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بایسته های تدوین متون حقوق زنان از دیدگاه فقه حکومتی

1

لعيا باقريان

2

چكيده
تدوين متون حقوق زنان برای رشته های فقه ،حقوق و مطالعات زنان يكی از امور اجتناب
ناپذير است .لكن امروزه با توجه به تحوالت شگرفی که در مناسبات اجتماعی صورت گرفته
است و نقش های جديدی که بانوان پيدا کرده اند لزوم به روز رسانی اين متون بيش از گذشته
ضروری می نمايد .برای تدوين متون حقوق زنان سه رويكرد کلی وجود دارد-1 :رويكرد فقه
سنتی -2رويكرد فقه حكومتی  -3رويكرد فمنيستی .بر اساس بررسی های انجام شده در اين
پژوهش رويكرد فقه سنتی و رويكرد فمنيستی برای تدوين حقوق زنان دچار خالها و نقايصی
میباشد از اين رو يگانه رويكرد موجه ،رويكرد فقه حكومتی به نظر می رسد .برای تبيين اين
رويكرد در تدوين متون حقوقی پژوهش حاضر سامان يافته است .روش ما در اين پژوهش
توصيفی -تحليلی است.
كليد واژه ها :متون ،حقوق زنان ،فقه سنتی ،فقه حكومتی ،فمنيسم.

 - 1تاريخ دريافت 1397/04/10 :تاريخ پذيرش1397/7/10 :
 - 2دانشجوی دکتری مطالعات تطبيقی اديان ،گرايش الهيات مسيحی ،گروه اديان ،دانشگاه اديان و مذاهب ،قم ،ايران.
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.1مقدمه
تحوالت قرن های اخير در جوامع صنعتی و پيشرفته عامل پيدايش و بروز انديشه های
فمنيستی گرديد .انديشه های فمنيستی تقريبا در سراسر جهان با اقبال نسبتا مناسبی مواجه شد و
اين انديشه ها در متون علمی و متون درسی دانشگاه ها اشراب گرديد .از سوی ديگر رويكرد
اسالمی به مسائل و حقوق زنان با پيشينه ای ديرينه در جوامع اسالمی نهادينه شده بود و اکثر
قوانين کشورهای اسالمی تا پيش از اين تحت تاثير فقه اسالمی تنظيم شده بود .در قرن های
اخير قوانين و متون حقوقی کشورهای اسالمی نيز تحت تاثير انديشه های فمنيستی قرار گرفت.
از اين رو تحوالت و مناسبات جديدی در روابط زنان و جامعه ،زنان و خانواده و ...به وجود آمده
است که اين تحوالت را نبايد ناديده گرفت .بر اين اساس روش فقه حكومتی به عنوان يگانه
روش موجه با تاکيد بر اصول مسلم فقه اسالمی بايد مورد توجه قرار گيرد .رسالت اين پژوهش
تبيين روش فقه حكومتی در تدوين متون حقوق زنان می باشد.
.2مفهوم شناسي
.1.2فقه و اجتهاد
لغت شناسان عرب واژه «فقه» را به مطلق«فهم ،علم و ادراک» معنا کرده اند؛(جوهری1990،م
،ج ،6ص2234؛ فيومی ،1405،ص479؛ ابن فارس ،1404،ج ،4ص442؛ ابن منظور ،1405،ج،13
ص )522هر چند برخی از لغويين دايره معنايی اين واژه را ضيق کرده و گفته اند« :علمی که با
تامل و انديشيدن به دست می آيد»(مصطفوی ،1416 ،ج ،9ص123؛ راغب اصفهانی1392،ق ،
ص )398علم فقه نام دارد.
در اصطالح نيز معنای معروف و مشهور آن عبارت است از «مجموعه قضايايی که کاشف از
حالل و حرام و اعتبارات االهی است .قضايايی که با تالش و اجتهاد «فقيه» از منابع و
مستندات شرعی استخراج می شود(».عليدوست ،1390 ،ص)67
«اجتهاد» نيز «علمی است که به انگيزه استخراج شريعت از مستندات آن صورت می
گيرد(».همان ،ص )68اجتهاد کارآمد و تفقه روز آمد عبارت است از « :فهم فطرت نمون و
خردمندانه متون دينی در بستر شرايط؛ به تعبير ديگر تفقه يعنی «وحی و سنت» به اضافه
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«خردورزی متمحض» به اضافه «زمان آگاهی» .آنگاه که نصوص دينی به ساحت خرد و زمان
آگاهی عرضه شود ،اجتهاد روی می دهد ،زيرا آنگاه که عقل پا به عرصه دين فهمی می نهد،
کارآمدی دين تضمين می شود(».رشاد ،بی تا ،ص)35
بنابراين اجتهاد و تفقه ،پروسه ای است که با به کارگيری عقل و زمان آگاهی به فهم نصوص
دينی پرداخته و در نتيجه ارائه دينی که پاسخگوی همه احتياجات و شئونات زندگی فردی و
اجتماعی بشر است ،می باشد.
 .2.2فقه سنتي و فقه حكومتي
همواره دو نگاه به علم فقه در طول تاريخ از سوی فقها وجود داشته است .الف) نگاه فرد
گرايانه ب) نگاه اجتماعی و حكومی(فقه االجتماع)
الف)نگاه فرد گرايانه :اين نگاه فقه را دانش تنظيم ارتباط انسان با خدا می داند و حالل و
حرام را به حوزه فردی اعمال فردی انسان محدود می کند .در اين نگاه ،فقيه می تواند بخشی از
فقه يا همه بخش ها را در حالی که نظام واره ای بين اين بخش ها وجود ندارد ،استنباط کند .و
اصوال فقيه در صدد ايجاد يك نظام واره برای جامعه اسالمی و حكومت اسالمی نيست .از اين
رو ،مسائل مديريتی و نظامات اجتماعی جامعه اسالمی از مسائل فقه فاصله گرفته و به مرور ،غير
فقها ،در مسائل وارد شده و مديريت نظام اسالمی را با توجه به مقتضيات زمان و مكان در دست
خواهند گرفت؛ چرا که در اين نگاه فقه عهده دار اداره نظام اسالمی نيست و از همين جاست که
برخی احكام اجتماعی اسالم به محاق رفته و کم کم جامعه خواهان تغيير در اين احكام می
شود؛ زيرا عمال فقه از صحنه اداره جامعه کنار می رود و نظامات جامعه با بهره گيری از فرآورده
های دانش بشری در اجتماع شكل می گيرد و جامعه نظام می يابد.
ب) نگاه اجتماعی و حكومتی :نگاه دوم مبتنی بر اين است که افراد به جز هويت فردی شان،
تشكيل دهنده يك هويت جمعی به نام «جامعه» نيز می باشند .به بيان ديگر در اين نگاه ،فرد در
درون امت ،معنی پيدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می شود .اين هويت جمعی نيز موضوع
احكامی است و فقيه می بايست دو نوع موضوع را بشناسد و احكام هر يك ر ا روشن سازد؛ آن
هم نه جدا از يكديگر ،بلكه اين دو هويت جدای ناپذيرند و تفكيك اين دو ،زمينه کشيده شدن به
نگاه اول را فراهم می سازد .با اين نگاه نيز مباحث ،مسائل و مثال ها به گونه ای ديگر خواهد
بود(.مشكانی سبزواری ،1392 ،ص)106-105
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مقام معظم رهبری به شايستگی به تفاوت اين دو ديدگاه اشاره کرده و فرموده اند:
اگر کسی درباره احكام فقهی در دوره حاکميت اسالم کار می کند ،آن احكام را دوگونه می
تواند مورد مطالعه و مالحظه قرار دهد :يك طور احكام فقهی مربوط به اداره يك فرد ،منهای
اين که اين فرد در کجای عالم زندگی می کند .يك وقت هم انسان همين حكم فقهی را به
عنوان بخشی کوچك يا بزرگ از چگونگی اداره يك جامعه بررسی می کند .اينها با هم متفاوت
است .حتی در استنباط حكم فقهی هم تفاوتهايی به وجود می آيد؛ حتَّی در مسأله طهارت و
نجاست؛ حتَّی در مسائل شخصی .يك وقت به عنوان جزئی از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه
در حاکميت اسالم مطرح می شود؛ يك وقت هم نه ،مجرَّد از مجموعه اسالم و فقط به عنوان
يك حكم که برای يك فرد مطرح است ،می باشد .ای کاش فضالی روشن بين بنشينند،
تفاصيل اين تفاوتها را برای پژوهشگران خودِ حوزه های علميه تشريح کنند(.بيانات مقام معظم
رهبری)1376/2/13 ،
ايشان در جای ديگر با اشاره به کار بزرگ امام خمينی(ره) در احيای «فقه حكومتی»
فرمودند:
«امام بزرگوار ،فقه شيعه را به سمت فقه حكومتی کشاند .همچنان که اهل فن اطَّالع دارند،
در ميان کتب فقهی شيعه ،بسياری از مباحثی که مربوط به اداره کشورند  -مثل مسأله حكومت،
مسأله حسبه و چيزهايی که با کارهای جمعی و داشتنِ قدرت سياسی ارتباط پيدا می کند  -چند
قرن است که جايشان خالی است .بعضی از آنها ،از اوايل هم در کتب فقهی شيعه ،مورد تعرَّض
قرار نگرفته است؛ مثل همين مسأله حكومت .بعضی مسائل مثل مسأله جهاد  -که يك مسأله
اساسی در فقه اسالم است  -چند قرن است که از کتب فقهی استداللی شيعه ،بتدريج کنار
گذاشته شده و در اغلب کتب فقهی استداللی ،مورد توجه قرار نگرفته است .علَّت هم معلوم
است .فقهای شيعه ،در اين مورد تقصير يا قصوری نكرده اند .برای آنها ،اين مسائل مطرح نبوده
است .شيعه ،حكومت نداشته است .فقه شيعه ،نمی خواسته است جامعه سياسی را اداره کند.
حكومتی در اختيار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حكومت را اداره کند و احكامش را از کتاب
و سنَّت استنباط نمايد .لذا فقه شيعه و کتب فقهی شيعه ،بيشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای
اداره امور دينی يك فرد ،يا حدَّاکثر دايره های محدودی از زندگی اجتماعی ،مثل مسائل مربوط
به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت .شايد بشود به جرأت گفت که فقه شيعه ،عميقترين فقه های
اسالمی است .يعنی کتب فقهی فقهای اماميَّه ،از لحاظ عمق ،از همه کتب فقهی ای که ما ديده
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ايم ،به طور معدَّل عميقتر و دقيقتر است؛ امَّا اين مباحث و اين گرايش در زمينه های مختلف ،در
آن وجود نداشته است .امام بزرگوار ،فقه شيعه را از دورانی که خود در تبعيد بود ،به سمتِ فقه
اجتماعی و فقه حكومتی و فقهی که می خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و بايد پاسخگوی
مسائل کوچك و بزرگ ملتها باشد ،کشاند ... .حتَّی در اواخر سالهای عمرِ بابرکت امام بزرگوار،
مسائلی که به ظاهر جزئی می نمود  -اما با توجَّه به اين که يك خط و يك سَمتگيری را به
فقهای شيعه نشان می داد ،بسيار مهم بود  -پيش آمد و ايشان باز هم نشان داد که آن کسی که
می خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که می خواهد يك ملت يا مجموعه عظيمی از انسانها و
ملتها را اداره کند ،بايستی بتواند شرايط زمان را بشناسد و پاسخ هر نيازی را در هنگام آن نياز ،به
آن بدهد و نمی تواند در زمينه های سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم،
نقطه ای را بی پاسخ بگذارد (.بيانات مقام معظم رهبری)1376/3/14،
 .3.2متد فقه پويا و پايا
فقه پويا و پايا که نام ديگری برای «فقه حكومی» است از نظر منابع با «فقه فردی» تفاوتی
ندارد .قرآن ،سنَّت ،عقل و اجماع از ابزارهای اين مدل از اجتهاد است .لكن در اين روش چند
اقدام اساسی صورت می پذيرد:
.1

جايگاه نهاد و عنصر «عقل» ارتقا پيدا کرده و در استنباط احكام نقش پر رنگی ايفا می

نمايد.
.2

نهادهای همچون «مصلحت»« ،مقاصد شريعت»« ،مقتضيات زمان و مكان» و...که

البته با واسطه به درک عقل بر می گردند ،ميدان حضور پيدا می کنند.
.3

استنباط به صورت دو مرحله ای( استنباط اول و استنباط دوم) صورت می پذيرد.

.4

امكان اجرايی بودن حكم در استنباط دوم مد نظر فقيه فقه حكومی قرار می گيرد.

.5

مسائل اجتماعی ،غير تعبدی انگاشته شده و در عين حال و با تبعيت از نصَّ بر آن

جمود نداشته و امكان تغيير را در آن روا می پندارد.
.6

شئون مختلف امام معصوم(ع) مد نظر قرار می گيرد و در صورتی که بيان امام بر

اساس شان «تشريع» باشد ،مدرک حكم شرعی قرار می گيرد.
.7

احكامی که از شان «واليی و حكومی» امام معصوم(ع) صادر شده تنها در صورت بقای

ويژگی های مصداق موضوع همان حكم را داراست و در صورت تغيير در ويژگی های مصداق،
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حكم نيز تغيير میيابد(.برای آگاهی بيشتر ر.ک :عليدوست1386 ،؛ همو1388 ،؛ همو)1390 ،
 .4.2فمنيسم
فمينيسم ( )Feminismگسترهای از جنبشهای سياسی ،ايدئولوژیها و جنبشهای
اجتماعی است که هدفی مشترک را دنبال میکنند :تعريف ،برقراری و دستيابی به سطحی از
حقوق زنان که در زمينههای سياسی ،اقتصادی ،شخصی و اجتماعی ،با مردان برابر
باشد(.کرمی )1391،اين هدف شامل تالش برای برقراری فرصتهای برابر برای زنان در آموزش
و پرورش و اشتغال میشود.
فعالينِ حقوقِ زنان باور دارند که جنسيت در زندگی انسانها عاملی تعيينکننده است که
جايگاهِ اجتماعی ،سياسی و اقتصادیِ افراد بر اساس آن شكل میگيرد .فمينيسم بيشترين تمرکزِ
خود را معطوف به تهديدِ نابرابریهای جنسيتی و پيشبردِ حقوق ،عاليق و مسايل زنان
کردهاست .فمينيسم عمدتاً از اواخر قرن  18ميالدی پديد آمد .زمانی که مردم بهطور گستردهای
اين امر را پذيرفتند که زنان در جوامع مرد محور ،سرکوب میشوند .بخشی از حقوقِ زنان
دربرگيرنده اين موارد میشود:
ق رأی ،حقِ کار ،حقِ دستمزدِ برابر بهخاطرِ کارِ برابر ،حقِ
تماميتِ بدنی و خودمختاری ،ح ِ
مالكيت ،حقِ تحصيل ،حقِ شرکت در ارتش ،حقِ مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهايت؛
حقِ سرپرستیِ فرزندان ،حقِ ازدوا ِج آزادانه و آزادیِ مذهبی(.همان)
.5.2فمينيسم اسالمي
فمينيسم اسالمی يكی از گرايشها يا فرمی از فمينيسم است .فيمينيسم اسالمی گرايشی
نظری و عملی است که از درون به يك پارادايم اسالمی متصل است و بهطور کلی در ارتباط با
نقش زنان در اسالم بحث میکند که به نحوی خواستار برابری کامل همه مسلمانان در وجوه
زندگی عمومی و خصوصی بدون هيچ نوع تبعيض جنسيتی میباشد .به عبارت ديگر
فيمينيستهای اسالمی از حقوق زنان ،برابری جنسيتی و عدالت اجتماعی بر پايه و اساس يك
چارچوب اسالمی ،دفاع میکنند .فيمينيسم اسالمی فهم و قدرتش را از قرآن میگيرد و در
جستجوی حقوق و عدالت برای زنان و مردان در تماميت وجودشان است.
برهان اساسی فمينيسم اسالمی اين است که قرآن بر اصل برابری تمام افراد بشر تأکيد
میکند؛ بنابراين مردساالری و تبعيض جنسی را مردود دانسته و خواستار برابری زن و مرد
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(همچون ديگر برابریها در اجتماع) است(.ميرحسينی ،1385 ،صص  ). 50-46اگرچه نمیتوان
منكر اين مسئله شد که فيمينيسم اسالمی نيز به نوعی نشأت گرفته و متأثر از جريان فيمينيستی
سكوالر (ابهامزدايی) از نوع غربی آن است (هرچند مورد مخالفت بسياری از فيمينيستهای
مسلمان است)؛ به طوری که پيشگامان جنبش فيمينسم اسالمی؛ خواسته يا ناخواسته از
گفتمانهای رايج فيمينيسم غير اسالمی استفاده کردهاند و آن را به عنوان بخشی از جريان
يكپارچه جنبش فيمينيسم جهانی شناساندهاند.
 .3بحث
با توجه به پرسش اصلی مهمترين بايد تدوين متون حقوق زنان مبتنی بر روش اجتهاد پويا و
پايا است .بر اين اساس بايد محتوای توليد شده با بهرهگيری از اين روش سامان يابد .به عنوان
نمونه برای تدوين متون حقوق زنان از ديدگاه اسالم روش «اجتهاد پويا و پايا» می تواند نتايج
مهمی را به دنبال آورد که در عين پايبندی به نصوص شرعی ،اقتضائات زمان و تحوالت زمانه را
مد نظر قرار دهد و با توجه به شرايط نوپيدا به بيان حقوق زنان از ديدگاه اسالم بپردازد .به جهت
آشنايی مخاطب يكی از مصاديق به کارگيری اين روش را در مساله «ديه زنان سرپرست خانوار»
به عنوان يكی از مسائل مهم حقوقی زنان پیگيری میکنيم.
اکثر قريب به اتفاق علمای شيعه بلكه اکثر علمای اسالم در بحث ديه زن و مرد قائل به
تفاوت بوده و اينكه ديه زن نصف ديه مرد است ،اين مطلب را می توان از تصريح آنها در کتب
فقهی آنها به دست آورد قول به تفاوت چنان در ميان علماء مشهور است که آن را از مسائل
اجماعی دانسته اند(.ر.ک :فقه الرضا ،1410،ص  ،330مفيد ،1413 ،ص  ،739علم الهدی،1415 ،
ص  ،539حلبی ،1403 ،ص  ،384شيخ طوسی ،1400 ،ص  ،773شيخ طوسی ،1387،ج 7ص
 ،148محقق حلی ،1408 ،ج  4ص 230و )...اين در حالی است که با متد فقه «پايا و پويا» به
واکاوی ماهيت حكم ديه می پردازيم و نتيجه متفاوتی را اتخاذ می نماييم .ديه ،نوعی غرامت و
جبران خسارت است .در روايات به عنوان غرامت معرفی شده است :امام صادق(ع)...:يَغْرَمُوا نِصْفَ
الدِّيَةِ لِوَرَثَتِه(حرعاملی ،1409 ،ج )38 ،29پس اگر غرامت شد ديگرامر تعبدی نيست و قابل تغيير
با ازمنه و امكنه و با شرائط و اوضاع آسيب ديده می باشد .سخن اصلی امام در اين روايات آن
است که اوال ديه غرامت است ثانيا برای ورثه است .بنابراين از منظر امام فلسفه وضع ديه،
جبران خسارت از دست دادن مورث برای ورثه است .لذا بر اساس علت انگاری «غرامت» و
اينكه با ديه قرار است غرامت و جبران خسارت گردد ،اين علت در مرد به خاطر مسئوليت
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اقتصادی او بيشتر و دو برابر زن تعيين شده است ،پس در زن سرپرست خانوار که او هم
مسئوليت اقتصادی دارد بايد قائل به غرامت و جبران خسارت بيشتر شد .بنابراين نمیتوان
خسارتی را که از ناحيه يك بانوی غير شاغل که هيچ تكليف اقتصادی به دوش ندارد با بانوی
شاغلی که هم وظايف خانه را به دوش دارد و هم معاش فرزندان به دست اوست ،يكی دانست.
قطعا هم عرف عام و هم عرف خاص بر اين مطلب اذعان میکنند که خسارت فقدان زن
سرپرست خانوار بيشتر است .بر اين اساس بايد غرامت بيشتری در نظر گرفته شود .در روايات
باب ارث نيز از چرايی تنصيف ديه زنان از امامان پرسش شده است که ايشان فرمودند« :بر زن،
جهاد ،نفقه و ديه عاقله واجب نيست ،بلكه اين امور بر عهده مردان است .از اين رو مردان دو
سهم و زنان يك سهم دارند(».حرعاملی ،همان ،ج ،17ص )438-436اين روايات نيز مويد اين
برداشت است که از ديدگاه اسالم اين تفاوت اقتصادی به خاطر وظايف اقتصادی است و اکنون
اگر اين وظيفه اقتصادی بر دوش يك زن مستقر شده است می توان هم چنان همان حكمی که
برای زنانی که چنين وظيفه ای را بر دوش ندارند ،جاری دانست؟ اما از سوی ديگر روايات
صحيح السند بر تنصيف ديه زن تاکيد دارد ،آيا از اين روايات بايد چشم پوشی کرد و همانند آقای
صانعی(ر.ک:صانعی )1388،و برخی ديگر قائل به برابری ديه زن و مرد شد؟ در پاسخ به اين
پرسش گفتنی است ،هرچند با ماهيت شناسی «ديه» که «جبران خسارت» است آن را
موضوعات غير تعبدی انگاشتيم و بر اين اساس که موضوع غير تعبدی قابل تغيير در ازمنه و
امكنه و بسته به شرايط گوناگون تغيير میپذيرد نمی توان هم چنان اصرار بر تنصيف ديه زن
داشت .لكن چون شارع در اين زمينه ورود کرده است و حكم تنصيف را به صراحت بيان کرده
است برای امتثال حداکثری امر شارع ،همان حكم تنصيف ديه را برای زنان بر عهده جانی ثابت
می پنداريم و با توجه به عنوان نوپيدای امروزی «زنان سرپرست خانوار» برای جبران خسارت
فقدان اين بانوان و با هدف کمك به خانواده های ايشان ،نصف ديگر را از بيت المال میپردازيم.
چه اينكه فلسفه وضع بيت المال رسيدگی به احوال مردم و در نظر گرفتن مصالح مسلمين است
و چه مصلحتی باالتر از اينكه بتوان با پرداخت نصف ديه از سوی بيت المال ،مشكالت و مسائل
اقتصادی خانواده ای که مادر و نان آور خود را از دست داده است تا حدی جبران کرد(.ر.ک:
عندليب ،1396 ،ص)14
با توجه به مصداق پيش گفته می توان دريافت با متد اجتهاد پايا و پويا بايد به بررسی و
تبيين ديدگاه اسالم در خصوص مسائل و حقوق زنان پرداخت و بدون به کارگيری از چنين روش
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و متدی ،مسائل و حقوق زنان با شرايط موجود و فعلی زنان هم خوانی پيدا نمیکند و آثار سوئی
را به دنبال دارد.
فراز دوم پرسش اين پژوهش آن است که مهمترين نبايد برای تدوين متون حقوق زنان
چيست؟ پاسخ اين است که به نظر میرسد مهمترين نبايد ،عدم تاثير پذيری از انديشه های
فمنيستی در تبيين مسائل و حقوق زنان است.
علت اينكه عدم تاثيرپذيری از انديشه های فمنيستی را در تدوين متون حقوق زنان به عنوان
يك «نبايد» مطرح می کنيم آن است که اصول و انديشه های فمنيستی با اصول و انديشه های
اسالمی در تضاد است و خسارت های فراوانی را به بار خواهد آورد .مهمترين اصول فمينيسم
عبارتند از:
 دست کشيدن از افكار مقدس که متون وحی و ميراث دينی آن را بيان می کند و اينجانقطه برخورد فمينيسم است .نبرد با اديان نقطه مشترک آنها است.
 دست کشيدن از زنانگی ،زيرا زن بودن سبب ضعف زن و استيالی مرد بر اوست ،زنانگیبه ازدواج ،ازدواج به مادری و مادر بودن به تشكيل خانواده منجر می شود که در همه اين
مراحل ،زن طرف ضعيف و مرد طرف چيره است .اين امر با برخی اقدامات محقق می شود:
-1تغيير اين نظام خانوادگی که مرد ساالرانه بوده و زن در آن مقهور است ،با نابود کردن اين
مفهوم از خانواده و جايگزينی خانواده دموکراتيك به جای آن.
 -2حق آزادی زن در سقط جنين بنابر خواسته وی و تسهيل اين راه.
-3هم جنس بازی که به زن اين آزادی را می دهد تا بی نياز از مرد در مسايل جنسی،
تمايالت خويش را ارضا کند( .کرمی)1391،
اينگونه اصول و مبانی فمنيستی و ديگر اصول و مبانی آنان ،آشكارا با تعاليم اسالمی در تضاد
است ،از اين روی به عنوان مهمترين نبايد بايد از ورود تفكرات فمنيستی در تدوين متون حقوق
زنان در ايران بايد جلوگيری کرد .به عبارت ديگر متون درسی و محتوايی پيرامون حقوق زنان
بايد به دور از هرگونه ديدگاه فمنيستی باشد.
 .4نتيجه گيري
بر اساس تبيين های که در اين پژوهش ارائه گرديد مشخص شد مهمترين بايد برای تدوين
متون حقوق زنان ،بهره گيری از روش «اجتهاد پايا و پويا» است .اين روش اين امكان را میدهد
تا برای تدوين متون و محتوای درسی حقوق زنان ،ضمن پايبندی به روش فقه جواهری و
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رعايت هنجارهای آن و احترام گذاشتن به نصوص شرعی و در نظر گرفتن سيره و سنت نبوی و
اهل بيت(ع) ،با توجه به مقتضيات زمان و مكان و تحوالتی که در مصاديق موضوعات روی داده
است ،اهداف کالن شارع مقدس و مقاصد عالی شريعت را در نظر بگيريم و با توجه به عناصری
مهم چون «مصلحت» ،به طور حداکثری از نصوص شرعی بهره برده و در عين حال ،حكم
متناسب با شرايط و ويژگی های مختلف زنان در دوران معاصر را از منابع معتبر کشف نماييم و
آن را به دانشجويان اين رشته در قالب کتب درسی ارائه نماييم .اين مهم سبب می گردد مسائل
و حقوق زنان از ديدگاه اسالم با توجه به شرايط و واقعيت های امروزين زنان صورت پذيرد و
اسالم متهم به عدم پاسخگويی به نيازهای زمانه نگردد.
در عين حال اين متد و روش از آسيب های روش فمنيست های اسالمی و يا برخی روش
هايی که نصوص شرعی را تخته بند زمان و مكان کرده و به راحتی آنها را ناديده می گيرد نيز
مصون است .چه اينكه در اين روش همواره نص شرعی به عنوان محور و اصل قرار می گيرد و
برای حفظ مصالح ،اقدامات و راهكارهايی پيشنهاد می گردد نظير آنچه نگارنده در ديه زنان
سرپرست خانوار بيان کرد و ضمن پايبندی به نصوص شرعی ،نصف ديگر ديه زنان سرپرست
خانوار را از باب حفظ مصالح خانواده متوفی ،به عهده بيت المال گذاشت.
همچنين مهمترين نبايد برای تدوين متون حقوق زنان آن است که انديشه های فمنيستی در
توليد محتوا و متون درسی اين متون تاثير نگذارد چه اينكه مبانی فمنيستی به صورت آشكارا با
نصوص و مبانی اسالمی در تضاد است از اين روی محتوای مناسبی برای يك دانشجوی
مسلمان نمیتواند باشد .هر چند اين بدان معنا نيست که دانشجوی رشته مطالعات زنان از انديشه
های فمنيستی بی اطالع باشد .بلكه در ضمن اطالع يافتن از انديشه های فمنيستی بايد اصول و
ديدگاه های اين گروه مورد نقد و بررسی قرار گيرد و ديدگاه اسالم در خصوص مسائل و حقوق
زنان تبيين گردد.
اميد می رود با بهره گيری از متخصصان امر اجتهاد و با مدد روش اجتهاد پايا و پويا شاهد
ارائه آثار فاخری در حوزه مسائل و حقوق زنان باشيم.
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