
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیحکمت معاصر
  117 - 93، 1395سال هفتم ، شمارة دوم، تابستان 

  ی فارابیشناس انسانمبناي  زن و عقالنیت بر

  *زینب برخورداري
  **فراهانی سمیه خوشدونی

 چکیده
ضعف ونقـص  در آراي اندیشمندان و نیز فارابی، درباره زنان، عباراتی دال بر نسبت         

 جسـتجو . استها و ابهاماتی را درپی داشتهعقل به آنان وجود دارد که سوءبرداشت
تطبیق نظرات وي در مورد زن، راهـی اسـت بـراي     شناسی فارابی و در آراي انسان

- شناسی فـارابی نشـان مـی   انسان. تشخیص و برخورد منطقی با تمایزات زن و مرد
موهبت عقـل و قـواي حاسـه و متخیلـه، بـا      برخورداري از  ازلحاظدهد، زن و مرد 

وي درکسب سعادت، هم خود فرد و هـم جامعـه را دخیـل    .یکدیگر تفاوتی ندارند
با تفکیک ساحت خردمنـدي و خـردورزي قابـل    کند ینمدانسته و جنسیت را وارد 

) برخورداري اولیه از قواي عقالنی(زنان و مردان در ساحت خردمندي . تبیین است
موانـع متفـاوت   ) فعلیت رساندن قـواي عقالنـی  به(ما در خردورزي یکسان هستند ا

اولـین  . اسـت  کنـون بـراي زنـان بـیش از مـردان تحقـق یافتـه       دارند و این موانع تا
آن بر قـواي   ریتأثمانع،برمبناي نظام مزاج شناسی، غلبه بیشتر طبع سردي در زنان و 

و  هـا  نظـام خاسـته از  دوم، محدودیت زنان از کسب تجربه است کـه بر .عاقله است
کـه در   شـود  یمـ ي حاکم بر جوامع بوده و منجر به نقصان عقل تجربـی  ها فرهنگ

بـه عبـارتی مـانع    . شـود صورت بروز براي مران نیز به ضعف خردورزي منجر می
                                                          .است رفع قابلذاتی براي تعقل زنان نیست بلکه هردو عرضی  و 
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 مقدمه. 1

دستیابی به کمال، براي هر مجموعه اي، مبتنی است بر جایگذاري حکیمانه و عادالنه اعضاي 
ي ا جامعهحو است وضعیت جوامع انسانی،برهمین ن. آن مجموعه،در قرارگاه اصلی خودشان

بـر ایـن اسـاس،    . باشـند قـرار داشـته  سعادتمند است که در آن افراد در جایگاه حقیقی خود 
در این میان . ، نقش کلیدي در تعین این جایگاه داردشود یمتصوري که از زن در جوامع ارائه 

جامعه  رود یمین روشنگري، امید تبع ا به. و توجه به آراء اندیشمندان راهگشا می نماید تدقیق
هاي متناسب برخاسته از تشخیص درسـت جایگـاه افـراد، بـه سـمت       پناه سیاست بتواند در

کـه   خـورد  یمهایی به زنان به چشم در آثار بسیاري از اندیشمندان نسبت                        .سعادت پیش برود
امـا نکتـه   . کنـد  یمـ کم در ابتدا نوعی تحقیر و پایین انگاشتن زنان را بـه ذهـن متبـادر    دست

ـ ب بـه . اینجاست که در نظام فلسفی یک اندیشمند باید سازگاري وجود داشته باشـد   گـر ید انی
ي است که ارائه ا منظومهي یک دانشمند نشان سستی و ضعف ها شهیاندهرگونه تعارض در 

اعم از زن و (آراء یک اندیشمند درباره زنان باید با آراء وي درباره انسانبا این مقدمه . کند یم
  . ی بررسی این همخوانی در آثار فارابی استدر پپژوهش حاضر . همخوانی داشته باشد) مرد

قواي او، نحوه تعقل و کسب معرفت،  بررسی آثار فارابی که به نحوي مربوط به انسان و
و احصاء آراي وي در مورد زن، مجالی اسـت بـراي دفـع    شود چگونگی نیل به سعادت می

شـارحین آثـار    هاي ناشایست به ساحت زن؛ نیز تشخیص احتمال خطاي مراجعین و نسبت
با بررسی در آثار فارابی پس از بیان کارکرد قوه ناطقه در انسان و اقسـام  . فارابی در مورد زن

وي در مورد عقـل زنـان پرداختـه و بـر     منفی  ظاهر بهعقل در دیدگاه فارابی به بیان نظرات 
العقل دانستن زنـان توسـط   که آیا ضعیف دهد یمپاسخ  سؤالی وي به این شناس انسانمبناي 

ی وي شناسـ  انسـان ی وي سازگار است؟ آیا آراء فارابی درباره زنـان بـا   شناس انسانفارابی با 
  همخوانی دارد یا با نوعی تناقض مواجه هستیم؟

مقـدمات   عنـوان  بـه در این راستا بررسی چیستی قوه ناطقه و معناي عقل در آثار فـارابی  
  . است ریناپذ اجتناببرهان، 

  
  کارکرد قوه ناطقه در انسان. 2

از نطـق   نـاطق  .آیـد مـی  حساب به تعریف نیتر یاصلبراي انسان،  "حیوان ناطق"در فلسفه 
فطري  طور بهی، قوه نفسانی است که شناس انسانمعناي نطق در  نیتر مهممشتق شده است و 

  .افتدمخصوص انسان اتفاق می زیو تمدر انسان است؛ آنچه با آن تشخیص 
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اي اسـت   ، قوه)28 ص ،1996 فارابی،(نه بالطبع  قوه ناطقه که نه ذاتاً عقل بالفعل است و
زیبـا فـرق    شـت و توانـد بـین کارهـاي ز   یابد و مـی  ها را درمی وسیله آن، انسان دانش که به

تواند تشخیص دهـد  که انسان می طوري شود بهوسیله همین قوه انجام می تفکر نیز به. بگذارد
 همچنـین اسـت تشـخیص سـودمندي و    . کـاري را نـه   کاري را باید انجـام دهـد و چـه    چه

بخـش   قوه ناطقـه بـه دو  ). 74 ص ،1379 همو،(لذت امور  درك رنج و آوري کارها و زیان
 .اسـت  مهینـه و مرویـه   تقسیم شده است که قوه عملی نیز شـامل دو بخـش  عملی  نظري و

هایی که شأنیت عمل کـردن ندارنـد    واسطه آن انسان، دانش ي نظري، نیرویی است که به قوه
عملیه عبارت است از نیرویی که با استناد به اراده انسان به اموري کـه   قوه .کندرا، ادراك می

تواند هنرمنـد  به کمک قوه مهینه می انسان .نمایدت حاصل میشود، معرفمورد عمل واقع می
امـوري کـه بایـد انجـام      در که منشأ اندیشه اسـت،  وسیله نیروي مرویه شود و بهصنعتگر  و

ازنظر کارکرد، قوه ناطقه عملی براي خدمت ) 75 ص همان،( اندیشدبشود یا انجام نشود می
که قوه ناطقه نظري مسـؤولیت رسـاندن انسـان     درحالیشده است  به قوه ناطقه نظري آفریده

  .به سعادت را دارد
شود کـه بتوانـد بـه فعلیـت برسـد؛ در غیـر ایـن صـورت،         وجود قوه زمانی کارآمد می

بـه ایـن بیـان چگـونگی     . فایده وبی ارزش است هم مهم، بی هرقدراي  خود هر قوه خودي به
تـرین موضـوع    صـل انسـان، اساسـی   عنـوان ف  بـه ) خـردورزي ("فعلیت یـافتن قـوه ناطقـه   "

  .شناسی است انسان
هـا و   و دریافـت » عقـل انسـان  «عنـوان   ي مورد اهمیت در این مجال، مفهـومی بـه   مسئله

اهمیت عقل و وضعیت عملکـرد آن  . است )خردمندي(در نسبت با قوه ناطقه هاي او دارایی
 نیبنـابرا  .اسـت  مردان وي زنان ها تفاوتدر مباحث مربوط به  زیبرانگ چالشدر انسان نقطه 
بنیان و پایه اثبات یـا رد نظریـات موجـود در مـورد زن و بـروزات       عنوان بهپرداختن به آن 

  .آیدمی حساب بهمنطقی او 
  

  معانی و کاربردهاي عقل در فلسفه فارابی. 3
 کند که عقل در نزد افـراد اشـتراك لفظـی اسـت،     خود تبیین می» فی العقل« فارابی در رساله

وي توانسته پنج معنـا از عقـل را    یکی نیست، شود معناي آنهر جا که عقل استفاده می لزوماً
، براي مصونیت از دام اشتراك لفظ، باید لفظ عقلی کـه در مسـائل حـوزه    نیبنابرا ارائه دهد؛
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مطـرح   محافل علمی یا سـطح جامعـه   و آنچه در شود مطرح می مرد در فلسفه فارابی، زن و
  . شود، تفکیک شودمی

معناي متعارفی است که عامه مـردم   توان در رساله فی العقل دید؛اولین معنی که می 1.3
 بهـار نـژاد،  (نامندبرند و بدین معنا برخی از کسان را عاقل میوگوي خود به کار می گفت در

فکـري همـراه    است، یعنی خـوش ) التمییزجوده(این معنا همان جودت رویه ) 3 ص ،1390
 )89ص  ،1405 فـارابی،ج (بافضیلت که وسیله انتخاب فعل خیـر اسـت و اجتنـاب از شّـر     

اگـر کسـی    چراکه دین جـزء فضـایل اسـت و    ازنظر فارابی این عقل مشروط به دین است،
درنتیجه این دیدگاه، کسی که داراي این عقـل   ،ندیگو ینمواجد آن شروط نباشد به او عاقل 

 ص ،1393کمـالی زاده،  ()نُکـر ( نـادان  اگر فاقد آن باشد یند وگومی) داهیه(زیرك  باشد، را
کنند، اگر در آن اثري از زیرکـی  ، مردم به اعمال و رفتار دیگران توجه میگرید عبارت به). 60

ـ ا بـه . کننـد ها دیدند، او را عاقل فرض می دیدند؛ یعنی او را فردي موفق در برنامه ـ ترت نی  بی
            .کندفعل هر کس داللت بر عقل او می

؛ ي عقـل نیسـت   نشانهعامه مردم هم تنها استفاده از قواي فکر  ازنظرالبته ناگفته نماند که 
ص  ،1938 فـارابی، (ي تفکر خود استفاده کند عاقل نیسـت از قوایعنی اگر فرد در راه شرور 

ي هم آمده که در آنجـا فـارابی از یکسـر    1فصول منتزعه در کتاب ي،رأتعبیر جودت ). 6- 4
            .ي از تعقل استا گونهي فکر خوشکه  ردیگ یممقدمات نتیجه 

عقـل چنـین   « گوینـد آنجـا کـه مـی   . معناي مصطلح نزد متکلمان است دومین قسم، 2.3
بهـار  (است موردنظردر اینجا اجماع فقهی . »کندعقل این مطلب را رد می« یا »کندایجاب می

دیـن یـا    نظر علماي کالم و مورد اتفاق« عقل همانمقصود متکلمان از  ).12 ، ص1390نژاد، 
 براهین باشد یا شـرع و  شود، چه این اجماع مستند به حجج ورا شامل می »اکثر ایشان بودن

فـارابی،  ( مسـلمات  مشـهورات و  مقدمات دینی مسلم که در زبان منطـق عبـارت اسـت از   
عقـل جـدلی محسـوب     بنابراین طبق نظر فارابی عقل مصطلح کالمی، نوعی ؛)7 ص ،1938

مقـدمات   کنـد متکلمـان  لذا وي تصـریح مـی   .شود و غیر از عقل برهانی فیلسوفان استمی
به ). 48 ص ،1393کمالی زاده، ( نه مقدمات برهانی برند وبه کار می مشهور یا مشهورات را

کـار   کـه  یدرحـال  آید،ها می ها و جدل رسد این عقل فقط به کار اقناع افراد در خطابهنظر می
  .فیلسوف بررسی از طریق برهان و مقدمات یقینی است
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که ارسطو در کتاب برهان آورده  است مصطلح در منطق سومین معنا از عقل معنایی 3.3
وسـیله   که بـه ) 57ص ، 1388اکبریان، (است و قوه نفس  این عقل، به معناي استعداد .است

 نـه از راه قیـاس و   شود؛اصل میمقدمات کلی، صادق و ضروري، یقین ح با آن براي انسان،
کجـا و   دانـد از که نمـی (یا به نحو ناخودآگاه  طبع از کودکی و و 2واسطه فطرت فکر بلکه به

یقـین بـه مقـدمات     قادر به شناخت اولیـه و  بالطبع، پس این قوه .)شده است چگونه حاصل
در اصـطالح  این عقل را  3)9- 8 ، ص1938 فارابی،( ضروري است نه به فکر و تأمل کلی و

  .نامیمعقل فطري می
 کـه باتجربـه و   4عقل تجربی است کـه جزئـی از نفـس اسـت     عقل، چهارمین قسم 4.3

کنـد کـه    امور ارادي حاصل می مقدمات در یقین به قضایا و تکرار در طول زمان، مواظبت و
کـه   این عقل معناي مصطلح در اخـالق اسـت   .شوداجتناب از آن می منجر به انجام فعلی یا

 ازآنجاکـه  .)15 ص ،1390 بهـار نـژاد،  ( در مقاله ششم از کتاب اخالق ارسـطو آمـده اسـت   
بخشی از پژوهش مربوط به ساحت اجتماعی انسان است این معنا از عقل در تحلیـل مقـام   

ــاوت ــروزات اجتمــاع زن و تف ــردان در ب ــا م ــدي، هــاي او ب ــل وضــعیت خردمن ی و تحلی
  .است  کارآمد

 هاسـت  آنانسان واجد  در ابتداقضایایی که . شودان حاصل میاین عقل باتجربه براي انس
ـ  ها انسانبه تفاضل  و منجریابد یش میو افزا و رشدشده  در او حاصل مرورزمان به شـود   یم

ي تکامـل  در امـور هرکس ایـن قضـایا    در شود،، عقل نامیده میاز نفسی جزئ ینجا؛در اکه 
این عقل را  فارابی شارحین) 10ص  ،1938 فارابی،(شود این امور می نظر در صاحب یافت،

عملی نفس کـه در خـدمت اراده   را جزء ی نیز آن فاراب .دانندمربوط به حوزه عقل عملی می
 .دهد ، قرارمیکند یمیسته در فعل و یا ترك نقش ایفا و ناشایسته امور شااست و در استنباط 

بـدون   کـم  کـم کـه   يطـور  بهشود، می رت عقل کاملاین قسم باشد تجربه فرد بیشتر  هرچقدر
ـ ا به .)20 ص ،1393کمالی زاده، (شود مطالبه دلیل نظر وي پذیرفته می ـ ترت نی انسـان در   بی

ي ا تجربـه تواند علم اولیه، انسان می درآوردني بین علم و عمل قرار دارد، با به عمل ا چرخه
هـاي   توانـد یافتـه  قبل آن مییافته که از  دستین تجربه به علم جدید اثر اجدید کسب و در 

                             .دیگري را در عرصه عمل تجربه کند
 یـز اسـت،  دو چبرد هایی که انسان بیشتر در استنباط اندیشه خود به کار می یهو پااصول 

ی چیزهـایی کـه در اثـر    و دومـ شـده اسـت    یرفتـه پذیکی مشهورات کـه بـین همـه مـردم     
 مشـهورات فارابی  )60ص ، 1405همو، ج (است  شده یدن حاصلد وهاي گوناگون  یشآزما
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 تفـاوت  5داند ی، از عوامل تأثیرگذار در تشخص و تعین جوامع ميعنوان عاملی چندبعد به را
شـود  مشهور و همچنین تمایز بین تجارب، باعث مـی  عنوان بهها، در پذیرش امري بین امت

                             .ده شوندمراتبی مشاه صورت بهافراد در رشد عقلی خود 
از کمـال  هرکس در نوعی از قضایا . ها در این عقل، متفاضل و ذومراتب هستند لذا انسان
فارابی بر ایـن بـاور اسـت کـه عقـل تجربـی        .استبرخوردار تر  و رأي صائب عقلی بیشتر

بـه سـعادت    یـابی  غایات شـریفه بـراي دسـت    استنباط خیرات و ترین قوه شایسته بهترین و
رسـد دغدغـه فـارابی بـراي تشـکیل      نظـر مـی   به .)2 ص،  1380، ایمهاجر ن( .قصوي است

، حاصل این دیدگاه وي در حوزه عقـل و تکامـل قـواي تفکـري و     فاضل وي سالم ا جامعه
طبیعی، تجارب در این نـوع جوامـع و نیـز مشـهوارت بـین       طور به چراکه. تعقلی بشر است

            .داراي فضیلت و سالمت بیشتري استي فاضل، ها امت گونه نیا
را  مرحله تا مرحله مسـتعد پیونـد باعقـل فعـال     ترین ییناز پا ،6فارابی در قسم پنجم 5.3

بالفعـل و   ،)هیـوالیی (بـالقوه   لشامل عقـ  این عقل که همان عقل نظري است،، شمارد یبرم
ي دیگري از منظـر قـوه و فعـل،    بند بخشتوان در می). 4، ص 1390 ،مبلغی(شود یمستفاد م

. را از موارد خـردورزي قـرار داد   و مستفادعقل هیوالنی را در ذیل خردمندي و عقل بالفعل 
            .دارد کاربرد ي در تحلیل نظر فارابی از عقل ناظر به جنسیت،بند دستهاین نوع 

» عیون المسـائل «و در » عقل انسانی«به » آراء اهل المدینۀ الفاضله«را فارابی در  این قسم
  :کند یتعبیر کرده است و آن را چنین تعریف م» عقل علمی«به 

و بـه جـوهر عقـل عملـی تبـدیل       شود یعقلی است که جوهر نفس آدمی با آن تمام م
عـی، علـم   یطـور طب  است که بدون استدالل و قیاس، به يا ، قوهگرید عبارت به. 7گردد یم

علـوم اسـت، بـراي انسـان،      ي رواقع مباديِ همهکه د را یقینی به مقدمات کلی ضروري
  ).3ص  ،1380 مهاجر نیا،( کند یتحصیل م

به جهت این تعبیر، نوع انسان بدون نظـر بـه تفـاوت بـین صـنوف و جنسـیت، از ایـن        
 .موهبت برخوردار است

 وي ایـن  فعال نظـر خـاص فـارابی اسـت،     مستفاد و بالفعل، تقسیم عقل به عقل بالقوه،
طـور خالصـه    به) 50 ، ص1393کمالی زاده، ( دهدبه قواي انسانی انجام می تقسیم را نسبت

  :گونه تعریف کرد مرحله را این توان این چهار مرتبه ومی
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  عقل بالقوه :الف
انتزاع  یا مستعد اي از قواي نفس است که ذات آن معد و این عقل، نفس یا جزء نفس یا قوه

ها را  موادشان است و این قدرت را دارد که آناز ) همان معقوالت(صور ماهیات موجودات 
 این مرحلـه از  واقع نفس ناطقه در به) 51 ، ص1393کمالی زاده، (صورت ذات خود گرداند
انـد   بـالقوه نامیـده   جهت آن را ازاین. هاست لیکن مستعد ادراك آن تمام معقوالت تهی است،

چون مشابهت بـا   اند، نی نیز نامیدهآن را عقل هیوال. مقابل عقل بالفعل قرارگرفته است که در
 خالی از صور نوعیه و جسمیه است القوه وهیوالي اولی دارد و همانند هیوالي اولی، صرف

 ).84 ص ،1390 بهار نژاد،(
  عقل بالفعل: ب

این مرحله، عقل نظریات را توسـط   در. مرحله فعلیت یافته عقل بالقوه را عقل بالفعل گویند
که هرگاه بخواهد نظریات را بدون احتیاج به اکتساب جدید  طوري به کندبدیهیات ادراك می

تسمیه عقل بالفعل،  وجه. دارد ها را قدرت ادراك آن مشاهده کند، شنیدن از معلم مطالعه و با
بنابراین، عقل به فعـل یـا   ). 9 ص ،1390 نژاد، بهار(داشتن بالفعل نفس معقوالت خود است

به قوه بودن، بـه   ي ها را ادراك کند و از گونه معقول نکهیازابه ملکه عبارت است از عقل بعد
ص  ،1388جمشـید نـژاد اول،   (آمده، انتقال یابـد  دست شناخت به ي واسطه به تیفعل ي گونه

                   .است آن ذات خردمند به مرحله خردورزي رسیده گرید انیب به). 10
  عقل مستفاد :ج

یعنی صور حال در مـاده   ماده؛ درك موجودات است، اما مجرد ازاین مرحله از عقل قادر به 
ایـن عقـل    .کنـد به همان نحو مجـرد، ادراك مـی   امور غیرمادي را ماده و انتزاع از پس از را
عقـل کـه   ) 40، ص 1386اکبریـان،  (پیوندي میان دانش بشري و وحی و الهام است  منزله به

هیئت در ماده است؛ زیرا قـوه عقالنـی نـوعی     واجد آن است، نوعی از آغاز بالفطره و آدمی
ایـن  . گونـه اسـت   چنانکه نفس سافل ایـن  ماده است، جوهري غیرمادي نیست بلکه قوه در

شود به اینکه به ادراك کلیات و صـور  این قوه، بالفعل می از آن است، عقل جزئی از نفس یا
تحقـق   نـوري از جانـب او   به افاضـه  فعلیت یافتن آن از طریق عقل فعال و معقوله بپردازد،

مواهـب   درگرودرواقع فعلیت یافتن این نوع عقل ) 54- 52ص  ،1393کمالی زاده، (یابد می
  .عقل فعال است، چه اینکه عقل فعال خودش صورتی مجرد از ماده است
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 است و عقل مستفاد همچون صورت است براي عقل بالفعل و عقل بالفعل شبیه ماده آن
کـه   مـاده را  هرگاه عقـل بتوانـد صـور مفـارق از    . عقل بالقوه استعقل بالفعل نیز صورت 

آن را عقـل مسـتفاد    انـد ادراك کنـد،   مـاده درنیامیختـه   هرگـز از  انـد و  همواره فعلیت داشته
همـه نـزد    انـد و  شده که از بدیهیات حاصل به تعبیر دیگر هرگاه نفس معقوالتی را گویند؛ می

نفس در این مرحله، به مرحله تجرد  .مستفاد استنفس حاضرند ادراك کند در مرحله عقل 
 شود زیرا دیگر مشغول تدبیر بدن که مانع اصلی وصول آن به تجرد وعقل مفارق نائل می و

 علت نامیدن آن به عقل مستفاد این است کـه نفـس در   درواقع، .باشد ینمعقل مفارق است، 
ریق افاضـه فـیض الهـی و فعلیـت     عقل فعال از ط کند واین مرحله از عقل فعال استفاده می

ازآنجاکه رسیدن نفس بـه مرتبـه   ) 85 ص ،1390 بهار نژاد،( رساندرساندن به نفس سود می
) نفـس ( عقـل  شـود، عقل مستفاد همان کمال قصوي است این مرتبه کمال نفس حساب می

 تـر نفـس   در تعقل نیازمند مراتـب پـایین   در این مرحله مجرد محض بوده فعلیت تام دارد و
جهت اتصـال بـا آن    ازاین شده و به ادراك عقل فعال در این مرحله عقل مستفاد قادر .نیست

امـل عقـل فعـال صـورت عقـل مسـتفاد       شود و در این صـورت در انسـان ک  نیز حاصل می
ـ ا بـه  .)55 ص ،1393کمالی زاده، (گردد  می ـ ترت نی ، صـورت اخـروي انسـان بـه شـکل      بی

            .صوي اوستموجودي عاقل خواهد بودو این کمال ق
  عقل فعال :د

 و داراي فعلیت است و مفارق و این عقل البته جزء مراتب عقل نیست بلکه موجودي مجرد
در جریـان   ).85 ، ص1390 بهـار نـژاد،  ( کندوسیله آن فیوضات خود را افاضه می خداوند به

 شـود  یعقـل فعـال واسـطه عـالم تحـت قمـر بـا فـوق قمـر مـ           ،فیضان عقـول فـوق قمـر   
  . )7ص  ،1390  ی،مبلغ(

عقل (، عقل جزئی و مستفاد بالفعل ی،والنیه ،گانه سهدرمجموع منظور از عقل در مراتب 
و معنـا عقـل    نیـ در الـذا  . که جانب دیگري از نفس است است Ratio)یا  (Reason )انسانی
نفـس   و مراتبمراحل  درواقعاین عقل  و مراتبشوند ي یک سکه محسوب میدورو نفس

ـ ) Intellectu)(کلـی (عقـل  معنا  نیچهارم ي تکامل دارد،سو بهناطقه انسانی است که رو   کی
  .حقیقت جوهري مستقل است
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 )وجوه امتیاز و مشابهت(                ی فارابیشناس انسانزن و مرد در . 4

  جسم و بدن در زن و مرد 1.4
مربـوط بـه    هـایی را وتفـاوت  کنـد  یمـ ي جسمانی میان زن و مرد را مطرح ها تفاوتفارابی 

 نیرومندي باشد گونه که در جنس مذکر آنچه مایل به قدرت و بدین. داند یمعوارض نفسانی 
 آنچه مایل به ناتوانی و تر است ودر جنس مؤنث ضعیف و تر قوي) ...مثل غضب، زور بازو(

در زنـان   ...)ورأفـت   رحمت، مانند( است) حاالت مربوط به این قبیل عوارض و و(ضعف 
گونـه   اي باشند که اینبین مردان عده این نیست که در البته این ضابطه مانع از .تر است قوي

 اي باشند که عوارض وشبیه به عوارض زنان باشد و برعکس در زنان، عده ها عوارض در آن
 .)95 ص ،1995الف  فارابی،( 8 .حاالت مردان باشد مانند عوارض و ها حاالت موجود در آن

         .افتراق این دو در همین عوارض است نقطه امتیاز و مردان و اما درهرحال تفاوت زنان و
اي کـه در   ماده قرار دارد و به اعضاي ویژه جنس نر و قوه مولده نیز همیشه متمایز در دو               

جز  نفسانی بهطور در قواي  همین در سایر اعضا و و ابدی یممرد متفاوت است تشخص  زن و
انـد بـازهم در مـذکر     اعضایی که هردو مشـترك  البته در. ماده اشتراك دارند همین قوه، نر و

ازلحاظ ( تحریک دارند در مذکر نیرومندتر هستند آن اعضایی که وظیفه حرکت و ترند و گرم
و فارابی معتقد است، بـین زن   گرید عبارت به). 87ص  ،1995الف همو،( )تحریک حرکت و

و ي تفاوت در میزان حرارت گریو دی تفاوت در جسم کی دو تفاوت عمده وجود دارد، مرد
قرار گرفتن قوه مولده در دو  .ي این تفاوت به قواي تولید نسل مربوط استهردوکه قدرت 

بقیه قوا در هر دو موجود  چراکه .شود یمقوه با قواي دیگرمحسوب جنس مجزا، تفاوت  این
 يو اعضادوم؛ درقوا  تفاوت .دارد وجود گریکدجنس متمایز از ی دودر هستند ولی این قوه 

            .زنان در قوا و اعضاي خود غلبه سردي دارند ومشترك بدن؛ جنس نر گرم تراست 
 پژوهشـگران معتقدنـد   .انـد  جستهمغز توسل  اندازه بهبرخی در اثبات برتري عقلی مردان 

اگرچه رابطه قطعی و روشنی بین وزن  .متفاوت است ها باهم مغز انسان ازنظر اندازه و وزن،
کمتـر از   10/1طـور متوسـط    رو وزن مغز زن که به ازاین. توان یافت مغز و میزان هوش نمی

نظر گرفتن کوچکی جثه زن نسبت به مرد و درنتیجه وزن متوسـط   وزن مغز مرد است با در
 آسـانی گذشـت زیـرا    تـوان بـه   نمـی همه از این تفاوت  بااین .نماید کمتر وي، قابل توجیه می

که در هفت سـال سـوم، تفـاوت     است 283دختر  و 330درزمان تولد وزن مغز پسر حدود 
سال خـود،   سالگی دختران از پسران هم 14 تا 11در سنین بین . رسد گرم می 130به حدود 

ثه این خود تئوري تناسب وزن مغز با ج. ترند ولی وزن مغز آنان همچنان کمتر استدرشت
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مباحث در علم پزشـکی و ژنتیـک    گونه نیا. )190، ص 1379 حسینی،(کنددار می را خدشه
اما در آراء فارابی، در مباحثی کـه از اعضـاي آدمـی بـه      شوند یمامروزه به گستردگی مطرح 

ي مـورد تفـاوت در    تنهـا نکتـه  . گونه موارد موردتوجه قـرار نگرفتـه اسـت    آید، اینمیان می
 ).95، ص 1995فارابی، الـف (ها است  مردان مربوط به قوه مولده آن زنان ومباحث فیزیکی 

امـا   .مباحث جسـمی موضـوعیت چنـدانی نـدارد     بر هیتکبنابراین به جهت تبیین نظر فارابی 
فارابی نیز بوده است، ناظر  موردتوجهو  گردد یبرمکه به جسم و جنسیت  موردتوجهمطلب 

. انسان دارد و تفکرارتباطی با توان تعقل  است که) ياکثرطور  به(انسان به میزان حرارت در 
                                          .شود یمچیستی و چگونگی این ارتباط در ادامه بررسی 

  
 قواي حاسه، متخیله و ناطقه در زن و مرد 2.4

ره هـردو  مرد، موضع وي در مورد بهـ  ترین نکته در رأي فارابی در مورد جنس زن و اساسی
 ناطقه است، فارابی معتقد است که هردو جنس در قـوه حاسـه و متخیلـه و    از قوه متخیله و

  9.ناطقه یکسان هستند
 .و امــا در قـــوه حاســه و در متخیلـــه و در ناطقــه،اختالفی بـــین ایــن دو نیســـت    

  )95، ص 1995الف  فارابی،(
ایـن دو،   لهیوسـ  و بهفارابی اهمیت فراوانی براي قوه ناطقه و متخیله قائل است  ازآنجاکه

ي از قوه ناطقه و متخیلـه  مند بهرهتساوي زن و مرد در ) 9ص  همان،( داند یممعرفت را تام 
این دو قوه  واسطه بهمعرفت تام را اکتساب نموده و  توانند یمهم زن وهم مرد  دهد یمنشان 

به این معنی که حـداقل هـر دو جـنس از    . شوند نائلتعدادي به معرفت تام به نحو امکان اس
تحقـق آن،   و باید  براي فعلیـت یـافتن ایـن قـوه موانـع      برخوردارندامکان دریافت معرفت 

                                 .بررسی شود
 وحی از اهمیت دارد که جهت در ساختار وجودي انسان، ازنظر فارابی، قوه متخیله ازاین

هاي رئـیس مدینـه    ازآنجاکه وحی جزء مؤلفه .افتدطریق اتصال این قوه باعقل فعال اتفاق می
کسی مستعد دریافت  پس اگر از طرفی رئیس مدینه فاضله انسان کامل است، فاضله است و

به این معنا که او قوه انسـان   .گرددفراهم می امکان انسان کامل شدن نیز براي او وحی باشد،
آیـد یـا اینکـه موانـع     حال یا شرایط فعلیت آن فراهم می. مل شدن از مسیر متخیله را داردکا

  .شوند انسان به نحو شایسته از این دارایی خود بهره نبردموجود باعث می
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ي هـا  تفـاوت مواضع چالش در موضـوع   نیتر مهم ازجمله و تعقلکسب معرفت  مسئله
برتري بدهد؛ آنان را عاقل  برزنانبخواهد مردان را  ه اگر کسیک يطور به .است و مردانزنان 

در . کنـد مـی  مورداشارهضعف زنان در این  و به دانند یم و معارفدر درك علوم  و توانمند
تعقل و تفکر، ذیل بحث خردمنـدي در انسـان و موضـوع فعلیـت      و امکانادامه، مسئله قوه 

  .رددگدر دو جنس، ذیل موضوع خردورزي مطرح می و تفکرتعقل 
  

  نسبت زن و عقل در آثار فارابی. 5
اصـلی   مسـئله ي گذشته عقل از باب مقـدمات ضـروري بـراي پـرداختن بـه      ها يبند میتقس

اهمیت این معانی از عقـل و ارتبـاط آن بـا قـوه ناطقـه زمـانی مشـخص        . پژوهش بیان شد
رسـاله   در فـارابی . کنـد  یمـ را اسـتفاده   »العقـل ضعیف«فارابی در مورد زن، واژه  که شود یم

و  زنـان  کودکـان، « :دیـ گو یمـ و  کرده اشاره و مردزن  ازجملهتفاوت در اصناف  به سیاست،
ی است که فارابی در در حالاین         .)32ص  ،1427فارابی،(»اند عقل وداراي کمی تمییز  نادانان

داند اما در مباحث مربوط به عقـل عملـی و سیاسـت، در    بحث عقل، جنسیت را دخیل نمی
     .خوردآثار وي چنین عباراتی به چشم می

ی کـه  زمـان  مشاهده کرد، توان یمرا در دیگر آثار فارابی نیز  و کودكهمگون پنداري زن 
 کـذب  ي اسکات خصم،برا ،پردازد یم »احصاء العلوم«فارابی به توضیح علم کالم در کتاب 

و نداشـته باشـد    عـداوت  اگر طرف مجادله در پـذیرش حـق،   اما ،داند یمرا جایز  و مغالطه
با او همان رفتار را کـرد کـه    توان یم تشخیص باشد، و قدرتعقل  خاطر ضعف او به جهل

 10)91ص ،1995ب  همو،(کنند  یم و کودکانبا زنان 
همـین الفـاظ    ریتـأث هـا نیـز تحـت    رسد شارحان آثار فارابی و مراجعان به آنبه نظر می

زنان در مقایسه با مردان از قـدرت عقـل کمتـري     که نیاحاکی از  اند دادهیی ارائه ها برداشت
 ازنظـر دارد که مصحح اذعان می »جمع بین رأي حکیمین«در تعلیق کتاب . برخوردار هستند

این امر، امـور جـاري منـزل تحـت نظـارت       واسطه بهتر از زنان هستند و فارابی مردان عاقل
طلبـد بـر عهـده مـردان     رانـه مـی  مدب مردان به عهده زنان است و کارهاي بیرون که تالشـی 

  11)37، ص 1405الف ، همو(                    .است
ي بهره زن و تساو بهآمد، قائل  2- 4این در حالی است که فارابی، همانطور که درقسمت 

ي زنان و مردان از موهبت قـوه  مند بهرههمچنین در . مرد از قوه و قدرت تعقل و تفکر است
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ي ا دوگانهوجود چنین . آوردو قید زن یا مرد بودن را نمی شود ینم ناطقه، هرگز تفاوتی قائل
                                       .نیازمند تبیین است

  
  تحلیل آراي فارابی در مورد زنان. 6

این تحلیـل بـا   . در رساله سیاست، نیازمند بررسی معناي عقل است شده مطرحمسئله  تحلیل
تفکیک دو ساحت خردمندي و خردورزي و بررسی موانع خردورزي بر مبناي آثـار فـارابی   

  .انجام خواهد شد
  

 خردورزي خردمندي و 1.6
 خلط بین خـردورزي و  ازجمله مغالطاتی که ممکن است در حوزه تعقل انسان اتفاق بیافتد،

منظـور از خردمنـدي آن   . به این معنا، لزوماً خردمند همان خردورز نیسـت  خردمندي است،
منظور از خردورزي،  و بدهد تعقل را به او است که انسان داراي قوایی باشد که امکان تفکر و

چراکـه  . 12مسیر صحیح آن فعال کرده و به کار گیرد آن است که فرد بتواند قواي خود را در
موانع گونـاگون   دربند عوامل و اي، مرهون شرایط مختلف و فعلیت رسیدن هر قوهامکان به 

استعداد ابتالي بـه افسـردگی را    از مردان امکان و مثال، اگر بگویند زنان بیشتر عنوان به. است
که همه زنان افسردگی دارند، یا اینکه مـردان بـه ایـن مسـئله مبـتال       دارند به این معنا نیست

کـه ایـن   (حسب ساختار خود و شرایط بیرونی لکه به این معناست که زنان بهب. نخواهند شد
بیشـتر در معـرض خطـر    ) شرایط به نحو قضیه خارجیه و در زمان آن بررسی صادق اسـت 

طـور کـه    همـان  .ها هم در امان هستند صورت نبود شرایط آن در .ابتالي به افسردگی هستند
بنـابراین،   .به همین نحو، امکان تحقق بیشتري داردنیز براي مردان  13بروز رفتار پرخاشگرانه

مرد، به این معناست که اگر شـرایط بـراي ایـن دو     تساوي قوا و امکانات ذاتی زن و مسئله
  .ها نخواهد شد ها مانع از کسب فضیلت فراهم باشد، آنگاه عامل تفاوت جنسیتی آن

و فعلیـت  ) ردمنـدي خ(در مورد جنسیت و عقالنیت، الزم است دو حوزه قوه عقالنـی  
فـارابی تصـریح    چراکـه  .و تأثیرات جنسیت بر دو حوزه بررسی شـود ) خردورزي( عقالنی

کـه اگـر    دهـد  یمـ و ایـن نشـان    دیآ یماکتسابی به دست  صورت بهکه قدرت تمییز  کند یم
بلکـه غلبـه شـرایط     سـت یاو نخاطر تفاوت ذاتی  به ضعفی از این نظر در فردي دیده شود،

عقـل، عقـل   با این قرینه، منظور از عقل در عبارت ضـعف . )234ص  ،1413ب همو،(است 
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. دانـد  یمـ چه اینکه فارابی زنان و مردان را در آن اقسام یکسـان  . تجربی است نه اقسام دیگر
زن را  جـه یو درنتدانـد  ذاتی نمـی  مؤلفهاین معنا فارابی تفاوت عقلی مردان و زنان را یک  به

فعلیـت   در بـه مشـکل   رسـد  یمـ نظـر   به بلکه کند،فرض نمی تر فیضعخردمندي  ازلحاظ
 .فقـدان موانـع اسـت    چراکه خردورزي محتاج شرایط مساعد و .رسیدن قواي عقالنی است

یا عاملی براي به فعلیـت   دریابیم آیا جنسیت منعی و شود،شرایط باعث می احصاي موانع و
را بایـد در امـور دیگـر    موانـع   یـا عوامـل و   کسب سـعادت اسـت و   و رسیدن عقل انسان

                      کرد؟   جستجو
توان نتیجه گرفت کـه  مرد، می رأي فارابی در تساوي بین قوه متخیله زن و همچنین بنابر

پس راه رسـیدن   .اش از قوه متخیله جهت بهره زن امکان دسترسی به وحی را دارد حداقل از
آیـا شـرایط زن بـه او    «اما اینکـه   بسته نیست؛ این قوه براي او از مسیر به درجه انسان کامل،

دیگر زنانگی چه اثراتی بر به فعلیـت   عبارت دهد این قوه را به فعلیت برساند؟ یا بهاجازه می
   .است »به فعلیت رساندن«مربوط به ساحت  »رساندن قوه تخیل دارد؟

  
  )خردورزي(فعلیت یافتن قوه عاقله در زن 2.6

قـرار دهـیم   » احصـاء العلـوم  «فارابی را در کنار سخن وي در کتـاب   ازنظراگر تعریف عقل 
همانطور که گذشت، وي در مثال مواضع  .شود یم، روشن زیو تممنظور وي از ضعف عقل 

و ضـعف   انـد  جاهلداند که را از گروهی می و آنان کند یم را مطرح و کودکانمغالطه، زنان 
 فـارابی از عقـل،   منظـور  ،دهـد  یمـ ف عقل نشان تمییز در کنار ضع نهیقر.عقل و تمییز دارند

 هـا  انسـان فطري به بداهت در همه  چراکه. ي آدمی استفطری نیست که از قواي نفس عقل
                            .وجود دارد

اسـت، ادراکـات عقـل فطـري در حـد       مالحظـه  قابـل طور که در تقسمیات عقـل  همان
بـه   عقل به نظر فارابی،. است آمده و چگونهداند از کجا است و انسان نمی اتیو کل اتیهیبد

). االنسان به مفطـوره (معناي قوه و نیروي مخصوص انسانی در همه حتی کودك هم هست 
 انجـام  کیرا ني نیست که کار خود ا اندازه بهی مقدار آن در کودك بسیار اندك است؛ یعنی ول

تنـه درختـی    تواند ینمروي آتشی اندك که نیروي پاي کودك براي راه رفتن یا نی مانند دهد،
انسـان خفتـه ماننـد     و درمانند چشم دوبین است  و مستاننیرو در دیوانگان  نیا .را بسوزاند

ي از بخـار  ا پـرده مانند چشـمی اسـت کـه     رفته هوششخص از  و درچشم فروبسته است 
زي که کار ایـن  طبیعی، تمی طور به پس .)37ص ، 1995ب فارابی،(باشد جلوي آن را گرفته 
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این حالت عقل در کـودکی   که چونتوان گفت حتی می. زنان وجود دارد در نوع عقل است،
قدرت کسب معارف بـه کمـک    ازنظرتوان زن را نمی جهیدرنت مشترك است، و مردبین زن 

؛ به این معنا که حداقل نظر کردتوان تمیز دادن فرض  را بدوناین عقل محروم دانست و او 
ي  هـا  افتـه ی بـر  هیـ تککنند با نشان دادن تفاوت اندازه مغز زن و مـرد، بـا   سعی می کسانی که

نظر فارابی داشـتن امکـان    بنا برچراکه . است باطل هنددنشان  العقل ناقصپزشکی،  زنان را 
. . مشترك است و پسربچه و دختربچه در آن تفاوتی ندارنـد  ها انساندرك بدیهیات در همه 

دمندي و وجدان عقل فطري همچون مردان هستند و عامل جنسـیتی، مـانع   پس زنان در خر     
 در مبحـث موانع خردورزي، و وضعیت زن و مـرد نسـبت بـه آن،    . دیآ ینم حساب بهتعقل 

              .خردورزي خواهد آمد
د هسـتن   اي اولیه  علوم  عقلی  ادراکات  و اساس  اصل  که  است  این  فارابی  دیدگاه  مهم  نکته

  منظومـه   اسـاس   علـوم   هـا را دریابـد و ایـن    توانـد آن  می  وجویی جست  هیچ  بدون  آدمی که 
و دریافتن این معقوالت، مرهـون   ).4 ص ،1382جوادي، (دهند  می  را تشکیل  انسان  معرفتی

ي هـا  استدالل. از آن بهره ببرند توانند یمشرایط نیست، بلکه همه به آن دسترسی دارند  منتظر
  :نشان داد توان یمدو استدالل ساده زیر  صورت بهال را با

  در قوه ناطقه برابرند و مردزن      در قوه ناطقه برابرند و مردزن 
  قوه ناطقه همان عقل است    قوه ناطقه قدرت تمیز دارد

  در عقل برابرند و مردزن     در قوه تمیز برابرند و مردزن 
≠        ≠  
  زن ضعیف العقل است    ترند فیضعزنان از مردان در تمیز 

 تواننـد  ینمـ بدین ترتیب  زنان با لحاظ این معنا و توضیحات فارابی درباره عقل فطري، 
  .رندیقرار گفارابی  "بدون تمیز"و  "ضعیف العقل"مخاطب واژه 

- انسان معنا پیدا می و استعداداجتماع  دو بستردر فلسفه فارابی فرایند کسب سعادت در 
نمایانگر توان خردمندي اوست و اجتماع، عرصـه بـروز    شیستعدادهااانسان و  درواقعکند، 

تـوان اجتمـاع    بر هیتکتواند با انسان مستعد می گرید عبارت به. آوردخردورزي او را فراهم می
و معـارف   دو سـطح  در انسان که برخاسته از فطرت اوست، استعداد .به سعادت دست یابد

  .ی استررسب قابلدیگر علوم  ایو اولیه  معقوالت
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هـا   درواقـع فطـرت انسـان    .مشـترك اسـت   ها انسانهمه  نیدر بطبیعت  همان ای فطرت
کـه داراي فطـرت    اي است که هم داراي وجوه مشترك است هـم متفـاوت، مردمـی    گونه به

معقـوالت اولیـه    وسیله آن معارف و همه صاحب یک فطرت مشترك هستند که به 14سالمند
وسیله آن فطـرت مشـترك    همه آنان به مشترك میان همه است وپذیرند و این فطرت، را می

ها در کسب معقوالت اولیه، تـوان و   یعنی انسان اند؛ سوي کارهاي مشترك درحرکت سلیم به
جداي از این اشتراك که هم زنـان و هـم مـردان از آن برخوردارنـد،      اما .امتیازي برابر دارند

معلومـات مختلـف    اد مردمان را در معـارف و فارابی در سطح دیگر فارغ از جنسیت، استعد
کند که هر فردي فطرتی ویژه خود داشته باشد غیـر از فطـرت    همین امر ایجاب می ؛داند یم

 ، فـردي آمـاده پـذیرش معـارف و    شـود  یمـ این ویژگی فطرت است که موجب  .فرد دیگر
طـور همـان دیگـري     همـین  معقوالتی باشد مخصوص خودش، که دیگري معد آن نیسـت؛ 

بـه   کند ویا علوم دیگري کشش پیدا می سوي معرفت به علم و واسطه استعداد خودش، به به
همچنـین ممکـن اسـت فـردي از افـراد      . آید که در رغبت و توان دیگري نیستآن نائل می

ممکـن اسـت فـردي     و ها را دارا باشـد  آمادگی پذیرش معقوالت بسیاري از هر نوعی از آن
آن علم متخصـص   در گرید انیب به .سته یک جنس از علوم باشدمعد قبول همه معقوالت شای

گونه تحلیل کرد که گویا جهان آفرینش سرشار  توان اینمی). 187 ص ،1361، فارابی. (شود
نیاز هـرکس بخشـی از آن    معارف متفاوت است که خداوند به اقتضاي جایگاه و از علوم و

بر همین مبنا است که فـارابی معتقـد اسـت     در او به ودیعه گذاشته است، معارف را علوم و
                   .یافتن انسانی که به همه فضایل مجهز باشد ممکن نیست

ازنظر وي ممکن است حتی دو نفر از افراد انسانی باشند که از ناحیه عقل فعال اسـتعداد  
هردوي و وجود  معقوالت به آن دو اعطاشده باشد یک جنس از معارف و درك یک نوع و

اما طبع وجودي یکـی از ایـن    ها براي دریافت یک صنف از علوم صالحیت داشته باشد، آن
 بگیرد و کامل یاد باشد که همه آنچه مربوط به آن علم است را شده دو به این صورت آفریده

یا حتی پیش  .ها متفاوت باشد یعنی قوه یادگیري آن تعقل کند اما آن دیگري کمتر یاد بگیرد؛
که دو انسان ازلحاظ استعداد وجودي در استنباط مربوط به یک نوع از علـم مسـاوي    دآیمی

یا اینکه یکی از آن دو در استنباط مسـائل   اما یکی زودتر استنباط کند و یکی دیرتر و باشند،
و زودتر یـاد بگیـرد و یکـی مسـائل      علم، درك بهتري داشته باشد فضل آن فن و اساسی و

انسانی هم در قدرت بر استنباط علم خاص  گاهی هم ممکن است افراد .تر آن علم را فرعی
قـدرت بـر    برابر باشند و هم در سرعت استنباط یکسان باشند، اما یکـی از آن دو  مساوي و
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کـه دیگـري ایـن قـدرت را      هاي خود را هم داشته باشد، درحـالی  تعلیم آموخته راهنمایی و
به جنسیت مربـوط نیسـت و فضـیلت و     ها تفاوتاین ). 190- 188 ص همان،(نداشته باشد

                             .هر دو انسانی این ویژگی را دارند بلکه شود ینمرذیلتی نیز محسوب 
مباحث فـارابی هـیچ اخـتالف و تفـاوتی میـان زن و مـرد قائـل نیسـت و          گونه نیادر 

. گردانـد  یبرماستعدادهاي یادگیري فنون و علوم مختلف را به استعدادهاي وجودي مختلف 
چنین نیست که همه افراد انسان در خردورزي یکسان باشند بلکه در خردمنـدي   گرید انیب به

ا مباحث اخیر نـاظر بـه اسـتعداد افـراد در تحقـق      ام. جنسیت مسئلهیکسان هستند، فارغ از 
                           .برخی امور در ایشان است

  
  فعلیت یافتن قوه متخیله در زن 3.6

بـه   اش و توان استنباط کرد که انسان به خـاطر فضـاي روانـی وجـودي    از سخنان فارابی می
حقیقت آن اسـت کـه قـواي     .ستخاطر مألوف نبودن به عقلیات، بیشتر درگیر قوه متخیله ا

گـذارد، چراکـه قـوه    دهد و او را در ادراکاتش تنهـا نمـی  بدن انسان به نفس اجازه تفرد نمی
 اگرچه معارف بر .اشیاء دارد استیالي بیشتري بر متخیله به نسبت معقوالت، قدرت جذب و

همـین   شبیه وهم هستند ولی انسان چون الفتـی بـا معقـوالت نـدارد، بـه      خواسته از حس،
 ازآنجاکه). 375، ص1413الف همو،( کندخیال اطمینان حاصل می معارف برآمده از حس و

 ،)392ص همـان،  ( 15مخلوط به تخیل اسـت  شود مشوب وهر آنچه توسط انسان تعقل می
 و بـا این اوصـاف   با توان گفت؛می.کندچگونگی عملکرد قوه متخیله اهمیت زیادي پیدا می

توجه به اینکه وحی از طریق این قوه در انسان قابل دریافت است، این قوه نقش اساسـی در  
توان امیـدوار بـود کـه    ضاللت انسان دارد؛ یعنی اگر متخیله درست عمل کند، می هدایت و

منـدي از قـوه    مـردان در بهـره   ازنظر فـارابی زنـان و   .ناطقه بتواند به کار اصلی خود بپردازد
براي زن مـانع ذاتـی جهـت نیـل بـه کمـال        جهیندارند درنتن هستند و تفاوتی متخیله یکسا

  .ندارد - چه دریافت وحی و چه احاطه بر معقوالت- حاصل از این قوه
  

 موانع خردورزي. 7

- ي از موهبت قوه متخیله و متفکره در دو جنس را بیـان مـی  مند بهرهآنچه بیان شد یکسانی 
ه فـارابی در عقـل بـراي زنـان قائـل شـده بـر مبنـاي         اما باید تبیینی بـراي ضـعفی کـ   . کرد
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توان دریافت که در تفاوت جسمانی زنان با بررسی آراء وي می. ی وي بیان شودشناس انسان
          . موانعی براي خردورزي ایجاد شود تواند یمو مردان و امکانات جامعه براي این دو جنس، 

  
  اعضاي بدن و عملکرد قوا در زن 1.7

ي هـا  تفـاوت  کنـد  یمـ مواضعی که فارابی در بیان تفاوت زن و مـرد، بـه آن اشـاره     ازجمله
را  و تفکـر تناظر و نسبت عملکرد قوا با اعضاي بدن، فارابی تخیـل   ازلحاظ. جسمانی است

تخیـل امکـان    ی که حرارت قلب محـدود باشـد، آنگـاه   زمان .داند یموابسته به عملکرد قلب 
دمـاغ بایـد   . که کنترل حرارت قلب به عهده دماغ اسـت  طرفی هم ذکر شد از .حصول دارد

گیرد صحیح شکل می و تفکری زمانی تخیل عنی حرارت قلب را در اعضاي بدن تعدیل کند؛
مـردان در قـواي   «دوم این مقدمه را کنار مقدمه  اگر .که وضعیت حرارت اعضا معتدل باشد

ي بنـد  جمعتوان به این یم دهیم، قرار) 87ص  ،1995الف فارابی،( »ترند گرممشترك با زنان 
در تمـام   و مـرد فارابی زن  ازنظر ،گرید انیب به .رسید که حرارت در زنان کمتر از مردان است

. نیـز هسـت   و ناطقـه اشتراك شـامل قـوه متخیلـه     نیا .اجزاي تولید اشتراك دارند جز بهقوا 
ایـن   که یدرحال. دگیرصحیح شکل می و تفکرمعتدل باشد تخیل  صورت بهحرارت  که یوقت

ایـن   بـه  ي؛و سـرد زنـان رو بـه تفـریط     و دری اسـت  و گرمحرارت در مردان روبه افراط 
 حسـب  بـه گفت مـردان   توان ینمدر امان نیستند و  مسئلهاز آسیب این  هردو جنسصورت 

ي گرمـی  سـو  بـه هرچه از تعادل  چراکه .ي دارندتر يقو و تعقلوضعیت جسمی خود تفکر 
که اگـر سـردي در زنـان     طور همان. وجود دارد و تعقلبیش بروند احتمال خطاي در تفکر 

جنسـیت در   اگرچـه  جهیدرنت ؛خواهد شدي تفریط برود دچار این خطا سو و بهکنترل نشود 
تـوان برتـري بـراي جنسـی،     جسمی نمی ازلحاظی نقش مهمی دارد اما و تعقلقواي تفکري 

و که در مورد خردمندي  گونه همانشد،  و فکر قائلیافتن عقل  تیو فعلخردورزي  ازلحاظ
           .هم این امر جاري است و اختالفی از این حیث وجود نداشت لیو تختعقل  قوه

 مرد، گاه زن و پذیرفتن نتایج استدالل به این معنا نیست که پس هیچ البته باید دقت کرد،
انـد   دیگر چون مردان ازنظر جسمی، بیشتر گرم عبارت بهیا  شوند،تخیل نمی مجهز به تفکر و

بلکـه   ها صحیح عمـل نخواهـد کـرد،    درنتیجه قوه متخیله و مفکره در آن و زنان بیشتر سرد،
مرد نتوانـد وضـعیت    اکثري است؛ به این معنا که اگر دماغ زن و منظور همان نحو امکانی و

درواقـع   .شودتعقل مختل می مر تفکر وآنگاه حصول ا صورت معتدل نگه دارد، حرارت را به
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توجه به سمت  و شودنقش دماغ در بحث کسب معارف بشري مشخص می اینجا اهمیت و
  .مردان شود، اما به دو طریق متفاوت براي زنان ومسئله سالمت جسمی جلب می

سرچشـمه   جهـت کـه منبـع و    گونه است که قلب ازآن تعادل حرارت در بدن نیز به این
گزیري ندارد جز آنکه حـرارت غریـزي موجـود در خـود را      یزي است، گریز وحرارت غر

نیرومندتر سازد تا مازاد آن حرارت از قلب جداشده و به سایر اعضا فیضان  همچنان بیشتر و
 طور طبیعی، قلب باید داراي حرارت باشد که بتواند معطی آن به بقیه اعضا قـرار  پس به. کند

   .ء باشدتواند فاقد شی ء نمی ؛ چراکه معطی شی)169- 168، ص 1361همان، ( گیرد
اسـت   شـده  مرطـوب آفریـده   به خاطر این امر دماغ بالطبع، نسبت به سایر اعضا سـرد و 

اگر کسی بتواند سالمت دمـاغ خـود را در بـا مراقبـت جسـمی      ). 89ص، 1995همان،الف (
فعلیـت در متخیلـه و    بحـث قـوه و  . تعقل صحیح بهـره ببـرد   تواند از تفکر و حفظ کند؛ می

هـم تسـاوي    آن دهد ومرد یک نتیجه را نشان می جسمی براي زن و راتیتأثمتفکره با لحاظ 
                  .فعلیت است هر دو در استعداد و

چون براي گـرم   کند یمبه سردي پیدا  شیگرا شتریباما بر مبناي طب قدیم و طبع بیمار، 
سـرد  د شدن، از دست دادن نیـرو کـافی اسـت و مـرگ،     شدن نیاز به نیرو دارد اما براي سر

 ،1386سـینا،   ابـن ( بنابراین مزاج سرد عامل هر نوع نقص و بیماري اسـت . کامل است شدن
شود که ضعف دماغی زن در کنترل حـرارت بـدن بـه علـت     این مسئله باعث می) 312ص 

ف باشـد و نـام   تعقـل او ضـعی   سردي مزاج بیشتر موردتوجه قرار گیرد و درنتیجـه تفکـر و  
این در حالی است که افرادي که طبع گرم دارند در معـرض  . ضعیف العقل را بر زن بار کند

فقط در اثر ازدیاد گرمـی توسـط مصـرف مـواد گرمـی زا، بـه        خطر نقص بیماري نیستند و
رسد همین خصلت مزاج سرد باعث شده است به نظر می). 312 همان، ص(افتندمشقت می

ها معطوف به رفـع سـردي مـزاج     کمرنگ جلوه کند و تالش» ارت قلبتعدیل حر« اهمیت
بـه طبـع ضـعف در     هرحال گرم شدن مزاج نیز نوعی خروج از حالت تعـادل و  شود، اما به

ترتیب مردان به علت غلبه گرما بایـد در معـرض نقـص     این به .کندتعقل را ایجاد می تفکر و
مـردان در خردمنـدي و خـردورزي ازنظـر      دیگـر زنـان و   عبـارت  به. تعقل باشند در تفکر و

افتد نـه  تفاوت در مقام تحقق اتفاق می تأثیرات جسمی دریک وضعیت مشترك قرار دارند و
          .در موضع قوه
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  عقل تجربی در زن و وضعیت جوامع 2.7
کـه   طـور  همان. توان بررسی کرداین مطلب را از طریق تطبیق معنی عقل و قوه ناطقه نیز می

توانـد عقـل   در قسمت مربوط به خردمندي اثبات شد، منظور فـارابی از ضـعف عقـل نمـی    
عقالنـی زنـان، نـاظر بـه عقـل       رسد سخن فارابی در مـورد ضـعف  به نظر می. فطري باشد

  .است  تجربی
اهمیت و کـارکرد  عقـل   . یابدزمان تکامل می و گذر باتجربهفارابی اذعان دارد این عقل 

دانـد و  در نظر فارابی چنان است که او ، عقل را چیزي جـز تجربـه نمـی    تجربی در انسان،
 .پـــذیردمعتقــد اســت؛ اســتکمال نفـــس بــا کثــرت یــافتن تجربـــه، صــورت مــی        

  16)100  ،ص1405الف  فارابی،(
در صورت پذیرش این مطلب که عقل در زنان ضعیف است، آنگاه یا باید اثبـات شـود   

 در( باطـل اسـت   و منطقـاً این مطلب نیز عقالً  نیست؛ که که کسب تجربه براي زنان ممکن
 هـا و  همراه باتجربـه  در مواجه به حوادث آن، و در بستر اتفاقات آن حقیقت زندگی در دنیا،

مقام تحقـق از حیـث مشـارکت     یا باید موضوع را به تفاوت در) هاي مختلف است شناخت
تحقیقات در حوزه زنان، دیـده  در بسیاري از . کمتر زنان در برخی از امور اجتماعی برگرداند

 شود ازجمله مسائل مورد استناد براي ضعیف العقل خوانـدن زنـان، موضـوع بـروزات و    می
تـري در   حضور فعال یعنی چون مردان توفیقات بیشتر و 17هاي اجتماعی زنان است؛ فعالیت

ت اسـتقراء،  صـور  ها هم به اکثر این استدالل. تر هستند دارند، پس آنان عاقل تاریخ  اجتماع و
اگرچه استقراء در خیلـی از علـوم سـندیت دارد و آن علـوم در     . هم استقراء ناقص است آن

جز استفاده از همین استقرائات ندارند، لکن فلسفه بـه خـاطر    اي بهاثبات نظریات خود چاره
در ایـن مـوارد   . نیازمنـد برهـان اسـت    تواند به استقراء اکتفا کند وماهیت عقالنی خود نمی

  .ایاي کلیه، خارجیه هستندقض
رسـد؛ کـه نـوع تجربـه افـراد در میـزان       با نگاهی به بروزات اجتماعی افراد، به نظر مـی 

در زیست اجتماعی . منطقی اثر مستقیمی دارد تبع آن بروزات عاقالنه و ها و به خردورزي آن
هل مطالعـه  یا ا تري دارند و دینی حضور فعال شود، زنانی که در مجامع علمی ومشاهده می
تـر از کسـانی    تر و پسندیده اي جدید بشري هستند، رفتاري متفاوتدست آوردهو دقت در 

دارند که بدون توجه به ارزش و جایگاه علم و علما، تنها به زنـدگی روزمـره خـو کـرده و     
چـه  . مردان نیز صادق است در مورداین مطلب . درك صحیحی از فضاهاي اجتماعی ندارند

 مراتـب  بـه ه به هر علت از کسب تجارب اجتماعی محروم شوند، رفتارهـایی  اینکه مردانی ک
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لـذا موضـوع تـأثیرات    ). به نحو قضـیه خارجیـه  (از سایر مردان خواهند داشت تر رعاقالنهیغ
طـور کـه اگـر زنـان از      کند، به این معنا، همان هاي تربیتی در مورد مردان نیز صدق می زمینه

براي آموزش قرار نگیرند، باید منتظر رفتارهاي غیرمنطقـی  کودکی در محیط سالم و متناسبی 
نفـس و رفتارهـاي    مورد مردان به شکل کـاهش اعتمادبـه   ها بود همچنین این اتفاق در از آن

  18.کندپرخاشگرانه بروز پیدا می
کوشـش عقـل    اجتهاد و معرفت انسانی تنها با البته باید به این نکته هم توجه داشت که؛

در پرتو عقل  .شودداده می صورت هبه یا بخششی از عالم باال به او بلکه بهشود، حاصل نمی
کم از حدود تجربـه   کم صور کلی اجسام را ادراك کند و شود یمقادر  فعال است که عقل ما

فـرض   در هـر دو  .)56 ص ،1393کمالی زاده،( داراي معرفت عقلی شود حسی برتر رود و
توان فضـلی بـراي مـردان بـر زنـان صـرف       نمی) فعالچه هبه عقل  صورت تجربی، چه به(

مرد را متفاوت دید، زیرا  توان زن ودر اینجا در مقام خردمندي نمی. تفاوت جنسی قائل شد
) خردمندي( طور که گذشت این عقل جزئی از نفس انسانی است پس ازنظر قوه بودن همان

و  هـا  فرهنـگ این موانع بسته به  .اما در مقام خردورزي موانعی وجود دارند. اند باهم مشترك
هرچند قدرت اکتساب تجربـه  .  دنانداز یماقتضائات جوامع، خردورزي آدمیان را به مخاطره 

. براي مردان و زنان یکسان نباشـد  تواند یمي اکتساب ها نهیزمدر زن و مرد یکسان است اما 
ـ ) ریطبـه نحـو افـراط یـا تفـ     (ي جایگاه انسانی زن لحاظ نشود ا جامعهاگر در  در  توانـد  یم

به نظر . اکتساب تجارب وي خلل وارد آورد و عقل تجربی وي را دچار نقص و ضعف کند
و این قضیه به نحو خارجیه  اند نبودهرسد در طی تاریخ بشر جوامع خالی از این اجحاف می

                                         .دارداست و فارابی آن را اذعان می داکردهیپصدق 
شـمارد تعلـیم   در راستاي دستیابی به جامعه آرمانی، یکـی از اعمـالی کـه فـارابی برمـی     

بـه ایـن    او معتقد است، آنان را باید از کودکی مورد تربیت قـرارداد، . است) صبیان(نوباوگان
بشناسـند، سـپس انـواع     جنس اجسـام علـوم نظـري را    در شکل که نخست مقدمات اولیه،

این افـراد  . ها مطلع شوند هاي مختلف ترتیب آن از شکل بدانند و مختلف احوال مقدمات را
هـا بـه    کـه هـر یـک از آن    به همراه بقیه آداب تـا ایـن   ازآن با مسائلی درگیر شوند، باید پس
و و پســر کــودك اعــم اســت از دختــر  ).169ص ، 1413ج فــارابی،( ســالی برســند بـزرگ 

بـر  . راهکارهاي فارابی جهت نیل انسان به اهداف و غایات متناسب با توان وجودي اوست
توان گفت فارابی به جهت جلوگیري از ایجاد نقـص در دسـتگاه منطقـی و    اساس می نیهم

یعنی وي بـر   تأدیب او از کودکی دارد؛ ، اعتقاد به تعلیم و)خردورزي(بروزات عاقالنه انسان
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ي اطرافش رصد کرده است، دریافته که نقص و ضـعف عقـل در برخـی    اساس آنچه از دنیا
آن است با توجه به استعداد افراد و  لذا بر. زنان ریشه در رفتارهاي ناصحیح در کودکی دارد

کمـک آن نـوع بشـر در مسـیر رشـد      بشري، نظامی را طراحـی کنـد کـه بـا      تیغا بهبا نظر 
  .گیرند  قرار

توان گفـت  به چه دلیل می تحت این تعالیم قرار گیرد،بر این اساس، اگر زنی از کودکی 
ازایـن   توان پـذیرفت یـک زن پـس   چگونه می به آن کمال موردنظر دست پیدا نخواهد کرد؟

اگر این سخن پذیرفته شود آنگاه بایـد   اندازه همان کودك صاحب تشخیص باشد؟ مراحل به
 کـه فـارابی در اعمـال فلسـفی بـه      درحالی .راه فارابی براي کمال در جامعه ناکارآمد دانست

ازجملـه   استعداد کودك در کسب معارف اذعان دارد و بدون تفکیک پسـر و دختـر بـودن،   
  .بر همین آموزش براي پادشاه شدن قرار داده است هاي جامعه آرمانی خود را پایه

  
  گیري نتیجه. 8

سئله زن دانسـت،  ضرورت ندارد فارابی را متهم به مغالطه در رأي یا تعصب و کوتاهی در م
مـرد تکیـه کـرد و بـا اسـتفاده از آن       توان به رأي او در باب تفـاوت جسـمی زن و  بلکه می

مزاج متفاوت اکثري زنان و  بر هیتکتوجیهی براي ضعیف العقل خواندن زن توسط فارابی، با 
  .ارائه دادمردان و تعریف عقل به عقل تجربی 

از سوي دیگر به فعلیت رسیدن عقل عملی یا تجربی، در گرو کسب تجـارب اجتمـاعی   
ي فـراهم نشـود، در   انـدوز  تجربـه براي هر صنفی بـه هـر علـت، امکـان      که یزمانتا . است

 هـا  یکژفهمـ و  هـا  یبدفهمآید و چون در طول تاریخ خردورزي او اختالل و نقص پدید می
نحو قضیه خارجیه، زنان بیش از مردان در معرض نقـص  بیشتر دامن زنان را گرفته است، به 

عقل تجربی در فلسفه فارابی  عقل جمهـور اسـت و   ناگفته نماند،  .اند قرارگرفتهعقل تجربی 
فلسـفی کـه    يدر عقـل فلسـفی و خـردورز   و عقل جمهور در سطح عقل فلسـفی نیسـت   

 .نیست و مردبین زن  باالترین سطح عقل است تفاوتی 
به این معنا  تساوي نشده است، بی دچار مغالطه خلط بین مفهوم تشابه ودر حقیقت فارا

بلکه تسـاوي غیـر از   . نفر باهم برابرند که تشابه داشته باشند گفت دو توان یمکه فقط زمانی 
فرصت رسیدن به سعادت و غایت وجودي خـود   یعنی براي اینکه همه عادالنه تشابه است؛

فـارابی بـا علـم بـه      .متشابه باشند بلکه باید مسـاوي باشـند   داشته باشند، نیاز نیست باهم را
درصدد ارائه راهکار سعادتمندي بشـر   توانایی، ها ازنظر استعداد و تمایز بین انسان تفاوت و
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واسطه تفاوتشان از  ها را به کدام از انسان هیچ فردند و ها منحصربه معتقد است انسان او .است
هاسـت   اش جمع بین این تـوان  خه وي براي جامعه آرمانیبلکه نس داند،سعادت محروم نمی

هر چیز را متناسب  در جهان خلقت چنین کرده است و همچنان که خداوند در بدن انسان و
کـه  ( عـدل اسـت   مساوات و این عین برابري،. اش در جاي خود قرار داده است با کارآمدي

که تشابه امور بـه علـت    درحالی. )اي طراحی شود براي هر کس به میزان توانمندي او برنامه
          .عقل است حکمت و عدم سنخیت با توان، دور از

او  شـود، هایی مثل نساء و نسوان و رجال کمتر مشـاهده مـی  در کل  در آثار فارابی واژه
هـا کـه    و نظـایر آن » اهـل سـائرالمدن  «و یا » المدینه  اهل«  و یا» النـاس« يها هـمواره از واژه

تقـی  ( .کـرده اسـت    اســتفاده   هاي فـلسفی خـود  پردازي هایی عام و فراگیرند، در نظریه واژه
و این نشانگر آن است که وي در تفاضل بین ابنـاء بشـر جنسـیت را     )154 ص ،1385 زاده،

  .دهد، بلکه نگرشی انسانی  به ماهو انسان داردمحور تفکیک قرار نمی
  

  ها نوشت پی
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  ).95، ص 1995الف فارابی، (االنسان 
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