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   بودايي و ابن عربي هاي زنانه در انديشه نقش
  ∗آزاده مدني

  ∗∗ابوالفضل محمودي

  چكيده
هـاي مثـل      هاي عرفاني و ديني زنان در بسياري از اديـان، نقـش             با وجود انكار نقش   

نقـش  .  بـوده اسـت     مادري و همـزادي در فرهنـگ ملـل و اديـان همـواره مـورد توجـه                 
ايـن كهـن الگـو از       . قيـت در عنـصر مؤنـث اسـت         زنانه در واقع معرّف خال     ∗∗∗زادي  هم

كـه شـخينا      ديرباز تاكنون همواره به صورتي مؤثر ميان اديان حضور داشته است؛ چنـان            
در فرهنگ يهودي، سوفيا در فرهنگ مسيحي، بـاكره نـوراني در مانويـت، داكينـي در                 

مي در فرهنـگ اسـال  . هـاي آن هـستند   آيين بودايي و شكتي در فرهنگ هندي از نمونه 
  . يابد  ظهور مي∗∗∗∗ فاطر ترين شكل خود به صورت فاطمه اين وجه االهي در كامل

ها در بوديزم  در فرهنگ بودايي كه مورد بحث ما است، اين نقش در شكل داكيني        
در عرفـان   . هايي با نوع نگـاه ابـن عربـي بـه زن دارد              گيرد كه شباهت    يي شكل مي    تنتره

در سـطور ذيـل بـه    . هاي ابن عربي يافت ان در انديشهتو اسالمي، اوج توجه به زن را مي     
  .پردازيم هايش مي ها و تفاوت بررسي اين دو انديشه و شباهت

  . تنتره، شكتي، داكيني، الرحمن، جمال، كمال، عشق:گان كليدي واژ

                                                           
  .و عرفان، دانشگاه آزاد اسالميان يدانش آموخته كارشناسي ارشد اد ∗
  يقات تهرانق علوم و تح واحددانشگاه آزاد اسالمياستاديار گروه اديان و عرفان  ∗∗

  18/12/1385:         تأييد نهايي3/11/1385: تاريخ دريافت
  .كند كه يونگ آن را نقش آنيمايي تلقي مي ∗∗∗
  .صفت مذكر به معناي آفريننده ∗∗∗∗
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  ين بودايييزن در آ
ـ     اسطوره. در زندگي بودا نيز چون ديگران نخستين نقش زن را مادرش ايفا كرد             ه هـاي ب

شـود كـه    گفتـه مـي  . رساند  و مسيح مي∗جا مانده از تولد بودا شباهت تولد او را به مهاويره 
رسد اين مسأله     هرچند به نظر نمي   . بودا از پهلوي مادرش از سطح چاكراي قلب به دنيا آمد          

  . اي نمادگرايي در تولد بودا است صحيح باشد، به هر جهت نشان از گونه
پـس از تـرك خانـه بـه وسـيله بـودا، بـار ديگـر نقـشي در                    مادر متوفاي او، شش سال      

كه از فرط رياضت مشرف به مرگ بود، مـادر مرحـومش              بودا هنگامي . آفريند  اش مي   زندگي
كند و با تشويق او       اش را به او گوشزد مي       شود و سرنوشت روحاني     ملكه مايا بر او ظاهر مي     

ر همين زمان است كـه غـذايي را كـه           گيرد و د    بار طريق ميانه در پيش مي       است كه بودا اين   
كنند، پس از رياضت بسيار        نامي به او تعارف مي     )Sujata(زنان روستايي به رهبري سوجاتا      

  .شكنند توان گفت كه رياضت او را زنان، با انگيزش مادرش مي درواقع مي. خورد مي
 ∗∗ي زنـي  با اينكه بودا ابتدا با ورود زنان به صف پيروان خـود مخالفـت كـرد، اسـتدعا                 

هـر چنـد او بـراي       . باعث شد كه او اجازه ورود آنان را به سلك رهروان بودايي صادر كند             
آنان جايگاهي مشابه مردان ايجاد نكرد، موضع فكري او در مورد تساوي برخورد با مـردان                

او زنان را داراي همان ظرفيت مردان، براي رسيدن به اشراق           . و زنان، صريح و روشن است     
در اين جهت نخستين راهب بودايي است و        ) Mahaprajapati( او مهاپراجاپتي     لهخا. دانست

  .العمر با بودا داشته ارتباطي مادام
آنچه مسلّم . شده ممكن است بيش از يك همسر داشته باشد       بودا ازدواج كرد؛ حتي گفته    

ب هرچنـد همـسر او در انتخـا   . است، او از همسرش پسري به نـام رائـول يـا راهـوال دارد         
بـودن   مسيرش در جايگاه بودا نقش چنداني نيافريده، از زن يا زنان او در مقام نمـادي از زن    

  .  سخن به ميان آمده است)Jataka(هاي جاتكه  در گزارش
اين بانو كـه    . هاي بودايي دارد، ويزخارا است      يكي از زناني كه نقش پر رنگي در روايت        
ـ          سيار داشـت، هنگـام ورود شـاگردان بـودا بـه            از اشراف بود و فرزندان و نوادگان محترم ب

هـايي داشـته و       او با بودا نشـست و برخاسـت       . هاي بسيار كرده است     ساواتي، به آنان نيكي   
                                                           

  .ين آيين ج  سرسلسله ∗
  .احتماال خاله او ∗∗
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او به بـودا هـشت آرزوي   . بارها براي صرف طعام از شاگردانش دعوت به ميان آورده است       
  :كند خود را چنين بيان مي

ي راهبان آماده سازم؛  هاي باراني براي جامه د، لباسميل دارم در تمام طول عمر خو! موالي من
جا  آيند، خوراك حاضر كنم؛ براي راهباني كه از اين جا مي براي راهباني كه از خارج به اين

كه بيماران را  گذرند، غذا تهيه كنم؛ براي برادران بيمار خود، خوردني مهيا سازم؛ براي كساني مي
م؛ براي بيماران دارو مهيا كنم؛ خوراك برنج معمولي روزانه را كنند، خوراك تهيه كن پرستاري مي

  ).171ص: 1373الدنبرگ، ( راهبان زن آماده سازم  تقسيم كنم، و جامه حمام براي جامعه
  :گويد بودا نيز او را ستوده در پاسخ مي

د خانمي كه شاگرد وجود مقدس بودا است، و خود منبع فضايل اخالقي است، بدون اين كه مترص
رساندن فكري ندارد؛ با رضاي  كاهد؛ جز نيكي كند؛ از رنج مردم مي پاداش آسماني باشد، احسان مي

كند؛ سهم خود را از نيكبختي و  خاطر و از روي سخاوت، بين نيازمندان خوراك و آب تقسيم مي
دي گام نمايد؛ در راه باريك و طريق نوراني افتخار و شرافتمن از زندگي سعادتمندانه دريافت مي

مند است، در آن باال،  اين خانم در حالي كه از رنج فارغ و از خرسندي و خوشبختي بهره. دارد برمي
  )172ص: همان( .يابد در اقليم فرخنده آسمان، به روزگاران دراز، پاداش كارهاي نيك خود را مي

كـردن   زدن، جمـع    آنـان هنگـام پرسـه     . هاي بودا و پيروانش با زنان نـاگزير بـود           برخورد
ها در زندگي عادي و كارهاي مـذهبي          زن. ديدند  صدقات، يا در مجالس مهماني زنان را مي       

ها به لطافت طبع زن اعتقاد داشتند و او را در اين زمينه ارجمنـد                هندي. مردان شريك بودند  
هـا را بـين    هايش گذشـته بـود، حـضور زن    شمردند؛ اما بودا كه از جهان خاكي و زيبايي    مي

ها را    گرفتند و آن    چون زنان مورد توجه مردان قرار مي      . دانست  هاي شيطان مي    امرهروانش د 
شد كه بودا با اكراه، آن هم بـه اصـرار خالـه و                در واقع گفته  . كردند  از طريق رهايي دور مي    

او در گفتاري با آناندا، شاگردش، او       . اش، به ورود زنان به سلك روحانيان رضا داد          نامادري
  :كند توصيه مي ان، به مراقبترا در مورد زن

  استاد گرامي با يك زن چگونه بايد رفتار كرد؟: پرسد آناندا از بودا چنين مي
  . بايد از ديدار او پرهيز كرد: بودا
  استاد گرامي اگر او را ديديم، چه بايد كرد؟: آناندا
  .در اين صورت با او نبايد حرف زد: بودا
  اگر با او سخن گفتيم چطور؟: آناندا
  ).168همان، ص(در اين صورت بايد كامالً مراقب خود بود : بودا

  : گويد در جايي ديگر بودا مي
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ماند؛ اما با   تا هزار سال باقي مي)dharma (پيوستند، دهرمه چه زنان به اين جماعت نمي آناندا چنان
  ).38 ص:1384توكلي، (ورود زنان، دهرمه بيش از پانصد سال عمر نخواهد كرد 

اي از آنـان از اعيـان و ثروتمنـدان بـوده و               عـده . اگردان بودا زنان بسياري بودند    ميان ش 
بـسياري از همـسر و فرزنـدان        . ها و لذايذ دنيا را ترك گفتـه، بـه او پيوسـته بودنـد                خوشي

آنان سر خود را تراشيده، جامه مـذهبي بـه تـن            . خويش براي پيوستن به بودا گذشته بودند      
آنان جسماً و روحاً از      ∗.جستند  قدس در زندگي رهباني شركت مي     كرده، و با كمال تقوا و ت      

با اين كه بودا زن و مرد را در سلوك يكسان انگاشـته بـود،            .  شدند  داشته مي   مردان جدا نگه  
طـور كـه در جامعـه         شد و زنـان همـان       قوانين سنتي اجتماع در رهبانيت بودايي رعايت مي       

   زندگي رهباني، تحت قيمومت مردان جامعه      تحت قيمومت شوهر يا پدر خويش بودند، در       
توان گفت، قانون رهبانيت بودايي به دو قانون مجـزا بـراي              در واقع مي  . رهباني قرار گرفتند  

  . شد زنان و مردان تقسيم مي
آنـان نبايـد    . هاي بسياري داشت    ي بودايي مانند زنان معمول، محدوديت     ها  زندگي راهبه 

بيـشتر اطالعـات مربـوط بـه جامعـه          . كردند  يي زندگي مي   يا به تنها   هاي جنگلي   در صومعه 
  . رهباني زنان، در منابع قانوني به ويژه منابع پالي آمده است

النكـا ايـن       اعطاي مقام ديني به زنان وجود داشت؛ اما از هزار سال پيش در سري               اجازه
يـروان تنتـره و تـا       مربوط است؛ اما ميان پ     اجازه از بين رفت كه البته بيشتر به پيروان ترواده         

هـاي رهبانيـت زنـان،     بـه دليـل محـدوديت    . حدودي در مهايانه، رهبانيت زنان ادامه يافـت       
اي بـه     هاي برجـسته    ني  اي در اين زمينه به وسيله زنان انجام شد، و يوگي            هاي گسترده   تالش

در سنت ذن بودايي، مقام روحـاني بـه زن همچـون            . ويژه ميان زنان بودايي غربي پديد آمد      
  .رسند اكنون ديگر الماهاي زن به همان تعداد الماهاي مرد به نظر مي. شد مرد اعطا مي

تواننـد بـه روشـنگري        انـد نمـي      شده  هايي كه به زنجير اميال كشيده       ها آن   از نگاه بودايي  
اميـال،  . اشـاره دارد   شدگي يا روشني محض، به يگانگي ذهن        جا اين روشن    اين. دست يابند 
روي راه بودا نيز به وسيله اميال، تاريك          حتي ميانه . آورد  ها را پديد مي      آن يافتن به   ولع دست 

. آيد  ويژه جسمشان، زنجيرهايي از اميال مادي به شمار مي          در تفكر بودايي، زنان، به    . شود  مي
جسم خـاكي و فيزيكـي در       . شود  اين نگاه ضد چيزي است كه در تنتره به آن ارج نهاده مي            

                                                           
  .شوند مردان راهب بهيكشو و زنان راهب بهيكشوني گفته مي  ∗



 

 

ش
نق

 
ربي

ن ع
و اب

ي 
وداي

ه ب
ديش

ر ان
ه د

زنان
ي 

ها
  

177  

رفـت و زن      ناك بود كه از بين مي       اي بوي   هاي بودايي فقط ماده     ز مكتب نظر بودا و بسياري ا    
ناك اسـت؛ بـه همـين دليـل، در      و خواستن تن او بيش از هر چيز سمبلي از اين جسم بوي   

عموماً در  . شود  شود، براي رهبانان ممنوع مي      كه نفي نمي    بيشتر مكاتب بودايي ازدواج با اين     
مجاز نيستند؛   گرفتن زندگي خانوادگي    ن، به ازدواج و پيش    مكاتب بودايي پيران دين و راهبا     

توان بـه دوره خـاص از شـريعت زرد، تنتـره و فرقـه                 البته استثنائاتي نيز وجود دارد كه مي      
هاي مكتب ذن نيز زنان موردتوجه بيـشتري قـرار            در برخي شاخه  . ژاپني اشاره داشت   ∗شين
  .ثريت دارنداي مانند جودو، زنان اك حتي در فرقه. گيرند مي

انـد و علـت آن        ها در مورد زنان دچار بدبيني بوده        در واقع بايد گفت كه اكثريت بودايي      
  :گويد  بودايي سوما در شعري مي  راهبه. شدن به اميال و شهوات بود هم ترس از آلوده

  رساند جايگاه زن چه ضرري به ما مي
  كه ذهن كامالً متمركز شده است هنگامي

  ∗∗آيد؟ راي كسي كه به درستي به اصل اعتقادي بصيرت دارد بوجود ميهنگامي كه دانش ب
اين ديدگاه به زنان همچنين تأكيد بر ضرورت مـرد بـودن بـراي رهـايي، در برخـي از                    

  .هايي حتي سبب تغيير جنسيت بعضي از زنان شده است مكاتب، در دوره
 توجه كـرد و در مـسير        كاتب گوناگون بودايي، تنتره بيش از ديگران به زنان        مميان تمام   

هاي هنـدوئيزم بـود       سير و سلوك به آنان نقش داد؛ البته اين مكتب در واقع يكي از گرايش              
  .هاي آن شد كه كم كم وارد آيين بودا و با تغييراتي يكي از شاخه

 و) دادن  گـسترش   (دادن     به معناي توسعه   Tanoti: تنتره از دو واژه سانسكريت گرفته شده      
Trayate  قدرت    ، و تنتره كه از اين دو واژه گرفته شده           بخشيدن  كردن و رهايي    اي آزاد  به معن ،

توسعه . يافتن از بندهاي دنيايي است گسترش و توسعه شخصيت در جهت آزادگي و رهايي    
نهايت وجود؛ رسـيدن خودآگـاهي        گسترش تا بي  . جا، گذشتن از مرزهاي خود است       در اين 

سب فرديتـي برتـر و متعـالي و رهـايي از انقيـاد و      فردي به شعور و آگاهي جمعي براي كـ       

                                                           
 اعـث له ب أهمـين مـس   . ، چون ديرها موروثي هستند، پير دير بايد براي خود وارثي بگـذارد            شيندر مكتب    ∗

  .شود بودن ازدواج مي مباح
∗∗ What (harm) could the woman`s state do tous, when the mindis well-concentrated, when 

knowledge exists for some one rightly having in sight into the doctrine (Therigatha, p.7) 

From: young, serenity, Encyclopedia of woman and religion, Volume 1.P: 108. 
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كـه شـامل شـهوت، حـرص، خـشم،      ) Seven Deadly sins(بندگي گناهان بزرگ و مرگبار 
شود كـه مـوانعي در مـسير تحقـق بخـشيدن بـه                حسادت، تنبلي، طمعكاري و وابستگي مي     

ـ     اين هفت گناه بزرگ مكتب تنتره را مي       .  يافته آدمي است    فرديت كمال  ا پـنج منـشأ     تـوان ب
كند، يعني ناداني، خودآگاهي يا احـساس انيـت،     به آن اشاره مي∗تموجات ذهني كه پتنجلي  

گناهان مرگبار و بزرگ تنتره، همـان غرايـز        . ∗∗شهوت، تنفر و دلبستگي به حيات قياس كرد       
  . بشر، در حالت كنترل و مهار نشده هستند) klesas(ابتدايي 

رود، در     سخن بـه ميـان مـي       ∗∗∗نج قشر تعينات جسماني   همان طور كه در اوپانيشاد از پ      
گيـرد كـه توجـه آيـين تنتـره بـه عـالم صـغير          تنتره توجه به چكـره در اولويـت قـرار مـي        

)microcosme (    اعتقاد پيروان تنتره بر ايـن اسـت كـه شـناخت            . دهد  يعني انسان را نشان مي
هـايي    علـت در آيـين    در گرو شـناخت انـسان اسـت؛ بـه همـين             ) macrocosme(عالم كبير   

  .مقدم است اي، شناخت جسم برشناخت روح تنتره
هـاي دينـي هنـديان، كـف نفـس و رياضـت               هرچند در يوگاي رايج هند و ديگر آموزه       

توان گفت كه تنتره بدعتي ناهنجار در مسير آيـين هنـدوئيزم              باالترين جايگاه را داشت، نمي    
هاي مباح چهارگانه را بـراي زنـدگي         روش پيشوايان هندي منطبق بر نگاهي واقع بينانه      . بود

) moksha(و موكـشه    ) dharma(، دهرمه   )artha(، ارتهه   )kama(در نظر گرفته بودند كه كامه       
طبـق ايـن طبقـه بنـدي، انـسان مختـار بـود بـين كـامجويي و لـذت،              . شـدند   را شامل مـي   

لي حيـات،   هاي متوا   وجوي مال و جاه، شريعت و اخالق و رهايي و آزادي از چرخه              جست
تـر    كه روش رايج عرفان هنـدي، رياضـت بـود، مراتـب پـايين               گزيند؛ پس با اين     يكي را بر  

اين طرز فكر، و ديرينه پرستش االهه مادر كه پـيش از ورود           . زندگي نيز مطرود نشده بودند    
 و  )Vishnu(و بعد با ظهور دوباره خداياني چون ويشنو         (آرياييان مورد توجه مردم هند بود       

شـايد بتـوان گفـت    . اي شـد  سبب پديد آمدن تفكر تنتره) تا حدودي احيا شد   ) shiva(شيوا  

                                                           
  .از بنيان گذاران مكتب يوگاست ∗
مذهبي، شود كه عبارتند ازناداني، تاثرات        هاي بودا مطرح مي     گانه  وازدههمين بحث در آيين بودا به شكل د       ∗∗

  .آگاهي، اسم و صورت، شش زمينه ادراك تماس حسي، ميل، دلبستگي، هستي، تولد و پيدايي و مرگ
 ،)manas(،قشر نفس و حـس مـشترك      )prana(، قشر دم حياتي   )anna(اين پنج قشر عبارتند ازقشر طعام     ∗∗∗

  )ananda( و قشر وجد و شادي)vijnana(قشر عقل
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  .داد تر از رنسانس مسيحيت رخ تنتره، رنسانس هندوئيزم است كه  پيش
هايي براي رهايي از تن بود؛ اما نه با فراموش كـردن يـا مـدفون كـردن آن؛                     تنتره، آموزه 

هـاي    در دورانـي كـه ارزش     . از نيروي خالّق آن   بلكه با برآوردن نيازهايش و استفاده كردن        
تبديل شده بـود، تنتـره ضـد آن     خاصيت و گاه ظالمانه  اخالقي و طبقاتي هند به صورتي بي      

مناسـك تنتـره تمـرد از تابوهـاي هنـدويي بـه             . قيام كرد تا بيهودگي آن را به اثبات رسـاند         
د؛ فرزانه حكيم مجاز بود     اي رياضت نبو    اخالق تنتره .  روشنگري روحاني بود    صورت وسيله 

در واقـع   .  كه چون حيواني به بند شهوات نيفتـد         اخالق متعارف را رعايت نكند به شرط آن       
شد گروهـي در آتـش جهـنم بـسوزند، سـالك را       اي اعمالي كه باعث مي     از نگاه متون تنتره   

وانين هـاي زنانـه وجـود را ميـان قـ            بـه زنـان و جنبـه      ه  آيين تنتره، توج  . داد  آزادي ابدي مي  
تر آيين    قدرت زنانه يا همان شكتي كه پيش      . احيا كرد ) پس از ورود آريائيان   (مردساالر هند   

اي  اصل مؤنث جلـوه . شيوا آن را مطرح كرده بود، در متون تنتره نيز مورد توجه قرار گرفت             
ديگر از خود فرد بود و استمداد از آن، طلب وحدت اجزاي پراكنده وجـود و از نـو بنيـان                     

وري از انرژي مؤنث وجود كه يكي         شناخت و بهره  . رفت  ن فرديتي راستين به شمار مي     نهاد  
  .ترين اهداف تنتره بود از مهم

پرستش االهه مادر كه از عناصر بومي هند باستان بود و در آيين تنتره به صـورت مـادر                   
كـه  ) prajnaparamita(االهي ظاهر شـد، در تيـره مهايانـاي بـودايي بـه مقـام پرجناپارميتـا                  

تنتره كه حتي بر روي     ). 633ص: 1383شايگان،  (ترين مقام فرزانگي است، تبديل شد         عالي
 آيين بودا دچار اضمحالل شده بود، با آداب مختلف يوگا،      جينيزم نيز اثر گذاشت، زماني كه     

ـ توسـعه   ∗)بنگال در   ويژه  به(سحر و جادو و فنون گوناگون رياضت تلفيق شد و به سرعت             
 مرسوم شد، انديشه شكتي به صورت       ∗∗كاكرا  اين مكتب كه به كالي    ). 126ص: نهما(يافت  

را از پيروان تنتره گرفـت و بـا ديـن           ) بدن انسان ( نيروي عظيم پنهان و نهفته در عالم صغير       
  :است جان ناس برخي از معتقدات اين آيين را تشريح كرده. خود آميخت

ها كه اتباع اويند، همه  ستوه يم، و ديگر بوداها و بوديمثالً معتقد شدند كه آدي بودا يعني بوداي عظ
هر يك زوجه و همسري در عالم مجردات دارند و نيز معتقد گشتند كه هر زمان را  بودايي 

                                                           
  .كه حاميان آئين بودا بودند)  م 800-1054(ي پاال در بنگال  در دوران سلطنت سلسله ∗
  به معني چرخ زمان∗∗
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 يين در چين، به شرحي كه - خداوند صاحب زمان شبيه كوان(مخصوص است به نام اولوكيته 
موسوم است؛ زني سليطه كه در ) Tara(ام تارا و او نيز زني از جنس شياطين دارد كه به ن) گذشت

پس از آن گفتند كه در آسمان علوي پنج . تبت همان اهميتي را دارد كه كالي و دورگا در هند دارند
ها هر يك در موقع خود به صورت انساني مذكر يا مؤنث تجسم يافته، در  بودا  وجود دارند و آن
ي گوتمه شاكيه موني، باني دين بودايي در هند است شوند كه از آن جمله يك روي زمين ظاهر مي

العقيده استعداد آن را دارد كه با يكي از اين  هر فرد آدمي خاص. كه در عصر خود پديدار گشت
كه اوراد و اذكار مقرر را تكرار كند، و بر  بوداهاي پنجگانه آسماني متصل و متحد گردد به شرط آن

االً  بر آن معبود علوي نظر نمايد تا در آن فاني و مستهلك ها چشم دوخته، اتص نقش و تصوير آن
بودايي ذكر شده است اين در حقيقت همان وصول به مرتبه نيروانا است كه در ديگر مكاتب . گردد

  ).444-5: 1373ناس، (
مذهب بودايي تنتره در بنگال نماند و كم كم توسعه يافت؛ چنان كه پرستش روح علوي   

ها روش تجرد را تـرك، و           ي نيز اجازه مزاوجت داد و سبب شد تا مدت         مؤنث به راهبان تبت   
ايـن روش بعـد از انقـراض امپراتـوري          . ها و ديرها اقامت كنند      با همسران خود در صومعه    

   ∗.مغول به وسيله كساني كه با اصالحات،  شريعت معبد زرد را بنياد نهادند منسوخ شد
د، بين پيروان بودايي تنتره يا وجريانه ادامـه         زناشويي با اينكه در شريعت زرد منسوخ ش       

طـور مثـال در سـهجيانه يكـي از            بـه . ها و مناسك جنسي بين اينان رايج شد         يافت و سمبل  
هاي تنتره، دو شرط پيشين سعادت، يعنـي شناسـايي و داشـتن روش را بـا رمزهـاي                     شاخه
  .ل اين دو بوددادند و رستگاري در وص نشان مي) ماده(و پدمه يا نيلوفر) نر(وجره

كننده را صفت مونث و انفعالي بشر و عـشق       گراي تنتره، عقل درك     در واقع تفكر ثنويت   
دانست و معتقد بود كه اتحاد اين دو جريان سبب  و شفقت را صفت فعال و مذكر انسان مي   

همـين مفهـوم بـا      ). 155كـاپرا، فريتيـوف، تـائوي فيزيـك، ص        (شود    شدن افكار مي    روشن
آناكاريگـا گووينـدا    . تر شكل و خال را نيـز شـامل شـد            در معنايي گسترده  گسترش بيشتري   

  :گويد  مياصول تبتيكاهن بودايي در كتاب 
تواند، به مثابه حالتي منحصراً متضاد و دو جانبه درك  نمي) تهي بودن(وابستگي شكل و خلّو 

ديگر زيسته و همكاري  كحقيقت كه در كنار يها را تنها به عنوان دو چهره يك  گردد؛ بلكه بايد آن
   .)219همان، ص (مي يكديگر هستند، استنباط كردئدا

                                                           
  .باشد؛ كه تا امروز نيز اين آئين در تبت ادامه دارد رياست اين معابد با دااليي الما مي ∗
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از منظر معتقدان تنتره، رابطه جنسي كه فروترين مرحله از انرژي جنسي است، با آگاهي               
درواقع اين نيرو مانند الماسي اسـت كـه در          . رسد  بيشتر به نيروي عظيم تمركز و آگاهي مي       

شـود، ديگـر زن جايگـاه         ت در رابطه جنسي امري قدسي مـي       گل افتاده؛ اين نگاه كه جنسي     
  .شود ها يكسان مي تري نداشته، و خطاب پايين

كننـد كـه      دانند و او را برتر وصف مي        حتي در آيين تنتره، مقام زن را باالتر از مردان مي          
البته اين به معناي جايگاه اجتماعي برتر نيست؛ بلكه حالت روحـاني و روانـي زن از منظـر             

  .تري از آگاهي است؛ يعني احساسات، عواطف و تكامل رواني او برتر است نان در سطح كاملآ
اي كونداليني كه انـرژي بيـداري روحـي اسـت، در زن زودتـر                 در تعاريف سلوك تنتره   

اين انرژي كه ذاتاً از جنس مؤنث است و در چاكراي موالدهارا قـرار دارد،               . شود  آشكار مي 
 اصـلي    دهنده  شود كه زن از نگاه تنتره، انتقال        همين سبب مي  . شود   مي تر بيدار   در زنان سريع  

همـين  . شود  در واقع نقش ابتكار از مرد به زن منتقل مي         . باشد انرژي و مرد رابط اين انتقال     
توان يافت؛ زيرا در آن شكتي خالق اسـت و شـيوا              اي نيز مي    شناسي تنتره   مسأله را در كيهان   

شود؛ البته بايد گفت كه اين نقش به روابط جنـسي نيـز خـتم                 يدر جايگاه خالق ستايش نم    
هاي تشريفاتي مذهبي و ديگـر        هاي روحاني زن در انجام آيين       شود؛ بلكه تمام كار ويژه      نمي

مـادربودن و   . ترين مظاهر آن مادربودن اسـت       گيرد كه يكي از مهم      سنن مورد توجه قرار مي    
مـادر  .  در جهان است، نـه زيـست شخـصي زن           بودن  وابستگي به مادر در نگاه تنتره، حس      

پرورنـده بـزرگ، و ويرانگـر عـالم تـصوير           ) هم خودش و هم ديگـري     ( زندگي    سرچشمه
الگويي زمين در مقابل آسمان است يا فيزيك در برابـر             شود كه در واقع همان نقش كهن        مي

تواند از    قط مي فهمند كه حقيقت عالم ف      پيروان تنتره، از آنچه بودا گفت چنين مي       . متافيزيك
در واقع اشتياق بـه زن نيـز اشـتياق بـه جـسم              . طريق چارچوب جسم فيزيكي فهميده شود     

  .فيزيكي است كه انسان از آن سرچشمه گرفته است
جا است كه با وجود ارتقاي جايگاه زنان، در واقـع نقـش آنـان هنـوز بـه نـوعي گرفتـار                         نكته اين 

روحانيـت  . قال دهنده انرژي براي تربيت معنوي مردان هـستند        هاي مردساالرانه است؛ زيرا آنان انت       نگاه
  .رساند زن غايت نيست؛ بلكه اين روحانيت مرد است كه غايت بوده و زن، او را به اين هدف مي

   داكيني 
ايـن  . شود  اي مطرح مي    اي است كه در عرفان تنتره       ترين اصطالحات زنانه    داكيني از مهم  

. بل از ميالد در دستور زبان سانسكريت وجود داشته است         اصطالح از قرن چهارم يا پنجم ق      
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ي هندويي بودند؛     اي داشت كه مالزمان كالي االهه       پايه  هاي دون   اين اصطالح، اشاره به االهه    
البته اين اصطالح در شكل جديد با ظهور در شاخه تنتريك بـودا در قـرن هـشت مـيالدي                    

ايـن لغـت بـا      .  به معناي پروازكردن است     سانسكريت daiريشه اين لغت    . اهميت بيشتري يافت  
 بـه  mkha' 'groاصـطالح  .  و خاندرورنا وارد فرهنگ تبتي نيز شده استmkha' 'groدو اصطالح 

هـا يكـي از    داكينـي . معناي رقاص آسمان است كه به نظر معناي مشابه با همان لغت داكينـي دارد   
 ينـي هـم موجـودي اسـت انـساني كـه          در تبت داك  . سه گروه مؤنث يوگيني، داكيني و الما هستند       

هـا را بـه دو دسـته         داكينـي . تواند معلم بودايي باشد و هم ايزدبانوي ارواح طبيعت است           مي
كنند؛ البته اين دو  خوار كه دو جنبه مثبت و منفي داكيني هستند، تقسيم مي گنوسي و گوشت

  .في و منفي و مثبت گردندي مثبت، من توانند خود را تغيير دهند و گاهي جنبه  داكيني مي جنبه
  : در پرجناپارميتاسوتره آمده است. داكيني در تنتره، سمبلي نوعي براي زن است

اش او بهگوتي است، كمال فرزانگي؛ در  از نظر ماهيت حقيقي. جا بستاي او را همه. از زن مپرس
  )Santideva ,2001:p 1237 (.اين جهان بهگوتي صورت زن را به خود گرفته است

تـرين دانـش اسـت و         هـا، بـزرگ     بودن همـه پديـده      هاي انساني آگاهي خال     ي داكيني برا
ايـن ويژگـي او بـه وسـيله نمادهـاي      . ترين ويژگي او ماهيت منفعل و پذيراي آن است     مهم

اين مسأله تـا    . شده است   بارها به تصوير كشيده   ) زهدان(درياچه، چاه، گلدان خالي و يوني       
ي عرفـاني در تنتـره مـاهيتش را از پذيرنـدگي جنـسي زن               به آن اهميت است كه فراينـدها      

هـاي    ارتباط زن در جايگاه داكيني و مرد در مقام گورو در مراسم عبـادي بـا آيـين                 . گيرد  مي
آرمـاني داكينـي را نداشـته         هـاي     ها ممكن است ويژگي     هرچند تمام زن  . جنسي همراه است  

 را در حد ايزدبانوي داكينـي بـه شـمار           ها و گوروها بايد در مراسم آييني آنان         باشند، يوگين 
در واقـع   . توان نقش معنوي آنان را در حد مسائل جنسي ديـد            همين جا است كه مي    . آورند

هاي مربوط به آن  اش در آيين گونه موارد در نوع برقراري روابط جنسي روحانيت زن در اين  
  .يابد نزول مي

گراني هستند    ن گفت كه همگي روشن    توا   انواع گوناگون دارند، مي    ها  هرچند كه  داكيني   
. كننـد   رقصند و احساس قدرت معنوي خود را منتقل مي          پرند و مي    كه به شكلي شادمانه مي    

زبانشان . كند هايي بدوي است كه خلصه و شور و هيجان ايجاد مي      هايشان پيچ و تاب     رقص
ا غامض و   ه  داراي هجاهاي سمبليكي است كه ظرفيت متعدد معنوي داشته و رمزگشايي آن           
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. گيري عشق و محبـت هـستند   اندازه آنان منابع الهام و وحي، و تجسد غيرقابل . پيچيده است 
. شـوند   ها در جايگاه خداي شخصي چه از طرف مردان و چه از طرف زنان سـتوده مـي                   آن

هـاي    شـوند؛ بلكـه ظرفيـت       طبيعي ستايش نمـي     اين ايزدبانوان فقط در مقام وجودهاي فوق      
تـوان گفـت تـصاويري از بوداينـد كـه             درواقـع مـي   . كننده هستند   مراقبهدروني و الگوهاي    

  .يابد اش به آن دست مي گر بنابر ظرفيت مراقبه مراقبه

  زن در نگاه ابن عربي
با وجود ارتقاي مقام زن در اسالم، اين نگاه در جامعه بسيار ديرتر تغييـر كـرد و فـوت                    

رواقع در باب زنان آنچـه      د. ز خاطرها برد  پيامبر، رهنمودهايش را در اين زمينه، به سرعت ا        
از سنت نبوي در يادها ماند، به باورهاي قـومي و شخـصي خوشـايندتر بـود؛ امـا بـه نظـر                    

نشده؛ اما در طول تاريخ تصوف ارتقا يافـت،           گاه كامالً مثبت      رسد با اين نگاه به زن هيچ        مي
ـ         كه زن   چنان عربـي و   نگريزي مالك دينار، شقيق بلخي و ابراهيم ادهم در اوج تصوف بـه اب

  .ارادت او به زنان عارف رسيد
. دهـد   اش نـشان مـي      نگاهي به تاريخ حيات ابن عربي، نقش پررنگ زنان را در زنـدگي            

همسر و مادر او نخستين كساني بودند كه مشوق او در گام نهادن در مسير عرفان به شـمار                   
در آثار خـود  ابن عربي از همسرش، بنت محمد بن عبدون بن عبدالرحمن بجائي        . آمدند  مي

او همچنين بين فرزندان خود به دخترش زينب، توجه بيشتري داشت و    . كند  به نيكي ياد مي   
. تـوان يافـت     نام او را همراه با ذكر دانش و كرامتش از زمان طفوليت بين آثار ابن عربي مي                

شود، زينب هنگام جنيني، بـا مـادر خـويش            احترام او به زينب تا حدي است كه مدعي مي         
  .گفته است» يرحمك اهللا« مادر، به او  گفته يا در پاسخ عطسه ميسخن 

. الدين اصفهاني اسـت  يكي ديگر از زنان مورد توجه خاص ابن عربي، نظام، دختر مكين        
. گيـرد   را از او الهام مياالشواق ترجمانشود كه كتاب  او در مالقات خود با نظام، چنان شيفته او مي       

  .سرايد داند، آشكارا اشعار عاشقانه در وصفش مي پارسا و عالم ميبا اين كه نظام را از زنان 
  بيماري من از عشق آن زيباي خمار چشم است،

  مرا با ياد وي درمان كنيد،
  عشق من به آن زيباي نازپرورده نازك بدن به درازا انجاميد

  كه صاحب نثر و نظام و منبر و بيان
  گان سرزمين ايران، كه از شاهزاده
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  ∗.رين شهرهاي آن سامان، اصفهان استت از بزرگ
ابن عربـي دو سـال      .  قرطبه است   ترين زن در زندگي او فاطمه       شايد بتوان گفت كه مهم    

فاطمـه قرطبـه    .  سال داشته اسـت    95او در آن زمان     . كرده  در محضر او بوده و خدمتش مي      
ي در آثارش   با وجود كهولت سن ابن عرب     . آيد  مادر معنوي و روحاني ابن عربي به شمار مي        

چنان از شادابي، طراوت، سيماي باطني، سفيد رويي و حسن و جمال او ستوده كه خواننده                
اين زن از اكابر و صاحب كرامات بوده و ابن عربي او را             . پنداردش  دختري چهارده ساله مي   

  .دانسته است در زمره محققان در منزل الرحمن مي
هاي ماهوي     در مورد زنان و مردان تفاوت      عربي جزء معدود عارفان اسالمي است كه        ابن

توانند در سلسله ابدال قرار  او بي هيچ ترديدي معتقد است كه زنان مي       . بيند  در معنويت نمي  
خداوند در ماده قابل رؤيت نيـست و        . نامد  بيند؛ بلكه خالق مي     او زن را مخلوق نمي    . گيرند

همچنين او معتقد است كـه در       . استتر از هر ماده ديگري قابل شهود          در ماده انساني كامل   
كـه در وجـود زن بـه تفكـر و انديـشه            وقتـي . تر از مردان است     ها اين شهود قابل رؤيت      زن

) قابـل (شود، هم در جايگاه نماينـده و عامـل فاعـل و هـم منفعـل                   درباره خدا پرداخته مي   
ديدن او در توان درباره خدا انديشيد؛ به همين جهت ديدن خدا در صورت زن به معناي        مي

الـدين در تفـسير حـديث         شيخ محيي . شود  تر مي   اي كامل   هر دو وجه است و چنين مشاهده      
  :گويد داند، چنين مي ترين از دنيا را زن، عطر و نماز مي پيامبر كه محبوب

ابتدا كرد به ذكر . تقديم كرد ذكر نساء و طيب را بعد از آن گفت كه روشني چشم در صالت است
رد صالت را از براي آن كه مرأه جزء رجل است در اصل ظهور عين مرأه نساء و تأخير ك

  ∗∗).776ص: 1368خوارزمي، (
بعد از آن كه بيرون آورد از او شخصي بر صورتش، و او را مرأه نام نهاد؛ پس ميل كرد به سوي او 

به و مرأه نيز به سوي او ميل كرد، چون ميل چيزي ] الشيء الي نفسه[چون ميل كل به جزوش 
  .وطنش، أعني اصلش

 اين معناي محبوب گردانيده شد نساء مر رسول را از براي آن كه حق دوست داشت آن  به واسطه
را كه بر صورت خويش آفريد و امر كرد به سجود او مالئكه نوراني را با وجود عظمت قدر و 

ست واقع شد كمال منزلت و علو نشأت طبيعيه ايشان؛ پس اين چنين است كه از طرفين حاصل ا
بودن انسان به صورت حق ـ سبحانه و تعالي  حال آن است كه مخلوقمناسبت ميان عبد و رب او؛ 

                                                           
  .71الدين ابن عربي، ص سن، محيجهانگيري، مح: به نقل از.  شعر از عربي ترجمه ∗
  .الجرم اشتياق به جانب مرأه دارد، چنانكه كل را به سوي جزء خود شوق چنين است:  شرح∗∗
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كه صورت  ـ اعظم است از جهت مناسبت ميان عبد و ربش و اجل و اكمل است از براي آن
 كه صورت مرأه صورت رجل را زوج گردانيد انسانيه زوج ساخت صورت رحمانيه را؛ چنان

  ).785همان ، ص(
پس ظاهر شد ثالثه كه حق و رجل مرأت است، و فرديت به حصول پيوست و به ازاي آن در 
نسخه انسانيه روح و قلب و نفس ظاهر شد؛ پس چنين و شوق رجل به سوي ربش كه اصل او 
. است، چون چنين مرأه است به سوي رجل؛ الجرم محبوب گردانيدش رب نساء را به سوي رجل

اشت آن را كه بر صورت او است و از براي اين است حنين قلب به سوي چنان كه حق دوست د
  ).785- 6همان، ص( و حنين نفس بسوي قلب روح

شمرد؛ بلكه حتـي از منظـر او مادينـه بـه              ديگر نمي   ابن عربي، مادينه و نرينه را ضد يك       
 تنهايي هر دو جنبه فاعلي و منفعلي را در خود دارد؛ پس همچون صفت الـرحمن كـه اول                  

شود؛ اما از آن جا كه صادر        تعالي اكمل مي    مرتبه نزول از اسم اعظم است، در مظهريت باري        
عربـي هرگـاه كـه بـه          اول و مظهر اسم الرحمن، حقيقت محمـدي اسـت، و بـه قـول ابـن                

بينـيم؛    رسيم ، مونث را سـبب سـاز مـي           وجوي مبدأ و منشأ برآييم، به تقدم نرينه مي          جست
گيرد؛ پس مخلـوق       مذكر ميان دو مونث ذات حق و حوا قرار مي          كه او معتقد است كه      چنان

يعني عقل اول در حالت انفعال بوده؛ سپس حالت فاعلي يافت و اسم الرحمن بـه او تعلـق                   
بسط و گسترش عالم و خلق آن از اسم الرحمن يا نفس رحماني اسـت كـه صـفت     . گرفت

د؛ بـه همـين دليـل تجلـي         جمالي حق است؛ پس صفت جمال االهي بر جالل او تقـدم دار            
تري از ذات حق      گويد، صورت كامل    عربي مي   كه ابن   زميني صفات جمال يعني زن نيز چنان      

اسـت و هـم در مقـام          الـدين او هـم در مقـام فـاعلي           شود؛ زيرا با استدالل محيي      شمرده مي 
؛ منفعلي؛ اما با وجود، هر اسمي از اسماي االهي و هر تجلي آن ضد خود را در بـاطن دارد                   

كه قرآن كـه رحمـت للعـالمين          يابد؛ چنان   زيرا لطف و رحمت بدون قهر و غضب معنا نمي         
در حكمت سير اختصامي زماني است كه هـر         . است، ال يزيد الظالمين اال خسارا هم هست       

اي باالتر دسـت يابـد؛ يعنـي مقـام         صفتي با صفت مقابل خود امتزاج حاصل كند و به مرتبه          
گيرد كه هـر دو وجـه را دارد و    هر دو اسم متقابلي اسمي قرار ميوراي  . الجمع دو امر    جمع

  .كند از هر دو رفع ضديت مي
مقام ربوبيت، اقتضاي صفات متقابل را دارد و هر يك از اين اسما و صفات، طالب مظهري در 

توانند مظهر اسماء متقابل باشند و از سويي ديگر تأثير اين  اعيان هستند و از سويي مظاهر نمي
ناگزير مرتبه جامعي مورد نياز است تا از دو ضد، رفع تضاد . ها ضرورت دارد سماء براي كمال آنا
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اي باالتر سوق دهد؛ يعني شأني ثالث كه جامع دو شأن پيشين باشد و اين  نمايد و آنان را به مرحله
ر جايي كه رسد تا ب امر جامع چيزي نيست جز اسمي ثالث كه از تناكح دو اسم متقابل به ظهور مي

اسماء و صفات است، رفع تخالف نمايد كه  در اثر اين سير همه اسما در اسمي كه مقام جمع همه 
  ).388ص: 1380معارف، (اين اسم جامع، همان اسم اهللا است 

و چون انسان كامل تجلي اسم جامع اهللا است، هم صفات جمال و هـم صـفات جـالل                   
هـي و مـذكر االهـي كـه يكـي خـالّق، آفريننـده و        بايد در او اتم باشد؛ پس جنبه مونث اال     

جا كـه     پرورنده است و دومي نگهبان و ويران كننده، بايد در او وجود داشته باشد؛ اما از آن                
   كمال را داشته باشند، در همـه        هاي نوعي و نه در مقام انسان كامل، بايد قدرت بالقوه            انسان
 باتوجه به مرتبـه و جايگـاه فـرد، ايـن            ها اين صفات به صورت كمون وجود دارد كه          انسان

  .رسد صفات به بروز مي
آورد، اشـاره     بودن زن نزد رسول خدا سخن به ميـان مـي            كه از محبوب    عربي هنگامي   ابن

كه ذات خداوند از هرگونه تجلي و تظاهري منزه است و هر مظهري كه بيشتر      كند به اين    مي
او بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه زن            . دهـد   يجمع اسما و صفات او باشد؛ بهتر خدا را نشان م          

تري از مرد دارد؛ زيرا مرد مظهر قبول و انفعـال اسـت؛ چـون مخلـوق حـق                     مظهريت كامل 
است، چون در مرد تـصرف       شود، و زن، هم مظهر انفعال و هم مظهر فعل االهي            شمرده مي 

هـي دارد  عربي اين قدرت زن نـشان از فاعليـت اال     كند كه از نظر ابن      و او را محب خود مي     
  )233ص: 1371آملي،  جوادي(

عربـي   گيرد كه البته خـود ابـن   اين استدالل اما، در تقابل با تفكر رايج درباره زن قرار مي   
اين تصور كـه حـوا از پهلـوي آدم          . كند  هاي ديگري از آثارش به آن استناد مي         نيز در گوشه  

  .خلق شد و خواستار بازگشت مجدد به تماميت خويش با او است
 واقع نشد حب رجل، مگر آن را كه از او متكون شد كه آن مرأه است حال آن كه حب رجل پس

  ).786ص: خوارزمي، همان(متعلق بود به حق كه اين رجل از او متكون است 
اين استدالل است كه در طول تاريخ در اديان ابراهيمي همواره دليلي بر نقص زنان بوده                

بي اين تأخر خلقت زن از مـرد را در بخـشي ديگـر بـا             عر  يعني تأخرشان در خلقت؛ اما ابن     
  .داند خلقت مرد از زن در تولد عيسي مكمل مي

، از آن كه خلق آدم نيز مقارن بود ]بود[و تولدش اختش با او از براي آن است تا اختتام مشابه ابتدا 
در است، و پ به خلق حوا، و شيخ حوا را اخت عيسي ساخته است در اين معنا كه تولد هر يك بي

  ).161همان، ص(مريم را به منزله آدم دانسته 
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عربي در خلقـت حـوا او را متولـد از آدم و در خلقـت عيـسي او را                      با اين استدالل ابن   
داند؛ اما در خلقت حوا از آدم نيـروي خالقـه خـدا اسـت؛ چـون آدم در                     متولد از مريم مي   

  :نيز به كارآمدهخلقت منفعل است؛ ولي در خلقت عيسي نيروي خالقه مريم 
 از مريم شهوت كامنه در وي پس چون ارادت حق سبحانه و تعالي متعلق شد به خلق عيسي 

در . االمين در حالت تمثل به صورت بشريه پس نفخ كرد در وي روح. به حركت آمد به امر االهي
ئيه؛ الجرم اين نفخه آبي بود مشابه بخار؛ زيرا كه نفس اجزاء صغار مائيه مختلط به اجزاء هوا

  ).498همان، ص( از ماء محقق از مريم و ماء متوهم از جبرئيل آفريده شد جسم عيسي 
آورد كـه زن      درواقع حركت معكوس آدم حوا در مريم و عيسي اين معنـا را پديـد مـي                

  .خالق وجودي است كه از او خلق شده

  هاي دو نگرش ها و تفاوت شباهت
وشني اشراق را براي زن و مرد يكسان دانـست،          همان طور كه بودا در سخنان خود به ر        

و به عكس تفكر هندويي جايگاه سلوك و معرفت را مردساالرانه ننگريست، ابن عربي نيـز                
  : گويد او مي. شود آور مي در نگاه به كمال زن، همين نكته را ياد

 ايجاد است چون از ي از مرد كاستي دارد و آن در ا اگرچه زن درجه. اند نشده زنان از كمال بازداشته
سازد؛ زيرا مرد كه آدم است نسبتش بدانچه  مرد پديد آمده است، و آن اشكالي در كمال وارد نمي

شده يعني خاك، نسبت حوا است بدو؛ بنابراين، اين نسبت خاكي به آدم مانع از كمالي  از آن خلق
ال مريم و آسيه  به كمچنين است كه رسول خدا . شود داده نمي كه خداوند برايش گواهي

  ).666ص: 1384عربي،  ابن(شهادت داده است 
در واقع از منظر او تقدم خلقت مرد براي اين نيست كه زن از مرد عقـب بمانـد همـان                     

او با قراردادن خلقت عيـسي      . كند  طور كه خلق آدم از خاك، مرتبه خاك را بيشتر از او نمي            
  .داند بي را در اين زمينه منتفي مياز مريم به صورت مكمل خلق حوا از آدم، برتري طل

آن . شـود   هاي مكتب تنتريك بودايي نزديـك مـي         تفكر ابن عربي در جايي نيز به انديشه       
  :گويد جا كه در تفسير حديث پيامبر در مورد دوست داشتن نماز، زن و عطر چنين مي
كي با ديگري از براي اين كه رجل مرأه را دوست داشت، مرأه نيز رجل را دوست داشت، و هر ي

از براي آن كه حق ـ سبحانه و تعالي . طلب غايت وصلت كرد شهوت اجزاي بدن را شامل گشت
ي خود كه اعتقاد كند بر اين وجه كه به غيرحق لذت دارد؛ پس  برد بر بنده ـ غيورات، غيرت مي

هده بنده را به غسل طاهر ساخت تا رجوع كند به سوي حق، و به امعان نظر و اجالت بصر مشا
كند حق را در آنچه خود در وي فاني شده است كه آن مرأه است؛ زيرا كه از رجوع چاره نيست و 
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؛ پس هرگاه كه مشاهده حق كند در مرأه، )787ص: خوارزمي، همان(از شهود ذاتش گريز ني 
شهود او منفعل باشد؛ چه مرأه محل انفعال است و اگر مشاهده حق كند در نفس خود و مشاهده 

؛ )787- 788ص: همان(ه مرأه از نفس او ظاهر شده است، مشاهده حق باشد در صور فاعل كند ك
پس شهود رجل حق را در مرأه اتم و اكمل باشد؛ چه اين جا مشاهده حق است از اين روي كه 

را دوست داشت؛ چه شهود حق را در ايشان   نسا فاعل منفعل است و از براي اين معنا رسول 
شود ابدا مجرّد از مواد؛ چه حق تعالي بالذات غني است از  مشاهده كرده نميكمال است، و حق 

  .عالميان
چون شهود از وجه تجرّد ممتنع باشد و شهادت از ماده منفك ني؛ پس شهود حق در نساء از ساير 

  ).788ص: همان(مواد اعظم و اكمل باشد 
هاي تنتره     حدودي به انديشه   گيرد، تا   اي كه او از حديث پيامبر مي        رسد، نتيجه   به نظر مي  

شـود آن     اي كـه سـبب مـي        شـود؛ نتيجـه     در زمينه توجه به زن در روابط جنسي نزديك مي         
 نردباني براي سـلوك بـه معرفتـي واال و            نيرويي كه بسياري آن را بندهاي زندان تن بدانند،        

ماديـت  عربـي و پيـروانش در عـوض           رستگاري به شمار رود؛ البته اين نگاه در انديشه ابن         
  :گويد گيرد؛ چنان كه فخرالدين عراقي از پيروان او مي اي نمادين و معنوي مي اي جلوه تنتره

ينه دوست بر جمال مطلق بود، قلم انكار نرود كه نظر در آينه حسن يپس بر مجنون كه نظرش در آ
  ).70ص: 1371عراقي،  (ليلي بر جمال مطلق آيد

  :ت كه بر اين اعتقاد اساالهيدر مورد جمال 
بازد و  ست و جمالش مندمج در جالل، علي الدوام خود با خود عشق مي اعاشق جمال او جالل او

  .)45ص : همان (به غير خود نپردازد
فروغ آن جمال عين عاشق را كه عالمش نام نهي نوري داد، تا بدان نور آن جمال بديد، چه او را 

  ).53ص : همان (جز به او نتوان ديد
الدين نيـز     محيي. اهللا الجميل و يحب الجمال      . داند  ق را جمال االهي مي    فخرالدين معشو 

شـمرد كـه صـفت جمـال حـق            امر آفرينش را با صيغه مونث، صادره از صفت الرحمن مي          
بين الرحمن و رحم كه هر دو در ريشه مـشتركند، اشـتراكي در تأنيـث اسـت؛ پـس                    . است
ق و خالّق است؛ پس آنچه معرفت آن        توان گفت معشوق جنبه مونث االهي بوده كه خال          مي

كـه زن تجلـي       ابن عربي بـه علـت ايـن       . شود، صفت جمال حق است      سبب عشق االهي مي   
دانـد؛ پـس شـناخت و معرفـت           صفات جمالي است، او را در تعين معشوق ازلي، اكمل مي          

صفت جمال االهي براي شناخت خدا ارجح است و بـه همـين علـت عارفـان گـاه عـشق                     
دانند؛ البته گاه محبت زميني به زن را ثمره           بي براي رسيدن به عشق االهي مي      مجازي را مرك  
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  :گويد شمرند؛ چنان كه ذوالنون مصري مي معرفت به حضرت حق مي
  ).239ص: 1382خليلي، : به نقل از(ء مليح و وجه صبيح  من استأنس باهللا ، استأنس بكل شي

دلنـشين و نـسبت بـه هـر صـورت           هر آن كه به خدا انس بگيرد، به هر چيز نمكـين و              
  .گيرد زيبايي انس مي

اي نيز وصال زن و مرد، در شكل آييني خود، در جهت              چنان كه در فرهنگ بودايي تنتره     
گرايانـه ابـن عربـي كـه آن را رؤيـت              يافتن به كمال است كه البته به جاي نگاه شهود           دست

 بـودايي و البتـه هنـدويي        داند، دستيابي به كمال معرفت است كه غايت تفكر          جمال حق مي  
  .شود  مي شمرده

در جايي ديگـر از چهـار       . شدند  ديگر يگانه مي    در اين آيين، مرد و زن يوگي بايد با يك         
) yogatantra(، يوگاتنتره   )caryatantra(، چرياتنتره   )kiryatantra(سطح فهم تنترهيي كرياتنتره     

هـايي بـراي نـشان دادن نگـاه      تمثيـل بـه صـورت     ) anuttarayogatantra(يوگاتنتره    اوتره  و ان 
  :گويد ناگارجونا مي. دوسويه تنتره به روابط مرد و زن بهره برداري شده است
كاپرا، (گيرد و در خودشان چيزي نيستند  وجود و طبيعت اشيا از وابستگي دوسويي نشأت مي

  ).145ص: 1372

  نتيجه گيري
گيـرد و اصـول آن را بـه           اني مي تنتره در واقع وصال جنسي را معادل با فرايندهاي روح         

هـاي    العمـل   از نظـر ايـن مكتـب ماهيـت جـسم زن و عكـس              . دهد  اصول عرفاني پيوند مي   
رسان باشد؛ زيرا منفعل بودن در نگاه تنتـره،   تواند در دستيابي به معرفت ياري  اش مي   انفعالي

ي تفكـر   رود؛ البته برتـر     شرط آگاهي از صورت خال كه غايت اين تفكر است، به شمار مي            
جا است كه انفعال مادي زن را كنار فعـال بـودن معنـوي او قـرار                   عربي در اين مورد آن      ابن
. تواند مرد را مـسخر و محـب خـويش سـازد             گذارد كه مي    دهد و او را در جايگاهي مي        مي

تأكيد مكتب تنتره بر زن از جهت شـناخت ماديـت هـستي اسـت و در نهايـت گذشـتن از                      
دانـد و     عربي خلقت زن و تجلي بـودنش را اكمـل مـي             ر حالي كه ابن   بندهاي اين ماديت؛ د   

از احترامي كه او براي زنان، به ويژه استادش فاطمه . كند فقط بر تعاريف جنسيتي تأكيد نمي   
جويانه سالك    آيد كه نقش زن در نگاه او، همان نگاه عارفانه و كمال             قرطبه قائل است، برمي   

ي عرفاني كه بخشيده، چهارده خرقه را بـر تـن             انزده خرقه ابن عربي از ميان پ    . حقيقي است 



 

 

دني
ه م
زاد

آ
ضل

والف
و اب

 
دي

مو
مح

 
  

190  

او در بسياري از رساالت خود، معيار انتخاب خليفه از جانـب خداونـد را               . زنان كرده است  
 بلكه زنان نيز از نظر او قادر به دست يافتن به اين مقامند و در قطبيـت،                  ؛داند  مرد بودن نمي  

. سانيت از نگاه او جامع ذكوريت و انوثيـت اسـت          در واقع ان  . زنان نيز شريك مردان هستند    
دهـد، آنجـا كـه از پيـامبر نقـل             ابن عربي از نگاه پيامبر به كامل بودن زنان نيز شهادت مـي            

يافتگـان     از كمـال    ي كبـري و فاطمـه        مريم عمران، آسيه همسر فرعون، خديجـه       :كند  مي
حبـب الـي النـساء و       ( همچنين بر اساس حديث پيـامبر      ).732 ص :همانخوارزمي،   (هستند

دهد و آن را       حب زنان را به عارفان كامل نسبت مي        )الطيب و جعلت قره العيني في الصلوه      
كه نبوت را  ست كه با اين   ا جا احترام او به زنان تا آن     .  شمرد  هي مي ميراث نبوي و حب اال    

يهـان  دانـد بـر خـالف اكثـر فق     خاص مردان مـي ) هايش به دليل ابعاد اجتماعي و مسئوليت (
 از عارفان و اديبان پس از او        بسياري. شمرد  اسالم، امامت زنان را بر مردان در نماز جايز مي         

  . دار نگاه اويند در اين زمينه نيز وام
  گفت پيغمبر كه زن بر عاقالن
  دالن غالب آيد سخت و بر صاحب
  باز بر زن جاهالن غالب شوند
  كاندريشان تندي حيوانست بند

  اني بودمهر و رقت وصف انس
  خشم و شهوت وصف حيواني بود
  پرتو حق است آن معشوق نيست

  )موالنا (خالق است آن گوييا مخلوق نيست
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