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خانوادهعاطفی، اخالقی و اقتصاديتحلیل عدالت جنسیتی در مناسبات 
السادات میرخانیعزت

مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهـاي حقـوقی و اجتمـاعی موضـوعی وارداتـی قلمـداد       :چکیده

به سازي آن،هاي عملیگردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصهمی
هایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست ها و عدم پاالیش مبانی آن، با چالشسبب اختالط در فرهنگ

که استحکام نهـاد  ویژه آنبه. هاي متکی بر فرهنگ بومی و اسالمی استها و نگرشدر عرصه گرایش
، وحـدت برخاسـته از   در منش توحیدي، زوجیت. گذار اسالمی استترین اهداف قانونخانواده از اساسی

کرامـت  : یابی اصول ارزشی دیگري چونجذب و انجذابی حکیمانه است که تحقق عدالت در عین قوام
هدف از نگارش این مقاله، . پذیردانسانی، امنیت و سکونت، مودت و رحمت، احسان و مروت صورت می

ن بر عدالت جنسیتی در روابط گذاري اسالمی و تأثیر آتبیین جایگاه محوري اصل عدالت در نظام قانون
هاي بنیادین میـان دو نظـام فکـري؛ خـدا محـور و      انسانی اعضاء خانواده است که مستلزم بیان تفاوت

گـذاري  ترین مختصـات نظـام قـانون   رسد عدالت جنسیتی از حکیمانهبه نظر می. باشدانسان محور می
ظـام خلقـت و قـانون شـریعت اسـت و در      هاي معنادار در ناسالم است که برخاسته از تناسب و تفاوت

مناسبات عاطفی، اخالقی و اقتصادي خانواده از دقایق و لطایفی برخوردار است که در آن، اصل عدالت 
هاي انسانی درآمیخته و چتري از تسهیل، تکریم، تنظـیم و تعـدیل را در سـایه اندیشـه     با تمامی ارزش

.   ول و قواعد شرعی استکننده مقاصد و اصتوحیدي فراهم ساخته و تضمین

.    خانواده، روابط انسانی، عدالت جنسیتی، قانون گذاري اسالمی:کلیديهايواژه
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مقدمه و طرح مسأله.1
بـه  » تفریـع فـروع بـر اصـول    «قبل از بررسی موضوع عدالت جنسیتی، از جهت اهمیت مسأله، بایستی 

منـدي جوامـع   ت جنسیتی، به تناسب دغدغهعنوان یک قاعده کلی در علوم، جهت سنجش تحقق عدال
انسانی نسبت به عدالت، مدنظر قرار گیرد، زیرا، عدم موازنه و تناسب بین اهتمام محدود بر فرعی چون 

و تالش فراگیر تاریخی نسبت به تحقق اصل عـدالت برمبنـاي قـدمت آن، گویـاي     » عدالت جنسیتی«
.   گرداندچندان میاین موضوع را دونقیصه و یک ضایعه بشري است که ضرورت پردازش به 

هاي خواص و مصلحان جوامع منديتحقق عدالت از آرزوهاي دیرینه بشر بر کره خاك و از دغدغه
انـد و بـر اسـاس ایـن     بشري بوده است که در ترسیم آرمان شهرهاي خود به ابعاد مختلف آن پرداختـه 

نسان به عنوان موجود صاحب اندیشه و اختیار، ها و نظریات متعددي شکل گرفته است و اغایات، تئوري
یکـی  . پیوسته درصدد تحقق باور فطري خود در گرایش به عدالت و تنفر از ظلم و بیدادگري بوده است

بدین جهت، در . نیز رسیدن به این امر آرمانی و مقدس بوده استءاز عوامل گرایش بشر به نهضت انبیا
هایی از ضرورت پایبندي هاي قبل از میالد، فرماناي گلین در هزارههآثار دیرینه زندگی انسان مثل لوح

کـه نخسـتین قـانون نامـه     ) پادشاه اور یا اورکلـدانیان (در قانون نامه اورانگور . گرددبه عدالت یافت می
با قوانین شایسته و عادالنه شمش، من براي همیشـه بنیـان دادگـري را    «: باشد، آمده استتاریخی می

بـراي اسـتقرار   ) ع(قرن قبـل از مـیالد مسـیح    18چنین در قوانین حمورابی، حدود هم. »ساختمبرقرار
آن، رسیدن به شود که در عدالت اجتماعی در جامعه بابل، مجموعه قوانینی منعقد و بر لوحی منقش می

-زمـین در اندیشه ایرانیان باستان، مسأله عدل و تحقـق آن در  . ]48، ص 10[عدالت مورد توجه است
گردد و در آیین زرتشت، اهـورا مـزدا، خـداي واحـد،     در قالب نظریه مطرح می-براي اولین بار در تاریخ

قانون راسـتی و داد و خواسـت   عنوان بر همین اساس، قانون اشا یا اشه به. دادگر و دادخواه استمطلقاً
وام و ملـل هـم ایـن مسـأله     در سـایر اقـ  ]. 61، ص 27[مزدا براي اجراي داد بر زمین آمده اسـت  اهورا

خـوبی ظهـور و بـروز    در دیدگاه اندیشوران یونان باستان نیز این مسأله بـه . کمابیش جریان داشته است
داري، عدالت و شـجاعت و  از نظر سقراط زندگی داراي کمال مطلوبی است که به واسطه خویشتن. دارد

ر را بیان مفهوم عدالت و راه رسیدن به آید، افالطون، هدف اساسی از کتاب جمهواستقالل به دست می
انـد و فضـیلت در   درا در فضیلت میارسطو شاگرد افالطون نیز سعادت آدمی ]. 60، ص 10[داند آن می

دانـد و  ها و هنرهـا را نیکـی مـی   غایت همه دانش،او. گرددمتجلی می،یعنی عدالتباالترین وجه خود
پس از ارسطو و ].  61، ص 3[شماردتر است، در دادگري میها باالغایت دانش سیاسی که از همه دانش

هاي آنان پیوسته در بین سایر متفکرین در مشرق و مغرب دنیا نسـبت بـه تحقـق    اندیشه،افالطون هم
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عـالم،  رد و در واقع، ایـن امـر میـان عقـالي    خوها در جوامع بشري به چشم میعدالت و برابري انسان
حقوق طبیعـی  و کمال واقعی موافق با عقل و جزوا مرادف با فضیلتی تاماجماعی است لذا، عمدتاً آن ر

.اندانسان برشمرده

مالحظات نظري. 2
عدالت جنسیتی در ادوار زندگی بشر.2-1

هاي ملی و فراملـی از سـوي   مندي دیرینه بشر براي تحقق عدالت و صدور اعالمیهبا وجود دغدغه
ر واقعی و جنسیت مدار که در طول تاریخ نسبت به نیم پیکـره  هاي غیمتفکران جوامع، به سبب نگرش

اساسی جوامع بشري جریان داشته و پیوسته حاکم بـوده اسـت، موجبـات تعـدي بـه حقـوق انسـانی و        
جایگاه انسانی او تنزل یافته و حق حیات و کرامت، امنیت و سالمت، عزت جنسیتی زنان فراهم بوده و 
لذا، منش رفتاري جوامع با جامعه نسوان، چـه در حـریم   . گاشته شده استو استقالل فکري او نادیده ان

خصوصی و چه عرصه اجتماعی، نه تنها عادالنه نبوده بلکه غالباً برخاسـته از نـوعی تـوهین و تحقیـر،     
اتفاقات عدیده و وقایع تلخ تاریخ کـه قـران کـریم از آن    . تحمیل و تهدید، ناامنی و اضطراب بوده است

گونـه  ایـن . عدالتی جنسیتی در طول تاریخ بشري، علیـه زنـان اسـت   ، گواه مصادیق بی1داردپرده برمی
ترین حقوق چون حـق حیـات و امنیـت و پیـرو آن، از     دهد که زنان از اولیهاي وحیانی نشان میگزاره

بسیاري حقوق مادي و معنوي دیگر مانند؛ حق امنیت و سالمت، حق آموزش و معرفت، حـق دیانـت و   
یت، حق معامله و پیشه وري، حق مالکیت و ارث، حق انتخاب زوج و حضانت، حق اقامه دعـوي و  عبود

طرح مسأله عدالت جنسیتی با چنین نگرش تحکم آمیـزي،  ،بر این اساس. اندمحروم گردیده... شهادت 
میـان  موضوعاً در بسیاري از اقوام و ملل مطرح نبوده است و پیشینه درخشانی مانند نفـس عـدالت، در   

شـهر  حتی، کسانی چون افالطون که  داعیه عدالت اجتمـاعی را در آرمـان  . هاي متمدن ندارداکثر ملت
آمد، خدا را بر یونانی بـودن و مـرد   ساختند، وقتی سخن از قومیت و جنسیت به میان میخود مطرح می

هـا،  اري از عرصـه و در رعایت حقوق انسانی و ورود زنان در بسـی ] 120، ص17[بودن خود شاکر بودند 
بـا خاسـتگاهی جـز حاکمیـت نگـرش زن سـتیزانه      شدند که غالهایی قائل میها و محدودیتممنوعیت

هـاي  گذار اندیشـه اگرچه افالطون از جمله فیلسوفانی است که متفکرین غربی او را بنیان. استنداشته
ه ابزاري او به زن بیش از نگـاه  شمارند، لیکن در رساله جمهوریت، نگاگرا میان زنان و مردان میتساوي

وءود وإِذَا«) 58/ نحـل (» کَظیموهومسوداوجههظَلَّبِاألنْثَىأَحدهمبشّرَوإِذَا«از قبیل . 1 ةُالْمـ لَتئ ذَنْـبٍ بِـأَيِّ *سـ لَـتقُت «
)9و 8/ تکویر(
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تر است و دایـره  ها از مرد ناتوانبسیاري از زمینهاو معتقد بود زن در ]. 149، ص 17[انسانی به زن است 
.شمرداین ناتوانی را مختص عرصه خاك وعرَضیات نمی

جـنس مطـرح   هاي اخالقی متفاوتی را بـراي دو ارسطو نیز مرد را ذاتاً برتر از زن دانسته و فضیلت
: گفتاو می. ضد ارزش باشد،ارزش و براي زن،کرد و معتقد بود؛ یک ویژگی ممکن است براي مردمی
ها حتی پـس  این اندیشه]. 120، ص 17[» آفریندجا که طبیعت از آفریدن مرد ناتوان است، زن میآن«

مـثالً ژان ژاك  . اسـت خوبی ملموس بهکسوتان مکاتب اجتماعیگاه پیشاز عصر روشنگري هم در دید
هـا بـراي جبـران    طور طبیعی، عـاطفی، ضـعیف و مطیـع اسـت و ایـن ویژگـی      زن به؛روسو معتقد بود

باورهـاي جنسـیتی   ،بـر ایـن اسـاس   ]. 157، ص 24[هاي مرد مانند عقالنیت و خردورزي است توانائی
اي در عدم توجه ایندههاي ظریف و ضخیم، آثار فزهاي خواص و عوام به صورت الیههمواره در اندیشه

هاي نقش آفرین بسیاري از محققین بر این باورند که ممیزه. به عدالت جنسیتی و تحقق آن داشته است
ویـژه علیـه زنـان    شناختی بـه هاي دور تا امروز، متأثر از باورهاي جنسیتها از گذشتهحقوق براي انسان

که برخی از اندیشوران مانند اسـتاد  ر بوده است چنانتاین قضیه، در ادوار دیرینه بسیار ناگوار. بوده است
]. 82، ص 5، ج 28[» تر شناخته شده استتر شده، حقوق زن بیشهر چه بشر متمدن«: مطهري قائلند

ظلمی که مرد ... ها قیام کرد گاه برگشت که بشر، علیه جهالتحقوق زن آن«: گویدچنین میایشان هم
یعنی مرد بر خود به واسطه جهالت ظلم . ، از مصادیق ظلم به نفس استدر طول تاریخ بر زن روا داشته

، 5، ج 28[» کرده است و هم از نظر این که خود زن هم در این ظلم شریک بوده، ظلم به نفـس اسـت  
داند که ناشی از جهالت بشر بـوده، نـه   اي میایشان این بی عدالتی جنسیتی را مظلمه]. 98و 99صص 

].99، ص 5، ج28[عداوت او 
هاي جنسیتی با عبـارات  که در متون تحریف شدة ادیان قبل از اسالم، تفاوتبه جهت آن،متأسفانه

اند؛ نسیتی را به مذهب نسبت دادهبسیار تحقیرآمیزي نسبت به زنان وارد گردیده، برخی ریشه تبعیض ج
فـرینش دانسـته شـده و    که وجود زن در درجه دوم خلقت و طفیلی، معرفی و مرد، هدف اصلی آمثل آن

زن از سمت چپ آدم، خلق و مسئول گناه نخستین بشریت و عامل فریـب آدم و تنـاول میـوه ممنوعـه     
در دوره حاکمیت کلیسا کـه حقـوق زن را بـر مبنـاي دسـتورات دسـتگاه       ،از طرفی2.شمرده شده است

س و سـنت پـل، زن را بـه    نمودند، متولیان کلیسا مانند سنت آگوستین، آکوئینامذهبی کلیسا توجیه می
شناختند عنوان جنس دوم و نیز موجودي خاطی و شریر که موجب هبوط انسان به زمین بوده است، می

.این عوامل، در عدم تحقق عدالت جنسیتی نقش اساسی داشته است]. 388، ص 15[

.23و 7، آیات 41؛ انجیل برنابا، فصل 23–18تورات، سفر پیدایش، باب دوم، آیات : رك. 2
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ها و آثار آن بر عدالت جنسیتیپارادوکس اندیشه.2-2
انسانی نسبت به جنس زن آن بوده اسـت کـه بشـریت، پیوسـته در     هاي غیر گونه اندیشهدلیل این
، دچار التهاب و انحراف و بعضاً اخـذ مواضـعی   »شناسیانسان«یعنی ،ترین موضوع زندگیعرصه اصلی

سـنجی  جا آغاز گردیده که بشر، قبل از شـناخت تـام و هویـت   این بحران از آن. گرایانه بوده استواپس
. ه تفکرات موهوم مبتنی بر تمایالت و ظنونِ غیر واقعـی اکتفـا نمـوده اسـت    مبتنی بر حقایق هستی، ب

چنین، قبل از درك صحیح جنسیت، به تدارك و تفسیر و تنظیم حقـوق یـک سـویه اقـدام نمـود و      هم
.تعجیل در تحلیل و تنقیص در تفکر، او را به بن بست تأخیر در دستیابی صحیح واداشت

علت چیست که نوع انسانی با همه ترقیات «: گویدعماي تاریخی میدرباره این م) ره(عالمه جعفري
هاي علمی و صنعتی و هنري، تنها بر افزودن پیچیدگی هویت و گسترش موجودیت خـود در  و پیشرفت

نوعش، قناعت ورزیده و در پیمودن مسیر ایـن تکامـل، آن آگـاهی و توانـایی را بـه      قلمرو طبیعت و هم
نصر اساسی ادامه حیات خویش را که زن و مرد است، چنان اصالح و تنظیم دست نیاورده است که دو ع

. ... نماید که به شکل معماي علمی و ناگواري مستمر در نیاید و او را به داشتن حیات معقول نائل سازد
تر، هـر انـدازه   بینیم نوع بشر در جریان عبور از مراحل ساده به مراحل پیچیدهسؤال این است که ما می

زن ] جنسیت[گردد؛ مسأله تر میتر و عمیقمسائل اجتماعی و اقتصادي و سیاسی و حقوقی، گستردهکه
جا ناشی شده که حیات در قالب این معما از آن. گرددو مرد از حالت مسأله بودن به معما بودن مبدل می

تواند مبـدل  نمیمن هستم و چون این دو هستم: گویدمن هستم و حیات در قالب زن می: گویدمرد می
افتد و ادامـه  شود؛ لذا تکاپوي خصمانه میان آن دو، ناتوان از تفسیر حیات، به راه می» انسان هست«به 
].244و 243، صص 11، ج 9[» یابدمی

سـتند بـه   خواه در غـرب خوا هاي به اصطالح آزاديچه پس از عصر رنسانس، تحوالت و جنبشاگر
برابري براساس جنسیت را بـا انگیـزه برقـراري تسـاوي بـراي همیشـه       له نااین امر سامان دهند و مسأ

مختومه اعالم نمایند؛ اما چون در عرصه باورها و تدبیر حقوق معنوي، دچار انحراف و شرك در ربوبیت 
هاي دیگري را براي بودند، تفکري جامع بر مسیر ایجاد عدالت جنسیتی حاکم نبود و این نقیصه، بحران

هایی بـه  رغم تحوالتی که در طول هفت دوره ایجاد نمود، آسیباین نهضت، به. داشتجوامع به همراه
زاي دیگـري فـرو بـرد، از آن    دنبال داشت که موجب شد زنان را از چاهی در آورد و به حلقوم بلیه آفت

کردند در مسیر کسب آزادي بایـد غرامـت سـنگینِ از دسـت دادن     جمله این که غالب زنان احساس می
هاي زندگی اجتماعی، ابعاد رغم حضور در عرصهقالل و عزت و هویت معنوي را پرداخت نمایند و بهاست
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هایی روبرو گردد و سالمت نفس و سالمت نسـل و سـالمت خـانواده دچـار     شان با چالشدیگر زندگی
.مخاطره جدي شود

سیاسـی عصـر   هـاي ما وارث سه قرن بردگی و شادمانیِ سـه قـرن آزادي  «، 3تبه نظر وندي شلی
پردازیم طبیعی است، اما روشنگري هـم بـراي مـا هزینـه     بهایی که براي بردگی می. روشنگري هستیم
بدیهی است که وقتی اجازه دادیم هر کاري آزاد باشد، آزار جنسی، ]. 211، ص 19[» گزافی داشته است

اعالم جنگ کرده، دشمن اي که علیه شرم و حیاها و تجاوزات به عنف هم افزایش یابد، جامعهمزاحمت
باري، در غرب اگر چه براي تحقق عدالت جنسیتی و رفـع تبعـیض علیـه زنـان،     ].همان[» .زنان است

چنان بنیان مکاتبی برمبناي اندیشه اومانیسم و حاکمیت انسان بریده از وحی و حقیقت نهاده شد، اما هم
هاي مذکور بر پایه جنسیت سویی تالشاز ،زیرار عوارض حیات و جنسیت توسعه یافتاختالفات بر س

شـد و از سـوي دیگـر، در پـسِ     این بار به صورت معکوس و به شکل دفاع از زنان علیه مردان اجرا می
ویژه یهود و صهیونیسم جهانی، مکاتبی بر پایـه  هاي پنهانی طراحان سلطه بهپرده اهداف نهانی و دست

کرامت بشري، شـکل گرفـت و بـه مـوازات آن، رونـد      توسعه قدرت و منفعت و لذت، فرار از شرافت و 
اختالفات و تمایزات در جوامع بشري، نه تنها تقلیل نیافت، بلکـه بـر   رو،اي پیدا کرد و از همینفزاینده

ها و تمنیات و توسعه اندیشۀ تکثرگرایی و فزون طلبی، فرد محوري و سلطه جویی، جنگ اساس گرایش
.یافتنیزگسترش،بر پایه قدرت، منفعت و لذتبر سر قومیت و ملیت و جنسیت و 

هاي پنهان عداوت با عدالت جنسیتی گري جهانی و دستتقابل سلطه.2-3
گردد، بریده از وحی تبیین و تفسیر می،آن هنگام که علم در برابر دین و زندگی مبتنی بر عقالنیت

سان شناسی مبتنی بر شرك و نفاق، پدیده جاست که انیابد؛ اینگرایی بریده از معنویت، توسعه میمادي
واژگان ارزشـی در ترمینولـوژي حقـوق بشـر، مفـاهیم و قالـب       ،کمکم. شودمیرایجی براي این عصر 

یابد و استراتژي سران کفر و سلطه و دسیسه در جهان، انگیزش و غایات کالن خاصی را در دیگري می
کفر و شرك و اعقاب یهـود، دیـن را افیـون معرفـی     ولیدگان . نمایندسازماندهی زندگی بشر اعمال می

شمارند و پیوسته اندیشه جدایی اي غیر منطقی مینمایند و قاعده مالزمه میان عقل و شرع را پدیدهمی
شر در تبلیغـات  دین از سیاست و دنیا از آخرت و بشریت از معنویت را به عنوان شعارهاي اداره زندگی ب

هاي سلطه گرایانه در اَشـکال مختلـف بـروز    هاي مرموز و اندیشهتئوريحاصل این.سرایندجهانی، می
تئـوري دارویـن کـه انسـان را     ، بـا »نان، مسـکن، آزادي «با شعار مارکس به عنوان : یابند؛ از جملهمی

3 . W. Shalit
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بایـد  چنان با زبـان قـدرت مـی   که همکندبقا، حیوانی زبردست معرفی میزاده و در عرصه تنازع میمون
هاي مخرب جهـانی و  که حاصل آن به صورت جنگ(را به نفع اقویا و تظلم ضعفا رقم زندقانون خلقت 

شـود و مکـاتبی   و با تئوري لذت که براساس پروتکل متفکران یهود عرضه می) یابداي ظهور میمنطقه
هـا بـا حمایـت    ایـن تئـوري  . کننـد آفریند که بشر را در چنگال شهوت ترسیم میچون فرویدیسم را می

یابند تا این که باالخره در شکلی دیگر، در جنجال بر سـر  تداوم می» نیچه«نظران دیگري چون صاحب
گرایی فمینیسم به دفاع از حقوق قشري در مقابل قشـر دیگـر،   یابد و اندیشه تساويجنسیت تجسم می

ـ    شود و زمینه را براي درگیري بیشساخته می دار بـا  تر و تدارك اهداف پشت پـرده سـران سـلطه و اقت
از سوي دیگر، در ناحیه تفکرات کالمی، معرفت . سازدهاي یهود و صهیونیسم مهیا میمحوریت اندیشه

هـاي افـرادي چـون هیـوم کـه حتـی       مبتنی بر پایه نسبیت و ایجاد تردید و شکاکیت و ترویج اندیشـه 
از باورهـا و اعتقـادات و   قیمانـده  ها را به محکمه انکار برده و نیمه جانِ باها و معلولضرورت میان علت

، »حیثیـت انسـانی  «، »آزادي«، »حقـوق بشـر  «واژگان مقدسی چون رباید،ویات را از جوامع بشري میمعن
.آیند، به اسارت کتمان و التباس تفرقه و انحراف در می»امنیت و صلح«

دیگر نه تأسـیس مکاتـب حقـوق بـر محوریـت عـدالت پاسخگوسـت و نـه مکاتـب کالسـیک و           
معاهـدات و مقـاوالت،   . توانند این همه بحران را چاره نماینـد میاثباتی و دفاع اجتماعیک ونئوکالسی

گیـرد، امـا هـیچ    المللی و درون کشوري شکل مـی ها، اسناد و قراردادهاي بیننامهها و پیمانکنوانسیون
.کدام پاسخگوي چالش بزرگ عصر مدرن نیست

مـا طـوري مـردم را بـه جـان هـم       «: گویـد مـی 5و4هاي صهیونیسم در بخشی از مـواد  پروتکل
دیگر، به خاطر تعصبات مذهبی و نـژادي  اند، نفرت مردم از یکدیگر بدگمانایم که همه به یکانداخته

توانند حتی بـر  ها نمیبدون حضور ما، ملت. اجازه نخواهد داد که مردم به این سادگی با هم آشتی کنند
14در بخشی از پروتکـل شـماره   ]. 81و 80، صص 18[» وافق برسنددیگر به تسر مسائل ناچیز با یک

ما عقاید دینی را در تمام کشورهاي بزرگ ریشه کـن نمـوده و سـپس مطالـب خـود را توسـط       «: آمده
را ارتجـاع و  ] اسـالم [پیـروي از علمـا   ... سازیم نویسندگان عالی مقام همان کشورها به آنان منتقل می

ها جمع نشوند و بدین وسیله از یگانه دشمنی که ممکن اطراف آن،تا مردمدهیمکهنه پرستی جلوه می
.  »است مقابل ما بایستد، آسوده خواهیم شد

ان در راه رسـیدن بـه   چون مسأله در انزوا قرار دادن اسالم یکی از اهداف اساسی آن،از سوي دیگر
کامالً متنـاقض و مغـایر بـا    زنانامعه هاي اسالم را درباره ج، پیوسته تالش کردند آموزهمقاصدشان بود

با توجه به این امور، پیوسته یک سلسله علل و عوامل نامرئی ولی به هم . عدالت جنسیتی قلمداد نمایند
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الي مطالـب  ها در تاریخ، حاکم بوده و هست که بایستی از البـه تنیده و در هم پیچیده، بر روابط انسان
تا بتوان از طرفی، به ارزش تحـوالت بنیـادین اسـالم در ایـن     منقول، به حقایقی مجهول دست یافت، 

سازي فرهنگ اسالم و سنت نبوي در حل بحرانی تاریخی با ایـن  زمینه پی برد و از سویی، براي عملی
.قدمت، اقدام نمود

نقش اصول راهبردي نظري درتسهیل عملی عدالت جنسیتی .2-4
در عرصـه  ،که اصول و کُبریات و معادالت مـتقن از دیدگاه مکاتب مختلف، مسلم است که مادامی

نظر از دیدگاه یک مکتب روشن نباشد، در عرصه عمـل، امکـان ترسـیم روش و مـنش و مـدل و متـد       
بـدون ارائـه مبـانی    -هـا و اهـداف  ها و ارائه ایدهراهبردي، وجود نخواهد داشت و با صرف وجود انگیزه

زیرا در این صورت، رد پـاي تعجیـل و   هبردي دست یافتراتوان به اهداف عملی و هرگز نمی-نظري
. التقاط، انحراف و التباسِ مذموم وجود دارد

هاي راهبردي در عرصه عدالت جنسیتی براي نظام چه را که امروز در ارائه اصول و قواعد اندیشهآن
:    برشمردتوان در مقوالت زیرکند، میاسالمی ضروري است و بر دوش محقق مسلمان سنگینی می

.توجه به مبانی عدالت جنسیتی بر اساس اصول کالمی شیعی)1
عنایت به تفاوت فرهنگ اسالمی و مکاتب اومانیسم در شیوه تحقق عدالت جنسیتی، بـدین  )2

دور از جمـود  گذاري اسالمی بهمعنا که تحقیقاتی بنیادین در تبیین اصول و غایات و مقاصد جامع قانون
.نصوص برهانی و اصول عقالنی صورت پذیردو التقاط و بر مبناي 

گذار اسـالمی در دسـتیابی بـه اهـداف و     دستیابی به اصول و معادالت و ادبیات خاص قانون)3
.دهی زندگی بشرگذار در سامانغایات و مقاصد ابتدایی و میانی و نهاییِ قانون

کـه خاسـتگاه   » 4فُـرُ بِـبعض  نُؤْمنُ بِـبعضٍ و نَکْ «نگاه جامع به تمامی ادله و پرهیز از منطق )4
.هاي جنسیتی دور از منطق اسالمی در جوامع دینی استکلیشه
گـذاري اسـالمی، چـون؛ توصـیه و     توجه به اصول راهبردي حاکم بر خانواده در نظام قـانون )5

تأکید بر اصاله التسهیل و تقسیمی متعادل بر پایه نفی تبعیض و تـوجهی تـام بـه اصـولی چـون اصـل       
غماض، اصل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردي، اصـل تراضـی و مشـورت، اصـل مـودت و      احسان و ا
.گرددکه عدالت جنسیتی تحت چنین اصولی از قوام و پایایی برخوردار می... رحمت و 

.150نساء. 4
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ان اسالمی از آن جهت کـه اصـل   در تفکر اندیشور: بیین است، مثالًبرخی از مقوالت فوق نیازمند ت
ن در نظام خلقت است و تدبیر امور عالم بر آن قوام و دوام یافته و عدالت، هـم  عدالت، یک اصل بنیادی

مبدأ هستی و هم غایت و معاد آن مقرر گردیده و ارسال رسل و انزال کتب بر محـور آن تحقـق یافتـه    
است، قبل از این که عدالت در عرصه جعل احکام شرعی به عنوان یک اصل عملی مطرح باشـد، یـک   

هاي شـاکله زنـدگی   ویژه آن که در مذهب تشیع، عدالت و امامت بنیانو نظري است، بهاصل اعتقادي
بر این اساس، متفکر اسالمی چتـر عـدالت را   . گردداجتماعی بشر است که همه فروع از آن منشعب می

ت با کلی.یابدداند که خلقت و شریعت بر آن قوام و دوام میدر نظام خلقت و شریعت، حقیقتی جامع می
.گردداین تفکر، مفهوم عدالت جنسیتی از دیدگاه متفکر اسالمی کامالً روشن می

این نکته که در تفکر شیعی، دو اصل نمادین یعنی؛ عدل و امامت، در کنار اصول سه گانه اعتقادات 
دهد که مکتب تشیع راستین چه در اندیشـه کالمـی ـ    قرار گرفته است، نشان می) توحید، نبوت و معاد(
گـري و  سفی و چه در مکتب فقهی خویش، گوي سبقت را ربوده است زیرا، از طرفی نظریـه اشـعري  فل

شمارد و از طرفی به سبب ارج نهادن به حسن و قبح ذاتی امور و ادراك عقـل از ایـن   جبر را مطرود می
در طـول اراده حـق   رفتار و اراده انسان رابرابر معتزله که بندد و درمدرکات متعالی، راه را بر اشاعره می

در این مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل انسانی، مبناي حرکت درست در . دارند، ایستاده استمقرر می
.  صراط مستقیم است

در آیـات قـرآن، اهتمـام    » شـهداء هللا «و » قوام«، »قسط«، »میزان«، »وزن«هاي چون تکرار واژه
برهمین مبنا، تشریح و تبیین عدالت جنسیتی؛ چه در 5.رساندگذار را بر تحقق عدالت به خوبی میقانون

هاي اي، متمایز از نوع برداشت اندیشهخانهاي و حقوق شهروندي و چه در عرصه درونخانهعرصه برون
بـرخالف  -گـذاري گراي صرف در مکاتب معمول عصر حاضر است زیرا، در این سیسـتم قـانون  تساوي
ه به عنوان حریم خصوصی عدل و قسیم عرصه زندگی اجتماعی است، خانواداوالً؛-هاي متعارفاندیشه

براي تأمین مقاصد مقدس در خـانواده و  هاي اجتماعیلذا، تشکیل نهاد. آننه زیر مجموعه یا جزیی از 
هـا  نوع تحقق عدالت جنسیتی در خـانواده، مشـابه سـایر عرصـه    ثانیاً؛ . ثبات و امنیت در آن استحفظ 
عدالت نقطـه شـروع اسـت و مقـوالت     -اگر عدالت را به معناي نفی تبعیض بگیریم-جادر این. نیست

ت از تمـامی نیازهـا کفایـت    جا، عدالدر این. تعیین کننده دیگري، متضمن سعادت و نجات خانواده است
گذار به مفاهیم دیگري تأکید دارد؛ مفاهیمی که عشق و مودت و اغماض و رحمت را لذا، قانونکند،نمی

ا یا«) 135/نساء(» أَنْفُسکُمعلَىولَوللَّهشُهداءبِالْقسطقَوامینَونُواکُآمنُواالَّذینَأَیهایا«: به عنوان نمونه. 5 هـینَ أَیذ آمنُـوا الـَّ
والبِالْقسطالْوزنَوأَقیموا*الْمیزَانِفیتَطْغَواأَال*الْمیزَانَووضَعرفَعهاوالسماء«و ) 8/مائده(» بِالْقسطشُهداءللَّهقَوامینَکُونُوا

)9-7/الرحمن(» الْمیزَانَتُخْسرُوا
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لذا، اصول . نمایداالمکان تضییق و تحدید را محصور کرده، توسعه و تسهیل را ترویج د نماید و حتیایجا
هاي عاطفی و انسانی و اخالقـی خاصـی اسـت کـه فقـط در حـریم       حاکم بر این نظام، متناسب با نیاز

دیگـر مخصـوص ایـن    خصوصی راهبرد دارد، مثالً اصل عشق و مودت و رحمت زوجین نسبت به یـک 
تسـخیر متقابـل،   . عرصه از زندگی است و توسعه آن در عرصه اجتماعی، مناسب با روابط جمعی نیست

منـدي و  تنهـا از موجبـات تحکـیم و رضـایت    ... جذب و انجذاب، نرمی و انعطاف، تمکـین و تعـاطف و  
.استکمال این حریم است

ت که ضریب عدالت در هر با اصول، قواعد و مقاصدي درهم تنیده اس،اصل عدالت در نظام خانواده
متفکرین اسالمی، اساس دیانت را بـر مقاصـدي   . ها نتیجه مخصوص به همان معادله را داردیک از آن

ابتدایی و میانی و کالن چون؛ سالمت نسل، سالمت نفس، سالمت عقل، سالمت دین و سالمت مـال  
شاطبی در بیان مقاصـد شـریعت   6.ها به عنوان مقاصد ضروري تعریف شده استاند که اینتبیین نموده

گردد و این مقاصد در سه بخش؛ تکالیف شرعی تماماً به حفظ مقاصد شریعت در خلقت بر می: گویدمی
تـدارك و  . گردد که براي هر کدام کُبریات و مصادیقی استضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم می

. استقرینبا تحقق عدالت گذاري، تناسب و تنظیم این مقاصد عظیم در گردونه قانون
اي از اصولِ توسعه یافته مانند؛ اصل حـق بـاوري و خـدامحوري،    از طرفی، اصل عدالت در منظومه

. یابـد اصل تناسب میان طبیعت و شریعت، اصل زوجیت، اصل تسهیل، اصل تحول و تکامل، تحقق می
؛ اصـل معـروف، اصـل تقـدم     عالوه بر آن که اصل عدالت در اصول حاکم بر خانواده در مواردي چـون 

مصالح جمعی بر منافع فردي، اصل تراضی و مشـورت، اصـل احسـان، اصـل مـودت و رحمـت، اصـل        
در همه اجزاي روابط اعضاي خانواده بـر مبنـاي   ،بر همین اساس. یابدسکونت و امنیت، تبلور عینی می

. این اصول، عدالت تبیین خاصی دارد

لمان در تحقق شاکله عدالت جنسیتینقش تفکر کالمی اندیشوران مس.2-5
اي اصـیل و  بیش از آن که مسـأله ... «: گویندبرخی از محققین درباره اسالم و عدالت جنسیتی می

اي است که مخاطب را در گونهدلیل آن هم این است که متون وحیانی ما به. واقعی باشد، وارداتی است
در نگـرش متفکـران   . براي پیشینیان چنین بوده اسـت اندازد، دست کماین زمینه به تردید و تحیر نمی

این سخن، به معنـاي انکـار   . مسلمان، متون اسالمی قادر به ایجاد تعادل در احکام زن و مرد بوده است

. 30- 5ص، الجزء الثانی، ص»الموافقات فی اصول الشریعه«: شاطبی، ابواسحق: رك. 6
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چنین به این معنا نیست که اکنـون زنـان در جوامـع مسـلمان     هم. اختالفاتی در احکام زن و مرد نیست
].85، ص 8[» مشکالتی ندارند

گیري نهضت فمینیسـم در اروپـا کـه داعیـه برابـري حقـوق       دنبال شکلیستی توجه داشت که بهبا
هاي خود جلب نظري داشته باشـد، در  انسانی براي زنان داشت و چند دهه نیز توانست نسبت به اندیشه

شناسی، واژگانی وارد عرصه مطالعات مرتبط با زنـان شـد کـه از آن جملـه واژه جنسـیت      عرصه مفهوم
)gender ( در مقابل واژه جنس)sex (کار برد و کتاب این واژه را به1970در دهه 7اولین بار، اوکلی. بود
اي اسـت کـه بـه    او در این کتاب ابراز داشـت کـه جـنس، کلمـه    . را نوشت» جنس، جنسیت و جامعه«

و تفـاوت مـرتبط   هاي تناسلیهاي زیستی میان زن و مرد ارجاع دارد؛ تفاوت قابل رؤیت در اندامتفاوت
بـه بیـان دیگـر، جنسـیت،     . با آن در کارکرد تولید مثلی، اما جنسیت موضوعی مربوط به فرهنگ اسـت 

عمـدتاً در اندیشـه جامعـه شناسـان     ]. 14، ص 8[دهـد  بندي اجتماعی مردانه و زنانه را توضیح میطبقه
وسـیله جهـان اجتمـاعی    بـه اي که عنوان مردانه و زنانه گونهغرب، جنسیت محصولی است اجتماعی به

طـور  شود و در نتیجه تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در هر یک از دو جنسِ مـرد و زن، بـه  تعیین می
].3، ص 5[کند متفاوت بروز می

کسـوتان دیـن و   مسأله جنسیت در اندیشه اکثر حکماي اسالمی از پیچیـدگی آن در اندیشـه پـیش   
ان، جنسیت را در مرتبت حیات حیوانی و در تنظیم مراتب حیـات  فلسفه در غرب برخوردار نیست زیرا آن

، ص 8[دانسـت  مثالً ابن سینا، اصل ذکورت و انوثت را از اَعـراض الزم حیوانیـت مـی   . دانندانسانی می
الدین سهروردي معروف به شیخ اشراق، نوع انسان را جامع میان مـرد و زن، زیـد و عمـرو    شهاب]. 31
هـاي مرتبـه   گذار حکمت متعالیه، ذکـورت و انوثـت را از ویژگـی   الصدرا بنیانم]. 23، ص 8[شمرد می

طوري که تفاوت آخرین مرتبه گیاهان با اولین مرتبه حیوانات در ذکورت و انوثـت  دانست، بهحیوانی می
وي، کمال انسانی را در تنزه از عوارض متضاد حیوانی دانسته، از میان ایـن عـوارض، ذکـورت و    . است

: گویـد اهللا جـوادي آملـی در ایـن زمینـه مـی     آیت]. 119و 118، صص 2، ج 21[شمارد را بر میانوثت 
حیات حقیقی انسان همان حیات معقول است و در صورت عدم استفاده از عقل، تردیـدي نیسـت کـه    «

ـ  «:یابدانسان به مرحله حیات حیوانی تنزل می م الْ الصـ اللَّه نْدع ابولُـون  إِنَّ شَرَّ الدقعذینَ ال ی 8»بکْم الـَّ

اش در ورزد، نظام حیاتیانسان چون در مسیر زندگی خویش از عوامل مهم انسانی غفلت می) 22/انفال(
مسئولیت و مکلف بودن انسان در پرتـو همـین   ... گرددتر میتر و پلیددنیا از قوانین حیات حیوانی، پست

7 . A.Oakley
.»اندیشنداند که نمیبدترین جنبندگان نزد خدا، کران و الالنیقطعاً«. 8
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تـرین حیـات در نظـام    مسلم انسانی است که صـاحب ارزشـی  این حق. کندعوامل انسانی معنا پیدا می
این حق، جز در سایه استفاده از علم و عمل صـالح کـه یکـی محصـول عقـل نظـري و       . طبیعت باشد

نْ ذَکَـرٍ أَو أُنْثـى     «: شوددیگري ثمره عقل عملی است، تحصیل نمی حاً مـلَ صـال مـنْ عنٌ   مؤْم مـ و هـ و
]. 286، ص 13) [97/نحل(» طَیبۀًفَلَنُحیِینَّه حیاةً

. مذکر و مؤنث بودن از شؤون مادي شیئ است نه از شـؤون صـورت آن  : حکماي اسالمی معتقدند
قوه األشـیاء و محـض   «در حکمت مشاء و حکمت متعالیه، ماده را در جایگاه . این دو، مقوم ذات نیستند

ایـن مطلـب را در برخـی نصـوص     . اندآن ثبت نکردهاند و هیچ اثري غیر از قبول براي دانسته» القبول
نْ   «که مراحل انفعـال و تطـور را از عرصـه    استاز آن جمله آیاتی. توان یافتقرآنی هم می اللَۀٍ مـ سـ

؛ شـود، ماننـد  هاي مختلفی که بر او عارض میکه منشأ تکون جسم مادي است و سپس صورت» طینٍ
،بر همین اساس، ماده حیث قبول و پذیرش دارد و فعلیت او براي تحقق. کندبیان می... علقه، مضغه و 

پـس از اتمـام صـور    . ترکیبی از ماده و صورت جسمیه است،جسمدر واقع. ه صورت جسمیه نیاز داردب
مباحث چیستی و ترینگیرد که این مرحله به تعبیر قرآن کریم، از مهمجسمانی، صورت نوعیه شکل می

تحقق این مرحلـه  . گرددتمام حقیقت شیئ آشکار می،شناسی موجودات است زیرا، در این مرحلههستی
یعنی پس از اتمام مراحل جسمانی و اکمـال صـورت جسـمیه، زمینـه     9.نیازمند نفخه روح انسانی است

یعنـی  . بیان شده است» آخَرَاخَلْقً«گردد که این مرحله به عنوان براي مرتبه دیگري از حیات فراهم می
انسان از دو «: بر این اساس، متفکرین اسالمی قائلند که. اي متفاوت با جسم اوستروح انسان از مقوله

است حمل مروح و نفس انسانی، اصیل و بدن، امر فرعی و در حد . عنصر روح و بدن تشکیل شده است
: فرمایـد ذیـل ایـن آیـه مـی    ) ره(امام خمینی]. 68، ص 8[» .تا بتواند در طبیعت و عالم ماده تحقق یابد

در همه تبدالت سابق، تعبیر به . ما او را با خَلق دیگري انشاء کردیم: فرمایدجاست که مینکته در این«
و ءفرمود ولی، در این مورد، عبارت را تغییر داده و تعبیر به انشاء نموده و فرموده بـراي او انشـا  خَلق می

جوهراً با ماسبق خـود  ،کند که این موجوددر حقیقت بیان می. آخرین مرحله قرار دادیمخلق دیگري در
ارك «: بعـد از ایـن فرمـود   . انـد مثالً این مجرد شده، ولی ماسبق جسم بوده. فرق دارد فَتَبـ ه نُ اللـَّ سـأَح
بلکه تنها به سبب این انشاء و این جمله را در مورد هیچ یک از مادیات و جسمانیات نفرموده، » الْخَالقینَ

چـه  چنان. شود این مخلوق، موجودي شریف و وراي جسم و جسمانیات استپس معلوم می. جدید است
البته از بـاب  ) 72/ص(» ساجِدینَلَهفَقَعواروحیمنْفیهو َنَفَخْتسویتُهفَإِذَا«: از غایت شرافتش فرمود

9 .»لَقَۀًلنُّطْفَۀَانَاخَلَقْثُملَقَۀَفَخَلَقْنَاعضْغَۀًالْعضْغَۀَفَخَلَقْنَاماالْمظَامنَاعوفَکَسظَاماالْعملَحثُمآخَـرَ خَلْقًـا أَنْشَأْنَاه كار فَتَبـ ه اللـَّ
).14/مومنون(» الْخَالقینَأَحسنُ
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لذا اندیشوران اسالمی، انسان ]. 49، ص 16[» خودش نسبت داده استرا به» تسویه«تشریف است که 
ذات یعنـی انسـانیت   «: به تعبیر آیت اهللا جـوادي آملـی  .  اندرا جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء دانسته

تشـخیص  . شـود مسأله ذکـورت و انوثـت طـرح مـی    ،گاهانسان که تمام شد و به نصاب خود رسید، آن
پـس عـدالت   ]. 257، ص 12[» هاي آن دو نیز از همین طریق استعرضی و نشانهذاتی و» مالکات«

. خاص و وارداتی آن، براي ما مطرح نیستپیچیدگیجنسیتی با ساختار 

فلسفه سهل و ممتنع بودن مفهوم عدالت جنسیتی در خانواده  .2-6
که محقـق، در تعامـل   بدین معنا. موضوع عدالت جنسیتی در خانواده از مفاهیم سهل و ممتنع است

گذار را بر تحقق عدالت در ابعاد و زوایاي مختلف زندگی بشـر بـه   با فرهنگ اسالمی، وقتی تأکید قانون
س اهـداف کـالن   أرسـد کـه تحقـق عـدالت در ر    بیند، به این یقین مـی هاي متعدد و مکرر میصورت
شود اما، وقتی به نحوه توزیع میگذار است و به سهل الوصول بودن اثبات آن در این نظام دلگرمقانون

نماید، به سخت و ممتنع بودن دسـتیابی بـه حقیقـت عـدالت     و تحقق عدالت به معناي تام آن دقت می
عالوه، ریز بینی و موشکافی شارع را در جعلِ بـر اسـاس طبیعـت و    به. بردجنسیتی در این نظام پی می

هـاي بیولـوژیکی و جنسـی و خَلقیـات و     م تفـاوت بیند که مثالً در عرصه زندگی مادي به تماخلقت می
هـی بـه هـر    دامـر مسـئولیت  ، درقرار دادن اشیا و موجودات در جایگاه ویژه آنـان باخُلقیات نظر دارد و 

ویـژه کـه توجـه تـام     نماید، بهمیتوجه،به دور از تهدید و تحمیل و تبعیضانسانی به تناسب موقعیت،
هـا و غایـات و مقاصـد، در عـین تـوازن و      ها و علـت ام شرعی و حکمتهاي احکگذار به پشتوانهقانون

تناسب و قرار گرفتن هر یک از دستورات و فرامین جزئی در مجموعه نظـام کلـی، در عـین حکمـت و     
عقالنیت، گاه مستلزم پذیرش تمکین و تعبد در احکام از باب رابطـه عبودیـت و ربوبیـت میـان خـدا و      

م، اصل بنیادین زوجیت، عامل وحدت دو جنس براي توسعه و تولید حیـات  در تفکر اسال. بندگان اوست
بر . اي که گردونه حیات مادي درهیچ یک بدون دیگري، امکان وقوع نداردگونهبرعرصه خاك است، به

خوبی دریافته بود که زندگی در عرصـه  همین اساس، بشر از نخستین روزهاي حضور بر عرصه خاك به
ترین کانون براي تبلور سـکون و  است و خانه و خانواده بهترین مأمن و شایستهخاك مقرون با زوجیت

در این کانون است که بایستی زندگی در سایه انـس و الفـت، صـفا و    . آیداطمینان طرفینی به شمار می
صمیمیت، تکمیل و تکامل شکل بگیرد و هر گونه تعدي و مظلمه با اهداف تعاطفی و غـایی آن مغـایر   

.   است
هـاي معرفتـی فـوق، بـا طـرح مسـأله در       این، نوع خوانش عدالت جنسیتی با توجه بـه بنیـان  بنابر

گـذار اسـالمی در   توان گفت قانوندر واقع می. هاي سایر مکاتب حتی ادیان سلف، متفاوت استنگرش
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متعالی خود را داراست و ایـن  این امر، از جهت مبانی تفکر کالمی در رویکرد با مسأله، اندیشه خاص و 
در مسـأله خـانواده هـم، مبنـاي اسـالم بـا سـایر        . ملحوظ استمبانی در تعریف عدالت جنسیتی کامالً

دل     ها متفاوت است، زیرا در ایننگرش جا، خانواده نه فرع جامعه است و نه جـزء آن، بلکـه خـانواده، عـ
جا، همه چیز حتی خدمات دولـت، در  در این. تلحاظ اهمیت، بنیان سالمت آن اسجامعه در تقسیم و به

بر همین پایه، . گذاري به آن و تأمین رفاه وامنیت و رشد و تعالی آن استتدارك خانواده سالم و خدمت
در تعریف برخاسته از مستندات اسالمی؛ خانواده حریم . تعریف خانواده هم متفاوت از سایر مکاتب است

وا االرحـام در آن، بـر حسـب اولویـت    نامحرمان ممنوع بوده و اولـ خصوصی است که ورود به آن براي 
چنین، اصولی بر آن حاکم است که با اسلوب تنظـیم وارداتـی از سـوي    هم. دیگر مسئولندنسبت به یک

باوري، اصل تقدم مصـالح جمعـی بـر    سایر مکاتب متفاوت است، مواردي چون؛ اصل خدامحوري و حق
ت لقمـه و سـالمت روان و     منافع فردي، اصل طهارت نطفه و از ایـن رو،  ... سالمت نسب، اصـل حلیـ

فکرین اسالمی مطرح شود بلکه آنانعنوان یک رخداد انفعالی از سوي متواکاوي در این مسأله نباید به
. هاي وارداتی اتخاذ نمایندبایستی یک تئوري کامل و روشی کامالً متفاوت با اندیشه

بر همه جهـان اصـل   . الزمه تناسب؛ تفاوت و اختالف است«: گویداستاد مطهري در این زمینه می
اگر بنا بود در متن خلقـت زن و مـرد،   . جهان چون خط و خال و چشم و ابروست. فرماستتناسب حکم

اي داشته باشند و از هم جدا زندگی کنند، نظیر زندگی قومی و قوم دیگر، قوم مـردان و  سعادت جداگانه
و شهر زنان، کشور زنان و کشور مردان، حتی اگر بنـا بـود زنـدگی زن و مـرد از     قوم زنان، شهر مردان 

گونه که تصـور متفکـران   همان[حقاً باید زن را متأخر از مرد فرض کرد ... دیگر منفک آفریده شود یک
یعنی زندگی خـانوادگی را  . ولی طبیعت، این دو را به منزله یک واحد آفریده است] گونه استغربی این

وسـیله عشـق و محبـت، آن    بـه . سرشت آنان قرار داده و زندگی آنان را بر اساس وحدت نهاده استدر
گیـرد و در نتیجـه   چنان مرد را در تسخیر زن قرار داده که تمام نیروهاي مرد در خـدمت زن قـرار مـی   

ایـن دو  ... هسـت  کنند و در نتیجه، ابزار زندگی مرد، ابزار زندگی زن هم مشترکاً از آن نیرو استفاده می
ترین اقسام اجتماعات بشري به ترکیـب طبیعـی، زنـدگی زناشـویی     نزدیک. شوندواقعاً با هم ترکیب می

اختالف این دو، ترکّب و وحـدت و پیـدایش کـل    . ... عین سعادت دیگري است،سعادت هر یک. است
پـس هـدف   . کننـد میدیگر را طرد نام یکدو قطب هم. شوددو عنصر مساوي با هم ترکیب نمی. است

96، صص 5، ج 28[» .دیگرندزن و مرد مکمل وجود یک. این اختالف، انجذاب و ترکّب و وحدت است
].  95و 
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نکته اساسی دیگري که در نظام حقوق اسالمی در بحث عدالت مطرح است آن کـه نفـس مسـأله    
دیگر، تر به حقوق یکجه بیشمعاد در تعبد و تقید افراد نسبت به تحقق احکام شرعی، زمینه را براي تو

کند اگر در مواضعی هر یک از اعضاء نسـبت  از طرفی، خصوصی بودن حریم، اقتضا می. سازدفراهم می
به دیگري تعدي و تفریط نمایند، با توجه به ضرورت معاد، آن نقیصه در محکمه عـدل الهـی محاسـبه    

انجامد که نه تنها از ه تصویري از برابري میگرایانه اسالم بنگرش آخرت«: اندکه برخی گفتهچنان. شود
بر طبق آیات و روایات، هرگونه نـابرابري در  . یابدضمن آن تحقق میافتد، بلکهفهوم عدالت جدا نمیم

خیزد، با هاي متفاوت آنان بر میقدرت و پایگاه اجتماعی بین زنان و مردان با ایمان که احتماالً از نقش
پس حاکمیت اصل عدالت، چشم پوشـی از اصـل برابـري را در پـی     . شودمیهاي اخروي جبران پاداش

ها از هر نژاد و قومیت و جنسیتی با هم برابرند و چیزي جـز  همه انسان،ندارد چرا که در پیشگاه خداوند
]. 5[شود پرهیزکاري موجب برتري و امتیاز نمی

ترین سفارش به تقوا و که در آن، بیشاي در سوره طالق خانهنگاهی به نحوه ایجاد ارتباطات درون
حتـی در دوران  -خداترسی و حمایت از امنیت و کرامت و اقتصاد و مسکن، از سوي مرد نسبت به زن 

وارد گردیده و تدابیر الزم جهت بازگشت به کانون خانواده و مراوده زوجین بر اسـاس معـروف و   -عده
از طرفی در مواقعی . گذار بر تحقق این امور استد قانونمبین تأکیرامِ سنجیده، اندیشیده شده است،احت

متعدد، دولت و حاکمیت را به مدافعه جدي علیه ظلم و تعدي و ضرر فرا خوانده تا اگر زوجین بـا تـدبیر   
خود نتوانند زندگی را به مقصد رسانند با ورود حکَم و حاکم، اعتـدال نسـبی در روابـط برمبنـاي ایجـاد      

.   برقرار گردداعتمادسازي دوسویه
کارگیري واژه بنیانی عدل، واژگان دیگري هم در قرآن کریم که اساس استدالل است، عالوه بر به

که مترادف با مفهوم عدالت است، وارد گردیده، از آن جمله؛ واژگان قسـط، میـزان، مـوزون، قسـطاس،     
واژه عدل بـه  . ر معنایی خاصی دارندکه هر کدام، باهستنداستواء، تسویه، وسط، بین ذلک، قَوام و قوام

ها، تبیین حقیقتـی  تنهایی در چهارده مورد و مشتقات آن در بیست و پنج آیه آمده است، اما مجموعه آن
: این، همان تعبیر معروف اسـت کـه  . در نظام عالم است که تکوین و تشریع بر پایه آن قوام یافته است

مبین تناسب میان نظام طبیعت است و از سوي دیگر بر که از سویی» بالعدل قامت السموات واالرض«
، در قالب تحقق )انسان(گذار را از خلیفه خود استواري خلقت بر پایه عدالت، تأکید دارد و مطالبات قانون

که شارع، بعضاً از اتصال این واژگان در کنـار هـم، مفهـوم    چنان همنماید،این مفهوم متعالی تبیین می
ویـژه در  عالوه، تحقق عدالت را بـه به. نمایاندهاي مختلف، میقسط و عدالت در عرصهبلندي از تحقق

ها، نماید که توجه اعضاي خانواده به آناصولی میقرین با خانواده، مقرون با اخالق و عطوفت انسانی و 
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. شـود ر مـی به ارتقاء حس اعتماد، احترام، تواضع، مسئولیت پذیري،تقدم منافع جمع بر منافع فـرد منجـ  
ه فَـإِنَّ وتَتَّقُواتُحسنُواوإِنْالشُّحاألنْفُسوأُحضرَتخَیرٌوالصلْح...«: مثالً ا کَـانَ اللـَّ لُـونَ بِمـمخَبِیـرًا تَع «

گذار به نکـات اساسـی   در این آیه که موضوع آن تخلف و نشوز یا اعراض مرد است؛ قانون.)128/نساء(
نماید و اصل صلح و آشتی و دوري از بخل نفـس و خودمحـوري و   خانواده تأکید میدر حفظ و تحکیم

و رعایـت اهـداف ارزشـی را در    دانستههاباالخره رعایت احسان و تقوا را میان زوجین، رمز موفقیت آن
لذا، عرصه خصوصی زنـدگی کـه   . شماردتر از حفظ حقوق فردي یا عدالت صرف میحریم خانواده، مهم

گیرد، کامالً متفـاوت از گرداننـدگی و مـدیریت    اي مؤانست و مالطفت و رأفت و رحمت شکل میبرمبن
پایبندي به عـدالت، شـرط   ؛تحقق عدالت، شرط الزم و غایی است و در اولی؛در دومی. اجتماعی است

]. 547و 546، 545، صص 18، ج 11[هاي دیگري است اولی در گام نهادن به ارزش

لت جنسیتی در مناسبات عاطفی، اخالقی و اقتصادي خانوادهجایگاه عدا.2-7
هر کجاي از دین که بر اساس بی عدالتی تفسیر شود، قطعاً یا درست شـناخته  «: انداهل تتبع گفته

ه إِنَّ«: صراحت این امر در آیاتی چـون ]. 32، ص 14[» .نشده یا از اساس، جزء دین نبوده م الاللـَّ ظْلـی

رًا لَدنْهمنْویؤْتیضَاعفْهاحسنَۀًتَکوإِنْةٍذَرمثْقَالَ ا أَجـ یمـظآمـده و تأکیـد دارد کـه    ) 40/نسـاء (» ع

هـا و دادن اجـر   خداوند، نه تنها منزه از تعدي به بندگان است، بلکه بناي او بر چند برابر ساختن زیبایی
ها حتی بـر خـود، مـورد    ایات متعددي، ظلم انسانافزون بر این، در آیات و رو. باشدعظیم به بندگان می

نَّ شَیئًاالنَّاسیظْلمالاللَّهإِنَّ«: استتقبیح قرار گرفته  لَکـو اس هم النـَّ ونَ أَنْفُسـ مـظْلو ) 44/یـونس (» ی
العـدلُ حیـات   «و ]11955، ح 27[» العدلُ اساس به قوام العـالم «، »بِالعدلِ قامت السماوات واالَرضِ«

.]11985، ح 26[» االحکام
گذار در عدالت جنسیتی، بایستی در راستاي اصول و ضوابطی بر این اساس، واکاوي در شیوه قانون

گذاري و در بطن حقایق دینی موجود است زیرا، غالـب شـبهات وارد بـر    صورت پذیرد که در متن قانون
منطـق حکیمانـه   گرایی صرف و عـدم درك و تساويگذاري اسالمی یا به سبب ظاهرنگري نظام قانون

زندگی بشر و یا بـه  اسالم است و یا به سبب عدم تفکر کالن نسبت به حقایق موجود در نظام هستی و 
نَ الْحیـاةِ الـدنْیا     «سبب تعجیل و جزئی نگري و ظاهربینی است که به تعبیـر قـرآن    راً مـونَ ظـاه لَمـعی«

هـاي طبیعـی در نظـام عـالم و     انی که به سبب عدم شناخت صحیح از تفاوتبر همین اساس کس). 7/روم(
شـوند، بـا همـین    بینـی مـی  ها، با نگرشی بدبینانه وارد نقادي در عرصـه جهـان  عدم توجه به فلسفه تفاوت

.شبهات نیز روبرو هستند



119تحلیل عدالت جنسیتی در  مناسبات عاطفی،  اخالقی و اقتصادي خانواده 

خـود قـرار   هر چیزي را در جـاي  یعنی -مفهوم عدل «: گویداهللا جوادي آملی در این زمینه میآیت
توانـد هـر   بسیار روشن است اما حقیقت عدل در نهایت خفا و پوشیدگی اسـت زیـرا، کسـی مـی    -دادن

چیزي را در جاي خود قرار دهد که جاي اشیاي جهان و منزلت اشخاص و جایگاه نـژاد، اقـوام، قبایـل،    
هـا را  ار اسـت کـه آن  را کامالً بداند و کسی از چنین اطالع کـاملی برخـورد  ... زنان، کودکان، مردان و 

حـق محـوري در تـدبیر    «: گویـد چنین میایشان هم» .آفریده باشد و آن فقط خداي یکتا و یگانه است
پذیرد، به طـوري کـه   آرایی سامان میداري و جهاندانی، جهاننظام اجتماعی، با سه عنصر مهم؛ جهان

تجلـی کـه مایـه آرایـش صـحنه      زیبـایی و . هر الحق، مرهون سابق و هر سابق پایه الحق خواهد بود
توان عرصه زنـدگی  هرگز نمی.کندبخشد و جمال آن را تأمین میهستی است، به حیات جامعه فرح می

بر همین اساس، لحاظ تناسـب میـان جایگـاه تـک تـک      ]. 41، ص 13[» را بدون آرایش آن اداره کرد
ري ویـژه برگرفتـه از تفکـر جامعـه     موجودات در نظام عالم و نظام خانواده، نیازمند بصـیرت و ژرف نگـ  

. توحیدي است
هـا و احکـام،   اي از باورها، ارزشاسالم به عنوان مجموعه«: گویدیکی از محققین در این زمینه می

هایی ماننـد شـناخت کامـل    دیدگاه اسالم از ویژگی. رویکرد جنسیتی خاصی را به نمایش گذاشته است
هاي کاذب، تفاسیر مبرا از هرگونه کج اندیشی در بـاب  ز تفاوتها اهاي جنسی حقیقی و تمییز آنتفاوت
هـا و رعایـت عـدالت و    هاي اجتماعی در راستاي سعادت حقیقی انسانها، ترسیم اهداف و آرمانتفاوت

تفاوت زیست شناسی زن و مرد، تـأثیر مسـتقیم بـر حقـوق     . ... گذاري برخوردار استمصلحت در قانون
، سـن بلـوغ، تکـالیف متفـاوت زن و مـرد در      )مثل حیا و غیرت(ق جنسی جنسی، الگوي حضانت، اخال

اما تأثیر آن در حق نفقه، ارث، دیه و الگوي مشارکت اقتصـادي و سیاسـی   . ارتباط با جنگ نظامی دارد
عنوان بنیاد اصلی نظام اجتماعی، اهمیتی فـراوان و  براي نهاد خانواده به. ... صورت غیر مستقیم استبه

از این رو در همه مـواردي  کند،ن را محور خانواده قلمداد میز،از سوي دیگر. فرد قائل استمنحصر به
گیرنـد، اصـالت و اولویـت را بـه     هاي اجتماعی زن در تعارض قـرار مـی  هاي خانوادگی و نقشکه نقش

ذعـان  با مالحظه اوضاع نابسامان فرهنگی و اخالقی، جوامـع معاصـر ا  . ... دهندهاي خانوادگی مینقش
خواهند نمود که تنها راه برون رفت از این اوضاع آشفته، احیاي مجدد دو اصل یاد شده، یعنـی جایگـاه   

].6، ص 5[» .و درخواست احیاي مادري است... واالي خانواده و محوریت زن در آن
چنین، بایستی تضمین کننده برقراري قواعدي چون الضـرر، الحـرج، نفـی    تحقق اصل عدالت هم

گونه موارد، خود نیاز به دقـت و واکـاوي   این. باشد... ضمان، ید، شروط و الحاکم ولی الممتنع و سبیل، 
ترین از عمدهمثالً. گذاري اسالم در حمایت از زنان در تحقق عدالت جنسیتی داردفراوانی در نظام قانون
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استیصال و دشواري در حمایت از زنانی است که به علل مختلف دچار ،قاعده الحاکمهاي کاربردعرصه
بـر همـین منـوال، گسـتره     . اندهاي تعلیقی در خانه و خانواده شدهبستناحیه امنیت و یا اقتصاد و یا بن

چه مسلم اسـت،  هاي خاص برخوردار است اما، آنعدالت در احکام جزئی و فروعات قوانین از پیچیدگی
در زندگی بشر است که مراقبـت و حفاظـت و   گذار به جایگاه خانواده به عنوان رکن اساسیتوجه قانون

جاست که بخشـی  این. ترین وظیفه پس از اسالم و عبودیت معرفی شده استصیانت آن به عنوان مهم
هایی مد نظر جا، مختصات و ویژگیدر این. هاي انبیاء معطوف به این امر مهم بوده استمندياز دغدغه

مـثالً  . گنجـد راتر است و زوایـاي اخالقـی آن در تصـور نمـی    گذار است که از مرز عدالت بسیار فقانون
یا علی، خدمت به خانواده، کفاره گناهان بزرگ، موجب فرونشاندن خشـم الهـی،   : فرمایدمی) ص(پیامبر

کند، مگر به خانواده خدمت نمی! اي علی. مهریه حوریان بهشتی، موجب فزونی حسنات و درجات است
از رحمـت  : چنـین فرمـود  هم. برایش خیر دنیا و آخرت را خواسته استصدیق یا شهید یا مردي که خدا

.]12، ص 4، ج 25[کسی که خانواده خود را تباه کند ،خدا دور است، از رحمت خدا دور است
) ص(پیـامبر اسـالم  . ها و از انحصارات حقیقیه اسالم استنحوه توزیع عدالت در خانواده، از حکمت

مرد . هر یک از فرزندان آدم از سیادت برخوردارند: شوهر در خانه فرموددر خصوص توزیع جایگاه زن و
مردم همگـی عیـال خداوندنـد    : فرمودچنینهم. اش راسیادت اهلش را بر عهده دارد و زن سیادت خانه

با این ]. 614، ص 2177، ح 6[ها در احوال این عیالند ها نزد خداوند، مفیدترین آنترین آنپس محبوب
اي کامالً منطقـی و  هاي صریح و سلیم، تقسیمات وظایف و تنظیمات امور داخلی خانواده با شیوهاندیشه
ویژه آن که سنت نبوي، پیوسته در راستاي تحقق اصول حاکم بر خـانواده  به. قابلیت تبیین دارد،متوازن

ــول   ــروف در محم ــثالً، اصــل مع ــوده اســت م ــی چــون  در منطــق وحــی ب ــاي قرآن ــرُوهنَّ«ه اشعو
رُوفعمعـروف و مشـهود   با اهل بیـت خـود کـامالً   ) ص(، در سنت رفتاري پیامبر اسالم )19/نساء(»بِالْم

و در عرصه اصـل معـروف در   ]555، ص 3، ج 23[» خیرُکم، خیرکُم ألهله و أنا خیرکم ألهلی«: است
کسـی کـه وارد بـازار    : نیـز فرمـود  .)233/ بقـره (» بِالْمعرُوفوکسوتُهنَّرِزقُهنَّ«خدمات اقتصادي، پیرو 

اي بـه سـوي   برد، ماننـد کسـی اسـت کـه صـدقه     خرد و آن را براي خانواده میاي میشود و تحفهمی
. ]93، ص 5، ج 25[مانند مجاهد در راه خداسـت : مودندو در تعبیر دیگري فر]577، ص 22[برد نیازمندان می

اي : شخصـی پرسـید  . اش اسـت گیر بر خانوادهرین مردم، مرد سختبدت: در تعدیل رفتار نیز فرمود) ص(پیامبر
باشـد کـه   ايگونهشود، اگر بهاش میوقتی که مرد وارد خانه: گیري چیست؟ فرمودرسول خدا، مراد از سخت

مجمـع  «بـه نقـل از   (و هرگاه از خانه بیرون رود، همسرش بخنددهمسرش بترسد و فرزندش فرار کند 
دهـی نظـام خـانواده    بر همین مبنا هدف غایی شارع از قوامیت مرد در سـامان . )25، ص 8، ج »الزوائد



121تحلیل عدالت جنسیتی در  مناسبات عاطفی،  اخالقی و اقتصادي خانواده 

. بر پایه غایات خلقت و مسئولیتی برپایـه قیـود جاعـل شـریعت اسـت     ، تالش براي مدیریتی)34/نساء(
از طرفـی بـا   . گرددکامالً روشن می10که جایگاه عدالت جنسیتی، از اتصال صدر آیه و ذیل آنضمن آن

هـا در  وظایف زن در حفاظت از سالمت نسل و نفس، بر صالحیت و عبودیت و مراقبت بر ارزشتبیین 
بـر  ،کند و هر یک را به برقـراري اعتـدال در رفتـار   عین تقسیم و تنظیم و تسهیل در وظایف، تأکید می

جملـه  » النّساءعلَىنَقَواموالرِّجالُ«جمله : گویدآملی میجوادياهللاآیت. نمایدها تأکید میمبناي ارزش
خداوند قیمومت و اشراف در تدبیر امور و برطرف کـردن نیازهـاي   . خبریه و وصفی به داعی انشاء است

چون زن، ناموس او و امـانتی الهـی   . زن را براي مرد جعل کرده است و مرد باید بر همسرش قوام باشد
امـا بـراي   . ... اش را بر عهده مرد نهاده استقهاست که خداوند حفظ و دفاع از وي و تأمین هزینه و نف

که مردان مغرور و متکبر نگردند و نپندارند که مدیر خانه بودن، سبب تقرب الی اهللا است، از زنان بـا  آن
اجالل و تکریم و به عظمت یاد کرده و در مقابلِ قیم یا مدیر داخلی خانه بودن که بـراي مـردان فقـط    

زنان صالحِ حق گرا، پیوسته در طاعت الهـی پیـرو   : فرمایدیان مزایاي زنان میوظیفه اجرایی است، در ب
حافظ اسرار بودن زن بـه توفیـق   . ... پروردگار و به فرمان او، به پیمان زناشویی و عقد همسري پایبندند

نـی  یع. مصـدریه اسـت  » مـا «براي سببیت و » باء«در این جمله، . »بِما حفظَ اللَّه«:خدا و صیانت اوست
]. 11[» .اندزنان صالح به سبب برخورداري از توفیق الهی به این اوصاف آراسته

پس ادراك درست تعابیر وارده در متون اسالمی نیازمند واکاوي مفهومی و سـیاقی و جـامع و تـام    
گونـه  ایم ظرفیت موجود و مطلوب عدالت جنسیتی را، آنبایستی اذعان نمود که ما هنوز نتوانسته. است

فرهنگی نیازمند تمهیداتی علمی و ،شایسته است به منصه تبیین و ظهور و تحقق بگذاریم و این امرکه
اي موازنـه ویژه آن که در عرصه خانواده، تحقق عـدالت جنسـیتی، در   هاي اجتماعی است، بهریزيو برنامه

گـذاري اسـالمی   ویژگی خاص قانون،هاي انسانی است و اینمستقیم با حفظ محاسن اخالقی و ارزش
.آیدمیشماربه

گیرينتیجه
ترین موضوع مورد توجه در طول تاریخ بشر براي عقال و اندیشوران جوامع بشـري  عدالت مهم.1

با تفکر بریده از وحی امکـان پـذیر نیسـت و    -ویژه در امر عدالت جنسیتیبه-بوده است اما، تحقق آن 
. را پیوسته از هدف غایی بازداشته استافراط و تفریط در این مسأله در تاریخ، جوامع 

.»سبِیالعلَیهِنَّتَبغُوافَال«. 10
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هـاي  عدالتی جنسیتی، خاسـتگاهی تـاریخی دارد کـه جهـل بشـر و غفلـت از مؤلفـه       مسأله بی.2
شناسی، پیوسته موجبات تعدي را به نیمی از پیکره جامعـه انسـانی فـراهم سـاخته اسـت و ایـن       انسان

.گاه سامان نیافته استبحران، به سبب عدم واقع گرایی، هیچ
عدالتی جنسـیتی خاتمـه دهـد، امـا چـون در      اگرچه غرب بعد از رنسانس خواست به مسأله بی.3

تفکر، مشرب شرك را برگزید و در عمل، زندگی انسانی را معطوف عوارض مادي نمود، نتوانسـت ایـن   
.تقابل میان زن و مرد را افزون ساختلذا بحران تاریخی را سامان بخشد و 

یتی با مبانی تفکر اسالمی، بحث غیر اصیل و وارداتی است، زیرا بحث جنسیت و عدالت جنس.4
اساساً جایی نـدارد، لـیکن انفعـال در    ،جا روشن است و موضوع جنس دومیمبانی انسان شناسی در این

. برابر این موضوع، شبهات و ابهاماتی را براي دنیاي اسالم فراهم ساخته است
صهیونیسم که پیوسته براي ناکارآمد جلوه دادن اسـالم  ویژه یهود وسلطه گران سیاسی دنیا، به.5

اند تا شاید بتواننـد از  به اسالم نسبت داده،نسبت به زنانراعدالتی جنسیتینمودند، مسأله بیتالش می
این طریق، نیمی از جامعه بشري را به تقابل با این مکتب انسان ساز وا دارند و معاندتی فکري را براي 

. مایندایشان ایجاد ن
گذاري اسالم است کـه  ترین مختصات نظام قانونعدالت جنسیتی در تفکر اسالمی از حکیمانه.6

هاي معنادار در نظام خلقت و قانون شریعت است و حقیقت این امر بـر غیـر   برخاسته از تناسب و تفاوت
. اهل حکمت و بصیرت پوشیده و مکتوم است

و اقتصادي خانواده از دقایق و لطـایفی برخـوردار   عدالت جنسیتی در مناسبات عاطفی، اخالقی .7
هاي انسانی درآمیخته و چتري از تسهیل، تکریم، تنظـیم و  است که در آن، اصل عدالت با تمامی ارزش

تعدیل را در سایه اندیشه توحیدي فراهم ساخته است و تضمین کننده مقاصد و اصول و قواعدي اسـت  
.ر گرفته استکه همه فروعات و احکام جزئی را در ب

سازي عدالت جنسیتی در نظام اسالمی، در گام اول، متوقف بر تدابیر عالمانـه از سـوي   راهبردي. 8
اي و منفعـل  هاي تـوده دور از افراط و تفریط و جمود و التقاطاندیشوران اسالمی در تبیین صحیح آن به

. است
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