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 حمايت اسالم از حقوق زنان خالف فقه سنتی
 مصاحبه با صديقه وسمقی

  
 خانم وسمقی

از اين طريق که . بسياری از تعصبات و تبعيضات نسبت به زنان در جوامع مسلمان تحت لوای اسالم توجيه می شوند
ست تا خواسته ھايشان را از راه تحريف اين برای مردان ساده ترين راھی بوده ا. ھمه چيز را به دينمان منسوب می کنند

ّھنگامی که نظرياتی  با اسالم  توجيه شود، حتا نادرست ھم که باشند،  برای مردم کار مشکلی . دين به کرسی بنشانند

از سوی ديگر ، به اين ترتيب قانع نمودن زنان مسلمان به پذيرش آن نظريات ساده  . است که در مقابل آن مقاومت نمايند
 .ده استتربو

برای شما که يک زن ھستيد تدريس علم فقه به چه ميزان مشکل بود و مھم ترين پيشداوری در مورد : ميلنا رامپلدی

 زنان در جوامع اسالمی کدامند؟

 ۀپس از اخذ دکترا در دانشکد.  من اولين زنی بودم که در ايران در فقه و حقوق اسالمی دکترا گرفتم:صديقه وسمقی

 علمی من چنان بود که مجاز بودم ۀدرج. ه تھران من تنھا زنی بودم که در حقوق اسالمی تدريس می کردمالھيات دانشگا

  ۀزيرا در دانشکد. را به اين زمينه ھا راه دھند کار ساده ای نبودن اما اين که م. رشته ھای تخصصی را تدريس نمايم

اما استادان مرد . حق  داشتيم  دروس عمومی را تدريس کنيمالھيات سنت نادرستی حاکم بود بر اين مبنا که ما زنان فقط 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 عمومی و ۀ تدريس در ھر دو زمينه را داشتند، ھم به دختران دانشجو و ھم به پسران و آنھم در ھر دو زمينۀاجاز

و . بر اين مبنای نادرست به زنان اجازه نمی دادند در زمينه ھای  تخصصی و در سطوح باال تدريس کنند. تخصصی

به ھمين . من نمی توانستم و نمی خواستم اين را تحمل کنم.  دانشگاھی استۀاين بدترين تبعيض ھا بر زنان در زمين

ھمکاران مرد با اين کار من موافق بوده اما حاضر نبودند در مبارزه عليه يک . جھت مجبور بودم در مقابل آن بايستم

چند زن مدرس ديگر نيز که در ساير بخش ھا تدريس می کردند . بود  آنھا نألۀزيرا اين مس. سنت نادرست شرکت نمايند

شايد فکر می کردند که اين کار به نتيجه ای نخواھد رسيد و . حاضر نبودند به من در مبارزه ای که می کنم ياری رسانند

اما . ی مبارزه می کردمئدر آغاز من به تنھا. ھميتی نداشتاما اين ھا ا. يا حاضر نبودند برای آن متقبل ھزينه ای شوند

به . ويژه حمايتی که از جانب دانشجويان مرد می شده ب. اين ياری بسيار مفيد بود. دانشجويان از من حمايت می کردند

اما بدون حمايت دانشجويانم توفيق حاصل . من امکان داده شد که در رشته ھای تخصصی به دختران و پسران درس دھم

طور  ه انستم درس ھای مورد نظر را تدريس کنم ، اما نتوانستم اين سنت تبعيض آميز را  ب توًاگرچه من شخصا. نمی شد

من روزی را . زيرا برای ايجاد اين تغييرھمه بايد مشارکت می کردند  ، نه فقط زنان بلکه مردان نيز. پايدار تغيير دھم

 را که يک روحانی بود در جای خود در به خاطر می آورم که به  کالس درس وارد شدم و با شگفتی رئيس دانشکده

اما به اقبال و . تخصصی تدريس کنمۀ او ھر چه از دستش بر آمد کرد تا نگذارد من در  آن رشت. حال تدريس يافتم

 .حمايت دانشجويان و چند رسانه او سرانجام شکست خورد 

از اين .  لوای اسالم توجيه می شوندنه بسياری از تعصبات و تبعيضات نسبت به زنان در جوامع مسلمان تحتسفاأمت

اين برای مردان ساده ترين راھی بوده است تا خواسته ھايشان را از . طريق که ھمه چيز را به دينمان منسوب می کنند

ّھنگامی که نظرياتی  با اسالم  توجيه شود، حتا نادرست ھم که باشند،  برای مردم . راه تحريف دين به کرسی بنشانند

از سوی ديگر ، به اين ترتيب قانع نمودن زنان مسلمان به پذيرش آن .  است که در مقابل آن مقاومت نمايندکار مشکلی

يکی از بدترين . تبعيضات و تعصبات  بسياری ھست که در جوامع مسلمان قانونی می شوند. نظريات ساده  تربوده است

در برخی از جوامع مسلمان کشتن يک زن مظنون . تآنھا  کشتن زنان تحت لوای اسالم است که ھمان قتل ناموسی اس

قرآن که مأخذ . اما اين جنايت عظيمی در حق زنان است. نه فقط قانونی است بلکه به لحاظ فرھنگی تحسين آميز است

اما اين  تعصبات جاھالنه از . سنت اسالمی نيز آن را رد می کند. اصلی اسالم است  اين کار را به صراحت رد می کند

سفانه أمت. ھمين دليل يک چنين قتلی ممنوع به حساب نمی آيده  و ب ب فقه اسالمی به نحو نادرستی  توجيه شده استجان

که اسالم به صراحت بر اين تأکيد دارد که اعمال حالل و  قانون جزائی ايران نيز با اينگونه قتل مقابله نمی کند در حالی

به حکم . سيت انسان در قوانين  اصيل اسالمی ھيچ تأثيری نداشته استجن. حرام برای مرد و زن مصداق برابر دارند

اين . اشد وجود نداردعقل ھيچ تفاوتی ميان  جرمی که از يک زن سر زده باشد و جرمی که از جانب مردی انجام شده ب

 گسترده ۀن دامنھمين جھت در جوامع مسلمان  جرم برای زناه ب. يد اسالم است، اما بدان عمل نمی شودئحکم مورد تأ

 . تری از جرم برای مردان دارند 
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 فمينسم در اسالم  از نظر شما چه منزلتی دارد؟  : ميلنا رامپلدی 

 تبعيض بر زنان و مبارزه به خاطر حقوق بنيادين برابر  فمينيسم جنبشی است که برای برطرف سازی:صديقه وسمقی

اگر شما از من می پرسيد که آيا اسالم با اين اھداف فمينيسم ھمسو می باشد پاسخ من به شما اين . وجود آمده استه ب

ھای مھمی را اسالم چھارده قرن پيش گام . فمينيسم نمی بينمۀ است که من ھيچ تناقضی ميان تعاليم اسالم و اھداف ياد شد

. برای بھبود حقوق زنان برداشت و آنھم در زمانی که ھيچ جنبشی برای نائل شدن به برابری حقوق زنان وجود نداشت

از اصالحات اسالم که  در جھت حمايت از حقوق زنان انجام می شد ، مردان حمايت  نمی کردند و زنان نيز فاقد 

اصالحات اسالم متناسب با  ظرفيت جامعه در آن . ين اصالحات بودندھوشياری کافی و امکانات عملی برای پيشبرد ا

اين تبعيضات از اسالم . ھيچ دليلی وجود ندارد که اسالم با برابری حقوق مرد و زن مخالف باشد. زمان صورت گرفت

. ازندسرچشمه نمی گيرند بلکه ناشی از انسانھاست و اين در دست خود انسانھاست که اين تبعيضات را برطرف س

لذا من در اينجا بر . فقه سنتی اسالم از اين برابری حقوقی حمايت نمی کند. قوانين مربوطه جزو ضروريات اسالم نيستند

زيرا فقه سنتی ھيچ دليل قانع . آنچه فقه می خواھد لزوما خواست اسالم نيست. تفاوت ميان فقه و اسالم تأکيد می کنم

  .ان ندارد کننده ای برای اثبات تبعيض  عليه زن

 

 بدان پرداخته ايد کدامند؟ » زن، فقه، اسالم«موضوعات اصلی که شما در کتاب : ميلنا رامپلدی  

 : من در اين کتاب به سه موضوع مھم پرداخته ام :صديقه وسمقی 

رفته ت گأاين قوانين از سنت و فرھنگ پيروان اوليه اسالم نش.  قائل شدن به تفاوت ميان اسالم و قوانين فقھی-  

 .من بر اين نظرم که اکثريت اين مقررات از اسالم سرچشمه نگرفته اند بلکه از سنت برآمده اند . است

من .  موضوع بعدی بررسی قوانين تبعيض آميز عليه زنان است که به شريعت اسالم نسبت داده می شود-  

ھا کوشيده اند ثابت کنند که اين قوانين، قوانين آن. استدالل ھای مربوطه را که فقھای اسالمی مطرح ساخته اند رد کرده ام

آنھا تبعيض بر زنان را بر مبانی عقيدتی استوار ساخته اند که . اسالمی بوده و به ھمين جھت می بايد به آنھا عمل شود

که موفق فقھای اسالمی قرن ھاست . از نظر من داليل آنان قابل مناقشه و رد است که من در کتاب خود بدانھا پرداخته ام

اما دليل موفقيت آنان اين نبوده که داليل . گشته اند  نظرات خود را بر جوامع مسلمان و بر فرھنگ اسالمی تحميل نمايند

کس و به ويژه ھيچ زنی در مقابل آنھا نايستاده و دالئل مزبور را  قانع کننده ای داشته اند،  بلکه بدين خاطر بوده که ھيچ

 .ال نبرده استؤزير س
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يک از احکام، به ويژه احکام مربوط به   موضوع سوم نتيجه گيری من  از بحث ھاست به اين ترتيب که ھيچ-          

ست نه به اسالم اقانون گذاری به مردم واگذار گشته . ی  جزء شريعت نيستندئ جامعه و بخش ھای مدنی و جزاخانواده،

آنھا سنت ھا را به اسالم نسبت .  در قانونگذاری توجه داردزيرا ھر جامعه ای به ضروريات و شرايط و نيازھای خود

 .ّمی دھند، حتا اگر از اسالم سرچشمه نگرفته باشند 

من به کلی بر اين باورم که ايران و جوامع مسلمانان به اصالح شريعت احتياج ضروری دارند، بدين معنی که شريعت 

 . محدود گشته و امور مدنی و جزائی از شريعت جدا شوند می بايد بر زمينه ھای تعاليم اخالقی و اعمال عبادی 

 :  انگليسی کتاب وسمقی چنين آمده استۀ ترجمۀدر مقدم

گذشته از آن وی در سطحی . صديقه وسمقی در کتابش با استدالل از زنان جانبداری می کند«

وی با . ر می دھد تفسير منابع شيعی مانند قرآن، سنت پيامبر و ائمه را مورد بحث قراألۀعلمی مس

 قضائيه و قوانين جاری ۀاين کار موضعی را اتخاذ می نمايد که با مواضع حکومت ايران، قو

وی بر مبنای اين تحليل تازه از منابع مزبور نشان می دھد که . کشور به صراحت تناقض دارند

نھا در حال در حقوق اسالمی عدالت جنسی بيشتری ممکن بوده و زنان مسلمان بيش از آن که به آ

 قانون ۀ انگيز در زمينسؤال براو اعتراضاتی به قوانين . حاضر حق داده می شود، حق دارند

. ول به حساب می آيندؤ سالگی بالغ و به لحاظ حقوقی مس٩که دختران با  جزائی دارد و به اين

ؤال زير سوجات را که برای زندگی مدرن خانوادگی خطرناک می داند زعالوه بر آن وی تعدد 

. ضاوت دفاع می کندق و از حق زنان برای قيموميت و سرپرستی فرزندان، شھادت و می برد

اما اين حق پس از انقالب اسالمی . پيش از انقالب در ايران زنان می توانستند قاضی شوند

که به ھمراه يک مرد در قضاوت شرکت نمايند محدود  امروزه حق آنھا بر اين.  لغو گشت١٩٧٩

  »  .است

 

  شعر گفتن برای شما چه مفھومی دارد و دارای چه ارزشی است؟: ميلنا رامپلدی  

شعر برای من مانند ھوا برای .   از زمانی که من و شعر با ھم آشنا شديم با يکديگر زندگی می کنيم:صديقه وسمقی  

و به من در سخت ترين شعر بھترين دوست من است . تنفس است و نيز قوی ترين و کوتاه ترين زبان برای اعتراض

را به ن م. شعر گفتن برای من ھميشه برای بيان انديشه و احساساتم مھم بوده است. لحظات زندگی  آرامش می بخشد

 . و اين ميزان اھميت شعر را در زندگی من نشان می دھد  خاطر شعرم تعقيب و تھديد نمودند

  

   زنان مسلمان الزم اند تا به حقوق خود برسند؟امروزه کدامين اصالحات در ايران برای: ميلنا رامپلدی

از اصالحات کوتاه .  در ايران برای تأمين حقوق زنان به اصالحات کوتاه مدت و درازمدت احتياج است:صديقه وسمقی

روسری سر کردن برای : برای مثال. مدت منظورم اصالحات قانونی در زمينه ھای حقوق اجتماعی و خانوادگی است

. حجاب اجباری نادرست، ظالمانه و ضد اخالقی است و تأثيرات بدی بر زندگی زنان دارد.  تکليف استزنان ايران

شخصی مانند لباس پوشيدن موجب يک رشته محدوديت ھا و مشکالتی برای زنان گشته ۀ دخالت حکومت بر يک زمين

اقدامات ۀ ول اين امور اجازؤليس مسوزيرا اين مقررات به پ. و امنيت اجتماعی و روانی آنان را مخدوش ساخته است

 ورزشی امکانات بسيار محدودی ۀبر مبنای اين مقررات زنان در زمين. غيراخالقی و بی دليل عليه زنان می دھد 

 ھمسرشان احتياج ۀيکی از موارد قوانين تبعيض آميز مزبور اين است که زنان برای گرفتن گذرنامه به اجاز. دارند
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 ۀبر اساس قانون خانواد. ند از اين قوانين سوء استفاده کرده و ھمسر خود را تحت فشار بگذارندمردان می توان. دارند

ايران که گفته می شود بر مبنای شريعت استوار است مادر پس از فوت شوھرش ھيچ امکان حقوقی در قبال فرزندانش 

من بر اين . به پدر بزرگ واگذار می شودحقوق او در قبال فرزندانش به رسميت شناخته نمی شوند و قيموميت . ندارد

يک . زنان ھيچ گونه قدرت سياسی ندارند. باورم که اينگونه مقررات قابل تطبيق با وضع زنان در عصر حاضر نيستند

 بھبود حقوق زنان ، اصالح اينگونه قوانين ۀالزم. زن نمی تواند رئيس جمھور شود يا به مقامات مھم سياسی دست يابد

 .  است 

يک ضرورت مبرم ديگر اصالحات فرھنگی .  فرايند اصالحات دراز مدت، اصالح قانون اساسی نيز الزم استدر

 سنت ھا و رويکردھای نادرست در جوامع مسلمان می بايد اصالح گردند و اين برای ۀمن فکر می کنم که ھم. است

 .ايران نيز صدق می کند

آنھا می بايد آگاھانه . دت زنان به قدرت سياسی و اجتماعی احتياج دارندبرای به انجام رساندن اصالحات کوتاه يا درازم

 . دست آوردن حقوقشان فعال شوند ه برای ب

  

 اھميت وجود اپوزيسيون اسالمی در مقابل اسالم حکومتی در ايران و جھان اسالم در چيست؟ : ميلنا رامپلدی

مراحل تصويب قانون، اعمال . ر کاری وسيله می کند يک حکومت اسالمی ، اسالم را برای انجام ھ:صديقه وسمقی

مخالفت با . کارھای ديگر را به اسالم منصوب می کنندۀ محدوديت ھا، جا انداختن خطوط سياسی، اعمال فشار و ھم

ه آگاھی اکثر افراد در مورد اسالم کم بوده، ب. قوانين و سياست ھا را مخالفت با اسالم قلمداد کرده، مجازات می نمايند

. حکومت اسالمی اين امکان را می دھد که برای سرکوب آزادی و حقوق بشر بگذارند خرافات در اسالم غالب گردد

زيرا تا . اگر برای آگاھی مردم به آنھا گفته می شد اين خرافات جزو تعاليم اسالم نيست انجام تغييرات سھل تر می شد

روحانيون مسلمان و فقه اسالمی ادعا می کنند بخشی از شريعت زمانی که مردم مسلمان بر اين باور ھستند که آنچه 

 باورھايشان برای رد يا تصحيح اين ۀکه با انسانھا در بار ھنگامی. اسالم است، روند تحوالت به سختی انجام پذير است

.  قانع کننده باشدکه   داليل کافی و مدرک و به کار بردن عبارات مناسب عمل نمود تا اينۀامور صحبت شود بايد با ارائ

از قرن ھا پيش فقه ادعا می کند که اين قوانين تبعيض آميز بر   حقوق تبعيض آميز زنان،ۀبه عنوان مثال در زمين

 اسالمی آموزش می دھند که اين قوانين بخشی ۀروزانه به ھزاران طلبه در ھزاران   مدرس. شريعت اسالم استوار است

. ح اين باورھا دستاوردی حاصل گردد، اين برای سراسر جھان  اسالم ارزش دارد اصالۀاگر در زمين. از شريعت است

قوانين شريعت اسالم در مذاھب مختلف  .  اثر می گذارندًديگر متقابال مجامع اسالمی باھم مرتبط ھستند و بر يک

 تفاوت مھمی ميان آنھا وجود ًحقوق زنان تقريباۀ اسالمی و نيز در نحله ھای مختلف با ھم شباھت بسيار دارند و در زمين

 . ندارد

) گذشته از آنکه چه گروھی آن را  بنا کرده باشد(در اينجا می خواھم اين را نيز گفته باشم که مبنای حکومت اسالمی 

اما ھر حکومت اسالمی . مھم ترين مقررات شريعت متوجه حقوق خانواده و جزائی است.  متکی بر قانون اسالم است

اصطالح اسالمی نظير سنگسار، شالق زدن و قطع عضو ه جه به مصالح خويش از قوانين جزائی بمی تواند با تو

ھدف . که تجربه نشان داده است، حکومت اسالمی مايل به چشم پوشی از قوانين خانواده نيست اما چنان. صرفنظر نمايد

اين بدان .  آميز نسبت به زنان استل زنان و استحکام حقوق تبعيضوتوجه ويژه به قانون خانواده در شريعت، کنتر

لذا با اصالحات به نفع .  حکومت اسالمی بر اين قرار دارد که وضعيت سنتی زنان ثابت بماندۀمعناست که توجه ويژ

که مردان و زنان دارای حقوق برابر باشند برای حکومت اسالمی   در عمل نيز در صورتی. زنان مخالفت می کنند
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 رود و اين نشان می دھد که مبارزه برای حقوق زنان در جوامع مسلمان چقدر مشکل و مھم مفھوم شريعت از بين می

 .است، به ويزه با نشان دادن اين که اسالم ھرگز با برابری حقوق مرد و زن مخالفت نکرده است 

 

  ٢٠١۶ بروری ف٨ - برگرفته از تالکسکاال

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17201  

 

 
 


