
جنسيت؛ فمينيسم يا 
ذات گروي الهي

)با تأکید بر عدالت جنسیتي(
 محمدتقي فعالي�٭

چکیده
»لیندا نیکلسون« در مقالة خود با عنوان »جنسیت« به تفکیک میان دو واژة 
»جنس« و »جنسیت« پرداخته و تعارض بنیادین میان دو دیدگاه فمینیسم و 
ذات گروي را مطرح مي کند. وي با طرح چندین ایراد که توسط فمینیست ها 
مطرح شده است به بحران تعریف »زن« مي پردازد و در نهایت راهي براي 
برون رفت ارایه مي کند. در بخش دوم ضمن نقد دیدگاه هاي فمینیسم که در 
مقالة نیکلسون بیان شده، به تبیین دیدگاهي با عنوان »ذات گروي الهي« پرداخته 
شده است. این دیدگاه مبتني بر حقوق طبیعي و تفاوت هاي واقعي میان دو 
جنس زنانه و مردانه بوده و معتقد است باید نـقش فطري زنانگي و مردانگي 
را پذیرفت؛ این دیدگاه در واقع عبور از ذات گروي طبیعي به ذات گروِي الهي 

بوده و تناسب با عدالت جنسیتي را در نظر دارد.

کلید واژه 
 جنس، جنسیت، حقوق طبیعي، ذات گروي، شبکه درهم  تنیده.

 ـ  تاریخ دریافت: 1388/10/16؛ تأیید نهایي: 1388/12/4
٭ ـ  استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
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طرح مسأله 

یکي از جریان هاي رایج و غالب در فرهنگ غربي، فمینیســم مي باشــد. 

تــا اواخر قرن بیســت، باور بــر این بود که میان دو جنــس »زن« و »مرد«، 

تفاوت هــاي طبیعي وجود دارد. اما، در این اواخــر تمایزي میان »جنس«1 

و جنســیت2 پدید آمد. »جنس« ناظر به تفاوت هاي زیســتي و طبیعي تلقي 

شــد و با »جنیست« تمایزهاي فرهنگي نشــان داده مي شد. نظریه پردازاني 

نظیر »جاگار« و »اســکات« تفاوت هاي جنسي را معلول شرایط اجتماعي 

دانســتند. دیدگاه »ذات گروي« از سوي برخي فمینیست ها نظیر »اسپلمن«، 

»موهانتي« و »باتلر« مورد نقد قرار گرفت. چنانکه ذات گروي هم ایرادهاي 

جدي به جریان فمینیســم وارد کرد. »لیندا نیکلســون« در مقاله پیش رو به 

طرح دیدگاه هاي طرفین مي پردازد و در پایان سعي دارد به عنوان یک راه حل 

نهایي، تعریفي براي عنصر »زن« ارائه کند. در بخش دوم این نوشتار، ضمن 

نقد دیدگاه هاي فمینیســم که در مقاله نیکلســون بیان شــده است، به تبیین 

دیدگاهي با عنوان »ذات گروي الهي« پرداخته مي شــود. این دیدگاه مبتني بر 

حقوق طبیعي و تفاوت هاي واقعي میان دو جنس زنانه و مردانه بوده و معتقد 

اســت، باید نقش فطري زنانگي و مردانگي را پذیرفتند. این دیدگاه در واقع 

عبوري از ذات گروي طبیعي مي باشد. 

Gender ـ Sex             2 ـ �
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ـ c.f.Nicholson,2000:p.289)نقش کلیدي در نظریه  اصطالح »جنسیت«1  (298 

فمینیستي و علوم سیاسي از اواخر دهه 1960م ایفا کرده است. بحث و گفت  

و گو در معناي این کلمه نمایانگر نقطه عطف مهمي در جنبش زنانة سي سالة 

گذشته است. پیش از اواخر دهه 1960م، انگلیسي زبان ها کلمه »جنسیت« را 

براي اشــاره به آگاهي از برخي کلمات به منزله کلمه مؤنث یا مذکر اســتفاده 

مي کردند. براي مثال کلمه »کشــتي« اغلب کلمه اي زنانه تلقي مي شد. در دهه 

1960م فمینیســت هاي انگلیسي زبان، معناي »جنسیت« را به گونه اي توسعه 

دادنــد که نه تنها کلمات، بلکه گونه هاي رفتاري مردانه یا زنانه را نیز توصیف 

مي کرد. فمینیست ها درصدد بیان این نکته بودند که گونه  هاي رفتاري مردانه یا 

زنانه نیز به اندازه کلمات مختص زنانه یا مردانه، قراردادي اجتماعي هستند.

پیش از این دوران، تلقي غالب این بود که یک چنین پدیده اي »به طور 

طبیعي« با مردان یا زنان مرتبط است و چنین تصور مي شد که تمایز زیستي 

میان زن و مرد اغلب حاکي از تفاوت جنس ها اســت و موجب شــد، زن به 

گونه اي و مرد به گونه اي دیگري رفتار کند. فمینیســت ها پافشاري کردند که 

چنین تفاوت هاي رفتاري در نتیجه تفاوت زیســتي نیســت؛ بلکه ریشــه در 

قرارداد اجتماعي دارد. آنان با گنجاندن این رفتارها تحت مقوله جنســیت و 

نه جنس، امیدوار بودند که افراد چنین تفاوت هایي را  زیســتي ندانند، بلکه 

اجتماعي قلمداد کنند.

1 ـ  مقاله »لیندا نیکلسون« با عنوان »جنسیت« بین جنس و جنسیت تفکیک قائل شده است.
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تمایز میان جنس و جنســیت، درون گفتمان فمینیســتي، به سرعت بسط 

یافــت. این امر به نحو گســترده اي مورد تصدیق قرار گرفــت، در حالي که 

جنس به آن دســته از تفاوت هاي زن و مرد که زیســتي هستند، اشاره دارد و 

جنسیت نشانگر تفاوت  هایي اســت که محصول جامعه است. به بیان دیگر 

فمینیســت ها تفاوت هاي میان زن و مرد را از دو جنبه تفاوت  هاي زیستي و 

تفاوت  هاي اجتماعي مالحظه مي کنند؛ آنان با کلمه جنس به تفاوت  هاي اولي 

و با کلمه جنسیت به تفاوت  هاي دومي اشاره مي کنند. از آنجا که پدیده  هاي 

زیستي، اغلب به منزله امور ثابت تلقي مي شوند، فمینیست ها درباره آن دسته 

از جنبه  هاي زیســتي تفاوت هاي زنانه و مردانه که در طول تاریخ و در میان 

فرهنگ ها ثابت است، بسیار تأمل مي کنند.

تفاوت  هــاي جنســیتيـ   و نحوه تبیین جوامع از تفاو ت هاي زیســتي بر 

حســب انتظاراتي که درخصوص رفتار افراد جامعه وجود داشت ـ همچون 

امور متغیر در میان فرهنگ ها تلقي مي شــود. به بیان دیگر، نزد بســیاري از 

فمینیســت ها پاره اي از تفاوت هاي زن و مرد، خصوصًا تفاوت هاي فیزیکي 

ثابت  هستند، در حالي که تفاوت  هاي دیگر نظیر تفاوت در خواسته ها با توجه 

به رفتارهاي خاص  زن و مرد تغییرپذیر مي باشند. فمینیست ها این گونه نگاه 

به تفاوت  هاي زن و مرد را به منزله پیشــرفتي مهم نســبت به دیدگاه ســابق 

تلقي مي کردند؛ تلقي دیدگاه هاي گذشــته این بود که قراردادهاي اجتماعي با 

توجه به رفتار مردانه یا زنانه به منزله اموري طبیعي قلمداد شده و در نتیجه 

تغییرناپذیر هستند.
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1 ـ 1( جنس در برابر جنسيتس

برخــي از فمینیســت ها، در اوایل دهة 1980م، پي به مشــکالتي در این 

چارچوب بردند و این پرســش را مطرح کردند که آیا تفاوت هاي زیســتي 

میان زن و مرد به همان اندازه که بسیاري از افراد تصور مي کنند، تغییرناپذیر 

هستند؟ »آلیسون جاگار«1 علي رغم عقیدة عمومي فمینیست ها مبني بر اینکه 

تفاوت هاي ثابت جسماني اساس تفاوت هاي گوناگون اجتماعي را تشکیل 

مي دهند، خاطرنشــان مي کند که فعالیت هاي متنوع اجتماعي به تغییراتي در 

بدن منجر مي شود. بر این اساس، از آنجا که توانمندي اجتماعي زنان بیشتر 

مقبول واقع شــده اســت، به لحاظ جســماني در حال قوي تر شدن هستند. 

بــه عالوه، تحول فعالیت هاي اجتماعي نه تنها بر ســاختار بیروني جســمي 

زنان، بلکه بر زیســت دروني شــان نیز تأثیر مي گذارد و شــامل تغییرات در 

اســتعدادهاي ژنتیکي آنان مي شود. بنابراین برتري محدود فرهنگي زنان در 

جوامــع خاص ممکن اســت در نتیجه انتخاب زیاد یــک چنین زناني براي 

اهداف تولیدي باشــد. جاگار مدعي بود که ارتباط عّلي متقابل میان فعالیت 

زیستي و اجتماعي، به لحاظ نظري، این اندیشه را که میان طبیعت و فرهنگ، 

مرزي مشخص وجود دارد، با معضل رو به رو نمایید.

به عالوه برخي از نظریه پردازان فمینیست به دالیلي دیگر شروع به تردید 

در تمایز میان جنس و جنسیت کردند. یک مشکل این تمایز آن گونه که توسط 

فمینیست   ها در دهه 1960م صورت بندي شد، این بود که تمایز زیستي میان 

 Alison Jaggar  ـ �
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زن و مــرد، یعنــي جنس، تمایزي معین و طبیعي اســت و این تمایز نه تنها 

به واسطه فعالیت اجتماعي بلکه از طریق تفسیر اجتماعي است. اما بسیاري 

از فمینیســت  ها اذعان دارند که تمامي تمایزها، حتي آن دســته از تمایزهاي 

زیســتي یا طبیعي، از درون منظر خاص نظري صورت بندي شده است. این 

بدان معناست که حتي تفاوت هاي زیستي میان زن و مرد برساخته از اجتماع 

مي باشــد، در نتیجه به اندازة قراردادهاي اجتماعي که به تصور فمینیست  ها 

به منزله بخشــي از جنســیت است، قابل تغییر هســتند. »جان اسکات«1 به 

 اجتماعي این نکته اشــاره کرده: »در این صورت جنســیت، سازمان مندي

تفاوت هاي جنســي اســت. اما این بدان معنا نیســت که جنسیت حاکي از 

تفاوت هاي ثابت و طبیعي میان زن و مرد اســت، بلکه جنســیت آن معرفتي 

است که معناي محّصلي را براي تفاوت هاي جسمي پایه ریزي مي کند«.

تصدیق تفاوت هاي زیســتي میان زن و مرد، به لحاظ اجتماعي، از درون 

چارچوب نظري معین ساخته شده ، تأیید افزون تري را از آثار تاریخ نویسان 

مي گرفــت. »لیندا شــیبینگر«2 و »توماس الکور«3 خاطر نشــان مي کنند که 

دریافــت معاصر غرب از تفاوت هاي زیســتي میــان زن و مرد، همچون دو 

قطــب متضاد، از حدود قرن نوزدهم پدید آمد. پیــش از این دوران، دیدگاه 

حاکم در غرب، زنان به منزله نســخه کمتر رشــد یافته مردان تلقي مي شدند. 

یعنــي محض نمونه، اندام جنســي مردان به منزله اندامــي کاماًل متفاوت از 

اندام زنان تصور نمي شد، بلکه همچون نسخة پیشرفته تر از اندام زنان تصور 

Thomas Laqueur  ـ Linda Schiebinger              3 ـ Joan scott          2 ـ �
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مي شد. تصاویر اندام جنسي زنان و مردان در متون پزشکي آن دوران به جاي س

آنکه بر تفاوت ها تأکید کنند؛ آن گونه که از آن پس مسئله شد، بر شباهت هاي 

میان این اندام تأکید داشتند. اما این دیدگاه قدیمي حوالي نیمة قرن هجدهم 

منشأ پیدایش نظري جدیدتر شد که بر تفاوت هاي اندام جنسي تأکید زیادي 

مي کرد. نتیجة به دست آمده تنها تمایل به این دیدگاه نبود که اندام هاي جنسي 

زنان و مردان کاماًل متفاوت  هستند، بلکه بر تفاوت همة جنبه  هاي بدني زنان 

و مردان، از جمله استخوان بندي و سیستم عصبي خاص آنها تأکید داشتند.

در مجموع تا اواخر دهة 1980م و اوایل 1990م بخش اصلي رو به رشد 

ادبیات با این تصور که تمایز قدیمي میان جنس و جنســیت سودمند است، 

به مخالفت برخاستند. بسیاري معتقد بودند که چنین تمایز حساس و تعیین  

کننده اي که جنس في نفسه ساخته اي اجتماعي است و از این روي بخشي از 

جنسیت است و متمایز از آن نبوده تا آن را تحت الشعاع قرار  دهد. به عالوه، 

چنانچه برخي متوجه شــدند، عدم درک اینکه جنس برســاخته اي اجتماعي 

اســت، پیامدهاي سیاسي مهمي داشــت. به عنوان نمونه، مي توان نشان داد، 

گرایش فمینیســتي به تمایز جنس و جنســیت و این تلقي که جنس به منزلة 

امر ثابت اســت که ســاختارهاي اجتماعي متغیر جنسیت بر پایة آن ساخته 

مي شوند؛ ) دیدگاهي که من آن را »بنیادگرایي زیستي« نامیدم( به جهت گیري 

فمینیســت ها بر تقلییل دادن تفاوت ها در میان زنان کمک مي کند. من مدعي 

هستم این تصور )که این بدنه مشروط بر یکنواختي معین در تجارب زنان( 

به نظریاتي منتهي مي شــود که جایگاه زنان را در سراسر تاریخ و فرهنگ ها 
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اساســًا مشابه توصیف مي  کند. اما مطمئنًا چنین نظریاتي را ترجیح مي دهند؛ 

معانــي اي کــه به این بدنه و انــدام اختصاص دارند، فــرض بگیرند و با آن 

دســته از معاني اي که براي ابداع کنندگان آن نظریات شناخته شده تر هستند، 

همراهي کنند. به عنوان مثال، برخي از فمینیست ها کوتاه قدي زنان نسبت به 

مردان را، به ویژه در جوامع پســا صنعتي، تفاوتي جسماني که واجد معنا و 

اهمیت یکســاني در همه جوامع است؛ تلقي مي کنند. در مجموع، گرایش به 

این تلقي که جنس همچون امري جدا از جنسیت است، به فمینیست ها کمک 

مي  کند تا تجارب و جایگاه زنان را یک دست و همگن کنند.

2 ـ 1( نزاع ذات گرايان

درون گفتمان فمینیستي، مسئله ارتباط میان جنس و جنسیت به واسطه این 

پرســش كه آیا مفهوم زن واجـد مـعناي ذاتي ـ   معنایي که در همه برداشت ها 

و اســتنباط هاي این اصطالح شایع است مي باشد، از دور خارج شد. مسلمًا 

ایــن طرز تلقي که جنس به طور طبیعي معین اســت ـ و در نتیجه قابل تمییز 

از ســاختارهاي اجتماعي که سازنده جنسیت اســت، مي باشد  ـ قویًا به این 

اندیشه که پاره اي اشتراکات در معناي زن میان فرهنگ ها وجود دارد، یاري 

مي رساند. اما اندیشــة معناي واحد و ذاتي براي زن حتي با وجود شکست 

تمایز جنس و جنسیت، ممکن است، باقي بماند. محض نمونه، ممکن است 

اســتدالل شــود در حالي که بدن همواره از درون چارچوب نظري خاصي 

مالحظه مي شــود و در نتیجه در سراســر یا بخش اعظمي از تاریخ انســان، 

جزئي از جنســیت متمایز از آن نیست؛ یک تفسیر از بدن به دیدگاه عوامانه 
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درباره معناي »زنانه« یا »مردانه« بودن کمک مي کند.س

بنابراین آنچه براي فمینیست ها محوري بود، کمتر پرسش از ارتباط میان 

جنس و جنســیت بود )بلکه( بیشتر این پرســش مطرح بود: آیا جنسیت ـ یا 

همان ســاختار اجتماعي زن یا مرد بــودن ـ واجد عناصري واحد یا ذاتي در 

میان فرهنگ ها هســت؟ بسیاري از فمینیســت ها تا اواخر دهة 1980م قبول 

داشتند که تفاوت هاي میان زنان بسیار گسترده تر از تفاوت هایي است که در 

گذشته تشخیص داده شده بود. اما بسیاري همچنان تمایل داشتند، که علیرغم 

تفاوت هاي عمده، برخي ویژگي هاي مشترک نیز در تجارب زنان وجود دارد؛ 

تجاربي که به مفهوم زن وحدت مي بخشــید و تالش سیاســي واحدي را که 

فمینیسم نام داشــت امکان پذیر مي ســاخت. با این وجود دیگران استدالل 

مي کردند که تصور مفهوم زن واجد معناي ذاتي اســت که به نتایج سیاســي 

مخالف فمینیســم منتهي مي شود. خالصه آنکه، آیا مفهوم جنسیت ـ   یا همان 

ساختار اجتماعي زن یا مرد بودن ـ به منزلة امري دربردارندة عناصر همگن و 

ناهمگن فهم مي شده یا همچون امري کاماًل ناهمگن؟

»الیزایت اسپلمن«1 در استدالل به نفع دیدگاه اخیر، به شیوه هایي پرداخت 

که در آنها به استنباط ذات گرایان درباره زن که در موج دوم نظریة فمینیستي 

مطرح شــده بود، پرداخت. اســپلمن خاطرنشان کرد، که چنین دریافت هایي 

اغلب همراه با این تصور بود که فمینیست ها ممکن است، بخش زنانه کسي 

را که ما هستیم، از سایر بخش ها، نظیر آن دسته از هویت هاي بنیادین، نژادي، 

 Elizabet Spelman  ـ �
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طبقــه اي و غیره  ـ را توصیف مي کنند؛ جدا کنند. این )رویکرد( نتیجة گرایش 

بــه تفکر درباره هویت از طریق دروني اســت؛ یا چنانچه اســپلمن آن را با 

اصطالح popـ  bead یا tootsieـ  roll توصیف مي کند. براساس آن برابر با 

مجموعه اي برآمده از جنسیت، تبار، نژاد، و طبقه  هستند که هویت با هریک 

از ایــن مؤلفه ها به نحو جداگانه قابل توصیف اســت. از درون این دیدگاه، 

گرچه تصدیق مي شود زنان آمریکایي ـ   افریقایي داراي هویت متفاوت نژادي 

نســبت به زنان آمریکایي ـ اروپایي هســتند و این هویت متفاوت نژادي به 

منزلة امري خارجي و افزوده شــده به هویت مشترک جنسیت تلقي مي شود 

که هویتي انگاشــته مي شــود که هر دو گروه از زنان نســبت به آن شریک و 

سهیم هستند.

اســپلمن بســیاري از معضالت این نوع دیدگاه را نشان مي دهد. مشکل 

اول، بخــش »مشــترک« زنانــة هویت به عنــوان ویژگي هاي گــروه غالب 

توصیف مي شــود. هویت هاي اصلي، نــژادي، طبقه اي و …  این گروه ها به 

منزلة هویت هاي متمایز لحاظ نمي شــوند؛ یعني زنان ســفید غالبًا خودشان 

را واجــد هویت متمایز نژادي نمي بیننــد. بنابراین، اعضاي گروه هاي غالب 

اصلــي، نژادي، طبقه اي و غیره اغلــب درک نمي  کنند که چگونه هویت هاي 

جنسیتي شان بواسطة هویت هاي اصلي، نژادي، طبقه اي و … متأثر مي شوند. 

چرا که آنان مایل هستند هویت هاي جنسیتي شان به منزلة امري »همگاني« و 

هویت جنسیت به طور کلي به منزلة امر قابل تفکیک از سایر جنبه هاي هویت 

لحاظ شــود. همچنین اعضاي گروه هاي غالب با مالحظه هویت هاي اصلي، 
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نژادي، طبقه اي و غیره به منزلة امر قابل تفکیک از هویت هاي جنستي شــان، س

مایــل بوده هویت هاي اصلي، نژادي، طبقه اي و غیــره را صرفًا در بیان هاي 

ســلبي لحاظ کنند. در نتیجه، از درون منظر »pop ـ bead« زنان افریقایي  ـ  

آمریکایي به واســطة زنان اروپایي ـ آمریکایي به منزلة موجود »دقیقًا همانند 

ما« تلقي مي شــوند، به جز اینکه از ظلم نژادي نیز رنج مي برند. این دیدگاه 

جنبه هاي اثباتي زن بودن را که مشــخصًا افریقایي ـ آمریکایي بودن اســت، 

نادیده مي گیرد.

سایر نظریه پردازان فمینیست، به دالیل گوناگون، در قبال استنباط ذات گرایان 

دربارة زن موضع گیري کرده اند. »چاندرا تالپاد موهانتي«1 مدعي است، چنین 

برداشت هایي، )که( مبتني بر مشترکات موجود در تجربه است و تصوري معین 

و فردي از تجربه ابتناء دارد. یعني مبتني بر مفهومي شخصي از تجربه است تا 

مفهوم اجتماعي. از آنجا که تجربه از شرایط اجتماعي منتزع است، تفاوت هاي 

میان زنان، از جمله تفاوت در قدرت نیز، نادیده گرفته شده است.

در نتیجــه، تجربه منازعه به عنوان امري شــخصي و غیرتاریخي تعریف 

شــده اســت. به عبارت دیگر، امر سیاســي منحصر به امر شخصي است و 

تمامي نزاع هاي میان زنان نادیده گرفته مي شــود. اگر )مفهوم( خواهري، في 

نفســه، براســاس مقاصد، رویکردها و عالیق شخصي تعریف شود، خود به 

خود کشــمکش نیز صرفًا بر سطح روان شــناختي پي نهاده مي شود. بنابراین 

تجربه به طور همزمان امري شخصي ـ  یعني در روان تن یک زن قرار دارد  ـ  

 Chandra Talpade Mohanty  ـ �
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عمومي در زنان به عنوان مجموعة از پیش نهاده جاي دارد است.

بنابراین، درک کاماًل روان شــناختي از تجربه، به دیدگاهي در باب تجربة 

جمعي زنان منجر مي شــود که در آن تجربة جمعي زنان، صرفًا مجموعه اي 

از احساســات مشترک و نتیجة احساســات فردي هریک از زنان است. این 

نظر گاه، تحلیل هایي را که شــامل تجــارب زنان به عنوان اعضاي گروه  هاي 

اجتماعي خاص است، کنار مي گذارد؛ تجاربي که زنان را از یکدیگر متمایز 

مي کند. آنگونه که موهانتي استدالل نموده، چنین تفاوت هایي شامل تجارب 

قدرت و نیاز اســت که سیاست هاي فمینیستي در این موارد باعث نزاع هاي 

دروني و بیروني مي گردد.

اثر »جودیث باتلر«1 درباره جنسیت نیز نقد مفهوم زن به منزلة امر واجد 

هرگونه معناي ذاتي یا واحد را ضروري مي داند. چنانچه باتلر استدالل کرده، 

مفهــوم زن به منزلة امري واحد، ادبیاتي اســت در خدمت حاکمیتي بســیار 

مستبد که فمینیسم خواهان سرنگون کردنش مي باشد. این باور که زن معنایي 

مشــترک دارد، از الزام افراد به رفتــاري که غرض از آن اظهار چنین معنایي 

است، پشتیباني مي کند. به بیان دیگر مفهوم زن به مثابه واحد، همچون نیروي 

نظارت کننده اي است که افعال و تجارب خاصي را ایجاد و مشروع مي کند 

و فعالیت هــا و تجارب دیگري را محدود و نامشــروع مي گرداند. به عالوه، 

مفهــوم زن به عنوان یک واحد و نهاده شــده در مقابل مرد، تالش مي کند تا 

جهت گیري هاي ناهمجنس خواهي را تقویت کند. این اندیشــه که زن و مرد 

 Judith Butler ـ �
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موقعیتي واحد در قبال یکدیگر دارند، اندیشــة میل جنسي به منزلة »جاذبة س

)جنس( مخالف« را پشــتیباني مي کند. از این روي، پروژة فمینیستي که یک 

چنین معناي واحدي را مفروض مي گیرد، سر از بازتولید همان طبقة اجتماعي 

جنس خواه و ناهمجنس خواه در مي آورد که خود درصدد حذف آن است.

سایر فمینیست ها، دیدگاه هاي متفاوتي دربارة نزاع ذات گرایان اتخاذ کرده اند. 

برخي، مسائلي را عنوان کرده اند که موضع »ضد ذات گرایانه« نزد هر کسي که 

براي تعمیم تالش مي کند به »فضاي بي روحي« در تحقیقات فمینیستي منتهي 

مي شــود. »جین مارتین«1 ادعا مي کند، صفت »ذات گرا« نقشي به منزلة واژة 

هولناک ایفا مي کند و محققان فمینیستي را از پي جویي هرگونه اشتراکات میان 

زنان که امکان دارد واقعًا موجود باشد، برحذر مي دارد. با تحقیقات بیشتر، چنین 

دیدگاهي به نفي تفاوت ها منجر مي شود. »سوزان بوردو«2 نیز استدالل مشابهي 

مي کند، آن گاه که وي مدعي مي شــود، تأثیر مباحث فمینیستي علیه ذات گرایي 

عبارت از: نادرست بودن پیشیني اهمیت دهي به بررسي وحدت تجربي و زمینة 

مشترک ساختاري در میان زنان است.

به عالوه، چنانچه مارتین و بوردو اســتدالل مي کنند، مســئله تنها هشدار 

علیه ذات گرایي نیست که فضایي را ایجاد کرده که اشتراکات میان زنان نادیده 

گرفته مي شــود. از این گذشته، همان توصیه هایي که محققان براي اجتناب از 

تعمیم دهي ارائه دادند متناقض بود. همان گونه که این دو نظریه پرداز خاطرنشان 

کرده اند، هرگونه نظریه سازي همان تعمیم دهي است. اجتناب از تعمیم دهي ها 

Susan Bordo ـ Jane Martin    2  ـ �
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به طور کلي عبارت از محدود کردن محقق به توصیف وقایعي خاص در یک 

دورة زماني است. از آنجا که عملي شدن چنین توصیه هایي غیرممکن مي باشد 

و در حد نظریه باقي مي ماند، بوردو و مارتین ادعا کرده اند:  این توصیه ها علیه 

تعمیم دهي، در واقع، مســتعد کاربرد تناقض آمیز است. در حالي که بسیاري از 

فمینیســت ها علیه تعمیم دهي مبتني بر جنســیت استدالل مي کنند، عدة دیگر 

معتقدند مقوالتي نظیر نژاد و طبقه در مخالفت با تعمیم دهي است. اما انسجام، 

در اینجا به همان اندازه که به معناي تقبیح بحث درباره »زنان« است، دقیقًا به 

معناي نکوهش بحث درباره »زنان سیاه« خواهد بود.

همان گونه که مقوله زنان هرچه زنان سیاه پوست را دربر مي گیرد، پوشش 

مي دهد، مقوله زنان سیاه پوســت شــامل همه اعمال و رفتــار زنان کارائیبي 

مي شــود. چنین تعیبري درباره زنان سیاه پوست کارائیب و زنان سیاه پوست 

جامائیکایــي نیز صادق اســت، همین طور درباره زنــان جامائیکایي و زنان 

سیاه پوست جامائیکایي قرن بیستم و نظائر آن.

ســرانجام، آنگونه که بســیاري از نظریه پردازان فمینیست ادعا کرده اند، 

مباحث ضد ذات گرا مضامین سیاســي محافظه کارانــه دارد. چنین مباحثي، 

فمینیســم را بدون پیرو و حامي سیاســي رها مي کند. چگونه ممکن است، 

فمینیسم به منزلة جنبش سیاسي وجود داشته باشد، بي آنکه ادعاهاي در باب 

نیازها و جایگاه زنان داشــته باشد؛ ادعاهاي که متضمن حکم کلي نسبت به 

زنان است؟ به نظر مي رسد مباحث ضد ذات گرایي فمینیسم را با اندیشه هاي 

لیبرال نظیر »همه ما صرفًا فرد هستیم« متحد ساخته است. فمینیسم به منزلة 
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چالشــي در برابر این اندیشــه ظهور کرد که بسیاري از مشکالت پیش روي س

زنــان را بــا ارجاع به خصوصیات فردي زندگي آنــان مي توان تبیین  کرد. به 

عالوه، فمینیســم ادعا کرد که چنین معضالتي ریشــه در جایگاه زنان از »آن 

جهت که زن« هستند، دارد. برخي نظریه پردازان نظیر »نانسي هارتسوک«1، 

بــه دلیل اهمیت تعمیم دهي در سیاســت هاي فمینیســتي ظهور مباحث ضد 

ذات گرا را به واکنش هاي ضد فمینیسم مرتبط دانسته  است.

در برخي موارد، همزمان، مشغولیت بسیاري از گروه ها به »ملي گرایي« که 

مبتني بر باز تعریف دیگران، حاشیه اي است، مشکوک به نظر مي رسد؛ زیرا 

شک درباره »سوژه« و امکان بروز نظریه اي کامل که بتواند جهان را در رابطه 

با »پروسه« تاریخي خود توصیف کند، دچار مشکل مي کند.

3 ـ 1( حل نزاع

به نظر مي رسد نزاع میان »ذات گرایي« و »ضد ذات گرایي« نزاعي است 

که در آن هیچ طرفي کاماًل بر حق نباشــد. از یک ســو، بحث از »طبیعت« یا 

»جوهــر« زنان به درک کمـتر از تفاوت مـیان آنها منجر مي شــود. به عالوه، 

راه هایي را پدیـد مي آورد که در آن زنان متعلق به گروه هاي بسیار خاص، به 

اشــتباه، موقعیت و مشکالت خود را به کل جامعه تعمیم مي دهند. از سوي 

دیگر، فمینیســم در نظریه و در سیاســت مبتني بر تعمیم دهي  است. چگونه 

ممکن است فمینیست ها بر تفاوت هاي زنان تأکید کنند و در عین حال پدید 

آورندة نظریه سیاسي و مؤثر باشند؟

 Nancy Hartsock ـ �



13
88

ن  
تا

س
زم

  /
46

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س

171

جنسيت؛ فمينيسم يا ذات گروی الهی

یک راه حل ممکن به این تناقض، پذیرش چیزي اســت که »ذات  گرایي 

راهبردي« نامیده مي شــود. این اندیشــه که اغلب همراه با پیشنهادي است 

که نخســتین بار توســط »گایاتري اســپیواک«1 ارائه شــد، عبارت است از: 

فمینیست ها آشکارا ادعاهاي خود دربارة زنان را به منزلة مداخالت سیاسي 

تلقـــي مي کنند. به بیان دیگــر، اظهارات در باب »وضعیــت زنان« به منزلة 

تعمیم دهي هایي تلقي مي شود که به حصول نتایجي خاص در برابر تصویري 

غیرسیاســي از واقعیت سرعت مي بخشد. پیشنهاد مشابهي که توسط »دایانا 

فوس«2 ارائه شد آن است که مفهوم »زن« نباید به مثابة نمادي از یک »طبقه 

طبیعي« بلکه باید به منزلة برساختة سیاستي ائتالفي فهم شود.

راه حل هاي ارائه شــده، واکنش هاي انتقادي بسیاري را برانگیخته است. 

اســپیواک در مصاحبه اخیر، اذعان کرد، امیدوار بــود بتواند راه حل خود را 

مجددًا بررسي کند. وي استفاده از اصطالح »ذات گرایي راهبردي« در فرهـنگ 

آکادمیـک خاص، »دالیل و شـواهد اطمینان آوري را براي ذات گرایي« ارائه 

مي دهد. »ایریس ماریون یونگ«3 دو دلیل علیه نوع پیشنـهادهایي که توسط 

فوس ارائه شده بود، برمي شمرد. نخست، این پیشنهاد با ایراد جودیث باتلر 

از بین مي رود. هرگونه ادعاي کلي دربارة زنان، حتي آنهایي که نتیجة سیاست 

بوده و از طبیعت نمي باشــد؛ به عادي ســازي امور منجر مي شود. همچنین 

یونگ ادعا مي کند که این گونه از پیشنهادات ظاهرًا استبداد سیاسي فمینیستي 

را بوجود مي آورد.

Iris Marion Young  ـ Diana Fuss         3  ـ Gayatri Spivak            2  ـ �
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برخي زنان تصمیم گرفته اند در جنبشــي سیاسي گرد هم آیند تا خود را س

به عنوان گروهي از کنش گرهاي مستقل توصیف کنند. اما این گردهم آیي بر 

چه اساسي است؟ چه شرایط اجتماعي، محرک این سیاست است؟ از همه 

مهم تر آیا سیاست هاي فمینیســتي، زناني را که خود را فمینیست نمي دانند، 

کنار مي گذارند؟ آیا راه هایي هســت کــه در آن دیدگاه هاي ذات گراها و ضد 

ذات گراها، هر دو حفظ شود؟ بگذارید راه حلي را براي پاره اي مسائل پیچیده 

پیشنهاد کنم. نخست، همان گونه که »نانسي فراسر«1 نشان داد، مسئله اینگونه 

نیســت که آیا فمینیست ها باید از تعمیم دهي  ها اســتفاده کنند؟ فمینیست ها 

محتاج تعمیم دهي هســتند. ضد ذات گرایان با اشــاره به آنچه فمینیسم را به 

جنبشــي سیاســي بدل کرد، توصیف موقعیت زنان در بیان هاي »کلي« بود، 

بــر حق هســتند. اما آنچه که آنها کمتر بر آن تأکید داشــتند عبــارت بود از: 

ماهیت مسئله ساز بسیاري از تعمیم  دهي هایي که فمینیست ها از دهة 1980م 

ـ 1960م انجام دادند. اینها همان کلي ســازي هایي بود که مرزهاشــان چنان 

مبهم صورت بندي شــده بود کــه عماًل و به طور مشــخص همگاني به کار 

مي رفتند. محض نمونه، در حالي که محققان ممکن است مدعي شده باشند، 

تعمیم دهي هایي که آنها مطرح کرده اند، صرفًا در »جوامع مردســاالر« نسبت 

به زنان صدق مي کند، نوعًا مرزبندي هاي این جوامع چنان ضعیف تبیین شده 

بود که چنین اظهاراتي در مورد اغلب زنان، اگر همه زنان نباشد، به کار بسته 

مي شد. در واقع، ممکن است کسي ادعا کند که ناپیدایي مرزها ـ   و نه موقعیت 

Nancy Fraser ـ �
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آنان ـ باعث بــروز بحران هایي در میان زنانــي از طبقات مختلف نظیر زنان 

افریقایي ـ آمریکایي، هم جنس بازها، زنان طبقه کارگر و دیگران شده است که 

ادعاي چنین تبیین هایي به طور مناسب گویاي مشکالت آنان نیست.

البته، این سؤال مطرح بود که میزان تعمیم دهي چه مقدار است؟ چنانچه 

مارتین و بوردو به درستي اشاره مي کنند، ادعاها دربارة »زنان سیاه پوست« به 

اندازة گفتار دربارة زنان متأثر از ناپیدایي مرزهاست. اما نتیجه بحث این نیست 

که نسبت مرزهاي مبهم بایستي به تناقض بیانجامد، بلکه به این معناست که 

همواره ســؤاالتي درباره مرزها وجود دارد و این ســؤاالت سیاسي است نه 

منطقي. به عالوه، ســؤاالت به خاطر این بود که بســیاري از زنان آمریکایي 

ـ آفریقایي احســاس نیاز به فرق گذاري میــان موقعیت خود از موقعیت زنان 

آمریکایــي ـ اروپایي کردند؛ چرا که این مرزها زنان آمریکایي  ـ اروپایي را بر 

آن داشته بود تا دربارة »تمام زنان« نظریه پردازي کنند. اگر تضادهاي طبقاتي 

میــان جامعه آمریکایي ـ افریقایي به ســطحي بیش از امــروز بیانجامد، باید 

انتظار داشت، طبقه فقیر آمریکایي  ـ افریقایي مدعي شوند که تعمیم ها درباره 

گرفتاري هاي گروه آمریکایي ـ افریقایي باید براساس طبقه مشخص شود. به 

عــالوه بحث هایي که زنان آمریکایي ـ افریقایي دارند تنها دربارة تعمیم دادن 

صرف نیســت. آنان ادعا مي کنند کــه تعمیم هاي صورت گرفته، ظرفیت هاي 

الزم را که از دید آنها به لحاظ سیاسي اهمیت دارد، تأمین نمي کند.

بحــث فوق، ادعایي را که جودیث باتلر مطرح کرده بود، تقویت مي کند؛ 

ایــن ادعا که ما بایــد واژة زن را به منزلة موقعیتي براي گشــودگي دائمي و 
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1960م، تعمیم ها درباره س بازتعریف پذیر بودن فهم شود. طي دهه هاي 1970مـ 

زنان، ابتدا خام و ناپخته، گرچه شاید الزم بود و جنسیت طریقه اي براي اظهار 

این بود که مســئله اجتماعي و نه فردي است. با گسترش و رشد فمینیسم و 

صداي گروهي که براي آن تالش مي کردند، این جریان در مناسبات اجتماعي 

نمود بیشتري یافت و خواست سیاسي براي بیان خواسته هاشان مستحکم تر 

شــد. اما چگونگي انتقال این صداها به راه هایي بســتگي داشــت که در آن 

معادالت سیاســي و هویتي تعریف مي شدند. دلیلي ندارد تصور شود چنین 

مســائل و هویت هایي ثابت مي مانند. از آنجا که خواست هاي سیاسي جدید 

شــکل مي گیرند و هویت هاي اجتماعي جدید بروز مي یابند، پس باید منتظر 

ادعاهاي تازه تر در باب شرایط الزم تعمیم دربارة زنان بود.

وقتي ادعا مي شــود معنا و مرزهاي زنان سیاسي است به این معنا نیست 

که ادعاها دربارة اشتراکات یا تفاوت ها در موقعیت زنان به جنبش هاي صرفًا 

»راهبردي« در صحنه بازي سیاست منجر مي شود. یکي از مشکالت نظریه 

ذات گرایــي راهبردي آن بود که مي توان میان فهم عمومي دربارة زن و آنچه 

بازیگران صحنه سیاست براي رسیدن به اهداف خاص خود اظهار مي کنند، 

تفاوت قائل شد. نظر من این است که آنچه مي توان یا نمي توان درباره معناي 

نام زن دریافت، در معناي عمیق تر، سیاســي است. چگونگي برداشت ما از 

این اصطالح و نوع مدعیاتي که معتقدیم مي توان به نفعشان استدالل کرد به 

موقعیت ها و نیازهاي گوناگون ما بستگي دارد.

این به آن معناست که تمایزهاي اجتماعي میان زن و مرد به تمایزي بدون 
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آنکه ضرورتًا داراي مفهوم مشــترکي هستند. تبدیل مي شود، اما فقدان مفهوم 

مشــترک به معناي آن نیســت که هیچ ارتباطي میان معاني گوناگون زن و مرد 

وجود ندارد. به جاي آنکه تصور شــود، یا باید معنایي مشــترک براي زن در 

شرایط متفاوت وجود داشته باشد، یا اینکه دسته بندي متمایزي از چنین معاني 

بدون هیچ گونه ارتباط، وجود دارد، مي توان معناي متمایز زن و مرد را در خالل 

فرهنگ ها به روش دیگري، درک کرد. مي  توان آن را به صورت شبکه اي درهم 

تنیده از تمایزات در نظر گرفت که نمایانگر تهدیدات همپوشــي در گستره اي 

ناپیوســته است. این تفسیري از »جنسیت« است که معتقدم امروز به آن نیـاز 

داریـم تا بتـوانیم سـیاســت فمیـنیســتي پویایي را پي نهیم. با کنار گذاشـــتن 

انـدیشـة مفهوم مـشترک میان زن و مـرد مـي توانیم دریابیـم که در چـه نـقاطي 

 . (cf. Nicholson, 2000, p.289 ـ تفاسـیر مشترک وجود دارند(298 

2( تحلیل و بررسي

از مقاله »لیندا نیکلســون« معلوم مي شود تا قبل از دهة 1990م اعتقاد بر 

ایــن بود که تفاوت هاي طبیعي میــان جنس زن و مرد وجود دارد. اما بعد از 

آن نخســتین تمایز شــکل گرفت؛ یعني تمایز میان جنس و جنسیت. جنس 

ناظر به ویژگي ها و تفاوت هاي زیســتي بود؛ اما جنسیت تمایزهاي فرهنگي 

را نشان مي داد. برخي نظریه پردازان نظیر جاگار معتقد هستند که تفاوت هاي 

جنسي معلول و تابع شرایط اجتماعي است. این عقیده از سوي جان اسکات 

هم مطرح شد. اشپینیگرو الکور بر این باور هستند که تمایزهاي بیولوژیکي 

معلــول چارچوب نظري اســت و باید از دور خارج شــود. با طرح دیدگاه 
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»ذات گروي«، اســپلمن به نقد این دیدگاه پرداخت و مشــکل اساسي آن را س

اعتقاد به هویت مشترک زنانه دانست. همچنین موهانتي و باتلر به گونه هاي 

دیگــر به نقد ذات گروي پرداختند. نزاع میان فمینیســت ها و ذات گرایان باال 

گرفــت تا اینکه اســپیواک وفوس راه حل جدیدي را بــا عنوان »ذات گرایي 

اســتراتژیک« مطرح کردنــد. این دیدگاه هم منتقدانــي از جمله یانگ دارد. 

راه حل نهایي توسط لیندا نیکلسون مطرح شد که در آن مي توان با استفاده از 

»شبکه درهم تنیده« تعریفي براي واژة زن در نظر گرفت. مباحثي که در مقاله 

مزبور مطرح شــده است با اســتفاده از مدل هاي مختلف قابل نقد و بررسي 

مي باشد که اهم آنها عبارتند از:

1 ـ 2( ذات گروي

1 ـ 1 ـ 2( ذات گروي و عدالت جنسیتي

بــه طور کلــي در رابطه با زن و مــرد دو دیدگاه کلي وجــود دارد؛ یکي 

نظریه فمینیســم و دیگري دیدگاه طبیعت گروي که تا حدي نزدیک به نظریه 

ذات گروي است که در مقاله نیکلسون مذکور مطرح شد. به نظر مي رسد نفي 

تفاوت هاي طبیعي زنانه و مردانه صواب نیست و هیچ دلیلي جز انحراف در 

نگاه آن را همراهي نمي کند.

زن و مرد از آن جهت که انسان هستند مشترکند و در تمامي ویژگي  هاي 

انسانیت به صورت مساوي بهره مند مي باشند. از سوي دیگر زن انساني است 

با ویژگي هاي خاص چنانکه مرد انســاني است با خصوصیات خاص دیگر. 
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زن و مرد از نظر انساني داراي بخش هاي »برابر« هستند، اما دو گونه انسان 

محسوب مي شوند؛ زیرا داراي چگونگي ها و امتیازهاي متفاوت هستند. این 

تفاوت ناشــي از شــرایط اجتماعي، تاریخي، اقلیمي، جغرافیایي نیست، تا 

اصالت نداشته باشد، بلکه تفاوت هایي اصیل است و ریشه آن را باید در متن 

طبیعت و به تعبیر بهتر متن »خلقت و آفرینش« جستجو نمود.

طبیعــت از ایــن دوگانگي خلقت زن و مرد هــدف دارد و این هدف در 

متن آفرینش کار گذاشــته شده اســت. تفاوت طبیعي در دو جنس زن و مرد 

اختصاصي به انسان ندارد و شامل حیوانات و گیاهان نیز مي شود. این اصلي 

مسلم است که در میان حیوانات و گیاهان دو جنس نرینه و مادینه وجود دارد 

و تفاوت هاي طبیعي میان آنها به چشم مي خورد. این اصل مسلم هم پشتوانه 

تجربي و علمي دارد و هم از دیدگاه اسالم قابل توجیه است.

تفاوت ها در آفرینش قابل اثبات اســت. کتــاب آفرینش به هریک از دو 

جنس مؤنث و مذکر استعدادهاي طبیعي عطا کرده تا هر کدام نقشي خاص 

در جهان هســتي ایفا کنند. هر اســتعداد طبیعي سندي طبیعي براي یک حق 

طبیعي اســت )ر.ک. مطهري، 1357: ص148(. اگر در آدمي استعداد درس خواندن 

اســت یعني دســتگاه آفرینش این حق طبیعي را به او داده و انسان مي تواند 

براساس خصیصة طبیعي خود آن را به عنوان یک حق طلب کار باشد. اگر در 

انسان توان فکر کردن از سوي مبدأ خلقت به ودیعت گذاشته شده، به معناي 

اختصاص حق طبیعي به وي مي باشد. چنانکه استعدادهاي مشترک زن و مرد 

که از حیث انســان بودن منشأ پیدایش »حقوق طبیعي« است، استعدادهاي 
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مختص به هریک هم مي تواند منشــأ زایش یــک »حق طبیعي« براي زن یا س

مرد باشد.

بر این اســاس از یک ســو حقوق، طبیعي خواهد بود و از ســوي دیگر 

حقوق طبیعي، ضمانت اجرا خواهد داشــت؛ زیرا در نهاد و سرشــت آدمي 

چــه زن چه مرد وجود دارد. به عبارت دیگر خداوند آدمي را به صورت دو 

جنس زن و مرد پدید آورد و به هر کدام از آن دو ویژگي ها و اســتعدادهاي 

خاصي عطا کرد تا هریک بتواند نقش خاص خود را ایفا کرده و مکمل نقش 

دیگري باشد.

در اسالم هریک از زن و مرد از جهات مختلف »مشابه« یکدیگر نیستند. 

آفرینش، هریک را به گونه اي خاص آفرید و این مقتضاي »عدالت آفرینش« 

است )همان: ص133(. الزمة عدالت که در متن خلقت قرارداد و از اسم »عادل« 

الهي نشــات مي گیرد؛ این است که خلقت دو جنس انساني مکمل یکدیگر 

باشد و هر جزء آفرینش یعني زن یا مرد در محل خاص خود و با ویژگي هاي 

مختص به خویش قرار گیرد. »عدالت جنسیتي« اقتضاي تفاوت هاي طبیعي 

در متن آفرینش براي زن یا مرد دارد.

در رابطه با امتیازهاي زن یا مرد دو دیدگاه تساوي و دیگري تشابه مطرح 

مي شــود. مشــابهت میان دو جنس زن و مرد بدین معناست که آن دو داراي 

حقوق کاماًل یکساني هستند. یعني اگر مثاًل مرد داراي حق طالق هست زن 

هم باید آن را دارا باشــد، آن دو در ارث به صورت یکســان بهره مند باشند، 

حق خواســتگاري یا ایجاب نکاح به هر دو طرف به صورت یکسان واگذار 
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شود، زن جیره خوار نفقه مرد نباشد و به تعبیر کّلي توزیع حقوق میان این دو 

جنس انســاني به صورت کاماًل یک  نواخت صورت گیرد؛ اما تســاوي میان 

دو جنــس زن و مــرد معناي متفاوتي دارد. این نظریه بر این باور اســت که 

چون اســتعدادهاي طبیعي که آفرینش به این دو جنس انساني داده، متفاوت 

است؛ لذا »حقوق طبیعي« آن دو هم نمي تواند عین یکدیگر باشد. از سوي 

دیگر جمع حقوق میان زن و مرد مســاوي است؛ یعني اگر مثاًل حق ارث در 

زن برابر مرد نیست، در عوض مرد برحسب اقتضائات طبیعي وظایفي نظیر 

نفقه بر عهده دارد که باید به آن قیام کند، مثاًل اگر حق طالق با مرد است )که 

البته مي تواند بصورت وکالت به زن واگذار شود(، در عوض ایجاب نکاح از 

سوي زن مي باشد؛ بنابراین جمع حقوق و وظایف برابر است.

با مراجعه به کتاب آفرینش معلوم مي شــود ویژگي هاي زنانه و مردانه در 

اصل خلقت از یکدیگر جدا اســت، لذا نمي توان مشابهت را پذیرفت، بلکه 

باید »تســاوي در حقوق« را براســاس »عدالت جنسیتي« پذیرفت. زندگي 

خانوادگــي همانند زندگي اجتماعي باید طبیعي باشــد و براســاس فطرت 

و خمیرمایــه طبیعت زن و مرد تنظیم شــود. عدول از ایــن اصل، عدول از 

مقتضاي نظام آفرینش و خلقت اســت که راه به جایي نمي برد. بنابراین متن 

خلقت براساس تدبیر الهي استعدادهاي متفاوت به دو جنس زن و مرد داده 

که براساس آن حقوق متفاوت اما طبیعي میان این دو جنس شکل مي گیرد.

این حقوق مســاوي بوده و مشابه نیســت و راه تشخیص آن مراجعه به 

کتاب خلقت و آفرینش مي باشد. قانون خلقت تفاوت میان زن و مرد است؛ 
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این تفاوت به منظور اســتحکام بیشــتر پیوند زن و مرد یا خانواده و جامعه س

اســت و هرگز به معناي نقص مرد یا زن نیســت. مقتضــاي تفاوت طبیعي، 

تناسب طبیعي است و به معناي ناقص بودن زن یا مرد نیست. در این رابطه 

دو نکته شایان توجه است:

اول، نگاهي که از زبان کلیســا و مســیحیت در رابطه با زن مطرح شــد، 

نگاهي بســیار تحقیرآمیز نســبت به این بخش از خلقت اســت؛ نظیر: »زن 

عامل گناه مرد اســت«، »زن عامل ناقص شــده مرد است«، »زن موجودي 

است که گیسوان بلند اما عقل کوتاه دارد« یا »زن حد فاصل حیوان و انسان 

است«. اصواًل چنین نگاه هاي تحقیرآمیزي بود که باعث شکل گیري جنبشي 

در غرب با محوریت زنان شد. اما جنبش زنانه هم بعد از گذر از چندین دهه 

متأسفانه ادعاي »برتري زن« و »ناقص بودن مرد« را کرد؛ یعني تفریطي در 

برابر افراط که تاریخ سدة اخیر در غرب به آن شکل داد. اما اسالم معتقد به 

»تناسب و تعادل« دو جنس انساني است. باید هر یک نقش ها و کارکردهاي 

مختص به خود را داشته تا نظامي متوازن در جهان و جامعه شکل گیرد.

دوم، اســالم قائل به تناســب در خلقت بوده توازن و عدالت جنسیتي را 

مي پذیرد و هیچ جمله اي که داللت بر نقص یکي نســبت به دیگري داشــته 

باشد بر زبان جاري نمي کند و جمله هایي که گاه در آیات یا احادیث مطرح 

مي شــود، خالف مراد الهي تفسیر مي گردد. شــواهد متعددي از تفاوت هاي 

طبیعي زنانه و مردانه وجود دارد که ذیاًل برخي بیان مي شود:
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1 ـ 1 ـ 1 ـ 2( خواستگاري مرد از زن 

برخي معتقدند اگر مرد به خواســتگاري زن بــرود این به معناي خرید و 

فروش زن است و زن نوعي کاال محسوب مي شود و بهتر است خواستگاري 

به عنوان حقي برابر براي زن و مرد در نظر گرفته شود. در پاسخ مي توان مدعي 

شد، اگر مرد به خواستگاري زن برود حیثیت و احترام زن محفوظ مانده است؛ 

زیرا مرد در طبیعت مظهر طلب، تقاضا و عشــق آفریده شده و زن در طبیعت 

مظهر مطلوب و معشــوق بودن است. طبیعت زن را گل، و مرد را بلبل، زن را 

شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یکي از تدابیر حکیمانه و شاهکارهاي 

خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده 

است. ضعف جسماني زن را در مقابل نیرومندي جسماني مرد، با این وسیله 

جبران کرده است. خالف حیثیت و احترام زن است که بدنبال مرد بدود، براي 

مرد قابل تحمل اســت که از زن دیگري خواستگاري کند و جواب رد بشنود 

و آنگاه از زن دیگري خواســتگاري کند و جواب رد بشــنود تا باالخره زني 

رضایت خود را به همسري با او اعالم کند، اما براي زن که مي خواهد محبوب 

و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود 

او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردي را به همسري خود 

دعوت کند و احیانًا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگري برود )همان، ص15(.

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2( مهریه

ســؤال دیگر اینکه مهریه یادآور دوره اي اســت که زنان مملوک یا برده و 

مردان مالک و برده دار بودند. در آن دوره براي مالکیت بردگان وجهي پرداخت 
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مي شــد. اما تفسیر مهریه در اسالم به گونه اي دیگر است. اواًل، دختر کاماًل با س

ارادة آزاد خویش همسر خود را انتخاب مي کند. ثانیًا، دختر چه در خانه پدر و 

چه در منزل همسر، مملوک یا برده یا خادم نیست؛ بلکه همانند دیگران انسان 

است و از تمامي حقوق انساني برخوردار است. ثالثًا؛ زن همانند مرد محصول 

کار خویش را مي تواند براي خود نگه دارد و به تعبیري داراي استقالل مالي 

است. تمامي موارد مزبور ریشه در طبیعت و آفرینش زن دارد.

فلســفه پرداخت مهریه تدبیري ماهرانه اســت که در خلقت ریشه دارد و 

براي تعدیل نقش زنانه و مردانه طراحي شــده اســت. مهریه نوعي »هدیه و 

پیش کشي« مي باشد که نثار زن مي شود )همان، ص201(. مرد براي جلب رضایت 

زن و احترام براي موافقت او، هدیه اي پیشکش مي  کند. زن با ناتواني جسمي 

خود، همواره توانســته است. مرد را به آســتانه خویش بکشد و آن گاه تن به 

ازدواج بــا او داد، مرد از روي صداقت عطیه اي نثار مي کند. مرد بســیاري از 

شــجاعت ها و نبوغ هاي خویش را مدیون زن و عفاف اوست؛ از این رو زن 

مي تواند شیرین بفروشد و مرد به هنگام ازدواج هدیه اي به نام مهر تقدیم به 

وي کند. این نکته زیبا از تعبیري ظریف از قرآن کریم به دست مي آید: »وآتوا 

الّنســاء صدقاتهّن نحلة« )نســاء، 4(. در این آیه مهریه به عنوان »صدقه« آمده 

است که از ریشه صدق است و بدین معنا است که مهریه نشانه صداقت مرد 

مي باشد )ر.ک. طباطبائي،1390: ج4، ص169(. همچنین تعبیر »نحلة« هم نشان مي دهد 

که مهریه به عنوان عطیه و پیشکش مي باشد و هیچ عنوان دیگري ندارد.
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2 ـ 2( امامت رحمت الهي

از زاویــه ي عرفان هم مي توان به دو عنصر زن و مرد نگریســت. در نگاه 

عرفاني خداوند داراي دو اســم »جمال« و »جالل« است. این دو اسم الهي 

داراي مظاهري هســتند. یکي از قواعد عرفاني که از آیات به دســت مي آید، 

اینکه جالل حق در جمال وي نهفته است و جمال خداوند در جاللش مستور 

اســت )ر.ک. محي الدین، بي تا: ج2، ص108(. مظهر جالل الهي درون خود از جمال 

بهره مند اســت و جلوة جالل او هــم در باطن خویش از جمال نصیب دارد. 

قرآن به زیبایي این حقیقت را درباره قصاص بیان مي کند: »و لکم في القصاص 

حیائ« )بقره، 179(. قصاص نماد جالل حق اســت و حیات را که مظهر جمال 

اســت، مطرح مي کند )ر.ک. حقي البرســوي، 1405ق: ج3، ص52(، همچنین در سیاق 

آیات قتال جمال حق را که حیات اســت به رخ مي کشد: »یا َأیها اّلذین آمنوا 

استجیبوا هلّل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم« )انفال، 24( و در رابطه با تکلیف 

که ظاهري جاللي دارد، باطني جمالي را مطرح مي کند: »فعســى  َأن تکرهوا 

شــیئًا و یجعل اهلل فیه خیرًا کثیرًا« )نســاء، 19(. شاهدي دیگر بر اینکه جمال در 

عمق باطن جالل نهفته اســت یا جالل در باطن جمال وجود دارد، این تعبیر 

را مي کند »حّفت الجنئ بالمکاره و حّفت الّنار بالّشهوات« )مجلسي، 1403: ج67، 

ص78(، بهشت با مکاره آمیخته و دوزخ با شهوات آمیخته شده است. 

نکتــه ظریف و مهم اینکه »جمــال« و »جالل« الهي در عرض یکدیگر 

نیستند؛ بلکه دو اسم در طول هم هستند. یکي از مضامین بلندي که به عنوان 

یک اصل در دعاي جوشــن کبیر مطرح شــده اســت: »یا من سبقت رحمته 
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غضبه«. همچنین مشــابه آن را مي توان در فرمایشــات سید الساجدین 7 س

یافت: »و أْنت اّلذي تســعي رحمته امام غضبه« )صحیفة سجادیه، ش37، ص142(؛ 

سبقت رحمت که همان جمال است نسبت به غضب که همان جالل است، 

مي باشــد. سبقت کّمي نیست یعني تعابیر مزبور بدین معنا نیست که رحمت 

الهي به لحاظ کمیت بیش از غضب اســت، بلکه سبقت رحمت و جمال به 

معناي آفرینش، مهندســي و هدایت ماسوي است )ر.ک. جوادي، 1388: ص169(. 

رحمت و جمال در عالم، پیشگام است و قهر و غضب خداوند متعال مأمومي 

بیش نیست. خداوند براساس رحمت و جمال، نقشه عالم را تنظیم نموده و 

قهر و جالل خداوند متعال در طراحي نقشه عالم امامت ندارد.

بنابراین از یک ســو عاطفــه، مهر و محبت در جنــس زن موج مي زند، 

چنانچه صالبت و جالل در جنس مرد اســت. لذا خانواده همان طور که نیاز 

به صالبت یعني مدیریت دارد که خداوند آن را به مرد واگذار کرده: »الّرجال 

قّوامون على  الّنساِء« )نساء، 34(. نیاز به مهر و محبت دارد که خداوند آن را به 

زن واگذار کرده: »جعل بینکم مودئ و رحمئ« )روم، 21(. بر این اســاس کانون 

خانواده نظامي الهي خواهد داشت. نقش زنانه در خانواده نقش مهر و محبت 

و ســکون و جمال اســت و نقش مردانه در خانواده نقش صالبت، مدیریت 

و جالل اســت و تنها در این صورت خانواده اســتحکام و تقویت یافته، در 

پنــاه آن مي تــوان امیدوار بود فرزندان تربیتي شایســته یابند. اما آن زمان که 

نقش هاي طبیعي و الهي زن یا مرد از او ســتانده شــود، هســتة جامعه یعني 

خانواده متالشي خواهد شد.
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3 ـ 2( تساوي، نه تشابه

براســاس مباني عقلي و نقلي ثابت شده که انســان موجودي دو بعدي از 

جســم و روح اســت. از میان این دو بعد اصالت براي روح اســت. در مباني 

فلســفي آمده روح، مذکر و مؤنث ندارد و زن و مرد بودن تنها مربوط به بعد 

جسماني انسان اســت )ر.ک. ابن ســینا، 1404ق: ج10، ص283(. در قرآن کریم درباره 

خلقت روح آمده: »ثّم أَنشــأناه خلقًا آخر« )مؤمنون، 14(. در این مرحله دو بیان 

برداشت مي توان از آیه داشت؛ اول، ما به او بعدي از جنس دیگر داده، دوم ما 

همان وجود جسماني را چیز دیگري کردیم. خداوند تعبیر دوم را به کار برده، 

یعني روح در آغاز جسماني بوده و در ادامه روحاني مي شود، به عبارت دیگر 

روح جسمانیئ الحدوث و روحانیئ البقاء است )ر.ک. شیرازي، 1383ق: ج8، ص152(.

نکته مهم اینکه از یک طرف در هر انساني روح اصالت دارد و از سوي 

دیگر روح مذکر و مؤنث ندارد. روح انســان، انســان است و نه چیز دیگر. 

قرآن کریم تمامي فضایل را مربوط به روح مي داند که مي توان به نمونه هایي 

از آنها اشاره نمود:

1 ـ 3 ـ 2( هدایت عام قرآن

قرآن کریم و اصواًل تمامي کتب آســماني بــراي هدایت زن یا مرد نازل 

نشده، بلکه قرآن هادي انسان است: »شهر رمضان اَلذي أنزل فیه اْلقرآن هًدى 

للّناس« )بقره، 185(. تعبیر »ناس« در اینجا یا تعبیر »یا ایها الناس« در بسیاري 

از آیات دیگر ناظر به صنف و گروه خاصي نیست؛ بلکه شامل تمام انسان ها 

چه زن چه مرد مي شود.
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2 ـ 3 ـ 2( عامل ارزش انسانس

قرآن کتـاب ارزش ها و فضایل اســت، در هیچ کدام از آیات قرآن کریم 

خوبي هــا، زیبایي ها و ارزش ها منحصر به زن یا مرد نشــده اســت: »یا َأّیها 

الّناس إّنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم 

عند اهلل أتقاكم« )حجرات، 13(. انسان داراي دو شناسنامه طبیعي و الهي است. 

تفاوت هاي جسمي و کالبدي نظیر چهره، زبان، رنگ، نژاد و مرد یا زن بودن 

مربوط به شناســنامة طبـیعي انسان است. اما هر آدمي شناسنامه اي نزد خدا 

دارد که براســـاس آن ارزش، معرفت و فضیلت هاي وي را مي سنجند. براي 

شناسنامة آسماني آدمیان تنها مالک تقوا، ایمان و عمل صالح است و در این 

مورد بین زن یا مرد بودن فرقي نمي کند.

3 ـ 3 ـ 2( الگوي بشر

انسان ها به لحاظ روحي نیازمند الگو براي حرکت در مسیر مناسب هستند، 

قرآن کریم انســان کامل را به عنوان الگو بــراي آدمیان معرفي مي کند: »لقد كان 

لكم في رسول اهلل أسوئ حسنئ« )احزاب، 21(. نکته جالب اینکه تعبیر »لکم« نشان 

مي دهد، مخاطب مرد یا زن نیست؛ بلکه خطاب به مردم است. یعني مردم مي تواند 

با تمسک به رسول اهلل 6 راه خویش را جسته و به سمت کمال طي کند.

در قــرآن کریم الگوهــاي متفاوت و متنوعي اســت. دو نمونه از آنها را 

مي توان در کنار یکدیگر ذکر نمود. این دو نمونه یکي حضرت یوسف 7 و 

دیگري حضرت مریم 3 که در عفاف به صورت مشترک بیان شده اند )ر.ک. 

جوادي، 1388: ص124(. 
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خداوند متعال دربارة یوسف مي فرماید: »ولقد هّمت به وهّم بها لوال أن 

رأى برهان رّبه« )یوســف، 24(. زلیخا قصد یوســف کرد و این قصد در آستانة 

عمل قرار گرفت، اما یوســف همت و قصد گناه نکرد؛ زیرا »برهان رب« را 

دید. یوســف از بندگان مخَلص الهي است و شــیطان به درون او توان نفوذ 

ندارد: »إّنه من عبادنا المخلصین« )یوسف، 24(.

 ـ  قرآن دربارة مریم مي فرماید: »قالت إّني أعوذ بالّرحمان منك إن كنت 

تقًیا« )مریم، 17(.  نه تنها خودش میل نداشت بلکه فرشته اي که براي او متمثل 

شده بود را از انجام گناه منع کرد و به تعبیري نهي از منکر نمود و نمي فرماید 

اگر مریم دلیل الهي را نمي دید، همت گناه مي کرد. لذا مقام حضرت مریم اگر 

از یوسف باالتر نباشد پائین تر نیست.

بنابراین معلوم مي شود زن و مرد در تمام ویژگي هاي انساني مشترکند و 

این اشــتراک، »برابري« و »تساوي« ریشه در خلقت و آفرینش آدمي دارد. 

انسان ها چه زن چه مرد در عین حال که برابرند؛ اما از یک سلسله تنوعات 

و تفاوت هاي مربوط بــه آفرینش برخوردارند و همین امر براي آنها حقوق 

طبیعــي را به ارمغان مــي آورد. نکته مهم اینکه اســتعدادهاي متفاوت جزء 

اهداف آفرینش است. تدبیر کتاب خلقت این است که این دو جنس انساني 

مکمل یکدیگر بوده و به کمک یکدیگر مراتب رشد و تعالي را طي کنند.

به بیان دیگر در میان دو دیدگاه فمینیسم و طبیعت گروي، دیدگاه دوم قابل 

دفاع است. اما در مقاله نیکلسون که نقدهایي به آن وارد شد، مي توان دیدگاه 

جدیدي ارائه کرد که در عین حال که قائل به هویت مشترک میان جنس زن 
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باشد، از نقدها هم جان سالم به در برد. این دیدگاه در مقاله حاضر با عنوان س

»ذات گروي الهي« مطرح مي شــود. براساس نظریه مزبور طبیعت و آفرینش 

به هر کدام از این دو جنس انساني استعدادها، ظرفیت ها و قابلیت هایي داده، 

این استعدادها هدفدار است. بدین معنا که هر استعدادي بنیاد یک »حق« و 

در کنار آن یک »وظیفه« اســت. لذا حقوق و وظایف براساس استعدادها و 

طبیعت انساني تعریف مي شوند و به همین دلیل ضمانت اجرائي هم دارند. 

اگر آفرینش به انساني حقي داده، در کنار آن وظیفه اي هم قرار داده که مکمل 

آن اســت، عکس آن هم صادر اســت. اگر طبیعت به دســت هستي به یکي 

مسئولیت و وظیفه اي سپرده  است، در کنار آن حقي را جعل کرده است مهم 

این که این حقوق و وظایف به دلیل »تفاوت استعداها« طبعًا عین یکدیگر 

و »مشابه« نیستند بلکه »مساویند«.

نظام خانواده هم نیازمند نقش هاي مشابه و یکنواخت نیست؛ بلکه استحکام 

بنیاد خانواده مبتني بر نقش هاي متفاوت و گوناگون اما مکمل است. از یک سو 

خانواده نیازمند مدیریت بوده که البته مي تواند براساس مشاوره صورت پذیرد. 

به تعبیري فرایند تصمیم سازي مبتني بر مشاوره است؛ اما تصمیم گیري وظیفه 

مرد مي باشد. از سوي دیگر خانواده وابسته به عنصر محبت است که این نقش 

به عنصر دیگر یعني زن واگذار شــده اســت. خانواده نظیر یک ســازمان، اگر 

بخواهد قائم باشــد، باید نقش ها متفاوت، اما مکمل باشد، اگر همه یک نقش 

داشته باشــند و یک رفتار انجام دهند عمر سازمان دوام نخواهد داشت؛ مثل 

اینکه یک گروه ارکستر همه جا یک ساز و دقیقًا عین یکدیگر بنوازند.
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4 ـ 2( هويت مشترک

الیزابت اســپلمن این نقد را به دیدگاه ذات گرایان وارد کرد که ذات گراها 

هویتي را که میان برخي زنان وجود دارد به عنوان هویت مشترک زنان تلقي 

مي  کنند. در جواب مي توان ادعا کرد: 

اوال، شــاید این اشکال به »ذات گریان طبیعي« وارد باشد؛ اما »ذات گروي 

الهي« مؤلفه هاي مشترک زنان را براساس نگاه خود به زن بیان نمي کند، بلکه 

معقتد است سازندة زن یعني خداوند مي گوید زن اینگونه است، لذا هویت سازي 

زن براساس برداشت انسان نیست؛ بلکه گفته خالق زن و مرد است. 

ثانیًا، مشــکل تعمیم دهي اختصاصي به ذات گرایــان ندارد؛ بلکه بیش از 

آن به فمینیست ها وارد مي شود؛ زیرا تمامي فمینیست ها ویژگي هاي تعدادي 

محــدود از زنــان را به تمامي جنس زن تعمیم مي دهند لــذا مي توان از آنها  

پرسید: از کجا مي دانید که زنان در گذشته هم اینگونه بودند؟ از کجا مي دانید 

زنان در آینده هم همان گونه اند که شــما مي گوئید؟ از کجا مي دانید که تمامي 

زن هاي امروز نظیر زنان آســیایي، زنان آفریقایي و زنان روسي همانند زنان 

سفیدپوست اروپایي هستند؟ فمینیست ها جواب روشني براي این سؤال ها 

ندارنــد و نمي توانند ارائه کنند. اما براســاس دیدگاه اســالم خصوصیات و 

مؤلفه هــاي زنانه براســاس نگاه و بیان خالق زن مطرح مي شــود و ربطي به 

برداشت افراد ندارد.

به بیان دیگر اگر اساس هویست مشترک براساس تجربه هاي شخصي زنانه 

باشــد، هویت مشترک قابل اثبات نیست؛ زیرا تجربه هاي زنان شرقي و غربي 
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بسا با یکدیگر متفاوت باشند یا دریافت هاي زنان آفریقایي با زنان آمریکایي س

چه بسا یکسان نباشد؛ اما اگردلیل اثبات هویت مشترک نظام آفرینش باشد و 

قواعد آفرینش در کتاب خالق هستي بیان شده باشد. مي توان مبناي مستحکم 

براي اثبات هویت مشترک براي زنان در هر زمان و مکاني که باشند ارائه کرد. 

اگر به قوانین هستي مراجعه شود، چیزي جز حقوق طبیعي و تساوي یا عدالت 

جنسیتي حاصل نخواهد شد؛ این یعني دیدگاه ذات گروي الهي.

5 ـ 2( تجربه هاي شخصي يا جمعي

چاندرا موهانتي از دیگر مخالفان نظریه ذات گرا اســت، وي معتقد است 

ذات گروي ریشه در تجربه هاي شخصي دارد. این ایراد مشترک الورود است؛ 

زیرا مي توان نسبت به فمینیست ها هم بیان داشت که درک فمینیسمي از زن 

مبتني بر تجربه هاي شــخصي اســت و هیچ تجربة جهاني و عمومي در این 

رابطــه وجود ندارد. امــا ذات گروي الهي مبتني بر بیان مبدأ ســازنده جهان 

هســتي و انسان ها اســت، لذا مدلي که از زن در کتاب تشریع بیان مي شود، 

مي تواند مؤلفه هاي مشترک زنانه را آنگونه که هست بیان کند.

6 ـ 2( نفي نقش زنانگي

نگاه فمینیسم به زن موجب شد که مسأله زن تا بدان حد مبهم و پیچیده 

شــود که دربارة امکان تعریف زن ســؤال جدي مطرح شد که آیا اساسًا زن 

را مي توان تعریف کرد؟ مســأله به گونه اي دشــوار جلوه داده شــد که لیندا 

نیکلسون پیشنهاد شبکه درهم تنیده را مطرح نمود. گذشته از ایرادهایي که به 
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تعریف براســاس شبکه درهم تنیده وارد است مي توان مدعي شد که امروزه 

در غرب »نقش زنانگي« گم شده است. انکار تفاوت ها و استعدادهاي زنان 

و مردان به جامعة انســاني و شــخصیت زن لطمة شدیدي وارد کرد. برابري 

کامل بخش هاي زنانه و مردانه نخســت براي جنس زن آســیب زا شد. نفي 

نقش زن و عبور از مرزهاي جنسیتي و چشم بستن بر عدالت جنسیتي، یکي 

از بحران هاي زن معاصر محسوب مي شود.

این در حالي است که براساس معارف اسالمي خداوند در میان گیاهان، 

حیوانات و انسان ها، دو جنس با استعدادها و زمینه هاي متفاوت آفرید تا آنها 

بتوانند با یافتن مسیر خود به کمک یکدیگر توانمندتر شده و توازن و تعادل 

را در آفرینش برقرار ســازند: »من عمــل صالًحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 

فلنحییّنه حیائ طّیبئ« )نحل، 97(.

7 ـ 2( پيامدهاي اجتماعي ـ اخالقي فمينيسم

بعد از اعالم حقوق برابر و یکســان زنان در ســال 1948م و پشــت سر 

گذاردن چندین موج فمینیسم این سؤال مهم مطرح مي شود که دستآوردهاي 

فمینیســم براي جامعة بشــري و جنس زن چیست؟ مناسب است پاره اي از 

پیامدهاي اجتماعيـ  اخالقي فمینیسم بیان شود:

1 ـ 7 ـ 2( آزار جنسي دختران و پسران

یکي از دستاوردهاي برابري جنسیتي آزار جنسي دختران و پسران است. 

امــروزه با دختراني مواجه شــده که مي خواهند مدرســه را تــرک کنند و از 
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مزاحمت هاي فراوان جنســي به ســتوه آمده اند (60 ـ pipher, 1994, pp. 59). در س

سراسر ایاالت متحده بخش هاي وسیعي به عنوان تعلیم دهندگان آمیزش هاي 

جنسي جهت روشــنگري، مباحثي نظیر سقط جنین، کنترل زایمان، استمناء 

و بلوغ جنســي را از مهدکــودک آموزش مي دهند، به گونه اي که براســاس 

آمارهایي که اعالم شــده 75 درصد کودکان قبل از ورود به مدرسه از مسائل 

جنسي آگاهي کامل دارند.

2 ـ 7 ـ 2( عدم جایگاه خاص براي حیا و عفت

 امروزه شرم و حیا یا به تعبیري عفت جایگاهي ندارد، دختران و پسران 

از چیــزي خجالت نمي کشــند، لباس نازک دختران، خوابگاه هاي مشــترک 

دانشــگاه ها و شرکت تعاوني هاي جنســیتي چیزي به نام شرم و عفت براي 

زنان و مردان باقي نگذاشته است(ibid, p. 35) . بعد از آنکه تفاوت هاي زنانه و 

مردانه به طور کلي منهدم شد؛ برابري به بدترین شکل ممکن به صحنه آمد، 

یعني تجاوز، تعرض، آزار جنســي، فحاشــي، بي نزاکتي، مردان شرور، زنان 

شرور و در یک کالم برابري کامل جنسیتي (fletcher, 1995,p.126) . وقتي کودکان 

و نوجوانان نمي توانند با کســي صحبت کنند، به کسي اعتماد کنند احساس 

تنهایي کــرده همواره تنها خواهنــد ماند، والدین هم حــق دخالت ندارند، 

فرزنــدان با والدین خداحافظي مي کنند و براي همیشــه از خانه  مي روند و 

این یعني فرار از منزل، بي اعتمادي به همه، شــورش فرزندان علیه والدین. 

از ســوي دیگر به دلیل گسترش روابط آزاد جنسي، قرص هاي ضد بارداري 

شایع شده و طبعًا انواع بیماري ها از این طریق به سراغ دختران مي آید.
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3 ـ 7 ـ 2( افزایش طالق

توسعه روابط جنسي پیش از ازدواج و خیانت همسران به یکدیگر باعث 

جدایي هاي زود هنگام شــده؛ لذا افزایش طــالق، خصوصًا طالق هاي زود 

 .(Ibid,p.57) هنگام، فشار مضاعفي بر زنان و به دنبال  آن جامعه وارد مي کند

4 ـ 7 ـ 2( رواج همجنس بازي

امروز روابط آزاد سکسي حتي میان دو همجنس به عنوان برابري حقوقي، 

قانوني تلقي مي شــود و جامعه با تمسخر عشق و عاطفه، بنیاد خانواده ها را 

تهدیــد مي کنــد که نتیجه آن چیزي جز زنان مجرد و روســپیان قانوني که به 

.(spender, 1982, p. 341) حداقل مزد اکتفا مي کنند، نیست

بنابراین برابري جنســیتي یا فمینیســم که براســاس نظر رهبران آن یک 

پدیده کاماًل سیاسي است، پیامدهایي نظیر: مادران مجرد، پدران غایب، شیوع 

گستردة بیماري هاي مقاربتي، ایدز، سقط جنین، بي بند و باري جنسي، ایجاد 

باشــگاه هاي مردانه یا زنانه، همجنس گرایي، کاهش اعتماد به نفس دختران، 

ســقوط پسران، ضرب و شتم، خودکشي، خشــونت و پیامدهاي شوم دیگر 

دارد. به نظر مي رسد جنبش آزادي زنان بیش از آنکه در خدمت حقوق زنان 

باشد در خدمت هرزه گان و همجنس گرایان بوده. واقعیت آن است که اگر در 

سده هاي 18ـ  17 میالدي ظلم هایي به زنان مي شد، امروز هم زنان مورد ظلم 

و تجاوز جدیدتر، خشن تر و وحشتناک تري قرار گرفته اند.

اهــداف اقتصــادي ســرمایه داران ایجــاب مي کنــد کــه از جنــس زن 

بهره برداري هاي جدیدي صورت گیرد از این رو آنها را به اسم برابري وارد 
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بازار کار کردند تا به عنوان کاال پا به پاي مردان در خدمت اقتصاد و تجارت س

جهاني باشــد. این همه، چیزي جز از بین بردن نقش زنانگي و نقش مادري 

نیست. غرب راهي جز بازگشت به تفاوت هاي طبیعي زن و مرد ندارد، یعني 

همان که در متن آفرینش به ودیعت نهاده شده است.

»داده هاي تجربي و عقل بشر در طول قرن ها معتقد به این بوده که بسیاري 

از تفاوت هاي اساســي زن و مرد، فطري اســت و به هیــچ وجه ارتباطي به 

تأثیرپذیري از شــرایط اجتماعي ندارد. در چند سال گـذشته پیشرفـت هاي 

عظیمي در زمینه شــناخت سیســتم عصبي، ژنتیک، ترشحات غدد داخلي و 

روان شناسي تکاملي صورت گرفته که نظریه ساختارشناسان اجتماعي را رد 

 .(Ibid,p.178) »و بر تفاوت هاي جنسیتي فطري تأکید مي نماید

3( نتیجه 

در رابطه با زن و مرد فمینیســت ها معتقد به برابري در تمامي زمینه  ها از 

جمله حقوق هستند، اما به نظر مي رسد که تفاوت ها، امتیازها و تنوعات زنانه 

و مردانه اصالت داشــته و ریشــه در متن طبیعت، خلقت و آفرینش دارد. اما 

در ذات گروي الهي به دلیل وجود استعدادهاي متفاوت و متنوع در زن و مرد 

باید به حقوق طبیعي معتقد شد و باید تساوي را به جاي تشابه نشاند، یعني 

در تمام حوزه هاي کمال، زن و مرد وضعیتي یکســان دارند؛ اما مشابهت در 

نقش هــاي آنان وجود ندارد. ذات گروي انتقادهایي را برانگیخت، ایرادهایي 

که »اسپلمن« و »موهانتي« مطرح کردند، قابل نقد است و مي توان از قرائتي 

از ذات گروي یعني »ذات گروي الهي« دفاع نمود. 
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