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روح  ياعتال  به پردازد و يم يل عرفانيمسا به اثر موالنا است کهن يتر مهم يمعنو يمثنو
از  يات انسانيح يو ماد يروشن ساختن ابعاد معنو يموالنا برا. معطوف است يآدم
  .زن است ةالت دربارين تمثياز ا يکي. ه استبردالت گوناگون بهره يتمث

مورد بحث و در مثنوي معنوي  يمختلف و يها ل زن و چهرهيتمثن مقاله يدر ا
 کمي موالنا عصرحاکم بر  يق ساختار فکرين طريو از ا است قرار گرفته يبررس

  .گردد ميمعلوم 
و  يماد يازهاياست که بر حسب برآورده نشدن ن ياجتماع يانسان موجود

 يها ازها و خواستهيمعه و ندرد جا ،اساس درک خود او بر. ندينش يم درد دل  به شيمعنو
اند که شناخت  يان، آنانين آدميان يتر شاخص. دهد يم صيرا تشخه جامع به وابسته
ا يامبران و انبيد پيشان را با نيان، ارجمندترين ميکنند و در ا يم گران منتقليد  به خود را

 ييها و اندازه در حداما  .اند تهگرفپروردگار بر دوش  يرا از سو يا هفين وظيدانست که چن
  .اند ن راه گام نهادهيم که در هميابي يم را يرانز متفکّيدگان نين برگزياز اتر  کوچک

در  ،افتيشهرت  يو روم يروم، مولو ينام مال به که يبلخ نيالد موالنا جالل
پدرش بهاء ولد . جهان گشود به در بلخ چشم يقمر يهجر ۶۰۴االول سال  عيششم رب

د تا بهاء ولد يسبب گرد نابسامان آن زمان ياسيت سيوضع. ه بودياز اکابر صوف يکي
ارت يز  به داد برسد و سپسغب  به دهيگر کوچيد يشهرها  به ترک بلخ کند و از آنجا

 .ه دعوت کرديقون به را بهاء ولدقباد يک نيالدام بود که عالءيدر همان ا. پردازدخانه خدا 
سرد و  ،ن زمانيموالنا در طول ا. ر شده ماندگايرفت و در قونيدعوت را پذاين  وي

و  يزي، شمس تبريمحقق ترمذ نيالد برهانسيد  د و در معاشرت بايگرم زمانه را چش



  ١١٦  قند پارسي

عمر خود  ياو تمام. ديخود رس يسر و آشفته يدگياوج شور به ن کوبيزر نيالد صالح
 يقمر ۶۷۲سال  يالثان يب نفس گذراند و در پنجم جماديرا در کسب معرفت و تهذ

  .١ه درگذشتيدر قون
ن متفکر يا زمان يل اجتماعيمسا  به اثر موالنا است کهن يتر مهم يمعنو يمثنو

موده نطي ت را ير معنوي، سيده و با دولت فقر و وارستگيا روگردانياو که از دن. پردازد يم
 نييرا همچون آ ين کار مهم، مثنويا يا سازد و برايمه يتا کاروان بوددنبال آن   به ،بود
ن يا رد که شاگردانيگ يم عهده  به را ياو نقش معلم. گذارد ميه يهد  به ما يبرا يعرفان يا هنام

  .کند يم و عشق دعوتمحبت  ت، معرفت،ي، نورانيکمال انسان مراتب  يمکتب را سو
موالنا . م رواج داشته استيند که از ازمنه قديگز يمرا بر ييگو وه داستانياو همان ش

 شعر داشت  به ازين ،رن تفکّيو ابعاد ا يده عرفانيچين و پيمطالب سنگروشن کردن  يبرا
ن مورد از تک تک ياو در ا. ان کنديب يسادگ  به را يل غامض عرفانيبتواند مسا تا

اگر  .يکي از اين عناصر است» زن«رد و يگ يم حاضر در جامعة خود بهره يواحدها
رد، يل قرار گيت مورد تحلبا دقّ و يدرست ، بهآمده است» زن« دربارة يآنچه در مثنو

  .نماياند يرخ مام يزن در آن جامعه و آن ا سيماي از ير کامليتصو
را کاه  يو کوه را کوه يکاه يراحت  به او. رگذار استيثأار تيموالنا بس ييگرا ليتمث
د مورد لطف و يچ گاه نبايه» زن«چون  زده فلک يانگار موجود يول. دهد يم جلوه
  .دت شاعر باشيعنا

نفس . گويد که مرد و زن را از نفس واحده آفريده است يخداوند متعال در قرآن م
کار رفته  به يمختلف يز در معانين يدر مثنو. برخوردار است ين معنيدر قرآن از چند
 ياست که سعادت و جاودانن باور يموالنا بر ا. حادثگاه  و است مياست که گاه قد

در قالب روح و جان نفس  ن نفسيهم. است يو عمل ي، نظريبر قوه عقالن ينفس مبتن
و انسان چه زن و چه مرد  و نفس اماره مطرح شده است ي، نفس ملکوتواحدهناطقه، نفس 

موالنا خود در ابيات زير اين مسئله را بحث کرده ولي در نفس  .داراي چنين صفاتي است
در نفس واحده . کار برده است که خود موالنا است  ملکوتي ضمير اول شخص را به
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  .شود اند که بر هر دو جنس اطالق مي نفس ناطقه آدمياند، البتّه در  مومنان

  ينفس ملکوت
  :ابدي يم عالم باال امکان طرح به صعود يبرا ،از انسان يلينجا نفس در قالب تمثيدر ا

ـ      از بـدنم  انـد  ساخته يقفس يدو سه روز  م از عـالم خـاک  يمرغ بـاغ ملکـوتم ن
  .اند بينيم مرد و زن يعني آدم و حوا هر دو مرغ باغ ملکوت يدر واقع م

  نفس واحده
اهللا را در نظر  ير اليس ،آن سخن گفته استر يتأث نفس و دربارةدنبال آنچه   به موالنا
انوس ياق يسو به شکار کرده، روح تشنگان راآرا  يذات انسان يارزش معنو و داشته

  :برد يم يات جاودانيح
  هـا  صـحن خانـه   به صد بود نسبت  د سـما يخورشـ ک نـور  يهمچو آن 

ـ تو د يريچون که برگ  ک باشــد همــه انوارشــانيــک يــل   انيـ وار از مي
ــه  ــد خان ــون نمان ــا  چ ــدهه   ١مومنـــان ماننـــد نفـــس واحـــده  را قاع

  :ديسرا يم گريد يجا
  ٢بود ينفس واحد روح انسان  بـود  يوانيـ تفرقه در روح ح

  اطقهننفس 
  :رديگ يم جهينت ،جدا کرده حيوانيان ن جان را از جيا يمولو

ــ  ر فهم و جان که در گاو و خر اسـت يغ ــان يآدم ــل و ج ــتيد يرا عق   گــر اس
ــاز غ ــبـ ــ يـ ــان آدمـ ــل و جـ ــان  ير عقـ ــدر ن يهســـت جـ ــ يبـ   يو در ولـ

ــان ح ــجــ ــاد  يوانيــ ــدارد اتحــ   ن اتحـــاد از روح بـــاديـــتــو مجـــو ا   نــ
ــدا   ــم ج ــگان از ه ــان و س ــان گرگ   ٣ران خـــدايشـــ يهـــا متحـــد جـــان  ج
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 يگريز ديدا کند چين است که روح چون با عقل سروکار پيا يمنظور مولو
 اگر. و فجور را دارد يز بدينو  يکيو ن يفکر و اراده، تقو يينفس توانا. گردد يم
واژة آدمي نشانگر  .شود يم کيسجود مالمابد و ي يم يرستگار ،پردازدب هيتزک  به

  .دو جنس استفرزندان آدم است و اين لفظ داراي معناي هر 

  نفس اماره
آفريدگار  .رود يم انيو طغ يبغ يسو به تياست سرکش و از راه عبودت و عبد ينفس

رساند، وگرنه مرد ساالري  تکميل مي  زن را در زمره انسان آفريده و او انسانيت را به
 .اجازه نداده که تصوير زن در اين نفوس متذکره جز نفس اماره شموليت داشته باشد

  .بهره گرفته است» زن«ل ياز تمث ينفسان يگونه عواطف و هواها نياظهار ا يراب يمولو
. باياست ز يا هصحن» ١يشيسبب قلت و درو  به زن او يو ماجرا ياعراب«قصة 
 .ان کرده استيل زن و مرد بيعرفا و مشکالت روزانه را با تمث يل زندگانيموالنا مسا

زندگی  يتنگدستفقر و چاره، در  يباو عاجز و  .کند يم هياز شوهر خود گال يزن
او . بودها و کمبودها ناآشنا به ه است و شوهرش نسبتنتن برهنه و شکم گرس. دکن يم

ل يمسا ،ازيف ناز و نيلط ين فضايموالنا در چن. دده يم ر نشانيخودش را عارف و فق
رده را بحث ک ييکبر و خودنما و ينقصان الف زن ،لتوکّ و قناعت ي مانندپربار يحکم

 با سخنان انکند که چگونه مرد يم اشارهو سالوس نفس  يگستر دام  بهاست و 
اين در حالي است که  .دنشو يم زن شکار يو هو يها  ه و عشوه ويز و گريآم محبت

نه تنها عيب خود مردان عنوان نماينده عقل مطرح شده، اما  سيماي مردان در مثنوي به
همان موجودي که پيوسته ظلم ديده و  ،شوند تسليم مي د بلکه در برابر زناننبين را نمي

  .چشيده است يهرم يب
 يول ،داند يملزوم مث را الزم و يو اخبار و احاد يات الهيآ ،با ظرافتاگرچه  موالنا

ل نفس اماره يو تمث استده تااف ينفسان يدر قعر مذلت هوابيچاره زن  از منظر وي
دار و يبرند که دل بب يپسر اين وجود  توانند به يآنهايي م. کردمحبت بايد  زن به. است
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و  يانکمال رب يولتأل. نجا زن جمال نهفته استيدر ا. مملو از عشق داشته باشند
اين  ،ه نباشدشتباااگر  .گويد يم» مرغ هوا«ولي موالنا او را  است يجمال رحمان يقلمرو

است که تحت تأثير آنها  سرنوشت هبوط آدم و حوا و گندم خوردن اشاره به تعبير وي
  :است تو يهودي تمسيحيخيالبافي 
  خبر کآن عکس آن مرغ هواسـت  يب

 
  ه کجاسـت ياصل آن سـا  هخبر ک يب

  ابيـــــرا ب يه آفتــــاب يرو ز ســــا  
  

ــدامــن شــه شــمس تبر ــاب يزي   ١بت
و راحت،  شيع يعيانسان با وجود اسباب طب. کند يم موالنا طول امل را نکوهش  

 ش است کهين حرص و آرزوهايا. ن جهان رنگ و بوستيه اخود ساخت يزهايدنبال چ
سه يزن و مرد را با شب و روز مقا يدر داستانموالنا . کشد يم فساد و فنا يسو بهاو را 

، عالمت کار و يهاعالمت علم و آگ ،روز .زن شب است و مرد روز. کرده است
  .ازيم ناز و ن، نشانه جهل، مقايرگيه تيما ،شباست و  ه نور و درخششيما ،کوشش
بايست  فانه با وجود اين که موالنا مسلمان بود و بنابر اعتقادات ديني خود ميسأمت

» زن«هاي مثنوي  در نظر بگيرد، در مجموعه وسيعي از حکايت» زن«منزلتي واال براي 
هاي  نمونه توان به براي تاييد اين ادعا مي. خرد معرفي شده است بي و وفا موجودي بي

شاره کرددي امتعد.  

  د و ابلهوزن حس
شه ين عايالمؤمن ام نقل حکايت يکيچهرة زن آشکار است  از جمله حکايتي که در آن

 خوانند نماز مي مکانيهر در کند که ايشان  اعتراض مي )ص(پيامبر اکرم است که بر
  :اد کرده استينام صديقه هم   المؤمنين را به امديگر  ياگرچه در جاها

ــه  ــه روزي ب ــت پي عايش ــر بگف ــو   غمب ــول اهللا ت ــا رس ــداپ ي ــت ي   و نهف
ــي  کنــي هــر کجــا يــابي نمــازي مــي ــي   م ــاک و دن ــه ناپ   دود در خان

ــد  ــودة پلي ــل و آل   هرجـا کـه رسـيد    کرده مستعمل به  مستحاضــه و طف
ــر   ــه از به ــر ک ــت پيغمب ــانمگف   حـق نجـس را پــاک گردانـد بــدان     ه
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ــا هفــ     ن رو لطف حـق آ سجده گاهم را از ــد ت ــاک گرداني ــقپ   تم طب
  ١ورنــه ابليســي شــوي انــدر جهــان  شهان هان و هان ترک حسد کن با

المومنين  کند که ام اين تمثيل خاطر نشان مي  به ضمن اشارتمولوي به هر حال 
  .است» ابليسي« صفاتيکي از » حسد«کردند و اين  حسد مي
 اي ياد نهگو  زن به ،داستان هديه فرستادن بلقيس ملکة صبا براي سليمان پيغمبر در

  :بيش نيست» ابلهي«کند و در نهايت  انگار اين زن خردمند، کاري نابخردانه مي که شود مي
  دسـت  بار آنها جمله خشـت زر بـه    دسـت  هدية بلقيس چـل اسـتر بـه   

  ديــدبفــرش آن را جملــه زر پختــه   صـحراي سـليماني رسـيد    چون به
ــد  ــا چهــل منــزل بران ــا کــه زر را در نظــر آب  بــر ســر زر ت   نمانــد ديــدت
  سوي مخزن مـا چـه بيکـار انـدريم      بارهــــا گفتنــــد زر را وابــــريم  

  ٢ن آنجا ابلهي سـت دهديه بر زر به  سـت  کش خاک، زرِ ده دهي هعرص
. نظم کرده استرا س يمان و بلقياز سل يداستان ،يج فلسفة اسالميترو يبرا يمولو

اگرچه در بعضي  ،ودش يس کاسته ميعظمت بلقاز  است که يطور بياننجا روش يدر ا
  :ابيات سيماي بلقيس را بسيار روشن نشان داده و تدبر وي را ستايش کرده است

ــر  ملک جسمت را چو بلقيس اي غبي ــن ب کت ــک ــي ه ــليمان نب   ٣ر س
* 

  ش عقـل صـد مـرده بـداد    يکه خدا  رحمت صد تـو بـر آن بلقـيس بـاد    

  شياند زن کوته
نگاه . خورد يم درود و مانند خوره يم را مانند داس يف آدميروح لط ،ياز مادين

جامعه بر سر  يغ نابرابريت يت را در نظر دارد ولين موالنا مسئله عرفان و معنويب ژرف
  :داند ينم عاقل و آگاه زمانيچ ين زن است که او را هيهم

  ٤ديـ اعتم يعقل نـاقص و انگهـان    ديـ نه يمـ  بر زن و بر فعل زن دل
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 يو يه دل نگرانياز کمال، ما ماندن رومنفس و عقل و مح ينامرئ يها کشمکش
گفته او  به .دآور مثال می يروزانه خانوادگ ياز زندگان يلين مسايحل چن يبراوي . بود

از  ،يت فکريترب يپدر برا و کند يم و آرامش فرزند کوشش شيآسا يشه برايمادر هم
. کند ينم ولرا قب يو فداکارمحبت  زيپسر ن. کند يم بيگذرد و تأد يممحبت  مهر و

مسايل  ها اينگونه تمثيل .شياند شه مرد عاقل و فرزانه است و مادر جاهل و کوتهيهم
  .کند رواني جامعه را بيان مي
اختالف  يآمده است که دو فرزندش را بر بنا يداستان زن ،يدر ضمن قصه نصار

د بود يردزن در ت. فگننديبدر آتش ز ين را نيتند و خواستند که سومانداخدر آتش  ينيد
از اين کار ا شد و مادرش را يرخوارش گويش طفل ين خود برگردد؟ وليا از ديکه آ

و  ينياز شهامت د اصالً يزن را باال برده ول يمادر مقام ين داستان مولويدر ا. بازداشت
  .١آورد ينم انيم  به يسخن ينيزن در امور د يهمت واال

  اکاريزن ر
از  ييارپذيگوشت براي  يکه مرد خانه مقدارآمده  يهاي مثنو از داستان ييکدر 
و  ٢با شراب خورد ييتنها بهرا  ها رش تمام گوشتگ لهيهمسر ح. منزل آورد به يهمانيم

ن يدر ا. است هرا خورد غذا يها که گربه گوشتاظهار نمود شوهر   به ييرايوقت پذ
اگرچه  م کهينيب يم ما زينجا نياست و ا نمايانطور کامل  به مکالمه زن و شوهر داستان

 يعنوان موجود به از زن تنها يکشد ول يم انيم به روح و جسم را دربارةموالنا بحث 
  .برد يم ر ناميحق

 و يکند و قصد دارد مسئله زهد درون يم نقلرا  يا هعجوزه قص يمولو ييجا در
 د کهيآ يمبرن يشود و چن يم ل آوردهيعنوان تمث به زن عجوزه. را مطرح کند يياير يب

 يبرا و کند يم بزک د، چهرهدار يمبرابرو  زير ،خودصورت  ييبايش زينما يبرا پيرزن
 خود خساررا بر ر يب قرآنن و مذهيصفحات مزصورت، پنهان کردن چروک 
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مان و يا يباطن، جوان يزگي، پاکيقل درونيداستان، ص ةليوس به يمولو. چسپاند يم
اکار ير نعنوا  بهو  تام ياهانت  وجود زن را با يول. دهد يم ده را مورد بحث قراريعق

  :کند يم مطرح
  فيابــرو پــاک کــرد آن مســتخ يومــ  فيرخخواست رفتن آن  يچون عروس

ــ مصــحف از جــا يعشــرها ــبر يم ــ  دي ــان يمـ ــر رو آن پليبچفسـ ــد بـ   ديـ
  س بــاديت بــر آن ابلــنــعلگفــت صــد   فتـاد  يمـ  کرد فن و آن يم يسچون ب

ــق يگفـــت ا  ودس زيشــد مصــور آن زمــان ابلــ    ــقد هحبـ ــ ديـ   ورود يبـ
ــر ا  ــه عم ــن هم ــم ــيندين ني   ١ام دهيــن ديــا اي هحبـ قنـه ز جــز تــو    ده اميش

ش يشود که مشغول آرا يم مشاهده يا هنود سال پيرزنت يگر در حکايد يا هنمون
خواهد  يم موالنا .است يميرمز داستان تعل. دورز يممحبت  شوهر خود هب و است
ا رغبت يت دنالذ به وقتچ ي، هداشته باشدرا در نظر  يفر اخروسان سند که اگر ايبگو

دن ياو عشق ورز  هنت کردن و بيشوهر ز يبرا ينيد ديرا که از لحاظ عقايز. نخواهد کرد
د و يگو يم سخن مالمت  با ،جانيدر ا» زن«ل يدر کاربرد تمث يمولو يول باعث ثواب است

  .٢ران است شهوترد و خکم  آورد که صرفاً يمتجسم در  به را يزن
درخت امرود  يباال يب داد و روزيفاسق است که شوهرش را فر يزن ،گريد يمثال

 .تنها بود شويشکه  يدر حال ؟کند يم با تو لواط يسکچه رفته بر شوهرش داد زد که 
ن ييزن اصرار کرد و پا يول. د تعجب کرديمزخرف زن را شن يها حرف شوهر چون

 مرد هن زن بيا ،او باال رفت شوهرچون . رود فرستاددرخت ام يآمده شوهر را باال
کند  باورکرد که  ا واداراو ر ؟ زنيکن يم شوهر گفت که تو چه. دنزديک ش يگريد

، همان گونه که گردد يم توهمن يد دچار اور يم درختباالي  به که يهر کسکه 
تان ن داسيخواهد در ا يم يمولو .اين توهم را داشتو خودش باالي درخت بود 

ن را زن هوس ،در تار و پود داستان يد ولبزنبنده مثال يفر يايدن هدرخت امرود را ب
  .٣شده است يمعرف
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  انتخاب همسر
 يخياز ش وي. بودخوب  يهمسربراي يافتن در تالش  ين قصه، شخصيدر ا
توصيف خ سه گونه زن را يش. کند ييراهنمارا  اوخوب  يکه در انتخاب زن هدخوا مي
چش از آن تو يه«سوم » از آن توست يمين«دوم » ل از آن توستک« :که يکيد کن يم
 ياديچ ياست که جز تو ه ن، زن بکريکه اول گويد يمن سه جمله ير ايو در تفس» ستين

 ،نيسوم و دارد ياز شوهر قبل ييادهايکه است وه يبزن، زن ن يدوم. گران نداردياز د
  .١دارد فرزندن يشيشوهر پاز است که  يزن

  اي مادرسيم
سازد که  يم ندارد و خاطر نشان يديچ شک و ترديمادر همحبت  موالنا در مهر و

ل کرده که يتمث يمادر  هنفس را ب ييجادر  يمولو يول. اند مادر فرزندان مرکز عطوفت
  :کشد يبدکار است و پسرش او را م يزن

  زخم خنجر و هم زخم مشت هم به  آن يکــي از خشــم مــادر را بکشــت
  يــاد نــاوردي تــو حــق مــادري      گفـتش کـه از بــدگوهري   آن يکـي 

  او چه کرد آخر بگـو اي زشـت خـو     هـي تــو مـادر را چــرا کشـتي بگــو   
  ي اسـت ر وکشتمش کان خاک ستا  گفت کاري کرد کان عار وي اسـت 

  گفت پس هـر روز مـردي را کشـم     مگفت آن کس را بکش اي محتشـ 
  هسـت از نـاي خلـق    رم بهناي او ب  هاي خلـق  ستم از خونرکشتم او را 

  ٢کــه فســاد اوســت در هــر ناحيــت  نفس تسـت آن مـادر بـد خاصـيت    

  ليلي سيماي
که  گويد ، مياي که خليفه با ليلي دارد در مکالمه. است در مثنوي نماد سالک راه يليل

  :ستبيش از ديگران نيتو اي اگرچه حسن و زيبايي  نه کردهاي که مجنون را ديوياين تو
  ويو غــکــز تــو مجنــون شــد پريشــان   ييوتـــفـــه کـــان يا خلر يلـــيگفـــت ل
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  ١٢٤  قند پارسي

  ١گفت خامش چون تـو مجنـون نيسـتي     از دگــر خوبـــان تــو افـــزون نيســـتي  
 يليل ،و بقال يدر داستان طوط. ستيند نيچندان خوشا يگفتگوي مولوسبک 
  :کمال و مقصود است  دن بهيموالنا سمبل رس يدر مثنو يليل .است يعالمت آزاد

ــبا ينســـبت ــرا د مـــيـ ــيا حيـ ــ يشــه راســت شــد بــيچ پيهــ  يلتـ   يآلت
ــيل کــه مــرض آمــد بــه  يکيد از يهمچون آن مجنون که بشن   يانــدک يل

ــت آوه بــ  ــه چــون روم  يگف ــانم از ع رو  بهان ــبم ــوم داي ــون ش   ت چ
ــن امشــ   بــــاً حاذقــــاًيکنــــت طب يتنـــ يل ــو ل يک ــينح ــابقاً يل   ٢س

وي پاسخ . کثيف است ند که اينفتگاو  بهمردم  .بوسيد روزي مجنون سگي را مي
داد که پاسبان کوچه ليلي است يعني همجواري معشوق اينقدر مهم است که اهل 

  :گيرند ها را هم ناديده مي سلوک پليدي
ــن   کين طلسم بسته مـولي اسـت ايـن    ــي اســت اي   ٣پاســبان کوچــة ليل

و  يليت و سلوک از عشق مادي ليمنزل عبود  دن بهيرس يبرا يدر سراسر مثنو
 ياز قلم حکمت زا يليچاره ليب يبا است وليان زيب. ستشده اال آورده مجنون مث

  .ستا يدوست داشتن غير قابل و »کور و کبود«زشت و  يمولو
ـ ش او يملک عالم پ  کـــور و کبـــود يلـــيعاشـــق آن ل   ٤ک تـره بـود  ي

  ميمر يسيما
نحو   ر بهيات زيدر اب ،که سيدة نساء زمان خود بودرا م ياسم حضرت مر يمولو
  :است يو مرکز اعجاز اله يزگيمريم عالمت پاک. کار برده است اگون بهگون

  ٥ز جيــب آن دهــد کــو داد مــريم را  حجيـب  يبانگ حق اندر حجاب و ب
  :گردد  يمعجزنما م يادراک روح يمريم پراسرار موالنا بر بنا
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  تصوير زن در مثنوي معنوي  ١٢٥

ــاي  مشـک  ييا به فر دسـت مـريم بـو    ــرب   ١و ميــوه شــاخ خشــک يد ت
 يم ملکوتيحضرت انسان از آن اقل آمدنو  يوجود انسان يان اعتاليب يبرامولوي 

ن ب دن بهيالمقدس و رس تيم از بياحوال دور شدن حضرت مر ،ياين ملک سفل  به
ل ارائه داده است و يتمث هرا ب يدن ويو درد کشش يت آزمايخشک و حکا يخرما

د بچشد و را تحمل کند، در يو تنگ يد سختيافت هدف بايدر يبراانسان د که يگو يم
  :دور باشد ياز مرکز نور مدت

ــر  ديتـو رسـ   يکـو  ن طلب بند بـه يز ــهيدرد م ــيد م را ب ــابن کش   ٢خرم
کند که حکمت  در ضمن شادي و غم نيز از اصطالح مريم و مسيح خاطر نشان مي

  :در اينجا است
ــرد     جان کـل بـا جـان جـزو آسـيب کـرد       ــب ک ــتد در جي ــان ازو دري س   ج

ــيح دلفريـــب     يب جيـب همچو مريم جـان از آن آسـ   ــه شـــد از مسـ   حاملـ
ــان   س ز جان جان چو حاصل گشت جانپ ــين جــاني شــود حامــل جه   ٣از جب

  :دهد مريم عالمت زن پاکيزه است که خود را هميشه در پناه ايزد قرار مي
ــزدي   خـودي  م و در بـي يخود مر گشت بي ــاه ايـ ــم در پنـ   ٤گفـــت بجهـ

  ):همه اوست(مريم رمز تماميت او است 
ــويي   بينــي روي زشــت آنهــم تــوييور ب ــريم ت ــي عيســي و م   ٥ور ببين

  :سازد يگردد و ناممکن را ممکن م يباعث علو نفس م يزگيپاک
ـ    حيآب اسـت از مسـ   يشو يم آن بيمر   ٦فصــيح يالف و گفتـار  يخامشـان ب

* 
ــق ع ــينط ــر  يس ــر م ــودياز ف   ٧دم بــــود ننطــــق آدم پرتــــو آ  م ب
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  ١٢٦  قند پارسي

ش يشه ستايم است و هميمر يمت و بزرگر عظيتحت تاث ين که مولويبا وجود ا
  :قت ناشناس گفته استيز حقيم را نيمر ييجا يکند ول يم

ــه   نمـــودار کـــرم زد يبانـــگ بـــر و ــاک ــرم  نيم ــن م   حضــرتم از م
* 

ــ ــناخت  يآفتـ ــر از ناشـ ــود بتـ ـ تو بـر    نبـ   ١عشـق باخـت   يار و نـدان ي
* 

ــکلم   ــش مش ــه نق ــر ک ــا بنگ   ٢هم هاللـم هـم خيـال انـدر دلـم       مريم

  بد و کاهلزن عا
زن  .استآورده شده  يو زن يبين هاتف غيب يگفتگو مثنوي، هاي داستان يکي ازدر 

ست فرزند يب يکند که زحمت باردار يم تيست فرزند را از دست داده و شکايمتعبد ب
  :ندش از چند ماه زنده نمانديب هااز آن کدامچ يه اماا آورد يدن  به راو آنها را کشيد 

  ٣در جــان شــان افتــاد تفــت يآتشــ  ن در گور رفتين چنيا ست فرزنديب
داخل وي . است شده ند که بر سر درش نام او نوشتهيب يمرا  يزن در خواب قصر

رحمت و  نشان دهندهن قصه يا. کنند يم يفرزندانش آنجا زندگ که دبين يو م هقصر شد
 ربانمه يو پاکباز و هم مادر است هم عابد ي است کهزن به تبسنبخشش پروردگار 

 يکاهل خاطر  هنگونه صدمات را فقط بياآن زن رد که يگ يم جهيت نتين حکاياز ا يمولو اما
  :تحمل کرده است

  ٤ها عوض دادت خـدا  بتيآن مص  انـدر التجـا   يچون تو کاهل بـود 

  خايعذرا و زل
  :ل کرده استيخا را تمثيعذرا و زل ،عشق ينشان دادن انتها يبرا

  ٥شه وامق اسـت يا همردر دل عذ  در دل معشوق جمله عاشق است
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  تصوير زن در مثنوي معنوي  ١٢٧

  :را بحث کرده است يو شجاعت و ييبايخا زيدر ضمن حضرت زل
ــف ســرو قــد     ــز زليخــاي لطي   ١همچو شيران خويشتن را وا کشـد   ک

  سيماي زن عارف
. کشد يم وصال او رنج يدر حدود هشت سال در آرزوو بندد  يم دل يزن به يجوان
 انيخود را ب ياتمنّ ،که زن آنجا بود رفته يدر باغ يشب. رسد يم دستش  به يفرصت

جز باد  گويد باغ کامالً خلوت است يو مد کن يم اصرار جوان .شود يم زن مانع. کند يم
 دبا ،يستيد که تو در عشق راسخ نيگو يمزن  ؟يکن ينم چرا قبول، ستين يدر باغ کس

زن  يآبروداستان  در اينکه موالنا سپاس را خدا . يشناس ينم را نو بادرا ينيب يم را
  .عارف را حفظ کرده است

بر ناقدين فن . است يا هفقط نمون و آنچه گفته شد ندادايز ها داستانو  بسيارها  هقصّ
در  ريپست و حقو چه بسا گوناگون  يها با استفاده از تمثيل که موالنا اين باوراند

اخالقي و عرفاني بيان معاني   به يل و مستهجن در مثنوذمبتهاي  قصهآوردن و  جامعه
  .رانديز در شمار اين اشياء پست و حقيان نزنسوال اينجا است که آيا . ٢پردازد مي

 يل جنسيان مسايدر ب ،ثيط بر قرآن و حدل عارفانه و تسلّيبا وجود تما يمولو
 يمولو يبا سبک و مذاق فکرها  ليف و تمثينگونه لطايا اگرچهباک است  يب اريبس

ن است که آن جک و مستهيچنان رک يسخنان و ،اتياز اب يدر برخ. ستيسازگار ن
ن ياز اکه  يمطلب. ندده يمقرار  کيات رکيادب شماررا در  يمثنو ،پراکنده يها پاره
ن ييار پايبس يل جنسيدر مسا در آن زمان ن است که فکر جامعهيد ايآ يم نظر بهها  قصه
روح و  ياعتال يبرا يکه کتاب هوداز بين بنابراين دا بودهيناپ يعام و علو نفسها  يو بد

  .ه استاز زمان بودين گوي همان پاسخ يست که مثنوين يشکّ. جان نوشته شود
 يايدن به که يدهد که هرکس يم نشان ،بيان کردهنه ين زميدر امولوي چه آن هر

يحس و  يدرون يتواند صفا ينم و حالش زبون و زار است ،تمايل پيدا کند يو ماد
  .ابديب يقلب
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  ١٢٨  قند پارسي

جنبة  دربارة زنان ،يدر قرآن زبان پهلو يم که مولويرس يجه مين نتيا در آخر به
ز ينستارة زهره  يحت. گردد يبالعموم خوار م يچاره از قلم ويزن بمثبت هم دارد ولي 

ا لطف يش باشد يمورد ستا يا قلم مولوين است که آيرت بر ايح .مسخ شده است يزن
  :ديگو يم يمولو. ١زن را مسخ کرد ،به و ندامتت که پس از تويپروردگار باعث شکا

  ٢ايــن دو ظلمــاني و منکــر عقــل شــمع   دان و زن را حـرص و طمـع   عقل را شو
ارتباط  يروشنفکر ن بايمعرفت باشد و ا يدارا يد جامعه در هر مقطع زمانيبا
انتظار از  پس داردعالقه ت يگسترش معنو بهاز روشنفکران است و  يکيموالنا . دارد
  .تر استيشب او
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