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چکيده
هدف :هدف از نگارش این نوشتار ،نقد مدّعای غزالی در مسئلۀ قدرت تعقّل زن بود .از نگاه او ،زنان در بُعد
معرفت عقلی گرفتار نقص ذاتیاند؛ که این مدّعا زمینهساز شبهاتی نسبت به آموزههای دینی است .روش :این
پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و انتقادی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده است .یافتهها:
مهمترین یافتههای این پژوهش عبارتند از :عدم نگاه جامع غزالی به آموزههای دینی ،فقدان پشتوانۀ عقلی و
مؤیدات نقلی و تجربی ،ناسازگاری با روح آموزههای دینی و اندیشههای فلسفی و یافتههای روانشناسی و علوم
تربیتی .نتيجه گيری :غزالی گرچه به انسانیت زن اذعان دارد ،ولی او را ذاتاً نسبت به مرد کم بهرهتر از قوّۀ تعقّل
میداند .این نگاه ،پیامدهایی مانند ذاتی بودن رذایل اخالقی و ناتوانی زن درکسب کمال و معرفت را در پی دارد.
واژگان کليدی  :انسان ،زن ،ادراکات عقلی ،غزالی.
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معارف اسالمی /نمابرEmail: enoori@theo.usb.ac.ir /05431132000 :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
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الف) مقدمه
بر اساس آموزههای اسالم ،زن همچون مرد از شخصیت کامل انسانی ،تمایالت معنوی و استعداد دستیابی به
کماالت برخوردار است .در تفکر و تعقّل و علمآموزی -که در آیات و روایات برترین عبادت به شمار
میرود -مرد و زن تفاوتی ندارند .از نگاه قرآن کریم ،انسانها از یک نفس و مالک برتری آنها یک
چیز(تقوای الهی) ،هدف آفرینش آنها یکسان و بستر و برنامۀ کمالشان(شریعت)تفاوتی ندارد .در مسئلۀ
معرفت و آموزش نیز زن و مرد برابرند؛ چنانکه اسالم علمآموزی را بر هر مسلمانی بدون هیچ تفاوتی میان
زن و مرد الزم دانسته است .زن همانند مرد ،حق گزینش دین و بیان دیدگاه و ابراز عقیده دارد .قرآن کریم
از زنانی یاد میکند که فراتر از بیان آزادانۀ مرام و مدّعایشان ،با پیامبر یا رهبران مسلمان در گفتگو و
مباحثات جدّی شرکت میکردند(.مجادله1-4 :؛ ممتحنه)10-12 :

سخن گفتن دربارۀ دیدگاه غزالی( 450-505ق) در خصوص موضوعات و مسائلی که رنگ و بوی
فلسفی دارند ،دشوار است؛ زیرا به دالیلی از جمله چند مرحلهای بودن حیات علمی و دگرگونی فکری وی
که خود باعث ابراز اندیشههای متفاوت و ناسازگاری درونی کلمات او در این مسائل به ویژه در مقام جمع
میان نقل و عقل شده است ،کار را مشکل میکند(.فاخوری)523 :1386 ،

غزالی مقام زن را نسبت به مرد ،متنازل و به تعبیری؛ انسان درجه دو میداند .وی زنان را در بُعد معرفت
عقلی ،پایینتر از مردان توصیف میکند و بر همین مبنا ،حضور اجتماعی و تصدّی مدیریتی آنان را
برنمیتابد .او بخشهایی از کتاب کیمیای سعادت ،نصیحهالملوک و احیاء علومالدین را به موضوع زن
اختصاص داده و دربارۀ سرشت و جایگاه او در خانواده و اجتماع و وظایف و حقوق وی اظهار نظر کرده
است.
دیدگاه منفی غزالی به جنس زن ،در امور فردی و اجتماعی ،تا حدود زیادی متأثر از آموزههای یهود و
مسیحیت است .در گذر تاریخ ،پیشوایان یهودی و مسیحی برداشت کمابیش مشابهی داشته و تفاوت زن و
مرد را هم در ویژگیهای تکوینی ،هم در موقعیتها و نقشها ،هم در آموزش و هم در احکام ،از مسلّمات
دانستهاند .گاه نیز پا فراتر نهاده و تفاوتها را به جایگاه انسانی و ارزشی هم کشاندهاند(زیبایینژاد.)29 :1388 ،
قدیس آگوستین ،یکی از متفکران نامی قرن پنجم میالدی و از بزرگترین رهبران دینی مسیحیت ،زن را
موجودی سستبنیان و ماهیتاً فریبپذیرتر از مرد میداند(همان .)31 :این قبیل دیدگاهها در اندیشههای برخی
متفکران مسلمان ،از جمله غزالی تأثیرگذار بوده و زمینهساز تقویت و ترویج نگاه زنستیزانه نسبت به اسالم
و دستاویزی برای اندیشههای فمنیست افراطی شده است.
بررسیهای نویسندگان مقاله بیانگر آن است که تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده
است .تقریباً همۀ پژوهشهای انجامشده به دیدگاه غزالی دربارۀ جایگاه زن به طور کلی -نه با محوریت بعد
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شناختی زن -پرداختهاند .مقاالتی دربارۀ زن از دیدگاه غزالی و جوادی آملی به رشتۀ تحریر درآمده است؛
مانند مطالعۀ تطبیقی جایگاه زن از دیدگاه غزالی و ابن عربی(رحیمپور و استکی ،؟) .در این مقاله ،مقام زن از
دیدگاه این دو اندیشمند مقایسه شده و به بعد معرفتی توجهی نشده است .رحیمپور(؟) در مقالهای دیگر،
دیدگاه غزالی را به طور کلی دربارۀ زن ارزیابی کرده است .وی در این مقاله اشاره به مقام معرفتی و قدرت
عقلی زن ندارد .میتوان ادعا کرد که پژوهش پیش رو ،نخستین پژوهش در مسئلۀ قدرت تعقّل زن از
دیدگاه غزالی است که در صدد تحلیل و بررسی و نقد مدّعای وی در این باره است.
پرسش پژوهش :دیدگاه غزالی دربارۀ قدرت ادراک عقلی زن چیست و چه نقدهایی بر مدّعای وی
وارد است؟
روش :این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و انتقادی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای به تحلیل و
نقد دیدگاه غزالی در مسئلۀ شناخت عقلی زن میپردازد .پژوهش پیش رو با نگاه مسئلهمحور فقط دیدگاه
غزالی را دربارۀ جایگاه معرفت عقلی زن ،واکاوی و ارزیابی میکند.
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که وجود روایاتی در متون دینی مسلمانان دربارۀ کوتهفکری برخی
زنان(ناظر به شخص ،نه کلی) از یک سو و جانبداری غزالی از اندیشههای ظاهرگرایی نسبت به اندیشههای
عقلی و فلسفی از سوی دیگر و نیز تأثیرپذیری وی از آموزههای عهد عتیق ،برخی از عوامل پیدایش چنین
دیدگاهی است.
ضرورت پژوهش :دربارۀ جایگاه زن در آموزههای اسالمی ،دیدگاههای گوناگونی دیده میشود.
برخی دیدگاهها مقام زن را نسبت به مرد متنازل میدانند و چنین وانمود میکنند که از نگاه آموزههای
دینی ،جایگاه انسانی و ارزشی زن ،از جمله بُعد شناختی و عقلی او از مردان پایینتر است .این دیدگاهها در
قرنهای اخیر زمینهساز اندیشههای فمنیستی و انتساب نگاه زنستیزانه به اسالم شده است .از این رو ،پژوهش
حاضر با هدف تبیین جایگاه زن از دیدگاه اسالم و نقد برخی دیدگاههای پیشینیان که زمینهساز شبهات و
نگاه منفی اسالم به زن است ،انجام شده است.

ب) زن و ادراک عقلي
مسئلۀ عقل و ادراکات آن در زنان ،از جمله مسائلی است که تا کنون اظهار نظرهای گوناگونی دربارۀ آن
صورت گرفته است .برخی سخنان از مشهورات محض است که بدون مبنای عقلی و علمی در بین مردم
شهرت و استمرار پیدا کرده است .همین دیدگاههای سطحی ،در سخنان برخی دانشمندان هم دیده میشود.
به نظر میرسد یا آنها متأثر از عرف و فرهنگ زمان خود بودهاند یا این عبارات ناظر به مصداق ویژهای بوده
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است؛ یعنی این سخنان از نوع قضایای شخصیهاند تا حقیقیه(عالسوند .)26-28 :1395 ،از جملۀ این سخنان نادر،
سخن صدرالدین شیرازی است که زن را در ردیف حیوانات میداند(صدرالمتألهین ،1383 ،ج  .)136 :7حکیم
سبزواری در تعلیق بر اسفار ،مدعای صدرا را تأیید میکند(همان) .وی در جایی دیگر ضمن تأیید ضعف
جسمی زن ،میگوید :یکی از دالیل زودتر مکلّف شدن بانوان ،آن است که ضعف عقلی(عقل نظری) آنان
با اخالقیات و عقل عملی جبران شود .به گفتۀ ایشان ،زن با رسیدن به سن تکلیف ،از جنسیت حیوانی پا
فراتر نهاده و آدمیت در او تجلی و تحقق مییابد و اینجاست که بار امانت و تکلیف الهی بر دوش او به
عنوان یک انسان نهاده میشود(سبزواری .)431-433 ،35-36 :1361 ،همچنین محیالدین عربی ،معروف به شیخ اکبر
و پدر عرفان نظری ،به نقصان زنان نسبت به مردان در اصل ایجاد معتقد است؛ هرچند آنها را در انسانیت
مشترک میداند(.ابن عربی)49 :1392 ،

غزالی بر این باور است که ارزش و منزلت زن ذاتاً و از بدو آفرینش پایینتر از مرد است؛ چنانکه شأن
حوا پایینتر از حضرت آدم علیهالسالم بوده است .وی نسبت آدم به حوا را همانند نسبت عقل کلی به نفس
کلی اولی میداند و همانگونه که عقل کلی کاملتر و واالتر از نفس کلی است ،آدم نیز نسبت به حوا
کاملتر و از جایگاه واالتری برخوردار است(.غزالی)232 :1416 ،

وی گاهی به روشنی در این موضوع اظهار نظر میکند و گاه از البهالی روایات و حکایاتی که دربارۀ
زنان نقل میکند ،دیدگاهش به دست میآید .غزالی همانند ابن سینا و بسیاری از حکما ،عقل را یکی از
قوای نفس میداند؛ از این رو ،ضروری است تحلیل دیدگاه او ،از نفس شروع شود.
 .1نفس از دیدگاه غزالي
غزالی در مسئلۀ نفس ،گاهی به ارسطو و فارابی و ابن سینا و گاه به افالطون نزدیک میشود .وی در تهافت
الفالسفه ،دیدگاه فالسفه را دربارۀ نفس به شدت نقد میکند؛ ولی در سایر تألیفاتش تقریباً دیدگاه ابن سینا
را میپذیرد و همانند او نفس را از جسد متمایز میداند(.فاخوری)563 :1386 ،

غزالی در برخی آثار خود چهار اصطالح را برای نفس ذکر میکند :روح ،قلب ،عقل و نفس .وی هر
یک از این اصطالحات را دارای دو کاربرد میداند(غزالی .)41-43 :1409 ،در کیمیای سعادت ،جسم یا عرض
بودن نفس را رد کرده ،آن را گوهری از جنس فرشتگان میداند(همو/1361 ،الف .)17 :دیدگاه غزالی دربارۀ
نفس تقریباً همان دیدگاه حکمای پیشین است و بر آن است که آنچه دربارۀ نفس در سنّت فلسفی مطرح
است ،با سنّت دینی سازگار است(همو .)303-297 :1382 ،وی مانند فارابی و ابن سینا و دیگر حکمای اسالمی بر
این باور است که انسان از دو بعد متمایز جسم و روح تشکیل شده است که اصالت با روح اوست .وی این
دیدگاه ابن سینا در تعریف نفس را که میگوید« :بأنّها جوهر قائم بذاته ال عرض من اعراض الجسم و ...بأنّ
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النفس جوهر روحانی قائم بذاته» میپذیرد و همانند او نفس را دارای استعدادها و قوای گوناگون
میداند(.همو)542 :1416 ،

غزالی نفس را جوهری روحانی(غیر مادی) ،متمایز از جسم ،حادث و فناناپذیر میداند .وی در شرح
سخن پیامبر که «خداوند روح را به صورت خود آفرید» ،میگوید« :این به ذات و صفات بازگردد .و
حقیقت ذات روح این است که به ذات خود قائم است .نه عرض است و نه جسم است و نه جوهر متحیّز
است و نه در مکان و جهت حلول کند و نه متصل است به بدن و عالم و نه منفصل .نه داخل در بدن و عالم
است و نه خارج از آن .و همۀ اینها صفات ذات باری تعالی هستند .اما صفات نفس :عالم ،قادر و مرید و
سمیع و متکلم آفریده شده ،و خدای تعالی نیز چنین است .اما افعال ،مبدأ فعل آدمی اراده است ...و تصرف
آدمی در عالم خود شبیه است به تصرف خدای سبحان در عالم اکبر»(.همو)34-31 :1994 ،

 .2عقل ،معاني و کاربردهای آن از دیدگاه غزالي
غزالی دربارۀ عقل و احکام ،معانی و کاربردهای آن به صورت شفاف و طبقهبندی شده سخن نمیگوید؛
ضمن آنکه پرداختن به عقل و کاربردها و احکام آن از دیدگاه غزالی در این پژوهش نمیگنجد .البته در
این مسئله ،پژوهشهای اندکی انجام شده است(.ر.ک :پورسینا)1388 ،

از یک نظر میتوان گفت غزالی برای عقل ،چهار معنی ذکر کرده است:
 صفتی که وجه تمایز انسان از سایر حیوانات است که به وسیلۀ آن امور نظری را ادراک میکند. علوم و دانشهایی که انسان در سن بلوغ و تمیز ،واجد آنها میشود؛ مانند علم به امتناع آنچه ممتنع است. علومی که انسان از طریق تجربه کسب میکند؛ برای مثال انسان باتجربه ،عاقل خوانده میشود و کسیکه از تجربههای گوناگون بیبهره بوده ،جاهل معرفی میشود.
 شناخت عواقب امور و دفع امور فاسد .شخصی که به این مرحله برسد ،عاقل خوانده میشود و این قوّهاز خواص انسان است و او را از سایر حیوانات جدا میکند.
 غزالی این چهار معنی را مترتّب بر هم میداند که معنی اول و دوم بالطبع در انسان وجود دارد و معنیسوم و چهارم اکتسابی است(.غزالی41 :1998 ،؛ ابراهیمی دینانی)338 :1370 ،

با نگاهی دیگر بر اساس سخنان غزالی در مسئلۀ عقل ،سه کاربرد متمایز قابل استنباط است:
 عقل به عنوان نفس عاقله ،که در حکم فصل ممیّزۀ انسان از سایر حیوانات است .به عبارت دیگر؛ دراین کاربرد ،عقل همان نفس عاقله است.
 عقل به عنوان مرتبهای از مراتب معرفت انسان؛ مرتبۀ باالتر از حس و پایینتر از قلب یا مرتبۀ نبویمعرفت .این مرتبه که کاربرد اخص عقل است ،از آن به عنوان «عقل استداللگر» هم تعبیر میشود.
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 عامترین کاربرد عقل در کلمات غزالی ،اطالق آن به کل مرتبۀ انسانی در معرفت است؛ یعنی همۀمراتب معرفت -از عقل استداللی تا مرتبۀ معرفت کشفی -را در بر میگیرد .عقل در این کاربرد ،دارای
مراتب و جلوههای گوناگون است(.غزالی102-105 :1387 ،؛ پورسینا)1388 ،

 .3انسان و قوّة عاقله
غزالی انسانیت انسان و امتیاز او بر دیگر مخلوقات زمینی را به قوّۀ عقل میداند و میگوید :خداوند هر
چیزی را برای رسیدن به کمالی آفریده است؛ حیوانات کمالی دارند که محرومیت از آن باعث نابودی آنها
میشود .همچنین خداوند برای انسان نیز کمالی قرار داده ،بعضی گمان میکنند که کمال انسان ،خوردن و
خوابیدن و جماع است و بعضی دیگر گمان میکنند کمال انسان به قهر و غلبه و استیالی او بر دیگران
است؛ در حالی که در این موارد حیوانات از انسان برتر و کاملترند .پس دلیل برتری و شرافت انسان بر
دیگر مخلوقات چیست؟ خداوند متعال آنچه در حیوانات است ،به انسان هم داده؛ اما چیزی که او را ممتاز
میکند« ،عقل» است و این کمال انسان است(غزالی/1361 ،الف .)58 :با صفت تعقّل است که همۀ مخلوقات الهی
مسخّر اویند« :أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْض(»...حج.)65 :
وی میگوید :حقیقت آدمی به کمال اوست وکمالش به عقل است و صفات دیگر انسان در خدمت
قوّۀ عاقله است .صفاتی مثل غضب و شهوت و غیره با مرگ انسان از بین میروند ،اما جوهری نورانی و
آراسته به معرفت حق تعالی تا قیامت با او خواهد بود و انسان با چنین صفتی ،مقرّب درگاه الهی خواهد
بود(غزالی/1361 ،الف« :)59 :فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِر»(قمر.)55 :
غزالی در مقام بیان اشرفیت و امتیاز انسان بر دیگر حیوانات و مخلوقات به سبب قوّۀ عاقله ،سخنی از
جنسیت انسان به میان نمیآورد ،بلکه به صورت مطلق سخن میگوید و زن و مرد را در انسانیت ،یکسان و
اشرف مخلوقات میداند و هالکت و نقصان انسان را -چه مرد چه زن -فرو رفتن در شهوات و کنارهگیری
از صفات عقالنی و اخالقی میداند .وی بر این باور است که انسانها بر فطرت الهی خلق شدهاند و میتوانند
با ریاضت و مجاهدت ،مقرّب درگاه الهی شوند و در آن هنگام ،ملکوت آسمان و زمین را به وی نشان
خواهند داد .او میگوید فطرت پاک الهی و تقرّب به خداوند مخصوص پیامبران نیست ،بلکه همۀ انسانها
واجد این استعدادند« :گمان مبر که این پیامبران مخصوص است؛ که گوهر همۀ آدمیان در اصل فطرت،
شایستۀ این است(.»...غزالی/1361 ،الف)61 :

در اهمیت عقل نزد غزالی همین بس که وی اثبات اصالت شرع را در گرو عقل میداند .او میان عقل و
شرع ،اصل و فرع قائل نیست و هر دو را اصل میداند و میگوید :شرع جز از طریق عقل ثابت نشده است؛
زیرا اگر دلیل عقلی صادق نمیبود ،میان پیامبر و پیامبرنما و میان صادق و کاذب فرقی نمینهادیم(همو،1387 ،

ج  .)13 :1غزالی در جایی دیگر ،عقل و دین را جداییناپذیر دانسته ،میگوید :این هر دو اصل را باید با هم

ابراهيم نوری و همکاران 

1131

جمع کنی؛ زیرا علوم عقلی مانند غذا هستند و علوم شرعی همانند درمان و شخص مریض با خوردن غذا و
فرو گذاشتن درمان ضرر میکند و اگر کسی فقط به علوم شرعی بسنده کند ،به دلیل اینکه گاه آنها را
ناقض و مخالف هم میبیند ،دچار سرگردانی شده ،از دین زده میشود و از آن جدا میشود(.همان)

 .4زن و قوّة عاقله
غزالی همانند بسیاری از حکمای مسلمان ،جوهر وجود انسان را قوّۀ عاقلۀ وی دانسته و در اصل وجود قوّۀ
عقل در نوع انسان تردید ندارد؛ اما ضعف و کمال عقل در انسانها را مانند اصل قوّۀ عاقله ،ذاتی میداند و با
چنین مبنایی دربارۀ ادراکات عقلی زنان اظهار نظر کرده ،مقام و مرتبۀ زن را در این باره فروتر از مرد دانسته
است.
غزالی با وجود اذعان به این اصل که عقل موهبتی است الهی که به همۀ انسانها اعطا شده است ،زنان را
در این قوّه ،ناقص میداند .وی در بیان حقوق زن بر شوهر ،به مردان توصیه میکند به سبب قصور عقل
زنان ،ضمن مدارا با آنان ،هرگز با ایشان مشورت نکنند و چنانچه مشورت کردند ،خالف رأی آنان عمل
کنند ،وگرنه خسران میبینند(غزالی/1361 ،ب .)285 :غزالی در جایی دیگر ،آداب و حقوقی برای زن قائل است
که شوهر باید رعایت کند؛ وی میگوید :آدابی که در نکاح ،زوج باید در حق زوجه رعایت کند ،اول
ولیمه ،دوم خوشخویی با زن است؛ یعنی ایشان را تحمل کنند و بر آنان ترحّم روا دارند به خاطر قصور
عقلشان و اینکه آنان اسیر در دست مردها هستند(.همو ،1387 ،ج )87-88 :2

غزالی بر آن است که برخی عیوب زنان مانند نقص عقل و بدخویی و ،...ریشهکن نمیشوند و
میگوید :در خبر است که زن مانند استخوان پهلو ،کج است و اگر بخواهی آن را راست کنی ،میشکند.
پس مرد باید با زن بسازد و این باعث تهذیب اخالق مرد میشود(.همو ،بیتا/الف ،ج )43-47 :2

شاید بتوان گفت که اعتقاد غزالی به قصور ذاتی عقل زنان ،موجب شده که وی قائل به تفاوت
استعدادها از آغاز آفرینش انسان شود و چون زنان را ناقصالعقل میداند ،آموزش آنها را بیهوده و بیفایده
میشمارد و آموزش همۀ علوم را صرفاً حق مردان میداند و برای زنان جز یادگیری واجبات احکام
خودشان ،حق آموزش و یادگیری قائل نیست(.همو/1361 ،الف)251 :

ج) نقد دیدگاه غزالي
 .1ناتواني کسب معرفت
غزالی با استناد به آیۀ میثاق(اعراف )172 :میگوید :علوم به صورت غریزی و فطری در بشر وجود دارد و در
شرایط مناسب ظهور میکند .از نگاه او ،انسان در سیر استکمالی و رسیدن به معرفت ،نیازمند آموزش و
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پرورش است .وی استعداد انسانها را در این زمینه ،از بدو آفرینش متفاوت میداند؛ با این استدالل که نفس
پیغمبر به عنوان یک انسان ،بینیاز از تحصیل و تعلیم است و در نفس برخی انسانها انواع تعلیمات مؤثر
نمیافتد(.ابراهیمی دینانی)340 :1370 ،

غزالی قول به تفاوت عقول و نفوس را در آغاز خلقت ،نزدیکتر به مذاق شریعت دانسته تا قول به
تساوی آنها در میان مردم .البته وی در این مسئله در کتاب معراجالقدس از روی احتیاط سخن
میگوید(.غزالی)46 :1409 ،

حال این سؤال مطرح است که بر اساس همان آیاتی که غزالی علوم و معارف را فطری انسان میداند،
با توجه به اطالق آیات ،چگونه میتوان برخی انسانها(زن) را فاقد استعداد ذاتی کسب علم -همانند مردان-
دانست؟ بر فرض اینکه شدت و ضعفپذیری استعداد انسانها در تحصیل علوم و معارف پذیرفته شود،
چگونه میتوان جنس زن را فاقد استعداد ذاتی دانست؟ آیا قرینهای که انسانهای فاقد استعداد ،صرفاً
زناناند ،وجود دارد؟
در آموزههای دینی ،خیر و دینداری در گرو عقل است؛ به گونهای که دین و عقل از یکدیگر
تفکیکناپذیرند« :اِنَّما یُدْرَکُ الْخَیْرُ کُلُّهُ بِالْعَقْلِ ،وَ ال دینَ لِمَنْ ال عَقْلَ لَهُ»(ابن شعبه حرانی)54 :2002 ،؛ یعنی دیانت
زن به عنوان یک انسان ،بر پایۀ رشد عقلی و متناسب با معقوالت اوست .مهمترین منبع تغذیۀ عقل ،علوم و
معارف الهی است .حال با عنایت به این حقایق ،آیا میتوان پذیرفت که خالق انسان و شریعت ،انسان
مکلّف را ذاتاً فاقد شرط الزم رسیدن به معرفت ،ایمان ،یقین و عمل صالح که شرط تحصیل کمال است،
بیافریند!؟ چگونه ممکن است زن و مرد با یک هدف آفریده شوند(عبودیت) ،ولی یکی ذاتاً فاقد شرایط
وصول به هدف مدّ نظر باشد؟!
 .2تبعيض در تربيت فرزند دختر و پسر
غزالی از محدود دانشمندان متقدّم است که به مسئلۀ آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت) توجه ویژه داشته
است .وی همۀ رسالۀ ایهاالولد را به تعلیم و تربیت اختصاص داده و در کیمیای سعادت و احیاء علومالدین
طی فصلی به این موضوع پرداخته است(غزالی ،بیتا/الف ،ج 47-196 :3؛ همایی .)397-398 :1397 ،اما آنچه در این منابع
از ظاهر گفتار غزالی در تربیت فرزند و اهمیت آن فهمیده میشود ،تربیت فرزند پسر است .چنانکه در
آداب لباس پوشیدن کودک میگوید« :و جامۀ سپید را اندر چشم وی بیاراید و جامۀ ابریشم و رنگین را
نکوهیده دارد ...که این کار زنان باشد نه کار مردان .»...در جایی دیگر میگوید« :چون معلم ،وی را بزند،
فریاد و جزع نکند و صبر کند؛ چرا که این کار مردان است و فریاد و جزع کار زنان و پرستاران
باشد»(.غزالی/1361 ،الف)423 :
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این سخن غزالی ضمن اشتمال بر نگاه تبعیضآمیز در مسئلۀ تعلیم و تربیت ،از چند نظر قابل تأمل است.
بر فرض اینکه تربیت فرزند پسر مهمتر باشد ،به گفتۀ خود غزالی مهمترین رکن تربیت فرزند ،مادر است؛
حال اگر فرزند دختر که مادر آینده است ،بدون تعلیم و تربیت رها شود یا در تربیت او کوتاهی و
سهلانگاری شود ،آیا فرزندان پسری که در دامن او متولد و رشد میکنند ،بستر مناسبی برای رشد و کمال
خواهند داشت؟ بنابر این ،بر فرض اینکه همانند غزالی بر نقش مادری بانوان به طور ویژه تأکید کنیم ،نباید
از آموزش و پرورش فرزند دختر غافل شد .دختران امروز ،مادران آیندهاند و بیتوجهی در آموزش و
پرورش آنان ،پیامدهای جبرانناپذیری در تربیت فرزندان پسر در پی خواهد داشت.
 .3ذاتي بودن اخالق رذیله در زن
غزالی همانند بوعلی بر این باور است که نفس انسان بر خالف سایر حیوانات دارای دو قوّۀ عقل و اراده
است و قوّۀ عاقلۀ انسان سرمنشأ ادراک و ارادۀ اوست .حیوانات نیز اراده دارند ،ولی ریشه در غضب و
شهوت آنها دارد .نفس انسان دارای امیالی همچون غریزه ،غضب و شهوت نیز میباشد که با حیوانات
مشترک است .اگر قوا ی عملیه مانند غضب و تمایالت غریزی با عقل و اراده به خوبی مدیریت نشوند،
افعالی از جنس اخالق رذیله یا گناه از انسان سر میزند و اگر کنترل شوند ،باعث فضیلت یا حُسن خُلق
خواهند بود(.غزالی ،بیتا/ب55-56 ،26-28 :؛ اسفراینی نیشابوری ،بیتا)506-507 :

از نگاه غزالی ،زن دارای سرشتی بد است که توان مدیریت و هدایت تمایالت غریزی خویش را ندارد،
هر لحظه در معرض فساد است و هر مردی به راحتی میتواند او را به فساد بکشاند .او هیچگاه نمیتواند در
برابر سخن هوسآلود مردان مقاومت کند و اگر خداوند او را حفظ نکند ،به ناچار به گناه

میافتد(غزالی،

/1361ب .)268-273 :این باور از آنجا ناشی میشود که وی قائل به نقص ذاتی عقل زنان است که نمیتوانند
تمایالت غریزی را کنترل کنند .در نتیجه ،رذایل اخالقی در زنان پدید میآید و از آنجا که به باور وی عقل
زن ذاتاً نقص دارد ،پس رذایل اخالقی هم ذاتی آنان خواهد بود .حال با توجه به فلسفۀ بعثت پیامبران و
انزال شرایع که همۀ انسانها(زن و مرد) مخاطب و مکلّف به پیروی عملی و نظری از آموزههای ایشان
میباشند ،باید پرسید که چنین موجودی چگونه مکلَّف به تهذیب و تزکیه و رسیدن به مقام عبودیت است؟
آیا مخلوقی که نقیصۀ ذاتی دارد ،میتواند بر خالف اقتضای ذاتش مسیر کمال را طی کند؟ آیا مکلّف
بودن چنین موجودی به تزکیه و طی طریق کمال ،تکلیف به ماالیطاق نیست؟ البته غزالی همانند سایر
متکلمان اشعری ،تکلیف به ماالیطاق را مجاز میداند؛ که البته نقد این مبنا در اینجا میسّر نیست.
 .4ناسازگاری با آیات و روایات
آنچه غزالی دربارۀ نقصان ذاتی زن میگوید به طور کلی با روح دین اسالم و در مواردی با ظاهر برخی
آموزههای دینی ناسازگار است .در آموزههای قرآنی ،فضایل و رذایل اخالقی و انسانی برای زن و مرد
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یکسان است،؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید« :إِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتینَ
وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقینَ وَ الصَّادِقات»(احزاب .)35 :در این آیه و آیاتی دیگر ،زن و مرد از نظر روح انسانی
یکیاند ،عمل صالح آنان دارای پاداشی یکسان و شرط رسیدن آنها به حیات طیّبه دو چیز است :عمل
صالح(حُسن فعلی) و مؤمن بودن روح(حُسن فاعلی)(.نحل)97 :

قرآن بر شخصیت انسانی زن تأکید کرده و او را در ردیف مردان قرار میدهد و به طور کلی ،به عمل
صالح همراه با ایمان پاداش میدهد؛ چه از جانب زن باشد ،چه مرد(جوادی آملی .)308 :1386 ،قرآن با معرفی
الگوهای برتر مانند یوسف(ع) ،مریم(س) و ...نشان میدهد که زن و مرد را در شخصیت انسانی یکسان
میداند؛ به طوری که هر دو قابلیت رسیدن به کمال را دارند و با عمل میتوانند به فضایل و کمال برسند.
عالمه طباطبایی میگوید :تجربه این را ثابت کرده که مرد و زن ،دو فرد از یک نوع به نام انساناند؛
زیرا همۀ آثار انسانیت مانند سخاوت ،علم ،شجاعت و  ...که در مرد مشاهده شده ،در صنف زنان نیز یافت
شده است .پس زن نیز انسان است و وجود شدت و ضعف در بعضی صفات انسانی در نوعیت آن فرد خللی
وارد نمیکند .بنابر این ،رسیدن به هر نوع کمال که برای یک فرد از آن نوع ممکن و میسّر باشد ،برای
دیگر افراد آن نوع نیز امکانپذیر خواهد بود و از این رو ،زن و مرد در رسیدن به کمال و قرب الهی
یکساناند و آیۀ «أَنِّی ال أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى»(آل عمران )195 :این معنا را به خوبی افاده
میکند(.طباطبایی ،1374 ،ج )140 :4

اگر تفاوتهایی در برخی تکالیف و احکام میان زن و مرد دیده میشود ،یکی از عوامل تفاوت این است
که روح بشر تجرّد نفسی دارد ،در عمل نیاز به ابزار مادی مطرح است و بدن و قوای بدنی ابزار روح
انساناند و چون این ابزار یعنی بدن و شئون ادراکی و تحریکی اعم از ظاهری و باطنی ،در مرد و زن یکسان
نیست ،تکالیف و حقوق و وظایفشان هم متفاوت است و این به معنای تبعیض نیست و به انسانیت که وجه
مشترک زن و مرد است ،آسیبی نمیرساند(.جوادی آملی)221 :1394 ،

در منابع اسالمی عقل دارای تقسیمات گوناگونی است؛ از یک نظر عقل را به مطبوع و مسموع تقسیم
کردهاند .منظور از عقل مطبوع ،همان قوّۀ ادراک است که در سرشت همۀ انسانها نهفته است .عقل مسموع
جنبۀ اکتسابی دارد و با تالش و آموزش و پرورش فعلیت مییابد(.کلینی ،1375 ،ج )38 ،25 :1

آنگاه که سخن از تفاوت عقلی زن مرد به میان میآید ،منظور عقل مطبوع است .در این باره به طور
کلی سه دیدگاه قابل استنباط است :دیدگاه اول بر آن است که کاستی و ضعف عقل زن و به تبع آن
افزایش احتمال لغزش او ،ریشه در طبیعت و سرشت زن ندارد؛ بلکه معلول اوضاع اجتماعی و فرهنگی
است .با توجه به عدم حضور بانوان در محیطهای عمومی و عدم مشارکت در تعامالت اجتماعی -به ویژه
در ادوار گذشته -این امر باعث عدم شکلگیری ذهنیت اجتماعی و پختگی فکری آنان شده

است(امینی،
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 .)158 :1384دیدگاه دوم ،زن و مرد را در اصل بهرهمندی از استعداد عقلی یکسان میداند؛ ولی با توجه به
قدرت احساسات و عواطف در بانوان ،کارکرد عقل آنان اندکی تضعیف

میشود(سیدقطب ،1988 ،ج 335 :1؛

مصباح یزدی ،1382 ،ج  .)20-24 :5دیدگاه سوم بر این باور است که منشأ تفاوت عقلی زن و مرد ،سرشت و طبیعت
آنهاست؛ یعنی به صورت تکوینی متفاوت آفریده شدهاند .هر دو در انسانیت ،کامل و مکمّل
یکدیگرند(.طباطبایی ،1983 ،ج )275 :2

 .5ناسازگاری با دیدگاههای حکما
فالسفه انسان را به حیوان ناطق تعریف میکنند و حقیقت او را نفس ناطقه میدانند که جنسیت در آن
مطرح نیست .ابن سینا تفاوت زن و مرد را امری عرضی میداند ،نه ذاتی .به گفتۀ وی ،مذکر و مؤنث دو
صنفاند که تحت یک نوع(کلی ذاتی) قرار گرفته و فقط در امور عرضی

متمایز میشوند(ابن سینا ،1428 ،ج :1

 .)222او تفاوتهای زن و مرد را مالک داوری ارزشی نمیداند .کاستی عقل زنان را قبول دارد ،ولی آن را
مخل به انسانیت او نمیداند .در برخی صفات اخالقی تفاوتهای آنها را منطقی ارزیابی میکند؛ برای مثال،
زیادی حیای بانوان و صفاتی چون مهربانی و انقیاد را شایستۀ زن و هیبت را سزاوار مرد

میداند(.همو:1347 ،

)35-31

افالطون بر آن است که زن و مرد از استعداد مشترک برخوردارند .همۀ استعدادهای مردان در زنان نیز
در سطح پایینتری وجود دارد .تفاوت استعدادهایشان جنبۀ کمّی دارد نه کیفی .بر همین اساس میگوید:
نباید نظام آموزشی آنان جدا باشد ،زنان باید پا به پای مردان در همۀ تمرینها از جمله اسبسواری و ورزش
شرکت کنند .قانونگذاران جامعه که زنان را دوشادوش مردان ،وادار به مشارکت در همۀ کارها نمیکنند،
خطای بزرگی مرتکب میشوند .او قوانین سهلگیرانه برای مشارکت بانوان در امور جامعه را میپذیرد و
الزام و اجبار بانوان به همراهی با مردان در همۀ فعالیتهای اجتماعی را برنمیتابد(.مطهری)161 :1382 ،

همین نگاه نسبت به زن ،در کالم ابن رشد( 1126-1198م) نیز دیده میشود .به اعتقاد وی ،زنان از همۀ
استعدادهای مردان همچون :جنگآوری ،فلسفهآموزی و ...برخوردارند ،ولی در سطحی پایینتر ،زنان
همانند مردان میتوانند حاکم بشوند .از نگاه ایشان ،تفاوت زن و مرد در علم و عمل ،بیشتر از آنکه ناشی از
سرشت آنها باشد ،ریشه در ظلم تاریخی دارد(.زیبایینژاد)45 :1388 ،

فارابی بر آن است که هیچ فرد انسانی ذاتاً واجد معرفت کافی یا الزم برای دستیابی به کمال نیست،
همچنان که هیچ انسانی فطرتاً دارای فضایل و رذایل اخالق نیست؛ بلکه تنها استعداد و زمینۀ تحصیل آنها
در همۀ انسانها -بدون تفاوت در مردان و زنان -وجود دارد .انسانها نسبت به سرنوشت و سعادت خویش،
نیازمند راهنما و آموزگار میباشند(.فارابی78 :1366 ،؛ همو؛ )31-32 :1405
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از دیدگاه حکما و متکلمان مسلمان ،عقل موهبت الهی است که انسان در پرتو آن به ضرورت وحی و
رسالت و لزوم پیروی از آنها پی میبرد .با عقل ،پیروی از شریعت و وصول به حقیقت و رهایی از بند
شهوت و غریزه حاصل میشود و تحول و تکامل انسان عینیت مییابد .چنانچه برخی انسانها(به گفتۀ غزالی،
زنان) گرفتار نقصان ذاتی عقل باشند ،وجوب پیروی از شریعت و توصیه به کسب معرفت خدا و ...به حکم
عقل بیثمر خواهد بود.
عقل و برهان عقلی ،معیار و راه صحیح دینشناسی و تشخیص حق از باطل است؛ زیرا دین یک
حقیقت فطری و عقالنی محض است .دو شأن اساسی در انسان وجود دارد :عقل نظری که با آن میفهمد و
عقل عملی که با آن کار انجام میدهد(.جوادی آملی)215 :1394 ،

جنسیّت در هویت انسانی هیچ تأثیری ندارد .گرچه انسان متشکّل از جسم و روح است ،ولی هویت و
حقیقت وجود انسان ،روح اوست که مرد و زن بودن در آن مطرح نیست« :قرآن کریم حقیقت انسان را
روح او دانسته ،نه جسم و نه مجموع جسم و روح .در واقع؛ بدن را ابزار روح میداند ...قرآن ارزشها و ضد
ارزشها را نام میبرد؛ مثالً علم و ایمان و ...را ارزش و جهل و کفر و ...را ضد ارزش میداند؛ ولی این
اوصاف را نه مذکر و نه مؤنث مینامد .عقل نظری که وصفش اندیشه و علم است و عقل عملی مانند اراده
و خلوص و صبر و ،...هیچ کدام نه مذکرند نه مؤنث و موصوف این اوصاف ،بدن و جسم انسان نیست؛
یعنی بدن انسان ،مسلمان یا کافر یا عالم یا جاهل یا ...نیست .بنابر این ،دو صنف زن و مرد نه مساویاند و نه
متمایز و اصالً دو صنفی در کار نیست و موضوعی برای بحث تساوی یا تفاوت وجود ندارد؛ زیرا تساوی و
تفاوت از نوع عدم و ملکه هستند نه سلب و ایجاب تا رفع هر دو مستلزم رفع نقیضین باشد .از طرفی ،وقتی
تعدد و کثرتی نیست ،تساوی و تفاوت هم معنایی ندارد .پس نفس و روح انسانی مالک ارزش است که آن
هم منزّه از مذکر یا مؤنث بودن میباشد ...پس جریان مذکر و مؤنث بودن اصالً در مورد روح مطرح نیست
تا بحث شود که در انسانیت انسان دخیل است یا خیر(.جوادی آملی)76-79 :1381 ،

استاد مصباح یزدی نیز نفس(روح) را فراتر از آن میداند که تذکیر و تأنیث به ساحت آن راه داشته
باشد و روح را فاقد چنین اعراضی دانسته ،مذکر و مؤنث بودن را مختص به بعد جسمانی انسان
میداند(.مصباح یزدی)127 :1391 ،

در روایات ،عقل ابزار عبودیت و راهیابی به بهشت است« :أنّ العقل ما عبد به الرّحمن و یکتسب به
الجنان»(مجلسی ،1403 ،ج  .)224 :103اگر عقل شرط الزم رسیدن به بهشت است بر اساس سخن معصوم« :الجنه
تحت اقدام االمهات»؛ شأن مادران باالتر از بهشت بوده و آنان هم از عقل بهرهمندند که به چنین جایگاهی
رسیدهاند و چه بسا عقالنیت آنان برتر از دیگران باشد.
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چنانچه عقل در انسان ظهور نکند ،جهل حاکم میشود .جاهل قبل از اینکه دیگران را گرفتار کند،
خود را به دام میاندازد .با پرورش و رشد عقل ،خواستههای درونی بشر تحت نظارت آن کامالً تعدیل
میشوند .در نتیجه ،در انسان خواستهها و خواهشهایی که موجب درگیری و تزاحم با خود و دیگران شود،
پدید نمیآید(جوادی آملی ،1377 ،ج  .)179 :10با عقل ،علم و عمل انسان عقال میشود و از تحت فرماندهی هوی
و هوس بیرون میآید و در مسیر کمال قرار میگیرد و اگر انسان به پرورش ،تربیت ،تقویت ،توسعه و
شکوفایی عقل خود نپردازد و فقط به حقایق حسی معتقد باشد و از مرز اعتدال خارج شود ،بر اثر عدم
تربیت عقالنی در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار میگیرد(.همو ،1382 ،ج )172 :15

 .6ناسازگاری با حکمت الهي
اقتضای حکمت الهی آن است که مخلوقات او هیچ مانعی سر راه کمال نداشته باشند که آنها را از رسیدن
به آن باز دارد؛ نیز خیرخواه محض بودن ذات اقدس باری تعالی مشعر و مثبِت آن است که او هرگز از
کمک و فراهم کردن شرایط تحصیل کمال دریغ نمیکند؛ چنانکه رسوالن ظاهری(پیامبران و ائمه) را
فرستاد تا مکمل رسول باطنی و مددرسان او در تحصیل کمال باشند .بنابر تصریح آیات و روایات ،انسان
موجودی کمالخواه است و به حکم عقل و شرع ،شرط دستیابی به کمال ،معرفت آن است .در این
باره(کمال نهایی) آموزههای دینی هیچ تفاوتی میان زن و مرد مطرح نکردهاند؛ حال چگونه ممکن است
چنین خالقی برخی انسانها(زنان)را ذاتاً فاقد شرایط کافی درک و دریافت پیام الهی برای رسیدن به کمال
آفریده باشد! تفاوتهای تکوینی زن و مرد ،انکار ناشدنی است؛ ولی تفاوتها حکیمانه و هدفمندند و شدت و
ضعف برخی استعدادها در مرد و زن به معنای برتری یا نقص ذاتی دیگری نیست.
علوم و معارف ،چه حصولی و چه شهودی ،اکتسابیاند و خداوند به همۀ انسانها استعداد کسب علم و
معرفت عطا فرموده است(جوادی آملی .)323 :1394 ،از آنجا که علوم و معارف پایۀ کمال انساناند؛ بنابر این،
یادگیری علوم به منظور رسیدن به کمال مدّ نظر شارع ،حق مسلّم زن و مرد است؛ زیرا خداوند انسان را
برای رسیدن به کمال خلق کرده است(.همان)424 :

 .7ناسازگاری با دیدگاههای روانشناسي و علوم تربيتي
یکی از مسائل مورد توجه روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتی ،رابطۀ هوش و جنسیت است .البته در این
علوم هیچ بحثی با عنوان تعقّل و قدرت ادراک عقلی انسان به میان نیامده است ،چنین بحثی ماهیت فلسفی
دارد.
اگرچه پژوهشهایی دربارۀ رابطۀ هوش و جنسیت انجام شده ،ولی نتیجۀ آنها فراتر از حدس و فرضیه
نبوده است .از قرن هفدهم میالدی به بعد ،شاهد بروز دیدگاههای متفاوتی دربارۀ طبیعت زن هستیم که
برخی از آنها با باورهای سنّتی تعارض دارند .این عقیده که میان زن و مرد تفاوت تکوینی و وجودی است،
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رنگ باخت .بیشتر دانشمندان ضمن تأکید بر برابری زن و مرد ،آنان را در جسم و روح و روان یکسان
میدانستند و میگفتند طبیعت به هر دو جنس ،حق معرفت مساوی و در نتیجه ،وظایف یکسان اعطا کرده
است .گفته میشد روح جنسیت ندارد و تمایز روحی زن و مرد باید بر اساس الگوهای متفاوت آموزشی و
پرورشی تبیین شود .بر همین مبنا ،برخی فیلسوفان خواستار حقوق اجتماعی و سیاسی یکسان برای زن و مرد
بودند(.زیبایینژاد)34 :1388 ،

در حوزۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،پژوهشها بیانگر این است که تفاوت معناداری در هوش و قدرت
یادگیری میان دختران و پسران(زن و مرد) وجود ندارد .این پژوهشها به شیوههای مختلف معتبر و مبتنی بر
اصول علمی توسط پژوهشگران روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره انجام شده و مدّعای مشترک و کانونی
آنها این است که اوالً ،تفاوت محسوس و معناداری در قدرت عقلی و معرفتی زن و مرد وجود ندارد؛ ثانیاً،
اگر در مواردی بین مرد و زن تفاوتی جزیی در قدرت سخنوری ،نقد و تحلیل عقلی ،فهم ریاضی ،قدرت
ارتباطگیری و ...مشاهده میشود ،ناشی از عوامل محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی

است(.حسینینسب،

1382؛ حجازی1386 ،؛ ایروانی و نجاتپور1388 ،؛ عسگری)49-63 :1391 ،

برخی روانشناسان سعی داشتند تفاوتهای روحی و روانی زن و مرد را بر اساس بافت فیزیکی(بدنی)
آنان تبیین کنند؛ چنانکه گفتهشده مغز انسان دو نیمکره دارد؛ در نیمکرۀ چپ ،اطالعات کالمی و در
نیمکرۀ راست ،اطالعات فضایی مدیریت میشود و با افزایش سن ،فعالیت دو نیمکره به ویژه در پسران،
بیشتر از یکدیگر متمایز میشوند .در نتیجۀ این تمایز ،پسران در پردازش اطالعات فضایی و ریاضی و
هندسه تجسّمی موفقترند(مان ،1375 ،ج 267 :1؛ بیریا :1385 ،ج 342 :1؛ پیره .)104 :1370 ،پسران در دریافت مفاهیم
انتزاعی و فراگیری وازگان مفرد برترند و دختران در مهارتهای سخنوری و ترکیب کلمات بر پسران برتری
دارند و کمتر از پسران لکنت زبان دارند و(. ...رحمتی)190 :1371 ،

برخی پژوهشگران به تفاوت فعالیتهای روانی از جمله قدرت یادگیری زن و مرد اذعان دارند و وضعیت
شناخت را در ادوار گوناگون سنی زندگی تابع ترشحات هورمونی میدانند و بر همین اساس میگویند
کنش و واکنشهای اخالقی و رفتارهای افراد در موقعیتهای گوناگون به ترشحات هورمون جنس زن و مرد
بستگی دارد(.کارلسون)176 :1379 ،

امروزه با پیشرفتهای علمی و فنّاوری و مطالعات عصبشناسی ،به ویژه پیدایش دستگاههای جدید
تصویربرداری دقیق از مغز ،اطالعات بیشتری دربارۀ تفاوت کارکرد مغز مردان با زنان عاید انسان شده
است؛ ولی با این وجود ،هنوز تبیین متقن و مدلّلی دربارۀ چگونگی ارتباط شناخت و مغز انسان ارائه نشده
است؛ همچنانکه تفاوت یا عدم تفاوت معرفتی زن و مرد و میزان و ریشۀ آن در پژوهشهای پژوهشگران
نامشخص است؛ ضمن اینکه مسئلۀ مذکور بیشتر جنبۀ متافیزیکی دارد تا فیزیکی.
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د) نتيجهگيری
در این پژوهش به تحلیل و نقد دیدگاه غزالی در مسئلۀ معرفت عقلی زن بر اساس آموزههای دینی و
اندیشههای حکما و نگاهی به یافتههای دانشمندان روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته شد .غزالی با استناد به
حکایات و سخنان عامیانه یا نگاه تکبعدی به برخی روایات مبنی بر سست رأی بودن برخی زنان ،قائل به
ذاتی بودن نقص عقل در زنان شده است .سخنان غزالی در این زمینه ضمن ناسازگاری درونی ،با روح
حاکم بر آموزههای دینی و سخنان حکما در تعارض است .وی از یک سو بر اساس آیات و روایات ،زن و
مرد را از نفس واحد و همچون حکما دارای نفس ناطقه که واجد قوّۀ عاقله است ،میداند که در رسیدن به
کمال یکساناند و از سوی دیگر ،بدون ارائۀ شواهد نقلی معتبر و دالیل خردپسند ،زنان را گرفتار نقصان
عقلی ذاتی میداند .این مدعای غزالی عالوه بر اشکاالت مذکور ،با عدل و حکمت الهی ناسازگار و
پیامدهای تربیتی عدیدهای همچون :ذاتی بودن اخالق رذیله در زن ،ناکارامدی تعلیم و تربیت در آنها و ...را
در پی دارد .در حالی که بر اساس آیات و روایات ،همۀ انسانها(زن و مرد) بر فطرت واحد و از یک گوهر
و برای رسیدن به یک هدف(کمال) آفریده شدهاند و یکسان میتوانند به فضائل اخالقی و کمال برسند.
عالوه بر آنچه گذشت ،پژوهشهای روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتی نیز هرگونه تفاوت محسوس و
معنادار میان زن و مرد را در حوزۀ هوش و یادگیری رد میکنند.
پيشنهادها
به طور کلی تفاوت زن و مرد در برخی ابعاد شخصیتی از جمله در بُعد معرفتی مورد پذیرش بیشتر محققان
است؛ ولی ابهام در خصوص کیفیت تفاوت و ریشۀ آن است .پیشنهاد میشود :اوالً؛ در تحلیل تفاوتها از
واژگان ارزشی یا ضد ارزشی استفاده نشود ،چنانکه غزالی و برخی دیگر از اندیشمندان از این الفاظ بهره
گرفتهاند ،بلکه به کارگیری واژۀ «مکملیّت» زیبنده است .زن و مرد نسبت به یکدیگر ،هم در نظام
تکوین(خلقت) و هم در نظام تشریع(ایفای نقش) مکملاند .ثانیاً؛ این مسائل واکاوی شود :آیا تفاوت
مذکور ریشه در سرشت آنها دارد یا ناشی از عوامل محیطی ،فرهنگی و اجتماعی است؟ آیا جنسیت در
قدرت تعقّل تاثیرگذار است؟
محدویتها
محدودیت منابع در مسئلۀ تفاوت یا عدم تفاوت زنان و مردان در مسئلۀ شناخت به دلیل انجام نشدن پژوهش
علمی و فلسفی معتنابه در این زمینه.
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