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 به نام خدا

 مینیسمموالنا و ف

 دانشگاه سمنان دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی -پرتو سادات یسدانی

 

 تعریف فمینیسم -

 زن از نگاه قرآن کریم و تفکر اسالمی -

 نکته و ویژگی( 01) زن از نظر موالنا -

 مینیسمتعریف ف

( هی ثبضذ. غبلجبً ثِ femineفشاًسَی ٍ سیطِ التیي آى )( هؼبدل صًبًِ ٍ صى آسب دس صثبى femineویٌیسن اص سیطِ )ف

ٍ اهىبًبت ّوسبى ثب هشداى دس اثؼبد سیبسی،  ّب ثشدُ هی ضَد. یىی ثِ هؼٌبی ایٌىِ صًبى ثبیذ ثِ فشصت چٌذ هؼٌب ثِ وبس

اجتوبػی وِ دس  التصبدی ٍ اجتوبػی دست پیذا وٌٌذ ٍ دیگش ثِ هؼٌبی صى گشایی، صى آصاد خَاّی ٍ سَم ثِ ػٌَاى یه جٌجص

دس ایتبلیب ٍ ثؼضی وطَس ّبی غشثی ثِ ػٌَاى ویٌیسن هسبٍی ثب هشداى است. دس اثتذا ف پی ًْبدیٌِ وشدى فشصت ّب ٍ اهىبًبت

یه جشیبى سفشهیستی ثشای تغییش ٍضؼیت اجتوبػی، سیبسی ٍ التصبدی صًبى هتوشوض گشدیذ ٍ هطتول ثَد ثش وست حك سای 

ت فشصًذاى ٍ تىیِ ثش گشی، دستشسی آسبى ثِ تحصیل، اضتغبل ٍ دست یبثی صًبى ثِ حك حضبًدس اًتخبثبت سٌذیىبّبی وبس

 اسث. یبلیستی )فشدگشایبًِ( ّوچَى هبلىیت ٍحمَق اًذیَیذ

س ًظشی ٍ ػولی است. اص ثؼذ ًظشی چَى َهیالدی ضشٍع ضذ ٍ هحصَل دٍ ػبهل ٍ فبوت 99ایي ًْضت دس اٍاخش لشى 

فشٌّگی ثِ ًبم  _ ٍ اص ًظش ػولی اص ثسیبسی اص حمَق هحشٍم ثَد، هَججبت هَجی سیبسی صى دس غشة، اًسبى دسجِ دٍم

 ویٌیسن ضذ.ف

 مینیسماسالم و ف

 ض اّویت فشاٍاى است.صى ٍ ضٌبخت جبیگبُ اٍ ثشای ًمذ فویٌیسن غشثی، حبیدس ًگبُ اسالهی تَجِ ثِ ػٌصش 

اًسبى سا وبهل ٍ ثِ "ٍ لشآى وشین، دسثبسُ خلمت اًسبى هی فشهبیذ: صى اص دیذگبُ اسالهی ثب ًگبُ الْی ٍ اًسبًی دیذُ هی ضَد 

 اٍ سا ثِ صَست صٍد آفشیذ. خَاست، تشویت ًوَد )جسن ٍ سٍح( / صَستی وِ خذاًٍذ هتؼبل هی

دس سَسُ ًسب هی فشهبیذ: ضوب آدهیبى سا اص یه ًفس ٍاحذ آفشیذین ٍ اص ّوبى حمیمت آدم ٍ ّوسشش سا ایجبد وشدین. اص آیبت 

 ثسیبسی اص لشآى وشین ایي طَس ثِ دست هی آیذ وِ: 

 خذاًٍذ ثِ خبطش خلمت آى ّب ثِ خَد آفشیي گفت. فتجبسن اهلل احسي الخبلمیي. -9

 هشد ٍ صى یه حمیمت هطتشن اًسبًی الْی داسًذ. -2
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 هشد ٍ صى ّش دٍ داسای دٍ جٌجِ ی ) غیجی = سٍح ( ٍ ) ضَْد = جسن ( هی ثبضٌذ. -3

 همبهبت ٍ ضئًَی ّوچَى هبدس ثَدى، فشصًذ ثَدى، ّوسش ثَدى هطشح است. ،صى ثشای -4 

 ًذ.ا صى ٍ هشد ّش دٍ دس دًیب ٍ آخشت دس همبثل خذاًٍذ ٍ احىبم اٍ هسئَل -5

ّوسش حضشت اثشاّین )ع( ٍ حضشت هشین آهذُ ٍ ًیض اضبسُ ثِ  ،دس لشآى وشین اسبهی ثؼضی صًبى همذس ّوچَى ّبجش -6

 فبطوِ صّشا )س( دس سَسُ وَحش ٍ آیِ هجبّلِ ٍ دس دیگش آیبت هی ًوبیذ. ضخصیت ًَساًی حضشت

 هشد ٍ صى ّش دٍ وبهل ٍ هتؼبدل آفشیذُ ضذُ اًذ ٍ ّیچ ًمصی دس خلمت آًبى ًیست. -7

 هشد ٍ صى صٍد یىذیگشًذ ٍ ّشیه ثِ تٌْبیی ًبلص ّستٌذ ٍ ثب ّن لشاس ٍ آساهص پیذا هی وٌٌذ. -8

 هتَجِ هشد هی داًذ.ثب هحَسیت صى، هذیشیت ًْبد خبًَادُ ٍ ّوسش سا  تصبدی ٍ هؼیطتی خبًَادُ،ًظبم ال خذای هتؼبل دس -9

 اص ًظش فمْی، خبسد ضذى صى اص هٌضل، ثِ ارى ٍ اجبصُ ّوسش ٍی است ٍ ایي ثِ خبطش حفظ ثٌیبى خبًَادُ است. -91

 نظر موالنا اززن 

دس هَسد آسیِ ّوسش فشػَى ٍ ، دس هخٌَی ٍ فیِ هب فیِ لخی دس هؼشفی سیوبی حضشت ًَح )ع(هَالًب جالل الذیي ث

 سیوبی حضشت هشین)ع( ٍ صًبى هؼٌَی ٍ ػبسفِ ثِ ثحج پیشاهَى صى هی پشداصد.

 چَى سٍح، اص صًی ٍ هشدی ثشتش است: .هخبطت هؼبسف ٍ حمبیك ػشفبًی، سٍح اًسبى است ٍ سٍح، ًِ صى است ٍ ًِ هشد -9

 ضشان ًیستسٍح سا ثب هشد ٍ صى ا   ثبن ًیست لیه اص تبًیج جبى سا                                

 ایي ًِ آى جبى است وض خطه ٍ تش است           اص هًَج ٍص هزوش ثشتش است                                   

 ثبضذ چٌیي گبّی چٌبىْی یب گَ                ایي ًِ آى جبى است وبفضایذ صًبى                                 

 ت:صى ثِ ػٌَاى یىی اص هظبّش ًفسبًی -2 

ا دس ٍی هؼتمذ است صى دس وٌبس سین ٍ صس، اص جبرثِ ّبی ًیشٍهٌذ طجیؼت ثطش است وِ خذاًٍذ ٍی سا آفشیذُ ٍ هشد س

ثبضذ، آى گبُ صى هظْش خَاستِ ّبی صهیٌی است ٍ هشد اگش اّل سلَن ٍ تَجِ ثِ ػبلن ثبال  آصهًَی سخت لشاس دادُ است.

 جبًص ثِ آى سَ ٍ اگش هتبحش اص ًفسبًیت ثبضذ، ثِ دیگش سَ وطبًذُ هی ضَد ٍ سبله دسگیش ایي وطبوص است:

 گبّی ًْذ دس جبى تَ ًَس خیبل هصطفی        گبّی ًْذ دس طجغ تَ سَدای سین ٍ صس ٍ صى              

 وطتی دس ایي گشداة ّبیب ثطىٌذ یب ثگزسد          ًبخَضبىٍآى سَ وطبى ثب ایي سَ وطبى سَی خَضبى              

ثِ دلیل آحبسی وِ دلجستگی ثِ هبدیبت ثش سٍح ٍ سٍاى اًسبى هی گزاسد ٍ اٍ سا اص خذا ٍ هؼٌَیبت دٍس هی سبصد، هَالًب 

 صس ٍ صى سا هظْش ًفس ٍ هالصم وبفشی هی داًذ:
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 وبفشی سا ،خت یضداىثشیي دٍ دٍ  بى هپشست صیشا صس ٍ صى سا ثِ ج                                  

 ثشای ایي دّذ ضِ لطىشی سا                   جْبد ًفس وي صیشا وِ اجشی                                  

  :خذایی غٌصى هظْش هبدسی ٍ صُ -3

 وشد اٍ سا اص جٌیي تَ غشین                ك هبدس ثؼذ اص آى ضذ وبى وشین  ح                                  

 داد دس حولص ٍسا آسام ٍ خَ                     صَستی وشدت دسٍى جسن اٍ                                   

 هتصل سا وشد تذثیشش خذا                     ّوچَ جضٍ هتصل دیذ اٍ تَ سا                                   

 تب وِ هبدس ثش تَ هْش اًذاختت            حك ّضاساى صٌُؼت ٍ في سبختت                                     

 :ًوبد ػطك الْیصى ثِ ػٌَاى  -4

ثَدى. ٍ آگش ػطك ًجَد ّیچ ًجَد. جْبى ثیٌی ی گبُ صى ًوبد ػطك الْی ٍ هحجت اوسیش ثخص حیبت است ٍ ثْبًِ 

ٍ صى هظْش توبم ػطك ٍ الفت ٍ هْشثبًی است. اص دیذگبُ هَالًب، هْش ٍ هحجت  استهَالًب، جْبى ثیٌی ػطك ٍ الفت هْشثبًی 

 هیبى صى ٍ هشد، لطشُ ای اص دسیبی ثیىشاى ٍ هَاد هحجت الْی است.

 ثبص سپشدم ثِ تَ هي خَیطتي           ای تَ پٌبُ ّوِ سٍص هِحَي                                          

 لطشُ آى الفت هشدست ٍ صى     للضم هْشی وِ وٌبسیص ًیست                                           

 حك جلَُ ، ػطك ٍ فیضدس ًگشش ػشفبًی، خذاًٍذ، خَد ثب خَیطتي، ًشد ػطك هی ثبصد ٍ دس ػبلن ثیشٍى دس همبم تجلی -5

ثِ ٍ ٍ ثٌبثشایي ّویي ػطك هجبصی  ذ ٍ ثشای هحجت اٍ لیبم وٌٌذٌهخلَلبت ٍ صى ٍ هشد سا آفشیذ تب آیٌِ اٍ ثبض ًوَدُ است.

ش دهیذُ ضذُ است ٍ ایي سٍح الْی است وِ دس ثط هشد ٍ صى ثِ ّن، جلَُ ای اص ّوبى ػطك هطلك حمیمی الْی ظبّش صهیٌیِ

 است:

 ی سٍح اًذس هشد ٍ صىای لطیفِ                    اص هب ٍ هي    ای سّیذُ جبى تَ                             

 چَى وِ یه ّب هحَ ضذ آًه تَیی د ٍ صى چَى یه ضَد آى یه تَیی      هش                            

 تب تَ ثب خَد ًشد خذهت ثبختی                       ایي هي ٍ هب ثْش آى ثشسبختی                              

 ػبلجت هستغشق جبًبى ضًَذ                      تَّب ّوِ یه جبى ضًَذ  تب هي ٍ                            

  ای هٌضُ اص ثیب ٍ اص سُخُي                            "وي"ایٌْوِ ّست ٍ ثیب ای اهش                             

ضشاة وِ ثٌذگبى سا سیشاة هی سبصد.  جوبل ظبّشی دس تؼجیش هَالًب، ضشاة ٍ صَست صیجب، جبم است ٍ خذاًٍذ، سبلیِ -6

ًوبد تجلی ػطك ٍ  "لیلی"وبس غبفالى است. ایي ضیفتِ ی جبم ضذى ٍ دس صَست صیجب، هتَلف ضذى، وبس ػبلالى ًیست ٍ 

 جوبل الْی دس صَست ػطك هجبصی اًسبًی است.
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تش اص لیلی دس جٌَى گفتٌذ: صیجبجَیبى لیلی سا ًمل هی وٌذ وِ ثِ ههَالًب دس فیِ هب فیِ ٍ ًیض دس هخٌَی حىبیت ػیت 

اٍ ّوچَى جبهی است وِ اص آى جبم، ضشاة الْی  ،ایي ضْش، ثسیبس است ٍ هجٌَى پبسخ داد وِ هي لیلی سا صَست ًوی داًن

 هی ثیٌیذ. فمط لذح ٍ جبم سا هی ًَضن. هي ػبضك ضشاثن ٍ ضوب

 لیلی ًیست چٌذاى ّست سْلاثلْبى گفتٌذ هجٌَى سا ص جْل         حُسي                       

 ّست ّوچَى هبُ اًذس ضْش هب                 ثْتش اص ٍی صذ ّضاساى دلشثب                          

 هی خذاین هی دّذ اص ًمص ٍی       گفت: صَست وَصُ است ٍ حُسي هی                        

 سٍی ًٌوبیذ ثِ چطن ًبصَاة                وَصُ هی ثیٌی ٍ لیىي آى ضشاة                        

 صى ثِ ػٌَاى ًوبد سٍح ٍ جبى: -7

هَالًب سٍح ٍ جبى آدهی سا اص ایي ًظش وِ لطیف تشیي جبًت ٍجَد ٍ پشدُ ًطیي وبلجذ اًسبى است، هًَج ٍ اص جٌس صى 

 هی ضوبسد:

 هشؽ دلن ص سیٌِ پشیذى گشفت ثبص        سیوشؽ وَُ لبف سسیذى گشفت ثبص                                     

 چبدسوطبى ص ػطك دٍیذى گشفت ثبص      خبتَى سٍح خبًِ ًطیي اص سشای تي                                   

 ًوبیبًذُ ضذُ است: "وذثبًَی جبى"دیذى دس سثبػیبت هَالًب ثِ صَست اضبفِ ی ًوبدیي  "صى"سا دس لبلت  "جبى"گبّی 

 دل پیص تَ ثَد هي ًفبلص دادم          جبى سا وِ دس آى خبًِ ٍحبلص دادم                                  

 ػطك تَ سسیذ ٍ سِ طاللص دادم        چَى چٌذ گَْی ًطست وذثبًَی جبى                              

 :صى ًوبد ّستی -8

هؼتمذ  ص هشد ٍ صى ّستٌذ. لذهبا یضبػشاى هسلوبى، آسوبى ٍ صهیي دس ًظبم جْبى، هظبّش دس ًگشش ًوبد پشداصاًِ ی

ی یب لفػٌصش آة، ثبد، خبن ٍ آتص، اهْبت س 4ّستٌذ ٍ فله آسوبى، آثبء ػلَی یب پذساى آسوبًی  7ستبسُ دس  7ثَدًذ وِ 

 بد، ًجبت ٍ حیَاى، هتَلذ هی ضًَذ.هبدساى صهیٌی اًذ وِ اص اصدٍاد آى ّب ٍ تبحیشضبى، هَالیذ حالحِ یؼٌی جو

 ساست ّوچَى وْشثب ٍ ثشي وبُ         ّست ّش جضٍی ص ػبلن، جفت خَاُ                            

 ّشچِ آى اًذاخت ایي هی پشٍسد         آسوبى هشد ٍ صهیي صى دس خشد                                  

 

 :ًوبد ػمل ،ًوبد ًفس ٍ هشد ،صى -9

 آى هخبل ػمل خَد هی داى ٍ ػمل              هبجشای هشد ٍ صى افتبد ػمل                             
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 ًیه ثبیستِ است ثْش ًیه ٍ ثذ           ایي صى ٍ هشدی وِ ًفس است ٍ خشد                        

 :جلَُ ی صى دس هخٌَی هؼٌَی -91

ٍتی هیبى صى ٍ بل ضَد. دس ػشفبى، تفدس طشیمت ًبی "پیشی"َاًذ ثِ همبم صیجبیی صى، هظْش جوبل حك است. صى هی ت

 هشد ًیست. غلجِ هشد ثش صى ظبّشی ٍ غلجِ صى ثش هشد حمیمی است:

 غبلت آیذ سخت ٍ ثش صبحجذالى       گفت پیغوجش وِ صى ثش ػبلالى                                   

 وبًذس ایطبى تٌذی حیَاًیست ثٌذ        ثبص ثش صى جبّالى غبلت ضًَذ                                 

****** 

ثَد. ّوسش دٍم اٍ ثِ  ًََیٍم، لّوسش اٍل اٍ اص اّبلی سوشلٌذ ٍ ّوسش دهَالًب دس طَل صًذگی دٍ ّوسش اختیبس وشد. 

 ضْشت داضت صیشا دس ػجبدت ٍ صّذ ثی ًظیش ثَد. "هشین حبًی"

ضوس، ایي هَضَع دیَاى دس غضلیبت ُ است ثِ طَسی وِ دس هخٌَی یب داد ت صیبدی هیهَلَی ثِ ًمص هبدس اّوی

 تجلی خذاًٍذ است.وبهالً ثبسص است. حتی گبّی هبدس دس آحبس هَالًب ًوبد ٍ 

ویٌیسن اص دیذگبُ هَالًب ًجبیذ اص ًظش دٍس ، ویویب خبتَى سا ًیض دس هجبحج فحضَس دختش هَالًب ٍ ّوسش ضوسالجتِ 

 داضت.

                                                                                                                             

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

