
 

  کري دینیففکري حوزوي و روشنقابل فکري روشنت

  حقوق زنان زمینه در 
  ∗یراضیه زارع

   چکیده
 حوزوي فکري روشن و دینی فکري روشن دو نهضت معرفتی بنیادهاي مقاله، این در

 زنان حقوق به آنان نگرش نحوه در معرفتی بنیادهاي این تأثیر گرفته، قرار بررسی مورد
  . است شده تبیین) سیاسی و اجتماعی خانوادگی، حقوق(

 است؛ دینی فکري روشن فکري مبانی با تقابل در حوزوي فکري روشن کريف مبانی
 دانند، ولی می محور حق را انسان دینی، فکران روشن شناسی، انسان در که ترتیب این به

 شناسی، دین مبانی در. محور استتکلیف ،انسان حوزوي فکر در اندیشه روشن
 کفایت و مبانی در اجتهاد لزوم دین، فهم در مکان و زمان نقش بر دینی فکران وشنر

 گوهر میان تفکیک دین، زبان بر زندگی شرایط و فرهنگ تأثیر فروع، در نکردن اجتهاد
  در- مبانی این با و دارند تأکید احکام تغییرناپذیري و حقوق سیالیت و شریعت دین،
 حکمی را آن و پذیرند نمی را مرد و زن حقوقی نامتشابه بودن -زنان حقوق مورد

  . دانند می زمان آن جامعه به مربوط
 نظام در آنها هاي تفاوت از مرد و زن هاي تفاوت حوزوي، فکران روشناز دید 

 این ولی معتقدند، مرد و زن حقوق تساوي به آنها بنابراین،. گیردمی خلقت سرچشمه
  . دانند نمی تشابه معنی به را تساوي

 حقوق حوزوي، فکري روشن دینی، فکري روشن فکري، روشن :کلیدي هاي واژه
   فکري مبانی زنان،

                                              
 .)ع(کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم ∗
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  مقدمه
 این و دارد وجود زنان مسائل درباره فراوانی هاياسالمی پرسش جوامع مطالعات در امروزه،
 اندیشمندان، این جمله از. شودمی زنان مسئله به متفاوت اندیشمندان مذهبی رویکردهاي سبب
 حوزوي فکرانروشن دینی، فکرانروشن شوند؛می سیمتق به چند بخش خود که اندفکرانروشن

 فکران، به روشننوشتاردر این  .سکوالر فکرانروشن و) است شده به تازگی مطرحکه (
  . سکوالر نخواهیم پرداخت

  معرفتی بنیادهاي میان تفاوتی چه که است پرسش این به پاسخ دنبال به مقاله این
 حقوق به آنان نگرش در تأثیري چه تفاوت این و دارد وجود حوزوي و دینی فکرانروشن

   تعریف به ابتدا پرسش این به پاسخ براي دارد؟ زنان اجتماعی و سیاسی خانوادگی،
  .پردازیممی دینی و حوزوي فکريروشن و فکريروشن

  فکري روشن تعریف
با  »مدرنیته« دوران در معاصر غرب تاریخ در که جنبشی است در اصطالح، فکري روشن
 هایی ویژگی داراي و دارد غرب تاریخ در ریشه و است آمده وجود به inlightment عنوان
 توجه انساناستقالل  و انسان اهمیت به که است »گرایی انسان «ها ویژگی این از یکی. است

» انسان اصالت«این ویژگی را . بایستد خود پاي روي و بپردازد خودش به باید دارد؛ انسان
   .نامندمی) اومانیسم(

باید  واست  »عقل کل« انسان یعنی است؛ »خردگرایی «فکري، روشن دیگر این رویکرد
 حق را آن فکر، که روشن  است»خواهی آزادي«آن  دیگر ویژگی. تکیه کند خود خرد به

 و »تساهل «،»مدارا «.کند نهادینه را آن کوشد می و داند میانسانی مطلوب و بشري
» انتقادي تفکر «.کند می تأکید آنها بر فکري روشن است که هایی ینیز از ویژگ »چندگرایی«
 این. گیرد سرچشمه میفهمیدن و دانستن جرأت از است و فکري روشنهاي شناسهدیگر  از

پردازي  نظریه.رسید اوج به مهیجده قرن در که آورد وجود به  غرب در جنبشی را رویکردها،
  1.شد بارور رنسانس در و ازآغ وسطی قرون اواخر از نیز آن و رشد

 آن ارزیابی مبناي بگیریم و نظر در را فکري روشنخاص  مفهوماین، در صورتی است که 
 بینیم می بنگریم، فکري عام روشن مفهوم اگر به حال. دهیم قرار آن فرهنگ و تاریخ غرب، را
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 با را گري روشن و فکري روشن رویکردهاي خود تاریخ در بیشوکم فرهنگی، و ملت هر
 تعمیم را فکري روشن بخواهیم اگر. است داشته اش فرهنگی و تاریخی بومی، خاص هاي ویژگی
  :از است عبارت دهیم،

 و نقدمشخصه  اول ؛شود می شناخته مشخصه، دو با که جنبشی یا شخص هر ویژگی
 بارز نحو به که فردي هر. اندیشه ساحت و فکري مسائل حوزه در منتها ،نوآوري دوم
 مسائل حوزه در اش جامعه و خودش نسبت به و خودش جامعه در نوآوري و قدن به

  ٢.است فکر روشن ،پردازد می اندیشه و فکري
 نوآوري و نقد آن اصلی شناسه که است اي طبقه و فرد فکر روشن ،مقاله این در از این رو

  وخویش عصر و جامعه ،خویش پیرامون به نسبت باید نیز نوآوري براي. است جامعه در
 است خویشتن زمان فرزند او. دهد نشان واکنش و باشد حساس خویش مکان و زمان نیازهاي

 مندعالقه و گراعقل ،مصلح يمنتقد ،فکرروشن .است نگرآینده بلکه ،بیندمی را امروز فقط نه و
  . است دگرگونی خواهان و شکنسنت ،مسائل تحلیل در علمی روش به

  فکري روشن بندي طبقه
 صورت گوناگون هاي شاخص و معیارها با  ومختلف اشکال به فکري روشن بندي قهطب
 خاستگاه اساس بر گاه نیز  است،اجتماعی طبقه ،فکري روشن تقسیممالك  گاهی. گیرد می

 اولین مذهبی جامعه در. شوند می تغذیه آنها از که فکري هاي مایه و ها ریشه یا صنفی
 سوي از دینی و مذهبی و ییسو از مذهبی غیر و سکوالر به فکران روشن تقسیم ،بندي تقسیم
  .است دیگر
 حوزه در دینی فکرروشن. نیست یموضوع تقسیمی دینی و سکوالر به فکرروشن تقسیم 
  عالقه مورد دینهم . دینی غیر هايحوزه در سکوالر فکرروشن و کندمین مطالعه دین

ي سکوالرغیر دینی و  موضوعات به مندقهعال مذهبی فکرروشن و هم است سکوالر فکرروشن
 ، ولیاست دینی فکرروشن هناسش باوريدین .است دین به تعهد  دردو این تفاوت. ستا

 آنها فکري هاي مایه و ها ریشه  ازبندي تقسیم این پس. نیست باوردین سکوالر فکرروشن
  . گیردسرچشمه می

   دینی فکري روشن و حوزوي فکري روشن
   پرسش این به پاسخ براي ؟ داریم حوزوي فکريروشن مفهوم ما آیا که است اینپرسش  حال
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 از را آن و بگوییم را آن هايشاخصه بتوانیم کهوجود دارد  حوزوي تفکر آیا ببینیم باید ابتدا
 جمع قابل فکري روشن با چگونه واژه این است، مثبت اگر پاسخ. کنیم جدا حوزوي غیر تفکر
  .دارد دینی فکري روشن با تفاوتی چه و است

 هالفهؤم این. کندمی جدا حوزوي غیر تفکر از را آن که دارد هاییلفهؤم حوزوي تفکر
  : از عبارتند

  دینی منابع حجیت .1
 تفکر در. است )ع(انمعصوم روایات و عقلی اصول ،کریم قرآن شیعه مذهب در دینی منابع
  .است اساسی اصول از یکی دینی منابع حجیت حوزوي

  مبناگرایانه شناسیعرفتم .2
 به تجاوز قبح مانند کند؛مین تغییر زمان با همواره که دارد یثابت اصول جمعی عقل مبانی
 ولی ،نیست خاصی مکان و زمان به متعلق ثابت اصول این. غیره و عدالت لزوم ،دیگران
 زمان شرایط اآی دید بایدحال . دارد مکان و زمان شرایط به بستگی ،موارد بر اصول این تطبیق

  3خیر؟ یا دارند مطابقت ثابت اصول آن با مکان و
  اجتهاد بر تأکید. 3

 ،رأي به اجتهاد. بودناپسند  ،دوم قرن به ویژه در و قرن چندطول  در ،شیعهتاریخ  در اجتهاد
 این به ؛شد وارد هم شیعهاندیشه  در کمکم بعدها. بود ابوحنیفه شعار و تسنن اهل شعار ابتدا
 به وآوردند  بیرون متقن ادله با ،نشده تعیینبه روشنی  که مواردي در را خدا حکم هک معنا

 از تقلید به و شد تعطیل آزاد اجتهاد ،عباسبنی زمان در. دکردن اصول بر فروع رد ،اصطالح
 ،حوزه 4.است مفتوح اجتهاد باب شیعه مذهب در. شدند متمسک تسنن اهل پیشواي چهار
 استخراج و تطبیق ،تعمیم ،تصحیح براي پیوسته کوششی ،اجتهاد و است اداجته و تفقه به متکی
    .است

 - 602 (حلی محقق زمان از آن مفهوم ولی ،دارد زیادي هايتعریف شیعه، اندیشه در اجتهاد
 استخراج در جهد بذل «معناي به را اجتهاد ،حلی محقق. است نکرده تغییري تاکنون) هـ 676
 اجتهاد وجوب به کنندهتعیین مقدمه دو بر تکیه با هشیع اندیشه. دانستمی »عشر ادله از احکام

 در (سیاسی - دینی تکالیف اشتراك نخست ؛کندمی حکم سیاسی زندگی در مجتهد حضور و
 )ع(معصوم امام غیبت دوم،. است قیامت روز تا تکالیف این ثبوت و) غیبیت و حضور دوران
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 احکام به نسبت »علم باب انسداد« نتیجه در و شارع از حکم واسطهبی دریافت امکان و نبودن
  .غیبت دوره در سیاسیـ  شرعی
نیز  ظنی هر .است »ظن «در منحصر سیاسی  ـشرعی احکام اسنتباط  روشلحاظ، بدین
 .است حجت ،است شده حاصل بسیار تالش و جهد از که »مجتهد ظن «کهلب نیست، معتبر
   :دارد اساسی ویژگی چند اجتهاد شناسیروش
   ؛است نشده بنا اجتهاد ظن بر )الف
   ؛ استبرآمده معصوم غیر بشري فهم و خاص عقالنیت از )ب
 خطاپذیر باشد معصوم غیر از آنچه شیعه مبناي مطابق زیرا است؛ خطاپذیر اجتهادي ظن )ج
  .است
  بشر خودآیینی نفی. 4

 ؛دانند می هم مکمل ار وحی و عقل آنان. نیست وحی از مستقل عقل به معتقد حوزوي تفکر
 اندیشه حاکمیت از ولیپذیرفته شده است،  خود جاي در عقل اصالت آن در که ترکیبی
 از  اندیشههاي سازه و ها هژسو و شودمی جلوگیري  اوحیات هاي حوزه همه بر بشري محدود
   5.شود می تنظار و هدایت ،وحی سوي

 اولین ،شودمی مطرحجدیدي  یهنظر وقتی. است نواندیش و مصلح ،فکرروشن که گفتیم
 توانایی. دارد را گرياصالح و اجتماعی تغییر  توانایی،نظریه این آیا که است این پرسش
 هایی شاخصه با حوزوي تفکر و حوزه آیا. است فکريروشن مهم هايهناسش از یکی اصالح
  دارد؟ را دینی نواندیشی و دینی گرياصالح ظرفیت ،شد گفته که

  :دارد وجود دینی نواندیشی از مختلفی هايبرداشت
  ؛نصوص و شریعت بند و قید از عقالنیت رهایی) الف
  ؛دین فهم کردن عصري )ب
  .دینی ساختار و رفتار ،معرفت ساحت در نواندیشی )ج

 هايبرداشت خودنیز  سومبرداشت . شود نمیجمع اول برداشت دو با حوزوي يفکرروشن
  ؛دارد مختلفی
 و است نسبی ما فهم. ببریم پناه بیرونی معارف به باید دینی معارف در ينوآور براي )اول

 مطابق. است نوتیکوهرم مباحث از متأثر و ما هايفرضپیش تابع ما فهم. نداریم ثابتی فهم ما
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 افزایش ،دینی نوآوري مبناي و داراندین معرفت. است ايمسامحه دینی معرفت ،تفکر این
 با که است بیرونی معارف کنندهمصرف ،دینی معرفت. است اول درجه معارف به آگاهی
  .ندارند سازگاري هم با ،حوزوي تفکر هايشاخصه به توجه
 کتاب از فهم در و شویممی دینی متون در محصور. بندیممی را بیرونی معرفت درهاي )دوم

 از جدید استفاده بر مبتنی نوآوري این. کنیممیبنا  نویی فهم و کنیممی ایجاد تغییراتی ،سنت و
 فرزند مانند( يفکرروشن هايشاخصه به توجه با هم اندیشه این. است جدید فهم و روایات
 این پس. سازگار نیست )مسائل تحلیل در علمی روش به بودن مندعالقه  وبودن خود زمان

  .دانست حوزوي يفکرروشن برداشت تواننمینیز  را برداشت
  استفاده آن از  خودوجودي ظرفیت اندازه به کس هر. است منبع سنت و کتاب) سوم

 معارف ، ولیگیرد قرار استفاده مورد تواندمی منبع این با تعامل در بیرونی هايمعرفت. کندمی
 منافات و کنیم مراجعه سنت و کتاب به باید. نیست بیرونی هايمعرفت کنندهمصرف دینی
 بودیم نیازبی لفظ از اگر  کهکنیم استفاده الفاظ و عقلی علوم از مسئله فهم براي که ندارد
 بیرونی معارفاند و واسطه فقط الفاظ وحی  فهمیدنبراي. بگیریم را وحی توانستیممی مستقیم
  . است سنت و کتاب بیشتر فهم براي

 يفکرروشن مفهوم با نه برداشت این. است منبع این ابزار دینی علوم و است منبع ،دین
 فکر روشن معتقدین برداشت نخست پژوهش این در .حوزوي تفکر مفهوم با هن و دارد تضاد
 فکري بسترهاي درگروه  دو این. حوزوي فکر روشن ،سوم معتقدین باور و اند شده نامیده دینی
 و قاجاریه روزگار »سنتی استبداد «شرایط از برآمده حوزوي فکري روشن. ندامتفاوت هم بانیز 
 و رضاشاهی »مدرن استبداد «دوران از دینی فکري روشن آنکه الح است؛ بوده آن از پیش
  . رشد کرد آن از پس

 در باید را آن بالندگی و تکوین روند که است داريریشه نبشج حوزوي فکري روشن
 مبانی. است دانشگاهی نوپاي حرکت دینی فکري روشن آنکه حال. جست دینی علوم مدارس
 گرایانهعقل نهضت روزگاري کههمان است  ،حوزوي فکري روشن جریان گرایی عقل

 بیشتر دینی فکري روشن جریان در تعقل آنکه حال و برانگیخت اخباریون برابر در را اصولیون
  . است غرب گرایانه عقل مکاتب دار وام

   آنجا از ولی ،گیرد می قرار دینی يفکر روشن مجموعه زیر حوزوي يرـفک روشن تغـلدر 
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 این در ،شود می ویژه گفته فکري مبانی بااي اندیشه به دینی کريف روشن ،جامعه در که
  .کردیم جدا آنها از را حوزوي فکري روشن ،دو این خلط از جلوگیري براي پژوهش
 بررسی به ،)شناسیدین مبانی  وشناسی انسان مبانی( یک هر فکري مبانی بررسی با اینک

  .پردازیم می زنان به نسبت آنها از یک هر نظر

  دینی فکري روشن شناسیانسان بانیم
 به ی دارد؛تکالیف و حقوق ،دیگري دلیل هیچ به نه و بودن انسان حکم به انسان ،اینان نظر از

 این نگاه از نه؟ یا باشد داردین شخص که کندمی معین تکالیف و حقوق این که ايگونه
  6.آگاهکلیفت نه است آگاهحق انسان .ما تکلیف نه ماست حق داريدین ،گروه

 تاریخ و جامعه انسان، مورد در علم هايداده به توجه گروه، این شناسیانسان در دیگر نکته
 از که دهندمی انسان درباره راهایی آگاهی تاریخ و شناسیجامعه شناسی،انسان علوم. است

 ازدا ج که است این معلومات اینیکی از . استجدا  انسان درباره کالمی و فلسفی معلومات
 و سنن این هبمشروط  اجتماعیهاي دگرگونی و دارند قوانینی و سنن جوامع افراد، خواسته
 ویژه قوانین و رسوم و عادات.  برسندآرمانی هربه  بتوانند افراد که نیست چنین .است قوانین
  7.بار استزیان دیگر جوامع بر آنها تحمیل و دارد تناسب جامعه آن با جامعه هر

 دینی ايجامعه تحقق و است جنسیت از فارغ و مطلق ،انسان که کندمی کیدأت هدیدگا این
 که دارد هاییویژگی ،خارج عالم انسان .استدروغین  یاییؤر انسانی، جامعه تحقق از پیش
 جامعه در انسان این و آنها را شناخت توانمی وي تاریخی و اجتماعی زندگی در مطالعه با فقط
 هايذهن در موجود انسان نه ،اوست هايفرمانبه اجراي  مکلف و وندخدا مخاطب تاریخ، و

 تاریخی و اجتماعی بالفعل امکانات و شرایط و خارجی عوامل به دیدگاه این. کالمی و فلسفی
  8.دارد نظر انسان درباره

 ریشه ،هاتفاوتاین  که معتقدند انسان زندگی به تاریخی نگاهی با دیدگاه این دارانطرف
 به انسان تاریخی و تدریجی تکامل روند در بلکه نداشته، آفرینش نظام نوشتهپیش حطر در

 اگرچه نیز مرد و زن روابط کنونی ساختار. باشد دیگرينوع   ممکن بودو است آمده وجود
 را مرد و زن روانی و جسمانی هايتفاوت آنان،.  استتغییر قابل ولی گرفته، شکل چنیناین
 نظر اختالف هاتفاوتمورد سرچشمه این  در دیدگاه دو آن دارانطرف با ی، ولکنندنمی انکار
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 از دیگري نوع با را اجتماعی و سیاسی زندگی از دیگري هايشکل توانمی نظر این از 9.دارند
 ،حقوق برابري و عدالت نفع به را موجود هايتفاوت و کرد مطرح حقوقی سیستم و کار تقسیم

  .داد کاهش تدریج به

  حوزوي فکري روشن شناسیانسان نیمبا
 دین به که است مکلف انسان یعنی است؛ محور تکلیف انسان، حوزوي فکران روشن نظر از

 جاي به بنابراین. دهد نجات خطر و هالکت از را خود است مکلف که گونههمان ،کند عمل
  . کرد استفاده »است الزم« ازباید  »دارم حق«

 هر به تواندمی تکوین نظام در او .نباشد یا باشد داردین ددار حق انسان تکوین عالم در
 خود ندارد حق تشریع نظام در انسان 10.نیست گونهاین تشریع نظام در ، ولیبزند دست کاري

 و جان از باید چنانکه کند؛ بندگی را خدا و رفتار خود عقل اساس بر باید بلکه کند، هالك را
 در و ندارد منافاتی اختیار با انسان محوريتکلیف ،شگرن این در .کند محافظت خود هستی
   .باشند آزاد و مختار مردم که است گرفته تعلق این بر الهی اراده ،آنان نظر از واقع

 را هاتفاوت این منشأ ولی ،کنند می کیدأت مرد و زن روانی و جسمانی هايتفاوت بر اینان
 نظام به و دانندمی  را طبیعیجنس دو این يهاتفاوت بلکه ،دانندنمی تاریخی تکامل روند در

  11.ندمعتقد انسانی ثابت

  دینی  فکر  روشن شناسیدین مبانی
  دین فهم روش .1

  دین فهم در مکان و زمان نقش بر کیدأت )الف
 مکان و زمان مقتضیات آن در که اندزنان براي فقهی یحادر پی طر دینی فکران روشن
 و گردآوريدر  یکی: دهدمی نشان را خودجا  دو در اريثیرگذأت این. باشد شدهرعایت 
  .داوري در دیگري
 که کرد هاییاستنباط توانمی موجود روایات و احادیث آیات، از ،گردآوري مقام در
 یخاص موقعیت به مختص توانمی را احادیث از بسیاريافزون بر این، . است نشده تاکنون
 صورت به خود مکان و زمان داوري، مقام در. کرد استخراج آنها از کلی حکم و دانست
 کانـم و انـزم. کنندیـم دخالت هااستدالل این در و آینددرمی فقهی استدالل هايفرضپیش
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   جاي بر بنیادي ثیريأت فقهی و کالمی ی،شناسمعرفت ،یشناسروش هايفرضپیش در
 مقتضیات با آنها انطباق قصد به قوانین در بازنگري و فقها اجتهاد «آنان نظر از 12.ذاردگمی

  13.»است میسر کامالً روز نیازهاي و اجتماعی

  فروع در اجتهادنکردن  کفایت و مبانی در اجتهاد لزوم) ب
 اصالً و رواست معارف همه در که فروع در نه ،بازنگري و اجتهاد «،گروه این نظر در
 پویا ،نگاه این در 14.»داشت نخواهد بردي فروع در اجتهادات اصول، در عمیق اجتهاد بدون
  . نیست ممکن شریعت فهم پویایی بدون فقه شدن

 و ارکان و مبانی از مستفید معنا، افاده در و است دینی معارف از کوچکی بخش فقه
 ننماید رخ تکامل و تحول کسی اصول و کالم در تا و است اصولی و کالمی اعتقادات

  15.خورد نخواهد تکانی نیز او فقه

  دین زبان بر زندگی شرایط و فرهنگ ثیرأت) ج
 شرایط در متن زبان و گذارده ثیرأت دین زبان بر زندگی شرایط و فرهنگ معتقدند آنها
  . است متفاوت مختلف زمانی

 یا دینی تجربه از حاکی که متن زبان صورت: شد قائل تفکیک مسئله دو میان باید
 یا خداوند، اسالم در که ]ستا[ وحیانی یا دینی تجربه ]به[ متعلق و است وحیانی
 البتهاست،  مقدس متونبه  متعلق. شودمی مربوط خداوند به مستقیماً که است اموري
 درگیري دلیل به و است) شورآفرین و افکنحیرت رازآمیز، انگیز،هیبت (مقدس خود
 به الجرم مقدس متون زبانی صورت اما ،گیرد می قرار »نقد فوق «آن با انسان وجود
 و است تنزیل عصر در قوم زندگانی از شکلی متن زبانی ساختار یعنی است قوم لسان
 باید دینی متون تفسیر هنگام... تاباندمی باز را عصر معیشت و دانش فرهنگ، وارآینه

 جهان به را آن و کرد پیرایش زبان عصري مالبسات از را الهی اصلی پیام تا کوشید
 زمان زندگی شکل تا بکوشد باید زمانی هر در منیؤم هر... ساخت نزدیک مخاطب

 خویش جهان قالب در را الهی پیام گوهر و کند جدا الهی پیام گوهر از را وحی نزول
  16.نماید فهم
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  شریعت و دین میان تفکیک .2
 ،شریعت کهدرحالی ،است واحد و فراتاریخی ثابت؛ امري دین دینی، فکران روشن  دیداز

 ،شریعت از هدف. کندمی تغییر شرایط و زمان با متناسب و اردد تغییرپذیر و سیال طبیعتی
 سیال دین، بودن فراتاریخی و ثبات بر قرآن در. شود اجتهاد دین دل از باید و است دین اقامه
 تمایزرا از هم م انبیا آنچه .است شده کیدأتبه روشنی  مختلف شرایع تفاوت و شریعت بودن
 با متناسب دلیل همین به .دارند تغییرپذیر و سیال یعتیطب که است احکامی و شریعت کندمی
  : معتقدند آنان 17.شودمی داده قرار شریعتی دین از زمان، هر

 و زن خلقت و ذات برابري که شودمی سبب شریعت و دین میان شدن قائل تفاوت
 و قسط تحقق براي تاریخی احکامی تشریعی، آیات که شود معلوم و شود فهمیده مرد
  18 ....کنند می تغییر شرایط تغییر با که ستنده عدل

  حقوق سیالیت .3
  است واعتباري اموري حقوق.  استعرف و عقل حقوق، گیريشکل مبناي ،گروه این نظر از

 گذاريقانون پارلمان انسان، یا پیامبر و وحی خدا، قراردادها، و اعتبارها این مبناي است ممکن
 شودرعایت  عینی واقعیات است سزاوار قراردادها این در.  باشددو هر یا و بشري خردمندان و
 و تاریخی تجارب زن، به مربوط مقررات و قوانین تنظیم مورد در که نیست این از ايچاره و

در  اجتماعی و اقتصادي هايواقعیت و شناختیجامعه شناختی،روان شناختی،زیست هايیافته
 و بد و خوب از اعم زن حقوق. نشود تدوین نهاآ با ناسازگار مقرراتی و شودنظر گرفته 

 نگاه، این در 19.است قراردادي و اعتباري نیست، تکوینی و حقیقی طبیعی، نادرست، و درست
  بر در را اسالم جمله از مکاتب همه اجتماعی، احکام و حقوق سیالیت و تغییرپذیرياصل 
  . است جاري زنان حقوق ملهج از و گوناگون هايحوزه در حقوق با ارتباط در و گیردمی

   احکام تغییرپذیري .4
 مکلفین از طاقت،بیش از  تکلیفی هیچ٢٠»سعهاو الإنفساً  اهللا فلّکَی ال«آیه اساس بر

 زمانه تغییرات با  واست ذهنی و روحی توان آدمی، توان مصادیق از یکی. شودنمی درخواست
 در. بود نخواهد پایدار ،نباشد همراه هجامع روحیتوان  با حقوقی مقررات  اگر.کندمی تغییر
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 وضع شناختی آنان زیستو تاریخی وجود با نامتناسب تکالیفی و حقوق نباید نیز زنان مورد
 خواهد لغو خود به خود احکام آن ،نباشد سازگار احکام از ايپاره با زنان روحیه اگر. کرد
  21.شد

  حوزوي فکري روشن شناسیدین مبانی
  دین فهم روش .1

 پیرو را آن و دنکنمی معرفی عصري را دین فهم که دینی فکران روشن نگرش خالف رب
 فهم براي ايویژه درونی روش نگرش این ،دانندمی زمانه متغیر هايدانش و بیرونی شرایط
 در بشر که دانندمی منطقی همان تابع را آن و مندقاعده را دین فهم شیوه اینان.  دارددین

 و دانندمی پذیرتکاملنیز  را اجتهاد فهم روش آنان .شودمی مندبهره آن از ندیگرا با مفاهمه
   تأیید،کندکسب  را وحی منابع به استناد و »حجیت «بتواند که شناختیروش قاعده هر
 نظام «فهم ،اجتهاد از بلکه ،دانندنمی هاگزاره فهم به منحصر را دین فهم آنکه دیگر. کنندمی

 در مکان و زمان ثیرأت به معتقد آنان 22.دارند انتظار نیز را حیات اصلی ئونش در »دینی معارف
   .کند می جدا حوزه کريف روشن غیرهاي گروه از را آنان مسئله این و نداجتهاد

  شریعت و دین نکردن تفکیک .2
 میان فاصله و است دین عملی عدب شریعت زیرا ؛دانندمی جدانشدنی را شریعت و دین اینان
 به عمل و شریعت پذیرش بدون اسالم به التزام. کندمی پر درونی حیات در را عمل و انایم
  23.کندمی آشکار را شریعت و دین ناپذیريجدایی، همین. نیست میسر اسالم فقه

   شریعت احکام و حقوق ثبات .3
 الیتسی به معتقد و دانندمی حقوق گیريشکل مبناي را عرف و عقل ،دینی فکران روشن گفتیم
  احکام در ثبات به معتقد حوزوي فکران روشن. اندشرعی احکام بودن متغیر و حقوق
  و دقیق اجراي و دانندمی جاودانی را وحیانی هايارزش و احکام کهبا این ولی اند،شریعت
 و شوندمی یادآور را زمان گوناگون و متحول شرایط به توجه خواستارند، را آن جانبههمه

 آنان.دانندمی ناپذیرجدایی بشر هستی و حیات از را بشري تجربه و عقالنیت ،يپذیرتوسعه
 دگرگونی در که معتقدند و دانندمی هم کنار در شریعت و عقل را حقوق گیريشکل مبناي



  1388بهار و تابستان . شماره سوم. سال دوم       /104

 احکام متفاوت، شرایط براي باید جاوید و کامل دین و نیست تردیديانسانی  زیست شرایط
 با و اندمفاهیم از جامعه تعاریف تابع اجتماعی مقررات که است درست .باشد داشته متناسب
 مورد باید مدعا این کنار در که اينکته ، ولیکندمی تغییر نیز تعاریف فرهنگی، بینش تکامل
 تاریخی دوره در جامعههر  وضعیتبراي  اجتماعی مقررات که است این ،گیرد قرار توجه
 را اجتماعی مقررات بر حاکم قواعد کلی، ورتص به که شریعت احکام با و دباش می یخاص
 جامعه هر در ولی ،باشند شرعی احکام تابع باید اجتماعی مقررات. دارند تفاوت کند،می تبیین
  24.داشت ملحوظ نیز شریعت عام قوانین چارچوب در را تاریخی مرحله همان هاي ویژگیباید
   و یـانوادگـخ وقـحق ررسیـب هـب کـاین روه،ـ گدو نـای ريـفک انیـمب رـذک از دـبع
 حقوق درباره شاندیدگاه که ؛ چراپردازیم می تفکر دو این دیدگاه از زنان اجتماعی -سیاسی
  . گیردسرچشمه می شان فکري مبانی از ،زنان

  دینی فکري روشن دیدگاه از زنان خانوادگی حقوق
 مورد که است بشري و عرفی ینظام ،خانواده نظامکه  بر این باورند دینی فکران روشن

. ابدي نه است عصري نظام یعنی نیست؛ آن بودن ابدي معناي به این و تهفگر قرار اسالم تأیید
 آن با و عصر آن در که پرسید خود از و کرد نگاه تاریخی دیدي با سنت و کتاب به باید

 هچ انجام قصد سنت و کتاب طریق از )ص(اکرم پیامبر ،مشخص اجتماعی و تاریخی شرایط
 با 25.بیابیم را او کاردلیل  باید ما. کرد ایجاد زنان موجود وضع در تغییراتی او داشت؟ کاري
 هاي ستم برخی از تا شود اندیشیده موجود حقوقی - فقهی نظام درون در تدابیري باید دید این

 زوجات تعدد و طالق حق ،حضانت حق مانند مسائلیدر . شود پرهیز زنان به نسبت آشکار
  26. شودازبینیب باید
 توان می دینی متون کمک با و ازدواج پیمان به انسانی دیدگاه اساس بر معتقدند طالق مورد در
 طالق حق حقیقتاً او یعنی است؛ اعتباري زن طالق براي مرد قدرت که کرد مطرح را دیدگاه این
 اصطالح به واست  هخانواد اقتصادي نیازهاي تأمین دار عهده که سبب بدان بلکه ،ندارد دست  به را

   27.است عرفی حکم این ،رو این از. ندک می اجرا او را طالق ،دارد عهده به را خانواده ریاست
 و کند داري نگه خوب را فرزند بتواند که والدین از یک هر معتقدند نیز حضانت مورد در
 خواهد عهده به را فرزند حضانت او ،باشد داشته بیشتري توانایی و دانش ،مادي توان ،فراغت



  105 /حقوق زنانزمینه در  فکري دینیزوي و روشنفکري حوتقابل فکري روشن 

  

 اسالم. است رواج داشته اسالم از پیش بر این باورند که زوجات تعدد مورد در 28.داشت
 و زن از حمایت براي ولی بردارد، میان از یکسره را آن نبود مصلحت و توانست نمی

 زوجات تعدد و کرد مقرر آن براي قیودي و حدود ،زنی چند نظام از استفادهسوء از جلوگیري
. گذاشت زنی چند براي نیز سخت عدالت را شرط .کرد محدود دائم زن چهار به ثرحداک را

 تعدد و کرده تغییر قبل با کنونی زمان شرایط اینکه به توجه با و است همسريتک ،اصل پس
 همسر برايشماري بی مشکالت وانجامد می خانواده نهاد ویرانی به مواردبیشتر  در زوجات

 با مرد و زن خانوادگی حقوق اینان نظر از 29.نیست پذیرش قابل دیگر ،آورد می وجود  به اول
   .است برابر هم

  حوزوي فکري روشن دیدگاه از زنان خانوادگی حقوق
 هویت این برشمردن از پس و بینند می مشترك انسانی کماالت در را مرد و زن هویت آنان

 زن انسانی هویت اگرچه کنند می تأکید و پردازند می مرد و زن هاي تفاوت تبیین به ،مشترك
 مورد دیگر نکته 30.دارد وجود مرد و زن بین بسیاري هاي تفاوت ولی ،است مشترك مرد و

 است؛ فطرت و طبیعت خود ،فطري و طبیعی حقوق مبناي و اساس که است این ،آنان توجه
 است فرمانی ،کنند ندگیز آزاد باید همه و اندمساوي طبیعی حقوق در همه ها انسان اگر زیرا
 در مطهري شهید. کنند می حمایت مرد طالق حق از آنان 31.است شده صادر خلقت متن در که
 اما ،است حاکم اجتماعی قراردادهاي همه بر مساوات و آزادي اصل دو«: گویدمی زمینه این
 تابع هم طالق و است طبیعت دل از ناشی که شده وضع نیز دیگري قوانین ،ازدواج پیمان براي
 با مرد یعنی است؛ داده مرد دست به را ازدواج طبیعی فسخ کلید ،طبیعت 32.»است قوانین همان
 شروع او طرف از عالقگی بی اگر که زن برخالف ،کند می عالقه بی نیز را زن خود عالقگی بی
 مثالً. هست طالق شکل این اززن  گریز براينیز  هاییراه 33.ندارد مرد عالقه در تأثیري ،شود
 دستبه  طالق حقاگرچه  و 34آورد دست به را طالق حق تواند می ،عقد ضمن شرطدر  زن
 در )ره(خمینی امام. کند طی را خود طبیعی شکل زن با او روابط آنکه شرط به ، ولیاست مرد
   35.»دهد می طالق مجتهد ،نکرد قبول اگر« : فرماید می مورد این

پسر  فرزند سالگی دو تا و دختر رزندف سالگی هفت تا مادر معتقدند ،حضانت  مورددر
 در قانون این آنان نظر از 36. استپدر عهده به آن از  پسو دارد عهده  به را فرزند حضانت
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 گذاشته مادر عهده به فرزند حضانت اگر زیرا ؛است خانواده نظام مصلحت به حضانت مورد
 ازدواجنعی نیز براي ما و شود می رزیادت قهمطلّ زوجه تکلیف و مسئولیت حقیقت در ،شود
 در اقارب یا و والدین از یک هر یا و دادگاه. است حضانت هاولی حکم  این،.شود می او مجدد

 حاکم اطالع به را مراتب توانند می ،بدانند فرزند ضرر به را پدر یا مادر حضانت که صورتی
 امام مورد ینا در 37.نماید جلوگیري طفل جسمانی و پرورشی ضرر این از او تا برساند شرع

  :فرماید می )ره(خمینی
 حضانت صالحیت پدر ،بگیرد قرار اخالقی یا دینی فساد معرض در کودکی وقتی

 فرزند نباید پدر ،باشد مشقت مادر براي مادر از فرزند کردن جدا اگر و ندارد را فرزند
  38.بگیرد مادر از را

. دانند میو از تکالیف مرد  زن حقوقاز  را آن  ولی،پذیرند می را زوجات تعدد این گروه
 محروم تأهل حق از زنان از زیادي گروه ،باشد ازدواج قانونی صورتیگانه  ،همسريتک اگر
 زن اینان نظر از 39.شود می احیا طبیعی حق این که است زوجات تعدد قانون بافقط  و مانند می
 حقوق. نیست حقوقی شابهت معناي به برابري این ، ولیبرابرند هم با خانوادگی حقوق در مرد و
   .است مساويو  متفاوت هم با مرد و زن

  دینی فکري روشندر اندیشه  زنان اجتماعی ـ سیاسی حقوق
 آن و کامل و خالص دین اول، بخش ؛کنندمی تقسیم بخش سه به را دین ،دینی فکران روشن
 که است بخشی ،دوم بخش. است )ص(محمد حضرت رسالت به مربوط که است بخشی

. شودمینامیده  حکومت رهبري -امامت بخش که آورد را آن جامعه اداره براي )ص(امبرپی
  .است  آن حضرتفردي اعمال سوم بخش

 در مشارکت همگانی، امور در آنها مستقیم نظر اظهار یعنی زنان اجتماعی ـ سیاسی حقوق
 و احزاب ريگذابنیان شدن، انتخاب و کردن انتخاب حق ،جمهوريریاست ومجلس  انتخابات
 بزرگ هايمسئولیت قبول براي آمادگی همچنین و احزاب به وابستگی و سیاسی هايجنبش
   ایفايدر کل،  و مسلمانان جامعه در  قضاوت امر و حکومت ریاست تصدي و وزارتی و اداري
 فقه قلمرو در که انداجتماعی - عصري امور دوم بخش. است دوم بخش جزو اجتماعی نقش
 بخش در تغییراتی )ص(محمد حضرت. کندنمی دخالت موارد گونهنای در فقه دندمعتق و نیست
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 با و عرف همان چارچوب در ، ولیدادند انجام اجتماع اداره و حکومتی مسائل به مربوط
 انجام مرد و زن برابري رايب هاییگیريجهت قسمت این در البته که زمان آن مردم رضایت
   40.دادند
 اثبات در. پذیرندمی حکومت ریاست حتی و کارها همه در زن اسیسی مشارکت  گروهاین

 از مجید قرآن که تصویري گویندمی و کنندمی زیادي کیدأت سبا ملکه مثال بر این سخن،
 در. کندمی معرفی ما به را زنی چنین قرآن. است مثبت گیريجهت باکند ترسیم می سبا ملکه

 به را خود عقل مهار که  زنیهمان ؛شناساند می ما به سبا ملکه چهره در را زن قرآن حقیقت
 شده  او فکري تکامل و عقلی رشد موجب مسئولیتش زیرا ؛نبود عواطف پیرو و داشت دست
  41.بود
 فقه.  استاجتماعی، رهبري یا جمهوريریاست قضاوت، ی چونمشاغل موضوع اینان نظر از
 زنان مشاغل تصدي در فقه اگر .کندمی رکا خودش محدوده در فقه. ندارد دخالتی امور این در

 سیاسی مشارکت مورد در. دنباش نداشته یا دنباش داشته اختالط نامحرم با گویدمی کند، دخالت
اي ویژه شکل ولی دهد،می نشان را سمت دهد،می گیريجهت فقط فقه ؛طور همین هم زنان

 )ص(پیامبر اسالمی حکومت یا تدول تدابیر سوي و سمت اجتماعی مسائل در. دهدنمیپیشنهاد 
  42.است بوده مساوات و برابري سوي به زنان امور در

 ذات به است داشته وجود سیاسی امور در زنان براي پیامبر زمان در که هاییمحدودیت پس
 ،استایشان مربوط  زمان در او خارجی بالفعل یتوضع به بلکه ،نیست مربوط زن ماهیت و

 توانایی کسب و اجتماعی یادگیري عرصه در تواندب زن و شود عوض شرایط که هنگامی ولی
 که برسد ايمرتبه به سیاسی -اجتماعیروابط  و زندگی هايصحنه در فعال حضور  بامهارت و
 اینان از این رو 43.بگیرد عهده بر مسئولیت ، توانایی اندازه به تواندمی برآید، کارها عهده از

 باور مرد و زن برابري به زمینه این در و اندزنان جتماعیا -سیاسی مشارکت جواز هب معتقد
  .دارند

  حوزوي فکري روشندیدگاه  از زنان اجتماعی -سیاسی حقوق
 نحوه و حدود در اند، ولیزنان اجتماعی - سیاسی مشارکت جواز به معتقد حوزوي فکران روشن

  .اندیشند میدینی فکران روشن با متفاوت جامعه در زنان مشارکت
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  آن ادله و زنان اجتماعی - سیاسی مشارکت جواز لاص
  :پردازیممی آن به که کنندمی استناد ايادله به زمینه نـای در
  منکر از نهی و معروف به امر مسئولیت بودن دارعهده. 1
 خداوند که چرا ؛است شده داده قرار مسلمان مردان و زنان عهده بر روشنی به مسئولیتاین  

 به نسبت مسلمان زنان و مردان براي را والیت از مقدار این توبه، سوره 71 آیه در متعال
 مصادیق از یکی که است واضح.  کنندمنکر از نهی و معروف به امر که دانسته ثابت یکدیگر
  44. استسیاسی امور منکر، و معروف

  )ص(اکرم پیامبر شریف حدیث. 2
 صبح که کسی ؛منهم سفلی المسلمین موراُبِ تمیه ملَ و مسیا و حاصب نم« :فرمودندآن حضرت 

 شامل مسلمانان، امورشک  بدون .»نیست آنان از نورزد اهتمام مسلمان امور به و کند شام و
 اینکه چه ؛گیرددربرمی نیز را زنان و دارد اطالق حدیث این و شودمی نیز آنان سیاسی امور
 »توانندمی« مسلمان انمرد و نناز طفق نه بنابراین .»مرديهر « :نفرمودو  »هر کس «:فرمود

 45.باشند چنین است »الزم« آنان بر بلکه ،باشند داشته اهتمام و توجه یکدیگر سیاسی امور به
  :کنند میخطابچنین به زنان  )ره(خمینی امام مورد این در

 به... )س( زهرا حضرت تولد یعنی است؛ زن روز امروز که پذیرفتید هازن شما اگر
... داشته مجاهده حضرت که مجاهده قبیل از آمد؛ خواهد بزرگی مسائل شما عهده

 شما ،را وقت حکومت است کردهمی محاکمه وقت، هايحکومت با است داشته مخاطبه
 این در هازن اهللا حمد به... است زن روز روز، که باشید پذیرفته تا کنید اقتدا او به باید

 که هم مسائلی در اند،بوده قدمپیش روطیتمش مسائل همه در چنانچه اسالمی، حکومت
 در شوند وارد زنان از عده یک چنانچه اگر... دارند وافر حظ هستیم آن به مبتال االن

 را اشانقوه هم... را مردها کنند،می جنگ خودشان اینکه بر عالوه است جنگ که محلی
  46.کنندمی چندان دو

  اند کردهیررتق نامعصوم هک ننامسلما دیگر روش یا و انمعصوم سیره. 3
امام  شده پایمال حقوق احقاق در )س(زهرا حضرت سیاسی فعالیت به توانمی زمینه این در
 خانه به هاشب )ع(علی امام با )ص(اکرم پیامبر ارتحال از بعد چگونه که نمود اشاره )ع(علی
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  کمک سالمی،ا عدل نظام استمرار و حق یاري براي آنان از و رفتمی مجاهدین و انصار
 معصوم امام تأیید مورد که نمود اشاره )س(زینب حضرت سیره به توان می چنینهم. طلبیدمی
   .نیست پوشیده کسی بر کربال هـواقع پیام دنـرسان در )س(نبـزی حضرت مـمه ثیرأـت. ودـب

  .گذاشتنمایش  به را مسلمان زن سیاسی فعالیت هاينمونه ترینبزرگ از )س(زینب
 زنی ،سوده به توانمی ،کردندمی سیاسی هايفعالیت اسالم صدر در که متعددي زنان میان از
 شکایت براي )ع(امیرالمومنین رواییفرمان عهد در روزي.  کرداشاره )ع(علی راستین پیروان از
 از یکی در مداخله به گروهی از نمایندگی به سوده .آمد وي نزد به حضرت آن کارگزاران از
 او به نیز )ع(علی و پردازدمی است، منطقه فرماندار نصب و عزل که سیاسی رامو ترینمهم

 به که شدنمی پیدا مردي آیا و گرفتی عهده بر را کاري چنین توچرا : که کندنمی اعتراض
 و زندمی تائید مهر سوده کار بر خود تقریر با حضرت کند؟ اقدام کار این انجام براي تو جاي
 به خلیفه نامه رساندن مسئولیت ؛گذارد می دوشش بر نیز دیگر یتیمسئول ،آن بر افزون

  47.بگذارد مردي دوش بر را وظیفه این توانستمی حضرت اینکه با ؛خطاکار کارگزار
 و بیعت مسئله ،کنند می اشاره آن به نامعصوم سیره در گرایاناصول که مواردي دیگر از
 زنان با یکی ؛داشت بیعت زنان با بار دو برپیام. است )ص(اکرم پیامبر زمان در زنان هجرت
 صلح جریان در مسلمان زنان با حضرت آن بیعت  دیگريو دوم عقبه در هجرت از قبل انصار
  . حدیبیه
 ؛کردند بیعت نیز )ع(علی حضرت با بلکه پیامبر بانه فقط  زنان  استمعتقد مطهري استاد
 خودشان هايصورت کهدرحالی هم جوان دختران :است آمده که البالغهنهج 220 کالم مطابق

 از غیر بیعت این ماهیت البته که »الکعاب الیها حسرت و«: آمدند بیعت به بودند کرده باز را
  : کندمی بیان اینگونه را خود دلیل مطهري استاد. است )ص(پیامبر با بیعت

 رتحض خود با بیعت در کردم تهیه بنده ولی شود،می ذکر کمتر که دیگري دلیل
 پیامبر، رسالت بر بیعت نه و است پیامبر نبوت بر بیعت نه پیامبر بیعت .است )ع(امیر
 خود به بیعت تاریخ ولی کند، عمل گویدمی پیامبر آنچه برکه  بوده پیمانی بیعت بلکه

 رأي منزله به رسماً کردند،می بیعت مردم که خالفت مسئله .دهدمی نشان را خالفت
 خود بیعت درباره مخصوصاً کردند،می شرکت هازن آنجا در و بود خالفت به دادن

  48 ....امیر حضرت
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 اسالم صدر در که است سیاسی و اجتماعی هايحرکت از هجرت. بود هجرت، دیگر مسئله
 ابعاد هامهاجرت این .داشتند شرکت مهاجرت دو هر در مسلمان زنان  وافتاد اتفاق بار دو

 سوي از و دادمی نشان را جامعه بر حاکم نظام نفی و طرد سویک از . مهمی داشتسیاسی
 نو مکتب پایداري و ماندگاري براي بودنیز  سیاسی يتدبیر .بود جدید آیین پیام  رساندندیگر
 در آییناین  پیروان ،کردند نابود مکه رد را مسلمانان ،مشرکان اگر که معنا بدین ؛ظهور
   49.بپردازند آن حراست و حمایت به دیگر مکانی

 جمله از سیاسی ونئش تصدي و سیاست در زن حضور مخالفین دالیل حوزوي فکران روشن
  :جمله از. اندکرده مناقشه آناندالیل  در و دانندنمیبسنده  را رهبري
 که منع کرده خطابه و نطق از را زن که روایاتی با سیاست در زنان حضور داشتن منافاتـ 
  روایاتاین صدور اصل الًاو زیرا ؛دانندمی اشکال قابل را یلدل این .نشنوند را وي سخن مردان
 و مجالس و مراسم در که پیامبر زنان و )س(زهرا حضرت عملی سیره با ،ثانیاً و نیست ثابت
  50.دارد منافات ،کردندمی شرکت روایت اهل از گوییپاسخ مقام در هاجنگ
 زنان سیاسی پذیريمسئولیت رد براي آیه این به استناد: »...قوامون الرجال« آیه تفسیرـ 
  زیرا ؛نیست کافی

 خانوادگی مسائل به ناظر آیه این. نیست مسائل تمام به ناظر قطع، طور به آیه این
 ریاست خانوادگی، محیط در: گویدمی اسالم. کندمی ذکر را زوجین روابط یعنی. است

  51.است مرد با خانواده
  ؛ زیرااست نقدپذیر دلیل این: »امرأة امرهم لوا و قوم یفلح لن «روایتـ 
   است؛ضعیف سند نظر از .1
  ؛است نقدپذیر داللت نظر از .2
 مقام براي آنان تصدي جواز و داريزمام امر در زنان تصدي با رستگاري و فالح عدم .3

  ؛ندارد منافات
 بوده استبدادي حکومت زمان آن در زیرا ؛کرده فرق حال با زمان آن در حکومت مسئله .4
  ؛نیست چنین امروز ولی نداشت، مقرراتی و

  52.الزامی شرعی حکم نه ،است ارشادي  وعقلی آن مفاد .بپذیریم را حدیث که فرض بر .5
   نبوده این هرگز مسلمین عمل ،پس از آن و )ص(پیامبر زمان در که اندگفته: پیامبر سیره .6
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  قانونی و شرعی نظر از اینها نیز را دلیل این. شوند سیاسی امور متصدي زنان که است
  53.کنیم حرمت استفاده توانیمنمی سیره این از زیرا ؛دانندنمی کنندهقانع
   این از نیز را صالحیت عدم اگر معتقدند و دانندنمی کنندهقانع را مخالفین ادله ، آنانکل در
 بین است فرق و دارد عقلی ارشاد جنبه اینها که دارد وجود احتمال این ، بازکنیم استفادهدالیل 
  .آن شرعی حرمت و یعمل ترك به نسبت عقلی ارشاد
 را جامعه رهبري و سیاسی مدیریت در زن حضور آنان که نیست معنا این به  سخناین البته

 این با ولی ،پذیرندنمی سیاسی مدیریت دررا  زنان حضور آنان از بسیاري بلکه ،پذیرندمی
 هاییتفاوت جسمی و روحی حاالت و طبیعت و خلقت لاص در مرد و زن بین که استدالل
 شود سپرده هاییمسئولیت مرد و زن از یک هر به که است این عدالت مقتضاي ،دارد وجود
  54.باشد داشته تناسب او روحی و جسمی هايتوانایی و طبیعت با که

 آنان یسیاس مدیریتدانند، ولی را مجاز می زنان سیاسی مشارکت آنان گفت توانمی پس
 از ايعده .شرعی نه دانندمی فطري و عقلی ايمسئله را این و پذیرندنمی موارد از بسیاري در را

  انجام معتقدند و پذیرندمی ییتوانا شرط به سیاسی مدیریت دررا  زنان حضور آنان
 تحمل بودن کمتر .جسمی توانایی نه ،است تدبیر و مدیریت به منوط شده یاد هايمسئولیت

  . است نشده ثابت هامسئولیتاین  در مردان از نزنا
 مرد و زن نداشتن تفاوت معناي به برابري این ، ولیبرابرند هم با مرد و زن آنان نظر از
  . استمساوي ، ولیمتفاوت آنان حقوق بلکه ،دارند مشابهی سیاسی حقوق مرد و زن .نیست

  بندي جمع
 چه دینی فکرروشن و حوزوي فکرروشن تیمعرف بنیادهاي که پرسش این به پاسخ در مقاله

 توضیح به ابتدا ،دارد زنان حقوق به آنان نگرش بر تأثیري چه تفاوت این و دارد تفاوتی
 و فرد ،فکرروشن. پرداخت دینی فکريروشن و حوزوي فکريروشن ي،فکرروشن مفاهیم
 به نسبت باید نیز نوآوري براي. است جامعه در نوآوري و نقد آن ناسهش که است ايطبقه
. دهد نشان واکنش و باشد حساس خود مکان و زمان نیازهاي خود و نیز عصر و جامعه

 بیرونی معارف به باید دینی معارف در نوآوري براي معتقدند که اندکسانی دینی روشفکران
 سنت و کتاب با تعامل در بیرونی هايمعرفت معتقدند حوزوي انفکرروشن ، ولیببریم پناه
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 به معتقد گره دو هر البته. است سنت و کتاب بیشتر فهم براي و گیردمی قرار استفاده ردمو
  .انددینی راساخت و رفتار معرفت، ساحت در دیشیاننو

   محور را انسان دینی فکرانروشن.  شدبررسی ،دو این فکري مبانی واژگان، توضیح از پس
  دین، فهم روش در .دانندمی محورتکلیف را انسان حوزوي فکرانروشن ، ولیدانندمی

 مقام در چه و گردآوري مقام در چه دین فهم در مکان و زمان نقش بر دینی فکرانروشن
 و اندفروع در اجتهاد کفایت عدم و مبانی در اجتهاد لزوم به معتقد و دارندتأکید  داوري
 در حوزوي فکرانروشن ، ولیدانندمی دین انزب بر تأثیرگذار را زندگی شرایط و فرهنگ
  داوري مقام در را تأثیرگذاري این ،باور دارند دین فهم در مکان و زمان تأثیربه  که حالی
  .مبانی در نه پذیرندمی فروع درآن را  اجتهاد، بر تأکید وجود با و دانندمی

 را احکام تغییرپذیري و حقوق سیالیترا جدا کرده،   شریعت و دین گوهر دینی فکرانروشن
معتقدندشریعت مااحک و حقوق ثبات به حوزوي فکرانروشن کهدرحالیکنند، رح میمط  دین و  
 فکرانروشن که است این زنان حقوقدر  فکري مبانی این نتیجه. کنندنمیجدا  شریعتاز  را

 در بلکه نداشته، آفرینش نظام از نوشتهپیش یطرح در ریشه ،مرد و زن هايتفاوت معتقدند دینی
  . باشد دیگري طور توانستهمی و آمده وجود به انسان تاریخی و تدریجی املتک روند

 فکرانروشن. است تغییر قابل ، ولیاست چنین اگرچه مرد و زن روابط کنونی ساختار
  .نددانمی خلقت نظام در آنان هايتفاوت از ناشی را مرد و زن هايتفاوت حوزوي
 و طالق حق. پذیرند می رامرد و زن تساوي ی،خانوادگ حقوق زمینه در دینی فکرانروشن
 ، ولیدانندمی زنان حقوق نافی را آن و کنندمی رد را زوجات تعدد .دانندمی برابر را حضانت
 حقنه  را زوجات تعدد و حضانت و دانندمی مردان آن از طالق حق حوزوي رانکفروشن
 تساوي دانند، ولیرا مساوي می مرد و نز حقوق نیز اینان. دانند میمرد گردن بر تکلیفی بلکه
  . دانندنمی تشابه معناي به را

 و پذیرندمی نیز اجتماعی -سیاسی حقوق دررا  مرد و زن تساوي دینی فکرانروشن
 همه در زنان مشارکت آنان. دانند نمیسیاست و اجتماع در زنان مشارکت براي یمحدودیت

 مشارکت جواز به معتقد، ولی ويزحو رانفکوشنر. پذیرندمیرا  حکومت ریاست حتی ،امور
 نآ براي بلکه ،کنندنمی صادر مطلق صورت به را جواز این آنان. اندزنان اجتماعی -سیاسی

   .پسندندنمی زنان براي را قضاوت و رهبري آنان. گذارند میمحدویت
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