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درباره شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان
یک شبکه همبستگی بين المللی است که با هدف اقدام موثر
براي ارتقاي برابري و عدالت جنسيتی و حقوق بشر زنان ایجاد شده
است .این هدف با گردآوري اطالعات ،پژوهش و تحليل  ٬برگزاري
کارگاه هاي آموزشی ،نشستها و همایشها ،تالش براي تسهيل
تبادالت بين نسلی و تعامالت بين المللی ونيز ایجاد فضاي همکاري
جمعی براي زنانی که زندگی شان متاثر از قوانين و سنتهاي منتسب
یا متاثر از اسالم است ،محقق می شود.
در سال  12۴2نه زن از کشورهاي الجزایر  ٬مراکش  ٬سودان ٬
ایران  ٬موریتانی  ٬تانزانيا  ٬بنگالدش و پاکستان گرد هم آمدند و کميت ه
اجرایی زنان و قوانين در جوامع مسلمان را براي حمایت از مبارزات
زنان در مناطق گوناگون تشکيل داده و این شبکه را بنيان نهادند .از
آن هنگام تا کنون  ٬شبکه موفق شده زنان مستقل و نيز سازمانهاي
متعددي را با یکدیگر مرتبط کرده و دامنه فعاليت خود را به بيش از
 10کشور  ٬از آفریقاي جنوبی تا ازبکستان  ٬از سنگال تا اند ونزي  ٬و از
برزیل تا فرانسه گسترش دهد .زنانی که در دامنه توجه شبکه قرار
دارند را میتوان به گروههاي زیر دستهبندي کرد:
 زنان ساکن در کشورهایی که در آنها اسالم دین رسمی است،
یا کشورهاي با نظام سکوالر اما با اکثریت مسلمان ،و نيز زنان
مقيم در جوامع اقليت که قوانين اسالمی درون جامعه اقليت
حکمفرماست.
 زنان ساکن در کشورهاي با نظام سکوالر اما داراي گروههاي
سياسی خواهان اعمال قوانين اسالمی ،زنان مهاجر درون
جوامع محلی مسلمان در اروپا  ٬امریکا و دیگر نقاط جهان.
 زنان غير مسلمانی که قوانين اسالمی به طور مستقيم و یا به
واسطه وضعيت فرزندان شان برزندگی آنها حاکم است.
 زنانی ک ه به واسطه تولد در خانواده/جامعه مسلمان ناخواسته
مسلمان دانسته می شوند ،درحالی که به اسالم اعتقاد ندارند یا
ترجيح میدهند هویت خود را به جاي مذهب بر اساس ویژگی
هاي دیگري نظير بينش سياسی ،شغل ،گرایش جنسی و غيره
تعریف کنند.

چرا این نام را برگزیده ایم؟
انتخاب نام Women Living Under Muslim Laws
دليل مهمی دارد .با این که در زبان انگليسی  ٬از نظر دستور زبان ٬
کلمه  lawجمع بسته نمی شود ولی در جمع بستن آن براي اسم
شبکه تعمد وجود داشته است تا نشان داده شود که قانون واحدي به
نام « قانون اسالمی» وجود ندارد و بدین وسيله باور نادرستی است که
« جهان اسالم » را یک پدیده واحد و همگن میداند به چالش کشيده
شده است .این باور نادرست که عامدانه و هدفمند گسترش یافته
است ،ناتوان از توضيح این واقعيت است که قوانين موسوم به
« اسالمی » در جوامع مختلف با هم تفاوت دارند .به باور ما قوانينی ک ه
در این جوامع  ٬سرنوشت و زندگی زنان را شکل میدهد ریشه هاي
متنوعی نظير مذهب ،عرف ،عادات استعماري و یا باورهاي سکوالر
دارد .در واقع ،زندگی ما همزمان تحت کنترل قوانينی با مبانی متقاوت
است :قوانين حکومتی (مصوب یا غيرمصوب) و قواعد غيررسمی جاري
در جامعه ما نند سنتها و رسوم که خود اینها هم بر اساس شرایط
فرهنگی و زمينههاي سياسی و اجتماعی متفاوت ،متنوع و متکثر
هستند.
این شبکه 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.

 شبکه زنان وقوانين.آورده و امکان تصميم گيري جمعی را تقویت کند
در جوامع مسلمان عضویت رسمی ندارد و اعضاي آن گروههاي سيالی
 براي.از افراد و سازمان ها هستند که ارتباطی دوسویه با شبکه دارند
دریافت اطالعات بيشتر لطفا به وب سایت شبکه مراجعه کنيد به
:آدرس هاي
farsidari- wluml.org: صفحه فارسی
www.wluml.org:صفحه انگليسی
هدف و تمرکز شبکه بر روي چه موضوعاتی است؟
هدف شبکه تقویت مبارزات فردي و گروهی زنان براي
 به ویژه در جوامع مسلمان٬ دستيابی به برابري و حقوق بشر زنان
 شبکه تالش می کند زنان را از انزوا٬  براي رسيدن به این هدف.است
 آنها را آموزش دهد و فضاي تبادل تجربيات،و تک افتادگی خارج کند
 این حم ایت از.و پشتيبانی متقابل ميان آنها را ایجاد و تثبيت کند
 و٬ طریق برقراري ارتباط ميان زنان در جوامع و کشورهاي مسلمان
 بدین.نيز فمينيستها و گروههاي پيشرو در جهان امکان پذیر می شود
 شکلگيري و تقویت جنبش هاي محلی و فراملی زنان٬ ترتيب شبکه
.را ترویج می کند

 پژوهش ها و رسانه٬ انتشارات
شبکه از طریق 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
 شبکه همچنين دورههاي.کنترل زنان در این اجتماعات برمیدارد
پياپی آموزشی براي مهارت رهبري فمينيستی براي زنان در جوامع
.مسلمان برگزار میکند
 بنيادگرایی و:تمرکز کنونی شبکه بر چهار موضوع است
 برقراري صلح و مقاومت در برابر آثار نظامیگري٬ سيا ستهاي هویتی
 برقراري و حفظ برابري جنسيتی در قوانين به ویژه٬ بر زندگی زنان
. و در آخر تسلط زنان بر بدن و سکسواليته خود٬ قانون خانواده
 به عنوان یک تم مشترک در تمام پروژهها و٬ خشونت عليه زنان
 انتشارات شبکه که اغلب به زبان.اقدامات شبکه مدنظر قرار میگيرد
٬ فرانسه و عربی است (و تعدادي نيز به زبانهاي محلی٬ هاي انگليسی
حسب نيازمندي و درخواست فعاالن منطقه اي) به صورت رایگان بر
 اعضاي شبکه نيز مط الب را.روي وب سایت در دسترس عموم است
 نسخه کاغذي برخی از.به زبانهاي محلی خود ترجمه میکنند
انتشارات برگزیده نيز به چاپ میرسد که تعدادي از آنها در سایت
آمازون و تعدادي در دیگر فروشگاههاي مجازي براي خرید موجود
.است

 پروژه هاي آموزشی و٬  اقدامات٬ عناوین برخی از تحقیقات
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 مقایسه برداشتهاي گوناگون از
اسالم و حقوق زنان و نفشهاي جنسيتی در جوامع
)12۴۴( مختلف پرداختند
 کمپين حق حض انت براي مادران در:مادران الجزایري
) ۳۹۹۱- ۳۹۹۱ ( ازدواج هاي دو مليتی
-2002( بررسی و تحليل فمينيستی آیات قرآن
)1220
-2001( برنامه زنان و قوانين در جوامع مسلمان
)1221
)1221-122۴( حقوق باروري و حق کنترل بر بدن
)کمپين تریبونال وین (حقوق زنان حقوق بشر است
)1221-122۲(
آموزشکده 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 تاریخی سياسی:قوانين و مقررات پوشش و مد
 تا2001( و اجتماعی پوشش زنان در جوامع مسلمان
)کنون
ائتالف بين المللی براي دفاع 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/
 تصریح: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 تقویت توان رهبري براي دموکراتيک

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

از برنامه زنان و قوانين در جوامع مسلمان تا مساوات

اولين پروژه جامع شبکه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان () WLUML
سامان دهی یک 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
مقایسه این موضوع بپردازند که چگونه اسالم ،حقوق زنان و نقشهاي جنسيتی در جوا
مع آنها  ،فهم و اجرا شده است .در ادامه هر کدام از این زنان مدت چند هفته را در
کشوري غير از کشور خودشان گذراندند تا روشهاي مختلف اعمال حقوق زنان در یک
بستر خاص را تجربه کنند .هنگامی که این گروه  10نفره براي بار دوم گرد هم آمدند تا
تجربيات خود را با هم به اشتراک گذارند ،از این 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 این برنامه تبادل نفرات ،پيشنهاد شد که نشستی بينالمللی برگزار
شود تا در آن خود زنان آیات قرآنی مرتبط را خوانده و تفسير کنند.
شبکه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLنشست تفسير
فمينيستی و زن محوري از قرآن را در الهور ترتيب داد .در این نشست  60زن مسلمان
با پيشينههاي فرهنگی مختلف گرد هم آمدند و با کمک تنی چند از متخصصان الهيات
و خداشناسی و دیگر متخصصان ٬آیههاي قرآن با موضوع زنان را مطالعه کردند .روشهاي
مختلفی که این آیههاي قرآنی در فرهنگهاي مختلف فهم شده و به صورت قانون یا
عرف درآمده بودند نه تنها بسيار متفاوت که در بعضی موارد با یکدیگر متناقض بود .در
نهایت این تفاسير همواره بسيار گزینشی بودند به گونهاي که تنها بر جنبههایی از متون
تأکيد شده بود که میشد بر اس اس آن حقوق زنان و آزادي آنان را محدود کرد و مواردي
که بر برابري و آزادي و خودمختاري زنان تأکيد میکند را نادیده گرفت .براي
شرکت کنندگان روشن بود که تنها یک قانون ازدواج یا احوال شخصيه ‘اسالمی’ وجو د
ندارد ٬بلکه قوانين متعددي در این زمينه در کشورهاي مختلف به نام اسالم وضع شده
است ٬این باور نادرست که یک قانون الهی اسالمی وجود دارد دچار تزلزل شد .این
نتيجه گيري بسياري از زنان از جمله زنان مسلمان را قادر ساخت که احتمال وجود
واقعيت دیگري را متصور شوند.
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در اختتاميه این کنفرانس شرکت کنندگان پيشنهاد دادند که شبکه بين ا لمللی زنان
و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLیک تحقيق علمی جامع تدوین 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 این قوانين مختلف که به عنوان اسالم بنا نهاده
شده اند در نهایت نه تنها ربطی به توصيههاي الهی ندارند که ساختههاي انسانی هستند.
شبکه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان ( ) WLUMLبرنامهاي براي پيگيري
و اجراي این پروژه تحقيقاتی در سال  1110( 1221شمسی) در کشورهاي مختلف ترتيب
داد .این برنامه پس از یک دوره دوهفتهاي آموزش و تدوین متدولوژي براي آشنایی 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 این برنامه شرکت کردند و نتيجه این تحقيقات در قالب ت عداد زیادي مقاله به
زبان انگليسی و دیگر 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 نتایج مختلف تحقيقات منتشر شد .این مجموعه
جنبههاي مختلف این 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 مقایسه شده اند.
در هر قسمت نمونههایی 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 .این تقسيم بندي به گروه هایی که خواستار اصالح قانون خانواده هستند و
همچنين سایر افراد 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 این زمينه محدود بوده است زیرا فعاليت آنها به
صورت متناوب با اتهام به چالش کشيدن قانون الهی سرکوب و خاموش شده است .این
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تحقيق و مستندات گرداوري شده از برنامه زنان و قانون ،به آنها این 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 این جامعه و آن جامعه بسيار کند و محدود بوده و به راحتی قابل بازگشت به
وضعيت قبل است .در این مرحله بود که انجمن خواهران در اسالم (٬) Sisters In Islam
یک سازمان دفاع از حقوق زنان در مالزي ٬ابتکار عمل را به دست گرفت و فعاالن و
محققان قانون احوال شخصيه در جوامع مسلمان را گرد هم آورده تا راهنمایی براي
پيشبرد این اصالحات در مقياس جهانی فراهم کند .همچنين هدف دیگر آن به راه
انداخت جنبشی بين ملتی بود که تجربيات زنان در بس ترهاي جوامع مسلمان مختلف و
استراتژيهاي آن ها با هم به اشتراک گذاشته شود .این سازمان در ادامه از صاحبنظران
و محققان در زمينههاي مختلف و همچنين از اسالم شناسان دعوت کردند تا براي ایجاد
و به اشتراک گذاشتن منابع تاریخی و فقهی با آگاهی جنسيتی ٬به آنها ملحق شوند و
براي افسانه زدایی از این موضوع که برابري جنسيتی و حقوق بشر زنان اساسا با اسالم
تناقض دارد ،تالش کنند .در ادامه این تالشها [گروه] مساوات فضایی به وجود آورد که
در آن اشخاصی که عالقه مند به خواندن متون اسالمی با عينک زن محور بودند و کسانی
که عالقهمند به برقراري ارتباط ميان دیدگاههاي مذهبی و سکوالر بودند با هم همکاري
کنند .به راستی این محققان در سالهاي اخير با بازخوانی تاریخ ،بررسی پروندههاي
دادگاههاي اسالمی و بازنگري مجدد و زمينهشناسی متون مذهبی در برهههاي مختلف
تاریخی با دید جنسيتی ،دانش وسيعی گردآوري کردهاند و مرزهاي گفتمان برابري
جنسيتی را به پيش رانده اند .این 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 دیدگاههاي ضد زن خود استفاده میکنند به چالش بکشند.
با افزایش گرایشهاي محافظه کارانه و شيوع اسالم سياسی که بر خالف اهداف
سياسی تعریف شده اش ساختاري ضد زن دارد ،ایده «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 شبکه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان
( ) WLUMLاز این اقدام یه عنوان ادامه منطقی برنامه زنان و قانون شبکه () WLUML
استقبال کردند .تعداد زیادي از این فعاالن در معرفی مساوات از طریق نشست جهانی
براي برابري و عدالت در خانواده در جوامع مسلمان در  11تا  11فوریه  2۲ ( 2002تا 22
بهمن  ) 11۴1در کواالالمپور شرکت کردند.
با توجه به عالقه و استقبال فعاالن ایرانی و افغانی در این فرایند ،شبکه 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 .به پيشنهاد فعاالن
فارسی  /دري ما از آنجا که شبکه بين المللی زنان و قوانين در جوامع مسلمان
( ) WLUMLیک وبسایت فعال به زبان فارسی  /دري دارد ،خوب است ترجمه فارسی
این اسناد در این سایت قرار داده شود تا تعداد بيشتري از عالقهمندان به موضوع در
سطح عموم مردم به آن د سترسی داشته باشند .اميدواریم مستندات مساوات و سایر
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 کنکوردیا ،مونترال
مدیر کميته انتشارات
زنان و قوانين در جوامع مسلمان () WLUML
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و ا هداف مساوات
مساوات ( در زبان عربی به معناي برابري) جنبشی جهانی براي برقراري عدالت و برابري
در خانوادههاي مسلمان است .این سازمان در فوریه  2002دریک 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 عتقدیم که برابري و عدالت در خانوادههاي مسلمان ،ضروري و ممکن است
 برابري درون خانواده زیربنا و پایه برابري در جامعه است .خانواده در همه
اشکال آن باید فضایی امن و شاد داشته و به صورتی برابر همه اعضا را
حمایت و توانمند کند.
 اینک در قرن  21دیگر تصور وجود عدال ت بدون تحقق برابري غيرممکن
است .هم اکنون زمان عدالت و برابري فرا رسيدهاست.
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مساوات بر مبناي یک قرن تالش براي ترویج و حمایت از عدالت و برابري در
خانوادههاي مسلمان بنا نهاده شدهاست.
این جنبش به وسيله زنان مسلمانی رهبري میشود که آشکارا خواهان تحقق
روح عدالت طلبانه اسالم براي همگان هستند.
مساوات براي رشد جنبش با همه اشخاص حقيقی و حقوقی در زمينه توسعه
دانایی و حمایت از تغيير در همه سطوح همکاري میکند.
ما در چارچوبی جامع نگر به آموزش علوم اسالمی ،حقوق بشر جهانشمول،
تضمين برابري درقوانين اساسی و تجربه زیسته زن ان و مردان در این جوامع
نگریسته و آنها را یکپارچه و مرتبط به هم میبينيم

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

هدف نهایی 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
 -1ایجاد و اشاعه منابع آگاهی که از برابري و عدالت در خانوادههاي مسلمان حمایت
کرده وبا رویکردي جامع نگر بتوانند اصول و فقه اسالمی ،معيارهاي بينالمللی حقوق بشر
و قوانين ملی و اساسی تضمين کننده برابري و عدم تبعيض و نهایتا تجربه زیسته زنان و
مردان رابا هم همراه و همساز کنند.
12

چشمانداز  ،اصول کليدي و ا هداف مساوات

 -2ایجاد شبکه 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 ایفاي
نقشی فعال در گفتمان عمومی اسالم و حقوق زنان
 -1پشتيبانی ازپيادهسازي روالهاي اجراي حقوق بشر و نيز حمایت از افراد و سازمانها
براي استفاده از این روالها در همه سطوح محلی ،ملی و بينالمللی با هدف ارتقاي عدالت
و برابري در خانوادههاي مسلمان

اصول کلیدي ما
خانواده ها داراي پيچيدگی و تنوع هستند .با این 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 این اصول به یاري ما بيایند:
برابري ،رفع تبعيض ،عدالت و شرافتمندي به عنوان مبناي همه روابط انسانی
حقوق شهروندي کامل و یکسان براي همه
ازدواج و روابط خانوادگی بر مبناي اصول برابري و عدالت
تحقق اصول فوق متضمن وجود قوانين ،سياستها و رویههاي اجرایی است که موارد زیر
را تضمين کند:
خانواده جایی است که امنيت ،آرامش ،حمایت 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
1۲
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حق یکسان در انتخاب همسر یا ازدواج نکردن ،و حق ورود به رابطه ازدواج صرفا با
انتخاب کامل و آزادانه فردي ،همچنين حق برابر در پایان رابطه و طالق و نيز حق داشتن
شرایط برابر در هنگام طالق
حقوق و مسئوليت برابر در خصوص داراییها اعم از تامين ،مالکيت ،بهرهبرداري،
سرپرستی و اداره،جابجایی و انتقال و توارث حقوق و مسئوليت برابر در ایفاي مسئوليت
والدینی در خصوص فرزندان
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درباره نویسنده
)(Amina Wadud

دکترامينا ودود
،استاد و مشاور درزمينه اسالم و
جنسيت در مرکز بين المللی برا ي

اسالم و تکثر گرایی (پلوراليسم)
درچندین دانشگاه از جمله در
دانشگاههاي اندونزي و کاليفرنياي
قبل از
آمریکا ميباشد.ایشان
بازنشستگی داوطلبانه خود ,به سمت
استاد تمامی در دانشگاه مشترک
المنافع ویرجينيا در ریچموند واقع در ایالت ویرجينيا در آمریکا نائل آمد  .او نویسنده
کتب متعددي از قبيل در داخل جهاد جنسیتیInside the Gender Jihad - -
 ،(Gender Jihad, Oneworld Publisher, 2006),و قرآن و زن از انتشارات دانشگاه
آکسفورد،

انتشارات دانشگاه آکسفورد- -

(Qur’an and Woman Oxford

) )( University Press, 1999ميباشد که در حال حاضر به هفت زبان ترجمه ودر
دسترس ميباشند ، - .دکتر ودود از پایه گزاران اساس فمينيستی مذهبی و و یکی از
اعضاي اصلی سازمان فمينيستی خواهران در اسالم ) ( Sisters in Islamدر مالزي
میباشد بوده است .او همواره ,در پژوهش هاي دانشگاهيش و کنش هاي اجتماعی ; اسالم
مترقی و معنویت را در هم می آميزد .او در سال  1222در اقدامی کم نظير خطابه و اقامه
نماز جمعه را در مسجدي در آفریقاي جنوبی براي مردان و زنان برگزار کرد.
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دکتر ودود در پایيز سال ، 2002تدریس اسالم ,جنسيت و حقوق بشررا در مرکز
مطالعات فرهنگی و مذهبی در دانشگاه گاجا مادا(  ،) Gadjah Madaدرجاکارتا بر عهده
داشت  .در بهار سال بعد (  )2010او در یک کارگاه آموزشی فشرده در دانشگاه ملبورن در
استراليا تدریس کرد  .او همچنان به سفرهاي گسترده خود و ارائه مشاوره در حوزه ها ي
مربوط به اسالم وتکثر گرایی( پلوراليسم ) ميپردازد و به عنوان یک متخصص درحوزه باور
هاي اسالمی و برابري جنسيتی شناخته شده است  .او در حال حاضر به تحقيق در زمينه
توليد دانش و جنسيت در اسالم می پردازد.

1۴

۳
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از رهگذر تحلیل قرآنی جنسیت شمول
امنیه ودود
 فاطمه صادقی:ترجمه

1

Amina Wadud. 2009. “Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive
Qur’anic Analysis” Musawa: Musawah: A Global Movement for Equality and
Justice in the Muslim Family
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امينه ودود که یکی از پيشگامان قرائت متون اسالمی از منظر زنان است ،بر اساس تحليلهاي خود از
داستان آفرینش ساختار سلسله مراتبی مناسبات جنسيتی را نمونهاي از نقض خليفهاللهی انسان بر رو ي
زمين که خداوند به تساوي در وجود زن و مرد گذاشته است میداند .او این طور استدالل میکند که در
روایات متعدد از داستان آفرینش در قرأن ،تمام انسانها چه زن و چه مرد ،به عنوان خليفه [خدا] بر رو ي
زمين خلق شدهاند و خلقت به صورت زوجهاي نر و ماده صورت گرفته است .مردان بر اساس ادعا ي
مردساالرانه در ابتدا آفریده نشده و اولين مخلوق به شمار نمیآیند .پدرساالري بر مبناي ایده ساختار
سلسله مراتبی شکل گرفته است .خدا در رأس است ،مرد و تفکرات مردانه در مرتبه بعد و زنان در قعر
هستند .این طرز فکر ارتباط مستقيم انسان با خدا را نقض میکند .به هر حال بر اساس آیات قرآنی هيچ
فردي بر دیگري برتري ندارد زیرا خدا فوق همه است و به صورت مستقيم با هر نماینده خود در ارتباط
است .ارتباط بين انسانها به صورت بده بستان در قالب ارتباط متقابل ،مسئوليت متقابل و سود متقابل
تعریف شده است .ارتباط با سایر افراد به هر صورت دیگري نقض اصل توحيد در دین و مفهوم حقوق بش ر
در چار چوب توحيدي است.

مقدمه
براي این که اسالم را فراسوي پدرساالري مالحظه کنيم ،من مستقيماً توجه را معطوف
به قرآن و [حدیث] پيامبر ،به مثابه دو منبع اصلی اندیشه و رفتار اسالمی میکنم .ابتدا
با چند نقلقول مناسب شروع می کنم که با توضيحاتی دربارۀ این موضوع پی گرفته
خواهند شد که چگونه ما را در رسيدن به هدف برابري و عدالت در رسوم و قوانين اسالمی
خانواده کمک میکنند.
قرآن و سنت همچون منابع اصلی درک شریعت و تکوین فقه اسالمی در نظر گرفته
شده اند .اندیشمندان اسالمی که عواملی انسانی بودند ،فقه را به عنوان زمينۀ مطالعۀ همه
جانبه اي که بتواند به جوامع اسالمی کمک کند عدل و انصاف بيشري داشته باشند ،به
وجود آوردند .ما نيز مانند آنها باید با در نظر گرفتن تجارب و واقعيات کنونی ،خود را وارد
فرایند ایجاد جوامعی استوار بر عدل وانصاف کنيم .این تجارب و واقعيات جدید شامل
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اندیشههاي مربوط به عدالت و نقشهاي ارزشمندي نيز میشود که زنان به عنوان فرد،
به عنوان اعضاي خانواده و به عنوان خادم مردم در جامعۀ مدنیِ اسالمی ایفا میکنند.
مهمترین نکته این ب اور است که اسالم دین عدل و انصاف است.
فقه نيز به عنوان یک ساخت مدنی ،از منابع پيچيدۀ ثانویهاي همچون قياس و اجماع
برخوردار است .گرچه مهم است که اهميت این منابع را در نظر بگيریم ،من نه بر
صورت بندي قوانين موضوعه که بر ظرایف اخالقی عقالنيت فقهی ،بهویژه در خصوص
اصالح(رفورم) متمرکز خواهم شد .روابط نزدیک و تعيينکنندهاي بين اخالق ،فرایند
اصالح و متون مقدس(نصوص) وجود دارد .توضيحات من بر تئوري اخالقی مرتبط با عمل
و بر ایدههاي مربوط به رابطۀ بين هر فرد و خداوند و همچنين روابط بين اجتماعات
مسلمان متمر کز خواهند بود .فرض من بر این است که قرآن کالم خدا است که بر محمد
پيامبر وحی شده است.

 .1برابري در خلقت ،آخرت و زندگی در فاصلۀ این دو
مطابق آنچه که در قرآن آمده ،تکوین انسان داري سه مرحلۀ مهم است :خلقت،
آخرت و زندگی در فاصلۀ ميان این دو .آنچه که در مورد اصالحات توجه ما را بيشتر به
خود جلب می کند نحوۀ زندگی در فاصلۀ خلقت و آخرت یا عالمالشهاده است .اما مهم
است که چارچوبی مبتنی بر دو قلمرو دیگر یا عالمالغيب فراهم آید ،زیرا قرآن بر رابطۀ
بين این دو قلمرو (دو عالم ) تأکيد دارد.
آنچه که انتظار میرود نوع انسان د ر اینجا ،در دنيا ،انجام دهد به اعتقادات ما دربارۀ
ذات خداوند ،آفرینش و سرانجامِ نهایی اَعمال ما در آخرت و به همين سياق به آنچه که
ما آن را سرشت انسانی میدانيم ،وابسته است.
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الف) خلقت
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِي خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَۀٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِيرًا وَنِسَاء
اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را [نيز
] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراکنده کرد پروا دارید (نساء
)1 ،

در این آیه خلقت انسان از «نفس واحده» و «زوجه» آغاز میشود و سرانجام به تمام
نوع انسان (رجاالً کثيراً و النساء) می رسد .این بدان معناست که تکثر جزئی از تمهيد
قرآنی یا تدبير الهی است .اهميت ایدۀ تکثر بيشتر از هر دورهاي به عصر کنونی تاریخ
بشري مرتبط است چراکه جهان به روشنی به واسطۀ فنآوري و علم درهمتنيده است.
اعتبار زندگی یک انسان مسلماً بر زندگی دیگر انسانها تأثير میگذارد .بنابراین باید به
شيوهایی بيندیشيم و عمل کنيم که نشاندهندۀ آگاهیمان از ارتباط درونی بين همۀ
انسانها و خلقت به مثابه یک کل باشد .انتخابهایی که از باب نمونه در بارۀ مورد
تسليحات هستهاي ،ذخائر نفتی ،راه شناخت و حفظ خانواده به عمل میآوریم ،و یا نوع
درک ما از این که انسان بودن یا رسيدن به فضيلت انسانی به چه معناست ،همه بر
دیگران ،زن یا مرد ،مسلمان یا غير مسلمان ،تأثير میگذارد .اساس اندیشۀ تکثرگرایی
بخشی از جهان بينی اسالمی است .شيوههایی که در پيش میگيریم تا جوامع ،قوانين و
فرهنگهاي اسالمی از طریق قران را تغيير دهيم پيشتر در قرآن در برابر واقعيت جهانی
پيچيدهتري به این صورت پيشگویی شده است:
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
اى مردم ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله
گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنيد در حقيقت
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ارجمندترین شما نزد خدا پرهيزگارترین شماست بىتردید خداوند داناى
آگاه است (حجرات)11،

چگونه جهانی اینچنين درهمتنيده میتواند «تعالی» را حفظ کند و در «حضيض
ذلت» فرو نيفتد(تين .) 2 -۲ ،تقوي اصصالح کليدي قرآنی براي آن کمال اخالقی است
که در سورۀ حجرات آیۀ  11توصيف شده است .این آیه ابتدا به صراحت ،به مرد و زن
هردو به عنوان بخشی از طرح خلقت اشاره میکند .خدا ما را اینگونه آفریده است :از هر
چيزي زوجی آفریدیم(من کل شیء خلقنا ذوجين) نري و مادهاي (ذکر و انثی )
(زاریات  ،22نجم  ،2۲قيامه ) 12
این کيهان شناسی خلقتِ زوجی دربردارندۀ نتيجۀ منطقی مهمی در تمام جنبههاي
تعامل انسانی و در اجتماعات انسانی است .بنابراین در هر سطحی از جامعه ،از
خصوصی ترین عرصه(در خانواده) گرفته تا عرصۀ عمومیِ حکومت و سياستگذاري
عمومی ،باید تعادل برقرار شود .پس مرد و زن هردو در تدوین قوانين و سياستها باید
مسئول شناخته شوند و به یکسان در عدالتی که در ذات آن قوانين و سياستهاست
ذي نفع باشند .نکتۀ آخر این که مفهوم تکثر بازهم در این آیه با کلمات «ملت و قبيله»
که وجودشان « براي شناختن یکدیگر» است ،تکرار شده است .صورت فعلی که اینجا به
کار رفته است ،تَعَارَفُوا ،صورتی دوجانبه است که به معاوضه ،یا عمل متقابل بين خود و
دیگران ،راه می برد .جلوتر به این اصطالح معاوضه خواهم پرداخت .معيار نهایی براي
قضاوت بين موجودات انسانی تقوي یا نوع خاصی از کمال اخالقی در انسانهاي بالغ
است.
ما به عنوان عوامل انسانیِ بالغ و مسئول قادر هستيم بين خوبی و شر و ظلم یکی
را برگزینيم .این بخشی از ارادۀ آزاد انسانی است .ما میتوانيم این ارادۀ آزاد را به هر
شکلی که بخواهيم به کار گيریم .اما اگرچه ما در اعمال این اراده به هر شيوهاي که
بخواهيم ،کامالً آزادیم ،قضاوت درباره نحوۀ اِعمال این اراده با ما نيست بلکه با خداست.
خدا داور نهایی است .خدا بر هر آنچه که در عرصۀ عمومی و یا در عرصۀ خصوصی مثالً
در خانه ،رخ می دهد بصير و آگاه است .بنابراین این دو عرصۀ تعامل انسانی مستلزم دو
21

اسالم فراسوي پدرساالري

نوع رفتار متفاوت نيست .اهمیت رفتار منصفانه و عادالنه در حوزۀ عمومی نه بیشتر
و نه کمتر از رفتار منصفانه و عادالنه در درون خانه است  .هر دو حوزه از ما تعالی
اخالقی یا تقوي را طلب می کنند.
بدیهی است که تکوین قوانين عادالنه و منصفانه مستلزم تعادلی موزون بين
فضاهاي  2عمومی و خصوصی ،بين زن و مرد و به همين ترتيب بين مسئوليت و منافع
است .نمونهاي از عدم تعادل یا بی عدالتی که امروزه معمول است ،این است که زنان
مسلمان نوعی دوگانگی را در نقش خود در رابطه با قانون تجربه میکنند .قانون آنها را
افرادي اخالقاً مسئول در نظر میگيرد ،بی آنکه به تناسب آن در تدوینقانون نقشی داشته
باشند .قرآن معيار نهایی قضاوت دربارۀ ارزش همه انسانها را تقوي دانسته است ،اما زنان
غالباً از نظر اجتماعی مقيد به آن اند که تقواي خود را با تبعيت و سکوت نشان دهند،
درحالی که مردان تشویق میشوند که تقواي خود را با فعاليت اجتماعی ،کمک فکري و
تدوین قوانين نشان دهند .یکی از سادهترین راههاي اصالح قانون در راستاي اخالق قرآنی
می تواند تقویت مشارکت فعال و برابر زنان و مردان ،به ویژه در اصالحات قانونی و سياست
باشد تا آنان به شيوهاي برابر بتوانند تقواي خود را نشان دهند.
اینجا به نکتۀ دیگري دربارۀ قرآن و خلقت انسان اشاره میکنم .وقتی قرآن میگوید
«إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِيفَۀً »(بقره ،) 10 ،درمی یابيم که تقدیر نوع انسان این است که
سرنوشتش را همينجا بر روي زمين(فِی األَرْض) رقم زند .راه رقم خوردن سرنوشتمان
د ر این دنيا این است که خليفه یا کارگزاري اخالقی باشيم .نوع انسان براي آن آفریده
شده است که کارگزاري اخالقی باشد .در این حکم الهی هيچ تمایزي بين مرد و زن وجود
ندارد .بنابراین هر کدام از ما مسئول اعمال خود در زندگی شناخته شدهایم .مهمتر آنکه
ما به مثابه خلي فه (کارگزار اخالقی) امين خداوند در تحقق ارادۀ او بر روي زمين هستيم.
انتخاب انجام اعمال نيک و برپاداشتن عدالت بخشی از وظایف خليفه است .بهترین شکل
انجام این مأموریت داشتن تقوي و این آگاهی است که اگرچه در انتخاب نوع رفتارمان
 2نویسنده در سراسرمتن به تسامح عرصۀ عمومی و فضاي عمومی را هم معنا و معادل یکدیگر به کار می برد .این خلط به ناچار ب ه
ترجمه نيز سرایت کرده است .ویراستار متن.
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آزاد هستيم اما متمایل به آنيم که ا نتخابمان در تبعيت از ارادۀ خداوند باشد چرا که این
بهترین انتخاب است .این انتخابی است که به نوع انسان کمک میکند سرنوشتش را به
عنوان خليفه رقم زند .براي نشان دادن تقوايمان و انجام مأموریتمان باید عدالت را در
همين جهان برپا داریم .عدالت بر روي زمين به معناي استقرار روابط انسانی عادالنه است.

ب) آخرت
دربارۀ آخرت تنها به دو آیه رجوع می کنم ،چراکه قرآن پياپی مرد و زن هردو را
اخالقاً مسئول دانسته و آنها را بر اساس ایمان ،اعمال و نيتشان به پاداش و عذاب وعده
داده است .این اعمال خواه به شکل فردي باشند یا در خانواده ،در اجتماع و یا در جهان
پهناور تفاوتی ندارد .مثال:
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّۀَ
و هر که کار شایسته کند چه مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته
باشد در نتيجه آنان داخل بهشت مى شوند(غافر)20 ،
وَاتَّقُواْ یَوْمًا الَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَالَ یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَۀٌ وَالَ یُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَالَ هُمْ یُنصَرُونَ
و بترسيد از روزى که هيچ کس چيزى [از عذاب خدا] را از کسى دفع
نمى کند و نه از او شفاعتى پذیرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته مىشود
و نه یارى خواهند شد (بقره)2۴،

این آیه هاي قرآنی به روشنی بر مسئوليت اخالقی و مشخصاً بر پاداش یا عذاب براي
مرد و زن هردو تأکيد دارند .هيچ نفسی قادر نخواهد بود از کسی کمکی بگيرد یا به به
خاطر دیگري فضيلتی از دست بدهد .قضاوت تنها بر حسب ایمان افراد و اعمالی است
که بر روي زمين ،به پيروي از ایمان شان ،نسبت به یکدیگر و نسبت به کل نوع بشر انجام
دادهاند.
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 .2چالش با پدرساالري از

مشارکت ۱

پدرساالري کهن تر از تاریخ اسالم و زندگی محمد پيامبر است .اسالم نيز مانند دیگر
مذاهب هنجارهاي پدرساالر موجود را مورد عنایت قرار داده و آنها را مسلم فرض کرده
است .اما قرآن مسير حرکت مؤمن را به عنوان شخص و عضوي از نظم اجتماعی عادالنه
فراسوي پدرساالري ،نشان داده است .بنابراین میتوانيم بپرسيم آیا مسلمانان چنين
مسيري را در پيش گرفتهاند یا خير .بعد از نزول وحی بر پيامبر اسالم ،اندیشمندان
مسلمان و اعضاي جوامع اسالمی تا چه حد از نظر تاریخی و فکري و نيز در اجتماع و
فعاليتهاي فرهنگی از پدرساالري فاصله گرفتهاند؟ آیا مسلمانان در تحقق برابري
جنسيتی به آن ميزان که مسير قرآنی مقرر داشته ،موفق بودهاند؟
امروزه ما با تعهدي دوگانه مواجهایم .باید از درون به موقعيت فرودست زنان در
قوانين و در فرهنگ ها ،کشورها و اجتماعات مسلمان بپردازیم ،در عين حال باید باورهایی
را به چالش بکشيم که از بيرون فرهنگهاي اسالمی و اسالم را فاقد صالحيت مشارکت
کامل درپلوراليسم جهانی و جهان گرایی و تحقق مقتضيات دموکراسی و حقوق بشر
میدانند .نه تنها قابليت ما بيش از اینها است ،بلکه میتوانيم از درون چارچوب اسالمی
این مسائل را مورد بحث قرار دهيم .در این مسير قادر خواهيم بود بر پدرساالري غلبه
کنيم و به سوي باورها و رویههاي عدالت طلبانهتري در جامعۀ مدنی اسالمی حکرت
کنيم ،خواه در چارچوب دولت هایی با اکثریت مسلمان و خواه در اقليتهاي مسلمان
مهاجر شمال آمریکا و اروپا باشد.

فریتسيوف کاپرا در کتاب خود «شبکۀ زندگی :درک جدید علمی از نظامهاي
زندگی» تغيير پارادایمی را توضيح میدهد که تقریباَ از  100سال پيش آغاز شده و از
منظر غلبه بر ایدههاي ریشه دار پدرساالر دربارۀ نابرابري زنان [و مردان] حائز اهميت
است .این تغيير پارادایم شماري ایده و ارزشهاي استوار را در بر میگيرد که از جملۀ
reciprocity
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آنها این باور است که جامعهاي که در آن زنان همه جا در ردۀ مردان قرار دارند ،جامعهاي
است که از قانون پایهاي طبيعت پيروي میکند 2 .در پاسخ به پارادایم دیرپاي پدرساالري،
درک جدیدي ظهور کرده است که در آن شراکت جاي سلطه را گرفته است .چنين
شراکتی در پدرساالري سابق وجود نداشت ،حال چه از سوي مسلمانان اعمال شده باشد
چه از سوي غير مسلمانان.
پدرساالري امري دو وجهی است .پدرساالري هم درگيرندۀ ایده و هم رویۀ سلطۀ
آشکار در عرصه هاي خصوصی و عمومی است .پدرساالري تنها مربوط به مردان نيست،
بلکه به برتري دائمی یک شيوۀ انجام عمل ،یک شيوۀ بودن و یک شيوۀ دانستن باز
میگردد .این شيوۀ دانستن از باورهایی دربارۀ چگونگی اداره شدن فضاي عمومی ریشه
گرفته است که کامالً بر شيوۀ عمل مردان در آن فضا و این درک عام مبتنیاند که
فضاي عمومی اهميت بيشتري نسبت به فضاي خصوصی دارد .اما براساس مالحظاتی که
باالتر به آنها اشاره شد ،ملزومات تقوي یا فضيلت اخالقی در عرصۀ خصوصی و عمومی
یکساناند .معيارهاي دوگانه اي وجود ندارد که بر مبناي آنها زنان از مشارکت برابر در
عرصۀعمومی منع شده باشند یا مشارکت در عرصۀ عمومی تنها مختص مشارکت مردان
باشد .به همين سياق مردان هم از مشارکت برابر در فضاي خصوصی منع نشدهاند بلکه
به واسطۀ سهيم شدنشان در آن به یکسان پاداش می گيرند .پاسخ به پدرساالري این
نيست که زنان باید بر مردان حکومت کنند و نيز این نيست که زنان باید همان کارهایی
را انجام دهند که مردان انجام می دادند ،بلکه آن است که از سلطه به سمت شراکت
حرکت کنيم .بنابراین راهحل پدرسا الري را به بهترین وجه باید در معاوضه یا ارتباط
متقابل  ۲فهميد.

Capra (1996: 6).
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ارتباط متقابل ارزش اخالقی بنيادینی در مذاهب ،فرهنگها و فلسفههاي مختلف
است که «قاعدۀ طالیی  6ارتباط متقابل»  1نمونۀ گویاي آن است .این قاعده اصل اخالقی
جهانشمولی است که حق قضاوت عادالنه و مسئول يت انصاف در قبال دیگران را به
وضوح بيان میکند .آموزههاي اسالم منابع و مثالهاي زیادي دربارۀ اخالق ارتباط متقابل
یا معاوضه ارائه دادهاند۴ .
معاوضه از ریشۀ واو ،عين ،ضاد  2میآید .عوضه یک اصطالح فقهی است که دال بر
مسئوليت یا جایگزینی متقابل است(ریشههاي این اصطالح بر اساس فرهنگ جدید عربی
هانس وِر ) .اصطالح معاوضه در متون اسالمی براي ارجاع به معامالت مالی به کار میرود.
در این مقاله من معاوضه را روابط متقابل بين افراد تعریف کردهام .معاوضه متشکل
از دو عنصر است  ) 1آگاهی متقابل از یکدیگر (همان چيزي که قرآن در سوره الحجرات
 6منظور نویسنده در اینجا اشاره به قاعدۀ کانتی است که کانت آن را «قاعدۀ طالیی » می نامد و چنين صورتبندي می کند « :چنان
عمل کن که گویی عمل تو یک قاعدۀ عام است » .صورتبندي رایجتر آن همچنانکه نویسنده توشيح میدهد ،چنين است« :هر آنچه
را که براي خود نمیپسندي ،براي دیگران هم مپسند » .ویراستار.
1 . Küng (2007).
کنفسيوس اولين کسی بود که قاعدۀ طالیی رابطۀ مبتنی بر ارتباط متقابل را تنظيم کرد « :چيزي را که براي خود نمیپسندي هرگز
بر دیگران تحميل مکن » .با گسترش فرهنگ چينی مفهوم رن) (renو قاعدۀ طالیی در مناطق تحت نفوذ چين که از آسياي ميانه
تا تایوان و از کره تا سنگاپور را دربر میگرفت ،گسترش یافت.
قاعدۀ طالیی در فرهنگ هندي هم دیده می شود .در جاینيسم گفته می شود« :یک مرد باید با همۀ مخلوقات طوري رفتار کند که
با خود رفتار میکند » .در بودیسم گفته می شود « :وضعيتی که براي من خوب و خوشایند نيست باید براي او نيز چنين باشد؛ و چگونه
میتوانم وضعيتی را که براي من خوب و خوشایند نيست بر دیگران تحميل کنم؟ » در هندوئيسم همچنين آمده است« :فرد نباید
رفتاري را بر دیگران روا بدارد که بر خودش روا نمی بيند .این جوهر اخالق است» .
«قاعده طالیی » را البته میتوان در مذاهب ابراهيمی هم دید .رابی هيلل ) (Rabbi Hillel 60 B.C.میگوید« :کاري را به زیان
توست بر دیگران روا مدار » .مسيح این قاعده را به شکل قاطعتري بيان میکند« :در هر امري با دیگران به گونهاي رفتار کن که
دوست داري با تو آنگونه رفتار کنند » .اسالم نيز بيان مش ابهی دارد « :مؤمن نيستيد اگر آنچه را که براي خود آرزو دارید براي
برادرتان هم آرزو نکنيد» .
براي اطالعات بيشتري درباره « قاعده طالیی رابطه متقابل » در مذاهب به آدرس اینترنتی زیر رجوع کنيد.
http://www.religioustolerance.org/reciproc.htm.
 « .۴مؤمن نيستيد اگر آنچه را که براي خود آرزو میکنيد براي برادرتان هم آرزو نکنيد »( از چهل حدیث النواوي) « .واي بر
کم فروشان .که چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند .و چون براي آنان پيمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند(مطففين )1-1
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آیه  11با عبارت تعارفوا به آن اشاره میکند) و  ) 2حمایت متقابل از دیگران به مثابه
افراد ،درخانواده و کالً در اجتماع .اجتماع هم منحصراً به اجتماعات محلی خالصه
نمیشود بلکه کل مسلمين (امت ) و همين طور کل زمين(ارض ) را در بر میگيرد .ما
مسئول تأثيرات تمام اعمال خود بر مسلمان و نيز غير مسلمان هستيم .این ایدۀ
پلوراليستی بر مسئوليت اخالقی خود بر همۀ اعمالمان در قب ال نوع انسان تأکيد دارد و
در ذیل اصطالح شرعی معامالت قرار میگيرد که عبارت از کنشهاي اجتماعی یا اعمالی
است که منعکس کنندۀ عدالت اجتماعیاند .این اصطالح در سطوح عميقترِ
خویشتن نگري شخصی(محاسبه ) نيز به معناي به حساب آوردن تأثيرات اعمال فرد بر
دیگران است .همان طور که در روایت قرآنی آفرینش انسان نشان داده شده است،
پدرساالري به این دليل نوعی شرک(سریيچی کامل از توحيد الهی) است که از اعتقاد
شيطانی استکبار (یکی را برتر از دیگران دانستن) ریشه گرفته است.
در سورۀ اعراف آمده است که ابليس از سر فرود آوردن در مقابل اولين نفس
انسانی(آدم) سر باز زد .او گفت« :أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ» (من از
او برترم .مرا از آتش (بی دود) آفریدي و او را از گِل) (اعراف .) 12 ،این نگرش استکبار
است (برتر دانستن خود بر دیگري به جاي پيروي از خدا و تأیيد لزوم بههم پيوستگی همه
انسانها) .استکبار به تمام اعمال و نظامهاي سرکوبگر ،شامل جهان نگري تاریخی
پدرساالر ،راه می برد .منش استکباريِ پدرساالر از این باور ریشه میگيرد که هر کاري که
مردان انجام می دهند ،هرچه باشد ،بهتر از کاري است که زنان انجام میدهند .تداوم این
منطق پدرساالر به این باور منتج می شود که مردان کارهاي خاصی را بهتر از زنان انجام
می دهند و زنان نيز در انجام امور خاصی از مردان بهتر عمل میکنند ،اما این کارها
معموالً جدا از هم و «مکمل» یکدیگرند و به هم پيوسته نيستند .این باور که مردان برتر
اند ،زنان را به موقعيتی فرودست تقليل میدهد.
بسياري از مردم ـ زنان و مردان ـ غالباً به گونهاي فرهنگ پذیر شدهاند که باور
نادرست برتري مردان را می پذیرند و بنابراین به جاي این که برابري را اساس خلقت،
آخرت و تمام زندگی خود در فاصلۀ این دو بدانند ،آن را نادیده میگيرند .در واقع تاریخ
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طوالنی رویه هاي مسلمانان بر یک معيار دوگانه استوار بوده است .معياري خاص رفتار
مردان اعمال شده و معيار دیگري نيز که زنان را در موقعيتی فرودست می پندارد بر رفتار
زنان اعمال شده است.
براي فراتر رفتن از این نگرشها و ساختارهاي نابرابر ناگزیریم به سوي اصالحاتی
گام برداریم که برابري در اهميت خلقت زنان ،شيوههاي اندیشيدن و بودن آنان ،و برابري
مسئوليتشان در قضاوت را به رسميت بشناسد .میتوانيم این امر را با استقرار نظام
عدالت اجتماعیاي به انجام برسانيم که معاوضه ،روابط ارتباط متقابل و برابري بين زنان
و مردان را ساري می کند .چنين نظامی زنان و مردان را به مثابه مشارکت کنندگان
شایسته هردو عرصۀ عمومی و خصوصی فعاليت به رسميت میشناسد .این نظام زنان و
مردان را به بهتر انجام دادن کارهایشان تشویق می کند و آنها را تنها به حضور در یک
عرصه محدود نمیس ازد .این امر مردم را ترغيب میکند که به جاي اعمال محدودیتهاي
زایدِ مبتنی بر نقشهاي جنسيتی بر یکدیگر ،ایمان داشته باشند و در همۀ عرصهها
کارهاي نيک انجام دهند .در این راه شایستگیهاي مضاعف اشخاصی که این اعمال نيک
را انجام دادهاند ،میتواند بيشتر از جنسيتشان مورد تأکيد باشد .پایههاي این روابط
متقابل در اسالم ،ذیل دستورالعمل تقوي ،جایگاهی محوري دارند.

 .۱فراسوي پدرساالري و به سوي اصالحات جنسیتی
طریق حرکت به فراسوي پدرساالري دو وجه دارد :تقوي در سطح فردي و توحيد
در سطح عمل اجتماعی و دستورالعملهاي حقو قی فقه .اینجا نيز منبع الهام این حرکت
میتواند آن خصال قرآنیاي باشد که در حدیث محمد پيامبر نيز اصولی محورياند .این
متون (نصوص) ،به ویژه آن اشاراتی که زنان و مردان را برابر دانستهاند ،سرچشمهاي براي
مفهوم برابري به عنوان عنصر اساسی روابط و قوانين اسالمی خانواده ،فراهم میآورند.
اینها ستون هایی هستند که با مالحظۀ دیدگاه اسالمی ،اصول حقوق بشر و واقعيات
زیستۀ زنان ،می شود ضرورت و امکان اصالح قانون خانوادۀ موجود را بر آنها بنا کرد.
10

چشمانداز  ،اصول کليدي و ا هداف مساوات

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَۀً وَأَجْرًا عَظِيمًا
مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادتپيشه
و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکيبا و مردان و زنان فروتن و
مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنان پاکدامن
و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد مى کنند خدا براى [همه] آنان
آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است (احزاب)1۲ ،

این آیۀ قرآن چارچوب روشنی براي روابط و مسئوليتهاي برابر ،دوجانبه و اخالقی
زنان و مردان قرار داده است .زندگی در فاصلۀ ميان خلقت و آخرت مستلزم وظایف و
مسئوليت هاي متقابل و همچنين معاوضه (ارتباط متقابل) در اندیشه و عمل زنان و مردان
است .قرآن به عنوان متنی تاریخی در بستر پدرساالر و بیقانون عربستان قرن هفتم
[ميالدي] نازل شد .قرآن در تالش براي اصالح جامعه ،به نابسامانیهاي اجتماعی،
سياسی ،اقتصادي و اخالقی می پردازد و الگویی از روابط متقابل عالیتر و بيانات صریحی
در خصوص اصالح واقعيات زندگی زنان عرضه می کند .اگر این مسير مهم قرآنی در طول
چهارده قرن کامالً محفوظ مانده بود ،موقعيت زنان مسلمان در بسياري زمينهها در سطح
جهانی به مراتب بهتر از آن چيزي بود که اکنون هست .ایدۀ اساسی برابري جنسيتی در
جهان نگري قرآنی ریشه دارد .بنابراین تمام مباحث مربوط به حقوق بشرِ برابر براي زنان
در این جهان نگري قرآنی مهر تأیيد خوردهاند.
قال رسولاهلل (ص) :ان لربکَ عليکَ حق اً و الَهلِکَ عليکَ حق اً و لنفسِکَ
عليکَ حق اً ،فِئتِ کلَ ذي حق اً حقُّهُ(.صحيح بخاري)1۴2 ،1 ،
پيامبر (ص) می فرماید حقيقتا خداوند بر تو حقی دارد و خانوده شما بر تو
حقی دارد و نفس تو نيز بر تو حقی دارد ،پس حق هر صاحب حقی را ادا
کن(صحيح بخاري .)1،1۴2
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این حدیث مهم است چون توصيه می کند که راه ادا کردن حقی که خداوند برگردن
ما به عنوان نوع انسان دارد ،ادا کردن آن دو حق دیگر است .اولين حق از این دو به روابط
ما با دیگران مربوط میشود .کلمۀ «اهل» هم میتواند به شيوهاي محدود به معناي
خانوادۀ ما باشد و هم در کلیترین حالت به خ انوادۀ انسانی اطالق شود .این بدان معناست
که ما باید هم به اتفاق دیگران و هم براي خود فعاليت کنيم .این دومی به حقی برمیگردد
که باید نسبت به نفس خود ادا کنيم.
این حدیث ضرورت ایجاد تعادل بين شيوۀ اداي حق دیگران در خانواده یا اجتماع،
اداي حق نفس خود و شيوۀ اداي حق خداوند را به ما یادآوري میکند .همچنين این
تصور را به چالش می کشد که نقش زن مسلمان در خانواده منحصر است به اینکه خود
را فداي دیگران و رفع نيازهاي دیگران کند و مهم هم نيست که این فداکاري چقدر
بزرگ باشد .پدرساالري متمایل است به بهرهکشی از کاري که بر اساس عشق صورت
می گيرد و مراقبتی که زنان در خانواده انجام میدهند ،انگار این کارها از استعدادهاي
زیست شناختی زن ریشه گرفته و بازتاب فشار ناشی از وظيفهاي سنگين [بر دوش زنان]
نيست .براي برخی زنان این تمایل به آنجا انجاميده است که عرصۀ خصوصی را به زندانی
براي آنها تبدیل کرده است که گریزي از آن ندارند ،مباد که دیگران آنان را زنانی راستين
و ایده آل ندانند .براي برخی دیگر این تمایل بن بستی دو سویه است؛ زیرا باید هم نقش
اصلی مراقبتی خود را در خانواده ایفا کنند و هم در عرصۀ عمومی براي دریافت دستمزد
وارد رقابت شوند  .بعالوه این عرصۀ عمومی به طور کلی هم راستا با فعاليت مردان تعریف
شده است و این مردان غالباً متکی بر کار مراقبتی زنان در خانه اند .حدیثی که نقل شد
از زنان و مردان می خواهد که بين خدمت به خود و خدمت به یکدیگر و خانواده و
اجتماعات و خدمت به خدا تعادل برقرار کنند.
نهایت اً این که قرآن در بيانی که مختص روابط صميمانۀ خانوادگی بين زن
و مرد است ،میگوید:
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُم مَّوَدَّۀً
وَرَحْمَۀً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
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و از نشانه هاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها
آرام گيرید و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى
مردمى که مىاندیشند قطع اً نشانههایى است (روم)21،

روابط بين زوجين آنگونه که اینجا توصيف شده به اعال درجه قرین مهربانی است.
مودت به معناي مهربانی و همچنين عشق دوسویه و صميميت است .مودت رابطهاي
مبتنی بر رقابت ،خشونت ،کشمکش یا سلسله مراتب نيست .ممکن نيست شرایط ارتباطی
دو سویه در خانواده وجود داشته باشد اال اینکه رابطۀ بنيادین ميان زوجين با مودت آغاز
شود.ما به جاي سلطه شراکت را قرار می دهيم و به جاي رقابت همکاري را .این نکته
تمام جنبههاي معاوضه را در بر می گيرد که اینجا قرآن با عباراتی رساتر کليت آن را بيان
میکند« :موَدَّۀً بين الرجل و المرأه» (عشق دو سویه بين مرد و زن).
الگوي سنتی خانواده که در اندیشۀ فقهی اسالمی مورد تکریم است ،الگویی است بر
پایۀ مناسبات سلطه چنان که تنها مرد و هميشه او قوامون  :یعنی مسئول به حساب
میآید که در بعضی تفاسير به «برتر» هم ترجمه شده است .در نتيجه زن تنها میتواند و
باید همواره تابع ،زیر دست و بنابراین وابسته به مرد باشد .اگرچه این مدل شبيه رویۀ
زمان وحی است ،اما مدلی پدرساالر است که با عامليت و کرامت زن در شرایط کنونی در
تناقض است .زنان نقش ارزشمندي در همۀ عرصهها ،خصوصی و عمومی داشتهاند و به
ایفاي این نقش ادامه خواهند داد .این واقعيات باید در اصالح قوانين و سياستگذاريها
انع کاس یابند تا نقش ارزشمند زنان و مأموریت کامل انسانی آنان مورد تأیيد واقع شود.
تنها الگوي نشانگر این کمال الگویی مبتنی بر عشق دوسویه و احترام و آن الگویی است
که در آن برابريِ کامل اِعمال شود.

 .4پارادایم توحیدي اصالح
آنچه که در مالحظات مدرن ،قوانين احوال شخ صی یا قوانين خانوادۀ اسالمی را
متمایز می سازد ،رابطۀ بين زنان به عنوان بازیگران و عامالن هم از حيث تفسير و هم از
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حيث فقه است .در این مقاله مشروعيت زنان را به عنوان بازیگران و عامالن ،با تحليلی
قرآنی توصيف کرده ام .هدف به ویژه آن بود تا نحوۀ ایجاد شراکتی فعال در حوزههاي
حقوقی و سياسی و در خانواده توسط زنان و مردان و به اسم اسالم و عدالت ،روشنتر
شود.
نگرش به نقش همکاري را در اصل از اندیشۀ توحيد الهام گرفتهام؛ آنجایی که در
سطح پراکسيس اجتماعی و در مناسبات انسانی اعمال میشود .توحيد در بنياديترین
سطح به معن اي یگانگی خداوند است .خداوند یکتا و واحد است .کلمۀ توحيد از شکل
دوم فعل وَحَدَ می آید و اصطالحی پویا است که بر قدرت الهی در وحدت و نظم بخشيدن
به همه اشياء تأکيد دارد .پيشتر ،از این نظم با عنوان معاوضه ،یا تعامل دوسویه ،همکاري
و وابستگی متقابل اشاره کردم .رابطۀ نظم با توحيد آخرین نکتهاي است که به آن خواهم
پرداخت.
اندیشۀ بنيادي اسالم این است که خداوند اکبر است .اهلل اکبر .عالوه بر این قرآن
روشن ساخته است که هرگاه دو شخص با هم باشند ،خداوند سومين آنهاست ،یا هرگاه
سه نفر با هم باشند خداوند چهارمين آنهاست و( ...مجادله .) 1 ،با توجه به این که خداوند
همه جا حی و حاضر است رابطۀ معاوضه را میتوان یک رابطۀ متقابل افقی شبيه این در
نظر گرفت.
خداوند

خود

دیگري

از آنجایی که بر اساس توحيد خداوند واحد و اکبر است ،پس هر رابطهاي بين دو
نفر نمیتواند غير از رابطهاي افقی و متقابل باشد .این سطح افقی مبين همکاري دوجانبه
است چراکه نقش یکی میتواند با نقش دیگري به کلی جابجا شود.
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در چارچوب پدرساالري مرد برتر از زن است که میتوان در رابطهاي عمودي آن را
چنين در نظر گرفت:
مرد
زن

پدرساالري نوعی شرک است چون مردان و زنان را وارد رابطهاي میکند که قادر به
ارتباط متقابل مناسب نيست ،زیرا در آن یک شخص هميشه «برتر» از دیگري است.
براساس توحيد این امر ممکن نيست ،زیرا حضور خداوند به عنوان برترین نقطۀ کانونی
باید حفظ شود .از آنجا که هرگاه و هرجا که خداوند حضور دارد محور جدیدي ایجاد
میشود و خداوند هميشه حی و حاضر است ،کسی نمیتواند بدون رويگردانی از توحيد
موقعيت برتري را کسب کند.

نتیجه گیري
موضوع مورد بحث در سطح عملی ،واردکردن تجربۀ زنان مسلمان به این گفتار است.
ما صداي زنان ،تجربۀ زنان و شيوههاي شناخت زنان را به منزلۀ آوردههاي واقعيتهاي
زیست شدۀ جوامع اسالمی که به قدر آوردههاي مردان مهم اند توانمند میکنيم .تجربۀ
زنان در تنظيم همۀ سياستها و رویههاي مربوط به آنان به امري محوري بدل شده است.
در اسالم عامليت زنان و مردان امري محوري است ـزنان را نمیتوان به موقعيت فرودست
تنزل داد .زنان در بستر دولت-ملتهاي مدرن مسلمان و در قلمرو پيچيدۀ تکثرگرایی
جهانی ِ امروزي و تالش براي دموکراسی و حقوق بشر ،شایستۀ داشتن سهمی عمده در
قوانينی هستند که بر زندگی شخصی ،حرفهاي و روانی شهروندان حاکماند.
دولت ملت هاي مسلمان و عرصۀ جهانی شاهد تغييرات سریع ،ارتباطات درونی و
مباحثات مختلف دربارۀ حقوق بشر ،حقوق بشر زنان ،حقوق بشر اسالمی و تکثرگرایی
1۲

اسالم فراسوي پدرساالري

هستند .مهم است که زنان و مردان مسلمان در بررسی این امر که این تحوالت در بستر
فرهنگها ،کشورها و دین ما اسالم ،چه معنایی به خود میگيرند ،نقش اصلی را ایفا کنند.
همچنين مهم است که این پيوندهاي جدید را در پرتو منابع سنتی چنان لحاظ کنيم تا
آنچه را که بر اساس اصول و ارزشهاي پایدار ما اساسی است ،متحول و در عين حال
تقویت کنيم .در غير این صورت ما به ورطۀ تقليد کورکورانه از سنتها در خواهيم غلتيد.
همچنين الزم است ارزیابی دقيقی از جایگاه اعمالمان با رعایت امر به معروف و نهی از
منکر داشته باشيم .در اینجا معروف اصطالحی کليدي براي «امر جهانشمول» است و
به آنچه که خوب و بدیهی است اشاره دارد .در خصوص قوانين خانواده سياستهاي
جدیدي مورد نياز است که در راستاي تحقق اراده خداوند و در پرتو توحيد و براي ایجاد
همکاري بيشتر بين اعضاي اجتماع ،تجربيات واقعی زنان و استعدادهاي آنان را به مثابه
بخشی از کل کارگزاران انسانی به حساب آورد.
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