
چالش فمينيسم با عدالت 
جنسيتي

  نصراهلل آقاجاني�٭

چكیده
نخستین موج فمینیسم در اواخر قرن نوزده با ویژگي تالش براي کسب 
مرحله  این  در  لیبرالي  فمینیسم  آمد.  پدید  رأي  ویژه حق  به  مساوي  حقوق 
برتري  یا  انساني«  یا »جوهره مشترک  انساني  ماهیت  اشتراک  بر  استدالل  با 
ارزش هاي زنانه و با صرف نظر از تفاوت هاي جنسیتي، به دنبال برابري منزلت 
و نقش زن در مقابل مرد، بود. حوزه فعالیت موج دوم به عرصه هاي مختلف 
خانواده، کار و نظریه پردازي در حوزه علوم انساني تعمیم یافت. موج سوم 
هم بیشتر از دیدگاه پست مدرن، تحوالت نظام سرمایه داري و رویکرد افراطي 
موج دوم متأثر است. در این سه موج عدالت جنسیتي جایگاهي ندارد و با 
تکثرگرائي نمي توان مبنائي براي عـدالت ترسیم نمود. در این نوشـتار ضمن 
تبیین دیدگاه اسالمي و شاخصه هاي عدالت  به  نقد و بررسي نظریه تساوي 
جنسیتي پرداخته و معلوم مي شود در اسالم درحالي که تفاوت ها نادیده گرفته 

نشده، تبعیض هم تجویز نمي شود. 

کلید واژه
  فمینیسم، جنسیت، عدالت جنسیتي، تفاوت جنسیتي.
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طرح مسأله

بدون تردید طرح موضوع برابري یا تفاوت جنسیتي از سوي فمینیست ها 

در غرب، ناظر به شرائط تاریخي و اجتماعي غرب و مبتني بر ایدئولوژي هاي 

موجود در آن ســرزمین مي باشد، لذا فهم ســخنان ایشان بي نیاز از مالحظه 

شــرائط اجتماعي و مباني معرفتي و ایدئولوژیکي آنها نیســت؛ هر چند نقد 

و بازشناســي قیمــت آن در گرو مباني فکري و فرهنگي یک محقق اســت. 

بنابراین توجه به مســائل زنان در دنیاي غرب در دوره هاي ســه گانه جریان 

فمینیســتي بخشي از چرائي و چیستي برابري یا تفاوت جنسیتي را از منظر 

آنان نشــان مي دهد. دفاع از حقوق زنان، مثل بسیاري از مفاهیم ارزشمند و 

انساني دیگر، دســت مایه رویکردهاي افراطي و گروه هائي قرار گرفته است 

که بدون شــناخت ماهیت انســاني زن و حقوق وي، در مقام دفاع از حقوق 

زنان قرار گرفته اند. آیا فمینیســت ها به درســتي توانســته اند حقوق شایسته 

زنان را بازشناسي کنند؟ آیا در رویکرد آنها چیزي به نام »عدالت جنسیتي« 

وجــود دارد یا از مفاهیم دیگري نظیر برابري جنســیتي و تفاوت جنســیتي 

ســود جســته و به دنبال اهداف دیگري بوده اند؟ آنها در مدعاي خود از چه 

نوع استدالل و شواهدي بهره گرفتند؟ در هر صورت رویکرد آنها در مسأله 

تبعیض و بي عدالتي جنسیتي چه پیامدهائي داشته و آیا توانسته است زن را 

در جایگاه شایســته خود قرار دهد؟ دیدگاه اســالم در باره عدالت جنسیتي 

چه ویژگي هائي داشــته و چگونه از رویکردهاي فمینیستي متمایز مي شود؟ 

بنابر این با سه مفهوم کلیدي تساوي، تفاوت و عدالت جنسیتي مواجه بوده 
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و نظر فمینیســت ها را در این باره جویا شده، قهرًا نقد و بررسي دیدگاه آنها 

بر اســاس مباني و آموزه هاي اســالمي مي تواند ارزش دیدگاه اسالمي را در 

عدالت جنسیتي نمایان سازد.

در ایــن مقاله تالش شــده، ضمــن توجه به ابعاد فــوق، ارزش رویکرد 

فمینیست ها را در راستاي هدف عدالت جنسیتي مورد بررسي قرار گیرد. 

�( موج اول فمینیسم

1 ـ 1( زمينه ها و مسائل اجتماعي

مسأله دفاع از حقوق زنان و اعتراض به شرائط اجتماعي نابرابر قبل و بعد 

از جنبش فمینیسم در برخي از کشورهاي اروپائي نظیر فرانسه و انگلیس وجود 

داشت، بدون اینکه پیوندي با فمینیسم داشته باشد )فریدمن، 1381: صص8ـ  7(. مثاًل 

در فرانسه در سال 1792 اعالمیه اي تحت عنوان »حقوق زن« توسط »المیب 

دوگوگ« منتشر شد تا اعالمیه فرانسوي حقوق بشر را متهم به دفاع از حقوق 

مردان کند. اما فمینیســم به عنوان جریاني فرهنگــي اجتماعي از زمینه هاي 

خاصي برخاسته است. مهم ترین مسائل اجتماعي دنیاي غرب که در پیدایش 

جریان فمینیسم )در موج نخست( و گسترش و ساماندهي آن )در موج دوم( 

تأثیر داشـــته اند، عبـارتند از: باورهـاي اجتماعي درباره زن، محرومیت هاي 

اجتماعي زنان، شرائط و فضاي فکري مدرنیته و جنبش القاء بردگي.
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1 ـ 1 ـ 1( باورهاي اجتماعي در باره زنس

در جوامع غربي از دیرزمان باورهاي اجتماعي تبعیض آلودي در باره زنان 

بوده که نشان دهنده ارزش و منزلت پائین زنان نسبت به مردان است. بخشي از 

این باورها از اندیشه تحریف شده یهودیت و مسیحیت برمي خیزد. در تورات 

وجود زنان تلخ تر از مرگ پنداشته شده است و در دعاي روزانه یهودیان است 

که سپاس خداي را که مرا مرد آفرید یا در تعلیمات اصحاب معبد و کلیسا، زن 

خادم مرد و مرد ارباب اوســت، گاه زن را به اقتضاء سرشت خود در موقعیت 

بردگــي قرار مي دادنــد )ر.ک. بنوات گــرو، 1379: صص70 ـ  51(. در فلســفه یونان و 

الهیات یهوديـ  مسیحي، زن همچون همدمي ناقص براي مرد و تنها براي رفع 

نیاز مردان تعریف شــده است. مردان با عقالتیت، تمدن و امور بزرگ مرتبط 

مي شوند اما زنان با امور غیرعقالني، شهوت و طبیعت ربط مي یابند )ر.ک. بیسلي، 

1385: صص31ـ  29(. در طول قرون وسطي تا رنسانس این بحث وجود داشت که 

آیا زن مخلوق کامل خداست یا نسخه ناقص مرد؟ آیا زن میتواند آموزش ببیند 

و اینکه در ازاي خدمتي که به مرد میکند آیا شایســته احترام و تقدیر اســت؟ 

بین دیدگاه مسلط کلیسائي و الگوهاي موجود و ادبیات جدید درباره جایگاه 

فرودست زنان، ستیز بود )ر.ک.جیمز، 1382: ص84(. نمونه هائي از نگرش اجتماعي 

به موقعیت زنان را میتوان در آراء فیلسوفان عصر جدید در غرب مشاهده کرد، 

»شوپنهاور«1 زن را حیواني مي داند با گیسوان بلند و افکار کوتاه، از نظر نیچه 

زن موجودي اســت که براي خدمت کاري آفریده شده است و فقط در حالت 

Schopenhauer  ـ �
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فرودستي به کمال مي رسد )ر.ک. گرو، 1379: صص84 ـ 80(.  

2 ـ 1 ـ 1( محرومیت هاي اجتماعي 

محرومیت هاي اجتماعي زنان، فقدان شخصیت حقوقي، نابرابري شغلي 

و نداشــتن حــق رأي مهم ترین چالش هاي زن غربي بود که نخســتین موج 

فمینیسم را به هدف برابري با مردان و بهره مندي از حقوق و مزایاي یکسان 

به وجود آورد. این مرحله به شکل افراطي در آثار برخي از مدافعان جنبش 

زنان تا مردستیزي و گاه خانواده ستیزي هم پیش مي رفت و این نشان مي دهد 

که فمینیســت ها در اهداف تساوي خواهانه خود حاضر بودند به همان ستیز 

جنســیتي دچار شوند که مردان مبتال بودند و بدین ترتیب بنیادي ترین هسته 

اجتماعي یعني خانواده را نادیده بگیرند. البته محرومیت هاي اجتماعي زنان 

مي توانست چنین ستیزي را دامن بزند )ر.ک. مشیرزاده، 1382: صص75 ـ  61(.

3 ـ 1 ـ 1( شرائط و فضاي فکري مدرنیته

مدرنیته چارچوب تاریخي و تمدني جدیدي براي دنیاي غرب بود که با 

گسست از میراث دیني و فلسفي گذشته خود، شک و تردید مستمر در همه 

چیز را نهادینه کرد، حتي نگاه آن به دانش تجربي نگاهي ســوداگرانه، موقتي 

و در معرض تغییر بود. انســان در مدرنیته خود به مرکزیت همه هســت ها و 

ارزش ها تبدیل شد و مشروعیت بخش هر چیـزي گردید. ارزش هاي لیـبرالي 

از قـبیــل آزادي، تأکید بر فردگرائي و اقتـصاد ســرمایه داري مبناي نویني در 

تعییــن حقوق افراد ایجاد کرده و نهادهــاي اجتماعي را در معرض تغییري 
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بنیادیــن قرار داد. بــدون تردید فضاي فکري مدرنیته بســیاري از باورها و س

نقش هــاي اجتماعي مربوط به زنان را در معرض تغییر قرار داد. آموزه هائي 

مثل حقوق بشــر و تساوي افراد در انقالب هاي فرانسه و آمریکا نمونه هاي 

خوبي از تأثیرگذاري ارزش هاي مدرنیته در نهضت فمینیسم را نشان مي دهد 

)همان، صص22 ـ 5(.  

4 ـ 1 ـ 1( جنبش القاء برده داري

نخستین موج فمینیسم در حالي در نیمه دوم قرن نوزده )1920ـ  1848م( 

شــکل گرفت که در آمریکا جنبش الغاء برده داري درصدد کســب آزادي و 

حقوق بردگان بود و فعالیت زنان در این باره ویژگي مبارزه با برده داري را به 

خود گرفت؛ ولي طي مـخالفت ها و محدودیت هائي به نخستین مسأله مربوط 

به آنان یعني دفاع از حقوق زنان تبدیل شــد )همان، صص55 ـ 51(. بنابراین در 

نخستین مرحله پیدایش فمینیسم در کشوري مثل آمریکا، زنان حتي شایسته 

دفاع از حقوق بردگان هم به حساب نمي آمدند. آنان علیرغم فعالیت خود در 

جنگ داخلي دهه هفتاد آمریکا، همچنان محروم از نقش سیاسي و اجتماعي 

بوده؛ لذا جنبش ضد برده داري را الهام بخش حرکت خود قرار دادند.

2 ـ 1( نقد و بررسي مهم ترين تبيين ها 

نخستین موج فمینیسم بیشتر جنبشي اجتماعي بود تا فکري و فلسفي و 

به دنبال دســتیابي به بخشــي از حقوق سیاسي و اجتماعي زنان از قبیل حق 

رأي پدید آمد. در عین حال با توجه به مسائل زنان و مفاهیم جدید مدرنیته، 
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تعاریــف و انتظاراتي در حوزه  برابري یا تفاوت جنســیتي به وجود آمد که 

مي توان به وجوهي از آن به شرح ذیل اشاره نمود:

1 ـ 2 ـ 1( اشتراک در ماهیت انساني

در بیشتر استدالل هاي لیبرالي بر مسئله اي به نام »جوهره مشترک انساني« 

صرف نظر از تفاوت هاي جنســیتي تأکید شده است. به این بیان که زن و مرد 

برابر آفریده شده اند و یکساني نسل آنها اقتضاء دارد که زنان جایگاه فرودستي 

نســبت به مردان نداشته باشند، بلکه هیچ نوع تمایزي بین حوزه هاي زنانه و 

مردانه وجود ندارد )همان، صص64ـ   61(. البته رویکرد سلبي فوق در نفي هرگونه 

تمایز جنسیتي درباره زنان، در کنار رویکرد ایجابي در اثبات ارزش هاي لیبرالي 

غرب در مقوله هائي نظیر فردیت، آزادي، عقالنیت و اومانیســم معنا مي یابد؛ 

لــذا در عرصه هاي حقوقي و اجتماعي مخالفت خود را با هر نوع تمایز بین 

حوزه زنانه و مردانه اعالم مي دارد. مثالًًًًً استدالل »جان استوارت میل«1 معتقد 

است: اصول دنیاي مدرن اقتضاء دارد، زنان باید مطلقًا خود تصمیم بگیرند که 

چه بکنند یا نکنند و جز راه آزمایش و حضور زنان در یک فضاي رقابتي آزاد 

با مردان هیچ راه دیگري براي بازشناسي طبیعت زنان و باید و نبایدهاي آنان 

وجود ندارد. بنابراین وضع قوانین در این باره یا آداب و رســوم تعیین کننده 

نیســت )ر.ک. اســتوارت میل، 1379: صص40ـ  39(. »ولستون کرافت«2 هم در بیانیه 

معروف خود در ســال 1792 م با این اســتدالل که مفاهیمــي مانند آزادي، 

Wollstonecrat  ـ John Stuart Mill   2  ـ �
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برابري، خرد، معرفت و ذهن، اموري جنسیتي نیست، خواستار حضور زنان س

در عرصه اجتماع، سیاست و حقوق شد. 

بنابراین رویکرد برابري در حوزه جنســیت و پایبندي به لوازم سیاسي و 

اجتماعي آن بر نگرش لیبرالي از انسان مبتني مي باشد. فردگرائي مفرط، تقدم 

فرد بر جامعه و خودپرســتي غیراجتماعي فرد از مفاهیم محوري لیبرالیســم 

اســت که ارزش ها و اخالق اصالت و حقیقت خود را از دســت داده و به 

شــدت فردگرایانه و تابعي از میل و اراده انســان خواهد بود )ر.ک. آربالســتر، 

1367: ص61 ـ  22(. بدیهي اســت که تعمیم چنین رویکردي در حوزه زنان در 

گرو تعمیم نگرش لیبرالي به انســان است؛ در حالي که صرف نظر از وجود 

انسان شناســي هاي فلسفي و دیني مختلف، به ویژه نگرش اسالم که تفاوتي 

ماهوي با دیگر فلســفه هاي مادي و لیبرالي در بیان حقیقت انســان و مبدأ و 

معاد او دارد، از منظر جامعه شــناختي هم نمي توان انتظار داشت که نگرش 

لیبرالــي به انســان بتواند الگوئي فراگیر و جهاني در بــاره حقوق زنان ارائه 

دهد؛ زیرا فرهنگ واحدي بر جهان اجتماعي حاکم نیست؛ تاریخ هم شاهد 

صدقي بر عدم موفقیت فمینیســت هاي لیبرال در توسعه اندیشه هاي خود به 

فرهنگ هاي گوناگون است. تأکید بر »انسانیت مشترک« بین زن و مرد، تأکید 

درســتي اســت که در آموزه هاي دیني اســالم به صراحت به آن توجه شده 

است. بنیادي ترین قلمرو این اشتراک را مي توان در اصولي از قبیل آفرینش 

انســان، هدف و راه هاي وصول به غایت آفرینش، اســتقالل در گزینش راه 

صحیح، اســتقالل زن و مرد در مالکیت مادي و معنوي و استقالل در تعیین 
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سرنوشــت معرفي کرد. اما چالش اصلي رویکرد فمینیسم لیبرالي در تعییین 

لوازم این اشتراک است. آیا انسانیت مشترک مي تواند قاعده اي براي تساوي 

همــه افراد اعم از زن و مرد، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، ســالم و مریض، 

توانا و ضعیف، آزاد و اجیر در همه حقوق و تکالیف اجتماعي باشد؟ چگونه 

در برخي از موارد فوق تفاوت امر معقولي اســت و هیچ گاه با اشــتراک در 

انسانیت ناسازگاري ندارد؟! 

تأکیـد بر حقوق طبیعي در رویکرد لیبـرالي مبتني بر فلسفه طبیعي و مادي 

فردگرایانه اي اســـت که نمي تواند ابعاد انسان شــناختي، اخالقي و در نتیجه 

تناســب هاي حقوقي را بیــن زن و مرد اعتبار نمایــد. بنابراین غیر از مبناي 

اشتراک، مباني و اصول دیگري هم به میان خواهد آمد که جملگي تعیین کننده 

نقش هــا، حقوق و مزایاي اجتماعي افراد اعــم از زن و مرد خواهد بود. به 

عالوه، مبناي »اشـــتراک در انســانیت«، ناظر به ماهیت واحد انساني است 

در حالي که نقش هاي اجتماعي، مـختلف و متغیر هســتند و اگر اشتراک در 

انسانیت تنها معیار و مبنا بود، هیچ گاه نمي توان تعدد و تکثر نقش ها را توجیه 

نمود و این نشان مي دهد که متغیرهاي مختلفي در تعیین اختالف در نقش ها 

و موقعیت هاي اجتماعي تأثیرگذار است.   

2 ـ 2 ـ 1( برتري ارزش هاي اخالقي زنان

در پاره اي از اســتدالل ها حتي در موج نخســت فمینیسم، ایده برابري و 

عدم تمایز جنسیتي جاي خود را به ایده برتري زن بر مرد مي دهد. به اعتقاد 

ایشــان زن واجد ویژگي هاي اخالقي خاصي اســت که او را از نظر اخالقي 
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برتر از مرد قرار مي دهد. در این اســتدالل، صداقت، عطوفت و ارزش هاي س

اخالقي، فضیلت هاي زنانه اي تلقي شــده که نقش خود را در تلطیف محیط 

خانواده نشــان داده است؛ لذا حضور زن در جامعه مانع افراطي گري مرد و 

سبب اخالقي تر شدن جامعه مي شود و مشکالت سیاسي وقتي حل مي شود 

که ارزش هاي زنانه بر جامعه حاکم شود )ر.ک. مشیرزاده، 1382: صص67ـ  64، 105(. 

در رویکرد برابري جنسیتي، زنان به عنوان »موجودي انساني« همسان مردان 

در تمام عرصه ها نقشي برابر به عهده دارند؛ اما در رویکرد تفاوت جنسیتي، 

زنان به عنوان »موجودي جنســیتي« متفاوت با مردان به دنبال دســتیابي به 

جایگاهي متمایز از مردان و گاه برتر هستند )همان، صص160ـ  159(. البته روشن 

است که رویکرد برتري ارزشي و اخالقي زنان، با نگرش فردگرایانه لیبرالي 

تناســبي ندارد و اساســًا بهره گیري از اصول اخالقي در عرصه اجتماعي به 

ویژه زماني که ســبب تصادم آزادي و منفعت طلبي فردگرایانه افراد شــود، با 

اصول لیبرالیسم ناسازگار است.  

بررسي شرائط اجتماعي و سیاسي نخستین موج فمینیسم، نشان مي دهد 

که تبعیض و بي عدالتي هر چند مســأله اصلي زنان بود؛ اما رویکرد نظري و 

عمدتًا عملي آنان براي رفع تبعیض، در راستاي دستیابي به برابري یا برتري 

جنسیتي زنان نسبت به مردان به وجود آمد نه رسیدن به عدالت. نظریه قابل 

توجهــي در این مرحله وجود ندارد تا حتي ابعاد نظري برابري یا تفاوت را 

تبیین نماید. همچنین ادعاها و استدالل هائي که از سوي فمینیست ها صورت 

گرفته، جملگي مبتني بر اصول و ادبیات لیبرالي و اومانیســتي مدرنیته بوده، 
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لذا قهرًا همه نقدها و نارسائي هاي مربوط به مدرنیته و نیز پیامدهاي منفي آن 

را به دنبال خواهد داشت. 

2( موج دوم فمینیسم

موج دوم از دهه 1960م. همراه با طرح افکار ایدئولوژیک در تبیین علل 

فرودستي زنان و ترسیم آرمان فمینیسم آغاز شد و در دهه 70 به مباحث زنانه 

در حوزه علوم انساني پرداخت. در دهه 80 به معرفت شناسي فمینیستي و نقد 

فلسفه و تولید دانش روي آورد. به طور کلي ویژگي خاص این دوره نقد تمام 

جنبه هاي شــناختي، آگاهي هاي عمومي، فلســفه، هنر و رفتارهاي اجتماعي 

مي باشد )ر.ک. زیبائي نژاد، 1382: صص16 ـ  15(. 

1 ـ 2( زمينه ها و مسائل اجتماعي 

شرائط اجتماعي مربوط به موج نخست، فمینیسم را در چارچوب ادبیات 

لیبرالــي با تأکید بر تســاوي حقــوق زن و مرد و در واقــع تبدیل نقش هاي 

اجتماعي زنانه به نقش هاي مردانه منتهي ساخت و حاصل چنداني جز اثبات 

حق رأي براي زنان نداشت. اما در موج دوم نظر به این معطوف شد که بین 

ارزش هاي لیبرالي و ساختار اقتصادي و سیاسي نظام سرمایه داري، در حوزه 

حقوق زنان ناســازگاري وجود دارد. ایدئولوژي لیبرالي بر برابري جنســیتي 

تأکید دارد، ولي شرائط حاصل از اقتصاد سرمایه داري و دولت رفاه، تفاوت 

حقوق و دســتمزدهاي زنان نســبت به مردان را پدید آورد. در واقع به تعبیر 

فمینیســت ها ساختار اقتصادي و سیاسي جامعه، پدرساالرانه یا مردساالرانه 
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بود و هنوز زن را به عنوان ابزاري در توســعه ثروت و قدرت تلقي مي کرد؛ س

اما ارزش هاي لیبرالي مقتضي تســاوي زن و مرد در ســاختارهاي سیاســي 

و اقتصــادي بود. لــذا موج دوم تغییر جایگاه ســاختاري زن در نهاد اقتصاد 

وسیاست را دنبال مي نمود )ر.ک. مشیرزاده، 1382: صص232 ـ  229(. 

2 ـ 2( نقد و بررسي 

1 ـ 2 ـ 2( ایدئولوژي مساوات خواهانه لیبرالي

در موج دوم، فمینیســت هاي لیبرال همچنان بر ایدئولوژي برابري تأکید 

ورزیده و درصدد تحقق آن از طریق حضور در ســاختارهاي سیاسي جامعه 

بودنــد. از نظر آنها با وجود نقاط اشــتراک فراوانــي که بین زن و مرد وجود 

دارد، ساختارهاي سیاسي و اجتماعي موجـود تفاوت هاي جنسـیتي را بسط 

داده اند. در ادبیات این دســته از فمینیست ها، استدالل به اقتضائات »حقوق 

بشــر« براي دستیابي به جایگاه مســاوي زنان با مردان در همه ساختارهاي 

سیاســي، اجتماعي، و حقوقي بسیار بکار رفته اســت )همان، صص245 ـ  240(. 

فمینیســت هاي قائل به تساوي تا آنجا پافشاري مي کنند که حاضرند حقوق 

و کمــک هزینه ایام زایمان زنــان را به عنوان کمک هزینه ایام بیماري تعبیر 

کنند )همان گونه که مردان در ایام بیماري کمک هزینه دریافت مي کنند( و نه 

به عنوان هزینه زایـمان، تا همـچنان به رویکرد تـســاوي ملتزم باشــند. آنها 

وضعیـت موجود را حفظ مي کنند، ولي براي رســیدن به برابري، زنان را در 

جایگاه مردان مي نشــانند. درحقیقت ساخـتارهاي مردساالر تغیـیر نمي کند، 
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بلـکــه این زنان هســـتند که لباس مردانــه بر تن مي کننــد. در این رویکرد 

فمینیست ها ســنت ها و ارزش هایي که نقش زنان را در خانواده مورد تأکید 

قرار مي دهد، به عنوان زمینه هاي ستم بر زنان معرفي مي کنند، »بتي فریدن«1 

یکي از این نمونه ها اســت )بســتان، 1382: ص42(. این در حالي اســت که همه 

شــواهد موجود در جوامع غربي نشــان مي دهد که بر خــالف ادعاي فوق، 

کاهــش تعلق زنان به خانه و عدم وابســتگي به مردان نه تنها خشــونت در 

محیــط خانواده را کاهش نداد، بلکه خشــونت و تبعیــض بیرون از خانه را 

هم بر آنان تحمیل کرد. علت اساسي مسأله این است که ارزش هاي لیبرالي 

نمي توانــد زیاده خواهي فردگرایانه را کنترل کند، لــذا جمع این ارزش ها و 

تأکید بر تساوي جنسیتي یک »پارادوکسیکال«2 است.

تبیین فوق راه گشــاي حل مسائل و مشکالت زنان نخواهد بود، بلکه آن 

را مضاعف خواهد نمود؛ زیرا مادامي که ساختارها به وضعیتي انساني تبدیل 

نشود و به ویژگي هاي جسمي، روحي، سني، جنسي، علمي و توانمندي هاي 

اجرائي و مدیریتي توجه نکند، بسیار متصلب و شکننده خواهد بود. نظام هاي 

لیبرال غرب با شعار تساوي جنسیتـي بیشترین ظلم و بي عدالتي را در حق زنان 

روا داشته اند، زیرا زنان را وارد میداني از رقابت کردند که در آن ارزش هاي 

اخالقي و انساني جاي خود را به سوداگري و ستیز سرمایه داري سپرده و زن 

به ابزاري جهت تأمین منافع مادي آنها تبدیل شده است. سوءاستفاده جنسي، 

سست شدن بنیان خانواده، افزایش ناهنجاري هاي نوجوانان و کودکاني که از 

Paradoxical  ـ Betty Friedan    2  ـ �
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تربیت مادري محروم شــده اند و پیدایش انواع بیماري هاي روحي و رواني، س

تنها بخشي از عملکرد این رهیافت است. 

در رویکرد مساوات خواهي لیبرالي، تمام تالش براي نفوذ و رخنه نمودن 

در حصار جنس مذکر اســت نه به رسمیت شــناختن جنس مونث. زنان در 

این رویکرد با نمایش مردانه، خواهان نقـش ها و وظایف ایشان هستند و در 

نتیجه از هویت خود فاصله گرفته اند و قهرًا به از خود بیـگانگي و بسیاري از 

بیماري هاي روحي و رواني دچار شده اند. 

2 ـ 2 ـ 2( ایدئولوژي تقابل جویانه رادیکالي 

فمینیســم رادیکال تحت تأثیر اندیشه هاي رادیکال دهه 1960م. به دنبال 

تحولي انقالبي و بنیادي براي حل مسأله زنان به وجود آمد. در این رویکرد 

ضمن انتقاد از نابرابري جنســیتي تاریخي، بیش از آنکه بر برابري جنسیتي 

تأکید شــود، بر تمایز آن اصرار مي شود. به اعتقاد آنان مشکل اصلي زنان به 

»ایدئولوژي پدرســاالري« یا مردســاالري باز مي گردد که همچون هژموني 

مســلطي، تاریخ و فرهنگ انساني را به نفع جنس مرد تمام کرده و همه چیز 

را با نگرش مردانه تعریف کرده اســت. در این رویکرد زنان به عنوان طبقه 

اجتماعي فرودست در »نظام کاستي« قرار گرفته اند که از سوي مردان تعیین 

شده اســت. در واقع مطابق رویکرد رادیکالي هر مردي دشمن ستم پیشه اي 

براي زن تعریف مي شود که براي رسیدن به مطامع خود جایگاه و نقش هاي 

زن را تعریــف و در واقــع ماهیت زنان را تحریف مي کند. بنابراین ســتیزي 

فراگیــر بین زنــان و مردان وجود دارد؛ ولي زنان بــه جهت آگاهي کاذب که 
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برآمده از نظام پدرساالري است، به منافع خود پي نبرده اند. آنها تنها راهکار 

حل این مشکل را رســیدن زنان به خودآگاهي و ایجاد انقالب و مبارزهاي 

فراگیر حتي در عرصه زندگي خصوصي علیه مردان مي دانند )مشــیرزاده، 1382: 

صص280ـ   266(. به اعتقاد »کریســتین دلفــي«1، یکي از مهم ترین نظریه پرداز 

فمینیســم رادیکال، منشأ نابرابري بیش از آنکه به وضعیت شغلي یا ساختار 

سازمان هاي اجتماعي بازگردد به ساختار جنسیتي مردساالري مربوط مي شود؛ 

لذا اصالح بنیادي را در گرو اصالح این ساختار قلمداد مي کنند )ابوت، واالس، 

1376: صص43 ـ 42(.

راهکارهاي این دســته از فمینیســت ها بیانگر آن اســت که چیزي به نام 

عدالت جنسیتي در اندیشه ایشان وجود نداشته یا نمي تواند وجود داشته باشد. 

رویکرد جنسیتي افراطي و غیرواقع بینانه آنها اشتراکات فراوان انساني بین زن 

و مرد را نادیده گرفته و به بهانه رفع ستم از زنان، ستیز فراگیري بین دو جنس 

به شدت وابسته به هم ایجاد مي کند. این رویکرد بنیان خانواده را در معرض 

زوال و سستي قرار داده و به شدت رقابت جویانه خواهد کرد، در مقابل زمینه 

هم جنس گرائي را فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر با حذف شدن کامل زنان 

از جامعه مردان، تمایالت جنسي فمینیست ها به صورت رابطه جنسي زن با 

زن خود را نشان مي داد، هر چند آنها این نوع ارتباط را نوعي عمل سیاسي و 

بیانگر اعالم تعهد به زنان دیگر تفسیر کرده اند، اما در مقابل، بسیاري از زنان 

را به واکنش ضد فمینیستي واداشته اند )ر.ک. کالین، 1387: ص96(. 
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این ســؤال بنیادین در برابر همه فمینیســت ها وجود دارد که با کدامین س

ایدئولوژي خواهان تغییر وضعیت موجود هســتند؟ اگر نظریه پدرســاالري 

فمینیسم چارچوب درستي در فهم و تبیین مسائل زنان باشد، آنها در آفرینش 

ایدئولوژي بدیل و آلترناتیو به چه بنیان هاي نظري و اجتماعي توجه کرده اند؟ 

اگر تأکید بر برابري )در رویکرد لیبرالي( یا تمایز کامل جنسیتي )در رویکرد 

رادیکالي( بر اســاس همان اندیشه ها و شاخص هاي فرهنگ موجود جوامع 

)غربي( انجام گیرد، اصل مدعاي آنها مخدوش مي شــود؛ زیرا ذهن انتقادي 

برخاســته از فرهنگ مردساالري نمي تواند مردساالر فکر نکند. بدیهي است 

تغییر مباني از مردساالري به زن ساالري نیز نه تنها منقبتي به حساب نمي آید؛ 

بلکه به همان منقصت مردســاالري دچار خواهد بود. بنابراین تبیین صحیح 

هویت زنان و تحلیل واقع بینانه پایگاه و نقش هاي اجتماعي ایشــان در گرو 

مفاهیم و مباني ماتقدم خاصي است که جایگاه حقیقي انسان در نظام آفرینش 

را بشناسد و در سایه آن به بررسي بایدها و نبایدها بنشیند و این مهم جز در 

تعالیم انبیاء الهي وجود ندارد.               

تبیین آنها در علت ستم دیدگي زنان تنها بر نظریه پدرساالري استوار است 

که عالوه بر اینکه به شــکلي افراطي، غیرعلمــي و پیش داورانه کل تاریخ و 

تمدن بشري را تاریخ توطئه فراگیر علیه زنان مي داند، الزمه اش آغازي دیگر 

در تأســیس فکر و فرهنگ و تمدن است و چنین امري بدون پشتوانه نظري 

ســابق ناممکن خواهد بود، در حالي نظریه فمینیســم رادیکال با همان ایده 

جنسیت ساالري، زن را به جاي مرد مي نشاند که حاصل آن به نفع هیچ یک 
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از زن و مرد تمام نخواهد شد. لذا یکي از فمینیست ها )سیگال( در هشداري 

علیه رویکرد »تفاوت« مي نویســد: »همواره این احتمال وجود داشته که در 

ارزیابي مجدد تصورات مان از جنس مونث و توســل جســتن به تجربیات 

زنان، ایده هاي قطبیت جنســي را که هدف فمینیسم در آغاز اعتراض به آنها 

بود، تقویت کنیم« )فریدمن، 1381: ص19(.

3 ـ 2 ـ 2( تبعیض جنسیتي در رویکرد اگزیستانسیالیستي فمینیسم

فمینیسم اگزیستانسیالیسم یکي از رویکردهاي فمینیستي مربوط به موج 

دوم اســت که تحت تأثیر از فلســفه اگزیستانسیالیسم و استفاده از چاچوب 

فلســفي آن یعني »موجودیت براي خــود« و »موجودیت در خود«، تالش 
نمود، تفاوت یا تبعیض جنسیتي زن و مرد را تبیین نماید. »سیمون دوبوار«1 

در کتاب »جنس دوم« )سال 1949م( چنین ایده اي را مطرح کرد. موجودیت 

براي خود مســتلزم نظاره گري و اســتقالل است در حالي که موجـودیت در 

خود مقتضي تحت نظاره بودن و شــیی وارگي یا شیئیت یافتگي است. به نظر 

دوبوار وضعیت جســمي زن و مرد در کنار تأثیر مهم شرائط اجتماعي سبب 

شــده تا مردانگي چون »موجودیت براي خود« و با ویژگي هائي نظیر سیال 

بودن، اســتقالل و تعیین کنندگي ممتاز شود، اما زنانگي همچون »موجودیت 

در خود« با خصوصیاتي نظیر ســکون، وابستگي و ثانوي بودن متمایز گردد 

)ر.ک.باقري، 1382: صص33 ـ 32(. مردان انفعال زنان را تشویق مي کنند و زنان هم 

 Simon de Beauvoir  ـ �
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این سلطه طلبي مردان را مي پذیرند و در واقع نقش مادري و همسري باعث س

شده تا آنان به شیئ بي جان تبدیل شوند؛ لذا دوبوار پیشنهاد مي کند، زنان این 

نقش ها را رها کنند )ر.ک. جیمز، 1382: ص94(.   

بدون تردید شــرائط اجتماعي و فرهنگي در پیدائي هویت و خودآگاهي 

افراد تأثیر به سزائي دارد؛ لذا از منظر اجتماعي چنین احتمالي وجود دارد که 

جوامع غربي، مرداني ســلطه گر و زناني سلطه پذیر بار آورده باشد که هویت 

خود را در شیي وارگي نزد مردان ببینند، ولي رویکرد اگزیستانسیالیسم در بیان 

تفســیر وجودي خود از انســان بر بنیان هاي صحیح و واقعي انسان شناختي 

استوار نیست. در حالي که تبیین درست هویت و جایگاه زن و مرد قبل از هر 

چیز نیازمند شناخت ماهیت ثابت انساني است تا در پرتو آن جایگاه حقوقي 

و نقش هاي اجتماعي زن و مرد آشکار شود. در غیر این صورت نه تنها مسأله 

اجتماعي مهمي مثل وضعیت نامناسب زنان راه حل خود را نمي یابد؛ بلکه بر 

مشــکالت آن افزوده خواهد شد. راه حل هاي ارائه شده توسط این رویکرد 

به ستیز دیـگري علیه زنان و مردان منجر خواهد شد که جایگاه هیـچ کدام را 

پاس نمي دارد. مهم ترین پرسش انتقادي از فمینیست هاي اگزیستانسیالیست 

این اســت که چرا رابطه زن و مرد یا هر دو موجود دیگري را در دیالکتیک 

ستیزه جویانه اي قرار مي دهید که در آن اثبات »موجودیت براي خود« در گرو 

شــیی وارگي موجود دیگر اســت؟! اصل این مبنا و نیز تحلیل آن از تبعیض 

جنسیتي بر فلسفه واقع بینانه اي استوار نیست، همانطوري که اثري از عدالت 

جنســیتي در این رویکرد همانند رویکردهاي سابق مشاهده نمي شود. بدون 



13
88

ن  
تا

س
زم

  /
46

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س

25

چالش فمينيسم با عدالت جنسيتی

فلســفه اي صحیح در انسانشناســي و پیرو آن بدون یک ایدئولوژي انساني، 

هرگز نمي توان به این سؤال پاسخ داد که زنان همانند مردان چگونه مي توانند 

به »موجودي براي خود« تبدیل شوند؟ 

4 ـ 2 ـ 2( تبعیض جنسیتي در رویکرد سوسیالیستي فمینیسم

در تبیین هاي سوسیالیستي و مارکسیستي گره گشائي از مسأله زن و رفع هر 

نوع تبعیض و ستم از زنان از طریق اعطاء حقوق سیاسي آنها تبیین نشده است 

و چنین راه حلي را مناسب ندیده اند، بلکه منشأ اصلي آن را نظام سرمایه داري و 

اصل مالکیت دانسته اند که به اعتقاد آنها زن را حتي در حوزه زندگي خصوصي 

تحت عنوان مادر یا همسر به انقیاد درآورده است )جیمز،1382: ص89(. فمینیست هاي 

مارکسیست در تبیین تبعیض جنسیتي، علت اصلي آن را محروم بودن زنان از 

تولید عمومي مي دانند و علت چنین محرومیتي را به ساختار و شیوه تولید در 

نظام سرمایه داري مستند مي سازند؛ ولي فمینیست هاي سوسیالیست در کنار این 

عامل، نظام مردســاالري را علتي دیگر در تبعیــض علیه زنان معرفي مي کنند. 

»هارتمن«1 از نظریه پردازان فمینیستي سوسیالیست، معتقد است، فهم فرودستي 

زنان در گرو نظریه مارکسیســتي و مردســاالري اســت؛ بلکه ستم مردساالري 

مقدم بر نظام سرمایه داري است هر چند نظام سرمایه داري اشکال جدیدي از 

مردساالري را گسترش داد )ر.ک. ابوت، واالس: 1376: صص44ـ  38(. 

در نظریه مارکسیســتي، ارتباط با ابزار تولید، تعیین کننده طبقه اجتماعي و 
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هویت طبقاتي است و چون کار زنان در خانه تنها تولیدکننده ارزش مصرفي س

اســت و نه ارزش اضافي قابل فروش در بازار، لذا زنان ارتباط مســتقیمي با 

کارمزدي نداشته در نتیجه جایگاه مستقلي در نظام طبقاتي نخواهند داشت بلکه 

در حاشــیه آن و به محوریت مردان جایگاه خواهند یافت )همان، صص51ـ  50(. 

از نظر فمینیســت هاي سوسیالیست رفع تبعیض و ستم علیه زنان در جامعه 

ســرمایه داري تنها وقتي اتفاق مي افتد که تقسیم جنسي کار در تمام حوزه ها 

رخت بربندد )همان، ص261(.

تبیین هاي مارکسیســتي و سوسیالیســتي هر چند تالش کرده مصائب و 

معضالت نظام ســرمایه داري را آشکار سازد؛ اما به طور کلي در تبیین آن بر 

اساس اصل مالکیت و زیربنا قرار دادن آن براي فرهنگ و نهادهاي اجتماعي 

بــه بیراهه رفته اســت. این نظریه نمي تواند چارچوبي کلي در تبیین مســأله 

فرودســتي زنان به حســاب آید؛ زیرا عالوه بر معایب نظریه مردســاالري، 

کارخانگي زن را تنها در چارچوب مزایاي مادي نگریسته و فقدان آن را به 

معنــي بیگاري زنان و از خود بیگانگي آنها معرفي مي کند، در حالي که نقش 

زن در خانه را مي توان در چارچوب دیگري، کاري با ارزش و در راســتاي 

منفعــت مادي و معنــوي کل خانواده ارزیابي نمــود. همچنین کار مردان در 

بیرون از خانه را تنها با این رویکرد نمي توان تفســیر کرد که درصدد تســلط 

هر چه بیشتر خود یا بسط قدرت مادي خود بر زنان هسـتند، هر چند ممکـن 

است چنین تفسیري در برخي از فرهـنگ ها و جوامع سرمایه داري و لیبرالي 

صادق باشد، اما قابلیت تعمیم ندارد. 
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3( موج سوم فمینیسم

موج سوم بیشتر متأثر از دیدگاه پست مدرن، تحوالت نظام سرمایه داري و 

رویکرد افراطي موج دوم مي باشد که از دهه 1980م آغاز مي شود. ویژگي مهم 

آن را تأکید بر »تفاوت ها« دانسته اند، تفاوت بین زنان و مسائل ایشان در مناطق 

و فرهنگ هاي مختلف و نیز کاهش تفاوت و ستیز بین زنان و مردان که هر دو 

موضوع در سطح نظري و عملي مورد بي توجهي فمینیسم در موج دوم بود. 

1 ـ 3( زمينه ها و مسائل اجتماعي 

در موج دوم با تأکید بر »جوهرگرائي« و تلقي وجود اشــتراک جوهري 

بین همه زنان، در واقع تفاوت هاي واقعي بین آنها نادیده انگاشــته شد. این 

تفاوت ها از عوامل مختلف هویت بخش همچون نژاد، قومیت، دین، ســن، 

ارزش ها و باورهاي فرهنگي پدید مي آید. فمینیست هاي سابـق افکار، آرمـان 

و اولویـت هاي مربوط به همه زنان را نمایندگي نمي کردند؛ زیرا بســیاري از 

زنــان عالقه اي به کار بیرون از منزل نداشــته و از خانه داري لذت مي بردند، 

یا ســقط جنین را اقدامي ضد زنانه تلقي مي کردند یا مســائل آنها مشکالت 

بومي و محلي خاص خودشــان بود نه ادعاهاي فمینیســت ها؛ لذا شــعارها 

و عملکــرد فمینیســت ها مطلوب آنها نبود، در چنیــن فضائي لزوم توجه به 

تفاوت هــا در بیــن زنان و پرهیز از زیاده روي در تمایــز از مردان، مهم ترین 

زمینه پیدایش موج سوم فمینیسم را در کنار سایر عوامل و شرائط اجتماعي 

مربوط به جامعه پسامدرن فراهم آورد تا به تجدید نظر در نظریه ها و تغییر در 

اولویت هاي ســابق روي آورند )ر.ک. مشیرزاده، 1382: صص398 ـ 391(. البته تأکید 
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بر تفاوت ها خود تابعي از رویکرد پست مدرنیســم و فیلسوفان نسبیت گراي س

آن از قبیل »فوکو«1 و »دریدا«2 اســت که در آن اندیشــه ها و متون، معاني 

جهان شــمول، ثابــت و یگانــه اي را ندارند؛ بلکه همواره متغیــر بوده، خود 

تابعــي از گفـتمان هاي مـتغیر اجتماعي خـواهند بود. از دل اندیشــه تکـثر 

و نســــبیت گـرائي پســت مـدرن، تأکید بر تفاوت ها در مـوج سوم از سوي 

فمینیست ها ظهور یافت.

2 ـ 3( تکثرگرائي 

دو زمینه مختلف اجتماعي و فکري ســبب شــده تا فمینیسم در سومین 

مــوج خــود با تأکید بــر تکثرگرائي پدید آیــد. یکي مربوط بــه تکثر نیازها 

ومسائل زنان در محیط ها، جوامع و طبقات مختلف و دیگري ناظر به اندیشه 

نسبیت گرائي پست مدرنیسم میباشد. در این دوره نیز بسیاري از فمینیست ها 

جنســیت را امري اجتماعــي مي دانند و نه طبیعي، ولــي بر خالف دو موج 

سابق، جنسیت را ذاتاًً بي ثبات، امري تاریخي و گفتاري تلقي مي کنند که تنها 

در ذیل گفتــار فرهنگي )گفتارها مجموعه اي از تصاویر، واژه ها، ژســت ها، 

ارزش ها و ایسـتارهایي اسـت که در نـهادهاي مختلف اجتماعي وجود دارد( 

ساخته مي شود و متضمن هیچ واقعیتي نمي باشد. مطابق این رویکرد، جنس 

زن هویــت زنانه واحدي نــدارد تا بتوان جوهر واحدي را از آنان ترســیم 

یا ریشــه هاي تاریخي آن را بازشناســي نمود؛ زیرا جنس زن تاریخ واحدي 

Derrida  ـ Foucault    2  ـ �
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ندارد، بلکه در درون بسترهاي متفاوت و متغیر اجتماعي پدید مي آید و چون 

زنان تجارب یکســاني از جنســیت ندارند، تعدد و تکثر قرائت ها از نظریه 

جنسیت و ساخت شکني از هر نوع مقوله اي ثابت درباره زنان مطرح مي شود 

)ر.ک: مشیرزاده، 1382: صص458 ـ  444(. رویکرد فوق فمینیست هاي ذات گرا را به 

این نقص متهم مي کند که عالوه بر نادیده گرفتن نژادپرستي در جوامع خود 

و اینکه نگرش هاي زنان سفیدپوســت طبقه متوسط را به زنان سیاه پوست و 

حاشـیه نشــینان تعمیم مي دهند، با اروپامحوري، الگوهاي غربي فمینیسم را 

به زنان کشــورهاي جهان سوم و کشورهاي اسالمي تحمیل مي کنند )فریدمن، 

1381: ص129(. در تحلیل فمینیست هاي پسامدرن یا پساساختارگرا، مردانگي 

و زنانگــي معاني ثابت و یکنواختي ندارند، بلکه خود تابعي از گفتمان هایي 

است که در نهادهاي اجتماعي، شـیوه هاي تفکر و ذهنیت هاي فردي، همواره 

معاني موقت و در حال تغییر را به ســود مناسبات قدرت و منافع اجتماعي 

خاص خلق مي کنند )همان، صص143 ـ  142(. 

این رویکرد به جهت عدم توانائي در ایجاد وحدت و انسجام عملي بین 

همه زنان در ایجاد تغییر سیاســي، مورد انتقاد ســایر فمینیست ها قرار گرفته 

است. زیرا به گمان آنها تغییر وضعیت زنان نیازمند ایده اي مشترک و جامع 

بین آنها اســت تا در سایه همنوائي، امکان بسیج فراگیر زنان فراهم آید، در 

حالي که فمینیسم پسامدرن چنین امکاني را سلب مي کند. 

سؤال اساسي این است که فمینیسم پسامدرن و پساساختارگرا با مفهوم 

عدالت جنسیتي چه نسبتي دارد؟ با توجه به اینکه آنها هیچ مشخصه ضروري 
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را براي مقوله زنان به رسمیت نمي شناسند و هر نوع ادعاي شناخت حقیقت س

جهان شــمول را نامطلوب و از لحاظ جنســي جهت دار و در پیوند با قدرت 

ارزیابــي مي کنند )ر.ک. بیســلي، 1385: ص129(، قهرًا مفهوم عدالت جنســیتي با 

تعریف و ویژگي هائي معین، معنایي نزد آنها نخواهد داشــت؛ بلکه زیر تیغ 

ساخت شــکني قرار خواهد گرفت. بر اســاس این رویکــرد وقتي که نتوان 

تعریف واحدي از هویت جنســي زنانه و حتــي مردانه و هر مقوله دیگري 

ارائــه کرد، با توجــه به اینکه مطابق نگرش فوق، معانــي تنها در درون متن 

و زمینه هــاي خاص به طور مداوم در حال بازتولید باشــند، در این صورت 

موضوعي به نام عدالت جنســیتي همچون مقولــه اي ثابت و تعیین کننده در 

هویت جنســي، معناي خود را از دست خواهد داد. زیرا به اعتقاد آنها بدون 

در هم شکستن ساختارهاي موجود در نظریاتي مثل یگانگي، عدالت، راستي، 

بي طرفي، آزادي، حقیقت، واقعیت، واقع بیني، خویشــتن، دیگران و ... راهي 

براي گسســتن از زنجیر ســلطه مردانه وجود ندارد )کالیــن، 1387: ص30(. این 

در حالي اســت که عدالت جنســیتي به مراتب بیش از هویت جنســیتي و 

بنیادي تــر از آن، نیازمند معیارهاي ثابت و جهان شــمول در تعیین حقوق و 

تکالیف مي باشــد. دفاع از حقوق زنان و مبارزه با ظلم و ســتم علیه آنان به 

مثابه ایدئولوژي یا شعار همه نظریه هاي فمینیستي، خود سخن جهان شمولي 

است که تنها بر پایه هاي عدالت در همه حوزه ها و به ویژه در حوزه جنسیت 

قوام مي یابد.
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4( نقص تئوريک نظريه هاي فمینیسم

نقــص بنیادي تئوریک در همه نظریه هاي فمینیســتي مربوط به مســأله 

تبعیض به چند مسأله برگشت مي کند: 

  اواًل، بــه نظــام ســرمایه داري و لیبرالي غــرب بازمي گــردد و در واقع 

عکس العملي به شرائط فرهنگي و اجتماعي آنان بوده و بازتولید بن بست هاي 

معرفتــي، اخالقــي و اجتماعي آن در حــوزه نظریه پردازي از مســائل زنان 

است. بدیهي است چنین نظریه اي در چارچوب اندیشه اي فلسفي یا تبییني 

انسان شناختي و حتي تاریخي که ناظر به ماهیت انساني، حقوقي و تاریخي 

زنان و نسبت آنان با مردان باشد، قرار نمي گیرد. 

ثانیًا، به مباني فکري و فرهنگي و در واقع به پارادایمي مربوط مي شــود 

که همه ایــن نظریه ها در آن فضــا تنفس مي کنند. مادي گرائــي، فردگرائي، 

فقدان آرمان انساني، این جهاني بودن، سودگرائي، آزادي جنسي و خانواده 

گریزي تنها بخشــي از مبادي فکري و فرهنگي آنها اســت و در واقع نقدها 

و اعتراضات ایشــان بریدن شــاخه اي است که بر آن نشســته اند.  به عالوه 

ره آورد جریان فمینیســم در عرصه هاي خانواده، فرهنگ، اقتصاد، حقوق و 

سیاست به تحکیم بنیان خانواده نیانجامیده است؛ بلکه از ارزش همسري و 

مادري کاسته بر دامنه ستیز و ناآرامي خانواده افزوده است، لذا از اوائل دهه 

1970م جریان ضد فمینیســتي در آمریکا بــا تأکید بر جایگاه زن در خانه و 

نقش مادري به وجود آمد. هیچ یک از نظریه هاي فمینیسم زن را در جایگاه 

حقیقي خود و مبتني بر اقتضائات جســمي و روحي قرار نداده اند، این در 
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حالي است که بر خالف نظر آنها دست آفرینش به تناسب هدف و حکمت س

خود، زن و مرد را تکمیل کننده ســاحت هاي مختلف انســاني در دو عرصه 

فــردي و اجتماعــي قرار داد. وجود تفاوت در نقش هاي جنســیتي در همه 

فرهنگ ها و در کل تاریخ به صورت کلي بر اصل طبیعي بودن تفاوت داللت 

دارد، هــر چنــد افراط و تفریط در این حوزه قابل انکار نیســت؛ ولي تلقي 

تساوي فمینیســتي یا تبیین سیاسي مردســاالري در خصوصي ترین عرصه 

زندگي انکار طبیعت و جنسیت خاص زن و مرد بلکه از خود بیگانگي آنها 

را به دنبال دارد. به عالوه فمینیســت هایي که از جایگاه فرودســت زنان یا 

ظلم و حقارت تاریخي عـلیه آنان سخن مي گویند، نوعي داوري ارزشي را 

به عمل مي آورند و قـهرًا جایگاه ایشان و مالک هاي ارزیابي آنها نمي تواند، 

مشمول پرسش انتقادي نباشد. آیا داوري ایشان متأثر از ساختارها و شرائط 

فرهنگي خاصي اســت و از درون نظریه پساســاختاري اســت که در این 

صورت نمي توانند ایده اي جهان شــمول و مربوط به جنسیت زنان در همه 

فرهنگ ها ارائه دهند؟! و اگر بر مبناي ذات گروي لیبرالي یا رادیکالي است، 

جایــگاه و ویژگي هاي ذاتي زنان را با چه معیاري مي توان به فرودســتي و 

فرادستي یا تساوي تقسیم نمود؟!     

5( اسالم و عدالت جنسیتي     

در بررسي عدالت جنسیتي از دیدگاه اسالم سؤاالت متعددي وجود دارد 

و پاسخ به آنها جامعـیت و واقع بـیني دیدگاه اسالمي را در مقابل رویکردهاي 

فمینیستي نمایان مي سازد. آیا جنسیت امري اجتماعي یا طبیعي است؟ عدالت 
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چه نسبتي با جنسیت دارد؟ نسبت جنسیت با تساوي و تفاوت چیست؟ چه 

معیارهائي براي عدالت جنسیتي وجود دارد؟ عدالت جنسیتي چه حوزه هایي 

را شامل مي شود؟ پاسخ مبسوط به پرسش هاي فوق در این مقال نمي گنجد، 

لذا با نگرشي اجمالي به پاره اي از آنها پرداخته مي شود. 

1ـ  5( ترابط »هويت انساني«، »جنسيت طبيعي و جنسيت اجتماعي« 

ســه مفهوم کلیدي در بررسي و تحلیل جنسیت نقشــي بنیادي بر عهده 

دارد: 1ـ   هویت انســاني یا چیســتي معناي انســان؛ 2ـ   جنسیت طبیعي یا 

زیست شــناختي؛ 3ـ   جنســیت اجتماعي یا هویت جنسي که بعد اجتماعي 

دارد. بین سه مفهوم فوق ارتباط وثیقي برقرار است و تبیین عدالت جنسیتي 

متوقف بر آنها اســت. آنچه مورد چالش و نزاع اســت به هویت جنسي باز 

مي گردد که در آن سخن از جایگاه، حقوق و نقش هاي اجتماعي زنان به میان 

مي آید. فمینیسست ها در مواجهه با مسأله تفاوت یا تساوي از دو حقیقت که 

در بازشناسي جنسیت اجتماعي یا هویت جنسي و تحلیل و ارزیابي آن نقش 

بنیادي دارد، اجتناب نموده، ارتباط حقیقي آنها را نادیده انگاشته اند، آنها از 

سوئي اصل تفاوت جنسیت زیست شناختي را پذیرفته اند، ولي تأثیر آن را در 

هویت جنسي زنانه به کلي نفي نموده اند و از سویـي دیگر در حـوزه هویت 

انساني، جز به فردگرایي و ارزش هاي لیبرالي فکر نمي کنند، قهرًا نتوانسته اند 

تحلیل واقع بینانه اي از تأثیر آن در هویت جنســي ارائه دهند. بنابراین ســه 

موضوع را باید مورد توجه قرار گیرد: 

اول، عدم اختالف زن و مرد در هویت انســاني اســت؛ چون در این باره 
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دیدگاه اســالمي نسبت تســاوي بین زن و مرد اســت، لذا عدالت جنسیتي س

مستقیمًا ناظر به آن نخواهد بود، هر چند هویت انساني با عدالت جنسیتي در 

حوزه نقش ها ارتباط مي یابد.

دوم، زنان و مردان در برخي از جهات زیستي و رواني با هم تفاوت دارند.

سوم، زنان و مردان در هویت جنسیتي تفاوت دارند. مفروض این است 

که اسالم به جنسیت توجه نموده، في الجمله قائل به تمایز جنسیتي در برخي 

از نقش هــا، حقوق و هنجارهــاي اجتماعي براي زن و مرد اســت. ارتباط 

ســه گانه فوق را مي توان چنین تبیین نمود که تأثیر جنســیت زیست شناختي 

و تفاوت هاي زیســتي زن و مرد در دو مقوله دیگر )هویت انساني و هویت 

جنسیتي(، عبارت است از فراهم ساختن زمینه ها، توانمندي ها، گرایش ها و 

امکان هــاي غریزي خاصي که در هر یــک از دو جنس زن و مرد به ودیعت 

نهاده شــده و آنها را در مســیر تحقق اهداف و بایسته هاي هویت انساني و 

جنســیتي کمک مي کند و در واقع به تناســب جنسیت آنها، طي کردن راه را 

آسان مي سازد. به عبارت دیگر، خالق  متعال دو جنس زن و مرد را در عین 

اشــتراک در بسیاري از ابعاد زیستي، متفاوت در ابعاد زیستي و رواني دیگر 

آفرید تا بهتر به ایفاء نقش و وظایف انســاني و جنســیتي خود بپردازند. اما 

فعلیــت این زمینه هــا و چگونگي ماهیت آنها در بســتر جامعه و فرهنگ و 

در فرایند جامعه پذیري محقق مي شــود؛ به عبــارت دیگر باور و ارزش هاي 

مشــترک اجتماعي پایه هاي تعین جنســیت اجتماعي هســتند کــه از درون 

نهادهاي اجتماعي و طي مراحل مختلف جامعه پذیري، جنســیت اجتماعي 
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را پدید مــي آورد. اگر این باورها و ارزش هاي اجتماعي هماهنگ با هویت 

انساني باشد، هویت جنسي هم در راستاي آن خواهد بود. 

2 ـ 5( اشتراک زن و مرد در هويت انساني 

1 ـ 2 ـ 5( همساني در آفرینش

از دیدگاه اســالم مبدأ آفرینش زن و مرد از گوهر واحد و مشترکي است 

»هو اّلذي خلقكم ّمن ّنفس واحّدئ وجعل منها زوجها« )اعراف، 189(، )اوست 

آن كس كه شما را از  نفس واحدي آفرید و جفت وي را از آن پدید آورد(. 

مقصــد و هدف آفرینش آن دو، حقیقت واحدي اســت و هر کدام مســتقاًل 

در راســتاي آن خلق شده اند، نه اینکه یکي طفیل دیگري باشد »وما خلقت 

الجــّن واإلنس إاّل لیعبدون« )ذاریات، 56(، )و جن و انس را نیافریدم جز براي 

آنكه مرا بپرستند(. همچنین زن و مرد به یکسان شایسته جایگاه خلیّفئ الهي 

و عهده دار شــدن امانت الهي هستند. »و إذ قال رّبك للـمالئّكئ إّني جـاعل 

في األرض خلیفة« )بقره،30(، )و چون پروردگار تو به فرشــتگان گفت من در 

زمین جانشیني خواهم گماشت(. آنها در وصول به درجات کمال و مقام قرب 

همسان یکدیگر بوده، هیچ گاه جنسیت یکي شرط یا مانع آن نمي باشد. قرآن 

تنها معیار فضیلت نزد خدا را تقوي معرفي کرده اســت »إّن أكرمكم عند اهلل 

أتقاكم« )حجرات، 13(، )در حقیقت ارجمندترین شــما نزد خدا پرهیزگارترین 

شماست(. 
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2 ـ 2 ـ 5( همساني در تکالیف و رسالت هاس

در حــوزه تکالیف و رســالت هاي انســاني که همــان ارزش ها و باید و 

نبایدهاي دیني اســت، بین زن و مرد اشــتراک و همســاني وجود دارد و هر 

دو به یکســان مخاطب اوامر و نواهي الهي اند: »إّن المســلمین والمسلمات 

والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والّصادقین والّصادقات والّصابرین 

والّصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصّدقین والمتصّدقات والّصائمین 

والّصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والّذاكرین اهلل كثیرًا والّذاكرات 

أعّد اهلل لهم ّمغفّرئ وَأجرا عظیما« )احزاب، 35(، )مردان و زنان مسلمان و مردان 

و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان 

و زنان شكیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و 

زنان روزه دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زناني كه خدا را فراوان یاد 

مي كنند خدا براي ]همه[ آنان آمرزشي و پاداشي بزرگ فراهم ساخته است(. 

بنابراین آنجا که پاي هویت انساني در میان است، در همه ارزش ها، نقش ها 

و رســالت ها، زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض و تفاوتي همســان و مشترک 

هستند. به تعبیر برخي از حکماء متأله، در حوزه ارزش ها و موصوف آنها که 

جان آدمي اســت، ســخن از تفاوت و تساوي نیست؛ زیرا تفاوت و تساوي 

از باب ملکه و عدم ملکه بوده که رفع هر دو ممکن اســت. روح انســاني و 

ارزش هاي مربوط به آن نه مذکر است و نه مؤنث، لذا بحث تساوي یا تفاوت 

زن و مرد مطرح نیســت و عدم تفاوت آنها از باب ســالبه به انتفاع موضوع 

است )ر.ک. جوادي آملي، 1369: صص76 ـ  67(. 
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چالش فمينيسم با عدالت جنسيتی

همچنین در اسالم بسیاري از نقش هاي اجتماعي که هویتي انساني دارند 

و نه جنســي یا جســمي، مثل امر به معروف و نهي از منکر، تعلیم و تعلم، 

دخالت در سرنوشــت اجتماعــي و امثال آن زن و مــرد از جایگاه واحد و 

همساني برخوردارند؛ هر چند در چگونگي ایفاء نقش، وقتي که پاي جنسیت 

به میان مي آید، هنجارهاي جنسي تأثیر خود را نشان مي دهند )مثاًل در میدان 

جنگ، نظر به جنســیت اســت که نقش مردان اصلي تر مي باشد و در تأمین 

آرامش خانواده و تشــویق و ترغیب به میدان جنگ زنان نقش برجسته تري 

دارند(. به دیگر ســخن در حوزه نقش هاي اجتماعي و رسالت هاي انساني، 

هر یک از زن و مرد نســبت به جامعه والیت و حق قانوني دارند تا در برابر 

انحرافــات و کجروي ها، امر به معروف و نهــي از منکر کنند و این دخالت 

در جامعه، نوعي ســلطه و والیت یا حق قانوني است و نشانه شایستگي زن 

همانند مرد است )ر.ک. خامنه اي، 1387: ص70(.         

3 ـ 2 ـ 5( همساني در پاداش ها

همان طوري که زن و مرد در تکالیف و مسئولیت ها همسان اند، در جزاء 

و پاداش عمل هم همانند و برابراند. نه مرد بودن شــرط اکتســاب و ســبب 

افزایش پاداش اســت و زن بودن مانع اکتســاب و باعــث نقص در پاداش 

نمي شــود »من عمل صالحا ّمن ذكر َأو أنثي و هو مؤمن فلنحییّنه حیّائ طیبَّئ 

ولنجزیّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون« )نحل، 97(، )هر كس از مرد یا زن 

كار شایسته كند و مؤمن باشد قطعًا او را با زندگي پاكیزه اي حیات ]حقیقي[ 

بخشــیم و مســلما به آنان بهتر از آنچه انجام مي دادند پاداش خواهیم داد(. 
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در اکتســاب ارزش هاي مادي زن و مرد یکسانند. مثاًل در اصل مالکیت، هر س

چیزي که به تملک ایشان درآید، جنسیت را در آن تأثیري نیست. هیچ فردي 

را به بهانه جنســیت نمي توان از حقوق مادي اش بازداشت یا در آن تبعیض 

روا داشــت. »لّلّرجال نصیب مّما اكتسبوا وللّنساء نصیب ّمّما اكتسبن« )نساء، 

32(، )براي مردان از آنچه ]به اختیار[ كســب كرده اند بهره اي اســت و براي 

زنان ]نیز[ از آنچه ]به اختیار[ كسب كرده اند بهره اي است(.

همچنین در عرصه حق و تکلیــف در محیط خانواده، قرآن کریم با بیان 

قاعده کلي »ولهّن مثل اّلذي علیهّن بالمعروف و للّرجال علیهّن درجة« )بقره، 

228(، )و مانند همان ]وظایفي[ كه بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع 

آنان ]بر عهده مردان[ اســت و مردان بر آنان درجه برتري دارند(، همســاني 

پاداش و تکلیف را بر اساس معیار »معروف« به رسمیت مي شناسد.

3 ـ 5( تفاوت در جنسيت طبيعي 

هویت انســاني با ویژگي هاي فوق در چگونگي خلقت زن و مرد و نوع 

سرشــت و طبیعت آن دو تأثیرگذار اســت، همان طوري که احکام و حقوق 

اســالمي در چارچوب هویت انساني و هدف آفرینش معنا مي یابد. خداوند 

متعــال طبیعت جنســي زن و مرد را بر اســاس عدالت تکوینــي به گونه اي 

هماهنگ با هویت انساني و در عین حال متفاوت با یکدیگر آفرید تا نیازهاي 

متقابل آنها تأمین شود و این نیازها نشان دهنده تفاوت ها است. برخي از این 

نیازها ذیاًل بیان مي گردد:
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چالش فمينيسم با عدالت جنسيتی

1 ـ 3 ـ 5( آرامش

تفاوت در طبیعت جنسي زن و مرد مایه تسکین و آرامش آنها مي باشد. 

»ومن آیاته أن خلق لكم ّمن أنفسكم أزواجا لّتسكنوا إلیها وجعل بینكم ّموّدئ 

ورحّمئ إّن في ذلك آلیات ّلقوم یتفّكرون« )روم، 21(، )و از نشانه هاي او اینكه 

از ]نوع[ خودتان همســراني براي شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میانتان 

دوســتي و رحمت نهــاد آري در این ]نعمت[ براي مردمي كه مي اندیشــند 

قطعًا نشانه هایي اســت(. این سکون و آرامش، طبیعت خاصي به زن و مرد 

مي دهــد که نه کاماًل مثل هم، بلکــه تأمین کننده نیاز هم و تکمیل کننده وجود 

همدیگر باشند. در آیه فوق سکونت، مودت و رحمت موجود بین دو جنس 

در راســتاي حکمت آفرینش و از آیات خدا قرار داده شــد و این به معناي 

هماهنگي طبیعت و جنسیت آدمي با هویت انساني است.

2 ـ 3 ـ 5( همپوشاني   

قرآن کریم از پوشش خاصي براي زن و مرد یاد مي کند که غیر از پوشش 

ظاهري اســت. »هّن لباس ّلكم وأنتم لباس ّلهّن« )بقره، 187(، )آنان براي شما 

لباســي هستند و شما براي آنان لباســي هستید(. عالمه طباطبائي مي نویسد: 

آیه فوق با اســتعاره لطیفي بیانگر این معنا است که هر یک از زوج و زوجه 

همچون لباسي، دیگري را از پیروي فسق و فجور و اشاعه آن در جامعه باز 

مي دارند )ر.ک. طباطبایي، 1393ق: ص44(.
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3 ـ 3 ـ 5( بقاء نسلس

در قرآن کریم زن به منزله »حرث« )کشتزار( تشبیه شده است. »نسآوکم حرث 

ّلكم« )بقره، 223(، )زنان شما كشتزار شما هستند(. آیه بیانگر این حقیقت است که 

نســبت زن به جامعه انســاني از جهت نیاز بقاء آدمي به آن مثل نسبت کشتزار به 

انسان است. بقاء نوع انساني مرهون وجود زن مي باشد )همان، ص213(. بنابراین یکي 

از وجوه تفاوت طبیعي و جنسیتي زن و مرد، به بقاء نوع انساني باز مي گردد.

4 ـ 3 ـ 5( تفاوت در بنیان وجودي      

نیازهایي که بیان شد، گویاي تعادل در وجود زن و مرد است، نه تفاوتي 

که سر از تبعیض درآورد. دست آفرینش به اقتضاء تأمین نیازهاي فوق، بنیان 

جســمي و روحي زن را متفاوت از مرد آفرید. عالمــه طباطبائي دراین باره 

مي نویسد: خداوند در آفرینش، بنیان وجودي زن را لطیف قرار داد و شعور 

و احســاس او را لطیف و رقیق كرد، این دو خصوصیت )که یکي مربوط به 

جســم او و دیگري مربوط به روح او است( در حاالت و وظائف اجتماعي 

او تأثیرگذار اســت )همان، ص272(. تفاوت هاي زیست شناختي و به خصوص 

روان شــناختي زن و مرد مورد توجه بسیاري از اندیشمندان و روان شناسان 

هــم قــرار گرفته و بر آن تأکید داشــته اند )ر.ک. مطهــري، 1378: صــص157ـ   175؛ 

فتاحــي زاده، 1386: صــص250 ـ  233(. تفاوت هایي از قبیل وضعیت جســماني از 

متوســط قد و وزن و حجم مغز گرفته تا تفــاوت در خلقیات، خالقیت هاي 

هنري، میزان تحمل پذیري، آستانه تحـریک پذیري، نوع خردورزي، جنـبه هاي 

زیبائـي شـناختي و  ...  جملگي مبنائي زیست شناختي و روان شناختي داشته 
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چالش فمينيسم با عدالت جنسيتی

که متأثر از جامعه و فرهنگ هم مي باشند )ر.ک. زیبائي نژاد، سبحاني، 1381: ص64(.

4 ـ 5( تفاوت در جنسيت اجتماعي

نقش هاي اجتماعي بر حسب نوعي تقسیم کار اجتماعي و به تناسب عوامل 

و متغیرهاي خاصي انجام مي گیرد. از جمله این متغیرها که تأثیري بنیادي در 

تعییین جنســیت اجتماعي یا هویت جنسي زن و مرد دارد، هویت انساني از 

یک ســو و جنسیت طبیعي از سوي دیگر اســت. به عبارت دیگر، پایـگاه و 

نقش هاي اجتماعي زن و مرد نمي تواند به گونه اي ترســیم شود که بر خالف 

اقتضائات هویت انســاني یا ویژگي هاي جنسیت طبیعي آنها باشد؛ لذا تمایز 

بنیادي اسالم و فمینیسم آشکار مي گردد. در نگرش اسالم، جنسیت اجتماعي، 

نقش و حقوق اجتماعي زن در چارچوب هویت انساني و با توجه به جنسیت 

طبیعي وي معنا مي یابد؛ لذا با هر نوع رویکردي که بین زن و مرد تساوي کامل 

یا تفاضل جنســیتي کامل یا روابط رقابت آمیز و ســتیزه جویانه برقرار سازد، 

آنگونه که در جریان فمینیسم وجود دارد، به شدت مخالفت مي شود. مدعاي 

اصلي این اســت که جنســیت اجتماعي زن و مرد مبتني بر عدالت جنسیتي 

بوده، در عین اشتراک آن دو در بسیاري از نقش ها )که مربوط به همساني در 

تکالیف و رســالت هاي انساني است(، در بسیاري از موارد دیگر، متفاوت با 

یکدیگر مي باشد. اما در همه حال، هنجارهاي اخالقي مربوط به جنسیت از 

قبیــل حجاب، عفاف، محرم و نامحرم، بر کلیه نقش هاي اجتماعي زن و مرد 

حاکم اســت. بنابراین دو موضوع شاخص هاي عدالت جنسیتي و حوزه هاي 

عدالت جنسیتي، نیازمند بررسي از منظر اسالمي است.
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5 ـ 5( شاخص هاي عدالت جنسيتي     س

عدالــت تکویني خداوند متعال در آفرینش دو جنس زن و مرد، تشــریع 

را هم با خود هماهنگ کرده اســت. یعني احکام مساوي و متفاوت شریعت 

در تعیین وظائف و حقوق هر یک از دو جنس، با نظر به وضعیت جسماني 

و رواني آنها و در راســتاي تحقق هویت انســاني و الهي آنان تشریع شده و 

عدالت جنســیتي را رقم زده است. هویت جنســیتي زن و مرد و نقش هاي 

جنسیتي آنها در اسالم، شاخصه ها و ویژگي هایي دارد که نشان دهنده عدالت 

جنسیتي است. این شاخص ها بیان گر ربط وثیقي است که بین هویت انساني 

و مشــترک زن و مرد و جنســیت طبیعي متفاوت آنها با جنســیت اجتماعي 

ایشــان وجود دارد؛ مي باشد. به عبارت دیگر، شاخص هاي عدالت جنسیتي 

تنها ناظر به تســاوي یا تفاوت زن و مرد در هویت جنسیتي و اجتماعي آنها 

نیســت؛ بلکه آن را به مثابه نتیجه اي تلقي مي کند که از درون اشــتراک زن و 

مرد در هویت انساني و تفاوت شان در جنسیت طبیعي برمي خیزد. برخي از 

شاخص هاي عدالت جنسیتي ذیاًل بیان مي شود:       

1 ـ 2 ـ 5( تساوي در ارزش ها

از دیدگاه اســالمي زن و مرد به جهت داشــتن هویت انساني مشترک و از 

جهت ارزشي، ترجیحي بر یکدیگر مگر به سبـب تقوي ندارند، لذا هیچ یک 

از نقش هاي اجتماعي آنها به دلـیل جنســیت نمي تواند متصف به ارزش برتر 

و پست تر شود. رویکردي که نقش زنان را بي ارزش تر از مردان بداند، عدالت 

در هویت جنســي را مخدوش مي نماید. مردان بر زنان برتري ارزشي ندارند، 
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مواردي که مردان توانمندتر از زنان یا زنان برتر از مردان باشــند، این برتري 

ارزشــي نیســت؛ بلکه توانمندي در انجام کار اســت، لذا در روایات اسالمي 
فضیلت حسن شوهرداري زن با ثواب جهاد مرد برابري مي کند: »عن الّنبّي6 

قال جهاد المرأئ حسن التبعل لزوجها« )مجلسي، 1403ق: ج100، ص247(.

2 ـ 2 ـ 5( تناسب جنسیت با نقش ها       

یکـي از شاخصـه هاي عدالت جنسیتي تناسب و توازن نقش ها با جنسیت 

اســت. جنســیت همانند بلوغ، عقل و قـدرت، یکي از پایه هاي اســتعداد و 

توانمندي ها است که قوانـین طبیعت آن را الـزام مي کند. نظریه هاي فمینیستي 

که نقش جنســیت را نادیـده مي گیرنــد، در واقع بر خالف جریان طبیعت و 

آفرینش گام برمي دارند؛ اما از دیدگاه اسالم، باورها، ارزش ها و هنجارهایي 

که ســازنده نقش هاي جنسیتي اســت، با جنسیت متفاوت زن و مرد تناسب 

دارد. مثال هاي زیادي دراین باره وجود دارد که تناسب نقش ها با جنسیت را 

نشــان مي دهد. نقش مادري نقشي جنسیتي است که مناسب با تحمل پذیري 

بــاالي مادر، ویژگي هاي عاطفي خاص او و شــرائط ویژه کودک اســت، به 

طوري که چنین نقشــي از مردان برنمي آید؛ لذا حق حضانت مادر نسبت به 

فرزند به نفع مادر و فرزند اســت و در عین حال تمایزي جنسیتي محسوب 

مي شــود. کارهاي سخت که نیازمند نیروي طاقت فرساي جسماني است از 

قبیل جنگ، مناســب جنس زن نیست و به تعبیر امام علي 7، »زن ریحانه 

است نه پهلوان« )نهج البالغه، نامه32(. لذا در روایت نبوي آمده است که جهاد زن 

حسن شوهرداري است. از سوئي دیگر وقتي مسئولیت تأمین معاش خانواده 
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بر دوش مرد خانه گذاشــته شــده، عدالت جنســیتي اقتضاء دارد که جامعه س

اشــتغال مردان را در اولویت نخســت قرار دهد و بیــکاري زن و مرد را به 

یک درجه اعتبار نکند. البته قاعده فوق مثل همه قواعد اجتماعي دیگر قابل 

استثناء است، مثل موردي که زن به دلیل عدم سرپرست نان آور خانه باشد. 

3 ـ 2 ـ 5( تقارن اخالق و حقوق

از دیگر شــاخصه هاي عدالت جنسیتي در اسالم، این است که حقوق و 

تکالیف نباید زمینه ظلم اخالقي را فراهم کند؛ زیرا زن و مرد حق رشد اخالقي 

و معنــوي را در جامعه و خانــواده دارند، لذا احکام حقوقي و نقش هاي زن 

و مرد باید با اخالق تقارن داشته باشد. تعین بسیاري از رفتارهاي اجتماعي 

و تقســیم کار در حوزه هاي مختلف بین زن و مــرد باید معطوف به اهداف 

و معیارهاي اخالقي باشــد، در غیر این صورت ســتمي اخالقي روا داشــته 

مي شــود. به عنوان مثــال، نقش هایي که اجراء آن عفــاف زنان را مخدوش 

مي کند یا مقارن با لوازمي باشــد که به حیثیت اخالقي زن آســیب برســاند، 

شاخص عدالت جنسیتي را ندارند. 

4 ـ 2 ـ 5( عدم تبعیض در مزایا

با مفروض گرفتن شــاخص هاي ســابق، در مواردي که زنان نقش هایي 

اجتماعي یا مســؤلیت هایي را بــر عهده دارند، با دارا بودن شــرائط الزم و 

همســان با مردان، برابري مزایا و دستمزد ایشان شاخص دیگري در عدالت 

جنســیتي اســت. در بســیاري از جوامع و حتي در جامعه مــا، گاه به بهانه 
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جنسیت، دستمزد زنان کمتر از مردان است؛ اسالم چنین نگاه تبعیض آمیزي 

را به رسمیت نمي شناسد.      

بنابراین عدالت جنســیتي مقتضي تفــاوت و تفکیک نقش ها، وظائف و 

حقوق اجتماعي زن و مرد بر اساس شاخص هایي است که به برخي از آنها 

اشــاره شد. این تفاوت، زن و مرد را از جهت اهمیت و شأنیت اجتماعي به 

دو دســته اصلي و ثانوي تقسیم نمي کند؛ تا مایه رفعت یکي و تنزل دیگري 

باشد. همچنین تفاوت جسمي، جنسیتي و ویژگي هاي روحي و رواني زن و 

مرد قابل انکار نیســت، بســیاري از این تفاوت ها در بین خود زنان یا مردان 

نســبت به یکدیگر وجود دارد، ولي در اندیشه اسالمي چنین تفاوت هایي به 

معني تناسب زنان به طبیعت و نزدیک بودن مردان به فرهنگ نیست. 

3 ـ 5( حوزه هاي عدالت جنسيتي

هویت جنســیتي با هر نوع تعریفي که داشــته باشد، حقیقتي است که در 

همه جوامع و در طول تاریخ خود را نشــان داده و قابل انکار نیست. در هر 

حوزه اي که هویت جنسي باشد، پیشاپیش حضور عدالت جنسیتي ضرورت 

مي یابد. نهادهاي مختلف اجتماعي از قبیل خانواده، اقتصاد، حکومت، تعلیم 

و تربیــت و فعالیت هــاي تفریحي و هنري از مهمتریــن عرصه هاي حضور 

فرد با هویت جنســي اســت؛ لذا عدالت جنســیتي در تمامي این عرصه ها 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. ورود در این بحث با توجه به گستردگي مسائل آن 

دقت ها و ظرافت هاي اجتهادي که الزم دارد، نیازمند مباحث مفصلي اســت 

که در این مقال نمي گنجد )ر.ک. بستان، 1388(.         
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عدالت جنســیتي مثل ســایر مقوله هاي عدالت نیازمنــد اصول و مباني، 

شــاخص ها و حـوزه هاي گوناگوني اســت و با عقل ابــزاري، مادي گرائي، 

منفعت طلبــي و حتي جنـســیت گرائي نمي توان به آن نائل شــد. نظریه هاي 

فمینیســتي با توجه به خاســتگاه آنها و به ویژه مباني فلسفي و فکري ایشان 

در راستاي هویت انساني قرار نداشته و از دو جهت جغرافیائي و فرهنگي، 

قابلیتي براي تعمیم ندارند. کارکردهاي این نظریه ها و پیامدهاي جریان هاي 

فمینیســتي یا زنان را به مرداني تبدیل مي کند که به دنبال نقش هاي ایشان از 

زن بــودن فاصله گرفته و به از خود بیگانگي هویتي و آســیب هاي مختلف 

روانــي، خانوادگي و اخالقي تن مي دهند؛ یا در ســتیز علیــه جنس مردانه، 

بخشي از وجود خود را نفي نموده و پایه هاي خانواده را سست و نسل بشر 

را با انحرافات بزرگي چون همجنس گرائي مواجه مي سازند. تنها راه سعادت 

و سامان گیري دو جنس زن و مرد در هماهنگي با قوانین خلقت است که در 

کتاب شریعت اسالم متجلي شده است.        
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