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 چکیده
  در داستان های مثنوی، روح انسان و تمایالت گوناگون موالنا

فکری گوناگون، می  یف هاینقد می کند. ط وتعریف  را وی

توانند بنابر مولفه های ظاهری و یا باطنی متن، برداشت 

ظاهر داستان ها تنها وتی از آن داشته باشند. اگر های متفا

از معنای  فاوتمت یرا مالک نقد قرار دهیم، گاه با نتیجه های

کی از بی شمار موضوعات ی« زن»واقعی آن ها روبرو می شویم. 

های مثنوی، از جمله مولفه هایی است در داستان مطرح شده 

 پژوهشاین در  که در بعدهای متفاوت و متناقضی ظاهر می شود.

که اولین داستان این منظومه بلند جهانی، از  می شودتالش 

روش کار، یافتن نشانه های  .گرددمنظر فمنیستی بازخوانی 

هر  متنی و تحلیل گفتمان و روابط شخصیت های حکایت است.

بنابر مولفه های نقد فمنیستی، قابلیت  داستان، چند این

نقد را دارد، اما نمی توان یافته های متن را جهان بینی 

 .سراینده محسوب کرد
 

 مفمنیسزن ، ،  مثنوی ، کنیزک و شاه ،  ویمولهای کلیدی: واژه
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A survey on the Masnavi’s story of the Maid and the King from the 

Feminist Perspective 

 
1.Shahla Jalalvandi ,  2.Mahboobe Mobasheri 

 

1. Master of Persian Language and Literature, University of alzahra, Tehran,Iran 

2. Assistant professor of the Literature Faculty, University of alzahra, Tehran,Iran 

 

Abstract ; 
 

Molana defines human spirit and his various woulds and criticizes them in Masnavi's stories. 

Different thought schools have various inferences from the stories based on the apparent and 

intrinsic factors of the text. If the only criterion is the face of story, one may encounter 

contradictions concerning the stories' connotations. Woman in Masnavi is among the factors 

with different and contradictory aspects. This research reviews the first story of Masnavi 

from a feminist approach. We are going to find textual clues and analyze dialogues as well as 

the story characters' relations. According to the feminist criticism factors, the story is 

criticizable, but it cannot be considered as the poet's worldview 

Keywords: : Rumi, Masnavi, The maid and the king, Feminism 
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 ه مقدم -1

تاااریا ادباای مااا، تاااریخی ماایکر اساات. بیشااتر شاااعران و 

نویسااندگان ادبیااات، ماارد بااوده انااد و بااا زبااان مردانااه، 

خااود را و زنااان را نوشااته انااد. ایاان رویااداد، تنهااا باارای 

فرهنااو و ادب ایاان ساارزمین ره نااداده اسااتر زنااان شاااعر و 

اروپاایی نیاز تاا قارن اخیار، از نویسنده کشاورهای رربای و 

تعااداد انتشااتان دو دساات تجاااوز نماای کردنااد. تااا آنجااا کااه 

مجبااور ماای شاادند باارای چااا  آ ارشااان، بااا نااا  مردانااه 

ایااران تااا  در حااوزه هااای ادباای «.(1)جاارا الیااوت»بنویسااند.

زناان فرهیختاه نداشاته ایام و شااید علات رویکارد  قرن اخیر،

در ساه دوره رضاا خاانی، به شاعری چون پاروین اعتصاامی هکاه 

پهلااوی و پاا  از انقااالب اقبااار عااا  دارد ه ایاان بااوده کااه 

در آ ااار مااردان،  ری معتقدنااد او مردانااه سااروده اساات بساایا

  زن جایتاااه ویااژه و واالیاای ناادارد. حتاای تااا دوره معا اار، 

چهاره هاای متناقضای از زناان باه منصاه  در مثنوی مولوی نیز

ه بنادی کلای ساه گاروه از ظهور گیاشته شده است. در یا  دسات

 :زنان را می توان مشخص کرد

 ،طیااف زنااانی کااه بساایار متعااالی تصااویر شااده انااد-1

پرتو حا  و منازر و مهابط وحای هساتند، نا اا و مشااور مارد 

خویشااند.)مادر حضاارت موساای، عایشااه همساار پیااامبر، مااریم 

 مادر عیسی (

طیااف دو  داسااتان هااایی کااه زن در آن هااا کم یاارزن  -2

اکااار، گنااده پیاار، دروراازن و طماااو و پرخااور و نااادان، خط

ارواگر معرفای شااده اناد. )از نظاار کمای ایان گونااه داساتان 

هااا در مثنااوی تعااداد بیشااتری را بااه خااود اختصااا  داده 

 .(اند

طیااف سااومین، حکایاات هااایی اساات کااه در آن زن نقشاای  -3

منفعاال و خنثاای دارد و حضااورکمرنتش تنهااا باارای پاایش باارد 

زک و شاااه را ماای تااوان در طیااف یااکن داسااتان اساات. داسااتان

در بررساای هااای  ااورت  آخاار ایاان نقااش هااا طبقااه بناادی کاارد.

، باارای یااافتن کاااری مشااابه در ایاان زمینااه، مقالااه  گرفتااه

"خوانش داساتان اعرابای و همسارش از منظار فمنیسات  " تنهاا 

 یافته این جستجو در مثنوی بود.

 

 عدم فراگیری نقدهای ادبی -2

ی  ماتن، مای تاوان مولفاه هاای آن ماتن را برای خوانش جدید 

در مکاتااگ گوناااگون ادباای قالااگ ریاازی کاارده و باار آن 

نوشتار، دیدی ناو و یاا حتای متفااوت داشات. اماا پار واضاا 

چ متنای نمای تواناد، باه طاور کامال در انادازه یاست کاه ها

هایچ مکتاگ یی    مکتگ خا  ادبای،  جاای گیارد و از ساویهای 

                                                           
1 -  tGeorge Elio   (1811_1881) یماری آن ، نویسنده زن انتلیس 
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باشاد، کال ماتن را پوشاش دهاد و  ادبی نیست که جامع و کامال

 .جای هیچ کاستی در آن مشهود نباشد

 نقااد فمنیسااتینقااد ادباای زمینااه ای اجتماااعی دارد و 

در ایاان زمینااه هاادفی اجتماااعی سیاساای را بیااان ماای کنااد. 

دیتر اینکاه بای طرفای و عینیات ماورد ادعاای منتقادان شاکل 

مدار هار زماان کاه نمای توانناد باه زمیناه اجتمااعی توجاه 

د، ظاهرالصااالح و ناکااافی ماای شااود. برخاای از تفاساایر کنناا

روان شناختی را نیاز نااقص دانساته اناد، چاون ایاان تفاسایر 

هوشاایاری زنانااه را درک نکاارده انااد، در نتیجااه مرتکااگ 

 ادبی شده اند. سیرهایاشتباهاتی در ارزیابی ها و تف

نیاز نمونااه ای ازیان نقاص  وناویکاارر  کهن التوییشیوه  

از لحاااد درک نقاش زناان نارساا اساات.  التاوییکهان است. نقد 

، در اواخار عمار ااعااان داشات کاه یکای از مشاکالت ا الی یونو

او و پیروانش گاارایش آنااان باود باه قارار دادن زناان، درساات 

در جایی که ساایه مارد  مای افتااد. باه هماین دلیاال احتماالش 

زیاد اساات کاه مارد، زن را باا ساایه خاودش اشاتباه بتیارد و 

او اعتقااد آورد. از نظار یوناو زن نمااره خاوبی  به کمبودهاای

 (282:1342) گرین و همکاران،.نترفته

بااه عنااوان یاا  جناابش ادباای، از شااعله ای  فمنیساام

برافروختااه ماای شااود کااه اعتقاااد باار تبعاای  جنساایتی علیااه 

امااا افاارا  در گاارایش هااای  زنااان، جرقااه اولیااه آن اساات.

انون نیااز ماای توانااد منجاار بااه از هاام پاشاایدن کاا فمنیسااتی

زیاارا طرفاداران آن تناد روی هاای ریار منطقای ؛ خانواده شود

 داشته اند.

مااوا دو   ااه  ااانون پاارورش نظریااات افراطاا  و  فمنیساام

ناپختااه ف فمنیساات  بااود، خااانواده را جایتاااه عمااده ف ماارد 

ساالر و اقتدار گرف ما  داناد  اه باه طاور ااتا  باه ماردان 

وجااودات  اقتاادار، راحتاا  و آسااایش ماا  دهااد و از زنااان م

مطیااع و پاار زحماات ماا  سااازد. آنااان خااانواده را جایتاااه 

سر وب زنان ما  داناد. باه اعتقااد ایشاان راه ا اال  رهاای  

از هاار نااوو رابطااه ف ساالطه آمیااز بااا مااردان، جاادای  طلباا  

 (248:1342یرزاد،)ش ت.اس

، مادعی ایان اسات کاه باه تجرباه زناان در فمینساتفرد 

ه اسات؛ زیارا از آنجاا اجتمااع  توجاه نشاد هاا تفسیر واقعیت

اجتماااع  هسااتند در  هااا دار تفساایر واقعیااتکااه مااردان عهااده

سااالر  تماا  ما مارد نهایت، اوضاو  باه نفاع ماردان و نظاا 

شناساا  بااه شااود و از سااو  دیتاار زنااان در تحقیقااات جامعااه

یاا اگار زناان نقاش  هاا قارار مای گیرناد.موضوو پژوهشت ندر

ماردان مای نویساند و سانت اجتماعی دارند آن گوناه اسات کاه 

بااه  فرهنتاای جامعااه از آنااان متوقااع اساات. ،ادباای، اجتماااعی

همااین دلیاال فمنیساام، اعتااراو بااه مظلومیاات زنااان در تمااامی 

 مراحل زندگی فردی و فرهنو بشری است.

را باید  فمنیسم نظریه ها نتاه ما را به جهان می سازند.

توان فمنیسم را اما نمی رد ی  نظریه یا جهان بینی به حساب آو
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فمنیست ها در مورد شیوه های توضیا  نظریه واحدی دانست.

فرودستی زنان یا راه های رهایی زنان، هم عقیده نیستند. ولی 

همه آن ها بر سر اینکه ستم و سرکوب زنان، مسأله ای مهم و 

 ( 35:1380اساسی است، تواف  دارند.) ابوت و دیتران، 

زنانی حائز نقش مثبت و  ،در داستان ها و اشعار مردان

سازشتر و یاری  متعالی هستند که در مواجهه با مرد، نقشی منفعل،

که به امور خانه و  سازگار دهنده ایفا می کنند. زنان مطیع و

فرزند می پردازند و رضایت دیتران را سر لوحه اعمار خویش قرار 

رات می دهند. اما  زنان کنشتر داستان ، هآنان که در برابر انتظا

زنی  مردان مقاومت می کنندهارلگ زنانی منفور و اهریمنی هستند.

که اعتراو کند و مخالفت ورزد در اجتماو و سنت، تکفیر می شود 

 و فرجا  خوشی برایش ررم نمی خورد. 

طرفااداران ایاان مکتااگ در پاای ترساایم جامعااه آرمااانی 

برای زناان هساتند تاا در ساایه آن، زناان باه حقاو  طبیعای 

برنااد. از ایاان رو در آ ااار ایاان قشاار، در خصااو  خااود پاای ب

 .زنان ،به آنچه باید باشد و نیست، پرداخته شده است

بایااد بتوانااد یاا  تصااویر از جامعااه ای مطلااوب  فمنیساام

ارائااه  کااه در آن زنااان از موقعیاات مناساابی برخوردارنااد،

کند. آ اری این گوناه، مای تواناد درمجموعاه آ اار فمنیساتی 

نویساانده ایاان عنااوان را بااه کااار حتاای اگاار  قاارار گیاارد،

نبرد. زیرا ایان آ اار تحلیال هاایی از ساتم دیادگی زناان و 

راه هایی بارای رلباه بار آن ارائاه مای دهناد و باا تحلیال 

ها و پیشانهاداتی کاه در ایان ماورد جنباه محاوری دارد، هام 

 (82:1382سو است.)یزدانی و دیتران،

 

 فمنیستیمولفه های نقد  1-2

ارائااه شااده بااه اختصااار  مفمنیساافرضاایه هااایی کااه در مااورد 

 چنین است.

ه تماادن بااه طااور رالااگ پاادر ساااالر اساات و در  1 -1-2

ایان  جهتی هدایت مای شاود کاه زناان را زیردسات نتااه دارد.

ر  انساانی و زن فرهنو پدر ساالر،  مارد را باه مثاباه یا  ن ا

اعاات مرد )ناوو ریار انساانی( یاا محملای بارای ارج را دیتر  

منفاای ماای پااییرد. درطاای فرآینااد اجتماااعی شاادن، ایاادیولو ی 

مرد ساالری برای زنان درونای شاد و باه تادریی پییرفتناد کاه 

ش تان باه  یجنسیت خود را تحقیر کنناد و بادون اعتاراو و سرک

 ستم بدهند.

ه در تصاااویری متاااداور از جنسااایت و در ساااطحی  2 -1-2

ا آنااتومی گسترده ایان برداشات حااکم اسات  کاه جان  فارد ر

( ماای گویااد  Simone De Beauvoir)1دوبااوار او تعیااین ماای کنااد. 

تمادن خاال   که ی  فرد زن به دنیاا نمای آیاد، زن مای شاود.

                                                           
 (1181-1118)  سیمون دوبووار اندیشمند و نویسنده   فرانسو   - 1
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آفریااده ای اساات کااه او زن نااا  ماای گیاارد، هاام چنااان کااه 

موجااود ماایکر را فعااار، ساالطه جااو و ماااجراجو و خااال  ماای 

 خوانند.

رجیا ماای ولو ی ماارد ساااالر آ اااری را تاائهایااد 1-2-3

اودیاا ، هملاات، تااا   دهااد کااه مااردان نوشااته انااد. آ ااار

کااه تصااویر ویژگاای و ابااراز احساسااات مردانااه در جااونز...

عر ه و فضاا و لحان مرداناه هساتند، در زماره برجساته تارین 

آ ااار ادباای قلمااداد شااده انااد. زن نقشاای حاشاایه ای دارد. 

قهرمانااان زن یااا مکماال تمااایالت مردانااه هسااتند یااا مخااالف 

در  تماایالت، چارا کاه خاود فای نفساه جایتااهی ندارناد.این 

این آ ار زناان نقاش هاایی در مقابال نقاش ماردان ندارناد و 

مخاطبان شان مارد هساتند و چناین اسات کاه زن خاود باه خاود 

 (790:1385طرد می شود.)آبرامز،

در جامعه مارد ساااالر،  ادای زن خاااموش اسات. حضاور زن، 

خنثی یا مخرب اسات. خواساته هاا و آرزوهاای زن، سارکوب، یاا 

برای رضایت مارد، حتای وا گوناه مای شاود. نظاا  مارد سااالر 

جاان  ماارد را ا اال و معیااار انسااان کاماال ماای دانااد و در 

تقاباال بااا آن نقااش زن کاام رنااو و حاشاایه ای اساات. امااا بااا 

نقش فرعای، وجاود زن هام چناان ضاروری مای نمایاد. وجود این 

زیرا مرد برای ا بات هویات خاویش نیازمناد باه حضااور اوسات. 

ندک زناان دارای نقاش فعاار و ماو ر داساتان  و آن گاه کاه ا

ها، سرانجا  مطیاع و نااد  تصاویر مای شاوند، یاا از آن چاه 

در در دارند محرو  شوند، بار انساان کامال باودن مارد، مهار 

 اده می شود.تایید نه

  ماتن باا مولفاه هاای نقاد فمنیساتی، مای یادر بررسی 

توانیم تحلیل متن را باا مطارح کاردن چناد پرساش کلای آرااز 

کنیم: نویسنده و یاا راوی  مارد اسات یاا زن، زناان در ماتن 

عهااده دار چااه نقااش هااایی هسااتند؛ آیااا شخصاایت هااای زن در 

آیااا  مااتن، شخصاایت هااای ا االی انااد یااا فرعاای و کاام اهمیاات 

مواردی هسات کاه در آن زناان باه گوناه ای کلیشاه ای شخصایت 

پردازی شده باشند  نترش شخصایت هااای مایکر باه زنااان چکوناه 

اساات  نتاارش نویساانده بااه زنااان جامعااه چتونااه اساات  فرهنااو 

نه در طارز تفکار او تاا یر  نویسنده  خاواه زن یاا مارد چتو

 ( 210:1389گیاشته است )برسلر،

شاااب باا مولفاه هااای نقاد خوانش داستان کنیزک و  -3

 فمنیستی

باا  برخای از مولفاه هاای  داستان کنیزک و شاه را مای تاوان

 نقد فمنیستی انطبا  داد.

راوی حکایاات ماارد اساات، زن در اینجااا شااکاری باای دفاااو  

در جریاان  و نقاش انتخاابی نادارد. است که طعمه شاه مای شاود

داسااتان، خواننااده در ماای یابااد کااه او بااه اجبااار همراهاای 

زمااان و  شاااه را پییرفتااه و در جااای دیتاار در گاارو دارد.
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امااا چااون زن باار  مکااان  در طاارح داسااتان بیااان نماای شااود.

شاهراه در معرو گیاشاته شاده پا  کااالیی باا ارزش اسات. هام 

آن کااه زن را در معاارو فااروش ماای گاایارد و هاام آن کااه او را 

خریداری می کناد، بای هایچ حارس و ساخنی بار شای  وارگای زن 

از نظریاه پاردازان  1جاوزفین داناونیید نهااده اناد. مهر تا

این گرایش معتقد اسات کاه" باه دلیال سایطره مارد سااالری در 

فرهنااو و ادبیااات زنااان رالبااا بااه  ااورت تااابعی از امیااار 

مردان تصویر شده اناد، لایا نقاد ادبای بایاد در عاین توجاه 

به جنبه هاای زیباایی شاناختی ا ار باه جواناگ اخالقای دار ، 

ز نظاار دور نماای دارد کااه یکاای از مسااائل ا االی زیاارا ا

ادبیات این است کاه در بسایاری از آ اار ادبای زناان انساان 

تلقاای نشااده انااد. بلکااه بیشااتر حکاام اشاایایی باارای تسااهیالت 

توجیااه و حمایاات از درخواساات هااای مااردان را دارنااد. " 

 (226:1390)پاینده، 

زن بی نا  است، کلمه کنیازک باه جاای اسام و حتای جان  

ماای  ترزن ، شخصاایت او را در هالااه نقااش کنیااز بااودن مساات

در سااایه نقشاای کااه اجتماااو باار او  عناای هویاات زن،یکنااد، 

تحمیاال کاارده، گاام و پنهااان اساات. نااا  کنیاازک، نمایااان گاار 

جایتاااه اجتماااعی اوساات "ک"تصااییر هاام ماای توانااد کاام ساان و 

و در سااوزی را  هاام  "ک" تحبیااگ باشااد ،سااالی را تااداعی کنااد

نیااز " ک " تحقیاار باشااد. ضاامیر اشاااره  "آن "  برانتیاازد و

در " آن کنیزک " نقاش شای  انتااری زن را نمایاان مای کناد. 

فرودساتی زن   دار بارکه روی هام نشاانه هاای متنای روشانی،  

در داسااتان ماای باشااد. راوی واقعااه، در دادگاای شاااه باار 

  :کنیزک را؛ با جابجایی نقش ها تو یف می کند

 ه راه  کنیزک دید شاه بر شای

 شد رال  آن کنیزک جان شاه

 (34)دفتر اور،بیت

گااویی کنیااز بااودن زن،  اافتی ااتاای باارای اوساات و رااال  

در  شدن شااه بار کنیازک، نهایات عشا  و ایثاار بار زن اسات.

طف، چوناان  حالی کاه "کنیازی زن " بای داللتای بار گیشات و ل

مااار دادن و کنیاازک را  قلمااداد ماای شااود. مسااهله ای عااادی

ن زر اسات و زن کااالیی اسات کاه جسام و روحاش، خریدن، گفتماا

در ازای زوری که با داشاتن زر حا ال مای شاود، تحات سالطه و 

 انقیاد مرد قرار می گیرد.

قهرمان زن داساتان چناان در محادوده اساارت خاود عمال  

ماای کنااد کااه گااویی فااداکاری و قربااانی کااردن مااادا  العماار 

شااود  خااود، شاار  الز  باارای بقاساات و باادین سااان موفاا  ماای

تاییااد قااوانین مااردان را باارای زن بااه دساات آورد. )نجاام 

 (151:1385عراقی و دیتران،

                                                           
1)nevonoDJ.ieJesoJ(  
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 نقش آفرینی زن 3 -1

نقااش منفعالنااه زن در داسااتان کنیاازک و شاااه، او را چااون 

اماا سارانجا ، مجسمه بی روحی، باه تملا  مارد در مای آورد. 

کنیاازک سااکوت و شاای  وارگاای خااود را بااا اعتااراو دروناای ماای 

کااه تااوان تیییاار وضااعیت مردکااامتی موجااود را  شااکند، او

چاااره را در تخریااگ و نااابودی خویشااتن ماای یابااد و   ناادارد،

از اناادوه فاارار یااار، بااه بسااتر بیماااری و ماار  ماای افتااد. 

سته رسایده  ،شاه  ناالن است زیرا این  کاه باه آنچاه مای خوا

است، نمای تواناد آن طاور کاه بایاد و شااید از متااو خاویش 

ر چناد در ظااهر هماه چیاز حاور کنیازک مای ها بهره ور شاود.

توجهاااتی کااه باایر  چرخااد، امااا در واقااع زن در حاشاایه اساات.

یل زن، ا اال  او می شود بابت تمتاع ازوسات وگرناه خواسات و م

نقاش کلیشاه ای او باه عناوان کنیاز زر و  به حساب نمی آیاد.

از وی ساالگ ماای کنااد. شاااه بااه   زور اجااازه اعتااراو را

 طبیبان می گوید:

 من سهل است جان جانم اوستجان 

 دردمند و خسته ا  درمانم اوست. 

 (                                                            28)دفتر اور،بیت     

وا ماای دارد.  شاااه  بیماااری کنیاازک شاااه را بااه تکاااپو

در روساااخت در پاای درمااان کنیاازک اساات امااا در زیاار ساااخت، 

او دسات باه داماان  یاا مارد اسات.و گوهر بارای التا بیر در  

در اینجاا شااید بهتار باود از زنای در  طبیبان مرد می شاود.

نقش ماادر، نادیم، دایاه، محار  راز،... اساتفاده شاود، باا 

کنیاازک سااخن بتویااد، پرسااتاریش کنااد و شاانوای دردش باشااد، 

اماا  .، زباان هام جان  را بهتار درک مای کنادانساانچرا که 

انجاا  آن را باه  یا  میشاود وایفای ایان نقاش هام از زن در

مردان می س ارند. جاای زن باه عناوان راباط و تساهیل کنناده 

 کار درمان نیز خالی می ماند.

نویساانده ماارد خوانناادگان خااودرا بااه گونااه ای مخاطااگ 

قرار می دهد کاه گاویی آناان هماواره از ماردان تشاکیل شاده 

بارای خوانناده مونای نیاز ایان امکاان وجاود دارد کاه  اند.

دآگاه در ایان تعیاین جایتااه پادر سااالرانه شارکت کناد ناخو

و ماننااد یاا  ماارد بااه قرائاات مااتن ب ااردازد. )ساالدن و 

 (267:1384دیتران،

 

 حضور حکیم الهی2-3

شاااه دساات بااه دعااا باار ماای دارد، او  اااحگ مااار وجاااه، 

مهربان، خداجوی و خاداخوان اسات، اماا از کنیازک هایچ و افی 

ازینکاه بار شااهراهی باوده، ریار  در داستان سارار ناداریم،
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مااورد پسااند قاارار گرفتااه و خریااداری شااده اساات. حتاای از 

زیبااایی ظاااهری زن نیااز، هاایچ سااخنی در میااان نیساات. گااویی 

 را نه برای تلایا، بلکاه از لاونی دیتار مای خواهاد. شاه او

ساارانجا  شاااه بااا گریااه و زاری در خااواب ماای شااود و آن 

یفاا میکناد،  اد حکیمی کاه در خاواب، نقاش راهنماای او را ا

البتااه در هیااأت پیرمااردی فرزانااه باار او ظاااهر ماای شااود. 

کااه هاام  اااد  اساات و هاام امااین اساات و حاااا . زنااان  یپیاار

عمومااا در ایاان معباار، در هیهاات عجااوز و جااادوگر ظاااهر ماای 

 شوند. شاه خطاب به حکیم اعتراس می کند: 

 گفتا: معشوقم تو بودستی نه آن

 لی  کار از کار خیزد در جهان

 (67فتر اور،بیت )د

طبیگ حااا  باا مهاارت مهار ساکوت از زباان زن بار مای 

دارد و راز در دادگاای خااود را افشااا ماای کنااد. نکتااه قاباال 

ساخن زن شانیده نمای  ،توجه آن است کاه، تاا اینجاای داساتان

شااود. اعترافاای هاام کااه طبیااگ ازو ماای گیاارد نااه بااه  ااورت 

رساد، گفتتوی مستقیم، بلکه با نقل قاور باه گاوش مخاطاگ مای 

امااا ساارانجا  مقهااور  پاا  در واقااع هنااوز زن خاااموش اساات.

و  سلطه اساتادی مارد اسات کاه مقااومتش را در هام مای شاکند

او را وادار به اعتراس مای کناد. طبیاگ کما  مای کناد زن از 

 قید خود سانسوری رها شود.

سش بای پاساا "زن چاه مای خواهاد" کاه  1الکان ضمن طرح پر

یجاه مای گیارد کاه ایان پرساش نت مطرح شده بود فروید از طرس

. زیاارا زن ساایار اساات و ساایالن دبایااد همچنااان باااز بماناا

، آن چااه از خااود بااروز ماای دهااد روان اساات، تپایاادار نیساا

 (278:1384فریبنده است.)سلدن و دیتران،

در ادامه داستان هام مای بینایم زن، پا  از رسایدن باه 

معشو  خاویش، چاون عشاقش ظااهری باوده رفتاه رفتااه سارد مای 

و آن شور عش  که منجار باه هااالک کنیازک مای شااد، خااموش  شود

می شاود و زن نماای داناد کاه واقعاا در پای چیسات و چاه مای 

 خواهد.

تاااریا ادبیااات و نیااز تاااریا نقااد، هااردو حکایاات از  

کم اهمیات تلقای شادن زناان دارند.تصاویر کلای آنااان و سایر 

تاریخی ادبیاات زناان  ارفا نقاش حاشایه ای و  انویاه اناد. 

ریه های نقد ادبای نیاز وضاع بهتار ازیان نباوده اسات. در نظ

نظریه پاردازان مارد یاا ا اال توجاه خا ای باه نحاوه ارائاه 

شخصااایت هاااای زن در ادبیاااات )باااویژه ادبیاااات داساااتانی( 

نداشته اند ویا اگر هام باه ایان موضاوو پرداختاه اناد ایان 

                                                           
فرانساوی   روانکااوو  فیلساوس، پزشا  )Jacques Lacan): 1۰۹1– 1۰41 اک الکاان  - 1

ر آن ناخودآگااه ای کاه دو رسااله "فرویادکه به خاطر ایاده "بازگشات باه 

 ساختاربندی کرده معروس شد. زبانرا به  ورت ی  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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کاااار را  ااارفا از منظاااری مااارد سااااالرانه انجاااا  داده 

 (  143:1390اند.)پاینده،

مرد طبیگ به زن قاور مسااعدت مای دهاد و باه او تو ایه 

ماای کنااد ایاان قضاایه را ههرچنااد شاااه جسااتجو و تفحااص کاارده 

پوشاای سااخن ماای رانااد. چااون باارمال مکاان. ساا   از فوایااد سر  

کساای اساات کااه نماای توانااد  شخصاایت کلیشااه ای زن در ادبیااات،

 راز نتهدار باشد.

 بدو گفت کز مرد  سرفراز

 نشیند به راز) فردوسی(نزیبد که با زن 

 (                                                          149:1385)دهخدا ، 

امااا طبیااگ پاا  از عزیماات بااه ناازد شاااه، ماااجرا را باار او 

گااویی افشااای راز، تنهااا باارای زن ناپسااند  عیااان ماای سااازد.

ین قاوانین  می نماید و ماردان، خاود را  ملاز  باه اجارای ا

جتماااعی نماای بیننااد، چااون  ااالح کااار را خسااروان اخالقاای ا

 دانند و خسروان هماره مردانند 

ساالطه مااردان، نااوعی فضااای ایاادیولو ی  گااردن گاایاری، 

کشیشاااان، فالسااافه  پدیاااد آورده اسااات .قاااانون گااایاران،

که  ،...نویسندگان و دانشمندان ساعی کارده اناد نشاان دهناد 

پسات تار  منزلت تحات سالطه زن، در آسامان مقادر شاده...زنان

بار آمده اند و باور مردان بار اینکاه زناان بناا بار سرشات 

خود پست ترند، اعمار ساتم باه آن هاا را ساخت تار و ساهمتین 

 ( 261:1384تر کرده است.)سلدن و دیتران،

حکاایم در ماای یابااد هاار درمااانی کااه تاااکنون  ااورت 

گرفتااه، درمااان ظاااهری و در خصااو  بهبااود جساام کنیاازک بااوده 

در اینجااا بااه شاااه و طبیبااان و مخاطبااان اساات. طبیااگ الهاای 

ایاان حقیقاات را گوشاازد ماای کنااد کااه، زن را تنهااا جساام 

احساساااات و تماااایالتی دارد و بایاااد  زن، روح و .ن ندارناااد

برای درمان او به ایان جنباه قضایه رسایدگی کارد. طبیاگ باه 

ندشاه  کاه بارای بهاره کامال از زن، قادری نیاز  تو یه می ک

از قااور  در کااار جساام او نباااش.بااه روح او ب اارداز و فقااط 

طبیااگ دراینجااا ابیااات زیبااایی در تو اایف عشاا  ماای آیااد کااه 

را ایاان چنااین زار و ناازار  عشاا  کنیاازک اساات کااه او بیااانتر

 کرده است.

 در عاشقی پیداست از زاری  

 در نیست بیماری چون بیماری  

 علت عاش  زعلت ها جداست

 عش  اسطرالب اسرار خداست

 (11۹و1۹۰)دفتر اور،
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توان ایان نکتاه را از دو زاویاه بررسای کارد، یکای  می

اینکااه عشاا  ماارد بااه زن، شااور و حااالی ناادارد و بیشااتر 

جساامانی اساات ماارد باارای و ااار زن، تنهااا از زر مایااه ماای 

عشاقش باا ساوز و  گیارد. ولای زن در عشا  پااک باازتر اسات.

گااداز تااوا  اساات، و از جااان مایااه ماای گاایارد. عشاا  زن در 

تاانعم زنادگی  حتای وقتای در نااز و اسات،هاله ای از زیبایی 

  می کند، همه چیاز در نظارش رناو مای باازد و دوری معشاو  او

را می گدازد. زاویه دیتار اینکاه مارد، بیشاتر شایساته عشا  

لی شایساتتی  .ساتایش از جاناگ زن اسات و شور و بی تاابی و و

 زن، تنهااا در حااد باایر ساایم و زر باارای تصاااحگ او و باایر در  

 مانش می باشد.و گوهر برای در

را معشااو  حقیقاای  او حکاایم الهاای، شاااه در مواجهااه بااا

گااویی توجااه بااه زن نیااازی اساات کااه جنبااه  .خااویش ماای نامااد

ورده نشااد، ماای تااوان  آو اگاار هاام باار مااادی و فاارودین دارد

حکاایم از عشاا  نهااان  آن را بااا عشاا  واالتااری جااایتزین کاارد.

بر میدهاد و معشاو  باه فریاگ و تطمیاع  وارد کنیزک به شاه خ

 ماجرا می شود.

 

 حضور مردی با نقش بینابین 3-3

اسات  یکی دیتر از شخصایت هاای مارد، در ایان داساتان زرگاری

کااه نقشاای بینااابین دارد و بااه خواساات شاااه و تو اایه طبیااگ، 

نقااش آفاارین ماای شااود، تااا بااا دیاادار و حضااور او بهبااودی 

کنیزک حا ل آیاد. او فرزناد و زن و شاهر را باه طماع عایش و 

 ،خلعاات هااا ماای کنااد و  بااا باار  ساایم و زر و شااکوه  ر یراحتاا

رافاال از ایاان کااه در ایاان سااودا جااان  معاوضااه ماای نمایااد.

 اوست که به  من بخ  معامله می شود.

زرگاار هرچنااد در ابتاادا فریااگ ماای خااورد و عشاا  زر و 

جمااار و کااامروایی، مااانع از تعقاال و آینااده نتااری و دور 

  -ماارد اساات  چااون -اندیشاای اوساات، امااا در انتهااا او نیااز 

شاناخت دسات مای یاباد، ارزش هاای وجاودی خاودرا  به معرفت و

 ،بیان می کند، کاه طااووب باوده و بخااطر پارش گرفتاار شاده

روبااهی اسات  ،آهویی بوده و بخاااطر نافاه خاونش ریختاه شاده

پا  او هام باه ناوعی بیانش  که برای پوستینش شاکار شاده ...

 .می رسد -هرچند دیر هنتا   -و آگاهی 

 

 تفاوت نقش های مرد و زن از لحاظ کمی و کیفی4-3

کمیات باا ماردان اسات در  در تعداد بازیتران نقاش هاا،

فاای نقاش یاین داستان ساه شخصایت مارد، در مقابال یا  زن، ا

دارند. از لحااد کیفای هام بشادت کفاه عوامال مثباات داساتان 

ماردان حکایات، پویااا هساتند.  به سامت ماردان متمایال اسات.

کاه باا -سایاب و باا تادبیر مشاف ، زور، شاه ماردی باا زر و

وجود عشا  باه زن، وجاود رقیاگ را تاا هنتاا  انتقاا  تحمال 
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نصایحت گار اسات. زرگار  و پیر، مرشادی کامال، داناا .می کند

 متوجااه نیرنااو شااده و بااه آگاااهی ماای رسااد. امااا زن  عاقباات 

و آن گااه کاه جمااار رو باه  اساتدر بناد جماار تنها حکایت، 

 .ن او نیز خاکستر می شود عش  آتشی زوار می نهد،

 

 نقش کلیشه ای و کم رنگ زن5-3

زن در ایاان داسااتان، دنبااار رنااو عشاا  اساات و در دادگاایش 

وابسااته بااه ظاااهر است،)کلیشااه زن هوسااباز، باای وفااا( عشاا  

کااه سااودای مااار و  حتاای ماارد زرگاار، واقعاای ناازد ماارد اساات.

مظلااو  جلااوه ماای کنااد.  ،دهیرا باادینجا کشااان کامیااابی او

امااا در اهاان  ؛هرچنااد او گرفتااار تزویاار شاااه شااده اساات

خواننده این زن است که محکاو  مای شاود، زیارا عاشاقی  ااد  

سط شااه باه زرگار  حرجای را نیست و جار  خورانادن زهار،  تو

نیست. در آخر نیز شااعر،  هماه ماجراهاا را مثال مای خواناد 

قادر و تقاادیر ازلای الهای و قضاا و  و حکیم و شاه را با سار  

. در قسامت تبرئاه حکایم و شااه، دیتار خباری مربو  می داناد

از کنیاازک نیساات و دلیلاای هاام باارای تبرئااه او یافاات نماای 

زن، جز  حاشیه ای کاه در ظااهر، قصاه حاور او پایش مای  شود.

 رود، به راحتی از داستان حیس مای شاود. ناه تبرئاه مای شاود

 یش بارد هادس شااعر. زن ،آلتای بارای پاگردد نه مجازات می و

باه یکباارگی کنااار گیاشاته  است و پا  از تمااا  شادن نقشاش،

شاود. زرگار بایاد قرباانی شاود کاه  از داستان محو میو شده 

دسیسااه مااردان داسااتان، همااه عااین  زن مقصاار شااناخته شااود.

دانایی و تدبیر خواناده مای شاود. محکاو  شادن زن باه دلیال 

ای خاود ه زن  این گناه نابخشاودنی اسات کاه: در نقاش کلیشاه

مطیااع و کنیااز زر خریااد ماارد ه ظاااهر نماای شااود. او در خااود 

احساااب اسااتقالر کاارده و بااه کساای ریاار از آقااا و ساارور و 

  احبش، تعل  خاطر پیدا کرده است.

در ادبیااااتی کاااه ماااردان پدیاااد آورده اناااد، در  زن،

تقابل با مرد معنا می یاباد و در سامت و ساو یاا تقابال باا 

ایان تصاویرها  اهمیات پیادا مای کناد. هدس های مرد اسات کاه

قااالبی از دو مقولااه اساات، زن یااا شاایطان اساات یااا فرشااته. 

حااوا همساار آد  و دو  ، مااریم مااادر عیساای  ،نماااد نخسااتین

مسیا است. بسایاری از شااهکارهای ادبای جهاان چناین تصاویری 

 (27:1378از زن ارائه داده اند. )مقدادی،

 

 _ بحث4

داساتان رماز گشاایی مای کناد و زن هرچند که موالنا، خاود از 

را نماد نفا  و مارد را نمااد عقال مای خواناد، اماا نبایاد 

از نظاار دور داشاات کااه داسااتان هااای او مطاااب  بااا هنجااار 

 مخاطگ سروده شاده کااه باعای جایب ایشاان شاود. جامعه و پسند
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به همین دلیال، بارای درک کامال ایان حکایاات، بایاد مولفاه 

 شت.های گوناگونی  را مد نظر دا

"درک متااون داسااتانی را باار مبنااای بااازگویی واقعیاات 

های اجتماعی باید باا دقات تماا  باا بررسای دقیا  تار هماه 

کااار کردهااای ممکاان دیتاار پیونااد دهاایم ، کارکردهااایی کااه 

متاااون ادبااای باااه عناااوان سااااختارها و تفسااایرهای خیاااار 

خواناادن فریباای مسااتقیم و  پردازانااه در زناادگی مااا دارنااد.

انادن، فرآینادی میاان کنشای اسات کاه در آن خو ت  خطی نیست.

کاانش متقاباال نااه تنهااا میااان مااتن و خواننااده، بلکااه میااان 

خواننااده و خواننااده و میااان مااتن و مااتن نیااز انجااا  

میتیرد. ایان فرآینادی اسات کاه باه کما  آن مای تاوان ارزش 

)نجام عراقای و  های اجتمااعی را منکار شاد یاا تاییاد کارد.

 168:1385)دیتران،

داسااتان هااای مثنااوی نبایااد از نظاار دور  در خااوانش

بداریم کاه اوضااو اجتمااعی و تااریخی هار دوره، ناوو خا ای 

از ادبیااات را بااارور ماای کنااد. فرهنااو مردساااالری از دیاار 

ریشااه دار بااوده و شااعرا و نویسااندگان   در جامعااه مااا باااز

تا حد فراوانای تحات تاا یر فرهنااو زماناه خاود بااوده اناد. 

آن چناان تقریار مای شاوند کاه مارد و زنان در نوشتار مارد، 

 جامعه مرد ساالر از آنان انتظار دارد.

مااا نماای تااوانیم کلیشااه ای شاادن مسااائل مربااو  بااه 

پاا   جنساایت را از شاارایط مااادی آن در تاااریا جاادا کناایم.

تنهااا از راه تیییاار فرهنااو نماای تااوان شاارایط مطلااوب باارای 

 اار زنان رقم زد بلکه ایادیولو ی جنساایت بار نحاوه قرائات آ

مااردان و زنااان و چتااونتی تثبیاات معیارهااای ارزش گاایاری 

.بایاد ماهیات داساتان هاای متاون ادبای را  تا یر می گایارد

در نظر گرفت زیارا متاون،  معاانی تثبیات شاده ای ندارناد و 

تفساایرها بااه موقعیاات خواننااده و ایاادیولو ی او وابسااته 

 (270:1384ودیتران، اند. )سلدن

و داساتان هاای مثناوی، آن با نتاه کلی باه حکایات هاا 

قرار دارد، نمای تاوان ایان  جا کاه زن در جایتااه ویاژه ای 

چاون  نظر را تعمایم داد و موالناا را زن ساتیز قلماداد کارد.

در برخی نقدهای ادبی چاون فرمالیسام، اعتقااد بار ایان اسات 

کااه آنچااه مااا ماای خااوانیم لزومااا اعتقاااد راسااتین نویساانده 

 نیست.

تااوان چالشاای علیااه نقااد  را از یاا  نظاار ماای مفمنیساا

هام منتقادان ناو  ،هام فرمالیسات هاای روب فرمالیستی دانست.

در  objective) )1آمریکااایی طرفاادار عینیاات مبنااایی  1۰3۹دهااه 

                                                           

بااه ایاان ، M.H.Abramsنظریااه عینیاات مبنااایی ،ا ااطالحی مطاارح شااده توسااط  -1

هار ا ار  مفهو  که ا ر ادبای ، خاود حکام یا  شاد را دارد .بناا باراین

هنااری بایااد متناای همتااانی باشااد کااه بتااوان بااا اعمااار کااردن مااوازین 
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و تاکیااد ماای ورزیدنااد کااه مااتن را بایااد  نقااد ادباای بودنااد

و باه عباارت دیتار باه دیاادگاه هاای  ریر شخصی قلماداد کارد

فمنیساات هااا، باارعک  در  شااخص نویساانده نبایااد پرداخاات. امااا

حوه ارائاه شخصایت زن در آ اار ادبای اناد و  پی اعتراو به ن

چااون ا اار را بااازنمود عقایااد شخصاای نویساانده ماای داننااد، 

پدیااد آورناادگان آ ااار ماارد ساااالر را بااه باااد انتقاااد ماای 

بااه رراام اهمیاات فزاینااده ای کااه فمنیساات در نقااد  گیرنااد.

زایی کااه ادباای معا اار کسااگ کاارده و بااا وجااود تااا یر بساا

منتقاادان طرفاادار ایاان شاایوه، در جهاات گیااری تفکاار انتقااادی 

گیاشااته انااد، نقااد فمنیسااتی باارخالس بساایاری دیتاار از شاایوه 

هااای نقااد ادباای مکتباای منسااجم و واجااد ا ااور و روش هااای 

تمرکز یافته و هام ساان نیسات. باا ایان حاار بررسای نوشاته 

 های نظریاه پاردازان فمنیسات، نشاان دهناده وجاود دو گارایش

عمااده در ایاان شاایوه نقااد ادباای اساات. گاارایش اور کااه جلااوه 

بااه ایان موضاوو ماای پاردازد  اساساا   های زن نامیده می شاود،

)بااه ویااژه آ اااری کااه مااردان نوشااته  کااه زن در آ ااار ادباای

به چه  ورت و باا کادا  نقاش هاای قاالبی باه خوانناده  اند(

ارائااه شااده اساات. بااه اعتقاااد هااواداران ایاان گاارایش، 

ارلااگ بااه طااور حتماای فاارو ماای کننااد کااه ، ماایکر نویسااندگان

خواننده آ ار آنان مرد اسات و باه هماین سابگ تصاویر ارائاه 

شده از زن در آ ارشان باه گوناه ای کاه باا مقتضایات فرهناو 

ماارد ساااالرانه تطبیاا  دارد، ارائااه ماای شااود و اساسااا همااان 

 (144:1390فرهنو را بازتولید می کند.)پاینده،

تفکیا  قائال شاد. « جنسایت»و« جان »باید بین دو ا اطالح

جن ، فیزی  بادن انساان و تفااوت هاای ناشای از آنااتومی را 

مشااخص ماای کنااد و جنساایت را ماای تااوان هاار گونااه تبعاای  و 

کلیشااه ای و معلااور فرهنااو  ناااروایی جنساایتی دانساات کااه

 واجتماو است.

کاای از وظااایف عمااده ی نظریااه هااای فمنیسااتی معا اار ی"

جان  وجنسایت اسات تاا انتظاارات  تشخیص تفاوت مفهاومی میاان

جامعااه از نقشااهای جنساای را در  ااورت زیساات شااناختی نبااودن 

تفاوتهااای جنساای چااه بسااا طبیعاای باشااند د. بتااوان ا ااالح کاار

امااا تفاوتهااای جنساایتی را در فرهنااو بایااد جسااتجو کاارد نااه 

 (398:1382) ها  و دیتران، «طبیعت.

قسیمی در دیدگاه موالنا تقسیم انسان ها به مرد و زن ت

از نظر موالنا حقیقت انسان، روحانیت اوست نه  راه گشا نیست.

جسمیت و جنسیت او. پ  بین زن و مرد تفاوتی قایل نمی شود 

زیرا آنچه به انسان شخصیت می دهد، روح انسانی است که در هر  

        دو جن  مشترک است.                            

  لی  از تانیی جان را باک نیست

                                                           

گفتمان عامه باه آن ه و ناه تجرباه و نیاات و وا گاان خاا  مولاف ه باه 

 معنایش راه یافت
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 روح را با مرد و زن اشراک نیست

 از مونی وز میکر برترست

 این نه آن جان است کز خش  و تر است

 (1۰67-1۰62)دفتراور

موالنااا نیاااز بااه همساار و همااد  موناای را از نیازهااای 

مهم و ا لی مرد می داند کاه حتای اگار پیاامبر هام باشاد از 

 آن بی نیاز نیست.

 آن که عالم مست گفتارش بدی

 یا حمیرا می زدیکلمینی 

 (2824)دفتر اور 

زن بر ماردان عاقال و خردمناد کااه دارای احسااب، مهار  

سان ناادان  و محبت هستند، رالاگ و چیاره مای شاود. و بار ان

چیااره نیساات. ماارد ،و جاهاال کااه فاقااد احساااب و عقاال اساات 

ست، در حاالی کاه مارد داناا  نادان و نابخرد بار زن چیاره ا

 است:و خردمند، میلوب و مفتون زن 

گفت پییبر که: زن بر عاقالن              رالگ آید سخت 

 و بر  احبدالن

باز بر زن، جاهالن رالگ شوند            زانکه ایشان، 

 تند و ب  خیره روند

ست یداد           زآن  حیوانکم بودشان رقت و لطف و و  

 رالگ بر نهاد

و ف مهر و رقت و ف انسانی بود             خشم و شهوت 

 حیوانی بود

 (2837-2833)دفتر اور،

زن ترجمان  فت رحمت الهی و مظهر تجلی  ،به نظر موالنا

موالنا با تشبیهاتی بدیع درباره  ت خداوند است:بخشندگی و خالقی  

برد و حتی جمار و زیبایی خداوند را به زن، او را به عرش می

امتی ب   ند. پیداست  ه زن در چشم و در موالنا  راو تشبیه می

 .بلند دارد

 

 پرتو ح  است آن، معشو  نیست

 خال  است آن گوییا مخلو  نیست

 (2836)دفتر اور،
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دیدگاه کلی مولاوی نسابت باه زن نظاری   ریماناه و باا 

ای  اه در زماان او هاای متعصابانهگیاریاحترا  است، باا ساخت

بااه  راماات ااتاای انسااان  اساات و ااامال  مخااالف  ،معمااور بااود

 آمده است  ه: "اندیشد. در"فیه ما فیهبخصو  زنان می

دردرااه   "هرچنااد زن را اماار  ناای  ااه پنهااان شااو، ورا

خااود را نمااودن بیشااتر شااود و خلاا  را، نهااان شاادن او ررباات 

ای و ررباات را از دو باایش گااردد، پاا  تااو نشسااته بااه آن زن،

او   نای و نننای.پناداری  اه ا االح مای نی و میطرس، زیادت می

ود و سرشات پااخ خاود خواهاد رفاتن. فاارر خا بر آن طباع نیا 

باش و تشویش مخور. و اگر باه عنا  ایان باشاد، بااز همچناان 

بر طری  خاود خواهاد رفاتن. مناع، جاز رربات را افازون نمای

دهااد ( مولااوی هشاادار ماای88:1348الحقیقااه." )موالنااا، نااد علاای

گیااری بخصااو  در مااورد زنااان، ناپسااند اساات و  ااه سااخت

 ب و منفی به بار خواهد آورد.درنهایت، آ ار ب  مخر

 

 _ نتیجه گیری5

داسااتان کنیاازک و شاااه در مولفااه هااای نقااد فمنیسااتی قابلیاات  

گفتماان  زن، خااموش و منفعال اسات.  ادای مارد، جای گیری دارد.

حاکم و ت   داست. نقاش حاشایه ای زن، پا  از رسایدن باه نتیجاه 

از طاارس سااراینده یکباااره محااو ماای شااود. زن، نقااش کلیشااه ای 

ظاهر پرساتی و بای وفاایی و مارد، نقاش انساان عاقال و حکایم و 

نقااش مااردان از لحاااد کیفاای و  دور اناادیش را ایفااا ماای کنااد.

ن وجااود نبایااد از نظاار دور یااکماای، در  اادر قاارار دارد. بااا ا

داشاات کااه در نقااد داسااتان هااای مثنااوی، سااه گاارایش موجااود در 

و  بایجامعه مد نظر گرفتاه مای شاود. دیادگاه سانتی، دیادگاه اد

می  دیدگاه مورو ی حااکم بار جامعاه. داساتان کنیازک و شااه را 

اماا ایان  توان بر بساتر نقاد فمنیساتی، تفسایر و توجیاه کاارد.

دیاادگاه  ساانتی جامعااه را نماای تااوان بااه عقیااده و نظاار شخصاای 

می  موالنا تعمایم داد. در احاواالت او ناوعی سانت شاکنی مشااهده 

  و ساماو خاویش  باود. شود. موالنا، پییرای زناان در مجاال  بحای

کاری کاه در آن دوران ناامعمور و ناامعهود محساوب مای شاد. باا 

نظااری اجمااالی باار کاال داسااتان هااا ی مثنااوی در ماای یااابیم، 

ای گوناهتعابیری  ه درایان منظوماه جهاانی آماده، ترسایم تمثیال

محااادوده پاااییرش و ادراک جامعاااه آن از وضاااعیت انساااان، در 

او فرهنتای عصار اوسات. موالناا که بیان گار اوضا روزگار می باشد

ه هاا و بادسات تصاویر انساانبا دقات تماا  همچاون نقاشای چیاره

ررام،  . باهنمایانادخاوبی مایه بادر حکایاات خاویش ویژه زن را 

تصااویر هااای نازیبااایی کااه در برخاای حکایااات، از زن ه بنااابر 

مقتضاایات زمانااه و حسااگ حااار مخاطااگ ه ترساایم شااده، زیباااترین 

زن و در کراماات او سااروده شااده انااد در ابیاااتی کااه در و ااف 

پاا  نماای تااوان موالنااا را بااه طااور  مثنااوی موالنااا مثبااوت اساات.

کاماال مااروا و تاییااد کننااده عقایااد ساانتی و فرهنتاای جامعااه 

 مردساالر زمانه خویش دانست.
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