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  مقدمه

شناسی جنسیت به طور خاص بـا   جامعه ۀجنسیتی در غرب به طور عام و در حوزدر مباحث 

  ها در یك نگاه به دو رویكرد كلی تعلق دارند:   رو هستیم. این نظریه های گوناگونی روبه نظریه

های جنسیتی، خواهـان تـداوم    كارانه كه با تأیید كلی تمایزات و نقش رویكرد محافظه   .1

  ت است؛  یافتن اصول این تمایزا

هـا را   رویكرد انتقادی كه با تكیه بر اصل برابری زن و مـرد، تفكیـك جنسـیتی نقـش       .2

  شمارد.   مردود می

هـای   اتفاق فیلسـوفان اجتمـاعی گذشـته و دیـدگاه      به  در آراء اكثر قریبرویكرد نخست 

سـی از  شنا در دوران معاصر و نیز در آراء برخی از بزرگان جامعـه  1ها بسیاری از ضدفمینیست

نمود یافته است، در حالی كه رویكرد دوم كه خود بـه رویكردهـای    2جمله تالكوت پارسونز

شود، عمدتاً بـا   تر لیبرال، ماركسیستی، سوسیالیستی، رادیكال و پسامدرنیستی تقسیم می فرعی

 4و میشـل فوكـو   3شناسانی ماننـد ویلیـام ج. گـود    نظران فمینیست و جامعه كارهای صاحب

  شود. شناخته می

توان رویكردی را استنتاج كـرد   های جنسیتی اسالم می در برابر این دو رویكرد، از آموزه

ویژه با رویكرد نخست، امتیازات خاص خود  ها به ای مشابهت كه ضمن برخورداری از پاره

  را داراست. 

سـازی همـراه    باالیی از ساده ۀگانه از یكدیگر با درج گفتنی است تفكیك رویكردهای سه

هـا بـرای سـهولت فهـم مطلـب       بندی اجمـالی دیـدگاه   بندی و جمع است كه با هدف دسته

مد نظر باشد، چـرا كـه برخـی از ایـن      مرزبندی جامع و مانعی ۀگیرد، نه اینكه ارائ صورت می

ان مرزبندی و تجمیع دقیق های بسیار متنوع و متباینی هستند كه امك رویكردها حاوی دیدگاه

ها و  فرض های فمینیستی از نظر پیش برد. به طور خاص، اختالف دیدگاه میها از میان را در آن

سـخن  » هـا  فمینیسم«از » فمینیسم« جایبه ها و راهبردها به حدی است كه گاه  مبانی، نظریه

سـازی یـا    سـاده  ۀرو، گنجاندن آنها در ذیل یك رویكرد، جز با مسامح و از این دیآ میبه میان 

هـای   در عین حال، با توجه به برخی وجـوه مشـترك میـان دیـدگاه     پذیر نیست. تغافل امكان

تری كه دیدگاه اسالم به عنوان محور اصلی این  های بنیادی ها و تعارض فمینیستی و نیز تقابل

  رسد.   مزبور موجه به نظر می ۀها دارد، پذیرش مسامح این دیدگاه ۀنوشتار با مجموع

                                                           

1. anti-feminists  2. Talcott Parsons 
 

3. William J. Goode   4. Michel Faucault 
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هـای حـاكم بـر     اساسی این رویكردها در پارادایم به هر حال، با توجه به اینكه اختالفات

فلسـفی آنهـا ریشـه دارد، ایـن مقالـه، بـه        های فلسفی و شبه انگاره آنها یعنی در مبانی و پیش

شناختی مؤثر در تمایز رویكرد  شناختی و ارزش شناختی، هستی ترین مبانی معرفت بررسی مهم

  اند، خواهد پرداخت.  یافته اسالمی از رویكردهای رقیب كه در جدول ذیل انعكاس

 

  شناختی مبانی ارزش  شناختی مبانی هستی  شناختی معرفتمبانی 

  تكثر منابع معرفت

  (دین، عقل، تجربه)

  مدل تلفیقی تبیین

  (علّی، تفسیری، انتقادی)

  شناسی دینی انسان

  (فطرت، عقالنیت، اختیار، آگاهی)

  همپوشانی جنس و جنسیت

  های جنسی طبیعی تفاوت

  ارزشی زن و مرد برابری

  گرایی ارزشی نفی نسبی

  بیطرفی و تعهد ارزشی

  عدالت جنسیتی

 . منابع معرفت1

1آیند. دین، عقل و تجربه، سه منبع عام معرفت به شمار می

بیشتر اندیشمندان غربـی پـس از    

رنسانس در اثر گسترش شبهات مربوط به تعارض علم و دین و با توجیهاتی ماننـد توصـیفی   

)، جایگاه معرفتی دیـن  152، ص1384دین و نمایشی و نمادی بودن آن (تریگ،  اننبودن زب

گرایـی و   عقـل  ۀنزاع دوجانب ۀها صحن تا مدت غربی ۀرا انكار كردند و در نتیجه، میدان اندیش

گرایی بود كه بر سر منابع و روش كسب معرفت با هم نزاع داشتند. این نـزاع، بـا افـول     تجربه

گرایانـه كـه    گرایی تقریباً فیصله یافت. از آن پس، این مبنـای تجربـه   ربهتج ۀگرایی و غلب عقل

حس و تجربه تنها منبع شناخت عالم واقع است در میان اندیشمندان غربی بـه طـور فراگیـر    

كلی از دست نداد، اما از جایگاه پیشـین خـود بـه     پذیرفته شد و عقل هرچند اعتبار خود را به

اكثر بـه عنـوان منبـع شـناخت حقـائق منطقـی و       یافت و حد منبع شناخت واقع تنزل عنوان

  ریاضی تلقی شد.

ای را بـه خـود    در رویكرد اسالمی، هر یك از سه منبع دین، عقل و تجربه، جایگـاه ویـژه  

كارگیری این منـابع لزومـاً از هـم جـدا نیسـت و در       دهد، ضمن آنكه قلمرو به اختصاص می

رو، انحصـار منبـع شـناخت واقعیـت عینـی در       ز اینمواردی امكان تداخل آنها وجود دارد. ا

 تجربه، جایگاهی در رویكرد اسالمی ندارد.

هـای متـأخر از عصـر نـزول وحـی و عصـر حضـور         دین به عنوان منبع معرفـت، در زمـان  

ها و مضامین متون دینی تجلّّی یافته است. مقصود از متـون دینـی،    معصومین(ع) در قالب گزاره

                                                           

توان جایگاه مهمی در علوم طبیعی و انسانی  همگانی ندارند، نمی ۀكه جنب ز جمله كشف و شهودابرای منابع خاص معرفت . 1

  اند.   قائل شد، چرا كه این علوم اصوالً در پی كشف قوانین كلی
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مل قرآن كریم، منابع حدیثی حاوی سخنان پیامبر اكرم(ص)، منابع حاكی متون اصلی اسالم، شا

از سیرۀ عملی آن حضرت و طبق دیدگاه شیعه، منابع حدیثی مشتمل بر سخنان امامان معصـوم  

شناسـی آن بزرگـواران اسـت. در ضـمن، در مقـام       و حضرت فاطمۀ زهرا(س) و نیز كتب سیره

.  ذیرفته شده در رویكرد اسالمی، روش اجتهادی اسـت گیری معرفتی از متون دینی، روش پ بهره

های دینـی بـا    استخراج مضامین و مدالیل گزاره«اجتهاد بر حسب یك تعریف، عبارت است از: 

تكیه بر مبانی و قواعد برآمده از خود متـون دینـی یـا ضـوابط برگرفتـه از عقـل ضـروری و یـا         

  ).56، ص1385اهرودی، (عابدی ش» اند های دیگری كه در شرع امضا شده كاشف

گیـرد، از جایگـاه رفیعـی در     عقل نظری و عقل عملی را در بر مـی  ۀمنبع عقل كه دو حوز

رویكرد اسالمی برخوردار است، چرا كه اصل اثبات حقانیت دیـن در گـرو اسـتناد بـه عقـل      

شــناختی و  شــناختی، معرفــت اســت، همچنــان كــه بخــش قابــل تــوجهی از مبــانی هســتی

عـالوه، روش عقلـی    اند. بـه  روش عقلی قابل اثبات ۀشناسی دینی بر پای  عهشناختی جام ارزش

هـای علمـی و در    هـا و نظریـه   علمی از جمله در ارزشـیابی فرضـیه   تواند در مباحث درون می

  ای داشته باشد. ها كاربرد نسبتاً گسترده كشف تناقضات درونی نظریه

ی كـه در آنهـا   آیاتحادیث، از جمله در نهایت، آشنایی مختصری با مضامین آیات قرآن و ا

ـ  یاها و زمین  رؤیت آسمان به مخلوقـات توصـیه    هسیر و كاوش در زمین و یا مشاهده و نظر ب

، 2، ج1363شـهری،   ری(اند  گوشزد كرده او نیز احادیثی كه اهمیت و آثار مثبت تجربه رشده 

بـه از منـابع اصـلی    گذارد كه در رویكرد اسالمی، حس و تجر )، تردیدی باقی نمی26_24ص

  آیند. معرفت به شمار می

ویـژه تبیـین    گر دارنـد و بـه  اما اینكه این سه منبع از نظـر منطقـی چـه نسـبتی بـا یكـدی      

ـ    روش ارتباط گیـری از   ه ادعـای بهـره  شناختی تجربه با دو منبع دین و عقـل در رویكـردی ك

ـ   منبع سه هر شـود (بسـتان    اذ مـی را دارد، بسته به موضعی است كه در مسئلۀ علم دینـی اتخ

  ).52_47، ص1390نجفی، 

 . مدل تبیین2

مفهوم تبیین با مفهوم علّیت پیوند خورده است. از میان اقسـام چهارگانـۀ علّـت، یعنـی مـادی،      

صوری، فاعلی و غائی، قسم اول و دوم در علوم تجربی جدید مورد اعتنا نیسـتند و علّـت غـائی    

بـر   1) راسـل 56، ص2، ج1967ه اسـت (ادواردز،  نیز از فیزیك و دیگر علوم طبیعی حذف شد

                                                           

1. Bertrand Russell 
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دارد كه پرسش مكانیسـتی (پرسـش از علـل سـابق بـر       پایۀ تعریف پوزیتیویستی علم اظهار می

شناختی (پرسش از اینكه این پدیـده بـه    انجامد، ولی پرسش غایت پدیده) به معرفت علمی می

  ).22، ص46، ج1990سفلد، آورد (گلَسر كند؟) معرفت علمی به بار نمی چه هدفی خدمت می

شناسی در قالب دو مدل در علوم اجتماعی راه یافته است: مـدل تبیـین    با این حال، غایت

تفسیری و مدل تبیین كاركردی. هر یك از این دو مدل بـر معنـای خاصـی از غایـت اسـتوار      

 است. مدل نخست، غایت را در معنای هدف كنشگران انسانی و مـدل دوم، آن را در معنـای  

برد. به این ترتیب، فیلسـوفان و عالمـان غربـی در ایـن نقطـه       ها به كار می اثر یا كاركرد كنش

های طبیعی و اجتماعی برای  توافق دارند كه غایات الهی، یعنی اهداف خداوند از ایجاد زمینه

هـای تجربـی    های انسانی، جایگاهی در علم ندارند؛ زیرا این گونه امـور در تـور آزمـون    كنش

 رو، مطالعۀ آنها باید به الهیات سپرده شود.  افتند و از این نمی

) مـدل  1اند:  های خود از سه مدل كلی پیروی كرده شناسان در تبیین بر این اساس، جامعه

) مـدل  3) مـدل تفهمـی یـا تفسـیری؛     2گیـرد؛   تبیین علّی كه تبیین كاركردی را نیز در بر مـی 

ی، تفسیر و نقد اوضاع اجتماعی است. تبیین علّـی  شناس انتقادی كه متضمن تركیبی بین علّت

ـ  شـود، بـر تبیـین بـی     كه در پارادایم اثباتی به عنوان هدف تحقیق اجتماعی قلمداد می  ۀطرفان

شـمولِ رفتـار    رویدادها و فرایندهای اجتماعی از طریق كشف و مستندسـازی قـوانین جهـان   

انسانی در جهت فهم معـانی و   های انسان استوار است. تبیین تفسیری، متضمن روایت كنش

دهنـد و بـر اسـاس آنهـا      های خود اسناد می هایی است كه كنشگران اجتماعی به كنش انگیزه

بخشند. مـدل انتقـادی نیـز بـر حسـب تبیـین        سازند و تداوم می زندگی اجتماعی خود را می

فمنـد  دهـای محـروم در جهـت ایجـاد تغییـرات ه      افراد و گروه ۀگذارانه و توانمندكنند ارزش

  .)12_9ص ،2005؛ بِنگتسون و دیگران، 100_89ص ،1388شود (ایمان،  تعریف می

كارگیری هر سه مدل پذیرفته شده اسـت   در دیدگاه اسالم، مبانی فلسفی ضروری برای به

ت بـر رفتارهـای انسـان، قـانون       ترین آنها می كه از مهم منـدی   توان به حاكم بودن اصـل علیـ

مندی اعمال انسان، برخـورداری انسـان از عقالنیـت، خالقیـت و      های اجتماعی، نیت پدیده

ها اشـاره كـرد. از    اختیار نسبی در مقابل جبر و تفویض، و قابلیت هدایت و انحراف در انسان

بخـش سـه مـدل     فت كه الهامهای فراوانی را یا توان گزاره این گذشته، در خود متون دینی می

  .)9ص ،14ج؛ حرّ عاملی، 59_58 ،(نحلمزبورند 

هـای انسـانی و اجتمـاعی از حیـث      شناسی پدیده ویژگی رویكرد اسالمی، پذیرش غایت

افعال و  ۀبینی اسالمی، فاعلیت خداوند به هم استنادشان به فاعل الهی است. بر حسب جهان

هـا بـدین    گیرد و تعلق فاعلیت خداوند به افعال ارادی انسان ها تعلق می از جمله افعال انسان
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شود، به خداوند نیز قابـل انتسـاب    ه فعل انسان در همان حال كه به او منتسب میمعناست ك

ـ     ۀاست. این مطلب افزون بر ادل ان، از عقلی از جمله براهین اصل علیـت و اصـل اختیـار انس

 .)30،؛ انسان17 ،انفال(شواهد قرآنی برخوردار است 

انسانی در افعالشان سؤال  بر این اساس، همچنان كه سؤال از علل غائی یا اهداف فاعالن

(نهادهای اجتماعی) یا غیر اوند متعال از افعال نهادینه شده توان پرسید خد موجهی است، می

داشته است، همچنـان  ها از آن حیث كه به خود او استناد دارند چه اهدافی  انسان ۀشد نهادینه

هـای   مـاعی بـرای كـنش   های طبیعـی و اجت  اهداف خداوند از ایجاد زمینه ۀبارتوان در كه می

انسانی سؤال كرد. برای مثال، قرآن كریم هدف خداوند از آفرینش همسران و هدایت تكوینی 

. )21 ،مدر كنـار یكـدیگر معرفـی كـرده اسـت (رو      آنان به سوی ازدواج را آرامش یافتن آنان

شناختی كه ناقض معیارهای پوزیتیویستی علم است، آثـار مهمـی    شك، این نگرش غایت بی

گذارانـه در پـی دارد. بـرای     رهنمودهای سیاسـت  ۀهای هنجاری و ارائ تدوین نظریه ۀر زمیند

های طبیعی زن و مـرد را در جهـت اهـداف     مثال، تفطن به این نكته كه آفریدگار یكتا تفاوت

هـا،   ای تعبیه كرده است، مانع از آن خواهد شد كه به بهانۀ ناچیز بودن ایـن تفـاوت   حكیمانه

هایی را در حوزۀ جنسیت در پیش بگیریم كـه مغـایر بـا اقتضـائات ایـن       سیاستراهبردها و 

  ها و یا معطوف به حذف آنها باشند.   تفاوت

  . چیستی انسان3

هـای   پـردازی  های علوم اجتماعی، تعریف خاصی از انسان را در نظریـه  هر یك از پارادایم

انگـارد   را افرادی عقالنی مـی ها  گرایی، انسان خود مفروض گرفته است. برای نمونه، اثبات

هـا را موجـوداتی برخـوردار از     كوشند؛ پارادایم تفسیری، انسان كه در جهت منافع خود می

هـا را افـرادی خـالق،     كند و پارادایم انتقادی، انسـان  آگاهی و اختیار و معناآفرین تلقی می

انـد   مار بـه دام افتـاده  داند كه با فریب و استث های ناشناخته می پذیر و دارای قابلیت انطباق

  ).87_81، ص1388(ایمان، 

شناختی مندرج در این تعاریف، سه ویژگی عقالنیـت، اختیـار و    های انسان از میان ویژگی

شـناختی دارنـد و در منـابع اسـالمی نیـز نكـات        كننده در مباحث جامعه آگاهی، نقشی تعیین

 تـرین  به عنوان یكـی از بنیـادی   فراوانی راجع به آنها مطرح شده است. از این گذشته، فطرت

طلبـد. در ادامـه، توضـیح     ای را مـی  شناختی در رویكرد اسالمی توجه ویـژه  های انسان ویژگی

 ها خواهد آمد.   كوتاهی پیرامون هر یك از این ویژگی
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 الف) فطرت

هـای عقلـی و    غربی بـوده اسـت. ناكارآمـدی روش    ۀهای مهم اندیش فطرت از چالش ۀلأمس

تدریج مفهوم   ص امور فطری از امور غیر فطری باعث شد فیلسوفان غربی بهتجربی در تشخی

فطرت را كنار نهند، یا آن را در معنای غریزه بـه كـار برنـد و یـا در بهتـرین حالـت، آن را بـه        

ای از استعدادهای صرف كه هیچ تعـین بـالفعلی ندارنـد و بـه انحـای گونـاگون در        مجموعه

تـوان ایـن    یابند، تقلیل دهند. بر این اساس، می عین خارجی میپذیری، ت خالل فرایند فرهنگ

فـرض مشـترك همـۀ     گرایانـه نسـبت بـه فطـرت انسـانی را پـیش       موضع انكاری یـا تقلیـل  

 شناسی جنسیت قلمداد كرد. شناسی و به طور خاص، جامعه رویكردهای جامعه

ین معنا كـه بـه رغـم    از دیدگاه اسالم، انسان موجودی است دارای هویت واحد و ثابت به ا

تنوع چشمگیر افراد و جوامع انسـانی، همـۀ آنهـا از یـك نـوع آفـرینش یـا جـوهر مشـترك و          

) البتـه  26، ص1379آملـی،   جـوادی نـامیم (  انسان می» فطرت«ناپذیر برخوردارند كه آن را  تبدل

مـورد   ناپذیری فطرت در این دیدگاه لزوماً به معنای تعـین قطعـی آن نیسـت و در    ثبات و تبدل

بخشی از امور فطری جنبۀ اقتضائی یا گرایشی دارد. از این رو، فطری بودن یك امر با محو كامـل  

آن منافات دارد، اما با وقوع تغییراتی در آن به میزانی كه اصل آن از میان نرود سازگار است، مـثالً  

ی جلوگیری كننـد  های فطر ای موانع از فعلیت یافتن اقتضائات یا گرایش به این صورت كه پاره

) از یـك سـو و امكـان    30روم، در آفرینش الهی (» تبدیل«و شاید تأكید قرآن كریم بر نفی امكان 

  ای به همین نكته باشد. ) از سوی دیگر، اشاره119در آفرینش الهی (نساء، » تغییر«وقوع 

فطرت در معنای خاص آن بـه انسـان اختصـاص دارد و از مفهـوم غریـزه كـه در مـورد        

رود،  رود و مفهوم طبیعت كه در مورد مطلق موجودات مادی بـه كـار مـی    نات به كار میحیوا

) و فطـرت  30،؛ روم172،اعـراف ( افزون بر آیات راجع به فطـرت خداشناسـی   متمایز است.

)، بـه ادلـۀ   2بخـش   ،1379آملـی،   جـوادی (دینی  ) به عنوان ادلۀ درون8_7 ،شمس(اخالقی 

) كه 48_46ص همان،(ای اثبات وجود فطرت استناد شده برمتعدد عقلی، تجربی و شهودی 

ز نظران، دلیل شهودی یعنی علم حضـوریِ هـر فـرد بـه امـور فطـری ا       به باور برخی صاحب

  .)108ص ،1384 یزدی، مصباح(ترین دالئل اثبات آن است  مهم

به هر حال، بر پایۀ اندیشۀ فطرت، جـایی بـرای برخـی مفروضـات پسامدرنیسـتی از قبیـل       

مانـد، مفروضـاتی كـه از دل آنهـا      شناسی جنسیت باقی نمـی  گرایی و تكثرگرایی در جامعه نسبی

گـرا بیـرون    وشوهری بر الگوی خانوادۀ همجـنس  نتایجی همچون نفی برتری الگوی خانوادۀ زن

های  كند تمایز نقش ). همچنین پذیرش مبنای فطرت اقتضا می112، ص1384آید (برناردز،  می
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ای جهانی است، صرفاً به عوامل اجتمـاعی   غلی زن و مرد را كه تقریباً پدیدهاجتماعی و عالئق ش

 های فطری را نیز در آن مد نظر قرار دهیم. و فرهنگی منتسب نكرده و تأثیر گرایش

 ب) عقالنیت

ها سال، تقابلی بنیادین میان دیدگاه مدرنیستیِ مدافع وجود معیارهای  طی ده غربی ۀدر اندیش

نیت و دیدگاه پسامدرنیستیِ منكر وجود این گونه معیارها استمرار داشته است. عام برای عقال

های خود معموالً عقالنیت را در عقالنیت علمی و ابزاری  طرفداران دیدگاه نخست، در نظریه

ه، آن را در مفهـومی         خالصه می كنند، ولی گـاهی در واكـنش بـه ایـن انحصـارگرایی ناموجـ

همت غیر عقالنـی بـودن   اند جوامع غیر غربی را از ت از این راه كوشیدهتر به كار برده و  گسترده

  .)149ص ،1384تریگ، (تبرئه كنند 

توان به این برداشت رسید كه اسالم، وجه ممیز انسان از سایر موجودات  از متون دینی می

بـدون   خداوند در فرشتگان، عقلی«داند. در روایتی آمده است:  را عقلِ آمیخته با تمایالت می

شهوت و در چهارپایان، شهوتی بدون عقل و در فرزندان آدم، هر دو ویژگی عقل و شـهوت را  

قرار داد؛ پس كسی كه عقل او بر شهوتش غالب شود، برتر از فرشتگان، و كسی كه شهوت او 

) طبعـاً قسـم   164ص ،11جعـاملی،   (حـرّ » تر از چهارپایان اسـت  یابد، پستبر عقلش غلبه 

 ای از آن دو ویژگی ندارند. ، جمادات و نباتات خواهند بود كه بهرهچهارم موجودات

ای است كه ادراكات كلّی انسان، شامل ادراكـات نظـری    گفتنی است از آنجا كه قوۀ عاقله، قوه

گیرد، عقالنیت بـه   ، به واسطۀ آن صورت می»)بایدها«و ادراكات عملی (ادراك ») ها است«(ادراك 

بـه   1های عقل نظری و عقل عملی خواهد بود و اما مفهوم عقالنیـت ابـزاری  معنای پیروی از معیار

شـناختی   ) كه در مباحث جامعـه 1995معنای انتخاب كارآمدترین شیوۀ دستیابی به هدف (آودی، 

ای دارد، صرفاً باید یكی از شـئون مفهـوم عـام عقالنیـت تلقـی شـود.        و اقتصادی كاربرد گسترده

ای  نین تفسیری از مفهوم عقالنیت، آثار خاص خـود را در پـاره  روشن است كه مفروض گرفتن چ

های ادراكـی زن و مـرد و نیـز بحـث جهـانی       مباحث نظری حوزۀ جنسیت از جمله بحث تفاوت

 های ارائه شده در این حوزه به جا خواهد گذاشت. ای بودن نظریه بودن یا منطقه

  ج) اختیار

وی اصالت جبـر و مكاتـب تفسـیری بـه سـوی      شناسی معموالً به س مكاتب اثباتی در جامعه

انـد بـا    ای از مكاتـب انتقـادی نیـز كوشـیده     اصالت اراده و اختیار انسان گرایش دارنـد. پـاره  

                                                           

1. instrumental rationality 
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راده و خالقیت انسان تلفیـق كننـد   رویكردی دیالكتیكی، جبر محیط طبیعی و اجتماعی را با ا

 .)109ص ،1388(ایمان، 

و اختیار انسان با استناد به حكـم وجـدان، اثبـات     در اندیشۀ فلسفی و كالمی شیعه، اراده

استوار است و جبرگرایی  1ای مانند اصل موجبیت علّی گردد و جبرگرایی فلسفی كه بر ادله می

ای همچون علم و ارادۀ ازلی خداوند و قـدرت مطلقـۀ او نسـبت بـه افعـال       كالمی كه به ادله

) همچنـین بـا   656_611ص ،1، ج1409سـبحانی،  (شـوند   جوید، رد مـی  ها استناد می نانسا

ــ «ای از آیــات و روایــات، از جملــه آیــۀ  اســتناد بــه مجموعــه ــا اَن يَشــاءَ اللّ » هو مــا تشــاؤنَ الّ

ال جبـرَ «) كه خواست انسان را در امتداد خواست خداوند معرفی نموده و حـدیث  30،نانسا(

ه جبر انسان در افعال خویش ) ك17ص ،5، ج 1403 (مجلسی،» و ال تَفويضَ بل اَمرٌ بين اَمـرَين

امور انسان بـه خـودش را مـردود اعـالم كـرده       ۀو نیز اختیار مطلق یا تفویض و واگذاری هم

 و اختیار خداونـد اثبـات كـرد   ای از اختیار را برای انسان در امتداد اراده  توان درجه است، می

  .)703_696ص ،1، ج1409سبحانی، (

شـود؛ زیـرا تـأثیر     شناختی و محیطی رد می ، جامعهشناختی بر این اساس، جبرگرایی روان

ی یا اعدادی دارد، نه علّیت تامـه و  یوراثت، جامعه و محیط طبیعی بر افعال انسان جنبۀ اقتضا

به طور كامـل آن  در نتیجه، هرچند این عوامل ممكن است اختیار انسان را محدود سازند، اما 

سالمی با مفروض گرفتن چنین مفهومی از رویكرد ا )663_661ص همان،( كنند را سلب نمی

كارانـه كـه    ویژه در رویكـرد محافظـه    شناسی به های جامعه ای از نظریه اختیار، با بخش عمده

  گیرد. كم است، در تقابل قرار میگرایش جبرگرایی بر آنها حا

 د) آگاهی

نـد، امـا رویكـرد    شناختی، قرائتی ساده و غیر انتقادی از آگاهی انسان دار جامعه بیشتر مكاتب

های خود تأكید دارد. در رویكرد اسالمی  كارگیری مفهوم آگاهی كاذب در تحلیل انتقادی بر به

ها مفروض گرفته شده است. این نكته از آیـات   فهمی و گمراهی در انسان نیز وجود قابلیت بد

 ای بـا عنـوان   ه؛ از جمله آیاتی از قرآن كریم دربارۀ پدیدو روایات فراوانی قابل استنباط است

فهمی در اثر فریب خوردن بـه   سخن به میان آورده و بر امكان دچار شدن انسان به بد» تزیین«

 ،؛ انفـال 137، 122، 108آیـات  ؛ انعـام،  14 ،آل عمران( لۀ شیطان یا دیگران داللت دارندوسی

  .)14 ،؛ محمد8 ،؛ فاطر4 ،؛ نمل37 ،؛ توبه48

                                                           

1. determinism 
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ی ظاهری با رویكرد انتقادی در این جهت دارد، ولی از به این ترتیب، رویكرد اسالمی تشابه

ای متفاوت  فهمی انسان را به گونه های ماركسیستی و فمینیستی قابلیت كج نظر محتوا، ایدئولوژی

رسـند.   كنند و در نتیجه، رویكردهای انتقادی و اسالمی به نتایجی كامالً ناهمگون مـی  ترسیم می

داند، گرایش بشر به دیـن   باوری را عین هدایت می المی، دینبرای مثال، در حالی كه رویكرد اس

  شود. فهمی و به اصطالح، آگاهی كاذب قلمداد می در رویكرد انتقادی از مصادیق كج

  . جنس و جنسیت4

هـای طبیعـیِ    بـر ویژگـی   1ج در علـوم اجتمـاعی، مفهـوم جـنس    بر حسب یك اصطالح رای

ـ  زن و مرد مانند تفاوت ۀمتمایزكنند هـای جنسـی درونـی و بیرونـی،      وزومی، انـدام های كروم

هـای فیزیولوژیـك زن و مـرد داللـت دارد و در      های هورمونی و به طور كلی، تفـاوت  تفاوت

های رفتاری، روانی، اجتماعی و فرهنگی میان زن و مرد كـه   به تفاوت 2مقابل، مفهوم جنسیت

  .)156ص ،1374گیدنز، ( كند، اشاره دارد ها را تعیین میجامعه آن

و از  نظران فمینیست، تمایز میان جنس و جنسـیت را مفـروض گرفتـه    بسیاری از صاحب

انـد. آنـان معتقدنـد بـه اسـتثنای       های خود بهره جسته پردازی آن به عنوان مبنایی برای نظریه

جنسـی    هـای  های محدود فیزیولوژیك بین مذكر و مؤنث كه ذیل عنوان تفاوت برخی تفاوت

های موجـود میـان    شوند، دیگر تفاوت های دیگر حیوانی نیز یافت می ونهگیرند و در گ قرار می

هـای جنسـیتی جـای     تفـاوت رو، در گـروه   فرهنگی دارند و از این _ زن و مرد منشأ اجتماعی

) روشن است كه پذیرش چنین تمایزی آثار نظری و عملـی  58ص ،1994(كراولی،  گیرند می

  ای در پی خواهد داشت. گسترده

جنسی طبیعـی كـه توضـیح آن خواهـد آمـد،        های با قطع نظر از تفاوت ه اسالم،از دیدگا

را ناشی از عوامـل فرهنگـی صـرف دانسـت،      اصطالح جنسیتی های به تفاوت ۀتوان هم نمی

هـای   هـای طبیعـی و تفـاوت    حـد وسـط میـان تفـاوت     هـا در  بسیاری از ایـن تفـاوت   بلكه

ویی خاستگاه طبیعی داشته و از سوی دیگـر، بـه   گیرند؛ زیرا از س فرهنگی قرار می _ اجتماعی

های خـانوادگی و اجتمـاعی    توان به تمایز نقش عوامل اجتماعی بستگی دارند. برای مثال، می

 هـای متـون دینـی    شمول اشاره كرد. از برخی گـزاره  ای تقریباً جهان زن و مرد به عنوان پدیده

از جمله عالئق متفاوت شـغلی آنـان كـه    ها میان دو جنس،  ای تفاوت شود كه پاره استفاده می

هـای خـارج از منـزل و گـرایش بیشـتر زنـان بـه پـذیرش          در گرایش بیشتر مردان به فعالیت

                                                           

1. sex  2. gender 
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(حـرّ   رچشـمه گرفتـه اسـت   های حمایتی نمود یافته، از آفرینش متفـاوت مـرد و زن س   نقش

  .)42ص ،14جعاملی، 

  های جنسی طبیعی . تفاوت5

زن و مرد، پنج دسته از مباحث حول پنج پرسـش زیـر شـكل    های طبیعی  در ارتباط با تفاوت

  گرفته است كه در ادامه، به بررسی كوتاه هر یك از آنها خواهیم پرداخت: 

  اند؟   ها واقعی و كدام غیر واقعی های ادعایی میان زن و مرد، كدام تفاوت از میان تفاوت    .1

از عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی    یـا  انـد   میان زن و مرد، طبیعـی  های واقعی آیا تفاوت   .2

  گیرند؟ ت مینشأ

  ناپذیر دارند یا تغییرپذیرند؟ جبری و اجتناب ۀهای جنسی طبیعی جنب آیا تفاوت   .3

زن و  گـذاری متفـاوت دربـارۀ    توانند مبنـای ارزش  های جنسی طبیعی می آیا تفاوت   .4

  باشند؟  مرد

  ها یا محو آنها؟ كدام راهبرد صحیح است: حفظ تفاوت .5

  های واقعی/ غیر واقعی لف) تفاوتا

دادن ایـن مطلـب    هـدف نشـان  بـا  در قرن گذشـته   ی فراوانیها پژوهشدر علوم اجتماعی، 

 مفروض گرفتـه بین دو جنس زن و مرد  هموارههای گوناگونی كه  ه كه آیا تفاوتصورت گرفت

نـی و غیـر   هـای ذه  اینكه صـرفاً مبتنـی بـر كلیشـه    ند یا برخوردارتجربی  ۀاز پشتوانشده،  می

هـای   های جنسی به عنـوان تفـاوت   چند دسته از تفاوت ها، اند. به موجب این پژوهش واقعی

  اند كه عبارتند از: واقعی پذیرفته شده

ـ   تفاوت ۀ های ژنتیك و هورمونی بین مذكر و مؤنث، مانند تفاوت در میزان هورمـون مردان

 )؛214ص ،1992كانل،  (مك آندروژن و هورمون زنانۀ استروژن

هـای جنسـی    ای جنسـی) و ویژگـی  ه (تفاوت در اندام های جنسی اولی تفاوت در ویژگی

  جا)؛ (همان آید) هایی كه در زمان بلوغ در بدن پسر و دختر پدید می (تفاوت ثانوی

وسـاز بیشـتر در بـدن     تفاوت در فعالیت و رشد جسمی دختران و پسـران، ماننـد سـوخت   

مـادر، وزن بیشـتر و قـد بلنـدتر نـوزادان پسـر و وزن       تر جنین پسر در رحـم   پسرها، رشد سریع

  )؛  203_199، ص1370؛ گنجی، 315_314، ص1، ج1368برگ،  (كالین تر مغز مردان سنگین

ی های ادراكی، مانند برتری استعداد كالمـی زنـان و برتـری اسـتعدادها     ای از تفاوت پاره

 )؛  491ص ،1993(شافر،  فضایی مردان _ بصری
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مـردان  تـر   تر و سریع های احساسی و هیجانی، مانند واكنش بیشتر، آسان ای از تفاوت پاره

)؛ 44_43، ص1989؛ كـالرك و هاتفیلـد،   395ص ،1995(سـابینی،   های جنسـی  به محرّك

و اظهـار   پرخاشگری فیزیكی و كالمی بیشتر در آنان، ترس و كمرویی بیشتر در دختران و زنان

 )؛  492_491ص ،1993شافر، ( به نوزادان آنان عالقه و عطوفت بیشتر

هـای   برداری بیشتر دختران در برابر درخواسـت  های رفتاری، مانند فرمان ای از تفاوت پاره

  .)492ص ان،(هم كنند ها اعمال قدرت میوالدین، آموزگاران و كسانی كه بر آن

در منابع اسالمی نیز ضمن تأكید بر تشابه زن و مـرد در هویـت و جایگـاه انسـانی و نیـز      

 ها بـین زن و مـرد   های جسمی و روحی، وجود چند دسته از تفاوت ای از ویژگی ش عمدهبخ

  مفروض گرفته شده یا به آنها تصریح شده است كه به طور خالصه از این قرارند:

  كه موضوعی بدیهی و آشكار است؛ های تولید مثل در قابلیتتفاوت 

تر از جـنس مـرد    بی ضعیفطور نسكه به موجب آن، جنس زن به قدرت بدنی تفاوت در 

  )؛131  ،121، 119ص ،14جعاملی،  (حرّ است

جنسـی مـرد در    یـل بـودن م  تر یمانند قو ییها با شاخص یجنس یالو ام یازهاتفاوت در ن

زن  یشـتر مـرد و بردبـاری جنسـی ب    تر یعپذیری جنسی سر جنسی زن، تحریك یلبا م یسهمقا

  )؛  62، ص3ج، 1403؛ مجلسی، 452، ص15؛ ج42_40، ص14(همان، ج

ـ  ۀاز جمله غلب یشناخت روان های تفاوت عواطـف و احساسـات در    ۀتعقل در مردان و غلب

، 30ق، ج1403؛ مجلســی، 245، ص18؛ ج11، ص14؛ ج587، ص2ج ی،زنـان (حـرّ عـامل   

(حـرّ   هـا  گیـری  یممـردان در تصـم   یشترب یت)، قاطع228، ص103؛ ج73، ص32؛ ج17ص

حس بـه آنـان    یناختصاص ا یا یجنس یرتحس غمردان در  ی) و برتر41، ص14ج ی،عامل

  ).111_107(همان، ص

  ی/ اجتماعیعیطب یها ) تفاوتب

 یا بـودن آن مناقشـه   یعـی مثل كـه در طب  یدتول های یتقطع نظر از تفاوت زن و مرد در قابل با

نظـران فمینیسـت مطـرح شـده اسـت:       صـاحب  یصورت نگرفته، سه دیدگاه كلـی از سـو  

  ی و دیالكتیك. گرای محیط گرایی، یعتطب

 ۀیافتــ هـای تعــین  هــای زن و مـرد از جنبــه  تفــاوت گرایـی،  یعــتحســب دیـدگاه طب  بـر 

هـای   شوند، به ایـن معنـی كـه روحیـات، رفتارهـا و نقـش       شناسی دو جنس ناشی می زیست

های جنسی و كاركردهای تناسلی متفاوت آنهـا دارد   ها، اندام متفاوت آنان ریشه در كروموزوم

ـ 60ص ،1994 ی،(كراول ـ  یس) آل  ینیسـت، فم یسـتی شـناس ز  جامعـه  یـك بـه عنـوان    یرس
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ـ   یمتفاوت رشد هورمون یمتفاوت زن و مرد را به الگوها شناسی یستز یكاركردها  یآنهـا ط

هـای خـاص جنسـی در     امر موجـب تفـاوت   یننسبت داده و معتقد است هم یاتح ۀچرخ

ـ ارتباطـات ن  در ییهـا  در برابر نور و صـدا و تفـاوت   یتچون حساس هایی یژگیو  یهـا  رهیمك

دختـران و پسـران در    یمتفـاوت بـاز   یراست و چپ مغز شده است، همچنان كـه الگوهـا  

نسـبت   یشـتری ب یمراقبت دلسوزانه از كودكان، آمادگ یكه زنان برا یتواقع ینا یزو ن یكودك

  ).471، ص1374های هورمونی دارند (لنگرمن،  تفاوت یندر هم یشهبه مردان دارند، ر

گـرا معتقدنـد عوامـل بیولوژیـك هیچگونـه تـأثیری بـر         های محیط ابل، فمینیستمق در

هـا از عوامـل اجتمـاعی _ فرهنگـی      های جنسی ندارند و تمام این تفاوت گیری تفاوت شكل

های جنسـی در میـان حیوانـات را     اند كه حتی تفاوت شوند. برخی از آنان ادعا كرده ناشی می

تـوان بـا اسـتناد بـه      تماعی تبیین كرد و بنابراین، دیگـر نمـی  اج ریاصل یادگی ۀتوان بر پای می

شـناختی اسـناد داد    ها را به عوامل زیست های جنسی در میان انسان زندگی حیوانات، تفاوت

) شماری از طرفداران ایـن دیـدگاه حتـی تفـاوت زن و مـرد در امیـال       73، ص1994 یرْك،(ب

هـا   لبته این ادعا حتی در بین خود فمینیستاند كه ا جنسی را به عوامل محیطی مستند دانسته

  ).156، ص1989اوغلو،  موافقان زیادی به دست نیاورده است (رمضان

ـ  عوامـل اجتمـاعی را در    دیدگاه دیالكتیك عوامل زیسـتی و  ـ در نا یكـدیگر  تعامـل ب ر ظ

د. بر طبق این دیدگاه، طبیعت انسان و اَشكال سـازمان اجتمـاعی، نـه صـرفاً از طریـق      گیر می

، محـیط فیزیكـی و   زیسـتی سـاخت   ۀپیچید ، بلكه از تأثیر متقابل عناصر درهمشناسی زیست

یابنـد.   تعـین مـی  __  شـود  كه شامل سـطح تكنولـوژی هـم مـی     __ اشكال سازمان اجتماعی

رغـم   بـه انسان مانند محیط فیزیكی، دارای تعین ماقبل اجتمـاعی نیسـت كـه     شناسی زیست

ابت بماند، بلكه هم نتیجه و هـم علّـت سیسـتم سـازمان     تغییرات حیات اجتماعی همواره ث

 شناسـی  زیسـت های  های جنسی نیز مانند دیگر جنبه اجتماعی است. این امر در مورد تفاوت

  .)84ص ،1994(جگار،  كند میانسان صدق 

های جنسی صراحت دارند. به طـور خـاص، از    متون دینی در مورد منشأ برخی از تفاوت

 شود كه ضعف جـنس زن در مقایسـه بـا مـرد بـه آفـرینش او بـاز        ه میبرخی روایات استفاد

) همچنـین برخـی   105و  104ص ،15جعاملی،  حرّ( ردد و لذا دارای منشأ طبیعی استگ می

شناختی است  روایات اشاره دارند كه تفاوت میل جنسی در زنان و مردان، دارای منشأ زیست

 خوانیم:  روز یافته است. در روایتی می(ع) بآفرینش آدم و حوا و این تفاوت از زمان

... آدم عرض كرد: پروردگـارا،  د، سپس حوا را برایش ابداع نمودخداوند آدم را از گل آفری

ای «این آفریدۀ زیبا چیست كه همنشینی و دیدنش مرا انس بخشیده است؟ خداوند فرمـود:  
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را مأنوس گرداند و با تو سـخن   آدم، این كنیز من حوا است؛ آیا دوست داری با تو باشد تا تو

ــد؟ ــرد: آری،» گوی ــرض ك ــن... و ع ــار م ــود:  ای پروردگ ــد فرم ــن «خداون ــون او را از م اكن

خواستگاری كن، چون او كنیز من است و به عنوان همسری كه شهوت تـو را فرونشـاند نیـز    

  .)2ص ،14(همان، ج ر شهوت را در وجود او افكنده بود...تخداوند پیش و» سودمند است

شمولی مانند اختصاص حق تمكـین جنسـی بـه شـوهر و      عالوه، احكام ثابت و جهان به

ـ  تفـاوت میـل جنسـی زن و مـرد تشـریع       ۀاختصاص وجوب حجاب كامل به زنان كه بر پای

ها خاسـتگاه طبیعـی قائـل     اند كه اسالم برای این دسته از تفاوت اند، مؤید همین مطلب شده

سـیال و متحـول هویـت انسـان، تـأثیر عامـل یـادگیری در        های  البته با توجه به جنبهاست. 

های غیر اصـیل   چگونگی بروز میل جنسی قابل انكار نیست، اما این امر صرفاً مربوط به جنبه

  شوند.   های اصیل و دارای تعین بیولوژیك عارض می این میل است كه بر جنبه

توان  ر غیرت جنسی می، در خصوص تفاوت دمردزن و شناختی  روان های تفاوتاز میان 

طور فطری و طبیعی به مردان اختصاص داشـته   ) غیرت جنسی به1دو احتمال را مطرح كرد: 

طور غریزی،  گونه كه در حیوانات نر به آید، همان و در زنان اساساً چنین حالتی به وجود نمی

 ۀاشارشود.  نوعی حس مالكیت نسبت به جفت وجود دارد كه در حیوانات ماده مشاهده نمی

وند زنان را به غیرت مبـتال  حسادت است و خدا ۀكه غیرت زنان از مقول برخی روایات به این

) غیرت جنسـی بـه مـردان    2تواند تأییدی بر این احتمال باشد.  )، می107ص (همان، نكرده

ظهور و بروز آن در زنان محدودتر است؛ زیرا حس غیرت بـه طـور    ۀاختصاص ندارد، اما دامن

شود و با توجـه بـه برتـری     تر برانگیخته می تر نسبت به موجود ضعیف وجود قویطبیعی در م

جویی، زنان معموالً نسبت به همسران خـود   سلطه ۀطبیعی مرد بر زن در قدرت بدنی و روحی

شوند، اما در مواردی كه زن نسـبت   شوند، هرچند دچار حسادت می نمی دچار غیرت جنسی

توان این برانگیختگی را از  شود، می ز خود برانگیخته میتر ا به تهدید جنسی موجودی ضعیف

ـ      ۀمقول ر حالـت مـادر در برابـر       ۀغیرت جنسـی تلقـی كـرد كـه نمون آن، برانگیختگـی و تغیـ

  شدن عفّت جنسی دخترش است.  تهدید

اما در مورد تفاوت زن و مرد از حیث غلبۀ تعقل در مردان و غلبـۀ عواطـف و احساسـات    

خاستگاه طبیعی یا اجتماعی آن بیـان روشـنی    ۀباركه در ایم  نیافته یمعتبرگزارۀ دینی در زنان، 

به خاستگاه طبیعی این تفـاوت  ضعف سند، مبتال به  برخی روایات ارائه داده باشد، گرچه در

 گرایش غالب در میان و )286ص ،14ج ،1408؛ نوری، 245ص ،18همان، ج( هشد تصریح

(ره) عالمـه طباطبـایی   احتمال اسـت. بـرای نمونـه،   همین پذیرش  اندیشمندان مسلمان نیز

تـر   ورزی در مرد را به عوامل فیزیولوژیك مانند كوچك تر زن و غلبۀ اندیشه احساسات لطیف
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در مقایسـه بـا    ها، اعصاب و عضالت وی تر بودن قلب، شریان بودن اندازۀ مغز زن و ضعیف

  .)55ص ،1384طباطبایی، ( دهد مرد ارتباط می

  گرایی / ارادهج) جبرگرایی

بـر  گرایانـه مطـرح شـده اسـت.      در پاسخ به پرسش سوم، دو دیدگاه كلی جبرگرایانـه و اراده 

ثابـت  هـای   از جنبـه  طبیعـی زن و مـرد  هـای   تفـاوت دیدگاه جبرگرایانه، از آنجا كـه   حسب

های جنسی و كاركردهای تناسلی متفـاوت   ها، اندام كروموزومویژه  جنس بهو دشناسی  زیست

) در میـان  60، ص1994(كراولـی،   تغییرناپذیرنـد  نیـز ثابـت و  خـود  شـوند،   شـی مـی  آنها نا

كـه طبیعـت مـردان و زنـان را     رادیكال های  فمینیستها این دیدگاه بیشتر از سوی  فمینیست

)، پذیرفته شـده اسـت. ولـی رویكـرد     135ص ،1997(تانگ،  دانند متفاوت و تغییرناپذیر می

1سیمون دوبوا: ۀاست. به گفترگرایی جب ، ردها فمینیست غالب در بین

  

انـد... ممكـن    اند و به سبب آناتومی و فیزیولوژی خود زن بـوده  زنان همواره وجود داشته

است به نظر آید كه یك وضعیت طبیعی فراتر از امكان تغییر است. ولی در حقیقت، طبیعـت  

ـ   یعنـی هـر  [ ییرناپذیر است كـه واقعیـات تـاریخی   اشیاء به همان اندازه تغ   د]دو قابـل تغییرن

  .)15ص ،1997(دوبوار، 

كـه عوامـل زیسـتی را در كنـار      با وجـود آن  كدیدگاه دیالكتی در همین راستا طرفداران 

ـ  مـی  مـؤثر های جنسـی   گیری تفاوت عوامل محیطی و اجتماعی در شكل د، جبرگرایـی را  دانن

 دشـمارن  مـی  مكـن مشـناختی را   ابعاد زندگی انسان حتی ابعاد زیست ۀمردود و تحول در هم

  .)87و  86ص ،1994جگار، (

ـ   یهای جنس ای تفاوت وجود پارههرچند  دیدگاه اسالمدر  ، فطـری  أطبیعـی و دارای منش

 رسـد  به نظـر مـی   زیرادینی داللتی بر جبرگرایی ندارند؛ ولی متون ، فروض گرفته شده استم

های متفـاوتی   كه گرایش شوند می لقیهایی فطری ت زمینه صرفاً در حد پیش ی مزبورها تفاوت

ایـن  در تغییـر  ایجـاد  كنند و با دخالت عوامل و موانع بیرونی، امكان  را در مرد و زن ایجاد می

شـناختی، بلكـه در    روان ۀهای پرمناقش این نكته نه تنها در مورد تفاوتها وجود دارد.  گرایش

یـد پزشـكی، حتـی    هـای جد  با توجه به پیشـرفت ها نیز صادق است؛ زیرا  مورد دیگر تفاوت

  فراهم شده است. كهای جنسی آناتومی امكان دخل و تصرف در تفاوت

ای تعابیر برخی اندیشمندان مسلمان، جبرگرایی برداشـت شـود.    البته ممكن است از پاره

هـای   تـوجهی بـه تفـاوت    كند كه به دلیل بی برای نمونه، مرحوم عالمه طباطبایی استدالل می

                                                           

1. Simone De Beauvoir 
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ها سـالۀ جوامـع غربـی در جهـت برقـراری       ن زن و مرد، تالش دهطبیعی ادراكی و عاطفی بی

گـاه   تساوی بین زن و مرد با ناكامی روبـرو شـده و زنـان بـر حسـب آمارهـای جهـانی هـیچ        

طباطبـایی،  (یت سیاسی با مـردان رقابـت كننـد    اند در مشاغلی مانند قضاوت و مدیر نتوانسته

عابیر وجود دارد، به ایـن صـورت كـه    در عین حال، امكان توجیه این گونه ت .)59ص ،1384

گرایی بدانیم، نه در مقام  گرایی در برابر محیط آنها را ناظر به سؤال دوم و در مقام اثبات طبیعت

  ایی تا به سؤال سوم مربوط شوند.گر اثبات جبرگرایی در برابر اراده

  گذاری متفاوت/ یكسان د) ارزش

) 1 رو هسـتیم:  بـا سـه دیـدگاه كلـی روبـه     جـنس زن و مـرد،    ۀبـار گذاری در در مسئلۀ ارزش

) دیدگاه افراطی طرفـدار  2كند؛  گذاری متفاوت در مورد دو جنس را رد می دیدگاهی كه ارزش

های یهودیت و در تعابیر برخی فیلسوفان گذشته  برتری ذاتی مردان بر زنان كه در برخی آموزه

كه زنان را ذاتاً متفاوت و برتـر از   1گرا های زن ) دیدگاه افراطی فمینیست3بازتاب یافته است؛ 

بخشـی و   شده، خصـلت حیـات   ای از پیش تعیین داند، به این دلیل كه زنان به گونه مردان می

عـی فاسـد،   ترند، در حالی كه مردان به طور طبی دهندگی دارند و ذاتاً به طبیعت نزدیك پرورش

 .)64ص ،1378اند (ویلفورد،  هرزه و نگران مردن

هـای   توان به شاهد معتبری دست یافت كه نشان دهد اسالم تفاوت می نمیدر منابع اسال

تـوان   گذاری متفاوت در مـورد زن و مـرد قـرار داده اسـت، بلكـه مـی       جنسی را مالك ارزش

دو جنس ارائه نمـود. بـر حسـب روایـت      ۀباران اسالم درگذاری یكس شواهدی به نفع ارزش

طالـب پـس از    یس همسر جعفـر بـن ابـی   )، اَسماء بنت عم176ص ،22، ج1403(مجلسی،

زنان در ناامیدی و خسران بـه  «(ص) عرضه داشت: زگشت از سرزمین حبشه به رسول خدابا

زیـرا [در قـرآن] از آنـان    «عـرض كـرد:   » گویی؟ چرا این را می«حضرت فرمود: » برند! سر می

 ل فرمود:ذیل را بر پیامبر ناز ۀ؛ پس خداوند آی»شود همانند مردان به نیكی یاد نمی

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان فرمانبردار خداوند 

و زنان فرمانبردار خداوند، مردان راستگو و زنان راسـتگو، مـردان بردبـار و زنـان بردبـار، مـردان       

دار، مـردان   و زنان روزه دار كننده، مردان روزه كننده و زنان انفاق خاشع و زنان خاشع، مردان انفاق

كننـد و زنـانی كـه بسـیار یـاد خـدا        دامن و مردانی كه بسیار یاد خـدا مـی   دامن و زنان پاك پاك

 ).35كنند، خداوند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم آورده است (احزاب،  می

                                                           

1. pro-womanist 
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در  هـای مـذكور در آیـه،    گفتنی است این احتمال كه زن و مرد با وجود اشتراك در ارزش

هِ إنّ أکـرَمَکُم عنـدَ اللّـ«ه باشند، با توجه به آموزۀ قرآنـی  ها با یكدیگر تفاضل داشت همین ارزش

شود؛ زیرا در اینجا تنها معیـار كرامـت و منزلـت نـزد خداونـد       ) رد می13 ،(حجرات» أتقیکُم

 برتـری ارزشـی مـرد بـر زن یـا زن بـر مـرد را        ۀپرهیزگاری معرفی شده است. بنابراین، فرضی

  توان به اسالم نسبت داد. نمی

  ها ) حفظ/ محو تفاوت ه

حذف مقولـۀ   ۀبارنظران فمینیست در سوی برخی صاحب ها كه از با قطع نظر از برخی نگرانی

رسـد   )، به نظر مـی 185ص ،1989اوغلو،  رمضان(س از حیات اجتماعی ابراز شده است جن

ـ  امحای تفاوت تـوان گفـت    كـم مـی   ود، دسـت های جنسی اگر یك آرمان فمینیستی تلقی نش

  ها نسبت به آن نگرشی منفی ندارند.   بسیاری از فمینیست

 آنأیید نیست و گواه ایـن مـدعا   توجه قابل   هیچ  گیری به این جهت ،اسالماما از دیدگاه 

ه زن و مـرد بـه   حتی تشب ،فراتر رفته زن و مرد های طبیعی تمایز ویژگی لزوم از اسالم كه ستا

، آرایـش كـردن و اسـتفاده از    طـرز لبـاس پوشـیدن    از قبیـل های ظـاهری   گیویژ دریكدیگر 

راسـتی اگـر روزی احسـاس     هب )211ص ،12جعاملی،  حرّ( ده استرا نكوهش كر زیورآالت

هـای   تفـاوت ولیت، عشق، شادی، هیجان، امید و آرزو كه از آغاز آفرینش انسان پیرامـون  ئمس

از میـان بـرود، چـه     سـت ا شـریت بـوده  بخـش محفـل ب   شكل گرفته و همواره گرمیجنسی 

  ؟ودب دهاو خوا ظارتنتاریكی در اسرنوشت 

  ها یا عدم نسبیت ارزش . نسبیت6

پـذیر نبـودن حـل تعـارض      شناسان با پذیرش دیدگاه ماكس وبر مبنـی بـر امكـان    بیشتر جامعه

)، 445، ص1383های ارزشی رقیب بـا اثبـات برتـری عقلـی یكـی بـر دیگـری (گیـدنز،          نظام

هـا نیـز صـریحاً     اند. پسامدرنیسـت  فرض گرفته های خود پیش گرایی ارزشی را در نظریه نسبیت

های ارزشی متعـارض وجـود    اند كه هیچ مبنای عقالنی برای گزینش از میان دیدگاه اظهار داشته

، 2000ای غیرعقالنی به یكی از آنهـا متعهـد سـازیم (همرسـلی،      ندارد و ما باید خود را به شیوه

های جنسیت، گرایش روزافزون بـه پـذیرش تكثـر و     گیری برای نظریه امد این جهت) پی18ص

  تنوع در روابط زن و مرد در خانواده و اجتماع و تساهل هر چه بیشتر نسبت به آنهاست.  

گرایی ارزشی موجب تبدیل شدن علوم اجتماعی  ترتیب، تكثرگراییِ برآمده از نسبیت اینبه 

هـا شـده اسـت. اینـك در      جنسیت به عرصۀ جنگ ایـدئولوژی  شناسی و به طور خاص، جامعه
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هایی هستیم كه در ظاهر از موضـعی   ها و نظریه بسیاری از مباحث این حوزه شاهد تقابل دیدگاه

شـوند، امـا در حقیقـت بـر مبـانی ارزشـی و        صرفاً علمی و با تكیه بر شواهد تجربی مطرح مـی 

های رقیب بیش از آن كه مسـتند بـه    ك از نظریهایدئولوژیك متفاوت استوار بوده و پذیرش هر ی

گیـرد. بـرای مثـال، اخـتالف      شواهد تجربی باشد، بر پایۀ پذیرش مبانی ارزشی آن صورت مـی 

های جنسیتی، در مبانی ارزشی متفـاوت آنهـا    نظریۀ كاركردگرایی با نظریۀ فمینیستی دربارۀ نقش

  ابری جنسیتی) ریشه دارد.  (ثبات و یكپارچگی اجتماعی در برابر آزادی فردی و بر

هــای اخالقــی و حقـوقی، جــایی بــرای   تأكیـد قــرآن كـریم بــر خاســتگاه فطـری ارزش   

ـ  گرایی ارزشی در رویكرد اسالمی باقی نمی نسبیت نَفْـسٍ وَ مَـا  وَ« ۀشـریف  ۀگذارد. بر حسب آی

سان، حسی درونی تعبیـه  )، خداوند در نفس ان8_7، (شمس» تَقْوَيهَـا سَوَّيهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ

كند. این حس كه از آن بـا عنـاوینی همچـون عقـل      كرده كه زشتی و زیبایی افعال را درك می

ـ   عملی، وجدان و فطرت اخالقی یاد می هـا وجـود دارد، هرچنـد     انسـان  ۀشود، در نفـس هم

(مظفـر،  شـود   ن نیست و دچار شدت و ضعف مـی مندی افراد از این موهبت الهی یكسا بهره

 .)297، ص 1400

هـای گونـاگون در احكـام ارزشـی      ها و فرهنگ ای میان انسان شك، اختالفات گسترده بی

كند؛ زیـرا ایـن اختالفـات عمومـاً      گرایان را اثبات نمی وجود دارد، ولی این امر ادعای نسبیت

های حسن و قبح در فعـل واحـد كـه     مصداقی دارند، به این معنا كه در اثر تزاحم مالك ۀجنب

هـا   ها، سنّت دخالت عادت ۀسازد و نیز در نتیج ها را دستخوش ابهام می گذاری واره ارزشهم

حصول وفاق میان آنان در تعیین مصادیق حسن و قبح از  ۀو احساسات گوناگون آدمیان، زمین

رود، نه اینكه قواعد كلی ارزشی مورد اختالف باشند. اینجاست كه نقش اساسی دین  میان می

  شود. های فطری آشكار می دن ارزششفاف نمودن و بارور كر در شناسایی،

 طرفی ارزشی . بی7

هایی از كار  ها در جنبه دخالت ارزش ۀباراجتماعی، صرف نظر از توافقشان درفیلسوفان علوم 

راهبردهـا و  ها و تعیین  تحقیق، گردآوری اطالعات، ابداع نظریه ۀلأعلمی از جمله انتخاب مس

)، در 48ص ،2005؛ بِنگتسـون،  6ص ،2000همرسـلی،   ؛161ص ،2005ها (وایت،  سیاست

علمـی بـه دو گـروه     هـای  طرفی ارزشی در خـود گـزاره   اصل بی مورد پذیرش یا عدم پذیرش

های اثباتی و تفسـیری،   طرفداران پارادایم .)83_81ص ،1384اند (بستان نجفی،  تقسیم شده

زیرا مفروض در این دو پارادایم آن است كـه  ورزند؛  طرفی ارزشی در علم تأكید می بر لزوم بی

های ارزشی عالمان، خارج از قلمرو علم قرار دارند. در مقابل، طرفداران پـارادایم   گیری موضع
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كنند؛ زیرا این پارادایم، تبیین علّی صـرف را   انتقادی از لزوم جانبداری ارزشی در علم دفاع می

تغییـر وضـع موجـود بـه وضـع      «و هـدف   پـذیرد  به عنوان هدف نهائی علوم اجتماعی نمـی 

های فارغ از  كه تبیین پردازان انتقادی با بیان این كند. نظریه را در امتداد آن مطرح می» مطلوب

هایی سطحی در جهت توجیه و تداوم وضع موجود بوده و توجه را از بهبـود و   ارزش، كوشش

انـد (اسـكیدمور،    دانسـته   رفـی ارزشـی را مـردود   ط بی ۀسازند، اندیش اصالح امور منحرف می

  .)38ص ،1375

رویكرد اسالمی با تأیید جانبداری ارزشی به معنای تعهد ارزشی نـه تعصـب ارزشـی، در    

پـرداز و پژوهشـگر    دهد، با این توضیح كه نظریه واقع تلفیقی بین دو دیدگاه مزبور صورت می

ز تعصب ارزشی، تا حـد  توصیف و تبیین واقعیات عینی، به منظور پرهیز ا ۀاجتماعی در مرحل

كند؛ زیرا در اینجا هـدف آن اسـت كـه واقعیـات آن      ها جلوگیری می امكان از دخالت ارزش

هـا در تحلیـل واقعیـات بـه فهمـی       گونه دخالت ارزشونه كه هستند، شناسایی شوند و هرگ

هـای توصـیفی و تبیینـی     انجامد، هرچند در امكان پیراستن كامل یافتـه  نادرست یا ناقص می

های عالمان تردیدهای جدی وجود دارد. با این حـال، وی در   گذاری لوم اجتماعی از ارزشع

های دینـی بـه نقـد اوضـاع اجتمـاعی       راستای حفظ تعهدات ارزشی خود، با توسل به ارزش

  پردازد. راهكارهایی برای تحقق وضع مطلوب می ۀموجود و ارائ

  . برابری و عدالت جنسیتی8

 ی ارزشی بحث جنسیت، جایگاه اصل برابـری و نسـبت آن بـا عـدالت    ترین مبان یكی از مهم

هـا و   مساوات، برابـری فرصـت  است. به طور كلی، سه تفسیر از این اصل مطرح شده است: 

  .)22ص ،2003مور،  (بلیكانصاف 

گیرنـد. بـا قطـع نظـر از      ها معموالً تفسیر نخست یا تفسیر دوم را مفروض مـی  فمینیست

نـه بـه دلیـل     __كه بر آرمان برابری جنسی به دلیل عدم امكان تحقق  های رادیكال فمینیست

مراتب نظـام ارزشـی خـود،     ها در سلسله كمتر تأكید دارند، بیشتر فمینیست __ عدم مطلوبیت

هایی ماننـد كمـال،    دهند و هرچند بر ارزش جانبه را در رأس هرم جای می برابری جنسی همه

هـا را در پرتـو برابـری     نیز تأكید دارند، اما این ارزش تعالی، عزت نفس و خودشكوفایی زنان

كنند. آنان به اصل فطری و بنیادین عدالت نیز از دریچۀ برابری و تشابه زن و  جنسی تفسیر می

  كنند. عدالتی قلمداد می نگرند و در نتیجه، تمایز جنسیتی را غالباًً مصداق بی مرد می

با تكیه بر تفسـیر سـوم برابـری، تـالزم      رد اسالمیكارانه و نیز در رویك در رویكرد محافظه

مساوات  این رویكردها در نظام ارزشی خود، شود. انكار می میان دو مفهوم عدالت و مساوات
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ویـژه اصـل    هـای برتـر بـه    آورند كه در امتـداد ارزش  اكثر یك ارزش ثانوی به شمار میرا حد

كـه هرچنـد   دارد  ارسـونز اظهـار مـی   عدالت قرار داشته و مشروط به آنهاست. برای نمونـه، پ 

» مسـاوی «ها توان مشاركت زن و مرد در كارهای منزل را به دلیل نوع و اهمیت متفاوت آن نمی

است، به ایـن  » عادالنه«زن و شوهر  الگوی متعارف تقسیم جنسیتی وظائف میان دانست، اما

ل یكدیگرنـد (بـار،      های متفاوت آن دلیل كه نقش اسـتاد  . )82ص ،1998هـا معـادل و مكمـ

ی از تشابه جنسی تصریح كـرده اسـت   مطهری نیز از همین منظر به لزوم تفكیك برابری جنس

  .)155 و 18ص ،1369(مطهری، 

های معنـوی و الهیـاتی    به جنبه های مادی گفتنی است در رویكرد اسالمی، افزون بر جنبه

م از سعادت حقیقی انسـان،  تعریف اسال ۀشود، به این معنا كه بر پای اصل برابری نیز توجه می

هـای اجتمـاعی، بلكـه     هـا و پـاداش   از فرصـت  برابری نه فقط بر حسب برخورداری یكسان

شود كه این امر، لـزوم توجـه بـه     برحسب امكان مساوی دستیابی به قرب خداوند تحلیل می

هـا و تمـایزات    برخی مباحث كالمی مانند عدالت و حكمت خداوند و جبران اخروی كاستی

 وی را در پی دارد.دنی

  گیری نتیجه

های مختلف علوم اجتماعی صرفاً به میزان دقـت   ها و تفسیرهای نظری گوناگون در حوزه تبیین

هـای   بلكه تـا حـد زیـاد در پـارادایم     گردد،  ها بازنمی پردازان در تحلیل پدیده و تیزهوشی نظریه

فلسفی آنها ریشه دارد. قهـراً یكـی از   های فلسفی و غیر  انگاره حاكم بر آنها یعنی در مبانی و پیش

های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به الگویی موجه از علـم دینـی كـه هـدف نهـایی ایـن        اقدام

  سازی دینی است. سازی و حركت تدریجی در مسیر پارادایم نوشتار است، زمینه

 ۀسـازی دینـی در حـوز    بر این اساس، در این مقاله كوشش شد گامی در جهـت پـارادایم  

شـناختی،   تـرین مبـانی معرفـت    شناسی جنسیت برداشـته شـود. بـدین منظـور، مهـم      جامعه

ایـن حـوزه بررسـی گردیـد و      شناختی مؤثر در مباحث شناختی و ارزش شناختی، هستی روش

و انتقادی  كارانه نقاط تمایز رویكرد اسالمی از رویكردهای موجود شامل رویكردهای محافظه

  نشان داده شد.

های  توان در حوزه ای تغییرات می پارادایمی ارائه شده را با پاره ه چارچوبروشن است ك

مبنـای پیشـنهاد ایـن     توانـد  ای است كه می و این نكته دیگر علوم اجتماعی نیز به كار گرفت

    شناسی قرار گیرد. جامعه ۀویژه محققان رشت مقاله به محققان علوم اجتماعی به
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