تأملي نظري در مفهوم
عدالت جنسيتي
تاريخ دريافت١٣٩٦/٠٤/١٥ :

تاريخ تأييد١٣٩٧/٠٥ /٠٣ :

*
رضا خراساني
**

___________________________________ وليمحمد احمدوند

چكيده
مقاله حاضر در صدد ايضـاح مفهـومي عـدالت جنسـيتي اسـت كـه كاربسـت آن در
متون ،اسناد باﻻدستي و ادبيات گفتاري در ايران معاصر ابهاماتي را بـه وجـود آورده
است؛ بهطوريكه اخيراً درج عنوان عدالت جنسيتي در ماده سي و يك ﻻيحه برنامه
ششم توسعه پرسش هايي را در مورد مفهوم و ماهيت عدالت جنسيتي مطرح نمود كه
حاكي از تنوع ديدگاهها و برداشـتهـا از ايـن مفهـوم اسـت .ايـن تشـتت در فهـم و
برداشتهـا موجـب تعـدد رفتارهـا در بـهكاربسـتن آن در سـاحت عمـل مـيگـردد؛
ازاينرو نوشته حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش است كـه معنـا ،مفهـوم و ماهيـت
عدالت جنسيتي چيست؟ آيا تقرير اين عبـارت در قـانون ،عبـور از نصـوص اسـﻼمي
تلقي ميشود؟ از اين حيث كوشـش مـيگـردد نخسـت معـاني و مفـاهيمي كـه واژه
عدالت نظر به گفتمانهايي كه ذيل آنها ظهور يافته ،بررسي شده ،سـپس رابطـه بـين
مفهوم عدالت و جنسيت ذيل هر يك از اين گفتمانهـا )گفتمـان سـنتي در غـرب و
اسﻼم ،گفتمان مدرن در غرب و اسـﻼم( بررسـي و پيامـدهاي آن تحليـل گـردد .در
مقاله حاضر نگاه اسﻼمي برجسته شده است؛ همچنـين بـه نتـايج اجتمـاعي كاربسـت
تئوري »عدالت به مثابه تساوي« در گفتمان مدرن پرداخته ميشود.
واژگان كليدي :عدالت ،جنسيت ،گفتمان ،مدرنيسم ،فمينيسم ،سنت.

استاديار دانشگاه شهيد بهشتيReza.Khorasani@gmail.com .

*
** دانش آموخته دكتري علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي) .نويسنده مسئول(vmav1495@gmail.com.

طرح مسئله
ظهور واژه »عدالت جنسيتي« در ماده  ٣١ﻻيحه برنامه ششـم توسـعه مباحثـاتي را ميـان
موافقان و مخالفان اين موضوع به وجود آورده است .اهميت مسئله سـبب شـده اسـت
بحث درباره اين عبارت استراتژيك به مجـامع آكادميـك و فضـاهاي علمـي خـارج از
مجلس هم كشيده شود .عبارت »عدالت جنسيتي« به دو جهت مناقشهبرانگيز است :اول
»عدالت« واژهاي تفسيرپذير است؛ لذا تصـلب و انجمـاد ايـن واژه بـا معنـا و تفسـيري
خاص تابعي از صورتبنديهاي گفتماني محسوب ميشود كـه ايـن واژه در آن ظهـور
يافته است .دوم واژه جنسيت فقط كلمهاي عادي نيست كه مبين تفاوت بـين جـنس زن
و مرد باشد ،بلكه واجد بار سياسي و اجتمـاعي خاصـي اسـت كـه عمـدتاً در گفتمـان
مدرن ،خاصه جنبشهاي فمينيستي موضوعيت مييابد .در بحث حاضر بنـاي مـا تبيـين
اين واژگان است .نخست تعابيري را كه در طول تـاريخ فلسـفه از عـدالت ارائـه شـده
١٧٢

است ،در قالب سه رويكرد عدالت به مثابه تناسب ،عدالت به مثابه تساوي و عدالت بـه
مثابه انصاف مطرح ميشود و در ادامه مفهـوم جنسـيت در ذيـل ايـن رويكردهـا تبيـين
ميگردد و نشان داده ميشود بحث جنسيت ذيل هـر يـك از ايـن تعـابير و رويكردهـا
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مدلول ويژهاي به خود ميگيرد؛ بهنحويكه هر يك از اين تعابير نگاه منحصربهفردي بـه
مقوله جنسيت دارند .بدين سان تﻼش ميگردد دگرديسي اين مفهوم در ادبيات قـديم و
جديد بررسي و پيامدهاي آن تحليل گردد .اگرچه در منظومه فكري فﻼسفه باسـتان بـه
اين موضوع پرداخته شده است ،جنسـيت بحثـي مـدرن محسـوب مـيشـود؛ يعنـي در
چارچوب يك نگاه مدرنيستي است كه جنسيت به يك مسئله اجتماعي تبديل مـيشـود
و همچون يك دال كانوني در گفتمانهاي مختلف مفصلبندي ميگردد.

 .١چيستي و ماهيت عدالت
مقوله عدالت از ديرباز موضوع پرسشهاي بنيادين فلسفه محسوب مـيشـده اسـت .در
ادبيات فلسفي باستان اين كلمه در كنار كلمـاتي چـون فضـيلت و حكومـت خـوب از

مقوﻻت سهل ممتنع محسوب ميشد كه مفهوم آن در ظاهر آشكار و مبرهن است؛ ولـي
براي ارائه معنايي جامع و مانع از آن  ،دچار مشكل ميشويم .به همـين جهـت فﻼسـفه
باستان و بعدها فﻼسفه اسﻼمي بخشي عمده از منظومه فلسفي خود را صـرف تفكـر و
استدﻻل درباره عدالت كردهاند.
 .١-١رويكرد عدالت به مثابه تعادل و تناسب
افﻼطون ضمن ابطال نظريات پوليمارخوس و تراسيماخوس كه در محضر سـقراط عدالت را
در معانياي چون »اداي دين« و »منفعت اقويا« تعبير كردهاند ،مـدافع نظريـه عـدالت بـه
مثابه تعادل و توازن ميشود .تبيين وي دربارة عـدالت فـردي بـه عنـوان يـك فضـيلت
دروني بر مبناي روانشناختي او دربارة قواي نفس است .نفس آدمـي نـزد او داراي سـه
قوه است١ :ـ قوة عاقله؛ ٢ـ قوة اراده؛ ٣ـ قوة شهواني.

بر اين اساس تمايﻼت دروني نيز به سه دسته تقسيمبندي ميشوند١ :ـ ميل عقل بـه
معرفت و قانونمداري؛ ٢ـ ميل روح به حمايت از خود؛ ٣ـ قوه شـهواني كـه تمـايﻼت
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جسماني را ايجاب ميكند .قواي اراده و شهواني وظيفه دارند افعال خود را تحت تـدبير
فضيلت شجاعت را به دنبال دارد و تبعيت و تعادل قوة شهواني ،فضيلت خويشـتنداري
را و قوة عاقله نيز با نفي دو حد افراط و تفريط به فضـيلت حكمـت مـزين مـيشـود.

عدالت نيز به عنوان فضيلت چهارم زماني ايجاد ميشود كه سه قوه با يكديگر و در حد
تعادل افعال خود را انجام دهند و در كار يكديگر مداخله نكنند .بر اين اسـاس عـدالت
فردي به معناي تعادل و توازن دروني است كه افعال را به عادﻻنهبودن متصف مـيكنـد
)افﻼطون ،١٣٦٨ ،ص.(٢٥٩-٢٣٨

از همين مسير است كه افﻼطون از عدالت به عنـوان كيفيتـي نفسـاني -اخﻼقـي ،بـه
عدالت به عنـوان فضـيلتي اجتمـاعي مـيرسـد كـه ذيـل آن افـراد جامعـه بـه تناسـب
ويژگي هاي جوهري و به اقتضاي سرشت خود در طبقه خاص خود جاي ميگيرنـد .از
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قوة عاقله انجام دهند .نتيجه اينكه اطاعت و رعايت حد تعادل در قوة اراده )يا غضـبي(،

اين نگاه خروج انسان از طبقه و جايگاه خود گونهاي ظلم قلمداد مـيشـود كـه انسـان
عليه خود و جامعه خود مرتكب ميشود .با تنـاظري كـه افﻼطـون بـين اجـزا و عناصـر
وجودي آدمي با اجزا و عناصر جامعه برقرار ميكند ،چنين نتيجه ميگيريم كـه عـدالت
همواره از درون طبيعت آدمي ميجوشد و به عنوان نيازي در وجود او نهـاده مـيشـود.
همين نياز دروني ،او را به جستجو و پيگيري عدالت در جامعه وا ميدارد.
نظريه عدالت ارسـطو نيز كه با نامهايي چون نظريه »حد وسط« يـا »اعتـدال طﻼيـي«
مشهور است ،از كتاب اخﻼق نيكوماخوس وي استخراج ميشود .ارسـطو در اين كتاب با
اشاره به كتيبهاي در دلوس ،سابقه گرايش به حـد وسـط و اعتـدال را در يونـان باسـتان
چنين بيان ميكند» :آنچه زيباتر است آن چيزي است كه اعتدال و عدلش بيشتر است«...
) ارسطو ،١٣٨١ ،ص.(٧١
مفهوم فضيلت حد وسط به مثابه عدالت در بعد مفهومي در دو حوزه قابـل بررسـي
است .١ :حد وسط به معناي رسيدن به فضيلت كامل )فرزانگي عملي يا حكمت عملي(
١٧٤

كه مفهوم حقيقي حد وسط و رسيدن به يك اعتدال و همـاهنگي درونـي اسـت .شـايد
بتوان اين تفسير را عبارت اُخراي نظريه عدالت افﻼطـون دانست .اين مفهوم از حد وسط
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در اوج كمال نهايي قرار دارد و داراي حدود افراط و تفريط نيست؛ اما مراتب تشكيكي
دارد.

 .٢حد وسط به عنوان يك قاعده كلي و راهكار عملي و تربيتي در ارتباط با افعال و
احساسات براي رسيدن به فضيلت است .حقيقتي كه با تعيين حدود افراط و تفريط يك
فعل يا احساس و توصيه به دوري از اين حدود ،فرد را بـه سـمت حـد وسـط حقيقـي
سوق ميدهد .با توجه به اينكه از نظر ارسـطو رسيدن به حد وسط دشوار اسـت و بـراي
تعيين حد وسطها يا بايد خود ،فرزانه عملي بود يا از فرزانگان )حكيمان عملـي( تقليـد
كرد ،در هر جامعهاي بايد فرزانگان عملي تربيت شوند كه بـا بررسـي و ارزيـابي دقيـق
همه عوامل مربوط به يك موقعيت ،بتوانند حد وسـطهـاي جزئـي را در شـرايط متغيـر
تشخيص دهند.

به نظر ميرسد اعتدال طﻼيي ارسـطو محصول تسـليم عـواطفي چـون ميـل ،خشـم،

ترس ،اعتماد كوركورانه ،حسد ،شادي ،احساس دوستي ،كينه ،آرزو ،همچشمي و ترحم
و به سخن كوتاه ،احساسهايي كـه بـا لـذت و درد همـراهانـد ،در مقابـل خـرد باشـد؛
وضعيتي كه سويههاي افراطي و تفريطي هر يك از اين غرايـز گرفتـه مـيشـود و ذيـل
كنترل و فرمان خرد در ميآيد؛ مثﻼً شجاعت حد وسط جبن يعني ترس افراطي و تهـور
به معناي شجاعت افراطي است؛ شجاعتي كه عاري از خرد و دانايي است .نتيجه تحقـق
قاعده طﻼيي اعتدال در نفس عبارت است از شكلگيري رفتـار فضـيلتآميـز در نفـس
آدمي ،رفتار فضيلتآميز نسبت به افراد جامعه و اين رفتار را قـانون دولـتشـهر معـين
ميكند؛ چراكه پيش از اين حكما كه مثال بارز تحقق فضـيلت حـد وسـط در نفسشـان
است ،قوانيني را مطابق با فضيلت براي دولتشهر جعل كردهاند .در حكومـت مطلـوب
ارسطويي اين قانون در جهت تأمين خير اعلي ،يعني سعادت دولتشهر توسط حكمايي
كه داراي فضيلت حكمت عملي هستند ،وضع شده است )ارسطو ،١٣٨١ ،ص.(٤٥
عدالت از منظر حكماي مسلمان

ريشه ،معنا و مفهوم عدالت در انديشه اسﻼمي از دو منبع نشئت مـيگيـرد :اول از خـود
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قرآن و دوم از انديشههاي فلسفي يونانيان .در قرآن مجيد چهارده بار واژه عدل و پانزده
)جمشيدي .(١٥-١٠ ،١٣٨٠ ،اما مسئله اين است عقﻼنيت اسﻼمي چه مفهومي از عـدالت
را اتخاذ كرد .در نص اسﻼمي ،چه مسـتخرج از قـرآن و چـه احاديـث ،هـر دو مفهـوم
عدالت به مثابه تناسب و عـدالت بـه مثابـه تسـاوي اسـتنباط مـيشـود؛ مـثﻼً در قـرآن
ميفرمايد شما نميتوانيد بين زنان به تساوي رفتار كنيد )نساء(١٢٩ :؛ چراكه اگـر چهـار
زن گرفتيد ،ﻻجرم محبتتان به بعضي بيشتر و به بعضي كمتر مـيشـود؛ لـذا اگـر بـيم
داريد عدالت نكنيد ،پس فقط با يكي ازدواج كنيد )نساء .(١٢٩ :قطعا ايـن آيـات دﻻلتـي
خارج از رعايت عدل به مثابه مساوات ندارد .همچنين در سيره پيامبر اعظم گفتـه شـده
است نگاه خود را عادﻻنه تقسيم ميكرد )حر آملي ،١٤١٤ ،ج ،٨ص (٤٩٩يا اينكه حضرت
امير در نامهاي به مالك اشتر از وي ميخواهـد در تمـام مﻼحظـات و نگـاههـاي خـود
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بار واژه قسط در معاني چون استقامت ،ترازو و انصاف در قضاوت به كـار رفتـه اسـت

عدالت را رعايت كند )نهجالبﻼغه ،نامه  ،٢٧ص( ٣٨٣؛ با اين حال به نظر ميرسـد ظهـور
حديث »العدل يضع اﻻمور مواضعها« )همـان ،حكمـت  (٤٣٧منتسـب بـه حضـرت اميـر
درست در زماني كه هنوز فلسفه يوناني وارد جهان اسﻼم نشده است ،فﻼسـفه اسـﻼمي
را به سمت تفسير تناسبي از عدالت خاصه تئوري ارسطو از عدالت كشانيد .اين توصيف
از عدالت بر پايه اعتقاد به »جايگاه حقيقي هر امر در نظام هستي« ارائه شده و تفاوتهـا
را چه در شكل افﻼطوني آن ،چه ارسطويي به رسميت ميشناسد؛ از جمله بازنمود ايـن
نگاه افﻼطوني به مقوله عدل ناظر بر طبقات اجتمـاعي را مـيتـوان در انديشـه فﻼسـفه
اسﻼمي رصد نمود .عمده فﻼسفه اسﻼمي ضمن بهرسـميتشـناختن تفـاوتهـا ،حـاكم
جامعه را موظف ميدانند حافظ سلسـلهمراتـب اجتمـاعي باشـد و از بـههـمخـوردگي
ترتيبات مبتني بر تفاوتهاي طبيعي جلوگيري كند )ر.ك :احمدوند.(١٥٨-١٣٦ :١٣٨٨ ،

مهمتر از همه مقبوليت نظريه حد وسط ارسطويي بين فﻼسفه اخﻼق است .بسـياري
از انديشمندان اسﻼمي همچون فارابي )فارابي ،١٣٧١ ،ص ،(٦١-٦٠عامري )عـامري،١٤٠٨ ،
١٧٦

ص ،(١١-١٠فخـــر رازي) ،فخـــررازي ،١٣٤٣ ،ص ،(٣٨٥غزالـــي )غزالـــي ،١٩٨٩ ،ص (٥٤و

مﻼصــدرا )صــدرالمتألهين ،١٩٨١ ،ص (١١٥ايــن نظريــه را بــا اخــتﻼفهــايي در تعبيــر
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پذيرفتهاند .از ميان فﻼسفه معاصر افـرادي چـون عﻼمـه طباطبـايي و شـهيد مطهـري نيـز
عدالت را در مفهومي تناسبي تعبير ميكنند؛ وضعيتي كه به تعبير ايشان عدالت مﻼزم بـا
حسن و نكويي است.
به باور عﻼمه طباطبايي عدالت به اين معناست كه هر كسي را در جاي خـود كـه بـه
حكم عقل يا شرع يا عرف مستحق آن است ،قرار دهي؛ نيكوكار را به خـاطر احسـانش
احسان كني و بد كار را به خاطر بدياش عقاب نمايي ،...از اينجا روشـن مـيشـود كـه
عدالت هميشه مساوي با حسن و مﻼزم آن است ) طباطبايي ،١٣٨٤ ،ج ،١٢ص.(٤٧٨-٤٧٧
شهيد مطهري نيز -مانند عﻼمه طباطبايي -مدافع وجه تناسبي عدالت اسـت .از نگـاه وي
همه شئون انساني از آرمانهاي فردي تا اهداف و غايات اجتماعي همه بر محـور عـدل
استوار است )مطهري ،١٣٧٧ ،ج ،١ص (٦١و اينكه ﻻزمه نظامداشتن هستي ،وجود مراتـب
مختلف و درجات متفاوت براي هستي است و همين مطلب منشأ پيدايش تفـاوتهـا و

اختﻼفها و پيدايش نيستها و نقصهاست )همان ،ص .(١٤٣در نگاه مطهـري عدالت به
معناي بهرهبردن هر موجودي به اندازه قابليت و استحقاق خويش است» :هـر موجـودي
در هر مرتبهاي از وجود ،صاحب استحقاق خاصي از حيث قابليت كسب فيض ميباشد
و ازآنجاييكه ذات مقدس خداوند ،كمال مطلق و فياض علياﻻطﻼق است ،ميبخشد و
امساك نميكند؛ اما به هر موجودي از وجود يا كمال وجود آنچـه كـه بـراي او ممكـن
است ،ميبخشد« )مطهري ،١٣٨٢ ،ص.(٣٩٠

محمدحسين تهراني از عالمان معاصـر هـم اگرچـه در بحـث عـدالت از واژه تسـاوي
استفاده ميكند ،در محتواي گفتار وي دﻻلتي تناسبگرايانه استنباط مـيشـود» :اقتضـاي
فطرت در تساوي وظايف و حقوق اجتماعي بين افـراد اسـت؛ بـدين معنـا كـه بـه هـر
صاحب حقي ،حقش -به اندازه ظرفيت -داده شده و تساوي اين نيست كه در مقـدار و
چگونگي و قدرت و مكان و ساير جهات و اعراض با هم برابر باشند« )طهرانـي،١٤١٨ ،

ص .(٩٣بنابراين از نظر ايشان تساوي به معناي برابري نيست ،بلكه تسـاوي بـه معنـاي
حفظ آن چيزي است كه در هر فردي از افراد جامعه از خصوصيات فطري و آثار ﻻزمـه

١٧٧

خلقت و شئون مختلف حيات وجود دارد نـه مسـائل اعتبـاري و قراردادهـاي اعتبـاري

 .٢-١رويكرد عدالت به مثابه تساوي
ذيل نگاهي مدرنيستي نابرابريهاي طبيعي بين نوع و جنس انسان ،چه انسـان آزاد چـه
برده يا زن و مرد ،آنچنانكه در فلسفه سنتي )افﻼطون و ارسـطو( مؤكـد اسـت ،پذيرفتـه
نميشود؛ يعني عدالت در عرصه اجتماع به تناسب و رعايت استحقاقهاي طبيعي تعبيـر
نميشود ،بلكه ماهيتي تساويگرايانه يا برابرخواهانه مييابد .در دوران مدرنيتـه عـدالت
اجتماعي به مفهوم برابري در سطوح مختلفي به كـار رفتـه اسـت؛ از جملـه برابـري در
مقابل قانون ،در داشتن فرصتهاي برابـر و در شـكل افراطـي آن ،يكسـاني در شـرايط
اقتصادي.
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)همان ،ص.(٨٨

برابري در ليبراليسم

بهكارگيري مفهوم عدالت به مثابه برابري به جهت تنظيم روابط اجتمـاعي در ليبراليسـم
مباحثاتي را برانگيخته است .از ميان ايشان هايـك كه نماينـده طيـف افراطـي ليبراليسـم
است ،عدالت را به مثابه برابري شهروندان در داشتن فرصتهاي برابـر و يكسـاني آنهـا
در مقابل قانون ميداند ،اگرچه خود واجد جايگاهي برابر نباشند؛ مثﻼً در نگاه وي افراد
جامعه واجد تفاوتها در شـأن و موقعيـت اجتمـاعي ،مالكيـت و ديگـر نـابرابريهـا...
هستند؛ ولي آنچه مهم اسـت ،برابـري ايشـان در برابـر قـانون فـارغ از هرگونـه امتيـاز
اجتماعي است .هايك استدﻻل ميكنـد كـه حكومـت قـانون بايـد در برخـورد برابـر و
يكسان با افراد ،به منزله موجودات و مصاديق ناشناس و نـامعين ،بـه نـابرابري آنـان در
داشتن از امكانات بياعتنا باشد )بشيريه ،١٣٧٨ ،ص(٩٣–٩١؛ به عبارتي حكومـت قـانون
اساسي بايد در رفتار و معاملـه بـا شـهروندان بـه صـورت گمنـام و برابـر ،نسـبت بـه
نابرابريهاي افراد از نظر موهبتهاي اولي و ثروتهاي مادي اولي بهطوريكسان بمانـد
١٧٨

)گري ،١٣٧٩ ،ص.(١١١–١٠٦

برابري در فرصت ها ركن دوم ليبراليسم است .برابري فرصتها به اين معناست كـه
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قانون شرايطي تمهيد كند كه افراد جامعه فرصـت هـاي برابـري در جهـت حصـول بـه
ارزشها و منـابع داشـته باشـند؛ از جملـه برابـري فرصـت در حصـول بـه آمـوزش و
تحصيﻼت؛ مثﻼً اينگونه نباشد كـه طبقـه ،گـروه و افـراد خاصـي مجـاز بـه تحصـيل،
سوادآموزي ،كسب دانش و مهارت باشند و بقيـه محـروم گردنـد؛ چنـانكـه در دنيـاي
باستان وجود داشت .برابري فرصتها در حصول به مناصب سياسي بدين معناست كـه
هر شهروند داراي فرصتي برابر بـا ديگرشـهروندان در حصـول بـه مناصـب سياسـي از
مراتب پايين تا مراتب عـالي ،چـون مقـام رياسـت جمهـوري باشـد )توحيـدفام،١٣٨٣ ،
ص.(١٣٥
برابري در ماركسيسم

اگر در نگرش ليبراليستي برابري در فرصتها و در برابر قانون موضوعيت مييافـت ،در

نگرش ماركسيستها در اصل و اساس عدالت مدلولي جز برابري اقتصادي و اجتمـاعي
افراد جامعه ندارد .از نگاه آنها وقتي برابري اقتصادي حاصل شد ،نابرابريهـاي سياسـي
اجتماعي از جمله نابرابريهاي جنسيتي خودبهخود مرتفع ميشود .تئـوري ماركسيسـتي
عﻼوه بر بعد نظري ،يك وجه پراتيك هم دارد .ذيل نگاه ماركسيستي اگر فﻼسفه دنيا تا
كنون به دنبال تفسير عالم و امور بودهاند ،از امروز بايد به دنبال تغيير آن باشند و جهـت
تغيير امور حصول به عدالت است؛ عدالتي كه همه ذيل آن وضـعيتي كـم و بـيش برابـر
دارند ).(marx and engels, 2010

 .٣-١رويكردعدالت به مثابه انصاف
تئوري عدالت به مثابه انصاف توسط جان رالز متفكر آمريكايي ارائه شـد .هـدف رالـز از
اراية اين تئوري  ،تعريف و دفاع از مفهوم نوي عدالت اجتماعي در چـارچوب پـارادايم
ليبراليسم است؛ به عبارتي اين تئوري در نقد تصور ليبراليستهاي سودمندگرا از عدالت
چون جرمي بنتام ،جان استوارت ميل و جان ﻻك كه غايت عدالت را حصول به »خيـر« يـا
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سود بيشتر ميدانستند ،مطرح شد .رالـز از بين پارادايمهاي مختلف فكري ،فلسفة اخﻼق
كانتي مانند آزادي انسان و عامل اخﻼقي در جهت نقد مكتب فايدهگرايي استفاده نمـود.
اهميت جان رالز فقط به خاطر احياي فلسفه سياسي نيست؛ بلكه وي بهخـوبي توانسـت
ميان اصول آزادي و برابري سازش برقرار نمايد و نسبت اين دو را بـه گونـهاي ترسـيم
كند كه نه آزادي قرباني و نه برابري بيمحتوا شود.
پيش از اين گفته شد در ليبراليسم عدالت به مثابه برابري يك اصل اساسي محسوب
مي شود و البته اين برابري بيشتر حيثيتي سياسي دارد تا اقتصادي .ليبرالها شاخصه ايـن
برابري را در برابري فرصتهـا ،برابـري در مقابـل قـانون ،برابـري در حقـوق ،برابـري
شهروندي و برابري در ارزشهايي چون آموزش و امكانات مدني ميدانستند؛ ولـي آيـا
اين برابري در فرصتها مانع از اين ميشود افراد جامعه هم به نحوي يكسان از منابع و
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كانت را به عنوان مبحثي قابلتوجه براي احياي اصول ليبرالي انتخاب كـرد و از عناصـر

ارزشها برخوردار شوند ،مخصوصا منابع و امكانات اقتصادي؟ آيا در يـك جامعـه كـه
همه واجد فرصتهاي برابر هستند ،از افراد نابرابر به سبب داشـتن اسـتعداد ،مالكيـت،
پارهاي ويژگيها و مواهب طبيعي تشكيل نشده است؟ و آخر اينكه در چنـين جامعـهاي
چه تضميني وجود دارد شكافي عميق و عريض بين افراد جامعه چه در قالب طبقـات و
چه در قالب شئون و مناصب شكل نگيرد؟ به عبارتي چه تضميني وجود دارد كه اصـل
برابري انسانها در مقابل فرصتها به نابرابريهاي پردامنه ختم نشود؟
رالز از استعاره وضع طبيعي شروع كـرد .وي بـه سـبك اصـحاب قـرارداد بـا تعبيـر
خاصي كه خود از وضعيت طبيعي يا وضع نخستين داشت ،شروع كرد .عبارتي كـه وي
در اين ارتباط جعل كرد ،عبارت پرده بيخبري بـود ) .(the veil of ignoranceدر ايـن
وضع شرايطي وجود دارد كه افراد جامعه بيخبر از موقعيـت آينـده خـود ،بايـد اصـول
زندگي اجتماعي را گزينش كنند .جان رالـز اين شرايط را در اين وضعيت فرض ميگيرد:
وضعيتي كه كسي هنوز خلق نشده و ما در مرحلهاي قبل از ورود به اين دنيا هسـتيم ،از
١٨٠

ما سؤال ميشود اگر وارد جهان بشويد ،دوست داريد كجا قـرار بگيريـد؟ ايـن پرسـش
وقتي مطرح ميشود كه ما از خيلي چيزها بياطﻼعيم و نميدانيم چه خواهيم شد و چه
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خواهيم كرد و موقعيتهاي مختلفي هم كه در دنيا وجود دارد بر ما پوشيده است .همـه
در پس پرده بيخبري هستيم و هيچ كس جايگاه اجتماعي ،جنسيت ،وضعيت طبقاتي يا
مقام و موقع خود را نميشناسد و نميداند سهمش از موهبتها و تواناييهـاي طبيعـي،
هوش ،قدرت و چيزهاي ديگر چقدر است؛ هيچ كس نميداند مفهومي كه از خير دارد،
چيست و ميل و رغبت روانشناختي خاصش كدام است؛ هيچ كس نميداند سياه اسـت
يا سفيد ،فقير است يا غني ،دانشمند است يا بيسواد ،زن است يا مرد ،جـوان اسـت يـا
پير و نميداند چه موقعيت اجتماعي و نژادي و ...خواهد داشت.
پس به تعبير وي كساني كه در پس پـرده بـيخبـري هسـتند و از فـرداي خودشـان
بيخبرند ،شرايطي را براي ورود به جهان پيشنهاد ميكنند كه اين شـرايط بـه ضررشـان
نباشد .هيچ كس چيزي كه به زيان خودش باشد ،پيشنهاد نميكند .اگـر ايـن بـيخبـري
وجود نداشته باشد ،هر كس اصولي را تحميل ميكند كه به نفع خودش باشـد؛ بنـابراين

اين افراد به توافق و قرارداد نخواهند رسيد .همـين كـه افـراد در پـس پـرده بـيخبـري
هستند و از آينده بيخبر ،ترغيب ميشوند تصميمهاي خود را مبتني بـر انصـاف )عـدم
تبعيض( بگيرند و بـه دنبـال قواعـدي باشـند كـه بتوانـد آزادي همـه را تـأمين كنـد و
نابرابريها به محروميت افراد محـروم نيفزايـد .وقتـي پـس پـرده بـيخبـري هسـتيم و
نميدانيم فردا كه وارد جهان ميشويم ،كجـا قـرار خـواهيم گرفـت ،قاعـدتاً عـدالت را
آنچنان معنا و اعمال ميكنيم كه تبعيضي نماند .جان رالـز ميگويد البته در جهان تساوي
مطلق هم برقرار نميشود؛ به هر حال يكي قويتر است ،يكي ضعيفتر است .بايـد تـا
آنجا كه دست ماست ،اين چندگانگي و نابرابريها را به خاطر خودمـان هـم كـه شـده،
رفع و رجوع كنيم )رالز ،١٣٨٣ ،ص.(٥٥-٢٥

رالز با اين تئوري به دنبال تصحيح قواعد ليبراليستي و كمينهكردن معايـب آن اسـت.
وي كتابي با عنوان ليبراليسم سياسى نوشت و ذيل آن ،فضاي بيشتري بـراي پلوراليسـم
سياسى ،يعنى كثرتگرايى در سياست باز نمود .در نگاه ليبرالها اصل بر تسـاوي افـراد
در برابر فرصتها و قانون است؛ ولي اين باعث نميشود افراد جامعه در عمل وضعيت

١٨١

و جايگاه اقتصادي سياسي كموبيش مساوي داشته باشند؛ لذا رالـز بـا تأسـي بـه مفهـوم

 -٢جنسيت و عدالت جنسيتي
واژه ديگر در عبارت عدالت جنسيتي ،مفهوم »جنسيت« و بازخورد سياسـي -اجتمـاعي
آن است .واژه جنسيت ) (GENDERيـك مفهـوم اجتمـاعي اسـت و بـا واژه جـنس )
 (SEXكه معموﻻً براي بيان همان موضوع ،ولي از ديدگاه زيستشناحتي به كار ميرود،
متفاوت است ) نرسيسيانس ،١٣٩٠ ،ص .(١٤-١٠اين مفهوم در ادبيـات و گفتمـان مـدرن
كلمهاي كانوني و پرتكرار محسوب مـيشـود .اگرچـه فلسـفه باسـتان متعـرض بحـث
جنسيت با طرح موضوعاتي چون برابري يا نابرابري زن و مرد شدهاند ،اين مفهوم بيشتر
يك حاشيهنويسي فلسفي است تا يك مسئله اجتماعي .اتفاقـات خـاص مدرنيتـه چـون
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انصاف بنا دارد اين شكافها را به حداقل برساند.

گسترش فزاينده صنعت ،نياز كارخانهها به كارگر ،تقسيم كار اجتماعي ،آگـاهي فزاينـده
مردم به سبب اختراع و كاربرد ابزارهاي مهم دانشاندوزي در گسترهاي اجتماعي اسـت
كه باعث ميشود جنسيت در متن امور و در مقابل تصورات دينـي -سـنتي قـرار گيـرد.
مدرنيته مفهوم جنسيت را به عنوان يك دال متعالي در چارچوب گفتمانهـاي سياسـي-
اجتماعي چون ليبراليسم ،ماركسيسم و فمينيسم مفصلبندي نمود .مدرنيته كه با گسست
از ميراث ديني -فلسفي گذشته خود شك و ترديـد مسـتمري را در همـه چيـز نهادينـه
كرده بود ،مسئله جنسيت را به عنوان يك دال سركوبشده در متن مطالبـات اجتمـاعي
خود قرار داد .درست است كه واژه جنسيت دﻻلت بر جنس مـرد يـا زن دارد ،جنسـيت
در معناي اخير عمدتاً جانب زنان را ميگيرد و ضمن نقد تمام دﻻلـتهـايي فرهنگـي-
تاريخي كه زنان را جنس دوم و تابع مردان قلمداد ميكند ،مطالباتي چون برابري مرد و
زن و حتي برتري زن بر مرد را پيگيري مي نمايد .در پـارادايم مـدرن جنسـيت بـه ايـن
مفهوم با فمينيسم همداستان شـده اسـت؛ درحـاليكـه مسـئله دفـاع از حقـوق زنـان و
١٨٢

اعتراض به شرايط اجتماعي نابرابر قبل و بعد از جنبش فمينيسم در برخـي كشـورهـاي
اروپايي نظير فرانسه و انگليس وجود داشت ،بدون اينكه پيوندي با فمينيسم داشته باشد
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)فريدمن ،١٣٨١ ،ص(٨-٧؛ مثﻼً در فرانسه در سال  ١٧٩٢اعﻼميهاي تحت عنـوان حقـوق
زن توسط الميب دوگوگ منتشر شد تا اعﻼميه فرانسوي حقوق بشر را متهم بـه دفـاع از
حقوق مردان كند؛ همچنين آثاري چون انقياد زنـان از جـان اسـتوارت ميـل و اميـل از ژان

ژاك روسـو ميتوان نام برد .در هر صورت بحث جنسيت با فمينيسم گره ميخورد؛ ولي
فمينيسم را نمي توان تام و تمام مكتبي مسـتقل قلمـداد نمـود .ايـن جريـان معمـوﻻً در
حاشيه ديگرمكاتب مطرح شده است )مشيرزاده ،١٣٨٢ ،ص .(٧٥-٦١فمينيسم كه خود بـه
فراخــور زمــان و شــرايط اجتمــاعي امــواج مختلفــي دارد ،در بــدو امــر مطالبــاتي
برابريخواهانه دارد و درنهايت در همگاهي با پستمدرنهـا ذيـل رويكـردي گفتمـاني
هويت زنان را كه به نابرابري ايشان با مـردان و تضـييع حقوقشـان منجـر شـده اسـت،
مقولهاي تاريخي ميدانند نه مقولهاي جوهري .از نگاه ايشان تصوراتي چون ضعيفهبودن
زن ،لزوم ماندن در خانه و اشتغال به همسرداري و خانهداري ،قواميت مردان نسـبت بـه

زنان و صفاتي چون منفعـل ،وابسـته ،سـاده و غيرمنطقـي )اوصـاف زنـان( را سـاخته-
پرداخته تاريخ مـي داننـد نـه برخاسـته از طبيعـت و جـوهر زنـان .آنهـا منكـر تفـاوت
فيزيولوژيكي زن و مرد نميشوند؛ ولي اين را صرفاً يك تفاوت ميداننـد؛ لـذا هرگونـه
توازي را كه ذيل يك چارچوب تقابلي )رابطه اقتداري كه به نفع مرد ميچرخد( بر اين
ويژگي فيزيولوژيك بار شده است ،ظالمانه و خـﻼف عـدالت مـيداننـد .از ايـن حيـث
جنبش تساويگراي زنان در مقابل تصورات ارسطويي از عدالت به مثابـه تناسـب قـرار
ميگيرند.
نوع نگاهي كه ارسـطو به جنس زن دارد ،در تناسب با تئوري ايشان از عدالت اسـت.
در نگاه ارسـطو زنان ،بردگان و خارجيها مشمول برابري شـهروندي قـرار نمـيگيرنـد.
ارسـطو اين نابرابري را طبيعي و در جهت حفظ حقوق آنها ميداند .به گفته وي »اما بايد
دانست كه شرايط بردگي براي هر دو طرف )برده و بردهدار( سودمند و عادﻻنـه اسـت؛
زيرا هم براي او و هم براي ارباب ،تضميني در محافظت يكديگر وجـود دارد و هـر دو
از اين منافع بهطورمسـاوي سـود مـيبرنـد« )ارسـطو ،١٣٨١ ،ص ٣٢٠وي معتقـد اسـت:

١٨٣

»طبيعت ،هر چيزي را فقط براي يـك منظـور و مقصـود مـيآفرينـد« و در ايـن رابطـه
درحاليكه وظايف زنان توليد مثل و زاييدن است«.
امر مسلم در فرضيه مقدماتي ارسطو اين است كـه همـواره جـنس مـذكر بـه جـنس
مؤنث تقدم و برتري دارد .به باور وي همـواره صـورت بـه مـاده شـرافت دارد و او در
»مشاهدات« خود در مورد توليد مثل بيان ميدارد كه اين نطفـه مـرد اسـت كـه منشـأ و
خالق نفس )روح( است؛ درحاليكه از نطفه زن جسم )بدن( به وجود ميآيد» :صـورت
و نفس برتر از ماده و جسم است و جنبه الهي در ذات خود دارد؛ بنـابراين آنچـه بهتـر
است ،ضرورتا مقدم است بر آنچه كه پست ميباشد و به همين علـت جـنس مـذكر از
مؤنث برتر ميشود« )همان(.

زن در دستگاه فكري ارسطو با مشخصههـايي چـون پسـت ،نـاقص و عـدم قابليـت
شناخته ميشود؛ به عبارت روشنتر مرد در تمـام مراحـل نقـش فاعـل و مـؤثر را ايفـا
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وظايف بردگان ،فقط رفع احتياجات روزانه اربابان و وسيله گذران معاش آنها ميباشـد؛

ميكند؛ درحاليكه زن داراي نقش انفعالي است؛ همچنين اين مرد است كـه بـه زنـدگي
روح و حيات ميبخشد و باعث زندهشدن بدن كه متعلق به زن است ،ميگـردد .زن كـه
جسم است ،به واسطه مرد كه روح ميباشد و مقدم بر همه چيز ،حيـات پيـدا مـيكنـد.
ارسطو از جمعبندي مباحث خود نهايتاً چنين نتيجه ميگيرد» :يك زن با توجه بـه نقـش
توليد مثـل و زاييـدن ،برابـر بـا يـك مـرد عقـيم و نازاسـت؛ زيـرا در هـر صـورت زن
ناقصالخلقه است .مرد به اين دليل مرد است كه داراي قابليتهاي ويـژهاي اسـت و در
مقابل ،زن از آن روي زن است كه از اين قابليتهاي ويژه محروم اسـت« )

Generation

.(of Animals, I, 728a, IV, 766a

نتيجه اينكه در چارچوب فكري ارسـطو كه عدالت را به مثابه تناسب و امري طبيعـي
ميپندارد ،زنان نمـيتواننـد واجـد شـأني برابـر بـا مـردان باشـند؛ همچنـين بردگـان و
خارجيهاي ساكن در آتن واجد حقوقي برابر با شـهروندان نيسـتند .ارسـطو درجـه دوم
بودن جنس زن و زيردستبودن برده را به جهـت ويژگـيهـاي آنهـا طبيعـي و عادﻻنـه
١٨٤

ميداند.
پيش از اين در قرن هجدهم مطالبات زنان ذيل پارهاي بيانيههاي سياسـي درج شـد؛
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ولي اين جان استوارت ميـل بود كه كتابي مفصل با عنوان انقياد زنان تأليف و منتشر نمود.
مطالب ميل بعدها منبع الهام و استناد فمينيستهايي ليبرالي چون ولستون كرافـت و تيلـور

ميل قرار گرفت .ميـل استدﻻل نمود نابرابري عليه زنان كه يادگاري از دوران قديم است،
ممكن است زماني درست بوده باشد؛ اما اكنون در دنياي مدرن هيچ جايي ندارد )ميـل؛،
 ،١٨٦٩ص .(٥٥ميل ميديد كه نيمي از بشـريت نمـيتوانـد از خانـه بيـرون بيايـد و در
جامعه براي توسعه و پيشرفت بشري مشاركت داشته باشد و معتقد بـود تبعـيض عليـه
زنــان بــه يكــي از بــزرگتــرين موانــع پيشــرفت بشــر مبــدل شــده اســت .وي مطالبــه
برابريخواهانه خود را با نقد تصور ذاتپندارانه از طبيعت بشر آغاز كرد .وي در مقابـل
كساني كه معتقد بودند زنان از طبيعتي پست برخوردارند ،اينگونه پاسخ ميدهد كـه مـا
نميدانيم طبيعت زنان چيست و زنان از چه تواناييهايي برخوردارنـد؛ چـون هرگـز بـه
آنها اجازه ندادهايم تﻼش كنند -كسي نميتواند بدون مدارك و شـواهد ،حكمـي معتبـر

صادر كند .ما نميتوانيم زنان را از انجامدادن كارها منع كنيم؛ چـون ممكـن اسـت آنهـا
توانايي انجامش را نداشته باشند .از اين حيث استوارت ميـل تمام قـوانين نـاظر بـر ارث،
ازدواج ،حضور زنان در مشاغل خارج از خانه ،حق رأي زنان و اسـتقﻼل مـالي آنهـا را
قابل نقد ميداند و ضمن بيـان شـواهدي از حضـور قدرتمنـد و مـأثر زنـان در عرصـه
اجتماع چون ژان دارك ،اليزابت و ويكتوريا معتقد است يك جامعه مدرن نبايد به سـمت
نابرابري زنان و مردان پيش رود .مدعاي وي اين است تصوري كه بهاشتباه از ذات زنان
داريم ،چيزي نيست جز واقعيتهاي تاريخي كه با تعليم و تربيت انسانها و تداوم آنهـا
بين نسلها گره خورده است.
انديشههاي ميل را مبدأ فمينيسـم ليبـرال قلمـداد مـيكننـد .تأكيـد عمـده در بيشـتر
استدﻻلهاي ايشان مسءلهاي به نام »جوهره مشترك انساني« صرف نظر از تفاوتهـاي
جنسيتي است؛ به اين بيان كه زن و مرد برابر آفريده شدهاند و يكساني نسل آنها اقتضـا
دارد كه زنان جايگاه فرودستي نسبت به مردان نداشته باشند ،بلكه هيچ نوع تمايزي بين
حوزههاي زنانه و مردانه وجود ندارد )مشيرزاده ،١٣٨٧ ،ص .(٦٤-٦١البته رويكـرد سـلبي

١٨٥

فوق در نفي هرگونه تمايز جنسـيتي دربـاره زنـان در كنـار رويكـرد ايجـابي در اثبـات
مييابد؛ لذا در عرصههاي حقوقي و اجتماعي مخالفت خود را بـا هـر نـوع تمـايز بـين
حوزه زنانه و مردانه اعﻼم ميدارد؛ مثﻼً استدﻻل جـان اسـتوارت ميـل ايـن اسـت :اصـول
دنياي مدرن اقتضا دارد زنان مطلقا خود تصميم بگيرند كه چه بكنند يا نكنند و جـز راه
آزمايش و حضور زنان در يك فضـاي رقـابتي آزاد بـا مـردان هـيچ راه ديگـري بـراي
شناسايي طبيعت و بايد و نبايدهاي آنان وجود ندارد؛ بنابراين وضع قوانين دراينباره يـا
آداب و رسوم تعيينكننده نيست.
ديدگاههاي فمينيستي
فمينيسم كه حامل اصلي انديشه برابري جنسيتي محسوب ميشود ،اگرچه فعاليت خـود
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ارزشهاي ليبرالي غرب در مقولههايي نظير فرديت ،آزادي ،عقﻼنيـت و اومانيسـم معنـا

را با ليبراليسم شروع كرد ،در ادامه راه خود را به سمت نقد انديشه ليبرال كـج كـرد .در
اين طيف انديشهاي كه با نام موج دوم فمينيسم معروف است ،نظـرهـا بـه ايـن سـمت
رفت كه بين ارزشهاي ليبرالـي و سـاختار اقتصـادي و سياسـي نظـام سـرمايهداري در
گستره حقوق زنان ناسـازگاري وجـود دارد .تأكيـد عمـده ايـدئولوژي ليبرالـي برابـري
جنسيتي بود؛ ولي شرايط حاصل از اقتصاد سرمايهداري و دولت رفاه ،تفاوت حقـوق و
دستمزدهاي زنان نسبت به مردان را پديد آورد .درواقع به تعبيـر فمينيسـتهـا سـاختار
اقتصادي و سياسي جامعه ،پدرساﻻرانه بود و هنوز زن را بـه عنـوان ابـزاري در توسـعه
ثروت و قدرت تلقي ميكـرد؛ امـا ارزشهـاي ليبرالـي مقتضـي تسـاوي زن و مـرد در
ساختارهاي سياسي اقتصادي بود؛ لـذا مـوج دوم تغييـر جايگـاه سـاختاري زن در نهـاد
سياست و اقتصاد را دنبال مينمود )همان ،١٣٨٧ ،ص.(٢٣٢-٢٢٩
فمينيسم ماركسيستي صورت ديگري از مطالبات فمينيستها را رقـم زد .در انديشـه
ماركسيستي جامعه ذيل دو طبقه جاي ميگيرد :طبقه صاحب ابزار توليد و سـرمايهدار و
١٨٦

صاحب صنايع و طبقه فاقد ابزار توليد و استثمارشده؛ يعني در جامعه يك طبقـه حـاكم
وجود دارد و يك طبقه محكوم و محروم .نقطه اشتراك فمينيستهـاي ماركسيسـت بـا
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ماركسيستها نيز همين جاست؛ با اين تفاوت كه آنها از دو محروميت صحبت ميكنند:
يــك محروميــت طبقــاتي بــه ســبب ســاختارهاي توليــدي اجتمــاع و دوم ســاختارهاي
مردساﻻرانه جامعه كه باعث شده است زنان از توليد عمومي باز بمانند .آنها علت چنين
محروميتي را از يك طرف به ساختار و شيوه توليد در نظام سرمايهداري مستند ميكننـد
و از سوي ديگر نظام مردساﻻري را علتي ديگر در تبعيض عليه زنان معرفي ميكننـد .از
اين حيث آنها ستم مردساﻻري را مقدم بر نظام سرمايهداري مـيداننـد )ابـوت و واﻻس،

 ،١٣٧٦ص .(٤٤-٣٨ذيل اين نگاه »ارتباط با ابزار توليـد تعيـينكننـده طبقـه اجتمـاعي و
هويت طبقاتي است و چون كار زنان در خانه تنها توليدكننده ارزش مصرفي است و نـه
ارزش اضافي قابل فروش در بازار ،لـذا زنـان ارتبـاط مسـتقيمي بـا كـارمزدي نداشـته،
درنتيجه جايگاه مستقلي در نظـام طبقـاتي نخواهنـد داشـت ،بلكـه در حاشـيه آن و بـه
محوريت مردان جايگاه خواهند يافت .به باور آنها رفع تبعـيض و سـتم عليـه زنـان در

جامعه سرمايهداري تنها وقتي اتفاق ميافتد كه تقسيم جنسي كار در تمام حوزهها رخت
بربندد« )همان ،ص.(٢٦١

بنابراين مطالبات تساويخواهانه در انديشه ماركسيسم فمينيسم وجوهي راديكال تـر
به خود ميگيرد .آرمان آنها صرفاً تساوي طبقاتي نيست ،بلكـه تغييـر جايگـاه زنـان در
جامعه با تغيير ساختارهاي مردساﻻرانهاي است كـه محروميـت مضـاعفي بـر آنهـا بـار
ميكند .دو هدف آنان برابري طبقاتي از گذر امحاي مالكيت خصوصي و صـورتبنـدي
نظــام ســرمايهداري و دوم برابــري جنســيتي از گــذر امحــاي ســاختارهاي مردســاﻻرانه
اجتماعي.
ديدگاه جان رالز
جايگاه جنسيت در منظومه فلسفي رالـز از جمله مسائل مبهم اسـت .وي در عـدالت بـه
مثابه انصاف وقتي از پرده بيخبري صحبت ميكند ،مشخصاً از جنس مـرد يـا زنبـودن
انسانها صحبت نميكند ،بلكه ذيل چارچوبهاي تفكر ليبراليسـتي از مفهـوم محـوري

١٨٧

»فرد« صحبت ميكند .اينجاست كه فمينيستها به نقد اين تئوري مـيپردازنـد .از نگـاه
مرد .شايد در نگاه اول چنين به نظر آيد كه عاقدان قرارداد در پشت پرده جهـل بتواننـد
به اين تبعيض پايان دهــند و بـه انسـانهـا فـارغ از هــويت ديــني ،ملـي ،جنسـي و
شغليشان توجه كنند؛ اما چنين اجماعي مشكل تبعيض عليه زنان را حل نميكند؛ چون
تبعيض اعمالشده مردان بر زنان بيشتر ماهيت جامعهشـناختي داشـته و نـوعي تـرجيح
اجتماعي است و نظريه عدالت در اين زمينه راه حــلي ارائـه نمـيكنـد )نصـيري،١٣٨٢،
ص.(٢٧٦

 .٣اسﻼم و مسئله عدالت جنسيتي
مسئله جنسيت در نظرگاه اسﻼمي ذيل دو جريان عمده موضوعيت مييابد:
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آنها مشكل اينجاست كه مقصود جامعه از فرد همان »مرد« است نه انسـان اعـم از زن و

الف( نگاه سنتي
اين نگاه ديدگاه رسمي به مسئله جنسيت اسـت كـه عمـدتاً يـا مسـتخرج از مجموعـه
نصوص است و يا مستخرج از عقﻼنيت اسﻼمي كه خود حاصل ديالوگ وحي با حيات
سياسي اجتماعي مسلمانان محسوب ميشود .ذيل اين نگاه ،حقوقي كه در قرآن و سنت
براي زنان در نظر گرفته شده است ،به رسميت شناخته ميشود نه چيزي بيشتر يا كمتـر
از آن .اين سنخ نگاه در ميان فقهاي نوانديش و سنتي عموميـت دارد .مسـلّم اسـت كـه
ذيل اين نگاه ايفاي حقوق زنان در چارچوب دين بر خﻼف عدالت نيست؛ بـه عبـارتي
ذيل اين رويكرد مقررات متفاوت و نابرابر براي زنان و مردان كه بعضاً به سود مردان يا
زنان تلقي ميشـود ،مصـداق بـيعـدالتي نيسـت ،بلكـه عمـل بـه اقتضـاي سرشـت و
ويژگيهاي طبيعي و روحي زنان و مردان است؛ لذا در چشماندازي اسﻼمي كـه عمـدتاً
جامع آراي فقها و فﻼسفه است ،عدالت خاصه در قبال جنسيت ،تبادري تناسبي دارد.
١٨٨

عﻼمه طباطبـايي معتقـد اسـت» :در اسـﻼم زن در همـه احكـام عبـادي و حقـوقي-
اجتماعي مرد شريك است؛ او نيز همانند مردان ميتواند مستقل باشد و هيچ تفـاوتي بـا
آنها ندارد ،مگر در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا دارد كه بـا مـردان تفـاوت داشـته
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باشــد؛ هماننــد مســائلي چــون قضــاوت ،جهــاد ،عهــدهداري حكومــت ،مســئله ارث و
حجاب) «...طباطبـايي ،١٣٨٨ ،ج ،١ص .(٤١١درواقـع عﻼمـه طباطبـايي ذيـل همـان نگـاه
تناسبگرايانه مؤكد در انديشه و فلسفه اسﻼمي معتقد است اسﻼم در احكامي كه راجع
به دو صنف زن و مرد وضع نموده ،بهطوركلي صفات و اختصاصات هر يـك را لحـاظ
نموده ،در مقررات مشترك همان اشتراك نوعي را مورد نظر قرار داده و حتـي المقـدور
اين دو صنف را به هم نزديك ساخته است؛ ولي در جايي كه تفاوتها ديده ميشود بر
تناسبات تأكيد كرده است )همـو ،١٣٨٧ ،ص .(٣٢٣از نظر عﻼمـه »زن و مـرد در طبيعـت
انسانيت و شخصيت حقوقي و معنوي يكساناند؛ لكـن هـر يـك از ايـن دو صـنف بـه
واسطه خلقت فيزيكي و خصائص ويژه خـود ،تفـاوتهـايي بـا صـنف مقابـل خواهـد
داشت) «...همـان ،ص .(٣٢٩به تصريح ايشان »زن در عين دارابودن مشتركات ،از جهـاتي

با مرد اختﻼف دارد؛ چون ويژگيهاي ساختماني متوسط زنان نظير مغز ،قلب ،شريانها،
اعصاب ،قامـت و وزن طبـق آنچـه در كالبدشناسـي توضـيح داده شـده كـه جسـم زن
لطيفتر و نرمتر از مرد ميباشد و درمقابل جسم مرد درشـتتـر و سـختتـر اسـت و
احساساتي نظير دوسـتي ،رقـت قلـب ،زيبـاييگرايـي و آرايـشجـويي در زن بيشـتر و
انديشهگرايي در مرد فزونتر اسـت؛ بنـابراين زنـدگي زن احسـاسگـرا و زنـدگي مـرد
انديشهگراست« )طباطبايي ،١٣٨٤ ،ج ،٢ص.(٢٧٥

از نگاه شهيد مطهري نيز يگانه مرجع واجد صﻼحيت براي بهرسميتشناختن حقوق
واقعي انسانها كتاب پرارزش آفرينش است .با رجوع به صفحات و سطور ايـن كتـاب
عظيم حقوق واقعي مشـترك انسـانهـا و وضـع حقـوق زن و مـرد در مقابـل يكـديگر
مشــخص مــيگــردد )مطهــري ،١٣٧٨ ،ج ،١٩ص .(١٥٧مطهــري تفســير جــالبي از حقــوق
جنسيتي دارد» :اول بايد بينيم آيا ﻻزمه تساوي حقوق ،تشابه حقوق هـم هسـت يـا نـه؟
تساوي غير از تشابه است .تساوي برابري است و تشابه يكنواختي .ممكن است پـدري
ثروت خود را به تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند ،اما بـهطورمشـابه تقسـيم نكنـد؛

١٨٩

مثﻼً ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد ،هم تجارتخانه داشته باشـد و هـم
استعداديابي كرده است ،در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده است و در ديگـري عﻼقـه
به كشاورزي و در سومي مستغلداري ،هنگامي كه ميخواهد ثـروت خـود را در زمـان
حيات خود ميان فرزندان تقسيم كند ،با درنظرگرفتن آنچه بر همه فرزندان مـيدهـد ،از
لحاظ ارزش ،مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهـت در كـار نباشـد.
به هركدام از فرزندان خود همان سرمايه را ميدهد كه قبﻼً در آزمايش اسـتعداديابي آن
را مناسب يافته است .كميت غير از كيفيت اسـت .برابـري غيـر از يكنـواختي اسـت. ...
مسلم است اسﻼم حقوق يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است؛ ولي اسـﻼم هرگـز
امتياز و ترجيحي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست .اسﻼم اصل مساوات انسانها را
درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است .اسـﻼم بـا تسـاوي حقـوق زن و مـرد مخـالف
نيست .با تشابه حقوق آنها مخالف است« )همو ،١٣٨٢ ،ص.(١٢٢
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ملك مزروعي و هـم مسـتغﻼت اجـاري ،ولـي نظـر بـه اينكـه قـبﻼً فرزنـدان خـود را

به گفته مطهري هر استعداد طبيعي ،سندي طبيعي براي يك حق طبيعي اسـت )همـو،

 ،١٣٥٧ص .(١٤٨اگر در آدمي استعداد درسخواندن است ،يعنـي دسـتگاه آفـرينش ايـن
حق طبيعي را به او داده و انسان ميتواند بر اساس خصيصه خود آن را بـه عنـوان يـك
حق طلب كار باشد .اگر در انسان توان فكركردن از سوي مبدأ خلقت به وديعه گذاشـته
شده ،به معناي اختصاص حق طبيعي به وي ميباشد؛ چنانكه اسـتعدادهاي مشـترك زن
و مرد كه از حيث انسانبودن منشأ پيدايش حقوق طبيعي است ،استعدادهاي مختص بـه
هر يك هم ميتواند منشأ زايش يك حق طبيعي براي زن يا مرد باشد.
مطهـري بر اين باور است هر يك از زن و مـرد از جهـات مختلـف مشـابه يكـديگر
نميباشند .آفرينش هر يك را بهگونهاي خاص آفريده و اين ،مقتضاي عـدالت آفـرينش
است )همان ،ص .(١٣٣ﻻزمه عدالت كه در متن خلقت قرار دارد و از اسم »عـادل« الهـي
نشئت ميگيرد ،اين است كه خلقت دو جنس انساني مكمل يكديگر باشند و هـر جـزء
آفرينش ،يعني زن يا مرد در محل خاص خود و با ويژگيهاي مختص به خـويش قـرار
١٩٠

گيرد» .عدالت جنسيتي« اقتضاي تفاوتهاي طبيعي در مـتن آفـرينش بـراي زن يـا مـرد
دارد.
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درواقع ميتوان اينگونه استنباط كرد كه در نگاه علماي سنتي اسـﻼمي در رابطـه بـا
امتيازهاي زن يا مرد دو ديدگاه تساوي و ديگري تشابه مطرح ميشود .مشابهت ميان دو
جنس زن و مرد كه از اين نگاه مردود اسـت ،بـدين معناسـت كـه آن دو داراي حقـوق
كامﻼً يكساني هستند؛ يعني اگر مثﻼً مرد داراي حق طﻼق است ،زن هم بايـد آن را دارا
باشد؛ آن دو در ارث به صورت يكسان بهره مند باشـند؛ حـق خواسـتگاري يـا ايجـاب
نكاح به هر دو طرف به صورت يكسان واگذار شود؛ زن نفقـه بگيـر مـرد نباشـد و بـه
تعبيير كلي توزيع حقوق ميان اين دو جـنس انسـاني بـه صـورت كـامﻼً يـك نواخـت
صورت گيرد؛ اما تساوي ميان دو جنس زن و مرد معناي متفاوتي دارد .ايـن نظريـه بـر
اين باور است كه چون استعدادهاي طبيعي كه آفرينش بـه ايـن دو جـنس انسـاني داده،
متفاوت است؛ لذا حقوق طبيعي آن دو هم نميتواند عين يكديگر باشد.

ب( نگاه مدرن
مهمترين شاخه روشنفكري كه پيگير مطالبات برابرخواهانه محسوب ميشود ،فمينيسـم
اسﻼمي است .فمينيسم اسﻼمي گرايشـي نظـري و عملـي اسـت كـه از درون بـه يـك
پارادايم اسﻼمي متصل است و درمجموع در ارتباط با نقـش و جايگـاه زنـان در اسـﻼم
بحث ميكند .بسياري از آنها بهنحوي خواستار برابري كامل همـه مسـلمانان در وجـوه
زندگي عمومي و خصوصي بدون هيچ نوع تبعيض جنسيتي ميباشند .فمينيسم اسـﻼمي
فهم و قدرتش را از اسﻼم مـيگيـرد و در جسـتجوي حقـوق برابـر زنـان و مـردان در
تماميت وجودشان است .مدعاي اساسي فمينيسم اسﻼمي اين است كه قـرآن بـر اصـل
برابري تمام افراد بشر تأكيد ميكند؛ لذا مردساﻻري و تبعيض جنسيتي را مردود دانسـته
و خواستار برابري زن و مرد -همچون ديگربرابريها در اجتماع -اسـت )بـدران،١٣٨٦ ،
ص.(٤٥-١٠

ذيل اين نگاه عقﻼنيت اسﻼمي با محوريـت احكـام فقهـي بـا مفـاهيم و رفتارهـاي
مردساﻻرانه زمان خود تركيب يافته و اين تعبيـر مردسـاﻻرانه از احكـام ،شـريعتهـاي

١٩١

متفاوت معاصر را شكل داده است .به نظر آنها آيات قرآن و همچنين گفتههـا و اعمـال
گرفته است .گاهي منشأ يا قابل اعتماد بودن احاديث نيز مورد اعتراض قرار گرفته است
)همان(.
عبدالكريم سـروش در اين رابطه ميگويد» :اگر پيامبر در ميان قومي ديگر با عـادات و
آداب و عرفيات ديگر ظهور ميكرد ،در عين حفظ مقاصد شـريعت ،صـورت كثيـري از
احكام ديني عوض ميشد و في المثل احكام قصاص ،ديات ،نكاح ،طﻼق و بهطـوركلي
حقوق مرد و زن و ...همه به شكل ديگـري در مـيآمـد و بـاز همـان اسـﻼم مـيبـود«
)سروش ،١٣٧٧ ،ص .(٧٨بنابراين نظريه احكامي همچون حجاب ،روابط زن و مرد ،سن
ازدواج و بهطوركلي حقوق زنان پاسخگوي نيازهـاي اجتمـاعي و نقشـي كـه در عصـر
كنوني زنان و مردان بر عهده گرفتهاند ،نيست؛ ازاينرو مـيبايسـت بـر اسـاس فرهنـگ
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نقلشده از پيامبر اسﻼم نيز اغلب در خدمت توجيه ايدههـا و اعمـال مردسـاﻻرانه قـرار

جديد و عرف زمان نوسازي شوند« )همان ،ص.(٣٤
بعضي از نوانديشان ديني ذيل اين نظريه كه احكام مربوط به زنان يك امـر عرضـي
ميباشند ،ميافزايند »تنها احكامي ثابت هستند كه تأسيسي باشند نه امضايي؛ زيرا احكام
امضايي احكام عرفي و اجتماعي هستند ،درحاليكه احكام تأسيسي تنها احكـام تعبـدي
ميباشند؛ لذا اين احكام تابع عرف هستند و به نحو هميشگي و ثابت برقرار نميباشـند؛
به عنوان مثال ديه حكم تأسيسي اسﻼم نيست ،بلكه سنت اقتصادي ،اجتماعي امضا شده
است؛ ازاينرو بحث از ديه پيش از اينكه شرعي باشد ،اجتماعي است .تغيير سنتهـا و
چون و چراها در احكام قضايي دين اسﻼم با توجه به اصول اساسي ديـن مجـاز اسـت.
مردم همانطوركه بيمه را ايجاد كردند و همـانطوركـه در رسـوم ازدواج تحـول پديـد
آوردند ،ميتوانند در قانون ديه نيز تحول بيافريننـد« )تشـكري ،١٣٨١ ،ص .(٦٩-٦٨طبـق
اين رويكرد تفسير ثابتي از عدالت نميتوان ارائه داد ،بلكه عدالت امري نسـبي و متغيـر
ميگردد و تعريف آن در هر عصري به خود انسانها واگذار ميشود؛ بنابراين بـا توجـه
١٩٢

به آنچه مطرح ميگردد ،عدالت در مورد زنان منـوط بـه شـرايط زمـان و مكـان تغييـر
مييابد ) همان ،ص ٧٣به نقل از :محمد مجتهد شبستري ،نقـدي بـر قرائـت رسـمي از ديـن،
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ص.(٥١٠
ج( نتايج اجتماعي تساوي جنسيتي
قدر مسلم قائﻼن به عدالت به مسابه تناسب چنانچه در نگاه انديشمندان اسﻼمي مؤكـد
است ،با برجستهكردن تبعات ناخوشايندي كه دامنگير زنان در جامعه غربي شده اسـت،
عدالت را به مثابه تساوي كه در مركز گفتمان مدرن قرار دارد ،مـورد نقـد و طـرد قـرار
ميدهند .از اين نگاه »گمشدن نقش زنانگي« يكي از بحرانهاي اساسي مبتﻼبـه جوامـع
غربي تصور شده است كه با ورود انسـان بـه وضـعيت پسـت مـدرن ابعـاد آن تشـديد
خواهد شد .بعد از اعﻼن حقوق برابر زنان در سال  ١٩٤٨مـيﻼدي و بعـد از پشـتسـر
گذاشتهشدن امواج مختلف فمينيسم اين پرسش مطرح شد كـه دسـتاوردهاي »تسـاوي«

جنسيتي براي زنان چه بوده است .پيفر مهمتـرين دسـتاورد آن را مزاحمـتهـاي رو بـه
تزايد جنسيتي براي زنان بر شمرده است؛ چنانچه بسـياري از دختـران مدرسـه را تـرك
ميكنند ) .(pipher, 1994, p.59وي يادآور ميشود امروزه شرم و حيا يا به تعبيري عفـت
كه يك ارزش اساسي براي زنان تلقي ميشود ،چنانچه عصر اليزابـت در اروپـا را عصـر
عفت و حياي جنسي ميدانند ،در گفتمـان اجتمـاعي امـروز جايگـاهي نـدارد؛ امـروزه
دختران و پسران از چيزي خجالت نميكشند ،لباس نازك دختران ،خوابگاههاي مشترك
دانشگاهها و شركتهاي تعاوني جنسيتي چيزي به نام شرم و عفت براي زنان و مـردان
باقي نگذاشته است

)p.35

 .(Ibid,بعد از آنكه تفاوتهـاي زنانـه و مردانـه بـهطـوركلـي

منهدم شد ،برابري به بدترين شكل ممكن به صـحنه آمـد؛ يعنـي تجـاوز ،تعـرض ،آزار
جنسي ،مردان شرور ...از نتايج حاصله آن بود ).(Fetcher, 1995, p.126
تئوري »تساوي جنسيتي« كه با عبور از انگارههاي سـنتي و طبيعـي مقـوم شـد و در
توسعه روابط جنسي و آزاديهاي بﻼتوجيه معين شد ،بنا نبـود خـدمتي فلسـفي ،بـراي
تحكيم نهاد خانواده باشد .گفتمان مدرن كه درباره تساوي جنسـيتي مفصـلبنـدي شـده

١٩٣

بود ،تام و تمام به جنگ با نسبتهاي طبيعي پرداخت ،آگـاهيهـاي كـاذبي وارد اذهـان
خانواده را از دست بدهند .امروزه حتـي در جـوامعي چـون ايـران كـه هنـوز در مقابـل
ارزشهاي مدرن ايستادگي ميكند ،طﻼق از حد و حدود يك واقعيت اجتمـاعي بسـيار
فراتر رفته است .عﻼوه بر اين طﻼقهاي زودهنگام فشار مضاعفي بر زنان و به دنبال آن
بر جامعه وارد كرده است.
اين داعيه برابري در تمام شئون موقف بر خواست زنان باقي نمانـد؛ امـروزه روابـط
آزاد سكسي حتي ميان دو همجنس به عنوان برابري حقـوقي در بسـياري از كشـورهاي
غربي ،قانوني تلقي ميشود و جامعه با تمسخر عشق و عاطفه خانوادهها را به وضـعيتي
بدتر از آنچه تصور ميشد ،فرو غلتانده است .اسـپندر معتقد اسـت آزادي زنـان پـيش از
آنكه در خدمت حقوق زنان باشد ،در خدمت هرزگان و همجـنسگرايـان قـرار گرفتـه
است

)1982, p.341

 .(Spender,درواقع اگر در سدههاي  ١٨-١٧مـيﻼدي ظلـمهـايي بـه

تأملي نظري در مفهوم عدالت جنسيتي

كرد و كاري كرد كه ابناي بشر روز بـه روز قـدرت خـود در نگهـداري سـقفي بـه نـام

زنان ميشد ،امروزه هم زنان مورد ظلم و تجاوز جديدتر ،خشـنتـر و وحشـتناكتـري
قرار گرفتهاند.
اسپندر با تأسي به يافتههاي علمـي كـه در واقـع ركـن ركـين گفتمـان مـدرن تلقـي
ميگردد يادآور ميشود» :دادههاي تجربي و عقل بشر در طول قرنها معتقد به اين بـوده
كه بسياري از تفاوتهاي اساسي زن و مرد ،فطري است و بـه هـيچ وجـه ارتبـاطي بـه
تأثيرپذيري از شرايط اجتماعي ندارد .در چند سـال گذشـته پيشـرفتهـاي عظيمـي در
زمينه شناخت سيستم عصبي ،ژنتيـك ،ترشـحات غـدد داخلـي و روانشناسـي تكـاملي
صورت گرفته كه نظريه ساختارشناسان اجتماعي را رد و بر تفاوتهاي جنسيتي فطـري
تأكيد مينمايد« ).(Ibid, P.178

جمعبندي و نتيجهگيري
١٩٤

درج عنوان عدالت جنسيتي در ماده  ٣١ﻻيحه برنامه ششـم توسـعه پرسـشهـايي را در
مورد مفهوم عدالت جنسيتي برانگيخت .از مهم ترين شبهاتي كه در اين خصوص شـكل
گرفت ،اين بود كه عدالت جنسيتي به معناي برابري جنسيتي محسوب مـيشـود؛ يعنـي

سال بيستوسوم /زمستان ١٣٩٧

برابري تام و تمام بين زن و مرد در تمام شئون ،حقوق و جايگاه اجتماعي .مسلم اسـت
از لوازم اين سنخ برابري كه مطالبه بخشي از زنان محسوب ميشود ،چيزي نيسـت جـز
عبور از برخي نصوص و احكام اسﻼمي كه جايگاه و حقوقي خاص را بنا بر اقتضـائات
طبيعي و جوهري براي زنان تعريف كرده است .از اين حيث مقالـه حاضـر كوشـيد بـه
تأمل درباره عبارت »عدالت جنسيتي« بپردازد .نظر به يافتههاي اين مقاله اوﻻً عـدالت در
تاريخ در سه مفهوم عدالت به مثابه تناسب ،عدالت به مثابه برابري و عـدالت بـه مثابـه
انصاف مراد شده است و ثابت گرديد كه اسﻼم موافق قرائت تناسبي از عدالت اسـت و
گفتمان مدرن مدافع قرائت برابري است و قرائت انصاف هم ذيل گفتمان مـدرن جـاي
ميگيرد .در باب عدالت جنسيتي نيز معين گرديد كه نوع برداشـت و تلقـي از جنسـيت
تابع گفتمـانهـايي اسـت كـه بـا محوريـت تصـور خاصـي از عقـل ،عـرف و مـذهب

صورتبندي شدهاند .بنابراين »عدالت جنسيتي« در هر گفتماني ميتواند معناي متفـاوتي
نسبت به گفتمان ديگر داشته باشد .در گفتمان مدرن ،فهم معناي برابري تام و تمام ميان
زنان و مردان در تمام شئون ،حقوق و جايگاه اجتماعي و در گفتمان اسﻼمي نسـبتهـا
در چارچوب قوانين طبيعت و شرع به رسميت شناخته ميشـوند .از نگـاه انديشـمندان
اسﻼمي گفتمان مدرن كه با پرچم برابري زن و مرد فارغ از تفاوتهاي طبيعي بـه ميـان
آمده است ،پيش از هر چيز حقوق زنان را تباه ميكند؛ چنانكه زنان در دنياي امـروز بـا
آن دست به گريباناند.

١٩٥
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