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  جایگاه عقل در مسئولیت اخالقی زنان با تکیه به منابع روایی
  **مرضیه معماري، *فهیمه فرهمندپور

 
مندي کامل زنان از موهبت عقل مورد تردید قرار گرفته و این سئوال در ظاهر برخی روایات، بهره: چکیده

نقیصه ذاتی در عقل است یا  زن داراي) علیهم السالم(اساسی را موجب گردیده که آیا در اندیشه معصومین 

  شرایط زمان و محیط تربیتی در این خصوص تأثیر دارد؟

موضوع از آن جهت براي  جا که کمال عقل از جمله شرایط احراز مسئولیت اخالقی شمرده شده است،از آن
این  در. دسازیابد که شبهه بروز نقیصه عقالنی، مسئولیت اخالقی ایشان را از اساس باطل میزنان اهمیت می

بندي و تحلیل دقیق خانواده احادیث در مورد عقل و نیز بررسی مجموعه آیات مقاله تالش شده است با دسته

 و روایات در این خصوص و نیز بیان و نقد نظریات گوناگون در این زمینه، نظریه جامعی درباره عقل و طبعًا
  . ه شودمسئولیت اخالقی ایشان ارای

سازد که زنان در مسئله عقل روشن می) علیهم السالم( ل و تحلیل روایات معصومینتبیین کامل مفهوم عق

زن به حکم برخورداري از . تفاوت ذاتی با مردان ندارند و تأثیر عوامل دیگري در این موضوع قابل بررسی است
ایجاد توازن میان ویژه خود و  هايقی را دارد؛ هرچند باید با درك مأموریتروح انسانی، شرایط مسئولیت اخال

  .هاي خویش فراهم آوردرایط را براي ایفاي کامل مسئولیتش نیروي تعقل و نعمت عاطفه و احساسات،

  .عقل، اقسام عقل، عقل زنان، عاطفه زنان، مسئولیت اخالقی: هاي کلیديواژه

  

  طرح مسألهمقدمه و 
  موارد ،ات عرفیهاي گوناگون و حتی در محاورها و نحلههاي مختلف، مکتبعقل در دانشة واژ

   1.استفاده متفاوتی دارد

                                                        
 farahp@ut.ac.ir                                                                            دانشگاه تهران گروه معارفاستادیار  *
 me.mari15@yahoo.com                                        کارشناس ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه تهران **

 23/05/1390: تاریخ پذیرش     23/11/1389: تاریخ دریافت
جاست که صدرالمتألهین در اسفار آن را مشترك لفظی پراکندگی معنایی موارد استعمال این واژه تنها در فلسفه تا آن .1

 .)419ص. 4ج: م1981شیرازي، ( داندمی
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کننده خالق گاهی از عقل به عنوان انشاءسازد که علماي اروشن مینیز ورود به مباحث اخالقی 
گاهی نیز . دانند برند و انسان را در مقابل عقل و وجدان خویش پاسخگو میهاي اخالقی نام میگزاره

یافت براي رسیدن به مصادیق فضیلت و رذیلت اخالقی با قبول حسن و قبح ذاتی، عقل را اولین ره

که در شرایط تعلق مسئولیت اخالقی، وجود همچنان. کنندیا ابزار شناسایی عمل اخالقی معرفی می
  .شناسندقوه تعقل را شرط اول در فرد می

یابد؛ زیرا شبهات وارد اي میضوع، پیچیدگی ویژهدر بحث مسئولیت اخالقی زنان طرح این مو
زمینه را براي این بررسی در علم سو، از یکشود که بحث عقل زنان به قدري گسترده می شده در

مسئولیت اخالقی  کند و از طرف دیگر با اثباتو حتی در فلسفه و کالم فراهم می اخالق، عرفان

نسبت ثبوت این شود که فرا روي ایشان گسترده میهاي گوناگونی از فعالیت براي زنان، عرصه

  . خواهدمی ايبررسی ویژه مسئولیت با شبهات وارد شده بر کمال عقل در زنان،

  

  مفهوم مسئولیت اخالقی

، مصباح( .توان فرد را در آن بازخواست کرد اي است عربی به معناي موقعیتی که می مسئولیت، واژه

» گرفتنار مورد سؤال قر« و »در معرض بازخواست بودن«بنابراین مسئولیت، معادل  )185: 1378

مسئولیت اخالقی انسان در برابر وظایف اخالقی  .انسان در برابر وظایف و اعمالی است که به عهده دارد

مسئولیت در : شودلمرو آن سه عرصه وسیع را شامل میشود که مطابق آیات و روایات ق  او مطرح می

مخلوقات که هم شامل مسئولیت و در برابر سایر ) 18/حشر(ود ، در برابر خ)8/تکاثر( یبرابر حق تعال

در  .)165خ .نهج البالغه(د گیر در برابر اجتماع است و هم مسئولیت در مقابل طبیعت را در بر می

این وظیفه  .اسالم، هر فرد عالوه بر تأمین مصالح خویش، نسبت به همنوعان خود نیز وظایفی دارد
ب بعد شامل توجه و پذیرش و در مرات )41/حج(اول دغدغه هدایت و رستگاري دیگران است  ۀدر رتب

  . باشد  هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي میمسئولیت

اند القی را به چهار دسته تقسیم کردهمتکلمان مسلمان شرایط مسئولیت در برابر دستورهاي اخ
فرد براي تعلق مسئولیت اخالقی،  .)348: ق1399حلی، ( یط فرد مسئول استها شراکه یکی از آن

. ، توانایی و اختیار را دارا باشد)یا امکان تحصیل آن(باید شرایطی از جمله عقل، بلوغ، علم و آگاهی 

بنابراین از این منظر که وجود قوه تعقل یکی از شروط اساسی تعلق تکلیف و مسئولیت است و این 
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سی و اقتصادي هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاام تکالیف عبادي و پذیرش مسئولیتشرایط براي انج
ثبات تواند تعلق مسئولیت اخالقی زنان را اود، پاسخگویی به شبهات عقل زن میش  الزم شمرده می

چنان که از سوي دیگر اثبات قطعی هم .هاي اجتماعی گسترش دهدکند و قلمروي آن را تا عرصه

ل عقل آنان تلقی تواند دلیلی بر کمانان در منظر دین، به خودي خود میمسئولیت اخالقی براي ز
البته تبیین کامل و درست مفهوم عقل، انقسامات عقل و رابطه تعقل و عاطفه در این بررسی  .شود

  . اي دارداهمیت ویژه

  

  مفهوم عقل
بش را از افتادن صاحباشد و به گفته راغب، به این دلیل که   عقل در لغت به معنی امساك و بستن می

عالمه طباطبائی بر اساس  .)346: ق1404اصفهانی،راغب( شود  می کند، عقل خواندهبه مهلکه حفظ می

پیمان  هاپذیرفته و نسبت به آن کند که انسان داشته،لغوي، عقل را ادراکاتی معرفی می همین معناي

عقل گاهی : البحرین آوردهطریحی در مجمع .)371ص. 2ج: ش1389، طباطبایی( قلبی بسته است

است و گاهی مقابل جهل یعنی مقدمه  انینفساي هشود، گاهی قو  اطالق میبر علم مستفاد از آن نیز 

  .)1250: ق1415، طریحی( باشد  انجام خیر و دوري از شر می

حیطه گسترده اصطالح عقل در شاخه هاي مختلف علوم مانندفلسفه، کالم و اخالق ، تعابیر و 

عمال متنوع عرفی این واژه، موجب می استعمال عقل در معانی متنوعی در آیات و روایات و حتی است

همین گستردگی استعماالت و . گردد نتوان معناي اصطالحی دقیقی براي آن در نظر گرفت

عالمه . اصطالحات، برخی سئواالت از جمله شبهات مطرح در مباحث زنان را موجب شده است

 :گویدمحمد تقی جعفري در تعریف عقل می

از قضایاي روشن  ،ه با روشنایی قوانین و اصول تثبیت شدک استعقل و تعقل فعالیت مغزي «

فعالیت عقالنی نیز عبارت است از درست اندیشیدن در . آوردنتایج مطلوب را به دست می ساده،

هایی که از نظر عقل با این تعریف در همه انسان. هاي مطلوببراي وصول به هدف انتخاب وسایل
  .)88-87: ش1378، جعفري( ».ه مرد و چه زن وجود داردو سالم هستند چ صحیح  زيساختمان مغ

رسد کند ولی به نظر میتعریف و تبیین ایشان از عقل هرچند از ورود شبهات جلوگیري می 

که چنانهم. است شده مفهوم عقل را به طور کامل در بر نگرفته و تنها به حیطه عقل نظري محدود
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شاید بتوان در  .)242: 1347یزدي،حائري( شودمی قاطالبه عقل عملی  تنها عقل در کتب اخالق
بندي موارد متکثر مورد اشاره، عقل را جایگاه ادراك و تفکر در انسان دانست که موجب کسب جمع

  .شود  و عمل به آن می ،علم

  

  اقسام عقل
هاي مختلف، گاه عقل را به عقل مسموع و عقل مطبوع یا همان ذاتی و اکتسابی بنديدر تقسیم

توان تقسیم  می. دهند کنند و گاه، عقل نظري و عقل عملی را در مقابل هم قرار می بندي می تهدس

الزم به ذکر است که تنها . دها اضافه نمو عقل به عقل معاد و عقل معاش را نیز به این دسته بندي

جهت آشنایی و بندي اول مستقیماً در روایات آمده و علماي اخالق و عرفان سایر موارد را صرفاً دسته

  .اندبررسی تمام ابعاد مطرح در مبحث عقل بیان نموده

  عقل ذاتی و عقل اکتسابی -1

 عقل دو قسم است که یکی عقل طبع یا ذاتی و) السالمعلیه(بر اساس روایتی از امیر المؤمنین 

 ،شاهرودي نمازي؛ 58، ح6ص .75ج: ق1404، مجلسی( دیگري عقل تجربه یا اکتسابی است

ر گرفته و مراد از عقل ذاتی حالتی است که در انسان به صورت جبلی قرا  .)320ص، 7ج :ق1419

در حالی که عقل  )6ح.45ص، 1.ج :ش1368، حکیمی( هاست پذیري انسانمعیار تکلیف و مسئولیت

انسان از آن در یک سطح و قالب مشخص و معین نخواهد بود  کتسابی، نیرویی است که برخورداريا

پذیر است و عوامل خارجی  ستعداد انسانی است که قابلیت رکود و افزایش داشته، آسیببلکه نوعی ا

تجربه، روایات مؤید چنین برداشتی از عقل  )99 :ش1384، مهریزي( باشد  شکوفایی آن اثرگزار میدر 

  2.شودمشیر به عواملی است که موجب پیشرفت یا عقب ماندن و از بین رفتن عقل می
مندي زنان از عقل ذاتی ـ که شرط پذیرش مسئولیت و شکیک احتمالی در بهرهرسد ت ظر میبه ن

باشد ـ به راحتی قابل پاسخ است؛ زیرا بهترین دلیل برخورداري کامل زنان از این   تکالیف می

ولی برخورداري هر کس از . ها، تکلیف آنان، بلکه تقدم سنی آنان در تشرف به تکلیف است نعمت
آموزي و پرداختن به مشاغل مختلف و اشرت در اجتماع و کسب تجارب، علممع عقل اکتسابی که با

                                                        
 .در ادامه به بررسی این مجموعه پرداخته شده است .2
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بنابراین . تواند متأثر از شرایط اجتماعی شدت و ضعف داشته باشدشود، می  موارد دیگر افزون می
هاي موجود اجتماعی و فرهنگی، رشد کمتري در این ت در گذشته زنان به دلیل محدودیتممکن اس

، ولی با استناد به مجموعه روایات توصیف تعقل و ضرورت برخورداري از آن براي اند زمینه داشته

رسیدن به کماالت انسانی و معنوي، زنان نیز باید از حداکثر امکان براي رشد این قابلیت برخوردار 
  . هاي عقل اکتسابی خویش بیافزاینده، با حضور در اجتماع به تواناییبود

  ـ عقل معاش و عقل معاد2

عقل معاش که محل آن سر آدمی . دانند بندي دیگري نیز میلماي عرفان عقل را واجد دستهع

ي از در این تقسیم استعداد )ذیل واژه :ش1373، سجادي( تاست و عقل معاد که محل آن دل اوس

پردازد، اگر بر قواي شهوت و غضب سلطه یابد و بتواند آن را انسان که به تدبیر امور دنیا می نفس

در مقابل، . شود  یع شرع سازد، عقل معاش است و اگر مقهور هواي نفس گردد، شیطنت نامیده میمط

عقل معاد استعدادي از نفس است که به وسیله آن انسان بر پاك نمودن نفس خود از صفات ناپسند 

سته و یابد و ادراکاتی که از قواي نفس مطمئنه یا لوامه برخا و آراستن آن به صفات نیکو توفیق می

البته هر دو قسم عقل معاش و . شود  گذاري میدر راه رضاي حق تعالی به کار بسته شود، عقل نام

   .)311: ش1354، امین( باشندار براي سیر کمال انسان میمعاد، مهم، ضروري و برترین ابز

در  ه نفس و روح آدمی است که، قدرت تعقل مرتبط بعاریف مذکور از عقل در این تقسیمبنابر ت

ولی در برخی تعابیر که عقل معاش را . مندي از آن و اثرات آن هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیستبهره

و معایب حیات  داند که نسبت به جزئیات زندگی و محاسن محاسبه و مجادله معیشتی و دنیوي می

اي ونهکه به گ( ،کند و تمام تالش آن در جهت امور مادي قابل تصور استبشري ایفاء نقش می

به جهت ارتباط با میزان  )181: ش1382، خسروپناه( نیت در اندیشه متفکران غربی استمعادل عقال

تواند نسبت به افراد مختلف تفاوت یابد؛ یعنی شرایط گستردگی  تجربه و تعامل با شرایط اجتماعی می
از چنین عقلی را آنان  گیريدان و یافتن تجارب گوناگون، بهرهحضور اجتماعی کسانی از جمله مر

و موجب  تواند مبدأ نقصانی در زن تلقی شود پر واضح است که این تفاوت هم نمی. دهدافزایش می

اجتماعی قرار گیرد؛ بلکه ضرورت فراهم  هايصحنهها و حضور در طرد وي از پذیرش مسئولیت
  . کندمیبراي زنان، بیش از پیش اثبات  آمدن شرایط مناسب حضور و تجربیات اجتماعی را
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  ـ عقل نظري و عقل عملی 3

در  .)264 :1369، آملیجوادي( یدن و عقل عملی، شأن پذیرفتن استعقل نظري، شأن اندیش

ها حقایق عالم هستی سته اول احکامی است که متعَلق آند: شوند واقع احکام به دو دسته تقسیم می
 کامی است که عقل در مورد رفتاردسته دوم اح. »هر معلولی محتاج علت است«که است؛ مانند آن

عقل را به لحاظ ادراك دسته اول که شامل . »داري حسن استامانت«کند؛ مثل آدمی صادر می

ها حاظ ادراك دسته دوم که شامل بایدها و نبایدگویند و به ل هاست، عقل نظري می ها و نیست هست
و اندیشه و تفکر است؛ یعنی  دار تعیین محتواي بینشعقل نظري عهده. ، عقل عملی گوینداست

ایمان را در  عقل عملی نیز ایجاد پذیرش، کوشش، گرایش و مسئولیت علم و ادراك را بر عهده دارد

هاي نفسانی که ها و هوادر واقع مدیریت امیال، خواسته .)25: 1377، غرویان( انسان به عهده دارد

گیرد؛ توسط عقل عملی صورت می منجر شود،به عمل مطابق محصول عقل نظري و کتاب و سنت 

باشد و در این موضوع نیز بین زن و مرد تفاوتی   یعنی دو بال علم و عمل براي هر تکاملی الزم می

  . وجود ندارد

ان را در عقل دانند و زن کسانی مردان را از نظر عقل تجریدي یا همان عقل نظري قوي تر از زنان می

سازي و عقل سیاسی و اجتماعی باورند که قدرت تحلیل و فرضیهین کنند و بر اعملی برتر معرفی می

ر تسخیر طبیعت و ایجاد امکانات براي خانواده است، د اهمتأثر از وظایف طبیعی یا اختیاري آن که مردان

 .)257: 12چی، کتاب نقد شفیروزه( تري یافته استنات دیرپاي تاریخی، دامنه گستردهدر جریا طبعًا

تر از ؛ اما با برخورداري از عواطف قويریه زنان در عقل نظري با مردان متفاوتندبراساس این نظ

به همین دلیل . و از قدرت پذیرش بیشتري نیز برخوردارند تربه دریافت حقیقت نزدیک» دل«راه 

گیري نیست، عقل محض، چیزي جز چیدن قضایا و نتیجهجا که عقل نظري اند از آن برخی گفته

دهد و منشأ ایمان واقع حسن نیت و اراده خیر به انسان میباشد و   جه حقایق میعملی که متو

اي که نکته(تر است، بنابراین، به فرض قبول قوت مردان در عقل نظري شود، از آن شریف  می

برتري » عقل نظري«مندي از چه آنان را بر زنان در بهرهآن ،)کماکان نیازمند بررسی بیشتر است

ها را صحیح فی حد نفسه ارزش ندارد و از اعتباري بیش از شکل دادن به قضایایی که آنداده است، 
و برتري زنان در ) 136: ش1369 عالیی رحمانی،: و رك 98: جعفري( تلقی کرده، برخوردار نیست
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و  جا بررسی رابطه تعقلدر این. سازدمی آنان به کماالت بیشتر هموار راه ذکر و دل، راه را در رسیدن
  . تواند به تبیین مطلب کمک کندعاطفه، می

  

  تعقل و عاطفه ۀرابط

عالقه  .)652: تافراهیدي، بی( باشد  و مایل شدن به طرف چیزي میعاطفه در لغت به معناي میل 

توان از مصادیق عاطفه دانست ولی معناي رقت بدون مورد و ترس و  زیاد و تأثر شدید را هم می
در وجود آدمی دو کانون  .)146 :1380خزعلی،( معنایی نخواهد داشتذیل این واژه ضعف نفس، 

اصلی قرارگرفته است؛ یکی کانون عقل و اندیشه و دیگري کانون قلب و عاطفه که اثرات هریک بر 

هاي عقل در فرآیند تعقل، حسابرسی، بررسی  اثرات و  فعالیت. باشد  تمام زندگی انسان جاري می

از سوي دیگر نقش دل و  .امري واضح است... هیم و استخراج قوانین و مقدمات و نتایج، درك مفا

  . عاطفه ایجاد انگیزه و حرکت انسان و بروز رفتارهاي او، برخاسته از عواطف و انفعاالت آن است

شود و که موجب تحکیم بنیان خانواده میاول این: عواطف انسانی در جوامع دو نقش ویژه دارد

نقش . سازي اجتماع استکه بیانگر اهمیت خانواده در سالمامعه سالم است خانواده سالم محور ج

تواند زیربناي ایجاد و رشد بسیاري  در متن جامعه است که داشتن قلوب رئوف و با عطوفت می ،دیگر

روش هدایت . دیگر ایجاد کندها با یک از فضایل اخالقی باشد و بهترین شرایط را براي ارتباط انسان

ادآوري است که از راه دل صورت نیز عالوه بر آوردن حکمت و استدالل منطقی، موعظه و یدر قرآن 

شود که پذیرش زن در این بخش بیشتر باشد، چرا   تر در زنان موجب میوجود عواطف قوي. پذیردمی

 پذیري نیز چونچنان که انعطافکه از مهمترین عوامل سعادت انسان، متذکر بودن دائمی است، هم

   .)247: 1369 ،آملیجوادي( شوددمه این عامل است مهم تلقی میمق

قرار گرفتن . توان زن را براي جامعه، در حکم یک منبع عاطفی و معنوي دانستبراین اساس می

شود که در قدم اول، موجبات آرامش روحی اعضاء خانواده و   قدرت عاطفی افزون در زنان موجب می

ورزي زن چه در ارتباط متقابل با همسر و چه در ایفاء نقش عاطفه. آحاد جامعه را فراهم کند سپس

در این بین برخی عقیده دارند . سازددر آفرینش حکیمانه الهی معلوم میمادري، جایگاه ویژه او را 
ها به او دلیل مسئولیت حمل و نگهداري نسل دیگر خواهی در زنان امري فطري است و به همین



 
 
 
 
  

      1390 ، پاییز1 ، شماره3 هدورزن در فرهنگ و هنر،  122

  
 

گردد که وارستگی روحی زن بیشتر از مرد بوده، از تمایالت  امر موجب میسپرده شده است و این 
   .)151: ش1380نژاد، رجب( تر باشد و به محور معنویت نزدیک غریزي خودخواهانه آزادتر

باید توجه داشت که تعقل و عاطفه دو بال نیرومند تکامل انسان و تعالی جامعه است که این 

بر این . رنددیگر قرار گیهر دو در تعادل، تعامل و ارتباط مؤثر با یک گیرد که تکامل زمانی صورت می
مداري و جدیت را در مردان و غلبه عواطف را در زنان ناشی از وضع فطرت یا اساس نباید غلبه عقل

 شودکمال آدمی در تعادل بین نیروهاي مقابل و خلقیات متزاحم وي حاصل می. مطلوب عقلی دانست
ورزي را به خاطر توان حد اعتدال تعقل و عاطفهولی می )18: 1378 تهرانی،عزیزي؛ 41: تارازي، بی(

عقل و  کرد؛ یعنی زنان با مدیریت وظایف و اختیارات تکوینی و تشریعی، بر اساس جنسیت تعیین

ترین مسیر را براي وصول به اهداف، بردن از کارکردهاي عقالنی، کامل عاطفه، از یک طرف با بهره

د و از سوي نها و اختیارات الهی و انسانی خویش برگزیده، مورد تحلیل و بررسی قرار دهولیتمسئ

د و صرفاً به ندیگر نسبت به وظایف جنسیتی خویش، از عواطف بیشتري نسبت به مردان بهره جوی

ن و ادر روایات نیز همواره زنان مهرب. دالیل منطقی براي تنظیم روابط خانوادگی خویش بسنده نکنند

 ،علل الشرایع: تاصدوق، بی؛ 1ح، 326ص، 5ج: ق1365، کلینی( اندعطوف مورد ستایش قرار گرفته

  .)47ح، 598ص، 2ج

  بررسی اجمالی روایات عقل

آیه مشتقات ماده عقل آمده است، که هیچ کدام در صدد بیان مستقیم مفهوم و  47در قرآن کریم در

این آیات حاوي نکات قابل توجهی از تعقل واقعی از  ماهیت عقل نیست؛ هرچند توجه به صدر و ذیل

حکم، ضمن بنخطاب به هشام) السالمعلیه(ر که در روایتی، امام کاظم طودیدگاه قرآن است، همان

، 1ج: کلینی( انداز این آیات را بیان فرموده ايمجموعه ،تذکراتی در مورد عقل و کلمات مترادف آن
  : نویسدنیز با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن می) ره(طباطبائی  عالمه .)12ح، کتاب عقل و جهل

وخداي عزو جل کالم خویش را بر همین اساس ادا نموده و عقل را به نیرویی تعریف کرده «

ائق معارف و شود و به وسیله آن، راه را به سوي حقمند میانسان در دینش از آن بهرهاست که 
ی قرار نگیرد و قلمروي چهار علمش ی؛ پس اگر عقل انسان در چنین مجراکنداعمال صالحه پیدا می

  .)375: طباطبایی( »شودمحدود گردد، دیگر عقل نامیده نمیبه دیوار خیر و شر دنیوي 

  :نویسداشاره کرده، می )179/و اعراف10/تبارك :و رك46/حج(اي دیگر از آیات مجموعه  ایشان به



 
 
 
 
  
 

   123  جایگاه عقل در مسئولیت اخالقی زنان

   
 

علمی استعمال کرده که انسان خودش بدون کمک دیگران به دست کلمه عقل را در  این آیات«
... آوردبه کمک دیگران آن را به دست می کلمه سمع را در علمی به کار برده که انسان آورده و

بنابراین مراد از عقل در کالم خداي تعالی آن ادراکی است که با سالمت فطرت براي انسان دست 

  .)376: همو( ».دهد

علیهم (با بررسی روایات می توان گفت عقل در کالم معصومین : گویدمی) ره(لیشیخ حر عام
  :شودسه معنا اطالق مییکی از این بر ) السالم

 .ها و معرفت به اسباب امور که همان مناط تکلیف استنیروي ادراك خیر و شر و تمیز بین آن -1

 .کندشر و زیان دعوت می اي که انسان را به سوي خیر و منفعت و پرهیز ازحالت یا ملکه -2

، 15ج: ق1409، حرعاملی( تعقل به معنی علم که در مقابل جهل است نه در مقابل جنون -3

 .)208ص

عالمه مجلسی نیز عالوه بر اقسام مذکور، سایر اصطالحات مفهوم عقل را نیز با توضیحات 

ین مرتبه آن، ترکه کم -وي، عقل به معناي نیروي درك نفع و ضرر را . مفصل بیان کرده است

: رك( کندقابل رشد و تکامل معرفی میبه میزان علم و عمل انسان،  -سازدانسان را مکلف می

  .)104-99، 1ج: ق1404، مجلسی

  :شودبندي مذکور جایگاه عقل در اخالق نیز به نوعی تعیین میدر دسته

ل قرار معناي اول عقل که مالك تکلیف است، همان است که از جمله شرایط فرد مسئو -1

 .گیردمی

راه رسیدن به مصادیق فضیلت ، هاي اخالقیاي دوم نیز عالوه بر انشاء گزارهعقل در معن -2

 .شودزار شناسایی عمل اخالقی محسوب میو رذیلت اخالقی یا اب

گردد و نیازمند امکان تحصیل میدر معناي سوم، تعقل امري است که به عقل اکتسابی بر -3
این اصطالح مستقیماً در حوزه اخالق مطرح نیست و تنها . علمی است علم و توسعه شرایط پیشرفت

 .  رساندبه جهت تأثیر علم و حکمت در شناخت مسئولیت اخالقی، به فرد مدد می

شود که معناي اول و دوم، بدون هرگونه عقل در دیدگاه معصومین دانسته میبا تأمل در معانی 
یزان قرار داده شده است؛ زیرا عقل در شرایطی مناط تمایز جنسیتی، در زنان و مردان به یک م

تکلیف شرعی قرار گرفته است که طبق شریعت اسالم دختران چند سال زودتر از پسران به تکلیف 
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شوند و این مسئله اگر دلیلی بر فزونی یا حداقل سرعت تکامل عقل در زنان نباشد، الهی مشرف می
  .کافی استبراي رفع هرگونه توهم نقصان

معناي دومی که براي عقل عنوان شد، مربوط به قدرت تشخیص خیر و شر و رسیدن به 

کماالت است که بازگشت آن به روح مجرد آدمی و سعادت وي است که دالیل تجرد روح و جنسیت 
همگانی بودن خطاب آیات قرآنی و گاهی تأکید بر  )249-243: همان آملی،جوادي( بردار نبودن آن،

اي براي نفی ، دالیل شایسته)97/نحل( و مرد در تالش براي رسیدن به حیات طیبه ذکر تساوي زن
  .اختالف در این قسم است

گردد که سوم از تعقل بر میحاصل این که تمام مباحث و زمینه اختالف زن و مرد به معناي 

  3.اند را از این قسم دانستکه در خصوص اکتسابی بودن عقل وارد شده توان روایاتیمی

  - چه یکی از معانی عقل باشد و چه راه اکتساب آن -از این رو تالش و یافتن طمأنینه علمی 

حضور و جمله مواردي است که  و اشتغال به تجارت، از ، کسب تجربه4اخالق علماءمندي از بهره

ل افزایش یا در روایات بسیاري به عوام. طلبدن را میآفعالیت در جامعه و فراهم بودن امکانات انجام 

ن است که این دسته آکاهش نیروي عقل اشاره شده است؛ ولی نکته حائز اهمیت در این خصوص 

به  –دهنده چه از جهت عوامل رکود چه از جهت عوامل افزایش –از روایات از هرگونه اختصاص 

ند نوع توانوع یا جنس خاصی خالی است و با کمی تأمل و بررسی و عرضه به آیات قرآن کریم، می

  . بشر را در برگیرد

 :مجلسی؛ 364ص :ق1404، حرانی( توان به علم و دانشاز جمله عوامل رشد نیروي خرد می

. 12ج: حرعاملی( اشتغال به تجارت )443ح ،53ص: ق 1366، آمدي( ، تجربه،)57ح، 6ص، 75ج

                                                        
ه 3. ن مو ن ن  ا و ن ه ع ق :ب صاد م  ا م ه(ا ی سالمعل ل :ا درك عقل ) یش  موجب گشا می  عل دت تالش  ا ی ز

سی( گرددمی م علی .)159ص،1ج ،مجل ا م ه(ا ی سالمعل ل :ا ا) ز ف ا موجب  سان علم  ن ا ر د یش عقل 
دمی ن م ي خرد ی،57ح.6ص78ج:ناهم(شودها ن ا م سجا.)364ح:1404وحر ا م ه(د ا ی سالمعل ل ب :)ا د ا

ست ا د خر ادي  ی ز سبب  ن  ا د ن شم ن ا نی( د ی م حسین.)12ح ،20ص ،1ج:کل ا م ه( ا ی سالمعل ل :ا وسعت  )
یش میتجر ا ز ف ا ا  ر د  خر یروي  ن ت  ا ی ه:ق1413صدوق،( دهدب ی ق ف ل ا ه  ، 385ص، 4ج، من الیحضر

صادق .)5824ح م  ا م ه( ا ی سالمعل ل :ا تج ) میترك  در عقل  ن  قصا ن موجب  رت   ،طوسی( شودا
ا: ق1365 ب  ی هذ مت .و)2ص،7ج ،الحکا . . 

 .اگر مقصود از روایت را مراوده و همنشینی با علما بدانیم . 4
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و اطاعت  )226ص :مشکاه االنوار ،ق1385، طبرسی ؛12ح ،16ص1ج :کلینی( اتباع حق ،)9ح، 4ص
کرد البته در اشاره ... و )23ح، 136ص، 3ج:کلینی( مجاهده نفس ،)170: ق1408، دیلمی( حق تعالی

مغز جهاز . توان مواردي یافت که بر عوامل تقویت مغز در انسان اشاره دارنداین دسته روایات می

ه به آن، کارآیی عقل دهد و هر گونه صدماست و تقویت آن عقل را افزایش میتکوینی نیروي خرد 
 :ق1412، طبرسی( از جمله شیرخوردن  مادر در دوران حمل  تأثیر نوع تغذیه. کندرا مخدوش می

و  7ح ،371ص ،6ج :کلینی( ، خوردن کدو)8ح، 444ص، 63ج: مجلسی؛ 194ص، مکارم االخالق
: ینیکل(، سرکه ) 1236ح. 373ص.1ج :طبرسی( ، گالبی)1808ح، 455ص، 15ج: ق1410کراکجی، 

در . از جمله این موارد است... و) 518ح ، 174ص، 1ج :وهم(و نیز انجام حجامت  )2ح ،329ص ،6ج

 توان به ترك تجارتها میبرخی روایات، به عوامل رکود عقل نیز اشاره شده است، که از جمله آن

 ،نوري( ، دنیا دوستی)16ح ،130ص ،1ج :مجلسی( هوا و هوس )1ح  ،5ص  ،12ج  :عاملیحر(

  .5، نشنیدن سخن خردمندان، همنشینی با نادان اشاره کرد)41ص ،12ج :ق1408

  

 عقل زناننقصان بررسی روایات در خصوص 

) علیه السالم(و برخی از امام علی ) صلی اهللا علیه و آله(این احادیث که برخی به نقل از پیامبر اکرم 

  :آمده است) علیه السالم(قل از امام علیاز جمله در روایتی به ن. اند، سیاق مشابهی دارندنقل شده

شان بدان و اما نقصان عقل...6اندوري از اموال و عقل ناقص همانا زنان در ایمان و بهره! اي مردم

  )80خ. نهج البالغه... ( جهت است که  شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است

  :شود  ها پرداخته میر به آنئز اهمیت است که به اختصادر تبیین این روایات، چند مسئله حا

سند و رجال قابل نقد و برخی محققین، اسناد احادیث نقصان عقل را از نظر قواعد ارزیابی  -1
کنند ست و برخی از وقایع خاص گزارش میی فاقد سند متصل و معتبر اعضب ، یعنیدانندتردید می

                                                        
: قم ،ترجمه مهدي مهریزي ،خرد گرایی در قرآن و حدیث. محمد، محمدي ري شهري: ركبراي مطالعه بیشتر  . 5

  .1378 ،دارالحدیث
  .در ترجمه دشتی معناي نقصان، تفاوت بیان شده است6 .
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توان  موضوع  جایز نیست و نمیپس ادعاي تواتر در این زمینه . که به راحتی قابل تعمیم نیست
   .)94- 91 :مهریزي( ثبات کردخاصی، به ویژه امر تکوینی و خارجی را در تمام اعصار به وسیله آن ا

جاي تردید ) علیه السالم(المؤمنین قدند که انتساب این خطبه به امیردر مقابل گروه دیگري معت

 ،1ج :ش 1380 ،جعفري ؛78ص. 2ج: ق1395 ،حسینی( نیست و بنا بر برخی تحقیقات معتبر
بنا به . المؤمنین عین لفظ و معناي عبارات این خطبه را در موارد متعدد به کار برده است، امیر)704ص

و  بکرابیرت بعد از دریافت خبر شهادت محمدبناي است که حضنقل کلینی، این خطبه جزئی از نامه
، سائلی( ب خود را بر آن شاهد گرفته استو ده نفر از اصحا ال تعدادي از همراهان وي نوشتهؤس

  .)23:ش1379

باید توجه داشت بررسی سندي امري است تخصصی که نیازمند تحقیق و تفحص جدي از 

مصادر و اسناد حدیث و رجال آن است و در حوصله این پژوهش نیست؛ اما با فرض پذیرش سندي 

  .آیدادامه میري قابل توجه است که در این گونه روایات، موارد دیگ

تحلیل و تبیین یک روایت، باید در کنار مجموعه روایات متشابه و با تشکیل خانواده حدیث  -2

بندي مذکور از تحلیل مفهوم عقل، ناقص ده احادیث عقل و با توجه به دستهدر خانوا. صورت گیرد

نقصان عقل زن  تصور. دانستن عقل زنان در استعمال واژه عقل به معناي اول و دوم ممکن نیست

توان میان این کند و میحدیث در خصوص خرد آدمی مقابله می1500در این دو استعمال با بیش از 

. کرد شاهدههاي ایشان در این زمینه ادعاي تفاوت اساسی مدسته از اقوال معصومین با سایر گفته

سوم عقل که همان علم در تنها در صورتی که واژه عقل عنوان شده در این روایات را ناظر بر معناي 

مقابل جهل است بدانیم، این ضعف متوجه مسائل بیرون از وجود زن و شرایط اجتماع است که 

نیازمند بررسی تاریخی شرایط و مسائل زنان در صدر اسالم می باشد؛ در این صورت احادیث، 

راهم نبودن زمینه اند که ناشی از فرهنگ نامناسب و ف واقعیت موجود در آن زمان را توصیف کرده

هرچند در همین روایات ) 130-110 :1369، رحمانیعالئی( زنان بوده استرشد فکري و عقالنی 

صلی (ها از یک رویداد در زمان حضرت رسول توان قرائنی دال بر گزارشی بودن محتواي آننیز می

  . افتی) علیه السالم(و  یا واقعه جمل در زمان امیرالمؤمنین ) اهللا علیه و آله
 :از جمله. توجه به برخی مفردات، در تحلیل این روایات مفید و روشنگر است -3
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، 5ج: ق1404فارس،ابن( اندعنایی در مقابل زیادت دانستهبه طور مختصر نقص را م :نقصان -

در فروق اللغویه تفاوت نقص و نقصان را در این دانسته که نقص هم در مورد از دست  .)470ص
هم در معانی مانند دین و عقل ولی  شود ول مال و منافع و نفوس استعمال میمثرفتن اعیان، 

ال یقال فالن فی عقله أو دینه : دهدوي ادامه می. نقصان تنها در از دست رفتن اعیان مصطلح است

داند که نقص، یز فرق این دو واژه را در این میدر تاج العروس ن )550-544 :1412، ابوهالل( نقصان
 وي و به همین دلیل است »ذهاب بعد التمام«وري است در حالی که نقصان و خسران در بهرهضعف 

البته با توجه به  .)373ص، 9ج: ق1414، زبیدي( کندمورد استعمال واژه نقصان مطرح میهمان نظر را در 

توان گفت ، شاید ب7در آیات قرآن کریم گاهی از واژه تفاوت به معنی نقصان بهره گرفته شده کهاین

  .8بوده، در این مورد نیز منظور از نقصان، تفاوت باشد  دیگر جایز استعمال این دو واژه در جاي یک

ص ، 2ج  :ق1407، جوهري( به معنی خبر قاطع است» شهد«شهادت از ریشه : شهادت - 

اهده چشم داند که بر علمی که با مش راغب شهادت را حضور همراه با معاینه و دیدن با چشم می .)494

شاهد نیز در کتب لغت به عالمی اطالق . )268 :اصفهانیراغب(شود   حاصل شده است نیز اطالق می

  .)393 - 391ص ، 2ج  :زبیدي( دکنها علم دارد، بیان میشود که اموري را که به آن  می

در حقوق، شهادت را اخبار . فقه و حقوق: تعریف اصطالحی شهادت در دو جا مطرح شده است

 )190ص. 6ج: تابی امامی،(اند طرفین دعوي و به زیان دیگري گفتهصی از امري به نفع یکی از شخ

گاه به معنی تحمل شهادت یعنی گواه شدن است و گاهی به معناي اداي  و در اصطالح فقها،

: ق1406محقق داماد یزدي،( شهادت یعنی گواهی دادن است که در ادله اثبات دعوي مطرح است

 شهادت عبارت است از خبر دادن شخصی غیر از حاکم به صورت قطعی در نابراین؛ ب)59ص. 3ج

ریف ناظر به یک معنا هستند که در عبارات و ا؛  هرچند تعآور باشدمورد حقی که به نفع دیگري الزام

عالمه طباطبائی بیان متفاوتی در تعریف شهادت دارند و آن را از جمله  .توضیحات متفاوت آمده است

ت که مستلزم دانند که از آن جهیم درباره انواع ادراکات آدمی میبه کار رفته در قرآن کر کلمات

ایشان واژه را به معناي دیدن و . باشد، به حق تعالی هم قابل استناد استنقص و فقدان نیز نمی

                                                        
 .3/ملک. خلق الرحمن من تفاوت ما تري فی . 7
  .ترجمه دشتی  ،80خ ،نهج البالغه: رك. چه دشتی در ترجمه این واژه آورده استنظیر آن . 8
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، حال به حس ظاهري مانند دیدن، شنیدن، کنندیک چیز یا یک صحنه معرفی میرسیدن به عین 
 دانمکه من می، مثالً درك اینس باطن مانند درك یقینی وجدانیاتیدن و لمس محسوسات یا به حبوئ

   .)373ص، 2ج: طباطبائی( ر آن را دارمییا اراده، محبت، بغض و نظا

، علت نقصان عقل زن، مسئله شهادت دادن وي مورد اشاره در باب عقل زنان ذیل اکثر احادیث
 :سازد؛ زیراار را دشوارتر میاین موضوع ک. ستشده ا عنوان

شهادت زن همیشه نیاز به تعدد و انضمام به مردان ندارد و در برخی موضوعات حتی از  .1
 .)2ح ،233ص ، 3ج ، االستبصار :ق1390، طوسی( کندذیرفتن شهادت مرد جلوگیري میپ

طبق تعریف لغوي و اصطالحی مذکور، شهادت امري حسی و مستند به رؤیت با چشم،  .2

از کاربردهاي واژه عقل  یک توان ارتباط مستقیمی بین هیچدر ذهن و بیان ما وقع است که نمی ثبت

توان از بیان عالمه طباطبائی استفاده در این موضوع نیز می. مسئله یافتدر بیان معصومین با این 

م ه چشایشان غلبه یک یا چند قوه بر سایر قوا را موجب طوفانی شدن درون آدمی دانسته ک. کرد

سازد، در نتیجه موجب ضعف یا بطالن حکم بقیه قواي درونی عقل را از درك حقایق ناتوان می

شود که این صورت عقل آدمی نظیر قاضی می در. دهدسان را به افراط و تفریط سقوط میگشته، ان

ایشان در جاي دیگري غلبه  .)374ص ،2ج :طباطبائی( ذب و تحریف شده حکم کندطبق مدارك کا

؛ 297ص ،6ج ،مانه( اندایشان در شهادت دادن دانسته عواطف زنان بر تعقل را دلیل لزوم تعدد

بر فرض پذیرش تحلیل عالمه از نحوه تأثیر قواي درونی  .)291ص ،3ج :ش1386، شیرازيمکارم

نظیر عاطفه بر تعقل و ایجاد محدودیت بر کارکرد عقل شاید بتوان حکمت حکم شهادت دادن زن را 

که غلبه مذکور بر کدام قسم از انقسامات ماند؛ اول اینباز مسائل نیازمند تأملی باقی میفت، ولی دریا

که بیان مذکور در بیان محدودیت شود؟ دوم اینکاربرد اصطالحی این واژه وارد میعقل یا کدام 

اکتسابی و قابل که این امر ذاتی خواهد بود یا شعاع نورانیت نیروي خرد است یا نقصان آن؟ سوم این
 ... .ارتفاع؟ و 

اگر عقل زن نقص ذاتی داشته باشد، دو نفر هم چنین نقصی را دارند و جمع، افاده کمال  .3

پذیرفته نیست موجب احراز  انشنابالغی که شهادت انبه عنوان نمونه تعدد و کثرت کودک. کندنمی

مال و فهم کافی محسوب ک ها در کنار هم، بالغ و صاحبشود و هر تعداد از آنصالحیت نمی
 .)23:خزعلی( نخواهند شد
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محدود بودن عرصه شهادت زنان، به معناي نادیده گرفتن حق آنان نیست؛ بلکه تسهیل  .4
 ،شود، چرا که با توجه به اثرات شهادت که هرگونه خطاي سهوي و عمديتکلیف زنان تلقی می

شرایط اجتماعی، مخصوصًا براي زنان عواقب جدي داشته و حتی اداي مطابق با واقع نیز در برخی 

 .نوعی مالحظه ایشان است ،تر کردن وظیفه زنان در این عرصهخطرآفرین خواهد بود، سبک

در بررسی این روایات و روایات دیگر که در منع مشورت با زنان یا اطاعت از آنان وارد شده 
؛ زیرا اگر ظاهر روایات مذکور 9فتشناختی راه توجیه و تفسیر را پیش گراست، نباید با رویکردي روان

شناختی در خصوص زن تمام بود، جایی براي توجه به آیات قرآن در تأیید مشورت با و مباحث روان

مبنی بر ) علیهم السالم(سیره معصومین   )26/و قصص 32/و نمل 6/و طالق 233/بقره: رك(زن، 

مصداقی  10ح. 491ص ،14ج و 353.ص ،20و ج 343ص ،38ج :مجلسی(مشورت با بانوان شایسته 

و روایت توصیه به مشورت با زنانی که کمال عقل ایشان با  )معصوم بر مشورت نیکو با زنزبان  از

  .ماندباقی نمی  )56ح ،253ص ،100ج: ناهم( تجربه اثبات شده است

و  5436ح ،256ص :آمدي( هاي عقل معرفی شده استبرخی روایات حیا و عفاف از نشانهدر 

چند اختصاص به بانوان ندارد ولی تأکید فراوان بر ضرورت  که هر )428ح ،52و ص 5419ح ،255ص

نشانگر تواند می )280ص: ق1405، کفعمی ؛1ح ،324ص، 5ج :کلینی(التزام ایشان به این امر مهم، 

 .برخورداري آنان از عقل باشد

تري دارد و سیعتذکر این نکته نیز ضروري است که احادیث مربوط به عقل زنان دامنه و .5

و  376ص ،1ج :کراکجی(شود که به کمال عقل برخی زنان تصریح شده   شامل مواردي نیز می

 اند ودن یا کمال عقل توصیف کردهیا برخی زنان را به عقیله ب )56ح  ،253ص ، 100ج : مجلسی

ه از طرفی احادیثی وجود دارند ک .)1ح  ،40ص  ،2ج : مجلسی؛ 1ح ،12ص  ،14ج  :حرعاملی(

بات این نقصان را فراهم شمرد که موج کند یا عواملی را برمی داللت بر نقصان عقل در مردان می
هایی را براي  چنین روشهم )16ح ،130ص  ،1و ج  126ح ،156ص ،74ج  :مجلسی( نماید می

یش تجربه و تفکر در ها موجب افزاآنشمرد که فراهم آمدن و مراعات  تکمیل عقل انسان بر می

                                                        
 شناسیروان )ش 1381،طیبیناهید مریم و  ،االسالممعین: رك. انداتی نیز بهره بردهطور که برخی از چنین توجیههمان . 9

 .140و ص  113-95صص بهشت بینش: زن در نهج البالغه، قم
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بر این اساس باید پذیرفت  .)57ح  ،6ص ، 75ج : حرعاملی؛ 127ص  ،78ج  :انهم( شودمی انسان
  . اگر نقص عقل امکان تحقق داشته باشد، فرقی در زن و مرد به طور ویژه نیست

  

  مسئولیت اخالقی زنان

ر ه شده از برخورداري زنان از قوه تعقل و پاسخگویی به شبهات مطرح شده دیبا توجه به تبیین ارا

جا توجه در این. شوداین خصوص برخورداري زنان از شرط اساسی تعلق مسئولیت اخالقی، اثبات می
  :به چند نکته ضروري است

. باشدپذیري زنان میاثبات مسئولیتترین دالیل تقدم در تشرف به تکالیف عبادي، از بارز  -1

جتماعی شود قابل پذیرش نیست چرا که جا یقیناً توجیه مبتنی بر تفکیک میان مسائل دینی و ادر این

ثانیًا شرایط تکلیف شرعی غالبًا با . اوالً تکلیف الهی از هر مسئولیت دیگري اهمیت بیشتري دارد

باشد و این نکته خود داللت ه است یکسان میشرایطی که براي تعلق مسئولیت اخالقی مطرح شد

  .روشن بر متفاوت نبودن این دو عرصه دارد

: شامل) علیهم السالم(حضور و فعالیت اجتماعی زنان مطابق روایات معصومین قلمروي  -2

یاسی، عرصه فرهنگی و عرصه س - هاي اجتماعیاجتماعی، عرصه فعالیت -لیف عباديعرصه تکا

 ضرورت یکسان ها به معنیباشد که تعلق مسئولیت اخالقی در این عرصههاي اقتصادي میفعالیت

ها نظیر دفاع از والیت جنبه د؛ بلکه حضور ایشان در برخی عرصهباشنمیحضور زنان در همه موارد 

در عالوه حضور زنان ه ب .در مواردي نظیر شرکت در نماز جماعت جنبه استحباب ولی داردوجوب 

ها و تکالیفش خارج شده و جداگانه و خاص، از حوزه مسئولیت با دلیلیاقتصادي  هايعرصه فعالیت

  .باقی مانده استر جواز به صورت صدوحداکثر 

ده است اي بین زنان و مردان بیان نشط فرد مسئول، اختالف قابل مالحظهدر مورد سایر شرای -3 
  .تلقی شوداي باشد و اثبات مسئول بودن زنان، منوط بررسی این موارد که نیازمند بررسی جداگانه

ر قلمروي دارا است باید دتوان گفت هر انسانی که شرایط پذیرش مسئولیت را بنابراین می

ئولیت متوجه انسان این مس. هاي مختلف، به ایفاي وظایف خود بپردازدگسترده مسئولیت در عرصه
هیچ تفاوتی نسبت به مردان و برخورداري از شرایط یک فرد به مفهومی فراجنسیتی است و زنان بی

ه دلیل خارجی بخشی از این که بها واجد مسئولیت اخالقی هستند مگر آنمسئول، در این عرصه
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در برخی (تأمین معاش، جهاد، شهادت دادن  مسئولیت. ها سلب و رفع گرددها از آنمسئولیت
از جمله این موارد است که زنان به دلیلی خاص مشمول تسهیل تکلیف در این ... و ) مصادیق

  .اندها گردیدهعرصه

  گیرينتیجه
کند که تفاوت زن و مرد در مسئله عقل، ذاتی و غیر قابل سی مفهوم عقل و ابعاد آن روشن میبرر

عواطف قوي در زنان موهبت الهی و بسیار . تغییر نبوده و نقش سایر عوامل در آن قابل توجه است
د با ایجاد شوشود، بلکه الزم است تالش  ارزشمندي است که نباید اجازه داد مانع از تعقل کارآمد او

  . هاي حق تعالی ببرندهی، زنان بهترین بهره را از نعمتتوازن میان این دو قوه ال
شود که روایاتی که در خصوص عقل زنان وارد شده می معلومبا بررسی خانواده احادیث عقل، 

 اي از تاریخ بوده است کهناظر بر احوال خاص، گروه منحصر یا برهه به فرض اعتبار سندي، است،

ي مندو بهره ی، فراهم آوردن شرایط و امکانات براي حضورلزوم توجه به عوامل تربیت ،همین امر

  .  کندیروي خرد را بیش از پیش اثبات میدهنده نزنان از عوامل ارتقا

ن زنان و مردان در پذیرش کننده عقل در حوزه اخالق، قطعاً تفاوتی بیبه هر روي در نقش تعیین

خویش، عملکردهاي ر دو باید در حیطه ها نخواهد بود و این دو جنس هها و ایفاي آنمسئولیت

  .هاي خود را ایفا کنندمسئولیت
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