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بازخوانی کارکرد مطبوعات اسالمی قبل از انقالب در تبیین 
جایگاه زن مسلمان
)مطالعه موردی: ماهنامه درسهایی از مکتب اسالم(

زاده1   تیب عطار حمج

چکیده
در زمــان حاکمیــت حکومــت متامیت خــواه هپلــوی، دلســوختگان مکتــب اســالم منی توانســتند در برابر 
گاه ســازی  یرانگــر یب تفــاوت باشــند؛ بنابرایــن بــر حســب وظیفــه روشــنگری خــود و در یپ آ ایــن رونــد و
یــن ابــزار را هبره گیــری از مطبوعــات دانســتند کــه  یــه و مســیر نادرســت، هبتر امــت اســالمی از ایــن رو
ــن اندیشــورزان مســلمان  ــرد. ذهــن ای ــرار گی ــان ق اطب ــار حمخ می توانســت در گســتره ای وســیع در اختی
بیــش از مهــه درگیــر اســتفاده ابــزاری از مقولــه »زن« توســط حکومــت وقــت بــا هــدف اثبــات توامنندی 
یــش در تقــق وعده هــای دورغــیخ پیشــرفت جامعــه ایــراین در کوتــاه زمــان بــود؛  و قابلیــت فــراوان خو
ازایــن رو در یپ طــرح شــعار برابــری زن و مــرد در دهــه 1340ش توســط رژمی هپلــوی، سیراب شــدگان 
ــا مبــادا گوهــر  ــر خــود الزم دانســتند حقایــق اعتقــادی اســالم را بازنشــر دهنــد ت ــر وحــی ب ل کوث از زال
یات  ــن اســاس یکــی از نشــر ــر ای ــردد. ب ــاراج گ ــر از تبلیغــات ســوء رژمی ت ــان متأث ــاک زن وجــودی و پ
دیــین بــه نــام مکتــب اســالم، کــه پیوســته حفــظ و صیانــت از آموزه هــای اعتقــادی اســالم را در عهــد 
ــیش از مطالــب خــود را بــه بازخــواین شــأن و منزلــت زن  یکــی و ظلمــت شــاهی دنبــال می کــرد، حبخ تار
یه را وجهــه  در اســالم اختصــاص داده بــود. ایــن نوشــتار مــرور فعالیــت و تــالش صادقانــه ایــن نشــر
مهــت قــرار داده اســت. ایــن کنــکاش نشــان دهنده ایــن واقعیت انکارناپذیر اســت که علمای راســتیخ 
یــش بــرای صیانــت از مرزهــای اعتقــادی اســالم و به رغــم حمدودیهتــای فــراوان  بــر حســب وظیفــه خو
نــایش از حاکمیــت نظــام ســکوالر هپلــوی، بــا نوشــتارهای روشــنگرانه خــود در ماهنامــه مکتــب اســالم 
یــب مرزهــای عفــاف و  ر تــالش وافــری بــه منظــور خنی ســازی برنامه هــای غرب حمــور رژمی وقــت در تخ
ــام دادنــد کــه نتیجــه آن در مشــارکت فعــال زنــان مهــدوش مــردان در پاســخ بــه  پاکــی زن مســلمان احنج

نــدای رهــایی رهبــر راحــل انقــالب)ره( منــود و بــروز یافــت.

واژگان کلیدی: مطبوعات، زن، دوره هپلوی، حجاب، خانواده، مفینیسم.

 1. عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان.
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مقدمه
یــژه بــر اثــر  در یپ اجــرای برنامه هــای به اصطــالح مدرنیــزه کــردن کشــور توســط هپلــوی دوم، و به و
ــزوین هنــاد.  ــه ف ــج رو ب ی ــان در عرصه هــای عمومــی به تدر ــزان حضــور زن گســترش هنــاد آمــوزش، می
تلــف  حمــور تبلیغــات رژمی بــر حمرومیــت زدایی از زنــان و متهیــد مشــارکت فعــال آنــان در عرصه هــای حمخ
ـــ با رعایت  ـ  ـــ به عنوان نیمی از مجعیت کشــور اجتماعــیـ  ســیایس بــود. گرچــه مشــارکت ســازنده زنــانـ 
اصــول و احــکام شــرعی هــم می توانســت مبنــای ایــن تبلیغــات قــرار گیــرد، امــا ماهیــت اقتدارگــرای 
ــت در فراینــد تصممی گیــری را برمنی تابیــد 

ّ
حاکمیــت هپلــوی، کــه اصــوالً مقولــه مشــارکت و رجــوع بــه مل

اقتضــای آن داشــت تــا بــا هبانــه قــرار دادن مشــارکت زنــان، ضــرورت پایبنــدی بــه احــکام و مقــررات 
یــن قوانــیخ مربــوط بــه ایــن مهــم را تت الشــعاع قــرار دهــد. دیــین و تدو

یــارویی  کــه از اوایــل دهــه اعــالم برنامــه بــه اصطــالح انقــالب ســفید، رو بــر ایــن اســاس، آن گاه 
یشــه در گذشــته داشــت )از  ــه ر ــدد در برابــر ســّنت رمســی و علــین شــد و بــه هبانــه جدیدگــرایی، آحنچ تج
مجلــه ارزشــهای دیــین ماننــد حجــاب، خانــواده و...( در قالــب »ســّنت« مــورد هجمــه قــرار گرفــت، 
اندیشــمندان مســلمان کــه کمتــر امــکان دســتریس بــه وســائل ارتبــاط مجعــی گســترده ماننــد رادیــو و 
ــا  ــه را ب ــا انتشــار مطبوعــات ادواری، مبــاین اعتقــادی و دیــین آحنچ یــون را داشــتند، کوشــیدند ب یز تلو
الــف  ــدد در جامعــه اجــرا مــی شــد تبیــیخ کننــد. در ایــن زمینــه تــالش می شــد ضمــن بیــان حمخ عنــوان تج
نبودن اســالم با نوگرایی، دسیســه های رژمی برای خدشــه دار کردن ســالمت جامعه، به هبانه نادیده 
گرفتــه شــدن حقــوق زنــان، بــا اســتدالهلای منطــی پاســخ داده شــود. مــروری بــر مطالــب منــدرج در 
لــه ادواری بیانگــر آرا و اندیشــه های اســالمی در دوره حاکمیــت  ماهنامــه مکتــب اســالم، کــه تهنــا حمج
اطبــان بــه ایــن مهــم  هپلــوی دوم اســت، نشــان می دهــد تــالش صاحبــان قلــم در آن، جلــب توجــه حمخ
بــوده کــه تعالــمی اســالم ناظــر بــه روح و معنــا و راهــی اســت کــه بشــر را بــه اهــداف واال در زندگــی خــود 
اطبــان برســانند کــه اســالم، هدفهــا و معــاین و  می رســاند. آهنــا می کوشــیدند ایــن موضــوع را بــه فهــم حمخ
یــق رســیدن بــه آن هدفهــا و معــاین را در قلمــرو خــود گرفتــه و بشــر را در غیر این امــر آزاد گذارده  ارائــه طر

و بــه ایــن وســیله، از هرگونــه تصادمــی بــا توســعه و متــدن و فرهنــگ پرهیــز کــرده اســت.
در خصــوص عملکــرد روشــنگرانه ماهنامــه مکتــب اســالم در دوران قبــل از انقــالب، آثــار معــدودی 
نگاشــته شــده اســت. از مجلــه ایــن نوشــته ها می تــوان بــه اثــر فاخــر مرحــوم عــیل دواین بــا عنــوان 
زنــدگاین زعــمی بــزرگ عــامل تشــیع آیــت ال بروجــردی )1371ش( اشــاره منــود کــه در آن، چگونگــی 
یــژه مرحــوم آیــت ال بروجــردی شــرح داده شــده و بــه  لــه یادشــده در ظــل توجهــات و راه انــدازی حمج
یــن خــود بــا  یــان نیــز در کتــاب وز اختصــار بــه حمتــوای مطالــب آن اشــاره گردیــده اســت. رســول جعفر
یاهنــا و ســازماهنای مذهــیب ســیایس ایــران )1390ش(، ناگفته هایی از موانع ســخت افزاری  عنــوان جر
یفــات آموزه هــای  یــارویی بــا تر یــر افــکار عمومــی در رو یــان هــوادار اســالم انقــالیب در تنو فــرا روی جر
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اســالمی توســط رژمی هپلــوی را بیــان و در ضمــن آن، جدیــت و پایــداری بنیان گــذاران مکتــب اســالم 
یح کــرده اســت. را تشــر

یــن مقــاالت مکتــب اســالم اشــاره شــده و حــیت توجــه  هرچنــد در نوشــته های یادشــده، بــه اهــم عناو
یــژه مواضــع ایــن  لــه معــریف گردیــده، بــه شــکل و بــه مســئله حجــاب زنــان از مجلــه دالیــل تعطیــیل حمج
ــت و دلســوزی  ــر جدی ــز ب یح نشــده اســت. ضــرورت مترک ــان در آهنــا تشــر ــاره مســائل زن یه درب نشــر
ــش اســالم، کــه  لــه در تبیــیخ آموزه هــای مکتــب حیات حبخ اصحــاب قلــم و صاحب نظــران فعــال حمج

یــن نوشــتار حاضــر شــده اســت. یــر مــی کشــد، ســبب تدو صیانــت از مقــام واالی زن را بــه تصو

مطبوعات اسالمی در حاکمیت پهلوی دوم
ــی بشــر را در طــرز نــگاه وی بــه جهــان یــا در تــول فکــر و  حیخ اگوســت کنــت عامــل یــا مبنــای تــول تار
اد تول فکری و شــناخت  ین ابزارهای احیج شــناخت وی می پنداشــت. کتاب و مطبوعات از عمده تر
ی  یــج رخ می دهــد و شــاید بتــوان گفــت تــول تدرحیج در جوامــع انســاین اســت. البتــه ایــن تــول بــه تدر
یــق فرآینــد دانــش بشــر، امــری کامــاًل معقــول و منطــی اســت. کارکــردی کــه از نوشــتارها انتظــار  از طر
ــه اســت.  ــراد جامع ــه ســاخت ذهــین اف ــد ب ــال اطالعــات و وارد ســاختخ مفاهــمی جدی مــی رود انتق
یافــت  ــا دانشــهای پیشــیخ خــود پیونــد می دهنــد و مقدمــات در ــان ایــن مفاهــمی و اطالعــات را ب آن
ــد )مفاهــمی و  ــد را فراهــم می ســازند. ترکیــب پنداشــته های ذهــین و یافته هــای جدی اطالعــات جدی
ــا تــول  ــن ســان ب ــن می شــود وبدی ی ــه شــناخیت نو ــایب ب ــم و راهی ــد عل ــو( موجــب تولی اطالعــات ن
ســاخت ذهــین و حمتــوای شــناخیت بشــر، تــول و تکامــل اجتماعــی ممکن می گــردد. تونیس نیز معتقد 
اســت: روزنامه هــا و مطبوعــات، اندیشــه ها را بــه صــوریت جالــب و مؤثــر هدایــت می کننــد و ازایــن رو 
یــژه آن گاه کــه درصــدد تمیــل عقیــده بــر  رکــن اصــیل افــکار عمومــی به مشــار می آینــد. ایــن کارکــرد، به و
یــق نوشــته های متــیخ و مســتند، حقایــق  اطبــان و خواننــدگان خــود برنیاینــد، بلکــه بکوشــند از طر حمخ
را مــریئ ســازند و قضــاوت و انتخــاب را بــر عهــده اصحــاب خــرد گذارنــد، امهیــت خــایص می یابــد.

تأثیــر رســاهنهای نوشــتاری در بینشــها، طــرز تلــی و ایســتارها )attitudes( ظاهــر می گــردد و پــس از 
آن بــر توانشــها )abilities( و اســتعدادهای افــراد جامعــه مؤثــر می افتــد. ایــن تأثیــرات ســبب می شــود 
جامعــه، بــه عنــوان یــک ارگانیســم، بــه حیــات خــود ادامــه دهــد و تــول را بــه عنــوان یــک سرشــت 

یــای خــود منعکــس ســازد. ذایت در وجــه پو
ـــ در تقیــی کالســیک درباره کارکــرد مطبوعات در ســال 1949م  یــکاییـ  ـــ پژوهشــگر امر برنــارد برلســونـ 

معتقد اســت: 
گاهــی بــه خوانندگانــش قناعــت منی کنــد، بلکــه در آن واحــد، دو   بــه دادن خبــر و آ

ً
مطبوعــات صرفــا

ســت اینکــه در طبقــات اجتماعــی و بطــن جامعــه نفــوذ می کنــد و دوم  ــام می دهــد: حنخ وظیفــه را احنج
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آنکــه خواننــدگان خــود را در بــیخ طبقــات دیگــر، ممتــاز و متمایــز می ســازد. از نظــر برلســون، مطبوعــات 
ــیش از زندگــی  بــه کمــک پیامدهــای مــداوم، مشــروح و مفصــیل کــه بــا خــود بــه مهــراه مــی آورد، بــه حبخ
یــرا بــه کمــک آهنــا، گــروه بــه  اطبــان بــدل می شــود و در میــان افــراد جــایی بــرای خــود بــاز می کنــد؛ ز حمخ
گاهــی مطلــویب دســت می یابــد. ازســوی دیگــر، مطالعــه مطبوعــات، نوعــی وســیله و نشــانه رشــد  آ
اجتماعــی اســت و افــراد اهــل مطالعــه بــه ســبب هبره گیری از چنــیخ ابزار دانایی، معمــوالً رهبران فکری 

جامعــه به مشــار می آینــد )نبــی، 1377ش، 45(.
در بــرریس مطبوعــات ایــران در فاصلــه زمــاین پــس از کودتــای 28 مــرداد 1332ش تــا پیــروزی انقالب 
ــد،  ــر کرده ان ــاال ذک ــه صاحب نظــران ب ــا آحنچ ــه ایــن نتیجــه می رســمی کــه کارکردهــای آهنــا ب اســالمی، ب
یــادی داشــت؛ چــه آنکــه بــه جــای ســخن گفــتخ از مســائل اســایس جامعــه، بــه مســائل  فاصلــه ز
فرعی تــر اجتماعــی روی آوردنــد و کوشــیدند دعواهــایی را طــرح کننــد کــه در زندگــی مــردم، بیشــتر 
جنبــه حاشــیه ای داشــتند؛ مهچنــیخ بیشــتر توجــه آهنــا بــه مســائل خارجــی و جهــاین بــود و کمتــر بــه 
یــه و تلیــل مســائل داخــیل امهیــت می دادنــد. ایــن پــردازش بــه مســائل خــاص جهــاین نــه بــا  ز تج
هــدف اطالع رســاین، بلکــه به منظــور ســرگرم کــردن افــکار عمومــی بــود تــا بــه مســائل داخــیل توجهــی 
ت و دولــت، کاماًل موجــه بود. 

ّ
نکننــد. ایــن شــیوه، بــه دلیــل نــوع رابطــه خــاص حاکــم بر مناســبات مل

 بــا دولــت ســر ســتیز داشــت، اطاعــت مــردم از دولــت فقــط 
ً
ــت )یعــین کل جامعــه( اساســا

ّ
کــه مل ا ازآحنج

مبتــین بــر ضــرورت و عافیت اندیــیش )و در تلیــل هنــایی از روی تــرس( و نــه رضایــت و پذیــرش دروین 
 امــکان انتشــار مطبوعــایت خــارج از 

ً
یــان، 1375ش، 54(؛ ازایــن رو اساســا اســتوار بــود )مهایــون کاتوز

بــگان ســیایس حاکــم فراهــم نبــود و آنــان نیــز در جرایــد خــود، بــه جــای مردم می اندیشــیدند،  حیطــه حنخ
یــق برعهــده می گرفتنــد. یان ســازی می کردنــد و هدایــت فکــری مــردم را از ایــن طر جر

ــه وابســتگی حمــض مطبوعــات کشــور منجــر شــد  ــن مســئله ب ــداوم ای ــه بعــد، ت  از دهــه 1340ش ب
کــه طــی آن، مطبوعــات از هیــچ خدمــیت بــه دولــت و حکومــت هپلــوی فروگــذار منی کردنــد. از حیــث 
مــوع  مطالــب و حمتــوا نیــز مطبوعــات ایــن دوره، بــا ســرعت بیشــتری مســیر ابتــذال را می پیمــود. در حمج
می تــوان مطبوعــات قبــل از انقــالب را مطبوعــات خنــی نامیــد و در واقــع حکومت بــود که مطبوعات 
را بــه خنــی عمــل منــودن وادار می کــرد. در دســتورالعملهایی کــه وزارت اطالعــات و جهانگــردی وقــت 
ــاره چــه مســائل و  ــه درب ــود ک ــرد به صراحــت مشــخص شــده ب ــه مطبوعــات صــادر می ک خطــاب ب
یــخ 1356/1/18ش، دســتورالعمیل بــه ایــن  یســند؛ بــرای مثــال در تار یدادهــایی نبایــد مطلــب بنو رو

شــرح صــادر شــد:
یعت  یر وقــت پاکســتان[ حکومت شــر ســت وز خبــر و مهچنــیخ گــزارش و مطلــیب دربــاره اینکــه بوتــو ]حنخ
ینوهــا در پاکســتان تعطیــل شــد، در آینــده ایدئولــوژی  اســالمی را قبــول کــرد، کاباره هــا، میکده هــا و کاز
اســالمی در پاکســتان حکومــت خواهــد کــرد، بــه هیچ وجــه در خبرها، مطالب و گزارش و تفســیرهای 
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مربوط به پاکســتان نباید منعکس شــود، حیت اگر از زبان خود بوتو باشــد )حمســنیان راد، 1357ش، 
.)21

لف مطبوعــایت، یب هیچ  یــن تخ فشــار بــر مطبوعــات بــه قــدری بــود کــه آهنــا را حــیت بــه دلیــل کوچک تر
لفات خبری به دستگاه اطالعات  گذشیت مؤاخذه و بازخواست می کردند یا در مواردی این گونه تخ
ش مســتقل خود  گاهی حبخ موع مطبوعات منی توانســت کارکرد آ و امنیت کشــور احاله می شــد و در حمج
، مطبوعــات بــا ماهیــت اســالمی، به رغــم تــالش رژمی بــرای احنــراف افــکار  ــام دهــد. در ایــن بــیخ را احنج
عمومــی از مســائل داخــیل از رهگــذر طــرح و بزرگ منــایی مســائل حاشــیه ای، بــر آن بودنــد کــه رســالت 
یــرا اصــل راهنمــا در قواعــد اخــالق اســالمی، مســئولیت پذیری اجتماعــی  خــود را عمــیل ســازند؛ ز
حیــی ایــن مفهــوم آن اســت کــه هــر  مبتــین بــر اصــل امــر بــه معــروف و هنــی از منکــر اســت. معنــای تلو
ـــ در زمینــه  یــون و ســینماـ  یز یــژه هنادهــای ارتبــاط مجعــی ماننــد مطبوعــات، رادیــو، تلو ـــ به و فــرد و گــروهـ 
گاه ســازی افــراد جامعــه نســبت بــه اصــول و مبــاین اســالمی و عمــل بــه آهنــا مســئول اند؛ از ایــن رو،  آ
 

َ
ذیــَن َیســَتِمعوَن الَقول

َّ
ــر ِعبــاِد ال مطبوعــات اســالمی بــا پایبنــدی بــه ایــن اصــل اصیــل قرآین که »َفَبّشِ

یننــد، بشــارت  یــن آهنــا را برمی گز ِبعــوَن أحَســَنه؛ آن دســته از بنــدگان کــه ســخنان را شــنیده و برتر َو َفَیّتَ
ده« )زمــر، 17 و 18(، امکانــات حمــدود خــود را در مســیر بیــان و عرضــه حقایــق دیــین بــه کار گرفتنــد تــا 
یش  اطبــان ضمــن برخــورداری از حــق شــناخت کایف، بــه انتخــاب و عمــل بــه وظیفه اســالمی خو حمخ

اقــدام منایند.
در آن زمــان، رژمی هپلــوی دوم متأثــر از فضــای حاکمیــت دموکراهتــا در ایــاالت متحــده و در راســتای 
اجــرای برنامههــای بــه اصطــالح مدرن ســازی ایــران، مبــاین ارزیش و اعتقــادی مــردم را هــدف گرفتــه 

یــژه اقتبــاس از قوانــیخ غــریب، از نقــش شــرع اســالم در حیــات اجتماعــی می کاســت. بــود. به و
گرچــه بــه ظاهــر قوانــیخ اســالم پایــه و اســاس قانون گــذاری در حاکمیــت شاهنشــاهی بــود، در عمــل 
بــه آهنــا توجهــی منی شــد و در ایــن زمینــه، اهانــت بــه مقدســات و احــکام اســالمی در خصــوص زنــان 
ســابقه ای طــوالین داشــت. روحانیــان کــه جایگاهــی در نظــام قانون گــذاری آن عهــد نداشــتند، بــرای 
ــه بــا هــدف تضعیــف پایه هــای اعتقــادی  عمــل بــه تکلیــف و وظیفــه روشــنگری افــکار عمومــی و آحنچ
ــالت ادواری یافتنــد  یــق انتشــار حمج یــن وســیله را اطالع رســاین مکتــوب از طر ــام می شــد، هبتر مــردم احنج
ــود. یکــی از مطالــب مهــم ایــن ماهنامــه  یــن آهنــا ماهنامــه مکتــب اســالم ب یــن و منظم تر کــه مهم تر
یه مکتــب اســالم، بــا  یســندگان دیــین نشــر یح دیــدگاه اســالم دربــاره آهنــا بــود. نو مســائل زنــان و تشــر
دوش شــدن شــأن زن مســلمان بر اثر اجرای سیاســهتای به اصطالح مدرنیزاســیون شــاه،  توجه به حمخ

توجــه بــه ایــن مســئله را وجهــه مهــت خــود قــرار دادنــد.
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مکتب اسالم پرچمدار صیانت از معارف دینی در عهد ستم شاهی
 مصــدق، رژمی هپلــوی، کــه مقاومــت 

ّ
یــکایی 28 مــرداد و برانــدازی حکومــت مــیل در یپ کودتــای امر

یــج مظاهــر  خــایص در برابــر ســیر غریب ســازی ایــران فــرا روی خــود منی دیــد، شــتابان درصــدد ترو
غرب گــرایی برآمــد و ایــن در حــایل بــود کــه ایــن مظاهــر در ســتیز آشــکار بــا باورهــای اصیــل اســالمی 
مــردم ایــن ســرزمیخ 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 بــیخ گروهــی از 
یــن  لــه ای بــه نــام مکتــب اســالم را بنیــان هنادنــد، بــه ابتــکاری نو گاه حــوزه، کــه بعدهــا حمج طــالب آ
دســت زدنــد. آهنــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا مــردم و هدایــت قشــر جوان 
و تصیل کــرده )کــه هــر روز فرهنــگ غــرب و شــرق بــا ترفندهای نو و پیچیده، بداهنا هجــوم می آورند(، 
یه ای هفتگــی یــا ماهانــه را کــه حــاوی مطالــب  یــن اســتفاده کــرد و نشــر می بایســت از شــیوه های نو

مفیــد، آموزنــده و برانگیزنــده و عمومــی باشــد انتشــار داد.
کــه زمینــه ایــن گونــه فعالیهتــا در حــوزه مســاعد نبــود، ایــن کار بــه نظــر ناممکــن و حمــال جلــوه  ا ازآحنج
می کــرد. در آن زمانــه، فضــای غالــب در حــوزه بــه گونــه ای بــود کــه روزنامه خــواین طلبــه علــوم دیــین، 
یس  نشــانه یب تقوایی و ضعف امیان وی تلی می شــد تا چه رســد به اینکه فردی روحاین، روزنامه نو

یــان، 1390ش، 68(. لــه ای شــود! )جعفر یــا صاحــب امتیــاز حمج
گاه زمــان، آیــت ال العظمــی بروجــردی )رض(،  ام بــا تــوکل بــه خــدا و پشــتیباین مرجــع آ ســراحنج
ــن حمــالیت،  دالدی ــان ســید عبدالکــرمی موســوی اردبیــیل، حمج ــرم حــوزه، آقای اســتادان و فضــالی حمت
ــوری، حممــد واعــظ زاده خراســاین، ســید مــویس  ــر ســبحاین، حســیخ ن ناصــر مــکارم شــیرازی، جعف
لــه درســهایی از مکتــب اســالم را پایه گــذاری کردنــد  صــدر، ســید مرتــیض جزائــری و عــیل دواین، حمج
لــه حــوزوی در قــم، بــه نــام درســهایی از مکتــب  ســتیخ حمج و در آذرمــاه 1337ش، اولــیخ مشــاره حنخ
اســالم منتشــر گردیــد و چــراغ مهــت و هدایــت را در دهلــای دین بــاوران فــروزان کــرد )دواین،1371ش، 
یه در مشــاره اول ایــن چنــیخ اعــالم شــده بــود: »مــا می خواهــمی بــا اســتمداد از  34(. هــدف ایــن نشــر
پیشــگاه خداونــد متعــال، بــه ســهم خــود، مســلمانان را بــه نــکات حســاس تعلیمــات اســالم آشــنا و 
ــایی کــه وضع  دورافتــادگان را نزدیــک و بیگانــگان از اســالم را راهنمــایی و ذخایــر علمــی اســالم را تــا آحنج

یه ای اقتضــا می کنــد معــریف و از اصــول اســالم دفــاع کنــمی...«. چنــیخ نشــر
لــه یادشــده، کــه بعد هــا بــه نــام »مکتــب اســالم« معــروف شــد، از ســوی  قبــل از تأســیس و انتشــار حمج
 مجعــی از فضــالی حــوزه علمیــه قــم و بــا پشــتیباین مــادی و معنــوی مرجعیــت شــیعه، در شهرســتان
لــه و هفته نامــه، منتشــر می گردیــد کــه البتــه هیچ کــدام از آهنــا وابســته یه اعــم از حمج  قــم، چندیــن نشــر
یســندگان بعــیض از آهنــا از فضــالی حــوزه  رمســی بــه حــوزه نبودنــد؛ یعــین اصــوالً به رغــم اینکــه نو
له هــا می تــوان  از ماهانــه یات ارگان حــوزه علمیــه قــم به مشــار منی آمدنــد. از مجلــه آن حمج  بودنــد، آن نشــر
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ــور ــا ســرمایه آقــای حممــد مهایون پ ــخ مهــر 1313ش، ب ی ــیخ مشــاره آن در تار ــه اول ــرد ک ــاد ک ــون ی  مهای
موع فقط ده مشاره از ین مشاره آن در مهرماه 1314ش انتشــار یافت و درواقع، در حمج  منتشــر شــد و آخر
لــه دیگــری بــا عنوان »راه ســالمت«، کــه ماهانه ای فرهنگی، هبداشــیت لــه بــه چــاپ رســید. حمج  ایــن حمج
یــر چــاپ خــارج  و علمــی بــود، از تیــر 1316ش منتشــر گردیــد و هشــت مشــاره از آن در هشــت مــاه از ز

لــه شــعار اســالم نیــز ضمیمــه روزنامــه اســتوار بــود کــه فقــط دو مشــاره از آن منتشــر گردیــد. شــد. حمج
لــه مکتــب  واکنــش نســل جــوان حــوزه و علمــای روشــن بیخ و دوراندیــش بــه تــالش گرداننــدگان حمج
یق کننده  اســالم در آمــوزش و روشــنگری و تربیــت عمــیل جوانــان اســالم گرا ، بســیار مثبــت و تشــو
یه ای مفید،  فاقد نشــر

ً
اکــه حمافــل مذهــیب عمومــا  بــود، البتــه عامــه مــردم ایــران، در سراســر کشــور، ازآحنج

، ســتیخ لــه به خــویب اســتقبال کردنــد. حــیت در مراحــل حنخ  ارزمشنــد و پرحمتــوا بودنــد، از انتشــار ایــن حمج
کــز فرهنگــی مذهــیب پایــگاه نشــر آن بودنــد یــع و فــروش آن، »مردمــی« بــود. مســاجد، هیئهتــا و مرا  توز
یــع وســیع و خــویب برخــوردار بــود و تیــراژ آن هــم به ســرعت افزایــش یافــت. لــه از توز و بدیــن ترتیــب حمج
یژه یات آن دوران پیدا کنــد، به و  مکتــب اســالم توانســت جایــگاه خــایص در میــان مطبوعــات و نشــر
 کــه اغلــب مطبوعــات هتــران و شهرســتاهنا بــه گونــه ای در جنــاح حاکمیــت قــرار داشــتند و از حلــاظ
یات در هیــچ یــت بودنــد. روی مهــیخ اصــل، ایــن نشــر  حمتــوا نیــز متأســفانه فاقــد اصالــت و معنو
 خانــواده مذهــیب راه نداشــت و فقــط مکتــب اســالم بــود کــه بــا بیــش از صدهــزار تیــراژ توانســت در
یه یــک منبــع پــرارزش یــرا ایــن نشــر  میــان خانواده هــا راه بــاز کنــد و جایــگاه ممتــازی به دســت آورد؛ ز
یژگــی بــه دلیــل مقاله هــای ارزمشنــدی بــود کــه در مکتب اســالم چاپ  اســالمی به مشــار می  آمــد. ایــن و
تلف )عقاید  می شــد. ایــن مقاله هــا دربردارنــده نــکات بســیار مهمی بودند و رشــته ها و موضوعهای حمخ
یــخ تلیــیل اســالم، شــرح حــال بــزرگان، توحیــد از دیــدگاه قــرآن، اقتصــاد در مکتــب  و مذاهــب، تار

اســالم و...( را پوشــش می دادنــد.
ــم،  ــه پشــتیباین آیــت ال بروجــردی و بعــیض دیگــر از مراجــع مطــرح ق ــا توجــه ب ــر، ب ــدو ام رژمی در ب
لــه هم مســائل کیل  یــژه کــه مطالــب و مقــاالت حمج لــه نشــان نــداد، به و حساســییت نســبت بــه انتشــار حمج
یــارویی مســتقیمی بــا رژمی نداشــت، امــا مــدیت بعــد و پــس از انتقــاد  را مطــرح می کــرد و بــه ظاهــر رو
ــاد شــد و  لــه از مواضــع ضــد دیــین رژمی، از مجلــه مســئله کشــف حجــاب، حساســیهتا احیج یــح حمج صر
ســتیخ بار در ســال 1340ش توقیــف گردیــد. ســال بعــد، یعــین در 1341ش، دوبــاره بــه  لــه بــرای حنخ حمج
علت نشــر ســرمقاله ای درباره مفاســد آزادهیای نامشــروع نایش از کشــف حجاب، مکتب اســالم به 
مــدت دو مــاه توقیــف شــد. یــک بــار دیگــر هم در ســال 1355ش، به علت افشــای مفاســد اجتماعی 
لــه توقیــف شــد کــه ایــن  کبــر صــادیق رشــاد، حمج و هشــدار بــه مســلمانان، در قطعــه شــعری از آقــای عیل ا
بــار بــه مــدت شــش مــاه ادامــه یافــت. ایــن توقیــف بــا وســاطت علمــای حــوزه علمیــه قــم و بعــیض از 

روحانیــان بانفــوذ هتــران رفــع شــد.
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لــه  به هرحــال طبــق شــهادت مشاره هــای منتشرشــده از مکتــب اســالم در دوران رژمی ســابق، ایــن حمج
بــا وجــود فشــار مهه جانبــه رژمی، نــه تهنــا حاضــر نشــد حــیت نامــی از اربــاب قــدرت ببــرد یــا یــک ســطر 
لــه و  یــخ جعــیل شاهنشــاهی در حمج یســد یــا از تار دربــاره »موفقیهتــای آن در امــور جــاری کشــور«! بنو
مکاتبــات خــود اســتفاده کنــد، بلکــه مهــواره بــا توجــه بــه شــرایط زمــان و مــکان، مواضــع انتقــادی و 

اعتراض آمیــز خــود را علیــه آن مطــرح کــرد.
گــر آمــار دقیــق جامعه شناســانه ای هتیــه شــود، ســهم مکتــب اســالم و آموزشــهای آن در پیدایــش  ا
نســیل کــه در قلــب انقــالب قــرار گرفتنــد روشــن خواهــد شــد. البتــه ایــن تأثیــر بیــش از مهــه، در میــان 
یــژه نســل جدیــد حــوزه علمیــه قــم و  یان دانشــگاه های ایــران و طــالب جــوان حوزه هــا، به و دانشــجو

شــهر های دیگــر، دیــده می شــود.
ــا  ــه اندیشــه ها در حوزه ه ــه ای ب ــم، جرق ــه ق ــن گذشــته، انتشــار مکتــب اســالم از حــوزه علمی از ای
ــالت یــا کتاب هــای جدیــد  زد و باعــث شــد فضــال و طــالب حوزه هــای ایــران، بــه چــاپ و نشــر حمج
یه در قالــب فصلنامــه،  لــه و نشــر ــرای منونــه، فقــط در حــوزه علمیــه قــم، چندیــن حمج اقــدام کننــد؛ ب
لــه یــا سلســله انتشــارات منتشــر گردیــد. مکتــب تشــیع )ســالنامه و فصلنامــه(، معــارف  ســالنامه، حمج
یات  جعفــری )ســالنامه و فصلنامــه(، مکتــب انبیــاء )فصلنامــه(، نســل جــوان )ماهنامــه و نشــر
لــه پیــام شــادی  انــه مســجد اعظــم )ســاالنه ده مشــاره منتشــر می گردیــد(، حمج یه کتاحبخ ضمیمــه(، نشــر
لــه اهلــادی )فصلنامــه بــه زبــان عــریب( و... از مجلــه  لــه نســل نــو بــرای جوانــان، حمج بــرای کــودکان، حمج
تلف، ســهم بســزایی داشــتند. یات بودند که خود در روشــنگری افراد جامعه، در ســطوح حمخ این نشــر

موقعیت و جایگاه زنان در عصر پهلوی
برخــی بــه درســیت شــأن و وضعیــت زنــان را بــا مقتضیــات زمــان، وضعیــت حمیــط و نــوع مناســبات 
یــخ، ایــران باســتان،  اجتماعــی مرتبــط می ســازند و معتقدنــد حقــوق و مقــام زن در دوران ماقبــل تار
پــس از اســالم و امــروز، مهــواره تابعــی از موقعیــت عصــر خــود بــوده اســت )مصفــا، 1375ش، 102(.
بدین ترتیب در بیشــتر مناطق ایران، در ســده نوزدهم و پیش از آن، شــکاف شــگریف میان آرماهنای 
اســالمی در مــورد زنــان و شــرایط زندگــی واقعــی آنــان وجــود داشــت. حقــوق ارث و مالکیــت بــرای 
 با دســتورهای 

ً
زنان در بیشــتر مناطق، اجتماعات و شــیوه های تولید گوناگون متفاوت بود و اساســا

یعت تفــاوت داشــت؛ بــرای منونــه، هنــاد چندمهســری کــه در اســالم جــواز آن فقــط بــرای مــوارد  شــر
خــاص صــادر شــده اســت،2 در دســتان برخــی مــردان هوس بــاز طبقات بــاال به ابزاری بــرای هبره کیش 

ســاِء َمْثــین  َو ُثــالَث  ــْم ِمــَن الّنِ
ُ

ک
َ
2. ایــن مــوارد در آیــه 3 ســوره نســاء بیــان شــده اســت: »َفاْنِکُحــوا مــا طــاَب ل

ــوا َفواِحــَدًة؛  از دیگــر زنــان کــه مــورد پســند مشاینــد، دو تــا یــا ســه تــا یــا چهــار تــا بــه 
ُ
 َتْعِدل

َ
اّل

َ
َو ُربــاَع َفــِإْن ِخْفــُمْ أ



3 مشـــاره  دوم،  ســال 
پاییز و زمستان 1394

6۵

یــژه شــاهان و شــاهزادگان قاجــار در این زمینه  از زنــان و تبدیــل آنــان بــه اشــیای جنــیس بــدل شــد. به و
از هــر حــد و مرزهــا درگذشــتند. آهنــا حرم ســراهای بزرگــی داشــتند کــه گاهــی مشــار زنــان درون آهنــا بــه 
مــوع، ایــن مســئله کــه زنــان در ایــران از  بیــش از هشــتاد نفــر می رســید )Paidar, 1995, 38(. در حمج
 مــورد تأییــد مهــه ناظــران مســائل ایــران قــرار دارد؛ بــرای منونــه، 

ً
یبــا ســده های پیــش ســم می دیدنــد تقر

ینســنت شــیان، کــه در اوایــل ســده بیســم میــالدی از ایــران بازدیــد کــرده بــود، اعتقــاد داشــت کــه در  و
یســد: کل، به رغــم وجــود آموزه هــای اســالمی، زنــان ایــراین تــت ســم بوده انــد. او می نو

 از متامــی ســرزمیهنای اســالمی پاییخ تــر اســت؛ شــکاف عظیمــی 
ً
یبــا موقعیــت زنــان در ایــن کشــور تقر

یــن موقعیــت باشــد ــــ وجــود دارد  گــر در باالتر میــان زن قاهــره ای و اســتانبویل بــا زن هتــراین ــــ حــیت ا
.)Scheean, 1927, 232(

هنگامــی کــه رضاخــان بــه قــدرت رســید، بــا ادعــای هببــود و اصــالح شــأن و وضعیــت زنــان اقدامــایت 
ـــ کــه از میــان دختــران  را آغــاز منــود کــه تأســیس و گســترش مــدارس دخترانــه و نیــز تأســیس دانشــگاهـ 
نیز دانشــجو می پذیرفت 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 سیاســهتای حــکام، مورد توجه هســتند و تــا چه اندازه خواســته های 
ــال حضــور  واقعــی آنــان نادیــده گرفتــه می شــود. پــس از رضاشــاه و از میــان رفــتخ دیکتاتــوری، زنــان حمج
بیشــتری در صحنه هــای زندگــی اجتماعــی یافتنــد. در زمینــه حقــویق نیــز در ســال 1346ش، قانــون 
یــب رســید کــه بــه زنــان حق درخواســت طــالق، حق حضانت کــودکان و  محایــت از خانــواده بــه تصو
ــیش از زنــان شهرنشــیخ از مزایای این قانــون هبره مند  برخــی حقــوق دیگــر را اعطــا می کــرد، امــا فقــط حبخ
یــرا تغییــر بنیادیــن وضعیــت زنان مســتلزم یک رشــته اقدامات فرهنگی گســترده بــود که نظام  شــدند؛ ز
ــام آن را داشــت و نــه متایــیل بــرای ایــن کار از خود نشــان می داد. مســئله  پدرســاالر هپلــوی، نــه تــوان احنج
یــژه  تلــف توســط صاحب نظــران گوناگــون و به و بینــش زن ســتیزانه )misogynist( شــاه در مــوارد حمخ
یکردهــای  در ســخنان و مصاحبه هــای خــود شــاه مشــهود بــود.3 طبیعــی اســت حمکــراین بــا چنــیخ رو
منــی نســبت بــه زنــان، منی توانســت 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 
می کــرد مهــان گونــه کــه زنــان در جوامــع پیشــرفته صنعــیت حضــور آشــکار در صحنــه اجتماعــی دارنــد، 

یــد کــه نتوانیــد میــان چنــد مهســر بــه عدالــت رفتــار کنیــد، تهنــا یــک زن را بــه  گــر بــمی دار یــد، و ا مهســرى گیر
ــد«.  ی ــش درآور ی ازدواج خو

یانــا فاالچــی، خبرنــگار نامــدار ایتالیــایی، آشــکارا زنــان را موجــودایت نامیــد کــه در  3. شــاه در مصاحبــه بــا اور
ــام نداده انــد )فاالچــی، 1357ش، 10(. تفکــر ناتــوان هســتند و هیــچ گاه کار بزرگــی احنج
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ــه وی منی توانســت  براســاس اصــل کیل تقلیــد، ایــران نیــز بایــد چنــیخ الگــویی را در پیــش بگیــرد. آحنچ
یابــد ایــن بــود کــه حضــور و مشــارکت فعاالنــه زنــان در عرصــه عمومــی در جهــان غــرب، نتیجــه  در
یت بــود کــه در حــوزه سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ روی داده و از مبــاین مســتحمکی  یــر تــوال ناگز
برخــوردار بــود نــه آن گونــه کــه شــاه مــی پنداشــت، امــری برخاســته از ظاهرســازی کــه مبــاین ارزیش، 
ــدوش می کــرد. بــا آغــاز ســیر نوســازی، محلــه حکومــت بــه ارزشــهای  دیــین و اعتقــادی ایرانیــان را حمخ
یژه حجاب شــدت گرفت و دســتگاه های تبلیغایت رژمی به شــیوه های گوناگون کوشــیدند  دیین و به و

حجــاب را یکــی از عوامــل عقب ماندگــی زنــان و مانــع ورود آنــان بــه »متــدن بــزرگ« جلــوه دهنــد.
بــر اثــر ایــن اقدامــات دین ســتیزانه، بیشــتر زنــان متلــق بــه قشــر بازرگانــان، مغــازه داران و صنعتــکاران 
یــت فرهنگی شــان بــه چالــش کشــیده و  احســاس کردنــد کــه شــیوه زندگــی، باورهــای مذهــیب و هو
نــی و متســخر می گــردد و گاه بــا اقدامــات غریب ســازی شــاه، بــا تمیــل از آهنــا گرفتــه می شــود. در دهــه 
1350ش. نســل جــوان زنــان ایــن قشــر، ناخواســته خــود را در برابــر دو نظــام ارزیش متعــارض و رقیــب 
یــت می کــرد و نظــام  یافتنــد: نظــام ســنیت کــه خانواده هــای آهنــا و معیارهــای اخــالق عمومــی آن را تقو
یت می شــد.  مــدرن کــه آهنــا را بــه یــک فرهنــگ غــریب واردایت داخــل می ســاخت و توســط دولــت تقو
یشــه های ســنیت خــود، کــه برخاســته از الگــوی اســالمی  بــرای رهــایی از ایــن تناقــض، بســیاری بــه ر
زنانگــی بــود، بازگشــتند. زنــان مســلمان معتقــد بودنــد کــه با بازگشــت به سرچشــمه های اســالمی، راه 

.)Mernissi, 1991, 126( خــود بــه ســوی آزادی واقعــی را مهــوار می ســازند
ــه مــوازات شــکل گیری ایــن  ــه مکتــب اســالم در دهــه1340ش، ب ل ــه حمج یات اســالمی و از مجل نشــر
یــزه  گرایــش در زنــان مســلمان، کوشــیدند بــا طــرح مســائل مرتبــط، اندیشــه و گرایــش یادشــده را تئور
کننــد. گرچــه تــالش آهنــا در آن زمــان منــود چشــمگیری در ســطح جامعــه نداشــت، پــس از نومیــدی 
زنــان ایــراین از ســودمند بــودن برنامــه مدرنیزاســیون رژمی هپلــوی و نیــز رونوشــت برداری 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
یســندگان و دســت اندرکاران ماهنامــه مکتــب اســالم در زمینــه مســائل زنــان را از دو جنبــه  تــالش نو
کیــد بــر حفــظ  یــت و تکــمی شــأن زن در عرصــه خصــویص از رهگــذر تأ می تــوان تلیــل کــرد: 1. تقو
شــرافت و پاکدامــین او بــا تبیــیخ نقــش ســازنده ازدواج در تشــکیل هنــاد خانــواده و تأمــیخ ســعادت 
ســت  زن و مــرد در پرتــو آن؛ 2. تبیــیخ حقــوق و شــأن زن در عرصــه عمومــی از منظــر اســالم. جنبــه حنخ
را بایــد بــا توجــه بــه اقدامــات رژمی بــرای مدرنیزه ســازی ایــران بــه ســبک غــریب، کــه بــه طــرح مســائیل 
از قبیــل آزادی روابــط دختــر و پســر و کاهــش رغبــت بــه تشــکیل خانــواده منجــر می شــد و ســالمت 
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اخــالیق جامعــه را هتدیــد می کــرد، تلیــل کــرد. از ســوی دیگــر، طــرح شــهبایت در زمینــه نادیــده گرفتــه 
شــدن حقــوق انســاین زن و حمرومیــت وی از امتیازهــای برابــر و مهســان بــا مــردان، کــه پیامــد طبیعــی 
طــرح اندیشــه های زن مدارانــه )مفینیســیت( در دنیــای غــرب بــود و مهــراه بــا مــوج مدرنیزاســیون شــاهی 
ــر قــرار داده بــود، جنبــه دوم را امهیــت  ــان، را تــت تأثی ــژه زن ی وارد ایــران شــده و افــکار عمومــی، به و

شــد. بیشــتری می حبخ

1. بیان مهم ترین وظیفه زن با تأکید بر تفاوت بیولوژیکی زن و مرد
ــه  ــر ایــن اصــل مبتــین اســت ک ــرا در زمینــه حقــوق زن ب ــاردامی تعامل گ ــه پ جوهــر پارادامیــی موســوم ب
یــک و نیــز از حیــث خاصه هــای روان شــناخیت، تفاوهتــایی  یژگهیــای بیولوژ جنــس مؤنــث از حلــاظ و
یه های   فقــط ســو

ً
بــا جنــس مذکــر دارد، امــا ایــن تفاوهتــا اوالً نــه طــویل، بلکــه عــریض هســتند، ثانیــا

حقــویق دو جنــس را دربرمی گیرنــد و بالطبــع در عرصه هــای اخــالیق و انســاین اثــری ندارنــد. ایــن 
 از عوامــل بیــروین و مأثــورات 

ً
یســیت در زن و مــرد، کــه لزومــا بــدان معناســت کــه وجــود تفاوهتــای ز

تــص هــر یــک   ذایت و حمخ
ً
اجتماعــی، اقتصــادی و اقلیمــی نــایش منی شــوند، بلکــه پــاره ای از آهنــا ضمنــا

یســیت، منشــأ تبعیــض در حقوق زن  از دو جنس انــد، پذیرفتــه می شــود، امــا درعیخ حــال، تفاوهتــای ز
و مــرد قــرار منی گیــرد.

1ـ1. زن در نظام حقوقی اسالم
ــدان  ــن ب ــد، ای ــر منی دان ــرد براب ــا م یعت اســالمی از نظــر حقــویق، در مــوارد متعــدد، زن را ب گرچــه شــر
معنــا نیســت کــه حقــوق زن را روی  هم رفتــه پاییخ تــر از حقــوق مــرد قــرار می دهــد. در متــام متــون 
یعت،  کیــد شــده کــه هــدف از جعــل قانــون در شــر  بــه تواتــر، بــر ایــن نکتــه تأ

ً
یبــا قطعیــه مســلمانان تقر

ــاد »تعــادل« اســت. ایــن دیــن تفــاوت و نابرابــری را در حقــوق زن و  نــه برقــراری »برابــری«، بلکــه احیج
مــرد، در مــواردی کــه الزمــه برقــراری عدالــت باشــد، می پذیــرد، امــا درعیخ حــال بــه گونــه ای آشــکار، بــا 

هیــایی کــه مبتــین بــر اصــل اصیــل »عــدل« نیســت در ســتیز اســت. نابرابر
اســالم تعــادل را نــه بــا تبعیــض، بلکــه بــا تعدیــل برقــرار می کنــد. برایــن اســاس بعــیض از تکالیــف و 
یــرا شــرایط طبیعــی، اجتماعــی و فــردی یــا مجعــی   حقــوق نابرابــر دربــاره زنــان و مــردان تأییــد می شــود؛ ز

یــد:  تشــکیل دهنده بســتر حقــوق نادیــده گرفتــه منی شــود. ولتــر دراین بــاره می گو
اســالم بــا در نظــر گرفــتخ طبیعــت حقیــی انســان، واقع بینانــه و نــه بــه صــورت خیــایل، قانون گــذاری 
 بــه صــوریت برابــر رفتــار 

ً
یبــا می کنــد... . اســالم، هــم بــه مــردان و هــم بــه زنــان توجــه دارد و بــا آنــان تقر

می کنــد... . 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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ـــ زن  ـــ چنان کــه علــم و عقــل ســلمی نیــز نشــان می دهــدـ  از حلــاظ مســلمانان، در زمینــه فکــری و عقــیلـ 
و مــرد بــا هــم مســاوی اند، ویل از نظــر جســمی متفاوت انــد. وانگهــی برتــری مــرد فقــط در مناســبات 

متقابــل زن و شــوهر، بــه عنــوان متایــز وظایــف حمــرز می شــود )حدیــدی، 1355ش، 85(.
مکتب اسالم دراین باره نوشته است:

صــویص ســاخته شــده اند؛  ــرای کار معــیخ و حمخ ــوده، هــر یــک ب »زن و مــرد دارای خلقــت متفــاوت ب
کــه بــیخ ســاختمان روح و جســم و  تصــات طبیعــی ایــن دو جنــس و امتیــازایت  مراجعــه بــه حمخ
احساســات زن و مــرد مشــهود اســت، مدعــای فــوق را ثابــت می کنــد. کســاین کــه تصــور می کننــد 
یــده شــده اند در اشــتباه اند...  ــرای منظــور واحــدی آفر زن و مــرد از حلــاظ خاصیــت یکســان اند و ب
مــرد بــرای مبــارزه و مقاومــت بــا مشــکالت خارجــی، تشــکیل خانــواده و تصیــل مــواد معیشــت، پــدر 
یــده شــده اســت... بــه عکــس زن بــرای قبــول فعالیــت، ابــراز مهــر و  شــدن و محایــت کــردن از زن آفر
ــه پــروردن،  یــدن، مــادر شــدن و حبچ ، حمبــوب بــودن،  مهــر ورز ــویی، اظهــار عاطفــه، دوســت داشــتخ دحلج
خانــه داری، ازخودگذشــتگی و فــداکاری ســاخته شــده اســت. پــس مداخلــه نــدادن آنــان در کارهــای 
صــوص مــردان نتیجــه یب عدالــیت و بیدادگــری جامعــه و یب اعتنــایی بــه حقــوق زنــان نیســت، بلکــه  حمخ
ینــش و رعایــت صــالح زن و مــرد و الزمــه بقــای نــوع اســت« )حقــاین  معلــول متابعــت از قانــون آفر

ــاین، 1350ش، 60(. زحنج

2ـ1. پشتوانه روان شناختی دیدگاه اسالم در باب زن 
یــده  روان شــنایس بــه نــام ملبــروزو در اثــر خــود چنــیخ نگاشــته اســت: طبیعــت زن و مــرد یکســان آفر
یده می شــد، هر آینه اتاد آنان ناممکن می شــد و جامعه بشــری شــکل  نشــده اســت و اگر یکســان آفر

منی یافــت )ملبــروزو، 1362ش، 103(. او در ادامــه نوشــته اســت:
یــن وســیله بــرای رفــع  »آیــا پیــروان ایــن عقیــده تصــور می کننــد کــه یکســان منــودن ایــن دو جنــس، هبتر
دیــر  ــا چنــیخ می پندارنــد کــه تخ نقــار و نفــاق آنــان بــوده و ســعادت طرفــیخ را تأمــیخ خواهــد کــرد؟ آی
صــوری روح زن، بــه وســیله ایــن تســاوی ظاهــری نــوش دارویی اســت کــه عــالج مجیــع آالم و اســقام 
یــغ کــه ایــن تصــور، پنــداری واهــی و اشــتباهی کودکانــه بیــش نیســت و بدیــن  وی را خواهــد کــرد؟ در
گــر در وادی عشــق، زن مهــان راهــی را طــی منایــد کــه مــرد می پیمایــد، ســعادت او  جهــت اســت کــه ا
واهد شــد. شــکی نیســت که زن میل دارد دارای خصال و صفایت باشــد که او دوســت  هرگز تأمیخ حنخ
ـــ ویل باید دید کــه اگر مرد  ـــ و معذلــک بــا مهــیخ صــورت فعــیل نیــز بــه وی عالقه منــد می گرددـ  مــی داردـ 
ماننــد خــود او بــود، بــاز مــورد پســند و قبولــش واقــع می شــد؟ مهچنــیخ مــرد کــه امــروز زن را بــه صــورت 
گــر متجــیل بــه لبــاس و اخــالق خــود می دیــد، بــاز او را طــرف  فعــیل دیــده و معهــذا دوســتش دارد، ا

حمبــت خــود قــرار مــی داد؟« )مهــان، 112(.
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گــوار  ــه پیامــد نا ــا اشــاره ب ــه ایــن اصــل مهــم رواین، ب گاهــی ب ــا آ لــه مکتــب اســالم ب یســندگان حمج نو
ــا از تکــرار ایــن فاجعــه در جامعــه  ــد ت ــر آن بودن ــه مهــم در دنیــای غــرب، ب ــه ایــن مقول یب اعتنــایی ب
ــاین در مقالــه »غرامت ســنگیین که زنــان در عصر  ایــراین جلوگیــری مناینــد. از مجلــه حســیخ حقــاین زحنج
مــا می پردازنــد« چنــیخ نوشــته اســت: »متأســفانه در اکثــر ممالــک جهــان، به خصــوص در کشــور های 
 خایل بوده 

ً
صنعــیت کــه زنــان بیشــتر در خــارج از خانــه کار می کننــد، جای مــادران در خانوادهها غالبــا

و دیگــر عهــده دار تربیــت فرزنــدان خــود نیســتند و درســت آنــان را در ســین کــه احتیــاج بــه حمبــت و 
صمیمیــت و رســیدگی و ودلســوزی دارنــد بــه دســت تقدیــر و سرنوشــت می ســپارند و بدیــن وســیله نــه 
یــن ضربه هــای روحــی و جســمی را بــر  تهنــا مــادران بــه فرزنــدان خــود خیانــت می کننــد، بلکــه بزرگ تر
ــاین،  یــش را دچــار انــواع ناراحتهیــا و امــراض گوناگــون می ســازند« )حقــاین زحنج خــود وارد کــرده، خو

1350ش، 57(.
یاهنای اجتماعی نادیده انگاشــتخ طبیعت زنانه،  نگارنــده در ادامــه ضمــن اشــاره بــه دامنــه گســترده ز

یح کرده اســت: موضــع اســالم را در ایــن زمینــه تشــر
»زنــان بــه جــای اینکــه بــه حنــو مؤثــری در اجتمــاع نفــوذ کــرده، اســتعدادهای هنفتــه در ذات خــود 
ــز جنــیس گردیده انــد و حمیــط کار و  را آشــکار ســازند تبدیــل بــه یــک وســیله اشــباع غیرمشــروع غرائ
یاهنای اقتصــادی و اجتماعی  فعالیــت اجتمــاع نیــز تبدیــل بــه یــک حمیــط آلوده شــده، بدین وســیله ز
و خانوادگــی غیرقابــل جبــراین بــه بــار آورده اســت... . اســالم بــا ایــن وضــع کــه مســتلزم انــواع مفاســد 
 از آن منــع می کنــد و آن را بــه 

ً
اجتماعــی و خانوادگــی و غیــر آن می باشــد، هرگــز موافــق نبــوده و جــدا

حــال جامعــه و زهنــا مضــر می دانــد و ازایــن رو در مــواردی کــه شــرکت زن درآهنــا مانعــی نــدارد، تهنــا باید 
یــک و  بــا حجــاب اســالمی بــه حنــوی کــه منــایف بــا کار و فعالیــت نباشــد مهــراه گــردد و از هرگونــه تر

هتییــج مردهــا بــه دور بــوده، در کمــال ســادگی باشــد«. )مهــان، 73(.  
ــر رعایــت حجــاب از مشــارکت در  ــر اث ــه، شــهبه مقــّدر حمدودیــت زن ب ــده ایــن مقال در ادامــه، نگارن
ــگاه مدرنیســیت رژمی هپلــوی،  عرصه هــای گوناگــون فعالیــت اجتماعــی را پاســخ گفتــه اســت. در ن
یــژه چــادر، ســّنیت ماقبــل اســالمی و دربــاری معــریف شــده اســت کــه برای حفــظ و کنترل  حجــاب، به و
زنــان و ممانعــت آهنــا از خــروج از حمرومیهتــای اجتماعــی اســتفاده می شــد. از ایــن منظــر، حجــاب در 
اصــل وســیله ای بــرای حفــظ قلمروهــای مــرد و زن بــود کــه فضای ترک و تنفــس اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصــادی و ظرفیــت رشــد و تــرک زن را حمــدود می کــرد؛ ازایــن رو، رفــع حجــاب و کنــار هنــادن چــادر، 
یــف جایــگاه زن و مناســبات جنــیس  قدمــی ضــروری بــرای ورود زن ایــراین بــه عرصــه اجتمــاع و بازتعر

مشــرده می شــد، امــا پاســخ مکتــب اســالم بــه ایــن نــگاه چنــیخ بــود:
»در قوانــیخ اســالم، بــرای منونــه، قانــوین دیــده منی شــود کــه زن را حمبــوس و زنــداین در خانــه بدانــد و 
 منــع کنــد و لــزوم پوشــش بــرای زنــان )حجــاب( در مقابــل مــردان و عــدم 

ً
از خــروج زن از خانــه صرحیــا
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الفــان چنــیخ تعبیــری از حجــاب  اختــالط بــا آنــان هرگــز چنــیخ مفهومــی نــدارد؛ چنان کــه بعــیض از حمخ
اســالمی منوده انــد و بــر اســالم بــه ســخیت تاخته انــد، درحایل کــه حجــاب اســالمی نــه تهنــا بــا عــزت 
و احتــرام و شــخصیت و حقــوق مشــروع زن بــه هیــچ وجــه منافــایت نــدارد، بلکــه اصــوالً بــرای ایــن 
جعــل شــده اســت کــه احتــرام و منزلــت زن در جامعــه را بــاال ببــرد و از اختــالط زنان و مــردان و آلودگی 

جامعــه بــه فســاد و هــرج و مــرج جنــیس جلوگیــری بــه عمــل آورد« )مهــان، 74(.
ل یادشــده، حجاب نه تهنا فضای حرکت و تنفس اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی  براســاس اســتدال
و ظرفیــت رشــد و تــرک زنــان را حمــدود منی کنــد، بلکــه بــا حــذف جاذبه هــای جنــیس و نگرشــهای 
جنســییت در روابــط اجتماعــی، زن را بــه عنــوان عنصــر انســاین و متعــایل در فعالیهتــای اجتماعــی 
مشــارکت می دهد. چنیخ نگریش نزد آزاداندیشــان نه حمدودیت زن، بلکه به منزله صیانت از ارزش 

واالی وی تلــی می گــردد؛ بــرای مثــال خــامن لیــدی، دانشــمند انگلیــیس، گفتــه اســت:
یــاده روی نکــرده ام. زن مســلمان فهمیــده  پــا بیشــتر آزادنــد ز گــر بگــومی زنــان مســلمان از زنــان ارو »مــن ا
یگانــه زین اســت کــه بــه معنــای حقیــی آزادی یپ بــرده و می دانــد کــه آزادی یعــین چــه؟ و امــروز 

هیا شــده اند« ) کرمــاین، 1345ش، 66(. ــا افــراط در ایــن آزادی دچــار ســیه روز پاییــان ب ارو
ــه گذشــت، اســالم بــا توجــه بــه تفاوهتــای طبیعــی موجــود بــیخ زن و مــرد، تبیــیخ وظیفــه زن  بــر پایــه آحنچ
بــه اســتناد تســاوی در حقــوق را نادرســت می مشــارد و نــوع دیگــری از حقــوق بــه نــام حقــوق طبیعــی 
را طــرف توجــه قــرار می دهــد و آن را در متامــی احــکام و قوانــیخ مربــوط بــه زن و مــرد جــاری می ســازد. 
براســاس ایــن بینــش طبیعــت، ســازمان عاقلــه دو جنــس را بــر پایــه نیــاز قــرار داده اســت. جهــات 
یــک از ایــن دو باعــث می شــود کــه اتــاد مــرد و زن کامــل  یــژه هر تلــف ایــن دو هــوش و خــواص و حمخ
یــت و تمکیــل منایــد. فکــر مــرد بیشــتر متوجــه  یــک دیگــری را در اصــول و فــروع زندگــی، تقو شــود و هر
یشــاین های روزانــه ســیر می منایــد، طرز تفکر  تــر از تصــورات و پر نظــرات مطلــق بــوده و در مرحلــه ای باال
زن را خنــی می کنــد و بــا تدبیــر و تأمــل، سررشــته امــور را به دســت می گیــرد، زن نیــز مــرد را بــه حقیقــت 
یشــهای او برمی آیــد. بــا ایــن اتــاد و  آشــنا و نزدیــک می کنــد و بــا حــدس و پنــدار درصــدد رفــع تشو
یــت مــی کنــد و فــراز و نشــیب  موافقــت فکــری، هــر یــک از ایــن دو »قــوای روحــی« یکدیگــر را تقو

زندگــی را ســهل و آســان می ســازد )ملبــروزو، 1362ش، 54(.
ت مــرد در مهه چیز تفــاوت دارد و هر دو  الکســیس کارل نیــز معتقــد اســت کــه جنــس زن بــا جنس زحمخ
ینــش خــط ســیر زندگــی آهنــا را بــه یــک صــورت تعیــیخ  را منی تــوان یکســان بــه کار وادار کــرد. قانــون آفر
نکــرده اســت؛ تکامــل در جنــس لطیــف و خشــن هرگــز بــه یــک شــکل نیســت و در دو جهــت متفاوت 
قرار دارد؛ بنابراین منطی 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 می گیــرمی )مکتــب اســالم، 1340ش، 5(.
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13. اهمیت نهاد خانواده در بینش اسالمی
ین مــکان عینیــت یافــتخ گرایشــهای طبیعــی زن و مــرد اســت؛ بــه  یــن و مناســب تر هنــاد خانــواده، هبتر
مهیخ دلیل، از نظر جامعه شــنایس، امهیت خایص دارد. مالینفســکی، جامعه شــناس و مردم شــناس 
الفــت  او و  یــن دلیــل حمخ الــف کار کــردن زنــان اســت. مهم تر معــروف، از کســاین اســت کــه به شــدت حمخ
جامعه شناســان دیگــر بــا کار متام وقــت زن در بیــرون از خانــه آن اســت کــه معتقدنــد کار متام وقــت زن، 
یــکای امروز  ســالمت و موجودیــت هنــاد خانــواده را بــه خطــر می انــدازد. گسســتگی جوامعــی مانند امر
یــن در مــدیت  پرســتان جایگز یــادی بــه ســبب تزلــزل ازدواجهــا و نگهــداری فرزنــدان توســط سر تــا حــد ز
اســت کــه مــادر در حمــل کار بــه ســر می بــرد. در ایــن جوامــع، حمیــط خانــواده بــه جــای آنکــه کانــون 
ینه هــای  آرامــش و خرســندی باشــد بــه میــدان کارزاری بــدل شــده اســت کــه در آن، والدیــن بــر ســر هز
نگهــداری از فرزنــد و حــق مالقــات بــا او بــا یکدیگــر ســر ســتیز دارنــد. جامعه شناســان در تلیــل ایــن 
ســتیخ جامعه شــناس  یل، حنخ یند. ر یش می جو امر علت را در دوری زن و مرد از طبیعت و ذات خو
صــوص هســتند کــه زن را به اطاعــت و مرد را  یــد: زن و مــرد هــر یــک دارای طبیعــیت حمخ خانــواده، می گو
تگــی روابــط در ســوئد و رو بــه فــزوین هنــادن اختــالالت  حیخ بــه امــر کــردن مایــل می ســازد. پــس از درهم ر
خانوادگــی، طــالق، نگــراین و اضطــراب کــودکان و...، یکــی از جامعه شناســان بــا بررســهیای دقیــق، 
علــت اصــیل را آمــوزش و پــرورش یکســان اعــالم کــرد. براســاس یافته هــای او، نقــش حمــوری زن در 
یشــاین و نگرانهیــایی به وجود آمده  خانــواده، بــا اشــتغال متام وقــت وی زائــل شــده و در نتیجــه چنیخ پر

است )مهدوی، 1383ش، 17(.  
بــر ایــن اســاس، دنیــای مــدرن امــروز راه حــل عمــیل حفــظ تعــادل جامعــه را در آن یافتــه اســت کــه بــا 
ــش عمــده وقــت آهنــا را نگیــرد  تأمــیخ کایف خانواده هــا ســبب شــود اشــتغال زنــان در بیــرون از خانــه، حبخ
یــزان جامعــه شــرایطی را فراهــم ســازند کــه زنــان بتواننــد از شــرایط مطلــوب  و سیاســت گذاران و برنامه ر
یــش، از مرخصهیــای  اشــتغال اســتفاده کننــد و حــیت هنــگام لــزوم، بــدون از دســت دادن شــغل خو

طــوالین بــرای حضــور در کنــار فرزنــدان خردســال )حداقــل تــا دو یــا سه ســالگی( هبره منــد شــوند.
اصــوالً در جامعــه دو نقــش وجــود دارد: نقشــهای عاطــی و نقشــهای ابــزاری. فرزنــد، نقشــهای 
ابــزاری را از پــدر و  نقشــهای عاطــی را از مــادر فــرا می گیــرد. بــا توجــه بــه اختــالل شــخصییت نــایش 
ینــک،  الف انــد. کو از تداخــل نقــش در فرزنــدان، جامعه شناســان بــزرگ بــا اشــتغال متام وقــت زنــان حمخ
یــد: اشــتغال متام وقــت زن در بیــرون خانــه، بــه  جامعه شــناس ســوئدی، دراین بــاره بــا صراحــت می گو
خانــواده، زن، شــوهر و کــودکان لطمــه جــدی وارد می کنــد. زن شــاغل بــه دلیــل خســتگی، توانــایی 
واهــد داشــت و نیــز بــه علــت متّکــن مــایل و اســتقالل اقتصــادی،  ــام دادن نقــش عاطــی خــود را حنخ احنج

میــزان ســازگاری بــه دلیــل پایــیخ آمــدن آســتانه تمــل، به شــدت کاهــش می یابــد )مهــان، 20(.
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2. دفع شبهات نابرابری زن و مرد در بینش اسالمی
بســیاری از معایــیب کــه از جهــت ســوء رفتــار دربــاره زنــان بــه اســالم نســبت داده انــد، نــه از مذهــب، 
اســت کــه عــده ای با متســک به مظاهر  یشــه برخــی از آن عــادات آحنج بلکــه از عــادت نــایش می شــود. ر
مدرنیســم و نی آثار به جامانده از گذشــته )از مجله ارزشــهای دیین( یکســره حکم به یب اعتباری آهنا 
ــه را از اوامــر و نواهــی در دیــن آمــده اســت کهنــه و منتــی می مشارنــد. از مجلــه عــده ای  می دهنــد و هــر آحنچ
بــا طــرح مســئله تبعیــض بــیخ زن و مــرد و حرمــان زن از حقــوق مــردان، بــه نــام متــدن و نوگــرایی بــه 
الفــت بــا کیــان زن و ســاختمان وجــودی آن برخاســته و راهــی بــر خــالف فطــرت و ســازمان طبیعــی  حمخ
وی پیــش گرفته انــد کــه نــه بــه صــالح مــرد اســت و نــه شایســته زن و نــه بــه صــالح اجتمــاع. ایــن از 
گــر بــه ضــرر آهنــا باشــد،  می پذیرنــد و هــر  احنطاطــات عصــر ماســت کــه هــر چیــز نــو و تــازه ای را حــیت ا
ــه را عقــل بپذیــرد  ســّنت قدمیــی را هرچنــد بــه نفــع آهنــا باشــد، بــه نــام کهنــه و قدمیــی طــرد می کننــد. آحنچ
گــر نــو باشــد )گلســرخی  حــق اســت ولــو کهنــه باشــد و هــر چــه را عقــل رد کنــد مطــرود اســت حــیت ا
کاشــاین، 1345ش، 49(. برایــن اســاس منی تــوان احــکام اســالم در زمینــه حقــوق زنــان را کــه به ظاهر 
نشــانه های تبعیــض در آن دیــده می شــود، 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 اســالم مطالعه شــود تا ارج و کرامت 

زن براســاس حقــویق کــه اســالم بــرای وی قائــل گردیــده اســت آشــکار شــود.

1ـ2. جایگاه و شأن زن پیش از ظهور اسالم
زن، چــه در عصــر حممــد)ص( و چــه پیــش از آن، حــیت در جوامــع متمــدین چــون ایــران و یونــان، در 
حــد یــک حیــوان جنــیس یــا اقتصــادی کــه وظیفــه اصــیل اش، اطاعــت مطلــق از شــوهر بود، بــار یافته 
بــود: وســیله توالــد نســل بــود و تکاثــر مــال. چنــیخ تلــی فروکاهنــده ای از ارزش و شــخصیت انســاین 
ــان و... را  ــان، طبیب ــگان جوامــع از حکیمــان، ادیب ب ــود و گاه حنخ ــان منحصــر نب ــان و اّمی ــه عامی زن، ب
ــا کــه طبیعــت  نیــز شــامل می شــد. ارســطو، معلــم اول اخــالق و منطــق دنیــای غــرب، می گفــت: آحنج
ینــد؛ زنــان و بنــدگان از روی طبیعــت، حمکــوم بــه اســارت  یــدن مــرد ناتــوان اســت، زن را می آفر از آفر
هســتند و بــه هیــچ وجــه ســزاوار و الیــق شــرکت در کارهــای عمومــی نیســتند )دورانــت، 1376ش، 
82(. افالطــون، حکــمی و فیلســوف بنــام و درعیخ حــال اشــرایق غــرب ــــ به رغــم آنکــه نســبت بــه 
شــاگردش ارســطو دیــدگاه مســاعدتری دربــاره زنــان داشــت و مهــواره از ورود زنــان بــه امــور اجتماعــی 
تلــف پشــتیباین می کــرد )دورانــت، 1357ش،  و اقتصــادی و نیــز برابــری زن و مــرد در عرصه هــای حمخ
155( و حــیت بــا وجــود اینکــه بــر ایــن عقیــده بــود کــه نبایــد میــان زن و مــرد، حایــل وجود داشــته باشــد 
یــژه در زمینــه تعلــمی و تربیــت( و دختــران بایــد مهــان امتحانــات فکــری را بگذراننــد کــه پســران  )به و
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می گذراننــد و ماننــد پســران نیــز بتواننــد بــه مقامــات عالیــه مملکــیت نائــل شــوند )دورانــت، 1376ش، 
ـــ منی توانســت ایــن مطلــب را از نظــر دور کنــد کــه زنــان از مردان چه در نیروهای جســمی و چه در  36(ـ 
نیروهــای روحــی و دماغــی، ناتوان ترنــد و بنابرایــن در هیــچ رشــته ای منی تواننــد بــه پــای مــردان برســند 

ــری، 1359ش، 160(. )مطه
ــوس نگــرش خــایص نســبت بــه  در ایــران باســتان و هنــد و روم، نــزد بعــیض از مذاهــب مثــل هیــود و حمج
یــن افکار بودنــد؛ چنان که  زن وجــود داشــت، بــه طــوری کــه گاهــی دربــاره حقــوق وی دچــار افراطی تر
یــوش اول، مقــام  یــخ متــدن )صفحــه 552( نوشــته اســت: پــس از دار یــل دورانــت، در جلــد اول تار و
یــژه نــزد طبقــه ثرومتنــدان تنــزل پیــدا کــرد. زنــان فقیــر، کــه بــرای کار کردن ناچــار از آمدوشــد میان  زن به و
مــردم بودنــد، آزادی خــود را حفــظ کردنــد، ویل در مــورد زنــان دیگــر، گوشه نشــیین زنــان در عــادت 
ماهانــه کــه برایشــان واجــب بــود، رفته رفتــه امتــداد پیــدا کــرد و سراســر زندگــی اجتماعی شــان را فــرا 
ــت روان پوشــش دار، از خانــه بیرون  گرفــت. زنــان طبقــه بــاالی اجتمــاع جرئــت نداشــتند کــه جــز در تخ
آینــد و هرگــز بــه آنــان اجــازه داده منی شــد آشــکارا بــا مــردان آمیــزش کننــد. زنــان شــوهردار حــق نداشــتند 
ــوس، طبق رســم و مقررات شــدیدی  هیــچ مــردی را اگرچــه پــدر یــا برادرشــان باشــد، بیننــد. در آیــیخ حمج
کــه وجــود داشــت، زن در عــادت ماهانــه در اتــایق حمبــوس بــود و مهــه در ایــن مــدت، ازاو دوری 
می جســتند و از معاشــرت بــا او پرهیــز می کردنــد. یــک مؤمــن آیــیخ زردشــت بــه تبعیــت از آموزههــای 
ــس تلــی می کــرد تــا جــایی کــه از نظــر او، روح و   حنج

ً
فقهــی ایــن مذهــب، زن دشــتان )حائــض( را ذاتــا

حــیت نــگاه و نفــس او نیــز از ایــن حکــم مســتثنا نبــوده اســت؛ چنــیخ زین، براســاس آیــیخ زردشــت، 
بایــد خــود را از دیگــران دور نــگاه می داشــت و از کارهــای روزمــره در نــه شــبانه روز دســت می کشــید 
یــض می کــرد )حکمی پــور، 1382ش،  و مهچنــیخ جامــه خــود را در مــدت یادشــده بــه طــور مرتــب تعو
76(. اوســتا نیــز مؤمنــان را توصیــه می کنــد تــا خوراکــی انــدک بــه زن دشــتان بدهنــد تــا مبــادا از ایــن 
ــش یکــم، بنــد 7(. روی هم رفتــه معنــای  یــت شــود )اوســتا، حبخ میــین تقو تغذیــه در وجــود او نیــروی اهر
 طــی یک ســوم از دوران جــواین خود، از حیــات اجتماعی حمروم 

ً
یبــا حکــم زن دشــتان ایــن بــود کــه تقر

ــرد زندگــی می کــرد. می مانــد و بــه طــور حمج
ین دوره حیــات اجتماعــی زن در ایــران پیــش از اســالم ــــ یعــین عصــر ساســاین ــــ نیــز  در درخشــان تر
 فرمانبــردار مــرد بــود و شــخصیت حقــویق نداشــت؛ پدر و شــوهر اختیارات وســیعی در دارایی 

ً
زن مطلقــا

 
ً
ـــ و بــا مهــه هیاهوهــای جاهالنه کــه اخیرا وی داشــتند. چیــزی کــه از اســناد آن زمــان به دســت می آیــدـ 
اعــالم کرده انــد، 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 
پســری بــه ســن رشــد و بلــوغ می رســید، پــدر، یکــی از زنــان خــود را بــه عقــد زناشــویی او درمــی آورد 
ــواده  ــیخ در عصــر ساســاین، اصــل تعــدد زوجــات، اســاس خان )نفیــیس، 1345ش، 247(. مهچن
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به مشــار می آمــد، امــا در عمــل، مشــار زنــاین کــه مــرد می توانســت داشــته باشــد بــه نســبت اســتطاعت 
 مــردان کم بضاعــت درکل بیــش از یــک زن نداشــتند. شــوهر در دوره یادشــده ــــ کــه 

ً
او بــود و ظاهــرا

ــارج و نفقــه زنــان متعــدد خــود  ـــ هیــچ گونــه تعهــدی در مقابــل حمخ  هم زمــان بــا ظهــور اســالم بــودـ 
ً
یبــا تقر

یســتیخ  ــف بــود بــه طــور مادام العمــر، زن ممتــاز )ســوگیل( خــود را نــان بدهــد )کر
ّ
نداشــت و فقــط مکل

ســن، 1345ش، 346(. از ایــن گذشــته شــوهر حــق فــروش زن و فرزنــدان را داشــت، امــا ایــن تهنــا در 
ینــه  صــوریت بــود کــه از تأمــیخ معــاش و ماحیتــاج آنــان ناتــوان باشــد و بــا فــروش یکــی از آهنــا بتوانــد هز

زندگــی دیگــران را فراهــم ســازد )حکمی پــور، 1382ش، 74(.
یــف خــود می کشــید، بــه  زن ایــراین پیــش از ظهــور اســالم، انــواع حقارهتــا و پســتهیا را بــه دوش ظر
یــد و فــروش( به مشــار می آمــد و زن جــزء امــوایل بــود کــه در   ازدواج نوعــی بیــع )خر

ً
گونــه ای کــه اساســا

یــد و فــروش واقــع می شــد. او از حــق حضــور در دادگاه بــرای اقامــه دعــوی و حــیت ادای  معــرض خر
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 خرد، 1354ش، 44(.

2ـ2. ارزش و منزلت واالی زن در بینش اسالمی
تلــف بــه زن و  بــه منظــور شــناخت عقیــده اســالم دربــاره زن بایــد دانســت کــه ایــن دیــن از دو بعــد حمخ
مــرد می نگــرد. می تــوان 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 اختــالف 
دارنــد؛ اختــالیف 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 
ــاُس« بــا آنــان ســخن گفتــه شــده اســت،  ــا الَنّ َ ُیّ

َ
خطــاب یــا امــر و هنــی شــده اســت، یــا بــا خطــاب »َیــا أ

یــت و ذات اوســت، زن و مــرد مســاوی  زن و مــرد برابرنــد. در آزادی کــه الزمــه انســان بــودن و جــزء هو
یــده شــده اند. زن نیــز مهســان بــا مــرد، در اســتفاده از حقــوق قانــوین خــود و  هســتند و هــر دو آزاد آفر
در مقابــل قانــون و اســتفاده از حــق حیــات و حفــظ شــئون اجتماعــی و اســتفاده از مواهــب اهلــی، 
مســاوی اســت. اســالم نــه تهنــا شــرکت معقــول زنــان را در مراســم دســته مجعی اســالمی منــع نکــرده، 
بلکــه در بعــیض از مــوارد واجــب منــوده اســت؛ مثــل حــج کــه در صــورت مجــع بــودن شــرایط وجــوب، 
شــرکت او در این مراســم واجب می شــود؛ یعین بر زن مســتطیع واجب اســت مراســم حج را در موســم 
ــام دهــد و حــیت شــوهرش حــق نــدارد او را از آن منــع کنــد. بــاز بــر زنــان واجــب  خــود، ماننــد مــردان، احنج
اســت هنگامی که ســرزمیهنای اســالمی و حوزه مســلمانان با هجوم دمشنان و کفار روبه رو می شــود، 
یــرا  مهچــون مــردان قیــام کننــد و اســلحه بــه دســت گیرنــد و از اســتقالل و حیــات اســالم دفــاع کننــد؛ ز
 از نظــر اســالم اداره خانــواده و حــق شــوهر و تربیــت فرزنــدان، بلکــه حیــات و 

ً
در ایــن دو مــورد مســلما
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بقــای افــراد مســلمان، بــه طــور کیل تت الشــعاع مســئله مهم تــری قرار می گیــرد و آن نابودی اســتقالل 
مســلمانان در مــورد دفــع یــا مهبســتگی کامــل مســلمانان و اطــالع از حــال مهدیگــر و غیــر آن در مــورد 

ــاین، 1351ش، 47(. حــج اســت )حقــاین زحنج
در بعــد بشــری، زن و مــرد هــر دو مصــداق کامــل بشــریت اند، امــا بــه اقتضــای تقســمی کار و تقســمی 
ــز بــه حلــاظ  مســئولیت و تنظــمی کارکــرد طبیعــی آهنــا ــــ کــه هــدف عمــده ای در خلقــت اســت ــــ و نی
صــص و وظایــف غیرمشــترک، میــان زن و مــرد مــواردی وجــود دارد کــه موجــب ســلب تشــابه آهنا در  تخ
یع می شــود. البتــه ایــن تشــابه نداشــتخ بــا مســاوات آهنــا در بشــر بــودن و برخــورداری  طبیعــت و تشــر
مســاوی از حقــوق بشــری منافــات نــدارد. از نظــر قانون گــذاری و اداره صحیــح امور اجتماعی بشــری 
نیــز ایــن اختــالف بایــد یب آنکــه موجــب تبعیــض یــا کاهــش حرمــت یکــی از آهنــا شــود،  مهیشــه مــورد 
نظــر قانون گــذار و منشــأ تفاوهتــایی در قانــون باشــد. بــا در نظر گرفتخ 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 
یرا مقوله هایی  نظــرگاه قــرآن و ســّنت، مــرد نســبت بــه زن از شــرافت روحاین باالتــری برخوردار اســت؛ ز
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 برمی گــردد؛ بــرای 
یــان وجــود داشــته اســت، امــا زنــان نــه تهنــا مشــمول حــق ارث  مثــال، هنــاد ارث در اســالم در میــان تاز
نبوده انــد، بلکــه خــود نیــز ارث بــرده می شــدند.4 امــا قــرآن بــا توجــه بــه واقعیهتــای اجتماعــی آن عصــر، 
ــی را در ایــن زمینــه آغــاز کــرد و حــق ارث زنــان را ــــ هرچنــد بــه میــزان نصــف حــق  حیج مبــارزه ای تدر
شــوهران و برادرانشــان ــ تضمیخ و تثبیت منود. پس اگر اســالم ســهم االرث زن را در برخی موارد کمتر 
از مــرد قــرار داده اســت، نبایــد آن بــه ایــن حســاب گذاشــت کــه اســالم ارزش و شــخصیت انســاین 
زن را نادیــده گرفتــه اســت، بلکــه بایــد عامــل آن را در مــوارد دیگــر جســت. زمینــه اقتصــادی مســئله بــا 
یربنــای فلســفه تفــاوت میــراث زن و مــرد را توضیح دهد )قربــاین، »آیا  یــر می توانــد ز توجــه بــه نــکات ز

ارث زن از مــرد کمتــر اســت؟«، 1345ش، 62(.
1. دانشــمندان علــم اقتصــاد عقیــده دارنــد کــه بــرای به وجــود آوردن یــک اجتمــاع بــه متــام معــین ســامل 
یــط بــه دور باشــد، جهــایت الزم اســت کــه اجــرای ایــن اصــل »هــر  و شایســته کــه از هرگونــه افــراط و تفر
ســتیخ آهناســت. ایــن اصل ضامن تعــادل ثروت  کــس بــه مقــدار نیازمنــدی و حاجتــش« در مرحلــه حنخ
و مالکیــت اســت و از تــورم ثروهتــای کالن و پدیــد آمــدن شــکاف طبقــایت کــه هــزاران مفاســد اخــالیق 

یــد بــن ثابــت( ــــ کــه پــدر و  4. روزی ثابــت بــن عبیــد انصــاری بــر مجیلــه )دختــر ســعد بــن ربیــع، زن ز
یــش هــر دو در جنــگ احــد شــهید شــده بودنــد ــــ وارد شــد و مجیلــه بــرای او خرمــا آورد. ثابــت  عمو
یــرا  یــا از بــاغ پــدرت میــراث بــرده ای! مجیلــه در پاســخ گفــت: از پــدر چیــزی میــراث نبــرده ام؛ ز گفــت: گو

ثیــر، 1377ش، 418(. او پیــش از نــزول آیــات ارث شــهید شــد )ابن اال
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و اجتماعــی دارد، جلوگیری می کند.
ــارج افزون تــری از قبیــل نفقــه  2. بــه حکــم وضــع طبیعــی کــه هــر کــدام از زن و مــرد دارنــد، اســالم حمخ
ــارج ســایر  ینــه زندگــی زن هنگامــی کــه در عــده بــه ســر می بــرد، حمخ زن و فرزنــد، مهــر و طــالق زن، هز
نزدیــکان هتیدســت ماننــد بــرادر، خواهــر، پرداخــت دیــه قتــل خطــایی و... را برعهــده مــردان گذاشــته 

اســت.
ــه تعهــد مــایل  ــه عهــده دارد، هیــچ گون ــارج ســنگیین کــه مــرد ب 3. زن در مقابــل وظایــف فــوق و حمخ

ــدارد. برعهــده ن
ــارج و نیازهــای مــایل مــرد بیشــتر  اکــه حمخ نتیجــه ای کــه از نــکات بــاال می تــوان گرفــت ایــن اســت: ازآحنج
ارجشــان بســیار کمتــر اســت؛ از ایــن رو اســالم  از زن اســت، زنــان در مقابــل درآمــدی کــه دارنــد حمخ
ســهم االرث مــرد را بیشــتر از مــال زن قــرار داده اســت تــا براســاس اصــل »هــر کــس بــه مقــدار نیازمنــدی 

ــارج آهنــا برقــرار گــردد. و حاجتــش« تعــادیل میــان درآمــد و حمخ
دقــت در ســایر مــوارد کــه بــه ظاهــر اســالم بــه حلــاظ حقــویق میــان زن و مرد تبعیض قائل شــده اســت، 
حمکــت موضــوع و عمــق درایــت قانون گــذار را آشــکار می ســازد. از مجلــه در بــاب نقصــان دیــه زن، 
فقــه امامیــه در احــکام مربــوط بــه »قتــل نفــس« دو موضــوع را از هــم تفکیــک می کنــد: موضــوع اول، 
ــازات بــرای ویل دم اســت کــه بیشــتر جنبــه کیفــری و بازدارنــده و تنبهیــی دارد و دیگــری جنبــه  حــق حمج
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 
ل مشــهور فقهــای امامیه این  بســتگان آهنــا مربــوط می شــود کــه از قتــل آهنــا متضرر می شــوند. اســتدال
اســت کــه بســتگان و خانــواده مــرد مقتــول از قتــل وی بیشــتر متحمــل خســارت و ضــرر می شــوند تــا 
بســتگان و خانــواده زن از قتــل وی؛ ازایــن رو خواســته اند میــان مقتــول مرد و مقتولــه زن از جنبه مدین 
ـــ  ـــ برقــرار کننــد. از ســوی دیگــر، نابرابــری زن و مــرد در دیــهـ  ـــ و نــه برابــریـ  و حقــویق، بــه نوعــی عدالــتـ 
یــرا زن در صــورت قتل  ـــ عمــاًل از حیــث مــادی بــه نفــع زن اســت؛ ز ــه برخــی پنداشــته اندـ  برخــالف آحنچ
مهســرش واجــد حقــویق می شــود کــه مــرد در صــورت قتــل زن، واجــد نصــف آن می گــردد )حکمی پــور، 

1382ش، 157(.
ــه هیــچ روی حــی را متوجــه  ــز وضــع بــه مهــیخ ترتیــب اســت. ادای شــهادت ب در مــورد شــهادت نی
شــخص شــاهد منی ســازد یا به عبارت دیگر، موجد حق برای شــاهد نیســت، ویل موجد مســئولیت 
ـــ بــرای وی در قبــال اصحاب دعواســت. این بدین معناســت که شــهادت  ــــ چــه مــدین و چــه کیفــریـ 
در اســالم، نــه یــک حــق بــرای شــهود، بلکــه تکلیــی بــر ذمــه ایشــان اســت و ازایــن رو در قــرآن، کســاین 
کــه از ایــن تکلیــف شــانه خــایل می کننــد و شــهادت خــود را کتمــان می ســازند مذمــت شــده اند )بقــره، 
 خــوف بــرای حرمــت، 

ً
یعت اســالمی خواســته اســت در مواقعــی کــه ادای شــهادت واقعــا 283(. شــر
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شــخصیت و حیثیــت زن دارد، او را از ادای شــهادت معــاف ســازد؛ بنابرایــن، نبایــد نتیجــه گرفــت کــه 
از دیــدگاه اســالم، نفــس قــول و گواهــی زنــان از اعتبــار کمتــری برخــوردار اســت، بلکــه در واقــع فقــه 
 ســنگیین 

ً
اســالمی با تدید و اســتثنای شــهادت زن در مواردی که مســئولیت مدین یا کیفری نســبتا

نیز بر دوش شــهود گذارده شــده )در مواردی مانند لواط، ســحق و...( مســئولیت او را ســبک تر کرده 
اســت )حکمی پــور، 1382ش، 222(.

3ـ2. تبیین منطقی تفاوتهای زن و مرد در مکتب اسالم 
یــژه ماهنامــه مکتــب اســالم، در پاســخ بــه ادعاهــای متمدنانــه رژمی هپلــوی  مطبوعــات اســالمی، به و
هیــای زن و مــرد در حــوزه خانــواده  یــب قانــون محایــت خانــواده، کــه به ظاهــر بــه نابرابر در زمینــه تصو
ــه »تســاوی« در احــکام اســالمی  ــت« و ن ــت اصــل »عدال ــیخ رعای ــه منظــور تبی ــان مــی داد، و ب پای
یژه مســئله طالق،  مربــوط بــه زنــان، در مشاره هــای متعــدد خــود بــه مســائیل مانند تعــدد زوجات، به و
ــا نــایش می شــد کــه بــه اســتناد مــاده شــانزدهم  توجــه نشــان داد. امهیــت توجــه بــه موضــوع اخیــر از آحنج
یت، 

ّ
اعالمیــه حقــوق بشــر، هــر زن و مــرد بالغــی حــق دارنــد بــدون هیچ گونــه حمدودیت از نظر نــژاد، مل

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 اســالم، 
اختیــار طــالق بــه مــرد داده شــده اســت و ایــن امــر هــم نــگاه نابرابرانــه احــکام اســالمی بــه زنــان را در 

یــت می کرد. ذههنــا تقو
یــک زن  مــیش و شــیوه مکتــب اســالم در پاســخ بــه ایــن شــهبه ایــن بــود کــه بــا بیــان تفاوهتــای بیولوژ
و مــرد و نیــز توضیــح قبــح و زشــیت رواج پدیــده طــالق، عدالت مــداری در وضــع ایــن قانــون در اســالم 

را تبیــیخ کنــد. در بیــان اختــالف ســازمان وجــودی زن و مــرد آمــده اســت:
در میــان ده هــا 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 می خــورد... این 
رّقــت 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 
یــرا تأمــیخ حوائــج کودک و برآوردن خواســته های طفل  فرزنــد در روح زن بــه ودیعــت هنــاده شــده اند؛ ز
در نیمههــای شــب، کــه هــر چشــمی بالطبــع بــه خــواب خــوش مایــل اســت، نیازمنــد به عاطفه شــدید 
یع و گاهــی بطــی و زمــاین  و پرهیجــاین اســت کــه یب درنــگ و بــدون فکــر و اندیشــه کــه گاهــی ســر

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 
ــه صــورت جهــاد در  ــوای طبیعــت باشــد و خــواه ب ــا ق ــدگان جنــگل ی ــر درن صــورت مقاومــت در براب
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یــرا نتیجــه مهــه آهنــا یکــی اســت و آن تمل شــدائد  نظامــات حکومــت و شــئون اقتصــاد و سیاســت؛ ز
ــه  ــکاه ب اوزهــا و پیــکار جان ــد از تج ــرای تصیــل غــذا و معیشــت و محایــت زن و فرزن و نقشــه کیش ب

اد حمیط عدالت و امن است...  منظور نشاندن متجاوزان و دمشنان داخیل و خارجی برای احیج
توجــه بــه ایــن حقائــق و در دســت داشــتخ ایــن میــزان )غلبــه عواطــف در زن، غلبــه تفکــر در مــرد( 
بســیاری از مــوارد اختــالف در وظیفــه و حقــوق زن و مــرد را تفســیر و تعلیــل می کنــد و پــرده از روی 
بســیاری از مشــکالت حقویق و اخالیق زن و مرد برمی دارد و روشــن می کند که مثاًل چرا مرد در قیام 
اهــده دامنــه دار می کنــد، ویل در موضوعــات  بــه اعمــال و وظایــی کــه مربــوط بــه اوســت پایــداری و حمج
ــل، زن در موضوعــات  ــدل می شــود و در مقاب  دســتخوش تــول و تب

ً
ــا ــودکان، غالب ــد ک عاطــی مانن

عاطــی بســیار نیرومنــد و پایــدار اســت، ویل در کارهــایی کــه حمتــاج بــه اعمــال فکــر اســت، اســتقرار و 
پایــداری نــدارد )قربــاین، »اختیــار طــالق بــا کیســت؟«، 1345ش، 53(.

پــس از بیــان ایــن تفاوهتــای ذایت میــان زن و مــرد، ایــن پرســش مطــرح می شــود 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 
ــا در نظــر گرفــتخ ایــن  ــر ایــن اســاس و ب ــر دیگــری رجحــان داده منی شــود. ب ــد، هیــچ یــک ب یکدیگرن
 بایــد مطابــق نیازمندهیــای روحی و جســمی زن و مرد باشــند 

ً
تفاوهتاســت کــه قوانــیخ وضع شــده حتمــا

تــا اســتعدادهای طبیعــی آهنــا را هبتــر هدایــت و رهبــری مناینــد.
 طــوالین، اصــل موضــوع بــه میــان آمــده اســت کــه آیــا اختیــار 

ً
آن گاه در یپ طــرح ایــن مقدمــه نســبتا

ــا هــم مســاوی   ــد هــردو در احنــالل زناشــویی ب ــا آنکــه بای ــرد باشــد ی ــد در دســت م طــالق فقــط بای
واهــد می توانــد مهســرش را طــالق دهــد یــا رضایــت او در  باشــند؛ یعــین مهان گونــه کــه شــوهر هــرگاه حبخ
احنــالل عقــد شــرط اســت، زن هــم قــادر باشــد در صــورت متایــل، خــود را از قیــد زوجیــت خــالص 
کنــد یــا دســت کــم بــدون رضایــت او، احنــالل عقــد صحیــح نباشــد؛ یعــین رضایت هر دو شــرط باشــد. 
یــن راهــی کــه بــه نفــع  لــه مکتــب اســالم بــا اهلــام از بینــش اســالمی بــر ایــن بــاور بــود کــه عاقالنه تر حمج
زن و مــرد و هــم ضامــن ســعادت واقعــی جامعــه و خانــواده اســت و از افزایــش آمــار طــالق و تزلــزل 
ارکان خانــواده جلوگیــری می کنــد، مهــان صــورت اول، یعــین ســپردن طــالق بــه دســت مــرد اســت کــه 

متضمــن حمکهتــایی اســت:
یــن  اول اینکــه طــالق در نظــر اســالم امــری منفــور اســت و بــه تعبیــر روایــت نبــوی »طــالق، منفورتر
حالهلاســت« و هرچــه دامنــه اختیــار دادن طــالق کمتــر باشــد، ایــن امــر منفــور کمتــر واقــع می شــود.

ــردی و برخــورد عواطــف ناخوشــایند  ــه احساســات و متایــالت ف ــه علــت غلب دوم، طــالق بیشــتر ب
ــر  ــراق تأثی طرفــیخ اســت و قــوت عواطــف و ضعــف منطــق و حســابگری در تشــدید اختــالف و افت
فــراوان دارد. اســالم بــرای جلوگیــری از دخالــت احساســات کــور و یب منطــق در امــر خانــواده و جــدایی 
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، آشــیانه ای  ــا در جوشــش ناگهــاین احساســات طرفــیخ ک دانســته اســت ت ، منطــق را مــال زوجــیخ
یــران نشــود و خانــواده ای متــالیش نگــردد. بدهیــی اســت درصوریت کــه طــالق در اختیــار زن قــرار  و
می داشــت، احتمــال وقــوع طــالق بــه علــل عاطــی و احســایس و حســادهتا و نزاعهــا و رقابهتــا و... 
بیشــتر می شــد؛ چــه زن بــه مراتــب از مــرد بیشــتر تــت تأثیــر احساســات و خشــم و انتقــام و نفــرت قــرار 

می گیرد.
گــذاری اســت و ایــن بــرای مــواردی پیش بیــین می شــود کــه مــرد  ســوم، طــالق یــک »حــق« و قابــل وا
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 طــالق نشــود. اســالم بــه مــرد اجــازه داده اســت کــه 
در ضمــن عقــد ازدواج، بــه زن وکالــت در طــالق بدهــد تــا در هنــگام تقــق شــرایط طــالق )ماننــد 
ســوء خلــق و بدرفتــاری مــرد، خــودداری او از پرداخــت نفقــه و وظایــف دیگــر( بتوانــد بــه وکالــت از 
طــرف مــرد، خــود را طــالق دهــد؛ بنابرایــن مالحظــه می شــود کــه طالق مهیشــه به دســت مرد نیســت 
و زن نیــز می توانــد از راه شــرعی و قانــوین، اختیــار طــالق را بــرای مواقعــی کــه مــرد پــا را از دایــره تقــوا، 

منطــق و اخــالق فراتــر بگــذارد، به دســت آورد و از مــرد جــدا شــود.
نکتــه پایــاین ایــن اســت کــه معمــوالً طــالق بــرای مــرد مســتلزم فشــار اقتصــادی و بــار مــایل و اخــالیق 
یــه را کــه بــه صــورت دیــین درآمــده اســت بایــد بپــردازد و مهســر دیگــری اختیــار کنــد کــه  اســت: مهر
پرســیت فرزنــدان را یک تنــه بــر دوش کشــد و  ینه هــای جدیــد مهــراه اســت؛ سر آن هــم معمــوالً بــا هز
بعــد اجتماعــی و اخــالیق قضیــه را کــه احتمــاالً بــه صــورت مالمــت و توبیــخ اســت، از ســر بگذرانــد؛ 
ازایــن رو طــالق در دســت طــریف اســت کــه بیشــتر از دیگــری از آن متضــرر می شــود و بــه مصلحــت او 

نیست.
، خــود اقدام  حــال بــا توجــه بــه اســتدالهلای فــوق، زن و مــرد را در امــر اختیــار طــالق مســاوی دانســتخ
مؤثــری بــرای تزلــزل ارکان خانــواده و افزایــش آمــار طــالق خواهــد بــود. عدالــت، چنــیخ مســاوایت را 
اقتضــا منی کنــد و مســاوات در ایــن گونــه مــوارد، عــیخ ســتمکاری بــه افــراد خانــواده و کــودکان اســت.

نتیجه 
ــالت شــاخص  اســالمی کــه بــه صــورت مســتمر و  مــرور کارکــرد ماهنامــه مکتــب اســالم، یکــی از حمج
متنــاوب در دوران حکومــت هپلــوی دوم، وظیفــه خطیــر نشــر حقایــق اســالم را برعهده داشــت، نشــان 

می دهــد:
ــر احیــای حقــوق، شــأن و منزلــت  ــا تبلیغــات گســترده مبــین ب 1. در اوضاعــی کــه حکومــت وقــت ب
پامیال شــده زن ایــراین، اقدامــایت چــون کشــف حجــاب و گســترش حضــور در عرصه هــای آمــوزیش را 
لــه  بــا هــدف متهیــد فعالیهتــای اجتماعــیـ  ســیایس، ســر لوحــه برنامه هــای خــود قــرار داده بــود، ایــن حمج
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یــت جنــیس را  یرانگــر طــرح هو می کوشــید بــا طــرح صادقانــه بینــش اســالم دربــاره مســئله زن، تأثیــر و
ــر جایــگاه و شــأن و منزلــت او، بــه  کــه حمــور و منــاط ارزش گــذاری زن در جامعــه قلمــداد می شــد، ب

اطبــان یــادآور شــود. حمخ
ــی از بســیاری حقــوق اجتماعــی خــود  حیخ یــژه بــرای زن ایــراین کــه بــه حنــو تار یــت جنــیس، به و 2. هو
یــژه باشــد، امــا ایــن توجیــه  حمــروم مانــده بــود، می توانســت توجیه گــر کســب برخــی امتیازهــای و
یــک منی توانســت جانشــیخ روابــط قــراردادی و مبتــین بــر حقــوق و مســئولیهتای انســاین )و  یولوژ فیز
تلــف ماهنامــه یادشــده، در زمینــه مســائل زنــان، بــر  نــه جنــیس( گــردد؛ ازمهــیخ رو در نوشــته های حمخ
کیــد می شــد تــا مبــادا بــه هبانــه دفــاع از حقــوق زنانگــی،  انســانیت زن بیــش از زن بــودن وی تأ
یــت گــردد کــه عنصــر انســانیت را تت الشــعاع قــرار دهــد.5 امهیــت  یــت« چنــان تقو احســاس »غیر
ایــن تــالش آن گاه آشــکار می شــود کــه بدانــمی اگرچــه مکاتــب مدافــع حقــوق زنــان مهچــون مفینیســم، 
یــت مــورد تبلیــغ آنــان  در مرحلــه ای مدعــی برداشــتخ گامــی در مســیر دموکــرایس و برابــری هســتند، هو
یــت  یــرا حقــوق انســاهنا را بــا جنســیت قیــد می زننــد؛ حــال آنکــه هو ماهیــیت ضــد دموکراتیــک دارد؛ ز
یــف از جنس گونگــی ایدئــال، کــه بــه عقیــده برخــی مفینیســهتا، حمدودیهتــای  انســاین از هرگونــه تعر

ــی را بازتولیــد می کنــد، فراتــر مــی رود، بــدون آنکــه آن را نقــض یــا ابــرام کنــد. حیخ اجتماعــی ـ تار
موعــه مقــاالت منتشرشــده در مکتــب اســالم حامــل ایــن پیــام مهــم اســت کــه  3. روی هم رفتــه حمج
ــط عاطــی،  ــه تنظــمی رواب ــه ب ــواده، یعــین هنــادی اســت ک ــت جنــیس اســاس شــکل گیری خان ی هو
یــت انســاین شــود،  احســایس و تــداوم نســل یــاری می رســاند؛ ازمهــیخ رو هنگامــی کــه جانشــیخ هو
ــاد می کنــد؛ در نتیجــه، بــا حمدودیــت آن در حیطــه خصــویص، جنبــه کارکــردی آن حفــظ  مشــکل احیج

خواهــد شــد.

5. بــرای منونــه، در حبــث مهــم ضــرورت حجــاب بــرای زن مســلمان چنــیخ آمــده اســت: معــین پوشــش زن در 
اســالم ایــن اســت کــه زنــان در معاشــرت خــود بــا مــردان، بــدن خــود را بپوشــانند و بــه جلوه گــری و خودمنــایی 
نپردازنــد و از اختــالط بــا مــردان خــودداری منــوده، روی مصاحلــی کــه مربــوط بــه نســل و حفــظ جامعه از فســاد 
و هرج ومــرج جنــیس می باشــد، زنــان را از مــردان جــدا کــرده اســت. هرگــز معــین پوشــش ایــن نیســت کــه زن 
ــی باشــند و حــیت جایــز نباشــد کــیس صــدای او  نتوانــد بــا پــدر و بــرادر و غیــر آهنــا معاشــرت بکنــد و از مهدیگــر حمخ

ــاین، 1351ش، 74(. را بشــنود )حقــاین زحنج
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