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 چکيده
)امر ثابت( شریعتو چگونگی تعامل  شریعتی فلسفه ،در جهان امروز

و نیز  امر متغیرِ متحول(در بیشتر موارد با مسائل اجتماعی)

و  هاترین دغدغهی مهماز جمله بندی دین و شریعت،تقسیم

چگونگی  بدیهی است .نواندیشان مسلمان است هایمشغولیدل

خوانش از نص)متن دینی( و توجه به مبانی و روح و مقاصد آن، در 

طاهر حدّاد با با امر واقع اثرگذار است.  و شریعت ی ارتباط دینشیوه

درک ضرورت وجودی اجتهاد و نیز تأکید بر نقش اساسی شریعت 

اسالمی در حمایت از حقوق بشر، به بازخوانی رویکردهای پیشین در 

با هدف معرفی  ی حاضرمقاله پردازد.ارتباط با این موضوع می

مقاصدی و بازپژوهی برخی اجتهادات -رویکردی نو در اجتهاد فقهی

به  تفسیری،-با استفاده از روش توصیفیی حقوق بشر، در حوزه

با خوانش خاصی از  است. وی پرداخته طاهر حدادهای آموزه بیینت

گرایی و ظاهرگرایی صورتمبتنی بر  هایمقاصدی، دیدگاه ینظریه

با  ،مقاصد آنشریعت و فقهی را نقد کرده است و میان روح دین و 

برخی قایل شده و بیان از آن دارد که مایز جوهری ظاهر احکام ت

تواند م در طول زمان، باتوجه به مبانی و روح حاکم بر آن میاحکا

رات آن متحول شود و در این میان، ثوابت دین را از متغی

در ارتباط با حقوق زنان، او قائل به برابری حقوق زن و  شناسد.بازمی

 که هدف و روح دین اسالم، در راستای تحققمرد است؛ چه این

ضمن توجه به ها بوده و بر همین اساس، برابری میان انسان آزادی و

های مبتنی بر نابرابری تمامی صورتتفسیر و خوانشی مقصدمحور، 

 داند. می و شریعت ها را مغایر روح و مقاصد دیننمیان انسا
 

ی دین، مقاصد شریعت، فلسفهطاهر حداد، واژگان کليدی: 

 .حقوق بشر، نص، تفسیرحقوق زنان، 

  

Abstract 
 

In today world, the philosophy of Shari'a and 
how the Shari'a (fixed matter) interacts with 

social issues (in most cases the changing variable 

matter) as well as the division of religion and 
Shari'a are among the most important concerns 

and preoccupations of Muslim thinkers. It is 

obvious that how to read the text (religious text) 
and pay attention to its principles, spirit and 

purposes, is effective in the method that religion 

and Sharia are related to reality In this regard. 
one of the issues that has led to many different 

approaches among Muslim thinkers is the 

position of women's rights in Islamic law. 
Among the religious thinker who have dealt with 

the above-mentioned subjects is Tahir Haddad, a 

Tunisian thinker, writer and literate. In this 
article, his teachings are explained by using a 

descriptive-interpretive method. In connection 

with the present issue, Tahir Haddad, with a 
special reading of Maqasid theory, has criticized 

the views based on jurisprudential formalism, 

and has made a substantial distinction between 
the spirit of religion and its goals and the form of 

rulings; According to the principles and the spirit 

that governs it, and in the meantime, recognizes 
the constancy of religion from its variables. In 

relation to women's rights, he believes in equal 

rights for men and women; What is more, the 
goal and spirit of Islam is in the direction of 

achieving freedom and equality among human 

beings, and accordingly, while considering the 
purposeful interpretation and reading, it 

considers all forms based on inequality between 

human beings contrary to the spirit and goals of 
religion and sharia. 
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 مقدمه 

پاسداشت آزادی، در نظرداشت برابرری و توجره بره توجه و تأکید بر کرامت انسان، حفظ حیات، 

آزادی و عرداتت، ارتباطات انسانی است. ترین مستلزمات یاساسی ازجملهعشق و دوستی و مهربانی، 

-ی مسائلی است که از دیرباز در قاتب بازنمودهرای متتلرد درونری، از جملهانسانبرابری و حقوق 

ها بوده است و جوامع متتلد، در جهت حمایرت از های انسانها و دتنگرانیاجتماعی، جزو دتمشغوتی

اند. در همین ارتبرا،، ییری از مسرائ  ی را وضع کردهقانونها، قواعدی اخالقی، اجتماعی و این ارزش

های فردی، جایگاه حقوق زنان در میان مسرلمانان و شرری ت در ارتبا، با حقوق و آزادیشده مطرح 

سیاسری -هرای اجتمراعیاسالمی بوده و این امر هم از نظر تئوریک و هم از جهت آثار آن برر ف اتیت

های متتلفی را موجب شده است و اندیشمندان مت دد، برا روییردهرای متتلرد، در ردد زنان، بحث

اند که بر اساس آن، وض یت حقوقی زنان را در چهارچوب مبرانی، ا روو و ترسیم مدتی بودهتحلی  و 

توان به طراهر ی این اندیشمندان میقواعد برگرفته از خوانش خود از دین اسالم، تو ید کنند. ازجمله

اشراره ی حقوق زنان و کارگران در تونس ف اتیت داشت، حدّاد، نویسنده و کنشگر تونسی که در حوزه

وفرات یافرت.  9191کشور متوتد شد و در دسامبر این در شهر تونس پایتتت  9911کرد. او در ساو 

االعمراو اتیاملرل تطراهر »ای به نام ها در مجموعهی آنهای مت ددی را نگاشته و همهمقاالت و کتاب

حقروقی -های فقهریهاندیش« امرأتنا فی اتشری ل واتمجتمع»آوری شده است. او در کتاب جمع« اتحدّاد

برار در سراو خود را در ارتبا، با حقوق زنان در شری ت اسالمی مطرح کرده است. ایرن کتراب، اوتین

چاپ شده و خوانش نویسنده از وض یت حقوقی زنان در شری ت اسالمی در آن بیان شده و بره  9191

بره حقروق  ن کتاب در ظاهراگرچه ای های رایج در ارتبا، با این موضوع پرداخته است.واکاوی آموزه

زنان و چگونگی تقویت حضور و جایگاه اجتماعی آنان اختصاص یافته است، اما مبانی و ا روتی کره 

ی خود در مورد وض یت حقوقی زنان را بر آن استوار کرده طاهر حدّاد در این کتاب بیان کرده و آموزه

ی حقوق بشرر در اسرالم او را به مسأتهتواند نوع خوانش وی از دین اسالم و چگونگی نگاه است، می

کنرد و در ایرن و در خالو این کتاب، روش خاص خود را در تفسیر متون دینی تبیرین می بازگو نماید

این مهم بدان علت بوده است که زمینه، خواننده را نسبت به مبانی، ا وو و قواعدی کلی رهنمون شود. 

در همین ارتبرا،، در  .اد، برای او پرسشی بنیادین استیی دین در جهان م ا رِ طاهر حدّااز کار سؤاو
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کدام است و دیرن بررای  انسانواقع، نوگرایی و نوزایی برای او این است که امر ثابت بشر و متغیر میان 

توان قای  بره تفییرک و تمرایز میران ثوابرت و آیا مینیازهای ثابت و متغیر بشر، چه راهیاری دارد؟ 

از همین دریچه است که بره ای بر اجتهاد دارد؟ و بندی چه آثار عملین تقسیممتغیرات شری ت شد و ای

که آیا باتوجره بره مبرانی مت ردد شرری ت ؛ اینپردازدحقوق زنان و جایگاه آن در شری ت اسالمی می

اسالمی و نیز قواعد و ا وو و روح کلی حاکم بر آن، جایگاه حقوق زنان در شری ت اسالمی چیست؟ 

این مقاته نیز برر نویسنده تالش  وان قائ  به برابریِ حقوقیِ زن و مرد چونان یک انسان بود؟تو آیا می

ایرن حقوقی حدّاد در ارتبا، با  -فقهیی های کلی آموزهچهارچوبمندسازی ضمن نظریهاین است که 

ده از روشری با اسرتفا و به همین منظور، ندترسیم کی او از منظر اندیشهحقوق زنان را مبانی و ا وو، 

و م رفری ی وی به عنوان مبنای نظری ایده «اتشری لمقا د»ابتدا ضمن تبیین تئوری  تو یفی تفسیری،

ی نصوص دینی با وقایع و مسرائ  ترین مبانی و آثار آن بر فهم و اجرای احیام و نیز تحلی  رابطهمهم

ی حقروق های او در حوزهثار آموزهپردازد و مبانی و آهای طاهر حدّاد میاجتماعی، به م رفی دیدگاه

 بیان خواهد کرد.  سنجی تحوالت برخی احیام راشری ت و امیانی زنان و آثار آن بر فلسفه

 و آثار آن بر خوانش از احکام« عةشریالمقاصد » ینظریهمبانی  و مفهوم

برا اسرتنبا، منابع مررتب   -توان گفت در قریب به تماموحتی می-ییی از م یارهایی که در بیشتر

مورد توجه قرار گرفته است، در نظرداشت مصلحت موجود در احیام است که در  ی وضع احیامفلسفه

ی مسرائلی اسرت کره شود. توجه به مقا د شری ت ازجملهمقا د شری ت یاد می از آن به منابع بیشتر

و میران دچرار  فقیه در تطبیق حیم ثابت با شرای  متحروو زمران ممین استآن،  نبدون درنظرداشت

ورزان دینی این است که خداوند سبحان تمامی مباحث رایج میان اندیشهجمله از شود.محدودیت جدی 

دهد یا امر به انجام یا ترک آن نموده است، دارای مقصد، علت و حیمرت اسرت؛ کارهایی که انجام می

منزّو و شری ت اساس، دینِ  دهد و بر همینکه خداوند، حییم است و کار عبث و تهو انجام نمیچه این

هایی است که در چهارچوب تئوری مقا د شرری ت علت یا حیمتمقصد، از جانب ذات اتهی، دارای 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 
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 1مفهوم و مصادیق مقاصد شریعت

که احیام موجود در شری ت اسرالمی دارای مقا ردی در میان بیشتر فقها و ا وتیان، در مورد این

اند، اختالفی وجود ندارد؛ اختالف در مورد چگونگی کشد ایرن و مبتنی بر مصاتحی  ادر شده هستند

مقا د، میزان قط یت آن، چگونگی کاربست آن در اجتهاد و آثار آن بر اجرای احیام شری ت اسرالمی 

 وضرع-شرودپرداز مقا د شرری ت یراد مینظریهمشهورترین که از او به عنوان  -از نظر شاطبیاست. 

اتدین طوفی نجم 2(211: 2112ها برای رعایت مصاتح بندگان در حاو و آینده است.)اتشاطبی، شری ت

در جهت تحصی  منف ت و مصلحت اسرت)اتطوفی،  نیز بیان از آن دارد که وضع دین (ه.ق 697متوفی )

9119b :296 آنهاسرت و ( و مصاتح تمامی آن چیزهایی هستند که پایداری و اکماو زندگی مبتنی برر

هرای رریرزی و عقلری خرود چیزی است که موجب دستیابی انسان به او راف و ویگگیشام  هر آن

( توجره بره مقا رد 299: 9229ها باشد.)اتشراطبی، ای که هر فرد، برخوردار از ن متگونهشود؛ بهمی

یرا مصرلحتی را کنرد ای را درأ مییا مفسده»تواند در این قاتب باشد که هر حیمموجود در احیام می

وجرودی و »تواند به  رورت ( و بر این اساس، حفظ مقا د می99: 9292عبداتسالم، «)کندجلب می

( باشد. در حاتت حفظ وجودی، برای تحقق مقصد باید کاری را انجرام 212: 2112اتشاطبی، «)عدمی

ترک ف   مردنظر و در واقع یک  داد و در حاتت حفظ مقصد به  ورت عدمی، نباید کاری را انجام داد

 .است

شناسی ات ل  به علت در کتاب اثبات( 211گویند متوفی و برخی نیز می 911متوفی )حییم ترمذی

پرردازد. از نگراه شناسری تحرریم خمرر و ریرره میتوحید، وضو، نماز و دیگر عبادات و نیز بره علت

ی مقا د و این مهم زان حوزهپرداکه ییی از اوتین نظریه-(ه.ق 999متوفی نیشابوری) ابواتحسن عامری

باید فرع را به ا   ارجاع داد،]اجرای این ا  [ برا تمسرک بره سرنت » -کمتر مورد توجه بوده است

( از نگاه وی، ادیان هر کدام به  ورت جزئی]تفاوتی[ بره 991: 9219)ات امری، «ی گرام است. حابه

                                                           
ی موضوعاتی است که میان شناخت تو یفی مقا د و آثار تجویزی آن باید تفییک قای  شد. همچنین تحوالت این نظریه در طوو زمان خود از جمله - 1

 .باید مورد توجه باشد
 (296: 2111احیام بر مقا د استوار هستند.)اتدهلوی،  -2
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ی ادیان، یرک ه باشند، بلیه مقصود از همهای جزئی]خاص[ داشتکه فائدهنسبت دین دیگر ندارند یا این

ه.ق در کتراب محاسرن االسرالم و  127( بتاری متروفی 919: 9219)ات امری، «است. 9مصلحت کلی

شرائع االسالم، با ذکر احیام وارده در شری ت اسالمی در دو بتش عبادات و م امالت، به ذکر محاسن 

ی احیام ناظر بر تحقق ایرن محاسرن هسرتند. ه همهدارد کپردازد و بر این اساس بیان میهر حیم می

ت لی  حیم در ]احیام مرتب  با[ بیع، ازدواج، قصاص، شهادت، وکاتت و همانند آن از م امالت جاری 

شناسی و مقصدشناسری علت (999: 9221شود.)اتماتیی، است و در این موارد، فرع به ا   ملحق می

 توان آن را پیگیری کررد.های قرآن و سنت مید که در آموزهحیم و نیز ت لی  آن، ریشه در روشی دار

ها و و سنت رسوو)ص( سرشار از ت لی  احیام با حیمت کریم قرآن» در همین ارتبا، بیان شده است

و مرواردی از ت لیر  حیرم در سرنت رسروو  (199ترا: ، بیبرن قریما«)مصاتح مندرج در احیام است

و آن بترش از ت لیر   ءً مطررح شردهابتدا ]در مواردی[لیلی کهشناسی و ت اکرم)ص( وجود دارد. علت

( همچنان که ا حاب برخی 76: 2191احیام که در پاسخ به سؤاو ا حاب بیان شده است.)اتریسونی، 

: a9119انرد.)اتطوفی، کارها، از جمله کتابت مصحد یا تأسیس زندان را بر اساس مصلحت انجام داده

]نگراه با نگاهی جدید به ا وو، ما را از زنردان »آن است که شاطبی  ی شاطبی در( اهمیت نظریه299

آزاد ساخت تا آن را به دنیای مقا د و مصرلحت ارتبرا، دهرد و  ]چون امری  رفا[ واژگانینص به[ 

توان میزان وس ت این امر م رفتری تری قرار گیرد. میی گستردهپهنه ،درپی آن، فراروی عق  و اجتهاد

هرای آن یرا در اد کرد تصور کرد؛ میان آنیه علت حیرم را در اتفراو و انرواع دالتترا که شاطبی ایج

های چیزی که در مورد آن حیم  ادر شده است بجوییم و میان آنیه علت حیرم را در آنچره ویگگی

شری ت به عنوان یک ک  مصلحت قرار داده یا مفسدتی که باید دفع شرود، جسرتجو کنریم. علرت، در 

( در 171: 2111اتجرابری، .«)است و پویرا و جامد است و در حاتت دوم، دینامیک حاتت اوو، ساکن

امیان فراتر رفتن از فهم تفظی)حرفی( نص است و توجه بره » مقا د  در تئوری ی اساسیمسأته واقع،

از این زاویه، واژگران برا قررار گررفتن در ( 29: 2111اتشرفی، «)حیمت و مقا د ماورای نص است.

شروند کره در یرک قاترب درون متن، از حقیقت تغوی خود یک گام فراتر رفته و واجد خصو یتی می

                                                           
داشرتن عرداتت انرد و ایرن رایرت، اقامره و برپایهم اختالف دارند، امرا در رایرت، متفقدر همین راستا بیان شده است: شرایع اگرچه در فروعات با -9

 ( 26: 2199است.)فاسی، 
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شوند. از نگاهی مقا دی، م نای مرتن، در درون مرتن متنی و در بافتار آن، م نایابی میایِ درونیگزاره

ای در طوو روح و که در این حاتت، متن، واجد هستیگردد؛ چه اینشناسی میشود و علتجستجو می

 مقا د حاکم بر ک  متن است.  

( توحید، تزکیه و عمران)آبادانی و توس ه( 97: 2119مصاتح انسان، روح مقا د شری ت است.)بزا، 

مقا د کلی دین هستند و در کنار آنها، حفظ دین، حفظ نفس)انسان(، حفظ عق ، حفظ ماو، حفظ نس  

آباد کردن جهان  ،مقصد عام شری ت»ی اهداف شری ت در وضع احیام است؛ ومقا د، از جمله و دیگر

و حفظ نظام همزیستی در آن است و استمرار  الح آن که این امر با  الح کسانی کره در آن زنردگی 

سره بره ( شاطبی مقا رد را 21: 9119فاسی، «)داشتن عداتت و پایمردی بر آن است.کنند و برپایمی

گیری، ثبرات و اسرتمرار زنردگی انسران کند؛ شی بندی میی ضروری، حاجی و تحسینی تقسیمرجهد

( در کنار این باید توجره 216: 9229اتشاطبی، (مستلزم برخورداری انسان از ضروریات زندگی است.

د. تواند تغییر یابد و در گردش میان ضروریات، حاجیات و تحسینیات قرار گیررکرد این ضروریات می

بندی مقا د به ضروریات، حاجیات و تحسرینیات در ارتبرا، برا وسرای  اگرچه بیان شده است درجه

( و در همین ارتبا، باید تمامی ابزارهای حفظ مقا رد را مرورد 19: 2119تحقق مقا د است)عطیل، 

 توجه قرار داد و در این میان بر تمایز ماهوی مقصد و ابزار تأکید کرد.

 لحت و حکمی مقصد، مصرابطه

محور دانست؛ هدف و مقصود شرارع از مداری، شارعتوان در عین متناتشری ه را میتئوری مقا د

که خود متن مورد توجه اوتیه باشد و بلیره آنچره در درجره اوو مرورد متن مورد توجه است و نه این

ر خود متن جویی قصد شارع دتأکید است، مصلحت مندرج در حیم و هدف و مقصود شارع است. پی

جویی این قصد، خود متن گیرد و گویی شارع قصد خود را در متن گنجانده است و منبع پی ورت می

ویگه در تشری ی به»توان گفت بیشتر نصوص بر م نا و حیمت و علت، می 9است. در مورد دالتت نص

                                                           
که م نا بحث از نص بودن، در م ناست و نه در تفظ؛ آنچه که اعتبار دارد م نا و حیمت موجود در آن بر اساس شرای  ذی  است: اینباید توجه داشت  - 9

ای کره آن را امرری عبرث گونرهکه ابطاو تفظ و تغییر و تتصیص آن نباید موجب ابطاو کلی تفظ باشد بهدتیلی مقبوو م تبر باشد و اینو حیمت بر اساس 
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قط ری هسرتند، در دالتت بر م نا و احیام خود، ظنی هستند. اگر برخی از نصوص در دالتت برر م نرا 

دالتت عموم آن بر تمامی افراد در شموو آن ظنی هستند. قاعده ال اجتهاد مع اتنص اتتاص که در برابر 

نص عام است، در  ورتی است که در دالتت بر م نرا و حیمرت و علرت آن قط ری باشرد.)ابومؤنس، 

کار رفتره در با اتفراو برهآنچه از نگاه بیشتر مقا دیون پیداست این است که در ارتبا، ( 291: 2119

ای است برای تحصی  مرراد و م نرا کره]در اسراس[ مرراد و م نرا هرم مقصرود تفظ، وسیله»نصوص، 

شده و م روف است، بردون تیاتید مبتنی بر اسباب شناخته»که ( چه این219: 2112اتشاطبی، «)است؛

هایی ر حقیقرت، اسرباب، نشرانهای را دور کند؛ دکه اسباب، خود مصلحتی را جلب کند و یا مفسدهاین

حیرم شررعی، »( بر این اسراس،96: 9292برای احیام و مصاتح مندرج در احیام است.)عبداتسالم، 

نفسه مقصود نیست و بلیه فق  به علت حیمت موجود در آن، هردف و مقصرد اسرت و حیرم، حدفی

کم بر نص را شناسایی کرد و ( و باید مقصد حا291تا: آمدی، بی«)ای برای نی  به آن مقصد استوسیله

: 2116نس، ؤابومر«)نفسه مقصرد نیسرت.حدای بر اِخبار است و خود فیدر مجاو تشریع، نص وسیله»

ای کره برا گونهاند، بهذاتیت نداشته و بلیه تابع مقا د» ی میان مقا د و ابزارها، ابزارها( در رابطه162

( این موضوع نیز مبتنی بر این امر است که 917: 2119بزا، «)شوند.سقو، مقا د، وسای  نیز ساق  می

خطاب شارع بر حسب اوضاع و احواو موجود در یک شتص یا وجود یک موق یرت بروده اسرت و »

کاربردن ایرن خطراب در ریرر مرورد آن چنانچه این شرای  و اوضاع و احواو وجود نداشته باشد، بره

که دتیلری برر ابقرای شود، مگر اینای مقصد، منتفی میشرای ، مأذون نتواهد بود. وسیله و ابزار با انتف

-211: 2112وسیله و ابزار وجود داشته باشد که در این حاتت، وسیله، خود، مقصود است.)اتشراطبی، 

مصاتح ثبات »( آنچه باعث ترجیح مقصد بر حیم و اتفاو موجود در یک حیم شود این است که 212

اع و احواو و مسائ  جدید و نیز میرزان توانرایی و امیانرات دارد، وتی وسای  بر اساس شرای  و اوض

اسالم بره »ی کلی است که ( و این موضوع نیز خود مبتنی بر این قاعده911: 2119بزا، «)کندتغییر می

رسرد. کند و به یک نگاه پویا و دینامیرک میعنوان یک حرکت فرهنگی، نگاه ایستا به جهان را رد می

( و 911-911: 9911کنرد)اقباو، ا و دینامیک را نسبت بره حیرات تجسرم میاساسا قرآن نگرشی پوی

های تضمین آنهرا های نی  به آن اهداف یا شیوهها، جاودانگی راهتوان از جاودانگی اهداف و ارزشنمی

                                                                                                                                               
( چراکره ا ر  در 299: 1001کرد.)ابومؤنس،   که به هر  ورت آن را اجرا( و ا   در نص تحقیق اراده شارع است نه این269: 2119نماید.)ابومؤنس، 

 ی شارع است و شارع از هر نص، مقصودی را منظور داشته است.ناست و م نا نیز بر اساس ارادهنص، م 
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تشتیص و ت یین این مهم در فرایند م نایرابی و اجتهراد  رورت ( 99: 9999را نتیجه گرفت.)امیدی، 

عبرارت اسرت از تفییرک  -که همان کوشش روشمند و مضبو، برای فهم دین است-تهاداج»گیرد؛می

دین از ظرفی که دین برای نتستین بار در قاتب آن نازو شده، یا تفییک دین از فرهنگ قوم پیامبر، نه 

هررای دیگررر؛ کرره نرره ممیررن اسررت و نرره تحمیرر  ایررن فرهنررگ بررر  رراحبان و حررامالن فرهنگ

( توجه به تفاوت شرای  زمانی و میرانی و چگرونگی انطبراق قواعرد، در 219: 9912مطلوب.)فنایی،

تفاوت آیات میی و مدنی نیز از این »ی نزوو آیات در عصر رساتت نیز مورد توجه بوده است و شیوه

ی سیاسری م رین، در منظر تفسیر شده است که در مرحله مدنی، برای نظم بتشریدن بره یرک جام ره

یایی مشتص، نیاز به منطبق ساختن آن ا وو و مسرائ  کلری برر شررای  ی تاریتی و جغرافمحدوده

ی بندی قرآنری از آیرات بره دو دسرته( در همین ارتبا، تقسریم71: 9999ن یم، «)خارجی بوده است.

از این جهت تفسریر شرده اسرت کره   -فارغ از مصداق محیمات و متشابهات -محیمات و متشابهات

م ا لی یا فراتاریتی)=محیمات( و احیام فرعری یرا اشرتقاقی یرا ی احیااحیام شرعی به دو دسته»

ای اسرت کره در اند. احیام ا لی دین، همان احیام مطلق و جاودانهتاریتی)= متشابهات( قاب  تقسیم

ها، اوضاع و احواو قاب  اجراست. اما احیام فرعی در حقیقت از رهگرذر تطبیرق ها، میانی زمانهمه

( بر این اسراس، 211: 9912آیند.)فنایی، احواو و شرای  تاریتی به دست می احیام ا لی بر اوضاع،

بازگشرت بره »قرآن کریم، خود، ما را به تمایز امر ثابت از متغیر رهنمون گشته است و بر این اسراس، 

بتشی به های م رفتی م ا ر برای ا اتتکارگیری روشقرآن، ی نی واکاوی خوانش گذشته از طریق به

و آنچه در آینده همراه با تحوالت اجتماعی و اقتصادی و فیری خواهد بود و این امر با تجدید  مدرنیته

ی قررآن و بازگشت به کشد دوباره»( و این بازگشت، 21: 2199حمد، حاج«)و نوگرایی ممین است.

( اسرت. تمرایز 729: 2192حاج حمد، «)خوانش از آن بر اساس شرای  آگاهی جدید در دنیای جدید

یان سنت و سیره و نیز اتزامی بودن تب یت از سنت و تقریری بودن آن و اتگوگیری از سیره برر همرین م

 792متروفی )قرافریاز نگاه مبناست که میان امر ثابت و امر متغیر تفاوت ماهوی و روشی وجود دارد؛ 

ه عنوان قضراوت انجرام اند تمایز قای  شد؛ بین آنچه بباید میان کارهایی که پیامبر)ص( انجام داده (ه.ق

داده و میان آنچه در قاتب فتوا بوده و بین آنچه در چهارچوب نقش امام بوده اسرت. بره عنروان م،راو، 
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اتماو، قضاوت کردن، تقسیم رنائم و م اهده با ذمیان کرد از بیتارساو تشیر برای قتاو، چگونگی هزینه

 .(911-916: 9119های خلیفه و امام اعظم است.)اتقرافی، از جمله نقش

باتوجه به حدیث الضرر و ال ضرار، در  ورت ت ارض میان نص و اجمراع و مصرلحت، اوتویرت 

-b9119 :299تر از اجمراع اسرت.)اتطوفی، که[ رعایت مصلحت قرویمصلحت واجب است.]چه این

دارد چون در عبرادات، حرق شررع ( طوفی با تفییک میان عبادات و م امالت و عادات، بیان می291

کره است، باید نص را اجرا کرد؛ اما در عادات و م امالت، رعایت مصلحت مورد توجه اسرت، چره این

: b9119آن حیرم اسرت.)اتطوفی،  ی اساسی مقصود شرع از وضرعرعایت مصلحت نص کنه و هسته

شران که محاو است که خداوند عزوج  مصحلت مردمان را در مبردأ و م راد و زندگیچه این 9( 229

ترر کره دومری مهممورد توجه قرار داده باشد، اما در احیام شرعی به آن توجهی نیرده باشد، در حاتی

( در م امالت و همانند آن، آنچه که مورد توجه اسرت، مصرلحت مرردم b 9119 :227است.)اتطوفی، 

ی شرعی تفاوت داشت، تا جائی ت آنگونه که تقریر شده است؛ اگر مصلحت موجود در حیم با ادتهاس

شویم، اگر امیان جمع میران مصرلحت و نرص و که امیان دارد، میان مصلحت و ادته قائ  به جمع می

، که مصرلحتمصلحت بر ریر خود مقدم است. چه این، اجماع نبود، باتوجه به حدیث الضرر و الضرار

مقصود سیاستگذاری میلفین است و سایر ادته، همانند ابزار هستند و تقدم مقا رد برر وسرائ  واجرب 

بر اساس حیم »( علت تقدم مصلحت در م امالت نیز آن است که b 9119 :266-269است.)اتطوفی، 

بردون ( میزان تحقق مصلحت روشرن و واضرح اسرت. b 9119 :291اتطوفی، «)عرف و عادت و عق 

یابد. از طرف ی مقا د شری ت تبلور و بروز نمیو پگوهش در پیوند میان نص و واق یت، نظریهتحقیق 

دیگر، تمسک به عموم تفظ همراه با ازبین بردن و عدم توجه به خصروص سربب، باعرث ازبرین رفرتن 

                                                           
توان در ش ائر)نماز، حج، زکات، روزه و ..( و اخالقیات اجتهاد کرد، اما در مورد آیات احیام جای اجتهاد وجود دارد.)شرحرور، از نگاه شحرور نمی - 9

دارد اگر نصی وجود نداشته اجتهادکردن امری طبی ی و بدیهی است و و بیان می کندوارد میی ال اجتهاد مع اتنص ایراد شحرور بر قاعدهاتبته ( 929: 2111

بره  توان اجتهاد کرد؛ االجتهاد مع اتقط یات ال فیها.)قرضراویدر مقاب  بیان شده است در قط یات نمی(17: 2111مهم اجتهاد با وجود نص است.)شحرور، 

( قرضاوی در این گزاره، آنچه م موو است که بر ممنوعیت اجتهاد با وجود نص تأکید دارد، خوانشی دیگر ارائه داده است و 292: 2119نق  از ابومؤنس، 

 نرا، در درون مرتن و نماید و به نوعی آندسته از نصوص را مورد تأکید قرار داده است که م نای آنها قط ی باشد و باید گفرت ایرن مبحث از قط یات می

 گردد.باتوجه به ا وو و قواعد و مفاهیم کلی آن و در چهارچوب یک تفسیر موضوعی پدیدار می
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هرا و ی ررذاها و خوراکیحیمت موجود در تدرج تشریع در قضایای حالو و حرام به ویگه در حوزه

 ( 912: 2192هاست.)ابوزید، یدنینوش

 های اسالمیجایگاه حقوق بشر در آموزه

مبتنی بر طبی ت و ماهیت آدمی است. کرامت و ]پاسداشرت[ آن، پایره و مبنرای »کرامت در اسالم 

چنران ( در شری ت اسالمی حقروق بشرر آن92: 2111هویدی، «)هاست.اساسی ارتباطات میان انسان

ی ضروریات قرار گرفته و بر این اساس، آن را در چهارچوب واجبات رتبهتقدیس شده است که در م»

توان گفت در شری ت اسالمی،  حت و سالمت جسم، مقدم بر امر دینداری است؛ قرار داده است و می

که این امر منا، تیلید است و به علت نیاز جسمی انسان، برخی از محظورات و اعماو حررام، چه این

هایی است که به دینداری نیز، خود شیر و سپاسگزاری از خداوند کریم در برابر ن متشوند و مباح می

 ( 97-91تا: عمارة، بی«)ها حق انسان است.انسان ارزانی داشته و برخورداری از آن ن مت

ای نازو شد که بردگی جزئی از نظام اجتماعی و ا   در اسالم، آزادی است؛ وتی این آزادی در جام ه

( و 912-921: 9171طه، ی آن بود. ا   در اسالم، مساوات کام  میان زن و مرد اسرت)محمداقتصاد

( 119: 2192ی نح ، هدف انتقاو از حاتت بردگی به آزادی است؛)حاج حمد، سوره 61بر اساس آیه 

ای است که هر آن امر اعتباری که مبنایی برر عردم برابرری برر ی نیک) اتح(، جام هکه جام هچه این

( ارزشرمندی انسران نیرز برر 962: 9171اساس رنگ، عقیده، نگاد و جنس را اسقا، نماید.)محمدطه، 

انرد، دارای ها دارای کرامتی انسرانبودن قرار گرفته اسرت؛ زیراهمرههای ماهوی انساناساس ویگگی

انگی و برابرری، یگر -به عنوان یک اعتقاد کاربردی-ی توحیدماهیت و چییده»قوای ادراکی هستند و 

( آزادی در اسالم، ناظر بر م نای ا ی  آن در زبان عربی است؛ حر، 976: 9911اقباو، «)آزادی است.

( حر در زبان عربی، در دو م نای متاتد بردگی و نیز مبرا بودن 219: 9119متضاد زائد است.)فاسی،

ها را آزاد آفریرده ن( خداوند انسرا921تا: و مصطفی، بی 6: 9911فارس،از هر عیب و نقص است.)ابن

است و ا   خلقت نیز دالتت بر این امر دارد و چرون خلقرت انسران در احسرن تقرویم و در بهتررین 

 ورت ممین است، این امر خود مستلزم حضور آزادانه در جهان و تالش برای آبادانی است.)اتراشرد، 

در ایرن آیرات »اسرت؛ سوره نح  در ارتبا، با ویگگی یک انسران آزاد  61-61( آیات 279: 9221
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کند که فاقد اراده است و حق سرتن گفرتن نردارد و ی مملوک را بیان میهای یک بردهخداوند ویگگی

(  که ماتییت بر دیگرری امرری 919: 2191حمد، حاج«)خداوند با م،او از ماتک برده بیان از آن دارد

یرده شرده اسرت کره آزاد انسران بررای آن آفر»هرای اسرالمی کره در آموزهممدوح نیسرت. چره این

مساوات اوتین اثر از آثرار »آزادی، برابری است و حیات و ی ( اوتین ثمره92: 9999رنوشی، «)باشد.

سراختن خرود برر ترین دالتت بر آن است. تتلق و رفتار به آن و نیز آمادهکنندهبرادری است و تصدیق

ی درون اسرت. مسراوات، از ریشره ی برخورداری درونی م نای بررادری دراساس آن بارزترین جلوه

( ابتدا باید گفت ییی از 992: 2111عاشور، ساوی مأخوذ شده است، وقتی که دو چیز مشاته باشند.)بن

 .(921تا: امین، بی«)و و مرد است.احترام به زن و برابری میان ا»ا وو شری ت اسالمی 

جایگراهی کره در ا روو اسرالم دارد خواسرت زن را بره آن اسالم می»ی  در اسالم، در جام ه

ی قب  و حین اسالم بر ]افیار و رفتار[ افراد احاطه داشت، نتوانست های جام هبرساند، اما چون ویگگی

آرام است طور کام  اوضاع را تغییر دهد. چراکه قانونگذاری مستلزم تدریج است و تحوو جام ه آرامبه

از نگاه محمد عبده، ( 96: 9161محمدطه، «)را در نظر گرفت.و باید در قانونگذاری میزان توان جام ه 

گیرد که هدف آن اتغرای ت ردد می گرایانه را در پیشاسالم در ارتبا، با ت دد زوجات دیدگاهی ا الح

که موضع قرآنی در طرح ت دد، نه ترریب به آن، بلیه ناخوشایند دانستن آن اسرت.)عبده، است. چه این

ساس باید احیام را در طوو مقصد و هدف و مصلحت مندرج در آن قررار داد و بر این ا (969: 9119

آنچره در درون]تمرامی »گیری کلری آن را از ظراهر آن بازشرناخت؛ ارزش ذاتی و روح حیم و جهت

است از اسارت ارتهان اجتماعی و عقلی؛ در  -چه مرد و چه زن-احیام[ وجود دارد، آزادسازی انسان

عق  را به عنوان نقیض جاهلیت مطرح کرد، عرداتت را بره عنروان نقریض ظلرم و همین راستا،]اسالم[ 

احیام، مقا د کلی مندرج در آن نیست آنگونه  اهداف( 222: 9112)ابوزید، «آزادی نیز نقیض بردگی.

اند، بلیه این مغزا، نتیجه حرکتی]تحوتی[ است که نص در بنیان واژه ایجراد کررده که فقها مشتص کرده

در همین ارتبرا، ( 222: 9112همین اساس در فرهنگ و واق یت ایجاد کرده است.)ابوزید،  است و بر

کره خطاب دینری بره جرای این»باید فرهنگ و حیم و قاعده و ارزش بنیادین را از هم بازشناخت و 

هرای تراریتی انرد، در چهرارچوب دالتتای را به  ورت اسرت،نایی وضرع کردهنصو ی را که قاعده

آن قرار دهد]از آن قاعده ایجاد کررده اسرت و اسرت،نا را چرون قاعرده قررار داده اسرت؛ در اجتماعی 
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که[ واجب است که بازخوانی تاوی  آن در پرتو نصو ی که برابری بنیادین را برای انسران قایر  حاتی

 ( 11: 2112)ابوزید، «شده است آن را دوباره بازخوانی و تأوی  کرد.

 ز جایگاه زن در شریعت اسالمیمعرفی خوانش طاهر حدّاد ا

که به مقصود خود در ترسیم جایگراه و وضر یت حقروقی زنران در شرری ت طاهر حدّاد برای این

کند بودن مطرح میبودن و زنشناختی در مورد مفهوم انساناسالمی نائ  آید، ابتدا چندین پرسش هستی

زد و در این میان، روح دین و احیام را پردای خود در مورد حقوق زنان میو سپس به طرح مبانی ایده

  .شناسداز ییدیگر بازمی

 شناختیهای هستیپرسش

زن، انسران اسرت یرا]فق [ زن »کنرد؛ آیرا طاهر حدّاد، کتاب خود را با پرسشی اساسی شروع می

بودن یک مفهوم است و قاب  فروکاسرت بره توان گفت از نگاه وی، انسان( می9: 2199حدّاد، «)است؟

ی اساسری حقروق بشرر مواجره کند، ما را با مسأتههای جسمانی نیست. سؤاتی که او مطرح مییویگگ

هرا ی تفاوتکنیم، از جنس انسران فرارغ از همرهکه ما وقتی از حقوق بشر  حبت میکند و آن اینمی

ن ی آخواهرد اشراره کنرد کره زن نیرز همرههای اساسی انسان میکنیم. او به نوعی به ویگگیبحث می

هرا در واقع، حق .دارد ها را داراست و بنابراین، چون زن انسان است، پس تمامی حقوق بشر راویگگی

شروند. در آزادی و برابری انسان ایجاد میحیات، خصو یتی اعتباری دارند و برای حمایت از کرامت، 

از این دارد. زن تأکید  بودنبندی انسان به زن و مرد، بر خصو یت انساناین منظر، حدّاد قب  از تقسیم

کند، برخالف مقتضیات کرامرت بودن او دور میمنظر، هرآنچه زن را از خصو یت و کارکردهای انسان

هرایی اسرت انسان و ارزشمندی حیات اوست و رعایت کرامت نیز مستلزم پاسداشت تمامی وجوه حق

 کند.بودن او را تضمین میکه انسان

 نگ عصر نزول از نگاه طاهر حدّادفره اوضع قواعد و ارتباط آن ب

که بتواند خواننده را در خوانش خرود از حقروق زن در شرری ت اسرالمی همرراه و برای این حدّاد

کره بره نظرر دهرد؛ چره اینهمگام نماید، در آرازین  فحات کتاب، برداشت خود از اسالم را ارائه می
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مستلزم آن است کره فررد موضروع، مبرانی،  ی دین یا ریر آن،رسد هر نوع بحث از احیام در دایرهمی

نظر در مبانی، اهداف و روش ی توافق پایدار در نتایج، اتفاقا وو و روش خود را تبیین نماید و الزمه

به  ورت تدریجی نازو شده است و بره تردریج در احیام که چرا  رودسراغ این موضوع می او است.

برر اسراس م دارد: آیات قرآن کریدر همین ارتبا، بیان می نزوو قواعد و فلسفه و آثار آن توجه دارد.

م نایی میان وقرایع و -حوادث و وقایع موجود در جام ه نازو شده است. بنابراین باید به ارتبا، زمانی

: 2199های ب دی نسرخ شرده اسرت.)حدّاد، قواعد توجه کرد. در عصر رساتت، برخی نصوص، با نص

کنرد؛ از خود، نه سراغ متون فقهی، بلیه به منابع شرری ت مراج ره میاو برای تبیین برداشت  (92-99

دین واق یت]جام ه[ است و با تحوو واق یت نیز]احیامی که بر مبنای آن واق یت وضع »نگاه او، اسالم، 

از نگراه او، اسرالم،  (91: 2199)حدّاد، « یابند و این امر، راز جاودانگی اسالم است.اند[ تحوو میشده

ای از ا وو، قواعرد و احیرام یسری نصوص ثابت در یک تحظه از تاریخ نیست، بلیه مجموعهفق  ی

یابد. اتبته این بدان م نا نیست که طاهر حدّاد دین را بره است که مدام با تجدید در اوضاع، نوگرایی می

جروهر و یک روح و » ورت کلی اینچنین در متن واق یت قرار دهد. در خوانش حدّاد از دین، اسالم،

م نا دارد؛ در همین راستا او میان آنچه در  در اسالم و در عصر نزوو، از احیام در اسالم وضع شرده 

دو، شود. از نگاه او، تفاوت میران ایرنخاطر آن نازو شده است، تمایز قائ  میو آنچه رساتت اسالم به

م  در مورد این مطلب اسرت این تفاوت، منو، به تأ (99: 2199تمایزی آشیار و بزرگ است.)حدّاد، 

میان آنچه اسالم به علت ]تحقق[ آن آمده است و آنچه که توانست در  در اسالم]در راستای » که باید

( تفییک قائ  شد. روح و جوهر دین، ثوابرت 99: 2199حدّاد، «)تحقق جوهر و ذات خود[ محقق کند

یابرد. در ایرن یر منشأ متغیر آن، تحروو میدهند و آنچه به واق یت ارتبا، دارد، با تغیآن را تشیی  می

شود و هم آنچنان که به آن اشاره خواهد مقا دیون نیز نزدیک میبرخی نگاه، او تا حدودی به دیدگاه 

های اخالقری، توحیرد، فضریلت»های آنان نیز فراتر رفته است. طراهر حردّادشد در مواردی از دیدگاه

دانرد. از ( راجزو جوهر و ذات اسالم می99: 2199حدّاد، «)می قس  و عداتت و برابری میان مرداقامه

( 99: 2199حردّاد، «)داری، داشتن کنیز و ت ردد زوجراتبرده» احیامِ مرتب  با مسائلی چون نگاه او،

برخری قواعرد  ،جزو ذات و جوهر اسالم نیستند و باتوجه به شرای  موجود در  در اسالم برای آنهرا

که در جوهر و ذات شری ت اسرالمی موجرود  ایبا برابری و آزادیاالت این حوضع شده است؛ وگرنه 

داری نیز او بر اساس روش خود در شناسایی جوهر و ذات دیرن، در مورد برده است ناسازگار هستند.
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شناسرد. می دارد: اسالم، دین آزادی است و فق  بندگی انسران بررای خداونرد را بره رسرمیتبیان می

دانرد. سانی را در مقاب  انسانی دیگر خصو یت بندگی بدهد، متراتد روح دیرن میبنابراین هرآنچه ان

های متتلد برای آزادسازی بردگان قاعده وضع کرده است و ذات دیرن اسرالم، روابر  اسالم به روش

 اند. بنرابراینها کرامت دارند و آزادی انسانها را بر ماتییت بر همنوع قرار نداده است، بلیه همهانسان

نوع خود قرار گیرد. طاهر ی ماتییت بر انسان همتواند برپایهها نمیرواب  انسان مسلمان با دیگر انسان

داری ممنوع شود، اسالم این مسأته را مورد توجه قرار داده بود که باید وض یت برده»داردحدّاد بیان می

سیاست تدریج در تشریع، در تنزیر ،  (99: 2199)حدّاد، «اما چون دیگر اموری که باید ممنوع شوند،

این روییرد در تردریجی برودن نرزوو احیرام در پرترو روح در تبلیغ و در تطبیق را در پیش گرفت. 

کره این شری ت، بایستی چون ییی از ا وو استنبا، و استتراج حیم مورد توجه فقها قرار گیرد؛ چره

و مبانی و اهداف و آثار خاص خرود  تدریجی بودن خود مبتنی بر یک منطق و روشمندی خاص است

تر از جزئیات آن است و این روح شری ت است که برا گذشرت روح شری ت جاودانه»و  را در پی دارد

: 2199حدّاد، «)گیری اجرای آن تأثیر دارد و جزئیات باید در پرتو این روح قرار گیرند.زمان بر جهت

22 ) 

ذات و جوهر اسالم است و آنچه عرضری اسرت،  که چه چیزی جزواو برای تشتیص و ت یین این

آیا اسالم بره » توان مرز میان این دو موضوع را روشن کرد:کند که بر اساس آن میسؤاتی را مطرح می

ی درون گناهیراران خاطر آن .... آمده است؟ به عنوان م،او، آیا اسالم به این سبب آمده است که تزکیه

یاری را مورد توجه قرار دهد و آمده است که برای نی  به این امر و پاک کردن آن از فضای شرّ و بزه

که اسالم آمده است تا کیفر را به عنوان سزای عم ، برر فررد هایی را برای تزکیه مقرر دارد یا اینروش

ها ناشی از کرار و نترایج کرار هرر فررد مگر آنیه تفاوت -اِعماو کند؟ آیا اسالم آمده است که برابری

اش کمتررین حرق را در برودنکه آمده است که به زن به علت زنمیان مردم نهادینه کند یا اینرا  -باشد

ها اش اعطا نماید؟ از نگاه او، بدون شک تفاوت میان پاسخ به ایرن پرسرشبرابر مرد به علت مردبودن

اس ( بر ایرن اسر92: 2199)حدّاد، « دقیق شود، روشن است.-هرچند کم-برای هرکسی که در اسالم 

برای تبیین ییایک احیام، مشتص کردن موضوع، شناخت روح و جوهر دین، اهرداف و مقا رد آن، 

بافتی آن میزان هم شناخت مبانی و ا وو یا ا   اساسی، مشتص کردن روش استدالو، مشتص کردن
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نی داری که برا روح اسرالم همترواچرا مسائلی چون برده کهدر مورد این با مبانی و ا وو الزم است. 

باید به این نیته توجه کرد که تطبیرق و نهادینره طور کام  از بین نرفت، ندارد، اما در  در اسالم نیز به

کردن یک ارزش اساسی در برابر قواعد اجتماعی موروثی و تغییر این قواعد، موضوعی اسرت کره بره 

  ها و رفتارها و ب د ا الح فرهنگ عمومی نیاز دارد.گذشت زمان و تغییر نگرش

  ی طاهر حدّادجایگاه زنان در اندیشه

اسرالم بره زن اعتبرار و »کند: گونه اشاره میهایی از جایگاه زن در اسالم اینطاهر حدّاد به نمونه

را دوباره بتشید و در برابر کراهت و ناخوشایندی که اعراب در عصر جاهلیت از زن  خود جایگاه ذاتی

( اسالم این تفیر را در میان مسلمانان نهادینه کررد کره زن نیرز 91: 2199حدّاد، «)داشتند، مقابله کرد.

. اسالم بر اساس هستند ی خداوند و برخوردار از کرامت و آزادیچون مرد، انسان است و هردو آفریده

ای بود بررای اعطرای کرد. اعتبار دادن به جایگاه زن، مقدمهمساوات و برابری با زن و مرد ت ام  می»

و. قب  از اسالم، خانواده و حتی همسر زن نیرز جرز در مروارد ضرروری از همنشرینی و حقوق]کام [ ا

کردند و در مقاب  این فرهنگ، اسالم شهادت زنان را در امور متتلرد مرورد گفتگو با او خودداری می

تررین مرجرع کره تا  دای زنان در جام ه و آنهرم در نرزد مهم (99: 2199)حدّاد، «پذیرش قرار داد،

توان گفت توان به دیدگاه حدّاد نقد وارد کرد و به  ورت مطلق نمیاگرچه می.است شنیده شود قضاوت

که زن پیش از اسالم در جام ه عرب هیچ جایگاهی نداشرته اسرت و خدیجره همسرر گرامری رسروو 

 ممنوعیتی بررای»نازنین)ص( ییی از تجار موفق جام ه بوده است. از نگاه حدّاد، در آیات قرآن کریم، 

در اختیار قرارگرفتن مسؤوتیت و منا ب در جام ه توس  زنان وجود ندارد و این امر دالتت برر ایرن 

« کررد.دارد که ممنوعیت تصدی منا ب، جزو جوهر اسالم نیست و گرنه قرآن کریم بره آن اشراره می

در  ورتی  ی نساء، زن حق ماتییت دارد و این ماتییت نیزسوره 92( بر اساس آیه 91: 2199)حدّاد، 

است که او ف اتیت اقتصادی داشته باشد. او با بیان این موضوع به این امر اشاره دارد که هرآنچه جرزو 

روح و ذات و جوهر دین اسالم است در قرآن کریم بدان اشاره شرده اسرت. عرالوه برر ایرن، اسرالم، 

زن در جام ره حضرور خواهرد اسرالم، می (21: 2199)حدّاد، «شناسد.ماتییت زن را به رسمیت می»

ایرن امرر را برا »داشته باشد و مبنا و مصادیق ایرن حضرور را مرورد توجره قررار داده اسرت و بایرد 

خواهند زن را منزوی کرده و او را از زنردگی]اجتماعی[ جرز در های]درون دینیِ[ کسانی که میدیدگاه
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اد با اشاره بره آیراتی چرون طاهر حدّ( 29: 2199)حدّاد، «اش دور کنند، مقایسه کرد.چهارچوب منزو

دارد قرآن کریم برابری میان زن و مرد را در امور متتلرد مرورد ، بیان می19، نساء992، طه 992توبه

دارد وقتی که اهتمام قرار داده است. او بر آزادی حضور زن در زندگی اجتماعی تأکید داشته و بیان می

زن و »کند، به این مسأته دالتت دارد که شاره میخداوند سبحان به رض ابصار ا 99-91ی نوردر سوره

و رض بصر نیز به این دتیر  اسرت کره  (22: 2199)حدّاد، «هردو در جام ه حضور داشته باشند مرد،

تروان زنردگی زن را نگاه جنسی به همدیگر نداشته باشند. او از این آیات ایرن تفسریر را دارد کره نمی

یرون را منو، به پوشیدن روبنده دانست. او در مورد ارث نیرز برا محدود به منزو کرد یا حضور او در ب

دارد اشاره به آیات قرآن کریم که در مواردی میزان ارثیه زن را کمتر از مرد مقرر کرده است، بیران مری

نباید به جراودانگی ایرن حاترت » این امر مبتنی بر ییسری عوام  است و در  ورت نبود این عوام ،

ی از نگاه او فقها و مفسرین با توجه به نصو ی که پرداخت نفقه (92: 2199)حدّاد، «م.باور داشته باشی

اند. بنرابراین در  رورت تغییرر ایرن اند، نابرابری در ارث را توجیه کردهی مرد قرار دادهزن را برعهده

از دیردگاه  کرهتوان به برابری ارث زن و مرد نظر داد. چه اینتجاری زن، می-وض یت و استقالو ماتی

در  -اسالم در ذات خود هیچ من ی برای تقریر مسراوات میران زن و مررد در تمرام مروارد نردارد» او

 ورتی که اسباب تفوق مرد بر زن، ]از جمله کفاتت اقتصادی[ وجود نداشته و وسای  و ابزارهایی کره 

است که اسالم برابری زن او بر این باور  (92: 2199)حدّاد، «شوند]وجود داشته باشد[موجبمساوات می

های خرود و مرد را در تمام امور به رسمیت شناخته است و چون هردو انسان هستند، باید از تمام حق

بینیم که برابری در نگاه او اگر در نصوص شری ت اسالمی و اهداف آن تأم  کنیم، می برخوردار باشند.

ه قررار داده اسرت. از دیردگاه وی، زن های متتلد حیات و زندگی مورد توجرزن و مرد را در بتش

همانند مرد جایگاه حقوقی دارد، مگر احیامی که به مناسبت جنس زن بودن یا مردن بودن به هریک از 

ت دد زوجات مرتب  با احیام  او در موردطور خاص ت لق داشته باشد. در راستای همین روش آنان به

زندگی قب  از اسالم و در دوران جاهلیرت رایرج بروده  ی ازدواج واین شیوه»نیز بر این باور است که 

است و اسالم بر اساس سیاست تدریجی بودن وضع مقررات خود با آن مواجهه کرده است. از نگراه او 

خواسته است که ت دد زوجات را ممنوع کند و در اوتین گام، آن را محدود کررده اسرت؛ چره اسالم می

ودت و رحمت و سیون درون همسرران برا هرم قررار داده اسرت، که اگر اسالم اساس ازدواج را ماین
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که این جزو منطوق ازدواج است، ت ذر تقسیم این احساس و آثار آن را برر زنردگی زناشرویی همچنان

کنیم. اگر مرد احساس کند که همسراش فقر  بره او محبرت دارد و زن نیرز در مقابر  همرین درک می

 (79-72: 2199)حدّاد، «ان بر فضای خانواده راتب خواهد بود.احساس را داشته باشد، امنیت و اطمین

هرای کنند فق  ناظر بره حاتتگونه که برخی فقها مطرح میدر نگاه او، عداتت در زندگی زناشویی، آن

شرود و بیرونی و عینی نیست و بلیه اساس خانواده را که مودت و سیون و رحمرت اسرت شرام  می

 یستند، ذات ازدواج با ت دد زوجات همتوانی ندارد.  ها نیز چون قاب  تقسیم ناین

 گیرینتیجه

چگونگی تفسیر وخوانش از متن در میان فقها و ا وتیان، در قاترب روییردهرای متتلفری مرورد 

ی خوانشی مقصدگرایانه تحلیر  شرده و گراه برر اسراس توجه قرار گرفته است؛ گاه موضوع از زوایه

که بایرد در نظرر داشرت گرایانه بیان شده است. همچنانگرایانه و ظاهرگرایانه، شی روییردی  ورت

گیری و استمرار وجودی خرود و در اثرر عوامر  متتلرد هرکدام از روییردهای فوق در تاریخ شی 

های مت ردد و توان از خوانشای که میگونهدرونی و برونی، تحوالت مت ددی را به خود دیده است؛ به

توان واقع می گاه متفاوت از هر روییرد نام برد. روییرد مقا دی نیز از این موضوع مست،نی نبوده و در

های مت دد و گاه متتلد از تئوری مقا د شری ت در چگونگی مواجهه با متن  حبت کرد. از خوانش

گرایانه، متن، بیشتر در قاتب حقیقت واژگانی خود و  ررفا چرون امرری بیران اگر در روییردی شی 

رد توجه باشد این است که تواند موی مقا دی میشود که انگار انجماد م نایی دارد، آنچه در نظریهمی

باید علت، حیمت و سبب حیم را در کنار مصادیق و واقع و مقصد و مصرلحت و منف رت منردرج در 

مند و ساختارمند از متن تأکید کرد و در ایرن میران، قاعرده، بسته، نظامحیم قرار داد و به تفسیری هم

آثار این موضوع بر اجتهاد و تفسیر و ا  ، حیم و همچنین ثوابت و متغیرات را ازهم بازشناخت و به 

که اتفاو، ابزاری برای بیان مقا د هستند، در کنرار توجره بره خوانش از متن توجه کرد. باتوجه به این

مقصد و مصلحت، باید متن را چون یک ترکیب و بافت مفهومی تفسیر و در عین حاو، در تفسیر یرک 

ه همرین جهرت، شرناخت سراخت فرهنگری، اجتمراعی، متن باید به نقش بافتار فرامتنی توجه کرد و ب

های وضرع ایرن حیرم و ای که در آن یک حیم وضع شده اسرت و زمینرهاقتصادی و سیاسی  جام ه

درنظرداشت پیوند آن با علت و مقصد و حیمت و ارتبا، آن با چگونگی تفسیر ضروری خواهد برود. 
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ی مفهومیِ واقع در بافتار متن، گاه، خروانش که باید در نظرداشت در خوانش از متن چون ترکیبهمچنان

یابد. طاهر حداد هم سراختار مرتن را از متن، م نا و مفهومی متفاوت از آنچه در ریر آن متن است، می

کره از دیردگاه او تفسریر از مرتن دهد. همچنانکند و هم بافتار فرامتنی را مورد توجه قرار مینظاره می

دین و شری ت در کرامت، حیات، آزادی، برابری و حق فرد مغایر باشد. های اساسی تواند با ارزشنمی

های طاهر حدّاد در ای به قرآن کریم و سنت رسوو رحمت)ص( از جمله ویگگینگاه موضوعی و شبیه

ی دین، مقا د شری ت و نسربت خوانش خود از مبانی و منابع است و نوع نگاه خود را در کنار فلسفه

توجره بره روح شرری ت و دهرد. ی شری ت اسالمی و دین قررار میا د و فلسفهاحیام و قواعد و مق

محرور های اساسی آن در تفسیر نصوص مورد توجه حدّاد است و تفسیر او در عین حاو که متنارزش

ای از تحوو را در فهم متن در خرود دارد؛ خوانشری گراست، اما در درون تئوری مقا د، گونهو مقا د

 د و مصاتح حیم را  رفا امری استنباطی ندانسته، بلیه بر آثرار عملری ایرن امرر در که توجه به مقا

 -نه قواعد و ا وو و -در کنار این، طاهر حدّاد به نوعی بر این باور است که احیاماجتهاد تأکید دارد. 

اقتصادی اسرت و برر همرین اسراس، ضرمن تفییرک ثوابرت از -مبتنی بر رواب  و مناسبات اجتماعی

ات، به بازشناخت احیام مبتنی بر فرهنگ و اوضاع و احواو  در اسالم توجره کررده و در ایرن متغیر

دهد و در این رابطه، است،نا را از قاعده تمایز بتشریده گیری کلی دین را مورد توجه قرار میمیان جهت

ان، بایرد های موجود در ارتبرا، برا حقروق زنردهد. او از هستو است،نا را در عرض قاعده قرار نمی

نساخته و بیان از آن دارد، که بایدهای حقوق زنان، ریر از آن چیزی است که موجود است. باتوجه بره 

ترین قواعد مورد نظر طاهر حدّاد که بر اساس آن وض یت حقروقی زن نیرز اسرتوار آنچه بیان شد، مهم

اساسری دیرن را تشریی  ی که اسالم، روح و ذات و جروهری دارد کره هسرتهگردد، عبارتند از اینمی

دهد و این جوهر در زمان و میان ثابت است و احیام را باید بر اساس میزانری کره ایرن جروهر را می

هرای بنیرادینی تواند متاتد با ارزشو تفسیر و برداشت از یک حیم، نمی ارزیابی کرد ،کنندمحقق می

در کنرار ایرن، توجره بره اسرت.  باشد که در دین و شری ت اسالمی مورد توجه و تأکیرد قررار گرفتره

های زمان و میان و نیز توجه به آثار خاتمیت دین اسالم چره از ب رد درونری و چره برونری و واق یت

  که رمز جاودانگی اسالم در چه چیزی است باید مورد توجه قرار گیرد. این
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 منابع

تحقیرق عبداتسرالم محمرد ، اتجرزء ات،رانی، معجم مقایس اللغة ،ه.ق9911ابن فارس، ابواتحسن احمد، 

 .هارون، داراتفیر، بیروت

، کلیره دراسرات التعلیل بالحکمه و أثره فی قواعد الفقه و أصوله، 2119ابو مؤنس، رائد نصری جمی ، 

 ات لیا، اتجام ه االردنیه. 

 ، اتطب ل ات،ات،ل، اتمرکز ات،قافی ات ربی. دوائرالخوف؛ قراءة فی خطاب المراة ،2112 ابوزید، نصر حامد،

 ، اتطب ه االوتی، اتمرکز ات،قافی ات ربی. مفهوم النص؛ دراسه فی علوم القرآن، 2192ابوزید، نصر حامد، 

  .، اتطب ل ات،انیل، سینا تلنشرنقد الخطاب الدینی، 9112ابوزید، نصرحامد، 

، ترجمره مسر ود نروروزی، چراپ اوو، اسهالم ی دینهی درتجدید بنای اندیشهه، 9911اقباو، محمد، 

  .انتشارات دانشگاه امام  ادق

، 2ی ، شرماره91یی حقروق، دوره، فصرلنامهسهنت نبهوی و عهدالت ریفهری ،9999 امیدی، جلیر ،

 ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان. دانشیده

 ، تحقیق محمد عمارة، داراتشروق. االعمال الکاملةتا، بیامین، قاسم، 

، اتمجلرد االحکام فهی اصهول االحکهامتا، بیاتدین ابی اتحسن علی بن ابی علی بن محمد، آمدی، سید

 ات،انی، داراتیتب ات لمیل، بیروت.

 .، میتبل اتقدسیمحاسن االسالم و شرائع االسالمه.ق،  9916عبداهلل محمد بن عبداترحمن، اتبتاری، ابی

 .، اتطب ل االوتی، اتم هد ات اتمی تلفیر االسالمیمصالح االنسان مقاربة مقاصدیة، 2119داتنور، بزا، عب

 .، اتطب ل االوتی، داراتسالماصول النظام االجتماعی فی االسالم، 2111عاشور، محمد اتطاهر، بن

 .لوم االنسانیل، ربا،، کلیل اآلداب و ات اثبات العلل، 9161اتترمذی، ابی عبداهلل محمد بن علی اتحییم، 

  ،بنیة العقل العربی؛ دراسة تحلیلة نقدیة لنظم المعرفهة فهی الاقافهة العربیهة، 2111اتجابری، محمد عابد،

 مرکز دراسات اتوحدة ات ربیل.  اتطب ل اتتاس ل، 
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ی اصهالت، گانهی سیاسهی در اسهالم؛ جسهتارهایی در بهاب سههتاریخ اندیشه ،9919جبرون، محمد، 

 ی یاسین عبدی، چاپ اوو، نشر پارسه.، ترجمهعقالنیت سیاسیمدنیت و 

مفتاح دارالسعادة و منشور والیة العلهم و  تا،بی ،بعبداهلل محمدبن ابی بیر بن ایواتجوزیل، ابیابن قیم  

 .االوو، تحقیق عبداترحمن بن حسن بن قائد، دار عاتم اتفوائد لد ، اتمجاالرادة

 .اتطب ل االوتی، داراتساقی الحارمیة، ،2191 حاج حمد، محمد ابواتقاسم،

، اتطب رل االوتری، القهرآن والمتغیهرات االجتماعیهة و التاریخیهة، 2199حاج حمرد، محمرد ابواتقاسرم، 

  .داراتساقی

، اتطب رل العالمیة االسالمیة الاانیة؛ جدلیة الغیب و االنسان والطبیعة ،2192 حاج حمد، محمد ابواتقاسم،

  .اقیاالوتی، دار اتس

 ، دراتیتاب اتلبنانی، بیروت.امرأتنا فی الشریعة و المجتمع، 2199اتحدّاد، اتطاهر، 

تحقیق اتسید سابق، اتجرزء االوو، اتطب رل  حجة اهلل البالغة،، 2111اهلل ابی عبداترحیم، اتدهلوی، شاه وتی

 االوتی، داراتجی . 

 ، اتطب ل ات،انیل، داراتمحراب. بیقیاصول االفتاء و االجتهاد التط، 9221اتراشد، محمد احمد، 

 ، اتطب ل االوتی، داراتیلمل. مدخل الی مقاصد الشریعة، 2191اتریسونی، احمد، 

، تحقیرق الموافقات فی اصول الشهریعة، 9229اتشاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد اتلتمی اتغرناطی، 

  .محمد االسیندرانی، اتطب ل االوتی، داراتیتاب ات ربی

، اتطب ل االوتی، االهراتی تلطباعرل و اتنشرر و نحو اصول جدیدة للفقه االسالمی ،2111 محمد،شحرور، 

 اتتوزیع. 

 .، اتطب ل ات،انیل، داراتمدار االسالمیتحدیث الفکر االسالمی، 2111اتشرفی، عبداتمجید، 

عبداتمحسرن اتترکری، ، اتجزء ات،اتث، تحقیق عبداهلل بن شرح مختصر الروضة، 9119اتدین، اتطوفی، نجم

 . نابی اتطب ل ات،انیل،
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 ،، تحقیق احمد حاج محمد ع،مان، اتطب ل االوتیالتعیین فی شرح االربعین،  b9119 اتدین،اتطوفی، نجم

 .مؤسسل اتریان و اتمیتبل اتمییل

تری، ، تحقیق احمد عبداتحمید ررراب، اتطب رل االواالعالم بمناقب االسالم ، 9219 اتحسن،ات امری، ابی

 .داراال اتل تل،قافل و اتنشر واالعالم

، اتجزء االوو، تحقیق قواعد االحکام فی مصالح االنام ، 9292 عبداتسالم، ابی محمد عزاتدین عبدات زیز،

 .طه عبداترؤف س د، میتبل االزهریل

  .، اتجزء االوو، اتطب ل االوتی، داراتشروقاالعمال الکاملة، 9119عبده، محمد، 

 ، اتم هد ات اتمی تلفیر االسالمی، داراتفیر. نحو تفعیل مقاصد الشریعة، 2119اتدین، عطیل، جماو

 اتم رفل، کویت. ، دار عاتماالسالم و حقوق االنسانتا، بیعمارة، محمد، 

، ترجمره حسرین  رابری، چراپ اوو، های عمومی در حکومت اسالمیآزادی، 9999رنوشی، راشد، 

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 .، اتطب ل اتتامسل، داراتغرب االسالمیمقاصد الشریعة االسالمیة و مکارمها، 9119اتفاسی، عالو، 

 .، تقدیم دریسا تراوری، داراتیتاب اتمصریدفاع عن الشریعة، 2199اتفاسی، عالو، 

ر ، چاپ دوم، نشرشناسی؛ پژوهشی در مبانی معرفتی و اخالقی فقهاخالق دین ،9912 فنایی، ابواتقاسم،

  .نگاه م ا ر

، اتجرزء االوو، انوار البروق فهی انهواء الفهروق، 9119ات باس احمد بن ادریس اتصنهاجی،اتقرافی، ابی

 .اتطب ل االوتی، دار اتیتب ات لمیل

، اتطب رل االوتری، المحصهول فهی اصهول الفقهه، 9221بیر بن ات ربری اتم رافری، اتماتیی، اتقاضی ابی

 .داراتبیارق

  .نا، اتطب ل ات،ات،ل، بیالرسالة الاانیة من االسالم ،9171 محمدطه، محمود،

 .نا، اتطب ل ات،ات،ل، بیتطویر شریعة االحوال الشخصیة، 9161محمدطه، محمود، 

 . نا، بی، تحقیق مجمع اتلغل ات ربیل، اتجزء االووالمعجم الوسیط تا،بی مصطفی، ابراهیم،
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ی حسرن لی نوریهرا، چراپ اوو، ، ترجمرهو حقهوق بشهرنواندیشی دینهی ، 9999ن یم، عبداهلل احمد، 

  .انتشارات فرهنگ و اندیشه

  ق.، اتطب ل اتراب ل، دار اتشرومواطنون ال ذمیون، 2111هویدی، فهمی، 

 


