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چکیده
بررســی آراء تربیتــی و چگونگی پرورش فرزندان همواره از مباحــث مطرح در نظام تعلیم و
تربیت ادوار مختلف بوده اســت .در پژوهش حاضر تالش شــده اســت از دیدگاه دیگری به امر
تربیت پرداخته شود .در این مطالعه ،آراء تربیتی و اخالقی عالمه طباطبایی ( )دربارهی جنسیت
بررســی شده است .تحقیق پیش رو از منظر هدف بنیادی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده
اســت .اطالعات نیز با مراجعه به منابع دســت اول و روش کتابخانهای گردآوری شــده است .با
جمعآوری و تحلیل اطالعات در پایان پژوهش روشن شد ،عالمه طباطبایی ( )در تربیت اخالقی
به برابری هر دو جنس قائل است و هر دو جنس را مکمل یکدیگر دانسته و اصول ثابتی را برای
هر دو جنس مشــخص میکند .ایشان در تربيت اخالقي بيشتر نگاه جمعي دارد تا فردي ،در عین
حال به تفاوتهاي فردي هم توجه داشته و تمايزات حقوقي را تنها متوجه خانواده نمیداند ،ولی
بــه وجــود این تمایزات در جامعه هم باور دارد .به نظر ایشــان علت قوامیت ،وجود فضیلتی در
مردان اســت و تأکید دارد این فضیلت استعدادی خاص بوده که بر اساس آن حیات دنیوی ،یعنی
امــور ناظــر به معاش ،به بهترین نحو نظم یابد و نباید آن را ارزش معنوی که در تقرب به خداوند
تأثیرگذار است ،شمرد.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

تربیت ،اصول ،اهداف و چگونگی انجام آن مباحث بحثانگیز در میان فیلسوفان ،مربیان،
جامعهشناسان ،روحانیون و اولیای تعلیم و تربیت در جوامع مختلف بشری است .مباحث تربیتی
طیف وسیعی از مسائل بشری را شامل میشود.
دنیای معاصر بيش از هر زمان ديگر با چالشهای مختلف اخالقی مواجه شده و بحرانها و
ی اخالقی که در برخی از جوامع به چشم میخورد ،مؤيد و معرف اين نکته است که
انحطاطها 
نظامهای تربيتی در این کشورها در باب اخالق بهویژه تربيت اخالقی به قهقرا رفتهاند .از سوی
دیگر ،در جوامع دينی و مذهبی تربيت اخالقی عامل تأثيرگذار در سعادت فردی و اجتماعی دانسته
شده و اهمیت این موضوع در جوامع پیرو ادیان الهی و بهویژه اسالم تردیدناپذیر است .بنابراين
میتوان گفت ،مباحث تربيت اخالقی در میان جوامع مختلف متناسب با جهانبینی و ایدئولوژی
پذیرفته شده در آن جامعه یکی از مهمترین مباحثی است که بدان توجه ویژهای شده و متناسب
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با نیاز ملل پیگیری میشود .علم تربیت اخالقی خود مشتمل بر شاخهها و مباحث گستردهای
است ،اما يکی از مسائلی که در اين مقوله جايگاه خاص و در خور توجهی به خود اختصاص داده،
رابطهی جنسيت و تربيت اخالقی است؛ بنابراین با توجه به مشکالت جوامع امروزی در رابطه
با تربيت اخالقی و مشاهدهی مشکالت اخالقی در هر دو جنس پسر و دختر و يا زنان و مردان
ضرورت بازنگری در تربيت اخالقی محرز میشود.
اين پژوهش درصدد است مشخص کند آيا در روش ،اهداف و راهکارهای تربيت اخالقی اين
دو جنس (زن و مرد) و تربيت در زمينهی رفتاری ،کسب فضائل اخالقی و دوری جستن از رذايل
اخالقی و پيراستن در تحليل جنسيتی تفاوتی وجود دارد يا خير؟ و در صورت وجود تفاوت آن
را بيان کند .از آنجاکه روابط اخالقی بر اساس فرهنگ ،دين ،معيار و ضوابط تاريخی ،فلسفی و
اجتماعی هر جامعه تعريف میشود ،بحث در خصوص اخالق ،تربيت و جنسيت در جامعهی ايران
نیز  -به دليل مسلمان بودن ايرانيان و بافت مذهبی جامعه  -در چارچوب ارزشهای مذهبی دين
اسالم و روح عقايد دينی بررسی و تبيين میشود .در پژوهش پیش رو تالش شده است ،ديدگاه
اسالم و اندیشهی عالمه طباطبایی در این باره بیان شود .در راستای دستيابی به اين هدف ،آراء
تربیتی و اخالقي و اندیشههای عالمه طباطبايي ( )در مورد رابطهی تربيت اخالقي و جنسيت
تبیین خواهد شد .این پژوهش از نوع بنیادی نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی است .در ادامه
تربیت اخالقی و مبانی و اصول و شیوههای تربیت اخالقی و ارزشهای اخالقی و هستیشناسی،

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

انسانشناسی و معرفتشناسی و پیوند آن با تربیت اخالقی از دیدگاه عالمه طباطبایی ( )و
هویت جنسیتی و نقشآموزی جنسیتی بررسی میشود.
-2تربیت اخالقی

تربيت اخالقی ،چگونگی بهکارگيری و پرورش استعدادهای درون انسان برای رشد و تثبيت
صفات پسنديدهی اخالقی و شکوفاکردن ظرفيتهای اخالقی است ،با اين هدف که رفتارهای
پسنديدهی اخالقی انجام شود و از رذايل اخالقی دوری گزيند و بدون نياز به انديشه ،افعال به
سهولت از فرد صادر شود ،بهطوریکه اين ويژگیها برای انسان بهصورت ملکه درآيد (ديلمی و
آذربايجانی.)19 :1389 ،

عالمه طباطبايی ( )در تفسير الميزان علم اخالق را اينگونه تعريف میکند:
علم اخالق علمی است که دربارهی ملکات نفس انسانی مرتبط با قوای نباتی ،حيوانی،
انسانی بحث ميکند .اين ملکات ،انسان را با فضایل و رذایل اخالقي آشنا ميسازد .نفس
بهواسطهی آن ملکات ،صفات فاضله را کسب و از رذایل دوري جسته ،درنتيجه اعمال
نيکی که مقتضای فضایل درونی اوست انجام میدهد تا در اجتماع انساني ستايش عموم
و ثناي جامعه را به خود جلب کرده و سعادت علمی و عملی خود را به حد کمال برساند
و رفتار و اعمال شايستهای داشته باشد« .اخالق» جمع مکسر «خلق» است و اين واژه به
يک صورت ادراکی که درون انسان جايگير شده و در موقع مناسب جلوه ميکند و او را
به ارادهی عملی وادار مينمايد؛ گفته ميشود (طباطبايی :1374 ،ج ،1ص.)588

تربيت اخالقی اسالمی بر تلفيق جنبههای نظری (گفتاری) و عملی (کرداری) در عرصهی
تربيت اخالقی تأکيد دارد و حتی وزن عمل بيشتر از گفتار و سخن است .تأکيد بر وحدت قول

و عمل نيز در راستای اصل عملي بودن تربيت اخالقی است .عالمه طباطبايي ( )در تفسير
الميزان ميگويد:

فرق است بين اينکه انسان سخني را بگويد که انجام نخواهد داد و بين اينکه کاري را که
ميگويد انجام ندهد؛ اولي دليل بر نفاق و دومي دليل بر ضعف اراده است .يکی از اين
موضوعات «ادب گفتوگو» است .آيه  2سورهی مبارکه «صف» بيان ميکند ،اي کساني
که آوردهايد! چرا سخني ميگوييد که عمل نميکنيد؟ که اين آيه خود گواه روشنی بر
اين مدعاست .فرايند تربيت اخالقی در اسالم فقط محدود به بهکارگيری الفاظ و عبارات و
قاعدههاي دستور زبان و يا بهطورکلی محدود به قواعد زبانشناختی و محاورهای که مورد
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نظر پستمدرنيستها (نظريه گفتمان) بوده است نيست؛ بلکه عرصهی عمل نيز وجود دارد
و چهبسا فهم دقيق دستورات اخالقی در ابتدا نيازمند عمل آدمی است .پس برنامههای
تربيت اخالقی بايد متوجه ويژگيها و رفتارهای معين و مشخص و پذيرفتهشده عام باشد
و بتواند زمينههای الزم را در دانشآموزان ،برای پذيرش و قبول آن صفات و ويژگيها
فراهم کند (سجادي.)79-88 :1379 ،

 -3مباحث مطرح شده در تربيت اخالقي از نظر عالمه طباطبایی ()

عالمه طباطبایی در موضوع تربیت اخالقی مباحثی را مطرح کردهاند؛ از نظر ایشان ارزشهای
اخالقی اموری فطری است .هدف تربیت اخالقی رسیدن به توحید عملی است .اصل نتیجهگیری،
اصل تعادل عاطفی و اصل ایجاد جو اخالقی از مهمترین اصول تربیت اخالقی به شمار میروند.
حب عبودی ،الگوسازی و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین روشهای تربیت اخالقی
محسوب میشوند.
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نمودار  :1مباحث مطرح شده تربیت اخالقی

 .1-3مبانی ،اصول و شیوههای تربیت اخالقی و ارزشهای اخالقی

عالمه طباطبايي ( )توحيد را مهمترين مبنا براي تربيت اخالقي قرآن ميداند که موحد
پس از شناخت خداوند و شناخت نيازهاي خود بنا بر اميال فطری خود (مانند کمال و کرامت
ذاتي و صيانت از نفس و )...به سوي خداوند جذب ميشود و تنها راه رسيدن به قرب الهی را در

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

انجامدادن دستورات الهي و ترک محرمات ميداند .اين همان روش عبوديت است كه انسان را به
تهذيب نفس ميرساند .از ديدگاه ايشان ساير مباني (فطرت ،اختيار ،معرفتپذيري و )...و شيوههاي
تربيت اخالقي ميتوانند حول محور توحيد تأثیرگذار باشند(.کبيري و معلمي.)1388 ،

روشهاي تربيت اخالقي را میتوان به سه دستهی خودسازي ،دگرسازی و روشهاي مشترك
تقسيم کرد .روشهاي مشترك شامل روش حب عبودی ،روش موعظه و نصیحت ،روش الگوسازی
با بیان داستان و مثال و روش ابتالء است.
حب عبودي :عالمه طباطبايي ( )معتقد است ،مهمترين روش تربيت اخالقي
الف) روش ّ
حب عبودي است.
مبتني بر توحيد ،روش ّ
ب) روش موعظه و نصيحت :اين روش با توجه به فطرت اجرا ميشود؛ موعظه يعني كارهاي
نيك بهگونهای تذكر داده شود كه قلب شنونده از شنيدن بيان آن رقت پيدا كند و در نتيجه
تسليم شود.
ج) روش الگوسازي با بيان داستان و مثال :عالمه طباطبايي( )ميفرمايد« :قرآن كريم
مثل معلّمي است كه كليات درس را در مختصرترين جمالت بيان ميكند ،سپس شاگردان را به
عمل به آن امر ميكند .بعد اعمال آنها را ميبيند ،صحيح و فاسد آن را اصالح ميكند ،نقصها و
كمبودها را با موعظه ،مثال ،داستان ،وعده به پاداش و جزا رفع ميكند» (همان).

د) ابتالء :بنا بر مبناي اختيار و مسئوليتپذيري ،يكي از روشهاي تربيت اخالقي مواجه شدن
فرد با نتايج اعمال خويش است تا با آگاهي از نتايج مثبت يا منفي آن براي انجام دادن دوبارهی
«حب ذات» ميكوشد بهگونهاي
ّ
عمل ،دلسرد يا تشويق شود .در اين روش ،فرد بر اساس مبناي
عمل كند كه زياني متوجه او نشود و( ...همان).

از نظر عالمه طباطبايي ( )اصول تربیت اخالقی شامل :اصل نتيجهگيری (ارتباط افعال
اخالقي با نتيجهی آنها) ،اصل تعادل عاطفي (عواطفي که در مسير انجام ارزشها و هنجارهاي
اخالقي پيش ميرود) و در نهایت ايجاد جو اخالقي (محيطي که فرد در آن قرار ميگيرد ،اخالقمند
باشد) است.
عالمه طباطبايي ( )در توضيح فطری بودن خاستگاه ارزشهای اخالقی به روايت نبوی
که ذيل آيهی  2سورهی مائده آمده ،استناد میکند« :تعاونوا علی البر و التقوی و ال تعاونوا علی
االثم و العدوان»« .بر و اثم» دو نوع احساس (نيکي و گناه) را در فضای روانی ما برمیانگيزاند و
اين دو نوع احساس بدون آموزش قبلی و فطری هستند .هرکس به اقتضای دريافتهای فطری

خود ،مرزهای بين «ب ٌر و اثم» را میشناسد ،اما چون اين دريافتها فطریاند ،نيازمند شکوفايي
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و زمينهای برای بروز هستند تا به کمک تربيت اخالقی به شکوفايي برسند (حاجیدهآبادی و
صادقزاده قمصری 19 :1379 ،و .)20
 .2-3هستیشناسی از دیدگاه عالمه طباطبایی و پیوند آن با تربیت اخالقی

هستیشناسی نظام اجتماعی قرآن تکبعدی و بر پایهی توحید پایهگذاری شده است (اصل
توحید) .این اصل بیان میکند که همهی موجودات هستی وحدت دارند و بههم مرتبط بوده و
از نظام دائم تبعیت میکنند که همه از تدبیر خداوند سرچشمه میگیرد (طباطبایی :1388 ،ج،14
صص .)375-385

از دیدگاه دین اسالم ،خداوند جهان را هدفمند خلق کرده (هدفمندی جهان هستی) و نظام
جهان نظام احسن است و خلقت آن بازیچه و لهو و لعب نیست .حیات انسان به جسم منتهی
نمیشود ،بلکه انسان بعد از مرگ ،خانهی کوچک را به خانهی بزرگ تبدیل میکند (همان ،ج،1
ص.)169

38

هستیشناسی فقط به جهان مادی منتهی نمیشود ،بلکه جهان مادی پایینترین مرتبهی
هستی به شمار میرود .طبق بیانات عالمه ( )جهان هستی در یک تقسیمبندی به سه عالم
تقسیم میشود :عالم عقل (عالم مجردات) ،عالم مثال (عالم برزخ) و عالم ماده .از نظر وجودی
عالم عقل ،علت وجودی عالم مثال و عالم مثال ،علت وجودی عالم ماده است (همان ،ج ،2ص.)539

براساس دیدگاه عالمه طباطبایی برای دستیابی به اعتباراتی حکیمانه الزم است ابتدا مبانی
هستیشناسی و فلسفی محکمی را در باب اصل هستی ،انسان و رابطهی انسان و جهان درک
کرده ،این نظام معرفتی را با تکیهبر مبناگرایی و از طریق برهانی صورتبندی کنیم و پسازآن بر
پایهی نیازها ،تمایالت و غایاتی که در ما شکل میگیرد ،در عرصهی روابط اجتماعی آنچه شایسته
و الزم است را اعتبار کنیم (شجریان.) 69 :1398 ،

از مجموع بیانات عالمه میتوان بیان کرد که هستی مراتب طولی و عرضی دارد .مراتب طولی
هستی نسبت به همدیگر رابطهی علّی-معلولی دارند؛ بهعبارتدیگر ،وجود هر مرتبهی مادون
وابسته و قائم به مرتبهی مافوق است و هر آنچه در مرتبهی مادون بهصورت تفصیل وجود دارد ،در
مرتبهی مافوق بهصورت کاملتر و اجمالی محقق است .از نظر هستیشناسی ،مراتب عالی هستی
نسبت به عالم طبیعت و نظام حقیقی و اعتباری آن ترتیب علّی دارند .این مراتب از جنبهی هستی
شناختی ،واقعیتی عینی هستند که علت ایجاد و افاضه کنندهی واقعیت حقایق طبیعی میباشند
و تمام نظامهای عالم آفرینش قائم به آنهاست .بر این اساس ،میتوان گفت در نهایت نظام اخالقی
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و اخالق نیز قائم به حقایق این عالماند و حقایق عالم معلول مراتب عالی هستی است ،پس نظام
اخالقی عالم نیز مانند دین معلول عالم برتر از خود است و دین و اخالق در مراتب عالی هستی
به صورت عینیت و وحدت تحقق دارند یا به تعبیری ،دین عین اخالق و اخالق عین دین است و
هر دو ،موجود به یک وجود واحدند .پس میتوان نتیجه گرفت که از جنبهی هستیشناسی ،بین
دین و اخالق ،عینیت و وحدت حاکم است (امید.)1375 ،

 .3-3انسانشناسی از دیدگاه عالمه و پیوند آن با تربیت اخالقی

نوع نگرش هر محقق به ماهيت انسان در ديدگاههاي تربيتی او تأثیر بسزایی دارد .از نظر عالمه
طباطبايي انسان ویژگیهای زیر را دارد:
الف) روح و بدن دو حقیقت قرین یکدیگرند ،نظیر خمیری که مرکب از آرد و آب است .انسان
مجموع هر دو حقیقت است ،موجودي است که از تن و روان ترکيب يافته است .اين دو ،پيوسته
در زندگاني دنيوي همراه و مالزم يکديگرند .هنگام مرگ ،روح از بدن جداشده ،سپس انسان به
نزد خدا باز ميگردد (طباطبایی :1388 ،ج ،2ص.)222

ب) انسان ابزاري دارد که میتواند بر جهان آگاهی يابد .خداوند متعال نوع انسان را که آفريد،
قوای ادراکي در او به وديعت نهاد و چشم و گوش و سایر قواي باطنی برايش قرار داده به او نيروي
فکر عطا کرد که بتواند بهوسیلهی آن از حوادث گذشته و آينده اطالع يابد (همان ،صص  171و .)172

ج) انسان صاحب علم عملی است؛ مجموعهاي از بايدها و نبايدها که آدمي به اقتضای قوا،
امکانات و نيازهاي خود به وجود ميآورد و آنها را واسطهی استکمال خود قرار ميدهد .اين علوم
محصول احساسات دروني آدمي است که تحت تأثير نيازها و ويژگيهاي دستگاههاي بدن آدمي
آنها را به وجود ميآورد .اين علوم ابزاري است از جنس فکر تا در ميدان کار و کوشش و تصرف
و تسخير طبيعت موفق باشد (همان ،ج  ،5صص  507و .)508

د) انسان موجودی استخدامگر است .شايد يکي از اساسيترين نظريههاي انسانشناسی عالمه
طباطبايي همين است .به نظر ميرسد ،ايشان در مورد طبيعت آدمي به دو سرشت اوليه و ثانويه
اعتقاد دارد و اين ويژگي يعني استخدام از سرشت اوليهی آدمي است؛ به دیگر سخن ،آدمي به
سرشت اوليه موجودي منفعتجو است و تمامی اعمال و حرکاتش در جهت منافع و مصالحش
است .انسان در مواجهه با حجم وسيع نيازها به اين انديشه ميرسد که بدون کمک گرفتن از
ديگران ،امکان ارضا و اشباع را نخواهد داشت (همان ،ج ،2ص 196و ج ،9ص.)249
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ه) طبع انسان مدني و اجتماعي است .انسان به سبب روح استخدامگري که دارد ،به اجتماع
روي ميآورد .اينکه ايشان ميفرمايد آدمي طبعاً مدني است به همين معناست؛ بنابراين لزوم
اجتماع مدنی و عدالت اجتماعی امری است که بشر ناچار از پذيرفتن آن است (همان ،ج ،2ص.)196

و) انسان فطرت دارد« .فطرت» از واژههاي کليدي انديشهي انسانشناسي عالمه طباطبايي()
است .وي دربارهي فطرت چنين مينويسد:
انسان نيز مانند ساير انواع مخلوقات فطرتی دارد که او را بهسوی تکميل نواقص و رفع
حوايجش هدايت نموده ،آنچه را نافع براي اوست و آنچه را برايش ضرورت دارد ،به او الهام
ميکند؛ پس انسان خلقتی خاص دارد که او را به نسبتی خاص به زندگی هدايت ميکند
و راه معيني دارد که به هدف و غايتي خاص منتهي ميشود .انسان که در اين نشئه زندگي
ميکند ،نوع واحدي است که به سبب داشتن روح و بدن مشابه سود و زيان مشترکي دارد
(همان ،ج ،5ص  507و ج ،2ص.)222
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آدمی در دنیا مراحلی از رشد را طی میکند که به نظر عالمه شامل پنج دوره است و هر
دوره ویژگیهای خاص خود را دارد:
الف -دوره کودکی (لعب) :انسان تا کودک است ،حریص در لعب و بازی است.
ب -نوجوانی (لهو) :همینکه انسان به حد بلوغ میرسد و استخوان بندیاش محکم میشود،
به لهو و سرگرمیها عالقهمند میشود؛
ج -جوانی (زینت) :پسازآنکه بلوغ انسان به حد نهایت رسید ،همواره در این فکر است که به
زیبایی و آرایش بپردازد.
د -میانسالی (تفاخر) :بعد از این سنین ،انسان به حد کهولت میرسد و آنوقت است که دیگر
به این امور توجه نمیکند ،بلکه بیشتر به فکر تفاخر بهحسب و نسب میافتد.
هـ -پیری (تکاثر) :چون آدمی سالخورده شد ،همه تالش و کوشش خود را صرف زیاد کردن
مال و فرزند میکند.
پس از گذراندن این مراحل زندگی انسان وارد مرحلهی حقیقی خود شده که هدف مرحلهی
قبل هم در این مرحله نهفته است .آنهم رسیدن به سعادت و یا شقاوت در حیات بعد از مرگ
که خود شامل برزخ و قیامت است و هر یک لوازم خاص خود را دارد (همان ،ج ،19ص.)289

عالمه طباطبايی با نگرشی واقعبينانه و با در نظرگرفتن تفاوتهای فردي معتقد است ،انسانها
با سه نوع انگيزهی متفاوت خويشتنداری و تقوا ورزيده و الزام میيابند در مسير درست حرکت

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

کنند .گروه اول ،انسانهايی هستند که تنها جزا و پاداش محسوس دنيوي آنها را به حرکت
درمیآورد .گروه دوم ،به دليل جزا و پاداش اخروي به اخالقيات تن ميدهند و گروه سوم ،برای
دستيابی به متعالیترين ،پاکترين و قویترين انگيزه که همانا عشق و محبت به محبوب حقيقی
و رسيدن به قرب الهي است در تالش هستند (همان ،ج ،11ص  .)214ازآنجاکه رسيدن به مرحلهی
سوم (رسيدن به قرب الهي) به تالشها و مجاهدتهای فراوانی نياز دارد ،تنها عدهی کمی از افراد
به اين سطح از اخالق میرسند و عموم افراد جامعه بر اساس جزا و پاداش دریافتی از رفتار خود،
نظام رفتاري خود را تنظيم میکنند .حتی در جامعهی دينی هم در بسياري از افراد ضعيفااليمان
ممکن است وعدهی جزا و پاداش اخروي نتواند انگيزه و کشش الزم را براي پايبندي به اخالق
فراهم کند .در اين صورت ،الزم است که جامعه با وضع قوانين مناسب جزا و پاداش (مانند حدود
و تعزيرات) افراد را به رفتار اخالقی ملزم کند .به همين دليل ،عالمه بخشی از برنامهی تربيت
اخالقی و طهارت نفسانی را وضع و تحميل قوانين صالح اجتماعی بر انسان میداند تا شئون زندگی
اجتماعی او صالح شود و مفاسد زندگی اجتماعی ،او را از اخالقورزی باز ندارد (همان ،ج  ،7ص .)52

در انتها میتوان نتیجه گرفت ،عالمه ( )معتقد است انسان دو بعد جسمانی و روحانی و
همچنین ابزاری برای آگاهییافتن از جهان و علم عملی دارد و بنا بر سرشت اولیهی خود  -که
موجودی منفعت طلب و اجتماعی است -روح استخدامگر نیز دارد.
 .4-3معرفتشناسی از دیدگاه عالمه طباطبايي ( )و پیوند آن با تربیت اخالقی

تربیت اخالقی و اخالقی بار آوردن کودکان از دشوارترین مباحث تعلیم و تربیت است .تربیت
اخالقی استفاده از اصول و روشهای تربیتی در جهت فراهمسازی زمینهای برای شناخت و ایجاد
سجایای اخالقی در فراگیران است؛ بهگونهایکه فراگیران در موقعیتهای مختلف افعال اخالقی
را انجام دهند .ارتباط معرفت با جنسیت این است که هدفش شناخت طبیعت یا چگونگی واقعیت
فرد (زن و مرد) به عنوان یک انسان است .معرفتشناسی فرصتی برای شناخت تفاوت زن و مرد
به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.
تا زمان مالصدرا ،معرفتشناسي در فلسفهی اسالمي حتی يک موضوع فلسفي هم به شمار
نميرفت ،البته فيلسوفان مسلمان در آثار متعدد خود در باب حقيقت علم ،رابطهی آن با فاعل
شناسايي ،محدودهی ادراکات آدمي ،ارزش علم و ادراک ،مفاهيم کلي و جزئي و ...مباحث در خور
توجهی مطرح کرده بودند؛ برخي از اين مباحث را ميتوان به روانشناسي علم و ادراک و برخي
ک متعلق دانست،
را به وجودشناسي علم و ادراک و برخي ديگر را به معرفتشناسي علم و ادرا 
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اما آنها همهی اين مباحث را برگرفته و بهتبع مسائل فلسفي ديگر مطرح ميکردند و خود علم و
ادراک را يک موضوعفلسفي تلقي نميکردند .اين وضعيت تا زمان مالصدرا ادامه داشت تا اينکه
وي در مبحث عقل و معقول «اسفار» (جلد سوم) بر موضوع فلسفي بودن علم و ادراک ،برهان
اقامه کرد و به توجيه فلسفي آن پرداخت .اين امر باعث شد که فيلسوفان نوصدرایي و در صدر
آنها عالمه طباطبايي مجموعهی مباحث مربوط به علم و ادراک را به شاخهی مستقلي تبديل
كنند .اختصاص چهار مقاله از مجموعه مقاالت کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم که بسياري از
ابتکارات عالمه طباطبايي هم در ضمن آنها بيانشده است ،داللت بر آنچه گفتيم دارد.

عالمه با طرح نظريههایی نو -بهويژه در مباحث معرفتشناختی و مسائل مربوط به علم و
ادراک -اصول عقالني محکمي براي دفاع از رئاليسم فراهم کرد .مجموعهی اين ابداعات را میتوان
در قالب يک دستگاه فلسفي عرضه کرد؛ اين دستگاه از آن عالمه طباطبايي است .باوجود زاويهی
فراوان بين دستگاه فلسفي عالمه و دستگاه فلسفي مالصدرا ،اولي در چارچوب و نمونهی دومي
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قرار دارد و از همين روست که عالمه را فيلسوفي نوصدرايی ميتوان دانست .ديدگاه و مباحث
فلسفي عالمه را میتوان در کتاب آشنايي بامعنا و مفهوم در اسالم با توجه به رويکرد حکمت

فلسفهی اسالمي و فلسفهی جديد مشاهده کرد (فقیهی.)1390 ،

عالمه در فلسفه چند روش جدید را ابداع کرد .يکي از اين روشها اين بود که روش فلسفي را
روش رياضي ناميد و مسائل فلسفي را در بدايهالحکمة و نهايهالحکمة به روش رياضي شروع کرده و

اداره ميکرد و هر مسئلهای را در جاي خودش نقل ميکرد .اين امر باعث ميشود ،گذشته روشن
و زمينهاي براي آينده باشد (همان).

عالمه طباطبايي در همهی محورهاي ششگانهي وجودشناسی ،جهانشناسی ،معرفتشناسی،
انسانشناسی ،معناشناسی و ارزششناسی آراء بديع و نظريات ابتکاري دارد ،بااینحال بيشترين
نوآوري او در محور معرفتشناسي است ،تاحديکه ميتوان گفت ،مجموعه مباحث معرفتشناسي
ی تبديل شده است.
بهواسطهی وي و شاگردانش به شاخهی مستقلي در فلسفهی اسالم 
از نگاه عالمه ،اعتباريات دو دستهاند؛ اعتباريات قبل از اجتماع مثل وجوب و لزوم و اعتباريات
بعد از شکلگيری اجتماع مثل حسن عدالت ،قبح و ظلم .به تعبير ديگر ،ادراکات اجتماعی را
انسان برای سامان دادن به اجتماع ساخته ،بنابراين ادراک بعد از اجتماع بهحساب میآيد .به تعبير
عالمه ،تمامی احکام و اعتباريات اجتماعی بايد مستقيم يا غيرمستقيم به طبيعت بازگردند ،چون
طبيعت انسانی است که اقتضای زيست اجتماعی و مناسباتی خاص دارد .عالمه همچنين در آراء
خود بيان ميکند ،حسن و قبح اموری اعتباری هستند ،ولی ريشهی حقيقی داشته و تابع حقايق

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

عالماند (طباطبايي :1388 ،ج ،2ص  .)121خلقت به جهات نيکی ،زشتی و فرمانبری و نافرمانی و
ساير اوصاف و عناوينی که بر موضوعات و افعال عارض میشود ،تعلق نمیگيرد و ظرف ثبوت آنها
تنها تشريع و اعتبار و نياز اجتماعی است (همان ،ج ،7ص.)312

 -4هویت جنسیتی و نقشآموزی جنسیتی

هویت جنسیتی شامل تمایز زیستشناختی جنسیت و نقشآموزی جنسیت شامل آموزشهای
اجتماع در مورد جنسیت است؛ یعنی ویژگیها و رفتارهایی که فرهنگ جامعهی معینی برای زنان و
مردان خود مناسب میداند .دراینباره نظريات متفاوتي مطرح شده و هريک ديدگاه خاصي را بيان
کردهاند .نوع جنس زن و مرد بودن يک موضوع زيستي است ،اما جنسيت يک مقولهی زيستي،
رواني ،اجتماعي و فرهنگي است .هر جامعه بر اساس نظام ارزشي خود الگوها يا هنجارهاي معيني
براي زن و مرد در دورههاي مختلف زندگي از کودکی ،نوجواني ،جواني ،ميانسالي و کهنسالي تعبيه
کرده است ( اسماعيلي .)1379 ،در ادامه ،چهار ديدگاه رايج دراینباره بیان میشود.
 -1-4نظريهی زیستشناختی

مطابق اين نظريه عوامل بيولوژيکي مانند هورمونهاي جنسي و برتري شيارهاي مغزي باعث
تفاوتهاي جنسيتي ميشوند .هورمونهاي دوران جنيني زمينهی زيستشناختي را براي رفتارهاي
معيّن مهيا ميکند .محیط ميتواند اين زمينه را تعديل کند.
 -2-4نظريهی رواندرماني

طبق اين نظريه ،نقشپذيري جنسيت نتيجهی مستقيم تفاوتهاي جسماني و مقولهی
همانندسازي است .کودک رفتارهاي والد همجنس خود را  -که بسياري از آنها مربوط به انتظارات
از نقش جنسيت است  -ميپذيرد و آنها را انجام ميدهد.
 -3-4نظريهی يادگيري اجتماعي

اين نظريه به دو عامل «اجتماعيشدن» و «مشاهده» بيان ميشود .در مقولهی اجتماعي شدن،
کودکان براي رفتارهاي نقش جنسيت آنگونه که والدين مناسب بدانند ،تشويق ميشوند وگرنه
تنبيه ميشوند .در مقولهی مشاهده ،کودک از راه تقليد از والد همجنس خود همانندسازي ميکند.
بر اساس اين نگرش ،پسر و دختر هر دو تا زماني که مادر از آنها مواظبت ميکند ،رفتارهاي او
را تقليد ميکنند ،اما بعد از این پسر به سمت پدر متمايل ميشود .پسر ،پدر را هر قدر مهربان،
باکفایت و قدرتمند بداند بيشتر از شخصيت و سجاياي او همانندسازي ميکند.
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 -4-4نظريهی رشد ادراکي

کهلبرگ دربارهی تفاوت جنسیت نظریهی رشد ادراکی را مطرح کرده است .مطابق این نظریه،
نقشآموزي جنسيت تبعي و طبيعي از رشد ادراکي فرد است .يعني نوزادان ابتدا لغات دختر و پسر
را ميشنوند و ياد ميگيرند .سپس در يکي از اين دو گروه قرار ميگيرند و در سن دو يا سهسالگی
ميدانند که به کدام گروه تعلق دارند و زندگي خود را بر همان منوال شکل ميدهند و در سنين
ت سالگی به حدي ميرسند که آن را محافظهکاری جنسي ناميدهاند و آن زماني است
پنجتا هف 
که تشخيص ميدهند براي هميشه مرد يا زن خواهند بود .پسازآنکه کودکان متوجه شدند،
زن يا مرد هستند ،الگويی براي نوع جنسيت خود جستوجو میکنند .آنها همانندسازي خود را
به والد همجنس منحصر نکرده ،بلکه از معلم ،همسايهها ،دوستان و شخصيتهاي تلويزيوني نيز
الگو ميپذيرند (حسينينسب.)1372 ،

برمبنای پژوهشهاي مطالعه شدهی زيستشناختی 1،پارهای از تفاوتهای روحی-روانی زنان
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و مردان منشأ زيستی دارد و برخی از ارزشها و هنجارهايی که در آموزههای دينی آمده است ،با
نقشهای جنسيتی (زن و مرد) تناسب دارد؛ همانند هنجارهای حاکم بر نقش مادری که متناسب
با تحمل و صبر فراوان مادر و ويژگیهای عاطفی او در عشق و محبت به کودک است .اين احکام
با اهداف آفرينش طراحی و مهندسی شدهاند؛ يعنی چون هدف از خلق بشر ،کمال و تعالی روح
است ،احکام اخالقی بهگونهای طراحیشدهاند که با اين هدف سازگار باشند؛ ازاينرو اين احکام
اخالقی فضيلتاند ،اما اگر احکامی ما را از اين اغراض آفرينش دور کند ،به دليل ناسازگاری با
طبع کمالگرای انسان بد هستند و به آنها قبيح میگويند .روشن است هر آنچه بهطور ذاتي
خوب باشد و انسان را در مسير فطری خويش به رشد و کمال برساند ،عقل است و عقالی عالم
آن را میپذيرند .عقل با احکام اخالقی سازگاری کامل دارد و هر آنچه با فطرت مطابقت داشته
باشد ،با عقل هم مطابقت خواهد داشت و در مواردی که تطابق فطرت با عقل نباشد ،عقل هم با
او ناسازگار خواهد بود (نيازکار و ديبا.)13 :1395 ،

از ميان  114سورهی قرآن که شامل  6236آيه است ،عالمه در تفسیر  388آيه از  70سورهی

قرآن در الميزان مباحث اختصاصی را در مورد زن مطرح کرده است (احمدي .)17 :1391 ،عالمه

بيشتر ذيل آيات  228تا  242سورهی بقره ،آیه  34سورهی نساء و آیات  31و 60سورهی نور

 -1تعيين اينکه اين تفاوتها بهطور مشخص به کدامین از عوامل زيستي برمیگردند ،راههاي مختلفي را بيان کردهاند .برخي
منشأ اسناد نقشها و وظايف مختلف به مردان و زنان را تفاوت آنان در قدرت بدني دانستهاند .نظريهی ديگر ،تفاوت نقشهاي
جنسيتي بر حسب تفاوت مردان و زنان در زیستشناسی تولیدمثل و استلزامات اجتماعي آنان بیانشده است .گروهي نيز با
استناد به شواهد تجربي ،تفاوت نقشها را بر پایة تفاوت ميزان هورمونهاي جنسي در مردانه و زنان بيان ميکنند.

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

مباحث جنسیتی و خانواده را مطرح کرده است .از مهمترين کلماتی که عالمه طباطبايی ()

در الميزان بهويژه در حوزهی جنسيت و خانواده -استفاده کرده ،همبستگی تشريع و تکوين است.
از نگاه وی ادراکات انسان بر دو دسته است:

الف -دستهی اول ،ادراکات تصوری و تصديقی است که از تأثير و تأثر ميان اشيای خارجی
ی انسان پديد آمده و نمیتواند واسطهی ميان انسان و افعال ارادياش شود
و حواس و ابزار ادراک 
(مانند مفهوم آسمان ،زمين ،انسان و اينکه  4عددی زوج است).
 -2دستهی دوم ،ادراکاتی است که آدمی آنها را میسازد تا بدينوسيله نيازهای زندگی فردی
يا اجتماعی را برطرف کند .ادراکاتی مثل وجوب و لزوم ،رياست و مرئوسيت ،حسن عدل و قبح و
ظلم از اين دستهاند .اين دسته از ادراکات از واقعيات خارجی حکايت نمیکنند و بود و نبودشان
در دست اعتبارکنندگان است و از تأثير عوامل خارجی در ذهن ناشی نمیشوند ،بلکه از احساسات
باطنی مانند حب و بغض و شوقوذوق و ميل برآمدهاند و برخالف ادراکات حقيقی که از مقولهی
انفعال به شمار میآيند ،از مقولهی فعلاند ،يعنی نوعی فعاليت ارادی محسوب میشوند (طباطبايي،
 :1388ج  ،2صص .)112-117

عالمه اعتقاد دارد ،اسالم مرد و زن را از لحاظ تدبير شئون زندگی در اراده و کار مساوی
میداند؛ يعنی اين دو در برآوردن نيازهای زندگی مساوی هستند؛ بنابراين زن میتواند مانند مرد،
مستقل اراده کند ،مستقل کار کند و مالک نتيجهی کار و کوشش خود شود و نفع و ضرر کارش
مربوط به خودش است؛ زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شريک است ،مگر در
مواردی که با اقتضای طبيعتش مخالف باشد (نوروزی و همکاران.)1393 ،

از نگاه عالمه ،تحول اساسی اسالم در وضعيت زن آن است که اسالم زن را انسانی کامل و همتراز
با مرد دانسته و از نظر کرامت و منزلت اخالقی که اساس خلقت بشر بوده با مرد همتا میداند.
زن و مرد مکمل هم هستند و وجود و عملکرد انسانی و جنسيتی آنها برای بقای اجتماع بشری و
تعالی آن الزم است .بهعالوه ،زن در تدبير امور اجتماعی خويش و اعمال اراده ،آزاد و همتای مرد
است و میتواند بر سرنوشت خود حاکم و بر نتيجهی عمل خود مالک شود .درعينحال ،عالمه
جنسيت را ساخت اجماع و امری سيال نمیداند و معتقد است ،دو تمايز مهم تکوينی در حيات
خانوادگی و اجتماعی مرد و زن جهتگيریهای متفاوتی را رقم میزند؛ اول آنکه ،زن بهمنزلهی
کشتزاری برای پيدايش نوع بشر است و به همين دليل احکام و حقوق متناسبی دارد .دوم آنکه،
خلقت زن چه در جسم و چه در روح بر ظرافت و لطافت طراحیشده است تا زن بتواند نقش
تاريخی خود را بهمثابه استمراربخش به نسل بشر بهدرستی ايفا کند .عالمه پس از تمايز جسمی
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بر تمايز زن و مرد در عقل و احساس تأکيد میکند .ازنظر وی ،مرد در استعداد تکوينی عقل بر
زن برتری دارد و زن در استعداد تکوينی عاطفی بر مرد برتری دارد .نکتهی مهم آن است که تمايز
تکوينی زن و مرد تمايز ذاتی به معنای فلسفی آن نیست که در تمام افراد آن نوع يافت میشود،
بلکه ويژگیهای تکوينی امور غالبی است که ممکن است بتوان مواردی از زنان يا مردان را يافت
که برخی از خصال جنس مخالف را در خود داشته باشند (طباطبايي :1388 ،ج ،4صص .)341-360

عالمه تالش میکند تمام تمايزات حقوقی زن و مرد را بر اساس تمايزات تکوينی توضيح دهد.
از نگاه وی ،تمايزات حقوقی به عرصهی خانواده منحصر نيست و در اجتماع بزرگ هم جريان
دارد .به نظر عالمه ،هرچند قوت جسمی ،برتری عقلی و برتری جايگاه اجتماعی و حقوقی مرد بر
زن فضيلت بهحساب میآيد ،اين فضيلت به معنای زيادت است و ارزش خاصی ندارد و ضرورت
حيات اجتماعی بهحساب میآيد و نبايد به معنای کرامت ،يعنی منزلت اخالقی و ارزشمندی
واقعی محسوب شود ،ارزشمندی واقعی از نگاه اسالم فقط باتقوا کسب میشود و ارزشمندی به
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جنسيت نيست (همان ،ص.)217

عالمه بعد از بيان تمايزات تکوينی و با استناد بهضرورت ابتنای تشريع بر تکوين به الگوی
متمايز تقسيم نقشهای خانوادگی و اجتماعی زن و مرد میرسد .از نگاه او تمام مسئوليتهای
واجب بر عهدهی زن را میتوان در سه محور جای داد:
الف -فراگيری اصول اعتقادی و معرفتی؛
ب -يادگيری احکام شرعی مبتالبه و ايفای مسئوليتهای خانوادگی؛
ج -از دو محور ذکر شده میتوان نتيجه گرفت ،زن هيچگونه وظيفهی واجب اجتماعی برعهده
نداشته و فعاليت اجتماعی يا از باب فضل است و يا تفاخر اجتماعی (همان ،ج ،2ص.)272

عالمه طباطبايی ( )معتقد است ،زن و مرد در اصل قوای عقالنی نيز تفاوت دارند .ايشان
میفرمايد:
اگر تفاوتهای احساسی زن و مرد را میپذيريد ،تفاوتهای عقالنی آنها را نيز بايد
بپذيريد .اين تفاوت طبيعی بر آن است ،هريک از زن و مرد برای کاری متفاوت خلق شدهاند.
يکی مسئوليت خانهداری و مراقبت و تربيت فرزندان را بر عهده دارد و اين کارها نيازمند
عاطفه و محبت بيشتری است و ديگری مسئوليتهای اجتماعی و اقتصادی و نانآوری را
بر عهده دارد که نيازمند قوای عقالنی و جسمانی برتر است .اين قوا مردان را آماده میکند
تا در رويارويی با مشکالت و سختیها تحمل بيشتری داشته باشند (صادقی.)51 :1391 ،

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

براساس آيه  34سورهی نساء قوام از ريشهی « َق َومَ» است و در معنای آن نوعی عزم و اراده وجود
دارد که گاهی تسخير و گاهی اختيار در آن محقق میشود؛ در این آيه ،معنای اختيار وجود دارد
و قيام به چيزی به معنی مراعات و حفظ آن است .مطابق ديدگاه عالمه ،منظور از «بما فضلاهلل»
فزونی مردان نسبت به زنان به معنای زيادی ايشان در قوهی تعقل است که تکليفی بر ايشان ايجاد
میکند و تأمين امور زندگی زنان (اعم از همسر ،مادر ،خواهر ،دختر و نوه) را به عهدهی ايشان
میگذارد و البته بهتناسب هر تکليفی ،حقوقی وجود دارد (طباطبايي :1374،ج ،4صص .)543-550

عالمه ( )تفاوت ارزشی بين زن و مرد را با معنای تفاوت در جايگاه اجتماعی قبول میکند،
ولی اين تفاوتها در ارزشهای اخالقی با معنای سعادت و قرب ارتباطي ندارد .در باب معنای
نقصان عقل هم ايشان میگويند ،زن و مرد هم در استعداد عقلی و هم در استعداد عاطفی با
همديگر تفاوت دارند (احمدي.)51 :1391،

ايشان در تفسير الميزان و تسنيم مطابق با آيات قرآن اين نظر را دارند که جنس مؤنث و

مذکر خاستگاه يکسان (گل ،نطفه ،علق ،منی) دارند ،ولی جسم مؤنث آسيبپذيرتر از جسم مذکر
است .عالمه طباطبايی ( )در بحث تفاوت دو جنس در روح به قوی بودن قوهی عاقلهیمردان
و قوی بودن عاطفه در زنان و عالقهی زنان به تبرج ،شدت قوهی کيد در زنان و تحريکپذيری
جنسی مردان اشاره میکند (جيريايی.)131 :1390 ،

در بررسی تفاوت زن و مرد به دو دسته تفاوت میتوان اشاره کرد:
الف -تفاوتهايی که خاستگاه محيطی و تربيتی دارند و در بستر زمان شکل گرفتهاند.
ب -تفاوتهايی با خاستگاه طبيعی؛ این تفاوتها يا در مراحل شکلگيری و تکامل جنين
پديد آمده و يا در مراحل رشد مشاهدهشدهاند که به آن صفات ثانوی جنسی میگويند.
پذيرش تفاوتهای تکوينی به اين معناست که اين ويژگیها در پذيرش و پيدايش خود
خاستگاهی تکوينی دارند ،گرچه عوامل تربيتی و محيطی اين ويژگیها را تضعيف يا تقويت
کنند؛ بنابراين پذيرش پيامدهای محيطی نمیتواند دليلی بر نفی خاستگاه زيستی باشد .منظور
از تفاوتهاي تکوينی ،ويژگیهايی با منشأ زيستشناختی است که بيشتر زنان را از مردان متمايز
میکند؛ برای نمونه ،فرزندزايی از ويژگیهای تکوينی زنان است؛ هرچند تعدادی از زنان اين
توانايی را ندارند .تمايزات تکوينی میتواند به جنبههای جسمی ،شناختی ،احساسی و يا رفتاری
اشاره داشته باشد .در نگاه اسالم ،تفاوتهای تکوينی را در دو دسته از متون میتوان پيدا کرد:
اول ،متون توصيفی که بهصراحت يا اشاره و اجمال به ويژگیهايی اشاره میکند؛ مانند مردان
سرپرست زناناند ،به دليل آنکه خداوند برخی از ايشان را بر برخی برتری دادهاند (نساء .)34 :اين
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آيه مالک سرپرستی مرد در خانواده را برتری مردان بهعنوان مزيتی خدادادی دانسته است ،اما
بهصراحت از چيستی اين مزيت سخن نمیگويد .عالمه طباطبايی ( )اين برتری را به توان
جسمی و مديريتی يا برتری قوای عقالنی تفسير کرد ه است (طباطبايي :1374،ج ،4ص .)343

دوم ،متون دستوری که میتوان از داللتهای التزامی آن وجود ويژگیهای تکوينی را -هرچند
به اجمال -نتيجه گرفت؛ مثل حيا ،غيرت و  ...که از تمايزات تکوينی هستند .به نظر عالمه طباطبايي
( )غيرت در مردان يک غريزه است ،اما غيرت زنانه خاستگاه غريزی ندارد (همان ،ص .)280

يکی ديگر از ويژگیهای تکوينی ،عاطفه است که عالمه طباطبايی ( )حيات عاطفی را
متعلق به زن و حيات تعقلی را متعلق به مرد دانسته است .اين تقسيم به معنای نفی عاطفه در
مردان و نفی تعقل در زنان نیست ،بلکه به معنای برتری نسبی هر يک از دو جنس در يکی از
اين دو صفت است؛ بنابراين عالمه طباطبايی ( )مرد را واجد حيات عقل و زن را واجد حيات
احساسی میدانست (همان ،صص .)341-360
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عالمه بر اساس پيشفرض هدفمندی خلقت و هماهنگی تکوين و تشريع به ضابطهای کلی
اشار ه کرده است .ايشان بيان میکند ،هرکسی که در احکام اجتماعی و مباحث علمی مربوط
به آن پژوهش میکند ،سزاوار نيست در اين مهم ترديد کند که اگر وظايف اجتماعی و تکاليف
اعتباری نباشد ،در صورت ضرورت به اقتضائات طبيعی برمیگردد .همچنين ایشان بیان میکند،
تفاوتهای حقوقی حتماً به تفاوتهای تکوينی بازمیگردند نه اينکه هر تفاوت تکوينی مقدمهای
برای تفاوت حقوقی باشد .وی تفاوتهای حقوقی بين زن و مرد را به حوزهی خانواده مقيد نمیکند،
بلکه اعم از خانواده و اجتماع میداند .ايشان حتی از آيه  34سورهی نساء 1معنای عامی استفاده
میکند که اعم از خانه و اجتماع است.
عالمه طباطبايی ( )در آيه  21سورهی روم دربارهی نقش زن و مرد در حوزهی خانواده
بیان میکند که این دو بهتنهايی ناقصاند و در خانواده نسبت به يکديگر نقش مکمل را دارند .به
نظر ايشان هر يک از زن و مرد فینفسه ناقص و محتاج به هم هستند و از مجموع آن دو ،واحدی
تام درست میشود .به خاطر همين نقص و احتياج است که به سوی هم حرکت میکنند.
کلمهی «مودت» به معنای محبتی است که اثرش فقط قلبی نيست ،بلکه در مقام عمل هم
محروميت محرومی که کمال
ِ
ظاهر میشود« .رحمت» نوعی تأثير نفسانی است که از مشاهدهی
ندارد و محتاج به رفع نقص است ،در دل پديد میآيد و صاحب دل را وادار میکند که در مقام
 -1الرجال قوامون علی النساء.

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

رفع نقص محتاج برآيد؛ از روش آيه برمیآيد که مراد از مودت و رحمت خانوادگی است (جيريايی،
.)92 :1390

عالمه طباطبايی ( )به يافتههای علم فيزيولوژی که زنان را از نظر عضالت بدنی ،سيستم
عصبی ،شريانهای قلب و مغز متفاوت نشان میدهد ،استناد میکند و نتيجه میگيرد که جسم
زن لطيفتر و نرمتر و جسم مرد خشنتر و محکمتر است (طباطبايي :1374،ج ،2ص .)415

ايشان ذيل آيهی  228سورهی بقره 1بیان میکند:
زنان را مانند وظایفشان حقوق شايسته است و مردان را بر آنان مرتبتي و برتري هست و خدا
عزيز و حکيم است .چون اسالم شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده ،معروف از
نظر اسالم همان چيزی است كه مردم آن را معروف بدانند ،البته مردمی كه از راه فطرت به
يك سو نشده و از حد نظام خلقت منحرف نگرديده باشند و يكی از احكام چنين اجتماعی
اين است كه تمامى افراد و اجزای اجتماع در هر حكمی برابر و مساوی باشند و در نتيجه
احكامی كه عليه آنان است برابر باشد با احكامی كه به نفع ايشان است ،البته اين تساوی را
بايد با حفظ وزنی كه افراد در اجتماع دارند رعايت كرد ،آن فردی كه تأثر در كمال و رشد
اجتماع در شئون مختلف حيات اجتماع دارد ،بايد با فردی كه آن مقدار تأثر را ندارد ،فرق
داشته باشد ،برای مثال بايد برای شخصی كه حاكم بر اجتماع است حكومتش محفوظ شود
و براى عالم ،علمش و براى جاهل جهلش و براى كارگر نيرومند ،نيرومندیاش و برای ضعيف،
ضعفش در نظر گرفته شود ،آنگاه تساوی را در بين آنان اعمال كرد و حق هر صاحب حقی را
به او داد و اسالم بنابر همين اساس احكام له و عليه زن را جعل كرده ،آنچه از احكام كه له و
به نفع او است با آنچه كه عليه و بر ضد او است مساوی ساخته و درعینحال وزنی را هم كه
زن در زندگی اجتماعی دارد و تأثری كه در زندگی زناشویی و بقای نسل دارد در نظر گرفته
است و معتقد است كه مردان در اين زندگى زناشویی يك درجهی عالی بر زنان برتری دارند
و منظور از درجه همان برتری و منزلت است.
از اينجا روشن میشود كه جمله (وللرجال عليهن درجه  ،)...قيدی است كه متمم جملهی
سابق است و با جملهی قبلی روی هم يك معنا را نتيجه میدهد و آن اين است كه خدای
تعالی ميان زنان مطلقه با مردانشان رعايت مساوات را كرده ،درعینحال درجه و منزلتی
َات يَتَ َرب َّْصنَ بِأَنفُسِ هِنَّ ث ََلثَ َة قُرُو ٍء و ََل يَحِ لُّ لَهُنَّ أَن يَکْ تُمْنَ مَا خَ لَقَ اللَّ ُ فِي أَرْحَ ا ِمهِنَّ إِن کُنَّ يُؤْ مِنَّ ب ِـاللَّ ِ وَالْيَوْ ِم الْئَاخِ ِر َوبُعُولَتُهُنَّ
« -1وَالْمُطَ لَّق ُ
ُوف َول ِلرِّجَ الِ َع َل ْيهِنَّ َدرَجَ ٌة وَاللَّ ُ َعزِي ٌز حَ کُ يمٌ»؛ «زنان طالق
ِک إِنْ أَرَادُواْ إِصْ َلح ًا َولَهُنَّ ِمثْلُ الَّذِي َع َل ْيهِنَّ ب ِـال ْ َم ْعر ِ
أَحَ قُّ ب ِ َر ِّدهِنَّ فِي َذل َ
گرفته تا سه پاکي منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند روا نيست چيزي را که خدا در رحمهايشان خلق کرده،
نهان دارند و اما شوهرانشان اگر سر اصالح دارند در رجوع به ايشان در عده طالق سزاوارترند».
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را هم كه مردان بر زنان دارند ،منظور داشته است ،پس آن مقدار كه له زنان حكم كرده،
همان مقدار عليه آنان حكم نموده نه بيشتر (طباطبايي :1374،ج ،2صص.)340-349

عالمه در تفسیر آيه  34سورهی نساء و آي ه  18سورهی زخرف 1بیان میکند:
ايـن دو صفت كـه برای زنان آورده ،براى اين است كه زن بهطبع دارای عاطفه و شفقت
بيشتر و تعقل ضعیفتری از مرد است و به عكس مرد به طبع دارای عواطف كمتر و تعقل
بيشتری است؛ و از روشنترین مظاهر قوت عاطفه زن عالقه شديدی است كه به زينت و
زيور دارد و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قوه عاقله است ضعيف است .دليل سرپرستی
مرد را وجود يک فضيلت غالبی میداند که خاستگاه طبيعی دارد .عليت قواميت را وجود
فضيلتی در مردان شمرده است و تأکيد دارد که اين فضيلت استعدادی خاص است که بر
اساس آن حيات دنيوی ،يعنی امور ناظر به معاش به بهترين شکل نظم يابد و نبايد آن را
ارزش معنوی که در تقرب به خداوند تأثيرگذار است ،شمرد (همان ،ج ،4صص .)543-550
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عالمه ( )اين فضيلت را برتری نسبی مردان در قوای عقلی و آثار اين برتری را در اموری چون
توانمندی بيشتر در رويارويی با مشکالت و تحمل سختیهايی میداند که آنها را برای احراز مديريت
خانوادگی و اجتماعی سزاوار میکند ،همچنين خودآرايی و زينت را از مظاهر برتری عاطفی زن و
ضعف در ارائهی دليل را مظهری از ضعف نسبی در قوهی عاقله دانستهاند (همان ،صص .)341-360

عقل قوهای است که آثار خود را هم در محدودهی عقل عملی و هم در عقل نظری و هم در
عقل ابزاری بر جای میگذارد .اين سه ،کارکردهای قوهی عقلاند نه سه قوهی مستقل .به همين
دليل تفاوت در استدالل عقلی ،تمايل به خودآرايی و زينت و تدبير در حوزههای سرپرستی
خانواده و اجتماع را از آثار آن دانستهاند و اين فضيلت مطرحشده به برتریهايی اشاره میکند که
به تنظيم حيات دنيوی يعنی امور مربوط به زندگی روزمرهی انسان و مصلحت اجتماعی منجر
میشود و هرگز به معنای فضيلت واقعی از نگاه اسالم يعنی تقرب به درگاه خداوند و رسيدن به
درجات معنوی خاص نيست ،زيرا اسالم برتریهای جسمانی را که تنها در امور مادی بشر کاربرد
دارد ،مالک برتری واقعی نمیداند (طباطبایی :1374 ،ج ،8ص .)70

ویژگیهای مختص زنان شامل جسم لطیفتر و نرمتر ،ظرافت روح و جسم ،عالقهی شدید
به خودآرایی و زینت و ویژگی احساسی و عاطفی در نقش مادر و عشق و محبت به فرزند است.
« -1أَ َومَن يُنَشَّ ُأ فِي ال ْحِ ْليَ ِة َو ُه َو فِي ال ْخِ صَ ا ِم َغ ْي ُر ُمبِينٍ »؛ «آيا دختران را فرزند خدا ميخوانند که نشو و نمايشان در زينت است و از
احتجاج عليه خصم خود عاجزند و يا اين مشرکیناند كه از جنس بشر آنهایی را كـه در نـاز و نعمت و زروزیور بار میآيند فرزند
خدا تصور كردهاند ،بااینکه در بـيـان و تـقـريـر دليـل گـفـتـه خـود و اثـبـات ادعـايـشـان عـاجـزنـد و دليل روشنی ندارند».

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

بنابراین باید تربیت اخالقی در راستای ملکه شدن این ویژگیهای زنان (جسمی و عاطفی) پیش
برود که تا حدودی باعث متمایز شدن تربیت اخالقی زنان از مردان است .این نکته از دو جهت
بیان شده؛ یک جهت به خاطر اینکه ساختار تکوینی زنان مقداری شکننده است .عاطفهی زنان
باالست و جهت دیگر هم اینکه چون قرار است در آینده زن مسئولیت مادرانه و همسرانه داشته
باشد ،اگر به کرامت نفس زنان توجه شود برای تربیت فرزندش مؤثر خواهد بود.
ویژگیهای خاص مردان شامل جسم خشنتر و محکمتر و قوت جسمی و برتری عقلی و
برتری جایگاه اجتماعی (برای ضرورت و مسئولیت اجتماعی) و غیرت  -که غریزهای در مردان
هست -میشود؛ بنابراین باید تربیت اخالقی در راستای ملکه شدن این ویژگیها (جسمی و
شناختی) پیش برود؛ برای مثال یکی از مؤلفههای تربیت اخالقی که غیرت است ،حس درونی و
فطری است که برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده و پاسداری از نسل در وجود مرد نهاده
شده است؛ بنابراین غیرت یکی از نیکوترین خلقی است که بیشترین تأثیر را در مردان دارد.
به جز ویژگیهای گفته شده ،زن و مرد از لحاظ تدبیر و شئون زندگی در اداره و کار مساویاند
و هر دو همتراز و مکمل هم و از نظر کرامت و منزلت اخالقی که اساس خلقت بشر بوده یکساناند
و وجود و عملکرد انسانی و جنسیتی آنها برای بقای اجتماع بشری و تعالی آن الزم است.
به تعبير عالمه ،تمام آثار انسانيت را میتوان در مرد و زن يافت و اين نشانهی تحقق انسانيت در هر
دو صنف است .گرچه ميان اين دو در آثار مشترک نوعیِ  ،شدت و ضعفهايی وجود دارد ،اين تفاوتها
به معناي بطالن حقيقت نوعی در هيچيک از آن دو نيست .از سوی ديگر ،پذيرش و هدفمندی خلقت
و حکمت خداوند اين نتيجه را در پی دارد که همهچيز در جهان بهاندازه و حسابشده آفريدهشده
است .عالمه طباطبايي با اعتقاد به ريشهی تفاوتهای تشريعی زن و مرد در تکوين ،به برابری انسانی،
ارزشی و مکمل بودن زن و مرد قائل است .عالمه در تربيت اخالقي به برابري هر دو جنس قائل است
و هر دو جنس را مکمل هم ميداند و اصول ثابتی را برای هر دو جنس مشخص ميکنند .پس روشن
میشود ،تفاوتهای تکوينی تنها سندی است بر کارايیهای مختلف در عرصههای گوناگون حيات
بشری و نبايد به ارزشگذاریهای معنوی متفاوت بينجامد (زيبايی نژاد.)96 :1388 ،

تفاوت زن و مرد از نظر عالمه طباطبایی ( )در نمودار شمارهی  2آمده است:
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نمودار  :2تفاوت زن و مرد از منظر عالمه طباطبایی ()
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بحث و نتیجهگیری

عالمه طباطبایی ( )تربيت اخالقي را رسيدن به توحيد و عبوديت الهي ميداند .تربيت
در ديدگاه ایشان جنبهی جمعي دارد و فقط به اصالح فرد قائم نیست و الزم است که بخشی
از برنامهی جامع تربیت اخالقی به ساماندهی وضعیت اخالقی جامعه اختصاص یابد .هرچند که
ایشان به تفاوتهاي فردي نیز توجه دارند.
ديدگاه عالمه دربارهی جنسيت اين است که يک جنس بر جنس ديگر نميتواند برتري داشته
باشد و يکسان بودن مرد و زن در خلقت را اظهار دارد .مرد و زن دو فرد از يك نوع و از يك
جوهرند ،جوهري كه نامش انسان است ،چون تمامي آثاري كه از انسانيت در صنف مرد مشاهده
شده ،در صنف زن نيز مشاهده میشود .بنابراين اگر در مرد فضائلي از قبيل سخاوت ،شجاعت،
علم خويشتنداری و امثال آن وجود دارد در صنف زن نيز ديده شده است.
به تعبير عالمه ،تمام آثار انسانيت را میتوان در مرد و زن يافت و اين نشانهی تحقق انسانيت
در هر دو صنف است .گرچه ميان اين دو در آثار مشترک نوعيه ،شدت و ضعفهايی وجود دارد،
اين تفاوتها به معناي بطالن حقيقت نوعيه در هیچیک از آن دو نيست .از سوی ديگر ،پذيرش
و هدفمندی خلقت و حکمت خداوند اين نتيجه را در پی دارد که همهچیز در جهان بهاندازه و
حسابشده آفریدهشده است.

چناری و رضائینژاد ،تحلیل رابطهی تربیت اخالقی و جنسیت از منظر عالمه طباطبایی (ره)

عالمه طباطبايي با اعتقاد به ريشهی تفاوتهای تشريعی زن و مرد در تکوين ،قائل به برابری
انسانی ،ارزشی و مکمل بودن زن و مرد است .ايشان در ارزشها و هنجارهاي اخالقي بر فطري
بودن آن اشاره میکند .فضائل و رذایل را اعتباري و تابع حقايق عالم جهان ميداند که جنسيت
در آن دخالت ندارد و تربيت اخالقي را زمینهای براي شکوفايي آن بيان ميکند .زن را کامل و
همتراز با مرد و او را از نظر کرامت اخالقي با مرد يکي ميداند و عملکرد جنسيتي را براي بقاي
بشري و تعالي آن الزم ميداند .درعینحال ،بیان ميکند که زن میتواند بر سرنوشت خود حاکم
و نتايج کار خود را پذيرا باشد و اين بدين معنا نيست که جنسيت امري سيالي و تغییرناپذیر است.
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