
نقد نابرابر انگاري افراطي 
جنسيتي در معرفت شناسي 

فمينيستي

)با تأکید بر رويکرد قرآني(
مهديه السادات مستقیمي�٭

چكیده
اغلب جریانات فکري فمینیستي به ویژه فمینیست هاي فرامدرن بین دانش 
از  بسیاري  معتقدند  و  مي  شوند  قائل  کلي  تفکیک  مردانه  و  زنانه  معرفت  و 
دانش ها و معرفت شناسي هاي رایج با رویکردي مردانه سرشته شده و معتقدند 
در عدالت جنسیتي باید همه سطور دانش و معرفت بر اساس توجه به مسائل 
این  معرفت شناسي  مباني  نوشتار  این  در  شود.  بازخواني  جنسیتي  و  جنسي 
دسته از فمینیست ها، با تأکید بر مباحث قرآني )در حوزة معرفت شناسي قرآني، 
شناخت شناسي شناختي قرآن و الگوي خاصي از معناشناسي قرآني( نقد گردیده 
و آراء اندیشمندان مسلمان نظیر مالصدرا، سهروردي و ابن عربي، مبناي تفکیک 
کلي بین دانش و معرفت زن و مرد نقد و تحلیل شده و معلوم مي شود عدالت 

جنسیتي، مقتضي جدا نمودن معرفت زن از معرفت مرد نیست. 

کلید واژه
فمینیسم، معرفت شناسي، مباني شناخت شناسي قرآني، معناشناسي قرآني، 

فلسفه.

 ـ تاریخ دریافت: 1388/11/4؛ تأیید نهایي: 1388/12/10
٭ ـ  استادیار دانشگاه قم
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طرح مسأله س

انشعابات و جریانات فمینیستي معمواًل به نام مکاتبي که به آنها وابستگي 

عقیدتي دارند، شناخته مي شوند یکي از خاستگاه هاي معرفت شناسي اغلب 

تفکرات فمینیستي، تفکیک بین جهان معرفت و دانش مردانه و زنانه است. 

فمینیست ها با پذیرفتن این اصل به نقد اکثر دانش ها و حتي معرفت شناسي هاي 

موجود معاصر پرداخته اند و معتقدند سرشــت معرفتي براســاس رویکردي 

مردانه پایه ریزي شده است.

لذا این ســؤال مطرح مي شــود، آیا عوامل اجتماعــي، عوامل عاطفي و 

عواملــي نظیر عــادت مي توانند، معرفت را تحت تأثیر قــرار دهند؟ در این 

نوشــتار ادعاي کلي فمینیســت ها در حوزه این بنیان معرفتي متزلزل گردیده 

اســت و در ادامه با اثبات وحدت جوهر وجودي روح »فاعل شناســا« در 

زن و مــرد محکم ترین دلیل بــراي وحدت جهان معرفت مردان و زنانه بنیاد 

نهاد شــده اســت و آنگاه با کنکاش در مراتب عقل از منظر حکمت متعالیه 

صدرایي ثابت شــده که اصلي ترین قوه دراکه یعني عقل )به معناي فلسفي( 

در زن و مــرد تفاوت قابل توجهي ندارد، فلســفه اشــراق و تأکیدي که این 

فلســفه به اصل دریافت هاي اشــراقي نظر داشــته و پایه علم حصولي را به 

علم حضوري ارجاع مي دهد، نیز نمي تواند با نظریه معرفت شناســي افراطي 

فمینست ها سازگاري داشته باشد. معرفت شناسي عرفاني نیز با اثبات این که 

معرفت حقیقي از جنس یقین و شهود و علم حقیقي از جنس اشراق بر متن 

حقیقت است ثابت مي کند، نظریه معرفت  فمینیست ها افراطي است.
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�( جريانات معرفت شناسي فمینیستي و عدالت جنسیتي

فمینیســم اصطالح عامي است كه در اواخر قرن 18 به جنبش هایي كه در 

دفاع از حقوق زنان به وجود آمد، اطالق گشت )جگر، 1378: ص20(. البته گاهي این 

اصطالح، به ایدئولوژي برتري جنبش زن نیز اطالق مي شــد )هام، 1382: ص160(. 

فمینیست ها همواره در تبیین مسائل فكري خود به جهان بیني ها و مكاتب فكري 

متفاوتي متوسل مي شوند، آن ها دربارة ساختارهاي قدرت و قوانیني كه به زنان 

به عنوان موجودي درجة دّوم نگاه مي كند، نیز دیدگاه هاي مختلفي دارند.

تفاســیر و نظریات مختلف و گاه متضاد فمینیستي در طول تاریخ فراوان 

بــوده، تــا آن جا كــه گاهي یافتن قدر مشــترك بین نظریات زیرســاختي یا 

پیشنهادات ســاختاري بین گروه هاي متفاوت فمینیستي امري دشوار است، 

معمواًل فمینیســت ها را با نام تفكر غالب و مكتب خاصي كه به آن پایبندي 

بیشتري دارند مي شناسند )ر.ك. ابوت، واالس، 1380: صص33 ـ 31(.

جریانات فمینیســت بــه لحاظ رویكــرد تاریخي نیــز داراي دوره هاي 

مختلفــي مي باشــند، از آن جمله مي توان به ســه دوره اشــاره نمود: تضییع 

كامــل حقوق زنان )1900م تا پایان جنگ جهانــي دّوم(؛ مبارزه براي احیاء 

حقوق زنان )1980 ـ 1960( و انشــعاب یافتن جریانات فمینیستي )1980م 

تاكنــون( )ر.ك. معصومي، 1384: صص40ـ  29(. شــش گروه را نیز مي توان در زمره 

مهم ترین گرایشــات و انشعابات فمینیستي برشــمرد: فمینیست هاي لیبرال؛ 

فمینیســت هاي ماركسیست؛ فمینیســت هاي رادیكال؛ فمینیسم هاي بوم گرا؛ 

سوسیال فمینیست ها؛ فمینیست هاي فرامدرن )همان، صص47ـ 45(.
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انشــعابات جریانات فمینیســتي در دهه هاي اخیر، شتاب فراواني گرفته س

است و هر یك از شاخه هاي اصلي فمینیستي نیز خود به زیرشاخه هائي تقسیم 

مي شود، به عنوان مثال فمینیســت هاي اسالمي به شاخه اي از فمینیست ها، 

اطالق مي گردد كه اســالم سّنتي فقاهتي را، اسالم مردساالرانه مي دانند )ر.ك. 

مغیثي، 1376: ص57(. ولي گروهي از این فمینیســت هاي افراطي معتقدند حتي 

تفاســیر زن مدارانه از متون دیني نمي تواند به ماهّیت زن ســتیز دین اسالم، 

سرپوش بگذارد )ر.ك. شهیدیان، 1377: ص624(.

از دیدگاه بسیاري از فمینیست ها، عدالت جنسیتي در حوزه معرفت شناسي 

رایج و همچنین در دانش هاي بشري مخدوش گردیده است. یكي از حوزه هاي 

زیرســاختي تفّكرات فمینیســتي، حوزة معرفت شناسي است. فمینیسم ها به 

عنوان جنبشگراني اجتماعي، بر مبناي فلسفي خاصي در حوزه هاي مختلف 

از جمله قلمرو معرفت شناسي تكیه نموده اند. اصول معرفت شناسي خاص 

فمینیســت ها در مباحث مربوط به »سرشــت معرفت«، »اقسام معرفت« و 

»منابع معرفت«، تأثیر فراواني دربارة نظرگاه ایشــان پیرامون رابطة جنسیت 

و معرفــت دارد. برخي از معرفت شناســاِن فمینیســت، تفاوتي بین معرفت 

زنانه و مردانه قائل نیستند و برخي بین معرفت زن و مرد تفاوت هاي مهمي 

مي بینند، ولي اغلب معرفت شناسان فمینیست وجوِد تفاوت هایي را در دانش 

و معرفت زن و مرد ثابت مي دانند. فمینیست ها معتقدند در دانش و معرفت 

کنوني عدالت جنسیتي رعایت نشــده؛ زیرا دانش و معرفت از رویکردهاي 

مردانه تأثیر پذیرفته است.
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نقطة آغازین معرفت شناسي فمینیستي طرح مجدد پرسش از معرفت با 

اندكي تغییر است. فمینیســت ها معتقدند در »معرفت شناسي«، مسئله فاعل 

شناس و جنسیِت این فاعل، بسیار تأثیرگذار است و باید معرفت شناسان از 

خود بپرســند كه در تحلیل مســئله معرفت، به معرفت مردان نظر دارند یا به 

معرفت زنان؟ زیرا به نظر بسیاري از فمینیست ها، جنسیت به صورت بسیار 

مؤّثري در معرفت تأثیرگذار اســت و اگر جنســیت مورد توجه قرار نگیرد، 

عدالت جنسیتي مخدوش مي شود. 

بسیاري از فمینیســت ها معتقدند فلسفة معرفت شناختي، بدون توجه به 

جنســیت به تحلیل اركان و سرشــت معرفت مي پردازد و بیشــتر به معرفت 

مردان توجه دارد.

معرفت شناســان فمینیست را مي توان از چشــم اندازهایي به دسته ها و 

انشعابات مختلفي تقیسم نمود، شاید بتوان با تقسیِم عقلي، دسته بندي خاّصي 

را در بین معرفت شناسان ارائه داد: 

ـ  گروهي كه به دخالت شرایط اجتماعي و سیاسي در معرفت اهمیت فراوان 

 مي دهند و جنسیت را به عنوان مفهوم اجتماعي آن جزء شرایط اجتماعي تلّقي 

مي كنند. این گروه دخالت »جنســیت« در معرفــت را به عنوان دخالت یك 

عامل مهم اجتماعي و سیاسي مؤثر مي دانند.

ـ   ایــن گروه »جنســیت« »یعني مفهوم اجتماعــي حاصل از نقش ها و 

كاركردهــاي جنســیتي« را به عنوان یك عامل اجتماعــي در معرفت دخیل 

نمي دانند. بلكه در حقیقت »جنس« یعني مفهوم تكویني و ذاتي زن بودن و 
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مرد بودن را در چگونگي شكل گیري معرفت، تأثیرگذار مي دانند. تفاوت هاي س

تكویني زن و مرد در ناحیة بدن، نفس، روح و عقل اســت كه ســبب تفاوت 

معرفــت زنان و مردان مي شــود. این گروه تأثیرگــذاري در معرفت را هم از 

ناحیة ذات زن و مرد و هم از ناحیة نقش اجتماعي ایشــان مي دانند. هریك 

از تفكرات فوق نیز مي تواند داراي انشعاب هاي متفاوتي باشد، مثاًل: برخي 

از فمینیســت ها به تئوري دیدگاه اهمیت فراوان مي دهند، مطابق این تئوري، 

دانش زنانه بر دانش مردانه ترجیح دارد و نسبي گرایي به معناي یكسان بودن 

اعتبار هر دو دانش، مردود است )ر.ك. آبوت، واالس، 1380: ص284(.

1 ـ 1( نقدهاي نقضي بر ادعاهاي معرفت شناسي فمينيسم فرامدرن

در این بخش برخي از اقوال و مدعیات معرفت شناسان فمینیسم مطرح و 

نقدهایي كلـي بر آن وارد مي شود. البته به جهت این كه بحث به روش فلسفي و 

عقلي پیـش مي رود مدعیات از راه تقسیم عقلي حدس زده شده و بیان مي گردد 

و نقدهــا نیز به روش منطقي و عقلي ابداع و طرح مي گردد. به تعبیر دیگر در 

این مقاله بیش از آن كه به استقراء سخنان فمینیست ها در حوزة معرفت شناسي 

پرداخته شود به روش عقلي مدعّیات آنان اصطیاد و پاسخ آنها بیان مي شود:

1 ـ 1 ـ 1( ادعاي اول و پاسخ آن 

اگر معرفت شناســان فمینیسم معتقد باشند، عواملي خارج از وجود فرد 

فاعل شناس بر معرفت تأثیر مي گذارد و مهم ترین آن، عوامل اجتماعي است 

و چه بسا محكم ترین تقریري كه این معرفت شناسان براي ادعاي خود بیان 
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نمایند این گونه باشد:

ـ صغري: جنسیت از عوامل اجتماعي است؛ 

ـ كبري: همة عوامل اجتماعي بر معرفت تأثیرگذارند؛

ـ نتیجه: جنسیت بر معرفت تأثیرگذار است.

اّوالًّ، كلّیت كبري مخدوش اســت و برخي از شرایط اجتماعي نظیر فقر، 

ثروت، عّزت و ذّلت در برخي از موارد تأثیري در معرفت نداشــته اســت و 

همیشــه متفّكراني بوده اند كه فارغ از علقه ها و عالقه ها و شــرایط فردي و 

اجتماعــي، از راه هاي اندیشــه و معرفت گذر نمایند؛ لــذا امكان دارد زن یا 

مردي هم بتواند فارغ از شرایط اجتماعي اي كه جنسیت بر آن ها تحمیل مي

نماید، به معرفت دست یازند. 

ثانیًا، مفهوم تأثیر در این برهان واضح و متمایز نیست و ابهام فراواني كه 

در این ناحیه و در ناحیة چگونگي تأثیر و فرآیند معرفت شناسي وجود دارد، 

بسیار پیچیده تر از آن است كه بتواند به راحتي ثابت شود.

2 ـ 1 ـ 1( ادعاي دّوم و پاسخ آن 

مـمكن است فمینـیسم ها ادعا کنـند زن و مرد داراي تفاوت هاي تكویني 

بســیاري مي باشــند، برخي از این تفاوت ها بیولوژیكي و مربوط به جسم و 

برخي دیگر مربوط به پاره اي از روحیات است و یكي از مهمترین روحیاتي 

كه مي تواند در معرفت تأثیرگذار باشد عواطف است و چون عواطف در زن 

و مرد متفاوت است بنابراین معرفت زنانه و مردانه نیز متفاوت خواهد بود.

 ـ  صغري: جنس و جنسیت بر عواطف تأثیرگذار است.
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 ـ  كبري: هر عاطفه اي در معرفت تأثیرگذار است.س

نتیجه: جنسیت در معرفت تأثیرگذار است.

اّواًل، رابطة جنس و جنسیت با عواطف همیشگي و كّلي نیست. هرچند 

تأثیرگذاري اجمالي جنسیت و جنس بر عواطف ثابت شده است، ولي گاهي 

عواملي نظیر »تربیت«، »طینت«، »غیرت« و ... به جاي عامل »جنسیت« و 

»جنس« و حتي قوي تر از آن بر عواطف تأثیر مي گذارد و جلوي مقتضیات 

عواطف جنسي و جنسیتي را مي گیرد.

چنانچه شـواهد تاریـخي نشان داد، زناني بـوده و هـستند كه گوي سـبقت 

را در بي رحمي و خشونت از بسیاري از مردان ربوده اند و مرداني بوده اند كه 

در رأفت و رحمت و عطوفت از مهر آسماني مادران نیز پیشي گرفته اند.

ثانیاً، كلّیت كبري در این استدالل مخدوش است؛ زیرا همیشه هر عاطفه اي 

در معرفت تأثیرگذار نیست، چنانچه به تعبیر عالمه مطهري 2 انسان داراي یك 

»من علوي« و یك واقعیت ملكوتي است كه بخش اصیل وجود انسان و منشأ 

بایدها و نبایدهاي ثابت و كلي است و دستگاه احساسي انسان باید در خدمت 

این واقعیت قرار گیرد )ر.ک. مطهري، 1382: فلســفه اخالق، ص137(. اگر كســي بتواند 

عواطف خود را تسخیر این بخش از حقیقت وجودي خود كند، دیگر در معرفت 

خود از عواطفش متأثر نخواهد گردید. خود اصلي و خود واقعي و من حقیقي، 

آن اراده اي است كه همه عواطف را تحت سلطه قرار مي دهد )همان، ص139(.

ثالثًا، ابهامي كه در مفهوم تأثیر و كیفیت تأثیر وجود دارد، تصویر واضحي 

را از تفاصیل فرآیند ادعا شده نشان نمي دهد.
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3 ـ 1 ـ 1( ادعاي سّوم و پاسخ آن 

جنس و جنســیت زمینه ســاز به وجود آمدن عادت هایــي در زن و مرد 

مي شود و از آن جا كه این عادت ها متفاوت و تأثیرگذار بر معرفت هستند، از 

این جهت نیز ممكن است قائل به تفاوت معرفت زنانه و مردانه گرداند.

 ـ  صغري: جنس و جنسیت بر عادت تاثیرگذارند.

 ـ  كبري: هر عادتي در معرفت تأثیرگذار است.

 ـ  نتیجه: جنس و جنسیت در معرفت تأثیرگذار است.

اّواًل، در ایــن برهان قضیة صغري وقتي مي تواند پایة اســتدالل قرار گیرد 

كه عمومّیت آن ثابت گردد كه هر عادتي تحت تأثیر جنس و جنســیت شــكل 

مي گیرد. این تصمیم صادق نیســت و بسیاري از عوامل دیگر غیر از جنس و 

جنسیت در شكل گیري عادات تأثیرگذارند و تأثیرگذاري جنس و جنسیت بر 

عادات محدود است و حتي در برخي از نفوس متكامل، تأثیر جنس و جنسیت 

در شكل گیري عادت منتفي است. به تعبیر شهید مطهري 2 و اخالق معنایش 

این است كه انسان اراده خودش را بر عادات و بر طبایع غلبه دهد )ر.ک. مطهري، 

1382: اســالم و نیازهاي زمان، ج1، صص212ـ  208(. بنابراین در بســیاري از موارد طبع 

زنانه و مردانه نیز باید مغلوب اراده اخالقي قرار گیرد.

ثانیًا، قضیة كبري در استدالل از كلّیت برخوردار نیست، حّتي اگر عادتي 

تحت عنوان جنس و جنسیت شكل گیرد، این طور نیست كه به طور حتم در 

معرفت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال اگر زني تحت تأثیر جنسیتش، عادت كرده 

باشــد، به صورتي ایده آلي و غیرواقعي به حوادث بنگرد، ممكن است تحت 
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شرایط خاّصي این عادت را در فرآیند تفكر خود مدخلّیت نبخشد و با گذر س

منطقي و قوانیني ثابت دربارة مسئله اي به تدبیر بپردازد. )البته باید دانست كه 

میان كّلیت و عمومیت تفاوت است و كلیت در مقابل جزئیت است(

ثالثًا، ابهام در واژه تأثیر، سبب مي شود، برهان از اتقان و وضوح كافي و 

وافي برخوردار نباشد.

4 ـ 1 ـ 1( ادعاي چهارم و پاسخ آن 

برخي دیگر از فمینیســت ها گویا در حوزه معرفت شناســي به وادي نوع 

خاصي از »ذهنیت گرایي« سقوط كرده اند و مي پندارند كه احساس دیگران 

»به فاعل شناســا« بر درك و معرفت وي به ویژه معرفت اخالقي وي تأثیر 

دارد و چون احســاس جوامع و افراد مختلف نســبت به مرد و زن متفاوت 

اســت؛ لذا این ذهنّیت و احساس بر معرفت زنان و مردان تأثیرگذار بوده و 

ســبب تفكیك برخي از گزاره هاي شناختي در حوزه معرفتي ایشان مي شود. 

نظریة شــناخت و معرفت اخالقي ذهن گرایان، نظریه اي است كه براساس 

آن، احكام اخالقي مربوط به انســان ها یا اعمال آن ها، براســاس احســاس 

مردم نســبت به انسان ها صادر مي شود )ر.ك. هرسیون، بي تا: ص193(. طبق 

این نظریة مبنایي، معرفت به صدق و كذب قضایا ارتباط شدیدي با حاالت 

شخصي و ذهني افراد دارد. این حاالت نیز، با ذهنیت دیگران درباره آن افراد 

رابطه قویمي دارد. به این ترتیب، معرفت به خوبي و بدي امور از خصوصیاِت 

رواني شخصي كه مورد عشق یا نفرت قرار مي گیرد متأثر مي شود )ر.ك. پاپكین، 

استرول، 1381: ص73(.
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بنابراین چون زنان در جامعه ممكن است، بیشتر از مردان مورد تنفر یا عشق 

واقع شوند، لذا معرفت آن ها به امور نیز متأثر از این احساس خواهد بود.

ـ   صغري: معرفت و ذهنّیت دیگران نســبت به فاعل شناســا براســاس 

جنسّیت و جنس فاعل شناسا، شكل مي گیرد.

ـ   كبري: معرفت و ذهنیت دیگران در ذهنیت و معرفت »فاعل شناســا« 

تأثیرگذار است.

 ـ  نتیجه: جنس و جنسیت در معرفت تأثیرگذار است.

اّواًل، پایه اســتدالل در صغري وقتي مي تواند داراي اســتحكام باشد كه 

عمومیت آن علیرغم »جزئیت«، ثابت گردد در حالي كه صغري موارِد نقض 

بسیاري دارد. در بسیاري از موارد، افراد علیرغم ذهنّیت نامطلوبي كه نسبت 

به جنس مؤنث دارند، به واسطه سایر خصوصیات فردي یك زن، معرفت و 

ذهنیت مثبتي نسبت به زن پیدا مي كنند و بالعكس. 

ثانیًا، كلیت كبري نیز مخدوش است، هرچند به نحو موجبه جزئیه مي توان 

این قضیه را پذیرفت.

ثالثاً، ابهامي كه در واژه تأثیر وجود دارد، سبب مي شود كه مفاهیم واضح 

و متمایز نگردند.

معرفت شناسي فمینیستي از منظرهاي دیگري نیز قابل نقد است، ذیاًل به 

صورت مروري به چند نمونه دیگر اشاره مي شود: )هرچند كه هریك از این 

موارد احتیاج به تفصیل بسیار بیشتري دارد(
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2( نقد مباني معرفت شناسي فمینیسم در قرآن  س

در قرآن کریم درباره معرفت و اركان آن یعني عارف، عرفان، معروف و معّرف 

یعني )عالم، علم، معلوم و معّلم( و همچنین درباره شــرایط و وســایل و ابزار و 

موانع و حجاب هاي معرفت ســخن به میان آمده است. معرفت شناسي در قرآن 

ویژگي خاصي دارد كه در هیچ رشــته علمي دیگري این ویژگي به این صورت 

یافت نمي شود؛ زیرا قرآن در تحلیل معرفت شناسي به نقش معّلم و مفیض هستي 

معرفت بسیار اهمیت مي دهد. موارد ذیل از تحلیل قرآني به دست مي آید: 

1 ـ 2( قرآن عامل وحدت

1 ـ 1 ـ 2( وحدت در منبع معرفت

قرآن منبع مـعرفت، قلبت را تنها عقل نمي داند، بلكه قلب را اصلي ترین 

منبع معرفت معّرفي مي كند. قلب امري است كه معاني مجرد را ادراك مي كند 

و در اصطالح قرآن شامل عقل هم مي شود )در حالي كه قلب در اصطالح اهل 

حكمت از مراتب عقل عملي به شمار مي آید و پس از تخلیه، تحلیه و تجلیه 

به معرفت شــهودي مي رســد( )ر.ك. جوادي آملي،1384: ص300(. در قلب تأنیت و 

تذكیر راه ندارد و هیچ شــاهدي روایي، عقلي و قرآني وجود ندارد كه ماهیت 

قلب انسان را در زن و مرد متفاوت بداند؛ وقتي منبع اصلي معرفت یكي باشد 

چگونه حیطه معرفت زن و مرد را متفاوت دانســت »ان في ذلك لذكري لمن 

كان له قلب أو ألقي الّسمع و هو شهید« )ق، 37(. لذا »فاعل شناسا« در معرفت 

شناسي قرآني قلب است و عقل از شئونات قلب محسوب مي شود. 
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نقد نابرابر انگاری افراطی جنسيتی در معرفت شناسی فمينيستی

2 ـ 1 ـ 2( وحدت در جنس معرفت 

معرفــت حقیقي در قرآن نیز معرفتي اســت كه از جنس یقین باشــد. با 

توجه به این حقیقت، از دیدگاه قرآن، جنسیت در فرآیند معرفت نقش مهّمي 

دارد، زیرا اگر بناست كه جنسیت، براي فاعل شناسا پیش فرض ها، ذهنّیت ها، 

حجاب هــا و محدودیت هایي را ایجاد كند، همه این مطالب مربوط به علوم 

حصولي اكتسابي است كه بسیاري از آن ها از دیدگاه قرآن »ظّن« به حساب 

مي آیند و »معرفت«  نیســت. »ان یتبعون اال الّظّن و ما تهوي االنفس و لقد 

جائهم من ربهم الهدي« )نجم، 23( علم حصولي كه از طریق برهان به دســت 

مي آیند اندك هســتند و در فهم برهان نیز بین زن و مرد تفاوتي نیست. ولي 

گمان هاي زنانه و مردانه ممكن است متفاوت باشد »و ما لهم به من علم، ان 

یتبعون اال الظن و ان الظن الیغني من الحق شیئًا« )نجم، 28(. »... ان یتبعون اال 

الظن و ان هم اال یخرصون...« )یونس، 66(.

3 ـ 1 ـ 2( وحدت در فاعل شناسا

عامل جنســیت بر امري كه قرآن آن را »ظّن« محســوب مي كند ممكن 

اســت، تأثیرگذار باشــد، ولي بر »معرفت« كه از جنس یقین است تأثیرگذار 

نیســت. از یک ســو قرآن بر وحدت نفس فاعل شناســا و كثرت ابزارهاي 

معرفت نیز تأكید فراوان دارد ولي در عین حال همة آن ابزارها و شــئونات 

ادراكي را منســوب به یك حقیقت واحده مي داند که همان روح آدمي است 

»و یسئلونك عن الروح قل الروح من امر رّبي« )اسراء، 85( »... ثم سویه و نفخ 

فیه من روحه ...« )نحل، 78(.
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بنابراین حتي اگر ثابت شــود، زن و مــرد در ناحیه توانمندي هاي ذهني با س

یكدیگــر تفاوت هایي دارند؛ ولــي در نهایت، این دو جنــس در روح واحده 

مشتركند و هوّیت فاعل شناسا به همان روح و نفس واحده اي است كه مستجمع 

جمیع قوا و ادراكات اســت؛ به همین جهت هرگز نمي توان برآیند حاصل از 

تفاوت هاي شئونات ادراكي زن و مرد، نیز در روح فاعل شناسا تا آن جا متفاوت 

است كه بتوان قائل به تفكیك »معرفت زنانه« از »معرفت مردانه« شد.

4 ـ 1 ـ 2( وحدت در موانع معرفت بین زن و مرد

قرآن مـوانع و حجب معرفت ناب و حقیقي را نیز براي زن و مرد یكسان 

مـطرح مي فرماید: »كاّل بل ران علي قلوبهم ما كانوا یكسبون« )مطففین، 14( گناه 

از حجاب هاي مـعرفت اســت كه در آن فرقي بین زن و مرد نیســت »گناه« 

در مـعرفت تأثیر مســتقیم و به ســزایي دارد و این عامل از دیدگاه قرآن یكي 

از عوامل مهم و مســتقلي اســت كه معرفت را تحت الشعاع قرار مي دهد و 

»جنسیت« هرگز نمي تواند چنین تعاملي را با فرآیند معرفت داشته باشد.

5 ـ 1 ـ 2( وحدت در زمینه هاي حصول معرفت 

قرآن شــرایط حصول معرفت حقیقي را براي زن و مرد یكســان مطرح 

مي فرماید: »ان تتقوا اهلل یجعل لكم فرقانًا ...« )انفال، 29(. خداوند تقواي الهي 

را یكي از مهمترین شرایط حصول علم و معرفت حقیقي مـي داند و تقوي را 

نیز براي زن و مـرد یكسان مطرح مي نماید و عامل جنسیت را در آن دخیل 

نمي دانــد »اّن اكرمكم عنداهلل اتقیكم...« )حجــرات،13( از دیدگاه قرآن معّلم و 
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مفیض حقیقي معرفت، در صورت وجود تقوي علم و معرفت را به فرد مّتقي 

افاضه مي نماید و شرط افاضة نور علم در قلب ربطي به جنسیت ندارد و مرد 

متقي و زن متقیه هر دو به صورت مهمان از این موهبت برخوردار مي شوند 

»واتقوا اهلل و یعلمكم اهلل ...« )بقره، 282( اگر تقواي الهي پیشــه كنید خداوند، 

شما را تعلیم خواهد داد.

6 ـ 1 ـ 2( وحدت در قلمرو تعلیم 

آیه شریفه »علم اآلدم اسماء كلها«، )بقره، 31( نیز ناظر به این حقیقت است 

كه علم به همه اســماء در حقیقت نوعیه آدم به ودیعه گذاشــته شده است و 

حقیقت نوعیة آدم، شامل مرد و زن  مي شود و این حقیقت نوعیه همان نفس 

واحده اي است كه »رجال« و »نساء« از آن انشعاب یافته اند »یا ایها الناس 

اتقــوا رّبکم الذي خلقکم من نفــس واحدئ و جعل منها زوجها و بّث منهما 

رجااًل و نساء كثیرًا« )نساء،1( وقتي عامل جنسیت در »تعلیم جمیع اسماء« به 

حقیقت نوعیه انســاني منتفي است، به صراحت مي توان مدعي شد که هیچ 

علمي از حیطة اسماء خارج نیست و خداوند اصول تمامي علوم را در این 

نفس واحده )بدون توجه به جنســیت( به ودیعه گذاشــته است. در این آیه، 

اگر مطابق تفسیر عالمه طباطبایي 2 آدم به حقیقت نوعیه آدم تفسیر شود، 

هیچ عملي بیرون از دایرة أسماء نیست، بنابراین اصِل همة علوم به زن و مرد 

به صورت یكســان تعلیم شده و قلمرو استعداد علم آموزي در زن و مرد به 

استناد این آیه تفاوت اصیلي نخواهد داشت.
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7 ـ 1 ـ 2( وحدت در معّلِم زن و مردس

خداوند متعال در آیة شــریفة معهود و معّلم حقیقت نوعیة آدم را »اهلل« 

معرفي مي كند، بنابراین معّلم حقیقي حقیقت نوعیه آدم 7 اســم اهلل است. 

این اشاره به اسم ذات مستجمع جمیع صفات كمالیه مي باشد؛ لذا معّلم زن 

و مرد واحد است.

2ـ  2( نقد مباني معرفت شناسي فمينيسم در زبان شناسي شناختي قرآن

در دیدگاه همه مسلمانان زبان قرآن از جلوه هاي اعجاز قرآن است و زبان 

قرآن در انتقال معاني و مفهوم ســازي، اعجازآمیز است. برخي از اعجازهاي 

بنیادي زبان قرآن را با تحلیل هاي زبان شناسي شناختي كه یكي از شاخه هاي 

زبان شناسي اســت، مي توان بدست آورد و از آن منظر مي توان به نقد مباني 

معرفت شناســي فمینیسم دســت یافت. »اصطالح شــناختي درباره هرگونه 

ساختار و فعالیت ذهني كه در زبان معنا، ادراك حّسي و دستگاه هاي مفهومي 

و تعّقل به كار مي رود، استعمال مي شود.

زبان شناســي شناختي از دســتاوردهاي روان شناسي شناختي در تحلیل 

تعابیر زباني سود مي جوید. بسیاري از فعالیت هاي شناختي در فرآیند تحصیل 

معرفت، به صورت ناخودآگاه انجام مي پذیرد. در زبان شناســي شــناختي از 

مســائل بالغي و نكات بیاني و ادبي زبان بحث نمي شود؛ بلكه از این منظر 

به زبان نگریســته مي شــود كه تعابیر زباني راهي براي نشــان دادن حقیقت 

عالــم ذهن گوینده اســت و تحلیل شــناختي این تعابیر راهي براي دســت 

یافتن به پردازش ذهني متكّلم اســت. نوع واژه هایــي كه متكّلم برمي گزیند 
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و نوع ســاختـار تركیـب آن ها، به صورت مســـتقیمي با پردازش هاي ذهني 

و اطالعات و آگاهي هاي متكّلم مرتبط اســت و تحلیل زبان گوینده، ابزاري 

براي تحلیل اندیشه هاي اوست )ر.ك. قائمي نیا، 1388: صص21 ـ 19(.

اعـجاز شناختي نسبت به اعجاز ادبي و بیاني براي تفـكر اسالمي اهمّیت 

بیشتري مي تواند داشته باشد. كشف ابعاد مختلف پردازش اّطالعات، توسط 

خداوند و یافتن اصول زبان شناختي حاكم برآن ها، ابعاد بسیار مهّمي از تفّكر 

اسالمي را آشكار مي سازد زیرا تفّكر اسالمي، بیش از همه چیز بر پایة تحلیل 

آیات الهي استوار مي شود )همان، ص23(.

یكي از وجوه اعجاز شناختي قرآن این است كه مفهوم سازي هاي آن از 

موقعّیت هاي مختلف بي نظیر هستند. این نظریه در واقع به پردازش اطالعات 

در آیات مربوط مي شــود. آیات قرآن با تعابیر زباني خاص با موقعیت هایي 

ارتبــاط دارند و به واســطه پردازش هــاي خاّصي آن موقعّیت ها، را نشــان 

مي دهند )همان، ص22(.

بنابراین خداوند متعال، قرآن را »للعالمین نذیرًا« )فرقان، 1(  و امري جهاني 

معرفــي كرده و همــه مردم را مخاطب آیات الهي مي داند و در اكثر قریب به 

اتفاق آیات اعم از گزاره هاي خبري، قضایاي خطابي و انشائي، مرد و زن را 

مخاطب قرار داده است. هم تحلیل لسان مشترك قرآن درباره زن و مرد و هم 

تحلیل تعابیر زباني اي كه به صورت جداگانه مردان یا زنان را مخاطب قرار 

داده است، نشان مي دهد كه خداوند بین زنان و مردان در ناحیه ادراك معاني 

تفاوتي نمي بیند و پردازش اطالعاتي كه از تعابیر زبان قرآن به دست مي آید، 
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شــاهد صدقي بر این مّدعي است كه اگر خداوند بین معرفت زن و معرفت س

مــرد، تفكیك قابل توجهي مي دید، این حقیقت را در نحوه مفهوم ســازي و 

تعابیر زباني خود در قرآن مي نمایاند. 

با كنكاشي در جنس زباني قرآن در »مقام تخاطب« و ارائه تقسیم بندي اي 

در این حوزه، زمینه را براي تحلیل شناختي این تعابیر آماده مي شود:

 ـ  اكثریت آیات قرآن، زن و مرد را به طور یكســان مخاطب قرار داده، 

ولي با تعبیرات مربوط به جنس مذّكر این رابطه را برقرار ســاخته است »یا 

ایها االنسان، ما غّرك بربك الكریم« )انفطار، 6(.

 ـ  معدودي از آیات قرآن، زن و مرد را به طور یكسان مخاطب قرار داده 

و با تعبیرات مربوط به جنس مذّكر، این رابطه را برقرار ساخته است، ولي پس 

از انعقاد خطاب، به این كه مراد آیه هر دو جنس مذكر و مونث است تصریح 

مي نماید: »اني ال أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي« )آل عمران، 195(.

 ـ  گروه دیگري از آیات، با تعابیري خاص، مؤنث و مذّكر را در تقابل و 

تعامل با هم مطرح نموده است: »هّن لباس لكم و انتم لباس لهن« )بقره، 187(. 

در ایــن گونه از آیات با تحلیِل صورت تقابلــي با مؤنث، این مطلب معلوم 

مي شود كه افراد مورد خطاب با لسان مذكر، فقط مردان هستند.

 ـ  دسته بسیار معدود دیگري از آیات، جنس یا گروه خاصي یا فردي از 

افراد جنس مونث را مورد توجه یا خطاب قرار داده و از جنس زباني مؤنث 

هم اســتفاده نموده اند. »یا نساء النبي من یأت منكّن بفاحشه مبینه، یضاعف 

لها العذاب ضعفین و كان ذلك علي اهلل یسیرا« )احزاب، 30(.
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 ـ  دســته اي از آیات نیز جنس یا گروه خاص یا فردي از افراد مذكر را 

مورد تخاطب قرار داده اســت. چنانچه خداوند خطاب به موســي و هارون 

مي فرماید: »انني معكما اسمع و اري« )طه، 46(.

با اندك توجهي به خصائص جنس زباني آیاِت قرآن، این فرضیه و اصل 

مي نمایــد كه اگر بین زن و مــرد در ناحیه معرفت، تفاوت محسوســي بود، 

خداوند این امــر را در البالي پردازش زبانــي، منعكس مي فرمود. چنانچه 

وقتي خداوند جن و انس را كه داراي دو جهان جداگانه و دو نحوه از وجود 

و دو عرصه معرفت و ادراك هســتند مخاطب قــرار مـي دهد، این ثنویت و 

جـدایي را در البالي تعابـیر و پردازش زباني آیـات، تصریح مي فرماید. آیة 

ترجیع بند ســوره الرحمن )با آن میزان از تكرار و اصرار(، شاهد صدقي بر 

این مدعا است: »فباي آالء ربكما تكذبان...« )رحمن، 13(.

3 ـ 2( نقد مباني معرفت شناسي از منظر معناشناسي قرآن

»علم معني شناسي« و اهمیت مسئله معني علم داللت یكي از گسترده ترین 

شاخه هاي زبان شناسي معاصر است. اهل این علم آن را سمانتیكس1 مي نامند 

كه در زبان عربي »سیما نطقیا« خوانده مي شود. این علم را علم نشانه ها2  نیز 

مي نامند. علوم بسیاري از علم داللت ریشه مي گیرند كه با موضوعات زباني 

یا اصولي یا دیگر دانش هاي معرفتي در ارتباطند و با تفاهم و ارتباط و انتقال 

نظریات و اندیشه ها از راه زباني سروكار دارند )ر.ك. حسیني، 1379: ص43(.

Sceinceofsings  ـ  Semantics   2  ـ  �
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معناشناســي یكي از مهم ترین مقوله هایي اســت كه با حوزه داللت، در س

ارتباط نزدیك اســت و مباحث معناشناســي به ویژه معناشناسي فلسفي از 

كانوني ترین مباحث زبان شناسي شناختي محسوب مي شوند؛ معناشناسي در 

پي شناسایي معني به چالش ها و جستجوگري هاي فراواني مي پردازد و این 

تالش هاي بي وقفه و مســتمر، نشانگر این حقیقت است كه بشر مي كوشد از 

راه تحلیل و شناخت معني به تحلیل و شناخت معرفت و از گذرگاه شناخت 

معرفت به شناخت هستي و عوالم آن راه مي یابد.

روش غالب فلسفه ورزي معاصر در آمریكا و بسیاري از كشورهاي جهان 

غربي كه فـلسفه تحلـیلي نام گرفته است با همین مـسئله یعني تحلیل »معني« 

سروكار دارد. همان گونه كه شناخت نور یعني سرچشمه پایدار انرژي و نیرو 

در جهان، شــاه كلید شناخت تاریخ علم و سرشت هستي است )ر.ک. صیرفي، 

1372( همان گونه شــناخت معني نیز در جهان معارف، مفتاح مفاتیح اسراري 

بیكران است.

امام خمیني 1 نیز در البالي آثار عرفاني خود به اهمّیت مسئله معناشناسي 

تاكید فراوان نموده اند، ایشــان ضمن بیان قاعــده »وضع الفاظ براي ارواح 

معاني« ســوگند یاد فرموده انــد كه تفكر پیرامون مســئله »معني« و »روح 

معاني« مصداق قول امام معصوم 7 اســت كه تفكر یك ساعت را برتر از 

شــصت سال عبادت مي داند. ایشان معتقدند كه شناخت الگوي معناشناسي 

قرآني، رمز رموز اسرار قرآن و كلید فهم بسیاري از اسرار این كتاب آسماني 

است )ر.ك. امام خمیني، 1373: ص39(.
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1 ـ 3 ـ 2( امام خمیني 1 و معناشناسي قرآن 

در تطابق بــا تئوري هاي قصدگرایانه و ایده گرایانه و ســایر تئوري هاي 

زبان شناسي الگوي معناشناسي قرآني امام خمیني1 مي تواند »راز معنا« را 

بگشــاید و راه خانة معاني الفاظ قرآن را نشان دهد و حتي مي تواند فالسفه 

تحلیلي معاصر را از بن بست تئوري هاي زبان شناسي جدید رهایي بخشد.

تعبیري كــه حضرت امام 1 از »معنا« دارد، در تطابق با نظر اصولیین و 

لغویین و همچنین در مقایسه با تئوري هایي زبان شناسي جدید، نشان مي دهد 

كه معني از نظر ایشان در حیطه »ایده«، »مفاهیم« و »وجودات ذهني« است 

و در حیطــه مراد و مقصــود متكلم و در حیطه محكّیات و مصادیق خارجي 

نیســت، بلكه معناي لفظ از نظر ایشان نوعي وجود است كه با خصوصیات 

افراد و مصادیق، مالصق مي شود و این عقیده لوازم مؤثري را در حیطه هاي 

مختلــف در پي دارد. نظریات قصدگرایانه معني نشــان مي دهد این نظریات 

بــه قصــد و اراده در معني، محوریت مي بخشــند و معني را عبارت از قصد 

ایجاد اثر بر روي شنونده تلقي مي كنند )ر.ك. پترسون و دیگران، 1383: ص60(. ولي 

حضــرت امام 1 براي قصــد و اراده، در تبیین حقیقت معنا، مدخلیتي قائل 

نیســتند و قصــد و اراده را به ویژه در مرحله وضع الفــاظ، معتبر نمي دانند. 

ایشــان معتقدند الفاظ براي ذات معاني و جان مایة معاني وضع شده اند )نه 

براي معاني از آن جهت كه مراد و مقصود قرار مي گیرند(؛ زیرا اراده از آن جا 

كه از شــئون نفس است ممكن نیست به ذاتي كه خارج از احاطه آن است، 

تعلــق بگیرد. حضرت امام معتقدند الزمة این مطلــب كه الفاظ براي معاني 
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»مراد بالذات« وضع شده باشند، این است كه نتوانند بر خارج منطبق گردند. س

حتي در صورت تجرید و در صورتي كه الفاظ براي »معناي بالعرض« وضع 

شده باشند، مشكل بیشتر خواهد شد )ر.ك. امام خمیني، 1373: ج1، ص77 ـ 75(.

تأمل در ابعاد این نظریه نشــان مي دهد، این نظــر در تقابل با تئوري هاي 

قصدگرایانه در زبان شناســي جدید قرار داشته و با ادله محكم و مستحكمي 

مي تواند آن ها را رّد نماید. امام خمیني 1 مطالبي را بیان كرده اند كه در تطابق با 

دیدگاه هاي »ایده انگارانه معني« نیز قرار مي گیرد )ر.ك. زماني، 1383: صص21ـ  20(.

اكثر ایده انگاران معني به لوازم و توالي فاســد نظریه خود توجه ندارد. 

امام خمیني »معني« را »ایده« نمي انگارند. »ایده« همان تصور ذهني حاصل 

از لفظ اســت و تصور ذهني در اصطالح فلسفه اسالمي همان وجود ذهني 

است؛ البته اصطالح خاص وجود ذهني، منصرف به مفاهیم ماهوي است و 

به مفاهیم منطقي و فلسفي، وجود ذهني اطالق نمي شود، در حالي كه معناي 

عام وجود ذهني عبارت از هر چیزي اســت كه در ذهن حاضر شــود )ر.ك. 

طباطبایي، 1362: ص95(.

آن چه كه از نظرات و آراء حضرت امام 1 درباره چیســتي معناي الفاظ 

برداشــت مي شود؛ این است كه مراد امام از »معناي حقیقي لفظ« نمي تواند 

معناي ســاده وجود ذهني، ایده یا حتي تصویر ذهني ما بإزاء خارجي باشد، 

بلكه منظور امام 1 بسیار لطیف تر و عمیق تر از این مطلب است.

ایشــان معتقدند: لفظ براي نوع خاصي از قدر جامع وضع شده و الزمه 

این تئوري این است كه نفس در مقام استعمال به »صور افراد« منتقل شود و 
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هر فردي از افراد كلي مزبور، مشتمل بر تمام حقیقت كلیه و مشتمل بر تمام 

حقیقت طبیعیه مي باشد )ر.ك. امام خمیني، 1373: ج1، ص60(.

غیر از تئوري هاي قصدگرایانه و ایده انگارانه، تئوري هاي متفاوت دیگري 

نظیر تئوري هاي توصیفي، عمل گفتاري، رفتارگرایي، كاركردگرایي و ... از سوي 

زبان شناســان براي حّل مسئله معني، ارائه شده است. برخي از این تئوري ها 

براساس مباني باطلي نظیر تحقیق پذیري و ابطال گرایي واثبات گرایي یا بعضي 

از مباني پوزیتیوسیمي استوارند و تصویر معني را براساس نوعي توجیهات و 

ترســیمات مادي و محسوس، بنا مي کنند، رأي امام خمیني 1 تا حّدي از این 

گونه آراء، دور و مبّري است كه نمي توان آن را با این گونه از تئوري ها تطبیق 

و قیاس نمود.

ایشــان معتقدند الفاظ براي ارواح معاني وضع شــده اند و بدون التزام و 

فهم این قاعده نمي توان به اسرار قرآن واقف گردید. »وجوِد ِسعِي، مالصق با 

خصوصیات فردي است كه به صورت وحدت ذاتي با اشیاء و مصادیق جمع 

مي گردد و این وجود سعي، در حقیقت »موضوع له الفاظ عام« است. مرحوم 

سیدمصطفي خمیني 1 در كتاب شریف »تحریرات في االصول« درباره این 

نظریــه والد خود مباحثي را طرح مي فرمایند )امام خمیني، 1407ق: صص97ـ   95(. 

وقتي لفظي براي معنایي وضع مي شــود، این لفــظ از حیث ارتباط با معني 

داراي چهار قسم عقلي معروف مي باشند: وضع عام و موضوع له عام؛ وضع 

خاص و موضوع له خاص؛ وضع عام و موضوله خاص و برعكس )ر.ك. امام 

خمیني، 1363: ج1، صص14 ـ 5(.
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ایشان در پاسخ به این سوال كه معناي حقیقي الفاظ چیست؟ مي فرمایند س

معناي حقیقي لفظ، روح معناي لفظ مي باشــد )امام خمیني، 1373: ص70(. از نظر 

ایشان كلي طبیعي داراي حصه هایي در عالم خارج است كه از جهت وجودي 

كثیرند و لكن قدر جامعي نیز دارند كه این قدر جامع آنها نیز در خارج است 

و داراي نوعي وجود »وسیع« و »سعي« است كه این وجود سعي در هریك 

از مصادیق با خصوصیات آن مورد مالصق مي شــود و با »وحدت ذاتیه« با 

آن مصداق مّتحد مي گردد. نكته اصلي منحصر به فرد در رأي ایشان این است 

كــه حضرت امام 1 گویا موضوع له الفــاظ را بازنموِد ذهني و مفهوم ذهني 

متعــارف قلمداد نمي نمایند؛ بلكه براي پذیرش رأي حضرت امام 1 باید به 

نوعي مفهوم قائل شد كه با مفاهیم ذهني یعني ایده ها متفاوتند و این مفهوم 

امري است كه گویا وجود خارجي هم دارد، لذا بدون شناخت پایه ها و مباني 

عرفاني امام 1 نمي توان این قول بسیار غامض و بسیار عمیق را فهم نمود. 

به نظر ایشان  وضع الفاظ براي ارواح معاني، قاعده اي است كه در تضاعیف 

بیانات ائمه معصومین: بیان شده است و الفاظ قرآن را هم براساس همین 

معني مي توان فهمید. لذا این نوع معناشناسي از دیدگاه حضرت امام 1 یك 

نوع معناشناســي قرآني اســت كه از تأویالت و تفاسیر اهل بیت : درباره 

قرآن و معاني آن بدست مي آید )همان، ص60(.

اما چگونه مي توان با این معناشناسي قرآني به نقد مباني معرفت شناختي 

فمینیســم پرداخت؟ این الگوي معناشناســي داراي یك سري لوازم و نتایج 

و پیامدهایي اســت كه در حوزه هاي مختلف علوم تاثیرگذارند. یك سري از 
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لوازم این الگوي معناشناســي لوازم شناختي و معرفت شناسي است. مسئله 

وضــع الفاظ براي جان مایة معنا، در علم معرفت شناســي مي تواند به مثابه 

یك پارادیم عمل كند با شــناخت این پارادیم زبان شناسي نیز، سمت و سو 

و جهت خاصي را در این سیستم تفكري پیدا مي كند و تعّینات زباني با این 

الگو، شكسته مي شود.

معرفت شناســي از معارف درجه دومي بوده كه بشــر همیشه در تكاپوي 

به دســت آوردن آن بوده است، مسائل مختلفي نظیر ماهیت معرفت، ماهیت 

مفهوم، فرآیند حصول علم، تطابق ذهن با خارج، عناصر تصدیق و باور، توجیه 

و منابع شــناخت و … از مباحث مهم معرفت شناسي است كه مي توانند به 

نوعي با زبان شناســي و معناشناسي مرتبط گردند. اقسام مباحث هرمونتیكي 

كه با رویكرد نســبیت گرایي به تحلیل معرفت مي پردازند، نیز از مسائل مهم 

معرفت شناسي اند كه با معناشناسي و زبان شناسي رابطه مستحكمي دارند.

معرفت شناســي فمینیســتي براساس این مبنا اســتوار است كه جنس و 

جنســیت كه از عوارض جســم و روحیات و نقش هاي اجتماعي زن و مرد 

اســت، مي تواند معرفت را تحت تأثیر قرار دهــد و به همین جهت معرفت 

مردانه و معرفت زنانه با یكدیگر تفاوت مبنایي دارند.

2 ـ 3 ـ 2( امام خمیني و الگوي معناشناسي قرآني 

الگوي معناشناســي امــام خمیني 1 مي تواند این مبنا را به شــّدت فرو 

بریزد؛ زیرا از لوازم شــناختي این الگو آن است كه معناي لفظ همان ایده یا 

تصور ذهني نیست. پایه استدالل اكثر معرفت شناسان فمینیست بر این مبني 
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استوار است كه ذهنیت و ذهن زنانه با ذهن و ذهنیت مردانه متفاوت است؛ س

ولي از لوازم شناختي الگوي معناشناسي حضرت امام 1 این است كه روح 

معاني همان بازنمود معمولي ذهني اشیاء نیست، بنابراین حتي اگر ذهن زنانه 

و مردانه با هم متفاوت باشــد )كه نیست( در فهم معاني الفاظ بین زن و مرد 

تفاوت محسوسي دیده نخواهد شد. از سوي دیگر حضرت امام 1 معتقدند 

كــه معاني حقیقي الفاظ )نــه به صورت بالذات و نه بــه صورت بالعرض( 

به قصد و مراد متكّلم مقّید نشــده اســت. اگر زن و مرد به واســطه تفاوت 

روحیــات از معاني الفاظ، قصد و مراد متفاوتي داشــته باشــند، این تفاوت 

قصد و اراده نمي تواند سبب تفاوت مبنایي در معرفت شود؛ زیرا كانوني ترین 

هسته معرفت یعني معنا به قصد و اراده بالذات یا بالعرض مقید نیست، بلكه 

الفاظ براي ارواح مـعاني و جان مایه و ذات معاني وضع شده اند.

ذات و جان مایة معاني از دســترس عــوارض و خصوصیات و قیودات 

ذهني و مادي پیراســته است. شیخ عارف شبستري معتقد است: »وضع اول 

الفاظ در قبال امور معقوله واقع شده است و در مرحله بعد، الفاظ براي امور 

محسوس وضع شده اند، هرچند عوام برعكس فكر مي كنند و از محسوس به 

معقول مي روند« )تركد، 1375: ص193(.

در بین فالسفه تحلیلي و زبان شناسان و معناپژوهان كمتر كسي توانسته، 

براي حل مشكل معني، از دیدگاه هاي لطیف متافیزیكي، اصول هستي شناسي 

و انسان شناسي الهي كمك بگیرد و كسي نتوانسته معني و »راه خانه معني« 

را پیدا كند، حتي در بین اندیشمندان و زبان شناسان مسلمان نیز تنها كساني 
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كه با مایه هاي لطیف معاني عرفاني محرم بوده اند، توانســته اند رّدپاي معني 

را پیدا كرده و درباره چیســتي و كجائي آن ســخن بگویند؟ بنابراین پاسخي 

كه امام 1 درباره این سؤال كه معناي حقیقي لفظ به ویژه در قرآن چیست؟ 

جوابي مي دهند که مي تواند خانة معنا را در ساحتي ترسیم كند كه از دسترس 

تـفاوت هاي جنـسي و جنسـیتي به دور مـاند. ایشان مـعتـقدند: حتي واضع 

كه مي خواســته، لفظ نور را وضع كند با این لفظ به »جهت نوریت« اشــاره 

مي كرده اســت و جهت نوریت، غیر از نورهایي حّســي جزئي اســت )ر.ك. 

خمیني، 1373: ص39(. معناي حقیقي و جان مایة لفظ نور، حیثیت نوریت است 

كه چون بازنمود خاّصي در ذهن ندارد و مقید به قصد و اراده هم نیســت و 

از تعّینات و قالب هاي حّســي و جزئي دور اســت؛ لذا ذهن فرد مذكر و فرد 

مونث آن را یكســان درمي یابد و وقتــي معاني حقیقي الفاظ كه كانوني ترین 

هســته زبان هستند از دسترس جنسیت مصون باشــند، مي توان  مدعي شد 

كانوني ترین هسته معرفت و اندیشه زن و مرد از تأثیر جنسیت مصون است 

و حتــي اگر ذهــن مردانه و زنانه در تعیین مصــداِق ذاِت معاني، به صورتي 

متفاوت عمل كند، این تفاوت مصداق نمي تواند سبب تفاوت معرفت مردانه 

و زنانه شود.

شناخت مفهوم الگوي معناشناسي قرآني مي تواند نظام جهان بیني معرفتي 

و شناختي جدیدي را پي ریزي كند كه در آن مباني نسبیت گرایي در معرفت و 

مباني معرفت شناسي فمینیستي مخدوش گردند و الگویي كه حضرت امام 1 

در این زمینه مطرح مي فرمایند بهترین و جامع ترین الگوي معناشناسي است.
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3( نقدهايي بنیادي بر  معرفت شناسي فمینیستيس

1 ـ 3( نقدهاي کلي

1 ـ 1 ـ 3( نسبیت گرایي در معرفت

تمام اســتدالالِت فمینیست ها در حوزة مـعرفت شناسي بر مبـناي نـوعي 

نسبیت گرایي افراطي در مـعرفت اســـتوار شده است. این اشـکال مـشترک 

بسیاري از فمینیست ها مي باشد. به نظر مي رسد چنانچه هیوم مي گوید تصورات 

فقط نســخه ها یا صورت هاي ذهني خفیف انطباعات نیستند كه پس از قطع 

رابطة حّســي در ذهن باقــي مي مانند )كاپلســتون، 1375: ج5، ص281(؛ بلكه وادي 

معرفت بســیار پهناورتر و شــگرف تر از این است؛ همچنین تصدیقات نیز 

داراي پشتوانه هاي عمیقي در جهان هستي و جهان معرفت مي باشند و از این 

جهت، معرفت در وادي تصدیقات نیز مي تواند داراي آن چنان ثباتي باشد كه 

از جنس و جنسیت متأّثر نگردد، حتي پایه هاي معرفت مي تواند آن چنان ثابت 

باشد كه حّتي نگرش ها در یك »فاعل شناسا« نیز از باورها تأثیر نپذیرند )ر.ك. 

اینتایر، 1379: ص512(. بنابراین برخي از اشكاالتي كه به نسبیت گرایي افراطي در 

معرفت وارد مي شود به معرفت شناسي فمینیستي نیز وارد مي گردد.

2 ـ 1 ـ 3(تأثیربخشي جنس و جنسیت در فاعل شناسا

فمینیست ها تفاوت جنس و جنسیتي زن و مرد را در معرفت دخیل مي دانند. 

حال این ســؤال مطرح مي شود که آیا از نظرگاه متفكران مسلمان براي مفهوم 

تفاوت زن و مرد در معرفت معنایي وجود دارد؟ اگر قبول شود كه هوّیت فاعل 
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شناسا در جنس زن با جنس مرد متفاوت است، پذیرش تفاوت معرفت زن و 

مرد آسان خواهد بود. اگر منشأ ادراك در انسان، روح ناطقة قدسیه وجود وي 

باشــد، این همان گوهري است كه در آیه »و نفخت فیه من روحي« )حجر، 29( 

به آن اشاره شده است و مالصدرا 2 دربارة آن مي فرماید: روح انساني داراي 

نوعي وحدت جمعي و شئون ذاتیه متعددي است كه در عین وحدت همه قوا 

را داراست )شیرازي، 1363: ص681(. این مرتبه از وجود فاعل شناسا )چه در مرد و 

چه در زن(، مرتبه اي از وجود است كه از شّدت اّتصال به ذات حق، نفخه اي از 

روح الهي محسوب مي گردد و مالهادي سبزواري 2 معتقد است: این حیثّیت 

از روح انســاني اســت كه در هنگام هبوط در صورت عقل، نفس، مثال، طبع، 

جسم و هیوال ظاهر مي شود )سبزواري، 1372: ص110(. این گوهر از حیث وحدت 

در مرتبه اي است كه تكثر و تفاوت آن در مرد و زن معنا نمي دهد.

حال اگر معتقد شــده كه زن و مرد در عقل، نفس، مثال، طبع، جســم و 

... با هم متفاوتند، در روح ناطقة قدســیه با هم مشــتركند و اگر بتوان هویت 

فاعل شناســا را در این بخش از روح اصالت داد و پذیرفت كه فاعل شناسا 

در حقیقــت همین »نفــس واحده به وحدت جمعیه« اســت، آن گاه )حتي 

اگــر بین زن و مــرد از جهت فرآیند حصول معرفت و در برخي از متعلقات 

معرف تفاوت هایي قائل شــد(، هرگز نمي تــوان در اصل و گوهر معرفت به 

اعتبــار وحدت گوهر وجودي فاعل شناســا، تفاوت خاّصي قائل گردد. ولي 

فمینیست ها جنس و جنسیت را در فاعل شناسا مؤثر مي دانند.



146

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن  
تا

س
زم

  /
 4

6 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

2 ـ 3( نقدهاي مباني فلسفي و عرفاني معرفت شناسي فمينيست س

1 ـ 2 ـ 3( حکمت متعالي صدرایي

در زبــان متفكرین دیني، عقل به عنوان اصلي ترین قوه ادراكي شــناخته 

شــده، ولي باید دانســت مفهوم عقل مفهومي فراتر از توانمندي هاي ذهني 

دارد، هرچند كه عقل قوه اي دراكه اســت كه مي تواند به شــناخت و معرفت 

دست یابد؛ ولي به تنهایي نمي تواند به ادراك كامل برسد، ادراك نیز از دیدگاه 

مالصدرا 2 نوعي انتزاع، تجرید و خالقّیت نفس اســت. یعني هنگامي كه 

محســوس در برابر یكي از حواس انساني قرار مي گیرد، نفس انساني از آن 

محسوس، صورتي انتزاع مي كند و این صورت نوعي تجّرد خاص است كه 

قابلّیت و شایســتگي اّتحاد با نفس را داراســت مالصدرا معتقد است تعّقل 

فقط به واســطه عقل صورت نمي گیرد، بلكه هر نفسي داراي حافظي عقلي 

از مالئكه مقّرب است كه در امر تعقل، فیض رساني مي نماید )شیرازي، 1363: 

ص160(. برآیند حاصل از تفاوت هاي مفروض در این مراحل نشــان مي دهد 

که بین معرفت زن و معرفت مرد تفاوت محسوسي وجود ندارد. 

در كنكاشــي دقیق تر با سنجش رابطه جنسیت با مراتب عقل، مي توان به 

نفي دوگانگي كامل معرفت زنانه و مردانه رسید: 

 ـ  مرتبه اّول عقل، وجودي بالقوه اســت و فعلیتي در آن نیست )شیرازي، 

1360: ج2، صص197 ـ 195(. دخالت جنسیت در یك امر بالقوه معنا نمي دهد.

 ـ  مرتبه دوم عقل، عقل با ملكه خوانده مي شود و مالصدرا 2 تصریح 

مي كنــد كه همه مردم در این مرتبه از عقل شــریكند )همان، صــص199 ـ 197(. 
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بنابراین جنسیت در این مرتبه از عقل هم دخیل نیست.

 ـ  مرتبه سّوم عقل، عقل بالفعل است. انجام افعال ارادي سبب مي شود 

زمینه اي ایجاد گردد تا نور عقل در این مرحله به وجود انســان فیضان نماید 

)همــان، صص201ـ  199(. اگر منظــور از افعال ارادي در این مرحله ایجاد زمینه 

قابلیت هاي معنوي و اخالقي اســت این زمینه در زن و مرد تفاوتي ندارد و 

اگر منظور ممارست هاي ارادي ذهني است، حتي اگر جنسیت در این مرحله 

دخیل باشــد و جنس مردانه گوي ســبقت را در این فاعلّیت از جنس زنانه 

ببرد، در مرحلة بعدي كه افاضة نور عقل به وجود است، جنس زن در انفعال 

وجودي و پذیرش فیض چه بســا توانمندتر باشــد، بنابراین نمي توان هرگز 

برآیند حاصل از این تفاوت هاي محتمل را تا حّدي جّدي تلقي كرد كه بین 

معرفت زنانه و معرفت مردانه در مرحلة عقل بالفعل تفاوتي قائل گشت. 

ـ   مرتبة چهارم عقل، از دیدگاه مالصدرا عقل »مســتفاد« نامیده مي شود 

که همان عقل بالفعل است كه تكامل یافته و معقوالت را با اّتصال به »مبدأ 

فعال« مشاهده مي كند )همان، صص207ـ  205(. عقل در این مرحله از وادي علوم 

اكتسابي و حصولي گذر مي كند و به نوعي شهود دست مي یابد. اگر در تفاوت 

معرفت زن و مرد در حیطه علم حصولي به واسطه تفاوت هاي تكویني جسم 

و مغز و روحیات زن، تردیدي باشد، در عدم تفاوت معرفت شهودي بین زن 

و مرد هیچ شكي نیست، زیرا در شهود، نفس بر متن واقعیت اشراف مي یابد 

و حقایق را بي واســطه صور مشاهده مي كند و در آن وادي هرگز ذكورّیت و 

انوثّیت و آثار مادي حاصل از آن تأثیر نمي گذارد و اگر تفاوتي در شــفافیت 
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مشاهدات وجود دارد به درجات معنوي و تقرب روحي بازگشت مي كند نه س

به جنسیت، پس دخالت جنسیت در این مرحله از عقل نیز منتفي است.

2 ـ 2 ـ 3( فلسفه اشراق سهروردي

یكي از مبدعان نظریه معرفت حضوري شــهاب الدین سهروردي است 

كه نام تبیین وي از این مـعرفت را »اشــراق دریافت هاي حّســي« گذاشــته 

مي شـود. این نظریه ثابت مي كند، بسیاري از ادراكات نیازي به طي نمودن راه 

پر پیچ و خم صورت هاي ذهني و بازنمودها و تعّقالت مربوط به آن را ندارد 

)ر.ك. سهروردي، 1381: ص485(. شیخ اشراق جمیع علوم حّسي و خیالي و عقلي 

را به نوعي »معرفت حضوري« برمي گرداند، یعني ذات محسوســات، ذات 

موجودات عالم مثال و ذات مثل را نزد قواي حاّسه، متخّیله و عاقله در نفس 

انساني حاضر مي داند و فقط یك مورد را علم حصولي مي داند و آن موردي 

اســت كه در خزانه خیال وجود دارد و به ذهن مي آید و در غیر این صورت 

نیز شــیخ اشراق، علم حصولي را به نحوي به علم حضوري برمي گرداند، و 

آن را مولود اشراف نفس مي داند )همان، صص212 ـ 210(.

لذا تفاوت هاي بیولوژیكي و فیزیولوژي زن و مرد، سبب تفاوت هاي آن ها 

در برخي از نواحي مغز مي شــود و استعدادهاي آن ها را در فرآیند حصول 

معرفــت در نواحي مختلف، متفاوت مي كند، حتي اگر زن و مرد به واســطة 

تفاوت عقل در فرآیند تحصیل معرفت، تفاوت هایي داشته باشند، لكن از آن 

جا كه اصل معارف را معارف حضوري تشكیل مي دهد نه معارف حصولي، 

بنابراین بین زن و مرد از این جهت، تفاوتي وجود نخواهد داشت. 
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شیخ اشراق حكمت را بحثي محض و رسا نمي داند و شهود را بر حصول آن 

مقدم مي داند، لذا مقدمه شهود را تهذیب نفس و شاغلین به ریاست هاي دنیوي و 

متغمران در شهوات را عاري از معرفت صاف مي داند )دیناني، 1379: ص464(.

بــه تعبیر دیگــر حتي اگر ثابت شــود كه ذهن مرد و اســتدالل فكري و 

عقلي وي توانمندي بیشــتري دارد، این مطلب فقط مربوط به وادي معرفت 

حصولي است، در حالي كه اهمیت علم حضوري و اشراِف نفس و اشراقات 

نفســّیه، هرگز كمتر از علم حصولي نیست و حتي دایرة معارف حضوري از 

معارف حصولي گســترده تر است و چه بسا زن در بخش ادراكات و معارف 

حضوري و اشــرافات نفســاني داراي صفاي بیشــتر و ادراكات سریع تري 

مي باشد. بنابراین از منظر چالش در قواي ادراكي زن و مرد در فلسفه اشراق 

نیز مي توان به نقد مبناي معرفت شناســي فمینیستي رسید؛ زیرا ایشان بیش 

از آن كــه بر تفــاوت قّوت و ضعف معرفت زن و مرد در حوزه هاي مختلف 

یا بر تفاوت شئونات قواي ادراكي زن و مرد پافشاري نمایند؛ برآیند حاصل 

از این تفاوت ها را در وادي معرفت، بســیار مهم تلقي كرده و قائل به وجود 

تفاوت هاي اساسي در حوزه معرفت زن و مرد مي باشند.

3 ـ 2 ـ 3( عرفان ابن عربي

در جهان بیني عرفاني، حقیقت و واقعیت در نفس األمر موجود است و این 

حقیقت عین وجود است و وجود نیز با وحدت تساوق دارد، معرفت عرفاني از 

نوع علم حضوري است و از طریق شهود و اتصال به مبادي عالي و تجربه دروني 

قابل تحصیل است از منظر معرفت شناسي عرفاني، »انسان در شهود عرفاني با 
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متن واقعیت اتصال پیدا مي كند و این اتصال به نحو اتحاد است )ابراهیمیان، 1378: س

ص21(. بنابراین جایي براي تردید و شك یا دوگانگي معرفت باقي نمي ماند. به 

همین جهت از این منظر تأثیر جنسیت در معرفت، منتفي خواهد بود.

در علوم رسمي كه مّتكي به ذهن و اندیشه و تابع اصول و مبادي اولیه اي 

هستند كه پشتوانه صدق آن ها است چه بسا قبول و داوري ذهن اهمیت داشته 

باشــد و حتي جنسیت ممكن اســت به صورت عاملي غیرمستقیم تأثیرگذار 

باشد، ولي مسلم است که جنسیت به عنوان یك عامل مستقل و اصیل حتي 

در علوم رسمي هم نمي تواند تأثیرگذار باشد.

عقل از آن حیث كه قّوه اي مفّكره مي باشد ممكن است محدود به حدي 

معین باشد، ولي از آن حیث كه قوه اي است كه پذیراي حقایق است مي تواند 

مورد موهبت قرار گیرد و حقیقت را به عنوان واقعه اي صحیح و غیرمستحیل 

بپذیرد )محي الدین عربي، بي تا: ج2، ص114(. در این جهت بین زن و مرد )به لحاظ 

جنسیت( تفاوتي نخواهد برد.

از دیدگاه عارف، هرگز با پاي اســتدالل نمي توان به حقیقت و نفس األمر راه 

یافت، زیرا اگرچه در فرآیند حصول علم، معلومات ذهني با نفس عالم متحد شده و 

جنبه حكائي و واقع نمایي یافته اند ولكن بازنمودهاي ذهني، همان حقایق خارجي 

نیســتند، از دیدگاه عارف، هرچند فالسفه و متكلمان و سایر متفكران که به طلب 

»معلوم« اشتغال دارند، و علم نصیب آن ها مي شود، اما تنها راه رسیدن به معرفت 

عرفاني که از راه غیر علم حاصل مي شود همان رسیدن به حقیقت معروف است.

از نظر عارف معرفت حقیقي همان معرفت شــهودي است، وقتي نفس 
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انســاني به نیروي علم و نور حضور و مراقبت، قوي گردد و حواس، وي را 

به مدركات مشغول ننماید، آن گاه نفس مي تواند به وادي پاك معرفت عرفاني 

قدم بگذارد )ر.ك. حســن زاده آملي، 1377: صص47(. در این وادي برخالف آن چه 

معرفت شناسان فمینیسم معتقدند تأثیر جنسیت بر معرفت منتفي است.

بنابراین معرفت عرفاني از وادي حّس فاصله خاّصي دارد و علم در این 

منظر از جنس حّس نیســت و آثار حّس نیز در آن بسیار ضعیف است )ر.ك. 

شــیرازي، 1367: صص30 ـ 25(. بنابراین زن یا مرد بودن در این ساحت بر دوگانه 

بــودن معرفت تأثیر نمي گذارد. معرفت عرفاني و فلســفي یا عقل و شــهود 

دو مقولــه متباین هســتند و هر دو از مظاهــر و تجلّیات نفس بوده و هریك 

در قلمــرو خــود داراي ارزش و اعتبارند ولي معرفت حقیقي همان معرفت 

عرفاني و شــهودي اســت )ابن تركه، 1370: ص270(. از این منظر، مباني معرفت 

شناســي فمینیست بسیار متزلزل و غیرقابل قبول مي باشد. در وادي شهود و 

حضور، زن و مرد یكسان حاضر مي شوند و یكسان و همسان به متن حقیقت 

راه مي یابند و معرفت عرفاني از نوع علم حضوري مي باشد.

4( نتايج

برخي از جریانات فکري فمینیســتي به ویژه فمینیست هاي پست مدرن 

داراي مباني نادرســتي در حوزة معرفت شناســي مي باشند. در این نوشتار با 

اقامه دو دســته نقد نقضي و نقد بنیادي ســعي بر نفي نظریات فمینیستي در 

این حوزه شده است. فمینیست ها به ویژه فمینیست هاي فرامدرن به صورتي 

افراطي معتقد به تأثیر جنس و جنسیت در فرآیند حصول معرفت مي باشند و 
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این افراطي گري آنها را بر آن داشــته که معتقد شوند، تحقق عدالت جنسیتي س

منوط به منفک دانستن کلي سطوح معرفتي و دانش زن و مرد است. در این 

مقاله با وارد نمودن نقدهاي متعدد از چشــم اندازهاي متفاوت ســعي شده، 

مبناي معرفت شناســي این نوع فمینیست ها را از بنیان ویران نماید. تکیه گاه 

اصلي نقدهاي بنیادین، حوزه مباحث قرآني است که تا به حال کسي با ورود 

به آنها و از منظر مباحث مطرح شــده در آنها به نقد تفکیک ســطح و فرآیند 

معرفت زن و مرد نپرداخته اســت. بنیان هاي مســتحکم عرفان  ابن عربي و 

حکمت متعالیه صدرایي و سهروردي، بنیان هایي هستند که براساس آنها نیز 

مباني معرفت شناسي فمینیسم در هم کوبیده مي شود و معلوم مي شود: قرآن، 

حکمت و عرفان اســالمي، تحقق عدالت جنسیتي را منوط به تفکیک دانش 

و معرفــت زنانه و مردانه نمي داند، بلکه تحقق عدالت جنســیتي را مبتني بر 

رعایت مناسبات این برابري مي داند. دو نتیجه راهبردي بیان می شود:

ـ بین آموزش و تحصیل زنان و مردان نباید تفاوت هاي بنیادین قائل شد. 

زیرا مباني قرآني و دیني حاوي مستندات قویم و اصیلي هستند که بر مبناي 

آن مي توان استدالل کرد که بین سطوح و فرآیند معرفت زنانه و مردانه تفاوت 

چشمگیري وجود ندارد.

ـ فرضیه تفکیک کتب درسي در مدارس دخترانه و پسرانه، فرضیه نادرستي 

است و به جز درصد اندکي از مطالب که با بخش مشاغل اختصاصي زن و 

مرد هماهنگي دارد و با نقش هاي فردي و اجتماعي جنسي و جنسیتي زن و 

مرد تناسب دارد نباید تفکیک بنیادي دیگري را بین مباحث ایجاد نمود.
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×ابراهیمیان، سیدحســین )1378(، معرفت شناسي در عرفان، قم: مركز انتشارات 

    دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه.

× ابن تركه، ابوحامد صدرالدین محمد )1370(، تمهید القواعد، )شرح عبداهلل 
    جوادي آملي(، قم: انتشارات اسراء.

× ابن عربي، محي الدین )بي تا(، فتوحات مكیه، بیروت.
ــان )ترجمه منیره، نجمه  ــي زن ×آبــوت، پامال، واالس، كلر )1380(، جامعه شناس

    عراقي(، تهران: نشر ني.

ــحر، تهران: موسسه تنظیم و  ــرح دعاي س × امام خمیني، روح اهلل )1373(، ش
    نشر آثار امام خمیني.

ــول، )تقریــر آیت اهلل جعفر  ــب االص × امــام خمینــي، روح اهلل )1363(، تهذی
    سبحاني(، قم: موسسه نشر اسالمي.

× امــام خمیني، روح اهلل )1373(، مصباح الهدایه الي الخالفئ و الوالیئ، تهران: 
    موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني.

× امام خمیني، روح اهلل )1373(، مناهج الوصول الي االصول، تهران: موسســه 
    تنظیم و نشر آثار امام خمیني 1.

× اینتایر، السدرمك )1379(، تاریخچه فلسفه اخالق )ترجمه انشاءاهلل رحمتي(، 
    تهران: حكمت.

× پاپكین، ریچارد، استرول، آوروم )1381(، كلیات فلسفه )ترجمه و اضافات 
    سیدجمال الدین مجتبوي(، تهران: حكمت.

× پتروسون، مایکل و دیگران )1383(، عقل و اعتقاد دیني، تهران: طرح نو.
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ــن راز )ترجمه و تعلیق كاظم س ــرح گلش × تركه، صائن الدین علي )1375(، ش
    دزفولیان( تهران: آفرینش.

ــم )ترجمه س، امیدي(، )در  × جگر، آلیســون )1378(، چهار تلقي از فمینیس
    بولتن مرجع(، بي جا: انتشارات بین المللي هدي.

× جوادي آملي، عبداهلل )1384(، شناخت شناسي در قرآن، قم: انتشارات  اسراء.
ــان در عرف عرفان، تهران: سروش،  × حســن زاده آملي، حسن )1377(، انس

    انتشارات صداوسیما. 

× حسیني، محمدعلي )1379(، اشاره به علم داللت )ترجمه عباسعلي براتي(، 
    مجله قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

ــعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي،  × دیناني، غالمحســین )1379(، ش
    تهران: انتشارات حکمت.

× زماني، امیرعباس )1383(، علم و عقالنیت دین، قم: دانشگاه قم.
× سبزواري، مالهادي )1372(، شرح األسماء، )تعلیقه نجفقلي جیبي(، تهران: 

    انتشارات دانشگاه تهران.

× ســهروردي، شهاب الدین )1381(، المشارع و المطارحات، تهران: انجمن 
    حكمت و فلسفه ایران.

× شهیدیان، حامد )1377(، فمینیسم اسالمي و جنبش زنان ایران، ایران نامه، 
    چاپ آمریكا.

× شیرازي، محمد )1363(، المشاعر، تهران: طهموري.
ــرح اصول كافي )ترجمه و  × شــیرازي، محمدابن ابراهیم )1367(، ترجمه ش

    تعلیقه محمدخواجوي(، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي.

× شیرازي، محمدبن ابراهیم )1360(، شواهد الربوبیه )تعلیق، تصحیح و مقدمه 

    سیدجالل الدین آشتیاني(، تهران: مركز نشر دانشگاهي.
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× صیرفي، خلیل )1373(، راز كائنات، )ترجمه ناصر شیالتي(، چ اول، تهران: 
    شركت سهامي انتشار.

× طباطبایي، محمدحسین )1362(، نهایه الحكمه، قم: موسسه نشر اسالمي.
× قائمي نیا، علیرضا )1388(، اعجازشناختي قرآن كریم، )كرسي نظریه پردازي 

    21(، تهران: دبیرخانه هیئت حمایت از كرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره.

ــوفان انگلیسي، )ترجمه  ــفه فیلس × كاپلســتون، فردریك )1375(، تاریخ فلس

    جالل الدین اعلم(، تهران: انتشارات علمي فرهنگي سروش.
× مطهري، مرتضي )1382(، اسالم و نیازهاي زمان، تهران: انتشارات صدرا.

× مطهري، مرتضي )1382(، فلسفه اخالق، تهران: انتشارات صدرا.
ــم در یك نگاه، قم: موسسه آموزشي و  × معصومي، مســعود )1384(، فمینیس

    پژوهشي امام خمیني، مركز انتشارات.

× مغیثي، هایده )1376(، فمینیسم پوپولیستي و فمینیسم اسالمي، تهران: كنكاش.
× نیكل، تامس )1384(، در پي معنا )ترجمه سعید ناجي و مهدي معین زاده(، 

    تهران: هرمس.

ــتي )ترجمه فیروزه مهاجر،  × هــام، مگي )1382(، فرهنگ نظریه هاي فمینیس
    نوشین احمدي خراساني، فرخ قره داغي(، تهران: توسعه.

× هرسبون، جاناتان )بي تا(، ذهن گرایي اخالقي، فلسفه اخالق، دائرئ المعارف 
    فلسفه، )ویراسته پل ادوارد(، بي جا.

× ـــــــ )1383(، عقل و اعتقاد دیني، تهران: طرح نو.


