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  اسالم در زنان حقوق بازخواني

  1» استحقاقي عدالت« بجاي» مساواتي عدالت«

  

 مبناي و استحقاقي عدالت. است شده تبيين استحقاقي عدالت اساس بر سنتي اسالمي انديشه در زنان حقوق

 عدالت اساس بر توان مي آيا. است شده مواجه اي عديده اشكاالت با معاصر دوران در تناسبي تساوي آن مالزم

 اين در است كوششي مقاله اين كنيم؟ بازخواني را سنت و كتاب است بنيادي تساوي بر مبتني كه مساواتي

 2.زمينه

 هرچند 3.است كرده بحث» اصول در اجتهاد روش« با البته اصولي شيعه يك عنوان به نويسنده مقاله اين در

 روش با يك هر) ديني نوانديشان( ليبرال مسلمانان نيز و) الشريعه مقاصد نظريه پيروان( مقاصدي  سنت اهل

 . نزديكند بحث ايجنت به خود خاص

 دفاع زنان احكام در عدالت مبناي از قوت با سنت و قرآن در اوال: است قرار اين از مقاله فرضهاي پيش 

 عدالت ثالثا. است گرفته صورت ومبرَهن مدلَّل بصورت سنت و كتاب در زنان احكام تشريح ثانيا. است شده

 و آيات رابعا. است فلسفي و عقلي امري آن مختلف رويكردهاي تعيين و تعريف است، ديني ماقبل اصلي

 و استحقاقي عدالت در ظاهر برخي و است، تبعيض عدم و عدالت بر دال كلي بطور برخي زنان با مرتبط روايات

 و متكّلم و محدث و مفسر از اعم( اند بوده مرد االغلب علي كه  مسلمان عالمان فهم خامسا. است تناسبي تساوي

. هست و بوده تناسبي مساوات ،مساوات از و استحقاقي عدالت ،عدالت از) حكيم و عارف و قياخال و فقيه

 زنان احكام از دسته آن بحث محل سابعا. است انكار غيرقابل مرد و زن روانشناختي و بيولوژيك تفاوت سادسا

 در بيشتر احكام اين. رندبرخوردا مردان نسبت به بيشتري يا كمتر حقوق از بودنشان زن دليل به ايشان كه است

 و اعتقادي امور اكثر و تجاري حقوق و عبادي احكام بنابراين. شود مي يافت جزائي و مدني حقوق حوزه دو
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 .است بيرون بحث شمول از نيست مرد و زن بين تفاوتي درآنها كه اخالقي

 موازين و قرآن روحِ با بنيادي تساوي و مساواتي عدالت اوال: است امر دو مقاله اين در نويسنده فرضيه

 عدالت مانع شوند مي شمرده مرد و زن حقوقي تفاوت مستند كه رواياتي و آيات ثانيا. است سازگارتر اسالمي

  .نيستند بنيادي تساوي و مساواتي

 و تساوي نقلي و عقلي ادله مهمترين بر است مروري اول بخش. است شده تشكيل بخش چهار از مقاله اين

 سوم بخش در. دارد اختصاص ايشان ادله وتقرير استحقاقي عدالت تحريرديدگاه به دوم بخش. حقوقي تفاوت

  تبيين اسالمي موازين و قرآن روح با آن بودن سازگارتر وجه شده، تشريح بنيادي تساوي و مساواتي عدالت

 مبناي با اند شده شمرده مرد و زن حقوقي تفاوت مستند كه رواياتي و آيات چهارم بخش در باالخره. است شده

  .اند شده بازخواني مساواتي عدالت
 

مروري بر مهمترين ادله نقلي و عقلي تساوي و تفاوت . بخش اول

 حقوقي

 گونه به مرد و زن با  كه اي ادله اول گونه: مواجهيم دليل گونه دو با سنت و كتاب در زنان حقوق درحوزه

  كه اي ادله دوم گونه. كند مي معرفي واحدي انساني قوقح از برخوردار و حقوقي تفاوت هرگونه بدون مساوي

 حال عين در بوده برخوردار بيشتري حقوق از مرد لذا دارد، زن جنس بر مرد جنس برتري و فضيلت بر داللت

 و ظلم ذاتي قبح و عدالت ذاتي حسن بر مستقل عقل دليل نيز عقلي ادله درميان. است زن از حمايت به موظف

 دليل از تحريري و روايات و آيات اين اهم ترجمه و متن به تفسيري گونه هر از قبل. خورد مي چشم به تبعيض

 :شود مي اشاره نمونه عنوان به عقلي

   مرد و زن حقوقي تساوي قرآني ادله. يك

 آخرت، در تساوي دوم خلقت، در تساوي اول: كرد تقسيم دسته پنج به توان مي را تساوي بر دالّ آيات

 زندگي در تساوي پنجم و اخروي، و دنيوي عقاب و درثواب تساوي چهارم  تكاليف، و حقوق در يتساو سوم
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 .زناشوئي

 جنسيت به فضيلت و كرده معرفي واحدي گوهر از آفرينش در را مرد و زن دسته اين: آيات اول دسته

 سوره 13 آيه ؟باشد تواند مي فضيلت عامل آيا. نيست تقرب و كرامت عامل جنسيت. است كرده نفي را

ه عند أَْكرَمُكم إِنَّ  لَتعارُفوا وَقبائلَ ُشعوبا وجعْلنَاكُم ◌ٰ وأُنثَى ذََكرٍ مّن خَلَْقَناُكم إِنَّا النَّاس أَيها يا: حجرات  اللـَّ

را يكديگر تا داديم رارق ها قبيله و ها تيره را شما و آفريديم زن و مرد يك از را شما ما! مردم اي«. أَتْقَاُكم 

 نژاد، قبيله، جنسيت، 4.»شماست تقواترين با خداوند نزد شما گراميترين) نيست، امتياز مالك اينها( بشناسيد؛

 از اعم مردم همه«. است خداوند به تقرب و كرامت ميزان تقوي. نيست فضيلت عامل مقام و جاه ثروت، رنگ،

 ).1 آيه نساء سوره(»اند شده آفريده مرد و زن يك از مونث و مذكر

 در دخالتي هيچ جنسيت. كند مي رفتار يكسان مرد و زن با آخرت در خداوند: آيات دوم دسته

 ◌ٰ أُنثَى أَو ذََكرٍ مّن صالحا عملَ منْ: نحل سوره 97 آيه. است صالح عمل و ايمان تقدم عامل. ندارد رستگاري

وهنٌ وؤْمم نَّهِيياةً َفلَُنحيةً حَطِيّب منَّهزِيَلَنجم ورَهنِ أَجسا ِبأَحلُونَ كَاُنوا ممعدهد، انجام اي شايسته كار كس هر«. ي 

 بهترين به را آنها پاداش و ميداريم؛ زنده پاك حياتي به را او است، مؤمن كه حالي در زن، يا باشد مرد خواه

 شده شمرده مؤمن مردان و زنان از صنف ده احزاب سوره 35 آيه در 5.»داد خواهيم ميدادند، انجام كه اعمالي

 ايمان با مردان مسلمان، زنان و مسلمان مردان يقين، به": شوند مي واقع الهي عظيم پاداش و مغفرت مورد كه اند

 و صابر مردان راستگو، زنان و راستگو مردان خدا، فرمان مطيع زنان و خدا فرمان مطيع مردان ايمان، با زنان و

 روزه مردان كننده، انفاق زنان و كننده انفاق مردان خشوع، با زنان و خشوع با مردان شكيبا، و صابر زنان و شكيبا

 ياد بسيار كه زناني و هستند خدا ياد به بسيار كه مرداني و پاكدامن زنان و پاكدامن مردان دار، روزه زنان و دار

 كامل تساوي هم اينجا در ".است ساخته فراهم عظيمي اداشپ و مغفرت آنان همه براي خداوند ميكنند، خدا

 . ندارد إعراب از محلي هيچ جنسيت و است برقرار

 أَولياء بعضُهم واْلمؤْمنَات والْمؤْمنُونَ: توبه سوره 71 آيه. تكاليف و حقوق در تساوي: آيات سوم دسته

ه ويطيعونَ الزَّكَاةَ ويؤْتُونَ الصلَاةَ ويقيمونَ الْمنَكرِ عنِ نَوينْهو بِالْمعرُوف يأْمرُونَ   بعضٍ  ئك◌ٰ أُوَلـ   ورسولَه اللـَّ

مهمرْحيس باايمان، زنان و مردان«. اللَّـه برپا را نماز ميكنند؛ منكر از نهي و معروف، به امر يكديگرند؛ ولي 
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 خويش رحمت مورد را آنان خدا بزودي ميكنند؛ اطاعت را رسولش و خدا و ميپردازند؛ را زكات و ميدارند؛

 مرد و زن. يكديگر بر امت واليت است، شده قائل متقابل واليت مومن مرد و زن براي آيه اين. »قرارميدهد

 و منكر از نهي و بمعروف امر مهم فريضه در مرد با زن تساوي. كنند مي منكر از نهي و بمعروف امر يكسان

 دو اين به موظف هرگز داشت نمي توانائي ذاتا اگر زن كه گذارد نمي باقي ترديدي ايماني متقابل اليتو

 .است) تساوي عدم( دوم گونه آيات فهم در بازنگري قرينه آيه اين. شد نمي فريضه

 12آيات و فتح سوره 25 و 6 و 5 آيات. اخروي و دنيوي ثواب و عقاب در تساوي:  آيات چهارم دسته

 38 آيات آنچنانكه. كند مي معرفي عقاب و ثواب مشمول مساوي و يكسان را مردان و زنان حديد سوره 13 و

 تفاوت بدون و مساوي را خبيث و زناكار و سارق زن و مرد دنيوي مجازات نور سوره 31 و 26 ،2 آيات و مائده

 . شمارد برمي

 سهم آيد مي بدست بقره سوره 187 آيه از كه تصويري. زناشوئي زندگي در تساوي: آيات پنجم دسته

 لباس شما و شمايند لباس آنان«. لَّهنَّ لباس وأَنتُم لَّكُم لباس هنَّ: است مشترك زندگي در مرد و زن مساوي

 هر وجود و است الهي آيات از مرد و زن خلقت. شود مي تكرار نيز روم سوره 21 آيه در تصوير اين. »ايشانيد

 ديگر فهم قرينه نبايد منطقي بنياد اين ايا. است شده شمرده رحمت و مودت آرامش، مايه يگريد براي يك

 بشود؟ قرآن در خانواده آيات

 

 زنان حقوق حوزه در عدالت بر عقلي دليل. دو

 براي اوال. كنيم مرور را عقل حكم درباره مقدماتي نكات دارد؟ حكمي مستقل عقل زن حقوق درباره آيا

 يا حسن تنهائي به خودشان شارع حكم بدون افعال اينگونه يعني. است قبح و حسن نفسه حد في لافعا برخي

 درك توان شرع از مستقل عقل ثانيا،. است) سنت اهل از معتزله و شيعيان( عدليه اصلي مدعاي اين. قبيحند

 به عقل ثالثا،. است شيعه اخباريون مقابل در اصوليون اصلي مدعاي اين دارد، را يادشده افعال قبح و حسن

 اصوليون اكثر مدعاي اين. كند مي حكم حرمت يا وجوب به شرعي حكم با قبح يا حسن به حكمش بين مالزمه

 اين به است، حجت مالزمه قاعده از برخاسته شرعي حكم رابعا،. است 6فصول صاحب همانند اقليتي مقابل در
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 اين. رسيم مي شرعي حكم به حاصله قطع با و است نرسيده شارع جانب از معتبري نهي زمينه اين در كه معني

 . است اخباري و اصولي از اعم عقل حكم منكران قبال در اصوليون اكثر مدعاي نيز

 نكته از و شد اثبات اول نكته اگر يعني. دارند اهميت آخر و اول نكته مقدماتي، نكته چهار اين ميان از

 احكام: است طرح قابل اينگونه ما بحث در اول نكته اكنون. است شده اتاثب مسئله شد، مانعيت سلب نيز چهارم

 آن از عقال. است حسن مرد و زن مورد در حقوقي عدالت رعايت. است عقل قلمرو در بانوان حقوق با مرتبط

 و صالحيه تأديبات و محموده آراء از حقوقي عدالت. گذارند مي صحه را حقوقي عدالت هستند عاقل كه حيث

 از آن انكار و شود مي مدح هستند عاقل كه حيث آن از عقال قاطبه جانب از عدالت. است مشهوره ضايايق

 . شود مي مذمت ايشان ناحيه

 است سازگاري و ماليمت) حقوقي تبعيض و ظلم قبح و( حقوقي عدالت حسن به عملي عقل حكم سبب

 و ظلم در كه ضرري در ناسازگاري و ماليمت عدم و( حقوقي عدالت در كه عامي نفع دليل به انساني نفس كه

 تبعيض و ظلم از برخاسته مفسده و تحصيل را عدالت از ناشي مصلحت تا كند مي درك است) حقوقي تبعيض

 مصلحت آن در كه كلي امري ادراك. است شخصي نه كلي امري ادراك يادشده ادراك. كند دفع را حقوقي

 قوه توسط ادراك اين. است الزم انسان نوع بقاء و انساني جوامع ظامن حفظ براي مصلحت اين. است انساني نوع

 تبعيض منوال همين بر. دارد بدنبال را عقال جميع مدح لذا گيرد، مي صورت است عقل كه حيث ان از عاقله

 شمرده قبيح و ناسازگار آنرا است عاقل حيث آن از عاقل لذا. است انساني نوع براي بزرگي مفسده حقوقي

 . كنند مي مذمت آنرا عقال هقاطب

 عدالت از برخاسته نوعيه مفسده و مصلحت اعتبار به هستند عاقل كه حيث آن از عقال جمع آراء كه آنگاه

 مي شمرده شيعه اصوليين نظر مورد عقليه احكام جمله از شود مطابق ذمي و مدح چنين بر حقوقي تبعيض و

 واقع اشاعره و عدليه نزاع مورد عقليه قبح و حسن جمله از ليليتح چنين با حقوقي تبعيض و ظلم و عدالت.  شود

 چنين كلي نحو به عقل. است آن نقص حقوقي تبعيض و انساني جوامع نظام كمال حقوقي عدالت. شود مي

 آن از عقال. او نوع مفسده نقص آن و است انسان نوع مصلحت كمال اين.كند مي ادراك را نقصي و كمال

 شارع. كنند مي حكم اينگونه ملزمه مفسده آن دفع و ملزمه مصلحت اين استيفاي براي هستند عاقل كه حيث

 .آنهاست رئيس بلكه عقال زمره در نيز او عدليه مبناي بر كه چرا كند، مي تبعيت عقال از بناچار
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 و عدالت قبح و حسن اساس اين بر. است قبح علت حقوقي تبعيض و ظلم و ،حسن علت حقوقي عدالت

 حسن همواره است حقوقي عدالت كه حيث آن از حقوقي عدالت حوزه اين در حداقل يعني. است ذاتي تبعيض

 نزد عدالت به قائل. است ناپسند و قبيح است تبعيض كه حيث آن از حقوقي تبعيض و ظلم و است پسنديده و

 و حسن مقتضي از بيش قبح و حسن علت. است ناپسند و مذموم عقال نزد تبعيض و ظلم به قائل و ممدوح عقال

 امر دو اين يعني حقوقي تبعيض و  حقوقي عدالت حسن بودن ذاتي. است قبح و حسن به نسبت الاقتضائي و قبح

 حقوقي تبعيض و عدالت. ديگر عناوين تحت اندراج دليل به نه است، قبح و حسن به متصف ذاتا و نفسه حد في

 7.هستند قبح و حسن به عقال حكم موضوع تمام

 

 زنان بر مردان حقوقي برتري نقلي ادله .سه

 برتري و حقوقي فرودستي ادله اهم عنوان به) ع( علي امام و) ص( پيامبر از حديث دو و قرآن آيه چهار

 : است اشاره قابل زنان بر مردان

 آنان براي و«. "درجةٌ عَليهِنَّ وللرِّجالِ بِالْمعرُوف عَليهِنَّ الَّذي مثْلُ وَلهنَّ":بقره سوره 228 آيه. اول دليل

 ».دارند برتري آنان بر مردان و شده؛ داده قرار شايستهاي حقوق آنهاست، دوش بر كه وظايفي همانند ،)زنان(

 مامّ نَصيب لّلرِّجالِ  بعضٍ ◌ٰ عَلى بعَضكُم ِبه اللَّـه فَضَّلَ ما َتَتمنَّوا وَلا: نساء سوره 32 آيه. دوم دليل

 بعضي بر شما از بعضي براي خداوند كه را برتريهايي«. فَْضله من اللَّـه واسأَلُوا اكْتَسبنَ مّما نَصيب وللنّساء اكَْتسبوا

 خدا فضل از و نصيبي؛ نيز زنان و دارند، ميĤورند دست به آنچه از نصيبي مردان! نكنيد آرزو داده قرار ديگر

 » .كنيد طلب

 أَنفَقُوا وبِما بعضٍ ٰ◌ علَى بعضَهم اللَّـه فَضَّلَ ِبما النّساء عَلى َقوامونَ الرِّجالُ: نساء سوره 34 آيه. سوم دليل

 ديگر بعضي به نسبت بعضي براي  خداوند كه برتريهايي بخاطر زنانند، نگهبان و سرپرست مردان،«. أَموالهِم منْ

 »...ميكنند) زنان مورد در( اموالشان از كه انفاقهايي بخاطر و است، داده قرار

 در كه را كسي آيا«. مِبينٍ َغيرُ اْلخصامِ في وهو اْلحْليةِ في يَنشَّأُ أَومن: زخرف سوره 18 آيه. چهارم دليل

 »!؟)ميخوانيد خدا ندفرز( نيست خود مقصود تبيين به قادر جدال هنگام به و مييابد پرورش زينتها البالي
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 8." امراءة أمرهم ولوا قوم يفلح لن"): ص( اهللا رسول قال: پيامبر از بخاري صحيح حديث. پنجم دليل

 يا بروم جنگ به آنان همراه به بايد و است آنان با حق آيا كه بودم شك در جمل اصحاب به نسبت زماني من«

 رهايي فتنه دام در افتادن از و رساند سود) ص( امبراكرمپي از كالمي وسيله به مرا خداوند هنگام آن در نه،

 هرگز: فرمود دارد عهده بر را فارس اهل حكومت كسري دختر رسيد خبر حضرت آن به كه زماني. بخشيد

   ».كنند انتخاب خويش حكومت به را زني كه قومي شد نخواهد پيروز و رستگار

:  الجمل حرب بعد البالغة نهج في: زنان نقصان بارهدر البالغه نهج در) ع( علي امام خطبه. ششم دليل

 عن فقعودهن ايمانهن نقصان فأما.  العقول نواقص الحظوظ، نواقص االيمان، نواقص النساء ان الناس، معاشر"

 نقصان أما و. الواحد الرجل كشهادة امرأتين فشهادة عقولهن نقصان أما و. حيضهن أيام في الصيام و الصالة

 و. حذر علي خيارهن من كونوا و النساء شرار فاتقوا.  الرجال مواريث من االنصاف علي يثهنفموار حظوظهن

 اي خطبه در جمل جنگ جريان از پس) ع( اميرالمؤمنين 9".المنكر في يطمعن ال حتي المعروف في التطيعوهن

 از كمتر اي رتبه در عقل موهبت از هم و بهره جهت از هم و ايمان نظر از هم زنان همانا مردم اي": فرمايد مي

 بر گواه اما و است، عادت ايام در روزه و نماز از بودن كنار بر ايمانشان كمبود بر گواه اما ;دارند قرار مردان

 شان بهره كمبود بر گواه اما است، مرد يك گواهي معادل آنان نفر دو شهادت كه است اين آنان عقل نقصان

 تسليم نيك كارهاي در باشيد، آنان نيكان مراقب و بپرهيزيد بد زنان از پس. است مردان ارث نصف ارثشان

 ".باشند نداشته شما از اطاعت انتظار بد كارهاي در تا نباشيد آنان

 

 حقوق زنان از منظرعدالت استحقاقي. بخش دوم

 هآنگا. شود مي گزارش استحقاقي عدالت قائالن مهمترين زبان از زنان حقوق مباني نخست بخش اين در

 .شود مي تقرير ايشان منظر از نقلي و عقلي ادله

 معاصر متفكران زبان از زنان حوزه در استحقاقي عدالت. يك

 مستقلي مباحث ضمن در فوق آيات تفسير ضمن در) 1360 متوفي( طباطبائي حسين محمد سيد عالمه
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 و وي علمي جايگاه به وجهت با توضيحات اين. است كرده تشريح وضوح به زنان حقوق درباره را خود ديدگاه

 زمينه اين در وي آراء چكيده. است استحقاقي عدالت رويكرد تبيينهاي معتبرترين زمره در ما به زمانش نزديكي

 :است شرح اين به

 زن در اينكه اال... است شده قائل تساوي عمل و اراده در حيات شئون تدبير حيث از مرد و زن بين اسالم

 نمو و تكون كشتزار منزله به زن اينكه يكي. كند مي متمايز را او الهي خلقت كه است شده نهاده خصلت دو

 كشتزار مختص آنچه قبيل از احكامي وي به لذا است، متكي زن به بقا در انسان نوع بنابراين است، انساني نوع

 نهاده بنا شعور رقت و اندام لطافت بر زن وجود اينكه دوم. است متمايز مرد از دليل اين به دارد، اختصاص است

 . دارد تأثير زن به محول اجتماعي وظايف و احوال در نيز امر اين است، شده

 سهم تعيين در زن بر مرد فضيلت:  اختصاصي فضيلت يكي دارند، فضيلت گونه دو مرد و زن از يك هر

 چه دارد بستگي املع عمل به كه فضيلتي ديگري و. اوست بر نفقه وجوب عدم مرد بر زن فضيلت و است، ارث

 .  است كرده تحسين دين كه فضائلي ساير و تقوا علم، ايمان، فضيلت قبيل از زن چه و مرد

 عدم اقتضاي طبعشان كه مواردي در اال است، مشترك اجتماعي حقوق و عبادي احكام كليه در مرد با زن

 تن به تن نبرد وظيفه جنگ در ندارد، قضائي و سياسي و حاكميت زن: از عبارتند موارد اين عمده. دارد اشتراك

 مرد ارث سهم نصف زن ارث سهم است، ديگري امر جنگي مجروحان به پزشكي كمكهاي براي حضور ندارد،

 از جنسي بهره به آنچه در شوهرش از اطاعت زن بر است، واجب زينت مواضع پوشاندن  و حجاب زن بر است،

  مرد بر زن زندگي طول در كه اي نفقه با است شده فوت زن از رامو اين در آنچه. است واجب گردد مي باز او

 از دارد استطاعت كه آنجا تا است واجب مرد بر مقابل در. شود مي جبران است واجب ـ-شوهر يا پدر –

 او براي هم را تسهيالت اين خداوند. است زن عهده بر نيز حضانت و فرزند تربيت حق. كند حمايت همسرش

 قرار حمايت تحت) بزنند حرف سرش پشت اينكه از( را آبرويش حتي و ناموسش و جان كه تاس آورده فراهم

 دانسته الزم احوال تمام در زن به ارفاق. است كرده ساقط او از را نفاس و ماهانه عادت ايام در عبادت و داده

 .    است شده

 در جاري قوانين و عبادات ماحكا يعني( دين وفروع معارف اصول به علم از بيش علم كسب جهت از زن
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 در زندگي تنظيم اما. ندارد ديگري وجوبي وظيفه جنسي تمتع در شوهر از زن اطاعت عمل ناحيه از و) اجتماع

 ها حوزه اين از يك هر در ورود. نيست واجب زنان بر هيچيك دانشها تحصيل و خانوادگي امور كار، و كسب

 . نيست هم ممنوع البته كه است فضيلتي

 عدالت از برخاسته كه تساوي اين اما است، تساوي اجتماعي حقوق و وظايف امر در فطرت ضايمقت

 اجتماعي عدالت مقتضاي. كند نمي ايجاب را جامعه آحاد تمام بين اجتماعي مقامات كليه توزيع است اجتماعي

 و افراد بين ويتسا پس. برسد حقش به حقي ذي هر كه است اين شود مي تفسير هم تساوي معناي آن با كه

. شوند هم مزاحم حقوق اين اينكه بدون است، خود خاص حق به حقي صاحب هر استيفاي معناي به تنها اصناف

 . پذيرد مي هم را مرد و زن طبيعي اختالف مرد و زن حقوقي تساوي به تصريح عين در بقره سوره 228 آيه

 جميع در  تصرف در و اختيار و اراده، ه،انديش در يعني وجودي مواهب اصول در مرد همانند اگرچه زن

 مشترك امور عليرغم اما است مستقل و مشترك استثناشده موارد جز خود اجتماعي و فردي حيات شئون

 خصوصيات در مردان متوسط از زنان متوسط بيولوژي اساس بر: است متفاوت مرد با جهت يك از يادشده

 و تر نرم زن اندام شده باعث همين است، متاخر وزن و قد نيز و اعصاب رگها، قلب، مغز، توانائي يعني كمالي

 به گرايش و قلبي نازك و عشق قبيل از لطيف احساسات و باشد تر محكم و تر خشن مرد بدن و تر لطيف

 زندگي بنابراين. است زنان در تعقل از بيش مردان در تعقل چنانكه. باشد مردان از بيش زنان در آرايش و زيبائي

 .    است عقالني مردان زندگي و احساسي زنانه

 و احساس امر دو همين با ارتباطشان ميزان دليل به اسالم در اجتماعي عمومي تكاليف و وظايف تفاوت

 پرورش  و مرد مختص دارد بيشتري سهم آنها در تعقل كه جنگ و قضاوت و سياست مثال عنوان به. است تعقل

 نهاده مرد عهده به هم فرزند و زن مخارج و است شده داده اختصاص زن به هم منزل تدبير و كودكان تربيت و

 و است مرد ملكيت در  مال سوم دو واقع در. است كرده جبران ارث سهم دو با خداوند را هزينه اين. است شده

 در. )نفع از برداري بهره با سوم يك و ملكيت، با سوم يك( است زنان اختيار در انتفاع لحاظ به  هم سوم دو

 برتري واسطه به است زن آن از بيشتر تمتع و انتفاع و تعقلشان برتري دليل به است مرد با غالب تدبير نتيجه

 . احساسشان
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 كه شود مي داده پاسخ است، شده اجتماع در وي رشد عدم باعث زن به ارفاقها اين كه شود گفته اگر

 عدم اصلي عامل ناصالح مجريان. است شده يناش آن صحيح اجراي عدم از نيست، اسالمي احكام از مشكل

 .  است صحيح تربيت و رشد

 زن كمالي تأخر از و است شده نهاده حقوق در مرد و زن جانبه همه مساوات بر اساس معاصر غرب در 

 و كمال در مرد از زن افتادگي عقب:  است چنين تقريبا ايشان عمومي رأي. اند كرده غفلت مرد به نسبت

 و زن طبيعت و خلقت در كه حالي در شده تحميل وي بر قرون طول در كه است تربيتي سوء هبواسط فضيلت

 .   هستند مساوي مرد

 اي برهه در بايست مي نبود خلقت و طبيعت از ناشي اگر افتادگي عقب اين: گوئيم مي سخن اين  نقد در

 تاريخ طول در. شد مي مرد همانند زن غيراصلي و اصلي اعضاي خلقت و داد مي نشان را مساويش طبع زمان از

 و قضاوت و سياست( شناخته رسميت به زن بر را مرد تقدم اسالم كه اموري در غرب در جديد دوره در حتي و

 10.نيستيم تساوي شاهد ما و است مردان با تقدم همچنان) جنگ

 مردان و زنان زا يك هر براي اختصاصي احكام برخي تشريع با خداوند كه است مزيتي فضيلت از مراد

 در مردان بر زنان مزيت و ارث در سهم زيادي و همسر تعدد در زنان بر مردان مزيت مانند است كرده تشريع

 كلمه. است شده داده قرار انساني نفوس در خدا جانب از مزايا اين. ... همسرانشان بر ايشان نفقه و مهريه وجوب

 ما از مراد. است قيام همين در مبالغه قيام و قوام. است ديگري امر به قيام مسئول كه است كسي معناي به قيم

 در تعقل قدرت برتري همان كه داده، مردان به خلقت و طبيعت بحسب خداوند كه است امتيازي اهللا فضل

 و رقت پايه بر عاطفي و احساسي حياتي زنان حيات. است دشوار اعمال بر مردان توان آن نتيجه و است مردان

 اقتصار عدم) أنفقوا بما و اهللا فضلّ بما( علت اين عموم الزمه. است نفقه و مهريه أنفقوا ما از مراد.  است لطافت

 به دو هر حيات كه عامه جهات در است زنان قبيله بر مردان قبيله قواميت نتيجه است، همسران بر قواميت حكم

 الرجال حال هر به. دارد بستگي تعقل و يبدن قوت به جنگي دفاع و قضاوت و حكومت مثال. است وابسته آن

 و حضور در طاعت قيمومت. است آن فروعات از فرعي آيه بعدي عبارات و دارد عموميت النساء علي قوامون

   11.است مقدم حق اين كند مزاحمت زن حق هر با غياب در حفظ
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 واضح از و است تر يفضع مرد با قياس در تعقل لحاظ به و تر قوي شفقت و عاطفه لحاظ به بالطبع زن

  12.است تعقل قوه بر مبتني حجت تقرير در وي ضعف و زينت به وي شديد تعلق زن عاطفه قوه مظاهر ترين

 با اسالم«: است نوشته) استحقاقي( عدالت فلسفي تبيين در استادش راه ادامه در مطهري مرتضي اهللا آيت

 در مرد و زن حقوق تشابه عدم... است مخالف آنها حقوق تشابه با نيست مخالف مرد و زن حقوق تساوي

 مي تطبيق بهتر فطري حقوق و عدالت با هم است داده قرار نامشابهي وضع در را مرد و زن طبيعت كه حدودي

 حقوق و عدالت الزمه. برد مي جلو به بهتر را اجتماع هم و كند مي تامين بهتر را خانوادگي سعادت هم كند

 طبيعي حق يك مبناي طبيعي استعداد هر... است حقوق از اي پاره در آنها تشابه دمع مرد و زن انساني و فطري

 13».طبيعي سند يك و است

 آخرين در) استحقاقي( عدالت فقهي تبيين با طريق همين در آبادي نجف منتظري حسينعلي اهللا آيت

 به عدالت و باشد دالتع اساس بر بايد زن و مرد براي تكليفي و حق هر«: است شده متذكر حياتش سالهاي

 داده دارد استحقاق آنچه هر كس هر به كه معناست اين به بلكه نيست جهات همه در مرد و زن تساوي معناي

  14».شود تكليف دارد توان آنچه به و شود

 :است زير قرار به استحقاقي عدالت قائالن ديدگاههاي رئوس

 عدم اقتضاي طبيعتشان كه مواردي در اال ،است مردان با تساوي زنان تكاليف و حقوق در اصل. يك

 .است فطرت مقتضاي تساوي اين. دارد اشتراك

 جنس دو اين طبيعت اقتضاي و ذاتي خصلتهاي از برخاسته مرد و زن تكاليف و حقوق اختالف موارد. دو

 . داد نسبت محيط اجحاف و تربيت سوء به توان نمي را خصائل اين. نيست رفع قابل و است

 كشتزار او. وي باروري اول،: است امر دو كند مي متمايز مرد از را او خلقت كه زن ذاتي تهايخصل. سه

 را اختصاصي احكامي باروري اين. است متكي زن به اول درجه در انسان نوع بقاي. است انسان نوع نمو و تكون

 شده نهاده تعقل و شعور رّقت و احساسات و عواطف شدت اندام، لطافت بر  زن طبيعت دوم،. شود مي باعث

 . دارد بسزا تأثير زن حقوق و وظائف و احوال در ويژگي سه اين. است
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 ايشان ناتواني و سو يك از زيبائي و زينت و آرايش به زنان وافر تمايل زنانه خصلتهاي نتايج از يكي. چهار

 عقالني مردانه زندگي و ياحساس و عاطفي زنانه زندگي. است ديگر سوي از حجت اقامه و استدالل و تعقل در

 .است مردان و زنان متوسط در بحث. است

 و پدر، ازدواج از قبل است، مرد سرپرستي و قيمومت نيازمند همواره يادشده خصلت دو دليل به زن. پنج

 قضائي يا سياسي سرپرست تواند نمي است سرپرست نيازمند خانوادگي امور در كه كسي. شوهر ازدواج از پس

 . است معاف نيز جنگ از بدني ضعف دليل به آنچنانكه. باشد امعهج ديني يا

 اختصاصي فضائل جمله از. مشتركند تقوي و علم ايمان، قبيل از دين عمومي فضائل در مرد و زن. شش

 و نفقه دريافت حقوق در زن فضائل. است قتال و قضاوت و واليت زوجات، تعدد ديه، شهادت، ارث، مرد

 مي باز او از جنسي بهره به آنچه در شوهر از اطاعت زينت، مواضع پوشش و حجاب زن بر. است مرد از مهريه

 حق. باشد مي واجب مطلقا همسرش از حمايت نيز مرد بر. است واجب فرزندان حضانت و تربيت گردد،

 .دارد تقدم مطلقا زن وظايف و حقوق تمام بر معصيت غير در زن بر مرد قيمومت

 متناسب زن شرعي وظايف و حقوق. است تر ضعيف مرد جنس از خلقت و طبع لحاظ به زن جنس. هفت

 درحقوقي تساوي نيست، حقوقي تشابه عدالت از منظور. است عادالنه كامال و شده وضع او ذاتي استحقاق با

 و استعداد در مرد و زن كه مواردي در حقوقي تفاوت و برخوردارند، مساوي استعدادهاي از مرد و زن كه است

 .متفاوتند وانائيت

 استحقاقي عدالت مدرسه در ادله بندي صورت. دو

 و نقلي ادله دارند استادي حق نويسنده بر غيرمستقيم يا مستقيم همگي كه متفكران اين منظر از حقيقت در 

 :است شده تقرير و روايت اينگونه عقلي

 اصل كه معني اين به است، شده فتهگر نظر در بحث در اصل  زمينه عنوان به حقوقي تساوي نقلي ادله اوال

 .كند داللت تساوي عدم بر معتبري دليل مگر است، مرد و زن حقوقي تساوي بر

 در. كند مي خارج اصل تحت از را مورد كه است معتبري ادله منزله به حقوقي تساوي عدم نقلي ادله ثانيا
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 براي جائي شده محسوب مطلق يا عام در تصرف بر قطعيه قرينه منزله به مقيد يا خاص دليل موارد اينگونه

 .نيست حقوقي تساوي ادله به تمسك

 با متناسب يعني است حسن مستقل عقل حكم به كه عدالت: است قرار اين به ديدگاه اين عقلي تبيين ثالثا

 يفطر حقوق اداي عدالت. است فطري حقوق از كاشف طبيعي استعداد. كردن رفتار انسانها ذاتي استحقاق
 برخوردار هم يكساني شرعي و فطري حقوق از دارند همساني استعدادهاي مرد و زن كه مواردي در. است

 آن تبع به و فطري متفاوت حقوق از كه است واضح دارند ناهمساني استعدادهاي كه مواردي در و. بود خواهند

 عين كردن نامساوي فتارر نامساوي با و مساوي رفتار مساوي با. باشند برخوردار شرعي نامساوي حقوق از

 هاي توانائي و استعدادها عوض در البته و هستند ها توانائي و استعدادها برخي فاقد كه زنان به اگر. است عدالت

 نيست، تبعيض حقوقي تفاوت اين. است ظلم عين شود اعطا مردان با مساوي تكاليف و حقوق دارند ديگري

 .است عدالت عين

 مي گواهي آن صحت بر نقل و عقل و است عدالت مقتضاي موجود فقه در نانز شرعي احكام منظر اين از

 و عقال مرد و زن حقوقي تساوي. شود مي حاصل آخرت و دنيا سعادت شود اجرا درست احكام اين اگر. دهد

 .نيست پذيرفته شرعا

 

روح قرآن و موازين اسالمي در مقايسه با عدالت مساواتي . بخش سوم

 و تساوي بنيادي

 در و عقلي ادله اول بخش دراين. است رسيده زن حقوق درباره سنتي متفكران ديدگاه نقد به نوبت وناكن

 عدالت ابتدا.  است شده تشكيل قسمت سه از بخش اين. گيرد مي قرار بحث مورد آنها نقلي ادله بعدي بخش

 بر مساواتي عدالت تقدم عقلي ادله آنگاه. شود مي تحليل مساواتي عدالت معناي شده يابي ريشه استحقاقي

 و مساواتي عدالت با اسالمي موازين و قرآن روح بودن سازگارتر از انتها در. شود مي اقامه استحقاقي عدالت

  .شود مي دفاع بنيادي تساوي
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  مساواتي عدالت تا استحقاقي عدالت از. يك 

 غير افراد با. برخوردارند يمساو حقوق از افرادي چنين. كرد رفتار مساوي بگونه بايد مساوي افراد با

 استعدادها قابليتها، با متناسب كس هر حقوق كه است واضح. كرد رفتار استحقاقشان با متناسب بايد مي مساوي

 به اما اند، مساوي انسانها ديدگاه اين در. است ظلم نامساوي افراد براي مساوي حقوق اوست، هاي توانائي و

 .است مالزم نسبي \ تناسبي تساوي با عدالت. استعدادهايش و قابليتها با سبمتنا كس هر يعني 15»تناسبي تساوي«

 ترين رايج و ترين قديمي توزيعي عدالت 17.است كرده ياد 16»توزيعي عدالت« به عدالتي چنين از ارسطو 

 شده پذيرفته اسالم و قرآن قبولِ مورد عدالت عنوان به مسلمانان ميان در ارسطو مبناي. است عدالت مبناي

 جاي در چيزي هر نهادن( 19»حقه حق ذي كل اعطاء و موضعه في  شئ كل وضع« عدالت از تعريف اين 18.است

  .است عدالت ارسطوئي مبناي از مسلمان حكيمان فهم حاصل) حق آن صاحب به حقي هر دادن و خودش

 فرانسه كبير انقالب شهروند و انسان حقوق اعالميه و) 1776( آمريكا استقالل اعالميه انتشار زمان از

«  داد، طبيعي حق يا الهي حق عنوان به انسانها همه تساوي به را خود جاي» تناسبي تساوي«  بعد به) 1789(

 توزيعي عدالت از اي تازه تبيين به بتدريج انديشه اين. اساسي حقوق اي پاره در انسانها همه 20»بنيادي تساوي

 و منزلت از اعتبار اين به و انسانند همه اما برخوردارند، متفاوت ستعدادهايا و ظرفيتها از مردم اينكه با: انجاميد

 دو بر نيز حقوقي مبناي اين. هستند مساوي حقوق داراي انسانها همه ديگر بيان به 21.برخوردارند مساوي احترام

 اصل توزيعي عدالت در اينكه ديگر. كن رفتار مساوي گونه به نامساوي موارد در اينكه يكي: است مبتني قاعده

 عدالت« به نيز عدالت اين از 22.شود اقامه نامساوي رفتار بر كافي دليل اينكه مگر است حقوقي تساوي بر

 23.است شده ياد» توزيعي

 در ترديدي اوال كه دهد مي نشان زنان حقوق حوزه در توزيعي عدالت جديد و قديم مبناي دو مقايسه

 استحقاق دليل زنان روانشناختي و بيولوژيك مختصات ثانيا. نيست مرد و زن روانشناختي و بيولوژيك  تفاوت

 حقوق از ايشان برخورداري دليل زنان بودن انسان ثالثا. است بوده قديم مبناي اساس بر ايشان حقوقي كمتر

 كرد عدول توان مي مواردي در تنها مساوي حقوق اين از  رابعا. است بنيادي مساوات اساس بر مردان با مساوي
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 .زنان براي حمايتي حقوق قبيل از باشد، دست در نامساوي حقوق بودن عادالنه بر كافي دليل كه

 متفكران توسط شده پذيرفته  24ارسطو ديدگاه يعني تناسبي تساوي و توزيعي عدالت از مقاله اين در

 با بنيادي تساوي ساسا بر توزيعي عدالت از تحريري از و است شده ياد» استحقاقي عدالت« عنوان با مسلمان

 .  شود مي ياد» مساواتي عدالت« عنوان

   استحقاقي عدالت بر مساواتي عدالت تقدم عقلي ادله. دو

 اين در است؟ تناسبي  تساوي و استحقاقي عدالت از تر معقول بنيادي تساوي و مساواتي عدالت چرا

 وجوه اين. كرد تبيين را ترجيح توان مي زير بيانات به. دهم مي پاسخ سنت و قرآن و اسالم از فارغ قسمت

  .كند مي كمك مسئله بيشتر لمس و فهم به آنها تفكيك اما دارند ادغام امكان كه چرا ام ناميده بيان را مختلف

 ظلم و عدالت. كند مي درك را عدالت خود باعقل انسان. است ديني ماقبل مفهومي عدالت: اول بيان

 تاريخي و جمعي خرد و تجربه اساس بر انسان. است درك قابل گانهم براي خود معناي ترين كلي در

 اساس اين بر. بود غالب انديشه تناسبي تساوي و استحقاقي عدالت درازي زمان. كند مي تبيين را خودعدالت

 اين. شد مي داده تشخيص سفيد و آزاد انسانهاي مردان، از فروتر سياهان و بردگان زنان، طبيعي جايگاه

  .شد مي عقلي توجيه شده شمرده عدالت قرنها حقوقي فرودستي

 مبناي و استحقاقي عدالت معاصر انسان عقل. است گرفته قرار جدي نقد مورد مدتهاست مبنا اين اما

 كه حيث آن از انسان. است شده دگرگون حقوقش و انسان از آدمي فهم. شمارد نمي موجه را تناسبي تساوي

 در كه است انساني طبع يا روح به انسانيت. سياه انسان يا برده انسان يا مونث نانسا نه است حق ذي است انسان

 رنگ، نه نژاد، نه دارد، جنسيت نه انساني طبع يا روح اين. است احترام و كرامت منشأ و است همانند آدميان همه

 شده عوض» حق ذي« ديگر عبارت به.  ديگري صبغه هيچ نه و اجتماعي، پايگاه نه سياسي، عقيده نه دين، نه

سياه  يا برده يا مونث انسان گذشته در آنكه حال است، حق ذي است انسان كه حيث آن از انسان اكنون است،

 مورد در بنيادي تساوي يقينا بود، معقول سياه يا برده يا مونث انسان مورد در تناسبي تساوي اگر. چنين بوده است

 موجه است حقوقي تساوي عدم مالزم كه تناسبي تساوي مطمئنا و است صادق است انسان كه حيث آن از انسان
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 .نيست

 يعني عدالت ديگر عبارت به. است مساواتي عدالت عدالت، از معاصر انسان ارتكازي فهم: دوم بيان

 حقوقي تبعيض باعث يا حقوقي تساوي از مانع انسانها در اي خصيصه هيچ اينكه و انسانها همه با مساوي رفتار

 همچنانكه. برداشت دست حقوقي تساوي از توان معتبرمي دليل با تنها. است حقوقي تساوي بر اصل. شود نمي

 حقوقي تساوي عدم براي معتبري دليل عقال نيز بودن مونث باشد، حقوقي فرودستي عامل تواند نمي بودن سياه

  .نيست

 حاصل» است از بايد استنتاج« با هاتن ابتنا اين. است تناسبي تساوي بر مبتني استحقاقي عدالت: سوم بيان

 كمتري حقوق از بايد پس است، متفاوت روانشناسي و بيولوژي در مرد با زن چون كه معنا اين به شود، مي

 آن فلسفي اثبات مستلزم مبنايي چنين به اتكا و  25است جدي مناقشه مورد است از بايد استنتاج. باشد برخوردار

 مي تاييد تفاوت اين عكس بر نشد، انكار مرد و زن تفاوت شود دقت. است نشده اقامه هنوز كه استداللي. است

 دليل» است« فلسفي دليل كدام به. شود نامساوي حقوق منشأ تفاوت اين كه است اين شود مي انكار آنچه. شود

 و عواطف قوت يا فيزيكي ضعف چرا است؟ كمتر حقوق عامل تأنيث عقلي دليل كدام به است؟» بايد«

 شود؟ مي شمرده حقوق تقليل يا سلب عامل اساتاحس

 ظلم ذاتي قبح و عدالت ذاتي حسن در. ظلم حقوقي تبعيض و است عدالت حقوقي تساوي: چهارم بيان

 نه قائلند ذاتي حسن تساوي براي نه سنتي متفكران ظلم؟ تبعيض و است عدالت تساوي چرا. نيست ترديدي هم

 لزوما افراد استحقاق. تساوي با نه دارد تالزم استحقاق با عدالت آنها باور هب. شمارند مي عدالت مصاديق از آنرا

 و برده استحقاق. كمتر نه بيشتر نه دادن حق قابليتش اندازه به كس هر به يعني استحقاق. انجامد نمي مساوات به

 آزاد، و ردهب مساوات مرد، و زن مساوات. است شده داده آنها به كه است حقوقي همان غيرمسلمان و زن

 عدالت و كند نمي درك را يادشده هاي استحقاق انساني عقل. است عدالت خالف نامسلمان و مسلمان مساوات

 . شمارد مي ظلم عين را آن بر مبتني

 استحقاق اين راستي. بود آن غير و جنسي تبعيض و بردگي نظام گر توجيه استحقاق بر مبتني عدالت قرنها

 مرد و دارد استحقاق اينقدر زن كه ايم كرده كشف قطعي دليل كدام با و جاك از شود؟ مي كشف چگونه
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 خود مدعاي بر عقلي دليلي بوده حقوقي تبعيض يا استحقاق مستند قرنها كه شناسي انسان چنين آيا آنقدر؟

 .است نشده اثبات فرضهاي پيش بر مبتني استحقاق. كرد خواهم بحث جداگانه نقلي ادله درباره دارد؟

 صورت در تعالي و رشد امكان و انساني روح و كرامت در انسانها كه چرا است، ظلم عين حقوقي يضتبع

 انسانها. است آدميان واحد انساني جوهر حقوق تساوي مالك. هستند همانند يكسان فرصتهاي از برخورداري

 گوهر همين از برخورداري آدم بني كرامت. مشتركند الهي گوهر اين در چون مساويند حقوقي لحاظ به

 برخوردار چون دارند واحدي حقوق استحقاق انسانها. است حقوقي تساوي علت مشترك گوهر. است مشترك

 . آن مختلف فعليتهاي نه است گوهر اين قابليتهاي در همساني. هستند همساني گوهر از

 و اعتقادات به صاصياخت عدالت. است ديني ماقبل عدالت كه است معتقد. دارد باور را الهي عدالت عدليه

 جز اقتضائي محوري عدالت. است محور عدالت عدليه فقه. است عادالنه عادل خداي شريعت. ندارد كالم

 تبعيض و است عدالت الزمه مرد و زن حقوقي مساوات. ندارد عدالت اصل با شرعي احكام اصل سنجيدن

 حقوقي تبعيض معادل ما زمانه در تحقاقياس عدالت و است عدالت از مراد مساواتي عدالت. ظلم مصداق حقوقي

 .  است ظلم مصداق و

 يعني دارد، كرامت انسان بماهو انسان اگر. است سازگار حقوقي مساوات با انساني كرامت: پنجم بيان

 اگر. است كرامت اصل گرفتن ناديده حقوقي تبعيض. است كريم است مشترك زن و مرد در كه انساني گوهر

 براي جائي كرامت اصل امروز بود، نگذاشته باقي كرامت اصل براي جائي عمال ردساالرانهم مناسبات گذشته در

 بي حقوقي تساوي بدون عدالت و كرامت معاصر عقالنيت منظر از. است نگذاشته باقي لوازمش و مردساالري

 .است برقرار تالزم مساواتي عدالت و كرامت بين يعني. معناست

 ارجح امكان ظرف در را مرجوح. است مرجوح ترك و ارجح انتخاب هب خردمندي همواره: ششم بيان

 و استحقاق عين را مرد و زن حقوقي تبعيض ديروز عقالنيت اگر. است خردمندي مقتضاي خالف پذيرفتن

. شمارد مي انساني مسلم حقوق گرفتن ناديده و ظلم عين را تبعيض همان امروز عقالنيت شمرد، مي عدالت

 قطعي مرجوحيت از نشان اند شده تدوين مرد و زن حقوقي تبعيض بر بنا كه سنتي فقه در شرعي احكام بررسي

 عدالت المحاله بگذاريم تنها وجدانش با را منصفي انسان هر. دارد مرد و زن حقوقي تساوي برابر در آنها

 .است قطعي عقلي حترجي اين. داد خواهد ترجيح سنتي تفكر آميز تبعيض احكام بر را بنيادي تساوي و مساواتي
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 و مساواتي عدالت با اسالمي موازين و قرآن روح بودن سازگارتر از دفاع. سه

  بنيادي تساوي

 مي قسمت اين در سازگارتراست؟ اسالمي موازينِ و 26قرآن روحِ با بنيادي تساوي و مساواتي عدالت چرا

 .دهم قرار بحث مورد كالمي چارچوب در را عدالت مسئله كوشم

 ماقبل. كند نمي تكليف تعيين متقدم امر براي متأخر امر كه است واضح است، ديني ماقبل لتعدا اگر

 و گفتماني و مفهومي تحول در و  شود مي تبيين عقل حكم به عدالت. است بودن عقلي با مالزم  بودن ديني

 دارد، مهمي بسيار نقش سنت و قرآن اسالم، در  عدالت اينكه در. است عقلي روش و موازين تابع غالب قول

 را خود دين عدالت ميزان با انسان كه معني اين به است، كليدي نقش اين  معتزلي و شيعي كالم در. نيست بحثي

 انسان. است عادالنه الهي تشريع و است، شده نهاده عدل بر جهان اساس است، عادل خداوند. كند مي انتخاب

 معقول وي براي عدالت موازين درك اگرچه. دهد مي تشخيص را عدالت مصاديق  ـ بالجمله نه و ـ الجمله في

  .است ميسر و

 معناي. است شده تشويق و تأييد قوت با اما است، نشده تعريف سنت و قرآن در انصاف يا قسط عدالت،

. كند مي درك خود خداداد عقل با آنرا آدمي كه است عدالتي حامي خداوند كه است اين رويكرد اين واضح

 به را تازه معناي اين بود الزم بود كرده اراده عرفي متفاهم از متفاوت  را عدالت از ديگر معنايي ندخداو اگر

  .شود مي داده نسبت قرآن به منطق و عرفي زبان تأييد روش همين با. كرد مي معرفي مسلمانان

 با مرتبط تسن و كتاب در موجود عدالت بيشك است، معاصر دوران غالب انديشه مساواتي عدالت اگر

  .باشد آن خالف بر قطعيه قرينه اينكه مگر شود، مي درك فضائي درچنين نيز انسان

 اسالمي تعاليم در زيرا است سازگارتر اسالمي موازين و قرآن روح با بنيادي تساوي و مساواتي عدالت

 و انسان هويت. تاس ذر عالم ميثاق پذيرنده و الهي امانت بار حامل و خداوند مخاطب انسان روح  \ نفس

 اگر. شود مي عوض كال بار يك سال هرچند طبيعي بطور انسان بدن سلولهاي اال و اوست نفس به او شخصيت
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 ترديدي هيچ هم باشد آدمي روح ديدن عقاب و ثواب كه روحاني معاد در است، بحثهائي جسماني معاد در

  .نيست

 روح از اي نفخه كه است انساني نفس همين كرده ممتاز جانوران ديگر از و كرده انسان را انسان آنچه

 به متعلق ترديد بي انسان كرامت. كرد مالئك مسجود را انسان كه بود موهبت اين از برخورداري. است الهي

 جسدي و جيفه بدن اين آن بدون اال و است نفس همين به متعلق احترام. خاكي بدن نه است الهي روح همين

 حقوق و تكاليف حامل انساني نفس. است بوده مونث انسان و مذكر انسان منشأ واحده نفس اين. نيست بيش

 نامساوي حق يا تكليف. است تساوي بر انساني حقوق و تكاليف در اصل. ندارد مونث و مذكر نفس. است الهي

  .است اسالمي موازين و قرآن روح مقتضاي اين. طلبد مي قطعي دليل

اوت حقوقي زن و مرد از منظر بازخواني مستندات تف. بخش چهارم

 عدالت مساواتي 

 اساس بر حداقل و است اسالم وهن استحقاقي عدالت مبناي بر شده استخراج شرعي احكام از برخي

 مساواتي عدالت مبناي بر ديگر عبارت به. است قبول غيرقابل و مرجوح غيراخالقي، غيرعادالنه، امروز عقالنيت

 حرفي او با داند مي بالمشكل را 27 الذكر فوق صادره شرعي احكام كسي راگ. است شده نتيجه تبعيض و ظلم

 يك استحقاقي عدالت رويكرد در پذيرفت خواهد صورت اين در كند، مي لمس را مشكل كسي اگر اما. نيست

   كار؟ كجاي است اين پرسش. لنگد مي كار جاي

) ه( نتايجي به) د( ديني ادله از) ج( خاص مبناي يك با) ب( خاصي فرضهاي پيش اساس بر) الف( عالماني

 به نوبت اكنون. گرفت قرار نقد مورد استحقاقي عدالت عقلي مبناي و فرضها پيش مردساالرانه، نگاه. اند رسيده

 .   رسد مي استحقاقي عدالت ديني ادله نقد

 آن در زن وضعيت با متناسب و برداشت جلو به بلند قدمي زنان حقوق زمينه در نزول عصر در اسالم

 تساوي بخش يك كرد، تقسيم توان مي بخش دو به را گام اين. شد جهان در زن منزلت ارتقاي باعث دوران

 تساوي عدم بر مبتني احكام اين آيا. تساوي حد در نه اما زن حقوق ترقي دوم بخش مرد، و زن حقوق كامل

 احكام از يا هستند دائمي و ثابت احكام از احكام دسته اين آيا ديگر عبارت به است؟ اسالم نهائي حرف



 ٢١ 
Mohsen Kadivar 
Official Website 

 استحقاق با متناسب را آنها بايد بناچار بدانيم، دائمي و ثابت شرعي احكام را آنها اگر متغير؟ و موقت و موسمي

 تا زمان آن جهان كه رسيديم باور اين به اگر اما. بود خواهد استحقاقي عدالت اش نتيجه و كنيم تفسير زن ذاتي

 لذا نداشت، هم را داري برده مطلق لغو آمادگي آنچنانكه نداشت، را مساواتي عدالت يرشپذ آمادگي بعد قرنها

 تساوي راستاي و جهت نخست. گرفت پيش در تدريجي اي برنامه مطلوب وضعيت به رسيدن براي شارع

 مني را حقوق سطح نبود آن عمومي پذيرش امكان هنوز را ها حوزه برخي و داشت بيان كلي بطور را حقوقي

 و بود اول گام نيم استحقاقي عدالت. شود دوم گام نيم پذيراي عمومي افكار كه زماني تا برداشت جلو به گام

 .   است دوم گام نيم مساواتي عدالت

 باشد چنين اگر. اند كرده فرض دائمي و ثابت احكام را اسالم صدر تشريعات اغلب يا همه سنتي متفكران

 انسان خرد و باشد ارجح حلها راه ديگر بر باشد، اخالق و عدالت كننده تامين نيز اكنون احكام اين مفاد بايد مي

 ثابت احكام جنس از تشريعات اين اينكه بر است محكمي قرينه همين. نيست چنين اما. نزند پس آنها معاصر

 زن، بر مرد فضيلت. است موجه عقالني لحاظ به و ارجح اخالقي، عادالنه، همواره دائمي و ثابت حكم. نيست

 بدست طالق بودن ايقاع وليش، توسط صغير دختر ازدواج جواز ناشزه، زن بدني تنبيه زن، به نسبت مرد قواميت

 سوي از مهريه و نفقه لزوم دختر، برابر دو پسر ارث مرد، نصف زن ديه مرد، يك معادل زن دو شهادت مرد،

 . هستند بحث مورد احكام از مرد

 و "بعض علي بعضهم فضلنا بما" يكي است، شده علت دو به معلل زن بر دمر قواميت كريم قرآن در

 خداوند وقتي. است علت دو همين بر مبتني نيز "درجة عليهن للرجال" بيشك. "اموالهم من انفقوا بما" ديگري

 هم قواميت آنها معلول هست علت دو اين كه زماني تا نيست، توقيفي و تعبدي حكم يعني است كرده استدالل

 مرد ذاتي هاي برتري را اول علت گذشت آنچنانكه سنتي متفكران. نيست هم معلول نباشند علتها وقتي و هست

 و عقالني برتري اول علت توضيح در و اند كرده تفسير مرد بر زن واجب مهريه و نفقه را دوم علت و زن بر

 و دائمي زن بر مرد فضيلت اين اآي. اند كرده ذكر زن بدني ضعف و احساسات شدت قبال در مرد بدني قوت

 :كنيد توجه زير نكته سه به است؟ كمتر استحقاق بر دالّ

 :است داده برتري جهانيان بر را اسرائيل بني خداوند كريم قرآن در ،اول نكته

 اي«. ﴾122 و 47: البقرة﴿ اْلعالَمينَ ىعَل فَضَّْلتُكُم وأَنّي عَليكُم أَْنعمت الَّتي نعمتي اذُْكرُوا إِسرَائيلَ بني يا 
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 بر را شما من،) كه آوريد ياد به نيز( و بياوريد؛ خاطر به داشتم ارزاني شما به كه را نعمتهايي اسرائيل بني

 ».بخشيدم برتري جهانيان،

 تنيس ترديدي. است شده تصريح جهانيان بر اسرائيل بني برتري بر نيز 140:اعراف و 16:جاثيه سوره در

 از قبل جهان جهانيان از مراد يعني ندارند، برتري) ص( محمد امت و) ع( مسيح عيسي پيروان بر اسرائيل بني كه

 ظرف در فضيلتي به ناظر يعني حقيقيه قضاياي نه هستند خارجيه قضاياي آيات اين و است پيامبر دو اين بعثت

 .اسرائيل نيب سرشت در و طبعي و ذاتي فضيلتي نه هستند خاص مكاني زماني

. باشد خارجيه قضيه به ناظر و خاص دوران به ناظر اوال تواند مي زن بر مرد فضيلت منطق همين با دقيقا

 از ايشان به فرودستي نگاه علت به زنان اتفاق به قريب اكثر كه اي گذشته مكاني زماني ظرف به ناظر يعني

 ذوي انسان مردان همانند زنان جنسي تفاوتهاي يرغمعل كه زماني نه اند نبوده برخوردار كافي تحصيل و تربيت

 .شوند مي محسوب مساوي الحقوق

 زنان همه مراد آيا. است داده خبر جهان زنان همه بر مريم حضرت فضيلت از كريم قرآن ،دوم نكته

 يهقض بصورت جهان پايان تا خلقت آغاز از جهان زنان همه يا است خارجيه قضيه بصورت ايشان زمان در جهان

 حقيقيه؟

 آل( اْلعالَمينَ نساء ٰ◌ عَلى واصطََفاك وطَهرَك اصطَفَاك اللَّـه إِنَّ مرْيم يا اْلمَلائكَةُ قَاَلت وإِذْ   

 برتمام و كرده پاكيزه و گزيده بر ترا خدا مريم اي: گفتند فرشتگان كه هنگامي)  بياوريد بياد(«  ). 42:عمران

 .»است داده ريبرت جهان زنان

 بني و مريم حضرت فضيلت خارجي قطعي قرينه با اما است، دائمي فضيلت در آيه دو هر ظهور اينكه با

 قطعيه قرينه سياق همين به نيز بحث مورد زن بر مرد فضيلت در. شود مي محدود خاص زماني ظرف به اسرائيل

 عاقلند كه حيث آن از عقال كه زماني رفظ آن. كند مي محدود خاصي زماني ظرف به را آيات ظهور خارجيه

 است بوده زماني ظرف همان اين و اند، دانسته مي بيشتر حقوق استحقاق عامل را مرد عقالني قواي يا بدني قوت

  زماني ظرف چنين در است طبيعي. كند زندگي است توانسته نمي مرد مالي و فيزيكي حمايت بدون زن كه

 .شمارد مي منصفانه و عادالنه را حقوقي برتري اين نيز عقال سيره مقرند، مرد حقوقي برتري به خود زنان

 و فيزيكي و بيولوژيكي تفاوتهاي عاقلند كه حيث آن از عقال و عقال سيره اوال كه شرائطي در اما
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 چنين نيز منصف زنان و مردان شناسد، نمي رسميت به زن بر مرد حقوقي برتري عامل را زن و مرد روانشناختي

 مشاركت خانواده و جامعه اقتصاد در دو هر مرد و زن شناسند، مي تبعيض عين بلكه دانند نمي عدالت را اوتيتف

 و موقت احكام از حاكي داري برده با مرتبط آيات همانند آيات قبيل اين كه ماند نمي باقي ترديدي دارند، فعال

 .باشند غيردائمي

 نيست، محقق علت كه ظرفي در و است، علت مدار دائر محك كه دهد مي نشان آيات اينگونه بودن معلل

 راه است شده ارائه علت اگر و شد، نمي ارائه علت بود تعبدي مسئله اگر. بود خواهد منتفي نيز) حكم( معلول

 .               است مفتوح عقلي چون و چند و بحث براي

 برخي بر ادميان برخي برتري و مادي ناتامكا توزيع در تساوي عدم از خداوند كريم قرآن در ،سوم نكته

 بينَهم َقسمنَا َنحنُ رِبّك رحمت يْقسمونَ أَهم: است برداشته پرده اجتماعي زندگي واقعيت يك عنوان به ديگر

ميَشَتهعي ماةِ فيا الْحْنيالد مضَهعَنابَفعرقَ وضٍ فَوعب اتجرذَ دتَّخّيم لضُهعضًا بعا بخْرِيس تمحرو بِّكرٌ را َخيّمم 

 در دنيا حيات در را آنها معيشت ما! ميكنند؟ تقسيم را پروردگارت رحمت آنان آيا«. ﴾32: الزخرف﴿ يجمعونَ

 و ؛)يندنما تعاون هم با و( كرده مسخر را يكديگر تا داديم برتري بعضي بر را بعضي و كرديم تقسيم ميانشان

  .»است بهتر ميكنند جمعĤوري آنچه تمام از پروردگارت رحمت

 رزق در ديگر بعضي بر را بعضي خداوند«. الرِّزقِ في بعضٍ ◌ٰ عَلى بعضَكُم فَضَّلَ اللَّـه 71: النحل سوره در

 أَْكبرُ وَلْلĤخرَةُ  بعضٍ ٰ◌ علَى همبعَض فَضَّْلنَا َكيف انُظرْ: خوانيم مي نيز 21:االسراء سوره در. »است  داده برتري

اتجررُ دأَْكبيلًا وبرتريهايش، و آخرت درجات بخشيدهايم؛ برتري ديگر بعضي بر را بعضي چگونه ببين«. تَفْض 

 .»است بيشتر هم اين از

 هاي نائيتوا و استعداد. است شده داده نسبت خداوند به اقتصادي اجتماعي تفاوتهاي آيات اين در بيشك

 اجتماعي آشكار تفاوتهاي اين آيا است اين اساسي پرسش اكنون. است انكار غيرقابل نيز انسانها متفاوت

 شده متفاوت انسانهاي همين نامساوي حقوق منشأ دارد انسانها متفاوت سرشت در ريشه اتفاقا كه اقتصادي

 نابرابر حقوق عامل را جنسي اوتهايتف چگونه است چنين اگر. است منفي قطعا اسالم و قرآن پاسخ است؟

 در و كنند مي مشاركت زندگي مخارج در مردان همانند زنان كه زماني ظرف در هم آن كنيم؟ معرفي شرعي

 و موقعيتها از اگر اند داده نشان زنان اخير هاي دهه در. اند داده بروز را خود انساني قابليتهاي علمي هاي صحنه
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 و ندارند مردان با عقلي و علمي هاي عرصه در محسوسي تفاوت هيچ باشند خورداربر مردان با برابر امكانات

 .رسد نمي نظر به موجه معاصر عقالنيت در حقوقي تبعيض هيچ حداقل

 در بحث مورد آيات ظهور اگرچه: گرفت نتيجه چنين توان مي گفته پيش نكات و فوق نكته سه به توجه با

 حقيقيه قضيه قالب در دائمي و ثابت حكم بر آنها داللت اما است، يرفتهپذ تناسبي تساوي و استحقاقي عدالت

 .شد انكار

 نه هستند خارجيه قضاياي اوال دارند مرد به نسبت زن حقوقي تبعيض بر داللت كه رواياتي و آيات همه

 و ردانم طبع و ذات در حقيقتي به داللتي و هستند خاص مكاني زماني شرائط از حاكي يعني حقيقيه قضاياي

 مي بازگو را خاص دوره يك در را زنان موقت ثانوي طبيعت نهايتا ندارند، مكاني و زماني شرائط همه در زنان

 را احكام اين بودن موقت كسي اگر ثالثا. دائمي و ثابت احكام نه هستند موسمي و موقت احكام ثانيا. كنند

 موقت نسخ. دارد را آنها موقت نسخ توان كه است حدي به بنيادي تساوي و مساواتي عدالت ادله قوت نپذيرد،

 عدم بر دال احكام است، برخوردار مطمئن عقلي اعتبار از مساواتي عدالت ادله كه زماني تا كه معني اين به

 اال و است احتياط غايت دليل به موقت اطالق. شوند مي محسوب منسوخ اعتبار زمان آمدن بسر دليل به تساوي

 .   شود نمي تصور گذشته عقالنيت بازگشت براي اندازي چشم صرمعا عقالنيت حد در

 بر دال نقلي ادله استحقاقي عدالت عقلي ادله زنان، حقوق حوزه در موجود دليل گونه سه در حقيقت در

 عدم نقلي ادله نقلي و عقلي دليل دسته دو اين. كرد تقويت اسالم ميزان و قرآن روح عنوان به را حقوقي تساوي

 عدم نقلي ادله نقلي و عقلي ادله دسته دو اين قرينه به. كردند تقييد زماني اعتبار ناحيه در را حقوقي تساوي

 .است گذشته اعتبارشان دوران كه شدند اي خارجيه قضاياي از حاكي موقت احكام حقوقي تساوي

 مقدر اشكال دو به پاسخ

 اول همان از روشن و صريح اي بگونه توانست نمي االطالق علي عالم حكيم شارع آيا شود اشكال اگر

 كبري و صغري همه اين و نسخ به نياز كه كند تشريع دائمي  حكم عنوان به را مرد و زن حقوق بنيادي تساوي

 ديگر اعتبار است سنت و كتاب ظاهر خالف بر كه حقوقي تساوي پذيرش آيا نباشد؟ كردن استدالل و چيدن

  :گفت توان مي پاسخ در د؟بر نمي سوال زير نيز را شرعي احكام
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 دائمي و ثابت احكام همگي سنت و كتاب در موجود شرعي احكام«: است فرض پيش يك در مشكل

 بديهي نه فرض پيش اين است؟ دليل اقامه از نياز بي و بديهي آيا است؟ شده اثبات كجا فرض پيش اين» .هستند

 از بسياري كه نيست ترديدي. است آن عليه بر دليل كهبل. است شده اقامه آن اثبات براي معتبري دليل نه و است،

 آن تبع به و شوند مي تحول دچار زمان طول در انساني جوامع سياسي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، شرائط

 جمله از. دارد تغيير امكان تاريخ طول در نيز عقالئي سيره آن بر عالوه. يابند مي تغيير احكام بسياري موضوعات

 برده مقوله به حال و گذشته در بشري جوامع و متفكران مسلط ديدگاه عقال سيره تحول گوياي سيارب مثالهاي

 كامال نگاه قبل قرن يك حدود تا بشري عقالنيت. است منوال همين بر نيز زنان حقوق مقوله. است داري

 . است داشته آن به متفاوتي

 حقوق حوزه در سنت و كتاب شرعي احكام بعالوه. نداشت را امروز مبناي تحمل بشري ديروز ذهنيت

 جوامع نياز و بوده دفاع قابل و عقالئي اخالقي، عادالنه، دوران آن عقالنيت با مطابق قبل قرن يك حدود تا زنان

 سراي به تا طلبيديم زمان قرنها كه مبنائي اساس بر سنت و كتاب اگر. است كرده برآورده بخوبي را انساني

. شد نمي قبول به تلقي گذشته مسلمانان و اوليه مخاطبان توسط كرد مي صادر حكم ابدي راه انسان عقالنيت

 متن در ناسخ و دائمي احكام كنار در منسوخ و موقت احكام وجود و قرآن در احكام نسخ جواز به تصريح

 تشريع دائمي اگر پذيرفت، است شده تشريع كه همانگونه بايد را» اهللا انزل ما«. است انكار غيرقابل سنت و كتاب

 انكار. پذيرفت شرعي موقت حكم عنوان به شده صادر موقت حكم عنوان به اگر و دائمي حكم عنوان به شده

 در پيامبر توسط شده تشريع حرام و حالل منوال همين بر. نيست اهللا انزل ما انكار شرعي موقت احكام دوام

 نيست اين حديث اين معناي اما. دارند اعتبار قيامت مقيا تا باشند شده تشريع دائمي حكم عنوان به كه صورتي

 . دارند دائمي اعتبار موقت تشريعات ولو ايشان تشريعات همه كه

 اخالقي، عادالنه، وضع و نزول زمان در مسلمانان منظر از كه سنت و كتاب در موجود شرعي احكام

 تخمين و مظنه با نه اطمينان و قطع با اگر. معتبرند كنند تامين را موازين اين كه زماني تا اند بوده ارجح و عقالئي

 بسر اعتبارش زمان كه است اين معنايش نيست، ارجح و عقالئي اخالقي، عادالنه، ديگر حكمي كه شد احراز

 مجتهد عهده به است تخصصي امري كه امر اين تشخيص. است شده مي محسوب موقت احكام از و آمده
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 زنان حقوق و داري برده بر عالوه. باشد هم مكان و زمان شرائط به آگاه تفقاه بر عالوه كه مجتهدي است،

 .  دارند قرار نظربنيادي تجديد اين عداد در نيز شرعي مجازاتهاي مقوله

 از مراد. است ساخته ميسر موقت احكام اينگونه در را منضبط نظر تجديد كه است اصول در اجتهاد اين

 تجديد اصول اين در اگر. است فقه اصول و هرمنوتيك شناسي، زبان ناسي،ش جهان شناسي، انسان مباني اصول

. بود نگران نبايد شرعي احكام منضبط تغيير از. بود متفاوت نيز مجتهدان فقاهت نتيجه بيشك شد مي نظر

 ماسال وهن اسباب و شوند معرفي دائمي احكام عنوان به موقت احكام اينكه  كه بود نگران بايد اين از برعكس

 .     كرد استخراج شرعي حكم امروز انسان براي توان نمي گذشته شناسي انسان مباني با. آورند فراهم را

 نتيجه

 و آيات اول گونه. خورد مي چشم به روايات و آيات گونه دو سنت و كتاب متن در زن حقوق درباره

 از بدني تفاوت به اذعان عليرغم مرد و زن براي و دارند زن براي انساني عيار تمام حقوق از حكايت كه رواياتي

 كمتر استعداد دليل به را زن كه رواياتي و آيات دوم گونه. اند گرفته نظر در مساوي حقوق انسانند كه حيث آن

 با معروف و عدالت با توأم رفتار به حكم. اند دانسته جامعه و خانواده اداره در مرد از كمتري حقوق مستحق

  .بود جاري اشرع و عقال نيز زنان

 و اند كرده تفسير تناسبي تساوي مبناي بر استحقاقي عدالت به را عدالت ارسطو از تاسي به مسلمان عالمان

 اصل عنوان به را اول گونه روايات و آيات. اند دانسته كمتري حقوق مستحق كمتر ذاتي استعداد دليل به را زنان

 مردساالري از دانسته زنان تكاليف و حقوق محور را دوم هگون روايات و آيات كرده، استفاده حقوق يتساو بر

 .اند كرده دفاع شريعت و عدالت مقتضاي عنوان به

 آن خالف بر دليل بلكه موجه غير نيز استحقاقي عدالت و است دليل فاقد و دفاع غيرقابل تناسبي تساوي

 و بنيادي تساوي از لذا است، شناخته حق صاحب است انسان كه حيث آن از را انسان معاصر عقالنيت. است

 اول گونه. است نزديك بسيار قرآني شناسي انسان و انسان كرامت با مبنا اين. كند مي دفاع مساواتي عدالت

 كه رواياتي و آيات قرينه همين به و هستند ثابت و دائمي  حكم از حاكي عقلي دليل قرينه به روايات و آيات
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 زمان كه شوند مي محسوب موقت احكام دارند زنان بر مردان حقوقي برتري و حقوقي تساوي عدم در ظهور

 . است آمده بسر اعتبارشان

 دارند، تفاوت مردان با روانشناختي و بدني لحاظ به زنان اينكه با بنيادي تساوي و مساواتي عدالت مبناي بر

 و كرامت و تكيف و حق صاحب كه است انسان اين و انسانند كه چرا برخوردارند مردان با مساوي حقوق از

 و قرآن روح با مبنا اين. او سياسي عقيده و دين و طبقه و نژاد و رنگ و جنسيت نه است الهي خالفت و امانت

 حقوقي تساوي براي مانعي بودن موقت دليل به حقوقي تساوي عدم مستندات و است سازگارتر اسالم موازين

  .  شوند نمي محسوب

 

   ۱۳۹۰ �ر ۱۱         
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  180و  155، 144، صفحات )1369تهران، صدرا، ( اسالم در زن حقوق نظاممرتضي مطهري،   13

در . 120و  119،  ص )1386قم، ( انسان حقوق و ديني حكومتحسينعلي منتظري نجف آبادي،   14

در كتاب . يدگاهاي معظم له درباره حقوق زن درج شده استاين كتاب آخرين د 129تا  119صفحات 
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در فصل دوم از كتاب پنجم اخالق نيكوماخوس عدالت توزيعي يكي از اقسام سه گانه عدالت خاص است  17

ارسطو نسبت عدالت توزيعي و تساوي تناسبي را در دو منبع زير به وضوح . كه از عدالت عام متمايز مي شود

  : تبيين كرده است

 Aristotle, Politics, 1282b lines 16-21  

Nicomachachean Ethics, 1131a lines 10-28 

خالق نيكوماخوس توسط اسحاق بن حنين در قرن سوم به عربي ترجمه شده و در اختيار فالسفه مسلمان ا  18

سياست ارسطو از . در كويت منتشر شده است 1979اين كتاب با تصحيح عبدالرحمن بدوي در سال  .بوده است

در آن دوره به عربي ترجمه نشده بود، هر چند عالمان مسلمان از جمله جمله معدود كتب ارسطو است كه 

  .  كندي، مسعودي، مسكويه و ابن سينا آنرا اجماال مي شناخته اند

به عنوان تعريف  54ه عنوان نمونه مال هادي سبزواري اين عبارت را در شرح اسماء الحسني صفحه ب  19

  .عدالت ذكر كرده است
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21 Tawney, R.H. Equality, New York, Capricorn Books, 1961, pp. 35,37,90 

22 Berlin, Isaiah;  Concepts and Categories: Philosophical Essays, Oxford: 

Oxford University Press 1980, "Equality" (81-102); pp.82-84 

بحث مهم تحليل عدالت و رويكردهاي مختلف  .ستشاخص ترين متفكر معاصر عدالت توزيعي جان رالز ا 23 

 .آن مقال و مجال ديگري مي طلبد

زم به ذكر است كه عدالت ارسطوئي توسط برخي فالسفه مكتب نوارسطوئي از قبيل مارتا نوسباوم و ال 24

ته به تقرير نوسباوم از ارسطو از تساوي تناسبي فاصله گرف. السدير مكينتاير مورد بازنگري قرار گرفته است

  :   در بررسي و نقد ديدگاه نوارسطوئيان در اين زمينه مقاله زير مفيد است. تساوي بنيادي نزديك شده است
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Philosophy (2001), Vol. XXXIX, pp. 119-141 
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25 Popper, Karl The Open Society and Its Enemies, 4th edition, London, 

Routledge and kegan Paul 1962, vol.1 p.62 

 :تدر بحث حقوق زن استفاده كرده اس» سازگاري با روح قرآن«ضل الرحمن از اصطالح ف  26

 “Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation, in Hanna Papanek 
& Gail Minault (eds), Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia 
(Delhi: Chanakya Publications, 1982), pp. 285-310. 
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