جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی
فاطمه نیازکار


حسین دیبا

چکیده
این مقاله دربارۀ جنسی و اخالق از منظر آی لال جوادی آملی و مقایسۀ آن با برخـی دیـدگاههـا در
فلسفه ،روانشناسی ،جامعهشناسی و فمینیسم اس  .این مقاله درصدد اس با پاسخ به پرسـشهایی
مانند «آیا هنجارهای اخالقی زنان با مردان متفـاوت اسـ » و «آیـا جنسـی در اخـالق تأثیرگـاار
اس » از منظر آی لال جوادی آملی ،مشکالت تعاملهای اخالقی جامعه را رفع کند .ازآنجاکه روح
انسان حقیق واحدی دارد ،اصول اخالقی مطلقاند ،احکام اخالقی حاکم بر زنان و مـردان ازسـوی
شــارع مقــدس نی ـز یکســاناند و فقــط در برخ ـی فروعــات تفاوتهــایی دارنــد؛ احکــام اخالق ـی
جنسی پایر نیستند و اصول اخالقی یکسـانی بـر زنـان و مـردان در تمـامی عرصـههای اجتمـاعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم اس .
کلیدواژهها :اصول اخالقی ،جنسی  ،اخالق زنانه ،اخالق مردانه،آی لال جوادی آملی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استادیار دانشگاه پیام نور فارس)niazkar@yahoo.com( .
 عضو هی

علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم.

تاریخ دریاف ۷۷/۳۵/۳۱ :؛ تاریخ پایرش .۷۷/۱۱/۳۶

مقدمه

در تعامالت زنان و مردان چه در خانواده و چه در اجتماع ،همـواره مشـکالت مختلفـی
وجود دارد و زنان و مردان بهدلیل شناخ

نادرس

از ویژگیهای روحی ـ روانی و تکوینی

یکدیگر ،با یکدیگر نامناسب رفتار کردهاند که برای هریـک مشـکالت بسـیار جـدی ایجـاد
کرده اس  .برخی از این مشکالت به ویژگیهای اخالقی آنها برمیگـردد .آیـا هنجارهـای
اخالقی زنان و مردان ازاساس متفاوت اس
متفاوت اس

آیا اهداف اخالقی زنان و مردان یکسان اسـ

آیـا اخـالق زنانـه و اخـالق

در اخـالق تأثیرگـاار اسـ

اگـر تأثیرگـاار اسـ  ،تـأثیر

مردانه وجود دارد آیا جنسـی
جنسی

یعنی توصـیههای اخالقـی بـه زنـان و مـردان

در احکام اخالقی اجتماعی چیس

عوامل تربیتی و اجتماعی اس

یا جنسی

آیا این تأثیرگـااری فطـری اسـ
بر اخالق تأثیرگاار نیس

یـا زاییـدۀ

و اصول اخالقی کلـی

وجود دارد که جنسی پایر نیستند و هردو جنس ملزم به رعای این اصـول هسـتند؛ امـا در
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۶

فروع یا بعضی مصادیق با یکدیگر تفاوتهایی دارند
این پژوهش میخواهد با پاسخ دادن به این پرسـشها ،ریشـۀ مشـکالت تعامـل زنـان و
مردان را در جامعه بررسی و به شبهاتی اشاره کند که موجب بروز رفتارهـای نزاعآفـرین در
جامعه میشود و به جامعه در رفع موانع و معضالتی یاری رسـاند کـه در تعـامالت زنـان و
مردان در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی وجود دارد.
گردآوری اطالعات در این پژوهش ،بهشیوۀ کتابخانهای و با روش توصیفی ـ تحلیلی اس .
در زمینه جنسی

و اخالق تا کنون مقاالت متفاوتی نوشته شداند ،از جمله :جنسی

اخالق در حدیث خصال النسام1؛ جنسی

و اخالق مراقب 2؛ جوانان ،جنسی
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و

و اخالق3؛

 .1ر.ک :اسالمی ،سید حسن (" )۱۰۹۵اخالق و جنسی در حدیث خصال النسام" ،فصلنامه علوم حدیث ،سـال سـیزده،

شماره ۰و ،۴ص .۶۳-۴۷
 .2ر.ک :اسالمی ،سید حسن ،۱۰۹۵،مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) ،سال  ،۱۱شماره  ،۴۱ص ۵ـ.۴۱
 . 3ر.ک :صفری ،فاطمه ،۱۰۷۱،جوانان جنسی

و اخالق ،پیام زن ،سال ،۱۱شماره  ،۵ص ۴۳-۱۷

رابطه جنسی

با اخالق حرفهای در جامعه دانشگاهی و حرفـه حسـابداری1؛ جنسـی

و

هنجارهای اخالقی در قرآن و روای 2؛ فراتحلیل تحول اخالقی در تحقیقات انجـام شـده
طی سالهای ۱۰۶۷ـ 3۱۰۹۹؛ مقاالت نامبرده به نوعی اخالق و جنسـی

را در موضـوعات

مختلف بررسی کردهاند اما تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای مـاکور ایـن اسـ
مقاله حاضر تاثیر جنسی

بر اخالق را صرفا بر اساس دیدگاه آی

کـه

لال جوادی آملی مـورد

واکاوی قرار میدهد.
مفهومشناسی

اخالق :ابوعلی مسکویه دربارۀ معنای اصطالح علم اخـالق مـیگویـد« :اخـالق حـالتی
نفسانی اس

که بدون نیاز به تأمل و تفکر ،آدمی را بهسم انجـام کـار حرکـ مـیدهـد».

(مسکویه )73-75 :2831 ،خواجهنصیرالدین طوسی نیز در تعریف علم اخـالق تصـریم مـیکنـد:
«علم اس

به آنکه نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگـی افعـالی کـه

تعریف علم اخالق میگوید« :فایدۀ علم اخالق پاک ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن
آن به ملکات جمیله که از آن به تهایب اخالق تعبیر میشـود( ».نراقی )21 :2851 ،،بنـابراین هـر
خلق مقتضی رفتار خاصی اس
اکرم 6میفرماید« :انما بعث

که هدف از بعث

انبیای الهی نیز همین بـوده اسـ  .پیـامبر

التمم مکارم االخالق» (طبرس)3 :2851 ،،

جنسی  :معنای لغوی جنسی  ،حال

و کیفی

جنس اس

(معین« .جنسـی »)؛ امـا در
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 .1ر.ک :حجازی ،رضوان"،۱۰۷۱ ،رابطـه جنسـی بـا اخـالق حرفـهای در جامعـه دانشـگاهی و حرفـه حسـابداری "،
فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،سال ،۵شماره،۱ص ۴۵-۴۳
 .2ر.ک :دیلمی ،احمد"،۱۰۷۱ ،جنسی

و هنجارهای اخالقی در قرآن و روای "،اخالق وحیانی ،شماره  ،۱ص.۱۱۰-۱۳۱

 .3ر.ک :شـعبانی ،زهرا"،۱۰۷۱ ،فراتحلیل تحول اخالقی در تحقیقات انجام شده طی سـالهای ۱۰۶۷ــ ،"۱۰۹۹پـژوهش و
نگارش کتب دانشگاهی دوره  ،۱۶شماره  ،۱۵ص۹۱-۴۱

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

بهارادت او از او صادر شود ،جمیل و محمـود بـود( ».طوسی )83 /1 :2831 ،،همچنـین نراقـی در

۵

جامعهشناسی ،دو واژۀ جنس 1و جنسی  2برای اشاره بـه معنـای زن و مـرد بـهکار مـیرود.
ازنظر فمینیس ها جنس به تفاوتهای زیستی اشاره میکند و جنسی

به جنس زن یـا مـرد

ِ
رفتاری شکلگرفته در جامعه اشـاره میکنـد (فرییمم.)15 :2831 ،،
براساس ویژگیهای متفاوت
مراد از جنسی

در این پژوهش ،دو جنس زن و مرد اسـ ؛ عالوهبـراین اصـطالحات ،واژۀ

دوجنسیتی برای زنان و مردانی بهکار میرود که هم ویژگیهای زنانـه دارنـد و هـم مردانـه
هستند .جنسی

از نگاهی دیگر« ،جنبههای روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی مـرد بـودن و

زن بودن انگاشته میشود( ».سفیری و ایمانییا )23 :2833 ،،بهعبارتدیگر ،جنسی نمود ویژگیهای
مردانه و زنانه در مواجهه با زنـدگی اجتمـاعی و فرهنـگ ازطریـق اجتمـاعی شـدن اسـ .
همچنین واژه جنس به تفاوتهای زیستی زن و مرد ،و جنسی
روانی اشاره میکند که اجتماع برای فرد مشخ
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۹

به ویژگیهـای شخصـی و

میکند؛ یعنـی همـان مردانگـی و زنـانگی

(باستان.)87 :2835 ،،
 .1جنسیت و مبادی اخالق

برای بررسی نقش جنسی

در اخالق الزم اس

در ابتدا تأثیر یا عـدم تـأثیر جنسـی

مبادی اخالق مورد بررسی قرار گیرد .در این بخـش حقیقـ

در

روح انسـانی و ظرفیـ هـای

شناختی و عاطفی و دیگر مواردی که در شکلگیری اخالق نقش اساسـی دارنـد بـه لحـا
متأثر بودن یا نبودن از جنسی

براساس دیدگاههای آی لال جوادی آملـی و دیگـر صـاحب

نظران مورد بررسی قرار خواهد گرف .
 .1.1جنسیتپذیری روح

ابتدا باید جنسی پایری روح را ازنظر آی
بررسی کنیم .فالسفه دربارۀ حقیق
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لال جوادی آملی و دیگر اندیشمندان متـأخر

نفس و روح آدمی اختالفهایی دارند؛ ماننـد مـاکر یـا

1. sex
2. gender

مؤنث بودن حقیق

نفس و روح انسان .برخی به حقیق

واحد روح برای زن و مرد اشـاره

میکنند و معتقدند آندو از یک نوع و از دو صنفاند .برخی دیگـر زن و مـرد را از دو نـوع
میدانند و به روح زنانه و مردانه معتقدند .همچنین برخی به وجود روح مجرد در عالم قبـل
از دنیا معتقدند و برخی روح را از دل ماده بیرون میکشند و به تـاکیر و تأنیـث آن معتقدنـد
(نیازکار و صادق.)83-17 ،2817 ،،
آی لال جوادی همانند بسیاری از حکیمـان معتقـد اسـ
ویژگیهای ماده اس

کـه مـاکر و مؤنـث بـودن از

و صورت در آن نقـش نـدارد .ایشـان دربـاره تفـاوت جـنس و مـاده

میگوید ماده اصـنافی دارد کـه برخـی صـنف مـاکر و برخـی دیگـر صـنف مؤنثانـد .از
نشانههای بازگش ایندو (مرد و زن بودن) به ماده ،آن اس که نر و ماده بودن در حیوانـات
و گیاهان هم وجود دارد و اگر به صورت نـوعی بازمیگشـ  ،بایـد بـه انسـان اختصـاص
میداش

و در مادون انسان دیده نمیشد (جوادی آمل187-188 :2818 ،،؛ صادق.)38-33 :2812 ،،

البته آنچه ممکن اس

در جمعبندی و نتیجهگیری تغییر جدی ایجاد کند ،آن اسـ

کـه

که روح پس از تعلق به بدن در عالم دنیا ،تح تأثیر ویژگیهای زیستی بدن قرار میگیـرد و
متناسب با آن ویژگیها در عالم دنیا به حرکـ

خـود ادامـه میدهـد؛ یعنـی همـانگونهکـه

ویژگیهای اخالقی با ژنها یا رفتار پدر و مادر در دوران بارداری به جنین منتقـل میشـود،
روح را هم متأثر خواهد کـرد .همچنـین پـس از تفکیـک جنسـی

در دوران جنینـی ،ایـن

ویژگیها به هردو جنس منتقل میشود و روح هـم تح تـأثیر آن ویژگیهـا قـرار خواهـد
گرف  .آنچه از این گفتار برمیآید ،آن اسـ کـه آیـ لال جـوادی آملـی تـأثیر جسـم را در
ساختار جنسی

قبول میکنند .ایشان همچنین از تأثیراتی سخن میگویـد کـه روح از بـدن،

پس از تعلق به بدن میپایرد و متناسب با جنسـی

خـود ویژگیهـای زنانـه و مردانـه پیـدا

میکند (جوادی آمل.)37-31 :2833 ،،
پــس بــرای بررســی نقــش جنســی

در حــوزههــای مختلــف اخــالق ،اتخــاذ مبنــای

هستیشناسانه دربارۀ جنسی پایری روح انسانی ضروری اس  .آی لال جـوادی آملـی بـه

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

آی لال جوادی آملی هرچند به وحدت حقیقی روح اعتقاد دارند ،نباید از این نکته غافل شد

۷

وحدت وجودی روح زن و مرد در حقیق

و ماهی

معتقد اس  .در ادامه نقش این مبنـا را

در اندیشۀ ایشان توضیم خواهیم داد.
 .1.2جنسیت و بعد شناختی

یکی از مبادی مهم درحوزههای اخالق ،ظرفی های شناختی انسـان اسـ کـه موجـب
قابلی

او در پایرش تکالیف اخالقی میشود؛ بهعبارتدیگر ،ازآنجاکه مؤلفۀ اصلی در فعـل
و آنچه قوامبخش اختیـار در هـر موجـود اسـ  ،نیـروی

اخالقی ،اختیار و ارادۀ انسان اس

درک اس  ،میزان بهرهمندی انسان از درک ،ارتباط مستقیم بـا مسـلولی پـایری اخالقـی او
دارد؛ ازســویدیگر ،کامیــابی در تشــخی

وظــایف اخالقــی ،مرهــون قــوت تشــخی

موقعی های اخالقی و انطباق آنها بر اصول اخالقی اس  .اینها مواردی اس کـه اهمیـ
نیروی شناخ

را در عرصههای مختلف اخالق روشن میکند.

آی لال جوادی آملی معتقد اس

دربارۀ عقل زن و عقل مـرد مغالطـهای رخ داده اسـ .
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وی به سخن عالمهطباطبایی استناد میکند و میگوید« :عالمهطباطبایی معتقد بود عقلـی کـه

داده؛ ازاینرو دو نکته در اینجا مهم اس  )۱ :کدام عقل معیـار کمـال انسـانی و قـرب الهـی

۱۳

 )۱زن و مرد در کدام عقل اختالف و تفـاوت دارنـد ایشـان سـغس مغالطـه را رفـع

در مرد بیشتر اس  ،یک فضیل

زائده اس  ،نه معیاری برای فضل و برتـری عقـل مـرد بـر

عقل زن(».عالمه طباطبای ،،بیتیا )218 ،وی در ادامه میگوید معیار کمال انسانی در اسالم عقل اس ؛
پس کسی عاقلتر اس

که به کمال انسانی و قرب الهی دس

یافته باشد؛ یعنـی کسـانی کـه

عقل کمتری دارند ،از قرب الهی محرومترند؛ بنابراین چون عقل مردان بیشتر از زنان اسـ ،
به خدا هم نزدیکترند؛ اما این استدالل ناق
اس

اس

و بهدلیل اشـتراک لفظـی مغالطـهای رخ

میکند و میگوید عقل در مقدمۀ دوم با عقل در مقدمـۀ اول تفـاوت دارد؛ یعنـی عقلـی کـه
باعث تفاوت زن و مرد شده با عقلی که موجب تقرب شده ،متفاوت اس  .عقل اولی ،عقـل
اجتماعی اس ؛ یعنی نحوۀ مدیری

مسائل سیاسی ،اقتصادی ،علمی و  ...و عقل دوم ،عقـل

«عبد به الرحمان واکتسب به الجنان» (کلین )22 /2 :2833 ،،اس
اس

یا بهقول رسول خـدا 6عقلـی

که انسان با آن ،نیرو ،غرایز و امیال را عقال میکنـد (پاینیم .)118 :2853 ،،در عقـال غرایـز و

شهوات هرکس آن را کاملتر ببندد (البته منظور تعدیل اس  ،نـه تعطیـل) مقربتـر خواهـد
بود؛ پس ممکن اس

مرد در عقل علوم ،سیاس

و کارهای اجرایی برتر از زن باشد؛ اما ایـن

عقل بهتنهایی او را مقرب درگاه الهی نمیکند ،بلکه فقط فضیل

زائدی اس  ،یعنـی علمـی
و

الهی مالک عاقلتر بـودن زنـان و مـردان اسـ
که ندانستن آن زیان نمیرساند؛ پس قرب ْ

براساس معیار تقرب به خدا باید داوری کرد (جیوادی آملی 171-181 :2818 ،،و ب،تیا)183 :؛ بنـابراین
آی لال جوادی آملی کاستی خرد زن را نمیپایرد ،نق

ادراکات عقلی زنان را نیـز رد مـی

کند و معتقد اس که زنان بهدلیل دور بودن از مسائل اجتماعی خـاص و حضـور نیـافتن در
عرصههای مختلف اجتماعی ،تجربۀ عقلی کافی ندارند؛ بنابراین نق

عقل در اینجـا نقـ

تجربههای عقلی اجتماعی اس  ،نه ادراکات عقلی کلـی؛ پـس زنـان نمیتواننـد در مسـائل
اجتماعی مشاورۀ درخوری دهند (جوادی آمل.)888 /7 :2833 ،،
کان

و روسو به تفاوتهای جنسیتی در اخالق و تـأثیر جنسـی

معتقدند و قوۀ شناخ

بـر معرفـ

زنان و مردان را متمایز از یکدیگر میدانند؛ ولی کان

بـه فرودسـتی

و میگوید قدرت فهـم مـرد بیشـتر از زن اسـ ؛ امـا فهـم زن

زیباس  .وی میگوید یادگیریهای دقیق و ژرفاندیشیهای مهـم ،لطافـ

خـاص جـنس

مؤنث را ازبین میبرد .شوپنهاور بـرخالف کانـ  ،زنـان را فاقـد هرگونـه قـدرت اسـتدالل
میداند و معتقد اس

به «عدم بلوغ ذاتی» منتهی میشود .وی برهمیناساس نتیجـه میگیـرد

عقل زنان همیشه نابالغ میماند (لویم .)223 :2832 ،رویکـرد روانشناسـانه بـه جنسـی  ،برخـی
رفتارهای انسان را متأثر از یادگیری میداند و معتقد اس

افراد براساس طـرحوارۀ جنسـیتی

ق ـادر بــه خودپنــداری هســتند (بییارو ،و دیگییرا211-212 :2831،،؛ شییولتو و شییولتو. )821 :2811 ،دیلمــی
همچنین ابزارهای شناخ

در زنان را ضعیف تر از مردان دانسته و بر این اعتقـاد اسـ

کـه

هرجند زنان و مردان به لحا ابزارهای عقالنی و معرفتـی یکسـان هسـتند ،امـا در دریافـ
حقایق به شیوه عقالنی و منطقی زنان به نسب مردان از ضریب خطای بیشـتری برخوردانـد
(دیلم.)213 ،2812 ،،
سیمون لوی معتقد اس حجم جمجمۀ زن کمتر از مردان اس ؛ ازاینرو ،عقل زنان نقـ

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

یکی بر دیگری معتقد نیس

اخالقـی

۱۱

دارد؛ پس شایستگی ندارند کارهای اجرایی مهم بـه آنهـا واگـاار شـود (زیبیای،نژاد13-17 :2833 ،؛

هولمو77-78 ،2835 ،؛ فرییمم)18-18 :2838 ،،؛ اما براساس محاسبۀ دقیق دوبووار ،وزن متوسط محتـوای
جمجمۀ زن  ۱۱۱۳گرم و مرد  ۱۰۶۳گرم ،و وزن نسبی در زن  ۱/۴۴۱و مرد  ۱/۴۹۴اس ؛ پـس
وزن مغز و پیشرف
پیرتو معتقد اس

هوش ارتباطی با یکدیگر ندارند (دوبووار.)57-58 :2831 ،
معموالً دختـران را از توانمنـدیهای شـناختی خـود بازمیدارنـد .در

ارتباطات غیرکالمی این باور وجود دارد که زنان قدرت الهـامی (شـهودی) بیشـتری دارنـد؛
یعنی میتوانند موقعی های اجتماعی ،انگیزه ،احساسـات و آرزوهـای دیگـران را بفهمنـد،
بدوناینکه به ابراز آنها نیاز باشد (خسیروی .)31-71 :2831 ،راس نیز همانند پیرتـو معتقـد اسـ
هرچند در نظریههای علمی اولیه بر نق

عقل و فطرت زنان تأکید میشد ،امروزه کمتـر بـه

عوامل شناختی و بیشتر به تفاوتهای احتمالی در نوع تواناییهای شناختی زن و مرد توجـه
میکنند .وی همچنین میگوید نتایج مطالعات قالبهای جنسیتی ،حاکی از توانـایی یکسـان
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱

فکــری و هوشــی در عمــوم زنــان و مــردان اس ـ

(راس)215-213 :2831 ،؛ بنــابراین براســاس

پژوهشهــای زیس شــناختی ،ب ـاوجود تفاوتهــای زیســتی و ت ـأثیر آنهــا در رفتارهــای
اجتماعی ،تفاوتهای هوشی یا عقلی در زنان و مردان وجود ندارد و هـردو جـنس قـدرت
یکسانی در هوش ،عقل و فهم دارند؛ اما امکان بروز این تواناییها ،متناسب با شـرایط افـراد
در اجتماع متفاوت اس  .مردان بهدلیل حضور اجتماعی بیشتر این توانایی را بیشتر کردهانـد؛
اما زنان بهدلیل موانعی نظیر عرف یا خانواده از پرورش آن بازماندهاند.
 ..31جنسیت و بعد عاطفی

از دیگر موضوعات در زیس شناسی زنان و مردان ،ساختار فیزیکی ایندو جنس و نحـوۀ
قرار گرفتن عواطف در نیمکرههای مغز اس که منجر به وجود تفاوتهایی در اظهار عواطـف
و رفتار زنان و مـردان شـده اسـ (بیار71-78 :2838 ،؛ گیر)12 :2831 ،،؛ یعنـی عواطـف در مـردان،
مستقل از فعالی هـای دیگـر مغـز اسـ ؛ ازایـنرو مـردان هنگـام سـخن گفـتن احساسـاتی
نمیشوند؛ اما عاطفه در هردو نیمکـرۀ مغـز زنـان وجـود دارد و بـر همـۀ رفتارهـای زن تـأثیر
میگاارد؛ ازاینرو عقل در مردان ،بهظاهر نمود بیشتری پیدا میکنـد؛ بـرهمیناسـاس ،زنـان را

بهدلیل رفتارهای عاطفی خود در کارهای اجتمـاعی تحقیـر میکننـد و فرودسـ میشناسـند.
برخی اندیشمندان رفتارهای انسان را متـأثر از یـادگیری میداننـد و معتقدنـد انسـان براسـاس
طرحوارۀ جنسیتی قادر به خودپنداری اس (بارو ،و دیگرا211-212 :2831 ،،؛ شولتو و شولتو.)821 :2811 ،
بخـش دیگـری از تفاوتهـای عـاطفی زنـان و مـردان بـه بحـث زیس شـناختی در
خصوص توانایی روحی -روانی آنها باز میگردد .ویلسون عوامـل تعیینکننـدۀ رفتـار را
هورمونها میداند و معتقد اس عل ِ اینکه مردان بهلحا زیستی از زنان پرخاشـگرترند،
ترشم فراوان هورمون تستوسترون در آنهاس

(بار78 :2838 ،؛ گر .)21 :2831 ،،گفتنـی اسـ

عالوهبر مراکز عاطفی مغز ،هورمون تستوسترونْ مردان را آمادۀ فعالی های عاطفی مبتنـی
بر رقاب  ،تهاجم و پرخاش ،و هورمون پروژسترون در زنان ،عواطـف لطیـف مادرانـه را
قوی میکند؛ بنابراین برمبنای تحقیقات زیس شـناختی ،پـارهای از تفاوتهـای روحـی-
روانی زنان و مردان ،منشام زیستی دارد.
همدلی از دیگر مصادیق بعد عاطفی و بهمعنای بیانپایری عاطفی و توجه بـه احسـاس
درک کردن اس

(شیل ،هایم .)281-283 :2831 ،زنـان بـهدلیل عـاطفی بـودن ،زودتـر از مـردان از

احساسات دیگران آگاه میشوند و همـدلی میکننـد و همدلیشـان از مـردان بیشـتر اسـ
(منطق .)277-287 :2811 ،،فمینیس ها عاطفی بـودن زن را نقصـی میداننـد کـه کـارایی او را در
کارهای منزل و نگهداری از فرزندان محدود میکند (ایریس213-11 ،2837 ،؛ بروک و همکیارا:2837 ،،

)288-281؛ اما آی لال جوادی آملی معتقـد اسـ اسـالم از عاطفـۀ زن بـرای تربیـ اسـتفاده
میکند .اسالم زن را در سایۀ حجاب و فضایل ارزشمند ،به حضور در اجتماع دعوت میکند
تا معلم مهربانی ،رق

قلب ،لطف ،صفا ،وفا و  ...شود؛ پس اسالم به حضـور زن محجبـه در

جامعه تأکید میکند تا درس عف

و عاطفه بدهـد (جیوادی آملی .)815 :2818 ،،ایشـان بـرخالف

کسانی که عاطفۀ زن را برای او ضد ارزش میدانند ،آن را گوهر باارزشـی در مسـیر تلطیـف
جامعه میداند .آی لال جوادی آملـی بـرخالف فریـدمن (فرییمم ،)18-18 :2838 ،،معتقـد اسـ
وجود زنان در جامعه میتواند خشون

و خشکی افکار را بزداید .ایشـان بـا زیس شناسـان

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

عاطفی شخ

همدلی خود را جای دیگران گااشتن و حال
دیگر اس .
ْ

عـاطفی آنهـا را

۱۰

مخالف نیس

که زن و مرد تفاوتهای زیستی دارند ،پارهای از رفتارهای اجتماعی انسـانها

ناشی از تفاوتهای زیستی آنهاس

و زن عواطفی دارد کـه برخاسـته از تحریـک سیسـتم

عاطفی نیمکرههای مغزی اوس ؛ اما معتقد اس

زن میتواند براساس اراده ،که نشـأتگرفته

از روح متعالی الهی اوس  ،با تمرین و تکرار خود را از زیـر سـلطۀ بیقیدوشـرط عواطـف
درآورد و به آن کمتر اجازۀ بروز دهد (جوادی آمل.)877 /8 :2833 ،،
 ..31جنسیت و بعد جسمانی

محققان تالش میکنند تا با تفاوتهای زیستی و تأثیرات ژنتیکـی در ایجـاد تفاوتهـای
رفتاری زنان و مردان ،رفتارهای آنها را توجیه کنند؛ اما پارسونز معتقد اس

زنـان براسـاس

نقش زیستی خود قدرت غریزی دارند دیگران را پرورش دهند و از آنها مراقب
میگوید ساختار زیستی مردان بهگونهای اس

کننـد .وی

که آنهـا را بـرای نقـش ابـزاری در خـانواده

آماده میکند تا برطرفکنندۀ نیازهای اقتصادی خانواده باشند .به اعتقاد او کودکان برایاینکـه
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۴

بتوانند به افراد مؤثری در جامعه تبدیل شوند ،بایـد در خـانواده پـرورش یابنـد و نقشهـای
والدی مردان و زنان را مشاهده کنند (گیر .)25-23 :2831 ،،هـر جامعـهای وظـایف خاصـی را
داخل و خـارج از خانـه بـرای هـردو جـنس زن و مـرد درنظـر گرفتـه اسـ  .انتظـارات و
هنجارهای اجتماعی نیز با این نقشهای جنسیتی همراه اس ؛ ماننـد نـوع لبـاس پوشـیدن و
آرایش کردن ،تعامالت و راهورسمهای اجتماعی ،الگوهای رفتار جنسی و  . ...این انتظـارات
و هنجارها در دورهها و فرهنگهای مختلف ،متفاوتانـد و همگـی بـر تمـایز زن و مـرد و
حفظ سلطۀ مردان بر زنان در کارهای اقتصادی و سیاسی تأکید میکنند (راس.)211 :2831 ،
 ..31جنسیت و بعد فرهنگی و اجتماعی

جامعهشناسان میتوانند با سازۀ اجتماعی جنسی

پ ِیببرند که جامعـه چگونـه هویـ

خاصی را از زن بودن و مرد بودن خلق میکند؛ زیرا نهادهای اجتماعی و تعامالت روزمره
الگوسازی رفتاری میکنند .این نهادها به راهوروشهایی هم اشاره میکنند کـه بایـد طبـق
آنها عمل شود (هیولمو .)15 :2835 ،سیمون دوبووار معتقد اس

آدمی زن زاده نمیشود ،بلکه

ِ
شناسی زنان آنان را فروتر نمیکند ،بلکه نقش اجتمـاعی و شـیوۀ
زن میشود؛ یعنی زیس

رفتاری اجتماع موجب میشود زنان را در موقعی
«زن» ،سرکوب دائمی زنان بـوده اسـ
اجتماعی «مؤنث ابدی» اس

فروتـر نگهدارنـد .سـاخ

اجتمـاعی

و آزادی زنـان وابسـته بـه رهـا شـدن از سـاخ

که آنها را به مرتبۀ اجتماعی و اقتصادی حقارتبـاری تنـزل

میدهد (فریمم.)15-18 :2838 ،،
در فرهنگهای مختلف ،تصورات قالبی دربارۀ زنان و مردان وجود دارد .تصورات قالبی
با بنمایۀ منفی به زنان بیشتر اس ؛ مانند «همۀ زنان شبیه هم هستند ».یکی از تصورات قالبی
مثب

دربارۀ مردان در فرهنگهای مختلـف ایـن اسـ « :قاطعیـ  ،قـدرت ،اعتمادبـهنفس،

جاهطلبی ،شیوۀ رفتـار و قضـاوت عقالنـی»؛ امـا دربـارۀ زنـان مـیگوینـد« :منفعـل بـودن،
سلطهپایری ،بیارادگی و عدمقطعی  ،عمل و قضاوت ازروی احساسات و وابسـته بـودن»؛
اما بررسی درسـتی یـا نادرسـتی ایـن تصـورات ،ماهیـ
جنسی

پیچیـدهای دارد؛ درواقـع تفـاوت

ها به تأثیر تصورات قالبی برمیگردد ،نه تفـاوت زنـان و مـردان (بیارو ،و دیگیرا:2831،،

135-133؛ هییالری .)17-11 :2818 ،از دیدگاه آی لال جوادی آملی معیار ارزش انسان در اسالم ،بـه
اس

 .)181اگر زنان در علومی تبحر دارند ،واجب اس

آنها را تدریس کنند .اگر زنانی به نکـات

دقیقی در مسائل دینی آگاهی یابند ،که مردها به آن توجه نکردهاند ،تـدریس و تعلـیم بـر زن
واجب عینی میشود .اگر علومی را زن و مرد هردو بدانند ،تعلیم و تدریس آنها برای زنـان
واجب کفایی اس

(جوادی آمل 818 :2818 ،،و  )817 /7 :2833باید گف

مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نیس

که عـاطفی بـودن زن ،ذاتـاً

 .زن همانند مرد ،اعتـدال عقـل نظـری دارد (جیوادی

آمل .)888 /1 :2833 ،،ایشان تأکید میکند که زن و مرد برای سیر در مدارج عـالی کمـال تفـاوتی
ندارند و معتقد اس

که از دیدگاه اسـالم ،حضـور زن در جامعـه بـرای عمـل بـه تکـالیف

اجتماعی خود اس

و او به قصد جلوهگری برای جنس مخالف در اجتماع حاضر نمیشود.

(جوادی آمل ،،ب،تیا .)825 ::زنانی که با عشوهگری در جامعه ظاهر میشوند و جنسـی
نمایش میدهند ،انسانی

خود را فدای جنسی

خـود را

کردهاند .اسالم میخواهد زن با انجـام دادن

وظایفش به مقام انسانی خویش برسد؛ بنابراین مسلولی پایری زن درقبال قـوانین و احکـام

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

معرف

و تربی

و زن و مرد در این اصول ،ارزش مسـاوی دارنـد (جیوادی آملی ،،ب،تیا::

۱۷

الهی ،موجب ارتقای مقام انسانی اوس  ،نه باعث ارضای امیال نفسانی مـردان .نبایـد تصـور
کرد که عفاف و حجاب ویژۀ زنان اس

یا ویژگی مردان ،بلکه آنها را بایـد در همـۀ اقشـار

اجتماعی مشاهده کرد و به گروه خاصی اختصاص ندارند (همیا)،؛ بنـابراین آیـ لال جـوادی
آملی همانند روانشناسان و جامعهشناسان ،تأثیرپایری افراد را از جامعه میپایرد و براسـاس
طرحوارۀ سنتی معتقد اس

افراد جامعۀ اسالمی خود را با قوانین و دستورات الهی مطابقـ

میدهند و متناسب با جایگاه و نقشهای اجتماعی خود در جامعه فعالیـ میکننـد .زنـان و
مردان مسلمان براساس فرمانهای الهی حاکم در جامعه رشـد میکننـد و تربیـ
فرهنگ جامعه اسالمی ،فرهنگ الهی اس

میشـوند.

که هردو جنس در جایگاه خود ارزشمندند؛ زیـرا

در فرهنگ اسالمی ،ارزش هر انسانی بهاندازۀ تکامل روحی اوسـ  .زنـان و مـردان جامعـه
بهاندازۀ درجات معنوی و سیروسلوکشان ،نزد خداوند صاحب منزل

میشوند.

 .2جنسیت و احکام اخالقی
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931
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براساس حسن و قبم ذاتی افعال بهنظر میرسد اصول اخالقی مطلقاند و چیـزی بـه نـام
اخالق زنانه یا مردانه وجود ندارد .ممکن اس
باشد؛ ولی اصل حکم ثاب

در بعضی مصادیق یا فروعـات تفاوتهـایی

اس ؛ یعنی برخی اصول اخالقی بهطورمطلق برای هردو جـنس

خوب و برخی بهطورمطلق بدند؛ مانند خوبی کمک بـه انسـان نیازمنـد .کمـک درصـورت
توانایی و نبود مانع همیشه مطلوب اس
همۀ مکانها و زمانها یکسان اسـ
راس گویی یا دروغگویی ممکن اس

و ضد آن همیشه نامطلوب .این اصول برای همه در

و جنسـی پایر هـم نیسـ  .بعضـی از صـفات ماننـد
در موقعیتی ،نسبی باشند؛ اما ایـن نسـبیگرایی همـۀ

صفات را دربرنمیگیرد؛ برای مثال ،اگر نجات جان انسان بیگناهی ،منوط به پاسـخ دروغـی
باشد ،دروغگویی در اینجا بهاندازۀ راس گویی ارزشمند اسـ  .ارزشهـای اخالقـی بـرای
همۀ افـراد در همـۀ مکانهـا و زمانهـا ارزشـمند و ضـدارزشهای نیـز ضـدارزش اسـ .
ارزشهای اخالقی با قید «فراگیری آن برای همه» ،نشـاندهندۀ جنسـی ناپایری آن اسـ .
این نکته را نباید فراموش کرد که هرچنـد ارزشهـای اخالقـی ثاب انـد ،در اولویـ بنـدی

ارزشها و تزاحمشان ،وظایف و توانایی انسانها درنظر گرفته میشـود و نقشهـا متناسـب
با جنسی

شکل میگیرند.

 .132تناسب جنسیت و نقشها

عقل حسن و قبم آنچه را دربارۀ تناسب موقعی اخالقی با جنسی

گفتـیم ،در بسـیاری

موارد درک میکند و آموزههای دینی نیز در بسیاری موارد به این شرایط ویژه توجه کردهاند.
برخی از ارزشها و هنجارهایی که در آموزههای دینی آمده اس  ،با نقشهای جنسـیتی (زن
ومرد) تناسب دارد؛ همانند هنجارهای حاکم بر نقش مادری که متناسـب بـا تحمـل و صـبر
فراوان مادر و ویژگیهای عاطفی او در عشق و محب

به کودک اس  .این احکام با اهـداف

آفرینشی طراحی و مهندسی شدهاند؛ یعنی چون هدف از خلق

بشـر ،کمـال و تعـالی روح

اس  ،احکام اخالقی بهگونهای طراحی شدهاند که با این هدف سازگار باشند؛ ازاینرو ،ایـن
اخالقی فضیل اند؛ اما اگر احکامی ما را از این اغراض آفرینشـی دور کنـد ،بـهدلیـل
احکام
ْ
ناسازگاری با طبع کمالگرای انسان ،بدند و به آنها قبیم میگویند .روشن اس هرآنچه ذاتاً
خوب باشد و انسان را در مسیر فطری خویش به رشد و کمال برساند ،عقل و عقـالی عـالم

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

ایـن احکـام اخالقـی

۱۵

ال سازگاری دارد و هرآنچـه بـا فطـرت مطابقـ
آن را میپایرند .عقل با احکام اخالقی کام ً
داشته باشد ،با عقل هم مطابق

خواهد داش

و در مواردی که تطابق فطرت با عقل نباشـد،

عقل هم با او ناسازگار خواهد بود.
بنابراین باید گف

اصل اولیه در احکـام اخالقـی بـا چنـین ویژگیهـایی آن اسـ

کـه

جنسی پایر نیستند؛ زیرا هریک از دو جنس با ویژگیهای ماکور در راسـتای علـو روح و
منزل

روحانی خود قدم برمیدارد و در زندگی دنیوی نیز با رعایـ

بهسوی سالم

روحی خود ،خانواده و جامعه حرک

میکند .هرچند ممکن اسـ

بـهدلیل

اقتضائات خاص برخی احکام اخالقی دربارۀ زنان و مردان تفاوت داشته باشند ،نظیر برخـی
احکام اخالقی عفاف برای زنان در جامعـه ،کـه ممکـن اسـ
وسیعتری داشته باشد؛ اما روشن اس

در مقایسـه بـا مـردان دایـرۀ

که بهمعنـای تمـایز اخالقـی زنـان و مـردان نیسـ .

احکام اخالقی زنان و مردان در نگـاه کلـی ،مطلقانـد .ویژگیهـای روحـی -روانـی افـراد

متناسب با عوامل درونی و بیرونی شکل میگیرد .پیدایش این تفاوتها در هردو جنس ،کـه
برگرفته از عوامل درونی و بیرونی اس  ،مالزم با تفاوت اساسی در احکام اخالقـی نیسـ ؛
ِ
عبارتدیگر ،هرچند افراد ازنظر برخی جنبههای روحی -روانی متـأثر از آن عوامـل بـاهم
به
تفاوت دارند،اما وجود وحدت حقیق

انسانی مانع از آن مـیشـود کـه آن عوامـل موجـب

تفاوت اقتضائات انسانی برای تعالی اخالقی زن و مرد شود.
باتوجهبه نظر صریم آی لال جوادی آملـی کـه حقیقـ

وجـودی انسـان را روح واحـد

درنظر گرفته و ازسویدیگر ،ارزشهای اخالقی انسان عام و مطلق اس  ،باید گفـ
اقتضائات حقیق

ایشـان

روح انسانی را در تعالی اخالقی برای انسان مطلق میداند و اعتقـادی بـه

جنسیتی بودن آن نـدارد؛ مگـر دربـارۀ برخـی فروعـات .ایشـان اخـالق زنانـه و مردانـه را
نمیپایرد .همچنین باید توجه کرد که دیدگاه آی لال جوادی آملی دربـارۀ احکـام اخالقـی،
منطبق با اصول فلسفۀ اخالقی اس
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۱۹

که مبتنـی بـر فضـیل

اخالقـی ،اصـل تعمیمپـایری و

تناسب ،سودگرایی عمومی و حسن و قبم عقلی اس .
براساس اصل عدال الهی ،همۀ انسانها بهحکـم انسـانی  ،حرمـ

و کرامـ تکـوینی

یکسانی دارند و اشتراک همۀ انسانها در انسانی  ،به مردانـه یـا زنانـه بـودن آنهـا مربـوط
نمیشود؛ بهعبارتدیگر ،زنـان و مـردان ارزشهـای اخالقـی یکسـانی دارنـد .ارزشهـای
اخالقی از اصول و قواعد عام اخالقی نشأت میگیـرد .بـرای تشـخی

ارزشهـا و تعـالی

اخالقی زنان و مردان به چه مالکی باید متوسل شد آی لال جوادی آملـی تقـوا را بـهنقل از
قرآن کریم معیار ارزشمند سنجش اعمال میداند :إنَّ أکرمکُم عِند ل ِ
ال أتقـاکُم (حجیرا)28 /،
َ
ََ
معیار تقوا و پرهیزکاری ،اکتسابی و ارزشی اسـ و بـهدنبال آن خداونـد متعـال میفرمایـد:
ل عام ِ ٍل مِنکُم مِن َذک ٍَر أو اُنثـی (آل عمیرا )217 /،اینجـا سـخن از نفـی تـأثیر
أنی الاُضی ُع َع َم َ
جنسی و نبود تفاوت در پایرش ارزشهای اخالقی اس ؛ برایناسـاس میفرمایـدَ :ر َّبنـا
إنَّنا سمِعنا م ِ
نادیاً ینادی لِإلی ِ
مان أن آمِنوا ب ِ َربِّکُم فَ َآمنا (آل عمیرا )218 /،نزد خداوند همۀ زنـان و
ُ
ُ
َ
مردان مستجابالدعوه هستند ،هردو جنس یکساناند و تنهـا معیـار برتـری نـزد او کرامـ
انسانی و تعالی روحی اس

(جوادی آمل.)518 /23 :2833 ،،

براساس مبانی انسانشناسی اسالمی ،هدف همۀ انسانها رشد تعالی و قرب الهی اسـ .
برای رسیدن به این جایگاه ،عدال

الهی اقتضا میکند که همۀ انسانها بدون درنظـر گـرفتن

جنسی  ،وسایلی داشته باشـند؛ ازایـنرو خداونـد وسـایل الزم را بهصـورت اسـتعدادهای
تکوینی یا تشریعی دراختیار همۀ انسانها (زن و مرد) قرار داد تا هم آنهـا را امتحـان و هـم
دررسیدن به هدف یاری کند .برمبنای انسانشناسی اخالقی ،شـأن اخالقـی ،کرامـ
جایگاه انسان نزد پروردگار ،گوهر وجود او ،سلوک و منش ،داشـتن سرشـ
سعادت اخروی هیچیک جنسی پایر نیس

و جنسـی

ذاتـی،

نیـک و بـد و

هرگـز در ارزشگـااری اخالقـی

دخالتی ندارد .از دیگر مواهب تکوینی و تشریعی زنان و مردان ،استعدادها ،ابزار ادراکی اعـم
از عقل ،قلب ،گوش ،چشم ظاهری و باطنی ،فطرت الهی ،وجدان اخالقی ،مواهـب طبیعـی،
خلق

یکسان و  ...اس  .وجود انبیای الهی و صـحف ربـانی بـرای تعلیموتربیـ

در سـیر

صعودی قرب الهی همۀ زنان و مردان از دیگر مواهب تشریعی اس  .اگر روح توحیدی بـر
وجود انسان حاکم شود ،اخالق در وجود او جـای میگیـرد و مـانع بسـیاری از انحرافـات
میرسد که همان جایگاه رفیع و مقام منیع مخلصان اسـ ؛ بـهعبارتدیگر ،ازنظـر خداونـد،
مبنای کمال یا نق

ایمانی و اخالقی جنسی

نیس .

اما از چه راهی میتوان به گزارههای اخالقی جنسـی

دسـ

آی لال جوادی آملی ازراه عقل ،آیات و روایات .این راهها مخت

یافـ

براسـاس دیـدگاه

زنـان یـا مـردان نیسـ ،

بلکه هردو میتوانند از این مسیرها استفاده کنند .عقل بسیار راهگشاسـ
منبع دیگر میتواند انسان را در حل بسیاری از مشکالت اخالقی ،تشخی

و بـا اسـتفاده از دو
احکـام اخالقـی

و بهکارگیری آنها در زندگی یاری دهد.
 .232جنسیت و بعد اجتماعی ـ سیاسی

در تبیین فعالی های سیاسی و اجتمـاعی زنـان و مـردان در جامعـه بـا رعایـ

احکـام

اخالقی برگرفته از مکتب اسالم ،خداوند متعال خطـاب بـه مـردان میفرمایـد اگـر دوسـ
ندارید که زنان مانند شما مردان ،در اجتماع سمتی داشته باشند و درصحنۀ سیاس  ،پزشکی،

جنسیت و اخالق از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی

میشود .انسان بهرهمند از ارزشهای الهی به مقـام «و الـاین آمنـوا اشـد حبـا لل» (بقیر)237 /،

۱۷

فرهنگی و تعلیموتربی

حضور داشته باشند[ ،بدانید] که این افکار نشأتگرفته از تعصـبات

و رسومات جاهلی اس که باطل هس ؛ بنابراین حضور زنان در اجتمـاع را بغایریـد شـاید
خیر فراوانی در این کار باشد که شـما نمـیدانیـد (جیوادی آملی ،2818، ،ص1.)817در بخشهـای
نظامی ،سیاسی ،عرفان و حدیثِ ،
زنان نمونۀ بسیاری هستند نظیر ملکۀ سبا که خداونـد از او
با عظم یاد و او را عاقل معرفی میکند؛ زیرا دعوت حضرت سلیمان را باخشوع پـایرف
ِ
ِ
ین (نمل" .)88 /بـا اینکـه ملکـه سـبا از قـدرت
و گف َ :أ ْسل َْم ُ َم َع ُسلَیْ َمانَ لل َر ِّ
ب ال َْعالَم َ
فراوانی برخوردار بود ،اما باوجود همه امکانات و قدرتهای سیاسی ،نظـامی ،تسـلیم بنـده
خدا شد که نشاندهندۀ عاقل بودن این زن اس " (جوادی آمل 813 :2818 ،،و  .)135منظـور ایشـان
از این عبارت ،توانایی مدیریتی زن اس ؛ اما همانگونه که وی بارها به این نکته اشاره کـرده
اس  ،کارهای اجرایی که با نامحرم ارتباط بسیاری داشته باشد ،برای زنان شایسته و مناسـب
نیس  .ایشان برای تبیین حضور زن در عرصههای مختلف ،ازجمله سیاس  ،احقاق حـق و
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 ...به داستان سوده همدانی اشاره میکند .او بعـد از شـهادت علـیبـنابـیطالـب 7بهقصـد
شکای

از ستمگریهای بسربنارطاة به دربار امویان رف

آی لال جوادی این اس

که حضور زن در اجتماع و سیاس

و با معاویه سخن گف  .برداش
همانند مـرد اسـ  .زن نـهتنها

میتواند برای بازپسگیری حق خود نزد حاکمان برود ،بلکه میتواند حامی حقـوق دیگـران
باشد؛ افزونبراین او موظف اس

حقوق دیگران را معروف بدانـد ،از آنهـا حمایـ

کنـد،

فقط به حقوق خود نیندیشد و دفاع از حقوق خود را بدون دفاع از حقوق افرادجامعه زش
بداند؛ همانگونهکه در آیۀ ِإنَّما الْم ْؤمِنونَ ال َِّاین آمنوا ب ِ ل ِ
ال َو َرسول ِ ِه َو ِإذَا کَانُوا م َعـ ُه َعلَـأ َأ ْم ٍ
ـر
َ َُ
َ ُ ُ
َ
ُ
ِ
ٍِ
ُوه (نور )31 /آمده اس (جوادی آمل.)818-818 :2818 ،،
َجامع لَ ْم یَاْ َهبُوا َحتَّأ یَ ْستَ ْأذن ُ
آی لال جوادی آملی برای دور ماندن زنان از خطرات احتمـالی معتقـد اسـ
جامعه بر اساس پوشش و طهارت روح باشد ،ممانع

اگـر ادارۀ

شرعی برای حضـور زن در وکالـ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَْْتُُُوهُنَّ ِِلَّا أَنْ يَْْتِْنَ بََِاََِِ ٍ
مُبَِّْنَ ٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالَُْعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُُُوهُنَّ فَعَسَي أَنْ تَكْرَهُوا شَْْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِْهِ خَْْراً كَثِْراً (نساء .)11/

وصای  ،والی

بر رقبات وقف و  ...نخواهد بود و حق زن هرگـز بـه

بر محجورین ،والی

مواردی مانند نگهداری از فرزندان محدود نمیشود (هما .)873 :،بسـیاری از کارهـای اجرایـی
برای زن جایز اس ؛ اما اولوی

این اس

گااشته شود .زنانی که به مقام فقاه

کـه کارهـای اجرایـی زنـان ،بـهعهـدۀ خودشـان

میرسند ،میتوانند در مسائل مشورتی ،نظیـر شـورای

نگهبان و مجلس شورای اسالمی حاضر باشند .اگر برای شـورای نگهبـان شـش فقیـه مـرد
درنظر گرفتهاند ،بهدلیل تحمل آنها در حل مشکالت اس  .حضور زنان بـهدلیل ارتبـاط بـا
مردان ،برای آنها محاوری

ایجاد کرده اس ؛ وگرنـه فقهـای زن مـیتواننـد نظـر ،فتـوا و

مشاوره بدهند (همیا .)812 :،مسلولی

اجرایی مراکز مخـت ِ زنـان ،هماننـد دانشـگاهها ،بایـد

برعهده زنان باشد .چرا مردان باید والی
اس

والی

ادامۀ امام

جامعه را در دسـ

داشـته باشـند ایشـان معتقـد

اس ِ .
ولی جامعه دستور جنگ و صلم میدهـد ،بـا مـردم ارتبـاط

بسیاری دارد ،فعالی های بـدنی بیشـتری میکنـد و  ...پـس ایـن کارهـا بـه انسـان قـوی و
مستحکمی نیاز دارد؛ همانگونهکه در بعضی سطوح مدیریتی ،قسم هایی مخصوص زنـان
جوادی آملی برمیآید که ایشان با بیان حقوق اجتمـاعی زنـان و مـردان بـه احکـام اخـالق
اجتماعی و سیاسی اشاره میکند و با بیان احکـام فقهـی و حقـوقی ،احکـام اخالقـی را نیـز
منظور و دیگران را ملزم میکند که این احکام اخالقی را درقبال زنان در اجتمـاع و سیاسـ
رعای

کنند.

بنابراین زن و مـرد در حقـوق انسـانی و ارزشهـا فرقـی ندارنـد؛ همانگونـهکـه قـرآن
ات َوالْقَانِتِین َوالْقَانِت ِ
ات َوالْم ْؤمِنِین َوالْم ْؤمِنَ ِ
بهصراح میفرمایدِ :إنَّ الْمسلِمِین َوالْمسلِم ِ
ـات
َ
َ
َ ُ
ُ
ُ ْ َ ُ ْ َ
اشــع ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ات
ین َوال َْخ َ
ین َوال َْخاشــع َ
الصــاب ِ َرات َوال َْخاشــع َ
الصــاب ِ ِر َ
الصــادق َ
ین َو َّ
الصــادقَات َو َّ
ین َو َّ
َو َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ــات
وج ُه ْم َوال َْحافِظَ
ُــر َ
الصــائ َمات َوال َْحــافظ َ
الصــائم َ
صــدِّ ق َ
ین َو َّ
صــدِّ قَات َو َّ
ین َوال ُْمتَ َ
َوال ُْمتَ َ
ین ف ُ
َوالاَّ اک ِ ِرین ل ِ
ِ ِ َ
ال ل َُه ْم َمغْف ِ َر ًة َو َأ ْجراً َعظِیمـاً (احیوا )87 /:اینجـا سـخن از
ال کَثیراً َوالاَّ اک َرات أ َع َّد ل ُ
َ َ
نفی تأثیر جنسی و تفاوت نداشتن زن و مرد در چیزهای مختلـف اسـ  .البتـه نگـاه قـرآن
بهمعنای تساوی نیس ؛ برایناساس میفرمایدَ :ربنا إنَّنا سمِعنا م ِ
نادیاً ینادی لِإلی ِ
مان أن آمِنوا
َّ
ُ
ُ
َ
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اس

و مردان اجازۀ دخال ندارند؛ مگر ضرورتی درکار باشد (همیا .)811 :،از سخنان آیـ لال

۱۱

ب ِ َربِّکُم ف ََآمنا (آل عمیرا )218 /،نزد خداوند همۀ زنان و مردان مسـتجابالدعوه هسـتند ،هـردو
جنس یکساناند و تنها معیار برتـری نـزد او ،کرامـ انسـانی و تعـالی روحـی اسـ  :إنَّ
أکرمکُم عِند ل ِ
ال أتقاکُم (حجرا)28 /،
َ
ََ
نتیجهگیری

براساس تطبیق دیدگاه آی لال جوادی آملی با دیدگاههای روانشناسان ،جامعهشناسـان و
فمینیس ها دربارۀ جنسی
 .۱مهمترین شاخ

و تمایز احکام اخالقی ،به این نتایج دس

یافتیم:

در هر جامعهای ،ارزشهای اخالقی آن جامعه اس  .مکتـب اسـالم

ِ
اخالقـی نظریـههـایی ماننـد اخـالق فضـیل  ،سـعادتگرایی،
جامع همۀ ارزشهای
سودگروی ،دیگرگروی ،خودگروی و وظیفهگرایی اس  .رویکرد این مکتب به بحـث
جنسی  ،نگاهی وسیع ،بیطرفانه و دور از افراط و تفریط اس ؛
 .۱براساس دیدگاه آی لال جوادی آملی ازآنجاکه روح انسـان (زنـان و مـردان) حقیقـ
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واحدی دارد ،احکام اخالقی صادر از شارع مقدس برای هردو جنس یکسـان اسـ

و

چون احکام اخالقی اسالم در راستای سعادت انسـان اسـ  ،تمـایزی در اصـول ایـن
احکام اخالقی زنان و مردان وجود ندارد؛ مگر در برخی فروعات ،مانند دستور پوشش
به بانوان برای حفظ عفاف (حکم اخالقی)؛
 .۰هنجارهای اخالقی یا ارزشهای اخالقی اسالم برای زنان و مردان یکساناند و تفاوتی
ندارند .اصول اخالقی جنسی پایر نیستند و دستورات اخالقی یکسـانی بـرای هـردو
وجود دارد .تنها در مواردی ممکـن اسـ

مصـادیق بـاهم تفـاوت داشـته باشـند؛ امـا

فمنیس ها معتقدند اخالق زنانه و مردانه وجود دارد و احکام اخالقی حاکم بـر آنهـا
نیز متفاوت اس ؛
 .۴برخالف فمینیس ها که احکام اخالقی فعالی های سیاسی -اجتماعی را جنسی پایر
میدانند ،ازنظر آی لال جوادی آملی بـهدلیـل جنسـی ناپـایری احکـام و ارزشهـای
اخالقی (بهجز در موارد بسیار محدوی در فروعـات) ،احکـام و ارزشهـای اخالقـی
فعالی های سیاسی نیز جنسی پایر نیستند و زنان و مردان دوشادوش هـم میتواننـد

فعالی

سیاسی کنند؛

 .۷فمینیس ها خواستار تساوی حقوق زنان و مردان و استقالل مالی زناناند؛ امـا آیـ لال
جوادی آملی اعتقاد دارد عدال  ،که از مصادیق احکام اخالقی اس  ،اقتضا میکنـد زن
و مرد بهجای تساوی حقوق ،که ظلم آشکار اس  ،از تناسب حقوق بهرهمند شوند؛
میداند که کـارایی آن فقـط در منـزل و

 .۶فمینیس ها معتقدند جامعه عاطفۀ زن را نق

نگهداری از فرزندان اس ؛ اما براساس دیـدگاه آیـ لال جـوادی آملـی عاطفـه در زن
افزونبر محب

و دوستی در خانواده ،در جامعه عطوف

و رق ایجاد میکند و محـور

تربیتی جامعه اس ؛
 .۵برخالف نظر برخی فالسفه و کسانی که زنان را ناق
آملی کاستی خرد زنان را نمیپایرد و معتقد اس
عقل اجتماعیشان کمتر پرورش یافته اس

العقل میدانند ،آی لال جـوادی

زنان بهدلیل نگهداشته شدن در خانه،

و زنانی که در اجتماع حضور فعال دارنـد،

همانند مردان ،عقل اجتماعی وافی دارند.
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