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  چكيده
 .شـود  مـي  يـاد  تصـوف  و عرفان در سنگين وزنه يك عنوان به عربي، ابن الدين از محي
 بانوان حضور عربي، ابن از قبل صوفي و زنان مردان احوال در شده انجام مطالعات مطابق
 پرداختـه  آن بـه  نـدرتا  كـه  بـوده  كننـده  تعيين او سلوك و روحاني تحول سير در صوفي
 عاشقانه تصوف آغازگر كه) ق ه180تا 135: وفات( عدويه رابعه مانند بانواني  است،  شده
 سـير  در را ايشـان  تاثيرگـذاري  ومحصول اصلي عامل مقاله اين). 248:1376حلبي، ( بود

  . كند مي بيان اكبر شيخ فكري و معنوي
 گيـري  شـكل  در ايشان و نقش عربي ابن در كنار صوفي حضور زنان به مقاله اين در
ــاريخ از مهمــي دوره  اســت، خــورده رقــم اكبــر شــيخ توســط كــه وعرفــان تصــوف ت

 حضور خداوند، جلوه برترين به عنوان شهود زن آن حاصل كه حضوري .شود مي  پرداخته
 و عاشقــانه  سـلوك  بيـانگر  اكبر كه شيـخ عرفاني وجـودي وحدت تئـوري گيري شكل

 حضـور  بـا  عرفاني توحيدي سلوك اين .باشد مي است، معشوق و عاشـق مـيان وحدت
  .رسد مي خود اوج به زن

  وجود وحدت ،عشق، صوفي زنان ،تصوف:  ها كليدواژه
  
 . مقدمه1

يكي از عناصر مهم در شروع حركت معنوي، عشق است. اين عنصر، محركي بـراي تـداوم   
خستگي ناپذير اين سير تا رسيدن به مقصود است. عالوه بـر آن، هـدف سـير معنـوي نيـز      
چيزي جز عشق نيست. در واقع، عشق در چند نقش همراه سالك است: محـرك، انگيـزه،   
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در سير معنـوي خود، بـدون عشق نمـي توانـد    هدف، ابزار و همراه. يـك عارف و سـالك
سيري خستگي ناپذير داشته باشد. برخي عرفا معتقدند كه عشق بطور مطلق، همه چيز است 

  ).26:1381و بايد در سراسر زندگي، حضورفعال داشته باشد (شيمل، 
حضور عشق در زندگي عرفا و صوفيان مسلمان، امري ملموس است كه البته در سلوك 

وفي رنگي ديگر دارد ، چرا كه لطافت خدادادي (فطري) ايشان موجب تاثيربخشـي  زنان ص
  ).398:1395بيشتر اين عنصر و فراگير بودن آن در سراسر زندگي ايشان است (ميرآخوري، 

ق) شاهد اين امر است. اين بانوي  ه180تا 135: احوال بانواني چون رابعه عدويه (وفات
عشق الهي بود. وي حتي در مواجهه با پيشنهاد ازدواج  صوفي قرن دوم هجري، مستغرق در

ق)، بقدري غرق در اراده الهي بود كه خودي نمي ديـد تـا اراده كنـد و    110حسن بصري (
). احوال مرداني كه حيات عارفانه يا صوفيانه داشتند نيز بـر  201:1376تصميم گيرد (حلبي، 

ق) نيـز فراگيـر    390حـالج ( اساس عشق شكل گرفته است. در احوال حسين بن منصـور  
بودن عشق را در برترين سطح آن مشاهده مي كنيم و نشانه اين امر، تسليم و رضاي مطلـق  

  ).583:1366او براي فنا شدن در مسير لقاء معشوق است (عطار، 
هجري جهت گيري ديگري پيدا كـرد و رنـگ فلسـفي     4اين سير عاشقانه از پايان قرن 

). 186:1394شه وحدت وجود عاشق با معشوق بـود (ميـري،   بخود گرفت و آن ظهور اندي
اولين عارفي كه در زمينه وحدت وجود نظريه پردازي كرد ابن عربي بود. عرفاي قبل از وي 
در نوع سلوك با وي تفاوت داشتند. براي مثال: حالج كه از مدعيان عملي وحـدت وجـود   

ش نظري و ثبـت آن در دفتـر   بود و سلوك عملي همراه با جسارت داشت، نتوانست پرداز
ه  525). عين القضاه همداني(228:1386عرفان و فلسفه اسالمي را به نتيجه برساند (ستاري، 

ق) نيز از صوفياني بود كه داعيه وحدت وجـود داشـت ولي همچـون حـالج، موفــق بـه    
مـا  ). ا245:1376ثبـت علـمي آن نشد و در اين مسير به مرگ جانكاهي مبتال شد (حلبـي،  

روش محي الدين متـفاوت بود. ابن عربـي، نظريه پردازي بود كه در عيـن اجرايـي كـردن  
نظريه ها، آنها را مي نوشت و آموزش مي داد. بهمين لحاظ اين نظريه به نام وي ثبت شـده  
است. گنجينه عظيم اين نظريات با عنوان فتوحـات مكيـه و فصـوص الحكـم، هنـوز و بـا       

  بي نظير بودن خود را حفظ كرده است. سال، مشخصه  800گذشت 
شيخ اكبر يكي از عوامل موثر در اين سير را (عشق همراه با بينش وحدت وجـود)، كـه   
بطور منظوم و مكتوب درآمد حضور تاثيرگذار چند بانوي صوفي يا عارف مي داند. نگاهي 

مـي سـازد   به آثار وي،  نظر او نسبت بـه زن را، قبـل و بعـد از ايـن مالقـات هـا مشـهود        
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). در البالي ديدگاه او به زن، به نكـاتي برمـي خـوريم كـه عامـل      398:1395(ميرآخوري، 
  انديشه قبل از سير او و تغيير نگرش بعد از مالقاتها را نشان مي دهد.

دربـاره جـنس زن، پرهيـز را تجـويز مـي كردنـد        - قبل از ابن عربـي  - برخي صوفيان 
) و البته محـي الـدين   33اه ابزاري داشتند (همان، ) و يا به جنس زن، نگ31:1390(طاهري، 

)، اما عاملي وجود داشـته  84:1293هم، جزء همين افراد بوده است (محي الدين ابن عربي، 
بـه دنبـال داشـته     - در نوع سلوك ابن عربـي  - كه اين ديدگاه را تغيير داده  و اثراتي عظيم 

  است.
عـارف و صـوفي قبـل از ابـن عربـي،      اين مقاله در چند بخش به احوال مردان و زنـان  

ديدگاه هاي ايشـان نسـبت بـه زن، وجـود عنصـر عشـق و انديشـه وحـدت وجـودي در          
سيرعرفاني ايشان، ديدگاه ابن عربي نسبت به زن، عامل تغيير نگرش او به زن، تاثيرگـذاري  

مل اين عامل بر تفكر و سير عرفاني او، نتايجي كه اين عامل دربرداشت و ويژگي كه اين عا
  را تاثيرگذار مي كند، مي پردازد.

  
  عشق: محرك، همراه، هدف در سلوك .2

در ادبيات عاشقانه عارفانه اسالمي، عشق مجازي يا زميني امري ممدوح است. در اين نـوع  
از عشق، حسان الوجوه يا نيكو رويان و غلمان، معشوقه هستند. عشق به ايشان پل عشق به 

ريدان خود، ورود در اين شكل از ارتباط عاشقانه را توصيه خداست. لذا مشايخ صوفيه به م
). علت اين توصيه، بـازداري مريـد از سـاير شـواغل دنيـوي و      54:1367مي كنند (تهراني، 

معطوف شدن بر خوبرويان است تا اقبال به معشوق حقيقي (خداوند) آسان گـردد (همـان،   
55.(  

يح بخـاري آمـده اسـت    ايـن تفكر بـا تــوسل بـه سخــن رسـول خـدا كـه در صـح        
(محمـود الغـراب،    "ان اهللا جميل ويحب الجمال  "گرفت. از رسول اكرم نقل است:   شكل

، نقل از: صحيح بخاري). بزرگان صوفيه (مطابق اين حـديث)، زيباييهـا را نشـانه    92:1387
ظهور يا حلول حق مي دانند و چون خداوند سردسته زيبايان اسـت اراده كـرده كـه در زن    

ند و البته زن نمادي از كمال زيبايي زميني است. همچنـين همـه مخلوقـات زيبـاي     تجلي ك
خداوند، محل تجلي خداوند هستند لذا همسران رسول خدا به ايشان عشق مـي ورزيدنـد   

). در وسائل الشـيعه جلـد اول، حـديثي بـه     92:1387واين امر، متقابل بود (محمودالغراب، 
 "شده است كه برحب خداوند به زيبايي اشاره مي كند:  همين مضمون از اباعبداهللا (ع) نقل
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 از نقـل  ،55:1367تهراني، ( "البس و تجمل فان اهللا جميل ويحب الجمال ولكن في حالل 
. عشق ظاهري يا مجازي پلي براي عشق به آفريدگار است. مخلوقي )277:1 الشيعه، وسائل

زيبـايي خداونـد اسـت بعنـوان     كه زيباست نشانگر خداي زيباست و زن كه واجد صـفت  
  ).25:1390معشوق مجازي توصيه شده است (حسيني، 

ه ق) ، فخــرالدين   625ه ق)، اوحدالديــن كرمــاني(   420عرفايي چون احمـد غزالي(
جمال ظاهر، آينه طلعت غيب و مظهر جمال الهي اسـت و   "ه ق) مي گويند:  688عـراقي(

  ).59:1367(تهراني،  "ست بنياد طريقت بر زيبايي دوستي متكي شده ا
جوهر عشق حقيقتي الهي است كه به انسـان بـه رسـم امانـت هديـه شـده اسـت و از        

ه ق) نقل شده است كه: اي درويش! آن امانت كه بر جمله موجودات  680عزالدين نسفي (
عرضه كردند، جمله ابا كردند و قبول نكردند و آدمي قبول كرد، امانت عشق بود. اگر آدمي 

انه كان ظلوما جهوال  "تي كه عشق كار سخت و بالي عظيم است هرگز قبول نكردي بدانس
  ).209:1376(حلبي،  "

 شطحيات به بودند، بند پاي عاشقانـه تصـوف به كه صـوفيان گروهي از ديدگاه، اين با
 كـه  اسـت  نقـل . بود معشوق با وحدت نتيجه كه نگريستند مي نفساني اضطرابات عنوان به

 معـدن  از كه است وجدي آن ريشه و شود مي جاري صوفي بر زبان كه است كالمي شطح
 از و محفـوظ  آزمـوده  شـطح،  اهـل  البته. است دعوي به و نزديك شده افاضه دل به فيض
 همچـون  مشـايخي  لذا). 346التصوف،  في ابونصرسراج، اللمع: از نقل همان،(هستند   خطا

 دل در انوار الهـي  نيروگرفتن مايه را تكرارشطحيات) ق ه 242(محاسبي  ابوعبداهللا ، حالج
 وحـدت  درواقـع ). همان(دانستند  مي معـشوق به نسبت عاشق عشق يافتن قوت و صوفي
 عاشـق  كه است حالت اين در. شود مي او همه، و كند مي دوگانگي رفع عاشق، با معشوق

 وخالق مخلوق وجود وحدت از حاكي اين و "انا؟  اهوي من و اهوي؟ من انا ": گويد مي
 رحماني در نفس دميدن با كه بينند مي واحد وجودي را خدا عربي ابن چون بزرگاني. است

 حـق  تجلي مخلوقات همه. است تابانده را خود وجود نور و كرده تجلي مخلوقات يكايك
 مخلوقـات  و اسـت  مطلق وجود باري، حضرت. هستند يكي او با وجود اصل در و هستند
 حيات پايان در كه خداست وجود از عالم وجود. اند برده بهره وجود از خود استعداد بقدر

 مشـترك  وحـدت  ويژگـي  در ، وجـود  و عشق. گردد مي بر) خدا( مطلق وجود به خاكي،
 در معشوق با عاشق وحدت. است شده بنا اصل دو اين بر آفرينش پايان و شروع و هستند
 خالق ميان عاشقانه رابطه همچنين .است معشوق به عاشق قلب و خاطر تعلق عامل وجود،
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 بـه  تـا   عاشـقانه  رابطـه  اگرچـه . است بودن و هستي در دو اين وحدت علت به و مخلوق
 وجود و هستي در) و مخلوق خالق(دو  اين وحدت اما است، تالطم در نرسد لقاء و وصال

  .است ارتباط تداوم موجب ،
 نقـل  را آن از هايي نمونه كه شوند مي ناشي عاشقانه وحدت از شطحيات در هر حال،

 :فرمود مي كه است )ق ه261( بايزيد سخن شده، نقل كه اي عاشقانه ازشطحيات. كنيم مي
 " .انـاالحق  ": اسـت  اين) شطح(حالج  معروف سخن همچنين "شاني  اعظم ما سبحاني "

   :ميكند بيان را وجود تفكر وحدت با آميخته عاشقانه نگاه معروف، كالمي در وي
 همه تو روي اين از كند، دو را خدا كار اين توآم؟ من يا مني تو آيا. اناالحق خدايم من
 مـي  خـودم  آزار براي بلكه خواهم نمي خودم شادماني براي تو را من. منم همه و مني

حلبـي،  ( كفراسـت  بمنزله دعا كامل، عاشق براي! ببخش را آنها نبخشي مرا اگر خواهم
212:1376.(  

بايزيد از جمله صوفياني بودند كه درروايتي عاشقانه با خداوند، مشي تصـوف  حالج و 
داشتند. البته نقل است كه آغازگر تبديل تصوف خائفانه به تصوف عاشـقانه، رابعـه عدويـه    

). زهد خائفانه، خشكي خاصي داشت كه همراه با انابه ها، عجز و 28:1390است (حسيني، 
د. آنچه در اين مشي صوفيانه مهم بود، پذيرش فاصله عميق البه ها و مراقبه هاي سنگين بو

ميان مقام و جايگاه زاهد و مقام حق تعالي بود كه با گناهان و نافرمانيها و غفلت هاي زاهد 
پر شده بود و راه جبران آن، فقط انابه بسيار و خوف دائم بود. اين نوع سلوك هيچ رنگي از 

ل رابعه، اين سلوك مشهود است امـا تـدريجاً مـرز    اعتقاد به وحدت وجود نداشت. دراحوا
ميان خوف و عشق  شكسته مي شود و گريه هاي او نه از خوف بلكـه در فـراق معشـوق    

بارخدايا! اگر مـرا بـه دوزخ كنـي     "است. در مناجات هاي وي با خداوند، نقل شده است: 
الهي مرا از دنيـا هرچـه    "و  "فرياد برآرم كه تو را دوست داشته ام با دوستان چنين كنند!؟ 

قسمت كرده اي به دشمنان خود ده و هرچه از آخرت قسمت كرده اي به دوستان خـود ده  
). تصوف خائفانه در دو سده اول هجري قمري، ميان 248:1376(حلبي،  "كه مرا تو بسي! 

زنان صوفي بصره رايج بود. براي مثال معـاذه عدويـه در نيمـه دوم قـرن اول هجـري، بـه       
سـال بـه آسـمان     40ت با گريه و امتناع از خواب مي پرداخت. سلمي مي گويد: وي رياض

ننگريست، دائماً برخود نهيب مي زد كه: خواب جاودان پس از مـرگ اسـت و هميشـه بـه     
). بزرگاني همچون حسن بصري و سفيان ثوري 29:1390حال گريه و عبادت بود (حسيني، 

ودند كه با رابعه مراودات علمي داشـتند. در احـوال   ه ق) نيز مردان اهل زهد خائفانه ب161(
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بانوان صوفي هم زمان و بعد از رابعه نيز به زهد عاشقانه اشاراتي شده است. شعوانه (قـرن  
چشمي كه از لقاء محبوب خود بازماند و به ديدار وي مشتاق باشـد   "دوم ه ق) مي گويد: 

بعه است كه درباب عشـق سـخنراني   مريم بصري از معاصران را "بي گريه نيك نمي ماند. 
مي كرد و اگر در مجلسي بود كه ازعشق سخن گفته مي شد در خلسه اي عميق فـرو مـي   
رفت و سرانجام هنگام سخن گفتن كسي از عشق، در اثر وجد بسيار از دنيا رفت (حسيني، 

). فاطمه بنت ابوبكر كتـاني بانوي زاهدي كه در مجلس سـمنون محـب هنگـام    153:1390
). سـبك تصـوف زنـان    29ن از محبت الهي، از شدت وجد وشوق جـان داد (همـان،   سخ

صوفي غير عرب نيز كه از مواليان اعراب بودند از زمان رابعه كه غير عـرب و از آل عتيـك   
). در تفكر ايشـان ميـان عاشـق و معشـوق     37بود، تمايل به محبت و عشق داشت (همان، 
  . ارتباطي برقرار است كه رنگ وحدت دارد

اسـت كـه در ايـن     عاشـقانه  تصوف اقطاب و مشايخ ) از632شهاب الدين سهروردي (
مسير كشته شد و درباره عشق و محبت، ديدگاهي متفاوت از ماقبل خود داشت. وي عشق 
و محبت مورد نظر صوفيان را قلبي مي داند. صوفي در سير اخالقي خود بـه مرتبـه تحقـق    

همه استعدادها و تمـايالت غريـزي و غيـر غريـزي      وحدت با خدا مي رسد. در اين مرتبه
تبديل به حب الهي مي شود و صوفي احساس حب همراه آگاهي به خداوند دارد. اين نوع 

سوره مباركه مائده  اسـت كـه مـي     54محبت، روحاني است. سند وي در اين ديدگاه، آيه 
مي شود و محبت  . در اين مرحله، خداوند چشم و گوش محب"يحبهم ويحبونه  "فرمايد: 

از روح وي نشات گرفته و به درك همه اوصاف الهي نائل مـي شـود و ايـن نيـز نشـان از      
  ). 499:1376ارتباط توحيدي ميان محب و محبوب دارد (حلبي، 

در هر حال، ديدگاه عاشقانه درسلوك صوفيان و عارفان، مهم ترين عنصر است و بدون 
ميسر نخواهد بود. مساله عشق در زهد، سالها مورد عشق، ورود و بقاء در اين مسير سخت، 

توجه اهل تصوف بود تا زماني كه شيخ اكبر از آن به عنوان وسيله اي براي ورود به مسـاله  
  اتحاد وجودي با معشوق استفاده كرد.

  
 واليت به رسيدن تا عشق از درگذر عربي ابن شاهكار وجود، وحدت تئوري .3
  وحدت به ختم و

 البتـه . گـردد  مي بر هجري دوم قرن عرفاي به و مخلوق، خالق وجودي وحدت تفكر آغاز
 در خدا تجلي مخلوقات، و خدا ميان اتحاد به كه دارد رواياتي و آيات در ريشه ديدگاه، اين
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 از انسـان  بـودن  خليفـه  الهـي،  اراده از خلقت شروع انسان، جسم در الهي روح نفخه عالم،
آغازگر  درواقع .پردازند مي مانندآن، و در سراسر عالم حضور خداوند درك خداوند، جانب

 صـوفياني . هسـتند ) الهي اولياء و انبياء(زمين  در او نمايندگان خداوند و تفكر، اين و مروج
 تبعيد و زندان به غالبا ايشان، تالش داشتندكه عاشقانه قالبي كردند، مي را ترويج ايده اين كه
 وجـود  وحـدت ) مكتوب(وتدوين  ثبت به توانست كه عارفي اولين. شد مي منتهي مرگ و

 بـا ايـن   كاشـاني  فيض سمناني و الدوله عالء تيميه، ابن مانند علمايي .بود اكبر شيخ بپردازد
 اشـكوري ). 68:1375مـددپور،  (كردند  را محكوم آن به نوعي هركدام و كردند مقابله تفكر
. دانـد  مـي ) البشـرط (وجودمطلـق   را حـق  ذات شيخ، " :گويد مي عربي ابن نظر تاييد در

 خـاص  نـه  و عام نه جزئي نه كلي نه است الوجود واجب اقدس ذات عين وجود، حقيقت
 همين طبيعي كلي درباره منطق علماي. است قيود همه از اطالق به لحاظ آن و عينيت است

  ).87:1380اشكوري،( "دارند  را ديدگاه
 ذات بلكـه  دانـد،  نمـي  ذات در خـدا  بـا  اشياء برعينيت دال را وجود وحدت عربي ابن
 وحدت و عينيت). 68:1375مددپور، (است  تعالي حق تعالي، حق ذات و است اشياء اشياء،
 وحدت به وي، ماقبل عرفاء از برخي). 69:همان(در ذات  نه است ظهور در خداوند با اشياء
 حـق  مظهـر  و اثـر  لـذا  اسـت  شده ناشي الهي فيض از عالم. معتقدند عالم با خداوند شهود
 تعـالي  حـق  به در مخلوقات، عرفاني شهود از طريق توان مي ايشان، نظر طبق. است تعالي
 حضـرت  وجودي ظل كثرات، عالم. داند مي اشياء عين را حق عربي ابن كه درحالي. رسيد
 در هم حق حضرت ذات و  خود مخلوقيت جايگاه در اشياء، ذات درواقع. است مطلق حق

مـددپور،  (اسـت   برقـرار  وحـدت  رابطـه  دو، اين ميان اما دارند، قرار خود خالقيت جايگاه
  ).139:سمناني :از نقل ،72:1375

 متعلـق  وجود وحدت اما است معلوم عربي ابن از قبل صوفيه كالم در شهودي وحدت
 عـالي  در توحيـد  اصل بسط آن هدف. است شهودي ذاتا نظريه اين البته. است عربي ابن به

اهللا  سوي الوجود في ليس "به  "اهللا  اال الاله " لفـظ از اصل اين انتقـال با آن صورت ترين
  ).1377:559خوارزمي، (شد  انجام عربي بن الدين محي توسط كه بود "

 باريتعـالي  ذات. نيسـت  ذات و چيسـتي  لحاظ عدم بمعناي عربي، ابن كالم در وحدت 
 تفكـر  انتقــال  عربـي،  ابــن  اعجـاز . شـود  نــمي ) وحــدت (متحد  مخلوق، ذات هرگز با

 بـا  نظـري  – شـهودي  – علمـي  اي نظريه به ماسلف، شهودي – كشفي – ذوقي توحيـدي
 آميزه وجود، وحدت تئوريك خلق. بود اسالم عالم در معلوم، مبـاني و و مسـائل موضـوع
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 عامـل . بـود  و مخلوق خالق يا و معشوق عاشق ميان واليت و محبت و عشق اصالت از اي
 به گونــه  خداونـد، با انسان ميان رابطه. بود وجود مدارانه، واليت و عاشقانه رابطه برقراري
 بـه  فقـر  و نيـاز  سراسـر  انسـان . شـود  مي تـرسيم ومعـشوق، عاشـق يا موال و عبـد رابطه

. نـدارد  آرامـش  به وصول براي راهي نشود، كامل خدا به علم مرحله و تا در است خداوند
 و انديشـه  بـه  مرحلـه  ايـن . خداست وجود به علم اول مرحله. دارد مرحله دو خدا به علم

 انسـان . خداسـت  ذات بـه  علـم  دوم، مرحله. شود مي حاصل تعقـل و تحصيل و اكتساب
 دوم مرحله براي است، اسير پردازي نـظريه و استدالل بند در اول، مرحـله براي اگر عاقل،
 و دريابـد  را حقيقـي  تا علم بپردازد كشف به مشروط خلوت و و مجاهدت رياضت به بايد
 نبـي  همچـون  شايسـتگاني  كه است لدني علم دريافت حركت، اين نتيجه. برسد آرامش به

  ).191:1375عربي،  ابن(شدند  خداوند از آن دريافت به مفتخر اكرم (ص)
  

  در نگاه صوفيان و عارفان مسلمان زن. 4
  عربي قبل از ابن 1.4
ترين عامل در شكل گيري انديشه عارفان مسلمان، قرآن كـريم و احاديـث معصـومين     مهم

است. عالوه بر اينكه در كتب آسماني ديگر نيز مطالبي به عنوان منبع شكل دهنـده ديـدگاه   
 ايشان، موجود است. 

، نقل 78:1393تورات مقدس، زن را عامل هبوط و سقوط مرد ازبهشت مي داند (زيني، 
  ).12ايش،از: سفر پيد

در انجيل مقدس، آفرينش حوا بعد از آدم و فريـب خوردن زن (حوا) و گرفتـار كـردن  
). درمتون قرون 14خود و آدم در دام شـيطان را مي آورد (همان، نقل از: رساله اول پولس، 

وسطي، صوفيان مسيحي زن را مظهر نفس مي دانند كه ظاهري فريبنده و بـاطني عجـوز و   
  ).31:1381تواند مردان ابله را بفريبد (شيمل، زشت دارد و مي 

واژه نفس در روايات نيز همواره نشانه مركز غرايز است و غرايز را نيروهـاي پسـت و   
حقيري مي داند كه در باطن انسان وجود دارند (همان). صوفيان معتقدند كه نفس همـواره  

فس او به جهان زميني پاسخ به زني بد تشبيه مي شود. اين زن هميشه تمايل به بدي دارد. ن
  مي دهد و اين به لحاظ زميني و دنيايي بودن اوست (همان).



 95   يابن عرب يوحدت وجود ةگيري نظري در شكل ينقش زنان صوف

زاهـد هرآنگـاه كـه تعجيـل      "شيخ مقتول سهروردي در زهد و پرهيز از زن مي گويد: 
(زينـي،   "نمايد و از غايت شده و شبق زن خواهد، از منازل و مقامات مردان محروم مانـد.  

  ).85 ، نقل از سهروردي،78:1393
ه ق) در رساله خود، وصيـت آدم (ع) به فرزنـدش شيث (ع) را  465ابوالقاسم قشيري (

  در پرهيز از زن آورده است: 
عليك بتقوي اهللا فالزم طاعته و عليك بمناهت الخير فالزمهمـا و ايـاك و طاعـه النسـاء     

نبـه محمـدا   بئست الوزيره و بئست الشريكه و البد منها و كلما ذكرت اهللا فاذكر الي جا
(ص) فاني رايته مكتوبا في سرادق العرش و انا بين الروح و الطين (همان، نقل ازرساله 

  ).748قشيريه، 

ه ق) صفات زن را برمي شمرد: خوك، بوزينه، سگ، مار، استر،  505امام محمد غزالي (
امام  عقرب، موش، كبوتر، روباه و گوسفند. وي زن را روبروي مرد مي داند (همان، نقل از:

  ).270محمدغزالي، 
موالنا جالل الدين بلخي زن را عامل خـروج آدم از بهشـت و كينـه قابيـل از هابيـل و      
خروج نوح از قومش مي داند. وي زن را از تظاهرات نفس مي داند و نفس را عاملي زنانـه  

مـادر) بـراي    - پدر) شود. نفـس (زن  –براي تربيت انسان (فرزند) كه بايد تسليم عقل(مرد 
مرد) باشد تا فرزندشان (انسان) به تربيت  –پرورش فرزند بايد تحت تعليم همسرش (عقل 

  عالي برسد (همان، نقل از: دفترچهارم مثنوي).
خواستم تا از حق درخواهم تا موونت زنان از مـن كفايـت كنـد،     "از بايزيد نقل است: 

از ابواسـحاق   "حق آن كفايت كرد تا پيش من چـه زنـي چـه ديـواري هـر دو يكيسـت.       
ه ق) نيز شبيه همين سـخن دربـاره زن نقـل شـده اسـت (طـاهري،        426شهرياركازروني (

از آغاز آفرينش تا الي يومنا هذا، زن فتنه دين  "ه ق) مي گويد:  469). هجويري (31:1390
نقص زن در عقل و دين  "ه ق) نيز مي گويد:  380ابوبكر كالباذي ( "و دنيـاي مرد است. 

  (همان). "االت معنوي اوست سد راه كم
ه ق)، پذيرفتن چيزي از زنان را مـذلت و نقصـان مـي دانسـت و     245ذوالنون مصري (
ه 240ه ق) حديث زنان را مكروه مي دانست. از ابـراهيم ادهـم (   274ابوحفص نيشابوري (

ق) نقل است كه در سفر مكه، هنگام ورود به مسجدالحرام خانه اي نديد و از حـق تعـالي   
د كه خانه كجاست؟ خداوند در پاسخ، به زيارت خانه از رابعه اشاره كرد و ابراهيم بـا  پرسي
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برافروختگي همراه تعجب، رابعه را ضعيفه اي خواند كه مانع زيـارت او شـده و خانـه بـه     
  استقبال او رفته است (همان).

نزلت آنچه آورديم بخشي از نظرات بزرگان متصوفه قبل از ابن عربي نسبت به شان و م
زن بود. اينان لقاء حق را در صورتي ممكن مي دانستند كه از زن دوري كنند. اغلب ايشـان  
در طريق زهد خائفانه بودند. ديدگاه ايشان به زن، به عنـوان مظهـري از خداونـد نبـود. زن     
مخلوقي جدا از مظاهر حق بود. گويا فقط ابزاري براي كمال مرد و اجتماع بود. نگـاه ضـد   

زن، از بينش فاصله عميق ميان خالق و مخلوق يا تفكر غير توحيدي برمي خيزد. ارزشي به 
  خوف نيز كه طريق سلوك ايشان بود، حاكي از همين فاصله و بينش غير توحيدي است.

عدم تمايل به ديدار زنان، باعث استحكام صوفيان مذكور در اينگونه تفكر بود. چنان كه 
صوفي عاشق مسلك مالقات داشتند و اين ديدار در بينش  برخي از ايشان با تعدادي از زنان

ايشان به زن تاثير مثبتي گذاشت. براي مثال بايزيد و ابوحفص پـس از مالقـات بـا ام علـي     
ه ق)  223ه ق) و ذوالنون بعد از مالقات با فاطمه نيشـابوري ( 240همسر احمد خضرويه (

مدخل براي ورود به انديشه وحدت  ديدگاهشان تغيير كرد. در واقع سلوك عاشقانه بهترين
  وجود عرفاني بود.

  
  عربي زن در نگاه ابن 2.4

دوره حيات معنوي ابن عربي به دو دوره تقسيم مي شود: قبل از مالقات با دو تن از بانوان 
صوفي و عارف كه در بينـش او موثـر بودند و بـعد از اين مالقات كـه موجـب دو گونــه    

  شهير نسبـت به نوع زن، مي شود.شدن ديـدگاه اين عارف 

  ة اول: سلوك ابن عربيدور 1.2.4
  محي الدين در فتوحات، اين دوران را چنين معرفي ميكند (ديدگاه او به زن):
سـال داشـتم،    18من از كساني بودم كه در آغاز سلوك در آيين عرفان و تصـوف كـه   

ه آن را بـا چشـم دل   نزديك شدن به زنان را دوست نداشتم و اينگونـه بـودم تـا اينكـ    
خداوند زنان را براي پيامبرش دوست  "دريافتم و نيز از اين گفته پيامبر آگاه شدم كه : 

، پس خداوند زنان را براي دوست داشتن خدا، دوسـت داشـتني كـرده     "داشتني كرد 
است. ترسيدم كه خداوند براي اين دوست نداشتن، مرا نابود كند، زيرا خداوند زنان را 

يامبرش دوست داشتني كرده بود، درآن هنگام دوري گزيدن از زنان از من رخت براي پ
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بربست و زنان برايم دوست داشتني شدند و اينك من از همه بيشتر به آنان مهرباني مي 
كنم و بيشتر از ديگران به بهره هاي آنان مي پردازم چون من بـه ايـن آگـاهي و بيـنش     

ت و نـه از دوست داشتـن كالبد. ارزش زنان را رسيده ام و اين از دوست داشتن خداس
(محي الـدين ابـن عربـي،    خداوند آگـاه شـده اسـت مـي دانـد.      تنها كسي كه از سوي

84:1293.(  

پس از اين تغيير نگرش، محي الدين ازدواج كرد. همسر او مـريم بنـت محمـد بـانويي     
ه است. همچنين دختر پرهيزگار بود كه در احوال نيك او از زبان محي الدين مطلبي نقل شد

  ).15:1375او زينب اهل معرفت بود (مددپور، 
محي الدين پس از مريم، همسران ديگري گرفت كه اهل ايمان و راستي بودنـد. طريـق   
وي در زندگي خانوادگي و اجتماع شاگردان و مراجعانش بر چرخ محبت به جنس مونـث  

رد كه مـوجب تحول معنـوي او  مي چرخيد تا اينكه با دو بانوي صوفي و عارف مالقات ك
 - از محبت به زنان، به عشق مخلوق به خالق شد و اثر اين تحول، نظريه پـردازي فلسـفي   

  عرفاني درباره وحدت وجود خالق ومخلوق شد.

  عربي : سلوك ابندوم ةدور 2.2.4
دوره دوم، با مالقات فاطمه بنت المثني مشهوربه فاطمه قرطبي، آغـاز شـد. فاطمـه بـانويي     

اسپانياي امـروزي يـا همـان اشـبيليه انـدلس       (Seville)پارسا وعارف بود كه در شهر سويل 
زندگي مي كرد. او سالها همسر مردي بود كه با بيماري جزام از دنيا رفت. ابـن عربـي اورا   

به ساكنان كره زمين مي داند، درحالي كه اين بانو در تهيدسـتي كامـل    مظهر رحم و شفقت
  ).55:1381به سر مي برد (شيمل، 

من سالها  "ابن عربي در فتوحات دربـاره فاطمه و ارتباط روحاني خود با او مي گويد: 
زياده بوده. من شرم داشـتم كـه    95به نفس خود، خدمت وي كرده ام و سن وي آنوقت بر 

 14وي نگرم از تازگي و نازكي رخساره وي. هر كـه وي را بديـدي پنداشـتي كـه     به روي 
حالي عجيب بود و مرا بر همه كساني كه از  - سبحانه –ساله است و وي را با حضرت حق 

مثل فالني كـس   "ابناي جنس من به خدمت وي مي رسيدند اختيار كرده بود و مي گفت: 
مگي خود مي آيد و در برون هـيچ نمـي گـذارد و    نديده ام، وقتي كه پيش من مي آيد به ه

  "وقتي كه بيرون مي رود به همگي خود بيرون مي رود و پيش من هيچ باقي نمي گذارد. 
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مرا عجيب مي آيد از كسي كه مي گويد: حق را سـبحانه،   "از وي شنيدم كه مي گفت: 
وي اسـت و   دوست مي دارم و به وي شادماني نمي كند و حال آنكه حق سبـحانه مشهود

چشـم وي ناظر به اوست در هر چيزي، به يك طرفه العين غايب نمي شود، ايـن مردمـان   
اي فرزند چه مي گـويي   "پس گـفت:  "چگونه دعوي محبت وي مي كنند و مي گريـند؟ 

 "بعـد از آن گفـت:    "سخن آن است كه تـو مي گـويي   "گفتم:  "در آنچه من مي گويم؟ 
يد، حبيب من فاتحه الكتاب را خدمت من فرموده اسـت واهللا كـه   واهللا مرا كه تعـجب مي آ

طلـب   "هرگز مرا فاتحه الكتاب، از وي مشغول نساخته است و حجاب من نشـده اسـت.   
حضرت حق بعنوان هدف خدمت بـه خلـق، نشـانه نحـوه جديـد نگـرش بـه خداسـت.         

  ).132:1363(نوربخش، 
حضـرت حق اسـت كـه طبــل     ي او بهشايد به لحاظ ايـن نوع تفـكر وحدت وجـود

نواخت و ترانه هاي شاد مي خواند و پروردگار را ستايش مي كرد. از فاطمه نقل شده كه  مي
  مي خواند:

از وجود آنكه به سويم چرخيده مشعوفم! او مرا يكي از ياران خويش سـاخته و بـراي   
برگزيـده  اهداف خويش از وجودم استفاده مي برد! پس كيستم كه اميدوار باشم، از من 

اي در ميان انسانها بيافريند؟ آن هنگام كه بسوي ديگران مي چرخم، آزمايشي سخت بر 
  ).  55:1381(شيمل، ي دهد تا توجهم صرفا به او باشد.سر راهم قرار م

  ستايشگري او از خداوند، نشان از درك حضور حق و رابطه توحيدي با اوست.
براي محي الدين، حكم مـادر معنـوي و    فاطمه بسيار فقير و بسيار خوش اخالق بود و

سال در خدمت فاطمه شاگردي كرد و بارها مادر وي به ديدن اين  2الهي داشت. ابن عربي 
بانوي پارسا آمد. يكي از كرامات فاطمه از زبان ابن عربي  كه نشانــه خـادم بـودن فاتحـه     

سـته بـوديم،   مـا پـيش وي نش   " الكتاب براي اين بانوست، درفتوحات آورده شـده اسـت:  
اي آمـد و شـهري را نام برد كه: شـوهر من آنجا رفته است و داعيـه داشته اسـت كه  ضعيفه

زني ديگر بكند، گفتم: مي خواهي كه باز آيد؟ گفت: آري. روي به فاطمه كردم و گفتم: اي 
مادر مي شنوي كه چه مي گويد؟ گفت: تو چه مي خواهي؟ گفتـم: قضاء حاجــت وي آن  

ـوهر وي بيايد. گفت: سمعا وطاعتا، حالي فاتـحه الكتـاب را مي فرسـتم و وي  است كه ش
را وصيت مي كنم كه شوهر اين زن را بياورد و فاتحه الكتاب را خواندن گرفت و من هم با 
وي  خواندم دانستم كه از قرائت فاتحه صورتي جسداني انشاء كـرد و وي را فرسـتاد و در   

الكتاب مي روي به فالن شهر و شوهر اين زن را مي بيني و وقت فرستادن گفت: اي فاتحه 
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وي را نمي گذاري تا نمي آري. از فرستادن فاتحه الكتاب تا آمـدن شـوهر وي بـيش از آن    
  ).133:1362(نوربخش،  "فرصت نشد كه قطع آن مسافت توان كرد 

ي را فاطمه عادت داشت كه جز غـذاهاي  "ابـن عربي در رساله روح القدس مي نويسد: 
كه مردم درخانه خود داشتند نمي خورد. بي نهايت كم خوراك بود. خداوند ملك خـود را  
بر او عرضه داشت و او به چيزي از دنيا التفات نكرد جز اينكه مي گفت: تو همه چيزي غير 
از تو نامبارك است. دلباخته حق بود، هر كه او را مي ديد مي گفت: او احمق است، من كه 

  "تم مي گويم: احمق كسيست كه پروردگارش را نشناسد. ابن عربي هس
اين زن را كه رحمت براي دو دنيا بود ابوعامر موذن شب عيد در مسجد جـامع شـالق   
زد، چون موذن را نگريست روي برگردانيد درحالي كه نفس فاطمه از او متغير شده بود، آن 

گويد، پس گفت: پروردگـارا   شب را بيدار بود، چون سحر رسيد شنيد كه آن موذن اذان مي
بر من مگير تغيير نفسم را براي مردي كه در تاريكي  هاي شب تو را ياد ميكند درحالي كه 
مردم خوابيده اند و اين سخن دوست من بود كه بر زبانش جـاري شـد: اللهـم ال تواخـذه     

  بتغيري عليه. يعني: خداوندا به تغيير حال من بر او، او را مواخذه مكن.
بح شد، فقهاي شهر پس از نماز عيد بر سلطان وارد شدند كه او را سالم گويند. چون ص

موذن نيز با آنان به طمع پاداش دنيايي وارد شد، سلطان پرسيد: اين كيست؟ گفتنـد: مـوذن   
مسجد جامع. سلطان گفت: كه او را گفته است تا با فقها وارد شود؟ او را بيرون كنيد. او را 

بردند. از او نزد سلطان شفاعت كردند، بعد از آنكه تصميم بـه تنبيـه او   سيلي زدند و بيرون 
گرفتند سبيلش را تراشيدند. به فاطمه حكايت حال موذن را با سلطان بازگفتند. فاطمه گفت: 
مي دانم اگر از حق، تخـفيف مجازات او را نخـواسته بـودم كشتــه مـي شــد. مرتبــه او      

  ).133:1363نوربخش، عجيـب بـود، خدايـش رحمـت كند (
دلباختگي فاطمه به خداوند، وي را به غناي از اميال رسانده بود و تنها به شوق حضـور  
حق، مشغول به زندگي بود. ابن عربي نيز، معرفت به حق را نشان دانايي انسـان مـي دانـد.    
دانايي كمالي است كه با شناخت به كمال محض (خداوند) حاصل مي شود. ارتباط فاطمـه  

ا خداونـد، عـدم مواخـذه مـوذن را     خداوند، نشان از وصل او دارد چنانكه در مناجاتش ب با
خواهد و محبوب او، پاسخ مثبت مي دهد. درك حضور محبوب و شوق وصل به او، به  مي

اتصال با او منتهي مي شود. در سلوك عاشقانه توحيدي، هيچ دعايي بي پاسـخ نمـي مانـد.    
ه به فناء محب ختم مي شـود غيريـت را بـه وحـدت     عدم حجاب ميان محب و محبوب ك
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تبديل مي كند. خواهش محب با اراده محبوب يكي مي شـود و ايـن در دعـاي فاطمـه در     
  پاسخ زني كه در جستجوي همسرش بود مشهود است.

بانوي ديگري كه موجب اعجاب محي الدين شد، شمس مشهور به ام الفقراء و ياسمين 
مرشنايي بود. مالقات با وي در مرشانه (مرشانه زيتون) صورت گرفت. پروفسـور شيمــل،   

). شـمس  55:1381در اسپـانياي امروز مي دانـد (شـيمل،    (Seville)اين زن را ساكن سويل 
سلوك بود كه سعي در پوشيده نگه داشتن مقـام واالي خـود   بانويي خارق العاده در سير و 

سال داشت و در باالترين نوع ممكـن از مكاشـفات قلبـي و بركـات و      80داشت. بيش از 
همت و قوه تمييز و نيروي روحي ماورايي كه بسيار غير معمولي بود، قرار داشـت (زينـي،   

282:1393.(  
و بردبار بود. ابـن عربي دربـاره مالقات بـا   او با وجود قدرت، در برابر آزار مردم، حليم

به تكرار او را مالقات كردم. در بين مردان، ماننـد   "وي در رسـاله روح القدس مي نويسد: 
شمس در رياضت نفس، كسي را نديدم. در معامالت و مكاشفات شان بزرگي داشت. دلي 

ن مي داشت. بـرايش  قوي داشت و همتش بزرگ بود. اهل تميز بود و سخت حالش را پنها
در باطن، چيزهايي روشن مي شد كه خالصه مكاشفاتي بود كه من داشتم ومن ازآن شادمان 
مي شدم. او را بركات آشكار، زياد بود. به دفعات در مورد كشـف او خبـردار شـدم و او را    
صاحب آن مقام ديدم. بر او خوف و رضا غالب بود و داشتن اين دو مقـام در يـك زمـان ،    

  ).63:123(نوربخش،  "ما عجيب وغيرقابل تصور بود نزد 
وجود مقامات متغاير (خوف و رضا) در يك زمان ، به وحدت با خداونـدي كـه داراي   

خداوند، كه  "آخر  "و  "اول  "صفات متعدد و متغاير است داللت مي كند. مثل: دو صفت 
ي خود بـا خداونـد   در يك زمان و يك رتبه وجود دارند. شمس ام الفقرا در وحدت وجود

  به باالترين مراتب كه وحدت در صفات بود رسيده بود.
مالقات با اين دو بانو، بينشي متفاوت از صوفيان قبل از ابن عربي، به وي بخشيد. زناني 
كه با وجود لطافت وعواطف زنانه ، قدرت روحي و معنوي مردانه اي داشتند كه بـا مـردان   

ه و در مواردي برتر بودند. بـانواني كـه در اغمـاض،    صوفي هم عصر و ماقبل خود هم رتب
كرامات، قدرت روحي، همت و عزم، مقاومت در رياضتها سرآمد بودند. اين دو بانو فروزان 
كننده شعله هاي عشق، نشاط از حضور در عين خوف و مراقبـه ، در وجـود محـي الـدين     

و بعضـا حـب مشـغول     بودند. بسياري از مشايخ متصوفه، در حصار خوف و حزن و انابـه 
رياضت بودند، درحالي كه اين دو بانو همه وجوه را با هم داشـتند. اگرچـه مـردان صـوفي     
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صاحب نام همچون حالج، عين القضات و سهروردي نيز بيش از نگاه حـزن و خـوف بـه    
حضرت دوست، نظري عاشقانه و مشتاقانه به حضور و لقاي دوسـت داشـتند. بهرحـال در  

يان) كه نوع زن را نشـان دنيـا و غرايـز و بـاالترين درجـه زن را قـدرت       جامعه اي (ازصوف
باروري و پرورش مي دانستند، اين زنان با حضوري متفاوت، دفتر ديدگاه هاي قبلي را مهر 

  و موم كردند و كتابي جديد در جهان تصوف گشودند.
ن دو درمكـه  بانوي سومي كه ابن عربي او را مي ستايد، زينب القائيه است. مالقـات ايـ  

بود و به دنبال آن، زينب به كسوت مريدي ابن عربي درآمد. ايشان، قبل از هجرت به مكه و 
گوشه نشيني و زهد، شهرتي در ثروت و زيبايي داشت. ابن عربـي وي را در بجـاي آوردن   
نماز در زمان مشخص شرعي و انجام وظايف شرعي تحسين مي كند. او قادر بود با مراقبه، 

باال رود و در هوا معلق بماند و البته اين كرامت در شرح حال ديگر زنـان صـوفي   از زمين 
). ابن عربي در معيت وي به بيت المقدس سفر كرد. اين بانو 58:1381نيامده است (شيمل، 

نيز در برانگيختن درك جديد محي الدين نسبت به قدرت سلوك زنان (هم رتبه بـا مـردان   
. بانوي ديگري كه فقط نام او به عنوان اهل طريقت برده شـده  سالك) تاثيرگذار بود (همان)

و در اشبيليه با ابن عربي مالقات داشت، ام الزهرا ست. هـم زمـاني وي بـا فاطمـه قرطبـي      
تحسين ابن عربي را بر هر دو بانو برانگيخت آنگونه كه ايشـان را محققـان در منـزل نفـس     

ق مي داند كه به شريعت درنهايت دقت ، الرحمان خطاب مي كند. ابن عربي زاهدي را محق
عمل كند و در امور مشكوك صاحب القائاتي باشد كه حالل و حرام را باز بشناسـد و ايـن   

  .)24:1375مددپور، ( دو بانو اينگونه بودند
نفس رحماني مقامي است كه خداوند به وسيله آن تجلـي كـرده اسـت. اولـين تجلـي      

حماني است و بنابر وضع اين مقام، عالم به صورت خداوند، درخودش بود كه همان نفس ر
خداوند خلق شد. عالم اسما و صفات حق، تجلي اول خداوند (بر مخلوقات) است. سالك 
بوسيله نفس رحماني، خلق شده است. او واجد اسما و صفات الهي است لذا بـا برقـراري   

رسـد. در ايـن   اتصال با حق، محلي براي تجلي اسما و صفات مي شـود و بـه كمـال مـي     
مرحله، سالك به حق مي پيوندد و وحدت وجود سالك با حـق محقـق مـي شـود. نفـس      

اسـت   "رحـم   "حضرت حق كه رحماني است واسطه آفرينش است لذا با زن كـه داراي  
پيوند وجودي دارد. ريشه دو لغت يكي است و كاربرد در آفرينش دارند. لذا زن جلـوه اي  

  ون فاطمه و ام الزهرا محقق در اين مقام هستند. از نفس رحماني است و زناني چ
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اما بانوي ديگر كه دخترايراني جواني بود و مالقاتش بقدري در محي الدين مـوثر افتـاد   
كه منجر به خلق اثر ترجمان االشواق (ديوان اشعار ابن عربي) و بدنبالش اقامت در مكـه و  

هـاء بـود. هـم سـخني بـا ايـن       نگارش فتوحات مكيه شد، نظام ملقب به عين الشـمس والب 
دوشيزه، فتح بابي بر بينش عاشقانه  در روح و درك ابن عربي شد كه حاصـل آن وحـدت   
وجود عاشق در معشوق بود. نظام دختر مكين الدين ابي شجاع زاهـر بـن رسـتم بـن ابـي      
الرجاء اصفهاني بود. زماني كه محي الدين براي بجـاآوردن عمـره مـاه رجـب و شـعبان و      

ه مكه مشرف شده بود و درحال شيفتگي به طواف مشغول بود و قرائت قرآن مـي  رمضان ب
كرد بناگاه صداي زنانه اي را شنيد كه به زبان عربي مشـغول تفسـير آيـاتي اسـت كـه وي      
قرائت مي كرد. هنگامي كه متوجه وي شد، دوشيزه اي زيبا، صاحب كمال معنـوي و علـم   

م ايستاده است. گفته شـده كـه پـدر وي، اميـر مقـام      ودانش بسيار را ديد كه در مقام ابراهي
). ابن عربي از اين مالقات در شيفتگي و حيرتي خوشايند فرو 58:1381ابراهيم بود (شيمل، 

رفت كه چاره اي در درمان  شيفتگي خود نديد جز آنكه ساكن مكه شود و به شرح عاشقي 
االشواق بپردازد. در سالهايي كه خود در قالب سرودن اشعار وتدوين آنان در رساله ترجمان 

وي ساكن مكه بود و به معاشقه با خداي كعبه مي پرداخت، فتحياتي براي وي حاصل شـد  
كه نشان از تبديل عاشقي به وحدت در اصل وجود، با حضرت معشوق دارد. وي فتحيات 

مكـه  مذكور را به رشته تحرير درآورد و نام آن را فتوحات مكيه گذاشت. پس از خروج از 
بسمت دمشق، اثر بي نظير ديگر او با نام فصوص الحكم شكل گرفت. فصـوص بـه شـرح    

  ).189:1394وحدت وجود در ابواب (فص)  متعدد مي پردازد (ميري، 
  

 عربي با بانوان صوفي و عارف هاي ابن آثار مالقات .5
در قسمت هاي قبل گفته شد كه مادر و همسر اول و يكي از دختـران ابـن عربـي، بـانوان     

فردي  –معنوي  –فاضله اي بودند كه در تربيت، شكل گيري وجهت دهي شخصيت علمي 
و اجتماعي او ، تاثير بسزايي داشتند. اما آنچه ديدگاه او در سلوك را تغيير داد، مجالست بـا  

وفيه قبل و هم دوره ابن عربي، زن بودن ايشان را متناقض با هرنـوع  بانواني بود كه طبقه ص
تكامل و تحولي مي دانستند. اين بانوان داراي نكات برجسته اي در شخصيت خـود بودنـد   
كه باورهاي قبلي ابن عربي نسبت به زنان را نقض مي كرد. دانسته هاي جديد ابن عربي از 

  در شكل گيري برگ جديدي از تصوف موثر بود: اين مالقات ها، نتايجي بدنبال داشت كه
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  امتيازي كه جنس زن بر مرد دارد 1.5
محي الدين آفرينش حوا را از دنده چپ آدم مي داند ولي اين امر را مانعي در مسير تكامـل  

  حوا نمي داند. او در باب امتياز اين نوع خلقت مي گويد: 
پـس او داراي دو ويژگيسـت: ويژگـي     آيا حوا را نميبيني كه از آدم آفريده شده است؟

نرينگي چون از آدم كه بن اوست پديد آمده است و ويژگي مادينگي كه براي او پديـد  
آمده است. پس حوا از همانندي ماسـت چـون انسـان دربرگيرنـده مـاده و نـر اسـت        

  ). 412:1395(ميرآخوري، 

جسـم آدم   حوا مخلوقي است كه دربردارنده كمال در خلقت است. جسم وي محصول
است. آدم جنس مذكر با خصوصيات خود است. حوا جنس مونث است در حالي كه واجد 
خصوصيات جنس مذكر است. ابن عربي زن را واجد كمالي مي داند كه مرد نيمي از آن را 

  دارد. وي اين را امتيازي مي داند كه خاص جنس مونث است.
دوم و صرفا خدمتگذار جنسـي  جنس زن در ديدگاه صوفيان قبل از محي الدين، جنس 

و ارضا كننده ميل مرد به پدر شدن و بقاء نسل بود . در ميان ايشان، بعضا افرادي مانند ابـو  
ه ق) هستند كه مسـير معنويـت را بـراي زنـان، عامـل رهـايي از        412عبدالرحمان سلمي(

ه ق) 128محدوديت هاي جسماني ايشان مي داند. براي مثال عبيده (معاصرمالك بـن دينـار  
دختر ابي كالب را بانويي مي داند كه زن يا مردي خردمندتر از وي (در عصـر وي) نبـود.   

ه ق) را صاحـب درجه اي عظيـم در 215وي عبده و آمنه خواهران ابـي سليـمان دارانـي (
، نقـل از  152:1390عقل و ديـن مي دانـد و جمالتي را از ايشـان نقل مي كنـد (حسـيني،   

). ذوالنون در پاسخ اين سوال كه: كه را ديدي از اين طايفه؟ مـي گويـد:   سلمي وابن جوزي
زني بود در مكه كه وي را فاطمه نيشابوريه مي گفتند و در فهم معاني قرآن سخن مي گفت 
كه مرا عجب آمد. ذوالنون، فاطمه را استاد خطاب مي كند. اين لغت براي معلمين از جنس 

ن دوران كه زن در سايه مرد مي زيسـت، يـك حركـت    مذكر استفاده مي شده است و در آ
، نقل از جـامي و سـلمي   21مثبت در مسير بيان قدرت و استقالل و برتري زن بود (همان، 

وابن جوزي). بايزيد در مالقات با ام علي همسر احمد بن خضرويه مي گويد: هركه خواهد 
ه  440د. ابوسـعيد ابـي الخيـر (   مردي را در لباس زنان پنهان ببيند، گو در فاطمه ام علي نگر

ق) نيز از نوادر صوفياني بود كه براي زنان صوفي ارزش خاصي قائل بود و خانقاهي بـراي  
  ). 154ايشان اختصاص داده بود (همان، 
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ابن عربي زن را به جهت كمال وي در خلقت و جلوه گري او در جمال حـق، حاصـل   
رحمـان (بـه واسـطه وجـود رحـم)       معشوقيت خداوند مي داند. زن با اتصال به حضـرت 

محصول نفس رحماني است. لذا خداوند كمال خلقت انسان را در او قـرار داده اسـت. زن   
بهترين واسطه ميان حضرت رحمان با انسان ها است. وحدت وجـودي جـنس مونـث بـا     
خداوند در جايگاهي قرار دارد كه خلقـت از دامـن او و بوسـيله رحـم او تـداوم دارد. زن      

واسطه خداوند رحمان در بقاء حيات انساني عالم است. فاطمـه قرطبـي بـه لحـاظ      بهترين
قدرت زنانگي الهي خود، صاحب خلق كراماتي چون به خدمت درآوردن كالم الهي بـراي  
رفع حوايـج انسـانها است. وي از قدرت خود براي برقـراري عشـق ميان زوجين اسـتفاده  

او در برابر ناماليماتي كه از هم نوعان خود مي  مي كند. استحكام و صبوري و خوش خلقي
ديد در عين اغماض و گذشت او از ايشان نمايان گر وحـدت او بـا خداونـدي اسـت كـه      

  صاحب اوصاف گوناگون است.
در ديدگاه شيخ اكبر چنين بانويي كمال خود را در زن بودن دارد. اگرچه وي از عبارات 

زن و مرد استفاده مي كند (و اين به ادبيات كـالم او  نرينگي و مادينگي در بيان ويژگي هاي 
بر مي گردد) ولي قصد وي كه از مجموع كالمش نقش زن در خلقت ، تجلـي خداونـد در   
او (به واسطه نفس رحماني و رحم)، علت عشق پيامبر اكرم و بزرگان دين به زن، وساطت 

ر حضـور زن در تبيـين   زن در عشق به خداوند، نقش زن در اتحاد عاشق و معشوق و تـاثي 
نظريه وحدت وجودي عرفاني ابن عربي است. وي ويژگي زنانه اين مخلوق را (كه واجـد  
تمام ويژگي هاي مردانه و زنانه انسان است) عامل خلق، تربيت، حركت معنـوي و تكامـل   
انسان مي داند كه تاثير آن در سير عرفاني ابن عربي، تغيير نگرش او به زن و درك وحـدت  

و معشوق و تدوين علمي نظريه وحدت وجود عرفاني خدا با مخلوقات است. آنچه  عاشق
وي مي گويد توانمندي زن را به تمام صوفيان قبل و بعد از وي خاطر نشان مي سازد و زن 
اگر به توانمندي ذاتي خود معرفت يابد و آن را بپذيرد، نيازي به مردانه زيسـتن نـدارد. زن   

ن و شخصيت و عقل باشد، بهترين جايگاه او زن بـودن اسـت.   اگر در سالمت جسم و روا
چرا كه وي بهترين مخلوق الهي در وساطت آفريدن و پرورش انسانها و برترين محل تجلي 
صفات جمال خداوند است. قدرت بانوان صوفي در سير معنوي شيخ اكبر به حدي بود كه 

قبلـي)، انجـام شـده اسـت و     خلق  فتوحات پس از ديدارهاي با بانوان مذكور (در بخـش  
  سطور باال نشانه تاثير پذيري اوست. 
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نظام نيز صاحب قدرت نفوذ بسيار است. او اين توانايي را از كمـال زنانـه خـود دارد و    
بهمين لحاظ با تفسير بر قرائات محي الدين كه در آستانه ميانسالي است، در روح و قلب او 

هايي در عرفان و فلسفه مي كند. مالقات وي با عين نفوذ مي كند و او را خالق آثار وتئوري 
ه ق است. وي درحال شوق و استغراق در طواف و قرائت كـالم اهللا   598الشمس در سال 

اسـت كه با ديدار اين دوشيزه و شنيدن تفاسير او وارد تجربه معنوي پيوند ميان جهان غيب 
د در عـالم غيـب كـرده و    و شهود مي شود و از آن زمان شروع به سـفرهاي روحـاني خـو   

  ).183:1385فتوحات محصول آن است (ابوزيد، 
محي الدين در شخصيت ام الفقرا نيز استحكام، همت بلند، قويدلي، اخفـاي كرامـات و   
حاالت روحاني و هماهنگي ميان دو حال خوف و رضا (كه ظاهرا مقابل همند) را به عنوان 

اين بانـو مي شود. وي اين بانوان را مـي   ويژگي كمالي او مي بيند كه موجـب جذب او به
  ستايد و آنان را هم رتبه مردان در كمال مي داند.

در ديـدگاه صوفيـان زمان ابن عربـي كه مـردان را صاحب كمـال مي دانـستند، وجـود 
چنيـن زناني، مردانـه جلوه مي كند. اگرچه مرد بودن امتيـاز معنـوي نيسـت بلكـه قـدرت      

ري و پرورش امانت مرد و تربيت همه جانبه او به عنوان فرزند، قـابليتي  پذيرش مرد، نگهدا
نشانه برتري در جلوه گـري خداونـد    - در اين قابليت  - بي مانند است. بي بديل بودن زن 

است. حضرت رحمان امكاناتي تكويني به زن داده (رحم) كه همچون خودش خالق حيات 
اوند است كه رشته حيـات انسـاني بوجـود او    باشد. در واقع زن برترين تجلي كماالت خد

  مقرر است و اين بهترين نشانه بر وحدت وجود است.
محي الدين زن را دربردارنده خصوصيا فاعلي و انفعالي مي داند كه مردانه و زنانه است 

). نكتـه قابـل ذكـر، امتيـاز دادن بـه      133:1381و به همين لحاظ تجلي الهي است (شـيمل،  
اطر مردانه زيستن ايشان است. گويا در تفكر آن عصر، مردانگي نشانه كمال اينگونه زنان بخ

بود و براي نشان دادن كمال اين زنان، بايد ويژگي مردانه اي در ايشان مي ديدنـد. امـا ابـن    
عربي كمال اين زنان را در داشتن ويژگي هاي هر دو جنس مي داند. هـر جـنس در جـاي    

اطر خلق از جسـم مـرد و جـدا شـدن از او و قابليـت      خود نقص دارد مگر آنكه زن را بخ
پذيرش مرد و پرورش فرزند و زايش يا خلق و توان آموزش و پرورش انسان ديگر، كامـل  
مي داند. اين نوع انديشه حاصل آشنايي با بانوان مذكور است كـه باعـث تمـايز تفكـر وي     

  نسبت به زن با تفكرات قبل وي (حتي موافق با زن) است.
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  گذر از بينش عاشقانه نسبت به خالق و ورود به تئوري وحدت وجود 2.5
همان گونه كه قبال گفتيم عارفان و صوفيان قبل از ابن عربي سـلوكي عاشقانه داشتـند. ابـن 
عربـي نيز هميـن گونه مي انديشيد خصوصا از زماني كه مالقـات بـا فاطمـه و ام زهـرا و     

تقويت شد. اما با مالقات نظام، دگرگوني خاصـي در  ياسمين داشت، اين نوع انديشه در او 
وي ايجاد شد كه منجر به پيوند ميان عشق زميني يا مجازي با عشق روحـاني و در نهايـت   
عشق به حضرت حق شد. در ادامه اين حس، به درك مقام وحدت ميـان وجـود عاشـق و    

فـاي قبـل، ايـن    وجود معشوق نائل شد و توانست آن را بعنوان يك نظريه مطرح كنـد. عر 
نظريه را با عنوان فنا در حق ميديدند. براي مثال: حسين بن منصور حـالج مـي گويـد: انـا     
الحق و الي انا اهللا و ال اله اال انا ، ابوسعيد ابي الخير نيز جمله معروفي دارد: ليس في جبتـي  

ه ق به بعد  3اهللا ، بايزيد بسطامي نيز مي گويد: سبحاني ما اعظم شاني. ايشان صوفيان قرن 
هستند كه گرايشات وحدت وجودي دارند اما تا پايان سده چهـارم هجـري قمـري مسـاله     

). ابن عربي انديشه سابقين را بـا  209:1376وحدت وجود پخته و مدون نشده بود (حلبي، 
داليل منطقي و شهود و نگرش وسيع و وضع مصطلحات جديد، آميخت و تفسيري نـو از  

  ).357:1386 آن ارائه داد (ستاري،
نگاهي به عشق (در ديدگاه وي)، ما را به  خلق وحدت وجود از دامن عشق راهنمايي مـي  
كند. وي عشق را فرط دوست داشتن و دلدادگي مي داند كه سراپاي هستي عاشـق را مـي   
گيرد و او را فاني و مستهلك در عشق مي كند و همانند عشـقه، زار و نحيـف و زرد روي   

). وي درهم آميختگي عاشق و معشوق را در مرزي مي داند 504:1420، مي شود (ابن عربي
وي ايـن را غايـت حب روحاني در  "انا من اهوي و من اهوي انا.  "كه عاشـق مي گويد: 

صـور طبيعي مي داند. نهايت اين دلدادگي، عشق به عشق يا حب به حب است كـه در آن  
). در ايــن سـير، ابتـدا    358:1386، مطلق عشق بدون لحاظ معشوق منظور اسـت (سـتاري  

معشوق ديده مي شود، سپس مطلق عشق ديده مي شود كه مرحله اي از رسيدن به وحدت 
است. به دنبال حركت در اين مسير، حقيقت وجودي خداوند كه جز با معرفت به او نمـي  
 توان عاشق او شد و جز با عشق نمي توان با او يكي شد مطرح مي شود. محـي الـدين در  
اين رابطه مي گويد كه ما به هر چيزي عشق مي ورزيم، بخاطر عشق به خداست. بايـد بـه   

  معشوق معرفت يابيم تا به نياز خود در بقاء، پاسخ مثبت دهيم.
عشق به خدا يك حقيقت وجوديست و در درون ما تعبيه شده است تا با معرفت بـه خـدا،   

ايي را كـه خداونـد آفريـده و در آنهـا     آن را كامل كنيم و براي معرفت، بايد همه صورت ه
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حضور دارد دوست داشته باشيم چرا كه ممكن الوجود نيازمند به واجب الوجود در هسـتي  
). شيخ اكبر براي خلق ايده جديد خود به حديث مشـهور  348:1389و بقاء است (چيتيك، 
 لكـي  لـق الخ فخلقـت  اعرف ان فاحببت اعرف لم كنزا مخفيا كنت "قدسي استناد مي كند: 

  : بي تا).112(ابن عربي،  "اعرف
به دليل درك عشق الهي است كه ابن عربي، زن را زيباترين تجلي الهي مي داند كه مـرد بـا   
عشق ورزيدن به او، به خدا عشق مي ورزد و اينجاست كه متوجه مي شود، ارزشمندترين و 

). شـايد اوج اتصـال   62:1381برترين چيز از ميان خواسته هايش، همسر اوسـت (شـيمل،   
يي باشـد كه شيخ اكبر زنـان را جايگاه آفريـنش مي دانـد و  عشق به وحدت در وجود، جا

). پرمايگي زن به جهت رحم اوست كه از 412:1395اين از پرمايگي زن است (ميرآخوري، 
صفت رحمان مشتق شده است. خداوند، به نفس رحماني، عالم را آفريد و بنابر رحمانيت، 

ت نمايان كرد. به همـين لحـاظ زن را   محبت را در مخلوقات قرار داد و خود را در مخلوقا
حامل رحمان ناميد و اين مسئوليت را از طريق رحم كه متصل به نفس رحمان اسـت ، بـه   
اوسپرد. لذا زن داراي كمالي است كه مي تواند پرورش وتربيت را برعهده گيرد. اگر رحـم  

هـم نبـود.   شاخه اي از رحمان نبود خويشاوندي انسان با خداوند پديد نمي آمـد و عشـق   
چون ما برسيماي خدا آفريده شده ايم پس همـه نام هاي ايزدي دارايي ما است. هيچ نـامي  
نيست مگر اينكه از آن براي ما بهره اي باشد و كاري از ما سر نمي زند مگر آنكه فرمان آن 

). وي در اين كالم، به صراحت وحـدت انسـان بـا    420در سرچشمه داده مي شود (همان، 
وجود را مطرح مي كند (خويشـاوندي ما با خدا) و وسيـله اي كه اين رابطـه را  خداوند در

علـني و قطعي و عيني مي سازد، زن است (به واسطه رحم) و به همين خاطر پيامبر خدا بر 
محبت به زن تاكيد دارد. زن محل آفرينش مرد است و مرد به وي به چشـم حلقـه اتصـال    

ه زن با عشق به اصل (خداوند) پيوندي دائمي و وجـودي  خود با خداوند مي نگرد. عشق ب
دارد و ازطريق عشق او مي توان به مبدا خود (خداوند) متصل و البته متحد شد. وجـود زن  
با وجود حق وحدت دارد لذا عشق به او عشق به حق است. عشـق و وحـدت در وجـود،    

  اكيد دارد.علت اتصال انسان خاكي با خداوند هستند و محي الدين بر اين ت
  
  گيري نتيجه. 6
 كـه  پـردازد،  مـي  آفـرينش  صـحنه  در او و نقـش  زن عاشـقانه  توصيف به زماني عربي ابن

و  نـوع  بـه  اكبـر  شـيخ  سير نگاه. نداشتند زن به نسبت خوبي ديد - بعضاً- او از قبل صوفيان
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 كالم و ازاحوال آنچه با ،)قرطبي فاطمه مالقات از قبل( معنوي حركت ابتداي در زن، جنس
 بـا  نگـاه،  ايـن . رفـت  كمال سوي و به شد متحول ،)زن يك به عنوان( ديد فاطمه وكرامات
 توجه با. رسيد خود رشد اوج به الزهرا ام نظام، البهاء شمس القائيه، زينب ياسمين، مالقات

 سـير  ايـن  مقـدمات  شـده،  گفتـه  زينـب  دخترش و) او اول همسر( مريم ، مادر از آنچه به
 وحـدت  و عشـق  دربـاره  او خـاص  هاي ايده زايش و آن بلوغ اما. بود شده چيده تكاملي
 انجاميـد،  او درس ومجالس و فصوص فتوحات در وجود وحدت نظريه ثبت به كه وجود،
 صـاحب  بعضا نيز وي دوران از قبل صوفي زنان البته. بود ديدارها يا ها مجالست اين نتيجه

 را خـود  دوران بـزرگ  مشـايخ  اذعـان  و اعجـاب  كه بودند خاصي معنوي و علمي مقامات
 -  علمـي  سـير  بـر  مـذكور  بـانوان  اثربخشي ولي) شد گفته مقاله متن در(كردند  مي فراهم

  .است زن معنوي – علمي قدرت بر مجدد تاييدي عربي ابن شهودي
 تعـالي  حـق  رحماني نفس ، آن منشا كه است زن وجود در قدرتي از حاكي رابطه اين 
و  بدانـد  رحـم،  طريـق  از خداونـد  رحماني نفس به اتصال در را خود ارزش زن اگر.است
 موقعيـت  هر در خواهد بود كامل آنها پرورش و درك با كه دارد يي ها ويژگي باشد متوجه

 تمايــل  مـرد . دارد را خـود  اطراف و جامعه خود مديريت توانايي قرارگيرد كه و جايگاهي
 بـا  وي. اســت  شـده  خلـق  آن در كه اسـت رحمي از برخاسته و ايـن دارد زن به اي ويژه

 يـا  الهـي  عشـق . شـود  نائـل  الهي عشق به و ببيند را خداوند تواند مي زن به وعشق محبت
 از خداونـد،  كـه  چـرا  اسـت  يكي او با در هستي كه است معشوقي به لقاء زاينده روحاني،
 تـا  گذاشـت  نمايش به انسان وجود در را و خود كرد آغاز را آفرينش خود، رحمان صفت
 را آفـرينش  مجموعه و اجتماع خانواده، يك كه است ابزاري بهترين عشق مساله. شود ديده
   .مي رساند اهداف و بـه كرده و همسو همراه

 زمان بلند مرتبه صوفي بانوان با اكبر شيخ كه است مالقاتهايي حاصل عشق قدرت درك
 خيال با و شد خود توحيدي معنوي حركت در سير جديدي وارد گونه بدين و داشت خود

 و فصـوص  فتوحـات  اش جاودانه اثر دو در كرد مشاهده را و آنچه شد آغوش هم غيب و
 از قبل صوفيان كه بود ادعاهايي پردازانه نظريه و علني شروع نمايانگر دو، اين كه آورد گرد
 سـلوك  يـك  خـالق  تواند مي زن كه است اينگونه. دادند سر آن، بر سر و داشتند اكبر شيخ

  . پوياست است سال  800 كه باشد و كامل متفاوت
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