
 

 میشل فوکوسیطرة قدرت و زنان در مثنوی معنوی موالنا براساس نظریه

 ارشد زبان و ادبیات فارسی، کارشناسارده سعیده خادمی

 چکیده

ه است ک ایتوان ورای ادبیات را لمس کرد. عرفان دریچهعرفان روشی است که با آن می

فانی کتب عر نیز یکی از ایندارد. اثر گرانقدر موالنا توجه هرکسی را به خود معطوف می

انواع توان درآن بهمیرساند اثری که های ایدئولوژی میما را به شناخت بنیاناست که

 هربارنمودهای قدرت نگریست. این پژوهش به سلطه و قدرت مردان بر زنان در کتاب گ

در  هاو این پژوهش تن است. کتابی که در شش دفتر نوشته شدهمثنوی معنوی پرداخته 

وکو فیدگاه تحلیلی و با رویکرد د-است.این پژوهش به شیوه توصیفیدفتر دوم صورت گرفته 

د دارمی ا بیانها این امر راست. یافتهای صورت گرفتهدر باب قدرت است و به روش کتابخانه

یز ه آن نگر، قدرت را به دست دارد و محدود به طیفی خاص است ککه در این اثر، سلطه

ل را رفان عقعد، که ند و زنان در سایه قرار دارند. قدرت و دانش دو امری انکارناپذیرنامردان

ا مطرح رو دانش  داند. موالنا در تالش بود تا قدرت عقلپذیر میگر و سلطهتمایزی بر سلطه

ر در زنان ردان بممردساالری و اقتدار است و سایهکند، اما متأثر از جامعه زیاد موفق نبوده 

 نوی عیان است.مث

 کلیدواژه: قدرت، زنان، مثنوی معنوی، میشل فوکو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

اریخ، ت( فیلسوف بزرگ فرانسوی براین باور است که در طول 1970ـ 1972میشل فوکو ) 

حال اره دراین معنا که قدرت همواست، بههای از گفتمانی قدرت دانش سیطره داشتهزمینه

است. زنان بوده ده ای برعهای از تاریخ از آن مردان و در دورهدر دوره است وجایی بوده جابه

ناسی شمدرک آسیب 1947در پواتیه فرانسه، در سال 1926اکتبر 15میشل فوکو، متولد»

وره، داین  روانی را اخذ کرد و به تدریس و پژوهش در این زمینه پرداخت. حاصل مطالعات

تا سرگرم منتشر شد. او عمد 1935بود که در سال« یتبیماری روانی و شخص»کتابی با نام

اندیشة  به پاس« ای بر تخطیمقدمه»هاترین آنمهمای بود کهنگارش مقاالت پراکنده

 یرینهواژه ها و چیزها:د»ژرژباتای است. فوکو سپس طرح کتاب عظیم و پرمخاطب خود،

 ود، دنبالشهایش محسوب میشناسیترین اثر دورة دیرینهمهمرا که «شناسی علوم انسانی

 (.53:1388نوابخش و کریمی،«)کرد

ه به کردازد پای میهای تاریخیموقعیتگفتمان فوکویی رویکردی تاریخ گرایانه دارد و به»

ی یز بررسنبخشد. تحلیل گفتمان ای در یک دورة معین مشروعیت میفعالیت گفتمانی ویژه

خن ر یک سدارتباط اجتماعی و تولید دانش و  ای ازقدرتی است که در جامعه، گونة ویژه

ز فوکو به ا(. حال با آشنایی محدود 229:1390تسلیمی،«)آورداندیشیدن را پدید میشیوة 

د بلخی لدین محماالعاشقین، خداوندگار موالنا جاللمفتاح عالم نور، قطب»رسیم. موالنا می

از  العلما،لطانسولد، ملقب به الدینءه.ق در بلخ زاده شد. پدرش بها604در ششم ربیع االول

 (.13:1389شمیسا،«)روسای شریعت بود و هم از روسای طریقت

زار ه 25مثنوی معنوی که در حدود »رویم: حال به آشنایی مختصری درباب مثنوی می

ث ست حدیخوان بود. هر چه در مثنوی ابیت دارد. بر سر گور موالنا همواره یک مثنوی

های مثنوی تجربة زندگی موالنا اوست و بسیاری از داستان موالنا و یاران

فان است و از کتب ارزنده عر(. مثنوی در شش جلد سروده شده 41:1389شمیسا،«)است

 آید.در قرن هفتم به شمار می

هدف این پژوهش آن است تا با بررسی دفتر دوم مثنوی ما را به شناخت دیدگاه جدید 

گیرد، یکی از این اند. قدرت نمودهای مختلفی را دربرمیمیشل فوکو در باب قدرت برس

گری مردان باعث این امر اند و سلطهمهجور ماندهنمودهای قدرت، در زنان است. زنانی که 



 
است و ها در عرفان مورد نظر بودهگریپذیر شوند. حال این سلطهها سلطهاناست که شده

-های دلکشاست، دفتری که با داستاننده شدهدر این پژوهش تنها به دفتر دوم مثنوی بس

 است.مبنای علم فلسفه دارد. تفکری کهای را به تفکر وامیاش هر خواننده

 پیشینة پژوهش

ه ، اما بور استاست. با وجود این دریایی پهنادرباب موالنا مقاالت و کتب متعددی کار شده 

ودی مقاالتی معد تنها محدود به نظریات فیلسوف بزرگ فرانسوی میشل فوکو در این اثر

در  یشتریاست.این پژوهش ما را به شناخت بمشهودی در این امر نبوده است و توجه بوده

 رساند.میاین زمینه 

ا تکیه ب،گفتمان در داستان مسجد مهمان کش مثنوی 1394دهقان،علی،یخدانساز،نازیال،-

است و تنها ههای گفتمان پرداخته شدهبر آرای میشل فوکو، در این پژوهش به قدرت و مقول

 است.های مثنوی مورد توجه بودهدر یکی از داستان

ه میشل فوکو، فصلنام(، تحلیل مناسبات قدرت در اندیشة 1390علی اصغر داودی)-

ین ااست و مطالعات سیاسی، در این پژوهش نویسنده به بیان نظریات میشل فوکو پرداخته

 یست.نگیری برابری اتگ با آزادی دارد و قدرت را با سلطهامر که قدرت معنای تنگ

های عامه ، زنان و سیطره قدرت در قصه1399آرده،سعیده و رنجبر، محمود،خادمی-

أکید تر او میشل فوکو، در این پژوهش بر نظریات میشل فوکو و قدرت به باوبراساس نظریه

 توانمی سرتاسر ادبیات نمود آن رااست و در از دانش نشأت گرفته است؛ قدرتی که شده

 یافت.

 مبانی نظری

متفکران برجستة پست مدرن است. هرچند وی میشل فوکو فیلسوف فرانسوی از جمله »

هایش به طرزی کند. ولی آثار و نوشتهمتفکران پست مدرن قلمداد نمیخود را در زمرة 

به دنیا آمد و پس از طی  در پواتیه 1926مشهود ماهیتی پست مدرن دارند. فوکو در سال

 1948رفت تا فلسفه بخواند. او در سال« اکول نرمال سوپریور»تحصیالت اولیه به 

-گرفت، اما پس از فراغت از تحصیل، عالیق فکریش از فلسفه به روان« فلسفه»لیسانس

و سپس «شناسی روانیآسیب»ابتدا دیپلم1950شناسی و تاریخ تغییر یافت. وی در دهة

پژوهشی در »شناسی گرفت. فوکو رسالة دکتری خود را تحت عنوان س دررواندرجة لیسان



 
عقلی:تاریخ دیوانگی در عصر دیوانگی و بی»نوشت که بعدها باعنوان«تاریخ دیوانگی

 ( منتشرشد.1961«)کالسیک

شد و در همین «فرامون-کلرمون»استاد فلسفة دانشگاه1964فوکو در سال

در  گرفت. او نام«نظم اشیاء»انگلیسینوشت که در ترجمة  را«و چیزهاها واژه»دوران،کتاب

کولژ دو »در «های فکریتاریخ نظام»به عنوان استاد صاحب کرسی 1970سال

کرد.  آثار ذیل را منتشر 1984برگزیده شد. فوکو تا هنگام مرگ خویش در سال«فرانس

دغدغة  ( و1984( کاربرد لذات )1976(، ارادة دانش )1975مراقبت و تنبه:تولد زندان)

 (.1984نفس )

تفکری متوان شود. این است که فوکو را نمیمطرح می« کیستی فوکو»مشکلی که در زمینه

جه ورد توافکار او را در یک زمینه خاص مبا حوزة عالیق فکری خاص دانست و در نتیجه 

ن جوانی دوراز ااول او بیشتر به فالسفه شباهت دارد، چون زمان بسیاری قرار داد. در نگاه 

ه بن که آخود را صرف آموختن فلسفه کرد و فلسفه نیز تدریس کرد؛ اما چرا او بیش از 

نون و جتاریخ »افالطون، ارسطو، دکارت یا کانت بنویسید، دربارةعنوان یک فیلسوف دربارة 

ا، هاندیشه داندانند،تاریخدان مینوشت؟بسیاری او را تاریخ«جنسیت»و « زندان»،«پزشکی

اندیشه سیاسی های تاریخی در حوزة ون بیش از یک دهه وقت خود را صرف تحلیل روشچ

-وکو جهتفجا که دانان دارد. از آنکرد، هرچند او رهیافتی متفاوت و متمایز با سایر تاریخ

نوان ، به عهای فکری گوناگون قرار گرفتگیری فکری خود را تغییر داد و تحت تأثیر سنت

، «اییگرختفرزند ناخلف سا»است. در تعابیر مختلف، او راشناخته شده«کثیرالوجه»متفکری

-خوانده«ویرانگر علوم اجتماعی رایج»و«پوچ انگار»،«شناس فرهنگ غربدیرینه»

 (.13:1378دریفوس و رابینو،«)اند

 دیدگاه قدرت از منظر میشل فوکو 

درت کرد. پس از بود که فوکو شروع به صحبت از ق 1970گویند که حول و حوش سالمی»

سرخوش «)کردپاریس به ناگاه واقعیت قدرت را برجسته 1968آن که رویدادهای مه

ترین مباحث او که گویی ظاهری فوکو در یکی از جدی(. پراکنده236:1394ودیگران،

دیدگاه فوکو دربارة قدرت در چارچوب نظریة خاصی که »است. قدرت است بازتاب یافته

شود. بلکه وی درصدد غیرتاریخی و عینی عرضه بدارد، مطرح نمیتوصیفی فارغ از متن، 

بپردازد. به نظر « تحلیالت قدرت»آید به تحلیل منظم روابط قدرت یا به گفتة خودش برمی



 
آن  ای دربارة قدرت برپا سازیم، در آن صورت مجبور خواهیم بود کهاگر بکوشیم نظریه»او 

آید، در نظر مانی خاص پدید میای که در مکان و زرا به عنوان پدیده

(. دغدغة فوکو دربارة قدرت امری توصیفی و همزمانی 143:1378بشیریه،«)بگیریم

است یا اینکه لوازم خواهد بگوید چگونه فردی به قدرت رسیدهاست، به عبارتی نمینبوده

 است. نظر او سیر در زمانی از قدرت است بهپدید آمدن قدرت یک خاندان چگونه بوده

گوید که در نسل انسان وجود دارد. به همین دلیل قدرت عبارتی او از کیفیتی سخن می

در محور دوم تحلیل و درک قدرت و »کند. او مطرح مینخستین محور از مباحثی است که

ما، تصویر ما از خود و دهی بهآفرینی آن در شکلسیاست در عصر حاضر و چگونگی نقش

گیرند، مورد افرادی که در تعامل با ما قرار میدهی بهکلچگونگی اعمال نقش آن در ش

 (.17:1382کچویان، «)شودتوجه واقع می

 عرفان

 امور عرفان یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حق و شناخت حقایق»

اشراق و از راهو مشکالت و رموز علوم است، آن هم البته نه به طریق فالسفه و حکما، بلکه

 (.8:1391سجادی،«)کشف و شهود

عرفان  ابن عربیدر قرن هفتم بزرگترین تحولی که در تصوف و عرفان روی داد، این بود که»

ی و ة علمدرآورد و به تصوف و عرفان، جنبو حکمت اشراق را تلفیق کرد و به صورت علمی

 اعظم و ه غوثو باست. بعضی از ا الدین عربی بنیانگذار عرفان علمیاستداللی داد. پس محی

 .(101:1391سجادی،«)انداکبر و جمعی به خاتم والیت مقیدهة محمدیه یاد کرده

 عربیابن

-طائیبکر الالدین ابوالشیخ محیالدین عربی، محمد بن علی بن احمد بن عبداهللشیخ محی»

عربی صاحب مصنفات در تصوف در ماه رمضان ابناالندلسی، معروف به الحاتمی

و  ین علمگذار عرفا، بنیانق در مرسیه به دنیا آمد. او شیخ اکبر لقب گرفتهه.560سال

 قی رااوست که در قرن هفتم، تحولی در عرفان به وجود آورده و عرفان ذوقی و اشرا

 (.134:1391همان،«)استکردهاستداللی و علمی

 موالنا و عرفان

او را خداوندگار مولوی که بهحسین خطیبی، معروف الدین محمدبن محمدبنموالنا جالل»

الدین ولد در بلخ به دنیا آمد، پدرش بهاء 604االول سالخواندند، در ششم ربیعنیز می



 
ولد العلما لقب داشت و عارف و عالم مشهور بود و کتاب معارف بهاءمعروف بود، سلطان

 (.140:1391همان،«)تألیف اوست.

تاثیر  ز مرگشاتفکر نامدار، در زمان خود و بعد الدین محمد، عارف بزرگ و مموالنا جالل»

ب و و اد مورد توجه بزرگان دانشداشته و هموارهفراوان در بسط و گسترش عرفان اسالمی

شور  وعشق  است. مولوی در تصوف، عبادت و ریاضت و ذکر و فکر را بافلسفه و عرفان بوده

. به اصلی عرفان اوستاق، مایة و جذبه و وجد و حال و رقص و سماع جمع کرد. عشق و اشر

مانند نیست  اهللهبقاءاهلل و باز راه فناء فیاز راه حلول، بلکهوحدت وجود نیز قائل بود، اما نه

 (.149:1391همان،«)شدن قطره در دریا و تبدیل دانه به گیا

 مثنوی معنوی

مطالب مة ت که هگاه عرفان در شعر فارسی، مثنوی استرین تجلیپهناورترین و گسترده  

اصد ر و مقگنجاند و شاعر مجالی مناسب برای بیان افکاعرفانی و صوفیانه را درخود می

مینه، ر این زهای عرفانی و اثر جاویدان دتردید شاهکار مثنویمعنوی و عرفانی دارد. بی

ی ة عالی بشرعالی تفکر عرفانی واندیش که نمونة است الدین محمدمثنوی موالنا جالل

 (.304:1392است)سجادی،مثنوی معروف شدهبه

 بحث

ای که . دنیفوکو از اندیشمندان بزرگ معاصر بود کسی که با آمدنش دنیای جدیدی را گشود

ین اکی از یها را زیر سؤال برد. فوکو نظریات زیادی را مطرح کرد. بسیاری از محدودیت

ان ین را عیدانست اما نظریاتش اها نمیمدرنیستمباحث، قدرت بود. او خود را جزء پست

 داشت.می

 قدرت

موالنا موالنا مختص به طیف خاصی است، کهقدرت چه در اندیشة فوکو و چه در اندیشة 

اساس قدرت بر اندیشه باید پردازد و یگانگی این دو در این امر است که مخالفت با آن میبه

-آن است، شاهد بسط مداوم و توقف فوکو در دوران مدرنی که خود متعلق به»استوار شود.

 است. او در نهایت بهانضباطی بودهناپذیر قدرت به نفع زمامداران، مدیران و فناوران جامعة 

(. فوکو 281:1380کوزنزهوی و دیگران،«)از همه جایی بودن قدرت بگویدرسد کهآنجا می

قدرت »ارج و مقامی باال داد.براین باور است که قدرت ارزش و مقام واالی دارد و باید به آن 

از نظر فوکو، پیش از همه چیز، مولد است. قدرت ابزاری است در مالکیت دولت که برای 



 
کننده و شود. قدرت ذاتا منفی، محدودمیاستفاده تحمیل نظم بر جامعه

 (.56:1388نوابخش و کریمی،«)استبازدارنده

ای هنبهجاخت تا قدرت را بتوان در ویژگی چند وجهی فوکو از قدرت این امر را ممکن س

ه کمختلف معکوس کرد. مثل: قدرت و آزادی، قدرت و دانش و همچنین قدرت و زنان 

 است.همگی در این پژوهش مورد کنکاش قرارگرفته

 قدرت و آزادی

طی ت ارتباقدر» ای تنگاتنگ است. به باور وی،به باور میشل فوکو قدرت و آزادی رابطه

ت مانی اساجبار جسآزادی دارد،.... رابطة ارباب و برده رابطة قدرت نیست، بلکهتنگاتنگ با 

سلطه  درت وکه بیشتر با مفهوم سلطه سنخیت دارد. فوکو با تمایز بخشی میان دو مفهوم ق

لیل دع به معتقداست که سلطه به روابط نامتقارن قدرت اشاره دارد که در آن اشخاص تاب

شاره ابطی اشان، فضای اندکی برای مانور دارند، اما قدرت به روآزادیمحدود شدن حاشیة 

 (.362:1378دریفوس و رابینو،«)منعطف، چندجانبه، متحرک و قابل مقاومت استدارد که

-ن میهایش بیاقدرت در دست طیف خاص حاکمان است و موالنا آن را در پهنای داستان

 یض درپرداخت. قدرتی که باعث تبع میشل فوکو به قیام علیة آندارد همان قدرتی که

کند یمی بیداد موالنا اختالف طبقاتشود و آزادی در تقابل با آن است. در جامعة میجامعه 

 دارد.می ها اشارهو موالنا به بیان ظلم و ستم و سلب آزادی

 دون در زندان بوـــــــــکم اندر کف رندان بود     الجرم ذوالنــچون که ح

 صور بر داری بودــــــــگمان منـم در دست غداری بود      بیــچون قلــ

 اچون سفیهان راست این کار و کیا     الزم آمـــــــــــــد یقتلون االنبی

 دهنداند      کز حسد یوسف به گرگان مییوسفان از مکر اخـــوان در چه

 (313:1393)مولوی، 

 قدرت دانش در موالنا

های زمخت تنبیه در جهت های ساخت و الیهادوار تاریخ از جنبه برباور فوکو قدرت در

است. آنچه در برداشت فوکو مورد توجه های منعطف و نرم مسیر خود را عوض کردهالیه

رابطة قدرت و دانش را از »اواین صورت کهاست، عدم تغییر در کارکرد قدرت است. به

ها را نتیجه و پیامد یکی دیگر کی از آندهد و یا یمنظری بیرونی مورد توجه قرار نمی

کنند و در هیچ معتقد است که قدرت و دانش مستقیمًا بر یکدیگر داللت میداند، بلکهنمی



 
ای از دانش متصور نیست و هیچ دانشی هم نیست رابطة قدرتی بدون تشکیل حوزه

 (.3:1378همان،«)متضمن روابط قدرت نباشدکه

است ادهرار دمسائل سیاسی و اجتماعی را نیز مورد توجه قت کهموالنا از عارفان بزرگی اس

 مطابق نظرات که قدرت نیز شامل آن است. تةکید موالنا بر دانش و قدرت آن است که

ارد دان میگونه بیهای این دو بزرگوار است.در بیتی اینمیشل فوکو است که جزء یگانگی

 که:

 اییی تو استخوان و ریشهایی      مابقای برادر تو همان اندیشه

 (104:1393)مولوی، 

 قدرت در مثنوی 

ل درت عققهاست. در مثنوی به است قدرت خداوند بر انسانقدرتی که در مثنوی عیان شده

. ساند...عالی رتتوان به شود. سخنی که فوکو برآن بود تا بشر را با کمک آن میمینیز اشاره

 دارد. خدایی واین تفاوت که عقل موالنا جنبه عرفانی موالنا تأکیدش بر قدرت عقل است با 

 این صفت هم بهر ضعف عقلهاست       با ضعیفان شرح قدرت کی رواست.

 (232:1378)مولوی،

 قدرت مردان در مثنوی

ند. که ی دارنیروی مردان از زنان باالتر است و در کارهای جسمانی مردان توانایی باالی

مردان است و  عهدة را ندارند. در دین اسالم تهیة رزق و روزی بر بسیاری از زنان این توانایی

 کند.می این امر اشارهموالنا به

 اندر آن ایام کش قدرت بود         صحت و زور دل و قوت بود

 (207:1378)مولوی، 

 زنان در مثنوی معنوی

اند که در دهاست و زنان نیز مورد توجه بودر قدرت بر باور فوکو جنیست نیز مطرح شده

این ایدئولوژی گرد هم » اند. براین اساسها واقع شدهعدالتیمورد بی طول تاریخ همواره

شوند، اتفاق نظر عدالتی روبه رو میاند در این باور که زنان به واسطة جنس خود با بیآمده

بر همین پایه دهند و می های مختلفی ارائهدارند، اما برای علل و عوامل ستم بر زنان تحلیل

آبوت و واالس، «)کنندراهبردهای متفاوتی نیز برای رفع این ستم پیشنهاد می

اند و یا در اساس زنان همواره در طول تاریخ یا در سایه بوده» (. براین باور،322:1380



 
است، زنان نفشی مردساالری حاکم بودهای از تاریخ کهاند. در دورهای موارد در رأس بودهپاره

ها است، شاهد انقالبساالری حاکم بودهای که زنمناسبات اجتماعی نداشتند و در دوره در

توان به دوران پایانی حکومت طلبانه بودیم. نمونة بارز این حاکمیت میهای جداییو قیام

این حکومت بیست و سه سال پس از مرگ خسروپرویز مقتدر ساسانیان اشاره داشت. اگرچه

و کشاکش حکومتی میان جانشینان وی چنان بود که در همان دو دهة  تداوم یافت، تنش

نفر زن  9از این تعداد آخر منتهی به سرنگونی، سیزده پادشاه به حکومت رسیدند که

است موالنا مطرح کرده(. حال در مثنوی جویای زنان و دیدگاهی که13:1398بودند)رنجبر،

 پردازیم.می

دادند میرار نقمرد در عرفان اشاره دارد که زنان را خطاب  خطاب قرار دادن برادر به قدرت

ند و مهجور بود عهو مرد به واقع معنای انسان بود و زنان در سایه قرار داشتند. زنان در جام

امیانه عشتباه االعقل دانستن یکی از باورهای نقش مکاری به زن داده شده بود. زن را ناقص

که اهری اشتبرساند. باودارد، میاو را عقل کامل بیان می ما را به برتری مرد کهاست که

 دارد.موالنا آن را بیان میمردم دارد کهریشه در باور عامة 

 نهید      عقل ناقص و آنگهانی اعتماد؟بر زن و بر فعل زن دل می

 (551:1393)مولوی، 

ن، از زنا گروهی محدودها شایسته و الیق نیستند و تنها بندی زنان که بیشتر آنتقسیم

 اند.های فهیم در مثنوی معنوی معرفی شدهانسان

 خــــواهم در این کوچه زنی      کیست الیق از برای چـــــون منی گفت می

 انگفت ســـــه گونه زن اند اندر جهان       آن دو رنـــج و این یکی گنج رو

 می تورا،نیمی جـداستآن یکی را چون بخواهی کل تو راست       وآن دگر نی

 وان.رآن ســـــــوم هیچ از تورا نبود بدان        این شنودی، دور شــو، رفتم 

 (603:1393)مولوی،

یار غل بسشهای دور است. زنان در گذشتهقابله بودن زنان در قسمتی از مثنوی  بیان شده

 محدودی داشتند.

 استمثال قابله هااست      این نصیحتاین امانت در دل و دل حامله

 قابله گوید که زن را درد نیست       درد باید درد کودک را رهی است.

 (625:1393)مولوی



 
 گرزن با صفات فریب و عشوه

 کی یابی مدد؟خرد      از دروغ و عشوهتا چو زن عشوه خری ای بی

 (640:1393)مولوی،

 رد.نیا آوا بدون پدر به دکند،کسی که حضرت مسیح رمیاز زنان به حضرت مریم)س( اشاره

 همچو مریم،جان از آن آسیب جیب      حامله شد از مسیح دلفریب.

 (310:1393)مولوی،

 پیرزن-کمپیر

ه ه با شاکند و عقاب که هموارآید که آرد الک میدر این داستان از زنی پیر سخن می

اره به واقع اشاینجا یک زن است. در شود که میهمنشین است با انسان ناالیق همراه 

اب اخن عقناست نیستند. آن زن بال و جایگاه پایین زنان که الیق عقاب که همنشین شاه 

 سی الیقه هرککرد. این داستان در پهنای خود اشاره به همنشین نیک و بد دارد ک را کوتاه

 است.های نابخردانههر چیزی نیست و طنزی در باب دوستی

 آرد بیختریخت      سوی آن کمپیر کو مینه چنان بازی است کو از شه گ

 (118:1393)مولوی، 

 کمم در وقت جنگ از پیرزنهان وهان منگر تو در زفتی من        که

 (278:1378)مولویی،

 انستند ودمی است و مردان، زنان را ناموس و آبروی خودتعرض به زن امر بسیار منفور بوده

متاثر ود کهردار باین زمینه زن از احترام باالی برخوآزار همسرانشان، آزار خودشان بود. در 

 از دین اسالم است.

 گفت باشد کان طرف دزدی بود       گر نگردم زود،این بر من رود

 در زن و فرزند من دستی زند        بستن این دزد سودم کی کند؟

 (265:1378)مولوی،

 هوی و هوس در زنان

 رد.شاره دازنان ا روند و نگاهی منفی و ابزاری بههوس میتأکید بر زنانی که به دنبال هوا و 

 وز هوس و ز عشق این دنیای دون        چون زنان مر نفس را بودن زبون.

 (274:1378)مولوی،

 زنان در تقابل مردان



 
آن  به جای ار دهدهای مرد و زن، موالنا در تالش است تا این دو را کنار هم قرباوجود تقابل

امعه قبل از خود، تأکیدش تنها بر مردان باشد. او به قیام علیه ج مثل شاعرانکه

 زند.مردساالری در آن موج میای کهاست. جامعهپرداخته

 مردی مردان ببندد در نفس        در زن و مرد افزود هوس.

 (261:1378)مولوی،

 پایین بودن جایگاه زنان

ر میان دشود. است و او عصبانی میاو نوعی توهین اگر مردی را زن خطاب قرار دهی به 

النا در است. مو افتهمردم مردان جایگاهی واالتر از زنان دارند که در مثنوی نیز بازتاب ی عامة

ان نوی عیها را در مثکند و یکسان بودن آنتالش است به یک جنس بودن مرد و زن اشاره 

 ها را دارند.مردان باالترین مقامدارد. اما در جامعه، 

 گر تو مردی را بخوانی فاطـمه       گرچه یک جنس اند مرد و زن همه

 قصد خون تو کند تا ممکنست       گرچه خوش خو و حلیم و ساکنست.

 (226:1378)مولوی،

 مادر

ان قع زنشود. مادری دلسوز که پرستار فرزندانش است. در وامیزن با صفت مادر شناخته

 وز قرآن تأثر امیابند. جایگاه باالی مادر ر جایگاهی میهویتی مستقل ندارند و در نقش ماد

 دین اسالم است که در مثنوی بازتاب دارد.

 دست هر نا اهل بیمارت کند      سوی مادر آ، که تیمارت کند

 (119:1393)مولوی، 

 طفل گویــــــد:مادرا حجت بیار       تا که یا شیرت بگیرم من قرار؟

 ست       روی و آواز پیمـــبر، معجزست.در دل هر امتی کز حق مزه 

 (877:1393)مولوی،

 است:و در جای دیگر نکوهیده شده در جای مادر وصف شده

 نفس توست آن مادر بی خاصیت       که فساد اوست در هر ناحیت

 (224:1393)مولوی،

 رود.کار میای بهمادر استعاره

 سوی دریا ران شتاب. گر تو را مادر بترساند ز آب         تو مترس و



 
 (921:1393)مولوی،

 مادر بدکاره

شد. کا میرشود، که پسری مادر بدکاره خود میدر قسمتی از دفتر دوم به داستانی اشاره

نفور، ماست. کشتن مادر به دست فرزند امری است مادری که هرچند بد باشد باز مادر 

-او نمیرا به این اجازهبپردازد اما جامعه  مبارزه با این تمایزهاموالنا در تالش است تا بهکه

 دهد.

 آن یکی از خشم مادر را بکشت        هم به زخم خنجر و هم زخم مشت

 (223:1393)مولوی،

 کرامات مردان

مرد  اشتنداست و بزرگترین عارفان که قدرت باالی ددر مثنوی از کرامات مردان یاد شده

 مردان ابراهیم ادهم است شود. یکی از اینبودند و زنی دیده نمی

 هم ز ابراهیم ادهـــــــــم آمدست        کو ز راهی بر لب دریا نشست

 دوخت آن سلطان جان        یک امیری آمد آنجــا ناگهان.دلق خود می

 (280:1378)مولوی،

 گیرینتیجه

مواره با های مرتبط به آن هرساند که قدرت و کنشاین امر میرهیافت این پژوهش ما را به

آزادی پیوندی نامحسوس دارد. در اثر گرانقدر موالنا به قدرت و آزادی که به صورت کامل 

است. قدرتی که زنان را در سایه قرار در اختیار حاکمان و ثروتمندان است اشاره شده 

است، جامعه است. آزادی معنای واقعی خود را از دست دادهاست و مردان را غالب کرده داده

گرایان را کنار نهد و جامعه را با است، اما موالنا در تالش است، این قدرت سلطه ن گونهای

دارد. نظر او به نظر میشل فوکو قدرت دانش بسنجد. قدرتی که هر انسانی را پیروز می

مقابله با جور و قدرت حاکم قیام و قدرت دانش را مطرح کرد، نزدیک است. میشل فوکو به

های دارد. دانش این دو شخص تقابلگونه بود با این تفاوت که دانش در نگاه موالنا نیز این

مردان نیز امری رساند. سلطة موالنا دانش عرفانی و قرآنی است که شخص را به تعالی می

کند. امری که زنان نیز به آن موالنا در مثنوی آن را مطرح میای است که عادی در جامعه

براین باور است که زنان باید مقاومت کنند، اما در مثنوی این امر عیان اند. فوکو عادت کرده

مردان ها در سایهکنند. آنهای خود نمینیست و زنان هیچ تالشی برای حداقل آزادی



 
گر شوند. زنان با صفاتی چون: مکار،حیلهمیهستند و با صفاتی چون پیرزنی فرتوت شناخته 

های جنسی مردان هستند. نان تنها ابزاری در دریافت خواستهاند. زباز بازتاب داشتهو هوس

است. زنانی که تنها با صفات هایی که رنگی مردساالرانه را در مثنوی آشکار کردهخواسته

این معنا هویتی نامعلوم دارند. هویتی شوند و شخصیتی مستقل ندارند و بهمیمادر شناخته

 ان.دهند نه خودشمردان برایشان شکل میکه

 منابع

 (، نقد ادبی،تهران:کتاب آمه. چاپ دوم.1390تسلیمی، علی، ) -

رمنوتیک، گرایی و ه(، میشل فوکو: فراسوی ساخت1378دریفوس، هیوبرت، رابینو، پل، ) -

 ترجمه:حسین بشریه، تهران: نی.

ب آژند، (، تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز. ترجمه:یعقو1380ریپکا، یان، ) -

 ن:امیرکبیر.تهرا

 (، پیشگامان نظم فارسی، تهران: ماه و خورشید. 1389رنجبر، محمود، ) -

 وم.س(، شرح جامع مثنوی معنوی، تهران:اطالعات، چاپ سی و 1393زمانی، کریم، ) -

 (، مثنوی معنوی،تهران:روزنه.1378سبحانی، توفیق، ) -

ت، چاپ تصوف،، تهران:سمعرفان و ای بر مبانی(، مقدمه1391سجادی، ضیاءالدین، ) -

 هفدهم.

 (، گزیدةغزلیات مولوی، تهران: قطره،چاپ نهم.1389شمیسا، سیروس، ) -

 ، چاپ اول.شناسی دانش، تهران: دانشگاه تهران(، فوکو و دیرینه1382کچویان،حسین، ) -

دانجو، تهران: (، فوکو در بوتة نقد، ترجمه:پیام یز1380کوزنزی هوی، دیوید و دیگران، ) -

 مرکز.

هابرماس و  (، سوژه، استیال و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوزه و1394میلر،پیتر، ) -

 فوکو، سرخوش، نیکو، جهاندیده، افشین، تهران: نی، چاپ ششم.

یشل فوکو، (، واکاوی مفهوم قدرت در نظریات م1388نوابخش، مهرداد و فاروق کریمی، ) -

 .63-49سوم،صص مطالعات سیاسی،سال اول،شمارهفصلنامه

 

 

 



 

 

 


