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تساوي  توازن،  و  تعادل  معاني:  به  شناختي،  مفهوم  حیث  از  »عدالت« 
در شرائط مساوي، تفاوت در شرائط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقي و 
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ارزشي اسالم در جریان »عدالت جنسیتي« معنا و مبناي خود را نشان مي دهد؛  
مساوات مالزم بلکه متحد با عدالت و عدالت ریشه در تساوي دارد تا نفي 
باشد و »تشابه« اساسًا موضوعیت  تبعیض در آن یک اصل اصیل و قطعي 
ندارد؛  اگر چه مساوات مطلق غیرممکن و مطلوب هم نیست؛ زیرا تفاوت هاي 

طبیعي و اکتسابي چنین حکم مي کند. 

کلید واژه
عدالت، جنسیت، تکلیف، تفاوت، تشابه، خانواده. 

 ـ  تاریخ دریافت: 1388/8/18؛ تأیید نهایي: 1388/11/27
٭ ـ   دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي
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طرح مسألهس

شــناخت هویت »زن و مــرد« از دو زاویه ممکن اســت: الف( هویت 

شناسي جوهري، نهادي و ذاتي که جغرافیاي وجودي آنان را از ُبعد »انسان 

بودن« و »انســانیت« مورد سنجش و ارزیابي قرار  دهد. ب( هویت شناسي 

ِصْنفي و ِجْنسي که هر کدام از آنها را به صورت اعراض وجودي، جغرافیاي 

طبیعي آنها مورد کاوش و پژوهش قرار مي دهد که ریشه تفاوت هاي طبیعي و 

جنسیتي را در نحوه آفرینش و خلقت آنها بر اساس عدالت و حکمت الهي 

پي جویي مي نماید و »تفاوت« را در »تناســب« میان زن و مرد و »تعارف« 

»لِتعارفوا« )حجرات، 13( مي بیند. نه نقص یکي و کمال دیگري که در حقیقت 

به تفکیک شــخصیت حقیقي و حقوقي آنها مي پردازد. یعني ضمن پذیرش 

»جنسیت« در ساحت حقوقي اعم از خانواده و اجتماع »الغاء خصوصیت« 

در »ساحت حقیقي« مي کند تا عرصه عقِل فطريـ  رحماني، تحصیل معارف 

و تکامل معنوي و نیل به مقام والیت الهیه عرصه مســابقه انســان در سلوک 

الي اهلل و في اهلل باشــد و »صیرورت«، »تصعید«، »رفعت«، جهاد علمي و 

عملي، هجرت آفاقي و َاْنُفسي، معرفت حصولي و حضوري به مبدأ و معاد، 

راه و راهنما و راهبر و در نهایت ساحت ایمان و عمل صالح براي تحصیل 

»حیات طیبه« و »لقاء رّب« براي همگان از زنان و مردان موضوعیت داشته 

باشــد و در اســتکمال وجودي چون اصالت از روح است نه جسم و زن و 

مرد بودن از ساحت روح خارج است به نحو تخّصصي نه تخصیصي و زن و 

مردي در چنین میدان معرفت، محبت، عبودیت و والیت الهي مطرح نیست 
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و سالبة به انتفاء موضوع است. نظام احسن ِخْلقت در خصوص »انسان« که 

خلیّفئ اهلل و امانتدار الهي اســت معاني و مباني معرفتي ـ سلوکي خویش را 

بیابد پس در باب »حقیقت انسان« که از حیث منطق معرفتي »حیوان ناطق« 

است و از جهت »منطق وحیاني و معرفت قرآني« انسان »حي متاّله« است 

اساسًا سخن از همتایي و تساوي مطرح نیست؛ لـذا زن و مرد نه مساوي اند 

و نه مـتمایز، چرا که موضوعي براي تساوي یا تفاوت وجـود ندارد، بوعـلي 

سـینا مي نویسد: »روح و حقیقت انسان نه مرد است و نه زن« )ابن سینا، 1375: 

ج2، صص292، 307 ـ 306، 353 ـ 352(. عالمه جوادي آملي مي فرماید: از آن جا که 

تساوي و تفاوت از نوع عدم و ملکه هستند نه سلب و ایجاب که تا اگر هر 

دو رفع شدند مستلزم رفع نقیضین باشدـ   یعني یك موضوع خاص وقتي در 

خارج موجود اســت ، این موضوع با موضوع دیگر از دو حال بیرون نیست 

یا مســاوي با اوست یا مساوي نیســت ، ولي اگر تعّدد و كثرتي در كار نبود 

، تســاوي و تفاوت هم نخواهد بود زیرا در اثبات یكي از دو امر یاد شــده 

الزم است  دو شئي موجود باشند تا با هم یا متساوي باشند یا متفاوت )ر.ک. 

جوادي آملي، 1375: صص77ـ  76(. بنابراین در شــخصیت حقیقي و هویت شناسي 

ذاتي و سرشــتي آنها »انســانیت« مالک و معیار است و تک سرشت هستند 

و در شــخصیت حقوقي و هویت شناسي َعَرضي و اعتباري ریشه تفاوت ها 

در »تناسب« است و مبناي آن آفرینش و طبیعت آنهاست که نشانه نقص و 

کمال یکي از آنها و برتري آنها با هم نیست )ر.ک. مطهري، 1378: ج19، ص175(؛ تا 

تساوي را بپذیرد و تشابه را نه )همان ص127(. به همین دلیل قیصري مي نویسد: 
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»ِاعلم ان المرّأئ باعتبار الحقیقه عین الرجل و باعتبار التعین یتمیز کّل منهما عن س

االِخر...« )ر.ک. قیصري، ســال1416 ق: ص 458(. بنابراین به نظر مي رســد در فهم و 

داوري پیرامون »عدالت جنسیتي« اواًل، باید بین انسان بودن زن و مرد و معیار 

انسانیت قبل از این که زن یا مرد باشند، تفکیک قائل شد، تا تمیز بین هویت 

حقیقي و حقوقي یا حقیقت و تعین و تشّخص وجودي آنها صورت گیرد و 

سخن از تساوي یا تفاوت در چنین نگاه و نگره ایي رخت بربندد. ثانیًا، با فهم 

تک سرشــتي بودن آنها ریشــه تفاوت ها را در تناسب و آن هم کتاب خلقت 

جستجو کرد و تشابه را جانشین تساوي نکرد. ثالثًا، مفهوم و مبناي »عدالت« 

و »جنسیت« را شناخته و به داوري و ارزش گذاري پرداخت. در این نوشتار 

به بررسي مفاهیم و مباني »عدالت جنسیتي« در آفاق اندیشه، بینش و گرایش 

حکیم متأله عالمه ســید محمد حسین طباطبایي 2 و فیلسوف الهي عالمه 

شهید مطهري 2 پرداخته مي شود. 

�( مفهوم شناسي

یکي از بحث هاي کلیــدي و کالن در داوري ها و ارزش گذاري ها تصور 

صائب، صادق، جامع و کامل از مفاهیم به کار رفته در موضوع و محمول هاي 

علمي ـ  معرفتي است. یعني منطق فهم در ساحت تصدیق چه در ایجاب و 

چه در سلب اقتضاء مي کند که درک و دریافت یا تصور از اطراف گزاره هایي 

که تشــکیل مي شود، روشــن و فراگیر باشــد. به همین دلیل در منطق آمده: 

»تصدیــق بالتصّور محال اســت«. بنابراین از حیث »معرفت شــناختي« و 

تحلیل آموزه ها و گزاره هاي »فلســفي«، »علمي« و »دیني« بایســته اســت 
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»مفهوم شناســي« و فهم درست از مفردات یک بحث علمي باشد تا پس از 

آگاهي به اطراف قضایا به »گواهي« رسیده؛ یعني آگاهي و گواهي و تصور و 

تصدیق به هم پیوسته و در سرنوشت هم دخیل اند و اساسًا تصدیق و گواهي 

از گــذرگاه تصور و آگاهي عبــور مي کند و در عین حال نوع تصور و آگاهي 

و عمق و ســطح و الیه هاي زیرین آنها را نیز مشخص مي کند. پس شناخت 

و بازشــناخت »مفاهیم« نقش محوري در داوري ها و ارزشیابي هاي علمي 

دارند. حال اگر قرار است »عدالت جنسیتي« به صورت کامل و جامع طرح 

و تحلیل گردد؛ باید »عدالت« و هم »جنســیت« مورد واکاوي و بازشناسي 

قرار گیرند تا در دام مغالطه هاي مفهومي یا نقض و نقص هاي مصداقي قرار 

نگرفته و تصور و تفسیر روشني از »موضوع« و »احکام و محمول ها« داشته 

و جغرافیاي معرفتي بحث ها روشن گردد. چه این که تصور صحیح سرمایه 

تصدیق صحیح خواهد بود اســتاد شــهید مطهري مي نویسد: اشکال مسائل 

ماوراء الطبیعي در مرحله تصور است، نه در مرحله تصدیق، یعني عمده این 

است که ذهن بتواند تصور صحیحي از آن معاني پیدا کند )ر.ک. مطهري، 1378: 

ج اول ،صص75ـ74(. بحث از »عدالت جنسیتي« ماوراء طبیعت، طبیعت، غیب و 

شهادت را تحت پوشش خویش دارد و به »انسانیت انسان« و اصالت هاي 

وجودي او و آنگاه اعتبارات وجودي اش مي پردازد تا بتواند شخصیت حقیقي 

و حقوقي ، سرمایه هاي سرشتي و سرنوشتي انسان را در برگیرد. لذا شناخت 

مفهوم عدالت و جنســیت که دو مفهوم کلیدي در قضاوت ها و تصدیق هاي 

علمي و اجتماعي هستند،  حاصل مي شود. 
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1 ـ 1( مفهوم شناسي عدالتس

عدالــت از جمله مفاهیمي اســت کــه وقتي در گزاره هــاي اخالقي مثل 

»عدالت خوب است«، »باید عدالت ورز بود« یعني از »هست« و »باید« آن 

ســخن به میان مي آید یا آنگاه که در گزاره هاي »حقوقي« قرار مي گیرد تا در 

»فلســفه اجتماعي« و پارادیم هاي جامعه شناختي مورد بحث و بررسي قرار 

گیرد تا زماني که یک گزاره فلسفي است یا در فقه و باید و نبایدهاي شریعت 

به معناي خاّص کلمه واقع مي شود یا حتي در عرفان تعبیر عرفاني و در ُعرف 

تلّقي ایي عرفي به خود مي گیرد و به شکل یک »آموزه« یا »گزاره« با فطرت 

و عقالنیت انســان پیوستگي مي یابد. در ابتداي امر مفهومي شیرین، جالب و 

جاذب است، لکن هم در »مفهوم و توصیف« درک جامع و کامل از آن سخت 

و دشوار است و هم در »توصیه و تحقق« بسیار سخت تر و دشوارتر مي نماید. 

یعني در دو مقام »اثبات« و »ثبوت« عدالت فهمي و عدالت ورزي کار آساني 

نیست به همین دلیل عدالت هماره معرکه آراء متفکران و اندیشمندان روزگار 

در میان فالســفه، سیاست مداران و... بوده و چون درک و توصیف از عدالت 

متفاوت اســت؛ موارد و مصادیق آن نیز گرفتار اختالف و تخّلف مي شد؛ اما 

نظر اســالم این اســت که عدالت در نهاد و نهان بشــر هست و اگر بشریت 

خوب تربیت شــود و مربي کاملــي او را تحت تعلیــم و تربیتش قرار دهد، 

عدالت شناس، عدالت خواه، عدالت گســتر خواهد شد. یعني انگیزه عدالت، 

اندیشه عدالت، اخالق و رفتار عدالت ورزانه و عمل عدالت گستر را با جهاد، 

هجرت، ایثار و حتي شــهادت دنبال مي کند و به عدالت به عنوان یک مقوله 
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فطري و زیبایي که زیبایي معقول است نه محسوس نگاه مي کند و چنان تکاملي 

در عقل و اندیشه، اخالق و عمل پیدا مي کنند که عدالت محبوب آنها شده و 

در راه آن فدا مي شوند )ر.ک. مطهري، 1378: ج18، صص160ـ  154(. به همین دلیل امام 

علي 7 که تجّسم عدالت و عدالت مجّسم است فرمود: »فإّن في العدل سّعئ 

و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق«، )نهج البالغه، خ15(. همانا در عدالت 

گنجایش خاصي است )فراخنایي دارد( که اگر کسي آن را تنگ مي یابد بداند 

که بي عدالتي از آن هم تنگ تر است.

1 ـ 1 ـ 1( عالمه طباطبایي و مفهوم عدالت 

عالمه طباطبایي 2 در تفسیر معنا و مفهوم »عدالت« مي نویسد: »عدالت 

کــه در لغت به معناي اعتدال و حد وســط بین عالــي و داني و میانه بین دو 

طرف افراط و تفریط است. ... عدالت فقهي هیأتي است نفساني که آدمي را 

از ارتکاب کارهایي که به نظر عرف متشّرع گناه کبیره است، باز مي دارد و اما 

ملکه عدالت در اصطالح اخالق ملکه راسخ به حسب واقع است نه به نظر 

عرف...« )ر.ک. طباطبایي، 1384: ج6، صص301 ـ 297(. همچنین مي نویسد: »عدالت 

میانه روي و اجتناب از دو ســوي افراط و تفریط در هر امري اســت و این 

در حقیقت معنا کردن کلمه اســت به الزمه معناي اصلي، زیرا معناي اصلي 

عدالت اقامه مســاوات میان امور اســت، به این که هر امري آن چه سزاوار 

اســت، بدهي تا همه امور مســاوي شــود و هر یک در جاي واقعي خود که 

مستحق آن است قرار گیرد، پس عدالت در اعتقاد این است که به آن چه حق 

اســت ایمان آوري، عدالت در عمل فردي آن است که کاري کني که سعادت 
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در آن باشد، هر کاري که مایه بدبختي است، بخاطر پیروي هواي نفس انجام س

ندهي، عدالت در مردم و بین مردم این است که هر کسي را در جاي خود که 

به حکم عقل یا شرع و عرف مستحق آن است قرار دهي. از این جا روشن 

مي شود که عدالت همیشه مساوي با ُحسن و مالزم با آن است... به هر حال 

عدالت دو قسم دارد یکي عدالت انساني في نفسه و یکي عدالتش نسبت به 

دیگــران، یکي عدالت فردي و یکي عدالت اجتماعي...« )همان، ج12، صص478 

ـ 477(. بنابرایــن عدالت از دیدگاه عالمه طباطبایي از حیث مفهومي بر مدار 

مســاوات و اقامه آن میان امور اســت که در جوهر آن دو معناي دیگر قابل 

استخراج است: الف( قرار گرفتن هر چیزي در جاي خود؛ ب( دادن حّق هر 

صاحب حقي یا دادن هر کسي آن چه سزاوار و شایسته آن است. عدالت بر 

دو قسم فردي و اجتماعي تقسیم  مي شود و مبناي فطري و عقالني دارد و در 

ساحت هاي اعتقاد، اخالق و اعمال تجّلي مي یابد.

2 ـ 1 ـ 1( استاد مطهري و مفهوم عدالت 

اســتاد مطهــري در مواضع و مواقــع مختلف از عدالت ســخن به میان 

آورده اند و معتقدند، یکي از علت هاي انحراف مســلمین، بد تفســیر شدن 

عدالت اســت که تفســیر قشــري و متعّبد مآبانه کردند )ر.ک. مطهري، 1378: ج4، 

ص150(، در تبیین مفهومي عدالت مي توان مفاهیم پنجگانه را در کتب ایشان 

جمع بندي نمود:

الف( توازن و تعادل در جهان طبیعت؛ جهان داراي نظم، تناسب و تعادل 

است که در مجموع نظام عالم مطرح مي باشد.
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

ب( تســاوي؛ گاهي کلمه عدل به معناي تساوي است، البته در جایي که 

»شرائط مساوي« حاکم باشد.

ج( تفاوت؛ البته در شــرائط متفاوت نســبت به فرد و جامعه و بر اساس 

ظرفیت ها، اســتعدادها، اســتحقاق ها و نوع مجاهدت ها و مراقبت ها شکل 

مي گیرد تا اولویت ها و اّولیت ها معناي حقیقي یابد.

د( دادن حق هر صاحب حّقي؛ یا رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و حقوق 

هـ( قرار دادن هر چیزي در جاي خود )ر.ک. مطهري، 1377: ج1، صص84ـ   78(.

در تفسیر و تحلیل نگاه استاد مطهري به مفهوم و منزلت »عدالت« چند 

گزاره مطرح مي شود:

گزاره اول: »در قرآن، از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و 

زعامت، از آرمان هاي فردي گرفته تا هدف هاي اجتماعي، همه بر محور عدل 

اســتوار شده اســت. عدل قرآن، هم دوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع 

نبوت، فلســفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس ســالمت اجتماع 

است« )همان، ص61(.

گزاره دوم: »الزمه نظام داشــتن هستي، وجود مراتب مختلف و درجات 

متفاوت براي هستي است و همین مطلب منشأ پیدایش تفاوت ها و اختالف ها 

و پیدایش نیست ها و نقص هاست« )همان، ص143(.

گزاره ســوم: »مفهوم عدالت این است که استحقاق هاي طبیعي و واقعي 

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

دارد داده شود...« )مطهري، 1378: ج16، ص436(.
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گزاره چهارم: »در اندیشــه اسالم شــیعي عدالت مقیاس خلقت است نه س

خلقت مقیاس عدالت، به بیان دیگر هر چه عدل است خدا مي کند نه هر چه 

خدا مي کند عدل است و این معنا و منزلت از عدالت که ریشه در قرآن کریم 

دارد و بذر اندیشــه عدل را قرآن در دل ها کاشته است و دغدغه آن را چه از 

نظر فکري و فلسفي و چه از نظر علمي و اجتماعي در روح ها ایجاد کرد )ر.ک. 

مطهري، 1377: ج1، ص59(. یعني در همه ساحت هاي اعتقادي، اخالقيـ  سلوکي و 

اجتماع، احکام مطرح و حضور دارد« )ر.ک. مطهري، 1378: ج4، صص953 ـ 952(.

از دیدگاه شهید مطهري عدالت یک حقیقت نفس االمري است که داراي 

ارزش ذاتي است نه این که به سبب وضع قانون و رواج آن یا حتي ناشي از 

قوانین شریعت شده و ارزش یافته باشد؛ بلکه اوامر و نواهي شارع و قوانین 

و قراردادهاي اجتماعي بر آن استوار شده و عدالت منشأ مشروعیت آنهاست 

و عدالت حقیقي فراتر از عرف و عبارت از رعایت و حفظ و تحقق حقوق 

واقعي مردم اســت )ر.ک. مطهري، 1383: صــص40،60(. در جاي دیگر مي فرماید: 

»عدالت در سلســله علل احکام است، نه در سلسله معلوالت، نه این است 

که آن چه دین گفته عدل اســت بلکه آن چه عدل اســت دین مي گوید، این 

معناي مقیاس بودن عدالت اســت براي دین« )همان،ص14(. بنابراین مي توان 

این قاعده را از دیدگاه شهید مطهري به شکل ذیل مطرح نمود:

الف( عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام؛

ب( عدل اسالمي نیست اسالم عادالنه است؛

ج( عدالت داراي حقیقت و واقعیت نفس االمري است؛
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

د( حقوق، عدالت و حکمت حقیقي و واقعیتي بهم پیوسته اند.

آیا عدالت حقیقتي نفس االمري است؟ نظریاتي مطرح مي شود:

ـ   عدالــت لفظي داراي معنا و مفهوم اســت کــه از تمایالت و عواطف 

خاص حکایت مي کند.

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

اما »ما به ازاي« عدالت را مي توان به وسیله عقل درک کرد.

 ـ  مفهوم عدالت داراي ما به ازاي خارجي نیســت، بلکه فقط موصوف 

خارجي دارد.

ـ   عدالت یک امر قراردادي محض است )ر.ک. قربان نیا، 1381: صص113ـ   109(.

با توجه به دیدگاه شــهید مطهري مبني بــر این که عدالت حقیقت نفس 

االمري داشــته و ارزشي ذاتي دارد و عدالت در نهاد و نهان انسان نیز ریشه 

دارد؛ باید پذیرفت که عدالت ما به ازاي خارجي داشته و به وسیله عقل قابل 

ادراک اســت یعني از زیبایي هاي معقول اســت؛ اگر چه با قضایاي ارزشي، 

اخالقي و عاطفي نیز رابطه دارد. اینک نگاه این دو حکیم الهي که به تعبیري 

از نوصدرائیان نیز محسوب مي شوند را در خصوص مقام و منزلت »زن« و 

حقوق آنها به نحو مختصر بیان مي شود تا در »مبناشناسي عدالت« این بحث 

چهره روشن تري یابد.

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

عالمه طباطبایي در رهیافتي تاریخي مقام و موقعیت زن را در یک ســیر 

تحولي و تکاملي چنین ترسیم کرده اند:
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1 ـ 2 ـ 1( زن در اجتماعات بدوي بشــر جزء جامعه انســاني محسوب س

نمي شــده و هیچ گونه وزن اجتماعي نداشته و چون یک »حیوان زبان بسته« 

با او معامله مي شد.

2 ـ 2 ـ 1( اگرچــه زن در مرحلــه بعدي )مرحله ایي که در آن شــرایع و 

قوانین مدني مانند شــریعت همورابي در بابل، قانون روم قدیم، یونان قدیم، 

مقررات مصر، چین و ایران باستان وجود داشت( حقوقي براي زن به عنوان 

»انســان ضعیف« قائل شــدند، اّما در این جوامع همیشه و در همه حال زن 

تحــت والیت و قیمومــت مرد باید زندگي مي کرد و تابع مرد مي شــد، هیچ 

استقاللي نداشت نه استقالل اراده و نه استقالل عمل تا مالک چیزي شود.

3ـ  2ـ  1( مرحله ایي که در آن اسالم زن را احیا کرد و به عنوان یک انسان 

نگاه کرد و آن را جزیي از جامعه بشــري داشت و از حیث اراده و عمل براي 

او شــأن و وزني قائل شــد و بر اساس آموزه هاي اســالم انسانیت نوع واحد 

ممتاز است که مرد و زن هر دو انسان اند و در عین حال که از جهت مرد و زن 

بودن متفاوت اند، از جهت انسانیت هیچ گونه فرقي با هم ندارند، روي همین 

اصل، شرع اسالم زن را نیز مانند مرد جزء کامل جامعه اسالمي قرار داده و هر 

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

تشــریع فرموده چنان که در مرد همین حق را جعل کرده اســت. پس در تدبیر 

شئون جامعه و دخالت اراده و عمل بین آنها تساوي برقرار کرده است و حق 

مالکیت براي زن نیز قائل شــده اســت )ر.ک. طباطبایي، 1388: ج1، صص280ـ  272(. 

عالمه طباطبایي نگاه اسالم را به زن این گونه تشریح مي نمایند: 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

ـ   »در اســالم، زن در همه احکام عبادي و حقوق اجتماعي مرد شریک 

است. او نیز همانند مردان مي تواند مستقل باشد و هیچ تفاوتي با آنها ندارد، 

مگــر در مواردي که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مردان تفاوت داشــته 

باشد، همانند مسائلي چون قضاوت، جهاد، عهده داري حکومت، مسأله ارث 

و حجاب« )همان، ص411(.

 ـ  »درســت است که همه افراد جامعه در برابر قانون باید مساوي بوده 

باشــند و طي این مســاوات، مســاوات از حیث اجراي قانون است )یعني 

برخــورداري از عدالت( نه مســاوات در وزن اجتماعي و حقوق مجعوله« 

)همان، ص282(.

ـ   »محدودیتي که زن سر تا پا مهر و عاطفت در اسالم دارد در سه موضوع 

تعّقلي اســت که اســالم زمام آنها را به دست تعقل سپرده است که از محیط 

عاطفه و احســاس باید جدا شود و موضوعات سه گانه نامبرده »حکومت و 

قضا و جهاد« است« )همان،ص289؛ طباطبایي،1382: صص135 ـ  134(.

ـ   »مشاهده و تجربه گواه هستند که مرد و زن دو فرد از یک نوع با جوهر 

واحد هســتند که همان انسان باشــد، چون جمیع آثاري که در صنف مردها 

دیده مي شود، در صنف زنان نیز بدون تفاوت دیده مي شود و ظهور آثار نوعي 

دلیل بر تحقق موضوع در هر دو اســت. البته اختالف به ضعف و شدت در 

بعض آثار مشــترک دیده مي شود، لکن چنین اختالفي وحدت نوعي را بهم 

نمي زند...« )طباطبایي، 1384: ج4، ص89(.

بنابراین در شــخصیت حقیقي و اکتساب معارف و معنویات یکسان اند، 
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اگر چه در شــخصیت حقوقي بنابر اقتضا طبیعت و سرشــت وجودي خود س

تفاوت ها و امتیازاتي دارند و از دیدگاه عالمه پایه حقوق و احکام اجتماعي 

نیز فطرت اســت )ر.ک. همان، ج2، ص272(. ســپس عالمه مي فرماید: »خداوند 

در زن دو ویژگــي نهاده اســت که به خاطر ایــن دو ویژگي آفرینش ممتاز و 

مشــخص شده است، نخســت: زن در تکون نوع انساني و رشدش به منزله 

کشــت است که نوع انســاني در بقایش به وي اعتماد دارد، بنابراین احکام 

مختص به این ویژگي مخصوص زن اســت. دوم: وجود زن مبتني بر لطافت 

جسمي و ظرافت احساسي است و این ویژگي نیز در وظائف اجتماعي وي 

مؤثر است« )همان، ص271(. 

اســتاد شــهید مطهري نیز بر اســاس رویکــردي فلســفيـ  عقالني بین 

شــخصیت حقیقي و حقوقي زن تفکیک قائل مي شــود و از حیث حقیقي با 

تفکر دو سرشــتي بودن زن و مرد، بر اســاس آموزه هاي قرآن و جهان بیني 

اسالمي مبارزه کرده و معتقد به تک سرشتي اند:

ـ   »قرآن با کمال صراحت در آیات متعددي مي فرماید که زنان را از جنس 

مردان و از سرشتي نظیر سرشت مردان آفریده ایم« )مطهري، 1378: ج19، ص131(.

ـ   »اسالم از نظر فکر فلسفي و از نظر تفسیر خلقت نظر تحقیرآمیزي نسبت 

به زن نداشته است، بلکه آن نظریات را مردود شناخته است« )همان، ص135(.

ـ   »اســالم بــراي زن و مــرد در همه موارد یک نــوع حقوق و یک نوع 

وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشــده اســت، پاره ایــي از حقوق، تکالیف 

و مجازات ها را براي مرد مناســب تر دانســته و پاره ایي از آنها را براي زن، 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

در نتیجــه در مــواردي براي زن و مرد وضع مشــابه و در موارد دیگر وضع 

نامشابهي در نظر گرفته است« )همان، ص127(.

2( مفهوم شناسي جنسیت

واژه »جنســیت«1 در ادبیات و گفتمان مربــوط به مطالعات زنان جهت 

اشــاره به ویژگي هایي اســت که در نتیجه تأثیر عوامل اجتماعي و فرهنگي، 

در هــر یــک از دو جنس مرد و زن به طور متفــاوت بروز و ظهور مي کند و 

در مقابل مراد از واژه »جنس«2 ویژگي هاي زیســت شناختي متفاوت زن و 

مرد اســت؛ اگر چه باید توجه داشت که از حیث واژه شناختي بین جنس و 

جنسیت عده ایي فرق قائل هستند و عده ایي نیز آنها را یکي پنداشته اند. زن 

و مــرد از حیث فیزیولوژیکـ  بیولوژیــک تفاوت هایي دارند که با نگاه هاي 

معرفت شناختي، جامعه شناختي و روان شناختي از یک طرف و سویه هاي 

تاریخي ـ  عیني ایي که این تفاوت ها بر جاي گذاشــته و در جهان بیني افراد 

و مکاتب فکري و اجتماعي تأثیر گذاشــته است؛ از طرف دیگر به تدریج به 

تفکیک ماهوي و حقیقي جنس مرد از زن یا تفکیک جنســیتي منتهي شــده 

اســت و در نتیجه پیامدهاي اجتماعي ـ  حقوقــي در ابعاد مختلف بر جاي 

گذاشــت که دو نگاه افراطي و تفریطي را بر جوامع بشــري حاکم ساخت و 

تأثیري عملي یا کارکرد نگاه افراطي ظلم بزرگي در حق زنان و تضییع حقوق 

اجتماعــي و خانوادگي آنها شــد و نگاه تفریطي نیز ظلــم دیگري را بر زن 

Sex  ـ Gender   2  ـ �
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تحمیل کرد و او را ابزاري در اختیار نظام هاي سلطه و قدرت و ثروت قرار س

داد و در هــر حــال رویکردهاي غربي قدیم و مــدرن و جدید به ظلم بر زن 

انجامید و رویکردهاي شرقي نیز زن را از ظلم و استثمار بي بهره نگذاشت؛ 

البته در این میان نگاه اســالمي در شــرق جهان نگاهي متفاوت و رویکردي 

ویــژه را وارد ادبیات زنان و گفتمان هاي اجتماعي کرد و اصل را بر تفکیک 

بین شخصیت حقیقي و حقوقي زن قرار داد و ذکور و اناث بودن را به ِخْلقت 

و جســم زن و مرد و عدم زن و مرد بودن را به ُخْلقت و جان آنها معطوف 

ساخته و مباني ویژه ایي را از حیث فطرت و خلقت براي نظام حقوقي زن و 

مرد پي ریزي کرده اســت و بین تشابه و تساوي نیز جدا ساخته و تساوي را 

پذیرفته و تشابه را نفي کرده است؛ زیرا اگر چه زن و مرد از جهات مختلف 

مشــابه یکدیگرند، اّمــا از جهات متعدد دیگر نیز طبیعــت متفاوتي دارند و 

حتي طبیعت متضاّدي با یکدیگر دارند. بنابراین در جهات بسیاري از حیث 

حقوقي و تکلیفي و مجازات ها وضع غیر متشابهي دارند و تفاوت هاي فکري 

و ذاتي و تفاوت هاي غریزي و طبیعي )زن و مرد( دارند که ندیدن آنها خود 

ظلــم و تبعیض زا خواهد بــود؛ پس باید اواًل، به هویت شناســي زن و مرد 

پرداخت؛ ثانیًا، در مقام ارزش گذاري، جنسیت را حذف و مرد را جنس اول 

و زن را جنس دوم قرار نداد؛ ثالثًا، پس از تفکیک شخصیت حقیقي و حقوقي 

آنها که بر اســاس خلقت و طبیعت و غریزه آنهاســت تکالیف و حقوق آنان 

را تعریف کرده و تحقق بخشــید و جنسیت را از مالک ارزش گذاري خارج 

ســاخت که در نگاه اسالمي مقوله جنسیت سالبه به انتفاء موضوع است که 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

معیارهاي شرافت و برتري و موازین ارزش گذاري »انسانیت« آنهاست؛ اگر 

چه تفاوت هاي تکویني زن و مرد را از حیث ساختمان طبیعي آنها نمي توان 

نادیده انگاشــت و نمي توان تفاوت هاي نگاه به زن و مرد را تنها به مکاتب، 

فرهنگ هــا و نوع تربیت نســبت داد؛ زیرا تفاوت هــاي طبیعي که واقعي اند 

وجود داشــته و همه در ساحت شخصیت حقوقي آنها خواهد بود، چه این 

که از حیث زیســت شــناختي دو جنس متفاوت آفریده شده اند و الگوهاي 

ارزشي و حقوقي متفاوتي خواهند داشت. البته شایسته است بین تفاوت هاي 

جنسیتي یا جنسي واقعي که برخاسته از طبیعت و غریزه است با تفاوت هاي 

موهوم و ساختگي که به نحوه تفسیر تفاوت هاي یاد شده و طرز تلقي آدمیان 

یا مکاتب از زن و مرد وجود دارد نیز تفکیک و تمییز قائل شود.

امروزه مباحث جنســیتي جایگاه ویژه ایــي در علوم اجتماعي و مباحث 

حقوقي و فقهي یافته است و مباحث جنسیتي در دسته ایي چون:

ـ   مباحث علمي که به حوزه هاي جامعه شناســي و روان شناســي تعلق 

داشته و به توصیف تمایزها و نابرابري هاي اجتماعي زن و مرد مي پردازد.

 ـ  مباحث فلسفي یا ایدئولوژیک که ناظر به ارزش گذاري اند و در مورد 

منفي یا مثبت بودن تفاوت هاي جنسیتي داوري مي کنند.

ـ   مطالعات راهبردي در باب جنسیت که به ارائه راهبردها و رهنمودهایي در 

جهت حذف این تفاوت ها یا تقویت آنها مي پردازد )ر.ک. بستان، 1388: صص4ـ  3(.

به هر حال از حیث »ارزش شناختي« بین زن و مرد در این که خلیفةاهلل، 

امانتدار الهي، صاحب مقامات معنوي و مراتب علميـ   معرفتي باشند؛ امتیازي 
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نیســت و الگوهاي بسیار کارآمد و پویایي در جهان بیني اسالمي و آموزه هاي س

قرآني نیز وجود دارد که به خوبي مي تواند تفاوت در اکتساب مقامات معنوي 

و عــدم تبعیض در آنها را اثبات و تبییــن نماید و وجودهاي نوراني ایي چون 

فاطمه زهرا 3، مریم عذرا 3، مادر موسي 3 و... داّل بر آن است. از سوي 

دیگر راه والیت الهیه به روي همگان باز است و سیر و سلوک معنويـ  عرفاني 

جنسیت گرایانه و مرد ساالرانه نیست و در حوزه عقالنیت و تکامل عقلي نیز 

بین عقل فطري و رحماني که مایه تقرب الي اهلل و کمال انساني است با عقل 

اجتماعي که مربوط به نحوه مدیریت در برخي حوزه هاي سیاسي، اقتصادي، 

علمي یا ریاضي اســت تفکیک و تمییز وجود دارد و این با »هویت انساني« 

الهي و حي متأّله بودن انساِن در عرصه معرفت، معنویت، عقالنیت و عدالت 

کاماًل ســازگار اســت )ر.ک. جوادي آملي، 1375:  ص145(. بنابراین بین زن و مرد از 

حیث »جنس« و »جنســیت« تفاوت هایي در ابعاد طبیعي، جســمي و رواني 

وجود دارد که مبناي تفاوت هاي »حقوقي« آنها شده است.

1 ـ 2( عالمه و تفاوت  زن و مرد از حيث جنس 

ـ   »دســتگاه آفرینش نوع بشــر را مانند موجودات جاندار دیگر به نر و 

ماده تقســیم کرده و بدین وسیله به توالد و تناســل که تنها ضامن بقاي این 

نوع است، متوسل شده است... اسالم در احکامي که راجع به این دو صنف 

وضع نموده، به طور کلي صفات و اختصاصات هر یک را در نظر گرفته و در 

مقررات مشترک، همان اشتراک نوعي را مورد نظر قرار داده این دو صنف را 

تا حد امکان به هم نزدیک ساخته است...« )طباطبایي، 1387: ص323(.
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

ـ   »از نظر اسالم، زن و مرد در طبیعت انسانیت و شخصیت حقوقي و معنوي 

یکسانند، لکن هر یک از این دو صنف، به واسطه خلقت فیزیکي و خصائص 

ویژه خود، تفاوت هایي با صنف مقابل خواهد داشت...« )همان، ص329(.

ـ   »زن در عین دارا بودن مشترکات از جهاتي با مرد اختالف دارد. چون 

ویژگي هاي ساختماني متوسط زنان نظیر مغز، قلب، شریان ها، اعصاب، قامت 

و وزن، طبق آن چه که در کالبد شناسي توضیح داده شده که جسم زن لطیف تر 

و نرم تر از مرد مي باشــد و در مقابل جسم مرد درشت تر و سخت تر است و 

احساساتي نظیر: دوستي، رقت قلب، زیباگرایي و آرایش جویي در زن بیشتر 

و اندیشه گرایي در مرد فزون تر شود؛ بنابراین زندگي زن احساس گرا و زندگي 

مرد اندیشه گرا است« )طباطبایي، 1384: ج2، ص275(.

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

 ـ  »از نظر اسالم زن و مرد هر دو انسان اند و از حقوق انساني متساوي 

بهره مندنــد. ... زن و مــرد بــه دلیل این که یکي زن اســت و دیگري مرد، از 

جهات زیادي مشابه یکدیگر نیستند، جهان براي آنها یک جور نیست، خلقت 

و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب مي کند که 

از لحاظ بســیاري از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشــابهي نداشته 

باشند« )مطهري، 1378: ج19، ص136(.

ـ   »ادعــاي ما این اســت که عدم تشــابه حقــوق زن و مرد در حدودي 

که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشــابهي قرار داده اســت، هم با عدالت 

و حقــوق فطري بهتر تطبیق مي کند و هم ســعادت خانوادگي را بهتر تأمین 
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مي نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد« )همان، صص138 ـ 137(.س

 ـ  »تفاوت هاي زن و مرد تناســب است نه نقص و کمال، قانون خلقت 

خواسته است با این تفاوت ها تناسب بیشتري میان زن و مرد که قطعًا براي 

زندگي مشترک ساخته شده اند و مجرد زیستن انحراف از قانون خلقت است 

به وجود آورد« )همان، ص175(. استاد مطهري مجموع تفاوت هاي زن و مرد را 

در سه بخش مطرح مي کنند:

1 ـ 2 ـ 2( دوگانگي از جهت جسمي 

مرد درشت اندام تر و زن کوچک اندام تر، مرد بلند قدتر و زن کوتاه قدتر، 

مرد خشــن تر و زن ظریف تر، صداي مرد کلفت تر و خشن تر است و صداي 

زن نازک تر و لطیف تر، رشــد بدني زن ســریع تر و رشــد بدني مرد بطئي تر، 

مقاومت زن در مقابل بســیاري از بیماري ها از مقاومت مرد بیشتر است، زن 

زودتر از مرد به مرحله بلوغ مي رسد و زودتر از مرد هم از نظر تولیدمثل از 

کار مي افتد، مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است؛ اگرچه با در نظر 

گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن، مغز زن از مغز مرد بزرگ تر است.

2 ـ 2 ـ 2( دوگانگي به لحاظ رواني 

میل مرد به ورزش و شــکار و کارهاي پــر حرکت و جنبش بیش از زن 

است، احساسات مرد مبارزانه و جنگي و احساسات زن صلح جویانه و بزمي 

اســت، مرد متجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرام تر و ساکت تر، احساسات 

زن از مرد جوشــان تر اســت، زن طبعًا به زینت و زیور و جمال و آرایش و 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

مدهاي مختلف عالقه زیاد دارد، برخالف مرد، زن از مرد محتاط تر، مذهبي تر، 

پرحرف تر و ترســوتر و تشریفاتي تر است، مرد بیشتر از زن کتمان راز دارد، 

زن از مرد رقیق القلب تر است.

3 ـ 2 ـ 2( دوگانگي در احساسات

مرد بنده شــهوت خویشــتن اســت و زن در بند محبت مرد است، مرد 

مي خواهد شخص زن را تصاحب کند و در اختیار بگیرد و زن مي خواهد دل 

مرد را مسخر کند و از راه دل بر او مسلط شود، زن از مرد شجاعت و دلیري 

مي خواهد و مرد از زن زیبایي و دلبري و... )همان، صص179 ـ 178(.

3 ـ 2( مبناشناسي عدالت جنسيتي

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

تســاوي در شــرائط مســاوي، دادن حق هر صاحب حقي و قرار گرفتن هر 

چیزي در جاي خود بر اساس یک سلسله مباني شکل خواهد گرفت. یعني 

مبادي تصوري و تصدیقي عدالت با مباني عدالت جنسیتي گره خورده است، 

به تعبیر شهید مطهري: »علماي اسالم با تبیین و توضیح اصل عدل پایه فلسفه 

حقــوق را بنا نهاده اند« )همان، ص138(. عدم تشــابه زن و مرد الزمه عدالت و 

حقوق فطري و انســاني است تا تساوي به معناي رعایت حقوق هر انساني 

بنابر مقتضیات طبیعت، ظرفیت، اســتعداد و اســتحقاق آن و تعادل در نظام 

اجتماعي معناي اصلي خویش را باز یابد تا »عدالت جنسیتي« بر اساس آن 

مباني چون: مبناي طبیعي، فطري، مصلحت، مفسدت، حکمت و علت احکام 
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الهي تفســیر و تبیین گردد. بنابر تفکر ناب اسالمي عدالت و حقوق، عدالت س

و حکمت با هم تفسیر پذیر خواهند بود و انسان و جهان و زن و مرد را از 

حیث فردي، خانوادگي و اجتماعي بایســتي بر اســاس عدل و حکمت فهم 

کرد و حقوق آنها را شــناخت به همین دلیل استاد مطهري معتقدند: »آن چه 

در خلقت وجود دارد »تفاوت« است نه »تبعیض« و راز تفاوت ها یک کلمه 

اســت، »تفاوت موجودات، ذاتي آنها مي باشد و الزمه نظام علت و معلول« 

)مطهري، 1377: ج1، صص126 ـ  125(.

1 ـ 3 ـ 2( عالمه طباطبایي و مبناي عدالت جنسیتي 

نظرات عالمه و شــهید مطهري بســیار به هم نزدیک اســت، فقط با این 

تفاوت که نظرات شهید مطهري معطوف به نیازها و پرسش ها و شبهات نوین 

و نقد تطبیقي اندیشه ها و مکاتب بشري در ساحت »حقوق« است، 

1ـ  1ـ  3ـ  2( »در عالــم انســاني نوعــي »تفــاوت« وجــود دارد که از 

آن گریزي نیســت و آن تفاوت در طبیعت هاي افراد اســت که منشــأ بنیه ها 

مي گردد. ترکیبات بدني در افراد متفاوت اســت و تفاوت در ترکیبات بدني 

موجب تفاوت در استعدادهاي جسمي و روحي مي شود و این نوع تفاوت ها 

بــه عالوه تفاوت هاي ناشــي از عوامل محیطي، موجــب ظهور اختالف در 

سلیقه ها و آرزوها و اعمال انسان ها مي گردد« )طباطبایي، 1384: ج11، ص81(.

2ـ  1ـ  3ـ  2( عدالت یعني: »و هي اعطاء کل ذي حق من القوي حقه و وضعه 

في موضعه الذي ینبغي له« )همان،ص371(. ســپس برپاداشتن مساوات و برقراري 

موازنه بین امور را مطرح کردند تا هر چیزي سهم مورد استحقاق خویش را داشته 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

باشد و در همه امور مورد استحقاق خویش متساوي گردند )همان، ج12، ص 353(. 

بنابراین برابري و تســاوي که رشــد اصلي »عدالت« است بر اساس سهم مورد 

استحقاق، سعي و تالش با لیاقت ها و مجاهدت ها تصویر مي گردد.

3 ـ 1 ـ 3 ـ 2( دیــن عامــل منحصــر به فرد در اصالح فــرد و جامعه و 

تأمین سعادت و نیک بختي است و پاي بندي به دین واقع بیني و روشن فکري 

است )ر.ک. طباطبایــي، 1387: ص39(. »خداوند متعال پیوندي خاص میان زندگي 

اجتماعي و سرشــت انســان برقرار کرده و انســان در همه اعمال فردي و 

اجتماعي اش مســئولیت خدایي دارد و دین ضامن اجراي قوانین و نظامات 

اجتماعي و حقوقي است« )همان، ص46(. سپس عدالت را به دو قسم فردي و 

اجتماعي تقســیم کردند و در بخش عدالت فردي از عدالت اخالقي، علمي 

و شایستگي هاي اجتماعي سخن به میان آورده و عدالت اجتماعي را دوري 

از افراط و تفریط نسبت به حقوق دیگران دانسته اند )همان، صص225 ـ 221؛ ر.ک. 

طباطبایي، 1388: ج1، صص336ـ  271؛ طباطبایي، 1384: ج2، صص391، 302؛ ج4، صص323ـ  304(.

ایشــان در تفســیر آیه: »َأهم یقســمون رحمت رّبک نحن قسمنا بینهم 

معیشــتهم في الحیّائ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیّتخذ بعضهم 

بعضا ســخریا و رحمت ربک خیر مّما یجمعون« )زخرف،32(. نیز ضمن طرح 

تقسیم ارزاق، مسئله جاه و آبرو را به خداوند نسبت مي دهد و مقوله نبّوت را 

در اختیار خداوند متعال بر اساس لیاقت ها، حکمت ها و مصلحت ها تفسیر 

مي کند تا پاســخ مشرکان مکه نیز داده شــود. به صفات فطانت، زیرکي، علّو 

همت، شجاعت، قاطعیت عزم، داشتن ثروت، قوم و قبیله و امثال اینها را در 
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کنار اراده و عمل انســان ها و دیگر عوامل و شــرائط مطرح مي کند تا تقسیم س

کننده ارزاق هاي معنوي را خدا دانســته و نقش انســان نیز فراموش نشود و 

حقوق طبیعي، فطري، اکتســابي و الهي در کنار هم قابلیت تفسیر یابند )ر.ک. 

طباطبایي، 1384: ج18، صص149 ـ 146(. در تفســیر آیه: »یا َأیها الّناس إنا خلقناکم 

من ذکر وأنثى  وجعلناکم شــعوبًا وقبائل لتعارفوا إّن َأکرمکم عنداهلل َأتقاکم«، 

)حجــرات،13(. بحث نفي امتیازات موهوم را طــرح و به امتیازهاي حقیقي و 

واقعي که کرامت و امتیاز راســتین اند اشاره کرده و مقوله فطرت کمال گرا و 

جبّلت کرامت گراي انسان را عامل امتیازگیري به همراه تالش و مجاهده در 

استکمال وجودي و تکامل گرایي دانسته اند )ر.ک. طباطبایي، 1384: ج18، صص491 

ـ 487؛ مطهري، 1378: ج2، صص116 ـ 114؛366 ـ 362(.

2 ـ 3 ـ 2( استاد مطهري و مباني عدالت جنسیتي 

1 ـ 2 ـ 3 ـ 2( کتاب آفرینش مبناي حقوق واقعي

 ـ  »بدیهي اســت که یگانه مرجع صالحیت دار براي شناســایي حقوق 

واقعي انسان ها کتاب پر ارزش آفرینش است با رجوع به صفحات و سطور 

این کتاب عظیم حقوق واقعي مشترک انسان ها و وضع حقوق زن و مرد در 

مقابل یکدیگر مشخص مي گردد« )مطهري، 1378: ج19، ص157(.

ـ   »از نظر ما حقوق طبیعي و فطري از آن جا پیدا شده که دستگاه خلقت 

با روشن بیني و توجه به هدف، موجودات را به سوي کماالتي که استعداد آنها 

را در وجود آنها نهفته است، سوق مي دهد. هر استعداد طبیعي مبناي یک حق 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

طبیعي است و یک سند طبیعي براي آن به شمار مي آید« )همان، ص158(.

با توجه به مبناي »طبیعي« حقوق اسالمي در حوزه زن و مرد اصول ذیل 

را در آثار استاد شهید مطهري مي توان استخراج نمود:

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2( اصل »غایت« 

از مشــاهده هماهنگي ها و توافق بین اجزاي طبیعت و تناســب بین زن و 

مرد و مشاهده سیر تکاملي و جهت دار طبیعت معلوم مي شود، طبیعت به نقطه 

و هــدف معیني توجه دارد که به ســوي آن رفته و یک تدبیر عام در سراســر 

جهان و یک اصل تنظیم کننده که حیات کلي و حقیقت هستي است؛ مبدأ این 

هماهنگي ها، توافق ها، تناســب ها و توجه به هدف و غایت است که به اصل 

»غایت« معروف است. اصل غایت بر محور حکیم بودن خداوند یا حکمت 

الهي تفسیر پذیر است و غایات به غایت فعل باري بر مي گردد و نه غایت ذات 

الهي. اختالف و تفاوت هایي که مجموعه جهان را به صورت تابلوي کامل و 

زیبا در آورده و تناســب را در خصــوص زن و مرد ایجاد کرده، اختالف هاي 

ذاتي اســت و موقعیت ها و پســت هایي که در آفرینش براي موجودات معین 

شده بر اساس همین اختالف هاي ذاتي است که حکمت خلقت اقتضاء کرده 

اســت؛ پس غایت گرایي بر محور حکمت بالغه الهیه است )ر.ک. مطهري، 1377: 

ج1، صص195ـ  170(. بنابراین آن چه بر طبیعت حاکم است »اصل تکامل« است 

که در موجودات بي جان به گونه ایي، در حیوانات به گونه دیگر و در انسان که 

داراي عقل و اراده  است، به نوعي دیگر مي باشد )همان، ج6، صص709ـ  707(. پس 

اصل غایت گرایي که بر مبناي حقوق طبیعي استوار است، یعني:
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اواًل، طبیعــت داراي هــدف اســت )هــداف داري طبیعــت( و خداوند س

استعدادهایي را در موجودات نهاده که آنها را به سوي غایت خاص خودشان 

سوق مي دهد. ثانیًا، انسان داراي یک سلسله حقوق خاص )حقوق انساني( 

است. ثالثًا راه شناخت و تشخیص این حقوق رجوع به نظام خلقت است.

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2( اصل »وحدت گرایي« یا »حاکمیت« 

وحــدت بر عالم وجــود که در یک جهان شناســي عمیــق و جهان بیني 

دقیق حاصل شــدني است و انســان بینا و بیدار مي یابد که جهان یک واحد 

تجزیه ناپذیر است که وحدت و اندام وارگي بر آن حکومت مي کند و حذف 

برخي از اجزاء، مســتلزم حذف همه اجــزاء و ابقاي بعضي، عین ابقاي همه 

اجزاء است، پس جهان تجزیه ناپذیر است و اختالف و تفاوت ها حکایت از 

کثرت و تنوع ها و بر اساس حکمت و عدالت است )همان، ج1، صص192ـ  166(.

3 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2( اصل »هماهنگي نظام تکوین و تشریع«

 آن چه در خصوص حاکمیت اصل وحدت و اصل غایت گرایي بیان شد 

بازتابش در کتاب تشریع الهي به خوبي ظهور یافته در آیاتي چون:

»فَأقم وجهک للدین حنیفًا فطــرت اهلل الّتي فطر الناس علیها« )روم،30(؛ 

»ولقــد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر« )اســراء،70(؛ »إنا کّل شــي ء 

خلقناه بقدر« )قمر، 49(؛ »قل اهلل خالق کل شي ء« )رعد، 16(؛ »اّلذي َأحسن کل 

شي ء خلقه« )سجده، 7(.1 

1 ـ  )ر.ک. بقره، 29؛ الرحمن،10؛ اعراف،10؛ طه، 164؛ نمل، 53؛ غافر، 64؛ نوح، 19؛ زخرف، 13 
ـ 10؛ انعام، 142 ـ 138؛ حج، 37 ـ 28؛ شوري، 11؛ ابراهیم، 33 ـ 32؛ جاثیه، 13 ـ 12(.
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این آیات ُمَبین رابطه غایي بین انسان و مواهب طبیعي و هماهنگي بین 

آنهاست تا نشان دهد که آفرینش انسان و مواهب طبیعت براي یکدیگر بوده 

اســت. به این معنــا كه اصل وحدت و یكپارچگي عالــم و اصل غائیت در 

طول اصل رابطه  تســخیري انسان با مواهب طبیعي خداوند است و جهان 

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

خلق شــده ؟ مي گوئیم براي انسان و اگر بپرسد انسان براي چه خلق شده ؟  

مي گوئیم براي خدا لذا یك هماهنگي بین رابطه غایي انسان و مواهب طبیعي 

برقرار اســت كه مواهب براي انســان اند نه انسان براي آنها و انسان باید به 

تســخیر و استخدام آنها بپردازد تا میسر شــدن و تكامل را بپیماید و غایت 

خلقت و طبیعت را نیز محقق نماید.

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2( اصل »هماهنگي حق و تکلیف« 

»حق و تکلیف در اسالم هم دوش یکدیگرند و این یعني حقوق بهره ها 

و نمره هایي است که متناســب با مسابقه تکلیف و وظیفه، نصیب اشخاص 

مي شود. میدان مسابقه، همان میدان وظیفه و تکلیف است. اگر اصل هم دوشي 

حق و تکلیف را در اســالم بشناســیم و این مطلب را درک کنیم که مسابقه 

زندگي یعني مســابقه انجام وظیفه و تکلیف »وَأن لیس لالنسان إال ما سعى 

وأّن سعیه سْوف یرى« )نجم،40ـ  39(. جایزه مسابقه هم بهره مند شدن از حقوق 

اجتماعي اســت، لذا به بزرگ ترین مبناي حقوق اجتماعي اسالم پي برده ایم 

و این مبنا مانند چراغي روشن، راهنماي ما در همه مسائل خواهد بود و ما 

را از بسیاري از ظلمت ها نجات خواهد داد )ر.ک. مطهري، 1383: مجموعه آثار ج23، 
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صص128ـ 127(. پس دانسته مي شود که حق و تکلیف دو روي یک سّکه اند و س

حق و تکلیف مالزم هم هستند و حتي از رابطه غایي انسان و مواهب طبیعي 

نیز مي توان مسئولیت و تکلیف را نیز کاماًل فهم کرد و از دیدگاه شهید مطهري 

آن امانت الهي که بر انســان ها عرضه شد و پذیرفتند همان »تکلیف« است 

که بر اساس استعدادها و استحقاق ها و ظرفیت هاي بزرگ انسان تفسیر پذیر 

است )ر.ک. مطهري، 1383: صص128ـ 127؛ ج6، ص34(.

اســتاد شهید معتقدند عدالت یعني منظور داشتن استحقاق هاي طبیعي و 

واقعي و اســتعداد و لیاقت ها و مجاهدت هاي آدمیان )ر.ک. مطهري، 1378: ج16، 

ص436(. ایمان به خداوند زیربناي اندیشــه عدالت و حقوق ذاتي مردم است 

و تنهــا با اصل قبول وجود خداوند اســت که مي تــوان وجود حقوق ذاتي 

و عدالــت واقعــي را به عنوان دو حقیقت مســتقل از فرضیه ها و قراردادها 

پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجراي آنهاست )همان، ص445(. 

5 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2( اصل »فطرت«

اســتاد شــهید مطهري در حقیقــت »اصالئ الفطــره« در دین شناســي و 

اسالم شناســي را مطرح مي کنند و طرح فطــرت را در آموزه ها و گزاره هاي 

قرآني جســتجو نموده و فطرت را »ام المسائل« شــمرده )ر.ک. مطهري، 1378: 

ج2، صص347 ـ  125(، عدم پذیرش »فطرت« را با پذیرش مســخ شــدگي و با 

خود بیگانگي انسان بي معنا دانسته اند )همان، ج3، ص451(. آنگاه از »خودآگاهي 

فطري« سخن به بیان آورده اند )همان، ج2، صص315 ـ 310(. استاد شهید مطهري 

به مبنا و ریشــه حقوق فطري و رابطه آن با حقوق طبیعي زن و مرد پرداخته 
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اســت )ر.ک. مطهري، 1382: ج5، صــص268ـ  200(. بحث حقوق فطري و طبیعي با 

جریــان اصالت اجتماع و نقض پذیري یا عــدم نقض پذیري آن را نیز بحث 

کرده اند و مکاتبي که در برابر حقوق فطري هستند را نیز نقل و نقد نموده اند 

و حقــوق ثابــت و متغیر را بر اســاس حقوق فطري براي حل بســیاري از 

شبهات و پرسش ها طرح و تحلیل نموده اند )همان، ج3، صص278ـ  252(. چنان که 

قوانین فطرت را در مورد ازدواج و طالق به تفصیل مورد بحث قرار داده اند 

)ر.ک. مطهري: 1378: ج19، صص295 ـ 260(.

3( نتیجه 

شــناخت جامع و کامل عدالت جنســیتي فرع بر تصــور دقیق و عمیق و 

تلّقــي صائب و صــادق از عدالت و جنســیت دارد. یعني عدالت شناســي و 

جنسیت شناسي َمحِمل و ُمصّحح عدالت جنسیتي زن و مرد است. به بیان دیگر 

از یک سو ما از هر کدام از مفاهیم و مفردات عدالت و جنسیت چه تصور و 

تفســیري داریم، چه برداشت و طرز تلّقي ایي از زن و مرد و انسان به »ماهو« 

انسان داریم، نقش کلیدي در تصدیق و داوري هاي ما خواهد داشت. از سوي 

دیگر عدالت به معناي: تعادل و توازن در تکوین و تشریع، تساوي در شرائط 

مساوي، دادن حق هر صاحب حقي، قرار گرفتن هر چیزي در جاي خود است 

و سپس تفاوت در شرائط متفاوت که بر مباني چون: کتاب آفرینش و خلقت 

مبناي حقوق واقعي، فطرت و سرشــت، نسبت متقابل حق و تکلیف و رابطه 

عمیق حق و عدالت تفســیر پذیر خواهند بود تا اختالف طبیعي زن و مرد از 

حیث جســماني و رواني و احساسات و عواطف مبنایي قویم و محکم براي 
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تفاوت هاي حقوقي زن و مرد در خانواده و اجتماع باشد. در افاق اندیشه عالمه س

طباطبایي و اســتاد شهید مطهري چنین اشتراک هاي فکريـ  دیدگاهي وجود 

داشت. هر دو حکیم الهي با رویکرد و روشي عقالنيـ   قرآني به تبیین حقوق 

طبیعي زن و مرد پرداخته و عدالت را با مفهوم تســاوي نه تشــابه، تفاوت نه 

تبعیض، قرار گرفتن هر کدام از زن و مرد در جایگاه و موقعیتي که آفرینش براي 

آنها قرار داده است و دادن حقوق هر کدام اعم از حقوق طبیعي و اکتسابي و 

آنگاه تناسب و توازن دانسته اند. لذا مبناشناسي حقوقي بر مفهوم و معناشناسي 

از عدالت و جنســیت قرار گرفته و اصولي چون: غایت گرایي، وحدت گرایي 

ر مباني  عالم، هم گرایي تکوین و تشــریع و هم دوش بودن حق و تکلیف مفسِّ

طبیعي و فطري هر کدام از زن و مرد شده است.

پــس یگانه مرجع حقوق نظام آفرینش و جهان هســتي اســت که طبق 

حکیمانه و هدف دار بودن فعل الهي، وســایل کمال و اســتکمال را در زن و 

مرد نهاده اســت و در نظام خلقت براي هر کدام از آنها حّقي قائل شــده و 

تکلیفي بر عهده آنها گذاشــته اســت و عقالني و توجیه پذیر بودن حقوق و 

تکالیف زن و مرد در خانواده و اجتماع با توجه به چنین معاني  از عدالت و 

جنسیت و حقوق و تکالیف که مباني طبیعي و فطري هستند روشن و واضح 

خواهد شــد. اسالم با تســاوي حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه 

حقوق آنها مخالف است نظام ارزش اسالم در جریان عدالت جنسیتي تبیین 

و متجلي مي ســازد که مســاوات مالزم بلکه متحد با عدالت است و عدالت 

ریشه در تساوي دارد که در آن نفي تبعیض یک اصل قطعي است تا ارزش 
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عدالت جنسيتی از ديدگاه عالمه طباطبايی و شهيد مطهری

و اعتبار مســاوات ناشي از انطباق آن با اصل عدالت باشد؛ پس تساوي در 

حقوق اولیه طبیعي و ممکن است اما مساوات مطلق نه ممکن و نه مطلوب 

مي باشد. البته اعتقاد به خدا، ایمان و باور به آن و معنویت در کنار معرفت و 

عقالنیت ضامن عدالت جنسیتي نیز خواهد بود.
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