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درباره شبكه زنان و قوانين در جوامع مسلمان
يک شبكه همبستگی بين المللی است که با هدف اقدام موثر
براي ارتقاي برابري و عدالت جنسيتی و حقوق بشر زنان ايجاد شده
است .اين هدف با گردآوري اطالعات ،پژوهش و تحليل  ٬برگزاري
کارگاه هاي آموزشی ،نشستها و همايشها ،تالش براي تسهيل
تبادالت بين نسلی و تعامالت بين المللی ونيز ايجاد فضاي همكاري
جمعی براي زنانی که زندگی شان متاثر از قوانين و سنتهاي منتسب
يا متاثر از اسالم است ،محقق می شود.
در سال  12۴2نه زن از کشورهاي الجزاير  ٬مراکش  ٬سودان ٬
ايران  ٬موريتانی  ٬تانزانيا  ٬بنگالدش و پاکستان گرد هم آمدند و کميت ه
اجرايی زنان و قوانين در جوامع مسلمان را براي حمايت از مبارزات
زنان در مناطق گوناگون تشكيل داده و اين شبكه را بنيان نهادند .از
آن هنگام تا کنون  ٬شبكه موفق شده زنان مستقل و نيز سازمانهاي
متعددي را با يكديگر مرتبط کرده و دامنه فعاليت خود را به بيش از
 10کشور  ٬از آفريقاي جنوبی تا ازبكستان  ٬از سنگال تا اند ونزي  ٬و از
برزيل تا فرانسه گسترش دهد .زنانی که در دامنه توجه شبكه قرار
دارند را میتوان به گروههاي زير دستهبندي کرد:
 زنان ساکن در کشورهايی که در آنها اسالم دين رسمی است،
يا کشورهاي با نظام سكوالر اما با اکثريت مسلمان ،و نيز زنان
مقيم در جوامع اقليت که قوانين اسالمی درون جامعه اقليت
حكمفرماست.
 زنان ساکن در کشورهاي با نظام سكوالر اما داراي گروههاي
سياسی خواهان اعمال قوانين اسالمی ،زنان مهاجر درون
جوامع محلی مسلمان در اروپا  ٬امريكا و ديگر نقاط جهان.
 زنان غير مسلمانی که قوانين اسالمی به طور مستقيم و يا به
واسطه وضعيت فرزندان شان برزندگی آنها حاکم است.
 زنانی که به واسطه تولد در خانواده/جامعه مسلمان ناخواسته
مسلمان دانسته می شوند ،درحالی که به اسالم اعتقاد ندارند يا
ترجيح میدهند هويت خود را به جاي مذهب بر اساس ويژگی
هاي ديگري نظير بينش سياسی ،شغل ،گرايش جنسی و غيره
تعريف کنند.

چرا اين نام را برگزيده ايم؟
انتخاب نام Women Living Under Muslim Laws
دليل مهمی دارد .با اين که در زبان انگليسی  ٬از نظر دستور زبان ٬
کلمه  lawجمع بسته نمی شود ولی در جمع بستن آن براي اسم
شبكه تعمد وجود داشته است تا نشان داده شود که قانون واحدي به
نام « قانون اسالمی» وجود ندارد و بدين وسيله باور نادرستی است که
« جهان اسالم » را يک پديده واحد و همگن میداند به چالش کشيده
شده است .اين باور نادرست که عامدانه و هدفمند گسترش يافته
است ،ناتوان از توضيح اين واقعيت است که قوانين موسوم به
« اسالمی » در جوامع مختلف با هم تفاوت دارند .به باور ما قوانينی که
در اين جوامع  ٬سرنوشت و زندگی زنان را شكل میدهد ريشه هاي
متنوعی نظير مذهب ،عرف ،عادات استعماري و يا باورهاي سكوالر
دارد .در واقع ،زندگی ما همزمان تحت کنترل قوانينی با مبانی متقاوت
است :قوانين حكومتی (مصوب يا غيرمصوب) و قواعد غيررسمی جاري
در جامعه مانند سنتها و رسوم که خود اينها هم بر اساس شرايط
فرهنگی و زمينههاي سياسی و اجتماعی متفاوت ،متنوع و متكثر
هستند.
اين شبكه تالش کرده است با طراحی ساختاري باز و منعطف٬
زمينه مشارکت بيشتر گروههاي مستقل و افراد گوناگون را فراهم

About Women Living Under Muslim Laws
)(WLUML
Women Living Under Muslim Laws is an
international solidarity network with a mission to
effectively advance women’s equality, gender
justice, and women’s human rights through a variety
of channels; providing information, research and
analysis, training workshops and conferences, as
well
as
facilitating a
transnational and
intergenerational collective space for women whose
lives are shaped, conditioned or governed by laws
and customs said to derive from Islam.
The network started in 1984 by nine women
from Algeria, Morocco, Sudan, Iran, Mauritius,
Tanzania, Bangladesh and Pakistan who came
together and formed the Action Committee of
Women Living Under Muslim Laws in support of
local women's struggles. Since then WLUML has
linked individual women and organisations and
now extends to more than 70 countries ranging from
South Africa to Uzbekistan, Senegal to Indonesia and
Brazil to France. It links:
 Women living in countries or states where
Islam is the state religion, secular states with
Muslim majorities as well as those from Muslim
communities governed by minority religious
;laws
 Women in secular states where political groups
are demanding religious laws; women in
migrant Muslim communities in Europe, the
;Americas and around the world
 Non-Muslim women who may have Muslim
laws applied to them directly or through their
;children
 Women
born
into
Muslim
communities/families who are automatically
categorised as Muslim but may not define
themselves as such, either because they are not
believers or because they choose not to identify
themselves in religious terms, preferring to
prioritise other aspects of their identity such as
political
ideology,
profession,
sexual
orientation or others.
What is in the Name: Our name challenges
the myth of one, homogenous 'Muslim world'. This
deliberately created myth fails to reflect that laws
said to be Muslim vary from one context to another.
The laws that determine our lives are from diverse
sources: religious, customary, colonial and secular.
Many different laws simultaneously govern us: laws
recognised by the state (codified and uncodified) and
informal laws such as customary practices, which
vary according to the cultural, social and political
context.
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WLUML, as a network, has opted for an open
structure which has been designed to maximise the
participation of diverse and autonomous groups and
individuals as well as collective decision-making.
WLUML does not have formal membership and
networkers are a fluid group of individuals and
organisations who maintain regular two-way contact
with the network. For more information please see
the WLUML website at www.wluml.org.
What are WLUML's mission and focus?
Its mission is to strengthen women's
individual and collective struggles for equality and
their human rights, especially in Muslim contexts. It
achieves this by breaking their isolation, by
providing trainings, and by creating and reinforcing
spaces for women to share experiences and lend
support to one another. This support is created by
making linkages between women within Muslim
countries and communities, and with global feminist
and progressive groups.
In this way WLUML
promotes the creation and strengthening of both
local and transnational women’s movements.
Publications, Research, and Media:
WLUML conducts research, maps various
analyses, mobilizes knowledge through the
organization of training workshops, conferences ,
launch campaigns, circulates information regarding
women's diverse experiences and strategies in
Muslim contexts and helps to demystify the diverse
sources of control over women's lives. It also runs
the Feminist Leadership Institute for women in
Muslim contexts. WLUML's current focus is on the
four themes of: fundamentalism and identity
politics, peace building and resisting the impact of
militarisation on women's lives, promoting and
protecting women’s equality under laws particularly
family laws, and sexuality and women’s bodily
autonomy. Violence against women, as a theme, cuts
across all of WLUML's projects and activities. Its
publications are primarily in English, French, Arabic
(and some in other local languages based on the need
assessments and in response to the request from
activists on the ground ) are freely available on the
website at www.wluml.org. Networkers also
translate information into numerous
other
languages. There are also printed versions of our
selected publications, some of which are available on
Amazon and other virtual bookstores.

 شبكه زنان وقوانين.آورده و امكان تصميم گيري جمعی را تقويت کند
در جوامع مسلمان عضويت رسمی ندارد و اعضاي آن گروههاي سيالی
 براي.از افراد و سازمان ها هستند که ارتباطی دوسويه با شبكه دارند
دريافت اطالعات بيشتر لطفا به وب سايت شبكه مراجعه کنيد به
:آدرس هاي
farsidari- wluml.org: صفحه فارسی
www.wluml.org:صفحه انگليسی
هدف و تمرکز شبكه بر روي چه موضوعاتی است؟
هدف شبكه تقويت مبارزات فردي و گروهی زنان براي
 به ويژه در جوامع مسلمان٬ دستيابی به برابري و حقوق بشر زنان
 شبكه تالش می کند زنان را از انزوا٬  براي رسيدن به اين هدف.است
 آنها را آموزش دهد و فضاي تبادل تجربيات،و تک افتادگی خارج کند
 اين حم ايت از.و پشتيبانی متقابل ميان آنها را ايجاد و تثبيت کند
 و٬ طريق برقراري ارتباط ميان زنان در جوامع و کشورهاي مسلمان
 بدين.نيز فمينيستها و گروههاي پيشرو در جهان امكان پذير می شود
 شكلگيري و تقويت جنبش هاي محلی و فراملی زنان٬ ترتيب شبكه
.را ترويج می کند

 پژوهش ها و رسانه٬ انتشارات
شبكه از طريق انجام پروژههاي تحقيقی و ارائه تحليلهاي
 راه، کنفرانسها،متنوع و همچنين با برگزاري کارگاههاي آموزشی
 اطالعاتی را در مورد تجارب و استراتژيهاي متنوع،ندازي کمپينها
زنان در اجتماعات مسلمان را منتشر میکند و پرده از ابزارهاي متنوع
 شبكه همچنين دورههاي.کنترل زنان در اين اجتماعات برمیدارد
پياپی آموزشی براي مهارت رهبري فمينيستی براي زنان در جوامع
.مسلمان برگزار میکند
 بنيادگرايی و:تمرکز کنونی شبكه بر چهار موضوع است
 برقراري صلح و مقاومت در برابر آثار نظامیگري٬ سياستهاي هويتی
 برقراري و حفظ برابري جنسيتی در قوانين به ويژه٬ بر زندگی زنان
. و در آخر تسلط زنان بر بدن و سكسواليته خود٬ قانون خانواده
 به عنوان يک تم مشترک در تمام پروژهها و٬ خشونت عليه زنان
 انتشارات شبكه که اغلب به زبان.اقدامات شبكه مدنظر قرار میگيرد
٬ فرانسه و عربی است (و تعدادي نيز به زبانهاي محلی٬ هاي انگليسی
حسب نيازمندي و درخواست فعاالن منطقه اي) به صورت رايگان بر
 اعضاي شبكه نيز مط الب را.روي وب سايت در دسترس عموم است
 نسخه کاغذي برخی از.به زبانهاي محلی خود ترجمه میکنند
انتشارات برگزيده نيز به چاپ میرسد که تعدادي از آنها در سايت
آمازون و تعدادي در ديگر فروشگاههاي مجازي براي خريد موجود
.است

 پروژه هاي آموزشی و٬  اقدامات٬ عناوين برخی از تحقيقات
ائتالف ها براي حقوق بشر زنان
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Collective Research for Action and Training
Projects and Coalition for Women’s Huma n
Rights:
 Exchange programme: Women from various
Muslim contexts came together and compared
how women’s legal and cultural rights and
gender role have been practiced in different
Muslim contexts (1988).
 Mothers of Algiers (1987-1993)
 Qur’anic interpretations meetings: women
reading and interpreting Qur’an for
themselves (1990-2004)
 Women and Law in the Muslim world
programme (1991-2001)
 Women’s Reproductive Rights (1993 - 1998)
 Vienna Tribunal Campaign (Women’s Rights
are Human Rights) (1991- 1995)
 Feminism in the Muslim World Leadership
Institutes (1998, 1999, 2007, 2009)
 Gender, Militarization and displacement in
Muslim contexts (1999-2002)
 Initiative for democratizing Afghan Family
Laws – INSAF (2002 - present)
 Dress Codes and Modes: Politics of Women’s
Clothing in Muslim Contexts (2003 – Present)
 The International Coalition on Women Human
Rights Defenders,
http://www.defendingwomendefendingrights.org (2005 – present)
 The Feminist Dialogue,
http://www.defendingwomendefendingrights.org (2006 - present)
 The Global Campaign to Stop Killing and
Stoning Women! (2007 - present)
 Women reclaiming and re-defining cultures:
Asserting rights over body, self, and public
spaces (2008-2011)
 Violence is not Our Culture campaign,
http://violenceisnotourc ulture.org/ (2009 to
present)
 Gender Equality Program (2008-present).
 Women’s Empowerment and Leadership
Development for Democratization (2012 to
present)
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 طی نشستی زنانی از کشورهاي مختلف:برنامه مبادله
مسلمان به بحث و مقايسه برداشتهاي گوناگون از
اسالم و حقوق زنان و نفشهاي جنسيتی در جوامع
)12۴۴( مختلف پرداختند
 کمپين حق حض انت براي مادران در:مادران الجزايري
) ۳۹۹۱- ۳۹۹۱ ( ازدواج هاي دو مليتی
-2002( بررسی و تحليل فمينيستی آيات قرآن
)1220
-2001( برنامه زنان و قوانين در جوامع مسلمان
)1221
)1221-122۴( حقوق باروري و حق کنترل بر بدن
)کمپين تريبونال وين (حقوق زنان حقوق بشر است
)1221-122۲(
آموزشكده رهبري فمينيستی در جوامع مسلمان
)122۴-1222 -2001 -2002.(
 نظامی گري و پناهندگی در جوامع مسلمان٬ جنسيت
)1222 -2002(
برنامه دموکراتيک سازي ق انون خانواده در افغ انستان
) تا کنون2002( )(انصاف
 بررسی تاريخی سياسی:قوانين و مقررات پوشش و مد
 تا2001( و اجتماعی پوشش زنان در جوامع مسلمان
)کنون
ائتالف بين المللی براي دف اع از مدافعان حقوق بشر
) تا کنون200۲( زنان



http://www.defendingwomendefendingrights.org
) تا کنون2006( گفت و گوي فمينيستی



http://www.defendingwomendefendingrights.org
 تا2001( کمپين جهانی براي توقف قتل و سنگسار
)کنون



http://stop -stoning.org/
 تصريح:بازخوانی و بازپس گيري فرهنگ توسط زنان
)200۴-2011( حق کنترل بر بدن
) تا کنون200۴( برنامه برابري جنسيتی
) تا کنون2002( :کمپين خشونت فرهنگ ما نيست




http://violenceisnotourculture.



















org/
توانمندسازي زنان و تقويت توان رهبري براي دموکراتيک

ديباچه
از برنامه زنان و قوانين در جوامع
مسلمان تا مساوات جنبشی جهانی
براي برقراري عدالت و برابري در
خانوادههاي مسلمان
هدف کليه تحقيقات ،کنفرانسها ،دورههاي آموزشی و انتشارات شبكه بين المللی زنان
و قوانين در جوامع مسلمان ( ، ) WLUMLحمايت از تالش زنان در راستاي رسيدن به
برابري و خودمختاري آنان و ارتقاي حقوق انسانی آنان در سطح جهانی است .اين شبكه
همچنين سعی دارد که اطالعاتی در مورد زندگی ،مبارزات ،و استراتژيهاي در پيش
گرفته توسط زنانی که در جوامع مسلمان سكونت دارند جمعآوري کند تا اين اطالعات
در قالب دانش و تجربيات جنبشهاي حمايت از حقوق زنان براي طيف وسيعی از
خوانندگان در دسترس باشد .اطالعاتی که میتوانند کمكی براي فعاالن اجتماعی براي
ساختن جهانی با تساوي جنسيتی باشد .اين شبكه اميدوار است که فضايی ميان مليتی
و ميان نسلی به وجود آورند که در آن تجارب ،راهبردها ،تحليلها و ابتكار عملها به
اشتراک گذاشته شود.
۴

از برنامه زنان و قوانين در جوامع مسلمان تا مساوات

اولين پروژه جامع شبكه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان () WLUML
سامان دهی يک برنامه تبادل بود در سال  1161 ( 12۴۴هجري شمسی) که در آن 10
زن از جوامع مسلمان با پيشينههاي فرهنگی مختلف گرد هم آمدند تا به بررسی و
مقايسه اين موضوع بپردازند که چگونه اسالم ،حقوق زنان و نقشهاي جنسيتی در جوا
مع آنها  ،فهم و اجرا شده است .در ادامه هر کدام از اين زنان مدت چند هفته را در
کشوري غير از کشور خودشان گذراندند تا روشهاي مختلف اعمال حقوق زنان در يک
بستر خاص را تجربه کنند .هنگامی که اين گروه  10نفره براي بار دوم گرد هم آمدند تا
تجربيات خود را با هم به اشتراک گذارند ،از اين موضوع بسيار شگفتزده بودند که چگونه
استقالل و حقوق زنان به روشهاي مختلف و به نام اسالم و دستورات قرآنی محدود شده
است .در جمع بندي اين برنامه تبادل نفرات ،پيشنهاد شد که نشستی بينالمللی برگزار
شود تا در آن خود زنان آيات قرآنی مرتبط را خوانده و تفسير کنند.
شبكه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLنشست تفسير
فمينيستی و زن محوري از قرآن را در الهور ترتيب داد .در اين نشست  60زن مسلمان
با پيشينههاي فرهنگی مختلف گرد هم آمدند و با کمک تنی چند از متخصصان الهيات
و خداشناسی و ديگر متخصصان ٬آيههاي قرآن با موضوع زنان را مطالعه کردند .روشهاي
مختلفی که اين آيههاي قرآنی در فرهنگهاي مختلف فهم شده و به صورت قانون يا
عرف درآمده بودند نه تنها بسيار متفاوت که در بعضی موارد با يكديگر متناقض بود .در
نهايت اين تفاسير همواره بسيار گزينشی بودند به گونهاي که تنها بر جنبههايی از متون
تأکيد شده بود که میشد بر اسا س آن حقوق زنان و آزادي آنان را محدود کرد و مواردي
که بر برابري و آزادي و خودمختاري زنان تأکيد میکند را ناديده گرفت .براي
شرکت کنندگان روشن بود که تنها يک قانون ازدواج يا احوال شخصيه ‘اسالمی’ وجو د
ندارد ٬بلكه قوانين متعددي در اين زمينه در کشورهاي مختلف به نام اسالم وضع شده
است ٬اين باور نادرست که يک قانون الهی اسالمی وجود دارد دچار تزلزل شد .اين
نتيجه گيري بسياري از زنان از جمله زنان مسلمان را قادر ساخت که احتمال وجود
واقعيت ديگري را متصور شوند.
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در اختتاميه اين کنفرانس شرکت کنندگان پيشنهاد دادند که شبكه بين ا لمللی زنان
و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLيک تحقيق علمی جامع تدوين کند و در آن
تمامی قوانين رسمی خانواده و احوال شخصيه که در کشورهاي اسالمی در حال اجراست
را گردآوري کند تا نشان دهد که چگونه اين قوانين مختلف که به عنوان اسالم بنا نهاده
شده اند در نهايت نه تنها ربطی به توصيههاي الهی ندارند که ساختههاي انسانی هستند.
شبكه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLبرنامهاي براي پيگيري
و اجراي اين پروژه تحقيقاتی در سال  1110( 1221شمسی) در کشورهاي مختلف ترتيب
داد .اين برنامه پس از يک دوره دوهفتهاي آموزش و تدوين متدولوژي براي آشنايی با
مطالعه تطبيقی در در داکاي بنگالدش و آغاز شد و همچنان درحال پيگيري است .در
فاصله سالهاي  1221تا  1110( 2001تا  ) 11۴0انجمنها و گروه تحقيقاتی از 2۴
کشور در اين برنامه شرکت کردند و نتيجه اين تحقيقات در قالب تع داد زيادي مقاله به
زبان انگليسی و ديگر زبانهاي محلی ،کارگاههاي آموزشی ،کنفرانسها و جلسات
سياست گذاري ارائه شده است .در کتاب مرجع بينالمللی (international Hand
) bookبا عنوان " حقوق خود را بشناسيم :زنان ،خانواده ،قوانين و عرف در جوامع
مسلمان" (knowing Our Rights: women, family, laws and customs in
the Muslim contextsترکيبی از نتايج مختلف تحقيقات منتشر شد .اين مجموعه
جنبههاي مختلف اين قوانين که ادعا میشود قوانين اسالم هستند ٬از ازدواج و طالق و
حضانت فرزند تا حق خروج از منزل ٬سفر و اشتغال ٬سهم ارث و غيره مقايسه شده اند.
در هر قسمت نمونههايی از قوانين آورده شده است ٬که در سه بخش طبقه بندي شده
اند به صورت قوانينی که انتخابهاي و حقوق بيشتر ،متوسط  ,و کمتري به زنان
می دهند .اين تقسيم بندي به گروه هايی که خواستار اصالح قانون خانواده هستند و
همچنين ساير ا فراد کمک کند تا منتقدانی که بر آسمانی و الهی بودن قوانين خانواده و
غيرقابل اصالح و تغيير بودن آن تاکيد میکنند را خلع سالح کنند.
در حالی که اصالح قانون احوال شخصيه در قرن  20مرکز فعاليت جنبشهاي حقوق
زنان بوده است ،دستاوردهاي زنان در اين زمينه محدود بوده است زيرا فعاليت آنها به
صورت متناوب با اتهام به چالش کشيدن قانون الهی سرکوب و خاموش شده است .اين
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تحقيق و مستندات گرداوري شده از برنامه زنان و قانون ،به آنها اين قدرت را داد که با
دانش بيشتر به مقابله با ادعاي [مخالفان] پرداخته و بر اصالحات پافشاري کنند .به هر
حال در سال  11۴۲ ( 2006شمسی) به وضوح قابل مشاهده بود که اصالحات اعمال شده
در قوانين اين جامعه و آن جامعه بسيار کند و محدود بوده و به راحتی قابل بازگشت به
وضعيت قبل است .در اين مرحله بود که انجمن خواهران در اسالم (٬) Sisters In Islam
يک سازمان دفاع از حقوق زنان در مالزي ٬ابتكار عمل را به دست گرفت و فعاالن و
محققان قانون احوال شخصيه در جوامع مسلمان را گرد هم آورده تا راهنمايی براي
پيشبرد اين اصالحات در مقياس جهانی فراهم کند .همچنين هدف ديگر آن به راه
انداخت جنبشی بين ملتی بود که تجربيات زنان در بسترهاي جوامع مسلمان مختلف و
استراتژيهاي آن ها با هم به اشتراک گذاشته شود .اين سازمان در ادامه از صاحبنظران
و محققان در زمينههاي مختلف و همچنين از اسالم شناسان دعوت کردند تا براي ايجاد
و به اشتراک گذاشتن منابع تاريخی و فقهی با آگاهی جنسيتی ٬به آنها ملحق شوند و
براي افسانه زدايی از اين موضوع که برابري جنسيتی و حقوق بشر زنان اساسا با اسالم
تناقض دارد ،تالش کنند .در ادامه اين تالشها [گروه] مساوات فضايی به وجود آورد که
در آن اشخاصی که عالقه مند به خواندن متون اسالمی با عينک زن محور بودند و کسانی
که عالقهم ند به برقراري ارتباط ميان ديدگاههاي مذهبی و سكوالر بودند با هم همكاري
کنند .به راستی اين محققان در سالهاي اخير با بازخوانی تاريخ ،بررسی پروندههاي
دادگاههاي اسالمی و بازنگري مجدد و زمينهشناسی متون مذهبی در برهههاي مختلف
تاريخی با ديد جنسيتی ،دانش وسيعی گردآوري کردهاند و مرزهاي گفتمان برابري
جنسيتی را به پيش رانده اند .اين محققان توانستند مدافعان برابري جنسيتی و عدالت
اجتماعی را به دانشی مجهز کنند که کسانی را که از مذهب به عنوان وسيلهاي براي
اعمال روشها و ديدگاههاي ضد زن خود استفاده میکنند به چالش بكشند.
با افزايش گرايشهاي محافظه کارانه و شيوع اسالم سياسی که بر خالف اهداف
سياسی تعريف شده اش ساختاري ضد زن دارد ،ايده «مساوات» به عنوان فضا و جنبشی
بين مليتی مورد استقبال بسياري از فعاالن حقوق زنان ،فمينيستها و به طور کلی کسانی
که دغدغهشان پيشرفت عمومی در احقاق حقوق زنان در بسياري از جوامع مسلمان
11

هما هودفر

بوده است قرار گرفت .بسياري از فعاالن شبكه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان
( ) WLUMLاز اين اقدام يه عنوان ادامه منطقی برنامه زنان و قانون شبكه () WLUML
استقبال کردند .تعداد زيادي از اين فعاالن در معرفی مساوات از طريق نشست جهانی
براي برابري و عدالت در خانواده در جوامع مسلمان در  11تا  11فوريه  2۲ ( 2002تا 22
بهمن  ) 11۴1در کواالالمپور شرکت کردند.
با توجه به عالقه و استقبال فعاالن ايرانی و افغانی در اين فرايند ،شبكه بين المللی
زنان و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLبعضی از مقاالت و مستندات را که براي
برنامه مذکور تهيه شده بود به فارسی ترجمه کرده است تا آن را در دسترس خوانندگان
فارسی  /دري قرار دهد .از آن زمان ترجمهها به صورت غير رسمی در ميان محققان و
فعاالنی که به موضوع عالقهمند هستند دست به دست شده است .ب ه پيشنهاد فعاالن
فارسی  /دري ما از آنجا که شبكه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان
( ) WLUMLيک وبسايت فعال به زبان فارسی  /دري دارد ،خوب است ترجمه فارسی
اين اسناد در اين سايت قرار داده شود تا تعداد بيشتري از عالقهمندان به موضوع در
سطح عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند .اميدواريم مستندات مساوات و ساير
مقاالت منتشر شده ما که بر تحقيق روي قوانين خانواده و احوال شخصيه در ساختارهاي
مسلمان تمرکز دارد در تحقق بخشيدن به آرزوي احقاق حقوق زنان و برابري جنسيتی
در ازدواج ،خانواده ،جامعه ،اقتصاد و سياست تأثيرگذار باشد.
هما هودفر
استاد مردمشناسی
دانشگاه کنكورديا ،مونترال
مدير کميته انتشارات
زنان و قوانين در جوامع مسلمان () WLUML
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مساوات ( در زبان عربی به معناي برابري) جنبشی جهانی براي برقراري عدالت و برابري
در خانوادههاي مسلمان است .اين سازمان در فوريه  2002دريک نشست جهانی با
حضور بيش از  2۲0زن و مرد از  ۲0کشور دنيا در کواالالمپور مالزي بنياد نهادهشد.
مساوات سازمانی فراگير و کثرت گرا است که  NGOها ،کنشگران ،دانشگاهيان،
سياست گذاران ،فعاالن حقوقی و زنان فعال در عرصههاي محلی را از سرتاسر جهان
گردهم آوردهاست.
ما در سازمان مساوات:
 م عتقديم که برابري و عدالت در خانوادههاي مسلمان ،ضروري و ممكن است
 برابري درون خانواده زيربنا و پايه برابري در جامعه است .خانواده در همه
اشكال آن بايد فضايی امن و شاد داشته و به صورتی برابر همه اعضا را
حمايت و توانمند کند.
 اينک در قرن  21ديگر تصور وجود عدال ت بدون تحقق برابري غيرممكن
است .هم اکنون زمان عدالت و برابري فرا رسيدهاست.
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مساوات بر مبناي يک قرن تالش براي ترويج و حمايت از عدالت و برابري در
خانوادههاي مسلمان بنا نهاده شدهاست.
اين جنبش به وسيله زنان مسلمانی رهبري میشود که آشكارا خواهان تحقق
روح عدالت طلبانه اسالم براي همگان هستند.
مساوات براي رشد جنبش با همه اشخاص حقيقی و حقوقی در زمينه توسعه
دانايی و حمايت از تغيير در همه سطوح همكاري میکند.
ما در چارچوبی جامع نگر به آموزش علوم اسالمی ،حقوق بشر جهانشمول،
تضمين برابري درقوانين اساسی و تجربه زيسته زن ان و مردان در اين جوامع
نگريسته و آنها را يكپارچه و مرتبط به هم میبينيم

چشمانداز ما
دنيايی که در آن برابري ،عدم تبعيض ،عدالت و شرافتمندي پايه همه روابط انسانی باشد

هدف نهايی ما
جنبشی جهانی براي عدالت و برابري در خانوادههاي مسلمان که وضعيت حقوق بشر
زنانی که در جوامع مسلمان زندگی می کنند را هم در زندگی خصوصی وهم در زندگی
اجتماعی آنها ارتقا بخشد

اهداف جاري ما
 -1ايجاد و اشاعه منابع آگاهی که از برابري و عدالت در خانوادههاي مسلمان حمايت
کرده وبا رويكردي جامع نگر بتوانند اصول و فقه اسالمی ،معيارهاي بينالمللی حقوق بشر
و قوانين ملی و اساسی تضمين کننده برابري و عدم تبعيض و نهايتا تجربه زيسته زنان و
مردان رابا هم همراه و همساز کنند.
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 -2ايجاد شبكه پشتيبانی انبوهی از سازمانها و اشخاص حقيقی و حقوقی که حامی و
مبلغ و استفاده کننده از «چهارچوب عمل» مساوات بوده و توانمندسازي آنها براي ايفاي
نقشی فعال در گفتمان عمومی اسالم و حقوق زنان
 -1پشتيبانی ازپيادهسازي روالهاي اجراي حقوق بشر و نيز حمايت از افراد و سازمانها
براي استفاده از اين روالها در همه سطوح محلی ،ملی و بينالمللی با هدف ارتقاي عدالت
و برابري در خانوادههاي مسلمان

اصول کليدي ما
خانواده ها داراي پيچيدگی و تنوع هستند .با اين حال برخی اصول مشترک و اساسی
هستند که براي حصول برابري می شود بر روي آنها به توافق رسيد .ما اکيدا از دولتها،
رهبران سياسی ،نهادهاي بينالمللی ،هبران مذهبی و همه خواهران و برادرانمان
می خواهيم که براي تحقق اين اصول به ياري ما بيايند:
برابري ،رفع تبعيض ،عدالت و شرافتمندي به عنوان مبناي همه روابط انسانی
حقوق شهروندي کامل و يكسان براي همه
ازدواج و روابط خانوادگی بر مبناي اصول برابري و عدالت
تحقق اصول فوق متضمن وجود قوانين ،سياستها و رويههاي اجرايی است که موارد زير
را تضمين کند:
خانواده جايی است که امنيت ،آرامش ،حمايت و رشد شخصی را براي همه اعضا
فراهم بیآورد.
ازدواج رابطه ميان دو طرف برابر است بر اساس احترام و محبت متقابل همراه با
ارتباط و تصميمگيري دو جانبه
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حق يكسان در انتخاب همسر يا ازدواج نكردن ،و حق ورود به رابطه ازدواج صرفا با
انتخاب کامل و آزادانه فردي ،همچنين حق برابر در پايان رابطه و طالق و نيز حق داشتن
شرايط برابر در هنگام طالق
حقوق و مسئوليت برابر در خصوص دارايیها اعم از تامين ،مالكيت ،بهرهبرداري،
سرپرستی و اداره،جابجايی و انتقال و توارث حقوق و مسئوليت برابر در ايفاي مسئوليت
والدينی در خصوص فرزندان
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درباره نويسنده
اميره األزهري سُنبل ,از دانشگاهيان
مصري تبار ,استاد تاريخ اسالم ,حقوق و
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 عرف و قوانين،نحوه تأثير شريعت
استعماري بر تكوين قوانين احوال
شخصيه
اميره األزهري سُنبل
 فاطمه صادقی:ترجمه
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در خالل ارائه "قانون گذاري قانون خانواده در مصر در قرن نوزدهم " اميره االظهري سنبل به ذکر اين
موضوع پرداخت که چگونه قوانين احوال شخصيه مدرن  ٬از شريعت برگرفته نشده ،بلكه ترکيبی از قانون
فقهی  ،فلسفه قانون برگرفته از اروپا و قانون ناپلئونی
)  (European legal philosophy and the Napoleonic Codeو عرف و سنتهاي
حقوقی از قبيل قوانين قبيله اي است .اين استدالل اين سؤال را در ذهن به وجود میآورد که مفهموم
شريعت هنگامی که براي توصيف اينگونه قوانين به کار میرود چيست .تحقيقات اميره سنبل بر روي
پروندههاي دادگاهه ا به خصوص در مستندات موجود از دوره عثمانی نشان میدهد که قرارداد ازدواج بر
اساس قوانين فعلی عموماً از قراردادهاي مشابه در دوران عثمانی محدودکننده تر است و زنان در دوره
عثمانی در دادگاه ها از آزادي عمل و خودمختاري بيشتر و همچنين از حق اظهارنظر در موضوعات مختلف
زندگی زناشويی از جمله در مورد مسايل مالی برخوردار بودهاند .به عالوه تحقيقات او نشان داد که زنان در
آن دوران شروطی را در قرارداد ازدواج خود می گنجاندند که زنان امروزي از آن منع شدهاند .در و اقع
قوانين اروپايی که به عنوان الگو در آن دوران مورد استفاده قرار می گرفته اين امكان را از زنان گرفته است

عموماً ادعا میشود قوانين احوال شخصيهاي که امروزه در کشورهاي مسلمان اعمال
میشوند ،مبتنی بر شريعت اسالمی اند و به اين دليل بايد آنها را همچون قوانين خدا و
برآمده از دل قرآن و شريعت پيامبر(ص) در نظر گرفت .بن ابراين هر تالشی براي تغيير
قوانين احوال شخصيه حمله به اصلیترين پايههاي اسالم تلقی میشود.
اين خط استداللی ،نيرومندترين مخالفت با تالشهاي جاري براي تغيير مناسبات
جنسيتی و قوانين مربوط به زنان است .از آنجايی که چنين ادعايی بيانگر آن سلطه
پدرساالري است که از سوي سنت ،طبقه روحانيون محافظهکار و ساختار قدرت دولتی
حمايت می شود ،اين عوامل موانع مهمی بر سر راه کسانی که نظام را چالش میکنند قرار
میدهند.
با مفروض دانستن تغييرات اجتماعی در دهههاي گذشته ،مانند ورود هرچه بيشتر
زنان به بازار کار و به طور فزايندهاي به عهده گرفتن مسئوليت مالی خانوادهها و
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اجتماعاتشان ،ممكن است انتظار رود که تغييرات متناظري در رويكرد فلسفی به جنسيت
و قوانينی که هدايتگر زندگی زنان در خانواده ،محيطهاي کار و نظام سياسیاند ،رخ
دهد .اگرچه شاهد تغييراتی هستيم اما اين تغييرات به ندرت به زمينه کاري و اجتماعی
يا پيشرفت زنان در دنياي تخصص و تجارت راه يافتهاند.
در اين مقاله میخواهم مسائل جدياي را درباره مانع اساسی مقابل زنان در
تالش شان براي تغيير قوانين احوال شخصيه ،يعنی اين باور که اين قوانين ،قوانينی
الهیاند و بنابراين پابرجا و تغييرنا پذيرند ،مطرح کنم .من براي به چالش کشيدن اين
فرضيات سه قضيه را مطرح میکنم:
 .1تمايز تعيين کنندهاي بين فقه و شريعت وجود دارد .شريعت جمع کل
ارزش ها و اصول مذهبی است و نبايد با فقه اشتباه گرفته شود ،که
محصول تالش فقها در طول قرنها براي استنباط قواعد مشخص فقهی از
قرآن و سنت است .اين فقها در خأل فعاليت نمیکنند بلكه با عينکهاي
فرهنگی و اجتماعی و با تجارب خود در تالش براي آزمودن و يافتن
راهی هستند که به آشتی دادن رسوم و مقتضيات زمان و مكان با
قوانينی که در قرآن امر شدهاند ،بينجامد.
 .2قوانين احوال شخصيه برساخته دولت مدرن هستند .هرچند اين قوانين
را میتوان در تفاسير فقهی قرون وسطی يافت ،اما قوانين واقعی که
مسلمانان امروزه با آن سروکار دارند تلفيقی هستند از احكام فقهی،
عرف و [درک] فلسفه قرن نوزدهم از مناسبات جنسيتی .اين قوانين و
رويكرد جنسيتی جا خوش کرده در درون آنها ،بازتابی از سنتها،
آموزش و نظام حقوقی رايج ويكتوريايی و اروپايیاند که با گسترش
هژمونی اروپا تبلور يافتند .اگرچه زنان اروپايی از آن زمان تا کنون از شر
اين فلسفه و قوانين رها شدهاند ،اما فلسفه جنسيتی قرن نوزدهم جايگاه
خود را در قوانين خانواده کشورهاي مس لمان که بخشی از قلمرو
امپراتوري اروپايی ،بهويژه مستعمرههاي انگلستان و فرانسه ،بودند ،حفظ
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کرده اند .از اين مستعمرات بود که قوانين خانواده بسط يافته يا به ديگر
کشورهاي مسلمان صادر شدند.
 .1قوانين احوال شخصيه در دوره نوسازي تفسيري از خانواده ارائه دادند که
در آن پدر رئيس قانوناً به رسميت شناخته شده خانواده بود و قدرتش
قانوناً تعريف شده و از سوي قدرت دولتی حمايت میشد .اين تفسير نه
طبيعی و نه وضع شده الهی است ،بلكه پديدهاي مدرن است .اين بدان
معنا نيست که قبل از قرن نوزدهم خانوادهاي در ميان نبوده بلكه
هميشه چنين واجد اجتماعیاي وجود داشته است .اما پديدهاي جديدي
که ظهور کرد خانواده هستهاي (اسره) قانوناً تعريف شده بود که با
مقررات مدرنی کنترل و هدايت میشد که قدرت مرد و کنترل او بر
همسر و فرزندان را تعيين میکرد .از آنجا که قرآن از عشاير و قبايل
سخن میگويد و د يگر منابع اسالمی از آل يا بنو (مردم يا فرزندان)
سخن به ميان آوردهاند ،اين منابع نمیتوانند مرجعی براي خانواده
هستهاي باشند که از شوهر/پدري تشكيل میشود که قدرت قانونی بر
همسر و فرزندانش دارد ،بلكه مرجع واجدهاي بزرگتري هستند که در
آنها پدر نسبت به شوهر ق درت بيشتري بر دخترش دارد و نهاد ازدواج
سستتر است طوري که در آن طالق براي زنان و مردان سهلالوصولتر
از طالق در دولتهاي مدرن است.
اين نوشته سه قضيه اساسی فوق را با بررسی تكامل قوانين خانواده از دادگاههاي
شريعه در امپراتوري عثمانی تا «مدرنيزاسيون» ق انون و ايجاد قوانين احوال شخصيه در
دوره استعمار اروپايی ،اثبات خواهد کرد .بخش اول نظام حقوقی قبل از عصر نوسازي را
شرح می دهد سپس تكوين قوانين احوال شخصيه در مصر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
و پيش نويس اخير قانون احوال شخصية بحرين و مباحثات حول و حوش آن را بررسی
می کند .بخش دوم سه عرصه مهم ساختاري را مطرح میکند که در آنجا قونين
« پيشامدرن» و قوانين احوال شخصية موجود از هم فاصله میگيرند :رويكرد فلسفی به
جنسيت و قانون ،اعمال قانون در دادگاهها ،و تدوين قانون .نهايتا بخش سوم نگاهی
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میاندازد به ماهيت برخی قواني ن خانواده امروزي و اين که چگونه با اين فرايند تدوين
قانون از امكانات و انعطافپذيرياي که قبل از تدوين قانون وجود داشت فاصله گرفتهاند.

 -۳ريشههاي برگزيدهاي از قوانين احوال شخصية

اسالمی 2

براي يافتن ريشههاي قوانين احوال شخصية اسالمی ،خطوط کلی قوانين و نظامهاي
حقوقی را که قبل از استعمار اروپايی در امپراتوري عثمانی اعمال میشد و نيز به عنوان
يک مطالعه موردي توسعه بعدي قانون احوال شخصية مصر تحت قيوميت اروپاييان را
مطرح خواهم کرد .سپس با بررسی تدوين قانون احوال شخصية بحرين که اخيراً رخ داد،
نشان خواهم داد چ گونه ديگر کشورهاي مسلمان قوانين خود را از مستعمرات سابق ،مانند
مصر وام گرفتند .اين گزارش تأييد می کند که قوانين مورد نظر در وقع منشأ الهی ندارند
بلكه بر مبناي فلسفه اروپايی قانون و جنسيت و تلفيق آن با احكام گرينش شده فقهی،
ساخته شدهاند .آنچه که امروزه آن را «قانون اسالمی خانواده» میشناسيم ،حاصل
تالشهاي دولت ملت در راستاي مدرنيزه کرده قانون است .اين فرايند ،تأسيس
کميته هايی براي انتخاب مواد خاصی از احكام فقهی و مقررات استعماري که توسط هيأت
قانونگزاري دولتی تدوين ،و توسط قدرت اجرايی دولت تنفيذ شده بودند ،را شامل میشود.
اصالحطلبان خود فارغ التحصيل مدارس حقوق کشورهاي اروپايی و از قوانين و فلسفه
حقوقی که در اروپا آموخته بودند ،الهام می گرفتند .آنها اين فلسفه و قوانين را به کشور
خود آورده و اقدام به تقليد از آن کردند .با اين که گفته میشود محتواي قانون از شريعت
استخراج شده است ،اما در واقع و در محتوا روش گزينش و اِعمال قانون کامالً بر مدل
اروپايی و فلسفه رايج قانون و جنسيت آن دوران مبتنی است.
آنچه در قانون و سنت شريعت خواند میشود شباهت کمی دارد با چيزي که در
دادگاههاي شريعه قبل از اصالح قانون وجود داشت .اسناد دادگاههاي امپراتوري عثمانی
 . 2اين بخش برگرفته از مقاله هاي قديمی تر و مفصل تري از جمله ) Sonbol (2007bو) Sonbol (2003درباره
شكل گيري «قانون شريعه» در دولت مدرن و زن در دادگاه هاي شريعه در دوره عثمانی است.
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قبل از وضع قانون دولتی که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد ،نشان میدهد که دادگاههاي
شريعت نقش محوري در زندگی مردم و مناسبات بين آنها داشتهاند .سيستم انعطافپذير
بود و ،به جاي اعمال فلسه خاصی در قوانين و هنجارهاي اجتماعی که توسط دولت
تنظيم می شد ،راه را براي عموم مردم باز گذاشته بود که به عدالت دست يابند و در مورد
اختالفاتشان دادخواهی کنند .به نظر می رسد که دادخواهی در دادگاه براي زنان و مردان
فعاليتی روزانه بوده باشد و دادگاههاي مجزايی براي دو جنس وجود نداشت .اسناد
دادگاهه اي مصر و فلسطين عثمانی نشان میدهد زنان به طور معمول براي ثبت وامهايی
که به ديگران میدادند ،معامله کاالها ،عقد ازدواج و طالق ،درخواست نفقه ،گزارش
خشونت عليه آنها ،درخواست حمايت مالی از شوهرانشان و حضانت فرزند و حمايت مالی
شوهر يا شوهر سابقشان در دادگاه حاضر میشدند .انعطاف پذيري سيستم به آنها اجازه
می داد که در مورد ازدواج خود و شرايطی که در آن زندگی می کنند تعيين کننده باشند.
رويه قضايی در دادگاههاي عثمانی امري ضروري بود و از اصولی پايهاي به عنوان
نوعی قانون عمومی پيروي میشد .شايد مهمترين اصل حرمت قراردادها بود که در ممالک
اسالمی اهميتی ديرين داشت .ديگر اصل پايهاي بااهميت ِ معمول در بيشتر نظامهاي
حقوقی ،حمايت از ضعفا ،به ويژه کودکان و زنان بود.
قضات در مورارد تعيينکننده به بصيرت خود رجوع میکردند .اصول استحسان و
استحباب ،در راستاي انتظارات و اولويتهاي بستر اجتماعیـفرهنگی و اقتصادي مردمی
که قاضی به آنها خدمت می کرد ،راهنماي قاضی بودند .هر قاضی متخصص يک
مذهب(مكتب فقهی) خاص بود و به آن مذهب تعلق داشت اما در موارد تعيينکننده،
مجموعه [متون] کالمی و تفاسير هر چهار مذهب ،به عنوان مرجع ،در اختيار او بود.
قضات به کرات براساس و مطابق عرف محلی تصميم میگرفتند .برخالف دولت ملتهاي
مدرن ،دولتهاي پيشامدرن مقررات قانونی تعيين کنندة مناسبات اجتماعی وضع نكردند؛
بلكه فرامين و دستورالعملهايی متناسب با جمعآوري ماليات ،ميزان ديه(خونبها) و انواع
اقدامات م حرمانه ديگر صادر می کردند .قاضی با کمک اين خطوط راهنما و فقه ،به عنوان
يک چارچوب ،تصميم میگرفت .برخالف دادگاههاي امروزي قضات نه حق داشتند زن را
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به ماندن در کنار شوهري که می خواست از او طالق بگيرد ،وادار کنند و نه دليل او براي
طالق را جويا میشدند .نقش قاضی ميانجی گري در زمنيه حقوق مالی و تأييد شرايط
طالق بود.
متمرکز کردن و هماهنگ ساختن مقررات قانونی و رويههاي قضايی تنها در دوران
مدرن اتفاق افتاد زمانی که دولت ملی از دل امپراتوري عثمانی سابق بيرون آمد .از اين
دوره به بعد و در طول قرن بيستم بود که بسته به شرايط خاص هر کشور مسلمانی ،نظام
حقوقی و قوانينی که پيروي می شدند ،از نظر شكل ،فلسفه و هدف تغيير يافتند .نوسازيِ
قوانين ،شامل تقسيم مقررات قانونی به مقررات ملی ،کيفري و تجاري نيز میشد  .اين
دولت بود که تصميم می گرفت چه دادگاه يا محاکمی مسئول چه مقرراتی باشد.
دادگاه هاي گوناگون افتتاح شدند و براساس تغييرات حكومتی و نيازهاي اجتماعی تغيير
میکردند.
يكی از داليل اصلی تغيير در برخورد با زنان در دادگاههاي مدرن شريعه اين است
که وقتی دولتهاي مدرن دادگاه هاي شريعة مجزاي جديدي ايجاد کردند ،نتوانستند روية
قضايی دادگاه هاي شريعه پيشامدرن را اعمال کنند .در عوض دولتهاي مدرن مقررات
حقوقیاي وضع کردند که توسط کميتههايی گرد آوري شده بود و اين مقررات جديد را
به قضاتی دادند که در مدارس تازه تأسيس شده حقوق آموزش ديده بودند و آنها را
مأمور اعمال اين مقررات در دادگاه کر دند .در اين فرايند منطق سيستم قضايی ،فلسفه
پشتيبان قانون شريعه و قدرت مانور و انعطاف پذيري که به عموم مردم و قضات میداد،
از دست رفت .آداب و رسوم رايج ،در دل سيستمی که اساسا با جامعهاي که به آن خدمت
می کرد ،پيوند خورده بود ،جاي خود را به قوانين خاصی داد که متناسب با هژمونی
مردساالرِ دولت ملتِ قرن نوزدهمی بودند .اين قوانين سرانجام عليه اعضاي ضعيفتر
جامعه(يعنی زنان و کودکان) عملکردند ،حتی آنگاه که سيستم حقوقی کارآمدتر،
همگنتر و مؤثرتر بود .به دليل اين که از اسناد دادگاههاي شريعة پيشامدرن به عنوان
سابق ه [رويه قضايی] براي دادگاه هاي شريعه مدرن استفاده نشد ،حقوق زنان ،شامل حق
کار و تعيين شروط عقدِ ازدواج از دست رفت.
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براي نمونه ،قانون احوال شخصية مصر که براي ديگر کشورهاي عربی مانند الگويی
عمل کرد ،موجوديتش را در دهة  1220آغاز کرد و روند تكامل و تغيير خود را تا امروز
ادامه داده است .اما اصالح قانون و دادگاهها در مصر به  1۴۴۲برمیگردد ،زمانی که مصر
تقسيم نظام دادگاههايش به دادگاههاي ملی ،ترکيبی ،شريعه و ملت (دادگاههاي فرقهاي
براي اجتماعات غير مسلمان) را آغاز کرد .در اين دوره سبک اروپايیِ اصالحات نهادي
پذي رفته شد و وضعِ قانون به ساختارِ سازمانی پايهايِ نظام قضايی بدل شد .دادگاههاي
ملی بر منافع دولت در سطح کالن نظارت می کردند و قوانين اعمال شده در اين دادگاهها
از قانون و رويه قضايی فرانسه وام گرفته شده بود .دادگاههاي ترکيبی ،که در آنها خارجيان
و شرکتهاي خارجی می بايست تحت قوانين اروپا طرح دعوي میکردند ،به اين منظور
تأسيس شدند که خارجيان منافعِ امتيازات اعطائی دولت عثمانی را از دست ندهند.
دادگاه هاي ملت قوانين مذهبی خانواده را بر موکالن پيرو مذاهب گوناگون در سراسر
امپراتوري عثمانی اعمال میکردند و دادگاههاي شريعت همين قوانين را بر جمعيت
مسلمان اعمال میکردند .از آنجايی که قدرت دادگاههاي کليسايی در دوره عثمانی ،زمانی
محدود شده بود که دادگاه هاي شريعه به روي دادخواهی مسلمانان و غير مسلمانان هر
دو باز بودند ،دادگاههاي مذهبی ملت براي تمام امور قانونی که پيش از آن طرح دعوي
شده بودند ،رويه قانونی نداشتند .بنابراين اين دادگاهها هرگاه در رويههاي قضايی با خأل
روبه رو بودند به اِعمال قانون شريعت متوسل میشدند .مثال اين دادگاهها قوانين ارث
اسالمی را براي غير مسلمانان اعمال میکردند ،در نتيجه سهماالرثی که به مردان
غيرمسلمان می رسيد دو برابر سهم زنان بود .عجب آنكه ديگر قوانين شريعت مانند طالق،
که میتوانست انعطاف پذيري و راهی براي فرار از ازدواجهاي ناخواسته به غير مسلمانان
ارائه دهد ،از سوي کليساها حتی آن کليساهايی که قوانين ارث ارسالمی را پذيرفته بودند،
مورد قبول واقع نشد.
حتی بعد از آن که دولتها به سوي يكدست کردن نظام حقوقی چندگانه در يک
نظام دادگاهی واحد حرکت کردند ،انگونه که در مصر در سال  12۲2رخ داد ،کدهاي
قانونی و فلسفه هاي پشتيبان آن به همان صورت باقی ماندند .دادگاههاي ملی مدرن
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پاسخگوي مسائل حوزه عمومی ،از جمله اموري تجاري و ملی بودند و قوانينی مربوط به
امور خانواده اکيداً در حيطه مذهب در نظر گرفته میشدند.
درحالی که قوانين اروپايی و بهويژه قانون فرانسه الگوي دادگاههاي ملی و ترکيبی
بودند ،شريعت به عنوان منبع قوانينی در نظر گرفته شده بود که به ازدواج ،حضانت
فرزند ،ارث و اوقاف مربوط بودند .اين است رابطه بين قوانين احوال شخصيه و شريعت؛
نامی که به دادگاه هاي رسيدگی به منازعات مربوط به ازدواج يا حضانت فرزند اطالق
میشد ،دادگاههاي شريعه بود و قانونی که در اين دادگاهها اعمال میشد می بايست از
شريعت گرفته می شد .اما اين فرايندِ نوسازيِ قانون از سنت دادگاههاي شريعة پيشامدرن
پيروي نمیکرد که در آنها قضات در موقعيتهاي خاص ،بسته به مذهب ،سابقه ،عرف و
نيازهاي خاص طرفين دعوي در تصمیگيريشان داراي انعطاف پذيري و اختيار بودند.
بنابراين قانونی که در نهايت وضع شد در ماهيت و در اجرا ،از اصول فقهیاي که از آن
استخراج شده بود و مشخصاً از دامنه وسيعتر امكانات شريعت که قبل از نوسازي قانون
براي قضات وجود داشت ،تفاوت داشت .با توجه به اين واقعيت که دولت و اعضاي کميته
تدوين قانون از فارغالتحصيالن مدارس مدرن حقوق در مصر و اروپا بودند ،مدارسی که
چارچوب متفاوتی از مفهوم سازي حقوقی و رويكرد متفاوتی به دولت ،اجتماع و قانون
مورد اجرا در آنها را آموزش میدادند ،اين اتفاق بايد رخ میداد .به سادگی میتوان گفت
درحالی که دادگاههاي پيشامدرن به طور انداموارتري با جامعه پيوند خورده بودند،
دادگاههاي مدرن مستقيماً به دولتـملتی که به آن خدمت میکردند ،وصل بودند.
رويكرد مصر به «قانون احوال شخصيه» يكی از اولين رويكردها در منطقه عربی بود
و به عنوان الگويی براي ديگر کشورهاي مسلمان به کار گرفته شده و میشود .نمونه اين
کشورها بحرين است که پيش نويس قانون احوال شخصية آن اخيراً تهيه شده و مورد
بحث قرار گرفته است .بحرين مدعی است که قانون پيشنهادي حكم شريعت است اما در
واقع فرايند قانونگزاري و فرهنگ و جوهر قانون مصر ،تقريباً يكجا در قانون بحرين تكرار
شده است .تعريف «احوال شخصيه» که گفته میشود از «الموسوعه العربيه الميسره»،
منبع دائره المعارفیِ بسيار مورد استفادة چاپِ مصر گرفته شده ،چنين است:
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تمام آن مواردي که يک فرد را از نظر ويژگیهاي طبيعی يا خانوادگی از
ديگري متمايز می کند و مطابق اين ويژگیها [مشخص می شود] کدام
اصول فقهیِ قانون محور به زند گی اجتماعی او مرتبط است ،مثالً اين که
اين شخص مرد است يا زن ،آيا يک مرد متأهل است يا بيوهمرد ،مطلقه
است ،پدر است يا پسري مشروع ،شهروند کامل است يا به دليل سن يا
بالهت يا ديوانگی شهروند ناقص ،آيا از نظر مدنی کامالً شايسته است يا به
داليل قانونی تحت کنترل.

1

اما اين تعريف دقيقا همان تعريفی است که سال  1211در دادگاههاي مصر در
اختيار قاضی بود و در آن «احوال شخصيه» به اين صورت تعريف شده بود:
منظور از احوال شخصيه تمام آن مواردي است که يک فرد انسانی را از نظر
ويژگیهاي طبيعی يا خانوادگی از ديگري متمايز میکند و مطابق اين ويژگیها [مشخص
می شود] کدام اصول فقهیِ قانون محور به زندگی اجتماعی او مرتبط است ،مثالً اين که
اين شخص مرد است يا زن ،آيا يک مرد متأهل است يا بيوهمرد ،مطلقه است ،پدر است
يا پسري مشروع ،شهروند کامل است يا به دليل سن يا بالهت يا ديوانگی شهروند ناقص،
آيا از نظر مدنی کامالً شايسته است يا به داليل قانونی تحت کنترل2 .
به خاطر ارتباط کشورهاي عرب با هم ،آموزشهاي مشترکی که وکال،
سياست مداران ،حقوقدانان و ديگر متخصصان اين کشورها دريافت کرده بودند و وامگيري
مستقيم در تدوين قانون در کشورهايی که تالش میکردند قدم در راه آن کشورهاي
عربی بگذارند که قانون خود را اصالح و آنرا با سنت حقوقی غربی متناسب کرده بودند،
اين شباهت تعجب برانگيز نيست.
در عين حال قانون احوال شخصية بحرين به خاطر فرهنگ و براي انعكاس اهميت
قبيله گرايی و ساختار خانواده گسترده که اهميت خود را در آن پيكره اجتماعی حفظ
. Government of Bahrain (2005), p. 3.

 . 2المجموعه الرسميه للمحاکم االهليه (  )1211ص .11
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کرده است ،دربردارنده تفاوت هايی نيز هست .دامنه خانواده در اين قانون احوال شخصيه،
با شمول اقوامِ حاصل ازدواج ،نسب و مصاهره ،به طور متفاوتی تعريف شده است .اين
موضوع در قانون احوال شخصية کشورهايی مانند مصر و سوريه که در آنها خانوادة
هسته ايِ متشكل از پدر ،مادر و فرزند ،موصوع اصلی قانون است ،وجود ندارد.
بحرين ـ مانند بسياري از کشورهاي مسلمان ـ اصرار دارد که قانون احوال
شخصيهاش از شريعت اسالم گرفته شده و از آن خارج نيست ۲ .اما اين قانون ريشههاي
عميقی در قوانين مصر دارد که به شدت تحت تأثير فلسفه استعماري اروپايی و
ساختارهاي اروپايی مرتبط با قانون و جنسيت است .در همان حال قانون احوال شخصية
بحرين با ديگر قوانين احوال شخصية منطقه که گفته میشود آنها نيز از شريعت
گرفتهشده اند ،متفاوت است .تعجب اينجاست که اگر همه اين قوانين از يک منبع
سرچشمه گرفتهاند ،چرا فلسفه و ويژگیهاي آنها تا اين اندازه از کشوري به کشوري ديگر
تغيير میکند.

 -2واگرايی نظاممند بين شريعت و قوانين احوال شخصيه
با توجه به اين فرايند وضع قانون و تأثير فلسفة قانون و نظامهاي حقوقی اروپايی،
قانون احوال شخصية اخيراً تدوين شدة بحرين ،اختالفات نظاممند مشخصی داشت با
شريعتی که ادعا می کردند از آن ناشی شده و با قانون شريعهاي که قبل از اصالحات
حقوقیاي که در قرن نوزدهم آغاز شده بود ،در دادگاهها اعمال میشد .در اين ميان سه
تباين عمده ارزش طرح کردن دارند :الف) رويكرد فلسفی به جنسيت و قانون؛ ب)اعمال
قانون در دادگاه؛ و ج) ساختار مدون خود اين قانون.

Government of Bahrain, p. 6.
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الف)رويكرد فلسفی به جنسيت و قانون
همان گونه که تعريف احوال شخصية نقل شده در باال نشان داد ،قوانين وضع و اعمال
شده توسط دولتهاي مدرن شامل رويكرد فلسفی ويژهاي به مناسبات انسانی بود که
انسانها را از منظر ويژگیهاي «طبيعی» و واحدهاي «خانواده» می نگريست .قوانين
مدرن شبكه هاي جديدي ايجاد کرد که از طريق آنها جامعة انسانی درک و سازماندهی
می شد و از نظر قانونی و از جهات ديگر مورد رسيدگی قرار میگرفت .تعريف قوانين احوال
شخصيه با استفاده از صفات طبيعی ـ يعنی مرد يا زن ،بزرگ يا کوچک ،عاقل يا ديوانه
ـ و نيازهاي اجتماعی مانند مسئوليت ملیِ حفظ «خانواده» و حمايتش از گفتار اخالقیاي
که خانواده را تقديس و تقويت می کرد ،تضمين کنندة سيستم نابرابري بود که آزاديهاي
بخش مشخصی از جامعه (زنان و کودکان)را که در دستان بخش ديگر(مردان بزرگسال)
قرار داشتند ،انكار میکرد.
بنابراين تفاوتهاي جنسيتی قانون را تعريف میکرد و تفاوتهاي زيستشناختی به
التزامی براي انكار شايستگی قانونی کامل زنان بدل شد ،درست به همان ترتيبی که ديوانه
يا صغيري که نياز به مراقبت يک «سرپرست» داشت ،شايستگیاش انكار میشد  .وقتی
بحث درباره تفاوتهاي زيست شناختی به صورت امري هنجاري درآمد ،در تفسير قوانينی
که به مناسبات ازدواج مربوط بودند اين تأثير پدرساالري بسيار بيشتر عيان گرديد .در
سال  1۴۴۲اولين اصالحية قانون بر تنظيم ازدواج متمرکز بود ،اما در سال  1220يک
قانون احوال شخصية جامع وضع شد که هدف آن سازمان دادن به خانواده بود .اين تغيير
جهت از «ازدواج» به «خانواده» با توجه اوليه به وظايف و حقوق فردي در ازدواج بين دو
شخص ،و تمرکز و عالقمندي بعدي به خانواده به عنوان واحدي که توسط قانون هدايت
میشود ،چشم گير است .مسائل جديد مهمی از جمله شكلگيري واحد خانواده و تعريف
ازدواج به عنوان وسيلهاي براي تشكيل خانواده و سبب «مشروع بودن» کودکان ،پديدار
شدن .پدر مرد و رئيس قانونی [خانواده] شد و زن حقوق قانونی خود را بعد از ازدواج از
دست میداد و از نگاه حكومت به ملحقه مرد تبديل میشد.
10
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طرح قانون ناپلئونی درباره امور مالكيت ،امور مالی ،مليت ،تجارت و جرم در مصر،
تأثير مشخصی بر نظام حقوقی و مناسبات جنسيتی به مثابه يک کل گذاشت .بر حسب
جنسيت ،قانون ناپلئونی به صورت زير توصيف شده است:
قانون ناپلئونی ...به ويژه بر حقوق و اقتدار شوهر به عنوان رئيس خانواده ،و
نيز بر احترامی که زن و فرزندان بايد به او بگذارند ،مبتنی است .تصور
می شد که شوهر بهترين فرد براي اداره دارائیهاي خانواده است و به همين
خاطر و به به دليل ظرفيتی که او در جايگاه رئيس خانواده از آن برخوردار
بود ،حقوقی که به او داده شد گاه اً حقوق زن و فرزندان او را نقض میکرد.

6

اين فلسفة حقوق بدون شک در دوره مدرن و در کنار مواد صريح اين قانون مطرح
شد .هيچ چيزي بهتر از قوانين شهروندي پذيرش فلسفة حقوق قانونِ ناپلئونی را در
قوانين محلی نشان نمیدهد .اين قانون زن را از متعلقات شوهر در نظر میگرفت که با
ازدواج مليت شوهرش را کسب میکند و مليت خود را از دست میدهد(به خاطر داشته
باشيد که اين موضوع بعدها در اروپا تغيير يافت و در خاور ميانه باقی ماند) ،اما اين قانون
آن حقوقی را که مليت براي شوهر و کودکان او به همراه میآورد ،براي شهروند زن انكار
می کرد .به عبارت ديگر شايستگی کامل حقوقی زن انكار میشد .مثالها در اين باره
فراوانند .براي نمونه در همة کشورهاي عربی الزامی است که نام زنان و کودکان در کارت
شناسايی شوهر قيد شود .اينها همه نشانههايی از کنترل مبتنی بر تفاوتهاي
زيستشناختی هستند.

ب) اعمال قانون در دادگاهها
سوابق قضايیِ دادگاه هاي شريعة دورة پيشامدرن ،منبعی براي تدوين اين قانون نبود
و حتی بعد از تكيمل آن ،براي قضات نيز منبعی نبود که بتوانند در قضاوتهايشان به آن
رجوع کنند .به بيانی ديگر هزاران پروندة دادگاههاي مصر در بايگانی عظيم دادگاه (سجل )
Butaye and de Leval (1918), p. 132.
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که به قرن نوزدهم مربوط میشدند ،براي دادگاههاي شريعة تأسيس شده در دورة نوسازي
بی ارزش تلقی میشدند .اين ادعا را می شود درباره ترکيه ،سوريه ،فلسطين و ديگر
کشورهاي مسلمانی که نظام دادگاههاي آنها اسناد بايگانی شدة وسيعی دارند ،تكرار کرد.
عالوه بر اين قضات آموزش ديده بودند که از دستورالعملها ،منابع و رويههاي متفاوتی
براي قضاوت خود استفاده کنند .با وجود اين واقعيت که قوانين تدوينشدهاي که در
دادگاههاي نوسازي شده اعمال میشدند ربطی به قوانين و رويههاي دادگاهها در دوره
پيشامدرن نداشتند ،فقدان عالقه به سوابق رويههاي قانونی پيشامدرن ممكن است قابل
انتظار باشد .بنابراين شكاف مشخصی بين اعمال قوانين شريعه در دورة مدرن و دورة
پيشامدرن وجود دارد.

ج) تدوين قانون
قوانينی که از قرن نوزدهم به بعد ارائه شدند ،مقررات انتخاب شده از سوي کميتهها
و اِعمال شده توسط قضاتی بودند که در مدارس تازه تأسيس شده حقوق آموزش ديده
بودند .در مصر اين قضات دادگاههاي شريعت ،در قالب مذهب حنفی آموزش ديده بودند،
که به عنوان مذهب رسمی در دهة  1۴10انتخاب شده بود (قبل از آن زمان دادگاههاي
مصر [فقه] مذهب شافعی و مالكی را نيز براي خدمت به جمعيت مصر که اکثريت آن از
اين دو مذهب بودند ،اعمال میکردند) ،اما دادگاهها[ ،فقه] مذهب حنفی را مانند دورة
پيشامدرن ،به کار نمیگرفتند ،بلكه شكل تدوين شدهاي از اين فقه را اعمال میکردند.
اين بدان معنا بود که قوانين جديد تفاوتی جدي با قوانين قبلی داشتند ،به ويژه از زمانی
که ديگر با آن انعطاف پذيري و مصلحت انديشی پيش از تدوين قانون اعمال نمیشدند.
عقدنامة ازدواج اسالمی در دورة قبل از نوسازي به طور معمول شامل جزئياتی مانند نام
زن و نام شوهر ،نام پدران آنها نشانی و شغل آنها بود .در اين عقدنامهها قيد میشد که
آيا زن باکره است يا نه ،آيا زن يا شوهر صغيرند و اگر چنين است چه کسی حق دارد
آنها را به عقد هم درآورد .اين عقدنامهها همچنين دربردارنده اطالعاتی بود درباره اين که
چه کسی می توانست وکالت زن و شوهر را در انجام ازدواج به عهده بگيرد و اگر صغير
12
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هستند چه کسی سرپرست هر کدام از آنها است .تقريباً هميشه ميزان مهرية مورد توافق
و چگونگی پرداخت آن در عقدنامه ثبت می شد و عقدنامه داراي زبان خاصی براي احترام
متقابل در روابط بين زوجين بود .در عقدنامه امكان قيد کردنِ شروط عقد ،مانند امتناع
زن از پذيرفتن از دواج مجدد شوهر با زنی ديگر ،يا خواست شوهر مبنی بر مجاز نبودن
زن به ترک منزل بدون اذن او ،وجود داشت .اينها مسائل مورد مذاکره و بخشی از اين
توافق قراردادي بودند که بايد محترم شمرده میشد ،در غير اين صورت تخلف از قرارداد
به حساب می آمد .اين ساختار و محتوا در عقدنامهها تا دوره نوسازي تداوم داشت .بايد
اضافه کرد که پديدار شدن تغيير شكل و محتوا در عقدنامهها به حول وحوش دوران
دولتسازي برمیگردد .براي نمونه عقدنامههاي مربوط به قرن سوم هجري ،از نظر زبان
به کار رفته ،شروط مورد تقاضاي زنان و شروط پيشنهادي مردان به عنوان بخشی از
عقدنامه ،نمايانگر انعطاف پذيري بيشتري هستند ،در حالی که عقدنامههاي دوره عثمانی
از نظر زبان و ملزومات آنها نشاندهندة انسجام بيشتري هستند ،که اين خود نشانی از
خردگرايی دولت مدرنِ اولية بوروکراتيک و نياز آن به يكسانسازي است .اينجا نكته مهم
اين ست که پيوند مستقيمی بين ساختارهاي دولتی و شرايط سياسی و قوانين مختلف و
مقرراتی که اِعمال میشوند ،وجود دارد.
وقتی که قانونمندکردن ازدواج تحت دولتـملتهاي مدرن مطرح شد تغييرات
عمده اي در ماهيت قانون رخ داد و عقدنامه استانداردي به قوانين تازه تدوين شده ضميمه
شد .ازدواج مطابق تعاريف فرانسوي که مرد را رئيس قانونی خانواده میدانست ،تعريف
شده بود .عقدنامههاي مدرن به شكل فرمهايی با جاهاي خالی براي پر کردن ،ديگر جايی
براي آن نوع شرايطی که زنان پيشتر براي تعيين نوع ازدواج مطلوب خود طرح میکردند،
باقی نمیگذاشت.
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مثال در مصر ماده  1فرمان صادر شدة  10ژوئن  ،1۴۴۲ازدواج را با بيانی خاص و
مبتنی بر رويههاي تطبيقی فرانسه تعريف کرده بود .عقدنامه ازدواج نيز به صورت يک
سند فرم مانند ،شبيه نمونه زير طراحی شده بود :1
سال(..........هجري) ،مطابق با(...........براساس تقويم ميالدي)مقابل من ............که مأذون به
تنظيم عقدنامههاي ازدواجِ محلة ...............شهر ...........هستم.
حضار -1 :آقاي  .....................نام پدر  ...................فرزند  .................نام مادر.................
محل تولد................سن. ..........نشانی ...................................................مذه ب ............مليت................
شغل -2 ...............خانم  ................متولد  ..............اسم پدر ...................اسم مادر ................محل
تولد ...........سن ..............نشانی  .................................مذهب..............مليت ....................شغل.............
رسيدن هر دو به سن بلوغ و داشتن سالمت ذهن در حضور شواهدي که مطلع بودن خود را
در پاي اين سند امضا کردهاند ،اعالم شده است.
آنها خواهان ازدواج طبق مذهب اسالم هستند .من براي آنها شرح دادم که شريعت دربردارنده
تصريحات زير است :ا -شوهر حق دارد ...........که علی الرغم مخالفت کسانی که او قبالً با آنها
ازدواج کرده ،همزمان دو ،سه ،يا چهار همسر داشته باشد؛  -2او می تواند هرگاه بخواهد ،حتی
بدون رضايت همسرش ،او را طالق دهد .همچنين می تواند خروج از خانه شوهري را بدون
اجازه شوهر ممنوع کند .شوهر همچنين محق است که او را در خانه شوهري نگهدارد  .........و
رعايت آن از سوي زن طبق شريعت  ..........واجب است.

اِعمال اين قرارداد استاندارد و سفتوسخت و اين دستورالعملِ ثابت درباره احوال
شخصيه ،انعطاف پذيري نظامی را که طی آن قضات میتوانستند در قضاوت خود ،بر اساس
سابقه ،اختيار قضايی و منافع عمومی ،به شمار زيادي منابع مختلف رجوع کنند ،از بين
برد .همچنين اعتبار رويههاي قضايی را که در طول قرنها انباشتهشده و به صورت قانونی
عرفی درآمده بود ،ک اهش داد .عالوه بر اين ،يكسانسازي عقدنامة ازدواج و قوانين حاکم
 . 1براي اطالعات بيشتر درباره اهميت اين تغيير در شكل عقدنامه ها رجوع کنيد به ). Sonbol (1996
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بر احوال شخصيه ،اين امكان را از ميان برداشت که زن بتواند محتواي عقدنامة ازدواج
خود و شرايطی را که تحت آن زندگی میکند ،تعيين کند.

 -۱سنگر گرفتن پشت[ويژگیهاي] زيست شناسی به
مثابه تقدير در طول روند تدوين قانون
عالوه بر واگرايی نظام مند از شريعت ،قوانين تازه تدوين شده نيز به طور چشمگيري
از شريعتی که در دادگاههاي شريعة دوران قبل از مدرنيزاسيون اعمال میشد ،تفاوت
دارند .از ميان قوانين شريعة گوناگون موجود ،قانونگذاران به روشنی مجموعهاي از قوانين
ر ا براي عقد ازدواج گزينش و اختيار کردند که در امر ازدواج حق سلطه بر زن را ،شامل
اطاعت کامل زن از مرد و حبس شدنش در خانه و نيز حق مرد در ازدواج با هر تعداد
زنی که بخواهد و طالق آنها مطابق ميل خود ،به مرد اعطا میکرد .اگرچه عقدِ ازدواج
مبتنی بر الگوي فرانسوي بود ،اين ارزشهاي خاص از منابع فقهی اخذ شده بودند .اما با
وجود گوناگونی در انديشه و عرف حقوقی اسالمی ،از منابع فقهی میشد براي بيرون
کشيدن مجموعهة متفاوتی از قانون استفاده کرد و عقدنامة ازدواج متفاوتی ،با نظرگاه و
هدف ديگري میتوانست وجود داشته باشد .مقرراتی که انتخاب و تدوين شدند ،اگر با
محک اصول استحسان ،عدل يا فلسفهاي که نگاهش به فراسوي عبارات قانون ،به اهداف
قانون يعنی نهايتاً به حمايت از ضعفا بود ،مورد مداقه قرار میگرفتند ،توان مقاومت
نداشتند.
به بيانی سادهتر ،نسبت به اين که مقاصدي(اهداف و اصولی) در پس شريعت وجود
دارد ،و اين که احكام شريعت آنقدر وسيع و پيچيدهاند که در قالب يک قانون تدوين شده
نمی گنجند ،نگرانی و حتی درايت زيادي وجود نداشت .مثالً قانون  1۴۴۲مصر نشان
می دهد که گزينش مواد قانون پدرساالرانه بوده است ،چرا که امتيازات ويژه سلطه مردان
گزينش شدند درحالی که امتيازات ويژهاي که شريعت به زنان داده بود انكار گرديدند .به
عبارت ديگر عمل تدوين قانون مناسبات جنسيتی تبعيضآميز را تحكيم بخشيد .درحالی
1۲
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که اين احكام «از نظر اسالمی معتبر» بودند ،به اين معنا که در احكام فقهی مذاهب ـ در
اينجا مذهب حنفی ـ يافت میشدند ،اما میشد براساس اصول مقاصد و مصالح يا رويههاي
فقهی پيش از تدوين قانون ،آنها را برانداخت .فرايند تدوين قانون جايگاه [ويژگیهاي]
زيست شناختی زنان و وضعيت آنان در يک زمينه و زمان خاص را به عنوان معيار هنجاريِ
معتبري براي همه زمانها ،تحكيم بخشي د.
بحث بعدي رئوس کلی شماري از عرصههاي خاص را ارائه میدهد که در آنها ماهيت
قوانين مدونی که بعد از دورة «نوسازي» اعمال شدهاند ،نسبت به قوانين عصر پيش از
نوسازي کمتر مطلوب زنان هستند ،که نشاندهندة اين واقعيت است که قوانين جديد
توسط انسان و با فلسفه و چارچوب خاصی ساخته شدهاند و نمیتوان آنها را «قانون خدا»
يا «الهی» پنداشت.

الف .طالق
عقدنامة اخيراً تدوين شدة ازدواج ،نابرابري در حق طالق و حقوق مربوط به طالق
را که به طور خاص نسبت به زنان تبعيض آميز بودند ،تحكيم بخشيد .حق طالق مطابق
ميل شوهر به او اعطا شد؛ ا ما حق مشابهی به زن داده نشد .با وجود اين که تمام مكاتب
فقهی براي زن شرايط متعددي در نظر گرفتهاند که بتواند از شوهرش جدا شود ،اما تنها
شرايط محدودي محقق شد که وجود آن شرايط بايد اثبات میشد تا زن بتواند طالق
بگيرند .اين شرايط شامل عدم حمايت[مالی] بود ،که بايد با قطعيت اثبات میش د و اگر
از اقوام شوهر کسی حاضر بود آنرا تقبل کند ،اين شرط از اعتبار ساقط میشد .ناتوانی
جنسی نيز بايد با قطعيت و با شواهد پزشكی اثبات میشد و پس از آن زن بايد يک سال
صبر می کرد تا شايد شوهر معالجه شود .اگر ثابت میشد که زن قبل يا بع د از ازدواج ا ز
ناتوانی جنسی شوهرش آگاه بوده و به ماندن با او راضی بوده است ،در اين صورت حق
طالق به او داده نمی شد .ضرب و شتم زن نيز شامل شرايط طالق نبود .بلكه مسئلهاي
طبقاتی در نظر گرفته می شد که قضات تعيين کننده چنين مواردي بودند .زنان فقير به
اين دليل که قبالً نيز در خانواده مورد چنين رفتاري قرار گرفتهاند ،وادار میشدند که اين
16
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بدرفتاري اي را بپذيرند .حتی يک شرط براي حق مرد در طالق دادن شفاهی همسرش
يا بازگرداندن او در سه ماهة اول بعد از طالق ،قرار داده نشده بود.

ب .تمكين(تَعه)
به رسميت شناسی حقوق زن در قانون غالباً حول حمايت مالی در دوران ازدواج و
به دنبال آن طالق می چرخيد که عميقاً به مفهوم تمكين(تَعه) گره خورده بود .شوهر از
نظر مالی ،چه در رابطه با مهريه يا نفقه ،ملزم تأمين مالی زن بود .در عوض زن میبايست
از شوهر اطاعت میکرد .اين همسنگی بين حمايت ما لی(نفقه) و تمكين(تَعه) در ازدواج
و قوانين ازدواج به امري محوري بدل شد .تمكين به جاي آن که امري قابل مذاکره در
نظر گرفته شود ،آنگونه که در ازدواجهاي قبل از دوره نوسازي معمول بود و با اسناد
ازدواج و طالق دادگاههاي شريعة پيشامدرن قابل اثبات است ،امري مطلق د يده میشد.
در کاربرد جديد تمكين بود که نفوذ فلسفه و ارزشهاي ويكتوريايی آشكار گرديدند.
پيش از آن تمكين زن همچون بخشی از يک عقدِ ازدواجِ مشروط ديده میشد .وقتی
شوهري اصرار داشت که زنش از خواست او مبنی بر عدم ترک خانة شوهري بدون اجازه
او ،اطاعت کند ،زن مح ق بود که بين پيروي از اين خواسته يا خروج از ازدواج يكی را
برگزيند .به عبارت ديگر احتباس (حبس کردن خود) انتخابی بود نه اجباري قانونی ،مگر
آن که زن خود می خواست .قوانين مدرن اين وضع را تغيير دادند و تمكين را اطاعت
مطلق از شوهر معنی کردند .از آنجايی که زن نمیتوانست طالق بگيرد مگر آن که شوهر
او را طالق می داد ،و عقدنامة ازدواج دربردارندة هيچ شرطی براي طالق نبود و از اين رو
وقتی شوهر مثالً زن ديگري اختيار می کرد هيچ نقض قراردادي صورت نگرفته بود ،توانايی
طالق گرفتن زن به طوري باورنكردنی مشكل شد .زنان به ترک خان ة شوهري و بازگشتن
به خانوادة خود ،پنهان شدن پيش يكی از اقوام يا تنها زندگی کردن متوسل میشدند.
بعد از تأسيس نهاد بيتالتعه (خانه تمكين) در  ،1220اين حق به شوهر داده شد که در
صورت داشتن خانه اي مناسب از دادگاه بخواهد پليس را براي بازگرداندن زن به زندگی
11
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با ا و ارسال کند ،و به اين ترتيب تمكين مطلق از سوي قدرت دولتی ،يعنی پليس ،به
امري قابل تحميل بدل شد.
با اين که گمان میرود تمكين (تعه ) و بيتالتعه نهادهايی اسالمی باشند ،اين حق
محبوسکردن در بيتالتعه در هيچ کدام از قوانين مصر و هيچ جاي ديگري در جهان
اسالمِ قبل از عصر نوسازي ديده نشده است ،اما در قوانين بريتانيا تا قبل از قرن بيستم
ذيل اصل زوجيت  ۴که به شوهر اجازه می داد زنش را [در خانه] محبوس کند و او را براي
تضمين روابط زناشويی به زندگی با خود وادارد ،وجود داشت .مضاف بر اين تَعه و بيتالتعه
در مصر در مورد زنان غير مسلمان اعمال میشد .برداشت جديد از تمكين در مصر مبتنی
بود بر قانون شماره  2۲مصوب سال ( 1220اصالح شده در سالهاي  1212 ،1222و
 ) 12۴۲درباره مسلمانان و بر احكام  120الی  1۲1قانون احوال شخصيه براي مسيحيان
ارتدوکس مصوب سال  121۴مجلس ملی(تصويب مجدد توسط دادگاه نقد  2در
سال  .) 1211موارد بيتالتعه عليه همسران مسيحی از سوي دادگاه ،با استفاده از قانون
احوال شخصية مسيحيان و با بيان نقل قولی از انجيل به کار گرفته و اعمال میش د .در
يكی از پروندههاي دادگاه در سال  ،12۲1دادگاه مجلسالملیِ دَمَنهور  10رأي زير را صادر
کرد« :تمكين زن از شوهرِ خود مطابق قوانين کليسا و براساس سنتهاي مجلسالملی
يک وظيفه است[ .چرا که تمكين] سنگ بناي خانواده بوده و مهم نيست که در مداخله
مقامات اجرائی براي تضمين آن با قواي جبري ،سختگيري هم صورت گيرد 11 ».به
روشنی ايدة تمكين به عنوان محوري براي قانون خانواده تنها مفهومی «اسالمی» نيست
که منحصراً در شريعت يافت شود ،بلكه در تمام اجتماعات مذهبی مصر مرسوم بوده و
اعمال میشده است.

۴ .coverture
2 .Naqd

.Damanhur
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11 .Majlis Milli, Damanhur, 27-11-1953, case 15.
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ج .توان مذاکره و اضافه کردن شروطی به عقدنامه ازدواج
قوانين مدو ن عالوه بر اين حقِ اضافه کردن شروطی به عقدنامه را براي حفاظت از
منافع زن حذف کردند .ماده  12قانون  1۴۴۲مصر چنين میگويد:
ازدواجی که دربردارندة شرط يا شرايطی باشد که تحقق آنها نامعلوم است،
معتبر نيست .اما ازدواجی که تحت شرايط غيرقانونی صورت گرفته باشد،
قانونی به حساب آمده ولی شروط آن کأن لم يكن تلقی می شوند؛ همين
طور است ازدواجی که در آن شوهر شرط گذاشته باشد که مهريهاي در کار
نخواهد بود.

اگرشروطی به عقدنامه اضافه شوند ،هنگام طالق قاضی حكم خواهد کرد که ازدواج
معتبر است اما شروط آن معتبر نيستند ،عموماً ب ه اين دليل که طبق تعريف قوانين احوال
شخصية بتازگی تدوين شده ،مخالف شريعت هستند.
سابق بر اين مهمترين شرطی که زنان بر قيد شدن آن در عقدنامة ازدواج خود
پافشاري می کردند ،عدم ازدواج مجدد شوهر بود و اين که در صورت ازدواج او زن اول
حق داشته باشد بين جدايی شو هر از زن دوم و يا طالق گرفتن خود او ،يكی را برگزيند12 .
شروطی که در بردارنده خواست رفتار مناسب بوده و رفتار مناسب را هم تعريف کرده
باشند ،نيز معمول بود .زنان غالباً از شوهران جديد خود میخواستند که در زمينه غذا و
تغذيه کودکانِ ازدواجهاي ديگرشان ،ازجمله دختران صغيري که حتی ممكن است بعد
از ازدواج مجددِ مادر تحت سرپرستی او باشند ،مسئوليت بپذيرد .زنان خواستار اين بودند
که ديگر اعضاي خانواده مثالً مادرانشان با آنان زندگی کن.د و اين خواست را در عقدنامه
قيد میکردند؛  11آنها همچنين خواهان اين بودند که نبايد بدون اجازه آنان از خانههايشان
 .12براي بحثی مفصل تر درباره عقدنامه ازدواج و شرايط مندرج در آن رجوع کنيد به پرونده دا دگاهی زير و
همچنين ).Sonbol (2005
 [« .11در محضر ] سرور ما (السيدنا) شيخ شمس الدين  .......المالكی ،توافقی که بين آقاي(اامَعاام) ابوالنصر پسر
آقاي(المُعالم) نصرالدين  ......و همسرش امات الهمن دختر حاج احمد .....صورت گرفته بود ،با آگاهی از معناي و
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نقل مكان کنند و در خصوص رفتار به جزئيات مشخص و پيچيدهاي مانند آزادي رفت و
آمد و مسائل ديگري که برايشان مهم بود ،اشاره میکردند 12 .دادگاههاي پيشامدرن اين
شروط را ،هنگامی که توسط زن در دادگاه مطرح میشدند ،اموري الزم االجرا و مورد
احترام می دانستند .به بيانی ديگر حق انحصاري شوهر در طالق و انكار هرگونه حق
انتخاب زن در ازدواج وجود خارجی نداشت مگر اين که زن خود میخواست و با آن
موافقت

میکرد1۲ .

ممنوعيتی که سال  1۴۴۲بر شروط [ضمن عقد] گذاشته شد ،موجب بسته شدن
دري شد که زنان از آن استفاده میکردند تا تضمين کنندة دخالتشان در نوع زندگیاي
باشد که توقع داشتند با شوهر خود پيش ببرند ،و تضمين کند که اگر مشكلی پيش آمد
بتوانند به مذاکرات ازدواج متوسل شوند و وقتی ادامه زندگی با شوهر عملی نيست ،بدون
الزام پرداخت خسارت مالی به شوهر ،بتوانند از او جدا شوند .از سال  1۴۴۲تا کنون
شروط ضمن عقد توسط قضات در دادرسیهاي دادگاه بر اين اساس که « عقد معتبر است
اما شروط آن کأن لم يكن» انكار میشود.

نتايج قانونی آن ،توافقی قانونی است ،که [براساس آن] مابقی ديون او[شوهر] به همسر نامبرده اش در قالب نفقه و
مقرري لباس تا به امروز مبلغ  2۴نيم سيمانی (  )simani nisfsو نه بيشتر است .شوهر نامبرده همچنين موافقت
کرده بود که مادر زنش ،خانم بدر ،در خانة دخترش زندگی کند و تا زمانی که بدون هيچگونه مزاحمتی با او در بندر
اسكندريه زنگی کند وجهی (بازپرداختی) از او دريافت نخواهد کرد(Alexandria, Watha’iq, 958 [1551], »....
)1:408-1713.
 « .12خانم فرج  .....دوباره به عسمة شوهرش دو بار از او طالق گرفته اش ،سليمان ....،در مقابل مهري ه اي معادل  2۲0دينار نقره اي
سليمانی ،که ۲0دينار آن اکنون و مابقی آن در طول  20سال به صورت قسطی  .......برمیگردد .شوهر نامبرده  20نصف را به عنوان
مقرري زمستان و تابستان او تعيين کرد و او (زن) قانون اً آن را از شوهر پذيرفت و شوهر سوگند خورد که زنش را کتک نزند و زن
ديگري اختيار نكند و [زن را رها نكرده و] به جايی دور از او مسافرت نكند .....و اگر هر کدام از اين اعمال يا اعمالی مش ابه آنها از او
سر زند و انجام آن قانون اً به اثبات رسد و زن از مابقی نصفها و صداقش صرف نظر کند در اين صورت زن طالق خواهد گرفت،
طال قی که با آن او مالک خودش خواهد شدIn front of Hanafi judge, Alexandria, 957 [1550], 1:34 -157. .

 .1۲امكان پذيري اعمال شروط [ضمن عقد] از سوي دادگاه به انضمام پرونده هااي دادگاه در ) Sonbol (2008مورد
بحث قرار گرفته است.
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به خاطر داشته باشيد که کشورهايی نظير اردن ،که به اِعمال قوانين قبيلهاي در
نظام قضايی خود ادامه میدهند ،برخی شروط [ضمن عقد] از جمله حق زن مبنی بر
خواست عدم اختيار کردن زن ديگري توسط شوهرش را قانونی میدانند.

د .مهريه
عقدنامههاي ازدواجِ دوران قبل از  1۴۴۲به تفصيل به مهريه ،که بخش مهمی از
عقدنامه بود ،پرداخته اند ،اما مهريه ضرورتاً در عقدنامه جنبه محوري نداشت .گاهی اوقات
عقدنامه به سادگی اشاره میکرد که مبلغ مهريه «از همتاي زن مطالبه میشود» ،گاهی
زن اشاره می کند که مهريه را بدون ذکر مبلغ آن دريافت کرده است ،گاهی[جزئيات
مهريه] به تفصيل نوشته شده است از جمله اين که آيا مهريه پيشاپيش پرداخت میشود
يا به صورت اقساط و در طول چن د سال ،و در جاهاي ديگر کالً هيچ اشارهاي به مهريه
نشده است .نكتة مهم اين است که عقدنامهها حاوي چيزي بيش از اطالعات سادهاي
دربارة مهريه بودند .توافق مالی مهم بود اما تنها مسئله و غالباً حتی مسئلة محوري در
ازدواجهاي پيشامدرن نبود.
اما در عقدنامة استاندارد شده ،مهريه و ديگر مسائل مالی اهميت محوري پيدا کردند.
شايد قانونگذاران ازدواج مدرن تحت تأثير مباحث فقهاي قرون وسطی بوده باشند که
اغلب قاضی نيز بودند و بنابراين به مسائل پولی که کار معمول دادرسیهاي مربوط به
توافقات مالی در دادگاه ب ود ،عالقمند بودند .براي فقها معنا داشت که وقتشان را با مسائل
مالی بگذرانند .مسائلی که احتماالً در فرهنگ تجاري و بازاري شهرهاي جهانی که فقها
در آن زندگی می کردند ،مطرح شده بودند .در عين حال فقها معموالً توجه خود را به
مواردي معطوف میکردند که قانون پاسخ صري حی به آنان نداده بود ،از اين رو اين همان
جايی است که آنها فتواهاي خاص صادر می کردند .توجه کمتري به احكام کلی شده بود
چون احكام رايجی بودند و بنابراين مسلم فرض میشدند .ممكن است به اين دليل باشد
که اين همه کتاب فقه به موضوعات خاصی پرداخته و سؤاالت کلیتر در باره قانون را
ناديده گرفته اند .در آن زمان محتمل بود که اين موضوعاتِ خاص تبديل به منبعی براي
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قانون و منطق آن شوند بدون توجه به اين واقعيت که آنها در اصل احكامی استثنايی
بودند.
مثالً مباحث فقها درباره اين که به نظر آنها چه زمانی ترک منزل براي زن شايسته
يا ناروا است ،به عنوان چيزي که اسالم درباره زنان مقرر داشته در نظر گرفته میشد
درحالی که درواقع بين فقها در اين باره مجادالت و مباحثاتی در جريان بود .تا به امروز
اين مجادالت در گفتارهاي اجتماعی بين فقها و در دادگاهها اعتبار خود را حفظ کردهاند.
مواردي از جمل ه اين که زن نمیتواند بدون تأييد شوهرش شاغل شود ،بدون همراه داشتن
يک محرم مسافرت کند ،بدون همراهی يک محرَم به زيارت برود يا حتی نمیتوانست جز
به داليلی مانند عيادت مادر بيمارش ،که فقه تعيين کرده است خانه را ترک کند ،هنوز
هم به عنوان احكام اسالم پذيرفته می شوند درحالی که در قرآن و سنت از اين مدعا
حمايت کمی شده است.
در خصوص مهريه بايد گفت اگرچه مهريه بخش مهمی از عقدنامه اسالمی ازدواج
را تشكيل میداد ،اما آن مؤلفة محورياي نبود که بعد از دوره نوسازي از کار درآمد .اين
تغيير جهت در تأکيد بايد نتيجه نفوذ عوام لی خارج از رويهها و احكام معيار در دادگاههاي
شريعة پيشامدرن باشد.

ه .واليت و سرپرستی
فلسفه اقتدار مرد بر همسران و کودکانش را ،آنگونه که در قانون ناپلئونی فرانسه
مطرح شده است ،در قانون احوال شخصية مدرن نيز که حق مادر در واليت کودکان يا
اموال آنها (والي ت النفس والمال) را انكار میکند ،میتوان ديد .غالباً يک زن تنها زمانی
میتواند حق واليت را کسب کند که از سوي پدر يا پدر بزرگ به عنوان امين(وصی) آن
اموال برگزيده شده باشد 16 .اين وضع تفاوت زيادي با دادگاههاي شريعة پيشامدرن دارد
که در آنها در بسياري مواقع وقت ی براي قاضی محرز بود که بهتر و درستتر آنست يک
16. Al-Kitab al-Dhahabi, vol. 1, p. 234.
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مادر واليت کودکانش را به عهده بگيرد ،او مادر را ،حتی برخالف خواست مشخص شوهر
متوفاي او ،به عنوان وصیِ زندگی و اموال کودکان يتيم انتخاب میکرد11.
به عنوان بخشی از اصالحات قانونی و وارد کردن مقررات اروپايی ،سن بلوغ از 1۲
سال به  21سال ارتقا يافت .اين بدان معنا بود که مردان و زنان جوان و اموالی که ممكن
بود از والدين متوفاي خود يا ديگر اعضاي خانواده به ارث ببرند ،تا چند سال بعد تحت
کنترل رئيس پدرساالر خانواده باقی بماند .با فرض اين واقعيت که سن ازدواج براي
دختران  16سال بود ،سرپرست هاي دختران تا زمان ازدواج آنان با شوهرانی که معموالً
توسط همان سرپرستها انتخاب می شدند ،کنترل کاملی بر زندگی ـ جسمانی و مالی ـ
دختر داشتند .درحالی که قوانين جديد به پيروي از احكام حنفی ،به دختران بزرگسال
اجازه میداد که بدون تأييد سرپرست ازدواج کنند ،اما اين قانون به سرپرست دختر نيز
اين اجازه را می داد که اگر او با کسی که مورد تأييد سرپرست نباشد ازدواج کند ،از
دادگاه براي او تقاضاي طالق کند .اين قانون به روشنی قدرت پدرساالر و خانواده را
تقويت کرد و فرايند نوسازي در واقع خانوادة هستهاي و کنترل پدر و اقوام مرد را ارتقا
داد.

 -4نتيجهگيري
قبل از دورة اصالح که در اواخر قرن نوزدهم شروع شد ،قانون شريعت توسط
دادگاههاي محلی اجرا میشد که رويههاي انباشتهشدة اجتماعی مناطق و اجتماعات
خاص را نمايندگی میکردند .میشد از دادگاهها به عنوان نهادهاي بومی اجتماعیاي که
اساساً با اجتماعی که به آن خدمت می کردند پيوند خورده بودند سخن گفت ،جايی که
تفسير قانون شريعت در قالب عرف محلی صورت میگرفت و مجموعة وسيعی از منابع
فقه اسالمی سرچشمة معتبر قانون را تشكيل میداد .اين وضعيت ناگهان در دورة نوسازي،
وقتی که نفوذ فلسفه و نظام حقوقی اروپايی در قوانينِ جديدِ احوال شخصية استاندارد
 . 11براي اطالعات بيشتر درباره اين مسائل و جزئياتی درباره پرونده هاي دادگاه رجوع کنيد به ).Sonbol (2007a
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شده جا خوش کرد .در نظم اصالح شده جديد ،دولت از طريق استانداردسازي و تدوين
قوانين و نظام حقوقی ،به ارائه دهنده ،بنيانگذار و مجري مستقيم مقررات قانونی همگانی
بدل شد .ضمناً قضات که به دعاوي گوش میدادند و داوري میکردند «محصول» دولت
بودند ،به وسيله دولت آموزش می ديدند که ارادة آن را اعمال کنند .در اين فرايند زنان
ممكن است به نقش دولتی و اجرايی مهمتري دست يافته باشند ،اما قدت مانور و
انعطاف پذيري و حتی مزاياي چشمگير مشخصی را در قوانين از دست دادند .آنچه که
اين موقعيت را مسئلهدار میسازد اين واقعيت است که علیالرغم دست باالي انسان و
دولت در تعيين اين قوانين ،هنوز آنها قوانين شريعت معرفی میشوند ،به آنها تقدس
مذهبی بخشيده اند و بنابراين انتقاد کردن و تغيير دادنشان را به شدت مشكل میکنند.
براي اين که امروزه بتوانيم به جلو حرکت کنيم و قوانين احوال شخصيه را تغيير
دهيم ،به واسازي خودِ قوانين نيازمنديم تا ريشههاي آنها را نشان دهيم و فرايندي را
شرح و توضيح دهيم که در آن انواع گوناگون قانون در هم ادغام شدند تا مقررات قانونیاي
که نام «قانون احوال شخصيه» را بر آن نهادند و برچسب قانون شريعت بر آن زدند ،شكل
گيرد .پيوند بين اين دو نياز به شكستن دارد ،که میتواند در چند مرحله صورت گيرد.
ابتدا ضروري است که ريشههاي قانون و آن فرايندهاي انباشتی که اين قوانين را ايجاد
کرد نشان داده شوند .دوم اين که بايد چند تحليل تاريخی جدي بر اعمال قانون و تكوين
فقه در مكانها و دوره هاي مختلف جهان اسالم ارائه شود ،يک رويكرد تطبيقی با استفاده
از اسناد دادگاهها و نوشتههاي فقها با توجه به بستري که در آن فعاليت میکردهاند ،عالی
خواهد بود .سوم اين که بايد با استفاده از فرايندهايی مشابه با آنچه که قبل از دروة
نوسازي در پيش گرفته شد ،با به رسميت شناختن اهميت شريعت به عنوان منبع قانون
و به کارگيري روندهاي شريعت براي استخراج قوانينی که عدالت را برپا کنند و در خدمت
ن يازهاي متغير اجتماع به ويژه آسيب پذيرترين اعضاي آن باشند ،و با مفروض گرفتن
واقعيات جاري زمان و مكان ،قوانين جديدي پيشنهاد شوند .اين کار آسان نخواهد بود
اما برداشتن چنين گامهايی اساس محكمی براي تغييرات دراز آهنگ امروز و آينده ايجاد
میکند.
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