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چکیده
یتوانســتند در برابر
تخــواه هپلــوی ،دلســوختگان مکتــب اســام من 
در زمــان حاکمیــت حکومــت متامی 
ایــن رونــد و یرانگــر 
یبتفــاوت باشــند؛ بنابرایــن بــر حســب وظیفــه روشــنگری خــود و در یپ آ گا هســازی
امــت اســامی از ایــن رو یــه و مســیر نادرســت ،هبتریــن ابــزار را هبر هگیــری از مطبوعــات دانســتند کــه
م 
یتوانســت در گســتر های وســیع در اختیــار خماطبــان قــرار گیــرد .ذهــن ایــن اندیشــورزان مســلمان
بیــش از مهــه درگیــر اســتفاده ابــزاری از مقولــه «زن» توســط حکومــت وقــت بــا هــدف اثبــات توامنندی
و قابلیــت فــراوان خو یــش در حتقــق وعد ههــای دورغـ�ن پیشــرفت جامعــه ایــراین در کوتــاه زمــان بــود؛
نرو در یپ طــرح شــعار برابــری زن و مــرد در دهــه 1340ش توســط رژمی هپلــوی ،سیرا 
ازای ـ 
بشــدگان
از زال ل کوثــر وحــی بــر خــود الزم دانســتند حقایــق اعتقــادی اســام را بازنشــر دهنــد تــا مبــادا گوهــر
وجــودی و پــاک زنــان متأثــر از تبلیغــات ســوء رژمی تــاراج گــردد .بــر ایــن اســاس یکــی از نشــریات
دیــی بــه نــام مکتــب اســام ،کــه پیوســته حفــظ و صیانــت از آموز ههــای اعتقــادی اســام را در عهــد
تار یکــی و ظلمــت شــاهی دنبــال م 
یکــرد ،خبــی از مطالــب خــود را بــه بازخــواین شــأن و منزلــت زن
در اســام اختصــاص داده بــود .ایــن نوشــتار مــرور فعالیــت و تــاش صادقانــه ایــن نشــریه را وجهــه
ندهنده ایــن واقعیت انکارناپذیر اســت که علمای راسـ ن
مهــت قــرار داده اســت .ایــن کنــکاش نشــا 
ـتی
بــر حســب وظیفــه خو یــش بــرای صیانــت از مرزهــای اعتقــادی اســام و ب هرغــم حمدودیهتــای فــراوان
نــایش از حاکمیــت نظــام ســکوالر هپلــوی ،بــا نوشــتارهای روشــنگرانه خــود در ماهنامــه مکتــب اســام
یثســازی برنام ههــای غر 
تــاش وافــری بــه منظــور خن 
بحمــور رژمی وقــت در ختریــب مرزهــای عفــاف و
انــام دادنــد کــه نتیجــه آن در مشــارکت فعــال زنــان مهــدوش مــردان در پاســخ بــه
پاکــی زن مســلمان ج
نــدای رهــایی رهبــر راحــل انقــاب(ره) منــود و بــروز یافــت.
واژگان كلیدی :مطبوعات ،زن ،دوره هپلوی ،حجاب ،خانواده ،مفینیسم.

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان.
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مقدمه
در یپ اجــرای برنام ههــای ب هاصطــاح مدرنیــزه کــردن کشــور توســط هپلــوی دوم ،و ب هو یــژه بــر اثــر
گســترش هنــاد آمــوزش ،میــزان حضــور زنــان در عرص ههــای عمومــی ب هتدر یــج رو بــه فــزوین هنــاد.
حمــور تبلیغــات رژمی بــر حمرومیـ 
تزدایی از زنــان و متهیــد مشــارکت فعــال آنــان در عرص ههــای خمتلــف
اجتماعــی ـ ســیایس بــود .گرچــه مشــارکت ســازنده زنــان ــــ ب هعنوان نیمی از مجعیت کشــور ــــ با رعایت
اصــول و احــکام شــرعی هــم م 
یتوانســت مبنــای ایــن تبلیغــات قــرار گیــرد ،امــا ماهیــت اقتدارگــرای
ّ
ً
میگیــری را برمن 
حاکمیــت هپلــوی ،کــه اصــوال مقولــه مشــارکت و رجــوع بــه ملــت در فراینــد تصم 
یتابیــد
اقتضــای آن داشــت تــا بــا هبانــه قــرار دادن مشــارکت زنــان ،ضــرورت پایبنــدی بــه احــکام و مقــررات
دیــی و تدو یــن قوانـ�ن مربــوط بــه ایــن مهــم را حت 
تالشــعاع قــرار دهــد.
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بــر ایــن اســاس ،آ 
نگاه کــه از اوایــل دهــه اعــام برنامــه بــه اصطــاح انقــاب ســفید ،رو یــارویی
ّ
آنــه ر یشــه در گذشــته داشــت (از
جتــدد در برابــر ســنت رمســی و علــی شــد و بــه هبانــه جدیدگــرایی ،چ
مجلــه ارزشــهای دیــی ماننــد حجــاب ،خانــواده و )...در قالــب «سـ ّـنت» مــورد هجمــه قــرار گرفــت،
اندیشــمندان مســلمان کــه کمتــر امــکان دســتریس بــه وســائل ارتبــاط مجعــی گســترده ماننــد رادیــو و
آنــه را بــا
تلو یزیــون را داشــتند ،کوشــیدند بــا انتشــار مطبوعــات ادواری ،مبــاین اعتقــادی و دیــی چ
خ
عنــوان جتــدد در جامعــه اجــرا مــی شــد تبیـ�ن کننــد .در ایــن زمینــه تــاش م 
یشــد ضمــن بیــان مالــف
نبودن اســام با نوگرایی ،دسیسـ ههای رژمی برای خدشـ هدار کردن ســامت جامعه ،به هبانه نادیده
گرفتــه شــدن حقــوق زنــان ،بــا اســتدالهلای منطــی پاســخ داده شــود .مــروری بــر مطالــب منــدرج در
ماهنامــه مکتــب اســام ،کــه تهنــا جملــه ادواری بیانگــر آرا و اندیشـ ههای اســامی در دوره حاکمیــت
هپلــوی دوم اســت ،نشــان م 
یدهــد تــاش صاحبــان قلــم در آن ،جلــب توجــه خماطبــان بــه ایــن مهــم
بــوده کــه تعالــم اســام ناظــر بــه روح و معنــا و راهــی اســت کــه بشــر را بــه اهــداف واال در زندگــی خــود
یرســاند .آهنــا م 
م 
یکوشــیدند ایــن موضــوع را بــه فهــم خماطبــان برســانند کــه اســام ،هدفهــا و معــاین و
ارائــه طریــق رســیدن بــه آن هدفهــا و معــاین را در قلمــرو خــود گرفتــه و بشــر را در غیر این امــر آزاد گذارده
و بــه ایــن وســیله ،از هرگونــه تصادمــی بــا توســعه و متــدن و فرهنــگ پرهیــز کــرده اســت.

در خصــوص عملکــرد روشــنگرانه ماهنامــه مکتــب اســام در دوران قبــل از انقــاب ،آثــار معــدودی
یتــوان بــه اثــر فاخــر مرحــوم عــی دواین بــا عنــوان
نگاشــته شــده اســت .از مجلــه ایــن نوشــت هها م 
زنــدگاین زعــم بــزرگ عــامل تشــیع آیــت اهلل بروجــردی (1371ش) اشــاره منــود کــه در آن ،چگونگــی
را هانــدازی جملــه یادشــده در ظــل توجهــات و یــژه مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی شــرح داده شــده و بــه
اختصــار بــه حمتــوای مطالــب آن اشــاره گردیــده اســت .رســول جعفریــان نیــز در کتــاب وز یــن خــود بــا
عنــوان جر یاهنــا و ســازماهنای مذهــی ســیایس ایــران (1390ش) ،ناگفت ههایی از موانع ســخ 
تافزاری
فــرا روی جریــان هــوادار اســام انقــایب در تنو یــر افــکار عمومــی در رو یــارویی بــا حتریفــات آموز ههــای

نگــذاران مکتــب اســام
اســامی توســط رژمی هپلــوی را بیــان و در ضمــن آن ،جدیــت و پایــداری بنیا 
را تشــریح کــرده اســت.

هرچنــد در نوشــت ههای یادشــده ،بــه اهــم عناو یــن مقــاالت مکتــب اســام اشــاره شــده و حــی توجــه
بــه مســئله حجــاب زنــان از مجلــه دالیــل تعطیــی جملــه معــریف گردیــده ،بــه شــکل و یــژه مواضــع ایــن
نشــریه دربــاره مســائل زنــان در آهنــا تشــریح نشــده اســت .ضــرورت مترکــز بــر جدیــت و دلســوزی
بنظــران فعــال جملــه در تبی ـ�ن آموز ههــای مکتــب حیا 
اصحــاب قلــم و صاح 
ت خبــش اســام ،کــه
صیانــت از مقــام واالی زن را بــه تصو یــر مــی کشــد ،ســبب تدو یــن نوشــتار حاضــر شــده اســت.

مطبوعات اسالمی در حاکمیت پهلوی دوم

اگوســت کنــت عامــل یــا مبنــای حتــول خ
تاریــی بشــر را در طــرز نــگاه وی بــه جهــان یــا در حتــول فکــر و
شــناخت وی م 
ایاد حتول فکری و شــناخت
یپنداشــت .کتاب و مطبوعات از عمد هترین ابزارهای ج
در جوامــع انســاین اســت .البتــه ایــن حتــول بــه تدر یــج رخ م 
تدریی
یدهــد و شــاید بتــوان گفــت حتــول
ج
ً
از طریــق فرآینــد دانــش بشــر ،امــری کامــا معقــول و منطــی اســت .کارکــردی کــه از نوشــتارها انتظــار
یرود انتقــال اطالعــات و وارد سـ ن
مـ 
ـاخت مفاهــم جدیــد بــه ســاخت ذهــی افــراد جامعــه اســت.
�ن
آنــان ایــن مفاهــم و اطالعــات را بــا دانشــهای پیش ـ خــود پیونــد م 
یدهنــد و مقدمــات در یافــت
اطالعــات جدیــد را فراهــم م 
یســازند .ترکیــب پنداشــت ههای ذهــی و یافت ههــای جدیــد (مفاهــم و
اطالعــات نــو) موجــب تولیــد علــم و راهیــایب بــه شــناخیت نو یــن م 
یشــود وبدیــن ســان بــا حتــول
ســاخت ذهــی و حمتــوای شــناخیت بشــر ،حتــول و تکامــل اجتماعــی ممکن م 
یگــردد .تونیس نیز معتقد
یکننــد و ازایـ 
اســت :روزنام ههــا و مطبوعــات ،اندیشـ هها را بــه صــوریت جالــب و مؤثــر هدایــت م 
نرو
یآینــد .ایــن کارکــرد ،ب هو یــژه آ 
رکــن اصــی افــکار عمومــی ب همشــار م 
نگاه کــه درصــدد حتمیــل عقیــده بــر
�ن
خماطبــان و خواننــدگان خــود برنیاینــد ،بلکــه بکوشــند از طریــق نوشــت ههای متـ و مســتند ،حقایــق
را مــریئ ســازند و قضــاوت و انتخــاب را بــر عهــده اصحــاب خــرد گذارنــد ،امهیــت خــایص م 
ییابــد.
تأثیــر رســاهنهای نوشــتاری در بینشــها ،طــرز تلــی و ایســتارها ( )attitudesظاهــر م 
یگــردد و پــس از
یافتــد .ایــن تأثیــرات ســبب م 
آن بــر توانشــها ( )abilitiesو اســتعدادهای افــراد جامعــه مؤثــر م 
یشــود
جامعــه ،بــه عنــوان یــک ارگانیســم ،بــه حیــات خــود ادامــه دهــد و حتــول را بــه عنــوان یــک سرشــت
ذایت در وجــه پو یــای خــود منعکــس ســازد.

برنــارد برلســون ــــ پژوهشــگر امریــکایی ــــ در حتقیــی کالســیک درباره کارکــرد مطبوعات در ســال 1949م
معتقد اســت:
ً
مطبوعــات صرفــا بــه دادن خبــر و آ گاهــی بــه خوانندگانــش قناعــت من 
یکنــد ،بلکــه در آن واحــد ،دو
یدهــد :خنســت اینکــه در طبقــات اجتماعــی و بطــن جامعــه نفــوذ م 
انــام م 
یکنــد و دوم
وظیفــه را ج
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یســازد .از نظــر برلســون ،مطبوعــات
آنکــه خواننــدگان خــود را در بـ�ن طبقــات دیگــر ،ممتــاز و متمایــز م 
بــه کمــک پیامدهــای مــداوم ،مشــروح و مفصــی کــه بــا خــود بــه مهــراه مـ 
یآورد ،بــه خبــی از زندگــی
یشــود و در میــان افــراد جــایی بــرای خــود بــاز م 
خماطبــان بــدل م 
یکنــد؛ ز یــرا بــه کمــک آهنــا ،گــروه بــه
آ گاهــی مطلــویب دســت م 
ییابــد .ازســوی دیگــر ،مطالعــه مطبوعــات ،نوعــی وســیله و نشــانه رشــد
ً
�ن
اجتماعــی اســت و افــراد اهــل مطالعــه بــه ســبب هبر هگیری از چنـ ابزار دانایی ،معمــوال رهبران فکری
جامعــه ب همشــار م 
یآینــد (نبــی1377 ،ش.)45 ،

در بــرریس مطبوعــات ایــران در فاصلــه زمــاین پــس از کودتــای  28مــرداد 1332ش تــا پیــروزی انقالب
آنــه صاح 
اســامی ،بــه ایــن نتیجــه م 
بنظــران بــاال ذکــر کرد هانــد،
یرســم کــه کارکردهــای آهنــا بــا چ
فاصلــه ز یــادی داشــت؛ چــه آنکــه بــه جــای ســخن گف ـ�ن از مســائل اســایس جامعــه ،بــه مســائل
فرع 
یتــر اجتماعــی روی آوردنــد و کوشــیدند دعواهــایی را طــرح کننــد کــه در زندگــی مــردم ،بیشــتر
�ن
جنبــه حاشــی های داشــتند؛ مهچنـ بیشــتر توجــه آهنــا بــه مســائل خارجــی و جهــاین بــود و کمتــر بــه
جتزیــه و حتلیــل مســائل داخــی امهیــت م 
یدادنــد .ایــن پــردازش بــه مســائل خــاص جهــاین نــه بــا
هــدف اطال عرســاین ،بلکــه ب همنظــور ســرگرم کــردن افــکار عمومــی بــود تــا بــه مســائل داخــی توجهــی
ّ
ً
نکننــد .ایــن شــیوه ،بــه دلیــل نــوع رابطــه خــاص حاکــم بر مناســبات ملت و دولــت ،کامال موجــه بود.
ً
ّ
ازآناکــه ملــت (یعــی کل جامعــه) اساســا بــا دولــت ســر ســتیز داشــت ،اطاعــت مــردم از دولــت فقــط
ج
مبتــی بــر ضــرورت و عافی 
تاندیــی (و در حتلیــل هنــایی از روی تــرس) و نــه رضایــت و پذیــرش دروین
ً
اســتوار بــود (مهایــون کاتوز یــان1375 ،ش)54 ،؛ ازایـ 
نرو اساســا امــکان انتشــار مطبوعــایت خــارج از
حیطــه خنبــگان ســیایس حاکــم فراهــم نبــود و آنــان نیــز در جرایــد خــود ،بــه جــای مردم م 
یاندیشــیدند،
یکردنــد و هدایــت فکــری مــردم را از ایــن طریــق برعهــده م 
نســازی م 
جریا 
یگرفتنــد.
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از دهــه 1340ش بــه بعــد ،تــداوم ایــن مســئله بــه وابســتگی حمــض مطبوعــات کشــور منجــر شــد
کــه طــی آن ،مطبوعــات از هیــچ خدمــی بــه دولــت و حکومــت هپلــوی فروگــذار من 
یکردنــد .از حیــث
مطالــب و حمتــوا نیــز مطبوعــات ایــن دوره ،بــا ســرعت بیشــتری مســیر ابتــذال را م 
یپیمــود .در جممــوع
م 
یتــوان مطبوعــات قبــل از انقــاب را مطبوعــات خنــی نامیــد و در واقــع حکومت بــود که مطبوعات
را بــه خنــی عمــل منــودن وادار م 
یکــرد .در دســتورالعملهایی کــه وزارت اطالعــات و جهانگــردی وقــت
خطــاب بــه مطبوعــات صــادر م 
یکــرد ب هصراحــت مشــخص شــده بــود کــه دربــاره چــه مســائل و
رو یدادهــایی نبایــد مطلــب بنو یســند؛ بــرای مثــال در تار یــخ 1356/1/18ش ،دســتورالعمیل بــه ایــن
شــرح صــادر شــد:
خبــر و مهچنـ�ن گــزارش و مطلــی دربــاره اینکــه بوتــو خ
[نسـ 
توز یر وقــت پاکســتان] حکومت شــریعت

اســامی را قبــول کــرد ،کابار ههــا ،میکد ههــا و کاز ینوهــا در پاکســتان تعطیــل شــد ،در آینــده ایدئولــوژی
اســامی در پاکســتان حکومــت خواهــد کــرد ،بــه هیچ وجــه در خبرها ،مطالب و گزارش و تفســیرهای

نراد1357 ،ش،
مربوط به پاکســتان نباید منعکس شــود ،حیت اگر از زبان خود بوتو باشــد (حمســنیا 
.)21
کتریــن ختلف مطبوعــایت ،
فشــار بــر مطبوعــات بــه قــدری بــود کــه آهنــا را حــی بــه دلیــل کوچ 
یبهیچ
گذشیت مؤاخذه و بازخواست م 
یکردند یا در مواردی این گونه ختلفات خبری به دستگاه اطالعات
خ
یتوانســت کارکرد آ گاه 
یشــد و در جمموع مطبوعات من 
و امنیت کشــور احاله م 
یبش مســتقل خود

انــام دهــد .در ایــن بـ�ن  ،مطبوعــات بــا ماهیــت اســامی ،ب هرغــم تــاش رژمی بــرای احنــراف افــکار
را ج
عمومــی از مســائل داخــی از رهگــذر طــرح و بزر 
گمنــایی مســائل حاشــی های ،بــر آن بودنــد کــه رســالت
خــود را عمــی ســازند؛ ز یــرا اصــل راهنمــا در قواعــد اخــاق اســامی ،مســئولی 
تپذیری اجتماعــی
مبتــی بــر اصــل امــر بــه معــروف و هنــی از منکــر اســت .معنــای تلو حیــی ایــن مفهــوم آن اســت کــه هــر
فــرد و گــروه ــــ ب هو یــژه هنادهــای ارتبــاط مجعــی ماننــد مطبوعــات ،رادیــو ،تلو یزیــون و ســینما ــــ در زمینــه
لاند؛ ازایـ 
آ گا هســازی افــراد جامعــه نســبت بــه اصــول و مبــاین اســامی و عمــل بــه آهنــا مســئو 
نرو،
َّ
َ َ َ
َ ّ
َ
ـاد الذیـ َـن َیســت ِمعون القول
مطبوعــات اســامی بــا پایبنــدی بــه ایــن اصــل اصیــل قرآین که «ف َب ِشــر ِعبـ ِ
ـون َ
َو َف َی َّتبعـ َ
أحسـ َـنه؛ آن دســته از بنــدگان کــه ســخنان را شــنیده و برتریــن آهنــا را برم 
یگزیننــد ،بشــارت
ِ
ده» (زمــر 17 ،و  ،)18امکانــات حمــدود خــود را در مســیر بیــان و عرضــه حقایــق دیــی بـ هکار گرفتنــد تــا
خماطبــان ضمــن برخــورداری از حــق شــناخت کایف ،بــه انتخــاب و عمــل بــه وظیفه اســامی خو یش
اقــدام منایند.
در آن زمــان ،رژمی هپلــوی دوم متأثــر از فضــای حاکمیــت دموکراهتــا در ایــاالت متحــده و در راســتای
اجــرای برنامههــای بــه اصطــاح مدر 
نســازی ایــران ،مبــاین ارزیش و اعتقــادی مــردم را هــدف گرفتــه
بــود .ب هو یــژه اقتبــاس از قوانـ�ن غــریب ،از نقــش شــرع اســام در حیــات اجتماعــی م 
یکاســت.
گرچــه بــه ظاهــر قوانـ�ن اســام پایــه و اســاس قانو 
نگــذاری در حاکمیــت شاهنشــاهی بــود ،در عمــل

بــه آهنــا توجهــی من 
یشــد و در ایــن زمینــه ،اهانــت بــه مقدســات و احــکام اســامی در خصــوص زنــان
ســابق های طــوالین داشــت .روحانیــان کــه جایگاهــی در نظــام قانو 
نگــذاری آن عهــد نداشــتند ،بــرای
آنــه بــا هــدف تضعیــف پای ههــای اعتقــادی
عمــل بــه تکلیــف و وظیفــه روشــنگری افــکار عمومــی و چ
انــام م 
یشــد ،هبتریــن وســیله را اطال عرســاین مکتــوب از طریــق انتشــار جمــات ادواری یافتنــد
مــردم ج
کــه مه متریــن و منظ متریــن آهنــا ماهنامــه مکتــب اســام بــود .یکــی از مطالــب مهــم ایــن ماهنامــه
مســائل زنــان و تشــریح دیــدگاه اســام دربــاره آهنــا بــود .نو یســندگان دیــی نشــریه مکتــب اســام ،بــا
توجه به خمدوش شــدن شــأن زن مســلمان بر اثر اجرای سیاســهای ب هاصطالح مدرنیزاســیون شــاه،
توجــه بــه ایــن مســئله را وجهــه مهــت خــود قــرار دادنــد.
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مکتب اسالم پرچمدار صیانت از معارف دینی در عهد ستمشاهی

ّ
در یپ کودتــای امریــکایی  28مــرداد و برانــدازی حکومــت مــی مصــدق ،رژمی هپلــوی ،کــه مقاومــت
یبســازی ایــران فــرا روی خــود من 
خــایص در برابــر ســیر غر 
یدیــد ،شــتابان درصــدد ترو یــج مظاهــر
غر 
بگــرایی برآمــد و ایــن در حــایل بــود کــه ایــن مظاهــر در ســتیز آشــکار بــا باورهــای اصیــل اســامی
مــردم ایــن سـ ن
ـرزمی قــرار داشــت .در ایــن وضعیــت ،چشــم امیــد مهــگان در مقابله و ایســتادگی در برابر
ایــن ســیر شــتابان ،بــه دژ مهیشــه مقــاوم حــوزه علمیــه قــم دوختــه شــده بــود .در ایــن بـ�ن گروهــی از
طــاب آ گاه حــوزه ،کــه بعدهــا جملـ های بــه نــام مکتــب اســام را بنیــان هنادنــد ،بــه ابتــکاری نو یــن
دســت زدنــد .آهنــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا مــردم و هدایــت قشــر جوان
لکــرده (کــه هــر روز فرهنــگ غــرب و شــرق بــا ترفندهای نو و پیچیده ،بداهنا هجــوم م 
و حتصی 
یآورند)،
م 
یبایســت از شــیو ههای نو یــن اســتفاده کــرد و نشــری های هفتگــی یــا ماهانــه را کــه حــاوی مطالــب
مفیــد ،آموزنــده و برانگیزنــده و عمومــی باشــد انتشــار داد.

ازآناکــه زمینــه ایــن گونــه فعالیهتــا در حــوزه مســاعد نبــود ،ایــن کار بــه نظــر ناممکــن و حمــال جلــوه
ج
م 
یکــرد .در آن زمانــه ،فضــای غالــب در حــوزه بــه گونـ های بــود کــه روزنام هخــواین طلبــه علــوم دیــی،
یبتقوایی و ضعف امیان وی تلیق م 
نشــانه 
یشــد تا چه رســد به اینکه فردی روحاین ،روزنام هنو یس
یــا صاحــب امتیــاز جمل ـ های شــود! (جعفریــان1390 ،ش.)68 ،
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ســرانام بــا تــوکل بــه خــدا و پشــتیباین مرجــع آ گاه زمــان ،آیــت اهلل العظمــی بروجــردی (رض)،
ج
اســتادان و فضــای حمتــرم حــوزه ،آقایــان ســید عبدالکــرمی موســوی اردبیــی ،جمدالدیــن حمــایت،
ناصــر مــکارم شــیرازی ،جعفــر ســبحاین ،حس ـ�ن نــوری ،حممــد واع ـ 
ظزاده خراســاین ،ســید مــویس
صــدر ،ســید مرتــی جزائــری و عــی دواین ،جملــه درســهایی از مکتــب اســام را پای هگــذاری کردنــد
و در آذرمــاه ۱۳۳۷ش ،اول ـ�ن مشــاره خنسـ ن
ـتی جملــه حــوزوی در قــم ،بــه نــام درســهایی از مکتــب
اســام منتشــر گردیــد و چــراغ مهــت و هدایــت را در دهلــای دی 
نبــاوران فــروزان کــرد (دواین1371،ش،
 .)34هــدف ایــن نشــریه در مشــاره اول ایــن چنـ�ن اعــام شــده بــود« :مــا م 
یخواهــم بــا اســتمداد از
پیشــگاه خداونــد متعــال ،بــه ســهم خــود ،مســلمانان را بــه نــکات حســاس تعلیمــات اســام آشــنا و
آنــایی کــه وضع
دورافتــادگان را نزدیــک و بیگانــگان از اســام را راهنمــایی و ذخایــر علمــی اســام را تــا ج
چن ـ�ن نشــری های اقتضــا م 
یکنــد معــریف و از اصــول اســام دفــاع کنــم.»...

قبــل از تأســیس و انتشــار جملــه یادشــده ،کــه بع دهــا بــه نــام «مکتــب اســام» معــروف شــد ،از ســوی
مجعــی از فضــای حــوزه علمیــه قــم و بــا پشــتیباین مــادی و معنــوی مرجعیــت شــیعه ،در شهرســتان
یگردیــد کــه البتــه هی 
قــم ،چندیــن نشــریه اعــم از جملــه و هفت هنامــه ،منتشــر م 
چکــدام از آهنــا وابســته
ً
رمســی بــه حــوزه نبودنــد؛ یعــی اصــوال ب هرغــم اینکــه نو یســندگان بعــی از آهنــا از فضــای حــوزه
یتــوا 
یآمدنــد .از مجلــه آن جمل ههــا م 
بودنــد ،آن نشــریات ارگان حــوزه علمیــه قــم ب همشــار من 
ن از ماهانــه

نپــور
مهایــون یــاد کــرد کــه اول ـ�ن مشــاره آن در تار یــخ مهــر ۱۳۱۳ش ،بــا ســرمایه آقــای حممــد مهایو 
منتشــر شــد و آخرین مشاره آن در مهرماه ۱۳۱۴ش انتشــار یافت و درواقع ،در جمموع فقط ده مشاره از
ایــن جملــه بــه چــاپ رســید .جملــه دیگــری بــا عنوان «راه ســامت» ،کــه ماهان های فرهنگی ،هبداشــی
و علمــی بــود ،از تیــر ۱۳۱۶ش منتشــر گردیــد و هشــت مشــاره از آن در هشــت مــاه از ز یــر چــاپ خــارج
شــد .جملــه شــعار اســام نیــز ضمیمــه روزنامــه اســتوار بــود کــه فقــط دو مشــاره از آن منتشــر گردیــد.
ن ن
واکنــش نســل جــوان حــوزه و علمــای روشـ 
بی و دوراندیــش بــه تــاش گرداننــدگان جملــه مکتــب

اســام در آمــوزش و روشــنگری و تربیــت عمــی جوانــان اســا مگرا  ،بســیار مثبــت و تشــو ی 
قکننده
ً
ازآناکــه حمافــل مذهــی عمومــا فاقد نشــری های مفید،
بــود ،البتــه عامــه مــردم ایــران ،در سراســر کشــور ،ج
خ
ارزمشنــد و پرحمتــوا بودنــد ،از انتشــار ایــن جملــه ب هخــویب اســتقبال کردنــد .حــی در مراحــل نسـ ن
ـتی،
توز یــع و فــروش آن« ،مردمــی» بــود .مســاجد ،هیئهتــا و مراکــز فرهنگــی مذهــی پایــگاه نشــر آن بودنــد
و بدیــن ترتیــب جملــه از توز یــع وســیع و خــویب برخــوردار بــود و تیــراژ آن هــم ب هســرعت افزایــش یافــت.

مکتــب اســام توانســت جایــگاه خــایص در میــان مطبوعــات و نشــریات آن دوران پیدا کنــد ،ب هو یژه
کــه اغلــب مطبوعــات هتــران و شهرســتاهنا بــه گون ـ های در جنــاح حاکمیــت قــرار داشــتند و از حلــاظ
حمتــوا نیــز متأســفانه فاقــد اصالــت و معنو یــت بودنــد .روی مه ـ�ن اصــل ،ایــن نشــریات در هیــچ
خانــواده مذهــی راه نداشــت و فقــط مکتــب اســام بــود کــه بــا بیــش از صدهــزار تیــراژ توانســت در
میــان خانوادههــا راه بــاز کنــد و جایــگاه ممتــازی ب هدســت آورد؛ ز یــرا ایــن نشــریه یــک منبــع پــرارزش
اســامی ب همشــار م 
یآمــد .ایــن و یژگــی بــه دلیــل مقال ههــای ارزمشنــدی بــود کــه در مکتب اســام چاپ
خ
م
یشــد .ایــن مقال ههــا دربردارنــده نــکات بســیار مهمی بودند و رشــت هها و موضوعهای متلف (عقاید
و مذاهــب ،تار یــخ حتلیــی اســام ،شــرح حــال بــزرگان ،توحیــد از دیــدگاه قــرآن ،اقتصــاد در مکتــب
اســام و )...را پوشــش م 
یدادنــد.
رژمی در بــدو امــر ،بــا توجــه بــه پشــتیباین آی ـ 
تاهلل بروجــردی و بعــی دیگــر از مراجــع مطــرح قــم،
حساســییت نســبت بــه انتشــار جملــه نشــان نــداد ،ب هو یــژه کــه مطالــب و مقــاالت جملــه هم مســائل کیل
را مطــرح م 
یکــرد و بــه ظاهــر رو یــارویی مســتقیمی بــا رژمی نداشــت ،امــا مــدیت بعــد و پــس از انتقــاد
ایــاد شــد و
صریــح جملــه از مواضــع ضــد دیــی رژمی ،از مجلــه مســئله کشــف حجــاب ،حساســیهتا ج
جملــه بــرای خنسـ ن 
ـتیبار در ســال ۱۳۴۰ش توقیــف گردیــد .ســال بعــد ،یعــی در ۱۳۴۱ش ،دوبــاره بــه
علت نشــر ســرمقال های درباره مفاســد آزادهیای نامشــروع نایش از کشــف حجاب ،مکتب اســام به
مــدت دو مــاه توقیــف شــد .یــک بــار دیگــر هم در ســال ۱۳۵۵ش ،به علت افشــای مفاســد اجتماعی
و هشــدار بــه مســلمانان ،در قطعــه شــعری از آقــای ع 
یلاکبــر صــادیق رشــاد ،جملــه توقیــف شــد کــه ایــن
بــار بــه مــدت شــش مــاه ادامــه یافــت .ایــن توقیــف بــا وســاطت علمــای حــوزه علمیــه قــم و بعــی از
روحانیــان بانفــوذ هتــران رفــع شــد.
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ب ههرحــال طبــق شــهادت مشار ههــای منتشرشــده از مکتــب اســام در دوران رژمی ســابق ،ایــن جملــه
بــا وجــود فشــار مه هجانبــه رژمی ،نــه تهنــا حاضــر نشــد حــی نامــی از اربــاب قــدرت ببــرد یــا یــک ســطر
دربــاره «موفقیهتــای آن در امــور جــاری کشــور»! بنو یســد یــا از تار یــخ جعــی شاهنشــاهی در جملــه و
مکاتبــات خــود اســتفاده کنــد ،بلکــه مهــواره بــا توجــه بــه شــرایط زمــان و مــکان ،مواضــع انتقــادی و
اعترا 
ضآمیــز خــود را علیــه آن مطــرح کــرد.

اگــر آمــار دقیــق جامع هشناســان های هتیــه شــود ،ســهم مکتــب اســام و آموزشــهای آن در پیدایــش
نســی کــه در قلــب انقــاب قــرار گرفتنــد روشــن خواهــد شــد .البتــه ایــن تأثیــر بیــش از مهــه ،در میــان
دانشــجو یان دانشــگا ههای ایــران و طــاب جــوان حوز ههــا ،ب هو یــژه نســل جدیــد حــوزه علمیــه قــم و
شــهرهای دیگــر ،دیــده م 
یشــود.

از ایــن گذشــته ،انتشــار مکتــب اســام از حــوزه علمیــه قــم ،جرق ـ های بــه اندیش ـ هها در حوز ههــا
زد و باعــث شــد فضــا و طــاب حوز ههــای ایــران ،بــه چــاپ و نشــر جمــات یــا کتا 
بهــای جدیــد
اقــدام کننــد؛ بــرای منونــه ،فقــط در حــوزه علمیــه قــم ،چندیــن جملــه و نشــریه در قالــب فصلنامــه،
ســالنامه ،جملــه یــا سلســله انتشــارات منتشــر گردیــد .مکتــب تشــیع (ســالنامه و فصلنامــه) ،معــارف
جعفــری (ســالنامه و فصلنامــه) ،مکتــب انبیــاء (فصلنامــه) ،نســل جــوان (ماهنامــه و نشــریات
ضمیمــه) ،نشــریه خ
کتابانــه مســجد اعظــم (ســاالنه ده مشــاره منتشــر م 
یگردیــد) ،جملــه پیــام شــادی
بــرای کــودکان ،جملــه نســل نــو بــرای جوانــان ،جملــه اهلــادی (فصلنامــه بــه زبــان عــریب) و ...از مجلــه
این نشــریات بودند که خود در روشــنگری افراد جامعه ،در ســطوح خمتلف ،ســهم بســزایی داشــتند.
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موقعیت و جایگاه زنان در عصر پهلوی
برخــی بــه درســی شــأن و وضعیــت زنــان را بــا مقتضیــات زمــان ،وضعیــت حمیــط و نــوع مناســبات
اجتماعــی مرتبــط م 
یســازند و معتقدنــد حقــوق و مقــام زن در دوران ماقبــل تار یــخ ،ایــران باســتان،
پــس از اســام و امــروز ،مهــواره تابعــی از موقعیــت عصــر خــود بــوده اســت (مصفــا1375 ،ش.)102 ،

بدین ترتیب در بیشــتر مناطق ایران ،در ســده نوزدهم و پیش از آن ،شــکاف شــگریف میان آرماهنای
اســامی در مــورد زنــان و شــرایط زندگــی واقعــی آنــان وجــود داشــت .حقــوق ارث و مالکیــت بــرای
ً
زنان در بیشــتر مناطق ،اجتماعات و شــیو ههای تولید گوناگون متفاوت بود و اساســا با دســتورهای
شــریعت تفــاوت داشــت؛ بــرای منونــه ،هنــاد چندمهســری کــه در اســام جــواز آن فقــط بــرای مــوارد
خــاص صــادر شــده اســت 2،در دســتان برخــی مــردان هو 
سبــاز طبقات بــاال به ابزاری بــرای هبر هکیش

َ َ ُ
ْ
ُ َ
َ ْ
ـاب لکـ ْـم ِمـ َـن ِّالنسـ ِـاء َمثــی َو ثــاث
 .2ایــن مــوارد در آیــه  3ســوره نســاء بیــان شــده اســت« :فان ِک ُحــوا مــا طـ
َ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ َ
ً
واحـ َـدة؛ از دیگــر زنــان کــه مــورد پســند مشاینــد ،دو تــا یــا ســه تــا یــا چهــار تــا بــه
و ربــاع فـ ِـإن ِخفـ
ـم أال ت ْع ِدلــوا ف ِ

از زنــان و تبدیــل آنــان بــه اشــیای جنــی بــدل شــد .ب هو یــژه شــاهان و شــاهزادگان قاجــار در این زمینه
از هــر حــد و مرزهــا درگذشــتند .آهنــا حر مســراهای بزرگــی داشــتند کــه گاهــی مشــار زنــان درون آهنــا بــه
بیــش از هشــتاد نفــر م 
یرســید ( .)Paidar, 1995, 38در جممــوع ،ایــن مســئله کــه زنــان در ایــران از
ً
ســد ههای پیــش ســم م 
یدیدنــد تقریبــا مــورد تأییــد مهــه ناظــران مســائل ایــران قــرار دارد؛ بــرای منونــه،
و ینســنت شــیان ،کــه در اوایــل ســده بیســم میــادی از ایــران بازدیــد کــرده بــود ،اعتقــاد داشــت کــه در
کل ،ب هرغــم وجــود آموز ههــای اســامی ،زنــان ایــراین حتــت ســم بود هانــد .او م 
ینو یســد:
ً
موقعیــت زنــان در ایــن کشــور تقریبــا از متامــی ســرزمیهنای اســامی ن 
پاییتــر اســت؛ شــکاف عظیمــی
میــان زن قاهــر های و اســتانبویل بــا زن هتــراین ــــ حــی اگــر در باالتریــن موقعیــت باشــد ــــ وجــود دارد
(.)Scheean, 1927, 232

هنگامــی کــه رضاخــان بــه قــدرت رســید ،بــا ادعــای هببــود و اصــاح شــأن و وضعیــت زنــان اقدامــایت
را آغــاز منــود کــه تأســیس و گســترش مــدارس دخترانــه و نیــز تأســیس دانشــگاه ــــ کــه از میــان دختــران
نیز دانشــجو م 
یپذیرفت ــ از مجله آهنا بود .وی براســاس برداشــت نادرســت خود از مســئله نوســازی
و نیــز شــیفتگی نســبت بــه منودهــای ظاهــری متــدن غــرب ،پــس از بازگشــت از ســفر ترکیــه و بــه تقلیــد
از آتاتــورک ،بــه کشــف حجــاب اقــدام منــود .ایــن مســئله ثابــت منــود کــه تــا چــه حــد زنــان در صحنــه
سیاســت ،بــه عنــوان منــاد برخــی سیاســهای حــکام ،مورد توجه هســتند و تــا چه اندازه خواســت ههای
واقعــی آنــان نادیــده گرفتــه م 
یشــود .پــس از رضاشــاه و از میــان رفـ�ن دیکتاتــوری ،زنــان جمــال حضــور
بیشــتری در صحن ههــای زندگــی اجتماعــی یافتنــد .در زمینــه حقــویق نیــز در ســال 1346ش ،قانــون
محایــت از خانــواده بــه تصو یــب رســید کــه بــه زنــان حق درخواســت طــاق ،حق حضانت کــودکان و
برخــی حقــوق دیگــر را اعطــا م 
یکــرد ،امــا فقــط خبــی از زنــان شهرنشـ�ن از مزایای این قانــون هبر همند
شــدند؛ ز یــرا تغییــر بنیادیــن وضعیــت زنان مســتلزم یک رشــته اقدامات فرهنگی گســترده بــود که نظام
انــام آن را داشــت و نــه متایــی بــرای ایــن کار از خود نشــان م 
یداد .مســئله
پدرســاالر هپلــوی ،نــه تــوان ج
خ
نســتیزانه ( )misogynistشــاه در مــوارد متلــف توســط صاح 
بینــش ز 
بنظــران گوناگــون و ب هو یــژه
3
�ن
در ســخنان و مصاحب ههــای خــود شــاه مشــهود بــود .طبیعــی اســت حمکــراین بــا چنـ رو یکردهــای
منــی نســبت بــه زنــان ،من 
یتوانســت جــز بــه قصــد منایــش ،گامهــای مهــم و مؤثــری بــرای هببــود شــأن
آنــان بــردارد .در واقــع ،نوســازی شــاه بــا ابعــاد جنســییت بــرای زنــان مهــراه گشــته بــود .شــاید شــاه فکــر
م 
یکــرد مهــان گونــه کــه زنــان در جوامــع پیشــرفته صنعــی حضــور آشــکار در صحنــه اجتماعــی دارنــد،
مهســرى گیریــد ،و اگــر بــم دار یــد کــه نتوانیــد میــان چنــد مهســر بــه عدالــت رفتــار کنیــد ،تهنــا یــک زن را بــه

ازدواج خو یــش درآور یــد».

 .3شــاه در مصاحبــه بــا اور یانــا فاالچــی ،خبرنــگار نامــدار ایتالیــایی ،آشــکارا زنــان را موجــودایت نامیــد کــه در
انــام ندادهانــد (فاالچــی1357 ،ش.)10 ،
تفکــر ناتــوان هســتند و هی ـچگاه کار بزرگــی ج
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یتوانســت
آنــه وی من 
براســاس اصــل کیل تقلیــد ،ایــران نیــز بایــد چنـ�ن الگــویی را در پیــش بگیــرد .چ
در یابــد ایــن بــود کــه حضــور و مشــارکت فعاالنــه زنــان در عرصــه عمومــی در جهــان غــرب ،نتیجــه
ناگزیــر حتــوال یت بــود کــه در حــوزه سیاســت ،اقتصــاد و فرهنــگ روی داده و از مبــاین مســتحمکی
برخــوردار بــود نــه آن گونــه کــه شــاه مــی پنداشــت ،امــری برخاســته از ظاهرســازی کــه مبــاین ارزیش،
دیــی و اعتقــادی ایرانیــان را خمــدوش م 
یکــرد .بــا آغــاز ســیر نوســازی ،محلــه حکومــت بــه ارزشــهای
دیین و ب هو یژه حجاب شــدت گرفت و دســتگا ههای تبلیغایت رژمی به شــیو ههای گوناگون کوشــیدند
حجــاب را یکــی از عوامــل عق 
بماندگــی زنــان و مانــع ورود آنــان بــه «متــدن بــزرگ» جلــوه دهنــد.

بــر اثــر ایــن اقدامــات دی 
نســتیزانه ،بیشــتر زنــان متلــق بــه قشــر بازرگانــان ،مغــاز هداران و صنعتــکاران
احســاس کردنــد کــه شــیوه زندگــی ،باورهــای مذهــی و هو یــت فرهنگ 
یشــان بــه چالــش کشــیده و
یبســازی شــاه ،بــا حتمیــل از آهنــا گرفتــه م 
یگــردد و گاه بــا اقدامــات غر 
نــی و متســخر م 
یشــود .در دهــه
1350ش .نســل جــوان زنــان ایــن قشــر ،ناخواســته خــود را در برابــر دو نظــام ارزیش متعــارض و رقیــب
یافتنــد :نظــام ســنیت کــه خانواد ههــای آهنــا و معیارهــای اخــاق عمومــی آن را تقو یــت م 
یکــرد و نظــام
یســاخت و توســط دولــت تقو یت م 
مــدرن کــه آهنــا را بــه یــک فرهنــگ غــریب واردایت داخــل م 
یشــد.
بــرای رهــایی از ایــن تناقــض ،بســیاری بــه ر یشـ ههای ســنیت خــود ،کــه برخاســته از الگــوی اســامی
زنانگــی بــود ،بازگشــتند .زنــان مســلمان معتقــد بودنــد کــه با بازگشــت به سرچشــم ههای اســامی ،راه
خــود بــه ســوی آزادی واقعــی را مهــوار م 
یســازند (.)Mernissi, 1991, 126
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نشــریات اســامی و از مجلــه جملــه مکتــب اســام در دهــه1340ش ،بــه مــوازات شــک 
لگیری ایــن
گرایــش در زنــان مســلمان ،کوشــیدند بــا طــرح مســائل مرتبــط ،اندیشــه و گرایــش یادشــده را تئور یــزه
کننــد .گرچــه تــاش آهنــا در آن زمــان منــود چشــمگیری در ســطح جامعــه نداشــت ،پــس از نومیــدی
زنــان ایــراین از ســودمند بــودن برنامــه مدرنیزاســیون رژمی هپلــوی و نیــز رونوشــ 
تبرداری از الگــوی
زنانگــی غــرب ،در دهــه 1350ش ،ایــن نظــر معتقــدان بســیاری در میــان قشــرهای گوناگــون جامعــه
زنــان در ایــران یافــت.

روشنگری مجله مکتب اسالم در زمینه مسائل زنان
تاندرکاران ماهنامــه مکتــب اســام در زمینــه مســائل زنــان را از دو جنبــه
تــاش نو یســندگان و دسـ 
م 
یتــوان حتلیــل کــرد .1 :تقو یــت و حتکــم شــأن زن در عرصــه خصــویص از رهگــذر تأ کیــد بــر حفــظ
�ن
�ن
شــرافت و پاکدامــی او بــا تبی ـ نقــش ســازنده ازدواج در تشــکیل هنــاد خانــواده و تأم ـ ســعادت
زن و مــرد در پرتــو آن؛  .2تبیـ�ن حقــوق و شــأن زن در عرصــه عمومــی از منظــر اســام .جنبــه خنســت
را بایــد بــا توجــه بــه اقدامــات رژمی بــرای مدرنیز هســازی ایــران بــه ســبک غــریب ،کــه بــه طــرح مســائیل
از قبیــل آزادی روابــط دختــر و پســر و کاهــش رغبــت بــه تشــکیل خانــواده منجــر م 
یشــد و ســامت

یکــرد ،حتلیــل کــرد .از ســوی دیگــر ،طــرح شــهایت در زمینــه نادیــده گرفتــه
اخــایق جامعــه را هتدیــد م 
شــدن حقــوق انســاین زن و حمرومیــت وی از امتیازهــای برابــر و مهســان بــا مــردان ،کــه پیامــد طبیعــی
طــرح اندیشـ ههای ز 
نمدارانــه (مفینیســی) در دنیــای غــرب بــود و مهــراه بــا مــوج مدرنیزاســیون شــاهی
وارد ایــران شــده و افــکار عمومــی ،ب هو یــژه زنــان ،را حتــت تأثیــر قــرار داده بــود ،جنبــه دوم را امهیــت
بیشــتری م 
ی خبشــد.

 .1بیان مهمترین وظیفه زن با تأکید بر تفاوت بیولوژیکی زن و مرد
لگــرا در زمینــه حقــوق زن بــر ایــن اصــل مبتــی اســت کــه
جوهــر پارادامیــی موســوم بــه پــاردامی تعام 
جنــس مؤنــث از حلــاظ و یژگهیــای بیولوژ یــک و نیــز از حیــث خاص ههــای روا 
نشــناخیت ،تفاوهتــایی
ً
ً
بــا جنــس مذکــر دارد ،امــا ایــن تفاوهتــا اوال نــه طــویل ،بلکــه عــریض هســتند ،ثانیــا فقــط ســو ی ههای
حقــویق دو جنــس را دربرم 
یگیرنــد و بالطبــع در عرص ههــای اخــایق و انســاین اثــری ندارنــد .ایــن
ً
بــدان معناســت کــه وجــود تفاوهتــای ز یســی در زن و مــرد ،کــه لزومــا از عوامــل بیــروین و مأثــورات
ً
اجتماعــی ،اقتصــادی و اقلیمــی نــایش من 
یشــوند ،بلکــه پــار های از آهنــا ضمنــا ذایت و خمتــص هــر یــک
ن

سانــد ،پذیرفتــه م 
از دو جن 
یشــود ،امــا
درعیحــال ،تفاوهتــای ز یســی ،منشــأ تبعیــض در حقوق زن
و مــرد قــرار من 
یگیــرد.

1ـ .1زن در نظام حقوقی اسالم
یدانــد ،ایــن بــدان
گرچــه شــریعت اســامی از نظــر حقــویق ،در مــوارد متعــدد ،زن را بــا مــرد برابــر من 
پاییتــر از حقــوق مــرد قــرار م 
مرفتــه ن 
یه 
معنــا نیســت کــه حقــوق زن را رو 
یدهــد .در متــام متــون
ً
قطعیــه مســلمانان تقریبــا بــه تواتــر ،بــر ایــن نکتــه تأ کیــد شــده کــه هــدف از جعــل قانــون در شــریعت،
ایــاد «تعــادل» اســت .ایــن دیــن تفــاوت و نابرابــری را در حقــوق زن و
نــه برقــراری «برابــری» ،بلکــه ج
ن

مــرد ،در مــواردی کــه الزمــه برقــراری عدالــت باشــد ،م 
یپذیــرد ،امــا
درعیحــال بــه گونـ های آشــکار ،بــا
نابرابر هیــایی کــه مبتــی بــر اصــل اصیــل «عــدل» نیســت در ســتیز اســت.

اســام تعــادل را نــه بــا تبعیــض ،بلکــه بــا تعدیــل برقــرار م 
یکنــد .برایــن اســاس بعــی از تکالیــف و
ی
یشــود؛ ز یــرا شــرایط طبیعــی ،اجتماعــی و فــردی یــا مجعـ 
حقــوق نابرابــر دربــاره زنــان و مــردان تأییــد م 
نبــاره م 
یشــود .ولتــر درای 
لدهنده بســتر حقــوق نادیــده گرفتــه من 
تشــکی 
یگو یــد:
�ن
اســام بــا در نظــر گرفـ طبیعــت حقیــی انســان ،واق عبینانــه و نــه بــه صــورت خیــایل ،قانو 
نگــذاری
ً
م 
یکنــد . ...اســام ،هــم بــه مــردان و هــم بــه زنــان توجــه دارد و بــا آنــان تقریبــا بــه صــوریت برابــر رفتــار
م 
یکنــد . ...زنــان مســلمان مهــان تکلیــف مــردان را برعهــده دارنــد؛ چــون جوهــر زن و مــرد یکی اســت،
پــس زنــان بــا مــردان برابرنــد ،ویل بــا هــم تفــاوت دارنــد .درواقــع نوعــی برتــری (حقــویق) بــر زنــان دارنــد.
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یدهــد ــــ زن
نکــه علــم و عقــل ســلمی نیــز نشــان م 
از حلــاظ مســلمانان ،در زمینــه فکــری و عقــی ــــ چنا 
یاند ،ویل از نظــر جســمی متفاو 
و مــرد بــا هــم مســاو 
تانــد .وانگهــی برتــری مــرد فقــط در مناســبات
متقابــل زن و شــوهر ،بــه عنــوان متایــز وظایــف حمــرز م 
یشــود (حدیــدی1355 ،ش.)85 ،
مکتب اسالم درای 
نباره نوشته است:

«زن و مــرد دارای خلقــت متفــاوت بــوده ،هــر یــک بــرای کار مع ـ�ن و خمصــویص ســاخته شــد هاند؛
مراجعــه بــه خمتصــات طبیعــی ایــن دو جنــس و امتیــازایت کــه بــ�ن ســاختمان روح و جســم و
یکنــد .کســاین کــه تصــور م 
احساســات زن و مــرد مشــهود اســت ،مدعــای فــوق را ثابــت م 
یکننــد
زن و مــرد از حلــاظ خاصیــت یکســا 
ناند و بــرای منظــور واحــدی آفریــده شــد هاند در اشــتبا هاند...
مــرد بــرای مبــارزه و مقاومــت بــا مشــکالت خارجــی ،تشــکیل خانــواده و حتصیــل مــواد معیشــت ،پــدر
شــدن و محایــت کــردن از زن آفریــده شــده اســت ...بــه عکــس زن بــرای قبــول فعالیــت ،ابــراز مهــر و
دلــویی ،اظهــار عاطفــه ،دوســت داشـ�ن  ،حمبــوب بــودن ،مهــر ورز یــدن ،مــادر شــدن و چبــه پــروردن،
ج
خانـ هداری ،ازخودگذشــتگی و فــداکاری ســاخته شــده اســت .پــس مداخلــه نــدادن آنــان در کارهــای
یبعدالــی و بیدادگــری جامعــه و 
خمصــوص مــردان نتیجــه 
یباعتنــایی بــه حقــوق زنــان نیســت ،بلکــه
معلــول متابعــت از قانــون آفرینــش و رعایــت صــاح زن و مــرد و الزمــه بقــای نــوع اســت» (حقــاین
زنــاین1350 ،ش.)60 ،
ج

2ـ .1پشتوانه روانشناختی دیدگاه اسالم در باب زن
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نشــنایس بــه نــام ملبــروزو در اثــر خــود چن ـ�ن نگاشــته اســت :طبیعــت زن و مــرد یکســان آفریــده
روا 
یشــد ،هر آینه احتاد آنان ناممکن م 
نشــده اســت و اگر یکســان آفریده م 
یشــد و جامعه بشــری شــکل
من 
ییافــت (ملبــروزو1362 ،ش .)103 ،او در ادامــه نوشــته اســت:

«آیــا پیــروان ایــن عقیــده تصــور م 
یکننــد کــه یکســان منــودن ایــن دو جنــس ،هبتریــن وســیله بــرای رفــع
خ
نقــار و نفــاق آنــان بــوده و ســعادت طرف ـ�ن را تأم ـ�ن خواهــد کــرد؟ آیــا چن ـ�ن م 
یپندارنــد کــه تدیــر
صــوری روح زن ،بــه وســیله ایــن تســاوی ظاهــری نــو 
شدارویی اســت کــه عــاج مجیــع آالم و اســقام
وی را خواهــد کــرد؟ در یــغ کــه ایــن تصــور ،پنــداری واهــی و اشــتباهی کودکانــه بیــش نیســت و بدیــن
جهــت اســت کــه اگــر در وادی عشــق ،زن مهــان راهــی را طــی منایــد کــه مــرد م 
یپیمایــد ،ســعادت او
هرگز ن
تأمی خنواهد شــد .شــکی نیســت که زن میل دارد دارای خصال و صفایت باشــد که او دوســت
یدارد ــــ و معذلــک بــا مهـ�ن صــورت فعــی نیــز بــه وی عالق همنــد م 
مـ 
یگردد ــــ ویل باید دید کــه اگر مرد
�ن
ماننــد خــود او بــود ،بــاز مــورد پســند و قبولــش واقــع م 
یشــد؟ مهچنـ مــرد کــه امــروز زن را بــه صــورت
فعــی دیــده و معهــذا دوســتش دارد ،اگــر متجــی بــه لبــاس و اخــاق خــود م 
یدیــد ،بــاز او را طــرف
حمبــت خــود قــرار مـ 
یداد؟» (مهــان.)112 ،

نو یســندگان جملــه مکتــب اســام بــا آ گاهــی بــه ایــن اصــل مهــم رواین ،بــا اشــاره بــه پیامــد ناگــوار

یباعتنــایی بــه ایــن مقولــه مهــم در دنیــای غــرب ،بــر آن بودنــد تــا از تکــرار ایــن فاجعــه در جامعــه
زنــاین در مقالــه «غرامت ســنگیین که زنــان در عصر
ایــراین جلوگیــری مناینــد .از مجلــه حسـ�ن حقــاین ج
مــا م 
یپردازنــد» چنـ�ن نوشــته اســت« :متأســفانه در اکثــر ممالــک جهــان ،ب هخصــوص در کشــور های
ً
صنعــی کــه زنــان بیشــتر در خــارج از خانــه کار م 
یکننــد ،جای مــادران در خانوادهها غالبــا خایل بوده
و دیگــر عهــد هدار تربیــت فرزنــدان خــود نیســتند و درســت آنــان را در ســی کــه احتیــاج بــه حمبــت و
صمیمیــت و رســیدگی و ودلســوزی دارنــد بــه دســت تقدیــر و سرنوشــت م 
یســپارند و بدیــن وســیله نــه
یکننــد ،بلکــه بزر 
تهنــا مــادران بــه فرزنــدان خــود خیانــت م 
گتریــن ضرب ههــای روحــی و جســمی را بــر
خــود وارد کــرده ،خو یــش را دچــار انــواع ناراحتهیــا و امــراض گوناگــون م 
زنــاین،
یســازند» (حقــاین ج
1350ش.)57 ،
نگارنــده در ادامــه ضمــن اشــاره بــه دامنــه گســترده ز یاهنای اجتماعی نادیده انگاشـ�ن طبیعت زنانه،
موضــع اســام را در ایــن زمینــه تشــریح کرده اســت:

«زنــان بــه جــای اینکــه بــه حنــو مؤثــری در اجتمــاع نفــوذ کــرده ،اســتعدادهای هنفتــه در ذات خــود
را آشــکار ســازند تبدیــل بــه یــک وســیله اشــباع غیرمشــروع غرائــز جنــی گردید هانــد و حمیــط کار و
فعالیــت اجتمــاع نیــز تبدیــل بــه یــک حمیــط آلوده شــده ،بدین وســیله ز یاهنای اقتصــادی و اجتماعی
و خانوادگــی غیرقابــل جبــراین بــه بــار آورده اســت . ...اســام بــا ایــن وضــع کــه مســتلزم انــواع مفاســد
ً
یباشــد ،هرگــز موافــق نبــوده و جــدا از آن منــع م 
اجتماعــی و خانوادگــی و غیــر آن م 
یکنــد و آن را بــه
یدانــد و ازایـ 
حــال جامعــه و زهنــا مضــر م 
نرو در مــواردی کــه شــرکت زن درآهنــا مانعــی نــدارد ،تهنــا باید
بــا حجــاب اســامی بــه حنــوی کــه منــایف بــا کار و فعالیــت نباشــد مهــراه گــردد و از هرگونــه حتریــک و
هتییــج مردهــا بــه دور بــوده ،در کمــال ســادگی باشــد»( .مهــان.)73 ،
در ادامــه ،نگارنــده ایــن مقالــه ،شــهه مقـ ّـدر حمدودیــت زن بــر اثــر رعایــت حجــاب از مشــارکت در
عرص ههــای گوناگــون فعالیــت اجتماعــی را پاســخ گفتــه اســت .در نــگاه مدرنیســی رژمی هپلــوی،
حجــاب ،ب هو یــژه چــادر ،سـ ّـنیت ماقبــل اســامی و دربــاری معــریف شــده اســت کــه برای حفــظ و کنترل
زنــان و ممانعــت آهنــا از خــروج از حمرومیهتــای اجتماعــی اســتفاده م 
یشــد .از ایــن منظــر ،حجــاب در
اصــل وســیل های بــرای حفــظ قلمروهــای مــرد و زن بــود کــه فضای حترک و تنفــس اجتماعی ،فرهنگی
یکــرد؛ ازایـ 
و اقتصــادی و ظرفیــت رشــد و حتــرک زن را حمــدود م 
نرو ،رفــع حجــاب و کنــار هنــادن چــادر،
قدمــی ضــروری بــرای ورود زن ایــراین بــه عرصــه اجتمــاع و بازتعریــف جایــگاه زن و مناســبات جنــی
مشــرده م 
یشــد ،امــا پاســخ مکتــب اســام بــه ایــن نــگاه چنـ�ن بــود:
«در قوانـ�ن اســام ،بــرای منونــه ،قانــوین دیــده من 
یشــود کــه زن را حمبــوس و زنــداین در خانــه بدانــد و
ً
از خــروج زن از خانــه صرحیــا منــع کنــد و لــزوم پوشــش بــرای زنــان (حجــاب) در مقابــل مــردان و عــدم
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نکــه بعــی از خمالفــان چنـ�ن تعبیــری از حجــاب
اختــاط بــا آنــان هرگــز چنـ�ن مفهومــی نــدارد؛ چنا 
اســامی منود هانــد و بــر اســام بــه ســخیت تاخت هانــد ،درحا 
یلکــه حجــاب اســامی نــه تهنــا بــا عــزت
ً
و احتــرام و شــخصیت و حقــوق مشــروع زن بــه هیــچ وجــه منافــایت نــدارد ،بلکــه اصــوال بــرای ایــن
جعــل شــده اســت کــه احتــرام و منزلــت زن در جامعــه را بــاال ببــرد و از اختــاط زنان و مــردان و آلودگی
جامعــه بــه فســاد و هــرج و مــرج جنــی جلوگیــری بــه عمــل آورد» (مهــان.)74 ،
براســاس اســتدال ل یادشــده ،حجاب نه تهنا فضای حرکت و تنفس اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
و ظرفیــت رشــد و حتــرک زنــان را حمــدود من 
یکنــد ،بلکــه بــا حــذف جاذب ههــای جنــی و نگرشــهای
جنســییت در روابــط اجتماعــی ،زن را بــه عنــوان عنصــر انســاین و متعــایل در فعالیهتــای اجتماعــی
یدهد .ن
مشــارکت م 
چنی نگریش نزد آزاداندیشــان نه حمدودیت زن ،بلکه به منزله صیانت از ارزش
واالی وی تلــی م 
یگــردد؛ بــرای مثــال خــامن لیــدی ،دانشــمند انگلیــی ،گفتــه اســت:

«مــن اگــر بگــومی زنــان مســلمان از زنــان ارو پــا بیشــتر آزادنــد ز یــاد هروی نکــرد هام .زن مســلمان فهمیــده
یگانــه زین اســت کــه بــه معنــای حقیــی آزادی یپ بــرده و م 
یدانــد کــه آزادی یعــی چــه؟ و امــروز
ارو پاییــان بــا افــراط در ایــن آزادی دچــار ســی هروز هیا شــد هاند» ( کرمــاین1345 ،ش.)66 ،
آنــه گذشــت ،اســام بــا توجــه بــه تفاوهتــای طبیعــی موجــود بـ�ن زن و مــرد ،تبیـ�ن وظیفــه زن
بــر پایــه چ
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بــه اســتناد تســاوی در حقــوق را نادرســت م 
یمشــارد و نــوع دیگــری از حقــوق بــه نــام حقــوق طبیعــی
�ن
یدهــد و آن را در متامــی احــکام و قوانـ مربــوط بــه زن و مــرد جــاری م 
را طــرف توجــه قــرار م 
یســازد.
براســاس ایــن بینــش طبیعــت ،ســازمان عاقلــه دو جنــس را بــر پایــه نیــاز قــرار داده اســت .جهــات
خمتلــف ایــن دو هــوش و خــواص و یــژه هریــک از ایــن دو باعــث م 
یشــود کــه احتــاد مــرد و زن کامــل
شــود و هریــک دیگــری را در اصــول و فــروع زندگــی ،تقو یــت و تمکیــل منایــد .فکــر مــرد بیشــتر متوجــه
ینهای روزانــه ســیر م 
نظــرات مطلــق بــوده و در مرحلـ های باالتــر از تصــورات و پریشــا 
یمنایــد ،طرز تفکر
یکنــد و بــا تدبیــر و تأمــل ،سررشــته امــور را ب هدســت م 
زن را خنــی م 
یگیــرد ،زن نیــز مــرد را بــه حقیقــت
یکنــد و بــا حــدس و پنــدار درصــدد رفــع تشو یشــهای او برم 
آشــنا و نزدیــک م 
یآیــد .بــا ایــن احتــاد و
موافقــت فکــری ،هــر یــک از ایــن دو «قــوای روحــی» یکدیگــر را تقو یــت مــی کنــد و فــراز و نشــیب
زندگــی را ســهل و آســان م 
یســازد (ملبــروزو1362 ،ش.)54 ،
خ
الکســیس کارل نیــز معتقــد اســت کــه جنــس زن بــا جنس زمت مــرد در مهه چیز تفــاوت دارد و هر دو

یتــوان یکســان بــه کار وادار کــرد .قانــون آفرینــش خــط ســیر زندگــی آهنــا را بــه یــک صــورت تعیـ�ن
را من 

نکــرده اســت؛ تکامــل در جنــس لطیــف و خشــن هرگــز بــه یــک شــکل نیســت و در دو جهــت متفاوت
قرار دارد؛ بنابراین منطیق نیســت که توجه زنان را از وظایف مادری منحرف ســازند و نبایســت برای
دختــران جــوان مهــان طــرز تفکــر و مهــان نــوع زندگــی و هــدف و ایدئــایل را معمــول ســازمی کــه بــرای
پســران جــوان در نظــر م 
یگیــرمی (مکتــب اســام1340 ،ش.)5 ،

 .13اهمیت نهاد خانواده در بینش اسالمی

بترین مــکان عینیــت یافـ�ن گرایشــهای طبیعــی زن و مــرد اســت؛ بــه
هنــاد خانــواده ،هبتریــن و مناسـ 
ن
مهی دلیل ،از نظر جامع هشــنایس ،امهیت خایص دارد .مالینفســکی ،جامع هشــناس و مرد مشــناس
معــروف ،از کســاین اســت کــه ب هشــدت خمالــف کار کــردن زنــان اســت .مه متریــن دلیــل خمالفــت او و
جامع هشناســان دیگــر بــا کار متا موقــت زن در بیــرون از خانــه آن اســت کــه معتقدنــد کار متا موقــت زن،
ســامت و موجودیــت هنــاد خانــواده را بــه خطــر م 
یانــدازد .گسســتگی جوامعــی مانند امریــکای امروز
تــا حــد ز یــادی بــه ســبب تزلــزل ازدواجهــا و نگهــداری فرزنــدان توســط سرپرســتان جایگزیــن در مــدیت
اســت کــه مــادر در حمــل کار بــه ســر م 
یبــرد .در ایــن جوامــع ،حمیــط خانــواده بــه جــای آنکــه کانــون
آرامــش و خرســندی باشــد بــه میــدان کارزاری بــدل شــده اســت کــه در آن ،والدیــن بــر ســر هزین ههــای
نگهــداری از فرزنــد و حــق مالقــات بــا او بــا یکدیگــر ســر ســتیز دارنــد .جامع هشناســان در حتلیــل ایــن
یجو یند .ر یل ،خنسـ ن
امر علت را در دوری زن و مرد از طبیعت و ذات خو یش م 
ـتی جامع هشــناس
خانــواده ،م 
یگو یــد :زن و مــرد هــر یــک دارای طبیعــی خمصــوص هســتند کــه زن را به اطاعــت و مرد را
خ
بــه امــر کــردن مایــل م 
یســازد .پــس از دره مریتگــی روابــط در ســوئد و رو بــه فــزوین هنــادن اختــاالت
خانوادگــی ،طــاق ،نگــراین و اضطــراب کــودکان و ،...یکــی از جامع هشناســان بــا بررســهای دقیــق،
علــت اصــی را آمــوزش و پــرورش یکســان اعــام کــرد .براســاس یافت ههــای او ،نقــش حمــوری زن در
خانــواده ،بــا اشــتغال متا موقــت وی زائــل شــده و در نتیجــه ن
چنی پریشــاین و نگرانهیــایی ب هوجود آمده
است (مهدوی1383 ،ش.)17 ،

بــر ایــن اســاس ،دنیــای مــدرن امــروز را هحــل عمــی حفــظ تعــادل جامعــه را در آن یافتــه اســت کــه بــا
تأمـ�ن کایف خانواد ههــا ســبب شــود اشــتغال زنــان در بیــرون از خانــه ،خبــش عمــده وقــت آهنــا را نگیــرد
و سیاسـ 
تگذاران و برنام هر یــزان جامعــه شــرایطی را فراهــم ســازند کــه زنــان بتواننــد از شــرایط مطلــوب
اشــتغال اســتفاده کننــد و حــی هنــگام لــزوم ،بــدون از دســت دادن شــغل خو یــش ،از مرخصهیــای
طــوالین بــرای حضــور در کنــار فرزنــدان خردســال (حداقــل تــا دو یــا س هســالگی) هبر همنــد شــوند.
ً
اصــوال در جامعــه دو نقــش وجــود دارد :نقشــهای عاطــی و نقشــهای ابــزاری .فرزنــد ،نقشــهای
ابــزاری را از پــدر و نقشــهای عاطــی را از مــادر فــرا م 
یگیــرد .بــا توجــه بــه اختــال شــخصییت نــایش
خ
از تداخــل نقــش در فرزنــدان ،جامع هشناســان بــزرگ بــا اشــتغال متا موقــت زنــان مال 
فانــد .کو ینــک،
نبــاره بــا صراحــت م 
جامع هشــناس ســوئدی ،درای 
یگو یــد :اشــتغال متا موقــت زن در بیــرون خانــه ،بــه
خانــواده ،زن ،شــوهر و کــودکان لطمــه جــدی وارد م 
یکنــد .زن شــاغل بــه دلیــل خســتگی ،توانــایی
ّ
انــام دادن نقــش عاطــی خــود را خنواهــد داشــت و نیــز بــه علــت متکــن مــایل و اســتقالل اقتصــادی،
ج
�ن
میــزان ســازگاری بــه دلیــل پایـ آمــدن آســتانه حتمــل ،ب هشــدت کاهــش م 
ییابــد (مهــان.)20 ،
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 .2دفع شبهات نابرابری زن و مرد در بینش اسالمی
بســیاری از معایــی کــه از جهــت ســوء رفتــار دربــاره زنــان بــه اســام نســبت داد هانــد ،نــه از مذهــب،
بلکــه از عــادت نــایش م 
آناســت کــه عــد های با متســک به مظاهر
یشــود .ر یشــه برخــی از آن عــادات ج
مدرنیســم و نیف آثار ب هجامانده از گذشــته (از مجله ارزشــهای دیین) یکســره حکم به 
یباعتباری آهنا
آنــه را از اوامــر و نواهــی در دیــن آمــده اســت کهنــه و منتــی م 
م 
یمشارنــد .از مجلــه عــد های
یدهنــد و هــر چ
�ن
بــا طــرح مســئله تبعیــض ب ـ زن و مــرد و حرمــان زن از حقــوق مــردان ،بــه نــام متــدن و نوگــرایی بــه
خمالفــت بــا کیــان زن و ســاختمان وجــودی آن برخاســته و راهــی بــر خــاف فطــرت و ســازمان طبیعــی
وی پیــش گرفت هانــد کــه نــه بــه صــاح مــرد اســت و نــه شایســته زن و نــه بــه صــاح اجتمــاع .ایــن از
احنطاطــات عصــر ماســت کــه هــر چیــز نــو و تــاز های را حــی اگــر بــه ضــرر آهنــا باشــد  ،م 
یپذیرنــد و هــر
سـ ّـنت قدمیــی را هرچنــد بــه نفــع آهنــا باشــد ،بــه نــام کهنــه و قدمیــی طــرد م 
آنــه را عقــل بپذیــرد
یکننــد .چ
حــق اســت ولــو کهنــه باشــد و هــر چــه را عقــل رد کنــد مطــرود اســت حــی اگــر نــو باشــد (گلســرخی
کاشــاین1345 ،ش .)49 ،برایــن اســاس من 
یتــوان احــکام اســام در زمینــه حقــوق زنــان را کــه به ظاهر
نشــان ههای تبعیــض در آن دیــده م 
یشــود ،بــه اســتناد ادعــای مکاتــب جدیــد حقــوق برابــر زن و مــرد
(مهچــون مفینیســم) یکســره مــردود دانســت ،بلکــه بایــد به حکم عقــل درباره آهنــا داوری کــرد .در این
برریس شایســته اســت موقعیت زن و حقوق وی پیش از ظهور اســام مطالعه شــود تا ارج و کرامت
زن براســاس حقــویق کــه اســام بــرای وی قائــل گردیــده اســت آشــکار شــود.

1ـ .2جایگاه و شأن زن پیش از ظهور اسالم
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زن ،چــه در عصــر حممــد(ص) و چــه پیــش از آن ،حــی در جوامــع متمــدین چــون ایــران و یونــان ،در
حــد یــک حیــوان جنــی یــا اقتصــادی کــه وظیفــه اصـ 
یاش ،اطاعــت مطلــق از شــوهر بود ،بــار یافته
بــود :وســیله توالــد نســل بــود و تکاثــر مــال .چنـ�ن تلــی فروکاهنــد های از ارزش و شــخصیت انســاین
زن ،بــه عامیــان و ّامیــان منحصــر نبــود و گاه خنبــگان جوامــع از حکیمــان ،ادیبــان ،طبیبــان و ...را
یشــد .ارســطو ،معلــم اول اخــاق و منطــق دنیــای غــرب ،م 
نیــز شــامل م 
آنــا کــه طبیعــت
یگفــت :ج
از آفریــدن مــرد ناتــوان اســت ،زن را م 
یآفرینــد؛ زنــان و بنــدگان از روی طبیعــت ،حمکــوم بــه اســارت
هســتند و بــه هیــچ وجــه ســزاوار و الیــق شــرکت در کارهــای عمومــی نیســتند (دورانــت1376 ،ش،
ن
 .)82افالطــون ،حکــم و فیلســوف بنــام و
درعیحــال اشــرایق غــرب ــــ ب هرغــم آنکــه نســبت بــه
شــاگردش ارســطو دیــدگاه مســاعدتری دربــاره زنــان داشــت و مهــواره از ورود زنــان بــه امــور اجتماعــی
و اقتصــادی و نیــز برابــری زن و مــرد در عرص ههــای خمتلــف پشــتیباین م 
یکــرد (دورانــت1357 ،ش،
 )155و حــی بــا وجــود اینکــه بــر ایــن عقیــده بــود کــه نبایــد میــان زن و مــرد ،حایــل وجود داشــته باشــد
(ب هو یــژه در زمینــه تعلــم و تربیــت) و دختــران بایــد مهــان امتحانــات فکــری را بگذراننــد کــه پســران

یگذراننــد و ماننــد پســران نیــز بتواننــد بــه مقامــات عالیــه مملکــی نائــل شــوند (دورانــت1376 ،ش،
م 
 )36ــــ من 
یتوانســت ایــن مطلــب را از نظــر دور کنــد کــه زنــان از مردان چه در نیروهای جســمی و چه در
نترنــد و بنابرایــن در هیــچ رشــت های من 
نیروهــای روحــی و دماغــی ،ناتوا 
یتواننــد بــه پــای مــردان برســند
(مطهــری1359 ،ش.)160 ،

در ایــران باســتان و هنــد و روم ،نــزد بعــی از مذاهــب مثــل هیــود و جمــوس نگــرش خــایص نســبت بــه
یتریــن افکار بودنــد؛ چنا 
زن وجــود داشــت ،بــه طــوری کــه گاهــی دربــاره حقــوق وی دچــار افراط 
نکه
و یــل دورانــت ،در جلــد اول تار یــخ متــدن (صفحــه  )552نوشــته اســت :پــس از دار یــوش اول ،مقــام
زن ب هو یــژه نــزد طبقــه ثرومتنــدان تنــزل پیــدا کــرد .زنــان فقیــر ،کــه بــرای کار کردن ناچــار از آمدوشــد میان
مــردم بودنــد ،آزادی خــود را حفــظ کردنــد ،ویل در مــورد زنــان دیگــر ،گوش هنشــیین زنــان در عــادت
ماهانــه کــه برایشــان واجــب بــود ،رفت هرفتــه امتــداد پیــدا کــرد و سراســر زندگــی اجتماع 
یشــان را فــرا
گرفــت .زنــان طبقــه بــاالی اجتمــاع جرئــت نداشــتند کــه جــز در ختــت روان پوشـ 
شدار ،از خانــه بیرون
آینــد و هرگــز بــه آنــان اجــازه داده من 
یشــد آشــکارا بــا مــردان آمیــزش کننــد .زنــان شــوهردار حــق نداشــتند
هیــچ مــردی را اگرچــه پــدر یــا برادرشــان باشــد ،بیننــد .در آیـ�ن جمــوس ،طبق رســم و مقررات شــدیدی
کــه وجــود داشــت ،زن در عــادت ماهانــه در اتــایق حمبــوس بــود و مهــه در ایــن مــدت ،ازاو دوری
یجســتند و از معاشــرت بــا او پرهیــز م 
م 
یکردنــد .یــک مؤمــن آیـ�ن زردشــت بــه تبعیــت از آموزههــای
ً
فقهــی ایــن مذهــب ،زن دشــتان (حائــض) را ذاتــا جنــس تلــی م 
یکــرد تــا جــایی کــه از نظــر او ،روح و
حــی نــگاه و نفــس او نیــز از ایــن حکــم مســتثنا نبــوده اســت؛ چنـ�ن زین ،براســاس آیـ�ن زردشــت،
یداشــت و از کارهــای روزمــره در نــه شــبانه روز دســت م 
بایــد خــود را از دیگــران دور نــگاه م 
یکشــید
یکــرد (حک 
و مهچنـ�ن جامــه خــود را در مــدت یادشــده بــه طــور مرتــب تعو یــض م 
میپــور1382 ،ش،
 .)76اوســتا نیــز مؤمنــان را توصیــه م 
یکنــد تــا خوراکــی انــدک بــه زن دشــتان بدهنــد تــا مبــادا از ایــن
خ
تغذیــه در وجــود او نیــروی اهر میــی تقو یــت شــود (اوســتا ،بــش یکــم ،بنــد  .)7رو 
یه مرفتــه معنــای
ً
حکــم زن دشــتان ایــن بــود کــه تقریبــا طــی ی 
کســوم از دوران جــواین خود ،از حیــات اجتماعی حمروم
یمانــد و بــه طــور جمــرد زندگــی م 
م 
یکــرد.

در درخشــا 
نترین دوره حیــات اجتماعــی زن در ایــران پیــش از اســام ــــ یعــی عصــر ساســاین ــــ نیــز
ً
زن مطلقــا فرمانبــردار مــرد بــود و شــخصیت حقــویق نداشــت؛ پدر و شــوهر اختیارات وســیعی در دارایی
ً
وی داشــتند .چیــزی کــه از اســناد آن زمــان ب هدســت م 
یآیــد ــــ و بــا مهــه هیاهوهــای جاهالنه کــه اخیرا
اعــام کرد هانــد ،از بدهییــات متــدن ساســاین اســت ــــ معمــول بــودن نــکاح بــا حمــارم و اقــارب درجــه
اول اســت .البتــه در آن زمــان ،احــکام عجیــب دیگــری نیــز متــداول بــوده اســت؛ مثــل اینکــه چــون
یرســید ،پــدر ،یکــی از زنــان خــود را بــه عقــد زناشــویی او درم ـ 
پســری بــه ســن رشــد و بلــوغ م 
یآورد
�ن
(نفیــی1345 ،ش .)247 ،مهچن ـ در عصــر ساســاین ،اصــل تعــدد زوجــات ،اســاس خانــواده
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یتوانســت داشــته باشــد بــه نســبت اســتطاعت
یآمــد ،امــا در عمــل ،مشــار زنــاین کــه مــرد م 
ب همشــار م 
ً
او بــود و ظاهــرا مــردان ک مبضاعــت درکل بیــش از یــک زن نداشــتند .شــوهر در دوره یادشــده ــــ کــه
ً
تقریبــا ه مزمــان بــا ظهــور اســام بــود ــــ هیــچ گونــه تعهــدی در مقابــل خمــارج و نفقــه زنــان متعــدد خــود
ّ
مکلــف بــود بــه طــور مادا مالعمــر ،زن ممتــاز (ســوگیل) خــود را نــان بدهــد (کریسـ ن
نداشــت و فقــط
ـتی
ســن1345 ،ش .)346 ،از ایــن گذشــته شــوهر حــق فــروش زن و فرزنــدان را داشــت ،امــا ایــن تهنــا در
صــوریت بــود کــه از تأمـ�ن معــاش و ماحیتــاج آنــان ناتــوان باشــد و بــا فــروش یکــی از آهنــا بتوانــد هزینــه
زندگــی دیگــران را فراهــم ســازد (حک 
میپــور1382 ،ش.)74 ،

زن ایــراین پیــش از ظهــور اســام ،انــواع حقارهتــا و پســتهیا را بــه دوش ظریــف خــود م 
یکشــید ،بــه
ً
گونـ های کــه اساســا ازدواج نوعــی بیــع (خریــد و فــروش) ب همشــار م 
یآمــد و زن جــزء امــوایل بــود کــه در
معــرض خریــد و فــروش واقــع م 
یشــد .او از حــق حضــور در دادگاه بــرای اقامــه دعــوی و حــی ادای
شــهادت نیــز حمــروم بــود ،بــه طــوری کــه در کتــاب مینــوی خــرد ،از آثــار کهــن هپلــوی ،آمــده اســت« :و
این را نباید به عنوان گواه پذیرفت :زن و کودک نابالغ و مرد بنده را» (مینوی خرد1354 ،ش.)44 ،

2ـ .2ارزش و منزلت واالی زن در بینش اسالمی
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بــه منظــور شــناخت عقیــده اســام دربــاره زن بایــد دانســت کــه ایــن دیــن از دو بعــد خمتلــف بــه زن و
ینگــرد .م 
مــرد م 
یتــوان بعــد اول را «بعــد انســاین» و بعــد دیگــر را «بعــد بشــری» نامیــد .بعــد انســاین
در زن و مــرد مشــترک و یکســان اســت ،ویل در بعــد بشــری ،خــواص ناســویت آن دو بــا هــم اختــاف
دارنــد؛ اختــایف کــه ممکــل ذات و بــه ســود آهناســت .در بعــد انســاین ،زن و مــرد هــر دو بــه یــک اندازه
موضــوع تکلیــف اهلــی هســتند و یکســان در مقابــل او مســئولیت دارنــد .هــر جــا در قــرآن بــه انســان
َّ ّ
خطــاب یــا امــر و هنــی شــده اســت ،یــا بــا خطــاب « َیــا أ ُ َیــا َالنـ ُـاس» بــا آنــان ســخن گفتــه شــده اســت،
زن و مــرد برابرنــد .در آزادی کــه الزمــه انســان بــودن و جــزء هو یــت و ذات اوســت ،زن و مــرد مســاوی
هســتند و هــر دو آزاد آفریــده شــد هاند .زن نیــز مهســان بــا مــرد ،در اســتفاده از حقــوق قانــوین خــود و
در مقابــل قانــون و اســتفاده از حــق حیــات و حفــظ شــئون اجتماعــی و اســتفاده از مواهــب اهلــی،
مســاوی اســت .اســام نــه تهنــا شــرکت معقــول زنــان را در مراســم دســت همجعی اســامی منــع نکــرده،
بلکــه در بعــی از مــوارد واجــب منــوده اســت؛ مثــل حــج کــه در صــورت مجــع بــودن شــرایط وجــوب،
شــرکت او در این مراســم واجب م 
یشــود؛ یعین بر زن مســتطیع واجب اســت مراســم حج را در موســم
انــام دهــد و حــی شــوهرش حــق نــدارد او را از آن منــع کنــد .بــاز بــر زنــان واجــب
خــود ،ماننــد مــردان ،ج
اســت هنگامی که ســرزمیهنای اســامی و حوزه مســلمانان با هجوم دمشنان و کفار روب هرو م 
یشــود،
مهچــون مــردان قیــام کننــد و اســلحه بــه دســت گیرنــد و از اســتقالل و حیــات اســام دفــاع کننــد؛ ز یــرا
ً
در ایــن دو مــورد مســلما از نظــر اســام اداره خانــواده و حــق شــوهر و تربیــت فرزنــدان ،بلکــه حیــات و

یگیــرد و آن نابودی اســتقالل
متــری قرار م 
تالشــعاع مســئله مه 
بقــای افــراد مســلمان ،بــه طــور کیل حت 
مســلمانان در مــورد دفــع یــا مهبســتگی کامــل مســلمانان و اطــاع از حــال مهدیگــر و غیــر آن در مــورد
زنــاین1351 ،ش.)47 ،
حــج اســت (حقــاین ج

در بعــد بشــری ،زن و مــرد هــر دو مصــداق کامــل بشــری 
تاند ،امــا بــه اقتضــای تقســم کار و تقســم
مســئولیت و تنظــم کارکــرد طبیعــی آهنــا ــــ کــه هــدف عمــد های در خلقــت اســت ــــ و نیــز بــه حلــاظ
ختصــص و وظایــف غیرمشــترک ،میــان زن و مــرد مــواردی وجــود دارد کــه موجــب ســلب تشــابه آهنا در
طبیعــت و تشــریع م 
یشــود .البتــه ایــن تشــابه نداشـ�ن بــا مســاوات آهنــا در بشــر بــودن و برخــورداری
مســاوی از حقــوق بشــری منافــات نــدارد .از نظــر قانو 
نگــذاری و اداره صحیــح امور اجتماعی بشــری
نیــز ایــن اختــاف بایــد 
یبآنکــه موجــب تبعیــض یــا کاهــش حرمــت یکــی از آهنــا شــود ،مهیشــه مــورد
نگــذار و منشــأ تفاوهتــایی در قانــون باشــد .بــا در نظر ن
نظــر قانو 
گرفت این مســئله ،مــواردی مانند اینکه
«ارث» زن نصــف مــرد اســت« ،قوامــت» زنــان بــر عهــده شــوهران اســت یــا در مــواردی «شــهادت» دو
زن بــا شــهادت یــک مــرد برابــر مشــرده شــده اســت و ...نبایــد ایــن تصــور را بــه ذهــن متبــادر ســازد کــه از
نظــرگاه قــرآن و سـ ّـنت ،مــرد نســبت بــه زن از شــرافت روحاین باالتــری برخوردار اســت؛ ز یرا مقول ههایی
ماننــد ارث ،قوامــت ،شــهادت و ...مهگــی هنادهــایی حقــویق هســتند و هــر هنــاد حقــویق نــایش از نظام
اجتماعــی اســت و ضمانــت اجــرایی آن نیــز بــه پذیــرش مــردم یــک عصــر و جامعــه برم 
یگــردد؛ بــرای
مثــال ،هنــاد ارث در اســام در میــان تاز یــان وجــود داشــته اســت ،امــا زنــان نــه تهنــا مشــمول حــق ارث
نبود هانــد ،بلکــه خــود نیــز ارث بــرده م 
یشــدند 4.امــا قــرآن بــا توجــه بــه واقعیهتــای اجتماعــی آن عصــر،
تدریــی را در ایــن زمینــه آغــاز کــرد و حــق ارث زنــان را ــــ هرچنــد بــه میــزان نصــف حــق
مبــارز های
ج
ن
شــوهران و برادرانشــان ــ تضمی و تثبیت منود .پس اگر اســام ســه ماالرث زن را در برخی موارد کمتر
از مــرد قــرار داده اســت ،نبایــد آن بــه ایــن حســاب گذاشــت کــه اســام ارزش و شــخصیت انســاین
زن را نادیــده گرفتــه اســت ،بلکــه بایــد عامــل آن را در مــوارد دیگــر جســت .زمینــه اقتصــادی مســئله بــا
توجــه بــه نــکات ز یــر م 
یتوانــد ز یربنــای فلســفه تفــاوت میــراث زن و مــرد را توضیح دهد (قربــاین« ،آیا
ارث زن از مــرد کمتــر اســت؟»1345 ،ش.)62 ،

 .1دانشــمندان علــم اقتصــاد عقیــده دارنــد کــه بــرای ب هوجــود آوردن یــک اجتمــاع بــه متــام معــی ســامل
و شایســته کــه از هرگونــه افــراط و تفریــط بــه دور باشــد ،جهــایت الزم اســت کــه اجــرای ایــن اصــل «هــر
کــس بــه مقــدار نیازمنــدی و حاجتــش» در مرحلــه خنسـ ن
ـتی آهناســت .ایــن اصل ضامن تعــادل ثروت
و مالکیــت اســت و از تــورم ثروهتــای کالن و پدیــد آمــدن شــکاف طبقــایت کــه هــزاران مفاســد اخــایق

 .4روزی ثابــت بــن عبیــد انصــاری بــر مجیلــه (دختــر ســعد بــن ربیــع ،زن ز یــد بــن ثابــت) ــــ کــه پــدر و
عمو یــش هــر دو در جنــگ احــد شــهید شــده بودنــد ــــ وارد شــد و مجیلــه بــرای او خرمــا آورد .ثابــت
گفــت :گو یــا از بــاغ پــدرت میــراث بــردهای! مجیلــه در پاســخ گفــت :از پــدر چیــزی میــراث نبــردهام؛ ز یــرا
او پیــش از نــزول آیــات ارث شــهید شــد (ابناال ثیــر1377 ،ش.)418 ،
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یکند.
و اجتماعــی دارد ،جلوگیری م 
خ
 .2بــه حکــم وضــع طبیعــی کــه هــر کــدام از زن و مــرد دارنــد ،اســام مــارج افزو 
نتــری از قبیــل نفقــه
خ
زن و فرزنــد ،مهــر و طــاق زن ،هزینــه زندگــی زن هنگامــی کــه در عــده بــه ســر م 
یبــرد ،مــارج ســایر
نزدیــکان هتیدســت ماننــد بــرادر ،خواهــر ،پرداخــت دیــه قتــل خطــایی و ...را برعهــده مــردان گذاشــته
اســت.
 .3زن در مقابــل وظایــف فــوق و خمــارج ســنگیین کــه مــرد بــه عهــده دارد ،هیــچ گونــه تعهــد مــایل
برعهــده نــدارد.

نتیجـ های کــه از نــکات بــاال م 
ازآناکــه خمــارج و نیازهــای مــایل مــرد بیشــتر
یتــوان گرفــت ایــن اســت :ج
خ
از زن اســت ،زنــان در مقابــل درآمــدی کــه دارنــد مارجشــان بســیار کمتــر اســت؛ ازای ـ 
نرو اســام
ســه ماالرث مــرد را بیشــتر از مــال زن قــرار داده اســت تــا براســاس اصــل «هــر کــس بــه مقــدار نیازمنــدی
و حاجتــش» تعــادیل میــان درآمــد و خمــارج آهنــا برقــرار گــردد.
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دقــت در ســایر مــوارد کــه بــه ظاهــر اســام بــه حلــاظ حقــویق میــان زن و مرد تبعیض قائل شــده اســت،
نگــذار را آشــکار م 
حمکــت موضــوع و عمــق درایــت قانو 
یســازد .از مجلــه در بــاب نقصــان دیــه زن،
فقــه امامیــه در احــکام مربــوط بــه «قتــل نفــس» دو موضــوع را از هــم تفکیــک م 
یکنــد :موضــوع اول،
حــق جمــازات بــرای ویل دم اســت کــه بیشــتر جنبــه کیفــری و بازدارنــده و تنبهیــی دارد و دیگــری جنبــه
حقــویق و مــدین آن اســت .از نظــر موضــوع اول (کیفــری) ،هیــچ تفــاویت میــان مقتــول و مقتولــه نیســت
و فقــط از جنبــه مــدین و حقــویق آهنــا تفــاوت وجــود دارد کــه ایــن امــر نــه بــه خــود ایشــان ،بلکــه بــه
یشــود کــه از قتــل آهنــا متضرر م 
بســتگان آهنــا مربــوط م 
یشــوند .اســتدال ل مشــهور فقهــای امامیه این
اســت کــه بســتگان و خانــواده مــرد مقتــول از قتــل وی بیشــتر متحمــل خســارت و ضــرر م 
یشــوند تــا
بســتگان و خانــواده زن از قتــل وی؛ ازایـ 
نرو خواســت هاند میــان مقتــول مرد و مقتولــه زن از جنبه مدین
و حقــویق ،بــه نوعــی عدالــت ــــ و نــه برابــری ــــ برقــرار کننــد .از ســوی دیگــر ،نابرابــری زن و مــرد در دیــه ــــ
ً
آنــه برخــی پنداشــت هاند ــــ عمــا از حیــث مــادی بــه نفــع زن اســت؛ ز یــرا زن در صــورت قتل
برخــاف چ
یگــردد (حک 
یشــود کــه مــرد در صــورت قتــل زن ،واجــد نصــف آن م 
مهســرش واجــد حقــویق م 
میپــور،
1382ش.)157 ،
در مــورد شــهادت نیــز وضــع بــه مه ـ�ن ترتیــب اســت .ادای شــهادت بــه هیــچ روی حــی را متوجــه
شــخص شــاهد من 
یســازد یا به عبارت دیگر ،موجد حق برای شــاهد نیســت ،ویل موجد مســئولیت
ــــ چــه مــدین و چــه کیفــری ــــ بــرای وی در قبــال اصحاب دعواســت .این بدین معناســت که شــهادت
در اســام ،نــه یــک حــق بــرای شــهود ،بلکــه تکلیــی بــر ذمــه ایشــان اســت و ازایـ 
نرو در قــرآن ،کســاین
یکننــد و شــهادت خــود را کتمــان م 
کــه از ایــن تکلیــف شــانه خــایل م 
یســازند مذمــت شــد هاند (بقــره،
ً
 .)283شــریعت اســامی خواســته اســت در مواقعــی کــه ادای شــهادت واقعــا خــوف بــرای حرمــت،

شــخصیت و حیثیــت زن دارد ،او را از ادای شــهادت معــاف ســازد؛ بنابرایــن ،نبایــد نتیجــه گرفــت کــه
از دیــدگاه اســام ،نفــس قــول و گواهــی زنــان از اعتبــار کمتــری برخــوردار اســت ،بلکــه در واقــع فقــه
ً
اســامی با حتدید و اســتثنای شــهادت زن در مواردی که مســئولیت مدین یا کیفری نســبتا ســنگیین
نیز بر دوش شــهود گذارده شــده (در مواردی مانند لواط ،ســحق و )...مســئولیت او را ســب 
کتر کرده
اســت (حک 
میپــور1382 ،ش.)222 ،

3ـ .2تبیین منطقی تفاوتهای زن و مرد در مکتب اسالم
مطبوعــات اســامی ،ب هو یــژه ماهنامــه مکتــب اســام ،در پاســخ بــه ادعاهــای متمدنانــه رژمی هپلــوی
در زمینــه تصو یــب قانــون محایــت خانــواده ،کــه ب هظاهــر بــه نابرابر هیــای زن و مــرد در حــوزه خانــواده
پایــان م ـ 
یداد ،و بــه منظــور تبی ـ�ن رعایــت اصــل «عدالــت» و نــه «تســاوی» در احــکام اســامی
مربــوط بــه زنــان ،در مشار ههــای متعــدد خــود بــه مســائیل مانند تعــدد زوجات ،ب هو یژه مســئله طالق،
آنــا نــایش م 
یشــد کــه بــه اســتناد مــاده شــانزدهم
توجــه نشــان داد .امهیــت توجــه بــه موضــوع اخیــر از ج
ّ
اعالمیــه حقــوق بشــر ،هــر زن و مــرد بالغــی حــق دارنــد بــدون هیچ گونــه حمدودیت از نظر نــژاد ،ملیت،
تابعیــت یــا مذهــب بــا مهدیگــر زناشــویی کننــد و تشــکیل خانــواده دهنــد و در متــام مــدت زناشــویی و
هنگام احنالل آن ،زن و شــوهر در مهه امور مربوط به ازدواج حقوق مســاوی دارند ،ویل در اســام،
اختیــار طــاق بــه مــرد داده شــده اســت و ایــن امــر هــم نــگاه نابرابرانــه احــکام اســامی بــه زنــان را در
ذههنــا تقو یــت م 
یکرد.
مــی و شــیوه مکتــب اســام در پاســخ بــه ایــن شــهه ایــن بــود کــه بــا بیــان تفاوهتــای بیولوژ یــک زن
و مــرد و نیــز توضیــح قبــح و زشــی رواج پدیــده طــاق ،عدال 
تمــداری در وضــع ایــن قانــون در اســام
را تبیـ�ن کنــد .در بیــان اختــاف ســازمان وجــودی زن و مــرد آمــده اســت:

در میــان د ههــا خصیصــه روحــی و امتیــازات فطــری کــه هرکــدام از زن و مــرد دارنــد ،خصیصــه غلبــه
عواطــف و احساســات ،در زن و غلبــه نیــروی تفکــر در مــرد بــه طــور بــارزی به چشــم م 
یخــورد ...این
ّ
رقــت احســاس و لطــف و عواطــف ،تأثیــر و هیجــان شــدید زن در دوســتهیا ،دمشنهیــا ،میــل بــه تظاهــر
و ابــراز عشــق ،مهگــی بــه منزلــه پاســبانان مســلح بــرای حفــظ نظــام خانــواده و جلــب شــوهر و پــرورش
فرزنــد در روح زن بــه ودیعــت هنــاده شــد هاند؛ ز یــرا تأمـ�ن حوائــج کودک و برآوردن خواســت ههای طفل
در نیمههــای شــب ،کــه هــر چشــمی بالطبــع بــه خــواب خــوش مایــل اســت ،نیازمنــد به عاطفه شــدید
و پرهیجــاین اســت کــه 
یبدرنــگ و بــدون فکــر و اندیشــه کــه گاهــی ســریع و گاهــی بطــی و زمــاین
مشــتعل و زمــاین افســرده اســت ،خواهشــهای کــودک را اجابــت کنــد...

امــا وظیفــه مــرد آن اســت کــه در خــارج از خانــه در مبــارزه زندگــی شــرکت کنــد ،خــواه ایــن مبــارزه بــه
صــورت مقاومــت در برابــر درنــدگان جنــگل یــا قــوای طبیعــت باشــد و خــواه بــه صــورت جهــاد در
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نظامــات حکومــت و شــئون اقتصــاد و سیاســت؛ ز یــرا نتیجــه مهــه آهنــا یکــی اســت و آن حتمل شــدائد
و نقش ـ هکیش بــرای حتصیــل غــذا و معیشــت و محایــت زن و فرزنــد از جتاوزهــا و پیــکار جانــکاه بــه
ایاد حمیط عدالت و امن است...
منظور نشاندن متجاوزان و دمشنان داخیل و خارجی برای ج
توجــه بــه ایــن حقائــق و در دســت داش ـ�ن ایــن میــزان (غلبــه عواطــف در زن ،غلبــه تفکــر در مــرد)

بســیاری از مــوارد اختــاف در وظیفــه و حقــوق زن و مــرد را تفســیر و تعلیــل م 
یکنــد و پــرده از روی
ً
یدارد و روشــن م 
بســیاری از مشــکالت حقویق و اخالیق زن و مرد برم 
یکند که مثال چرا مرد در قیام
بــه اعمــال و وظایــی کــه مربــوط بــه اوســت پایــداری و جماهــده دامنـ هدار م 
یکنــد ،ویل در موضوعــات
ً
عاطــی ماننــد کــودکان ،غالبــا دســتخوش حتــول و تبــدل م 
یشــود و در مقابــل ،زن در موضوعــات
عاطــی بســیار نیرومنــد و پایــدار اســت ،ویل در کارهــایی کــه حمتــاج بــه اعمــال فکــر اســت ،اســتقرار و
پایــداری نــدارد (قربــاین« ،اختیــار طــاق بــا کیســت؟»1345 ،ش.)53 ،
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پــس از بیــان ایــن تفاوهتــای ذایت میــان زن و مــرد ،ایــن پرســش مطــرح م 
یشــود کــه زن نســبت بــه
مــرد ترجیــح دارد یــا بــه عکــس ،مــرد بــه زن ،و ســپس بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه هــر یــک از آهنــا
بــرای کاری ســاخته شــده و وجــود هــر یکــی ممکــل وجــود دیگــری اســت و آهنــا در زندگــی الزم و ملــزوم
یکدیگرنــد ،هیــچ یــک بــر دیگــری رجحــان داده من 
یشــود .بــر ایــن اســاس و بــا در نظــر گرف ـ�ن ایــن
ً
تفاوهتاســت کــه قوانـ�ن وض عشــده حتمــا بایــد مطابــق نیازمندهیــای روحی و جســمی زن و مرد باشــند
تــا اســتعدادهای طبیعــی آهنــا را هبتــر هدایــت و رهبــری مناینــد.
ً
آ
نگاه در یپ طــرح ایــن مقدمــه نســبتا طــوالین ،اصــل موضــوع بــه میــان آمــده اســت کــه آیــا اختیــار
ی
طــاق فقــط بایــد در دســت مــرد باشــد یــا آنکــه بایــد هــردو در احنــال زناشــویی بــا هــم مســاو 
نگونــه کــه شــوهر هــرگاه خبواهــد م 
باشــند؛ یعــی مها 
یتوانــد مهســرش را طــاق دهــد یــا رضایــت او در
احنــال عقــد شــرط اســت ،زن هــم قــادر باشــد در صــورت متایــل ،خــود را از قیــد زوجیــت خــاص
کنــد یــا دســت کــم بــدون رضایــت او ،احنــال عقــد صحیــح نباشــد؛ یعــی رضایت هر دو شــرط باشــد.
جملــه مکتــب اســام بــا اهلــام از بینــش اســامی بــر ایــن بــاور بــود کــه عاقالن هتریــن راهــی کــه بــه نفــع
زن و مــرد و هــم ضامــن ســعادت واقعــی جامعــه و خانــواده اســت و از افزایــش آمــار طــاق و تزلــزل
ارکان خانــواده جلوگیــری م 
یکنــد ،مهــان صــورت اول ،یعــی ســپردن طــاق بــه دســت مــرد اســت کــه
متضمــن حمکهتــایی اســت:

اول اینکــه طــاق در نظــر اســام امــری منفــور اســت و بــه تعبیــر روایــت نبــوی «طــاق ،منفورتریــن
حالهلاســت» و هرچــه دامنــه اختیــار دادن طــاق کمتــر باشــد ،ایــن امــر منفــور کمتــر واقــع م 
یشــود.

دوم ،طــاق بیشــتر بــه علــت غلبــه احساســات و متایــات فــردی و برخــورد عواطــف ناخوشــایند
طرف ـ�ن اســت و قــوت عواطــف و ضعــف منطــق و حســابگری در تشــدید اختــاف و افتــراق تأثیــر
فــراوان دارد .اســام بــرای جلوگیــری از دخالــت احساســات کــور و 
یبمنطــق در امــر خانــواده و جــدایی

زوج ـ�ن  ،منطــق را مــا ک دانســته اســت تــا در جوشــش ناگهــاین احساســات طرف ـ�ن  ،آشــیان های
و یــران نشــود و خانــواد های متــایش نگــردد .بدهیــی اســت درصور 
یتکــه طــاق در اختیــار زن قــرار
م 
یداشــت ،احتمــال وقــوع طــاق بــه علــل عاطــی و احســایس و حســادهتا و نزاعهــا و رقابهتــا و...
بیشــتر م 
یشــد؛ چــه زن بــه مراتــب از مــرد بیشــتر حتــت تأثیــر احساســات و خشــم و انتقــام و نفــرت قــرار
م 
یگیرد.

شبیــی م 
ســوم ،طــاق یــک «حــق» و قابــل واگــذاری اســت و ایــن بــرای مــواردی پی 
یشــود کــه مــرد
بــه حلــاظ ضعــف شــخصیت یــا غلبــه احساســات بــر منطــق خــود بــه وقــت اضــرار بــه زن و بــا وجــود
موانــع منطــی بــرای ادامــه زندگــی ســامل ،حاضــر بــه طــاق نشــود .اســام بــه مــرد اجــازه داده اســت کــه
در ضمــن عقــد ازدواج ،بــه زن وکالــت در طــاق بدهــد تــا در هنــگام حتقــق شــرایط طــاق (ماننــد
ســوء خلــق و بدرفتــاری مــرد ،خــودداری او از پرداخــت نفقــه و وظایــف دیگــر) بتوانــد بــه وکالــت از
طــرف مــرد ،خــود را طــاق دهــد؛ بنابرایــن مالحظــه م 
یشــود کــه طالق مهیشــه به دســت مرد نیســت
و زن نیــز م 
یتوانــد از راه شــرعی و قانــوین ،اختیــار طــاق را بــرای مواقعــی کــه مــرد پــا را از دایــره تقــوا،
منطــق و اخــاق فراتــر بگــذارد ،ب هدســت آورد و از مــرد جــدا شــود.
ً
نکتــه پایــاین ایــن اســت کــه معمــوال طــاق بــرای مــرد مســتلزم فشــار اقتصــادی و بــار مــایل و اخــایق
اســت :مهریــه را کــه بــه صــورت دیــی درآمــده اســت بایــد بپــردازد و مهســر دیگــری اختیــار کنــد کــه
ً
آن هــم معمــوال بــا هزین ههــای جدیــد مهــراه اســت؛ سرپرســی فرزنــدان را ی 
کتنــه بــر دوش کشــد و
ً
بعــد اجتماعــی و اخــایق قضیــه را کــه احتمــاال بــه صــورت مالمــت و توبیــخ اســت ،از ســر بگذرانــد؛
نرو طــاق در دســت طــریف اســت کــه بیشــتر از دیگــری از آن متضــرر م 
ازایـ 
یشــود و بــه مصلحــت او
نیست.
حــال بــا توجــه بــه اســتدالهلای فــوق ،زن و مــرد را در امــر اختیــار طــاق مســاوی دانسـ�ن  ،خــود اقدام
مؤثــری بــرای تزلــزل ارکان خانــواده و افزایــش آمــار طــاق خواهــد بــود .عدالــت ،چن ـ�ن مســاوایت را
اقتضــا من 
یکنــد و مســاوات در ایــن گونــه مــوارد ،عـ�ن ســتمکاری بــه افــراد خانــواده و کــودکان اســت.

نتیجه
ص اســامی کــه بــه صــورت مســتمر و
مــرور کارکــرد ماهنامــه مکتــب اســام ،یکــی از جمــات شــاخ 
متنــاوب در دوران حکومــت هپلــوی دوم ،وظیفــه خطیــر نشــر حقایــق اســام را برعهده داشــت ،نشــان
م 
یدهــد:

 .1در اوضاعــی کــه حکومــت وقــت بــا تبلیغــات گســترده مبــی بــر احیــای حقــوق ،شــأن و منزلــت
پامیا 
لشــده زن ایــراین ،اقدامــایت چــون کشــف حجــاب و گســترش حضــور در عرص ههــای آمــوزیش را
بــا هــدف متهیــد فعالیهتــای اجتماعــی ـ ســیایس ،ســر لوحــه برنام ههــای خــود قــرار داده بــود ،ایــن جملــه
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یکوشــید بــا طــرح صادقانــه بینــش اســام دربــاره مســئله زن ،تأثیــر و یرانگــر طــرح هو یــت جنــی را
م 
شگــذاری زن در جامعــه قلمــداد م 
کــه حمــور و منــاط ارز 
یشــد ،بــر جایــگاه و شــأن و منزلــت او ،بــه
خماطبــان یــادآور شــود.
 .2هو یــت جنــی ،ب هو یــژه بــرای زن ایــراین کــه بــه حنــو خ
تاریــی از بســیاری حقــوق اجتماعــی خــود

حمــروم مانــده بــود ،م 
یتوانســت توجی هگــر کســب برخــی امتیازهــای و یــژه باشــد ،امــا ایــن توجیــه
فیزیولوژ یــک من 
یتوانســت جانشـ�ن روابــط قــراردادی و مبتــی بــر حقــوق و مســئولیهتای انســاین (و
خ
�ن
نــه جنــی) گــردد؛ ازمه ـ رو در نوشــت ههای متلــف ماهنامــه یادشــده ،در زمینــه مســائل زنــان ،بــر
انســانیت زن بیــش از زن بــودن وی تأ کیــد م 
یشــد تــا مبــادا بــه هبانــه دفــاع از حقــوق زنانگــی،
5
احســاس «غیریــت» چنــان تقو یــت گــردد کــه عنصــر انســانیت را حت 
تالشــعاع قــرار دهــد .امهیــت
نگاه آشــکار م 
ایــن تــاش آ 
یشــود کــه بدانــم اگرچــه مکاتــب مدافــع حقــوق زنــان مهچــون مفینیســم،
�ن
در مرحلـ های مدعــی برداشـ گامــی در مســیر دموکــرایس و برابــری هســتند ،هو یــت مــورد تبلیــغ آنــان
ماهیــی ضــد دموکراتیــک دارد؛ ز یــرا حقــوق انســاهنا را بــا جنســیت قیــد م 
یزننــد؛ حــال آنکــه هو یــت
انســاین از هرگونــه تعریــف از جن 
سگونگــی ایدئــال ،کــه بــه عقیــده برخــی مفینیســها ،حمدودیهتــای
اجتماعــی ـ خ
یکنــد ،فراتــر م ـ 
تاریــی را بازتولیــد م 
یرود ،بــدون آنکــه آن را نقــض یــا ابــرام کنــد.
 .3رو 
یه مرفتــه جمموعــه مقــاالت منتشرشــده در مکتــب اســام حامــل ایــن پیــام مهــم اســت کــه
هو یــت جنــی اســاس شــک 
لگیری خانــواده ،یعــی هنــادی اســت کــه بــه تنظــم روابــط عاطــی،
�ن
�ن
احســایس و تــداوم نســل یــاری م 
یرســاند؛ ازمه ـ رو هنگامــی کــه جانش ـ هو یــت انســاین شــود،
ایــاد م 
یکنــد؛ در نتیجــه ،بــا حمدودیــت آن در حیطــه خصــویص ،جنبــه کارکــردی آن حفــظ
مشــکل ج
خواهــد شــد.
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 .5بــرای منونــه ،در حبــث مهــم ضــرورت حجــاب بــرای زن مســلمان چنـ�ن آمــده اســت :معــی پوشــش زن در
اســام ایــن اســت کــه زنــان در معاشــرت خــود بــا مــردان ،بــدن خــود را بپوشــانند و بــه جلوهگــری و خودمنــایی
نپردازنــد و از اختــاط بــا مــردان خــودداری منــوده ،روی مصاحلــی کــه مربــوط بــه نســل و حفــظ جامعه از فســاد
و هرجومــرج جنــی میباشــد ،زنــان را از مــردان جــدا کــرده اســت .هرگــز معــی پوشــش ایــن نیســت کــه زن
نتوانــد بــا پــدر و بــرادر و غیــر آهنــا معاشــرت بکنــد و از مهدیگــر خمــی باشــند و حــی جایــز نباشــد کــی صــدای او
زنــاین1351 ،ش.)74 ،
را بشــنود (حقــاین ج
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