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  چکیده
اجتمـاعی،  هـاي   زمینـه تـاریخ معاصـر مصـر، در    هاي  زنان در نخستین سال
نداشتند، بلکـه   راتنها قدرت برابري با مردان  نه سیاسی فرهنگی، اقتصادي و

بنابراین، ادیبـان  . مانند تحصیالت مقدماتی نیز محروم بودند ،از حقوق اولیه
کوشـیدند   نواندیش مصري، با نگاهی متناسب با جهان نوین به مسائل زنان،

اننـد طـالق، پوشـش، شـغل، آمـوزش و      م ،در راستاي دفاع از حقوق زنـان 
این مقاله بـر آن   تالش نگارندگان. بیابندکارهایی  راهاجتماعی هاي  مشارکت

اي و اینترنتی، به این پرسش پاسخ دهند  هاي کتابخانه بوده است که با کاوش
 چه نقشـی  بخشی زنان از بند بردگی و جهالت رهاییکه ادیبان نواندیش در 

هـاي   کند که کوشـش  می رهنمونامر پژوهش حاضر، ما را به این . اند داشته
گرایان سنتی روبـرو شـد، ولـی     اسالمآنان، اگرچه در مواردي با واکنش تند 

و از این رهگذر،  منجر شدبه سود زنان   تصویب قوانین عادالنهبه سرانجام 
هـاي   زمینـه  ،گیـري از تـوان زنـان    بهـره مصـر و  توسعۀ جامعۀ براي رشد و 
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  مقدمه. 1
را در  آمیز و ستمگرانه پیرامـون زن و حقـوق فـردي و اجتمـاعی او     تبعیضهاي  دیدگاه

: تـا  بیقطب، ( توان یافت میروشنی  بهزمین  مغربنظرات فیلسوفان یونان باستان و  نقطه
کنـیم کـه    مـی به سـقراط اشـاره   فقط جا  در این، یونان باستاناز میان فیلسوفان  .)9-15

وجود زن منشأ بحران و انهدام جهان است؛ زن مانند درخت مسمومی است که « :گوید می
مردانـی،  ( »میرند میدرنگ  بی، خورند میها آن را  ولی وقتی گنجشک ،از بیرون زیباست

کنیم که  میو نیچه اشاره  پنهاوربه شوفقط از میان اندیشمندان معاصر غربی نیز، ) 7: 1400
 /1 :1381فروغی، ( دانستند میزن نداشتند و او را موجودي فرودست  ةنظر مثبتی دربار

  .)212-209: 1379نیچه،  ؛553
فعالیت زنـان   نمایندگان مجلس، حتی پس از انقالب کبیر فرانسه ،در قرن هجده میالدي

آنـان را از هـر فعـالیتی در     ،خطرناك شـمردند و لـذا  را در بیرون از خانه براي نظم عمومی 
  .)72: 1377 میشل،( منع کردند سیاسیهاي  جمله شرکت در انجمن از، بیرون از خانه

پـس  . اول قرن بیستم برداشته شدهاي  در دهه ،نخستین گام براي دفاع از زنان در غرب
هـاي   رفع تبعـیض  ،تدریج بهو  شدجنبش زنان با شعار برابري حقوق زن و مرد آغاز ، از آن

هـاي   محـور تمـامی معاهـدات و اعالمیـه    ، با تأکید بر حقوق زن، حقوقی ناشی از جنسیت
  .المللی قرار گرفت بین

حقوقی و سیاسی در شکل مکتب اصالت و  فلسفیهاي  نظریه ۀپشتوانکه به  ،این جنبش
را برهم زنـد و سـیماي   نگریستن به هر چیز  مردانهبنیاد  یدکوش، ادامه یافت) Feminism(زن 

  .)256: 1372 سلدن،( حقیقی زن را معرفی کند
  :کنند میاساسی تأکید  ۀنکتسه  ردر دفاع از حقوق زنان ب، پردازان این مکتب نظریه

اختیار و حقوق برابر با و  انسانی کامل و بالغ است و در زندگی زناشویی استقالل زن .1
  .داردمردان 
  .آزاد و مستقل است انسانی، زن از نظر فکري .2
زن باید در مسائل اجتماعی و سیاسی شرکت کند و حقوق برابر با مردان داشته باشد  .3

  .)115- 110: همان، میشل(
برخاسـته از ایـن مکتـب، بـا اعـالم       افراطیهاي  گرایش ازاي  که دسته شایان ذکر است

ب زنـان بـه تقلیـد از    داري زن و ترغیـ  خانـه زدایی از  ارزشگر پیرامون  بتخریهاي  دیدگاه
  .)521: 1382، هام(اند  ال بردهالگوهاي جنسی مردانه، بنیان خانواده را زیر سؤ
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  جنبش دفاع از حقوق زن. 2
قـرن بیسـتم،   هاي  جایگاه زن در نظام اجتماعی و فرهنگی کشورهاي عربی، تا نخستین دهه

اقتصــادي و فرهنگــی کشــورهاي عربــی بــود؛ وجــود  و متــأثر از اوضــاع نــاگوار سیاســی
بـود جوامـع عربـی در     شدهفقر اقتصادي سبب  خودکامه، چیرگی بیگانگان وهاي  حکومت

جملـه   از ،ویژه فرهنگی و علمی، عقب نگه داشته شـوند و عمـوم مـردم    به ،ها عرصه یتمام
  .شوندترین حقوق شهروندي برخوردار  زنان نتوانند از کم
اي از کشـورهاي   پارهخواهانه در  آزاديهاي  گیري حرکت شکلن و درپی با گذشت زما

زمینـۀ  ، 1924دست مصطفی کمال در سال  بهویژه با انحالل رسمی خالفت عثمانی  به ،عربی
آموختگان عرب  دانشبا دو رویکرد اسالمی و غربی براي ، طلبانه اصالحهاي  گسترش دیدگاه

آنـان کوشـیدند در   . در مدارس دینی و مراکز آموزشی وابسته به کشورهاي غربی فراهم آمد
تی و نسهاي  بیگانگان، نگرشسلطۀ راستاي دستیابی به استقالل سیاسی و مبارزه با استبداد و 

هـاي   وزهاي از آمـ  آمیـزه که با  ،»زنان« دربارةغلط هاي  و تلقیها  جمله برداشت از ،بازدارنده
و الگوهاي نو و متفاوتی که بر اساس تعـالیم  کنند اصالح  را دینی بر اذهان سایه افکنده بود،

  .بشناسانند است به زنان عرب و حاکمان سیاسی جدید غربهاي  یا تجربه قرآن
در میان این مصلحان نواندیش، با توجه به برجستگی نقش در دفـاع از حقـوق زنـان و    

، )1873- 1801( تـوان از رفاعـه رافـع الطهطـاوي     مـی بـاره،   ایـن نـو در  هـاي   طرح دیـدگاه 
  .نام برد) 1908- 1863(و قاسم امین ) 1922- 1849(محمد عبده   شیخ

خویش با طرح موضوعاتی چون لزوم برابري حقوق زن و هاي  در نوشته، این نواندیشان
زنی، حدود شـرعی پوشـش و حجـاب     مرد، لزوم اصالح قوانین ازدواج و طالق، منع چند

، مرد بـر زن  براي زنان و موضوع سرپرستی آوردن امکان تعلیم و تربیت فراهمزن، ضرورت 
اي  بـه تـرویج مفـاهیم پایـه    شناسـی   روانشناسی و  جامعهفقهی، هاي  گیري از دیدگاه بهرهبا 

  .)104- 99: 1369شرابی، (همت گماشتند  پیرامون حقوق زنان
مردم و حاکمان در کشورهاي عربی براي بازنگري  ةارادآنان بر هاي  روشنگريگمان،  بی

تی تأثیر مثبتی نهاد؛ زیرا پـس  نزنان و اصالح رویکردهاي س در قوانین مدنی ناظر بر حقوق
شدن چند دهه، حقوق و جایگاه اجتماعی زنـان در کشـورهاي عربـی، دگرگـونی      سپرياز 

 ،1953و در سوریه به سـال   1920در مصر به سال  ،نهبراي نمو. شایان توجهی به خود دید
یب زنـی بـه تصـو     چنـد طـالق و   و قوانینی در دفاع از حقوق زنان در مسائلی چون ازدواج

  .)124: 1383، السید(رسید 
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  رفاعه بدوي رافع الطهطاويألیفات تترین  خاستگاه فکري و مهم. 3
م در طنطاي 1081/ ق1216 سالطهطاوي یکی از ارکان اساسی جنبش ادبی معاصر، به 

 ،ق1223در سـال  . کـرد آغاز جا  اندوزي را از آن دانشوي . دیده به جهان گشود ،مصر
جـا مشـغول تـدریس     همان االزهر، در طول پنج سال تحصیل در راهی قاهره شد و در

امـام جماعـت و واعـظ، همـراه     در حکـم  محمد علی پاشـا، والـی مصـر، وي را    . شد
او پنج سال در پاریس ماند و  .)24: 1970 ،شیال(به فرانسه برگزید دانشجویان اعزامی 

پس از بازگشت بـه مصـر، ریاسـت    . خوبی فراگرفت بهعلوم جدید و زبان فرانسوي را 
تأسیس دار شد و در  عهدهرا ها  زبانمدرسۀ پزشکی و مدیریت مدرسۀ بخش ترجمه در 

. داشـت اي  علمی و ادبی گستردهطهطاوي فعالیت . کردهمکاري  هالمصری هالوقاینشریۀ 
. فرانسوي را به عربی ترجمه کـرد هاي  و بسیاري از کتابتألیف فراوانی هاي  وي کتاب

البنات و  بیۀتر فی االمین المرشدکتاب . است فرانسه مدنی حقوقها،  کتابیکی از این 
و در مهم اتألیفات از  ،در موضوع تربیت جوانان و لزوم گسترش آموزش دختران ینالبن

  .موضوع حقوق زنان است
  

  طهطاويهاي  حقوق زنان در کانون اندیشه. 4
برانگیز میان فقهاي سنتی و روشـنفکران و نواندیشـان مصـر در آغـاز      مناقشهیکی از مسائل 

آنـان در  هـاي   دیشـه نانـوزده مـیالدي و دوران بیـداري مصـریان، تفـاوت دیـدگاه و        ةسد
 ارث، مهریه، ازدواج زنـان و امکـان حضـور آنـان    موضوعاتی مانند آموزش، شغل، پوشش، 

ناگفته نماند که ایـن تفـاوت در دیـدگاه، بـه اخـتالف بنیـادین آنـان در        . بیرون از خانه بود
  .گردد موضوع برابري میان زن و مرد برمی

  : گوید می طهطاوي در تصویر وضعیت زنان در روزگار خود
 فرهنگـی، اجتمـاعی و  هـاي   عرصـه  عنصري پویا باشد و در جامعه اگر زن بخواهد در

سـوي جامعـه درپـی     جـز سـرزنش از  اي  اقتصادي دوشادوش مردان کار کنـد، نتیجـه  
ولـی در عمـل، حـق ایفـاي      ،نـد ا گرچه مردان ستایشگر زنان بافضیلت. نخواهد داشت

نقش در سرنوشت خویش را براي آنـان قائـل نیسـتند؛ زن تنهـا بـا همراهـی یکـی از        
اصلی آنان، مانـدن همیشـگی   وظیفۀ این اساس،  بر. ازخانه بیرون برودتواند  می محارم

 شـود  مـی  منظور تنظیم امور منزل، پخت وپز و تربیت فرزنـد محـدود   به ،کنج خانه در
  .)54: تا بیطهطاوي، (
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نخسـتین   بـه اخـالق نیکـو،    فعالیت زنان و پایبندي آنان ةمشاهدطهطاوي در پاریس با 
؛ شـود  حقق نمیمکنج خانه  پوشش و ماندن در با فقطکسی بود که دریافت وارستگی زنان 

 ۀپایـ وي . توان زنان وارسـته و پاکـدامن داشـت    می پرورش آنان است که بلکه با آموزش و
اصل برابري زن و  حجرات، بر ةسورسیزده  ۀآیگیري از  بهرهخود را با  ۀطلبان اصالحدیدگاه 

 ۀزمینـ کوشش و پافشاري بسیار، سعی در برابـري حقـوق زن و مـرد در     با«اد و مرد قرار د
  .)8: 1988 عماره،(» آموزش داشت

برخاست که آموزش را بـراي زنـان، حتـی در     افراطی گرایان اسالمطهطاوي به مقابله با 
ایـن باورنـد    اندیشان بر کهنه«: وي گفته است. دانستند می بار مراحل مقدماتی، ممنوع و زیان

منـدي از   بهرهشود و آنان شایستگی کسب دانش و  می باري و بند  بیکه آموزش زنان منجر به 
جسمی و روحی مرد و زن، هاي  ضمن توجه به تفاوت وي .)66: طهطاوي(» علوم را ندارند

ضعف جسمی «: داند و بر این باور است که می سان آن دو را در حقوق و ارزش انسانی، هم
قبیـل   زنان به اموري از ذهنی تواناییهوش و . بسا توانایی فکري او را باالبرده است چهزن 

 »دو جـنس اسـت   نیکو و انسانی مربـوط بـه هـر   هاي  ویژگی. شود نمیمهرورزیدن محدود 
  .)277- 239: تا بی عماره،(

اي  کهنـه هـاي   سـنت  وهـا   سوادي دختران، به عـادت  بیاز دیدگاه وي، علت اصلی 
او . آورد می شمار بهگردد که محرومیت از تحصیل را نوعی چتر حمایتی براي آنان  برمی

 وها  ، باید عادتبیایندکه زنان از حالت ایستا و سکون بیرون  براي این«بر این باور بود که 
مثبت تمدن هاي  گیري از جنبه بهرهنوین و هاي  دیرین را کنار نهاد و به شیوههاي  سنت

آموزش دختران، زمینۀ طهطاوي در هاي  خواسته). 68: تا طهطاوي، بی(» غربی روي آورد
آمـوزش آنـان    هرچند اندك و همراه با احتیاط بود، ولی گامی بزرگ در راه توجـه بـه  

 اوسـت هـاي   تالش و پیگیرينتیجۀ گشایش مدارس دخترانه در مصر، . آمد می شمار به
  ).35: تا بی مقدسی،(

اندیشان،  کهنهمهم در پیشگامی فکري طهطاوي در تاریخ معاصر مصر، رویارویی با  ۀنکت
هـاي   آمـوزه  ةبـار  یکوي بدون کنارگذاشتن . غربی استهاي  مندي از اندیشه بهرهپاالیش و 

هـاي   منفـی دیـدگاه  هـاي   فقیهان سنتی پرداخت و با کنارزدن جنبههاي  دینی، به نقد دیدگاه
زمـان از دسـتاوردهاي    د تـا هـم  یآنان سـود جسـت و کوشـ   هاي  جربهو تها  غربیان، از نکته

طلبـی خـود سـود     اصـالح درست مذهبی در راستاي اهداف هاي  اندیشمندان غربی و آموزه
  .)52 :1361 تقوي،( ببرد
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  محمد عبدهتألیفات ترین  کري و مهمخاستگاه ف. 5
. م در روستاي نصر از مصر، دیده به جهان گشود 1849 /ق 1266شیخ محمد عبده در سال 

را  قـرآن سپس به مسجد االحمدي در طنطا رفت و . جا فراگرفت همانخواندن و نوشتن را 
پس از دوازده . تحصیل به االزهر رفت ۀاداممدتی بعد، براي ). 115: 1996 ،زیات( فراگرفت

در آن روزگار، دروسی مانند  .را از این دانشگاه دریافت کرد »عالمیت«سال تحصیل، مدرك 
شـده، کفـر،   یادزیـرا خوانـدن دروس    ؛شد نمیتاریخ، جغرافی، شیمی و ریاضیات تدریس 

  ).289: 1948امین، (رفت   می شمار بهحرام یا مکروه 
در . شد هالمصری الوقایع ۀمجلمقاله نوشت و سپس سردبیر  االهرام ۀمجلوي مدتی براي 

بـه   ،ماه زندانی و پـس از آن  سهاعتراضی، به مدت  ی، به جهت شرکت در حرکت1882سال 
گـاه بـه دعـوت     آن. مدت سه سـال تبعیـد شـد کـه یـک سـال آن را در بیـروت گذرانـد        

بـا وي همکـاري    یالوثق ةعرو ۀمجلالدین اسدآبادي به پاریس رفت تا در انتشار  جمال  سید
 ۀمجلـ و نوشتن در ها  به بیروت بازگشت و به تدریس در دانشگاهدوباره  ،پس از مدتی. کند

به مصر بازگشت و کوشش خود را به مسـائل   ،1888سال  دراو . مشغول شد الفنون ثمرات
مانند االزهـر و   ،ویژه به اصالح نهادهاي دینی عبده به. نواندیشی و اصالح دینی متمرکز کرد

  .مفتی مصر شد 1899در سال وي . شرعی همت گماشتهاي  اوقاف و دادگاه
و  االسالم، منتقدیه علی الرد و االسالم، التوحید لۀرسا، المنار تفسیراو، لیفات أتترین  مهم
  .است هالمدنی و العلم مع هالنصرانی
  

  محمد عبدهدیشۀ انحقوق زنان در کانون . 6
ۀ مرتبـ محمد عبده مسائل مربوط به پیوند زناشویی و میزان اختیار مردان در امر طالق را در 

دانست و بر این پایه، رسیدگی و قانونمنـدکردن آن را در کـانون    می نخست مشکالت زنان
 سـان  وي زن و مرد را در ارزش و حقـوق انسـانی، هـم   . خود قرار داد ۀطلبان اصالحفعالیت 

را بـه بیگـاري بگیـرد یـا کوچـک       يدید که یکی از آن دو، دیگر نمیته دانست و شایس می
مردان در طالق همسران خویش، مواد حقوقی  ۀاقدام خودسران براي جلوگیري از او. شمارد

  :زیر را به تصویب رساند
مردي که قصد طالق همسرش را دارد، باید موارد اختالف را به آگاهی  هر: نخست ةماد

  .قاضی برساند
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  . قاضی باید او را از فرجام طالق آگاه کند و یک هفته به او فرصت دهد: دوم ةماد
تصمیم خود پاي فشرد، قاضـی بایـد دو داور از    اگر پس از یک هفته، مرد بر: سوم ةماد

  .بستگان زن و مرد یا دو شخص دادگر را براي سازش میان آنان برگزیند
  .کنندنشدند، باید موضوع را به قاضی گزارش  ران موفق به سازشگ میانجیاگر : چهارممادة 
 صـورت سـند رسـمی    بهقاضی، حضور دو گواه عادل و  ةاجازبا  فقططالق : پنجم ةماد

  ).246: 1988 عماره،( پذیرفتنی است
 بار در یک مجلس انجام گیرد سههرچند  ؛دانست می امري رجعی هموارهعبده طالق را 

  .)1052: 1377 فاخوري(
  

  از دیدگاه عبده تعدد زوجات. 7
دانستند  می پیش از اسالم، بدون قید و شرط ازدواج با بیش از ده زن را روا ةدوردر ها  عرب
با ظهور اسـالم،   .)234: 1968طبري، ( زمان با چند خواهر ازدواج کند همتوانست  می و مرد

زنـان   بیـوه دادن بـه وضـعیت اجتمـاعی       این رسم برچیـده شـد و اسـالم بـراي سروسـامان     
 مانده از جنگ، چندهمسري را به شرط تحقـق عـدالت بـه چهـار زن محـدود کـرد         برجاي

کردن مردان به یک زن، رعایت  بسندهمنظور  بهدر گام بعد،  قرآنسوي دیگر،  از .)30: نساء(
  .)129: همان( عدالت میان چند همسر را ناممکن دانست

نـاروا   را بـدون دلیـل شـرعی   یادشده، انتخاب چند همسر هاي  محمد عبده با تفسیر آیه
عبـده  . داد وي بر این باور بود که نباید دین را دستاویزي براي تعدد زوجات قـرار . دانست

دانسـت و در غیـر ایـن     مـی  جـایز بـودن زن   عقـیم صورت  در فقطتعدد زوجات را  ۀمسئل
 ۀادامـ سعادت بشـر در گـرو زنـدگی اوسـت، بلکـه      «، به نظر او. کرد می صورت، آن را منع

بنابراین، زندگی مرد و زن بایـد منحصـربه    .باشد می حیاتش منوط به کنترل شهوت حیوانی
 .)155: 1999دسوقی، (» گر باشدیکدی

نظـام  «: اسـت کـه  بـاور  این  داند و بر نمیاو چندهمسري را برخاسته از نوآوري اسالم 
ـ   مغـرب باشد، بلکه درمیـان مـردم    نمیکشورهاي شرقی  ةویژتعدد زوجات  ز رواج زمـین نی

تـا حـد زیـادي بـه افـزایش       ،در جوامع جنگجوي قدیم ،گیري این رسم شکل. داشته است
ـ  ،شد و فرمانروایان در گسترش آن می جمعیت زنان نسبت به مردان مربوط سـزایی   هنقش ب

جاهلی در این زمینه را قانونمنـد نکـرد، بلکـه در     ةدورنادرست هاي  اند؛ اسالم عادت داشته
این آیین، داشتن بیش از یک همسـر   .زنان، دگرگونی اساسی پدید آوردمحدودکردن تعداد 
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به این  ،جا که تحقق عدالت امري ناممکن است داند و از آن می به رعایت عدالت را مشروط
  )252: 1988عماره، ( »ترتیب، انتخاب چندهمسر امري نارواست

که آیـا در   جمله این از ؛هایی را پدید آورد پرسشمنع تعدد زوجات  ةدرباردیدگاه عبده 
 ،تـر اسـت   از مردان بیش ـ بنابر ضرورت اجتماعی و بافت جمعیتی ـ جوامعی که شمار زنان

  کند؟ نمیپناه را ضایع  بیسرپرست و  بیحقوق زنان  ،کند؟ آیا این مسئله می دیدگاه او صدق
 ولی یابیم، یادشده نمیهاي  عبده، پاسخی روشن و صریح به پرسشهاي  هرچند در گفته

همسـر   مردان در رواداشتن چنـد  ۀجلوگیري از اقدام خودسران ،توان گفت که هدف وي می
اسـت، بلکـه بـا بیـان عـدالت       نکردهتنها تشویق به تعدد  نهطور که اسالم،  همانبوده است، 

  .ک همسر را از آنان سلب کرده استانتخاب بیش از ی عمالًمشروط، 
کـه تکیـه    یابیم درمی ،باب مسائل زنان و خانوادهمحمد عبده در هاي  از مجموعه دیدگاه

 ایشان بوده اسـت  ۀاندیشدادن میان دین و علوم جدید، دو پایه از بنیادهاي  آشتیبر تعقل و 
  .)105: 1369شرابی، (

  
  قاسم امینلیفات أتترین  خاستگاه فکري و مهم. 8

ـیالت مقـدماتی، بـه    . م در طره، از نواحی قاهره، متولد شد1863قاسم امین در سال  پس از تحص
ادامـۀ  وي بـراي  . ، موفق به دریافت مدرك لیسانس حقـوق شـد  1881استانبول رفت و در سال 

ـنش بـه   ،1885در سـال  ، جـا  و پـس از چهـار سـال اقامـت در آن     رفـت  فرانسه بهتحصیل   میه
سوي دیگر، او را  پذیري از فرهنگ غرب ازتأثیرسو، و  یکمحمد عبده از  ارتباط وي با. بازگشت
  .)246: 1987حظیظ، ( گر اجتماعی معاصر در دنیاي عرب قرار داد اصالح هاي شخصیتیکی از 

جانبـه، پـرچم    همـه طـور گسـترده و    بهقاسم امین پس از رفاعه طهطاوي و محمد عبده، 
بخشـی   رهـایی : ةالمـرا  تحریر«دو اثر از وي با عناوین . دست گرفت بهدفاع از حقوق زن را 

اسـالمی اختصـاص    ۀجامعـ موقعیت زنـان در   ۀلئمسبه  »زن امروزي: ةیدالجد ةالمرا« و »زن
و  قـرآن وي این بود که زنان بر اساس باورهاي دین و درك درست از مفاهیم  ۀخواست. دارد

  .شرایط زندگی امروزي به حقوق خود دست یابند
در زمان وي، برخی . برگزیداي  میانه نگرشقاسم با رد دیدگاه افراطی در مورد حجاب، 

رفتن زن از خانـه   باره داشتند؛ آنان بیرون اینگرایان و فقیهان، موضعی سرسخت در  اسالماز 
دانستند و خـروج زن   می حجابی بیۀ ناجتماعی، اقتصادي و فرهنگی را نشاهاي  براي فعالیت

گیري بیش از حد، که با شـریعت سـازگار نبـود و     سختاین . شمردند نمیاز منزل را جایز 
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دین به همراه نداشت، قاسم را بر آن داشت تـا بـه    ةچهرگسترش آن کارکردي جز تخریب 
 بـر  افـزون زیرا این نگاه نادرست بـه حجـاب و پوشـش،     ؛اصالحگري در این زمینه بپردازد

او ضمن مخالفت بـا  . آمد می شمار بهناسازگاري با شریعت، مانعی براي تعلیم و تربیت زنان 
با شکل  فقطمحدودکردن بانوان به ماندن در خانه، قصد برداشتن پوشش زنان را نداشت و 

  :در نگاه او. افراطی آن به مخالفت برخاسته بود
کنونی حجـاب وجـود نـدارد، بلکـه آن     ضرورت رعایت شکل دربارة در شریعت، گفتاري 

روي  زیادهو در آن  اند؛ آن را پسندیده گرفتهدیگر هاي  عادتی است که مسلمانان آن را از ملت
 که در دین، هیچ نشـانی از آن نیسـت    درحالی؛ اند دادهبوي دین به آن  و سپس رنگ. اند کرده

  .)354: 1989عماره، (

 ی بـود کـه  آمدن از خانه، از دیگـر موضـوعات    بیرونزنان از نقاب به هنگام  ةاستفادلزوم 
گـري و   فتنـه سخت بودن حجاب، زنان را از   و  سفت« :وي از نگاه. منتقد آن بودقاسم امین 

. فسـاد گـردد   ۀورطدارد، بلکه ممکن است باعث گرفتارشدن آنان در  تباهی اخالقی بازنمی
 مانع رشد و ترقی زنان است؛ بنابراین، زن باید از خانه بیـرون  ،بر این، حجاب موجود افزون

  .)356: همان(» و دوشادوش مردان به فعالیت بپردازد یایدب
 هـایی از دیـدگاه محمـد عبـده     بخـش طالق با اعالم موافقـت خـود بـا     ۀزمینقاسم در 

یـن  زیـرا ا  ؛مورد طالق، بر اساس مذهبی غیر از مـذهب حنفـی عمـل شـود     در«: افزاید می
فقهـاي ایـن مـذهب، زن را بـه     . مذهب حق درخواست طالق را از زنان سلب کرده اسـت 

که این پنـدار در مـورد زنـان،     درحالی. اند خاطر نقص دین و عقل از این حق محروم کرده
حق  دین اسالم نیز. بسا خرد و دین بسیاري از مردان به پاي زنان نرسد چهاساس است و  بی

اگر هم قـرار اسـت کـه طـالق بـر اسـاس       . ان سلب نکرده استدرخواست طالق را از زن
تواند حق درخواست طـالق را بـراي    می مذهب حنفی انجام شود، زن هنگام عقد زناشویی

  .)394: همان(» دارد  نگهخود 
 عقلـی الزم برسـند، زنـان    علمی و ۀتوسعامین بر این باور بود که اگر جوامع به رشد و 

. گرانبهـاي تمـدن جدیـد اسـت    ة زن امـروزي، ثمـر  «: یابنـد  توانند به حقوق خود دست می
علمی، خرد انسان از قیـد و بنـد    ۀتوسعغرب، زمانی بود که درپی  پیدایش آن درهاي  نشانه

زن  ةدربـار آنچـه امـروزه، مـا    . دست گرفت بهخرافات رهایی یافت و زمام امور خویش را 
؛ وي را دانسـتند  مـی  شـیطان  ۀوسیلفتنه و  نیز معتقد بودند؛ او را باعثها  اعتقاد داریم، غربی

زن  ،که به رشد عقلی رسیدند ، ولی به محض اینپنداشتند می داراي موي بلند و خرد ناقص
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ماندگی زن، مرد بـوده   عقبکه سبب  دریافتندگردید و  دانشمندانپژوهش  موضوع مطالعه و
ت و حقـوق خـود را   پس از آن، زن غربی به دورانی جدید قدم گذاش. نه طبیعت زن ،است

  .)5- 1: تا بیامین، ( »دست آورد بهیکی پس از دیگري 
بر نقش و جایگاه واالي قاسم امین در طـرح مسـائل زنـان در کشـورهاي عربـی،       افزون

مرکز آموزشـی نـوین بـراي آمـوزش و      منزلۀ اندازي دانشگاه مصر به راهوي در هاي  کوشش
  .نباید از یاد برد را شنفکران عربتربیت نسل جدید رو

  
  گیري نتیجه. 9

دیـن و  هـاي   آمـوزه  رفاعه طهطاوي، محمد عبده و قاسم امین با هدف ایجاد هماهنگی میان
  :ورزیدند می کیدأت زیرمدرنیته بر موارد  دستاوردهاي

ازدواج، اشتغال، آموزش و  ۀزمین، بلکه در است حقوق زن را تباه نساخته فقط اسالم نه ـ
و در را به روي اصـالحات نـوین بـاز    است ریزي کرده  پایهبراي او اي  ویژهاقتصاد، حقوق 

  .گذاشته است
تقریري و توصیفی دارد و نباید به چشم قانون  ۀجنبزن،  ةدربار قرآنبسیاري از احکام  ـ

توان با بازنگري در فقه اسالمی، حق  می نمونه، رايها نگریست؛ ب صورت تشریعی به آن بهو 
  .براي زن قائل شد را درخواست طالق

گونه کـه مـرد    هماننباید امري آزاد و بر اساس خواهش نفس باشد؛  گزینی  همسرچند ـ
تـر از   سـنگین اي  کند، براي زن نیز ضـربه  نمیرا تحمل  همسرششخصی دیگر در عشق به 

 فقـط مرد . این نیست که با زنی دیگر در کنار شوهرش زندگی کند، چه رسد به زنانی دیگر
 ،هرچند در این حالـت  ؛بیماري مزمن زن یا نازایی او مجاز به ازدواج مجدد است حالت در

  . به یک زن بسنده شود همسر،بهتر است براي همدردي با 
که در بـاالترین   برخوردارندامور جامعه را دارند و از این شایستگی  ةادارزنان توانایی  ـ

 .کشور نقش اساسی ایفا کنندة ادار سطوح مدیریتی، در
انسـانی  هـاي   یـا پایبنـدي بـه اصـول و ارزش    هـا   نابسامانی اخالقی زنان و لغزش آن ـ

  . بلکه برآمده از تعلیم و تربیت خوب یا بد آنان است ؛برخاسته از نوع پوشش نیست
انگاشـتن   نادیـده روحـی زنـان،    جسـمی و هاي  با پذیرش تفاوت این ادیبان نواندیش ـ

تـوان   مـی  کـه  دارنـد  باورو  دانند می و فرهنگی جوامعحقوق آنان را ناشی از شرایط فکري 
  .شود داد که تفاوت به برابري منجر تغییراي  گونه بهساختار را 
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