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ابتدا نگاه رایج  بنابراین باشد می مولوی مثنوی در زن نقش شناختی جامعه بررسی نوشتار این موضوع که آنجا از:چکیده

شود و سپس به نظریات غالب در دیدگاه جامعه شناسی و نقش زن در جامعه  این موضوع نقل میادیبان و صاحبنظران به 

شود به رابطه بین نقش زن در مثنوی مولوی و  شود . از طریق کنار هم قرار دادن این دو دیدگاه سعی می پرداخته می

این نکته ضروری است که در عصر موالنا  بهتفکرات مطرح درباره جایگاه و نقش زن در جامعه امروزی دست یابیم .توجه 

شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه هشتصد سال پیش بسیار متفاوت از امروز بوده است بنابراین بدیهی است که مفاهیم و 

ارزش ها و برداشت های امروزی بسیار متفاوت از گذشته می باشد و به همین دلیل نقشی که موالنا در اشعار خود برای 

می یابد و چه بسا امروزه این نقش دچار  رها و عقاید و رسوم دوره خود معنییم مینماید در مناسبات و هنجازنان ترس

و پیشرفتهای شگرفی شده است لذا تطور بنیادین شده باشد . همانطور که فلسفه و علم بشر طی این مدت دچار تحوالت 

باورهای امروزی متفاوت است . این موضوع در درک ما از میتوان پیش بینی نمود که نقش زن در جامعه و اندیشه ها و 

پیشرو بودن موالنا در احترام به جایگاه زن کمک شایانی می کند .نکته دیگر اینکه اشعار موالنا عرفانی است و بیشتر معانی 

و عرفانی نام برده  و تمثیل های بکار رفته در آنها بار معنوی و مجازی دارد و همانطور که از شراب و نی به معانی خاص

است ؛ در بسیاری از اشعار از زن و کنیزک یا جنس مؤنث با بار معنایی مجازی استفاده نموده است و نمیتوان اینگونه 

در جامعه،توجه  برای درک بهتر دیدگاه موالنا به نقش زناناشعار را محملی برای برداشت های جامعه شناختی قرار داد . 

فی نیست والزمه آن بررسی ومطالعه نقش زنان در زندگی واقعی او وارتباطش بامادر )مؤمنه به اشعار وسروده ها کا

خاتون(،دایه )نصیبه خاتون(،همسر اول )گوهر خاتون(،همسردوم)کرا خاتون قونوی(،دختر خوانده )کیمیا خاتون (،عروس 

از آنجا که موضوع اصلی  بهره داشتند . )فاطمه خاتون (ومهمتر از همه مریدان ایشان است که از محافل رقص وسماع هم

عالوه  .ن ودخترخوانده اش احتراز شده استاین بررسی مثنوی معنوی می باشد لذا از پرداختن به نحوه تعامل موالنا با زنا

بر بر مطالب فوق تأثیر عقاید مذهبی ورسومات جامعه در اشعار موالنا انکار ناپذیر است .بویژه آنجا که از فضیلت مردان 

ویا ناقص العقل بودن زنان برای امر مشورت در اشعار خود استفاده کرده است ویا ازدواج دختر خوانده پانزده ساله زنان 

 خود به مردی مسن که در این دوره امری نکوهیده است اما در زمان خود امر ناپسندی محسوب نمی شده است .

  مولوی –مثنوی  -زن   –جامعه شناختی :واژگان کلیدی
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است  آمدهمرد به وجود  خدمتکه برای  نیستزن موهبتی  . زن دربینش موالنا نماد مهربانی ومهرورزی خداوند کریم است

 نگاه مولوی در مثنوی اینگونه است مایه آرامش وعزت وآزادی انسانیت قرار داده است . را اوبلکه موهبت ومحبتی است که خداوند  .

رمز وتمثیل  - 2   مادر – 1: از پنج جنبه مورد توجه قرار گرفته است در بررسی بعمل آمده سیمای زن در مثنوی معنوی 

 ذکر زنان ناشایست وبدکنش . -5ذکر زنان شایسته ونیک منش  -4 توجه به جنبه های منفی وباورهای نادرست در مورد زن  - 3

بدون اوهیچ موجودی پابه  ر مولوی مادر سرچشمه هستی وانگیزه برای زندگی است .نقش مادر درمثنوی مولوی مهم است .از نظ

موالنا در هرجا که از مادر سخن به میان آورده  ناب انسانی دست نمی یابد .عرصه روزگار نمی گذارد وباز بدون او انسان به عاطفه 

سینه مادر چشمه ای جوشان از مهر ومحبت جاری کرده است  به نظر موالنا خداوند در .به گذشت وفداکاری اونیز اشاره کرده است 

یکی از  .ی واندیشه های معنوی موالنا است بی تردید یکی از بهترین شناسه های شناخت فکر .مثنوی معنوی اثرگرانسنگ ایرانی

  ان در مورد زنان است .شناخت اندیشه های ایشبارز ترین شناسه های فکری موالنا ،

فقیهان برخی  نماد زن در دیدگاه مفتیان اهل سنت وزاهدان پارسای بی خبر از جامعه یاهمان ای مولوی زن در اندیشه ه

همان که امام خمینی رحمه  نیمه واقعی پنهان درآیات محکمات قران مبین است . زن در اندیشه مولوی سنی نیست . شیعه و

 :تلف قبل وبعد از انقالب فریاد زدبر قرآن وبارشادت بسیار درزمانهای مخ ا...علیه به خاطر داشتن اندیشه های عرفانی ودانایی فراوان

 «.ج می رودازدامن زن مرد به معرا»

ولوژیست اسالمی ویک مفسر قرآن به تمام ئ.یک نظریه پرداز یابه اصطالح ایدموالنا در مثنوی معنوی صرفایک شاعر نیست 

معنی ویک آموزنده اخالق وکرامات انسانی است .اگر نگوییم دربینش او زن جز درمواردی که خود شاعر از صنایع ادبی ایهام 

ونفهمی از اوضاع زمان ونادانی دیب آگاهی هردو جنس به کنایه وبرای تأواستعاره یاتشبه برای جنس به ظاهر قوی جامعه یابرای 

 وکج فهمی خالیق سخن گفته در سایر مطالب بی نظیر است .

 بیش از هرچیز باید دانست که در مولفه های ذهنی ودر بینش موالنا زن دارای سه بعد اجتماعی است :

 مایه آرامش زندگی وبنیان خانواده  -1

 نمادی از عظمت الهی وجمال خداوند  -2

     ابزار شیطان برای انجام دسیسه های شوم  -3

بلکه اومی خواهد  جالب است که در هریک از این دیدگاه ها قصد موالنا هرگز نه تهمت ونه تکریم زیادی از مقام زن است .

درس زندگی کردن وزیستن را بیاموزد .همچنانکه در بعد الهی زن دارای نماد مقدس جمال الهی است .به همان اندازه می تواند در 

 بگیرد .وبینش دینی وعرفانی موالنا در مورد زن اینگونه است : لبه پرتگاه حیثیت انسانی قرار

 نماد آفرینش وهستی  زن،-1

 )دربعد عرفانی وجایگاه زهد هیچ فرقی بین زن ومرد نیست (میت شناختن بعد عرفانی زن رس-2
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 عاملی برای انجام دسیسه های شیطانی-3

کم (دارای کماالت انسانی رفیع وبرجسته است وتفاوتی درقرب یعندا...اتقزن همانگونه که بر طبق آیه کریمه )ان اکرمکم 

الهی بین زن ومرد نیست .چنانکه مریم مقدس درزمان خود سرآمد همه پیامبران زمان وقبل از زمان خود بود چون در این صورت 

چنانکه بارها در مثنوی معنوی از ست .زن هم می تواند به درجات عالی انسانی دست یابد ومقام زهد وعبادت تنها برای مرد نی

ای که یکی از بزرگترین عابدان زمان وبعداز زمان اوست وکرامات  زن پارسا ومؤمنه وزاهده کماالت او سخن به میان میان آورد.

زمان حیاتش  ل شده است دراز کماالتی که موالنا برای زن قائباید پذیرفت بسیاری  اوراسینه به سینه ونسل به نسل شرح داده اند.

در بسیاری از کشورهای حاشیه بسیار مورد تردید واقع بوده وشاید تنها به خاطر مقام ومنزلتش سرزنش نمی شد .چنانکه هنوز هم 

خلیج فارس محرومیت های عجیب وغریبی راعلیه زنان می بینیم .یعنی هنوز بعد از قرن ها هیچ جایگاه اجتماعی ومنزلت اجتماعی 

 یر سایه شوهر قایل نیستند.برای زن مگر درز

هم نماد آفرینش وبرتری انسانی است وهم عامل شیطانی  زن‘انطور که گفته شد در بینش اجتماعی وعرفانی موالنا مه

وابزاری در بنابراین بیش از هر مطلبی باید ابتدا دید موالنا از چه بعدی زن را وسیله ای برای برای آزمایش انسان  ودسیسه های آن .

یعنی مرد در برابر  شیطان می داند . گمراهی مرد از آنجا شدت می گیرد که ابزارهای اغواگری بطور کامل در زن قرار دارد.دست 

مامورد آزمایش الهی قرار می گیرند وبرترین دام برای آزمایش البته مرد وزن باید بدانند که دائعظمت وزیبایی زنان ضعیف است .و

وخواستن های طرفین است نسبت به یکدیگر .چنانکه قرآن کریم هم بارها فرموده است که گمان نکنید مرد وزن نیازهای عاطفی 

 2ماهمینگونه شما را رها ساخته ایم بلکه دایما از شما امتحان می گیریم وایمان شما را می سنجیم .

یی زنان را مغرور می کند ومردان طان وبهترین ابزار سنجش ایمان آدمی زیبایی زن است .زیبابنابراین برترین دام شی

 رانیازمند .یعنی چنان می شود که در آن واحد قدرت اندیشه وتفکر از مرد زایل می شود .چنانکه خود موالنا در مثنوی فرمود:

 ...چون که خوبی زنان بااو نمود                                  که زعقل وصبر مردان می ربود 

 اندر فتاد                            که بده زود تر رسیدم در مراد پس زد انگشتک به رقص 

 3...چون بدید آن چشم های پر خمار                             که کند عقل وخرد را بی قرار

 بنابراین زیبایی زن که نماد جمال الهی است تیر خطر ناکی برای مرد وزن است .

ی نفس می داند که جوالن دهنده تمام ماجراهای نفسانی وتمام انحرافات اجتماعی بشر از موالنا این تیر راهمچون تیر هوا

آن سرچشمه می گیرد .البته همان طور گفته شد زن ومرد در بینش موالناتفاوتی باهم از نظر بعد عرفانی والهی ندارند .اما درزندگی 

 حوایج نفسانی انسان که دوست صمیمی لباس ابلیس است وجود وحوایجی به نامبشری خواسته وناخواسته اتفاقی به نام شیطان 

 ما در حال تضاد است .موالنا در مثنوی شریف زن ومرد را اینگونه معرفی می نماید:دارد وانسان با این پارادوکس دائ
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…. 

  وعقل دان می خود نفسِ  مثلِ ، آن                       نقل افتاد وزن مرد ماجرای

  وبد نیک بهر ست بایسته نیک               وخرد نفسست که ومردی زن این

 4.... ماجرا واندر درجنگ وشب روز                سرا خاکی درین ، بایسته دو وین

 را زن: » فرماید می حدیث این در پیامبر.  آورد می در شعر به را وآله علیه اهلل صلی اهلل رسول از حدیثی ادامه در موالنا

 5« پست ولعیمان دارند می کریم کریمان

  صاحبدالن وبر سخت آید غالب                       عاقالن بر زن که پیغمبر گفت

  روند خیره وبس تند ایشان زانک                        شوند چیره جاهالن زن بر باز

 6.... نهاد بر غالب حیوانست زآنک                         وداد ولطف رقّت بودشان کم

 بر زنان مولوی اصطالح وبه شوند می خانواده مدیریت در هم مشکالتی دچار دارند می بزرگ را زنان کریمان چون بنابراین

  پست مردان ولی.  کنند می حرکت اماره نفس راه به خود به وخود کنند می خود اوامر مطیع را وآنها شوند می چیره صاحبدالن

 . گذارد نمی باقی وکرنش تسلیم جز ای چاره را زنان.  هستند زشت خوی دارای چون ، ولعین

.  شود می عکس بر معنوی بعد در رابطه این که.  است قلع بیانگر ومرد نفس بیانگر موالنا اشعار در زن همواره بنابراین

 نخواهد مرد اصالً وشاید کشید خواهد طول سالها شود بیدار غفلت خواب از مرد وتا.  عقل نماد ومرد شود می عشق نماد زن یعنی

 تحلیل وتجزیه آزمایش حد در هم آن دانستن و داند نمی متافیزیک از چیزی که عقل از رهایی برای خود نفسانی حوایج از دست

»  شما: »   فرماید می هم کریم قرآن چنانکه.  است زن ، مرد های وخواستنی حوایج این از یکی که.  بردارد دست است عقالنی

 «دتیهس ضعیف زنان قدرت مقابل در«  مردان

 واین گیرد می را او معنوی پیشرفت جلوی که داند می عیسی سوزن شبیه چیزی را زن مثنوی مولوی نقاط برخی در البته

(  ص) اهلل رسول فخر فقر.  کند پیشرفت انسان فقر با که نیست قرار چون.  دهد می او به را حق اما.  است زن خواهی دنیا دلیل به

 حد در خود اجتماعی بعد در باید انسان.  داند می شرک مرز را آن وآله علیه اهلل صلی  اهلل رسول همان باز که فقری نه اما است

 بزرگ وپیمان تعهد دچار اینکه به رسد چه کند نمی برطرف را شخص نیازهای بودن عابد وتنها بکشد زحمت زندگی عادی نیازهای

  . باشید وفادار خود عهد به فرماید می مبین درقرآن بارها کریم خداوند اینکه نه مگر.  شود زناشویی

 می دلیل همین به و کند می سروری که داند می نفس هوای گیر دست و انگیزی فتنه مایه را زن موالنا موارد برخی ودر

  : سراید
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  شر کل نفست ، جزویست زن زآنک                           بتر زن از ، شناس زن را خود نفس

 7..... دنی آن خالف کن گوید هرچه                             کنی می گر خود نفس با مشورت

 زن از کمتر ابیات این در موالنا منظور که است آمده موالنا اشعار در وبارها شده تشبیه نفس به زنان انگیزی فتنه مسأله

 ها چشم گری وحیله وطنازی کم جسمانی قوه دلیل به را زن که است رایج مثلی بلکه.  نیست زن معنوی مقام از کمتر ، بودن

 را زن مخصوصاً دیگری شاعر هیچ ونه موالنا نه وگرنه.  وبس است دیگران عبرت برای است زیبا وزنان دختران خاص که زیبا وابروان

 خواستنی موجب زن جذبه یعنی.  شد ذکر که بود دالیلی به.  است کل شر از جزوی زن اینکه یا.  دانند نمی خود از وکمتر کمترین

  . نیست ومرد زن بین میان این در وفرقی شود می فساد دچار نشود کنترل اگر خود به خود این و است مرد های

 زنان.  شوند می آن دچار نفسانی درگیری ودر دنیوی زندگانی در  ومردان زنان که ای نکوهیده نکات از بغیر بنابراین

 مرد که است هایی موهبت دارای شدن ومادر بودن مادر مقام دلیل به زن بلکه.  ندارند هم با تفاوتی هیچ امور سایر در ومردان

 وبچه داری شوهر یعنی زن وجهاد.  خدا راه در باختن جان یعنی مرد جهاد چنانکه.  است آمده هم دیثاواح تعاریف ودر.  نیست

 رفیع جایگاهی را آن کریم وخداوند است زن مختص فقط که است وبسیاربزرگ الوهی مقامی ، مادری مقام دیگر طرفی از.  داری

 مادری به احترام دلیل به شد متولد پدر بدون السالم علیه عیسی ، عمران آل وسوره مریم سوره در که دالیلی از یکی.  داند می

 به احترام مریم نام به ای سوره اختصاص طرفی از و.  شود نمی پیدا او کفو هم مرد که دارد جایگاهی چنان که است مریم چون

 مادری وعشق مادر مورد در موالنا.  گذارند می احترام او وبه دارند دوست را خداوند که است پارسایی ومادران زنان ، دختران تمام

 دست خدا دین از فرزندش نجات برای شود می حاضر مادر داستان این در چون.  زیباست که دارد مثنوی اول دفتر در داستانی

  : آید می در حرف به خدا اذن به فرزند ولی بردارد

  بود شعله اندر وآتش ، بت پیش                        جهود آن آورد طفل با زنی یک

  بکند ایمان از ودل بترسید زن                         فکند آتش در بستد او از طفل

 8........امُت لم انّی:  طفل آن ، زد بانگ                     بت پیش آرد سجده او تا خواست

 جهودان برابر در است ایمان از سرشار که او تا شود می سرد فرزندش برای آتش که است  بلند آنقدر مادر مقام بنابراین

 حق به که گوید می مادر به کودک را این و.  شود می سرد وار خلیل او بر آتش ایزدی رحمت وبه.  ندهد دست از را خود ایمان

 کرد. سرد را آتش خداوند تو مادری

 فتنه تواند می زن.  باشد شر مایه تواند می زن.  است مختلفی معانی دارای موالنا واندیشه شعر در  زن که دیدیم  بنابراین

.  گیرد تعلق او بر معجزه که باشد پاک آنقدر تواند می زن.  بزداید مرد از را دین در سبقت که نفس هوای برای وعاملی باشد انگیز

 است بزرگ آنقدر مادر مقام.  شد سرد وار خلیل مادر برای آتش که دیدیم مادر داستان در اینکه ویا شد نازل مریم بر وحی چنانکه

 در زنی اگر که است آمده حدیث در دیگر طرفی از.  ندارند الهی بهشت جز پاداشی باشند خود مواظب مادرشدن از بعد زنان اگر که
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 مثنوی در موالنا باز چنانکه.  است رفته الهی درگاه به شهادت وبا است شده شهید ، نماید وفات نهم ماه ادتاب از وبارداری حمل دوره

  : فرماید می شریف

 غریم تو جنین از را او کرد                  کریم کآن شد آن از بعد مادر حق

 خو و آرام ورا حملش در داد                        او جسم درون کردت صورتی

 جدا تدبیرش کرد را متصل                       را تو او دید متصل جزو همچو

 9...انداختست مهر تو بر مادر که تا                 ساختست فن و صنعت هزاران حق

 زن موالنا.  شود می برداشته حقایق از بسیاری از وپرده رویم می کنار وآموزش تعلیم ورای از وقتی یعنی سکه دیگر روی در

 مجازی چه عشق که داست توجه باید.  پردازد می سخن داد به الهی عشق وهم زمینی عشق مود در هم و داند می عشق نماد را

 عشق مبداء شود می تقسیم نفسانی و حیوانی بخش دو به خود مجازی عشق.  شود بسیار خیرات منشاء تواند می الهی چه باشد

 ذاتی مشابهت از هم نفسانی عشق بس و دارد توجه معشوق ظاهر به تنها اینجا در عاشق است لذت و جسمانی شهوت ، حیوانی

 . است عاشق نفس اینجا در زیباشناسانه معیار گیرد می تأنش معشوق و عاشق نفس میان

 در و شود می آغاز عنصری و رودکی مثنویهای با که انسانی عشق:  نخست: دارد بزرگ جلوه دو عشق ما ادبیات و هنر در

  پروراند می را شیرین و فرهاد و مجنون و لیلی چون بزرگی انسانی نمادهای و رسد می خود اوج به نظامی مثنویهای

 با سپس و شد گر جلوه سنایی مثنویهای در بار نخستین برای عشق این است الهی عشق ما هنر در عشق دیگر بزرگ جلوه

 شیواترین به انسانی عشق که است شیراز خواجه دیوان در ما است عاشقانه ایران سخنگوی مولوی رسید مولوی به عطار واسطه

 اول ابیات وقتی نگفت سخن عشق از نباید بنابراین.  یابد می توجه خور در اعتالیی و خورد می پیوند الهی عشق با ممکن شیوه

  : شود می آغاز عشق با شریف مثنوی

 11.... فتاد می کاندر ست عشق جوشش                                  فتاد نی کاندر است عشق آتش

 نماد تواند می هم اندازه همان.  باشد شرکل از جزئی تواند می که همانگونه.  است الهی عشق وجمال جلوه زن بنابراین

 در موالنا که است این است ستایش قابل که چیزی.  یابد می ادامه وهستی وآفرینش جهان او وجود با که باشد الهی عشق واقعی

 نفس وسحر افسون به مثل در که زنانگی ماهیت به بلکه.  کند نمی توهین زن ومقام زن به هرگز هزلهایش ودر مثنوی مثالهای

 خواهید می واگر.  نیستید امان در مکاره نفس از که زند می نهیب وزن مرد از اعم را آدمی پاک ونفس آورد می حجوم است مربوط

 گفته سخن زن دنیوی مقام از بیشتر معنوی مثنوی در.  یابید نجات نفس بردگی واز بکاهید را تان نفسانی حوایج باید شوید موفق

 بینش در زن درواقع.  شود می بیان است زن زیبایی جلوه آن حقیقی نماد که الهی عشق از سراسر شمس دیوان در ولی شود می

 وراه است گرفتن عبرت برای مثلی بلکه.  نیست زن شخص به مربوط مستقیماً شان کدام هیچ که دارد گوناگونی تعاریف مولوی

 . دارد تعلیمی جنبه وبیشتر دهد می رخ بسیار مولوی وداستانهای حوادث شبیه  حوادثی که  زندگی تاریکنای این در یافتن
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ولوژی زنانگی است وبه ویژه از اینکه خود می پذیرند ئبینش جامعه شناختی سرنوشت زنان ودختران جوان متاثر از ایددر 

 جز همسری ومادری وظیفه ای ندارند.

وزشی برابر باپسران برخوردارند اما برنامه ریزی آموزشی ،تصوری که دختران از موقعیت مدختران در ظاهر از فرصت های آ

مدرسه وکار دارند ونیز مفروضات معلمان ووالدین وکارفرماها همگی دست به دست هم می دهند تا دختران به انتخاب خود در 

 رغبت نشان دهند که آنان رابسوی مشاغل زنانه سوق می دهد وبرای خانه داری آماده می کند .»درس هایی 

ید بر نقش همسری /مادری ،باورهای رایج درباره ی امروزه رسانه های عمومی بانمایش زنان در نقش های محدود وباتاک

نقش زنان راقوت می بخشند .این امر به ویزه در تبلیغات ومجموعه های تلویزیونی قابل توجه است .چیزی که به همان اندازه مهم 

 مار می آورند .است گستره ی نقش هایی است که زنان را در حال ایفای آن نشان نمی دهند یا اگر نشان دهند استثنا به ش

 :ولوژی خانواده بر دو فرضیه استوار است ئ(اید1986به گفته ی بی چی )

 خانواده هسته ای هم زیست در همه جای دنیا رایج ومتعارف است .-1

شکل تقسیم کارجنسی به صورتی که زن عمدتادرون دنیای خصوصی خانواده درنقش کدبانو ومادر ،ومرد عمدتا در -2

 نقش حقوق بگیر ونان آور قرار داد ودر همه جای دنیا رایج ومتعارف است .ال در دنیای عمومی اشتغ

به گفته بی چی ،تصور می شود که شکل خانواده راطبیعت وزیست شناسی تعیین کرده است وافکار عمومی ما این فرض را 

رابازسازی می کنند زیرا تصور می شود که هم از بدیهیات می داند . نهادهای اجتماعی بریتانیای کنونی نیز همین شکل از خانواده 

ی سازمان دهی  مردم عمال اینگونه زندگی می کنند وهم باید اینگونه زندگی کرد . برای مثال الگوهای تحصیلی ،بازار کار ،شیوه

که در هر دوبخش خصوصی وعمومی تدارک دیده می شود بر پایه همین فرضیات درباره اجتماعی وحتی نوع مسکنی نظام تامین 

بانو ومادر رابه منزله ی شیوه یی ممکن برای زندگی زنان تدارک این فرضیات سه جانبه است :نقش کدخانواده استوار شده اند.فشار 

وقاعدتا باید از آن راضی باشند ،وزمانی که زنان از این شیوه می بینند ،تبلیغ می کند که این شیوه برای زنان ذاتا ارضا کننده است 

ولوژی خانواده نیز مانند هر مرام دیگری این ئابراز نارضایتی کنند گناه آن رابه پای خود ایشان می نویسد .به عبارت دیگر ایدزندگی 

لیت همه شکست های ئودر می آورد ومسخاصیت را دارد که منافع گروه مسلط را به صورت منافع خود خواسته ی گروه فرودست 

حاصل را به گردن گروه زیر سلطه می اندازند ودر این مورد خاص ،کار را بافردی کردن مجموعه یی از نارضایی ها به انجام می 

ایی ،حال آنکه در غیر این صورت ممکن بود تصور شود این نارضایی ها حاصل ناکامی های فردی نیست بلکه ریشه در فشارهرساند 

 دارد که از ساختار های موجود بر می آیند .

پسر ودختر ومرد وزن این را از بدیهیات می دانند که مردها قوی وسخت اند وباید نان آور خانواده باشند وزنان آرام وسلطه 

ین اعتقاد سازگار نیست پذیرند وباید در خانه بمانند واز مردان وکودکان نگه داری کنند . حتی زمانی هم که تجربه شخصی افراد باا

باز فکر می کنند که اوضاع باید بر همین منوال باشد .افزون بر این تصور می شود که این نوع خانواده بیش از هرنوع دیگری به سود 
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فمنیست ها این فرضیه راقبول ندارند که ترتیب خاصی به طور طبیعی  تک تک اعضای آن وبه طور کلی به سود اجتماع است .

 شمول برای زندگی وجود داشته باشد وبه این ترتیب لزوما بهترین شکلی باشد که نیاز زنان را بر آورده می کند .وجهان 

وجود دارد : به نظر بسیاری از فمنیست ها  ندر مورد نقش مادری ومادر شددر بینش جامعه شناختی نظریات متعددی 

د ،همین واقعیت زیست شناختی است که به مردان امکان داد زنان را به استثمار فرو دستی زنان ناشی از آن است که بچه می زاین

(معتقدند که زنان فقط زمانی 1974انقیاد کشند وزنان به این ترتیب در سایه حمایت مردان قرار گرفتند . برخی مانند فایر ستون )

.البته همه فمنیست ها این استدالل زیست  می توانند خود را از کنترل مردان برهانند که از قید تولید مثل آزاد شده باشند

شناختی راتوضیح مناسبی برای استثمار وانقیاد زنان نمی دانند .اما در هرحال جنبه مهمی از زندگی زنان همین است که زایش 

وزنانی که  بچه دار می شود فرض می کنند .عموما عقیده دارند که هرزنی ازدواج می کند ووپرورش فرزند رامحور اصلی زندگی زن 

 شیوه ای جز این را برمی گزینند عجیب وغیر طبیعی جلوه می کنند .

ل شد.فرض بر شدن ونقش اجتماعی مادر تمایز قائ فمنیست ها خاطر نشان کرده اند که باید میان قابلیت طبیعی بچه دار

مادر شدن مفهومی اجتماعی (»1985اما به قول میریام دیوید ) این است که زنان چون بچه می زایندبچه داری هم خواهند کرد .

مادر شدن نه .«می شود است در حالی که پدر شدن را به ندرت به رسمیت می شناسند.پدر بودن تنها به عمل نطفه گذاری اطالق 

که هویت اصلی ومشغولیت تنها مفهومی ساخته وپرداخته اجتماع است بلکه از نظر تاریخی نیز مفهومی خاص دارد به این معنا 

 عمده زن پنداشته شده است .

این مفهوم بخشی از مرام نوین خانگی وزنانگی بود که در طول انقالب صنعتی در میان طبقات متوسط پا گرفت . ودر پایان 

 سده نوزدهم وظیفه ی اصلی زن را زایش وپرورش فرزند می دانستند.

عهده آن بر می آیند وتصور می شود که زنان به طور طبیعی از  می آید ره شمامادر بودن مشغله ای تمام وقت برای زنان ب

 (1381)آبوت،ول تربیت ونظارت بر فرزندان می دانند .ئواز انجامش لذت وافر می برند.زنان رامس

 تصویر آرمانی زن ومادر که در ذهن ما نقش بسته است مادر بودن را پیشه ای تمام وقت معرفی می کند .

امکان می دهدنیاز عاطفی خود را بر آورده کنند »صلی زنان در مقام همسری ومادری است مشغولیتی که به آنان هویت ا

 اما فمنیست ها خاطر شان کرده اند که این ایده ال از واقعیت فاصله ای بسیار دارد..«

 ر تنهایی انجام می شود .یم نیاز دارند وکار عموما دمادری کردن کار دشواری است کودکان به توجه ومراقبت دا

اکلی اظهار داشته است که باتوجه به فاصله ی میان آرمان وواقعیت مادری ،شمار زیاد زنانی که دچار افسردگی پس از 

 زایمان می شوند نباید مارا شگفت زده کند بلکه از کمی این تعداد باید متعجب شویم.

 مادر را بیان می کند : (فوریت های نقش1983یکی از پاسخ های گزارش بولتون )
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پیش از این می شد .«امروز به تو دوبار غذا می دهم تا فردا بتوانم استراحت کنم :»بارها می شود که دلم می خواهد بگویم 

اما در مورد بچه ها ،باید هر وقت غذا بخواهند به آن ها غذا داد .«یخچال بد جوری احتیاج به نظافت دارد ولی باشد برای بعد »گفت 

باشد ،یک ساعت دیگر می آیم ».لباس هایشان را باید هر روز شست .به همین سادگی !وقتی گریه می کنند نمی توانی بگویی 

واین جاست که واقعیت گریبانت را می گیرد .واقعیت کاری که هر روز هفته وبیست وچهار ساعت شبانه روز هست ،وهمه چیزها .«

 (1983:96را آن ها مقرر می کنند .)بولتون،

وهم در تحصیل وکار ،شکل پیش فرض هایی که درباره نقش طبیعی زنان وجود دارد به ساختار زندگی زنان ،هم در خانواده 

 به شمار می آیند . «طبیعی » می دهد .زنان به لحاظ نقش مادری شان پرستاران 

بودن در زندگی زنان اساسی تر از آینده افزون بر این که فرصت های شغلی زنان محدود است چون کارفرماها معتقدند مادر 

شغلی است .اثر این طرز طلقی بر جملگی زنان وارد می شود ودر واقع همین محدودیت فرصت های شغلی ودستمزد کمی که به 

 (1379)شادی طلب ،زنان پرداخت می شود ممکن است عمالایشان را به سوی ازدواج ومادر شدن سوق دهد .

:زن می تواند مایه شر باشد ،می تواند فتنه انگیز باشد وعاملی برای موالنا دارای معانی مختلفی است زن در اندیشه وشعر    

 هوای نفس .مساله فتنه انگیزی زنان به نفس تشبیه شده وبارها در اشعار موالنا آمده است .

بارا تونر اینچنین به آن اشاره دربینش جامعه شناختی این طرز تلقی به نگرش ها وارزش های فرهنگی بستگی دارد که بار

ولوژی مرد ساالر ومناسبات مرد ساالرانه می دانند که به این دیدگاه مشروعیت می ئآن را ایدوهمچنین فمنیست ها  :می کند

 (1377)محسنی ،بخشد.

 جنسی غریزه وتق دهد می نشان آمده دست به شناسانه مردم های ازپژوهش که شواهدی(1977)بارباراتونر ی گفته به 

 ناشناخته ذاتا نوتجاوز درگینه آراپش قوم درمیان که سازد می اوخاطرنشان.دارد بستگی فرهنگی های وارزش ها نگرش به مردانه

 . است اجتماعی کنترل های شکل از یکی کنیا های گاسیی درمیان که آن ،حال است

 نظر به. بخشد می مشروعیت دیدگاه این به که است ساالرانه مرد ومناسبات ساالر مرد ولوژیئاید معتقدند ها فمنیست

 داند می مرد جویی کام برای  جنسی اشیایی ویا احترام مورد مادرانی یا را زنان ساالر مرد ولوژیئاید ها فمنیست رادیکال

 (1378)کار،.

همان طور که گفته شد:زن ومرد در بینش موالنا تفاوتی باهم از نظر بعد عرفانی والهی ندارند ،موالنا در بعد عرفانی زن را به 

.چنانکه بارها در رسمیت می شناسد ودر جایگاه زهد هیچ فرقی بین زن ومرد نیست ،در قرب الهی هم تفاوتی بین زن ومرد نیست 

ت او سخن به میان آمده وکرامات او را سینه به سینه ونسل به نسل شرح داده اند .باید پذیرفت مثنوی معنوی از رابعه وکماال

 بسیاری از کماالتی راکه موالنا برای زن قایل شده است حاکی از وسعت دید موالنا در عصر خویش بوده است .
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چنان که هنوز  مقام ومنزلتش سرزنش نمی شد . البته موالنا در زمان حیاتش بسیار مورد تردید واقع بوده وشاید تنها بخاطر

 هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس محرومیت های عجیب وغریبی علیه زنان می بینیم . 

هدف فمنیسم لیبرال از دیر باز احقاق حقوق  ومرد بسیار مورد توجه بوده است ، در بینش جامعه شناختی برابری حقوق زن

فمنیست لیبرال علیه قوانین وسنت هایی  برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان .برابر برای زنان بوده است یعنی 

این  این گروه با از زنان وضع می شوند .«حمایت »به مردان می دهند وبه زنان نمی دهند یا با ادعای  مبارزه می کردند که حق را

وزنان در محیط کار از اند تا تبعیض علیه زنان غیر قانونی شود  تشخیص که برابری صوری کافی نیست ،خواستار وضع قوانین شده

 حقوقی مانند مرخصی وحقوق زایمان برخوردار شوند .

اصالح طلب در جامعه شناسی دنبال کرده اند اثبات این نکته بوده که تفاوت های قابل  هدفی راکه فمنیست های لیبرال /

است . تفاوت رفتار با دختران وپسران «همگون سازی جنس ونقش »معه پذیری ومشاهده میان دوجنس ذاتی نیست بلکه نتیجه جا

که کما بیش از بدو تولد آغاز می شود از شکوفایی کامل ظرفیت های زنان جلوگیری می کند .پژوهشگران فمنیست باتحقیقات 

ساز جایگاه فرودست زنان در جامعه  له رازمینهئتفاوت با آنان رانشان داده وهمین مسخود وجود تبعیض علیه زنان وبرخورد م

دن زنان باید نشان دادکه زن ومرد از ظرفیت های یکسان بر خوردارند ،زنان خصوصیات کامل انسانی دارند ردانسته اند .برای آزاد ک

از آنان  وهم چنین ناشی از تفاوت انتظارات جامعهوتفاوت میان زنان ومردان در جوامع غربی ناشی از تفاوت تربیت دختر وپسر

 (1379)کارزی،ووجود قوانین تبعیض آمیز است .

مورد نیاز زنان به دلیل خصوصیات بدنی  فایر ستون عقیده داشت که تقسیم میان زن ومرد مبنای زیست شناختی دارد ،

ایجاب  جتماعی رابرای تولید مثل وبه دلیل مراقبت از نوزادان از نظر جسمی از مردان ضعیف ترند .این خصوصیات نوعی از روابط ا

ازآن پس نهادهای اجتماعی به ویژه شیوه مرسوم رابطه  کرد که از رهگذر آن زنان برای امنیت جسمی خود به مردان متکی شدند .

جنسی وبچه داری که به سلطه مردانه دامن می زنند این التزام زیست شناختی راپوشش داده است .اما به نظر فایرستون دیگر 

 ورت ندارد چون پیشرفت فن آوری های باروری امکان حذف مبنای زیستی فرو دستی زنان را فراهم می کند .ی مردان ضرسلطه 

 (1376)اعزازی ،

 نتیجه گیری 

 چنین است :بطور کلی نقش وسیمای زن در آثار موالنا بخصوص در مثنوی معنوی 

کرده است و از اعمال تبعیض و تعصب نسبت به آنها پرهیز موالنا در رابطه با زنان پیرامون خود با احترام متقابل رفتار می 

داشته است و نقش آنها را در خانواده نیکو می شمرده است اما با توجه به جایگاه اجتماعی خود بعنوان روحانی و یکی از بزرگان 

ضوع در چکامه ها و سروده هایش ، جبراَ از مناسبات مرد ساالرانه دوران خود بی تأثیر نبوده است و این مو دین و سرآمد عرفان

نمایان است . زن در این آثار از طرفی سمبل و جلوه عشق الهی و نماد نفس و جان است و از دگر سو نماد ضعف و فریب و اغواگری 

امل و یا حرص و آز و هوی و هوس می باشد . ایشان از دیدگاه معنوی و الهی نگاه مثبتی به زن داشته که در سیر الی اهلل و تک
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معنوی دارای حقوق و توانایی های برابر با مردان است اما از لحاظ جنبه های مادی و این جهانی قائل به تساوی و برابری با مرد 

نمی باشد بلکه به تمایز و تفاوت نقش زن و مرد در اجتماع و تقسیم کار معتقد بوده است به گونه ای که هریک مکمل دیگری می 

 باشد .

اومادر احترام است .زن است .این دیدگاه توأم باکمال مثبت است ،بیشتر معطوف به سیمای مادرانه  دیدگاه اول که

 .راسرچشمه هستی وزندگی می داند .سیمای مادر را فداکار ومهربان مجسم می سازد ومادر را واجب االحترام می داند 

و نفس کلی راهم که سبب آموختن علوم وآشکار اونسبت به مادر خیلی خوشبین است ،شأن ومقام مادر را می ستاید .ا

 شدن معارف می شود ،در وجود زنی که مادر ومعلم است ،نمادینه کرده است . 

زنان لیلی از دیدگاه موالنا بهترین نماد عشق وجمال الهی است .لیلی در شعر موالنا نماد وتجلی گاه خداوند است .او سرآمد

ی در میان شخصیت های شعر عاشقانه وجود نداردوجالب تر آن است که او از زیبایی برخوردار در مقام معشوقه است .پاک تر از لیل

 نیست .

ماجرای لیلی ومجنون در آثار موالنا با مفاهیم عرفانی بیان شده با عشق آسمانی پیوند خورده است .موالنا زن را نماد روح 

 ین کالبد انسان می باشد ،مؤنث واز جنس زن می داند.وجان می داند .او روح وجان آدمی راکه لطیف است وپرده نش

 موالنا در دفتر ششم مثنوی می گوید چنان که در دنیا خوب ها نادر است ،در زن هم چنین است :

 جز به نادر در تن زن رستمی 

 11گشته باشد خفیه هم چون مریمی 

اشعار موالنا به حیث همسر برای فعالیت های مرد زن در حریم خانواده از دیدگاه موالنا ارزش بس عالی دارد .زن در 

 مهمترین انگیزه است .

  موارد فوق حاکی از وسعت دیدگاه موالنا نسبت به نقش وسیمای زن در عصر خویش بوده است .

وبه شکل تقسیم کار جنسیتی به صورتی باتوجه به اینکه علم جامعه شناسی علمی است که در چند سده اخیر شکل گرفته 

زن عمدتا در درون دنیای خصوصی خانواده در نقش کدبانو ومادر ،ومرد عمدتا در دنیای عمومی اشتغال در نقش حقوق بگیر که 

ونان آور قراردارد ودر همه جای دنیا رایج ومتعارف است  ودر بینش جامعه شناختی این طرز تلقی به نگرش ها وارزش های 

 ر ومناسبات مرد ساالرانه به آن دامن می زنند .ولوژی مرد ساالهنگی بستگی دارد که ایدئفر

میان دو جنس ذاتی نیست بلکه نتیجه جامعه پذیری وهمگون سازی جنس ونقش است که این تفاوتهای قابل مشاهده 

بینش جامعه شناختی به برابری حقوق زن ومرد بسیار توجه شده است همانطور  نظر محقق دیدگاه قابل توجهی است. دردیدگاه از 
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از نظر محقق فرضیات وتفکرات فمنیستی درجامعه شناسی  .بعد عرفانی والهی تفاوتی ندارند که در بینش موالنا نیز زن ومرد از نظر

زنان وفرودستی زنان در جامعه ختم می شود واگر این به استثمار وانقیاد بیشتر جانبدارانه به بحث در مورد مسایل زنان نشسته و

ما چون موالنا زیر سؤال نمی رودبلکه وسعت دید ونگاه عمیق  و سرمایه های معنوی دیدگاه را بپذیریم دیگر تفکرات مفاخر ادبی

 موالنا به نقش وسیمای زن را در عصر خویش می رساند.

   :نوشتها پی
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