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(تاریخ دریافت مقاله -94/10/21 :تاریخ پذیرش مقاله)95/09/24 :

چکیده
اندیشمندان و محققان بسیاری دربارۀ جایگاه و اهمیت زن در نظام عرفانی ابـ
عربی به تحقیق و تفحص پرداختـهانـد چنانهـه یـ یی وی زنـانگی را هموـ ن
تعینی ثابت و پایدار از جنسیت مینگرد .اما تحقیق و تفحص در آثار اب عربـی،
بهویژه «فت حاتالمهیه» و «فص صالحهم» ،نشان میدهـد هـه وی ،زنـانگی را
تنها بهعن ان ص رت و تعینی از جنسیت در تمیز از مردانگی نمینگرد ،بلهـه آن
را در یسترهای وسیع در تبیـی خداشناسـی ،جهـانشناسـی و انسـانشناسـی
عرفانی خ یش به هار میبرد ،تا جایی هـه وی اات الهـی و برخـی از صـفات او
ماننـد دــدرت و اراده را م نــس دانســته و یـاه آن را در مقــامی برتــر و بــا تر از
مردانگی نشاندهاست .تحقیق حاضر نشان می دهد هه تأنیس بـه معـانی منفعـل
ب دن ،اثرپذیری و مادری ،در هستیشناسی عرفانی اب عربی به هـار رفتـه و در
هر هاربرد وجهی از وج ه ی نای ن هستی را به نمـایش یذاشـتهاسـت .تأنیـس
چنان در تار و پ د هستیشناسی عرفانی اب عربی تنیده شدهاست هه بدون آن
نمیت ان نظام اندیشگی او را واجـد انسـمام زم دانسـت .همونـی مـیتـ ان
ای ی نه برداشت هرد هـه ابـ عربـی جنسـیت را امـری نسـبی تلقـی هـرده و
م ج دات را دارای دو بعد زنانگی و مردانگی میدانستهاست هه در م دعیتهای
مختلف یهی از جنسیتها را از خ د نشان میدهند.
کلیدواژهها :اب عربی ،جنسیت ،اات و صفات الهی ،زنانگی.
 .1هارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ،دانشگاه تهران.
 .2دانشیار فلسفه و حهمت اسالمی ،دانشگاه تهران.

Email: Fatemeh.vaffaei@gmail.com
Email: Ebrahim@ut.ac.ir
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مقدمه
آنوه محیالدی اب عربی (638-560ق) ،پدر عرفان نظری ،را با هـمعصـرانش متفـاوت
می هند ،دیدیاه متفاوت وی نسبت به زنان در فقه و عرفـان اسـت .از نظـر وی زنـان بـا
مردان در ه یت انسانی مشترکاند و میت انند در مراتب عرفانی به با تری درجه دست
پیدا هنند.
در آثار و مقا ت محققانی هه دربارۀ ای م ض ع به تحقیق پرداختـهانـد ،بیشـتر بـه
جایگاه و ارزش زنان در نظرات اب عربی ت جه نشان داده شدهاست 1اما به نظر میرسـد
هه ریشۀ نظریات او را میت ان در جهانشناسـیاش یافـت .او تأنیـس را در تمـام جهـان
آفرینش دخیل دانسته و بر ای باور اسـت هـه ایـ امـر در هنـار عناصـر مردانـه باعـس
پیدایش آفرینش میش د .زنانگی از دیدیاه او تعریف خاصـی دارد تأنیـس ،پذیرنـدیی و
انفعال است و هر عنصری در هر لحظهای هه تأثیرپذیر ،پذیرنده و منفعل است ،یـ زن
محس ب می ش د .بنابرای در نظر اب عربی جنسیت صرفاً امـری اـاهری نیسـت ،بلهـه
امری درونی است یعنی جنسیت زنانه به فعل و رفتار اشیا و افراد نیز مرب ط میش د .از
ای رو ای امر از دیدیاه اب عربی نه مطلق ،بلهه آن را میت ان امـری نسـبی بـه شـمار
آورد.
هدف ای پژوهش ،واهاوی بیشتر نقش زنـانگی در آفـرینش از دیـدیاه ابـ عربـی و
شرح ددیقتری از جنسیت عناصر آفرینش از نظر وی بهویـژه در آثـار مهـمتـر او یعنـی
فص صالحهم و فت حاتالمهیه میباشد.
برای فهم بیشتر ای جهان شناسی چهار بخش در نظر یرفته شـده نخسـتت تعریـف
زنانگی از دیدیاه اب عربی دومت عنصر زنانگی در مراحل آغازی آفرینش سـ مت تأنیـس
در جهان طبیعت چهارمت روایت آفرینش انسان.

 .1از جملۀ ای آثار ،هتاب «عشق ص فیانه» جالل ستاری ( ،1374نشر مرهز) است هه تا حـدودی بـه
اهمیت زن و عشق به او در عرفان اب عربی پرداختهاست .عناده و سبزواری در مقالۀ «تملی زن در
اندیشۀ اب عربی» هه در فصلنامۀ زن و فرهنگ سال س م ،ش  ،12تابستان  1391به چاپ رسـیده،
تنها به جایگاه زن و اهمیت او بهعن ان ی انسان در دیدیاه ابـ عربـی ت جـه هـردهانـد .محسـ
جهانگیری نیز در مقالۀ «مقام زن در عرفان ابـ عربـی در حـدود شـریعت» هـه در مملـۀ فلسـفۀ
دانشگاه تهران در زمستان  1381منتشر شده ،به همی م ض ع پرداخته و البتـه همـی نیـز وجـه
وج دشناسانۀ تأنیس را بهط ر ت صیفی بررسی هردهاست.
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تعاریف
 .1تعریف زنانگی
در آرای اب عربی با دو دسته عنصر م نس روبهرو هستیمت نخست یروهـی هـه بـهلحـا
زبانی و لغتی م نساند و دوم ،یروهی هه بهلحا ویژییهای رفتاریدرونی ،زنانهاند.
در م رد یروه اول اب عربی در فص صالحهم ما را با واژیانی م اجه میهنـد هـه بـه
شهل ویژهای در آفرینش نقش داشته و همگی از نظـر زبـانی م نـسانـد ،از جملـهت اات،
صفات ،ددرت و اراده .او همونی استفاد] پیامبر(ص) از ای واژیان م نس را با ت جه بـه
نقششان در آفرینش ،مناسب دانسته و استفاده از ای واژیان را از طرف ایشـان ،عمـدی
تلقی مینماید ] ،6ص .]220به نظر میرسد هه از دیـدیاه او ایـر هلمـهای لفظـاً م نـس
باشد ،باید آن را ماهیتاً زن به حساب آورد و به معنایی هـه در پـا ایـ تأنیـس لفظـی
وج د دارد ،ت جه نم د ]همان[.
دستۀ دوم شامل م اردی است هه بهلحا رفتاری متأثر و پذیرنده هستند .اب عربی
ای یروه را زن و مادر معرفی هـرده و داشـت صـفت انفعـال را بـرای زن یـ ضـابطه
میداند [ ،2ج ،1ص ،6 219ص.]217
از ای رو و با ت جه به تعریف اب عربی از تأنیس ،عناصری را مـیتـ ان تشـخیص داد
هه ماهیت و رفتاری زنانه دارند ،ولی در ااهر ،هیچ سخنی از زنانه ب دن آنها نیست .ای
عناصر در آفرینش نقشی اساسی دارنـد .ایـ عناصـر شـامل زیبـایی [ ،2ج ،4ص،]328
تثلیــس [همــان ،ج ،2ص129و ج ،3ص ]383و نَفَــاالرحمــانانــد [ ،6ص،12 219
ص ،]334همونی م اردی هم وج د دارد هه با ت جـه بـه خـ انشهـای نمادشناسـانه،
زنانهاند و اب عربی از آنها بهعن ان بازیگران اصلی جهان آفرینش نام بردهاست هـه از آن
جمله آب [ ،2ج ،5ص ]414و زمی [همان ،ج ،1ص ]209را میت ان اهر هرد.
 .2نسبیت جنسیت
اب عربی بر ای باور است هه خدای رحمان هر دو وجه فاعلیـت و منفعلیـت را در درون
خ د دارد و از آنما هه انسان صـ رت خـدای رحمـان اسـت [ ،5ص ،11 217ص،]331
پا بازتاب هر دو وجه است .بنا به یفتۀ م راتا ،1دی شـنا ادیـان آسـیایی ،در اسـالم
باید به هر دو وجه خداوند هه بیانگر صفات دهری و جمالی اوست ،ت جه نم د تا از خطر
1. Sachiko Murata
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یمراهی و عذاب الهـی در امـان بـ د ] .[16, p120&324بـه عـالوه جهـان نیـز بازتـاب
خداست پا در هر م ج دی و هر چه هه در آفرینش ایـ هسـتی ،نقـش مـیآفرینـد
میت ان ای دو وجه را پیدا هرد.
برای مثال ،هنگامی هه اب عربی از آدم سخ میی ید ،دو حهم نرینگی و مـادینگی
را برای او در نظر میییـرد و انسـانیت را «مممـع تـذهیر و تأنیـس» مـیدانـد [ ،2ج،8
ص .]119او همونی  ،یاهی مریم را در منزلت آدم میداند [همان ،ج ،1ص.]216
در نم نهای دیگر ،او نفا را م نس دلمداد میهنـد ،امـا در مـ اردی آن را ـ هماننـد
ح اـ در مرتبۀ پدر دوم میبیند[همان] .به عالوه به نظر او هـر پـدری هـه صـفت عمـل
نداشته باشد ،حتی ایر دانای به هار هم باشد ،پدر نخ اهد ب د زیرا غیر عامل است ،پا
مــادر محس ـ ب مــیش ـ د[ ،2ج ،1ص .[221مــردغ غیــر عامــل ،منفعــل اســت پــا زن
محس ب میش د .ای امر بدان معناست هه زنانگی و مردانگـی امـری اسـت هـه هنگـام
فعل و رفتار به اه ر درمیآید هر م ج دی ممه است دابل یا مقب ل ،فاعل یا منفعـل
باشد.
از نم نههای دو وجه فاعلیت و منفعل ب دن در وج د انسان ،اشارهای اسـت هـه ابـ
عربی در باب  108فت حات مهیه به آن میهندت «هر یاه مرید بت اند به زن نفا خ یش
بازیردد ،میت اند دوستی از زنان بگیرد[ »...همان ،ج ،4ص ]139و یا ای بیتت «فأنا بعل
ب جه و ب جه أنا اهل» م از وجهـی شـ هرم و از وجهـی همسـر (زن) [همـان ،ج ،9ص
.]79
1
ای دو وجه ،هرب ( )1978 -1903را در هتاب تخیل خالق در عرفان اب عربی ،به
یاد اسط رۀ دو جنسیتی هه نم نـۀ هامـل و اولیـۀ زن و مـرد اسـت [ ،9ص]395 -396
میاندازد و وی را به سمت «تأنیس خالق» در ال هیت حق رهنم ن میسازد .هـرب ایـ
ساحت دویانه را هم در عقل فعال و منفعل ی نانی می بیند و هم در اوات هروبیـان ابـ
سینا ،15[ 2ص.]483
از وجهی دیگر نیز می ت ان به ای دویانگی جنسیتی یـا نسـبیت جنسـیتی در عـالم
وج د نگاه هرد .اینهه اب عربی به انسان ،فارغ از جنسیت مـینگـرد و شـاید بـه همـی
علت است هه مرید می ت اند به زن نفا خ یش بازیردد یا به ای سبب هـه او انسـان را
1. Henry Corbin

 .2البته هرب زن را دارای هـر دو وجـه دانسـته و بـه فاعلیـت زن در صـفات روحـانیاش هـه دابلیـت
برانگیخت عشق در مرد را دارد ،اشاره مینماید] ،15ص.]481-482
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لفظی مشترک برای تمام زنـان و مـردان مـیدانـد [ ،2ج ،6ص136و ج ،8ص،12 119
ج ،2ص .]458به عبارت بهتر وی همه جا شاهد هلیت وج د انسانی است.
 .3مؤنثهای لفظی
واژۀ «ااتغ» حق م نس لفظی است و اولی م نس م رد تأهید اب عربی نیز میباشد .حق
دارای هفت صفت است هه بازیشت همگی آنها به اات او خ اهد بـ د [ ،2ج ،5ص106
 ،12ج ،2ص .]174از بی ای هفت صفت ،چهـار مـ رد حیـات ،علـم ،اراده و دـدرت از
اهمیت ویژهای در آفرینش برخ ردار است [ ،2ج ،4ص .]103دو م رد از آنها یعنـی اراده
و ددرت م نس ب ده و در اندیشۀ ابـ عربـی از حیـات و علـم پـایی ترنـد در وادـع آنهـا
از حیات و علم انفعال یافته و تحت تأثیر ایـ دو دـرار یرفتـهانـد [همـان ،ج ،2ص.]40
پا ای دو صفت هم از نظر واژیـانی ،هـم بـهلحـا ویژیـی رفتـاری م نـس محسـ ب
میش ند.
نقش «ددرت» در آفرینش ،اعطای وج د بـه هسـی اسـت هـه خـدا اراده هـرده او را
بیافریند [همان ،ج ،9ص .]31ارتباط دیگری هه بـی زن و دـدرت مـیتـ ان یافـت ،آن
است هه زن ،بزرگ تری د ه در عالم مخل ق است و راز ای بزریی در ازدواج است چ ن
در ازدواج ،زن ،مطل بی است هه طالب به او نیازمند است ،پا زن د یتر است [همـان،
ج ،5ص .]115در نهایت ،زن مهمتری مظهر دـدرت الهـی در جهـان مخلـ ق محسـ ب
میش د.
و اما نقش اراده ایـ اسـت هـه از اات حـق ،در حالـت احـدیت ،آفرینشـی صـ رت
نمیییرد .در وادع ،آفرینش بهواسطۀ اات ،از اراده ،ددرت و امر «ه » انمام میش د .اب
عربی نقش ددرت را از آیۀ «و اهلل علی هل شیء ددیر» (بقره (284/برداشت هـردهاسـت
[همان ،ج ،2ص ]129ای ها یهی از تثلیسهای م رد نظر اب عربی را تشهیل میدهنـد.
در جای خ د به نقش تثلیس در آفرینش پرداخته خ اهد شد.
 .4اثرپذیری و نقش مادری
اثرپذیری و انفعال بهعن ان مهمتری نقش و صفتی است هـه زن در اندیشـۀ ابـ عربـی
دارد و یادآور بارداری زنان است .زن محل ته ی م ج دات بعدی و نسـل پـا از خـ د
است .اب عربی هر آنوه را هه محل ته ی است ،زن مـیدانـد [ ،2ج ،2ص 371و ج، 9
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ص ،12 261ص 1]477خ اه زنی حقیقی باشد یا مذهری در دالب و فعل ی
او معتقد است ،اصل هر ها نیز از مادر خ یش است [ ،2ج ،2ص.]17
اب عربی در جهان هستی از نفا هلی ،بهعن ان اولی مادر نام میبرد [همـان ،ج،5
ص  ]64و پا از آن از «هباء» [همان ،ج ،4ص ]57و «طبیعت» [همـان ،ج ،6ص]141
و در دور انسانی ح ا را اهر میهند.
اب عربی از امهات اسما نیز سخ میی یدهه شامل حی ،عـالم ،مریـد ،دـادر ،دا ـل،
ج اد و مقسط است و در جهان آفرینش نقش مهمی را ایفا مـیهننـد .او تمـامی آنهـا را
دختران دو اسم الهی مدبر و مفصل میداند [همان ،ج ،1ص ]166هـه بازیشـت همگـی
ای اسما به اات است.
مفه م ام ّت (مادری( از دیدیاه دیصری (م 638ه) ،شارح فص صالحهـم ،بـه معنـای
احاطه داشت و جامعیت است چ ن ای صفات احاط] هلی بـر تمـام اشـیا دارنـد ،پـا
امهات اسما خ انده میش ند [ ،12ج ،1مقدمه ،ص .]34-35در ی تقسیمبندی دیگر او
چهار اسم اول ،آخر ،ااهر و باط را امهات اسما میداند زیرا اینها نیز جامع دیگر اسـما
هستند [همان ،ص 35و  .2]37به عبارت بهتر مادر دارندۀ هما ت فرزنـد و دربرییرنـدۀ
آنهاست.
زن باشد.

عنصر زنانگی در مراحل آفرینش
با تعریف یادشده دربارۀ عنصر تأنیس اهن ن به یافت عناصر مـ نثی مـیپـردازیم هـه در
آفرینش هستی نقش داشتهاند .باید ت جه داشت هه برخی از ای عناصر فقط مطـابق بـا
تعریف اب عربی از تأنیس ـ منفعل  ،پذیرنده ،زایا و مادر ـ زنانه تلقی میش ند.
 .1زنانگی در تثلیثهای آفریننده
اب عربی برای آفرینش وج د «تثلیس» را امری بدیهی دانسته و بر ای بـاور اسـت هـه
3

 .1چ ن آنها محل ته ی اند ،نسبت به خدا هه مه ﱢن است ،نزدی ترند.
 .2ای مفه م جامعبت را میت ان در فصل پنمم مقدمۀ دیصری بر فص صالحهم نیز مشاهده هرد ،جایی
هه عقل اول و نفا هلی دو جل ه از امالهتاباند ،زیرا بر تمام اشیا بهط ر اجمالی احاطه دارند ] ،12
ص.]70
 .3تثلیس م ج د در آفرینش به احدیت اات خدا خدشهای وارد نهرده و اب عربی ،صـفات را عـی اات
حق می داند .در وادع وی معتقد ب د هه احدیت حق بـدون تفهیـ صـفات هـم دـادر بـه آفـرینش
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عالم ه ن از «فرد» پدیدار یشت نه از «واحد» [ ،2ج ،1ص .]259از آنما هه «ی » عدد
محس ب نمی ش د و مبدأ اعداد اسـت ،هسـتی از اولـی عـدد فـرد یعنـی «سـه» ایمـاد
مییردد [ ،2ج ،1ص 118و ص ،6 263-264ص 115و ص« .]214یـ » را مـیتـ ان
اات احدیت حق تلقی نم د هه دارای تمام هما ت است ولی هن ز هـیچ افاضـۀ فی ـی
ننم ده و بیتعیّ است.
بیان تثلیس از آن نظر با عنصر زنانگی مرتبط است هه در تثلیسهایی هه به آفـرینش
منتهی شده ،غلبه با عنصر تأنیس ب دهاست .مهمتری تثلیثی هه اب عربـی بـرای اثبـات
تقدم و غلب] زنانگی بر مردانگی بیان هرده ،در فص محمدی از فص صالحهم آمدهاسـت
و آن را می ت ان بهتری دلیـل تقـدم تأنیـس بـر تـذهیر در نظـر یرفـت .وی بـه نقـل از
پیامبر(ص) از سه چیز محب ب او یعنی زنان ،عطر و نماز نام میبرد .اب عربـی ت ضـی
میدهد هه چگ نه آدم هه مذهر است ،بی دو م نس اات و ح ا خلق شـده و بـه همـی
علت زن ،محب ب مرد شدهاست .وی «حقیقت محمدیه» را ـ هه نخسـتی صـ رت اات
الهی است ـ سهیانهای از عشق ،عاشق و معش ق میداند .پا حقیقت ح رت محمـد از
تثلیثی است هه بر آن آیاه شده و به سبب آن ،حدیس معروف دوست داشت زنان عطـر
و نماز را بیان نم د [ ،6ص.]220-219
اب عربی در آرای خ د چهار تثلیس را در ارتباط مستقیم با آفرینش بیان میهندت
 .1اات ،اراده و ددرت هر سۀ ای عناصر م نساند .اب عربی در اینمـا دـدرت و ارادۀ
ته ینی اشیا را ـ «ه » ـ عی یهدیگر تص ر میهند [ ،2ج ،2ص .]129ای مهـمتـری
تثلیثی است هه منمر به خلق جهان شدهاست
 .2اات ،اراده و ه [همان ،ج ،3ص  ،6 383ص ]115ایـ تثلیـس بـیش از سـایر
تثلیسها تهرار شدهاست .اب عربی ادتدار الهی 1را ناشی از ای سه صفت میدانسـت [،2
ج ،3ص]383
 .3در شمر] اله ن تثلیس به شهل درختی ترسیم شده هه از دانۀ هـ و شـاخههـای
اراده و ددرت پدید آمدهاست [ ،4ص.]311 -310
 .4اات ،اراده و همــت «همــت» نیرویــی اســت هــه خــدا آن را در وجــ د انســان
هامل یذاشته تا با آن آفرینندیی هند .در اینما همت جانشـی «هـ » ،امـر خداونـدی
نب دهاست ] ،2ج ،1ص.]263
 .1با ددرت الهی مرتبط است.
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است .بنابرای آفرینش به وسـیلۀ انسـان هامـل نیـز بـا تثلیـس انمـام مـیشـ د[ ،2ج،3
ص.]383
با ددت در تثلیسهای با مت جه میش یم هه تثلیسهای اهرشده ،البته با تفـاوت در
بیان واژیان ،یهی هستند 1یعنی برای پیدایش سه اصل هافی هستندت اات الهی ،اراده و
امر خلّاق الهی ].[16, p151
اب عربـی نـه تنهـا در آفـرینش عـالم یـا انسـان ،هـه در ایمـاد دـ انی علـ م هـم
تثلیس می بیندت دو مقدمه و ی نتیمه ،تثلیس م ج د در دیا برای شهلییـری دـان ن
اســت [ ،2ج ،1ص 228و ج ،3ص 383و بــاب ،11ص .]219حتــی مــیت ـ ان در شــیء
مخل ق نیز تثلیثی از شیئیت شیء ،شنیدن فرمان ه و اطاعت از آن دیـد [همـان ،ج،6
ص.]141
در چهار تثلیس اهرشده هه به آفرینش مرتبطاند ،حدادل دو ع م نس وجـ د دارد
هه ای به معنای غلبۀ وجه زنانگی در آفرینش حق است .یعنی منشأ آفـرینش« ،تثلیـس
خلّاق م نثی »2است هه پدیدآورندۀ اصلی م ج دات است.
 .2ازدواج در تمام ذرات هستی
تثلیسهایی هه از دیدیاه اب عربی باعس پیدایش هستی شدهاند ،دربردارنـدۀ ازدواجانـد
عفیفی بیان داشته تثلیس در اات خ د نات ان است و محتـاج بـه حرهتـی اسـت هـه در
حالت نهاح رخ میدهد تا منمر به ایماد میش د [ ،11ص ]333بنابرای پیدایش بـدون
زوجیت یعنی بدون ح ر ی جفت فاعل و منفعل محال است .در حقیقـت ابـ عربـی
برای هر مرحلهای ازآفرینش ازدواجی دا ل است و راز ازدواج را ایماد و آفرینش وجـ دی
ن میداند [  ،2ج ،5ص 39و ج ،4ص.]109-110
هاشانی در اصـطالحات صـ فیه« ،ازدواج جـاری در تمـام ارات» را مربـ ط بـه ایـ
حدیس ددسی می داندت «هنت هنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق» .ای حـدیس
مرب ط به آشهار شدن حق از مرحلۀ اات غیبالغی ب است .در وادع همه چیز بـه ت جـه
 .1ایر در تثلیس اول ددرت و ه را یهی بپنداریم ،در وادع تثلیس دوم را خ اهیم داشـت .تثلیـس سـ م
هم شهلی همانند تثلیس اول و دوم دارد .همّت در تثلیس چهارم همان ه ـ امر الهی ـ اسـت امـر
انسان هامل در ط ل امر الهی درار میییرد و بهعن ان عنصر عامل در پیدایش نقش میآفریند.
 .2ای عن ان از عبارت «تانیس خالق» هرب ادتبا شدهاست.
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حبی در آن مرحله مرتبط میباشد [ ،14ص ،2 83ج ،4صص .]110-109محص ل ایـ
نهاح مرحلۀ واحدیت و پیدایش اعیان ثابته است [ ،1ص.]467
عقد الهی ازدواجی دیگر است هه عی ممه بهعنـ ان زن و اسـما بـهمنزلـۀ شـ هر
است ای ازدواج از نظر او ازدواجی دا می با مهریۀ «وج د» است [ ،2ج ،7ص.]332
ازدواج عالم غیب و شهادت ،ازدواجی میان معانی و ارواح است [همان ،ج ،5ص]384
و در نتیمه احهامشان ت لد مییابد [همان].1
برای پیدایش ارواح جز ی ،مادر طبیعت با پدر ص ر (هه خ د محص ل عقد الهی ب د)
ازدواج میهند ایـ ازدواج «روحـانی» نـام دارد [ ،2ج ،7ص ،1 333ص .2]469مـ رد
بعدی ،ازدواج حسی است بر اسا نظرات او جسمانیات ،فرزند نهاح غیبی هسـتند [،2
ج ،5ص .]384اب عربی برای پیدایش هر شیء در جهـان ازدواجـی دا ـل اسـت و ایـ
دیدیاه را در سراسر باب  21فت حات میت ان دید .او حتی دو حـرف «ک» و « ن» هـ
را ی زوج برای پیدایش عالم میداند [همان ،ج ،1ص.]216
وی آفرینش انسان بهوسیلۀ خدا و دمیدن روح در آدمی را هم بهنـ عی ازدواج تعبیـر
میهند و ازدواج زن و مرد را شبیه به ت جه ازلی حق میداند برای پیـدایش مظهـری در
عالم بیرون ،هه همان انسان است [ ، 6صص ،11 218-217صص.]333-332
ت جه اب عربی به نقش زنان در ازدواج تا آنماست هه در فص آخـر فصـ صالحهـم،
دوست داشته شدن زنان از س ی پیامبر(ص) را بهواسطۀ مرتبۀ ایشان میداند هه همـان
طبیعت هلی است .او معتقد است هه جایگاه زنان به مردان مثل طبیعـت بـه امـر الهـی
است هه ارادۀ حق به آن تعلق می ییرد [ ،6ص ،12 218ص .]470به عبارت روش تـر
زنان بهتری واسطههای خداوند و ابـزار همهـی او بـرای پیـدایش مهـمتـری مخل دـات
خدا ـ انسانها ـ هستند .ای امـر در جـایی بـهروشـنی از سـ ی او بیـان مـیشـ د هـه
از روش های م رد پسند پیامبر(ص) ،ازدواج ب ده و علت همـان «ایمـاد» اسـت [ ،2ج،1
ص.]228
بنابری ازدواج هه حاهی از رابطهای دوطرفه است ،نـزد ابـ عربـی در همـۀ مراحـل
آفرینش رخ میدهد .همه جا و در همۀ زمانها ی زوج فاعل و منفعـل وجـ د دارد .بـه
عالوه ای امر یادآور مفه م عشق است هه آغازیر هری نه حرهتـی در جهـان بـ دهاسـت
 .1معانی مذهر و اجسام م نساند.
 .2در باب  292به جای طبیعت ،هباء را زن معرفی میهند ]همان ،ج ،5ص.]384
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[همــان ،ج ،5ص .]413یهــی از هتــابهــای یمشــدۀ او «النهــاح الســراری فــی جمیــع
الذراری» میباشد هه دربارۀ ازدواج در همۀ اجزای جهان است ] ،16ص.[147
 .3زیبایی
پیش از ای یفته شد هه رحمت الهی عامل پیدایش هستی است .خداوند بر اعیان رحـم
هرد و به آنها وج د بخشید .آنوه سبب برانگیخت ای رحمت شـد زیبـایی پنهـان حـق
ب د هه باعس عشق او به خ د شده ب د از ای رو خداوند آینهای خ اسـت تـا خـ د را در
آن مشــاهده هــرده [همــان ،ج ،4ص ]328و شــاهد زیبــایی خ ـ د بــهوســیلۀ آن آینــه
باشد .ریشۀ ای اندیشه همان حدیس ددسی «هنت هنزاً مخفیا»ست [ ،11ص .]7-6ای
آینه ،همان آفرینش و جهان خلقت اسـت [ ،2ج ،8ص .]30در حقیقـت از دیـدیاه ابـ
عربی زیبایی حق و مشاهدۀ آن همو ن علـت غـایی جهـان هسـتی و آفـرینش مطـرح
میش ند.
در اینما چند عنصر وابسته به هم مشاهده میش دت زیبایی اات حق ،عشـق ،رحمـت
او ،آفرینش و آینه ب دن ای خلقت .به نظر میرسد بیشتر ای عناصر به نح ی با زنـانگی
مرتبطاند.
اولی عنصر م رد بررسی ،زیبایی اسـتت خـدا بـه اات خـ د زیباسـت او محـب اات
خ یش است و از طرفی هم زیبایی را دوست دارد [همان ،ج ،4ص .]328در تمام دیـ ان
ترجمان ا ش اق ،دی انی هه بهخاطر عشق به نظام ـ دختر مهی الدی اصفهانی ـ سروده
شده ،از عشق به محب ب زیبـارو سـخ مـیی یـد .در آغـاز ایـ اثـر ،بـه زیبـا بـ دن و
زیباییدوستی خداوند اشاره شدهاسـت [ ،5ص .]49هتـاب سرشـار از اسـتعاراتی دربـارۀ
زیبایی معش ق است یعنی دخترهان و زنانی هه شارحان آنـان را صـفات مختلـف حـق
تلقی میهنند [ ،15ص .]244ارتباط تنگاتنگ زیبـایی بـا معشـ ق هـامالَ واضـ اسـت
معش ق در ای دی ان دختری باهره یا زنی زیباروست.
نیهلس ن ،1شرق شنا انگلیسی ) ،(1945 -1868برای مثال ،در شرح دصیدۀ نهـم،
صفت زیبایی را در معش ق تردیدناپذیر تلقی میهند [ ،5ص ]111و در دصـیدۀ نـ زدهم
«دوشیزۀ باری اندام ش خطبع» را ص رتی از حهمت الهی می داند [همـان ،ص .]142در
دصیدۀ بیست و شش ،زنان همان اسمای الهـیانـد [همـان ،ص ]160و  ....هـه مـ اردی
1. R.A Nicholson
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بیشمارند .باید ت جه هرد هه تمام استعارات و تشبیهاتی هـه نشـان از زیبـایی معشـ ق
دارند ،زنانه اند .به عبارت دیگر اسما و صفات خداوند بهص رت زنانه ت صیف شـده یـا بـه
یفتۀ شیمل 1ـ اسالمشنا آلمانی ( )2003-1922ـ «اب عربـی ،خـدای متعـال را بـه
بهتری شـهل در زنـانگی آثـارش و زیبـایی آن متملـی سـاختهاسـت» [ ،10ص.]130
بنابرای رابطهای محهم بی عشق ،زیبایی و زن با اسما و صـفات خداونـد در تمـام آرای
اب عربی وج د دارد .م راتا نیز صفات جمالی و زیبای حق ،همانند لطف ،ف ل و رحمت
را عناصر م نس میداند ] ،16ص.[9
از دیگر مستندات در ای م رد ،ن دمی بـاب فت حـات اسـت .وی در آنمـا جمعـه را
روزی م نس دانسته و معتقد است با ماه پنمم از حاملگی مرتبط است .جمعه روز زینـت
است و ماه پنمم ،ماه اتمام خلقت جنی است و خداوند در جمعـه سـاعتی از سـاعات را
بریزیده هه آن را آینهای برای مشـاهدۀ خـ یش دـرار دادهاسـت [ ،2ج ،4ص .]118بـه
عبارت دیگر جمعه هه روزی آیینی برای تمام مسـلمانان اسـت در حقیقـت روزی اسـت
برای مشاهدۀ زیبایی حق هه همان اسما و صفات اوست .ای روز در فرهنـگ مسـلمانان،
زمانی مقد است برای یهی شدن با اسما و صفات حق ،پـا فـرد هـمهـم تبـدیل بـه
آینۀ حقیقی اات حق میش د .از طرف دیگر در زیباتری و هامـلتـری حالـت ـ مـاه
پنمم حاملگی ـ انسان ،آینۀ حق خ اهد ب د و ای در بط زنـانگی (روز جمعـه) ممهـ
میش د.
هرب اتصال میان زیبایی حق و رحمت را راز خلقت میداند .او زن را از دیـدیاه ابـ
عربی ،تملی جمال میداند ،تملی تمامعیار الهی هه در دیالهتیـ میـان هسـتی و حـق
دابل درک است [ ،15صص .]232-233زن تملـی زیبـاتری نـامهـای الهـی ـ اسـمای
حسنی ـ یعنی «خالقالبارئالمص ر» است [همـان ،ص ،]482بنـابرای زن هـم بهتـری
آینه است برای زیبایی خدا و هم می ت ان آن را به نح ی دلیل و ممرای آفـرینش تلقـی
هرد یعنی آینۀ زیبایی حق و راه خلق هستی.
اب عربی معتقد اسـت عـالم آینـۀ حـق اسـت و حـق آینـۀ عـالم [ ،2ج ،8ص 30و
ص .]191وی دطب را هـم آینـۀ تمـامنمـای اات حـق تلقـی هـردهاسـت [همـان ،ج،5
ص ،8 267ص .]248اما شه د حق در زن هاملتر و تامتر است ،زیـرا زن هـر دو وجـه
فاعلی و منفعلی را دارد فاعل است زیرا حق بهواسطۀ زن در نفا مرد میت انـد تصـرف
1. Annemarie Schimmel
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هند و مرد فرمانبردار عشق زن می ش د منفعل است ،زیرا زن محل تصرف و تحت امـر
مرد مییردد [ ،6ص  ،12 217ج ،2ص .]467-468
زیبایی م ج د در آینه ،اسما و صفات حقاند هـه بخشـی از آنهـا را مـیتـ ان م نـس
تلقی نم د .ای اسما و صفات همان هستی است هه خـدا در ایـ آینـه بـه نظـارۀ آنهـا
نشست.
 .4نَفَس رحمانی
ماده و ابزاری هه با آن خدا خلق میهند« ،نَفَاالرحمان» نام دارد .ای ابزار در هالم اب
عربی اهمیت بسیاری یافتهاست« .نفاالرحمان» تنفا و رهایی از حهم حبی است هـه
خ یش را در حدیس «هنت هنزاً مخفیا» وصف هرده و ای تنفا عی وج د عـالم اسـت
[ ،2ج ،5ص .]74هاشانی علت نامیذاری «نفا رحمانی» را رهایی از پنهان ب دن اشیا و
راحتیای میداند هه پا از آن به اسما دست میدهـد [ ،14ص .]82سـبب دیگـر ایـ
نامیذاری میت اند آیۀ «و نفخت فیه م روحی» (حمر )29 ،باشـد هـه بـرای آفـرینش
انسان نازل شده است .ای آیه ،رمزی بـرای هـل هسـتی اسـت .پـا از دمیـده شـدن و
تنفا ،ج هر هی نی هه پذیرای ص رتهای جسـمانی اسـت ،در همـۀ هسـتی جریـان
می یابد .اجسام طبیعـی ،جـ اهر روحـانی و ممـردات در جهـان اـاهر مـیشـ ند [،11
ص .]335به بیان بهتر نفا رحمانی همان مادۀ اصلیای است هه ممهنات در آن اـاهر
میش ند [ ،2ج ،8ص ]92زیرا یهی از معانی رحمت ،وج د بخشیدن است [ ،6ص112
 ،11ص .]128نفا رحمانی باردار به ص ر م ج دات روحـانی و جسـمانی مـیشـ د در
وادع نفا رحمانی بـرای صـ ر عـالم مثـل هی سـت بـرای اجسـام [ ،11ص،12 128
ص.]179-180
از دیگر س شیمل ـ به تأویـل از فت حـات مهیـه ـ بـر ایـ بـاور اسـت ،واژۀ مـادر و
حاملگی ما را به هلمۀ رحم  ،زهدان زن ،میرساند[ ،10ص ]25هلمهای هه با «رحمان»
ـ صفتی هه بیش از  114بار در درآن تهرار شده ـ از ی ریشه است .رحـم شـاخهای از
رحمان است [ ،2ج ،3ص 341و ج ،4ص 127و ج ،6ص ]137یعنی میتـ ان مـادری و
ایماد فرزند جدید را از دیدیاه اب عربی ،بخشی از صـفات رحمانیـت حـق تلقـی نمـ د.
رحمت الهی از طریق نام «رحمان» خـدا ،مـیت انـد محبتـی مادرانـه تلقـی شـ د [،10
ص .]25خدا از طریق همی محبت مادرانه به «اعیـان ثابتـه» م جـ دات در علـم خـ د
رحم هرد و به آنها وجـ د بخشـید [ ،6ص ،12 112ص .]35-36یـ یی ازدواجـی بـی
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رحمانیت خدا ـ یا نفا رحمانی او ـ و علـم او صـ رت یرفتـه هـه نتیمـۀ آن پیـدایش
م ج دات عالم شد.
از دیگر س  ،اب عربی بیان میدارد هه همۀ مردمان از ی رحم و ی اصلاند یعنی
تمام بشر ی خـان اده محسـ ب مـیشـ ند [ ،2ج ،7ص ]354زیـرا از زهـدان و رحـم
رحمانیت الهی و از محبت او خلق شدهاند .حق با همـی رحمـت مادرانـه ،جهـان را در
خیال خ د آورده و آن را خلق هردهاست .بنابرای می ت ان از آثار اب عربی تأویـل نمـ د
هه اولی مادر حقیقی هستی ،اات رحمانی حق است [ ،6ص112و ،11 144ص 128و
.]193
دابلیت و منفعلیت در وج د نفا رحمانی ،همان حالت زنانگی و مـادری اسـت .ایـ
امر میت اند با تفهر هرب شهل هاملتری به خ د بگیرد هه معتقد ب د از نظر اب عربـی،
نفا رحمانی هم فعّال و هم منفعل است و در تمام مراتب هستی ایـ سـاحت دویانـه
وج د دارد .هرب نیز منفعل ب دن نفا رحمانی را به ای اعتبار می داند هه در دالـب آن
و از طریق آن ص رت اسما متملی میش ند [ ،15ص .1]192اثرپذیری و دابلیت پـذیرش
تمام ص ر ،همان وجه زنانگی نفا رحمانی اسـت .ایـ امـر ،نفـا رحمـانی را ممـرای
پیدایش و زهدان بزرگ جهان هستی میسازد.
 .5نفس کلی– لوح محفوظ
از دیگر عناصر م نثی هه در آغاز آفرینش نقش بسیار مهمی دارد« ،نفـا هلـی» اسـت.
نفا هلی مادر اول و نخستی نهاحشدۀ عالم وج د است هه همسـرش «عقـل اول» یـا
دلم اعال ،ب ده و ای دو پدر و مادر عالم محس ب مـیشـ ند [ ،2ج ،5ص .]64نـام دیگـر
نفا هلی ،ل ح محف است .او اولی وج د برانگیخته و نخستی م ج دی است هـه از
سبب عقل اول ،پدید آمدهاست [همان ،ص 61و 410و .]364
اب عربی میی یدت «چ ن خدا عقل اول را دلم آفرید ،به حقیقتش م ضع اثری برای
ن شت طلبید ،پا ل ح محف  ،همان نفا هلی است .در وادع القا از س ی دلم و دب ل
از س ی ل ح خ اهد ب د» [همان ،ص.]61
اب عربی در مقایسۀ نفا با طبیعت ،نفا هلی را شبیه افالک دارای فعل مـیدانـد
هه از حرهاتشان انفعال و تأثیر در عناصر پدید میآید [ ،2ج ،4ص .]254از دیـدیاه ابـ
 .1البته وی تأهید دارد هه ای محبت مفه می مابعدالطبیعی است نه اخالدی ] ،15ص.]192
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عربی در آفرینش ،هر عنصری نسبت به حق و مرتبۀ با تر خ د منفعل و نسبت به مرتبۀ
پایی تر فاعل است ،از ای رو عقل اول و نفا رحمانی نسبت به حق منفعل ـ دارای بعد
مادینگی ـ و نسبت به مراتب پایی تر فاعل ـ دارای بعـد نرینگـی ـ هسـتند .نفـا نیـز
نسبت به عقل اول منفعل است ،اما نسبت به هباء و طبیعت و دیگر م ج دات در مراتـب
پایی تر از وی منفعل نیست [همان ،ص 254و ص ]298اما بُعد تأنیس در نفا نسـبت
به تأنیثی هه به عقل اول میت ان نسبت داد ،د یتر است.
نفا هلی نسبت به عقل اول ،بسیار شبیه ح ا در نسبت با آدم است .میتـ ان یفـت
هه عقل اول ،آدم حقیقی و نفا هلی ،ح ای حقیقی است [ ،12صص،13 214 - 213
ص .]16اب عربی در بابهای  68و  69فت حات مهیه ،جایی هه در لبـا فقیـه اـاهر
شده ،حاملگی را صفت نفا مـی دانـد [ ،2ج ،2ص 146و صـص 148-147و 255ص و
ج ،3ص .]28نفا همانند زن هه باید رام مرد میشد ،باید تسلیم عقل شده و رام شـ د
[ ،10صص.]89- 88
عنصر تأنیث در نظام طبیعت
اهن ن با ای سیر اهرشده در آفرینش و نقش تأنیس از اات حق و فیض ادد تا مرتبـۀ
نفا هلی ،به جهان طبیعت(جهان ص رتهای جسمانی) رسیده ،به بررسی ایـ عناصـر
م نس در جهان طبیعی و نقش آن در پیدایش و تهثیر م ج دات طبیعی میپردازیم.
 .1هباء و طبیعت
«هباء» و «طبیعت» دودل هـای زادهشـده از ازدواج نفـا هلـی و عقـل اولانـد [ ،2ج،1
ص ،12 221ص .]479هباء مادهای است هـه خداونـد صـ رت عـالم را در آن دـرار داد
[ ،14ص .]85اب عربی ،مبدع واژۀ «هباء» را امام علی(ع) دانسته هـه معتقـد بـ د ایـ
ج هره همو ن یردی در تمام ص ر طبیعی پخـش و پراهنـده اسـت [ ،2ج ،1ص 196و
ج ،5ص .]67اب عربی اصل ج هر هباء را از نفا دانسته هـه مثـل زمـرد سـبز اسـت و
ج هری تاری دارد [ ،2ج ،1ص .]410ای تاریهی شبیه تـاریهی جـ هر نفـا بـ ده و
میت ان آن را یهی از نشانههای زنانگی به شمار آورد.
از همسری هباء و طیبعت ،جسم هل پدید آمدهاسـت [همـان ،ج ،1ص ]221تمـام
ص ر عالم اجسام در هباء درار دارد [همـان ،ج ،4ص .]57حهمـا آن را هیـ مـینامنـد
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[همان ،ج ،5ص .]67خداوند برای پیدایش ای جسم هل به اسـم «النـ ر» خـ د بـه آن
تملی هردهاست تا حهم عدم )المت) از او فانی ش د[همان ،ج ،4ص .]86هباء خـ د در
مرتبۀ چهارم از مراتب وج د درار دارد [همان ،ج ،5ص 14و .]67
ثمرۀ دیگر ازدواج عقل اول و نفا هلی ،طبیعت است .اب عربـی طبیعـت را «پـدر
دوم» مینامـد [همـان ،ج ،4ص254و ص 298و ج ،5ص .1]64طبیعـت مرتبـهای بـی
نفا و هباء به شهل معق ل است [همان ،ج ،5ص 410وص ]64یعنـی بـی دو م نـس
نفا و هباء درار دارد همو ن عطر هه بی دو م نس صاله و نساء در حدیس نب ی آمـده
ب د .اب عربی طبیعت را برای نفا هلی مثل آلت بـرای صـنعتهـار مـیدانـد [همـان،
ص ]411یعنی طبیعت ابزاری است هه نفا بهواسطۀ آن ،م ج دات دیگر را میآفریند.
طبیعت در مرتبۀ س م از مراتب وج دی درار دارد و اخیرهیـاه چهـار حقیقـت حـرارت،
یب ست ،برودت و رط بت است هه هر چهار در اجسام مخل ق طبیعی وج د دارد [همان،
ص ]64ی یی طبیعت به آنها باردار است.
از نم نههایی هه اب عربی طبیعـت را زن تلقـی هـرده ،بـابی از فت حـات اسـت هـه
طبیعت را مادر نفا جز ی و همسر روح الهی دانستهاست [ ،2ج ،4ص .]140در جـایی
دیگر طبیعت را مشبهٌبه زن درار میدهدت«نسبت زن به مرد مثل طبیعـت بـه امـر الهـی
است ،زیرا زن محل وج د اعیان فرزندان است همانند طبیعت هـه محـل اهـ ر اعیـان
اجسام است» .وی وج د عالم ه ن را م د ف به وج د طبیعت و امـر الهـی مـیدانـد .در
وادع ،هرها مرتبۀ طبیعت را بشناسـد ،جایگـاه زن را هـم شـناختهاسـت [همـان ،ج،6
ص ،6 141ص  ،12 218ص ]470چرا هه مرتبۀ طبیعـت مرتبـۀ دبـ ل اسـت دبـ ل
اعیان اجسام .طبیعت مادر بزرگ عالم است هه آن را فقط میت ان بـا ت جـه بـه آثـارش
شناخت [ ،2ج ،8صص.]211-212
عالوه بر ای  ،اصطالح پدر دوم برای طبیعت اثباتهنندۀ وجه زنانگی طبیعـت اسـت
همان ط ر هه ح ا نیز پدر دوم خ انده شد [همان ،ج ،1ص .]216همونی اب عربی در
فص عیس ی از فص صالحهم طبیعت را همـان نفـا رحمـانی مـیدانـد [ ،6ص 144و
ص ،11 219صص ،12 194-193ص  ]474هه پیش از ای دربـارۀ زنـانگیاش یفتـه
شد .از دیگر س  ،اب عربی طبیعت را ش هر هباء معرفی میهند .به ایـ ترتیـب هبـاء و
طبیعت هه نقشی مهم در آفرینش جهان طبیعت و م ج دات طبیعی دارند ،هم عنصری
 .1البته به ح ا و نفا هلی هم ،ای عن ان ،منتسب است.
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م نس یا حدادل دویانهاند و بهتری شاهد مثال برای نظریۀ نسبیت جنسیت در آرای اب
عربی هستند.
 .2تأنیث در دیگر بخشهای نظام طبیعت
اب عربی در حی ت ضی و تشری نظام طبیعت ،به بیان جنسیت هـر یـ از عناصـر و
ارهان طبیعی هم می پردازد .طبیعت ،مـادر بـزرگ عـالم ،در خـ د چهـار رهـ حـرارت،
یب ست ،رط بت و برودت دارد .اینها در تمام اجسام طبیعی وج د دارنـد و اسـت ارهنندۀ
اجساماند [ ،2ج ،5ص .]64در بی ای چهار ره  ،دو م نس و دو مذهر درار دارند و بـی
آنها هم ـ همانند دیگر بخشهای جهان آفرینش ـ ازدواج وج د دارد .حـرارت و بـرودت
فاعل و مذهر و یب ست و رط بت منفعل و م نساند [همان ،ج ،2ص 40و ج ،4ص 103و
ج ،5ص .]401ای ارهان با اسمای الهی همجنا خ د نیز مرتبطانـدت حـرارت بـا علـم،
یب ست با اراده ،برودت با د ل و رط بت با دـدرت مـرتبط اسـت [همـان ،ج ،5ص 401و
ج ،2ص.1]40
از دیگر م نسهایی هه در جهان طبیعت میت ان یافت« ،امهات سفلی»اند هه شـامل
چهار عنصر آب ،باد ،خاک و آتش است هه همسر «آبـاء علـ ی» یعنـی هفـت سـیاره و
هفت سپهرند .محص ل ازدواج ایشان ییاهان ،حی انات ،معـدنیات و انسـانهـا هسـتند و
انســانهــا خ ـ د ،دارای همگــی ای ـ چهــار عنصــرند [ ،2ج ،1ص 219و ص 223و ج،4
ص .]103ای عناصر چهاریانه محلی برای تناسل و ت لدند [همان ،ج ،5ص ]414و خ د
از ازدواج چهار ره به وج د آمـدهانـدت از زوج بـرودت و رط بـت ،آب ،از زوج حـرارت و
یب ست ،آتش ،از زوج برودت و یب ست ،خـاک و از زوج حـرارت و رط بـت ،هـ ا مت لـد
شدهاست [همان ،ج ،1ص.]224-225
در بی ای عناصر آب از همگی مهمتر و سلطان عناصر اسـت پـا عـرش خـدا بـر
روی آب درار میییرد[همان ،ص .]43-44آب در بیشتر اساطیر ،عنصری م نـس ،زایـا و
مادر به شمار میرود [ ،9ص190و  .]192آن در سه عنصر دیگر هم وجـ د دارد یـ یی
ص ر ای عناصر در دل آب درار داشته و آن باردار آنهاست همو ن نفـا هلـی یـا لـ ح
محف هه هر چیزی در آن ن شـته شـدهاسـت [ ،2ج ،5ص .]410ابـ عربـی در آغـاز
 .1در جایی دیگر حیات را به حرارت ،علم را به برودت ،د ل را به رط بـت و اراده را بـه یب سـت نسـبت
میدهد ] ،2ج ،5ص.]64
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فت حات بیان میهند هه اولی ج هری هه بهخاطر حقیقت محمدیه خلق شـد ،آب بـ د
هه ج هرۀ اجسام در آن به امانت یذاشته شدهاست [همان ،ج ،1ص 35و ج ،5ص.]414
از آب زمی خلق شد [همان ،ج ،1ص .]35آتش ن ۀ آب ،ه ا و هـف هـم نسـبت بـه آب
فرزند وی محس ب میش ند [همان ،ج ،6صص.]6-7
زمی هم در اساطیر اد ام مختلف در مقابل آسمان درار دارد و همسـر وی اسـت [،9
صص ]237-255و خ د اب عربی نیز آن را زن تلقـی نمـ ده ،بـه رابطـۀ زناشـ یی بـی
آسمان و زمی دا ل است [ ،2ج ،1ص .]209به نظر می آید هه اب عربی از زمـی و آب
ـ هه بهلحا اساطیری عناصر م نس محس ب مـیشـ ند ـ نیـز در جهـانشناسـی خـ د
استفاده نم دهاست .بهط ر هلی در اسط ره و تفهر اسالمی اغلب ارتباط بی دو جـنا را
در زمی و آسمان به تص یر میهشند ] ،16ص.[143
از دیگر عناصری هه اب عربی در طبیعت آن را م نس تلقی میهند ،روز و شب است.
البته وی هیچ هدام از ای دو را بهط ر مطلق م نس ندانسته ،بلهه یاهی روز را مادر شب
و یاه شب را مادر روز معرفی هردهاست [ ،2ج ،1ص 222و ج ،5ص.]85
روایت آفرینش انسان
از بخشهای مهم نظام آفرینش در هتب مقـد  ،بحـس پیـدایش انسـان اسـت .روایـت
آفرینش انسان نیز از دیدیاه اب عربی ،همو ن دیگر نظریات وی ،همی متفاوت به نظر
میآید.
 .1جفت آدم ـ حوا و مریم ـ عیسی در آفرینش
اب عربی از داستان آفرینش آدم و ح ا برای نتیمهییریها و بیان نظریـات خـ د بسـیار
استفاده هردهاست .برای بیان ای روایت ،می ت ان دو زوج را با هم مقایسه نم ده ،آنهـا را
مهمل یهدیگر به شمار آوردت آدم و ح ا ،مریم و عیسی.
آدم در جسمانیت ،پدر بشر و محص ل ازدواج امهات سفلی و آباء عل ی است [همـان،
ص .]37برای اینهه نسل بشر تداوم یابد و «آدم» همدمی داشـته باشـد ،حـ ا از پهلـ ی
ه تاهتر او بیرون آمد .بدی ترتیب از ابتدا ،طبق آیـۀ دـرآن «و لغلرَجـال علـیه د درجـه»
(بقره )228 ،آدم بر ح ا برتری داشتهاست .هرچند ابـ عربـی زن و مـرد را در انسـانیت
مشترک میدانـد ] ،2ج ،1ص 200و ج ،3ص 176و ج ،4ص ،12 141ص .]344چـ ن
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زن از مرد به وج د آمده ،مرد بدو تمایل دارد و همونی زن نیز به مـرد ت جـه دارد [،6
ص ]215همو ن هسی هه وط خ د را دوست دارد.
اب عربی آفرینش ح ا از آدم را آفرینش از نر ،آفرینش عیسی از مریم را ،آفـرینش از
ماده و آفرینش سایر ابنای بشر را از جفت نر و ماده می داند و س رۀ حمـرات آیـۀ  13را
شاهدی بر تأیید ای امر می داند [ ،2ج ،1ص .]200او آفرینش عیسی از ماده (مـریم) را
تهمیل آفرینش ح ا از نـر (آدم) دانسـته [همـان ،ج ،2ص 371و ج ،8ص ]119و حتـی
ایشان را خ اهر و برادر معرفی میهند [همـان ،ج ،3ص ]177چـرا هـه زن بایـد محـل
ته ی باشد و به عالوه برای ایماد فرزند و م ج دی جدید به ی زوج نیاز است نه یـ
فرد تنها.1
آدم بی دو م نس خلق شدت اات حق و ح ا اولی م نس لفظی و دومی حقیقی اسـت.
همونان هه پیامبر در حدیس خ د اشاره هرد و عطر را بی دو م نس نساء و صالت اهـر
هرده ب د [ ،6ص .]220بنابرای در آفرینش آدم ،زنانگی مقدم بر مردانگـی و برتـر از آن
است .اب عربی استفادۀ پیامبر(ص) را از ای واژیـان ،آن هـم بـه ایـ ترتیـب ،عمـدی
دانسته چرا هه پیامبر(ص) فصی تری عرب است [همان] .ح ا بـی آدم ،خـاک و هـف
زاده شد و فرزندان آنها از آباند [ ،2ج ،6ص.]7
اب عربی آفرینش عیسی(نر) را از آب مادرش (مریم) مـی دانـد .او ایـ بـاور علمـای
طبیعتشنا را هه «از آب زن خلقی انمام نمیش د» اشتباه دانسته و بر ای باور اسـت
انسان از آب زن و مرد هر دو به وج د مـیآیـد و ایـ علـم را بـه پیـامبر(ص) منسـ ب
میهند [همان] .وی هیچیاه پیدایش امری را از ی فرد تنها نمیدانسـت امـا در اینمـا
دو م رد استثناء وج د داردت ح ا و عیسی هه البته از نظـر وی ،آفـرینش ایـ دو مهمـل
همدیگر است .در وادع ح ا و عیسی خ اهر و برادرند [همان ،ج ،1ص.]216
مریم و آدم بهتری نم نههای داشت هر دو وجه فاعلیت و منفعلیتاند .آدم نسـبت
به خدای رحمان و آفرینش دبل از خ د منفعل ولی نسـبت بـه حـ ا و بقیـۀ بشـر فاعـل
است همو ن مریم هه بهواسطۀ زنانگی منفعل است ،ولی نسبت به عیسـی یـ فاعـل
است .ای دو جنبه را در عیسی و ح ا نیز میت ان یافت.
اهن ن می ت ان با نگاهی به روایت آفـرینش دو جفـت مهمـل (حـ ا و آدم ،عیسـی و
 .1البته وی دا ل به انفعال عیسی از ی ماده نب د و ی
آدم درآمده ب د ،انفعال یافت ]ج ،6ص.]141
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مریم) ای نظریات را از آرای اب عربی استخراج نم دت  .1علت عشق ورزیـدن مـرد و زن
به یهدیگر مرب ط به آفرینش ح ا از آدم است  .2اب عربی ،در نهایت به همال و برتـری
مرد نسبت به زن دا ل است هه جامعه و سنت بر آن تأهید میهننـد .او ایـ برتـری را
بهخاطر ن ع آفرینش میدانـد هـه زن را از بـدن مـرد آفریـد [ ،2ج ،1ص ،2 200ج، 6
ص ، 6 136ص .3 ]219نقش مهم زن در آفرینش انسان  .4اهمیت وج د جفت و نـه
فرد برای آفرینش  .5نسبیت جنسیت و همی ط ر وج د دو جنبۀ فاعلیت و منفعلیـت
در درون هر شخص  . 6اب عربی نظریۀ جدا شدن نفا هلی از عقل اول و درجهبنـدی
صفات حق ،ارهان و عناصر طبیعی را بـر پایـۀ الگـ ی آفـرینش حـ ا از آدم طـرحریـزی
هردهاست.
نتیجهگیری
اب عربی فراتر از همعصران خ یش ـ هه اهمیتی برای نقش زن دا ل نب دنـد ـ زن را در
پیدایش انسانی جدید دخیل میبیند و اهمیت نقـش زنـانگی را بـه هـل جهـان هسـتی
اشاعه میدهد .در تمام جهان عنصر زنانگی در هنار مردانگی در امر آفرینش جدید فعـال
است .پا برای ایماد هر چیزی نیاز به ی زوج است زوجی فاعـل و منفعـل .البتـه در
آغاز پیدایش نسبت تأنیس یا حدادل اصالت نقش آن در آفرینش بیش از مردانگـی اسـت
و ایر بخ اهیم به زبان ریاضی سخ ی ییم ،نسبتی دو به ی بردرار است.
اب عربی در وج د هر مردی ،زنانگی و در هر زنی ،مردانگـی مـیبینـد چـرا هـه در
وج د هر انسانی عناصر م نس و مذهر هموـ ن نفـا و عقـل ،ارهـان و عناصـر طبیعـی
وج د دارد .به عالوه وی هیچیاه امری را بهط ر مطلق م نس یا مذهر فرض نمـیهنـد .او
زنانگی را دابلیت و منفعل ب دن تعریف هرده و جنسیت را امری درونی و مرب ط به فعـل
نیز میداند و چ ن هر عنصری دارای دو وجه زنانه و مردانه است ،در هر لحظهای یهی از
آن دو را به اه ر میرساند .ای امر منتهی به نسبیت جنسیت در نظر وی شدهاست.
در پایان باید اهر ش د هه جهانشناسی اب عربی بر روی نظریات دیگر وی هموـ ن
فقه و تص ف تأثیر بسیار زیادی یذاشته و بیراه نیست ایر آن را بنیان نظرات وی دربارۀ
زنان بدانیم برای مثال انسان دیدن زن همو ن مرد و ارزشی هه وی برای نقـش زن در
آفرینش دا ل است ،به سبب آن اسـت هـه وی زن و مـرد را از یـ نفـا و یـ اصـل
میداند .خ د ای یهسان دیدن زن و مرد در انسانیت باعس میش د هه ـ خالف بسـیاری
از مسلمان همعصرش ـ بگ ید دطب و امام هم میت انـد زن باشـد .یرچـه داشـت ایـ
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عقاید بدان معنا نیست هه باید نظریات اب عربی را جدای از جامعهای دانست هه در آن
زندیی هردهاست .او نیز همو ن سایر همعصرانش برتری و همال را ـ حـدادل در اـاهر
سخ ـ به مردان نسبت دادهاست و ای برتری در داستان آفرینشی هه از درآن ادتبـا
هرده ،باید ریشهیابی ش د .او برتری مرد بر زن را نه بهعلت وجـ د اسـتعدادی خـاص در
مردان هه بهسبب نح ۀ آفرینش ح ا از آدم میدانست.
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