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(تاریخ دریافت مقاله -52/70/22 :تاریخ پذیرش مقاله)52/70/22 :

چکیده
در جریان «نوزایش عربی» ،دیدگاا متجدگدان ،از سدت هدا ایسدتا بد سدو
انگیش ها مترقی حرک کرد و رویکرد احیا دین جا خود را ب اصدح آن
داد .با توج ب تحوالت جوامع مسلمانِ امروز  ،ب ویده دربدارۀ زندان ،و تسدل
نگرش دیتی در عرف و قانون این جوامع ،مطالعة مقایس ا د تحلیلدیِ تحدوالت
آرا متفکران معاصر جهان اسحم ،با تأکیگ بر بازخوانی دیگاا نوانگیشان دیتی
مصر در قرن بیستم و تحلیل رویکردها آنان ،تحشی اس برا پاسخ بد ایدن
پرسش ها ک انگیشة روشتفکران دیتی در حدوزۀ جتسدی  ،بدا تحدوالت جهدان
امروز چ نسبتی دارد و آیا میتوانگ ب صورت مستقیم در زندگای زندان جوامدع
مسلمان اثراذار مطلوبی ک مطابق با عرف و فرهتگ دیتی آنها باشگ ،داشدت
باشگ؟ بتا بر یافت ها این مطالع و مگلِ مفهومی برامدگ از مقایسد و تحلیدل
هرمتوتیک انگیشة قاسم امین و نظیدر زیدنالدگین ،دیدگاا نوانگیشدان دیتدی
معاصر ،صرف نظر از برخی تضادها ،امکان تطابق بدا مللفد هدا توسدع ارایاندة
امروز دربارۀ زنان را دارد و در موارد ب کار بستن نظریات آنها ،این امکدان را
می دهگ کد بدرا توسدعة جتسدیتی در جوامدع مسدلمان ،بد صدورت متاسد
زمیت ساز شود.
کلیدواژهها :توسعة جتسیتی ،حقوق زنان ،قاسم امین ،نظیر زینالگین ،نوانگیشی دیتی.

 .5دانشجو دکتر مطالعات زنان ،دانشگا ادیان و مذاه قم (نویستگۀ مسئول).
Email: Pardisameri27@gmail.com

 .1دانشیار روانشتاسی ،دانشگا تربی دبیر شهیگ رجایی.
Email: fhamidi@srttu.edu
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مقدمه
«نوزایش عربی» ب حرکتی فکر اطحق می شود ک در جهدان عدر ،،پد از برخدورد
اولی با مگرنیتة غربی ،شکل ارف  .در این دوران ،دیگاا متجگدان از ست هدا ایسدتا
ب سو انگیش ها مترقّی رف و در این رستاخیز اسحمی ،احیا دین جا خود را بد
نوانگیشی و اصح دین داد .مرور و نقگ آرا روشتفکران دیتی بدا توجد بد معیارهدا
نوساز در جهان امروز مسئل ا بسیار مهم اس  ،زیرا الزم اسد تفکدر و تحلیدل ایدن
قشر از روشتفکران ک هم با جریان مگرنیت ارتباط دارد و هم بر پایة اصول دیتی اس ،
از «قرنطیت ا » بودن دور شود .در واقع تفکرات تجگدارایانِ دیتی الزم اس ک فراتر از
مرزها رود و از نظر تاریخی هم قابلی خوانش با زمان اذشدت و زمدان حدال را داشدت
باشگ تا قادر ب اثراذار مثب باشگ .روشتفکران دیتی ب زعدم بسدیار از تحلیلگدران،
روشتفکر «مهاجر» قلمگاد میشونگ؛ یعتی آنها کسانی هستتگ ک در آمگ و شگ دائم و در
تکاپو و تحش پیوست برا فهم دیروز و امروز ،با هگف نزدیک کردن دین و مگرنیت انگ و
ب طورکلی دارا نظرات هم تئوریک و هم پراتیکانگ .با این تفاصیل توج ب انگیشة این
قشر از روشتفکران معاصر ب دریاف چشمانگاز از وضعی دیگاا آنها در زمان حال و
در جوامع مختلف متجر میشود ،همچتین از مسیر مفاهیم برامگ از این ندو مطالعدات
میتوان ب نقگ و بررسی اشکاالت ،آسی شتاسی و دالیل و میزان اثراذار کدم و زیداد
این جریان فکر پرداخ [.]1
این مطالع بر انگیش ها دو تن از نوانگیشان جهان اسحم متمرکز اس  :قاسم امین
ک راهکارش برا عبور از عق مانگای ،مقایسة خود با مدردم جوامدع رشدگیافت بدود و
نظیر زینالگین ک استفاد از متابع اسحمی و شیعی را ،بگون تعص قدومی و مدذهبی،
محک نظری پرداز خود قرار داد بود.
سلاالت اصلی تحقیق حاضر آن اس ک آیا امروز آرا روشتفکران دیتی ،جایگاهی
مستحکم در جهان اسحم یافت اس ؟ همچتین این پهوهش تحش دارد ک این مسئل را
بررسی کتگ ک آیا رویکردها نوانگیشی در اصول و مبانی دین اسحم ،ب صورت مستقیم
در زنگای مردم جوامع امروز اثراذار بود اس و نیز ب بررسی این نکت میپدردازد کد
این رویکردها چ نقطة اتصالی با جهان مگرن امروز دارد؟
ضرورت تحقیق :در تبیین ضرورت پهوهشها این حوز  ،مهمترین مسئل  ،بررسی و
امکان ستجی میزان تطابق نظریدات روشدتفکران معاصدر دیتدی ،در بسدتر اجتمداعی د
فرهتگی خاص آنها ،از نظر دارا بودن ظرفی تعمیم تاریخی -تطبیق ب جوامعی همچون
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جامعة ما ک از نظر فرهتگ و عرف بد آنهدا نزدیدک اسد  ،مدی باشدگ و شدایگ بتواندگ
راهگشا دستیابی ب الگویی مشترک و تبیینار در حوزۀ زنان با توج ب روندگ توسدعة
پایددگارجهانی باشددگ .ازایددنرو بددازخوانی و تددحش بددرا فهددم معتددا نددوین از نظریددات
انگیشمتگانی همچون امین و زینالگین ک در جهان معاصر اسحم متاقشد برانگیدز بدود
اس  ،شایگ بتوانگ زمیت ساز مطالعات بیشتر و کاربرد تر در این راستا باشگ.
تاریخچه ،پیشینه و مبانی نظری پژوهش
تاریخچه و پیشینه
در دوران نوزایی حرک برا احقاق حقوق زنان با اامهدایی محتداط آغداز شدگ .تعدگاد
مجل ها زنان ک بیشتر در لبتان ب چدا مدیرسدیگ ،افدزایش یافد و نویسدتگاان و
سردبیران زن این نشری ها شیفتة تمگن غر ،بودنگ .از بتیاناذاران این تفکر در مصدر و
زمان معاصر ،محمگ عبگ 51۱۱(5د5919ق) بود .او شدااردان زیداد را تربید نمدود و
تفکر و رویکرد ویه ا دربارۀ اسحم در عصر نوین داش  .در مدورد سیاسد و حکومد
معتقگ بود ک مسلمانان نمی توانتگ فق متکی ب متابع نوشت شگ بد دسد روحانیدان
رسمی باشتگ و تقلیگ کورکوران کتتگ .در آن زمان بسیار از مخالفان ب تکفیر دیدگاا
او پرداختتگ ،با این حال پیروانش او را ب نام امام ،احیاار دین و رهبر اصح ار نامیگنگ.
در دهة چهارم از قرن بیستم میحد  ،األزهر ک ب عتوان محفل مسلمانان و علوم دیتدی
بود ،از یک محفل ستتی ب دانشگاهی امروز متحول شگ و محل ارائة آموزشها نوین
علمی شگ[ .]51یکی از افراد ک ب عتوان آغازار جریان نوانگیشی از او یداد مدیشدود،
قاسم امین ( )51۱9-5391اس  .شهرت و بیشتر ناشی از حمای او از زنان بدود و او
در نوشت هدایش از آزاد زندان و احتدرام بد حقدوق آندان سدخن افتد اسد  .نظیدر
زینالگین ،هم از زنان انگیشمتگ و روشتفکر بدود کد بدیش از دیگدر زندان دورۀ خدود
کوشیگ تا از متون دیتی در بهبود وضعی زنان بهر برد و در این مسدیر کوشدیگ تدا بدا
نگارش «السفور و الحجا( »،بیحجا ،و حجا )،مسیر تجگدارایی عبگ و امین را ادام
بگهگ.
زینالگین بر این باور بود ک برتر مرد بر زن و دالیل آن را نوسلفیان و ادرو هدا
دارا عقایگ مشاب آنها شیو داد انگ [ .]4ب طورکلی دورۀ نوزایی در جهان عر ،همدرا
1. Mohammed Abduh
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با تحش روشتفکران دیتی و با محوری مگرسة األزهر در مصدر ،توانسد تدأثیرات قابدل
توجهی بر انگیشة اسحمیِ نوین نسب ب زنان بگذارد .برا پیشدیتة مطالعداتی تحقیدق
حاضر ب برخی مطالعات این حدوز مدیتدوان اشدار کدرد« .زندان و نددوانگیشی دیتدی،
چشمانگاز و ضرورتها نو» از نوشتارها مرتب با این مسئل اس  .ب عقیگۀ نویستگ
امروز توج ب حقوق انسانی یکی از اساسی ترین و در عدین حدال چددالش برانگیزتدرین
مسائل کدشورها مختلف اس و زنان در کشورها مختلف ب درجات متفاوت ارفتدار
نابرابر و محرومی ها جتسیتی هستتگ ،اما با یار از بازخوانیها و تحشها جدگ
قرن اخیر ،بعضاً از خحل مطالعات حوزۀ زنان با رویکرد نوانگیشان دیتی ،نتایج مثبتی در
زمیتة رفع نابرابر ها جتسیتی ب دس آمگ اس [ :12صص.]77-77
در مطالع ا با عتوان «طر مسئلة زن و نوانگیشی دیتی» ایدناوند نتیجد ایدر
شگ ک برابر حقوق زن و مرد و عزم برا رفع تبعدی هدا جتسدیتی کد بد متزلدة
اصلی ترین خواستة جتبش زنان نیز می باشگ ،میتوانگ جا خدود را در قرائد عادالندة
دیتی باز کتگ .همچتین از مهمترین چالشها امروز دیدن داران ،قرائد و معتاشتاسدی
مجگد از برخی مسائل دیتی مرتب با حوز زنان و جتسی اس [،13صص .]71-71بد
باور نویستگ  ،مصلحان دیتدی بایدگ هرچد سدریعتدر و بد شدکلی جدگ وارد افتمدان
جتسیتی شونگ ،زیرا اار از این فرص برا طر ِ مجگدِ دینِ کارامگ بهر ارفتد نشدود،
جریانها ستیز با دین تقوی خواهتگ شگ .در مطالعة «نوانگیشی دیتی و مسألة زن»،
نویستگ معتقگ اس ک حقایق دیتی و قگسی فراتر از ظرف زمان و مکان قرار دارنگ ،اما
انگیشة انسان محگود اس  .عمدوم فقهدا اسدحمی ،جدز تعدگاد محدگود ،بد اقدوال و
دیگاا ها پیشیتیان ارایش دارنگ و ایدن همد از آن روسدد کد بدا اوضدا و احدوال
اجتماعی فاصل ا بسیار دارنگ .این ناآااهی از شرای اجتماعی ،آنان را از درک نیازها
مسلمانان با توج ب تحوالت زنگای و نیز فهم رو شریع و مقاصدگ دیدن بداز داشدت
اس [ .]57در تحقیقی با نام پروژ پروژ روشتفکر دیتی و مسدأل زندان ،روشدتفکر
دیتی تاحگ مانع از تحقق حقوق زنان شتاسایی شگ و نویستگاان معتقگ هسدتتگ کد
نگا پروژ ا ب زن و خردورز ها این حوز  ،از ندو «عقحنید معطدوف بد قدگرت»
اس [.]5۱
مبانی نظری
در زمیتة رویکردها دیتی نوانگیشانة ندوین بد مسدائل و حقدوق زندان ،الزم اسد بد
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تعاریف دیگاا ها سلفی و نوانگیشی از اسحم و سپ ب آرا نظری پردازانی ک تأکیگ
بر بازخوانی متون و بازانگیشی بر مبتا عقل انسانی دارنگ ،بپردازیم.
دیدگاه نوسلفی
ارایش ها نوارایانة سلفی ،ب دلیل تأثیر و اعتمداد بدر میدرا متقدول از سدلف ،شدهر
شگ انگ .این دیگاا در چارچو ،انگیشة قگیم سیر می کتگ ک از قرون وسطا ب بعدگ بدر
جهان اسحم حکمفرما بود اس  .نوسلفیار عحو بر ایتک یک جتبش سیاسی اسد ،
دارا خاستگا ها فکر  ،مذهبی و فلسفی نیز هس  ،تجگیگ حیات دین را در تجگیدگ
فهم مفاهیم دیتی و پویایی بخشی ب آنها می جویگ و نسب ب وضعی موجود مسلمانان
دیگااهی انتقاد اتخاذ میکتگ .اما ب هررو  ،نگرش نوسلفی خدود را نداازیر از کتتدرل
زنان می دانگ .ب عتوان نمون  ،سیگ قط ک در میان انگیش وران نوسدلفی سدگۀ بیسدتم
جایگاهی ویه دارد ،دو برابر بودن سدهم مدرد نسدب بد سدهم زن در ار را بد سدب
مسئولیتی ک مرد در زنگای خانوادای بدر عهدگ دارد ،توجید مدی کتدگ و در شدهادت
قضایی نیز برابر بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد را ب جه عاطف و حال انفعال
بیشتر زن نسب ب مرد ب حکم مادر  ،توجی میکتگ [.]57
دیدگاه اجتهادی
جتبش بازخیز جهان اسحم در دو دیگاا میاتجگ :نخس در دیگاا عرفدی کد بد
حقوق زن از زاویة ناسیونالیستی و اومانیستی مینگریس و متبع آن غر ،بود و دوم ،در
دیگاا اسحمی با مرجعی دیتی افراد همچون ،عبگ و اسدگآباد کد انگیشدمتگانی
نوارا محسو ،می شگنگ .در نهای از اوایل سگۀ بیستم ،این دو ادرایش بدا رویکردهدا و
آثار افراد همچون قاسم امین در هم ادغام شگ .ارایشها اجتهاد در مسائل زندان،
غالباً از آموز ها محمگ عبگ برامگ انگ .مهم ترین رهاورد عبگ برا دیدگاا اجتهداد
انگیشة اسحمی معاصر و آزاد زنان ،ظاهرارایی اس و ادرایش او مدابین دیدگاا هدا
سلفی و نگرشها تجگداراس  .نگرش مطهدر بد مسدائل زندان هدم در ایدن دسدت
میاتجگ ک دیگااهی اعتگالی اس  ،ن بر مبتا تجدگدارایی محد و ند مبتتدی بدر
نگرش صرفاً ستتی .او معتقگ اس  ،زن در جهان اذشت ب دلیل غفل از انسانیتش مورد
اجحاف قرار ارفت اس ؛ این سخن نقگ عمومی مطهر ب دیگاا ستتی اس  .بدر ایدن
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اساس ،او مسألة زن را در عصر کتونی ن رهایی زن در معتایی لیبرالی ،بلک در خدانواد
میدانگ [ ،9شمارۀ  ،5ص59؛ .]1
دیدگاه روشنفکری دینی
رویکرد روشتفکر در سرزمین ها اسحمی و شرقی ،معلول ارتباط و تأثیر تمگن جگیگ
غر ،اس  .پیش از شکوفایی این تمگّن و تأثیر آن بر سایر تمگّن هدا ،همدة فرهیختگدان
جامع در ردیف عالمان و دانشمتگان و ااهی مُصلحان جا می ارفتتگ ،ولی پ از آن،
طیف روشتفکر ب آرامی شکل ارفد و پیوسدت توسدع یافد و رقیبدی بدرا سدایر
انگیشمتگان شگ .نقش روشتفکران در سرزمین ها شرقی دارا تفاوت ها بتیدادین بدا
خاستگا غربی آن اس  .پگیگۀ روشتفکر در غر ،،از یکسو مولود جهان متجدگّد و از
مهم ترین ثمرات عصر مگرن اسد و از سدو دیگدر ،بد سدب نقدش رهبدر فکدر و
نظری پرداز در این تمگّن ،آفریتتگۀ آن نیز ب شدمار مدیرود[ ،۱صدص .]11-11بخدش
عمگۀ جتبش روشتفکر دیتی در کشورها اسحمی ،در قبدال جهدان قدگیم و نگدرش
کحسیک ب دین ،موضدع انتقداد و مخدالف ارفتد و بدا همدة اختحفداتی کد در آرا و
انگیش ها آنان یاف میشود ،این وحگت نظر وجود دارد ک دیگاا کحسیک نسب ب
دین در جهان امروز ،قابل دفا نیس .
رویکردهای هرمنوتیک
واژۀ هرمتوتیک 5در فارسی بد معتدا تفسدیر ،برداشد و تأویدل اسد ؛ در ترجمد ا
متفاوت و دقیقتر ،دس یابی ب معانی نهفت در پ ِ هر چیز تعریف میشود .دیلتا بد
استتاد روش هرمتوتیک اعتقاد داش ک ب جه تفاوت ریش ها و محتوا علوم انسانی
و اجتماعی با فیزیک و طبیعیات ،آنها بایدگ روشهدا متفداوتی را کد هدر یدک خداص
خودشان اس  ،دنبال کتتگ .هرمتوتیک روشی اس ک بر اساس شهود و اتحداد عداطفی
صورت می ایرد .این روش را بایگ دقیقاً بر عک نظر طرفگاران فلسفة تاریخ دانس  .اار
در فلسفة تاریخ ب دنبال استخراج ازار ها قانون متدگ از دل فصدل مشدترک رو هدا
خالق تاریخ میاردنگ ،در روش پیشتهاد دیلتدا در جسدتجو مدوارد غیدر مشدترک
می اردنگ ک قانون متگ نیس  ،اما تاریخ ساز اسد [ :59صدص .]77-71ادادامر هدم در
1. Hermeneutics
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دیگاا هرمتوتیک خود ،بر این باور اس ک در یک تحقیق ،تأویلکتتگ بایدگ حتدی بدا
وجود فاصلة زمانی بتوانگ از نظر روانی خویشتن را ب جدا مللدف اذاشدت و آنچتدان
غرق در آن زمیت شود ک نوعی «ذو ،افق ها» اتفاق بیفتگ ،بگون این ک افدق خدود یدا
دیگر را جانشین هم کتگ ،ب امتزاج آنها برسگ .تأویل ار با قرار دادن خویشتن ب جا
دیگر  ،درصگد برمیآیگ تا ب بازساز شرایطی بپردازد ک مللف در آن جدا داشدت و
خلق اثر کرد اس و در واقع با آمیزش افق خود و دیگر ب تفهم دس مدی یابدگ[:11
صص 179-۱59؛  ،3ص.]57
نظریات زنان و توسعه
در کتار تحلیلها هرمتوتیک انتقاد توج ب نظریدات توسدع نیدز ضدرور بد نظدر
میرسگ .اهمی این نظریات از این روس ک بتوان درک کدرد ،در آثدار مدورد بررسدی،
توسعة جوامع تا چ حگ مگّ نظر متفکران بود و با تحلیل نظریات و آرا آندان ،تطبیدق
میزان نزدیکی معتا مفاهیم حاصل از تحلیل این نظریات با مللف ها فعلدی توسدع و
تعاریف جهانی ،بتوان ارزیابی کرد کد تفکدرات نوانگیشدان جهدان اسدحم بدا تأکیدگ بدر
معیارها توسعة جهانی تا چ حگ توانست انگ در توسعة جوامع اثراذار باشدگ .توسدع
ب معتا ارتقا مستمر نظام اجتماعی ب سو زنگای بهتر و در معتا کلدی عبدارت از
تغییر در تمام ساختارها اجتماعی ،اقتصاد  ،سیاسی و فرهتگی جامع اس .
در نظریات توسع و زنان ،فاعلی زنان و درک کافی عمومی از ضرورت مشارک ها
سیاسی ،اقتصاد و اجتماعی زنان ،از جتب ها مهم توسع یافتگی قلمگاد می شونگ [،7
ص.]559
روششناسی تحقیق (روش تحقیق ،گرداوری دادهها و رویکرد تحلیلی)
در این مطالع ک از نو کیفی اس  ،با تمرکز بر رویکرد تحلیلدی هرمتوتیدک ادادامر و
مبانی نظر مورد توج دیلتا  ،تحش شگ اس ک همزمان بدا جمدعآور داد هدا ،از
استاد و متون موجود عربی ،مقاالت ،سای ها معتبر علوم دیتی و کت معتبدر در ایدن
زمیت  ،معتا مفاهیم برامگ از متون نوانگیشان معاصر جهدان اسدحم بررسدی شدود .در
نهای بخش مهم این تحقیق تحلیل هرمتوتیک و تحش برا معتاکاو اسدتاد و متدون
انتخا،شگ با این هگف اس ک بتوان ب نقاط اشتراک آرا قاسم امین و زینالگین بدا
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مللف ها توسع یافتگی نوین دس یاف  .در حقیق دیگاا قائل ب ذو ،افقها و فهم
معتاها ب صورت درک و فهم زمیتة اجتماعی د فرهتگی نظریات مختلف با توج ب زمان
امروز در این تحقیق مگ نظر خواهگ بود؛ از ایدن طریدق مدیتدوان نظرادا هدا امدین و
زینالگین را مقایس و فهم کرد و نقاط مشترک آنها را با توج ب ایتک از افراد اثراذار و
شتاخت شگۀ تاریخ معاصر جهان اسحمانگ ،استخراج و ب سو مطابق دادن بدا الگوهدا
نوین توسعة جهانی حرک کرد.
یافتههای تحقیق
بررسی آرا و تحلیل محتوایی نظریات قاسم امین (1572ـ1229م)
یکی از افراد ک ب عتوان آغازار جریان نوانگیشی و تلفیق نگا امروز با عرفدانی از او
یاد می شود ،قاسم امین ( )51۱9-5391اس کد مهدم تدرین آثدار او «تحریرالمدر ۃ» و
«المددر ۃ الجگیددگۃ» اسدد  .او را آغددازار مرحلددة دوم نددوزایش عربددی نامیددگ انددگ و
موضع ایر هایش را بر دو پایة اساسی میدانتگ :نخس دیگاا محمگ عبدگ ( 5391دد
5173م) و اجتهادها دیتی او و دوم برارفت از غر ،و وضدعی زندان آن سدرزمین در
آن زمان .تفاوت قاسم امین با متادیان دورۀ نخس ِ حقدوق زندان در ایدن اسد کد و
پایمال کردن حقوق زنان و شکتجة روحی آنان را دستاورد اسحم نمی دانس  ،بلک تاریخ
و از این شمار ،سلطة عثمانیان را عهگ دار این نابرابر ها برمیشمرد .با توج ب رویکدرد
هرمتوتیک مگّ نظر این تحقیق ،دیلتا و اادامر ،از یکطرف ضدرورت دارد کد در آرا
امین ،موارد غیر مشترکی ک قانونمتگ نیستتگ اما تاریخساز هستتگ ،جسدتجو شدود و از
سو دیگر بایگ با وجود فاصلة زمانی ،آنچتان در آن زمیتة خاص پگیگ آمگن متن مورد
بررسی غرق شگ ک با ایجاد نوعی «ذو ،افقها» ،بتوان تحلیل نزدیک ب نظر نویسدتگ ،
در همان زمان و موقعی جغرافیایی او را ارائ داد .البت بایگ ب تحلیلهایی کد قابلید
تعمیم سودبخش ب زمان کتونی را داشت باشتگ ،توج کرد .دیگاا قاسم امدین در سد
محور آموزش زنان تا مقطع ابتگایی ،ضرورت آزاد اراد و استقحل زنان و تصمیمایر
زنان خحص میشود .او میان واپ مانگای زندان و ندافرهیختگی مدردم مصدر ،پیوندگ
نااسستتی میدیگ[ .]1میتوان ایناون برداش و تحلیل کرد کد قاسدم امدین ،اسدحم
عصر خود را سرشار از بگع ها میدیگ و ازاینرو تحش داشت اس ک با تأکیدگ جدگ
بر انسانی و ضرورت فراارفتن دانش در شرای زنان تحول جگ و سازنگ ایجاد کتدگ.
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این نظراا قاسم امین هتوز هم در جوامعی مانتگ جامعة فعلی ما قابلی تطبیق تاریخی
دارد و قابل فهم و درک اس و همچتین بدا شدعارها لیبدرالهدا غدر ،در مدوج اول
فمیتیسم هم همخوانی دارد ک بایگ با آموزش و افزایش توان زنان از این را  ،زنان را بد
شدددرای برابدددر یدددا شدددبی بددد مدددردان رسدددانیگ .چتدددین دیدددگااهی امدددروز
ب صورت جگ نقگ میشود ،زیرا تحش برا ارائة آموزشهایی مانتگ مدردان بد زندان و
آنها را ب مردان شبی کردن ،در حقیق از مردان تصویر همچون ابَرانسان میسدازد و
بازنمدددددایی مدددددیکتدددددگ ،امدددددا در بوتدددددة نقدددددگ تددددداریخی و در بسدددددتر
اجتماعی د فرهتگی آن زمان ،آنچ امین مطر میکرد  ،آنقگر انقحبی بدود کد از او
هتوز هم با عتوان «لوتر شرق» یاد میشود.
حتا الفاخورى دربارۀ او می اویگ ک ب نظر قاسم امین جهل زن و حضور نگاشدتن او
در جامع و تن دادن بى چون و چراى زنان ب ستم و تحقیر ،از زشد تدرین علد هدایى
اس ک تربی ملى و آااهى اجتماعى در کشور را ناممکن ساخت اس و تحش امین بر
این بود اس ک خودآااهى ژرفى را براى آشتایى با خویشتن و هستى پای اذارى کتگ.
بتابر توصیف الفاخور  ،قاسم امین مى خواسدت اسد کد همدرا بدا آزادى ،اصدححات
فرهتگی در حوز زنان ایجادکتگ[.]3
در ظاهر ،قاسم امین با دیگااهی جامع محور بتابر آنچ انگیشدمتگان دیگدر هدم در
تبیین آرا او میاویتگ ،تحش میکرد با هر چ شبی تر کردن زنان ب مردان یا ب زعدم
خود دس یافتن زنان ب حقوق برابر و آزاد ها انسانی همانتگ مردان ،رضدای متدگ
آنها از زنگای را افزایش دهگ و در مسیر اصح جامع اام بردارد.
الفاخور ب اظهارات امین دربار ایتک حجا ،جزء عادات و فرهتگ سدایر ملد هدا
بود اس و مسلمانان با آنان مخلوط شگ ؛ این پوشش را پستگیگ و انتخدا ،کدرد اندگ
اظهاراتی دارد ک برآمگ از سختان قاسم امین هستتگ .براساس این اظهارات ،حجا ،در
اذش زمان ،تح شرای مبالغ آمیز ،با دین پیونگ خورد اس [..]3
در این اظهار هم ردپا تشویق جامع ب درک دوبار و بازخوانی نص قدرآن و دیدن
اسحم ،ب عتوان مللفة نوانگیشی دیتی قابل مشاهگ اس  ،امین سعی دارد چتدانچد در
جامع نو خاصی از پوشش ب اجبار تجویز میشود ،این توضیح را بگهدگ کد ایدن روال
شایگ توصیة نص دین اسحم نباشگ و در مسیر ک ب صدورت تداریخی مسدلمانان طدی
کرد انگ ،ب صورت امروز در آمگ باشگ .تحش امین ن رد احکدام اسدحمی و ند تأییدگ
بیحجابی اس  ،بلک ب ست سایر روشتفکران دیتیِ معاصر تدحش دارد تدا را را بدرا
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مطالعات تاریخی و معتاکاو ها دوبار از نص قرآن باز کتدگ و ایدن فرهتدگ را اشداع
دهگ.
انی المقگسى هم دربارۀ نظریات قاسم امین اظهار داشت اس ک در آسدتانة قدرن
بیستم صگایى از مصر بلتگ شگ ک سراسر جهان اسحم و عدر ،را تکدان داد و آن صدگا،
صگاى قاسم امین بود ک فرزنگان مل خویش را ب لزوم آموزش زنان ،سَبُک کدردن یدا
برداشتن حجا ،و سازمان دادن ب مسئلة ازدواج و طحق فرا مىخوانگو امین مىخواس
ک حقوق اجتماعى و آزادى طبیعى زنان را ب آنان بگهتگ ،البت در همة این امور نیز ب
قرآن و ست پیامبر اسحم استتاد مىکرد و تفسیرى متتاس با رو زمدان حاضدر ارائد
می داد ،از این رو محافظ کاران در برابر او ایستادنگ و مانتگ سایر مصدلحان بدا مشدکحت
جگى در زمان خود روب رو شگ[.»]3
آنچ در بیانات انی هم دیگ میشود ،بر تحلیلهدا قبلدی دربدارۀ رویکدرد امدین
صح میاذارد .صگا امین ک جامعة مسلمان را ب تفکدر عمیدقتدر دعدوت مدیکدرد،
دعوت ب بازانگیشی بود .ایدن امدر در دیدگاا هدا روشدتفکران دیتدی و تدا حدگ نیدز
اجتهاد ها ک در مبانی نظر هم بگان اشار شگ ،دیگ میشود ولدی ردپدایی از آن در
نگا ها ست ارا و یا نوسلفیها نیس  .این نو واکتشها با تطبیق تحلیلها تداریخی
و در نظر ارفتن بستر اجتماعی د فرهتگی ،با اصححات توسع محور جهان امروز خصوصاً
در مقول ها جامع پذیر و آموزشی و دعوت ب تفکر امدروزین هدم نزدیدک هسدتتگ و
میتوان رد آنها را مشاهگ کرد.
امین ،زنگاى تاریخى زن را داراى چهار مرحل میدانس  :آزادى زن در آغاز زندگاى
انسان ،برد شگن حقیقى زن ،ب رسمی شدتاخت شدگن برخدى از حقدوق بدا تشدکیل
خانواد  ،و آزادى کامل زنان و تساوى زندان بدا مدردان .او در کتدا« ،المدر ۃ الجگیدگۃ»،
میاویگ:
زن مصرى امروز در مرحلة سوم زنگاى تاریخى خویش اس  ،ب این معتى ک زن در
نظر شار  ،انسانى اس آزاد و داراى حقوق و وظایف؛ اما در نظر خانواد ها و در برخدورد
آنان با او موجودى آزاد نیس  ،بلک از بهر متگ شگن از حقوق شرعى خویش نیز محروم
اس  .این وضعی زنان از پیامگهاى استبگاد سیاسى اس ک زنان تابع آن هستتگ و مدا
نیز از آن پیروى مى کتیم ،بسیارى از سوگ سرود هاى او دربارۀ مصیب هاى زنان کامحً
درس اس  ،اما میتوانگ ربطى ب دین اسحم نگاشت باشگ[.]3
آنچ قاسم امین ب چالش میکشگ و زن آن زمان را در مرحلة سوم دست بتگ خود
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میبیتگ ،همان اس ک امروز هم همچتان شدتیگ مدیشدود و نشدان از ایدن دارد کد
ده هاس در برابر رسیگن زنان ب آزاد کامدل و دسدتیابی بد مرحلدة چهدارم یعتدی
تساو کامل زن و مرد مقاوم میشود .البت این آزاد کامدل و تسداو در بسدترها
اونااون تاریخی ،فرهتگی و اجتماعی متفاوت تعریف میشود .در مرور تئوریک نظریدات
توسع اشار شگ ک تحقیق حاضر میخواهگ ب این پرسش پاسخ دهگ ک تا چ حگ آثار
توسع خواهی در دیگاا متفکران معاصر دیگ میشود و نظریات متفکران معاصر جهدان
اسحم با مللف ها فعلی توسع و تعاریف جهانی ب چد میدزان نزدیکدی دارد .آنچد در
آرا قاسم امین و تحلیل این آرا ارائ شگ ،این نزدیکی معتایی را قابل فهم میکتگ.
بررسی آرا و تحلیل محتوایی نظریات نظیره زینالدین( 1502ـ 1572م)
در دورۀ دوم نوانگیشی دیتی در جهان اسحم ،بیشتر زندانی کد حقدوق خدود را مطالبد
میکردنگ ،اعتگالارا و میان رو بودنگ و حتی از نظر نوانگیشان دیتی ب سود جتبش زنان
حرکتی نکردنگ .در همین زمان نظیر زینالگین ،بیش از دیگر زنان دورۀ خدود از متدون
دیتی بهر جس  .او در سال  5311کتا« ،السفور والحجدا »،را نگاشد و پد از آن،
کتا« ،البتات و الشیوخ» را متتشر کرد .بد عتدوان یکدی از زندان فعدال مگرسدة تجدگد
اسحمی ،تحش کرد ک جانی دوبار ب این مگرس بگهدگ ،تدا جدایی کد حتدی بدیش از
محمگ عبگ از ادلة دیتی و متابع اسحمی و شیعی در تبیین ضرورت احقاق حقوق زندان
بهر ارف  .انتقادها زینالگین ب مسائلی همچون حجا ،،واکتشی علی دیدگاا هدا
افراطی نوسلفی بود ک باور داشتتگ زنان ب لحاظ عقل و دین ناقص هستتگ و بد امدان
زینالگین ،نصف بودن ار  ،شهادت و جواز ازدواج ها متعدگد و طدحق هدا اختیدار
اارچ اجاز هایی الهی داشتتگ ولی ب دلیل عادت ب رسوم جاهلی بود انگ.
در حقیقد زیددنالددگین بد صددورت مسددتقیم دغگغددة مسددئلة حجددا ،را بد صددورت
تکبعگ نگاش  ،او تحش میکرد ک با مطالع و بازخوانی و دعدوت بد بدازفهمی ندص
قرآن ،برخی از قواعگ را ک ب صورت عرفی ولی نهادیت برا زنان وضدع شدگ بودندگ،
زیر سلال ببرد.
زین الگین در پاسخ ب شبهة نقصان عقل و دین زنان می اویگ« :مرد بر زن ب لحداظ
فطرت کاملتر نیس ؛ بلک زن از مرد در فطرت شایست تر اس ؛ لذا مرد مسدلمان از زن
مسلمان ب لحاظ دیتی نمی توانگ کامل تر باشگ .اما مرد ب سب توان بگنی بدر زن برتدر
میجویگ؛ ازاینرو و را ب بردای میکشگ؛ را ها عقل او را میبتگد و این امر متجر ب
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تفاوت میان مرد و زن در ارائة آثار عقل آنها می شود؛ همان اون ک میان هدر سدلط ادر
غال و مغلو ،چتین اس »[.]1
زینالگین رویکرد زیس شتاختی در تبیین تفاوتهدا جتسدیتی را کد بد بداور او
هموار در طول تاریخ متجر شگ زنان ب موجوداتی تح سلط تبگیل شونگ و از حقوق
برابر انسانی محروم شونگ ،زیر سلال میبرد ،چرا ک اار در فرایتگ هرمتوتیک ذو ،افقها
بخواهیم ب فهمی درسد از نظدر او در بسدتر زمدانی و مکدانیاش پدی ببدریم ،متوجد
میشویم ک او در تمام احکام و موارد ک طر میشود ،از جملد ار و شدهادت کد
زنان را در موقعی نابرابر قرار میدهگ ،شک و دعوت ب شکانگیشی میکتدگ .او تدحش
میکتگ ب زبان و با ،میل مردم زمانة خود تا حگ تحلیل کتگ تاجاییک وضع احکامی
چون میزان سهم ار زن ،اعتبار قضایی شهادت و  ،ازدواج مجگد و حق طدحق مدردان
ب وسیلة اسحم را حجتی بر ضگ مرد معرفی می کتگ و ن ب نفع او؛ او مدی نویسدگ« :ایدن
اجازۀ الهی جز قساوت قل مرد و دشدوار اعتدراف بد حدق و عدگال ندزد او و فسداد
اخحقش ب دلیل عادت ب رسوم جاهلی را نمی رسانگ»[ .]1در واقع تدحش مدیکتدگ کد
آنچ را ک در باور او تضییع حقوق زنان اس و ب وسیلة مردان تأییگ شدگ  ،زیدر سدلال
ببرد و این تحقق نیافتن حقوق زنان را مخالف روحیة عگال و رحمد اسدحمی کد بد
همة انسان ها توصی شگ  ،بازنمایی کتگ .اظهارات و روشتگر هدا او تحشدی اسد تدا
مردان را در این مسیر یعتی تغییر و بهبود وضعی زنان ب زعم خود و ب زبان زمانة خود
همرا کتگ.
دربارۀ اختحف اعتبار قضایی شهادت زن و مرد نیز ب باور او این حکم امتیداز بدرا
مرد نیس  ،بلک تکلیفی اس ک صاح آن را دچار دشوار مدیکتدگ و دلیدل نقصدان
عقل زن نیس  ،زیرا شهادت غیر مسلمان دربارۀ مسلمانان نیز پذیرفت نیس و ایدن بدر
نقصان عقل غیر مسلمان دالل نگارد .دربارۀ حکم جواز چتگ همسرازیتی مردان و حق
طحق آنها معتقگ اس ک این دو حکم در نزد خگاوندگ مکدرو هسدتتگ و بدرا جامعدة
جاهلی وضع شگ انگ تا ب تگریج ب سو رهایی زنان و برابر آنها با مردان متتهی شدود.
ب هرحال مرد و زن از نف واحگ آفریگ شگ انگ و بر هر دو تکالیف شرعی واج شگ
اس ؛ بلک تکلیف زن بر تکلیف مرد سبق میایرد[.]7
با وجود این ،ب نظر میرسگ ک زیدنالدگین از ایدن واقعید بدرا اثبدات برتدر زن
استفاد نمیکتگ؛ او در واقع جز این نمیخواهگ ک جامع ب تساو عقلی و شأنی مرد و
زن اعتراف کتگ (همان) .زینالگین تحش داش تا خوانتگاان و شتونگاان بیانداتش را از
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طریق اثبات ،دعوت ب شک و انگیشة دوبار کتگ و حتی با تحریک عواطف ،آنها را جذ،
درس روشتگر ها خود دربارۀ حقوق زنان کتگ[ ،1ص .]595در «السفور و الحجدا،»،
مهمترین اثر او ،بخشهایی وجود دارد ک اویا نویستگ وضع قانون کرد و ایدن مسدئل
در بخش «احکام فقهی» بارزتر اس [ ،1ص .]591برا روشنتر شگن آرا و نظریدات او،
محتوا کتا« ،السفور و الحجا »،را ب صورت دقیقتر بررسی میکتیم.
او میاویگ« :جهان شرق با چهار ظلم همرا اس  :یکی ،ظلمد نقدا ،و حجدا،؛
دیگر ظلم جهل؛ سومی ظلم ریا؛ و آخر ظلم جمود و بیتحرکی .زن مسلمان،
آزاد اش را از تو نمیخواهگ چراک او در کتا ،اهلل (قرآن) آزاد اس  .در اسحم بین مرد
و زن تفاوتی احساس نمیشود ،چراک نقابی مشترک و یکسان ،مدانع از تفداوت و تمدایز
بین آنها میشود»[،1ص .]591بگین معتا ک ب باور او ،همة انسانها یکدسد بدا یدک
حجا ،هستتگ و فرقی در بیتشان دیگ نمیشود .سختان او تحشی اس برا این ک با
جل توج مردمِ جامع اش ب تساو ها انسدانی ،بد ضدرورت احقداق حقدوق زندان و
برخوردار زنان از حقوق برابر ب عتوان نیمی از جامعة انسانی تمرکز و توج کتگ.
در جایی دیگر از این کتا ،با لحتی تتگ میاویگ« :زنان نداقص عقدل و نداقص دیدن
هستتگ؟ ا سروران من ،مصلح ام اسحمی و مقتضا شراف ام ایدن نیسد کد
نصف افرادش ناقصالعقل و ناقص دین باشتگ و ب مصلح مرد نیس ک افت شود ک
مادرش و دخترش از نظر عقلی و دیتی ناقص هستتگ!» [ ،1ص.]599
مضمون این اظهارات او نیز نوعی ب چدالش کشدیگن جامعدة مسدلمانان زماند اش و
مردانی اس ک ب بهانة نقصان عقل ،زندان را از حقدوق انسدانی برابدر بدا خدود محدروم
میکتتگ .او مردان را متوج زنان همخون خود میکتگ و در تمام بیانات و تحلیلهدایش
زیرکان میکوشگ با آاا ساز و روشتگر زنان و مردان ،ب ویه با تمرکز بر حساسی ها
و آنچ مورد نظر مردان اس  ،آنها را ب تفکر وادارد و از این طریدق در وضدعی زندان و
برخوردار آنان از حقوق برابر و تساو ها انسدانی ،اشدایش ایجداد کتدگ .در یکدی از
مهمترین خطاب هایش میاویگ:
«دین ،ربا را حرام میدانگ و مرد آن را ححل کدرد اسد ؛ دیدن ،شدرا ،و مسدتی و
خریگ و فروش مسکرات را حرام کرد اس ولدی مدرد آن را در قدوانین خدودش حدحل
میدانگ؛ دین ،برد دار را مبا اردانیگ ولی ما آن را حدرام کدرد ایدم؛ پد شدگفتا از
تگیّن مرد و شگفتا از غیرتش بر دین! ا مرد ،ک دیت کامل اس  ،تو نمیبیتی ک چ
کارها کرد ؟ از دین براشت ا و کفر ورزیگ ا ولیکن تو الحاد را این میبیتی کد زن
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از نظر اد ،و نور و عقل کامل شود! خگاونگ صورت مرد را با مو بلتگ پوشانیگ اسد
و دین ب ابقا آن پوشش دسدتور داد اسد ؛ ولدی مدرد آن ریدش را از بدین مدیبدرد.
درحالیک خگاونگ صورت زن را آراست و زیبا و بگون پوشش آفریگ اس و دین ،دستور
ب بیپوشش مانگن و آشکار بودن آن چهرۀ زن داد اس ولدیکن مدرد ،آن را بدا نقدا،
پوشانیگ اس تا آن را پوشیگ نگ دارد»[ ،1صص..]599-597
«واج اس ک مرد ب این اعتراف کتگ ک از نظر دین از زن کامدلتدر نیسد  .آیدا
نمیبیتیگ ک زن ب همرا محرومی ها و محگودی هایش ،از نظدر پیشدرف در تمدامی
امور زنگای با مرد برابر میکتگ؟ چ بسیار زنان مکتشدف و مخترعدی کد در میدادین
ذهتی و عقلی با مردان مسابق میدهتگ» [ ،1صص.]599-597
زین الدگین همدوار بدا اشدار بد قدوانیتی همچدون چتگهمسدر ِ مدردان و اعمدال
خشون ها مختلف علی زندان در افتدار و نوشدت هدایش کوشدیگ اسد بد سداختار
مردساالرانة آن زمان مصر و رفتار و نو متاسبات زنان و مردان جامع اش حملد کتدگ و
این شرای را ب چالش بکشگ .تا جایی ک ااهی در تحلیل سختان او ردّ پایی از برتدر
دادن ب زنان در برخی مقول ها نیز دیگ میشود و ب عقایگ جتبشهدا رادیکدال زندان
نزدیک میشود .ایناون خطاب ها او در آن زمان ب شگّت نقگ شگ و مورد تکفیر قدرار
ارفتتگ .او میاویگ« :تو (مرد) با زن از رو واحگ آفریگ شگ ا  ،پ چرا تو خدودت را
فطرتاً از نظر عقلی از زن کاملتر میخوانی؟ خگاونگ زن را در سن نُ سالگی ب تکدالیف
شرعی مکلّف میاردانگ و آن تکالیف را در سن دوازد سالگی بر مرد واج مدیارداندگ.
آیا این امر ،نشان ار این نیس ک خگاونگ عقل زن را کامل میکتگ قبل از ایتکد عقدل
مرد را کامل کتگ؟» [.]1
در این خطاب زینالگین ،آشکارا میکوشگ با ادلة زیسد شدتاختی کد در آن زمدان
هموار برا فرودس انگار زنان مورد استفاد قرار میارف  ،نوعی از برتر را بد زن
نسب دهگ .او ب دلیل برخی خطاب هایش ک در آنها فراتدر از ظرفید فهدم جامعد اش
سخن میاف  ،مورد تکفیر و تخری قرار میایرد تاجداییکد در میدان ادرو هدایی از
مسلمانان کمکم چهر ا ضگ اسحم و ضگ بتیان خانواد معرفی میشود و کتدا،هدایش
شایگ بگون خو ،خوانگ و باز معتاکاو شگن ،ممتو میشونگ .مقولة برجسدت در ایدن
سختان زینالگین ،دعوت ب نوانگیشی و شک با هگف دوبار خوانی و فهمی نوین اس .
زینالگین با دق در پیشرف ممالک دیگر و کشورها غربی در بسیار مدوارد بد
جامعة واپ مانگۀ خ ود نقگ دارد .او بداور داشدت اسد کد جدایز نیسد تبدذل و نبدود
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خویشتندار را ب بیشتر از یک میلیارد و نیم نفر از مردم جهان نسب دهیم ک شدایگ
بیشترشان از مسلمانان ( مسلمانان آن زمان مصر) پیشرفت تر هستتگ .همچتین تصدریح
می کتگ ک مسلمانان مصدر ،درحدالی شَدرف را تتهدا مخدتص بد خدود مدیدانتدگ ،کد
تعگادشان تتها چتگ میلیدون اسد و بیشدتر آنهدا پیشدرف نکدرد بداقی ماندگ اندگ[،1
ص.]591
او آیاتی را ک ب موضو بیحجابی و حجا ،مرتب هستتگ ،شامل چهار آی میدانگ
ک دو تا آنها مخصوص ب زنان پیامبر و دو تا دیگدر مخصدوص بد زندان مسدلمانان
اس  .معتا «قرن» را مشتقشگ از وقار و «تبرج» را هدم همدان نداز و خرامدان بدودن
برمیشمارد .سپ تفسیر علما از آیات را ارائ کرد و میاویدگ« :اادر تتهدا دو آیدة اول
ذکر میشگ ،حجا ،،بر زنانی غیر از زنان پیامبر متطبق نمیشگ و هرطورک میخواستیم
آن دو آی را تفسیر میکردیم»[ ،1صص .]591-59۱با تفاسیر و تحلیلها ذکرشدگ از
سختان زینالگین ،برداش میشود ک احتماالً آنچ باعدِِ تدحش بدرا سداک کدردن
صگا زینالگین بود  ،فضا موجود در جامعة آن زمان بود اس ؛ هتوز هم در بسیار
از جوامع رو ب توسعة مسلمان همان افکار و عقایگ غال اس  ،اما ب هیچوج در زمان او
امکان و ظرفی پذیرش چتین نقگها ،شکها و دعوت ب بازفهمیهدایی وجدود نگاشدت
اس و شایگ بتوان این مسئل را دلیلی بر بگفهمی نگرش او و تکفیر او دانس  .امروز هم
اار بخواهیم در چارچو ،رویکرد هرمتوتیک اادامر  ،یعتی تحش برا نزدیدک شدگن
افقها فکر و باورها برا فهم معتاها اام برداریم و ب تحلیدل و بدازخوانی آرا او بدا
توج ب جوامع فعلدی مسدلمان و نگدا جتسدیتی موجدود در جدوامعی همچدون ایدران
بپردازیم ،درمییابیم ک هتوز با موانعی ک او روب رو شگ و آثار از اصدرار بدر جمدود در
فهم جگیگ و بگون جانبگار فقهی روب رو خواهیم شدگ .ازایدنرو نگداهی معتاکاواند بد
افت ها او برا عدادت دادن جوامدع فعلدی مسدلمان بد تفکدر ،نوانگیشدی در دیدن و
بازخوانی استاد بازماندگ از روشدتفکران دیتدی ضدرورت دارد .ایدناوند بررسدیهدا هدر
نتیج ا ک داشت باشتگ ،این عایگ را دارنگ ک ما را ب تفکر وامیدارنگ و شایگ بتوانیم
با توج ب همجوار این سرزمینها ،نزدیکی فرهتگ و عرف آنها ب هم و البت آنچ در
دنیا امروز ب مثاب مللف ها توسع یافتگی در بستر فرهتگی د اجتماعی یاد مدیشدود،
ب را حلهایی معتگل و کارساز برا احقاق حقوق زنان و نگا درس اسحمی ،ب دور از
تعص  ،دس یابیم.
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مقایسه و مطابقت آرای امین و زینالدین و استخراج نقاط مشترک این عقاید
با توج ب رویکردها نظر مطر شگ  ،تعداریف ندوین توسدع و مدرور نظریدات ایدن
متفکران ،نقاط مشترک زیاد در مفاهیم مرتب با توسع یافتگی و اظهارات آنهدا دیدگ
می شود .البت این دو شخصی روشتفکر دیتی مگنظر تحقیق ،با تبیین شرعی اسدحمی
و تأکیگ بر ست نبو و نص قرآن تحش کرد انگ توصیفات و تحلیل ها متفاوتی ارائد
دهتگ .همچتین بر اهمی دین ب متزلة نهاد مهم در ایجاد انسجام و اتحداد اجتمداعی
تأکیگ داشت انگ .دغگغ ها امین و زینالگین در واقع انتقاد ب ازیتشدی تعبیدر کدردن
اسحم و قرآن در حوزۀ زنان بود اس  .آنان با صراح لهج ب سدلیق ا عمدل کدردن
مفسرانِ اسحمی دورشگ از نص قرآن ،در جامعدة خودشدان و سدایر جوامدع تاختد اندگ.
ازاینرو می توان اف در توج ب ضدرورت تحقدق پویدایی فقد  ،نفدی جمدود فقهدی و
ضروروت کتار نهادن سلیق ارایی در تفسیر نص قدرآن ،نقداط تحقدی ذهتدی و فکدر و
اعتقاد برجست ا داشت انگ و همسو بود انگ.
در میان استاد مرورشگ  ،قاسم امین را رهایی و نجات را آشتایی بدا غدر ،و تمدگن
غربی معرفی میکتگ و با توج ب دیگاا ها اخیر دربارۀ توسع نیدز تدا مدگتهدا ایدن
نظری دیگااهی رایج بود ک بایدگ روال کشدورها توسدع یافتد را پدیش ارفد و بد
مللف ها مگّ نظر آنان برا توسع یافتگی توج کرد .امدا آنچد نگدا او را در پیوندگ بدا
رویکردها توسع ارایان  ،خصوصاً توسعة جتسیتی قرار میدهدگ ،تأکیدگ او بدر ضدرورت
آموزش زنان بود اس ک تا ب امروز هم مدورد اجمدا نظدر در حدوز هدا مختلدف
پهوهشی در این زمیت اس  .همچتین او معتقگ بود حجا ،قرآنی ویهۀ زنان پیامبر اس
و برا آن بر آیات خاص و نزول آنها استتاد میکرد ک البت در زمان فعلی هدم چتدین
استتاداتی دیگ میشونگ .کم بودن آااهی زن ،حضور نیافتن او در جامع و تن دادن بد
ستم و تحقیر را مانع ترقی کل جامع میدانس و معتقگ بود ک با آااهی زنان ،جامعد
هم اصح خواهگ شگ .در آستانة قرن بیستم نظریات قاسم امین در جامع ا کد تحد
تأثیر ست ارایی بود ،موجی جگیگ ایجاد کرد ک محافظد کداران بد شدگت در برابدر آن
ایستادنگ .در آن زمان برا جامعة مصر هضم آنچ امین و زینالگین مطر مدیکردندگ،
سخ بود؛ ایتک امین ،زن را موجودى غیر آزاد در جامع معرفی میکرد کد از حقدوق
شرعى خود ب دلیل مصلح انگیشی ،سلطة مردان و استبگاد سیاسىِ مردمحدور محدروم
مانگ و زینالگین با ظراف  ،سلیق ارایی در تفاسیر دیتی د ب نفع مدردان و بدا رویکدرد
ظالمان ب زنان د را از استاد موجود استخراج و ذکر میکرد ،برا جامع ا ک آن دو در
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آن میزیستتگ ،قابل پذیرش نبود .برا نمون  ،با اشار ب این موضو ک ادرو هدایی از
مسلمانان برخی موارد حرام اعحم شگ در دین اسحم را تح شرایطی خاص برا خدود
ححل کرد انگ ،این پرسش متاقش برانگیز را مطر می کتتگ ک چدرا و چطدور دربدارۀ
زنان ،ن تتها توصی ها قرآنی ب نفع این قشر تبیین نشگ  ،بلکد بدا تتدگرو از مسدیر
میان رو نیز ااهی خارج شگ انگ؟ دلیل این ستم ،مردساالر ِ فرهتگی و قگرتخواهی
آنهاس و اشکال در نص قرآن نیس  .نظیر زینالگین دربارۀ حجدا ،هدم تأکیدگ بدر
بیحجابی و باحجابی ،ب عتوان بایگ و نبایگ ،نگارد بلکد تدحش مدیکتدگ بدا تبیدینهدا و
ادل هایی نشان دهگ ک این چیز نیس ک در نص قرآن برا همة زندان مسدلمان تدا
همیش تجویز شگ باشگ .او تفاسیر مجتهگان ،مفسران و نویستگاان احادیِ و روایات را
نقگ می کتگ و مسائلی را ک ب اسم دین بدر زندان تحمیدل شدگ اسد  ،ند تتهدا دور از
آموز ها راستین قرآنی ،بلک مطابق با سلیقة نگارش مردان و تبیین مردان میدانگ.
ب طورکلی بتا بر استاد خوانگ شگ و بازتحلیل این استاد از نظریات این دو نواندگیش
معاصددر ،در نگددا معتدداکاواند و وسددیعتددر بد آرا و نظددرات امددین و زیددنالددگین دربددارۀ
توسع یافتگیِ ممالک دیگر ،میتوان دریاف ک آن دو بر شاخص ها توسع و ضدرورت
پیشرف جامعة خود و سایر جوامع اسحمی تأکیگ مشهود داشت انگ و معتقدگ بدود اندگ
ک برا توسع یافتگی بایگ از چارچو ،ها تبیینشگۀ فعلی فراتر رف ؛ با اسحم و متون
دیتی ،فرازمانی و فرامکانی برخورد کرد .البت ب رغم همة این تأکیگات ،میتوان دریافد
ک استعمارزدایِ مردم را در خگم ب سرمای دار نپستگیگ انگ و نهی کرد انگ.
مدل مفهومی ،جمعبندی نهایی
با آنچ از نتایج تحلیل آرا دو نوانگیش معاصر جهان اسحم ،قاسم امین و نظیدر زیدن
الگین ،حاصل شگ و بررسی نقاط مشترک تفکرات آنها ،درپاسخ بد ایتکد «آیدا امکدان
دس یابی ب الگوهایی برا توسع فرهتگی ،اجتماعی با محوری قدرآن و اسدحم وجدود
دارد یا خیر؟» مگل مفهومی زیر حاصل شگ.
مدل مفهومی پژوهش
برا نشان دادن بهتر محورها اصلی نظریات روشدتفکران و میدزان اثرادذار آنهدا در
دوران کتونی با توج ب تحلیل و مقایسة آرا ب مگل مفهومی زیر میتوان دس یاف :
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رویکرد هرمتوتیک ب
تفاسیر و متن
احادیِ و روایات

بررسی آرا
نوانگیشان جهان
اسحم
تطبیق فرازمانی و فرامکانی
متون دیتی موجود با نص
قرآن" ،رویکرد هرمتوتیک"

بررسی انتقاد
احادیِ و روایات

نوانگیشی دیتی

بازخوانی و باز
تفسیر احادیِ

توسع یافتگی فرهتگی-اجتماعی
حول محور قرآن و اسحم
مگل تحلیلی

در مگل مفهومی فوق« ،بررسی آرا نوانگیشان جهان اسحم» « ،رویکرد هرمتوتیدک
نسب ب تفاسیر و متن احادیِ و روایات»« ،تطبیق فرازمانی و فرامکدانی متدون دیتدی
موجود با نص قرآن» « ،بازخوانی و بازتفسدیر احادیدِ» و «بررسدی انتقداد احادیدِ و
روایات» مللف هاییانگ ک از تحلیدل داد هدا حاصدل شدگ اندگ و در مرکدز آنهدا ،مفهدوم
نوانگیشی دیتی قرار ارفت اس  .همچتین این امکان دیگ شگ ک بدا خوانشدی ندوین از
اسحم و قرآن ،بتوان تاحگ یافت ها تحلیلی را ب مللف ها توسع یافتگی اجتمداعی-
فرهتگی نزدیک کرد و در این مسیر اام برداش .
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تحلیل انتقادی آرای روشنفکران مورد بررسیِ تحقیق ،با توجه به مدل مفهومی
در مگل مفهومی تحقیق حاضر ،نوانگیشی دیتی در ارتباط مستقیم بدا بررسدی انتقداد
احادیِ و روایات و همچتین بازخوانی و شک و تفسیر دوبارۀ احادیِ قرار ارف  .مطابق
با یافت ها تحلیلی و مقایس ا  ،با این فرایتگ ،امکان همگرایی با عتاصر مختلف ملثر در
توسع یافتگیِ فرهتگی د اجتماعی با محوری قرآن و اسحم وجود دارد.
با این هم  ،چتانچ بخواهیم نگاهی انتقاد بد دیدگاا  ،اثرادذار و ندو فعالید
فکر و اجتماعی این قشر از روشتفکران داشت باشیم ،بایگ آنان را ب عتدوان یدک قشدر
فکر و اجتمداعی خداص ،متمدایز از سدایر اقشدار فکدر یدا اجتمداعی کد سدتتی یدا
کحسیکانگ ،ببیتیم .از متظر دیگاا دیتی مگرن ،روشتفکر دیتی هم در جایگا مفسر و
هم در جایگا عاملِ تغییر جهان اس  .تفسیر و تغییدر کد مقگمدة واجد آن ،نقدگ و
بررسی اذشت  ،اکتون و امروز دین و مگرنیت اس  .نقگ اصدلی بد جریدان روشدتفکر
دیتی از طر این اشکال شرو میشود ک «برخی جریانهدا هتدوز تبدگیل بد جریدان
فکر د اجتماعی مشخصی نشگ انگ» ،بلک انگیش هایی هستتگ پراکتگ کد اروهدی از
متفکران دیتی آنها را طر کرد انگ .هموار بر جریان روشتفکر دیتی در دنیا اسدحم
این نقگ وارد بود اس ک آنان هراز نتوانست اندگ بد صدورت جدگ و قدو نهادسداز
کتتگ؛ ب نحو ک متجر ب تغییرات اجتماعی د فرهتگدی ملمدوس شدود .از سدو دیگدر
چون در اسحم ،جریان روشتفکر دیتی پراکتگ و کم قگرتتر از جریدان سدتتیِ دیتدی
بود اس  ،ااهی از تعادل یعتی تمرکز هم زمان بر دین و مگرنیتد  ،تئدور و پراتیدک،
خارج شگ اس  ،تاجاییک بحِها دروندیتدی اداهی مغفدول ماندگ اندگ و صدرفاً بدر
معیارها مگرنیت تمرکز شگ اس  .در کلی این مسئل نمیتوان اشکالی وارد کرد ،اما
این مغفول مانگای ،بر خحف هم عتدوان و هدم ادعدا ایدن قشدر از روشدتفکران اسد .
همچتین موضو مدورد نقدگ دیگدر ،مدبهمادویی و کلدیادوییهدایی اسد کد بدگون
نظری پرداز ِ موشکافان  ،در برخی آرا آنها دیگ میشود .ایدن مسدئل نشدان از شدکل
نگرفتن نهاد مستحکم در ادوار معاصر برا این تفکر اس تا پ از نقگ و بررسی قادر
باشتگ ،نظری هایی قابل دفا و متقتی را ارائ دهتگ و تأییگ سدایر فعداالن دیتدی و تدودۀ
جامعة مسلمان را جل کتتگ .کمتوجهی ب تاریخ در میان روشتفکران دیتی ،خصوصاً در
زمانة ما امر جگ اس  .بگون آااهی از تاریخ اسحم و تاریخ جامعة مورد مطالعة خدود
(مثحً بگون آااهی دقیق از تاریخ جامعة ایرانی) ،روشتفکران دیتی قادر نخواهتگ بدود بد
رهیاف تاریخی دقیقی نسب ب پگیگ ها دس یابتگ ،بد نحدو کد بد تئدور پدرداز
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عمیقی ختم شود .هر نهض مستمر و ادام دار اجتماعی الزم اس  ،تئور پدرداز هدا
قو با متابع تاریخی مستحکم و پراستتاد دیتی و اجتماعی داشت باشگ .اما نقگ مهم بد
این جریان این اس ک تئور مشخص و راستیآزمداییشدگ و قابدل اسدتتاد دربدارۀ
بسدددددیار از پگیدددددگ هدددددا اجتمددددداعی ندددددگارد؛ تئدددددور هدددددایی کددددد
ب صورت جگ بر رو آنها مطالع شگ باشگ (مثحً دربارۀ برقدرار برابدر میدان همدة
اقشار اجتماعی اا ب کلیاوییهایی اکتفا شگ اس ن ارائة نظری و راهبرد).
جمعبندی و نتیجهگیری
روشتفکر دیتی با توج ب ذات بازانگیشان و نقادان اش ،بیشک نهضتی بگیع ب شدمار
میآیگ ک هتوز مطلعان از جزئیات این نهض و مخاطبان آن محگودنگ .نبایدگ فرامدوش
کرد ک در این میان ،نگاشتن رسان ها متعگد و پرمخاطد  ،شدرای خداص فرهتگدی،
سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف و محگودی امکانات ایدن قشدر از روشدتفکران ،از
دالیل نبود تأثیراذار قابل توج انگیشة آنهاس .
در این تحقیق ،تحش شگ ب این پرسش پاسخ داد شدود کد نظریدات روشدتفکران
دیتی د ک با توج ب تغییر شرای جوامع و زمان ابراز میشونگ د در جهدان امدروز چد
نو پیونگ می توانتگ با مطالبات زنان برقرار کتتگ .مفداهیم و مقدوالت مهدم از تحلیدل
نظریات و سختان امین و زینالگین در این زمیت استخراج شگنگ و هگف اصلی ،بررسدی
میزان اثراذار رویکرد نوانگیشی دیتی در حوزۀ جتسی و زنان بود.
در مگل مفهومی تحقیق ،این نتیج حاصل شگ ک با توج ب تعاریف و مولف هدا
توسع یافتگیِ جهانی ،تفکرات نوانگیشان دیتی این امکدان را دارندگ کد بدا بدازخوانی و
بازتفسیر متون دیتی ،ب ایجاد الگوهایی کارامگ برا توسعة جتسیتی در جوامع اسحمیِ
با ریش ها فرهتگی مشترک ،ختم شونگ.
الزم ب ذکر اس ک موضو تحقیق ،یعتی بررسی نسب دیگاا نوانگیشدان معاصدر
دیتی با توسعة جتسیتی ،نیازمتگ پهوهشها ،بررسی ها و امکانستجیها خاصی اسد
ک همسو با عرف ،فرهتگ و قوانین غال جوامع مختلف اسدحمی ،از جملد جامعدة مدا
باشتگ .تحقیقاتی ایتگون  ،با رویکرد مقایس ا  -تحلیلی در زمیت ها مختلف ،از جملد
در حوزۀ زنان و جتسی  ،چتانچ تگاوم یابتگ ،شایگ قادر باشتگ تدا حدگود زمیتد سداز
نوعی از توسعة جتسیتی ،هماهتگ با فرهتگ جوامع مسلمان شونگ.
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