ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﮑﺘﻮب دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﻪ وﺳﻤﻘﯽ و ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ
اﺷﮑﻮری اﺳﺖ در ﺑﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻘﻪ
و ادب اﺳﻼﻣﯽ.
اﺷﮑﻮری :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﮐﻨﻢ و در واﻗﻊ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪودی روﺷﻦ ﮐﻨﻢ .ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را
روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی در
ﺳﻨﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن
و زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زن و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
وی ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده و ﺷﻤﺎری از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺾ از
اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد زﻧﺎن را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﺪﻧﺪ )ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ( اﻣﺎ
در روزﮔﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ در

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رخ داد ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه در ﻗﻠﻤﺮو دﯾﻦ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن و از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و اﺳﻼم و در واﻗﻊ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻣﻮاردی ﻣﺘﻌﺎرض در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﮔﺮوه اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻮاز
و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎده آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺳﻨﺖ ﻣﺪارس ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ و در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻣﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎری از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای
ﺳﻮادآﻣﻮزی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آن را ﺣﻖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ دﯾﻨﺪاران در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺣﺘﯽ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن روا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
ﻗﺼﻪ ﭘﺮﻗ ُّﺼﻪ ﻣﺪارس
و ﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﻬﯽ »ﺣﺮام« ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪّ .
دﺧﺘﺮاﻧﻪ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ و از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
آن آﮔﺎﻫﯿﻢ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران ﺣﺘﯽ درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺴﺮان در ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺳﻮد زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و
زﻧﺎن ﭘﺮ ﺷﻤﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان در
ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی
را در ﻧﻮردﯾﺪه و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﯾﮏ
ﺳﻮ اﺻﻞ ﺳﻮادآﻣﻮزی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻧﺰد ﺷﻤﺎری از دﯾﻦ ﺑﺎوران ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻨﺴﯿﺖ
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﺳﻼﻣﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ و ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺮﻋﯽ
آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﺣﯿﺎﻧﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﭘﺎ و ﺳﺘﺒﺮ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺮﺗﻮ روﺷﻨﮕﺮی ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ درﺧﻮر ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
وﺳﻤﻘﯽ :دﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﺎران و ﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
اﻇﻬﺎرات و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺳﺨﻦ اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻫﻬﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﺤﻞ رﺟﻮع ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻓﻘﻂ دﯾﺪهﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﺧﻮد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آرا و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ از ﻋﺪهی ﮐﺜﯿﺮی ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
را دﯾﺪه و ﻧﻪ از او ﺳﺨﻨﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از او ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻓﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻘﻬﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره
در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ دورهی
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ آﻧﺎن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮه زدن ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰودن
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﻮد ،ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺑﻪ و ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﻧﺴﻞ از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن
ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﯿﺰی را اﻓﺰود ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺑﺎرهی زن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
در ﻗﺮآن زﻧﺎن از ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﻌﻘﻮل و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ای ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ آن دﻋﻮت و زﻧﺎن از آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺑﺎره ی ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی
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ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺣﻖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮآن اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ روﯾﮑﺮد ﻗﺮآن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را درﺑﺎرهی زﻧﺎن و ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺎن را در آن روزﮔﺎر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﻖ ارث ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آن زﻧﺎن از ارث ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮع ﻃﻼق را ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن زﯾﺎن ﺑﺎر
ﺑﻮد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺎن ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻇﻬﺎر( .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
دﯾﻪی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن زﻣﺎن
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﺑﺮای زﻧﺎن آﻣﺪه رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎب ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﻮده ،ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن زﻧﺎن از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮدن زﻧﺎن دﯾﻦ را وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﻐﺸﻮش و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ رواﯾﺎت ﻣﻐﺸﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗﻤﺴﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ی آوازﺧﻮاﻧﯽ زن و ﺣﺮﻣﺖ آن رواﯾﺖ ﻫﻢ
ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد آن را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﺎروا ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﺑﺎره ی ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﻬﯽ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ از
روﯾﮑﺮد ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺧﻄﻮر
ﮐﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؟ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ؟
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ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن و رﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮان
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﺎن
اﻫﻞ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن دﻧﺒﺎل ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﺪار
و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪه آﻧﺎن ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﻤﺮه ی ﺑﺤﺚ ﻫﺎی
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﺒﻮر از ﻧﮕﺎه آن دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای از دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺛﻤﺮه ی اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدن آن دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺎزهای از دﯾﻦ داری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﯾﻦداران ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ از دﯾﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن و دﯾﮕﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺎن
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺪ راه ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
راه ﺣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن
ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺷﮑﻮری :اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎر را از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺎﻧﻢ وﺳﻤﻘﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.
اﯾﺸﺎن )اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺿﯽ( ﭘﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ» :اﮔﺮ اﺳﻼم
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؟ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ؟« .ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ» :اﮔﺮ
ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و
ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ،ﺗﻼش
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ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮآن و ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﻦ زﻧﺎن را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای در
دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﻫﺮ
ﺳﻄﺤﯽ داﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ وﺳﻤﻘﯽ ﻫﻤﺪل و ﻫﻢ ﻧﻈﺮم وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺎره اﻣﻮر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای رد و
ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻋﯿﺎت ﺟﺰم اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی را ﺑﺎ ﺳﻨﺖ اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠﯽ
ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎی ﺟﻮاز
و اﺣﯿﺎﻧﺎ وﺟﻮب داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم ،ﻣﺮاد از »ﻋﻠﻢ« در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و آﻣﻮﺧﺘﻦ داﻧﺶ
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ادﻟﻪ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎی
ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.
ﯾﮑﻢ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ )ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ( ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد،
ﻋﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﻨﻌﯽ در ﻣﺘﻨﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎح و ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
دوم .در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﮕﺮش ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و آدم ،آدﻣﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻌﯿّﻨﯽ
دارای ذات ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎﺑﺎزای ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮی ذاﺗﯽ و ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯽ ﺗﻌ ّﯿﻦ آدﻣﯿﺰاد از اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ »ﺗﻮﺣﯿﺪ«
اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه در روزﮔﺎر ﻣﺎ )ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و
ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﮋاد و ﻃﺒﻘﻪ  ،(. . .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .اﮔﺮ اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺪاﻧﯿﻢ )ﮐﻪ ﻫﺴﺖ( ،وی در
ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ در اﺳﻼم« )ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ آرام ،ص  (۱۰۸ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ» :از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻦِ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﻧﮕﺎﻫﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﺣﺪت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎ و
ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ«
)اﺷﺎرت اﻗﺒﺎل ﺑﻪ آﯾﻪ  ۱۳ﺳﻮره ﺣﺠﺮات اﺳﺖ( .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی
ﻋﻤﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن
و ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺨﺘﻪﺑﻨﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج از
ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺳﻮم .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺮآن در ﻣﺮﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنِ
ﺑﻤﺎﻫﻮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻗﻠﻤﺮو
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﻌﻘّﻞ ،ﺗﻔﮑ ّﺮ ،ﺗﺪﺑ ّﺮ و ﺗﻔﻘّﻪ و
ﺣﺴﻦ ُﺧﻠﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻓﺮاﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ،
در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو واژه »ﻋﻠﻤﺎ« )ﺟﻤﻊ
ﻋﺎﻟﻢ( در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﮔﺎﻫﺎن و داﻧﺎﯾﺎن اﺳﺖ )آﯾﻪ  ۲۸ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ( ﮐﻪ ﺻﺪ
اﻟﺒﺘﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد »اﻟﻌﻠﻤﺎء
ورﺛﻪ اﻻﻧﺒﯿﺎء« ﺑﺎز ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ را در ﻣﯽﻧﻮردد و ﻫﺮ زن و ﻣﺮدی داﻧﺎ و آﮔﺎه
و دارای اوﺻﺎف و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺪﯾﺜﯽ از
ﻧﺒﯽ اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه »اﮐﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻘﻼ و اﺣﺴﻨﻬﻢ ِﺧﻠﻘﺎ« .ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎن.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،رواﯾﺎت ﭘﺮ ﺷﻤﺎری در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ آﻣﺪه و اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﻧﺒﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن
»ﻓﺮﯾﻀﻪ« )واﺟﺐ( داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت »ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻢ« آﻣﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮال »و ﻣﺴﻠﻤﻪ« ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻﺻﻮل« اﺛﺮ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ( .اﻟﺒﺘﻪ در ادب ﻗﺮآﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﻋﺎم »ﻣﺴﻠﻢ« ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﻔﺖ ﻋﺎم و ﺷﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ زن و ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد آﻏﺎز ﻋﻠﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠّﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب و ﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﻨﻊ ﺷﺪه و آن را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ؟ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﻼم ﺟﺴﺖ و ﻧﻪ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ.
وﺳﻤﻘﯽ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی اﺷﮑﻮری اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ زﻧﺎن را از ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رواﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﯿﻮن و واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ ی اول را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از رواﯾﺎت ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رواﯾﺎت ﻧﮕﺎه و در آن ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺻﺎﻟﺖ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ رواﯾﺎت ﻣﻨﺒﻊ
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد رﺟﻮع ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ
رواﯾﺎت را ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آرای اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
رواﯾﺎت ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎی آرای اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎ
راوﯾﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ اﺧﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﻌﺮف
اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺧﻠﻂ اﺳﻼم و ﺳﻨﺖ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪه و ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﯾﻦداران
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮی از ﺳﻨﺖ
زﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﻧﻪ ،ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﺖ زﻣﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه و
ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دارای ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و ﺳﻮادآﻣﻮزی را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻨﺎﻓﺎت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺧﺒﺎرﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ی ﺟﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ آن رواﯾﺎت
داﺷﺖ .روﯾﮑﺮد ﻗﺮآن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎرهی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث
ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث ﻣﻮﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث در ﻗﺮآن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﻫﻤﺎن آﯾﺎت ارث در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮد ارث
ﻣﯽ ﺑﺮد ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زن و ﻣﺮد ﻣﺴﺎوی ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زن
ﮐﻤﺘﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﺸﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد در ﻗﺒﯿﻠﻪ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی آن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
زﻧﺎن را ﺳﻨﺘﯽ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .آﻧﺎن زن ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎز ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را وﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و
ﺳﻠﯿﻘﻪ ی آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻓﻘﻬﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﻮاط ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽ ﺧﻮرد و…
اﺳﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﻗﺮون ﻣﻌﺮف اﺳﻼم ﺑﻮده و از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﻼم دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﻘﻪ از اﺳﻼم و ﻗﺮاﺋﺖ
ﺧﻮد از اﯾﻦ دﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺑﺮای دو دﺳﺘﻪ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ :دﺳﺘﻪ ی اول ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ و اﻫﺎﻟﯽ
ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪ ی دوم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻮﺿﻊ دارﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﻼم و
ﺗﺒﺮﺋﻪ ی آن از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ از

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
اراﺋﻪ ی ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻦ داران و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﻘﻬﯽ از اﺳﻼم دارد
و ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﻼﻣﯽ و ﭼﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﻫﻢ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺬف
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ .ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد در
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﻓﺎع ﻣﺴﺘﺪل از ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮدان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺷﮑﻮری :در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ
ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪﻋﺎیﻣﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻟﻮد ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر( ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﯿﺎورم.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل
ﺳﻠﺴﻠﻪ ای از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ،
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺷﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺎ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ و
ادب اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در ﮔﺬر اﯾﺎم ،ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض ﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮد -۱ :ﺑﺎور ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ذاﺗﯽ ﺟﻨﺲ
ﻣﺮد ﺑﺮ ﺟﻨﺲ زن و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻤﺮدن آن – ۲ ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﺷ ّﺮ ذاﺗﯽ زن )ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ :ﺿﻌﻒ ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ زﻧﺎن ،ﻏﻠﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮ ﻗﻮای
ﻋﻘﻠﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ زﻧﺎن و  -۳ ،(. . .ﺑﺎوری ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ
اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺿﺮورت ﺑﻘﺎ و دوام آن ﮐﻪ وﻓﻖ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و  -۴اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﺪل ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﮐﻪ وﻓﻖ آن ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و آدم

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﺰات ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ دارای ﺣﻘﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »اﻋﻄﺎء
ﮐﻞ ذﯾﺤﻖ ﺣﻘﻪ« ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻫﺰار
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﺘﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮم ﺧﺮدﻣﻨﺪان
و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺸﺎء
اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی از ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ دﯾﻦﻫﺎی
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ
اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮﺣﺎل دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ
روﻧﺪ ﻋﻠّﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰات ذات اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎر اﻣﺮ ﻣﻔﺮوض را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﺲ اول و ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و زﻧﺎن ﺟﻨﺲ دوم و ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺷﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺮدان
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﻬﺎرت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ
و ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوام و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزﯾﻦ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه در
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ،ﺑﺪن زن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺷﺮارت
ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺳﮑﺲ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را در ذﻫﻨﯿﺖ دﯾﻨﯽ و در ادب دﯾﻨﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺷﺪه و ﻫﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮداﻧﻪ از ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﻓﮑﺮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۳۴ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻔﺴﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
)وﻟﯽ و ﯾﺎ ﻗ ّﯿﻢ و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن( زن و
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد »ﻗ ّﻮام« ّ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ زن واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺣﺘﯽ
ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن )ﻧﺎﺷﺰه( را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻋﺪی
ﭼﻮن وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه زﻧﺎن از ﻣﺮدان
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ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ از ﮐﺸﻮر ،ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﺮدن ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺣﺮﻣﺖ آراﯾﺶ ﺑﺮای زﻧﺎن
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان و ﮐﺜﯿﺮی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﻋﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن از ﺳﻮادآﻣﻮزی در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎم ﻣﻮﺟﻪﺳﺎزی
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ،ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻓﺘﺎده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮی
ﻋﺮب ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ» :ا ّن اﻟﻨﺴﺎء ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻟﻨﺎ  /ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﺪاﻟﺸﯿﻄﺎن« ،ﻃﺒﻌﺎ
ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺮداﻧﻪ راه ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﯿﻄﻨﺖ و ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری
زﻧﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﻮد.
در ﻫﺮﺣﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع اﻣﮑﺎن و اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ راه ﺷﯿﻄﻨﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ،
ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﻫﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺪوی ﺑﻮده ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻣﻪ
ﺣﺲ ﺷﻬﻮاﻧﯽ
ﺷﺮع ﺑﺮ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﺮﯾﮏ ّ
در زﻧﺎن ﻣﻨﺸﺄء ﺷﺮ و ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد .در ادب اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ،ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻬﻤﯽ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻮره« و در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻋﻮرت ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ و
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن و اﻧﺪام زن و ﺣﺘﯽ ﺻﺪای زن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪ .ﺣﺮﻣﺖ آواز ﺧﻮاﻧﺪن زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺮدان ،از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ و ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ
ﺣﺲ ﺷﻬﻮی در زﻧﺎن ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻓﺴﺎد
)زﻟﯿﺨﺎ(ّ ،
ﺑﻪ ﺑﺎر آﯾﺪ .داﺳﺘﺎن »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋﻔﺖ« در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ و اﺻﻮل ﺑﺪﯾﻠﯽ را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺎ از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ زن و ﻣﺮد و ﻃﺮح ﺣﻘﻮق ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻈﺎم ﺑﺎور و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ -۱ :زن و ﻣﺮد در آﻓﺮﯾﻨﺶ و در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ -۲ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺷ ّﺮ ذاﺗﯽ
ﺑﺮای زﻧﺎن )و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ( وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺿﻌﻒ
ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ زﻧﺎن و ﯾﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را ذاﺗﯽ ﻧﺪاﻧﯿﻢ -۳ ،در ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ،اوﻻ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی زﻣﺎن و زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺤﻮل و
ﻧﻮ ﺑﺸﻮد؛ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوام و ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻖ ذاﺗﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه  -۴ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ذاﺗﯽ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺎی ﻇﺎﻫﺮا اﺳﺘﻮار و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ
دو ﺟﻨﺲ زن و ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و در ﻓﺮﺟﺎم
ﺑﻨﺎی ﺗﺎزه ای ﺳﺮ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﺪرن )ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( در ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رخ داده اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻣﺼﻮب  (۱۹۴۸ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده
اول و دوم آن ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﭘﺎرادﯾﻤﯽ ،ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺖ و زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ،ﻫﻤﺎن
ﺑﺮاﺑﺮی ذاﺗﯽ آدﻣﯿﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻤﺎﻫﻮاﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻌ ّﯿﻦ دﯾﮕﺮی .زﻧﺎن ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺣﻖ
ﻋﻠﻢآﻣﻮزی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان .اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﻮد« ،ﺣﻖ
اﯾﻦ »ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« از ﻃﺮﯾﻖ »داﻧﺎﯾﯽ« ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻠﺒﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﻣﻨﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و داﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻌﺪ
اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﻨﺎد و اﻗﻮال ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ﺟﻮاز و اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮب
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
وﺳﻤﻘﯽ :ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺷﮑﻮری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ی دﯾﻦ .ﻣﺮدان ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺑﻪ
ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .دﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ اﺑﺰار در دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﺮای
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎﻓﺘﻦ
دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﻗﺮاﺋﺘﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ
از دﯾﻦ دارد .ادﯾﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
دﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺳﯿﺎل اﺳﺖ .ﻣﺮدان ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ زن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻋﺮﻓﺎ و دﯾﻦداران ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ آن را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ارﺳﻄﻮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮدﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ .اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺮده و آزاد اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺮده اش را ﺑﮑﺸﺪ،
ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ،اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر ﻧﺎداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  .اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻮان آن را
دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻣﻦ رواﯾﺎت
اﺻﺎﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ زن در ﮐﻨﺎر ﻣﺮد
و ﻫﻢ ﺷﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زن و اﻧﺘﻔﺎع ﺟﻨﺴﯽ از او
ﻻزم ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و ﻏﯿﺮ آن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺪهی ﮐﺜﯿﺮی ﺑﻪ دﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آن وﻓﺎدار و ﻣﻠﺘﺰﻣﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ ﺳﺨﻦ دﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و ارزش دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد .ﻋﺮﺿﻪ ی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ از دﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،دﯾﻦ داران را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وادارد .ﺷﺎﯾﺪ
واﻻ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪّ .
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ زﻧﺎن از ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﺑﺎ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪای ﺣﺘﯽ دﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻋﻢ از دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .زن اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺣﻮزهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻦ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ی
ﻣﻬﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺧﺎﻃﺮ دور ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮآن .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوز ﻣﺎ و ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﻦ داران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻨﻄﻘﯽ را از ﺧﺎﻃﺮ دور
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آداب و رﺳﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﮕﺮ در
ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻋﺼﺮ دﯾﮕﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ
آن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد .ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ زﻧﺎن
زاﯾﯿﺪهی ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اول آدم را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺣﻮا ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﮕﺎه ،ﺑﺮای ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدان از ﮔﻨﺎه و ﻟﻐﺰش ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻮﺷﺶ را
ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه زاﯾﯿﺪهی ﯾﮏ
ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎر و ﻏﻠﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ،اﻣﺎ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪی اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻏﯿﺮ آن
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده و ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و
ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .زﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﻮ آﻣﺪه اﻧﺪ و از ﺳﺪﻫﺎ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ .دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺪ راه زﻧﺎن در ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﺎن ﺷﻮد .ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد ﺳﺪ
ﻣﻬﻤﯽ را از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی دﯾﻦداران ﺑﺮدارد .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎاﻧﺼﺎف و ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه،
ﻧﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل
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و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﺿﺪﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺎن در
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮد ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن
و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻄﻤﻪ زده اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آﻧﻘﺪر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده
ﮐﻪ داﻣﻨﻪ اش ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﺷﮑﻮری :اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی آﻧﺎن
ﻣﻮرد اﺷﺎره و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی و ﺣﺘﯽ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﺎﻓﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﻨﺖ زده اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺠﺎز ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی زﻧﺎن دارای
ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ آن روزﮔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن و روم و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﯾﻦ ﭘﺮ ﺷﻤﺎری در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﺑﻪ ﺳﻮد زﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ارث ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ارث و ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺷﺨﺺ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و او ﺣﻖ داﺷﺖ او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎر زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،اﺳﻼم و ﻗﺮآن
ﺑﺮای زﻧﺎن از ﻣﺎﺗﺮک ﻣﺘﻮﻓﯽ ارث ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ارث ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮاﺑﺮی و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﮐﻪ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻋﺪه ارث ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ،ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﺑﻮد .در دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﻢ
آﻣﻮزی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺮب در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮐﺘﺎﺑﺖ .ﻧﺒﯽ
اﺳﻼم ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ ﺑﺰرگ و ﭘﺎﯾﺪاری در
روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ .رواﯾﺘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻗﻮل ﻧﺒﯽ
اﺳﻼم در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻗ ّﯿﺪواﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﮑﺘﺎﺑﻪ« .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن و ﻧﯿﺰ
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رﻫﻨﻤﻮد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺒﻮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺳﻨﺖ
ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪ در ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ .ﺳﺨﻨﺎن
ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ وﻟﻮ
در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ« )ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ( و ﯾﺎ »ﻋﻠﻢ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ« ،ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر و ﻋﺮض و
ﻃﻮل ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺗﺪاوم ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ )ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﻘﻮل
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص )و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﮐﺘﺎﺑﺖ از
ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ
ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از ﻗﺮآن ﻫﺎی ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ )وﻟﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه( در ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻗﺮآن ﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﻣﻮی« اﺛﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮا
ِدروش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﺳﻮد زﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ
و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ )و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮﻧﯿﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »زﻧﺎن ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻦ و
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮﺷﻦ ﭘﻮش« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ( وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎ ﮐﻨﺪی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،در ﺣﺪ
ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ آن روزﮔﺎر ،ﻫﻢ در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو زﻧﺎن اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی و ادب،
زﻧﺎن ﭘﺮ آوازه ای در ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻬﺮه اﻧﺪ .اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﺧﯽ ان دوره ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و دارای ذوﻗﯽ ادﺑﯽ ،در ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی و ﺳﺨﻨﻮری از
ﻣﺮدان ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼی آن ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺖ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و اﺛﺮﮔﺬار
در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ااﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻧﺎن
ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻮی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺰول آﯾﺎت ﺑﻪ ﺳﻮد زﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
اﺻﻮﻻ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« در ﻗﺮآن ،ﺧﻮد
ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺴﻮان در آن روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺟﻨﺲ زن
اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺰاف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ا ُ ّم« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »رﯾﺸﻪ« و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﺪاوم ﻣﺎدر ﺗﺒﺎری ﮐﻬﻦ ،ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻋﺼﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه
اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻮم ﻋﻨﻮان »ﻣﺎدر« دادن ،ﺧﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻤﯽ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﮑﯿﻨﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن
ﻧﺎﻣﺪار و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮن اول اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺤﻔﻞ ادﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و در
ﺟﻠﺴﺎت ادﺑﯽ او ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و در آن ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺎﻋﺮان زن
و ﻣﺮد ﺣﻀﻮری ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﺳﮑﯿﻨﻪ
ﺑﺎ زﻟﻒ ﻋﯿﺎن ﺧﻮد )ﻃُ ّﺮه ﻣﺸﻬﻮر ﺳﮑﯿﻨﻪ ای( زاﻧﻮ ﺑﻪ زاﻧﻮی ﻣﺮدان ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و
ﻣﺸﺎﻋﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺐ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دان و اﻫﻞ
ﺗﻐ ّﻨﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ »اﻻﻏﺎﻧﯽ« اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
و »ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻨﺴﺎء« اﺑﻦ ﻃﯿﻔﻮر ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی اﯾﻦ روﻧﺪ اﺑﺘﺪا
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺄﻣﻞ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺰﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻬﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ دﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﺳﺘﺒﺮ و ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ ﮐﺮدن ﺿﺮورت ﺳﻮادآﻣﻮزی
و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠّﻢ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل زد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،زﻧﺎن رﺳﻤﺎ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و درﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺘﯽ در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ
روی ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر در آﻣﻮزش از ﯾﮏ ﺳﻮ و

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺎن
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺿﺮوری و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ.
وﺳﻤﻘﯽ :ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﺲ از آن از ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﻣﺤﺮوم
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ رد ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ
ﻧﯿﺰ اﯾﺮادات ﺟﺪی وارد اﺳﺖ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ.آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
رواﯾﺎت و اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮی در ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻘﻪ اﺧﺒﺎری
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ راﯾﺞ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن ،آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ .اﺻﻮﻟﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻪ را ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﺪﻟﻞ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ ﻓﻘﻪ اﺧﺒﺎری ﺷﺪﻧﺪ و اﺻﻮل را اﺧﺒﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ادﻟﻪ ی ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎره ی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج زن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه
ی ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن ﯾﮑﯽ دو رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﻧﺪارد .ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب زن ،ﻓﻘﻪ ،اﺳﻼم در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ام و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ی ﺟﺪی
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘﻮق ،ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق را ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻮد.
ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮی ،ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق را ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﯾﺪ از زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻓﻘﻪ
و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد.ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن و روﯾﻪی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮاردی دﻻﯾﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در آن زﻣﺎن و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن و ﻣﺮد و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮای آن ﻧﻘﺾ ﻏﺮض
اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﻌﻘﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻪ در ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در ﻣﯿﺎن اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺮوان
اﺳﻼم از اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﯽ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﻧﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻣﺤﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ و ﺣﺘﯽ رواﯾﯽ .ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮی در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻫﻨﻮز از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت دﻓﺎع و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﺴﺮان و زﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻘﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد .دوﺳﺘﺪاران دﯾﻦ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از دﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.

