
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامۀ زنان پژوهش
  169 -  141، 1394 تابستان، دومشمارة ، ششمسال 

  اندیشمندان مسلمان  علل تفاوت تفاسیر فقها و
  اجتماعی زنان از متون ثابت دینی ـ حقوق سیاسی بارةدر

  *طاهره مهرورزیان

  چکیده
 رةتفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربـا این پژوهش در راستاي بیان علت تفاوت 

طبـق هرمنوتیـک فلسـفی    . استاجتماعی زنان از متون ثابت دینی  ـ حقوق سیاسی
ن هـا و انتظـارات مفسـرا    فـرض  ها، پـیش  فهم گادامر، تفاوت تفاسیر در تفاوت پیش

نگارنده ضـمن بیـان مفروضـات رویکردهـاي      ،براي بررسی این مسئله. داردریشه 
 کـرده زنـان را بیـان    ـ اجتمـاعی  سیاسیحقوق  بارةدرها  آن مختلف فکري، تفاسیر

هـاي   اسـت میـزان و نـوع حقـوقی کـه رویکـرد       ترتیب مشخص شده  بدین. است
در . دارد ی تنگاتنـگ ارتباط... به زن و شان با نوع نگرش ندا براي زنان قائل گوناگون

گـذاري در   قـانون  راسـتاي با انتظار حداکثري از متون دینـی در  (گرایان  تسن ،واقع
هاي سیاسـی زنـان حکـم بـه عـدم جـواز        فعالیت بارةدر )مسائل فردي و اجتماعی

که معتقدند قوانین کلی و برخـی از جزئیـات در   (گرایان  اند و در مقابل اصالح داده
 شـده  عقـل گذاشـته   ةعهدمتون دینی ذکر شده و تشخیص حکم برخی جزئیات بر 

حکومـت ارائـه    ۀهـاي سیاسـی و حتـی مسـئل     فعالیت بارة، نظر مساعدي در)است
  .دانند اند و جنسیت را شرط نمی کرده

  .فرض، حکومت هرمنوتیک، تفسیر، فهم، پیش :ها دواژهیکل
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نگـرش  ، زنـان دیـد و   ...هاي اخیر با تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی، اطالعـاتی و   در سال

انـد و خواهـان    هـاي جدیـدي مواجـه شـده     با نیازها و خواسته ،و به تبع آن اند اي یافته تازه
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ــ   شده در باب حقوق سیاسـی  تنها احکام بیان ، اما نهاند ـ اجتماعی مشارکت گستردة سیاسی
جدیدتر بـر   هاي پرسشروز با طرح  هب ، بلکه روزاجتماعی زنان بسیار متفاوت و متنوع است

بلکـه   ،نظري و ذهنـی نیسـت   یبحث فقطبحث حقوق سیاسی زنان . شود ات افزوده میابهام
شود که گاهی به نام دیـن،   ناشی می جا آناهمیت این بحث از . استضرورت جامعۀ امروز 

مسـلم زن،  و زمانی به بهانـۀ حقـوق طبیعـی و     شود می ارد حقوق مسلم و طبیعی زن خدشه
فقهـا و اندیشـمندان   نظرهـاي  با نگاهی به . شود فته مینادیده گر حدود الهی و آسمانی دین

نظرهـا  هاي بسـیاري در ایـن    شاهد تفاوت 1اجتماعی زنانـ  اسالمی در باب حقوق سیاسی
کـه نصـوص دینـی     چرا با توجه به ایـن «شود که  این مسئله مطرح می بنابراین، .خواهیم بود

تفسـیرهاي متفـاوت و حتـی    ، فقهـا و اندیشـمندان اسـالمی    اسـت ما ثابت ) و سنت قرآن(
  .»اند؟ حقوق سیاسی زنان ارائه داده رةابمتناقضی در

هاي متعددي  نوشتهشاهد تر شدن بحث مسائل و حقوق زنان،  اخیر با جديهاي  سالدر 
نشریه حتی چندین . اند نامه مطرح شده پایانکه در قالب کتاب، مقاله و  ایم بودهدر این زمینه 

فقـط بـه مسـائل زنـان      فرزانـه  و هاجر پیام، زینب راه، ندا، زنان، زن پیاممانند  ،نامه و فصل
انـد درصـدد یـافتن     باب مسائل زنان به چاپ رسیده هایی که در نوشتهبرخی از . اند پرداخته

هـاي   نوشـته  .اند بوده  زنان ـ اجتماعی سیاسیحقوق  رةاساسی دربا هاي پرسشپاسخی براي 
ها  و معتقدند در بسیاري از زمینه اند را نقد کردهزنان کنونی مذکور در مباحث خود وضعیت 

 زنـان  حقـوق  بـازپژوهی از آن جملـه   ؛باید براي زنان حقوقی برابر با مردان در نظر گرفـت 
در دو جلـد بـه چـاپ رسـیده و حـاوي مطالـب و       نیا و همکارانش کـه   تألیف ناصر قربان

 و فقهـی  مبانی داخلی، حقوق منظراز ( زن حقوق از مباحثییا  است يمند کارهاي ارزش راه
نوشـتۀ محمـد بهرامـی     زن شـهادت  و قضـاوت اثـر حسـین مهرپـور و     )المللی بین موازین

 حقـوق  و شخصـیت پور و  حکیممحمد اثر  تجدد وسنت  کشاکش در زن حقوقخوشکار، 
مهریزي به رشتۀ تحریـر    که به قلم مهدي زنچنین  همو  دینی فرهنگ و زنو  اسالم در زن

امـا نـوع    ،دهنـد  هایی از پژوهش حاضـر را پوشـش مـی    هاي مذکور بخش کتاب. اند درآمده
نظر قرار داده، مسیر متفاوتی را براي بحث حاضر رقم زده  مد جا اینکه نگارنده در پرسشی 

مندي  حقوق زنان حاوي مطالب و نکات بسیار ارزش دربارةمکتوبات موجود هرچند . است
هاي متفاوت بسـنده کـرده و بـه بحـث چرایـی اخـتالف        به بیان تفاسیر و دیدگاه است، اما

  . اند نداشتهاي  اشاره است،نوشتۀ حاضر  نظر مدکه  تفاسیر،
و  قرآنیعنی  ،فقها و اندیشمندان اسالمی براي یافتن پاسخ مسائل مختلف به منابع فقهی

و منبع اصـلی مراجعـۀ مسـلمانان     که مأخذ ،نص دینی به منزلۀ قرآن. کنند مراجعه می ،تنس
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نظران مسلمان آن  چراکه مسلمانان و صاحب ؛شود می 2است، طبعاً براي فهمیده شدن تفسیر
. را بـا فـرامین آن منطبـق سـازند     شـان  زندگی کوشند میدانند و  می» کتاب یا سخن خدا«را 

شـود کـه    این مسئله مطرح مـی پژوهان  دینمندان و  براي علما، دانش جا اینطبیعی است در 
که سیرة  ،نیزسنت . گیرد دینی چگونه و با چه شرایطی صورت می یکتاب در حکم قرآنفهم 

شود، از منابع مهم فقهی شیعیان بـه   را شامل می) ص( عملی و روایات مکتوب ائمه و پیامبر
آن را تفسـیر   و گشاید میرا بر ما  قرآناز یک طرف رازهاي پنهان سنت  زیرا 3؛آید شمار می

به آن اشـاره نشـده بـراي مسـلمانان مطـرح       قرآنکه در  را مسائلی ،و از طرف دیگر کند می
دهی زندگی دنیوي و اخروي مسلمانان  سامانراستاي در سنت و  قرآنفهم  ،بنابراین. کند می

به آن که در این پژوهش  ،اجتماعی زنانـ  که حقوق سیاسی چنان ؛دارداهمیت بسیار زیادي 
نیز ریشه در نصوص دینی دارد و براي مشخص کردن حدود آن باید به کتـاب   ،شده توجه

  .کردرا فهم و تفسیر ها  آن مراجعه وسنت و 
و گـاهی  اسـت  معناي ظاهري و بـاطنی  دربردارندة نصوص دینی مانند هر متن دیگري 

ـ    نـامفهوم، براي مخاطب،  یشها داللت و معناي عبارات و گزاره ه نظـر  سـخت و پیچیـده ب
تفسـیر   و براي حل مشکل از کـارکرد است تر  آگاهی بیش در پیخواننده بنابراین،  .رسد می

 ؛دیگـر دارد  یناجو در معـ و زیرا داللت نخستین گویا نیست و نیاز به جست ؛جوید بهره می
بنابراین فقهـا و اندیشـمندان اسـالمی    ). 175: 1378وصفی، (گویند  این مرحله را تفسیر می

که فرایند فهـم و تفسـیر در    جا آنو از  کنند مینصوص دینی در واقع آن را تفسیر  براي فهم
از  ،شـده  مطـرح  ۀ، براي رسیدن به پاسخی مناسب براي مسئلشود بررسی میعلم هرمنوتیک 

  .ایم جستهنظریۀ هرمنوتیک فلسفی گادامر بهره 
هاي متفـاوت و   گرایشها و  به سبب تنوع و گستردگی مباحث و وجود زمینه هرمنوتیک

علـم  «هرمنوتیک در مجموع اما نیست، و مقبول همگان  ندارد ي، تعریف واحدشناسازگار
بـر   .)45: 1378گـران،   ریختـه ( شود میمعرفی » یابی به معنا تعبیر، تفسیر و تأمل براي دست

 يا مجموعـه نیسـت، بلکـه   » پاك و خالی«ذهن مفسر در آغاز تفسیر  ،نظر گادامراساس 
 افق« ای »ییمعنا افق«بر  استوار يها خواستو  نیآغاز يها فرض ها، يداور شیپاز  است

مفسـر همـواره مـتن را چنـان     ). جهان و خود از عصر کی يها انسان تجربۀ( »یخیتار
فهـم بـا    گـادامر،  نظـر  بـه . باشـد  داشته یخوان هم شیها فرض شیپبا  که کند یم ریتفس

و رفـت و   يحلقـو  درك فراشـد  و شـود  یمـ آغاز  مفسر يها دانسته شیپ و يداور شیپ
 یقبل يداور شیپ نیجانش تر مناسب يداور شیپ شود یم باعث متنمفسر و  انیبرگشت م

  .)250: 1380واعظی، ( شود 
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  هرمنوتیک فلسفی گادامر. 2
  :شود میبیان  اختصار بهموارد ذیل  ،هرمنوتیک فلسفی گادامربر اساس 

 عـین تفسـیرهایی اسـت کـه از    ) و سنت قرآن(متون دینی فهم فقها و اندیشمندان از  .1
  .دارندها  آن

ها، عالیق، انتظارات و سنتی که فقها و اندیشـمندان در آن   داوري ، پیش4ها فرض پیش .2
را تحـت تـأثیر قـرار     شـان کنند در فهم و تفسیر متون مذهبی مؤثر اسـت و ذهنیت  زندگی می

و اندیشمندان از متون مـذهبی متحـول و تـاریخی     فهم فقهابنابراین،  .)261: همان(دهد  می
تـر   صـحیح براي فهـم  ها  آن بر اساس این،. کند بوده و با تغییر شرایط و افق معنایی تغییر می

  .بپردازند هایشان داوري پیشو ها  فرض پیشباید به تنقیح، تعدیل و اصالح 
) 163: 1378تر هوي، کوز(فهم فقها و اندیشمندان از متون مذهبی خصلت زبانی دارد  .3

گو، منطق پرسش و پاسخ بوده و در فراینـد  و منطق حاکم بر گفت. گوستو و مبتنی بر گفت
 .)243: 1380واعظی، ( دهد میفهم رخ واقعۀ دیگر  از یکاثرپذیري پرسش و پاسخ مفسر و 

در پرتـو  . و مطـرح کننـد  بفهمنـد  هاي زمان خود را خـوب   فقها و اندیشمندان باید پرسش
دهد که افق معنایی متون و افق معنایی فقها و اندیشمندان  زمانی فهم رخ می ،و پاسخ پرسش

بایـد بـه سـاختار و    هـا   آن پـس . شـود ایجاد  میانشاناسالمی با هم ترکیب و زبان مشترکی 
 .هاي زبان عربی و معناي مفاهیم و کلمات در عصر مربوط به متن توجه داشته باشند ویژگی
فهم چیـزي   زیرا ؛و کاربردي باشد روز بهشمندان از متون مذهبی باید فهم فقها و اندی .4

عصـر  را در بایـد معـادل و مصـادیق مفـاهیم     هـا   آن یعنـی  ؛)240 :همان(نیست جز کاربرد 
در ایـن  ها  آن میزان توانایی .و معناي متن را به زبان عصر خویش عرضه کنندبیابند خویش 

  .کرد کمک خواهدتر معنا  به فهم و انتقال صحیحباره 
فقها و اندیشمندان اسالمی براي درك بهتر متون باید به معناي مرکزي و اصول ثابـت   .5

با مراجعه بـه معنـاي    ،تا در صورت تعارض ظاهري متون توجه کافی داشته باشند شریعت
کننـد   ارچوب تشـریع را مشـخص مـی   هـ کـه چ ها را رفـع کننـد؛ اصـولی     مرکزي، تعارض

برقراري عـدالت، دعـوت بـه خیـر و نیکـی، احتـرام بـه        ؛ از جمله )49: 1383میراحمدي، (
اجزاي متن حیات و  ۀمعناي مرکزي به هم ،در واقع. توجه به حقوق افرادو  ها کرامت انسان

بـا   .)27: 1381مجتهـد شبسـتري،   ( یابند معنا میزیرا اجزا در ارتباط با مرکز  ؛بخشد معنا می
به نیکی یاد کرده و برخـی  ها  آن برخی زنان، که خداوند از دربارة قرآنهاي  داستانتوجه به 

و بـه زنـان   توان با نوع نگـاه   ، میکردهمردان و زنان معرفی همۀ الگوي  در حکمرا ها  آن از
  . دارد تا حد زیادي آشنا شدها  آنانتظاري که شریعت از 
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منظر خاصی که فقها و اندیشمندان از خدا، جهـان، انسـان و دیـن     نی استگفت ،بنابراین
دهد و در  را تشکیل می شان افق معنایی) شناسی معرفتشناسی و  انسانشناسی،  هستی(دارند 
متـون   دربـارة هـا   آن انتظـار خاصـی را در   زیـرا  ؛اي دارد نقش ویژه شان گیري فقاهتی جهت

  . مدنجاا میها  آن نتیجه فهم خاصی ازو در  ها پرسشو به  کند میمذهبی ایجاد 
هرمنوتیک فلسفی گادامر نظریۀ مذکور، از پرسش یافتن پاسخی مناسب براي  در راستاي

در قالـب  (هـاي فقهـا و اندیشـمندان اسـالمی      فـرض  پـیش و ضمن بیان شده است استفاده 
و برخـی  ) گرایان، نوگرایـان و سـکوالرهاي مسـلمان    از جمله سنت ،گوناگونرویکردهاي 
 بـین  ارتباط اند، کرده مطرح زنان یاجتماع  ـ  حقوق سیاسیدربارة  ی که ایشانآیات و روایات

 يا یاجتماع ـ یاسیس حقوق میزان و تفاسیر با رویکردها این هاي فرض پیش و معرفتی مبانی
ایـن   برهرمنوتیک گادامر، فرض نظریۀ بر مبناي  .شده است طرحم زین اند قائل زنان براي که

، هـا  فهـم  پـیش  زنـان، در  اجتمـاعی   ــ   سیاسـی حقـوق   بـارة است که تفسیرهاي متفاوت در
  . داردریشه هاي متفاوت فقها و اندیشمندان اسالمی  و افقها  فرض پیش

هـا و مبـانی فکـري فقهـا و اندیشـمندان       فـرض  پیش بینارتباط بیان  ،فایدة علمی بحث
صـادر   اجتمـاعی زنـان   ــ  حقوق سیاسی دربارةها  آنی است که ها و احکام اسالمی با پاسخ

فعلـی   ـ اجتماعی سیاسیشود که حقوق  ، مشخص میارتباطدر صورت وجود این . کنند می
و تفسـیرهاي فقهـا و اندیشـمندان اسـالمی     ها  نتیجۀ برداشتبلکه  ،بانوان نه عین حکم دین

هـاي   پشـتوانه ــ اجتمـاعی و اصـالح و تعـدیل      شرایط فرهنگی با تغییرگفتنی است . است
و  کننـده اسـت  بهبـود وضـعیت حقـوقی زنـان امیدوار     ،فقها و اندیشمندان اسـالمی  معرفتی

  .شودرسیدن به وضعیت مطلوب تالش براي شایسته است 
  

  رویکردهاي مختلف فقها و اندیشمندان اسالمی .3
و انتظاراتی کـه   ها فهم پیش به توجه با .نظرند مدصرفاً اندیشمندان و فقهاي شیعه  جا این در
 دارنـد،  بشـر  بـراي  ذاريگـ  قـانون  يراسـتا از متـون دینـی در    عهیشـ  يفقها و شمندانیاند

  :شود یمتقسیم ه سه دست به 5اند عقل و حدود استقاللی که براي آن قائل دربارة فرضشان پیش
در مسـائل فـردي و اجتمـاعی     گـذاري  قانون يبرامتون دینی  از که: انیگرا سنت. 1
بر این مسئله استوار  گذاري قانون مسئلۀ درها  آن هاي  فرض پیش. دارندحداکثري  انتظار

 اسـت  حتی جزئیات زندگی بشر را معـین کـرده   ،جوانبهمۀ است که خداوند قوانین 
  .نیستند قائلاستقاللی  هیچعقل  برايها  آن بنابراین ؛)25: 1404 طهرانی،حسینی (
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طلـب را شـامل    اصـالح و گـرا   اصـول رویکردهـاي   ،با انـدکی تفـاوت  که : نوگرایان .2
به ؛ رود انتظار میاین نگرش از متون دینی، ذکر قوانین کلی و برخی مسائل جزئی . شوند می

 )34: 1382الدین،  شمس(گذاشته شده نحوي که تشخیص حکم برخی جزئیات بر عهدة عقل 
  .و شریعت در آن موارد سکوت کرده است

گذاري شریعت را در مسـائل فـردي و    حدود قانونکه  :سکوالرهاي مسلمان .3
گذاري در مـورد   جامعه و قانونادارة و وظیفۀ  اند کلی خالصه کردههاي  ارزشذکر 

 دانند می غیردینیرا آن و ذاتاً گذارند  میعقل عهدة مسائل اجتماعی و سیاسی را بر 
و  یـان گرا سـنت رویکردهـاي   ،هـا  دیـدگاه از بـین ایـن رویکردهـا و    ). 51: 1379سروش، (

  .است  شدهبررسی  ایانگر اصالح
  
  مبانی فکري فقها و اندیشمندان اسالمی 1.3

  گرایان سنتمبانی فکري  1.1.3
محمدحسین  اهللا آیت :از اند عبارت 6گیرند اندیشمندان و فقهایی که در این رویکرد جاي می

شـدن مفروضـات    تـر  روشنبراي . عالمه یحیی نوري و دهسرخی اهللا حسینی طهرانی، آیت
  :پردازیم میها  آن مبانیبه ذکر این رویکرد، 

 از طریقآن را جوانب زندگی بشر را معین و همۀ گذار است و قوانین  خداوند قانون .1
 ،بنـابراین . جزئیـات نیـز نظـر دارد   این قوانین به موارد خـاص و  . کرده استپیامبران ابالغ 

نیـز بیـان    را بلکـه قـوانین   ،دهد دست می  بههاي ابدي عام را  تنها کلیات و ارزش نهخداوند 
  .)76: 1381مجتهد شبستري، ( کنند قوانینی که تکلیف مسائل مختلف را معین می ،کند می

طبیعت و خـواه  عرصۀ در این نگرش اعتقاد بر این است که هر چیزي، خواه در  .2
 داد در عرصۀ اجتماعی، جایی طبیعی دارد و نباید جاي طبیعـی اشـیا و امـور را تغییـر    

وظیفه و تکلیف اشخاص این است که این وضع طبیعی را درسـت   .)419: 1376سروش، (
هـر   ،در ایـن دیـدگاه   .)65: 1383مجتهـد شبسـتري،   ( کنندتشخیص دهند و طبق آن عمل 

مبتنـی اسـت،   ) 77: 1404حسـینی طهرانـی،   (دائمی و واقعی  یتکلیف و حکمی بر مصلحت
  7.کند تأمین می مصلحتی که یا سعادت دنیا یا سعادت آخرت و یا هر دو را

هاي حیات انسان الگـوي دینـی دارنـد و     هم اهداف و هم روش ،گرایان به نظر سنت .3
هـاي عقلـی و    تـه در صـورت تعـارض میـان یاف   . شوند این الگوها از منابع دینی استنباط می

وي تجربـۀ  بر این است که عقل بشـر نـاقص و   ها  آن هاي دینی، فرض تجربی بشر با آموزه
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بایـد   ،با توجه بـه احتمـال نـدادن خطـا در نصـوص دینـی       ،به همین دلیل. استپذیر  خطا
هـاي دینـی در    اولویـت دادن بـه آمـوزه    اش هنتیج که ترجیح دادها  آن هاي دینی را بر آموزه

  .)131: تا قریشی، بی(ا عقل و علم است مقایسه ب
 کریم قرآنکند و  عقل ما را دعوت به علم و یقین می«گرایان با بیان این دلیل که  سنت .4

  » کنـد  هرگونه پنداري که بـه قطـع و یقـین منتهـی نشـود منـع مـی        یما را از روش ظن
امـوري کـه شـرع    انجـام  گیرند کـه بایـد از    چنین نتیجه می ،)249: 1404حسینی طهرانی، (

  . گذاشت» احتیاط«و اصل را بر پرهیز کرد  نداده ها دربارة آنمقدس دستور روشنی 
کـاري وجـود    انجـام محکمی براي بینۀ ترتیب از دید این گروه، هرجا که دلیل و   بدین

بر همین اساس در مورد مسائل . استآن  انجامندادن و حرمت  انجامنداشته باشد، اصل بر 
شده مختص عصر حاضـر بـوده و در    و مسائل مطرح ها پرسشکه بسیاري از  جا آنزنان، از 

اند و در نتیجه پاسخی  بسیاري از این مسائل موضوعیت نداشته) ع( و ائمه) ص( زمان پیامبر
مثال عالمـه طهرانـی    براي. استگیرند که اصل بر حرمت  این گروه نتیجه می ،وجود ندارد
  :معتقد است

د بودن قاضی، ولی و مفتی شک کنیم، بر فرض نبـودن دلیـل اجتهـادي،    ت مریاگر در شرط
کـه اصـل اقتضـاي عـدم      نماید، نـه ایـن   قاعده و اصل، حکم بر مرد بودن مفتی و قاضی می

  .)186: همان(مشروطیت مرد بودن را دارد 

 ینـد »گـرا  وحـدت « ،نداشته و به نوعیاعتقاد گرایان به تفسیرهاي متعدد از دین  سنت .5
نـازل   شـان اگر افراد در فهم آیاتی که براي هدایتها  آن به نظر .)14: 1415حسینی طهرانی، (

دینی خود  برونهاي  ها و انتظارات و فهم فرض پیششده دچار قبض و بسط شوند و مطابق 
معناي روشنی نخواهد داشت تا مردم را از ظلمات به  قرآندیگر آیات  ،آیات الهی را بفهمند
بپذیریم حق تعالی اسالم را براي هدایت  معتقدند اگر ها  آن .)105: همان(سوي نور بکشاند 

معناي خاص و روشنی داشته باشد و دیگـر معنـا نـدارد کـه      باید هدایت ،ها فرستاده انسان
  صورت نقض غرض پـیش   را در غیر اینزی ؛مفهوم و قلمرو هدایت دائماً تنگ و فراخ شود

  .شود یعنی ارسال رسل و انزال کتب بیهوده می؛ آید می
گرا به هیچ روي در پی بازخوانی احکام در شرایط متحـول اجتمـاعی،    سنترویکرد  .6

 .هم به این اعتبار که جوهرة شریعت واحـد و ثابـت اسـت     آن، تاریخی و جغرافیایی نیست
شرایط و مقتضیات عصر حاضر، همواره درصـدد بازسـازي شـرایط     جاي توجه به  بهها  آن

شود که پیروان این سنت فکري  و نتیجه این می اند اجتماعی و تاریخی بر اساس دورة تنزیل
و هرگونـه  ) 56: 1382پـور،   حکـیم (هم جامعه را ثابت بخواهند و هـم احکـام شـریعت را    
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یـا حتـی   از دیـن  تالش براي انطباق با مقتضیات زمان و مکان را بدعت و به منزلۀ خـروج  
تنها با هرگونه اصالحات یا تغییر و تحـول   نهگرا  فقهاي سنت ،نیبنابرا. بدانندآن کردن نابود 

آل و  بلکه درصددند وضعیت زنان به وضعیت زنان در جامعۀ ایـده  ،ندا در امور زنان مخالف
  .له آنان بازگرددمدینۀ فاض

را در هـا   آن 8،بر تفاوت زن و مرد در آفرینش و هدف از آفـرینش افزون گرایان  سنت .7
. داننـد  داري متفـاوت مـی   از جمله قدرت عقل، قـدرت اراده، ایمـان و دیـن    ،برخی صفات

 ،گرایان یکی از خصوصیات ذاتی زنان را قوي بودن عاطفه و احساسـات و در نتیجـه   سنت
ایـن  بلکـه   ،ها اعتراض شود این تفاوتبه تنها نباید  نه انآن به نظرالبته  ؛دانند ضعف عقل می

  . استعین عدالت خداوند بوده و در راستاي رسیدن به کمال زن و مرد ها  تفاوت
وظـایف و   بـین گرایان معتقدند این تفاوت باعث شده است اسـالم   سنت ،ترتیب  بدین

 احساسـات  و تعقـل  امـر  دو از یکـی  بـه  قوامش که ،زن و مردتکالیف عمومی و اجتماعی 
داده اد، قضاوت و حکومت را به مـردان اختصـاص   جه اسالم. فرق بگذارد شود، می مربوط
تـر از زنـان در    زندگی تعقلی بیش زیرا این امور به قواي تعقل احتیاج فراوان دارند و ؛است

و تدبیر امـور منـزل را   ها  آن تربیتداري اوالد و  پرورش و نگه ،در مقابل .مردان وجود دارد
تري  احتیاج بیشاین امور به اعمال عاطفه و احساسات لطیف است؛ زیرا  کردهبه زن واگذار 

  .)75: 1382زاده،  بنده(دارند 
ند و در واقع ارادة زنان پس از ارادة ا لاستقالل محدودي قائبراي زنان ها  آن چنین هم .8

ی، زنان هویت مستقل و پایگاه فـردي  سنتدر نظام  .گیرد ر میخداوند و ارادة شوهرانشان قرا
یعنـی   ؛اند مطرح» پدر«و دخترانِ » فرزند«، مادرانِ »شوهر«همسرانِ  در نقش و عمدتاًندارند 

را نـه از طریـق    شـان دختران هویت. یابد میپایگاه اجتماعی ایشان در وابستگی با مردان معنا 
بلکـه از طریـق ازدواج و تشـکیل خـانواده و ایفـاي نقـش        ،هاي فردي ها و توانایی فعالیت

کنند و کسب هویـت خـانوادگی بـراي زنـان بـا قبـول روابـط         همسري و مادري کسب می
بلکـه افکـار    ،کنـد  مـی  شانتثبیت تنها قانون نهاقتدارگرایانه در خانواده توأم است، روابطی که 

  .)105: 1381تشکري، (انگارد  عمومی نیز آن را موجه می

  گرایان اصالح فکري مبانی 2.1.3
هـا بـازنگري    سنتولی معتقدند باید در  ،ها نیستند سنتگرایان درصدد تغییر اساسی  اصالح

و در این بازنگري خصوصیات زمانی، مکانی و عرف جامعه در نظـر گرفتـه شـود تـا      شود
) واقعـی (اي گوي نیازه همگام با تغییراتی که در جامعه رخ داده است پاسخقادر باشد شرع 
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هـا   سـنت خواستار اصالح فقط نیستند و معتقد ها  سنتاین گروه به تغییر بنیادي . افراد باشد
  .)62: 1382 پور، حکیم( نددر برخورد و رویارویی با دنیاي متحول جدید

 الدین، شمس مهديمحمد اهللا آیت :اند از عبارت گیرند فقهایی که در این رویکرد قرار می
. بجنـوردي  موسـوي  محمـد  و جنـاتی  محمدابراهیم صانعی، یوسف اهللا، فضل محمدحسین

  :از اند عبارترویکرد  این هاي فهم پیشو  ها فرض پیش
گذار اصلی است و اصول کلی و برخی جزئیات  گرایان معتقدند خداوند قانون اصالح .1

نهـاده   )عقـل (ین حکم برخی جزئیات را بر عهـدة رسـول بـاطنی    یو تعکرده است را معین 
) معنـاي مرکـزي نصـوص دینـی    (با توجه به اصول کلی شریعت قادر است انسان  و است

، حکـم جزئیـات را   )34: همـان (جامعـه   »عرف«و در نظر گرفتن ) 33: 1382الدین،  شمس(
هـاي   هایی از فعالیـت  نمونهو  قرآنتوانند با توجه به فضاي کلی  مثالً فقها می. کندمشخص 

جایگاه زن در نظـام ارزشـی و نظـام     دربارة، دیدگاه اسالم است ن شدهبیا قرآنکه در  ،زنان
ارچوب تشـریعی مربـوط بـه نصـوص     هـ دست آورند و چ  هو تکالیف اسالمی را ب یحقوق

نصوصی  ،)49- 45: 1379الدین،  شمس( کنندترسیم  سنتتفصیلی احکام زن را در کتاب و 
آزادي  ۀوقتی خداوند مسئل. شوند و از نظر شرع معتبر شمرده می اند موثق یا که صحیح

کند، در حقیقت  اصول کلی مطرح می در حکمرا ... انسان، عدالت اجتماعی و فردي و 
 کند و این امر در برابر هر پیشرفت و تحولی تغییرناپـذیر اسـت   میتعیین افق حیات را 

دهد  ي فقه و حقوق اسالمی را تشکیل میکه زیربنااست اصول  .)81: الف 1383، هللا فضل(
با این اصول ثابت و کلی در تضـاد   کنند میو فقها باید توجه داشته باشند احکامی که صادر 

  .و تناقض قرار نگیرند
یکی از اصول مهم در نظـام حقـوق اسـالمی اصـل تابعیـت       ،گرایان به عقیدة اصالح .2

پندارد، در خود فعل ذاتاً  ر چیزي را نیکوهاسالم این اصل  بر اساس. تشریع از تکوین است
را نیکـو   هـا  گـذار آن  ل، قـانون افعاهیچ لزومی ندارد که براي نیکو بودن  ،بنابراین. نیکوست

قائـل بـه حسـن و قـبح      ،»الشـرع  به حکم العقل به حکم کلما«با توجه به عبارت ها  آن .بداند
  .)15: 1381موسوي بجنوردي، ( دارندذاتی   ارزشها  معتقدند افعال انسانعقلی بوده و 

 الشـرعیه  االحکـام «معتقدند که احکام تابع مصالح و مفاسد است و ها  آن ،از طرف دیگر
عقـل  . قوانین اسالم و شرع از باب قاعدة لطـف اسـت  همۀ یعنی  »العقلیه االحکام فی الطاف

لطـف، بـا اعـزام    تعـالی از بـاب    امـا ذات بـاري  ست، توانا انسان به تمییز دادن حسن و قبح
پیامبران و ارسال کتب آسمانی، احکام شریعت را بر اساس ذات و فطرت انسانی در قالـب  

  .)همان(است  کردهعرضه » دین«ساز به نام  انسان اي هبرنام



 ...اجتماعی  ـ حقوق سیاسی بارةاندیشمندان مسلمان در علل تفاوت تفاسیر فقها و   150

  

  :گرایان معتقدند اصالح ،ترتیب  بدین
حکـم  طور که کتاب شریف ما را بـه   اگر در جایی دلیل عقلی بر واقعیت امري رسید، همان

اطهار و نیز اجماع با شرایط مربوط به هریک ما را بـه   ۀنبوي و ائم سنت رساند و شرعی می
رسـیم   رسانند، از راه دلیل عقلی نیز با تحقق شرایطش به حکم شـرعی مـی   حکم شرعی می

  .)335: الف 1379موسوي بجنوردي، (

نین حالتی در صورت تعارض حکم عقل و شرع، این رویکرد معتقد است باید در چ .3
یعنـی حکـم    ،سطح حکم عقل را بررسی کنیم و اگر حکم عقل در دایرة یقین قرار داشـت 

 ،و حدیت نبوي را به مالحظۀ مصلحت حکم عقل تأویل کنیم قرآنقاطع و قطعی بود، نص 
ـ اما اگر حکم عقل ترجیحی یا تحلیلی و یا ظ تـوانیم نـص را بـراي رعایـت      ی بـود، نمـی  ن

  .)111: الف 1383، اهللا فضل(تأویل کنیم  ،حقیقی و قطعی نباشدبسا  چهکه  ،مصلحت عقل
بـر اصـل    ،)134: 1382الدین،  شمس(البته با شرایطی ، را» برائت«گرایان اصل  اصالح .4

دانند و معتقدند اگر شک کردیم شارع مقـدس قیـد یـا شـرطی را بـراي       مقدم می» احتیاط«
  .بر این است که شرطی وجود ندارد یم اصلیگو اي قرار داده است یا خیر، می مسئله
هـا را متفـاوت و متنـوع و     اما فهـم  ،دارنداعتقاد گرایان به وجود حقیقت ثابت  اصالح .5

جـز حقیقتـی کـه در     ،چیز معتقدند همهها  آن .دانند ن میاارچوب فکري مفسرهمتناسب با چ
که نباید بـدان   ،»نص«در این میان  .دارد وگو گفت و بحث ، قابلیتظهور کرده است گذشته

اما  ،ثابت باشد» متن«زیرا شاید حروف و اشکال  ؛استثنا نیست ،ثابت نگریستشیئی به مثابۀ 
تحـرك اسـت    هـم ثابـت، ایسـتا و بـی     شمعنا نیست که مفهوم و مقصود  این ضرورتاً بدان

این گرایش، علما همواره بخشی از جامعه بـه شـمار    از دیدچنین  هم .)17: 1378، اهللا فضل(
 انـد  پذیرفتـه هـاي حـاکم تـأثیر     به ناگزیر از محیط و ذهنیت و اندیشـه  ،اند و در نتیجه آمده

شـده  مشـخص   شـان این تأثیرپذیري در فهم نصوص و تفاسیرو ) 47 :ب 1383، اهللا  فضل(
ها معـانی ثابـت و الیتغیـري ندارنـد و ثانیـاً       گرایان معتقدند اوالً واژه اصالح ،بنابراین. است

چـه همـه    آن ،گرایـان  از نظـر اصـالح  . هایش قـرار دارد  فرض تحت تأثیر پیشذهنیت مفسر 
امـا در مسـائل اسـتنباطی    ، گیـرد  در ضـروریات فقـه قـرار مـی    اتفاق نظر دارنـد  اش  درباره

  .)1378موسوي بجنوردي، (است ها متفاوت  برداشت
 ،باشـد کنند متنوع  تفاسیري که ارائه میممکن است و است هرچند ذهنیت فقها متفاوت 

دهـد   توان تا حدي از خطاهـایی کـه در فهـم نصـوص رخ مـی      گرایان می اصالحبه نظر اما 
خوان در  هماهنگ و هم اي هدر مجموعباید نصوص همۀ . 1ترتیب که   بدین؛ جلوگیري کرد
معیار و مالك اصلی بـراي  . 2 ؛)18: 1382الدین،  شمس(نه پراکنده و جدا  ،دننظر گرفته شو
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را در نظـر گرفـت    قرآناصول کلی و معناي مرکزي  باید یعنیاست؛  قرآنبررسی نصوص 
نظر قـرار   با مد(جوانب علمی همۀ نصوص را باید با مالحظۀ  .3 ؛)37: ب 1383، اهللا فضل(

آن بررسـی کـرد   » مفهـوم «و » منطـوق «و بـا توجـه بـه    ...) دادن علم اصول، تفسیر، زبان و 
ات زمان و مکان و عرف حاکم بر زمان تقریر نـص  باید به مقتضی .4 ؛)64: 1378، اهللا فضل(

 ؛)20: 1382الـدین،   شـمس (توجـه داشـت   ) البته عرف اصیل زمانه(و عرف زمان خود فقیه 
بـا   صـورت،   در ایـن  ممکن است لغات و کلمات مفاهیم واضحی نداشـته باشـند کـه   زیرا 

  . شود میمراجعه به مقتضیات و عرف آن زمان این ابهام تا حدي رفع 
هـاي   دسـت آمـدن برداشـت     هاساساً الزمۀ قائل شدن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، ب

پس وقتـی قـرار شـد زمـان و مکـان در      . اجتهاد یعنی همان برداشت فقیه ؛ زیراجدید است
قرائت جدید به معناي سـخن  . آید دست می  هاستنباط فقیه مؤثر باشد، الجرم قرائت جدید ب

شناس از منابع اسـالمی بـه    بلکه به معناي فهم اسالم ،ۀ اسالم نیستتازه خالف موازین اولی
  .)2 :ج 1379 بجنوردي، موسوي( استمقتضاي زمان و مکان 

اند کـه   احکام ثابت احکامی. ثابت و متغیر؛ اند گرایان، احکام دو دسته اصالحبه اعتقاد  .6
بلکه  ،تنها ثابت نیست نهاند که مالکشان  احکامیو احکام متغیر ست ا  همواره ثابت مالکشان

 ،شـود  عـوض  موضـوع  اگـر  کـه  است طبیعی ؛استتابع مقتضیـات و شرایط زمان و مکان 
) شدنی نیسـت  عوضحکم خدا  ؛که حکم خدا عوض شود نه این(شود  حکم هم عوض می

حکم مسئله با توجه به موضـوع و زمـان و   است تا  نیاز در این موارد به اجتهاد .)19 :همان(
مجتهد براي تحقق . دارنداعتقاد گرایان به اجتهاد پویا و فقه پویا  اصالح. مکان مشخص شود

توجـه داشـته باشـد و بـه     ... اجتهاد پویا باید به مقتضیات زمان و مکان و علوم مختلـف و  
گرایان معتقدند  اصالحنان نیز در مورد مسائل ز. باشد معتقدعلم و دین میان تعاملی سازنده 

  .یابدچون موضوعات و شرایط زمانی و مکانی تغییر کرده، صورت قوانین نیز باید تغییر 
گرفتـه  در نظـر  دلیلی براي حکم شرعی منزلۀ توانند به  گونه نصوص در صورتی می این

تدبیري براي  به منزلۀاما اگر ، شوند که واقعاً براي بیان حکم شرعی و الهی صادر شده باشند
نمودي خاص براي فردي معین در حالتی مشـخص باشـند، بـاز هـم      العاده یا ره فوق یحالت

البته در  ؛)19: 1382الدین،  شمس( داشتاستناد نخواهند  یتبراي استنباط احکام شرعی قابل
  .نباشدمخالف  قرآنموارد باید دقت داشت که مفهوم روایت با اصول کلی همۀ 
 ، عقـل )18: 1378، اهللا فضـل (گرایان بـه تسـاوي زن و مـرد در آفـرینش      اصالح .7

پـس  . معتقدندو وحدت در ماهیت ) 56 :1378، اهللا فضل(، ایمان )146: ب 1383 ،اهللا فضل(
 و الهـی  تشـریع  که یابیم درمیبا توجه به اشتراك در انسانیت و وحدت در ماهیت و خلقت 
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و هیچ انسانی بـر دیگـري برتـري نـدارد و      شوند یمزن و مرد  شامل اندازه یک به آسمانی
  .)13: حجرات( »اتقیکم عنداهللا اکرمکم ان«: تقواست فضیلت و برتري مالك و معیار گانهی

افراد بشر، خواه زن و خواه مرد، از  همۀ این است کهوحدت در آفرینش انسان اقتضاي 
 ،بـه همـین دلیـل   . ار باشـند برخـورد عمومی و نقـش و هـدف و سرشـت واحـد      اي هوظیف

  : ندا گرایان اهداف زیر را براي آفرینش زن و مرد قائل اصالح
  ؛استسان است و آن پرستش خداوند متعال  ها یک انسانهمۀ محوري در آفرینش   هدف. 1
بـراي زن  ها  آن مندي از مأموریت آبادانی و سازندگی زمین و استخراج مواهب و بهره. 2

، نیز براي زن و کند میکه این مأموریت را آسان  ،مسخّر کردن طبیعت. سان است و مرد یک
  .)6: 1382الدین،  شمس(مرد به یک میزان ممکن است 

که از حیث اشتراك در انسانیت وظایف عـام و   ها با وجود این انسان ،ها آن به اعتقاد
کـه از دو صـنف زن و مـرد تشـکیل      به دلیل ایـن اما  9،)شأن اجتماعی(سانی دارند  یک
شأن (هاست  که وظایف خاص صنفی آن دارندهاي متفاوتی  یتمسئولاند، وظایف و  شده

در بندگی خدا و عمران  شانارچوب وظیفۀ عامهپس زن و مرد در چ). فردي و خانوادگی
 زندگی عام انسان را دروظیفۀ  شاندرست انجامزمین، وظیفۀ خاصی را بر عهده دارند که 

که انسان به وظیفۀ عام خود در بندگی و عمران زمین عمل کند،  براي این. سازد می محقق
 یکخداوند زن و مرد را طوري آفرید که هر ،رو  از این ؛نیازمند تداوم نسل خویش است

نقش خاصی را در فراینـد تولیـد مثـل     انجامبه لحاظ جسمی، روحی و عاطفی آمادگی 
دیگر متفاوت است  بنابراین به حکم ضرورت، وظایف ویژة زن و مرد با یک. داشته باشند

  .)16-14: همان(
نظرهاي در ادامه به بیان  ،نظر مدها و مبناهاي فکري رویکردهاي  فرض پیشپس از بیان 

  .پردازیم میاجتماعی زنان ـ  سیاسی حقوق رةدرباها  آن
  

 زنان یاجتماعـ  سیاسی حقوق باب در انیگرا اصالح و انیگرا سنت نظرهاي. 4

جـا   طور که بیان شـد، در ایـن   اما همانگسترده است، بسیار  ـ اجتماعی سیاسیحقوق حیطۀ 
) زعـیم (حـاکم   در مقـام رویکردهاي فوق را در مورد حق انتخاب شدن زنان نظرهاي فقط 

مختصري به اصل ورود زنان بـه  اشارة اما پیش از آن ضروري است . کنیم میسیاسی مطرح 
ــ   مختلـف سیاسـی  هاي  عرصهمشارکت و حضور زنان در مقدمۀ  ؛ زیرااجتماع داشته باشیم

  .استاجتماعی، ورود زنان به اجتماع 
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  اصل ورود زنان به اجتماع 1.4
با استناد به برخـی   و) 218: 1404حسینی طهرانی، ( ندمعتقدنشینی زنان  خانهگرایان به  سنت

تـرین   حسن و نیکویی براي زن و عـالی  ترین بزرگ«: دارند آیات و روایات، چنین اظهار می
 عـدم  و مـردان  جماعـت  از دوري و تفـ ع و حجـاب  و نشـینی  پـرده تمجید براي او همانا 

 گرایان معتقدند زن و مـرد هـر   اصالح ،در مقابل؛ )214: همان( »است دري پرده و خودنمایی
مربوط به (سري وظایف خاص  و یک) مربوط به جنبۀ انسانیت(سري وظایف عام  یک کدام

هـر دو هـم در    بایـد کنند عمل  شانکه به وظایف و براي ایندارند ) جنسیت و محیط خانواده
هـایش   ایستگیکه استعداد و ش اجتماع و هم در خانه فعال باشند و زن موظف است براي آن

وظیفۀ خاصش در  انجامنمودهاي شریعت اسالم، با  و شکوفا شود، با استفاده از رهیابد رشد 
در ایـن  ؛ کنـد در اجتمـاع آمـاده    اش وظیفۀ عمومی براياي مناسب خود را  گونه  بهخانواده 

 کنـد دیگري غافل را از  اواجتماع و خانواده هر دو اهمیت دارد و نباید توجه به یکی  ،مسیر
  .)44: 1382الدین،  شمس(

ند و زن باید وارد ا مسئولزن و مرد به یک اندازه در قبال کشور گرایان،  اصالح به اعتقاد
را نیز زن و مرد  قرآن. و با هم جامعه را بسازندد باشعرصۀ اجتماع شود تا بتواند مکمل مرد 

 یـأمرون  بعض اولیاء بعضهم المؤمنات و المؤمنون و«: فرمایـد  و می داند می مسئولبه یک میزان 
 دار همه یـاور و دوسـت   باایمان زنان و مردان یعنی ؛)71: توبه( »المنکر عن ینهون و بالمعروف

 بـدین  .دارند دارند و از کارهاي ناپسند بازمی و خلق را به کارهاي پسندیده وامی دیگرند یک
 ،انـد  دانسـته  جایز را سیاسی ـ گرایان نه فقط مشارکت زنان در امور اجتماعی اصالح ترتیب،

  .شود یم منجردر این عرصه  انبه تکمیل شدن نقش مرد امر نیا. دانند بلکه تکلیف می
گرایـان و   نشـینی زن و از نظـر اصـول    خانـه  اصل بـر  ،یانگرا سنتترتیب از منظر   بدین

  .استزنان  ـ اجتماعی سیاسیاصل بر مشارکت  ،گرایان اصالح
اصل ورود زن به اجتماع، در ادامه به  رةدرباگوناگون با مشخص شدن تفاسیر رویکردهاي 

این عرصه شامل سطوح کالن . پردازیم میحقوق کالن سیاسی زنان دربارة هاي مختلف  تفسیر
  .کنیم میسیاسی را مطرح زعامت  بحثفقط جا  ما در اینو  استاجرایی، تقنینی و قضایی 

  
  زعامت سیاسی 2.4

طهرانی معتقد به عـدم جـواز    اهللا نظر در این پژوهش، آیت مددر میان اندیشمندان و فقهاي 
دالیـل   اهللا فضل اهللا آیت ،در مقابل. کند میبیان دالیل خود را  رسالۀ بدیعه ترجمۀو در است 
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خـالف نظـر    قـرآن که معتقد است  ضمن این .داند ذکرشده براي عدم جواز را مخدوش می
دهـد   رساند و چهرة مثبت از زن فرمانروا را به ما نشـان مـی   را به ما می) عدم جواز(مشهور 

الدین بـه جـواز زعامـت سیاسـی زنـان       شمس اهللا آیتچنین  هم .)146: ب 1383 ، اهللا فضل(
مخالفـان  به نقـد و بررسـی دالیـل     اسالم در زنان سیاسی مشارکت حدودو در دارد اعتقاد 

  .گیرد ایراد میدالیل همۀ  از واست پرداخته 

  یانگرا سنتدالیل عدم جواز زعامت سیاسی زنان از نگاه  1.2.4
) وجـوه استحسـانی  (و دالیل عقلـی  ) ، روایات و اجماعقرآن(این دالیل شامل دالیلی نقلی 

شـده  گرایان پاسخ داده  اصالحاز طریق گرا طرح و  این دالیل از جانب رویکرد سنت. است
  :کنیم میفقط به برخی آیات و روایات استنادشده اشاره  جا ایندر  .است

  :اند گرایان براي اثبات عدم جواز زعامت سیاسی زنان به آیات زیر استناد کرده سنت: آیات )الف
: »امـوالهم  من انفقوا بما و بعض علی بعضهم اهللا فضلقوامون علی النساء بما  الرجال«: اول آیۀ

) نیـز (که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتري داده و  دلیل آنه ند، با مردان سرپرست زنان«
  .)34 :نساء(» کنند که از اموالشان خرج می دلیل آنه ب

  :کند طهرانی در مورد آیۀ اول چنین استدالل می اهللا آیت
ت و سرپرسـتی و تـدبیر امـور زنـان     گوید که به عهدة مردان است که به قیمومی آیه می

موهبـت و   ،جهـت اول  ؛قیام کنند و این سرپرستی به دو جهت به مرد داده شده اسـت 
که خداوند مردان را از جهات بسیاري بـر زنـان    .تفضلی از جانب خداوند متعال است

تر در مورد  از جمله برتري عقالنی و حسن تدبیر و نیروي بدنی بیش؛ برتري داده است
اقامۀ نبوت و امامت و والیت و ها  آن جا آوردن اعمال و طاعات و به همین جهت به هب

 شعائر و جهاد و قبول شهادت آنـان در همـۀ امـور و فزونـی سـهمیۀ ارث و امثـال آن      
جهت دوم، اکتسـابی اسـت و از دادن   ... . داده شده است) 58 و 53: 1404حسینی طهرانی، (
  .)48: همان(گیرد  به زنان ریشه می از جانب مردان» مهریه«و » نفقه«

مـردان  ) خدادادي(برتري موهبتی الهی «: از جمله ،ایشان ضمن طرح نکاتی در مورد آیه
تر است و آن به سبب زیـادي قـوة    آن چیزي است که در مردان بر حسب طبع از زنان بیش

اردات نفسانی چه که فرع بر آن است، مانند شرح صدر، تحمل زیاد در و و آنها  آن تعقل در
رساند که حکم مبنی بر آن، منحصـراً و محـدود    می ،و عموم و همگانی بودن این علت... و 

همـۀ  بلکه این حکم براي گروه مردان نسبت به گروه و طایفـۀ زنـان در    ،به شوهران نیست
، )78- 76: همان(» باشد، وضع گردیده است میبه آن مرتبط ها  آن که زندگی ،جهات عمومی
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وي معتقـد اسـت کـه    . داند می قرآنرا دلیلی بر جایز نبودن زعامت سیاسی زنان از منظر  آن
بـه مـوارد    ،وضـوح  بهدهد که  دست می  هجانبه ب همه یکلی و مالک اي هضابط» برتري مردان«

ترین  گانه از واضح سهاین موارد  .شود جهاد و زعامت سیاسی و قضاوت منطبق و مربوط می
مـردان  بـه  مومیت مردان بر زنان است کـه بـا اسـتناد بـه آیـۀ ذکرشـده       هاي لزوم قی مصداق

 .)78: همان( اختصاص دارد
و برتـري مـردان    فضیلتمعتقد است که  ،در پاسخ به این استدالل ،الدین شمس اهللا آیت

نیز مرد جـز در حقـوق    جا آندر  .است مربوط عام و کلی نیست و فقط به زندگی زناشویی
 کـه  اسـت و خـاص  بر زن والیـت و قـوامیتی نـدارد و آن حقـوق نیـز محـدود        ،همسري
کـه آن هـم بـا     ،حق پیروي از شوهر در انتخاب محل زنـدگی . 1 :ند ازا عبارت شانبارزترین

 تعمـیم امـري   بنابراین،. زناشویی روابط. 2 و کردن دارد نظر صرف قابلیتشرط ضمن عقد 
حکیم معمولی پسندیده نیسـت تـا    هاي شود، از انسان که به موارد بسیار محدود منحصر می

حتی اگر برتري مردان را عام و کلی فرض کنیم، باز هم . چه رسد به خداوند علیم و حکیم
که در فقـرة دوم آیـه    ،»انفاق مال«بلکه با افزودن  ،تنهایی علت این امر نیست بهعلت مذکور 
ت مرد، معلول هر دو عامل اسـت و ایـن دو عامـل، جـدا از     یقوام. شود ه میماآمده، علت ت

نیسـت   شزنـی کـه همسـر    در برابـر مرد بنابراین، . دیگر، موجب قوامیت نخواهند شد یک
وجود هـر دو   ،پس مالك تحقق قوامیت. پردازد را نمی اش زیرا هزینۀ زندگی ؛قوامیت ندارد
انفکاك این دو عامل در زندگی زناشویی قوامیـت   دیگر است و در شرایطی که عامل با یک
 ،بر آنافزون . زنان دیگر چنین قوامیتی منتفی است در برابربه طرق اولی،  ،سازد را منتفی می

زیرا اگر مرد را در همۀ جوانـب از زن برتـر    ؛عمومیت بخشیدن به تعلیل آیه پذیرفته نیست
کـه در کتـاب و    ،حقایق آفرینشبا خواند،  که با دریافت فطري ما نمی شماریم، گذشته از آن

کـس بـر    ها در آفرینش بـا هـم برابرنـد و هـیچ     انسان است؛ زیرامخالف سنت وجود دارد، 
تمایز زن و مرد در برخی ابعاد، تساوي در . تقواتر باشدامگر کسی که ب ،دیگري برتري ندارد

شـده در آیـه،    مطـرح برتـري   ،بنابراین. کند نفی نمی مشترك زندگانی اجتماعی راهاي  زمینه
؛ گیـرد  ارچوبی محـدود سرچشـمه مـی   هـ اي خـاص در چ  برتري خاصی است که از وظیفه

 ها تعمیم نداد محصور کرد و به دیگر زمینه شارچوبهباید این برتري را در همان چبنابراین 
 .)69- 66: 1376الدین،  شمس(

و اسـت  روابط خـانوادگی  دربارة الدین، این آیه  شمس  اهللا ترتیب طبق تفسیر آیت  بدین
و از  نـد زن و مـرد در عرصـۀ اجتمـاع برابر   . ربطی به حق زعامت سیاسی مرد یا زن نـدارد 

  .مندند بهرهبرابر حقوق 
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: »حکـیم  عزیـز  اهللا و درجـه  علیهن للرجال و بالمعروف علیهن الذّي مثل لهن و... «: آیۀ دوم
بـر عهـدة   (هـا   ور شایسته و به نفع آن ط که بر عهدة زنان است، به )وظایفی(و مانند همان «

   .)228: بقره( »اي دارند است و مردان بر آنان درجه) مردان
اثبات عدم جواز زعامت سیاسی زنان ذکر براي طهرانی  اهللا یکی دیگر از دالیلی که آیت

  :کند میکند این آیه است و چنین استدالل  می
اي از برتـري   زنـان درجـه   در برابربراي مردان » مواهب اجتماعی«اسالم معتقد است در 

، قیدي مـتمم و  »ی استتبراي مردان نسبت به زنان مزی«که  ،است و این گفتۀ خداوند متعال
بـا  رساند و آن این است که فطـرت   مکمل حکم سابق است و همۀ آیه معنی واحدي را می

زن و مرد احکام واحدي قرار داده در این مواهب اجتماعی، میان  حفظ برتري مردان بر زنان
  ).91- 87: 1404حسینی طهرانی، (است 

فرض که مردان از قوة تعقـل بـاالتر و    طهرانی با توجه به این پیش اهللا نیز آیت جا ایندر 
ضعف عقـل و علـم را در زنـان مفـروض      ،تري برخوردارند و در مقابل علم بیش ،در نتیجه

را به برتري مردان در عقل و علـم   »درجه علیهن«برانگیز  راحتی عبارت بحث گرفته است، به
که جز محروم  کند میهاي اجتماعی تفسیر  یتمسئولو قدرت بدنی و در نتیجه در اشتغال به 

  . در پی ندارداي  نتیجهها  یتمسئولکردن زنان از این 
ایـن آیـۀ شـریفه    دربـارة  توان  الدین معتقد است در صورتی می شمس اهللا آیت ،در مقابل

ه کـ  یدر حـال  ؛از زنان باالتر بدانیم ها، مقام مردان را زمینههمۀ داشت که در چنین استداللی 
حـاکی از آن   ،به شکل نکره استعمال شده و چنین استعمالی» درجه«زیرا واژة  ؛چنین نیست

را بـه همـۀ    تـوان آن  نمـی  اًو قطعـ است نظر  دمحدودة خاصی ماست که برتري مردان در 
آن هـم در   ؛همان حاکمیت مـرد در خانـه اسـت    جا اینمراد از درجه در . ها تعمیم داد زمینه

  .)69: 1376الدین،  شمس(حقوق زناشویی و نه امور دیگر 
داللتـی   )زعامـت سیاسـی زنـان   ( یک از آیات یادشده بر این موضوع هیچ ،به نظر ایشان

  .کردتوان استناد  نمی یک د و به هیچنندار
گرایان براي اثبات عدم جواز زعامت سیاسی زنـان   روایاتی که سنت هعمد: روایات )ب

در ادامه به برخـی از آن   .استاستناد کرده ها  بدانطهرانی نیز ذکر و  اهللا کنند آیت استفاده می
  : پردازیم داده میها  بدانالدین  شمس اهللا روایات و پاسخی که آیت

  ): به نقل از بخاري، نسایی و ترمذي(بکره  روایت ابی .1
 خـود  پادشـاه  را کسـري  دختـر  ایرانیـان خبـر رسـید   ) ص(که به رسول خـدا   هنگامی
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 »قومی که زمام امور خود را به دست زنی بسپارد، رستگار نخواهـد شـد  «: فرمود ،اند ساخته
  ).3/90 ،يبخار() أةامر امرهم ولّوا قوم یفلح لن(

طهرانی  اهللا اند و سند ضعیفی دارد که آیت روایت کرده 10این روایات را با تعابیر گوناگون
و آن است شده   معتقد است ضعف سند آن با شهرت عظیمی که به حد اجماع رسیده جبران

  .)202: 1404 حسینی طهرانی،( کرده استرا دلیلی بر عدم جواز زعامت سیاسی زنان بیان 
دهد این است که روایت از نظر امامیه  الدین به استدالل می   شمس اهللا پاسخی که آیت

گونی در  گذشته از این، ناهم. توان آن را حجتی بر مدعا گرفت نمیبنابراین  ؛مرسل است
افزاید و شهرت روایی  متن حدیث و وجود چند شکل در بیان آن، بر ضعف حدیث می

ـ    نیسـت کننـدة ضـعف سـند     جبـران  ت در کتـب حـدیث  به معناي کثرت تکـرار روای
  .)75: 1376الدین،  شمس(

  :فرماید می) ع(خطاب به حضرت علی ) ص(، پیامبر )4/263 :1368 ،هیبابو ابن( حمادروایت . 2
بر زنان، جمعه و جماعت، اذان و اقامه، عیادت مریض، تشییع جنـازه، هرولـه بـین صـفا و     

چنین تراشیدن موي سـر   ، هم)به هنگام ازدحام جمعیت (مروه، دست کشیدن به حجراالسود 
  .)193: 1404حسینی طهرانی، ... ( زن نباید قضاوت کند و مورد مشورت قرار گیرد. نیست

 بـن علـی   از ابوجعفر ،دیگر اي جملهبر  افزون ،شیخ صدوق این روایت را با مضمون باال
» ...داري  وتـاه کـردن مـو و زمـام    و درآمـدن بـه کعبـه و ک   ... « :نقل کرده اسـت ) ع(بن باقر  

  .)2/585: 1362 بابویه، ابن(
در . الدین معتقد است سند روایت از هر دو طریق ضعیف است شمس اهللا آیت ،در مقابل

دلیـل  ضمن منظور روایت، معاف کردن زن از قبول مسئولیت قضاوت و زعامت سیاسی بـه  
ن به سبب نقصـان شخصـیت فاقـد    که ز کاستن از سنگینی تکلیف و ارفاق به اوست نه این

وضعیت زن در جامعـه   زیرا ؛مشورت با زنان نیز از این قماش است. چنین صالحیتی است
 ششود زن بـیش از مـرد در مقابـل اشـتباه     انگارانه به زن موجب می ینیو خانواده و دید پا
کنـد کـه از قـرار     خواهی بـه زن توصـیه مـی    شارع از سر خیربنابراین، . مسئول شمرده شود

بـه سـبب    جامعـه  اجتناب کنـد؛ زیـرا   هایی وضعیتها و  یتمسئولگرفتن در معرض چنین 
آن امـور را نـدارد    انجـام آمـادگی قبـول صـالحیت زن بـراي      ،فرهنگ از پیش ماندة خـود 

 .)80: 1376 الدین، شمس(
) زعامـت سیاسـی  (زن بـراي حکومـت    شـتن ندا حتی اگر بپذیریم روایت بر صالحیت

تنهایی و مستقالً زعامت سیاسی را در  داللت دارد، باز هم به حالتی اختصاص دارد که زن به
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امـا فـرض مـا ریاسـت      ،دست گیرد و احکام و تصمیمات حکومتی را شخصاً صـادر کنـد  
 ارچوب مجلس شورا و قانون اساسی است که از داللـت هچ در) زعامت سیاسی( حکومت

  .)81: همان(روایت بیرون بوده و ربطی به آن ندارد 
  :روایتی از ابوهریره. 3

مندانتان  مندان شما سخاوت شما بهترین شما باشند و ثروت يچون امرا«: فرمود) ص(پیامبر 
پذیرد، پس روي زمین براي شما از زیر زمین بهتر است  انجامباشند و امور شما با مشورت 

دست زنان افتد، شکم خاك   تان، بخیالن و امور شما به شما، اشرارتان و اغنیا يو اگر امرا
  ).204: 1404حسینی طهرانی، (» تر است براي شما از روي زمین مناسب

مرسـل   العقـول  تحـف شده این است که اوالً روایت ترمذي ضـعیف و در   پاسخ مطرح
روایت در مقام بیان حکم شـرعی   ثانیاً، این. استاز لحاظ سند فاقد حجیت بنابراین ، است

بر نص این روایت، ادارة امور جامعه از طریق شورا امري پسندیده است و نقطۀ  نیست و بنا
؛ که مشورتی در میان باشـد مـذموم اسـت    یعنی سپردن کامل امور به زنان بدون آن ،شمقابل

  .)85: 1376الدین،  شمس( استپس این فرض نیز با مدعی بیگانه 

  گرایان اصالحدالیل جواز زعامت سیاسی زنان از نگاه  2.2.4
  :اصل اولی، والیت انسان بر خویش) الف

 حاکمیـت  دیگـري  بـر  کس هیچ«که  ،الدین با استناد به این اصل نخستین شمس اهللا آیت
حـق   شانکه بارزترین قائل است هایی استثناباال اصل شارع مقدس براي  ، معتقد است»ندارد

کـه در  اسـت  بر امت اسـالمی  ) ع( و امامان معصوم) ص( پیامبر) سیاسیزعامت ( حاکمیت
یعنـی  ؛ )6: احـزاب (» انفسـهم  مـن  بـالمؤمنین  اولـی  النّبـی «: بدان اشاره شـده اسـت   هآیاین 
به نظر ایشان، اصل حاکمیـت انسـان بـر    . به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) ص(  پیامبر

خود در عصر غیبت  حاکمیت انسان بر؛ بنابراین ارد، هیچ قیدي ندباالخود به استثناي مورد 
  ).124: 1376 الدین، شمس( دارد اطالق) ع(امام معصوم 

معرفـی   شگاه خداوند مسئول اعمال ایشان با توجه به آیاتی که صراحتاً انسان را در پیش
معتقـد اسـت   ، )14- 13: ؛ اسراء44: ؛ روم25: سبا؛ 145: ؛ قیامه105: ؛ توبه164: انعام( کند می

؛ در غیـر ایـن   انسان در صورتی مسئول اعمال خویش است که بر خود والیت داشته باشـد 
  :آیاتی مانند؛ شود از او سلب مسئولیت می صورت

هاسـت و   آن چـه کـرده بودنـد از آنِ    انـد، آن  هایی بودند که درگذشته ها امت آن«. 1
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» پرسـند  اند نمـی  کرده میها  آن شماست و شما را از اعمالی که کنید از آنِ چه شما می آن
  ؛)141و  134: بقره(

کـه   پردازد و کیفر هـرکس چنـان   روز قیامت هرکس به دفاع از خویش به مجادله می«. 2
  ؛)111: نحل(» شود و به کسی ستم روا ندارند حق اوست داده می

  ؛)21: طور(» هرکس در گرو کار خویشتن است«. 3
هرکس که کاري شایسته کند به سود اوست و هر کـه بـد کنـد بـه زیـان اوسـت و       « .4

 .)46: فصلت(» کند بندگان ستم نمی پروردگار تو به 
 ؛ از جملـه کنـد  بیـان مـی  » خودش والیت انسان بر«چنین روایاتی را شاهد بر  ایشان هم

را به مؤمن واگـذار   ورام ۀهم تعالی و تبارك خداي« :فرماید که می) ع(روایتی از امام صادق 
 11.)تا یبکلینی، ( »مگر خوار کردن خویش ،کرده

امـا  اسـت،  خـویش  اعمـال   مسئولو دارد مشخص شد انسان بر خود والیت  جا اینتا 
معین و روشن  ،دادن یا ندادن انجاممبنی بر ، براي برخی تشریعی؛ اند دو گونه ها اعمال انسان

 .نیز بـر عهـدة اوسـت    شو مسئولیت عملکند وجود دارد و هر فرد باید مطابق تشریع عمل 
؛ تشریع معینی که فهم و برداشت مشخصی از آن بشود در دسـت نیسـت   ،براي برخی دیگر

  :فرماید شریفه که میآیۀ در این موارد با توجه به 
 کردنـد،  پیامبرش در کارشـان حکمـی   هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و 

هرکس خـدا و پیـامبرش را نافرمـانی کنـد، سـخت در      . را در آن کارشان اختیار باشدها  آن
  .)26: احزاب(گمراهی افتاده است 

گذاري  کس حق قانون هیچاي حکم فرمود، دیگر  لهئمعنی که هرگاه خداوند دربارة مس  بدین
کـه حـق    ،اي حکـم نکـرد مؤمنـان    گرفت که اگر خـدا در زمینـه   توان نتیجه  پس می ؛ندارد
کنند و مؤمنان آزاد و مختارند در مواردي که حکم  گذاري نداشتند، این حق را پیدا می قانون

 . رد تصمیم بگیرنداالهی وجود ند
معـه  که بـه صـالح خـود و جا   را تواند با والیت بر خویش، کاري  در این حالت فرد می

والیـت  ، که تشریع مشخصی براي آن نرسـیده اسـت  ، یکی از این امور. بدهد انجامداند  می
کـه در   بـا توجـه بـه ایـن     ،بنـابراین . است) زعیم سیاسی(انسان در انتخاب رئیس حکومت 

زن بـراي زعامـت   نداشـتن  قسمت قبل مشخص شد هیچ دلیل معتبري مبنی بر صـالحیت  
افـراد   جـا  ایندر  .را انتخاب کنند) چه زن و مرد(انند فردي تو سیاسی وجود ندارد، افراد می

یکی از مصادیق والیت انسان  ؛ این امرسپارند برخی از امور خویش را به دست دیگري می
  .)131- 125: همان(آید  خود به شمار می بر
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 :کریم قرآننگاه ) ب
گوید این نوع استدالل با جو حاکم  یان، میگرا سنتضمن رد مستندات  اهللا فضل اهللا آیت

 قـرآن نکاتی که از نحـوة بیـان   . تفاوت دارد سباو نحوة بیان سرگذشت ملکۀ  کریم قرآنبر 
  :توانیم دریابیم عبارت است از می کریم
  ؛ بلقیس حاکم سرزمین خود بود. 1
خطاب به بزرگان کشـور  اما  ،خواهی نبود در نظام حکومت موظف به نظراو هرچند . 2
را بـه مشـورت    شاو تمایل .)32: نمل( »بدهید نظر من به کارم در )کشور( سران اي«: گفت

نظـر بدهنـد تـا توانـایی     ها  آن خطرتر نشان داد و خواست تر و بی گیري درست براي موضع
  ؛را نشان دهند شان فکري
) ولی( دالوریم و نیرومند ختس ما گفتند«: را عرضه کردند شان توانایی ماديها  آناما . 3
تدبیري از روي احساسـات و  ) 33: نمل( »دهی؟ می دستوري چه بنگر توست، با کار اختیار

  ؛دور از دوراندیشیه ب
گردانند و  و عزیزانشان را خوار می تباه را آن درآیند، شهري به چون پادشاهان: گفت« .4

یـورش   انجامسـر و  دهـد  مـی را نشـان   اش تدبیر و دوراندیشـی  ،با این بیان .)34: نمل(» ...
: ویدگ میو  گیرد میتصمیم  سپس. بیند می ،دونش میکه موجب تباهی و ویرانی  ،پادشاهان را

 گردنـد  مـی با چه چیز باز ) من(نگرم که فرستادگان  و می فرستم می سویشان به ارمغانی من«
خواست شخصیت گیرندة نامه را کشف کند کـه آیـا    می یاو با زیرکی خاص .)35: نمل( »...

 و(است که آمده به حق دعوت کند؟  يپادشاهی است که براي فساد در زمین آمده یا پیامبر
  ؛)کند میتأیید  را این تحلیل او از پادشاهان خداوند

را نـزد   اش کنـد و تخـت پادشـاهی    که دعوت سلیمان را اجابـت مـی   پس از این. 5
بلقیس پاسخ  »آیا این تخت توست؟«: پرسد میبیند، سلیمان براي آزمایش او  سلیمان می

یعنـی نـه تأییـد     ؛، که پاسخی دقیق و خردمندانه است»است همان که این مثل«: هد د می
  ؛کامل و نه رد

بـه خداونـد    ،بردن به حقانیـت سـلیمان    رو شدن با حقیقت و پی هبلقیس پس از روب. 6
بلکـه   ؛به سـلیمان ایمـان آوردم یـا تسـلیم او شـدم     که  گوید نمی شآورد و در بیان ن میایما
» شـدم  تسـلیم  جهانیـان،  پروردگـار  خدا، برابر در سلیمان با) اینک... ( پروردگارا«: گوید می

دانست شـجاعت در تسـلیم    می زیرا ؛داران مرد بود از زمامبسیاري از تر  عاقلاو  .)44: نمل(
  .)290: 1376جوادي آملی، (شدن در مقابل حق است 

 نشـده، تردیـد  بلقیس اصل زعامت سیاسی  در تنها نه ،قرآنترتیب بر اساس آیات   بدین
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که  مثل این. شود تلقی می سبااي تأیید مشی ملکۀ  گونه  هکه ب است بلکه با جزئیات بیان شده
خداوند براي ثابت کردن خرد و درایت بلقیس، داستان را جزء به جزء و با تأکید بر نکـات  

  .کرده استبیان  ملکۀ سبامثبت 
و  شـود  نمیاو فریفتۀ ارتش خود . رداشم میاي که نوعی اخطار است گرامی  بلقیس نامه

حساسی و عصـبیت  که در برابر اخطار سلیمان از موضع ا ش،رغم نظر مشاوران و نظامیان  به
کـه همانـا    ،پادشاهان راحملۀ یورش و  انجام، با تدبیر و عقالنیت تمام، سرکنند میبرخورد 

  .)85: 1375کدیور، ( بیند می ،تباهی است
که در توازن عقل و خرد و قـدرت  شناسد  میاو را زنی  قرآنکه  با توجه به این ،بنابراین

به دلیل که زن شایسته است بگوییم ریزي و خردگرایی برتر از مردان بوده است، آیا  و برنامه
زیرا از نظر ؛ زعامت سیاسی یا مدیریت اجتماع را در اختیار داشته باشد قادر نیست شطبیعت

  .)146- 144: ب 1383، اهللا فضل(عقلی نارسایی دارد؟ 
  ): ع( بیت  اهلسیره و سنت ) ج

معتقـد اسـت آن   ) س(الدین با اشاره به سـیرة سیاسـی حضـرت فاطمـه      شمس اهللا آیت
اي را پیرامـون   کننـده  هـدایت ، فعالیـت سیاسـی   )ص( حضرت بعد از وفـات رسـول خـدا   

هایی بـود کـه بـا اشـخاص برجسـتۀ       در تماسش ظهورو داري جامعۀ اسالمی رقم زد  م زما
  .)38: 1376الدین،  شمس( اشتدمهاجر و انصار 

بعـد از   شوند که در حادثۀ عاشورا میرا متذکر ) س(گروهی نیز رهبري حضرت زینب 
عمـالً رهبـري و هـدایت    ) ع( العابـدین  دلیل بیماري امام زیـن ه ب و )ع(شهادت امام حسین 

ـ  اش را بر عهده گرفت و با سـخنرانی تـاریخی   شو دوستان و یاران) ص(خاندان پیامبر  ن ای
چنین در دورانی کـه امـام حسـن     هم .)88: 1375کدیور، (داد  انجامیت را هرچه بهتر مسئول

 )شیعیان(هاي مسلمانان  خاتون از طرف ایشان به پرسش حکیمهدر زندان بود، ) ع(عسکري 
  .)89: همان(کرد  را هدایت و اداره  شانگفت و امور پاسخ 

هـا و   و پاسـخ ) گـروه عـدم جـواز   (یـان  گرا سـنت هاي  استداللبا بررسی  ،ترتیب  بدین
» زن«مشخص شد که نوع نگاهی که هر گـروه بـه   ) گروه جواز(گرایان  اصالحهاي  استدالل

کامل، مسـتقل   یانسان در مقامزن  ،در مقابل... ناکامل، وابسته، ضعیف و  یشخصیت در مقام(
شـدت در نحـوة    بـه دارنـد  ) کارهاي مهـم و حسـاس   انجامهاي الزم براي  و داراي ظرفیت

تفسـیر خـاص خـود را دارنـد کـه در       ،از نصوص ثابتهریک تأثیر گذاشته و  شاناستدالل
  .یمینظرهاشاهد چنین تضادي در  ،نهایت
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  يریگ جهینت. 5
ـ مقالـه درصـدد    این متـون ثابـت دینـی در بـاب حقـوق       از گونـاگون دلیـل تفاسـیر    افتنی
 يهـا  پرسـش فقها و اندیشمندان اسالمی براي یـافتن پاسـخ   . استزنان  یاجتماع  ـ  یاسیس

مراجعـه  ) و سـنت  قـرآن (زنان، به متون مذهبی  یاجتماع ـ یاسیساز جمله حقوق  مختلف،
ـ به چـه دل  متون، بودن ثابت به تیعنا با که جاست این اساسی مسئلۀ اما کنند، می شـاهد   لی

براي رسیدن به پاسخ این مسـئله از الگـوي    م؟یهستها  آن يسو از متفاوتی هاي فهمنتایج و 
  :گادامر هرمنوتیک طبق. است شدههرمنوتیک فلسفی گادامر استفاده 

  دارنـد؛ هـا   فهم فقها و اندیشمندان از متون دینی عین تفسیرهایی است کـه از آن . 1
ها، عالیق، انتظـارات و سـنتی کـه فقهـا و اندیشـمندان در آن       داوري ها، پیش فرض پیش. 2

را تحـت تـأثیر قـرار     شـان کنند در فهم و تفسیر متون مذهبی مؤثر اسـت و ذهنیت  گی میزند
فهم فقها و اندیشمندان از متون مذهبی متحول و تاریخی بوده و بـا تغییـر   بنابراین، . دهد می

تر باید به تنقیح، تعدیل و  صحیحبراي فهم ها  آن ،بنابراین. کند شرایط و افق معنایی تغییر می
فهم فقهـا و اندیشـمندان از متـون     .3؛ هاي خود بپردازند داوري پیشها و  فرض یشپاصالح 

دهد کـه افـق معنـایی     مذهبی، خصلت زبانی دارد و در پرتو پرسش و پاسخ، زمانی رخ می
 شـان زبـان مشـترکی بین   شود ومتون و افق معنایی فقها و اندیشمندان اسالمی، با هم ترکیب 

دهنـد مطـابق    مـی که فقها و اندیشمندان به متون مذهبی ارجـاع   هایی پرسش .4شود؛ ایجاد 
فقها و  ،بنابراین. که انتظار دارندفهمند  میپاسخی را از متن ها  آن ،در واقع. استشان انتظارات

 پس براي حل مسـائل . و مطرح کنندبفهمند را خوب  شانهاي زمان اندیشمندان باید پرسش
فهـم   .5شـود؛  توجـه  شـان   زندگیو شرایط  اه ه خواستهبر شناخت زنان، بافزون باید  ،زنان

فقهـا و اندیشـمندان    .6؛ و کـاربردي باشـد  آمـد   روزفقها و اندیشمندان از متون مذهبی باید 
ارچوب هـ کـه چ  ،اسالمی براي درك بهتر متون باید به معناي مرکزي و اصول ثابت شریعت

صورت تعارض ظاهري متون بـا  توجه کافی داشته باشند تا در  ،کنند تشریع را مشخص می
نـد از برقـراري   ا عبـارت ثابـت  این اصول . کنندها را رفع  مراجعه به معناي مرکزي، تعارض

  . ...ها، توجه به حقوق افراد و  عدالت، دعوت به خیر و نیکی، احترام به کرامت انسان
منظر خاصی که فقها و اندیشمندان از خدا، جهـان، انسـان و دیـن     نی استگفت ،بنابراین

 ؛دارداي  نقـش ویـژه   شـان  فقاهتیگیري  جهتدهد و در  را تشکیل می شان دارند افق معنایی
و در نتیجـه فهـم    هـا  پرسشایجاد کرده و به  ها در آنمتون مذهبی  دربارةانتظار خاصی  زیرا

  .ه استدیانجام ها  آن خاصی از
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تفاسـیر   ،چنین و هم) بحث زنان رةبادر(چه گذشت، افق معنایی هر رویکرد  طبق آن
حال . هر رویکرد مشخص شدمنظر زنان از  ـ اجتماعی سیاسیحقوق  دربارةشده  مطرح

شده ارتباطی وجود دارد یا  ارائهها و تفسیرهاي  داوري پیشمفروضات و میان باید ببینیم 
افق معنایی رویکردهاي مختلف و میان ي حصول فهم، کار باید ببینیم برا  براي این. خیر

حقـوق   دربارةکه به تفاسیر خاصی است ایجاد شده چه ترکیبی افق معنایی متون دینی 
  .است انجامیده زنان ـ اجتماعی سیاسی

کـه   کردتوان چنین بیان  گرایان به متون دینی را می افق معنایی و نحوة نگرش سنت
کـه   دارداي  شده تعریفهر چیزي وضع طبیعی و مشخص و هرکس وظایف و تکالیف 

...) جزئی و کلی، فـردي و اجتمـاعی و   (ها  همۀ حوزهدر را  شانقانون و حکمخداوند 
حـد و   ،بنـابراین . کنـیم  است و ما آن قوانین را در قالب فقه بیان مـی کرده معین و بیان 

و اسـت  زنـان در فقـه کـامالً مشـخص      یــ اجتمـاع   سیاسـی حدود حقوق و تکالیف 
 ،چنین زنان هرچند ممکن است از جنس مردان خلق شـده باشـند   هم. نیستتغییرپذیر 

التـأثیر،   سـریع بر پایۀ احساسـات  ها  آن .است متفاوتبا مردان  شان هاي ذاتی ویژگیاما 
از  اند، پس حق اولیۀ فطـري زن خـودداري   آفریده شده... ضعف عقل، ایمان و اراده و 

. مانند حکومـت و قضـاوت  ؛ کاهی است که نیاز به تدبیر، اراده و قدرت دارد امور جان
گونه دخالتی داشته باشـند و ایـن    زنان نباید در امور اجتماعی و سیاسی هیچدر نتیجه، 

در  ،یان مطابق انتظارشـان در تفسـیر نصـوص   گرا سنت ،بنابراین. وضع نباید تغییر یابد
که وضع فعلی زنـان را توجیـه کنـد و حتـی اگـر هـم        اند ارديآیات، روایات و موپی 

ویژه متون دینـی را در نظـر    یبا نگاه ،نیبنابرا. کنندمشارکتی وجود دارد آن را حذف 
  :به نحوي که؛ گیرند می

شـود   مـی فقط بر آیاتی که به نوعی حاکمیت مردان از آن فهمیده  قرآندر میان آیات . 1
 الرجـال مـثالً در آیـۀ   . کنند میتفسیر  شاناین آیات را در راستاي توجیه مبناهای ،استناد کرده

مردان همۀ  ،ترتیب  بدینو  دهد میجامعه سرایت همۀ قوامیت مرد در منزل را به  ،... قوامون
  ؛شوند زنان محکوم تلقی میهمۀ حاکم و 

و حتی روایاتی کـه بـه صـورت     کنند میدر بین روایات نیز به روایات ضعیف استناد . 2
روایاتی که به نیکی از زنان یـاد  به کنند و  میعام مطرح شده را در راستاي تفسیر خود مقید 

  ؛کنند  نمیاند اصالً توجه  کرده
هاي تاریخی و  زمینهو بدون توجه به دارند    نگاهی جزئی... ، روایات، سیره و قرآنبه . 3

اي  هیچ اشـاره به معناي مرکزي شریعت  .کنند ا استناد میه بدان ،شرایط ذکر آیات و روایات
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به اجمـاع گذشـتگان، هرچنـد     ،دارند اعتقاد که به فهم واحد از نصوص جا آنکنند و از  نمی
  .دانند میرا مقدس  شانو نظرات جویند میکاشف از رأي معصوم نباشد، تمسک 

 ، افقـی کـه  کننـد  میتبدیل انه  افق معنایی نصوص را به افقی مردساالر ،ترتیب  بدین
قرار حاکم و مردان را بر جامعه و زنان  کند میدعوت ... نشینی و  خانههمواره زنان را به 

اي  مردساالرانهنگاه (از ترکیب این دو افق معنایی، فهم و تفسیري مطابق عالیق  .دهد می
) یت زنانوضعنکردن تغییر (و انتظارات ) دهند زنان در خانه حبس شوند میکه ترجیح 

اجتماعی ـ  هاي سیاسی جز حکم عدم جواز فعالیتاي  نتیجهشود که  گرایان ایجاد می سنت
  .زنان را در پی ندارد

  :کردتوان چنین بیان  گرایان به متون دینی را می افق معنایی و نحوة نگرش اصالح
: اسـت قـرار    بـدین ) نصوص(به متون مذهبی  شانگرایان و نوع نگاه افق معنایی اصالح

ها قوانین و احکام را معـین کـرده    زمینههمۀ حق خداست و اوست که در فقط گذاري  قانون
 شاندر عین حال خداوند خود برخی جزئیات را بر عهدة عقل انسان گذارده که حکم. است

شوند و  در این موارد احکام عوض نمی. شودبا توجه به زمان و مکان و عرف جامعه تعیین 
که فهم ثابت از شریعت وجود نـدارد و ذهنیـت    جا آناز . یابند تغییر می صورت قوانینفقط 

گیـرد، بـا تغییـر شـرایط و      کنند قـرار مـی   فقها نیز تحت تأثیر شرایطی که در آن زندگی می
شود که فقهـا   جدیدي مطرح می هاي پرسشگیري وضعیت و عرف جدید در جامعه،  شکل
چنـین در نظـر گـرفتن     به بازفهمی نصـوص و هـم  کار  براي این .پاسخ گویند ها به آنباید 

ــ   سیاسـی در مـورد حقـوق و تکـالیف    . دارنـد نیاز مقتضیات زمان و مکان و عرف جدید 
از حکـم  پرسـش  حـال  ... زنان، با تغییر شرایط و باال رفتن سطح آگـاهی زنـان و    اجتماعی

اگر حکمی  وکنند جو و و فقها باید در متون جستاست حقوق سیاسی زنان در سطح کالن 
و معناي مرکزي و کلـی  ) حوزة فراغ و اباحه( شاناختیاراتحیطۀ براي آن نیافتند، با توجه به 

 چنـین  هم. حاکم بر جامعه، حکم آن را تعیین کنند  شریعت، مقتضیات زمان و مکان و عرف
یک سخن گفت  توان از نقص ذاتی براي هیچ بنابراین نمی؛ ندا زن و مرد در انسانیت مشترك

و » آبـادانی و سـازندگی در زمـین   «و مکلـف بـه    مسـئول و در عرصۀ اجتماع به یک میزان 
در حوزة جنسیتی و عرصۀ خانوادگی که زن و  ند، اما»اجراي امر به معروف و نهی از منکر«

  .دارند، حقوق و تکالیف متفاوتی شوند میمرد شامل دو صنف متفاوت 
  :شوند میعنایی ویژة خود به شکل زیر با متون دینی مواجه گرایان نیز مطابق افق م اصالح

با عنایت به شأن نزول، منطـوق و   و دنکن میتوجه  قرآنآیات به کلیت  گرایان اصالح. 1
حـاکی از دیـدي مثبـت بـه      قـرآن معتقدند فضاي حاکم بر  مفهوم آیات و معناي مرکزي آن
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را بـه نحـو   ) سیبلقـ (داري یـک زن   اجتماعی زنان است و حتی زمامـ  هاي سیاسی فعالیت
  ؛ کند برانگیز بیان می تحسین

روایات صحیح و موثق،  دربارةدهند و  ندارند مالك قرار نمیمعتبري روایاتی که سند . 2
روایات مربوط به زنان را بـا توجـه بـه    ها  آن .کنند میتوجه ... و مخاطبان تاریخی، زمینۀ به 

گیرنـد و اگـر    خوان در نظر می هماهنگ و هم یتیر کلرهنمودهاي قرآنی در معرفی انسان، د
  ؛شود در تضاد باشد، کنار گذاشته می قرآنروایتی با 

و کننـد   مـی توجـه  ) ع( و ائمه) ص( به سیره، سنت و عرف حاکم در زمان پیامبر. 3
ند، ا هدر سطوح کالن سیاسی فعال نبود) ع(و ائمه ) ص( معتقدند اگر زنان در زمان پیامبر

شرایط و عرف حاکم بر جامعۀ آن زمان بوده که چنین دلیل بلکه به  ،منع شرعیبه دلیل نه 
 قدر از هم فاصله داشته شرایط زنان و مردان آن چنین هم. پذیرفته است اي را نمی مسئله
به تجربیات کافی هاي کالن  یتمسئولتوانستند براي در دست گرفتن  که زنان نمیاست 

  ؛دست یابند
با توجـه بـه    زیرا ؛لما را اگر کاشف از رأي معصوم نباشد، قبول ندارنداجماع ع. 4

اند مطابق بـا شـرایط زنـدگی زمـان      ، علما که جزئی از جامعهها فهماعتقاد به تحول در 
بـدون وجـود نظـر    ( بنابراین نظرشان مسـتقالً ؛ فهمند و متون را میدهند  میخود حکم 

  .نیستحجت ) معصوم
 ،گرایان با افق معنایی متون مذهبی ترکیب شود اصالحبنابراین در صورتی که افق معنایی 

 .سطوح نخواهد داشت یزنان در تمام ـ اجتماعی سیاسیهاي  فعالیتاي جز جواز  نتیجه
بـا توجـه بـه    گرایـان   اصـالح و گرایـان   سـنت چه گذشت، مشـخص شـد کـه     طبق آن

اي  هاي خاصی که از نصوص دارند، حکم ویژه یرتفس و ها و مبناهاي فکري خود فرض پیش
در ایـن راسـتا،   . کننـد  و از آن دفاع مـی  اند اجتماعی بانوان ارائه کردهـ  حقوق سیاسی دربارة
 ،انـد و در مقابـل   زنـان داده ) حکومـت (حکم به عدم جـواز زعامـت سیاسـی    گرایان  سنت

و در مسئلۀ حکومت، جنسیت را شرط معتقدند به جواز زعامت سیاسی زنان گرایان  اصالح
ها و انتظارات فقها  داوري ها و پیش فرض شود که پیش مشخص می ،صورت  بدین. دانند نمی

به نحوي کـه  دارد؛ سزایی  هاز متون مذهبی تأثیر ب شانو اندیشمندان اسالمی در تفسیر و فهم
  .کنـیم  مشـاهده مـی   يتفاسیر متفاوت و حتی متضاد ،واحد یاي واحد از متن در مورد مسئله

گفت کـه تفاسـیر موجـود از نصـوص عـین دیـن و احکـام و فتواهـاي         توان  نمی ،بنابراین
اهمیت ایـن مسـئله از   . اجتماعی زنان عین حکم خداستـ  حقوق سیاسی دربارةصادرشده 

با توجـه   اجتماعی زنانـ  ست که راه را براي طرح و بازخوانی وضعیت حقوق سیاسیجا آن
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از جملـه در سـطوح کـالن، کـه از      ؛کنـد  معه و وضعیت زنان امـروز بـاز مـی   به شرایط جا
  .استکشورهاي مسلمان  فعلی ما و سایرجامعۀ هاي اساسی  پرسش

  
  ها نوشت یپ

 

ـ اجتماعی در سطح خرد عبارت است از تعلیم و تعلم، اشـتغال، جهـاد، بیعـت و     سیاسیحقوق . 1
ـ اجتماعی در سطح کالن مشـتمل اسـت بـر حاکمیـت      و حقوق سیاسی...  انتخابات، هجرت و

مجلـس  (، حاکمیـت تقنینـی   )حاکم سیاسی یا زعیم سیاسی، ریاست جمهـوري، وزارت (اجرایی 
ـ به معنـاي   قضاوت(و حاکمیت قضایی ) یص مصلحت نظامشورا، شوراي نگهبان و مجمع تشخ

گیـرد،   حکم کردن و داوري؛ هرچند به منظور اجراي احکام شرعی میان طرفین دعوا صورت مـی 
هاي سیاسی دولـت بـه شـمار     ، از پایهاستروي که بخشی از نظام حکومت در اسالم   اما از این

سیاسی زنان در سطح کالن و زعامـت سیاسـی   مقصد اصلی ما در این پژوهش، حقوق ). رود می
 بنابراین است، اجتماع به ورود سیاست عرصۀ در زنان جا که شرط اساسی فعالیت است، اما از آن

  .است شده گنجانده ها بحث در نیز مورد این
 و حرکـت  تفسیر. است کالم معناي از برداري پرده و اظهار و کشف معناي به لغت در تفسیر واژة. 2

 تـالش  کـالم،  در عمـل  این که چیز یک حقیقت کردن شفاف و شدن روشن براي است فعالیتی
  ).26: 1376ایازي، ( رود می کار به سخن معناي توضیح و فهمیدن براي جدي

 تـرین  مهـم  کـه  کتب، این. دارد تأکید اربعه کتب روایات بر اسالمی، سنت دربارة حاضر پژوهش. 3
بـن   محمـد  االسـالم  ثقـۀ تـألیف   کافی اصول. 1 :از اند عبارت آیند، می شمار به شیعه روایی کتب

حدیث است که از مجموع احادیـث   16199اثر در مجموع شامل  ینا). ق 328 د(یعقوب کلینی 
بن بابویه قمـی معـروف بـه شـیخ      تألیف محمد الفقیه الیحضره من. 2است؛  تر  صحاح سته بیش

کـه شـامل    االحکـام  تهـذیب . 3 ؛حـدیث اسـت   5963این کتاب شامل ). ق 381- 306(صدوق 
 شـیخ  بـه  ملقـب  طوسـی  علـی  بـن  حسـن بن  تألیف محمد االستبصار. 4 ؛است حدیث 13590
  .)8: تا بی ،فر ملکوتی( است حدیث 6531 شامل که) ق 460- 385( الطائفه

هـا معتقـد بـوده و     ها، معلومات و مفروضاتی است که مفسر در پس ذهـنش بـدان   مقصود دانسته. 4
  .دهند را شکل می اش ساختار ذهنی یا افق معنایی

ـ در ا شـده  بحـث  يها موضوعبه  و مشخصاً کند یبررسکه نگارنده توانسته  یبا توجه به متون. 5  نی
  .است کردهپژوهش اشاره 

سـان   هـر رویکـرد افکـاري کـامالً یـک      درشده  البته باید توجه داشت که فقها و اندیشمندان ذکر. 6
هـا و   ندارند و ممکن است در برخی مسائل جزئی اختالفاتی وجود داشته باشد، ولی کلیت بحث

 هـاي نظرهایشان مشابه است و علت انتخاب فقها و اندیشـمندان ذیـل، دسترسـی بـه      فرض پیش
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د بـه دلیـل دسترسـی    اي مـوار  در پـاره . نظر این پژوهش است ها و موضوعات مد ایشان در زمینه
  .نداشتن به اطالعات، باالجبار به کتب منتقدان برخی فقها مراجعه شد

بنابراین، نهاد خانواده و جامعه بر اساسی طبیعی بنا شده که نقـش و تکلیـف زنـان در آن کـامالً      .7
ریزي شده و تغییریافتنی نیست و در صورت  هاي واقعی دائمی پی مشخص و بر اساس مصلحت

  .سعادت دنیوي و اخروي زنان تأمین نخواهد شدتغییر، 
 و خـاطر  تسـکین  نیازهـا،  رفع. 1 از است عبارت زن آفرینش از هدف دیدگاه، این منظر از. 8

 انسـانی  نسـل  بقاي براي مثل تولید. 2؛ )21: تا بی اصفهانی، دهسرخیموسوي ( مرد آرامش
 ).86: 1366حسینی اصفهانی، (

قدر کـه   ؛ زیرا خداوند هماناند دو در مقام انسان مسئول انجام وظیفه در مورد مسائل اجتماعی هر. 9
و مکلف کرده است؛ مثالً در وجوب امر بـه معـروف    مسئولداند، زنان را نیز  می مسئولمردان را 

  ... .و 
قـومی  : نقل کـرده ) ص(بن حنبل از ابوبکره از پیامبر  احمد. 1 :اند از تعابیر دیگر روایت عبارت. 10

ابـن اثیـر حـدیث را چنـین     . 2که زمام امور خود را به یک زن واگذارند رستگار نخواهند شد؛ 
: چنـین بیـان شـده    کترالعمـال در . 3شـوند؛   قومی که سرپرستشان زن باشد، رستگار نمی: آورده

شیخ طوسی در کتـاب  . 4گرداند؛  عیب نمی یخداوند امتی را که یک زن رهبرشان باشد پاك و ب
حرانـی در  . 5شـوند؛   داري نمایـد رسـتگار نمـی    قومی که یک زن برایشـان زمـام  : آورده خالف
  .کند بن حنبل روایت می این حدیث را به شکل مرسل از احمدالعقول   تحف

 داراي همگـی  کـه  4 و 3 و 2 حـدیث  منکـر،  از نهـی  و معـروف  بـه  امـر  بـاب  جهـاد،  کتاب. 11
  .اند موثق  سند
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  .الهدي: محسن عابدي، تهرانترجمۀ ، اسالم در نگاه و پوشش حدود ).1382( محمدمهدي ،الدین شمس
محسـن عابـدي،   ، ترجمـۀ  اسـالم  در زنـان  سیاسی مشارکت حدود). 1376(محمدمهدي  ،الدین شمس

  .بعثت: تهران
المللی وابسته به  نشر بین: مجید مرادي، تهرانترجمۀ ، دیگر نگاهی از زن ).الف 1383( محمدحسین، اهللا فضل

  .نشر امیرکبیر
، کاري از واحد ترجمۀ دفتر پژوهش و نشـر سـهروردي،   زن دنیاي). ب 1383(محمدحسین  ،اهللا فضل

  .سهروردي: تهران
: زاده، تهـران  فقهـی  هاديعبـدال ترجمۀ ، نقش و جایگاه زن در حقوق اسالمی ).1378( محمدحسین ،اهللا فضل

  .دادگستر و میزان
  .روز نو: تهران، 2ج مرکز امور مشارکت زنان، براي ، زنان حقوق بازپژوهی ).1384( ناصر نیا، قربان

 .سرا قصیده: ، تهرانایران در دینی اندیشۀ بازسازي ).تا بی( فردین ،قریشی
 .اسالمیه ۀانتشارات علمی: تهران ،هاشم رسولی، ترجمۀ 4ج ، کافی اصول ).تا بی( بن یعقوب کلینی، احمد

  .اطالعات: ، تهرانزن ).1375( جمیله ،کدیور
: مراد فرهادپور، تهرانترجمۀ  ،)فلسفی هرمنوتیک و تاریخادبیات، ( انتقادي حلقۀ ).1378( دیوید ،هوي کوزتر

  .زنانروشنفکران و مطالعات 
  .طرح نو: ، تهرانسنت کتاب، هرمنوتیک، ).1381( مجتهدي شبستري، محمد

 .طرح نو: ، تهراندین از انسانی قرائت در تأمالتی ).1383( مجتهد شبستري، محمد
المللـی   روابـط بـین   ةکارشناسی، دانشکد ۀنام ، پایان»اسالم سنتی در جهان مدرن« ).تا بی( اهللا فر، حبیب ملکوتی

  .خارجهامور وزارت 
پژوهشکدة امام : ، تهراناجتماعی و حقوقی فقهی، مقاالت مجموعه). 1381(موسوي بجنوردي، محمد 

  .و انقالب
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احمـد ضـابطی   : ، پدیدآورنده»هاي امروز حقوق زن، فقه و واقعیت« ).30/5/1378( موسوي بجنوردي، محمد
  .اطالعاتجهرمی، 

  .عروج: تهران ،اصول علم ).الف 1379( موسوي بجنوردي، محمد
  .اطالعات، »قرائت جدید از دین« ).ب 15/5/1379( موسوي بجنوردي، محمد
  .17، ش نقد کتاب، »مالك حقوق زنان و مردان« ).ج 1379( موسوي بجنوردي، محمد

  .الهوت: ، تهرانالفریقیین اخبار فی النساء ).تا بی( موسوي دهسرخی اصفهانی، محمود
 .دکتري، دانشگاه تهران ۀنام ، پایان»اسالم و دموکراسی مشورتی« ).1383( میراحمدي، منصور

، )المللـی  بـین  مـوازین  و فقهـی  مبانی داخلی، حقوق منظراز ( زن حقوق از مباحثی ).1379( ، حسینمهرپور
 .اطالعات: تهران

 .نما هستی: ، تهراندینی فرهنگ و زن ).1382( مهریزي، مهدي
  .اسالمی ۀمرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیش: ، تهرانهرمنوتیک بر درآمدي ).1380( واعظی، احمد

  .34، ش فرهنگ نامۀ، »ها تا فهم مکانیسم فهم از فهم داللت« ).1378( وصفی، محمدرضا


