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  فمینیسم و روشنفکري دینی 
  

  1393، بهمن ماه 9مجله زنان امروز، شماره  :منبع
  

متناقض  ، آیا این ترکیبشودمیمتصف به وصف اسال تواندیمفمینیسم به عنوان دستاورد جهان مدرن چگونه 
  آن چیست؟ مؤلفه هايمراد کرد و  توانمینماست؟ از فمینیسم اسالمی چه معنایی 

 مراد می کنم. قصۀ اسالمی فمینیسمکه از  پردازم یم سپس به توضیح معنایی ،را از هم تفکیک کنم فمینیسمدو معناي از  کوشممیابتدا 
ین بود که اگر بر سر ا سخن. زنان و با سمت و سوي برابري طلبی آغاز شد حقوق از دست رفتۀ دا با طلب احقاقِدر مغرب زمین ابت فمینیسم

توارت میل، فیلسوف جان اسلمثل در قرن نوزدهم، ی اباید برقرار باشد. فتبعیضی میان مرد و زن ن نتیجتاًآدمیان در خلقت با یکدیگر برابرند 
را تقریر کرد، از فعاالنی بود که به همراه همسرش در جنبش زنان انگلستان آن روزگار  1»فایده گرایی سعادت محور«اخالق فایده گرا که 

  در مقام احقاق حقوق زنان گام بر دارد. کوشیدمیو  کردیمفعالیت 
و نظر زنان در قالب  أيرسمت و سوي دیگري نیز پیدا کرد. البته نهادینه کردن و گنجاندن  مسئلهاین روند ادامه پیدا کرد تا قرن بیستم که 

دادن  رأيهاي چهارم و پنجم قرن بیستم طول کشید تا زنان حق  هاروپایی تا ده کشورهاياز  برخیدر  زمان برد و هاسالقوانین موضوعه 
احقاق حقوق زنان به  برطرف شد و رفتهرفتهمجال هموار شد، کثیري از موانع  1948اعالمیه جهانی حقوق بشر در آورند. پس از  به دست

  امر پذیرفتنی در آمد. مثابۀ
ارزش  »تر فژر«. مراد از ژرف تر و فلسفی تر دارد هايسویهکه  شویممیروبرو  فمینیسمدیگري از  اول قرن بیستم، با روایت هايدههدر 

از  بارت استبط انسانی پرداخته و آن عباطنی و زیرین مناسبات و روا يهاهیالمطمح نظر است که به  یی از فمینیسمبلکه معناداوري نیست، 
نانه نگاه زو  ه شدهجهان از منظر مردانه نگریست به تا کنون به نحو اکثري و اغلبی چنین بود که  ینیست هامتلقی ف». زنانه نگریستن به عالم«

  چه در وادي هنر و امثال ذلک. ، چه در وادي علم،چه در وادي فلسفه ،چه در وادي سیاست ه است؛شد غایب بوده و به حاشیه رانده
بالینی روانشناسی  مردانه و اخالق زنانه با عنایت به دستاوردهايدر باب اخالق  in a different voice کتابدر  گنیلیگ کارول

سخن بر سر برتري زن در اینجا  است. 3»مبتنی بر مراقبت« در حالی که اخالق زنانه ،است 2»مبتنی بر عدالت « اخالق مردانۀتوضیح داد که 
این نگاه به رسمیت شناخته  معتقدند که اگر هافمینیست .است مناسبات و روابط انسانی به نگرش دو تبیین مسئلهبلکه  نیست بالعکسیا بر مرد 

  . به بار خواهد آورد دد معرفتیمتع هايحوزهآثار و نتایج متعددي در  ،شود
فته و که در مغرب زمین مرحله اول پایان ر کنمنمیادعا . دو مرحله را از سر گدرانده است فمینیسمبنابر این، در یک تقسیم بندي کالن، 

 يهافادهسوءاستموضوعاتی چون آزار جنسی زنان، اصناف  ها، رسانه م. هنوز هم با عطف نظر به اخبارا با برابري طلبی روبرویجامروزه همه 
با ن سو دارد. در ای غیر غربی فاصله بسیار کشورهايلیکن وضعیت در قیاس با مشرق زمین و  چنان مطرح است و ما به ازاء دارد؛ماز زنان ه

 بودن فرزند پس از طالق در اختیار کردن مادر و ریمخچون عمال تبعیض مثبت و اجراي اموري زنان و ا حقوق بنیادینِ به رسمیت شناختنِ

                                                             
1. Eudaimonistic Utilitarianism 

2. Justice-based ethics 
3. Care-based ethics /responsibility-based ethics 
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 ه، گامهاي مهمی در راستايشد و... سبب ، حمایت دولت از زنان پس از جداییپس از جدایی نصف شدن اموالیا پدر براي زندگی کردن، 
  برداشته شود. اجتماعی يهاضیتبعمحاء ا

در  صوصاًخ ؛محوریت دارد هاينابرابرزنان و رفع  نخست است. در اینجا، احقاق حقوق از دست رفتۀ معناي اسالمی ناظر به فمینیسماما 
 . در مقام تعریف و تبیینسیاسی دارد -بروز و ظهور اجتماعیاسالمی  کشورهايدر ایران و احکام فقهی و اجتماعی و آنچه که قلمروي 

واژة به  »نیسمفمی«اصطالح اتصاف  ،مسلمان در نظر گرفت. از حیث داللت شناختی يهاستینیفم اسالمی را  همعنان با فمینیسم توانمی
ن اصطالحات است. البته به باور من نزاع لفظی بر سر ای »دینی يفکرروشن«تعابیري چون  برساخته شدنمانند  چگونگیِ کم و بیش  »یاسالم«

ه در مقام توضیح ، کسانی مثل بندهروشنفکري دینی چند صباحی جاري بودبودن اصطالح  زیآمتناقضاما چون بحث  شودینممنتج به نتیجه 
 واجدهستند و  2»مفاهیم برساخته اجتماعی« عداد و هم دین در فمینیسمهم  1ه ایم.نوشت چند موجه از این اصطالح مقاالتی داللت شناختیِ

اللت از سازگاري دو مقومات گوناگونی دارند؛ مدلول این سخن این است که می توان  مؤلفاتذات به معناي ارسطویی کلمه نیستند و 
ی از سنخ شباهت باهتشتعبیر ویتگنشتاین،  به روبرو هستیم و  »هانید«و  »هاسمینیفم«در اینجا با  ب سراغ گرفت. در واقع این ترکی شناختیِ

  کرد. این ترکیب دفاع از سازگاري داللت شناختیِ توانمیاین رو  از. برقرار استاین مفاهیم بر مصادیقِ میان  میان اعضاي یک خانواده
. اندمسلمان يهاستینیفمبا مصادیقی که همان  اسالمی هم عنان است فمینیسمبر سر مصادیق نیز بحث کرد. به گمانم  توانمیافزون بر این 

ن زن و مرد طلبی میازنان یا برابري  در راستاي احقاق حقوق از دست رفتۀو  انگارندیمکسانی که به معناي متعارف کلمه خود را مسلمان 
به  .ندداریمحقوقی از موقعیت و منزلت زنان در جهان کنونی گام بر -یض میان زن و مرد یا دفاع اخالقییا رفع تبعو  از منظر اجتماعی

د توانمیسالمی ا ستینیفم. به باور من یک ندیگویمرا داشتن سخن مسلمان بودن و پرواي حقوق زنان میان عبارت دیگر ایشان از سازگاري 
نیست فمی شرط ضروري ه شریعت اسالمی در اینجاباشد یا نباشد. مسلمان بودن و مقید بودن ب ”practicing muslim“ مسلمان به معناي

لزومی ندارد  ، 3استدالل کرده ام »دینی و روشنفکران دینی يفکرروشن« مقاله در دینی يفکرروشن باب درکه  همانطور نیست. قلمداد شدن
 ستینیمف و غیر دینداران اند. بر همین سیاق لزومی ندارد داراندیناز  دینی اعم ان، روشنفکرهم باشد. به تعبیر دیگر دارنید ،روشنفکر دینی

ی از آنان کامال ي مبسوطی داشتم. برخگفتگو فمینیستنان از ز برخیدر مراکش با  رم هست در حاشیۀ کنفرانسیخاطمسلمان باشد.  میاسال
المی باید در که در کشورهاي اس ، برخی هم به گفته خود التزامی به شریعت نداشتند؛ در عین حال جملگی متفق القول بودندمتشرع بودند
یی براي ، به نحویکه جااندسنتهاي مسلمان در صدد بازخوانی انتقادي  فمینیست حقوق زنان و برابري طلبی برآمد. در واقع، مقام احقاقِ

  شود.حقوق زنان باز 
 و ی هستند، فعال اجتماعاز این فمنیسیت ها برخیکرد.  يبنددستهدر چند سطح  توانمیاسالمی را بنا بر فعالیتشان  يهاستینیفم 
ر در این راستا در کشو »مساوات« مؤسسه مثالً. دستور کار خویش قرار داده اند هاي مدنی را درکمپین و نهاد ياندازراهچون  ییهاتیفعال

                                                             
  در لینک هاي زیر:» تحلیل مفهوم روشنفکري دینی« و » روشنفکري دینی و آبغوره فلزي؟!« د به مقاالت نگاه کنی .1

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/163.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/178.pdf   
2. Socially- constructed concepts  

   نگاه کنید به:   3.
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/242.pdf 
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و  ی،  برخی دیگر هم از منظر الهیاتکنندیمعطف نظر  اتبه موضوع این منظرو از  اندشناسجامعهمالزي شکل گرفته است. برخی دیگر 
  پراگماتیک و عملی. يهابخشدارد و هم نظري  يهابخشفمینیسم اسالمی هم  نتیجتاً. اندمشغول يپردازهینظرفلسفی به 

  
به این معنا که گویی  .کنندیمبرخی فعاالن این حیطه از فمینیسم اسالمی به مثابه ابزار استفاده  شودمیدیده  بعضاً

رسمی و براي طرح ایده هاشان گریز و گزیري از اسالمی معرفی کردن خود ندارند. تحلیل  ينهادهادر مواجهه با 
  چه از حیث اصالت اندیشه چیست؟ و شما در این باب چه از حیث اخالقی

را انجام می ي کار يازهیانگبه چه  شخص میدانینمخیلی از مواقع  اوالًانگیخته شد. دچار خلط میان انگیزه و  نباید انگیزه خوانی کرد و
امیدواریم ل در عین حا .را فهمید فعالیت ها گونهنیا توانمینیست، فراهم دیگر  يتابلوهاما که مجال فعالیت با  در عین حال، در جامعۀ.  دهد

طابق ممی که بدان اعتقاد ندارد سینه بزند. البته از آن سو موضع بدیلی وجود دارد که لَع ي رفع شود که کسی مجبور نباشد زیرموانع به نحو
علی اي . وها شکسته شودو تاب امنیتی ایجاد شود حاشیۀ رفتهرفتهو  صریح عقاید شکل بگیرد باید با سخن گفتن و ابراز ي عمومیفضابا آن، 
که کسی مجبور به تقیه  شودمیخیلی خوب  .در میان است متعددي حظاتمال کهچرا  جا سخت است،ر اینقی کردن دحث اخالحال، ب
 .عملی هم در میان است تپاي مالحظا اما ؛دبه هم نزدیک باش ددهیمتا جایی که امکان دارد و مقدورات اجازه او خلوت و جلوت و نباشد

وي از ه نحب سنتی داشته باشد؛ در عین حال يدارنیدبا  او فاصله آشکاري داريدینفورم دینی در دست بگیرد و ي رد تابلوتوانمیکسی 
چنان در پی و هم می تواند از تدین عبور کرده  همچنین کسی .و خود را متدین و مسلمان بینگارد باشد متصل دینی به سنتهمچنان  انحاء

ین حال می تواند ، در عکندیمفمینیسم فعالیت  در حوزةباشد و  و شریعت د ملتزم به دیانتتوانمیکسی  رفرم دینی باشد. بر همین سیاق،
  .در کسوت فمینیست فعالیت کندو  ملتزم نباشد

  
و  یمکراسد، پلورالیسم، هاتیاقلروشنفکران دینی تا به حال به مسائل حقوق بشري در خور توجهی چون حقوق 

نان ز مسئله. اندنکردهبه طور خاص در حوزه زنان اتخاذ موضع  ظاهراً، اما اندپرداختهحقوق شهروندي، رواداري و... 
  از چه هنگام براي روشنفکري دینی موضوعیت پیدا کرد و رویکرد روشنفکري دینی در باب فمینیسم چیست؟

 -»کیان« یۀنشر به لحاظ فیزیکی در ساختمان هفتاد منتشر شد و که اوایل دهۀ »زنان« یخی در دوران پس از انقالب، نشریۀبه لحاظ تار
شتري در ي مسلمان نیز حضور بیهافمینیستقرار داشت. این قرابت مکانی موجب شد  -فورمیست هاي دینیر مهمترین ارگان فکري نحلۀ

 جنس موانعِ از ثراًاکموانع  ايپارهپرداختن به این مقوله  نو اندیشان دینی، جهت در میانکه  رمیپذیم مباحثات روشنفکري دینی پیدا کنند.
 حقوق که مطابق با آنها، به موازات بحث دربارة شدهمطرحاخیر مباحثی سال  10-15می کنم در   اما تصور ؛در میان بوده یشناختروان

 ،المثلی ف .در دستور کار روشنفکران دینی قرار گرفته است زینزنان دالنه از احکام اسالم دربارةبه دست دادن تفسیري عا دینی، يهاتیاقل
بر  افزون حق آزادي پوشش. دفاع از حقوق زنان است؛ دفاع ازمخالفت با حجاب اجباري که موضع عموم نواندیشان دینی است، در زمرة 

مجتهد شبستري؛ می توان آنها را و  سروش ، خصوصا در آثار عبدالکریمشدهانجام فقه و شریعتبازخوانیِ  در حوزة ییجهدهاو  جد ،این
و گردد تفسیر  ضاع و احوالمبتنی بر اوباید  فقهی احکام اجتماعیِ به کار بست. حقوق زناندر قلمروي » ترجمه فرهنگی« با عنایت به بحث 

 .است رفتهگنو اندیشان دینی  دییتأمورد  حاًیتلوو برخی نیز  شدهاشاره صراحتاً به برخی از این احکام  .زیر چتر عدالت زمانه گنجانده شود
هدبن و ، محسن کدیورورياشک یوسفی مباحث مرحوم احمد قابل،  م نواندیشان دینی با حجاب اجباري؛مخالفت عمو نظر قرار دادنِ با مد 
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چنین  توانیمدر آثار روشنفکران دینی،  فقهیحقوق بشر و احکام میان ث از نسبت حهمچنین ب، از منظر فقهی و اخالقی بارة حجاب زناندر
  .است نو اندیشی دینی از موضوع زنان غافل نبودهکه گرفت  جهینت

 و باید دفاع کرد؛ توانمیبهاییان کردم که از حقوق بنیادین  در آنجا استدالل 1.مه ااز حقوق اساسی بهاییان دفاع کرد يامقالهدر  ترشیپ
استفاده  »اباوريخدا ن« بهتر است از واژة »الحاد«جاي واژه  به دمکرپیشنهاد  خداناباوران نیز باید دفاع کرد. نه فقط ایشان که از حقوق بنیادینِ

 »خداباور«معادل  theistکه براي  گونههمانطنینی منفی دارد.  »مالحده« و »زنادقه«نظیر واژگان الحاد در فرهنگ ما  واژة کنیم. از این رو که
ین امور ا این است که به موازات بحث دربارة استفاده کنیم. مرادم »خداناباور«معادل نیز از  atheistبهتر است براي  ،میریگیمرا در نظر 
ز حث اب حتماً ،کنندیممثل جامعه ما زندگی  یجوامعاست که در  ییهاتیاقلحقوقی دارد و متضمن دفاع اخالقی و انسانی از  که صبغۀ

  یشان دینی هست.دنوانمد نظر محوریت دارد و  ،دهندیمجامعه را تشکیل که نیمی از جمعیت  یحقوق زنان
  

ق طالق از شرایط ح ايپارهنفقه، در  حق ،مانند حق ملکیت شدهگرفتهدر سنت دینی براي زنان حقوقی در نظر 
وق در چیست؟ آیا این حق شدهمشخصاز سوي نظام حقوق بشر در مورد زنان  کهو... از تفاوت این حقوق با حقوقی 

  یا جنس حق در هر دو گفتمان برابر است؟ اندمتفاوت باهمدر ماهیت 
تنظیم  ه ناظر به؛ تکالیفی کردیگیماز تکالیفش سراغ  ،سخن بگوید انسان یش از آن که از حقوق معطوف به انسان مکلف است و ب فقه

 right-based و به اصطالحردیگیمسراغ  هاانساناز حقوق بنیادین  ئاحقوق جدید ابتدا کهیدرحالروابط میان عبد و بنده با خداوند است. 
بر آن  نی شان دینو اندی ، چنانکهبنیادین اوست. فقه ما ۀحق در ذیل حقوق آیدمیاگر هم از تکالیف او سخنی به میان  است؛ در این میان

اجتهاد «متضمن  ؛ این کارینی استدیشان دتاسیسِ فقه حق مدار از آرمانهاي نواناند، تکلیف مدار است. نهاده انگشت تاکید 
 .و نتایج مترتب بر آن سراغ گرفتن از مقتضیات کار نواندیشی دینی است و از آثار موجود حکام فقهیِدر ا حق مؤلفۀاندراج است.»اصولدر

 احکامور که در صد انددادهتوضیح  وگرفتهمدد  دهلوي و اقبال الهوري اهللایولدینی از سخنان کسانی مثل شاه  یشاندبراي این کار نوان
 شده صادربدنی اعراب آن زمان مطمح نظر پیامبر بوده و احکامی که  دماغی و توان ذهنی و و احوال زمانه لحاظ شده و اوضاع شرعی،

. الزمۀ این خواهدیمل دلیمتفاوت  و بدنیِ یشناختروانمختصات فرهنگی و  تعمیم آن به دیگر جوامع با ؛یکسانبنیۀ چنین  با هدمتناسب بو
براي رسیدن  ،کنددماغی و ذهنی و بدنیِ ساکنان یک جامعه تغییر  یۀاین احکام عوض شود و بنور دص ۀنیزم اگر زمانه و که سخن این است

 و پوستۀ آن احکام را برگرفت . باید روح و پیامشودمیبه اجتهاد در اصول تعبیر از آن چه به احکام فقهی موجه باید دست به اجتهاد زد؛ آن
  . دها همت گمارفرهنگی آن هسته و گوهر تنید و به ترجمۀر آن نوینی به دو

ام فورمیست هاي مسلمان میان احکمی کنند؛اما ر و تبیینمی فهمند احکام را در معناي تحت الفظی  مشی عموم فقها این است که کلّ
 و عدالت سنجید و به اقتضاي آن در ترازوي اخالق باید احکام اجتماعی راو معتقدند که  شده قائلعبادي و احکام اجتماعی تفکیک 

احکام اید ب ، معنایی جز این ندارد که »انی بعثت التمم مکارم االخالق:«رسیده گرامی اسالم . بکار بستن سخنی که از پیامبر کردحرکت 
ما باشد.  مطمح نظر و الگوي داالبا تا ابداعراب  مبر و بنیۀعرف زمان پیاقرار نبوده در ترازوي اخالق و عدالت توزین و سنجیده شود. فقهی 

  ابدي نبوده.  تقدسی نداشته وفی نفسه و الّا آن بنیۀ ذهنی و بدنی، در دل آن احکام به ودیعت نهاده شده،  پیام هاییو  گوهرهاباید دید که چه 
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دیگر  عصري به عصر از »عفت«و مقومات مفهوم  مؤلفاتدهم که چگونه توضیح کوشیدم  ،حجاب منتشر کردم دربارةدر مقاالتی که 
ارسطو به این طرف مکرر گفته شده و شنیده شده که فضایلی شده باشد. از  خدشه دار» عفت«  شمولجهانارزش آن که  تغییر کرده، بدون

 و مؤلفاتمگر این که  شودمیبار ما بار ن فضایل اخالقی قرار می گیرند. در عین حال رأسو شجاعت در  ، حکمتعدالت، عفت چون
روزه ، مؤلفه ها و مقوماتی داشته، امدر قرن پنجم هجري  »عدالت«مفهوم . و تبیین کنیم بر شماریم ات این فضایل و مفاهیم اخالقی رامقوم

ثال د. براي ماین ندار معنایی جز ،مفاهیم اینیقِ دمقومات و مصا بودنِ مندو مکان مندزمان است؛ شدهقزوده ابدان دیگر  ؤلفه هايم برخی
 حق« و »زنان را همان به که در پستوي خانه نخ ریسی کنند«آورده است که قرن پنجم  بزرگ  عالم اخالقِ وفیلسوف  متکلم،فقیه، غزالی،

 نکند، سیارب حدیث و مخالطت همسایگان با و نشود، بام و در فرا و نشود، بیرون وي دستوري بی و ، بنشیند خانه در که است آن زن بر مرد
 وي که هدد پاسخ چنان بکوبد، در وي شوهرِ دوست چون و...نگوید نیکویی جز خویش شوهر از و نشود، ایشان نزدیک به ضرورتی بی و
 این معناي از عفت و رفتار عفیفانه مطمح نظر آن بزرگوار». نشناسد را وي تا دارد پوشیده را خویشتن شوهر، آشنایان جمله از و نشناسد، را

 منتهی به انقالب يهاماه. وقتی به داکردهیپکنید که این مفهوم چه تطوري اما مالحظه می ه است.بود زمانه يهنجارهامتناسب با  البته بوده که
، انقالبی که یک رهبر دینی که مرجع مسلم تقلید بود در صدر آن قرار داشت، زنان دوشادوش مردان در تظاهرات شویممینزدیک  57بهمن 

ه در هزار باده ناخور« و  حل نشده مسئلۀ چگونگی حضور زنان در فضاي عمومی همچنان به طور کامل . درست است که کردندیمشرکت 
 عفت و رفتار عفیفانه فاصله بسیار دارد. درغزالی و هم عصران او از  ، با درك»عفت«درك امروزین مااز مفهوم  قطعاًاما  ، »رگ تاك است

و آن سخن غزالی کجا؟ نه  این کجا سال بر مسند صدارت و وزارت تکیه می زند؛ ه یک زن سهک مینیبیمجمهوري اسالمی ما حکومت 
 ه هاییمؤلف »عفت«مفهوم . نمودیمو نه در آن روزگار توصیه غزالی غریب  دوشمیغیر عفیفانه تلقی در روزگار کنونی وزیر رفتار خانم 

 ظرایف خ این سن داوري ها و کنش هاي اخالقیِ موجه، بایدن به درسی، براي است. در روزگار کنونی داکردهیپ در طول زمان تطورداشته که 
  رفتار کنیم.  هاآناقتضاي  و به مشناسیبرا  و دقایق

توضیح  ودر باب مفهوم امر به معروف و نهی از منکر سخن گفتم  ر آن مجلسدشتم به مناسبت ایام محرم. دااي چندي پیش سخنرانی 
بالفاصله به یاد گشت  ،آیدمیتا سخن از امر به معروف و منکر و منکرات  2است. نزد ما بسیار تغییر کردهامر  دادم که معناي امروزین این

ن ابن تعابیري که از حسی کهیدرحال. »قوه شهویه«رذایل  ندیگویمبدان  . آنچه علماي اخالقمیافتیمارشاد و الك ناخن زنان و امثال ذلک 
یاي سیره احو  يزیستظلم با امر به معروف و نهی از منکرکه  دارد، هنگامی که بر خلیفه خروج کرد، بر این امر داللت مانده يبرجاعلی 

زیت و عدالت طلبی محوریت و مرک يزیستظلم ، . مرادم این است که در امر به معروف و نهی از منکرپیامبر  متناسب و متالئم بوده است
عمال امخالفت با تبعیضی که در حق زنان  ق امر به معروف و نهی از منکر را برشماریم،مصادیبخواهیم اگر امروزه  داشته است. از اینرو

ن و نهی از منکر است. به عنواامر به معروف  در زمرة مصادیق همه ،شودمیاعمال ، مخالفت با تبعیضی که در حق شهروندان بهایی شودمی
پیشه  لبیطعدالتو  ستیزيظلمعوض شده. امام حسین هم امر به معروف  و نهی از منکر ورم که مصادیق بر این با ،فورمیست مسلمانیک ر

قت، یزید و بر خلیفه ر بر پاشنه دیگري می چرخد، به همین دلیل ددیگري سامان یافته و  امور به نحو ،جامعه ه درو معتقد بود ک کردمی
و  ه معروفامر ب  از مقومات طلبیعدالتو  ستیزيظلمد، عصیان و ستیز در مقابل ظلم بود؛ شمیدر کار ایشان دیده  خروج کرد. پس آنچه

 احیانا عوض» عدالت« مفهوم  مصادیقمؤلفه ها و  با توجه به این امر که  و  درا امروزه باید مد نظر قرار دا همین قصهنهی از منکر است. 
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ه نزد حسین . یعنی ب»ترسید در دنیاي خود آزاده باشید اگر دین ندارید و از آخر نمی« که:شده . از ایشان نقل دشده، عدالت طلبی پیشه کر
نداشته  کسی دین شودمی ؛دفضایل اخالقی ان جمله از و آزادگی ریت. حداشت و آنرا سراغ گرفتهم  »غیردینیحریت «، می توان بن علی
و شریعت  و در کار توزین احکام فقهی اندنهادهاخالق انگشت تاکید اهمیت روشنفکران دینی به درستی بر پس، و آزاد باشد.  اما حرّباشد، 

ار کنونی در روزگ از دیانت و شریعت  خرد نوازانسانی و رهگشا و  به خوانش و قرائتی توانمیبدین طریق  و معتقدند انداخالقدر ترازوي 
  در ترازوي اخالق و عدالت. هاو توزین آن صادرشدهحقوق زنان است و احکامی که معطوف به زنان  این مصادیق، مقولۀ آمد. از جملۀ نائل
  

فمینیسم تاکید بر حقوق خاصی دارند و همچنین رویکردشان نسبت به موضوع متفاوت است.  يهاشاخههر یک از 
کرده  این نحله چه مفهوم جدیدي را وارد عرصه فمینیسم .اسالمی کجاست فمینیسمپرسش اینجاست که مرکز ثقل 

  از هم زنان را واجد چه حقوق جدیدي دانسته؟ ترمهمو 
  بحثزن و مرد شد؛  بیولوژیک  يهاتفاوتمنکر  توانمی. نانگاشت و تبیین کرد رفع تبعیض می توان نگرش ایشان را در راستاي به نظرم

 کنمنمیمان گ نشدنی میان زن و مرد وجود دارد؛ انکار يهاتفاوت. به لحاظ توصیفی، البته برخی »توصیفی«نه   داردو »هنجاري«اینجا صبغه 
بر آن  و بحث هنجاري را پیش کشید و از عدم تبعیض سراغ گرفت در اینجا باید نادیده گرفتن این مسئله امر عقالنی و ره گشایی باشد. 

امروزه بنا  و دانندیم ده را زیر سر مردهاهرچه در طول تاریخ رخ دا د مردانه اند و ض ، قویایستیفمین يهانگرشاز  برخی البتهتاکید کرد. 
ی نه مبتن گمانم این نگرش،به و  دانمینم. من این تلقی را موجه آنچه در قرون گذشته بر سر زنان آمده را از مردان بگیرند دارند انتقام همۀ

صویر دیگري از تزنان جارهاي زمانه به شکل دیگري بود، هن گذشته. در دو کارآم رهگشاتی از تاریخ بشر است و نه تلقی درسبر تصویر و 
عرصه عمومی نبودند و حضوري نداشتند. این امراختصاصی به ممالک اسالمی نداشت، در عموم ممالک و سرزمینها خود داشتند، در 

امروزه صویري که تمنزل فعالیت می کردند. مردان بیرون  زنان بیشتر در داخل خانه بودند،، بود . تقسیم کاري صورت گرفتهاینچنین بود
  بسیار دارد.  تفاوت با تصاویر پیشین، دارند، دیگران از یکو زن انمرد

و جامعه  نودر عوض شده، پاي به شانو محیط پیرامون ، تصویرشان از خوداندشدهامروزه که به لحاظ اقتصادي کثیري از زنان مستقل 
 هافاوتت قرار گیرد، از این قرار است که با تصدیق و پدیرش اکنون محل نظر باید  متفاوت شده است. آنچه کامالً ، مسائلاندنهادهمحیط کار 

چه در مناسبات و روابط اجتماعی و چه در  در مقام رفع تبعیض و احقاقِ حقوق زنان برآییم،میان زنان و مردان،  بیولوژیک يهااختالفو 
  .شودمیقوانینی که وضع 

  
 زیچ هراز  شیپ. تلقی از زن شودمیمخالف تلقی  جنساز هر چیز به مثابه  شیپدر کثیري از جوامع مردساالر زن 

 نیستند. رهاورد روشنفکري دینی در باب این موضوع مستثناهبی هم به هیچ روي از این امر ذجنسی است. جوامع م
  در این قسم از جوامع چیست؟

جنسی  ابژة به زن را جایگزین نگاه جنسی کرده،باید بکوشیم نگاه انسانی  3،امآورده »کن نی ذکر را لیتأوخویش را «مقاله  چنان که در 
 يامر ،نگریمابژه جنسی ب و بالذات زن را به مثابۀ اوالًکنار بنهیم. کسی منکر جذابیت جنسی مردان و زنان نیست. اما این که محور بودن را 

اصل  « کانت را که عبارتت است از پذیريِ شمولجهاناصل از نادیده انگاشتن کرامت انسانی. اگر تقریر دوم  است و متضمنِ یراخالقیغ
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امت نادیده انگاشتن کراست و متضمن  خوار داشت او و  یراخالقیغجنسی امر  ر قرار دهیم، فروکاستن زن به ابژةمد نظ ،1»غایتمندي انسان
، باید شودمیفروکاسته  زن به ابژة جنسی ،نخست وهلۀدر و  فرهنگی چنین تصویري از زن رایج استکه به لحاظ  وامعیج. در انسانی او

 ابمشکالت ما در این ب بیفتد،در جامعۀ ما به محاق رود. این اتفاق اگر  جنسی محور نگرشِ کرد تا  يسازفرهنگ تمام هم را مصروف 
ر هم ، رستورانها... زن و مرد کناهامارستانیب ،نماهایس ،هادانشگاهها،مترو، هااتوبوسدر  . در کثیري از جوامع کنونی،شودمیکمتر بسی 

و همه  شهبیمار همی يهاآدم. البته بردینمراه به جایی در این میان زنان از مردان  يجداساز نظرم، به مشکلی هم پیش نمی آید.و  نندینشیم
زیري از گریز و گ ده کنند.رود را در عرصه عمومی برآوتمتعات جنسی خ خواهندیمهستند؛ کسانی که به هر قیمتی و به هر بهانه اي  جا

به  خودبه دخو، این قصه باشد به این موضوع حساسنسبت و فرهنگ عمومی  محکمی در این باب وضع شود اما اگر قوانیناین امر نیست؛ 
ن ار بود که با جدي گرفتمی توان امیدو. د و زمان می بردطلبیماین امر آموزش نهادینه شدن . و امنیت زنان تضمین می شود محاق می رود

ه با جنس د و هنگامیکنرا کنترل کناز درون خود و افراد بیاموزند شودجایگزین نگاه جنسی نگاه انسانی ، رفته رفته و ممارست این امر
: غییر دادنگرش را ت کرد؛ باید حل از جاي دیگريباید را  مسئلهد. نه عنوان یک انسان بنگرنخست به او ب در وهلۀ د،نمخالف مواجه می شو

. اگر یدآمیمیان زن و مرد پدید الجرم مواجهۀ رون اجتماع بگذارند، زنان پاي به د دیریپذیمکه . هنگامیکن نی ذکر را لیتأوخویش را 
  اقتضائات حضور زنان در جامعه و مواجهۀ ایشان با مردان تن داد و آنرا به رسمیت شناخت. به چنین است، باید 

  
موضع شما درباره تبعیض مثبت درباره زنان مانند اعمال سیستم نصاب در قوا یا ارگان هاي مختلف، پذیرش برابر 

 آموزشی و... چیست؟ مؤسساتدر 
ام به سمت رفع تبعیض گ باید ابتدائا ن معنا که در جامعه اي نظیر جامعۀ مایآن مهم است. بد اجرا و اعمال نه و زمانۀزمی به نظر من

و تبعیض مثبت  رفتشیپمرحله به مرحله  بهتر است .ن تبعیض مثبت را نیز لحاظ کنیمپس از آ ،یم و به عدم تبعیض حقوقی برسیمبردار
ا یزنان جاي مردان را پر کنند و  ،بنا نیست در جامعهکه  توجه داشته باشیم ر عین حالدرا به نحو روشمند و در جاي خود اعمال کرد. 

  شود. بکار گرفتهباید که در جاي خود  متفاوتی دارند يهاتیقابل و هايتوانمندهر یک از این دو جنس بلکه  بالعکس؛
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