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چكیده
و  اسالم«  در  زن  حقوق  »نظام  در  زنان  حقوقی  وضعیت  می توان  زمانی  تنها 
نظریه های »حقوق فمینیستی« را به داوری گذاشت که مالک صحیحی برای ارزیابی 
وجود داشته باشد. تک تک گزاره های حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسالم 
یا نظریه پردازی های فمینیستی، نمودی از مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، مبدأ 
و هدف شناختی و ارزش شناختی است. قضاوت در مورد فراتری و فروتری، ظالمانه 
یا عادالنه بودن این گزاره ها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است. 
شناخت حقیقت انسان، مؤلفه های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و 
شقاوت، موانع و استعدادها، دوست و دشمن و... از مهم ترین مباحث هستی شناسانه به 
عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی و نقد این 
مبانی هستی شناسانه و ارزش شناختی، حوزه ي وسیعی از مباحث راه و راهنما شناسی 
و معرفت شناختی را فرا روی ما قرار می دهد که گذر از آن برای دست یابی و دفاع 

عقالنی از حقیقت ضرورت دارد.
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مقدمه

از  تعدادی  و  اروپایي  کشورهاي  تمام  نظام های حقوقي  تقریباً  امروزه 

کشورهاي آسیایي در عمل طبق مبانی تساوی انگارانه ي حقوقی که مستقیم 

یا غیر مستقیم از نظریه های فمینیستی یا متأثر از جو غالب این نظریات است، 

عمل می کنند. حتي در بسیاري از کشورهاي اسالمي سمت و سوي تغییر و 

تحوالت بر اساس این نگرش شکل مي گیرد )مشیرزاده 1381: مقدمه(. در این 

یا  به لحاظ نظري  از روشنفکران مسلمان همواره کوشیده اند  میان عده اي 

عملی میان آموزه هاي فمینیستی و اسالم در ابعاد مختلف آشتي ایجاد کنند. 

انتشار مقاالت و کتاب هاي متعدد در بایستگي، شایستگي و اجتناب ناپذیري 

رویکردهای تساوی خواهانه ي فمینیستی در حوزه ي حقوق زنان به خصوص 

روش هاي  از  روشنفکران  برخي  است.  چشمگیر  بسیار  اخیر  دهه ي  در 

متعددي براي به کرسي نشاندن اندیشه های فمینیستی در عرصه ي حقوق 

استفاده مي کنند. بعضي به کلي منکر وجود نظام حقوقی زن در اسالم شدند و 

اسالم را تحت تأثیر فرهنگ زمانه، تنها دربردارنده ي برخی گزاره های حقوقی 

تبعیض آمیز در مورد زنان قلمداد کردند. دسته ي دیگر ضمن اذعان به وجود 

نظام حقوق زن در اسالم، با عصری کردن و منحصر کردن این نظام حقوقی 

به وضعیت خاص زنان در جزیره العرب، در زمان حاضر این نظام حقوقی 

را کارآمد نمی دانند )کدیور 1382: 42(. سرانجام عده اي تحت تأثیر آموزه های 

پسامدرن فمینیستی، با زبان مالیم تر، حوزه ي حقوق زنان در اسالم و غرب 
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اهتمام  و  موضوعات  که  مي کنند  معرفي  با هم  مرتبط  غیر  دو حوزه ي  را 

متمایزي در هر یک مطرح مي شود و هیچ کدام در صدد نفي دیگري نباید 

باشد و از این رو به دلیل نبود تنافي و تضاد در موضوعات و جهت گیري ها 

زمینه  ي همزیستي و همراهي این دو رویکرد وجود دارد )نصر 1384: 385(. 

وضع و تزریق واژگانی مثل فمینیسم اسالمی، فمینیسم مسلمان و استفاده ي 

گسترده از چنین واژگان از یک سو و ارائه ي تبیین ها و تحلیل های به ظاهر 

علمی و حتی صدور برخی شبه فتاوای فقهی و حقوقی برای نزدیک سازی 

دیدگاه های اسالمی و گزاره های فمینیستی از سوی دیگر، از جمله نمودهای 

این فعالیت های آشتی جویانه است.

از طرف دیگر، نقدهای متقابل عمدتاً عتاب آلود طرفداران گرایش های 

گزاره های حقوقی  مورد  در  متدین،  دلسوزان  و  فضال  برخی  و  فمینیستی 

طرف مقابل، از آشتی ناپذیری این دو حوزه خبر می دهد. نگاهی اجمالی به 

بسیاری از مباحث ارائه شده از طرف هر دو گروه آشتی جو و آشتی ناپذیر، 

نشان می دهد که گزاره های حقوقی به صورت مصداقی و به روشی جدلی و 

نقضی و یا مبنایی ولی به گونه ای تک بعدی، نقد و ارزیابی مي شوند. 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 می یابد. هر گونه دفاع 

یا تجدید نظر از مباحث حقوق زن نیز بایستی در چارچوب مبانی اعتقادی، 

مورد  در  داوری  ارزیابی و  و  نقد  بگیرد. هر گونه  فقهی شکل  و  اخالقی 
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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 معرفت شناختی، 

هستی شناختی، ارزش شناختی و حقوقی طرف مقابل انجام شود تا داوری و 

گزینشی عالمانه و مدافعانه محقق گردد.

مشکل روشی که در تحلیل و نقد تطبیقی گزاره های حقوق زن در اسالم 

و فمینیسم وجود دارد، آن است که اندیشه های حقوق فمینیستی را نمی توان 

به عنوان نظریه ای منسجم و مستقل قلمداد کرد، از این رو در بین مکاتب 

حقوقی قرار نمی گیرد تا امکان بررسی تطبیقی و مبنایی با مکتب اسالم را 

داشته باشد. 

فمینیس��م نظریه اي مس��تقل نیس��ت، چون به لحاظ ماهیتي یک جنبش 

سازمان یافته ي اجتماعی برای احقاق حقوق زنان است، که از اواسط نیمه ي 

دوم قرن اخیر تالش کرد با تحلیل عوامل فرودستی زنان و ترسیم آرمان های 

فمینیس��تی، خود را با  برخ��ی مباحث معرفت ش��ناختی، اخالقی، حقوقی، 

سیاس��ی، اجتماعی و ادبی منطبق و همسو کند )مش��یرزاده 1381: مقدمه و495(. 

اندیش��ه های حقوق فمینیستی در حقیقت واگویی همان ارزش های حقوقی 

لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم به گونه ای مادینه است. 

از این رو گرایش های فمینیس��تی، با همین اندیش��ه ها و عناوین دسته بندی 

می ش��ود. حتی نگرش های انتقادی این گرایش های فمینیس��تی نیز با الگو و 

مبانی مکاتب یاد شده انجام می شود )یزداني و جندقي 1388: 331(. 
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و  فمینیسم  گانه ي  سه  امواج  چون  نیست،  منسجم  نظریه اي  فمینیسم 

گرایش های موجود در هر موج، آن قدر گسترده و متفاوت است و بلکه 

تهافت مبنایی دارد که اطالق یک نظریه یا مکتب به همه ي این امواج و 

گرایش ها منجر به خودنقیضی آن مکتب خواهد بود. در این صورت نیازی 

به بررسی تطبیقی با مکاتب دیگر نیست )تانگ 1387: 345(. به عالوه، اصوالً 

برخی امواج فمینیستی به لحاظ ماهیتي از جنس نظریه پردازی و ایدئولوژی 

دیگر  به  انتقادی  نظرات  از  مجموعه ای  یا  اجتماعی  جنبشی  بلکه  نیست، 

مکاتب است. از این رو نمی توان آن را به عنوان یک مکتب مستقل قلمداد 

کرد.

به هر تقدیر واقعیت آن است که حقوق فمینیستی یکي از عرصه هاي 

پذیرفته  عمیقي  تأثیر  مکتب سکوالر  آموزه هاي  از  که  است  انساني  علوم 

است، به گونه ای که نمی توان ماهیت گزاره های آن را از مبانی سکوالریستی 

تفکیک کرد. از این رو بایستی گزاره های 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 

صورت بندی و روش نقد و ارزیابی تطبیقی نظریات فمینیستی و اسالمی در 

حوزه ي حقوق زنان اشاره می شود و این نتیجه حاصل مي شود که واکاوي 

مباني معرفتي، هستي شناختي و ارزش شناختي حقوق فمینیستی و نظام حقوق 
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زن در اسالم برای رسیدن به داوری و ارزیابی شایسته ي گزاره های حقوقی 

ضرورت دارد. در آخر به ریز موضوعاتی اشاره مي شود که از واکاوی مبانی 

معرفتی، هستی شناسی و ارزش شناختی در مورد نظام حقوق زن در اسالم و 

رویکردهای فمینیستی استحصال می شود. داوری و ارزیابی روشمند در مورد 

عادالنه یا ظالمانه بودن، آشتی پذیری یا آشتی ناپذیری، فراتری و فروتری 

گزاره های حقوقی یا نظام حقوق زن در اسالم و فمینیسم، نیاز به تحلیل 

این نکته  این ریز موضوعات دارد. ذکر  با واقع تک تک  شایسته و مطابق 

ضروری است که این مقاله تنها درصدد ارائه ي صورت بندی و روش صحیح 

نقد و ارزیابی تطبیقی نظریات فمینیستی و اسالمی و شناسایی حوزه های 

مختلفی است که در نقد مبانی فمینیستی بایستی مد نظر پژوهش گران قرار 

گیرد. بی شک تبیین و بررسی انتقادی هر یک از مبانی مذکور در این مقاله 

موضوع مقاالت مفصل و مستقلی خواهد بود.

1- مفهوم شناسی

1-1- فمینیسم

زنان  احقاق حقوق  برای  یافته  سازمان  جنبش های  به  گاه  را  فمینیسم 

و گاه به نظریه ای که به برابری زن و مرد از جنبه های سیاسی، اقتصادی، 

تاریخی  به سیر  نگاهی  با  کرده اند.  معنا  است،  معتقد  و حقوقی  اجتماعی 

یا  این واژه )که جنبشی اجتماعی است  فمینیسم وجه اختالف در تفسیر 

نظریه ای ایدئولوژیک( مشخص می شود. موج اول فمینیسم جنبش اجتماعی 
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زنان فرانسه و دیگر کشورهای مغرب زمین در نیمه ي دوم قرن نوزدهم در 

مقابل نابرابری های 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 می توان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست. بعد از یک دوره ي 

فترت حدود نیم قرني به خاطر جنگ های جهانی اول و دوم و تبعات آن، 

موج دوم فمینیسم از دهه ي 1960 و با طرح افکار ایدئولوژیک در تحلیل 

علل فرودستی زنان و ترسیم آرمان فمینیستی آغاز شد. در دهه ي هفتاد، 

فمینیست ها به طرح مباحث زنانه در علوم انسانی و از جمله حقوق فمینیستی 

پرداختند )یزداني و جندقي 1388: 13(. از این رو می توان با اندکی مسامحه آن را 

نوعی نظریه پردازی که به لحاظ ماهیت نظریه ای انتقادی و پرورش یافته در 

دل نظریه های رایج حقوقی و سیاسی و برآمده از سکوالریسم است، دانست. 

مایه های سکوالریسم در گرایش های مختلف  تمام جان  تقریباً  این رو  از 

فمینیستی � با وجود تمام اختالفاتشان � وجود دارد.

1-2- سکوالریسم

 سکوالریس��م در ی��ک تبیین اجمالی به بي تفاوت��ي در برابر دین یا نفي 

مذهب و آموزه هاي دیني )Encyclopædia Britannica1995( و یا خارج کردن 

عرصه هاي مختلف علوم از آموزه هاي دیني و مالحظات مذهبي تعریف شده 

.)1988 Oxford Advanced( است
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است  آمده  نامه ها  فرهنگ  برخي  در  آنچه  تبع  به  اندیشمندان  بعضي   

سکوالریسم را به معناي جدایي دین از سیاست یا جدایي دین از حاکمیت 

از  یکي  حقیقت  در  مفهوم  این  ولي   ،)306  :1374 )آقانجفی  مي کنند  معنا 

اندیشه ي  از  شده  انتزاع  نتایج  مهم ترین  شاید  و  شایع ترین  ابتدایي ترین، 

سکوالریسم مي باشد که در حوزه ي علوم سیاسي ظهور یافته است.

با وجود اختالف زیاد در تعریف و تبیین معناي سکوالریسم و تفاسیر 

موسع و مضیقي که از این واژه ارائه مي شود، مفهوم معتدل ارائه شده از 

سکوالریسم � که مبناي مباحث این مقاله قرار مي گیرد � عبارت است از نوعي 

طرز تفکر نسبت به حقایق هستي بر اساس یافته هاي مادي دنیوي بدون تکیه 

یا مبنا قرار دادن بینش، روش و راه کارهاي دیني و معنوي. تالش برخي 

روشنفکران در ایجاد آشتي بین حقوق فمینیستی و حقوق زنان در اسالم بر 

اساس چنین تبیین و تفسیري بنا نهاده شده است )رسالت 84/6/20(.

بر مبناي این قرائت از سکوالریسم، تبیین حقوق زنان بایستی بر اساس 

بعد مادي و نیازهاي ملموس و محسوس بشري باشد. این امر مستلزم تدبیر 

آگاهانه، ملموس و اثبات شده است1 که جز در سایه ي علوم بشري2 و بدون 

واسطه ي تعالیم معنوي و فرابشري و دخالت ماوراء ماده محقق نمی شود. در 

این تعریف از سکوالریسم، لزوماً وجود معنویت و حقایق و معارف معنوي 

1-  Positivism
2- Scientism 
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انکار نمي شود، بلکه تنها از دخالت دادن آن به عنوان یک شناخت مطمئن 

نهي مي شود. جهت گیري  بشري  و  تجربي  اثبات شده در عرض علوم  و 

سکوالر با این مفهوم، در مورد اثبات یا عدم اثبات حقایق و معارف معنوي 

الادري گرایانه است و دنیوي گروي بر تمام ارکان تبیین های فمینیستی سایه 

افکنده است.

طبق این برداشت، وضع یا اصالح حقوق زنان امری دنیوی است که 

نیازمند تدبیر دنیوي بر اساس شناخت های اثبات شده ي دنیوي است. این 

شناخت به ناچار با ابزار دنیوي میسر مي شود. اعتقادات و باورهاي معنوي 

و فرامادي فردي و اجتماعي افراد به عنوان یک واقعیت ملموس اگر چه 

می تواند یا باید مدنظر قرار گیرد، ولي به هیچ وجه مبنا قرار نخواهد گرفت 

و به عنوان یک حقیقت به رسمیت شناخته نمي شود.

1-3- حقوق  

به شدت  و  متفاوت  رایج،  کاربرد  منشأ حق، دست کم سه  از  حقوق 

غلط انداز دارد که توجه به تمایز آنها مهم و ضروري است )کدخدایی1388: 

.)143 -161

بایدها و  الف. حقوق معادل )Law(: حقوق در یک کاربرد مجموعه 

و ضمانت  بوده  ملزم  آن  رعایت  به  جامعه  یک  افراد  که  است  نبایدهایي 

اجرایي حکومتي دارد. معادل التین آن )Law( است. مجموع این بایدها و 

نبایدها و نظام حاکم بر آن و سیر تحوالت این نظام ها، علمي به نام علم 
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یا  قانون  با آنچه  از حقوق گاهي  این اصطالح  حقوق را تشکیل مي دهد. 

مقررات قانوني نامیده مي شود خلط مي گردد )جعفری لنگرودی 1368: ذیل واژه 

حق(.

ب. حقوق به معناي قانون: قانون در علم حقوق مجموعه اي است مدون 

از مقررات الزام آور که ضمانت اجراي حکومتي دارد و در کنار منابع دیگري 

مانند رویه ي قضایي، عرف، معاهدات، دکترین و ... یکي از منابع حقوق به 

شمار مي رود. در کشورهایي که حقوق مدون اساس سیستم حقوقي آنها را 

تشکیل مي دهد )و در علم حقوق به کشورهاي تابع سیستم رومي ژرمني 

معروف اند(، نظر به اهمیت و نقش محوري قانون در تشخیص و اجراي 

نظامات و مقررات الزام آور، در ارتکاز بسیاري از مردم حقوق و قانون به 

معناي واحدي تلقي مي شود. در لغت عربي نیز لفظ قانون بیشتر به جاي این 

معنا از حقوق به کار مي رود، لکن همان طور که اشاره شد، قانون به عنوان 

مجموعه ي مقررات مدون یکي از منابع حقوق شمرده مي شود.

ج. حقوق جمع حق: در اصطالح دیگر، حقوق جمع حق )Right( است. 

این معنا از حقوق بسته به اختالفات عمیقي که در تبیین معناي حق وجود 

دارد از مفاهیم سهل و ممتنع به شمار مي رود. آنچه مي توان به عنوان یک 

از مفهوم حق مطرح کرد، آن است که حق مفهومي  تعریف دفاع کردني 

اعتباري )در مقابل مفهوم فلسفي( است که متضمن نوعي امتیاز و اولویت 

براي دارنده ي آن مي باشد. این معنا از حق ارتباط وثیقي با اصطالح مراد 
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نظام مند  به منظور شناسایي،  در علم حقوق دارد. علم حقوق در حقیقت 

این  اینکه  به وجود مي آید. ضمن  استیفا ي حق ها  اجرایي کردن حق و  و 

مفهوم از حقوق )حق ها( در علوم مختلف عقلي به خصوص فلسفه ي اخالق، 

فلسفه ي سیاست، فلسفه ي حقوق1 و فلسفه ي حق ها2 کاربرد وسیعي دارد.

اشتراک لفظي و معنوي حق و حقوق در علوم مذکور و تشابه و تمایز 

با آن ایجاد کرده  این مفاهیم، عرصه ي مغالطه آمیزي را در مباحث مرتبط 

است که دقت در آن ضروري است. مباحث حقوق زنان در هر سه مفهوم 

حقوق جای می گیرد. حقوق به معاني سه گانه ي مذکور به شدت تحت تأثیر 

آموزه هاي سکوالریستي قرار دارد. در بحث حاضر، معناي دوم از حقوق )به 

معناي قانون( به دلیل استعمال مسامحي، مورد نظر نبوده و در صورت لزوم 

به جاي آن از واژه ي قانون یا مقررات حقوقي استفاده مي شود. لفظ حقوق به 

صورت مطلق به معناي اول )بایدها و نبایدهاي الزام آور که ضمانت اجراي 

حکومتي دارد( اشاره دارد. معناي سوم )جمع حق( با واژه ي حق یا با استفاده 

بر مباحث  ابتناء حقوق  به دلیل  لفظي استعمال مي شود. بي شک  از قراین 

مربوط به حق، اصطالح سوم نقش محوري و تعیین کننده اي در بحث حاضر 

ایفا مي کند.

1- The philosophy of law
2- The philosophy of rights
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1-4- تقسیمات حقوق و نسبت آن با ایده ي سکوالریسم

حقوق طبیعي، حقوق پوزیتیویسم و حقوق الهي مهم ترین تقسیم بندي 

براي شناسایي مجموعه ي حق ها در عرصه ي مباحث حقوق زنان  مبنایي 

است. بر اساس تفکر حقوق طبیعي، حقوق مبتني بر حق هایي است که واقعًاً 

وجود دارد، برتر از اراده ي فرد یا جامعه است، به صرف وضع و اراده ي 

جمعي یا قرارداد صرف )مبناي حقوق پوزیتیویستي( تحقق نمي یابد و یا 

اعراض پذیر نیست. خلقت و طبیعت موجد حق است و انسان مي تواند به 

حکم عقل و فطرت سایه اي کم رنگ از این حقیقت را دریابد. فیلسوفان و 

دانشمندان با ابزار عقل و وحي یا علم و تجربه این حق ها را کشف کرده، 

از ناخالصي ها و مغالطه ها پاالیش و حقوق را بر مبناي آن پایه ریزي مي کنند 

)کلی 1382: 109، 168، 222، 282، 334، 394، 487، 541 و604(.

بر مبناي پوزیتیویسم، حق چیزي جز اعتبار صرف نیست. حق بر مبناي 

اراده ي حاکم � که ممکن است اراده ي فرد یا جامعه باشد � شکل گرفته، 

اشخاص  و  مکان  و  زمان  مقتضیات  با  اراده  ظهور  مي یابد.  نفوذ  و  اعتبار 

متفاوت است؛ لذا حق ناشی از آن ثبات ندارد. از این رو حق و به تبع آن 

ارزش های حقوقی همواره نسبی است.

قرائت نوین از حقوق طبیعی ملقمه ای از اثبات گرایی و تکیه بر ارزش هایی 

است که به نام ارزش های بنیادین بشری شناخته می شود. این تبیین از حقوق 

طبیعي  بعد از یک دوره فترت ناشي از علم زدگي )قرون 19 تا اواسط قرن 
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20( مطرح شد. طرح این قرائت نوین از حقوق طبیعي در واکنش به قوانین 

نازي )که بر اساس رویکرد اثبات گرایانه، جنایات نازي ها قابل مجازات نبود(  

و در جهت برون رفت غرب از چاه نسبی گرایی پوزیتیویسم که خود براي 

خود بنا نهاده بود صورت گرفت. رویکرد نوین به حقوق طبیعي در این 

به حقوق بشر شده است.  مباحث مربوط  پایه ریزي  مبناي  برهه ي زماني، 

مهم ترین مشخصه و وجه تمایز حقوق طبیعي نوین از حقوق طبیعی سنتی، 

سکوالر بودن آن است در حالي که بعضي قرائات مهم حقوق طبیعی سنتي 

مانند قرائت افالطون یا سیسرو و آکویناس از حقوق طبیعي تأکید ویژه اي به 

الهي و دیني بودن حقوق طبیعي داشتند.

در مقابل این دو رویکرد یا به عبارت دقیق تر سه رویکرد، حقوق الهي 

قرار دارد که بر اساس اراده ي  تکویني و تشریعي خدا شکل مي گیرد و اعتبار 

و مشروعیت مي یابد )طالبی 1386: 204(. بر اساس رویکرد حقوق الهي مبناي 

اصیل حق  اراده ي تکویني الهي است. حق تکویني الهي با توجه به صفات 

خالقیت، مالکیت، علم، حکمت، غنا و فیاضیت الهي حق تشریعي خداوند را 

در قالب ربوبیت تشریعي الهي محقق کرده و حقوق انسان شعبه اي از حق 

تشریعي الهي است که بر بناي حق تکویني خدا قرار گرفته است )کدخدایی: 

همان(.

الهي و تعقلي- فلسفي در حقوق  اگر چه رویکرد وحیاني در حقوق 

طبیعي و علمي- تجربي در حقوق اثباتي مي تواند منشأ آثار و تفاوت هاي 
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باشد،  آن  بر  حاکم  قواعد  و  زن  حقوق  نظام  نوع  شکل گیري  در  اساسي 

لکن مهم ترین دستاورد این تقسیم بندي تبیین منشأ حق و مبناي مشروعیت 

حقوق است.  نکته ي مهم در مورد سکوالریسم که به مباحث فمینیستی نیز 

سرایت کرده، این است که برخي مواردي که به عنوان مبنا یا ویژگي یا رکن 

سکوالریسم معرفي مي شوند. در حقیقت خصوصیات رویکرد سکوالریسم 

در یک دوره ي خاص است؛ براي مثال در دوران مدرنیسم، قرائت سکوالر 

بر اساس علم باوري و عقل بسندگي بنا نهاده شد و این امر سبب شد که 

علم باوري و عقل بسندگي جزء مباني معرفتي سکوالریسم به حساب آید، 

در حالي که این موارد مؤلفه هاي دوران مدرنیسم است نه ارکان سکوالریسم. 

همین مؤلفه ها در مورد نظریه های مدرن و پسامدرن فمینیستی نیز سریان 

دارد. بنابراین، همان گونه که در تعریف سکوالریسم اشاره شده، رکن اساسي 

سکوالریسم دنیوي گروي و تأکید بر مبنا قرار نگرفتن معرفت فرابشري براي 

امور بشري و در کنار علوم بشري است. این امر به لحاظ مقتضیات دوران 

مدرن در عقل بسندگي1 و تجربه گرایي2 ظهور یافت و در دوران پست مدرن بر 

شکاکیت معرفتي3 و حتي خردستیزي و نوعي الادري گري معرفتي4 بنا نهاده 

شده است. در دوران پست مدرن، علم باوري، عقل بسندگي و تجربه گرایی 

1- Rationalism
2- Positionism
3- Skepticism
4- Agnosticism
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تخطئه شد، در حالي که بر دنیوي  گروي و نگاه سکوالر به شدت تأکید شد. 

همین مطلب در مورد دیگر مباني هستي  شناختي )انسان محوري، فردگرایي، 

نیز جریان  فائده  گرایي و..(  ارزش شناختي )لذت  گرایي،  یا  ماده گرایي و...( 

دارد )حقیقی 1379: 12؛ نوذری 1379: 245 و 1378: 185(. توجه به این نکته در 

نیز ضرورت  پسامدرن  و  مدرن  دوران  در  فمینیستی  مبانی حقوق  تحلیل 

با مشخصات دوران مدرن  از آنجا که سکوالریسم  ویژه ای خواهد یافت. 

بانفوذترین قرائت سکوالر�   به خصوص در کشورهاي در حال توسعه � بوده 

تبیین مباحث حقوق  و اصلي ترین دغدغه ي برخي روشنفکران وطني در 

زنان است، در مقاله ي حاضر بیشتر بر تبیین مدرنیستی این مکتب پرداخته 

مي شود.

2- مبانی حقوق فمینیستی سكوالر

هر نظام یا نظریه ي حقوقي � صرف نظر از شکل و ماهیت ظاهري قواعد 

و مقررات � بر اساس مباني خاصي بنا نهاده شده است که زمینه ساز تمایز 

در نوع پردازش قوانین شکلی و ماهوی و اهتمامات نظام حقوقي خواهد 

بود. نظریه های حقوق فمینیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست. توصیف 

نظریه پردازی های حقوق فمینیستی به وصف سکوالر، ناظر به همسویي آنها 

با مباني و اهداف سکوالریسم و به مثابه قید توصیفی است. دیدگاه خاص 

جریان فمینیسم به جهان، انسان، معرفت و ارزش ها، مبناي نگرش حقوق 

فمینیستی خواهد بود. بر این اساس مي توان مباني معرفت شناختي، هستي 



68

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

یز 
پای

 / 
57

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

شناختي و ارزش شناختي را شکل دهنده ي اصلي مباني حقوق فمینیستی 

قلمداد کرد. بررسي و نقد این مبانی براي رسیدن به برداشتي صحیح و دقیق 

در مورد نسبت گرایش های حقوق فمینیستی با نظام حقوق زن در اسالم 

ضرورت دارد. بي شک تبیین و نقد کامل این مباني مجالي موسع و مستقل 
مي طلبد که از حوصله ي یک مقاله و حتي یک کتاب خارج است.1

2-1- مباني معرفتي

اگر چه معرفت شناسی فمینیستی � به بهانه ي مردانه بودن معرفت � به 

ظاهر معرفت شناسی رایج اثبات گرایانه و دیگر رویکردهای سکوالر را نقد 

می کند )Lorraine code 1997(. لکن شالوده ي اصلی مبانی معرفتی فمینیستی 

مبانی معرفت  شناسی سکوالر است. شکاکیت در حقایق وحیاني و  همان 

فلسفي و اتخاذ موضع انکار یا الادري گري و نادیده انگاری در مورد ماوراء 

یا  انکار  نتیجه ي  فمینیستی است.  نظریه پردازی های  معرفتي  زیربناي  ماده، 

الادري گري در مورد حقایق فرامادي به نوعي شکاکیت در بایدها و نبایدها 

)که اساس اخالق و حقوق است( منجر مي شود. علم باوري مبتني بر حس 

و تجربه مطمئن ترین و قابل اعتمادترین روش معرفتي براي تحقق اهداف 

حقوق سکوالر در دوران مدرن است )طباطبایی 1364؛ مصباح یزدی 1364: ج1، 

ص85؛ حسین زاده 1386: 97؛ ژیلسون 1375: 125(.

1- برای مطالعه تفصیلی تر نقد این مبانی مراجعه کنید به: سربخشی، محمد 1388. اخالق سکوالر، 
مفاهیم ، مبانی،  ادله، نقدها،  قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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نقد ش��ک  گرایي با توجه به نحله هاي متع��دد آن، در طاقت این مقاله ي 
مختصر نیس��ت )قدردان ملکی 1379: 88؛ وپترس��ون 1379: 70؛ گلشنی1380: 18(. 

في الجمله اشاره به این نکته کافي است که امکان تحقق شناخت امري بدیهي 

و بي نیاز از اثبات است. معرفت در حوزه ي حقایق تجربي ماهیتي فلسفي و 

غیر مادي است و انکار معرفت حقایق فلسفي به انکار معرفت حقایق مادي 

و تجربي منجر خواهد ش��د. در مورد گزاره ه��اي دیني نیز ادعاي اینکه این 

گزاره ها دس��ت نایافتني و فراتر از عقل هس��تند و عقل انسان توانایي اثبات 

امور متافیزیکي را ندارد، حاوي یک تناقض آشکار است؛ چرا که همین عقل 

است که چنین گزاره ي متافیزیکي را انکار مي کند )مصباح: همان(. با نقد بنیان 

شک گرایي، عقل بس��ندگي نیز به عنوان یکي دیگر از مباني معرفت شناختي 

نقد مي ش��ود؛ چرا که عقل  گرایي به معناي بسندگي به عقل ابزاري و تجربي 

در پاس��خ به اعتقاد ش��کاکیت معرفتي و در نتیجه ش��کاکیت در گزاره های 

اخالقي- حقوقي قد عل��م کرد. تکیه به علوم تجربي به عنوان ابزار معرفتي 

علي رغم اینکه منش��أ آثار مثبتي در پیش��رفت صنعت و تکنولوژي بود، لکن 

منحصر ش��دن به آن سبب جدایي از نیازهاي فرامادي و معنوي بشر گردید. 

در حقیقت، س��وگیري جهان غرب به اندیش��ه هاي پس��ت مدرن نقد عملي 

علم باوري و عقل بسندگي اس��ت که چالش هاي نظري و عملي نیمه ي دوم 

قرن بیستم به بعد را موجب شد. تهدید جامعه ي بشري به وسیله ي دو جنگ 

جهاني، افسارگس��یختگي فرهنگي و جهت گیري به طرف حیوانیت مدرن با 
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استفاده از تکنولوژي و صنعت پیشرفته، زنگ خطر نیاز به معنویت و تکیه بر 

نیازهاي فرامادي را در ذهن برخي اندیشمندان غربي به صدا درآورده است.

به عالوه، اذعان دانشمندان علوم تجربي به ظني بودن و مجهول بودن 

بخش عمده ي حقایق هستي، ناکارآمدي و اعتمادناپذیر بودن علم تجربي را 

اثبات کرده است. از طرفي نادیده انگاري حقایق دست نیافتني به وسیله ي علم 

تجربي سبب بي تأثیري این حقایق و واقعیت ها نمي شود و بي شک زمینه ي 

ناکارآمدي نظام حقوقي را فراهم مي کند. بي شک معمار حقوق فمینیستی با 

نادیده انگاشتن این حقایق بنیادین، سر به زیر برف برده و جامعه و زنان را 

با خطر نابودی و هالکت روبه رو می کند.

2-2- مباني هستي شناختي

نگ��رش »مادي گرایان��ه«1 به هس��تي، مهم ترین نتیج��ه ي مباني معرفتي 

فمینیستی تلقي مي شود.2  ناتواني علم و عقل بریده از وحی، در ادراک امور 

غیر مادي )به دلیل تجربه ناپذیري( زمینه ي انکار یا نادیده گرفتن حقایق غیر 

مادي در اندیش��ه های فمینیستی شد. فمینیست ها، با انکار یا تغافل از حقایق 

معنوي همواره س��عی در اثبات جنبه های مادي زنانه و همس��انی یا فراتری 

1-Materialism
2- در این زمینه بایستی نگرش مادی  گرایانه و گرایش مادی  گرایانه را از هم تفکیک کرد. گرایش 
مادی  گرایانه که از طبع طغیان گر و لذت جوی انسان سرچشمه گرفته است را می توان منشأ و مبنای 

روان شناختی و دلیل عمده ي جهت گیری و شکل دهی مبانی  معرفتی سکوالر قلمداد نمود.
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آن با مردان برآمدند تا اثبات کنند در مبنای بش��رمحوری1 سکوالریسم نیز با 

مردان ش��ریک اند.  نتیجه آن ش��د که در پیامدهای اومانیسم با مردان شریک 

ش��دند. اصالت فرد2 یکي از مهم ترین دستاوردهاي تفکر اومانیستی سکوالر 

تلقي می شود. لیبرالیسم3 )معرفتي( اعتقاد مقدسي براي حمایت از محوریت 

زن )اومانیسم و فردگرایي( در حوزه های علوم انسانی به خصوص حقوق و 
سیاست و اقتصاد فمینیستی قلمداد مي شود  )بیات 1381: 451(.4

با نقد مباني معرفتي ماتریالیسم، رکن اساسي اندیشه ي سکوالر در هم 

ناتواني حس در  بنا باشد  مي شکند. در نقد ماتریالیسم همین بس که اگر 

ادراک یک امر مجوزي بر انکار ماورا ماده تلقي شود بسیاري از امور مادي 

نیز باید از دایره ي هستي کنار گذاشته شود، زیرا توسط حس ادراک نمي شود 

در حالي که موجودیت آنها حتي از طرف خود ماتریالیست ها مسلم است. 

از سوي دیگر با اثبات تنها یک مصداق از امور غیر مادي، قلم بطالن بر 

انسان در  انسان محوری.  نه  اومانیسم، بشر محوری است  Humanism -1، واژه دقیق معادل 
نگره ي اسالمی، موجودی مقدس شامل روح و جسم است که مبنای خلقت جهان است. انسان 
محوری از مبانی هستی شناسانه اسالم است. اما بشرمحوری فقط ناظر به جنبه ي مادی و دنیوی 
خلقت انسان است که مبنای سکوالریسم است. إِنیّ ِ َخلُِق  بََشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسنُوٍن؛ فَِإَذا 

وِحی فََقُعواْ لَُه َساِجِدین )الحجر: 28 و 29(  یْتُُه َو نََفْخُت فِیِه ِمن رُّ َسوَّ

2- Individualism
3- Liberalism
4- در یک تعریف ساده لیبرالیسم را مي توان به مجموعه روش ها، نگرش ها،  گرایش ها و سیاست ها 

که عمده ترین هدف آن فراهم کردن »آزادي« هرچه بیشتر براي فرد است  تعریف کرد.
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اندیشه ي ماده گرایي کشیده می شود. مسئله ي علم حضوري شخص به علم 

خویش، به گرسنگي خویش، به غریزه ي خویش و به خویشتن )به عنوان 

موجودي بسیط و واحد( از مواردي است که با ابزار مادي و حسي محقق 

نمي شود و در عین حال هیچ کس در وجود آن شک ندارد )رجبی 1381: 101(. 

از طرف دیگر ادعاي انحصار ابزار معرفتي در حس و تجربه خود نیازمند 

اثبات است که بي شک با ابزار حس و تجربه اثبات نمي شود.

اصالت دادن به امیال و خواست هاي نفساني و محوریت فرد انسان و 

اعتقاد به لیبرالیسم نتایج مصیبت باري به خصوص برای زنان در پي خواهد 

داشت که منجر به از بین رفتن پشتوانه ي قواعد اخالق و حقوق مي شود و 

زنان را در حد یک حیوان و اجتماع بشریت را به مثابه جنگلي ترسیم مي کند 

که اصالتاً همه ي اعضاي این جنگل در تنازع بقا بوده و گرگ یکدیگرند )هابز 

1380: 18(. بی شک زنان در چنین جنگلی صالحیت بیشتری برای دریده شدن 

دارند. اصالت به خواست و امیال فردي هرگونه ثبات و اطالق در گزاره هاي 

از  هوس بازي  و  اباحي گري  تسامح،  و  تساهل  و  مي کند  نفي  را  اخالقي 

مهم ترین نتایج آن است )جوادی آملی 1381: 456؛ آربالستر 1367: 32؛ بیات 1381: 

.)456

2-3- مباني ارزش شناختي

اگ��ر چ��ه تعابیر و تئوري ه��اي متف��اوت و گاه به ش��دت متهافت، در 

ارزش گذاری ه��اي گرایش های فمینیس��تی وج��ود دارد )Tong 1997( لکن 
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همه ي این اندیشه ها زیر چتر لذت ]گرایي[1 و سود ]گرایي[2 جمع می شوند. 

این دو به عنوان معیار ارزش گذاری، نتیجه ي منطقي مباني معرفت شناس��ي 

و هستي ش��ناختي در اندیشه های سکوالریستی و به تبع آن فمینیستی است. 

ارزش گذاري گزاره هاي اخالقي، جدا کردن حوزه ي اخالق فردی و حقوق 

اجتماعی و همچنین تکون قواعد حقوقي بر اساس این مبناي ارزش شناختي 

انجام مي گیرد. 

به  محدود  سکوالر  انسان شناسانه ي  هستی  مبانی  اساس  بر  که  زنی 

موجودی دنیوی و از عالم معنا و بعد متعالی بریده و محصور در ماده و 

مادیت شد، ارزشي غیر از سود و منفعت و تحصیل لذت مادي و دنیوي 

ندارد؛ لذا مالک ارزش گذاري و ارزش شناختي چیزي جز برآوري این لذایذ 

نیست. بي شک در تعارض لذت ها، لذت و منفعت فرد غالب و اصالت دارد. 

اگر از سود جمعي و مصلحت عمومي سخني به میان مي رود براي تحصیل 

سود فردی است. از این رو اشکال رایجی که به حقوق فمینیستی گرفته 

می شود مبني بر اینکه گزاره های حقوق فمینیستی تنها برآورده کننده ي منافع 

و لذایذ درصد کمی از زنان جامعه است، در حقیقت اشکال نیست بلکه 

)مصباح  تلقی می شود  فمینیستی  ارزشی گرایش های  مبانی  ماهوی  الزمه ي 

یزدی 1384: 134؛ ژکس 1355: 42(.

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

تک ت��ک گزاره های حقوقی مرب��وط به زنان در نظام حقوقی اس��الم یا 

نظریه پردازی ه��ای فمینیس��تی نم��ودی از مبانی مختلف معرفت ش��ناختی، 

انسان شناختی و هستی شناختی اس��ت. قضاوت در مورد فراتری یا فروتری 

و ظالمان��ه یا عادالنه بودن این گزاره ها 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 تبعیض آمیز بودن گزاره های حقوقی از جنس مباحث 

ارزش��ی و نیازمند معیار و مالک ارزشی اس��ت. اثبات معیارها و مالک های 

ارزش��ی در گرو مباحث هستی شناس��انه اس��ت. ش��ناخت حقیقت انسان، 

مؤلفه های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و شقاوت، موانع 

و اس��تعدادها، دوس��ت و دش��من و... از مهم ترین مباحث هستی شناسانه به 

عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی 

و نقد این مبانی هستی شناسانه و ارزش شناختی، حوزه ي وسیعی از مباحث 

راه و راهنماشناس��ی و معرفت شناختی را فراروی ما قرار می دهد که گذر از 

آن برای دست یابی و دفاع عقالنی از حقیقت ضرورت دارد.

احصاء حقایق این علوم گسترده در یک نوشتار محدود برای رهایی از 

این لغزش گاه ها اگر چه مطلوب اما ناممکن است. از این رو در این نوشتار به 

مهم ترین حوزه هایی که توجه به آن در مورد تبیین نظام حقوق زن ضرورت 

دارد و تمایز در آن باعث تفاوت در گزاره های حقوقی در اسالم و فمینیسم 
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می شود، اشاره شده است.

3-1- تمایز در مباني معرفت شناختي 

پیوند عمیق حقوق با مباني معرفت شناختي و هستي شناختي کلید اساسي 

بسیاري از اختالفات و تمایزات بین حقوق فمینیستی و حقوق اسالم است. 

انکار، شک گرایي و الادري گري معرفتي در مورد حقایق فرامادي منجر به 

سوگیري هاي متفاوت در ابعاد مختلف یک نظام حقوقي می شود. ریشه ي 

تقریباً تمام تمایزاتي که در ادامه به آن اشاره مي شود به نحوي به این تمایز 

معرفت شناسانه باز مي گردد. در اسالم امکان معرفت و وقوع و لزوم معرفت 

حقایق مادي و فرامادي زیربناي اصلي حقوق اسالمي را تشکیل مي دهد.

3-2-  تمایز در ابزار معرفت 

بر اس��اس مبناي معرفتي اس��الم، عقل بش��ری هم به عنوان ابزار و هم 

ب��ه عنوان یکي از مهم ترین منابع معرفت در کنار منبع وحي تلقي مي ش��ود 

)حس��ینی1381: 98(. این در حالي اس��ت که عقل بس��ندگی و تجربه گرایی در 

دوران مدرن، روش منحصر معرفتی در دس��ت یابی به گزاره های حقوقی در 

حقوق فمینیستی است.

پیچیدگي ش��گفت انگیز هس��تي و یافته هاي کلي و اندک عقل بریده از 

وحي، بشر را در عمل مجبور به کنار نهادن عقل ناب به عنوان ابزار معرفتي و 

جایگزین کردن یافته هاي خطاپذیر و ناقص تجربه و حس کرد. حقوق مبتني 
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بر چنین مبناي معرفتي اي توانایي درک بس��یاري از واقعیات و سازوکارهاي 

م��ادي و هیچ یک از حقایق معنوي هس��تي را ندارد و نمي تواند س��ازوکار 

حقوقي مناس��بي براي مدیریت آن ارائه ده��د. ناکارآمدي این ابزار معرفتي 

س��بب سردرگمي و آش��فتگي حقوقي مي شود تا جایي که یک اتفاق واضح 

حقوقي، در مکتب حقوق پوزیتیویس��تی، مشکل دش��وار قلمداد مي شود و 

منجر به زیرورو ش��دن نظام حقوق پوزیتیویسم گردید.1 این در حالي است 

که در نظام حقوقي اس��الم از عقل ناب در کنار وحي به عنوان پل ارتباط به 

حقیقت استفاده مي ش��ود. این ویژگي معرفتي فضاي گسترده اي از شناخت 

حقیقت را در اختیار بشر قرار مي دهد که مي توان با توسل به آن، برنامه ریزي 

متقني براي ارائه ي یک نظام حقوقي کارا ارائه دهد.

3-3- تمایز در مباني هستي شناسي

فمینیستی، در  نظریه پردازی های  فراماده در  نادیده انگاري  یا  مادی گری 

برابر اذعان به حقایق فرامادي و اصالت دادن به بعد معنا در اسالم، وجه 

تمایز مهم دیگري است که در تنظیم نظام حقوقي تأثیر شگرفي ایفا مي کند. 

اعتقاد به خدا به عنوان منشأ، مبدأ و محور هستي، فرجام باوري به عنوان 

منتهاي زندگي مادي و تأثیر و تأثر سازوکارهاي مادي و معنوي مؤلفه هایي 

1- نظریه ي مشکل دشوار که وجه توضیح لزوم بازنگری در حقوق پوزیتیویستی و نظریه پردازی 
حقوق طبیعی نوین شد )جان کلي1382: تاریخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمه ي محمد 

راسخ، تهران، طرح نو،  ص487(.



77

     مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسالم و فمینیسم
13

91
یز 

پای
 / 

57
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

از زندگي بشر را تشکیل مي دهد که در پایه ریزي نظام حقوق اسالمي نقش 

دارند. این در حالي است که دیدگاه تنگ نظرانه ي 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 می دهد.

3-4- تمایز در انسان شناسي 

انسان موضوع اصلي حقوق است. نوع نگرش و تعریفي که یک مکتب از 

انسان ارائه مي دهد نقش تعیین کننده اي در شکل دهي نظام حقوقي و قواعد 

حاکم بر آن دارد. هویت انسان، جایگاه انسان در نظام خلقت، هدف غایی 

انسان، نوع تعامل او با هستي براي رسیدن به هدف و محورهاي اساسي در 

بحث انسان شناسي است. در منطق فمینیستی انسان مانند سایر اشیا پدیده ي 

خاصي از ماده شناخته مي شود. 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 برنمي تابد. بیشترین دغدغه ي انسان شناسی فمینیستی اثبات چنین 

ماهیتی برای زنان در کنار مردان است. جهت گیري نظام حقوقي فمینیستی بر 

همین مباني انسان شناختي و در جهت برآورده سازي و تنظیم روابط حقوقي 

بیشترین  براي  »بیشترین لذت  بود. شعار  مادي خواهد  براي همین هدف 

افراد« نتیجه ي منطقي چنین رویکردي است. این در حالي است که در نگرش 

اسالمي انسان دو بعد مادي و معنوي دارد. بعد معنوي و فرامادي او هویت 
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انساني را شکل مي دهد؛ لذا اصالت دارد. هدف خلقت انسان رسیدن به کمال 

و سعادت ابدي است که جز بر اساس برنامه اي همه جانبه و با در نظر گرفتن 

تمام ابعاد وجودي انسان محقق نمي شود. کیفیت و نحوه ي تعامل انسان با 

تک تک اجزاء و اعضا ي نظام هستي تنها با توجه به برنامه ي الهي که خداوند 

بیان  این  با  انسان قرار مي دهد شکل متکاملي به خود مي گیرد.  در اختیار 

مشخص مي شود که آموزه هاي فمینیستی در شناسایي هویت و اهداف غایی 

زنان نیز به سکوالرزدگي مبتال شده است.

3-5- تمایز در هدف شناسی و ارزش شناسی

تا زماني که ماهیت ارزش و ارتباط آن با واقعیت های نفس االمری نفیا1ً 

و اثباتا2ً و کیفیت این ارتباط3 از طرفی و شناخت ارزش های ذاتی – تبعی 

یا ابزاری – غایی مشخص نشود، داوری درباره ي فراتری و فروتری نظام 

حقوق زنان در اسالم و فمینیسم ارزیابی دقیق و عمیق نخواهد شد )جمعی از 

نویسندگان 1388: 64- 18(.

به  را  فمینیسم  و  اسالم  در  زنان  حقوقی  وضعیت  می توان  زمانی  تنها 

داوری نشست که مالک و معیار صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد. 

1- مثل آنچه مکاتب پوزیتیویستی قائل اند که منکر ارتباط واقعیات و ارزش ها هستند.
2- مانند آنچه مکاتب حقوق طبیعی سنتی قائل اند.

3 - مکاتب 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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این مالک و معیار با توجه به اهداف تبعی و نهایی و وضعیت آرمانی تصور 

مبانی  مهم ترین  معادشناسی  و  هدف شناسی  اساس  این  بر  است.  کردني 

ضروری برای داوری شایسته در مورد فراتری و فروتری زنان است. متأسفانه 

نقطه ي مالک و معیار و تکیه گاه قضاوت در فراتری و فروتری نظام حقوقی 

به  زنان در مباحث فمینیستی، داشته ها و نداشته های مرد آن هم محصور 

زندگی مادی دنیوی لحاظ شده است. گو اینکه نظام شخصیت حقیقی و 

حقوقی مردانه در زندگی سکوالر، نقطه ي آرمانی و هدف نهایی تلقی شده و 

قضاوت در فراتری و فروتری نظام حقوقی زن با توجه به این نقطه ي تعادل 

و معیار سنجیده می شود. از این رو رسیدن به تشابه و تساوی با نظام حقوقی 

مرد نتیجه ي گریزناپذیر چنین قضاوتی است که خواسته یا ناخواسته دامن گیر 

بسیاری از گرایش های فمینیستی شده است. غافل از اینکه نظام حقوق زن 

و مرد هر دو بایستی با تکیه گاهی 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 در باره ي فراتری و 

فروتری نظام حقوقی و گزاره های حقوقی پرداخت.

3-6- تمایز در ماهیت و خاستگاه حق

ماهیت حقوق بنا به تعریفي که از حق به عنوان رکن اصلي حقوق ارائه 

می شود، متفاوت مي گردد. دانشمندان مکاتب حقوق طبیعي، حقوق اثبات گرا 

و همچنین دانشمندان اسالمي تعاریف بسیار متنوعي از این واِژه ي سهل و 
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ممتنع ارائه داده اند � که در بخش اول به طور اجمال به آن اشاره شد. حق به 

عنوان مفهوم اعتباري )مفهوم فلسفي( که متضمن نوعي امتیاز و اولویت است 

را مي توان وجه جامعي براي تعاریف این واژه دانست. اگر حق ها جنبه ي 

الزام آور و ضمانت اجراي دنیوي پیدا کند حقوق را شکل مي هد. به عبارت 

دیگر حقوق، نظام پشتیباني از حق برای اجرایی شدن است.

 در رویکرد اسالمي »حق بودن«1 به معني منطبق بودن بر حقیقت )مصالح 

و مفاسد نفس االمري( و »حق داشتن«2 )ایجاد حق و الزام( دو عنصر الزم و 

تفکیک ناپذیر براي تحقق حق و پایه ریزي نظام حقوقي است. این در حالي 

است که دسترسي نداشتن اندیشه هاي حقوق فمینیستی به بخش عظیمي از 

حقیقت )که شامل حقایق فرامادي و همچنین حقایق 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 کنند. از 

این رو، امکان انطباق حقوق فمینیستی با حقوق اسالم در موضوع حق در 

مبنا منتفي است.

دیگر نتیجه ي مهم مرتبط با ماهیت حق، این نکته اس��ت که بر اس��اس 

پیش فرض ابتناء ایدئولوژی و گزاره های ارزش��ی بر جهان بینی و گزاره های 

هستی شناس��انه )از نوع ض��رورت بالقیاس(، در نظام حقوق زن در اس��الم 

1- To be right
2 - To have right
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همیش��ه حقوق زنان متمایز یا متفاوت از م��ردان، حاکي از نوعی تفاوت یا 

تمایز هستی شناس��انه در امور واقعی است.  اگر در نگرش اسالمی حق ها به 

اراده ي الهی نسبت داده می شود، از این روست که برآیندی از رابطه ي مبدأ، 

هدف و حکمت الهی است که ناگزیر بر اساس مصالح و مفاسد نفس االمری 

محقق می شود )جوادی آملی 1385: 143(. این در حالي است که در رویکرد به 

ناچار پراگماتیک فمینیستی )به دلیل نبود دسترسي به حقیقت(، اراده منشأ و 

خاستگاه حق خواهد بود.

3-7- تمایز در مبناي مشروعیت حقوق

آیت اهلل جوادي آملي در ذیل فرازي از آیه ي 61 س��وره ي آل عمران در 

تفس��یر »الحق من ربک« مي فرماید: »تنها حق محض مي تواند حق را تعیین 

و عطا کند در حقیقت جز حق محض حق هاي دیگر بالعرض و نس��بي اند. 

قرآن ش��ریف بر این نکته تأکید مي کند که خداوند حق محض اس��ت و هم 

مي فرماید حق هاي دیگر از همین حق محض سرچش��مه مي گیرند« )جوادی 

آملی 1375: 111(.

در نگرش اسالمی تنها کسي که حق مشروعیت بخشی به حق را دارد 

خداست. خالقیت، مالکیت، علم، حکمت، فیاضیت و غنا، 6 صفتي است 

الهي  جهان بیني  در  مي کند.  امر  این  در  منحصر  را  تعالي  باري  وجود  که 

انسان موجودي است که در وجود و بقا، آن به آن وابسته به خالق هستي و 

تحت سلطه و احاطه ي خداست )مریم: 9؛ زمر: 30(. اوست که مخلوقات را 
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آفرید )اسري: 99( و انسان اعم از زن و مرد را به عنوان گل سرسبد بوستان 

خلقت شرف وجود بخشید )اسري: 70(. جامه ي احسن المخلوقین را برازنده ي 

وجودش گردانده )علق: 4( و استعداد جانشیني خویشتن را به وی ارزاني 

داشت )بقره:30(. براي فعلیت بخشیدن به این استعداد همه ي ابزارها را در 

اختیار او قرار داد. همان طور که همه ي مخلوقات را براي او و در خدمت 

او گذاشت )بقره: 29( و سخت افزار هدایتش را فراهم کرد. برنامه ي هدایت 

و نرم افزار کمالش را نیز در قالب دین و تشریع برنامه ي هدایت و ابعاث 

احاطه اش حق  و  قدرت  لحاظ  به  خداوند  )بقره: 22(.  نمود  کامل  پیامبران 

تکویني بر خلقت دارد و مالک هستي است و از آن جهت که خالق و مالک 

ابعاد وجودي  به تمام  او مقتضي است،  فیاضیت  هستي است، حکمت و 

انسان و مخلوقات علم و اشراف دارد و سعادت و کمال آنها را بهتر از خود 

ایشان تشخیص مي دهد و در نهایت به لحاظ غناي ذات هیچ گونه سود و 

زیان شخصي براي او متصور نیست؛ مرجع منحصري است که حق تشریع 

و تقنین دارد؛ لذا آنچه بر اساس خواست و اراده ي او که به وسیله ي انبیاء 

و در مجراي ادیان الهي و اکمل آن یعني اسالم نازل گردیده است، مرجع 

و مبناي منحصر مشروعیت بخش به برنامه ها و اعتبارات و الزامات فردي، 

اخالقي، اجتماعي، تربیتي و... خواهد بود. حق نیز به عنوان یک سازوکار 

اجتناب ناپذیر حیات بشري به خصوص در حوزه ي اجتماعي از این مقوله 

مستثني نبوده و تنها زماني مشروعیت مي یابد که بر اساس اراده و خواست و 
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تجویز الهي و در مسیر هدف خلقت شکل گرفته باشد.

 این درحالي است که در قرائت فمینیستی، مبناي مشروعیت بخش حق 

امری کارکردی و چیزي جدا از اهداف و فواید و مالحظات استیالجویانه ي

اجتماعي، در  قرارداد  بقا،2 قدرت،3  فایده و لذت،1 حفظ  نیست.  زنانه 

اندیشه های فمینیستی با قرائتی مادینه باز تعریف شده است )آنسل 1366(.

3-8- تمایز در ارزش هاي حقوقي

از ارزش حقوقي آن چیزهایي است که براي حفظ و حمایت  منظور 

نظریات حقوق  الزام آور حقوقي وضع مي شود. در  قواعد  قوانین و  آن  از 

فمینیستی نرم هاي حقوقي برگرفته از اراده ي مردم )در نظام حقوقي بر اساس 

دموکراسي( یا محصول تمکین مردم از اراده ي حاکمان )در نظام اقتدارگرا( 

است؛ لذا نه تنها ثبوت و دوام ندارد، بلکه چه بسا بر خالف طبیعت و کرامت 

بشري باشد. اگرچه ارزش هاي معنوی نیز مي تواند در برخی گرایش های 

فمینیستی )مثل قرائت پسامدرن فمینیستی( مطمح نظر قرار گیرد، لکن ارزش 

آن به لحاظ مقام ثبوت نیست بلکه به خاطر اعتباري است که اراده به آن 

مي دهد. طبیعت ستمکار و ناسپاس )ابراهیم: 34( و طغیان گر )علق: 6( نوع انسان 

1- »هیچ 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 می دهد«.

2- انسان به حکم طبیعت )حفظ بقاء( نسبت به همه چیز حق دارد )خسروشاهي 1380: 161(.
3- تعیین کننده rank )باالدستی، رده، رتبه، فوق دستی، امتیاز( قدرت است،آنچه رده را معین و جدا 

می کند مقدار قدرت است و نه هیچ چیز دیگر )کاپلسون 1375: 402(.
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سبب شده ارزش هاي حقوقي در حقوق فمینیستی، ارزش هایي محصور در 

زندگي و ابعاد این جهاني انسان تعریف شده و در جهت برآوري لذت ها و 

هواهاي نفساني )آن هم به گونه اي تبعیض آمیز( جهت گیري شود.

بر  بیشتر  عدالت،  می شود.  قلمداد  حقوقی  ارزش  بنیادی ترین  عدالت 

نسبی  و  سیال  مفهومی  فمینیستی  گرایش های  پوزیتیویستی  مبانی  اساس 

دارد. اگر چه برخی نظریه پردازی های اواخر قرن بیستم نوعی ارزش های 

ثابت و بنیادین را به رسمیت شناخته اند )نظریه ي فولر و دورکین( لکن نحوه ي 

تبیین این ارزش های بنیادین نیز نمی تواند این مکاتب را از اتهام نسبی گرایی 

ارزش، اخالق و مفهوم عدالت تبرئه کند )آلتمن 1386: 115(. به گونه ای که 

شعار عدالت مفهومی بعد از قانون، قانون مفهومی بعد از اخالق و اخالق 

مفهومی بعد از اراده، وجه مشترک تمام قرائت های پوزیتیویستی و حقوق 

بشر نوین غربی است. این تلقی از عدالت بیش از آنکه تابعی از واقعیت های 

نفس االمری باشد تابعی از اراده است.1 این در حالی است که عدالت در نظام 

حقوق اسالمی ناظر به مسئله ي )هست – باید( با همه ي ویژگی های قرائت 
توحیدی آن است نه انشائی محض از اراده.2

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

مسئله ي عدالت نیست. 
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مسئله هاي تشابه، تساوی و عدالت همواره محط مباحث و ریشه ي نزاع 

گرایش های فمینیستی با یکدیگر از طرفی و با دانشمندان اسالمی از طرف 

دیگر است. در اندیشه ي اسالمی، ضمن تأکید بر جوهره ي انسانی زن و مرد، 

زن موجودی است که در برخی مشخصات تکوینی، استعدادها و گرایش ها 

متفاوت از مرد است. اگر چه زن و مرد در اهداف نهایی و غایی با یکدیگر 

متحد می شوند لکن در برخی ارزش های تبعی متفاوت اند، از این رو متناسب 

با برخی ویژگی ها و استعدادهای متفاوت، در برخی حوزه ها حقوق و تکالیف 

متفاوت اما متناسب و متعادل دارند. همان گونه که نادیده انگاشتن برابری های 

زن و مرد در تقسیم حقوق و تکالیف غیر عادالنه و آسیب زاست، نادیده 

انگاشتن نابرابری های زن و مرد و اصرار و تأکید بر برابری و تشابه مطلق نیز 

منجر به نادیده انگاشتن حقایق خلقت زن و مرد در نتیجه آسیب های گسترده 

به شخصیت و حقوق زن و مرد، خانواده و جامعه ي انسانی می شود.

اگر چه در مورد لزوم تساوی و تشابه نقش ها و حقوق زن و مرد، بین 

گرایش های فمینیستی نظریه پردازی های زیادی شده است، لکن انصاف آن 

است که اگر از طرفی مبانی سکوالریستی )اومانیسم، فردگرایی، لیبرالیسم، 

ماتریالیسم و ...( و اهداف مادی گرایانه و لذت گرایانه ي سکوالر و از طرف 

دیگر مفهوم سیال و انشایی عدالت در اندیشه های حقوق فمینیستی پذیرفته 

از  تکوین  و  و حتی خلقت  ارزش ها  و  در حقوق  تساوی  و  تشابه  شود، 

آرمان های متعالی نظریه پردازان حقوق فمینیستی به حساب خواهد آمد و 
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تلقی بی عدالتی در تفکیک و تفاوت در جنسیت، نقش ها، ارزش ها، حقوق و 

حتی خلقت پذیرفتنی و منطقی به نظر خواهد رسید.

3-9- تمایز در اهداف حقوق

امنیت، رضایت، آزادي فردي، نظم، صلح اجتماعي، توسعه و مدنیت از 

جمله مهم ترین اهدافي است که یک نظام حقوقي با رویکردي این جهاني 

پي ریزي مي  کند )ویلی: ج1، ص185(. البته این اهداف در طول تکامل تاریخي 

حقوق فمینیستی همواره با جرح و تعدیل های فراوان همراه بوده است. تقدم 

این اهداف و تعیین آنها به عنوان محور شکل گیري قواعد در زمان تعارض 

بستگي دارد به نوع نظریه پردازي هایي که در گرایش های مختلف فمینیستی 

شکل مي گیرد.

عدالت، برابري، مساوات، امنیت اجتماعي از جمله مفاهیمي است که 

براي تبیین انتزاعي هدف حقوق از آنها کمک گرفته مي شود، ولي چگونگي 

انطباق این مفاهیم مجرد و کلي با حقایق خارجي و یا مباني حقوقي مبتني بر 

آموزه هاي معرفتي و هستي شناختي حقوق فمینیستی، مباحث بسیار پیچیده 

و در بسیاري موارد زمینه ي مغلطه آمیزي است که بررسي آن در مجال این 

نوشتار نیست؛ براي مثال وقتي که فردیت و آزادي ها و تمایل زنانه محوریت 

و اصالت داشته باشد دیگر چیزي به عنوان عدالت یا مساوات و حتي صلح 

جامعه ي بشري و.. هدف نخواهد بود مگر اینکه منظور از هدف بودن این 

مفاهیم تنها تبعي بودن آن براي رسیدن به آزادي ها و لذایذ زنانه قلمداد شود 
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که در این صورت بهتر است از آن به وسیله تعبیر نمود.

مس��لم اس��ت، این اهداف تنها در چارچوب زندگي دنیوي و بر اساس 

یافته هاي بش��ري ش��کل مي گیرد. این در حالي است که در رویکرد اسالمي 

همان گونه که مبناي حقوق زنان بر اس��اس حقیقت شکل گرفت هدف آن 

نیز بر اس��اس حقیقت ش��کل مي گیرد. هدف نظام حقوق زنان در اس��الم، 

در جهت هدف خلقت انس��ان و در پیوندي عمیق با خالق هس��تي، معاد و 

س��ازوکارهاي معنوي و مادي اس��ت که از نظام حق��وق مردان تفکیک پذیر 

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.

3-10- تمایز در منابع حقوق و ماهیت قانون گذاری

در حقوق اسالمي اراده ي الهي منبع اصلي و منحصر است، در حالي که 

در حقوق فمینیستی، اراده ي بشر جایگزین آن شده است. در حقوق اسالم 

وحي و عقل به عنوان منبع منحصر براي کشف اراده ي الهي است، در حالي 

که حقوق فمینیستی اراده ي بشر را منبع منحصر مي داند و علوم منبعث از 

یافته هاي خطاپذیر بشري را در جهت برآوري و جهت دهي اراده ي بشر به 

کار گرفته و بر آن اعتماد مي کند. در نظام حقوق اسالم قرآن کریم، سنت و 

یافته هاي قطعي عقلي منبع کشفي حقوق قلمداد مي شوند. اجماع نیز منبع 

سنت است.
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قرارداد  یا  بشر  خواست  از  برآمده  قانون  فمینیستی،  حقوق  نظام  در 

قلمداد  حقوق  منابع  حقوقي  دکترین  و  قضایي  رویه ي  عرف،  اجتماعي، 

مي شود.

بر این اس��اس ماهیت قانون گذاري در حقوق اسالمي در حقیقت عملي 

اجتهادي اس��ت که طي آن بر کش��ف روش مند اراده ي الهي به عنوان منبع 

اصل��ي قوانی��ن و مقررات س��عي مي ش��ود. در حالي که در نظام س��کوالر 

فمینیس��تی ماهیت قانون گذاري عملي تش��ریعي و وضعی است. به عبارت 

دیگر در حقوق اس��المي قواعد و مقررات حقوقي کشف و در نظام حقوق 

فمینیستی جعل مي گردد.

اصیل  منابع  به  با رجوع  مقررات حقوقي  قوانین و  در حقوق اسالمي 

اسالمي که حاکي از اراده ي الهي است، کشف مي شود. در حالي که در نظام 

حقوق فمینیستی، قانون بر اساس قرائت زنانه از علوم تجربي جعل می شود.

نتیجه گیری

در گستره ي وسیعي از مباني معرفتي، هستي شناختي و ارزش شناختي 

اختالف  فمینیستی  حقوق  گرایش های  و  اسالم  در  زن  حقوق  نظام  بین 

وجود دارد. اندیشه های فمینیستی در این زمینه ها، مبانی حقوق اسالمی در 

مورد زنان را بر نمي تابد. در حقوق فمینیستی حق قانون گذاري و حاکمیت 

استقاللي به غیر خدا واگذار شده است. دین امري فردي قلمداد شده، حقایق 

معنوي و فرامادي نادیده انگاشته مي شود. امکان معرفت بر یافته هاي مبتني بر 
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علوم ناقص بشري محصور گشته و حقوق تنها براي سر و سامان بخشیدن 

به وضعیت اجتماعي و بر اساس امیال مادي انسان بنا نهاده مي شود. این در 

حالي است که در حقوق اسالمي حقایق فرامادي و نیازهاي معنوي در کنار 

حقایق مادي و نیازهاي دنیوي مد نظر قرار گرفته و قواعد و مقررات در 

حقوق اسالمي بر اساس مصالح و مفاسد نفس االمري و با توجه به هدف 

با  مادي  و  معنوي  ارتباط حقایق  مي گردد.  تشریع  و  متعالي خلقت جعل 

اهداف تبعي و نهایي خلقت چنان پیچیده و مرتبط است که امکان تفکیک 

دنیا از آخرت و دین وجود ندارد، غیر از خدا � که به تمام این پیچیدگي ها 

علم و اشراف دارد � هیچ کس نمي تواند برنامه ي دقیق و همه جانبه اي براي 

سامان بخشي به نظام حقوقي زنان وضع کند و در نهایت به لحاظ مالکیت و 

ربوبیت تکویني و تشریعي خدا هیچ کس حق ندارد در جایگاه قانون گذاري 

او بنشیند. نوع نگرش فمینیستی به معرفت، هستي، انسان و ارزش سبب به 

وجود آمدن تمایز در ماهیت، مبنا و منشأ حق گردیده بناي مشروعیت حقوق 

را بر بنیاني متفاوت پایه ریزي مي کند. مباني ارزش شناختي حقوق فمینیستی 

سبب تمایز در نوع ارزش ها و اهداف حقوق مي شود. 

تمام این تمایزهای مبنایی که در بخش اخیر به آن اشاره شد، تأثیر خود 

را در گزاره های حقوقی و قانونی در حوزه ي حقوق زنان آشکار و هویدا 

می کند. گزاره های مختلف در قوانین شکلی، ماهوی، ضمانت اجراهای مدنی 

و کیفری یا وضعی و تکلیفی، سیاست گذاری های جرم شناختی و حقوقی، در 
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تمایزهای مبنایی است. قضاوت و داوری شایسته و عادالنه در مورد فراتری 

یا فروتری گزاره های حقوق زنان در اسالم و حقوق فمینیستی منوط به دفاع 

عقالنی از این وجه تمایزهاست.
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منابع
آربالستر، آنتونی 1367. ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ي عباس مخبر، تهران،  ×

مرکز.
آقا نجفي، علي 1374.  فصلنامه فرهنگ علوم سیاسي، تهران، مرکز اطالعات و مدارک  ×

علمي ایران. 
آلتمن، اندرو 1386. درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه ي بهروز جندقي، قم، مؤسسه  ×

.)(آموزشي و پژوهشي امام خمیني
آنسل، مارک 1366. دفاع اجتماعی، ترجمه ي آشوری- نجفی، تهران، راهنما . ×
بیات، عبدالرسول و دیگران 1381. فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه ي اندیشه و فرهنگ  ×

دیني.
پترسون، ومایلک و دیگران، 1379. عقل و اعتقاد دینی، ترجمه ي احمد نراقی، تهران،  ×

طرح نو.
تانگ، رزمری 1387. درآمدی بر نظریه های فمینیستی؛ ترجمه ي منیژه نجم عراقی،  ×

تهران، نی.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر 1368. مبسوط در ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج  ×

دانش.
جمعی از نویسندگان 1388. درسنامه فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي  ×

.)( امام خمیني
جوادی آملی1381. نسبت دین و دنیا، قم، اسراء. ×
���������� 1375. فلسفه حقوق بشر. قم، اسراء.  ×
���������� 1385. حق و تکلیف در اسالم، قم، اسراء.  ×
قم،  × معرفت(،  معرفت شناسي  )منابع  ژرفاي  در  کاوشي   .1386 محمد  حسین زاده، 

.)(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
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معرفت،  ×سا مقررات حقوقی«.  و  احکام  استنباط  در  »نقش عقل  ابراهیم.  حسینی، سید 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ش61، )1381(. 
حقیقي، شاهرخ 1379. گذار از مدرنیته، تهران، آگه. ×
خسروشاهی، قدرت اهلل 1380. فلسفه قصاص از دیدگاه اسالم، قم، بوستان کتاب. ×
رباني گلپایگاني، علي 1382. نقد مباني سکوالریسم، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه  ×

قم. 
رجبي، محمود 1381. انسان شناسی، مجموعه کتب آموزش از راه دور، قم، مؤسسه  ×

.)( آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پورحسینی،  × ابوالقاسم  ترجمه ي سید  فلسفه اخالق )حکمت عملی(،  ژکس 1355. 

تهران، سیمرغ.
ژیلسون، اتین 1375. نقد تفکر فلسفی غرب. ترجمه ي احمد احمدی. تهران، حکمت.  ×
سروش، عبدالکریم و دیگران 1381. سنت و سکوالریسم، تهران، صراط.   ×
طالبي، محمد حسین. »منشا و خاستگاه حق بشر«، معرفت فلسفي، ش16،  )1386(. ×
طباطبایی، محمد حسین 1364. اصول فلسفه و روش رئالیسم با تعلیقات استاد شهید  ×

مرتضی مطهری، تهران، صدرا.
دفتر  × قم،  اسالم،  و  مسیحیت  در  سکوالریزم   .1379 حسن  محمد  ملکی.  قدردان 

تبلیغات اسالمی حوزه ي علمیه قم.
کاپلسون، فردریک چارلز 1375. تاریخ فلسفه از فیشه تا نیچه. ترجمه ي جالل الدین  ×

مجتبوی، تهران، وزارت فرهنگ.
کاتوزیان، ناصر 1377. فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامي انتشار. ×
بشري«.  × مکاتب  و  اسالم  منظر  از  آن  مبناي  و  کیفر  »حق  رضا.  محمد  کدخدایی، 

معرفت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)(، ش 125، )1388(.
و سیمای  × اندیشه، صدا  بازتاب  ندارد«،  فرودستی  هیچ صفت  »زن  کدیور، محسن. 

جمهوری اسالمی ایران، ش45، )1382(.
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سا تئوري حقوقي در غرب، ترجمه ي محمد راسخ،  × تاریخ مختصر  کلی، جان 1382. 
تهران، طرح نو.

گلشنی، مهدی1380. از علم سکوالر تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و  ×
مطالعات فرهنگی.

رشیدان،  × عبدالکریم  ترجمه ي  مدرنیسم،  پست  تا  مدرنیسم  از   .1381 کهون  الرنر، 
تهران، ني.

مشیرزاده، حمیرا 1381.  از جنبش تا نظریه اجتماعی )تاریخ دو قرن فمینیسم(، تهران،  ×
شیرازه.
مصباح یزدي، محمدتقی 1365. آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسالمي. ×
________ 1378. حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي  ×

.)(امام خمیني
________ 1384. نقد و بررسی مکاتب اخالقی، قم، مؤسسه ي آموزشی و پژوهشی  ×

 .)( امام خمینی
نصر، سید حسین. »فمینیسم اسالمی )روایتی از حقوق و شخصیت زن مسلمان برای  ×

جوامع غربی(«، ترجمه ي مصطفی شهر آیینی، ش75، )1384(.
نوذري، حسینعلي 1379. صورت بندي مدرنیته و پست مدرنیته، تهران، نقش جهان.  ×
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