
 

 

 2911،شمارهاول،بهاروتابستان21شناسیهنروادبیات،دورهجامعه
 

 گان واق و نیستی مادر)ان(، تضاد یا تطبیق؟ میوه هستی زن

 یقظان( بن حیّ  نگر از رسالۀ )خوانشی زنانه

2سمیهساداتطباطبایی
 

 چكیده 
 بن حیّ   ادبیِ-رو بر آن است تا با واکاوی چگونگی و چرایی حذف مؤنث از رسالۀ فلسفیجستار پیش

یقظان نشان دهد که اندیشۀ مذکر، در ساحت فلسفه، چگونه فرودستی اجتماعی زن را در متون تمثیلی 

آشنای واق در خیال انگارۀ نام –اند این با وارسی زنانی که میوۀ درخت  بر کند. افزونخود بازتولید می

انگاری زن بر این برساختۀ اجتماعی دهد که جغرافیای اسالمی از رهگذر گیاهشرح می –جغرافیایی 

گونه فرودستی او را تر است تا فرهنگ و ایننزدیک ورزد که زن، در قیاس با مرد، به طبیعتتأکید می

گان واق در متن رسالۀ مذکور با حذف مؤنث از آن، نه در تضاد، که میوهنمایاند. پس حضور زنبازمی

 سازند و آن فرودستی زن است. هردو یک واقعیت همسان را هویدا می سراسر سازگار است؛ چرا که این

 واق، نقد زنانه، حذف مؤنث. طفیل، واق  ، ابنبن یقظان حیّ  واژگان کلیدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
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 مقدمه 

ای است با درختانی که زنان میوۀ آنند و یی جهان اسالم یادآور جزیرهواق درخیال جغرافیاقوا

بن یقظان را  هـ(، طبیب و فیلسوف اندلسی، حیّ  185طفیل )د. درهمین جزیره است که ابن

نویسد که از او خواسته درخواست دوستی می نام را در پاسخ به همین پروراند. وی اثری بهمی

حکمت مشرقی را که شیخ الرئیس، بوعلیِ سینا، از آن یاد کرده برایش شرح دهد. از  اسرار

اهلل  طریق که سالک باید بپیماید تا به لقاء گیرد برای وصف آندست می طفیل قلم بهرو ابن این

بن یقظان، ظلمات این ره را به رهنمود خضر درون، عقل، می نایل آید. اما سالک او، حیّ

طفیل در پی هدفی دیگر نیز هست و آن پرده برداشتن است از یاری شرع، زیرا ابنپیماید بی 

سرمنزل مقصود می هردو سالک را به نوایی عقل و دین، فلسفه و شریعت؛ چرا که اینهم

بها. بهای این دهد و نه بیباره رخ میبن یقظان نه به یک رسانند. لکن بالیدن عقل در جان حیّ 

کنی مؤنث است از حیات جسمانی و روحانی مذکر، اما اگر ابنیجی ریشهدواندن تدر ریشه

نشانی از حضور زنانه، پس چرا جزیرۀ  هیچ طفیل بر آن است جهانی بیافریند سراسر مردانه، بی

آنکه این جزیره  کند؟ حال گانش یاد میمیوهخواند و آشکارا از زنواق را زادگاه حیّ میواق

ای است که از گیسوانشان از شاخساران ان اسالم یادآور زنان برهنهدرخیال جغرافیایی جه

اند؛ تصویری اروتیک و سرشار از تنانگی زنانه. شاید بپنداریم که اشاره به این درخت آویخته
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راندن از پیدایش حیّ بدون پدر و مادر؛ زیرا ابن ای است برای سخنزمینهگانش پیشمیوهو زن

شود و زگفت دارد. در بازگفت نخست حیّ پدر دارد و از مادر زاده میطفیل در این باب دو با

در بازگفت دوم او زادۀ گلی است سرشته در مغاکی از زمین آن جزیره. اگر در این جزیره 

شوند، پس زادن حیّ از گل هم، شدنی است. گرچه این نظر محتمل زنان از درخت زاده می

واق نیمی انسانند و نیمی ا نادیده گرفت که زنانِ واقتوان این نکته راست ولی نباید و نمی

بودنش تردید کرد.  توان در انسانگیاه، اسیر در برزخ بشر و طبیعت؛ برخالف حیّ که ابدا نمی

براین دلیل ظاهری پاسخ دیگری نیز در کار است که در نگاه خالقان مذکر  هررو افزون به

دو حوزۀ فلسفه و جغرافیا، ریشه دارد )فلسفه  میراث نوشتاری جهان اسالم نسبت به زن، در

واق بخشی از ادبیات که واق سبب بن یقظان اثری فلسفی است و جغرافیا بدان رو که حیّ  از آن

طفیل را باید در این واق در اثر ابنشود که راز حضور واقجغرافیای اسالمی است(. گمان می

که در مرز میان فرهنگ و « دیگری»ن است؛ هما« دیگری»مهم جست که زن در هر دو جا 

ترین شکل از تعالی یابی به واالترین و منزهرو مرد برای دستگیرد و از اینطبیعت جای می

 )وصال الهی( باید از زن که با طبیعت درپیوند است گذر کند.

بن یقظان را خواهم  برای بررسی صواب یا خطابودن این گمان نخست متن داستان حیّ 

طفیل، به حذف ا نشان دهم که چگونه دیگربودگی زن و پیوندش با طبیعت، در نگاه ابنکاوید ت

واق را های مرتبط با جزیرۀ واقانجامیده و سپس روایت -حتی درمقام مادری -انسان مؤنث 

یابد و شود، چه کارکردی میها زن چگونه ترسیم میبرخواهم رسید تا دریابم در این بازگفت

شده پاسخ های پیوندشان به پرسش بیاننهادن این دو قاب و تحلیل رشته با کنارهم چرا. در پایان

توان گفت که نوشتار پیش رو گامی است برای بازخوانی اثری ترتیب می خواهم داد. بدین

ستیزی در های پنهان زنکوشد الیهبر توصیف و تحلیل می  نگر که با تکیهفلسفی از دیدگاه زنانه

شکار سازد. این گام گرچه کوچک ولی مهم است؛ زیرا بر آن است تا اهتمام خود را این اثر را آ

نگر در حوزۀ نقد آثار فلسفی را از قشر به لب این نوشتار فلسفی معطوف سازد و رهیافت زنانه

ستیز این آثار دریابد گریز فراتر برده و با وارسی مضامین زناز سطح اهتمام به تعابیر آشکارا زن

کند تا شاید با دانستن گونه میراث فلسفی فرودستی زن را در جامعۀ مسلمان بازتولید میکه چ

 شان فراهم گردد. کم برای بازخوانی ها دستاین مهم، زمینه اگر نه برای بازنویسی آن
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 پیشینه پژوهش
میان آثار فلسفی  بن یقظان به معرفی آن و تبیین جایگاهش در بیشتر آثار مرتبط با رسالۀ حیّ 

هردو زبان فارسی و عربی و جز  اند. این نوع تألیفات بسیارند؛ از کتاب گرفته تا مقاله، بهپرداخته

بینیم و ( تألیف سعید شیخ می5639) مطالعات تطبیقی در فلسفۀ اسالمیآن، همانند آنچه که در 

ای خاص دیگر از دریچه( نوشتۀ هانری کربن، ولی برخی 5635) تاریخ فلسفۀ اسالمینیز در 

( که 5636)بن یقظان و الکتب الطوباویۀ  طفیل و رسالته حیّ ابناند؛ همچون مقالۀ بدان نگریسته

بررسی حی کند و یا مقاله شهر در ادبیات غرب را بررسی میپیوند میان این رساله و خلق آرمان
هایی دهد تمثیلکه نشان می (5691) گراییگرایی و ساختاز منظر ذات طفیلبن یقظانِ ابن ّ

بین تنها یک اثر را یافتم که  اند. دراینگرایی در تجربه دینی آفریده شدهدست برمبنای ذات ازاین

 نگر ازبکش زنت را؛ خوانشی زنانهپردازد: طفیل در رسالۀ یادشده میستیزی ابنبه واکاوی زن

(. 5693ه قلم مریم نصر اصفهانی )ب غربت غربیو  حیّ بن یقظانعرفانی -های تمثیلیرساله

زن نماد همۀ »رسد که نویسنده در پژوهش خود پس از بررسی رسائل مذکور بدین نتیجه می

 "زندگی"است و ما را به  "زن"چیزهای تاریک و فانی دنیاست. نه فقط زن که آنچه در پیوند با 

طفیل تنها به حذف زی ابنستی(. وی در تبیین زن531: 5693)نصر، « دهد منفور استپیوند می

کند نه بیشتر. حال آنکه مادر در روایت نخست، حضور آهو در نقش مادر و مرگ او اشاره می

به علت حضور زن حیّبر واکاوی چگونگی و چرایی حذف مؤنث در رسالۀ  این جستار افزون

دارد. گاره پرده برمیدر این متن تمثیلی پرداخته و از اندیشۀ پنهان در ورای این ان گان واقمیوه

های هنری، مانند جستارهای مرتبط با نگارگری، به درخت واق شایان ذکر است که در پژوهش

ها به خاستگاه این درخت و نمودهای آن در هنر اشاره شده ولی پرداخته شده. در این بررسی

ی که در این جستار اند؛ کارگان از دیدگاه فمینیستی پاسخ ندادهمیوهیک به چرایی حضور زن هیچ

 انجام شده است.

 و بررسیحث ب
 حذف مؤنث از داستان حیّ

بن یقظان است.  مخاطب رسالۀ حیّ « برادر بزرگوار، یکدل و مخلص»طورکه بیان شد  همان

توان دنبال کرد؛ زیرا این اثر بلکه در دیگر آثار فلسفی نیز می تنها دراین ردپای این برادر را نه

ت مخاطب تمام تألیفات فلسفی در جهان اسالم است. قاعدۀ برادر که مردی آزاد و بالغ اس
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]برادران یکرنگ و « الوفاء الصفاء و خلّان إخوان»توان در عنوان مردانگاریِ مخاطب را آشکارا می

دوستان وفادار[ دید؛ نامی که شماری از دوستداران فلسفه در سدۀ چهارم بر جمع خود نهادند، 

خواهند را خطاب قرار داده و از او می« برادر نیکوکار و مهربان» که در سراسر رسائلشان هم آنان

(. چه چیز مرد را شایسته 0/66: 5041به زمره برادران ناصح خود بپیوندد )نک: إخوان الصفاء، 

جنسان خود چه سراغ دیگربیان فیلسوف مسلمان در هم سازد؟ بهاهتمام فیلسوف مسلمان می

یابد؟ موهبت عقل؛ همان موهبتی که زن را از آن بهرۀ اندکی یدارد که آن را در خواهرانش نم

های میانه عجین گشته که است. انگارۀ نقصان عقل زن چنان با تاروپود جامعۀ مسلمان در سده

سبب فخرالدین رازی در تفسیر شود. بدینهای سرشت مؤنث پنداشته میاین کمبود از ویژگی

حَظِّ األُنثَیَینِ* در پاسخ به این پرسش که چرا مذکر دوبرابر  الغیب ذیل آیۀ *للذَکَر مثلُ مفاتیح

کند که اگر زن دارا گردد به برد برنقصان عقل زن انگشت گذارده و تأکید میمؤنث ارث می

(. اگر بدانیم که 9/538: 1444عقلی کارش به فساد و تباهی خواهد انجامید )الرازی، سبب کم

بر استدالل عقالنی به   تکیه کوشد باگرا دارد و بیشتر میرازی در این تفسیر رویکردی خرد

عقلی زن را در زیرساخت اندیشه جامعۀ ها پاسخ دهد نهادینگی انگارۀ کمها و شبهپرسش

خصیصه همچون خصلتی فراگیر نگریسته می  یابیم. مهم آن است که دراینمسلمان بهتر درمی

زیرا نقصان عقل، پادافره گناه نخستینِ شود که جنس زن را از آن گزیر و گریزی نیست؛ 

 چکد: که دشتان مجازات خونی است که در پی چیدن میوه از درخت فردوس می حواست، آنسان

آدم! چرا چنین کردی؟ آدم پاسخ داد: حوا سبب شد. خداوند گفت: هر ماه  خداوند فرمود: ای

ن ساخت؛ او را نادان گردانم گونه که وی این درخت را خونیاو را به دشتان دچار سازم همان

که آن را آسان  که عاقلش آفریده بودم؛ بارگرفتن و زایمانش دردناک خواهد بود درحالی آن حال

زید گوید: اگر نبود بالیی که دامنگیر حوا شد زنان جهان به حیض دچار نمیگردانده بودم. ابن

 (. 5/119: 1444الطبری، شدند )شدند، عاقل بودند و به آسانی باردار گشته و فارغ می

خردی با نهاد زن دهد که بینیکی نشان می ، به«زنان جهان»این روایت، خاصه تعبیر 

تواند آن را ای است که مؤنث نمیطورکه دشتان خصیصه گردد هماندرآمیخته و از او جدا نمی

توان انتظار نمی شودهای جوهری زن انگاشته میکنار نهد. بنابراین آنجاکه نقصان عقل از ویژگی

 گرا، زنان را شایستۀ شاگردی در محضر خود بداند.داشت که فلسفۀ عقل
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درخواست و برای راهنمایی   اش را بهطفیل رسالهتوان گفت اگر ابنبنابرآنچه که گذشت، می

جا کند و تا بدینآموزی جهان اسالم پیروی مینویسد از سنت حاکم بر فلسفه مذکری دیگر می

زید. این ی از او سر نزده. عجیب حذف تام و تمام زن است از جهانی که حیّ در آن میکار غریب

 شان را شرح خواهم داد:حذف دو نمود دارد که در ادامه چگونگی هریک و چرایی

 مادر-حذف انسان

ای از جزایر هند آدمی کند که در جزیرهنقل می« سلف صالح»طفیل در سرآغاز رساله از ابن

تواند جنین شود، از گلی که درگذر سالیان چنان تخمیر گشته که میمادر زاده میبدون پدرو

پذیرند و حیّ را کند که برخی این گفته را نمیانسان را در خود بپرورد. البته وی تصریح می

 ۀدانند. آنان بر این باورند که پادشاهی سخت باغیرت بر جزیربرآمده از پدر و زادۀ مادر می

رانَد. این پادشاه را خواهری است بسیار زیبارو که وی را از جزیرۀ مذکور حکم میهمجوار با 

بیند. خواهر در نهان به کابین مردی از که کسی را با او همسنگ نمی سبب دارد بدانازدواج بازمی

شدن  آبرویی و فاشگیرد. سپس از ترس بیآید و از او بارمینام، درمی نزدیکان برادر، یقظان

سپارد. جریان آب، تابوت را به جزیره یادشده مینوزاد را در تابوتی نهاده و به آب می رازش

اش را از دست داده با شنیدن گریۀ نوزاد او را یافته، شیر داده و رساند و درآنجا آهویی که بره

 این یک از  کند که خود کدامطفیل اشاره نمی(. ابن09-14: 1448طفیل، شود )ابننگهدارش می

آید به تفصیل، با بیان شدن حی از گل به میان می پذیرد، ولی آنجا که پای زادهدو روایت را می 

دهد که چگونه جنین در گل گیرد، شرح میاش مایه میشک از دانش پزشکیجزئیاتی که بی

توانست شود گمان کنیم او هواخواه این روایت است؛ زیرا میای که سبب میآید؛ نکتهپدید می

که در نقل روایت مادر حیّ  سانآن- ط به بیان کلیات بسنده کند و از ذکر تفاصیل چشم پوشدفق

باور سازد؟ شاید؛ اما خواهد این رویداد را عقلکند؛ چرا؟ آیا می ولی چنین نمی -شاهد هستیم

 نیازی مذکر از زن حتی برایآیا این پرگویی در آرزو و خواست قلبی او ریشه ندارد: آرزوی بی

توان در داستان سالمان و ابسال از حذف زن از روند تولید مثل را می دیگری  فرزندآوری. نمونه 

جست؛ آنجاکه هرمانوس، پادشاه گریزان از همبستری با زنان، به پیشنهاد وزیر حکیمش قدری 

ین نهد تا نطفه منعقد گشته و به جنین بدل شود. ولی در اگیا میاز منی خود را بر بوته مردم

  طول گردد. او دردار میای از جنس آدمی )ابسال( پرورش نوزاد )سالمان( را عهدهداستان دایه
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شود و هرمانوس برای از پادرآوردن داستان از نقش دایگی بیرون آمده و به معشوقه بدل می

دهد که  برد! تمثیل سالمان و ابسال نشان میها که نمیآوردن پسر چه رنج ابسال و برسر عقل

طفیل در بازگفت اول، خود زن رو ابن ساز است و ازهمینوجود زن برای مذکر و تعالی او مسأله

کند. در بازگفت دوم فقط در مقام دایگی بلکه در مقام مادربودن نیز از جهان حیّ حذف می را نه

به جان بینیم: زنی که جانش شود آن چهرۀ سپند و آشنای مادر را نمیهم که حیّ از مادر زاده می

تصویر مادر حیّ دو ویژگی برجسته دارد، دو خصلت   فرزندش گره خورده است. دراین

نکوهیده. ویژگی نخست، نافرمانی اوست از خواست برادر. در ظاهر برادر خیرخواه اوست؛ اگر 

داند. پس چه چیز سبب است که کسی را با وی همتراز نمی کند بداناو را از ازدواج نهی می

طفیل چنان کوتاه است که چیزی کشاند؟ شهوت یا عشق؟ روایت ابن به سرپیچی میخواهر را 

هرروی کنش خواهر از سرکشی او نشان دارد و از شکست برادر در  گوید. بهباره نمیدر این

مهار کردنش. اگر به یاد داشته باشیم که سلطه برادر و غیرت او نسبت به خواهر چه نقش و 

توان افزودن این بخش را به داستان، هشداری ر آن روزگار داشته میجایگاهی در زندگی زن د

توانست داستان مؤنث، کاری است به غایت دشوار. او می بر  هطفیل: سلطدانست از سوی ابن

پردازی دیگری برای مادر حیّ بیافریند، ولی این کار را نکرده است. اگر دست راوی در داستان

های پیدا و پنهان خود را گوید داللتطفیل دربارۀ مادر حیّ میکه ابن  آنچه گشوده است، پس هر

کند.  بازی زن را هم تداعی میدارد. ازدواج نهان خواهر، افزون بر سرکشی مؤنث، انگارۀ نیرنگ

ها همه از مکر شود؟ ایناو چگونه دور از چشم برادر ازدواج کرده، باردار گشته و فرزنددار می

شود خاموش، مؤنث فریاد اعتراض او را در پی ندارد؛ بلکه سبب می کند. سرکشیاو حکایت می

کار که برای ای فریببینیم: باشندهفریب را درکارگیرد. در اینجا همان چهرۀ آشنای مؤنث را می

روست که شکند و هم از این برآوردن کام دل با تکیه بر حیله و نیرنگش هر سدی را در هم می

 (.13: 1441)السراج، « بر امتم بیش از هر چیز از زنان بیمناکم»د: انپیامبر بارها فرموده

شک داستان سپارد. بیمادر حیّ پس از وضع حمل نوزاد را در تابوت نهاده و به آب می

تأثیر نبوده است، ولی داستان سپردنش در پردازش این بخش از روایت بی  آب  موسی و به

گناه و از ترس جان فرزند او ادر موسی زنی است بیموسی تفاوت مهمی با داستان حیّ دارد: م

شدن  طفیل برای عیانسبب ابن  افکند، ولی مادر حیّ زنی است گناهکار و بدینرا در دریا می

کند. این واژه بر آشکارشدن کار زشت و ناپسند داللت استفاده می« یفتضح»کارش از فعل 
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تقصیر است، برخالف مادر حیّ ن جان فرزند بیافتاد خطر  براین مادر موسی در به کند. افزون می

بخشد. ورزیِ خود به نوزادی با سرنوشت نامعلوم جان میمیان با شهوترانی/عشق  این که در

کند که آیا او بیم آن داشته که حضور فرزند رازش براین ساختار جمالت عربی روشن نمی عالوه

وجه  دو خطر افتد؛ هر سرّ جان فرزندش بهشدن  را برمال سازد یا از آن هراس داشته که با فاش

توان گفت که او برای حفظ جان خود نوزادش را به محتمل است و با پذیرش وجه نخست می

سپارد. بنابراین دومین ویژگی مادر حیّ خودخواهی اوست که در تضاد است با آغوش مرگ می

 انگارۀ رایج فداکاری مادر.

 مادر-حذف حیوان

وجه مشترک هر دو روایت است. آهو تا پایان هفت سالگی حیّ را نگهداری آهو از حیّ 

سپارد. چگونگی و رود؛ جان میکند و پس از آن از صحنۀ زندگی حیّ بیرون میهمراهی می

شود ای میگذرد و مرگ او مقدمه مادر مهم است. آهو به علت پیری درمی-چرایی حذف آهو

زمینه معرفت روحانی اوست. حیّ چون آهو شبرای تکامل معرفت جسمانی حیّ؛ دانشی که پی

ها کاود تا شاید علت مرگ را دریابد و چون آنیابد نخست اعضاء بیرونی او را میرا مرده می

رود و سینۀ آهو را شکافته و قلبش را بیرون میبیند به سراغ اعضاء درونی میگزند میرا بی

ر قلب مأوا داشته از آن کوچیده است و رسد که آنچه دکشد. با وارسی قلب بدین نتیجه می

آن چیز چیست و چگونه است؟ »اندیشد رو با خود میساز مرگ آهو گشته. از اینهمین سبب

: 1448طفیل، )ابن« رشتۀ پیوندش با بدن چیست؟ کجا رفته است؟ چطور از بدن بیرون آمده؟

اهتمام حیّ از بدن به سوی  بینیم که پس از مرگ آهو و شکافتن کالبد اوترتیب می (. بدین31

واسطه مرگ آهو  توان گفت که معرفت جسمانی حیّ بهشود. بنابراین میروح معطوف می

گردد. فرا رفتن از تن،  یابد و پس از این است که متوجه امر روح و چیستی آن میتکامل می

سخنی از  مادر زنده است، ممکن نیست. تا پیش از کالبدشکافی آهو در متن-مادامی که آهو

بار از زبان  گیرد برای نخستینشود؛ ولی بعد از آن که قلب را در دست میزبان حیّ شنیده نمی

اش هستم درون این عضو باشد و من تاکنون شاید آنچه که در پی»گوید: شنویم که میاو می

مادر -(. حتی نطق و سخن گفتن حیّ نیز در متن با گذر از آهو11)همان:« امبدان دست نیافته

 در پیوند است. 
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کند. گرچه هنگام به مادربودن آهو اشاره می نکتۀ شایان اهتمام دیگر آن است که حیّ چه

کند کند ولی هرگز از او به نام مادر یاد نمیدهد که آهو چگونه حیّ را تیمار میراوی شرح می

بیند که با یکدیگر غ را میگندد، حیّ دو کالجان آهو میمیرد. زمانی که بدن بیزمان که می تا آن

ای کنده، کالغ مرده را در آن افکنده کشد. سپس کالغ پیروز، چالهستیزند. یکی دیگری را میمی

این کالغ چه خوب کرد که مردار »گوید: پوشاند. اینجاست که حیّ با خود میو با خاک می

« ت با مادرم چنین کنمرفیقش را پنهان ساخت؛ گرچه کشتنش کار بدی بود. من نیز شایسته اس

ای کند و جسد مادرش را در آن انداخت و سپس چاله»گوید: طفیل در ادامه می(. ابن13)همان:

در چارچوب تصویر بدنی  –از سوی حیّ و راوی-(. کاربست واژه مادر )همان« با خاک پوشاند

طفیل. درگریزی ابنجان و گندیده که باید آن را در گودالی رها کرد نمود دیگری است از مابی

گمان راوی، که پردازش داستان در دست هاست. بیگر دیگر، داستان ستیز کالغولی نکتۀ داللت

توانست به شیوۀ دیگری حیّ را راهنمایی کند که با جسد آهو چه کند؛ ولی این  اوست، می

ۀ حیّ و آهو/ گزیند و با این انتخاب رابطۀ خصمانه میان دو کالغ را به رابطداستان را برمی

بخشد تشابه صفت کالغ زنده با نام دهد. آنچه که این تعمیم را قدرت میمادرش تعمیم می

ای کند و آن ]کالغ[ حیّ ]کالغ زنده[ در زمین در پی جایی گشت. چاله»قهرمان داستان است: 

ذکر (. ازآنجاکه راوی صفت حیّ را بدون )همان« مرده را در آن ]افکند و[ با خاک پوشاند

 آنجا پندارد. باز هم ازگیرد ذهن خواننده آن را با قهرمان داستان همسان میمی کار موصوف به

طفیل گیری از صفتی همانند پیروز ممکن بوده، ولی چنین نشده، باید گفت که ابنکه امکان بهره

به رابطه  چیرگی کالغ زنده را در ستیز با کالغ دیگر -آگاهانه یا ناآگاهانه-با این همانندسازی 

های اسالمی گیری از کالغ در آموزهدهد. الزم به ذکر است که بهرهمیان حیّ و آهو تسری می

ریشه دارد؛ در داستان هابیل و قابیل. این داستان به نخستین برادرکشی اشاره دارد؛ کشتن یک 

، جنسش و نکته مهم علت این کنش است: عشق یک زن، اما فقط این نیستمذکر به دست هم

زن در بهشت همچون کالغ سفید است در »کالغ یادآور احادیث نبوی در پیوند با زن نیز هست: 

زن صالح در میان زنان، مانند کالغ سفید »(؛ 3/083: 5985)المتقی الهندی،« میان کالغان سیاه

 در متن سخنانی را« کالغ»(. بار دیگر کاربست 5/559: 1444)الخرائطی،« است در میان هزارکالغ

دهد: صالح و فالح زن نادر/ ناشدنی است. مهم آورد که فساد ذاتی زن را تذکر میمی یاد  به

خورد؛ زیرا او از استخوانِ دنده آدم آفریده شده و است که این فرجام با آغاز آفرینش زن گره می
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ده که در حدیث نبوی آمده، بیهو سانکردن این استخوان خمیده، آن رو تالش برای راستاز این

 (. 5/538: 5051است )الطبرانی، 

دارد؛ ولی چرا مادرهراسی؟ برای طفیل پرده برمیآنچه که گذشت از مادرهراسی در متن ابن

دانیم که جامعه فهم این پدیده باید ساختار اجتماعی روابط زنان و مردان را بررسی کرد. می

روابط اجتماعی میان هممعنا که ای همباش است؛ بدینمسلمان در سده ششم هجری جامعه

عقل»رو فرزند پسر پس از . از این5پذیرد و رابطۀ اجتماعی دو جنس مخالف را نهجنسان را می

آنکه تا پیش از این در جهان زنانه مادر می باید به قلمرو مردانۀ پدر قدم نهد، حال« رس شدن

انب مادر انجام میدادن پسر به سوی قلمروی پدر از ج  ها برای سوقزیست. نخستین تالش

کوشد پسر را از جهان بستۀ زنانه براند، جهانی که مرزهایش از خانه تا محله و حمام گیرد. او می

عمومی و نهایت تا مسجد گسترده است. اما گسستن از این جهان امن و آشنا و پیوستن به جهان 

ن زنانه را از یاد نبرده و ناآشنای پدر کار دشواری است. پسر هرگز خاطره زیستن در جها 1ناامن

و خواستار بازگشت به آغوش مادر است. ولی برای آنکه در قلمرو پدر و در جهان مردانه 

جنسانش طرد گشته و پذیرفته شود ناچار باید این رشته الفت را بگسلد؛ وگرنه از سوی هم

ش از آنچه که ای بالغ نخواهد نگریست. هنوز هم مردانی را که بیجامعه در او به چشم باشنده

خوانیم و آنان را در پذیرش مسئولیت می« ننهبچه»اند شاید به مادر و جهان زنانۀ او وابسته

دانیم. پسر آزردگی از مادر و شوق بازگشت به دامان او را توأمان در دل دارد اجتماعی ناتوان می

ز زن برای وی ترسیم ای اانگاره  حذر داشتنش از بازگشت به جهان زنانه و جامعه مذکر برای بر

ها و های مکر زنان، پندنامهای که در داستانماند؛ انگاره ای نمیکند که جز دوری از او چارهمی

وتوانش را  ناک که برای برآوردن کام دل تمام توشای اغواگر و حیلهشود: باشنده... بازتولید می

واقعیت ریشه دارد. گرچه   نیز درهمین طفیل. مادرهراسی ابن6بندد تا بر مذکر فائق آیدکارمی به

زید، ولی مخاطبی که باید حیّ را الگو قرار دهد در ای دورافتاده میوتنها در جزیره حیّ یکه

جامعه همباش مردانه بودوباش دارد و نخستین گام برای پرورش اجتماعی او گسستن از جهان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
 این واقعیت دربارۀ جوامع مسلمان پیشامدرن صادق است؛ نه فقط جامعۀ سدۀ ششم هجری. 5

 چرا که پسر از این پس تا آن هنگام که مو بر رویش بروید ابژۀ میل مذکر است. 1

« کید النساء»آبادی در قراءۀ قصص ای است از دیدگاه افسانه نجم آنچه که در تحلیل مادرهراسی بیان شد، گزیده 6

 (.535-80: 1441وصفها حکایات ذکوریۀ )نک: غصوب و سنکلیرویب،ب
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دهد؛ همان هفت سالگی رخ می مادر پس از-زنانه مادر است. شایان توجه است که مرگ آهو

اندک زمینه را برای راندنش از جهان زنانه  رس دانسته و اندکسنی که جامعه پسربچه را عقل

طورکه بیان شد  آورد، از منع حضور او در حمام گرفته تا محافل خصوصی زنان. همانفراهم می

منشینی با زنان خصال کار برای رشد و بلوغ اجتماعی پسر واجب است؛ چرا که ه انجام این 

اگر پسران با زنان، مخنثان و ]مردان[ »پروراند که این پذیرفتنی نیست: زنانه را در وجودش می

 5«شوندناک دمخور باشند و نزدشان پرورش یابند اخالق آنان را پذیرفته و مانندشان می عیب

 (.  5/643: 5041)اخوان الصفاء، 

 چرایی حذف مؤنث

دهد یا آنکه از بُن چنین مادری ندارد؛ آغاز مادرِ آدمی خود را از دست میبیان شد که حیّ در 

راندن نامش،  سپارد و او هنگامی مادربودن آهو را، با برزبانمادرش جان می-سپس آهو

سبب از آن بیزار و رویگردان می شناسد که به مرداری متعفن بدل گشته و بدینرسمیت می به

نهادن در مسیر سلوک باید از مادر  رسد که چرا حیّ برای قدمهن میشود. اکنون این پرسش به ذ

خود درگذرد؟ برای یافتن پاسخ باید دانست که حیّ در این رساله نمادی است از سالک راه حق 

زند تعبیری است از آنچه که سالک باید انجام دهد. طفیل برایش رقم میرو آنچه که ابنو از این

در کنار روایت نخست یک اصل مهم را در مسیر تعالی مذکر  حضور و حذف دو مادر حیّ

دارد که رشد جسمانیشود: راندن مؤنث. راوی زمانی همراهی آهو را از حیّ دریغ مییادآور می

گردد. اولین گام در این مسیر اش آغاز میو تعالی روحانی رسیده و تکامل عقالنی پایان اش به

شود. مهم به یاری مرگ آهو و کالبدشکافی او برآورده میکسب معرفت جسمانی است که این 

اش به امر روح پی میطورکه بیان شد حیّ پس از شکافتن بدن آهو و معاینۀ اعضاء درونی همان

نهادی با جسم پیامد خطیری گردد و این هممادر آشکارا با جسم برابر می-ترتیب آهو برد. بدین

روح یکان غالب روح است و یکان مغلوب -ه پربسامد جسمبرای مؤنث دارد؛ چرا که در دوگان

 اندیشی آشناست: خوبی با این دوگانه جسم. فلسفۀ اسالمی به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
 جواری از اند. این هم شایان توجه است که زنان با مخنثان، مردان فاقد مردانگی، و مردان عیبناک همنشین گشته 5

طۀ پذیری در راب مدار مذکر مردی که از لحاظ جسمی معیوب است و یا جنسی )کنش حلیلاروست که در اندیشۀ  آن

 گردد. وزن می تری دارد و در نتیجه با زن هم جنسی(، از مرد فاعل و سالم ارزش کم
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سبب بدن خویش خواستار بقا  انسان برآمده از بدن جسمانی و نفس روحانی است ... او به

بیشتر کارها  اش خواهان سرای آخرت ... و این چنینسبب نفس روحانی در این دنیاست ... و به

و احوال آدمی دوگانه و متضاد است؛ همانند زندگی و مرگ، بیداری و خواب، دانش و نادانی، 

دستی و بخل، -هوشیاری و غفلت، خرد و حماقت، تندرستی و بیماری، پاکدامنی و فساد، گشاده

د، ودا دالوری و بزدلی و ... . عقل، دانش، خرد، اندیشه، سخاوت، شجاعت، پاکدامنی، عدل

ها همگی از قِبل نفسِ روحانی است و متضاد هریک حکمت، راستی، صواب و نیکی و مانند این

 (. 5/119: 5041الصفاء،از جانب اخالط جسم و مزاج اخالط تن )اخوان

های مثبت همتوان دریافت که مرد با تمام یکانآسانی می زن به-حال با تصور دوگانۀ مرد

منفی؛ مرد با زندگی، بیداری، دانش، هوشیاری، خرد، تندرستی،  های ردیف است و زن با یکان

تر آنکه  دستی، دالوری و ... در پیوند است و زن با متضاد هرکدام. از همه مهمپاکدامنی، گشاده

خورد و مرد با روح؛ همان جسمی که زندان روح است. بنابراین بر سالک زن با جسم گره می

جاست که گذار های آن را زیر پا بگذارد و در اینخواستهراه حق فرض است که جسم خود و 

زن یگانه سبب -جسم / مرد-های روحنهادی زن با جسم در دوگانهشود. هماز زن واجب می

است که پیوند با او بیش از « دیگری»نفی زن نیست، علت دیگری نیز در کارست: زن آن 

 هرچیزدیگر یادآور غفلت از یاد خداوند است. 

ترین و نیز خطرناک 1پندارد و نیمی از سپاه ابلیسمی« 5الشیطان حبائل»ای که زنان را هاندیش

سبب غزالی به مرید توصیه داند. هم بدینبه ناچار مؤنث را ناتوان از تعالی می 6برای عقل مذکر

دارد و مشغولی او را از سلوک باز میاین دل»کند که در آغاز راه از ازدواج کناره جوید؛ زیرا می

« شودکشاند. و هرکه به غیرخدا مشغول گردد از یاد خداوند غافل میبه سوی انس با همسر می

گردد؛ مذکری که حتی (. پس مؤنث موجب غفلت مذکر از یاد خداوند می6/545تا: )الغزالی، بی

و نیز  توان در هدف از خلقت زنریشه است. این مهم را میدر لغت هم با ذِکر ]یاد خداوند[ هم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
اند که  بسیاری از مفسران در ذیل آیۀ * زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النّسَاء وَالْبَنِینَ * بر این مهم تأکید کرده 5

های شیطانند ]النساءُ حبائلُ الشیطان[ )نک:  دامشود چراکه آنان  برشمردن شهوات با یادکرد زنان آغاز می

 (.1/050: 1445التوحیدی،

 (.6/544تا: )الغزالی، بی« رود تو نیمی از سپاه من هستی و تیری که هرگز خطا نمی»گوید:  شیطان به زن می 1

 (.1/5919: 5983لبخاری،)ا« بارتر از زنان نخواهد بود ای برای مردان زیان پس از من هیچ فتنه»فرماید:  پیامبر می 6
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کند و این چگونگی آن دنبال کرد. خداوند برای آفرینش حوا نخست آدم را در خواب می

(. پس نخستین پیامدِ آفرینش حوا/ زن برای 5/518: 5996نخستین خواب آدم است )السیوطی، 

براین حوا از استخوان دندۀ چپ آدم آفریده شد؛ پس حوا/  آدم/ مرد، خواب/ غفلت است. افزون

گوشت و خون و همسر من »گوید: ای از جسم آدم/ مرد است و برآمده از آن. آدم میزن پاره

(. خلقت مؤنث بر بدن مذکر استوار است؛ او از بدن مرد آفریده 5/150: 1444)الطبری، « است

اش را قوت میو از دیگرسو تنانگی 5سو دلیلی است برای سلطه مذکر بر او شده. این از یک

از آفرینش حوا آمده که خداوند او را مایۀ آرامش آدم قرار داد؛ ولی  بخشد. درباره هدف

دید. نزدیک بود آدم در بهشت جز نور تجلی خداوند چیز دیگری نمی»شده که  براین گفته عالوه

آورد و در تابش در پرتو تجلی حق ذوب گردد. خداوند دانست که او بار تجلی را تاب نمی

سبب حوا را آفرید تا آدم بدو آرامش یابد و لختی از سطوت نحُسنش خواهد گداخت. ... بدی

(. بنابراین حوا آفریده شد تا آدم را دمی از جذبۀ 1/013: 1441)االدریسی، « تجلی حق بیاساید

(. خورد )همان شود که از میوه ممنوعه میالهی بیرون کشد؛ ولی او چنان از یاد خداوند غافل می

دارد و ؤنث است که مذکر را به سرپیچی از فرمان خداوند وامیدر داستان هبوط نیز این م

داند. بازماندگان آدم اگر میشود. آدم همواره او را مقصر میراندنش را از فردوس موجب می

که او حوا را از  سان جنسان حوا را از خود برانند؛ آن خواهند که به جنت بازگردند باید که هم

گش فرارسید و مالئکه برای همراهی وی تا بهشت به زمین آمدند: خود دور کرد آن هنگام که مر

از من دور شو! از من دور شو! که به سبب تو گرفتار شدم. مرا با فرشتگان پروردگارم تنها »

 (.5/509: 5996)السیوطی، « بگذار

کاری حوا با میل جنسی آدم گره خورده است. او حوا را برای در متون تفسیری، فریب

زند مگر آنکه آدم از میوه ممنوعه بخورد خواند و حوا از این کار سربازمیفرامی همبستری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
شویم که همچون آدم از خاک آفریده شده و هنگام  روبرو می« لیلیت»در روایت ربانیون یهود با زنی به نام  5

دهد که آدم بر فراز او قرار گیرد. وی در جواب اعتراض  برقراری رابطۀ زناشویی خود را بر آدم افکنده و اجازه نمی
سپس با بر زبان «. ایم هستی که سرور من باشی؟ ما هر دو از خاک آفریده شده چرا؟! مگر تو که»گوید:  آدم می

(. در این روایت به 540: 5690پیوندد )بیرلین،  راندن نام اعظم خداوند که ممنوع بود ناپدید گشته و به شیطان می
رو به سلطۀ وی تن  ینداند؛ چراکه بسان او از خاک آفریده شده، و از ا روشنی مؤنث خود را با مذکر همسنگ می

دهد. مهم است که روابط سلطه از رهگذر فراز یا فرود بودن در کنش جنسی تبیین گشته و فرازخواهی مؤنث  نمی
 طرد او از جهان اهورایی و پیوستنش به اهریمن را در پی دارد.
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(. میل جنسی نیرومندترین خواهش جسمانی است که مرد را به سوی زن 5/119: 1444)الطبری،

اگر این شهوت ]شهوت فرج[ نبود زنان را بر مردان سلطه»کشاند: شدن در برابر او می و تسلیم

چون قضیب مرد برخیزد »کند (؛ خاصه آنکه پیامبر تصریح می6/99تا: الی، بی)الغز« ای نبود

ترین (. فرونشاندن شهوت نخستین و مهم104: 5998المقرئ،)ابن« شوددوسوم عقلش زایل می

شده که خلقت  رو گفتهنمود آرامش یافتن آدم/ مرد از پیوند با حوا/ زن دانسته شده و از این

این برای پرهیزدادن زن از  بر (. افزون50/53: 1446وده است )القرطبی، فرج از برای مردان ب

در احادیث و احکام بسیاری بر لزوم فرمانبرداری  -بسان حوا-اش بکارگیری سلطه جنسی

سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر مردی زنش را به »جنسی زن پافشاری شده است: 

آسمان است از او خشمگین خواهد بود تا آنکه مرد از  بسترش فراخواند و زن سرباززند آنکه در

(. از این رهگذر مؤنث با تنانگی و خواهش جنسی 6/566: 1441)الحمیدی،« وی خوشنود گردد

از فتنۀ دنیا بپرهیزید و از »خورد و مذکری که سر وصل الهی دارد باید از او حذر کند: گره می

بارتر از زنان ای برای مردان زیانفتنه از من هیچ پس»( که 3/95: 5600)البیهقی، « فتنۀ زنان

 (.1/5919: 5983)البخاری، « نخواهد بود

 حیّ بن یقظانگان برهنۀ واق در جهان مردانۀ میوهزن 
 واق چیستی واق

ای آن را جزیره« سلف صالح»طفیل به نقل از حال باید دید زادگاه حیّ چگونه جایی است. ابن

شود و درختی دارد که زنان میوۀ د که در آن آدمی بدون پدرومادر زاده میداناز جزایر هند می

واق خوانده که مسعودی آن را جزیرۀ واق است  کند که این جزیره همان آنند. او تصریح می

واق نامی آشناست در قلمرو جغرافیانگاری اسالمی و اشاره ابن(. واق08: 1448طفیل،است )ابن

آوری این روایت حکایت میسال پیش از او درگذشته از نام 161ی که طفیل به روایت مسعود

گرا و های واقعدو دسته تقسیم کرد؛ بازگفت توان به واق را میهای گوناگون واقکند. بازگفت

واق طفیل، دوازده روایت دربارۀ واقهـ، سال درگذشت ابن185های خیالی. تا تاریخ بازگفت

گیرند و روایت در دسته نخست و پنج روایت در دسته دوم جای میمیان شش  یافتم که ازاین

واق نام امتی است ساکن در وراء کند که واقهـ( فقط به بیان این نکته بسنده می135شافعی )د.

تنها در دسته دوم  میان بازگفت مسعودی نه (. دراین5/595: 5991هند ]خلف الهند[ )الشافعی،
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واق الزمان أخبارشود. در روایت روایت این دسته نیز شمرده میترین گیرد بلکه کاملجای می

اند و دستان و فرجی مانند اند. از گیسو آویختهاست شبیه به آدمی که میوۀ درخت« امتی»واق نام 

میرند واق برآورده و چون چیده شوند خاموش گشته، میفرج زنان دارند. پیوسته آواز واق

میوهکند که در وراء اینان زننقل می الخزانۀتر به نام منبعی کهن (. او از69: 5993)المسعودی، 

گان نخست، با سُرین، فرج و وجهی نیکوتر که پس از چیدن میوهتر از زنگانی هستند کشیده

اش آغوشیمیوه درآمیزد او را خوشبوتر و هممانند. چون یابنده با این زنروز و اندی زنده می یک

در اثر دیگر خود  الزمان  أخبار(. مسعودی افزون بر یابد )همانزنان آدمی میتر از بخشرا لذت

گان یاد کرده است. این کتاب از گزند زمانه در امان نمانده میوهنیز از این زن الدنیا  عجائببه نام 

. در این گزیده چنین آمده که الدنیا  عجائب مختصرای از آن در دست است به نام ولی گزیده

مانند خوشه ]خمیده[ خرما که در آذارماه از بُنِ خوشه پای  ای دارد بهین درخت خوشهمیوۀ ا

گردد تا آنکه در گذرد اندام دختر بیش از پیش هویدا میشود. هرروز که میدختری نمایان می

افتد. چهرۀ این دخترمیوه در روشنایی و نیکویی به ماه فخر میماه رسیده و از درخت مینیسان

اند که از گیسوی خود آویخته  رسد. اینانو در گیتی کسی در زیبایی به گرد پایش نمی فروشد

سپارند. سپس زمین دهان واق و در دم جان میواقبار فریاد برآورند: واق چون بر زمین افتند سه

شدن به ایشان نیست؛ چرا که اگر بدان  روند. کسی را یارای نزدیکباز کرده و در آن فرو می

تواند در زیباییگان فقط میسوزاند. بینندهکشد و آنان را میزنند آتشی از زمین زبانه میدست 

 چه شاه در گزیدۀ خود تاوصیف(. روشن نیست که ابن506تا: شاه، بیوصیفشان بنگرند )ابن

اندازه به اصل روایت مسعودی پایبند بوده است؛ چرا که میان بازگفت او و آنچه که از مسعودی  

میوه و همبستری با شود و آن امکان چیدن زننقل شد تفاوت مهمی دیده می الخزانۀنیز از  و

اوست؛ ولی زنان عریانِ آویخته از گیسو وجه مشترک هر دو هستند و همین تصویر افسونگر 

که عنوان کتاب  سان یابند؛ آننگاری نیز راه میواق به اقلیم عجایبگان واقمیوهدلیلی است که زن

 گواهی است بر این مدعا.  ، عجائب الدنیا،مسعودی گمشده

واق در بازگفت مسعودی چگونه جایی است باید به پرسش اصلی اکنون که دانستیم واق

طفیل بر آن است که رازآموز را از مؤنث بیم دهد، و از اینبازگشته و بدان پاسخ دهیم: اگر ابن

روایت   شمرد و بهواق را زادگاه حیّ میزیرۀ واقکند، پس چرا جرو او را از اثر خود حذف می

 کند؟گانش اشاره میمیوهمسعودی و زن
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 حیّ بن یقظانگان واق در رسالۀ  میوه راز حضور زن

)اند(؛ چرا که گان برهنه آشنا بودهمیوهطفیل با این زنتوان گمان کرد که مخاطب)ان( ابنمی

هـ( 004گفته بیرونی )د.  به شناختندشان. بناز میالناس نیجاست که عوامشهرت آنان تا بدان

)البیرونی، « آورددانند که شبیه به سر آدمی است و فریاد برمیواق را میوۀ درختی میعوام واق»

روست گزیند از آنزمینۀ اروتیک را برای روایت خود برمیطفیل این پس(. اگر ابن509: 5046

هردو زن را در  که خیال جغرافیایی با زن کرده است: اینکند که روایت فلسفی او با زن همان می

شود فقط مادری از تبار آهو دهند. حیّ آنجا که از گل زاده میمرز میان انسان و طبیعت جای می

زاید تا به دریا بسپاردش. پس در متن فلسفی اش فقط او را میدارد و در روایت دیگر مادر آدمی

رهگذر  دار است و ازاینا که برای زن تعریف گشته عهدهای رترین وظیفهیک حیوان مهم

نگر آنجاکه برای فرودستی های زنانهگردد. در پژوهشزن/مادر با طبیعت/ حیوان برابر می

گردد که زن در مهم تأکید می  این شود برهای گوناگون علتی جسته میمشترک زن در فرهنگ

یک جامعه مردساالر  و از آنجاکه در 5د تا فرهنگشوتر انگاشته میقیاس با مرد به طبیعت نزدیک

رو مذکر جایگاه فرادست و مؤنث جایگاه فرودست را میفرهنگ بر طبیعت مقدم است از همین

وظیفۀ شیردهی و نگهداری از فرزند خردسال از جمله دالیلی است که (. 01: 5696یابد )اورتنر، 

شود که های زن سبب میردآمده در پستان. شیر گنزدیکی بیشتر زن به طبیعت را در پی دارد

جا  داران، بر دوش مادر نهاده شود، ولی کار به همینوظیفه تغذیۀ طبیعی نوزاد، مانند دیگر پستان

شود؛ چرا که نگهداری از فرزند نیز برعهده اوست. همین امر پیوند او را با طبیعت ختم نمی

سختی انسان  دار است که بهای را عهدهشندهسازد؛ زیرا نگهداری از باازپیش استوار می بیش

د زیستی نوار داشته باششود. نوزاد و کودک خردسال بیش از آنکه حیاتی انسانمحسوب می

تر باشند. روشن است که شود که به طبیعت نزدیکگون دارند و همین مهم سبب میحیوان

براین وظیفه  سازد. افزونر میتای او را هم به طبیعت نزدیکدمخوربودن مادر با چنین باشنده

نهادن کودک به حوزۀ فرهنگ/ جامعه را فراهم  تربیت کودک بر دوش مادر است. او مقدمات قدم

کردن او به پدر  آورد ولی فقط مقدمات را؛ چرا که تربیت متعالی فرزند ]پسر[ و اجتماعیمی

ن باید جهان مادر را ترک رس شدطور که بیان شد، فرزند پسر پس از عقلشود. همانسپرده می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
های فکری و فناوری( که  مفرهنگ را با مفهوم شعور بشر یا با محصوالت شعور بشر )یعنی نظا»توان  به اجمال می 5

 (01: 5696)اورتنر،« کوشد طبیعت را کنترل کند مساوی قرار داد ها می وسیلۀ آن بشر به
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یک باشندۀ فرهنگی تمام عیار بدل گردد. پس مادر/ زن   گفته و به ملکوت پدر بپیوندد تا به

کارکردی صرفاً تنانه و طبیعی ]شیردهی[ ندارد بلکه در فراروی فرهنگی فرزند نیز نقش می

و را با فرهنگ نادیده گرفت توان پیوند ارو گرچه نمیآفریند، اما نقشی ابتدایی و مقدماتی. از این

گردد. همین انگاره در داستان ولی بیش از آنکه به فرهنگ نزدیک باشد با طبیعت همنشین می

یابد. دیگر شیردهی و تیمار حیّ نوزاد و خردسال به مؤنثی از شکلی عریان بازنمود می حیّ نیز به

. شایان توجه است که آهو با کندشود، بلکه آهو/ حیوان این کار را میجنس آدمی سپرده نمی

کند؛ چرا که با مرگ آهو حیّ مرگ خود زمینه را برای فراروی فرهنگی حیّ نیز فراهم می

یاری پدر/ مرد دوزد. اما حیّ مرحلۀ تربیت متعالی را بینگاهش را از جسم برگرفته و به روح می

به شکل ضمنی عقل نقش ترتیب  گیرد. بدینجایش از عقل خود کمک می نهد و بهپشت سر می

 گردد.نهاد میگونه پدر/ مرد با عقل/ فرهنگ هم کند و اینپدر را ایفا می

دهد، اما خیال جغرافیایی مذکر نیز مؤنث را در مرز میان انسان/ فرهنگ و طبیعت جای می

از آنِ واق یافتم ترین تعریفی که از واقاش. کهنپنداریانگاری زن نه با حیوانبار با گیاه این

پا اشاره واق و دوالهـ( است. او پس از سخن راندن از تناکح جن و انس به واق111جاحظ )د. 

واق و ذکروا عن الواق»داند. تعریف او مبهم است: ای از گیاه و حیوان میدو را آمیزه  کرده و آن

. از ظاهر سخن (5/510: 5010)الجاحظ، « بای أنّهم نتاج ما بین بعض النبات والحیوانو الدوال

داند؛ کدام گیاه و چه حیوانی؟ ای از گیاه و حیوان میجنس را آمیزه دو آید که او هرچنین برمی

 المحاسن و المساوئ هـ( در614روشن نیست. جالب است که ابراهیم بیهقی )د. حدود 

هـ( در 848)د. دمیری( و 1/361) محاضرات األدباءهـ( در 141)د.  راغب اصفهانی (،99)ص

واق اختصاص پا را حذف کرده و این تعریف را سراسر به واق( دوال1/65) یاۀ الحیوان الکبریح

-گیاه که حیوان-واق نه انسانترین روایت موجود واقتوان گفت در کهنترتیب میاند. بدینداده

 واقهـ( به نقل از فردی که به سرزمین واق601گیاه است. پس از او ناخدا بزرگِ شهریار )د.

کند که به صورت آدمی شبیه است و چون باد میسفر کرده میوۀ این درخت را به کدو مانند می

توان آن (. در این بازگفت که می11: 5608رسد )رامهرمزی، وزد صدایی از درونش به گوش می

سخن گفته می -آن هم فقط سر-گرا جای داد از شباهت با آدم های واقعرا در دسته روایت

توان مسیر رسد. به آسانی میمی الخزانۀاز او نوبت به مسعودی و روایتش از  شود. پس

ای از گیاه و واق را آمیزهدگرگونی روایت را دنبال کرد؛ از توصیف کلی و مبهم جاحظ که واق
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به سر آدمی و درنهایت زنان آویخته از گیسو با اندام برهنه. در این  داند تا ثمری شبیهحیوان می

)نک: حکایت حسن بصری و نورالسنا(، دو  5شب نیز راه یافته که به جهان هزارویکتصویر، 

 نکته شایان اهتمام است:

بودن روایت مسعودی را نمی نکتۀ نخست فروکاستن زن به ابژه میل مذکر است. اروتیک

اید راندن از آمیزش جنسی. ب و فراتر از آن سخن 1توان انکار کرد: اشارۀ آشکار به فرج و سُرین

کند و باز هم الماء[ نیز یاد می  گان واق از دختران آب ]بناتمیوهبر زن دانست که مسعودی عالوه

)المسعودی، « چهرۀ زنان زیبارخ را دارند و موی بلند، فرج بزرگ و پستان»یادکردی شهوانی: 

ه و را دربند کرد« زنان»گوید که دو تن از این (. او از دو دریانوردی سخن می69: 5993

را که از زن،   آنچه (. خیال جغرافیایی مذکر هربخش یافتند )همانهمبستری با آنان را بسیار لذت

تصویر گنجانده است: چهرۀ زیبا، موی بلند که   این  کند درهمچون ابژه میل جنسی، طلب می

دردسر زن تر مرگ بی نقص و از همه مهمهای جنسی بیخود دارای کشش جنسی است، اندام

میوه فقط برای آن آفریده شده که نیاز جنسی مذکر را برآورد و پس از آن . گویا این زنمیوه

شود میوه از مذکر دریغ میآمیزش با زن العجائبرمختصدلیلی برای بودن ندارد. حتی آنجاکه در 

زن  اش را به بدن عریانبار مذکر نگاه خیره باز هم فروکاستن او را به ابژه میل شاهد هستیم. این

توان در زیبایی آنان نگریست. در کند که تنها میدوزد. نویسنده خود تصریح می]میوه[ می

« نگاه تیر زهرآگین ابلیس است»های اسالم از نگریستن به زن نهی شده است:  آموزه

پسندد (؛ ولی خیال مذکر فارغ از بایدها و نبایدها آنچه را که خود می5/593: 5983)القضاعی،

گان بازتابی دانست از میل پسربچه میوهتوان نگاه خیره مذکر بالغ را به زن زند. آیا نمینقش می

ساز طرد او از این محض سربرآوردن سبب که به به نگریستن در بدن برهنه زنان ]در حمام[؟ میلی

د. شوگردد. راندن مذکر نابالغ از جهان زنان با منع او از نگریستن همراه میجهان سحرآمیز می

گیرد. الزم به شده چگونه در این تصویرپردازی اروتیک جان میتوان دید که آن میل سرکوبمی

میوه[ مقهور میل مرد است؛ چه آنجا که پای همبستری در میان ]جا زن  دو ذکر است که در هر

بخش است ولی فقط رود. در حالت نخست آمیزش لذتاست و چه آنجا که از دیدن سخن می

 در حالت دوم نیز سلطه دیداری مذکر نمایان است. برای مرد.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
: 5991)الحموی، « شود ها از آن یاد می واق سرزمینی است بر فراز چین که در افسانه واق»البلدان آمده       در معجم 5
1/685.) 

 دی.ای باشد به آمیزش مقعشاید اشاره 1
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پردازی است. در این انگاره آشکارا پیوند میان زن و انگاری مؤنث در این خیالنکته دوم گیاه

شود. باید دانست که خیال مذکر فقط در پی ترسیم ابژه میل خود نیست که  طبیعت بازنمایی می

ه ابژه میل مذکر بودند پس چرا شاهدان برهنه را آویزان از های میاناگر چنین بود امردان نیز در سده

جنس در احکام بینیم؟ شاید کسی پاسخ دهد که علت را باید در نهی از رابطه با همشاخساران نمی

است. پاسخ دیگر آن  اسالم جست؛ ولی دیدیم که خیال مذکر خود را از قیدوبند احکام رها ساخته

تر نداشت ولی مرد را نه، ولو نابالغ؛ چرا که زن به طبیعت بسی نزدیکتوان گیاه پاست که زن را می

توان جست؛ آنجا  بر جغرافیا، در ساحت تصوف نیز می است تا مرد. این پیوند و نزدیکی را افزون

شود باری تعالی از رهگذر اندیشیدن در خود عقل کل را آفرید، سپس عقل کل با که گفته می

که عقل  سان را و طبیعت زادۀ نفس کل است که با حوا یکی گشته آن اندیشیدن در خود نفس کل

(. گفتنی است که این تأویل خود از آراء فیلون 568: 5691کل با آدم همسان شده است )حسینی، 

های افالطون خوانش م( متأثر است. او با درآمیختن باورهای توراتی و اندیشه14اسکندرانی )د.

خداوند نخست نفس عاقله یا مرد را آفرید؛ زیرا عقل »کند: ات عیان میای از سفر تکوین تورتازه

آن لذت را که  از   ترین ]ملکه[ در وجود انسان باشد. سپس حواس جسمانی یا زن را و پسگرامی

(. به عقیده وی مار نماد لذت است و اینکه در سفر تکوین 10: 5691)لوید، « در مرتبت سوم است

عقل با مرد و »روست که فریبد از آن ن/ حواس جسمانی، مرد/ عقل را میواسطه ز مار/ لذت به

حواس با زن متناظر است و لذت نخست با حواس مواجه شده ... و با خدعه ... عقل فائقه را می

(. این روایت از فریفتن مار حوا را و سپس نیرنگ حوا با آدم در تفاسیر قرآن پربسامد )همان« فریبد

زند کار سربازمی  خواند ولی او از انجام اینکه آدم حوا را برای همبستری فرامیشد  است. گفته

ای که میل جنسی مرد برای زن به ارمغان روایت سلطه  این مگر آنکه آدم از میوه ممنوع بخورد. در

زند؛ آورد به نیکی نمایان است. اما آمیزش، کنشی است که زن را بار دیگر به طبیعت گره میمی

ه تولیدِمثل را در پی دارد و تولیدِمثل میان انسان و حیوان مشترک است. همین امر برتری ابژه چرا ک

از معشوق مذکر ]امرد[ و معشوق ماهیت عشق دارد. در رساله  دنبال مذکر میل را بر ابژه مؤنث به

ناتی در سرشت بیشتر حیوا»مؤنث، هر دو، یاد شده و دربارۀ محبت میان زن و مرد آمده است که 

رو در کنند محبت و عشق زنان به مردان نهادینه شده است. این ویژگی از آنکه جماع می

گونه تولیدِمثل انجام گیرد که کشانده تا اینها را به آمیزش و مقاربت  سرشتشان نهادینه گشته که آن

نده فقط از (. شایان اهتمام آن که نویس6/133: 5041الصفاء، )اخوان« هدف از آن بقای نوع است
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دیگربیان این زنان هستند که به مردان  کند نه واژگونۀ آن، بهمحبت و عشق زنان به مردان یاد می

ورزند نه برعکس. همچنین وی این محبت را نه از جنس محبت آدمیان که از قبیل عشق عشق می

ری زن در انگاگیری و تولیدِمثل است. حیوان حیوانی دانسته است؛ عشقی که هدف از آن جفت

و أما محبۀ النساء للرجال و عشقها فان ذلک فی طباع أکثر الحیوانات التی »متن عربی نمایان است: 

(. نویسنده )همان...« لها سفاد و إنما جعلت تلک فی طباعها لکیما تدعوها إلی االجتماع و السفاد 

گیرد، همان ضمیری که ره میبه« ها»از ضمیر « هنّ»]زنان[، به جای ضمیر « النساء»برای اشاره به 

چنان است که روشن نیست سازی آنکار رفته است. این همسان نیز به« الحیوانات»برای اشاره به 

به زنان « ها»ضمیر « و إنّما جعلت تلک فی طباعها لکیما تدعوها إلی االجتماع و السفاد»در جمله 

سی مرد و زن را در ذیل طبیعت میگرد یا حیوانات. در مقابل این تعابیر، که کنش جنباز می

پسران چون از »خورد؛ زیرا یابیم که با فرهنگ پیوند میگنجاند، عشق به امردان ]ابژۀ مذکر[ را می

ور نیازمندند نیاز گردند، برای رشدوتعالی، به آموزش استادان دانشمند و پیشهتربیت پدر و مادر بی

رهگذر به تأدیب،  پسران و محبتی به نوجوانان تا ازاینسبب در مردان بالغ میلی است به و هم بدین

تهذیب و تکمیلشان .. بپردازند. این رغبت با سرشت اقوامی درآمیخته است که شیفته آموختن 

ها، ادبیات و ریاضیات هستند؛ همانند اهل فارس، عراق، شام، روم و .. ولی اقوامی که دانش، پیشه

ندرت در  ها، زنگیان و ترکان، بهندارند، مثل کردها، عرببا علوم، صنایع، و ادبیات سروکار 

تر از (. عریان)همان« شود و رغبتی به نکاح غلمان و عشق امردان ندارندمیانشان این میل دیده می

جای دخترمیوه  توان رابطه با مذکر را با فراروی فرهنگی پیوند داد. پس اگر امردمیوه را بهاین نمی

 علت است که آبشخور میل به امرد فرهنگ است و میل به دختر، طبیعت.شاهد نیستیم بدان 

گیرینتیجه

خواهد طریق حق را به بن یقظان با مؤنث سر ستیز دارد؛ چرا که او می طفیل در رسالۀ حیّ ابن

چیزی است که  مخاطب مذکر خود بنمایاند و مؤنث سنگی است بر سر این راه. او نماد هرآن

برحذر باشد تا از جام وصل سیراب گردد؛ نماد جسمی که محبس روح است؛ سالک باید از آن 

بهره از عقلی که فرهنگ را ای شد برای راندن آدم از بهشت؛ کمیادآور میل جنسی است که بهانه

گرداند؛ آلوده به دشتانی که مایه نقصان برای انسان به ارمغان آورده و او را از طبیعت برتر می
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ها (. این6/544تا: سازد )الغزالی، بیپیمان با ابلیس که هرگز او را ناامید نمیاوست و هم 5دین

وجه -طفیل زن را از متن خود حذف کند و حتی به نمود مثبت زن گردد تا ابنهمه دلیلی می

زمینۀ گان عریان واق، در پسمیوه-حال حضور زنظهور و بروز ندهد. با این ۀنیز اجاز -مادری

نها با حذف زن، از متن روایت، در تضاد نیست که با آن سازگار نیز هست. گیاهت روایت، نه

ای انگاری زن در خیال جغرافیایی برخاسته از پیوند اوست با طبیعت. جغرافیا بر همان اندیشه

طفیل بدان باور دارد: زن باشندۀ انسانی کامل نیست. آنان را که  گذارد که ابنصحّه می

وکمال، همسنگ با مرد، دانست؛  توان انسانی تمامهستند نمی« الدین ناقصات»و « العقل ناقصات»

تر زیرا فرهنگ زادۀ عقل آدمی است و دین واالترین نمود فرهنگ که زن را از این دو، بهره، کم

طفیل است از مرد است. در پایان باید گوشزد کنم آنچه که در این جستار آمده بیانگر دیدگاه ابن

های اسالمی نه آنکه دین مبین اسالم در زن شت بخشی از عقالنیت مذکر از آموزهو نیز بردا

 چنین بنگرد؛ باید فرق نهاد میان تعالیم اصیل اسالمی و برداشتِ گاه نادرستِ مسلمانان از آن.
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