
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،فرهنگي پژوهي جامعه
     106  -     89  ،     1393                              سال پنجم، شمارة چهارم، زمستان 

 ياتادب يشناس از منظر جامعه يمولو يشةزن در اند جايگاهبر  يتأمل

  *كراچي انگيز روح

  چكيده
                     اسـت كـه از منظـر       ي      مثنـو    ي    هـا         يـت                           مقاله حضـور زنـان در حكا       اين       موضوع
             بازتاب مسائل    ،    نخست  .    است     شده   ي                و در دو بخش بررس     يات   ادب   ي    شناس         جامعه
          جايگـاه   ر  د   ي               و تفكـر مولـو     ي    مثنو    ير   تأث   ،     و دوم   ي    مثنو   در    ي     فرهنگ  ـ    ي      اجتماع

      سـنت      ي،                        شـامل سـاختار اجتمـاع           ِ   يرگـذارِ                  مسئله سه عامل تأث    ين ا     يين     در تب  .   زن
   ي      مثنـو    ي    هـا         يـت    حكا       يـري  گ                       خالق اثـر در شـكل      يت     و شخص   ،     جامعه   يِ     ِفرهنگ
     يتي     شخصـ    ي      مثنـو       زن در        آيـا   .1  :                       پرسش پاسـخ داده شـود      دو      تا به     شد   ي    بررس
     بـه     ، ي      مثنـو       زن در       يـا  آ. 2   ؟         مردبرتـر      يشة                 محصول فرهنگ و اند    يا    است     ين    نماد

                 قرار گرفته است؟    يت         ِ               قصد آموزشِ اخالق، محور حكا
       دانش، ي    و مر   ي    مولو   ي  ها         نوشته   و   ي خ ي                       با استفاده از منابع تار   ، ي    بررس   ن ي ا   در 

       تعامل      اثر،    نش ي        بستر آفر   ي      اجتماع  ـ    ي  اس ي س   ي  ها      نه ي    و زم   ي     شناخت               به وجوه جامعه
                       و عمل شـاعر پرداختـه      ت ي              و پارادوكس ذهن   ، ي      اجتماع       مختلف       طبقات    با      شاعر
         ِ   زن حاصـلِ    ف ي                موجـود در توصـ     ي     نمـا                   داد كه تنـاقض       نشان   ي    بررس   ج ي   نتا  .   شد

           آن دوران و    ي        اجتمـاع    ي            و سـاختارها    ي     فكـر    ي   فضا   ر ي   تأث  )    الف  :    اند     ل ي       عوامل ذ
   ي ك ي      دئولوژ ي   و ا   ي                       باورها و اعتقادات فرهنگ  )  ب    و، ا        جايگاه  و     زن              نگاه مرسوم به 

                               چـالش خودآگـاه و ناخودآگـاه        ند ي   برا  )    و ج   ي    زندگ        متفاوت   ة   دور    دو    در       موالنا
   ي     رمـز    و   ي ل ي   تمث   ي   شكل     دان ي  مر   م ي                  معلم كه به قصد تعل   ي           عارف و واعظ   ي    شاعر
   .   است       گرفته

   . ي         شعر عرفان   ، ي    مولو   ي    مثنو   ، ي      اجتماع        جايگاه    زن،    :  ها      واژه د ي  كل
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       مقدمه  .  1
در  ه،يصـوف  خيفرزنـد بهـاء ولـد از مشـا     ،)ق 672- 604( يبلخـ  محمد نيالد  موالنا جالل

رفـت و   ريصغ يايبه آس ،راه پدر از بلخ مهاجرت كرد و پس از سفر به مكه به هم يكودك
از پـدر موالنـا    ،روم ياز پادشاهان سلجوق قباد،يك نيدعوت عالءالد. ماندگار شد هيدر قون

پـس از   ز،يـ بود كـه موالنـا ن   يصوف يبياز عالم و خط تيحما ينوع هياقامت در قون يبرا
كه تـا   يا  هيموالنا در ناح ،مغول ةزمان با حمل  هم. نماند بينص  ي، از آن ب)ق 630( مرگ پدر

 عـارف  شـاعر  نيتوانـاتر  او. كرد يزندگ بود مانده امان در مغوالن مياز گزند مستق يا  اندازه
 ةقـ يو ارشاد سـالكان طر  هيعلوم شرع سيبه تدر يهشت سالگ   و   يس تا كه است هفتم قرن
مداران و مـردم   استيبا س ن،يانزواگز يعرفا گريبر خالف د ،يمولو. اشتغال داشت هيمولو
و  يمنـد سـلجوق   قـدرت  يروم و وزرا و امـرا  يدشـاهان سـلجوق  با پا. تعامل داشت يعاد

وجـه   ياز موقوفات سلطان ينيد ةصاحب مدرس مقام درنشاندگان مغول معاشر بود و   دست
 يميتعل و ،ينيد ،ياخالق ،يكتاب عرفان نيتر  مهم يمثنو. كرد  يم افتيطالب در يمعاش برا

 و ياخالقـ  آداب چـون  يموضـوعات  بـه  آن يعرفـان  يمحتـوا  خـالل  در كه اوست ةسرود
 زن، ةدربـار  يعام و عارف يباورها و ديعقا زن، و مرد روابط خود، روزگار مردم ياجتماع
 يهـا   پنـدآموز، قصـه   يهـا   ن  داسـتا  طنز، و فهيلط م،يتعل و هزل ج،يرا يها  تيها و حكا  قصه
 يبررسـ . پرداختـه اسـت   يآناتول ةيقرن هفتم در ناح يفرهنگ عموم يو به طور كل انه،يعام

منـد اسـت كـه او     نظـر ارزش  نيـ از ا ،يمثنوخصوص در  هب ،يمولو ةشيزن در اند جايگاه
 ةسد ياجتماع ـ يفرهنگ ياز فضا يبازتاب يمثنوبود و  رگذاريتأث يتيو شخص ،شاعر، عارف
  .شاعر است يفكر يو فضا يقمر يهفتم هجر
از  يانعكـاس مسـائل اجتمـاع    و                         و جامعه به شناخت  جامعـه   اتيادب انيتعامل م يبررس

 يدادهايـ ر رودهنرمنـد را   اميـ و پ شـه ياند ريتـأث  ،يياز سـو . كنـد   يمـ  كمك ياثر ادب قيطر
. دهـد   يهـا را نشـان مـ    متقابـل آن  ريو تـأث  دارد  يمـ  انيب يروشن به ياسيس يو حت ياجتماع

 در را شاعر تياست كه ذهن ياجتماع ياز بازتاب ساختارها يا  شاعرانه ريشعر تعب ،يعبارت  به
 يخيتـار  يو اگرچـه سـند   سـازد   يم انينما يملموس اجتماع يها  تيواقع ساختار با رابطه

 نيـ در ا. شـناخت بهـره بـرد    يبـرا  يو منبعـ  يادب يسند عنوان به آن از توان  ياما م ست،ين
جامعـه   يهـا   يژگيو و غالب      فرهنگ  و ياجتماع ساخت ،يمتن  برون نقد با نخست پژوهش،

 ةو طبقـ  گـاه يبا قدرت، پا او ينوع رابطه و وابستگ شاعر، تيسپس شخص ؛شود  يم يبررس
 طيشـرا  و شـعر  انيـ م ونـد يخواهد شـد تـا پ   يبررس اثر يريگ  شكل يو چگونگ ،ياجتماع
 يخيو تار ياجتماع يها  تيبازتاب واقع نيچن همو  استكه شعر در آن خلق شده  يا  جامعه
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ـ  اثـر  جامعه، متقابل يريرپذيتأث و يرگذاريشود و تأث روشن ير اثر هنرد و شـاعر بـه    ،يادب
  .شود نييتب اتيادب يشناس جامعه كردياز رو استفادهبا  و يفيتوص ـ يليتحل يا  وهيش

  
    نه ي ش ي پ  .  2

 كـه  اسـت نوشته شده  ،يعرفان يكرديبا رو ،يمثنوزن در  ةدربار يچند تو مقاال ها كتاب
دمساز از كتاب  ي، بخش)1381 ،يثقف( يزن در آثار مولو يتجل: اند از ها عبارت از آن يبرخ

زن در « ،)1386 ،يزداني( »موالنا يمعنو يمثنوزن در  يمايس«، )1384 ،يانيب( شيدو صد ك
، )1389 ،يمـ يعل(» يمثنـو زن در سه دفتـر نخسـت    يتجل«، )1388 ،يامام( »يمولو يمثنو

 عرفـان  در زن يمايس يقيتطب يبررس«، )1388 ،مهاباد يخداداد(» مستورگان در آثار موالنا«
 ).1391 ،ييعرب و صحرا( »يعرب ابن و موالنا
 

   ي    مولو   ة   دور   ي      اجتماع   و   ، ي  اس ي س   ، ي خ ي   تار   ة ن ي  زم  .  3
 است رانيا خيتار يها  دوره نيتر  پرآشوب از يكي يالديم زدهميس/ يقمر يهفتم هجر ةسد

 منطقه نيا ياغلب كشورها. حاصل از جنگ بود يو ناامن يشانيپر ،يآن آشفتگ ةكه مشخص
در . بودنـد  مهـاجم  گانگـان يب با اي گريد  كي با خورد و زد حال در ينوع به كيهر جهان از

روم  انيسـو يروم بـا ع  ةسـالجق  ريصـغ  يايدر آسـ  ،يو غور يپادشاهان غزنو نيهند آخر
بـه سـبب    زيـ ن رانيدر ا. بودند جنگ حال در ونيبيدر مصر و شام مسلمانان و صل و ،يشرق
 مذاهب و انياد روانياختالف پ وو دولت،  نيد انيها، تنازع قدرت م  ها و مغول  ترك ةحملـ
مغول  زخانيچنگ. امور وجود داشت همة در ينابسامان و نبود باثبات و آرام چندان تيوضع

 و كـرد  حملـه  زين رانيا به و ريتسخ را يمركز يايآس ن،يرف چپس از تص ق 615در سال 
آباد آن زمان را  يو اغلب شهرها هرات، شابور،ين ه،يجرجان خوارزم، خجند، سمرقند، بخارا،
مقابلـه و فـرار    يبـرا  يجا را كشت و فرصتكرد و مردمان آن رانيخود غارت و و ريدر مس

 يو اقتصـاد  ،ياجتمـاع  ،ياسيس اوضاع حمله نيا از حاصل يشانيو پر يآشفتگ 1.نگذاشت
سرقه و زور و فسق و فجـور را از  «كه  ،يوحش قوم نيا .دگرگون كرد يطور كل   را به رانيا

ـ  ،يختگيباعـث گسـ   ،)196/ 1: 1387 ،ينيجو(» دانستند يم يگانگيو  يمردانگ و  ينظمـ   يب
راه  و حقـارت بـه هـم    يملت مغلـوب نـاتوان   يبرا شدند و يحكومت يدر ساختارها يناامن

هجـوم و تسـلط   . توسل نبود و ريتقد ،جز صبر يا  فراموش شد و چاره ييخردگرا. آوردند
فقـر  « صفا، نوشتة به. جا گذاشت به يمخرب آثار انيرانيا  ِي زندگ يها  ها در تمام عرصه  مغول
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 و تعلم و ميتعل و قيها و بر هم خوردن مراكز تحق  يآبادان از ياريبس رفتن انيو از م يعموم
 نداشـتند،  ينهادند و بـدان تـوجه    ينم يارج را هنر و علم كه يانيوحش دست به كار افتادن

 ةدور آغاز در يعقل و يفكر زيانگ  وحشت سقوط نيا. دش انيرانيا يو فكر يتنزل علم يةما
كـه چـون بـه     چنان. تر و آشكارتر است  محسوس و بعد از آن روز به روز محسوس  نا مغول

). 83/ 3: 1373(» مينـ يب  يمـ  قوت تينها را در يو عقل يابتذال فكر م،يبرس دوره نياواخر ا
 وحشـتناك و  ييفضـا  جاديبا ا ،مدت  يطوالن يها  حاصل از جنگ يها  يها و نابسامان  آشوب

 ناخواسته ينيتمك و ميو منجر به تسل بودتوان مقاومت و اعتراض را از مردم گرفته  ك،يتار
درمانـده و نـاتوان از مقاومـت و     ييها  با انسان ،رحم  يب و خشن نيچن  نيا يبستر. بود شده

 نيـ     ِ                   مردم  ناتوان از مبارزه ا. بود آورده ديپد ييرگرايرشد تقد يمناسب برا ييفضا اعتراض،
 و مقاومـت  خـود  بـاور  هيپنداشتند و در توج    يم قدر و قضا و ياله قهر را عيوقا و حوادث
 و پـرآرامش  يايدن به و ختنديگر  يم يپرتالطم واقع ةزد  جنگ طياز مح. كردند  ينم اعتراض

آمـده از    تنـگ   بـه  يمردان ،يناك سهم و پرآشوب طيمح نيدر چن. بستند  يم دل هيصوف يآرمان
 به يمعنو كمال به دنيرس يبرا و بودند درون شيپاال يجو  و  جست در جنگ و يزير خون
پرداختند   يم يطانيش يها  و وسوسه يجهان  نيا يها  خواست سركوب جمله از ياعمال انجام

 تياسـتبداد حاكمـان و آن وضـع    دييتأ .افتندي  يم هيصوف ةقيطر از يرويآمال خود را در پ و
ـ  يرو ،يزيـ خردگر ،يدردآور اجتمـاع  يهـا   تيـ واقع از فرار ،ياجبار و  ،از جامعـه  يگردان

 بـه  زمانـه  اوضـاع  از غفلت با فرد كه شد يمكتب گسترش سبب رامونيپ طيبه مح   ِيي اعتنا  يب
سرعت تصوف گسـترش   به سبب، نيبه هم. ديرس  يم يروحان يجهان بهو  يرهاشدگ ينوع
 تـرك  ،ينينشـ   خلوت اضت،ير به و آمدند گرد انيصوف ةحلق دور به يفراوان روانيپ و افتي

عرفان  يبه هفت واد ،يبه كمال آرمان دنيرس ينفس پرداختند و برا ةيو تزك ،يويدن قيعال
  .دنديشياند) فنا رت،يح د،يطلب، عشق، معرفت، استغنا، توح(

چنـد سـده    ينفـوذ آن طـ   ةرسد و گسـتر   يم يهجر دوم قرن به تصوف ةنيشياگرچه پ
 نظـر  بـه اما  ،وجود آورد   به را يعرفان اتيبزرگ به نام ادب يا  شاخه و كرد ريتسخ را اتيادب
 ياسـ يتر علـل س  شيب هفتم قرن در مراكز نيا تيها و اهم  خانقاه ةگسترش و توسع رسد  يم

 عارف، نيتر بزرگ مقام در موالنا، يتجل و دوره نيا در هيصوف روانيپ تعداد يفراوان. داشت
 .قرن اتفاق افتاد نيدر هم

 يا جامعهو در  رود يم شمار به رانيا خيتار يها دوره نيتر ناآرامكه از  يتيوضع نيدر چن
 يزنـدگ  ييآشـنا   واعظ نام ؛حاصل از جنگ بود يو ناامن ،يشانيپر ،يآن آشفتگ ةكه مشخص

 انيـ و روش او بن نيـي را بـر اسـاس آ   هيـ مولو قـت يطر روانشيـ كرد كه بعدها فرزند و پ يم
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 گهرتاش، نيكه بدرالد يا  در مدرسه ،روم بود ةسالجق تختيكه پا ه،يموالنا در قون. گذاشتند
مجلـس   كـرده بـود   اوپدر موالنا ساخته و وقف خانـدان   يبرا ،روم يسلجوق ياز امرا
 »بودنـد  او ديـ هـزار خانـه مر   بـه قـرب شـش   « قيالحقا  طرائقداشت كه به استناد  يدرس

 يشـ يهـزار ب   ده از دانشيـ به قول سلطان ولـد عـدد مر  « و) 358/ 2: 1382 شاه،يعل معصوم(
ـ  يمثنـو و  داشت اشتغال سالكان ارشاد به هياو در قون). 454/ 3: 1373 ،صفا(» افتي  ةنمون

 انيـ در م دانيـ ست كه به هنگام وعظ بـا مر وا يو اخالق ،ينيد ،يعرفان ماتياز تعل يمكتوب
 نظـر  در را مخاطـب  ةعالقـ  و قهيفهم سـل   ساده و همه يها گذاشت و چون در نقل قصه يم
 و ياجتماع طيشرا يمثنو در يرسد مولو يبه نظر م. كرد  ينظر همگان را جلب م ،گرفت يم

ـ  يهـا  يپـرداز   اليـ به دور از خ ،را هزمان يها تيواقع  شـعر،  در جيـ را يهـا  يو مـداح  يادب
بـه   يمثنـو  از ،رو نياز ا. است كرده ثبت ينيد و ياخالق دستورات اي و تيصورت حكا به

  .شود يدر شناخت روزگار شاعر استفاده م يادب يمنبع منزلة
 

   ي    مولو   ة ش ي     ر اند د   ي      اجتماع  ـ    ي  اس ي س       تحوالت   ر ي   تأث  .  4
ر عـارف و  دبود كـه   عيفج يا  حادثه ريصغ يايآس از يبخش و رانيا نيمغول به سرزم ةحمل
 بـه  مغـول  انيم از سـپاه  1243/ ق 641 در يسـلجوق  نيالد  اثيغ سپاه. گذاشت ريتأث يعام

 ريصـغ  يايمغـول بـر آسـ    ةنشـاند   دست حكام پس آن از و خورد شكست جويبا يفرمانده
 گريد كيروم با  سالجقة انيروا از امرا و فرمان يبرخ  ِي داخل يها  اما جنگ. كردند حكومت
 و حـوادث  نيـ واكنش موالنـا بـه ا  . نظم كرده بود  يب و آشفته را ياجتماع و ياسيس اوضاع

 ؛برخـوردار اسـت   يخاصـ  تيـ از اهم ،نبـود  يمعمول ينظر كه او فرد نياز ا آن، يامدهايپ
بود كه  ينيمردم سرزم يمعنو يو راهنما ه،يمولو ةسرسلسل ،واعظ، عارفخصوص كه او  هب

كرد   يم مانند يريگ  عالم و خروشان البيس به را مغوالن ورشيموالنا «. كردند  يبه او اقتدا م
تاز كه باالخره  شيپ و سربرافراشته يموج به اي و خورد خواهد فرو را آن نيكه سرانجام زم

دو صورت  هر در كه رايز برخاست، ديآن نبا ةقد بود كه به مقابلعقب خواهد نشست و معت
 نيفرسوده با ا يايو دن ديتازه خواهد بخش يشرق توان يايو دن يعنصر منسجم به آناتول نيا

 كـه  بـود  كرده استنباط نيچن او. افتيتازه خواهد  يجان خته،يآم درهم زنده و ديعنصر جد
» مرور آرام خواهـد گرفـت   گرفته است و به هيما هياول يها  انيعص از مغوالن نينخست مظالم

امـرا و   يكـار  كـرد و هـم    ياو مردم را به آرامش و صبر دعوت م). 363: 1375 ،ينارليگولپ(
  .كرد  يم هيتوج ،شود  ياستدالل كه سبب امن و امان مسلمانان م نيبا ا ،ها  وزرا را با مغول
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 يمطـالب  يو افالكـ ) 109- 76: 1325(بن احمد سپهسـاالر   دونيچون فر يسانينو  مناقب
از سـر تعقـل و علـم     ياند كه بـا نگـاه    هجوم مغول نوشته انيكرامات موالنا در جر ةدربار

 ةشـبان  نمـاز  و دعـا  بـا  جويبا انيسپاه ةشدن خطر حمل  طور مثال دفع  هب. دينما  يراست نم
 ازاو را  كـه  ديـ د را موالنـا  خواب در   كه       خاتو ي گ يماجرا اي) 258/ 1: 1362 ،يافالك( موالنا

زمانه و  طيها متأثر از شرا  گونه سخن  نينقل ا). 611/ 2 ،همان(برحذر داشت  هيحمله به قون
منهـاج سـراج در    يشد كه قاض عيشا يثياحاد زيمغول ن ةحمل ةدربار. بود ياعتقادات مردم
سـؤال   امـت يق دنيفرارس ةدربار امبرياز پ«: ها اشاره كرده است از آن يكيبه  يطبقات ناصر

 نيدر چـ  ق  602به سال  زيسال با خروج چنگ نيو ا يصد و اند كردند و او گفت در شش
به قضـا و   ميدر آن دوره تسل هياعتقاد صوف). 106/ 3: 1373 ،صفا(» كند  يم قيتطب طمغاج و

 روش نيـ رسـد ا   يمـ  نظر به. بود مهاجم يرويرو نشدن با دشمنان و ن بهآمده و رو  شي   ِ  قدر  پ
و  ياجتمـاع  يجز ناتوان يحاصل گريد ياما از سو بود، منطقه تيباعث امن ييچه از سو  اگر
جامعـه   ،رو نيـ از ا. مطالبـه نداشـت    يو ب ر،يپذ  پسند، اطاعت  و خرافه يسنت يا  جامعه تيتثب
. بـود  شكست روزگار نديبرا كه شد مبتال يسكون به و داد دست از جيتدر  خود را به ييايپو

 سـخنان  و انهيوحش اعمال برابر در مردم كه داشت دور نظر از دينبا هم را موضوع نيا البته
بـه   زخـان يچنگ ،در ذكر اسـتخالص بخـارا   ينيجو ةبه نوشت. بودند درمانده روزيپ مهاجمان

از  يپس از شرح مفصل. شهر را حاضر كرده بودند ةآمد و عام  رفت و بر منبر بر ديع يمصال
 شما كه ديقوم بدان يكه ا« داد ادامه نيشاه، سخنان خود را چن سلطان محمد خوارزم انتيخ

 نيـ ا كـه  دياز من بپرس. اند  بزرگ، بزرگان شما كرده يها  گناه نيا و ديا  بزرگ كرده يها  گناه
ـ بزرگ نكرد يها  اگر شما گناه. كه من عذاب خدام سبب آن. ميگو  يم ليدل چه به سخن ، ين
از  يسـخنان  نيچن امديپ). 281/ 1: 1387(» !يچون من عذاب را به سر شما نفرستاد يخدا
سـخنان را بـاور    نيمردم مغلوب بود كه ا انيو اطاعت در م وحشت جاديقوم غالب ا يسو

 ديپنداشتند كه نبا) 106/ 3: 1373 ،صفا( »يانتقام و عذاب اله ةواقعه را به منزل نيا«كردند و 
سبب در برابر قوم  نيبه ا انياحتمال دارد كه صوف گر،يد يسو از. كرد يدگستايا آن برابر در

 نيكه جانشـ  يگريمستبد د يروا فرمان با مغول استبداد انيكردند كه م  ينم يستادگيمهاجم ا
 تيشخصـ  طـرف  از ييباورهـا  نيو چن رياعتقاد به تقد. دنديد  ينم يشود تفاوت  يها م  مغول

 مـوج  و مـردم  ةعامـ  انيـ م در و شـد  القـا  زيداران ن دوست و دانيچون موالنا به مر ينفذمت
 يانيـ جر     ِ  آغـاز   هيصـوف  تسـامح  نيـ رسد ا  يم نظر به. افتي گسترش و نفوذ هيصوف ةگسترد

مؤثر افتاد  ياجتماع و ،ياقتصاد ،ياسيبود كه به لحاظ س يرانيگذار در تفكر و فرهنگ ا  ريتأث
ـ   ،كه ذكر آن رفت  چنان موالنا، روزگار طيشرا. و چند قرن تداوم داشت سـامان    يآشـفته و ب
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است كه  يعيو طب نداشتند قدرت با چالش يبرا يتوان و ليتما چيه هيصوف يها  سلسله. بود
 و تيقـدر جـذاب    آن يامـا مولـو  . نكردنـد  استيدر امر س يا  و مداخله دنديعزلت گز ةگوش

 هيـ فها به استناد  آن قيطر از و بودند او ديمغول مر ةنشاند  دست كارگزاران كه داشت قدرت
 ،ينارليگولپ( افتي  يبه مقصود خود دست م ريبا نگارش نامه به شاه و وز مكتوباتو  هيف ما

مـداران   اسـت ينـوع روابـط بـا س    ،يفرهنگ ـ ياجتماع ياست كه فضا يعيطب). 436: 1375
  .گذاشته باشد ريواژگان و شعر او تأث ،زبان ،ر فكرد يمولو ياجتماع گاهيو پا ،وقت
 

   زن        سرنوشت    با    آن     وند ي   و پ   ي                سقوط اخالق اجتماع  .  5

       همـة               راه داشت و به        به هم   ي               و خشونت و ناامن   ي                  با خود فقر و گرسنگ     ران ي              هجوم مغول به ا
   ي              طبقات اجتمـاع    ر ي  سا   از    ش ي ب   ي ا         جامعه   ن ي          زنان در چن   ة   بهر  .      رساند   ب ي  آس   ي            طبقات اجتماع

   ي    هـا        خان  .      كردند     ي                       ِ                      سوم بود كه مهاجمان زنانِ سپاه مغلوب را تصاحب م         ها مر          در جنگ  .    بود
   ي                    آوردند و پس از چنـد      ي م     گرد       مغلوب   ن ي    سرزم      كنار   و      گوشه    از    را   ي    بارو ي             مغول دختران ز

     الزم   ت   يـ    امن    از   ي        اجتمـاع        قشـر    و        طبقـه    چ ي   هـ    و     دند ي   بخش     ي                           ها را به امرا و غالمان خود م    آن
               حفاظت از دخترش    ي   برا   ،     كرمان   ي   روا       فرمان       محمد،   ن ي   الد             سلطان قطب   ي  حت  .     نبود          برخوردار

                          هـا پنهـان نگـه داشـت                  او را سال   ت ي     و جنس   ،                  لباس پسرانه پوشاند    د، ي                   او را سلطان حسن نام
     كـه     ي       هنگـام   :             آمـده اسـت       179    بند        مغوالن   ي  سر   خ ي   تار   در  «   ).    165  :     1340   ، ي     كرمان   ي ر ي  وز (

        افـراد     ي                        چـون بـه لطـف آسـمان      :    گفت   ن ي              ماندهان خود چن    و فر      اران ي       شد، به    »   خان «   ز ي   چنگ
    كفل                     صورت و اسبان خوش              و زنان خوش   ،                 من دختران، بانوان    م؛ ي   كرد                       دشمن را قتل و غارت 

    از      گـر  ي د   ي   كـ  ي                          بـه گـزارش مـاركوپولو،       ).    122  :     1352   ، ي  ان   يـ           نقـل از ب       بـه  (  »               را به شما دادم
  و    ر ي           زنـان اسـ     ت ي          مورد وضـع     در                      دوره بر زنان رفته است    ن ي       كه در ا    يي  ها       ظلم   ن ي  تر          دردناك

    ار   يـ                             ً                 و ملـزم بودنـد كـه خـود را مجانـاً در اخت          شده                       كه از نقاط مختلف آورده      است   ي   زان ي  كن
   ي ا        لـه  ي       بـه قب    ي          كـه خـان         ي    زمان «   ، ي  ان ي       نوشتة ب    به   ).    124  :     همان (      دهند      قرار         مهمانان   و        گانگان ي ب

   ن   يـ  ا      بـه     را   ي   خاط   ة ل ي  قب        دختران   و      زنان    كه     بود   ن ي    ها ا          مجازات       انواع    از   ي ك ي      گرفت،      ي     خشم م
   ).    124  :     1352 (  »                                  فرستاد تا خدمت وارد و صادر كننـد      ي م  ]     خانه     ي             خرابات و روسپ [       مراكز     نوع
   ي                 هـر كجـا دختـر    «  :           اسـت كـه     ن   يـ  ا   ي ك ي       آورده       اساها ي    در      زخان ي      كه چنگ   ي     قواعد      جمله    از
         كند تـا       ي م    گر ي د   ي  ار ي         هر كس اخت         رسانند و      ي م     صده    به     دهه    از   و      كنند     جمع       باشد،   ي  كر ي پ       ماه
   ن ي    گـز       گـر  ي د   ي   بار   ز ي    جا ن    آن  .          َ زادگان برَد        پادشاه   ا ي     خان      خدمت    به        انتخاب    از     بعد       تومان   ر ي  ام

     بـر    ]  ي          بـه خوشـ     ي   دار     نگه [       معروف    به       امساك    د، ي آ   ق ي  را     چشم    در   و       اوفتد   ق ي    چه ال    آن  .     كنند
            باشند تا هر    ن ي         مالزم خوات  و   ]  ي ك ي             رها كردن به ن [         به احسان    ح ي   تسر    ا، ي               خوانند و بر بقا     شان ي ا
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     فقط   نه    ع ي        گونه فجا     ن ي    از ا   ).    210  /  1  :     1387   ، ي ن ي  جو (   »      بخسبند    او    با   ا ي                     گاه كه خواهند ببخشند 
              تعصب و انتقام    ِ لِ ي  دل    به    كه      دارد      وجود   ي  ار ي  بس   ي  ها         نمونه     ران ي ا   خ ي           بلكه در تار       دوره،   ن ي    در ا

        تهـاجم       ِ   سـببِ       بـه    ي     هجـر         هفـتم    ة  سد    در     ران ي ا   ي  اس ي س   ي   فضا  .     گرفت     ي      صورت م   ي       و نادان
  .       داشتند     ي م     روا        ردستان ي ز    به      نسبت    را   ي   ظلم    هر       مستبد    ان ي   روا       فرمان  .               مغول ناامن بود     انة ي   وحش

  .      بـود    ي       و نادان   ،   جهل       دروغ،      انت، ي خ    ا، ي ر   ، ي            از فساد اخالق       آكنده        مناسب و       نا   ي            اوضاع اجتماع
   ط ي  مح   ي  ها     ت ي    واقع   ي    روشن      به   ، ي    مثنو   ي  ها     ت ي      در حكا   ي ا       خته ي      فسادآم      به   ي   فضا   ن ي         انعكاس چن

  .   كند     ي م   ر ي   تصو    را      شاعر       رامون ي پ
 

   ل ي   تحل   و     بحث  .  6
 نشاناست،  شده نوشته موضوع نيطور خاص در ا هكه تاكنون ب يو مقاالت ها كتاب يبررس

مشـابه، متـداول،    يبـا نگـاه   كـه اسـت   يفيشـرح و توصـ   يحـاو هـا        آنكه اغلب  دهد يم
 ريـ رشـتة تحر  به يمولو دانيو نگاه مر يعرفان دگاهيبا د ييها    متأثر از نوشته و ،شده  رفتهيپذ

و  نگاه با و كرده تكرار را انينيشيپ ةنوشت قاتيتحق نيگران در ا اغلب پژوهش. درآمده است
 يفلسـف  يكرديبا رو يمثنو اتيكه اگر حكا حال آن. اند    به موضوع نپرداخته يانتقاد يتفكر

 يكـرد ياگـر بـا رو   ايـ متفـاوت خواهـد بـود     جهيشود نت ليو تحل ر،يتفس ل،يتأو يو انتقاد
جامعه  طيشرا ريبه تأث توان يم ،به موضوع پرداخته شود يخيو تار ،يفرهنگ ،يشناخت    جامعه

شـده در    تيـ روا اتيـ حكا در مردبرتـر  ةجامع يقوم و يفرهنگ ةشيو ر اور شاعر و شعر د
خلـق   ةزيبه علت و انگ ينگاه كل. افتي دست دارد، تفاوت جيرا يها    فيكه با توص ،يمثنو
 تيو شخص ،يزمان ،يمكان ،ياز نظر ساختار آن نشيآفر يـ فرهنگ  ياجتماع ةنيو زم يمثنو

 .دشو ليو تحل مطالعه زين گريد يايزوااز  يمثنوكه  شود يم باعثشاعر 
 گريد يدرك به افتني دستهدف  با وجامع  يبا نگاه ،يمثنوشش دفتر  بيترت  نيبد

متفاوت  ييها    تيبا شخص ياز حضور زنان يحاكها     افتهي. شد يبررس، آن يها    تيحكا از
عصر موالنا وجود داشـته   ةكه در جامع ياز طبقات مختلف اجتماع يزنان. بود يمثنودر 
 يريدوران خـود تصـو   ةاز جامعـ  ها آن ينيو با بازآفر دهيها شن از آن يتيموالنا حكا ايو 

 بـا  و يمثنـو ظور شناخت نحوة حضور زنان در من هب جا، نيا در. روشن ارائه داده است
شـاه و  « تيحكا يعني ،يمثنو تيحكا نينخست ات،يادب يشناس جامعه كرديرو زا استفاده

  . ميكن يم يرا بررس »زكيكن
از . خـرد     يشود و او را مـ     يم او عاشق پادشاه كه منفعل است يزكيكن ةقص تيحكا نيا
روز   روزبـه  او يدور از اسـت،  سـمرقند  ياهـال  از يزرگـر  عاشـق  خـود  زكيـ جا كه كن آن
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راه درمان را آوردن زرگر به دربـار و   ،ياله ميمشاور شاه، حك. شود    يتر م    تر و ناتوان    فيضع
 تا رنديگ    يم ميتصم ياله ميپس شاه و حك. داند    يبرداشتنش م انيخوراندن زهر به او و از م

 عشق تيماه تيحكا نيا در. بردارند انيم از خود هدف به دنيرس يگناه را برا    يب شخص
مـرد در   نـدة ينما( يراو تيـ امـا ذهن  نـدارد،  يتفـاوت  زكيكن به شاه عشق با زرگر به زكيكن

ـ . كند    يو راه وصال او را هموار م تيحما زكياز عشق شاه به كن) جامعه مصـلحت آن   يول
 در زكيـ كن و شود برداشته انيزن از م عاشقبه زرگر قطع شود و  زكياست كه راه عشق كن

 يبا نگاه. سازند    يم شيبرا گرانيباشد كه د يگر سرنوشت    نظاره و خاموش داستان طول تمام
زرگر نماد  ونماد نفس،  زكيكه پادشاه نماد عقل، كن ميابي يدرم يرمز داستان نيبه ا يعرفان

از  اتيـ عالقه بـه ماد  زرگر، رفتن انيم از با كه است يوياز تعلقات دن يو رمز يجهان ماد
 نيـ به ا يشناخت اما نگاه جامعه. كند    يم دايتسلط پ) نفس(بر زن ) عقل(رود و پادشاه     يم نيب

و  ياسـت بـا مناسـبات اجتمـاع     يا    جامعـه  تيـ حكا خلـق  بستر. دارد گريد يريتفس قصه
 اكاريكار و ر بيفر يعادالنه، فاسد با مردمان      ريتلخ و غ ييها    تيمحدودكننده، واقع يها    سنت

 ةنـد يعنـوان نما  به ياله ميو حك شاه، ،يراو يا    زمانه نيدر چن. زن به زيآم    ريتحق ينگاه با و
 يئيچون ش دهند زن را هم    يبه خود حق م ،مردبرتر يو فرهنگ يسنت تيبا ذهن جامعه، مردان
چـون   هـم  ،دهنـد و زن  رييـ را تغ شو سرنوشـت  رند،يبگ مياو تصم يكنند، به جا يداريخر
         ِ     بـا سـاختار     ران،يـ در ا گـر يد ياز سـو . در حالـت انفعـال بمانـد    ،در دست مـردان  يا    مهره

كـه   يا    و معمول بود و هـر حادثـه   يعيطب يامر يظلم و ستم جنس ،خودكامه يها    حكومت
 ــ  ياسـتبداد  ةدر جامع گريد يمنظراز . شد    يم ريمقدر تعب يمقابله با آن مقدور نبود، به امر

تـوأم بـا    يبـا احترامـ   جامعه، افراد و شد    يم محسوب خداوند يةسا حاكم و پادشاه ،يطبقات
قـدرت   تيـ حكا زكيـ پادشـاه و كن  ةقصـ . دستورات بودنـد  يو چرا چون  يب عيمط ترس،

 يهـا     وابسته به قدرت اسـت كـه خواسـته     ِي نيد       ِنخبگان  دييو تأ يراه و هم ياسيحاكمان س
 يمولو از شيپ قصه نياز ا ييها    بخش«اگرچه . كردند    يم يپروا عمل    يمشروع خود را ب  ريغ
 يپرداز  كه در داستان يبا مهارت ،يو مولو) 4- 3: 1370 ،فروزانفر(» ها نقل شده بود    كتاب در

 نيـ امـا ا  ؛2را بـه آن افـزود   ييهـا     كرد و خود بخش ليقصه تبد كيچند قصه را به  ،داشت
 دارد نيسـرزم  نيا سنت و فرهنگ در شهيجامعه است كه ر يها    تياز واقع يبازتاب تيحكا
  .است بوده رگذاريتأث يتيحكا نيچن ديبازتول و يريگ    در شكل يفرهنگ ـ ياجتماع طيشرا و

بـا   ييهـا     تيـ حكا و تيـ حكا نيا در زن ةدربار يمولو دگاهيگمان د    يب گر،يد ياز سو
چـون   هم يمولو. است داشته ريداران او تأث دوست و خوانندگان و دانيمشابه بر مر يمحتوا

و  ستهياست كه در آن ز يو فرهنگ يو مناسبات اجتماع ،مكان ،شاعران محصول زمان گريد
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 يمثنـو در . خود را مكتوب كنـد  ينيب    و جهان شه،ي، اند    ستهيز ةتجرب از يقيتلف استتوانسته 
 ةكوب دربـار     نيزر. است كيزن وجود دارد كه مستهجن و رك تيبا محور تيحكا نيچند
 يمثنوكه در  كيمستهجن و رك يرهايگونه تعب  نيا شك، بدون«: دارد دهيعق ياتيحكا نيچن

 كـه  باشد بوده مستمعانش ايخود او  در يحاجت روان كي يگو جواب يتا حد ديهست با
ها     قصه نياز ا ،عالوه  به. اند    جسته    يرفع مالل م يبرا يو فرصت لهيوس    ًانا ياح ان،يب طرز نيا در
 و آورد دسـت  بـه  هـم  را ياجتمـاع  اتيو واقع يشناس    روان يها    نكته يا    پارهگاه     توان گه    يم

 طيمحـ  در كـه  را يريناپـذ   چـاره  يهـا     تيـ سـخت و محروم  يها    تيمحدود انعكاس يحت
 نيـ كـرد و ا  يشـده اسـت، بررسـ    ليـ واردان تحم  سـالكان و تـازه      ها و مدارس بر نو    خانقاه

در نظر اهل اخالق و عفاف قابل  يها را تا حد از آن يركاكت و ابتذال برخ ديمالحظات شا
 ياخالقـ       ريغ يا    جامعه ييها    تيحكا نيخاستگاه چن ،گمان    يب). 417: 1368(» اغماض سازد

 يمعمـول  ريطور غ    در آن به  يپرست  شهوت و ،ييجو كام انت،يخ ،يكه فساد جنس استبوده 
. پرداخته است ييها    قصه نيچن نظم به انديدادن به مر يبه قصد آگاه يوجود داشته و مولو

 ةاز جامعـ  يريتصو زين »بگرفت يا  گانهيكه زن خود را با ب يآن صوف« ةقص رسد    يبه نظر م
  :است يمولو ةفاسد زمان

 دوزدر بود و زن با كفـشكيخانه   خانـه روزيآمد بـه سـويايصوف
 حجره از وسـواس تـن   كياندر آن   زنشيخـوفيـ حرجفت گشته با
 راه نـه لـت يهر دو درماندنـد نـه ح     گاهجد در چاشتبهيچون بزد صوف
ــبارهــا زن ن ــازي  نموديسهل بگذشت آن و سهلش م   بــد كــرده بــودني

ــد زود ــر او افكن ــود را ب ــادر خ  مرد را زن ساخت و در را برگشـود    چ
  )186-158ب / 4: 1381(

در سـرودن   و سـت ين يمثنو يها    تيحكا همةخود خالق  يافزود كه مولو ديالبته با
و      لـه يكلچون  ييها    كتاب و خود ةدور يشفاه و انهيعام يها    ها و قصه    المثل    از ضرب آن

 اسـتفاده كـرده اسـت    نامـه  يالهـ  ، وسعادت يايميك، اتيالحكا  جوامع ،سندبادنامه، دمنه    
 عطـار مشـترك اسـت    يهـا     يمثنـو  بـا  او تيـ حكا 32و ) 190- 163: 1368 ،كـوب     نيزر(
ذهن موالنـا   ةساخت يمثنو يها    تيها و حكا    قصه همة نيبنابرا). 259: 1380 ان،يپورنامدار(
محدودكننـده بـه زن    ياست كـه نگـاه   يها متعلق به فرهنگ و سنت    تيحكا نياما ا ست،ين

 ياصـل  تيدر نقـش شخصـ   يگـاه  يمثنـو در  شده فيتوصزن  تيشخص 60. داشته است
 يا    بازتـاب جامعـه   يمثنـو  يها    تيحكا. شوند يم ظاهر يفرع يها    در نقش يداستان و گاه
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اهل مدرسه،  لسوف،يف ه،يفق ،يحاكم، قاض فه،يپادشاه، خل: است كه همه در آن حضور دارند
دزد،  ر،يمـارگ  ب،يـ شاعر، مداح، دلقك، مخنث، امرد، دالك، طب ،يزاهد، مؤذن، واعظ، صوف

و زن كه گـاه محـور قصـه اسـت و گـاه در       ،)289- 271: 1389 ،يطهماسب(حارس، عطار 
 ،يصوف   ِزن : اند    شده دهيبرگز يطبقات اجتماع همةاز  يمثنو يها    زنان قصه. قرار دارد هيحاش

 ،يو مانند آن كه برخـ  ه،يدا ن،يچ پادشاه دختر عجوزه، رزنيپ كدبانو، مادر، زك،يخاتون، كن
شاعر  بازمان  هم ،يواقع جهان در كه يگرانياند و د    از نفس اماره ينماد ،يرمز يها    در قصه

و پسـت   نييمختلـف از طبقـات پـا    يهـا     تيكه از شخص يفيتوص. اند    ستهيز او، از شيپ اي
 در يافتنيـ ن  معشـوق و زن دسـت   يا    شهيكل تيبا شخص شود يم ارائهكتاب  نيدر ا ياجتماع

 .است متفاوت ييغنا اتيادب
و  سروده شده است يبر مدار فرهنگ اسالم يتيبر بستر فرهنگ تصوف و با ذهن يمثنو

 :شكل گرفته است ليبر اساس موارد ذ      ًعمدتا  كتاب نيابه زن در  يمولو كرديرو
       شـه،  ي  عا     مه، ي  حل (       هشت زن       شامل     مثبت    ة   جنب  .  ي     و منف      مثبت       دو وجه     با   ي ن ي       فرهنگ د .1
        ها رفته        از آن   ي   ذكر      قرآن      كه در      است  )  ي        مادر موس   ، ي   موس      همسر     خا، ي  زل    س، ي   بلق    م، ي  مر    ه، ي  آس

           بـدكردار    و   د   يـ   پل        سـه زن         شـامل    ز   يـ  ن   ي     منفـ    ة     جنبـ   .     انـد          كار اسالم           زنان درست     جزو  و      است
        هـا در      آن       نـام      كـه        اسـت   )               واهله همسر نوح         ابولهب،      همسر   ل ي     ام جم   ، ي     خرقان   خ ي      همسر ش(

  .   است      آمده   ي ن ي د    ات ي   روا
ـ و  ،يسه وجه مثبت، منف با يفرهنگ اجتماع. 2 شـش   شـامل مثبـت   هجـ و. تفـاوت  يب
عاشـق  : از انـد  عبـارت  هـا  تيـ حكا نيا. خردمندانه دارند يكه رفتار است ياز زنان تيحكا

مادر و  فرزند، ستياسب، زن و مرگ ب  مادر كره ،درازهجران، كدبانو و نخود يناپخته، عاشق
 ان،يـ م آن از كـه  است شده فياز زن توص يمنف يا  چهره تيو چهار حكا   ستيدر ب. فرزند
زن  ،يزن صـوف  ،يمادر روسپ: استمردان  يبدكاره و عامل تباه يزنان دربارة تيحكاشش 

 يهـا  شخصت. پادشاه موصل   زك يو كن فهيخل زك،يزاهد و كن زك،ي                      و امرود ب ن، خاتون و كن
ـ   يزنـان  زيـ ن تيحكاچهارده   و مهمـان  گربـه،  و زن رك،يـ كمپ رزنيـ پ: خردنـد  ينـادان و ب
 سـلطان  مـادر،  و پـدر  اخـتالف  ال،يخ و مادر كودك، ،يجوح دنيخانه، چادر پوش  صاحب
 بط رك،يكمپ و باز رخوار،يش طفل و كافر زن آتش، و ينصران كودك هندو، غالم و محمود

 زيـ ن تيـ حكاچهـار   زنـان . عاقـل  پـدر  و جاهل مادر ،يقاض و يجوح زن ،يخانگ مرغ و
. و مـرگ فرزنـدان   خيشـ  زك،يـ آواز، خاتون و كن  مؤذن زشت ،يكابل ةعجوز: اند ظاهرپرست

و  زكيـ كن: نـدارد  يها تفـاوت  بودن و نبودن آن واند  منفعل يمثنو يها تيدر حكا زن دوازده
 ةقلعـ  در زن عـذرا،  و سيـ و و يلـ يل دختـران،  انبـوه  ،يزاده، زن جـوح  پادشاه، عروس شاه
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منـد،  دختر، غالم هندو و خداوندزاده، پادشاه و دانشزاده و جادوگر، پدر و  الصور، شاه  ذات
 ،بار به حضور مادر 55از  شيب ،يمثنودفتر  شش يها در قصه. زن و طالق، كودكان و معلم

در سه مورد به خدمت زنان ارج گذاشته و به  موالنا. اشاره شده است ،مختلف يها هياز زاو
خـدمت زن در   وكـودك،   تيـ ها اشاره كرده اسـت كـه تولـد فرزنـد، ترب     آن ةفيوظ يسخت

  3.خاص دارند ياميپ كياست كه هر جملهآشپزخانه از آن 
كـه بـر مـرگ     يمـادر  تيـ حكا. يمنفـ  و مثبـت  احساسات شامل يشناخت          ب عد روان. 3

 ةزن در قصـ  تيشخصـ . احساسـات مثبـت اسـت    انياز ب يا كند نمونه يم هيفرزندانش گر
 يوانيـ ح زيـ غرا ايـ  ياز بروز احساسـات منفـ   ييها نمونه                و زن و امرود ب ن  زكيون و كنخات

 نيو حماقـت چنـ   مكـر،  ،يكـار  بـزه  ،يزشـت  فيگمان قصد شاعر از توص يب. اند مهارنشده
 يگـذار   ريتـأث  يبرا شاعر. است بوده اخالق مي                         تنب ه مخاطبان و در جهت تعل ييها تيشخص

هـم اسـتفاده كـرده اسـت تـا       يا  محـاوره  راتيو كلمات و تعب انهياز زبان عام يحت تر شيب
 ينـوع  و نيـ از عرفـان و د  يا زهيخود، كه آم ماتيموالنا در تعل. تر كند موضوع را ملموس

روزگـار   يها يژگيكه از و را، خود ةزمان نگاه همان است، ينيد ياندرزها و يعمل حكمت
موالنـا  «: باره معتقد اسـت  نيدر ا زين ،يشناس غرب  يمولو مل،يش. نسبت به زن دارد ،اوست

كند و فرزند آن   يم يرويپ شيخو روزگار ديشمارد، از عقا  يجا كه زنان را ناقص عقل م آن
  ).104: 1377(» عصر و زمانه است

ـ     ياصـل  تيحكا 50از  شيب يمثنودفتر  ششدر   150از  شيوجـود دارد و هـر دفتـر ب
 يامـا موضـوع اصـل    است،شده  ادي يبد اي يكيزن به ن ازها   تيدر حكا اگرچه. بخش دارد

 ياتموضـوع  ليـ ذ ،يمثنـو  يهـا   در دفترهـا و بخـش   ،يموضوع فرع نيو ا ستيزن ن ها آن
و عروج روح  ه،يمحمد قتيعقل، حق، عشق، روح، انسان كامل، حق مانند يو اصل يمحور

از صـورت   نيبنـابرا . اسـت  آمـده  گريد يعرفان قوالتعشق و م قيبه سمت خداوند از طر
و  يجـوح « تيـ طـور مثـال در حكا   هب. برد   يپ شاعر يپنهان اميتوان به پ  ينم تيظاهر حكا

شـاعر   تيـ و ن اميـ است، اما در واقع پ انيزن در م يگر  اگرچه سخن از مكر و عشوه »زنش
قصـه   نيـ در ا يمولو ياصل   ِام يبلكه هدف و پ ست،يو مكر زن ن يسرزنش ظاهرپرست فقط
  :است ياخالق يا  جهينت

                                نوش بين در داد و بعد از ظلم نيش                            تو مراقب باش بر احـوال خـويش
 ).4532ب / 6: 1381(

 ياست بـا نـوع   يزن ةخردان  يب رفتار زيآم  اغراق فيتوص »خاتون خر و زكيكن« تيحكا
) nymphomania( ايـ مفومانين آنبـه         ً  اصـطالحا  امـروز   يشناسـ  كـه در روان  يجنـون جنسـ  
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ـ  و قصـه  يكلـ  ةجـ يكه حكم و نت ل،يذ تيبا ب را تيحكا ياما مولو. نديگو يم گمـان در    يب
  :رساند  يم انياست، به پا شده سروده دينكوهش اهل تقل

                          خبر از گفت خود چون طوطيان بي                          صــورتي بشــنيده گشــتي ترجمــان
  ).1429 ب/ 5: 1381(

 حيصر نيچن نيارا  خود نظر مورد يموالنا مفهوم اخالق زين »ن            زن و امرود ب « تيدر حكا
  :كند  يم انيب

                                    تــو مشــو بــر ظــاهر هــزلش گــرو                            هزل تعلـيم اسـت آن را جـد شـنو
                              هـا جـد اسـت پـيش عـاقالن       هزل                          هر جدي هزل است پـيش هـازالن

  ).3558 ب/ 4: 1381(

 نيتـر   زيآم  ريحضور زن در تحق فيتوص ياتيحكا نياز چن يهدف مولو رسد  يم نظر به
هـا روشـن و     تيـ حكا ييانتها يها  تيبه مخاطب در ب يو اميپ وشكل موجود نبوده است 

  .است شده انيب حيصر
                                الف كم بافي چو رسـوا شـد خطـا                                 اين حكايت را بـدان گفـتم كـه تـا

  ).211ب / 4: 1381(

              دالالت و خطابات   ل،يهمواره بر وجه تمث ،كه يمثنو يها  قصه«: معتقد است كوب  نيزر
 بلكه ست،يالبته مجرد قصه ن د؛ينما  يم بيرا به اذهان تقر يو يكند و دعاو  يم هياو را توج

 مجـذوب  را وشيـ ن  اش قصـه   جا هم كه مجرد قصه هذا آن مع. و استدالل است ليتمث ينوع
ه كـه ظـاهر قصـ    بـاب،  نيـ كند و در ا  ي                                 ضرورت توجه به س ر قصه را فراموش نم ،دارد  يم
هرچنـد در  . دكن يم ديتأك است، يمعن ةدان دارد تيچه در آن اهم آن و ستين شيب يا  مانهيپ
 زيـ ن يتعداد ،مأخوذ است يو فارس يجوامع عرب اي هيكه اكثر از ادب صوف ،او يها  قصه نيب

 يكه حت شود  يموجب م يمعن  ّر ستوجه به  ،در هر حال. و ظاهر مستهجن دارد انهيرنگ عام
  ).42: 1368(» نباشد يعارفانه خال ةاش از نكت  انهيعام تيجلوه كند و حكا ميهزل او تعل

 اتيزن به دو دسته اب رامونيپ يمثنودر «: معتقد است يمثنوحضور زن در  ةدربار يزمان
 نگـاه  بـا  گـر يد يا  نگرد و دسته  يم) ينف( يسلب ديزن را به د اتياز اب يا  دسته. ميخور  يم  بر
» بوده اسـت  يآن روزگار به زن نگاه منف ينگاه عرف     ًاصوال . كند  يو نظر ما هب) ياثبات( يجابيا
بـا تمـام طبقـات     ،و ارشـاد مـردم   سيبه سبب اشتغال به تـدر  ،يمثنوخالق ). 875: 1382(

خـود   ةموجود در زمان يها  سوژه از تا شد سبب شناخت نيسروكار داشت و هم ياجتماع



 شناسي ادبيات مولوي از منظر جامعه ةانديشزن در  جايگاهتأملي بر    102

  

ر د م،يتعلـ  يبا كـاركرد اجتمـاع   هياما چندال ،به ظاهر ساده يراشعااستفاده كند و با سرودن 
  .باشد رگذاريتأث يمختلف اجتماع يقشرها
 

  يمثنوو  يعرفان اتير نوع نگرش به زن در ادبد رگذاريعوامل تأث. 7
 مكتـوب  آثـار . اسـت  يعرفان اتيادب يريگ  شكل ةنيزم  شيپ يفارس يـ اخالق  يميتعل اتيادب

است كه فرهنگ جامعـه را   يا  نهييآ خاص، يخيتار يها  دوره يبرخخصوص در  هب ،يفارس
ها   تيدر شعرها و حكا شدن ريتحق يراب     ًصرفا زنان  ييها گو دهد و در اغلب آن  يبازتاب م

از زن  سـته يچنـدان شا  نـه  يريواتص ،يميچون آثار تعل هم ز،ين يدر آثار عرفان. حضور دارند
متفاوت است و شـامل   يعرفان اتيبا ادب يميتعل اتياما نوع نگاه به زن در ادب. ارائه شده است

 دنيشـن  ةاجـاز  يحتـ كه به زنان  است تيو ترب ميمندان تعل ظاهر مشفقانه از دانش  به يحينصا
 امثـال  اسـتماع  كه كرد ديبا منع وسفي ةزنان را از آموختن سور«: دهند  يرا هم نم يقرآن ةقص
 ايـ  ،)219: 1356 ،يطوسـ  نيرالدينصـ ( »عفت قانون از باشد شانيا انحراف موجب قصه آن
بـه   يتـر اسـت كـه و     ميحق مرد بر زن عظـ «: دهد  يم يتيحكم ترب نيچن كه يطوس يغزال
زنان را  ،يرا روا بود يكردن جز خدا سجود اگر كه است خبر در و است مرد ةبند قتيحق

: سـد ينو  يمـ  كـه الملك   نظام خواجه اي ،)322/ 1: 1361(» مردان شيدر پ يسجود فرمودند
 بـر  كـه  است نسل گوهر شانيا از غرض و نباشند عقل كامل و سترند اهل كه زنان خاصه«

 منـزل،  ريتدب ةشاخ ،يعمل حكمت و يميتعل اتيادب سندگانينو). 277: 1349(» بماند يجا
اسـت   نهيزم نيا در اريبس يها نمونه يحاو يميتعل اتيو ادب نبودند قائل زنان يبرا يحقوق

 ،ياخـالق محسـن  ، ياخالق جالل، ياخالق ناصر، سعادت يايميك ،الملوك  حتينصجمله  از
كه آن را مكـر زنـان    ات،يادب از گريد يا  در شاخه. الناس  سيان و رالملوكيس ،يمحتشم اخالق

 فيتوص خوب صفات از يعار را زن كه دارد وجود يمتعدد اتيها و روا  قصه د،يتوان نام  يم
 ،نامه  يطوط ،ه منظر ُن  ،ارنامهيبخت ،عيالوقا  عيبدا ،سندبادنامه ،النساء  ليح چون ييها  كتاب. اند  كرده

). يو چهـار تـا سـ    سـت يب ،مقدمه: 1390 ،يكراچ( هاست از آن يا  نمونه اتيالحكا  جوامع و
و  يعرفان اتيدر خلق ادب يگريد عواملها،   قصه منابع و انينيشيپ يها  شهيعالوه بر نفوذ اند

 مردسـاالر  تيـ ذهن ،ييقرون وسـطا  يسهم دارند از جمله باورها يمثنو يها  قصه ينيبازآفر
 بسته يايدن از ياخبار به مردان يكنجكاو آن، ساكنان تيمحدود و خانقاه ةبست طيمح زمانه،

مـرد در قبـال تعهـدات خـانواده و نقـش       ينشناسـ   فهيوظ( مرد و زن چالش زنان، يپنهان و
 و يمـاد  جهـان  در زن ةروزمـر  في، وظـا )مـرد  يمنطقـ  ريـ غ يزن در رفتارها يبازدارندگ
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در جهان تصوف  يزندگ يمردان از امور ظاهر يگردان يرو ،يروحان عالم از او يدورافتادگ
 نيبنـابرا . يعـ اجتمـا   ياسـ يتلخ س يها  تيو غفلت از واقع ،ييرگرايتقد به ليو عرفان، تما

 يفكـر  يو فضـا  يمتصـوفه بسـتر فرهنگـ    ير آراد رگـذار يعامـل تأث  نيتر  مهم و نينخست
 ةكه محصول فرهنگ حـاكم بـر جامعـ    ،يدارد و مولو ينكوه  است كه نگرش زن يا  جامعه

 نيـ ااز  يارياسـت، بسـ   يطـ يمح يها  تياست، در شعر خود، كه بازتاب واقع شيزمان خو
 به نگاه نوع نير اد رگذاريتأث ةمؤلف نيدوم. كرده است ريرا تصو ياجتماع ـ يمسائل فرهنگ

بـانفوذ   يدر ابتدا واعظ يمولو. است ينيد يتيو ذهن فرهنگ محصول يعرفان اتيادب در زن
كـرد و در    خـود را مكتـوب    ينـ يبود كه باورها و اعتقادات د هيمنصب قضا در قون يو دارا
مـردم   و داشت اريبس روانيپ بودند، آن ييو قضا يامور شرع همةمسئول  فقهاكه  يا  جامعه

دچـار   ،بر عشق يمتك يبا عرفان خود، يزندگ از يا  مرحله در اما. داشتند مانيبه سخنان او ا
 خيتار طول در زين يباورها و اعتقادات مذهب. داد هيرو رييتغ يكل به و شد يروح گشت  دگر
ـ     نيهم د و بهنكن  يم رييتغ گوناگون علل به كـه   ،يسبب است كه سـخنان امـام محمـد غزال

 ،)314/ 1: 1361(» زندان كرد شانيخانه بر ا«در خانه نگه داشت و  ديمعتقد است زنان را با
كـه پنهـان شـو ورا     يهرچند كه زن را امر كنـ «: ديگو  يكه م ،هيماف هيفدر  يبا سخنان مولو

ـ شود و خلق را از نهان  تر شيخود را نمودن ب ةدغدغ . گـردد  شيشدن او رغبت به آن زن ب
 آن ،يكن  يكه اصالح م يپندار  يو م يكن  يم ادتيو رغبت را از دو طرف ز يا  پس تو نشسته

تفــاوت محصــول  نيـ تفــاوت دارد و ا ،)349: 1375 ،ينــارليگولپ( »فسادسـت  نيعــ خـود 
ـ   ينـ يد يمتفكر دگاهيو د ،يزمان طيشرا ،يتحوالت اجتماع در قـرن ششـم و    يچـون غزال

 يمثنـو  يهـا   تيـ نگـرش او بـه زن در حكا  . در قرن هفتم به زن است يچون مولو يعارف
 يسال است كه نقش مصلح مذهب انيو م باور  نيد يشمنديباورها و اعتقادات اند ةدهند  نشان

 ةيـ ما  كه با درون ييها  تيرود حكا  يبه عهده دارد و گمان م ياسالم ةرا در جامع يو اجتماع
 رگذاريتأث عامل نيسوم. به زن باشد دانيرغبت كردن مر  يسروده است به منظور ب ينكوه  زن
 يياز سو يمولو. متضاد درون و برون شاعر است يايتقابل دن يمثنور نوع نگاه به زن در د
اعتنا به   يب هياز صوف يچون گروه او هم. است عاشق يعارف گريد يدار و از سو نيد يهيفق

. تافـت  يمبرن را ينيدبرخي متفكران  بر حاكم تيمحدود او. نبود اي      ً        اصطالحا  تارك دنزن و 
در  يافالكـ . خاسـت   يمـ   ها به سماع بر راه آن كرد و به هم  يدر مجالس سماع زنان شركت م

ـ  چيهـ  يعهـد  چيه در قتيطر و وهيش نيچن  نيو ا«: سدينو  يم نيالعارف  مناقب  نبـوده  را يول
و اسرار احكـام   ياو آمدند   ِب ر  بر عرب نيخوات) ص( نيدالمرسليس زمان در كه مگر است،
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 يچالش خودآگاه و ناخودآگـاه شـاعر، آرا  ). 350: همان( »يگشتند ديمستف دهيپرس يشرع
ـ  يسرگشـتگ  ،يو شخصـ  يعرف ةدوگان و تضـاد   ،يسـال  انيـ عقـل و عشـق از دوران م   نيب
  .محقق كرد يمثنوزن را در  ةر دوگانمثبت با زنان حضو يو رفتار ياغلب منف ييها  نوشته
 

  ي ر ي گ    جه ي  نت  .  8

زنـان از منظـر    بـه  نسـبت  يمثنـو در  يمولـو  يو شخص يمطالعه، بازتاب نگاه عرف نيا در
 يبررسـ  يهفتم هجر ةسد ياجتماع ـ ياسيس طيشرا و اوضاع ريتأث و اتيادب يشناس جامعه

و مناسبات  طيشرا دهندة نشان يمثنو يها    تيحكا مضمون ،يبررس نيا جينتا اساس بر. دش
 و ،مرسوم زمانـه  يها    سنت ،ياخالق يها    ل و ارزشئمسا ،يروابط طبقات اجتماع ،ياجتماع

 ،يو اخالقـ  يفسـاد اجتمـاع   ،ياخـتالف طبقـات   ليـ قب از ياجتماع يها    يمشكالت و كژتاب
و بـا   ييروا يا    وهيش به كه است يناآگاه و جهل د،يتقل دروغ، تعصب، ،ياعتماد    يب انت،يخ
دهـد تـا       ي    ِ                 زمان  شاعر را نشان مـ  ةمستندوار از جامع يريشده است و تصو انيساده ب يزبان
و  اميـ     ِ                    زمان  شـاعر اسـتناد و پ   ةدر شناخت جامع يبه عنوان منبع يمثنوبه  توان يمكه  يحد

 نيـ بـا توجـه بـه ا   . كرد يتلق يو اجتماع يقصه، اصالح اخالق فرد انيهدف شاعر را از ب
بـه زن نوشـته نشـده     نسبت يمثبت دست كي    ِ نگرش   با يو عرفان يميتعل اتيكه ادب قتيحق

 تيـ را روا يزن وجود دارد كه فسـاد اخالقـ   تيبا محور ييها    تيحكا زين يمثنواست، در 
 يامـن بـرا   ييفضـا  جـاد يبه قصـد ا  ،رسد شاعر    يبه نظر م يآثار مولو ةاما با مطالع. كند    يم

 ياقياست تـا از اشـت   دهيها كوش آن ريو تحق ييدر بدگو ييها    تياحك انيدختران و زنان، با ب
 يكـه دوگـانگ   گرفـت  جهينت توان    يم نيچن هم. زنان در جامعه وجود داشته بكاهد يكه برا

در  شهيعاشق است كه ر يواعظ و عارف ي              حاصل نگاه  معلم يمثنوبه زن در  ينگرش مولو
در  انينيشـ يپ يهـا  ه، نوشـت يفرهنگ يها    مردبرتر، سنت ة              چون فرهنگ  جامع ي     ِ      عوامل  مختلف

  .شاعر دارد تيو شخص ،يـ اخالق يميتعل يها  كتاب
 

    ها      نوشت     ي پ
   ن ي    چنـ        جـاز  ي            ها را بـه ا           آن روز     ران ي ا   ة        وضع آشفت   ،     مغوالن   ر ي  وز   ، ) ق     681-    623 (   ي ن ي         عطاملك جو  . 1

                حال بخارا از او   .     آمده        خراسان    به   و     بود     خته ي  گر       واقعه    از    پس       بخارا    از   ي ك ي «  :    است      كرده   ف ي   توص
ـ       كـه ا         ركـان  ي       جماعت ز  .                                               آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند  :    گفت      دند، ي   پرس    ن   ي
ـ                           سخن نتواند بود و هرچه در ا   ن ي           موجزتر از ا   ي                      اتفاق كردند كه در پارس      دند، ي  شن   ر ي   تقر        جـزو    ن   ي
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ـ    تقر       شـخص    ن ي                   دو سه كلمه است كه ا   ن ي     آن، ا   ُ    ذُنابة   و      خالصه      گشت،       مسطور    »     اسـت         كـرده    ر   ي
) 1387     :  1  /  284   .(    

ـ       از حكا   ي          مأخذ بخشـ   )            مقالة چهارم (   ي    عروض   ي    نظام   ة         چهار مقال  . 2                     شـدن پادشـاه بـر               عاشـق   «   ت   ي
    ان ي    در ب   ي         خوارزمشاه    رة ي  ذخ   در    ي     جرجان   ل ي      داسماع ي   و س       قانون   در    ز ي ن    نا ي س   ي     ابوعل  .    است   »  زك ي  كن

ـ  ا    گر ي د   ة م ي ن  .    اند            را نوشته  )   زك ي            گرفتن نبض كن (   ي         روش درمان   ن ي      عشق هم   ة     معالج       هـم        قصـه    ن   ي
        كـه در     ي ن ي چ    زك ي     به كن    دس ي           از عشق ارشم   ي ا        گنجه   ي    نظام    از     است   ي ت ي                  گرفته از مضمون حكا      بر

   ). 4-  3  :     1370   ،        فروزانفر (              نوشته شده است             اسكندرنامه
   .   اند      كرده       اشاره      باره   ن ي ا    در      مفصل   ي     پژوهش    به   ي               زن در آثار مولو   ي   تجل      كتاب    در   ز ي ن   ي   ثقف    خا ي  زل      خانم  . 3
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  .كتاب يايدن: تهران ،الزمان فروزانفر  عيبد حيتصح به ه،يف ما هيف). 1384( محمد بنمحمد  نيالد  جالل ،يمولو
مركـز  : تهـران  ،يسـبحان  پور  هاشم قيتوف حيتصح به ،مكتوبات). 1371( محمد بن محمد نيالد  جالل ،يمولو

  .ينشر دانشگاه
ـ ح رضـا يعل و ينويم يمجتب  ِح يبه تصح ،ياخالق ناصر). 1356( محمد بن محمد ،يطوس نيرالدينص  ،يدري

  .يخوارزم: تهران
: تهران ،به كوشش جعفر شعار ،)رالملوكيس( نامه استيس). 1349( يبن عل   حسن يابوعل ،يالملك طوس  نظام

  .يبيج يها كتاب سازمان
   ، ي ز ي     پـار    ي        باسـتان    م ي           محمـدابراه    ِ حِ ي      به تصح   ، ) ه ي    ساالر (       كرمان   خ ي   تار   ).     1340 (     خان   ي      احمدعل   ، ي     كرمان   ي ر ي  وز

   .دانشگاه تهران انتشارات  :      تهران
  .    رگان ي ت  :      تهران   ، ي    سرام   ي           مقدمة قدمعل    با   ،        زن و شعر   ).     1386 (    نب ي ز   ، ي    زدان ي


