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و در تمرا    زن همواره در گذشته از جایگاه واقعی انسانی و اجتماعی خویش، محررو  : چکیده

انداز تراری  اجتمراعی   شئون زندگی محکو  برتری جسمانی و عقالنی مرد بوده است. در چشم

ای از مظلومیت و تحقیر و توهین از طرف جنس مخالف خرود همرراه   ایران، سیمای زن با هاله

و شدت این تحقیر در برخی از جوامع و آثار گذشته به حدی است؛ کره گراه شرأن     بوده است؛

-وجود مکمل و مساوی مرد را تا سطح بردگان و محجوران و حتی حیوانات پرایین آورده این م

ی زنان انصافی و خشونت، طبقهاند. برخی از فالسفه و متفکران قدیم و متأخر نیز در نهایت بی

ی قرن اند. فریدالدین عطار نیشابوری، عارف برجستههای خود فرو کوبیدهرا زیر شالق نکوهش

زلیخرا  ی عدویه، لیلی، همچون رابعه عارف و عاشقز قرن هفتم نیز با اینکه به زنان ششم و آغا

آن  متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعهنگرد در بخش زیادی از آثار خویش، و... با نگاهی مثبت می

نگاهی تحقیرآمیز به زن دارد. همچنین برا نگراهی بره وانگران، تعرابیر، اترطالحات و        ،روزگار

  ی عصر او پی برد.توان به جایگاه زن در امعهر عطار میحکایات آثا

 عطار، قرن ششم، زن، جامعه، جنسیت گرایی، پدرساالری.کلیدوانگان: 
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 درآمد -1

انرد. از دیردگاه او، ایردئولونی برا ناخودآگراه مرا       ی ایدئولونیهنر وادبیات زیر سیطره»گوید: گرا میماشری مارکسیست ساخت پیر     

باره ناچیز است. مرتن چنران   یابد. فردیت و آزادی ما در اینکنیم آگاه باشیم، در متن حضور میآنکه به فکری که میسروکار دارد و بی

: 2831)برتنرز، « آمده واقعیت را عینرا  و بری کرم و کاسرت بازتراه داده اسرت.      تحت تأثیر ایدئولونی است که گویی آنچه به نوشتار در

ی آنران، نشران   شود و حذف طبقات پایین و یا بیان اندک دربارهمثال در هنر قدیم از طبقات اشراف سخن گفته می(  به عنوان 2121

دهد؛ که از دیدگاه ایدئولونی، بیان زندگی اشرافی و اخالقیات نجیب زادگان، یک مدل ارزشمند است. تحبت نکردن از زنران و یرا   می

یرابیم کره   هرا، درمری  گذشته نشان پدر ساالری است؛ یعنری برا دقرت در ایرن حرذف شرده       با تحقیر تحبت کردن از آنان، در ادبیات

کرده است و اخالق طبقات دیگر و نیز پدرساالری و اخالق اشرافی به عنوان یک ایدئولونی در متون گذشته، ناخودآگاه، خودنمایی می

 گردیده است. پست قلمداد می ،زنان

 ،هرا سرخن گفرت. در مقابرل    ی آندهد. چون چیزهایی هست که نباید دربراره مینایدئولونی، به شکل مادی و عینی، خود را نشان     

کاو عمل نماید و به آنچه که به ناخودآگاه متن رانده شده و سرکوه گردیده، توجه کند و نویسنده و منتقد ادبی باید همچون یک روان

ها، تناقضرات مرتن   ها و شکافها، حذفها اقتضا نماید. از راه سکوتتوجهیها یا کمتوجهیدیگر را در خالل بیوضعیت زنان یا طبقات 

 گوید.را کشف کند و دریابد که متن چه چیز را باید به ما بگوید، اما نمی

نردگی محکرو  برترری جسرمانی و     زن همواره در گذشته از جایگاه واقعی انسانی و اجتماعی خویش، محررو  و در تمرا  شرئون ز        

ای از مظلومیت و تحقیر و توهین از طرف جنس مخرالف  انداز تاری  اجتماعی ایران، سیمای زن با هالهعقالنی مرد بوده است. در چشم

 و شدت این تحقیر در برخی از جوامع و آثار گذشته به حدی است؛ که گاه شأن این موجرود مکمرل و مسراوی    خود همراه بوده است؛

انصرافی  اند. برخی از فالسفه و متفکران قدیم و متأخر نیز در نهایت بیمرد را تا سطح بردگان و محجوران و حتی حیوانات پایین آورده

اند. در میان اقوا  باستانی، چون یونان، رو ، هنرد و ایرران و بعضری    های خود فرو کوبیدهی زنان را زیر شالق نکوهشو خشونت، طبقه

ی تراری   های واهی و عقاید نحیفی در مورد زن وجود دارد. بره تعبیرر نویسرنده   شده، چون یهود و مسیحیت نیز اندیشه ادیان تحریف

وار وی بود. تنها در برخی ادوار تاریخی ی بردهزن حیوان بارکش بود که زادن فرزندان بسیار و چراندن و دوشیدن گله، وظیفه»تمدن، 

دورانرت،  )« داد.ایران باستان، نظا   مادرساالری به زن مجال حضور و مشارکت در امور اجتماعی می و در برخی کشورها، مانند مصر و

2821 ،62-83  ) 
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ی تسرکین خراطر و   اما از دیدگاه اسال  و به تعبیر قرآن کریم، زن نظیر و همتای مرد است؛ از لحاظ خلقت، یرار و یراور و وسریله         

من و پرهیزگار نیرز دارا هسرتند. ظهرور اسرال  و     مردان مؤمن و متقی دارند؛ زنان مؤزینت زندگی اوست و همان مقا  و اهمیتی را که 

ی زن نیز، نه تنها نتوانست جایگاه اجتماعی زن را بهبود ببخشد؛ بلکه برداشت نادرست از برخی آیات و روایات و دستورهای آن درباره

ها، بر تنگنا و محردودیت زن افرزود و سرهم وی از فضرای جامعره،      ی مردان، از برخی اختیاراتشان، مانند قانون تعدد زوجوء استفادهس

 اندرونی خانه شد. رواج تصوف نیز بر این اندیشه که زن اهریمن خوی است دامن زد. 

بیفکنیم، مالحظه خرواهیم   –خصوتا  شعر کهن خود  –ارسی گذشته ی آثار اده فمایهبنابر آنچه گفتیم؛ اگر نظری گذرا به درون     

کرد؛ که به رغم توجهی که اسال  به زن داشته؛ تاری  سیاسی و اجتماعی ما تاریخی بوده که همیشه مرد، ماجراهای مردانه و زورهرا و  

اند. به همین دلیل از عوامرل  ر آن نقشی نداشتههای مردانه بر آن حاکم بوده است و زنان دها و بدیها و نیکیها و عدل و عطوفتستم

زیرا عطوفت و محبت زن بر آن حاکم نبوده است. از طرفری   ی ما تاریخی مذکر است؛مؤنث در این تاری  خبری نیست و تاری  گذشته

ن بسریار کرم اسرت و    در شرعر تززلری ایرران، معشروق نراه ز     »بینیم کره  ی غزلیات فارسی را مورد مطالعه قرار دهیم میاگر درونمایه

توتیفات شاعران ایران از معشوق توتیفی است از مردان با خصوتیت زنان. شکی نیست که عشق به پسران زیبراروی شرعر فارسری،    

ان شریو  داشرته   آمیزی است که از دیر براز در ایرر  های مفسدهمیراثی است که از شاعران درباری به جای مانده و منشأ آن شادخواری

 ( 282: 2821 رزمجو،«)است.

گرردد.  در بیشتر آثار شعر کهن فارسی نوعی بدبینی افراطی و غیر منصفانه همراه با توهین و تحقیرر نسربت بره زن مشراهده مری          

اول مردی که فرمران زن بررد و او را زیران    »گوید: شاه مبنی بر دوری گزیدن از زنان مینامه در نصیحت ملککه تاحب سیاستچنان

( 168:  2813)توسی، « که فرمان کرد و گند  خورد تا از بهشت بیرونش کرد. -علیه السال  –داشت و به رنج و محنت افتاد، آد  بود 

ه بررای پسرران   اند؛ جشنی مانند جشرنی کر  آوردههمه جا روی زمین ارزش زندگی زن کمتر از مرد بوده است و چون زنان دختر می»

 ( 66:  2821دورانت، )« کشتند؛ تا آنان را از بدبختی برهانند.شد؛ در کار نبود و مادرها گاهی دختران خود را میگرفته می

 

 زن، موهبتی برای تعیش مردان -2

البتره منظرور از    –خلقت زنان را چون مواهب دیگری که در طبیعت است و برای تمتع انسان خلق شده  در گذشته اتل و مبدأ        

گیرد. آوردن زنان و دختران از همین تصور سرچشمه میشمار عورت به اند.و تعیش مردان دانسته  برای مصالح –انسان نیز مرد است 

توجه اسرت. تمرایز جنسریتی و نگراه تحقیرآمیرز نسربت بره زن را در وانگران و         این نگرش منفی نسبت به زن، در آثار عطار نیز قابل 
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گرر  هرا بیران  توان مالحظه کرد. برخی از وانگران، اترطالحات و کنایرات در برخری زبران     اتطالحات بکار رفته در یک اثر ادبی نیز می

کاربرد دستور زبان و در اشارات و کنایاتی نمودار شود که تواند در استفاده از وانگان، در گرایی میگرایانه است. جنسیتتمایزات جنس

 درواقع پیامی تبعیض آمیز را در خود دارند.

هرای زبرانی و اجتمراعی    تحلیل ها، حقایقی ارزشمند را دراند و بررسی آنوانگان زبان همواره محملی برای ظهور فرهنگ و اندیشه    

جنسریت  "تروان برا   هرا را مری  های جنسی وجود دارد که این گرایشهایی از گرایشنشانه های زبان،دهند. در بسیاری از وانهنشان می

رود از همین نگاه جنسریت گررا در عصرر عطرار     کار میی عورت که در مورد زن بهمرتبط دانست. به عنوان مثال وانه "گرایانهارزشمند

 حکایت دارد. 

 غریب و عورت و درویش و زار 

 

 و نزار ضعیف و عاجز و زار  

 (281ه:  2833)عطار،                            

 

 گفت ای عورت! چه کارت اوفتاد؟

 

 قرارت اوفتادکاین چنین جان بی 

 (822الف:  2833)عطار،                            

 

 شاه گفت ای عورت عاجز! بخواه

 

 خواهدت از پادشاهچه دل میهر 

 (822الف:  2833)عطار،                            

  

کره هرویتی مسرتقل نردارد و      ،ی ایران، تصویر زن، تصویر موجودی است؛ از جنس دو در بخش بزرگی از ادبیات و فرهنگ جامعه    

او را از  ،کار. این تصرویر العقل است؛ یا مکار و خیانتخرد و ناقصبرای خدمت و مصالح مرد و تعیش او خلق شده است. این موجود، کم

دهرد. در ایرن فرهنرگ، زن    دهد و او را در حد شیء یا عضوی از بدن یا حیوانات تنزل میهای انسانی عاری نشان میبسیاری از ویژگی

ی او خدمت به مرد است؛ یا برای مصالح و تعیش او به وجرود آمرده اسرت. در    آید؛ که وظیفهدر بهترین حالت، موجودی به حساه می

 شود.ت به معنای زن به کار برده میاین فرهنگ عور
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یابد، و بره مررد قردرت    ی مایکل کیمل، در جوامع پدرساالر، فرهنگی در ادبیات و متون و حقوق اجتماعی تبلور میبراساس گفته»     

قردرت و امتیراز    کنرد کره او خرود را سرزاوار    دهد و در کنار آن مفاهیمی را ایجراد مری  تناسبی را اختصاص میاجتماعی ناعادالنه و بی

 (21: 2831، نقل از توکلی، 2111کیمل، «)یابد.می

مرد غیرتی، مرد خدای خانه و رئیس خانواده، مرد مترادف انسان و سزاوار برخورداری از مواهب طبیعی، کره زن   هویت مردمردان،     

العقل بودن، ن از جمله آلت شهوت بودن، ناقصی این مواهب است برای مردان؛ و هویت زن، موجودی که به دالیل گوناگونیز در زمره

-کند و مرد را  قاهر مطلق خانواده بره شرمار مری   حسود بودن، انسان کاملی نیست و نیمه انسان است؛ زن را از قلمرو انسان خارج می

 (21: 2831آورد. )توکلی، 

 نگاه تحقیرآمیز به زن -2

اند، زنران  ی فروتری قائل بودهکه برای او مرتبهو یا این اند؛گریز بودهنویسندگان، شاعران و بزرگان قلم در دنیای سنتی به نوعی زن      

 اند و بر مذهب مردانشان. نشین بودهمهری مواجه بودند؛ پردهبا بی

یگاه واالیی برخوردار نیست و از حقوق اجتماعی محررو  اسرت.   و از جا ی فئودالی قرن ششم، زن، موجودی حقیر استدر جامعه      

شود و آواز دوک و مشزول شدن به ن  و پنبه و سروزن بررای آنران کرافی     نوعی دشنا  محسوه می "زن"در این عصر مردساالر، لفظ 

 است.

 سراپایت یکی گردد چو فرموک

 

 چو مردان ترک گیری پنبه و دوک 

 (232: 2833)عطار،                                 

 

 شیرمردان مرد را اینجا

 

 یابمدان همیدر پس دوک 

 (331الف:  2831)عطار،                             

 تردامنی تفت زنان است:

 دامن در اول چون زنانبود تر

 

 وآخر اندر کار تو مردانه شد 

 (231)همان:                                          
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 از مردان و مردان را الیق هرچیزی دانستن و پنهان ماندن نا  زن نشان موقعیت پایین زنان در جامعه است. ،نا  بردن بیش از حد

 کی دانی کمال دل ،پایچون تو نفسی زسرتا

 

 باشد بینکمال دل کسی داند که مردی راه 

 (222)همان:                                         

 

 دل حیوان چو مرد کار نبود

 

 چون زنان پیش دیگران آمد 

 (221)همان:                                                 

ی عطار زنان جایگاه واالیری دارنرد. عطرار    نامهبه طور کلی دو نگرش مثبت و منفی نسبت به زنان در آثار عطار وجود دارد. در الهی     

سرتیزی زنران   گیرد؛ که گاهی از قهرمرانی و عشرق و عرفران و سرتم    هایی بهره میهای خود معموال  از حکایتبیان افکار و اندیشهبرای 

خرواهی،  ها مانند عردالت های ارزشمند آنگیرد و به ویژگیی عدویه، مهستی گنجوی و یا لیلی و زلیخا رنگ میای چون رابعهبرجسته

های حکایات بلند شی  عطار، که بسیار درخور توجه است، شخصیت معنوی اسرت  یکی از ویژگی اشاره دارد.پارسایی و خداترسی آنان 

باشرند و برا نهایرت قردرت و     ها، بسیار پارسا و عفیف و غالب بر هواهای نفسانی و شریر خود میدهد. زنان در این داستانکه به زن می

کنند. عطار معتقد است در راه وتول به مقرا  والیرت و قرره،    ب مردان پایداری میهای ظاهر فریکوشی در برابر تمناها و عشقسخت

 تورت مرد داشتن، شرط نیست. شرط اتلی تقوی و عمل نیک و پایداری در برابر هوا و هوس نفسانی است.

 عطار در بیت زیر به پارسایی و عشق حقیقی زنان اشاره دارد: 

 قیبیا ای مرد اگر بررررررر مرررا رفیرر

 

 در آموز از زنی عشق حقیقی 

 (261ه:  2833)عطار،                            

 

 نررجنبید از بررررای ملک یررک زن

 

 ز مردان این چنین بنمای یک تن 

 (261ه:  2833)عطار،                             

    

 تو رها کن سربه مهر این واقعه

 او نه یک زن بود او تد مرد بود

 مرد حق شو روز و شب چون رابعه 

 از قد  تا فرق عین درد بود
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 بود دایم غرق نور حق شده

 

 از فضولی رسته مستزرق شده

 (131: 2831)عطار،                                   

گرر و  اما در دیگر آثارش به برتری مردان بر زنان اشاره دارد و به تحقیر زنان پرداخته است و آنان را افسونگر، ترسو و خرائن، حیلره       

عطرار همچنران در بنرد نگررش مردسراالر دوران      »گوید: داند. بابک احمدی میدارای تفت عد  پای بندی و عد  توجه به معرفت می

آورد کره  به عنوان مثال، عطار، از قول سفیان ثوری می .ابش از اشارات تحقیر آمیز نسبت به زنان نیز خالی نیستخود باقی است و کت

 (212: 2812احمدی، «)"های مردان.آرایند در چشمبا هر زنی یک دیو است و با هر مردی هژده دیو است که او را می"گفت: 

 کند.  سونگری را به زنان نسبت داده و دنیای بی وفا را به زن تشبیه میعطار در بیت ذیل به تحقیر زنان پرداخته و اف 

 گردون خرفی است بس زبون گیر

 

 گیتی زنکی است بس فسون ساز 

 (131الف،  2831)عطار،                           

 داند:  کند و آنان را موجودی ترسو و خائن میمی ی زناناشاره به حیله

 هستی مردکارپای درنه گر تو 

 

 چون زنان دست آخر از دستان بدار 

 (811: 2831)عطار،                                

 داند:ی اسرار نمیزنان را شایسته

 زن تفت را نیست با این رازکار

 

 ایباید و مردانهپر دلی می 

 (663الف،  2831)عطار،                           

 

 زن راز مگوی از هیچ نوعی پیش

 

 که زن رازت بگوید جمله سرباز 

 (2833)عطار،                                          

 داند.  نشینی با آنان را کار بیهوده میای برای عیش و نوش و همزنان را وسیله

 اگررر تبحررت کنررد با سُرّیت و زن

 

 کوبد به هاونتو دانی کآه می 

 (213: 2833)عطار،                                 
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 داند:ره زنی را تفت زنان می

 زنانندترا مردان دنیا ره

 

 مگر مردان نیند ایشان زنانند 

 (231: 2833)عطار،                                  

 دهد:کمال را به مردان نسبت می

 گر چو مردان حال مردان بایدت

 

 حال گردان بایدتقره وتل  

 (813الف:  2833)عطار،                             

 

 هر که آبستن نشد از درد این

 

 او زنی باشد نباشد مرد این 

 (211)همان:                                           

 

 نماییتو ای مرد از زنی کم می

 

 چنینی؛ وای تو! دروا چرایی؟! 

 (128: 2833)عطار،                                   

    زن، موجودی بی اختیار در تعیین سرنوشت خویش -3     

هرای  هسرتند در خردمت خواسرته    ی مردساالر عصر عطار زنان در تعیین سرنوشت خویش سهیم نیسرتند و موجروداتی  در جامعه     

هرای  گرفتره اسرت؛ ترن دادن بره ازدواج    به عنوان جنس برتر جامعه. یکی از کارهایی که تحت تأثیر همین شرایط تورت مری  مردان،

گیررد. عطرار در حکرایتی بره     که زن در این ازدواج به عنوان یک ابزار، برای برقراری یک رابطه، مورد استفاده قرار مری  ؛مصلحتی است

 کند.شد؛ اشاره میا  موجب پایداری تلح بین دوسرزمین میهای مصلحتی، که غالبیکی ازعروسی

 علی الجمله چو آویزش بسی شد

 چو عهدی رفت وتلحی شد پدیدار

 قرار افررتاد کرران شاه خررردمند

 

 میان هردو خونریزش بسی شد 

 شد آن، این را و این، آن را خریدار

 دهد دختر بدان شهزاده در بند

 (218ه:  2833)عطار،                             
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 ی پنهان جامعهنیمهزن،  -4       

زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتما  در آثار عطار حضور چندانی ندارند. کسی که اندک اطالعی از تاری  اجتماعی ایران، مخصوترا        

ی آثرار عطرار بازتراه    همین حدی بوده کره در آینره  داند که نقش زنان در اجتما  آن روز، واقعا  در قبل از مشروطیت داشته باشد، می

 یافته است.

-برد؛ هیچ پویایی و تحرکی ندارد و حوادث، تحوالت اجتمراعی و سیاسری بری   ی جامعه به سر میزن در آن دوره کامال  در حاشیه     

آمیز است. متأسفانه این اکثر موارد تحقیر بدیشان است، درپیوندد. نگاه عطار به زن که در واقع همان نگاه جامعه حضور او به وقو  می

بینیم که حتی از نا  زن هرم برا کنایراتی نظیرر سرپوشریده،      ی ماست و اغلب در متون میدید اکثریت ادبا و نویسندگان تاری  گذشته

زن، سراده و  همت، الفبیگر، بوده است. زن، حیله"تابو"شود. گویی آوردن نا  زن عورت، مستور، ضعیفه، پردگی و امثال این تعبیر می

 دهد.وفاست. این اتطالحات در آثار عطار نیز بکار رفته است و نگاه خاص به زن را به خوبی نشان میعقل و بیخرافاتی، ناقص

 سرپوشیده:

 "جادیردی؟ ازما ک"سبب توبت او آن بود؛ که در ابتدا به زنی نگریست. ظلمتی در دلش پدید آمد. آن سرپوشیده را خبر کردند. گفت »

 (232همان: «)یی که در خانه است حامله شد.تاروزی سرپوشیده( »31: 2812عطار، .«)"چشم"گفت 

 مستوره:

 یکی مستوره بودش در حوالی

 

 ای آورد حالیطعامش کاسه 

 (181ه:  2833)عطار،                               

 (32: 2812عطار، «)بزنروزی کنیزک را گفت ای مستوره، کنیزک مرا تدا »

 ضعیفه:

هاتفی آواز داد که چشرم ترو را خلرل    ( »12همان: «)آن بزرگ گفت همت بلند این ضعیفه نگرید که او را بر این باال برکشیده است.» 

ا  یری پریش امر   نقل است که یرک روز ضرعیفه  ( »26همان: «)که روی در اینجا دارد. ؛یی رفته استنیست اما کعبه به استقبال ضعیفه

 (21همان: «)عجبا مردی جاهل و زنی دانا( »221همان: «)احمد حنبل رفت.
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 پردگی:

 تا به کی همچون زنان پردگی

 

 افسردگی مرد عاشق باش بی 

 (813الف:  2833)عطار،                            

     ی اجتماعمردان بازیگران اصلی صحنه -5     

های مهم هستند، او محر  اسرار بودن، راسرتی، دالوری،  ی کارها ونقشحضور دارند و ایفا کننده در آثار عطار مردان همواره در جامعه

 داند. او در آثارش به برتری مرد بر زن اشاره دارد: ی مردان میسنجی را از جمله خصوتیات پسندیدههنر و دانش، نکته

 گررر زن تررفتی به کررروی سررررنه

 

 ور مرد رهی در آی در کار 

 (181الف:   2831)عطار،                         

 داند: همچنین او مردان را محر  اسرار می

 کم دان شو؛ یا محر  مردان شو؛ ییا چون زن

 

 زسر برکش شو؛ یا خرقهرندان یا در تف  

 (128)همان:                                         

 کند.  معشوق دعوت میاو مردان را به ایثار برای وتال 

 مرررررررررررد بررررررررراید کررررررررررز طلررررررررررب در انتظرررررررار

 

 هررررررررررر زمررررررررررانی جرررررررررران کنررررررررررد در ره نثررررررررررار   

 (838: 2831)عطار،                                                 

 زن فاقد امنیت اجتماعی -6

شرود. در  طور حتم پایمال میسیاسی و اقتصادی مردان شناخته شده نیست؛ حقوق زنان نیز به –ای که حقوق اجتماعی در جامعه     

ی پادشراهان برا زنران در    ای عادی بوده است. موضو  رابطره سرا و ربودن زنان و سپردن آنها به جباران مسالهمسائل حر  ،تاری  ایران

ی آن دامنهگردد؛ بلکه له به همین جا ختم نمیاسارت زنان حتمی بود. ولی مسأ ؛شدفرهنگ ایران امری عادی است. هر جا فتحی می

گرردد. مسرائل   یابد و یکی از مبانی فساد اجتمرا  مری  شود. به تعبیری، ساختار اجتماعی میتری، در جامعه کشیده میبه میزان وسیع

، بره کنیرزی برردن دخترران و درغلتیردن و سرپس فروختنشران،        هاآنفحشاء و غارت، برده گرفتن و به غالمی بردن پسران و تجاوز به 

 تماعی دربردارد. این مسأله در حکایت مردی که زنش را پادشاه با خود به قصر برد نشان داده شده است.جملگی نتایج اج
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آورد. روزی حضررت  پیری خارکش نان خود و زن و فرزندانش را به تد زحمت، از خار جمع کردن و خارکشریدن  بره دسرت مری         

دردسر رنج خارکشی فراهم سرازد. موسری در   خدا بخواهد تا برای او روزی بیرود. از او خواست که از یمموسی را دید؛ که به کوه طور 

خواهد برآورده نخواهد شد؛ ولی اگر دو حاجرت از مرن   ی آن پیر را با خدا بازگفت. از خداوند پیزا  آمد؛ آنچه آن پیر میمناجات، قصه

گردد. مررد بررای جمرع    از خداوند بخواهد برآورده می گردد. موسی در بازگشت به آن مرد خارکش گفت؛ اگر دو حاجتبخواهد روا می

گذشت؛ که نظرش برر زن او افتراد و   ی آن خارکش میگشت؛ و از کنار کلبهآوری خار به دشت رفت؛ از قضا پادشاهی در آن دشت می

بفرمود کره آن زن را در   از زیبایی او در شگفت شد. گفت که این زن الیق آن پیرمرد نیست و جز خودش کسی را سزاوار او ندید. پس

ی خود بازگشت زن خود را ندید و کودکان را گریان و نراالن یافرت. کودکران،    تندوقی گذاشتند؛ و به کاخ او بردند. مرد چون به کلبه

رسری  ی مادر خود را باز گفتند؛ مرد را یاد آمد که دو حاجت او برآورده خواهد شد. پس از خدا خواست آن زن را در تندوق به خقصه

بدل سازد. شاه چون به کاخ خود رسید فرمود؛  تندوق را پیش آورنرد و در بگشرایند. چرون براز کردنرد خرسری در آن دیدنرد. شراه         

ی خرارکش برازپس   آید. پس فرمرود کره آن ترندوق را بره کلبره     پنداشت که آن زن، از پریان است و به هر تورتی که بخواهد درمی

ای نمانرد  یش از دیدن آن به وحشت افتادند. پس مررد را چراره  هابچهاز کرد خرسی در آن دید که فرستادند. چون مرد در تندوق را ب

که حاجت دو  را از خدا بخواهد تا آن خرس دوباره به تورت زنش دربیاید چون دو حاجت او بدین گونره روا شرد ناسپاسری را    جز آن

 ترک کرد.

 ا داریگفت یاره تا نکو می

 

 ا یبگذارچنین قانعم گر هم 

 (881الف:  2833)عطار،                            

بوده و حتی توسط خلفای عباسری نیرز کره براالترین مرجرع       ربودن زنان که در این حکایت، به آن اشاره شده است؛ در این عصر رایج

 گرفته است.    اند تورت میحکومتی این عصر بوده

رهنگی مردساالر در گذشته همیشه تحت تأثیر قدرت جسمی و فکری مرردان بروده اسرت. اگرر     زن به دلیل شرایط اجتماعی و ف       

گونره  ای داشته باشند. در غیر این تورت هریچ اند؛ زندگی امن و آسودهتوانستهاند؛ در جامعه میزنان از حمایت یک مرد برخوردار بوده

نامه نشران داده  و وضعیت او در این دوره، در حکایت زن پارسا در الهی امنیتی برای زن در جامعه موجود نبوده است. نگاه خاص به زن

گوید؛ که چون شویش به سفر رفته است؛ هیچ امنیتی در جامعره نردارد و هرر    شده است. در این داستان، عطار از زنی پارسا سخن می

توانرد  گیرد و زمانی میو مورد تهمت و اهانت قرار می شودکند؛ رانده میرسد؛ قصد تجاوز به او را دارد و چون مقاومت میکه از راه می

هرای خراص خرود در    شخصیت واقعی زن با ویژگری  (282-266ه:  2833عطار، . )امنیت داشته باشد؛ که خود را به شکل مرد بیاراید
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شردید عراطفی و شرهوانی    های مشرو  و نامشررو   بره زن، تمرایالت    این حکایت تصویر شده است. زیبایی زن، پاکی زن، سوء گرایش

 نسبت به زنان.

ی مرردان اعالمرتبره برسراند؛ کره     تواند زنان را نیز در هر مکان و زمانی بره مرتبره  دامنی و عفاف میقدرت ایمان، پایداری در پاک     

توانند خرود  به سختی میدامن و وفادار نیز اما همین زنان مؤمن، پاک ی کمال و استجابت دعا برسند؛تاحب کرامات شوند و تا مرحله

 دامنی خود را حفظ کنند.را از شرایط ناهنجار جامعه نجات داده، پاک

کنرد؛ کره   گونه حکم میی مردساالر عصر عطار زن اسیر دا  غیرت مردان است. سنت ادبی و عرفی در اده کالسیک ایندر جامعه     

دختر کعب، ساکن خانره پردری و در دا     که در بیان عطار، رابعهرد. چنانهای خاص انسانی را نداگونه اظهار نظر و آزادیزن حق هیچ

-غیرت برادر گرفتار است. در این حکایت رابعه به خاطر عشق ورزیدن به معشوق و سرودن شعر عاشقانه به دست برادر خود و بره برد  

 (  812-831ه:  2833عطار، . )شودترین شکل با قطع رگ دست کشته می

ی ادبیات سلطه با مردان بوده است. در حوزه»چرا که. رسدهاییست که رابعه به خاطر آن به قتل میاشقانه یکی از جر سرودن شعر ع 

اند و حتری زنران   ی خودنمایی ندادهاند؛ اما به زنان اجازهاند و جوالن دادهاند و نوشتهاند که در میدان اده، شعر سرودهاین مردان بوده

 ( 112:  2831فر، )شایگان« اند مردانه سخن بگویند و بیندیشند...جو پدرساالر ادبیات ناچار بودههم غالبا  به خاطر 

گفت این است که مقا  و جایگاه زن فروتر از مردان است؛ البته این دیدگاه برا توجره    توانیمای که در این رابطه نکته نیترعمده     

طبیعری اسرت. خواجره نظرا  الملرک در ایرن رابطره         شرد یمر به بافت جامعه و اهمیتی که بر نیروی نظامی در جامعه سرلجوقی داده  

فر و شکوه ماند؛ خاته زنان که تولد کند و پادشاهی بیهای بزرگ : نباید که زیردستان پادشاه زبردست شوند که در آن خللسدینویم

؛ در اینجا باید متذکر شرد کره در   داندیماز مردان  ترنییپاایشان اهل سترند؛ از سوی دیگر، خواجه نظا  الملک زنان را از لحاظ عقلی 

که وی اعتقاد دارد کره زنران در مسرائل مملکتری      داند؛ نه تدبیر منزل زیرای مطلب خواجه این تدبیر را از دیدگاه تدبیر مُدُن میادامه

 همان()دارندهمانند مردان با تدبیر عمل کنند؛ ولی در اداره منزل و پیشبرد آن سهم عمده را زنان به دوش  توانندینم
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 گیرینتیجه

زنان جایگاه واالیی دارند. عطار بررای  ی عطار نامهبه طور کلی دو نگرش مثبت و منفی نسبت به زنان در آثار عطار وجود دارد. در الهی

-ستیزی زنان برجسرته گیرد؛ که گاهی از قهرمانی و عشق و عرفان و ستمهایی بهره میهای خود معموال  از حکایتبیان افکار و اندیشه

خواهی، پارسرایی  عدالتها مانند های ارزشمند آنگیرد و به ویژگیی عدویه، مهستی گنجوی و یا لیلی و زلیخا رنگ میای چون رابعه

 و خداترسی آنان اشاره دارد.

گر و دارای اما در دیگر آثارش به برتری مردان بر زنان اشاره دارد و به تحقیر زنان پرداخته است و آنان را افسونگر، ترسو و خائن، حیله

-ی کارهرا ونقرش  حضور دارند و ایفا کننده در آثار عطار مردان همواره در جامعه داند.تفت عد  پای بندی و عد  توجه به معرفت می

 دانرد. ی مرردان مری  سنجی را از جمله خصوتیات پسندیدههای مهم هستند، او محر  اسرار بودن، راستی، دالوری، هنر و دانش، نکته

در جامعره سرلجوقی    مقا  و جایگاه زن فروتر از مردان است؛ البته این دیدگاه با توجه به بافت جامعه و اهمیتی که برر نیرروی نظرامی   

کرارگیری اترطالحاتی ماننرد    زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتما  در آثار عطار حضرور چنردانی ندارنرد. بره     طبیعی است. شدیمداده 

ی فئرودالی قررن   ی آن روز اسرت. در جامعره  ی جایگاه آنها در جامعره سرپوشیده، ضعیفه، پردگی و مستوره در مورد زنان نشان دهنده

و از جایگاه واالیی برخوردار نیست و از حقوق اجتماعی محرو  اسرت. در ایرن عصرر مردسراالر، لفرظ       زن، موجودی حقیر استششم، 

شود و آواز دوک و مشزول شدن به ن  و پنبه و سوزن برای آنان کافی است.کسی که اندک اطالعری از  نوعی دشنا  محسوه می "زن"

داند که نقش زنان در اجتما  آن روز، واقعا  در همین حدی بوده که مشروطیت داشته باشد، میتاری  اجتماعی ایران، مخصوتا  قبل از 

 ی آثار عطار بازتاه یافته است.در آینه

 

 منابع

 (، چهار گزارش از تذکرةاالولیاء عطار، چ پنجم، تهران، مرکز.2812احمدی، بابک، ) -

 ی فرزان سجودی، تهران، آهنگ دیگر.هی ادبی، ترجم(، نظریه2831برتنز، یوهانس ویلم، ) -

 فرهنگی. –نامه(، چ چهار ، تهران، علمی الملوک )سیاست(، سیر2813الملک، )توسی، خواجه نظا  -

 ی ابوالقاسم طاهری، تهران، آموزش انقاله اسالمی.(، تاری  تمدن، ترجمه2821دورانت، ویل، ) -

 نقد اخالق اسالمی، مشهد، آستان قدس رضوی.(، شعر کهن در ترازوی 2821رزمجو، حسین، ) -
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 (، نقد اده )معرفی مکاتب نقد(، تهران، دستان.2831فر، حمیدرضا، )شایگان -

نامه، مقدمره، تصرحیح و تعلیقرات محمدرضرا شرفیعی کردکنی، چ چهرار ،        الف( مصیبت 2833عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، ) -

 تهران، سخن.

االولیا، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شرفیعی کردکنی، چ چهرار ، تهرران،     ( تذکرة2812ین محمد، )عطار نیشابوری، فریدالد -

 سخن.

 الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد استعالمی، چ بیست و سو ، تهران، زوار.( منطق2831عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، ) -

 ارنامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، چ پنجم، تهران، سخن.( اسر2833عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، ) -

ه( مختارنامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کردکنی، چ چهرار ، تهرران،     2831عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، ) -

 سخن.

و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، چ چهار ، تهران، نامه، مقدمه، تصحیح ه( الهی 2833عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، ) -

 سخن.

 

 مقاالت

ی سو ، تابسرتان  ی اول، شمارهشناسی، دورهی انسان(، فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی به ادبیات ایران، نامه2831توکلی، نیره، ) -

 .82-11، تص 2831

 

 

 

 

 

 

 


