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  چکیده

 یاحکـام شـرع   ف ویوظا ـ از جمله حقوق ول زنانئم به ذکر مسایکر قرآنات یاز آزیادي بخش 

اشـاره  یا به زنـان ینام برده یاز زنانها  سوره یدر برخ، عالوه بر آن. اختصاص داردـ آنان   یو فقه

در  .انـد  ن بـوده یآفـر نقـش ، یقرآنـ هـاي   قصـه د آوردن یو پد یخیتار يکه در ماجراهاشده است 

شده مطرح  االسرار کشفکه در نوبت سوم ـ   مرتبط با زن یات قرآنیدسته از آآن ، حاضر قیتحق

 ــ یفیتوصـ  ةویبه ش، اي با استفاده از منابع کتابخانه، انهیصوفهاي  دگاهیل و دیاز جهت نوع تأو ـ

میبـدي در  هـاي   تأویـل  بیشتردهد می نشانها  مجموع بررسی. شده استنقدویبررس تحلیلی

 جنسـیت بـه   توجـه بدون ، آیاتکند از رهگذر می ز نوع تطبیقی است و او تالشا، گونه آیاتاین

در ایـن  . بگویـد خـود را   ۀصوفیانهاي  اندیشهوواکاوي کند را تصوفمبانی و اصول عرفان و ، زن

کـه صـرف نظـر از برخـی     چرا؛اسـت  مشـخّص زن و جنس میبدي به منزلت نگرش  ةنحو، میان

  .همراه است ترحمگاهی مهرآمیز و گاهی با اکثراً با ن، نگرش وي موارد

  .عرفان، زن، لیتأو، ریتفس، يبدیم رشیدالدین، االسرار کشف:يدیکلگانواژ

  

  ma2463@yahoo.com: رایانامۀ نویسندة مسئول.1
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مه مقد  

بـه دسـت   یر مختلفـ یتفاسـ ،اهل ادب و ذوق و معرفـت ، یخ زبان و ادب فارسیتار طولدر 

، یبا مشرب کامالً عرفـان ـ  در نوبت سومبه ویژه ـ  االسرار کشفر یتفس،آنهاانیدر م. اند داده

در نوبـت سـوم کتـاب     يبـد یم. دارد يفـرد منحصربه مقام، آن به اعتبار روح و جوهر خاص

، در کتـابش  يبـد یمهـاي   لیـ تأو.)177: 1374، نـژاد  انزابی(کند  میل یتأورا قرآنات یآ، خود

رد یگمی ذوق مفسر صورت يبر مبنا یل ذوقیتأو. است یقیتطبو  یعمدتاً به دو صورت ذوق

ات را بـا  یـ آکنـد مـی  مفسر تالش، یقیل تطبیدر تأواما  ،ستین یخاصو تابع قانون و قاعدة 

یبـازخوان را یعرفـان هـاي   شهیاند ،قرآنات یق دهد و در واقع از رهگذر آیتطب تصوفاصول 

، که مربوط به حـوزة زنـان اسـت    یاتیدر آ يبدیم یعرفانهاي  دگاهید، ن پژوهشیدر ا. کند

ــ ــو مـــیلیـــو تحل یبررسـ ــاز ا یبرخـــ.دشـ   اندربـــارة مســـائل زنـــ  ، اتیـــن آیـ

راجع به زنـان  ، گرید یو برخدیگومی سخنـ یو فقه یاحکام شرع، فیوظا، از حقوق اعمـ

و شـکل گـرفتن    یخیتـار  يسـت کـه در ماجراهـا   خا ـ ا یو زل)ع(میچون حضرت مرـ خاص

وجود دارد که زنان در مقابل مـردان  هم یاتیآ، اینعالوه بر .اند نقش داشته یقرآن يهاهقص

  .اند مورد خطاب قرار گرفته

ات مربوط به زنان نپرداختـه  یبه تمام آ، در نوبت سوم،االسرار کشفصاحب است  یگفتن

 يح مختصـر یتوضـ  پس از، ن مقالهیدر ا. کرده است ییفرساآنها قلم ازاي  پارهةدربارفقط و 

لیـ و تحل يزنـان بازکـاو   ةات مربـوط بـه حـوز   یـ آن در آهاي  نمونه، ل و انواع آنیتأو رةدربا

.رودمی سخن االسرار کشفمنزلت زن در ة دربارگاهآن؛ شود می

  لیف تأویتعر. 1

خـود   آیـه بـه معـانی محتمـلّ    ، اسـت کـه در آن   »بازگشت«یبه معن» اَول«ۀ شیل از ریتأو

تأویـل  «:نویسـد مـی اي  هسیوطی از قول عد. )2:549ج، 1380، سیوطی(شودیم بازگردانده

 ،به شرط اینکه آیـه  ،توجیه کردن آیه به معنایی موافق با ماقبل و مابعد آن است با استنباط

  .)551:همان(» هم نباشدسنّت  آن توجیه را بپذیرد و مخالف با کتاب و

اثبـات   يروند که برامی به شمارسنّت  و قرآنةدکننلیتأوهاي  ن گروهیتر مهماز  صوفیه

را با عقاید خود منطبق  قرآندر مواردي و  به تأویل روي آورده ،عقیدتی خودو  يفکر یمبان

  .)132: 1381، پور قاسم(اند ساخته
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  یقیل تطبیتأو. 1.1

بـه   .ق دهـد یـ ان تطبیمشرب عرفا و صوف ررا ب قرآنات یکوشد آمی مفسر، لین نوع تأویدر ا

ا یـ ا شرح مقامـات و  یرا که مربوط به مدارج ارباب سلوك  تصوفاز اصول  یکی، گریعبارت د

 یکند منشأ آن اصول را قرآنمی دهد و تالشمی قیتطب قرآنات یبا آ، است احوال و کرامات

  .)279: همان(نشان دهد 

  تأویل ذوقی. 2.1

اي  چ قانون و قاعـده یر است و از هذوق فرد مفس يات بر مبنایر آیل و تفسیتأو، یل ذوقیتأو

» تیت تسـم یـ آ«ر یدر تفس ،يبدیم ۀانیصوف یل ذوقیتأوهاي  از نمونه یکی. کندتبعیت نمی

بسـم اهللا  «بـه معنـی   اصـطالح فقهـی   در » تسـمیت «.)276-275: همـان (شـود  می مشاهده

مـراد از   و )تسـمیت ذیـل  :1373، دهخـدا ؛519: 1373، يسجاد(است  »حیم گفتنحمن الرّالرّ

است که از نوزده حرف تشکیل شـده اسـت   »حیمحمن الرّبسم اهللا الرّ«همان ، آیت تسمیت

  .)193-180: 1374، بیگیمحمد؛9: 1ج، 1376، میبدي(

. اشارت بر مذاق خداوند معرفـت  ياز رو«:این است تأویل ذوقی میبدي از آیت تسمیت

ـ م بـه ملـک آله  یمـ ، تیسـناء صـمد  ن به یس، تیاحد باي بسم اهللا اشارت دارد به بهاء تی «

.)27: 1ج، 1376، يبدیم(

  االسرار کشفدر »زن«ات مربوط به یآ یقیل تطبیاز تأو ییها نمونه. 2

  طالق و احکام مربوط به آن. 1.2

»آن طالق که از آن آشـتی تـوان گرفـت دو اسـت و پـس از آن دو     «)229: 2(» ...رتّانالطَّالق م، 

  .)615: 1ج، 1376، میبدي(»یا گسیل کردنی است بنیکویی، 1بچمطالق نگاه داشتن است 

بـه عنـوان یـک اصـل     آن راکـرده، ت مـذم و که طالق را منفور دانستهاسالم در عین آن

 چراکه اسـالم معتقـد اسـت هرگـز    ؛ کندمی تجویز یخاصشرایطدر موارد و و است ذیرفتهپ

  .)365: 1362، قائمی(رقرار کردمیان دو نفر پیوند بتوان با اجبار و اکراهنمی

امـا   ،گرچه طالق در شرع مباح دانسته شـده ، دیگومی شدهادیۀیر آیدر تفس رشیدالدین

، 1376، يبدیم(دارد می ز آن را دشمنیخداوند ن، شود میییکه باعث فراق و جدابه سبب آن

  .)1:625ج 

داخته شده و شاعران در فـراق  ار به آن پریبس یعرفان ادبیاتاست که در اي  مقوله، فراق
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ن موضـوع از  یدر ا یاتینقل حکا يالدر البهيبدیم .اند سروده يشماریسوز باشعار جان، اری

 نشـین  دلان سـخنان  یـ از ماینجـا   در. آورده اسـت هـم  ییبایاشعار ز، ن و عرفانیبزرگان د

مؤلّـف نثـر  حـالوت  ، تـا عـالوه بـر مطلـب     شـود  میناً نقلیع )ع(ت امام حسنیحکا، يبدیم

  :چشانده شودها  شتر به مذاق جانیهرچه ب االسرار کشف

ـ  ،هر آن زن بودپس چهل هزار درم م، داشت طالق داد او را یزن ـ  المالسهمایعلـ یحسن بن عل« ه ب

لٌ مـن  یـ متـاع قل : گفـت  ؛گرفتستن دریش نهاد و گریزن آن مال پ.فرستاد تا دلش خوش شود يو

زار یـ و دوسـت از مـن ب   اسـت  اریاز  یست که کنارم تها کاره جهان چه ب ۀمرا خواست؛بٍ مفارقٍیحب

  .است

  زدبرطین،اق سازدیرا ترو        بر جگر زد یشیش مار نهک یکس

  .)همان(» و او را مراجعت کرد، اثر کرد يدر و، افتاد ین سخن با حسن بن علیا ندیگو

پـردازد خداوند، مـی ،یوق ازلبه فراق معش، اریدر هجران  ییفرساپس از قلمرشیدالدین

  .)627:همان(ندیوصال او یدر پ یقیکه عارفان حق

  قطال ةگر درباریداي  هیآ

دسـت بازداشـتن زنـی و    ، و اگر خواهید بدل گرفتن زنـی «)20: 4(»...و ان أَردتّم استبدالَ«

ويآنچه چیزي از ؛و آن زن را داده باشید قنطاري از مال،زنی کردنه جاي وي دیگري بهب

»را دادید بیدادي بزرگ و بزه آشـکارا بازستانید از آن کاوین که ويمی .را دادید بازمستانید

  .)455-2:454ج ، 1376، میبدي(

ار بر دل یخود داغ فراق ، شودمی که طالق داده یزن، دیگومی هین آیر ایدر تفس يبدیم

ـ هرمبادا با پس گرفتن م؛ دارد دور از ، ن کـار یـ نهـاده شـود کـه ا   بـر داغـش    یداغـ ، ه از اوی

  .)473-472: همان(است  يجوانمرد

  طالق ةگر درباریداي  هیآ

ایشـان  ، چون زنان را دست بازداریـد !اي پیغامبر«)1: 65(»...إذا طَلَّقتُم النِّساء یها النّبیا اَی«

 ،حیضشمارید از می پیش از پاسیدن و سه پاکی ایشان، را در پاکی از حیض دست بازدارید

»هـا  ایشـان را از خانـه   بیـرون مکنیـد  .و بترسید از خشم و عذاب خداوند خـویش  ؛عدت را

  .)136: 10ج ، 1376، میبدي(

 نیـی ط آن را تعیو شـرا  یچگـونگ و دیـ گونمـی  از طـالق سـخن   یدر نهه ین آیااگرچه 
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طـالق  ، ودر نظـر ا  چراکـه ؛ داردمی آن بر حذرانجام از ما را ،در تفسیر خوديبدیم،کندمی

.ابندتنمیفراق را بر، موجب فراق است و عاشقان

، دیـ گومـی  دانـد و مـی  نکاح را سبب وصلت و طـالق را سـبب فرقـت   ، يبدیابوالفضل م

کـه   یاست زمان یهیبد.)149-148: همان(داردمی خداوند وصال را دوست و فراق را دشمن

گر خواهان ید، که دارند یلیه دالبنا ب، گسلندمی وصال را با طالق از هم ۀرشت يزن و شوهر

ن یبدون در نظر گرفتن ا يبدیم؛ با این حال،روندمی ستند و خود به استقبال فراقیوصال ن

، شـد ان یچه بر آنببنا. ساز فراق استنهیدارد که زممی ن سبب ناپسندیطالق را بد، موضوع

و پرداخته یقیل تطبیوشده به تأادیات یدر آ االسرار کشفکه صاحب  شودمیفهمیده ن یچن

ح کـرده  یخود آن را تشر ۀانیهات صوفیبا توجو ق دادهیتطب یعرفان یرا بر اصل یفقه یمطلب

  .است

  ازدواج و احکام مربوط به آن. 2.2

  زكینکاح با کن. 1.2.2

ـ  2از پی طَولی، و هر که نتواند از شما«)25: 4(» ...ستطع منکم طَوالًیو من لَم « زنـی  ه که ب

ین کنیزکـان شـما   ا زنی کند ازه ست که کنیزکی با را حاللرا ويآزادزنان گرویدگان ،کند

  .)2:473ج ، 1376، میبدي(» اند که گرویدگان

که از هر بنده به همان انـدازه  کند  میش یستارا ییابتدا خدا، هین آیر ایدر تفس يبدیم

 ییآنان کـه توانـا   يبرارا زكیز شمردن نکاح با کنیجاوي . کندمی طلب،که در توان اوست

خواهد کـه در وسـع و   از هر کس آن در«:داندمی ن مقولهیاز هم، ازدواج با زن آزاد را ندارند

امـا   ،»؟زكیـ نکاح کنه عت را چون رخصت نمود بیراه شر که مستضعفانِ ینینب.توان اوست

» خـود برنتاواننـد  اند و با ان است که مستضعفانیجون خود راه رخصتیا«: دیگومی در ادامه

گر و عشـق  ید یعمل آنها رنگ، قتیجوانمردان و مجاهدان راه حق، او ةدیبه عق.)482: همان(

 شهوت بر آنان غالـب  دهد و نه سلطانِمی بیرخصت آنها را فر نه عذرِ، گر داردید یآنها ذوق

  .)همان(گرددمی

امـا   ،نهندمی در راهقدم  ياریسالکان بس، یسلوك عرفان و قیطر یدر ط که استروشن 

ت یحکا ؛ورزندمی تابند و تا به انتها استقامتمیقت را بریهستند که مشکالت طر یکم ةعد

  .مرغیو ساست مرغ  یس
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، ر آنیدر تفسـ  يبدیم،ط آن استیزك و شراینکاح با کندرمورد  هیگرچه آزیناینجا  در

بـه ازدواج   یه به سبب ضعف مـال را ک یکسانتصوف، عرفان و  یاز اصول و مبان يگیر بهرهبا 

قـت و غلبـه بـر    یل مشـکالت طر داند که تاب تحممی یمردانفیضع، دهندمیز تن دریبا کن

  :شهوات را ندارند

نواخـت   يشـما را جـا  ، دیـ اط روید و مردانه در راه احتیاییند و به رخصت فرویاگر صبر کن«

از آنکـه شـما   ، ذر هسـت عـ ، دیـ طلب کن ید و آسانیید و رخصت جویو اگر صبر نکن ؛هست

  د؟یریمردان چه گ يد؟ و جایالف مردان چه زن !يبار .د و با خود برنتاوانیفانیضع

  »جان چنان مردان مکن ياران نداریرخ چو ع       مزن یشیالف درو يندار یبرگ یبرگ ب   

)483: همان(

  .ز کامالً مشهود استیناینجا  دريبدیم یقیل تطبیتأو

  امتناع از ازدواج با محارم و»میتسل«. 2.2.2

مـادران شـما و دختـران     زنی کـردنِ ه بشماحرام کرده آمد بر«)23: 4(» ...کمیحرّمت عل«

» برادران شـما  مادران شما و دخترانِ و خواهرانِ پدران شما و خواهرانِشما و خواهران شما 

  .)455: 2ج ، 1376، میبدي(

. کـه ازدواج بـا آنهـا بـر مـرد حـرام اسـت       شـمرد مـی را بر یزنـان ، خداوند، هین آیدر ا

منقول است نه  ،نیو قانون د ؛شرع بر تعبد است نه بر تکلّف بناي«معتقد است  رشیدالدین

پندارد کـه  می آسان یم را راهیتسل، نیبنابرا ؛»لیم است نه تعلیتسل،سنّت ۀیو ما ؛معقول

دانـد  می دشوار یکلّف را راهت، ت پروردگار است و در مقابلیمنزل آن آباد و مقصد آن رضا

مردان را بـه   االسرار کشفصاحب .)473: همان(که منزل آن خراب و مقصد آن ناگوار است

.کنـد مـی  زنـان دعـوت   یم محض در برابر دستور خداوند به اجتناب از ازدواج با برخیتسل

ك اعتراض عبارت است از ترـ  اندرا از مقامات سالک به شمار آوردهآن  یکه برخـ   میتسل

 يانصـار خواجه عبداهللا . )1380:37، يانصار(آوردن به رضا و فرمان بردن از امر خدا يو رو

از اعتقـاد و از خـدمت و از   ـ جلّ ذکـره ـ   یتعالیان بنده است با مولیهرچه م«:دیگومی

  .)1388:244، يانصار(»م استیهمه بنا بر تسل، قتیمعاملت و از حق

اوندارث زن و حکم خد. 3.2
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کند خداي شما را در می اندرز«)11: 4(» نییاوالدکم للذّکَرِ مثلُ حظّ األَنث یف هللاکُم ایوصی«

  .)430: 2ج ، 1376، میبدي(» پسر را چند بهرة دو دختر؛کار فرزندان شما

اوالد ، در اسـالم ، شود و بـر همگـان روشـن اسـت    می فوق استنباط ۀیگونه که از آهمان

نفقـه  آنکه  لیبه دل، ندیگومی ن امریاهیدر توج فقها امروزه .برندمی اناث ارث ذکور دو برابر

 يجـواد (گونـه مقـرّر داشـته اسـت     نیا، م ارثیخداوند در تقس، مرد است ةو مهر زن بر عهد

اس یـ ن امـر بـه ق  یـ اگـر ا معتقد است االسرار کشفکه صاحب یصورتدر، )341: 1388، یآملـ 

در کسـب   یکرد که دختر به سبب ضـعف و عجـز و نـاتوان   می ابجیطور انیا، شد میواگذار

ست و فهـم آنهـا از   یاس بندگان نین امر به قیا، به نظر او؛ البتّهدو برابر پسر ارث برد، درآمد

ــت  ــو .)443: 2ج ، 1376، يبــــدیم(درك آن عــــاجز اســ ــاريریکــــالم هجــ   ةدربــ

موجودات را از ارادتـش  «: ستین يبدیشباهت به سخن میب، کشف المحجوبدر تعالی باري

ق را بر اسرارش اشـراف  یخال. آن خواهد که دانسته است. آن کند که خواسته است .یچاره ن

دانش را یـ مر، امـرش جملـه حـتم   . نه يم رویجز تسلهدوستانش را ب، حکمش همه حقّ. ین

: 1387، يریهجـو (» نه يحکمش بجمله حکمت و جز رضا رو.. .یجز گزاردن فرمان چاره نهب

  .مشهود است يبدیم یقیل تطبیز تأویناینجا  در، شدهانیبه مطالب ب توجهبا .)409

  مردان بر زنان و حمل بار عشق تسلّط. 4.2

ــ « انــد و کــارداران و مــردان بــر سـر زنــان کدخــدایان «)34: 4(» ...النِّســاء یاَلرّجـالُ قَوامــونَ عل

ردان بر زنـان  کنند مفضل داد و به آنچه نفقه میایشان را بر یکدیگر  دارندگان با آنچه خدايراستهب

  .)486: 2ج ، 1376، میبدي(» خویش هاي از مال

زن بـر دوش آنـان    ۀبار نفقـ آنکه  به سبباند  داده شده تسلّطمردان بر زنان ، هین آیدر ا

ن یـ از ا يبـد یم. دانسته شده است يل برتریدل، بودن يل قویحمل بار به دل، نیبنابرا است؛

روشـن  . نهنـد مـی  ن بـر دل یکه عارفان و عاشقان راست یزند به بار غم عشقمی زیمطلب گر

بـارش  شـتر و  یش بیـ بال، تـر که مقـرّب  تر و هرمقرّب، ترکه عاشق هر، عشققیاست در طر

ـ   یـ آمـی بر ییهافقط از آن، هاین بار و سختیا تحملاست  یهیبد.ترافزون ت و د کـه بـا هم

به ، ین مطلب عرفانیبا استفاده از ا رشیدالدین. ند ساخته باشندو تنوم يخود را قو، مجاهده

  :پردازد ادشده مییۀیآ یقیل تطبیتأو

و بـار غـم او را   انـد   او ساخته ر باليیش هدف تیرحمت خدا بر آن جوانمردان باد که جان خو«
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؛قـدر قـوت او   کس برمان او و بار هریا ةبه انداز یکسزخم هر!يآر.. .اند محمل شناخته شیدل خو

 سـاء؛ النّ یامـون علـ  الرّجـال قو : ت که گفتیست سرّ آن آا نیا. ترگران يبار و، ترکه را قوت تمام هر

ـ   ؛ستا شانیهمه بر ا، داد که بار یافزون یمردان را بر زنان ت و شـرف همشـان  یت ااز آنکه کمال قـو

  .)498-497: همان(»ا به قدر همتیست و بار به قدر قوت کشند را

  ز معاصیزن و پرهیز ا. 5.2

  ر حقّیغبه  توجهو  »زنا«. 1.5.2

چون زنیـد  ، نداشتهنداشته و مرد زانی زن زن زانیۀ شوي«)2: 24(» ...فَاجِلدوا یو الزّان !!!اَلزّا«

، میبـدي (»ا هـیچ بخشـایش و مهربـانی مگیـراد    و شما ر ،زنیدصد زخم ،یشانا یک را ازهر

  .)479: 6ج ، 1376

و خلق ۀعام ۀابتدا مردم را به سه دست، ه در نوبت سومین آیر ایدر تفس يبدیلفضل مابوا

حضرت و  خواصحـدود  و شمردهک را بریهر يگاه زناآن.کرده استمیالخواص تقس خاص

 يزنـا امـا   ،ا رجم استیانه یتاز، خلقۀ عام يزنا حد، او ۀبه گفت. ساخته استمشخّصآن را 

ـ  چشم استکه منظر ـ خواصـ حتّـی   ،بسـتن از شـهوات نفـس   چشم فروآن  حد اح آن مب

آن را انقطـاع از  حد  داند کهمیر حقّ یغ ۀشیرا اندآنها  يزنا، الخواص خاصدرمورد  و ،است

  .)493: همان(کندمی نییق تعیق و خالیعال

 و دیـ گومـی  شده و معروف آن سـخن شناخته یزنا به معن ةدربارشدهادیۀیخداوند در آ

 ا  ،سازدمی مشخّصمجازات آن را حدتن مراتب ییبا تع يبدیمامزنا را به سه ، افراد یشخصی

يبـد یم، در نـوع دوم . آن بر همگان معلوم اسـت حد  واول  نوع يزنا .کند میمیدسته تقس

کنـد مـی  د سخن خـود نقـل  ییدر تأرا )ص(یامبر اکرماز پ» ظرون النّیزناء الع«ث مشهور یحد

ـ ا. تفـاوت دارد ، با آنچه معروف است، ثین حدیرسد برداشت او از امی به نظراما  ،)همان( ن ی

 ،يبـد یکـه در سـخن م  یحـال رد، دهـد می ستن به نامحرم خبریامبر از نگریاز منع پ، ثیحد

کـه  د یـ نمامـی  نیچنـ . ن شـده اسـت  یـی ن زنـا تع یـ احد  ،از شهوات مباح یپوشچشمحتّی 

. استحقّ  ریرا اراده کرده و نامحرم در نظر او غحقّ  ریبه غ توجه، ن نوع زنایاز ارشیدالدین

و کامل ساختهزمینه ن یخود را در ا یعرفانهاي  و برداشتها  افتیدرمیبدي ، آخر ۀدر مرحل

 یرسـالت اصـل  ، شمرد که در واقـع می به دلاهللا  يماسو ۀشیالخواص را ورود اند خاصيزنا

  .زه با آن استیست، عرفان



205/االسرار کشفدر » زن«هاي عرفانی رشیدالدین میبدي در آیات مربوط به  بررسی دیدگاه

  زنان و حفظ نگاه از نامحرم.2.5.2

» ؤمناتلمقُل ل فروگیرنـد و  هـا   و زنان گرویدگان را گوي تـا چشـم  «)31: 24(» ...غضُضنَیو

» مگر آنچه از آن پیدا شود ،و فرماي تا پیدا نکنند آرایش خویش ،هاوشند از حرامپها را جفرْ

  .)516: 6ج، 1376، میبدي(

در نوبـت  ـ  داردمیاز نگاه ناروا بازکه زنان را ـ فوق را  ۀیآاول  قسمت، يبدیابوالفضل م

 مؤمنان را«: دیگومیـاست  مردان راجع به که ـ قبل   ۀیآ ةدرباراما  ،ر نکرده استیسوم تفس

، يبـد یم(»رنـد یگفروحقّ  رّ از هرچه دونس ةدیرند و دیگسر از محارم فرو ةدید تا دیفرمامی

 ،دربـارة مـردان  يبـد یر میتفسـ ، اسـت  یکیه ین هر دو آکه مضموازآنجا. )527: 6ج ، 1376

 ریـ غبـه   توجه، محرماز نگاه به نايبدیمهم اینجا  در. تواند صادق باشدمی زنان نیزدرمورد 

آن اسـت کـه درون    یق الهیکه تمام تالش عارفان و سالکان طراست را در نظر داشتهحقّ 

که در واقع اسـاس عرفـان بـر آن اسـتوار     ـ مهمن اصل یبه ا توجه. زنداس یخود را از آن ته

از قـول  . شـود مـی  دهیدـ زنان عارف  ـ حتّی از عرفا   ياریبسدر شرح حال و سخنان ـ  است

دارم که مرا به می شرم یتعال يمن از خدا«: کنند که گفتمی نقل ،از زنان عارف یکی،لبابه

  .)614: 1386، یجام(» ندیر مشغول بیغ

ه یرا که به پنهان داشتن آن در آ ینتیز، هیآ ۀادام یر عرفانیر تفسداالسرار کشفصاحب 

دانسته است که بـه  ـ اعمال   یاحوال و پاک ياعم از صفاـ افراد   یباطنهاي  ییبایز، امر شده

شود و حتّی از صاحبانش سلب آنها  ممکن است، شودآشکار  یکه بر کسیصورتدر، اعتقاد او

  .)528: 6ج ، 1376، يبدیم(گرددبدل یب و زشتیبه ع

 همگـان را محـرم  ، يمعنـو هـاي   ییبایش زیو نما یق عرفانیان حقایه در بتصوفعرفا و م

: دیـ گومـی  یبه شـبل  یید در جایجن .اند ساختهنمی آنها را بر نامحرمان آشکارو دانستهنمی

ن یز مر ابا، میم و کار بستیم و راست کردیاموختیب یعنی،میاراستیرا ب] تصوف[ن علم یما ا«

» يدیـ ن علم را بر سر مأل ظـاهر گردان یو مر ا يامدیتو ب.میپنهان کردها  علم را اندر سرداب

  .)493: 1386، فشرح تعرّ ۀخالص(

  خاصات مربوط به زنان یآ یقیل تطبیاز تأو ییها نمونه. 3

میدرد زادن حضرت مر. 1.3
)ع(

  درد یو مفهوم عرفان 
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»ها الَمخاضاز [بن شـد  تن او را بـازآورد کـه بـا تنـۀ خرمـا     درد زه خاس«)23: 19(» ...فَأَجاء

و مـن چیـزي بـودمی گذاشـته و     ین ا من بمردمی پیش از که کاش] ی گفت و شرمدل تنگ

  .)24: 6ج ، 1376، میبدي(»شدهفراموش

خرماي تر و  ...افتدتا فروبن راه سوي خویش خرمابجنبان ب«)25: 19(»...کیالَ يو هزّ«

با و یز یتیبا آوردن ب، ر خودیدر تفس يبدیم.)24: 6ج ، 1376، میبدي(»رسیدهنگامتازة دره

با ،)ع(یسیا آوردن عیاو را هنگام به دنهاي  یو نگران )ع(میدرد وضع حمل حضرت مر، یمعنپر

  :سازدمی منطبق»درد«یمفهوم عرفان

  گردون نکشد آنچه دل ما کشدا        ن دل غم و تنها کشدایتنها خورد ا

)41: 6ج ، 1376، يبدیم(

درد اسـت کـه    زیرا؛ ارزدنمی چیدرد به هیو عاشق بدارد اي ژهیمنزلت و ،درد در عرفان

درد همـان شـرط   ، در واقـع «: سـد ینومـی  ملیشـ . آوردمی وجوده شوق طلب را در سالک ب

 ۀمرتبـ تواند بـه  نمی یچ انسانیه، بدون آن. نفس است ۀیش و تزکیپاال ۀیلن قدم و اوینخست

 ۀن درد در همـ یـ امعتقـد اسـت   کـوب  زریـن .)122: 1381، ملیش(» برسد "مرد خدا"یواقع

ن درد را درمان نقص و یاو ا.ش از همه به آن شعور داردیانسان ب، اما عالم وجود دارد ياجزا

شـرفت  یپ يوجـود درد بـرا  ، نیبنـابرا . )167: 1378، کـوب  زرین(داندمی از کمال یافتادگدور

؛ شـود نمی حالوت تکامل به مذاق جان چشانده، انسان الزم است و تا رنج آن نباشد يمعنو

، ملیش(افتیخرما دست  ینیریبر ش، درد زادن تحملپس از  )ع(میمرحضرت گونه که همان

1381 :122-123(.  

  خا و تکامل مراحل عشقیزل. 2.3

»و قا البـابو آن زن آهنـگ درکـرد   ] رایوسـف آهنـگ درکـرد گـریختن     [«)25: 12(» ...استَب

ایشـان  تـا  ] [بگرفتمی راچون وي[شکافت پیراهن یوسف را از پس و فرو] یوسف دریافتن را[

  .)47: 5ج : 1376، میبدي(»را یافتند بر درگه که فرا رسیدزن  شويِ] در آن حال بودند

خـا یان مراحل تکامـل عشـق در وجـود زل   یبه ب، شیدر نوبت سوم کتاب خو رشیدالدین

از  يعـار ، بـودن آن  یو شـهوات  یخا به جهت نفسـان یزلاولیۀ  عشقاو معتقد است. پردازدمی

نفـس را رهـا    ةد و بهـر یبر خود برنگزرا ، یوسف،شیمعشوق خو، خاین زلیبنابرا؛صداقت بود

عدل اسـت بـر صـدق     يشاهد، بر اندام محب ییهر مو«: سدینومی یکاشان.)59: همان(نکرد
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بـن   محمـد .)283: 1387، یکاشـان (»یاَمـارت ، یو هر سکون ؛یعالمت، یحرکت و هر ؛او محبت

هـالك   یعنـ ی،ینـ یشـتن بگز یآن است که دوست بر خو محبت«:دیگومی زین یالکتان یعل

  .)350: 1386، تعرّفشرح  خالصۀ(» يدوست روا دار يش اندر رضایخو

خـویش  محبوب را بر گیرد ومیده یخود را ناد، عاشق، باشد یقیحق ،اگر عشق، نیبنابرا

توجـه گنـاه را م ، جـا نیخـا در ا یزل که درصورتی، خردمی او را به جان يدهد و بالمی حیترج

خـا بـه   یکه عشق در وجـود زل  یزماناما  ،»هلک سوءما جزاء من أراد بِأ«: وسف کرد و گفتی

عاشـقان  ۀیسـرما «، يبـد یبه قول م چراکه؛ کندنمی ییاعتنازنان به مالمت ، رسدمی تکامل

از میبـدي  یقـ یل تطبیما را به تأو ،ن سخنیا. )5:60ج ، 1376، يبدیم(» خود مالمت است

بـه بیـان   ، زلیخا را زنان مصرکردن مالمت ۀ دهد او از قضیمی نشانسازد ویه رهنمون میآ

عت را یتظاهر بـه حـدود و ظـواهر شـر    روانش یکه پ یقتیطرز زده است؛ یه گریمالمت ةدیعق

، نفیسـی ؛1388:15، يجـواد پور؛1386:335، کـوب  زریـن (دیدندمی ر با اخالص در عملیغام

1385 :186-196(.  

بـا حضـور    یمجلسـ ، شـود مـی  خا از مالمت زنان مصر آگاهیکه زل یهنگام، هیآ ۀدر ادام

دهـد مـی  یک کاردي و ترنجیکند و به دست هرمی دعوت از آناندهد و مییوسف ترتیب 

ـ  ، دندیترنج بر يجابهها  دست«:سدینومی میبدي .)31: 12(  یلختـ ، خبـر گشـته  یاز خـود ب

 .)60: 5ج ، 1376، يبـد یم(» مانده متحیرمه و یسراس یلخت، دادهجان  یلخت، هوش افتادهیب

امر ن یا، يبدیم. نشد متغیرخا یزلـ  شدند متغیرو  متحیریکه همگـ برخالف زنان مصر  اما 

 بـه تأویـل تطبیقـی   دوبـاره  دهـد و  مـی منتهی ارتباط نی سالکان مبتدي ورا به احوال عرفا

ر ییکه دچار تغاند  دهیرسمی ییبه جاآنها  م کهینیبمی خ بزرگیدر شرح حال مشا. پردازدمی

ـ از ا. کـرد نمـی  یرا دچار دگرگـون آنها  ،و وارداتند گشتنمی نیو تلو ن امـر در عرفـان بـه    ی

قـان انـدر   اسـت از اقامـت محقّ   ین عبـارت یتمک«:سدینومیيریهجو. شودمی ادی» نیتمک«

ل یکـه تبـد  ـ خا را  یزل، نجایدر ا يبدیم .)545: 1387، يریهجو(» یکمال و درجت اعل محلّ

، رشـان یشمرد و زنان مصر را به سبب ضـعف و تغ می حاالنياز قوشده ـ یقیحق یبه عاشق

خا یگشتند و زل متغیرو  متحیرهمه .دیخا نبریدند و زلیهمه زنان دست بر«: داندمی يمبتد

، يبـد یم(»وسـف لهـا غـذاء   ی!!حالها بطول اللّقاء فصارت رؤ يو ذلک ألنّها قو .نگشت متغیر

  .)61: 5ج ، 1376
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  ات مربوط به زنیآ یل ذوقیاز تأو ییها نمونه. 4

  لزوم وجود گواهانزنان و يفحشا. 1.4

گـواه  ، ین زنان شـما ا و آنان که فاحشه کنند و نابکار از«)15: 4(»...ن الفاحشهیأتییالالّتو«

] آن چهـار مـرد بـر فاحشـۀ آن زنـان     [د و اگر گواهی دهن؛مرد از شماایشان چهارکنید بر

یـا راهـی    ،را مرگدارید تا آن وقت که بمیراند ایشانمیها بازدارید و نگه  را در خانهایشان

  .)446-2:445ج ، 1376، میبدي(» راسازد اهللا ایشان

که  يآن خداوند. دیگومی از فضل خداوند به بندگان سخن، هین آیر ایدر تفس، يبدیر میپ

بـر  ، گرچـه او خـود  ؛ شوندآبرو و رسوا یگر بیکدیخواهد بندگانش نزد نمی وب است ویار العستّ

ان زنـ  ياثبات فحشا يبرایتعاليحضرت بار، شدهذکر ۀیدر آ. آگاه استها  يگناهان و بد ۀهم

 ین امـر از مهربـان  یـ ا، يبدیم ۀبه گفت. الزم دانسته است یگواه برايوجود چهار مرد را ، بدکار

، ن عمـل ید که بر ایآمی شین وضع کمتر پیا چراکه؛ شودمی یپروردگار عالم به بندگانش ناش

ن شرط خواسته است عمل فحشا بر زن اثبـات  یو خداوند با قرار دادن ا ،چهار مرد شاهد باشند

ز او بـه  یـ آمنگاه مهر یبه نوع، يبدین سخنان میدر ا .)451: همان(ش از کف نرودیو آبروشود ن

  .نماید مییذوق ،لین تأویشود و امی دهیزن د

  زن و سهم ارث. 2.4

»ما تَرك صفلَکم ن نیمی از آنچـه زنـان شـما گذارنـد    ] که شوهرانید[شما راست «)12: 4(» ...و ،

  .)430: 2ج ، 1376، میبدي(» بوداگر ایشان را فرزندي ن

در  يبـد یمامـا   ،دیـ گومی گر سخنیکدیارث بردن زنان و مردان از  یاز احکام فقه، هین آیا

رحمـت و  .)445: همـان (کند می ر خداوند به بندگان اشارهیناپذانیپاهاي  یبه مهربانآن، ر یتفس

او به بنـدگانش   محبتو از  )73: 1386، تعرّفشرح  ۀخالص(از صفات فعل خداوند است  یمهربان

و چـه   یچه سببـ ز  یکه مرگ عزازآنجا: دیگومی هین آیر ایدر تفسابوالفضل . ردیگمی سرچشمه

ر دگان مقـرّ یـ بر دل داغد یخداوند ارث را چون مرهم، نهدمی شاوندانیبر دل خو یداغـ  ینسب

مرهم هـم از  ، بود ياز فوت و چون دردتا...برنهاد ین آن درد را مرهمیرب العالم«:داشته است

 یل ذوقـ یـ به تأو يبدیرسد ممی به نظرهم جانیدر ا.)445: 2ج ، 1376، يبدیم(»بود يمال و

  .استوند زده یپيخود به مهر و عطوفت خداوند يارث را با ذوق فرد یفقه ۀلمسئو پرداخته
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  خاصات مربوط به زنان یآ یل ذوقیاز تأو ییها نمونه. 5

1.5 .ان و مرهم دل اومرزن ع  

مـن ایـن   ! خداوند مـن  :، گفتچون آن فرزند را بنهاد«)37و 36: 3(» ...فَلَما وضَعتها قالَت«

» و پسر نه چون دختر است ،دختر زادم و خدا خود داناتر به آنچه زاد و نهاد، فرزند که نهادم

  .)2:96ج ، 1376، میبدي(

مـادرش بـه سـبب دختـر بـودن او      ، آمـد ا یبه دن )ع(میکه مر یهنگام، سدینومی يبدیم

ـ «: گفـت  یتنگاز سر ماللت و دل. تنگ و خجل شددل ن یاو را بـد  .»یوضـعتها انثـ   یرب انّ

 !يآر«: گفت )ع(میمادر مر. ز آگاه استیخود بر همه چ يخدا:سخن سرزنش کردند و گفتند

به عنوان » بما وضعت اعلماهللا و«ۀ یآ ۀسپس از ادام .»برنهد یلکن تا مرهم، داندمی دانم که

 یل ذوقـ یـ وبرخاسـته از تأ ، رشـیدالدین گونـه سـخنان   نیا. کندمی ادیمرهم دل زن عمران 

  .کرده استر یتفس طور نیه را ایآ، خود ياوست که با ذوق فرد

  ن خداوندیخا و کمیهمسر زل. 2.5

»وقا البابیوسـف  [کـرد  رد و آن زن آهنـگ ] کرد گـریختن را یوسف آهنگ در[«)25: 12(»استَب

تا ایشان در آن حـال  ] [بگرفتمی راچون وي[شکافت پیراهن یوسف را از پس و فرو] یافتن رادر

  .)47: 5ج : 1376، میبدي(»را یافتند بر درگه که فرا رسیدشوي زن ]بودند

حضـور همسـر   او. کندمی ان گنهکار امت استفادهیدر هشدار دادن به عاصآیه ن یاز ايبدیم

ـاد  (سـازد می همانندنگاهین کردن خداوند در کمیبه کم، پشت دردرخا را یزل و )انّ ربـک لَبِالمرص

ـار یبمی راحقّ  ،امتیکه بر گذرگاه ق یانیعاص:گوید می ندارنـد  يگـر یمتـاع د  ينند و جز شرمس

کنـد و  مـی  اسـتفاده  يگریدۀیاز آ، شدهادیۀیآریتفس دراالسرار کشفصاحب گرچه  .)59: همان(

، گـر ید یک مطلب به مطلبـ یز زدن او از ین گریااینجا، دراما  ،دهدمی قیمطلب را بر هم تطبدو 

  .است یل از نوع ذوقیرد و تأویگمینشئت او  يفرد ۀقیاز ذوق و سل

  االسرار کشفمنزلت زن در . 6

  مقام زن تنزّل. 1.6

 ةکه دربار یاتیوع آنظر از موضصرف، مسئلهن یا.منزلت زن در نوسان است، االسرار کشفدر 

ر از فرهنـگ  کـه متـأثّ  ردیـ گمی تنشئهاي رشیدالدین دگاهیاز دبیشتر ، دیگومی زن سخن
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ف و نـاتوان  یموجـود ضـع  را یـک  زن ، يدر مـوارد ، يبدیم.ش استیغالب بر افکار عصر خو

سـخنان  در زیـر،  .از امثـال و اشـکال نفـس   ، طان و در موارديیدام ش موارديدر وبیند  می

  .شودمی ین موارد بررسیدر ا يبدیم

  ف و ناتوانیضع يموجود:زن. 1.1.6

» حیون المبگـوي آن مکروهـی    .پرسند از حیض زنانمی راو ت«)222: 2(» ...ضیسئلونک ع

»مجامعـت ه بـ دور باشید از زنان در درنگ حیض و گرد ایشـان مگردیـد   .است و خونی قذر

  .)595: 1ج : 1376، میبدي(

معذور شـدن آنـان را از   ، زنان یو بدن یضمن اشاره به ضعف جسم، يبدیم، هین آیدر ا

بنگر که چه کرد از فضل «:از لطف و کرم خداوند دانسته است یناش، خاصیامیعبادت در ا

ت یـ چـون دانسـت کـه بن   ، طبـع ملول، نهادفیضع ،رنگن زنان عاجزیو چه نمود از کرم به ا

هـا   و طاقت دوام خـدمت ندارنـد و در آن خلـل    ،تشان با ماللیشان با ضعف است و طبع ایا

 خـدمت از  يبـار طاعـت و گـران   یختـ روزگار تـا لَ  یدر بعضد کردیپد يشان را عذریا، آرند

نت یا !یو مهربان ينت نکوکاریا ...نه یشان را در آن جرمیشان و ایار ایاختیب، فتادیشان بیا

  .)605-604:همان(»!ينوازو بنده يخداوند

سـخنان او در   ۀادامـ دهـد؛   تنـزّل مقـام زن را  اسـت کـه   بر آن نبوده اینجا  درنرشیدالدی

چه در آنبا این حال. کندمی دیین ادعا را تأیا، تیزنان در دوران معذور يلزوم ذکر برا يادآوری

ف و یضع يموجودمثابۀزن به  معرّفیدر او لحن گفتار ، ه مورد انتقاد استین آیاز اوي ر یتفس

، گونه سخن گفـتن نیاو در ا.زدیانگمیش را به خود بریخو ت که رحم و شفقت خالقناتوان اس

ش از عصـر  یپـ  یکـه امتـداد آن تـا انـدک     یفرهنگـ ش قرار دارد؛ یر فرهنگ عصر خویتحت تأث

صاحب .انگاردمی دهیفراوان او را نادهاي  تیکند و قابلمی ادی»فهیضع«از زن به عنوان ، حاضر

و در تحت اند  ن زنان مستضعفانیا«:نویسدمی نیز نوزده سورة نساءآیۀ ر یفسدر تاالسرار کشف

د و بـار خـدمت و رنـج    یشان احتمال کنیرنج او...دیشان را نرنجانینگر تا ا.ندا رانیقهر شما اس

بـه  میبـدي  ز یآمنگاه مهر، ن سخنانیدر ا.)471: 2ج ، 1376، يبدیم(» دیشان منهیش بر ایخو

مـرد   ةطریر سیف و اسیضعيموجود ،همراه است و زن ترحمبا ، ن نگاهیااما  ،شودمی دهیزن د

  .قلمداد شده است

مربـوط بـه   ، ف و عـاجز مطـرح شـده   یضع يموجودمثابۀزن به ، که در آن يگریمورد د



211/االسرار کشفدر » زن«هاي عرفانی رشیدالدین میبدي در آیات مربوط به  بررسی دیدگاه

پیچید بـا  می بشنید خداي سخن آن زن که«)1: 58(» ...هللاقد سمع ا«:استاین آیه ر یتفس

خداي .شما با یکدیگرگوي و شنود گفتمی اهللا و خدايه نالید بمی خویش وتو در کار شوي 

  .)1: 10ج ، 1376، میبدي(»شنواست و بیناست

بـه درگـاه   ، او راکردن همسرش  »ظهار«که به سبب است نازل شده  یزن ةه دربارین آیا

ب یـ ن ترتیبـد ؛دادندمی ت انجامیبود که مردان عصر جاهل یزشت ياز کارهاظهار. دیخدا نال

ـ   یاَنت علَ«: گفتمی، گرفتمی به همسرش خشم يکه اگر گاه مرد تـو  یعنـی  » یکَظَهـرِ اُم

 شـه بـر همسـرش حـرام    یهم يآن زن بـرا ، بدین ترتیـب و  ؛یمن همچون مادرم هستبراي 

مکـارم  (مانـد مـی  فیـ د و بالتکلیـ آدر يگـر یمـرد د  يتوانست به همسـر نمیحتّی  شد ومی

  .)430: 23ج ، 1384، يرازیش

ب بـه  فَـالرُّ ، مـن کـانَ اَضـعف   «:گویـد مـی  هین آیا یر عرفانیدر تفس يبدیم رشیدالدین

پشت و پنـاه   یانسان بهمچون ،ین زن شاکیااینجا، در .)12: 10ج ، 1376، يبدیم(» لطَفأ

 يبدیم. ت خداوند قرار گرفته استیمورد عنا، شده که به سبب سوز دلشتوصیف یفیو ضع

و کـس  ...در بحار رکـوع و سـجود غـوص کردنـد    س مقد صد هزار مقرّب مسبح«: سدینومی

ر بر آن درگاه یکه از سر سوز و تحآن مجادله، عاجز ينوایبۀحدیث ایشان نکرد و آن ضعیف

»دیچـون کشـ   يراز و تد رقم اعزاز بـر کسـو  یمجقرآن بنگر که ،دیبنال يدینومد و ازیبزار

ان یسخن به م خاصیمورد نظر نبوده و از زن جنس زن به طور عاماینجا، گرچه در. )همان(

عجـز و  اي  به گونه، )عاجز ينوایبۀ فیضع(بردمی به کاراو يبرا يبدیکه م یالفاظ،آمده است

  .سازدمی آشکار جنس زن را در نظرش شخصیتضعف 

  از امثال و اشکال نفس:زن. 2.1.6

رسـید  می ،کاریدزار شمااند که در آن فرزند میشما کشت زنان«)223: 2(» ...نساؤکُم حرثٌ«

  .)595: 1ج ، 1376، میبدي(» زار خویش چنانک خواهیدبه کشت

از نفـس در  . زنان را از امثال و اشکال نفس دانسـته اسـت  ، مزبورۀیر آیدر تفسپیر میبدي 

و »دل«و »جـان «نفـس را بـر   غزّالـی . ر شده اسـت یتعب یبه وجوه گوناگون یعرفانهاي  کتاب

نفـس  مـراد از نفـس را  ، یکاشان .)11: 1372، غزّالی(اطالق کرده است» روح«و » باطن یمعن«

ب بـدن اسـت و بـه آن    یـ ترک يف اجزایلطا ۀداند که عبارت از مجموع خالصمی یانسان ۀناطق
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ـ  لوو ارهو نفس ام ،ندیگومی یعیو طب یوانیروح ح آن بـر   یاز اسـام  یه را همگـ امـه و مطمئنّ

صـاحب   ،هر بنـده ، دیگومی يبدیم .)57: 1387، یکاشان(شماردمیحسب مراتب مختلف آن بر

ـ  کـه  درصورتی، و اصل آن از آب و خاك است یفلنفس از عالم س. نفس و دل است ق دل متعلّ

شـرع او را بـا امثـال و    ، بـت بمانـد  یپس نفس که در غ«: کندمی او اضافه.است يبه عالم علو

ج ، 1376، يبـد یم(» ...نسائکم حرثٌ لکم: ، گفتنهادت برت داد و بدان منّش مساکنیاشکال خو

 انسان اطالق کـرده  یو شهوان یعد جسماند و بنفس را بر کالب يبدیرسد ممی به نظر .)605: 1

نفـس را در مقابـل   زیـ ن يگرید ياو در جا. قرار داده است یعد روحانآن را در مقابل دل و بو

 ،ت نفـس قـو . ت دلقو يدر آرزو یکی، ت نفس استدر بند قو یکی«: دیگومیو دل قرار داده

ـت معرفت و  ،ت دلطعام و شراب است و قواطـالع از   يبـرا ؛ 126: 7ج ، 1376، يبـد یم(» محب

چـه  بنـا بـر آن  .)246-242: 1388، انیـ دزفول:ك.راالسـرار  کشـف گونـاگون نفـس در    يکاربردها

را از امثـال و اشـکال   زن ، يبدیشود و ممی دهیام زن دمق تنزّله،یآاین ر یدر تفس، گذشت

  .آن دانسته است یمنف ینفس در معن

  طانیدام ش:زن. 3.1.6

اگـر نـه   .و آن زن آهنگ او کرد و یوسف آهنگ آن زن داشت«)24: 12(» ...و لَقد همت به«

او  ازچنـان بگردانیـدیم   ، ت خداوند خویش بـر خویشـتن بدیـدي   آن بودي که برهان و حج

در میبدي. )47: 5ج ، 1376، میبدي(»کاري که او از رهیگان گزیدگان ما بودبدنامی و زشت

دام خود چون نهاد فرا راه  ،طانیق که شیوسف صدیبنگر به حال «: سدینومی هین آیر ایتفس

یهطان و ابزار اسارت و گمرایزنان را دام شوي.)58: همان(»طانیالنّساء حبائل الشّ: که يو

او را  یگاه. داردیص متفاوت و بعضاً متناقضیو خصا شخصیت، یزن در متون عرفان. داند می

ن مظهـر جمـال   یو واالتـر حـقّ   از رحمـت  يپرتـو  یو زمـان ،چون نفس اماره باعث ضـاللت 

متفاوت اوست که بـا اصـل    يبه سبب کارکردها و نمودها، متناقض زنهاي  چهره.اند دانسته

  .)162-161: 1383، يحجاز(ستیط نارتبا ینشش بیآفر

  مقام زن يارتقا. 2.6

  ن مردیزن و تکامل د. 1.2.6

از  ،را بـر زنـان  ست که مـردان ا را بر مردان همچنانزنان و«)228: 2(»...يذولهنّ مثل الّ«
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در معاملت یک درجـه   و مردان را بر زنان ؛پاك داشتن خویش و خوش داشتن بر اندازة توان

  .)607: 1ج ، 1376، یبديم(»افزونی است

.کندمی سفارشـ ژه زنان  یوبهـ  ت حقوق خلقیابتدا به رعامذکورۀیر آیدر تفسمیبدي 

.آورد ـ مـی زن پارسـا    خصوص ـ بهکو با زن  یرفتار ن رةبادر )ص(مامبر اکریاز پ یثیاحادگاهآن

ـ «: کـه  سازدمی مطرح )ص(اب را از حضرت محمدپرسش عمر خطّ، در ادامه از ! رسـول اهللا ا ی

ـ   یزبـان «: کـه  حضرتآن و پاسخ » نم؟یرم و چه برگزیا چه گیدن ـ   یذاکـر و دل  یشـاکر و زن

: همـان (ردیـ گمـی  جـه ین مرد نتیدر کامل شدن درا منزلت زن و نقش او و  »پارسا ۀستیشا

ســته در ینقــش زن شا رةبــارا در یمان دارانــیســلســخنان ابو، مطلــب ۀدر ادامــ. )613-614

کـه  شـود   مـی ادآوریـ د کـالم وي  ییـ در تأو ان داشـته یـ ب اش يه امور اخـرو بمرد پرداختن 

د کـه کالبـدش تـوان حمـل آن را     یرسـ میاي  که در مکاشفات به مرحله یهنگام )ص(امبریپ

ن یـ بـا ا  )ص(حضـرت رسـول  ، يبدیاز نظر م. »ا عائشهیینیکلِّم«:گفتمی شهیبه عا، نداشت

.)614:همان(بخشدتبه خود قو یدر حمل بار وحخواستمی سخن

  یاله يایگاه اولیزن در جا. 2.2.6

ک بـا  یـ که خداوند در آن بـه رفتـار ن  ـ   نساء ةسورنوزده ۀیر آیدر تفس االسرار کشفةنگارند

بلکه در مراعـات و مواسـات   ، دیبر اهل ضعف صولت ننمای«:دیگومیـ کندمی زنان سفارش

 ییجـو بتقرّ، او در ادامه. )471: 2ج ، 1376، يبدیم(»دیب کنشان تقرّید و به ایشان بکوشیا

 ،يانصاراجه عبداهللاخو ،قتیر طرینهد و از قول پمی خداوند برابر يایب به اولبه زن را با تقرّ

.»يب جـو اش تقـرّ یبه دل اول يبار، ییب جوکه به او تقرّ یاگر نتوان!نیمسکاي  «:دیگومی

 يبـا ضـعفا  را )ص(کـرم اامبر یـ پ یکیست و نزدمجال، ن موضوعین اییاثبات و تب يبرا يبدیم

  .)همان(زندمی مهاجر مثال

  گیري جهینت

 یعرفـان  شخصـیت انه و یشود کـه نگـرش صـوف   میفهمیده ن یچن، شدان یاز مجموع آنچه ب

کامالً اثـر گذاشـته    االسرار کشفدر نوبت سوم  یات قرآنیآوي از ر یتفس یدر چگونگ يبدیم

که کند می لیتأویگر عارفانیخود و د یبا زن را با مشرب عرفانات مرتبط یآحتّی او است و 

  .استجسته و سخنان آنها بهرهها  دگاهیاز د

ح و یات را تشـر یـ خـود آ  يموارد که با ذوق فرد یجز برخبهـ  در نوبت سومرشیدالدین
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ان یه بب یات قرآنیاز رهگذر آو آورده يرو یقیل تطبیموارد به تأوبیشتر در ـ  کندمی لیتأو

، انیـ ن میـ در ا. پرداخته استتصوفو اصول عرفان و  یمبان یانه و بازخوانیصوفهاي  شهیاند

ن یـ قـت د یحقیکه گـاه اي گونهبه،و در نوسان است متغیرالت او یمقام و منزلت زن در تأو

گر یاریـ اسـت و  زبان ذاکـر و دل شـاکر   يهمتا، ستهیو زن پارسا و جفت شاشود  میقلمداد 

، در مقابـل .یاله يایاول ۀیپاو هم اش، یدن به اهداف متعالیو رس ير تکامل معنویس مرد در

و از شـود   میاد ی» طانیدام ش«و از او با عنوان یابد  میتنزّلمقام زن ، اتیآ یل برخیدر تأو

  .آید میامثال و اشکال نفس به شمار 

توان است کـه بـه   ف و نایضع يموجود، کندمی میاز زن ترس يبدیکه م يگرید يمایس

خـود را   يض و اعمـال عبـاد  یست به طور مداوم فرایقادر ن، و ماللت طبع یسبب ضعف بدن

او قـرار   يبـرا  خـاص یامیرا در ا يعذر، مهر و عطوفت يخداوند از روبنابراین، ؛انجام دهد

ن یهمـ .اد خداوند غافل مانـد یدلش از آنکه  یب، شوداز بار خدمتش کاسته  يداده تا مقدار

گاه کـه  آن، پشت و پناهیب عاجزِ فیضع ن زنِیهمو ر قهر مرد است ین که مستضعف و اسز

 ۀخداونـد از پـس هفـت طبقـ    ، کندمی ش به درگاه پروردگار نالهیاضطرار از ظلم شو ياز رو

  .فرستدمیاش فرویرا در رفع موجبات ناراحت یاتیشنود و آمی ش رایهاآسمان ضجه

 جنسـیت بـه  ، دیـ گومی ف و حقوق زن سخنیوظاو یاحکام فقهکه از  یاتیدر آيبدیم

صـدد  زنـد و در می وندیعرفان پ یبه مبان یات را به نوعین آیندارد و مضام یتوجهچ یزن ه

اختصـاص  به زنـان  ها  دگاهیو د يفکر ین مبانیآنکه ا یب، دیآمیانه بریصوفهاي  شهیان اندیب

 زنمثابۀبه ـ  خایزل و یا )ع(میچون حضرت مرـ رآن  قمطرح در  به زنانِحتّی  او. داشته باشد

هـاي   شـه یان آرا و اندیـ باز هـم در جهـت ب  ، هاآندربارة شده لنق يبلکه از ماجراها،نگردنمی

  .کندمی ه استفادهتصوفگر میخود و د یعرفان

بـه  ـ  مختص زنان است يکه دردـ زادن   و مطرح کردن درد )ع(میدر داستان حضرت مر

 یمراحل تکامـل عشـق را در عاشـق   ، خایزل ۀیا در قضیو  ،پردازدمی درد یهوم عرفانان مفیب

 یکه از احکـام فقهـ   یاتیدر آ، یاو حتّ. گذاردمی به تماشاـ صرف نظر از زن بودن  ـ ن  یراست

و آن کند  نمیتوجهمسئلهیفقه چ وجه به جنبۀیبه ه، دیگومی سخن زنان ـ چون طالق ـ  

 ناپسـند ، و فراق در مـذهب عاشـقان مکـروه اسـت     شود میباعث فراقآنکه به سببفقط را 

  .داردمی
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تنـزّل يبـد یزن نـزد م  شخصیتآنها  که در يده گرفتن موارد معدودیبا ناد، در مجموع

 ترحمگاه با  ،ن نگاهیاگرچه ا؛به جنس زن مشهود است رشیدالدینز یغالباً نگاه مهرآم، افتهی

.همراه است

  نوشتپی

: 1379، فکـرت (شـود مـی  راً اسـتعمال این واژه در فارسی هـروي مکـرّ  .به معنی هنجار و قاعده:چم.1

124(.  
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