مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن
چکیده
جایگاه و وضعیت زنان در هر جامعه ای در ارتباط با نگرش زمانه و افراد نسبت به زنان است .در جامعه ایران جایگاه
زنان همواره دچار فراز و فرودهایی شده است .در این میان آثار شعرا می توان آیینه ای برای شناخت وضعیت زنان
باشد .جهان بینی هر شاعر ،نویسنده یا اندیشمند متأثر از شرایط فکری ،اجتماعی و حافظهی فرهنگی زمان و مکانی
است که در آن زندگی میکند .سنایی و مولوی از شاعران برجسته ایران هستند که آثارشان بازتابی از شرایط سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی دوره زیست آنهاست .مسئلهای که مطرح است تحول جایگاه زن در جامعه از دوره سنایی تا مولوی
است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای انجام شده است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد از دوره سنایی تا موالنا ،تحول اجتماعی و فرهنگی منحصر بهفردی روی داد که به بهبود جایگاه زنان
منجر شد .همین مسئله در تصویرپردازی شخصیت زنان تأثیرگذار بوده است .سنایی عمدتاً نگاهی منفی و منتقدانه به
زن دارد و به ندرت در جایگاه مادر و در خدمت نگرش دینی به زن اهمیت میدهد؛ اما موالنا زن را جلوهای از جمال
الهی می داند .زن در شعر موالنا ،روح و زمین و نفس است و مکمل آفرینش که چهرهی زن را نسبت به شعر سنایی
متمایز میکند.
اهداف پژوهش
.1تطبیق سیمای زن در اشعار سنایی و مولوی.
.2واکاوی عوامل مؤثر در ترسیم سیمای زن در دوره سنایی و مولوی.
سؤاالت پژوهش
.1سیمای زن در اشعار سنایی و مولوی چه تفاوتهایی دارد؟
.2کدام عوامل در ترسیم سیمای زن در دوره سنایی و مولوی نقش داشت؟
واژگان کلیدی :سنایی ،مولوی ،سیمای زن ،مطالعات تطبیقی ،عرفان اسالمی.

مقدمه
مسأله زن ،شخصیت ،جایگاه و موقعیت او در خانواده و جامعه از جمله مسائلی است که همانند سایر موضوعات فرهنگی،
اجتماعی در آیینهی ادبیات و فرهنگ ملتها انعکاس پیدا میکند .این مسئله نگرش فردی و اجتماعی پدید آورندگان
آثار و جامعه را بازگو میکند و نشان میدهد آنها با چه دیدی به مقولهی زن مینگریستند .آیا از دید آنان زن با مرد
حقوق یکسانی دارد؟ و یا اینکه زن موجودی است طفیلی و دست دوم و وابسته به مرد ،که هیچ استقالل رأی و
شخصیت ندارد؟ این سؤال و سؤاالت دیگر ،از مجهوالتی است که در این مقاله تالش میشود به آنها پاسخ داده شود،
تا جایگاه زن در جامعه مورد مطالعه معلوم و مشخص ،و به خوانندگان و طالبان ارائه گردد .بدین لحاظ یکی از راههای
دستیابی به نحوه ی نگرش جوامع نسبت به زن و بررسی شخصیت و جایگاه او در میان آنان ،مطالعه و بررسی آثار و
اشعار ادبی آن جوامع است که در بررسی آن اشعار و آثار باید به زمینهها و اوضاع جامعه آن زمان توجه کرد .در این
مقاله جایگاه زن در عرفان و تصوف اسالمی با تکیه بر اشعار «سنایی» و« مولوی» و مدّ نظر قرار دادن اوضاع و احوال
جامعهی آن زمان ،و با استفاده از متون مختلف مرتبط به این موضوع ،تحلیل و بررسی میشود .در اکثر ادیان الهی،
آفرینش زن و مرد همزمان بوده است و خداوند آن ها را خلق کرد و از امکانات مساوی برخوردار نمود .خداوند آنها را
مکمل وجودی یکدیگر قرار دارد .با این حال بررسی سیمای زن در تاریخ ایران حاکی از فراز و فرود جایگاه زن در
جامعه و وجود نابرابریهاست .یکی از منابعی که میتوانند آیینهای برای بازشناسی جایگاه زن در جامعه باشند آثار
ادبی هستند که هر یک مجموعهای از باید و نبایدهای دوره خود را منعکس ساختهاند .واکاوی این آثار میتواند
چشمانداز روشنی از وضعیت زن در دورههای مختلف تاریخی ارائه دهد.
درباره پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان انجام نشده است .با این حال ،درباره زن
در آثار شاعرانی چون مولوی مقاالت متعددی نوشته شده است .مقالهای با عنوان «زن در مثنوی مولوی» ،به قلم
نصراهلل امامی به رشته تحریر در آمده است .از نظر نگارنده زن در مثنوی مولوی از نظر جایگاه تفاوتی با مرد ندارد .با
این حال سیمای زن در سنت ادب فارسی چندان مقبول و مطلوب نیست و تصویری که مولوی از زن در تمثیلهای
خود ارائه میدهد برخاسته از توصیفات نمادین منفی است .در تصور او زن مظهر نفس ،حرص ،دارای صفات حیوانی و
نفسانی ،ظاهرنگر و دارای قضاوت و داوری سطحی است با این حال این مطالب اندیشه شخص موالنا نیست بلکه بازتابی
از تصورات مردم روزگار اوست(امامی .)27 :1388 ،مقالهای دیگر با عنوان «تجلی زن در سه دفتر نخست مثنوی
معنوی» ،توسط ماندانا علیمی نوشته شده است .نگارنده بر آن است که آنچه موالنا در آثار درباره زن گفته است در
حقیقت حاصل تفکرات و بینش های موجود در جامعه عصر خود است .موالنا شاعری است که شعرهای اجتماعی
میسراید و رابطهای تنگاتنگ با محیط پیرامون خود دارد ،بنابراین نمیتواند به باورها و نظراتی که در جامعه وجود
دارد ،توجهی نکند و از آنها متأثر نباشد(علیمی .)163 :1389 ،این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر
مطالعات کتابخانه ای در صدد بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار شاعرانی چون سنایی و مولوی است و بر آن است تا
با این بررسی زوایای پنهان درباره سیمای زن در دوره اسالمی را مشخص سازد.

نتیجهگیری
عارفان به مقوله ی زن ،نگاهی متناقض و قابل توجه دارند؛ در یک سو ،زن نماد ظلمت و تمایالت نفسانی و مظهر مکر
و پستی است؛ اما در برخی از متون صوفیه به عنوان تجلی نور حق و مظهر رحمانیت و الوهیت است .اشعار سنایی
بیشتر بر مبنای نگرش منفی به زن شکل گرفته است و زن ،نماد دنیا و پستی و تیرگی است؛ برخالف موالنا که هر جا
از زن سخن به میان آورده ،نمادی از نور الهی و تجلی است و اگر به جنبههای منفی نظر داشته ،بالفاصله به نمادگرایی
روی آورده و به تأویل و تفسیر پرداخته است .این مسئله نشان میدهد که زن در طول یک قرن با تحولی چشمگیر در
متون عرفانی روبرو شده و از نگرش منفی به طرز چشمگیری کاسته شده است .در این میان نقش تفکرات و فرهنگ
را نمیتوان نادیده گرفت زیرا اندیشه این شاعران بر آیندی از اندیشهها و باورهای موجود در جامعه است .در حقیقت
همین مسئله سبب شده است تا در آثار مولوی با بازتابی متناقض از سیمای زن مواجه باشیم .زن از نظر مولوی در
نمادهایی چون زمین ،نفس ،روح و جان و عشق الهی است .با اندکی تأمل میتوان دریافت با توجه به اینکه وجود
انسان به طور کلی مجموعهای از خیر و شر است ،به موازات آن وجو زن نیز جمعی از این دو ضد است .البته نمیتوان
این نکته را نادیده گرفت که در جامعه ایران در قرن مورد نظر نگاه ایدهآلی و مطلوبی نسبت به زن وجود ندارد .مقایسه
دیدگاه سنایی و مولوی نسبت به زن نشان میدهد در آثار مولوی تا حدی از منفیگرایی موجود در آثار سنایی نسبت
به زن کاسته شده است.
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