روزنه
جمعه  30بهمن 1394

حجت االســام کدخدایی در نشست «فمینیسم ایرانی» با بیان اینکه فمنیسم به
مثابه یک جنبش اجتماعی پیامدها و دســتاوردهایی دارد ،گفت :اندیشه دینی جایگاه
زن را به رسمیت شناخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اولين نشســت از سلسله نشستهاي «زن حقيقي» با
عنوان «فمینیسم ایرانی» با حضور محسن بدره و حجتاالسالموالمسلمين محمدرضا
كدخدايي ،به همت کانون اندیشــه جوان در دانشــگاه الزهرا برگزار شد .این نشست
تالش داشــت تا به فمينيسم و جریانهای آن در ایران و همچنین گفتمانهاي ذيل
آن و فمينيسم اسالمي بپردازد.
فمینیسم؛ جنبشي اجتماعی یا یک نظریه علمی زنمدار
حجت االســام كدخدايي در ابتدا با اشــاره به موضوع نشســت ،گفت :ابتدا باید
خاستگاه اولیه فمنیسم را توضیح داد ،چون فمنیسم پدیدهای غربی است .پدیدههایی
که در يك فضای اجتماعی خاص شــکل میگیرند ،وقتی به فضای اجتماعی دیگری
انتقال مییابند تغییر ماهیت میدهند .هرکسی در ایران بخواهد اقدام درست یا غلطی
در جهت دفاع از حقوق زن داشــته باشد ممکن اســت دچار این برچسب (فمنيست)
شود .ماهیت این مفهوم اعتباری اســت .فمنیسم فعالیتی در دفاع از حقوق زن است
که در غرب تاریخمند است و همیشه مطرح بوده است .اما موضوعي که فمنیسم را از
جریان دفاع از حقوق زن متمایز میکند بستر تاریخی آن است.
وی افزود :فمنیســم حداقل به دو عنوان قابل طرح اســت؛ یا به عنوان جنبشــي
اجتماعــی و یا به عنــوان یک نظریه علمی زنمدار .اولین نحوه حضور فمنیســم به
عنوان یک جنبش اجتماعی ،در نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد .روسو وقتی حقوق
شــهروندی را مطرح میکند ،میگوید منظورم از شهروند «مرد» است و عقالنیت در
زن ضعیف اســت؛ ضمن اینکه منتســکیو ،فروید ،کانت و  ...نیز عباراتی در این باره
دارند.
بهانه ای برای استفاده از زنان به عنوان نیروی کار
وی ادامه داد :بنده اعتقادی ندارم که فمنیسم ریشه در مدرنیسم غرب داشته باشد،
مباحث حقوق بشری غرب از رنسانس آغاز شد و حدود دو قرن بحث اصالحات دینی
را داشــتیم و بعد وارد انقالب صنعتی اول و سپس در قرن نوزده وارد انقالب صنعتی
دوم شدیم ،یعنی در قرن چهارده تا نوزده ،خبری از فمنیسم نبود .اما اواخر قرن نوزده
یک جنبش به نام جنبش فمینیستی شکل گرفت و این ریشه در خالهایی داشت که
جلوی نظام سرمایهداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه قرن نوزده با لغو بردهداری کار خود را شــروع کرد ،گفت :بحث
اعتصابات فراگیر کارگری ،غرب و نظام ســرمایهداری را با چالش روبهرو کرد و نظام
ســرمایهداری بهترین راهی که در اين زمان به نظرش میرسيد این بود که نیمی از
جمعیت بشر را که تحت ســلطه مردان خانواده است به جامعه بیاورد و اینجاست که
بهانۀ اســتقالل مالی و سیاسی زن و ...مطرح میشود تا اینها را به عنوان نیروی کار
استفاده کنند.
در بخش بعدی برنامه ،محســن بدره به بیان چهارچوبهای نگاه به فمنیســم در
ایران پرداخت و گفت :ورود فمنیسم در ایران و مطرح شدن اندیشهورزی دربارۀ حقوق
زن در ایران به قدمت غرب نیســت و همپــای خیلی از مظاهر دیگر جهان مدرن در
ایران است .از اولین برخوردمان با جهان غرب به طور خاص در زمان قاجار و سفرنامه
میرزاحســنخان ایلچی حضور زن در غرب تبیین میشود یا میرزا صالح شیرازی که
اولین روزنامه را در ایران راهاندازی میکند در ســفری که به غرب دارد در خاطراتش
درباره نحوه پوشــش زنان در غرب ،نحوه حضور اجتماعی و  ...صحبت میکند و به
همین دليل در ایران از زمان قاجار به بعد میتوان شــاهد حرکتها و انجمنهايي در
این زمینهها بود.
وی افزود :از شــخصیتهایی که در این زمینه کار کردند افراد متعددی را میتوان
نام برد .وقتی از فمنیسم استعماری صحبت میکنم منظورم این نیست که همه ادبیات
تاریخ فمنیســم را در این جریانها جای دهم و بگویم همه اینها مشمول یک اقتصاد
سیاســی بودند و اغراض پلید داشتند ،خیر ،به طور خاص خیلی بیطرفانه میشود به
هدف جریانهای فمنیسمی پرداخت ،بدون اینکه تعصب خاصی ورزید.
وی با بیان اینکه ســنت الهیات مســیح درباره انسانشناســی فلسفی زن بر اثر
تحریفات عهدین معموال در راســتاي سرکوب جنس زن بوده ،اضافه کرد :این سنت،
آفرینش زن را طبیعی و طفيلي مرد و موجب خروج او از بهشت میدانسته است ،ولی
در شرق آنچه به عنوان فمنیسم در جوامع در حال توسعه شرقی دیده میشود مشمول
خیلی از چهارچوبهایی هســت که همه پدیدههای مدرن در جوامع شرقی درگیر آن
بوده است ،مثال بحث استعمار خیلی جدی است .گرچه در ایران استعمار مستقیم نبوده
ولی ساختارهای اقتصاد سیاسی که در ایران حاکم بوده به تاثیرگذریهایی که در مصر
بوده بسیار شباهت داشته است.
وی در ادامه اظهار داشــت :عنوان دیگر ،فمینیسم شرقشناختی است که به طور
جدی پردازش خود را با ادوارد سعید ،اندیشمند مسیحی فلسطینی االصل میشناسیم
که به نحوی پردازش انتقادی از ســنت زنستيزي در غرب است که یک سنت خیلی
گســترده در هنر ،ادبیات ،دانش و تاریخ نگاری است .چهارچوب شرقشناختی شامل
همه پردازشها و تعریفهایی ميشــود که درباره شرق در غرب صورت گرفته است؛
از جمله نگرش غربی به امر جنسیتی در شرق .یکی از چهارچوبهای دیگر ،فمنیسم
اسالمی است که برای چهار پنج دهه اخیر است و از  ۱۹۷۰به بعد مطرح شده است.
وقتی میپرسیم فلسفه اســامی به چه کار میآید
گویی فایده فلســفه را به طور کلی میدانیم .منتها فکر
میکنیم که همه فلسفهها سودمند نیستند و فقط بعضی
از آنها به کار میآیند .این تلقی فرع اشتباه میان علم با
فلســفه است .علم جدید علم تصرف در موجودات است
و با مالک ســودمندی و تأثیر عملی و پراگماتیک بودن
سنجیده میشود .اما فلســفه نه پراگماتیک است نه به
کار تصرف در جهان میآید .از فلسفه ،هر فلسفهای که
باشــد در کارهای هر روزی نمیتوان بهرهبرداری کرد.
شــاید بگویند فلسفه اگر مستقیم ًا به کار نمیآید ممکن
اســت مق ّوم جهانی شود که در آن کارها بر روال عقل و
نظم آن جهان صورت میگیرد.
چنانکه فلســفه جدید از زمان بیکن و دکارت تا این
اواخر رهآموز علم و تکنولوژی و سیاســت بوده اســت.
پس به این جهت نباید پرســید که فلسفه کانت به چه
کار میآید زیرا کانت بنیانگذار مدرنیته اســت .او ظهور
بشری را بشــارت داده است که صورت عقل خود را به
جهــان میدهد و به این طریق آن را به تصرف خود در
میآورد  . . .اما آیا فارابی ،ابنسینا ،و مالصدرا هم چنین
امکانی برای ما فراهم میآورند؟ آیا با مطالعه در فلسفه
اســامی میتوان از بن بست توسعه نیافتگی خارج شد
و به علم ،تکنولوژی ،رفاه ،امنیت ،صلح و دموکراســی
رسید؟ البته هر فلسفهای وســیله رسیدن به هر چیزی
نیست .اص ً
ال فلســفه وسیله نیست با هر فلسفهای و در
هر فلسفه آدمها با عالمشان دیگر میشوند و تواناییها
و امکانهای تازه پیدا میکنند.
کسیکه به پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی دلبسته
است ،میتواند فلســفه اسالمی را به عنوان دانشی زیبا
فرا گیرد و حتی آن را در مدرسه و دانشگاه تدریس کند.
امــا نباید گمان کند که از راه این فلســفه منازل جهان
متجــدد را میتواند طی کند .در مقابل کســانی ممکن
است بگویند که فلسفه اسالمی در عداد موانع پیشرفت
و توســعه اســت و اگر ما در راه توســعه ماندهایم یک
وجهش تعلق خاطر ما به افکار فلســفی و عرفانی است.
فع ً
ال به این حرف کاری نداشــته باشیم اگر ما حقیقت ًا به
فلسفه و عرفان دلبسته و وابسته بودیم ،میتوانستیم از
نتایج و لوازم این دلبستگی و وابستگی بپرسیم و بگوییم
اما اکنون که فلســفه و معرفت غریب و منزوی اســت،
ظلم است که آن را علت و باعث گرفتاریها بدانیم .اگر
فلسفه و معرفت را میخواهیم که ما را به چیزهای دیگر
برساند به مقصود نمیرسیم و اص ً
ال به فلسفه و معرفت
نرسیدهایم و نمیرسیم که از آنها سود ببریم.
فلســفه کجا و چگونه فایده میرساند؟ این پرسش
هم به نظر نمیرســد که پاسخی داشته باشد زیرا با آن
فلسفه در عداد خبرهایی قرار گرفته است که باید به کار
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دین جایگاه زن را به رسمیت
شناخته است
اندیشه دینی جایگاه زن را به رسمیت شناخته است
سپس کدخدایی در پاسخ به این ســؤال که «فمنیسم در ایران به جهت پاسخ به
چه نیازی وارد شد؟» بیان داشت :فمنیسم به عنوان جنبشي اجتماعی که اولین نحوه
شــکلگیری فمنیسم بود در پاسخ به وضعیت حقوقی غرب که در اعالمیه حقوق بشر
فرانســه ارائه شد و زنها را به عنوان بشر قلمداد نکرد ،زمینهای برای مبارزات حقوق
بشر شــد .اما شــاید ما با چنین چیزی در ایران روبهرو نباشیم؛ چون جامعه اسالمی
ایران چنین بحرانی نداشت و وقتی میخواست انتقال پیدا کند باید با گفتمان دیگری
انتقال پیدا میکرد .البته فیلســوفانی داریم که عباراتی زنستیز دارند ،اما اعتقاد غالب
مردم ایران برگرفته از اندیشــه دینی اســت که اندیشــه دینی هم جایگاه زن را به
رســمیت شناخته است .پس مســئله زن ایرانی نمیتواند اولین مسئلۀ زن غربی قرن
 ۱۸و  ۱۹باشد.

شده است ،عموما در فضای اندیشــهورزی اهل سنت بوده .آنچه در ایران معمو ًال به
عنوان فمنیســم اسالمی بحث شده منابع خیلی ضعیفی دارد و نمیتوان اسم منبع را
روی آن گذاشت .چون در تعریف شرحاالسمی ماندهاند .از طرفی افرادی هستند که به
هیچ عنوان این هویت را قبول نمیکنند و میگویند ما مسلمانیم و فهممان از برابری
جنسیتی را از قرآن میگیریم و الزم نیست فمنیسم باشیم.
وی افزود :از طرف دیگر کســانی دیگر که به عنوان فمنیســت اسالمی شناخته
میشــوند خودشان را به عنوان زن فمنیسم معرفي نميكنند ،این نحوه از اسمگذاری
مربوط به نامگذاری غربی اســت .خانم بدران تاریخنگار فمنیســم اســامی است و
میگویــد من یک هدف تحلیلی دارم و میدانمخیلیها این عنوان را به کار نمیبرند
بلکه با آن مخالفند .اما من که یک ناظر غربی هســتم ،این عنوان را به کار میبرم.
این دعوا خیلی الزم نیســت که ادامه یابد چون هم تلقیها از اسالم متفاوت است و

وی افزود :فمنیســم را بــا حقوق معنا میکنند که نظریههایــی در جهت دفاع از
حقوق زن اســت و در چهار نســل ظهور پیدا میکند و این گفتمانها به تبع آن در
کشورهایی که تابع غرب و در مسیر توسعهیافتگی هستند با یک اختالف زمانی انتقال
مییابد .اولین گفتمان حقوق بشر در غرب گفتمان حقوق مدنی و اجتماعی بود ،اولین
گرایشهای فمینیســتی هم مرتبط با همین حق رأی اســت که این گفتمان حقوق
بشــری به طور عام پررنگ شد .گفتمان دوم در مورد حقوق اقتصادی و فرهنگی بود
که در دهه  ۶۰و  ۷۰خیلی فراگیر شــد که مســئله االن فمنیسم ایرانی همین است.
گفتمان سوم حقوق بشر که االن گفتمان فمنیسم کشورهای توسعهیافته است ،حقوق
جمعی اســت که چنین دغدغهای را در فمنیســم ایرانی نمیبینیم؛ اما اگر همین سیر
را طی کند ،در عرض بیســت سال آینده هم چه بسا این دغدغه شود .نسل چهارمی
که در مورد حقوق بشــر اخیراً مطرح شــده و هنوز هم شــکل کامل نگرفته ،بحث
پیشــرفتهای مدرنیستی علیه کرامت بشر اســت و مطمئن ًا اگر فمنیسمهای ایرانی
بخواهند به این برسند ،زمان آن شايد در دهههای آینده باشد.
در بخش دوم نشســت مجری برنامه از بدره سوال کرد« :این مسئله در ایران چه
دغدغههایی را دنبال میکرده اســت؟ فمنیسم اسالمی در وضعیت فعلی ایران چگونه
قابل تبیین و شناخت است؟»
بدره در پاسخ گفت :ابتدا باید به یک میان ذهنیتی برسیم و باید ببینیم چه تعریفی
از فمنیســم اسالمی صورت گرفته است .چيزي كه به عنوان فمنیسم اسالمی مطرح

هم تلقیها از فمنیست ،و به همین دليل چون هردو اعتباری هستند به نسبت تعریفی
که میتوانید از هرکدام داشــته باشید میتوانید بگویید این دو با هم سازگار هستند یا
خیر .اینها میگویند از طرفی نگاه به فمنیسم را تلطیف کنیم و از طرف دیگر نگاهمان
به اســام این اســت که خیلی از چیزهایی که به عنوان سنت زنستیزی در اسالم
مطرح شــده ،مربوط به رسوبات تاریخی ـ فرهنگی هســتند و رویکردهای مختلفی
دارند .یک عده به دنبال این هســتند که با تفسیرهای زنستیزی مقابله کنند ،عدهای
سراغ زنستیزی حدیثی میروند ،عده دیگری سعی میکنند از عرفان اسالمی کمک
بگیرند .باید به بســتر اجتماعی ـ تاریخی فمنیســم هم در جریان کلی فمنیسم توجه
کرد .به طور خاص در بســتر فمنیسم موج سوم مطرح میشود که به سمت تنوعات
میروند ،و هم پستمدرنیسم.
پیامدها و دستاوردهای فمینیسم
در بخش سوم نشست کدخدایی به ارائه تحلیل خود دربارۀ دستاوردهای فمینیسم
برای زنان در جامعه غرب و جامعه ایران پرداخت و خاطرنشان کرد :فمنیسم به مثابه
یک جنبش اجتماعی پیامدها و دســتاوردهایی دارد .وقتی نحوه شکلگیری و حضور
فمنیســم به عنوان یک نظریه علمی و اجتماعی تغییر کرد ،در مرحله ســوم مبدل به
یک برچسب اجتماعی به خصوص در کشور ما شد .از اين رو مسئله در هر سه سطح
آن باید بررســی شود .از این جهت که در بســیاری از جوامعي كه حقوق اجتماعی ـ
مدنی و اقتصادی زن به رســمیت شــناخته شد ،تا قبل از سال  ۱۸۸۰نه تنها زن ارث

آید و وســیله رسیدن به مقصودی باشد .شاید بهتر باشد
بپرسیم که چرا به فلســفه به طور کلی و مخصوص ًا به
فلسفه اسالمی باید رو کنیم.
فلسفه را میآموزند که:
. 1بدانند غیر از ســاحت عادی و رسمی زندگی و
گذران معاش ،ساحت و زبان و سخن دیگری هم هست.
. 2از اکنون و اکنون زدگی (فلک زدگی) خارج شوند
و گوش به سخن کسانی بسپارند که سخنشان هماکنون
شنیدنی است و در آینده نیز شنیدنی خواهد بود.
. 3اگر میتوانند به عمق ســخن متفکران فرو روند
و گوهرهای ناپیدای آن را کشــف کنند این سیر و سفر
کار اهل تفنن نیست و از عهده همه کس برنمیآید.
البته کســانیکه برای کارشان مزد میطلبند و برای
مزد کار میکنند در این راه وارد نمیشوند .رهرو این راه
گرچه هیچ راه دیگری را بر آن ترجیح نمیدهد از سعی
خــود به نتایجی که در زندگی عــادی معتبر و مطلوب
شمرده میشود نمیرسد و چه بسا مردمان او را مالمت
کنند کــه عمر بیهوده تلف میکنــد و در پی چیزهایی
میرود که برای هیچکس هیچ ســودی ندارد .مردمان
اینگونه به شعر و فلســفه نگاه میکنند و نمیدانند که
اگر شــعر و فلســفه نبود معتبر و غیر معتبر و مطلوب و
نامطلوب و  . . .معنا نداشت.
یعنی درک مصالح و منافع مســبوق به برخورداری
صورتی از عقل اســت .درست اســت که مردمان همه
بالقوه عاقلند یا از عقــل بالقوه بهره دارند .اما این عقل
در زمانی بالفعل میشــود و حقیقت یا فعلش مســتلزم
روشن شدن افق و فضای روابط آدمیان است .این افق
با نور تفکر روشــن میشود .تفکر صورت دینی و هنری
و فلسفی دارد.
گرچه بعضی دانشــمندان هم با فلسفه مخالفند اما
مخالفــت آنان کمتر جدی اســت و معمو ًال در مخالفت
خود سخنان سطحی و مودبانه میگویند و مخالفتهای
شایع و مشــهور را تکرار میکنند .مخالفتهائی که به
نام علم با فلســفه میشــود غالب ًا به زبان فیلسوفان ادا
شــده است .گویی مخالفت با فلسفه هم وجه و صورتی
از فلسفه اســت .در مورد فلسفه اسالمی قضیه دشوارتر
اســت زیرا آنها کــه مخالفند میگویند فلســفهای که
تازهاش بیفایده اســت ،کهنهاش به چــه کار میآید؟
گروه دیگری که در فلســفه اسالمی عنصر هویت خود
را میجویند به ســتایش میپردازنــد و گزارش تاریخی
فلســفه و حتی نقل و بیان مطالب آن را سخن خطابی
میدهند.
گروهی که فلســفه را بیهوده میدانند پیداســت که
از آن چیــزی در نمییابند و در حقیقت چیزی را که در
نیافتهاند بیهوده دانستهاند اما گروه دوم که خود را شیفته

نیاز ما به فلسفه اسالمی

فلســفه جلوه میدهند در حقیقت به فلســفه عالقهای
ندارند بلکه آن را وسیله مفاخرت کردهاند اینان هم بعید
اســت که راهی به حقایق فلســفه پیدا کنند .ولی مگر
ممکن اســت کسانی پیدا شوند که فارغ از همه عالیق،
دلبسته فلسفه باشند و جان خود را یکسره به آن تسلیم
کنند .لزومی ندارد که متعاطی فلســفه از هر قیدی آزاد
باشد و یکسره دل به فلسفه ببندد بلکه اگر استعداد درک
فلسفه داشته باشد کافی است که فلسفه را به عنوان علم
وجود بپذیرد و از ابتدا در بند سود و زیان آن نباشد.
در مورد فلسفه اســامی  -چنانکه در آغاز این امر
اشاره کردیم  -اسالمی بودن آن هم یک مشکل بزرگ
است زیرا فلســفه ،بحث عقلی اســت و دین عقیده و
طاعت است .این با آن چه نسبت دارد .دین اگر یکسره
به بحث و جدل و شــک و چون و چرا بدل شــود دین
نیســت .فلسفه هم اگر به صورت عقیده درآید دیگر چه
مجالی برای بحث و فحص و تفکر در آن میماند آنچه
من گفتهام و از آن دفاع میکنم تبدیل دین به فلســفه
یا فلســفه به دین نیســت .طرح جمع دین و فلسفه و
خط ســیر این جمع در تاریخ هزار ساله فلسفه اسالمی
تبدیل یکی به دیگری نیســت پژوهندگانی ابنســینا و
دیگر فیلسوفان اسالمی را مالمت کردهاند که فلسفه را
با دین آمیخته و از راه به در بردهاند
ایــن ســخن مشــهور غالــب شرقسناســان و

اسالم شناسان اروپایی است که در فلسفه اسالمی سخن
نو وجودندارد و اختالفــات به تصرفات جزیی و دخالت
اقوال دین در فلســفه باز میگردد و عجبا کســانی که
این تلقی را سطحی میدانند و ر ّد میکنند و از گسست
اپیستمولوژیک در تاریخ فلسفه اسالمی میگویند همان
حرفهای شرقشناســان را تکرار میکنند .اختالفی که
هســت این است که شرقشناسان حدود ادب را رعایت
میکننــد ولی پیروان خودی آنــان رعایت این حدود را
الزم نمیدانند و از پرخاشکردن و ناسزاگوئی و عتاب و
خطاب با بزرگان تفکر پروا ندارند.
فلسفه اســامی اگر همان فلسفه یونانی است که
اقوال دینی و آراء قومی در آن وارد شده است قاعدتا باید
تقلید بدی از یونانیان باشــد .ولی قبول این فرض آسان
نیســت زیرا فلسفه اسالمی بدون مقدمات و ناگهانی در
اختیار فارابی و ابنســینا قرار نگرفته بود که آنها با آن
بازی کنند .فلســفهای که به دست اینان رسید حاصل
کوشــش صد ساله مترجمان و شارحان بود .آنها از روی
بلهوســی به فلســفه رو نکرده بودند و مــواد و مطالب
فلســفهای که به دست فارابی و ابنسینا رسید آسان به
دســت نیامده بود .اتفاق ًا در رویکرد مترجمان و شارحان
و مدرســان هم به جایگاه و مقام فلسفه در عالم اسالم
توجه شده بود.
فارابی فلســفه را مســلمان نکرده بلکــه به جایگاه
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نمیبرد ،بلکه خود زن به ارث برده میشــد ،و از این نظر دســتاورد بزرگی محسوب
میشــود .اگر همین را در کشور ایران و کشــورهای اسالمی بررسی کنیم ،فمينيسم
از لحاظ اندیشــه اسالمی دستاوردی نداشــت .چون حضور اجتماعی زن در قرآن به
رسمیت شناخته شده و از نظر اقتصادی هم درآمد زن مختص به خودش عنوان شد،
بحث دیه و ارث و  ...در فضای اســامی برای زن به رسمیت شناخته شده .اگرچه در
فضای اجتماعی مسلمانان خیلی وقتها به رسمیت شناخته نشد.
تبدیل شدن فمنیسم به ضد خودش
وی در ادامه به دالیل تبدیل شدن فمنیسم به ضد خودش اشاره کرد و گفت :چه
شد که در قرن هفتم این برای غرب مسئله شد؟ جنبش دفاع از زنان انگیزههای مثبت
و خیرخواهانه داشــت؛ اما چند نکته باعث شــد که به افراط بينجامد و به ضد خودش
تبدیل شود .یکی از نکتههای اصلی همان مدیریت نظام سرمایهداری است که این را
به نفع خود کنترل کرد .نکته دوم این است که در فمنیسم یک جریان رادیکالی شکل
گرفت که این را به ضد خودش تبدیل کرد و دفاع از زن را برچســب کرد و این هم
کنترلی اســت که روی آن صورت گرفته است .یکی دیگر از مباحث مهم که موجب
شــد فمنیسم به ضد خود تبدیل شود این اســت که صرفا از زبان حقوق استفاه كرد،
زبان حقوق هم خوب نیســت و فردگرا و انســجامگریز است .در حالی که زبان دین،
زبان تکلیف و مسئولیت است که در دامنه آن حقوقی هم هست.
در ادامه نشســت ،دکتر بدره نکتهای را در درباره صحبتهای ایشان بیان کرد و
گفت :با صحبت پایانی آقای دکتر موافق نیســتم؛ چون در جامعه انسانی وقتی تضاد
هســت ،گفتمان حقوق است که میتواند به تعادل برســاند ،البته حقوق ،دیدگاهها و
مکاتب گوناگونی دارد .ضمن اینکه نمیتوان گفت اگر حقی تعریف میشود در ضمن
تکلیف هست.
وی شمار قابل توجهی از فمنیستهای ایرانی را فمنیسم چپ دانست و خاطرنشان
کرد :خیلی از پروژههای فمنیســتی به علت بستر سنتی و دینی جامعه ،نتيجه ندادند
و این قالب جدیدی اســت که اصالت با پروژه فمنیستی هست که با استفاده از بستر
و نحوه برچســب    زنی به موفقیتهایی برسد .البته این قابل بحث هست و شامل همه
موارد نمیشود.
وی نکاتی را درباره فمنیســم اسالمی یادآور شد و گفت :فمنیسم اسالمی به طور
قابل توجهی در جهان اهل سنت بوده است ،چون در جهان اهل سنت خیلی از مسائل
زنان را به روششناسی ارجاع میدادند و میگفتند باب اجتهاد بسته شده است.
کدخدایی در ادامه ،در پاسخ به پرسشی در ارتباط با مسئله زبان حقوق در فمینیسم
بیان داشــت :تعریفهای فمینیستی باید براســاس رهیافتهای ارزشی باشد .چهار
رهیافــت اصلی داریم :رهیافت غایتنگر ،رهیافــت حقوقنگر ،رهیافت تکلیفنگر و
رهیافت فضیلتنگر .همه اینها حق را به رســمیت میشناسند و زبان حقوق را دارند،
اما بنیاد همهچیز را حقوق قرار نمیدهند ،گفتمان حقوق بشــر همهچیز را براســاس
حق قرار میدهد.
دكتر بدره در جواب سؤال یکی از حضار درباره گفتوگوی اسالم و فمینیسم گفت:
یک بدنه قابل توجهی که هویت بخشــی شده حاصل گفتوگوی اسالم و فمینیسم
اســت .در یک برههای از تاریخ ایران بحث بر ســر قرار دادن اسالم در مقابل هویت
ایرانــی بود که رویکردهای متفاوتی در این رابطه وجود داشــت ،یکی از رویکردهای
زیبا رویکرد شــهید مطهری است :خدمات متقابل اسالم و ایران؛ بحث این است که
مواجهه در برخی اوقات ســطحی اســت ،در ایران فمینیســم هم داریم و سایتها و
نشریاتشان هم هست .گفتمان امام خمینی(ره) را با گفتمان دینی در پاکستان و بعضی
کشورهای دیگر مثل مصر درباره بحث زنان مقایسه کنید ،گفتمانها متفاوت است.
گفتمــان ما دربارۀ حقوق زن و جایگاه زن برخالف نگاه فمینیســم
براساس زوجیت است
سپس وی با سوالی که درباره حقوق زنان در گفتمان اسالمی و گفتمان فمینیستی
طرح شد ،پاسخ خود را اینگونه بیان داشت :فمینیسم دو مشکل اساسی و بنیادین دارد
که به راحتی حل نمیشــود ،یکی همین بحث زبان حقوق برای دفاع از زنان است ،و
دیگری نحوه ورودشــان است .اگر ببینیم اسالم در بحث دفاع از زن چگونه وارد شده
اســت به این معنا نیست که اسالم بحث حقوق را مطرح نکرد ،بحث حقوق را مطرح
کرد ،اما نه در بســتر تضاد .فمینیسم یک گرایش زنساالرانه است و در اين قالب هم
آمده اســت که علیه مرد باشد .ببینید چقدر بحث زوج در اسالم مطرح میشود :خلق
لکم من انفســکم؛ خلق لکم ازواجا؛ زوجیت در اســام  ۸۲بار تاکید شده است و هر
وقت حقوق را میخواهد درباره زن بیان کند در بستر زوجیت و یگانگی مطرح میکند
و نگاهش اص ً
ال فمینیســتی و تضادی نیســت .حقوق را باید در بستر زوجیت بررسی
کرد و گفتمان ما دربارۀ حقوق زن و جایگاه زن براســاس زوجیت اســت که برخالف
نگاه فمینیسم است.
محســن بدره نیز در همین رابطه نکاتی را یادآور شــد و افزود :تمایزی که ایشان
بین گفتمان اسالم و گفتمان فمینیستی قائل شدند مبتنی بر یک تلقی از اسالم است
و بحث زوجیت خیلی مبرهن و روشــن است .احساس میکنم که برداشت ایشان از
گفتمان فمینیستی تقلیل دادن همه بدنه فمینیسم به یک نگرش رادیکال فمینیستی
اســت .در حالي كه همه ادبیات فمینیسم ،این نیست .در گفتمان حقوق باید روی این
تاکید کنیم که اگر منظورمان گفتمان فردگرایی در حقوق اســت به این نحو است .اما
این در کنار گفتمانهای حقوقی دیگر است و باید به این توجه کرد.

فلســفه در عالم اسالم اندیشــیده است .همه اخالف او
نیز راه او را ادامه دادهاند .فلســفه اســامی نه فقط با
چسباندن عقاید دینی به اقوال فیلسوفان یونانی ساخته
شــد بلکه با علم کالم اوایل که صورتی از تفسیر عقلی
دینی بود  -اعم از کالم معتزلی و اشــعری و … -هم
موافقتی نداشت فیلســوفان بر خالف متکلمان معتزلی
که حســن و قبح را ذاتی امور میدانستند حسن و قبح
را از قبیل مشــهورات و مسلمات تلقی کردند و پیداست
که این رأی آنها در مقابل رأی اشاعره که حسن و قبح
را شــرعی میدانســتند قرار دارد .پس دیگر از تقلیدی
و ســاختگی بودن فلسفه اســامی نگوییم .چیزی که
ساختگی و تقلیدی است ،عمرش کوتاه است و در زمان
و پایدار نمیماند.
اگر فلسفه اسالمی تاریخ دارد و طی هزار سال بسط
یافته و مورد بحث و فحص بوده و با وجود مخالفتها از
میان نرفته است ،ناگزیر باید بپذیریم که فلسفهای اصیل
بوده است در برابر تلقی شرقشناسان که فلسفه اسالمی
را فهم ناقص فلســفه یونانی میدانستند .هانریکرین
به ســابقه و زمینه یونانی فلسفه اسالمی نپرداخت .این
فرانسوی شــیفته ســهروردی و مالصدرا که گاهی به
او عنوان شرقشــناس داده میشــود در مطالعه فلسفه
اســامی راه دیگری گشــود و پیش گرفت .به مطالبی
توجه کرد که کمتر مورد اعتنا قرار گرفته بود.
مث ً
ال کرین به یکی بودن ملک وحی و فرشــته علم
و شــناخت توجه کرد و نبوت را منزل یونانی راه فلسفه
دانست .به نظر او در سیر فلسفه اسالمی وقتی نوبت به
مالصدرا رســید این فیلسوف قرآن را نوری دانست که
چشــم ما را روشن میسازد و عقل در سایه این نور بینا
میشــود .به قسمی که اگر نور نباشــد ،چشم نمیبیند
و اگر چشــم بسته باشــد ،نور چه جایی و چه چیزی را
روشــن میکند .پیش از مالصدرا در حکمت اشراقی به
این وحدت و اتحاد توجه شده بود
میرفندرســکی هم معتقد بود آنچه فیلسوف در سیر
عقلی به دست میآورد در نظر پیامبر ظاهر میشود .البته
او وقتی فیلســوفان را با پیامبران قیاس میکند متوجه
میشود که فیلسوف مقام رسالت و تشریع ندارد ولی به
هر حال فیلســوفان میتوانند در عداد اولیاء قرار گیرند.
نکته مهم این اســت که کرین درست این سیر و تقدیر
فلسفه اســامی را در برابر تقدیر فلسفه مغرب اسالمی
و ابنرشدی گذاشته است .در اولی فلسفه و دین به هم
میرســند و همراه میروند اما در فلسفه مغربی در مآل
امر کار به جدایی و دوری و حتی تقابل میکشد.
بســیاری از استادان فلســفه بر این قولند که فلسفه
پشــتوانه الزم برای حفظ اعتقادات دینی است اما دفاع
از فلســفه به عنوان پشــتوانه دین دفاع خوبی نیســت

و بســیاری از معترضــان را راضی نمیکند .کســیکه
میپرسد فلسفه اســامی به چه کار میآید و ما اکنون
در جهان غلبه تکنیک به آن چه نیازی داریم میخواهد
بداند که فلســفه کدام نیاز زندگــی را رفع میکند .قب ً
ال
اشــاره کردیم که این پرسش بیجاست .پس باید آن را
تحلیل کرد و دید که از کجا آمده است .ولی به پرسش
کننده نمیتوان گفت که پرسش او بیوجه است.
با این حال ما برای رســیدن به توســعه و پیشرفت
به فلســفه اســامی نیاز داریم .قب ً
ال گفتیم که فلسفه
وســیله برآوردن هیچ نیازی در زندگی عادی نیســت.
بســیار چیزهای دیگر هم وجود دارد که به کار نمیآید
اما اگر نباشــد زندگی میسر نیســت یا نظم آن پریشان
و منحل میشــود .به عبارت دیگر چیزهایی هست که
وسیله زندگی نیست بلکه شرط آن است علم ،تکنولوژی
و توســعه که از لوازم و مستلزمهای جهان کنونی است
و همــگان آدمی را مطلوب و مقبول میدانند بیبنیاد یا
خرد بنیاد نیستند.
نه فقط برای توسعه اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی
بلکه برای هر آیندهای رجوع به ماثر تاریخی و مخصوص ًا
رجوع به فلسفه ضرورت دارد .با این مراجعه است که ما
در مییابیم کیستیم و از کجا آمدهایم و چه تواناییهای
داریم .البته این رجوع باید در عین حال آشنایی با جهان
کنونی صورت گیرد و در این صورت است که میتوانیم
بدانیم به کجا میخواهیم و میتوانیم برویم.
فلســفه و عرفان و دین ما را به نســبتی که داریم و
به نیازهای حقیقیمان آگاه میسازند .ما فلسفه و عرفان
نمیخوانیم که با آنها راه توسعه را هموار کنیم بلکه آنها
را میخوانیــم که خود را بازیابیم .بــدون این باز یافتن
هیچ کاری نمیتوان کرد .این بازیافتن شرط اجرای هر
طرح و رفتن در هر راهی اســت که به آینده میرســد.
درست بگویم بیتفکر و فلســفه ،آیندهای وجود ندارد.
شاید از این سخن استنباط شود که فلسفه را باید به همه
آموخت و آموختن فلسفه همه در ماندگیها و نقصها را
درمان و تدارک میکند .اتفاق ًا فلسفه  -چنانکه بسیاری
از فیلسوفان و از جمله افالطون در نامه هفتم و کانت در
یکی از مقاالتش گفتهاند  -آموختنی نیست.
از فلسفه فقط جســم آن را میتوان آموخت گرچه
شاید کسانیکه الفاظ فلسفه را میآموزند با جان و روح
آن هم آشنا شوند اما همه به این آشنایی نائل نمیشوند
و چه بسا زمانهایی که این راه آشنایی مسدود میشود.
فلســفهای که راه آینده را نشــان میدهد و میســازد،
فلســفه متح ّد با جان اســت .ما در این قول مالصدرا
بیشتر تأمل کنیم که فلسفه را مبدأ تحول در وجود آدمی
میدانست و نه صرف درسها و معلوماتی که اشخاص
فرا میگیرند .فلسفه وجود ما را دگرگون میکند.

