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  چكيده
فلسـفي در  ـ   نگر، به بررسي سه رسـاله تمثيلـي   ام با سه پرسش زنانه در اين مقاله كوشيده

اي كـه   ابـن سـينا و دو رسـاله    رساله حي بـن يقظـان   سنت حكمي نزد مسلمانان بپردازم.
 قصـه غربـت غربـي   اند؛ يعني  شدهنوشته » فلسفه مشرقي«مستقيماً متأثر از آن و در شرح 

ها  هستند. اين رساله  اين مقالهبررسي به قلم ابن طفيل موضوع  حي بن يقظانسهروردي و 
نگـر در   كه هدف از نگارش آنها نشان دادن راه سعادت است، در مقابل سـه مسـئله زنانـه   

ود و ديگـري.  ها؛ رابطه نفس و بدن و رابطه خ يافتگي تمثيل اند: جنسيت فلسفه قرار گرفته
هايي دال بر فرودستي زنـان وجـود دارد.    در هر سه رساله به صورت آشكار يا پنهان نشانه

در هر سه رساله بدن پست دانسته شده و ارتباط مطلوب ميان اجزاي نفـس، بـه اسـتثناي    
بوعلي سينا، بر سلطه و غلبه جزء عقالني است. در هر سه رساله ديگري و پيوند با ديگران 

سيدن به سعادت است. در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه سالك مسـيرِ سـعادت در   مانع ر
زننده، تن زدوده و خودآئيين است و سـعادت   اي عاقل، بالغ، مذكر، پس ها سوژه اين رساله

  هاي انساني خود خالي شده باشد. آيد كه انسان از همه كيفيت نيز زماني به دست مي
يـافتگي،   ه غربت غربي، نفس/بدن، خود/ديگري، جنسيتحي بن يقظان، قص ها: واژهكليد
  .نگر انداز زنانه چشم
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  مقدمه. 1
ميراث فلسفي ما جزئي از ماست و قرار نيست آن را دور بريزيم يا مانند يك ديرينه شناس 

آن را از خود جدا مي سازيم ...به تماشاي آن بپردازيم » ساختاري«و » فرهنگي«در بنيادهاي 
به شكل نويني به خود بازگردانيم و روابط نويني با آن داشـته باشـيم تـا معاصـر     تا دگرباره 

 38،ص 1387محمد عابد الجابري،. باشد  ما

تر از تـاريخ سـاير علـوم بـر حـذف و طـرد زن و        تاريخ فكر و فلسفه، بيشتر و طوالني
يراث فكـري  نگرغربي، آنگاه كه به نقد و بررسي م زنانگي اهتمام داشته است.فيلسوفان زنانه

هـاي آشـكار و نهـان در آثـار فالسـفه بـزرگ،        اند، با عبور از نقد زن بيـزاري  خود پرداخته
 1هاي زنان بازخواني كنند. اند كه اين ميراث را از چشم انداز زنان و براساس دغدغه كوشيده

هاي خود به متفكـران   فيلسوفان اخالق، سياست، دين، علم، هنر و... هريك از منظر دغدغه
هـا و   سـو دغدغـه   نتخب خود نزديـك شـده و بـا بـازخواني آراء و آثـار ايشـان، از يـك       م

اند و از سوي ديگر آثار كالسيك را با پرسيدن سؤاالت متفـاوت   هاي زنانه را كاويده پرسش
اند. تاريخ فكر و فلسـفه در ميـان مـا     هاي خاموش آنها را به سخن آورده احياء كرده و جنبه

ايي بوده است و اگر نقد و نظري درباره نسـبت فلسـفه و جنسـيت    كمتر شاهد چنين نقده
وجود داشته توجه مستقيم خود را معطوف بـه كلمـات صـراحتاً زن بيزارانـه فيلسـوفان و      

  2متفكراني چون غزالي، مالصدرا، حاج مالهادي سبزواري و امثال آنان كرده است.
نگر و با سه پرسش  انداز نقد زنانهدر اين نوشتار بر آنيم كه گامي فراتر نهاده و از چشم 

تمثيلـي معـين از گنجينـه معـارف حكمـت مسـلمانان       - مشخص، به بررسي سه اثر فلسفي
بپردازيم. هر سه اثر قرار است هدف نهايي فلسفه را محقق كننـد؛ يعنـي مسـير سـعادت و     

قصـود  رستگاري انسان را نشان دهند.  هر سه از ابزار داستان و تمثيل براي نيـل بـه ايـن م   
ها و مسـائل معـين مـا نخسـت، بـه حضـور جنسـيت در تمثيـل و          اند.پرسش استفاده كرده

پردازد؛ سپس به مهمترين دوگانگي جنسيتمند در تاريخ فلسفه،  ها مي هاي اين رساله استعاره
  يعني جدايي نفس و بدن و نحوه مراوده اين دو با همو اجزاي نفـس بـا يكـديگر پرداختـه    

  ئله خود و ديگري و پيوند آنان با يكديگر را بررسي شده است. است. در نهايت، مس
اي با همين نام نوشته  ه.ش) و رساله 416- 359به قلم ابن سينا( حي بن يقظاندو رساله 

ه.ش)  587 - 533به خامه سهروردي(قصه غربت غربي ه.ش) و رساله  564- 484ابن طفيل(
هـا، عـالوه بـر     ه رساله از ميان ساير رسالههاي برگزيده ما هستند. دليل انتخاب اين س رساله

شهرت و نفوذ بسيار زياد آنها در شرق و غرب، اتصالي است كه اين سه رساله داسـتاني و  
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فلسفي اوست كه - ها تمثيلي ابن سينا از جمله رساله حي بن يقظانتمثيلي با يكديگر دارند. 
؛ كـربن،  131، ص 1383نوشته شده است(نصر، » حكمت مشرقي«در شرح حقايق و دقائق 

اند  هاي خود به اين رساله اشاره كرده ). هم سهروردي و هم ابن طفيل در آغاز رساله 1387
كند  اند. سهروردي ادعا مي ذكر شدهو به نحوي پيوند نوشته خود با اين نوشته ابن سينا را مت

رساله ابن سينا وظيفه خود را به انجام نرسانده، پس تنها رساله رمزي خود به زبان عربـي را  
كند(سـهروردي،   اي به عربي بوده آغاز مـي  ابن سينا، كه آن هم رساله حي بن يقظاناز پايان 

خود هدف نگارش رسـاله  ِ حي بن يقظان). ابن طفيل نيز در سرآغاز رساله 257، ص1372
  ).20، ص 1334كند(ابن طفيل،  را شرح رموز حكمت مشرقي ابن سينا بيان مي

ابن سينا، نسبت آن با » فلسفه مشرقي«اين مقاله قصد ورود به مباحث مربوط به ماهيت 
هـاي افالطـون و نوافالطونيـان را نـدارد.      عرفان يا فلسفه و اصالت و استقالل آن از انديشه

ر پي بازكاوي تأتيرهاي مثبت و منفي حكمت مشرقي در برساخته شدن عقل در همچنين د
سنت اسالمي يا كمال/ اضمحالل عقالنيت در انديشه مسـلمانان نيسـت، بلكـه بـا بررسـي      

نگـر در تحليـل    هاي ياد شده در پي يافتن پاسخ براي سه دغدغه محوري نقـد زنانـه   رساله
رقي مورد نظر ابن سينا، سهروردي و ابن طفيـل  ارتباط سعادت و سعادتمندي در فلسفه مش

و مفاهيم مربوط به جنسيت است. اينكه سـعادت چيسـت و جايگـاه بـدن، زن، زنـانگي و      
مادري در مسير نيل به خوشبختي و در اين داستانهاي تمثيلـي كجاسـت. اينكـه آيـا رمـوز      

انـد بـا چـه     افتـه ي ها نسبت به جنسيت خنثي هستند يا خير و اگر جنسيت موجود در داستان
زننـدة   بيزارانه، جنسيت يافته و پس هاي متضايف زن كيفيتي چنين هستند. اينكه آيا دوگانگي
خورند يا خير و اينكـه ماهيـت نفـس و اجـزاي آن،      موجود در  فلسفه در آنها به چشم مي

ود، در برابر خ» ديگري«در برابر نفس و » بدن«در برابر عالم عقول،  » طبيعت مادي«جايگاه 
هـا و نهايتـاً در مسـير تعـالي      هايي پيوند خورده با جنسـيت در ايـن رسـاله    به عنوان مؤلفه

  كجاست.
هـا،   ها مناسب است شـرح بسـيار مختصـري از ايـن رسـاله      پيش از آغاز بررسي رساله

  3ها، اشارات و رموز آنها داشته باشيم. تمثيل
  

  ها شرح مختصر رساله. 2
فلسـفي بـا شـهرت و    - ) به روايت ابن سينا، رسـاله عرفـاني  (زنده پسر بيدار حي بن يقظان

تأتيري جهاني است كه بوعلي آن را در ايام اسارت در قلعه فردجان در حومه همدان نوشته 
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اند آن را شرح كند  است. ظاهراً داستانْ اصلي يوناني داشته و مريدان از بوعلي سينا خواسته
  ابن سيناست. گرچه آنچه موجود و مشهور است همين روايت_

سـفري معنـوي در درون انسـان را روايـت      حي بن يقظـان ابن سيناي دربند، در رساله 
كرده است كه بـا پيـري    كند. راوي در تفرجگاهي كه همان بدن خودش بوده گردش مي مي

شود. پير خود را زنده پسر بيدار و  شود. با پير همسخن مي برنا و دانا (عقل فعال) مواجه مي
اش سياحت اسـت. راوي و پيـر    كند كه پيشه يت المقدس (عالم عقول) معرفي مياز اهالي ب

بـه   4پردازند تا سخن از اهميت علم فراست (تأويل/ منطق) دانا با هم به گفتگو و مباحثه مي
دهد كه مراقب رفيقان  شود.  سپس پيرِ برنا به راوي هشدار مي آيد و بر آن تأكيد مي ميان مي

كننـد باشـد. پيـر در     ردش را گرفته و او را از راه درست منحرف مـي بد (قواي نفس) كه گ
  گويد يار پيش رو  وصف اين دوستان بد مي

ها به هم آرنده است و زورها آفريننده اسـت و   زن است و ژاژخاي است و باطل دروغ
تو را خبرهايي آرد كه تو از او اندر نخواسته باشي و از او نپرسيده بوي، و خبر راسـت  

ي توسـت، و   دروغ برآميزد و حقّ را به باطل پليد كند با آنكه وي جاسوس و طاليه با
به سبب وي بداني خبر آن چيزهايي كه از تو غايب است، و بـه راه وي بـه تـو رسـد     

اي بـه نقـد كـردن حـقّ آن از      هاي آن چيزها كه نزديك تو نيست. و تو اندر مانده حال
دروغش، و پديد كردن ثوابش از آنچه خطاست، باطلش، و به برچيدن راستش از ميان 

با آنكه تو را از او چاره نيست. گاه بـود كـه توفيـق ايـزد تـو را دسـت گيـرد و از راه        
گمراهان تو را دور كند، و گاه متحير و خيره بماني، و گاه بود كه گواهانِ مزوركنان تـو  

  ).1- 7، 1387(ابن سينا، را غرّه كنند.

  يار دست راست 
دار است. هر بار كه بياشوبد نصيحت نپذيرد و پنـد دادنـش سـود     است و ناپاك خربط

ندارد، و مدارا كردن با وي آشفتگيش را كم نكند. گويي كه آتش است كه انـدر هيـزم   
خشك افتاده بود، يا آب بسيار است كه از باالي بلند فـرود آيـد، و يـا اشـتري مسـت      

  )2- 7كشته است. (همان،ص  است، و يا شيري بچه

  و يار دست چپ
چيز شكم  دوست است. هيچ شكم است و جماع چِركن است و بسيارخوار است و فراخ

چيز گرسنگي وي ننشاند مگر گـل و كلـوخ. ليسـنده     وي پر نكند جز از خاك، و هيچ
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است و چشنده و خورنده و حريص. گويي كه خوكي است كه گرسنه كنندش و انـدر  
  )3- 7(همان،  ميان پليدي گمارندش.

دهـد كـه رفيـق اول     جوزجاني، شاگرد بوعلي و نخستين شارح رساله براي ما شرح مي
يا » قوه شهوت«و دوست دست چپي » قوه خشم«و رفيق دست راستي » قوه وهم و تخيل«

دهـد هـر يـك از ايـن      پير به راوي توضيح مـي  5) است.passionsها( همان اميال و خواهش
و تفريط) كه هر دو هم بد هستند. تا زمان مـرگ از دسـت   رفيقان را دو كناره است (افراط 

كند كه مراقب باشد هرگـز مهـار    اين رفيقان بد رهايي نخواهد بود، پس به راوي توصيه مي
دست آنان ندهد، آنان را مسخر خود سازد و به راه راست هدايتشان كند تا زمـانِ   خود را به

را نرسد انسان ناگزير بـه آميـزش بـا ايـن     رهاييِ كامل، يعني مرگ، فرا رسد. پس تا مرگ ف
كند كه گاه گاه با اين رفيقان بنشين و آميزش كـن، ولـي    رفيقان بد است و پير هم اشاره مي

  كند تأكيد مي
و هربار كه نشاط سياحت كردن كني بنشاطي تمام و بجد، من با تو همراهي كنم و تـو  

د، به نزديـك ايشـان شـوي و از مـن     از ايشان ببُِري. و هربار كه تو را آرزوي ايشان آي
  ). 1- 9ببري، تا آنگاه كه وقت آيد كه به تمامي از ايشانبرگردي. (همان،

گويد كه ماداميكه مشغول تن اسـت و عمـرش در    پير دانا اينجا به صراحت به رواي مي
توانـد بـا او    دنيا باقيست نيز، بدون دل بريدن از آنچه به جهان مـادي مربـوط اسـت، نمـي    

  ت داشته باشد.مؤانس
كنـد.   اما در بخش دوم رساله، ابن سينا جغرافياي عرفاني شرق و غـرب را معرفـي مـي   

هاي غرب ظلماني و  گيرد. پير برنا ويژگي اي كه بعدها مورد استفاده سهروردي قرار مي ايده
گويد و جغرافياي صعود از آسمان را بـر اسـاس علـم نجـوم قـديم       شرق نوراني را باز مي

كند تا مراحل نزديكي به خداوند يا همان پادشاه پادشاهان را نشان دهـد. پيـر بـه     ترسيم مي
گويد من تو را مستعد بيداري ديدم، به همين دليل از اشتغال به پادشان جهـان رو   راوي مي

خواهي تو هم به او نزديك شوي از پي من بيا . رساله ابن سـينا اينجـا    به تو آوردم. اگر مي
بـه   در قصه غربت غربيهروردي كه تحت تأتير عظمت رساله قرار گرفته شود و س تمام مي

قصورِ ابن سينا در توجـه بـه طـورِ اعظم(فرشـته راهنمـا) اشـاره كـرده و داسـتان خـود را          
  كند. مي  آغاز
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گير  به  رواي مشاهدات معنوي خود را از سفري پرهيجان و نفس قصه غربت غربيدر 
جا از آيات قرآن(خاصه آيات مربوط به قيامت و  اي كه جابه كند. نوشته عالم مثال روايت مي

  عذاب الهي) در آن استفاده شده و بر هولناكي، پيچيدگي و غناي آن افزوده است. 
خواهـد از   رادرش عاصم (كنايه از عقل) ميداستان از اين قرار است كه رواي به همراه ب

اي از جانب پدرش هـادي (عقـل    چاه قيروان كه يادآور غار افالطون است بيرون بيايد. نامه
چـون  «رسد كه نقشه فرار در آن شرح داده شده است.  فعال) و از وادي اَيمن به دستش مي

و مورچه نماد حرص  )13، بند 1372سهروردي، »(به وادي مورچگان رسيدي دامن بيفشان
). زن اينجـا و  14همان، بند »(كه او پس مانده نيست - و بكش زنت را«دهد  مي  است.  ادامه

اسـت. چنانكـه گفتـه     ب نماد اميال جسمي خاصه ميل جنسيدر ساير داستانهاي رمزي اغل
 كنـد و  شد در اين رساله سهروردي بارها از آيات قراني براي رساندن مراد خود استفاده مي

فرمايـد   اش آورده كـه مـي   سوره اعراف دربـاره لـوط و خـانواده   83اينجا نيز تلميحي از آيه 
؛ پس او وخانواده اش رانجات داديم،غيراز زنش فَأَنْجيناه و أَهلَه إِالَّ امرَأَتَه كانَت منَ الْغابِرينَ«

رأتك،إنهـا كانـت مـن    أقتـل ام «خـوانيم   مي قصه غربت غربيدر ». كه او از باز ماندگان بود
شود تا به ديدار پدر برود  كند و سپس سوار كشتي (نماد بدن) مي رواي اطاعت مي». الغابرين

)؛ پسـر نمـاد نفـس    16(همان، بنـد   6»پس موج حجاب شد ميان من و پسر و او غرقه شد«
دايه خويش را بگـرفتم و  «شود و آبها منقلب  حيواني است. نزديك به صبح دريا متالطم مي

) و دايه نماد نفس نباتي است. راوي در ادامة راه، كشتي را كه 19همان بند »(در آب انداختم
بگـرفتم  «از ترس پادشاهي كه نمـاد ملـك دنياسـت. و     - كند نماد بدن انسان است نابود مي
كه منظور به بند كشيدن نفس لوامه و اماره است. » اي گذاشتم ثقلين را با افالك و در قاروره

) و 31(همان، بنـد   7»گرفتم خواهر خويش را و بپوشانيدم در او پوششي از عذاب خداو ب«
رود و در مسـير   تـر/ بـاالتر مـي    تـر شـده پـيش    خواهر اشاره به ماده دارد. راوي كـه سـبك  

رسـد.   كند تا نهايتاً به مقصد مي گوسفندي كه همراه دارد و نماد شهوت است را نيز رها مي
انـد و بـه    فهمد آنان برادارنش هستند كه از چاه بيرون آمـده  بيند و مي ماهيان كوه طور را مي

كنـد.   بيند و نزد او از زندان شكايت مـي  رود و پدر را مي روند. باالي كوه مي سوي دريا مي
نيكو رستي، اما ناگزير به زندان غربي باز خواهي گشت و هنوز همه بند را از «گويد  پدر مي

دهد كه گرچه االن ضروري اسـت   ) پدر به او دلداري مي40ان، بند (هم» اي. خود برنيفگنده
كه به زندان بازگردد، اما امكان بازگشت هست و ديگر اينكه نهايتاً نزد پدر بازخواهد گشت. 
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شود به اين گفته و رغم بازگشت و اندوه از جدايي، لذت سفر با او باقي  راوي فرحناك مي
  ).45همان، بند »(ا از حبس طبيعت و بند هيوال برهاناد!خداي ما ر«كند  ماند و دعا مي مي

تر است. داستاني كـه نـه فقـط يـك تجربـه       ابن طفيل داستان طوالني حي بن يقظاندر 
كنـد.  در آن هـم    معنوي يا مكاشفه دروني،بلكه سرگذشت انساني را از بدو تولد نقـل مـي  

اسـتاني يكسـره متفـاوت بـا     بناست ما به اسرار حكمت مشرقي ابن سينا پي ببـريم، ولـي د  
شده، ولي داسـتان   شود. دو داستان اول از زبان اول شخص بيان  داستان ابن سينا روايت مي

  شود. تمثيلي ابن طفيل از زبان داناي كل نقل مي
ماجرا از اين قرار است كه در يكي از جزاير هند، جايي اسـت كـه در آن انسـان بـدون     

آيد، البتـه   آيد، حي ابن يقظان از مشتي گل به وجود مي ميانجيگري پدر و مادر به وجود مي
اند: اينكه او  شود كه برخي هم امكان وجود او را به طريق ديگر بيان كرده در رساله اشاره مي

پدر و مادر داشته، ولي در بدو تولد، مادر او كه در خفا با پدرش ازدواج كرده بود، از ترس 
ر تابوتي خوابانيده و شبانگاه با جمعي از خدمتكاران بـه  برادر، پس از تولد شيرش داده و د

ساحل دريا برده و به آب افكنده و آب دريا طفل را به ساحل جزيزه مذكور برده است. پس 
اش را  از تولد، حال با هر كيفيتي، طفل شيرخوار در جزيره تنهاست. مـاده آهـويي كـه بـره    

د و پـرورش و مراقبـت از او را بـه عهـده     دهـ  يابد و شير مي اند كودك را مي صيادان كشته
گيـرد. حـي در كنـار او بـا سـاير حيوانـات و نقـاط ضـعف و قـوت خـودش و آنهـا             مي
  شود.  مي  آشنا

افتد كه تن خود را ابتدا بـا بـرگ و بعـدتر بـا پـرو بـال        از هفت سالگي به اين فكر مي
بـدن او را شـكافته و    ميـرد. پسـر   پس از مدتي ماده آهو بيمار شده و مي .حيوانات بپوشاند

پندارد كه چيزي در اين خانه بوده و از آن بيرون رفته است. سـواالت   و مي بيند قلبش را مي
رسد كه مادر مهربانِ شيرده اين جسـد نبـوده    آيد و به اين نتيجه مي بسياري برايش پيش مي

پردازد.  عالم مي است، بلكه آن چيزي بوده كه از بدن جدا شده. از آن به بعد به تأمل در امور
رسد كه جسم آلت دست چيزي بـوده كـه اكنـون     پوسد، او به اين نتيجه مي وقتي جسد مي

مهاجرت كرده است. سپس به تمايز ميان نفس نباتي و نفس حيواني و بعد تمايز خودش با  
برد و اينگونه فهم سلسله مراتبي از عـالم مـادي و محسـوس پيـدا      باقي موجودات  پي مي

  ه خود، به جهت داشتن قوت عقل نظري، بر فراز آن قرار گرفته است. كند ك مي
دهــد و  جســم و جســمانيت را پــرده و هــدف را نزديكــي بــه مبــداء عــالم قــرار مــي 

بينـد. بـراي    دستورالعملهايي را براي مراقبت و ممارسـت و تقـرب بـه معبـود تـدارك مـي      
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كنـد و   سكن را مهيا ميمحافظت از سالمت جسماني و حيواني خود خوراك و پوشاك و م
براي تشبه جستن به اجرام سماوي كه درخشان و روشنايي بخش بودند خود را پاكيزه كرده 

كند. براي نزديكي به واجـب الوجـود نيـز بـا      و از گياهان و حيوانات اطرافش محافظت مي
 پردازد تا فكر و ذهن خـود را از هرآنچـه   توجه و تمركز به حركتي شبيه به رقص سماع مي

غير از ياد خداوند است پاك كند. در نهايت براي درك واجـب الوجـود بـه رياضـت روي     
هاي جهل يكسو رفته و  كند تا به درك خالق برسد. با رياضت پرده آورد و زهد پيشه مي مي

افتد كه پـس از اتمـام دوره رياضـت ديگـر تمـايلي بـه        كشف و شهودي براي او اتفاق مي
  زندگي در اين دنيا ندارد

در همه احوال آرزو ميبرد كه خدايش از رنج بدن كه پيوسته به مفارقـت آن مقـامش    و
ميكشاند آسايش دهد تا مگر براي هميشه رها شود و به لذت مطلوب برسد و از رنج و 

كند دور افتد  المي كه به وقت اعراض از مقام خود و توجه به ضروريات بدن حس مي
  .)137، ص1334(ابن طفيل،  و جدا ماند

كنـد بـه نـام     ابن طفيل اينجا به دو دوست در جزيره مجاور حي بن يقظـان اشـاره مـي   
سالمان و ابسال كه از بزرگان و اهل معرفت در سرزمينشان بودند و دينـي داشـتند كـه دو    
وجه داشت: در آن هم سخن از زهد و رياضت بود و هم سخن از معاشرت و همراهي بـا  

تماع زده و ابسال در پي رسيدن به خلوت راهـي جزيـره   جامعه.  سالمان دست در دامن اج
شود تا اينكه روزي كـه   شود. مدتي در خلوت خود به عبادت مشغول مي حي بن يقظان مي

خورند. اين دو پس از از ميـان رفـتن    هم او و هم حي در جستجوي غذا بودند به هم برمي
دهد كه چون  ي خود به حي ميگويند و ابسال از غذا ترس به زبان بي زباني با هم سخن مي

دهد كه مبادا اين لذت او را از خداوند دور كند. بـاري،   آيد، هشدارش مي حي را خوش مي
گويد و ابسال  آموزد و حي هم از تجربيات و مكاشفاتش براي او مي ابسال به حي زبان  مي

يـاد گرفتـه    آموختـه - يابد كه آنچه در شريعت او بوده با آنچه اين انسـان خـود   اطمينان مي
همخوان است. حي بن يقظان از احكامي كه درباره زندگي دنيايي در دين ابسال وجود دارد 

گيرد با ابسال به جزيـره   دانسته) و تصميم مي شود(چراكه دنيا را ناخوش مي شگفت زده مي
 آنها رود و به هدايت مردم بپردازد تا از دنيا دست كشيده و رو به سوي خدا كنند. به جزيره

بينند كه پادشاه آن سرزمين شده و مردمي كه به دنيا مشـغولند. حـي    روند. سالمان را مي مي
  ماند. كند مردم را به راه آورد ولي نهايتاً در تالش خود ناكام مي تالش مي
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كـه هرگـاه    تر و باالتر از رنج و شـقاوت كسـي   كدام رنج عظيم تر و چه شقاوتي انباشته
م و از هنگام بيداري تا بوقت خواب در نظر گيري و بازكـاوي هـيچ   اعمال او را از بام تا شا

يك را نيابي مگر اينكه بدان طالب تحصيل مراديست از اين امور محسوس فرومايه از قبيل 
مالي كه گرد آورد، يا لذتي كه بدان رسد، يا شهوتي كه قضا كند، يا غيظي كه بـدان تشـفي   

ز اعمال شرعي كه ظاهرش بدان بيارايد يا از گـردن  جويد يا جاهي كه احراز نمايد يا يكي ا
وإِنْ مـنْكُم إِلَّـا    في بحـرٍ لُجـي  ظُلُمات بعضُها فَوقَ بعضٍ «خود تكليفي فروگذارد و آنها همـه  
  )151، ص 1334(ابن طفيل،  8»وارِدها كَانَ علَى ربك حتْما مقْضيا

شوند و سوار بر كشتي به جزيره خـود   هدايت مردم نااميد ميحي بن يقظان و ابسال از 
  شوند تا مرگشان سر مي رسد. گردند و به عبادت مشغول مي باز مي

هاي آنان داشـتيم در سـطح    پس از مرور كوتاهي كه بر اين سه داستان تمثيلي و استعاره
  پردازيم. ميهاي موجود در اين داستانها  نخست به ارتباط جنسيت و تمثيل و استعاره

  
  جنسيت، تمثيل، استعاره. 3

ها صرفاً زيور زبان نيستند. هر متن، حتي اگر به زبان داستان و تمثيل هم بيان نشـده   استعاره
تـرين   دهند بـا خـود دارد. مـا در سـنتي     باشد معنايي بسيار بيشتر از آنچه كلماتش نشان مي

اي كـه حـول مفـاهيمي     تحقيقات پردامنـه كاربرد تمثيل و استعاره و مجاز، و صرف نظر از 
توانيم از وجـود وجـه شـبهي قـوي و      چون تمثيل و نماد و استعاره انجام شده، همواره مي

مقبول، ميان آنچه نماد چيزي ديگر واقع شده مطمئن باشيم. حال اگر در متني فلسفي چنين 
ها واجد اهميتـي   تمثيلهاي آن  ها و ارجاعات و وجه شبه اتفاقي افتاده باشد، تك تك تمثيل

دهند كه درباره وجه شباهتي كه نويسندگان  شوند و به ما حق مي حياتي براي درك متن مي
در اين نوشتار مسئله ما جنسيت اسـت، پـس در    9اند پرسش كنيم. ها به آن باور داشته تمثيل

  ها داريم.  هاي جنسيتمند رساله گام نخست نگاهي به تمثيل
ن پردازي از جمله قلمروهايي بوده كه از همان ابتدا و در نخستين گرچه ادبيات و داستا

هـاي فلسـفي،    داستانها، از شخصيتهاي زن ( حال با هر كيفيتي) خالي نبوده است، در آموزه
حتي زمانيكه در جامه داستان و تمثيل ارائه شود، معموالً و ظاهراً خبـري از حضـور زنـان    

ي ماننـد تمثيـل غـار و ارابـه افالطـون گرفتـه تـا        هـاي فلسـف   نيست. از مشهورترين تمثيل
فلسفي - ها تمثيلي ) و رسالهمهمانيشخصيتهاي محاورات سقراطي (مگر استثناي ديوتيما در 

در  10) نشاني از حضور شخصيت زن نيست.ها سالمان و ابسالحكماي مسلمان (به استثناي 
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راهنمايـان و هـم     هـا و هـم   هـم رواي  - هـا مذكرنـد   ها همـه شخصـيت   هر سه اين داستان
كننـد. عقـل    شنوندگاني كه راويان براي اجابت خواستة آنان داستان رمزي خود را آغاز مـي 

سـهروردي   قصـه غربـت غربـي   برناسـت و در  » پيرمردي«ابن سينا  حي بن يقظانفعال در 
شخصـيت پـردازي   » برادر«است. عقلي كه ياور سالك سهروردي هست نيز در كالبد » پدر«

هاي كنشگرِ داستاني چنان محذوفند كه حتي براي تولـد   نان در مقام شخصيتشده است. ز
بـاز مراقبـت و    11حي بن يقظانِ ابن طفيل هم تالش شده وجودشان به نحوي انكار شـود. 

دهد و  پرورش كودك كه معموالً امري زنانه است را نيز ماده آهويي به بهترين نحو انجام مي
  12سابقه نيست. هاي فلسفي بي اين امر در تمثيل

در حي بن يقظان ابن سينا راوي و مستمع و راهنما مذكر هستند و عنصر مؤنثي وجـود  
ندارد. در داستان ابن طفيل، مادر در روايت دوم از تولد حضوري گذرا دارد و ماده آهـو در  

پوسد و شكافتن جسـد او   ميرد و مي همان ابتداي داستان، وقتي وظيفه خود را انجام داد مي
ها به هـيچ   كند. اما نزد سهروردي تمثيل را براي مكاشفه حي بن يقظان ابن طفيل باز مي راه

وجه نسبت به زن و زنانگي خنثي نيستند چنانكه گويي مخاطبشـان عـام اسـت و تنهـا بـه      
كنند. در اين داستان و برخي ديگر داستانهاي  اقتضاي زبانْ ازاسامي و افعال مذكر استفاده مي

به عنوان نخستين مانعي كه بايد پشت سرگذاشـته شـود نـام بـرده شـده.       سهروردي از زن
نفوذ برون  حجره زناندر روزگاري كه من از «خوانيم  مي آواز پر جبرئيلچنانكه در ابتداي 

كردم و از بعضي قيد و حجر اطفال خالص يافتم...قصد مردان سراي مـا كردم...بعـد از آن   
). براي رسـيدن  210- 209، 1380(سهروردي، .» سانح گشت خانقاه پدرمهوس دخول در 

بيرون آمد و حجره زنـان كـدورت و تـاريكي    » حجره زنان«پدر نخست بايد از » خانقاه«به 
).  در سير صعود سـالك قصـه غربـت غربـي هـم       1364،310عالم ماده است(پورنامداريان،

بكش زنـت  «كه  نخستين فرمان پيش از آغاز حركت و براي رهايي از چاه قيروان اين است
و در تبيينِ دليلش تلميحي از شديد الحن ترين آيات قرآن خطـاب بـه يـك زن، يعنـي     » را

شود.اين درحالي است كه در قرآن كم نيستند آيـاتي كـه    همسر لوط آمده است، استفاده مي
هاي يك زن در مقـام زن/مـادر/ دختـر/ خواهر/همسـر/ ملكـه آورده       در ستايش شايستگي

كنـد. ظـاهراً اينجـا بـا نحـوي       مـي » انتخـاب «يلسوف ما اين آية خـاص را  ولي ف13اند. شده
هاي زرتشتي مواجه هستيم كه از استثنائات قـرآن (زن   سازي تفكرات يوناني و انديشه بومي

  لوط و زن نوح) براي تصوير قواعد راه سعادت بهره گرفته است.
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خود فـاعليتي نـدارد،    باري، در ادامه راويشاهد غرق شدن پسر ( نفس حيواني) است و
تر، نماد نفـس   اي پايين افكند كه در مرتبه رسد خود راوي او را به دريا مي ولي به دايه كه مي

نباتي اسـت. بـاز، در حاليكـه در سراسـر سـفر از معاونـت برادر(عقـل) برخـوردار اسـت          
زن ،  هاي تمثيـل يعنـي   پوشاند. مؤنث خواهر(نماد ماده) را در پوششي از عذاب خداوند مي

انـد و رفتـاري كـه راوي     دايه و خواهر نماد شهوت، نفس نباتي و كدورت ماده دانسته شده
دارد يعني كشتن، به دريا انـداختن و پوشـاندن خـواهر در عـذاب، در      نسبت به آنها روا مي

ها (غرق شدن پسر و رها كردن گوسفند در بيابان) تكان دهنده و  مقايسه با ساير دورريختني
اين نسبت و تناسبها به هيچ روي اتفاقي و بي معنـا   14هاي خشونت بار است. نشمستلزم ك

نيست. از زمان معلم اول يعني ارسطو تعريف انسان به عنوان حيوان عاقل پذيرفته شده بود 
و زنان به عنوان موجوداتي كمتر عاقل در مقايسه با مرد كه نماد انسـان كامـل بـود، انسـان     

مين كم بهرگي از عقل امكان عروج و صعود آنان به عالم عقول را شدند. ه ناقص دانسته مي
دهـد. راوي سـوژه    منتفي كرده و در همان آغازِ راه سعادت در زمرة بازماندگان قرارشان مي

اي است نماد ناعقلْ كه بايد با عبور از او و به كمك عقل به سوي  عاقل است و زنْ ديگري
همين ترتيب و به همين دليل، اميال، جسمانيت، ناعقل و خانقاه پدر و عالم عقول رفت. به 

كننـدة عقـل بـا شـدت و قاطعيـت       هاي گمراه طبيعت، در پيوند با زنانگي و به عنوان مؤلفه
  شوند كه جايي براي مصالحه و تعامل نيست. مي» سركوب«

  
  ارتباط نفس و بدن . 4

الني و تاريـك در تقابـل و نـه    ها رهايي در مرگ است. زن و بدنِ مادي، ناعق در اين رساله
تعامل با مرد و نفس روحاني، عقالني و نوراني قرار گرفته است. در ميان اجزاي نفس هـم  

يافتگي رستگاري ممكن نيست. رهايي  تنها جزء عقالني باال رونده و باالبرنده  است. در تن
  زدودگيست.  در تن

و هم به دكارت وارد شده قـول   نگري كه هم به افالطون يكي از مهمترين نقدهاي زنانه
؛ لويـد  1380آنان به جدايي كامل ميان نفس و بدن و اصالت دادن بـه نفـس اسـت.(بوردو    

) ابن سينا در اين مورد از افالطون و نوافالطونيان تأتير پذيرفتـه و بـر دكـارت تـأتير     1381
انديشم  دگي (ميشود منشاء اصل انديشن ، كه گفته مي» انسان معلق«كرده است. او در نظريه 

)، بر استقالل كامل نفس و بدن 159- 163، صص 1391پس هستم) دكارت هم بوده(افنان، 
ابـن   حي بـن يقظـان  ها، به پيروي از  تأكيد كرده بود. به همين ترتيب، در هر سه اين رساله
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بسته با بدن نهفتـه   سينا، كمال و سعادت غايي مفارقت نهايي نفس از آلودگي و ابتالئات هم
  است. بدن دست باال ابزار است.

رود.  پيـر برنـا يـا همـان      ماجرا نزد ابن سينا به نسبت ديگر رساالت با ظرافت پيش مي
دهد كه در مواجهه با رفيقان بد( اجزاي غير  ابن سينا هشدار مي حي بن يقظانعقل فعال در 

  عاقل نفس و مرتبط با بدن) 
چنان كن كه تو زِبر دست ايشان باشي نه ايشان، و چنان كن كه مهار خويش به دسـت  
ايشان ندهي، بلكه ايشان را فرمان بردار خويش كن و به راه راست شـان بـدار و بـراه    
ميانه شان آر، كه چون چنين كني، ايشان مسخر تو شوند و تو مسخر ايشان نشـوي، و  

  ) 8، 1378تو ننشينند (ابن سينا،  بر ايشان تواني نشستن و ايشان بر

خواهد كه با انواع ترفندها (از خشونت تا ماليمت) به ايـن رفيقـان    پير برنا از سالك مي
دهند كـه راويِ سـفرِ معنـا     بدخو و بدكردار چيره شود. با اين حال، عبارات رساله نشان مي

گويـد   شود و مي د ميگر احوال خو نهد و نظاره چشم و گوش بسته به فرمان پير گردن نمي
پس چون ديگر اره به آزمايش ايشان مشغول شدم و اندر كار ايشان نظر كردم، نزديك من «

ام از دست ايشان:  هاي اين رفيقان، و من اندر دشخواري درست شد آنچه وي گفت از حال
ي گاه بود كه دست مرا بود بر ايشان و گاه بود كه دست ايشان را بود بر من و از ايـزد همـ  

همان، »(خواهم نيكو همسايگي كردن و آميختن با اين رفيقان تا آنگاه كه از ايشان جدا شوم.
در » تجربـه «رسد اينجا راوي تابع صرف دستورات عقل فعال نيست. يعني از  ) به نظر مي9

آميـز عقـل فعـال     گيرد.  لحن راويِ ابن سينا نسبت بـه لحـن عتـاب    كمك مي» شهود«كنار 
تواند برخاسته از دانش ابن سينا در حوزه پزشـكي و علـم    اين ماليمت مي تر است و ماليم

، ولي سالك پـس از  »ركبتهم«و » سخرتهم«شود به  النفس باشد. از زبان عقل فعال مأمور مي
تأمل در احوال خود و كسب دانش تجربي، ضرورت و دشواري كنار آمدن با اين يـاران را  

كنـد و   كند. راوي قواي نفس را نفي نمـي  طلب مي» ورهحسن مجا«يابد و از خداوند  در مي
  طالب تعامل با آنهاست.

افالطـون در  » تمثيل ارابـه «گرچه ابن سينا پژوهان به شباهت ميان اين تمثيل ابن سينا و 
توان تفـاوت بنيـادين ميـان ايـن دو      )، ولي نمي1387،533اند (كربن،  اشاره كرده فايدروس

طون فرمانروايي قاطع ارابه ران (جزء عقالني نفس) نسبت به دو تمثيل را منكر شد. نزد افال
همان قوه غضبيه يا خشم) و اسب  - اسب سفيد (كه فرمانبر است و با حساب اصالح پذير

شرم و كم شنواست و براي به راه آوردنش نيـاز بـه خشـونت شـديد      سياه (كه زشت و بي
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تكليـف همـه چيـز را روشـن      )254- 1380،253همان ميل و خواهش)، (افالطون،  - است
كرده است. ارتباط مبتني بر قهر و غلبه و سلطه است. نـزد ابـن سـينا، راوي پـس از تأمـل      
درباره نسبت اين اجزا و ناگزير و نـاگريز بـودن پيونـد بـا آنـان از خداونـد طلـب حسـن         

يقـانِ  اين رف» به راه ميانه آوردن«كند. همين چند جمله، به عالوه توصيه براي  همجواري مي
دهد. نزد بـوعلي سـلطه و    سينا با افالطون و نزديكي او به ارسطو را نشان مي بد،  فاصله ابن

  شود. سيطره و انقيادي دركار نيست زيرا در برابر تقابل از تعامل ميان قوا سخن گفته مي
سهروردي كشتي (اسباب سفر) نماد بدن است. سـالك از كشـتي   قصه غربت غربي در 

تر اشاره شـده، مرحلـه بـه مرحلـه      سفر خود را آغاز كند، اما چنانكه پيش گيرد تا كمك مي
درد(سـهروردي،   كنـد و در ميانـه راه كشـتي را  مـي     پيوند خود با عالم جسماني را قطع مي

از محدوديتهاي تـن و هـم عـالم مـاده عبـور      » خواهرْ«) و بعد با نابود كردن 20، بند 1372
ممكن » زمان معين«شود رهايي كامل و گسست مطلق تا  ميكند. در نهايت، وقتي متوجه  مي

  كند. نخواهد شد از خداوند طلب مرگ مي
در اين تمثيل بدن ابتدا وسيله است براي حركت و پس از رسيدن به مقصد بار اضـافي  

كند و سالك آرزوي رهـايي از آن را دارد. پـاره پـاره     شود كه بر دوش روح سنگيني مي مي
تواند كنايـه   ر اين رساله، كه اشاره به داستان و موسي و خضر است، ميكردن كشتي/ بدن د

از رياضت كشيدن باشد. چرا كه كسي به بدن رنجور طمعي نخواهد داشت و از او چيـزي  
امان و بدون ترحمي براي سلطه عقل بـر   مبارزه بي قصه غربت غربيطلب نخواهد كرد. در 

ير سعادت سهروردي اگر عشق، شوق يا هـر  هرآنچه غيرعقالنيست در جريان است. در مس
يا همان عقل فعال است، باقي همه پس زدنـي  » پدر«عاطفه مثبتي وجود داشته باشد متوجه 

  اند. و دور ريختني
ابن طفيل هم بدن و هر آنچه بـه آن مربـوط اسـت     حي بن يقظانچنانكه اشاره شد در 

نسان، بدن در حد وسـيله، پايـه،   فاقد اصالت است. در نظام سلسله مراتبي رشد و سعادت ا
پله و چيزيست كه گرچه در مراحل اوليه رشد به پوشش و سالمت و پاكيزگي آن اهميـت  

شود، اما نهايتاً با زهد و رياضت و  نفي اسـت كـه قـدرم در راه  سـعادت خواهـد       داده مي
ابن طفيل با تمركز و تأمل و حتي رقصـي شـبيه بـه سـماع تـالش       حي بن يقظانگذاشت. 

كند از بدن مادي خارج شده و به عالم مجردات نزديك شود و اين نخستين تالشهاي او  مي
براي دور شدن از تن است. ابن طفيل نيز مانند بوعلي پزشكي حاذق بوده است و به همين 



  1397 زمستان، چهارم، شمارة نهم سال ،انزن نامة پژوهش   162

دليل جزئيات فراواني درباره رشد و پرورش انسان در رساله او موجود است، اما در نهايت 
  داند. را أعلي درجه رشد عقالني مي اعتنايي به بدن بي

ها براي قرب به سعادت مهم است پرورش بعد عقالني نفس  آنچه در هر سه اين رساله
است. بدن در مراحل اوليه ضرورتي ابزاري دارد، ولي در مراحل نهايي مايه عذاب و جدايي 

ي خـود) كـه   شود.  پس از بررسي ارتباط انسان با خود (بدن با نفس و نفـس بـا اجـزا    مي
زننده بود، عجيب نيست كه ببينيم رابطه خود با ديگري به طريق اولي بر همين  ارتباطي پس

  الگو استوار است.
  

  خود و ديگري. 5
سهروردي، خوانندة سفري معنـوي و درون  قصه غربت غربي ابن سينا و  حي بن يقظاندر 

ها كاري ندارد كه كـوچكترين   سانخود انسانِ مذكرِ بالغ هستيم. سفري كه نه تنها با ديگر ان
نيازي هم به آنها ندارد. خود عقالني است كه از جهان مادي و پيوند بـا ديگـران بـه تنـگ     

كند. سفر معنويِ انسانهايِ طالبِ سعادت حقيقـي در   آمده، بار سفر بسته و هجرت آغاز مي
حي بـن  است. در  واقع روايت گريز آنان از بعد مادي خود و جهان قيرگون وجود ديگران

ابن طفيل  كه با مسير رشد انساني از هيچ به سوي همه چيز همراهيم ديگرانِ نبـاتي،   يقظان
شوند و آنجا هم نهايتاً همه  حيواني، سماوي و نهايتاً انساني به صحنه وارد و از آن خارج مي
ه ابن طفيـل  شود. در رسال نفي شده و قرب به سعادت نزد خود عاقلِ تنها و زاهد ممكن مي

ديگران، اعم از انساني و حيواني و نباتي و زميني و آسماني، حضور پررنگي دارند. آنها بـه  
كنند و گاه گاه الگوي او  رشد و پرورش و كسب تجربه و معرفت حي بن يقضان كمك مي

  گيرند، اما حضور و اهميتشان پايدار نيست. در عمل و انديشه قرار مي
ها تنها و تنها در پرتو خودآييني عقالني قابل حصـول   اينكه بدانيم سعادت در اين رساله

است نياز به كشف رمز  ندارد. عقل است كه در تنهايي و در پرتو عقـل راه و آيـين تعـالي    
ابن سينا، عقل فعال، عقـل فـيض دهنـده و واسـط      حي بن يقظانكند. در  فرد را روشن مي

» علم منطق«ي دانا و برنا ظاهر شده، پيش و بيش از هر چيز ديگر بر فيض، كه در قامت پير
كند. عقل فعال راهنماي سعادت است. سعادتي كه با فروپيچيدن در خود عقالنـي   تأكيد مي

اند رفيقاني  شود. رفيقاني كه گرد سالك را گرفته براي فرارفتن به سوي مبداء خير حاصل مي
افت و در نهايت از دستشان خالص شد. رفيقاني كـه بنـدهاي   نابابند كه بايد بر آنها تفوق ي
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پيوند سالك با دنياي مادي و ديگرانند. همه چيز و همه كس در ايـن جهـان مجـازي و در    
  نتيجه وهم و فريب است.

هم ديگران همه كورند و كرند و با معدود كسانيكه استعداد ديـدن   قصه غربي غربيدر 
در يابند. اين راه » خرد«ز و استعاره سخن گفت، باشد كه اهل و شنيدن دارند بايد با زبان رم

سعادت به روي واماندگان در غلغله چاه قيروان باز نيست و با نفي ديگرانْ سالك را مرحله 
برد. دنيا و آنچه در عالم تحت قمر جريـان دارد پسـت و    برد و باال مي به مرحله از اغيار مي

كه بيخبران را به آن راه نيست. هر انساني به تنهايي و تنها كثيف است و آن باال خبرهاييست 
پيونـدد   تواند صعود كند و ديگـر انسـانها و آنچـه مـا را بـه آنهـا مـي        با ياري عقل خود مي

  مزاحماني هستند كه بايد كنار روند تا نهايتاً فرد عقالني، خالص و سبكبار اوج بگيرد.
تعلقي، طفلي كه قرار است به كمال برسد  ر بيابن طفيل، براي تأكيد ب حي بن يقظاندر 

 حي بن يقظانشود و شيرِ آهويي براي رشد و پرورشش كافيست.  مي بدون پدر و مادر زاده 
آل بسـياري   شود و اين ايده آيد و تنها با هدايت عقل خود همه چيز مي از هيچ در وجود مي

و مرشـدي و نـه دوسـتان و     از فالسفه بوده است. نه مادري و نه پـدري، نـه حتـي مربـي    
آموزد. در بخشـي   درساني. حي بن يقظان آنچه آموختني است در جزيزة تنهايي خود مي هم

دهد، اما همچنان كه  اند نيز اهميت مي از رساله به گياهان و حيوانات كه مادر و معلمش بوده
ود تا نهايتاً كنج ش مي  شود، به آنان نيز كم توجه شود و بر علم و كمالش افزوده مي بزرگ مي
گزيند. حي بن يقظان ابن طفيل با ديگريِ انساني با همه رنج ها و ترديدهاش هم  عزلت مي

رود تا آگاهشـان   آموزد. با او نزد ديگر انسانها مي كند و از او زبان و شريعت مي برخورد مي
و با يار همراهش بـه جزيـره بـاز    يابد  مي» صمّ بكْم عمي فَهم لَا يرْجِعونَ«كند، ولي آنان را 

  خزند تا عمرشان سرآيد.  اي مي گردد و هر يك به گوشه مي
يابد  حي بن يقظانِ ابن طفيل كه از اهميت دنيا در دين در شگفت شده، به تجربه در مي

پذيرند و بايد آنها را به حال خود گذاشـت و بـه خلـوت بازگشـت.      كه انسانها هدايت نمي
اينكه در دين اسالم به زندگي مادي و معيشت دنيايي اهميت داده شده در  رساله با اشاره به

پي توجيه سعادت از پي زهد است. به همين دليل هم هست كه حي و ابسـال را بـه ميـان    
بـه  «فرستد تا ببينند زيستن ميان ديگران جز تباهي به همراه ندارد، چه اكثـر مـردم    مردم مي

دنيوي دين همين سـتوران هسـتند كـه از درك حقيقـت     مخاطب پيامهاي  15».ستوران مانند
  معنويت عاجزند و هرگز طعم سعادت حقيقي را درك نخواهند كرد.
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هاي انساني خود تهي شده و بر اساس  سالك در مسير رسيدن به سعادت از همه كيفيت
شود كه جز  خود تا به آن حد الغر و نحيف مي» انساني«نفي ديگران و نفي همه ويژگيهاي 

ها هيچ نسبتي بـا انسـانِ    فس ناطقه از آن باقي نماند. انسانِ كامل و سعادتمند در اين رسالهن
كُشـد،   تن يافته و در پيوند با ديگران در زندگي فـردي و اجتمـاعي و سياسـي نـدارد. مـي     

گزينـد تـا    كند، عزلت مي براند، از همه مظاهر حيات عقب نشيني مي برد و مي شكند، مي مي
انسـانيِ ايـن داسـتانها نيـز     » صـالح «نهايتاً به پرواز درآيد.  ابسال تنها ديگـريِ   سبك شود و

منزوي، فرد و مرد است، چراكه ورود زن به مسير سـعادت مسـاوي ورود بـدن، شـهوت،     
هـاي   چيـزي كـه بيشـتر بـه كـار فـيلم      –جسمانيت، كدورت، ديگري، فتنه و آشوب است 

  مثيلهاي فلسفي! آيد تا ت هاي عاشقانه مي سينمايي و رمان
  

  گيري . نتيجه6
ها مذكر است و عالم عقول سراي مردان. رابطه نفس بـا بـدن قهرآميـز و     عقل در اين رساله

ها تنها دو راه براي زندگي انسـان   خشونت بار است و ديگران دشمن سعادتند.در اين رساله
از ديگـري  تصوير شده است. راه نور و راه ظلمت، كه ورود بـه يكـي مسـاوي دور شـدن     

شـود. اگـر آن را    اي وجود ندارد. سعادت با عبور از مسير نـور حاصـل مـي    است. راه ميانه
برگزينيد بايد از همه ديگران دل بركَنيد. سوژة فـرد، مسـتقل و خـودآيين از ديگـران جـدا      

هاي ظلماني، يا بهتر بگوييم انساني، را به  شود. سپس خودش نيز چند پاره شده و بخش مي
هاي  كند. اصل در رابطه با ديگري (خواه ديگران و خواه پس ماندني شته و عروج ميجا گذا

هربار كـه بتـدبير ايـن تـن و     «دهد  كه عقل فعال هشدار مي - نفس) بر تقابل است نه تعاون
  )  18- 9، 1387(ابن سينا، » كالبد مشغول شوي، تو از من ببري

هايِ حيات اين جهاني فرار به عقب، بـه دنيـاي    آلودگي  هادر مواجهه با پليدي اين رساله
اند و بر ايـن باورنـد كـه كمـال عقالنـي و       نهاد كرده  درون و دوري از دنيا و مافيها را پيش

معنوي با خلوت گزيني دست يافتني است.  همين امر، خنثـي نبـودن و در حقيقـت مـذكر     
چـاه  «كشد.  ديگري جز مانع و مزاحمـي نـافهم نيسـت.     ده را به رخ ميبودن سوژه انديشن

دانستن اين دنيا هم به كراهت اين متفكران از اين جهان و ديگـرانِ  » حجره زنان«يا » قيروان
آيـد. آنهـا    مانده در تاريكي مي مستقر در آناشاره دارد. جاييكه كه به كار زنانِ وا مانده و پس

توالد و تناسل بستگي بيشـتري دارنـد، نمـاد بـدن هسـتند. آنهاكـه        كه به سبب طبيعتشان با
اند. به همين دليل هـم هسـت    محور زندگي آنهايند، كمتر مستعد رهايي از تاريكي»ديگران«
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در تفسـير روانكاوانـه   16كه نماد تاريكي و كدورت اجسام هستند. اگر بخواهيم از ايريگاري
را نشانة هراس از تولـد، زن، زهـدان، مـادري و     توان آن هاي فلسفي پيروي كنيم، مي تمثيل

همه چيزهايي كه در پيوند نزديك با زايش و طبيعت بـراي زنـان آشـنا و     _زنانگي دانست
 ).Irigaray,1983براي مردان غريب است.(

نگر، ماحصل مسير سعادتي كه اين فيلسوفان در ترسيم فلسفه  اندازي زنانه باري، از چشم
جهاني دوپاره (معقول و مجرد در برابر محسوس و مادي)؛ انساني دو  اند مشرقي نشان داده

پاره (نفس و بدن) و نفسي چند پاره است كه از برتري معقول بر محسوس؛ تـن زدوده بـر   
تن يافته؛نفس بر بدن؛مراقبه و رياضت برآميختن با ديگران، مراقبت و دگر پروايي؛عقـل بـر   

كند. از تولد جسـماني و   مرگ بر زندگي دفاع مي احساس؛ خود عقالني بر خود ارتباطي و
بـودن بـا جهـان    - پيوند- هاي حيات اجتماعي و در طبيعت مادي كراهت دارد و منكر ارزش

هـاي   دهـد، شـبيه صـعود يـك نفـره از قلـه       است. راه سعادتي كه فلسفه مشرقي نشان مـي 
كه انسـان، ماداميكـه   العبور است كه در دامنه آن بايد هرآنچه انسانيست رها كرد چرا  صعب
هاي انساني دارد، ارزشمند نيست و بندها، پيوندها و نيازهاي انساني ما چيزي بـراي   كيفيت

  به كمال رساندن مان ندارند.
هاي زنانه مانند مراقبت و تربيت كـودك از مـاده آهـويي     هاباالترين ارزش در اين رساله

ان است.خانواده و نسبتهاي خانوادگي ساخته است و در انزوا زيستن برتر از زيستن با ديگر
اگر هستند نماد غل و زنجير روحند. بودن ميان حيوانات بر زيسـتن ميـان آدميـان و ايجـاد     
پيوند با آنها رجحان دارد. عشق ورزيدن به ديگران، مراقبـت كـردن انسـانها از يكـديگر و     

ث گمراهي خـود  حركت جمعي و تعاملي هرگز راه به سعادت نخواهد برد و در موارد باع
  چنانكه در مورد سالمان رساله ابن طفيل بود. - سالك هم خواهد بود

رساند كه نگاه  جا مي ها ما را به اين نگر و جنسيتي از اين رساله در نهايت، خوانشي زنانه
ها نـه   منفي نسبت به زن، نگاهي صرفاً تمثيلي و استعاري نيست.مراد از انسان در اين رساله

ه مردان هستند و نه همه مردان كه مرداني كه براي رسيدن به سعادت تبـديل  همه انسانها ك
اند. زن نماد همه چيزهاي تاريك و فاني دنياست. نه فقط زن كه آنچه در پيوند  بهملَك شده

دهد منفور است. بدن مركبي ناخواستني است كه  پيوند مي» زندگي«است و ما را به » زن«با 
شيطانيست كه ما را » ديگري«شوند و  زهد و رياضت خاموش ميهايش با  اميال و خواهش

كنـد.با ايـن وصـف،  نبايـد بـه سـادگي از        مشغول كرده و از آنچه اصالت دارد منحرف مي
ابن سينا گذشت. او با تأكيد بر تعامل ميان قواي نفس،  حي بن يقظاناشارات متفاوت رساله 
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كند كه حدود هزار سـال بعـد    اي توجه مي دست كم تا زماني كه در قيد تن هستيم، به نكته
نگر و عالقمندان به فلسفه احساسات قرار گرفت: اينكه نگاه غالباً  مورد توجه متفكران زنانه

هاي فكري گوناگون، چشم خود را بـر   منفي و سركوبگر به عواطف و احساسات در سنت
ودي بدنمنـد و  حقيقت حيات انساني بسته است. انسان به حكم انسـان بـودنِ خـود موجـ    

هاي انساني است و ازقضا بخش زيادي از سعادت او  نيازمند عشق، مراقبت و برقراري پيوند
هاي گوناگون وجود خود و ايجاد تعامل انسـاني و اخالقـي    در گرو تالش براي درك جنبه

  ديگرموجودات اين جهان است.
  
  ها نوشت پي

 

 مركز؛تـأملي  به ازحاشيه فيلسوف ورودزنان«براي اطالعات بيشتر بنگريد به نصراصفهاني، مريم،  .1
 ،بهـار 19 ،شـماره 8 ، دورهپژوهشـنامه زنـان  ، »غرب فلسفه تاريخ نگرِبازخوانيِ زنانه برراهبردهاي

  168- 143 ،صفحه1396
، 3، دوره نامـه زنـان   پـژوهش ، »نقدي بر جايگاه زن در انديشـه غزالـي  «به عنوان مثال بنگريد به  2.

ــماره  ــار 5ش ــا  100- 71، صــص 1391، به ــارات   زني ــران، انتش ــديور، ته ــه ك ــته جميل ، نوش
  . 1381 اطالعات،

ام:  تفسـير و ترجمـه    ها از اين منابع استفاده كـرده   هاي اين تمثيل براي بازشناسي رمز و استعاره .3
مجموعـه  به قلم هـانري كـربن؛    ابن سينا و تمثيل عرفانيابن سينا؛   حي ابن يقظانجوزجاني به 

رمز و داسـتانهاي رمـزي در   ، جلد دوم، به مقدمه و تصحيح هانري كربن؛  مصنفات شيخ اشراق
هـا   شـرح رسـاله  «رهاي محسن كديور با عنـوان  نوشته تقي پور نامداريان؛ درسگفتا ادب فارسي

 شـرح قصـه غربـت غربـي    ؛ kadivar.com)موجود در وبسايت او(» عرفاني ابن سينا و سهروردي
  سهروردي نوشته پرويز عباسي داكاني.

است ولـي ابـن زيلـه آن را     » علم تاويل«كند منظور از علم فراست در اين رساله  كربن اشاره مي .4
) گرچه اين علم را به طـور كلـي و   530- 529، 1387همان منطق دانسته است. (بنگريد به كربن،

ظواهر جسماني او،   بردن به اخالق و شخصيت آدمي از طريق مشاهدة  خارج از دنياي تمثيل پي
شناسي است كـه گروهـي از متقـدمان و متـأخّران دربـارة آن       وع علم فراست يا دانش قيافهموض

ها قبل از ميالد به اين موضوع توجه كرده است؛ اما تا پيش از  اند، از جمله بقراط سده سخن گفته
  ارسطو فراست علمي مستقل و شناخته شده نبود.
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م ميان فرهنگها تأتيرات شگرفي به خود پذيرفته است. بايد توجه كنيم كه معاني واژه با انتقال كال .5
اي وسيعتر از آنچه نزد حكماي يوناني مورد نظر بوده مورد توجه قرار گرفتـه و   گاه واژه در دايره

  يوناني، تقليل يافته است.  pathêبرگرفته از  passionsگاه مانند مورد اخير، يعني واژه 
  »وحالَ بينَهما الْموج فَكَانَ منَ الْمغْرَقينَ«استان نوح سوره هود در ارتباط با د 43آيه  .6
ذَاب ِاللَّـه أَوتَـأْتيهم السّـاعةُ بغْتَـة ًوهـم         «اشاره به آيه سوره يوسـف   .7 نْ عـةٌمي غَاشـ مهينُواأَنْتَـأْتأَفَأَم

 سـاعت  ياآنكـه  كنـد  احاطـه  برآنها خدا) قهر( ازي عذاب آنندكه از ايمن) كافر مردم( ؛آيالَايشْعرُونَ
  »باشند؟  غافل حال درآن فرارسدكه ناگهان شان وقيامت مرگ

  ) 71و مريم : 40تلميح و تركيبي است از چند آيه از قرآن (نور:  8.
سخن كه شايد توضيح واضحات به نظر برسد را از اين بابت متـذكر شـدم كـه بسـياري از      اين. 9

  اند. شارحان بوعلي يا سهروردي بسيار ساده از جنسيت يافتگي كالم حكما عبور كرده
و  فلسفه نوشـته بوئتيـوس   تسلي بخشيهايي همچون كتاب  بته در قرون وسطي شاهد نوشتهال .10

يزانهسـتيم كـه در شـرايطي همچـون شـرايط حـزن آور ابـن سـينا از         اثـر دوپ  كتاب شهر بانوان
از آنجا كه اين شيوه نوشتار در قرون وسطي رايـج بـوده    د.نخواه كمك مي ايزدبانو(ان) حكمت

ها دانست كـه در ميـان آنـان     توان اهميت يافتن ايزدبانوانِ زن را متاثر وجود طبقه راهبه است مي
اند. البته هم در يونان و هم در روم باسـتان ايزدبـانوان    جود داشتهزنان متأله و فرهيخته بسياري و

  حضور مقتدري دارند كه البته نسبتي با زنِ عادي ندارند.
به روايت حنين بن اسحاق هم پادشاه كه از زنان كراهت داشـته، از   سالمان و ابسالدر داستان  .11

داراي فرزندي (طبعـاً پسـر) شـود و    خواهد تدبيري بيانديشد كه بدون نزديكي با زني  حكيم مي
، نوشته سـيد ضـيالدين   1382، حي بن يقظان و سالمان و ابسالكند. (بنگريد به  حكيم چنين مي

  )121سجادي، تهران، انتشارات سروش، ص 
سهروردي نيز با روايت مشابهي درباره زال و نجات او با شـير مـاده آهـو     عقل سرخدر رساله  .12

  شويم. مواجه مي
) 26 و25 قصـص (شـعيب  ودختـران ) 11:تحريم(،آسيه)42- 10:نمل(،بلقيس)42: آلعمران(مريم. 13

 .هستند درقرآن شايسته مشهورزنان هاي ازنمونه

را نيز نشـاني از حضـور   » پريان«هاي فارسي رساله احتماالً به استمداد راوي از  خواننده ترجمه .14
به كار رفته » جن« ةكنم واژه پري در ترجمعنصري مونث در داستان بداند كه بايد همينجا اشاره 

  كه براي اشاره به آن نيز از ضمير مذكر استفاده شده.
 كـه  شـود  جالبترمي آنجا گزيني، وعزلت آناندنيا  ترك به وتوصيه مردمان درباره قضاوتي چنين. 15

 وزير آنها همه برفراز و كرده سپري سياسي مشاغل در را خود عمر سالهاي اكثر طفيل ابن بدانيم
 اندك اطالعات) 61،ص1378گوتيه،.(است بوده يوسف ابويعقوب موحدي، سلطان اول طبيب و
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 مرفـه،  زنـدگي  طفيل ابن گويد مي ما به مسلمان، فالسفه شخصي زندگي درباره خاصه تاريخي،
 ديگـر  دونفـر  از بيشـتر  داشته،) گويد مي يقظان بن درحي كه معنايي به نه(اي وسعادتمندانه ممتاز
 ،)72 ،ص1378 گوتيه،( است مانده باقي او از پسر وسه كرده ازدواج ،)سال 80-  79( كرده عمر

 يـك  هـيچ ) سـالگي  37 در مـرگ ( سهروردي و) سالگي 57 در مرگ(بوعلي دانيم مي اماچنانكه
 مسـتقيماً  نيـز  دو آن حال، اين با. اند نداشته اي وبچه نكرده ازدواج هرگز اند، نداشته آرامي زندگي

 در و)  212 وص 130 ،ص1383 نصـر، ( انـد  داشـته  مراوده خود زمان وسياستمداران باحاكمان
 ايـن  اينكـه  غـرض . انـد  بوده درگير خود عصر در سياسي و اجتماعي زندگي با سطوح باالترين
 اند، بوده طلب جاه و فعال كنشگراني خود شخصي زندگي در و بوده سياست مردان همه مردان،
 سـعادتمند  را انسـاني  دارنـد،  را سـعادت  مسـير  دادن نشان عزم فيلسوف عنوان به كه آنجا ولي
  .باشد بريده دنيوي واشتغاالت دنيا از كه دانند مي

تحت نگري ايريگاري  . زنانهآموخته فلسفه، روانشناسي و زبانشناسي است لوس ايريگاري دانش. 16
اي كـه   . ايريگـاري معتقـد اسـت سـوژه    ست كه در آنها تخصص داردا  هرسه حوزه دانشي تأتير

كند به لحاظ جنسيتي خنثي است، در حقيقت سوژه مذكر  گويد و ادعا مي فلسفه از آن سخن مي
دهد كه سـوژه فلسـفه هميشـه     از آثار فالسفة بزرگ نشان مي زدايانه. او در خوانش ساختاراست

 »ابـژه نگـاه خيـره مـردان    «حـد  . سوبژكتيويته كامل درمورد زنان انكار شده و آنان تا مذكر است
هـاي   هـا و نگرانـي   كاود تا تـرس  . ايريگاري روان فيلسوفان بزرگ غرب را مياند فروكاسته شده

. او گرچه بر زبان تمركـز  هاي به ظاهر عقالني و خنثي نشان دهد آنها را در پس استدالل ةمردان
هـاي   كه بيشـتر بـه جنبـه   بلنيست هايِ آشكارِ مردساالري در متون فلسفي  دارد اما به دنبال جنبه

 شكلست به  ا ، كه كتابياخالق تفاوت جنسي. در كتاب كند مغفول مانده و ناگفته زبان توجه مي
ايريگاري گفتگوهايي فرضي با افالطون، ارسطو، دكارت، اسپينوزا، مرلوپونتي و لويناس ه، محاور

بـا لحـاظ    - هـاي فلسـفي آنهـا    يشـه ي اندرترتيب داده و به نحوي اقدام به نقد، تحليل و بازپرو
. او در ايـن كتـاب بـر    كنـد  مـي  - نگر در حوزه اخالق و ارتباط ميـان دو جـنس   هاي زنانه ارزش

هاي ساده نشدني و تقليل ناپـذير   يافتگي آنها، تفاوت مفاهيمي چون سوژگي مستقل دوجنس، تن
، اسپكولوم زن ديگرچنين در هم .كند ميان دو جنس و لزوم تغيير نگاه ما به سوبژكتيويته تأكيد مي

با استفاده از ساختارزدايي و روانكاوي، مردساالري موجود در تاريخ فلسفه از افالطون تا هگل و 
دهد چگونه سوژه يا سوبژكيتيويته در تاريخ  كند و نشان مي همچنين روانكاوي فرويدي را نقد مي

معناست چرا  ز تفاوت جنسي بي. به باور او صحبت اانديشه غربي هميشه مختص مرد بوده است
اين  هاي قسمت. يكي از مشهورترين گي بهرمند نيستند از سوژه به طور مساوي كه هر دو جنس

اسـت كـه در آن ايريگـاري از تمثيـل غـار       »هيستيري افالطـون «با عنوان  آن كتاب بخش پاياني
را شرح داده و غـار   . او مفصل و مبسوط اين تمثيلدهد دست مي افالطون خوانشي روانكاوانه به

هماني با مادر و يكي شدن بـا   داند كه معرفت با خروج از آن، نفي اين را نمادي از رحم مادر مي
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يعت و نيروهاي مانع دستيابي به خير يكسو قرار گرفتـه  آيد. اينگونه مادر با طب پدر به دست مي
به عقيده ايريگـاري ورود   .)Irigaray,1985, 243-365(خورد  و پدر با حقيقت و عقالنيت پيوند مي

سـوي مرزهـاي فلسـفه     سـو و آن  است كه همه آنهايي كـه در ايـن  اين معنا زنانگي به فلسفه به 
  .اند در شمار آيند مانده
  
  نامه كتاب
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