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چكيده
يکسونگري دربارهی مسائل زنان در جوامع غربي و شرقي همواره با شدت و
ضعف وجود داشته است ،فمینيستهای اگزيستانسياليسم ،به عنوان يكي از گرايشهاي
فمینيستي معاصر با استفاده از خالء موجود ،به طرح مباحث جنسي و جنسيتي در
قلمرو متافيزيك ،معرفتشناسي و ارزششناسي (به منظور دفاع از حقوق زنان ،نجات
و رهايي آنان از ستم و تعدي و ارتقاء نقش اجتماعي زنان) پرداخته و در اين زمينه
عالوه بر گسترش محتواي خود در حيطههاي مذكور در قلمرو جغرافيايي نيز توفيقات
زيادي به دست آوردهاند .با توجه به نفوذ اين نهضت فکري در ايران و احساس
خطر از جانب اين پديدهی نوظهور در جامعهی اسالمي و اثرات اجتنابناپذير آن
در تمامي امور ،به منظور جلوگيري از ترويج راه حلهاي غربي در پي شناخت اين
نهضت فکري در بعد ارزششناسي برآمديم .بي شک عدم آگاهي از مباني ارزش
شناسي نگرش موجود از حيث فرهنگي و اجتماعي مشكالتي را در جامعهی اسالمي
ما به وجود خواهد آورد.
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مقدمه
جهان كنوني با پيشرفت علم و تکنولوژي و به تبع آن پيشرفت ارتباطات
انساني و ابزار اطالعرساني مواجه است .در اين عصر كه به عصر «جهاني
شدن» 1معروف است ،شاهد تأثير فرهنگها بر يکديگر هستيم و كمترين
ثمرهی عصر حاضر اين است كه کوچکترين خبري به سرعت به اقصي
نقاط جهان ميرسد و اثرات مثبت يا منفي خود را اعمال ميكند .در اين
عصر همچنين شاهد قد علم كردن نوعي جنبش هستيم كه نيمي از جمعيت
کرهی زمين يعني زنان را مخاطب قرار داد و آنان را به مطالبهی حقوق از
دست رفتهی خود و ارائهی راهبردهاي گوناگون به منظور احياي حقوق
انساني خود ،فراخواند و نقطهی شروع كار خود را به طرح مباحث زنان،
جنس و جنسيت ،تفاوتهاي جنسيتي ،نابرابري جنسيتي و ستمگري
جنسيتي قرار داد (بستاني .)103 :1387از آنجا که يکسونگري به زن در جوامع
غربي و شرقي با شدت و ضعف وجود داشت ،اين نگرش عالوه بر گسترش
محتواي خود در حيطههاي متافيزيک ،معرفتشناسي و ارزششناسي در
قلمرو جغرافيايي نيز توفيقات زيادي حاصل کرد و به سرعت در جهان
شيوع يافت و با نام فمینيسم کالبدي از انديشه را پيريزي كرد که به وضوح
بر تمام ابعاد زندگي زنان و حتي مردان در جهان غرب و تا حدودي در
کشورهاي ديگر تأثير گذاشت و آسيبشناسي در کشورهاي غربي بالفاصله
1 -Globalization
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نفوذ و رسوخ افکار و دستاوردهاي فمینيستي به کشــور خواهيـم بود ،زيرا
هر زمــان موضعگيريهایی در مقابل اسالم صورت ميگيرد و موضوع زن
و مسائل مرتبط با آن ،کانون اين موضعگيري را تشکيل ميدهد که خواسته
يا ناخواسته نشانههايي از تضـييع حقوق زن در همهی جوامع و حتي در
جامعهی معاصر ما به چشم ميخورد و عدهاي ناآگاه آن را نتيجهی نظام
اسالمي ميدانند .عليرغم سفارش اكيد اسالم بر رعايت حقوق زنان ،متأسفانه
زن در همهی جوامع دچار ستم و كمبودهايي است كه بر او تحميل ميشود.
اين كمبود ،شامل كمبود ميدانها و فرصتها براي علم ،معرفت ،تربيت،
اخالق ،پيشرفت و شكوفايي استعدادهاست … (خامنهای  )23 :1385اين يك
روند طبيعي و اجتنابناپذير برای رسوخ نگرش فمینيستی در كشورهاي
اسالمي است .اخيرًا عدهاي به دليل ناآگاهي از مباني اسالمي باعث نفوذ اين
گرايش در ايران شدهاند .کاوشی دربارهی وجود صدها سايت در شبکهی
جهاني که آراء اين جنبش را ارائه و پيامهاي آنها را با حداقل هزينه منتقل
ميکنند دليل بر مدعاست .البته از این مهم نیز نباید غافل بود که کارايي اين
امکانات در محدودهی جوامع غربي با توجه به گستردگي استفاده از اين
فناوريها و نيز نبود مشکل زبان در ارتباطات ،بيش از کارايي آن در ديگر
جوامع است .با اين همه ،به تدريج با گسترش امکـانات در ديگر جوامع،
آنها نيز با سهولت و سرعت بيشتر در معرض پيامهاي جنبشهاي غربي و
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از جمله فمينيسم قرار ميگيرند .بسياري از پيامهاي اين جنبش در قالب
کتابها ،مقاالت ،اخبار ،پوسترها ،عکسها و … ترجمه و منتشر و در نتيجه
دامنهی تأثيرگذاري آن گستردهتر ميشود .البته دربارهی گستره و شدت اين
چالش نبايد راه مبالغه پيمود .اين چالشهاي بالقوه خود با محدوديتهاي
جدي روبـرو هستند .در جامعهی ما لزومًا انديشههاي فمنيستي انتقالي به آن
گونه که در غرب دريافت شده است ،فهم و جذب نخواهند شد .همچنين
ما مدعي نيستيم اسالم ،ضد فمینيسم است تا اين موضوع القا شود که اسالم
جايگاه پستتري را براي زنان قائل است .ما با فمینيسم موافقيم بدين مضمون
که زن نبايد موجودي تبعي و بيکرامت باشد ،اما با مواردي مخالفيم که به
جنگ هويت اصيل و انساني زنان برميخيزند و سبب ايجاد چندگانگي در
شخصيت آنهاست و آنان را از اصالت اصلي خويش دور ميسازند و تجلي
آن را نيز میتوان در تغييراتي چون افزايش طالق و تنشهاي درون خانگي،
کاهش ازدواج ،تنشهاي درون محيط کار و … مشاهده کرد؛ لذا مهم تالش
جهت جلوگيري از گسترش روزافزون اين نهضت در کشور است که شرايط
فرهنگي –اجتماعي آن با خاستگاه فمينيسم بسيار متفاوت است .به طبع در
ايران به جهت تنوع و تفاوتهایي که در تجربه و شيوههاي زندگي فرهنگ
و تمدن آن در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان وجود دارد نميتوان به طور
دقيق از نظرها و تجربههاي ديگر کشورها براي تبيـين وضعيت زنان و تحول
و تغیير در ديدگاهها و وضع و شيوهی زندگي آنان استفاده کرد .مسئلهی
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کشور اسالمي و ايراني ميبايست بررسي شود و با تكيه بر مباني اعتقادي
و با بهره گرفتن از مسائل اجتماعي با نگاه موجود سياسي كشور نسبت به
مسائل زنان اقدام شود (باقري)194 :1386؛ لذا هدف از شناخت و نقد فمینيسم
اگزيستانساليست به عنوان يک مسئلهی فرهنگي -اجتماعي ،احساس خطر
از جانب اين پديدهی نوظهور در جامعهی اسالمي و جلوگيري از ترويج راه
حلهاي غربي در راستاي رهايي زن از ستم و تعدي ،آن هم ستم و تعديای
كه از جانب بخشي از فرهنگ ملي و نه مذهبي اعمال شده ،ميباشد.
جايگاه زن در اديان و ملل
زن در اديان و ملل به صورتهاي مختلفي ارزشگذاري شده است.
در برخي از آيينها ،براي زن هيچگونه شخصيت و منزلتي قائل نبودند؛
برای مثال يهوديان زن را حيواني ميدانستند که بيشتر از ديگر حيوانات به
انسان شباهت داشته و در واقع برزخي ميان انسان و حيوان به شمار ميآيد
(فتاحيزاده  .)39 :1386در مسيحيت تحريف شده ،گناه از زن آغاز شده و او
مسئول گناه بشر معرفي ميشود؛ به گونهاي که کليساي ارتدوکس يوناني در
اواخر قرن  17ميالدي ،منکر وجود روح براي زن شده و موجوديتي براي
او قائل نميشود و زن را موجودی بيارزش و موظف به اطاعت از مرد
ميداند ،زيرا مرد شبيه خداوند آفريده شده و زن موجودي ناقص ،کنيز و
بردهاي در خدمت مرد است که مرد همواره بايد خود را از شر او در امان
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نگه دارد (همان .)41 :کشيشان فرانسوي نيز در سال  586ميالدي کنگرهاي
تشکيل دادند با این موضوع که آيا زن نيز مانند مرد انسان و داراي روح
است و ميتواند مانند مرد عبادت کند وآيا شايستگي ورود به بهشت را دارد
يا خير؟ در پايان کنگره آنها ب ه اين نتيجه رسيدند که زن انسان است ،ولي
براي خدمت به مرد آفريده شده و موجودي فاني است و جاودانگي ندارد
(نوری .)15 :1320در ميان دانشمندان ،متفکران و روشنفکران نیز نظر بسيار
بدبينانهای نسبت به زن وجود داشته است؛ برای مثال ارسطو زن را ناقص
میدانست و به عقيدهی او طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد ناتوان است ،زن
را میآفريند .زنان و بندگان از روی طبيعت محكوم به اسارتاند و به هيچ
وجه سزاوار شركت در كارهای عمومی نيستند (دورانت  .)14 :1378توماس
آکويناس ارزش و مقام زن را به مرحـلهاي پايينتر از حد تصور رساند و با
طرح مسئلهی رابطهی جنسي زن و شيطان ،زن را کفو شيطان خواند .وي
همچنين معتقد بود که زن با نخستين ويژگي طبيعت ـ يعني کمالجويي ـ
ناسازگار و با دومين ويژگي ـ يعني گنديدگي ،فرتوتي و بدشکلي ـ هماهنگ
است (ستاری  .)61 :1373فمینيستها ناراضي از چنين وضعي به دنبال رد
نظرات فوق و بنيانگذاري ارزششناسي متفات از ارزششناسي موجود،
به خلق ايدهی جديدي در زمينهی ار زششناسي با رويكرد فمنيستي اقدام
کردند ،كه نظرات آنها در باب ارزشها ،تقريبًا تاريخي به قدمت تاريخ
خود فمینيسم دارد .اولين نمود اين نظرات را ميتوان در آراي ولستون

230

تبیین مالحظات جنسی و جنستی

نويسندگان فمینيست رويكرد يكپارچه و يكساني به ارزشها و اخالقيات
نداشتهاند ،چنانكه برخي از آنان صرفًا درصدد اثبات شأن و توانايي رشد
اخالقي زنان و برخي ديگر با رويكردي افراطي ،در پي ارائهی اخالقي زنانه
و اثبات برتري آن بر اخالق سنتي مردانه بودهاند .اخالق فمینيستي گرچه
رويكرد واحدي است ،اما رهيافتهاي زنانهی بسيار متنوعي را در بر دارد.
يکي از رهيافتها در باب اخالق رهيافت فمینيسمهاي اگزيستانسياليسم
ميباشد ،که با رويكردي اگزيستانسياليستي نظرات ويژهاي در اين راستا ارائه
کرده و به دنبال ايجاد پارادايم جديدي در حوزهی ارزششناسي و اخالق
برآمده است (.)Nye 1999: p346

فمینيسم اگزيستانسياليسم
فمینيسم اگزيستانسياليسم از گرايشهاي فمینيستي معاصر است كه
مبتني بر تفسير سيمون دوبوار 4و سارتر 5از رابطهی زن و مرد است (مطهري

 .)38 :1380اين گرايش به دنبال ارائهی تبييني اگزيستانسياليستي و از منظري
فمینيستي در باب موقعيت زنان است و با اظهار ناخرسندي از تبيینهاي

1-Mary Wollstonecraft
2- John Stuart Mill
3- Harrier Taylor
4- debeauvior
5- Sartre
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مرسوم زيستشناختي ،روانشناختي و اقتصادي در باب ستمديدگي زنان با
تکيه بر بينش فلسفي اگزيستانسياليسم ،تبييني زيستي ـ فرهنگي ارائه مـيکند
که پايــهی آن را موجوديت زن تشکيل ميدهد .از ويژگي بارز اين گرايش
فمینيستي اين است كه به تقسيمات جنسيتي رايج در جامعه توجه كرده و
چنين تقسيماتي را سياسي ميپندارد نه طبيعي و خواستار تغيیر مناسبات
نابرابر ميان زنان و مردان است (رستمي  ،)24 :1379بنابراين نکتهاي که بر آن
تأکيد دارند تمايز ميان جنس 1و جنسيت 2است

()chapman1995: 99

بر

مبناي ديدگاه آنها جنس مربوط به تفاوتهاي بيولوژيکي مرد و زن است،
اما جنسيت تفاوتهاي اجتماعي مرد و زن را نشان ميدهد (متمسك :1380

 )470و آن چيزي که براي زنان مشکلآفرين بوده جنسيت آنهاست نه جنس
آنها ( )Alcoff & .Potter1993: 1-4اين نظريه در پي تبيين ستم تاريخي بر زنان
و توضيح موقعيت فرودست آنان ،بر دو مفهوم کلگرايانه «پدرساالري» و
«نظام جنس-جنسيت» اتکا کرده ( )Jaggar 1 :2000و خواستار آزادي ،اختيار
مطلق و بيقيد و شرط انسان است و دربارهی ابعاد ذهني و عيني واقعيات
اجتماعي با استناد به طبيعت انسان در قالب دو امر هستيگرايي به تشريح
اصول جنس و جنسيت ميپردازند ( .)de beauvoir 2001: 34به عبارتي با
نگرش طبيعتگرايي و بازتوليدي موضوع جنس را مطرح ميكنند و در

1- sex
2 - gender
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از مشخصههاي منحصر به فرد اين گرايش فمینيستي آن است كه تقريبًا
تمامي گرايشهاي فمینيستي به شکلي در آن بازتاب يافتهاند و مقتدايي براي
گرايشات ديگر بوده است .به طور كلي موضوعات و محورهاي اصلي مورد
نظر آنها عبارتاند از -1 :فاعليت و آزادي زنان  -2نسبت زنان با شناخت
 -3اعتقاد به تغيير و دگرگوني اجتماعي و ارزشي (که در اين مقاله بعد سوم
را از نظر خواهيم گذراند) .از مهمترين سردمدارن فمینيسم اگزيستانسياليسم
ميتوان به سيمون دوبوار ،مري ديلي 1اتكينسون 2و بارتكي 3اشاره کرد.
الزم به ذکر است فمینيسم اگزيستانسياليسم که عدهاي آن را از انشعابات
راديکال فمینيسم و در رديف افكار موج دوم قلمداد ميکنند ديدگاهها و
نظريات متمايز و متضادي دارد .البته اين مكتب را نميتوان جزء راديكال
در نظر گرفت .فمینيسم اگزيستانسياليسم به عنوان مقدمهی فمینيسم راديكال
شناخته ميشود و معموالً آن را جزء راديكال قرار نميدهند ولي به نوبهی
خود حركتي راديكاليزاسيون در مسير مطالبات و فعاليتهايي زنان ايجاد
كرده است (مرديها  .)77 :1386به طورکلی ،فمینيسم اگزيستانسياليسم در
حقيقت صورتي افراطي از ليبراليسم 4و اومانيسم 5است .از مهمترين مكاتبي
1- mary daly
2- Atkinson
3- bartky
4-eralism
5-humanism
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كه انديشهی اين فمينيسم را در خود رشد دادهاند سكوالريزم ،اومانيسم،
اگزيستانسياليسم را ميتوان نام برد .از نكات اساسي برجسته در مكتب
اگزيستانسياليسم که مورد توجه فمینيستهاي اگزيستانسياليسم قرار گرفته
ميتوان به آزادي انسان ،فرديت 1ابهام در سرنوشت ،تقدم وجود بر ماهيت،
مسئوليت ،انتخاب ،خود ،2ديگري ،3بيگانگي فرد با خود ،4تفاوتهاي ظريف
ی تمايز از ديگران و
دوگانه 

ميان ابعاد شخصيتي انسان ،تمايل به يك حالت
تشبه به ديگران ،توانايي انسان براي تغيير خود و انتخاب به جاي تقليد اشاره
كرد (همان.)74 :
ارزششناسي
اين رويكرد با مبنا قرار دادن عقايد و افکار اگزيستانسياليستها،
به چشمانداز اخالق اگزيستانسياليستي روي آورد و در باب ارزشها به
«نسبيت ارزشي» فتوا داده و نظريهی معروف خود را چشمانداز اخالق
اگزيستانسياليستي يا اخالق موقعيتمدار ناميد .بنابراين ارزششناسي
فمینيسم اگزيستانسياليستي به مجموعهاي از مقولههاي ارزشي و اخالقي
مربوط به زنان گفته ميشود كه هدف آن ارائهی ايدئولوژي يا طرحي براي
پايان بخشيدن به ظلمها و تبعيضهاي اجتماعي و سياسي عليه زنان و عاملي
1-selfness
2-self
3-other
4- alienation
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و اخالقيات مقولهاي جنسيتي است؟ آيا ارزشها ريشه در زيستشناسي
دارد يا ساختهی فرهنگ است؟ براي پاسخ به این سؤاالت مباني ،اصول و
روشهاي ارزششناسي فمینيسم اگزيستانسياليست را مطرح و سپس به آنها
پاسخ داده خواهد شد.
مباني ارزششناسي فمینيسم اگزيستانسیاليسم
 -1سلسله مراتب ارزشي

فمینیستهای اگزیستانسیالیسم قائل به وجود سلسله مراتب ارزشيای هستند
كه آن را ساختهی اجتماع ميدانند و معتقدند از همان دوران کودکي مفهوم
باالتر و پايينتر از مهمترين مفاهیمی است که از طريق جامعه ،خانواده و
نظام تربيت آموخته ميشود (دوبوار  .)172 :1380در اين ميان زنان در قالب
يک گروه به عنوان اعضاي متعلق به طبقهی دوم جامعه در دنيا معرفي
ميشوند .يک زن با اشاره و ارجاع به مرد قابل تعريف و تمايز است ،نه
برعکس .در نتيجه جنس مذکر معيار اصلي است که به واسطهی آن کل
جهان از جمله زنان هويت يافته و از نظر ارزشي متفاوت تلقی میشوند؛
لذا جهان متعلق به مردان و زن ديگر و غيرضروري محسوب ميشود و
مرد اصل و مطلق است (همان )173 :در این ارزششناسي ارزش «ماده»
نسبت به «نر» مانند نسبت «برده» است به «انسان آزاد» (همان ،)177 :بنابراين
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اصول باارزش اصولي مردانه و اصول بيارزش اصولي زنانه و سطحياند.
آنها معتقدند در اخالق سنتي دو گونه ارزش و اخالق وجود دارد «اخالق
مهتران» (مردانه) و «اخالق كهتران» (زنانه)كه اخالق مهتران عدالت محور
و اخالق كهتران مراقبت يا مسئوليت محور است .بنابراين وجود سلسله
مراتب ارزشي امري بديهي است که از طريق مردساالري ،جامعه و خود
زنان نهادينه ميشوند .در اينجا اعتراض متوجه ارزشگذاري مثبت و منفي
اين دو حوزه از طريق نسبت دادن يكي به عمومي و ديگري به خصوصي
است ( ،)Bryson 1999: 52بنابراين سلسله مراتب ارزشي در جامعه ساخته
شده كه نيازمند تحولي شگرف از سوي زنان است.
 -2تأثیر ارزیابی دیگران در ارزشها

ارزيابي ديگران در ارزشها دخيلاند و ارزشها از موقعيتها متأثرند.
انسان زماني احساس ارزشمندي ميکند که اين احساس از طريق ديگران
نيز انعکاس يافته و تأييد اجتماعي بگيرد تا احساس عزت دروني شود .زنان
تا زماني که توسط مردان به شي و ديگري تبديل ميشوند هرگز احساس
عزت نخواهند کرد و هميشه در حاليت گرفتارند و به تعالي نخواهند رسيد؛
لذا آنها به دنبال ارتقاي «حس تعالي» از «حس حاليت» ميباشند .زن فاعلي
ناكام است چون اجازه ندارد در معنا دادن خود نقشي ايفا كند ،در نتيجه
وقتي نميتواند در قالب طرحها و اهداف به خويشتن تحقق ببخشد ،ناگزير
واقعيت وجود خود را در حاليت شخص خويش ميجويد .پس زن به شي
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واقعياتي را به نمايش ميگذارد كه جامعه در جهت اهداف خود آن را
تفسير ميكند و در اين تفسير زن چيزي بيش از بدن نيست و موجودي «در
خود» است نه «براي خود» (بستان  .)104 :1385زنان به خودي خود فرودست
نبودهاند ،بلكه اين فرودستي محصول فرايند فعال ساختن قدرت بوده است
( .)Philips 1967:1البته در اين گرايش نه تنها مرد عامل تحقير و شيئيت زن
است بلكه خود اين مكتب زن بودن را بيارزش ميداند.
 -3تأثير آزاد زيستن

مهمترين اصل اگزيستانسياليسم آزادي و معناي آن اين است که انسانها
از موقعيتي که به آنها تحميل شده فرار ميکنند و مايلاند موجوديتشان
را خود تعريف کنند و در کمال آزادي ،آن هويتي باشند که با حرکتي
خودساخته خواستهاند .آنها نميخواهند برده و تابع آن وضعيتي باشند که
طبيعت و اجتماع به ايشان تحميل کرده است .به رغم وجود چنين اصلي
در اگزيستانسياليسم ،تعداد اندکي از انسانها اين کار را انجام ميدهند و
عموم آنها به سادگي ميخواهند همان باشند که هستند؛ يعني در پي آنچه
که طبيعت از طريق خصلتها و اجتماع از طريق عادتها به آنان داده
است ،هستند ( .)jaggar 1984: 199اگزيستانسياليستها اين خصوصيت را
به «فرار از آزادي» ،يعني ميل نداشتن به انتخاب چگونه بودن تعبير کردهاند.
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فمینيسم اگزيستانسياليسم هم ،بر اساس همين فرمول ،ميل زنان را به اينکه
همان باشند که شرايط طبيعي مثل باروري ،و شرايط اجتماعي مثل تقسيم
کار از آنان خواسته است ،گريز از آزادي ميدانند؛ لذا بر مبناي اين اصل
اگزيستانسياليستي زنان را تشويق ميكنند تا روحيهی آزادمنشي را در خويش
تقويت کنند .به اعتقاد ديلي ،آزادي در زبان ،ريشه در آزادي خودمان دارد
(.)daly 1973: 8

 -4تطور وسع آدمي

اين گرايش فمینيستي تفاوت توانمندی زن و مرد را نميپذيرد ،بلکه
برعکس معتقد است وضعيت «زن» و «زنانگي» بايد از هم جدا شود و
جنس و جنسيت دليل بر نبود قدرت زنان نيست .اگر به زنان اموري كه
تاكنون مردها عهدهدار بودهاند داده شود ،بهتر از مردان آن را انجام خواهند
داد .بنابراين اگر وضع بيولوژيک زن براي او نقصي به بار ميآورد ،علتش
چشماندازي است که اين وضع در آن در نظر گرفته شده است؛ لذا هيچ گونه
حرفهاي را بر زنــان منع نکرده و معتقدند در ميان مردان نيز تنوع فراوان
خلقوخوها وجود دارد و ناراحتي يکي دو روز در ماه مانعي ايجاد نميکند
(دوبوار  .)100 :1380مشكل از آنجا ناشي ميشود كه دختران جوان خود را
مسئول آيندهی خود تصور نکرده و قضاوتشان اين است که توقع زیاد از
خود امري بيهوده است ،زيرا سرنوشت در حد نهايي نبايد به خودش بستگي
داشته باشد (همان .)102 :سهم او اطاعت و احترام است و زن حتي در عالم
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نبايد فكر كرد ،تفاوتهاي بيولوژيكي دليلي بر توانمندیهاي مختلف زن و
مرد است.
اصول و روشهاي ارزشي فمینيسم اگزيستانسياليسم
با توجه به مباني مذكور اصول زير را ميتوان از آراي ارزشي فمینيستهاي
اگزيستانسياليسم اخذ کرد.
 -1اصل تغییر و تحول در نگرش

آنها تحولي اساسي در نگرشهاي موجود را الزم و ضروري ميدانند.
البته اين تحول هم زمان بايد هم در تغيیر ساختارهاي جامعه و هم در
تغيیر ذهنيت زنان صورت پذيرد .به عبارتي در اخالق سنتي ،مردان در نظام
مردساالر براي اعمال سلطه و انقياد هرچه بيشتر و آسانتر بر زنان ،براي آنان
مسئوليتهایی را برمیشمرند؛ برای مثال ،برای بارداري و مادري كه اموري
مقدس براي زنان تعريف ميشود نوعي لجاجت و ديگر آزاري مردانه وجود
دارد .آنها با هرگونه اقدامي كه زنان را از وظايف مادري و خانهداري رها
نكند ،به شدت مقابله ميکنند (رودگر  ،)170 :1386زيرا معتقدند فعاليتهاي
مردانه بر نيروهاي مبهم زندگي غلبه کرده و طبيعت و زن را به خدمت خود
درآورده است .از طرف ديگر نه تنها مردان و فرهنگ جامعه در پذيرش
تحقير زنان مؤثرند بلكه خود زنان نيز به آن تن ميدهند و با جان و دل آن
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را ميپذيرند (دوبوار .)117 :بنابراين تحولي اساسي در ساختار جامعه و در
نگرش زنان براي رسيدن به خودآگاهي اصيل و فاعليت دروني امري الزم
است.
روش
 -1بررسي تطبيقي ارزشهاي مردانه-زنانه

در اين روش ميبايست ارزشهاي موجود مداقهی مجدد شود .ارزش
های اخالقيای که جامعه به زنان نسبت ميدهد مثل استقالل ،عدم وابستگي،
تعقل و … صفاتي مردانهاند (يزداني  )175 :1388و صفاتي مثل وابستگي،
عاطفه ،بدن ،اعتماد و … صفاتي زنانهاند (همان .)75 :همين صفات و
ارزشگذاري در حدي است كه موجب شده خدا را مذكر بدانند تا مقام و
مرتبهی مرد را باالتر از آنچه هست نشان دهند .مري ديلي معتقد است زن
که به دليل نيروي باروري خويش تداعيگر طبيعت است در برابر من (فاعل
و خود) و همچنين در برابر مرد که تجسم و تصوير اين خدا به شمار ميآيد
نقش مفعول را بازي ميکند

(.)rosemaria tong 2007: 168

زن در آگاهي

جمعي مردان جنس دوم است ،هر مردي «من يا خود» و هر زني «آن يا ديگر»
ميشود ( ،)mary 1373:169بنابراين مردان با تقديس و ارزشگذاري صفات
مذكور اين نقشها و مسئوليتها را به زنان تحميل کرده و سعي ميکنند با
ترويج نظريههايي در اين مورد اين صفات را براي زنان طبيعي و ارزشمند
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بايد از بين برود و اخالقي با مبناي غير از آنچه تاكنون بوده جايگزين شود.
 -2روش تصحيح معيار ارزشگذاري

براي تصحيح معيارهاي ارزشگذاري شده بايد به سرچشمهی
هستيشناسانهی ارزشهايي که جامعه آنها را به رسميت شناخته توجه کرد
(دوبوار .)90 :مفاهيم ،مالك و معيار عمل اخالقي و چارچوب و بنيادین
نظام اخالقي موجود به شدت دچار سوگيري مردانه است و این مالکها
و معيار خير اخالقي و ارزشي در برندارند ،لذا قصد خويش را بازنگري
صفات زنانهی سنتي عنوان ميكنند

(.)mary 1978: 48

به منظور تخريب

اين هويتيابي جنسيتي و طبقاتي كه خود نيازمند دگرگوني فرهنگي است
( .)Atkinson 1974: 55هنگامي كه زنان خود را با معيارهاي مردانه تطبيق
ميدهند «استقالل» و «خود» آنها خدشهدار ميشود و در نتيجه تبديل به
شي خواهند شد

(.)bartky 1982: 87

از نظر ديلي صفات زنا نهاي مانند

عشق ،محبت ،همياري و … را بايد با دقت از شکلهاي افراطي اين صفات
يعني فضايل زنانهی خودآزار که اغلب با آنها اشتباه ميشود ،تميز داد .زنان
با خودداري از ديگر بودن و با تبديل شدن به وجودي برخوردار از نيازها
و عاليق و خواستههاي شخصي به بازي ارباب /برده ،ميان زن و مرد پايان
خواهند داد و انسان تازهاي به منصهی ظهور خواهد رسيد ،که همان «انسان
کامل» است« .زنانگي» ،مقولهاي ساخته و پرداختهی مردان است و در ذات
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خود با زن بودن ارتباطي ندارد ( )rosmaria 2007: 172به اعتقاد دیلی ،اگر
زن ميخواهد از دامهايي که مردان گستردهاند خالصي يابد و صاحب اختيار
شود بايد درک کند که انکار و فدا کردن خود و محروم ساختن خويش براي
خاطر مردان و کودکان به صالح او نيست .آنچه به صالح زنان است دقيقًا
همان چيزي است که مــردساالري براي زنان بد ميداند

(.)daly 1973: 42

دوبوار معيارهاي اخالقي با عناوين اخالق عدالتگرا و اخالق مسئوليتگرا
را متهم به سوگيري مردان ه ميداند و معتقد است زنان با نفي ازدواج و مادري
اخالقي عدالتگرا خواهند داشت (باقري .)151 :به قول روتر زنان تنها با
تصحيح معيارهاي ارزشگذاري موجود قادرند جهان را براي شدني جديد
آماده كنند (.)ruether 1975: 300

 -2اصل حفظ و ارتقاي کرامت

زن موجودي متعلق به جنس دوم و کهتر قلمداد ميشود .اين خصيصه
توسط قانونگذران ،کاهنان ،فيلسوفان و نويسندگان و دانشمندان مصرانه
اشاعه داده ميشود که جنس مرد همه چيز است و جنس زن فقط ضميمهاي
ناچيز (دوبوار  )101 :1380و وضع تبعي زن خواستهی آسمانهاست و براي
زمين سودمند است (همان .)27 :در ارزششناسي سنتي ،ارزش و كرامتي
براي زن در نظر گرفته نميشود و فمنيستهاي اگزيستانسياليسم را بر آن
ميدارد تا با اصول خاص خود به حفظ و ارتقاي ارزش وجودي زن همت
گمارند .لذا زن بودن را نفي ميكنند و معتقدند «چه بدبختي است زن بودن
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امر بدبختي است» (کلودیاکارد :1383ص )24بنابراين زنانگي بالذاته بيارزش
است (همان .)10:البته در رويكردي متعادلتر ديلي معتقد است زنانگي كه نظام
مردساالر پيشبيني كرده بيارزش است (رزماري تونگ )247 :و وجود زن و
مرد از نظر بقاي جامعه به يک اندازه ضرورت دارد (همان )113 :بنابراين آنها
به دنبال بديلي براي شيئيت يافتگي زنان و رساندن آنان به كرامت شايسته،
روشهاي زير را تجويز ميكنند:
روش ابراز تواناییها (بازآوری)
آنها معتقدند زن مانند مرد توانمنديهايی دارد و مشكل زيستي دليل قانع
کنندهاي قلمداد نميشود و زنها قادر به ايفاي تمامي نقشهايي هستند که
تا به امروز به مردان تعلق گرفته است و با كمك تكنولوژي مشكل زيستي
زنها رفعشدنی است ،لذا براي اولين بار در تاريخ مطالعات فمینيستي ،در
اين گرايش ،بر مسئلهي توانايي و بازآوري زن تأکيد ميشود؛ مسئلهاي که بنا
بر اين ديدگاه از ابتداي تاريخ زمينهساز يک تقسيم کار اجتماعي بوده ،و بر
اساس آن زنان به دليل ناتواناييها و مشکالت ناشي از بارداري و پيآمدهاي
آن مجبور به خانهنشيني شدهاند و همين خانهنشيني با وجود کار و تالش
بیشتر آنها رياست خانواده و بلکه محوريت و اصالت آن را به مرد سپرده
است؛ بدين ترتيب ،حوزهی عمومي در انحصار مرد است و خانواده که
ی مدني است ،متعلق به زن است و کام ً
ال هم طبيعي جلوه
جامعه 

بيرون از
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ميکند .اين تفکر که مرد موجودي براي خود ،رو به رشد و محور است و
زن موجودي در خود ،ديگري ،ساکن و وابسته است نيز بر همين مبنا شکل
گرفته است؛ لذا زن بايد شايستگي خود به مثابه نفس متعالي را کسب کند
(مرديها )78 :زن بايد اصول و ارزشهاي کام ً
ال ساخته و پرداخته را رد کند،
به داوري بپردازد و دربارهی ارزشهاي موجود سؤال کند (رزماري تونگ

 ،)331 :1999بنابراين ارزشها را پيوسته بايد تسخير کند (مردیها .)334 :اين در
حالي است كه زنها هرگز ارزشهاي زنانه را در برابر ارزشهاي مردانه علم
نکردهاند ،بلکه مردها هستند که با تمايل به حفظ امتيازهاي مردانه به ابداع
اين تقسيم پرداختهاند (دوبوار .)117 :مري ديلي در «فراتر از خداي پدر» مفهوم
«خدا» را سرمشق همهی مردساالران معرفي ميكند و ميگويد« :تا زماني كه
او از جايگاهي كه در ذهن مردان و زنان دارد به زير كشيده نشود زنان هرگز
توانايي دستيابي به شخصيتي كامل را پيدا نخواهند كرد» (.)mary 1973: 43

روش آموزش دوري از شي شدگي
ی گناه عبارت خواهد
واژه 
شي بودن نوعي گناه محسوب ميشود .لذا 
بود از مخالفت با رهاييبخشي اگزيستانسياليستي؛ غير انساني کردن ديگران
به وسيلهي جداسازي و کنار نهادن آنان از کليت بشري؛ هر فعاليتي که به
ستم و تبعيض کمک کند و مانع از تجمع کليت نسبي بشر در شرايط مساوي
شود؛ و در يک کالم ،توليد «ديگري» باشد ( .)ruether 1975: 300زنان بايد
به دنبال ارتقا خويش و دوري از شيشدگي خويش باشند (رزماري تونگ
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خودي ميخواهد براي بازيابي هستي خويش مستقيم يا غير مستقيم ديگري
را به شي بدل سازد ()Sartre 1947: 316؛ لذا اگر زن ميخواهد از وضعيت
شي بودن به وضعيت خود بودن برسد بايد مانند مرد ،تعاريف ،عناوين،
القاب و ذاتيات محدودكنندهی وجودش را متعالي سازد و با طرد جهان
بيني موجود راهش را به سوي وجدان و خودآگاهي مستقل و اصيل زنانه
هموار نمايد (بستان .)61 :بارتكي گرايش زنان به آرايش و خودآرايي را نيز
تمايل زنان به شي شدن و ترك «خود» و پذيرش «خودي ديگر» تلقي ميكند
(.)bartky1982: 81

 -3اصل آزادي

تاکنون آزادي و استقالل اموري مردانه قلمداد شدهاند و زنان منفعل ،در
بند و مجبور بودهاند .حاصل امر آن است که احكام اخالقي مردانه با آزادي
و رهايي زنان منافات دارد و بر اساس ايدهی طبقاتي زن يك اراده آزاد
نيست ،بلكه دنبالهی مرد است ( ،)Atkinson 1974: 55اين در حالي است كه
به اعتقاد آنها زنان نيز مانند مردان موجودات مستقلي هستند که نيازمند ارتقا
خويشتناند ،اما اين نياز توسط مردان سرکوب شده است (دوبوار.)1974 :
اکنون آنچه به ويژه وضعيت زنان را برجسته ميکند اين است که وي که
موجودي آزاد و مستقل مانند تمام موجودات ديگر است خود را در دنيايي
مييابد که در آن مردان او را مجبور ساختهاند تا جايگاه غير واقعي و متعلق
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به ديگري را بپذيرد و سعي دارند موقعيت زنان را به عنوان يک وسيله و
ابزار تثبيت و به ماندن در وضعيت فعلي محکوم کنند (دوبوار ،)42 :لذا حق
استقالل و حق ارتقا ،شالوده و اساس وجود انسان است (سخايي  )41 :1388و
اگر زنان بخواهند به اين حق برسند تنها از طريق نابود کردن سلطهی مردان
و خودداري از تمکين در برابر نقشهاي سنتي امکانپذير است .بنابراين براي
رسيدن به اين حق روشهايي را فراروي زنان قرار ميدهند و معتقدند آزادي
زنان مستلزم تغیيرات همه جانبه در جامعه و از سوي زنان است (سخایی.)50 :
ديلي معتقد است كليسا زنان را در سراسر دنيا در وضعيت بندگي و بردگي
نگه ميدارد زيرا در وضعيت مستقل زنان همچون شيپوري با صداي بلند
خواهند بود (.)daly 1968: 58

روش ايجاد شرايط آزاد در محيط
آنها براي فراهم کردن آزادی چند روش را پيشنهاد ميدهند.
 )3-1همجنس خواهي

يكي از راههاي رهايي و آزادي زن را داشتن محيطي كام ً
ال آزاد در
نظر ميگيرند كه در اين محيط زن رابطهی جنسي آزاد برقرار ميكند و
آزادي محيط به مواردي چون آزادي سقط جنين ،روابط جنسي خارج از
چهارچوب و همجنسخواهي تحليل ميشود ( ،)fireston 1970: 233لذا در
تعريف لزبين ميگويند« :لزبين ،نمود خشــم و طغيــان همهی زنان است.
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كامـلتر و آزادتــر از آنچــه باشــد كه جامعه اهميت و اجازه ميدهد»
()sara hiagland 1988: 17

پس آزادي زنان براي ايجاد هرگونه رابطهی

جنسي است ( .)fireston: 233سيمون دوبوار در كتاب جنس دوم با صراحت
تمام ،همجنسخواهي را امري طبيعي و لذا مقبول دانست و به اخالق سنتي به
دليل غير طبيعي جلوه دادن و ممنوعيت آن انتقاد کرد (.)joseoh 2000: 24

 )3-2سقط جنين

فمینيستهاي اگزيستانسياليسم با گردآوري مشكالتي كه زنان به دليل
ممنوعيت سقط جنين بدان گرفتار ميشوند و تنگناهايي كه سقط جنين
براي زنان ايجاد ميکند ،به غير اخالقي بودن سقط جنين به شدت حمله
کردند .دوبوار پس از تشريح وضعيت نامطلوبي كه كودكان ناخواسته ،در
آن به سر ميبرند و پس از ارائهی آماري از سقط جنينهاي پس پرده كه
زيانهاي جبرانناپذيري را براي زنان به دنبال دارد و پس از تشريح رفتارها
و شكنجههاي والدين نسبت به فرزندان ناخواسته ،كساني كه سقط جنين را
غير اخالقي ميدانند ،متهم کرده و ميگويد« :اگر اينها به سود اخالق باشد،
دربارهی چنين اخالقي چگونه بايد انديشيد؟» (دوبوار.)340 :
 )3-3رد اخالق مادري

اين محيط آزاد و همجنسخواه ،خواه ناخواه الگوي مادري را از بين
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ميبرد .به گونهاي كه سارا هوگلند ( )1975الگوي همجنسخواهي زنان
را جايگزيني مناسب براي الگوي مادري ميداند .هوگلند الگوي مادر ـ
فرزندي را به اين دليل كه نمونهاي از مراقبت غير دو جانبه است و تسري
آن در جامعه به تبعيض ميانجامد ،رد کرده و در عوض معتقد است الگوي
همجنسخواهي ميتواند به عنوان نمونهی صحيحي از مراقبت دو جانبه،
الگوي ساير روابط اجتماعي قـرار گيرد (كلوديا كارد .)42 :11999دوبوار ازدواج
را نهادي میدانسـت كه انقيـاد مستمر زنان را به لحاظ اقتصادي ،اجتماعي،
مالي ،حقوقي و… استمرار مـيبخشد و معتقد است ازدواج و مادري تقريبًا
هميشه زن را نابود ميكند .ويژگي توليد مثل زن يك ويژگيای است كه زن
را از مرد متمايز ميكند و اين همان تفاوت اساسي است كه تمام نابرابريها
نسبت به زنان بر پايهی آن قرار گرفته است ( .)susan griffin 1983: 26بنابراين
كنترل باروري و سقط جنين قانوني به زن اجازه ميدهد كه مادر شدنهاي
خود را آزادانه به عهده بگيرد .مادري سرنوشتي است كه فيزيولوژي زن براي
او رقم زده است اما جامعهی انساني هرگز به دست طبيعت سپرده نشده
است ،او امكانات سقط جنين را ابزاري براي فرار از مادري ميداند .آنها نظام
خانواده را به شدت ر ّد کرده و ازدواج را عامل ركود و بدبختي زنان ميداند،
به اعتقاد آنها ازدواج و خانواده مهمترين عامل توسعهی پدرساالري و عامل
بدبختي زنان و نوعي فحشاي عمومي است ( .)fireston 1970: 210زنان به
1- Card,Cludia
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شکلي از سوسياليسم که آنها را از خانواده دور کند حرکتي به سوي آزادي
است (مرديها .)78 :همهی زنها موجوداتي آزاد و واقعي هستند (رزماري تونگ:

 .)376لذا بايد محيطي براي آنها در نظر گرفت كه آزادانه بتوانند تصميم
بگيرند و حتي مادري را آزادانه بپذيرند ،زيرا نقش همسري مانع دستيابي زن
به آزادي ميشود (همان.)330 :

 )3-4اشتغال

زن نميتواند آزاد شود مگر زماني که در زمينهی اجتماعي وسيعي بتواند
در کار توليد سهيم باشد (دوبوار .)101 :اگر زن ميتوانست در عين حال هم
ثروتمند باشد و هم مستقل ،اهميت نگرانکنندهاي مييافت (همان .)155 :زنان
با ايفاي نقش زن شاغل ميتواند از دام زنانگي رهايي يابند (رزماري تونگ:

 ،)332لذا داشتن شغل و استقالل اقتصادي يكي ديگر از راههاي رسيدن
زنان به آزادي است (همان .)336 :تنها راه زنـان براي يافتن و شناختن خود
به عنوان يك فرد از طريق كار خالق امكانپذير است (.)friedan 1993: 344

 )4برقراري عدالت
فمینستها معتقدند نابرابري در همهی عرصههاي جامعه از جمله
اقتصاد ،صنعت ،سياست ،آموزش و پرورش و حتي زبان مطرح است .زن
هميشه وابسته به مرد بوده و اين دو جنس ،هرگز دنيا را بين خود تقسيم
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نکردهاند .تقريبًا در هيچ جاي دنيا موقعيت قانوني زنان مانند مردان نبوده
است .در حوزهی اقتصاد ،زن و مرد دو تقسيمبندي جداگانه دارند .اگر
همه چيز برابر باشد ،باز مردان از شغلهاي بهتري برخوردارند ،دستمزد
باالتري دريافت ميکنند و براي موفقيت از فرصتهاي بهتري برخـوردارند.
در صنعت و سياست نيز مردان پستهاي متعددتري را اشغال کردهاند و
مهمترين آنها را به خود اختصاص دادهاند .مردان از يک وجهه و اعتبـار
سنتي بهرهمند هستند (سخايي  )43 :1388اين در حالي است که تصور دنـيايي
که در آن مردان و زنــان برابر باشند امري آسـان است (دوبوار )676 :1380

و اين از جمله واجبات است که مرد و زن صـرف نظر از تفاوتهاي
طبيـعي خود برادريشان را بدون ابهام آشکار کند (همان .)685 :ديلي ،ديگر
فمینيـست اگزيستانسياليسم ،بحث خواهري را به ميان ميكشد و خواستار
جدايي كامل است ( .)jaggar 1983: 43آنها خروج از نقش همسري ،مادري
و ايجاد استقالل اقتصادي را به مثابه کليدي براي مساوات بين زنان و مردان
برمیشمرند (سخايي.)44 :
تشابه محوري (یکسان انگاری)
روشي كه آنها براي دستيابي به عدالت پيشنهاد ميكنند روش «تشابه
محوري» است .تشابه محوري به اين معنا كه زن و مرد در تمام امور
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و  ...از حقوقي مشابه برخوردارند .همانطور
که اشاره شد در اين گرايش دو طيف عقيده وجود دارد يك عده مثل
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بايد براي بازتعريف نقشهاي اجتماعي آزاد باشند هدف آنها بهتــر است
به عنوان سياست «استقـالل از مرد» فهميده شود تا سيــاسـت «برابـري با
مرد» ( ،)Gross 1986: 193در حالي كه دوبوار معتقد است باید مساوات و
برابري در كنار استقالل باشد .براي رسيدن به آزادي بايد تساوي حقوقي و...
رعايت شود.
بررسی ارزششناسیفمینيسم اگزيستانسياليسم از منظر آموزههاي اسالمي
فمینیسم اگزیستانسیالیسم از منظرهای گوناگون چه با ادلهی دينی و چه
با ادلهی تجربی ،چه توسط انديشمندان مسلمان و چه توسط متفکران غربی
و حتی فمینیستی قابلیت نقد فراوانی دارد .این نهضت فکری علیرغم اینکه
حقوق زیادی به زنان اعطا کرد و درهای بستهای را به روی آنان گشود
دستیابی به حقوقی مثل حق رأی ،حق مالکیت زمین (بورک ،)443 :1378
گشودن درهای بازار کار ،برداشتن موانع اشتغال زنان ،استقالل اقتصادی
و( ...رودگر )231 :اما در عوض ،بدبختیها و بيچارگیهای ديگری برای زنان
و برای جامعهی بشريت به ارمغان آورد (رضوانـی  .)23 :1384شعار تساوی
و احقاق حقوق زنان پيامدها و آثار زیانباری را برای جوامع غربی در پی
داشت که علت اصلی آن را میتوان در روح حـاكم بر این جنـبش و مبانی
مورد استفادهی آن ـ سکوالریسم ،اومانیسم ،اگـزیستانسیالیسم و لیبرالیسم
1- Mary Daly and Atkinson
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ـ همچنین در دوری از خدا ،شریعت و عدم شناخت نیازمندیهای اساسی
انسان دانست ،لذا ثابت میشود که فقط آموزههای وحیانی و راهکارهایی که
خداوند برای بشریت ارائه فرموده میتواند زمینهساز رساندن انسانها به سوی
سعادت و هدایت شود ،و نظام فمنيسم اگزيستانسياليسمي از چشماندازهاي
فكري غير ديني و گاه ضد ديني به مسائل و مشكالت زنان نگريستهاند .البته
نميتوان به دليل پذيرش مباني غير ديني يا حتي الحادي از سوي يك مكتب
فكري از تمامي دستاوردهاي مثبت نظري يا عملي آن چشم پوشيد (بستان

 .)7 :1385ديدگاههاي ارزشي اسالم در مواردي با ديدگاههاي فمینيستي ك ً
ال يا
بعضاً در تعارض قرار ميگيرد ،ولي اين امر مانع از آن نميشود كه فارغ از
داوري ارزشمدارانه به مقايسههاي عيني بين دو نظر پرداخته شود.
نسبیت یا ثبات ارزشی
فمینیستهای اگزیستانسیالیسم به دنبال بازبینی ارزشهای موجود و
خلق ارزششناسیجدید هستند که نتیجهی حاصل از آن ایجاد ارزششناسی
موقعیتمدار است.
ارزشه�ا و اخالقی�ات اموری نس�بی و تاب�ع موقعیتاند و اخالق
کلیتگرا معنا ندارد.
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همانطور که پیشتر اشاره شد ،فمنیستهای اگزیستانسیالیسم مبانی
خویش را از لیبرالیستها و اگزیستانسیالیستها اخذ میکنند و به همان تناقضی
که آنها دچار شدند ،دچار میشوند .یعنی تناقض روبنا و زیربنا .به عبارتی
آنها در جایی مدعی اصول نسبی هستند و کلیت ارزشی را مخدوش اعالم
میکنند و به ادیان و مکاتب دیگری از جمله اسالم به خاطر پذیرش اصول
مطلق ارزشی انتقاد میکنند و از دیگر سو خود به آن مبتال میشوند .به
عبارتی آنها از یکسو اصول مطلق ارزشی و اخالق کلیتگرا را نفی میکنند،
از دیگر سو آزادی را به عنوان یک اصل مطلق اخالقی اشاعه میدهند و
خواستار مطلق بودن آن هستند .ممکن است این شبهه پیش آید که پذیرش
بیقید و شرط آزادی مالزم با مطلق بودن آن نیست ،این در حالی است که
این مکتب به صراحت در جای جای نوشتههایش از واژهی آزادی مطلق
استفاده کرده و برای آن قید مطلق در مقابل نسبیت به کار برده است .در حالی
که از نگاه اسالم انسان آزاد و مختار آفريده شده است ،اما اين اراده برخالف
آزادی و ارادهی فمنیستی ،اوالً كام ً
ال آزاد نيست ،بلكه از ديدگاه اسالم انسان
نه به طور كامل مختار است و نه به طور كامل مجبور ،بلكه در حالتي بين اين
دو است؛ ثانيًا اين اختيار و اراده تنها در مقام تكوين است ،نه مقام تشريع .در
مقام تشريع اين اراده آزاد گذارده نشده است و دعوت به نيكيها و خوبيها
شده است و موظف است كه به آنها روي آورد .از نظر شرع انسان آزاد نيست
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كه هر كاري را كه ميخواهد انجام دهد ،زيرا افزون بر آثار طبيعي تصميمات
انساني آثار شرعي نيز حتي در همين دنيا مترتب خواهد شد و خداوند به
خلفا و جانشینان خود در زمين دستور مجازات و بازداري و واداري نسبت
به برخي امور داده است .بنابراين از نظر اسالم محدودهی آزادي افراد تنها
آزادي ساير انسانها نيست ،بلكه حقوق اهلل و حتي حقوق خود فرد نيز
آزادي او را محدود ميكند (حسینی زاده .)28 :1390از دیگر سو ،به نظر آنها
اولین نتیجهی طبیعی پذیرش موقعیتگرایی مخالفت با اصول کلی اخالقی
باید باشد .توجه به اقتضائات خاص موقعیتها با قبول اصول کلی اخالقی
که در هر موقعیتی به کار میروند ،هماهنگ نیست .موقعیتگرایی و مخالفت
با اصول کلی اخالقی ،تفکیک هست و باید را به دنبال خواهد داشت ،در
صورتی که وجود اصول کلی اخالقی مستلزم پذیرش رابطهی ارزش و واقع
و عدم تفکیک باید و هست است .لذا آنچه موجب از دست رفتن اصول
کلی اخالقی میشود ،موقعیتگرایی بی بنا و دل بخواهی است که هیچگونه
پشتوانهی علمی و عقلی ندارد و فقط از روی احساسات زودگذر بیان شده و
در واقع خود مشکالت عدیدهای را برای آنها دنبال خواهد آورد .لذا تفکیکی
که این مکتب بین هست و باید ارائه میکند ،منشاء نسبیگرایی خواهد بود.
بنابراین تفکیکی که آنها بین هستها و بایدها ایجاد میکنند برای آن است که
بایدها یا تجویزهای اخالقی مستقل از هستها یا موقعیتهای واقعی در نظر
گرفته نشوند ،چه در این صورت میتوانند بدون توجه به موقعیتها همواره
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تجویزها همواره ناظر به وضعیتهای موجود باشد بنابراین اگر وضعیتها
دگرگون شوند ،تجویزها هم دگرگون خواهند شد .همچنین توجه اساسی به
مخاطب و فاعل شناسا یا موضوع عمل اخالقی نیز به تبع موقعیتگرایی و
مخالفت با اصول کلی اخالقی فراهم میشود ،زیرا در اینجا نظر بر آن است
که عمل اخالقی باید با تأثیر واقعی به جا گذاشته در مخاطب آن بررسی
شود نه با توجه به نیت یا ساختار ذهنی فاعل عمل اخالقی (باقری .)187 :1385
اگر موقعیتگرایی در اخالق به معنای نفی اصول کلی اخالقی باشد ،تهدید
نسبیتگرایی را در کمین خواهد داشت و به نظر میرسد آنها با تکیهی بیش
از حد بر موقعیتگرایی در اخالق و تفکیک بین هست و باید خود را در
معرض این کمین قرار دادهاند .برخی از اصول اخالقی ،ثبات و پایداری
اساسی دارند و همچون دامنهای برای تغییرپذیری اصول و قواعد فروتر
محسوب میشوند .به عبارت دیگر ،انعطاف و تغییر در اصول و قواعد فروتر
برای آن است که ثبات اصل یا اصول بنیادین برقرار باشد ،اما اگر قرار باشد
که تغییر به حوزهی اصل یا اصول بنیادین نیز نفوذ کند ،همه چیز فرو میریزد
و نه از تاک نشان میماند و نه از تک نشان .به این ترتیب نسبیتگرایی در
اخالق خود را نقض میکند (همان .)188 :طبــق نظر کارشنـاسان و صاحب
نظران آنچه تحت عنوان اخالق و ارزششـناسی فمینیسـتی مطرح شـــده
نه تنها ارزش عــلـمی نــدارد ،بلکه نوعــی تحریف و تــخریب علــم
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اخالق نیز به شمار میرود .آنچه در این اخالق مطرح است مجموعهای
نامنسجم ،بسیار ناقص و سطحی از ادعاهای غیر مستدل است که بر اساس
سوء ظّنی شدید نسبت به اخالق سنتی و تعصبی نابخردانه و غیر واقعبینانه
نسبت به شأن و جایگاه زن در نظام اجتماعی و فرهنگی برپا شده است.
در این مجموعه ،نه اثری از مبانی و اصول مبرهن اخالقی یافت میشود،
ت آور .اصول و فضایل
نه ردپایی از فضایل و رذایل خردپسندِ عام و سعاد 
اساسی اخالق ،اصول و فضایلی عام و مشترکاند که دربارهی انسان از آن
جهت که انسان است نه از آن جهت که مرد یا زن است ،به کار میروند .از
این رو آنچه به اخالق سنتی نسبت داده شده نادرست است ،زیرا بر اساس
اخالق سنتی از نظر فضایل و ارزشهای اصیل تفاوتی میان زن و مرد وجود
توجه به خصوصیات هر یک از مرد و زن ،برخی از فضایل
ندارد .گرچه با ّ
برای مرد شایستهتر (غیرت) و برخی بر زن زیبندهتر (حیا ،خویشتنداری،
عــفت ،تکبر ،بخل ،ترس) است ،به قول موال علی  که در حکمت277
نهجالبالغه میفرمایند« :بهترين خوهاي زنان ،بدترين خوهاي مردان است که
تکبر و ترس و بخل باشد» یا در حکمت  119نهجالبالغه میفرمایند« :غیرت
زن بر (مرد) کفر است و غیرت مرد بر (زن) ایمان است» ،در نتیجه نمیتوان
گفت فضایل مردانه بر فضایل زنانه رجحان دارد یا برعکس ،که ادله نقلی و
عقلی آن در مبحث نقد سلسله مراتب ارزشی آمده است (فتحعلی .)177 :1382

از مهمترین اشکالها و ایرادهای وارد به اخالق و ارزششناسیفمینیسم
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و ویژگیهای نفسانی و رفتاری و علم اخالق به مثابه مجموعهای از اصول
و هنجارها ،فضایل و رذایل بنیادی که هدفش کمال بخشیدن به انسان است
و نیز میان این دو و رویه و عمل اخالقی رایج در جوامع گذشته و حال
خلط شده است .چه بسا اخالق در جامعهای فمینیستی و زنمدار باشد ،اما
مقدار پایبندی همهی افراد آن جامعه یا برخی از آنان به اصول و ارزشهای
فمینیستی اخالق ناچیز باشد .آیا میتوان از عملکرد و رویهی اخالقی این
دسته از مردم نادرستی اخالق فمینیستی را استنتاج کرد؟ روشن است که
خطایی منطقی در این استنتاج وجود دارد .همین مطلب دربارهی اخالق
سنتی نیز صادق است ،ممکن است در جامعهای به اخالق سنتی مقبول یا
بخشهایی از آن بهطور کامل عمل نشود یا گروهی از انسانها صرفًا پارهای
از احکام اخالقی تأمین کنندهی حقوق و منافعشان را اجرا کنند ،ولی از
پارهای دیگر که نوعی الزام و تکلیف بر آنان وارد میکند ،سرباز زنند ،برای
مثال حقوق خود را استیفا کنند ،اما از ادای حقوق دیگران شانه خالی کنند،
در حالی که آنان باید بنابر نظام اخالقی حقوق دیگران را ادا کنند .اشتباه
فاحِش آن است که میان اخالق یک قوم یا یک ملت در برههی زمانی خاص
یا مکانی خاص و عملکرد همه یا گروهی از آنان تالزم منطقی برقرار کرده
و به نادرستی از اعمال خطای افراد نتیجه گرفته است که این اخالق سنتی
است که چنین وضعی دارد ،بنابراین موهوم دانستن فضایل اخالقی ،خطایی
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است که از خلط میان عملکرد برخی انسانها با اصل اخالق و فضیلت ناشی
شده است (یزدانی .)187 :1382اشکال دیگر رهیافت فمینیستی به اخالق این
است که مفهوم «سنت» و «اخالق سنتی» در این رهیافت مبهم و غیر دقیق
تعدی بخشی
است .هیچ روشن نیست که کدام اخالق سنتی است که ظلم و ّ
از انسانها را بر بخشی دیگر روا و نیکو میداند .نباید میان سنت اخالقی و
اخالق سنتی خلط کرد و حکم یک سنت اخالقی را بر اخالق سنتی بار
نمود (قائمینیا .)179 :مسائل ارزشی در نگاه قرآن وصف ذکورت یا انوثت
ندارد ،موصوف این اوصاف جان آدمی است و جان نه مذکر است و نه
مونث .در موردی که قرآن میفرماید« :من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو
مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه» (نحل)97:؛ یعنی در رسیدن به حیات طیبه فقط دو
چیز نقش دارند یکی ُحسن فعلی به نام «عمل صالح» و دیگری ُحسن فاعلی
به نام «مؤمن بودن روح» خواه بدن مونث باشد خواه مذکر (جوادی آملی:

76و .)77افزون بر موارد ارزشی و هنجاری مشترک بین دو جنس نظامهای
ارزشی ،حقوقی ،تربیتی و اجتماعی اسالم متضمن مجموعهای از تفاوتهای
جنسیتی هستند که برحسب ظاهر ممکن است به عنوان نابرابری یا حتی ستم
جنسیتی تلقی شوند ،ولی در حقیقت اسالم آنها را بر پایهی عدالت توأم با
مصلحت پذیرفته است .اسالم با این دسته از تفاوتها مخالفت نکرده ،بلکه
گاهی در جهت تثبیت و نهادینه کردن آنها تالش نموده است .تفاوتهای
حقوقی زنان و مردان در مسائل طالق ،ارث ،حدود و دیات ،نفقه ،چند
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قضاوت و جهاد و اعطای مسئولیت اقتصادی خانواده به مردان و تشویق زنان
به مادری و همسری و … نمونههایی از این تفاوتهای جنسیتی هستند؛ لذا
نابرابریهای جنسیتی ستمآلود نه تنها هیچ خاستگاه دینی ندارند ،بلکه اسالم
با اینگونه نابرابریها به شدت مبارزه میکند (صادقزاده قمصری.)1390

سلسه مراتب ارزشي
آنها معتقدند تفکیکهای دوگانهای در جوامع و فرهنگها پذیرفته شدهاند
که طرف اول از آن مردان و طرف دوم از آن زنان است؛ لذا زنان نیز باید
صاحب طرف اول شود.
نقد و بررسی
تفکيکهاي دوگانه بين دو طرف نقيض مثل تفکيک بين وجود /عدم،
اصيل /غيراصيل و خدا /شريکالباري به بداهت پذيرفتني است ،اما در
تقسيمهايي که دو طرف ندارند و ميتوانند اطراف متعدد داشته باشند ،مانند
عقالني ،غيرعقالني و عقل گريز در واقع معناي غيرعقالني با عقل گريز
فرق دارد؛ بدين معنا که عقل بشري هر قدر پيرامون آن بيانديشد نميتواند
با عقل خود به وجود يا عدم آن پي ببرد .از اين رو ،نميتوان به سرعت
اينها را در قسمت غيرعقالني جاي داد ،زيرا عقل محدود از درک آنها عاجز
است .نميتوان اين نوع دوگانهانگاري بر اساس اين تقسيمات را پذيرفت،
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زيرا در برخي از آنها طرفين رو در روي همديگر قرار نميگيرند .آنچه براي
فمینيستها در اين نظام دوگانه انگاري اهميت دارد ،سلسله مراتبي بودن اين
تقسيمات است؛ يعني در اين تقسيمات طرفي که به زنان متعلق است تحت
تأثير نگاه مردانه قرار گرفته و منجر به تبعيض جنسيتي شده است .بنابراين
عدهای از آنها پيشنهاد ميکنندکه با به دست گرفتن طرف مردانه توسط زنان
ميتوان مشکل زنان را حل کرد ،به گونهاي که زنان نوع نگاه زنانهی خود
را داشته باشند .اين توهمي بيش نيست ،زيرا زنان در اين صورت به جاي
مردان مينشينند و همان نگاه قبلي مردان را به جايگاه قبلي خود مياندازند و
در اين صورت چيزي تغيير نکرده تنها موقعيت جغرافيايي زنان عوض شده،
اما محتواي آن باز همان نگاه مردانه است .از دیگر سو همانطور که اشاره
شد آنها قائل به وجود سلسله مراتب ارزشي هستند که آن را ساختهی جامعه
ميدانند و معتقدند ارزشها و فضایل زنانه -مردانه معنا ندارد .بنابر فلسفهی
تمايز جنسيتي در اسالم که بر پايهی تبييني غايتشناسانه و بر محور سعادت
انسان دور ميزند ،زن و مرد از هويت واحد برخورداند و زنان بسان مردان
قابليت رشد و استکمال دارند و در شريعت اسالم روابط انسانها متكي بر
بعد انساني است و ذکورت و انوثت را ضامن بقاي نسل آدمي ميداند؛ لذا
در فرهنگ قرآني دستيابي به ارزشهاي معنوي براي زن و مرد ميسر است.
در اين ارزشها صنفگرايي ديده نميشود ،اصل و ريشهی زنان همچون
مردان طهارت و پاکي و مالک سنجش انسانهاست .براي زن و مرد يكسان
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« )22 :1387من عمل صالحا من ذکر و انثي و هو مومن» (نحل« )97:ان المسلمين
و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات»( .احزاب .)35 :بنابراين
در اصل انسان بودن با هم متحد و مشترکاند و اختالف و افتراقشان تنها در
امر عارضي يعني جنسيت است .بنابر اين اصل مرد در انسان بودن درجه و
مزيتي بر زن ندارد .هر كمال كه ممكن است مرد بدان برسد زن نيز ميتواند
بدان نايل آيد« .خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها» (زمر« ،)6:يا ايها
الناس اتقو ربکم الذي خلقکم من نفس واحده (نساء ،)1:و من اياته ان خلق لكم
من انفسكم ازوجا» (روم )21 :يا آيه «و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها» (روم« ،)21:یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم
شعوب ًا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم» (حجرات« ،)13:و لقد كرمنا
بني آدم و حملناهم في البر و البحر» (اسراء .)70:اسالم نظر فمینیستهای
اگزیستانسیالیسم را در بعد انسانی و ارزشی میپذيرد که به لحاظ ارزشی
هويت انسانی زن و مرد يکی است .برخالف فمینيستها در اسالم سلسله
مراتب ارزشی ساختهی جامعه نیست و از تفاوتهای تکوینی متأثر میشود.
در نگرش اسالمی فضایل زنانه و مردانه وجود دارد ،البته نه در معناي
برتريجويانه .به عبارتي يک سري خصايص براي زنان به عنوان فضايل
زنانه و يک سري از خصايص را به عنوان فضايل مردانه برمیشمرد که
مقتضاي فطرت انسانهاست و پشتوانهی عقلی و نقلی دارد .که در ذيل به
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پارهای از آنها اشاره میشود.
عواطف (اخالق مراقبت يا اخالق عدالت):
آنها وجود عاطفه ،محبت ،دلسوزي و ...را صفاتي دستپرورده نظام
مردساالري قلمداد ميكنند .اين در حالی است که ادلهی تجربی و علمی
صحت وجود عنصر عاطفه را در زنان به اثبات رسانده و منشأ طبیعی برای
آن قائل است .روانشناسان معتقدند طبق یافتههای آنها زن از مرد عاطفیتر
است و با این سرشت به دنیا میآید و به روابط عاطفی عالقهی بیشتری
نشان میدهد (دیکسون  .)227 :1373بر اساس تحقیقات ،جنس زن هیجانیتر
و عاطفیتر از مرد است و کیفیت این هیجان و عواطف او نیز با مرد فرق
میکند 15 .درصد مردان از فشار روانی رنج میبرند ،این رقم در مورد
زنان به  21درصد میرسد (بجنوردی .)10 :1371به طور کلی ،مرد برونگرا و
زن درونگراست و این ویژگی از کودکی در جنس زن نهاده شده است و
ساختهی جوامع و فرهنگها نیست بلکه فطری انسانهاست (نجاتی :1371

 .)67خانم المبر نیز در تحقیقات خود به شدت عاطفه در زنان اشاره کرده
و منشأ طبیعی برای آن قائل شد (رکاوندی .)130 :تحقیقات تونی ولف علیه
ادعاهای فمنیستها نوشت به مدد عقل و تجربه ثابت شده زنان آن گاه از
روحیهی سالمی برخوردارند که در تمام ابعاد شخصیتی رشد متعادل داشته
باشند و استقالل فکری و شخصیتی باید در کنار بعد احساسی زنان رشد
یابد (تونی گرنت  .)48 :1381وقتی زنان هویت و احساسات زنانه را از دست
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از بین میرود (همان .)24:از دست دادن عواطف زنانه باعث افزایش فشار
روحی و جسمی سنگینی بر زنان خواهد شد (سوزان فالودی .)19 :1372در
نگرش اسالمي نیز وجود عواطف در زنان به رسمیت شناخته میشود .به
تعبير شهيد مطهري يكي از تدابير حكيمانه و شاهكارهاي خلقت است كه در
غريزهی مرد نياز و طلب و در غريزهی زن ناز و جلوهگري قرار داده است.
احساسات و عواطف موجب شده كه جنس مؤنث ،تأثيرپذيرتر از جنس
مذكر باشد (نظام حقوق زن در اسالم  :1382ص .)166عالمه طباطبايي زن را داراي
حيات عاطفي دانسته است (الميزان  :1983ج ،2ص )275و عالمه جوادي آملي
احساسات زنانه را موجب پيشتازي زن در سلوک معنوي و عرفاني ميداند
(زن در آئینه جمال و کمال  :1369ص .)228بنابراين کليد سعادت و شقاوت انسان
را بايد در سالمت و عدم سالمت عاطفي او جستوجو کرد .مکدوگال
ميگويد« :تنظيم و تعادل عواطف ،اساس تکامل شخصيت است و شخصيت
هر فرد عموماً از قوت و ضعف عواطف او سرچشمه ميگيرد» (راوندي :1376

 63و  .)64طبيعي است که زنان به خاطر رسالت مادري و همسري خود از
شدت عواطف بيشتري برخوردار هستند (زيبائي نژاد .)6 :1388
گرايش به زينت
بارتكي از فمینيستهای اگزيستانسياليسم گرايش زنان به آرايش و زيور
را باعث شي شدن آنان قلمداد كرد در حالي كه در نگرش اسالمي اصل
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گرايش به زينت ،امري فطري است و در آيات و روايات متعددي سفارش
شده است (همان  .)87در آيهی  14سوره مبارکهی آل عمران قرآن توضيح
ميدهد که براي مردان اموري زينت و آراسته شده است و مردان به اين امور
به عنوان کمالي گرايش شديد داشته و متمايل به آنها هستند .در اين آيه به
يشود که گرايش عاطفي در مردان به کما لخواهي و زيباييطلبي
خوبي بيان م 
است و گرايش ذاتي زنان به آراستگي در راستاي گرايش مردان است .به اين
معنا که زنان براي خشنودی مردان گرايش به آراستگي مييابند (نور31 :و.)60
البته گرچه زن و مرد در گرايش به زينت با يكديگر مساوياند ،اما گرايش
و تمايل زنان به زيور و زينت بسيار بيشتر از مردان است (ديلمي .)141 :1412

انسان به طور طبيعي و فطري به زينت و آراستگي باطني و ظاهري به جهت
ابعاد زيباشناختي و کمالي گرايش شديد دارد .قرآن از زنان ميخواهد که آن
را براي شوهرانشان آشکار سازند (نور )31 :و از آشکارسازي آن براي ديگران
تهای اگزيستانسياليسم صرفًا در
خودداري ورزند (همان) .اسالم با فمینيس 
اين باره موافق است که زيور و زينت نبايد باعث شيئيت شدن زن شود و
کرامت انساني وي را مخدوش نمايد .ولی اصل گرايش به زينت و فطری
تها نفی نمیکند.
بودن آن را بر خالف فمینیس 
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ادلهی علمی و تجربی طبیعی بودن حیا در زنان را اثبات کرده،
زیستشناسان و روانشناسان به فطری بودن حیا در زن اذعان دارند .دكتر
فخری ،فیزیولوژیست مصری ،در اینباره میگوید« :اصل و مبدأ احساس
حیا ،همان احساس حیوانی جنس ماده در مورد حیاست و به همین جهت
میبینیم نوعا احساس حیا در زنان از مردان قویتر است» (محمدی آشنایی

 .)26 :1373برخی از روانشناسان نیز معتقدند حیا با آفرینش زن به هم آمیخته
است و تط ّورات جسمی دوران بلوغ ،كه معموال با بروز حالت روحی و
روانی گوناگونی همراه است ،عامل درونی حیا را به نمایش میگذارد .كتاب

طبایع زنان دربارهی وضعیت روحی و روانی پسران و دختران در دوران
بلوغ مینویسد« :خجالت در دختر زیاد و تأّملش در حركات و اطوار خویش
فوقالعاده گردیده و میلش به انفراد و تنهایی زیاد خواهد شد» (همان.)26 :
كاند
منتسكیو1در این باره مینویسد« :تمام ملل جهان در این عقیده مشتر 
كه زنها باید حجب و حیا داشته باشند تا بتوانند خودداری كنند .علتش
ن طور حكم كرده است و الزم دانسته زنها
این است كه قوانین طبیعت ای 
محجوب باشند و بر شهوات غلبه کنند .طبیعت مرد را طوری آفریده كه
ته ّورش زیادتر باشد ،ولی زن طوری آفریده شده كه خودداری و تح ّملش

زیادتر باشد .بنابراین ،هرگز نباید تصور كرد افسارگسیختگی زنها طبق قوانین
1 - C.L.D.S.Montesquieu
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طبیعی است ،بلكه افسارگسیختگی بر خالف قوانین طبیعت بوده و بر عكس،
حجب و حیا و خودداری مطابق قوانین طبیعت است ،زیرا طبیعت ما را
ی ببریم و به همین جهت است كه حجب و
طوری آفریده كه به نقص خود پ 
حیا دارد ،زیرا حجب و حیا همانا خجلتی است كه شخص از نقص و عدم
كمال خود دارد» (منتسكیو  .)442 :1362در اسالم آموزههاي روايي فراواني به
تفاوت زن و مرد در حيا و فزوني اين ويژگي در زنان نسبت به مردان اشاره
کردهاند .در اين روايات بر خاستگاه طبيعي حيا و همراه بودن آن با زن ،از
بدو خلقت اشاره شـده است .امام صادق  ميفرمايد« :حيا ده جز دارد
كه نه جز آن در زنان و يك جز آن در مردان نهاده شده است» (بحاراالنوار
ج.)114 :103

غيرت
در آموزههاي ديني و تجربی بر تفــاوت زن و مرد در غيرتورزي
تأكيد شده و بر مبناي طبيعي آن صحه گذارده شده است .كه اين امر از
نظر فمینيستهاي اگزيستانسياليسم برچسب مردانه  -زنانه ندارد و اجتماع
اين خصلت را برچسب مردانه  -زنانه زده است .بر مبنای ادله تجربی اين
خصیصه کامالً فطری است .روانشناسان و جامعهشناسان بر اساس تحقیقات
بسیار روی انسانها و جوامع به این نتیجه رسیدند که پديدهی غيرت و
تعصب در پسران بيشتر از دختران نمود دارد .در حالی که این پدیده در
دختران به شکل حسادت متبلور میشود و منشأیی فطری و درونی ندارد و
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روايات بسیار اشاره شده است .امام باقر  مي فرمايند« :خداوند غيرت را
براي زن قرار نداد و فقط براي مرد قرار داد» (عاملي  .)154 :1416امام علی 
در حکمت119نهجالبالغه میفرمایند« :غیرت زن بر مرد کفر و غیرت مرد بر
زن ایمان است» .در توضیح این مطلب باید گفت در فرهنگ اسالمی كفر به
دو گونه است .1:كف ِر اعتقادی؛ به معنای انكار توحيد ،نبوت و معاد و آنچه
به عنوان اصل دين و ضروری دين میباشد .2.كف ِر عملی؛ به معنای ترك
دستورات خدا و عدم التزام به احكام الهی مانند ترك نماز يا ترك حج .از
تعدد زوجات شوهرش
آنجا كه زن به جهت غيرت خاص خودش نسبت به ّ
حساسيت دارد و يكی از دستورات دينی را ناديده میگيرد؛ در حقيقت
نوعی انكار حكم الهی در مقام عمل از سوی زن اتفاق میافتد .البته دربارهی
ريشهی غيرتورزی زن از امام صادق  سؤال شد :زن بر شوهرش غيرت
میورزد ،آيا اين كار او را آزار میدهد؟ امام  فرمودند« :اين غيرت ناشی
از عشق و عالقه است» (كافی :ج ،5ص .)506به عبارت ديگر معنای اين سخن،
آن نيست كه اين كار كفر واقعی باشد ،بلكه اين كار به بعضی از حاالت
و زمينههای كفر كشيده میشود و آن تحريم حالل خدا است و اين مسئله
چنان برای او بزرگ میشود كه او را در معرض اعتراض به قوانين الهی
قرار میدهد ،زيرا برخی از زنان بدون توجه به مجوز شرعیای كه ازدواج
مجدّد مرد دارد ،آن را ستمی در حق خود میپندارند (فض ل اهلل )164 :از سوی
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ديگر غيرت مرد به معنای حساسيت نسبت به حفظ حريم همسرش است
كه نشانهی ايمان است و شايستهی ثواب و اجر نيز خواهد بود (حسيني.)17 :
کرامت زنان (دوري از شيشدگي)
نگرش اسالمی ،سخن فمینیستهای اگزیستانسیالیسم را در این باره که
زن و مرد هر دو مکرماند و برتری بر یکدیگر ندارد ،میپذیرد ولی وجه دوم
سخن آنها را رد کرده و معتقد است الگوی فمینیسم اگزیستانسیالیسم نه تنها
باعث کرامت زنان نمیشود ،بلکه کرامت انسانی وی را مخدوش میسازد،
زیرا نوع نگرش فمینیستها به شخصیت زن نگاهی غریزی و جنسی است.
مردها به جای آنکه با دید تکریمی به شخصیت زن بنگرند با دید غریزی
و ابزاری به او نــگاه کنند و این نه تنها کرامتی به وی نمیدهد بلکه ارزش
انسانی وی را از بین میبرد .حاصل این تفکر انجام دادن کارهای خالف
شأن زنان است و داعیهی دفاع از حقوق زن و رهایی زن به سادیسم مبارزه
با مرد تبدیل خواهد شد (سالتر .)54 :1363در پژوهشهای ویل دورانت آمده
موج رهایی و آزادی فمینیستی به جای دادن کرامت به زنان باعث شد مردان
از مسئولیت شانه خالی کنند و زنان تن به بردگی نابودکننده داده یا طفیلی
فاسدی گردند (قائمی .)396 :1370نفی و تحقیر زنانگی و الگودهی نامناسب
برای زنان همچنین سبب رشد تک بعدی و کاریکاتوری شخصیت زنان
و غفلت از سایر ابعاد شخصیتی آنان شده است (رودگر .)49 :به عبارتی
تحقیر زن و زنانگی از سوی آنها باعث دور ریختن قسمتهای خوب و
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ناخوشایند همراه با مشکالتی جدید در زندگی برای زنان به وجود میآورد
(نرسیسیانس .)43 :1383اسالم به زن جايگاهي را بخشيده که شايستهی اوست.
حقوق او به زيبايي متناسب با وظايف او ترسيم شده و به همين خاطر زن
در نگرش اسالمي ارج و منزلت دارد .الگوی جامع شخصیت زن مسلمان
از هیچ بعد انسانی زن غفلت نورزیده و برخالف ديدگاههايي که همسر را
همچون شي ميدانستند و براي او ارزشي قائل نبودند ،در قرآن کريم از
زنان همسان و همدوش با مردان ياد شده است (احزاب .)35 :گوستاولوبون
میگويد« :اسالم اولين مذهبی است كه در اصالح حال زنان و ترقی و تعالی
آنان قدمهای خيلی وسيعی برداشته است» (گوستاولوبون.)23 :1344
آزادي :در اختيار قرار دادن آزاديها و انتخابهاي بيشمار به زنان نه تنها
موجب رهايي آنان نشد ،بلكه شعار آزادی باعث رشد فزايندهی استفادهی
ابزاري مردان از زنان گرديد .زن ناچار شد بزرگترين تحقيرها و بيحرمتيها را
تحمل کند و ارمغان این آزادی بیحدوحصر فمینیستهای اگزیستانسیالیسم
پدیدهی همجنسگرایی بود .همچنین اشكال متنوع خانواده از جمله زوجهاي
همزيست ،لزبينها ،خانوادههاي تکوالدي و … که از ثمرات جریانهای
فمینیستی است در قوانين خانواده برخي كشورهاي غربي ب ه رسميت شناخته
شدند و با بیشرمی تمام این عمل را قانونی اعالم کرده و از همجنسبازان
حمایت قانونی میکنند ( .)Alfred 1997: 12دربارهی منفور بودن این عمل
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نیاز به توضیح نیست ،ادلهی تجربی آن را ثابت میکند .روانشناسان ،این
عمل را نوعی ناهنجاری و انحراف از طبیعت بشری تلقی کرده و آن را
عامل جبرانی در احساس حقارت به شمار میآورند .خود همجنسگرایان
با آگاهی از ناهنجاری این عمل و ایجاد بیماریهای خطرناک نظیر ایدز ،باز
هم بر الگوهای روابط جنسی خویش تأکید کرده و اصرار بر رسمی شدن
ازدواج همجنسگرایان دارند .به عالوه اين گونه روابط نامشروع در ارگانيسم
بدن انسان و حتی در سلسلهی اعصاب و روان اثرات ويرانگری دارد ،این
افراد به تدریج به انزوا و بيگانگی از اجتماع و سپس بيگانگی از خويشتن
رو میآورند و ممكن است به بيماریهای جسمی و روانی مختلفی گرفتار
شوند (مکارم شیرازی :ج :14ص .)257همجنسخواهی چه در ميان مردان باشد
(لواط) و چه در ميان زنان (ُمساحقه) از بدترين انحرافات اخالقی است كه
سرچشمهی مفاسد زيادی در جامعه خواهد بود .محرز است که در زشتی
و پستی همجنسگرایی فقط اسالم را به عنوان مخالف همجنسخواهی
نمیتوان محکوم کرد .روانشناسان و پزشکان غربی نیز در رد آن سخن
فراوان گفتهاند .تــمام ادلهها در اسـالم مشهود است .در مذّمت لواط در
قرآن آمده اســت« :أتــأتون الذکران من العالمین»؛ «آیا در میان جهانیان شما

به سراغ جنس مرد میروید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است
الرجال
رها میکنید؟! شما قوم تجاوزگری هستید» (شعراء« .)165 :إنّکم لتأتون ّ

َ
الرجال
شهوة ّمن دون النسآء بل أنتم قوم مسرفون» (اعراف« )81:أئِنّکم لتأتون ّ
270

تبیین مالحظات جنسی و جنستی

آفريد شده كه آرامش و اشباع سالم خود را در عالقه به جنس مخالف (از

طريق ازدواج سالم) میبينند و هرگونه تمايالت جنسی در غير اين صورت
انحراف از طبع سالم انسانی و يك نوع بيماری روانی است ،كه اگر به آن
ادامه داده شود روز به روز تشديد میگردد ،و نتيجهاش بیميلی به (جنس
مخالف) و اشباع ناسالم از طريق (جنس موافق) است .اين عمل ناپسند باعث
میشود كه مردان و زنان از زناشویی و تشكيل خانواده صرفنظر كنند و
در نتيجه برای هميشه نسل بشر قطع شود .بدين جهت خداوند بزرگ عمل
زشت همجنسگرایی را بر تمام افراد بشر تحريم كرده ،تا ناچار شوند ازدواج
كنند (مکارم شیرازی ج ،14ص .)257در نظام تبليغاتي فمینيسم اگزيستانسياليست
ارزشهاي پايه مخدوش شده و ارزشهاي ثانويه جايگزين آن شده است،
بهطوري كه حفظ نسل بهعنوان يك ارزش متزلزل گرديده و لذت جنسي
به عنوان هدف طرح شده است .اين تغييرات بنيادي در نظام ارزشي روح و
جسم آدمي را ميرنجاند .جامعهی غربی با تمام داعیهها و پیشرفتهای علمی
و فناوری خویش در زمینهی پزشکی ،بهداشت و علوم مختلف آیا میتواند
جوابگوی مبتالیان به بیماریهای عفونی ایجاد شده از طریق همجنسگرایی
باشد؟ و چگونه میتواند اثرات مخرب و زیانبار همجنسگرایی که نتیجهی
تحقیر ازدواج از راه طبیعی و خانواده است را از بین ببرد؟ و آیا این امر در
آزادی زنان مؤثر بوده و فشار مضاعفی بر شانههای زن امروزی غربی وارد
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نساخته است؟
سقط جنين :سقط جنین از جمله پیامدهای آثار تفکرات فمینیسم
اگزیستانسیالیسمی است .آزادی سقط جنین سبب میشود که زنان اقدام
به انتخاب نوع فرزند کنند و در این میان جنس دختر بیشتر در معرض
فنا قرار میگیرد .به ویژه در کشورهایی که هنوز فرزند مذکر را بر جنس
مخالف ترجیح میدهند دختران قربانی میشوند .همچنین محدودیت روابط
جنسی مرد با همسر موجب شد که مرد تمنیات جنسی خود را خارج از
چهارچوب خانواده جستوجو و روابط خانوادگی را دستخوش تحول کند
(زیبایی نژاد .)80:این نگرش فمینیستی به جای حل مسئله به زدودن صورت
مسئله پرداخته است (رشاد  .)37 :1379در آیات قرآن ضمن بر شمردن نعمت
ازدواج حصول ذریه و نسل را از دیگر نعم خدا بر شمرده که به واسطهی آن
بر خلق منت نهاده است (نحل )72:در آموزههای اسالم اصل بر تحریم سقط
جنین به موجب آنکه نفس محترمه است ،میباشد و در مواردی که اضطرار
اهم و مهم باشد همراه با شرایطی از قبیل دمیده شدن
پیش آمده و تقابل میان ّ

روح یا قبل از دمیده شدن جواز این امر را صادر فرموده است .عالوه بر

عمل غیر اخالقی بودن سقط جنین ،این امر عوارض و پیامدهای زیانباری
برای مادران به همراه دارد .به گونهای که افزایش مرگومیر در مادران پس از
قانونی شدن سقط جنین در جوامع غربی به نحو چشمگیری افزایش یافت،
از عوارض دیگر حاصله از سقط جنین میتوان آمبولی ،التهاب شکم ،لخته
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جنین نه تنها در آموزههای ناب اسالم امری مذموم و تحریم شده است بلکه
در اغلب ادیان و فرهنگها و بسیاری از مذاهب دینی تحریم شده است .آیا
سقط جنین با اخالق دوری از شیشدگی سازگار است؟ آیا حذف جنس
زن ،کرامت بخشیدن به زن را در پی دارد؟
ناديده انگاشتن نهاد خانواده :يکي از مهمترين برنامههاي فمینيستهاي
اگزيستانسياليسم دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل
عمومي و تضعيف نقش ويژهی مادران در نهاد خانواده است ،بها ندادن به
شريفترين حرفهی زنان يعني مادري و خانهداري خود مشکالت عدیدهای
را برای زنان به بار آورد .حرفهاي كه بنا بر ادلهی عقلی و نقلی اساسًا به لحاظ
تواناييهاي جسمي و روحي تنها زناناند كه ميتوانند به خوبي از عهدهی
آن برآيند و مردان هرگز قادر به ادارهی آن نيستند .مگي گاالگر 1ميگويد:
«فمینيسم با دروغ بزرگي كه به زنان و مردان گفت به يك پيروزي بزرگ
دست يافت» .نقش يك خانم خانهدار در خانه دست كمي از زنان در مشاغل
ديگر ندارد و بايد دانست كه ارزش كمتري هم ندارد و از نظر ارزش كام ً
ال
با دستاوردهاي بزرگ ديگر همسنگ است .اساسًا زنان به همان ميزان كه در
صحنهی اجتماع گرفتار شدند ،مزاياي خانه و خانواده را از دست دادهاند.

1- Ghallagher
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ن باره تصور ميكنند به زنان آزادي حق انتخاب بخشيدهاند،
فمینيستها در اي 
در حالي كه فمینيسم در واقع زنان را در تشكيل و ادامه خانواده به سبك و
روش سنتي منع و بسياري از انتخابهاي آزاد را از آنان سلب کرده است
(رضوانی .)40 :به اعتقاد رابرت اچ .بورک 1اين جنبش بدون آنکه جنبهی
اصالحي داشته باشد با روحي مستبدانه عميقاً مخالف کليهی ارزشها و
سنتهايي است که از ديرباز حتي در فرهنگ غرب مورد احترام بودهاند (بورک

439 :1378و .)440مج دتر ،2يکي از دانشمندان آمريکايي ،روابط خانوادگي از
نوع فمینيسم را جنون خانوادگي مينامد (دايلين :ش ،13ص .)49ليندا پولک 3در
بررسي روابط پدرـ فرزندي مينويسد« :مردمان ماقبل تجدد به فرزندانشان به
عنوان هديهاي از طرف خداوند ،عشق ميورزيدند و کـودکان منبـع اتکا و
حمايت بودند ،لذا براي خانوادهها ارزشمند بودند در حالی که اکنون فرزندان
مزاحمانی برای پدر و مادرند .امروزه کمتر خانوادهاي است که فرزند را به
عنوان هديهاي الهي تلقـي کند» ) .)Carolyn Chapell 2004 : 4بيتوجهي به
نقش خانواده در غرب مشکالت عديدهاي به وجود آورده است .زنان و
دختران در غرب ديگر حاضر نيستند بچهدار شوند

(.)Spencer 1993: 56

فمینيستها به خانوادهی سنتي حمله کردند ،بدون اينکه جايگزين مناسبي
براي آن پيشنهاد کنند (همان ،)70:بنابراین ناديده گرفتن نهاد اخالق و خانواده
1- H. Burke
2 - Midge Deter
3 - Linda Pollock
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در نظر گرفتن واقعيتهاي آفرينش و هدف آن در پي تشابه و يکنواختي
کامل حقوق زن و مردند .اين بیتعادلی و افراط محصول انواع ديگري از
افراط و ستم در حق زنان است .راه حل غلط براي مشکالت و مظالم ضد
زن انواعي از ستم را به انواع ديگر تبديل ميکند .این مقاله ضمن رد انحصار
کارکرد زنان به نقش مادر و کار در خانه و ضرورت حضور ضابطهمند آنان
در عرصههاي مختلف اجتماعي ،نهاد خانواده را نخستين و مهمترين نهاد
تعليم و تربيت و شکلدهندهی ساختار فکري و شخصيتي کودکان ميداند،
س آمیز اسالم به ازدواج با نگاه فمینیسم در
به عبارتی نگاه معنوی و تقدّ 
تعارض و ناسازگاری است .نگاه اسالم نسبت به ازدواج ورای امور جنسی
نگاهی مقدس و معنوی است.
تناسب نه تشابه :فمینيستهای اگزيستاسياليسم اعتقاد به تشابه و همسانی
در حقوق ،امكانات و فرصتها دارند ،در اين راستا فمینيسم توانست زنان
را از محيط خانواده به صحنهی اجتماع بكشاند و آنان را در موقعيت به
ظاهر برابر در محيط كار و دانش قرار دهد ،اما نقشهای اصلی و ذاتی زن
همچون مادری و همسری را ناديده گرفت و سبب شد زن احترام مادری
و كانون گرم خانوادگی را از دست بدهد .نيكالس ديويدسن 1در اين باره
به مثابه كاالی جنسی رفتار میشد،
مينويسد« :گرچه پيش از اين ،گاه با زن 
1- Nicholas Davidson
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اما امروزه زن اساسًا اعتبار جنسيت خود را از دست داده است و اگر پيش
از اين عامل اصلی بیارزش نمودن زنان ،مردان بودند امروزه خودشان اين
كار را انجام میدهند .اگر دشمن قديمی او اصالت مسائل جنسی بود ،دشمن
امروز او اصالت عدم جنسيت و برابری با مردان است (دیویدسن .)210 :1377

اسالم قائل به تساوی زن و مرد در ذات و تفاوت در وظيفه است .به لحاظ
اين تساوی در ذات تساوی در تكليف هم نتيجه گرفته میشود .در نگرش
اسالمي کميت غير از کيفيت و برابري غير از يکنواختي است .اسالم با
رعايت اصل مساوات انسانها اعم از زن و مرد ،با تشابه حقوقي زن و مرد
مخالف است .اسالم همچنان که براي زن و مرد در اکثر موارد حقوق مشابهي
وضع نکرده ،مجازات و تکاليف مشابهي نيز وضع نکرده است .اين حقيقت
که اسالم به زن حقوق مساوي و نه مشابه مرد ميدهد نشان ميدهد که اسالم
زن را به درستي در نظر گرفته ،او را به رسميت شناخته و براي او شخصيت
مستقلي قائل است.
نتيجهگيری
فمینیستهای اگزیستانسیالیسم در مقام توصیفی و هنجاری قائل به موارد
واقعی مشترک بین دو جنس هستند و موارد واقعی متفاوت بین دو جنس
را برنمیتابند .اسالم به عنوان ديني الهي و عدالتمحور به لحاظ اهميتي که
براي مناسبات بين دو جنس چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه
قائل است ،بينشها ،رهنمودها و مقررات خاصي ارائه ميدهد که از مبنا با
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تفاوتهاي تکويني جزء ذات زنان محسوب ميشود که به معناي کهتري
وي نیست و بنا بر حکمت مدبري حکيم ميباشد؛ لذا در اسالم در مقام
توصیف و هنجاری یک سری موارد واقعی مشترک بین دو جنس و در
عین حال یک سری موارد واقعی متفاوت بین دو جنس نیز پذیرفتنی است.
اسالم برخالف موضع آنها موضع حكيمانهای برميگزيند .نه زن را از مقام
انسانی تنزل داده و نه تفاوتهای بيولوژيك و حكمت آفرينش او را ناديده
ميگيرد .هدف خداوند از خلقت زن و مرد يك چيز است ،ولي براي رسيدن
به اين هدف مسيرها ،استعدادها و ظرفيتهاي متفاوتي را در زن و مرد قرار
داده است .حکمت الهی در آفرینش و وجود تفاوتها در این نظام به طور
کلی نشان داده میشود که سعادت و کمال حقیقی هیچ یک از زن و مرد با
نادیده گرفتن این تفاوتها یا برهم زدن این نظام تکوینی که از روی عمد
و برای وصول به هدف غایی تنظیم شده است حاصل نخواهد شد .همان
طور که تقسیم وظایف و نقشهای افراد مختلف در یک تیم برای رسیدن به
هدف مشخص است و با تساوی کارکردها تیم به هدف خود نائل نمیشود.
چنانكه موال علي  فرمودند« :مادامي كه انسانها متفاوت باشند در خير
و نيكي هستند و هر گاه مساوي و يكسان بودند هالك ميشدند (مجلسي

 :1404ج  ،74ص  .)385بنابراین به جای تشابه محوری بایستی به تبلیغ و ترویج
عدالت یا تناسب و هماهنگی حقوق و تکالیف و تنظیم قوانین و مقررات
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متناسب با اشتراکات و تفاوتهای زیستی و محیطی میان زن و مرد هــمت
گمارد .محقق با استناد به اسناد باالدستی راهکارهاي زیر را پیشنهاد میدهد.
راهبردها :الزم به ذکر است راهبردهای کالن ،ملی و اقدام ملی از نقشهی
جامع علمی کشور اخذ شده است.
راهبردهای کالن
 بازنگری برنامهها و محتواهای آموزشی بر اساس مبانی نظری و ارزشیو نگرش اسالمی(راهبرد کالن  -5ن ج ع کشور)25 :

راهبرد ملی:
 ارتقای نقش و جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت مخصوصا کتب ومتون درسی (راهبرد ملی :بند ،10ص)27؛

 تحول در نگرشها ،روشها و محتواهای آموزشی بر اساس جهانبینیو تعلیم و تربیت اسالمی به منظور ارتقای تواناییها و تقویت تفکر منطقی
و خالق جست وجوگر در دانشآموزان و دانشجویان منطبق با آموزههای
اسالمی در زمینهی فردی ،خانوادگی و اجتماعی (راهبرد ملی :بند ،10ص.)27

اقدام ملی:
 حمایت از پژوهشها و مطالعات برای شناسایی نگرشهای غیراسالمی از قبیل اومانیستی ،سکوالریستی و فمینیستی در متون آموزشی و
اصالح آنها بر اساس آموزههای اسالمی (اقدام ملی :بند ،2ص)25؛
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کار متون (اقدام ملی :بند ،15ص)28؛

 تربیت و توانمندسازی دانشآموزان در شئون دینی ،خانوادگی،اجتماعی ،زیستی و بدنی ،هنری ،حرفهای ،علمی و فناوری برای ورود به
عرصههای مختلف زندگی و جامعه (اقدام ملی ،بند33؛ ص)29؛

 بازنگری و بازتولید محتوا و روشهای آموزشی و پرورشی به منظورتعمیق تربیت اسالمی و حیات دینی و اعتقاد و التزام به ارزشهای انقالب
اسالمی (اقدام ملی :بند ،34ص)29؛

راهکارها
 تقویت ایمان به خداوند؛ تبیین مبانی ،اصول و روشهاي ارزششناسی اسالمی براي زنان؛ درك درس��ت از سلس��له مراتب ارزش��ـی آموزههاي دینی در تحلیلنقشهاي زنانه (با ادلهیعقلی نه فقط روایی)؛
 ضرورت برنامهریزي ،تدوین جایگاه زن در نظام جمهوري اسالمی؛ استفاده از الگوهاي اسالمی ناب و مقبول؛ پاس��خگویی ب��ه نتای��ج حاصله و منتش��ره از س��وي فمینیس��تهايی علمی و تجربی (راجع به مسائلی همچون مادري
ادله 
اگزیستانسیالیس��م با 
و سقط جنین و…) و توجیه فواید نظرات و ادلهی مطرح در اسالم با ادلهی
تجربی؛
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 بررسی آمار و ارقام جرایم مربوط به حوزهی زنان و خانواده درکشورهایی که داعیهی آزادي و برابري حقوق زنان را دارند؛
 حکومت میبایست در برنامهریزيها و سیاستگذاريها ،به خصوصدر نظام آموزشی توجه به تفاوتها و مهیا کردن هر یک از دو جنس براي
انجام دادن نقشها و مسئولیتهاي خویش را سرلوحهی فعالیتهاي خود
قرار دهد؛
 اصالح الگوي مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان در جهت حمایت وتقویت بنیان خانواده؛
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