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مهديه السادات مستقيمي 1٭
چکيده
در جهانبيني عـرفاني ،همهي هستي ،تعينات ،تجليات و مظاهر اسماء جالل
و جمالاند و بررسي رابطهي ارزشمندي و جنسيت از اين چشماندازهاي عرفاني
افقهايي نوين را ميگشايد .از ديدگاه برخي عرفا هر چند حقيقت مرد و زن يکي است
و لکن زن در مظهريت تابناکتر از مرد است و حقيقت نفس کليه و مظهريت جمال (که
با وجود زن مرتبط است) در تناکح عوالم هستي سير حبي موجودات و ظهور عوالم
نقش اصيلتري دارد ،هر چند که در مراتب صدوري عوالم اين حقيقت در مرتبهي
دوم قرار دارد .در ديدگاه قرآن نيز ارزشمندي جنسي و جنسيتي در ساحتي توحيدي
مطرح ميشود .از نصوص و ظواهر فراواني در آيات اشتراک حقيقت زن و مرد در
ارزشمندي را ميتوان فهميد و برتري هر يک از اين دو در ساحت ارزشمنديهاي
اکتسابي است.
کليد واژه
عرفان ،قرآن ،ارزشمندي ،جنسيت ،تجليات ،مظاهر ،جالل ،جمال ،تناکح ،عشق
٭ ـ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم
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 )1بيان مسئله

مقايس��هي ارزش��مندي جنس زن و مرد يکي از مهمترين مس��ائل زنان
در حوزهي تحقيقات بنيادين اس��ت .از آنجا که برخ��ي از راهبرديابيها در
حوزههاي کاربردي و توس��عهاي مبتني بر تنقيح و تبيين مباني زير س��اختي
است ،لذا در اين مقاله از چشماندازهايي عرفاني و قرآني به رابطهي جنسيت
و ارزش��مندي پرداخته شده و مسئلهي بنيادين جنس برتر يا فروتر بودن زن
يا مرد و چرايي آن تحليل شده است.
از آنجا که عرفان دينياي که در اس��تخدام قرآن درآمده باش��د از توحيد
مفس��ران پيرامون اين مس��ئله
قرآني سرچش��مه ميگيرد ،لذا آراء عارفان و
ّ
تفاوت چش��مگيري ندارد .تحليلي جنس��يتي پيرامون رابطهي ارزشمندي و

جنس��يت در نظام تعينات ،تجليات و مظهريت ضمن نش��ان دادن خاستگاه
تفاوته��اي تکوين��ي زن و مرد (در جس��م و روح و روحي��ات) دربارهي
مقايس��هي ارزش��مندي اين دو جنس نيز مطالبي را بيان ميکند و بررس��ي
س��رنخهاي ظريف و گذراي مباحث جنسيتي در آفاق چشماندازهاي عرفان
نظير ساحت تناکح اسمائي ،ساحت عشق عرفاني ،ساحت مباحث مربوط به
نطق و شعور عمومي موجودات و ساحت سير حبّي عوالم وجود و ساحت

مراتب صدوري کتاب هستي ميتواند افقهاي نوراني و وسيعي را در تحليل
رابطهي جنسيت و ارزش��مندي فرا راه متعلمان در اين حقيقت بنيادي قرار
دهد .بررسي و دستهبندي آيات قرآن ما را به اشتراک ارزشمندي حقيقت زن
و مرد رهنمون ميسازد.
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 2ـ  )1تحليلي از رابطهي جنسيت و ارزشمندي در نظام تعينات

در ديدگاه عرفاني ،بس��ياري از عرفا برآنند که حقيقت ذات زن و مرد يک
چيز است و تفاوتها از ناحيهي تعينات و قالبها و مسائلي خارج از حقيقت
ذات است .طبق اين نظر ،ارزشمندي ذاتي و تکويني زن و مرد يکسان خواهد

ِ
حقيقت زن و مرد همان ذات و ذاتيات آن دو است.
بود زيرا مراد از

قيصري (ره) در اين ب��اره ميگويد« :ان المراه باعتبار الحقيقه عين الرجل

و باعتبار التعين يتميز کل منهما عن االخر( »...قيصري  478 :1375ـ .)473

زن و مرد به اعتبار حقيقت همانندند و به اعتبار تعينات هر يک از ديگري
متمايز ميشود.

ِ
کثرات
در عرفان ،حقيقت انسان به همان روح ناطقهي قدسيهي اوست و

خارجيه همه تعيناتي هستند که خارج از حقيقت روح انساناند .تعينات ،امور
مجازي هس��تند که در سنجش حقايق ،دخل چنداني ندارند .مصباح االنس،
که يکي از کتب مرجع عرفان است ،تعين را اين گونه معني ميکند« :جز يک
وجود چيزي در عالم خارج نيست و کثرات ،تعين يافتن و ظهور يک هستي
است که آن را با کلماتي چون تعين ،اتصاف ،نسبت يا ظهور تعبير کردهاند»
(ابن فناري .)45 :1363

اي��ن بيا ِن قيصري (ره) را با اين مثال ميتوان متناظر کرد که حقيقت آبي

که در ظرف اس��توانهاي شکل و يا بيضي شکل ميريزند يکي است و آنچه
سبب ميشود که تفاوتهايي به وجود آيد قالب ظرفيتي و تعينات صوري و
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ِ
ِ
ظروف آب است و اين تعينات سبب تغيير فرمول  H2Oدر آب
شکل ظاهري
نميشود .در هر حال ميتوان گفت« :کثرات ،تعين يافتن و ظهور يک هستي
هستند که آن را با کلماتي چون تعين ،اتّصاف ،نسبت ،مظهر و يا ظهور تعبير
کردهاند» (حاجي سبزواري .)45 :1363
تعبي��ر عينيت حقيقت زن و مرد در کالم عرفا حتي ناظر به اين مس��ئله
اس��ت که اينگونه نيست که آبي که در ظرف جنسيت مردانه ميريزند ،آبي
اس��ت همانند باران نازل شده از آسمان ولي آبي که در ظرف جنسيت زنانه
ميريزند آبي اس��ت که از چاه استخراج ميکنند ،بلکه حقيقت مرد و زن به
مثابه آب باراني اس��ت که در دو ظرف متعي��ن ميريزند و با تعينات ظرف،
ن اين است که درياي
شکل ويژهاي مييابد .مثال ديگري دربارهي مفهوم تعي 
وجود تموجهايي دارد و اين تموجها مراتب و کليت و جزئيت و بزرگي و
کوچکيهايي دارند و اين نسبتها همان تعينات اين امواجاند.
 2ـ  )2تحليلي از رابطهي جنسيت و ارزشمندي در نظام تجليات

در نظ��ام تجليات عرفاني وجود زن و مرد و تفاوتهاي تکويني بين آن
ت تجليات دارد .تجليات با يکديگر تفاوتهايي دارند که
دو ريش��ه در تفاو 
هنگام تنزل در مراتب وجود اين تفاوتها برحسب نشئتهاي مختلف متنزل
ميش��وند تا در عالم ناسوت اين تفاوتها در زن و مرد و جسم و روحيات
آن دو نيز به ظهور ميرسد.
در جهانبيني عرفاني ،جهانهاي باالتر حقايقي هستند که عکس و سايهي
آنها در جهانهاي پايينتر افتاده است .تشبيه عالم باطن به آفتاب و عالم ظاهر
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در چشمانداز عرفان خداوند نور آسمانها و زمين است «اهلل نور السموات و
االرض»( ،نور )35 :و تجليات نوريهي اوس��ت که همهي عالم را روشن کرده
است .پرتو آفتاب از مبدأ خورشيد دور ميشود و پايين ميآيد و طي مراتبي
تن ّزل کرده و ضعيف ميشود ،بدون آنکه اين پرتو از مبدأ صدور تا منتهياليه

نزول پاره ش��ود يا خللي پيدا کند ،ن��ور وجود ،به همين مثابه ،بدون تجافي

تن ّزل پي��دا ميکند (طباطبايي 17 :1362و .)18بح��ث تجلي در کتب عرفا مفصل
ذکر ش��ده است و صدر المتألهين نيز در جلد  2اسفار بدان اشاره فرمودهاند

(مالصدرا :ج ،2صص  287و.)291

در نظام تجليات الهيه ،همهي انوار و نقش و نگارها تجلّي يک نورند و

همه مانند هفت رنگ رنگينکماناند که از شکس��ت پرتوهاي متفاوت يک
نور حاصل ميش��وند .اين هفت رنگ هر يک به جاي خود مينش��يند و از
ترکيب رنگها جهاني زيبا و تماش��ايي به وجود ميآيد .عارف به يک جلوه
قائل است به نام وجود منبسط ،کثراتي که حکيم قائل است از نظر عارف از
لوازم وجود منبسط است (مطهري  3 :1369و .)129
جهان چون زلف و خط وخال و ابروست
که هر چيزي به جاي خويش نيکوست
زن و مرد و تقابلي که به لحاظ جنسي با يکديگر دارند ،از پرتو انواري است
که در نظام تجليات به وجود آمده اس��ت .گويا نور وجود در حوزهي تعينات
زنانه به رنگي و در حوزهي تعينات مردانه به رنگ ديگري بازتابش ميکند.
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اگر بتوان بين رنگهاي نور سفيد به لحاظ ارزشمندي ذاتي تفاوتي قائل
شد ،شايد بتوان بين بازتابش اين انوار نيز تفاوتهايي قائل شد.

در نظام تجليات حتمًا بين جلوهي وجودي زن و مرد تفاوتهاي بازتابش

وجود دارد ولي مهم اين اس��ت که ارزشمندي هر يک از اين بازتابشها در
حوزهي خاصي هويدا ميشود و به طور کلي نميتوان حکم داد که کدام يک
ارزشمندتر است .

در ديدگاه عرفان همهي ذرات کائنات پرتو تجليات أس��ماءِ الهي اس��ت

و وجود زن و مرد نيز در اين نظام تحليلکردني اس��ت .رابطهي جنس��يت و
ارزشمندي نيز در اين چشمانداز عرفاني به بهترين وجهي تبيينپذير است.
در منابع صوفيانه تجلي و تعين جمال و جالل از برجستهترين مصطلحات

عرفان است .همهي جهان هس��تي پرتوي از تجلّيات ذات ،اسماء و صفات
خداست و از آنجا که صفات خداوند به دو دستهي جالليه و جماليه تقسيم

ميشود و تجلّيات جالل و جمال سبب ظهور عوالم و کثرت گرديده ،پرتو
مه��ر و قه��ر و جالل و جم��ال او در همهي مظاهر ظاهر ش��ده و بعضي از
موجودات ،نشانهي جمال او و بعضي ديگر آيت جالل اويند.

البت��ه بنابر مباني عرفاني در همهي موجودات تجلّي جمال و جالل الهي

وجود دارد و غلبهي نور جالل بر جمال يا نورِ جمال بر جالل است که سبب
ميشود بعضي آيت لطف و جمال و بعضي آيت جالل و عظمت حق باشند
(سبزواري 152 :1372ـ .)137

در چنين فضايي نگرش به مسئلهي جنسيت افقهايي عرفاني در ّ
حل اين
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نحو تام و تمامي تابيده است .ولي اين نور وقتي به آئينهي تعينات جنسيتي

ميخ��ورد ،به دو نحو بازتابش دارد ،در جنس��يت زنانه نور الهي به صورتي
ظاهر ميش��ود که برآيند مجموع انعکاس��ات اين نور ب��ا مقتضيات صفات
جمال بيش��تر سازگار است .بازتابش اين نور در قالب تعين جنسيت مردانه
به گونهاي است که برآيند مجموع آن با صفات جالل بيشتر توافق دارد .ابن
عربي در رسالهي جالل و جمال اين قول را به برخي از عرفا نسبت ميدهد
که جمال چيزي اس��ت که مواجهه و مشاهدهي آن انس و انبساط ميبخشد
و جالل امري اس��ت که از آن هيبت و ش��کوه تداعي ميشود (ابن عربي :1361

 .)3در روايات نيز به تفاوت ظهور جالل و جمال در آئينهي وجود زن و مرد
اشاره شده است .امام علي (ع) ميفرمايند« :عقول النساء في جمالهن و جمال
الرجال في عقولهم» (امالي صدوق ،مجلس چهارم).

بنابراين چه بس��ا بتوان در تحليلي جنسيتي در نظام انوار جمال و جالل
اين چنين گفت :حقيقت زن و مرد همانند يک حقيقت نور واحدهاي است
ک��ه بازتاب��ش آن در وجود زن و مرد متفاوت اس��ت .در عرفان ثابت ش��ده
اس��ت که هر جا نور جمال هويدايي بيشتري داشته باشد ،انوار جالل تحت
ساتريت آن محفوظ است و هر جا که نور جالل هويدايي بيشتر داشته باشد،
باز هم انوار جمال تحت س��اتريت آن موجود است .به تعبير ديگر در ِ
باطن
هر جمالي جالل و در باطن هر جاللي جمالي است .بنابراين تفاوت حقيقي
آي��ت جمال يا جالل بودن ،به نوع بازتابش و انعکاس باز ميگردد و مربوط
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به ماهيت و هويت و حقيقت نور نيست.
حس��ي نيز امر به اين گونه اس��ت ،يعني نور سبز ،آبي يا
چنانچه در نور ّ

قرمز حقيقت س��اير الوان را در باطن خود مس��تور ميدارند و فقط رنگي را
که با آن رنگ به چش��م ما ميآي��د منعکس ميکنند .حقيقت نوريهي وجود
تکويني زن و مرد نيز ميتواند اين گونه باشد .البته ابن عربي معتقد است که
نظر اين دس��ته از عرفا به واس��طهي دريافتي است که از جالل و جمال حق
کردهان��د و آن گاه خ��ود وي نظريهي ديگري را در اين حوزه مطرح ميکند
که بيان آن را به جاي مناسب خود وا ميگذاريم .ابن عربي (ره) به واسطهي
تطابق آيات تکوين با تشريع معتقد است هما ن گونه که همهي ذرات کائنات
اين تقابل را در خود دارند ،قرآن نيز شامل جالل جمال و جمال جالل است.
وي اين مطلب را نه در قرآن بلکه در همهي کتب منزل محقق ميداند .وي
ميگويد« :در مقابل هر آيهاي که اش��ارت جمال در آن ظاهرتر است ،آيهاي
وجود دارد که اش��ارت جالل در آن آشکارتر است» .وي برخي از اين آيات
را نيز بر مي شمارد .به عنوان مثال ،وي معتقد است که در مقابل آيهي «نبيء
عب��ادي اني انا الغفور الرحي��م» (حجر )49 :آيهي «ان عذاب��ي هو العذاب األليم»

(حجر )50 :قرار دارد و در کتاب تکوين آيات تکويني نيز با يکديگر اين گونه
تقابلهايي را دارند (ابن عربي  6 :1361ـ .)4
بنابراين با تحليل مس��ئلهي جنسيت در نظام تجليات نيز ميتوان به اين
نتيجه رسيد که زن و مرد به جهت وحدت حقيقتي ،ارزشمندي ذاتي يکساني
دارن��د و به س��هولت نميتوان گفت که آيا انوار جمال ارزش��مندتر از انوار
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قضاوت کرد که چه جنسيتي ارزشمندتر و چه جنسيتي کم ارزشتر است.
 2ـ  )3تحليلي از رابطهي جنسيت و ارزشمندي در نظام مظهريت

از ديدگاه برخي عارفان زن و مرد هر دو مظهر خداوند هس��تند ولي زن
از جهاتي در مظهريت خداوند تابناکتر اس��ت .تبيين عرفاني اين مطلب را
بيان ميکنيم:
همهي عال��م وجود از باالترين مرحله تا پايينتري��ن مرتبت آن ،ارتباط
واحدي دارند و همهي ذرات کائنات با يکديگر مرتبطاند و با همهي کثرت
و تفصيل ظاهري موجود بين اشياء در عالم خارج همهي آنها در باطن عالم
واحدند (صدرالدين شيرازي 5 :و .)359
گرچه ذات بس��يط اس��ت و همين ذات بسيط تجلي ميکند اما هر کدام
از مجالي يکي از اوصاف و اس��ماي او را نشان ميدهند ،نه اينکه او با يکي
از اوص��اف ظهور کند ،چرا که متجلي با همهي نامها و اس��ماء ظهور کرده
است لکن گيرندهي تجلي يکي از اوصاف را برحسب عين ثابت خود نشان
ميدهد (ابن ترکه .)120 :1360
تفاوتهاي تکويني زن و مرد در يک نگاه توحيدي ناش��ي از يک مبدأ
واحد و به منظور وصول به يک غايت واحد و در يک سيستم به هم مرتبط
واحد متحقق ميشوند و راز اين تفاوتها در قوس صعود اين است که زن
و مرد بتوانند مک ّمل وجود يکديگر بوده و در مدار تکامل انساني به سوي اله
واحد بازگردند ولي س��ر اين تفاوتها در قوس نزول تفاوت عين ثابت آنها
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در مظهريت حق است.
در اي��ن ديدگاه زن و م��رد مظهر خداي واحدند وارزش��مندي در نظام
مظهريت بر اين اساس است که کدام يک از زن و مرد بهتر ميتواند آئينهاي
خدانما باشد.
مسئله اين است که سخن از مظهريت هم در قوس نزول مطرح است و
هم در قوس صعود .در اين بخش از مقاله که سخن از ارزشمنديهاي ذاتي
است ،مظهريت در قوس نزول بررسي ميشود.
هر آن چيزي که در عالم عيان است
چو عکسي زآفتاب آن جهان است
نظام مظهريت در کل جهان هستي به اين صورت است که عوالم پايينتر
در محاذات طولي عوامل باالتر قرار گرفتهاند و در صورتهاي نازلهي عوالم
برترن��د و ب��ه همين جهت ،جهان نمايه و نمودي از جهانهايي برتر اس��ت
(شيرازي220 :1363ـ  )218و تفاوت و نظامبندي عوامل هستي بر اساس مقتضياتي
است که در اسماء و صفات محقق ميشود (زنوزي .)57 :1371

تجلي و ظهور کرده اس��ت ،جهان
همان گونه که آفتاب از يک مبدأ نور ّ

هستي نيز به مثابه آفتاب از يک مبدأ هستي تجلي و ظهور کرده است (شيرازي

.)47 :1360
در اي��ن جهانبيني و نگ��رش عرفاني هر نوري که بتواند با زبان تکوين
خود از مبدأ نور بيشتر حکايت کند ،ارزشمندي ذاتي بيشتري دارد.
مس��لم است که انسان به لحاظ سعهي وجودي و بهرهوري از عوالم سه
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و در مظهريت کاملتر اس��ت .ولي راس��تي از دو صن��ف زن و مرد در نوع
انسان ،کدام يک بيشتر ميتواند صفات و اسماء خداوندي را نشان دهد؟ آيا
در تکوي��ن مرد ،آيتي وجود دارد ک��ه بتواند در مظهريت خدا کاملتر از زن
باش��د؟ آيا مقتضيات هيچ صفت و اسمي از صفات و اسماء الهيه هست که
در تکوين و ذات و آيت وجودي و عين ثابت مرد به ظهور رسيده باشد و به
مثابه آن آيتي در وجود زن قرار داده نشده باشد (که به همان معني به همان
شکل يا به گونهاي مشابه) آن را در مظهريت وجود خود باز نماياند؟
 1ـ  2ـ  )3نظريهي ابن عربي (ره) در تابناکتر بودن جنسيت زن در نظام
مظ ّهريت

بعضي عرفا معتقدند جنسيت زن در مقايسه با مرد در مظهريت کاملتر و

حتي تابناکتر است .البته نگارنده بصيرت و شهامت اين قضاوت را ندارد و
لکن ميتواند با قاطعيت اذعان کند که آئينهي وجود زن در مظهريت صفات
و اسماء الهيه بنا به داليل عقليه و نقليه و اذعان مفسرين کمتر از مرد نيست.
این نقل قول ش��ریف که در کتاب آینه جمال و جالل از فتوحات مکیه
للرجال اال و للنساء
نقل شده است شاهد صدقی بر این مدعاست« :ما من صفه ّ
فيها مش��رب توالهم اهلل با الحكم» (جواد آملي )239 :1375؛ هيچ صفتي در مردان

نيس��ت الاّ آنکه در زنان نيز مش��ربي در آن صفت وجود دارد و خداوند آن
صفات را با حکمت خود توليت ميکند.
سر محبوبيت زن
ابن عربي (ره) در کتاب شريف فصوص (در فص محمديه) ّ
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را در اين ميداند که« :ذات اقدس خدا ،منزه از آن است که بدون مجلي و مظهر
ظاهر شود و هر مظهري که بيشتر جامع اسماء و اوصاف الهي باشد بهتر خدا را
نشان ميدهد و زن در مظهريت خدا کاملتر است» (ابن عربي 477 :1366ـ .)478

فص ش��ريف ،ضمن تبيين معناي مظهريت انسان
ابن عربي (ره) در اين ّ

نس��بت به صفات و اس��ماء الهي بر اين معني تأکيد ميکند که روح ناطقهي
انساني از نفس رحماني است و آن روح در کالبد و روح انساني انسان ،مستتر
شده است (همان.)513 :
لقاي الهي در اين جهان از ديدگاه ابن عربي (ره) به راحتي ميسور نيست
زيرا حجب ماده امکان تحقق کامل اين معني را فراهم نميآورد و کساني که
به خدا مشتاقاند بايد او را در آئينهي مظاهر رؤيت ميکنند (همان).
ابن عربي (ره) معتقد اس��ت که «خداوند شخص را با مظهريت صورت
خويش آفريد و او را زن (امرئه) ناميد و آنگاه حق در آئينهي وجود (تکويني)
اين مظهر ،ظاهر گشت» (همان).
اعتقاد ابن عربي (ره) در باره يکي از اسرار تابناکتر بودن مظهريت تکويني زن
نسبت به مرد این است که :مظهریت وجود زن نسبت به بازتابدن و ظاهر نمودن
انوار اسماء الهی دارای ویژگی خاصی است وی از این ویژگی تعبیر به جامعیت
میکن��د .زیرا عین ثابت��ه زن بهتر از عین ثابته مرد میتواند صفاتی را که نش��ان
دهندهی پذیریش و اجابت و عطوفت و  ...باشد را نشان دهد» (رک همان.)516 .

فص راز محبّت پيامبر (ص)
محي الدين (ره) در مباحث مطرح ديگر در اين ّ

به زنان را به اين حقيقت مرتبط دانسته و ميفرمايد« :محبت پيامبر (ص) به
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عرفا معتقدند حقيقت مرتبط با نفس کليه و حقيقت فاطميه در تکثير و تناکح
عوالم وجود نقش ارزشمندتر و مؤثرتري دارد و در جهان ناسوت نيز جنس
مؤنث در تکثير نسل و نقش زاد و ولد اهميت و اصالت بيشتري دارد .در ذيل
تحليل و تبييني از اين مسئلهي مهم عرفاني ارائه ميشود.
 2ـ  )4تحليلي از مسئلهي تفاوت جنسيت در نظام تناکح عوالم

يکي ديگر از مسائل مهم عرفاني ،مسئلهي تناکح اسمائي و زوجيت است.
در اين نگرش ظهور نور ذات الهي در کس��وت اس��ماء و صفات متکثره با
تناکح اسمائي آغاز ميشود و نور تجليات مختلف اسماء الهيه درهم ميآميزد
و اسماء جزئيه از اسماء کليه ظهور مييابد .به همين مثابه از تناکح عوالم کليه
عوامل ديگري ايجاد ميشود و مقتضيات نور اسماء و صفات در عوالم وجود
س��بب ايجاد کثرت ميش��ود .برخي از عرفا به تناکحات اسمائي پنجگانهاي
قائل ش��دهاند ک��ه صورت نازلهي آن در پايينتري��ن عوالم عيني عالَم خاک

به منصهي ظهور ميرس��د و الزمهي ظهور چنين تناکحي در عوالم س��افله
که صورت رقيقه و نازلهي تناکحات عاليهي آس��ماني در عوالم عاليه است،
تفاوت جنسيت در عالم فعلي بين زن و مرد براي حصول نوع نازلهي تناکح

در اين عالم و تکثير نس��ل است و الاّ جنسيت بما هو جنسيت در تکوين و
خاصي ندارد .به تعبير ديگر بيشتر از آنکه بايستي براي
ارزشمندي ذاتي تأثير ّ

فهم تفاوت جنسيت در عوالم طولي بکوشيم ،بايد اين تفاوتها را در عرض
هم و براي حصول فايدهي تناکح و زوجيت مطالعه کنيم.
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زوجيت در لغت به معناي اقتران و ازدواج دو قرين مذکر و مؤنث از انسان
يا حيوان است و به معناي عامتر در زبان عربي به هر دو قريني که با يکديگر
قرينه شوند «زوج» ميگويند (قرشي 3 :1371و  .)185کلمهي زوج و مشتقات آن 21
بار و کلمهي نکاح و مشتقات آن  26بار در قرآن استعمال شده است و توجه
به هر يک از اين موارد پرده از بسياري اسرار و حقايق برميدارد.
در نظام فکري عرفاني مفهوم نکاح و زوجيت توس��عه پيدا ميکند .روح
معاني امري است که عارف در آئينهي لفظ آن را مشاهده ميکند (ابن ترکه :1360

 .)79در عرفان به مقتضاي قاعدهي وضع الفاظ براي ارواح مفاهيم ،کلمهي نکاح
و تناکح به معناي گسترده و عامي به کار رفته است ،به نحوي که در هر عالمي
اين لفظ به مقتضاي همان عالم تفسير ميشود (موسوي الخميني .)52 :1360

از ديدگاه عرفان نکاح در همهي وجود سريان دارد .اين سريان به واسطهي
حرکت قدسي حبي در مراتب کلي وجود است که به انواع پنجگانهاي تقسيم
ميش��ود و اين انواع باعث پيدايش عوالم معنوي ،روحي ،نفس��ي ،مثالي و
جسمي ميشود (حسن زاده آملي .)39 :1378
حکماي الهيه و عرفا مراتب تناکح و پيوندهاي زوجيت بين حقايق عالم
را به صورت زير بيان کردهاند:
نکاح اول ،پيوند و اجتماع اس��ماء اوليهي الهيه است که از آنها به مفاتيح
غيب تعبير ميشود.
ن��کاح دوم ،اين پيوند نوعي امتزاج ،درهم آميختن و عالقهاي اس��ت که
بين حقايق اسماي الهيه و حقايق اعيان ثابته ايجاد ميشود (از اين نکاح عالم
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نکاح سوم ،نکاح طبيعي ملکوتي است و ارواح تاليه نسبت به ارواح عاليه
و س��کان سماوات و مالئکه به اعتبار روح و معني به اعتبار مظاهر و شئون،
از ثمرات اين نکاحاند.
نکاح چهارم ،نوعي نکاح عنصري است که در اجسام بسيط واقع ميشود.
ثمرهي اين نکاح به وجود آمدن قابليت ظهور همهي اجس��ام اس��ت (قيصري
 470 :1375ـ .)467

ن��کاح پنجم ،مربوط به عالم انس��ان کامل بوده که وجودش مش��تمل به
همهي عوالم اس��ت ،لذا ميت��وان گفت مرتبهي پنجم نکاح ،معقوليت جمع
اس��ت (يعني غلبهي معقوليت جميع نکاحات که اختصاص به انسان کامل
دارد) .چنانچه مش��اهده ميش��ود تقابل جنس��يت زن و مرد در نظام تناکح
ميتواند معنايي بس��يار ژرف ،لطيف و اسرارآميز و وسيعتر از آنچه متداول
است داشته باشد که تبيين جزئيات آن خارج از وسع ک ّمي مقاله است.
 2ـ  )5تحليلي از رابطهي جنسيت با عقل در نظام شعور عمومي
موجودات

فرضيهي اين بخش از مقاله اين اس��ت که با توجه به معناي خاص عقل
و ش��عور در عرفان نميتوان گفت جن��س مردان به جهت بهرهوري از عقل
بيش��تر ارزش��مندتر از جنس زنان اس��ت زيرا در ديدگاه عرفاني عقل همان
شهود حقايق و معرفت به آن است و در اين ديدگاه حتي موجودات به ظاهر
بيجان نيز عقل و شعور دارند .بنابراين در اين بينش هر يک از زن و مرد که
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به مراتب باالتري از شهود حقيقت دست يابند ارزشمندترند ،تبيين و تحليل
عرفاني اين ديدگاه به شرح ذيل است:
در رويکرد عرفاني همهي موجودات ش��عور و آگاهي دارند .ش��عور به
معناي نوعي علم است و علم به معناي ادراک حقيقت يک شيء است.
ش��واهد نقل��ي فراواني را براي اثب��ات وجود علم و ش��عور در تمامي
موجودات ميتوان يافت .از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
ان منها لما يهبط من خشيه اهلل» (بقره)74 :؛
اوالً« ،و ّ

«خش��يت» جز همين انفعال شعوري چيز ديگري نيست و بنابراين سنگ

و کوه از خشيت خدا فرو ميغلطند.

ثانيًا« ،و حش��ر لسليمان جنود و حشر الجن و االنس و الطير فهم يوزعون»

(نمل)17 :؛

عالمه طباطبايي (ره) در تفسير اين آيه ميفرمايد« :اين معني وقتي امکان
دارد که همهي آن جنود عقل داشته باشند».
آيات عرضهي امانت بر آسمانها و زمين (احزاب ،)72:آيهي امر خداوند به
آتش براي س��رد شدن (انبياء  )69:و چندين دسته از آيات و روايات ديگر نيز
داللت به شعور و علم عمومي درموجودات عالم دارند.
مالص��درا براي اجرام علوي نوعي از نفوس ناطقه قائل اس��ت که مانند
انسان در تشبه به عقول مفارقه در حرکتاند.
معناي شعور و علم موجودات با سخنگويي و نطق آنها که از مسلمات
عرفان است نيز رابطه دارد.
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اس��ت و چنين معنايي محتاج به اين اس��ت که ناطق علمي داش��ته باشد و
بخواهد آن را براي غير خودش فاش سازد با توجه به اين حقايق در رويکرد
عرفاني که همهي موجودات تسبيحگوي خداي سبحاناند ،همه و همه شعور
و ِ
نطق عمومي دارند.
هر موجودي که تجردش بيشتر و رهايياش از پرده و پوششهاي دنيايي
تمامتر است ،تسبيح کاملتري دارد.
حال س��ؤال مطرح اين اس��ت كه جنس��يّت زن در نظام ش��عور عمومي

موجودات چه ربطي ميتواند به عقل و ارزشمندي داشته باشد؟

در پاسخ بايد گفت هر يک از زن و مرد که به حقايق هستي و آفرينندهي
آن معرفت بيشتري داشته باشد ارزشمندتر است .با اين نگاه ديگر نميتوان
در قالبها و تعيّنات سخت و تنگ جنس و فصل گرفتار شد .با اين رويكرد

همهي هس��تي يكپارچه حيات ،نطق ،تسبيح ،شعور ،علم و آگاهي است و
همهي موجودات در اين ديدگاه مظهر وجود خداوندند .بنابراين هر موجودي
در هر مرتبهاي از هستي كه موجوديت دارد با زبان همان مرتبه و متناسب با
آن مرتبه نوعي ادراك و شعور دارد.
در اي��ن ديدگاه ديگر زن با مرد مقايس��ه نمي ش��ود ،بلك��ه در اين نظام
عمومي ممكن است مرتبهي وجودي بعضي از انسانها در حد حجر باشد،
زي��را در اين رويكرد مرتبهي وجودي هر يك از مظاهر اس��ت كه جنس و
ِ
فصل حقيقي او را مش��خص ميکند .بنابراين ممكن است جنس و فصل و
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مرتبهي حقيقي وجود بعضي از مردان مرتبهي حيوانيت باش��د و ايش��ان بر
اساس ملكات متفاوتي كه دارند به صور حيوانات مختلف محشور شوند و
جنس و فصل انساني نداشته باشند و شعور ايشان هم مطابق همان صورت و
ِ
شكل حقيقي و مرتبهي وجودي ايشان باشد .از سوي ديگر ممكن است زني
مقربين باش��د و همچون حضرت مريم (س)
در مرتبهي وجودي مالئكهي ّ
از چنان مرتبهاي از عقل و شعور برخوردار بوده كه در همان كودكي ،گوي
سبقت در تع ّقل را از همگان ربوده باشد.
 2ـ  )6تحليلي از رابطهي ارزشمندي و جنسيت در منظر عشق عرفاني

اي��ن بخش از مقاله مدعي اس��ت که وجود حقيقت زن در چش��مانداز
مباحث مربوط به حوزهي عش��ق عرفاني از اصالت و حتي شايد ارزشمندي

بيش��تري برخوردار باش��د ،زيرا معموالً جذابيته��ا و لطافتهاي روحي و
جسمي زن زمينهساز برخي از عشقهاي سازنده و عرفافي ميشود.
خاصي برخوردار
وجود زن در مبحث عش��ق مجازي عرفاني از اصالت ّ

اس��ت .در عرفان اصل همهي تجليات به مس��ئلهي عش��ق باز ميگردد و از
ديدگاه صدرالدين شيرازي ،حکيم عارف ،عشق در همهي ذرات موجودات
سريان دارد و حتي تعاشق در عالم انساني و بين دو روح انساني نيز به همين
صورت است .عشق به ظرفا و زيبارويان نيز پرتوي از اين عشق شمرده شده
و ماهيت عش��ق عرفاني از ديدگاه صدرايي به مش��اکلهي نفوس انساني باز
ميگردد و پايان آن در گرو طب الهي و يا به تعبير ابن عربي اتحاد دو روح
صورت ميپذيرد (شيرازي 7 :و .)169
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نظير دلباختگي و دلدادگي نيز براي آن آوردهاند (طباطبايي 440 :1361و.)441

از ديدگاه ش��يخ اش��راق محبت وقتي به غايت خود رس��د آن را عشق
ميخوانند (سجادي  .)281 :1372محيالدين ميگويد« :هر کس عشق را تعريف
کند ،آن را به حقيقت نشناخته است» (ابن عربي 1414ق 2 :و.)111
ابن س��ينا دربارهي مراتب عشق در رسالهي عشق خود مراتبي هفتگانه
قائل است (ابن سينا .)110 :1360

صدرالدين شيرازي ميگويد« :عشق انساني بر سه نوع است :عشق اکبر،
عشق اوسط ،عشق اصغر» (مالصدرا

 188و .)189

عالمه مطهري (ره) ميفرمايد« :يکي از تقسيمبنديهايي که در باب عشق
ارائه ميشود عشق انسان به انسان است» (مطهري  .)73 :1368وي معتقد است که
عشق انسان به انسان نيز دو قسم است ،جسماني و نفساني و به تعبير ديگر
حيواني و انساني» (همان.)74 :
مالصدرا در ذکر عش��ق ظرفا ،خوبروي��ان و جوانمردان نيک صورت
ميفرمايد« :ما قلب و نفوس بسياري از افراد امتهايي را که متعلم به تعليم
علوم ،صنايع لطيف ،آداب و رياضيات هستند ،بررسي کردهايم و دريافتهايم
که بس��ياري از ايش��ان اعم از اهل فارس ،عراق ،شام ،روم و ساير اقوامي که
با علوم دقيق و صنايع لطيف و آداب حس��نه ،ارتب��اط نزديک دارند ،به اين
گونه از عش��قهاي لطيف که منشأ آن استحسان شمايل محبوب است مبتال
ميشوند» (مالصدرا:ج  ،7صص  171ـ .)148
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هر جا که سخن از عشق به ويژه عشق مجاز است ،به مسئلهي جنسيت
و عشق جنسي نيز توجه ميشود .از ديدگاه عارفان عشق مجازي نيز به عشق
روح به روح و عش��قي که مبدأ آن غريزهي جنس��ي باشد تقسيم ميشود .از
ديدگاه اسالم هيچ يک از اين دو عشق امر خبيثي نيست ،زيرا اسالم غريزهي
جنس��ي را خبي��ث نميداند .مهم اين اس��ت که در اين عش��ق به مالزمات
ش��رعي و احکام مقدس دين از آغاز تا پايان توجه ش��ود .کتمان و عفت دو
آموزهاي اس��ت که اگر در کنار عش��ق رعايت شود از عشق معبري به سوي
خدا ميسازد .داستان عشق ،داستاني است که هر چه تکرار شود ،مالل آور
نيس��ت و قصهي عشقهايي نظير عشق وامق و عذرا ،سالمان و ابسال ،ليلي
و مجنون و فرهاد و ش��يرين ،قصههايي اس��ت که اگر به خوبي تفسير شود،
نشانههايي از عشق خداوند و عشق همهي ذرات کائنات به مبدأ خوبيها و
سرچشمهي هستي را دارد.
اگر بنا باشد مسئلهي جنسيت و ارزشمندي را در حوزهي عشق مجاز و يا
عشق حقيقي بازخواني کنيم ميبايست به محورهاي زير در آن حوزه اشاره شود.
در عش��ق مجاز اصالت با معشويت يا عاش��قيت نيست بلکه اصالت با
عشق است.
در عشق مجاز ،اگر از قسم عشق روح به روح باشد ،جنسيت در اليههاي
روح تأثيرگذار نيست و جنسيت در چنين عشقي موضوعيت ندارد.
اگر تقابل انوثيت و ذکوريت و مس��ئلهي جنسيت در عالم ناسوت نبود،
ردپايي از مسئلهي عشقهاي برتر در عوالم پايينتر باقي نميماند.
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است که ميتواند از منظر عرفان و حکمت معبري به سوي عشق حقيقي باشد،
البته مسلم است که رعايت مالزمات شرعي و اخالقي اين عشق الزم است.
 2ـ  )7تحليلي از رابطهي ارزشمندي و جنسيت در ساحت سير حبي
در قوس نزول و صعود

اين بخش از مقاله مدعي اس��ت که در تشبيه عرفاني حقيقت زن به ليل
و حقيقت مرد به روز (در ساحت سير حبي قوس نزول و صعود) نميتوان
يکي از زن و مرد را بر ديگري برتري داد .چنانچه نه شب بر روز و نه روز
بر شب برتري داد و هر يک در مدار خود به امر خداوند شناورند .بيان اين
مطلب به شرح ذيل است.
در عرفان شب و روز به نوعي با انوثيت و ذکوريت متناظرند .خداوند ميفرمايد:
«الالليل سابق النهار و الالنهار سابق الليل بل کل في فلک يسبحون» (يس)40 :

اگر صحيح باشد که يکي از وجوه معناي کلمهي «سبقت» در اين آيهي شريفه،
سبقت و پيشي در مراتب ارزشمندي باشد ،آنگاه ميتوان نتيجه گرفت که نه در
س��ير حرکت فلکي و نه در مدار سبقت ارزشمنديهاي ذاتي ،نه روز بر شب و
نه شب بر روز پيشي ميگيرد ،چون هر يک از آنها در مدار جداگانهاي شناورند.
در عرفان ،از منازل سير حبي وجودي در قوس نزول تعبير به ليل و ليالي
ميشود و در قوس صعود به يوم و ايام و بعضي از اين شبها ليلةالقدر است.
به واسطهي برخي اسرار مطرح در اين باره در عرفان گاهي باطن شب را به
باطن وجودي زن و باطن روز را به باطن وجودي مرد تشبيه کردهاند.
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به واس��طهي حرکت حبي��ه هم مراتب علم تمام ميش��ود و هم مراتب
وجود و حب حق نس��بت به ذات و اسماء و اشياء است که فاعليت حق را
در حرکت حبيه جلوه ميدهد (آشتياني .)203 :1365
حقيقت ش��ب و روز يکي اس��ت ،هر دو از نس��بت زمين و زمان ايجاد
ميش��وند و فقط بازتابش نور خورشيد در آنها متفاوت است و تفاوتهاي
ديگري که در ش��ب و روز به وجود ميآيد همه از عوارض تفاوت بازتاب
نور خورش��يد از آن اس��ت .در چنين چشماندازي ش��ب و روز هر يک در
مدار جداگانهاي حرکت کرده و مکمل يکديگرند .نه ش��ب بدون روز و نه
روز بدون ش��ب ميتواند بهترين جلوهي امکاني در يک مقطع زماني خاص
باش��د .زن و مرد هم در اين ديدگاه به لحاظ ارزشمنديهاي ذاتي به راحتي
با يکديگر مقايس��ه نميشوند زيرا هر يک در عين وحدت حقيقت در مدار
جداگانهاي س��ير ميکنند و در عين اشتراک در بسياري از حقوق و تکاليف
تفاوتهايي نيز دارند .بنابراين سخن از بيشي يا کمي ارزشي وجودي ايشان
نسبت به هم ،چندان سخن بايسته و شايستهاي نيست.
اگر زن در مدار «زن کامل بودن» و مرد در مدار «مرد کامل بودن» حرکت
کنند «فروتريها» و «برتريها» در اين س��نجه بيمعن��ا خواهد بود .چنانچه
وقتي علي (ع) به عنوان يک انسان کامل و مرد کامل و فاطمه (س) به عنوان
يک انسان کامل و زني کامل است ،نميتوان به راحتي سخن از برتري يکي

بر ديگري (به جهت مرد يا زن بود ِن آن دو) به ميان آورد.
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کل و نفس کل

اين بخش از مقاله مدعي اس��ت ک��ه اگر مرد مظهر عقل کل و زن مظهر
نفس کل باش��د از جهت مراتب صدوري عقل کل بر نفس کل مقدم اس��ت
ولي از جهات ديگر نفس کل اصالت و اهميت بيش��تري دارد ،لذا دربارهي
ارزش��مندتر بودن هر يک از اين دو نس��بت به ديگ��ري نميتوان به راحتي
قضاوت کرد.
در ساحت عرفان چشماندازي است که در آن پدر را عقل کل و مادر را
نفس کلي در موجودات و کائنات مينامند.

آيت اهلل حس��ن زاده آملي در کتاب فص شريف حکمه عصميه في کلمه

فاطمي��ه ،اين مطالب را به عنوان يک اصل و مبناي مهم تلقي فرموده و به بيان

و شرح اين حقيقت پرداختهاند .ايشان در شرح فصوصالحکم نيز در اين باره
مينويسند« :عقل کل پدر و نفس کلي مادر است و همهي موجودات از آن ظهور
يافته است اما انوار و فضايل فاطمه زهرا به طور کامل مظهر نفس کليه است،
پس او مادر پدري است که خاتم انبياست» (حسن زاده آملي  647 :1378و .)648

در ه��ر ح��ال ،عقل کلي يا نفس کلي هر دو حقيقت انس��ان کاملاند و
حقيقت انس��ان کامل از حيث روح و عقل و يا به لحاظ قلب به دو مرتبهي
عقل کل و نفس کل ثنويت مييابند.
اگر مقرر باشد دامنهي بحث جنسيت و ارزشمندي را در اين ساحت نيز

بکشيم اوالً ،بايد گفت بحث جنسيت در مراحل باال منتفي است و ثانيًا ،اگر
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صحيح باشد که گفته شود که ارزش مادر نسبت به ايجاد فرزند بيشتر است
يا ارزش پدر؟ آنگاه ميتوان گفت نسبت خلقت کائنات در رابطه با نفس کل
ارزشمندتر است يا عقل کل؟ ممکن است در پاسخ اين سؤال اين مطلب به
ذهن تبادر کند که ارزش نفس کل از اين جهت بيشتر است و لکن نکته اين
اس��ت که نفس کل در مراتب صدوري عالم پس از عقل کل قرار دارد .پس
عقل کل در اين چشمانداز به وجود آورندهي نفس کل است و آنگاه نفس
کل نسبت به ذرات کائنات ،جنبهي مادري پيدا ميکند.
 2ـ  )9تحليل رابطهي ارزشمندي و جنسيت از منظر قاعدهي عرفاني
تطابق مراتب صدوري «کتاب عالم» با مراتب «کتاب منزل»

در عرف��ان برخي از آيات تکويني نس��بت به برخ��ي ديگر و به مثاب ه آن
برخي از آيات قرآن کريم نسبت به برخي ديگر ارزشمندترند .برخي از عرفا
در تطاب��ق کتاب عالم با مراتب کتاب من��زل و تعيين مصداقهايي نمودهاند
که چه بس��ا بتوان از آن تحليلي جنسيتي ارائه داد .چنانچه ايشان باطن آيهي
نور… يا «س��ين» بس��ماهلل يا… را مظاهر نفس کليه ميدانند و باء بسماهلل را
مظهر عقل کلي قلمداد ميکنند .تبيين مطلب به شرح ذيل است.
يکي از پاراديمهاي دستگاه انديشهوري عرفاني به عالم هستي اين است
که موجودات همچون کلماتي هستند که به واسطهي نفس رحماني از باطن
عالم منبعث ميگردند و از غيب به شهود ميآيند و اين «کلمات وجوديه» که
بر اثر سريان وجود منبسط در جميع ذرات کائنات متحقق ميشوند ،صورت
تفصيلي اسماء و صفات الهي و احکام و مقتضيات آنها هستند.
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قرآن يک کتاب منزل است و خداوند با همهي اسماء و صفات و مقتضيات
آنها در آن تجلي کرده است (الهيجي :رم  165ـ .)163

عارف شاهآبادي (ره) معتقد است که قرآن صورت نازلهي علم خداوندي
(علم اهلل النازل) است ،چون در علم خدا صور کليه و جزئيهي همهي ذرات
کائنات که صور تفصيلي اسماء و صفاتاند وجود دارد.
بنابراي��ن صور همهي حقايق کائنات در قرآن نيز وجود دارند (ش��اه آبادي

 .)1369ق��رآن ،که همان علماهلل النازل اس��ت ،در يک کش��ف تام محمدي به
صورت دفعي در شب قدر بر قلب مبارک پيامبر (ص) نازل شده است.
حقيقت عالم و حقيقت قرآن در نزد عارف تعريفي دارند که در مقام اين
تعريف باطن کتاب عالم با کتاب منزل مطابقت دارد .تطابق نسخهي تکوين و
تدوين که يکي از اصول توافق شدهي عرفاست در بازخواني تعريف مفهومي
کتاب عالم و کتاب منزل روش��ن ميش��ود .عارف شبستري عرض در عالم
هستي را به اعراب و جواهر را به حروف تشبيه فرموده است (شبستري.)363 :

از س��وي ديگر وي هر عالمي را به سورهاي خاص تشبيه فرموده است.
وي ميفرماي��د« :چون مراتب موجودات تحت عوالم کليه مندرجاند مراتب
موجودات عالم مانند آيات وقوف اس��ت و هر سورهاي مثل يکي از مراتب
کليه است».
کتاب تکويني و تدويني و نس��خهي هستي با نسخهي تشريع از ديدگاه
عرفا تطابق دارند (حسن زاده آملي .)55 :1369
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قاعدهي عرفاني معروف تطابق کتاب عالم با کتاب منزل از ابعاد مختلف
مالزماتي دارد که برخي از عرفا نظير حضرت امام خميني ،عارف شبستري
و الهيجي در گلشن راز و مفاتيحاإلعجاز به برخي از آنها تصريحاتي دارند.
در ذيل به برخي از اين ابعاد اشاره ميشود:
عالم کتابي اس��ت که بر حس��ب مراتب کليه و اش��خاص و افراد جزئيه
حاصل صور اسما کليه و جزئيهي الهيه است« .عوالم نظير عوالم ارواح مجرد
و عالم مثال و عالم شهادت و عالم انسان کامل کثير و متعددند و هر عالمي
همچون سورهاي خاص است که در کتاب منزل واقع است ( الهيجي .)1363

حضرت امام خميني (ره) انسان کامل را مظهر شريف اسماء اول و آخر
و ظاهر و باطن دانس��ته و مراتب وجود او را سورهها ،کلمات و آيات کتاب
ميدان��د و در اين باره چنين اظهار ميدارند« :انس��ان کامل تمام سلس��لهي
وج��ود اس��ت و دايرهي هو االول و االخر و ه��و الظاهر و الباطن به او ختم
ميشود .پس او يک کتاب کلي الهي است .اگر انسان کامل را به صورت يک
کتاب مالحظه کنيم ،عقل ،نفس ،خيال و طبيعت او هر کدام ابواب ،سورهها
و مرات��ب ه��ر يک از آنها ،آيات و کلمات الهي اس��ت .اگ��ر او را به عنوان
کتابهاي متعدد در نظر بگيريم ،هر کدام از آنها ،کتاب جداگانهاي با ابواب
و فصول اس��ت و اگر به هر دو صورت ياد ش��ده آن را مالحظه کنيم ،کتابي
خواهد بود با چندين جلد و قرآني خواهد شد صاحب سورهها و آيات ،پس
انسان کامل به اعتبار کثرت و وجود تفريقي خود فرقان است (موسوي الخميني

1402ق )125 :اگر عالم يا انسان کامل را در يک کفهي ترازو و قرآن را در کفهي
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انسان کامل قرآن است (حسن زاده آملي.)55 :1369

الهيجي معتقد اس��ت« :يکي از اين عوالم به جاي سورهي فاتحهالکتاب
اس��ت که اول س��ور قرآني اس��ت و يکي به جاي س��وره اخالص است و
باقي عوالم نيز مرتبط با يکي از اين س��ور قرآني هس��تند .وي معتقد اس��ت
مناسباتي بين سور قرآني و عوالم وجود ،وجود دارد و هر مرتبهاي از مراتب
موجودات به جاي آيتي از آيات قرآني است که اشاره به تطبيق بعضي از آن
مراتب کليه با بعضي از آيات قرآني ميفرمايد» (الهيجي.)164 :

عارف شبس��تري برخي از مراتب عالم را در تطابق با برخي از س��ور و
آيات قرآن اين گونه بيان ميکند :نخس��تين آيت��ش عقل کل آمد که در وي
همچو باء بسمل آمد .يعني اول آيت از آيات کتاب عالم ،عقل کل است که
اول ما خلق اهلل العقل است و در مراتب موجودات اسم عقل کل ،به جاي باء
بسم اهلل در قرآن است ،يعني چنانچه بسم اهلل الرحمن الرحيم اولين آيه از قرآن

است عقل کل نيز اولين مرتبه از مراتب وجود است و چون بسم اهلل الرحمن

الرحيم به اجمال مشتمل بر جميع قرآن است ،عقل کل نيز به اجمال مشتمل
جميع مراتب عالم است .دومين مرتبه از مراتب وجود نفس کل است.
دوم نفس کل آمد آيت نور که چون مصباح شد در غايت نور .آيهي دوم
از آيات کتاب عالم نفس کل است که در مرتبهي پس از عقل کل واقع شده
اس��ت و چنانچه عقل کل مظهر احديت و حامل احکام اجمالي است ،نفس
کل نيز مظهر واحديت و حامل احکام تفصيل عالم است و از اين جهت در
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مقابل آيهي نور (اهلل نور السموات و االرض) قرار دارد و چنانچه همهي اشياء
در عالم محسوسات با نور ظاهر ميشود ،به همين مثابه همهي اشياء در نفس
کل که مظهر علم حق است ظاهر ميشوند» (همان).

اگر بنا باشد در محاذات تقابل انوثيت و ذکوريت در اين عالم ،در عوالم
نوريهي صدر خلقت نيز تقابلي وجود داش��ته باشد ،ميتوان آن تقابل را در
رابطه با تقابل عقل کل و نفس کل مطرح کرد.
چنانچه مشاهده ميشود عقل کل در اين چشمانداز اولين مخلوق است ولي
آيا تقدم صدوري عقل کل بر نفس کل ميتواند به معناي تقدم رتبي عقل کل به
نفس کل نيز باش��د و آيا اين حقيقت در اظالل خود در عوالم پايينتر تأثيرگذار
است و آيا ميتوان به اين اعتبار جنس دوم بودن مظاهر نفس کليه را نتيجه گرفت؟
پاس��خ به اين سؤال بسيار سنگين اس��ت زيرا آنچه در شرافت نفس کل
مطرح ميشود بسيار است «نفس کل چون مصباح و چراغي است در غايت
نور و روش��نايي که عالم به آن منور ميش��ود و منبع ان��وار ،حيات و دانش
اوست که بر مراتب عالم تافته و هر يکي را به قدر استعدادي که داشته منور
ساخته است» (همان.)162 :
آيا اين تقدم و تأخر ضروري به معناي تقدم و تأخر ارزش��مندي است؟
مالصدرا (ره) معتقد است« :معارفي که از قلم اعلي (عقل کل) افاضه ميشود،
لوح (نفس کل) آنها را ميپذيرد» (شيرازي.)38 :

شايد بتوان اين گونه استنتاج کرد که جنبه و حيثيت فاعلي در قلم اعلي
و عقل کل نس��بت به نفس کل بيشتر است و حيثيتهاي انفعالي و انعطافي
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به معناي ارزش��مندي اخذ کرده و قائل به ارزشمندتر بودن عقل کل نسبت
به نفس کل شد؟
بعضي از بزرگان اهل س��لوک معتقدند« :انسان کامل اگر از جنس مردان
باشد مظهر و صورت عقل کل و اگر از جنس زنان باشد مظهر و صورت نفس
کل اس��ت» .بنابراين سيد اوصيا و س��رور انبياء صورت عقل کل و حضرت
فاطم ه زهرا (س) نفس کليه و مظهر آن است» (صادقي ارزگاني .)148 :1383

 3ـ  )1رابطهي ارزشمندي و جنسيت در تحليلي قرآني

از ديدگاه قرآن زن و مرد از نفس واحده ايجاد شدهاند و هر دو انساناند.
پ��س قدر متيقن ميت��وان ادعا کرد که قرآن زن و مرد را به لحاظ انس��انيت
مشترکشان ارزشمند ميداند و به لحاظ مبدأ پيدايش وجوديشان آن دو را با
ارزش يکسان ميداند .خداوند دربارهي ارزشمندي بنيآدم ميفرمايد« :و لقد

کرمنا بني آدم ( »...اسراء .)70:عالمه طباطبايي (ره) معتقد است که تکريم خدا
ّ

نسبت به انسان در اين آيه ،مربوط به نوع انسان است و در اين جهت بين زن
و مرد تفاوتي نيست (طباطبايي  158 ،13: 1372ـ  .)155اگر اين پيش فرض مسلم
باشد که زن و مرد هر دو مشمول تعبير «بني آدم» در اين آيهي شريفهاند ،پس
آفرينش ذاتي هر دو بسيار ارزشمند است.
لس��انالعرب «کرم» را نقيض «لؤم» معرفي ميکند (اب��ن منظور 1414ق 12 :و

 )510و کرامت در آيهي  70سورهي اسراء نيز ناظر به مبرا بودن گوهر انساني
از هر نوع پستي و بيارزشي است ،بنابراين گوهر انساني زن نيز همانند مرد
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از پس��تي و فرومايگي مبراس��ت و هم زن و هم مرد به جهت انس��ان بودن
ارزشمند و کريماند.
مفسرين معتقدند که تعابيري نظير «ناس» و «انسان» و «بني آدم» هم شامل
زن ميشود و هم شامل مرد و در اين آيه کرامت و ارزشمندي با نسبتي واحد
به همهي بنيآدم نسبت داده شده است.
تمامي ادلهاي که اش��تراک و تس��اوي زن و مرد در حقيقت انس��انيت يا
مراحل خلقت جسمي يا خلقت روحي را ثابت ميکنند به صورت غيرمستقيم
ميتوانند ارزشمندي ذاتي و يکسان آن دو را به اثبات برسانند.
اکثر آيات دال بر وحدت و اشتراک ماهوي زن و مرد انسان را محور تقسيم
م��رد و زن قرار داده يا از خلقت و آفرين��ش واحد آنها خبر ميدهد .چنانچه
قرآن ميفرمايد« :ايحسب االنسان ان يترک سدي ،الم يک نطفه من مني يمني ،ثم
فسوي  ...فجعل منه الزوجين الذکر و االنثي  »...آيا انسان ،گمان
کان علقة ،فخلق ّ

ميکند بيهدف رها ميشود؟ آيا او جز نطفهاي از مني است که در رحم ريخته
شده است؟ سپس او به صورت علقه درآمد و خداوند خلقت و آفرينش او را
موزون آفريد و از او دو زوج مرد و زن را خلق کرد (قيامت 39 :ـ .)36
چنانچه مالحظه ميشود خداوند در اين آيه خلقت يکسان مراحل انعقاد
نطفه و مراحل اصلي رشد جنين مذکر و مؤنث را گزارش ميکند.
آيهي  36سورهي قيامت نيز از جملهي اين آيات است« :لقد خلقنا االنسان

من س�لاله م��ن طين ،ثم جعلناه نطفه ف��ي قرار مکين »...هر آينه ما انس��ان را
از عصارهاي از گل آفريديم .س��پس او را به ص��ورت نطفهاي در جايگاهي
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حداقل نش��ان دهندهي يکساني ارزش��مندي ذاتي جسمي در مراحل اصلي
باشد (مؤمنون 14 :ـ .)12

ِ
خلقت روحي يکسان در زن و مرد خبر ميدهند.
دستهاي از آيات از

س��ويه و نفخ فيه من روحه »....؛ سپس او را خلقتي موزون بخشيد
« ...ثم ّ

و از روح خود در او دميد (سجده.)9 :

مفسرين مراد از نفخ روح و همچنين عبارت «ثم انشأناه خلق ًا آخر» را به
ّ

معناي اعطاي حيات انساني تفسير کردند (طباطبايي 15و.)20

ضمير «ه» در سويه و «فيه» به انسان باز ميگردد .از آنجا که تعبير انسان
در ظاهر آيات قرآن به صورت يکسان مشتمل بر زن و مرد ميشود ،بنابراين
ِ
مطاب��ق ظاهر اين آيه صورت
حکاي��ت دميدن روح اله��ي در زن و مرد نيز
يکس��اني نخواهد داشت .يک س��ري از آيات قرآن از وجود گوهر مشترک
آفرينش زن و مرد خبر ميدهد.
طبق ظواهر قرآن اس��تفاده ميشود ،منش��أ پيدايش انسان نفس واحدهاي
بوده است که خداوند از آن نفس واحده رجال و نساء را آفريده و دو جنس
مذکر و مؤنث را از آن نفس واحده ايجاد فرموده است.

«ي��ا ايها الناس اتقوا ربّکم الّذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها

بث منهما رجا ً
ال کثيراً و نساء»؛ اي مردم از پروردگارتان که شما را از «نفس
و َّ
واحدي» آفريد و جفتش را نيز از او آفريد و از آن دو مردان و زنان بسياري
پراکنده کرد ،پروا کنيد( ...نساء)1 :
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آياتي که به وجود فطرت و طبيعت مس��اوي در زن و مرد خبر ميدهد

ِ
کرامت يکساني را به لحاظ
ميتواند به صورت غيرمس��تقيم ارزش��مندي و
ماهيت مشترک انساني در آن دو به ثبوت برساند« .فطرت اهلل التي فطر الناس

عليها ...التبديل لخلق اهلل ذلک الدين القيم»؛ فطرتي که خداوند همهي مردم را
بر آن فطرت خلق کرد  ...و هيچ تبديلي در خلقت الهي نيست و دين همان
دين قيم و استوار الهي است (روم.)30 :
اگر انسانيت انسان را معادل فطرت انساني بگيريم و ارزشمندي انسان را
بر اس��اس اين فطرت تفسير کنيم ،آيهي فطرت به وجود فطرتي مساوي در
زن و مرد تصريح دارد.
يک دس��ته از آيات بر وجود مبادي ارزشي يکساني در وجود زن و مرد
گواهي ميدهد .به عنوان مثال ،اگر ما وجه ارزشمندي آدم و پيمان عبوديت
وي را با خداوند مرتبط سازيم ،آن را حقيقتي مشترك بين زن و مرد ميبينيم

و آيهي ميثاق ش��اهد صدقي بر اين مدعاس��ت« :و أخذ ربک من بنيآدم من
ظهورهِم ذريتهم و اش��هدهم علي انفسهم الست ّبربکم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا
يوم القيامه انّا کنّا عن هذا غافلين( »...اعراف.)172 :

در هر حال ،ظاهر آيه اين است که بنيآدم اعم از زن و مرد در روز الست،

پيمان مش��ترک عبوديت و اقرار به ربوبيت را بستهاند و در اين پيمان بين زن
و مرد تفاوتي نيست و ارزشمندي و کرامتي که مخصوص بنيآدم (ع) است،
ارتباط معناداري با اين حقيقت ارزشي يعني عبوديت ايشان دارد.

البته چون پيمان الست ناظر به ِ
قوس نزو ِل آفرينش انسان است ،اين دسته

228

رابطهی ارزشمندی و جنسیت در دو تحلیل عرفانی و قرآنی

دادن تکليف احراز ميش��ود مربوط به بخش ارزشمنديهاي اکتسابي است
که در جاي خود به آن اشاره خواهد شد.
 3ـ  )1مسئلهي مقايسهي ارزشمندي جنسيتي در ديدگاه توحيدي قرآن

در دي��دگاه توحيدي قرآن کريم ،زن آيه و جلوهاي از آيات حق اس��ت
و ارزش��مندي او بر اساس ربط وجودي تکويني او به خدا ،تفسير ميشود.
در اين نوع رويکرد هر جس��تاري در هستيشناس��ي زن و بازخواني کلمهي
وجوديهي او به مرتبت و منزلت خالق او مرتبط اس��ت و در چنين نگرش��ي
نميتوان از ارزش��مندتر بودن مقايسهاي زن يا مرد سخني به ميان آورد ،زيرا
هر ذره از ذرات کائنات ،آئينهي تمام نماي اسماء و صفات الهي است .حتي
يک پش��ه در اين وادي آنسان ارزشمند است که ميتواند آيت کبراي الهي
باش��د و خداوند دربارهي آن ميفرمايد« :ما ش��رم نميکنيم از اينکه به يک
پشه مثال بزنيم ،زيرا حتي يک پشه در نماياندن عظمت پروردگار به تنهايي
قدرت کامله دارد».
در اي��ن ديدگاه همهي عالم وحدت خاص��ي دارد .اين ديدگاه توحيدي
سبب ميشود که مسئلهي مقايسهي ارزشمندي ذاتي جنسيت مردانه و زنانه
سالبه به انتفاء موضوع شود .عالمه طباطبايي (ره) مي فرمايد« :با اينکه انسان
گمان ميکند که توحيد يکي از مس��ائل اسالم اس��ت ،ولي هزاران مسئلهي
ديگر در کنار توحيد قرار گرفته اس��ت ،ولي وقتي با نگاهي دقيقتر مينگرد
ميبيند که اسالم سراس��رش «توحيد» است .ارزشمندي زن نيز در سايهسار
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اين نگاه توحيدي به گونهاي متعالي تبيين ميشود .آيات قرآني زير شمهاي
از اين نظام توحيدي را ترسيم ميکند:
1ـ جهان هستي و همهي ذرات کائنات ،به وحدانيت او شهادت داده و بر

وجود او داللت ميکنند« :فهو ّ
الذي تشهد له اعالم الوجود» (نهجالبالغه :خطبه .)49
2ـ خداوند به همهي ذرات کائنات خلقتي کامل و متناس��ب بخش��يده

است و آنها را در مسير خلقت خود هدايت مي فرمايد« :ربنا الّذي اعطي کلي
شيء خلقه ثم هدي» (طه.)50:

4ـ سرچشمهي کماالت همهي موجودات خداوند است و خداوند است
حد کماالت وجودي را به مظاهر خود عطا ميفرمايد:
که بر اساس حکمت ّ
«ان من شي ٍء الاّ

عندنا خزائنه» (حجر.)21 :

 5ـ هيچ نقص و فطوري در گسترهي هستي و پهناوري جهان وجود نيست:
«ما تري في خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور» (ملک.)3 :
6ـ همهي ذرات جهان در کمال حسن و خوبي و در نهايت اتقان آفريده
شدهاند« :هو الذي احسن کل شي ٍء خلقه» (طه.)50 :

7ـ انس��ان بر بسياري از مخلوقات و ذرات کائنات برتري داده شده و از
کرمنا بني آدم ...و فضلناهم علي کثير ممن خلقنا
آنها ارزش��مندتر اس��ت« :لقد ّ

تفضيال» (إسراء.)70:

 8ـ حتي اگر ارزشمندي ذاتي خاصي در هر يک از زن و مرد وجود داشته
باشد که منسوب به تکوين و خلقت آن دو باشد ،اين ارزشمندي مربوط به خدا
ان الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء ( »...آل عمران.)73 :
و مبدأ هستي است ...« :قلّ ،
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وس��عت بيکرانگي عالم هستي ميبخش��د و ارزشمندي زن در آن گسترهي
خاصي پيدا ميکند.
معنايي تفسير ّ

در اين چشمانداز سخن از مقايسهي ارزشمنديهاي زن و مرد «سالبه به

انتفاء موضوع» ميش��ود و هر ارزشمندي در پرتو توحيد و قرب و نزديکي
به خدا معنا ميشود .در اين چشمانداز است که يک تسبيح کنيزکي سياه در
گوشهاي از اين زمين وس��يع و گسترده ،از همهي ملک سليمان ارزشمندتر
ميشود و يک دم با خدا نشستن کنيزکي در چاه ذلّت از يک عمر عزتمندي

دنياي سالطين ارزشمندتر ميشود.
نتيجهگيري

مقايسهي ارزشمندي جنس زن و مرد هر چند از مسائل حوزهي تحقيقات
بنيادين تلقي ميشود ولکن در ايجاد نگرشهاي فرهنگي و بهرهبرداريهاي
راهب��ردي به صورت غير مس��تقيم نقش مؤث��ري دارد .در جهانبيني قرآني

معموالً احکام عيني راهبردي و مس��ائل جزئي همراه با فلس��فههاي کلي و
جهانبينيهاي کالن مطرح ميش��ود تا راز و رمز نمادها و نمودها و رابطهي
آن با بنيادها آشکار شود.
1ـ قرآن در بينش��ي توحيدي و عرفاني جايگاه اصيلي براي مقايس��هي
ارزشمنديهاي ذاتي زن و مرد باز نميگذارد؛
2ـ قرآن در آيات متعددي حقيقت مراحل تکون جسم و روح و همچنين
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حقيقت فطرت انس��اني زن و مرد را واحد و با ارزش��مندي يکساني معرفي
ميکند .در چشماندازهاي عرفاني و ديدگاههاي عرفا نيز ميتوان تحليليهايي
جنسيتي در حوزهي رابطهي ارزشمندي و جنسيت يافت؛
3ـ در نظام تعينات زن و مرد به اعتبار حقيقت عين هم معرفي ش��دهاند
و تمايزات به اعتبار تعينات است؛
4ـ در نظام تجليات زن و مرد هر دو جلوهي اسماء الهي هستند با اين تفاوت
که زن مظهريت بيشتري در جمال و مرد مظهريت بيشتري در جالل دارد؛
 5ـ برخي از عرفا بنا بر داليلي معتقدند که زن در مظهريت خدا تابناک از
مرد است (يکي از آن ادله اين است که زن ميتواند جامع فاعليت و منفعليت
حق باشد)؛
 6ـ در نظ��ام تناکح عوالم وجود نيز حقيقت وجودي زن نقش مؤثرتر و
ارزشمندتري دارد؛
7ـ در نظام ش��عورمندي و عقل موج��ودات از ديدگاه عرفان هر يک از
زن و مرد که به حقايق هس��تي و آفرينندهي آن معرفت بيشتري داشته باشد
ارزشمندتر است؛
 8ـ در مباحث مربوط به حوزهي عشق عرفاني وجود زن که عشقآفريني
ويژهاي دارد اصالت و ارزشمندي خاصي از اين جهت دارد؛
9ـ در ساحت سير حبي در قوس نزول و صعود نميتوان هر يک از زن
و مرد را ارزشمندتر از ديگري معرفي کرد ،زيرا در مدار زن کامل بودن و مرد
کامل بودن اين سنجه ارزشي بيمعنا خواهد بود؛
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کنيم از بعضي جهات مانند جهات صدوري عقل کل تقدم دارد و در برخي
جهات نظير جهات ظهوري نفس کل ارزشمندتر است؛
11ـ اگ��ر حقيقت زن يا م��رد را ظاهري از مراتب کتاب تکوين يا کتاب
منزل قلمداد کنيم باز هم نميتوان به راحتي دربارهي ارزشمندتر بودن يکي
از اين دو بر ديگري قضاوت کرد.
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