(Gawhar-i Guya), Vol. 12, No. 2 (Sequential 37). Summer 2018

Reflection and Analysis of the Concept of Homogeneity and Gender
in Molavi's Masnavi
Human Shakeri
Alimohammad Mahmoudi
Hamed Golestan Asil

Abstract
Molavi's Masnavi contains transcendental thoughts and wise and thoughtful
stories. This work has long been considered by scholars and has been explored
from different perspectives. One of the issues that has a special position in
Mowlana's thought is the issue of gender and homogeneity in his works,
especially in Masnavi. ‘Gender’ or ‘attractiveness of gender’ is a category in
which Rumi manifests the whole being and, from his point of view, in all
manifestations of creation, including human relations, the tendency of mankind
to the prophets and divine religions, as well as the tendency of human beings to
faith, evil, goodness, friendship, hostility, love, hatred that are ongoing. It is
worth mentioning that the discussion of gender in the works of poets and
writers, of the followers and the late Mowlana has also been considered to be
important, but its various uses and effects have been abundant and diverse in
the spiritual and other works of Mowlavi. First, the viewpoint of the mystics
must be presented and explained, then, Molavi's ideas should be recognized and
categorized. Therefore, examples of gender issue are mentioned in the writings
of some of the writers before Rumi, and then the various dimensions and effects
of this category are examined and analyzed in Masnavi.
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بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی


هومان شاکری -علیمحمد محمودی -حامد گلستان اصیل
چکیده

مثنوی مولوی دربردارندة اندیشه های متعالی و داستان های حکمت آمیز و اندیشمندانه است .اندیشمندان از دیرباز بهه
این اثر توجه داشته و دربارة آن پژوهش کرده اند؛ درنتیجه این اثر از چشم انهدازهای مختله

شهر و بررسهی شهده

است .بحث جنسیت و سنخیت یکی از مباحثی است که در اندیشة موالنا جایگاه خاصی دارد و در آثار او به ویژه در
مثنوی بسیار نمود یافته است .جنسیت یا جاذبة جنسیت موضوعی است که موالنا همة هستی را جلوگاه آن می داند و
از دیدگاه او در همة مظاهر آفرینش اعم از روابط انسانی ،گرایش بشر به پیهامبران و ادیهان الههی و همچنهین تمایه
انسانها به کفر ،ایمان ،بدی ،خوبی ،دوستی ،دشمنی ،عشق ،نفرتها جاری است .گفتنی است بحث جنسیت در آثهار
شاعران و نویسندگان دیگر ،از متقدمان و متأخران موالنا نیز مهم بوده است؛ اما کاربرد و جلهوه ههای مختله

آن در

مثنوی معنوی و دیگر آثار موالنا متنوع تر و بسیار است .ابتدا دیدگاه متصوفه در این زمینه بازنمهایی و تبیهین خواههد
شد و سپس اندیشه های مولوی در این باره شناخته و دسته بندی می شهود .بنهابراین نگارنهدگان مثها ههایی از بحهث
جنسیت در آثار برخی از نویسندگان پیش از موالنا را ذکر می کنند و سپس جنبه ها و جلوه های گوناگون این موضوع
در مثنوی معنوی بررسی و تحلی میشود.
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1ـ مقدمه
مولوی از حوادث و پدیده ها و مفاهیم عادی ،به روش تمثی و حکایت به نتایج حکمهی و عرفهانی
عمیقی دست می یابد .او از نق قصه که ماننهد پیمانهه ای اسهت ،بهه دانهة معنهی آن ظهر

و ظهاهر

می رسد .از مخاطب خود نیز می خواهد دانة معنی را از آن درک کند و فقط به ظاهر آن توجه نکند.
در دستگاه تفکر مولوی پیوند عناصر و پدیدههای خلقت ارزشمند است« .چههار عنصهر» و «هفهت
آسمان»« ،انسان و فرشته»« ،خوب و بد»« ،شههری و روسهتایی»« ،پادشهاه و مهردم» و تجهانس هها و
تناسب هایی از این دست در فکر مولوی آفرینندة اندیشه ههای عرفهانی و حکیمانهه اسهت .یکهی از
اندیشه های پرتکرار مولوی در مثنوی مفهوم جنسیت است .جنسیت که از آن به «سنخیت» نیز تعبیر
میشود ،گرایش و تمای موجودات به یکدیگر یا به اموری است که مطلوب و دلخهواهشهان اسهت؛
البته برپایة وجه اشتراکی که بین آنها موجود است« .این مقوله در همة آثار موالنا شهایان تهوجههه و
اشاره بوده است .تنها در مثنوی معنوی بیش از  84بار به آن پرداخته شده است» (فروزانفهر:6973 ،
 .)474جنسیت آنچنان اهمیتی در نگرش موالنا دارد که او همة هستی را از این قانون متأثر میداند:
ذرهذره کانــــدر

ارض و سماســــت

جـن

خـود را هر کـی چـون کهرباســت
(مولوی)991 :1831 ،

مولوی معتقد است جنسیت عام بسیار مؤثر و شگفتانگیزی در جذب و کشش بین چیزههایی
است که دارای اشتراک اند؛ اگر بین دو ناهم جنس انهدکی مناسهبت درونهی باشهد ،بها وجهود دوری
ظاهری ،براثر شناخت و کشش باطنی جذب هم میشوند:
زانکــه جنســیت عجا ــ

جــاذبیســت

جاذبش جـن

اسـت هرجـا طـالیی سـت
(همان)141 :

مولوی با کاربرد تمثی ها و حکایت های گوناگون ،بر این بهاور اسهت کهه زیربنهای بسهیاری از
روابط انسانی ه جهت گیری و تمای انسان ها به چیزی یا روی گردانی آنان از چیز دیگر هه متهأثر از
موضوع تجانس و سنخیت یا نبود اینهاست .همچنین گفتنی است که موالنا جنسیت را امری بهاطنی
و خفی میداند ،نه ظاهری:
عقــل مــیگفــتش کــه جنســیت قــی

از ره معنـــیســـت نـــه از آب و طـــی

بازخوانی و تحلی مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی 53 /
هــی مشــو صــور پرســت و ا ــ مگــو

ســرِّ جنســیت بــه صــور

در مجــو

(همان)993 :

بهسبب تنوع مضامین و بنمایة جنسیت و سنخیت در مثنوی ،شایسته است که نگهاه مولهوی بهه
این موضوع و گونههای آن در مثنوی دسته بندی و نقد شود .چه بسا توجه به ایهن دیهدگاه پربسهامد
مولوی در مثنوی ،یکی از شاهراه های شناخت تفکر و دستگاه تفکر موالنا باشد .موالنا ضمن تأکیهد
بر جنسیت و جاذبة آن ،اضداد را نیز سبب تکام و تعالی جهان و پایداری آن می دانهد .در بهاور او
آبادانی جهان برخاسته از همین اضداد و جنگ بین آنهاست؛ همچنین در نظر او نظام عهالم بهر ایهن
اضداد استوار و پایدار است .گویا در اندیشة موالنا صورت ها متضاد است؛ اما در معنی ،پیوستگی و
اتحاد یا مرجعی صافی و دور از تناقض و تضاد وجهود دارد کهه سهبب پیوسهتگی و ههم نشهینی و
همکاری پدیدههای به ظاهر متضاد می شود .بنابراین اضهداد سهبب تکامه یها تعهالی نیسهتند؛ بلکهه
صورت اینهاست که متضاد می نماید .صورتی که ازنظر موالنا جز پوسهت و قشهر چیهزی نیسهت و
اعتباری ندارد .این ابیاتِ بیان وحدت برخاسته از نبود اضداد در عالم بهاقی و چهه بسها روی دیگهر
سکة سنخیت و جنسیت است.
بنــای ا ـ جهــان بــر اضــداد بــود

الجــرم مــا جنگــیا ــ از ضــرّ و ســود

پـ

 ...آن جهــان جــ بــا ی و آبــاد نیســت

زانکــه ترکیــ

وی از اضــداد نیســت

ا ـــ تفـــانی از ضـــد آ ـــد ضـــد را

چــــون نیاشــــد ضــــد نیــــود بقــــا
(همان)331 :

موالنا در ابیات آغازین دفتر ششم مثنوی (ابیات  )15-95این جهان را سرشار از وجهود اضهداد
میداند؛ اما آن جهانِ باقی ،از اضداد خالی است ،پس بقا دارد.
پیرو چنین مباحث عمیق و گسترده ای در دیدگاه مولوی ،پرسش هایی مطر می شود که باید بهه
آنها به شک تحلی محتوایی پاسخ داد .از آن جمله این پرسش هاست که سنخیت و تجانس در چهه
معانی و مفاهیمی برای مولوی تأم برانگیز است و چهبسا تمثی هایی بها ایهن موضهوع ،دسهتمایهة
نتیجه گیری های حکمی ه عرفانی او قرار گرفتهه اسهت .انهواع جنسهیت و سهنخیت در مثنهوی چهه
چیزهایی را در بر میگیرد.
1ـ 1پیشینة پژوهش
دربارة موضوع جنسیت ،در بیشتر شر های مثنوی در ذی ابیات مربوط به این موضوع اشاراتی
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شده است؛ ازجمله فروزانفر در شر خود بر مثنوی ،در چند قسمت ایهن موضهوع را توضهی داده
است .همچنین زرین کوب در دو اثر خود ،سرّ نی و نردبان شکسته به بحث جنسهیت توجهه داشهته
است که در مطالب بعدی به آنها استناد می شود .همایی نیهز در مولهوی نامهه ،در چنهد جها بهه ایهن
موضوع در ذی ابیات مثنوی یا تحلی دستگاه فکری موالنا توجه داشته است (همایی ،6971 ،ج :6
 484و همان ،ج  196-148 :4و .)345-348
با توجهبه اهمیت و گستردگی این بحث در مثنوی ،الزم است این موضهوع در مقالهه ای مسهتق
بازگشایی و تببین و جلوه های مختل

آن بررسی شود .افزون بهر اینهها ،مرتضهوی بهارو در مقالهة

«سنخیت و جذب در مثنوی موالنا» ( ،)6988بدون تحلی و بررسی گسهترده ،تنهها بهه دسهته بنهدی
مختصر انواع جنسیت توجه کرده است .تقسیم بندی چهارگانة جنسهیت و جهذب در مقالهة نهامبرده

متأثر از کتاب مثنوی شری

مرحوم فروزانفهر اسهت (رک :مرتضهوی .)57 :6988 ،البتهه بخشهی از

مطالعه و زمینة پژوهشی نگارندگان همین پژوهش نیز برگرفته از شر های مثنهوی و شهر مثنهوی
شری

فرزوانفر است؛ اما تالش می شود با بررسی شر ها و نقدهایی که اشاراتی بهه ایهن موضهوع

کردهاند ،جلوهها و ابعاد مختل

این موضوع بهطور دقیق و جزئی بررسی و تحلی شود.

2ـ تییی مفهوم جنسیت
جنس در لغت به معنای «هم جنس و هم نوع بودن اسهت» (انهوری :6986 ،ذیه جهنس) .از معهانی
دیگری که در فرهنگ ها به آن اشاره شده ،عبارت است از «کلی ای که شام انواع متعدد شود؛ مانند

حیوان که شام انسان ،خرس ،گربه ،و غیر آنهاسهت» (معهین :6917 ،ذیه جهنس) .در لغهت نامهة
دهخدا ،جنس به نق از کشا

اصطالحات الفنون تهانوی چنین شر شده اسهت« :قسهمتی از ههر

چیز و جمع آن اجناس است و جنس اعم است از نوع؛ چنانکه گویند حیوان نوع است؛ زیرا انسهان
اخص است از حیوان اگرچه نسبت به ماتحت خود جنس است» (دهخدا :6995 ،ذی جهنس)؛ امها
مؤل

شر اصطالحات تصو معنهای اصهطالحی آن را از کشها

اصهطالحات الفنهون بهه طهور

کام تری نق میکند« :جنس در لغت به معنی گونهای از هر چیز که در او گونهها باشهد و قسهمتی
از هر چیز و متکلمان گویند :انسان نوع است و گویند فالنی مجانس فالنی اسهت یعنهی مشهاک و
همانند اوست یا فالنی مجانس بهایم است و مجانس مردم نیست هرگاه در او تمیز و عقه نباشهد»
(سجادی :6976 ،مدخ جنسیت) .تجانس به معنی هم جنس بودن و اتحاد در جنس است؛ امها ایهن
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کلمه اصطالحی است در منطق و کالم .حکما نیز اصطال تجانس را در بیانات خود به کار بردهانهد
(رک :خواجه نصیرالدین طوسی.)883 :6971 ،
معنای لغوی و اصطالحی این واژه در ادبیات فارسی نیز بیان شهده کهه چهه بسها مبهینن تعریه
جنسیت است .از این اصطال به شک جنسیت و همجنس در شعر فارسی ذکهر شهده اسهت؛ ایهن
تعبیر در نزد مولوی عمیق تر ،گسترده تر و بر مدار اندیشه ههای عرفهانی اسهت .دو نهوع برداشهت از
جنسیت در ادب فارسی وجود داشته؛ «جنسیت و نوع ظاهری» که شعر نظامی در ادامهه نمهودی از
آن به شمار میرود و «جنسیت باطنی» که شعر خاقانی نمودار آن است:
بــر ســرِ عــال شــو و هــ جــن

در تـــ ِ در ـــا رو و مرجـــان طلـــ

جــو

(خا انی)44 :1834 ،
همجن

در عدم طل

نیلوفر از سـراب نـداده سـت کـ

ا نجا مجوی از آن

نشـان

(همان)813 :
بــه جنســیت آرنــد شــادی بــه چنــ

همــه جنســی از گــور و گــاو و پلنــ

(نظامی)1243 :1834 ،
گ ـر کنــد میــل ســوی جــن

بــه گــوهر

پـ

بـاده جــوان آر کـه مــا نیـ جــوانی
(سنا ی)313 :1814 ،

به پر عشق شـو پران کـه عنــقاوار خــود بــینی
ز ناجــنسان جـدا ی ها و با جنـسان به ه چــساان
(همان)331 :

8ـ مروری بر جنسیت در آثار عارفان
چنانکه در مقدمة مقاله بیان شد ،به بحث جنسیت از دیرباز در متون مختل

عرفهانی و غیرعرفهانی

توجه شده است .در اینجا برای نشان دادن سیر توجه بهه ایهن مفههوم و اهمیهت آن در نثهر و شهعر
عرفانی ،شاهدهایی از این آثار ارائه می شود تا زمینه های فکری صاحب نظران صهوفی یها مهتکلم در
این زمینه و پیش از جال الدین محمد نیز آشکارتر شود.

8ـ 1سنخیت در کشفالمحجوب
هجویری آنجا که از معرفت و وصا خدا صحبت می کند ،چنهین مهی گویهد« :و ایهن آن معنهی
است که آن پیر گفت رضی اللّه عنه که« :اندوه ما ابدی است .نه هرگز همت ما مقصود را بیابد و نه
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کلیت ما نیست گردد اندر دنیا و آخرت»؛ از آنچه یافتن چیزی را مجانست باید و وی جهنس نهه ،و
اعراض از حدیث وی را غفلت باید و درویش غاف نه .پس گرفتاریای اسهت فتهاده همیشهگی ،و
راهی پیش آمده مشک و آن دوستی است با آن که کهس را بهه دیهدار وی راه نهه و وصها وی از
جنس مقدور خلق نه و بر فنا تبد صورت نه و بر بقا تغیر روا نه .هرگز فانی باقی شود تا وصهلت
بود و یا باقی فانی شود تا قربت بود؟ کار دوستان وی از سر به سر .تسلّی د را عبهارتی مزخهر
ساخته و آرام جان را مقامات و مناز و طریهق هویهدا گردانیهده .عبهارت شهان از خهود بهه خهود،
مقاماتشان از جنس به جنس و حق تعالی منزه از اوصا

و احوا خلق» (هجویری.)98 :6989 ،

به سبب آنکه حق تعالی جنس نیست که در صفت و وصه

و فکهر آیهد ،ناشهناختنی اسهت و

چون خداوند با انسان هیچ گونه اشتراک و سنخیتی ندارد ،وصا و معرفت خدا را کاری غیهرممکن
میداند.
هجویری در بخش دیگری از کتاب خود ،هم نشهینی افهراد بها اشهرار را برخاسهته از اشهتراک و
تجانس دوطر

میداند و بهر ایهن بهاور اسهت کهه اگهر در درون انسهان خیهری باشهد ،بهه دنبها

برگزیدگان و نیکوکاران می رود« :پس کسی که با اشرار صحبت می کند آن از شرّ وی باشد کهه اگهر
اندر وی خیری بودی با اخیار صحبت کردی «الجنس مع الجنس» اثر اسهت .پهس ههرکس مالمهت
خود را باید کرد که صحبت با سزا و کفو خود کند .منکران ایشان اشر و اذ خلق خدای اند ه جه
جاللَه ه که صحبت ایشان با اشّر و اذ ایشان بوده است تا هوایی و مرادی نیافته اند ،بر ایشان منکهر
شدهاند و یا اقتدا با ایشان کردهاند؛ چون ایشان مهلک شدهاند بهسوی آن اخیهار و عزیهزان خداونهد
تعالی نیامده اند که به چشم رضا اندر ایشان نگریستند و صحبت ایشان را به جان و د بخریدنهدی
و از عالم ،طریق ایشان بگزیدندی اندر این معنی گفتهاند:
فــا تَحْقِــرَن نَفْســی و أنْــتَ حَیییُهــا

فلکُــلُّ امــر ِ َصْــیُوا إلــی مــ

ُجــانِ ُ

(همان)181-182 :

این معنا و برداشت از جنسیت و مجانست را برخاسته از «کمها ههم نشهین» و «جاذبهة طبهایع»
تعبیر کرده اند؛ البته هجویری در بحث محبت الهی باز هم بحث جنسیت را پیش می کشد و محبهت
حق را از جنس محبت خلق نمیداند و آن دو را از هم جدا میکند (رک :همان.)856 :

8ـ 2جنسیت در مقاال

شم

این کتاب دربردارندة گفتارهای شمس الدین تبریزی و یادگار دوره ای است که او به قونیه آمد و
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همنشین موالنا شد .مطالعة این گفتارها و سخنان ،کمک بزرگی بهرای فههم آثهار موالناسهت؛ زیهرا
شمس کیمیایی بود که وجود او را دگرگون کرد .شمس این شاعر و واعظ را کهه شهیخی بهزر
سرسلسلة مریدان بسیاری بود ،به انسانی عار

و

و وارسته تبدی کرد .موالنا بعد از رفتن شمس نیهز

پیوسته از او یاد میکرد.
بحث جنسیت در میان سخنان شمس دیده می شود؛ برای مثا جهایی کهه از رابطهة بهین انبیها و
مؤمنان سخن می گوید ،از زبان انبیا خطاب به مؤمنان نق می کند که «هرچند در صورت و ظهاهر از
من بیگانه ای ولی در باطن جزء مهن هسهتی مها خلقکهم و ال بعهثکم اال کهنفس واحهده نظیهر ایهن
کجاست؟ المؤمنون کنفس واحده پس دعوت انبیا همین است که ای بیگانهه بهه صهورت تهو جهزو
منی ،از من چرا بی خبری؟ بیا ای جزء از ک بی خبر مباش ،با خبر شو و با من آشنا بشهو» (شهمس
تبریزی.)614 :6975 ،
نمودی از سخنان شمس و اعتقاد او در غزلیات شمس موالنها بهازگو شهده اسهت کهه یکهی از
اینگونه تشابهات ،بحث تجانس و جذب دو نیروی مث هم است؛ نور بهسوی نور و عهروج عهار
وارسته به سوی حق ،از این نمونه است .نمود دیگری از سخنان شمس در مثنهوی ،موضهوع «هرکهه
عاشق دیهدیاش معشهو دان» (مولهوی )78 :6985 ،اسهت .جنسهیت و جاذبهه میهان دو عاشهق و
معشو آن دو را به هم میکشاند.
8ـ 8جنسیت در معارف بها ولد

بهاء ولد ،پدر و استاد موالنا ،مجموعهة مهواعظ و سهخنانی دارد کهه در کتهابی بهه نهام معهار
جمعآوری شده است .این مجموعه یکی از آثار محبوب موالنا بوده است؛ بهگونههایکهه از افالکهی
نق می کنند موالنا با این کتاب انس و الفتی بسیار داشته است و پیوسته آن را می خوانهد؛ همچنهین
روایت میکنند که هزاران بار این کتاب را مطالعه کرد تا اینکه «شمس تبریزی مطالعة ایهن کتهاب را
حجاب راه و مانع نظر و تأم در اسرار کتاب آفرینش یافت و موالنا را از خواندن ایهن کتهاب بهاز
داشت» (بهاءولد :6954 ،مقدمه) .این کتاب و آموزه های پدر تأثیر بسیاری بهر آثهار و افکهار موالنها

گذاشت .فروزانفر دربارة این تأثیرپذیری می گوید« :از مقایسة مثنوی بها معهار

بههاء ولهد روشهن

میشود که کمتر مطلب مهمی سلطانالعلما در آن کتاب مطر ساخته کهه موالنها آن را در تصهانی
مثنوی نیاورده باشد» (همان :مقدمه).
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او در همین مقدمه نمونه هایی را ذکر می کند که ازجملة آنها ،موضوع جنسیت اسهت .بههاء ولهد

در معار

ضمن اشاره به اینکه هر چیزی جاذب چیزی اسهت ،موضهوع جنسهیت را جههتدهنهدة

انسان به سوی مطلوبش میداند« :عالی ترک گفت که هر قومی را و هر جایی را خاصیتی است کهه
از ایشان سخن دیگر آید و فع دیگر آید گفتم که هر چیزی چیهزی جهذب کنهد و چیهزی ربایهد.
سنگ مغناطیس آهن رباید و کهربا کَه رباید .آدمی چون حقیقت جوی باشد ،نهزد او گفهت حقیقهت
رود و گفت آن جهانی رود ،اگر این جهانیجوی باشد ،نزد او گفت این جهانی رود» (همان.)957 :
او در بخش دیگری از کتاب خود ضمن تکرار همین موضوع چنهین مهی گویهد ...« :حاصه بها
هرکه آسیب میزنی رنگ آن کس برمیگیری؛ در کوه مینگری ترنجیدگی او در تو پدید مهیآیهد و
در سبزه و باد مینگری و میاندیشی لطافت در تو پدید میآید ،چنانکه نزد آهنگر بوی نهاخوش در
دماغ شود و نزد عطار بوی خوش ،هیچ چیزی نیست که سنگ مغناطیس نیست» (همان ،)843 :این
سخنان بهاء ولد به همان بخش تأثیر جنس و همنشینی در مثنوی شبیه است.
8ـ 4سنخیت در معارف سلطان ولد
بهاءالدین محمد مشهور به سلطان ولد ( ) 149-764فرزند موالناست .مولوی بهه سهبب عالقهه
به فرزند خود و نیز به یاد پدرش ،او را بهاءالدین محمهد نهام گذاشهت (رک :سهلطان ولهد:6977 ،
مقدمه) .به همان اندازه که موالنا در آثار و اندیشة خود ،از پدرش تأثیر پذیرفته ،ایهن فرزنهد نیهز در
آثار و افکار خود با شدت بیشتری از موالنا متأثر است .سلطان ولد مانند بسیاری از عارفان ازجملهه
پدر خود ،موضوع جنسیت را عام مهم و شاید بتوان گفت مهم ترین عام در دعوت پذیری مؤمنان
از انبیا می داند .او بر این باور است اگر انبیا و مؤمنان اشتراک و سنخیتی با هم نداشهتند ،مؤمنهان از
پذیرفتن دین سر باز می زدند .او در بخشی از گفته های خود ،مؤمنان گرفتار در دام تعلقهات دنیهوی
را به قمریان سپیدی مانند می کند که آلودة آالیهش هها و دودههای سهیاه [تعلقهات] شهده انهد« :ایهن
سپیدقمریانی که زنگار آلودگی آنان را فراگرفته به میان زاغان سهیاه (کهافران) مهی رونهد و بهه دلیه
سنخیت و مجانست ظاهری با آنان هم نشین می شوند .وقتی خداوند پیامبری را کهه مرغهی سهپید و
پاک بود فرستاد تا این پرندگان آلوده را از گرداب هالک و تباهی نجات دهد ،پیامبر خطاب به خهدا
گفت «یا رب مرا به زاغان چه نسبت؟ و ایشان چون جنس من نیستند سخن مرا کی فهم کننهد کهه
ایشان همآواز من نیستند و همزبان من! چه دانند که چه گویم؟ و چون هم د من نیستند چه داننهد
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که د من چه می خواهد [ .]...حق تعالی جواب فرمود که ای محمد تهو را مهن آفریهدم و سهمع و
بصر و عق و هوش و دانش و تمیز دادم ،تو این را می دانی کهه بهه غیهر ههم جهنس دعهوت سهود
نمی دارد؛ من که خدایم در سیاهی این مرغان نظر نمی کنم و لیکن در آن دلی کهه در ایشهان پنههان
است ناظرم و آگاه؛ تو نیز باید که از آن غاف نباشی ،من تو را پیش جنس تو می فرستم که ایشان از
آن تخماند و از آن اص » (همان.)456-45 :
سلطان ولد در بخش دیگری از کتاب خود ،دوستی افراد در ایهن دنیها را معلهو سهنخیت رو
آنها در عالم اروا می داند و چنین می گوید« :پس هر دوستی و الفتی که میهان دو شهخص در ایهن
عالم می شود ،سببش آن است که دو رو از یک معدن از یک محله و از یک شهرند .آنجها بها ههم
بوده اند؛ بلکه در اص یک چیز بوده اند ،چون اینجا همدیگر را یافتند ،باز یک ذات گشتند و جهنس
را سوی جنس می بود و آنها که از یک معدن نبوده اند هرگز به هم نمیآویزند که فما تعار
إئتل

منهها

و ما تناکر منها اختل » (همان.)669 :
صورت کام حدیث منظور سلطان ولد که درواقع سنخیت اروا انسانهای اه معرفت با ههم

و منکران با هم را بیان می کند ،این است« :أالروا جُنُودٌ مُجَنَّدَهُ فَمَا تَعَارَ َ مِنها أئتَلَه َ و مها تَنَهاکَرَ
مِنْهَا اختل » (فروزانفر .)686 :6971 ،با مطالعة عمیق تر در اشعار و متون شاعران در حوزة عرفان و
تصو  ،نمونههای بیشتری میتوان یافت که گویای اهمیت بحث سنخیت است.
4ـ جنسیت دستما ة داستانپردازی مولوی
موالنا از موضوع جنسیت در میان مخلوقات زمینی و آسمانی و کشش طبایع ،برای داستان پردازی و
بیان عقاید عرفانی و نتیجه گیری های شناختی و جههان شناسهانة خهود بههره بهرده اسهت .داسهتان و
حکایت برای مولوی دستمایة بیان اصلیترین نگرشهای اوست .اگر بحهث جنسهیت در البههالی
حکایات مثنوی بسیار حضور دارد ،بهه سهبب همهین عنصهر «دانهة معنهی» در بهاور مولهوی اسهت.
داستان های بلند و کوتاه بسیاری در مثنوی به سبب همین بحث شگر

ساخته و پرداخته شده است

تا مولوی با این شیوه بتواند روش بیان عرفانی را حتی برای ساده ترین موضوع فکری به کار گیهرد.
افزون بر ابیات بررسی شده در مطالب پیشین در باب تجانس و سنخیت ،چندین داسهتان هسهت کهه
مولوی این بخش از دستگاه اندیشگانی خود را برجسته تر کرده است تها ههم داسهتان را خمیرمایهه
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بخشد و هم تأوی و تفسیر داستان را به موضوع جنسیت پیوند دهد.
دربارة برخی از قصه ها و یکی از اصو و فنون داستان پردازی مولهوی بایهد بهدانیم کهه «موالنها
ضمن بحث در نکتهای به یاد واقعهای مشهور میافتد و در آن باره بحث مههیکنههد .او حکهایتی را
برای خود بازمی گوید ،آن حکایت بیان یک اص صوفیانه را ایجاب می کند ،ضههمن نقه آن ،یهک
مث او را به گفتن حکایتی دیگر میکشاند .این حکایت هم واقعهه ای معاصههر را در ذههن او جهان
می بخشد .ناگهان حکایتی دیگر ،اص فلسفی نهفته در خود را به یاد او مهی آورد .دفعتاً به حکایهت
نخستین بازمی گردد؛ ولی قب از پایان دادن بدان حکایت به بحثهی دیگهر و از آن بحث به حکهایتی
دیگر میپهردازد و مههدتهها بعههد ،بههرای چنههدمین بهار ،بههاز بههه حکایههت او برمهیگهردد»
(گولپینارلی .)468 :6971 ،قصه های مثنوی سیا و گوناگون است .گاهی قصه را کوتهاه مهی کنهد و
سریع به تعلیم و اخال می پردازد و گاهی از یک قصه به قصة دیگری می پرد و بهه شهیوة کلیلهه و
هزار و یک شب ،قصه در قصه می آورد؛ اما هرجا فرصت و حوصله دارد ،در قصه پردازی و رعایت
دقایق آن ذو و مهارت نشان می دهد (رک :زرین کوب .)491-495 :6918 ،درمجموع نمی تهوان در
مثنوی «امواج اندیشهها و قصهها را که در هم میآمیزند ،تحت قاعهده و نظمهی قابه بیهان درآورد.
درحقیقت در مثنوی داستانی جامع که داستان های فرعی کوتاه و بلنهدی در آن آمهده باشهد ،وجهود
ندارد که اندیشه ای عرفانی یا اخالقی طر شود و برای شهر و تبیهین و در سهط فههم مخاطهب
آوردنِ آن ،قصهای تمثی وار مطر گردد؛ در مثنوی اندیشه و داستان در هم مهی پیچهد و هریهک از
آنها و حتی کلمه یا عبارت و تصویری از آنها ممکن است انگیزة طر داستان یها اندیشهه ای دیگهر
شود بی آنکه بتوان حضور و غیبت متناوب اندیشه ها و قصه ها را تحت قاعده و ضهابطه ای درآورد»
(پورنامداریان.)487 :6988 ،
برپایة این سبک داستان پردازی ،در مثنوی سه داستان به شک ویهژه ای چنهین شهگردی دارد کهه
مضمون اصلی آنها سنخیت و تأثیر و کشش جنس بر هم جنس است .بسهیاری از حکایهات پیوسهتة
مثنوی این موضوع را در بر دارد؛ داستان «موش و چغز» در دفتر ششم همراه با چند داسهتان فرعهی
مانند «محمود غزنوی و شب دزدان» و «حکایت عبدالغوث که پریان او را ربودند» ،ایهن موضهوع را
پیش کشیده است .می توان از البه الی همین داستان ها تفکر مولوی دربارة جنسیت و جاذبهة جهنس
مر جنس را دریافت .حکایت اصلی در دفتر ششم حکایت «تعلق موش با چغز و بستن پای ههر دو
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به رشته ای دراز و برکشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلهق بها غیهر
جنس و با جنس خود ناساختن» است که دو داستان پیش گفته برای تمثی به آن بیهان شهده اسهت.
مولوی در این داستان اصلی و دو داستان فرعی با تمسهک بهه بحهث جنسهیت و کشهش جهنس و
سنخیت پدیده ها و مخلوقات ،اندیشه های عرفانی این حوزه را تفسیر کرده است؛ ابیات زیر تحسنهر
و پشیمانیخوردن چغز (قورباغه ،وزغ) از فریبخوردن موش را بیان میکند:
جو یـــد ای مهـــان

ای فغـــان از ـــار نـــاجن

ای فغـــان

هـــ نشـــی نیـــ

عقـــل را افغـــان ز نفـــ

پرعیـــوب

همچــو بینــی بُـــدی بــر روی خـــوب

عقــل مــیگفــتش کــه جنســیت قــی

از ره معنـــیســـت نـــی از آب و طـــی

 ...جان چو مور و تـ چـو دانـة گنـدمی

مــیکشــاند ســو بــه ســو ش هــر دمــی

مـــور دانـــد کـــان حیـــوب مـــرته

مســتحیل و جــن

جــو ســوی گنــدم نمــیتــازد ولــی

مـــور ســـوی مـــور مـــیآ ـــد بلـــی

رفــت جــو ســوی گنــدم تــاب اســت

مور را بی که بـه جنسـش راجـ اسـت...

ز ـ سـی

مــ خواهــدشــدن

آمــد سـوی اصـحاب ،کلـ

هســت صــور هــا حیــوب و مــور ل ـ

زان شــود عیســی ســوی پاکــان چــر

بُـد فـ هـا مختلــف ،ـ جــن  ،فــر

جن

و نـاجن

از خـرد دانـی شـناخت

ســوی صــور هــا نشــا د زود تاخــت
(مولوی)993-999 :1831 ،

حکایت فرعی این داستانِ اصلی «حکایت شب دزدان است کی سهلطان محمهود شهب در میهان
ایشان افتاد کی من یکی ام از شما و بر احوا ایشان مطلع شدن» است که مولوی باز به ایهن تمثیه
تمسک می جوید تا همان مبحث جنسیت را بیشتر شر و تببین کند .شب دزدان برای بیان توانایی ها
و کارهای شگفت خود به مشام قهوی و بینهایی در شهب اشهاره کردنهد و سهلطان نیهز بهه ویژگهی
ریش جنبانی خود و تأثیر آن بر دست برداشتن جالد از کشنده در این هنگام سخن گفتهه انهد .وقتهی
سلطان از مخفی گاه آنان آگاه میشود ،آنان را اسیر میکند و آنان خواههان بخشهش سهلطانانهد کهه
برداشت موالنا از این داستان چنین است:
باطـــلانـــد و مـــینما نـــدم رَشَـــد
ذرهذره کانـــدر

عـــرض و سماســـت

معــده نــان را مــیکشــد تــا مســتقر

زانکـــه باطـــل بـــاطان را مـــیکشـــد
جن

خـود را هر کـی چـون کهرباسـت

مـــیکشـــد مـــر آب را تـــف ِجگـــر
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چشــ جــباب بتــان ز ــ کــویهــا
زانــ

حــ ِ چشــ آمــد رنــ کــش

مغ جو ــــان از گلســــتان بــــویهــــا
مغــ و بینــی مــیکشــد بوهــای خــو

ز ـــ کشـــشهـــا ای خـــدای رازدان

تــو بــه جــبب لطــف خودمــان ده امــان

غــــالیی بــــر جاذبــــان ای مشــــتری

شــــا د ار وامانــــدگان را واخــــری
(همان)991 :

حکایت فرعی دوم «حکایت عبدالغوث و ربودن پریان او را و سا ها ساکنشدن میان آنها»سهت
که باز مولوی در آخر آن به شر و تفسیر «جنسیت و جاذبة جنسها» اشاره میکند:
بـــرد هـــ جنســـی پر ـــانش چنـــان

کــــه ربا ــــد روح را زخــ ـ ســــنان

جنـت آمــده اســت

هــ ز جنســیت شــود ــ دانپرســت

نـــه نیـــی فرمـــود جـــود و محمـــده

شـــا جنـــت دان بـــه دنیـــا آمـــده

مهـــر دان

هــر خــوان

چـون بهشــتی جــن

مهرهـــا را جملـــه جـــن

الابــــــــــالی الابــــــــــالی آورد
بـــود جنســـیت در ادر ـــ

هرهــا را جملــه جــن
زانــ

جــن

هــ بونــد انــدر خــرد

از نجـــوم

هشــت ســا او بــا زحــل بــد در ــدوم

چیســـت جنســـیت کـــی نـــو نظـــر

کـــه بـــدان ابنـــد ره در هـــ دگـــر

آن نظــر کــه کــرد حــق در وی نهــان

آن

در پی خو بـا

و بـا خـو

خـو نشـی

خــا

گــور از مــرد هــ ابــد شــرف

خـــا

از همســـا گی جســـ پـــا

خــا

او هــ ســیر

جــان مــیشــود

چــون نهــد در تــو تــو گــردی جــن

خوپــــب ری روغــ ـ گُــــل را بیــــی
تــا نهــد بــر گــور او د روی و کــف
چـــون مشـــرف آمـــد و ا یـــا نـــا
ســـرمة چشـــ ع ـــ ان مـــیشـــود
(همان)1333-999 :

1ـ اهمیت جنسیت در مثنوی
موالنا اعتقاد و ایمان آوردن مؤمنان به انبیا و اولیا را به سبب جنسیت و سنخیت بین آنها مهی دانهد و
نه چیز دیگر« :همچنان که خلقی که به عهالم انبیهاء و اولیهاء روی آورده انهد از آن اسهت کهه جهزو
پیغامبران اند ،بدان سبب و جنسیت روی آورده اند» (افالکی .)764 :6914 ،موالنا ایهن سهخن را کهه
افالکی در کتاب خود از او نق میکند ،در مثنوی به آن اشاره شده است:
موجــ

ا مـــان نیـاشـــد معجـــ ا

بــوی جنســیت کنــد جــبب صــفا
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معجــ ا

ازبهــر هــر دشــم اســت

بــوی جنســیت پــی د بـــردن اســت
(مولوی)923 :1831 ،

او محبت و عالقة مادر و فرزند ،رابطة بین دو دوست و روابط بسیار دیگهر را معلهو جنسهیت
می داند (رک :افالکی .)769 :6914 ،افالکی پرسش یکهی از فرزنهدان موالنها از پهدر دربهارة علهت
عالقه اش به شیخ صال الدین زرکوب را نق می کند؛ موالنا این عالقه مندی را برخاسته از سهنخیت
و جنسیتی می داند که بین خود و صال الدین می یافت« :روزی از پدرم سؤا کردم که شیخ را برای
این دوست می داری که تفرج انوار شما می کند ،فرمود که نی؛ بلکه برای مناسبت و جنسیت خها
دوستش میدارم؛ چنانچه به حکم جنسیت ،کهربایی کاه را میرباید» (همان.)764 :
باتوجهبه آنچه گفته شد ،اهمیت موضوع جنسیت در نگرش موالنها آشهکار مهی شهود .در ادامهه
تعری

«جنسیت» در بینش مولوی برسی میشود.

1ـ 1چیستی جنسیت از نگاه موالنا
همان گونه که پیشتر اشاره شد ،مولوی به جنسیت مفهومی گستره و عمیق تر بخشهیده اسهت .او
کشش و جنسیت را در غالب امور هستی و میان بیشتر اجزای خلقت جاری و سهاری مهی دانهد .در
مناقب العارفین به نق از سلطان ولد تعریفی از پدرش [موالنا] نق می کند؛ ولی آن تعری

در آنجها

روشن نیست« :حضرت ولد فرمود که روزی والدم در معنی جنسیت و نسبت معرفت فرمود :سهبب
محبنت مردم با همدیگر از جنسینت و نسبت است نی سخن مجرد» (همان .)766 :موالنا از تجهانس
(جنسیت) تعریفی منحصر بهفرد ارائه داده است؛ او می گوید :جنسیت براساس امور ذاتهی و صهفات
اصلی است نه شک و صورت .تجانس ،هم در عرصة مادی و نمودهای طبیعی پایة تجهاذب اسهت
و هم در پدیده های روانی و مسائ معنوی و ایمانی نیز جاری است .آن که به دعوت پیامبران لبیک
می گوید و مجذوب آنان می شود ،درحقیقت ازنظر روحی و معنوی هم جنس آنان است .موالنا خود
در دفتر ششم مثنوی این پرسش را که جنسینت چیست ،به همراه پاسخ آن ذکر می کند؛ او جنسهیت
را نوعی نظر و نگرش می داند که به وسیلة آن انسان ها به هم پیوند می خورنهد و همهد و همزبهان
می شوند ،این جنسیت تا به حدی مهم است که اگر حق آن «جنسیت» همچون نظهر [علهم النظهر و
بصیرت] را به فردی ببخشد ،او نیز جنسش الهی میشود:
چیســـت جنسیـــت ـــکی نــو نظــر

کـــه بـــدان ـابنـــد ره در هـمـدگــــر

 / 76پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سا دوازدهم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،97تابستان 6937

آن نظــر کــه کــرد حــق در وی نهــان

چــون نهــد در تــو تــو گــردی جــن

آن

(مولوی)1333 :1831 ،

درحقیقت موالنا جنسیت را نه امری اکتسابی ،بلکه نظر و نگرشی مهی دانهد کهه حهق تعهالی در
وجود انسان به امانت گذاشته است .او در ادامة این تعری

عرفانی از جنسیت ،اشهاره مهی کنهد کهه

رفتن انسان به اوج کما یا افتادن در حضیض خواری معلو این نظر است و انسان متناسب با ایهن
نظر و بصیرت ،جنس خود را می طلبد؛ اگر نظر عِلوِی باشد ،طالب علیین میشود و اگر نظر زمینهی
باشد گرفتار تعلقات حقیر دنیوی میشود:
جیـــرلیل

همچــو فرخــی بــر هــوا جـــو ی ســییل

چـــون نهـــد در تــو صــفا

منتـظـــر بنهـــاد د ـــــده در هــــوا

از زمــی بیگانــه عاشـــق بـــر سـمـــا

چــون نهــد در تــو صــفتهــای خــری

صد پـر

گـر هسـت بــر آخـور پـری
(همان)993 :

این نوع نظر یا جنسیت ،امانتی خدایی در وجود انسان است .این ویژگی چنان در زندگی انسان
تأثیرگذار است که تمای انسان به کار نیک و بد را وابسته به آن می دانند .بهسهبب «همهین جهذب،
کشش و سنخیت است که مردمان بدنهاد به علت استعداد جذب زشتی ها ،سوی بهدی مهی رونهد و
خلق پاکسرشت جانب نیکی میگرایند .باطالن اصو باط را قبو میکنند و عهاطالن بهه عطلهت
می میکنند» (سجادی :6976 ،ذی جنسیت).
موالنا با تمسک به داستان هایی در مثنوی مبحث سنخیت و کشش نوع و جنس را محسهوس تهر
بیان کرده است .او با تمثی «مور و گندم» جنسیت و جذب را مطر می کند که «جهان چهو مهور و
تن چو دانة گندمی» .همچنین برپایة جنسیت و تجانس و هم نشینی است که سگ اصحاب که

از

مردان حق پیروی می کند و یا عیسی به سبب آن به آسهمان چههارم مهی رود (مولهوی.)338 :6985 ،
همچنین در دفتر چهارم ،در داستان «آن زن که طف بر سر ناودان غیژید و در خطر ِافتادن بود» و از
حضرت علی علیهالسالم چاره جست ،بفرمودند تا طفلی را بر بام برد و کودک او به هوای آن طفه
از ناودان بازآمد:
گفــت طفـــلی را بــرآور هـــ بــه بــام
ســوی جــن

آ ــد ســی

زان نــاودان

تـــا بیینـــد جـــن
جــاذب هــر جــن

خـــود را آن غـــام
را هــ جــن

دان

(به نقل از هما ی ،1831 ،ج )123 :2
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1ـ1ـ 1و ژگی جنسیت از نگاه موالنا
بعد از تعری

جنسیت از نگاه موالنا این پرسش مطر می شهود کهه مهالک جنسهیت چیسهت؟

هم جنسی و سنخیت در دو شخص یا دو شیء یا دو موجود یا دو حیوان یا میان اولیا با اهلل چگونهه
است؟ آیا جنسیت ظاهری است یا امری درونی و باطنی است؟ برای عار

شهاعر کهه اعتقهاد دارد

«آشنایی عق با عق از صفا /چون شود ،هر دم فزون باشد وال .آشنایی نفس با هر نفس پسهت /تهو
یقین می دان که دم دم کمترست» (مولوی ،)895 :6985 ،بی شک این جنسیت و اشتراک در بهاطن و
سرشت است تا اینکه امری ظاهری و صوری بنماید .موالنا خود در چند جای مثنوی به این مسهئله
پاسخ داده است .او مالک سنخیت و همجنسی را امری باطنی و درونی میبیند:
عقــل مــیگفــتش کــه جنســیت قــی
هــی مشــو صــور پرســت و ا ــ مگــو

از ره معنــیســت نــی از آب و طــی
سِــرِّ جنســیت بــه صــور در مجــو

آمـد چـون جمـاد و چـون حجـر

نیســـت جامـــد را ز جنســـیت خیـــر

صور

(همان)993 :

مولوی در بخش دیگری از دفتر ششم ،در اثبهات بهاطنیبهودن سهنخیت ،از روش تمثیه بههره
میبرد و میگوید عیسی هرچند صورتی انسانی داشت ،از جنس فرشته و ملک بود:
جن

و نـاجن

از خـرد دانـی شـناخت

نیســت جنســیت بــه صــور

لــی و لـ

ســوی صــور هــا نشــا د زود تاخــت
عیســی آمــد در بشــر جنـــ

مَلَـــ

(همان)999 :

در دفتر دوم نیز آمده است که در جنسیت ،شک و ظاهر مالک نیست؛ زیرا خاک ،آب را بهدون
هیچ تشابه ظاهری به خود جذب می کند و باد نیز مانند آتش به باال سیر می کند و بدن انسان نیهز از
شراب و غذاهایی پرورش مییابد که از روی ظاهر همشک آن نیست:
نیســـت جنســـیت ز روی شـــکل و ذا
بـــاد جنـــ

آتـــش آمـــد در ــوام

آب جـــن

خـــــا

طیــ را جــن

آمــــد در نیـــا

آمــدهســت آخــر مــدام
(همان)214 :

1ـ 2گونههای جنسیت از نگاه موالنا
موالنا بیش از  86بار در مثنوی آشکارا به موضوع جنیست پرداخته است .در ایهن اشهارههها یها
به طور مستقیم لفظ جنسیت را به کار برده است یا بهنوعی معنای موجود در داستانها و ابیهات ،بهه
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مفهوم و گونههای مختل

تجانس و سنخیت اشاره میکنهد .همهة ایهن کلیهدواژهههای سهنخیت و

جنسیت در مثنوی و داستانها و اندیشههای مولوی در زمینة منظهور مها در مثنهوی ،در ایهن مقالهه
بررسی و تحلی شده است .موالنا در تقسیمبندی انواع جنسیت که در دفتر او به آن اشهاره کهرده،
جنسیت را به چهار نوع بخش کرده است:
ال ) جنسیت و تمای دو جنس که بالفع و حقیقی ،هم جنس اند .همانند روابط انسهانی و نیهز
تمای هر جزوی به ک خود:
ذوق جــن

از جــن

خــود باشــد قــی

ذوق جــ و از کــلّ خــود باشــد بیــی
(همان)43 :

نوع او همان جنسیت و هم جنسی عادی است که در مقدمه و در شعر نظامی نیز چنین معنهایی
از آن ارائه شده است.
ب) گونة دیگر جنسیت که موالنا در ادامة همین ابیات ذکر می کند ،جنسیت بین دو چیهز اسهت
که در ظاهر و شههک هیههچ سنخیتی با هم ندارند؛ اما به سبب رخداد یا کششی از این و آن سو ،از
یک جنس می شوند و به قو فروزانفر جنسیت بهالقوه دارنهد (رک :فروزانفهر)998 :6973 ،؛ ماننهد
غذا ،آب و هر آشامیدنی و خوردنی که انسان به آنها می می کند .هیچ رابطه ای بهین ایهن دو ،یعنهی
انسان با غذا و آشامیدنی نیست؛ اما بعد از خوردن آنها و هضم در بطهن انسهان ،جهزوی از وجهود
انسان میشود و صورت جسم انسانی به خود میگیرد؛ چهبسها ایهن ههمنشهینی بنهابر شهرایطی بهه
رابطهای نیک تبدی میشود:
ـــا مــــگـــر آن ابـــل جنـــسی بــود
همـــچو آب و نــان کــه جــن

مــا نیــود

نقـــش جنـــسیت نــــدارد آب و نــان

چـــون بــدو پیوســت جــن
گشـــت جـــن

او شــود

مــا و انــدر مــا فــ ود

ز اعـتیــــار آخــــر آن را جـــن

دان

(مولوی)43 :1831 ،

زرین کوب در شر این ابیات چنین می گوید« :غیر از میلی کهه اجهزای همجهنس بهه همهدیگر
دارند ،هر جزء به جزئی هم که هرچند بالفع با آن متجانس نیست ،المحاله قابلیت تجانس با آن را
دارد نیز گرایش نشان می دهد ،چنانکه آب و نان با جسم انسان از یک جنس نیستند ،اما چون جهزء
انسان گردند تبدی به جسم انسانی مهی شهوند؛ بهدین سهبب انسهان بهه آنهها میه و کشهش دارد»
(زرینکوب.)838 :6918 ،
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ج) نوع دیگر درحقیقت جنسیت نیسهت ،بلکهه «تهوهم جنسهیت» اسهت .ایهن نهوع ،جهذب و
جاذبه ای ایجاد نمی کند ،بلکه بعد از معلوم شدن این حقیقهت کهه جهنس نیسهت ،گریهز و دوری را
می طلبد؛ همانند بازتاب دروغین سراب و صفیر مرغی در بند که مرغ دیگری را به خود می خوانهد؛
با معلوم شدن دروغینبودن آن بهجای جذب ،رمندگی و گریز رخ می دهد .موالنا خود به زیبهایی در
توضی این قسم جنسیت چنین میگوید:
ور ز غیــر جنـــ
آنـــ

باشــــد ذوق مـــا

آن مــــگر ماننـــد باشـــــد جنــــ

را

ماننــد اســت باشـــد عار ـــت

عـار ـت بـــا ی نـمـانــــد عا ـــیت

مـــر را گــــر ذوق آ ـــد از صفیـــر

چونـ

خـــود نیابــد شـــد نفیــر

تشنـــه را گــر ذوق آ ــد از ســــراب

چــون رســد در وی گر ــ د جو ــد آب

جنـــ

(مولوی)43 :1831 ،

اینگونه جنسیت دروغین ولی حقیقتنما ،رهزن و گمراهکننهده اسهت و بههسهبب بهیبههره بهودن از
حقیقت جنسیت ،ناپایدار است« .نتیجه آن است که پندار جنسیت و جذب کهاذب دوام نهدارد؛ بهرخال
جذب راستین که پایدار است» (فروزانفر .)995 :6973 ،موالنا در پی همین ابیهات انهذار مهی دههد مبهادا
گرفتار این جنسیتهای دروغین و بیبهره از حقیقت شوید؛ زیرا از راه بیراه خواهید شد:
تـــــا زرانـــــدود ت از ره نفگنـــــد

تـــا خیـــا کـــژ تـــو را چـــه نفگنـــد
(مولوی)43 :1831 ،

مولوی با بیان حکایت شیر و نخجیران در ادامة این ابیات ،ضهمن پهرداختن بهه مفهاهیم کالمهی
جبر و اختیار ،به این نکته اشاره می کند که شیر با دیدن تصهویر خهود در آب چهاه بها ایهن تصهور
نادرست که شیر واقعی و از جنس خود است برای انتقام از هم جنس خود ،گرفتار تاریکی مهر

و

گمراهی شد (رک :همان .)16 :در داستان مردی که با خرس انس گرفته است و از نصهیحت ناصه
روی گردان بود که بر دوستی خرس د منه ای ابله! نوعی از هم جنسی دروغین تصویر شهده اسهت
که در پایان حکایت ،خرس به مرد آسیب میزند:
ظــ ّ نــیکش جملگــی بــر خــر

بــود

او مگــر مــر خــر

را هــ جــن

بــود

(همان)241 :

د) چهارمین نوع «جنسیت» در دیدگاه مولوی «جذب جزء به که خهود» اسهت؛ ماننهد نفهوس
جزئیه به نفس کلی (انسان و خدا) .در ادامه این چهار نوع نقد و دیدگاههای مولهوی در ایهن زمینهه
بررسی میشود.
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1ـ جلوههای جنسیت در مثنوی
1ـ 1جبب ج و ـ کل (فر  ،اصل)
موالنا در مثنوی بسیار به این نکته اشاره می کند که هر جزوی سرانجام به سوی ک خود برمی گهردد
و علت آن را هم این می داند که «درواقع جاذبه ای که بین اجزای همجنس هست همواره جزو را به
ک می کشاند» (زرین کوب .)838 :6918 ،او ضمن بیان مثا های مختل  ،به ویژه در موضوع دینهی،
به این مبحث می پردازد .مولوی در دفتر دوم کین و دشمنی را نکهوهش مهی کنهد .در بهاور او کینهه
فرعی است که اص آن دوزخ است و سرانجام ،هر فرعی (جزوی) به سوی اص خود می رود (که
شیء یرجع الی اصله)؛ درنتیجه کینهورزان نیز به جایگاه اصلی خود (دوزخ) بازمیگردند:
کی مـدار آنهـا کــه از کـی گمـره انـد

گـورشـــان پهلــوی کــی داران نهنـــد

اصـل کینــه دوز اسـت و کیــ تــو

ج ـ و آن کــل اســت و خصــ د ــ تــو

دار

ج ـ و ســـوی کـــل خـــود گیـــرد ــرار

چون تـو جـ و دوزخـی پـ

هـو

(مولوی)132 :1831 ،

موالنا در دفتر او نیز هنگامی که پادشاه جهود کمر به هالک مسیحیان می بندد ،با افهروختن آتهش،
مسیحیان را بین دو انتخاب یعنی ،سجده کردن در مقاب بت و سوختن در آتش مخیر می کند؛ در آنجها
نیز به سبب نبودِ سنخیت ،ارادة خدا به آن تعلق نگرفته بود و آتهش از سهوختن مؤمنهان سهر بهاز زد و
سرانجام دامن گیر جهودان کافر شد .موالنا در پی این حکایت به این نکتهه اشهاره مهی کنهد کهه آتهش
کافران را در خود سوزاند؛ زیرا اص کافران از جنس آتش است ،پس بهسوی اص خود رفتند:
بعــد از آن آتــش چهــل گــ برفروخــت

حلقه گشت و آن جهـودان را بسـوخــت

اصـــل ا شـــان بـــود ز آـــش ابــدا

ســــوی اصل خو ـش رفتــنــد انتهـا

هـ ز آتـــش زاده بـودنـــد آن فــر ق

ج و هـا را ســـوی کـل بـــاشد طر ـق

آتـشی بـــودند مـؤم ســوز و بــــ

سوخت خود آتش مر ا شان را چـو خـ
(همان)43 :

موالنا در ادامه با اشاره به آیة نهم سورة قارعه در میان تمثی مادر و فرزند و اینکه مهادر طالهب
فرزند است ،این مسئله را ادامه میدهد:
آن کــــه بــــوده اســـــــت «اُمُــــهُ
الهــــــــــــــــــــــــــــاو ه»

هـــاو ـه آمـــــد مـــر او را زاو ــه
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مــادر فــرزند جــــو ای وی اســـت

اصــل ها مر فـر هـا را در پــی اســت
(همان)

همچنین است حر

و شهوت که از دوزخ سرچشمه گرفتهه اسهت .در نگهاه عهار

شههوت

جزوی از جنس دوزخ (ک ) است؛ این نوع جنسیت همراه با کشش و جذب است .طالب که جهزء
است باید به سوی ک بنگرد و همت خود را در رسیدن به آن بهه کهار بنهدد .ایهن نمهود از مفههوم
جنسیت در شعر سنایی و خاقانی و عطار نیز بیان شده است .وجه اشتراک نگاه مولوی به جنسهیت
نسبت به این شاعران ،گسترده ترکردن انهواع آن و بههره بهردن از سهویة عرفهانی و انسهان شهناختی و
جهانبینی این مفهوم است.
1ـ 2سنخیت انییا و اولیا با عال باال
شاید بتوان گفت تمرکز موالنا برای بحث «سنخیت» و کشش «جنس» برای این است که بگویهد
اولیاءاهلل و پیامبران هم جنس ملهک و عهالم پهاک اروا هسهتند و از جهنس بشهر نیسهتند« .مولهوی
می گوید که پیامبران و برگزیدان الهی در باطن از جنس رو و ملک اند؛ یعنی هرچند بهه صهورت،
جسمانیاند به معنی همچون فرشتگان در عالم رو زندگی میکننهد :انبیها چهون جهنس روحنهد و
ملک /مر ملک را جذب کردند از فلک»؛ اما در ظاهر به صورت بشر جسمانی خلق شده انهد تها بهه
مقتضی جاذبة جنسیت جامعة بشری را هدایت و اصال کنند» (همایی ،6971 ،ج .)147 :4
موالنا در قسمت های دیگر مثنوی بدون ذکر جزء و ک  ،سنخیتی بین «انبیا و عالم باال» و «کفهار
و دنیای مادی» در نظر می گیرد؛ همانند تمای فرع به اص و جزء به ک  ،هر گهروه میه بهه اصه
خود دارد؛ بنابراین شاعر بیان می کند انبیها از جهنس عهالم علهوی هسهتند؛ بهه همهین سهبب مسهیر
بازگشت آنان به آن عالم است:
انییـــا چـــون جـــن

علّیـــی بُدنـــد

ســـوی علّیـــی جـــان و د شـــدند
(مولوی)29 :1831 ،

او در چند جای مثنوی ،سنخیت را عاملی می داند که باعث جاذبة بین انبیا و عالم باال مهی شهود؛
همچنین بر این باور است که انبیا از جنس رو و ملک هستند و بهه همهین سهبب فرشهتگان را از
آسمان به خود جذب می کننهد (همان )184 :در ادامة این مباحث با این اسهتدال کهه تمایه جهان
مؤمنان بهسوی انبیا نیز برخاسته از این همسنخی است ،چنین میگوید:
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بـاد جـنـــ

آتـــش اســت و ـار او

کــه بـــود آهنـــ

هـــر دو بـر علـــو

چـون بیـــندی تـو ســـر کــوزه تهـی

در میــان حـــوض ــا جـو ـی نـهـــی

تـا یامــت آن فــرونـا ـــد بـه پسـت

کـه دلش خـالی ست و دروی بــاد هــست

مَیـل بـاد

چــون ســـوی بـاال بـــوَد

بــاز آن جــانهــا کــه جنـــ
زان

انیـیاســـت

عقلش غــال ســت و بـی ز شـ

ظَـرّف خـــود را هــ سـوی باال کشـــد
سوی ا شان کش کشان چـون سا ه هاسـت
عقـــل جـنـ

آمــد بـه خلـقـت با مَلَ
(همان)141 :

موالنا در بخشی دیگر ،در دفتر چهارم مثنوی ،عروج ادریهس و عیسهی بهه آسهمان را بهه سهبب
سنخیتشان با عالم باال میداند ،عالمی که اص و سرچشمة ایشان است:
زانـ

جنســیت عجا ـــ

عیــسی و ادر ــ

جــاذبی اســت

جاذبش جن

اسـت هرجـا طـالیی اسـت

بـر گــردون شـدند

با ما ـــ

آمـــدند

چـون که ه جن

(همان)

گفتنی است موالنا در دفتر ششم و در قصة عبدالغوث که هم خوی و هم نشهین پریهان شهد ،بهه
مدت نه سا  ،بحث «جنسیت ادریس» با عالم باال را به این سبب می داند که او از قدیم با سهتارگان
و ستارة زح  ،به مدت هشت سا  ،بوده است:
بــود جنـــسیت در ادر ــ

از نجــوم

هشــت سـا او با زحـل بُـد در ــدوم
(همان)999 :

او دربارة این بحث و داستان معراج عیسی به آسمان چهارم چنین میگوید:
نیســت جنســیت بــه صــور
برکـــشید

لــی و ل ـ

فـــوق ا ــ نیـــلیحصــار

عیـــسی آمــد در بـشر جنــ

مــل

مــر گـــردونی چـــو چغــ

زا وار
(همان)

1ـ 8کفار و سنخیت با دنیای مادی
چنانکه ذکر شد ،موالنا در مقاب رابطة انبیا و عالم باال ،به رابطة بین کفهار و عهالم مهادی اشهاره
می کند .او بر این باور است که دلبستگی و آرامش کفار در زندان این دنیهای مهادی بهه ایهن سهبب
است که آنان خود از جنس این دنیا هستند:
زانکه هر مرغی بـهسـوی جـن

خـو ش

مــیپــرد او در پـ

و جــان پیـــش پــیش
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کافــران چـــون جـن

سـجی آمدنـد

سـجـ دنیـــا را خــو

آ یــ آمدنـد
(همان)

موالنا هبوط دو فرشتة الهی ،هاروت و ماروت را اینگونه توجیه می کند که آنان هرچند در عهالم
باال اقامت داشتند ،از جنس تن بودند و سرانجام به اص خود برگشتند:
بــاز آن هـــارو

و مـارو

از بلـــند

جنــ

تـ بودنـــد زان ز ـــر آمدنـد
(همان)141 :

به همین سبب است که زندان دنیا برای کافران جهای آرامهش اسهت؛ امها عهار  ،انسهان کامه
جدامانده از اص خود در این دنیای مادی ،اسیری بیش نیست و پیوسته از جدایی از اص خود کهه
عالم قرب الهی است مینالد .این بیتابی و ناله که در این دنیا سر میدهد هم بهسبب نبودِ سهنخیت
با این عالم است و هم برخاسته از ضدیتی است که بین انسان کام و این دنیای زندان گونه وجهود
دارد و او را رنج میدهد «وَالدُنیا سِجنُ الْمُؤمِن وَ جَنَّهُ الْکافِر» (فروزانفر.)88 :6971 ،
1ـ 4جو ای هرآنچه هستی آنی
موالنا در مثنوی و دیگر آثار خود به این نکته اشاره می کند که انسهان بهه ههر سهمت و سهویی
تمای یابد ،به همان رنگ درخواهد آمد و آنجایی خواهد شد .درحقیقت جهت تمای انسان ،عامه
مهمی برای شناخت اوست .این اندیشة مولوی با رباعی «بیرون ز تو نیست هرچه در عهالم هسهت/
در خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی» (مولوی ،6978 ،ج  )988 :4گویای همین نگهرش عرفهانی
و شناختی است .ذات نیک به سوی نیکی و ذات بد به سوی بدی می گراید .بیهرون و جههان ههم آن
چیزی است که ما هستیم ،باید هستی خود را بشناسیم .مولهوی در مجهالس سهبعه بها ذکهر تمثیلهی
می گوید« :باد و خاک غذای ماهی نیست ،هر حیوانی را که از دور ببینی ،ندانی کهه سهگ اسهت یها
آهوست ،اگر سوی استخوان رود آهو نیست .مسئله ای است در شریعت کهه گهر

بها آههو جفهت

شده ،میان ایشان بچه ای زاییده شد .این بچه را حکم آهو گیریم ،یا حکم گر ؟ در اینجها اخهتال
علماست .شر آن قو ها در مدرسه توان بحث کردن ،اال آنچه قو درست است ،آن است که پیش
او بند گیاه بیندازیم و مشتی استخوان بیندازیم .اگر سر به گیاه فرود آورد آهو است و اگهر سهر بهه
استخوان فرودآورد حکم گر

دارد» (مولوی .)648-649 :6915 ،موالنا این اندیشهه را در غزلیهات

خود نیز به رشتة نظم درآورده است و می گوید به هر سو کهه نظهر مهی کنهی ،صهور متناسهب آن را
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جذب میکنی .پس سعی کن با همنشینی با روشندالن از جنس آنان شوی:
مـی آ ـد صـور

زان ســوی کانـدازی نظـر ،آن جنــ
پـ

از نـظر آ ـد صـور اشــکا مــرد و زن شــده

با آن نشی کو روش ست کـ د سـوی د روزن سـت
خا

از چه ورد و سوس ست کش آب ه مسک شـده
(همان)131 :1833 ،

او انسان را موجودی دوبعدی و دارای سرشتی زمینی و آسمانی می داند که بُعد آسمانی او (د )
برپایة سنخیت ،او را به مجمع اه د می رساند و بُعد زمینی و پستش (تن) ،او را گرفتار کهار گه
میکند:
د تـــو را در کـــوی اهـــل د کشـــد

تــ تــو را در حــی

آب و گــل کشــد
(همان)88 :1831 ،

پیرو چنین اصلی است که جنسیت و سرشت انسهانی او را بهه سهمت و سهویی خها

بیشهتر

متمای می کند .مفهوم جنسیت در اینجا به معنی همان سرشت و طبع انسانی اسهت .هرچهه تهالش
انسان در کشش به سویی بیشتر باشد ،آن سویی میشود:
جاذبــة جنسیــــت اســـت اکـــنون بیــی

کــه تــو جــن

گــر بـــه هامــــان مــا لی هــامـــانیای

ور بــه مـــوسی مـــا لی سیـحـــانیای

ور بــــه هـــر دو مـا ـــلی انـگیــختـــه

و عقلــی هــــر دوان آمیـختـــه

هر دو در جنـ

انـد هـان و هـان بکـو

نفــ

کیســتی از کفــر و د ــ

تـا شـــود غـــال

معــانی بـر نقـو
(همان)148 :

1ه 5رابطة دعو

انییا و جنسیت

موالنا در بیشتر بخش هایی که از پیامبران و رسالتشان ،دعوت مردم به راه حق ،صحبت می کنهد،
به موضوع جنسیت نیز اشاره دارد .او معتقد است که جنسیت یکی از مهم ترین عهواملی اسهت کهه
سبب جذب مردم به پیامبران و قبهو دعهوت فرسهتادگان الههی مهیشهود؛ کسهانی ایهن دعهوت را
می پذیرند که در خود از جنس سخنان پیامبران زمینه ای و استعدادی می بینند .موالنا در میهان بحهث
دربارة «تجانس» به نتیجه گیری واالیی دست می یابد و می گوید خداوند ازآن رو پیامبران را هم جنس
بشر قرار داد تا سرمشقی درخور پیروی شوند؛ و چنانچه انبیا از جنس بشهر نبودنهد ،نمهی توانسهتند
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برای او الگو و نمونه باشند:
انییــا چــون جــن

روحانــد و ملــ

بــاز آن جــانهــا کــه جــن

انییاســت

مـــر کلــ

را جـــبب کردنــد از فلــ

سوی ا شان کش کشان چـون سـا ه هاسـت
(همان)142 :

او انسان ها را همچون اجناس طبله و صندوقچة عطاران می داند که در این دنیها بها ههم آمیختهه
شدهاند:
طیلــههــا در پــیش عـــطاران بیـــی

جــن

جــن هــا بـــا جنـــ هــا آمیــــخته

ز ـــ تجــان

گــر در آمـیـــ ند عـــود و شــــکر

برگ نــد ـــ

طیلــههــا بشکســت و جــانهــا ر ختنــد

را بــا جــن

نیــــ

خــود کــرده ــر

ز نتــی انــگیــختـــه
ـــ

از کـد گـــر

و بـــد در همـــدگر آمیختنــد
(همان)132 :

پیامبران رسوالن حق اند؛ آنان آمدند تا با محهک دیهن ایهن پاکهان گرفتهار تعلقهات دنیهوی را از
آلودگان جدا کنند:
حـــــق فـرستـــاد انیــــیا را بــا ورق
پیــش از ا ـ مــا امـــت واحـد بـد
لـــ

و نیکــو در جـــهان بـــودی روان

تـا بــــر آمــــد آفـــــتــاب انیـیــــا

تـا گـــ ـد ا ـ دانـه هـا را بــر طیـق
ک

ندانستی کــه مــا نیــ

چون همه ش

و بد ــ

بـود و مـا چـون شـیروان

گـفت ای غــش دور شــو صــافی بیـا
(همان)

البته موالنا در این زمینه ه یعنی رسالت پیهامبران در دعهوت مهردم بهه راه حهق و پهذیرش ایهن
دعوت ازسوی مردم ه شرط گذاشته است؛ آن شرط این است کهه بهرای فههم و درک ایهن دعهوت
ازسوی مردم ،خداوند پیامبران را از میان مردم و از جنس آنان انتخاب کرد؛ به گونه ای کهه بارهها در
قرآن کریم این مسئله ذکر شده است« :ق إنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثلکمْ یُوحَی اِلیَّ( »...فصهلت .)1 :موالنها در
مثنوی به زیبایی این موضوع را در قالب حکایتی بیان می کند؛ او در دفتر چهارم ،در حکایت زنی که
طف خردسالش بر سر ناودان رفت و خطر افتادن از بلنهدی او را تهدیهد مهیکهرد ،بهه ایهن مسهئله
می پردازد .زن برای ح مشک خود ،نزد حضرت علی(ع) می آیهد و از او یهاری مهی طلبهد و بهه آن
حضرت می گوید که از هر راهی وارد شدم ،نتوانستم پسرم را از لبهة نهاودان بهه سهوی خهود آورم؛
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هرچه اشاره کردم و هرچه شیر و پستان به او نمایاندم فایده نکرد .می ترسهم اگهر بهه سهوی او روم،
پرت شود .حضرت علی(ع) به زن توصیه می کند برای نجات فرزند خود از افتادن ،کودکی از جهنس
او که هم زبان او باشد به پشت بام بفرستد تا فرزندش با دیدن این کودک به سوی او بیاید و از افتادن
نجات یابد:
گفـــت طفلــی را بـــرآور هــــ بــه بــام

تـــا بیینــد جــن

خــود را آن غـــــام

زان نــاودان

بــر جــن

اســت عاشــق جــاودان

ســوی جــن

آ ــد ســی

جــن

(مولوی)141 :1831 ،

زن نیز سفارش را به کار بست .فرزندش با دیدن کودکی از جنس خود بهه سهمت او آمهد و از
افتادن نجات یافت:
خود خــو

خـو

بـدو آورد رو

زن چنــان کـــرد و چــو د ــد آن طفــل او

جن

سـوی بـــام آمــــد ز متــ نـــاودان

جـاذب هــر جـن

غـژغـژان آمــد بـهسـوی طفـل ،طفــل

وارهیــد او از فتــادن ســـوی سفـــل

را هـ جنـــ

دان

(همان)

موالنا چنانکه روش مرسوم اوست ،این حکایت را وسیله ای قرار می دهد تا بهه نتیجهة دلخهواه خهود
برسد؛ او در ادامة این حکایت به این نکته اشاره می کند که پیامبران به ایهن سهبب از جهنس بشهر آمدنهد
(فصلت )1 :تا مردم با دیدن افرادی از جنس خودشان از افتادن در پرتگاه گمراهی نجات یابند:
زان بــــود جنــــ
پــ

بشـــر پیغمـــــیران

بشــر فرمــود خــــود را مثلـــک

زانکــه جنســیت عجا ــ

جــاذبیســت

تــا بــه جنـــسیت رهنـــد از نـاودان
تـا بـه جنـ

آ یــد و کـ گرد ـد گـ

جاذبش جن

است هـر جـا طـالیی سـت
(مولوی)141 :1831 ،

البته موالنا گفته است برای این جذب و کشش همان گونه که پیامبران باید از جهنس بشهر باشهند ،در
وجود انسانهای مجذوب نیز جزوی از سنخیت هست که بها آن سهنخیت ،جهذب پیهامبران مهیشهوند؛
چنانکه در کَه و کهربا اگر این جزو نباشد جذبهای نیز نخواهد بود .در فیهمافیهه آمهده اسهت کهه «سهخن
سایة حقیقت است و فرع حقیقت چون سایه جذب کرد ،به طریق اولی و سخن بهانه است .آدمهی را بها
آدمی آن جزو مناسب جذب می کند ،نه سخن؛ بلکه اگر صد هزار معجزه و بیان و کرامت بینهد چهون در
او از آن نبی یا ولی جزوی نباشد مناسبت سودی نهدارد .آن جزوسهت کهه او را در جهوش و بهی قهرار
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میدارد .در کَه از کهربا اگر جزوی نباشد هرگز سوی کهربا نرود» (همان.)7 :6986 ،
الزمة آنچه گفته شد قابلیت درونی است؛ مولوی در مجالس سبعه چنین گفته است« :تا بدانی کهه تها
کسی را در اندرون اندک روشنایی نبود پند بیرونیش سود ندارد ،هرکهه را در انهدرون او روشهنایی بهود،
روشنایی کالم عارفان از گوش او درآید به آن روشنایی اندرونی پیوندد» (همان.)51 :6915 ،
1ـ 1ضد ت و نیود سنخیت
چنانکه ذکر شد موالنا برپایة قانون سنخیت معتقد است چیزهایی که بها ههم اشهتراکاتی دارنهد،
جذب هم می شوند؛ جذبی که برپایة حکمت الهی بهرای بقهای جههان و هسهتی ضهروری بهه نظهر
می رسد .در کنار این جاذبه و سنخیت ،او معتقد است هم نشینی بین دو ضد کاری دشوار و تا حدی
غیرممکن است؛ به گونه ایکه اگر کسی با اخیار و برگزیدگان حهق ههم نشهین نبهوده و ضهد باشهد،
جایگاهش گرایش و هم نشینی با فجار و کفار است .او برای بیان این مطلب از حضرت موسی مثا
می زند که به سبب ضدیت و نبود جنسیت مطرود قوم قبطی است و از طر

دیگر هامان نیز در نزد

سبطیان مطرود است .این طرد معلو همان ضدیتی است که در مقاب جنسیت قرار دارد:
آن ــکی چــون نیست با اخیـار ـــار
هســت موســی پیـــش یطــی بـ

ذمــی

الجـرم شـــد پهــلـوی فـجـــار جـار
هســت هامــان پــیش ســیطی ب ـ

رجــی

(همان)193 :1831 ،

موالنا در دفتر چهارم از زبان دوزخ ،خطاب به مؤمن می گوید که از من دور شو که نور تو آتش
مرا خاموش می کند .در ادامه شاعر علت این رمندگی و گریز و فاصله گرفتن از هم را ضهدیت و از
دو جنس مخال بودن میداند:
دوز از مــــؤم گر ــــ د آنچنـــــان

کـــه گر ــ د مؤمـــ از دوز بــهجــان

نــار نـیـــود نـــور او

ضـــد نـــار آمــد حقیقــت نــــورجـــو

زانکه جنـــ

(همان)148 :

همین ضدیت و ناهم جنسی بین دوزخ و مؤمن اسهت کهه هریهک دوری از دیگهری را از خهدا
طلب میکند:
در حـد ـث آمـــد کــه مـؤم در دعـا

چــون امــان خواهــد ز دوز از خــدا

دوز از وی ه امـان خواهـد بـه جــان

کــــه خــدا ــــا دور دارم از فـــــان
(همان)
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توجه به مفهوم جنسیت و تأثیرپذیری دو جنس (جاذب و مجذوب /هم جنس اعلی و اسف ) بهه
بن مایه ای عارفانه و رندانه تبدی شده است .خواجه حافظ که از ریا و ریاکاران به تنگ آمده اسهت،
دلق و خرقة خود را ریایی می بیند؛ او از این هم نشینی که در آن سنخیتی وجود ندارد و حتی در آن
ضدیت دیده میشود ،رنج میبرد و میگوید:
چا

خواه زدن ا

دلق ر ا ی چه کـن

روح را صحیت نـاجن

عـبابیسـت الـی
(حافظ)381 :1812 ،

3ـ نتیجهگیری
در جهان بینی موالنا اصلی ترین پیوند و رابطه ای که در هستی جاری است ،چه در امور طبیعی و چه
در روابط انسانی ،برپایة اص بنیادین و تفکر شناختیِ «سنخیت و جنسیت» استوار است .این مبحث
در آثار شاعران و نویسندگان دیگر نیز بازتاب یافته؛ ولی در مثنوی به طور وسیع تهر و عرفهان محهور
جلوگر شده است؛ درواقع این بحث ماننهد موضهوعات و اصهطالحات دیگهر ،ابهزار و روش بیهان
موضوعات عرفانی شده است؛ البته همة اشارات مولوی به مضمون «سهنخیت و جنسهیت» عرفهانی
نیست .موالنا سنخیت را نگاه و نگرشی درونی می بیند که تعیین کنندة جهت و مسهیر انسهان اسهت؛
گاهی گرایش و تمای میان دو جنسی است که از یک نوع و جنس هستند؛ مث روابط انسان هها بها
هم ،گرایش جزء به ک و فرع به اص ؛ گاهی سهنخیت بهین دو امهری اسهت کهه ههیچ شهباهت و
سنخیت ظاهری ندارند؛ اما براثر «هم نشینی» یک جنس و نوع می شوند؛ مانند آب و غذا کهه انسهان
به آن تمای دارد و بعد از نوشیدن و خوردن جزئی از وجهود انسهان مهیشهود؛ زمهانی نیهز تصهور
جنسیت در گرایش بین دو امر است؛ اما بعد معلوم می شود هیچ نقطة مشهترک و سهنخیتی در ایهن
تمای و گرایش نیست؛ مث رفتن تشنه به سمت سراب به تصور اینکهه آب اسهت .بهه نظهر موالنها
سنخیت و همجنسی در امور مختل

خود را نشان میدهد و آن بر سه نوع زیر است:

ال ) تمای و گرایش هر جزو به ک و فرع به اص ؛
ب) ارتباط و تمای پیامبران به عالم معنوی؛
ج) توجه و می کفار به دنیای مادی.
موالنا سنخیت را عام اصلی در تعیین جهت و مسیر انسان ها می داند؛ وقتی مؤمنان بهه دعهوت
انبیا لبیک گفتند ،سنخیت دلی این کشش بوده اسهت و بهرعکس ،روی گردانهی منکهران و کفهار از

بازخوانی و تحلی مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی 89 /
پیامبران برخاسته از ضدبودن دو ذات و نبود سنخیت میان آنهاست؛ به بیان دیگر ،بهین امهوری کهه
ضدیت بهجای سنخیت جاری است ،رمندگی و گریز ایجاد میشود.
مناب
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تهران :خوارزمی.
 -7خاقانی ،بدی الدین افض ( .)6978دیوان کام  ،به تصحی ضیاءالدین سجادی ،تهران :زوار.
 -8خواجه نصیرالدین طوسی ( .)6971اساس االقتباس ،به تصحی مدرس رضوی ،تهران :دانشهگاه
تهران .چاپ سوم.
 -3دهخدا ،علیاکبر ( .)6995لغت نامه ،تهران :دانشگاه تهران ،سازمان لغتنامه.
 -66زرینکوب ،عبدالحسین ( .)6918سرّ نی ،تهران :علمی.
 -66سجادی؛ سید جعفر ( .)6976فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،تهران :طهوری.
 -64سنایی غزنوی ( .)6958دیوان ،به سعی و اهتمام مدرس رضوی ،تهران :امیرکبیر.
 -69سلطان ولد ،محمد بن جال الدین محمد بلخی بهاءالدین ( .)6977معار  ،به کوشهش نجیهب
مای هروی ،تهران :مولی.
 -68شمس تبریزی ( .)6975مقاالت شمس ،به اهتمام محمدعلی موحد ،تهران :خوارزمی.
 -65فروزانفر ،بدیع الزمان ( .)6971احادیث و قصص مثنوی ،ترجمه کام و تنظهیم مجهدد حسهین
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داودی ،تهران :امیرکبیر.
 .)6973( ------------ -61شر مثنوی شری  ،تهران :زوار.
 -67گولپینارلی ،عبدالباقی ( .)6971موالنا جهال الهدین؛ زنهدگانی ،فلسهفه و آثهار ،ترجمهة توفیهق
سبحانی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
 -68مرتضوی فارو  ،سیدعلی (« .)6988سهنخیت و جهذب در مثنهوی موالنها» ،کیههان فرهنگهی،
شمارة 16.-51 ،496
 -63معین ،محمد ( .)6917فرهنگ فارسی (شش جلد) ،تهران :امیرکبیر ،چاپ هشتم.
 -46مولوی ،جال الدین ( .)6986فیه ما فیه ،تصحی بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :امیرکبیر.
 .)6978( ------------ -46کلیات شمس ،تصحی بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :امیرکبیر.
 .)6919( ------------- -44مثنوی معنهوی ،تصهحی رینولهد نیکلسهون ،بهه اهتمهام نصهراهلل
پورجوادی ،تهران :امیرکبیر.
 .)6915( ------------ -49مجالس سبعه ،تصحی و توضیحات دکتر توفیق سهبحانی ،تههران:
کیهان.
 .)6985( ----------- -48مثنوی معنوی ،تصحی نیکلسون ،با مقدمه و شر واژگان دشهوار و
ترجمة عبارات عربی ،قزوین :سایهگستر ،چاپ سوم.
 -45نظامی گنجوی ،الیاس بن یوس

( .)6978خمسه نظامی .تهران :امیرکبیر.

 -41هجویری ،علی بن عثمان ( .)6989کش

المحجهوب ،تصهحی و تعلیقهات محمهود عابهدی،
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 -47همایی ،جال الدین ( .)6971مولوی نامه (مولوی چه می گوید) 4 ،جلد ،تههران :مؤسسهة نشهر
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