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 مقدمه

قوا و ابزارهای ادراكى و انگيزشى زن و مرد مورد توجـه برخـى   عدم تفاوتامروزه تفاوت يا 
های مختلفى  ورزان به اين حوزه با انگيزه ورود هر يك از انديشه. انديشمندان قرارگرفته است

دغدغه اين پژوهش تحليل صحيح و منطقى هويت زنانگى و مردانگى است . همراه بوده است
ت قوا و ابزارهای ادراكى و حركتى زن و مرد را شناسايى كـرده و تا بتوان تفاوت يا عدم تفاو

ازآنجاكـه خـانواده . كار گرفـت ها و لوازم اين بحث را در راستای تحكيم خـانواده بـه داللت
يابـد، فهـم دقيـق و  كم از زن و مردی تشكيل شده كـه در يـك تعامـل پايـدار قـوام مى دست

دو؛ يعنــى زن و مــرد، مــا را در رســيدن بــه  منطقــى از ســازوكارهای ادراكــى و حركتــى ايــن
راهبردی در باب تحكيم روابط اين دو كه مساوی با تعامل پايـدار و سـازنده ايـن دو موجـود 

  .انسانى است، رهنمون خواهد شد
گونه كه بـر اهـل دقـت و  شناسانه دارد، اما همان   شايان ذكر است كه اين بحث صبغه انسان

ــت، انسا ــيده نيس ــز پوش ــل ني ــا هستى   نتأم ــق ب ــگ و عمي ــاطى تنگاتن ــى ارتب ــى و    شناس شناس
شناســانه بــه شــكل آشــكار و يــا گــاه  شناســانه و معرفت شناســى دارد و مباحــث هستى   معرفت

ــن بحــث مطــرح مى ــه روان. شــوند غيرمســتقيم در خــالل اي ــا    ازآنجاكــه هــر نظري شناســانه ي
كوشـد تـا بـا مبنـا  نگارنـده مىرو،  يـنا شناسانه از چنين مبـانى برگرفتـه شـده اسـت، از   جامعه
  .های تجربى فراهم سازد شناختى، چارچوبى برای پژوهش انسان –مباحث فلسفى دادن  قرار

 شناختى مبانى انسان

سـان ديگـر موجـودات عـالَم مـادی  های حكمت صـدرايى، وجـود انسـانى نيـز به بنا بر آموزه
شـود و تـا بـه  يعنى مرتبـه جسـم، آغـاز مى ترين مرتبه خود، دارد كه از نازل 1حركت جوهری

های وجـودی را يكـى پـس از  يابـد و صـورت فعليت رساندن تمـامى قـوای انسـانى ادامـه مى
در خلـع و لَـبس، تغييـر . نمايـد دريافت مى» خلع و لَبس«و نه » لَبس فوق لَبس«گونه  ديگری به

؛ يعنى با رفتن صـورت شود ای است كه صورت جديد ايجاد و صورت پيشين نابود مى گونه به
شـود و بـا رفـتن صـورت حيـوانى، صـورت انسـانى افاضـه  نباتى، صورت حيـوانى افاضـه مى

صورت طولى بر روی صورت پيشـين افاضـه  اما در لَبس فوق لَبس، صورت بعدی به؛ شود مى

حركت جوهري از ابتكارات مالصدرا است كه عالم مادي را واجد حركت دانسته و وجود در ايـن مرتبـه را لـرزان و. 1
گيرد كه بـا حفـظ وحـدت     ميداند و چنين حركتي را براي اين مرتبه از موجودات اشتدادي درنظر  داراي حركت مي

 .شود هاي مختلف وجودي بدان افاضه مي خود صورت
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خواهد شد؛ يعنى صورت حيوانى بر صورت نباتى و صورت انسـانى بـر صـورت حيـوانى، بـا 
گونـه كـه  همان. رو، نتايج آن نيز متفاوت خواهـد بـود ناي از. شود ن افاضه مىحفظ صور پيشي

صـورت اخيـر  فعليت انسان نيز بـه رو  اين صورت اخير آن است، از دانيم فعليت هر شىء به مى
، ١:١٧+�اد! ��Sـ، ( داند، بلكه نوع متوسط دانسته حكمت متعاليه انسان را نوع اخير نمى. آن است

امكاِن ظهور و تجلى . نمايند در ذيل آن انواع متنوع و مختلفى بروز و ظهور مى كه؛ )١٩1: ٢و  ١ج
هـای مختلـف و  سـازد تـا خانواده شناختى را فراهم مى   انواع مختلف انسان، اين ظرفيت جامعه

  .های مختلف تمدنى به منصه ظهور برسند ها و جوامع متنوعى در موقف تمدن
. پذيرد، صورت نباتى اسـت صورت جسمانى و عنصری مىاولين صورتى كه انسان پس از 
اند كه از جمله آنها تغذيه و مولده است كه كـاركرد اولـى  برای صورت نباتى قوايى برشمرده

در ذيـل ايـن صـورت  .)٨٠ – ٧٨: ٨م، ج��١٩٨١.ـ�را، ( حفظ حيات و كاركرد دومى بقای نوع است
صـورت . له بروز نرينگى و مـادينگى اسـتشاهد ظهور قوه توالد و تكاثر نسل هستيم كه مرح

  .را بپذيرد نباتى نيز آمادگى دارد تا صورت بعدی؛ يعنى صورت حيوانى
ه*	ن، ( آورد های ارادی را فراهم مى افاضه صورت حيوانى توانايى درك جزئيات و حركت

در مرحله بعد صورت انسانى اهدا شده كـه آن هـم دارای قـوای ادراكـى و تحريكـى  .)6٣: ٨ج
  .دارند  برای صورت انسانى، دو قوه شمارش شده كه عّالمه و عّماله نام. است

قوه عّالمه به ادراك تصور، تصديق و اعتقاد به حق و باطل مربوط است كه به عقل نظـری 
درك  .)٢٠٠ – ١٩٩: ه*ـ	ن( كنـد مشهور بوده و قوه عماله درباره اعمـال و رفتـار انسـانى داوری مى

در اثر حركت تكاملى خود با آن كه نفس  ساحتى جديد از هستى استعقالنى، نشانه حضور 
و از ايـن طريـق  شـود مىدر بدن ظاهر ؛ كار و فعل اين صورت جديد پيوند برقرار كرده است

١٣٨�	رس	?J	kJ : ،( مادی است د و غيرگذارد و لكن به حسب ذات خود مجرّ  در طبيعت اثر مى:(.  

صـورت  حقيقت انسـان بههای ديگر بايد گفت كه  تصورصورت انسانى با  در باب نسبت
صـورت پديـد آمـدن  اعـدادیصورت جمادی، نباتى و حيوانى، علـل ، عقلى اوستانسانى و 

لـوازم مربـوط ندارنـد،  در حقيقيت آدمى دخالتى ها تگونه كه اين صور همان. هستند ىانسان
شود كه مؤنـث  اين بيان دانسته مىاز  ).ه*	ن( تاثيری نخواهند داشتبه آنها نيز در حقيقت انسان 

بـه ذات و حقيقـت نـوعى  و ربطى از لوازم ماده نباتى است و از لوازم توليد مثلبودن  يا مذكر
  .ندارداو 

  های زن و مرد تفاوت

  تفاوت يا عدم تفاوت بعد نباتى

پـذيرد، صـورت  دانسته شد نخستين صورتى كه انسان پس از صورت جسمانى و عنصری، مى
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موجوداتى كه حيات نباتى دارند در پى خواب و تغذيـه بـوده و بـه دنبـال جـاه و «. استنباتى 
، ( »مقام نيستند��S !های توليـد مثـل و تغذيـه را  طبق صورت نباتى كه انگيزه ).6٨٧: ٩، ج١٣٨٨+�اد

هـای جسـمى و فيزيولـوژيكى كـه  از سوی ديگر نيز زن و مرد بـه دليـل تفاوت. دنبال دارد  به
توان نتيجه گرفت كه توليد مثل و تغذيه متفـاوتى را بـين زن و مـرد شـاهد خـواهيم  مىدارند، 

. فيزيولـوژيكى، ظرفيـت بـاروری و مـرد ظرفيـت بارورسـازی دارد  زن متناسب با ظرفيت. بود
كنـد، لكـن بـر اسـاس  صورت نباتى گرايشى بـرای توليـد مثـل در انسـان ايجـاد مىرو،  اين از

صـورت بـاروری و بارورسـازی در زن و مـرد در  نين گرايشـى بهتفاوت جسمى زن و مرد، چ
تـوان بـرای رصـد چنـين تمايزهـايى از  مىرو،  ايـن از. يابـد كنار ديگر تمايزهای آنها بروز مى

  .های تجربى در اين چارچوب استفاده كرد پژوهش

  تفاوت يا عدم تفاوت بعد حيوانى

��.ـ�را، ( شود فراهم مى 1های ارادی حركتبا افاضه صورت حيوانى، توانايى درك جزئيات و 

گانـه حـواس ظـاهری و حـواس بـاطنى  اند كـه بـه قـوای پنج قوای ادراكـى دو دسـته .)6٣: ٨ج 
هايى از عالَم محسوسات در اختيار نفس حيوانى قـرار  گانه صورت اين حواس پنج. اند معروف

ها داشته باشند كه ترسـيم  تدر ادراك اين صور هايى را دهند كه زن و مرد چه بسا تفاوت مى
روی  گانـه از ميـزی كـه روبـه مثال، حواس پنج برای. ها بر عهده علوم تجربى است اين تفاوت

. كنـد های مختلفى از رنگ، بـو، صـافى، شـكل و شـمايل آن را ادراك مى من است، صورت
پذير  نهای تجربى امكا های مختلف از ميز با آزمايش تفاوت زن و مرد در ادراك اين صورت

ها ميان زن و مرد انجـام شـده كـه  هايى دربار~ تمايز ادراك رنگ البته، امروزه آزمايش. است
  .اند تفاوت ادراكى را برجسته ساخته

ای  واسطه قوه های مختلف از يك شىء محسوس و يا اشيای محسوس ديگر به اين صورت
سـان  شـترك بهحـس م. گوينـد » حـس مشـترك«شوند كـه بـه آن  ديگر در يك جا جمع مى

ديگر،  عبارت شـود، بـه های تمامى حواس ظـاهری در آن ريختـه مى ای است كه داده حوضچه
چون آينهٴ دورويى است كه يـك روی آن بـه سـوى بيـرون و روى ديگـر بـه سـوى درون  هم

شـود در وى مرتسـم  گانـه كـه از خـارج وارد مى های حـواس پنج هم صورترو  اين است، از
های محسـوس در  گيرد در قالب صورت كه از عالم عقل يا وهم شكل مىشوند، هم معانى  مى

، ( گردند حس متشرك متمثل مى��S ای  كند تا شـىء اين قوه به ما كمك مى .)٢1٧: ١٣٧6حس7 زاده

                                                        

  .اند ها ارادي نيستند، بلكه به ميل و كشش وابسته تر، حركت هر چند در نگاه دقيق. 1
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( را با چندين صفت بشناسيم# ،Jا��� 	و برای مثال، ميز را با صفاتى نظيـر صـاف بـودن،  .)٢٧٩: 9
طور كه در بحث حواس مطرح شـد، اگـر بتـوان  همان. كنيم شناسايى سفيدی و صفات ديگر، 

توان اظهـار داشـت كـه  گانه اثبات نمود، مى هايى را بين زن و مرد به لحاظ حواس پنج تفاوت
  .اند در حس مشترك نيز متفاوت

گوينـد، حفـظ » خيـال«كند با قوهٴ ديگری كه بـه آن  آنچه را كه حس مشترك ادراك مى
، ه*	ن( شود مى��S های حسى مختلف با همديگر  صورت» متصرفه«قوهٴ ديگر به نام  .):٢1: حس7 زاده

های حسى و معانى با يكديگر را تركيـب  يا معانى كه از واهمه و حافظه گرفته شده با صورت
گويند و اگـر تحـت مـديريت » متخيله«اگر اين قوه در ذيل قوه وهم عمل كند به آن . كند مى

، ه*	ن حس7( نامند مى» مفكره«گيرد، عقل قرار ��S ٢16 – :٢1: زاده(.. 

بايد افزود كه اين قوه اين توانـايى . تفاوت يا اشتراك زن و مرد به لحاظ قوه متصرفه است
شـده در خزانـه خيـال را بـا  های حسـى پنهان هاى نهفته در حافظـه و صـورت را دارد تا انديشه

های مهيبـى را بـه نمـايش  دهـد و صـورت ك تمثـل استعمال و استخدام در آينـه حـس مشـتر
كند كه آنها در خارج از او تحقـق دارنـد و از بيـرون بـه او  گذارد؛ زيرا كه به اشتباه گمان مى 

كه چنـين دشـمنى از مِلـك شخصـى او و از درون او بـر خاسـته  خبر از اين كنند، بى حمله مى
رو  ايـن انـد، از پديـد آمده» وه متصـرفهقـ«واسطه  است و َصف لشكريان هولناك در باطن او به

هـای شـاعران  رمـز و راز توانايى. كنـد اى است كه در ادراكات ذهنـى انسـان تصـرف مى قوه
بلندآوازه، نويسندگان بنام، مخترعين، سخنوران توانا و دانشمندانى كه در بيان مسائل علمـى و 

ضـعف قـوه متصـرفه آنـان بايـد  اند را ، در قوت و دست استدالل و برهان آوردن خبره و چيره
، ه*	ن حس7( جست��S ٢1٧: زاده(. 

، ( برخى بر همين اساس، معتقدند كه اختالف مردم در عقايد ريشه در ايـن قـوه دارد Jا��ـ�

هـا، نـوع  های ايـن اخـتالف در شـخص يـا اشـخاص بـه حسـب زمـان، عادت زمينه .)٣٣1: ه*ـ	ن
 ( وكار، شهر و ديگر مسائل، مختلف است كسب

ّ
البته، دليلـى  .)٢٣٢: 6، ج١٣٧٩ -١٣1٩ه	د! سC'وار!، ��

ها نيافزاييم؛ زيرا دخل و تصـرف ايـن قـوه در  های فيزيولوژيكى را به اين زمينه ندارد كه زمينه
های مرد و زن در اين زمينه طـرح گرديـد،  های محسوس است كه پيش از اين تفاوت صورت

هـا را بـه اثبـات برسـاند، مجـالى بـرای تـأثير  های تجربى نتواند ايـن تفـاوت لكن اگر پژوهش
ها  شايد بتوان از روانكاوی نيز در بررسى اين زمينـه. های فيزيولوژيكى باقى نخواهد ماند زمينه

  .بهره گرفت
 -به سـبب تفـاوت در قـوه متصـرفه  -ها  تنها زن و مرد بلكه در بين مردها و زن رو، نه اين از

  .ها و عواطف، خواهيم بود در پى آن تفاوت انگيزه هايى به لحاظ ادراك و شاهد تفاوت
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كه قوه متصرفه در ذيل وهم عمل كند به متخيله مشـهور اسـت، تخيّـل در  دانسته شد، وقتى
در آثـار ديويـد هيـوم از  reasonشـود و  شـناخته مى imaginationهای فلسفى غـرب بـه  كتاب

منظـور از عقـل نيـز  ).Jill Vavce Buroker, 2006: p20( ، فرض شده استimaginationكاركردهای 
بـدان پرداختـه شـده اسـت،  نقد عقل محـضاست كه در  reasonدر آثار ايمانوئل كانت همان 

لكن در فلسفه اسالمى ظرفيت ديگری نيز برای قوه متصرفه فرض شده اسـت، ايـن قـوه تـوان 
ايـن ظرفيـت در . گويند» كرهمف«، فعاليت نمايد كه بدان intellect)(آن را دارد تا در ذيل عقل 

  .تمدن جديد غرب ناديده انگاشته شده است
برداری شده  تر با قوه متصرفه تصوير شوند، در مرتبه پايين معانى كه با عقل آدمى شهود مى

شود، بـا جمـالت  رو، معنايى كه شهود مى از همين. شوند های گوناگون تأويل مى صورت و به
صورت علم حصولى باقى مانده و يا به ديگـران  ای حضوری بهيابد تا آن معن مختلف بروز مى

  .منتقل شود
ــه ــوده و زمين ــى ب ــرفه فرهنگ ــوه متص ــه ق ــد ك ــته ش ــين  دانس ــراد در چن ــى اف های فرهنگ

وسـاز قـوه متصـرفه را  شايد بتوان گفت كـه شـيو~ ساخت. سزايى دارد هايى تأثير به نمادسازی
رو، چـه  از همين. سير جديدی برای آن فراهم ساختتوان با اراده انسان به بند كشيد و يا م مى

كنـد، بلكـه  بسا بتوان گفت كه هرگونه آگاهى به ذهن افراد مختلف يك جامعـه خطـور نمى
  .االذهانى در آن تأثير دارند های فرهنگى و بين زمينه

بنابراين، قوه متصرفه زن متناسب با طبيعت خود و نيز مرد متناسب با قوه متصرفه خود پيش 
دست كم قوه متصرفه زن و مرد بـر . البته، اين ظرفيت ريشه در طبيعت زن و مرد دارد. رود مى

دهنـد، لكـن در شـرايط فرهنگـى و  وساز ادامـه مى های طبيعى به ساخت اساس اين چارچوب
نحـوهٴ . های گونـاگون بـروز يابـد صورت تواند به مى -فاضله يا غيرفاضله  -های مختلف  مدينه

  .جويى كرد توان از طريق علوم تجربى پى مختلف فرهنگى در اين قوه را مىتأثير شرايط 
اما قوهٴ ديگر، واهمه است كه نقش آن رياست بر همه قواى باطنى حيوانى است و حكم او 
مانند حكم عقلى به قطع، فصل و تمييز عقلى نيست، بلكه حكم تخيلى كه مقرون بـه جزئيـت 

تفـاوت ايـن قـوه بـا خيـال ايـن . آيند حساب مى ای آن بهاست و ديگر قواى باطنى فروع و قو
كنـد  واسطه محسوسات حكم مى كند، اما اين قوه به است كه قوه خيال محسوسات را ثبت مى

اى كه محسوس نيستند؛ همانند دشمن دانسـتن گـرگ از سـوی گوسـفند يـا دوسـت  به معانى
كه كـار آن تركيـب و تفصـيل  تفاوت اين قوه با متصرفه اين است. دانستن مادر برای كودك

شود؛ اّما كار اين قوه چنان اسـت  ها و معانى است و حكمى به تبعيت از آن ايجاد نمى صورت
، ه*ـ	ن،  حس7( شود كه حكمى به تبع آن ايجاد مى��S آخرين قوه، حافظه اسـت كـه  .)٢٧1 – ٢16زاده
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تـوان چنـين نتيجـه  َوهـم، مىبنابراين، با تفاوت ابزار و ادوات مختلف ؛ مخزن قوه واهمه است
  .گرفت كه َوهم زن و مرد نيز متفاوت خواهد بود

شناختى و ادراكى نفس حيوانى است، اما به لحاظ بُعد تحريكى   لحاظ قوای اين مباحث به
بايد گفت كه شهوت و غضبى كه بر حيوان حاكم است بدين معناست كه آنچه را كه ماليـم 

گوينـد و آنچـه كـه » شـهوت«كند كه بدان  باشد، جذب مى طبع خود باشد و يا منفعتى داشته
. گوينـد مى» غضـب«كند كـه بـدان  منافرت با طبع داشته باشد و يا ضرری داشته باشد دفع مى

ازآنجاكه تفاوت ادراكى نفـس حيـوانى . شوند اين دفع و جذب نيز از حوزه شناخت متأثر مى
ديگر،  بيان يـز متفـاوت خواهـد بـود؛ بـهرا برای زن و مرد فرض دانستيم، دفع و جـذب آنـان ن

های  و اساساً آدمى اعتبارات خود را بر اسـاس صـورت. جذب و دفع مرد متفاوت خواهد بود
های علمـى نفـس  تفـاوت زن و مـرد در صـورت .)6٣: Ci١٣٨٧	Ciـ	ی، : Jـk( دهـد علمى انجـام مى

صـود از اعتبـارات همـان مق. حيوانى، اعتبارات مختلف زن و مرد را نيز به دنبال خواهد داشت
سازد تا آنها را  های خويش ملحق مى ها و نبايدهايى است كه انسان در حين عمل به كنش بايد

١٣٩٠�	رس	?J	kJ : ،( به انجام رساند(. 

كنند و ارتباطات اجتماعى خـود را  معانى مختلف اعتباری را زن و مرد اعتبار مى ،رو اين از 
زننـد كـه  مرد روابط اجتماعى متنوع و گوناگونى را رقم مىهر يك از زن و  .سازند محقق مى

حيـات حيـوانى نيـز «. در تحقيقات اجتماعى تفاوت ارتباطى اين دو به تفصيل بيان شده اسـت
 ).6٨٧: ٩، ج١٣٨٨+ـ�اد! ��Sـ، ( »آورد خواهى را به ارمغان مى عواطف، حب و بغض، شهوت و مقام

 دو اين دهند؛ اگر انجام توانند مى مختلفى های صورت به را خود كارهای غضب و شهوت قّوه
 در و كرده جذب ماّدی های لذت سوی به را نكنند، انسان دنبال را مشخصى جهت و قوه، نظم
عقلـى يـا  قـّوه تـدبير تحـت قـوه، در دو اين اگر و گردانند مى گمراه آن از ناشى های تاريكى

 در - آنهاسـت، بازماننـد طبيعـت مقتضـای كه خود كار از كه آن گيرند، بدون قرار مافوق آن
، ( كنند مى وظيفه انجام - كند مى ترسيم برتر قّوه آن كه مسيری��S !٢١٠: ٣ ، ج١٣٨٧+�اد(.  

هـايى را در سـطح ادراك  های جسمانى زن و مرد در بُعد حيـوانى، تفاوت بنابراين، تفاوت
هـايى را بـين زن  حركتى، تفاوت نتيجه چنين ادراكى نيز در بُعد گرايشى و. ايجاد خواهد كرد

  .كند و مرد به لحاظ انگيزشى و حركتى ايجاد مى

  تفاوت يا عدم تفاوت بعد انسانى

در مرحله بَعد صورت انسانى اهدا شده كه دارای قوای ادراكى و تحريكى اسـت كـه بـه قـوه 
فـى « دانـد كـه حكمت متعاليه، انسـان را واجـد مراتـب مختلـف مى. عالمه و عماله مشهوراند
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وحـدتى حـاكم  -شان  در عين كثرت -است، لكن بر اين مراتب مختلف » وحدتها كل القوی
بيان ديگر، انسـان وجـودی  است و به » روحانية البقاء  جسمانية الحدوث و«نفس انسانى . است

واحد دارد كه از خاك تا افالك كشيده شـده اسـت و در عـين وحـدت، مراتـب مختلفـى را 
  .داراست

ر اين باور است كه اِشراف كامل نفس بر قوايش و استناد حقيقى همه كارها بـه مالصدرا ب
، ١٣٨٧+ـ�اد! ��Sـ، ( دهـد او به دليل آن است كه اين نفس است كه همه كارهای قوا را انجام مى

  .)٢٩٢ – ٢٨٩): در دسE �9وی7(٢٨ج
حركتـى افزون بر اين، در باب قوای حركتى و انگيزشى انسان، محبـت و عواطـف موتـور 

های انسـان  آيند، اّما به سبب وجود مراتب مختلف انسانى، محبت و گرايش شمار مى انسان به
عالمه طباطبايى نيز بر ايـن باورنـد كـه محبتـى كـه دربـار~ خداونـد، . نيز مختلف خواهند بود

ها اشـاره شـده  ، خانواده و اموال در برخى از آيات قرآن كريم به آن)السالم عليهم(معصومين 
  .)٠٩:: ١ق، جCi١:١٧	Ci	ی، ( لحاظ شدت و ضعف تفاوت دارند اند، اما به است، از يك سنخ محبت

يابـد؛ زيـرا  ظهـور مى» عاطفـه«اگر انسان در مرتبه حيوانيت باقى بمانـد، محبـت او بـه نـام 
محبت، كِِشش وجودی است كـه هماننـد حقيقـت وجـود، دارای درجـات ضـعيف و شـديد 

كنـد و گـاهى در حـد  اظ مرتبه وجودی در حـد شـهوت ظهـور مىمحبت گاهى به لح. است
، ( شود ارادت و گاهى در مرتبه واالی تولى ظاهر مى��S !عاطفـه همـان عشـق و  .)٢٧١: :١٣٨+�اد
شـود و پـس از وصـال بـه سـرعت بـه خاموشـى  محبتى است كه بـه محـض ديـدار ايجـاد مى

عنى عقل و فطـرت او فعـال شـود، عشـق و اگر انسان به مرتبه انسانيت دست يابد؛ ي. گرايد مى
بـروز چنـين . شـود محبت او كششى آگاهانه خواهد بود كـه در ذيـل عقـل عملـى متجلـى مى

تر از محبت  محبتى، هم به دليل شدت وجودی هم به لحاظ زمانى و هم به لحاظ كيفى، عميق
مقـام فعـل و عمـل مودت نيز همان بروز و ظهور محبت در . ناآگاهانه به نام عاطفه خواهد بود

  .يابد واسطه قوای عماله انسان بروز مى است كه به
وجود او به معنای قطع تعلق و ارتباط با  مادوناستقالل صورت نوعيه انسانى نسبت به ابعاد 

 - اسـالمى فيلسوفانبر اساس تحليل  - صورت نوعيه جديد پس از آمدنبلكه آن ابعاد نيست، 
خـود قرارگرفتـه و در تـدبير و تنظـيم آنهـا نيـز مادون اتب در سلسله علل فاعلى و وجودی مر

قـوت و متناسـب بـا آيـد،  مـىكه نفس عاقله انسـانى پديـد  آن اثرگذار است؛ بنابراين، پس از
يعنى در ابعاد نباتى و حيوانى وجود خود و از جمله در  ،قدرتى كه دارد در بخش مادی انسان

هـای  صورت انسانى از ظرفيت .):١٣٨�	رس	J?	، ( گذارد مسائل مربوط به ذكورت و انوثت تأثير مى
ــه ــأثر نيســت؛ ب ــاتى مت ــا نب ــوانى ي ــاعى او در  بيان حي ــوژی انســان و محــيط اجتم ديگر، فيزيول
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های صـورت انسـانى و عقلـى دخالـت نـدارد و علـل آن ادراك از مـافوق آن افاضـه  ادراك
ر مراتــب مــادون خــود تــأثير كنــد د بــا شــهودی كــه از بــاال دريافــت مىرو،  ايــن از. شــود مى
  .گذارد مى

برخـى بـا . های زن و مرد در صورت انسانى نكـات ديگـری نيـز وجـود دارد درباره تفاوت
بون  سـنخ های نباتى، حيوانى و انسانى بر اين باورند كـه بـه دليـل هم استناد به سنخيت صورت

. جسم خـود داردشود، سنخيتى با  جسم و روح، روحى كه در سير جوهری به جسم افاضه مى
اگـر . شـود هايى كـه دارد، شـكوفا مى ديگر، در جريان تكامل همين گُل با تمام ويژگى بيان به

بذری كه از نظر ژنى در سطح بسيار خوب و رشدپذيری است، بكاريـد، نهـال مرغـوبى از آن 
آن دهـد، امـا ثمـرهٴ  اگر بذر شما از نظر ژنتيكى معيـوب باشـد، بـازهم ثمـر مى. آورد سربر مى

  .)١٢٩: ١٣٩١.	د�، ( گونه است انسان نيز همين. مرغوب نخواهد بود

دانند، مـورد پـذيرش  از منظر اين قائل، نظر كسانى كه تذكير و تأنيت را در روح منتفى مى
های دختـر و پسـر از ابتـدا بـا  افزايد كه از نظر علمى، ژن اين قائل در ادامه مى .)١٢٩: ه*	ن( نيست

سـنخيت  شـك بى رسيده اسـت و بى )زن يا مرد( ماده است كه به آن مرحله اين. هم متفاوتند
. نيست، وگرنه بايستى منتظر بود كه جنين انسان، به گربه يا سگ يا هر چيز ديگری بدل بشـود

كند و همـه بـه  اين وجود با تمام حّد خود رشد مى. آيد به دست مى» وجود«كمال، متناسب با 
شـود و هـر  اگر سنخيت را در نظر نگيريم، سنگ روی سنگ بنـد نمى .)١:١: ه*	ن( اند هم مرتبط

خواهد بـا آن كـار  رو، روح بايد با جسمى كه مى اين چيزی از هر چيز قابل استحصال است از
  .)١:٢: ه*	ن( كند، سنخيت داشته باشد

  :شايد بتوان اين ديدگاه را از دو جهت مورد مالحظه قرار داد
يـا مشـابهت و يـا بـودن  اين بحث مدنظر است به معنـای مثـل مقصود از سنخيتى كه در) 1

بـه معنـای آيـت و  -طور كه در تعابير دينى آمـده اسـت  همان -مساوات نيست، بلكه سنخيت 
آيـد، اگـر  وقتى سخن از سنخيت ميان علت و معلول بـه ميـان مىر،و  اين از 1.استبودن  نشانه

علت باشد، قابل پذيرش نيست؛ زيرا معلـول از  يا مساوات معلول بابودن  سنخيت به معنای مثل
و بـودن  مثـلرو  اين تر از علت است، از لحاظ رتبۀ وجودی پايين شئون وجودی علت بوده و به

در بـودن  اگر سنخيت به معنـای آيـت و نشـانه. مساوات به معنای يكسانِى رتبه وجودی نيست
مـاده بـرای صـورت بـودن  نشانهنظر گرفته شود، معنای سنخيت صورت و ماده، همان آيت و 

                                                        

اگر سنخيت به معنـاي مماثلـت در نظـر گرفتـه شـود در صـادر اول بـه دليـل سـننخيت علـت و معلـول، بـا اشـكال رو              . 1
  ).388: 8؛ ج401و  378: 5، ج 1417جوادي آملي، : نك. شد؛ زيرا واجب الوجود مثال نداردروخواهيم  به
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هرچند به اين نكتـه بايـد توجـه داشـت كـه . آورد صورت اِعدادی فراهم مى خواهد بود كه به
  .)١٢٣: ١٣، ج�١٣٨٧&��!، : kJ( بدون اِعداد، فعليت يافتن نيز محال است

دربار~ رابطه صورت و ماده نيز بايد اضافه كرد كه بذر خوب، ماده برای افاضه صـورت ) 2
اين ماده نقش اِعدادی برای پـذيرش چنـين صـورتى را . ، استبودن ی، يعنى صورت ميوهبعد

در اينجا به اين معناسـت كـه مـاده؛ يعنـى بودن  سنخيت به معنای آيت و نشانهرو،  اين دارد، از
  :ديگر بيان به. بذر خوب، نشانه و آيتى برای صورت؛ يعنى ميوه خوب، خواهد بود

آورد  صورت الحق زمينه افاضه آن را فراهم مى صورت پيشين قبل از آمدن
و چون صورت الحق ظاهر شـد از طريـق آن صـورت و بـه وسـاطت آن، از 

و به همين دليل آنچه كه ابتـدا معـّد و سـبب  يابند هستى بهره برده و قوام مى
 -با پيـدايش صـورت اخيـر  - نهايت  پيدايش صورت و فصل اخير است، در

گرچه واقعيت و عينيت آنها به دليل حركـت جـوهری از محـدوديت سـابق 
تر، از شـؤون و  ای كامـل يابد، لكن امثال همان قوا اينك در مرتبـه ارتقاء مى

، ( شوند فروعات فصل اخير مى��S !٢١: ١:١٧+�اد:.(  

عـات رو، بذر خوب تنها نقش اِعدادی داشته و پس از آمدن صورت ميوه خـوب از فرو اين از
از سنخيت ميان صورت و ماده نبايد برداشـت كـرد  بَنابراين،. آيد حساب مى صورت جديد به

نفـس انسـانى بـودن  كه مثليت و مساواتى ميان صورت و ماده برقرار است تا حكم به جنسيتى
  .شود كنيم، بلكه ماده نشانه و آيتى برای صورت است كه از طريق اِعداد، صورت افاضه مى

گونه كـه  ديگر، همان بيان به. داند طه طبيعت و نفس را رابطه خورشيد و نور مىمالصدرا راب
نور از شئون وجودی خورشيد است و تشخّص آن از خورشيد است، تشخّص طبيعت و جسـم 

ای از  افزايد كـه طبيعـت و جسـم قـوه او در ادامه مى .)٩٧: ٣م، ج��١٩٨١.�را، ( نيز از آِن روح است
تسـخير و اسـتخدام طبيعـت . آينـد حسـاب مى تر، از شئون نفـس بـه  دقيق قوای نفس و به بيان

ای  ای جسـم اسـت و در مرتبـه نفس در مرتبه .)٩٨: ه*	ن( آيد شمار مى  واسطه نفس، ذاتى او به به
   .شود های ديگری كه بدان افاضه مى طور در صورت ديگر نبات و همين

ها و اَشكال به ماده يا جـزء مـادی  ورتمالصدرا همچنين اذعان دارد كه استناد اختالف ص
شـوند، بـدن و  صورت پسر و دختر ساخته مى آنچه به .)١١١: ٨ه*ـ	ن، ج( ترين اقوال است از سخيف

 جسم است وگرنه موجود مجرد مانند فرشته و روح آدمى نه مذكر است، نه مؤنث و نه خنثـى 

،   +�اد!(��Sشـناختى تفـاوتى ندارنـد، امـا بـه  به لحاظ به اعتقاد برخى، زن و مرد  .)٣٠٩: 1، ج:١٣٨
های انگيزشى موانعى را بـرای شـناخت  تفاوترو،  هميناز. هايى دارند لحاظ انگيزشى تفاوت

اين دسته همچنين بر اين باورند كه اين موانع قابليت آن را  ).�١٣٩٠=C	ح ی'د!، ( كند آنها ايجاد مى
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  .)٢٩٨ - ٢٧6: ١، ج�١٣٩١=C	ح ی'د!، ( دارند كه مرتفع شوند
هايى كه به لحاظ شرايط مادی وجـود  رغم تفاوت زنان و مردان به ،مبنای فلسفه اسالمى بر

حـال مكملـى كـه در حـوزه رفتـار مـادی و  های مختلف و درعين رغم جايگاه خود دارند و به
، اگـر الت برخوردارنـددر حـوزه معقـوای  از ادراك واحد و يگانه ،كنند طبيعى خود پيدا مى

 - ندا آن جهت كـه انسـان از -ها  به توانايى ذات آن تصوير و ترسيم شودها  بين آن نيزتفاوتى 
 ای بـاز موانـع خـارجى عوامل و شخصى آنها و يا به های ويژگىبلكه به اراده و  ،گردد باز نمى

بـا اسـتفاده از  نفـس اگـر. آنان تحميل شده اسـت برمتفاوت گردد كه در شرايط فرهنگى  مى
در پيش نگيرد و امكانات و توانايى خود را آزادی و اختيار تكوينى خود مسير تعالى و تكامل 

، حتـى مراتب مادی و دانى وجود خود قرار دهـد های مربوط به را در خدمت اهداف و آرمان
ُ  اگر و حقـايقى را فهميـده باشـد، در حـوزه  دهدسـت آورهـم بـه های را  عد نظری توانايىدر ب

در ايـن حـال كـه فرهنگـى . تدبير بر حسب اقتضائات مادی وجـود خـود عمـل خواهـد كـرد
نيسـت كـه غرايـز جنسـى نيـز در كـانون تـدبير و ، دور از ذهن آيد غيرعقلى جاهالنه پديد مى

عنصـری  نعنوا د و در نتيجـه عنصـر جنسـيت بـهنـتنظيم مناسبات و روابط اجتماعى قـرار گير
١٣٨�	رس	J?	، ( شودمحوری معرفى :(.  

  های زن و شوهر از نظرگاه اسالمى گرايى هم

انسان در مرحلهٴ جنينى، نبات بالفعل و حيوان بالقوه؛ هنگام تولد، حيوان بالفعل و انسان بـالقوه 
: ��١٣1٠.ـ�را، ( رسد؛ انسان بالفعل و َملِك يا شيطان بالقوه اسـت و زمانى كه به بلوِغ صوری مى

شـناختى و حركتـى انسـان در هـر مرحلـه  الزمه پذيرش چنين مبنايى اين است كه قوای  .)٢٢٩
اگـر قـوای انسـانى؛ يعنـى . زن و شوهر در نفس نباتى خود انگيزهٴ توليد مثل دارند. اند متفاوت

يت عقل نظری و عملى، فعال نشوند، انگيزه حفـظ و بقـای نـوع در ذيـل نفـس حيـوانى مـدير
های گوناگون وهم و خيـال، گـرايش جنسـى زن و مـرد  سازی  در اينجا با صورت. خواهد شد

اما اگر عقل و فطـرت فعـال شـوند، همـه ؛ شود سامان يافته و اُنس و الفت ميان آنها برقرار مى
رو، تعامـل  ايـن از. شود كارهای نفس نباتى و حيوانى انسان در ذيل عقل و فطرت مديريت مى

  .متقابل زن و مرد نيز متناسب با هر يك از اين شرايط متفاوت خواهد بود های و كنش
ديگر، انسان به دليل حب نفس، هر آنچه را كـه موجـب بقـای اوسـت بـه اسـتخدام  بيانى به

به همين دليل در انواع گياهـان و حيوانـات بـرای نيـل بـه منـافع، تصـرف . آورد خويش درمى
 .)١١٨: ٢، جCi١:١٧	Ciـ	ی، ( كنـد ها نيز صدق مى سان با ديگر انساناين نكته دربار~ تعامل ان. كند مى

انسانى كه عقل و فطرت او شكوفا نشده، طبع استخدامى دارد و به همين دليل همه چيـز را بـه 
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او تا زمانى كه در بند طبيعت و تابع شهوت و غضـب اسـت جـز بـه . كند نفع خود استثمار مى
كه بر وجود انسـانى سـيطره  طلب درصورتى طبع فزون. نديشدا استخدام و استثمار ديگران نمى

يابد، تمامى قوای عملى و علمى را در صـورت همراهـى بـه اسـتخدام و در صـورت مقابلـه و 
كشاند، بدين ترتيب، تنها خيال و وهـم نيسـت كـه در خـدمت هـوا و  رويارويى به اسارت مى

اميرالمـؤمنين . آيند به اسارت او در مىآيد، بلكه عقل و فطرت نيز  های طبع بشر درمى خواسته
رانـد و  چه بسيار كسانى كه هوای نفس بر آنهـا فرمـان مى: فرمايد دربار~ اسارت عقل مى) ع( 

   .)٢٣١، حE*Kالبالغه نهp(عقل ايشان به اسارت درآمده است 

كشـى  كردن قوای علمى و عملى خود، به بهره گرفتن يا اسير چنين انسانى پس از به خدمت
آدمى مدنى بالطبع نيست، بلكه وحشى بالطبع است؛ زيـرا رو  اين از. شود از ديگران مشغول مى

آنكـه او از  يابـد و حال زندگى اجتمـاعى جـز بـه تعـاون و همكـاری متقابـل قـرار و دوام نمى
 ).٣٨٩: ١٣٨1+ـ�اد! ��Sـ، ( انديشـد همكاری متقابل گريزان بـوده و تنهـا بـه اسـتخدام ديگـران مى

؛ )1٨: ١٣٨٩+ـ�اد! ��Sـ، ( و نيز مودتى در اين مرتبه خواهد بود كـه مـودتى غريـزی اسـتمودت ا

امـا در صـورت ؛ بنابراين، انسان در مراحل اوليه تكامل خويش استخدام بالطبع را واجد اسـت
عقل همـان موهبـت الهـى اسـت كـه در . نزديك خواهد شد 1شدن عقل به تمدن بالفطره فعال

سالت را فراروی انسان نهاده و بدين ترتيب آدمى را از مرحله طبع كـه پرتو خود راه وحى و ر
مرحله توحش و تبعيت از شهوت و غريزه است به مرحله فطرت كه مرحلـه مـدنيّت و پيـروی 

   .)٣٩٠: ه*	ن( دهد از نظم و قاعده است سوق مى

واهـد های زن و شوهر از جنس مودت و رحمتى عاقالنه خ در مرحله تمدن بالفطره گرايش
انسـان در ايـن مرحلـه، موجـودی آگـاه و . نمايد های جنسى را نيز راهبری مى بود كه گرايش

، ( خواهد بود  دارای محبت و كِششى آگاهانه��S !البته، بايـد توجـه داشـت كـه  .)٢1٩: :١٣٨+�اد
لفطره كه به مرحله تمدن بـا برد و با اين انسان با تجربه نيز به برخى از مشكالت استخدام پى مى

طلبى  ای از لـذت توانـد تـا انـدازه بهره است، مى دست نيافته و از زندگى عقالنى و وحيانى بى
+ـ�اد! ( ای از استخدام متقابل در محدوده حيات حيوانى را ايجـاد نمايـد خويش كاسته و گونه

 ،اتـر از كـه فر» اسـتخدام متقابـل«منـدی از  ها بـه دليـل بهره ايـن دسـته از انسـان .)٣٩٢: ��S١٣٨1ـ
يابنـد كـه  استخدام بالطبع است، به رتبه و سطحى از التذاذ متقابل بـين زن و شـوهر دسـت مى

                                                        

بـرد و بـه بخـش مـادي      تمدن گاهي به معناي زندگي اجتماعي انسان كه براي رفع نيازهاي خود با ديگران به سـر مـي  . 1
اشتن است كه مقتضاي فطرت است شود، اما در اين جا به معناي حق محوربودن و عدالت اجتماعي د فرهنگ اطالق مي

  ).439: 10، ج1388جوادي آملي، (نه طبيعت
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امـا ايـن گـرايش نيـز انسـانى ؛ كنـد متناسب بـا خـود گرايشـى را بـين زن و شـوهر ايجـاد مى
  .بود نخواهد

ور كه عقل زمام رفتار و كردار آدمى را به دست گيرد؛ يعنى عقل عملى او نيـز بـار هنگامى
شود، جذب و دفع، شهوت و غضب، ارادت و كراهـت، همگـى نظـام عقالنـى و بلكـه الهـى 

انسانى كه در اين مقام اسـت جـز بـه رضـای . نمايند پيداكرده و در چهره تولّى و تبّری رخ مى
. انديشد؛ يعنـى همـواره و هميشـه بـه يـاد خداسـت كند و جز به رضايت او نمى خدا عمل نمى

معنا همان انسان الهى است كه در عين عمـل و رفتـار اجتمـاعى و فـردی  انسان متمدن در اين
زن و شـوهری كـه  .)٣٩6 – :٣٩: ١٣٨1+�اد! ��Sـ، ( زيد خود جز با خدا سخن نگفته و جز با او نمى

عقل و فطرت خود را فعال ساخته و تمامى نيازهای جنسى و عاطفى خود را ذيل عقـل عملـى 
دو را با هم دارند تا از سطح باالتری از تحكيم كه همان مودت كنند، هر  و نظری مديريت مى

  .و رحمت عاقالنه است، برخوردار شوند
پيش از اين به هيوم نسبت داده شد، عقل همان كاركردهای متخيلـه اسـت،  آنچهبر اساس 

ای اسـت كـه  انسان توان گذر از اين تضاد را ندارد؛ زيرا عقـل در نگـاه هيـوم، همـان متخيلـه
  .ى قوای انسان را به خدمت گرفته استتمام

كند، توان آن را دارد تـا از  ای كه فلسفه اسالمى ترسيم مى انسان بر اساس ظرفيت وجودی
ای كه در  اما جامعه؛ تضاد گذر كرده و تفاهم و زندگى اجتماعى را بر اساس وفاق شكل دهد

. ت و هويت واقعـى نـداردحضور پررنگى دارد، وحد -چه بالطبع و چه متقابل  -آن استخدام 
های منفرد و متكثرند كه برای تـداوم زنـدگى خـود مراقـب رفتـار  ای انسان مردم چنين جامعه

پردازنـد؛  حال به سبب نيازهای گوناگون خـود بـه تعامـل بـا يكـديگر مى يكديگرند و درعين
١٣٨٩�	رس	J?	، ( هستند» هابز«های مراقب  ای همان گرگ مردم چنين جامعه(.  

واسطه حركـت جـوهری خـود در كنـار علـم و عـالِم و معلـوم بـه معـانى مختلفـى  به انسان
های مختلفـى از انسـان؛  پيوندد؛ زيرا انسـان نـوع متوسـطى اسـت كـه در ذيـل آن صـورت مى
رو، زن و مرد نيـز  اين از ).١٣٩٠�	رس	?J	kJ : ،( يابند خو يا ديو و َدد، تحقق مى چون َملِك و فرشته هم

شـناختى و حركتـى  لحاظ تعلقى كه بـه جهـت قـوای  زن و مرد به. مستنثى نيستنداز اين قاعده 
خود به سپهرهای معنايى مختلـف دارنـد، تـوان آن را دارنـد تـا در روابـط مشـترك خـود بـا 

بانو و شـوهر تـوان آن را دارنـد تـا بـا . های مختلفى از خانواده را تحقق بخشند ديگر، سنخ هم
النى، خانواده فاضله را متجلى سازند و يا بـا سـوگواری بـر قبـر فعال ساختن قوای فطری و عق

فطرت، فطرت را در زيـر خروارهـا خـاك مـدفون سـازند و زنـدگى خـويش را بـا اسـتخدام 
  .يكديگر به سرانجام رسانند
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توانـد مراتـب مختلـف  بنابر نگرش حكمت اسالمى، انسـان در بسـتر حركـت جـوهری مى
های تاريخى مختلف به منصۀ بـروز  فى از انسان را در موقِفهای مختل هستى را پيموده و گونه

رســيدن چنـــين  عوامــل فرهنگــى و اجتمــاعى نيــز بسترســاز بــه فعليت. و ظهــور برســاند
  .اند هايى ظرفيت

انـد، لكـن از منظـر  هـا طـرح كرده علوم انسانى و اجتمـاعى موجـود مبـاحثى دربـاره غريزه
دانيم كـه  ايـن قـدر مـى«ن روشن نيست، اّما توان گفت كه هنوز ماهيت آ حكمت اسالمى مى
... ای برخوردار هستند كه راهنمای زندگى آنهاست های مخصوص درونى حيوانات از ويژگى

 :1:: ٣، ج�١٣٨٧&��!، ( »و اين حالت، اكتسابى هم نيست، يك حالت غيراكتسابى و سرشتى است

 بـدون بدهـد، انجـام صحيح صورت به را كارى انسان كه است اين غريزه«ديگر،  بيان به ).11: –
بايسـتى  ).6:٩: ١6ه*ـ	ن، ج( »اسـت چيـزى چنـين نوزاد توسط پستان مكيدن. باشد گرفته ياد آنكه

شود،  يابد و به مراحل وجودی باالتر نائل مى التفات داشت كه هر چه قدر موجودی تعالى مى
شـود و در  كاسـته مىكنـد، از قـدرت غريـزه  نيروی حس و تخيل و انديشه در آنها رشـد مى«

ترين غرايـز  حشرات بيشترين و قـویرو  اين شود؛ از حقيقت، حس و انديشه جانشين غريزه مى
های صورت نبـاتى و  رو، غرايز از ظرفيت ازاين ).١٨6: ٢ه*	ن، ج( »را دارند و انسان كمترين آنها را

نى قـدرت غريـزه اند كه اگر در ذيل صورت انسانى مديريت شوند با آمدن نفس انسـا حيوانى
غرايز  -از حس گرفته تا تخيل و عقل  -كاهش يافته و با رشد و تعالى ابزارهای ادراكى انسان 

البته، تا زمانى كه عقِل انسـان بـه . كند نهفته در وجود آدمى نيز رنگ و شكل ديگری پيدا مى
وابسـته بـه گونـه فرهنگـى  قوه متصـرفه، غرايـز بهبودن  فعليت نرسيده است، با وجود فرهنگى

  .يابند ساحت تاريخى و فرهنگى انسان، رنگ و لعاب مى
های غيرفاضله باشـد، غرايـز و  اگر فرهنگ حاكم، فرهنگ جاهالنه يا از ديگر اقسام مدينه

هايش  قــوه عاقلــه را در تحصــيل خواســته«يابنــد و آدمـى  ســان بـُـروز مى نيازهـای آدمــى بدين
زاده  حسـ7( »برد و پريشانست وی را فرمان مى... . ]اكراه[ و قوه عقليه از روی... . كند استخدام مى

 ،��S١٣٧٧ ،1چنين پريشانى همان اضطرابى است كه انسان متجددخواه با دفن فطـرت و عقـل  )٠
بدان گرفتار شده است، اّما تالش دارد تا با ايجاد غفلـت بـر ايـن پريشـانى غلبـه كنـد و يـا بـا 

يافتن صورت انسانى، غرايز در پرتو عقـل   اما با فعليت. پزشكان بر آن فائق آيد معالجات روان
گيـرد و تـا جـايى پـيش  شود و رنگ و بوی جامعه فاضله را به خـود مى و فطرت مديريت مى

و چون نفس مطمئنه شده و مخاطب به خطاب يا ايتها ... شود قوه عقليه آرميده مى«رود كه  مى
  ).ه*	ن( »شود مى... النفس الُمطمئنه

 و نيازهــای متكثــر و متفــاوتاز ى ئــعقــل ابــزاری و جز«رو، برخــى معتقدنــد كــه  همــين از
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پديـد  اجتمـاعى كه در فرايند تقسيم اجتماعى كار ناهای متفاوت افراد و اصناف آدمي وانايىت
نيازهـای مختلـف و شـرايط و  بنـا بـهشود تا افراد  اين امور موجب مى. ، نيز متاثر استآيد مى

ای هـدايت  هـای ويـژه هـا و يـا تخصـص سوی دانـش جسمانى، در برخى موارد به های ويژگى
از جمله عواملى كه در اين . شوندمند  بهرهمتفاوتى، های  ه از آگاهى و مهارتشوند و در نتيج

١٣٨�	رس	?J	kJ : ،( »تواند نقش داشته باشد، عنصر جنسيت است فرايند مى:.(  
های زيستى بدن انسان نيز اِعدادی را برای به فعليت  ها، غَُدد و ديگر بافت ها، سلول هورمون

ــوا ايجــاد مى ــد رســيدن ق ــ. كنن ــهبن ــدادها در انســان وجــود دارد كــه  ابراين، مجموع ای از اع
البته، نبايد فراموش كرد كه گذر نفـس از مرحلـه . زنند های جوهری انسانى را رقم مى حركت

  .)١٢٣: ١٣، ج�١٣٨٧&��!، ( قوه به مرحله فعليت، بدون ُمعِّدات، محال است
شـناختى و انگيزشـى   فطرت نيز كه از امـور غيراكتسـابى اسـت بـه فطريـات

انسـان بعضـى چيزهـا را «شناختى بدان معناست كـه  فطريات . شود تقسيم مى
مقصـود از [... . داند كه البته، آنهـا كـم هسـتند مى ]و بدون اكتساب[بالفطره 

كه روح انسان  ...نه به آن مفهوم افالطونى ]ها اين شناختبودن  كه فطری اين
ها را ياد گرفته و اينجا فراموش كرده است، بلكه مقصود  در دنيای ديگر اين

هـا  شود ولـى در دانسـتن اين ها مى اين است كه انسان در اين دنيا متوجه اين
يـا دادن  نيازمند به معلم و نيازمند به صغری و كبـری چيـدن و ترتيـب قيـاس

ای اسـت  گونه ى ساختمان فكر انسان بهها نيست؛ يعن كردن و امثال اين تجربه
كه انسان آنهـا  كه اين مسائل عرضه بشود كافى است برای اين كه صرف اين

هـا را قـبًال  كـه انسـان اين را دريابد، احتياج به استدالل و دليل ندارد، نـه اين
   ).٧6:، ٣، ج�١٣٨٧&��!، ( دانسته است مى

رو، بـديهيات در منطـق  ازايـن. مشهور اسـت» بديهيات«اين بيان در ادبيات فلسفى و منطقى به 
هـای فطـری  ها و گرايش لكن درباره خواست. شناختى است ايشان همان فطريات غيراكتسابى

 بيـرون »خودمحورى« از ها گرايش اين كه دارد ها گرايش سلسله يك انسان«بايستى گفت كه 
  . است

 فـردى امـر، خـود نهايـت  در كـه هايى گرايش يعنى چه؟ يعنى خودمحورى
 اوالً  هـا گـرايش اين كه دارد ديگرى هاى گرايش سلسله يك انسان. ... باشد
 ايــن بــراى خــود وجــدان در انســان ثانيــاً  و نيســت محــورى خــود اســاس بــر

 سطح و برترى يكها  اين براى است، يعنى قائل قداست نوع يك ها گرايش
] بيشـتر[ هـا گـرايش ايـن از كـه ميزانـى هـر به انسانى هر كه است قائل عالى
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 شـكل ]هـا اين گرايش[. ... كند مى تلقّى تر متعالى انسان را او باشد برخوردار
 معيـار و مـالك كـه اسـت امورىها  اين هرحال به و دارد آگاهانه و انتخابى
  ).٩٠:: ه*	ن( شود مى شناخته انسانيت

توان چنين توضيح داد كه در نظرگاه حكمت اسـالمى،  جامعه را مى رابطه امور غيراكتسابى با
شــناختى مقــدمات و    كــه بــه لحـاظ هستى ).١٣٩١�	رسـ	?J	J : ،ــk( جامعـه نيــز دارای وجـودی اســت

فعليت يـافتن هـر يـك از فطـرت يـا غريـزه در . زند هايى را برای تحوالت انسان رقم مى زمينه
هـا را در بـين اعضـای  نـد، بـه همـين دليـل، انـواع گرايشز ای را رقـم مى خانواده روابط ويژه

  .بيند خانواده فراهم آورده و الگوهای رفتاری را تدارك مى

  ای در باب خانواده شناسى فلسفه اسالمى برای طراحى نظريه   ظرفيت

دانـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه اعمـال و  حكمت اسالمى انسـان را واجـد آگـاهى و اراده مى
های انسان، پيامدهای حقيقـى و  البته، اين كنش. اند ى مسبوق به آگاهى و ارادههای انسان كنش

بـه همـين دليـل، انسـان معنامنـد بـوده و بـرای تبيـين  .)١٣٩١�	رسـ	?J	J : ،ـk( دنبال دارد اعتباری را به
انسان بر مبنای اختيار خويش اين تـوان را . های آن بايستى به رويكرد تفهمى روی آورد كنش
گون رهسـپار توحيـد گرديـده و آن معنـا را در  واسطه عقل آيينه سويى با حق به در هم دارد تا

لكـن كسـانى نيـز هسـتند كـه بـا . جهان خـويش نـازل سـازد سفر چهارم در فرهنگ و زيست
هـای مختلـف خـود برسـازند و ايـن معـارف  از حق، معـانى را بـا انگيزه) اعوجاج(روگردانى

هر يك از اين دو دسته از معانى، معـانى توحيـدی . رانندغيرعلمى را در فرهنگ خويش بگست
سازنند و رابطه اين ساختار با آن معنـا،  گونه، ساختاری را در ذيل خويش محقق مى و يا معوج

تغييـر سـاختارها نشـان از تغييـر معـانى رو،  ايـن از. رابطه وجود ربطى بـا وجـود مسـتقل اسـت
  .است مستقل

پـذير شـده و آگـاهى و  در بستر آن سـاختار اجتمـاعى جامعه های تازه متولد شده نيز انسان
البته، رابطه ساختارهای اجتماعى و فرهنگى با ذات انسانى . گيرد های اوليه آنها شكل مى اراده

شـدن  های مختلف انسان را از حالـت بـالقوه بـه سـمت بالفعل در حد ُمعِّداتى است كه ظرفيت
ای به نام فطرت و عقـل دارد تـا او  ويژگى غيراكتسابىچنان انسان  لكن هم. سازند رهنمون مى

را از امواج خروشان شهوت به سمت تعالى رهنمون سازد و همچنـين ايـن تـوان را دارد تـا از 
  .مدينه فاضله به سوی مدينه غيرفاضله رهسپار سازد

هـای خـود را بـر حسـب اهـداف خـود  ها بايدها و نبايدهای خود و به تبع آنها كنش انسان
انسانى كه در حد حيوانيت باقى مانده است با انسانى كـه از آن . كنند سيم كرده و اعتبار مىتر
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هـای يكسـانى  گذر كرده است، اهـداف يكسـانى ندارنـد، بـه همـين دليـل اعتبـارات و كنش
صـورت نمادهـای مختلفـى بـروز و ظهـور  چنـين اعتبـاراتى در مرحلـه بعـد به. نخواهد داشت

دانسـته شـد كـه قـوه متصـرفه از . شـود هـای او مى هـم ديگـران از كنشسـاز ف يابد و زمينه مى
رو، آگاهى  ازاين. وسازهای آن فرهنگى است ساخترو،  اين های فرهنگى متأثر است، از زمينه

البته، انسانى كه از مرز خيال گذشـته و عقـل وی بـه . وی نيز در اين مرتبه فرهنگى خواهد بود
يابد، هرچند بـرای انتقـال  ى عقلى، به قضايای كلى دست مىفعليت رسيده است، با شهود معان

های فرهنگـى در  زمينـه. تر نـازل سـازد مراتب پـايين به ديگری ناگزير است تا آن شهود را بـه
امـا نبايـد . سـازد قالبى برای آن معنای عقلى كلى، فضـايى را ترسـيم مى عنوان مراتب پايين به

حضور هر دو ساحت در نفـس، انسـان توانـايى داوری فراموش كرد كه در اين نزول، به دليل 
رو، علم منطـق بـه  ازاين. هايى در اين زمينه بروز نيابد درباره نحوهٴ اين نزول را دارد تا اعوجاج

  .آيد تا به مغالطات گوناگون گرفتار نيايد كمك او مى
باتى به هر دهد، به اين دليل است تا قوای حيوانى و ن تقسيم كاری كه در اين بخش رخ مى

البتـه، . نحو مديريت نشوند، بلكه در مسيری اداره شوند تا فطرت مجالى برای بروز داشته باشد
  .های اخالقى و عرفانى نيز در اين امر سهم بسزايى دارند ساحت

تـوان بـرای ايـن دو  هـايى را مى گفته شد كه دو نوع معنا در حد كالن وجود دارد، ويژگى
  :معنا برشمرد) گونه(دسته
كه به ساحت و موقـف  معنای توحيدی به دليل وحدتى كه در آن حضور دارد، هنگامى) 1

تاريخى نازل شود، بـه دليـل حضـور وحـدت در عـين كثـرت، جامعـه محقـق خواهـد شـد و 
هايى كه در ذيل اين سپهر معنـايى نـازل شـده قـرار دارنـد، توانـايى برقـراری انسـجام و  انسان

جود اين وحدت خواهند داشت، اما معانى غيرتوحيدی به دليـل همبستگى بااليى را به سبب و
نبود وحدت، لكن حضور كثرتى كه در ساحت و موقف تمدنى و تاريخى دارند، تنها انبـوه و 

بوده و  ).:١: س�ره ح��(  » تَْحَسبُُهْم َجمِيًعا َوقُلُوبُُهْم َشتى «ها را خواهند داشت كه  اجتماعى از انسان
اين تفاوت به درجه وجودی ايـن . برند هابزی در تضاد با يكديگر به سر مى های سان گرگ به

  .گردد دو گونه از معنا باز مى
هايى كـه بـه ارمغـان  به دليل تفاوت در درجه وجودی ايـن دو گونـه معنـا، نـوع شـادی) 2
معـانى غيرتوحيـدی توانـايى آن را ندارنـد تـا افـراد جامعـه . آورند نيز متفاوت خواهد بود مى

آنكـه معنـای توحيـدی افـزون بـر  های حسى و خيـالى فراتـر ببرنـد و حال خويش را از شادی
های عقالنـى نيـز  های حسـى و خيـالى، آنهـا را بـه شـادی برخورداری افـراد جامعـه از شـادی

های حسـى بـه  شـادی. رسـانند رهنمون ساخته و به درجه اعالی آن؛ يعنى نفس مطمئنه نيز مى
های  تر از شـادی های خيـالى پـايين و نيـز شـادی های خيـالى ز شـادیتر ا لحاظ وجودی پـايين



  �M                   137*�اده �c �0 ۀدر<�ر  ا7 ی�*Vر  �aرا' B7ن <را 7ه� و دO;C �زن و �رد در *��ه 'O.0 ا��� یOه� 

 

هـا و  سـپاری بـه هـر يـك از ايـن دو گونـه معـانى، كنش زن و مرد نيز بسته بـه دل. اند عقالنى
  .های گوناگونى را با همسر و فرزندان خويش خواهند داشت تعامل
اسـت بـه دليـل فعليـت ای كه ساختارهای اجتماعى معنای توحيدی بر آن حاكم  جامعه) 3

اما در جامعه غيرتوحيدی، مـردم بـه اسـتخدام . يافته است يافتن فطرت، عدالت اجتماعى بسط
ها در جامعه توحيدی نيز در عين رفتار عادالنه با يكديگر، محبت  خانواده. اند يكديگر مشغول

دارنـد،  هايى كه در جامعه غيرتوحيدی حضـور و مودت عاقالنه حاكم است، لكن در خانواده
زن و مرد و فرزندان در فكر استخدام و استثمار يكديگر، در تضادی آشـكار و پنهـان بـه سـر 

دار و محــدود، در ايــن نــوع از  های حســى و خيــالى كرانــه بــه دليــل حضــور شــادی. برنــد مى
ها، اضطرابى هميشگى بر آن سايه افكنده است، اضطرابى كه با غفلـت از حـق تـالش  خانواده

  .ت خود ادامه دهددارد به حيا
بـودن؛  كفو تا و هم چنانچه بانو و شوهر در ذيل سپهر معنايى واحدی قرار گيرند به دليل هم

سازند، اما بسته به نوع  ای را محقق مى های بانو و شوهر، خانواده يعنى نزديكى آگاهى و انگيزه
سپهر معنايى قـرار لكن اگر در يك . سپهر معنايى، درجه وجودی تحكيم نيز متغيّر خواهد بود

نگيرند، چنانچه بانو يا شوهر در سپهر معنايى توحيدی باشند با مدارا و وفق عاقالنه زنـدگى را 
تـوان در زنـدگى برخـى از عرفـا و اهـل دل مشـاهده  هايى از آن را مى مثال. پيش خواهند برد

باشـند،  اّما اگر بـانو و شـوهر در دو سـپهر معنـايى غيرتوحيـدی مختلـف حضـور داشـته. كرد
  .زندگى آنها به طالق عاطفى يا حتى جدايى رسمى از همديگر خواهد انجاميد

های آن در  های مختلفى دارد كه بسته به حضور هر يك از اليـه سپهر معنايى توحيدی اليه
از شـمار ايـن . هر فرهنگ و تمدنى، درجات مختلفى از تحكـيم را بـه همـراه خواهـد داشـت

مراتب مختلف فقهى، اخالقـى . های فقهى، اخالقى و عرفانى اشاره كرد اليهتوان به  ها مى اليه
ها خـواهيم  آورند كه در ادامه بيشتر بـدان های متنوعى را فراهم مى ها و زمينه و عرفانى ظرفيت

  .پرداخت
انسان دارای مراتب مختلفى از مقام غيب، روحانيت و عقل؛ مقام برزخ و خيال و مقام دنيـا 

ها، كمال خـاص و تربيـت و علـم مخـتص بـه خـود  هر يك از اين مقام. دت استو عالَم شها
  .دارند را

؛ يعنى علمى كـه ]شوند تقسيم مى[به اين سه علم ... ]نيز [پس كليه علوم نافعه
راجع است به كماالت عقليه و وظايف روحيه؛ و علمى كه راجع بـه اعمـال 

قالبيـه و وظـايف نشـئه قلبيه و وظايف آن است و علمى كه راجع بـه اعمـال 
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، ( ظاهره نفس است�?*b !علومى كه تقويت و تربيت عـالم   ...)٣٨1: ��١٣٨٨س�
و روحانيت و عقل مجرد را كند، علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف 

و علم به عوالم غيبيه تجرديه، از قبيل مالئكه و اصناف آن، از  جمال و جالل
لى تا اخيره ملكوت اسفل و مالئكـه اعلى مراتب جبروت اعلى و ملكوت اع

و بالجمله، علم به مبدأ وجود و حقيقـت و ... و ارضيه و جنود حق جّل و عال
علومى كه راجع به تربيت ... . مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن

قلب و ارتياض آن و اعمال قلبيه است، علـم بـه منجيـات و مهلكـات خلقيـه 
و علـم بـه ... خـالق، مثـل صـبر و شـكر و حيـااست، يعنى، علم به محاسـن ا

كيفيت تحصيل آنها و اسباب حصول آنها و مبادى و شرايط آنهـا و علـم بـه 
و علم به مبادى وجود آنها و علـم بـه  آن و غير... قبايح اخالق، از قبيل حسد

علومى كه راجع به تربيت ظاهر و ارتياض آن است، ... . ها كيفيت تنزه از آن
ــ ــه و مب ــم فق ــت  ادى آنعل ــزل و سياس ــدبير من ــرت و ت ــم آداب معاش و عل

   ).٣٨٧: ه*	ن( مدن

اند و آثار هـر يـك بـه  گانه انسانى با يكديگر مرتبط بايد دانست كه هر يك از اين مراتب سه
هرچند بايد اعتـراف كـرد كـه تعبيـر بـه . كند؛ اعم از جانب نقص يا كمال ديگری سرايت مى

گى قافيه است، بايد گفـت كـه يـك حقيقـت دارای مظـاهر و نيز از ضيق مجال و تن» ارتباط«
 .)٣٨٨ - ٣٨٧: ه*ـ	ن( گانه بسـته بـه كمـاالت هـر يـك دارد های سـه های مقام مجالى است و كمال

های  گذاری های فقهى، اخالق عملى و عرفان عملى بـرای سياسـت بنابراين، بايستى از ظرفيت
های فراتـاريخى  آشنايى با ظرفيت. ده كردايران استفا –فرهنگى جهت تعالى فرهنگ اسالمى 

طلبـد كـه بـه  و فرهنگى انسان برای ظهور آن در موقف تمدنى و تاريخى، لـوازم ديگـری مى
  .گذاريم مجال ديگر وا مى

  گرايى نقدی بر نظريه فطرت خانواده

اّمـا بـر  ،)١٣٩٠#سـ"	ن، : Jـk(انـد  ارائـه كرده» گرايى فطرت خانواده«ای با نام  برخى به تازگى نظريه
است كه بودن  به معنای غيراكتسابىبودن  توان گفت كه فطری گفته، مى های پيش اساس بحث

شـود كـه غرايـز را  كار گرفتـه مى رود و گاهى در معنای اعم به كار مى گاهى در برابر غرايز به
ای ، معنـ»فطـرت«گرايى از واژ~  اگر مقصود طرفدار نظريه فطـرت خـانواده. گيرد نيز در بر مى

دادن  اخص آن باشد، بدان معناست كه فطرت، امری جنسيتى است كه در اين صورت نسـبت
طلبد، اّما اگر معنای اعـم فطـرت  اين مسئله به عالمه طباطبايى و شهيد مطهری مؤنهٴ زيادی مى
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گفته پابرجاست؛ زيرا فطرت به معنای اخـص در كنـار غريـزه  چنان اشكال پيش ُمراد باشد هم
فطرت به معنای اخص را بودن  گيرد، به همين دليل جنسيتى ی عام فطرت قرار مىدر ذيل معنا

هـای  تـوان از بيان نفـس حيـوانى و نبـاتى را مىبـودن  هرچنـد جنسـيتى. در پى خواهد داشـت
فطرِت انسـانى امـری بودن  مختلف عالمه طباطبايى و شهيد مطهری برداشت كرد، اما جنسيتى

بـه همـين دليـل، شـايد بتـوان . توان به اين دو بزرگوار نسـبت داد نمىاست كه به اين سادگى 
كه متشـكل از زن و مـرد اسـت، منتسـب اسـت و  گفت كه تقسيم كار جنسيتى به صنف انسان

  .فطرت بَری و بدور از جنسيت و تقسيم كار متعلق بدان است
كِشـى دارد كـه  طبيعت انسانى كه مرتبه انسانى او فعليت نيافته است، خوی سـركش و بهره

حـال، زن و مـردی كـه بـه اسـتخدام . درصدد است تا ديگـران را بـه اسـتخدام خـود درآورد
اند و زن درصدد تصاحب قلب مرد و مـرد درصـدد تصـاحب جسـم  يكديگر مبادرت ورزيده

شـان شـكوفا  زن است، با زن و مردی كه مرتبه انسانى آنان به مرحلـه فعليـت رسـيده و فطرت
. تـوان دانسـت و مودت عاقالنه بر روابط آنهـا حـاكم اسـت، يكسـان نمىشده است و محبت 

  .های فطری انسان را عمًال ناديده انگاشته است رو، اين نظريه ظرفيت اين از
اِعدادی در شكوفايى مراتب مختلف انسان دخالـت دارد و از  عنوان وانگهى فرهنگ نيز به

آنكـه در نظريـه فطـرت  حال. پيمايـد مى سويى انسان با اختيار خود ايـن مسـيرهای مختلـف را
گرايى، ساختارهای اجتمـاعى در كنـار نيازهـای غريـزی موجـب اسـتحكام و تعميـق  خانواده

لكن انسان بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم و اتحاد عمـل و . روابط بانو و شوهر شده است
اِعدادی برای ايـن شود و ساختارهای اجتماعى  عامل و معمول، به حركت جوهری متحول مى

  .شود حركت و اتحاد و تحول انسانى مى
 –گرايى بــه رويكــرد ســاختاری  پرداز نظريــه فطــرت خــانواد از ســويى، گويــا مــرام نظريــه

رو، اختيـار انسـانى  همـين های تفهمـى فاصـله گرفتـه اسـت، از مايـه كاركردی است كـه از بن
  .تر لحاظ شده است رنگ كم

  گيری نتيجه

قابليــت » قــاب قوســين او ادنــى«ى اســت كــه از خــاك آغــاز شــده و تــا انسـان واجــد وحــدت
انسان در مراتـب نـازل نبـاتى و حيـوانى، جنسـيتى اسـت و لكـن صـورت . شدن دارد بركشيده

اگر بخواهيم روابط زن و مرد را در حريم خانواده مستحكم سازيم، . انسانى، فراجنسيتى است
» قاب قوسين او ادنى«زيم و هر مقدار كه انسان به بايد سپهر معنايى توحيدی را وارد تاريخ سا

 .تر خواهد شد تر شود، روابط زن و مرد مستحكم نزديك
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