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  :بندی داورجمع

ها و نتایج است. این  برابری جنسیتی به معنای برابر بودن مردان و زنان در فرصت

های طبیعی و  دیدگاه بر خالف دیدگاه اسالم که قائل به نظریه تناسب است به تفاوت

مانند تکوینی هیچ کدام از زن و مرد توجه ندارد. در حقیقت زنی را در نظر دارد که 

ها حضور یافته و حقوق برابر با مرد را مطالبه کند اما اسالم  مرد بتواند در تمامی عرصه

 قائل به حقوق متناسب با طبیعت و نوع آفرینش زن و مرد است. 

و  هویتی در زنان است چون بر خالف طبیعت یکی از نواقص برابری، ایجاد بی

در نتیجه باز این زنان  نهاستکنند و مخالف با اصل وجود آ سرشت خود عمل می

 شوند نه مردان. هستند که متضرر می

 

  دیدگاه موافق: نتایج

احکام و شرایع الهی بر خاسته از مصالح 

و مفاسد واقعی و ناظر به حقایق نفس 

االمری است؛ بنابراین هیچ یک از احکام 

گزافه و بدون حکمت نیست. گاهی این 

علل و مبانی روشن است یا بیان شده 

است ولی غالبا دست دانش بشری از 

  دریافت حقایق پیچیده عالم کوتاه است.

اند و  کاملدو موجود متفاوت و نیازمند ت

مکمل یکدیگرند. خانواده بهترین محل 

ساز  پیوند زن و مرد و بیشترین زمینه

 کمال آن دو است. 

دیدگاه تناسب با شرایط تکوینی و در 

راستای کماالت انسانی است، از این رو 

بر این باوریم که شخصیت زن جز در 

ل فهم سایه قوانین حقوقی اسالمی قاب

نیست و مقایسه قوانین حقوقی اسالم با 

فهمی و گمراهی  سایر مکاتب جز بد

 ای ندارد. نتیجه

 

 

 نتایج دیدگاه مخالف:

رود که  در جامعه اسالمی انتظار می

زنان نیز مانند مردان حق برخورداری 

از حقوق برابر را داشته باشند نه این 

که محدود شده و تحت اختیار مردان 

قرار بگیرند و مردان هرگونه که 

خواهند با آنها برخورد کنند. زن نیز  می

باید مثل مردان بتواند در جامعه 

 حضور یابد.   

  :نظرات استاد منتقدچکیده 

اگر اسالم قائل به تساوی حقوق بین 

زنان و مردان است چرا در احکام 

ارث و دیه حق زن کمتر از مرد در 

 نظر گرفته شده است؟

است که در احکام شهادات بیان شده 

ار باید دو زن برای شهادت احض

شوند در صورتی که در مورد مردان  

 شهادت یک نفر کافی است و همین

طور اگر یک خانم به هر طریقی از 

همسر خود جدا شود حضانت فرزند 

شود البته نه در احکام  به پدر داده می

بلکه در امور دیگر نیز حق زنان مورد 

 مثال ؛مهری قرار گرفته است بی

ها نسبت به آقایان؛  دستمزد پایین خانم

خانم با همان شرایط کاری مشغول 

فرمایان دستمزد او را  کار است اما کار

دهند آیا این عدالت است؟  کمتر می

کسب مشاغل دارای رتبه نیز از 

ها سلب شده مثال یک خانم آیا  خانم

تواند رئیس جمهور شود یا مقام  می

ن در ای اول جامعه را احراز کند؟

خانم حتی در  ؛های دولتی است مقام

برای دیدن ها  رفتن به ورزشگاه

اند این  مسابقات ورزشی منع شده

عدالتی است چرا نباید  دیگر عین بی

ند چرا از ورود بپردازبه عالئق خود 

شود و اگر هم  ها جلوگیری می آن

حضور پیدا کنند مورد شماتت قرار 

 گیرند؟ می

 

چکیده نظرات استاد ارائه 

 کننده بحث:

های زن و مرد تناسب است نه  تفاوت

نقص و کمال. قانون خلقت خواسته 

ها تناسب بیشتری  است با این تفاوت

میان زن و مرد که قطعا برای زندگی 

تن اند و مجرد زیس مشترک ساخته شده

انحراف از قانون خلقت است، به وجود 

 آورد.

تمامى احکام اسالم بر پایه مصالح و 

مفاسد خاصى استوار است. براى هر 

حکمى، حکمتى است و در جعل هر 

قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در 

دلیل آن   شود به  اسالم از چیزى نهى مى

اى دارد و اگر به چیزى  است که مفسده

ز آن جهت است که شود، ا  امر مى

مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید 

پى بردن به تمام حکمت و مصالح و 

مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن 

نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز 

واقعیات خارجى موجود و همچنین 

توان به  مى بیانات بزرگان معصوم

 پی برد.هایى از آن   گوشه

سبت به احکام خدا و نها باید  انسان

تعبد  تعهد به سنت رسول اکرم

که این همان روح شریعت داشته باشند 

 است.و مبنای دینداری 


