چالش فمينيسم با عدالت
جنسيتي

  نصراهلل آقاجاني٭

چكيده
نخستين موج فمينيسم در اواخر قرن نوزده با ويژگي تالش براي کسب
حقوق مساوي به ويژه حق رأي پديد آمد .فمينيسم ليبرالي در اين مرحله
با استدالل بر اشتراک ماهيت انساني يا «جوهره مشترک انساني» يا برتري
ارزشهاي زنانه و با صرف نظر از تفاوتهاي جنسيتي ،به دنبال برابري منزلت
و نقش زن در مقابل مرد ،بود .حوزه فعاليت موج دوم به عرصههاي مختلف
خانواده ،کار و نظريهپردازي در حوزه علوم انساني تعميم يافت .موج سوم
هم بيشتر از ديدگاه پستمدرن ،تحوالت نظام سرمايهداري و رويکرد افراطي
موج دوم متأثر است .در اين سه موج عدالت جنسيتي جايگاهي ندارد و با
تکثرگرائي نميتوان مبنائي براي عـدالت ترسيم نمود .در اين نوشـتار ضمن
نقد و بررسي نظريه تساوي به تبيين ديدگاه اسالمي و شاخصههاي عدالت
جنسيتي پرداخته و معلوم ميشود در اسالم درحاليکه تفاوتها ناديده گرفته
نشده ،تبعيض هم تجويز نميشود.
کليد واژه
  فمينيسم ،جنسيت ،عدالت جنسيتي ،تفاوت جنسيتي.
ـ تاريخ دريافت1388/10/7 :؛ تأييد نهايي1388/12/1 :
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طرح مسأله

بدون ترديد طرح موضوع برابري يا تفاوت جنسيتي از سوي فمينيستها

در غرب ،ناظر به شرائط تاريخي و اجتماعي غرب و مبتني بر ايدئولوژيهاي

موجود در آن س��رزمين ميباشد ،لذا فهم س��خنان ايشان بينياز از مالحظه
ش��رائط اجتماعي و مباني معرفتي و ايدئولوژيکي آنها نيس��ت؛ هر چند نقد
و بازشناس��ي قيم��ت آن در گرو مباني فکري و فرهنگي يک محقق اس��ت.

بنابراين توجه به مس��ائل زنان در دنياي غرب در دورههاي س��هگانه جريان
فمينيس��تي بخشي از چرائي و چيستي برابري يا تفاوت جنسيتي را از منظر
آنان نش��ان ميدهد .دفاع از حقوق زنان ،مثل بسياري از مفاهيم ارزشمند و

انساني ديگر ،دس��تمايه رويکردهاي افراطي و گروههائي قرار گرفته است
که بدون ش��ناخت ماهيت انس��اني زن و حقوق وي ،در مقام دفاع از حقوق

زنان قرار گرفتهاند .آيا فمينيس��تها به درس��تي توانس��تهاند حقوق شايسته

زنان را بازشناسي کنند؟ آيا در رويکرد آنها چيزي به نام «عدالت جنسيتي»

وج��ود دارد يا از مفاهيم ديگري نظير برابري جنس��يتي و تفاوت جنس��يتي

س��ود جس��ته و به دنبال اهداف ديگري بودهاند؟ آنها در مدعاي خود از چه

نوع استدالل و شواهدي بهره گرفتند؟ در هر صورت رويکرد آنها در مسأله
تبعيض و بيعدالتي جنسيتي چه پيامدهائي داشته و آيا توانسته است زن را
در جايگاه شايس��ته خود قرار دهد؟ ديدگاه اس�لام در باره عدالت جنسيتي
چه ويژگيهائي داش��ته و چگونه از رويکردهاي فمينيستي متمايز ميشود؟

بنابر اين با سه مفهوم کليدي تساوي ،تفاوت و عدالت جنسيتي مواجه بوده
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بر اس��اس مباني و آموزههاي اس�لامي ميتواند ارزش ديدگاه اسالمي را در

عدالت جنسيتي نمايان سازد.

در اي��ن مقاله تالش ش��ده ،ضم��ن توجه به ابعاد ف��وق ،ارزش رويکرد

فمينيستها را در راستاي هدف عدالت جنسيتي مورد بررسي قرار گيرد.
 )1موج اول فمينيسم
 1ـ  )1زمينهها و مسائل اجتماعي

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

از جنبش فمينيسم در برخي از کشورهاي اروپائي نظير فرانسه و انگليس وجود

داشت ،بدون اينکه پيوندي با فمينيسم داشته باشد (فريدمن :1381 ،صص 8ـ  .)7مث ً
ال

در فرانسه در سال  1792اعالميهاي تحت عنوان «حقوق زن» توسط «الميب
دوگوگ» منتشر شد تا اعالميه فرانسوي حقوق بشر را متهم به دفاع از حقوق

مردان کند .اما فمينيس��م به عنوان جرياني فرهنگ��ي اجتماعي از زمينههاي
خاصي برخاسته است .مهمترين مسائل اجتماعي دنياي غرب که در پيدايش

جريان فمينيسم (در موج نخست) و گسترش و ساماندهي آن (در موج دوم)

تأثير داش��ـتهاند ،عبـارتند از :باورهـاي اجتماعي درباره زن ،محروميتهاي
اجتماعي زنان ،شرائط و فضاي فکري مدرنيته و جنبش القاء بردگي.
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 1ـ  1ـ  )1باورهاي اجتماعي در باره زن

در جوامع غربي از ديرزمان باورهاي اجتماعي تبعيضآلودي در باره زنان

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

اين باورها از انديشه تحريف شده يهوديت و مسيحيت برميخيزد .در تورات
وجود زنان تلختر از مرگ پنداشته شده است و در دعاي روزانه يهوديان است
که سپاس خداي را که مرا مرد آفريد يا در تعليمات اصحاب معبد و کليسا ،زن
خادم مرد و مرد ارباب اوس��ت ،گاه زن را به اقتضاء سرشت خود در موقعيت

بردگ��ي قرار ميدادن��د (ر.ک .بنوات گ��رو :1379 ،صص 70ـ  .)51در فلس��فه يونان و

الهيات يهودي ـ مسيحي ،زن همچون همدمي ناقص براي مرد و تنها براي رفع
نياز مردان تعريف ش��ده است .مردان با عقالتيت ،تمدن و امور بزرگ مرتبط

ميشوند اما زنان با امور غيرعقالني ،شهوت و طبيعت ربط مييابند (ر.ک .بيسلي،

 :1385صص 31ـ  .)29در طول قرون وسطي تا رنسانس اين بحث وجود داشت که
آيا زن مخلوق کامل خداست يا نسخه ناقص مرد؟ آيا زن ميتواند آموزش ببيند

و اينکه در ازاي خدمتي که به مرد ميکند آيا شايس��ته احترام و تقدير اس��ت؟
بين ديدگاه مسلط کليسائي و الگوهاي موجود و ادبيات جديد درباره جايگاه

فرودست زنان ،ستيز بود (ر.ک.جيمز :1382 ،ص .)84نمونههائي از نگرش اجتماعي
به موقعيت زنان را ميتوان در آراء فيلسوفان عصر جديد در غرب مشاهده کرد،

«شوپنهاور» زن را حيواني ميداند با گيسوان بلند و افکار کوتاه ،از نظر نيچه
زن موجودي اس��ت که براي خدمتکاري آفريده شده است و فقط در حالت
 Schopenhauerـ 
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 2ـ  1ـ  )1محروميتهاي اجتماعي

محروميتهاي اجتماعي زنان ،فقدان شخصيت حقوقي ،نابرابري شغلي

و نداش��تن ح��ق رأي مهمترين چالشهاي زن غربي بود که نخس��تين موج

فمينيسم را به هدف برابري با مردان و بهرهمندي از حقوق و مزاياي يکسان
به وجود آورد .اين مرحله به شکل افراطي در آثار برخي از مدافعان جنبش
زنان تا مردستيزي و گاه خانوادهستيزي هم پيش ميرفت و اين نشان ميدهد

که فمينيس��تها در اهداف تساويخواهانه خود حاضر بودند به همان ستيز
جنس��يتي دچار شوند که مردان مبتال بودند و بدين ترتيب بنياديترين هسته

اجتماعي يعني خانواده را ناديده بگيرند .البته محروميتهاي اجتماعي زنان

ميتوانست چنين ستيزي را دامن بزند (ر.ک .مشيرزاده :1382 ،صص 75ـ .)61

 3ـ  1ـ  )1شرائط و فضاي فکري مدرنيته

مدرنيته چارچوب تاريخي و تمدني جديدي براي دنياي غرب بود که با

گسست از ميراث ديني و فلسفي گذشته خود ،شک و ترديد مستمر در همه
چيز را نهادينه کرد ،حتي نگاه آن به دانش تجربي نگاهي س��وداگرانه ،موقتي
و در معرض تغيير بود .انس��ان در مدرنيته خود به مرکزيت همه هس��تها و

ارزشها تبديل شد و مشروعيتبخش هر چيـزي گرديد .ارزشهاي ليـبرالي
از قـبي��ل آزادي ،تأکيد بر فردگرائي و اقتـصاد س��رمايهداري مبناي نويني در

تعيي��ن حقوق افراد ايجاد کرده و نهاده��اي اجتماعي را در معرض تغييري
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بنيادي��ن قرار داد .ب��دون ترديد فضاي فکري مدرنيته بس��ياري از باورها و
نقشه��اي اجتماعي مربوط به زنان را در معرض تغيير قرار داد .آموزههائي

مثل حقوق بش��ر و تساوي افراد در انقالبهاي فرانسه و آمريکا نمونههاي

خوبي از تأثيرگذاري ارزشهاي مدرنيته در نهضت فمينيسم را نشان ميدهد

(همان ،صص 22ـ .)5

 4ـ  1ـ  )1جنبش القاء بردهداري

نخستين موج فمينيسم در حالي در نيمه دوم قرن نوزده ( 1920ـ 1848م)

ش��کل گرفت که در آمريکا جنبش الغاء بردهداري درصدد کس��ب آزادي و
حقوق بردگان بود و فعاليت زنان در اينباره ويژگي مبارزه با بردهداري را به

خود گرفت؛ ولي طي مـخالفتها و محدوديتهائي به نخستين مسأله مربوط

به آنان يعني دفاع از حقوق زنان تبديل ش��د (همان ،صص 55ـ  .)51بنابراين در

نخستين مرحله پيدايش فمينيسم در کشوري مثل آمريکا ،زنان حتي شايسته
دفاع از حقوق بردگان هم به حساب نميآمدند .آنان عليرغم فعاليت خود در
جنگ داخلي دهه هفتاد آمريکا ،همچنان محروم از نقش سياسي و اجتماعي

بوده؛ لذا جنبش ضد بردهداري را الهامبخش حرکت خود قرار دادند.
 2ـ  )1نقد و بررسي مهمترين تبيينها

نخستين موج فمينيسم بيشتر جنبشي اجتماعي بود تا فکري و فلسفي و

به دنبال دس��تيابي به بخش��ي از حقوق سياسي و اجتماعي زنان از قبيل حق

رأي پديد آمد .در عين حال با توجه به مسائل زنان و مفاهيم جديد مدرنيته،
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ميتوان به وجوهي از آن به شرح ذيل اشاره نمود:

 1ـ  2ـ  )1اشتراک در ماهيت انساني

در بيشتر استداللهاي ليبرالي بر مسئلهاي به نام «جوهره مشترک انساني»

صرفنظر از تفاوتهاي جنس��يتي تأکيد شده است .به اين بيان که زن و مرد

برابر آفريده شدهاند و يکساني نسل آنها اقتضاء دارد که زنان جايگاه فرودستي
نس��بت به مردان نداشته باشند ،بلکه هيچ نوع تمايزي بين حوزههاي زنانه و

مردانه وجود ندارد (همان ،صص 64ـ  .)61البته رويکرد سلبي فوق در نفي هرگونه

تمايز جنسيتي درباره زنان ،در کنار رويکرد ايجابي در اثبات ارزشهاي ليبرالي
غرب در مقولههائي نظير فرديت ،آزادي ،عقالنيت و اومانيس��م معنا مييابد؛

ل��ذا در عرصههاي حقوقي و اجتماعي مخالفت خود را با هر نوع تمايز بين
حوزه زنانه و مردانه اعالم ميدارد .مث ً
ال استدالل «جان استوارت ميل» معتقد
است :اصول دنياي مدرن اقتضاء دارد ،زنان بايد مطلق ًا خود تصميم بگيرند که

چه بکنند يا نکنند و جز راه آزمايش و حضور زنان در يک فضاي رقابتي آزاد
با مردان هيچ راه ديگري براي بازشناسي طبيعت زنان و بايد و نبايدهاي آنان

وجود ندارد .بنابراين وضع قوانين در اين باره يا آداب و رس��وم تعيينکننده
نيس��ت (ر.ک .اس��توارت ميل :1379 ،صص 40ـ « .)39ولستون کرافت» 2هم در بيانيه

معروف خود در س��ال  1792م با اين اس��تدالل که مفاهيم��ي مانند آزادي،
 Wollstonecratـ 2
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برابري ،خرد ،معرفت و ذهن ،اموري جنسيتي نيست ،خواستار حضور زنان

در عرصه اجتماع ،سياست و حقوق شد.

بنابراين رويکرد برابري در حوزه جنس��يت و پايبندي به لوازم سياسي و

اجتماعي آن بر نگرش ليبرالي از انسان مبتني ميباشد .فردگرائي مفرط ،تقدم
فرد بر جامعه و خودپرس��تي غيراجتماعي فرد از مفاهيم محوري ليبراليس��م

اس��ت که ارزشها و اخالق اصالت و حقيقت خود را از دس��ت داده و به

ش��دت فردگرايانه و تابعي از ميل و اراده انس��ان خواهد بود (ر.ک .آربالس��تر،
 :1367ص 61ـ

 .)22بديهي اس��ت که تعميم چنين رويکردي در حوزه زنان در

گرو تعميم نگرش ليبرالي به انس��ان است؛ در حالي که صرف نظر از وجود

انسانشناس��يهاي فلسفي و ديني مختلف ،به ويژه نگرش اسالم که تفاوتي
ماهوي با ديگر فلس��فههاي مادي و ليبرالي در بيان حقيقت انس��ان و مبدأ و
معاد او دارد ،از منظر جامعهش��ناختي هم نميتوان انتظار داشت که نگرش
ليبرال��ي به انس��ان بتواند الگوئي فراگير و جهاني در ب��اره حقوق زنان ارائه

دهد؛ زيرا فرهنگ واحدي بر جهان اجتماعي حاکم نيست؛ تاريخ هم شاهد
صدقي بر عدم موفقيت فمينيس��تهاي ليبرال در توسعه انديشههاي خود به

فرهنگهاي گوناگون است .تأکيد بر «انسانيت مشترک» بين زن و مرد ،تأکيد

درس��تي اس��ت که در آموزههاي ديني اس�لام به صراحت به آن توجه شده
است .بنياديترين قلمرو اين اشتراک را ميتوان در اصولي از قبيل آفرينش

انس��ان ،هدف و راههاي وصول به غايت آفرينش ،اس��تقالل در گزينش راه
صحيح ،اس��تقالل زن و مرد در مالکيت مادي و معنوي و استقالل در تعيين
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لوازم اين اشتراک است .آيا انسانيت مشترک ميتواند قاعدهاي براي تساوي
هم��ه افراد اعم از زن و مرد ،بالغ و نابالغ ،عاقل و مجنون ،س��الم و مريض،
توانا و ضعيف ،آزاد و اجير در همه حقوق و تکاليف اجتماعي باشد؟ چگونه

در برخي از موارد فوق تفاوت امر معقولي اس��ت و هيچگاه با اش��تراک در

انسانيت ناسازگاري ندارد؟!

تأکيـد بر حقوق طبيعي در رويکرد ليبـرالي مبتني بر فلسفه طبيعي و مادي

فردگرايانهاي اس��ـت که نميتواند ابعاد انسانش��ناختي ،اخالقي و در نتيجه

تناس��بهاي حقوقي را بي��ن زن و مرد اعتبار نماي��د .بنابراين غير از مبناي
اشتراک ،مباني و اصول ديگري هم به ميان خواهد آمد که جملگي تعيينکننده

نقشه��ا ،حقوق و مزاياي اجتماعي افراد اع��م از زن و مرد خواهد بود .به
عالوه ،مبناي «اش��ـتراک در انس��انيت» ،ناظر به ماهيت واحد انساني است

در حالي که نقشهاي اجتماعي ،مـختلف و متغير هس��تند و اگر اشتراک در
انسانيت تنها معيار و مبنا بود ،هيچگاه نميتوان تعدد و تکثر نقشها را توجيه

نمود و اين نشان ميدهد که متغيرهاي مختلفي در تعيين اختالف در نقشها
و موقعيتهاي اجتماعي تأثيرگذار است  .

 2ـ  2ـ  )1برتري ارزشهاي اخالقي زنان

در پارهاي از اس��تداللها حتي در موج نخس��ت فمينيسم ،ايده برابري و

عدم تمايز جنسيتي جاي خود را به ايده برتري زن بر مرد ميدهد .به اعتقاد

ايش��ان زن واجد ويژگيهاي اخالقي خاصي اس��ت که او را از نظر اخالقي
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برتر از مرد قرار ميدهد .در اين اس��تدالل ،صداقت ،عطوفت و ارزشهاي

اخالقي ،فضيلتهاي زنانهاي تلقي ش��ده که نقش خود را در تلطيف محيط
خانواده نش��ان داده است؛ لذا حضور زن در جامعه مانع افراطيگري مرد و

سبب اخالقيتر شدن جامعه ميشود و مشکالت سياسي وقتي حل ميشود

که ارزشهاي زنانه بر جامعه حاکم شود (ر.ک .مشيرزاده :1382 ،صص 67ـ .)105 ،64
در رويکرد برابري جنسيتي ،زنان به عنوان «موجودي انساني» همسان مردان
در تمام عرصهها نقشي برابر به عهده دارند؛ اما در رويکرد تفاوت جنسيتي،
زنان به عنوان «موجودي جنس��يتي» متفاوت با مردان به دنبال دس��تيابي به

جايگاهي متمايز از مردان و گاه برتر هستند (همان ،صص 160ـ  .)159البته روشن

است که رويکرد برتري ارزشي و اخالقي زنان ،با نگرش فردگرايانه ليبرالي
تناس��بي ندارد و اساس�� ًا بهرهگيري از اصول اخالقي در عرصه اجتماعي به

ويژه زماني که س��بب تصادم آزادي و منفعتطلبي فردگرايانه افراد ش��ود ،با
اصول ليبراليسم ناسازگار است.

بررسي شرائط اجتماعي و سياسي نخستين موج فمينيسم ،نشان ميدهد

که تبعيض و بيعدالتي هر چند مس��أله اصلي زنان بود؛ اما رويکرد نظري و
عمدت ًا عملي آنان براي رفع تبعيض ،در راستاي دستيابي به برابري يا برتري
جنسيتي زنان نسبت به مردان به وجود آمد نه رسيدن به عدالت .نظريه قابل

توجه��ي در اين مرحله وجود ندارد تا حتي ابعاد نظري برابري يا تفاوت را
تبيين نمايد .همچنين ادعاها و استداللهائي که از سوي فمينيستها صورت
گرفته ،جملگي مبتني بر اصول و ادبيات ليبرالي و اومانيس��تي مدرنيته بوده،
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را به دنبال خواهد داشت.
 )2موج دوم فمينيسم

موج دوم از دهه 1960م .همراه با طرح افکار ايدئولوژيک در تبيين علل

فرودستي زنان و ترسيم آرمان فمينيسم آغاز شد و در دهه  70به مباحث زنانه

در حوزه علوم انساني پرداخت .در دهه  80به معرفتشناسي فمينيستي و نقد

فلسفه و توليد دانش روي آورد .به طور کلي ويژگي خاص اين دوره نقد تمام

جنبههاي ش��ناختي ،آگاهيهاي عمومي ،فلس��فه ،هنر و رفتارهاي اجتماعي
ميباشد (ر.ک .زيبائينژاد :1382 ،صص 16ـ

.)15

 1ـ  )2زمينهها و مسائل اجتماعي

شرائط اجتماعي مربوط به موج نخست ،فمينيسم را در چارچوب ادبيات

ليبرال��ي با تأکيد بر تس��اوي حق��وق زن و مرد و در واق��ع تبديل نقشهاي

اجتماعي زنانه به نقشهاي مردانه منتهي ساخت و حاصل چنداني جز اثبات
حق رأي براي زنان نداشت .اما در موج دوم نظر به اين معطوف شد که بين

ارزشهاي ليبرالي و ساختار اقتصادي و سياسي نظام سرمايهداري ،در حوزه

حقوق زنان ناس��ازگاري وجود دارد .ايدئولوژي ليبرالي بر برابري جنس��يتي
تأکيد دارد ،ولي شرائط حاصل از اقتصاد سرمايهداري و دولت رفاه ،تفاوت
حقوق و دس��تمزدهاي زنان نس��بت به مردان را پديد آورد .در واقع به تعبير

فمينيس��تها ساختار اقتصادي و سياسي جامعه ،پدرساالرانه يا مردساالرانه
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بود و هنوز زن را به عنوان ابزاري در توس��عه ثروت و قدرت تلقي ميکرد؛

اما ارزشهاي ليبرالي مقتضي تس��اوي زن و مرد در س��اختارهاي سياس��ي
و اقتص��ادي بود .ل��ذا موج دوم تغيير جايگاه س��اختاري زن در نهاد اقتصاد
وسياست را دنبال مينمود (ر.ک .مشيرزاده :1382 ،صص 232ـ.)229

 2ـ  )2نقد و بررسي

 1ـ  2ـ  )2ايدئولوژي مساواتخواهانه ليبرالي

در موج دوم ،فمينيس��تهاي ليبرال همچنان بر ايدئولوژي برابري تأکيد

ورزيده و درصدد تحقق آن از طريق حضور در س��اختارهاي سياسي جامعه
بودن��د .از نظر آنها با وجود نقاط اش��تراک فراوان��ي که بين زن و مرد وجود
دارد ،ساختارهاي سياسي و اجتماعي موجـود تفاوتهاي جنسـيتي را بسط

دادهاند .در ادبيات اين دس��ته از فمينيستها ،استدالل به اقتضائات «حقوق
بش��ر» براي دستيابي به جايگاه مس��اوي زنان با مردان در همه ساختارهاي
سياس��ي ،اجتماعي ،و حقوقي بسيار بکار رفته اس��ت (همان ،صص 245ـ .)240

فمينيس��تهاي قائل به تساوي تا آنجا پافشاري ميکنند که حاضرند حقوق

و کم��ک هزينه ايام زايمان زن��ان را به عنوان کمک هزينه ايام بيماري تعبير

کنند (همانگونه که مردان در ايام بيماري کمک هزينه دريافت ميکنند) و نه
به عنوان هزينه زايـمان ،تا همـچنان به رويکرد تـس��اوي ملتزم باش��ند .آنها
وضعيـت موجود را حفظ ميکنند ،ولي براي رس��يدن به برابري ،زنان را در

جايگاه مردان مينش��انند .درحقيقت ساخـتارهاي مردساالر تغيـير نميکند،
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فمينيستها س��نتها و ارزشهايي که نقش زنان را در خانواده مورد تأکيد
قرار ميدهد ،به عنوان زمينههاي ستم بر زنان معرفي ميکنند« ،بتي فريدن»



يکي از اين نمونهها اس��ت (بس��تان :1382 ،ص .)42اين در حالي اس��ت که همه
ش��واهد موجود در جوامع غربي نش��ان ميدهد که بر خ�لاف ادعاي فوق،
کاه��ش تعلق زنان به خانه و عدم وابس��تگي به مردان نه تنها خش��ونت در
محي��ط خانواده را کاهش نداد ،بلکه خش��ونت و تبعي��ض بيرون از خانه را
هم بر آنان تحميل کرد .علت اساسي مسأله اين است که ارزشهاي ليبرالي

نميتوان��د زيادهخواهي فردگرايانه را کنترل کند ،ل��ذا جمع اين ارزشها و

تأکيد بر تساوي جنسيتي يک «پارادوکسيکال» 2است.

تبيين فوق راهگش��اي حل مسائل و مشکالت زنان نخواهد بود ،بلکه آن

را مضاعف خواهد نمود؛ زيرا مادامي که ساختارها به وضعيتي انساني تبديل

نشود و به ويژگيهاي جسمي ،روحي ،سني ،جنسي ،علمي و توانمنديهاي

اجرائي و مديريتي توجه نکند ،بسيار متصلب و شکننده خواهد بود .نظامهاي
ليبرال غرب با شعار تساوي جنسيتـي بيشترين ظلم و بيعدالتي را در حق زنان

روا داشتهاند ،زيرا زنان را وارد ميداني از رقابت کردند که در آن ارزشهاي
اخالقي و انساني جاي خود را به سوداگري و ستيز سرمايهداري سپرده و زن

به ابزاري جهت تأمين منافع مادي آنها تبديل شده است .سوءاستفاده جنسي،
سست شدن بنيان خانواده ،افزايش ناهنجاريهاي نوجوانان و کودکاني که از
 Paradoxicalـ 2
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تربيت مادري محروم ش��دهاند و پيدايش انواع بيماريهاي روحي و رواني،

تنها بخشي از عملکرد اين رهيافت است.

در رويکرد مساواتخواهي ليبرالي ،تمام تالش براي نفوذ و رخنه نمودن

در حصار جنس مذکر اس��ت نه به رسميت ش��ناختن جنس مونث .زنان در

اين رويکرد با نمايش مردانه ،خواهان نقـشها و وظايف ايشان هستند و در

نتيجه از هويت خود فاصله گرفتهاند و قهراً به از خود بيـگانگي و بسياري از

بيماريهاي روحي و رواني دچار شدهاند.

 2ـ  2ـ  )2ايدئولوژي تقابلجويانه راديکالي

فمينيس��م راديکال تحتتأثير انديشههاي راديکال دهه 1960م .به دنبال

تحولي انقالبي و بنيادي براي حل مسأله زنان به وجود آمد .در اين رويکرد

ضمن انتقاد از نابرابري جنس��يتي تاريخي ،بيش از آنکه بر برابري جنسيتي

تأکيد ش��ود ،بر تمايز آن اصرار ميشود .به اعتقاد آنان مشکل اصلي زنان به

«ايدئولوژي پدرس��االري» يا مردس��االري باز ميگردد که همچون هژموني

مس��لطي ،تاريخ و فرهنگ انساني را به نفع جنس مرد تمام کرده و همه چيز

را با نگرش مردانه تعريف کرده اس��ت .در اين رويکرد زنان به عنوان طبقه
اجتماعي فرودست در «نظام کاستي» قرار گرفتهاند که از سوي مردان تعيين

شده اس��ت .در واقع مطابق رويکرد راديکالي هر مردي دشمن ستمپيشهاي

براي زن تعريف ميشود که براي رسيدن به مطامع خود جايگاه و نقشهاي
زن را تعري��ف و در واق��ع ماهيت زنان را تحريف ميکند .بنابراين س��تيزي
فراگي��ر بين زن��ان و مردان وجود دارد؛ ولي زنان ب��ه جهت آگاهي کاذب که
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حل اين مشکل را رس��يدن زنان به خودآگاهي و ايجاد انقالب و مبارزهاي
فراگير حتي در عرصه زندگي خصوصي عليه مردان ميدانند (مش��يرزاده:1382 ،

صص 280ـ  .)266به اعتقاد «کريس��تين دلف��ي» ،يکي از مهمترين نظريهپرداز

فمينيس��م راديکال ،منشأ نابرابري بيش از آنکه به وضعيت شغلي يا ساختار
سازمانهاي اجتماعي بازگردد به ساختار جنسيتي مردساالري مربوط ميشود؛
لذا اصالح بنيادي را در گرو اصالح اين ساختار قلمداد ميکنند (ابوت ،واالس،

 :1376صص 43ـ .)42

راهکارهاي اين دس��ته از فمينيس��تها بيانگر آن اس��ت که چيزي به نام

عدالت جنسيتي در انديشه ايشان وجود نداشته يا نميتواند وجود داشته باشد.

رويکرد جنسيتي افراطي و غيرواقعبينانه آنها اشتراکات فراوان انساني بين زن
و مرد را ناديده گرفته و به بهانه رفع ستم از زنان ،ستيز فراگيري بين دو جنس

به شدت وابسته به هم ايجاد ميکند .اين رويکرد بنيان خانواده را در معرض
زوال و سستي قرار داده و به شدت رقابتجويانه خواهد کرد ،در مقابل زمينه

همجنسگرائي را فراهم خواهد کرد .به عبارت ديگر با حذف شدن کامل زنان
از جامعه مردان ،تمايالت جنسي فمينيستها به صورت رابطه جنسي زن با
زن خود را نشان ميداد ،هر چند آنها اين نوع ارتباط را نوعي عمل سياسي و

بيانگر اعالم تعهد به زنان ديگر تفسير کردهاند ،اما در مقابل ،بسياري از زنان
را به واکنش ضد فمينيستي واداشتهاند (ر.ک .کالين :1387 ،ص.)96

 Christine Delphyـ 
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برآمده از نظام پدرساالري است ،به منافع خود پي نبردهاند .آنها تنها راهکار
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اين س��ؤال بنيادين در برابر همه فمينيس��تها وجود دارد که با کدامين

ايدئولوژي خواهان تغيير وضعيت موجود هس��تند؟ اگر نظريه پدرس��االري
فمينيسم چارچوب درستي در فهم و تبيين مسائل زنان باشد ،آنها در آفرينش

ايدئولوژي بديل و آلترناتيو به چه بنيانهاي نظري و اجتماعي توجه کردهاند؟
اگر تأکيد بر برابري (در رويکرد ليبرالي) يا تمايز کامل جنسيتي (در رويکرد

راديکالي) بر اس��اس همان انديشهها و شاخصهاي فرهنگ موجود جوامع
(غربي) انجام گيرد ،اصل مدعاي آنها مخدوش ميش��ود؛ زيرا ذهن انتقادي
برخاس��ته از فرهنگ مردساالري نميتواند مردساالر فکر نکند .بديهي است

تغيير مباني از مردساالري به زنساالري نيز نه تنها منقبتي به حساب نميآيد؛
بلکه به همان منقصت مردس��االري دچار خواهد بود .بنابراين تبيين صحيح

هويت زنان و تحليل واقعبينانه پايگاه و نقشهاي اجتماعي ايش��ان در گرو
مفاهيم و مباني ماتقدم خاصي است که جايگاه حقيقي انسان در نظام آفرينش

را بشناسد و در سايه آن به بررسي بايدها و نبايدها بنشيند و اين مهم جز در
تعاليم انبياء الهي وجود ندارد              .

تبيين آنها در علت ستمديدگي زنان تنها بر نظريه پدرساالري استوار است

که عالوه بر اينکه به ش��کلي افراطي ،غيرعلم��ي و پيشداورانه کل تاريخ و
تمدن بشري را تاريخ توطئه فراگير عليه زنان ميداند ،الزمهاش آغازي ديگر
در تأس��يس فکر و فرهنگ و تمدن است و چنين امري بدون پشتوانه نظري

س��ابق ناممکن خواهد بود ،در حالي نظريه فمينيس��م راديکال با همان ايده
جنسيت ساالري ،زن را به جاي مرد مينشاند که حاصل آن به نفع هيچيک
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عليه رويکرد «تفاوت» مينويس��د« :همواره اين احتمال وجود داشته که در
ارزيابي مجدد تصوراتمان از جنس مونث و توس��ل جس��تن به تجربيات
زنان ،ايدههاي قطبيت جنس��ي را که هدف فمينيسم در آغاز اعتراض به آنها

بود ،تقويت کنيم» (فريدمن :1381 ،ص.)19

 3ـ  2ـ  )2تبعيض جنسيتي در رويکرد اگزيستانسياليستي فمينيسم

فمينيسم اگزيستانسياليسم يکي از رويکردهاي فمينيستي مربوط به موج

دوم اس��ت که تحت تأثير از فلس��فه اگزيستانسياليسم و استفاده از چاچوب

فلس��في آن يعني «موجوديت براي خ��ود» و «موجوديت در خود» ،تالش
نمود ،تفاوت يا تبعيض جنسيتي زن و مرد را تبيين نمايد« .سيمون دوبوار»



در کتاب «جنس دوم» (سال 1949م) چنين ايدهاي را مطرح کرد .موجوديت

براي خود مس��تلزم نظارهگري و اس��تقالل است در حالي که موجـوديت در
خود مقتضي تحت نظاره بودن و ش��يیوارگي يا شيئيتيافتگي است .به نظر
دوبوار وضعيت جس��مي زن و مرد در کنار تأثير مهم شرائط اجتماعي سبب

ش��ده تا مردانگي چون «موجوديت براي خود» و با ويژگيهائي نظير سيال
بودن ،اس��تقالل و تعيينکنندگي ممتاز شود ،اما زنانگي همچون «موجوديت
در خود» با خصوصياتي نظير س��کون ،وابستگي و ثانوي بودن متمايز گردد

(ر.ک.باقري :1382 ،صص 33ـ  .)32مردان انفعال زنان را تشويق ميکنند و زنان هم
 Simon de Beauvoirـ 
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از زن و مرد تمام نخواهد شد .لذا يکي از فمينيستها (سيگال) در هشداري
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اين سلطهطلبي مردان را ميپذيرند و در واقع نقش مادري و همسري باعث
شده تا آنان به شيئ بيجان تبديل شوند؛ لذا دوبوار پيشنهاد ميکند ،زنان اين

نقشها را رها کنند (ر.ک .جيمز :1382 ،ص  .)94

بدون ترديد ش��رائط اجتماعي و فرهنگي در پيدائي هويت و خودآگاهي

افراد تأثير به سزائي دارد؛ لذا از منظر اجتماعي چنين احتمالي وجود دارد که

جوامع غربي ،مرداني س��لطهگر و زناني سلطهپذير بار آورده باشد که هويت
خود را در شیيوارگي نزد مردان ببينند ،ولي رويکرد اگزيستانسياليسم در بيان

تفس��ير وجودي خود از انس��ان بر بنيانهاي صحيح و واقعي انسانشناختي
استوار نيست .در حالي که تبيين درست هويت و جايگاه زن و مرد قبل از هر
چيز نيازمند شناخت ماهيت ثابت انساني است تا در پرتو آن جايگاه حقوقي

و نقشهاي اجتماعي زن و مرد آشکار شود .در غير اين صورت نه تنها مسأله
اجتماعي مهمي مثل وضعيت نامناسب زنان راه حل خود را نمييابد؛ بلکه بر

مش��کالت آن افزوده خواهد شد .راه حلهاي ارائه شده توسط اين رويکرد

به ستيز ديـگري عليه زنان و مردان منجر خواهد شد که جايگاه هيـچکدام را
پاس نميدارد .مهمترين پرسش انتقادي از فمينيستهاي اگزيستانسياليست

اين اس��ت که چرا رابطه زن و مرد يا هر دو موجود ديگري را در ديالکتيک

ستيزهجويانهاي قرار ميدهيد که در آن اثبات «موجوديت براي خود» در گرو
ش��ییوارگي موجود ديگر اس��ت؟! اصل اين مبنا و نيز تحليل آن از تبعيض
جنسيتي بر فلسفه واقعبينانهاي استوار نيست ،همانطوري که اثري از عدالت

جنس��يتي در اين رويکرد همانند رويکردهاي سابق مشاهده نميشود .بدون
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هرگز نميتوان به اين سؤال پاسخ داد که زنان همانند مردان چگونه ميتوانند

به «موجودي براي خود» تبديل شوند؟

 4ـ  2ـ  )2تبعيض جنسيتي در رويکرد سوسياليستي فمينيسم

در تبيينهاي سوسياليستي و مارکسيستي گرهگشائي از مسأله زن و رفع هر

نوع تبعيض و ستم از زنان از طريق اعطاء حقوق سياسي آنها تبيين نشده است

و چنين راه حلي را مناسب نديدهاند ،بلکه منشأ اصلي آن را نظام سرمايهداري و

اصل مالکيت دانستهاند که به اعتقاد آنها زن را حتي در حوزه زندگي خصوصي
تحت عنوان مادر يا همسر به انقياد درآورده است (جيمز :1382،ص .)89فمينيستهاي

مارکسيست در تبيين تبعيض جنسيتي ،علت اصلي آن را محروم بودن زنان از

توليد عمومي ميدانند و علت چنين محروميتي را به ساختار و شيوه توليد در
نظام سرمايهداري مستند ميسازند؛ ولي فمينيستهاي سوسياليست در کنار اين

عامل ،نظام مردس��االري را علتي ديگر در تبعي��ض عليه زنان معرفي ميکنند.

«هارتمن» از نظريهپردازان فمينيستي سوسياليست ،معتقد است ،فهم فرودستي
زنان در گرو نظريه مارکسيس��تي و مردس��االري اس��ت؛ بلکه ستم مردساالري
مقدم بر نظام سرمايهداري است هر چند نظام سرمايهداري اشکال جديدي از

مردساالري را گسترش داد (ر.ک .ابوت ،واالس :1376 :صص 44ـ .)38

در نظريه مارکسيس��تي ،ارتباط با ابزار توليد ،تعيينکننده طبقه اجتماعي و
 Hartmanـ 
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فلس��فهاي صحيح در انسانشناس��ي و پيرو آن بدون يک ايدئولوژي انساني،
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هويت طبقاتي است و چون کار زنان در خانه تنها توليدکننده ارزش مصرفي
اس��ت و نه ارزش اضافي قابل فروش در بازار ،لذا زنان ارتباط مس��تقيمي با

کارمزدي نداشته در نتيجه جايگاه مستقلي در نظام طبقاتي نخواهند داشت بلکه

در حاش��يه آن و به محوريت مردان جايگاه خواهند يافت (همان ،صص 51ـ .)50
از نظر فمينيس��تهاي سوسياليست رفع تبعيض و ستم عليه زنان در جامعه

س��رمايهداري تنها وقتي اتفاق ميافتد که تقسيم جنسي کار در تمام حوزهها

رخت بربندد (همان ،ص.)261

تبيينهاي مارکسيس��تي و سوسياليس��تي هر چند تالش کرده مصائب و

معضالت نظام س��رمايهداري را آشکار سازد؛ اما به طور کلي در تبيين آن بر

اساس اصل مالکيت و زيربنا قرار دادن آن براي فرهنگ و نهادهاي اجتماعي

ب��ه بيراهه رفته اس��ت .اين نظريه نميتواند چارچوبي کلي در تبيين مس��أله
فرودس��تي زنان به حس��اب آيد؛ زيرا عالوه بر معايب نظريه مردس��االري،
کارخانگي زن را تنها در چارچوب مزاياي مادي نگريسته و فقدان آن را به
معن��ي بيگاري زنان و از خود بيگانگي آنها معرفي ميکند ،در حالي که نقش

زن در خانه را ميتوان در چارچوب ديگري ،کاري با ارزش و در راس��تاي

منفع��ت مادي و معن��وي کل خانواده ارزيابي نم��ود .همچنين کار مردان در
بيرون از خانه را تنها با اين رويکرد نميتوان تفس��ير کرد که درصدد تس��لط

هر چه بيشتر خود يا بسط قدرت مادي خود بر زنان هسـتند ،هر چند ممکـن
است چنين تفسيري در برخي از فرهـنگها و جوامع سرمايهداري و ليبرالي

صادق باشد ،اما قابليت تعميم ندارد.
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موج سوم بيشتر متأثر از ديدگاه پستمدرن ،تحوالت نظام سرمايهداري و

رويکرد افراطي موج دوم ميباشد که از دهه 1980م آغاز ميشود .ويژگي مهم
آن را تأکيد بر «تفاوتها» دانستهاند ،تفاوت بين زنان و مسائل ايشان در مناطق
و فرهنگهاي مختلف و نيز کاهش تفاوت و ستيز بين زنان و مردان که هر دو
موضوع در سطح نظري و عملي مورد بيتوجهي فمينيسم در موج دوم بود.

 1ـ  )3زمينهها و مسائل اجتماعي

در موج دوم با تأکيد بر «جوهرگرائي» و تلقي وجود اش��تراک جوهري

بين همه زنان ،در واقع تفاوتهاي واقعي بين آنها ناديده انگاش��ته شد .اين

تفاوتها از عوامل مختلف هويتبخش همچون نژاد ،قوميت ،دين ،س��ن،

ارزشها و باورهاي فرهنگي پديد ميآيد .فمينيستهاي سابـق افکار ،آرمـان
و اولويـتهاي مربوط به همه زنان را نمايندگي نميکردند؛ زيرا بس��ياري از

زن��ان عالقهاي به کار بيرون از منزل نداش��ته و از خانهداري لذت ميبردند،
يا س��قط جنين را اقدامي ضد زنانه تلقي ميکردند يا مس��ائل آنها مشکالت

بومي و محلي خاص خودش��ان بود نه ادعاهاي فمينيس��تها؛ لذا ش��عارها
و عملک��رد فمينيس��تها مطلوب آنها نبود ،در چني��ن فضائي لزوم توجه به

تفاوته��ا در بي��ن زنان و پرهيز از زيادهروي در تماي��ز از مردان ،مهمترين

زمينه پيدايش موج سوم فمينيسم را در کنار ساير عوامل و شرائط اجتماعي
مربوط به جامعه پسامدرن فراهم آورد تا به تجديد نظر در نظريهها و تغيير در

اولويتهاي س��ابق روي آورند (ر.ک .مشيرزاده :1382 ،صص 398ـ  .)391البته تأکيد
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 )3موج سوم فمينيسم
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بر تفاوتها خود تابعي از رويکرد پستمدرنيس��م و فيلسوفان نسبيتگراي
آن از قبيل «فوکو» و «دريدا» 2اس��ت که در آن انديش��هها و متون ،معاني

جهانش��مول ،ثاب��ت و يگان��هاي را ندارند؛ بلکه همواره متغي��ر بوده ،خود
تابع��ي از گفـتمانهاي مـتغير اجتماعي خـواهند بود .از دل انديش��ه تکـثر

و نس��ــبيتگـرائي پس��تمـدرن ،تأکيد بر تفاوتها در مـوج سوم از سوي

فمينيستها ظهور يافت.
 2ـ  )3تکثرگرائي

دو زمينه مختلف اجتماعي و فکري س��بب ش��ده تا فمينيسم در سومين

م��وج خ��ود با تأکيد ب��ر تکثرگرائي پديد آي��د .يکي مربوط ب��ه تکثر نيازها

ومسائل زنان در محيطها ،جوامع و طبقات مختلف و ديگري ناظر به انديشه

نسبيتگرائي پستمدرنيسم ميباشد .در اين دوره نيز بسياري از فمينيستها
جنس��يت را امري اجتماع��ي ميدانند و نه طبيعي ،ول��ي بر خالف دو موج
سابق ،جنسيت را ذات ًا بيثبات ،امري تاريخي و گفتاري تلقي ميکنند که تنها

در ذيل گفت��ار فرهنگي (گفتارها مجموعهاي از تصاوير ،واژهها ،ژس��تها،
ارزشها و ايسـتارهايي اسـت که در نـهادهاي مختلف اجتماعي وجود دارد)
ساخته ميشود و متضمن هيچ واقعيتي نميباشد .مطابق اين رويکرد ،جنس

زن هوي��ت زنانه واحدي ن��دارد تا بتوان جوهر واحدي را از آنان ترس��يم

يا ريش��ههاي تاريخي آن را بازشناس��ي نمود؛ زيرا جنس زن تاريخ واحدي
 Derridaـ 2
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زنان تجارب يکس��اني از جنس��يت ندارند ،تعدد و تکثر قرائتها از نظريه

جنسيت و ساختشکني از هر نوع مقولهاي ثابت درباره زنان مطرح ميشود
(ر.ک :مشيرزاده :1382 ،صص 458ـ

 .)444رويکرد فوق فمينيستهاي ذاتگرا را به

اين نقص متهم ميکند که عالوه بر ناديده گرفتن نژادپرستي در جوامع خود
و اينکه نگرشهاي زنان سفيدپوس��ت طبقه متوسط را به زنان سياهپوست و

حاشـيهنش��ينان تعميم ميدهند ،با اروپامحوري ،الگوهاي غربي فمينيسم را
به زنان کش��ورهاي جهان سوم و کشورهاي اسالمي تحميل ميکنند (فريدمن،

 :1381ص .)129در تحليل فمينيستهاي پسامدرن يا پساساختارگرا ،مردانگي
و زنانگ��ي معاني ثابت و يکنواختي ندارند ،بلکه خود تابعي از گفتمانهايي
است که در نهادهاي اجتماعي ،شـيوههاي تفکر و ذهنيتهاي فردي ،همواره
معاني موقت و در حال تغيير را به س��ود مناسبات قدرت و منافع اجتماعي

خاص خلق ميکنند (همان ،صص 143ـ

.)142

اين رويکرد به جهت عدم توانائي در ايجاد وحدت و انسجام عملي بين

همه زنان در ايجاد تغيير سياس��ي ،مورد انتقاد س��اير فمينيستها قرار گرفته

است .زيرا به گمان آنها تغيير وضعيت زنان نيازمند ايدهاي مشترک و جامع
بين آنها اس��ت تا در سايه همنوائي ،امکان بسيج فراگير زنان فراهم آيد ،در
حالي که فمينيسم پسامدرن چنين امکاني را سلب ميکند.

سؤال اساسي اين است که فمينيسم پسامدرن و پساساختارگرا با مفهوم

عدالت جنسيتي چه نسبتي دارد؟ با توجه به اينکه آنها هيچ مشخصه ضروري
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ندارد ،بلکه در درون بسترهاي متفاوت و متغير اجتماعي پديد ميآيد و چون
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را براي مقوله زنان به رسميت نميشناسند و هر نوع ادعاي شناخت حقيقت

جهانش��مول را نامطلوب و از لحاظ جنس��ي جهتدار و در پيوند با قدرت
ارزياب��ي ميکنند (ر.ک .بيس��لي :1385 ،ص ،)129قهراً مفهوم عدالت جنس��يتي با
تعريف و ويژگيهائي معين ،معنايي نزد آنها نخواهد داش��ت؛ بلکه زير تيغ

ساختش��کني قرار خواهد گرفت .بر اس��اس اين رويک��رد وقتي که نتوان
تعريف واحدي از هويت جنس��ي زنانه و حت��ي مردانه و هر مقوله ديگري

ارائ��ه کرد ،با توج��ه به اينکه مطابق نگرش فوق ،معان��ي تنها در درون متن
و زمينهه��اي خاص به طور مداوم در حال بازتوليد باش��ند ،در اين صورت
موضوعي به نام عدالت جنس��يتي همچون مقول��هاي ثابت و تعيينکننده در

هويت جنس��ي ،معناي خود را از دست خواهد داد .زيرا به اعتقاد آنها بدون
در هم شکستن ساختارهاي موجود در نظرياتي مثل يگانگي ،عدالت ،راستي،

بيطرفي ،آزادي ،حقيقت ،واقعيت ،واقعبيني ،خويش��تن ،ديگران و  ...راهي
براي گسس��تن از زنجير س��لطه مردانه وجود ندارد (کالي��ن :1387 ،ص .)30اين
در حالي اس��ت که عدالت جنس��يتي به مراتب بيش از هويت جنس��يتي و

بنياديت��ر از آن ،نيازمند معيارهاي ثابت و جهانش��مول در تعيين حقوق و
تکاليف ميباش��د .دفاع از حقوق زنان و مبارزه با ظلم و س��تم عليه آنان به

مثابه ايدئولوژي يا شعار همه نظريههاي فمينيستي ،خود سخن جهانشمولي
است که تنها بر پايههاي عدالت در همه حوزهها و به ويژه در حوزه جنسيت

قوام مييابد.
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نق��ص بنيادي تئوريک در همه نظريههاي فمينيس��تي مربوط به مس��أله

تبعيض به چند مسأله برگشت ميکند:

  او ًال ،ب��ه نظ��ام س��رمايهداري و ليبرالي غ��رب بازميگ��ردد و در واقع

عکسالعملي به شرائط فرهنگي و اجتماعي آنان بوده و بازتوليد بنبستهاي
معرفت��ي ،اخالق��ي و اجتماعي آن در ح��وزه نظريهپردازي از مس��ائل زنان

است .بديهي است چنين نظريهاي در چارچوب انديشهاي فلسفي يا تبييني

انسانشناختي و حتي تاريخي که ناظر به ماهيت انساني ،حقوقي و تاريخي
زنان و نسبت آنان با مردان باشد ،قرار نميگيرد.

ثانياً ،به مباني فکري و فرهنگي و در واقع به پارادايمي مربوط ميش��ود

که همه اي��ن نظريهها در آن فض��ا تنفس ميکنند .ماديگرائ��ي ،فردگرائي،
فقدان آرمان انساني ،اين جهاني بودن ،سودگرائي ،آزادي جنسي و خانواده

گريزي تنها بخش��ي از مبادي فکري و فرهنگي آنها اس��ت و در واقع نقدها
و اعتراضات ايش��ان بريدن ش��اخهاي است که بر آن نشس��تهاند .به عالوه

رهآورد جريان فمينيس��م در عرصههاي خانواده ،فرهنگ ،اقتصاد ،حقوق و
سياست به تحکيم بنيان خانواده نيانجاميده است؛ بلکه از ارزش همسري و
مادري کاسته بر دامنه ستيز و ناآرامي خانواده افزوده است ،لذا از اوائل دهه

1970م جريان ضد فمينيس��تي در آمريکا ب��ا تأکيد بر جايگاه زن در خانه و
نقش مادري به وجود آمد .هيچ يک از نظريههاي فمينيسم زن را در جايگاه
حقيقي خود و مبتني بر اقتضائات جس��مي و روحي قرار ندادهاند ،اين در
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حالي است که بر خالف نظر آنها دست آفرينش به تناسب هدف و حکمت

خود ،زن و مرد را تکميل کننده س��احتهاي مختلف انس��اني در دو عرصه
ف��ردي و اجتماع��ي قرار داد .وجود تفاوت در نقشهاي جنس��يتي در همه

فرهنگها و در کل تاريخ به صورت کلي بر اصل طبيعي بودن تفاوت داللت
دارد ،ه��ر چن��د افراط و تفريط در اين حوزه قابل انکار نيس��ت؛ ولي تلقي

تساوي فمينيس��تي يا تبيين سياسي مردس��االري در خصوصيترين عرصه
زندگي انکار طبيعت و جنسيت خاص زن و مرد بلکه از خود بيگانگي آنها

را به دنبال دارد .به عالوه فمينيس��تهايي که از جايگاه فرودس��ت زنان يا

ظلم و حقارت تاريخي عـليه آنان سخن ميگويند ،نوعي داوري ارزشي را

به عمل ميآورند و قـهراً جايگاه ايشان و مالکهاي ارزيابي آنها نميتواند،
مشمول پرسش انتقادي نباشد .آيا داوري ايشان متأثر از ساختارها و شرائط
فرهنگي خاصي اس��ت و از درون نظريه پساس��اختاري اس��ت که در اين

صورت نميتوانند ايدهاي جهانش��مول و مربوط به جنسيت زنان در همه
فرهنگها ارائه دهند؟! و اگر بر مبناي ذاتگروي ليبرالي يا راديکالي است،
جاي��گاه و ويژگيهاي ذاتي زنان را با چه معياري ميتوان به فرودس��تي و

فرادستي يا تساوي تقسيم نمود؟!    
 )5اسالم و عدالت جنسيتي    

در بررسي عدالت جنسيتي از ديدگاه اسالم سؤاالت متعددي وجود دارد

و پاسخ به آنها جامعـيت و واقعبـيني ديدگاه اسالمي را در مقابل رويکردهاي

فمينيستي نمايان ميسازد .آيا جنسيت امري اجتماعي يا طبيعي است؟ عدالت
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معيارهائي براي عدالت جنسيتي وجود دارد؟ عدالت جنسيتي چه حوزههايي

را شامل ميشود؟ پاسخ مبسوط به پرسشهاي فوق در اين مقال نميگنجد،
لذا با نگرشي اجمالي به پارهاي از آنها پرداخته ميشود.

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

س��ه مفهوم کليدي در بررسي و تحليل جنسيت نقش��ي بنيادي بر عهده

دارد 1 :ـ هويت انس��اني يا چيس��تي معناي انس��ان؛  2ـ جنسيت طبيعي يا
زيستش��ناختي؛  3ـ جنس��يت اجتماعي يا هويت جنسي که بعد اجتماعي
دارد .بين سه مفهوم فوق ارتباط وثيقي برقرار است و تبيين عدالت جنسيتي

متوقف بر آنها اس��ت .آنچه مورد چالش و نزاع اس��ت به هويت جنسي باز

ميگردد که در آن سخن از جايگاه ،حقوق و نقشهاي اجتماعي زنان به ميان

ميآيد .فمينيسستها در مواجهه با مسأله تفاوت يا تساوي از دو حقيقت که
در بازشناسي جنسيت اجتماعي يا هويت جنسي و تحليل و ارزيابي آن نقش

بنيادي دارد ،اجتناب نموده ،ارتباط حقيقي آنها را ناديده انگاشتهاند ،آنها از
سوئي اصل تفاوت جنسيت زيستشناختي را پذيرفتهاند ،ولي تأثير آن را در

هويت جنسي زنانه به کلي نفي نمودهاند و از سويـي ديگر در حـوزه هويت
انساني ،جز به فردگرايي و ارزشهاي ليبرالي فکر نميکنند ،قهراً نتوانستهاند

تحليل واقعبينانهاي از تأثير آن در هويت جنس��ي ارائه دهند .بنابراين س��ه
موضوع را بايد مورد توجه قرار گيرد:

اول ،عدم اختالف زن و مرد در هويت انس��اني اس��ت؛ چون در اينباره
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ديدگاه اس�لامي نسبت تس��اوي بين زن و مرد اس��ت ،لذا عدالت جنسيتي
مستقيم ًا ناظر به آن نخواهد بود ،هر چند هويت انساني با عدالت جنسيتي در
حوزه نقشها ارتباط مييابد.

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

سوم ،زنان و مردان در هويت جنسيتي تفاوت دارند .مفروض اين است

که اسالم به جنسيت توجه نموده ،فيالجمله قائل به تمايز جنسيتي در برخي
از نقشه��ا ،حقوق و هنجاره��اي اجتماعي براي زن و مرد اس��ت .ارتباط

س��هگانه فوق را ميتوان چنين تبيين نمود که تأثير جنس��يت زيستشناختي
و تفاوتهاي زيس��تي زن و مرد در دو مقوله ديگر (هويت انساني و هويت
جنسيتي) ،عبارت است از فراهم ساختن زمينهها ،توانمنديها ،گرايشها و

امکانه��اي غريزي خاصي که در هر ي��ک از دو جنس زن و مرد به وديعت
نهاده ش��ده و آنها را در مس��ير تحقق اهداف و بايستههاي هويت انساني و

جنس��يتي کمک ميکند و در واقع به تناس��ب جنسيت آنها ،طي کردن راه را
آسان ميسازد .به عبارت ديگر ،خالق متعال دو جنس زن و مرد را در عين
اش��تراک در بسياري از ابعاد زيستي ،متفاوت در ابعاد زيستي و رواني ديگر

آفريد تا بهتر به ايفاء نقش و وظايف انس��اني و جنس��يتي خود بپردازند .اما
فعلي��ت اين زمينهه��ا و چگونگي ماهيت آنها در بس��تر جامعه و فرهنگ و
در فرايند جامعهپذيري محقق ميش��ود؛ به عب��ارت ديگر باور و ارزشهاي

مش��ترک اجتماعي پايههاي تعين جنس��يت اجتماعي هس��تند ک��ه از درون
نهادهاي اجتماعي و طي مراحل مختلف جامعهپذيري ،جنس��يت اجتماعي
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انساني باشد ،هويت جنسي هم در راستاي آن خواهد بود.

 2ـ  )5اشتراک زن و مرد در هويت انساني

 1ـ  2ـ  )5همساني در آفرينش

از ديدگاه اس�لام مبدأ آفرينش زن و مرد از گوهر واحد و مشترکي است

واحدئ وجعل منها زوجها» (اعراف( ،)189 ،اوست
«هو الّذي خلقكم ّمن نّفس ّ
آن كس كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفت وي را از آن پديد آورد).

مقص��د و هدف آفرينش آن دو ،حقيقت واحدي اس��ت و هر کدام مس��تق ً
ال

در راس��تاي آن خلق شدهاند ،نه اينکه يکي طفيل ديگري باشد «وما خلقت
الج��ن واإلنس إلاّ ليعبدون» (ذاريات( ،)56 ،و جن و انس را نيافريدم جز براي
ّ

آنكه مرا بپرستند) .همچنين زن و مرد به يکسان شايسته جايگاه خليفّئ الهي

ّ
للـمالئكئ إنّي جـاعل
و عهدهدار ش��دن امانت الهي هستند« .و إذ قال ربّك
فياألرض خليفة» (بقره( ،)30،و چون پروردگار تو به فرش��تگان گفت من در
زمين جانشيني خواهم گماشت) .آنها در وصول به درجات کمال و مقام قرب

همسان يکديگر بوده ،هيچگاه جنسيت يکي شرط يا مانع آن نميباشد .قرآن
«إن أكرمكم عند اهلل
تنها معيار فضيلت نزد خدا را تقوي معرفي کرده اس��ت ّ

أتقاكم» (حجرات( ،)13 ،در حقيقت ارجمندترين ش��ما نزد خدا پرهيزگارترين
شماست).
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 2ـ  2ـ  )5همساني در تکاليف و رسالتها

در ح��وزه تکاليف و رس��التهاي انس��اني که هم��ان ارزشها و بايد و

نبايدهاي ديني اس��ت ،بين زن و مرد اش��تراک و همس��اني وجود دارد و هر

«إن المس��لمين والمسلمات
دو به يکس��ان مخاطب اوامر و نواهي الهياندّ :

والصابرين
والصادقات ّ
والصادقين ّ
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ّ

والصائمين
والمتصدقين
والصابرات والخاشعين والخاشعات
ّ
ّ
والمتصدقات ّ
ّ

والذاكرين اهلل كثيراً ّ
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات ّ
والذاكرات
ّ
غفرئ وأَجرا عظيما» (احزاب( ،)35 ،مردان و زنان مسلمان و مردان
ّ
أعد اهلل لهم ّم ّ
و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادتپيشه و مردان و زنان راستگو و مردان

و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقهدهنده و مردان و

زنان روزهدار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زناني كه خدا را فراوان ياد
ميكنند خدا براي [همه] آنان آمرزشي و پاداشي بزرگ فراهم ساخته است).

بنابراين آنجا که پاي هويت انساني در ميان است ،در همه ارزشها ،نقشها
و رس��التها ،زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض و تفاوتي همس��ان و مشترک
هستند .به تعبير برخي از حکماء متأله ،در حوزه ارزشها و موصوف آنها که

جان آدمي اس��ت ،س��خن از تفاوت و تساوي نيست؛ زيرا تفاوت و تساوي

از باب ملکه و عدم ملکه بوده که رفع هر دو ممکن اس��ت .روح انس��اني و

ارزشهاي مربوط به آن نه مذکر است و نه مؤنث ،لذا بحث تساوي يا تفاوت
زن و مرد مطرح نيس��ت و عدم تفاوت آنها از باب س��البه به انتفاع موضوع

است (ر.ک .جوادي آملي :1369 ،صص 76ـ

.)67
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و نه جنس��ي يا جس��مي ،مثل امر به معروف و نهي از منکر ،تعليم و تعلم،
دخالت در سرنوش��ت اجتماع��ي و امثال آن زن و م��رد از جايگاه واحد و

همساني برخوردارند؛ هر چند در چگونگي ايفاء نقش ،وقتي که پاي جنسيت
به ميان ميآيد ،هنجارهاي جنسي تأثير خود را نشان ميدهند (مث ً
ال در ميدان
جنگ ،نظر به جنس��يت اس��ت که نقش مردان اصليتر ميباشد و در تأمين

آرامش خانواده و تش��ويق و ترغيب به ميدان جنگ زنان نقش برجستهتري

دارند) .به ديگر س��خن در حوزه نقشهاي اجتماعي و رسالتهاي انساني،
هر يک از زن و مرد نس��بت به جامعه واليت و حق قانوني دارند تا در برابر
انحراف��ات و کجرويها ،امر به معروف و نه��ي از منکر کنند و اين دخالت
در جامعه ،نوعي س��لطه و واليت يا حق قانوني است و نشانه شايستگي زن

همانند مرد است (ر.ک .خامنهاي :1387 ،ص        .)70
 3ـ  2ـ  )5همساني در پاداشها

همانطوري که زن و مرد در تکاليف و مسئوليتها همساناند ،در جزاء

و پاداش عمل هم همانند و برابراند .نه مرد بودن ش��رط اکتس��اب و س��بب

افزايش پاداش اس��ت و زن بودن مانع اکتس��اب و باع��ث نقص در پاداش

نميش��ود «من عمل صالحا ّمن ذكر أَو أنثي و هو مؤمن فلنحيينّه حياّئ طيبَّئ
ولنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» (نحل( ،)97 ،هر كس از مرد يا زن
كار شايسته كند و مؤمن باشد قطع ًا او را با زندگي پاكيزهاي حيات [حقيقي]

بخش��يم و مس��لما به آنان بهتر از آنچه انجام ميدادند پاداش خواهيم داد).
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در اکتس��اب ارزشهاي مادي زن و مرد يکسانند .مث ً
ال در اصل مالکيت ،هر
چيزي که به تملک ايشان درآيد ،جنسيت را در آن تأثيري نيست .هيچ فردي
را به بهانه جنس��يت نميتوان از حقوق مادياش بازداشت يا در آن تبعيض
مما اكتسبوا وللنّساء نصيب ّم ّما اكتسبن» (نساء،
لرجال نصيب ّ
روا داش��ت« .لّ ّ

( ،)32براي مردان از آنچه [به اختيار] كس��ب كردهاند بهرهاي اس��ت و براي
زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كردهاند بهرهاي است).

همچنين در عرصه حق و تکلي��ف در محيط خانواده ،قرآن کريم با بيان

عليهن درجة» (بقره،
للرجال
«ولهن مثل الّذي
قاعده کلي
ّ
ّ
ّ
عليهن بالمعروف و ّ

( ،)228و مانند همان [وظايفي] كه بر عهده زنان است به طور شايسته به نفع
آنان [بر عهده مردان] اس��ت و مردان بر آنان درجه برتري دارند) ،همس��اني

پاداش و تکليف را بر اساس معيار «معروف» به رسميت ميشناسد.
 3ـ  )5تفاوت در جنسيت طبيعي

هويت انس��اني با ويژگيهاي فوق در چگونگي خلقت زن و مرد و نوع

سرش��ت و طبيعت آن دو تأثيرگذار اس��ت ،همانطوري که احکام و حقوق

اس�لامي در چارچوب هويت انساني و هدف آفرينش معنا مييابد .خداوند
متع��ال طبيعت جنس��ي زن و مرد را بر اس��اس عدالت تکوين��ي به گونهاي

هماهنگ با هويت انساني و در عين حال متفاوت با يکديگر آفريد تا نيازهاي

متقابل آنها تأمين شود و اين نيازها نشاندهنده تفاوتها است .برخي از اين

نيازها ذي ً
ال بيان ميگردد:
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تفاوت در طبيعت جنسي زن و مرد مايه تسکين و آرامش آنها ميباشد.

«ومن آياته أن خلق لكم ّمن أنفسكم أزواجا لّتسكنوا إليها وجعل بينكم ّمو ّدئ

إن في ذلك آليات لّقوم ّ
يتفكرون» (روم( ،)21 ،و از نشانههاي او اينكه
ورحمئ ّ
ّ
از [نوع] خودتان همس��راني براي شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان

دوس��تي و رحمت نه��اد آري در اين [نعمت] براي مردمي كه ميانديش��ند

قطع ًا نشانههايي اس��ت) .اين سکون و آرامش ،طبيعت خاصي به زن و مرد
ميده��د که نه کام ً
ال مثل هم ،بلک��ه تأمينکننده نياز هم و تکميلکننده وجود

همديگر باشند .در آيه فوق سکونت ،مودت و رحمت موجود بين دو جنس
در راس��تاي حکمت آفرينش و از آيات خدا قرار داده ش��د و اين به معناي
هماهنگي طبيعت و جنسيت آدمي با هويت انساني است.

 2ـ  3ـ  )5همپوشاني  

قرآن کريم از پوشش خاصي براي زن و مرد ياد ميکند که غير از پوشش

هن» (بقره( ،)187 ،آنان براي شما
«هن لباس لّكم وأنتم لباس لّ ّ
ظاهري اس��تّ .
لباس��ي هستند و شما براي آنان لباس��ي هستيد) .عالمه طباطبائي مينويسد:

آيه فوق با اس��تعاره لطيفي بيانگر اين معنا است که هر يک از زوج و زوجه

همچون لباسي ،ديگري را از پيروي فسق و فجور و اشاعه آن در جامعه باز
ميدارند (ر.ک .طباطبايي1393 ،ق :ص.)44
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 1ـ  3ـ  )5آرامش
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 3ـ  3ـ  )5بقاء نسل

در قرآن کريم زن به منزله «حرث» (کشتزار) تشبيه شده است« .نسآوکم حرث

لّكم» (بقره( ،)223 ،زنان شما كشتزار شما هستند) .آيه بيانگر اين حقيقت است که
نس��بت زن به جامعه انس��اني از جهت نياز بقاء آدمي به آن مثل نسبت کشتزار به

انسان است .بقاء نوع انساني مرهون وجود زن ميباشد (همان ،ص .)213بنابراين يکي
از وجوه تفاوت طبيعي و جنسيتي زن و مرد ،به بقاء نوع انساني باز ميگردد.

 4ـ  3ـ  )5تفاوت در بنيان وجودي     

نيازهايي که بيان شد ،گوياي تعادل در وجود زن و مرد است ،نه تفاوتي

که سر از تبعيض درآورد .دست آفرينش به اقتضاء تأمين نيازهاي فوق ،بنيان

جس��مي و روحي زن را متفاوت از مرد آفريد .عالم��ه طباطبائي دراينباره

مينويسد :خداوند در آفرينش ،بنيان وجودي زن را لطيف قرار داد و شعور
و احس��اس او را لطيف و رقيق كرد ،اين دو خصوصيت (که يکي مربوط به

جس��م او و ديگري مربوط به روح او است) در حاالت و وظائف اجتماعي

او تأثيرگذار اس��ت (همان ،ص .)272تفاوتهاي زيستشناختي و به خصوص

روانش��ناختي زن و مرد مورد توجه بسياري از انديشمندان و روانشناسان
ه��م ق��رار گرفته و بر آن تأکيد داش��تهاند (ر.ک .مطه��ري :1378 ،ص��ص 157ـ 175؛

فتاح��يزاده :1386 ،ص��ص 250ـ

 .)233تفاوتهايي از قبيل وضعيت جس��ماني از

متوس��ط قد و وزن و حجم مغز گرفته تا تف��اوت در خلقيات ،خالقيتهاي

هنري ،ميزان تحملپذيري ،آستانه تحـريکپذيري ،نوع خردورزي ،جنـبههاي
زيبائـيشـناختي و  ...جملگي مبنائي زيستشناختي و روانشناختي داشته
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 4ـ  )5تفاوت در جنسيت اجتماعي

نقشهاي اجتماعي بر حسب نوعي تقسيم کار اجتماعي و به تناسب عوامل

و متغيرهاي خاصي انجام ميگيرد .از جمله اين متغيرها که تأثيري بنيادي در
تعييين جنس��يت اجتماعي يا هويت جنسي زن و مرد دارد ،هويت انساني از

يک س��و و جنسيت طبيعي از سوي ديگر اس��ت .به عبارت ديگر ،پايـگاه و
نقشهاي اجتماعي زن و مرد نميتواند به گونهاي ترس��يم شود که بر خالف

اقتضائات هويت انس��اني يا ويژگيهاي جنسيت طبيعي آنها باشد؛ لذا تمايز
بنيادي اسالم و فمينيسم آشکار ميگردد .در نگرش اسالم ،جنسيت اجتماعي،
نقش و حقوق اجتماعي زن در چارچوب هويت انساني و با توجه به جنسيت

طبيعي وي معنا مييابد؛ لذا با هر نوع رويکردي که بين زن و مرد تساوي کامل
يا تفاضل جنس��يتي کامل يا روابط رقابتآميز و س��تيزهجويانه برقرار سازد،

آنگونه که در جريان فمينيسم وجود دارد ،به شدت مخالفت ميشود .مدعاي

اصلي اين اس��ت که جنس��يت اجتماعي زن و مرد مبتني بر عدالت جنسيتي
بوده ،در عين اشتراک آن دو در بسياري از نقشها (که مربوط به همساني در

تکاليف و رس��التهاي انساني است) ،در بسياري از موارد ديگر ،متفاوت با
يکديگر ميباشد .اما در همه حال ،هنجارهاي اخالقي مربوط به جنسيت از
قبي��ل حجاب ،عفاف ،محرم و نامحرم ،بر کليه نقشهاي اجتماعي زن و مرد
حاکم اس��ت .بنابراين دو موضوع شاخصهاي عدالت جنسيتي و حوزههاي
عدالت جنسيتي ،نيازمند بررسي از منظر اسالمي است.
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که متأثر از جامعه و فرهنگ هم ميباشند (ر.ک .زيبائينژاد ،سبحاني :1381 ،ص.)64
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 5ـ  )5شاخصهاي عدالت جنسيتي    

عدال��ت تکويني خداوند متعال در آفرينش دو جنس زن و مرد ،تش��ريع

را هم با خود هماهنگ کرده اس��ت .يعني احکام مساوي و متفاوت شريعت

در تعيين وظائف و حقوق هر يک از دو جنس ،با نظر به وضعيت جسماني

و رواني آنها و در راس��تاي تحقق هويت انس��اني و الهي آنان تشريع شده و
عدالت جنس��يتي را رقم زده است .هويت جنس��يتي زن و مرد و نقشهاي
جنسيتي آنها در اسالم ،شاخصهها و ويژگيهايي دارد که نشان دهنده عدالت

جنسيتي است .اين شاخصها بيانگر ربط وثيقي است که بين هويت انساني
و مش��ترک زن و مرد و جنس��يت طبيعي متفاوت آنها با جنس��يت اجتماعي

ايش��ان وجود دارد؛ ميباشد .به عبارت ديگر ،شاخصهاي عدالت جنسيتي
تنها ناظر به تس��اوي يا تفاوت زن و مرد در هويت جنسيتي و اجتماعي آنها

نيس��ت؛ بلکه آن را به مثابه نتيجهاي تلقي ميکند که از درون اش��تراک زن و
مرد در هويت انساني و تفاوتشان در جنسيت طبيعي برميخيزد .برخي از

شاخصهاي عدالت جنسيتي ذي ً
ال بيان ميشود:
 1ـ  2ـ  )5تساوي در ارزشها

از ديدگاه اس�لامي زن و مرد به جهت داش��تن هويت انساني مشترک و از

جهت ارزشي ،ترجيحي بر يکديگر مگر به سبـب تقوي ندارند ،لذا هيچ يک

از نقشهاي اجتماعي آنها به دلـيل جنس��يت نميتواند متصف به ارزش برتر

و پستتر شود .رويکردي که نقش زنان را بيارزشتر از مردان بداند ،عدالت

در هويت جنس��ي را مخدوش مينمايد .مردان بر زنان برتري ارزشي ندارند،
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ارزش��ي نيس��ت؛ بلکه توانمندي در انجام کار اس��ت ،لذا در روايات اسالمي

فضيلت حسن شوهرداري زن با ثواب جهاد مرد برابري ميکند« :عن النّبي6

قال جهاد المرأئ حسن التبعل لزوجها» (مجلسي1403 ،ق :ج ،100ص.)247

ّ

 2ـ  2ـ  )5تناسب جنسيت با نقشها      

يکـي از شاخصـههاي عدالت جنسيتي تناسب و توازن نقشها با جنسيت

اس��ت .جنس��يت همانند بلوغ ،عقل و قـدرت ،يکي از پايههاي اس��تعداد و

توانمنديها است که قوانـين طبيعت آن را الـزام ميکند .نظريههاي فمينيستي

که نقش جنس��يت را ناديـده ميگيرن��د ،در واقع بر خالف جريان طبيعت و
آفرينش گام برميدارند؛ اما از ديدگاه اسالم ،باورها ،ارزشها و هنجارهايي

که س��ازنده نقشهاي جنسيتي اس��ت ،با جنسيت متفاوت زن و مرد تناسب

دارد .مثالهاي زيادي دراينباره وجود دارد که تناسب نقشها با جنسيت را

نش��ان ميدهد .نقش مادري نقشي جنسيتي است که مناسب با تحملپذيري
ب��االي مادر ،ويژگيهاي عاطفي خاص او و ش��رائط ويژه کودک اس��ت ،به
طوري که چنين نقش��ي از مردان برنميآيد؛ لذا حق حضانت مادر نسبت به
فرزند به نفع مادر و فرزند اس��ت و در عين حال تمايزي جنسيتي محسوب

ميش��ود .کارهاي سخت که نيازمند نيروي طاقت فرساي جسماني است از
قبيل جنگ ،مناس��ب جنس زن نيست و به تعبير امام علي « ،7زن ريحانه

است نه پهلوان» (نهجالبالغه ،نامه .)32لذا در روايت نبوي آمده است که جهاد زن

حسن شوهرداري است .از سوئي ديگر وقتي مسئوليت تأمين معاش خانواده
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مواردي که مردان توانمندتر از زنان يا زنان برتر از مردان باش��ند ،اين برتري
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بر دوش مرد خانه گذاش��ته ش��ده ،عدالت جنس��يتي اقتضاء دارد که جامعه

اش��تغال مردان را در اولويت نخس��ت قرار دهد و بي��کاري زن و مرد را به
يک درجه اعتبار نکند .البته قاعده فوق مثل همه قواعد اجتماعي ديگر قابل

استثناء است ،مثل موردي که زن به دليل عدم سرپرست نانآور خانه باشد.
 3ـ  2ـ  )5تقارن اخالق و حقوق

از ديگر ش��اخصههاي عدالت جنسيتي در اسالم ،اين است که حقوق و

تکاليف نبايد زمينه ظلم اخالقي را فراهم کند؛ زيرا زن و مرد حق رشد اخالقي
و معن��وي را در جامعه و خان��واده دارند ،لذا احکام حقوقي و نقشهاي زن

و مرد بايد با اخالق تقارن داشته باشد .تعين بسياري از رفتارهاي اجتماعي

و تقس��يم کار در حوزههاي مختلف بين زن و م��رد بايد معطوف به اهداف
و معيارهاي اخالقي باش��د ،در غير اين صورت س��تمي اخالقي روا داش��ته

ميش��ود .به عنوان مث��ال ،نقشهايي که اجراء آن عف��اف زنان را مخدوش
ميکند يا مقارن با لوازمي باش��د که به حيثيت اخالقي زن آس��يب برس��اند،
شاخص عدالت جنسيتي را ندارند.

 4ـ  2ـ  )5عدم تبعيض در مزايا

با مفروض گرفتن ش��اخصهاي س��ابق ،در مواردي که زنان نقشهايي

اجتماعي يا مس��ؤليتهايي را ب��ر عهده دارند ،با دارا بودن ش��رائط الزم و

همس��ان با مردان ،برابري مزايا و دستمزد ايشان شاخص ديگري در عدالت
جنس��يتي اس��ت .در بس��ياري از جوامع و حتي در جامعه م��ا ،گاه به بهانه
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را به رسميت نميشناسد     .

بنابراين عدالت جنس��يتي مقتضي تف��اوت و تفکيک نقشها ،وظائف و

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

اش��اره شد .اين تفاوت ،زن و مرد را از جهت اهميت و شأنيت اجتماعي به

دو دس��ته اصلي و ثانوي تقسيم نميکند؛ تا مايه رفعت يکي و تنزل ديگري

باشد .همچنين تفاوت جسمي ،جنسيتي و ويژگيهاي روحي و رواني زن و
مرد قابل انکار نيس��ت ،بس��ياري از اين تفاوتها در بين خود زنان يا مردان

نس��بت به يکديگر وجود دارد ،ولي در انديشه اسالمي چنين تفاوتهايي به
معني تناسب زنان به طبيعت و نزديک بودن مردان به فرهنگ نيست.

 3ـ  )5حوزههاي عدالت جنسيتي

هويت جنس��يتي با هر نوع تعريفي که داش��ته باشد ،حقيقتي است که در

همه جوامع و در طول تاريخ خود را نش��ان داده و قابل انکار نيست .در هر

حوزهاي که هويت جنسي باشد ،پيشاپيش حضور عدالت جنسيتي ضرورت

مييابد .نهادهاي مختلف اجتماعي از قبيل خانواده ،اقتصاد ،حکومت ،تعليم
و تربي��ت و فعاليته��اي تفريحي و هنري از مهمتري��ن عرصههاي حضور

فرد با هويت جنس��ي اس��ت؛ لذا عدالت جنس��يتي در تمامي اين عرصهها

اجتنابناپذير خواهد بود .ورود در اين بحث با توجه به گستردگي مسائل آن

دقتها و ظرافتهاي اجتهادي که الزم دارد ،نيازمند مباحث مفصلي اس��ت
که در اين مقال نميگنجد (ر.ک .بستان        .)1388 ،
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)6نتيجه

عدالت جنس��يتي مثل س��اير مقولههاي عدالت نيازمن��د اصول و مباني،

ش��اخصها و حـوزههاي گوناگوني اس��ت و با عقل اب��زاري ،ماديگرائي،

منفعتطلب��ي و حتي جنـس��يتگرائي نميتوان به آن نائل ش��د .نظريههاي
فمينيس��تي با توجه به خاس��تگاه آنها و به ويژه مباني فلسفي و فکري ايشان
در راستاي هويت انساني قرار نداشته و از دو جهت جغرافيائي و فرهنگي،
قابليتي براي تعميم ندارند .کارکردهاي اين نظريهها و پيامدهاي جريانهاي

فمينيس��تي يا زنان را به مرداني تبديل ميکند که به دنبال نقشهاي ايشان از
زن ب��ودن فاصله گرفته و به از خود بيگانگي هويتي و آس��يبهاي مختلف

روان��ي ،خانوادگي و اخالقي تن ميدهند؛ يا در س��تيز علي��ه جنس مردانه،

بخشي از وجود خود را نفي نموده و پايههاي خانواده را سست و نسل بشر
را با انحرافات بزرگي چون همجنسگرائي مواجه ميسازند .تنها راه سعادت

و سامانگيري دو جنس زن و مرد در هماهنگي با قوانين خلقت است که در
کتاب شريعت اسالم متجلي شده است       .
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اب��وت ،پامال و واالس ،کلر ( ،)1376درآمدي بر جامعهشناس��ي نگرشهاي

فمنيستي( ،ترجمه مريم خراسانيو حميد احمدي) ،تهران :دنياي مادر.

 اس��توارت ميل ،جان ( ،)1379انقياد زنان( ،ترجمه عالءالدين طباطبائي) ،چ
اول ،تهران :انتشارات هرمس.

 آربالس��تر ،آنتوني (  ،)1367ظهور و س��قوط ليبراليسم غرب( ،ترجمه عباس
مخبر) ،چ اول ،تهران :نشر مرکز.
 باقري ،خسرو( ،)1382مباني فلسفي فمنيسم ،تهران :وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري (دفتر برنامهريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي) ،مؤسسه قصيده سرا.

 بستان ،حسين ( ،)1382نابرابري و ستم جنسيتي از ديدگاه اسالم و فمينيسم،
چ اول ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

 بستان ،حسين( ،)1388اسالم و تفاوتهاي جنسيتي ،چ اول ،قم :پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.
 بيسلي ،کريس ( ،)1385چيستي فمينيسم( ،ترجمه محمدرضا زمردي) ،چ اول،
تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

 ج��وادي آملي ،عبداهلل ( ،)1369زن در آئينه جمال و جالل ،چ اول ،قم :مرکز
نشر فرهنگي رجا.

 جيمز ،س��وزان ،)1382( ،مقاله فمينيسم( ،فمينيس��م و دانشهاي فمينيستي،
مق��االت دائرةالمعارف فلس��في روتلي��ج) ،چ اول ،قم :ناش��ر دفتر مطالعات و
تحقيقات زنان.

 خامنهاي ،س��يد محمد ( ،)1387فلسفه زن بودن ،چ دوم ،تهران :انتشارات بنياد
حکمت اسالمي صدرا.
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 زيبائينژاد ،محمدرضا ( ،)1382مقاله درآمدي بر فمينيس��م( ،از فمينيس��م و
دانشهاي فمينيستي ،مقاالت دائرةالمعارف فلسفي روتليج) ،چ اول ،قم :ناشر
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.



زيبائين��ژاد ،محمدرض��ا؛ س��بحاني ،محمدتق��ي ( ،)1381درآم��دي بر نظام

شخصيت زن در اسالم ،چ دوم ،قم :دارالنور.

 طباطبائي ،سيدمحمدحس��ين(1393ق) ،الميزان في تفسيرالقرآن ،قم :مؤسسه
مطبوعاتي اسماعيليان.
 فتاحيزاده ،فتحيه( ،)1386زن در تاريخ و انديشه اسالمي ،چ اول ،قم :مؤسسه
بوستان کتاب.
 فريدم��ن ،جين ،)1381( ،فمينيس��م( ،ترجمه فيروز مهاج��ر) ،چ اول ،تهران:
انتشارات آشيان.
 کالي��ن ،آلن آر ( ،)1387عريان کردن فمينيس��م( ،ترجم��ه و تلخيص طاهره
توکلي) ،چ اول ،تهران :دفتر نشر معارف.
 گرو ،بنوات ( ،)1379زنان از ديدگاه مردان( ،ترجمه محمدجعفر پوينده) ،چ
سوم ،بيجا :انتشارات جامي.
 مجلس��ي ،محمدتقي (1403ق) ،بحاراالنوار ،چ سوم ،بيروت :دار احياءالتراث
العربي.


مش��يرزاده ،حمي��را ( ،)1382از جنب��ش تا نظريه اجتماع��ي تاريخ دو قرن

فمينيسم ،تهران :نشر و پژوهش شيرازه.

 مطهري ،مرتضي ( ،)1378نظام حقوق زن در اسالم ،چ بيست و هفتم ،تهران:
انتشارات صدرا.
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