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کر در ف» خانواده«تاریخی جایگاه - ايبررسی مقایسه
  »قواعد«بر مسالۀ  تأکیدفمینیستی و دیدگاه اسالم با 

    قاسم زائري

بـاورِ  . کشـد فکر فمینیستی، همواره دیدگاه اسالم در مورد خانواده را به چالش کشـیده و مـی   :چكيده
ي علیـه زنـان و راه اصـلیِ اعمـال و     ها این است که خانواده منشـأ سـتمگر  اي از فمینیستبخش عمده

هـا خـود را در نقـد سـنت سیاسـی در غـرب،       بخشی از استدالل فمینیست. بازتولید سلطۀ مردان است
پـردازان لیبـرال، بـا قلمـداد     دهد که بر مبناي آن، نظریهنشان می» امر عمومی«خصوصاً مبحث لیبرالیِ 

، آن را از شمول مباحثۀ عمومی و »حریم شخصی«یا » عنوان بخشی از حیطۀ خصوصیکردنِ خانواده به
گذاري خارج کرده و به جایگاه مناسبی براي اعمال سلطۀ مردان بر زنـان و نیـز تقویـت مناسـبات     قانون

دهـد کـه از دیـدگاه اسـالم، اساسـاً      مقاله ضمن تشریح این دیدگاه، نشـان مـی  . اندناعادالنه تبدیل کرده
ي داشته باشد، زیرا از همان ابتداي ظهور اسالم، خانواده بـه موضـوعی   اتواند چنین خصیصهخانواده نمی
گذاري شارع بدل شده و انبوهی از قواعد براي تنظیم مناسبات عادالنه در خـانواده و دفـاع از   براي قاعده

در واقع، چارچوب خانواده از دیدگاه اسالم، ترکیبی از عواطـف و  . حقوق زنان تنظیم و تعریف شده است
  .د استقواع

 ،رمانتیسیسـم  زنـان،  دیـدگاه اسـالم،  ،خانواده  جامعۀ جاهلی، ،عمومی امر شخصی، امر :واژگان کلیدي
 .، فلسفۀ سیاسی لیبرال، قواعدفمینیسم، فمینیسم اسالمی
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  »مسالۀ زنان«اي تاریخی بر مقدمه. 1
م و جهان هاي نظري و عملی بین اسالترین چالش ، یکی از مهم»مسالۀ زنان«اکنون،  

هايِ دیدگاه اسالمی در ارتباط با جایگاه و نقـش  در سطح نظري، دائماً گزاره. جدید است
ارهـاي رفتـارِ اسـالمی زنـان نقـض      و از حیث عملـی، هنج  شودزن به چالش کشیده می

در واقع، از همان ابتدايِ آشنایی مسلمانان با تجدد و مناسبات جهان جدیـد، از  . شود می
ساز شد، وضع ین مسائلی که در ارتباط بین مسلمانان و جهان جدید مشکلترجمله اولیه

ویژه از موقعیـت  و درکی بود که غرب در شرایط تاریخی تازة خود از مناسبات انسانی و به
افتـاده  » فرنگ«مسلمانی که گذارشان به ممالک » مسافران«نخستین . یافته بود» زنان«

طـور  بـه (و عمومـاً حیـرت    در این جوامـع شـده   است، از جمله، متوجه وضع خاص زنان
، و در مواردي، تحسین خـود را نسـبت بـه آن ابـراز     1]101، ص40[:مثال، رجوع شود به

هـاي  اکنون، و پس از نزدیک به دو قرن کـه بـه تنـاوب، بخـش    . 2]98، ص40[ :اندداشته

                                                        
در . م 1806کنـد کـه در   ، سفیر عثمانی اشـاره مـی  »وحید افندي«برنارد لوئیس، از جمله به گزارش  .١

وپـایی،  هـاي ار در میهمانی«: کند کههایی از اروپا را طی کرد، اشاره میمسیر رسیدن به پاریس بخش
ها را که مردان در پشت آنها نشسته و آننشینند، در حالیزنان کنار میز می. زنان بسیاري حضور دارند

اگر زنان دلشان بسوزد، چیزي براي . نگرنددر حین غذاخوردن با چشمان گرسنه چون حیوانِ خود می
 .] 101، ص41[» دهند، و گرنه مردان باید گرسنه سر کنندها میخوردن به آن

عضوي از هیئت دیپلماتیک عثمانی در وین بوده . م 1665، که در سال »اولیا چلبی«لوئیس به نقل از  .2
امپراتـور بـه زنـی در خیابـان بـر      هر زمان . العاده دیدماي خارقدر این کشور صحنه«: نویسداست می

. ن از مقابل وي عبور کنددهد تا آن زخورد، اگر سوار اسب باشد، اسبش را متوقف کرده و اجازه می می
کند، و امپراتـور بـه   پرسی میزن با امپراتور احوال. ایستداگر پیاده باشد و به زنی بر بخورد، مودبانه می

این مسلماً یـک صـحنۀ   . دهددارد و پس از عبور زن، به راه خود ادامه میاحترام وي کاله از سر بر می
س از این نکته غافل نیست که برخی مسافران مسلمان، از ضمناً لوئی.]  98، ص41[» العاده استخارق

الغـزال،  : انـد اند، اما آن را بر اساس منطق مسلمانی تحلیل کردهدیدن وضع زنان در غرب متعجب شده
از اسپانیا دیدن کرده است، پس از بازگشت از یک میهمانی در گزارش خود  1776سفیر مغربی که در 

مانی به منزل خویش مراجعت و بـه درگـاه خداونـد دعـا کـردیم مـا را از       بعد از ختم میه«: نویسدمی
اند، در امان بدارد و بـه قـادر متعـال اسـتغاثه     دینیفالکت کفار که از غیرت مردانه عاري و غرق در بی

، 40[» ...نمودیم ما را براي تقصیراتمان در حشر و نشر با ایشان به مقتضاي موقعیت مواخـذه نفرمایـد  
از جمله خصوصیات بد ایشان، «: نویسداز قول شیخ رفاع مصري در بازدیدش از پاریس می و.]380ص 

فقدان تقوي در بسیار از زنان آنهاست به شرحی که ذکر آن رفت و فقدان غیـرت مردانگـی در مـردانِ    
 .] 384، ص40[»...آیدهاست، در مواقعی که غیرت مردانۀ مسلمین به جوش میآن
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در صـدرِ  » نانمسالۀ ز«اند، هنوز هم را از سرگذرانده» تجربۀ غرب«مختلف جهان اسالم 
هاي نظري کـه  ها و مسائلی است که مسلمانان با جهان جدید دارند، اعم از چالشچالش

طـور  بـه (بین معتقدان به فکر فمینیستی و پیروان چارچوب عقیدتی اسالمی وجود دارد 
حسـن  ) رفعـت (، ]58[فاطمـه مرنیسـی    ،]5[ هاي نوال سـعداوي مثال بنگرید به دیدگاه

) سـوریه (، خالده سعید )سودان(، فاطمه احمد ابراهیم )لبنان(الحبري ، عزیزه )پاکستان(
، یـا برخـی   ]65-75، ص28[: ، و براي دیدن شرحی از این آثار رجـوع شـود بـه   )1970(

المللی یـا جهـان   هاي بینهاي سیاسی در مناسبات کشورهاي اسالمی با سازماندشواري
در » مسـالۀ حقـوق بشـر   «ه آنچـه  تر خود را در مباحث مربوط بـ طور مشخصغرب که به

از همـان   .]53 [و ] 48[: بنگریـد بـه  (دهـد  شـود، نشـان مـی   جوامع اسالمی خوانده می
در جوامـع اسـالمی،   » مسـالۀ زنـان  «هاي اولیه تا شرایط پیچیدة کنـونی، تـاریخ   مواجهه

: هاي نظري و عملی بـراي خـروج از ایـن مسـاله بـوده اسـت      اي از تالشمنظومۀ پیچیده
اند موضع اسالم در مـورد زنـان   ي از علما و روشنفکران در جهان اسالم، سعی کردهبسیار

مطهـري  (را تبیین و تشریح کنند و بـه شـبهات برآمـده از جهـان جدیـد پاسـخ دهنـد        
و در جهتی دیگـر،  .)) ق 1351(، رشیدرضا .)ق 1400و . ق 1397(، سیدقطب )1390(

افتادة اسـالم در مـورد   د، موضع کهنه و عقباند تا به زعم خوگروه دیگري نیز تالش کرده
، .)م 1872(رفاعـه طهطـاوي   3،]5[:طور مثال، رجوع شود بـه به(زنان را نقد و جرح کنند 

 :هـا بنگریـد بـه   و براي دیدن شرحی از این دیـدگاه (، .)م 2008.) م 1930((طاهر حداد 
ختلفـی شـده   هاي سیاسی و اجتماعی موارد گفتمان» مسالۀ زنان« ]111-135، ص25[

هاي مختلفی در دفاع از آنچـه  جنبش: اندکه بخشی از تاریخ معاصر مسلمانان را رقم زده
در مورد زنان نامیده شده، به وجود آمده و بـه رخـدادهاي سیاسـی و    » دیدگاه اسالمی«

: رجـوع شـود بـه   (در ایران  1357طور مثال، در انقالب اسالمی به(اند اجتماعی دامن زده
هـاي  و به همـان ترتیـب، برخـی حکومـت     ]هاي سوم تا پنجمفصل ،4[ و ]104، ص40[

را بـه نفـع مدرنیزاسـیون و    » مسـالۀ زنـان  «اند که با اعمـال قـدرت،   گرا تالش کردهغرب

                                                        
بـه چـاپ   » االعمـال الکاملـه القاسـم امـین    «با عنوان  1989را محمد عماره در سال مجموعۀ آثار او  .3

 .نام دارند» المراه الجدیده«و » تحریر المرأه«دو کتاب مهم او . رسانده است
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طور مثال، رضاخان و آتاتورك در ترکیـه  به(گسترش تجدد در جوامع اسالمی حل کنند 
تــرین ینیسـتی، از جملـه تـازه   هـاي فم گیــريرشـد جهـت   .]6[ و ]2[: رجـوع شـود بـه   (

در جوامـع اسـالمی شـکل گرفتـه     » مسالۀ زنان«اي است که پیرامون رخدادهاي منظومه
شـود، دائمـاً وضـع زنـدگی و حیـات      خوانده می 4»فمینیسم اسالمی«ویژه، آنچه به .است

در این مقاله تالش مـی شـود، تـا    . کشداجتماعی زنان در جوامع اسالمی را به چالش می
ت مربوط بـه  ویژه به مناقشاواجهۀ فکر فمینیستی و دیدگاه اسالمی در مورد زنان، بهدر م

در » نهـاد مقـدس  «مثابـه  هـا و بـه  نـزد فمینیسـت  » نهاد سـتمگري « عنوانبه» خانواده«
  . دیدگاه اسالمی پرداخته شود

  در منازعۀ اسالم و تجدد» خانواده«طرح مسالۀ . 2
شـان از اواخـر   ه زنان براي بهبود شرایط زنـدگی فکر فمینیستی در جریانِ جنبشی ک 

که مشهور است، سه موج اصـلی  چنانقرن نوزدهم در غرب آغاز کردند، شکل گرفت و آن

                                                        
یک ایده ایـن اسـت کـه    . ، مجادالت فراوانی وجود دارد»فمینیسم اسالمی«در مورد تعریف و ماهیت  .٤

البتـه  .]22[، زیرا فمینیسم و اسالم قابل جمـع بـا یکـدیگر نیسـتند     »نداریمفمینیسم اسالمی «اساساً 
). همـان (کنـد  دفـاع مـی  » ت سـالمی دفاع از حقوق زنان با ادبیا«همین دیدگاه از چیزي تحت عنوان 

شود که فمینیسم اسالمی، جنبشی است که فعاالن و متخصصانِ فمینیستی را در بـر  عالوه گفته می به
را در چارچوب پارادایم اسالمی قرار داده و حقوق زنان را بـر اسـاس متـون دینـی و      گیرد که خود می

مثابـه  ، و این ایده نیز وجود دارد که فمینیسم اسالمی بـه )2010صالح، (اند نهاده سنت اسالمی بنیان 
) قرآن(هایی که خوانش مردانۀ اسالم از متن مقدس عدالتیاز نابرابري و بی» زن«راهکاري براي رهایی 

گـونی نیـز در مـورد تـاریخ     همـین گونـه  . شـود ، قلمداد مـی )2011توسلی، (به او تحمیل کرده است 
نظـران مصـري نظیـر    از یکسو ظهور فمینیسم اسالمی به پیدایی صاحب: فمینیسم اسالمی وجود دارد

یگـر ایـن   شـود، و از سـوي د  قاسم امین یا محمد عبده در اوانِ مواجهۀ اسالم و تجدد نسبت داده مـی 
شود، گاهی حاصلِ موج سومِ فمینیسم معرفی می: عقیده وجود دارد که فمینیسم اسالمی متاخر است

در اینجا خصوصاً . شودبه این طرف تعریف می 1990تر، تاریخ فمینیسم اسالمی، از دهۀ و به طورخاص
اي در حوزة زنـان پدیـد   بر وقوع انقالب اسالمی در ایران، و پیوند دین و قدرت سیاسی که مسائل تازه

تـرِ  نیز این ایده را در گسترة وسـیع ) 2004(عالوه بدران ، به)2010میرحسینی، ((شود آورد، تکیه می
 ).کندجهان اسالم، تایید و پیگیري می
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آیا فمینیسم واحد اسـت  : فمینیسم، اکنون دچار مناقشات فراوانی در خودش است .5دارد
با ایـن  . نظایر آن ایدئولوژي است یا جنبش؛ مدرن است یا پست مدرن؛ و ؛6داردیا کثرت 

همه، همگی در این مدعا اتفاق نظر دارند که درصدد ارتقاي وضع زنان، و رهـاییِ آنـان از   
مقصود موقعیتی اسـت کـه   . موقعیت فرودست اجتماعی هستند که زنان در آن گرفتارند

واسطۀ سلطۀ مردان پدید آمده، و فکر فمینیستی و جنبش تاریخی مالزمِ آن، درصـدد  به
هاي جوامع اسالمی در اولین مواجهه. آمیز هستندخشیدن به این موقعیت تبعیضپایان ب

با تجدد، تاثیرات آن جنبش و ایـن فکـر خـود را آشـکار کـرد و نظـم برآمـده از سـنت،         
تـر شـدنِ فکـر    امـروزه و بـا عمیـق   . خصوص مناسـبات اسـالمی را بـه چـالش کشـید      به

از دیدگاه اسالم در مورد زنان به چالش  تريهاي درونیفمینیستی در موج سوم آن، الیه
 تري مانند پوشش به محل مناقشۀ تجددگرایانهاي ظاهريدر ابتدا الیه. شودکشیده می

براي نمونه بنگرید به آثار شاعران و منـورالفکران دورة مشـروطه در ایـران، نظیـر بهـار،      (
با دیدگاه اسالم بـدل  ) انمیرزا، فرخی یزدي، یا نویسندگانی مانند آخوندزاده و دیگرایرج

» مـادري «تري مانند نقش هاي درونیشد، اما در ادامۀ روند تاریخی پیشگفته، اکنون الیه

                                                        
 1848و همزمان با انقالب  1920تا  1848هاي  بر اساس این ادعا موج اول فمینیسم مربوط به سال .5

کـه بـا تحـوالت     1960-1970آن کسب حق رأي است؛ و موج دوم مربوط به دهـۀ   فرانسه که نتیجۀ
هاي مختلف لیبرالی، مارکسیستی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی پیوند خورده و نتیجۀ آن ظهور جریان

و  1970ها اسـت؛ و در نهایـت مـوج سـوم کـه نیمـۀ دوم       سوسیالیستی و رادیکال در میان فمینیست
مدرنیسـم و  گیرد کـه خصیصـۀ مهـم آن تاثیرپـذیري از پسـت     بعد را در بر می به 1980تحوالت دهۀ 

اقتضائات جوامع پساصنعتی است که از قضا مانند همۀ مباحث مابعد چرخش زبانی، نقـدي عمیـق بـه    
برخـی محققـان نیـز سـابقۀ تـاریخی      ). ]18[و ]46[: رجوع شود بـه (هاي پیشین فمینیسم دارد موج

به طور مثال، (گردانند بل از قرن نوزدهم، به قرن ابتداي قرن هفدهم باز میمباحث فمینیستی را به ق
به همین نحو، برخی پژوهشگران نیز هفت دوره براي تحوالت جنـبش  )]463-467، ص20[: بنگرید به

زنـان را در قـرون وسـطی پیگیـري      اند که ریشۀ مناقشات مربوط بـه حقـوق  زنان در غرب معین کرده
  .]385-395، ص14[: ال در طور مثکند، به می

هـاي فمینیسـم   سبت به تکثـر شـاخه  ن) 1915(بینیِ کاترین آنتونی با تردید به خوش) 1391(لگیت  .6
تنها دردهـاي  «شاخه شدن، بینی او باشیم که معتقد بود این شاخهتوانیم به خوشآیا ما می«: نگرد می

هـاي مختلـف فمینیسـم در    تـونی از شـاخه  ، و به فهرستی که آن»؟»پیمانی سالم استفزایندة یک هم
 کنـد  ي فمینیسم در روزگار ما اضـافه مـی  هاروزگار خودش تهیه کرده بود، فهرست بزرگتري از شاخه

 .] 8، ص39[
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شود زنان نامیده می» سیاست بدن«یا آنچه  ]29[ : در از این روند رجوع شود به تفسیر(
اریخ در ایـن تـ  . به محل مناقشه بدل شـده اسـت  که ) ]57[ :طور مثال، رجوع شود بهبه(

-با یکدیگر هـم » سنتی«ساله، گاهی فکر فمینیستی با دیدگاه اسالم، در نقد امر دویست

ایـن رویـه   (انـد  اند، و در موارد بسیار دیگر با یکدیگر تخـالف و تـزاحم داشـته   جهت بوده
هاي یکی از مهمترین دلمشغولی). ترِ مواجهه بین تجدد و اسالم استبخشی از روند کلی
دیـدگاه   تأکیـد است که از قضـا مـورد تکیـه و    » نهاد خانواده«نیستی، جنبش و فکر فمی

طـور سـنتی نیـز در جوامـع اسـالمی مـورد توجـه و        که بهاسالم نیز بوده است، همچنان
از منظر جنبش و فکر فمینیستی، عمومـاً،  . اهتمام مسلمانان و اولیاي امورشان بوده است

خـانواده، یـک نهـاد مقـدس     «گاه اسالم، و بر اساس دید 7»خانواده، نهاد ستمگري است«
که مسلمانان به حفظ آن به عنوان یک که شارع به آن نظر داشته است، همچنان 8»است

و در کردوکـار  » جوامع اسـالمی «بحث در مورد آنچه در . اندنظر داشته» رکن اجتماعی«
ن مقالـه  پیرامون مسالۀ زنان و نهاد خانواده وجود داشته، موضـوع بحـث ایـ   » مسلمانان«

در اینجا این باور فمینیسـتی  . طلبدشناختی مینیست و بررسی مفصلِ تاریخی و جامعه

                                                        
هـاي پسـت   رادیکال، سوسیال، مارکسیستی و برخـی گـرایش  «هاي مختلف فمینیستی اعم از گرایش .7

» کشـی از آنـان  بـر زنـان و بهـره    نهاد ظلم، سـتم «واده را ، ضدخانواده بوده و خان»مدرن و موج سومی
اي موارد شعار دفاع از خانواده هم اگر چه در پاره«هاي فمینیسم لیبرال هم معدودي از چهره. دانند می

خـانواده هسـته اي نیـز اجتنـاب      د، با این حال از نگاه هاي انتقادي بـه سـاختار  نداررا از نظر دور نمی
مخالفت با نهاد خانواده و تجسـم آن بـه   » فضل تقدم«و » تقدم فضل«). ]38 [: د بهبنگری(» ندنک نمی

منشـاء خـانواده، مالکیـت    «هـاي مارکسیسـتی و مبتنـی بـر کتـاب      مثابۀ نهاد ستمگري از آن گرایش
هاي فراوان مارکس تنظـیم کـرده   آن را بر اساس یادداشت) 1884(است که انگلس » خصوصی، دولت

اسـت و  » همسـري تک«، پیدایی خانوادة »ظلم طبقاتی«از نظر او نخستین ] 478-479، ص20[است 
 .ها قرار گرفتاي طبقاتی، موضوع مجادالت مارکسیستمثابه پدیدهترتیب، خانواده بهبدین

در اصل » مقدس«جز آن چه در فرهنگ عمومی ایرانیان وجود دارد، پنداشت خانواده به مثابۀ نهادي  .8
از آنجـا کـه خـانواده واحـد     «: سی جمهوري اسالمی ایران مورد تاکید قرار گرفته اسـت دهم قانون اسا

ریزیهاي مربوط باید در جهت آسان کـردن   بنیادي جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه
تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایـه حقـوق و اخـالق اسـالمی     

اند، ضمنا بـه  المثل در باب فروپاشی نهاد خانواده در ایران بحث کردهبرخی محققان نیز که فی. »دباش
: به طور مثال رجوع شود به. اندآمیز آن نزد فرهنگ و سنت اسالمی و ایرانی اذعان کردهماهیت تقدس

]31[. 
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گیري موقعیت فرودست زنان در جامعـه بـوده و هسـت،    که خانواده، عامل اصلی در شکل
 تأکیـد هاي اسالمی که اسالم با تکیه و گیرد و این ادعاي فمینیستمورد بررسی قرار می

خانواده و تقدس بخشیدن به آن، به موقعیت فرودست زنان در جوامـع  بر نقش و جایگاه 
اسالمی دامن زده و بدین ترتیب، نه تنها  فرودستی زنـان را تاییـد کـرده، بلکـه بـر ایـن       

مـدعاي مقالـه ایـن اسـت کـه      . شـود کانون ستمگري نیز صحه گذاشته است، وارسی می
هاي اسـالمی، از قضـا، خـانواده در    تبرخالف باور کلی فمینیستی و نیز ادعاهاي فمینیس

تواند ماهیت ستمگرانه داشته باشد، زیرا اسالم از همان ابتـدا خـانواده   دیدگاه اسالم، نمی
گذاري قرار داده و نوعی حریم حقوقی براي زنان در خـانواده پدیـد آورده   را موضوع قانون

 .شودیبراي پیگیري این مباحث از شیوة بررسی تاریخی سود برده م. است

  »نهاد خانواده«اهمیت و ضرورت تحقیق پیرامون . 3
دانـیم کـه   می. در ایران، اهمیت و ضرورت عملی دارد» نهاد خانواده«تحقیق در مورد  

فکر فمینیستی، در اغلب جوامع اسالمی و از جمله ایران، خصوصـاً در بـین زنـانِ طبقـۀ     
کـه عمـدتاً بـین فکـر      پیشـتر گفتـه شـد   . متوسط و تحصیلکرده در حال گسترش است

فمینیستی و دیدگاه اسالم، تعارض وجود دارد و معتقـدات فمینیسـتی، زنـان جـوان در     
جوامع اسالمی را نسبت بـه صـحت و درسـتیِ مناسـبات اجتمـاعی و باورهـاي اسـالمی        

خانواده و همۀ گفتارها و رفتارهاي وابسته بـه آن، اعـم   . اندازدمربوط به زن، به تردید می
، بر مبنـاي باورهـاي فمینیسـتی،    »مادري«ه ازدواج یا فرزندآوري یا ایفاي نقش از میل ب

از ایـن رو الزم اسـت کـه    . شـوند کـم، تضـعیف مـی   معناي خود را از دست داده یا دسـت 
دیدگاه اسالم در مورد زن و خانواده، و تمایز آن با فکر فمینیستی، روشن شده و تصـریح  

در جوامع اسالمی و از جمله ایـران  » نظم اجتماعی«کان عالوه، خانواده یکی از اربه. شود
دانـد  مثابه نهاد ستمگري مـی که گفته شد فکر فمینیستی، نهاد خانواده را بهچنان. است

ــی هــایی اســت کــه از قضــا منشــأ همــۀ مصــائب و ســتم  ــه و م ــان رفت ــر زن ــه ب . رودک
اد مقـدس  نهـ «هاي کالن فرهنگـی در ایـران متکـی بـر حفـظ و تحکـیم       گذاري سیاست
از ایـن رو الزم اسـت تـا    . و تشویق جوانان بـه ازدواج و تشـکیل خـانواده اسـت    » خانواده
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فلسفۀ وجودي خانواده تشریح شده و اصول اسالمی مربوط به بنیان خانواده تفسیر شـود  
اسناد باالدسـتی نظیـر   . تا میل به تشکیل خانواده و ازدواج، در افراد جامعه تضعیف نشود

، و برنامـۀ  10سند اصول سیاست فرهنگی جمهوري اسـالمی ، 9هسالبیست سند چشم انداز
 .اندکرده تأکیدهمگی بر تحکیم جایگاه خانواده  ،11توسعۀ پنجم جمهوري اسالمی ایران

  هاي اصلی تحقیقپرسش . 4
  : کهبر مبناي مباحث پیشگفته، پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از این

  شود؟ گري مردان در خانواده بسته میه بر سلطهدر دیدگاه اسالم، چگونه را -
  :شود کهبه همین نحو به این سئواالت فرعی پاسخ داده می

 چه هست؟ » خانواده«ها به فلسفۀ سیاسی لیبرال در مورد نهاد نقد فمینیست -
 در دیدگاه اسالم، خانواده، امر عمومی است یا امر شخصی؟  -
نهـاد  «مهیداتی، مـانع از تبـدیل شـدن خـانواده بـه      دیدگاه اسالم، چگونه و با چه ت -

  شود؟می» ستمگري

  روش انجام تحقیق. 5
در ابتـدا بـا   . الذکر، از روش ترکیبـی اسـتفاده شـده اسـت    فوق هايپرسشبراي پاسخ 

رویکردي تحلیلی، مدعايِ فکر فمینیستی در مورد جایگاه خانواده در غرب مورد وارسـی  
اتکـاي مقالـه در   . پردازیمدیدگاه اسالم دربارة خانواده می سپس، به بررسی. گیردقرار می

                                                        
ــد  .9 ــند چشــم«از  14در بن ــاله س ــداز بیســت س ــه » ان  و در نآزن در جایگاه  وه ادخانود «تقویت نهاب

ــه ان دقانونى بانوو شرعى ق حقوى ستیفاو ا جتماعىى ااهصحنه یژه به نقش وتوجه و ا هعرصهر همـــ
معرفـی شـده   » نهـاد مسـتحکم خـانواده   «اشاره شده و ایران به عنوان کشوري متکی به » نآنا هندزسا

  .است
  اولویـت «بـه  » جمهـوري اسـالمی   سند اصول سیاست فرهنگـی «از » هاي کلیاولویت«از  5در مادة  .10

در   مسـلمان   زن  اساسی  و نقش  زن  واالي  مکانت  به  کشور با توجه  در سطح  زنان  مقام  اعتالي  به  دادن
 . اشاره شده  است»  و هنري  ، علمی فرهنگی  اجتماعی  هاي و برنامه  خانواده  مبانی  تحکیم

د «تقویت نهابر  230گاه خانواده اشاره شده و از جمله در مادة متعددي به جای موارددر این قانون در  .11
 .تکیه شده است» يجتماعي ااهعرصهن در نازجایگاه و ه ادخانو
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چنـان  هـم . اي ظهور اسالم خواهد بـود این بخش بر روش تاریخی و تحلیل شرایط زمینه
تـاکنون  . که براي تقویت موضع تجربی مقاله به تحلیل آیات قرآن کریم خواهیم پرداخت

رغـم  می صورت گرفته است که بـه کارهاي متعددي پیرامون ماهیت خانواده از منظر اسال
المثـل، حسـین بسـتان    فی. شان، واجد خصایص مقالۀ حاضر نیستنداهمیت و برجستگی

تالش کـرده  » ثباتی خانواده با تکیه بر نظریۀ استاد مطهريتببین بی«در مقالۀ ) 1388(
را بـر  ) و خـانواده (است تا دیدگاه مرتضی مطهري مبنی بـر اسـتحکامِ پیونـد خـانوادگی     

بر خصیصۀ تاریخی  تأکیداما آنچه مغفول مانده، . هاي فطري، بازتفسیر کنداساسِ تفاوت
گیري تاریخی، مراجعه به تاریخ از حیـث  در جهت. بحث از جایگاه خانواده در اسالم است

شود، نیست؛ هرچند مرور وقایع اهمیـت دارد، امـا منحصـر    آنچه در تاریخ نقلی دنبال می
. قع، امر تاریخی براي حل مسالۀ زمان حال، مورد استفاده قرار گیـرد الوافی. به آن نیست

، و میشل فوکو در آنچـه  )]16[: رجوع شود به(» خرد تاریخی«ویلهلم دیلتاي در بحث از 
هاي بسـیار مهمـی،   ، البته با تفاوت)]36[: رجوع شود به(نامد می» تاریخ اکنون«نگارش 

 . انددهروشی را دنبال کر-گیري نظريهمین جهت

  » قلمرو عمومی«در» زن«ادالت غرب بر سرِ جایگاه مج: مالحظات نظري. 6
فکر فمینیستی، نقد فراگیري نسبت به سنت فکـري و مناسـبات اجتمـاعی در غـرب     

محور این نقد، سلطۀ مردانه است که در وجوه مختلف زنـدگی غربـی،   . فراهم آورده است
در حـوزة سیاسـت، نقـد    . وخ یافتـه اسـت  در سطح نظري و مناسبات عملی، نفـوذ و رسـ  

امـر  «مثابـه  را بـه » خانواده«فمینیستی عمدتاً متوجه فیلسوفان سیاسی لیبرال است که 
ترتیب، راه را براي سـتمگري و تعـدي مـردان نسـبت بـه      قلمداد کرده و بدین» خصوصی

ریشـه در مباحـث فلسـفۀ سیاسـی کالسـیک      » حوزة عمومی«بحث . اندزنان باز گذاشته
یونان دارد و بعدها در نظرات متفکران غربی در دورة جدید از ماکیاولی تا روسـو توسـعه   
یافته و در قرن بیستم نیز در آراء آرنـت و هابرمـاس مـورد بـازخوانی قـرار گرفتـه اسـت        

فضیلت، اخالقی بودن یـک شـهروند خـوب و    «و مفاهیم کانونی در آن، ) ]9[: بنگرید به(
در غـرب، دو دورة  » حـوزة عمـومی  «در تاریخ مفهومی )]16ص،9[است » مباحثۀ عقالنی
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را در هرمرحلـه بـا عطـف بـه      اصلی قابل شناسایی اسـت کـه در ادامـه جایگـاه خـانواده     
  :کنیمها تشریح میهاي فمینیست دیدگاه

  دورة یونان. 6-1-1 
. شـود ، دهکـده و خـانواده تفکیـک مـی    )پـولیس (در فلسفۀ سیاسی ارسطو، بین شهر 

شـود و هـدفش، توالـد و تولیـد مثـل      زن تنظیم مـی -عمدتاً بر اساس روابط مردخانواده 
گیرد و اقتضایش، تامین معاش اسـت؛  برده شکل می-است؛ دهکده، بر اساس روابط ارباب

آید و اقتضایش، سیاست اسـت و سیاسـت،   و پولیس، برمبناي روابط شهروندان پدید می
شـوند و  محسـوب مـی  » شـهروند «یونانی،  تنها مردانِ ثروتمند. معطوف به سعادت است

شـود  بدین ترتیب، بردگان و زنان و مردان غیرثروتمند، از شمول بحث سیاست خارج می
و نیز براي دیـدن شـرحی از دیـدگاه ارسـطو و نیـز وضـعیت        )]1-37،ص9[ :بنگرید به(

سیاســت، . ]1-14،ص34[ :اجتمــاعی آتــن و یونــان در روزگــار او، بنگریــد بــه-سیاســی
شهر با آن درگیر است و تنهـا  ثات شهروندان بر سرِ موضوعات عملی است که دولتمباح

و بدین (توانند در مورد اصول کلیِ سیاست مردانی که دغدغۀ معیشت نداشته باشند، می
داده در اینجا جایگاه سیاست و پیگیريِ آن، به صورت پـیش . بحث کنند) ترتیب سعادت

مشـارکت فعــال  « 12.انــدو بردگــان از آن محـروم  در پـولیس اســت و زنـان  » طبیعـی «و 
بـود و  » خصوصـی «شهروندان مرد در حوزة عمومی، مستلزمِ کارِ زنان در حـوزة داخلـی   

، بـا  »عمـومی «قلمرو . ]163،ص43[» شدندمطابق آن، زنان، شهروند در نظر گرفته نمی
کـه الزمـۀ    »طرفی، عقالنیت، استقالل و کـارگزاري سیاسـی  بی«اي نظیر کیفیات مردانه

جایگاه زنان، خـانواده اسـت و   ). همان(شد بحث در مورد سعادت انسان بود، شناخته می
کنـد،  و ذاتـی، توالـد و تناسـل را طلـب مـی     » طبیعـی «طور خانواده، بنا به اقتضایش، به

                                                        
که رسم یونانیان باستان بود، در واقع محفلی کامالً » حاکمیت مردم«دموکراسی یا «: نویسدلگیت می .12

رم جمعیت که به سن قانونی نرسیده بودند، مـرد  چهاآمد که درهاي آن به روي سهمردانه به شمار می
هنگامی کـه ارسـطو، فیلسـوف یونـانی،     ... تبار آتنی نداشتند، بسته بود) در آتن(نبودند، آزاد نبودند، و 

 »نامید، از واژة انسان تنهـا افـراد مـذکّر را مـدنظر داشـت نـه نـوع بشـر را        » حیوان سیاسی«انسان را 
  .]20،ص39[
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شـان بـه واسـطۀ    تـر بـودن  برخالف بردگان که پست. که دهکده، تامین معاش راهمچنان
تـر از  پسـت » صغرِ سن«به دلیلِ » هاپسربچه«و یا  بود» اشی از اسارتفقدان قوة تمیز ن«

ــی ــردان دانســته م ــا م ــان ریشــه پســت«شــدند، ام ــودنِ زن ــر ب ــی  ت هــاي فطــري و ذات
انـد و تغییرپـذیر   معین شـده » طبیعی«طور ها از پیش و بهجایگاه. ]29،ص39[13»داشت

ود، و خانواده بخشی از اجتماع شترتیب، بین اجتماع و سیاست تفکیک میبدین. نیستند
زن اسـت، بـه عـالوه    -جایگاهی طبیعی که محـل روابـط عـاطفی مـرد    : شدمحسوب می

که سیاست و تفکر، در حالی. طبیعی و تغییرناپذیر است و زن، متعلق به این جایگاه است
  . مربوط به پولیس است

  عصر جدید. 6-1-2
بـاز  » ابداع سیاسـی «غرب، راه براي  با کنار گذاشتنِ نظم دینی مسیحی در دورة اخیر

قرار دارد و » وضع طبیعی«مثابه حیطۀ فاقد نظم تصور شد که در شد و جامعۀ انسانی به
. پردازان سیاسی و اجتماعی لیبرال است که نظمی بر آن حـاکم کننـد  این وظیفۀ فلسفه

. مکنـی گـذار مـی  » وضـع مـدنی  «بـه  » وضع طبیعی«در تفکیک مشهور تامس هابز ما از 
، به طور مطلق آزادند و به همین دلیل، بـه  14هاي آزمند و حریص در وضع طبیعیانسان

در شرایطی که هیچ قدرت عمومی بیرونی وجـود نـدارد،   .  کنندحقوق یکدیگر تجاوز می
شود؛ و چنین جنگی، جنگ همـه بـر   در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می«آدمیان 

ت و ترتیبــات اجتمــاعی، بـراي عبــور از همــین  نظامـا  .]158،ص54[» ضـد همــه اســت 
-ها در وضع طبیعـی، پدیـد مـی   میان انسان» قرارداد«واسطۀ آشفتگی و هرج و مرج و به

-از جمله، افراد از حدودي از حقوق خـود صـرف   ).] 181-182،ص33[: بنگرید به(آیند 
حقوق افراد باشد سپارند تا حافظ می» دولت«کنند و آن را به نهاد دیگري به نام نظر می

این بنیانِ دولت مدرنی است کـه  . مانع از تعدي افراد به یکدیگر شود» امنیت«و با تامین 

                                                        
را » کـرد تر از جسم مردان ترسیم میجسم زنان را مشابه اما پست«که » شناسیستفهمی از زی«او  .13

  ).]39[: بنگرید به(داند تري زنان میمنشأ دیدگاه یونانیان نسبت به پست
؛ و زنـدگیِ  ]وجـود دارد [بار خشـونت  ترس دائمی و خطر مرگ«نویسد که در وضع طبیعی، هابز می .14

  .]158،ص54[» ]است[ت، ددمنشانه و کوتاه بار، زشآدمی، گسیخته، مسکنت
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هرچند با ) و استوارت میل در قرن نوزدهم(در نظریات جان الك و ژان ژاك روسو  هابعد
گیرد، اما از همین سرچشمۀ نظـري  شود و ماهیت لیبرالی به خود میتغییراتی دنبال می

قلمـرو  «ها تاریخ مباحثات فلسفۀ سیاسی لیبرال بر سر مفهوم فمینیست. گیردنشات می
کننـد کـه در هـر    و اساساً بحث از دولت مدرن را در دو مرحله دسته بندي مـی » عمومی

  :هایی که وجود دارد، تصور واحدي نسبت به خانواده غالب استدو، البته با تفاوت

  ر عمومیتمایز امر سیاسی و ام. 6-1-2-1
اختصـاص دارد کـه در   » جامعۀ مـدنی «و » دولت«این صورت از تمایز به تفکیک بین 

) جامعـۀ مـدنی  (است و نه بخشی از امر عمـومی  ) دولت(آن خانواده، نه جزء امر سیاسی 
همان جامعۀ مدنی است، زیـرا  » خصوصی«در این مرحله از تطور لیبرالیسم، حوزة . است

تمـایز  : ، مـردان هسـتند  »عمومی«یا » سیاسی«بناي تعریف ها، مبنابر مدعاي فمینیست
مـردان در حـوزة   . سیاسی و عمومی، تمایزي بر اساس مرزبندي داخل جهان مردانه است

، )و جامعۀ مـدنی (، پیگیرِ امور اجتماعی هستند، و در حوزة عمومی )و در دولت(سیاسی 
ـ  . کنندشان را دنبال میعالیق خصوصی ه بخشـی از حـوزة سیاسـی    از این رو خـانواده، ن

. شـود قلمداد می» طبیعی«است، و نه جزئی از حوزة عمومی؛ خانواده، براي مردان، امري 
که در یونان باستان، تنها سیاست متعلّق به حوزة عمومی دانسته شده و به ایـن  در حالی

-نآنچـه بـه ایـ   «: شد، اکنون اقتصاد نیز به آن افزوده شـده بـود  ترتیب، مردانه تلقی می
هاي جداگانه بـود کـه در نتیجـۀ    شد، ایدئولوژي عرصهاضافه می] ي سیاسی[هامرزبندي

همراه انقالب  صنعتی و رشد طبقۀ متوسـط بـه وجـود آمـده     تحوالت اجتماعیِ سریع به
گرفـت، امـا عرصـۀ    عرصۀ عمومی اکنون اقتصاد را نیز عالوه بـر سیاسـت در بـر مـی    . بود

ــ   ــود، مح ــان ب ــه از آنِ زن ــی، ک ــد  خصوص ــاقی مان ــادري ب ــایف م ــه ازدواج و وظ » دود ب
» قـرارداد اجتمـاعی  «که حوزة عمومی و حوزة سیاسـی محصـول   در حالی.]237،ص39[

) و زنان به عنوان یکـی از طـرفین  (شود، خانواده، حاصلِ قراردادهاي طرفین محسوب می
پـردازي  شود که از شمول نظریهداده محسوب مینهاده و از پیشنیست، بلکه نهادي پیش

» فطـري «خانواده، مشمول ابداع سیاسـی نیسـت، بلکـه    . شودخارج می) گذاريو قانون(
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هاي فطري زنان یعنـی  خانواده، متناسب با خصیصه. ماهیت بیولوژیک و ثابت دارد. است
هاي سیاسی و اجتمـاعی  ورزي و محبت ساخته شده، و تناسبی با اقتضائات حیطهعاطفه

هـاي  ترتیـب، در ایـن صـورت   بـدین . نه تنظیم شده است نداردکه بر اساس خلقیات مردا
در دیـدرس متفکـران مـدرن قـرار      پردازي سیاسی لیبـرال، خـانواده، اساسـاً   اولیۀ فلسفه

هاي مربوط به عدالت و حقوق، مربوط به جایی است که قـرارداد وجـود   گیرد و بحث نمی
  .داشته باشد

  15مر شخصیتمایز امر سیاسی، امر اجتماعی و ا.6-1-2-2
بنديِ اولیۀ لیبرالیسم، پیکربندي هاي بعدي و با آشکار شدنِ مشکالت صورتدر دوره 

افزودن امر شخصـی بـه تفکیـک    . اي یافت و آن، امر شخصی استجامعۀ مدرن، بعد تازه
هـا و تـاثیر   هـاي رمانتیـک  امر اجتماعی، محصول تمایالت و دغدغـه  -دوگانۀ امر سیاسی

ها، تقدیس امر اجتماعی توسط لیبرال. پردازان لیبرالیسم استظریهجنبش رمانتیسم بر ن
ت بـود  منجر به ظهور رمانتیسیسم شد که دغدغـۀ اصـلی   مـدعاي سیاسـی    16.اش، فردیـ

پردازي خـود  را محور نظریه) امر اجتماعی(ها، جامعۀ مدنی ها این بود که لیبرالرمانتیک
ها در جوامع مدرن، معطوف به دفاع از اعضـاي  گذاريقرار داده و عمالً، جهت اصلی قانون

                                                        
15. The Personal. 

جنبش رمانتیک را «برخی از پژوهشگران . در مورد جنبش رمانتیسیسم، نظرهاي متفاوتی وجود دارد .16
» ]فرانسـه [گستر ناشی از انقالب هاي دامنواکنش میدانند در برابر ناامنی ها و نابرابري ها و نابسامانی

ی و فراگیـر آن را در انگلسـتان   نیز آغاز آن را از آلمـان و بسـط و گسـترش نهـای     برخی.]175،ص44[
در ) رمانتیسیسـت بـزرگ انگلیسـی   » لرد بـایرون «برگرفته از نام (» بایرونیسم«دانند، همچنان که  می

با این همه، رمانتیسیسم نام جنبشی است که در اواخر قـرن  . شدمقطعی با رمانتیسیسم برابر نهاده می
در شرایط ظهور تحوالت بزرگ ساختاري و نهـادي در  . دهم و اوایل قرن نوزدهم ظهور یافته استهیج

ها در پـیِ حرمـت نهـادن بـه     اقتصاد و سیاست غرب و پیدایی اکتشافات و اختراعات صنعتی، رمانتیک
احساس، عاطفه و خیال، به دنبال همـدلی و یگـانگی بـا طبیعـت، بازگشـت بـه معصـومیت کـودکی،         

.  هاي واالي انسانی بودندلژي و حسرت ایام گذشته، ترجیح احساس بر عقل، و در مجموع، ارزشنوستا
، بازگشت به طبیعت، تکیه بر ضمیر ناآگـاه، مخالفـت بـا خـرد، و بیمـارگونگی را چهـار       )1382(ثروت 

از  اي، نمونه)1922، 1919(آثار کارل اشمیت  .]47-53،ص11[داند ویژگی اصلی مکتب رمانتیسم می
، یکـی از  »مفهـوم امـر سیاسـی   «او در کتـاب  . هاي قرن بیستمیِ رمانتیسیسـم سیاسـی اسـت   روایت
  .]60[ترین انتقادات رمانتیسیستی را نسبت به فهم لیبرالی از دولت مطرح کرده است موجه
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ها، فرد تنهـا از طـرف   است، اما از نظر رمانتیک) امر سیاسی(جامعۀ مدنی در برابر دولت 
شود، بلکه خود جامعۀ مدنی و نهادهاي آن، بـه قـدري فربـه و فراگیـر     دولت تهدید نمی

ترتیب فاقـد  سی و بدینجامعۀ مدنی، غیرسیا. کننداند که هویت فردي را تهدید میشده
ت   ها و رویهها، قضاوتاعمالِ قدرت است، اما واجد داوري هایی است که مانعِ ظهـورِ فردیـ

افراد نیازمند اوقاتی اختصاصی براي تفکر، بازاندیشی، تجدیـد قـوا و نیـز برقـراري     . است
. رون باشـد ثیر دولت و جامعۀ مدنی، هر دو بیأروابط صمیمانه با یکدیگرند که از شمولِ ت

محافظـت از روابـط نزدیـک و    «گونه که هانا آرنـت از آن بـه   از این رو حوزة شخصی، آن
امـر  (، بلکه در برابـر جامعـۀ مـدنی    )امر سیاسی(کند، نه در برابر دولت یاد می» صمیمانه

ــاعی ــت ) اجتم ــور یاف ــه ( 17ظه ــد ب ــۀ    .]65،ص9[:بنگری ــن مطالب ــی، ای ــث عمل از حی
هاي قدرت مدنی در جوامـع مـدرن بـود کـه در     ایش بلوكرمانتیسیستی، مصادف با پید

هاي صنفی و نظایر آن، بـه  ها، سندیکاها، احزاب، موسسات آموزشی، انجمنقالب اتحادیه
نظیـر  (دادند و خصوصـاً در خـدمت نهادهـاي رقیـبِ لیبرالیسـم      کردوکار افراد شکل می

-هـا بـه  لیبـرال . بودنـد در عرصۀ عملِ سیاسـی  ) کاريسوسیالیسم، آنارشیسم یا محافظه

هـا را در فهـم   منظور تـرمیم لیبرالیسـم، ایـدة رمانتیـک    واسطۀ این معضالت عملی، و به
امـر  : حاال، جامعۀ مدرن، سـه بخـش اصـلی داشـت    . لیبرالی از ماهیت جامعه وارد کردند
تصور اولیه این بود کـه پیـدایش حـوزة شخصـی،      18.سیاسی، امر اجتماعی و امر شخصی

در ) و از جملـه زنـان  (بود وضع زنان در جوامع مـدرن اسـت، چراکـه افـراد     راهی براي به

                                                        
آرنت در نقدي از سنت تاریخی غرب، مدعی است که جامعۀ فئودالی قرن هجدهم، جامعـۀ طبقـاتیِ    .17

اند و آن، سیطرة قلمرو اي کنونی غرب، همگی در خصیصۀ واحدي مشتركنوزدهم، و جامعۀ توده سدة
سلب امکانِ گفتار به مثابه عمل سیاسـی از فـرد اسـت   «تر، عمومی بر حیطۀ شخصی و به بیان خاص« 

  .]65،ص9[
در غـرب،  شناختی و باعطف بـه تحـوالت اجتمـاعی و اقتصـادي تـاریخی      هابرماس از منظري جامعه .18

تفکیک فعالیت «او بر دو فرآیند . فراهم آورده است» تجدید ساختار خانواده«تفسیري ساختاري از این 
کار براي یونانیـان، امـري   «که در حالی. متمرکز شده است» تفکیک کار از خانه«و » اقتصادي از دولت

یجـۀ وقـوع دو تحـول    هابرماس معتقد است کـه در نت  .]37،ص 1[» اساساً غیرسیاسی و خصوصی بود
کنـد و بـرخالف دورة   پیشگفته، خانواده در قالبی تازه که است که دیگر با کار نسبتی ندارد ظهور مـی 

گیـري ذهـن   یونان که ماهیت زیستی و مادي داشت، اکنون به عرصۀ صمیمیت و فضایی بـراي شـکل  
 .]95-113،ص 9[: براي شرحی از این دیدگاه، بنگرید به(شود مستقل فردي بدل می
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شـان را محقـق   توانسـتند فردیـت  شـدند و مـی  شان به خودشان واگذار میحوزة شخصی
شـد و آن را بـه   » حقّ حریم شخصی«گذاري، جنبش زنان پیگیرِ از حیث سیاست. کنند

رسمیت یافتن حـوزة شخصـی نیـز     با این همه،. صورت مبنایی قانونی براي زنان درآورد
ها، حریم فرد، حـریم خـانواده   کمکی به بهبود وضع زنان نکرد، چرا که به نظر فمینیست

خانواده، حریم شخصی دو نفرة مـرد  . قلمداد شد که هیچکس حق دخالت در آن را ندارد
گذاري یا دخالت در حـریم  یک حق سیاستدولت و جامعۀ مدنی، هیچ. و زن تعریف شد

گـذاري در حیطـۀ خـانواده    را نداشتند و بدین ترتیب، راه براي قانون) و خانواده(ی شخص
تنظیم روابط و تقسیم . بسته شد و خانواده از قلمرو اصالحات اجتماعی کنار گذاشته شد

هـا ایـن   به خودشان واگذار شد و مـدعاي فمینیسـت  ) مرد و زن(کار بین اعضاي خانواده 
تاه شدنِ دست دولـت و جامعـۀ مـدنی، خـانواده بـه زمـینِ       است که بدین ترتیب و با کو

هرچند در ابتـدا هـدف   . خیري براي اعمال سلطۀ مردان بر زنان بدل شدمسطح و حاصل
اي علیه زنان بـدل  بود، اما اکنون به حربه) زنان(از طرح بحث امر شخصی، تحقق فردیت 

مقابل دولت و نهادهاي جامعۀ برابر نهادنِ خانواده با حریم شخصی، از اعضاي آن در : شد
گـري مـردان و   ا در مقابـل سـلطه  کـرد، امـا در همـان حـال، زنـان ر     مدنی محافظت می

مردان علیـه زنـان اعمـالِ خشـونت     . گذاشتدفاع میشان به حقوق زنان، بیاندازي دست
کردنـد  را تعریف می) »مادري«و از جمله نقش (ها کردند، نقشکردند، تقسیم کار میمی
فرهنـگ  . دادنـد دیدند انجـام مـی  راي تنظیم روابط درونِ خانواده، هر اقدامی الزم میو ب

کـار  هاي محافظـه کرد، و یا گروهپدرساالرِ جوامع غربی نیز این رویه را تایید و تشدید می
و تقدیسِ آن، از هـر گونـه دخـالتی در مناسـبت درونـیِ آن      » استقالل خانواده«با شعار 

همین اساس، یکی از مطالبات اصلی جنبش زنان در غـرب، در ایـن    بر. جستنددوري می
برهه، تالش براي وادار کردنِ دولت و جامعـۀ مـدنی بـه توجـه نسـبت بـه مسـائل درونِ        

، خـود را نیازمنـد دخالـت دولـت در     )و طرفداران حقوق زنان(اکنون زنان . خانواده است
الزم بـود تـا   . ی زنـان دفـاع کنـد   ترتیب از حریم شخصـ دیدند تا بدینحیطۀ خانواده می

پـردازان سیاسـی و اجتمـاعی، در بـاب عـدالت در خـانواده و نـوعِ        جامعۀ مدنی و نظریـه 
چنان کـه در مـورد   قواعدي که الزم است بر روابط زن و مرد حاکم شود، بحث کنند، هم
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گوینـد کـه الزم   هـا مـی  فمینیسـت «: کننـد عدالت در جامعۀ مدنی، یا در دولت بحث می
افتد نیز توجـه کنـیم و ببینـیم کـه آنچـه در      ت به آنچه درونِ واحد خانواده اتفاق میاس

ویـژه بـر   ها بهفمینیست... کندها را توزیع میگذرد چگونه مزایا و هزینهدرون خانواده می
خـانوادگی، هرگـز   -دارند کـه عـدالت اجتمـاعیِ بـدون عـدالت درون      تأکیداین استدالل 

عبارتی، نه تنها افزوده شدنِ قلمـرو  به . ]143-144،ص52[» دارددستاوردي براي زنان ن
بنديِ نظـري  هاي لیبرالی، از مشکلِ زنان نکاست، بلکه این بار با صورتشخصی به نظریه
  .هاي عملی تازه، اساساً هرچه بیشتر زنان را به حاشیه راندگذاريو برخی سیاست

  اسی استسی/ شخصی، عمومی: موضع انتقادي فمینیسم .6-2
ها در منازعات سیاسـی و اجتمـاعی   ترین شعار فمینیست بنابر مباحث پیشگفته، مهم

-417،ص55[: بنگریـد بـه  (است ] و نیز سیاسی[شخصی، عمومی : گیردمدرن شکل می
طـور کلـی بـه    و به(ها به فلسفۀ سیاسی لیبرال در واقع، مهمترین نقد فمینیست .)]416

» طبیعی«مثابه جایگاهی با قلمداد کردنِ خانواده به این است که) سنت سیاسی در غرب
بـه خصـوص   . انـد کنـار گذاشـته   ، آن را از حیطۀ بحـث و مجـادالت فلسـفی   »فطري«و 

شــان، خــانواده را از شــمول يپــردازپــردازان لیبــرال در هــر دو مرحلــه از نظریــه نظریــه
اختند و بـه مـردان   گذاري خارج سترتیب قانونپردازي و مباحثات عمومی، و بدین نظریه

شان، مناسـبات درون خـانواده را   جویانهاجازه دادند تا متناسب با منافع و نیز خلق سلطه
ها این است کـه آنچـه شخصـی خوانـده     -از این رو مطالبۀ اصلیِ فمینیست. تنظیم کنند

گونه که گفته شد، نقد فمینیسـتی  در واقع، آن. ، در واقع، عمومی است)خانواده(شود می
هاي سیاسی و اجتمـاعی،  پردازيجه یک روند طوالنی تاریخی است که در آن، فلسفهمتو

اند و بنابر آنچه گفته شد، آن را از شـمولِ  قرار داده» خانواده«زنان را در جایگاهی به نام 
  19.اندبحث و تبادل نظر خارج کرده

                                                        
چنین فهمی تاریخی از جایگاه و نقش زنان در سنت غربـی، نـه تنهـا در فلسـفۀ سیاسـی، بلکـه در        .19

دهد که فمینیسـم هرچنـد   خوبی نشان میبسیاري از ابعاد حیات اجتماعی نیز قابل مشاهده است و به
سـت کـه در آن   مدعاهاي جهانشمول و عامی دارد، اما کامالً وابسته به متن تاریخی و فرهنگ غربـی ا 

ثیر أو ت برخاسته» علم جدید«ها، به انتقاد از به طور مثال، گروه دیگري از فمینیست. ظهور یافته است
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  ترکیب عواطف و قواعد: از دیدگاه اسالم» خانواده«.6-3
گفته شد بر اساس فکر فمینیستی، خـانواده نهـاد سـتمگري و منشـأ      که پیشترچنان

در تعـارض بـا    ،این فهـم از نهـاد خـانواده و جایگـاه زن در آن    . همۀ مشکالت زنان است
گیرد و ذهنیت دینـی افـراد نسـبت    قرار می» نهاد مقدس خانواده«دیدگاه اسالم در مورد 
اساساً اسالم دیدگاه منحصـربفردي در  کشد، این در حالی است که به آن را به چالش می

فیلسـوفان سیاسـی لیبـرال قـرار      هـا بـه  مورد خانواده دارد که مشـمول نقـد فمینیسـت   
اجتمـاعی  -براي فهم این دیدگاه، در ابتدا الزم است شرایط تاریخی و فرهنگـی . گیرد نمی

  :که این دیدگاه در آن نضج یافته است را بررسی کنیم

  گیري دیدگاه اسالم در مورد خانوادهلزمینۀ تاریخی شک .1- 3- 6
ها به نهاد خانواده مبتنـی بـر بررسـی آن در مـتن تـاریخ      گفته شد که نقد فمینیست

شـرایط و بسـتر تـاریخی    . غرب، از جمله در متن سـنت اقتـدار سیاسـی در غـرب اسـت     
. انـد ها در مـورد خـانواده، در غـرب و در اسـالم بـا یکـدیگر متفـاوت       گیري ذهنیت شکل

العرب ظهور یافت و از حیـث اقتـدار سیاسـی، وضـع خاصـی در شـبه       در جزیره» الماس«
هـاي   هاي خاص اقلـیم جزیـره، امپراتـوري    واسطۀ ویژگی به. جزیرة عربستان وجود داشت

ایران و روم، رغبتی براي سلطه بر این منطقه ندارند به عالوه این که به لحاظ ژئوپلتیـک  
منطقـه  . حوریـت تجـاري یـا سیاسـی داشـته باشـد      نیـز در مـوقعیتی قـرار نـدارد کـه م     

اي و جهـانی در آن   هاي منطقه اي براي جلب توجه قدرت اي است که هیچ نکته دورافتاده
بنـا بـه شـواهد    .  ]157،ص12[» انـد  گرفتـه  اساساً مردمِ آن را به هیچ می«وجود ندارد و 

لکه اساساً هیچ مرکزیـت  العرب نه تنها دولت، بتاریخی، در روزگار ظهور اسالم، در جزیره
ها بـود،  »پیمان«العرب مبتنی بر اجتماعی در جزیره-نظم سیاسی. سیاسی وجود نداشت

بخش اجتمـاعی منعقـد   ترین واحدهاي هویتها به عنوان اصلیهایی که بین قبیلهپیمان
                                                                                                                                  

بر مبناي این سنت، جهان، به دو بخش مردانـه  . اندسنت هرمسی بر پیدایی علم جدید را بررسی کرده
/ روان-انگـاري دکـارتی تـن   وگانـه شود ه بر دیدگاه پیشگامان علم جدیـد خصوصـاً د  و زنانه تقسیم می

روح تاثیر گذارده و به علم جدید، ماهیتی مردانه داده و آن را  از دسترس زنـان خـارج سـاخته    -جسم
  ).]128-129،ص37[: رجوع شود به(است 
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اي منحل می شـد و اساسـاً هـویتی جـز هویـت      هویت فردي در هویت قبیله 20.شدندمی
ي بـود کـه   »عرب«اي، هویت باالتر از هویت قبیله. شده رسمیت شناخته نمیقبیله اي ب

یافت و گرنه در میان خود قبایل عـرب، هویـت   ها نمود می»غیرعرب«البته در مواجهه با 
قبیلــه، منشــأ اخــالق بــود و احتــرام بــه روابــط خــونی و  . کننــده بــوداي تعیــینقبیلــه

داد و اي شـکل مـی  جتماعی را عصبیت قبیلـه نظم ا 21.خویشاوندي، وظیفۀ هر فردي بود
در واقـع، پهنـۀ سـرزمینی جزیـره العـرب      . شدهویت فردي در چنین عصبیتی هضم می

هـایی روابـط   شامل مجموعه قبایلی است که در مراوده و مبادلۀ با یکدیگر بودند و پیمان
ل را مطیع یـک  اي وجود ندارد که دیگر قبایهیچ قدرت آمرانه. کردبین آنها را تنظیم می

هـاي ایـران و روم   گونه که در امپراتورياي آنقبیلۀ خاص کند، هیچ نیروي نظامی حرفه
العرب وجود نداشت؛ بـه همـین ترتیـب، هـیچ شـکلی از دیوانسـاالري کـه        بود در جزیره

 22.العـرب وجـود نداشـت   هاي بزرگ و نیز دولت مدرن است در جزیرهخصیصۀ امپراتوري
                                                        

در معناي » دولت«اند که نه تنها  آنچه براي بحث ما در اینجا اهمیت دارد این که همگان متفق القول .20
و مرکزیت سیاسـی،  » حکومت«روزینش در میان اعراب جاهلی وجود نداشته بلکه شکلی از مدرن و ام

هاي ایران و روم و مناطق تحت حمایت آنها نظیر حیره یا یمن نیز در منطقـه  »امپراتوري«گونه که  آن
با اتکا به بحثی که از فلسفه سیاسـی نوزیـک گفتـه    . وجود نداشته است) ص(محل بعثت پیامبر اسالم 

ها از وضعیت طبیعی به وضـعیت مـدنی گـذار     شود که در نظریۀ قراردادگرایی انسان د، استنباط میش
کننـد تـا در ازاي از دسـت     آنها قرارداد می. است» قرارداد«اند و عامل تعیین کننده در این گذار  کرده

» دولـت «ه هاي فردي و طبیعی شان، به منظور همزیستی قدرت را طی قراردادي ب دادن برخی آزادي
ها مستقیماً از حالت طبیعی و فردي به  با این همه، انسان. واگذار کنند تا نظم را براي آنها برقرار سازد

انـد کـه از آن جملـه مرحلـۀ      اند و در این راه، مراحلی را طی کرده حالت جمعی و قراردادي گذر نکرده
جمعی  رسد که نظم سیاسی حیات میبه نظر . قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه و تشکیل آژانس هاست

ها ناظر بر چنین درکی از نظـم سیاسـی   »پیمان«اعراب جاهلی، در مرحله پیشاقراردادي است و وجود 
اي بـه   هاي دو جانبه، چندجانبه و حتـی منطقـه   وفور در تاریخ از پیمانبه. در میان اعراب جاهلی است

 .شود یاد میشان در مقابل قبایل قدرتمندتر  منظور تامین امنیت
هاي اخالقی بود که جامعه عرب بـر بنیـاد آن سـاخته     گرایی، سرچشمه اصلی همه اندیشه روح قبیله .21

شده، احترام به روابط خونی خویشاوندي و تالش در راستاي مجد و عظمت قبیله وظیفه و اصـلی بـود   
ردار و رفتار عـرب جـاهلی   اي بر ک وابستگی و عصبیت قبیله. کردند که همه اعضا باید از آن تبعیت می

 .  ]107-108،ص7[سایه انداخته بود 
ترین رکن سیاسی در این نظـم سیاسـیِ پیشـادولتی، در مکـه قـرار دارد و قبایـل بـراي اتخـاذ          مهم .22

گیـري و اتخـاذ    سـران قبایـل بـراي موضـع    . دارالندوه: کنند تصمیمات مهم سیاسی در آن اجتماع می
مهمتـرین ایـن تصـمیمات در آغـاز     . آمدنـد  در دالندوه گرد هم میتصمیمات مهم سیاسی و اجتماعی 
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العـرب پراکنـده بودنـد و    هاي مختلـف جزیـره  ها منابع قدرت، در بخشعنوان تنقبایل به
البته در این . دادنداجتماعی را شکل می-هاي نظم سیاسیهایی چارچوبواسطۀ پیمان به

داري کعبـه، از قـدرتی   و نیـز پـرده   23میان، قبیلۀ قریش به دلیل اسـتقرار در شـهر مکّـه   
این برتري فرهنگی، حتی قبیلۀ قریش هـم بـر    غیر از. بیشتر از سایر قبایل برخوردار بود

دیگران حاکمیتی نداشت و براي تنظیم مناسبات خود با دیگـر قبایـل، نـاگزیر از انعقـاد     
آن، کمیـابی منـابع و   در شرایط خاص زیست بادیه که مهمترین اصـلِ  . پیمان با آنها بود

ذران زنـدگی، بـه   شده و قبایل بـراي گـ  ها به سرعت نقض دشواري معیشت است، پیمان
و بــراي تضــمین نظــم اقلّــی در از ایــن رو . کردنــدحــریم و قلمــرو یکــدیگر تجــاوز مــی

تعریف شده بـود کـه در آنهـا شـرایط     » هاي حرامماه«عنوان ها بهالعرب، برخی ماه جزیره
هـاي  العـرب را جنـگ  به همین نحو بخش مهمـی از تـاریخ جزیـره   . جنگی وجود نداشت

عنـوان یـک شـاخۀ مهـم دانـش در میـان اعـراب        به» االیامعلم«و دهند قبایلی شکل می
در ایـن  . ها و قهرمانـان و مغلوبـانِ آنهـا اختصـاص داشـت     جاهلی، عمدتاً به روایت جنگ

                                                                                                                                  
روشـن اسـت کـه وجـود دارالنـدوه،      . بـود ) ص(بعثت، تصمیم به اقدام گروهی براي قتل پیامبر اسالم 

مدینـه  «العرب چنین مرکزي گزارش نشده اسـت،   منحصر به مکه بود و در هیچ نقطه دیگري از جزیره
عـالوه، وجـود    بـه . ]86،ص35[اسـت  » همانند دارالندوه در مکه بودههم فاقد موسسه سیاسی واحدي 

بـودن و  »شـهر «رغـم   گیري نیست، چراکه مکه نیز به  مند تصمیم ناظر بر وجود سازوکار نظام  دارالندوه،
شـد و قبایـل دائمـاً در جنـگ بـا       دینی آن، بر اساس سازوکارهاي پیمـانی اداره مـی  -مرکزیت سیاسی

ایـن خصـلت   » فجـار «هاي معـروف   که در جنگ همچنان. شکنی بودند ان و پیمانیکدیگر و انعقاد پیم
  .] 107-109،ص21 [نمایان است 

عنوان عامل  نه تنها در یثرب از وجود کعبه به. در یثرب نیز اساساً ما با نوعی فقدان مرکزیت مواجهیم .23
ی نیز مـا بـا نـوعی فقـدان     بخش سیاسی و اجتماعی خبري نیست، بلکه حتی از لحاظ جغرافیای انسجام

واسـطۀ   کردند که یـا بـه   هاي پراکنده زندگی می»واحه«قبایل و عشایر مختلفی در . مرکزیت مواجهیم
وهـواي مناسـب و    از کنار یثرب به امر تجارت اشتغال داشتند و یا بـه  واسـطۀ آب  » جادة ادویه«عبور 
در برخی موارد نیز گفته ] 121-122،ص21 [هاي حاصلخیز به زراعت و کشاورزي مشغول بودند  زمین

اي از روستاها بوده که یثرب نسبت به دیگـر روسـتاها بزرگتـر بـوده      شده است که این منطقه مجموعه
هـاي   هاي مدینه نزدیک و متصل به یکدیگر نبوده اسـت، بلکـه از تعـدادي مجموعـه     خانه  تمامی. است

. بود» یثرب«و » زباله«، »زهره«، »قبا«آنها هایی تشکیل شده بود که مشهورترین  مسکونی و یا دهکده
در یثـرب  ). 85العلـی،  (ساخت  ها را از یکدیگر جدا می اي این مجموعه هاي گسترده کشتزارها و دشت

انـد و   زیستند کـه دو قبیلـۀ اوس و خـزرج، بزرگتـرین آنهـا بـوده       اي از قبایل و عشایر می نیز مجموعه
 .اند و بالعکس شده یهودیان علیه یکدیگر هم پیمان می با بین آنها برقرار بوده و  خصومت دایمی
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کـه در  اول ایـن : شرایط دو نکتۀ مهم در ارتباط با موضوع این مقاله قابل اسـتخراج اسـت  
اي، هویـت افـراد را   هویـت قبیلـه  چنین نظمی که اساساً فرد، هویت مسـتقلی نداشـت و   

هـایی کـه   پیمـان . کرد، نه تنها زنان بلکه مردان نیز از حقّی برخـوردار نبودنـد  تعیین می
اي بوده و حتی مردان نیز در تنظیم آنها نقشی شدند برآمده از اقتضائات قبیلهتنظیم می

د معدودي کـه نیـاز   اساساً نیاز چندانی به بحث در حوزة عمومی نبود و در موار. نداشتند
اي، در ایـن نظـم قبیلـه   . به مشارکت بود، تنها مردان حاضر بودند و اثـري از زنـان نبـود   

زن است، و چـه بـه   -ايِ امروزینِ آن که مبتنی بر روابط مردچه به معناي هسته(خانواده 
، به همان معنا که مـدنظر  )گیردصورت گسترده که افراد و مناسبات بیشتري را در بر می

جایگـاهی بـراي ارضـاي جنسـی کـه بـر       : شـد محسوب می» طبیعی«هاست، مینیستف
اي مـورد  عواطف شخصی استوار است و اساساً ماننـد هـر جـزء دیگـري از هویـت قبیلـه      

گـذاري وجـود   که اساساً مرکزیتـی بـراي قـانون   دوم این. گیردمباحثه و مجادله قرار نمی
شود، قدرت در حکومـت  ت غربی دیده میگونه که در جهان مدرن، یا در سننداشت و آن

ورزي در مـورد  گـذاري و سیاسـت  متمرکز نبود و از این رو جایگـاه معینـی بـراي قاعـده    
کـم بررسـیِ   دسـت . ها و نهادهاي اجتماعی از جمله زنان و خـانواده وجـود نداشـت    گروه

اختیـار  دهـد کـه زنـان، فاقـد اراده و     در دورة جاهلیت نشان مـی  24اشکال و انواعِ ازدواج
فـرد، و بـه خصـوص    . اي حتی ضمنی براي ازدواجِ زنان وجود نداشتبودند و اساساً قاعده

گرفتنـد کـه اعتبـار و حیثیـت کـلّ      اي مورد توجه قرار مـی زنان، تا آنجا در ساخت قبیله
اي بــراي رت بــود کـه قاعـده  و تنهــا در ایـن صـو  . گرفـت قبیلـه مـورد خدشـه قــرار مـی    

واسطۀ حرمت خـون و مناسـبات   ، مانند موضوع ازدواج که بهشدشان تنظیم می مناسبات
اي بر مبناي آن شکل یافتـه بـود، نسـبت بـه ازدواج     خویشاوندي که اساس ساخت قبیله

در ایـن مـوارد   . زنان حساسیت وجود داشت و قواعـد معینـی پیرامـون آن وجـود داشـت     
ورت و از جملـه در  در غیـر ایـن صـ   . گرفتنـد خاص، زنان موضوع مباحثۀ عمومی قرار می

                                                        
هـاي  زناشـویی (، نکـاح الخـدن   )زناشویی تعویضـی (، نکاح البدل )جمعیزناشویی دسته(نکاح الرّهط  .24

زناشـویی  (، نکـاح المقـت   )زناشـویی تعویضـی  (، نکاح الشـغار  )زناشویی همگانی(، نکاح الجمع )پنهانی
اند که در همگی، قاعدة مشخصی بـراي روابـط زن و مـرد    یراثی از این جملههاي مو ازدواج) تنفرآمیز

 ).] 12،ص45 [و ] 75،ص30 [: براي مطالعۀ بیشتر رجوع شود به(وجود ندارد 
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اي پیرامـون  پنـداريِ آن، اساسـاً قاعـده   واسـطۀ طبیعـی  مورد مناسبات درون خانواده، بـه 
  . مناسبات درون خانواده وجود نداشت

م بــر ارزش ذاتـیِ زنـان بــود و   اسـال  تأکیـد . اسـالم در چنـین شـرایطی ظهــور یافـت    
معـۀ جـاهلی زنـان بـه     در جا. اعتبار ساختهاي کارکردي در مورد آنان را بیگیري جهت

هایشـان در بـزم و رزم   دلیل کارکردهایی نظیر فرزندآوري، دامداري و چوپـانی، یـا نقـش   
شـان بـراي تحریـک و تهیـیج     ، یا استفاده از شگردهاي زنانـه )براي کنیزان(رقص و آواز (

انـد،  مـردان داراي ارزشِ ذاتـی  . و نظایر آن، حرمـت داشـتند  ) هاي جنگمردان در میدان
اعـم از کارکردهـاي جنسـی، توالـد، آوازخـوانی،      (کـه چـه کـارکردي    ان بنا به اینولی زن

قـرآن  . شـوند براي مردان دارند، واجد ارزش و اهمیـت مـی  ) داري رقاصی، چوپانی و خانه
آمـده   56آیـۀ  / دهـد؛ در سـورة ذاریـات   این نگرش کارکردي را به نگرش ذاتی تغییر می

؛ در ایـن آیـه از   »کـه مـرا عبـادت کننـد     بـراي آن جن و انس را نیافریدم، مگر «است که 
عبـارتی، اگـر ایـن آیـه،      به. یاد شده و تمایزي بین زن و مرد قرار داده نشده است» انس«

کند، زن در رسیدن به غایت و مطلوب خلقـت، از مـرد    منتها و مطلوب خلقت را بیان می
بـه یقـین،   «: مـده اسـت  آ 35  آیـۀ / در سورة احـزاب  25.چیزي کم ندارد و با او برابر است

مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خـدا  
و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر 

مـردان    ،کننـده  کننده و زنان انفـاق  مردان انفاق  و شکیبا، مردان باخشوع و زنان باخشوع،
مردانی کـه بسـیار بـه یـاد خـدا        دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، دار و زنان روزه روزه

کننـد، خداونـد بـراي همـۀ آنهـا مغفـرت و پـاداش         هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می
کنـد و اینکـه    این آیه به خوبی به ارزش ذاتی زن اشاره مـی . »فراهم ساخته است عظیمی

                                                        
، این مضمون تکرار شده است کـه در  5آیۀ / و سورة فتح 72آیۀ / ، سورة توبه35آیۀ / در سورة احزاب .25

آن روز کـه مـردان و زنـان    «: هیچ تمایزي به پاداش یا جزا می رسند جهان دیگر، مردان و زنان، بدون
اساسـاً زنـان نسـبت بـه     . »...شان روان اسـت   بینی که نورشان پیشاپیش و به جانب راست مومن را می

شـود   تاکید مـی . که زن از نوع فروتري باشد اند، نه این مردان فروتريِ ذاتی ندارند؛ زن و مرد از یک نوع
هـاي خداونـد ایـن اسـت کـه       از نشانه«: ن از یک جنس هستند و برتريِ ذاتی بر هم ندارندکه مرد و ز

 ).21آیۀ / سورة روم(» ...همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید
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در رسـیدن   26.، تفاوت وجودي بین زن و مرد وجـود نـدارد  )ص(یامبر اسالم در گفتمان پ
به این مقامات، هیچ تمایزي بین زنان و مـردان وجـود نـدارد و تنهـا تـالش و ممارسـت       

به همین نحو و برخالف دیدگاه مرسـومی کـه اساسـاً    . کننده است فردي است که تعیین
قرآن در گرایش به صفات ناپسند نیز بین مرد نهد، گري و مکّاري برابر میزنان را با حیله

در سورة توبه و . داندنهد و آن دو را به یکسان در مظانّ گناه و نفاق میو زن تفاوتی نمی
» منـافق «گذارد و از هر دو تحت عنـوان   در بحث از نفاق، بین زنان و مردان تمایزي نمی

خدا مردان و زنان «، )68توبه، آیۀ  ورة س(» ...وعداهللا المنافقین و المنافقات »  :کند یاد می
در اینجـا نـه تنهـا    . »را آتش جهنم وعده کرده که در آن جاودانه خواهنـد بـود  ... منافق 

تـري   نفاق، مختص زنان نیست، بلکه در بحث از مجازات نیز براي زنان مجـازات سـنگین  
در مجازات خـدا برابـر    قرار داده نشده است، بلکه مرد و زن را در ابتال به نفاق و گرفتاري

همچنـین در  . شان متغیر خواهد بود شان، درجات دانسته است که بنابه میزان گناه فردي
زنـان در زمینـه شـناخت توحیـد و تمییـز آن از کفـر       » استقالل فکري«قرآن به توان و 

خـدا  «: شود که براي خداناباوران، زنانِ نوح و لوط، مثال آورده می  تاکید شده است، چنان
اند، زن نـوح و لـوط را مثـال آورده کـه هـر دو در نکـاح بنـدة         براي کسانی که کافر شده

زن  و براي خداباوران، ) 10سورة تحریم، آیۀ (» ...شایستۀ ما بودند و به آنها خیانت کردند
همسر فرعـون را مثـل    اند،  و خدا براي کسانی که ایمان آورده«: شود فرعون مثال زده می

اي بساز و مرا از شـرّ   که گفت پروردگارا براي من نزد خویش در بهشت خانهگاه  آورده، آن
بحـث دیـدگاه   ). 11همان، آیۀ (» فرعون و عمل او نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان

شـناختی دارد و در آن، خـانواده در ترکیبـی از    اسالم از خانواده، چنـین مبنـاي هسـتی   
  . عواطف و قواعد تعریف شده است

  

                                                        
در ده مقام معنوي و ملکـوتی بـا هـم     گونه که در این آیه نیز تصریح شده است، زنان و مردان،  همان .26

مقـام اسـالم و   :  ها نایل شـوند  توانند به این شئون و جایگاه فردي، می مشترکند و در صورت مجاهدت
ی خداونـد، مقـام صـدق و    گمقام ایمان و درك قلبـی، مقـام طاعـت و بنـد    ، اقرار به وحدانیت خداوند

کرداري، مقام صبر و ایستادگی در راه حق، مقام فروتنی و تواضع در برابر امر حق، مقام جـود و   درست
 .روزه و امساك، مقام صیانت نفس و غلبۀ بر هوي و هوس، مقام ذکر حق بخشندگی، مقام
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  عواطف در متنِ قواعد: ساخت خانواده در اسالم .2- 3- 6
، بنیـان روابـط مـرد و زن بـر     27از سـورة روم  21از یکسو و به تصریح قرآن، بنابر آیـۀ  

شـود،  قلمـداد مـی  » طبیعـی «به این معنـا، خـانواده   . آرامش و عاطفه گذاشته شده است
جـود دارد و از ایـن   طور ذاتی در مـرد و زن و چون بنیان آن بر کششی درونی است که به

، ثابـت، الیتغیـر و غیرقابـل    »غیراجتماعی«منزلۀ به» طبیعی«حیث با فهم فمینیستی از 
طبیعی، دراینجا به معنی مشروع بودن مناسبات درون خانواده، یـا  . مناقشه متفاوت است
شان نیست، بلکه به معناي ابتناي خانواده بر نیروهاي ذاتـی اسـت   غیرقابل مناقشه بودن

) به صـورت متفـاوت و البتـه مکملـی در مـرد و زن     (واسطۀ خلقت در وجود انسان  به که
دارند و همـین تفـاوت اسـت کـه     » تفاوت«از این حیث، زن و مرد با یکدیگر . وجود دارد

منتها عالوه بر عواطـف، در دیـدگاه   . شودموجب قرار گرفتنِ آنها در چارچوب خانواده می
براي . بط زن و مرد در چارچوب خانواده تعریف شده استاسالم، قواعدي براي تنظیم روا
هــاي میــان زن و مــرد و وابســتگی عــاطفی کــه »تفــاوت«جلــوگیري از سوءاســتفاده از 

اي از قواعـد را بـراي همزیسـتی    شود، اسالم مجموعـه ترتیب بین زن و مرد پیدا می بدین
قواعد قـرار داده شـده و   الواقع، عواطف در متن فی. زن و مرد در خانواده معین کرده است

 28.شوند که عواطف رو به سستی و تضعیف نهاده باشـد قواعد به خصوص زمانی فعال می

                                                        
و از آیات او این است که براي شما از جـنس خودتـان همسـرانی آفریـد تـا      «: در این آیه آمده است. 27

بواسطه آنها آرامش بیابید و میان شما دوستی ومحبت قرار داد، همانا در ایـن امـر نشـانه هـایی بـراي      
قرآن در این آیه ... «: صاحب تفسیر نمونه ذیل این آیه آورده است. »ر کنند وجود داردگروهی که تفک

سوره اعراف نیز آمده  189و نظیر این تعبیر در آیه ... هدف ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است 
نشـاط و  شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفائى و  این آرامش از اینجا ناشى مى...  است

تاکیـد از  [باشند، بطورى که هر یک بدون دیگرى نـاقص اسـت ، و طبیعـى اسـت      پرورش یکدیگر مى
» کـه میـان یـک موجـود و مکمـل وجـود او چنـین جاذبـه نیرومنـدى وجـود داشـته باشـد            ] ماست

 .]391،ص49[
ـ    در دیدگاه .28 ان در آن، بـه  هاي دیگري نیز براي اشاره به دیدگاه اسالم در مـورد خـانواده و جایگـاه زن

ر مواجهـه بـا پـارادایم    عبـارتی د بـه . اسـت » اختیـار «عاملی غیر از عامـل عاطفـه اشـاره شـده، و آن     
انـد تـا وجـه    اي که بر مناقشـات فمینیسـتی سـایه افکنـده، برخـی محققـان تـالش کـرده         فردگرایانه

مبناي اساسی خانواده «: اختیارگرایانۀ امر ازدواج و تشکیل خانواده را براي زنان مسلمان برجسته کنند
انتخاب و اختیار عقالنـی  : گیري و چه سپس در مرحلۀ تداوم، حداقل دو چیز استچه در مرحلۀ شکل
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که در جامعۀ جاهلی، مناسبات بـه طـور کلـی و خصوصـاً مناسـبات زن و مـرد،       در حالی
بسیط و ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد، اسالم قواعد متنوعی براي رابطۀ زن و مـرد  

، قواعـد  31، قواعـد شـیر دادن  30، قواعد طالق29قواعد ازدواج: تعریف کرده است در خانواده
ایـن   .36، قواعـد نفقـه و نظـایر آن   35، قواعد وصیت34، قواعد ارث33، قواعد مهریه32مالکیت

                                                                                                                                  
و دیگري حب جدي و عشق زوجین به یکدیگر تـا  ... طرفین که آگاهی و اراده در آن موضوعیت دارند 

مالحظـه مـی شـود کـه     .]111ص،51 [به تعبیر قرآن در کنار یکدیگر، احساس سکون و آرامش کنند 
آمیزِ طبیعی ازدواج در کنار هم قرار گرفته و از منظر ایـن مقالـه   وجه اختیارگرایانه در کنار بعد محبت

عنوان رکن دیگري از ماهیت خـانواد در اسـالم غفلـت    نیز مورد قبول است، اما از پرداختن به قواعد به
شی محققان به مدعیات فمینیستی است که زنان را یکی از دالیل مهم این امر رویکرد واکن. شده است

انـد  کنند و بدین ترتیب تالش کردهاالختیار و تابع مردان معرفی میدر نظامات خانوادة سنتی، مسلوب
 .ها فراهم کنندتا پاسخ مناسبی از میان متون دینی براي انتقادات فمینیست

زدواج بحـث شـده و نسـبت بـه برخـی از اقسـام       در آیات متعددي از قرآن کریم، نسبت به در نحوة ا .29
 22از جمله در سورة نساء، آیۀ . شده، هشدادر داده شده استاج که در ان، حقوق زنان پایمال می.ازدو

تاکنون ) از ازدواج (و بـا آن زنـان کـه پدرانتان ازدواج کرده اند، ازدواج مکنید، مگر آنچه «: آمده است
و نیز در سورة نساء آیۀ .  » رى زشت ، مورد غضب خداوند و راه بدى استانجام گرفته است زیرا آن کا

در مـورد   33و نیز سورة نور آیۀ . »...و حرام است برشما که بین دو خواهر جمع کنید«: آمده است .32
و کـنـیـزکــان خــود را اگرخواسـتار    «: به فحشا واداشتنِ کنیزان در ازدواج هاي گروهی آمـده اسـت  

 . »ودند مجبور به فحشا مسازید تا چیزهاى گذراى زندگى را به دست آوریدپاکدامنى ب
وضوح موجب نقض حقوق در دورة جاهلیت، اقسام متنوعی از طالق در بین اعراب وجود داشت که به .30

سـورة   226-227سورة مجادله احکامی براي لغو طـالق ظهـار، در آیـات     4تا  1در آیات . شدزنان می
برخی از اقسام طالق نیز براي تامین حقوق زنان، تصحیح . اي لغو طالق ایالء آمده استبقره احکامی بر

سورة طالق، احکامی براي تصحیح طـالق رجعـی،    1سورة بقره و آیۀ  229و  228در آیات : شده است
سورة بقره احکامی براي اصالح طالق خلع نازل شده است براي دیـدن شـرحی از اقسـام     187در آیۀ 

 .]10 [: دورة جاهلیت و تحوالت آن پس از ظهور اسالم، رجوع شود به طالق در
اگـر بـراي شـما    ... «کند که در مورد زنان مطلّقه، به مردان مسلمان خطاب می 6در سورة طالق آیۀ . 31
با مشـاوره شایسـته انجـام    ) درباره فرزندان، کار را(دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و  شیر می) فرزند را(

 .».گیرد د؛ و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگري شیردادن آن بچه را بر عهده میدهی
مردان از آنچه کسب کرده اند نصـیبى دارنـد و زنـان از آنچـه بـه      «: آمده است 32در سورة نساء آیۀ  .32

از  وضع زن مسلمان از یک جهـت «: نوشته است) 1385(ویل دورانت  .»دست آورده اند نصیبى دارند
زنان اروپایی بهتر بود، زیرا حق داشت در مال خود تصرف و دخالت کند و شوهر یا طلبکاران  بعضی از

لگیـت در گزارشـی از وضـع مالکیـت زنـان      .]282،ص15 [» حق نداشتند در امالك او دخالت کنننـد 
ق نکرده حـ مثالً متناسب با قوانین حقوقی انگلستان، زنانِ ازدواج«: نویسدانگلیسی در قرون وسطی می

و بعدتر در اواخر قرن دوازدهم » شدشان تفویض میمالکیت داشتند، اما با ازدواج، این حقّ به شوهران



  29    »قواعد«کید بر مسالۀ کر فمینیستی و دیدگاه اسالم با تأدر ف» خانواده«تاریخی جایگاه - ايبررسی مقایسه
  

   
 

                                                                                                                                  
درآمدي کـه از ذخیـرة بودجـۀ خـانواده یـا      «میالدي نیز که زنان چنین حقّی به دست آوردند، باز هم 

 .]26،ص39 [» شد، متعلّق به مردان بوداجارة بخشی از خانه حاصل می
و بـدون  [اى الهى بـا میـل و رغبـت     ومهریه زنان را به عنوان هدیه« : آمده است 4ة نساء آیۀ در سور .33

به خودشان بدهید؛ واگر چیزى از آن را با میل و رضـایت خـود بـه شـما     ] چشم داشت و منّت گذارى
یــد  اگــر خـواسـتـ «: از این سوره نیز آمـده اسـت   20؛ در آیۀ »ببخشند ، آن را حالل و گوارا بخورید

زنـى را رهـا کـنـیـد و زنـى دیـگـر بـه جـاى او اخـتـیـار کـنـیـد و مال بسیار مهر او کرده اید البتّه 
نباید چیزى از مهر او باز گیرید، آیا به وسیله تهمت زدن به زن مهر او را مى گیرید؟ این گناهى فـاش  

 . .»و زشتى آن آشکار است
ـراى مـردان از آنـچـه پـدر و مادر ونزدیکـان بـه جـا مـى نهنـد،      ب«: آمده است 7در سورة نساء آیۀ  .34

نصیبى است و براى زنان از آنچه پـدر ومـادر و نـزدیـکان به جا مى نهند، نصیبى است، خـواه آن کـم   
بري زنان و اختصاص بخشی از فقه اسالمی بـه  تاکید اسالم بر ارث. »باشد یا بسیار، نصیبى معین است

ها، مردسـاالر  اند که بنا بر ادعاي فمینیستمحققان اروپایی که خود در سنتی زیستهاین موضوع توجه 
اسالم به زن حق داد که ارث ببرد و به هر صورت که مایل اسـت در  « :بوده را به خود جلب کرده است

رسید باطـل کـرد،    مال خود تصرف کند، این عادت اعراب جاهلیت را که زن چون اثاث پدر به پسر می
: ؛ و محقق جاي دیگـري گفتـه اسـت کـه    ]231،ص15 [»زن را یک نیمه سهم مرد قرار دادارث  سهم

شود کـه تـا    احکام وراثت قرآن در مقابل قانون اروپا براي زن به غایت مفید و از مطالعه آن معلوم می«
 .]513،ص42 [» چه اندازه رعایت حقوق به عمل آمده است

بر شما مقـرّر شـده چـون    « : آمده است که) زن و مرد(ه مسلمان از سورة بقره خطاب ب 180در آیۀ  . 35
طـور  یکى از شما را مرگ در رسد، اگر مالى از خود به جا گذاشته است، براى پدر و مادر و خویشان به

خطـاب بـه    106؛ و نیز در سورة مائده آیـۀ  »این حقّى است بر عهده پرهیزکاران. پسندیده وصیت کند
چون مرگ یکى از شما فرارسد، باید در حال ! اى اهل ایمان«: آمده است که) دزن و مر(» اهل ایمان«

کیشان خود را بر وصیت شاهد بگیریـد؛ یـا اگـر در سـفر بودیـد و مـرگ شـما        وصیت، دو عادل از هم
 .»... کیشان خود را شاهد وصیت بگیرید دو نفر از غیر هم] و شاهدى از مؤمنان نیافتید[فرارسید 

، آن »قواعـد «مقصود مقاله از . در اینجا غیر از قواعد فقهی است» قواعد«داست که مراد از  باید توجه .36
چارچوب کلی است که حضرت حقّ در کتاب مقدس براي عمل در خانواده معین کرده است، پـیش از  

باید توجه کـرد کـه ایـن قواعـد، اساسـاً      . که هیچ سنت اسالمیِ زندگی اجتماعی وجود داشته باشدآن
هاي زندگی بت به تشکیل جامعۀ اسالمی، ماهیت پیشینی داشته و قبل از هر سنت تاریخی یا رویهنس

به عبـارتی قواعـد فقهـی خـود بـر اسـاس       . که مسلمانان ایجاد کرده اند، این قواعد وجود داشته است
بنابر  قواعد فقهی در زندگی مسلمانان و. قواعدي که شارع در متن مقدس آورده شده، تنظیم می شوند

بر تالش فقها براي حل مسائل زندگی آنها تنظیم شده است، و از این حیث نسبت به قواعـدي کـه در   
ال ضـرر و  «به عالوه باید افزود که همان قواعـد فقهـی نظیـر    . متن مقدس آمده، ماهیت پسینی دارند

و نظایر آن که » جنفی عسر و حر«، »قاعدة فراش«، »قاعدة تجاوز«یا » معاشرت به معروف«یا » الضرار
،هـم بـراي اثبـات    )]50[: بـراي مطالعـۀ بیشـتر رجـوع شـود بـه      (زمینۀ استنباط احکام فقهی هستند 

تـر  کند، منتها مقاله خواسته است از این هم عقبستمگرانه ندانستنِ نهاد خانواده در اسالم کفایت می 
که ممکن اسـت بـر نظـرات فقهـا      برود و به قواعدي اشاره کند که اقتضائات تاریخی زندگی مسلمانان
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هاي کلی قرآن، بعدتر در فقه اسالمی بارور شده و بخش مهمی از متـون فقهـی بـه    حکم
مقصود از این قواعد نـه محصـورکردنِ   . است احکام مربوط به حقوق زنان اختصاص یافته

در حالیکه بر اسـاس  . زنان، بلکه تشخص بخشیدن به جایگاه خاص آنان در خانواده است
گـذاري  نقد فمینیستی، در سنت فکري و تاریخی غرب، اساساً خـانواده از شـمول قـانون   

ت، در دیـدگاه  خارج دانسته شده و راه براي ستمگري مردان بر زنان بازگذاشته شده اسـ 
گـذاري قـرار گرفتـه و    اسالم، از همان ابتدا خانواده و مناسبات مرد و زن، موضـوع قـانون  

. کنـد عرصۀ خانواده، مملو از مقرراتـی اسـت کـه حـدود رفتـار مـرد و زن را تعیـین مـی        
نیسـت، بلکـه شـارع از    » شخصـی «و » خصوصی«اي برخالف سنت غربی، خانواده مقوله

واسطۀ ارزش ذاتیِ زنان و حفظ شأن و منزلت آنها، و در ادامـه  اول به همان ابتدا در وهلۀ
، نسبت به ماهیت و اهمیت خـانواده نظـر داشـته    37واسطۀ کارکرد تربیتی نهاد خانوادهبه

از این رو از حیث نظري، خـانواده در دیـدگاه اسـالم، نمـی توانسـته محلـی بـراي        . است
عـاطفی در آن در مـتن قواعـد مفصـلی     -که مناسبات جنسی چرا،ستمگري مردان باشد 

ها در کلّ تـاریخ  چنین قواعدي، اساساً مطالبۀ تاریخی فمینیستایجاد  قرار داده شده که
اد سـتمگري اسـت چـون از حیطـۀ     هـا خـانواده نهـ   از منظر فمینیسـت . غرب بوده است

ضـوع  گذاري کنار گذاشته شده، اما چنان که گفته شد خـانواده، از همـان ابتـدا مو    قانون

                                                                                                                                  
قواعد موردنظر مقاله، از منبع وحی بوده و هیچ امر تـاریخی  . اثرگذار باشد، در آن تاثیري نداشته باشد

» فقهی«چنان که مرسوم است ماهیت این قواعد آن. کندمند نمیها را موقعیتاجتماعی آن-یا سیاسی
آورند که قواعد فقهـی و حقـوقی از درونِ   راهم میتري فندارند، هرچند که چارچوب کلی» حقوقی«یا 

سازي، منحصر به حیطۀ خانواده نیست بلکـه مربـوط بـه    چنین قواعد چارچوب. شوندآنها استخراج می
کل نحوة زیست مسلمانی است و قواعدي براي عمل اقتصادي، سیاسی، علمی و نظـایر آن درا ختیـار   

تواند موضوعات تحقیقات بعدي سازي است که میچارچوبقرآن کریم، سرشار از چنین قواعد . نهدمی
 .قرار گیرد

از همسران و ، پروردگارا: «و کسانى که مى گویند: از سورة فرقان آمده اسـت  74طور مثال، در آیۀ به .37
 ن که درروشنی چشم ما باشد و چنان ک فرزندان مان نسلی پرهیزگار به ما ببخش که مایه خرسندي و

ــمبه رحمت تو از دیگران سبقت گیر ه و دستیابیکارهاي پسندید ــگان پیشوا و مقتداي تقوا  و یـ پیشـ
و بالضروره نقش خانواده را در پیدایی چنـین نسـلی و   » نسل پرهیزگار«خوبی نقش این آیه به. باشیم»

 .دهدیافتۀ اسالمی را نشان میبه همین نحو جامعۀ کمال
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مثابه بخشی از حوزة عمومی قلمـداد شـده   گذاري و مباحثۀ دینی بوده و همواره بهقاعده
  38.است

  گیريبندي و نتیجهجمع.7
ها بر این باورند که خانواده کانون ستمگري است و براي ایـن مـدعاي خـود    فمینیست

ـ    به نقد سنت تاریخی اقتدار سیاسی در غـرب پرداختـه   مثابـه  هانـد کـه در آن، خـانواده ب
فمینیست . گیردشود که در شمول بحث سیاست قرار نمیقلمداد می» طبیعی«اي مقوله

کننـد کـه در آغـاز دورة    پردازي سیاسی را متهم مـی نظریه ،ها به خصوص سنت لیبرالی
، »اجتمـاعی «و » سیاسی«جدید بر اساس مختصات مردانه، با تقسیم جامعه به دو بخش 

پـردازي  رتیب موقعیت و جایگـاه زنـان را از شـمول بحـث و نظریـه     تعمالً خانواده و بدین
بـه  » شخصـی «بعدتر و با ترمیم نظریۀ لیبرالیِ سیاست، با افزودن بعد . خارج ساخته اند

اي، خـانواده را از  بنـدي تـازه  ، بار دیگر و این بار بـا صـورت  »اجتماعی«و » سیاسی«ابعاد 
-منظـور گرامـی  در این مرحلۀ جدید و بـه  .گذاري خارج کردندمباحثات عمومی و قانون

 تأکیـد داشت فردیت، بعد شخصیِ زندگی افراد در جامعه مدرن به خود آنها واگذار شد و 

                                                        
گـذاريِ شـارع مقـدس بـوده و     ه، از همان ابتدا موضوع قاعدهدهد نهاد خانوادکه مقاله نشان میچنان .38

، و »مسلمانان«، چارچوبی اقلّی براي عمل مرد و زن مسلمان در خانواده فراهم آورده و بعدها »اسالم«
طور خاص فقهاي مسلمان، بنا به اقتضاي شرایط تاریخی و مسائل مسـتحدثۀ سیاسـی و اجتمـاعی،    به

. احکامی براي حل مسائل جاريِ زندگی در جوامع اسالمی فـراهم آورده انـد  برمبناي قواعد پیشگفته، 
گذاري براي زندگی خانوادگی عنوان بخشی از حوزة عمومی و قاعدهتاکید مقاله بر نگرش به خانواده به

ها مبنی بر خصوصی دیدن خانواده در غـرب و تعمـیم آن بـه    در اسالم، در پاسخ به مدعاي فمینیست
از حیث نظـري، ایـن تـالش    . هاي اسالمی، صورت گرفته استه در اسالم توسط فمینیستنهاد خانواد

براي پاسخگویی به یک مدعا نباید موجب برجسته کردنِ بعـد اجتمـاعی خـانواده در اسـالم و نگـرش      
واضح و مبرهن است که اسـالم، همسـران را بـه حـل اختالفـات فیمـابین، بـدون        . یکسویه به آن شود

الم از مـردان و زنـان مسـلمان    اسـ . کنـد يِ بیرونی نظیر محکمه یا حکمیت تشویق مـی مداخلۀ نهادها
خواهد که با نهادینه کردنِ صفات فاضلۀ اخالقی نظیر صبر، صداقت، قناعت، گذشت، ایثـار و نظـایر    می

 کند، اختالفات در خانواده را کاسته یا رفـع کننـد؛ و ایـن   آمیز کمک میآن که به کنش متقابل احترام
. ترِ اسالم به مردان و زنان مومن و مسلمان براي عمل در جامعۀ اسالمی استبخشی از سفارش عمومی

واسطۀ نکتۀ پیشگفته، تاکید بر وجه عمـومیِ خـانواده و   با این حال، مقاله موضوع دیگري دارد و آن، به
 .اجتماعی دیدنِ آن در اسالم است
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. یک حق دخالت در حوزة شخصی افراد را ندارنـد شد که نه دولت و نه جامعۀ مدنی، هیچ
برابر نهاده شـد  » خانواده«با قلمرو » شخصی«ها عمالً قلمرو منتها بنابر ادعاي فمینیست

رفت با تا کید بر فردیت و بعـد شخصـی، وضـع زنـان در خـانواده      و در حالی که امید می
آنهـا   ،کشید و بار دیگـر ) و زنان(بهبود یابد، این تحول تازه بار دیگر حصاري دور خانواده 

ي به منظور بهبود روابط و مناسبات ستمگرانه گذاراز حوزة اصالحات اجتماعی و قانونرا 
ترتیب، خانواده به محیط بالمعارضی براي مردان تبـدیل  بدین. محروم کرد درونِ خانواده

، خشونت، تعرّض و استثمار، بر زنـان اعمـالِ سـلطه    طریق تقسیم کار جنسیتیشد تا از 
در دیـدگاه اسـالم   هاي اسالمی همین بحـث را در مـورد نهـاد خـانواده     فمینیست. کنند

اساسـاً اسـالم از همـان ابتـدا و بـه       اند، منتها مدعاي این مقاله این است کـه مطرح کرده
تفصیل به زنان، و خانواده، حساسیت داشته و شارع مقـدس، مجموعـۀ فربهـی از قواعـد     

عبارتی، هرچنـد بنـاي   به. مرد درونِ خانواده فراهم آورده است-براي تنظیم مناسبات زن
انواده در دیدگاه اسالم، بر محبت و وابستگی متقابل عاطفی بین زن و مـرد اسـت،   نهاد خ

اسـالم، تنظـیم روابـط درون    . کننداما این عواطف، در متن مجموعه اي از قواعد عمل می
ّوتمام به خود زن و مرد واگذار نکرده، بلکه قواعد اقلّـی بـراي تـامین    طور تامخانواده را به

مـثالً در موقعیـت   (خصـوص زمـانی   این قواعد، بـه . عبیه کرده استخصوصاً حقوق زنان ت
که خـانواده در  نتیجه این. یابند که عواطف رو به ضعف نهاده باشندموضوعیت می) طالق

هـا در مـورد وضـع    تواند آن گونه کـه مـورد ادعـاي فمینیسـت    دیدگاه اسالم، اساساً نمی
مگر باشد، زیرا شـارع، قبـل از هـر    فکري غرب است، نهادي ست-خانواده در سنت تاریخی

البته دیدگاهی که در ایـن مقالـه مطـرح    . چیز، چارچوب خانواده را به قواعد آراسته است
از جملـه آن   هاي بعـدي باشـد  تواند موضوع پژوهشهایی دارد که میشده است، کاستی

و  توانند مدعی شوند کـه مقصـود از بحـث در مـورد زنـان و خـانواده      ها میفمینیست که
هـاي از پـیش   گذاري پیرامون آن، مباحثه در حوزة عمومی است نه پیگیري گـزاره قانون

عبارتی، الزم است همۀ افراد جامعـه از جملـه خـود زنـان در ایـن      به. معین شدة الهیاتی
 شان مشارکت کند، نـه ایـن  هاي اجتماعیشان و یا دشواريمباحثۀ عمومی بر سرِ حقوق

شـان اعـالم   وحی، قواعدي براي زندگی خانوادگی و حیات اجتمـاعی که از باال و از مرجعِ 
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شناختی است کـه از حـدود   جامعه-هاي کالمی و تاریخیاین موضوع شایستۀ بحث. شود
 .تواند به وسیلۀ محققان بعدي مورد بررسی قرار گیرداین مقاله خارج است و می
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