
 

  
  
  

  اتي در قرآن و رواىهنجار اخالقو ت يجنس
  ىلمیاحمد د

  چکيده
هـاى اخالقـى مناسبات جنسيت و ارزش اخالقى، يكـى از مـسائل بنيـادين در پـژوهش

دان، يكـسره بـه هاى به اصطالح طرفدار برابرى زنان با مردر دوران معاصر، جنبش. است
انـد؛ هرچنـد برخـى از آنهـا در ادعـايى انكار ابتناى هنجار اخالقى بر جنـسيت پرداختـه

بـاره آن اسـت كـه تر در ايـنررضكرد رايج. اندآميز، خواهان برترى ارزشى زنان شدهتناقض
توانـد منـشأ تفـاوت در اگرچه ممكن است جنسيت در هنجار حقوقى تأثير بگذارد، نمـى

هـاى مختلـف هنجـار اخالقـى و در اين نوشتار بـا توجـه بـه اليـه. قى گرددهنجار اخال
ٔهاى كالمى و فلسفى اخالق و مطالعه آنچـه در ايـن بـاب در قـرآن و روايـات فرضپيش

هـاى هنجـار اخالقـى توانـد در برخـى از اليـهشود كه جنـسيت مـى آمده، نشان داده مى
هـاى آن بـر جنـسيت غيـر ممكـن ر از اليهتأثيرگذار باشد؛ در حالى كه ابتناى برخى ديگ

 .است

شناسى جنسيتى، جنسيت، هنجار اخالقى، مراحل هنجار اخالقى، انسان: ها كليدواژه
  .قرآن، روايات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .استاديار دانشگاه قم *
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  طرح مسأله
هـاى خـاص   يا حوزههانگارى در موضوع يكى از وجوه توسعه در مطالعات اخالقى، تک

هاى نىصن مطالعات بـشرى در سـاحت  بندى در اين باب تا حدود يسادى از تقسيم. است
هاى علوم انسانى و اجتماعى  بندى پژوهش دسته. شود علوم انسانى و اجتماعى پيروى مى

اين . ها شناخته شده است بر محور جنسيت نيز اگر چه فراگير نيست، در بسيارى از زمينه
رترى جـنس زن هاى طرفدار زنان و به منظور اثبات ب هاى اخير از جانب جنبش امر در سده

هدف ايـن . گرفته است كم برابرى مردان و زنان در شئون مختلف صورت  بر مرد يا دست
آيا . نوشتار، اثبات امكان وجود اخالق جنسيتى به رضژه با توجه به نصوص وحيانى است

توان هنجارهاى مستقل اخالقى زنانه يا مردانـه  هاى عقلى و فرااخالقى مى بر اساس بنياد
هـا در نظـام اخالقـى اسـالم بـه طـور  صورت امكان چنين امرى، اين هنجارداشت؟ در 

  اند؟ مشخص كدام
با فرض پذيرش امكان هنجارهاى اخالقی جنسيتى، ارزش هاى اخالقى به سه دسته 

  : تقسيم خواهند شد
  ٔهنجارهاى اخالقى رضژه مردان . ١
  ٔهنجارهاى اخالقى رضژه زنان . ٢
  سانى هنجارهاى اخالقى مشترک ان. ٣

پـردازد و  اين پژوهش تنها به كندوكاو در باب امكان هنجارهاى اخالقى جنـسيتى مـى
تنها ممكن است در حد ضرورى و به . بيان تفصيلى مصاديق آن از عهده آن خارج است

بـا توجـه بـه دو پرسـش اصـلى مطـرح شـده، .طور فرعى، اشاراتى به آنها صورت گيـرد
مبـاحثى كـه داراى ماهيـت عقلـى و تـا حـدود : بودمحتواى اين نوشتار دو گونه خواهد 

روش تحقيـق در . يسادى فرااخالقى هستند و در مقابل، مطالبى از جنس اخالق هنجارى
دينـى و در بخش اول در مرحله گـردآوری درون دينـی و در مرحلـه داوری، عقلـى و بـرون

هاى ادبى  ز شيوهدينى و نقلى خواهد بود كه خود ماهيت تركيبى دارد و ابخش دوم، درون
ی يا شهودى بهره خواهد برد   . و تفسيرى، عقلى، تايصخى و حتى گاهى تج
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  شناسي جنسيتي انسان )الف
ــى، اشــاره ــاگون فرااخالق ــوعات گون ــان موض ــه از مي ــى از جنب ــه برخ ــاه ب ــاى  اى كوت ه

قابـل انكـارى در اخـالق هنجـارى جنـسيتى  شناسى جنسيتى كه داراى تـأثير غيـر انسان
د، كافى است و ساير موضوعات فرااخالقى را بايد در مباحث عمومى فـرااخالق باشن مى

  . پيگيرى كرد
شناسـى از  گردد و علم انسان ها شاخه تقسيم مى شناسانه به ده امروزه مطالعات انسان

ـه. جهات گوناگون داراى تقـسيمات متعـددى اسـت هـاى  در يـک تقـسيم رايـج، نظ
ـه انسان شناسـانه و  ، يسـست)فرهنگـى(شناسـانه سفى، انـسانهـاى فلـ شناسانه بـه نظ

 )٤ و ٣ى فلـسفى، ص شناسـ ؛ انـسان٢٤ و ٢٣ى، ص شناسـ انـسان(. شـوند شناسانه تقسيم مىباستان
تـوان از جهـت تـأثير يـا عـدم  شناسـانه در مفهـوم عـام را مـى ٔمجموعه مطالعات انـسان

. اخالقـى تقـسيم كـرد  و غيـرشناسى اخالقى گذارى آنها بر داورى اخالقى، به انسان تأثير
شناسانه و تاحـدودى فرهنگـى  شناسى اخالقى، تركيبى از مباحث فلسفى و يسست  انسان

مندى از كرامـت ذاتـى و  بررسى ابعاد وجودى، اختيار و آگاهى، هدف و بهره. خواهد بود
پذيرى، خلقت، گوهر وجـود انـسان و وجـه تمـايز او از سـاير  شأنيت اخالقى، مسئوليت

شناسـى و  ٔدات، جايگاه او در منظومه هستى، برخورداری از سرشت نيک يا بد، تيپموجو
يت ن محورهاى بحث در انسان پذيرى از عمده ت   . شناسى اخالقى است ت

شناسـى اخالقـى اسـت كـه  اى از انـسان شناسى جنسيتى در اينجا گونه مراد از انسان
ه را از آن جهت كه تأثير مثبت يا منفى ٔهاى عمده زنان هاى جنسيتى به رضژه تفاوت تفاوت

  .كند در ارزش گذاری اخالقى دارند، بررسى مى
تـر بـه  دينى و به بيـان دقيـق يا بروندينىتواند با روش درون شناسى جنسيتى مى انسان

ى صورت گيرد با توجه به هدف اين نوشتار، بيـشتر مباحـث . روش نقلى يا عقلى و تج
ن تفـاوت عمده. ودآن نقلى و روايى خواهد ب هـاى طبيعـى زنـان بـا مـردان ـ اعـم از  تـ

  : جسمانى و روانى ـ چنين است
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هاى خـاص جـسمانى و روانـى و آثـارى كـه تحقـق آن از ايـن جهـت بـر جـاى  ظرفيت
  . گذارد او تأثير مىهاى احتمالى ديگر  ـ بر اساس تزاحمات طبيعى بر نقش گذارد مى

كى ديگرها تفاوت. ٣ـ١   ى في
ها فراهم آوردن صغراى استداللى است كه كبـراى آن در گفتـار  غرض از بيان اين رضژگى

ى و پيش بعد مى كى و تج هـاى هنجـارى نياز تـبيين تفـاوت ٔآيد و نتيجه آن، مبناى في
ن تفاوت ٔاز جمله مهم. خواهد بود كى ديگـر مـر ت ٔدان و زنـان، وضـعيت رضـژه هاى في

اين ابزار رضژه بـا . امكانات و ابزارى است كه هر يک براى روابط زناشىصى در اختيار دارند
انديشيم و به حكم طبيعـت و واقعيـت خـود، سـهم متفـاوتى از  نظر از آنچه ما مى صرف

، دهنـد، بـه طـورى كـه انكـار آن فرآيند تكثير نسل بشرى را در اختيار هـر يـک قـرار مـى
 ى بـراىكي فٔهژامكانات رضداراى  زن ،نيعالوه بر ا. جاهالنه به نبرد طبيعت رفتن است

 ىها كم در ساله نوزاد دستي تغذىعيجه به طور طبي در نت.ه كودک استيدادن و تغذ ريش
  .  مادران خواهد بودٔهن برعهدينخست

ه امكـان تحقـق شود ك اين مقتضاى روند طبيعى و اكثرى امور است و هرگز ادعا نمى
اشـكال بـر يـک . هايى نقض شـود اى موارد وجود ندارد تا با ذكر نمونه خالف آن در پاره

ق ذكر مثال نقض، تنها در گزاره هاى عقلى مطلـق مفيـد اسـت، نـه در مـورد  ادعا از ط
  . باشند هايى كه مبتنى بر وضعيت غالب و اكثرى مى استدالل

  شناسانه  هاي روان تفاوت. ٢
شناســانه را تــشكيل هــاى نفــسانى زن و مــرد، بخــشى از مطالعــات روان فــاوتبررســى ت

در اين مجال مختصر تنها چند نمونه از اين تمايزها كه در متون روايـى بـه آنهـا . دهد مى
ى و ئـهـدف در اينجـا تنهـا اثبـات وجـوه تفـاوت جز. گـردد اشاره شده است، ذكـر مـى

دار تفاوت جنسيتى براى اثبـات ادعـايى الجمله در طبيعت زن و مرد است و همين مق فى
بنـابراين هرگـز ادعـاى . كند كه در گفتار بعد درصدد اثبات آن برخواهيم آمد، كفايت مى

  . شود، وجود ندارد كامل بودن مواردى كه گزارش مى
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  برترى حياى زنان. ١ـ٢
نفعـال گـرفتن و ا را به معانى گرفتگى، در تنگنـا قـرار» حيا«عالمان اخالق و ارشاب لغت 

. اند نفسانى در برابر انجام كارهايى كه از ديدگاه شرع، عقل يا عرف ممنوع است، دانسته
 ترس از سرزنش مقام و شخصى است كه عمـل در  اين حالت نفسانى، ناشى از احساس

؛ ١٧يب االخالق و تطهيـر االعـراق، ص ؛ تهذ٤٦، ص ٣ جامع السعادات، ج(. گيرد حضور او انجام مى
  )٢٧٠مفردات، ص 

َالحياء عـشرة أجـزاء تـسعة فـى النـساء و «:  نقل شده است كه فرمودＡاز امام صادق َ ْ َ َِ ِ ِ ٍَ ْ َِّ ٌَ َ ُ َ ُ ْ
َواحدة فى الرجا َِّ ِ ٌِ ُ؛ حيا ده جزء دارد كه نـه قـسمت آن در وجـود زن و يـک قـسمت آن در ِلَ

  )٤٦٨، ص ٣من ال يحضره الفقيه، ج (» .وجود مرد قرار داده شده است
توجـه . ٔ، استعداد و قوه شرمندگى در نوع زنان بيشتر از مـردان اسـتطبق اين حديث

دهد در ايـن   است، نشان مى به موارد مشابهى كه در آنها اعدادى از اين دست به كار رفته
تر بودن است و استناد به اين ارقام براى مقدار دقيـق  ِموارد قدر متيقن، اصل بيشتر يا مهم

داللـت بـر بيـشتر . يازمند قرائن و شواهد بيشترى استعددى مذكور در چنين سخنانى ن
ِبودن حياى نوع زن بر نوع مرد براى غرض اين نوشتار كافى است ِ .  

  برترى صبر زنان. ٢ـ٢
كه عقـل و شـرع اقتـضا چيزى است ، صبر وادار نمودن نفس به انجام ىدر فرهنگ اخالق

؛ ٤٧٤مفـردات، ص (. كنند ى مىعقل و شرع نههر آن چيزى است كه كنند و بازداشتن از  ىم
 دو جهت عمده ىداراو  ى نفسانىصفت» صبر«ن ي بنابرا)٢٩٤ و ٢٩٣، ص ٣جامع الـسعادات، ج 

 انسان را در قلمـرو عقـل و شـرع ى و نفسانىزالت غيها و تما شيسو گراکياز : است
 ،داشته در برابر عقل و شرع باز ىزگ تي نفس را از مسئول،گري دىاز سو. كند ىمحدود م

  . خود هموار سازد  را برىف الهي به وظاىبندي پاى دشوارتاكند  ىآن را وادار م
شان از قـول يـ نقل شده است كـه اＡ از امام صادقىتي صبورتر بودن زنان روأهدرشار
َّإن «: دايفرم مىپدرشان  َ تبارك و تعالاجمِ ََ َ ََ جال فإىََ ِ جعل للمرأة صبر عشرة  َ ٍ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ َذا حملت زادهـا قـوة َ َّ َ َ َُ َ ْ َ ََ
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جال أخر َعشرة  َْ ُ ٍ َ َِ  كـه او ى داده اسـت؛ هنگـامى؛ همانا خداوند به زن ده برابر مرد صـبورىَ
 )٣١، ش ٤٣٩، ص ٢خـصال، ج (» .ديـفزااىز بر آن ميگر را ني ده مرد دىشود، صبور ىدار م بار

َّإن «: اند فرمودهＡ امام صادقىگريث ديدر حد َ جعـلاجمِ َ جـال فـإذا َ َ للمـرأة صـبر عـشرة  ِْ َ ٍ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ََ َ
جال ٍهاجت كانت لها قوة شهوة عشرة  َ َ َ َّ َ َِ َِ َ َْ ََ ُُ ََ ْ  . داده اسـتى ده برابـر مـرد صـبور،؛ خداوند به زنْ

؛ كـافى، ج ٣٢همـان، ش ( .»شود ى شهوت ده مرد مىروينداراى  ،ديجان آيهپس وقتى كه به 
  )٣٣٨، ص ٥

 نـسبت بـه ىشتريـ بىد كه اغلب زنان صبوريآ ى برمى به روشناتين روايكم از ا دست
، تـر باشـند بايمـردان ناشـكاز  از زنـان كـه ىن گفته با وجود شمار كمتـري ا دارند ومردان
  .  نداردىمنافات

  جانات زناني هىبرتر. ٣ـ٢
 ىبررسـ. شتر از مـردان اسـتيـات آمده است كه شهوت زنان به مراتب بي از رواىدر برخ

ن واژه هـر يـدهد مـراد از ا ىنشان م Ｄتيث اهل بيدر احاد» شهوت «ٔهرشرد واژموارد كا
 از كـارشرد آن در ى حـاكى خاصـٔهنـ مگر آنكـه ق،جان استيل، احساس و هيگونه تما

  .  باشدىزه جنسخصوص غ
َخلق «:  نقل شده است كه فرمودＡنيالمؤمن رياز ام َ الشهوة عشرة أجزاء فجعاخمََ َ ْ َ ََ ٍ َ َ َ ََ َ َل تسعة َّْ َ ْ ِ َ

َأجزاء فى النساء و جزءا واحدا فـى الرجـا َ ُ َ ِّْ َِ ِ ِ ِ ًٍ ً ْ ِّ َ ـِلَ د و نـه ؛ خداونـد شـهوت را در ده قـسمت آف
  )٣٣٨همان، ص (. »ک قسمت را به مردان داديقسمت آن را به زنان و تنها 

  جان و قوت كنترل آن در زنانيتعادل درجه ه. ٤ـ٢
  سـو يككننده دارند از بازدارنده و كنترلىه كاركرد كىا و صبوري زنان در حىتوجه به برتر

از ّ و فعال دارند ىك مختلف كه كاركرد تحىها ليجان و مي آنان در احساس، هى برترو
 ىد آمـدن نـوعيـ پد،تين وضـعيـنـد ايدهد كه برآ ىجه را به دست مين نتياسوى ديگر، 

 متعـارض و متـزاحم را ى دادن زنان در قـواىت زن است و برتريتعادل و توازن در شخص
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 جـستجو ى و انـسانى اجتمـاعى، فـردىان زندگدر جوى  ى نقش اصلىد در راستايبا
 در ى مـذكور در وى قـواىعـيد طبيت متعادل با وجود تـشدي زن از شخصمندى هرهب. كرد

ِفـضلت «:  فرمـودＡامـام صـادق. د قرار گرفته استيز مورد تأكين Ｄتيبث اهلياحاد َ ِّ ُ
َالمرأة عل َْ ُ َ ْ َ الرجل بتسعة و تسعين من اللذة و لكن اهللاََّ ألقىَ ْ َ َّ ََّ َّ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ عليهن الحيـاءىِ َ َّ َْ  زنـان در نـود و نـه ؛َِ

ا پوشـانده و كنتـرل كـرده يـ خداونـد آنهـا را بـا حى ول؛اند  داده شدهىلذت بر مردان برتر
  )٣٣٩همان، ص (» .است
ن يـ بـر مـردان و در عى نفـسانىها ىژگاز رض ى زنان در برخى از برترىت حاكين روايا

ن يـات ايـ رواىبرخ.  استى متضاد نفسانىها ىژگ آنها در رضىحال، تعادل و توازن درون
از جمله به امام . دن متفاوت در زنان هستىها ىژگ رضى از برخى، حاكىباب در منابع ثانو

كـتم الـبغض سـاعة المرأة تكتم الحب أرصعين سنة و ال ت«:  است كه فرمودمنسوب Ａىعل
ک سـاعت هـم كتمـان يـ را ى دشمنى ول،كند ى را چهل سال كتمان مى؛ زن دوستةواحد

ات بـه يـل روايـن قبيـ اگـر صـحت اسـتناد ا)٢٩١، ص ٢٠شـرح نهـج البالغـه، ج (. كنـد ىنم
ان شـده، يـن و معتبـر بي كه در منابع نخستىرا هم نتوان اثبات كرد، موارد قبل Ａمعصوم

  .  استى كافى و نفسانى روانىها ىژگ از رضىا ن و مرد در پاره اثبات تفاوت زىبرا

  شناسانه تفاوت معرفت. ٣
شناسانه بين زن و مرد است؛ به اين معنـا  برخى از روايات حاكى از وجود نوعى تفاوت معرفت

تر است؛ يعنى اگر چه زنان و  كه ابزارهاى شناخت در بيشتر زنان نسبت به اغلب مردان ضعيف
برند، در عمل و   مى هاى معرفتى ظاهرى، باطنى و عقالنى يكسانى بهره الجمله از ابزار مردان فى

ب خطاى شناخت ان كشف حقيقت به شيوه عقالنى، استداللى و انتزاعى، ض هاى  ٔدر ج
كند، بايد متوجـه ايـن  رو كسى كه با زنان مشورت مىاز اين. عقالنى زنان بيشتر از مردان است

ب خطا باشد   .اى از اين روايات در صفحات گذشته بيان شد  نمونه.ض

  گيري  تزلزل در تصميم. ٤
ِإيـاك و مـشاورة النـساء «:  فرمـودＡ در ضمن وصيت خىصش به امام حسنＡامام على َ َ ُِّ َ َ ََ َ ِ
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َفإن رأيهن إل ِ َِّ ُ ْ َ َّ َ أفن و عزمهن إلیَ ِ َّ َ َُ َ ْ ٍ ْ ْ وهیَ رو بـه ؛ بپرهيز از مشورت بـا زنـان؛ يسـرا انديـشه آنـان ٍنَ
ٔ در خطبــه هــشتاد )٣١نهــج البالغــه، نامــه (. »نــاتوانى و تــصميم آنهــا رو بــه ســستى اســت

ٔشناختى، ايمان و بهره اقتصادى زنـان پرداختـه شـده، و   البالغه نيز به ناتوانى معرفت نهج
؛ مـن ٣٢٢، ص ٥كـافى، ج (.  نيـز نقـل شـده اسـتＢمشابه همين مضمون از پيامبر اكرم

  )٣٩١، ص ٣اليحضره الفقيه، ج 
هـاى مختلفـى  شارحان در قبول استناد اين سخنان به معصوم و تفـسير آنهـا ديـدگاه

هايى كه در مـضمون آنهـا وجـود دارد، تعـارض  برخى با توجه به ماهيت استدالل. دارند
بخشى از مضمون آنها با قرآن از جمله برترى ايمان مردان بر زنـان يـا مناقـشات سـندى، 

  .اند عصوم را مخدوش دانستهاصل استناد آنها به م
اند؛ اما آنها را نه به منظـور بيـان يـک   برخى صدور چنين بياناتى را از معصوم پذيرفته

در نتيجـه ايـن . انـد پنداشـته ٔكننده وضعيت زنانى خـاص در تـايصخ   كلى، كه بيانٔهقاعد
انونى داننـد، نـه قـ ٔكننده حكمى خاص در مورد مصداق خاصى از زن مىاحاديث را بيان

ايـن عـده بـا قبـول صـحت اسـناد ايـن احاديـث، مـضمون آنهـا را . عام و اصلى ثابت
؛ به »زن طبيعى«دانند، نه  مى» زن تايصخى«ٔكننده وضعيت تايصخى زنان يا به عبارتى  بيان

هـاى تحميلـى بـر زنـان موجـب  اين معنا كه عوامـل تـايصخى و اجتمـاعى و محروميـت
 رفع اين عوامـل، زن در وضـعيت برابـر بـا مـرد قـرار كه با. پيدايش چنين وضعيتى شده

؛ زن از ديـدگاه ١٥٨؛ آشنايى با وظايف و حقوق زن، ص ٣٧٤ و ٣٥زن در آينه جمال و جالل، ص (. گيرد مى
؛ رسـاله ٧٧ــ٧٤ى جنسيتى، ص ها ؛ هىصت و نقش٥٨؛ بررسى فقهى شهادت زن در اسالم، ص ٨٦اسالم، ص 
   )٣٨و٣٧بديعه، ص 

اى  منـدى از ابـزار معرفـت عقالنـى، بهـره اين باورند كـه زنـان در بهـرهبرخى ديگر بر 
همچون مرد دارند؛ لكن موانعى مانند شدت عواطف، احساسات، هيجانات و اميـال در 

ب خطـاى بيـشترى  شود در مقام عمل، خـرد آنان باعث مى ورزى و تعقـل در زنـان ضـ
  )٢٨٧، ص ٢؛ تفسير نمونه، ج ٢٤ ـ ٢٠، ص ٥م، ج نگاهى گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسال(. داشته باشد

تـرى از   ضـعيفٔدرجـهِگروهى ديگر بر اين باورند كه در اصل خلقت و طبيعت زنان، 
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؛ رساله بديعـه، ١٤١، ص ١٨؛ ج ٣٤٣، ص ٤؛ ج ١٤١، ص ٢الميزان، ج (. ٔقوه عاقله نهاده شده است
  )٩٥و٩٤ص 

هـا و  نكـار كـرد كـه بخـشى از نـاتوانىتـوان ا ها نمـى ٔه اين ديدگاهمجموعدر اريسابى 
هـاى  ن و در شـمارى از جوامـع، ناشـى از سـتموهاى زنان در برخى از شـؤ ماندگى عقب

پذيرى زنان از جهت ضعف بدنى بر آنـان تحميـل شـده  تايصخى است كه به دليل آسيب
از سوى ديگر، اين امكان وجود . است، و همچنان در بسيارى از جوامع كنونى وجود دارد

ـوط  دارد كه برخى از رواياتى كه حتى صحت اسناد آنها به معصوم ثابت شده است، م
به زن يا زنان خاصى باشد؛ اگر چه اين امر نيازمنـد ارائـه شـواهد تـايصخى اسـت و اگـر 

  . اى كلى استنتاج كرد  خاص، قاعده توان از آن آيه يا روايت چنين قرائنى يافت شود، نمى
ٔسـو و آسـتانه  بـاب چگـونگى خـرد و خـردورزى زنـان از يـکٔمجموعه رواياتى كه در

ٔتـوان همـه  انگيزش و هيجان آنان از سوى ديگر وجود دارد، حاكى از اين است كـه نمـى
ٔبنابراين پذيرش غلبه زندگى عـاطفى و هيجـانى . آنها را بر اساس وجوه مذكور تبيين كرد

ِپـذيرش قـوت . وايات مذكور استِبر حيات تعقلى در نوع زنان، حداقل تفسير مقبول از ر
اى با برترى جايگاه انسانى آنها و تبديل شدن زن به انسان  ٔقوه عقالنى نوع مردان، مالزمه

ع مغاير نيست   . ناقص يا جنس دوم ندارد و با قواعد عدالت الهى در تكىصن و تش
د؛ بلكـه ٔكننـده امـورى تعبـدى نيـستنهاى دينى بيان از سوى ديگر، اين دسته از گزاره

خداوند ابزارهاى ادراكى . اند  مبتنى بر واقعيت شناسى جنسيتى ٔكننده نوعى انسانتوصيف
درونى و بيرونى متعددى در اختيار انسان قرار داده است كه اگـر از طـرق آنهـا و بـه روش 

كه عالمان مسلمان در منطق چنان اى بر خالف آنها رسيد ـ علمى و به طور قطع به نتيجه
ـ بايد تفسير ديگرى از آنها داشته باشد يا نـسبت بـه قلمـرو آنهـا  اند دينى پذيرفتهمعرفت 

رغـم اشـتراكات فـراوان،  ٔهاى مجموعه علوم بشرى نيز على البته يافته. داورى ديگرى كند
ٔگانـه انـسان بيـن زن و مـرد گـواهى  هاى وجـودى سـه هاى جنسيتى در ساحت بر تفاوت

  . دهند مى
هـاى   و بر اساس نصوص و تفسير عالمان مسلمان از ظـواهر گـزارهدينىاز منظر درون
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الجملـه بيـن نـوع زن و نـوع مـرد در  موجود در منابع اصـلى اسـالم، وجـود تفـاوت فـى
هاى معرفتى و شناختى، انگيزش و هيجـان  هاى مختلف وجود آدمى، يعنى حوزه ساحت

هـاى طبيعـى  ل ايـن تفـاوتٔو در حوزه جسمانى و بدنى قابل انكار نيست؛ اما پس از قبو
عى و به رضـژه نظـام  جنسيتى آيا مى توان نتيجه گرفت كه بايد بين زن و مرد در نظام تش

اخالقى و حقوقى به همان اندازه تفاوت وجود داشته باشد؟ پاسخ اين پرسش در مبحـث 
  . شود بعد جستجو مى

  اخالق هنجاري جنسيتي) ب
ژه حكمـت و عـدالت الهـى در رابطـه تكـىصنى و با توجه به برخى از مبانى كالمى، به رض

عى خداوند با هستى به رضژه انسان و بـر اسـاس شـرايط عمـومى ارزش، مـسئوليت  تش
؛ اخـالق ١٣٠ ــ ١١٦مبانى و ساختار اخالق اسـالمى، ص (اخالقى، پاداش و كيفر و تعهد اخالقى 

خـالق هنجـارى  و چگـونگى توجيـه ا هاى يسر در باب امكـان  پرسش)٥٢ــ٣٦اسالمى، ص 
  : شود جنسيتى مطرح مى

تواند مبناى ترجيح اخالقى يک جنس بر جنس ديگر شود؟ آيا داشـتن  آيا جنسيت مى. ١
آيـد؟ بـه عبـارت  جنسيت مردانه يا زنانه، مقدمه يک فضيلت يا رذيلت اخالقى به شمار مـى

و درجه يـک بـراى مندى از جايگاه انسانى كامل و برتر  تواند موجب بهره ديگر، آيا جنسيت مى
  تر، ناقص و درجه دوم براى ديگرى گردد؟ يكى و در مقابل، مقام انسانى پايين

توانـد در داورى هنجـارى نـسبت بـه فعـل صادرشـده از او  آيا جنسيت فاعل مـى. ٢
و اگر از زن صـادر » خوب«گذار باشد و براى نمونه، اگر همان فعل از مرد صادر شود  تأثير

و در فرض دوم محكـوم » بايستى«ينكه در صورت نخست محكوم به باشد يا ا» بد«گردد 
الجمله متفـاوتى را مبتنـى بـر جنـسيت توان ريضم اخالقى فى گردد؟ آيا مى» نبايستى«به 

اى تعهـدات و حقـوق اخالقـى متمـايز بـراى آنهـا مقـرر  براى مرد و زن تصىصر كرد و پاره
ى و اخالقـى يـک عمـل يـا تـشديد يـا نمود؟ به بيان ديگر، آيا بايد در حسن و قبح ذاتـ

ِــ عنـصر جنـسيت فاعـل  نظر از اينكه از كسى سرزده است يـا خيـر صرف تخفيف آن ـ
  فرضى را نيز لحاظ كرد و فعل بايد با لحاظ آن عنصر محكوم به نيكى يا پليدى گردد؟ 
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در آيا زن و مرد، شرايط و موارد مسئوليت اخالقى تا حدودى متفـاوت دارنـد يـا اينكـه . ٣
مسئوليت اخالقى و شرايط، موارد و آثار آن تفـاوت ناشـى از جنـسيت فاعـل وجـود نـدارد و 

  تواند وجود داشته باشد؟ آيا جنسيت در تشديد يا تخفيف مسئوليت اخالقى مؤثر است؟ نمى
هاى اخالقـى زنـان نـسبت بـه  آيا امكان دارد برآيند حقوق و تعهدات و مسئوليت. ٤

ى اينكه سهم تعهدات اخالقى زنان بيشتر از حقوق آنها باشـد؛ مردان متفاوت باشد؟ يعن
شـان  در حالى كه اين نسبت در مردان برعكس بوده، ميزان حقوق آنهـا بيـشتر از تكـاليف

  باشد يا بالعكس؟
آيا داورى اخالقى از نوع تحسين و تقبيح، سـتايش و نكـوهش، پـاداش و كيفـر و . ٥

توانـد موجـب  ست يا اينكه تفاوت جنسيتى مـىبهشت و دوزخ در مردان و زنان يكسان ا
گيرى قضاوت اخالقى درشاره يک جنس گردد؟ براى نمونـه، در مرحلـه  تسهيل يا سخت

ٔداورى اخالقى درشاره خطاها و گناهان زنان با گذشت و مسامحه بيشترى برخورد شود يا 
  بالعكس؟

الق هنجـارى گانه، امكان يـا عـدم امكـان منطقـى اخـهاى پنج پاسخ به اين پرسش
  . كند جنسيتى را تبيين مى

  جنسيت و ارزش انساني. ١
ٔيا ناشى از سرمايه طبيعى و تكىصنى است كه : گيرد ارزش انسان از چند امر سرچشمه مى

ها و استعدادهايى كه خداونـد در وجـود او بـه وديعـت  مند است؛ يعنى سرمايه از آن بهره
اى اسـت كـه بـا   ملكـات و فـضايل پـسنديدهنهاده است؛ يا مبتنى بر اعمال ارزشمند يا

  . كند ٔاختيار و اراده آزاد خود تحصيل مى
ٔدرشاره امكان برترى انسانى مرد يا زن بر اساس وضعيت و سرمايه طبيعى  بايـد گفـت  ٔ

ًاوال، هر يک از دو جنس مرد و زن در حوزه هـاى  هايى نسبت بـه ديگـرى برتـر و در جنبـه ّ
مونه، زنان به طور كلى در انگيـزش و هيجـان، صـبر و حيـا براى ن. تر است ديگر ضعيف

بنابراين برترى جنـسيتى . ند و در مقابل، نوع مردان در حوزه عمل عقالنى برترى دارند برتر

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



       اتیت و هنجار اخالقى در قرآن و روایجنس 
١١٣  

ًاى وجود ندارد تا موجب فضيلت مطلق يک جنس بر جنس ديگر گردد؛ ثانيـا،  جانبههمه
هـاى مختلـف و  كىصنى در ساحتحتى اگر پذيرفته شود كه يک جنس از جهت دارايى ت

اش بر جنس ديگر برترى دارد، حتى اگر ايـن امـر نـوعى ارزش بـه شـمار  ٔگانه وجودى سه
آيد، از جنس ارزش اخالقى نخواهد بود؛ يسرا از اركان ارزش اخالقى كه مبناى تعالى يـا 
انحطاط معنوى و مالک ستايش يـا نكـوهش اخالقـى و ميـزان پـاداش و كيفـر اخـروى 

اطـوار وجـود تكـىصنى مـا و . باشـد بودن عمل مـى» اكتسابى«و » اختيارى«عنصر است، 
ٔسرمايه طبيعى كه در وجود ما نهاده شده است، همانند اصل خلقت ما خـارج از قلمـرو 

ـ هرگز به برترى يک جـنس بـر  بر فرض اثبات ها ـ اين قبيل برترى. اراده و اختيار ماست
هاى افـراد يـک جـنس در  ًانجامد؛ ثالثا، تفاوت نمىدر مقام و منزلت انسانى  جنس ديگر

قابـل انكـار اسـت و اگـر برتـرى تكـىصنى  ٔسرمايه طبيعى و تكىصنى، امرى مـشهود و غيـر
جنسيتى موجب برترى در منزلت انسانى و اخالقى يک جنس باشد، بايد برتـرى انـسانى 

هـاى  يت و داشـتهبرخى از افراد يک جنس بر افراد ديگر از همان جنس را برمبنـاى وضـع
پرسـتى پيـش  طبيعى و تكىصنى نيز پذيرفت؛ در حالى كه پذيرش اين امر تا مرز قبول نـژاد

  . خواهد رفت
برترى اخالقى و انسانى ناشى از انجام اعمال نيک، تابع موايسن و معيارهـايى اسـت 

شده در مكتب اخـالق هنجـارى طبق قاعده كلى پذيرفته. كه جنسيت در آن نقشى ندارد
سالم، عمل انسانى هنگامى داراى حـد نـصاب ارزش اخالقـى خواهـد بـود كـه داراى ا

نيـت . باشد) ٔفاعل داراى نيت و انگيزه الهى(و حسن فاعلى ) خىضى ذاتى(حسن فعلى 
شود كه فاعل مختار باشد و اين امر نيز خود مستلزم عـالم  خير و الهى هنگامى محقق مى

  )١٢٧ ـ ١٢٥ختار اخالق اسالمى، ص مبانى و سا(. و قادر بودن فاعل است
ها تـأثيرى مثبـت  هاى تكىصنى جنسيتى، اين تفاوت به اين ترتيب، حتى با قبول برترى

م . يا منفى در جايگاه انسانى مرد يا زن ندارد اين حقيقت در آيات فراوانـى از قـرآن كـ
  : به روشنى بيان شده است

َان المــسلمين و﴿ ِ ُِ ِالمــسلمـٰت والمــؤمنيَّ ِ ُِ ِن والمؤمنـــٰت والقـــٰنتين والقـٰنتـــُٰ ِ ِ َِ ِت َُ
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ــصـٰبرو ن وال ــصـٰب ــصـٰدقـٰت و ال ــصـٰدقين وال ِال ِّ َ ّ ّ َ ِّ ِ ــشعـٰت  ِ ــشعين والخـٰ ِ ٰت والخـٰ ِ ِ َِ
ــروجهم  ـــٰفظين ف ــصـٰئمـٰت والح ــصـٰئمين وال ــصدقـٰت وال ــصدقين والمت ُوالمت َ َ ّ َ ّ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ِّ َُ ُ

ّوالحـٰفظـٰت والذ ِ ن  ِ َ ٰك ًاجم كثيرِ َّ ٰت اعد  ِ ٰكرّ الذا وَ َ َ ًاخم لهم مغفـرة وِ َ َِ ُ َاجـرا عَ ً ؛ ﴾ظيماـَ
همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مـؤمن و مـردان 

بر خدايند و مردان راستگو و زنـان راسـتگو و مـردان ًو زنانى كه دائما فرمان
دهنـده و ن صـدقهپايدار و زنان پايدار و مردان فروتن و زنـان فـروتن و مـردا

دار و مـردان باعفـت و زنـان  دار و زنـان روزه دهنده و مردان روزهزنان صدقه
باعفت و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار خـدا را يـاد 

ٔكنند، خداوند براى همه آنها آمرزش و پاداشى بـس بـزرگ آمـاده كـرده  مى
  )٣٥ ٔ احزاب، آيهٔسوره(. است

ينكه بناى خداوند در قرآن تفصيل نيـست، در ايـن آيـه بـه دليـل تأكيـد بـر با وجود ا
هـاى مؤنـث را  يكسانى موقعيت و منزلت اخالقى و انسانى جنس زن و مرد، ده بار صيغه

ًهاى مذكر تكرار فرموده است؛ در حالى كـه معمـوال احكـام مـشترک زن و  در كنار صيغه
  . كند ٔمرد را با صيغه مذكر بيان مى

  : فرمايد تر مى  روشنهاىيات ديگرى با عبارتدر آ
ّمن يعمل من الصـٰو﴿ َ ِ َ ُلحـٰت من ذكر او انثَ َ ٍ َ َ ِ ِ َهو مؤمن فاولـٰئك يدخلون الجنة و وٰىِ َُّ َُ ٌ َ َُ َ ِ ِ ُ 

َال يظلمون نقيرا َ ؛هر كس از مرد يا زن كارهاى نيـک انجـام دهـد و مـؤمن ﴾َ
اى بـه آنهـا ظلـم  ٔه ذرهباشد، اين گروه به بهشت درخواهند آمد و بـه انـداز

  )١٢٤ ٔ نساء، آيهٔسوره(. نخواهد شد
ُمن عمل صـٰلحا من ذكر او انثو﴿ َ ٍ َ َ َِ ِ ًِ َ َهو مؤمن فاولـٰئك يدخلون الجنــة يرزقـون  ٰى وَ َُ َ ُ ََ َّ َُ ٌ َ َُ ِ ِ ُ

َفيها بغي   ىكـيمـان عمـل ني اىا زن كـه از رويـهر كس از مـرد ؛ ﴾ِحسابِ
بهــشت خواهنــد شــد و در آن ن گــروه وارد يــانجــام دهــد، بــدون شــک ا

  )٤٠ ٔ غافر، آيهٔسوره(.  داده خواهند شدى روزى الهىها حساب از نعمت ىب
ٰمن عمل صـٰلحا من ذكر او انثى و﴿ َُ َ ٍ َ َ َِ ِ ًِ ينهم َ ُهو مؤمن فلنحيينـه حيـوة طيبـة ولنجـ َّ َ َّ َُ ًَ ََ ٰ َ ُ ٌ َ َُ ً ِ ُ

ِاجرهم باحسن ما كانوا يع َ ََ َِ  ايمـان عمـل ؛ هر مرد يـا زنـى كـه از روى﴾َملونُ
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اى خواهيم داد و پاداشـى بهتـر از  صالحى انجام دهد، به او زندگى پاكيزه
  ) ٩٧ ٔ نحل، آيهٔسوره(. دهيم اند به آنان مى آنچه عمل كرده

تواند مبناى كمـال يـا نقـص   با توجه به آيات الهى و حكم عقل عملى، جنسيت نمى
خالقـى و انـسانى و نيـز اخالقى يا برترى يک جنس بـر جـنس ديگـر از جهـت منزلـت ا

بـه بيـان ديگـر، از منظرهـاى . ٔها بـه درجـه يـک و درجـه دو گـردد موجب تقسيم انسان
توانـد  اختيارى و تكىصنى اسـت كـه نمـى دينى، جنسيت امرى غيرعقالنى، كالمى و برون

تـر از انـسان  موجب تشديد يا تخفيف كرامت طبيعى انسان بوده، انسان مـذكر را گرامـى
طور كه اشخاص نبايد تاوان جنـسيت خـود را بپردازنـد و  لعكس گرداند؛ همانمؤنث يا با

مندى از جنسيت خاص، درجات ارزشى و اخالقى واالترى نصيب آنهـا  يا به صرف بهره
  .گردد

ها در انسانيت، همه به مقتضاى عدالت الهى از حرمـت و  ٔپس از اشتراک همه انسان
نيت مردانه تفاوتى از اين جهت با انسانيت زنانه مندند و انسا كرامت تكىصنى واحدى بهره

َلقـد كرمنـا بنـو﴿: اين امر به رضژه در نصوص قرآنى به صراحت بيان شـده اسـت. ندارد َّ َ َ ى َ
َءادم َان اكـرمكم عنـد ﴿ و )٧٠ ٔ اسراء، آيهٔسوره(؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم ﴾َ ِ ُِ َ َ َ َّ

ُاهللا اتقـٰكم ن شماست د همانا ارجمن؛﴾َ ن شما نزد خداوند پرهيزگارت  ٔ حجرات، آيهٔسوره(. ت
ٔ در آيه نخست، همه بنى)١٣ انـد و زن و مـرد هـر دو فرزنـدان آدم  آدم گرامى داشـته شـدهٔ

مندى از تقواسـت كـه امـرى اكتـسابى و  تر بودن، بهره ٔدر آيه دوم نيز مالک گرامى. هستند
  .   مقدور براى هر دو جنس است

  سيت و حقوق و تکاليف اخالقيجن. ٢
اى  هاى جنسيتى منشأ پيدايش ريضم متفاوت حقوق و تكاليف اخالقـى در پـاره آيا تفاوت

ـ متـأثر  اعم از الزامى و ارزشى گردد؟ آيا حكم اخالقى ـ ها و مسائل اخالقى مى از حوزه
 يـا از جنسيت فاعل است؛ به طورى كه فعل واحدى براى مرد خوب و براى زن بد باشـد

الزامى و يک حق باشد يا مردان ملزم بـه انجـام آن و زنـان  براى مرد الزامى و براى زن غير
  ؟ ...موظف به ترک آن باشند يا
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پاسخ تفصيلى به اين پرسش نيازمند بحث از وجودشناسى مفاهيم اخالقـى و تـبيين 
ه در هاى اخالقى است؛ لكن در اينجا بـه مقـدارى كـ دقيق مالک صدق مفاهيم و گزاره

ـه شـناختارى و طبيعـت. شـود بخش قبل بيـان گرديـد، اكتفـا مـى گرايانـه در  ٔطبـق نظ
كـه  االمـرى ـهـاى نفـس هاى اخالقـى را بـه واقعيـت شناسى اخالقى كه هنجار معرفت
كى و روانى فاعل و كاركرد فعل بـر سـاحت عمده ن آنها وضعيت في هـاى مختلـف  ت

ًمال موجه و منطقى است كه جنـسيت فاعـل در دهد، كا ـ ارجاع مى وجودى فاعل است
ٔتعيين ماهيت حكم اخالقى مؤثر باشد؛ يسرا جنـسيت مردانـه يـا زنانـه بـا همـه لـوازم و 

كى و روانى ـه فـرض   اقتضائات في اش از شئون واقعى و مهم فاعل است و در ايـن نظ
كـى و رو شده كه هنجار اخالقى مستقيم و غير انـى انـسان و مستقيم بر اساس شئون في
كـه مقـرون  ٔبنابراين الزمه منطقى اين مكتب ـ. گيرد كاركرد فاعل نسبت به آنها شكل مى

ـ پذيرش برخـى حقـوق و تكـاليف اخالقـى متفـاوت بـر  باشد به صحت و حقانيت مى
نه در زندگى زناشىصى وظيفـه مـردان اسـت،  ٔاساس جنسيت است، مانند آنكه تأمين ه

  . اى ندارند  چنين وظيفهًدر حالى كه زنان اخالقا
حال با توجه به مبناى كالمى مـشهور حـسن و قـبح ذاتـى، جـايى بـراى اعتقـاد بـه 

يا خير؟ بـر اسـاس تفـسير پذيرفتـه  ماند دخالت جنسيت در هنجارهاى اخالقى باقى مى
ه حسن و قبح ذاتى كه مراد از  ٔترتب مستقيم و بدون واسطه حـسن و » ذاتى«ٔشده از نظ

، ص ٣نهايـة الدرايـة، ج (خواهى باشد  گىصى، احسان و بد ارضن اعمال، مانند راستقبح بر عن
گيرى عنـارضن موضـوعى يـا  شود كه آيا در شكل  پرسش به اينجا منتقل مى)٣٤٢ و ٣٢، ٣١

شوند؟ به بيان ديگـر، حـسن و قـبح  هاى فاعل نيز لحاظ مى عنوان فعل اخالقى، رضژگى
گيـرى عنـارضن افعـال  رسد در شـكل هر دو؟ به نظر مىمنسوب به فعل هستند يا فاعل يا 

  . شود اخالقى، هم عناصر عينى و فعلى محض و هم عناصر فاعلى در نظر گرفته مى
هـاى  شناسى اخالقى كـه منـشأ مفـاهيم و گـزاره در نتيجه، طبق ديدگاهى در معرفت

ـه دانـد و  هاى موجود در وجود واقعى آنها مـىاخالقى را امور حقيقى و مالک ٔطبـق نظ
ى آن شر نيز قادر به درک و شناسايى جزئحسن و قبح ذاتى اشيا و اعمال كه عقل نوعى ب
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الجمله متفـاوت مردانـه و زنانـه است، هيچ مانعى پيش روى پذيرش ديدگاه اخالقى فى
البته تفاوت در حقوق و تعهدات اخالقى زنان و مردان فراگير نيـست؛ بلكـه تنهـا . نيست

  . كند ٔشناسانه جنسيتى آن را توجيه مى هاى انسان تفاوتدر حدى است كه 
الجملـه متفـاوت،  گردد كـه آيـا پـذيرش ايـن نظـام فـى در اينجا اين شبهه مطرح مى

عادالنه نيست؟ آيا موضوع خـىضى و  اختيارى و غير كردن ارزش اخالقى بر امرى غير مبتنى
سان باشد؛ چـرا كـه در غيـر ايـن بدى، بايد و نبايد و حق و تكليف نبايد فعل اختيارى ان

دهد و مصداق تكليف بـه غيـر مقـدور  صورت فعل، رضژگى اخالقى خود را از دست مى
  خواهد بود؟

ًاوال، اختيارى بودن عمل، شرط الزم براى اتصاف آن به خـىضى : در پاسخ بايد گفت
 و بدى يا بايستى و نبايستى و يا استحقاق و عدم اسـتحقاق اسـت؛ ولـى كـافى نيـست؛

گذار در اختيارى بودن عمـل اسـت  ًثانيا، ادعا اين است كه جنسيت، يكى از عناصر تأثير
دادن بـه كـودک بـراى زنـان مقـدور و درنتيجـه يـک تعهـد  براى نمونه، در حالى كه شـير

يـا در .  مقدور بوده، وآنها چنين تعهدى ندارنـد اخالقى است، همين كار براى مردان غير
دارى بـراى زنـان  كـم در هنگـام بـار مين مخارج زندگى دستحالى كه تحمل دشوارى تأ

مقدور نيست و در نتيجه تعهدى اخالقى نسبت به آن ندارند، اين امـر بـراى نـوع مـردان 
ٔبنابراين قاعـده ضـرورت اختيـارى . مقدور است و نسبت به تأمين آن تعهد اخالقى دارند

اوت براى زنان و مـردان نقـض الجمله متف بودن عمل اخالقى با پذيرش ريضم اخالقى فى
ٔاگر چنين باشد، حتى در ميان مردان يا زنان بايد همه و در همه شـرايط داراى . گردد نمى

ًثالثـا، . حقوق و تعهدات اخالقى يكسانى باشند كه بطـالن چـنين امـرى آشـكار اسـت
 ِصرف پذيرش حقوق و تعهدات اخالقى زنانه يا مردانه با الزامات ناشى از اصل عـدالت

هـا از  ها و نياز تعارضى ندارد؛ بلكه در راستاى اجراى عدالت و ايجاد تناسب بين توانايى
كـم بـا حتى با برابرى يـا دسـت. سو و حقوق و تعهدات اخالقى از سوى ديگر استيک

  . ٔها به مثابه افراد برابر رفتار كردن نيز منافاتى ندارد انسان
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  جنسيت و مسئوليت اخالقي. ٣
هش، پاداش و كيفر و تعالى يا انحطاط اخالقى، آثار مترتب بر پايبنـدى يـا ستايش و نكو

مـسئوليت اخالقـى، ناشـى از نقـض تكـاليف و . انـد نقض الزامات و تعهدات اخالقـى
هاى اخالقى نيز تابع منطق حاكم بر الزامات  تعهدات اخالقى و منطق حاكم بر مسئوليت

در شـرايط، مـوارد و تـشديد يـا تخفيـف درشاره تأثير جنسيت . و تعهدات اخالقى است
ًدرجه مسئوليت اخالقى بايد گفت اوال، شرايط عمومى و عقالنى مـسئوليت اخالقـى از  ٔ

َبودن فاعل كـه مـستلزم آگـاهى و توانـايى و حتـى مـضطر و مكـره نبـودن او  قبيل مختار  ُ
 كه اين شرايط ناشى از عقل عملى عمومى بشر است. باشد، مبتنى بر جنسيت نيست مى

» بد بـودن ظلـم«و » خوب بودن عدالت«هاى بنيادين حكمت عملى يعنى  يصشه در گزاره
ًثانيـا، مـوارد مـسئوليت زن يـا مـرد، تـابع قلمـرو . دارند و جنسيت تأثيرى در آنها نـدارد

الزامات و تعهدات آنهاست؛ يعنى تنها در مواردى كه زن يا مرد تكليف پيـشين اخالقـى 
يل نقض تعهد پيـشين مـسئول قلمـداد گردنـد، از آنجـا كـه در دارند، ممكن است به دل

اى موارد مردان تعهد اخالقى دارند در حـالى كـه زنـان  مبحث قبل پذيرفته شد كه در پاره
گـردد و همچـنين  تعهدى ندارند و انجام يا ترک آن فعل براى آنها يک حق محسوب مى

ئوليت اخالقى زنان و مردان بـه طـور باشد، بنابراين موارد مس اى موارد بالعكس مى در پاره
به ديگر سخن، نسبت مصاديق مسئوليت مردان و زنان به اصطالح . جزئى متفاوت است

يـت . وجه استمنطقى، عام و خاص من نسبت به نقض تكاليف مشترک، مانند عدم ت
ٔدر مورد نقض تكاليف رضژه زنـان، ماننـد . صحيح فرزندان هر دو مسئوليت اخالقى دارند

دم رعايت بهداشت روانى و معنوى جنين اصوال زن، يعنى مادر مسئوليت اخالقى دارد ع
و در مورد عدم تأمين تغذيـه حـالل بـراى همـسر و فرزنـدان، اصـوال مـرد يعنـى شـوهر 

  . مسئوليت اخالقى دارد
توانـد در تـشديد يـا تخفيـف مـسئوليت اخالقـى  ًثالثا، درشاره اينكه آيا جنسيت مـى

ق تـأثير بـر شـرايط  هاى جنسيتى مى د يا نه، بايد گفت رضژگىگذار باش تأثير توانند از ط
براى نمونه، زن به دليل داشـتن . مسئوليت اخالقى بر شدت و ضعف آن مؤثر واقع شوند
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هـاى عـاطفى و درونـى،  ٔدرجه باالئى از انگيزش و هيجـان تحـت تـأثير اميـال و سـائقه
تـرى  ه مـسئوليت اخالقـى كمتـر و ضـعيفكند و در نتيجـ مبادرت به خطاى اخالقى مى

ب اختيارى و ارادى بودن عمـل او كمتـر از نـوع مـردان اسـت؛  خواهد داشت؛ يسرا ض
رغم شدت عواطف و احساسات و اميال مخـالف، اقـدام بـه عمـل  برعكس هر گاه على

اخالقى كند، عمل او ارزش اخالقى واالترى خواهد داشت؛ چرا كه با دشـوارى بيـشترى 
هـاى  بنـابراين نـوعى تـوازن و تقـارن بيـن تعهـدات و مـسئوليت. انجام داده اسـتآن را 

  .  ها وجود دارد اخالقى انسان

  جنسيت و تراز حقوق و تعهدات اخالقي . ٤
ًمعمـوال حقـى كـه . ًحق گاهى مجازا به معنای آزادى است و گـاهى بـه مفهـوم اختيـار

ز نوع نخست و حقى كـه در اشخاص در راستاى حقوق و منافع شخصى خىصش دارند، ا
. جهت حفظ منافع و مصالح جمعى از قبيل خانواده يا جامعه باشـد، از نـوع دوم اسـت

در برابـر ) آزادى(تفاوت آن دو در اين است كه صاحب حـق در چگـونگى اجـراى حـق 
كه چون مبناى توجيهى آن حفـظ منـافع ) اختيار(ديگران مسئوليتى ندارد؛ بر خالف حق 

ٔارنده حـق نـسبت بـه اجـراى نادرسـت آن در مقابـل ديگـران مـسئوليت ديگران است، د
تنها نسبت به نقض تعهدات خـود مـسئوليت اخالقـى  بنابراين اشخاص نه. اخالقى دارد

خود نيز در مقابل ديگران مـسئوليت اخالقـى يـا ) اختيار(دارند، در برابر سوء اجراى حق 
  . قانونى دارند

ود كه تراز حقوق و تعهدات در يک جـنس بـه حال آيا ممكن است جنسيت باعث ش
نفع حقوق؛ و در جنس ديگر به نفع تعهدات باشد؟ پاسخ دقيق و تفصيلى به اين پرسش 
نيازمند تبيين مفهوم آزادى اخالقى، انواع حقـوق و تكـاليف اخالقـى و حتـى بررسـى و 

نظـر از م. استقراى مصاديق حقوق و تعهدات زن و مـرد در نظـام اخالقـى اسـالم اسـت
عقلى، حتى اگر درصد تكاليف و تعهدات يک جنس بيشتر از جنس مقابـل باشـد، ايـن 
ًامر منافاتى با عدالت ندارد؛ يسرا اوال، جنسى كه تعهدات بيشترى دارد ايـن تعهـدات بـر  ّ
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ًاساس استطاعت او وضع شده است؛ ثانيا، جنسى كه حقوق بيشترى دارد، ايـن حقـوق 
ق در برابـر چگـونگى اعمـال آنهـا در برابـر ديگـران و از نوع حق اختيارند و صـاحب حـ

  . خداوند مسئوليت دارد

  جنسيت و قضاوت اخالقي و آثار آن . ٥
پرسش نهايى در باب اخالق هنجارى جنسيتى اين بـود كـه آيـا ممكـن اسـت قـضاوت 

  اخالقى، متأثر از جنسيت فاعل مختار باشد؟
نبـال كـرد؛ يكـى از منظـر قواعـد و تـوان د پاسخ به اين پرسش را نيز از دو منظـر مـى

از نگاه نخست، مسئوليت . موايسن عمومى عقل عملى و ديگرى از ديدگاه نصوص دينى
ٔهـاى آن رابطـه مـستقيمى بـا  كـارى اخالقـى و پيامـد اخالقى و آثار مترتب بر آن و نيكـو

ب بـر ٔقضاوت اخالقى كه در مرحله اجراى آثار مترت. سرمايه و امكانات فاعل مختار دارد
ًگردد، اوال مبتنى بر قدرت و توان فاعـل  نيكوكارى اخالقى و مسئوليت اخالقى مطرح مى ّ

است و در نتيجه، اگر جنس زن به طور نوعى از توان و قدرت كمترى نسبت به نوع مردان 
تواند عاملى براى تخفيف آثار مسئوليت اخالقى  مند بود، اين امر در داورى عقلى مى بهره

  . ين تفاوت عادالنه خواهد بوداو گردد و ا
ــ   نـه مغـاير بـا عـدالت ًثانيا، هر گاه قضاوت اخالقى بر موايسنى فراتر از عـدالت ـ

يعنى بر اساس تفضل، احسان و گذشت استوار باشد، از آنجا كه اين نوع داورى نيز اگـر 
ًچه سخت وابسته به فضل و بزرگوارى قاضى است، ولى چـون تـرجيح بالمـرجح عقـال 

زند، سـرانجام بايـد متناسـب بـا  رقابل قبول است و از قاضى حكيم و خردمند سرنمىغي
 تـوش و تـوانداند جنـسى كـه  بنابراين عقل ناپسند نمى. توان و امكان فاعل مختار باشد

مانـه و مبتنـى بـر  كمترى دارد يا موانع و راهزنان بيشترى در راه او بـوده انـد، در داورى ك
ى از بزرگوارى نصيب او گردد؛ يعنـى آثـار كمتـرى بـر مـسئوليت او ٔتفضل نيز بهره بيشتر

از نگـاه قـرآن و . مترتب گردد يـا پـاداش بيـشترى در قبـال نيكوكـارى نـصيب وى شـود
حا يا تلىصحا . گونه است بيت نيز وضعيت همين احاديث اهل ًذكر همه نصوصى كه ص ً ٔ
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