مقتطفات المقاالت

الدکتور نصر اهلل آقاجاني
مقتطف

اول ما ظهر تيار الحركئ فى المرحلئ االولى و ذلك فى اواخر القرن التاسع عشر كان يهدف

الى كسب حقوق متساويئ وخصوصا حق الرأي .الحركئ النسويئ اللبيراليئ فى هذه المرحلئ
دعت الى مساوائ المرأئ و الرجل و دور المرأئ فى مقابل دورالرجل بناءا علي اشتراكهما فى
االنسانيئ او «الذات االنسانيئ المشتركئ» او تفوق قيم المرأئ بدون اخذ الفروقات النوعيئ
الطبيعيئ بعين االعتبار .تيار الحركئ فى المرحلئ الثانيئ تطرق الى جوانب األسرئ المختلفئ
ووضع نظريات فى حقل العلوم االنسانيئ .اما المرحلئ الثالثئ للحركئ فقد كانت متأثرئ بآراء
ما بعد الـحداثئ و الرأسماليئ و االفكار المتشددئ للمرحلئ الثانيئ للحركئ .فى هذه المراحل
الثالثئ لميكن للعدالئ النوعيئ وجود ومع تعدد و كثرئ التوجهات ليس من الممكن وضع
اساس للعدالئ .فى هذه الرسالئ واثناء دراسئ و نقد نظريئ المساوائ طرحت اآلراء االسالميئ و
مؤشرات العدالئ النوعيئ فتبين ان االسالم يعارض التمييز بين الجنسين مع انه ياخذ بعين
االعتبارالفروقات الطبيعيئ بينهما.
المفردات االساسيئ

الحركئ النسويئ ،النوعيئ ،العدالئ النوعيئ (الجنسيئ ) ،الفروقات النوعيئ .
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سجال الحركئ النسويئ و العدالئ النوعيئ

فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأہ
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العدالئ النوعيئ ( الجنسيئ ) حسب رأى
العالمئ الطباطبائى و الشهيد مطهرى
الدکتور محمد جواد رودكر
مقتطف

العدالئ فى اللغئ لها معان عدئ مثل:التعادل و التوازن و المساواه فى اوضاع متشابهئ و

التفاوت فى اوضاع متباينئ واعطاء الحق لصاحب الحق ووضع كل شئ فى موضعه .هذه
المقالئ تعرض مفاهيم واسس العدالئ و النوعيئ و تركيب “العدالئ النوعيئ ( الجنسيئ )” فى
رأى العالمئ الطباطبائى و الشهيد مطهرى فتبين ان النظام الواحد للحقوق فى عالم الخلقئ
واالفعال االلهيئ الهادفئ و الترابط الوثيق بين الحق و التكليف و الحق و العدالئ و ارتباط
الموجودات ببعضها فى الطبيعئ و الفطرئ االنسانيئ و القيم االسالميئ كلها مؤثرئ فى موضوع
العدالئ النوعيئ ( الجنسيئ ) واظهرا ان ما يستندوا عليه هو ان المساوائ واجبئ و التنافى
العدالئ بل ان العدالئ لها جذور فى المساوائ لمنع التمييز و هى اصل حقيقى ال شك فيه
بينما التشابه ال معنى له .فالمساوائ المطلقئ غير معقولئ وال مرغوبئ الن الفروقات الطبيعئ و
االكتسابيئ تفرض ذلك.
المفردات االساسيئ

العدالئ ،النوعيئ ،التكليف ،التفاوت ،التشابه ،االسرئ ،المجتمع.
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الدکتور مسعود آذربايجاني

مقتطف

العدالئ النوعيئ تعنى رعايئ التناسب بين النساء والرجال للوصول الى جميع االمكانات

الثقافيئ ،االجتماعيئ واالقتصاديئ بحيث اليظلم كالهما .والعمل يطلق علی االنشغال طول
ساعات الدوام المعتادئ خارج المنزل وبراتب شهري .وفى هذا المقال يلقى الكاتب و بنظرئ
علميئ الضوء علي موضوع العمل بنظر االسالم ونظريات علماء االجتماع وينتقد ويدرس
الحركئ النسويئ ،ويتضح ان حق النساء فى العمل هو مثل حقوق العاملين  ،بشرط تناسبه
مع خصوصيات المرأئ مثل مراعائ الحجاب والعفئ وعدم االختالط و ان اليتعارض مع حقوق
الزوج واالمومئ وهذا هو الميزان االساسى فى العدالئ النوعيئ بنظر االسالم فيما يخص عمل
النساء  ،اى مرعائ الموازين والثوابت الدينيئ .ويقترح الكاتب علي النساء العمل نصف اوقات
الدوام المعتادئ مما يتناسب مع العدالئ النوعيئ.
مفردات اساسيئ

العدالئ ،النوعيئ ،عمل النساء ،االسالم  ،االسرئ.
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العدالئ النوعيئ وعمل النساء
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السنئ االثنی عشر /العدد /46شتاء عام1431

نقد آراء الحركئ النسويئ وتنكرها
المفرط للعدالئ النوعيئ
(مع التاكيد علی رأى القرآن)
الدکتورئ مهديئ السادات مستقيمي
مقتطف

اغلب الحركات النسويه وخصوصا النسويئ المناصرئ لتيارما بعد الحداثئ تفصل كليا بين

علوم ومعارف النساء و علوم ومعارف الرجال و تعتقد ان الكثير من العلوم والمعارف المتداولئ
تناسب الرجال وان العدالئ النوعيئ تستوجب ان كل العلوم والمعارف يعاد النظرفيها مع اخذ
المسائل الجنسيئ و النوعيئ بعين االعتبار .فى هذه المقالئ تم نقد ودراسئ المبانى االساسيئ
لهذا النوع من الحركات النسويئ مع االستناد الی البحوث القرآنيئ (المفاهيم القرآنيئ ،نظريئ
المعرفئ فى القرآن ،و مثال خاص من علم داللئ االلفاظ القرآنيئ) كما ذكرت آراء علماء
مسلمين نظير مال صدرا وسهروردى و ابن العربى حول موضوع الفصل بين علوم ومعارف
النساء و علوم ومعارف الرجال و بينت ان العدالئ النوعيئ (الجنسيئ) ال تقتضى الفصل بين
علوم ومعارف النساء و الرجال.
المفردات االساسيئ

الحركئ النسويئ ،نظريئ المعرفئ ،اسس نظريئ المعرفئ ،علم داللئ االلفاظ.
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للفطرئ االلهيئ

(مع التأكيد علي العدالئ النوعيئ)
الدکتور محمد تقى فعالي
مقتطف

عالجت «ليندا جاكسون» فى مقالتها بعنوان (الجنس -ذكر او انثى) هذا الموضوع وفرقت

بين هاتين الكلمتين الجنس و النوعيئ و تحدثت عن الفرق االساسى بين رؤى المدرستين
مدرسئ المساوائ بين الجنسين و مدرسئ الرجوع للفطرئ .ومن خالل عرضها لنواقص الفكر
النسوى تتطرق الى ازمئ تعريف المرأئ و تقترح طريقئ للخروج من هذه االزمئ .فى القسم
الثانى واثناء نقد آراء الحركئ النسويئ تسلط الضوء علي رأى اخر تحت عنوان الرجوع للفطرئ
االلهيئ .هذا الرأى ياخذ بعين االعتبار الحقوق الطبيعيئ و الفروقات بين الجنسين اذ انها
تعتقد بضرورئ التسليم للدور الفطرى لكل من المرأئ و الرجل مما يعنى ان هذه الرؤيئ
تتخطى الفكر النسوي.
المفردات االساسيئ

الجنس ،النوعيئ  ،الحقوق الطبيعيئ ،الرجوع الى الذات ،شبكئ محبوكئ.
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النوعيئ والحركئ النسويئ و الرجوع

فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأہ
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النساء فى صدراالسالم والمشاركئ
السياسيئ
الدکتورئ نهله غروى نائيني
مقتطف

تدبير امورالبشر ووضع القوانين و االحكام من صفات اهلل الواحد خالق البشرالذى عهد به

الى انبياءه واوصيائهم لكى تطبق اوامراهلل واحكامه وتقام قوانينه فى المجتمعات .قبول و رد
الحكومئ االلهيئ يعبرعن الدور السياسى لكل فرد فى المجتمع .النساء المسلمات آمن بالدين
االسالمى ونبوت و قيادئ رسول اهلل  6واطعنه وسمعن القواله ورافقوا مواقفه السياسيئ
فمنهن من ناصرته ومنهن من خالفته .هذا المقال يبين المشاركات السياسيئ للنساء
المسلمات فى صدر االسالم و يذكر امثلئ عن من اتبعت ومن لم تتبع حاكم المجتمع.
المفردات االساسيئ

المشاركئ السياسيئ ،النساء ،صدر االسالم ،البيعئ للحاكم.
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بالنوعيئ

الدکتور مجتبی عطار زاده
مقتطف

يتم تطبيق العدالئ النوعيئ (الجنسيئ) فى االسالم حسب القدرات و القابليات الفرديئ

للنوعين مع التمييز بينهما فى مجال الحقوق االنسانيئ و الواجبات و المسئوليات بما يتناسب
مع كل من المرأئ و الرجل وهذا يقتضى ان يساوى بين الجنسين فى المعادالت السياسيئ
من حيث خصائصهم االنسانيئ وحضورهم المؤثرعلی الساحئ السياسيئ و العامئ .هذه المقالئ
تظهر محوريئ العدالئ فى تضمين اتحاد النوعيئ مع الساحئ السياسيئ و معنی و مفهوم العدالئ
فى توجه العدالئ النوعيئ (الجنسيئ) ثم تبين المسئوليات الفرديه و االجتماعيئ للنساء و فى
النهايه تذكر بعض الشبهات حول الحضور السياسى و االجتماعى للمرأه مع اجابات تتعلق
بها .ويبدو ان افضل طريق لتحقيق االبتعاد عن االفراط و التفريط .
المفردات االساسيئ

العدالئ ،الحركئ النسويئ ،المشاركئ السياسيئ ،العدالئ النوعيئ (الجنسيئ).

277

السنئ االثنی عشر /العدد /46شتاء عام1431

العدالئ النوعيئ و حدود ارتباط السياسئ

