی عمومی ،روایاتی است که با
واژههای احبسوا ،حصنوا ،استروا و واروا در هیئت امری ،مردان را به نگهداری و حفظ زنان در
خانه امر کرده است (کلینی :1350 ،ج ، ۵صص 337و 534؛ صدوق :1416 ،ج ،2ص ٤٩٨؛ ابن
شهرآشوب ،ج ،٣ص.)٣٩١
 .3برای مطالعهی بیشتر و مشاهدهی تفصیل بررسیها رجوع شود به احمد طاهری نیا ،حضور زن،
انتشارات مؤسسه امام خمینی ( ،1389 ،)صص.91-77
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االحکام :ج ،٣ص .)333چهارم اینکه اگر واژهی حبس به معنای زندان و مقصود
از «احبسوا» ،زندانی کردن زن در خانه باشد ،با آیاتی که در قرآن دربارهی
شیوهی برخورد با زنان آمده ،مثل «وعاشروهن بالمعروف» (نساء ،)19 :و با سیرهی
معصومان ـ ( )سازگار نیست.
 -5-4نقد الگوی اول

بسیاری از اشکاالت مبانی فکری این الگو بدیهی به نظر میرسد .امروزه
به هیچ وجه امکان دفاع از مواردی همچون ناتوانی ذاتی زنان ،تقلیل مسئولیت
بانوان به خانهداری و نگاه فساد افکنی به همهی اعمال زن وجود ندارد.
برابری زن و مرد در انسانیت و تواناییهای وجودی متناسب با نقش ،تبیین
تکالیف و حقوق زن از نگاه اسالم و دایرهی گسترده وظایف و مسئولیت زن
و شعاع عمیق تأثیر بانوان ،انکارناپذیر و با اندک تأملی ،تصدیقپذیر است.
در این مدل ،زن از بسیاری کماالت وجودی و امکان رشد و وظایف عبادی
ـ اجتماعی بازمانده و طی مراتب قرب ناقص باقی خواهد ماند .وجود چنین
آسیب جدی ،دامان مردان و بالتبع جامعه را هم خواهد گرفت.
نقد دیدگاه سنتی در اسالم ،بر این مطلب مبتنی نیست که زن مسلمان به
یک باره تمام وظایف و نقشهای خویش را در خانواده به فراموشی بسپارد
و تنها خود را به انجام مسئولیتهای بیرونی متعهد بداند و یا فعالیتهای
بیرونی را با ارزش بداند .نگارندگان معتقدند در پارادایم سنتی ،در برخی
موارد جایگاه واقعی زن شناخته نشده و در خوشبینانهترین حالت ،پذیرش
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مسئولیتهای اجتماعی برای زن مشروع نبوده و جزء وظایف او شناخته
نشده است .این الگو ،نقش زن را بیشتر در خانهداری میبیند که باید تمام
استعدادهای خویش را صرف هر چه بهتر همسرداری کردن کند .چنین تلقی
از زن هنوز هم وجود دارد.
روایات دال بر ماندن زن در خانه نیز چند گونه است؛ دستهای از
روایات منهی خروج زنان از خانه بدون اجازهی شوهر بود ،برخی از روایات
با حضور زن در عرصهی عمومی با خودنمایی مخالفت کرده بود ،دستهای
از روایات بر مناسبتر بودن ماندن زن در خانه و رسیدگی به وظایف مهم
خانهداری و تربیت طفل تأکید داشت .به هر حال ،مطابق آیات و روایات،
حضور زن در اجتماع به طور کلی ـ و صرف نظر از لوازم و پیامدهایی که
میتواند بر آن مترتب شود ـ ممنوعیت ندارد.
با پیشفرضهای یاد شده و آیات و روایات مذکور ،این نتیجه حاصل

میشود که احتماالً مسئولیت اجرایی زن در جامعه با روح و مذاق شریعت
ناسازگار است .در ذهن برخی ،خانوادهگرایی ،ناتوانی ذاتی زن و فسادافکنی

ِ
روایات مرسل ،مقبول قطعی قرار میگیرد
وی چنان رسوخ دارد که گاه

1

و به یک باره تمامی ضوابط و اصول انسان شناسی نادیده گرفته میشود.
البته اهتمام بسیار شارع مقدس بر حفظ بنیان خانواده و پاسداشت جایگاه
تربیتی زن و نهاد خانواده به هیچ عنوان انکار شدنی نیست ،ا ّما به معنای نفی
 .1روایات مرسل زمانی که با روایات قطعی و صحیح تأیید شوند و یا قدمای امامیه به آنها فتوا داده
باشند ،مقبول قطعی قرار میگیرد.
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نخواهد بود.
البته نگاه انتقادی به این پارادایم ،نفی وظیفهی مهم و جهاد زنان 1نیست،
بلکه نفی انحصار و محدویت در نقش و بازنگری جایگاه زن است تا حیطه
و شرایط حضور اجتماعی او مشخص شود .وظایف و تکالیفی که گاه واجب
عینی است و بیتوجهی به آن عواقب جبرانناپذیری برای جامعه به همراه
خواهد داشت .همچنین تبیین میزان اهمیت همان خانهنشینی زن است ،تا
برد تأثیر آن در جامعه ،علوم مورد نیاز و حساسیت انجام آن روشن شده ،تا
ارزش کار یک زن خانهدار به میزان واقعی روشن شود.
از طرف دیگر ،آنچه در اسالم به عنوان اصل خدشهناپذیر بیان شده
است ،اصل وظیفهمداری است .داشتن چنین روحیه و شناخت واقعیت در
هر قشری ـ خاصه زنان که مربیان جامعه هستندـ نیاز به کسب علم و آگاهی
و روشنگری دارد و مهمتر از هر اقدام دیگری به نظر میرسد .اصل وظیفه
مداری در حوزهی زنان بسیار راهگشا خواهد بود .با توجه به نگاه سیستمی
به دین و توجه به روح حاکم بر دین و آموزههای دینی و محوریت عبودیت
و بندگی خدا به عنوان وظیفهی اصلی در همهی لحظات و اعمال و اولویت
قرار دادن آن ،هر فرد در جغرافیای زندگیاش باید بندگی خدا را انجام دهد.
گاهی این وظیفهی بندگی ،ماندن در خانه را ایجاب میکند و گاهی حضور
 .1حضرت امام محمد باقر ( )فرمودهاند« :جهاد زن ،نیکو شوهرداری کردن است» (وسائل
الشیعه :ج ،۲۰ص.)۲۲۱
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اجتماعی را و آنچه هر دو را ارزشمند میکند ،نیت خالص ،شناخت وظیفه
و انجام صحیح آن است.
 -5الگوی دوم زن

فمینیس م 1را میتوان واکنش زن غربیِ مدرن در برابر فرهنگ به جای
مانده از عصر سنت اروپایی دانست .این نهضت ،از یک سو ریشه در مفاهیم
جدید عصر روشنگری در حوزهی فلسفه و علوم اجتماعی از جمله اومانیسم،
سکوالریسم ،تساوی ،حقوق بشر و اباحی گری دارد که با پیروزی انقالب
فرانسه و تدوین قانون حقوق بشر در این کشور رسمیت یافت ،و از سویی،
وامدار موج تحولگراییِ اجتماعی و سیاسی ،حقوق محوری و فضای باز
پس از انقالب فرانسه و در نهایت ،از موج صنعتی شدن غرب و شکلگیری
طبقهای به نامسرمایهداران و کارفرمایان ،متأثر است.

 Feminism.1در لغت از واژه  Feminiaواژهاي فرانسوي (كه در اصل يوناني است) به معناي
مؤنث گرايي و به تعبيري زنگرايي است ،گرفته شده است .در زبان فارسي نيز كوشش كردهاند
كه معادلهايي براي آن از قبيل زنگرايي ،زن ساالري ،زن آزادخواهي قرار دهند ،اما تا كنون هيچ
كدام از اين معادلها نتوانست ه جايگاه خود را در اين بحث پيدا كند .فمينيسم در اصطالح ،عبارت از
آن جنبش يا ايدهاي است كه به اعتقاد آن زنان به واسطهی زن بودن خود نبايد دچار محدوديت يا
محروميتي شوند .تنها دغدغهی آنها محروميت زنان است از آن جهت كه زن هستند ،نه از آن جهت
كه ايراني ،سياهپوست ،مسلمان ،كارگر و  ...هستند« .فمینیسم را گاه به جنبشهای سازمان یافته برای
احقاق حقوق زنان وگاه به نظریهای که به برابری زن و مرد از جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و حقوقی معتقد است ،معنا کردهاند (روتلیج.)13 :1836 ،
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اومانیسم ،1سکوالریسم ،2لیبرالیسم ،3فردگرایی ،4لذت گرایی 5و نسبیت
گرایی 6از مبانی فکری تمدن غربی است (موسوی .)115 :1374 ،با پیشفرض
این مبانی ،برای نگاه تخصصیتر ،سه مبنای خاص فمینیسم بررسی میشود.
یکی از مشکالت گفتوگو از فمینیسم ،وجود گرایشهای متنوعی است که
گهگاه مواضع متعارض و متناقضی را نمایندگی میکنند .بنابراین هر چند
سخن گفتن از فمینیسم ـ به گونهای که تمام گرایشها و آموزههای آنها را
پوشش دهد ـ به خودی خود امری دشوار است ـ و در اهداف این نوشته
هم نمیگنجد ـ با این حال میتوان گزارههای مشترکی را به عنوان مبانی
بیان کرد.
الف ـ خودبسندگی عقلی 7و بیاعتنایی به حجیت وحی :در حوزهی
استقالل عقلی و از حیث معرفتشناسی ،اولویت مطلق با معیارهای عقالنی
است .از آنجا که معرفت فی حد نفسه به عقل استناد دارد ،پس معیارهای
عقالنی باید اولویت مطلق داشته باشند .نه وحی ،نه حدس و نه هیچ یک از
دیگر وجوه شبه معرفتی« ،مرجعیت معرفتی» 8نخواهند داشت ،چه رسد به
1. Humanism
2. Scholarism
3. Liberalism
4. Individulism
5. Hedonism
6. Relativism
7.Rationalism
8. Epistemological Authority
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آنکه اولویتی بر عقل داشته و یا مستقل از آن باشد .هر ادعای معرفتی ،اگر
با محک عقل سنجیده نشود ،در حد ادعای صرف باقی خواهند ماند .از نظر
پیروان مکتب اثباتگرایی 1هم از حیث معرفتشناختی ،زبان وحی و متون
مقدّ س معرفتزا نیست (فصیحی)1387 ،؛ برای مثال ،از نظر آگوست کنت،
دین بر جوامع ماقبل علمی سیطره داشته و در زمان سیطرهی علم اثباتی،
در فهم عالم به دین به مثابه منبع معرفت نیازی نیست (امزیان.)33 :1380 ،

بر این اساس ساینتیسم 2یا علم محوری و تکیهی افراطی به علوم تجربی و
معارف بشری یکی از دیگر مبانی و ارکان نظری سکوالریسم است .طبق این
تلقی ،مجموعهی علوم و معارف بشری ،به ویژه علوم تجربی ،برای تدبیر و
ادارهی جامعه کفایت میکند .از این رو برای شناسایی حیات مادی به معارف
وحیانی نیازی نیست .به نظر میرسد ،مکاتب فکری بر این باورند که اصالح
وضعیتی که انسانها در آن به سر میبرند ،جز به دست انسان و اندیشههای
او (و نه هیچ آموزه یا عامل فرامادی) ممکن نخواهد بود (امیدی.)1394 ،

ب -نف��ی تمایزهای جنس��یتی :یک��ی از آموزههای محوری بس��یاری از
جریانهای فمینیس��تی ،برساختگی جنس��یت و نفی تمایز میان زن و مرد در
پذی��رش نقشها و کار ویژههای اجتماعی اس��ت .میتوان گفت تقریب ًا تمام
جنبشها و گرایشهای فمینیس��تی ،تقس��یم کار اجتماعی میان دو جنس را
با عنوان کلیشههای جنس��یتی نفی میکنند (دوبووار .)122 :1380،پروژهی نفی

1. Positivism
2. Scientism

188

بازنگری مبانی فکری  -کالمی الگوهای اجتماعی زن

کرافت تا فمینیستهای قرن بیستم میتوان ردیابی کرد .اگر چه ادبیات مبارزه
با کلیشههای جنسیتی در طول دویست سال تاریخ جنبش فمینیسم ،تنوع و
پیچیدگیهای خاص خود را یافته است ،اما شاه بیت تمامی این دیدگاهها آن
اس��ت که صرف نظر از کارکردهایی که به اندام فیزیکی دو جنس بازگشت
میکند ،هیچ رفتار لزوم ًا مردانه یا زنانهای که ریشه در طبیعت دو جنس دارد،
پذیرفتنی نیس��ت؛ لذا از آنجا که خانواده مهمترین نهادی است که بر اساس
تمایز رفتارهای زنانه و مردانه شکل گرفته است ،از منظر فمینیستی این نهاد
یا به تصحیح الگو نیازمند اس��ت و یا اساس ًا نیازمند انقالب و ساختارشکنی
است (زیبایینژاد.)1388 ،

ج ـ براب��ری :براب��ری 1مهمترین ش��عار و هدف جنبشهای فمینیس��تی
اس��ت .اگر چه شعار برابری در گرایشهای فمینیسم پست مدرن و رادیکال
محوری��ت کمتری دارد ،اما این امر بیش��تر در یأس جنبشهای فمینیس��تی
از تحقق برابری ریش��ه دارد .استدالل فمینیس��تها بر برابری ،عمدت ًا ریشه
در سکوالریس��م اولیه ،مدرنیته و فردگرای��ی دارد .تأکید گفتمان مدرنیته بر
فردمحوری در برخورداری از حقوق و ارزشهای برابر ،دیر یا زود ،جامعهی
زنان را نیز مخاطب خود کرد .اگر فرد انسان موضوع برخورداری از حقوق
 .1به معنای مساوات کامل میان زنان و مردان در همهی عرصهها اعم از فرصتها ،نتایج ،حقوق
و کارکردهاست .که در مقابل نظریهی تناسب قرار دارد .نظریهی تناسب یکی از زیر مجموعههای
نظریه مبتنی بر تفاوت است که عالوه بر اذعان به جنبههای مشترک زن و مرد ،بر تفاوتها بر پایهی
ویژگیها و انتظارهای گوناگون از زن و مرد تاکید دارد.
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و فرصتهاست چرا این حق از جامعهی زنان ـ که نیمی از جامعهی انسانی
را شامل میشوند ـ دریغ میشود.
فمینیستها دربارهی برابری دو تبیین دارند :تبیین نخست از آن کسانی
است که تنها به وجود تفاوتهای محدود بدنی معتقدند و تفاوتهای روانی
میان زنان و مردان را انکار میکنند .این تبیین که بیشتر موضع فمینیسم لیبرال
در موج دوم است؛ گروه دوم ،شماری از فمینیستهای پست مدرناند که نه
تنها به تفاوت میان زنان و مردان ،بلکه به تفاوت میان فرد فرد زنان معتقدند
و این تفاوت را دستمایهی حقوق متفاوت میدانند (عالسوند.)137 :1391،
 -2-5نقد الگوی دوم

به دلیل کثرت بیان و کمی مجال این مقاله ،با گذر از نقد مبانی عام تمدن
غربی ،تنها مبانی خاص فکری فمینیسم به اجمال نقد میشود .اگر همهی
حقیقت را محدود به تجربه دانست و هر آنچه غیر تجربه را انکار کرد،
آنگاه درک بسیاری از حقایق ناممکن خواهد بود .چنین نگاه انحصاری
به روشهای دریافت علم و محدود کردن آن به یک یا دو روش ،خود
غیر علمی و محدود کردن علم بشر و کوچک کردن افق دید انسان است.
دادههای اندک و ناقص ،از عالم و اجزای آن از جمله زنان نتیجهای اشتباه
و ناقص ارائه خواهد داد .همچنین نفی تمایز جنسیتی و برابری مطلق راه
را برای بیعدالتی بر زنان میگشاید ،زیرا نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی
جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف ،یک نوع ستم جنسی شمرده
میشود ،زیرا نه تنها هویت زن نادیده گرفته میشود ،بلکه وجود و هویت
190

بازنگری مبانی فکری  -کالمی الگوهای اجتماعی زن

بر زن است ،چون هم موجب فراموش شدن زن میشود و هم زنان متوجه
این بیگانگی از هویت و فطرت خویشتن نمیشوند و در جهلی مرکب باقی
میمانند.
نگاه فمینيستي ،با مبانی الگوی دوم ،اثر بخشي و حضور زن را تنها در
ظهور فيزيكي و پرجاذبهی زن ميداند و بخش مهم حضور اجتماعي زن كه
در خانواده و تربيت فرزندان و در واقع تربيت تمام بشریت است ،ناديده
ميگيرد .این امر تبعاتي همچون انقالب جنسي ،مرگ مردانگي ،پدران غايب،
فرزندان شهروند ،سقط جنين و در نهایت ناديده گرفته شدن ارزشهاي زنانه
را در پی دارد .دايان پاسنو مينويسد« :فمینيستها در انكار وجود خداوند
بسيار موفق بودهاند و نتيجهی آن مادران مجرد ،پدران غايب ،شيوع گستردهی
بيماريها ،پورنوگرافي و سقط جنين بوده است (پاسنو .)88 :1384 ،فمینيستها
با آرمان تساوي خواهانه و ناديده انگاشتن تفاوتها بيشترين لطمه را به
ی و شاخصهاي
زن وارد كردند .حضور اجتماعي زن با تعريف فمینيست 
سنجش آن براي موفقيت زنان ،تأملبرانگیز است .بررسی وضعيت زنان در
كشورهايي كه به قول فمینيستها از شكاف جنسيتي كمتر رنج ميبرند و
شاخصهاي جنسيتي و مشاركت خوب در درآمد ملي و استقالل مالي دارند،
میتواند پاسخ مناسبی برای کارآمدی و موفقیت این الگو باشد.
امروزه ،با وجود بانوان بزرگ ،متفكر ،انديشمند ،عالم و با اخالق در
دنيا ،نگاه فرهنگ و تمدن رايج دنيا زنی را برجسته ،محبوب و موفق قرار
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ميدهد که جذابيتهاي زن غربيپسند را داشته باشد .اين حقيقت تلخي
است كه امروز دنيا دچار آن است و زن در غرب ارزش واقعي خود را ندارد.
جلوهگري ،زيبايي فروشي و خودنمايي شرط حتمي شخصيت و هویت
اوست.
اگر حضور اجتماعی زنان به معنای تأثیر علمی و مؤثر باشد که حضور
فعلی ایشان در غرب ارزش محسوب نمیشود و اگر به معنای حضور کنونی
است ،مصداق جاهلیت و بیبهره نگه داشتن زنان از بدیهیترین حقوق
انسانی است و غرب باید پاسخگو باشد .غرب باید پاسخ بدهد که با این
همه ادعا ،وضعیت زنان در دوران دفاع از حقوقشان ،با وضعیت زنان در
دوران ظلم به آنها چه تفاوتی داشته است .اگرچه مصادیق ظلم تغییر کرده
و به دلیل پیچیدگی اتفاق ًا مضاعف هم شده است ،اما این به معنای کمتر
شدن ظلم نیست .گاهی تغییر نوع ظلم ،آن را به ظلم بیشتر و عمیقتری
تبدیل میکند .با مرور قوانین دفاع از حقوق زنان در کنوانسیونها و نگاهی
به وضعیت کنونی ایشان در جامعهی غربی ،به خوبی میتوان مصادیق ظلم
به زنان را مشاهده کرد.
 -6الگوی سوم زن

با گذر از دو الگوی افراطی و تفریطی بیان شده ،سخن از الگوی سومی
است که در آن زن ،وجودی مؤثر ،متعالی و تعالیبخش است .این الگو ابعاد
متفاوتی دارد که یکی از آن ابعاد ،حضور اجتماعی بانوان است .آنچه در
این مقاله مد نظر است ،حضور اجتماعی زن با محوریت آیات شریفه قرآن
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سوم بیان میشود.
 -1-6آیات و روایات بیانگر جواز حضور اجتماعی زن

اگر حضور اجتماعی به معنای تقسیم کار اجتماعی در نظر گرفته شود،
آیات مربوط به آن را میتوان در دو گروه تقسیمبندی کرد؛ آیاتی که در
البهالی داستانهای قرآنی ،گوشهای از حضور اجتماعی برخی از زنان
نیکوکار را به تصویر میکشد و آیاتی که آداب و شرایطی را برای حضور
زنان در اجتماع بیان کرده است.
الف ـ آیات بیانگر تالش اجتماعی زنان

آیاتی که حضور اجتماعی زنان نیکوکار را به تصویر میکشد ،عبارتاند
از :آیهی  12سورهی مبارک ممتحنه که بیانکنندهی بیعت زنان با رسول
خدا( )است و آیهی  33سورهی مبارک نمل که به ملکهی سبا اشاره
دارد .همچنین اختیار امور مربوط به زنان در دادگاه 1نیز جزء مواردی است
که خداوند آن را جزء نقشهای اجتماعی زنان تعیین فرموده است.
ب) آیات بیانگر آداب و شرایط حضور زن در اجتماع

آیاتی که آداب و شرایط حضور زن در اجتماع را تعیین میکند عبارتاند
از :آیهی  59سورهی مبارک احزاب که پوشش برای زنان را واجب میداند؛
آیهی  30سورهی احزاب که چشم چرانی و نگاه به نامحرم را منع میکند،

 .1وسائل الشیعه :ج ،18ص  ،259روایت  7از باب .24
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آیهی  31سورهی مبارک احزاب که اظهار زینت زنان برای نامحرمان را
ممنوع میکند؛ آیهی  31سورهی مبارک نور که زنان را از اعالن زینت به
نامحرم نهی میکند و آیهی  33سورهی مبارک احزاب 1که خودنمایی و تبرج
زنان برای نامحرمان را ممنوع میکند و مجموع این آیات به داللت مطابقی
یا التزامی بر جواز حضور زن در جامعه داللت دارد.
اخبار فراوانی حاکی از حضور مبارک حضرت زهرا ( )و زنان در
جنگ احد و یا حضور کاروان زینب کبری در کربال و پرچمداری در ادامهی
مسیر حاکی از جواز نقش اجتماعی زنان به معنای تقسیم کار اجتماعی است.
 -2-6مبانی الگوی سوم

مبانی الگوی سوم از الگوهای اجتماعی زنان را میتوان در مواردی همچون
عبودیت ،خالفت انسان ،هستی هدفمند ،تناسب میان تکوین و تشریع ،نقش
دین در قانونگذاری و معیار ارزشمندی و ارزشگذاری احصاء کرد.
الف ـ عبودیت

اسالم به مقولهی شناخت انسان از خود 2و تشخیص موقعیت خویش
در جهان آفرینش عنايت ويژهاي دارد .اين همه تأكيد در قرآن دربارهی
خودآگاهی 3براي اين است كه انسان خويشتن را آنچنان كه هست ،بشناسد
 .1هرچند ظاهر «قرن فی بیوتکن» بر جایز نبودن حضور زن در جامعه داللت دارد ،به قرینه «وال
تبرجن تبرج الجاهلیه االولی» که در برابر قرن آمده ،این ظهور ،قوت خود را در عدم جواز مطلق
حضور زن در جامعه از دست میدهد و احتمال اینکه حضور با تبرج ممنوع باشد ،تقویت میشود.
ين نَسوا َهّ
ك ُه ُم ال ْ ِ
الل ف ََأنْسا ُه ْم أَنْف َُس ُه ْم أُولئِ َ
فاس ُقونَ»( ،حشر)19 :؛ همچنین رسولاكرم
َ .2
«و ال تَ ُكونُوا كَال َّ ِذ َ ُ
( )ميفرمايد« :من عرف نفسه فقد عرف ربه» (مستدرک الوسائل،ج ،2ص.)310
آمنُوا َع َل ْي ُک ْم أَنْف َُس ُک ْم ال يَ ُض ُّرک ُْم َم ْن َض َّل إِذَا ا ْهتَ َديْتُ ْم إِلَي اهلل َم ْرجِ ُع ُک ْم َجميع ًا فَيُنَبِّئُ ُک ْم ب ِما
« .3يا أَيُّ َها ال َّ َ
ذين َ
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آن است كه خود را به مقام وااليي كه شايستهی آن است ،برساند .برای
موجودی که فطرت ًا حب ذات دارد ،کام ً
ال طبیعی است که به خود بپردازد؛
لذا درک ضرورت خودشناسی به دالیل پیچیدهی عقلی یا تعبدی نیاز ندارد.
از این رو ،غفلت از این حقیقت ،امری غیر طبیعی و انحرافآمیز بوده که
باید علتش را جستوجو کرد 1و راه نجات از آن را شناخت (مصباح یزدی،
.)8 :1388

طبق انسان شناسي قرآن كريم ،انسان در بهترين و واالترين جايگاه قرار
دارد و هويت او تنها در ارتباط با خداوند معنا و مفهوم مییابد (زیبایی نژاد و

سبحانی .)36 :1381 ،به اين معنا كه هویت انسان ،عبد بودن براي خداست و از
همهی هستي برتر است و اين نقطهی مقابل اومانيسم است 2.اومانيسم انسان
را در مركز منظومهی هستي نشاند ،اما حقيقت او را پست و فرومايه كرد .در
تفکر اومانیستی ،انسان از حدود غرايز فراتر نميرود ،در جبر اميال دروني
ي أَنْف ُِسه ِْم َحتَّي يَتَبَيَّ َن ل َ ُه ْم أَن َّ ُه ال ْ َح ُّق أَ َو ل َ ْم يَ ْک ِ
ف
«سنُريه ِْم آياتِنا فِي الآْ فاقِ َو ف 
ُک ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
ون»( ،مائده)105 :؛ َ
َ
َ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ب َِرب ِّ َ
ون» (ذاریات.)21 :
«و ف 
ي کُل َش ْ
ک أَن َّ ُه َعل 
ي أنْفُسک ْم أ فَال تُ ْبص ُر َ
يء َشهي ٌد» (فصلت)53 :؛ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك؟! اَما م ْن دائ َ
ك ب ِ َه َل َكة نَفْس َ
كَ ،و ما آن َ َس َ
ِكَ ،و ما غ ََّر َك ب َِرب ِّ َ
سان ما َج َّرا َ َك َعلى َذنْب َ
ك
« .1يا اَيُّ َها ا ْالنْ ُ
الض ِ
ك يَ َق َظةٌ؟ اَما تَ ْر َح ُم ِم ْن نَف ِْس َ
س ِم ْن ن َ ْو ِم َ
ب ُ ُل ٌ
ك ما تَ ْر َح ُم ِم ْن غ َْير َ
اح َى ِم ْن َح ِّر
ِك؟ فَ َل ُربَّما تَ َرى ّ
ول؟ ا َ ْم ل َ ْي َ
ض َج َس َد ُه فَتَ ْبكى َر ْح َم ًة ل َ ُه ،فَما َصبَّ َر َك َعلى دائ ِ َ
الشَّ ْم ِ
كَ ،و َجلَّ َد َك
س فَتُ ِظ ُّل ُه ،ا َ ْو تَ َرى ال ْ ُم ْبتَلى ب ِ َالَم يُ ِم ُّ
ك َخ ْو ُف ب َ ِ
ك؟! َو ك َْي َف اليُوقِ ُظ َ
ُس َع َل ْي َ
اك َعنِ الْبُكا ِء َعلى نَف ِْس َ
ب ُِمصاب َ
ِكَ ،و َع ّز َ
كَ ،و ِه َى ا َ َع ُّز ا ْالنْف ِ
يات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
داو م ْن دا ِء ال ْ َف ْت َرة فى قَ ْلب َ
زيمةَ ،و م ْن ك ََرى ال ْ َغ ْف َلة فى
ن ِ ْق َمة َو ق َْد تَ َو َّرط َت ب َِمعاصيه َمدار َِج َسطواته؟! فَتَ َ
ِك ب َِع َ
يك َع ْن ُه اِقْبال َ ُه َع َل ْي َ
حال تَ َول ّ َ
ِك ب ِيَ َق َظةَ .و ك ُْن للِِهّ ُمطيع ًاَ ،و ب ِ ِذ ْك ِر ِه آنِس ًاَ ،و تَ َمث َّْل فى ِ
نا ِظر َ
ك ،يَ ْد ُعو َك ِالى َع ْف ِو ِه،
َو يَتَ َغ َّم ُد َك بِف َْضلِ ِهَ ،و اَنْ َت ُمتَ َو ٍّل َع ْن ُه اِلى غ َْي ِر ِه!» (بخشی از خطبه  223نهج البالغه صبحی صالح و در
برخی خطبه .)214
 .2بقره30 :؛ احزاب72 :؛ مؤمنون12-14 :؛ حجر29 :؛ لقمان 20 :و ابراهیم .32-34
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و مقام و موضع خود را در عالم وجود درك كند .هدف از اين شناخت نيز
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گرفتار شده ،از آزادی بیبهره مانده و اسیر انواع بندهاست (حسینی خامنهای،

 ،)13 :1377اما در اسالم ،افقي به روي انسان گشوده ميشود و انسان به عنوان
برترين موجود است که طبيعت و ماوراء آن مسخر و مسحور او هستند 1.در
غرب ،انسان نه با موجودات ديگر ،بلكه با خود هم بيگانه است و از حيطهی
منافع شخصي خود خارج نميشود (زیبایینژاد و سبحانی ،)39 :1381،اما در
تفكر اسالم ،همهی موجودات منشأ واحدي داشته و از يك حقيقت آمدهاند.

2

در اسالم ،تصرف در طبيعت بر خالف اصالت لذت در اومانیسم است
(سبحانی .)7 :1389 ،در اسالم ،این تصرف براي كامجويي و لذت نیست ،بلكه
براي رشد و دستيابي به كماالت حقيقي است (زیبایی نژاد و سبحانی.)40 :1381 ،

تكامل انسان در «قرب الهى» است .هر چه انسان در مراتب قرب باالتر
رود به همان نسبت نيز روحش متكاملتر مىشود (مصباح یزدی.)59 :1383 ،

باالترين مرتبهی قرب اين است كه انسان به جايى برسد كه بين خود و خدا
هيچ حائلى نبيند ،بلكه اص ً
ال «خود» را نبيند 3.انسان در این مقام ،در مییابد
َرض َجميعـا» (جاثيه)45 :؛ «اَلَم تَر ا َ َّن َهّ
ِ
مـوت و ما فِىاال ِ
الل َسخَّ َر ل َ ُكم ما
الس
« .1و َسخَّ َر ل َ ُكم ما فِى َّ
َ
ً
َّ
بحـن الذى َسخَّ َر لَنا هـذا و ما ُكنّا ل َ ُه ُمقرِنين» (زخرف.)43 :
فِىاالَرض» ّ
(حج)65 :؛ « وتَقولوا ُس َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ْ
ال َو نَس َي َخ ْل َق ُه َ
بين؛ َو َض َر َب لَنا َمثَ ً
قال َم ْن يُ ْحيِ
«.2أَ َو ل َ ْم يَ َر الإْ ِنْ ُ
صيم ُم ٌ
سان أن َّا َخ َل ْق ُ
ناه م ْن نُط َفة فَإِذا ُه َو َخ ٌ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َّ
ٍ
ِ
ليم؛ الذي َج َع َل ل َ ُک ْم م َن الشَّ َج ِر
ال ْ ِع َ
ميم؛ ق ُْل يُ ْحيي َها الذي أنْ َشأها أ َّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُِکل َخلْقٍ َع ٌ
ظام َو ِه َي َر ٌ
َ
َ
َ
َ
لأْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي أ ْن يَ ْخ ُل َق م ْث َل ُه ْم
ض ب ِقاد ٍر َعل 
السماوات َو ا ْر َ
الأْ َ ْخ َض ِر نارا ً فَإِذا أنْتُ ْم م ْن ُه تُوق ُد َ
س الذي َخ َل َق َّ
ون؛ أ َو ل َ ْي َ
َ
َ
وت کُلِّ
َّ
ِ
ِ
ي َو ُه َو ال ْ َخ َّ
ليم؛ إِن َّما أَ ْم ُر ُه إِذا أرا َد َش ْيئ ًا أ ْن يَ ُق َ
بَل 
حان الذي ب ِيَده َم َل ُک ُ
ون؛ ف َُس ْب َ
ول ل َ ُه ک ُْن فَيَ ُک ُ
ال ُق ال ْ َع ُ
ون» (یس.)77-83 :
َش ْ
ي ٍء َو إِل َ ْي ِه تُ ْر َج ُع َ
طاع اِل َ ْي َ
 .3مقامى كه در مناجات شعبانيه در وصف آن چنين مىفرمايد« :اِلهى َه ْب لى ك َ
ك َو
َمال الاْ ِنْ ِق ِ
ِ
ِ
صار قُلوب ِنا ب ِِضيا ِء ن َ َظرِها اِل َ ْي َ
صار ال ْ ُق ِ
صير
ك َحتّى تَ ْخر َِق اَبْ ُ
اَن ِ ْر اَبْ َ
لوب ُح ُج َب ال ُّنو ِر فَتَ ِص َل اِلى َم ْعدنِ ال ْ َع َظ َمة َو تَ َ
َّ
ِ
ِ
واحنا ُم َعل َق ًة بِع ِّز ق َْدس َ
ك» .اين مقامى است كه اميرالمؤمنين و ائمه هدى( )در مناجات شعبانيه
ا َ ْر ُ
كون ل َ َ
ك عارِف ًا و َع ْن ِس َ
واك ُم ْن َحرِف ًا»؛
از خدا درخواست مىكنند« :ا ِلهى َو اَل ْ ِح ْقنى بِنُو ِر ِع ِّز َك الاْ َبْ َه ِج فَ َا َ
جايى كه انسان به نور الهى ملحق مىشود و توجهش از هرچه غير او است منقطع مىگردد و جز
او هيچ چيز و هيچ كس ،حتى خود را نمىبيند.
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و ذلت وجودى خود را در برابر خدا مىيابد.
در قرآن کریم ،شناخت ،فهم و طی این تنها مسیر واقعی زندگی انسان،
اختصاص به جنس خاصی نداشته و اعم زن و مرد مطرح شده است.
جنسیت ،در عبد بودن و طی مسیر عبودیت و هدف نهایی که قرب خالق و
رب است ،دیده نمیشود و مخاطب وحی شریف ،انسان است.
پیمودن این مسیر ،اصلیترین کار انسان و هدف خلقت اوست و غفلت او
از این حقیقت چیزی از اهمیت آن نمیکاهد؛ لذا در طراحی الگوی اجتماعی
زن باید به گونهای عمل کرد که تمامی فعالیتهای بانوان برای تحصیل و
پیشروی ،تنها در این مسیر باشد تا خروجی الگو هم در الیههای درونی ـ
از جمله شناخت و انگیزه ـ و هم در الیههای بیرونی ـ من جمله عمل و
عرصههای حضور اجتماعی ـ بیشترین بروز بندگی باشد ،نه اینکه الگو با
ایجاد رقابتهای کاذب و غیر واقعی ،سبب غفلت بیشتر ،تغییر ارزشها و
تمایالت زنان شده تا بانوان در بیراهههای توسعه و تساوی جنسیتی از هم
سرعت بگیرند.
ب ـ خالفت انسان

در نظام اعتقادی اسالم ،خداوند وجود ازلی و ابدی دارد و متصف به
صفاتی چون حکمت ،عدل ،تدبیر و علم است (حلی9 :1365 ،؛ همو:1351 ،
 390به بعد؛ الهیجی159-187 :1364 ،؛ صدوق 25 :1300 ،و 26؛ مفید.)273 :1385 ،

در نظام هستی ،هر موجودی شأن و مرتبهای داشته و برای هدایت و رشد
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که هيچ استقاللى ندارد و وابستگىاش را به خدا با تمام وجود ،درك مىكند
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استعدادها و امکانهایی دارد 1.در نظام هستی ،انسان ب ه دلیل برخورداری از
عقل و اختیار ،نسبت به سایر موجودات شأن ،منزلت و جایگاهی فراتر دارد
(مالصدرا )71 :1981 ،و همهی موجودات هستی طفیلی وجود انسان هستند.
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انسان موجودی بیگانه و بریده از عالم هستی نیست و با دیگر آفریدگان و
موجودات هستی در مخلوق بودن اشتراک دارد .او هستی نامحدود و حقیقت
مطلق نیز نیست و بر وجود و رفتارش قوانین و سنتهایی حاکم است.

3

هویت او در نسبت با مبدأ و غایت هستی که همان پروردگار جهان است،
معنا مییابد .انسان اعم از زن یا مرد در نگاه دینی خلیفه و جانشین خدا بر
روی زمین تلقی میشود.

4

با توجه به اين مبنا ،مشارکت ،نقش و حضور در فعاليتهاي اجتماعي
با لحاظ آيهی  165سورهی مبارک انعام 5،صورتهايي از خالفت و بروز
فضلناهم علی کثیر ممن
کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و ّ
« .1و لقد ّ
خلقنا تفضیال» (اسراء.)70 :
َ
َ
او ِ
ات َو َما فِي الأْ َ ْر ِ
ض َوأَ ْسبَ َغ َع َل ْي ُك ْم ن ِ َع َم ُه َظا ِه َر ًة َوبَا ِطنَ ًة َو ِم َن
« .2أل َ ْم تَ َر ْوا أ َّن اهلل َسخَّ َر ل َ ُكم َّما فِي َّ
الس َم َ
اس َمن يُ َجا ِد ُل فِي اهلل ِ ب ِ َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َولاَ ُه ًدى َولاَ ِكتَ ٍ
النَّ ِ
اب ُّمنِيرٍ» (لقمان)20:؛ «و اذ قلنا للمالئکه اسجدوا
آلدم» (بقره.)34:
« .3سنة اهلل في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة اهلل تبديالً» (احزاب.)62 :
ض َخلي َف ًة قالُوا أَ تَ ْج َع ُل فيها َم ْن يُف ِْس ُد فيها َو يَ ْس ِف ُ
قال َرب ُّ َ
«و إِ ْذ َ
ک ل ِ ْل َمالئ ِ َک ِة إِن ِّي جا ِع ٌل فِي الأْ َ ْر ِ
الدِّماء
ک
َ .4
َ
ِ
دِّس ل َ َ
ک َ
َ
قال إِن ِّي أَ ْع َل ُم ما ال تَ ْع َل ُمونَ» (بقره.)30:
ق
ن
و
ک
د
م
ِح
ب
ح
ب
س
ن
ن
َ
ُ
ُ
ِّ
َ
َو ن َ ْح ُ َ ُ َ ْ
ُ
ض َد َر َج ٍ
ض َو َرف ََع ب َ ْع َض ُك ْم ف َْو َق ب َ ْع ٍ
«و ُه َو ال َّ ِذي َج َع َل ُك ْم َخ اَلئ ِ َف الأْ َ ْر ِ
ات ل ِّيَ ْب ُل َوك ُْم فِي َما آتَاك ُْم( »...نمل:
َ .5
ض ف ََمن َكف ََر ف ََع َل ْيهِ
)62؛ «شما را جانشینان این زمین قرار می دهد»ُ « .ه َو ال َّ ِذي َج َع َل ُك ْم َخ اَلئ ِ َف فِي الأْ َ ْر ِ
ارا» (فاطر)39 :؛
ند َربِّه ِْم إِلاَّ َم ْقتًا َولاَ يَز ُ
ِين ُكف ُْر ُه ْم ِع َ
ُكف ُْر ُه َولاَ يَز ُ
ِيد ال ْ َكافِر َ
ِيد ال ْ َكافِر َ
ِين ُكف ُْر ُه ْم إِلاَّ َخ َس ً
«اوست آن کس که شما را در این سرزمین جانشین گردانید .پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان
اوست و کافران را کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمیافزاید و کافران را کفرشان غیر از زیان
نمی افزاید»« .ثُ َّم َج َع ْلناک ُْم َخالئ ِ َف فِي الأْ َ ْر ِ
ض ِم ْن ب َ ْع ِد ِه ْم لِنَ ْن ُظ َر ک َْي َف تَ ْع َم ُلونَ» (یونس)14 :؛ «آن گاه شما
را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار میکنید».
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فعال نظام وجود رقم ميخورد ،بلکه در همان راستا موضعگيري او در
برابر پديدههاي اجتماعي و انجام رفتار اجتماعي ،مشارکت در فعاليتهاي
جمعي و پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي را نيز تعيين ميکند .به عبارت
ديگر ،نقشهاي اجتماعي هر فرد منفک از نقش وجود شناختي او نيست
(علم الهدی ،)208 :1388 ،پس هويت انسان به عنوان مؤمن يا کافر که مبتني بر
خودآگاهي از موقعيت خويش و برقراري نوعي رابطه با خداوند است ،در
درگيري با زيست اجتماعي اثبات يا حتي تثبيت ميشود .آميختگي جنبهی
اجتماعي هويت با جنبهی وجود شناختي آن به گونهاي است که به نظر
ميرسد ،تمايز آنها تنها در تجزيه ـ تحليلهاي ذهني ممکن است ،زيرا
هويت واقعيتي تدريجي است که در جريان حضور مؤمنانه يا کافرانه در
صحنههاي گوناگون حوزهي شخصي و اجتماعي زندگي تکوين مييابد.
ج ـ هستي هدفمند

در نگاه مادي ،آغاز و انجام جهان روشن نيست و ماجراي هستي اغلب
بيمعنا و نامفهوم است ،اما در انديشهی اسالمي نظام آفرينش و خلقت
انسان برنامهی هدفدار دارد (دخان .)38 :جهان از مبدئي خردمند آفريده شده و
به سوي غايتي حكيمانه در حركت است .هيچ موجودي گزاف و بيحساب
خلق نشده است (ملک .)3 :بنابراين تفاوتها نشانهی كاستي در خلقت نيست،
بلكه اوالً آيه و نشانه است و ثاني ًا هر كدام در حقيقت در راستاي اهداف

حكيمانهی آفرينش است .با پذيرفتن غايتمندي بايد اعتراف كرد كه منزلت و
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آن محسوب میشود .بر اين اساس نه تنها نقش هر شخص به عنوان بازيگر
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ارزشمندي افراد نيز تابع همان غايت و اهداف حقيقي است كه در جهانبيني
وزين اسالمي ،عبوديت و لقاء الهي است (ذاریات)56 :؛ لذا ارزش انسان در
ميزان امانتداري و قبول واليت و هدايت الهي است .تفكر مادي چارهاي
جز اين ندارد كه ارزش انسان را به استعدادهاي فردي و جايگاه اجتماعي
افراد بسنجد (زیبایینژاد و سبحانی.)41 :1381 ،

با عنایت به این مبنا ،بر هم زدن بسیاری از تفاوتها از جمله تفاوتهای
تکوینی ،مصداق ایجاد فساد و اختالل در نظام احسن الهی است .حال این
برابری جنسیتی و یا از بین بردن شکاف جنسیتی و مبارزه با تفاوتهای
تکوینی میتواند با عمل جراحی ،تزریق هورمون و یا اقدامات فرهنگی و
تبلیغات یا ارزشمند سازی اعمال مردان و بیارزش یا کم ارزش شمردن
مشاغل زنانه و ارائهی الگوهای نامناسب باشد .نتیجهی همهی این اقدامات
بر هم زدن نظم خلقت است که خداوند متعال آن را نه حسن که احسن
آفریده است.
د ـ تناسب ميان تكوين و تشريع

غايتمندي جهان به اين نكته نيز ميانجامد كه واقعيت موجود جهان و
انسان با آن غايت مطلوب تناسب و هماهنگي دارد .اگر جهان هستي بر اساس
همگوني يا ناهمگوني موجودات و حكيمانه طراحي شده است ،اختالف در
ظرفيتها و امكانات همگي در آن نقشهی كلي ديده شده و جايگاه ويژهاي
دارند؛ لذا خالق هادي تنها كسي است كه ميتواند قانون بگذارد .بر این اساس
قوانين الهي دو دستهاند؛ دستهی اول ،قوانين كلي كه حاكم بر همهی پديدههاي
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دوم ،قوانينی که به رفتار آگاهانه و ارادي انسان مربوط و برنامهی حركت انسان
را به سوي هدف نشان ميدهد و تشريع نام دارد .در حقيقت ،دين برنامهی
عملي براي تحول انسان از ظرفيتهاي موجود به سمت الگوي مطلوب در
تمامي لحظهها و عرصههاست (زیبایی نژاد و سبحانی.)43 :1381 ،

تناسب قانونگذاري با شرايط عيني هم متناسب با حقوق طبيعي است.
به عبارت بهتر ،قوانين برخاسته از موقعيت طبيعي و مطابق با نيازهاي واقعي
آنهاست نه قراردادي و اعتباري كه تابع ارادهی انسانها يا برخي از انسانهاست؛
لذا حقوق تنها يك قرارداد ساده بين انسانها نيست و ريشه در واقعيتهاي
تكويني دارد .در اليههاي عميقتر ،ميان هستي شناسي و نظام حقوقي پیوند
وجود دارد (مطهری .)143 :1389 ،اين اعتقاد برخالف نظر كساني است که برخي
قوانين را عرفي ميدانند و بنا به مصالح اجتماعي قانون جعل ميكنند 1.آنچه در
اسالم به عنوان حقوق طبيعي مطرح ميشود ،حقوق طبيعي الهي است .نظام
حقوقي كه متناسب با تكوين بوده و شناخت كامل ظرفيتها و استعدادها در
آن فقط در حيطهی علم الهي است و نه علم ناقص و محدود بشري که مذاهب
مختلف از آن تفاسير مختلف دارند.

2

 .1عليرغم ادعاي اين گروه از آيات و روايات استفاده ميشود كه بسياري از احكام اسالم در
تقابل با عرف زمانه قرار داشت و مردم از درك مصالح آن عاجز بودند؛ براي مثال ،در روايت ابان
بن تغلب كه در اثبات تفاوت ديهی زن و مرد است ،تصريح شده است كه اين حكم با فهم عادي
مردم تفاوت دارد و احكام الهي را نميتوان با قواعد ذهن مادي فهميد (حرعاملي :1409 ،ج،29
باب ،44ص.)352
 .2ديدگاه مذاهب مختلف دربارهی حقوق طبيعي را میتوان در كتاب فكره القانون الطبيعي عند
المسلمين تألیف محمد احمد شريف پيگيري کرد.
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اين مبنا ،محل اختالف با طرفداران نهضت زنان در غرب (فمينيسم)
است ،چرا كه تمام راهكارهاي اصالحي فمینیستها بر اين فرض استوار
است كه انسان در حوزهی روابط اجتماعي از هدايت الهي بينياز است
(سكوالريسم) و تنها بر پايهی عقالنيت ابزاري ميتواند خواستهها و آمال
بشري را برآورده سازد (اومانيسم) .همچنين اين اصل برخالف اندیشهی
پارهاي از روشنفكران است كه معتقدند مقررات اجتماعي از امور عرفياند
و انسان خود ميتواند به مصالح اجتماعي دست يابد و قوانيني را با عقل
عرضي جعل كند .اين نظريه ،عالوه بر آنكه با ادله و شواهد قرآني و روايي
سازگار نيست ،در عمل به حاكميت آراء گروهي از مردم ،بر مجموعهی
احكام الهي ميانجامد و عرضي شدن دين را به دنبال دارد.
هـ ـ نقش دين در قانونگذاري

احكام و شرايع الهي برخاسته از مصالح و مفاسد واقعي و ناظر به حقايق
نفساالمري است؛ لذا هيچ حكمي گزاف و بدون حكمت نيست .گاهي علل
آن روشن و گاهي دست دانش بشري از آن كوتاه است .اين امر با ارتباط
دنيا و آخرت و ارتباط حوادث با هم پيچيدهتر نيز ميشود كه از عهدهی
دانش محدود وخطاپذير بشر بيرون است (زیبایی نژاد و سبحانی.)44 :1381 ،

طبق بيان قرآن کریم ،خالق خود هادي هم هست و اين هدايت محدودهی
قانونگذاري را هم در برميگيرد (احزاب )36 :خداوند به طور قاطع ساحت
وحي را از دانستههاي بشر به دور ميداند (نجم )2-5 :و دامنهی قانونگذاري
را هم تنها امور فردي و عبادي نمیداند .برخالف سكوالريسم كه امور
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حيات انسان را معنادارو جهتدار ميكند و زندگي جداي از دين معنا ندارد.
سعادت دنيا و آخرت با هم در ارتباطاند و همهی ساحتهاي وجودي انسان
نيز با هم پيوند معناداري دارند (زیبایی نژاد و سبحانی)45 :1381 ،؛ لذا غفلت از
هر كدام از اين مقدمات به معناي محدود كردن خود ،از بخشي از واقعيت ،و
در نتيجه دست يافتن به نتايج غيرواقعي خواهد بود .اين اصل ،مرکز اختالف
با سكوالريسم فكري و عملي و همچنين عقالنيت ابزاري اومانيستي است
كه تنها تا افق ماده را ميبيند.
الگوی اجتماعی زن مسلمان ،بر اساس دامنهی گستردهی دین نسبت به
ساحتها و همچنین ربوبیت مطلق الهی در حیات اجتماعی و خانوادگی،
این مبنا را خواهد داشت که تعالیم و آموزههای دینی حکیمانه بوده و سعادت
بشر را در دنیا و آخرت در نظر گرفته و تعالی همهی ابعاد او را پوشش
میدهد و از زمینهسازی آسیبهای متنوع پیشگیری میکند .تنها در سایهی
این آموزهها ،در فرآیند طراحی ،الگوی مناسبی به دست خواهد آمد.
بدیهی است که تنوع الگوها ،به ویژه در مراتب جزئیتر و خرده الگوها
منافاتی با مبانی واحد و یکسان برای تمامی الگوهای الزم نخواهد داشت.
مهم این است که ثابتات الگو ،خود زمینههای پیوستاری آن را به دست
میدهد.
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وـ معيار ارزشمندي و ارزشگذاري

در فرهنگ اسالمي ،هدف آفرينش عبوديت خداوند متعال است و مالك
برتري انسانها ميزان قرب و بعد آنها به پروردگار عالم است كه معيار آن
تقوي ،ايمان و عمل صالح است (زیبایینژاد و سبحانی)46 :1381 ،؛ لذا احكام
اسالمي تنها ناظر به شخصيت افراد به صورت جزئي نيست ،بلكه ناظر به
كاركرد و مسئوليتها در تعامل با هم ،در عين تعالي شخصيت همه است.
كمال انسان به تحقق استعدادها در جهت الهي و قرب به خداوند متعال است
و حقوق اسالمي راه آن را معين ميكند وگرنه ،نه حقوق و نه استعدادها بذاته
ارزشمند نيست (همان .)47 :در نتیجه منزلت هركس در ميزان نزديكي به كمال
است و نه به معدات .در مكاتب مادي ،انسان تنها در ارتباط با حقوق مادي
و منزلت اجتماعياش ،با همان شاخصهاي مادي ،ارزشگذاري ميشوند؛
لذا تفاوت در آنها را تفاوت در ارزشها برداشت ميكنند.
 -3-6نمایی از بانوی الگوی سوم

بانوی الگوی سوم به زن بودن خود مفتخر بوده و دامنهی تأثیر خودش
را میشناسد .خوب میداند که جزئیترین فعل او عالوه بر اثر خانوادگی اثر
اجتماعی و تمدنی دارد .با شناخت تواناییهای خود ،میدان بندگی خود را
میشناسد .توانایی رصد و تأثیر انتخابها و افعالش را در مقیاس جهانی دارد.
میتواند تحلیل کند که تصمیماتش متأثر از کدام پارادایم فکری است .توانایی
تفکیک امور اصالی از امور عرضی ،اقتضائی و اضطراری را دارد .با شناخت
درست تکلیف ،دچار مغالطه حق و تکلیف نمیشود (اشتغال حق است یا
تکلیف؟).
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مستقیم (همسرداری و تربیت نیروی انسانی) او صعود یا سقوط جامعه
را رقم میزند .هر دو شکل حضورش منافاتی با دخالت در همهی شئون
جامعه ندارد .تکالیف خود را در همهی ساحتها میشناسد و انجام آنها
را بروز بندگی و تجلی خالفت میداند .اساس ًا کاری برای او ارزشمند
است و زحمت آن را تحمل میکند که او را به هدف قرب نزدیک کند.
کوچکترین کار در داخلیترین مکان خانه را با نیت اجتماعی ،مصداق عمل
و تأثیر اجتماعی میداند .تربیت اجتماعی و سیاسی و ایجاد تولی و تبری،
سیاسیترین تأثیر زنان است .در همهی مقدرات کشور دخیل و به آنها ناظر
است .افتخار و موفقیت برای بانوی الگوی سوم ،انجام درست تکالیف است
و اگر با حفظ اولویتها به عرصهی مستقیم اجتماعی هم رسید برای او
شرفی باالتر خواهد بود.
نتیجهگیری

طرحها و الگوهای نامتناسب با زن ـ چه قدیمی و چه جدید ـ علیرغم
نگاه انحرافی و غیر انسانی، تفاوت ماهیتی با هم تفاوت وجودی ندارند
مبنای غالب آنهاست ،البته این طرحها فقط مخصوص غرب نبوده و در
بیشتر موارد یک نگاه منفی در طول تاریخ نسبت به زنان وجود داشته است.
چنانکه بیان شد ،الگوی اول ،الگویی رایج در دنیاست و بسیاری از
نقدها نیز بر آن وارد است ،اما وقتی از این الگو در ایران و در فضای اسالم
صحبت میشود ،باید حداقل به یک نکته توجه نمود تا به نتیجهای دقیق و
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علمیتر رسید .دربارهی الگوی اول ،آنچه در مورد اصطالح «خانه نشینی»
زن به نظر میرسد تصویری که از این خانه نشینی ارائه میشود ،تصویری
است که فمینیستها با نگاه کاریکاتوری دربارهی زن مسلمان نشان میدهند
یا تصویری که برخی از متفکرین و عالمان دینی ،به جهت دغدغهی خاطر
و اهمیت نقش زن در خانه و خانواده ارائه میدهند .به عبارت دیگر ،خانه
نشینی یک زن مسلمان با خانه نشینی برخی زنان آفریقایی یا هندی در برخی
قبائل کام ً
ال متفاوت است .آنچه الگوی اول نامیده میشود در ایران و اسالم
عزیز ،به همان معنای الگوی اول که در جهان معمول و فمینیسم ناقد و
معترض به آن است ،نیست .همچنانکه به معنای بیاشکال بودن آن نیست.
خانه نشینی از زبان متفکرین و عالمان دغدغهمند ،به معنای این نیست
که حضور اجتماعی در قوارهی زن نیست ،بلکه معتقدند ،حضور اجتماعی
برای زن در اولویت نیست .به عبارت دقیقتر قائل به یک تقسیم جنسیتی
کار بودهاند .چنین نگاهی در بین متفکرین مغرب زمین هم مشاهده میشود.
پارسونز معتقد به تقسیم جنسیتی کارهاست ،به این معنی که مرد ،نقش
ابزاری داشته و متکفل وظایف اجتماعی و نان آوری است و زن نقش ابرازی
و عاطفی دارد (بستان)15 :1385 ،؛ لذا نگاه انتقادی به این پارادایم ،نفی وظیفهی
مهم و جهاد زنان 1نیست ،بلکه نقد وارد به این الگو ناظر به نفی انحصار و
محدودیت در نقش و بازنگری جایگاه زن است تا حیطه و شرایط حضور
 .1حضرت امام محمد باقر ( )فرمودهاند :جهاد زن ،نیکو شوهرداری کردن است .وسائل الشیعه
ج  ۲۰ص ۲۲۱
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بیتوجهی به آن عواقب جبرانناپذیری برای جامعه به همراه خواهد داشت.
همچنین تبیین میزان اهمیت همان خانه نشینی زن است تا برد تأثیر آن در
جامعه و علوم مورد نیاز و حساسیت انجام آن روشن شود و به این ترتیب
ارزش کار یک زن خانهدار به میزان واقعی معلوم شود.
الگوی دوم نیز دو کار برجسته را دربارهی زنان انجام داد؛ اول مرد واره
کردن زن ،یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسم،
روان و فکر مرد سازگارتر است را به سمت بانوان و زنان بکشانند و این را
افتخار و یک امتیاز برای زن دانستند .دوم قرار دادن زن به منزلهی وسیلهای
برای التذاذ جنسی ،سياست راهبردي غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن
بوده و هست .حتي اگر عفاف و حجاب ،ناشي از يك انگيزه و ايمان ديني
هم نباشد با آن مخالفت ميكنند .همين ابتذال باعث دور شدن زن از حضور
فعال ،در صحنههاي سياسي و فرهنگي شده است .در الگوي دوم ،مسئله
اين نيست كه زن عالم باشد و در مناصب اجتماعي و صحنههاي اجتماع
حضوری مؤثر داشته باشد .زن در غرب ،ارزش واقعي خود را ندارد و
جلوهگري ،زيبايي فروشي و خودنمايي يك شرط حتمي شخصيت اوست.
فرهنگ غربی بر شهوترانی و التذاذ از زن استوار است .به اسم آزادي،
مسئوليت دادن و اشتغال به زن اجازه نخواهد داد كه تحت هيچ شرايطي،
زيباييهاي شخصياش را در معرض ديد همگان قرار ندهد.
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اجتماعی او مشخص شود .وظایف و تکالیفی که گاه واجب عینی است و
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نتیجه آنکه ،در طول تاريخ زن در ميان دو ستم قرار گرفت كه اين هر دو
ستم در يك جمله با هم اشتراك داشتند و آن تحقير زن است .يكی ستمي
بود كه براي زن حق حيات ،اظهار نظر و تالش قائل نشدند و به شكلهاي
مختلف زن را از صحنههاي فعاليتهاي زندگي و فعاليت اجتماعي عقب
راندند و همچون جاهليت با زن رفتار درستي نداشتند و در بیشتر موارد از
تعليم و تعلم و رشد او جلوگيري كردند .اين تحقير و ظلم به زن بود .جريان
ديگر ،جرياني است که ريشه در تاريخ دارد و مخصوص قرن اخير هم نيست.
جريانی است که زن را روي صحنه آورد و او را وسيلهاي براي عشرت قرار
داد .منتهي با نامهاي مختلف حقوق زن ،آزادی زن ،توانمندسازی زن و. ...
برخورد سرگرم کننده با عنصری كه ميتواند معلم جامعه باشد ،تحقیر است؛
لذا جريان اول در شكل خصومت و جريان دوم در شكل دوستي هر دو به
تحقير زن منجر شد.
در مجموع و با کنار هم قرار دادن قطعات فکری و تاریخی میتوان
وضعیت موجود را به اختصار اینگونه بیان کرد ،تفکر سنتی به معنای شناخت
صحیح نداشتن از جایگاه زن ،همچنان در جامعه حضور و طرفدارانی داشته و
دارد .تفکرات التقاطی نیز با شعارهای فعالیت و آزادی از خانواده ،افکار زنان
را درگیر کرده و آراء متجددین ،به صورت خزنده تا سطوح باالی مدیریتی
رخنه کرده است .وجود شاخصهای توسعهی غربی به عنوان معیار پیشرفت
زنان در بهروزترین مقاالت علمی و دانشگاهی (اعظم آزاده ،)13 :1390 ،مساوی
دانستن حضور زن با درآمدزایی (همان ،)22 :استقالل مالی (سفیری،)7 :1390 ،
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سطوح مدیریتی (زاهدی ،):1386 ،همه و همه دغدغههای امروز زنان و برآمده
از مقاالت روز دانشگاههای معتبر داخلی و اساتید صاحب کرسی است .از
آنجا که از جنس دغدغهها و مطالبات میتوان به رویکرد و مبانی فکری افراد
پی برد ،این نتیجه به دست میآید که در میان بسیاری از نخبگان جامعه و
دغدغهمندان متدین این عرصه هنوز هم فهم صحیح و عمیقی از چگونگی
حضور اجتماعی زن و بالتبع معیارها و شاخصهای اندازهگیری آن وجود
ندارد.
اسالم در افقی باالتر ،شرایط اثر زن را کالنتر و جدیتر از حضور
اجتماعی به معنای متداول و اشتغال در نظر گرفته است .زن مسلمان میتواند
مستقیم یا غیر مستقیم ،در فضای «تصمیمسازی» قرار گیرد ،که اهمیت
بیشتری از «تصمیمگیری» و «اجرا» دارد .نباید مسئولیت دینی و تمدنی زن
را به خانواده تقلیل داد ،همچنان که نباید خانواده و نقش بیبدیل زن را
در تاریخسازی کماثر دید .حضور زنان اندیشمند در فرآیند تصمیمسازی
خانواده ،جامعه و جهان مغتنم است.
الگوی سوم در دنیایی که ابررسانهها با زایش فرهنگهای بیاصل و
ریشه ،سعی دارند مسیر روشن او را به قهقرای دنیازدگی پیش برند ،کاری
سخت در پیش دارد ،چرا که عالوه بر حفظ الگوهای اصیل اولیه ،باید
زیرساختهای وجودی خود را نیز برای پذیرش به عنوان الگو فراهم سازد.
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