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مقدمۀ ناشر

ظهور انقالب اسالمی را میتوان مهمترین نقطۀ عطف در تاریخ ایران
معاصر ،بلکه تاریخ اسالم معاصر تلقی نمود .این رخداد تاریخی مهم که
إنشاءاهلل آغاز غلبۀ تام جریان حق علیه باطل است ،سبب شکلگیری
نوعی خودآ گاهی تاریخی در حوزۀ مناسبات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
بهویژه فرهنگی در میان آحاد حقجویان شده است.
از آنجا که ماهیت این انقالب ارزشی است و بیش و پیش از آنکه یک
انقالب سیاسی باشد ،یک انقالب فرهنگی است ،بدیهی است که الیۀ
فرهنگی آن به مثابۀ الیۀ باطنی و ّ
لب آن محسوب میشود .دشمنان نیز
با توجه به این مهم ،از همان دوران آغاز تکون و تطور انقالب اسالمی ،با
هجمههای فکری و اندیشهای ملحدانه ،به تخریب و شبههافکنی علیه اسالم
اقدام نمودند .این دیدگاهها که در فضای روشنفکری و مجامع انقالبی رواج
داشت ،سبب شد که عقاید و تفکرات ملت دینمدار و معتقد به اندیشههای
اسالمی ،بهویژه در قشر جوان متزلزل شود و گرایش به مادیگری در مجامع
دانشگاهی به اوج برسد.
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تغییر نظام شاهنشاهی به نظام
اسالمی ،مرزبانی از آفاق اندیشهای انقالب ،اهمیتی دو چندان یافت؛ چه
اینکه هر نظامی برای حفظ موجودیت ،تدوام و پویندگی خود ،نیازمند نظام
عمیق فکری و عقیدتی بهعنوان تکیهگاه و پشتوانه میباشد .از این رو شرط
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الزم برای ماندگاری و تداوم نظام اسالمی نیز ،تبیین مبانی فکری ناب اسالمی
است.
در این میان یکی از مهمترین اندیشمندان اسالمی که احیاگر تفکر ناب
اسالمی در جامعه بود و هدف سلوک علمی خود را اصالحگری در شرایط
التقاطی جامعه قرار داده ،در جایگاه یک مصلح فکری اجتماعی در پیروزی
انقالب اسالمی و بناگذاری نظام اسالمی نقشی حیاتی آفرید ،استاد شهید
مرتضی مطهری است .به دلیل شأن اصالحگری و آسیبشناسانهای که
مواجهه با جریان روشنفکری ضددینی به وی بخشیده است ،از یک سو
و ارائۀ نسخۀ اصیل مکتب اسالمی و رویکردی نظاموار به اسالم و اندیشۀ
اسالمی از سوی دیگر ،ماحصل کار ایشان به شکلی ممتاز جلوه کردهاست،
طوری که به فرمودۀ مقام معظم رهبریمدظله العالی« :آثار استاد شهید مطهری،
مبنای فکری نظام جمهوری اسالمی ایران است .دیگران به مقدمات این
انقالب خیلی کمککردند ولی افکار آنها در ساخت نظام جمهوری اسالمی
ایران ،نقش آنچنانی نداشته است ]...[ .اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن
مردم عمق پیدا کند و حرکات انقالبی این مردم همچنان ادامه یابد ،بایستی
افکار استاد شهید مطهری در میان مردم رواج یابد».
خوانندۀ محترم با توجه به این موضوع که تببین و تقریر اندیشههای شهید
مطهری به مثابۀ تبیین مبانی فکری نظام جمهوری اسالمی است ،در این
اثر میتواند ابعاد اجتماعی اندیشۀ شهید مطهری را دنبال نماید و با مطالعۀ
این اثر با زوایای پنهان تفکر ایشان ،به منظور دستیابی به یک نظام فکری
منسجم آشنا گردد .به نظر میرسد تبیین آثار شهید مطهری با توجه به دغدغه
و مسئولیت تاریخی که وی برای خود قائل بود ،سبب میشود با آثار این متفکر
گرانقدر ارتباط مؤثرتری برقرار شود تا در درجۀ اول به واکاوی اندیشۀ استاد و
شناسایی ابعاد آن در جهت فراگیری الگوی صحیح اندیشیدن و در درجۀ
بعد ،در جهت ادامۀ راه وی گام برداشته شود.

مقدمۀ ناشر

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق در تالش است با انتشار
آثار متناسب با مخاطبان حوزوی و دانشگاهی ،بهویژه دانشجویان در حوزۀ
مباحث علوم انسانی ،علوم اجتماعی و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی گامی
در راستای اعتالی اندیشۀ ناب اسالمیبردارد و در این راستا از دیدگاههای
مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر و پیشنهادهای سازنده دربارۀ موضوعات
یادشده بهگرمی استقبال میکند.
در پایان الزم است ضمن قدردانی از مجاهدتهای حجتاالسالم دکتر
سوزنچی در ارائۀ این مطالب و مجموعۀ بینش مطهر اصفهان و همچنین از
زحمات پژوهشگر گرانقدر ،برادر یاسر طاهر رحیمی -که ویراستاری محتوایی
و تنظیم اثر حاصل تالش ایشان است -و نیز برادر گرامی کمال کدخدامرادی
و محمدعلی زاهدی که مدیریت محتوایی مجموعۀ مجلداتی را بر عهده
داشتند که کتاب حاضر ،بخش سوم آن است ،تشکر و قدردانی نماییم.
ّ
و ما توفیقی الا باهلل العلی العظیم
محمد جواد نیکروش
مسئول مرکز تحقیقات بسیج
دانشگاه امام صادق
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مقدمۀ مؤلف

َ َ ُ َّ
ً
َّ ُ َ ُ ُ َ ً
<یا أ ّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا اتقوا ا ّلل َه َوقولوا ق ْولا َس ِدی اد>
ُ ْ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ْ ََْ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ
َ ََ َ َ ً
َ
<یص ِلح لکم أعمالکم ویغ ِفر لکم ذ
نوبک ْم َو َمن ُی ِط ْع ا ّلل َه َو َر ُسول ُه فق ْد ف َاز ف ْوزا
ً
1
َع ِظیما>
استاد شهید مرتضی مطهری از نوابغ ژرفاندیشی است که بعد از گذشت
سالها از شهادت ایشان ،هنوز اندیشههای ایشان تازگی و پویایی خود را
حفظ کرده است؛ تا حدی که رهبر معظم انقالب ،به مناسبتی فرمودند« :بنده
اعتقاد راسخ دارم و بارها هم گفتهام که جریان فکری اسالمی انقالب و نظام
اسالمی ما در بخش عمدهای متکی به تفکرات شهید مطهری است؛ یعنی
آنها پایهها و مایههای اسالمیای است که ما در تفکرات اسالمی از آنها
ً
بهره بردیم و به نظام اسالمی منتهی شد ...و اآلن هم ما واقعا بدیل و عدیلی
برای مجموعۀ کتابهای شهید مطهری رضوان اهلل علیه نداریم» 2.شاید بتوان گفت
علت اصلی این جایگاه ،توانایی و عمق فکری و خالقیت نظری کمنظیر
ایشان است که با دغدغۀ معرفی صحیح و همهجانبۀ اسالم 3همراه شده است.
 .1احزاب 70 ،ـ « :71ای کسانی که ایمان آوردهاید! تقوای الهی در پیش گیرید و سخن مستحکم
بگویید؛ تا خدواند کارهای شما را اصالح کند و گناهانتان را ببخشد ،و کسی که از خدا و
فرستادهاش اطاعت کند ،قطعا به رستگاری عظیمی دست یافته است».
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای کنگرۀ حکمت مطهر.82/12/18 ،
« . 3این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته ،مقاله یا کتاب نوشتهام ،تنها
چیزى که در همۀ نوشتههایم آن را هدف قرار دادهام ،حل مشکالت و پاسخگویى به سؤاالتى
است که در زمینۀ مسائل اسالمى در عصر ما مطرح است .نوشتههاى این بنده برخى فلسفى،
برخى اجتماعى ،برخى اخالقى ،برخى فقهى و برخى تاریخى است .با اینکه موضوعات این
ً
نوشتهها کامال با یکدیگر مغایر است ،هدف کلى از همۀ اینها یک چیز بوده و بس .دین مقدس
ً
اسالم یک دین ناشناخته است .حقایق این دین تدریجا در نظر مردم ،واژگونه شده است و علت
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نگارندۀ این سطور ،کار مطالعۀ منسجم آثار این متفکر خدااندیش را در
یک جمع دوستانه در دومین سال ورود به دانشگاه آغاز کرد و در مدت زمانی
حدود دو سال به مطالعه ،مباحثه ،تلخیص و تدقیق در آثار ایشان پرداخت؛
و بعدها پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود را هم در رابطه با آثار این شهید بزرگوار
تدوین کرد .پس از آن ،بارها و بارها این آثار را در موقعیتها و برای مخاطبان
ً
مختلف تدریس کرد و مخصوصا مباحث مربوط به زن و خانواده (که محور
کتاب حاضر را تشکیل میدهد) بارها در مجامعی با حضور بانوان فعال
فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .نگارنده اقرار میکند که در اغلب این
تدریسها و بحثها به زوایایی از معارف اسالمی در اندیشۀ شهید پی برده که
در دفعات قبل متوجه آنها نبوده است.
در سال  1392جمعی از دوستان اصفهانی پیشنهاد دادند که یکبار
تدریس کل این آثار بر اساس همان سیر آسان به مشکل ،به صورت برنامۀ
تلویزیونی ضبط شود که البته به دالیلی این کار نیمهتمام ماند.
در سال گذشته مسئوالن محترم موسسۀ علمی -فرهنگی سدید پیشنهاد
کردند که شاید مناسب باشد حاصل این تدریسها -که نه تکرار محتویات
ً
کتابهای شهید ،بلکه عمدتا ،باز کردن زوایای پنهان تفکر ایشان به منظور
دستیابی به یک نظام فکری منسجم بوده -در قالب چند جلد کتاب منتشر
شود و اساس اولیۀ کار را پیادهکردن و تنظیم مباحثی قرار دادند که در اصفهان
ی تدریسهایی که در
انجام شده بود و مقرر شد بقیۀ بحثها از فایلهای صوت 
موقعیتهای دیگر ارائه شده بود ،استخراج شود.
اساسى گریز گروهى از مردم ،تعلیمات غلطى است که به این نام داده مىشود .این دین مقدس
در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیۀ برخى از کسانى که مدعى حمایت از آن هستند ضربه
و صدمه مىبیند .هجوم استعمار غربى با عوامل مرئى و نامرئیاش از یک طرف و قصور یا تقصیر
بسیارى از مدعیان حمایت از اسالم در این عصر از طرف دیگر ،سبب شده که اندیشههاى اسالمى
در زمینههاى مختلف ،از اصول گرفته تا فروع ،مورد هجوم و حمله قرار گیرد .بدین سبب این
بنده وظیفۀ خود دیده است که در حدود توانایى در این میدان انجام وظیفه نماید ».عدل الهی،
ص.14
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بر اساس دستهبندی اولیه ،پیشبینی میشود که این مجموعه به چهار
جلد برسد که جلد اول و سوم آن ،از مباحث ارائه شده در اصفهان و دو جلد
دیگر ،از بحثهای دیگر پیاده شده یا خواهد شد .دو جلد اول این مجموعه
ً
عمدتا شامل مباحث گوناگون اجتماعیای است که در سیر آسان به مشکل
کتابها مورد مطالعه قرار میگیرد .جلد سوم ،شامل مباحث مربوط به زن
و خانواده است که به خاطر قرابت محتوای آنها همگی در یک جلد قرار
گرفتند و جلد چهارم ،مباحث مبناییتر در زمینۀ انسانشناسی و مبانی نگاه
اجتماعی و دینی شهید مطهری میباشد.
بدین ترتیب ،جلد حاضر به بررسی مسائل مربوط به زنان و خانواده میپردازد
ً
که عمدتا در سه کتاب شهید مطهری مطرح شده است :نظام حقوق زن در
اسالم ،اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب و مسئلۀ حجاب 1.حقیقت
این است که به نظر میرسد بحثهای شهید مطهری در زمینۀ مباحث زن
و خانواده ،میتواند مصداق واضحی از حرکت به سوی تولید یک علم جدید
باشد:
در تفکر غربی ،احقاق حقوق زن ،در قالب دو مسئله پیگیری شده است:

«آزادی» و «تساوی» .از سه کتاب فوق ،شهید مطهری در کتاب نظام حقوق
زن در اسالم ،به دنبال تبیین جدید و متفاوتی از حقیقت و چگونگی «تساوی
حقوق زن و مرد» است که این بحثها با محور قرار دادن چارچوب خانواده
ارائه شده است؛ یعنی نشان داده میشود که درک منسجم و موجهی از مسائل
حقوقی زن و مرد ،و برقراری تساوی واقعی بین آنها ،تنها در صورتی میسر
است که رتبۀ حقوق خانوادگی زن و مرد مقدم بر حقوق اجتماعی آنها مد
ً
نظر قرار گیرد؛ و این امری است که در تحلیلهای غربی کامال مفقود است.
 .1البته شهید مطهری یادداشتهای فراوانی هم در این زمینه دارد که حجم عظیمی از آنها در
جلد  5یادداشتهای الفبایی استاد مطهری منتشر شده است .همچنین ،یکی از شاگردان ایشان
نفدهایی به کتاب مسئلۀ حجاب مطرح کرده و ایشان پاسخهایی دادهاند که این نقد و پاسخها
بعد از شهادت ایشان در کتابی با عنوان پاسخهای استاد به مسئلۀ حجاب منتشر شده است.
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اما دو کتاب دیگر ،بیشتر وضعیت و روابط زن در بیرون از خانه و خانواده را
مورد بررسی قرار میدهد؛ اگر در کتاب قبل ،حل مسئلۀ «تساوی حقوق زن و
مرد» مورد نظر بود ،در این دو کتاب ،نقد تلقی غربی از آزادی زن ،و فهم و حل
مسئلۀ «آزادی زن» در فضای تفکر اسالمی مورد نظر است ،که بستر این آزادی

در درجۀ اول ،فضای جامعه (و نه درون خانواده) است .در کتاب اخالق
جنسی در اسالم و جهان غرب ،اصول حاکم بر رابطۀ زن و مرد در خارج از
نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته و در کتاب مسئلۀ حجاب نیز مهمترین
تجلیات این رابطه در اسالم در قالب مسئلۀ پوشش و محدودۀ آن مورد
ارزیابی واقع شده است؛ از اینرو دو کتاب اخالق جنسی و مسئلۀ حجاب
1
به نحوی مکمل یکدیگرند که مسئلۀ آزادی زن را مورد ارزیابی قرار میدهند.
به تعبیر دیگر ،در کنار قوانینی که در درجۀ اول ،ناظر به وضعیت زن و مرد در
خانواده طراحی شده و در کتاب نظام حقوق زن در اسالم مورد بررسی قرار
گرفته ،قوانین دیگری در اسالم وجود دارد که در درجۀ اول ،ناظر به وضعیت زن
و مرد در خارج از خانواده و در عرصههای اجتماعی است و مباحثی همچون
حضور زن در عرصههای اجتماعی مانند قضاوت ،سیاست و اجتهاد ،و نیز
بحثهایی همچون حجاب ،زنا و لواط را در برمیگیرد که شهید مطهری در
دو کتاب اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب و مسئلۀ حجاب فقط به
کلیتی از آنها و نیز به بحث خاص حجاب پرداخته است.
الزم به ذکر است که در این دو کتاب ،نظر ایجابی اسالم دربارۀ اخالق
جنسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که در کتاب اخالق جنسی،
 . 1البته کتاب اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب ،آنگونه که ناشر در مقدمۀ آن توضیح
داده« :مشتمل بر سلسله مقاالتى است از متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى که در حدود سال
 1353به طور مسلسل در مجلۀ مکتب اسالم درج مىگردید و در زمان حیات استاد توسط یکى از
ناشران غیر متعهد ،بدون اطالع ایشان به صورت رسالهاى کوچک -به همین صورت که مشاهده
مىگردد -منتشر گردید و البته موجب آزردگى خاطر استاد شد؛ چرا که مقاالتى که در یک مجله
و با فواصل زمانى چاپ مىشوند ،براى آنکه بهصورت کتاب منتشر شوند نیاز به یک بازبینى
ً
دارند ،و بهعالوه ظاهرا استاد شهید این بحث را بهعنوان بحثى مرتبط با مسئلۀ نظام حقوق زن
در اسالم در نظر گرفته بودند و خود براى انتشار آن طرحى داشتند .ولى در عین حال ایشان از
انتشار این رساله جلوگیرى به عمل نیاوردند».

مقدمۀ ناشر

ً
محور بحث ،عمدتا نقد اندیشۀ غرب در زمینۀ آزادی زن و اخالق جنسی
است و در کتاب مسئلۀ حجاب ،چرایی محدودیت پوشش زن در اسالم
و عدم منافات آن با آزادی حقیقی زن تبیین گردیده است ،اما باألخره نظر
اسالم در مورد اخالق جنسی زن و مرد در جامعه چیست؟ شهید مطهری در
این زمینه تنها به چند نکتۀ مختصر اشاره کرده است و فرصت تبیین مستقل
نظام فکری اسالم را در این زمینه پیدا نکردهاند که در اینجا تالش شده بر
1
اساس سایر اندیشههای شهید مطهری تا حدودی این مسئله نیز تبیین شود.
شهید مطهری دربارۀ سخنرانیهای خود میگوید« :آنچه بهصورت
سخنرانى ایراد میشود -الاقل سخنرانیهاى من اینچنین است -قابل
چاپشدن نیست ،مگر اینکه از نو دستکارى شود .بهعالوه وقتى که بنا
است چاپ شود ،نمیتوان به مطالبى که بهصورت سخنرانى ادا شده قناعت
کرد».
این مطلبی است که نگارنده تا پیش از تألیف کتاب حاضر به اهمیت
و دشوار یهای آن پی نبرده بود .گمان حقیر این بود که بعد از پیادهسازی
و اصالح مختصر ،این مباحث قابل ارائه است ،اما در عمل چنین نشد.
زحمات اصالح و ویراستاری سخنرانیهای این جلد را نیز فاضل گرانقدر
ٌ
معظمله
جناب آقاى یاسر طاهررحیمی متحمل شدهاند .عمدۀ کتاب به قلم
ً
است که پس از استخراج از فایلهای صوتی ،از نو به قلم خود نوشته و احیانا
اصالح کردهاند و البته بعد از اصالح وی ،کل متن مورد مطالعۀ اینجانب قرار
گرفت و در معدود مواردی (بهویژه در بحثهای تعدد زوجات و ازدواج موقت)
ً
مطالب مجددا توسط حقیر بازنویسی شد.
 . 1البته شهید مطهری در یادداشتها و برخی سخنرانیهای دیگرشان به موارد دیگری از
مباحث ناظر به زنان نیز پرداختهاند که انتشارات صدرا (بهعنوان مؤسسهای که به مدت 30
سال تنها ناشر مجاز آثار شهید مطهری بود) متأسفانه هنوز اقدام به پیادهسازی و نشر اغلب
ً
این سخنرانیها نکرده و فقط اخیرا معدودی از آنها را با عنوان زن و مسائل سیاسی و قضایی
منتشر کرده است ،اما به همت عدهای از عالقمندان به اندیشههای شهید مطهری ،برخی دیگر
از این سخنرانیها همراه با این سه کتاب شهید مطهری در مجموعهای پنججلدی با عنوان کلی
حقوق و روابط زن و مرد توسط انتشارات بینش مطهر به چاپ رسیده است .در کتاب حاضر،
ً
صرفا آن یادداشتهایی که مرتبط با بحثهای سه کتاب مذکور و یا تبیین نگاه ایجابی اسالم در
زمینۀ اخالق جنسی بوده ،مورد بحث قرار گرفته است.
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در به ثمر رسیدن این کار افراد فراوان دیگری نیز نقش داشتهاند که نام بردن
از همۀ آنها میسر نیست .از دانشجویانی که در هنگام تدریس با سؤاالت و
اشکاالت خود ،به غنای کار میافزودند و زنان فرهیختهای که در جلساتی
که ناظر به موضوعات این آثار برگزار میشد ،زوایای جدیدی از بحث را باز
میکردند ،تا کسانی که در پیادهکردن و ویراستاری ادبی و مراحل چاپ و نشر
کتاب متحمل زحمت شدهاند .اما سزاوار است در این میان ،از پیگیریهای
مجدانۀ جناب آقای محمدعلی زاهدی ،مسئول محترم موسسۀ علمی-
فرهنگی سدید تشکر کنم که شاید اگر این پیگیریها نبود ،هیچگاه این کار
به این مرحله نمیرسید .امیدوارم که با عنایت الهی ،این اثر در تعمیق و
کاربردیشدن بیشتر معارف اسالمیای که شهید مطهری تبیین آنها را وجهۀ
همت خود قرار داده بود ،و فهم عمیقتری از مسائل مربوط به زنان و خانواده،
که در فضای غربزدۀ ما بهشدت در معرض انحراف و کجفهمی است ،موثر
افتد.
و من اهلل التوفیق و علیه التکلان
حسین سوزنچی
قم ،دانشگاه باقرالعلوم
شهریور 1394
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AAاهمیت کتاب نظام حقوق زن

کتاب نظام حقوق زن در اسالم یکی از مهمترین کتابهای شهید مطهری
است؛ هم از بعد محتوایی و هم از جنبۀ روش بحث .ویژگی خاص این
کتاب -که آن را نسبت به کتابهای مشابه خود متمایز میکند -این است
که قدمهای مؤثری برای تولید علم دینی در موضوع نظام حقوقی زن در اسالم
بر داشته است .رسیدن به الگوی علم دینی در مباحث مختلف ،امر بسیار
خطیری است .آنچه بهعنوان علم دینی مطرح میشود ،علمی است که
هم مبانی معرفت دینی و آموزههای متون دینی را جدی بگیرد؛ و هم اتکای
محکمی بر تحلیلهای عقلی و یافتههای معتبر علوم جدید داشته باشد.
شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در واقع نمونه ای از فرایند تئور یسازی
در اندیشۀ دینی را به نمایش میگذارد؛ این شیوه اگرچه در بسیاری از آثار دیگر
شهید مطهری کم و بیش دیده میشود ،اما در این کتاب ،جلوۀ پررنگتری
دارد و آن را از کتابهای مشابه در این موضوع متمایز میکند.
برخی از مباحث نظام حقوق زن که شهید مطهری فرصت بیان آن را
نداشته ،در کتاب زن در آینۀ جالل و جمال الهی استاد جوادی آملی مطرح
و به بحث گذاشته شده است .البته هم شهید مطهری و هم آیتاهلل جوادی
خود
از شاگردان عالمه طباطبایی هستند و به شدت از ایشان تأثیر گرفتهاند؛ ِ
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،ذیل آیات  230-220سورۀ بقره ،مطالب
بسیار متقن و قابل استفادهای را دربارۀ حقوق زن مطرح کرده که میتوان
مباحث این دو کتاب را شرح و بسط مباحث تفسیرالمیزان قلمداد کرد.

کتابنظام
حقوق زن در
اسالم،الگوی
تئوریسازیعلم
دینی
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امروزه اصطالحی به نام «تغییر میدان بازی» در ادبیات جامعه رایج شده
است .یک فوتبالیست خوب ،اگر وارد میدان والیبال شود ،هرگز نمیتواند
بازیکن مؤثر و مفیدی باشد و قابلیتهای خود را نمایان کند؛ چرا که شرایط
و قوانین حاکم در بازی والیبال به کلی با فوتبال متفاوت است؛ در فوتبال،
فعالیت اصلی با پا انجام میشود ،اما در والیبال با دست؛ در فوتبال توپ باید
ً
داخل دروازه قرار بگیرد ،اما در والیبال ،اساسا توپ نباید با تور برخوردی داشته
بازی در میدان
فکر وعمل غرب

باشد؛ و . ...به همین شکل ،کسی که ساختار اندیشه و سبک زندگی او بر
اساس تفکر غربی سامان یافته است ،حتی قوانین دینی را نیز در چارچوب
غربی اجرا میکند.
ً
متأسفانه امروزه ما در بسیاری از عرصههای زندگی عمال در میدان فکری و
عملی غرب بازی میکنیم .همانطور که اگر عدهای فوتبالیست بخواهند با

تغییر میدان بازی
غرب در مسائل
خانواده

عدهای والیبالیست در میدان والیبال بازی کنند ،باخت آنها از پیش معلوم
است ،در عرصۀ زندگی اجتماعی نیز کسی که در میدانی بازی میکند که
ً
اقتضائات و قواعد آن را حریف تعریف کرده ،غالبا از پیش میتوان گفت
که او بازنده است؛ و این وضعیتی است که در بسیاری از عرصههای زندگی
اجتماعی ما رخ داده و به نظر میرسد ریشۀ بسیاری از مشکالت در جامعۀ
ما باشد.
در مواردی ،اصلقراردادن سبک زندگی غربی ،به حدی در ما نفوذ کرده که
ً
حتی گاه مسائل صددرصد اسالمی را -که اصال در غرب وجود ندارد -هم به

بازخوانی
صورتمسئلۀ
نظام خانواده در
اسالم

نحو غربی پیاده میکنیم! نمونۀ بارز این مسئله ،قانون مهریه است که با اینکه
یکی از قوانین شریعت اسالم است که در فضای غربی وجود نداشته ،اما
ً
امروزه در جامعۀ ما کامال مبتنی بر تحلیل غربی از مسئلۀ ازدواج اجرا میشود
که در ادامه ،بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت .از این رو مهمترین اقدام
در چنین شرایطی ،این است که ابتدا میدان بازی غربی را تغییر دهیم.
در مسئلۀ تحلیل مسائل مربوط به زن و مرد ،مهمترین کاری که شهید

بخش اول :کتاب نظام حقوق زن در اسالم
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مطهری در این کتاب انجام میدهد ،همین تغییر میدان بازی است .استاد
مطهری با تکیه بر مبانی نگاه اسالمی به خانواده و توجه به تفاوت این مبانی
ی عمیقی از صورت مسئلۀ مباحث مربوط به زن
در اسالم و غرب ،به بازخوان 
و خانواده میپردازد و با نشاندادن اینکه غربیها در تشخیص صورت مسئله
به خطا رفتهاند و نیز نشاندادن مسئلۀ اصلی ،به ارائۀ راهحل میپردازد و با
تغییر «مؤلفههای اساسی» و «سؤاالت اولیه» بحث زن و خانواده ،چارچوب
و زاویۀ دید تازهای در این بحث ارائه میدهد که موجب ایجاد راهکارهای
متمایزی برای حل مسائل مختلف زنان میگردد.
برای بازی در میدان خودی ،ابتدا باید مؤلفههای اصلی نظام فکری دینی را
شناخت و سپس مسائل گوناگون را بر اساس آن تحلیل کرد؛ بسیاری از اعمال
دینی ،حتی عبادات ،زمانی که در جایگاه اصلی خود قرار نگیرند ،اثر و کارایی
خود را از دست میدهند؛ چنانکه در برخی روایات تأ کید شده که سالها
عبادت بدون قبول والیت ،تالشی پوچ و بیارزش است و در درگاه الهی نیز
1
پذیرفته نخواهد شد.
نظام فکری منسجم ،به ما این امکان را میدهد که در رویارویی با مسائل
گوناگون دینی ،توانایی تحلیل و فهم صحیح آنها را داشته باشیم و دچار
افراط و تفریط نشویم؛ شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن ،در لفافه تالش
کرده که نظام فکری اسالم را در موضوع حقوق زن و مرد تبیین کند.
یکی از اشکاالتی که به کلیت بحث شهید مطهری در کتاب نظام
حقوق زن گرفته شده ،این است که استاد مطهری در این کتاب سعی دارد
پشتوانهای عقلی برای احکام دینی مربوط به زن پیدا کرده ،آنها را از این منظر
توجیه کند؛ درحالیکه باید گفت اگر احکام دینی با عقل قابل فهم و توجیه
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وحی ،کمک
کنندهوهدایتگر
عقل

چگونگی رسیدن
به واقعیات
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روایت مطهر

است ،دیگر چه نیازی به نبوت و شریعت است؟ و اگر قابل فهم نیست و باید
از سوی شریعت برای آنها قوانینی وضع شود ،پس این همه تالش برای تبیین
عقالنی این احکام برای چیست و چه ضرورتی دارد؟
پاسخ آن است که ادعای امثال شهید مطهری ،هرگز این نیست که انسان
ً
صرفا با اتکای بر عقل خود میتواند به این قوانین دست پیدا کند؛ دلیل
خود عقل
عقلیای که نبوت را اثبات میکند ،مبتنی بر این مقدمه است که ِ
تشخیص میدهد که در یافتن راه سعادت بهتنهایی ناتوان است و نیاز به
امداد الهی (وحی) دارد ،اما نکتۀ مهم این است که وحی ،جایگزین عقل
نیست ،بلکه وحی ،کمککننده و هدایتکنندۀ عقل است؛ وحی آمده تا
عقل ،بسیاری از مطالبی را که بهتنهایی نمیتوانست بفهمد ،بفهمد؛ اما
همین نشان میدهد که باألخره مخاطب اصلی وحی ،عقل است و فهمیدن
مطالب توسط عقل ،هدف وحی است ،نه نقطۀ مقابل وحی؛ در واقع ،مسئله
این است که انسان با تحقیق عقلی در احکام الهی به تعبیر امام علی
دفینههای عقول را شکوفا میکند .1شکوفایی عقل و فهم عمیقتر از احکام و
معارف دینی ،یکی از اهداف بعثت انبیاست ،نه اشکالی بر نبوت و شریعت!
اما نکتۀ مهم در این میان ،آن است که وقتی وحی به کمک عقل میآید،
ً
عقل چگونه به واقعیات پیمیبرد؟ عقل در مسیر عادی حرکت خود ،غالبا با
روش آزمون و خطا حرکت میکند ،اما میدانیم که این روش ،یک مشکل مهم
دارد و آن ،این است که برخی آزمونهایی که پیش روی عقل است ،ممکن
است آزمونهای ویرانگر باشند؛ یعنی فرضیهای که عقل میخواهد به آزمودن
آن اقدام کند ،آزمونی را پیش روی ما بگذارد که آزمودنش ،آزمونگری را باقی
نگذارد (مانند اینکه من بخواهم با نوشیدن مایعی که در مقابلم هست ،بفهمم
ً
که این مایع ،آب است یا سم! که اگر سم باشد ،اصال زنده نمیمانم که نتیجۀ
آزمون را ببینم) .پس اگر خدا مهربان است و خیر بشر را میخواهد و اگر خدا
به همه چیز عالم است و جواب هر آزمونی را از پیش میداند ،پس این خدای

َ
کر ُ
یس َت ْأ ُد ُ
وه ْم ِم َیث َاق ِف ْط َر ِتهِ َو َیذ ُ
یاء ُه ِل ْ
«َ .1ف َب َع َث ِفیه ْم ُر ُس َل ُه َو َو َات َر إ َلیه ْم أ ْنب َ
وه ْم َم ْن ِسی ِن ْع َم ِتهِ َو
ْ َ ُّ َ َ ِْ َّ ْ َ ُ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ُ
یحتجوا عل ِیهم ِبالتب ِل ِیغ و ِیثیروا لهم دف ِائن العقول»؛ نهجالبالغه ،صبحی صالح،خطبۀ  ،1ص .43
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مهربان دست عقل مرا میگیرد و فهرست آزمونهای ویرانگر را از طریق دیگری
که نام آن طریق را وحی میگذاریم -در اختیار بشر قرار میدهد؛ بنابراین هرآزمونی که در دین ویرانگر معرفی شده ،آزمودنش توسط عقل خطاست.

1

شهید مطهری با پذیرش نبوت و حقانیت تمامی احکام دین در حوزۀ
خانواده به صورت پیش فرض ،به تحلیل چرایی آنها از منظر روانشناختی
و جامعهشناختی میپردازد تا دیدگاه کلی اسالم ،در مسائل مربوط به زن و
خانواده و مناط احکام دینی در این امور روشن شود .ممکن است سؤال شود
که اگر این پاسخها را از پیش قبول کرده ،دیگر این بررسی چه ضرورتی دارد؟
فایده و ضرورت این کار ،آنجایی روشن میشود که با مسائلی مواجه شویم
که در تعالیم دین به صورت مستقیم حکمی دربارۀ آنها وجود ندارد ،اما نیاز
است دربارۀ آنها موضعی مشخص داشته باشیم .اتخاذ موضعی دینی در
این امور ،تنها زمانی امکانپذیر است که رویکرد کلی اسالم در موضوعات
مرتبط با چنین حکمی را به درستی شناخته باشیم.
روش شهید مطهری در این مباحث ،آزمون و خطا نیست؛ بلکه کار ایشان
مانند کاری است که گاه در فضای ریاضیات انجام میشود؛ اساتید ریاضی،
بسیاری مواقع ،سؤالی را مطرح میکنند و پاسخ نهایی آن را ارائه میدهند
گری آزمونها را با زبان سادهای که برای عوام بشر هم قابل فهم
 .1وحی ،ویرانگری و غیرویران ِ
باشد ،ارائه کرده است :همۀ اعمالی که ما میخواهیم انجام دهیم (هر عملی یک آزمودن است
که به نتیجهای منجر میشود) از پنج قسم خارج نیست :یا واجب و حرام است یا مستحب و
مکروه و مباح؛ «واجب و حرام است» ،یعنی مصادیقش مصدایق آزمون ویرانگر است ،ا گر از آنها
تخطی کنید نابود میشوید (و چه نابودیای باالتر از جهنم رفتن)؛ اما آنچه را که «مستحب یا
مکروه یا مباح است» میتوانید خودتان آزمایش کنید و آزمایش آنها شما را نابود نمیکند؛ البته
پاسخ مستحب و مکروه را به شما گفتهایم ،اما پاسخ مباح را نگفتهایم (به تعبیر شهید صدر:
اینها منطقة الفراغ در اسالم است) ،اما همۀ این سه قسم در این ویژگی مشترکند که عقل با
آزمودن و تجربهکردن آنها به ویرانی مبتال نمیشود؛ بلکه اینها همان عرصۀ مجاز آزمون و
خطاست که خطاهایش ،بهقدری ویرانگر نیست که انسان را بر باد دهد ،بلکه حداکثر موجب
عبرتگیری و رشد بعدی بشر میشود.
نگارنده این گونه استدالل بر نبوت (نیاز عقل به معلوم شدن آزمونهای ویرانگر) را که در عین
بهرسمیتشناختن روش آزمون و خطا ،خأل این روش را معرفی میکند ،در کتاب دیگر خود به
تفصیل بحث کرده است :ر.ک :معنا ،امکان و راهکارهای تحقق علم دینی ،حسین سوزنچی،
ص.160-156

تحلیلابعاد
روانشناختیو
جامعهشناختی
مسائل زن و
خانواده
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و از دانشجویان این رشته میخواهند که آن مسئله را حل کنند .اگر کسی
ً
سؤال کند «وقتی پاسخ معلوم است ،چرا ما باید مجددا آن را حل کنیم؟»
پاسخ میشنود که این کار موجب میشود توانایی حل مسائل ریاضی در
دانشجویان تقویت شود تا هنگام روبهروشدن با مسائل جدیدی که هنوز حل
نشده ،توانایی این کار را داشته باشند .پیداکردن رویکرد کلی اسالم به مسائل
گوناگون و تالش برای یافتن چرایی و مکانیسمهای حاکم بر این احکامی
که در متون دینی پاسخش مشخص شده ،موجب میشود تا یک دانشمند
دینی ،هنگام مواجهه با مشکالت و مسائل جدید اجتماعی ،بتواند رویکرد
دینی اینگونه مسائل را به درستی بشناسد و برای حل مشکالت ،راهکارهایی
را از بطن این دیدگاه (دین) استخراج کند.
اقتضائات
متفاوت مسئلۀ
اشتغال زن از
دیدگاه اسالم و
غرب

برای مثال ،امروزه مسئلۀ اشتغال زنان یک مسئلۀ اجتماعی است که باید
در مورد آن رویکردی منطقی و دینی اتخاذ شود تا جامعه دچار مشکالت
ً
فرهنگی نشود ،اما راهکار کارآمد و دینی این مسئله حقیقتا چیست؟ از منظر
غربی ،پاسخ این است که اشتغال برای زن و مرد فرقی ندارد و اشتغال برای
زن همانند مرد ،هم یک وظیفه است و هم یک حق؛ از این رو دولت باید این
دو مسئله را یکسان در نظر بگیرد و همانقدر که به اشتغال مردان اهتمام دارد،
به اشتغال زنان نیز توجه کند ،اما نگاه اسالمی اقتضائات دیگری دارد که هنوز
ً
همۀ ابعاد آن برای همگان واضح نیست؛ اوال ،در اسالم از منظر خانوادگی،
نفقۀ زن بر عهدۀ مرد است و زن تکلیفی در این زمینه ندارد؛ هرچند از منظر
فردی حق دارد که شاغل باشد ،اما از نظر خانوادگی تکلیفی برای تأمین
هزینههای خود و خانواده ندارد و حتی حق دارد از درآمد خود ،هیچ هزینهای
را برای امرار معاش عادی و هزینههای خانواده خرج نکند .پس اشتغال برای
مردان هم حق است و هم وظیفه؛ اما برای زنان فقط از سنخ حق است و
وظیفه نیست؛ و از سوی دیگر میدانیم که حضور زنان در برخی مشاغل ،الزم
و ضروری است؛ اکنون وقتی از منظر فردی و خانوادگی هیچ وظیفهای برای
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اشتغال ندارد ،اما از منظر اجتماعی در برخی عرصهها وظیفه دارد ،حکومت
چه مدلی را برای اشتغال زنان باید در نظر بگیرد؟ آیا میتوان گفت که اسالم با
اقدامات حکومتی در ترویج و شیوع اشتغال زنان در جامعه مخالف است؟
به چه دلیل؟ آیا مبنایی برای قضاوتی دینی و همهجانبه برای این مسئله وجود
دارد؟ تصمیمگیری در این مسائل باید با رویکرد فردی باشد یا اجتماعی؟
وزیرشدن زنان در دولت ،امری مطلوب است یا نامطلوب؟ و دهها مسئلۀ
اجتماعی و حکومتی که بدون شناخت مبانی و ساختارهای اندیشۀ دینی در
حوزۀ فردی و اجتماعی امکانپذیر نیست.
ً
مباحث مورد اجتهاد قرار گرفته در فقه امروزی ما ،عمدتا فردی است،
1

درحالیکه امروزه با تشکیل حکومت اسالمی و مواجهۀ جامعه با مسائل
مختلف اجتماعی و فرهنگی باید به سراغ «فقه اجتماعی» رفت و مناط حکم
در این امور را تا جای ممکن شناخت تا برای مسائلی که احکام شریعت،
از منظر اجتماعی یا حتی خانوادگی ،اقتضائاتی متفاوت با اقتضای فردی
دارند ،راهحلی پیدا کرد .شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در این مسیر
گامهای مهمی برداشته است.
همانطور که خود استاد در مقدمۀ کتاب نظام حقوق زن ،اشاره میکند،
این اثر مجموعه مقاالتی است که در سالهای  46-45تحت عنوان «زن در
حقوق اسالمی» در مجلۀ زن روز و در پاسخ به شبهاتی که فردی به نام «ابراهیم
مهدوی زنجانی» علیه قوانین مدنی مطرح کرده بود ،نوشته شده و این مقاالت
در سال  ،53بهصورت کتاب به چاپ رسیده است .شهید مطهری بعد از
آنکه حدود هفت تا هشت سال ،چاپ این اثر را برای بازبینی مجدد خود
به عقب میاندازد (چون برای این کار فرصت الزم را نمییابد) آن را به همان
شکل اولیه (مقاالت) و فقط با افزودن یک پیشگفتار در سال  1353در قالب
 .1برای بحثی تفصیلی در این موضوع (بهویژه موضع قابل ارائه در زمینۀ اشتغال زنان) میتوانید
به این مقاله مراجعه کنید :الگویی اسالمی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در
سیاستگذاریهای مربوطه ،حسین سوزنچی ،فصلنامۀ دین و سیاستهای فرهنگی ،ش،1
تابستان .1393
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یک کتاب به چاپ میرساند.
ً
ظاهرا گرفتار یهای استاد در این سالها بهقدری زیاد بوده که استاد،
حتی فرصت بازخوانی مجدد و اصالح ارجاعات را پیدا نکردهاند (چنانکه
در کتاب یاد شده ،استاد در موارد متعددی به مقاالت قبلی با ذکر شمارۀ
ً
مقاله -مثال مقالۀ  ،15مقالۀ  ،21مقالۀ  - 22اشاره میکند 2.در حالی که چنین
ً
شمارهگذار یای در کتاب ،دربارۀ مقاالت وجود ندارد و مقاالت صرفا در
قالب چند بخش که هر بخشی مشتمل بر چند فصل است ،ارائه شده و این
عدد مربوط به مقاالت چاپ شده در مجلۀ زن روز بوده است) .لذا عالوه بر
اینکه مباحث دیگری برای طرح در این کتاب در نظر استاد وجود داشته که
ایشان فرصت اضافهکردن آنها را به این کتاب نداشته است -که در پایان
ً
پیشگفتار به برخی از آنها اشاره میکند -احتماال در نحوۀ نگارش هم
مالحظاتی داشته که کار نشر را چندین سال به تعویق انداخت ،بهویژه آنکه
مخاطب این مقاالت ،طیف تحصیلکرده و روشنفکر آن زمان بودهاند که با
دین ،میانۀ خوبی نداشتهاند و شهید مطهری َ
الج َرم مجبور بوده بسیاری از
مطالب را در لفافه بیان کند؛ چراکه اگر از ابتدا میخواست کتابی برای عموم
3
بنگارد ،اینها را به تفصیل بیشتر بیان میکرد.
ما برای ساماندهی بهتر به مباحث این کتاب ،ابتدا به مباحث مبناییتر
که در مقدمه و فصلهای  4تا  7مطرح شده است میپردازیم و آنگاه به
مباحث مصداقیتر مانند شبهات مهریه ،تعدد زوجات و ...که در فصول
دیگر کتاب عنوان شده است خواهیم پرداخت.
1

 ...« .1اگرچه در این  33مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی
باقی ماند ،ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری
کردم .عالقهمندان به این مقاالت از آن وقت تاکنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به
صورت کتابی مستقل کردهاند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و یک دورۀ کامل از
ً
«نظام حقوق زن در اسالم» یکجا چاپ کنم ،از تجدیدچاپ خودداری میکردم .اخیرا چون
احساس کردم که این انتظار از خودم چندان بهجا نیست ،به آنچه موجود است قناعت شد»؛
مجموعهآثار ،ج ،19ص 40؛ مقدمۀ کتاب نظام حقوق زن.
 .2نظام حقوق زن در اسالم ،ص 334 ،314و .359
 .3البته امروزه یادداشتهای استاد در مورد مسئلۀ زن در کتاب «یادداشتهای استاد مطهری
(جلد  5ذیل کلمۀ زن)» حدود  300صفحه است که خوشبختانه بسیاری از مطالب مدنظر استاد،
آنجا مورد بحث قرار گرفته است و آنها میتواند بسیاری از ناگفتههای این کتاب را در اختیار ما
قرار دهد؛ در بحث حاضر در مواردی از آنها استفاده شده است.
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