
 

 
 
 
 

 ىشناس ى بر انسان مبتنتي و جنسىت اخالقي تربٴهيل رابطحتل
ىلاهللاآيتاز  ديدگاه    جوادى آم

 ١ىميسادات مستق هيمهد  
  دهيچک

برابرانگارى و نابرابرانگارى ( عالمه جوادى آملى، در تقابل با نظريات رقيب گراى   عدالتٴنظريه
پـردازد، از   تربيت اخالقى مـىٴگرايى جنسيتى در حوزه كه به نفى مطلق يا اثبات مطلق تمايز) افراطى

 . ها و امتيازات چشمگيری برخوردار است شاخصه
 جنسيت با ٴبررسى رابطه. شود  تمايزگرايى منجر نمىتحليل مفهوم تربيت اخالقى از منظر ايشان به نفى كلى

شناسى ايشان در هر سه ررضكرد قرآنى، فلسفى و عرفانى،  هىصت انسانى زن و مرد بر اساس مبانى انسان
 . كند  بسيار وسيعى از اين قلمرو، ثابت مىٴبرابرانگارى را در عرصه

نيز ) هاى اخالقى ى اصول، اهداف و ارزشيعن( اصلى تربيت اخالقى ٴ جنسيت با سه جنبهٴسنجش رابطه
بايد براى تمايزگرايى جنسيتى نيز متناسب با  نمايد؛ اگرچه مى  برابرانگارى را تأييد مىٴوسعت محدوده

 .هاى تربيت اخالقى، سهم محدودى در نظر گرفت هاى تكىصنى در شيوه تفاوت
 

واژه يد ا  كل رانگاری جنسيتی، تمايزگرايی شناسى، براب جوادى آملى، تربيت اخالقى، انسان: ه
 .گرايی جنسيتی جنسيتی، عدالت
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 .هيأت علمى دانشگاه قمعضو  .١



   ١٣٩١ پیاپى سیزدھم، پاییز ، اول شماره سال پنجم،فصلنامھ اسراء،        
 ١٣٤ 

 

 مقدمه

اى از مسائل است و در ايـن بيـن، تربيـت اخالقـى از  مباحث تربيتى داراى طيف گسترده
اى  يكى از مسائلى كـه در ايـن مقولـه از جايگـاه رضـژه. آيد ترين اين مباحث به شمار مى  مهم

 .  تربيت اخالقى است جنسيت وٴ رابطهٴبرخوردار است، مسأله
ابن منظور، محمد : ک.ر( نابرابر با افراد نابرابر است ٴ برابر با افراد برابر و معاملهٴعدالت معامله

ها و   عدالت جنسيتى در تربيت اخالقى بايد بر اساس برابرىٴ در بررسى مسأله).١٣٧٩بن مكر،
 . هاى جنسيتى، حكم نمود هاى تكىصنى و نقش نابرابرى

) توان در سه محور اصـلى الـف  جنسيت و تربيت اخالقى را مىٴای مربوط به رابطهه  نظريه
) گـرا ذات(گرايـى جنـسيتى  عـدالت) نابرابرانگـارى افراطـى، و ج) برابرانگارى افراطى، ب

 .بندى كرد دسته
هـاى ايـن سـه  های گوناگون، به عنـوان يسرشـاخه هاى فكرى متفاوتى با انشعاب   جريان

از ) بينـى  تربيت اخالقى با جهانٴبه دليل ارتباط حوزه(ها  اكثر آن. گيرند  مىمحور اصلى، قرار
 جنـسيت و تربيـت ٴدر ميان آراى مربـوط بـه رابطـه. شوند شناسى سيراب مى  خاستگاه انسان

تواند ژرف و مـتقن  اى به مثابه نظريات برخاسته از حكمت متألهانه، نمى  اخالقى، هيچ نظريه
 ايـن نظريـه از ٴكـه اسـتفاده. ها اسـت گونه نظريه  اينٴ از زمرهى آملىوادعالمه ج ٴنظريه. باشد

 ابعـاد و ٴتوانـد همـه برهان و عرفان با توجه به تعاليم قرآن، ظرفيتى ايجاد كرده است كـه مـى
 .  تربيت  اخالقى و جنسيت را تبيين و تحليل  نمايدٴ رابطهٴمحدوده

 : شود كه مىدر اين مقاله به اين پرسش اساسی پاسخ داده 
چه ) های موجود در اين زمينه در تطابق با ساير نظريه (ى آملىعالمه جوادهاى  ديدگاه. ١

 تربيت اخالقـى بـا اسـتفاده از ٴگرايى جنسيتى در حوزه اى را براى نفى تمايز  محدوده و گستره
 نمايد؟  شناسى، معين مى مبانى انسان
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به ن يضاح ج راى ا ال ب به سؤا  ، حث ب ين  لف ا ت خ م عىهای  ر ف ای از اين دست  ت 
د كه د ش ه ته خوا داخ ر  :پ

  كدام است؟ى آملىعالمه جواد ٴنظريات اصلى رقيب با نظريه. ١
از ديـدگاه ايـشان » تربيـت اخالقـى«هاى مفهومى  هايى در تحليل  مؤلفه چه شاخصه. ٢

 توان يافت؟ مى
 ى، قرآنـىشناسـ منظـر انـسان از ،تيقت انـساني زن و مرد در حقى همسانتبيين ٴحوهن. ٣
 چگونه است؟ ى عرفانىشناس انسان  وى، فلسفىشناس انسان

گىصى به اين سؤاالت، بيش از هـر چيـز بـه حقيقـت انـسان بـه مثابـه عامـل   براى پاسخ
تحليل ماهيت و قواى نفس انسانى  در دو جنس مذكر و مؤنث نيـز . اخالقى توجه شده است

  .تها اس گىصى به اين پرسش شاهراه ديگرى براى پاسخ
  )تيناظر به جنس( يت اخالقيگاه تربي و جامفهوم

مراد از تربيت اخالقى در اين جا با توجه بـه تربيـت جنـسيتى اسـت كـه بتوانـد ملكـات 
 .اى را در وجود متربى بر اساس جنسيت او ايجاد نمايد نفسانى فاضله

ا هـر ي و )٤٨،ص٣ج، ١٣٨٠، قريشى( ى تپه و بلندىبه معنا» رشوة«شه  از يص،ت در لغتيترب
 اشـتمال دليـل بـه .)٢٨٣، ص٨العيـن، ج(ادت اسـت  يسـى نوعى است كه داراىگريء دىش

 يى بار معنـاىن واژه داراي ا،)٣٤، ص٤تحقيـق، ج( ى فضل و برترى معناىت بر نوعيمفهوم ترب
 .  نيز هست»رشد«

 و )١٣٦٦، سـجادى( ت آن اسـتيـاء در مقـام و موقعي قـرار دادن اشـ،ت در اصطالحيترب
ت دارد، ي انـسان مـدخلىت روحـاني شخـصى كه در سـازندگىتوان گفت مجموع امور ىم

 ).١٣٧٢سجادى، (شود  ىده ميت ناميترب
 ).١٣٨٠فهرى، (عادت، طبع، مروت و دين وسجيه است ،اخالق در لغت به معناى معنىصت

 صـدور ى است كـه مقتـضاى نفسانى ملكاتى به معنا»خلق« جمع ،در اصطالحاين واژه 
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؛ ابن ١١٣، ص١٣٧٤؛ غزالى، ٢٢، ص ١٣٨٣نراقى،: ک.ر( شوند ى عمل م يكدون تفكرسهل و ب
 بسيارى ديگـر از بزرگـان و علمـاى ).١٠١، ص١٣٦٠؛ و خواجه نصير ٥١، ص١٣٧٣مسكىصه، 

 .هاى مشابهى دارند اخالق نيز تعريف
هاى  وتدانند كه به تفا اى مى را واژه» جنس«ًدهد كه معموال  بررسى مفهوم جنسيت نشان مى

اى اسـت كـه بـر سـيماى  واژه» جنسيت«ن زن و مرد اشاره دارد؛ در برابر، شناسانه ميا يسست
ها نيز  بسيارى از فمنيست. )١٣٨٥كريستين دلفى، (هاى زن و مرد داللت دارد  اجتماعى تفاوت
 ).١١، ص١٣٨٤گولومبرک، (اند  تمايز قائل شده» جنسيت«و » جنس «ٴميان مفهوم واژه

 تصورات قالبى ها و يت از كليشهدانند كه تبع را مفهومى مى» جنسيت«حققان، عضى از مب
مربوط به باورها و نمادهاى جنسى در آن مدخليتى ندارد؛ ولى بعضى ديگر از متفكران، اين گونه 

 شايد بتوان گفت ).١٢همان، ص(برند  يشند و واژه جنس و جنسيت را مترادف به كار مىاند نمى
را از نظر ) Gender(و جنسيت sex) ( جنس ٴ، دو واژه١٩٦٠ىصانان تا پيش از سال  برخى از انگليسى

؛ هرچنـد گرفت ى جنس و جنسيت را در بر مىبردند كه هر دو معنا ى به كار مىا لغوى به گونه
 ).١٣٧٩ميل، ص(ميان اين دو واژه، به نوعى تفاوت اساسى باور دارند ها  فمنيست

ها و اشـتراكات جنـسيتى   به جنسيت، تربيتى است كه تفاوتبنابراين تربيت اخالقى ناظر
 .ت اخالقى و تحليل مفاهيم آن، مالحظه كندرا در فرايند تربي

  ي آمليمه جواد عالٴهشي در انديت اخالقياز مفهوم تربي ليتحل
ف يـ تعرصـراحت بـه ىت اخالقـيـترب ،) شدهجا كه استقرا تا آن(آيت اهللا جوادی در آثار 
شان بـه مفهـوم يـ اٴهيشدر اند »اخالق« و » تيترب« ف يتعر ٴهمالحظتوان با  ىم اما ؛نشده است

 »بعثـت« ىدگاه هـدف رسـمين ديااز  ىت اخالقيت تربي اهم.يافتدست » ىت اخالقيترب«
ب يه نفـس و تهـذي بعثت، تزكىهدف رسم«: دنىصس ىن رابطه ميشان در ايا. شود مى ىمعرف

 از ى كه بخـش مهمـىا  به گونه؛ اخالق همراه است، هماره با اصالحين غرضروح است و ا
 قـانون ٴهرا اخالق سـتوده، هـم پـشتوان يس؛دهد ىل مي تشكى اخالقىها هي را توصىآورد وح ره

 .)١٧٩ص جوادى آملى،(» است و هم مكمل و متمم آن



 ىشناس انسان بر مبتنى تیجنس و اخالقى تیترب ھرابط لیتحل

 
١٣٧

 :نىصسد ىت ميف تربي در تعرايشان
ها و اوصاف و ارزاق مورد  مالىء، عبارت از دادن كر هر شيتدب ت و اداره ويت و تربيرشىض

 است نـه ىن تكىصىء مستكمل، أمرىها به ش  كمالى و چون اعطا؛ء استىاز آن شين
ء متكامل و ىن آن شي رشط ب نوعىجاديت با ايل و تربين تكمي، بنابراى و قراردادىاعتبار

 .)٣٦٣، ص١٣٨٨ ،همو( ى است آن مساوىكمال وجود
 : توجه وجود دارد قابلٴهيق، چند نكتف دقين تعريا در

ال ت توأم بـا يريبه مفهوم مدو ، گيرد  را در بر میري اداره و تدبيى معنابار تي تربى معنا:ًاو
 ى نوعٴهدارند برنيز دربه معناى لغوى توجه  .داللت دارد ىانداز تكامل  و رصد چشمىنگر ندهيآ

 .  استى رشد و بالندگىمعنا
ن ا  »ى ابـزارهـای لكما« نيو همچن» ى و نفسىات ذىها كمال «ی اعطادر اين تعريف :ًايث

ر شـده يتعب» ارزاق «ٴهكه از آن با واژـ دن به كماالت يابزار رسذكر ن ي همچن.لحاظ شده است
 .ت استيف تربيت تعري در جامعىقي تعمـ

ا ث ل ا تواند تمامى   از ابتكارات نغزى است كه مى،تصريح به تكىصنى بودن فرآيند تربيت :ًث
 از معناى تربيت  ـشود  تربيت تلقى مى،كه به توهمـ هاى غلطى را  بارى و تربيتهاى اعت يندافر

 .شوداطالق است، آن مترتب  فقط به تدبيراتى كه اثر حقيقى و وجودى برتربيت و نمايد خارج 
بعا تعريفـی  ،ى وى بـا كمـاالت وجـودى متربىجاد رشط وجوديبه ا» تيترب«ف ي تعر:ًرا

...  و ى اخالق،ى، عاطفىت عقليت را أعم از تربي اقسام تربىامتمدهد كه  جامع به دست می
 اسـت و هـر سـاحت ى مختلـف وجـودىهـا  سـاحتى داراىرا متربـ يس؛شود  ىشامل مرا 

ساحت خاص  ت هر بعد ويساز ترب يز سبب نىا ژه رضىها نهي دارد و زمى كمال خاص،ىوجود
  .شود ىوجود او م

مسا را قـت ين حقي با كماالت، اىجاد رشط وجودي ات باي تربى دانستن معناى مساو:ًخا
ط و ي بلكـه شـرا؛دكنـ  ى افاضـه نمـ،ى كمال را بـه متربـىت، مربيند تربيادر فررساند كه   می
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 موانع آن را برطرف كرده، كمال را فراهم ى به سوىمترب» لين«و » ليم «ىها نهيات و زميمقتض
 و بـه كنـددا يـ پى رشط وجـود، كمال خود مساعد، باٴهينن زميسار ا هي در ساى تا متربسازد  ىم

 . ِ، واجد آن كمال گرددى اتصال و اتحاد وجودصورت
دسا  ىنـدهايا كه اگـر در اثـر فررساند را مین معنا يف، اين تعريرات متخذ در اي تعب:ًسا

، ظهور ىدر وجود كس) مستقر نه مستودعبه صورت  (ى خاصى وصف كمال،ىني و تلقىظاهر
 كـه ى كـاذبىساز توان به فضا ىنمدر نتيجه،  . نمودىرا واجد آن كمال تلقتوان او   ىد، نمينما

 ىقـي حقى معنـا،شـود ى مـى در فـردىک صفت كمالي ىشه و مبنايص ىسبب جلوه و ظهور ب
 .دكراطالق » تيترب«

بعا  ٴهى موجودات به نسبت مرتبه و نحـوكمال وجود از ديدگاه عالمه جوادى آملى، :ًسا
ت قـرار يـ تربتحـت ىر شخـصاگـن است كه يت ايمهم در ترب. استها، متفاوت   آنىوجود

ن يـ ا. و با آن متحد گرددشود مرتبط ،خود  مناسب و متناسبىد با كمال وجوديرد، بايگ  ىم
ن اگر يبنابرا. اند ىن و تكىصىني ع،ىقي، حق»تيترب«است كه كماالت مورد نظر در بر آن  ،ريتعب

ى تيط تربي فاقد شرا،رديگن خود قرار ىكماالت ثانو و ىر از خلقت اولي غیري در مسىموجود
 . خواهد بود

 ،شمندين انديدگاه اي آن در دى مفهومىها ت و مؤلفهي تربى به معناىلي تحلىپس از مرور
 .مشان بپردايسيامنظر از » اخالق «ىق در معنايد به تدقيبا

 : عبارت است ازايشاندگاه ي دازاخالق 
 از ىبا به آسـانا يسيزشت   ىشود كارها ىاست كه باعث م ىئات روحيه  وىملكات نفسان

 .)٧٣ص ،١٣٧٣آملى،  جوادى( يردت بگأنش نفس متخلق به آن اخالق خاص،
 :توان به چند نكته اشاره نمود ىز ميف نين تعريا در

ال به دو سـاحت از سـاحات  ىئات روحي و هىر ملكات نفسانيف، دو تعبين تعري در ا:ًاو
مغـرس «به عنـوان » دو ساحت«ن ي ا،فين تعري دارد و در ااشاره) و روحنفس  ( انسانوجودى

 مـشهور ٴهاين دو ساحت در نظري(د ان دهي گردىو منشأ صدور افعال و اعمال معرف» اتياخالق
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  ).اند شدهز اشاره ي نىوجود لطائف سبعه انسان ٴدرشاره» اهل اهللا«
ف يـن تعريـ در ا،»قلـب «ىر قرآنـيـعبا كارشرد تيد تأمل نمود كه آين صورت بايالبته در ا

 ى فـةيمـاخـالق الذم«: ديـفرما ى مـ»جامع الـسعادات«ه صاحب كيست؟ چنانتر ن  مناسب
 .»ى مغارس المعاصىالقلب ه

ن ا » روح« و» نفـس «يـتها به ترب  آنو نسبت دادن» يئته«و » ملكه«ر ينش دو تعبي گز:ًايث
 ، انـسانىن سـاحات وجـوديـ اىها ىژگ و رضيى معناىو بارها» ىفروق لغو«ز، با توجه به ين

و بـه صـورت » ّتـشخص« و» نيـتع«  كثرت و باٴهى با وجه ملكات نفسان. است صورت گرفته
ن ملكات در ساحت روح با ي اى صور ول هستند؛ى عقلٴه قابل ادراک و اشار،جداگانه در نفس

ند و چـه بـسا آور ى روح به وجود مى را براىئت خاصيده و هيرس» وحدت«به » اندماج «ىنوع
 .ر نموديتعب» شاكله« ى قرآنٴه با واژ،ىئت روحين هيبتوان از ا

ا ث ل ا ن يـقت است كه اين حقي نشانگر ا،ِ صدور اعمال از نفس متخلقيد بر سهولت تأك:ًث
 ، تأمل، مراحل فكرى به طىازمنديک عمل مناسب با اخالق خود، بدون ني انجام ىنفس برا

 .پردازد ىنجام آن عمل م به اى به راحت،محاسبه م ويتصم
بعا ن يـ ا،بـا اعمال زشت و يس در اظهارنفس متخلق به اخالق خاصراحتی د بر ي تأك:ًرا

 . له استيله و رذي اعم از اخالق فض،شانيدگاه ايكه مفهوم اخالق از درساند  را میمعنا 
مسا و » واسـطه در ثبـوت عمـل«نه منشأ صدور عمل بلكـه » اخالق «،رين تعبي در ا:ًخا

نـسبت » نفس« به ، زشت و بدىت صدور كارهاي شده  و منشئىمعرف» ىجادي اٴهعلت واسط«
ن يـ اسـت كـه در عىطي چه بسا همان ذات بحت و بـس،»نفس«ن يمراد از ا. داده شده است

 اين همـان .ست اى و سارى جار، قوا و مراتب نفسٴه در هم، خودى و اندماجىوحدت اطالق
بـرای آن بـه كـار » ى وحـدتها كـل القـوىالنفس ف«ر يتعب ６ىسبزوار ميحكحقيقتى است كه 

 ٴهشـود و در مرتبـ ىن نفس در ساحت عقل، نفس و روح و بدن متنزل و ظـاهر مـيهم. برد  می
 .گردد ى از او صادر مى، اعمالى ملكات نفسانيز متناسب با وساطتجسم ن
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 خـاص ىها ين قرائت ا برىمبتنايشان  ٴهيش را در اندىت اخالقيتوان مفهوم ترب  ىن ميبنابرا
 :ر نمودين صورت تقري به ا،»اخالق« و» تيترب«از 

 ىهـكـه همـان اخـالق اال( او ى و كمـاالت وجـودىن وجود متربايم ىجاد رشط وجوديا
 كه آن نفس بتواند ىبه نحو» ط و رفع موانعي،فراهم نمودن شراىجاد مقتضيق اياز طر«) است

 و برسـد، به استكمال ى روحىها ئتي و هىسان با واجد شدن آن ملكات نفىنبه صورت تكىص
 از ىآسـان  و بـه دها را با سـهولت انجـام دهـ كو و متناسب با آني نى رفتارىها اعمال و جلوه
 .كندز ي پره،ى رفتاريح قبىاعمال و كارها

  يت اخالقيسم و تربينيفم
حقـوق  كه در دفـاع از يىها مكتب به ١٨ است كه در اواخر قرن ى اصطالح عاممسينيفم

ز يـ نىن اصـطالح گـاهيـ ا.)٢٠، ص١٣٧٨ جگـر،( ده استي اطالق گرد،آمدهزنان به وجود 
 .)١٦٠ص ،١٣٨٢هام،(رود  ىبه كار مز ي جنبش زن نى برترىدئولوژيا ٴدرشاره

ها  ىنيب ى خود به جهانن مسائل فكريي همواره در تبمسينيفمهای  ب و انشعاها اني جرٴههم
جا فـراوان اسـت كـه   تا آنى مبان ن تفاوتيا. شوند ىوابسته م ى متفاوتى فلسفىو مكاتب فكر

 ، متفـاوتىها  گروهميان ى ساختارهای ديشنهاا پي ىرساختات يسي نظردرافتن قدر مشترک ي
 خاص كه بـه ىها را با نام تفكر غالب و مكتب ستينيًمعموال فم« .رسد ى دشوار به نظر مىأمر

 .)٣١ـ٣٣ص ،١٣٨٠الماس،  ابوت، و: ک.ر( شناسند ى م، دارندىتر شي بىبنديآن پا
بـرال، ي لمسيـنيفم :ر اشـاره كـردتوان به موارد يسـ ى متىسيني فمهای  شين گرايتر از مهم

 مسيـنيستها، و فمينيال فميگرا، سوس  بوممسينيكال، فمي رادمسينيست، فمي ماركسمسينيفم
 .)٤٠ـ٢٩ص ،١٣٨٤معصومى،: ک.ر(فرامدرن 

ى است كه به برخى از نظريات انديشمندان مسلمان اطالق اسالمى نيز اصطالحم نيسيفم
شود كه اين  گفته مى ودارند هايى  افراط و تفريط، هاى خود در مسائل زنان  نگرشٴهشود كه در زمين مى
 .)٥٧ص ،١٣٧٦ مغيثى،: ک.ر( دانند  اسالم سنتى فقاهتى را، اسالمى مردساالرانه مى،ها نيستيفم
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يـن  ا. گرفتـه اسـتىر، شـتاب فراوانـي اخىها  در دههىتسيني فمهای  نيا جرب درانشعا
: ک.ر(تـر اسـت  ري تا كنـون چـشمگ١٩٨٠ از سال ىعني ميسنيخ فم سوم تايصٴهشتاب در دور

 .)٤٧ـ٤٥همان، ص
 آن ٴه درشـارمسيـنيفمهـای  از شـاخه ىاري بـس اسـت كـهىا  حـوزه،ىت اخالقـي تربٴهحوز

 .اند ى نموده فراوانىاظهارنظرها
   يت اخالقي تربٴت در حوزهي ناظر به جنسياصل های هينظر

را  ىت اخالقـيـت و تربي جنـسٴه رابطٴهحوز ات مختلف دريتوان نظر ى مانداز يک چشمدر 
 : نمودميبه سه دسته تقس

 ؛ىت اخالقي تربٴهحوز  درى افراطىبرابرانگار. ١
 ؛ىت اخالقي تربٴهحوز  درى افراطىنابرابرانگار. ٢
 .ىت اخالقي تربٴهحوز مبناگرا در ىتي جنسيىگرا عدالت. ٣
   اول ات دستهينظر

  ىت اخالقی تربٴه در حوزىتی جنسى افراطىبرابرانگار
  وزن و مـردميـان  ىعـي و طبىن تكـىصىهـا  تفـاوتى افراطـى بـر نفـىمبتنـات ين نظريا

ن يتـر شيـ بقائالن اين نوع نظريـه. ست اها ى آن وجودن و شؤو جوهرهى افراطىانگار يكسان
ز يـهـا را ن تـر دانـش شيند و تكون بكن  ى زنان مطرح مى و اخالقىا در مباحث حقوقاعتراض ر

 . دانند ىساالرانه ميه معرفت مرد نظرٴهى از غلبناش
بـه شـكل ( زنـان را ىمـال شـدن حقـوق اخالقـي و پاىاخالقـهـای  رضژگیات ين نظريا

 .كنـد ىل ميه بر او تحمط و جامعيكه محدانند  میشان يت اي در تربيىگرا يزمولود تما) ىافراط
 زن و مـرد در ىهـا ده گرفتن تفاوتي زن و مرد و نادىتي متفاوت جنسىها نقشگرفتن ده يناد

هـای ايـن  از رضژگـی ،خواهانـه ى خانواده، در اهداف تساوىعني ى اجتماعٴهين هستتر  ىاديبن
 ،ران و پسران دختىت  اخالقي در قلمرو تربىارذگ يى و تفاوتگرايزهر نوع تما. ها است  نظريه
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اد است كه يسقدر  ها، آن  در آنى افراطىزيست ى و خانوادهزي مردست.شود  ىست دانسته ميناشا
 از موارد محدود و معدود ى در برخىت اخالقي تربىها وهيشان با تفاوت شي به مخالفت اىحت

ختران  دىها  متناسب با نقشىد مباحثي باىت  اخالقي كه در تربىدر حال. گردد  ىز منجر مين
ت  يـش معتقدنـد كـه در تربيانـد  از عالمان نازکى برخىد و حتاها آموزش د و پسران را به آن

 ىولـ. ها آموزش داده شود يک از آن طرف مقابل به هر ى و رسمىد حقوق اخالقي با،ىاخالق
 سـكوالر و ىهـا ستيـنيسم تـا فميـاليستانسي شعب اگزىها از برخ ستينين نوع فمياقسام ا
 .روند ى نميىزگراين نوع تمايرش اير بار پذز يس هرگىاسالم
   دومٴات دستهينظر

  یت اخالقی تربٴهى در حوزتی جنسى افراطىنابرابرانگار
مرد   زن برى برترٴهيد زن و مرد را به اميان ىتيز جنسي و عدم تماى برابرٴهيد اايشان از ىا عده

هـای  خـصوصيت ىزن دارا كـهن اسـت يـ ا، اخـالقٴهيشان در حـوزاعتقاد ا. كنند  ىل ميتبد
هـا  ستيـنين نـوع فمي ا.بخشد ى مىمرد برتر  برى است كه او را از نظر اخالقىا  ژه رضىاخالق

 داننـد و ى زنانـه مـىهـا يلتر صـداقت و عطوفـت را فـضي نظى اخالقىها  ن ارزشيتر شيب
ن يـا شـود و بـا حـضور زن در جامعـه، ىف خـانواده مـيـها سبب تلط  لتين فضيمعتقدند ا

تـر شـدن جامعـه را  ى اخالقـىهـا  از راهىكيشان ي ا.گردد ىز منتقل ميها به جامعه ن  لتيفض
 ىهـا شود كـه ارزش ى حل مى وقتىاسيدانند و معتقدند مشكالت س ىحضور زن در جامعه م

 .)١٠٠تا  ٦٧ص ،١٣٨٢مشيرزاده،: ک.ر(زنان بر جامعه حاكم شود 
 كامالً نادرسـت ، از مواردىا  پاره درها گروهن ي اتايمدعهای  جنبه از ىممكن است برخ

 زنان به دنبـال ،اتين نوع نظريدر ا. ها غلط است  و استدالل آن بيانٴ نحوهر،ي تقرى ول؛نباشد
  مطابق باىتي عدالت جنسى و در پهستندز و برتر از مردان ي ممتاز و متماىگاهي به جاىابيدست

 . باشند ى نمىنعدالت تكىص
 ىگر ىها دچار افراط ر عرصهي مانند سا، زنىت اخالقي تربٴه در عرصپست مدرنسم ينيفم

 .دهنـد ىار بزرگ جلوه مي تقابل جنس زن و مرد را بس واند دهي زن و مرد گردىدر نابرابرانگار
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نـسبت بـه زن و  را ىت اخالقي تربىمراحل اصلو ات يات و غاي اهداف و بداىحتديدگاه  اين
 .انندد ىممتفاوت  ،مرد

  ات دسته سومينظر
  گرازی برابرانگار و تماهیسووات دینظر

 ىهـا ىهـا و نـابرابر ى برابـراقتـضائات ،ى كه بـه نحـوپردايسم مى ىاتينظردر اين جا به 
 و از كننـد مـی مالحظـه ىشناسـ ى و معرفـتشناس ى هستىمرد را بر اساس مبان  زن وىنتكىص
  وى دادگـرىه معنـاعـدالت بـ. ديـنما ىها توجه م  به آنىشناس ى بر انسان مبتنىانداز چشم

 نابرابر با افراد ٴلهله برابر با افراد برابر و معام معامارسطور ي و به تعب)١٣٧١معين،  محمد(انصاف 
  .)١٣٨١ بيات و ديگران،( نابرابر است

 :كند و حق هر يک را ادا نمايد وقتى عادالنه است كه سه ركن را مالحظه ، جنسيتىٴهيک نظري
 ؛ىشناسـ ست يسـىا هي و پاىعيت طبيجنس) ٢ ؛ انسانى معناىستيا چي ىت انسانهىص) ١

 . متناسبىاجتماع  وىتيجنس ىها نقش) ٣و
 انـسان اسـت كـه خـالق بـشر و ى معناىستيا چي ىت انسان همان هىص،ن بحثيتر ىاصل

د بـا يـز بايـ نىتي جنـسىها نقشدر ت فرد يترب. دين  نمايي ما تبىد آن را براي او باى اصلىمرب
 ى خالق بشر ومعطبا توجه به ديدگاهد يز باين نقش نيف ايتعر.  هماهنگ باشدىت انسانهىص
 خـالق ىتـي تربٴهيـد مطـابق نـسخز باي نىست يسىها توجه به تفاوت. بيان شود ىت انسانهىص

 .  گرددى بازخوان،نتكىص
   هين سه نظريان اي در مي آمليعالمه جواده يگاه نظريجا

ار ي در بخش بس،گرير دي به تعب. استگرايى تمايز و ىرانگاربراب ٴجنبه دو ىداراايشان  ٴهينظر
 زن ى نابرابر،ىدر بخش محدود وهستند  زن و مرد قائل ى به برابر،ىت اخالقي از تربىا عمده

 . كنند مطرح می)  ژه رضیهيبا توج(را مرد  و
ى  نـوع با، زن و مردى مشترک براىت انسان با اثبات هىصايشان ٴيه نظرىشناس  انسانىانبم
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 ى،ت اخالقـيـ تربى اصـلىدر صـحن و سـرا  و، اسـتهمراه ى،ت اخالقي در تربىگرو ذات
 را هـايی يزتـوان تمـا ى مـىت اخالقي تربىها وهي در شى ول؛ستي زن و مرد قائل نميان ىتفاوت
 . سوم محسوب نمودٴ نظريات دستهٴتوان اين نظريه را در زمره بنابراين مى. ديد

 :كنيم  را ادعامطلبجا چند  ايندر  ميتوان ىن ما ميبنابرا
ى  در عـوارض وجـودى ولـ؛ وجود نـداردى تفاوت، روح زن و مردٴهيقت جوهرحق در )الف

 روح ٴهدر آن جا كـه معطـوف بـه جـوهر آن دو ىت اخالقي تربٴهمقول . هستيىها ها تفاوت آن
تـوان  ىمردد، گ باز مى عوارض ىات كه به برخيها و جزئ وهي هرچند در ش؛ نداردى تفاوت،است

 .لحاظ كرد را يىها تفاوت
 .  رشط وجودى ايجاد شود،ن هر شخصى و كمال وجودى اوايم است كه آن ،مقتضاى تربيت) ب
 . ها رفتار شود مناسب حال آن) براى تربيت( اين است كه با هر يک از زن و مرد ،مقتضاى عدالت) ج
 و »كـساني« ،ىت اخالقـيترب از قلمرو ىميش عظخدر ب  عدالت،ىد به مقتضايپس با) د

 . متفاوت عمل نمود،ى اخالقهای لى و استدال جزئىها وهي از شىفقط در برخ
  ي آملي از منظر عالمه جواديشناس انسان با يت اخالقي تربٴهرابط

 آن مكتـب ى فكـرى كلىها رساختها و يس اني به بن،ى در هر مكتبيات و آرا نظرٴهسرچشم
تـر قلمـداد  ى جزئـیرا يـات و آ نظريى خاستگاه مبنا،ىنيب يشه بخش جهان هم.گردد  ىباز م

 ىنـيب فـرع جهـان و اخـالق، ىحكمت عمل«دارند كه ح ي تصرى آملىعالمه جواد. شود  ىم
 و امتـداد ىن مبـانايـم بـشر ى از مكاتب فكرىاري در بس.)٤٢، ص١٣٨٨ آملى، جوادى(» است

 و اخـتالف و تخلـف و ودشـ  مـی، فاصـله و گـسل واقـعى جزئـیى آراهـا ها تا سرشاخه آن
 در نظـام معـارف ى ولـ؛افـتيتوان  ى بشر مى فكرىها  نظامین اجزاايم ى فراونىها   گسست

 .شود ى مشاهده نم، مختلف معارفىها هين الايم ىچ اختالف و تضادي هىهاال
 ىانيـل وحي به دلى وليافتيم،  ى مىآن اختالف فراوان  در،رخدا نازل شده بودياگر قرآن از غ

ن يـا. هـا وجـود دارد  آنٴههمـ ميـان ىزيآمى و انـسجام اعجـازكپارچگي معارف قرآن، بودن
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 اخالق ايشاناز نظر .  پديد آيدتعريفى ٴه رابط،بينى و اخالق  مبانى جهانميانهماهنگى سبب شد كه 
 .)٤٢، ص١٣٨٢جوادى آملى، (گيرد   حكمت و فلسفه قرار ٴه يسرمجموعتواند  مى است كهئیاز علوم جز

 ،اتياضـات و يصيـعيات، طبيمانند منطق) علم اخالق(ات ياخالق است كه ان معتقديشا
، ىن علـم كلـين اي همچن.قرار دارد» ىنيجهان ب «ىِر پوشش علم كل است و يسىاز علوم جزئ

بـا ز يـ نىت اخالقيترباز اين رو،  .كند ىثابت مـ  آن است ىكه نفس و قوارا ـ موضوع اخالق 
 .  داردىكمح مستٴهى رابطنيب جهان

ها   و نيست   هستها ياهمان واقعيت ، بايدها و نبايدهاٴهخاستگاه حكم اخالقى و سرچشم
انسان بايدها و نبايدها را بايد بر اساس « اسالمى، ٴه اخالق مبتنى بر روح فلسفٴهفلسفمنظر  از .است

 .)٢٦، ص١٣٨٨جوادى آملى، ( » نمايد  تنظيم ،بيند  خود و جهان تكىصنى مىميانروابطى كه 
د يـ تأك»يىه صدرايحكمت متعال« در  هين نظريدار بودن ا شه بر يص،گريرات ديشان در تعبيا

د چـون  محض بداند و بگىصـى كه اخالق را اعتبارىنظربين چقدر فرق است «: استنموده 
ن آن يـب و» داد محـض وابـسته اسـتى، بـه قـرارابإزاء ندارد مانند سنن و رسوم عادم«چ يه

 ؛ستيـ محـض نىد اخالق، اعتبـارگىص ىه مطرح است كه ميكه در حكمت متعال يىنظرها
ز هـست يـساز ن يت است، بلكه واقعى و واقعىن منشأ تكىصى است كه داراى اعتبارىبلكه أمر

 .)٢٨ص همان،(»  استىشناس ين نظر دوم در اوج اخالقو ا
 هـا ستيـهـا و ن ند، هستشمين انديدها نزد ايدها و نباي باٴهكنند يينجا كه عامل تع از آن

هـا و   بـر هـست اسـت،يـدهادها و نبايـ باٴهاز مقولـ كه ىتين حكم عدالت جنسيست، بنابراا
.  اسـتىمبتنـ،  زن و مـردىشناس ى و روانشناس  معرفت، ىشناس ى مربوط به هستىها  ستين

باشد، » بايد «ٴه ديگرش از مقولٴهو مقدم» هست «ٴهاز آن مقولاى  بنابراين اگر قياسى داشتيم كه مقدمه
 است »اشرف مقدمتين« »هست« ٴه يسرا مقول.)٤٢همان، ص(» هست« نه ،است» بايد«نتيجه از مقوله 

 .)٤٢همان، ص( المقدمتين است خس تابع ا،و نتيجه»  المقدمتيناخس« ،»بايد« ٴهو مقول
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  هي نظريشناس  انساني از مباني قرآنيليتحل
 ىهـا  راه، وجـه مـشترک زن و مـرد اسـتشان،ايقت  انسان كه به باور ي شناخت حقىبرا
 ، حد تام، حـد نـاقص، رسـم تـام:ء را شناختىتوان ش ىاز پنج راه م«:  وجود داردىمختلف

  :كند می ى را همان حد تام معرف ن راهيبهتركه ايشان  ؛»لي و تمث،رسم ناقص
يـد تـام تحدن ي بهترىن پنج راه وجود دارد و معارف قرآنيز هميف انسان ني تعرى برا...«

 .)١٣٦ص ،١٣٧٨جوادى آملى، ( »انسان است
م معارف ي تعل)٤ــ٣الرحمان (»  يانخلق االنسان، علمه الب«ه ي  با استناد به آىعالمه جواد

 بـا گاه آن. )١٤٤ـ١٤٠همان، ص :ک.ر( داند ىقت انسان مي تحقق حقىها  را از شاخصهىهاال
رسـند  به اين نظر می الرحمن، ٴهيات سور آني نخستىاقي سىوندهايب و پياستناد به نظم و ترت

 ىت و ورود بـه واديوانيعامل گذر از مرز ح و... ديآ ىد ميم قرآن پديت پس از تعليانسان«: كه
 .)١٤١همان، ص :ک.ر( ى استعلوم و معارف قرآن ت،يانسان

 قرآن حى است كه جامع حيات گياهى، ، بر اساس تعايصف،ايشان معتقد است جنس انسان
فصل ّتأله «توان گفت معادل انسان ناطق است و   مى.ى و انسانى مصطلح داراى نطق استحيوان
 خواهى به خداشناسى و ذوب شدن در الوهيـت او يعنى خداآيد؛  به شمار میحد انسان و اخير 

 .)١٥٠همان، ص(داند   پس قرآن كريم نطق را فصل اخير انسان مى. استمسبوق
  در،قـت انـسانيحق چنـان در» تأله«و » اتيح«ورزند كه  ىد مي تأكىن معنيشان بر ايالبته ا

 به جمال و جـالل ى جز تأله و دلباختگىزي، چىات انسانيت حياست كه واقع  ده  شدهيهم تن
 .)همان(» ...ستي نىهاال

ى و تألـه در هـات االي حىعني ؛هستند» همتأل «ىها ح  انسانٴه هم،ى و باطنىدر نگاه فطر
 .نه شده استي نهادها  انسانٴهفطرت هم

ل يذ در. توان به قرآن مراجعه نمود ىز ميمرد ن  زن وىات انسانيز حي تماٴهمسألل ي تحلىبرا
 ىا نابرابرانگاري ى برابرانگاركند، بيان می او تياذات و ذات ت انسان وي كه قرآن از ماهىليتحل

 منحـصر ىويـات دنيـات را بـه حيـ ح،قرآن. كردمطالعه توان  میمرد را   زن وىت اخالقيترب
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به ای  ىتيز جنسيچ تماي كه بدون هكند را مطرح می» بهيات طيح« به نام ىداند و به مفهوم  ىنم
 :شود بخشيده میزنان   به مردان و،عمل صالح مان ويشرط حصول ا

ر او أنثى و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيب﴿ ذك من  حا  مل صال ع ، فليجزينه اجرهم ةًمن 
ما لون بأحسن  م يع نوا   .)٩٧ /نحل( ﴾كا

ان زن و مـرد يـ م،زهيات پـاكيـدن بـه حي رسـىبرا«: نىصسند ىه ميآ ن ي ا توضيحدرايشان 
 مـشابه كـه ى و مـواردىات استشهادي در خور تأمل است كه در آ  و؛ مطرح نشده استىتفاوت

 ،دن به درجات، تبـاه نـشدن عمـليرس. ستي نىان تساوي بىبرا» او« كلمه ،نه وجود دارديقر
هـا بـا   آنى زنان بر اسـاس تـساوى برا،ىامتي و قى برزخٴهيزات پاكيكسب ح  بهشت وورود به
 زن ،ن جهـتيدر ا اند و ين امور به روح انسان وابسته بلكه از آن جهت است كه ا؛ستيمردان ن

 .)٢٧١، ص١٣٧٨جوادى آملى، ( يستمذكر ن  ندارد و روح مؤنث وىبا مرد تفاوت
  را درىز مهميتوان تما ى نم، ندارندىزيگر تمايكدي ازد  در جنس و فصل خو،اگر زن و مرد

توان قابل توصيه   را كه در برخى موارد مىای  تمايزات جزئى. آن دو برشمردميان تربيت اخالقى ٴهحوز
 رشط وجودى ايشان با كماالت اخالقى ٴههاى اخالقى و تمايز جزئى وجه  تمايز جلوهٴه به حوز،دانست
 . در همين مقاله بدان خواهيم پرداخت، خود كه در جاى؛استمربوط 

  هي نظريشناس  انساني مبانيل فلسفيتحل
ا  يـ آىول؛ داند ى مىكي ،مرد  زن وميانت انسان را ي ماهىات قرآني آ،ه مشاهده شدكچنان

 ز قابل اثبات است؟ي نىل فلسفين مطلب با تحليا
 از ىارين اسـت كـه بـسي ا،ى از منظر فلسفىه وحدت جنس و فصل انسانيامد قبول نظريپ

ق يـمـرد قابـل تطب  به دو جـنس زن و،شود ى گفته مىت اخالقي در مباحث تربچيزهايی را كه 
 . يمبدان

مظفـر، محمدرضـا، ( دانند ى را مركب از جنس و فصل مى انسان تي ماه، و فالسفهيانمنطق
 نيـست، شناخت قابل ، موجوداتىقيفصل حق ن باورند كه جنس وي بر اآنان .)٥٩، ص١٤١٨
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 . كنند ى نمىات تلقيت را به مثابه ذات و ذاتين حال جنسيعولى در 
انوثـت و «: سدنىصـ ى مـ،ىت بـا جـنس و فـصل انـساني جنـسٴه رابطـٴه درشارناي سىابوعل

 عـارض ،ى هستند كه به نوعىعوارض عام  احوال وٴهى و در زمر خارج از فصل انسان،ذكورت
 .)٢٢٥ـ٢٢١ص ،١ج ،١٤٠٤سينا،  ابن(» شوند ىم

هـا از  يـند و ايـآ ىد نمـيـ پدىرد، ذكورت و انـوثتينوع كامل شكل نگ  معتقد است تاىو
ى هـا  نـه از فـصل،دانـد ىاعـراض مـ ز ذكورت و انوثت را ازي نىفخر راز.  عوارض الحقند

 .)٩٠ص ،١٣٨٤فخر رازى، ( ساز  نوع
زم اسـت  بلكه عرض ال؛ستي فصل ن،كند كه ذكورت و انوثت ىل ثابت ميبا شش دلوی 

 دانـد ىان مـرد و زن مـيـز نـوع انـسان را جـامع ميـ نىسـهرورد ).٧٠ص، ١٤١١ فخر رازى،(
 نـه ،داند ى مى زن و مرد را عرضىعي طبىها ز تفاوتي نىعرب ابن .)١٥٣ص،١٣٧٥،سـهروردى(

وارض ز ذكـورت و انوثـت را از عـيـ نىرازي شىمالصدرا ؛ و)٢٤١ص ،١٩٨٩ابن عربى، ( ذاتى
 .)٢٦٨ص ،١٤٢٢ ،مالصدرا(شمرد  برمى

 يىه صـدرايـروان حكمـت متعالي از پ، خودىفلسف ٴهى و ذائق كه در مشى آملىجواد استاد
مرد، با   وجود زن وى فلسفىشناس ى هستٴهيبر پاو  ىمذاق فلسفاين  مطابق ،دشو  ىمحسوب م

قـت نفـس ي وحـدت حقٴهدرشـار ى اسـالمٴهبا اكثـر فالسـفكريم ات قرآن ين آيمضام د بريتأك
 : نىصسد كه می چنان  است؛ دهيعق مرد هم  زن وىانسان

ز يـوانـات نيح كـه در نباتـات و  چنان؛عت و بدن استي طبىها ىژگذكورت و انوثت از رض
 ىف مـاهويـن رو در تعري بـد. از آن اسـتا مبـر،ىوانيا حي ى اما نفس نبات.ن گونه استيهم

يا مؤنث بودن،   دانست كه مذكرديز بايدر مورد انسان ن. ستيبودن نماده ا  ي سخن از نر ،نفس
جـوادى ( ذكورت و مبرا از انوثت است منزه از ،ى انسانٴهى است و نفس ناطق بدن انسانٴهدر حوز

 .)٢٤٩ص ،١٣٨٤آملى، 
 ٴهاز چهـررا ن دو يـد اگىص ى م،كند ىمرد را مطرح م  زن وٴهمسأل ىز وقتي قرآن نايشاناز نظر 

قـت انـسان را روح او يد كـه حقيت بـشناسي انـسانٴه بلكـه از چهـر،ديذكورت و انوثت نشناس
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 ٴه نه جسم و نـه مجموعـ،كند ىن ميت انسان را جان او تأمي و انسان؛دهد نه بدن  او  ىل ميتشك
 .)٧٦ص ،١٣٨٤جوادى آملى، ( جان جسم و

جـا كـه  آن  درىت اخالقي ترب، باشدىكيمرد  ت زن وي ماه،ىل فلسفين تحلياگر مطابق ا
 ىد دارايـ نبا،ى كلـىهـا  و روشىمبان  است، در اصول وى انسانتياذاتر ذات و ي تعب،هدف

جـا  آن  درىت اخالقي تربىها وهي از شى هرچند ممكن است برخ؛ خاص باشدىتفاوت ز ويتما
 .شود ىز طراحي متماگردد،  می باز،كه به عنوان
 ؟ريـا خيـ  هستى انسانىقت نوعي حقىً واقعا داراىا متربين كه آي ا،چه مهم استالبته آن

 خـود را ى صـورت جـوهر، مـستمرى در اثر ارتكاب اعمال،را ممكن است چه زن و چه مرديس
هـم از   و، زن و مـردىف ذاتـي و تعرى حد ماهوىق بررسين هم از طريبنابرا. ر داده باشدييتغ

د كـه يل رسـيـن تحليتوان به ا ى، مءى هر شىق در ماده و صورت خارجيل و تحقيق تحليطر
ن يـابـه  ىآملـ  ىجـواد اسـتاد یدر آرا .گـردد  میع بازي طباىث مادي به ح،ثتذكورت و انو

 .  استشدهز توجه يمطلب ن
 :ديفرما ىشان به نقل از بزرگان حكمت ميا

 يعنى آن دو در بخش ؛ن صورت آنؤو نه از ش، استء شىٴن مادهؤومذكر و مؤنث بودن از ش
 .)٢٤٥ص ،١٣٨٤جوادى آملى، (قش دارد  ن،تنها در بخش ماده تأثير است و صورت و فعليت بى

ن مطلـب يـ بـه انـدارد، بازگـشت ءىک شيت به صورت ين كه جنسي اثبات اىبراايشان 
 صـورت ها نيز وجود دارد، در حالی كه آنوانات يح اهان وي در گ جنسيتد كهكن  ىاستدالل م

 كه مراتـب ىزيشود كه هر چ ى معلوم م،يىاس استثنايک قي با در نتيجه . ندارندى انسانىنوع
 تـر از آن نييگشت، هرگز پا ىبرم  چون اگر؛گردد ى برنمى، به صورت انسانندتر آن را دار  نييپا

 ؛ظ شـودا لحـىت اخالقـيد در تربي باىتي باالخره تفاوت جنسىول. شد ى، آن را واجد نمنوع
اشـد،  از عـوارض بىن نـابرابريـ هرچند ا،ن است كه در موارد نابرابري عدالت اىرا مقتضايس

يـا پـسر بـه  دختـر ى رشـط وجـودٴهينـجـاد زمي اىعنيـ ت يدر ترب م و را قائل شىصيىها تفاوت
 .مرييبگنظر در ن عوارض را ي ا ـكماالت خود
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   عمل ٴاز منظر فلسفه يت اخالقيت در تربي اراده و جنسٴرابطه
 همچـون است كه در مسائل مختلف علـم اخـالق، ىار مهميعنصر اراده، از عناصر بس

 ٴيل رابطـهتحل. شود  ىتوجه مبدان ...  وى، فعل اخالقىزش اخالقي، انگى اخالقىريگ  ميمتص
 از ىت اخالقـيـ تربىريرناپـذيا تأثي ىريرپذي تأثٴمسأله از هايی جنبهتواند   ى م،ت با ارادهيجنس
 .ديت را روشن نمايجنس
 ىنقـل رأ بـه ى،قـت انـساني اراده و حقٴيد بر نقش مهم شـناخت رابطـه، ضمن تأكاستاد 

 : ديفرما ى م،نه پرداختهين زمي در ايىمرحوم عالمه طباطبا
 ؛گردد ى، برم»ديبا«ن بود كه اراده به علم به ي نخست ا６يىمرحوم عالمه طباطبا ىرأ«
ص ي را تشخىنياز،  كار معين ني رفع اىاز خود را احساس كرد و براي انسان، نى وقتىعني

: دگىصـ ىكنـد و مـ ىدمند و الزم دانست، حكـم مـداد و انجام آن كار را به حال خود سو
يشان در  اى ول.»ست ادهايعلم به با«ن، اراده همان ي بنابرا؛»ن كار را انجام دهميد ايبا«

ست، بلكـه ين نظر برگشتند،چون روشن شد كه اراده از سنخ علم نيگر از اي دىها بحث
ه سـت؛ چنانكـى ا عمـل و از شـؤون عقـل عملـز سـنخ ا،عـزم ت ويـن مانند  اخالص،

را ما در يس؛  و ادراک قرار دارندىر پوشش عقل نظر يس...يل، توهم و تعقل وتخ احساس،
ک يـمـا بـا . ًانا مالزم هم هـستندي اگرچه اح؛ميابي ى از هم مىن دو حال را جدايخود ا

عمـل  ش وي و آنچه مربـوط بـه گـرا؛ميكن ىدا ميش پيگر گرايم و با شأن ديفهم ىشأن م
 به ى عقل نظرينش است، جزو و آنچه مربوط به درک و بى عقل عمل شؤون، جزواست

چنانچـه حكـم . شود ى محسوب مى عقل عمل، جزوًد و قهرا اراده و مانند آنيآ ىشمار م
ظهور » ديبا«اراده به دنبال آن حكم و بعد از علم به  رد،ياز نفس هم نشأت بگ» ديبا«به 

 ).١٢٧، ص ١٣٨٨جوادى آملى، (كند  ىم
 اراده نرسـد، ٴشـود كـه انـسان تـا بـه مرحلـه ى ثابت مـ، عملٴ فلسفهٴى حوزهها  بحث در

آن، ر ي و تقريىف صدرايان تعري با بايشان. دي ملتزم نماىتواند خود را به انجام فعل اخالق ىنم
: فرمايـد  ذاتى بودن اراده درحقيقت انسانى تبيين نموده، مىٴبه صراحت موضع خود را درشاره
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ألهين بر اين باور است كه مرز جدايى انسان از حيوان، اراده است؛ يسرا انسان مرحوم صدرالمت«
 ).١٢٨، ص١٣٨٨جوادى آملى، ( »متحرک باإلراده است، ولى حيوان متحرک بالميل است

دهد كه حكمـت متعاليـه، اراده را جـزو  اين تعريف صدرايى از انسان، به وضوح نشان مى
ارق و فـصل مميـز حقيقـت وجـودى انـسان از سـاير انـواع داند؛ يسرا اراده، ف ذات انسان مى
از سوى ديگر، چنانكه بيان شد، جنسيت از عـوارض ذات انـسان محـسوب . حيوانات است

 ٴتـوان جنـسيت را عامـل مـؤثرى در اصـل اراده ديـدگاه، نمـىبنابراين مطابق ايـن . شود مى
 و در جـنس ديگـر تـر انسانى محسوب نمود و به طـور مطلـق، اراده را در يـک جـنس قـوى

ــىتـر تلقـى نمـود؛ هرچنـد  ضـعيف ــا  تـوان جنـسيت را در عوامـل تـضعيف كـه م كننـده ي
 . اراده، دخيل دانستٴكننده تقىصت

 ٴ با تحليل نظريات صدرا، در اين زمينـه، نقـش اصـيل اراده در حـوزهاستاد جوادى آملى
 نظـرى و عملـى ٴبـه اعتقـاد ايـشان فلـسفه. اخالق را از ابعاد جديدی بررسـى كـرده اسـت

 ىهـا خـالف فلـسفه ن است كه بري اها آن از ىكي .ى است ابتكاراتىداراباره  ينا مالصدرا در
بلكـه اسـت، ر ندانـسته ي، انسان را نوع االنواع و نوع اخى بر اساس حركت جوهرى و،گذشته

 ىو دگاه منطـق،يـخـالف د گر آن كه بري و دكند می ىجنس سافل معرف  را نوع متوسط وىو
وان را متحـرک يـ ح، حساس متحرک باالراده قبـول نفرمـودهىوان را به جوهر ناميف حيتعر

متحـرک بـاإلراده را اخـذ د ي ق،ف انسانيتعر  و در؛ نه متحرک باإلرادهيل دانسته است،بالم
 ).١٢٨، ص ١٣٨٨جوادى آملى، : ک.ر( نموده است

ن يي تبحكمت صدرايیرح شااين ه و يدگاه حكمت متعالياز درا ل و اراده يمميان اگر فرق 
 :د كهيم رسيجه خواهين نتي به اكنيم، ىو موشكاف

كنـد، متحـرک  اگر نيروى كشش و جاذبه و تالش و كوشش، تحت رهبرى وهم، كار مى«
بالميل است نه باالراده؛ ولى اگر اين تالش و كوشش و جذب را عقل عملى به عهده بگيـرد 

كنـد، متحـرک  هبرى عقـل، تـالش و كوشـش مـىنه وهم، اراده نام دارد و موجودى كه با ر
 ).١٢٩ و ١٢٨، ص ١٣٨٨جوادى آملى، (» باإلراده است
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توانيم به اثبات تأثيرناپذيرى  بنابراين اگر بخواهيم تأثيرناپذيرى اراده از جنسيت را نشان دهيم، مى
ا عقل تواند ب توان گفت مرد به دليل مرد بودن خود، مى آيا مى. عقل از جنسيت، متمسک شىصم

تواند به همان  هاى خود را كنترل كند، ولى زن به دليل زن بودن خود، نمى خود بهتر ميل و كشش
هاى كالمى ما  با اين تمايزگرايى به شدت  ضفر يشميزان با عقل خود بر ميل خود فائق آيد؟ پ

ى و مغايرت دارد؛ يسرا خداوندى كه خالق عقل و ميل در زن و مرد است، در اصل تكاليف دين
 . ها را يكسان تلقى نموده است و نظام پاداش و جزا، آن... عبودى و حالل و حرام و

  هي نظريشناس  انساني از مبانيل عرفانيتحل
 ىختشـنا ى هـستىد نخـست وارد فـضايـ با،مرد  زن وىت انساني ماهىل عرفانيدر تحل

ات و يت، تجليهرن دو جنس در نظام مظيت ايوجوه تفاوت و اشتراک ماهدر م و  شىصىعرفان
 . و دقت كنيم مالحظه ،ناتيتع

 مظهر اسـم اهللا اسـت ،هم در مرد زن و  انسان هم درىقت نوعي حق،ى عرفانىنيب در جهان
شود كه زن مظهر جمال و مرد  ىاگر گفته م.  باشد ىع كماالت و صفات ميكه ذات جامع جم

ند مجمـوع صـفات ي برآ،قت است كه ظهورين حقيان، معطوف به اين بيل است، اجالمظهر 
ت يـ وگرنـه در نظـام مظهر؛اسـت» ن ثابـت مـرديـع«تر از  شي ب،»ن ثابت زنيع«ه در يلماج

 در ى آملـى جـواداسـتاد . جالل مستتر است،ىدر هر جمال ، جمال وىهر جالل  در،ىعرفان
را خلقـت كـه  از  يسـ؛ى اسـتهـ االىها  از نامى مظهر نام،ىهر موجود«: ديفرما ى مباره  نيا

 گونـاگون ىهـا  مخلـوقٴهى خالق در چهـر، تجلى وى خداست نه اوصاف ذاتىاف فعلاوص
 ىكيتـشك. » بخلقـهه لخلقىالحمداهللا المتجل«: نديفرما  ى مＡنيمنؤالمريه امك چناناست؛ 

 ٴ درشـارهرين تعبيتر  و مناسب؛گردد ى به مراتب ظهور برم، مشهود است،ىكه در درجات تجل
و باشـد و در فرهنـگ  ى عالمت و نشانه مـى است كه به معنا»هيآ«ر ي همان تعب،جهان امكان
 ٴه هم،ىهر اسم وهستند ت ذات خداوند ي همه آىه االى اسما.ده استيان گرديىصان قرآن ب

 ى در ظهـور و خفـاىهـ االىها  و تفاوت نام؛ را به همراه داردى و فعلى و وصفىكماالت ذات
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 ؛انـد و مظـاهر گونـاگون دارنـد ىهسماء االجمال هم كه از ا جالل و. ست اها  آنىها  كمال
 كـه ىزيـ چ؛ در جـالل او مـستور اسـتىجمال و  نهفته وىجمال و  چون جالل حق درىول

 .)٢١ـ١٩ص ،١٣٧٢جوادى آملى، ( ى جالل است خود داراٴه به نىض،ست امظهر جمال خدا
ابـن . نگارنـدا ىتر مـ يت تابناک زن را نسبت به مرد، در مظهرٴهثابتن ي ع، از عارفانىبرخ

ذات اقدس خـدا، منـزه از « :داند كه ىن ميت زن را در اي سر محبىض»هيفص محمد« در ىعرب
تر جامع أسـماء و اوصـاف  شي كه بىهر مظهر مظهر، ظاهر شود و  وىآن است كه بدون مجل  

 ابـن عربـى،: رک( تر اسـت يت خدا كاملدهد و زن در مظهر ى بهتر خدا را نشان م، باشدىهاال
ت انسان نسبت به ي مظهرىن معنايي ضمن تب،فين فص شري در اىعرب ابن .)٧٨ص ،١٣٦٦

 ى از نفـس رحمـانى انـسانٴه ناطقـنفسورزد كه  ىد مي تأكنكتهن ي بر اىه االیاسما صفات و
 ٴه نحـوىعرب ابن .)٥١٣ص همان،( ى  انسان، مستتر استاست و آن روح در كالبد و روح انسان

 كـه كنـد  ىح مـيداند و تصر ىتر از مرد م  زن را جامعٴهين ثابت در عىه االیبازتابش انوار اسما
رش و اجابـت و ي پـذٴهى را كه درشردارندتواند صفات ىم»  مردٴهين ثابتع«بهتر از »  زنٴهثابتن يع«

  .)٥١٦ص همان،: ک.ر(  نشان دهد ،باشد... عطوفت و
 همـان گونـه كـه ؛ مستترند،در عالم اسماء و صفات» ان ثابتهياع«  معتقدند كهالبته عرفا

امبر بـه يـ راز محبت پى و.)٥١١ص ،١٣٧٦ سبزوارى،( ده شده استيچيدرخت در بذر خود پ
 ،ق ممزوج شـدهي حقاٴهى هم وقت،دگاه عرفانياز د .قت مرتبط دانسته استين حقيزنان را به ا
ت به يودعب گردد و مىت در اوج سلطان خود ظاهر يالوه  ورسند میعاشق به اتحاد  معشوق و

 ابـن عربـى،(د يـآ ىد مي پد،شود ىر ميان كه از آن به انسان تعبيرسد، سر اع میظان خود ياوج غ
 . باشند ى مى كماالت هستٴهيان و ظهور همّزن و مرد هر دو سر اع .)١١٦٣ص ،١٣٧٥

ات خـود را يـ نظرٴه كـه بخـش عمـد»جمـال نه جالل وييآ« در كتاب استاد جوادی آملی
ت جـالل و جمـال يبن خاستگاه نظام مظهر  بر،ندكن ى مطرح م در اين كتابمرد زن و ٴدرشاره

 ىهـا ن گونه نظرگاهيد با توجه به اياند و شا ان نمودهيبباره  ين را در اى مبسوطٴهيستاده و مقدما
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 ،اگر زن برتر از مرد نباشـد«اند كه  اين عبارت را در چند جا تكرار كرده  ايشان است كهىعرفان
ن يـاايشان بـر . دانند ى مىكي زن را با مرد ىاصل وجودايشان  ، حال هر در.»ستينكمتر از او 

 ى مردانند همتا،ى و اصل مبدأ قابلى از لحاظ گوهر هستانورزند كه تمام زن  ىد ميتأكسخن 
 .)٣٩ص ،١٣٧٢جوادى آملى،  :ک.ر(

ن يـان بـه همتـو  ىز مـيت در زن و مرد نيقت انسانيحق ت وي ماهىِل عرفانين با تحليبنابرا
 وجـود ى زن و مـرد تفـاوتميـان ،ىت اخالقـي تربٴهى حوزد كه در حدود و ثغور اصليجه رسينت

شان يـ اىات وجـوديـ ظهـورات و تجلٴهي كه در ناحى به جهت تفاوت،ن حاليع  درى ول؛ندارد
 ای گونـه بـه ،كمـاالت خـود  زنـان بـاىجاد رشـط وجـودي اىها وهيد در شي با،متحقق است

 .دي گردىت اخالقي تربٴه وارد حوز، مردانتر از زيمتما
ن، ي و باعتبـار الـتع؛ن الرجلي عةيقان المرأة باعتبار الحق«: نىصسد  باره می  در اين ىصريق

 .)٤٧٨ ـ ٤٧٣ص ،١٣٧٥ قيصرى،(» ز كل منها عن اآلخريتمي
ن ي ابايد در ،باشند ىز مينات متمايقت همانندند و به اعتبار تعيمرد به اعتبار حق  زن وىوقت

 .داشت توجه ىتيمالحظات جنسبه  ،ناتيتع
  يت اخالقي قلمرو تربياصلهای  جنبهست با ي جنٴرابطه

 غايت و )٢ ، موضوع تربيت)١ همچون و اركان مهمى ها جنبه داراى ،قلمرو تربيت اخالقى
 جوادى استاد ٴه نظري. مراحل و روش هاى كلى تربيتى است)٤ ، و اصول تربيت)٣ ،هدف تربيت

 اصلى های جنبه تأثيرگذارى جنسيت را در اين ،گرايى جنسيتى است  عدالتٴهولق كه از مآملى
 تربيت  وسيعى ازٴه زن و مرد در حوزميان نوعى برابرانگارى ،داند و به تعبير ديگر  منتفى مى،قلمروساز

و شناسى شد   مبانى انسانٴه نخست بايد وارد حيط، براى اثبات اين فرضيه.اخالقى قائل است
 اصلى تربيـت اخالقـى های جنبه به نفى تمايزگرايى جنسيتى بر اين ،سپس بر اساس آن مبانى

انى اين نظريه با سه تحليل قرآنى، فلسفى و عرفانى ب ما نخست به بررسى م، از اين جهت.پرداخت
 .ها بررسی كنيم  را بر اين جنبهپرداختيم و هم اكنون، وقت آن است كه تأثير جنسيت
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  ) اولٴجنبه (ىت با اصول اخالقیس جنٴرابطه
اگـر . ن  حـوزه اسـتيـ، اصول حاكم بـر اىت اخالقيمهم در قلمرو تربهای  جنبه از ىكي

 ،تير جنـسيـ نظىعارضـ  وى را ثابـت نمـود، امـور جزئـىت و ثبات اصول اخالقـيبتوان كل
 .ن  اصول شوندير و تحول اييتوانند سبب تغ ىنم

هـا و  دها بـر هـستيدها و نباي و مترتب شدن باىنيب ان جه علم اخالق برابتناىاعتقاد به 
ن يـابه  باور ى براىا نهيزمـ  قابل اثبات است ى نقلٴهى و هم با ادل عقلٴهكه هم با ادلـ ها  ستين

د و يـد و نبايـشود و از آن جا كـه با ى منتزع م،اتينز از تكىصي نىقت است كه اصول اخالقيحق
ن ي و چون ا؛ديرگ ىت مأن جا نشي اخالق از همىد، اصول كلگر در تعاملنيكدي با ،نبود بود و

 ىا ى و مبـادىا و مبـانيتوانند به صورت قضا  ى ماز اين روستند، ين ني، معى شخصاصول برا
 كه اگر ى در حال.افتي اخالق دست ٴهتوان به فلسف ىز مين جهت ني به هم. مطرح گردندىكل

هـا   آنىتـوان بـرا ى قابل استداللند و نـه مـ نه، باشندى شخصىاياخالق و اصول آن از قضا
 .)٢٩ص همان،( ذكر نمود ىا فلسفه
 : استاين ،ىت اصول اخالقي اثبات كلىشمند براين انديه استدالل ايپا

 ؛ و  اصول اخالقىگاه ثابت و جاودانه برايوجود پا: الف
نـسان  از آن جهـت كـه اىعني ؛»ث هو انسانيانسان من ح« ى براىتعلق اصول اخالق: ب

 .)٣٠ـ٢٩همان، ص( ى فطرت استدارا
 ،ر اسـتيتـأث  ى بـىت بر قلمرو اصول اخالقـيم جنسيم ثابت كني آن كه بتوانىن برايبنابرا

 ىمـرد از آن جهـت كـه دارا  زن وميـانرا يسـ؛ ديـنما ىت مي كفا،رين مطلب اخيتوجه به هم
 ىد كـه حتـكننـ ىد مـي فطرت تأكىريرناپذيي آن قدر بر تغايشان .ستي نىچ تفاوتيفطرتند، ه

 ىحتـ .)١٤٥، ص١٣٨٤جوادی آملـی،  (دانند ىآن م  برى را مبتنىني دى اصول كلىريرناپذييتغ
ح داللـت يتـصردليل توانند به  ىند، نمينما ىک مي زن و مرد تشكى كه در وحدت نوعىكسان

م دارد  چرا كه اين آيه داللت عاز فطرت زن و مرد قائل شوندي به تما)٣٠/روم(  فطرتٴهينص آ
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با توجه بـه مفـاد ايشان  .»...ل لخلق اهللا يها، ال تبدي فطر الناس على اهللا التةفطر« :كه فرمود
يـا ن كه مخصوص مؤمنـان ي نه ا؛ست اها  انسانٴه كه فطرت در همكنند  ىح مي فطرت تصرٴهيآ

 .)١٥١ ص،همان( اهل كتاب باشد
ر يناپـذ ى اجتنابها  از ضرورت،ق اصول اخالتغييرت در ير جنسين قول به عدم تأثيبنابرا

فطـرت «:  اسـت يح فرمـودهز تصريات ماده ني خصوصى به تجرد فطرت از برخايشان. است
ات مـاده، ي مجرد باشـد، منـزه از خـصوصًابقاءخواه ً تجردش خواه حدوثا و ٴهانسان در مرحل

 گـذارريه تأثطـين حيتواند در ا ىز نميت ني  جنس.)٥٨، صهمان( خواهد بودر زمان و مكان ينظ
 ىست و از سـويـل نيـّقت روح مجرد انسان دخي در حق،شانيدگاه ايت از ديرا جنس يسباشد؛

 . دينما ى حكم م، آحاد مردم أعم از زن و مردٴهى فطرت همكساني قرآن به ،گريد
  ) دومٴجنبه (ىت با اهداف اخالقی جنسٴرابطه
 ىت و اهـداف اخالقـيـغا ٴبـهجن، ىت اخالقي تربٴهساز حوز قلمروهای  جنبهگر از ي دىكي
حكمـت «بـا توجـه بـه  ،ديـنما ىن مـييـات اخـالق را تعي غا،ىنيب جهانآن جا كه   از.است
 ست؟ي چىت و هدف اخالقيد كه غايپرستوان از ايشان  می» هيمتعال

گونـه  يـن ا،ن پرسـشيـدانند و به ا ىت و هدف اخالق ميسعادت روح و بدن را غاايشان 
داننـد،  ىش نمي بىستند و آن را ابزاري قائل نىچ نقشي بدن، هىه براها ك  آن«: دهند  ىپاسخ م

ط يًانا بـه تفـريدانند و اح ى مى روح وىها را برا  سعادتٴهو همستند ي آن سعادت معتقد نىبرا
  قائـل هـستند وى بدن، سهمى كه براىا  عده  و؛كنند ىت نميشوند و حق بدن را رعا ىمبتال م

هاى  را جز سعادت... دانند، سالمت و داشتن امكانات مادى و مىبراى بدن و روح  سعادت را
هاى روحى به  عدل را از سعادت حكمت و معرفت و قسط و بدنى و برخى از مسائل نظير علم و

 .)٦٤، ص١٣٨٨ جوادى آملى، (اى دارد  اما حكمت متعاليه در اين جا سخن تازه؛آورند شمار مى
 ٴهمرتبكه ـ  بودن وجود انسان ىا ه بر سه نشئهيعال حكمت متیيشمند ضمن نقل آران انديا

بر ـ  عالى آن كه روح است ٴه و مرحل، متوسط آن بدن برزخىٴه و مرحل،نازل آن بدن طبيعى و مادى
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 مراتب وجودى ٴهشود كه انسان به هم ند كه سعادت انسان وقتى كامل مىكن اين مسأله تأكيد مى
 .)٦٤ص همان،(حد وسع تأمين نمايد  ا درها ر  آنٴهسعادت هم خود توجه نمايد و

: دگىصـ  ى م،نقد آن  مشاء وىدگاه حكمايضمن اشاره به هدف اخالق از د جوادی استاد
 ى ولـ؛دانـستند ى عقـل مـستفاد مـٴهيدن به مرحلـن مشاء، سعادت روح را رسيشي پىحكما«

 سـعادت ،تتر اس ىتر و قو شي بＤنيات معصوميه كه برداشتش از قرآن و روايحكمت متعال
 .)٦٤ص همان،( داند ىها م نيار برتر از ايانسان را بس
ه، تخلـق بـه يـ بـر حكمـت متعالى مبتنـىني اخالق دى از اهداف آرمانىكيشان ياز نظر ا
 .)٦٥ ص همان،:ک.ر( ى استهلل اةيفدن به مقام خلي و رسىهاخالق اال
از تـوان  ى مـگاه آند،  باشىهتخلق به اخالق اال ن مقام ويدن به اي رس،ت اخالقياگر غا

ت زن و مـرد و يانسانميان ان آورد كه بتوان ي به م، سخنت و هدف اخالقير غابت ير جنسيتأث
 . تفاوت قائل شدىالله ةيفها به مقام خل وصول آن

 ىعنـي مقـام خالفـت ،شود ى انسان فرض مى كه براىن مقاميباالتر «بنا به اعتقاد ايشان
 مـال مـرد اسـت و ىها خالفت  االين كه آي ا، كه مطرح استىالؤس...  اهللا بودن استةيفخل

 مردهـا ى ولـ،ستيـ مال مرد نىهن كه خالفت االيا اي مانع؟ ، شرط است و انوثت،ذكورت
ن كه نه مـشروط يا اي و ؛نددل كنند و زنان موفق نشيتوانستند موفق بشوند كه خالفت را تحص

ت ي اهللا شوند انـسانةيفم كه موفق شدند خل هيىها  و آن،به ذكورت است و نه ممنوع به انوثت
 دارد كه بدن  مرد ىفه شد، بدنيفه نشد، بلكه آن كه خلي مرد خل؛ها باعث بود نه مرد بودن آن

 .)١٠٠ص ،١٣٧٢جوادى آملى، (» است
 )٣٠/بقـره( »ةيفـ االرض خلى جاعل فـىان« ٴهي با استناد به آ،ن مطلبيح اي در توضاستاد

ت است و ي مقام آدم، بلكه مراد؛ستين» ى شخصٴهيبه عنوان قض«م  كه خالفت آدنىصسند  ىم
 »علـم آدم االسـماء كلهـا« ٴهياند و با استفاده از آ ىگر مساويكديت با يمرد در مقام آدم زن و

ز بـر اشـتراک يـ ن،م أسماء استي محل تعل،ن مطلب كه جان انساني و استفاده از ا)٣١ /بقره(
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جـوادى (ورزنـد  ىد مـي زن و مرد تأكميان) ىالله ةيفان خل عنوبا( خلقت و اخالق يىهدف غا
  .)١٠١ص ،١٣٧٢ آملى،

ت يم، جنـسي حسن عمل بدانىها ن جلوهيباتر يس ونياگر هدف اخالق را وصول به باالتر
 .)٢١٨ص ،١٣١٨ جواد آملى،(ار باشد ذرگيتواند  در آن تأث ىنم

اولئـک كاالنعـام « ٴهيـ به آ،ىات اخالقيجهت معكوس غا  حركت انسان درٴهارشان درشيا
 :ديفرما ى م، اشاره نموده)١٧٩/اعراف( »بل هم اضل

 .)١٠١ ص، همان(» اند هين آي كه مصداق اىچه بسا مردان« 
ت يـت و هـدف تربيـتوانـد غا ى است كـه مـى قرآنىريز تعبي ن»نفس مطمئنه«دن به يرس
 رشـک ى الـى ارجعـةالنفس المطمئنيتها ا اي «ٴيه با استناد به آاستاد. در نظر گرفته شود ىاخالق

ن مقـام واال يـ كه مـشمول اىچه بسا زنان«: كنند ىح مي تصر.)٢٨ ـ ٢٧ /فجر( »ةية مرضيراض
 .)١٠١همان، ص( »شوند ىم

  ) سومٴجنبه (ى اخالقىها ت با ارزشی جنسٴرابطه
 . استى اخالقىها  ارزش،ىت اخالقي قلمرو تربهای جنبهن يتر ى از اصلىكي
 ى خـالىعنـي» هيـتخل «،ل و اجتنـاب از آنيترک رذا«:  معتقد استى آملىدجوات اهللا يآ

 ى بـرا،»هيـتحل «،ىل اخالقـي فـضاىورها و آراستن نفس به يس؛ىل اخالقيكردن نفس از رذا
 ،شمنديـن اندي از نظر ا.)٢١ص ،١٣٨٨جوادى آملـى، ( »ى الزم استل به اهداف اخالقيتحص

 بـه عنـوان شـرط ىداريـ غفلت به عنوان مانع و ب.)٢١ص همان،( يه مقدم استه بر تحليتخل
ن ي و همچـنى از مبـانآنچـه .)٢٣همان، ص( شود ىروسلوک شمرده ميب نفس و سيالزم تهذ

ن يـن اسـت كـه بيـ ا،شـود ى استفاده مـ،شان در بحث مراحلي اىها دگاهيت دياطالق و كل
 .ستي نىمرد تفاوت  زن وميان ،هيه و تحلي تخلىعني اخالق ىمراحل اصل

در قـرآن . شـوند مـی ى بررسـ،ستيـ منزه از ساحت جن،ى صفات اخالقىها   ارزشٴهمه
قلـب  در شوند و ىها به قلب منسوب م ها و ضدارزش ىا ناهنجاري ىهنجارها و صفات ارزش
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 .دشو ى مالحظه نمىتيچ جنسيا مختوم، هيا منكوس  و يم يسل
 هـا،  ايـنير سخاوت و غ،ر صب،، صدقار علم، تقوي اخالق نظىها  ارزش،دگاه قرآنياز د

 .اند  مطرح شدهشكلن يز به همي نىل اخالقياند و رذا يده مطرح گرد،تيصرف نظر از جنس
 و موصـوف شد گفته می سخن ى معتقد است كه اگر در محور ارزش، از مسائل بدنايشان

مـرد   زن وىا تـساوي از تفاوت ىن محموالت و احكام هم بدن بود، آن وقت جا داشت كسيا
 .)٧٠، ص١٣٧٢آملى،   جوادى( يدث نمابح

مـالک  هـا و ان ارزشيـدار ب ى آن جـا كـه عهـدههمعارف اال م وي قرآن كر،دگاهيد اين از
  وكنند ىت مطرح مي از جنسىهم موصوف را منزه و مبر  هم صفت و،باشند  ىها م  ىارزشمند
 سالبه بـه انتفـاء ىعني ،د زن و مرد تفاوت ندارندگىص ىها م نهين زمياگر اسالم در ا«: معتقدند

 كـه ىن در مسائل عملي كه مالک ارزش است و همچنىما در مسائل علم اگر. موضوع است
ت و ًنا  وصف او هم منزه از ذكـوريقيم، يافتي از مذكر و مؤنث نىچ سخني ه،ار ارزش استيمع

 .)٧١ـ٧٠، ص١٣٧٢جوادى آملى، ( »انوثت است
 تمنين و المؤمنات و القانتين و القانتاؤلمسلمات و المان  المسلمين و ا «ٴهعالمه ضمن بيان آي

 ،)٣٥/احزاب(» ...و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات
خواهد افكار جاهلى و   اين است كه قرآن مى،علت تصريح ذكورت و انوثت در اين جا«: فرمايند مى

گذاشتند و عبادت و فضائل را براى  مرد فرق مى  زن وميانشان  چون اي؛قبل از اسالم را تخطئه نمايد
 روح ،د كامل شوديد آن كه بايفرما ى مىعقل لذا قرآن كريم با تحليل .دانستند مردان منحصر مى

 .)١٠٠ـ٩٩ص ،١٣٨٧ جوادى آملى،( »نه مؤنث  و روح نه مذكر است و؛است
  اتی از رواى در برخمرد زن و ى اخالقىها  ارزشىانگارزی متماٴهاشاره به شبه
 ى اخالقـىهـا  از ارزشى بودن برخـىات، سخن از نسبي رواىها  از فرازىا   پارهىدر فحوا

ت ينـسب.  بودن اخالق نـداردى به نسبى رشط،ن مطلبيان آمده است كه ايزن و مرد به مميان 
 ى آملـىدت اهللا جـوايآدگاه يداز ، )ى اصول اخالقىت و جاودانگيان كليبا توجه به ب(اخالق 



   ١٣٩١ پیاپى سیزدھم، پاییز ، اول شماره سال پنجم،فصلنامھ اسراء،        
 ١٦٠ 

ک از زن و يـ  هـرولی ؛ستيت ني نسبىراي اخالق هرگز پذ،شانيدر منطق فهم ا. مردود است
د بـه يـ با، اسـتمـرتبطشان يـ اىتي جنسىها  كه با نقشىفيتكال ها و تيولؤ در مقام مس،مرد
در   خـود راىت اخالقـيولؤ عمل به مـسٴهينند تا زميتر توجه نما شي بى از اوصاف اخالقىبرخ

 .ژه فراهم آورند رضٴهينآن زم
 آن ى مقتـض، منافع خانواده و حراست از مـال شـوهرى حفاظت از مرزها،به عنوان مثال

 سـخاوت و ، نسبت بـه مـال همـسر، آنىر داخليا مدياست كه زن به عنوان محور خانواده و 
 آن اسـت كـه زن ى مقتـض،م عفاف و حجابيحر ا آن كه حفاظت ازي ؛بخشش نداشته باشد

 متكبرانـه و محكـم بـا ى بلكه بـا ابهـت و رفتـارندهدامحرم از خود نرمش نشان در مقابل ن
 نسبت ىتر شياط بيخانواده، احت  خود وى امنتى حفظ مرزهاىا براي  و؛دينامحرم برخورد نما

 مـصون ، از چيزى كه حالت تعرض نسبت به  او داشته باشد، تا با اين ترسكندبه مرد اعمال 
 به معناى تكىصنى بـودن ايـن ،زنان يا مردان از برخى اوصاف ناپسند نهى ،در هر حال. بماند

داننـد  تـر مـى  غضب را براى علما ناپـسند،ه برخى از رواياتك  چنان؛ها نيست آن اوصاف در
  .)١٩٣ص ،٦٩ج ،١٤٠٤مجلسى، (

  يت اخالقي تربٴت در حوزهي مطلق جنسييزگراي تماينقد و بررس
 بـر آن اسـت كـه در ى مبتنـ،ن دختـر و پـسرايـم ىت اخالقـيـ تربٴهارى در حـوزذتمايزگ

 ىشناسـ ى خاص را در هـستيى بتوان مبنا،شود ى مىت اخالقي كه به تربى مختلفىكردهاررض
.  كـردى تلقـىارذزگـين تمايـ صحت اى براىا ار قرار داد و آن را به مثابه سنجهيمرد مع زن و

 .گرايى مطلق، صحيح نيست بنابراين تمايز
دهـد  كـه  نـشان مـى ،ىت اخالقي متداول در تربىها كرد از ررضىبرخ اجمالی به ى نگاه

 ى ذهنـىهـا  بـر جنبـهىكرد مبتنـررضها وجود دارد؛ مثالً  هاى مهمى در بسيارى از آن  آسيب
كرد ن ررضي و همچن،ىت اجتماعيولؤكرد مس ررض،ىكرد اخالق مراقبتررض، ها  و ارزشىاخالق

ــ ــاعىريادگي ــرد پررضى،  اجتم ــدگرايك ــب ررض،ام ــرد ت ــتحل ن وييك ــا ل ارزشي ــرد ررض، ه ك
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ک از ي  هرباشند و  مىهسىص  تکىها نگاه؛ اين ررضكردها داراى ... ، ىد فررضىلگريتحل روان
  اگـر از لـی وانـد؛ دهربيتى به ررضكرد خاصى متمايل ش مسائل تٴهيطشمندان و متفكران حياند

 ، توجـه شـودىت اخالقـي تربٴهمسأل به ى قرآنىشناس  و نفسىشناس جامع انسان ع ويمنظر وس
  . باشد اين ررضكردهاٴهامع محاسن همد كه جي رسيىتوان به الگوها  ىم

 از ىبرخـ.  دانـستىِتـوان معلـول عـوامل ىكردهـا را مـن ررضيک از اي  هرىسونگر تک
 :ر به آن عوامل اشاره دارد يسىمحورها
جهـل و )  ب؛ع انـساني بـودن وجـود وسـىسـاحتى نسبت به چندتوجه  ىجهل و ب) الف

ن يـجهل و غفلت از وحـدت نفـس در ع)  ج؛ آنىها ىژگ  نفس و رضىغفلت از مراتب و قوا
 یيفـا اىت و شناخت و چگـونگي به نقش عقالنى توجه كاففقدان)  د؛ع قوايان آن در جميسر

 ٴهكننـد نييـتع ده ويـچي بـه نقـش پىتـوجه ىبـ) ـ؛ و هى اخالقىها ىريگ  ميتصم نقش آن در
 .گري به عوامل فراوان دىتوجه ىت و بي با عقالنعواطف در تعامل

 انـسان ى مختلـف وجـودىهـا  سـاحتىدگيهم تن ل دري به دلىت اخالقيدر بحث ترب
ــرد پـرو ررضهمچـون يىكردهـاررض ــارك ــيىش توان ــم و اسـتدالل اخالق ، و ى شـناخت و فه
 . كرد مقبول باشدتنها ررض ن ويتواند بهتر ى نم، پرورش عواطفهمانند ىكردهاررض

 ن ويتر از مهم) ى اخالقى رفتارىها ها و عادت صفت(ى  پرورش منش اخالقىكردهاررض
 و ىنـي علـم الـنفس دهـای يـل بر اساس تحلى ول،ن حوزه استيكردها در ان ررضيكارآمدتر

 .شود ى نمىدگاه تلقين ديبهتراين ررضكردها نيز  ،ىفلسف
 بـه ،تـر از آنچـه هـست شيا ب زن ومرد رىها  هستند كه تفاوتى كسانگرايان مطلق  تمايز
ر ييتغ با ،ن گروهيا. رنديگ ىها در نظر م  آنى براى بزرگى پندارىها بيآورند و ضر میحساب 

قـت ي حق،کولويضـيک و بولويضيزيت فير وضعيي زنانه و مردانه و با تغىها   از هورمونىتعداد
پندارنـد كـه  ى مـىدن افـراي چن.انگارند ىممتفاوت  را  فرهنگ و جهان زن و مرد، ىصان،ذهن

 بلكـه ؛شـود ى واقـع نمـ، چنـان كـه هـست،ىق خـارجيشناخت هر كـس نـسبت بـه حقـا
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ب بـا يـ پـس از تركى همـواره بـه صـورت نـسبى خـارجىهـا قتيحقمربوط به  ىها  صورت
 هستند كه تحت يىها ز قالبي نى ذهنىها فرض شيپ. شوند ى نزد ما حاضر مى ذهنىها قالب

 شـكل ىاسـي و سى و اقتـصادى، اجتمـاعىامـل مختلـف روانـ و عوى ذهنـىها زهير انگيتأث
 و ذهن زن و ىرند چون هستيگ ىجه ميگاه نت و آن )٢٧٢ص ،١٣٧٨جوادى،  ،اهللا ذبيح( رنديگ  ىم

 .ز كامالً متفاوت خواهد بودين مرد كامالً متفاوت است، معرفت و جهان آن دو
 ىها و هم اصول متفـاوت ش متفاوت، هم روىت  اخالقي تربىد هم محتواي باىن افراديچن

 ىهـا رساخت با يسيى دچار تناقض مبناصورت، در غير اين  ؛ قائل شوندىت اخالقي تربىبرا
 .  خود خواهند بودىفكر

ن مهلكـه يـز به همي ن»ها ستينيضدفم« از ىگريموج د ،مدرن فراىها  ستينيكنار فم در
شمندان مدافع ياز اند ىبرخ ىتكه ح( ها ستيني از ضدفمى برخ،گرير دي به تعب.اند  دهيفروغلت

 زن و مـرد ى افراطـى دچـار نابرابرانگـار)نـدينما ى متهم مى اسالم ستينيحقوق زن را به فم
 ىهـا  زن و مـرد و تفـاوت نقـشىن تكـىصىهـا توجه به تعداد قابـل توجـه تفـاوت. شوند  ىم

 بـا اسيـ در قهـا تفـاوتن يـ اٴهينـد همـفرامـوش نماكه آنان شود   ىشان، سبب مي اىتيجنس
 ى حاكم بر برخـى كالمىها فرض يشنان پيا. ار اندک استي بس، زن و مردىاشتراكات وجود

 ى افراطـىهـا ن برداشـتي اىند و گاهينما ى را فراموش مى جزئىها ات وارد در عرصهاز ررض
ن همـه ياند كه خالق زن و مرد كه خود ا شان فراموش كردهيا. دهند ىخود را به اسالم نسبت م

  .كسان خواسته استيها   آنى را براىفي احكام تكل، غالبدهيها آفر رشت آنتفاوت در س
روند كه بايد نظام آموزشى و متون درسى كامالً متفاوتى را براى  ايشان گاهى تا آن جا پيش مى

حتى اگر اين نظريه در ). ارى اندكى الزم استذگ البته وجود تفاوت(زنان و مردان طراحى كرد 
كه در برخى موارد هم ( درست باشد ،هاى اجتماعى زن و مرد  نقشدليل به ها  برخى از عرصه

  دريیها  تفاوت.فاقد اعتبار است) ه اين نحو افراطىب(  تربيت اخالقىٴهحوز در) درست است
 . استها كمتر از عرصه  نسبت به برخى ديگراما ، تربيت اخالقى وجود داردٴهعرص

 اصـالت ى بـه نـوع،سميكاليزي و فىشناس ى روانوعب نياز ترك ها ستينيگر از فمي دىبرخ
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ميـان زن و  را يىهـا يز تفاوتن گروه نيا .)٢٦ص ،١٣٦٠جوادى، ذبيح اهللا (اند  رفتار معتقد شده
 ىهـا دگاهيـ در د،ن نـوع تفكـراتيـاهای  يصشه. دانند ى ثابت مىت اخالقي تربٴمرد در حوزه

 .شود ىده ميز ديكال ني رادىها ستينيفم
 ٴهيـدمرد هماننـد ا  زن وى افراطى نابرابرانگارٴهيد اى اصلٴهشيص ،شود  ىاهده مه مشكچنان

 و ىشناسـ ىاگـر در هـست. گـردد ىبـازمايـشان  ىشناسـ  به انسان، آن دوى افراطىبرابرانگار
 ،تـر يىات ريشناي در نظر،وجود نداشته باشد ىحي مواضع صحىشناس  و انسانىشناس معرفت

 . رخ خواهد داد ىز انحرافاتين ىالقت اخي تربٴهيات حوزر نظرينظ
هاى  فلسفى در نظريات نابرابرگراى افراطى، به انواع شكاكيتـ هاى فكرى  برخى از خاستگاه

هاى يسستى و الگوهاى   آن است كه جايگاه پايهٴه نشانها ه و گاهى اين گونه نظريگردد میفلسفى باز
 . نشده استها حل شناسى براى آن زندگى اجتماعى در مباحث انسان

ـ در اند (يت اخالقي ترب ٴه حوز يتي جنس ييزگراي تما يستگي با ٴهمحدود  ٴهشي
  )ي آمليعالمه جواد
ى از  در جزئـىتي جنـسيىزگراي تمـاىستگيـتـوان با ى، نمى جواداهللاآيت ات يمطابق نظر

 ،شانيـ اىها شهيل انديچه بسا بتوان با تحل.   را انكار نمودىت اخالقيع قلمرو تربي وسٴهگستر
 :بيان كردن صورت ي بد،شان را به صورت خالصهي اٴهي خاص نظرٴجنبهن ي اىمبان

 ى، احـساسى، اداراكـى قوا و شؤون تعقلـٴهى، نفس اوست و همود هر انسانجقت ويحق. ١
 .ات نفس استياز تجل... و

 سـبب تكثـر در نفـس او ،نفـس انـسانات يـتجل ىر و متفـاوت بـرايوجود مظاهر كث. ٢
 .رساند ىب نميت او آسيدت شخصشود و به وح ىنم

 مـشتمل بـر صـفات متقابـل »اسـم اهللا« مظهريـت ٴهحقيقت نفس انـسان، بـه واسـط. ٣
 .جالل و جمال است

 .قت نفس استي از حقىه و فرعيظل، سا بدن انسان،. ٤
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ا جالل در آن ي كه بازتابش جمال ى، در نفس نفس واحدٴهچ از ديصىه االیظهور اسما. ٥
 كمـال ، هم در قوس نزول و هم در قوس صعود،جهيدر نت. خواهد بودوت  متفا،تر است شيب

 .شود ى مىن نگاه بازخوانيها با ا  آنىوجود
 احكـام ى و  اختالفـات جزئـىتي جنـسىهـا  تفاوت نقش، زن و مردىنزات تكىصيتما. ٦

 .ست اها ن بازتابشي آن دو از لوازم تفاوت اىفيتكل
 .حقايق تكىصنى استوار است مقرراتى است كه بر انين ومجموعه قو  و دين مشتمل برشريعت. ٧
 .ن مطابقت داردع با تكىصي تشر،ىت اخالقي تربٴهدر حوز. ٨
 ٴهى فقـط در محـدودتيانـه جنـسيگرا  عـدالتٴهي در نظرىت اخالقي در تربيىگرايزتما. ٩

 را ىئـار جزي بـسای  هيه است و محدود قابل توج،ىعي منطبق با احكام تشرىن تكىصىها  تفاوت
 . شود ىشامل م
 ٴههمـ  اسـت وى، از آن جـا كـه وجـود انـسان چندسـاحتى آملـىعالمه جواددگاه ياز د

 ىفـصل انـسان«و احـراز » ىهتخلق اخالق اال« د در خدمت وصول بهي او باىساحات وجود
 ىهـا كردد ررضيز باي نىت اخالقي تربٴهيشان در حوزجه گرفت كه ايتوان نت  ىد، لذا ميدرآ» تأله
 . داشته باشند ىا ىتي تربٴهژرض

  روشـمند بـاىن ساحات بـه صـورتي است و هم اىساحتجا كه هم وجود انسان چند از آن
 ،ک  اسـتي تشكىات دارايهم مراتب اخالق ار متفاوتند ويها بس هم انسان هم تعامل دارند و

توانـد  ى، بهتر مىبيكرد تركک موضع خاص با ررضي داشتن ىتيموقع ت ويهر وضع  دربنابراين
 كـه  انـسان ى متربـايـشاناز نظـر . دي فراهم نما،اتي اخالقىت را در جهت باروريند تربيافر

شگان هماننـد يـا زنـده، كفرپيـا مـرده اسـت يـ« ىن متربـيادارد  ىمات متفاوتي تقس،است
ن يـ از همى و برخـ؛انـد  زنده،اند دهي كه از ظلمات مرگبار كفر رهىاند و آنان   مردهىها  انسان

يـدار و  بىهـا ن  انـسانيـ و ا؛دار و متوجهي بىبرخ اند و در غفلتند و ان به خواب فرو رفتهگ  زند
 و ؛ا مـزمنيـ اسـت ىا سـطحيـ مرضشان ،ىماران روحين بي و ا؛ا سالميمارند يا بيز يه نجمتو

ى ز برخـيـ كامـل نىها ان انساني و در م؛ا كامليد نا ناقصيز يدار و سالم ني زنده و بىها  انسان
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 .)٢٥٨ص ،١٣٨٧ آملى،  جوادى :ک.ر (ين هستندتر  كاملى بعض نيزشانيااز ميان تر و   كامل
اند تا به سرحد كمـال و بـه  ىت اخالقيازمند تربيها ن ن انساني اٴه هم،ري اخٴهبه جز دو دست

 نـسبت بـه ىت اخالقـي تربىكردها مسلم است كه ررض.ک شوندي نزدＢامبريم پيُخلق عظ
 و ىتي جنـسىهـا د تفـاوت نقـشيـ البتـه هرگـز نبا.د متفـاوت باشـديها با ن انسانيمراتب ا

 . از نظر دور داشت،ىت اخالقي تربٴهيز در حوزت را ني مربوط به جنسىن تكىصىها تفاوت
  ي و راهبرديج علمينتا

گـر يز ديـش از هر چي بىشناس  انسانٴيطهن درحيادي بنىها  و نگرشيى مبناىها  ىنيب  جهان
ت يـت و تربيجنـس ٴى رابطه از چگونگ  به پرسشىگىص  پاسخٴ نحوهر دى اصلىريتواند سوگ  ىم

 .ن كنديي را تعىاخالق
قـت يتواند با اثبات اشتراک حق ى م،عرفان دگاه قرآن، فلسفه ويت انسان از ديل ماهيتحل

ت يـ از قلمـرو تربىعي را در بخـش وسـى برابـر،تي دانستن جنسى زن و مرد و عارضىوجود
 .د به اثبات برسانى،اخالق

را يسـ .ن مطلـب اسـتيـد ايـز مؤيت ني و جنسىت اخالقي تربى مفهومىها  ل مؤلفهيتحل
ى كمـاالت وجـود  وجـود انـسان وميـان ىجاد رشط وجودي ا پذيرفته شده،ت در نگرشيترب

 آن دو ىهـا ن اشـتراكات و تفـاوتييمرد و تب  وجود زن وشناختى ى هستىن مرزهايي تب.اوست
 نـشان ،ديآ ىد ميها پد ىن هستين او كه در شؤيىها  و تفاوتعوارض وجود ات ويذات در ذات،

ات و اصـول و يـغادر  از جملـه ى،ت اخالقـيـ از قلمـرو تربىا دهد كه در بخـش عمـده  ىم
 ٴيهب با نظريات رقيله نظرين وسيبد.  زن و مرد قائل بودىد به برابريبا...   وى اخالقىها ارزش

 . شود ى باطل شمرده مى، آملىعالمه جواد
ن يـج آن در بن و تـررضيي و تـبىتـي تربىهـا طـهي در حى اخالقـيات الزامات مقتضىبررس

يزان ت به ميند ترباي فرى و ثمردهىتواند بر بارور ى مى،ت اخالقيژه در ساحت ترب به رض،انيمرب
 ٴى و توسـعه واكاوى برايىد راهبردهاي باى،تي در نظام كالن ترباز اين رو و ؛ديفزاي بىتوجه قابل
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 فـرا راه ه،ديـ گردى طراحـىت اخالقـيـ تربٴژه در شاخه به رضى مباحث اخالق كارشردىعمل
 .داده شودان قرار يمرب

ژه در به رض( دختران و پسران ميان ىتي تربىها و محتوا وهيز شي تماٴيگاه و محدودهن جاييتب
ظـام ک نيـ است كـه در ى، از الزاماتىتي از مسائل عدالت جنسىكيبه عنوان ) ىت اخالقيترب
 ىتـي تربى كارشردىها  در عرصهىتي جنسهای يز حدود و ثغور تما. نمود توجهد به آن ي باىتيترب

  .عرضه شود ىاتيعمل ق وي دقيىها و الگوها د در قالب مدليز باين
ِ انـسان بـه كمـاالت ى رشط وجودٴينهجاد زميند اايست جز فري نىزي چ،تياز آن جا كه ترب

 كه ىجامع االطراف  وىِكرد متعال، تنها ررضىتي تربىكردها ررضندر نتيجه از ميا خود، ىوجود
 يى الگوهـاى و طراحـى و اخالقىتي به حل مسائل تربىنگرجانبه همه  وىنگر تواند با ژرف  ىم

 بـه ىانيـ بر متـون وحى مبتنىنيب جهانو  است كه از خاستگاه ىكردنه بپردازد، ررضين زميدر ا
 .ابد ديصى وحى او به كماالت را در روشنى و رشط وجود؛اندازد  می نظر ىتي تربىها طهيح

 ىهراالي غىها ميا پارادايه سىص  تکىها دگاهي از دبرگرفته ىتي تربىكردهاجا كه ررض از آن
 رشـد و نمـو ى، و اجتمـاعى علمـىها  غرب در عرصهىتي تربیها مي رواج پاراداٴطهز به واسين

 كه بر آن اساس، در نظر گرفت را يىراهبردها، ى و فرهنگى علمىد در مهندسي باكرده است،
ن شود و در يي تبى آملىعالمه جوادم متأله يكرد حك ررضهمچون يىكردها ررضىگاه متعاليجا
ت يـ تربى كـارشردىها و الگوها  مدلىدر طراح ر خود راي و تأثگيرد خود قرار ٴيستهگاه شايجا

 .نشان دهد
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نان، )١٣٧٩(استوارت ميل، جان  .7 ز د  يا نق  .، ترجمه عالءالدين طباطبايى، تهران، هرمسا

معه، )١٣٨٠(آبوت، پامال؛ و كلر واالس  .8 نان جا ز ناسى  يره، نجمه  منٴ، ترجمهش
 .عراقى، تهران، نشر نى

ه، )١٣٨١ (گرانيات، عبدالرسول و ديب .9 ژ نگ وا ه ر شه و يـمؤسـسه اند، ، قمها ف
  .ىنيفرهنگ د

ر آئينه جالل و، )١٣٧٢(جوادى آملى، عبداهللا    .10 د  . ، تهران، نشر فرهنگى رجاءجمال زن 

،، )١٣٨٥(، ــــــــــــ .11 آن ر ق ر  د يت  دا  .  قم، مركز نشر اسراءه

ق، )١٣٧٧(، ــــــــــــ .12 دى اخال با  . ، قم، مركز نشر اسراءم

ق، )١٣٧٧(، ــــــــــــ .13 راحل اخال  .ءنشر اسرامركز قم،  ،م

فت، )١٣٧٨(، ــــــــــــ .14 ر مع نه  ي ي آ ر  د يعت  ر  . اسراء مركز نشر، قم،ش

آن) ١٣٨٤(، ــــــــــــ .15 ر ق ر  د رت    .، قم، مركز نشر اسراءفط

يم، )١٣٨٧(، ــــــــــــ .16 ن  .، مركز نشر اسراءقم، تس
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نسان، )١٣٨٧(، ــــــــــــ .17 به ا نسان  ر ا ي  .، قم، مركز نشر اسراءتفس

يم، )١٣٨٨(، ــــــــــــ .18 ن  .نشر اسراءمركز ، قم، ١٦، ج تس

يسم، )١٣٧٨(جگر، آليسون  .19 ن ي م ف ز  لقى ا ت ر  ، ترجمه س، اميدى، در بولتن چها
 . ى هدىالملل مرجع، تهران، انتشارات بين

د، )١٣٦٠ (هللاح اي، ذبىجواد .20 ي د لسفه ج ف باى  لف  .)جا ىب(، ا

يعه، )١٤١٩(حر عـاملى، محمـد ابـن حـسن .21 ـش ل ئل ا ـا ، بيـروت، ١٥، جوس
 . داراحياالتراث

غه، )١٣٧٩ (، محمدىدشت .22 بال ل  .اتيم حيانتشارات نسقم، ، نهج ا

الت، )١٣٨٥ (نيستي، كرىدلف .23 مقا عه  مو ج ، تهـران، ىم خراسـاني، ترجمه مرم
 .لعات زنانانتشارات روشنفكران و مطا

حكم، )١٣٦١ (ى، مالهادىسبزوار .24 ر ال را  .ىانتشارات مول ، تهران،اس

نفات شيخ اشراق، )١٣٧٥(نيالد  شهاب،ىسهرورد .25 مص عه  مو ج ، تهران، مؤسسه م
 .ىقات فرهنگيتحق مطالعات و

داية اثيريه، )١٤٢٢ (شيرازى، محمد صدرالدين .26 ه رح   .ی، بيروت، مؤسسه تايصخ العربش

تفكر غرب، )١٣٦٨ (چهرمنو ،ىديب ى درهصانع .27 ر  د ق  لسفه اخال ، تهران، دانشگاه ف
 .ىد بهشتيشه

لميزان ،)١٤١٧(طباطبايى، سيد محمدحسين  .28 ر ا ي  .، قم، موسسه نشر اسالمى٥، جتفس

رى ،)١٣٦٠(ن محمد بن حسنيرالدي نص،ىطوس .29 ناص ق  ح يح و تصحي، تنقاخال
 .ىتهران، خوارزم ،ىدريرضا حي و علىنوي مىمجتبو

رى ،)١٣٦٠ (ن محمدبن حسنيرالدي، نصىطوس .30 ناص ق  يح ح و تصحي، تنقاخال
 .ىتهران، خوارزم ،ىدريرضا حي و علىنوي ممجتبى

م ،)١٣٧٤ ( محمد بن محمد،ىغزال .31 لو لع اء ا ي ن محمد يالديد، ترجمه مؤ٣، جاح
 .ىفرهنگ  وى، تهران، شركت انتشارات علمىخوارزم
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ن، )١٣٧١(ابونصر محمد ،ىفاراب .32 د م ياست  د جعفـر يه سـي، ترجمه و تحـشهيس
 .ى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمىسجاد

يه، )١٤١١ (ىفخر راز .33 ق ر مش ل باحث ا م ل  .يدارقم، انتشارات ب ،ا

يهات، )١٣٨٤(، ــــــــــــ .34 ب ن ت رات و  رح اشا  . مفاخر ، تهران، انجمن آثار وش

رسى، )١٣٨٠ (دابوالحسني، سىفهر .35 فا يط  ح م نگ  ه ر  .، تهرانف

آن، )١٣٨٠ (اكبر ىد علي، سىشيقر .36 ر ق موس   ).نا ىب(، )جا ىب (،٣ج ،قا

مه، )١٣٧٥(، داوود ىصريق .37 د مق رح   .ى، تهران، انتشارات علمش

فى، )١٣٧٥ (عقوبي، محمد بن ىنيكل .38  .يهكتب االسالمال، قم، دار كا

يت ،)١٣٨٠ (ى وشوف ن،ي راب،گولومبرک، سوزان .39 خص د ش ، ترجمه مهرنـاز رش
 .تهران، انتشارات ققنوس ،٣، جىشهرآرا

ر، )١٤٠٤ (ى، محمدتقىمجلس .40 نوا أل ر ا حا  .روت، مؤسسه الوفاءيب ،ب

منظور االسالمى، )١٤٣١ (مجموعه من الباحثين .41 ل فى ا ق    .، بيروت، مركز الغديراخال

نظريه اجتماعى تايصخ دو قرن فمينيسم، )١٣٨٢(مشيرزاده، حميرا  .42 ا  ت بش  ن ز ج  ،ا
 .تهران، نشر و پژوهش شيرازه

آنم، )١٣٦٧ (ى، محمد تقىزديمصباح  .43 ر ق رف   . مؤسسه در راه حق، قم،عا

نطق، )١٤١٨ (مظفر، محمدرضا . 44 م ل ص ا ي خ ل اكبـر ترابـى، قـم،  ، ترجمه علـىت
 .مؤسسه دارالعلم

رسى، )١٣٧١ (ن، محمديمع .45 فا نگ  ه ر  .يرركبيتهران، ام ،٦، جف

ـسف، )١٤٢٩ (مغنيه، محمـدجواد . 46 ل مةف ـال الس ـى ا ف ق  ـال ، مؤسـسه دار  اخ
 .الكتاب االسالمى

تى و فمينيسم اسالمى، )١٣٧٦(مغيثى، هايده  .47 يس پيصول يسم  ن ي م  .، تهران، كنكاشف
قى، )١٣٨٠ (دىصيد ناوتن،مک .48 رت اخال ي ، قـم، ىد فتحعلـو، ترجمه محمبص
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 .ىني امام خمى و پژوهشىمؤسسه آموزش

ماى ، )١٣٨٩ (اناتاسم ثي و جود،نيلمالنى، ك .49 ن ه را تاب  ، ترجمه رشد اخالقىك
تبار، قم، پژوهشگاه  ىم راستيد رحي و سىرضا شعاع ى عل،زاده ريمحمدرضا جهانگ

 .ىعلوم و فرهنگ اسالم

دتنراقى، محمدمهدى،  .50 مع السعا  .قم، اسماعيليان ،١ج ،جا
لسف ،)١٣٦٨( جى وارنوک، .51 ر ٴهف د ق  ر اخال رن حاض قات صادق ي ترجمه و تعل،ق

 .ه و نشر كتابم مركز ترجتهران،، ىجاناليص
لسف، )١٣٨٠(وارنوک، مرى  .52 تمٴهف يس ب رن  ق ر  د ق  ه ابوالقاسم ي، ترجمه و تحش اخال

 .، بوستان كتاب قم،يىفنا

يه، )١٣٨٢(هام، مگى  .53 ر نظ نگ  ه ر تىف يس ن ي م ف ، ترجمه فيروزه مهاجر، نوشين هاى 
 .داغى، تهران، توسعه احمدى خراسانى و فرخ قره


