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طرح مسأله

ش��ناخت هويت «زن و م��رد» از دو زاويه ممکن اس��ت :الف) هويت

شناسي جوهري ،نهادي و ذاتي که جغرافياي وجودي آنان را از بُعد «انسان
بودن» و «انس��انيت» مورد سنجش و ارزيابي قراردهد .ب) هويت شناسي

ِص ْنفي و ِج ْنسي که هر کدام از آنها را به صورت اعراض وجودي ،جغرافياي
طبيعي آنها مورد کاوش و پژوهش قرار ميدهد که ريشه تفاوتهاي طبيعي و

جنسيتي را در نحوه آفرينش و خلقت آنها بر اساس عدالت و حکمت الهي

پيجويي مينمايد و «تفاوت» را در «تناس��ب» ميان زن و مرد و «تعارف»
«لِتعارفوا» (حجرات )13 ،ميبيند .نه نقص يکي و کمال ديگري که در حقيقت
به تفکيک ش��خصيت حقيقي و حقوقي آنها ميپردازد .يعني ضمن پذيرش
«جنسيت» در ساحت حقوقي اعم از خانواده و اجتماع «الغاء خصوصيت»

عقل فطري ـ رحماني ،تحصيل معارف
در «ساحت حقيقي» ميکند تا عرصه ِ
و تکامل معنوي و نيل به مقام واليت الهيه عرصه مس��ابقه انس��ان در سلوک
الي اهلل و في اهلل باش��د و «صيرورت»« ،تصعيد»« ،رفعت» ،جهاد علمي و

عملي ،هجرت آفاقي و اَنْفُسي ،معرفت حصولي و حضوري به مبدأ و معاد،
راه و راهنما و راهبر و در نهايت ساحت ايمان و عمل صالح براي تحصيل
رب» براي همگان از زنان و مردان موضوعيت داشته
«حيات طيبه» و «لقاء ّ
باش��د و در اس��تکمال وجودي چون اصالت از روح است نه جسم و زن و

تخصصي نه تخصيصي و زن و
مرد بودن از ساحت روح خارج است به نحو ّ

مردي در چنين ميدان معرفت ،محبت ،عبوديت و واليت الهي مطرح نيست
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خليفّئ اهلل و امانتدار الهي اس��ت معاني و مباني معرفتي ـ سلوکي خويش را
بيابد پس در باب «حقيقت انسان» که از حيث منطق معرفتي «حيوان ناطق»
است و از جهت «منطق وحياني و معرفت قرآني» انسان «حي متالّه» است

اساس ًا سخن از همتايي و تساوي مطرح نيست؛ لـذا زن و مرد نه مساوياند
و نه مـتمايز ،چرا که موضوعي براي تساوي يا تفاوت وجـود ندارد ،بوعـلي

سـينا مينويسد« :روح و حقيقت انسان نه مرد است و نه زن» (ابن سينا:1375 ،

ج ،2صص 307 ،292ـ  353 ،306ـ  .)352عالمه جوادي آملي ميفرمايد :از آن جا که
تساوي و تفاوت از نوع عدم و ملکه هستند نه سلب و ايجاب که تا اگر هر

دو رفع شدند مستلزم رفع نقيضين باشد ـ يعني يك موضوع خاص وقتي در
خارج موجود اس��ت  ،اين موضوع با موضوع ديگر از دو حال بيرون نيست

تعدد و كثرتي در كار نبود
يا مس��اوي با اوست يا مساوي نيس��ت  ،ولي اگر ّ
 ،تس��اوي و تفاوت هم نخواهد بود زيرا در اثبات يكي از دو امر ياد ش��ده
الزم است

دو شئي موجود باشند تا با هم يا متساوي باشند يا متفاوت (ر.ک.

جوادي آملي :1375 ،صص 77ـ  .)76بنابراين در ش��خصيت حقيقي و هويتشناسي
ذاتي و سرش��تي آنها «انس��انيت» مالک و معيار است و تک سرشت هستند

و در ش��خصيت حقوقي و هويت شناسي َع َرضي و اعتباري ريشه تفاوتها
در «تناسب» است و مبناي آن آفرينش و طبيعت آنهاست که نشانه نقص و

کمال يکي از آنها و برتري آنها با هم نيست (ر.ک .مطهري :1378 ،ج ،19ص)175؛ تا

تساوي را بپذيرد و تشابه را نه (همان ص .)127به همين دليل قيصري مينويسد:
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«اِعلم ان المرأّئ باعتبار الحقيقه عين الرجل و باعتبار التعين يتميز ّ
کل منهما عن
ِ
االخر( »...ر.ک .قيصري ،س��ال 1416ق :ص  .)458بنابراين به نظر ميرس��د در فهم و
داوري پيرامون «عدالت جنسيتي» او ًال ،بايد بين انسان بودن زن و مرد و معيار
انسانيت قبل از اين که زن يا مرد باشند ،تفکيک قائل شد ،تا تميز بين هويت

تشخص وجودي آنها صورت گيرد و
حقيقي و حقوقي يا حقيقت و تعين و ّ

سخن از تساوي يا تفاوت در چنين نگاه و نگرهايي رخت بربندد .ثانياً ،با فهم
تک سرش��تي بودن آنها ريش��ه تفاوتها را در تناسب و آن هم کتاب خلقت

جستجو کرد و تشابه را جانشين تساوي نکرد .ثالثاً ،مفهوم و مبناي «عدالت»
و «جنسيت» را شناخته و به داوري و ارزشگذاري پرداخت .در اين نوشتار
به بررسي مفاهيم و مباني «عدالت جنسيتي» در آفاق انديشه ،بينش و گرايش

حکيم متأله عالمه س��يد محمد حسين طباطبايي  2و فيلسوف الهي عالمه

شهيد مطهري  2پرداخته ميشود.
 )1مفهومشناسي

يکي از بحثهاي کلي��دي و کالن در داوريها و ارزشگذاريها تصور

صائب ،صادق ،جامع و کامل از مفاهيم به کار رفته در موضوع و محمولهاي

علمي ـ معرفتي است .يعني منطق فهم در ساحت تصديق چه در ايجاب و

چه در سلب اقتضاء ميکند که درک و دريافت يا تصور از اطراف گزارههايي

که تش��کيل ميشود ،روش��ن و فراگير باش��د .به همين دليل در منطق آمده:

بالتصور محال اس��ت» .بنابراين از حيث «معرفت ش��ناختي» و
«تصدي��ق
ّ

تحليل آموزهها و گزارههاي «فلس��في»« ،علمي» و «ديني» بايس��ته اس��ت
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آگاهي به اطراف قضايا به «گواهي» رسيده؛ يعني آگاهي و گواهي و تصور و
تصديق به هم پيوسته و در سرنوشت هم دخيلاند و اساس ًا تصديق و گواهي
از گ��ذرگاه تصور و آگاهي عب��ور ميکند و در عين حال نوع تصور و آگاهي

و عمق و س��طح و اليههاي زيرين آنها را نيز مشخص ميکند .پس شناخت
و بازش��ناخت «مفاهيم» نقش محوري در داوريها و ارزشيابيهاي علمي
دارند .حال اگر قرار است «عدالت جنسيتي» به صورت کامل و جامع طرح

و تحليل گردد؛ بايد «عدالت» و هم «جنس��يت» مورد واکاوي و بازشناسي
قرار گيرند تا در دام مغالطههاي مفهومي يا نقض و نقصهاي مصداقي قرار
نگرفته و تصور و تفسير روشني از «موضوع» و «احکام و محمولها» داشته

و جغرافياي معرفتي بحثها روشن گردد .چه اين که تصور صحيح سرمايه

تصديق صحيح خواهد بود اس��تاد ش��هيد مطهري مينويسد :اشکال مسائل
ماوراء الطبيعي در مرحله تصور است ،نه در مرحله تصديق ،يعني عمده اين

است که ذهن بتواند تصور صحيحي از آن معاني پيدا کند (ر.ک .مطهري:1378 ،

ج اول ،صص75ـ .)74بحث از «عدالت جنسيتي» ماوراءطبيعت ،طبيعت ،غيب و

شهادت را تحت پوشش خويش دارد و به «انسانيت انسان» و اصالتهاي
وجودي او و آنگاه اعتبارات وجودياش ميپردازد تا بتواند شخصيت حقيقي

و حقوقي ،سرمايههاي سرشتي و سرنوشتي انسان را در برگيرد .لذا شناخت
مفهوم عدالت و جنس��يت که دو مفهوم کليدي در قضاوتها و تصديقهاي
علمي و اجتماعي هستند ،حاصل ميشود.
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 1ـ  )1مفهومشناسي عدالت

عدال��ت از جمله مفاهيمي اس��ت ک��ه وقتي در گزارهه��اي اخالقي مثل

«عدالت خوب است»« ،بايد عدالتورز بود» يعني از «هست» و «بايد» آن

س��خن به ميان ميآيد يا آنگاه که در گزارههاي «حقوقي» قرار ميگيرد تا در

«فلس��فه اجتماعي» و پاراديمهاي جامعه شناختي مورد بحث و بررسي قرار
گيرد تا زماني که يک گزاره فلسفي است يا در فقه و بايد و نبايدهاي شريعت

خاص کلمه واقع ميشود يا حتي در عرفان تعبير عرفاني و در ُعرف
به معناي ّ
تل ّقيايي عرفي به خود ميگيرد و به شکل يک «آموزه» يا «گزاره» با فطرت

و عقالنيت انس��ان پيوستگي مييابد .در ابتداي امر مفهومي شيرين ،جالب و
جاذب است ،لکن هم در «مفهوم و توصيف» درک جامع و کامل از آن سخت

و دشوار است و هم در «توصيه و تحقق» بسيار سختتر و دشوارتر مينمايد.

يعني در دو مقام «اثبات» و «ثبوت» عدالت فهمي و عدالتورزي کار آساني

نيست به همين دليل عدالت هماره معرکه آراء متفکران و انديشمندان روزگار

در ميان فالس��فه ،سياستمداران و ...بوده و چون درک و توصيف از عدالت
متفاوت اس��ت؛ موارد و مصاديق آن نيز گرفتار اختالف و تخلّف ميشد؛ اما

نظر اس�لام اين اس��ت که عدالت در نهاد و نهان بش��ر هست و اگر بشريت
خوب تربيت ش��ود و مربي کامل��ي او را تحت تعلي��م و تربيتش قرار دهد،

عدالتشناس ،عدالتخواه ،عدالتگس��تر خواهد شد .يعني انگيزه عدالت،

انديشه عدالت ،اخالق و رفتار عدالتورزانه و عمل عدالت گستر را با جهاد،
هجرت ،ايثار و حتي ش��هادت دنبال ميکند و به عدالت به عنوان يک مقوله
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در عقل و انديشه ،اخالق و عمل پيدا ميکنند که عدالت محبوب آنها شده و
در راه آن فدا ميشوند (ر.ک .مطهري :1378 ،ج ،18صص 160ـ  .)154به همين دليل امام

سعئ
مجسم است فرمودّ :
«فإن في العدل ّ
تجسم عدالت و عدالت ّ
علي  7که ّ
و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق»( ،نهجالبالغه ،خ .)15همانا در عدالت

گنجايش خاصي است (فراخنايي دارد) که اگر کسي آن را تنگ مييابد بداند

که بيعدالتي از آن هم تنگتر است.

 1ـ  1ـ  )1عالمه طباطبايي و مفهوم عدالت

عالمه طباطبايي  2در تفسير معنا و مفهوم «عدالت» مينويسد« :عدالت

ک��ه در لغت به معناي اعتدال و حد وس��ط بين عال��ي و داني و ميانه بين دو
طرف افراط و تفريط است ... .عدالت فقهي هيأتي است نفساني که آدمي را

متشرع گناه کبيره است ،باز ميدارد و اما
از ارتکاب کارهايي که به نظر عرف ّ
ملکه عدالت در اصطالح اخالق ملکه راسخ به حسب واقع است نه به نظر

عرف( »...ر.ک .طباطبايي :1384 ،ج ،6صص 301ـ  .)297همچنين مينويسد« :عدالت

ميانهروي و اجتناب از دو س��وي افراط و تفريط در هر امري اس��ت و اين
در حقيقت معنا کردن کلمه اس��ت به الزمه معناي اصلي ،زيرا معناي اصلي

عدالت اقامه مس��اوات ميان امور اس��ت ،به اين که هر امري آن چه سزاوار
اس��ت ،بدهي تا همه امور مس��اوي ش��ود و هر يک در جاي واقعي خود که

مستحق آن است قرار گيرد ،پس عدالت در اعتقاد اين است که به آن چه حق

اس��ت ايمانآوري ،عدالت در عمل فردي آن است که کاري کني که سعادت
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در آن باشد ،هر کاري که مايه بدبختي است ،بخاطر پيروي هواي نفس انجام
ندهي ،عدالت در مردم و بين مردم اين است که هر کسي را در جاي خود که

به حکم عقل يا شرع و عرف مستحق آن است قرار دهي .از اين جا روشن

ميشود که عدالت هميشه مساوي با ُحسن و مالزم با آن است ...به هر حال
عدالت دو قسم دارد يکي عدالت انساني في نفسه و يکي عدالتش نسبت به

ديگ��ران ،يکي عدالت فردي و يکي عدالت اجتماعي( »...همان ،ج ،12صص478

ـ  .)477بنابراي��ن عدالت از ديدگاه عالمه طباطبايي از حيث مفهومي بر مدار
مس��اوات و اقامه آن ميان امور اس��ت که در جوهر آن دو معناي ديگر قابل
حق هر
استخراج است :الف) قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود؛ ب) دادن ّ

صاحب حقي يا دادن هر کسي آن چه سزاوار و شايسته آن است .عدالت بر
دو قسم فردي و اجتماعي تقسي م ميشود و مبناي فطري و عقالني دارد و در

ساحتهاي اعتقاد ،اخالق و اعمال تجلّي مييابد.
 2ـ  1ـ  )1استاد مطهري و مفهوم عدالت

اس��تاد مطه��ري در مواضع و مواق��ع مختلف از عدالت س��خن به ميان

آوردهاند و معتقدند ،يکي از علتهاي انحراف مس��لمين ،بد تفس��ير شدن
عدالت اس��ت که تفس��ير قش��ري و متعبّد مآبانه کردند (ر.ک .مطهري :1378 ،ج،4

ص ،)150در تبيين مفهومي عدالت ميتوان مفاهيم پنجگانه را در کتب ايشان

جمعبندي نمود:

الف) توازن و تعادل در جهان طبيعت؛ جهان داراي نظم ،تناسب و تعادل

است که در مجموع نظام عالم مطرح ميباشد.

56

عدالت جنسیتی از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری

«شرائط مساوي» حاکم باشد.

ج) تفاوت؛ البته در ش��رائط متفاوت نس��بت به فرد و جامعه و بر اساس

ظرفيتها ،اس��تعدادها ،اس��تحقاقها و نوع مجاهدتها و مراقبتها شکل
اوليتها معناي حقيقي يابد.
ميگيرد تا اولويتها و ّ

د) دادن حق هر صاحب حقّي؛ يا رعايت استحقاقها در افاضه وجود و حقوق

هـ) قرار دادن هر چيزي در جاي خود (ر.ک .مطهري :1377 ،ج ،1صص 84ـ .)78

در تفسير و تحليل نگاه استاد مطهري به مفهوم و منزلت «عدالت» چند

گزاره مطرح ميشود:

گزاره اول« :در قرآن ،از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و

زعامت ،از آرمانهاي فردي گرفته تا هدفهاي اجتماعي ،همه بر محور عدل
اس��توار شده اس��ت .عدل قرآن ،هم دوش توحيد ،رکن معاد ،هدف تشريع
نبوت ،فلس��فه زعامت و امامت ،معيار کمال فرد و مقياس س�لامت اجتماع

است» (همان ،ص.)61

گزاره دوم« :الزمه نظام داش��تن هستي ،وجود مراتب مختلف و درجات

متفاوت براي هستي است و همين مطلب منشأ پيدايش تفاوتها و اختالفها

و پيدايش نيستها و نقصهاست» (همان ،ص.)143

گزاره س��وم« :مفهوم عدالت اين است که استحقاقهاي طبيعي و واقعي

در نظر گرفته شود و به هر کس مطابق آن چه به حسب کار و استعداد لياقت

دارد داده شود( »...مطهري :1378 ،ج ،16ص.)436
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گزاره چهارم« :در انديش��ه اسالم ش��يعي عدالت مقياس خلقت است نه

خلقت مقياس عدالت ،به بيان ديگر هر چه عدل است خدا ميکند نه هر چه

خدا ميکند عدل است و اين معنا و منزلت از عدالت که ريشه در قرآن کريم

دارد و بذر انديش��ه عدل را قرآن در دلها کاشته است و دغدغه آن را چه از
نظر فکري و فلسفي و چه از نظر علمي و اجتماعي در روحها ايجاد کرد (ر.ک.

مطهري :1377 ،ج ،1ص .)59يعني در همه ساحتهاي اعتقادي ،اخالقي ـ سلوکي و
اجتماع ،احکام مطرح و حضور دارد» (ر.ک .مطهري :1378 ،ج ،4صص 953ـ .)952

از ديدگاه شهيد مطهري عدالت يک حقيقت نفس االمري است که داراي

ارزش ذاتي است نه اين که به سبب وضع قانون و رواج آن يا حتي ناشي از

قوانين شريعت شده و ارزش يافته باشد؛ بلکه اوامر و نواهي شارع و قوانين
و قراردادهاي اجتماعي بر آن استوار شده و عدالت منشأ مشروعيت آنهاست
و عدالت حقيقي فراتر از عرف و عبارت از رعايت و حفظ و تحقق حقوق

واقعي مردم اس��ت (ر.ک .مطهري :1383 ،ص��ص .)40،60در جاي ديگر ميفرمايد:
«عدالت در سلس��له علل احکام است ،نه در سلسله معلوالت ،نه اين است

که آن چه دين گفته عدل اس��ت بلکه آن چه عدل اس��ت دين ميگويد ،اين
معناي مقياس بودن عدالت اس��ت براي دين» (همان،ص .)14بنابراين ميتوان

اين قاعده را از ديدگاه شهيد مطهري به شکل ذيل مطرح نمود:
الف) عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام؛
ب) عدل اسالمي نيست اسالم عادالنه است؛

ج) عدالت داراي حقيقت و واقعيت نفس االمري است؛
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آيا عدالت حقيقتي نفس االمري است؟ نظرياتي مطرح ميشود:

ـ عدال��ت لفظي داراي معنا و مفهوم اس��ت ک��ه از تمايالت و عواطف

خاص حکايت ميکند.

ـ عـدالت وصـفي عيـني و خـارجي و داراي مابه ازاي خارجي است،

اما «مابهازاي» عدالت را ميتوان به وسيله عقل درک کرد.

ـ مفهوم عدالت داراي ما به ازاي خارجي نيس��ت ،بلکه فقط موصوف

خارجي دارد.
ـ

عدالت يک امر قراردادي محض است (ر.ک .قرباننيا :1381 ،صص 113ـ .)109

با توجه به ديدگاه ش��هيد مطهري مبني ب��ر اين که عدالت حقيقت نفس

االمري داش��ته و ارزشي ذاتي دارد و عدالت در نهاد و نهان انسان نيز ريشه

دارد؛ بايد پذيرفت که عدالت ما به ازاي خارجي داشته و به وسيله عقل قابل
ادراک اس��ت يعني از زيباييهاي معقول اس��ت؛ اگر چه با قضاياي ارزشي،
اخالقي و عاطفي نيز رابطه دارد .اينک نگاه اين دو حکيم الهي که به تعبيري

از نوصدرائيان نيز محسوب ميشوند را در خصوص مقام و منزلت «زن» و

حقوق آنها به نحو مختصر بيان ميشود تا در «مبناشناسي عدالت» اين بحث

چهره روشنتري يابد.

 2ـ  )1زن از ديدگاه عالمه طباطبايي و استاد مطهري

عالمه طباطبايي در رهيافتي تاريخي مقام و موقعيت زن را در يک س��ير

تحولي و تکاملي چنين ترسيم کردهاند:
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 1ـ  2ـ  )1زن در اجتماعات بدوي بش��ر جزء جامعه انس��اني محسوب

نميش��ده و هيچگونه وزن اجتماعي نداشته و چون يک «حيوان زبان بسته»

با او معامله ميشد.

 2ـ  2ـ  )1اگرچ��ه زن در مرحل��ه بعدي (مرحلهايي که در آن ش��رايع و

قوانين مدني مانند ش��ريعت همورابي در بابل ،قانون روم قديم ،يونان قديم،
مقررات مصر ،چين و ايران باستان وجود داشت) حقوقي براي زن به عنوان

«انس��ان ضعيف» قائل ش��دندّ ،اما در اين جوامع هميشه و در همه حال زن

تح��ت واليت و قيموم��ت مرد بايد زندگي ميکرد و تابع مرد ميش��د ،هيچ
استقاللي نداشت نه استقالل اراده و نه استقالل عمل تا مالک چيزي شود.

 3ـ  2ـ  )1مرحلهايي که در آن اسالم زن را احيا کرد و به عنوان يک انسان

نگاه کرد و آن را جزيي از جامعه بش��ري داشت و از حيث اراده و عمل براي
او ش��أن و وزني قائل ش��د و بر اساس آموزههاي اس�لام انسانيت نوع واحد

ممتاز است که مرد و زن هر دو انساناند و در عين حال که از جهت مرد و زن

بودن متفاوتاند ،از جهت انسانيت هيچگونه فرقي با هم ندارند ،روي همين
اصل ،شرع اسالم زن را نيز مانند مرد جزء کامل جامعه اسالمي قرار داده و هر

دو را به طور تساوي جزء متشارک ساخته و براي زن نيز آزادي اراده و عمل

تش��ريع فرموده چنان که در مرد همين حق را جعل کرده اس��ت .پس در تدبير
شئون جامعه و دخالت اراده و عمل بين آنها تساوي برقرار کرده است و حق

مالکيت براي زن نيز قائل ش��ده اس��ت (ر.ک .طباطبايي :1388 ،ج ،1صص 280ـ .)272

عالمه طباطبايي نگاه اسالم را به زن اينگونه تشريح مينمايند:
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است .او نيز همانند مردان ميتواند مستقل باشد و هيچ تفاوتي با آنها ندارد،
مگ��ر در مواردي که طبيعت خود زن اقتضا دارد که با مردان تفاوت داش��ته

باشد ،همانند مسائلي چون قضاوت ،جهاد ،عهدهداري حکومت ،مسأله ارث

و حجاب» (همان ،ص.)411

ـ «درس��ت است که همه افراد جامعه در برابر قانون بايد مساوي بوده

باش��ند و طي اين مس��اوات ،مس��اوات از حيث اجراي قانون است (يعني
برخ��ورداري از عدالت) نه مس��اوات در وزن اجتماعي و حقوق مجعوله»

(همان ،ص.)282

ـ «محدوديتي که زن سر تا پا مهر و عاطفت در اسالم دارد در سه موضوع

تعقّلي اس��ت که اس�لام زمام آنها را به دست تعقل سپرده است که از محيط
عاطفه و احس��اس بايد جدا شود و موضوعات سهگانه نامبرده «حکومت و

قضا و جهاد» است» (همان،ص289؛ طباطبايي :1382،صص 135ـ

.)134

ـ «مشاهده و تجربه گواه هستند که مرد و زن دو فرد از يک نوع با جوهر

واحد هس��تند که همان انسان باش��د ،چون جميع آثاري که در صنف مردها

ديده ميشود ،در صنف زنان نيز بدون تفاوت ديده ميشود و ظهور آثار نوعي
دليل بر تحقق موضوع در هر دو اس��ت .البته اختالف به ضعف و شدت در

بعض آثار مش��ترک ديده ميشود ،لکن چنين اختالفي وحدت نوعي را بهم
نميزند( »...طباطبايي :1384 ،ج ،4ص.)89

بنابراين در ش��خصيت حقيقي و اکتساب معارف و معنويات يکساناند،
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اگر چه در ش��خصيت حقوقي بنابر اقتضا طبيعت و سرش��ت وجودي خود

تفاوتها و امتيازاتي دارند و از ديدگاه عالمه پايه حقوق و احکام اجتماعي

نيز فطرت اس��ت (ر.ک .همان ،ج ،2ص .)272س��پس عالمه ميفرمايد« :خداوند
در زن دو ويژگ��ي نهاده اس��ت که به خاطر اي��ن دو ويژگي آفرينش ممتاز و
مش��خص شده است ،نخس��ت :زن در تکون نوع انساني و رشدش به منزله

کش��ت است که نوع انس��اني در بقايش به وي اعتماد دارد ،بنابراين احکام

مختص به اين ويژگي مخصوص زن اس��ت .دوم :وجود زن مبتني بر لطافت
جسمي و ظرافت احساسي است و اين ويژگي نيز در وظائف اجتماعي وي

مؤثر است» (همان ،ص.)271

اس��تاد ش��هيد مطهري نيز بر اس��اس رويک��ردي فلس��في ـ عقالني بين

ش��خصيت حقيقي و حقوقي زن تفکيک قائل ميش��ود و از حيث حقيقي با

تفکر دو سرش��تي بودن زن و مرد ،بر اس��اس آموزههاي قرآن و جهان بيني

اسالمي مبارزه کرده و معتقد به تک سرشتياند:

ـ «قرآن با کمال صراحت در آيات متعددي ميفرمايد که زنان را از جنس

مردان و از سرشتي نظير سرشت مردان آفريدهايم» (مطهري :1378 ،ج ،19ص.)131

ـ «اسالم از نظر فکر فلسفي و از نظر تفسير خلقت نظر تحقيرآميزي نسبت

به زن نداشته است ،بلکه آن نظريات را مردود شناخته است» (همان ،ص.)135

ـ «اس�لام ب��راي زن و م��رد در همه موارد يک ن��وع حقوق و يک نوع

وظيفه و يک نوع مجازات قائل نش��ده اس��ت ،پارهاي��ي از حقوق ،تکاليف

و مجازاتها را براي مرد مناس��بتر دانس��ته و پارهايي از آنها را براي زن،
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نامشابهي در نظر گرفته است» (همان ،ص.)127

 )2مفهومشناسي جنسيت

واژه «جنس��يت» در ادبيات و گفتمان مرب��وط به مطالعات زنان جهت

اش��اره به ويژگيهايي اس��ت که در نتيجه تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي،

در ه��ر ي��ک از دو جنس مرد و زن به طور متف��اوت بروز و ظهور ميکند و
در مقابل مراد از واژه «جنس» 2ويژگيهاي زيس��ت شناختي متفاوت زن و

مرد اس��ت؛ اگر چه بايد توجه داشت که از حيث واژه شناختي بين جنس و

جنسيت عدهايي فرق قائل هستند و عدهايي نيز آنها را يکي پنداشتهاند .زن
و م��رد از حيث فيزيولوژيک ـ بيولوژي��ک تفاوتهايي دارند که با نگاههاي
معرفت شناختي ،جامعه شناختي و روان شناختي از يک طرف و سويههاي

تاريخي ـ عينيايي که اين تفاوتها بر جاي گذاش��ته و در جهانبيني افراد
و مکاتب فکري و اجتماعي تأثير گذاش��ته است؛ از طرف ديگر به تدريج به

تفکيک ماهوي و حقيقي جنس مرد از زن يا تفکيک جنس��يتي منتهي ش��ده
اس��ت و در نتيجه پيامدهاي اجتماعي ـ حقوق��ي در ابعاد مختلف بر جاي
گذاش��ت که دو نگاه افراطي و تفريطي را بر جوامع بش��ري حاکم ساخت و

تأثيري عملي يا کارکرد نگاه افراطي ظلم بزرگي در حق زنان و تضييع حقوق
اجتماع��ي و خانوادگي آنها ش��د و نگاه تفريطي نيز ظل��م ديگري را بر زن
 Sexـ 2
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تحميل کرد و او را ابزاري در اختيار نظامهاي سلطه و قدرت و ثروت قرار

داد و در ه��ر ح��ال رويکردهاي غربي قديم و م��درن و جديد به ظلم بر زن

انجاميد و رويکردهاي شرقي نيز زن را از ظلم و استثمار بيبهره نگذاشت؛

البته در اين ميان نگاه اس�لامي در ش��رق جهان نگاهي متفاوت و رويکردي
وي��ژه را وارد ادبيات زنان و گفتمانهاي اجتماعي کرد و اصل را بر تفکيک
بين شخصيت حقيقي و حقوقي زن قرار داد و ذکور و اناث بودن را به ِخلْقت
و جس��م زن و مرد و عدم زن و مرد بودن را به ُخلْقت و جان آنها معطوف

ساخته و مباني ويژهايي را از حيث فطرت و خلقت براي نظام حقوقي زن و

مرد پيريزي کرده اس��ت و بين تشابه و تساوي نيز جدا ساخته و تساوي را

پذيرفته و تشابه را نفي کرده است؛ زيرا اگر چه زن و مرد از جهات مختلف
مش��ابه يکديگرندّ ،ام��ا از جهات متعدد ديگر نيز طبيع��ت متفاوتي دارند و
حتي طبيعت متضا ّدي با يکديگر دارند .بنابراين در جهات بسياري از حيث
حقوقي و تکليفي و مجازاتها وضع غير متشابهي دارند و تفاوتهاي فکري

و ذاتي و تفاوتهاي غريزي و طبيعي (زن و مرد) دارند که نديدن آنها خود

ظل��م و تبعيضزا خواهد ب��ود؛ پس بايد او ًال ،به هويت شناس��ي زن و مرد
پرداخت؛ ثانياً ،در مقام ارزشگذاري ،جنسيت را حذف و مرد را جنس اول
و زن را جنس دوم قرار نداد؛ ثالثاً ،پس از تفکيک شخصيت حقيقي و حقوقي
آنها که بر اس��اس خلقت و طبيعت و غريزه آنهاس��ت تکاليف و حقوق آنان

را تعريف کرده و تحقق بخش��يد و جنسيت را از مالک ارزشگذاري خارج
س��اخت که در نگاه اسالمي مقوله جنسيت سالبه به انتفاء موضوع است که
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چه تفاوتهاي تکويني زن و مرد را از حيث ساختمان طبيعي آنها نميتوان

ناديده انگاش��ت و نميتوان تفاوتهاي نگاه به زن و مرد را تنها به مکاتب،
فرهنگه��ا و نوع تربيت نس��بت داد؛ زيرا تفاوته��اي طبيعي که واقعياند
وجود داش��ته و همه در ساحت شخصيت حقوقي آنها خواهد بود ،چه اين

که از حيث زيس��ت ش��ناختي دو جنس متفاوت آفريده شدهاند و الگوهاي
ارزشي و حقوقي متفاوتي خواهند داشت .البته شايسته است بين تفاوتهاي

جنسيتي يا جنسي واقعي که برخاسته از طبيعت و غريزه است با تفاوتهاي
موهوم و ساختگي که به نحوه تفسير تفاوتهاي ياد شده و طرز تلقي آدميان
يا مکاتب از زن و مرد وجود دارد نيز تفکيک و تمييز قائل شود.

امروزه مباحث جنس��يتي جايگاه ويژهاي��ي در علوم اجتماعي و مباحث

حقوقي و فقهي يافته است و مباحث جنسيتي در دستهايي چون:

ـ مباحث علمي که به حوزههاي جامعه شناس��ي و روان شناس��ي تعلق

داشته و به توصيف تمايزها و نابرابريهاي اجتماعي زن و مرد ميپردازد.

ـ مباحث فلسفي يا ايدئولوژيک که ناظر به ارزشگذارياند و در مورد

منفي يا مثبت بودن تفاوتهاي جنسيتي داوري ميکنند.

ـ مطالعات راهبردي در باب جنسيت که به ارائه راهبردها و رهنمودهايي در

جهت حذف اين تفاوتها يا تقويت آنها ميپردازد (ر.ک .بستان :1388 ،صص 4ـ .)3

به هر حال از حيث «ارزش شناختي» بين زن و مرد در اين که خليفةاهلل،

امانتدار الهي ،صاحب مقامات معنوي و مراتب علمي ـ معرفتي باشند؛ امتيازي

65

سال دوازدهم  /شماره  /46زمستان 1388

معيارهاي شرافت و برتري و موازين ارزشگذاري «انسانيت» آنهاست؛ اگر

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 1388

نيس��ت و الگوهاي بسيار کارآمد و پويايي در جهانبيني اسالمي و آموزههاي
قرآني نيز وجود دارد که به خوبي ميتواند تفاوت در اکتساب مقامات معنوي
و ع��دم تبعيض در آنها را اثبات و تبيي��ن نمايد و وجودهاي نورانيايي چون

فاطمه زهرا  ،3مريم عذرا  ،3مادر موسي  3وّ ...
دال بر آن است .از سوي

ديگر راه واليت الهيه به روي همگان باز است و سير و سلوک معنوي ـ عرفاني

جنسيتگرايانه و مرد ساالرانه نيست و در حوزه عقالنيت و تکامل عقلي نيز
بين عقل فطري و رحماني که مايه تقرب الياهلل و کمال انساني است با عقل
اجتماعي که مربوط به نحوه مديريت در برخي حوزههاي سياسي ،اقتصادي،

علمي يا رياضي اس��ت تفکيک و تمييز وجود دارد و اين با «هويت انساني»
ِ
انسان در عرصه معرفت ،معنويت ،عقالنيت و عدالت
الهي و حي متألّه بودن

کام ً
ال س��ازگار اس��ت (ر.ک .جوادي آملي :1375 ،ص .)145بنابراين بين زن و مرد از
حيث «جنس» و «جنس��يت» تفاوتهايي در ابعاد طبيعي ،جس��مي و رواني

وجود دارد که مبناي تفاوتهاي «حقوقي» آنها شده است.
ت زن و مرد از حيث جنس
 1ـ  )2عالمه و تفاو 

ـ «دس��تگاه آفرينش نوع بش��ر را مانند موجودات جاندار ديگر به نر و

ماده تقس��يم کرده و بدين وسيله به توالد و تناس��ل که تنها ضامن بقاي اين
نوع است ،متوسل شده است ...اسالم در احکامي که راجع به اين دو صنف

وضع نموده ،به طور کلي صفات و اختصاصات هر يک را در نظر گرفته و در
مقررات مشترک ،همان اشتراک نوعي را مورد نظر قرار داده اين دو صنف را

تا حد امکان به هم نزديک ساخته است( »...طباطبايي :1387 ،ص.)323
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يکسانند ،لکن هر يک از اين دو صنف ،به واسطه خلقت فيزيکي و خصائص

ويژه خود ،تفاوتهايي با صنف مقابل خواهد داشت( »...همان ،ص.)329

ـ «زن در عين دارا بودن مشترکات از جهاتي با مرد اختالف دارد .چون

ويژگيهاي ساختماني متوسط زنان نظير مغز ،قلب ،شريانها ،اعصاب ،قامت
و وزن ،طبق آن چه که در کالبد شناسي توضيح داده شده که جسم زن لطيفتر

و نرمتر از مرد ميباش��د و در مقابل جسم مرد درشتتر و سختتر است و
احساساتي نظير :دوستي ،رقت قلب ،زيباگرايي و آرايشجويي در زن بيشتر

و انديشهگرايي در مرد فزونتر شود؛ بنابراين زندگي زن احساسگرا و زندگي
مرد انديشهگرا است» (طباطبايي :1384 ،ج ،2ص.)275

 2ـ  )2مطهري و تفاوت زن و مرد از حيث جنس

ـ «از نظر اسالم زن و مرد هر دو انساناند و از حقوق انساني متساوي

بهرهمندن��د ... .زن و م��رد ب��ه دليل اين که يکي زن اس��ت و ديگري مرد ،از
جهات زيادي مشابه يکديگر نيستند ،جهان براي آنها يکجور نيست ،خلقت
و طبيعت آنها را يکنواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب ميکند که
از لحاظ بس��ياري از حقوق و تکاليف و مجازاتها وضع مش��ابهي نداشته

باشند» (مطهري :1378 ،ج ،19ص.)136

ـ «ادع��اي ما اين اس��ت که عدم تش��ابه حق��وق زن و مرد در حدودي

که طبيعت زن و مرد را در وضع نامش��ابهي قرار داده اس��ت ،هم با عدالت

و حق��وق فطري بهتر تطبيق ميکند و هم س��عادت خانوادگي را بهتر تأمين
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مينمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو ميبرد» (همان ،صص 138ـ .)137

ـ «تفاوتهاي زن و مرد تناس��ب است نه نقص و کمال ،قانون خلقت

خواسته است با اين تفاوتها تناسب بيشتري ميان زن و مرد که قطع ًا براي

زندگي مشترک ساخته شدهاند و مجرد زيستن انحراف از قانون خلقت است
به وجود آورد» (همان ،ص .)175استاد مطهري مجموع تفاوتهاي زن و مرد را
در سه بخش مطرح ميکنند:

 1ـ  2ـ  )2دوگانگي از جهت جسمي

مرد درشت اندامتر و زن کوچک اندامتر ،مرد بلند قدتر و زن کوتاه قدتر،

مرد خش��نتر و زن ظريفتر ،صداي مرد کلفتتر و خشنتر است و صداي

زن نازکتر و لطيفتر ،رش��د بدني زن س��ريعتر و رش��د بدني مرد بطئيتر،
مقاومت زن در مقابل بس��ياري از بيماريها از مقاومت مرد بيشتر است ،زن

زودتر از مرد به مرحله بلوغ ميرسد و زودتر از مرد هم از نظر توليدمثل از

کار ميافتد ،مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است؛ اگرچه با در نظر
گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن ،مغز زن از مغز مرد بزرگتر است.

 2ـ  2ـ  )2دوگانگي به لحاظ رواني

ميل مرد به ورزش و ش��کار و کارهاي پ��ر حرکت و جنبش بيش از زن

است ،احساسات مرد مبارزانه و جنگي و احساسات زن صلحجويانه و بزمي
اس��ت ،مرد متجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرامتر و ساکتتر ،احساسات

زن از مرد جوش��انتر اس��ت ،زن طبع ًا به زينت و زيور و جمال و آرايش و
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پرحرفتر و ترس��وتر و تشريفاتيتر است ،مرد بيشتر از زن کتمان راز دارد،

زن از مرد رقيق القلبتر است.

 3ـ  2ـ  )2دوگانگي در احساسات

مرد بنده ش��هوت خويش��تن اس��ت و زن در بند محبت مرد است ،مرد

ميخواهد شخص زن را تصاحب کند و در اختيار بگيرد و زن ميخواهد دل
مرد را مسخر کند و از راه دل بر او مسلط شود ،زن از مرد شجاعت و دليري

ميخواهد و مرد از زن زيبايي و دلبري و( ...همان ،صص 179ـ .)178
 3ـ  )2مبناشناسي عدالت جنسيتي

عدالت که بر اس��اس مفهوم تعادل و تناسب ،تفاوت در شرائط متفاوت،

تس��اوي در ش��رائط مس��اوي ،دادن حق هر صاحب حقي و قرار گرفتن هر

چيزي در جاي خود بر اساس يک سلسله مباني شکل خواهد گرفت .يعني

مبادي تصوري و تصديقي عدالت با مباني عدالت جنسيتي گره خورده است،
به تعبير شهيد مطهري« :علماي اسالم با تبيين و توضيح اصل عدل پايه فلسفه

حق��وق را بنا نهادهاند» (همان ،ص .)138عدم تش��ابه زن و مرد الزمه عدالت و
حقوق فطري و انس��اني است تا تساوي به معناي رعايت حقوق هر انساني

بنابر مقتضيات طبيعت ،ظرفيت ،اس��تعداد و اس��تحقاق آن و تعادل در نظام

اجتماعي معناي اصلي خويش را باز يابد تا «عدالت جنسيتي» بر اساس آن

مباني چون :مبناي طبيعي ،فطري ،مصلحت ،مفسدت ،حکمت و علت احکام
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الهي تفس��ير و تبيين گردد .بنابر تفکر ناب اسالمي عدالت و حقوق ،عدالت

و حکمت با هم تفسير پذير خواهند بود و انسان و جهان و زن و مرد را از
حيث فردي ،خانوادگي و اجتماعي بايس��تي بر اس��اس عدل و حکمت فهم
کرد و حقوق آنها را ش��ناخت به همين دليل استاد مطهري معتقدند« :آن چه

در خلقت وجود دارد «تفاوت» است نه «تبعيض» و راز تفاوتها يک کلمه

اس��ت« ،تفاوت موجودات ،ذاتي آنها ميباشد و الزمه نظام علت و معلول»
(مطهري :1377 ،ج ،1صص 126ـ

.)125

 1ـ  3ـ  )2عالمه طباطبايي و مبناي عدالت جنسيتي

نظرات عالمه و ش��هيد مطهري بس��يار به هم نزديک اس��ت ،فقط با اين

تفاوت که نظرات شهيد مطهري معطوف به نيازها و پرسشها و شبهات نوين

و نقد تطبيقي انديشهها و مکاتب بشري در ساحت «حقوق» است،

 1ـ  1ـ  3ـ « )2در عال��م انس��اني نوع��ي «تف��اوت» وج��ود دارد که از

آن گريزي نيس��ت و آن تفاوت در طبيعتهاي افراد اس��ت که منش��أ بنيهها
ميگردد .ترکيبات بدني در افراد متفاوت اس��ت و تفاوت در ترکيبات بدني

موجب تفاوت در استعدادهاي جسمي و روحي ميشود و اين نوع تفاوتها

ب��ه عالوه تفاوتهاي ناش��ي از عوامل محيطي ،موج��ب ظهور اختالف در
سليقهها و آرزوها و اعمال انسانها ميگردد» (طباطبايي :1384 ،ج ،11ص.)81

 2ـ  1ـ  3ـ  )2عدالت يعني« :و هي اعطاء کل ذي حق من القوي حقه و وضعه

في موضعه الذي ينبغي له» (همان،ص .)371س��پس برپاداشتن مساوات و برقراري
موازنه بين امور را مطرح کردند تا هر چيزي سهم مورد استحقاق خويش را داشته
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بنابراين برابري و تس��اوي که رش��د اصلي «عدالت» است بر اساس سهم مورد
استحقاق ،سعي و تالش با لياقتها و مجاهدتها تصوير ميگردد.

 3ـ  1ـ  3ـ  )2دي��ن عام��ل منحص��ر به فرد در اصالح ف��رد و جامعه و

تأمين سعادت و نيکبختي است و پايبندي به دين واقعبيني و روشنفکري

است (ر.ک .طباطباي��ي :1387 ،ص« .)39خداوند متعال پيوندي خاص ميان زندگي
اجتماعي و سرش��ت انس��ان برقرار کرده و انس��ان در همه اعمال فردي و

اجتماعياش مس��ئوليت خدايي دارد و دين ضامن اجراي قوانين و نظامات
اجتماعي و حقوقي است» (همان ،ص .)46سپس عدالت را به دو قسم فردي و
اجتماعي تقس��يم کردند و در بخش عدالت فردي از عدالت اخالقي ،علمي

و شايستگيهاي اجتماعي سخن به ميان آورده و عدالت اجتماعي را دوري
از افراط و تفريط نسبت به حقوق ديگران دانستهاند (همان ،صص 225ـ 221؛ ر.ک.

طباطبايي :1388 ،ج ،1صص 336ـ 271؛ طباطبايي :1384 ،ج ،2صص302 ،391؛ ج ،4صص 323ـ .)304

ايش��ان در تفس��ير آيه« :أَهم يقس��مون رحمت ربّک نحن قسمنا بينهم

معيش��تهم في الحياّئ الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم
مما يجمعون» (زخرف .)32،نيز ضمن طرح
بعضا س��خريا و رحمت ربک خير ّ
نبوت را
تقسيم ارزاق ،مسئله جاه و آبرو را به خداوند نسبت ميدهد و مقوله ّ

در اختيار خداوند متعال بر اساس لياقتها ،حکمتها و مصلحتها تفسير

علو
ميکند تا پاس��خ مشرکان مکه نيز داده ش��ود .به صفات فطانت ،زيرکيّ ،
همت ،شجاعت ،قاطعيت عزم ،داشتن ثروت ،قوم و قبيله و امثال اينها را در
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کنار اراده و عمل انس��انها و ديگر عوامل و ش��رائط مطرح ميکند تا تقسيم
کننده ارزاقهاي معنوي را خدا دانس��ته و نقش انس��ان نيز فراموش نشود و
حقوق طبيعي ،فطري ،اکتس��ابي و الهي در کنار هم قابليت تفسير يابند (ر.ک.

طباطبايي :1384 ،ج ،18صص 149ـ  .)146در تفس��ير آيه« :يا أَيها النّاس إنا خلقناکم
إن أَکرمکم عنداهلل أَتقاکم»،
من ذکر وأنث 
ى وجعلناکم ش��عوب ًا وقبائل لتعارفوا ّ

(حج��رات .)13،بحث نفي امتيازات موهوم را ط��رح و به امتيازهاي حقيقي و
واقعي که کرامت و امتياز راس��تيناند اشاره کرده و مقوله فطرت کمالگرا و

جبلّت کرامتگراي انسان را عامل امتيازگيري به همراه تالش و مجاهده در
استکمال وجودي و تکاملگرايي دانستهاند (ر.ک .طباطبايي :1384 ،ج ،18صص491

ـ 487؛ مطهري :1378 ،ج ،2صص 116ـ 114؛ 366ـ .)362

 2ـ  3ـ  )2استاد مطهري و مباني عدالت جنسيتي
 1ـ  2ـ  3ـ  )2کتاب آفرينش مبناي حقوق واقعي

ـ «بديهي اس��ت که يگانه مرجع صالحيتدار براي شناس��ايي حقوق

واقعي انسانها کتاب پر ارزش آفرينش است با رجوع به صفحات و سطور
اين کتاب عظيم حقوق واقعي مشترک انسانها و وضع حقوق زن و مرد در
مقابل يکديگر مشخص ميگردد» (مطهري :1378 ،ج ،19ص.)157

ـ «از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آن جا پيدا شده که دستگاه خلقت

با روشنبيني و توجه به هدف ،موجودات را به سوي کماالتي که استعداد آنها
را در وجود آنها نهفته است ،سوق ميدهد .هر استعداد طبيعي مبناي يک حق
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با توجه به مبناي «طبيعي» حقوق اسالمي در حوزه زن و مرد اصول ذيل

را در آثار استاد شهيد مطهري ميتوان استخراج نمود:
 1ـ  1ـ  2ـ  3ـ  )2اصل «غايت»

از مش��اهده هماهنگيها و توافق بين اجزاي طبيعت و تناس��ب بين زن و

مرد و مشاهده سير تکاملي و جهتدار طبيعت معلوم ميشود ،طبيعت به نقطه
و ه��دف معيني توجه دارد که به س��وي آن رفته و يک تدبير عام در سراس��ر

جهان و يک اصل تنظيم کننده که حيات کلي و حقيقت هستي است؛ مبدأ اين
هماهنگيها ،توافقها ،تناس��بها و توجه به هدف و غايت است که به اصل
«غايت» معروف است .اصل غايت بر محور حکيم بودن خداوند يا حکمت

الهي تفسير پذير است و غايات به غايت فعل باري بر ميگردد و نه غايت ذات
الهي .اختالف و تفاوتهايي که مجموعه جهان را به صورت تابلوي کامل و

زيبا در آورده و تناس��ب را در خص��وص زن و مرد ايجاد کرده ،اختالفهاي
ذاتي اس��ت و موقعيتها و پس��تهايي که در آفرينش براي موجودات معين
شده بر اساس همين اختالفهاي ذاتي است که حکمت خلقت اقتضاء کرده

اس��ت؛ پس غايتگرايي بر محور حکمت بالغه الهيه است (ر.ک .مطهري:1377 ،

ج ،1صص 195ـ  .)170بنابراين آن چه بر طبيعت حاکم است «اصل تکامل» است
که در موجودات بيجان به گونهايي ،در حيوانات به گونه ديگر و در انسان که

داراي عقل و اراده است ،به نوعي ديگر ميباشد (همان ،ج ،6صص 709ـ  .)707پس
اصل غايتگرايي که بر مبناي حقوق طبيعي استوار است ،يعني:
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او ًال ،طبيع��ت داراي ه��دف اس��ت (ه��دافداري طبيع��ت) و خداوند

استعدادهايي را در موجودات نهاده که آنها را به سوي غايت خاص خودشان
سوق ميدهد .ثانياً ،انسان داراي يک سلسله حقوق خاص (حقوق انساني)
است .ثالث ًا راه شناخت و تشخيص اين حقوق رجوع به نظام خلقت است.

 2ـ  1ـ  2ـ  3ـ  )2اصل «وحدتگرايي» يا «حاکميت»

وح��دت بر عالم وج��ود که در يک جهانشناس��ي عمي��ق و جهانبيني

دقيق حاصل ش��دني است و انس��ان بينا و بيدار مييابد که جهان يک واحد

تجزيهناپذير است که وحدت و انداموارگي بر آن حکومت ميکند و حذف
برخي از اجزاء ،مس��تلزم حذف همه اج��زاء و ابقاي بعضي ،عين ابقاي همه

اجزاء است ،پس جهان تجزيه ناپذير است و اختالف و تفاوتها حکايت از

کثرت و تنوعها و بر اساس حکمت و عدالت است (همان ،ج ،1صص 192ـ .)166

 3ـ  1ـ  2ـ  3ـ  )2اصل «هماهنگي نظام تکوين و تشريع»

آن چه در خصوص حاکميت اصل وحدت و اصل غايتگرايي بيان شد

بازتابش در کتاب تشريع الهي به خوبي ظهور يافته در آياتي چون:

َ
«فأقم وجهک للدين حنيف ًا فط��رت اهلل الّتي فطر الناس عليها» (روم)30،؛

«ولق��د کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر» (اس��راء)70،؛ «إنا ّ
کل ش��يء

خلقناه بقدر» (قمر)49 ،؛ «قل اهلل خالق کل شيء» (رعد)16 ،؛ «الّذي أَحسن کل

شيء خلقه»

.

(سجده )7 ،

 ـ (ر.ک .بقره29 ،؛ الرحمن10،؛ اعراف10،؛ طه164 ،؛ نمل53 ،؛ غافر64 ،؛ نوح19 ،؛ زخرف13 ،
ـ 10؛ انعام 142 ،ـ 138؛ حج 37 ،ـ 28؛ شوري11 ،؛ ابراهيم 33 ،ـ 32؛ جاثيه 13 ،ـ .)12
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آنهاست تا نشان دهد که آفرينش انسان و مواهب طبيعت براي يکديگر بوده

اس��ت .به اين معن��ا كه اصل وحدت و يكپارچگي عال��م و اصل غائيت در
طول اصل رابطه تس��خيري انسان با مواهب طبيعي خداوند است و جهان

براي انسان خلق شده است به اين معنا كه اگر كسي بپرسد هستي براي چه

خلق ش��ده ؟ ميگوئيم براي انسان و اگر بپرسد انسان براي چه خلق شده ؟
ميگوئيم براي خدا لذا يك هماهنگي بين رابطه غايي انسان و مواهب طبيعي
برقرار اس��ت كه مواهب براي انس��ان اند نه انسان براي آنها و انسان بايد به

تس��خير و استخدام آنها بپردازد تا ميسر ش��دن و تكامل را بپيمايد و غايت
خلقت و طبيعت را نيز محقق نمايد.

 4ـ  1ـ  2ـ  3ـ  )2اصل «هماهنگي حق و تکليف»

«حق و تکليف در اسالم همدوش يکديگرند و اين يعني حقوق بهرهها

و نمرههايي است که متناس��ب با مسابقه تکليف و وظيفه ،نصيب اشخاص

ميشود .ميدان مسابقه ،همان ميدان وظيفه و تکليف است .اگر اصل همدوشي
حق و تکليف را در اس�لام بشناس��يم و اين مطلب را درک کنيم که مسابقه

زندگي يعني مس��ابقه انجام وظيفه و تکليف «وأَن ليس لالنسان إال ما سعى

سوف يرى» (نجم 40،ـ  .)39جايزه مسابقه هم بهرهمند شدن از حقوق
ّ
وأن سعيه ْ
اجتماعي اس��ت ،لذا به بزرگترين مبناي حقوق اجتماعي اسالم پي بردهايم

و اين مبنا مانند چراغي روشن ،راهنماي ما در همه مسائل خواهد بود و ما
را از بسياري از ظلمتها نجات خواهد داد (ر.ک .مطهري :1383 ،مجموعه آثار ج،23
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صص128ـ  .)127پس دانسته ميشود که حق و تکليف دو روي يک ّ
سکهاند و
حق و تکليف مالزم هم هستند و حتي از رابطه غايي انسان و مواهب طبيعي

نيز ميتوان مسئوليت و تکليف را نيز کام ً
ال فهم کرد و از ديدگاه شهيد مطهري
آن امانت الهي که بر انس��انها عرضه شد و پذيرفتند همان «تکليف» است
که بر اساس استعدادها و استحقاقها و ظرفيتهاي بزرگ انسان تفسير پذير

است (ر.ک .مطهري :1383 ،صص128ـ 127؛ ج ،6ص.)34

اس��تاد شهيد معتقدند عدالت يعني منظور داشتن استحقاقهاي طبيعي و

واقعي و اس��تعداد و لياقتها و مجاهدتهاي آدميان (ر.ک .مطهري :1378 ،ج،16

ص .)436ايمان به خداوند زيربناي انديش��ه عدالت و حقوق ذاتي مردم است
و تنه��ا با اصل قبول وجود خداوند اس��ت که ميت��وان وجود حقوق ذاتي

و عدال��ت واقع��ي را به عنوان دو حقيقت مس��تقل از فرضيهها و قراردادها

پذيرفت و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آنهاست (همان ،ص.)445
 5ـ  1ـ  2ـ  3ـ  )2اصل «فطرت»

اس��تاد ش��هيد مطهري در حقيق��ت «اصالئالفط��ره» در دينشناس��ي و

اسالمشناس��ي را مطرح ميکنند و طرح فط��رت را در آموزهها و گزارههاي
قرآني جس��تجو نموده و فطرت را «ام المسائل» ش��مرده (ر.ک .مطهري:1378 ،

ج ،2صص 347ـ

 ،)125عدم پذيرش «فطرت» را با پذيرش مس��خ ش��دگي و با

خود بيگانگي انسان بيمعنا دانستهاند (همان ،ج ،3ص .)451آنگاه از «خودآگاهي

فطري» سخن به بيان آوردهاند (همان ،ج ،2صص 315ـ  .)310استاد شهيد مطهري

به مبنا و ريش��ه حقوق فطري و رابطه آن با حقوق طبيعي زن و مرد پرداخته
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جري��ان اصالت اجتماع و نقضپذيري يا ع��دم نقضپذيري آن را نيز بحث

کردهاند و مکاتبي که در برابر حقوق فطري هستند را نيز نقل و نقد نمودهاند
و حق��وق ثاب��ت و متغير را بر اس��اس حقوق فطري براي حل بس��ياري از

شبهات و پرسشها طرح و تحليل نمودهاند (همان ،ج ،3صص 278ـ  .)252چنان که
قوانين فطرت را در مورد ازدواج و طالق به تفصيل مورد بحث قرار دادهاند

(ر.ک .مطهري :1378 :ج ،19صص 295ـ .)260
 )3نتيجه

ش��ناخت جامع و کامل عدالت جنس��يتي فرع بر تص��ور دقيق و عميق و

تلقّ��ي صائب و ص��ادق از عدالت و جنس��يت دارد .يعني عدالتشناس��ي و
صحح عدالت جنسيتي زن و مرد است .به بيان ديگر
جنسيتشناسي َمحمِل و ُم ّ
از يک سو ما از هر کدام از مفاهيم و مفردات عدالت و جنسيت چه تصور و

تفس��يري داريم ،چه برداشت و طرز تل ّقيايي از زن و مرد و انسان به «ماهو»
انسان داريم ،نقش کليدي در تصديق و داوريهاي ما خواهد داشت .از سوي

ديگر عدالت به معناي :تعادل و توازن در تکوين و تشريع ،تساوي در شرائط
مساوي ،دادن حق هر صاحب حقي ،قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود است
و سپس تفاوت در شرائط متفاوت که بر مباني چون :کتاب آفرينش و خلقت
مبناي حقوق واقعي ،فطرت و سرش��ت ،نسبت متقابل حق و تکليف و رابطه

عميق حق و عدالت تفس��ير پذير خواهند بود تا اختالف طبيعي زن و مرد از

حيث جس��ماني و رواني و احساسات و عواطف مبنايي قويم و محکم براي
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اس��ت (ر.ک .مطهري :1382 ،ج ،5ص��ص 268ـ  .)200بحث حقوق فطري و طبيعي با
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تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در خانواده و اجتماع باشد .در افاق انديشه عالمه
طباطبايي و اس��تاد شهيد مطهري چنين اشتراکهاي فکري ـ ديدگاهي وجود
داشت .هر دو حکيم الهي با رويکرد و روشي عقالني ـ قرآني به تبيين حقوق

طبيعي زن و مرد پرداخته و عدالت را با مفهوم تس��اوي نه تش��ابه ،تفاوت نه
تبعيض ،قرار گرفتن هر کدام از زن و مرد در جايگاه و موقعيتي که آفرينش براي
آنها قرار داده است و دادن حقوق هر کدام اعم از حقوق طبيعي و اکتسابي و

آنگاه تناسب و توازن دانستهاند .لذا مبناشناسي حقوقي بر مفهوم و معناشناسي
از عدالت و جنس��يت قرار گرفته و اصولي چون :غايتگرايي ،وحدتگرايي

مفسر مباني
عالم ،همگرايي تکوين و تش��ريع و همدوش بودن حق و تکليف ِّ
طبيعي و فطري هر کدام از زن و مرد شده است.

پ��س يگانه مرجع حقوق نظام آفرينش و جهان هس��تي اس��ت که طبق

حکيمانه و هدفدار بودن فعل الهي ،وس��ايل کمال و اس��تکمال را در زن و
مرد نهاده اس��ت و در نظام خلقت براي هر کدام از آنها حقّي قائل ش��ده و
تکليفي بر عهده آنها گذاش��ته اس��ت و عقالني و توجيه پذير بودن حقوق و

ي از عدالت و
تکاليف زن و مرد در خانواده و اجتماع با توجه به چنين معان 
جنسيت و حقوق و تکاليف که مباني طبيعي و فطري هستند روشن و واضح
خواهد ش��د .اسالم با تس��اوي حقوق زن و مرد مخالف نيست؛ اما با تشابه

حقوق آنها مخالف است نظام ارزش اسالم در جريان عدالت جنسيتي تبيين

و متجلي ميس��ازد که مس��اوات مالزم بلکه متحد با عدالت است و عدالت

ريشه در تساوي دارد که در آن نفي تبعيض يک اصل قطعي است تا ارزش
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حقوق اوليه طبيعي و ممکن است اما مساوات مطلق نه ممکن و نه مطلوب

ميباشد .البته اعتقاد به خدا ،ايمان و باور به آن و معنويت در کنار معرفت و
عقالنيت ضامن عدالت جنسيتي نيز خواهد بود.
منابع

 قرآن کريم.
 ابنسينا ،حسين ( ،)1375االشارات والتنبيهات ،چ اول ،قم :نشر البالغه.

بس��تان (نجفي) ،حس��ين ( ،)1388اس�لام و تفاوتهاي جنس��يتي در نهادهاي

اجتماعي ،چ اول ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.

جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1375زن در آينه جالل و جمال ،قم :مرکز نشر اسراء.

 طباطبايي ،محمدحسين ( ،)1384تفسير الميزان ،چ بيستم ،قم :دفتر انتشارات اسالمي.

 طباطبايي ،محمدحس��ين ( ،)1388بررسيهاي اسالمي( ،به کوشش سيدهادي
خسرو شاهي) قم :بوستان کتاب.

 طباطبايي ،محمدحسين ( ،)1387تعاليم اسالم( ،به کوشش سيدهادي خسرو
شاهي) قم :بوستان کتاب.

طباطبايي ،محمدحسين ( ،)1378بررس��يهاي اسالمي( ،به کوشش سيدهادي
خسرو شاهي) ،چ اول ،قم :بوستان کتاب.

چ اول ،قم :دفتر
طباطبايي ،محمدحس��ين ( ،)1382اس�لام و انس��ان معاص��ر ،
انتشارات اسالمي.

 مطهري ،مرتضي ( ،)1377مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.
مطهري ،مرتضي ( ،)1378مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.

مطهري ،مرتضي ( ،)1383مجموعه آثار ،چ پنجم ،تهران :انتشارات صدرا.
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مطهري ،مرتضي ( ،)1383بيست گفتار ،چ دوم ،تهران :انتشارات صدرا.

مطهري ،مرتضي ( ،)1382يادداشتهاي استاد مطهري ،چ دوم ،تهران :انتشارات صدرا.

قيص��ري  ،داودبن محمود (1416ق) ،ش��رح فصوص( ،تصحيح محمدحس��ن
الساعدي) ،بيجا :تحقيق داراالعتصام ،منشورات انوارالهدي.

قرباننيا،ناصر(،)1381عدالتحقوقي،تهران:پژوهشگاهفرهنگوانديشه اسالمي.

 ـــــــــ ( ،)1368نهجالبالغه( ،ترجمه سيدجعفر شهيدي) ،چ يازدهم ،تهران:
شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
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