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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: Literary works have long been one of the main 
sources for studying and analyzing the political and social issues of past 
societies, Authors, as a conscious stratum of society, have reflected these 
issues in their works. Among these celebrities are” Khajeh Nizam-Al-Molk”, 
“Muhammad ibn Ghazi Multiwi”, “ Zohiri-Samar-Kandi” and “ Ishag ibn 
Ibrahim Sajasi” who lived between the fifth and seventh centuries AH and 
were acquainted with the real life of the society of their time by attending at 
politics, positions, or meeting and communicating with Persians related to 
politics and society. This research studies the social issues reflected in the 
books of “ Syaasatnaameh”, “Rozah-Al-Oghoul”, “Sandbaadnaameh” and 
“Faraed-Al-Solouk” and examines social issues in the forms of components of 
social justice and women and their functions, and shows that he extent to 
which the authors pay attention to these components and their 
characteristics. 
METHODOLOGY: This research has been done in a documentary manner with 
quantitative and qualitative analysis. 
FINDINGS: In the four mentioned works, the attitude towards social justice 
and women’s affairs is almost the same.
CONCLUSION: Attention to the component of social justice in the book, “ 
Syasatnaameh” Is more among these attention to oppression and litigation is 
significant and in the other three books, more attention is paid to supporting 
the deprived. In terms of women’s issues, the author of” Syasatnaameh” has 
paid more attention to women’s irrationality and the author of” Faraed-Al-
solouk” had paid attention to women’s modesty and fidelity, in “ 
Sandbadnaameh”, too, the frequency of referring to low-mined and capricious 
women is higher and in the “ Rowzah-Al-Oghoul” low-mined, capricious and 
wise women, the same frequency is raised. 
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 چکیده:
 یاسیمسائل س لیو تحل یبررس یاز منابع اصل یکی از دیرباز یادبر آثا زمینه و هدف:

 مسائلاین  جامعه،آگاه  بعنوان قشر سندگانینو است. هجوامع گذشته بود یو اجتماع
 یغازبنمحمد ،الملکخواجه نظام ریمشاه نیا ۀجمل اند؛ ازدر آثار خود بازتاب دادهرا 
كه در فواصل قرون  هستند یابراهیم سجاس بنو اسحاق یسمرقند یریظه ،یویملط

وبرخاست با ا نشستی استیحضور در مسند س ۀو بواسط زیسته هجری پنجم تا هفتم
 ییآشنا  یعصر خو ۀجامع یواقع یبم زندگوریو اجتماع، با ز استیافراد مرتبط با س

در كتب یافته ی بازتابمسائل اجتماع یبه مطالعه و بررس پژوه  نیاند. اداشته
در را  یاجتماع سائلالعقول، سندبادنامه و فرائدالسلوک پرداخته و مروضهنامه، سیاست
توجبه  زانینموده و م یبررسهای عدالت اجتماعی و زنان و كاركردهایشان ؤلّفهقالب م
 را نشان داده است. آنها یهاهها و شاخصبه مؤلّفه سندگانینو

ی انجام گرفته فیو ك یكمب لیهمراه با تحل یاسناد ۀویبش این پژوه روش مطالعه: 
 است.
اجتماعی و امور زنان تقریباً  : در چهار اثر مذكور نگرش به مفهوم عدالتهایافته

 یکسان است.
نامه بیشتر بوده و از توجه به مولفۀ عدالت اجتماعی در كتاب سیاست: گیرینتیجه

این میان توجه به تظلّم و دادخواهی قابل توجه است و در سه كتاب دیگر بیشتر به 
ملک بیشتر الحمایت از محرومان توجه شده است. از نظر مسائل زنان نیز خواجه نظام

به كمخردی زنان نظر داشته و مؤلف فرائدالسلوک حیا و وفای زنان را مورد توجه قرار 
عقل و هوسران بیشتر است و در داده است. در سندبادنامه نیز بسامد اشاره به زنان كم

 اند. عقل، هوسران و خردمند با بسامد یکسان مطرح شدهالعقول زنان كمروضه

  

 4344 اردیبهشت 43: دریافت تاریخ

 4344خرداد  45: داوری تاریخ   

 4344د خردا 30 :اصالح تاریخ   

 4344مرداد  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،نامهزنان؛ سیاست ،عدالت اجتماعی

 فرائدالسلوک. ،سندبادنامه ،العقولروضه
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 مقدمه
هنر كالمی، در حوزۀ تأثیراتی با نهادی اجتماعی است و  انند خانواده، اقتصاد، و فرهنگكشوری مادبیات هر 

ند موجب تغییر در زندگی میتواو همراه است های اجتماعی ها، هنجارها و ناهنجاریور پدیدهعرصۀ بروز و ظه

از نظم و نثر  انددیرباز كوشیدهویسندگان از های جامعه شود. شاعران و نی و اجتماعی و همچنین طرح واقعیتفرد

ای و به انعکاس هنجارها و ناهنجاریههای سیاسی و اجتماعی جاری در جامعه بهره بگیرند برای بیان اندیشه

 آورد.گیری آیندگان درمیای برای بهرهمنبع و سرمایه بصورتسیاسی و اجتماعی بپردازند. این بازتاب، ادبیات را 

 تیاند و مورد حمادر دربار بوده ایزمان خود  ۀقشر آگاه و نخب بعنواندر اعصار گذشته  كتب نافو مؤلّ سندگانینو

افراد به اوضاع  نیتراز آگاه یدر هر صورت نیبنابرا اند؛بوده تیحاكم نامخالف ۀدر زمر ایبوده  یدستگاه حکومت

به حوادث، اتفاقات و  و عامداً خود عالماً فاتیقشر در تأل نیاند. احساب آمدهب  یعصر خو یو اجتماع یاسیس

 و یاسیاوضاع و احوال س ۀمطالع یاند. برانظر كردهظهارروزگار خود پرداخته و ا یو اجتماع یاسیمسائل مهم س

 است. اتیبه واقع دنیرس یبرا یمناسب یمتون نثر راهنما بویژه یرجوع به آثار مکتوب ادب یاهر دوره یاجتماع

در هجری كه قرون پنجم تا هفتم در  نگرش به زنان عدالت اجتماعی و مسئلۀ لیو تحل یبررسه ب مقاله نیدر ا

چراغ  ندمیتوااست و  شده پرداخته ،افتهیالعقول، سندبادنامه و فرائدالسلوک بازتاب هنامه، روضاستیچهار كتاب س

عدالت  .4است: پرسشهای اصلی این پژوه  بدین شرح  باشد. نهیزم نیتر در امطالعات گسترده یبرا یراه

 در كتب مذكور چه بازتابی دارد  . نگرش به زنان3؛ اجتماعی در كتب مذكور چگونه بازتاب یافته است 

 
 سابقة پژوهش

 در قدرت و جنسیت»ای با عنوان ( در مقاله4397یرا )پپژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق حاضر عبارتست از: 

 نظام قالب در اجتماعی و انسانی هایپدیده از بسیاری چونهم را جنسیت مسئلۀ« الملکنظام خواجه نامۀسیاست

مورد زنان بیشتر متأثر از های وزیر بزرگ سالجقه دراندیشه و دریافته است كهنموده  بررسی جامعه یک فرهنگی

این  سنن كهن ایرانشهری است تا روح و قوانین اسالمی. این مقاله با مقولۀ اجتماعی زنان و كاركردهایشان در

 پژوه  در ارتباط است.

 از پس« تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه رویکرد»ای با موضوع در مقاله نیز (4343مشهدی و همکاران )

 صحنه، دید، زاویۀ جمله شخصیت، زمینه، از داستان دیگر عناصر ایه،مدرون و موضوع نظر از هاداستان تقسیم

 اند.داده قرار بررسی مورد مالیاج بصورت را مخاطب و سبک لحن، پیرنگ،

 

 در چهار كتاب مذكورعدالت اجتماعی و مسائل زنان بحث و بررسی: 

  عدالت اجتماعیالف( 
 و به عبارتی گمشدۀ بوده اوها و آرزوهای ابتدای زندگی بشر همیشه از آرمانو تحقق عدالت اجتماعی از  اجرا

محورهای اساسی فلسفۀ سیاسی عدالت اجتماعی است. عدالت ست. در یونان باستان هم یکی از ا هاانسان تمامی

از اصول اعتقادی مکتب اسالم است. در همۀ جوامع انسانی متعادل از جمله وظایف حاكمیت فراهم آوردن 

است:  آمده یاسیدر فرهنگ علوم ساست.  حداقل نیازهای اولیۀ افراد انسانی ساكن در آن جامعه تعریف شده

داده شود  یجا یی،رفتار شود كه مستحق آن است و در جا یااز افراد جامعه به گونه کیبا هر یعنی یعدالت اجتماع»

مناسب و  یهاتیبتواند از موقع یو جسم یو ذهن یهر فرد بر اساس كار، امکانات فکر گریعبارت دكه سزاوار آن است. ب
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و  ازاتیامت ،ییبه ثروت، دارانسبت یعیزكاربرد مفهوم عدل تو یعنی ی. عدالت اجتماعشودبرخوردار  الزم نعمات

 .(347 ص :آقابخشی ،علوم سیاسیفرهنگ )« است كه در جامعه انباشته شده ییهاتیبمز
دوستترین و »میگوید:  ی توجه كرده و از قول رسول خداامام محمد غزالی به اهمیت عدالت در مسئلۀ پادشاه

ی سلطانِ ظالم ترین و خوارترین كسی به خدای تعالای تعالی، سلطان عادل است و دشمنترین به خدنزدیک

 (. 67 : صالملوکنصیحه) «است
گوید: چون الملک میتند. خواجه نظامدانسدالت را برای دوام حکومت الزم میدر اندیشۀ سیاسی قدیم اجرای ع

 (. 19 : صنامهسیاست) اندند آن ملک پایدار میممیکنمردم پیوسته پادشاه عادل را دعا 

 عدالت اجتماعی در كتابهای مورد بحث.  رسی مؤلفۀپردازیم به برن توضیح میبا ای

 
 نامه عدالت اجتماعی در سیاست

د نگاه خواجه به تظلّم و دادخواهی میدهنامه نشان های مؤلّفۀ عدالت اجتماعی در كتاب سیاستبسامد شاخص

از معیار و میزانی برای حمایت مردم  شاخص اصلی عدالت محوری حاكمیت مدبنظر بوده و آن را بعنوانسلطان 

های امه، عدالت اجتماعی در قالب نگرشنمحور اصلی نظام فکری در سیاست است. دستگاه حاكمه تلقی كرده

 گردد. حکومت با طبقات اجتماعی مطرح می الملک و نوع رفتاراجتماعی خاص خواجه نظام

 

 برابری افراد در اجرای قانون و متناسب با جرم 
الملک و های اجتماعی خاص خواجه نظامامه، عدالت اجتماعی در قالب نگرشنر اصلی نظام فکری در سیاستمحو

ردد. خواجه شخص پادشاه را گستراننده و برپاكنندۀ عدالت میگنوع رفتار حکومت با طبقات اجتماعی مطرح 

 ادعدل و دبرقراری  میداند.ت بازوان اجرایی وی در تحقق عدال رانیروها و اند و خدم و حشم، میداجتماعی 

قانون و اجرای  كه همه در پیشگاه میشودجویی و رسیدگی به مشکالت مردم است و این زمانی میسر مستلزم دل

پایۀ اصلی عدالت  ن یا نداشتن شغل و مورد بخش  پادشاه قرار گرفتن یا نگرفتن،داشت حتی برابر باشند، آن

خصوص ب، میشوداستحکام و دوام حکومت  موجبنظر پادشاه، عدالت از  (.43 : صنامهسیاست) اجتماعی است

پوشی نشود، حتی اگر از د، مجازات شود و در این امر چشممیکناگر هر كسی متناسب با خطا یا گناهی كه 

 .(31 همان: ص) ر، وزیر، قاضی و سپاهساالر باشدنزدیکان شاه مثل پس

، 330، 440، 449،461، 446،447، 57،59،64ن در صفحات: توادیگری از این نوع دادورزی را می هاینمونه

 مشاهده كرد.  339و  337،، 33، 446، 56، 466،443

 

 حمایت از رعایا و محرومان

اشاره دارد و تأكید  به رعیت، در روز قیامتهایی به جوابگویی پادشاه دربرابر وظایف  نسبتمثالشاهدخواجه در 

م نشود و پاسخ  نشود و بیداد ازبین نرود، دعای خیر مردم سپر آت  جهناگر عدالت در حق رعیت اجرا  دمیکن

 .(47 همان: ص)جز آت  دوزخ نیست 

اند و او را د كه دیگران از آن بیبهرهمیدهبه او  هایید و ویژگیمیکنخداوند موهبت خود را شامل یکی از بندگان 

ۀ دهد و هر كس را به انداز امنیت و حمایت قراردر آسودگی و  ،زیند تا مردمانی را كه به طاعت مشغولندمیگبر

 (.43 ص همان:) شایستگی خود مقام و مرتبه بدهد
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، 444،473، 446، 55، 13، 34، 477، 464،  53،60،63، 15، 30 های دیگری از این دست در صفحاتنمونه

 . میشوددیده  61، 443

 

 ها برای همهن حداقلتأمی
ای های و اولیای هر انسان است و منظور از حداقلها، نیازهای پایهقلی از نیازهمعنی برآوردن حداعدالت از طرفی ب

ها محتاج است، مانند: امنیت، غذا، پوشاک و مسکن. ی زنده ماندن و زندگی كردن به آناست كه هر انسانی برا

كند و با گسترش  ارزیند كه به آبادی جهان بپردازد و نظم كیهانی را برقرمیگهنگامی كه خدای تعالی یکی را بر

این تناسب به اعمالی دست زند  یسر ببرند، باید برای برقراره چون فرزندان اویند در آرام  بعدل و داد، رعایا ك

باد كردن ها، آكندن جویها، ساختن پل ی خلق را بدنبال داشته باشد، مثلمر نزدیک شود و آسودگكه به این ا

 (.43-43 : ص)همان ، ساختن مسجد و ساختن مدرسههاها، ساختن كاروانسراها در راهمزرعه

 بعنوانهایی را داشته باشد كه آید، اندوختهیا قحطی می میشودشاه باید برای روزهایی كه بالهای طبیعی نازل 

. (30صهمان: ) از دعای خیر ایشان، ثواب دو جهان حاصل شود ومردم و درویشان را از سختی برهاند  صدقه

 .473، 474، 444، 30، 43یگر ر.ک: صصهای دبرای نمونه

 

 تظّلم و دادخواهی

ورزی و حق مظلوم را از ظالم گرفتن سنتی پسندیده و صواب است و باعث تحکیم در حوزۀ قدرت سیاسی عدل

و مطلع بودن پادشاه از وضع دولت و رعیت و دانستن میزان رضایت یا نارضایتی مردم، از عوامل  میشودقدرت 

بر عدل و داد و انصاف  تا عهد یزدگرد همۀ پادشاهان . خواجه معتقد استمیشودقدرت محسوب های تحکیم پایه

(.  59-54 است )همان: ص اند و یزدگرد از این راه و روش اعراض كرده بنابراین به عذاب الهی دچار گردیدهبوده

چراكه این  ؛و به مظالم بنشیندداد متظلّمان را بدهد  خواهد جهت دادگری دو روز در هفتهخواجه از پادشاه می

اند و گرفتن حق مظلوم از ظالم را وظیفۀ اصلی شاه میدامر را موجب تثبیت قدرت و جلوگیری از نارضایتی مردم 

، 55، 53، 35، 31، 34، 446، 54، 39، 44، 49های دیگر رک: صص . برای دیدن نمونه(49 ص همان:) اندمید

443 ،49 ،79 ،446 ،63 ،54،339. 

 

 نامهكتاب سیاست های عدالت اجتماعی دربسامد شاخص 0ۀ ول شمارجد

 شاخص ردیف
بسا

 مد
 درصد

 56/36 47 افراد در اجرای قانونبرابری  4

 43/39 49 حمایت از رعایا و محرومان 3

 41/40 7 تأمین حداقلها برای همه 3

 39/31 33 تظّلم و دادخواهی 1

 400 61 جمع
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 العقول عدالت اجتماعی در روضه
 31حمایت از رعایا و محرومان با د میدهالعقول نشان وضههای مؤلّفۀ عدالت اجتماعی در كتاب ربسامد شاخص

( در جایگاه دوم قرار 36/44مورد ) 5با  دادخواهی ( باالترین بسامد را داشته و بعد از آن تظلّم و37/77مورد )

( 37/3مورد ) 4با  جرم باافراد در اجرای قانون متناسب ی رابر( و ب4/4مورد ) 1ها برای همه با دارد. تأمین حداقل

یت از . حمامیرسد %75اختالف میان درصدها به بی  از  دمیدهاند. همچنین نشان ترتیب بسامدی قرار گرفتهب

( 37/3د )مور 4با   افراد در اجرای قانون متناسب با جرمالترین و برابری ( با37/77مورد ) 31با  رعایا و محرومان

 ترین بسامد را دارد.پایین

 

 و متناسب با جرم برابری افراد در اجرای قانون

ناه و ای باید قانون برای همه از هر دسته و صنفی، یکسان باشد. در برابر گبرای برقراری عدالت در هر جامعه

ادشاه، خانواده و مجازات باید با گناه متناسب باشد و اگر حتی از پ ،زندلغزشی هم كه از شخصی سر می

و تبعیضی وجود نداشته باشد؛  در اجرای قانون مانند همگان مجازات شوند ،كارگزاران  نیز گناهی صادر شود

 .(309ص : لالعقوه)روضت بر اصل عدل و عدالت استوار است كه نظام برقراری حکومچرا

 

 حمایت از رعایا و محرومان
ند میتواگستری، نه هیج چیز به اندازۀ عدل و عدالتسد باید بداند كی كه با تأیید الهی به پادشاهی میرهر فرد

كند تا بتواند بین ببرد و ظالمان و ظلم ایشان را محو بنابراین باید رسوم ناپسند را ازرا تضمین كند.  دوام حکومت

هور در حریم خالیق ازین پس در حضانۀ انصاف ما مرّفه خواهند بود، و كافّۀ جم»دست آورد: مودبت خالیق را ب

گشت،  انتصاف ما ترفّل خواهند نمود، و از بوارقِ هیبتِ حضرت همایون، طوارقِ ظلم و بواریق حیف زایل خواهد

 .(34 همان: ص) «چه محتاج الیَحطِمَنَّکُم نگرددچه شمول عدل ما بحدبی خواهد رسید كه مور

، 449،414، 445، 441، 407،444، 93، 90،46، 95، 343،77، 93، 103،54صفحات:  هایی دیگر درنمونه

 .40. 335،96، 331، 341ف 144، 343. 374، 363، 377، 395، 394

 

 ها برای همهتأمین حداقل

ها را از فقر و را مهیا كند و آن سباب معیشت آنهاوظیفۀ هر جهاندار و پادشاهی این است كه برای رفاه حال رعایا ا

ها را تهیه كند. یکی آن مشخص كند و وسایل ضروری اولیۀلیاقت او  ۀزسختی دور نگه دارد و انعام هر كس را اندا

عنایت به كس را پادشاه عادل و جهاندار عاقل آن باشد كه هر»های عدالت اجتماعی همین است: مصداقاز 

حُسباد نعام هر كس را موافقِ كفایت و الیقِ درایت كرامت كند، تا ردب و قبول او از طعنِ ااستحقاق مبذول دارد، و 

 .(51 همان: ص) «و قدحِ اضداد مصون ماند

 .341، 445، 343هایی دیگر در صفحات: نمونه

 

 هیتظّلم و دادخوا
هر حکومتی بر خواستن و شکایت كردن و حق مظلوم را از ظالم گرفتن است. میزان عدالت  معنای دادتظلّم ب

 ،ن حركتی نامرضی انجام دهدز عامال. اگر عاملی امیشودبین بردن ظلم سنجیده اساس گسترش عدل و از



 415/ العقول، سندبادنامه و فرائدالسلوکنامه، روضههای عدالت اجتماعی و نگرش به زنان در كتابهای سیاستبررسی مولفه

عادل بودن  .(449 همان: ص) باید كه آن ظالم مورد مجازات قرار گیرد چنانکه مردم تحمل نداشته باشند،آن

 .(394 همان: ص) دد و حق مظلوم از ظالم گرفته شوددست حوادث از دولت كوتاه گر میشودپادشاه باعث 

     .343، 393 ،394، 449هایی دیگر در صفحات: نمونه

 

 العقولروضههای عدالت اجتماعی در كتاب بسامد شاخص 6 ۀجدول شمار

 درصد بسامد شاخص ردیف

 37/3 4 برابری افراد در برابر قانون 4

 37/77 31 حمایت از رعایا و محرومان  3

 4/4 1 ها برای همهتأمین حداقل 3

 36/44 5 تظلم و دادخواهی 1

 400 11 جمع

 

 تماعی در سندبادنامه عدالت اج
در این  شاخصهای این مؤلّفهنمود  دمیدهنامه نشان سندباد های مؤلّفۀ عدالت اجتماعی درجدول بسامد شاخص

یرد و میگل قرار ( در جایگاه او51/51مورد ) 43با شاخص حمایت از رعایا و محرومان با فراوانی ترتیب ب كتاب

مورد  3 دادخواهی با ( در جایگاه دوم و تظلّم و39/37مورد ) 6با فراوانی افراد در اجرای  قانون  برابری  شاخص

جایگاه چهارم ترتیب بسامدی  ( در51/1مورد ) 4و تأمین حداقلها برای همه، با  ( در جایگاه سوم61/43)

از . حمایت میرسد %50اختالف میان درصدها به بی   دمیدهیرد. همچنین نشان میگهای این مؤلّفه قرار شاخص

ترین ( پایین51/1مورد )4حداقلها برای همه با (  باالترین و تأمین 51/51مورد ) 43رعایا و محرومان  با فراوانی 

ترین شاخص . اساسی%51با فراوانی با بی  از بسامد را دارد. در نظر نویسنده شاخص حمایت از رعایا و محرومان 

 است. ن شاخص داشتهو تأكید بیشتری بر ای عدالت اجتماعی است و تکیه

 

 برابری افراد در اجرای قانون و متناسب با جرم 
یکی دیگر از مصادیق عدالت اجتماعی، برابری افراد در اجرای قانون است. در حکایت زیر پادشاه حتی در مقابل 

 د. میکنخطای فرزندش، دستور مجازات پسر خود را صادر 

گفت كه نظام ملک و برای پیوند و فرزند به ترک سیاست نتوان بین احدٍ. ارحامَ بینَ الملوکِ و المُلکُ عقیمٌ و ال»

دولت به انتظام عدل و سیاست متعلق است و مثال داد تا پسر را سیاست كنند. وزیر چون خبر استهالک 

ه روم و مذمت تعجیل در كس به جالد فرستاد كه درین سیاست تأخیر كن تا من به حضرت شا شاهزاده شنید،

 (. 407 : ص)سندبادنامه« ی فرزند شاه، تدبیر سگالمخیر بازنمایم و در ابقا و احیاو تأ سیاست

 .493، 330،419، 469، 377،463مصادیق دیگر در صفحات: 

 

 حمایت از رعایا و محرومان 
رعیت آوازۀ رفاهیت »ارد: میدایا و ترفیع محرومان و ضعیفان برپادشاهی كه عادل باشد قدم در راه رعایت حال رع
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هر است تا طلوع صباح د ۀو غُرّ ق رسانیده و از بدو صِبا كه عُمرهو خِصب نعمت و امن والیت او به گوش خالی

دهندۀ وداع حیات است، جز در منهج رعایت رعایا و مسلک تخفیف و ترقیه ضعفای والیت قدم شَیب كه خبر

اشت میدننهاده. اهتمام بر مصالح رعایای دولت موفور بود و از برای اكتساب اموال، گامی در خطّۀ وِزر و وبال  نزده

همچنین بنگرید به:  (.31 همان: ص« )ردانیدمیگو برّ و بحر مملکت را به افاضت نَصَفَت و اشاعت معدلت، معمور 

7 ،43 ،34 ،37،35 ،93 ،49 ،463. 

 

 ها برای همه تأمین حداقل

كارگزاران بدون طمع و داشتن ادشاه عادل و قدرتمند و وجود پ ،در هر حکومتی اولین نشانۀ بسط عدل و عدالت

سندباد گفت: چون نظر عواطف و اكرام »های حاذق است و تأمین خوراک و پوشاک و مسکن مردمان است: طبیب

مأمول نامحصول مفقود نماند و هیج  متوالی و متعاقب باشد، هیج مقصودو لواطف و انعام پادشاهی متواتر بوَد و 

 (. 19 همان: ص« )ز موجود نبوَد، موضع قرار نباشداند: در شهری كه پنج چیا گفتهنگردد و علم

 

 تظلّم و دادخواهی 
های عدالت اجتماعی، تظلّم و دادخواهی است كه با رعایت عدالت توسط پادشاه باید از كسانی كه یکی از شاخصه

كبَۀ رواح و از خروج ظالم تا دخول شام بر هر روز از رَقَبَۀ صباح تا رُ»شان تضییع شده است دلجویی شود: حق

های م به ظالم مکحبل شدی و سنِجَنجَلایا صالح ممالک سخن پیوستی و چون حدقۀمسند مظالم نشستی و در م

همچنین به بنگرید  (.37 همان: ص« )عالم باال به صیقل كواكب مصقّل گشتی با خواص دولت در حجره نشستی

 .479و 431به: 

 كتاب سندبادنامه های عدالت اجتماعی درامد شاخصبس 3ۀجدول شمار

 درصد بسامد شاخص ردیف

 39/37 6 افراد در اجرای قانونبرابری  4

 51/51 43 حمایت از رعایا و محرومان 3

 51/1 4 ها برای همهتأمین حداقل 3

 61/43 3 تظّلم و دادخواهی 1

 400 33 جمع

 

 عدالت اجتماعی در فرائدالسلوک

حمایت از رعایا و محرومان  دمیدهالسلوک نشان های مؤلّفۀ عدالت اجتماعی در كتاب فرائدد شاخصجدول بسام

م ( در جایگاه دو76/44مورد ) 3با دادخواهی  تظلّم و( باالترین بسامد را داشته و بعد از آن 19/76مورد ) 43با 

مورد  4با  ابری افراد در اجرای قانونبر ( و99/5مورد ) 4ها برای همه با تأمین حداقلقرار دارد و دو شاخص 

 %70د اختالف میان درصدها به بی  از میدههمچنین نشان آمارها اند. ( در انتهای این جدول قرار گرفته99/5)

ها برای همه و برابری باالترین و دو شاخص تأمین حداقل (19/76مورد ) 43. حمایت از رعایا و محرومان با میرسد

 ترین بسامد را دارند.( پایین99/5مورد ) 4هر كدام با  نون متناسب با جرمافراد در اجرای قا



 417/ العقول، سندبادنامه و فرائدالسلوکنامه، روضههای عدالت اجتماعی و نگرش به زنان در كتابهای سیاستبررسی مولفه

 برابری افراد در اجرای قانون و متناسب با جرم 
وید میگاست، جز نمونۀ زیر، مثالی برای این موضوع یافت نشد.  در این كتاب تا جایی كه نگارنده بررسی كرده

قال اهلل تعالی »برابر تصمیمات شما برابر باشند:  كنید و همه در ید با عدل و انصاف حکممیکناگر بین مردم حکم 

 (.305 ص)فرائدالسلوک،  « اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اهلل یأمركم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و

 

 حمایت از رعایا و محرومان

اند میدمان را شفقت، دلسوزی و مهربانی ها و حکایات متنوع، بهترین حمایت از رعایا و محروسجاسی در نمونه

ها از رسیدگی به امور مالی آنمعتقد است وجود آید و رفاه و امنیتی برای همگان ب و اد،كه به این وسیله مُلکی آب

همان: ) میشودوظایف اصلی پادشاهان است و حتی كوتاهی و قصور در این وظایف باعث پاسخگویی در آخرت 

 .343 317، 340، 534، 530، 351، 330، 344، 347، 343بیشتر ر.ک:  برای نمونه های(. 414 ص

 

 ها برای همهتأمین حداقل

های اخالقی، تربیتی، فرهنگی و گاهی سیاسی به این موضوعات كمتر علت كثرت توصیهدر كتاب فرائدالسلوک ب

كه عدل و است  م آمدهمورد كه در باب الثالث فی فضائل العدل و تحذیر عن الظل جز یک ؛پرداخته شده است

اند: پس حکما در تحدید عدل گفته»اند: میدعدالت را رساندن منفعت به همه و بدون درنظر گرفتن هیج شرطی 

العدل االنفاع بغیره طبعا و الجور االضرار بغیره كرها، معنی آنست كه عدل رساندن منافع است به دیگران از راه طبع و 

 (. 330 همان: ص« )ان از راه اكراهجور مضرت رسانیدن است به دیگر

 

 تظّلم و دادخواهی
ا، از مسائل مهمبی است كه در و دادخواهی دیگران بر دوام حکومته بحث عدل و دادگری پادشاهان و تأثیر تظلّم

 گر و ایاماند كی وقتی در روزگار سلطان دادگفت آورده»ندرت پرداخته شده است. ب این كتاب به این مبحث

د و روی زمین را بحمایت ت  سیاست داغ بر سینۀ ظلم جهانسوز نهاده بوانوشیروان كی عدل او بآملک عادل 

 (.537 همان: ص« )بیداذگر خط امان داذه و زبان روزگار در وصف معدلت او گفته انصاف بیدریغ از فتنۀ

 

 السلوکكتاب فرائد های عدالت اجتماعی دربسامد شاخص 0 ۀجدول شمار

 درصد دبسام شاخص ردیف

 99/5 4 افراد در اجرای قانونبرابری  4

 19/76 43 حمایت از رعایا و محرومان 3

 76/44 3 ها برای همهتأمین حداقل 3

 99/5 4 تظّلم ودادخواهی 1

 400 47 جمع
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 نگرش به آنهازنان و  ب( مسئلة
ۀ قابل و به توسع تحوالتی را تجربه كردهی اخیر هااسالمی اگر چه در دهه - جایگاه و پایگاه زنان در جامعۀ ایرانی

جماعت زنان پیوسته در حاشیۀ مناسبات سیاسی و اجتماعی روزگار  ،در طول تاریخ است، قبولی نزدیک شده

تن دربارۀ تبعیض علیه اند. مراند و یا نادیده گرفته شدهو نقشی بنیادی و چشمگیر نداشته نداخود قرار گرفته

ز ا نیز یض حتی برای آن گروهی كه كاركرد دارد بدون كژكاركرد نیست؛ یعنی مردانوید: این تبعمیگزنان 

 (.450: شناسی در دوران معاصرجامعه نظریۀشوند )ریترز، میتبعیض علیه زنان دچار خسارت 

. زنان 3ا؛ حینان وفادار و با. ز3 ؛. زنان خردمند و عفیف4این مؤلّفه در چهار كتاب مورد مطالعه در قالب چهار شاخص: 

 ۀنند نمایندمیتوایرد. نویسندگان هر عصری میگ. زنان هوسران و سرك ، مورد بررسی و مطالعه قرار 1 ؛ وو مکار عقلكم

 افکار عمومی و فهم اجتماعی عصر خود باشند و تا حدودی ما را به واقعیت موجود در آن زمان رهنمون گردند.

 

 نامه مسائل زنان در سیاست
مورد است و این حجم در مقایسه با دو مؤلّفۀ دیگر  49نامه ی كاركرد زنان در كتاب سیاستهابسامد شاخص

د اختصاص داده است. شاخص زنان خو، اقبال و توجبه كمتری بحاكم جایگاه این مؤلّفه در اندیشۀ دمیدهنشان 

مورد  3هوسران و سرك  با از آن زنان ( باالترین بسامد را داشته و بعد 67/66) 43و مکار با بسامد  عقلكم

مورد  4و  3با امانتدار و باحیا و شاخص زنان  و عفیف د. شاخص زنان خردمندنم قرار داره دو( در جایگا66/46)

 دمیدهنشان آمار اند. همچنین های این مؤلّفه را داشتهچهارم هستند و كمترین نمود شاخص در جایگاه سوم و

كل نمود  %67نهایی نزدیک به تو مکار ب عقلكم. شاخص زنان میرسد %64اختالف میان درصدها به بی  از 

های رفتار با مورد روشنامه درخواجه در سیاستاست.  نامه را داشتههای كاركرد زنان در كتاب سیاستشاخص

ر اند و علّت خلقت آنها را حفظ نسل بشمیدعقل زنان را بیشتر بیعقل یا ناقص او یار رانده است.زنان سخن بس

 در آن دوران طرفداران و مدافعان زیادی داشته است.گونه نگرشی پندارد و البته اینمی

 

 زنان خردمند و عفیف
پندارد؛ باوجوداین ها را حفظ نسل بشر میاند و علت خلقت آنمیدعقل عقل یا ناقصخواجه بیشتر زنان را بی

در حکایتی زنی كه كاالی او  نان دارد بیان كند.نشان از خردمندی و تدبیر ز نیز نگارنده سعی كرده مواردی را كه

برد كه محمود را تحت تأثیر قرار می بکارای برد، جمالت خردمندانهده شده و به سلطان محمود شکایت میدزدی

منطقی سلطان اب غیربا جو ،ای ربوده شدهالی  توسط عدهاد. وی كه كمیکند و وادار به سامان دادن امور میده

زن گفت: « دست از والیت من بیرون است و من بدیشان خبر نتوانم كرد.آن جای دور» وید:میگ كه میشودمواجه 

تو چه كدخدای جهان باشی كه در كدخدایی خوی  تصرّف نتوانی كرد و چه شبان باشی كه می  را از گرگ »

راست »ود گفت: محم« نگه نتوانی داشت  پس چه من با این ضعیفی و تنهایی و چه تو با این قوبت و لشکر 

بفرمود تا تاوان كاالی زن  .ویی. همچنین كنم. تاوان كاالی تو بدهم و تدبیر ایشان چنانکه توانم كردمی كنممیگ

 (.97 ص :نامه)سیاست« از خزینه بدادند

 

 زنان وفادار و باحیا 
ای حفظ آبرو ه و برمورد آزار مردی مست قرار گرفت حیا به تصویر كشیده شده كهدر حکایتی هم زنی عفیف و با
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د و از میدهنشان  د و وفای خود را به همسرمیکنند و خود را زنی پاک و باحیا معرفی و حیثیت خود فریاد میز

گوید تا مرد مست به گمان صبح شدن، زن موقع میی مؤذن برای نجات جان زن اذان بیمردخواهد. مردم مدد می

و  میشودموقع مطلع شده و حادثه را جویا رعوض امیر شهر از اذان بی. دافتدا كند تا برود ولی این اتفاق نمیرا ره

 (.75 همان: صگرداند )میتوبیخ كرده زن را به شوی  بر امیر مست را

 

 و مکار  عقلكمزنان 

د. خواجه میشوعقل معرفی عقل و یا ناقصبیی از مواقع منفی به زن وجود دارد و در خیل نامه نگرشدر سیاست

جای بماند و هرچه از غرض از ایشان گوهر نسل است كه برعقل نباشند و اهل سترند و كامل زنان»وید: میگ

 (.313 همان: ص« )ترتر و پارساتر، ستوده و پسندیدههچه مستورتر و هرایشان اصیلتر، بهتر و شایسته

ادشاه زبردست گردند پدستان نباید كه زیر»وید: میگاند و میدخواجه همچنین حضور زن در رأس حکومت را درست ن

هرآن  عقل نباشند وكه اهل سترند و كامل نشکوه شود خاص زنافرّ و  های بزرگ تولّد كند و پادشاه بیكه از آن خلل

ه و یند و شنوانند و برأی العین چنانکشان فرماغرضانهمه آن فرمایند كه صاحب ،ده گردندگاهی كه زنان پادشاه فرمان

و خواجه بر این امر هم اعتقاد دارد كه (. 313 همان: ص« )نند ایشان نتوانند دیدته میبیمردان احوال بیرون پیوس

 ای دیگر:هنمونه(. 313 همان: ص)نباید زن پادشاه بر پادشاه مسلّط شود چون جز رسوایی و فساد حاصلی ندارد 

 .313، 354، 316، 304صص

 

 زنان هوسران و سركش
دست شیرین داده بود و شیرین بر او مسلّط بود دلیر شد و به فرهاد ا بن حکایت چون خسرو عنان هوا ردر ای

و دیگر حدیث خسرو شیرین و فرهاد سمری معروف است كه چون »اند: میداین را نوعی هوسرانی  خواجه عاشق شد و

یر گشت خسرو شیرین را چنان دوست گرفت و عنان هوا بدست شیرین داد همه آن كردی كه او گفتی، الجرم شیرین دل

 ذكر شده است. 315 ۀی دیگر در صفحاهمچنین نمونه (.317 همان: ص« )و با چون او پادشاهی میل به فرهاد كرد

 

 نامههای كاركرد زنان در كتاب سیاستبسامد شاخص  9 ۀجدول شمار

 درصد بسامد شاخص ردیف

 44/44 3 و عفیف زنان خردمند 4

 56/5 4 حیازنان امانتدار و با 3

 67/66 43 و مکار عقلكمن زنا 3

 66/46 3 زنان هوسران و سرك  1

 جمع
 

49 400 

 

 العقولمسائل زنان در روضه

اً بی  از مورد جمع 1و مکار و زنان هوسران و سرك  هركدام با  عقلكمشاخص زنان خردمند و عفیف، زنان سه 

 64/7مورد و  4شاخص زنان وفادار و باحیا با  اند.خود اختصاص دادهالعقول بهؤلّفه را در كتاب روضاین م 34/43
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العقول در . این مؤلّفه در كتاب روضهمیرسددرصد 33در رتبۀ آخر قرار دارد، اختالف میان درصدها به بی  از 

یرد. جالب این میگقرار  ،یافته در كتابمورد بحث دربارۀ مسائل سیاسی اجتماعی بازتاب ردیف آخر سه مؤلّفۀ

و مکار نیز به همان  عقلكمای باالترین بسامد است و زنان سنده به زن خردمند و عفیف داراست كه نگاه نوی

و نگاه غالب  میشودن بتی از این مؤلّفه در كتاب مشاهدهاندازه دارای جایگاه و بسامد هستند. در مجموع بازتاب مث

 اجتماعی است. های سیاسی و حضور آن در عرصۀ اجتماع و فعالیتهمان نگاه منفی به زنان و 

 

 و عفیف خردمند زنان

ت ترجیح دادن نجا او زنان است. د كه حاكی از افکار خردمندانۀمیکننویسنده در این كتاب حکایاتی را بیان 

اند. وی در میدكننده از طرف هنبوی را از كمال زیركی و هوشیاری او برادر به جای همسر و فرزند دالیل قانع

، برای نجات جان موران ضحاک، شوهر و برادر و پسرش را برده بودنده زنی كه مأك میکندحکایتی چنین بیان 

نها را اختیار كند و با خود ببرد و او بنا بر دلیلی عقالنی برادر را آدهد یکی از ضحاک اجازه میو  میکندنها اقدام آ

وارد در این مورد م .(95 ص :العقول ه)روض نها آزاد كندآضحاک هر سه  میشودو این كار باعث  میکندانتخاب 

 .344، 360، 434شده است:  دیگری نیز در این صفحات ذكر

 

 وفادار و باحیازنان 

کشد كه حاضر به همسر متدیبن خود خیانت كند و خود را اداری و حیای زنی را به تصویر میدر حکایتی نهایت وف

، با هوش و درایت دن قصد تجاوز به او را دارنها شود. زنی كه دزداقرار دهد و تسلیم آن دان هوسراندر اختیار دز

كرده او اعتماد گردد و دزدان به ود و از او طالق بگیرد و سپس بازخواهد كه ابتدا به نزد شوهر برنها میخود از آ

نکردند و اعادت او  قصد خزی اودر تصدیق قول او عجب ماندند و  ،چون او را دیدند» :دهندای میچنین اجازه

  .(336 همان: ص) «د، و او را پی  شوی آوردند و بر عصمت او سوگند خوردندجایز داشتن

 

 و مکار عقلزنان كم
عقال محقّ بودند در آنکه »اند: مید آفتعقلی و با زنان را كمال بی مشورت و راز گفتندر این نوشته نویسنده 

در این  .(74 همان: ص) «استاند: مناجات با زنان و مشاورت با ایشان محض سخافت و مغناطیس آفت گفته

شود، عاقبت  پشیمانی  وید هر سبری را كه زن از آن مطلعمیگد و میدهمثال نیز، عدم رازداری زن را نشان شاهد

فلّاح خشتها برداشت و به اغتباط تمام و ارتیاح فراوان به خانه آمد، و كتمان اسرار از اهل خوی  فریضه » است:

 همان: ص) «بر آن اطلّاع یافت مبثوث باید دانست، و خواتم آن به ندامت مقرونشناخت، چه هر سرّ كه رای زن 

 .303، 103های بیشتر ر.ک: برای نمونه. (347

 

 زنان هوسران و سركش
كه در نهایت به  شدهبا دید منفی به زن نگریسته  ،و خیانت از موضوعات اصلی آن است در حکایتی كه هوسرانی

ب گشت و جمرات حسرات او زبانه ر آن باغ شد، آت  خشم قصباب متلهد زرون چو»: میشودمرگ طرفین ختم 

زد. در باغ شد، قضا را زن قصباب كه مفرّج هموم و مفرّح غموم او بود، با باغبان قواعد وداد مؤكد داشت و شرایط 

صغوی تمام و ضمایر را اتّحاد موطّد. دلهای هر دو به یکدیگر متألف و زبانهایی از تصابی متصلّف، طباع را به هم 
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رغبتی صادق. اتّفاق را، در آن حال آن دو مشعوفِ وداد و مشغوف وَداد، به معانقت مشغول بودند. چون قصباب را 

ایشان عثور با كارد دیدند، حالوت وصل ایشان به مرارت فصل مبدبل شد. چنان تصوبر كردند كه قصباب بر احوال 

ت سفک دما و هتک حیای ایشان است. باغبان چون آن خزی مشاهده كرد، است، و آن تأه ب و تمشّر جه یافته

  .(334 همان: ص)« مناصبت را مستعدب شد. خالیق جمع آمدند، هر دو را كشته یافتند
همان: ) میشودهوسرانی زنی نشان داده شده است كه به رسوایی هم ختم  همچنین بنگرید به حکایتی كه در آن

 .333، 315ر در صفحات: هایی دیگنمونه .(170 ص

 

 العقولهای كاركرد زنان در كتاب روضهبسامد شاخص 4 ۀجدول شمار

 درصد بسامد شاخص ردیف

 77/30 1 و عفیف زنان خردمند 4

 64/7 4 حیازنان وفادار و با 3

 77/30 1 و مکار عقلكمزنان  3

 77/30 1 زنان هوسران و سرك  1

 جمع
 

43 400 

 

 دبادنامه در سن مسائل زنان

مورد است و  16های كاركرد زنان در كتاب سندبادنامه مجموع بسامد شاخص 7ۀ دول شماربر اساس اطالعات ج

شاخص زنان  . باالستجایگاه این مؤلّفه در اندیشۀ نویسنده،  دمیدهاین حجم در مقایسه با دو مؤلّفۀ دیگر نشان 

مورد  34با از آن زنان هوسران و سرك  را داشته و بعد ( باالترین بسامد 93/17) 33عقل و مکار با بسامد كم

مورد  4و  3حیا  با و شاخص زنان امانتدار و با و عفیف م قرار دارد. شاخص زنان خردمند( در جایگاه دو65/15)

 دمیدهنشان  آمارها اند. همچنینهای این مؤلّفه را داشتهشاخص در جایگاه سوم و چهارم هستند و كمترین نمود

 . میرسد % 15تالف میان درصدها به بی  از اخ

 

 زنان خردمند و عفیف 
است؛ اما به موضوعاتی چون دانایی و  چه از دیدگاه منفی به زن نگریسته شدهنامه اگرهای سندباددر حکایت

مورد عشق و در این مثال افکاری خردورزانه از زن دراشاره شده است.  نیز زیركی و حسن لطافت و وفای زن

ای به معشوق و بقای عشق و عفت عاشق بیان شده است كه عاشق به پای معشوق و در فراق او حتی جان وف

شحنۀ عشق داد. چنانکه  اثداحعمر جان به  ۀهركه از اعراب، عاشق شد هم در حَداثت سن و غُرّ»د: میده

بیلۀ بنوتمیم سؤال كردند، چراست ه و وامق در مهر عذرا. و یکی را از قنون در فراق لیلی و كُثیبر در دوری عزّمج

 (.440 سندبادنامه: ص) «عِفَّةًسائِنا وَ فی نِ خِفَّةًلِأَنَّ فی قلوبِنا ه عاشق شود، بمیرد  گفت: كه در قبیلۀ شما هر ك
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 زنان وفادار و باحیا 
جمال صورت،  و بداند كه مرا با» باعث وفاداری او شده است. با وجود زیبایی، عفت و پاكدامنی زن حکایتی در 

ننشیند و گُل طهارت من به خار و شبهت بر ذیل عفاف و عصمت من  كمال عفت جمع است. هرگز غبار تهمت

 معصیت خسته نگردد. چون جوان جواب و خطاب معشوق شنید با خود گفت: 

 از دوست به هر زخمی افگار نباید شد                  وز یار به هر جوری بیزار نباید شد 

 (.435 همان: ص« )یکوان، تجببر و تکببر است و كار عاشقان تخضّع و تذلّلكار ن

 

 عقل و مکار زنان كم
خاطر موضوع اصلی داستان كه ان وجود دارد و شاید این نگاه بمورد مکر زنهای فراوانی درنامه حکایتدر سندباد

د، باشد و هفت وزیر پادشاه، پادشاه میکنكنیزكی است و شاهزاده را متهم كرده و برای كشتن او كوش  فراوانی 

و هر كدام برای اثبات دروغ و مکر كنیزک با بیان حکایتی  ر سیاست كردن شاهزاده برحذر داشتهرا از تعجیل د

 (.56 همان: ص) گناه خود را به قتل نرساندنظر شاه را عوض كنند تا فرزند بیند میکنمنفی از زنان سعی 

، 463، 454، 435، 59،93،، 443، 444، 491،499، 475، 464، 453، 47،453، 45بنگرید به صفحات: همچنین 

344،491 ،436 ،430 ،469. 

 

 زنان هوسران و سركش 
اطفای شهوت گاهی برای رسیدن به اهداف خود،  ، بحث هوس و هوسرانی زنان است كهبعدی قابل تأمل موضوع

 م و بی  رسواك و معموالً همگی زننددست می شرعیاخالقی و غیرای غیرطلبی و خیانت، به كارهو یا تنوع

، 46، 76، 73،75، 73، 54،51،67، 54 :وند، كه البته شمار این حکایات كم نیست. )ر.ک: همانمیش

403،443،446 ،430 ،447 ،413 ،455 ،471 ،491 ،440 ،303 ،305.) 

 

 های كاركرد زنان در كتاب سندبادنامهبسامد شاخص 7 ۀجدول شمار

 درصد بسامد شاخص ردیف

 35/1 3 و عفیف زنان خردمند 4

 47/3 4 حیاوفادار و بازنان  3

 93/17 33 و مکار عقلكمزنان  3

 65/15 34 زنان هوسران و سرك  1

 جمع
 

16 400 

 

 سائل زنان در فرائدالسلوکم
 مورد است و در 33لسلوک اهای كاركرد زنان در كتاب فرائدمجموع بسامد شاخص 9 ۀدول شماربر اساس اطالعات ج

 4حیا با بسامد شد. شاخص زنان وفادار و بامیبایافته در این كتاب های سیاسی اجتماعی بازتابمؤلّفهم جایگاه دو

م قرار دارد. ( در جایگاه دو11/30مورد ) 7با  از آن زنان خردمند و عفیف( باالترین بسامد را داشته و بعد 43/34)
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 مورد در جایگاه سوم و چهارم هستند. همچنین 3و  1و مکار با  عقلكمشاخص زنان شاخص زنان هوسران و سرك  و 

كل  % 34 از حیا بی و با . شاخص زنان وفادارمیرسددرصد  36اختالف میان درصدها به بی  از  دمیدهنشان  آمارها

و زنان خردمند و حیا ر و با. دو شاخص زنان وفادااست السلوک را داشتهفرائد های كاركرد زنان در كتابنمود شاخص

 اند. خود اختصاص دادهب السلوکاین مؤلّفه را در كتاب فرائد  54/64مورد جمعاً بی  از  46عفیف با فراوانی 

 

 زنان خردمند و عفیف

ده صاحب فضل و فهم و كمال ظاهر ش یزن دمند معرفی شده است. در حکایتیتدبیر و خرزن با گاهدر این كتاب 

اد دادن و فرزند را از تلف كردن و به ب میشوددار بزرگ كردن فرزند خود رگ همسر خوی  عهدهكه بعد از م

، 331، 493، 409، 41 های بیشتر بنگرید به:برای نمونه(. 43 دارد )فرائدالسلوک: صثروت و دارایی پدر بازمی

336 ،560. 

 

 زنان وفادار و باحیا 
سلیم دار است و هم باحیا. تاجتماعی معرفی شده است. هم وفاادب قومی و  به بنددر فرائدالسلوک زن پای

شرم نداری كی با نور روز كی دیذه » د.میکنموكول  زمانردد و این كار را به میگهمسر خود ن هنگامخواستهای بی

نقاب را از مالقات مواضع حرمت منع نتوان كرد و با فروغ شمع آسمان كی نظر را از مالحظت اعضاء شنیع وازعی نبود 

آزرمی برداری و هتک پردۀ حرمت كنی وقت هر فعل پیذا بود و زمان هر عمل ظاهر بگذار تا فلک از شرم از چهرۀ بی

دذ آنگه مراد گذارذ و میان دیذه و مواضع حرمت حجاب ظالم حائل گرگون پردۀ ظلمت بروی جهان فروشبهشب 

، 591، 569ف 559، 535،556، 337ر.ک: همچنین (.333 همان: ص« )خوی  بگزار خوی  حاصل كن و قضیۀ

596. 

 

 و مکار  عقلكمزنان 
آت   بر این باورند كه زن برای اطفای در ادبیات بوده و حتی گاه ی و مکر زنان از موضوعات مطرحوفایبی از دیرباز

حیله و مکری ، به هر مهلکهشدن از  برای دور او نتوان داشت. اوشهوت آفریده شده است و انتظار گفتار راست از 

همان: ) «دو یک مزاج دارد عمل آب طمع داشتن هر ،وفا طلبیذن از زنان و از آت »: ند تا رهایی یابدمیز چنگ

 .173، 159همچنین ر.ک:  (.370 ص

 

 زنان هوسران و سركش 

نهد و سركشی و اجتماعی می هنجارهایپای بر احکام شرعی و های نفسانی وسوسهزن زمانی نیز تحت تأثیر 

همان: ر.ک: ) اشاره شده است وخوی بد و عصیان زنخلق به یک مورد د، البته در فرائدالسلوک درمیکنصیان ع

گاهی زندگی و داشتن تکیه ۀهای شرعی و اجتماعی برای ادامممکن است با توجه به سنت زن همچنین(. 413 ص

 (173و 396 همان: ص) دفعات با مردان متعدد ازدواج كندمطمئن به 
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 السلوکهای كاركرد زنان در كتاب فرائدبسامد شاخص  1 ۀل شمارجدو

 درصد بسامد شاخص ردیف

 11/30 7 و عفیف زنان خردمند 4

 43/34 4 حیازنان وفادار و با 3

 01/43 3 عقل و مکارزنان كم 3

 34/47 1 زنان هوسران و سرك  1

 جمع
 

33 400 

 گیرینتیجه
عدالت اجتماعی و زنان و كاركردهایشان،  الملک از بینخواجه نظام شویم كهمیاین چهار كتاب متوجه  ا مقایسۀب

 ؛اندمید های جامعۀ مطلوبرین مؤلّفهرد( داشته و آن را یکی از ضروریتمو 61بیشترین توجبه را به عدالت اجتماعی با )

 31یت از رعایا و محرومان با شاخص حمان بهتر در كنار هم زندگی كرد. میتوازیرا در پناه عدالت اجتماعی است كه 

است. از نگاه  العقول داشتهههای مؤلّفۀ عدالت اجتماعی را در كتاب روضكل نمود شاخص %77مورد بی  از 

انیم كه طبقات اجتماعی باالتر میدای رعایا و مردم عادی هستند. اساس هر جامعه نیز سندبادنامه نویسندۀ

فرودستان و محرومان هستند كه  پذیر طبقۀوردار باشند؛ ولی قشر آسیبری برخوانند از رفاه و آسای  بیشتتمی

السلوک نشان های مؤلّفۀ عدالت اجتماعی در كتاب فرائدشاخصجدول بسامد  .وزندمیدچشم امید به حاكمان 

  .( باالترین بسامد را داشته است19/76مورد ) 43د حمایت از رعایا و محرومان با میده

و مکار در  عقلكمنان و كاركردهایشان شاخص زنان ز ۀلفهای مؤر بحث فراوانی شاخصد دمیدهنتایج نشان 

حیا در العقول رتبۀ سوم. زنان وفادار و باهنامه و سندبادنامه در جایگاه نخست قرار دارد و در روضسیاست

رار دارد كه نشانۀ نگاهی نامه و سندبادنامه در جایگاه چهارم قالعقول و فرائدالسلوک رتبۀ اول و در سیاستهروض

های انسانی مورد انتظار از این جماعت را در زنان روزگار خود اعتمادی به زنان است و خصلتز بیسرشار ا

فضای ذهن و  دمیدهکه در كتاب فرائدالسلوک این شاخص بیشترین فراوانی را دارد و نشان حالی. دراندیدهمیدن

در  و عفیف ش، بوده است. شاخص زنان خردمنداهنویسندگان زمانزبان نویسندۀ این كتاب متفاوت از سایر 

ها و افکار مثبت نی قرار دارد و نشان از توجبه آنالعقول در رتبۀ دوم فراواهفرائدالسلوک در جایگاه اول و روض

ضاوت نامه و سندبادنامه این شاخص در جایگاه سوم قرار دارد كه بیانگر نگاه و قزنان است. در سیاست درمورد

 منفی دربارۀ ماهیت و موجودیت زنان در جامعۀ آن عصر است.

 عدالت اجتماعی در چهار كتاب ةلفة مؤمقایس :5 ۀجدول شمار
 لفهمؤ

 كتاب

برابری 

افراد در 

اجرای در

 قانون

حمایت از  درصد

رعایا و و 

 محرومان

 تأمین درصد

 هاحداقل

برای 

 ههم

 تظلم درصد

و 

 دادخواهی

 بسامد درصد

 كلی

 61 39/31 33 41/40 7 43/39 49 56/36 47 نامهسیاست

 11 36/44 5 4/4 1 37/77 31 37/3 4 العقولروضه

 33 61/43 3 51/1 4 51/51 43 39/37 6 سندبادنامه

 47 99/5 4 76/44 3 19/76 43 99/5 4 لسلوکافرائد
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 هایشان در چهار كتابزنان و كاركرد : مقایسۀ مؤلفۀ40ۀجدول شمار
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ی 
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د 
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ب

 

 11 66/46 3 67/66 43 56/5 4 44/44 3 سیاست نامه 

 43 77/30 1 77/30 1 64/7 4 77/30 1 العقولروضه

 16 65/15 34 93/17 33 47/3 4 35/1 3 سندبادنامه

 33  34/47 1 01/43 3 43/34 4 11/30 7 رائدالسلوکف

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 طراح و داشته دهعه بر را نامه پایان این راهنمایی آقای دكتر شهروز جمالی .است شده استخراج اسالمی همدان

 متن تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به لیال ولیان سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر رضا صادقی شهپر. اند داشته نق  نهایی

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. ندكرد ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را ویسندگانن كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد همدان، دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیج در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیج و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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