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 مقدمه

 مایۀ است، هخانواد افراد جمع است، شمع خانواده درونی مدیریت محور و مکرّم و عزیز خانواده، داخل در زن

 انسانی هر پُرتالش و پُرچالش زندگی آرامش حوضچۀ که -خانواده  کانون. است آرامش و سکینه و انس

 عنوانبه همسر، عنوانبه او نقش وقت،آن. کندمی پیدا اطمینان و سکینه و گیردمی آرام زن وجود به -است 

 و ارزش زمینۀ در باید حقیقتاً بنابراین،. دارد تکریم در طوالنی فصلیک  هرکدام خانواده، دختر عنوانبه مادر،

 1.کرد بازبینی و بازگویی و بازنویسی اسالم نظر در زن کرامت

( است و آفرینش زن 54( و موهبتی الهی )شوری: 45؛ دخان: 77؛ واقعه: 72؛ طور: 27ای بهشتی )رحمن: زن عطیه

( نگاه اسالم به زن کریمانه است؛ بارها مردان 184. )اعراف: (. زن مایۀ آرامش مرد است71ای از اوست )روم: نشانه

( و برای هر یک نصیبی از آنچه کسب 71و  737، 731، 774، 778خواند )بقره: را به معاشرت نیکو با زنان فرامی

دارد. های قرآنی نمودی واال وقفه، نقش زنانِ پاک و برگزیده در داستان(. بی37کرده است )نساء:  اند جداهکرد

علیها است که اهللها حضرت فاطمه زهرا )سالم( از جملۀ این زن57عمران: ؛ آل24؛ مائده: 75و  73)برای نمونه، نمل: 

 سورۀ کوثر در شأن ایشان نازل شد.

از دامان زن  .رودمی پیش به جاری اما آرام زالل، و ریابی که ماندمی شیرینی آب زن در جریان زندگی به چشمۀ

است.  ریحانه شناسد، چونمی را لطافت و مهربانی چشمۀ راه زن شود بروند.شوند که تا معراج میی تربیت میمردان

 تواند مادر شود و چون مادر شود بهشت زیر پای اوست.در تمجید زن همین بس که می

اسد و باور کند که اسالم جایگاه واال و واقعی زن را به خودش و به مرد نشان داده است، تا زن خود را بازشن

 شده مریم و آسیه شبیه که فرشتگان به کند اش را از بیگانه بپوشاند و فخرریحانه است و آنگاه، زیبایی آسمانی

 است، و تا مرد چهرۀ حقیقی و پرارزش این همزاد خود را بشناسد و این عطیۀ الهی را محترم شمارد.

های ها و عملکرددیدگاهتوان از را می قش او در زندگین و نبه حقیقت ز صادقانهنگرشی از باشکوه  ۀنمون

زنیم تا بیاموزیم که در نگرش امام علی حضرت زانو میلسالم( بازجست. بدین رو در مکتب آنالیهامیرمؤمنان علی)ع

                                                                 
 .4/4/1385. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
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 ـاند حضرت بسنده کردهپندارند و به ظاهر کالم آنکه برخی میچنانـ السالم( زن چگونه موجودی است. آیا )علیه

 همسان مرد است؟ ایصاحب کرامت و ارزش انسانیزن مرد فرادست و کامل است یا و  ،زن فرودست و ناقص

روایات در بیان نقش زن در زندگی فردی و اجتماعی و نیز در آیات و برگرفته از  آنچه پیش رو دارید متنی

اصیل زن و نیز بیانی رسا برای دامنۀ تواند الگویی مناسب برای بازشناسی هویت که می استشناسی زن شخصیت

 حضور زن در اجتماع باشد تا پاکدامن بماند و دامنش صحنۀ معراج مردان بزرگ تاریخ باشد.

تابد، به آیات السالم( را برنمینگارنده هر جا که احساس کرده است جامعه صراحت معنای سخن امیرالمؤمنین )علیه

بهره گرفته است، چراکه سخنان موال علی  السالم()علیهم ومانصعقرآنی تمسک جسته یا از روایات دیگر م

 السالم( برگردان محتوای قرآنی به زبان روایی است و کالم معصومان مؤید یکدیگر است.)علیه

 

 مسلم شوبکالئی

72/5/1344 
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 شناسی فردی زن: شخصیتفصل اول

 و سکینه و متانت شأن دون که جایگاهی ؛ندارد احتیاج تشریفاتی و تصنعی و مصنوعی جایگاه یک به زن

 تواندمی که دارد وجود محبتی گرمای و زیبایی و لطافت چنانآن زن، الهی طبیعت در. اوست روحی آرامش

 معنویت، طرف به -باشد که محیطی هر در چه خانه، داخل در چه -را خود پیرامون محیط هم و را خود هم

 1 .ببرد پیش و دهد سوق عملی و علمی مقامات علوّ و پیشرفت

 ازآنجاکه .است الهی جمال مظهر و دارد خود قلب در را الهی رحمت تابش زن؛ است الهی مهر و عاطفه مظهر زن

 و ترینکوتاه محبت راه کند؛می اداره محبت محور بر را عالم نیز خداوند است، کارساز قهر از بیش عاطفه معموالً

 .کندمی درک مرد از بهتر را محبت راه زنو  باشد می اهلل الی تقرب جهت در راه ترینسهل

ستیزانه دارد. اما، در مقابلِ کسانی که این ها و سخنانی زنالسالم( پیامبرخی بر این پندارند که امیرمؤمنان علی )علیه

از شارحان دانند، مدافعانی حضرت میالسالم( را نشانۀ تحقیر و مذمت زن از سوی آنسخنان امیرمؤمنان )علیه

شود کالمی در نفی ن ناطق است و نمیین باورند که امیرمؤمنان مصداق قرآا رالیالغه حضور دارند. اینان بنهج

السالم( را که تواند انکار کند این سفارش موالی متقیان علی )علیهکرامت انسانی زن گفته باشد. از طرفی، کسی نمی

 7«.النِّسَاء فِي اللَّهَ اللَّهَ»در حق زنان فرمود: 

                                                                 
 .74/3/1385العالی( ، ای )مدظله. از بیانات امام خامنه1 

 .744، ص 15ق، ج 1528 البیت،آل مؤسسۀ قم، ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک . حسین نوری، 7
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و استدالل  کندهمگان را به مدارا با زن دعوت میکه از زن دارد، دقیقی  السالم( با شناختعلی )علیهحضرت و نیز 

 لَعَلَّهُنَّ الْمَقَالَ لَهُنَّ أَحْسِنُوا وَ حَالٍ كُلِّ عَلَى فَدَارُوهُنَّ»: خلقی سبب همراهی زن با توستکه همین خوشآورد می

 1 «.بگویند نیکو سخن نیز آنان تا گویید؛ سخن نیکی به آنان با و کنید مدارا زنان با همواره؛ الْفَعَالَ يُحْسِنَّ

السالم( چه مقام و منزلتی دارد مبتنی بر دو نکته است: نخست اینکه زن از دیدگاه امیرالمؤمنین )علیهبا این بیان، 

ودار است، چراکه انبیا و اولیای الهی تنها برای هدایت مرد اینکه انسان در بیان حضرت از چه جایگاه و مقامی برخ

اجتماعی زن چگونه شکل  خانوادگی و اند، و دوم اینکه شخصیت فردی وها آمدهاند، بلکه برای هدایت انساننیامده

 فردی و فصل آینده به بازشناسی شخصیت سهیابد. بر این اساس و با درنظرگرفتن نکتۀ اول، در گیرد و تکامل میمی

 پردازیم.اجتماعی زن می خانوادگی و

 طبیعت زن. 1-1

)اسراء:  آدَمَبَنِي كَرَّمْنا لَقَدْ وَ: »استبرشمرده انسان اصلى گوهر را کرامت و خوانده شریف موجودی را انسان قرآن

 حال بیان آیه نای از مراداین کرامت ذاتی انسان مخصوص جنس خاصی نیست؛ .« داشتیم گرامى را آدمبنى ما(؛ 22

 پس،. است یافته اختصاص اىعده به که معنوى و روحى فضایل و خاص هاىکرامت از نظرصرف است، بشر جنس

 7.زن چه و مرد چه هاست،انسان همۀدر این آیه  آدمبنی از مقصود

ازه که از این هر انسانی باید برای رسیدن به کرامت اکتسابی بکوشد و به همان اند ،در کنار این کرامت ذاتی

 برتر دیگر انسان بر را انسانی واقعاً توانمی که است کرامت این بابرد مورد لطف الهی است. کرامت نصیب می

 این به رسیدن استعداد هاانسان همۀ (؛34هموار است )ر.ک. احزاب:  ، هر دو،این راه نیز برای زن و مرد .دانست

، و آن رسیدن و این نرسیدن بسته به جنسیت اندآن فاقد برخی و ابندیمی دست آن به برخی ولی دارند را کرامت

 3.نیست

                                                                 
 . 723ق، ص 1517، قم، شریف رضی، 5فضل طبرسی، مکارم االخالق، چ بن. حسن 1

 .141ص ،13جق، 1512 مدرسین، جامعۀ قم، ،القرآن تفسیر فی المیزان ،[عالمه] سیدمحمدحسین طباطبایى.  7

اسراء  ؛52 آیه (،52غافر ) ؛175و  41-44آیات  (،5نساء ) ؛42 آیه (،11از: نحل )های انسانی عبارت است هایی دیگر از همسانی زن و مرد در کسب ارزش. نمونه 3

 ؛ نساء،11-12 آیه (،41؛ واقعه )141 آیه (،7بقره ) ؛4 آیه (،34زمر ) ؛11 آیه (،48؛ مجادله )7-1 آیات (،123عصر ) ؛144 آیه (،3عمران ) ؛ آل14 آیه (،12اسراء )

 .44 ـ 41 آیه
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 السالم( بر این دو مبنا نهاده شده است که زن، بازشناسی طبیعت زن از زبان امیرمؤمنان علی )علیهمجالی از تردیدبی

توان به تفسیر ین اساس، میصاحب کرامت ذاتی است و توان کسب کرامت اکتسابی را دارد. بر ا ـ عنوان انسانبه ـ

 حضرت پرداخت که فرمود:این بیان از آن

 افِيهَ الْفَسَادُ وَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةُ هَمُّهُنَّ النِّسَاءَ إِنَّ وَ غَيْرِهَا عَلَى الْعُدْوَانُ هَمُّهَا السِّبَاعَ إِنَّ وَ بُطُونُهَا هَمُّهَا الْبَهَائِمَ إِنَّ

 1نَ.خَائِفُو الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مُشْفِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مُسْتَكِينُونَ نِينَالْمُؤْمِ إِنَّ

 و خودشان غیر به تعدی و تجاوز درندگان کوشش همۀ و است شکمشان چهارپایان کوشش همۀ که راستیبه

 دنیا در فساد دایجا آنان دیگر کوشش و بخشدمی زینت را دنیا زندگی که است چیزهایی زنان کوشش همۀ

 ؛اند[مهربان یا] پرهیزگار مؤمن افراد همانا ؛هستند فروتن و خاضع[ خدا برابر در] مؤمن مردمان همانا .است

 .اندناکبیم خدا از باایمان مردمان همانا

 تحقیرآمیزی به زن است که با اصل کرامت انسان سازگار نیست. اگر به ظاهر کالم بسنده شود، کالم موال نگاه

السالم( است بر این سخن تأکید دارد که زن بودن تالشی بیت )علیهمآن کریم ـ که ترازی برای تفسیر سخن اهلقر

داستان بهشت آدم را  قرآنکاری آدمی باشد؛ ای برای ندانمبرای به فساد کشاندن دنیا نیست، هرچند شاید بهانه

قرآن نه حوّا را به عنوان مسئول اصلى  7و حوّا آدم را. لى هرگز نگفته که شیطان یا مار حوّا را فریفتمطرح کرده و

 گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکنا گوید: به آدمکند. قرآن مىکند و نه او را از حساب خارج مىمعرفى مى

« تثنیه»کشد ضمیرها را به شکل شیطان را به میان مى ن بخورید. قرآن آنجا که پاى وسوسۀهاى آگزینید و از میوه

)اعراف:  فَدَلّيهُما بِغُرورٍ« »(؛ شیطان آن دو را وسوسه کرد.72)اعراف:  فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ»گوید: آورد، مىىم

                                                                 
 [.143]خطبۀ  112، ص 4 ج ق،1525 ،.مرعشی کتابخانه قم، ،[الحدیدابیابن شرح مع] البالغهنهج الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید1

. را حوا بعد و آفرید را آدم اول خدا: »است آمده پولس رسالۀ . این در حالی است که در مسیحیت زن و یهود، زن جرثومۀ شر شناخته شده است. برای نمونه، در7

 و من»است:  آمده تورات از جامعه سفر ( و در15-17: 7 تیمائوس به پولس اول )رسالۀ.« آمد گرفتار تقصیر در و خورد را شیطان فریب زن بلکه نخورد فریب آدم

 و بدتر مرگ از دیدم کجاست؟ و چیست؟ جنون و حماقت جهالت، یعنی شرّ جرثومۀ عقل و حکمت نظر از بدانم تا( گشتم بسیار توجه کمال با) گشتیم بسیار دلم

 همۀ بین اما کنممی پیدا انسان یک مرد نفر هزار میان در[ دستکم] من...  است؛ زنجیر و قید هایشدست است؛ دام طناب قلبش و دام خودش که است زن ترتلخ

)نُه لعنت همراه با  73-71: 7 پیدایش، سفر ام بودن زن(؛ تورات،)د 74-71: 2 جامعه، ( و نیز ر.ک. تورات،78-71: 2 جامعه )تورات،« .یابمنمی تن یک حتی هازن

 هبوط برای زن(.
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(؛ شیطان در برابر هر 71)اعراف: وَ قاسَمَهُما انّى لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ« »(؛ شیطان آن دو را به فریب راهنمایى کرد.77

 «خواهد.که جز خیر آنها را نمى دو سوگند یاد کرد

سخت به  ر گوشه و کنار جهان بقایایى دارد ـکه هنوز هم د آن با یک فکر رایج آن عصر و زمان ـبه این ترتیب، قر

 1شیطان کوچک است مبرّا کرد. فساد و را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و زن مبارزه پرداخت و جنس

به  ـ ای دیگر باشد و آنالسالم( در تبیین نکتهباید کالم امیرمؤمنان علی )علیهگیریم که ینتیجه م، توضیحبنابر این 

جنس زن تمایل طبیعی به آراستن دارد. گاه این تمایل به آراستگی خودش زن است.  بیان طبیعت ـنظر نگارنده 

واده باشد، ستوده است. و گاه کوشد و چنین تالشی، آنگاه که در حریم خانانجامد؛ او در آراستن خویش میمی

از حد بگذرد به فساد  ی، که اگر چنین تالشدهدو جذاب و فریبنده جلوه می آرایدمیبرای دیگران زندگی دنیا را 

السالم( ـ با علم به اینکه دلفریبی طبیعت زن است و جای شاید بدین سبب است که حضرت علی )علیه انجامد.می

 الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ»آالیش را ستوده است: شمارد زن ساده و بیترین زنان را مینکوهش ندارد ـ آنگاه که به

 (السالم علیه) علی امیرمؤمنان؛ الْهَيِّنَةُ ... قَالَ الْخَمْسُ مَا وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يَا قِيلَ الْخَمْسُ نِسَائِكُمُ خَيْرُ السالم()عليه

 .7...« آالیش،بى و ساده زنان: فرمود ند؟حضرتاکدام دسته پنج آن: گفتند. اند دسته جپن شما زنان بهترین: فرمود

السالم( بر آن تأکید دارد آگاهی مؤمنان ـ چه مرد و چه زن ـ به این آنچه حضرت علی )علیهدر رویات فوق، 

 فوز وسیلۀ که ـ تقوا، چراکه تنها باشند و تقوای الهی پیشه نمایند حقیقت طبیعی است تا با ایمان در برابر خدا خاضع

 نه هرگز ؛(32 :حج) مِنْكُمْ التَّقْوى يَنالُهُ لكِنْ وَ دِماؤُها ال وَ لُحُومُها اللَّهَ يَنالَ لَنْ:  »است خداوند به شدن نایل و الهی

 قبولی مایۀ و «.ستشما پرهیزگارى و تقوا رسدمى او به آنچه. رسدنمى خدا به( قربانی) آنها هاىخون نه و هاگوشت

 .است انسان کرامت محورـ .« پذیردمى ارانپرهیزگ از تنها خدا ؛(72: مائده) الْمُتَّقِینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما: »است اعمال

نیز تأیید بیان فرمود ـ  جمل اصحاب سوی به حرکت مسیر درـ که این سخن با بازخوانی زمینۀ تاریخی خطبه 

 زنیروشنگری هویت واقعی  «زن» بارۀ در السالم()علیه حضرتآن سخنان برای درک اوّلیّه مالک ،لذا .شودمی

 و است سیاسی ۀحوز صدر در که کرده انتخاب خود برای را جایگاهی و درآمده خود واقعی الک از کهاست 

                                                                 
 .137، ص 14، ج [نور کامپیوتری علوم مطهری، شهید آثار مجموعه افزار نرم]مجموعه آثار، . ر.ک. مرتضی مطهری،  1

 .374 ، ص4 ج ق،1522 االسالمیه، دارالکتب تهران، ،5 چ الکافی، کلینی، یعقوببن. محمد7
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معۀ اسالمی را به بحران کشانده جا بودن «خلیفه دختر» و «مؤمنان مادرِ» تقدّس ۀپشتوان با و کرده مست را او قدرت

 1است.

تحقیر زن دانست، چراکه حضرت علی  به معنایتوان از  زن و بهیمه را هم نمیراندن در تراز هم سخن 

که فیض االسالم در ، چنانهای حیوانی سبب فساد استاین سخن است که پیروی از خصلتالسالم( در پی بیان )علیه

 :مو ال نوشته است ترجمه و شرح این فراز از سخن

 مقصود و اند[علف و آب بند در ]که همیشه است هاشانشکم شهویّه[ قوّۀ کمال جهت ]از چهارپایان مقصودِ

 شکم شدن به سیر ]پس، است. غیرشان به رساندن آزار و دشمنى غضبیّه[ قوّۀ بسیارى جهت ]از درّندگان

 قوّۀ شدّت و شهویّه قوّۀ کمال جهت ]از هازن مقصود و باشند[مى استیال و غلبه طالب بلکه کنند،نمى قناعت

 7است. آن در نمودن تباهکارى و فساد و دنیا زندگانى آرایش غضبیّه[

 وَ الْمَرْأَةِ جُنْدَ كُنْتُمْ»که در مذمت اهل بصره مردم فرمود: تعریضی نیز به شتر عایشه است، چناناین روایت در تعبیر 

بینید که این سخن در تحقیر زن نیست، بلکه در می  3«بسته.زبان چهارپاى پیرو و بودید زن لشگر ماش؛ الْبَهِيمَةِ أَتْبَاعَ

 .نفس پیروی کردند سوار بر چهارپای چموشِزنی مذمت آنها است که از 

 لطافت زن. 1-2

 اندرز چنین السالم(ـمجتبی )علیه حسن امامـ  فرزندش بهالسالم( )علیه  علی حضرت متقیان، موالی ها،خوبی همسایۀ

 :دهدمى

   5بِقَهْرَمانَة. لَيْسَتْ وَ رَيْحانَةٌ الْمَرْأَةَ فَانَّ نَفْسَها، جاوَزَ ما امْرِها مِنْ الْمَرْأَةَ تُمَلِّكِ ال وَ

 قهرمان نه ،[پذیرآسیب و لطیف] است گل[ چون] زن که مسپار کارى توانش از بیش زن به

 [.دلیر و کارفرما]

                                                                 
 ش.1381، قم، مهدیه، البالغهزن در نهج اهلل جمالی،السالم( دربارۀ زن ر.ک. نصرت. برای مطالعه در تأثیر نقش تاریخی جنگ جمل در سخنان امیرالمؤمنین )علیه1

، ص 3ش، ج 1324، اإلسالم فیض ألیفاتت نشر و چاپ ، تهران، مؤسسه4االسالم اصفهانی، چ نقی فیض، ترجمۀ علیالبالغهنهج حسین شریف رضی،. محمدبن7

524. 

 .741، ص 1، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید. 3

 .177، ص 11، ج همان. 5
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اما . سازد برطرف را غم و اندوه و باشد بخشروح که گویند دیگرى چیز یا خوشبو گیاه هر به لغت صلا در ریحان

به هر حال، اشارۀ روایت به لطافت  .است خوشبو و بهارى گل روایت این در ریحان از مراد :گفت بتوان شاید

 جسمانی زن است. به همین سبب است که تکلیف جهاد از زن برداشته شده است.

السالم( این است که از هر کسی در حد توان وی انتظار داشته باشید و این سخن توصیۀ کالن حضرت علی )علیه

 النِّسَاءَ تُحَمِّلُوا لَا»و بدین سبب که زن ریحانه است توصیه شده که  کنندۀ توان زن است، نه ناتوانی زن.مشخص

 1«نکنید. تحمیل زنان بر را سنگین های[؛ بار ]مسئولیتأَثْقَالَكُمْ

و با توجه به اینکه گل مظهر عشق و صفا و طراوت و شادابی و زیبایی است، « زن گل هستی است »با این تعبیر که 

 های زن را از این تعبیر زیبا برداشت کرد:توان برخی ویژگیمی

 ها و نامالیمات زندگی است؛بخش و دورکنندۀ کدورتزن زیبایی -

 و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد؛ زن لطیف و ظریف است -

 دار شود؛شود و نباید عواطف و احساساتش جریحهتوجهی پژمرده و افسرده میزن، بسان گل، با کمترین بی -

 شادابی و طراوت زندگی به زن است؛  -

 سلم( پرسیدهوآلهوعلیهاهلل)صلی اسالم گرامی رسول از»بوییدنی است:  لطافت ریحانه است و البته ریحانهزن در  -

 آیا؛ يَشَمُّهَا رَيْحَانَةٌ إِلَّا هِيَ هَلْ: »حضرت )ص( فرمودآن. بوسدمی را همسرش و است دارروزه که مردی حال از شد

 .7!«بویید؟ باید را ریحانه و است ریحانه زن که است این جز

حساسات زن حتی در کودکی مادرانه است؛ عاطفه و هیجان در زن بروز بیشتری دارد و ابدین سبب است که 

تر است. این در حالی است که ثباتتر و البته بیتر است و واکنش احساسی زنان سریعاحساسات زن از مرد جوشان

 3 است. بیشتر مرد در طلبیاستقالل و پرخاشگری

 اهلل جوادی آملی تعبیری بسیار رسا دارد:حضرت آیت

                                                                 
 .338، ص 1ج  همان، محمد خوانساری، الدینجمال. 1

 .48ص ،12ق، ج 1524، (السالمعلیهم) البیتآل مؤسسۀ قم، ،الشيعة وسائل  عاملی، حسن حربن. محمد 7

 .124-128، ص 14ج  همان، مجموعه آثار،. برای توضیح بیشتر ر.ک. مرتضی مطهری،  3
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اش از آهن و سنگ شود کاخی ساخت که همهدارد. هرگز نمیا نگه میعاطفه است که بنیان مرصوص ر

های متصلب را در آغوش های سرد و سخت و آهنسخت باشد، بلکه یک مالط نرم نیز الزم است تا سنگ

مثل آن است که این خود جا بدهد. زن مظهر عواطف و احساسات است و اگر عاطفه را از جامعه گرفتید، 

ها همان و سقوط ساختمان اید، که رفتن مالطها برداشتهبالی این دیوارها و آجرها و سنگها را از المالط

 1همان.

 های زیبایی داشت:برداشتروح زن توان از باور به این لطافت می

 توجه مورد که باایمان زنان از هایینمونه. برسد الهی قرب مقام به ترآسان تواندمی روح لطافت سبب به زن .1

 (17-11)ر.ک. تحریم:  .است زن برای تعالی این امکان نویدبخش اندگرفته قرار وندخدا

 مقامات ترینعالی به تواندمی مرد» .است معنوی رشد و تکامل های بالندگی زن عرصۀیکی از عرصه اسالم، از نظر

 طالبابیبنعلی حدّ به تواندمی مرد. برسد معنوی لحاظ از مقامات باالترین به تواندمی هم زن برسد؛ معنوی لحاظ از

 7«.برسد (علیهااهللالم)س زهرا فاطمه حدّ به تواندمی زن و برسد (السالملیه)ع

 اند:پای هم معرفی شدهرو، در قرآن کریم، در عرصۀ رسیدن به کمال معنوی، زن و مرد همازاین

 وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ -

 وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الصَّابِراتِ

ةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثِيراً اللَّهَ الذَّاكِرِينَ وَ ظاتِالْحافِ  (34)احزاب:  عَظِيماً. أَجْراً وَ مَغْفِرَ

 مردان عابد، زنان و عابد، مردان مؤمن، زنان و مؤمن، مردان و مسلمان زنان و مسلمان، مردان که درستىبه

 صدقه که زنانى و مردان خاشع، زنان و خاشع، مردان صابر، زنان و صابر مردان راستگو، زنان و راستگو،

 و مردان کنند،مى حفظ را خود فرج و شهوت که زنانى و مردان گیرند،مى روزه که زنانى و مردان دهند،مى

 کرده آماده عظیم اجرى و آمرزشى برایشان خداوند کنند،مى یاد و گویند،مى ذکر بسیار را خدا که زنانى

 .است

 (175)نساء:  نَقِيرًا. يُظْلَمُونَ لَا وَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُوْلَئكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنثىَ أَوْ ذَكَرٍ مِن الصَّالِحَاتِ مِنَ يَعْمَلْ مَن وَ -

                                                                 
 .777ش، ص 1382 اسراء، قم، ،12 ، چزن در آیینۀ جمال و جالل الهیآملی،  جوادی عبداهلل[ عالمه].  1

 .72/17/1324. از بیانات مقام معظم رهبری )دام ظله العالی( در اجتماع زنان خوزستان، 7
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 وارد اینان پس باشند، مؤمن که حالى در دهند، انجام را شایسته کارهاى از بخشى که زنان یا مردان از کسانى و

 .گیرندنمى قرار ستم مورد خرما هسته پشت گودى اندازه به و شوند،مى بهشت

 او از را بودن همسر لطافت و بودن مادر روح اشاجتماعی مشارکت که نهد جامعه در گام ایگونه به باید زن .7

 .است بینانهواقع نگریآینده نیست، جامعه پیشرفت راه بستن این. نگیرد

که از موعظۀ رسول گرامی اسالم د با زن باید همسان با لطافت روح زن باشد، چناننحوۀ برخورد مر .3

 شود.فهم می سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی

 این و شده آفریده ظریف زنافزون بر لطافت روح زن، جسم زن نیز لطیف است. طبیعت مرد زمخت است اما 

السالم( که امیرمؤمنان علی )علیهاند، چنانآفریده شدهاز نظر بدنی ضعیف است. زنان  کمال یک زن برای ظرافت

 در رو،ازاین. ترندقوی مراتببه مردان از احساسات و عواطف نظر از عوض، و در 1«القُوی ضَعيفاتُ فَاِنَّهُنَّ» فرمود:

 و حساس ظریف، کارهای و شده گذاشته مردان عهدۀ به منزل از خارج فرسایطاقت و سنگین خشن، کارهای اسالم

 واگذار زن به -شوهرداری  هنر و غذا پختن منزل، وضع به رسیدگی کودک، پرورش و تربیت همچون -عاطفی

 .است شده

 خردورزی زن. 1-3

 سنجش معیار رو،ازاین. است عقل از گیرىبهره حاصل است اهللماسوی بر فخر مایۀ که انسان انسانیت تردید،بى

 مرد و زن میان عقل از گیرىبهره در اگر که است بدیهى اند؛داده قرار عقل ار باقى و فانى سراى در وى رفتار

 هر دو جنس به یکسان بار شده است؟چه عدالتی است در تکالیفی که بر  باشد، تفاوتى

 با سطحی و اولیه مواجهۀخردورزی زن محل بحث و تأمل است.  السالم( در بارۀبا این حال، سخنان علی )علیه

 همین به کشد.رخ می به را( السالملیهع)علی امام منظر از زنان نقش و جایگاه مذمت و بدبینی نوعی هالبالغ نهج

 کالم شارحان و شناساناسالم هایدغدغه از بخشی مسئله اینپیرامون  تحقیق و بررسی ،دلیل

 .است داده اختصاص خود به را( السالملیهع)امیرالمؤمنین

                                                                 
 [.15]نامۀ  125، ص 14ج  همان، الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید 1
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 1.«عُقُولِهِمْ فِي الرِّجَالِ جَمَالُ وَ جَمَالِهِنَّ فِي النِّسَاءِ عُقُولُ»السالم( فرمود: حضرت )علیهبرای نمونه، آن

 ازآملی  جوادی اهللآیت اعتقاد به اماآنچه سبب شبهه شده این است که معنای وصفی از این جمله اراده شود. 

 دو توصیف حدیث منظور دیگر، انبی به. وصفى معناى نه فهمید، دستورى معناى توانمى علوى شریف حدیث

 تعبیه او عقل در مرد جمال و باشد داشته سرزنش جنبۀ و شود خالصه او جمال در زن عقل که نیست انسان از صنف

 موظف زن که معنا این به ،باشد سازنده وصف یا دستور آن معناى است ممکن بلکه بگیرد، ستایش عنوان و شود

 نحوۀ و محاوره کیفیت و رفتار و گفتار زیبایى و عاطفه ظرافت در را خویش نسانىا اندیشۀ و عقل تواندمى یا است

 عقالنى تفکر و انسانى اندیشۀ در را خود هنر تواندمى و است موظف مرد کهچنان دهد، ارائه آن نظایر و برخورد

 .سازد متجلى خود

 حکمت ظرایف در را هنر ظرایف باید س ـمرد ـ بالعک و دهد ارائه هنر ظرایف در را حکمت باید زن آنکه خالصه

 نه کار توزیعِ این و است شده متجلى او جالل در مرد جمال و است نهفته او جمال در زن جالل یعنى نماید، گرجلوه

 به که هر تا ،آنهاست از یک هر یبرا عملى دستور و رهنمود بلکه مرد، براى ستایشى نه و است زن براى نکوهشى

 تمرّد صورت در و شود ستایش درخور ،خود مخصوص دستور از امتثال صورت در و باشد مورمأ خویش خاص کار

 ظهور درست هاىاندیشه ارائۀ نحوۀ در مرد و زن عقالنی قدرت ترتیب، این به. گردد نکوهش مستحق ،آن از

 7.است تقدیر مستحق مرد چون نیز زن و نمایدمى

 ت.بدین ترتیب، این سخن هرگز در مذمت زن نیس

دانند این خردی زنان مین را شاهدی بر کمالسالم( نقل شده و برخی آن )علیهسخن دیگری که از موال امیرالمؤمنی

 کالم است:

 الْعُقُولِ نَوَاقِصُ. الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ. الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ النِّسَاءَ إِنَّ النَّاسِ مَعَاشِرَ

 حَيْضِهِنَّ أَيَّامِ فِي الصِّيَامِ وَ الصَّلَاةِ عَنِ عُودُهُنَّفَقُ إِيمَانِهِنَّ نُقْصَانُ فَأَمَّا

 الْوَاحِدِ الرَّجُلِ كَشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ فَشَهَادَةُ عُقُولِهِنَّ نُقْصَانُ وَأَمَّا

                                                                 
 .778ش، ص 1317 اسالمیه، کتابحانۀ تهران، انتشارات ،األمالی ،[صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبن. محمد 1

 .744 ص و 31-3 ص ،همان آملی، جوادی عبداهلل. ک.. ر 7
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 الرِّجَالِ مَوَارِيثِ مِنْ الْأَنْصَافِ عَلَى فَمَوَارِيثُهُنَّ حُظُوظِهِنَّ نُقْصَانُ وَأَمَّا

 حَذَرٍ عَلَى خِيَارِهِنَّ مِنْ كُونُوا وَ النِّسَاءِ شِرَارَ تَّقُوافَا

 1.الْمُنْكَرِ فِي يَطْمَعْنَ لَا حَتَّى الْمَعْرُوفِ فِي تُطِيعُوهُنَّ وَلَا

 اند،متفاوت عقل و اموال از ورىبهره و ایمان، در مردان با مقایسه در زنان همانا مردم! اى

 است، آنان «حیض عادت» ایّام در روزه و نماز از بودن کنار بر بانوان ایمان تفاوت اما

 است، مرد یک شهادت برابر زن دو شهادت که جهت بدان مردان با عقلشان تفاوت اما و

 است. مردان ارث نصف بانوان ارث که آن اموال از ورىبهره در تفاوت علّت و

 باشید، نیکانشان مراقب و بپرهیزید بد زنانِ از پس،

 .نورزند طمع منکرات انجام در نباشید، تا فرمانبردارشان همواره نیکو، هاىخواسته در

 از قبل ـ (علیه اهلل رحمۀ) رضىّ سیّد مرحوم ( ـالسالم علیه) علی امیرالمؤمنین سخنان و هانامه و هاخطبه آورندۀگرد

 علیه) المؤمنین امیر؛ النساء ذم في الجمل حرب بعد السالم عليه له خطبة ومن: »نویسدمی امام سخنان متن ذکر

 «.است نموده ایراد جمل جنگ از پس را خطبه این (السالم

 نطقیک زن در جریان جنگ جمل چرا سبب نکوهش جنس زن شده است؟ مخبط و خطای  اما پرسش این است:

علی  امیرمؤمنان مانند شخصی به آیاحال،  ندهیم. سرایت عموم به را فرد یک خطای که دارد اقتضا اسالمی و انسانی

 ؟داد نسبتی چنین توانمى سلم( استوآلهوعلیهاهلل)صلی پیامبر دانش مدینۀ دروازۀ که (السالم علیه)

السالم( هشداری است به زنانی که در طول این سخن امیرمؤمنان )علیهشناختی، واقعیت این است: از دیدگاه جامعه

گران استفاده از شخصیت خود را برای فتنهگاه اجتماعی خویش دامنۀ سوءتاریخ با تجاوز از هویت طبیعی و جای

 7سازند.فراهم می

. مراد از واژۀ نقص در این 7اند؛ متفاوتزن و مرد جنس شک، بی. 1: باید ضمیمه کرداین دو مقدمه این پاسخ را با 

 کالم بیان تفاوت است.

                                                                 
 [.24]خطبۀ  715، ص 1 ج همان، ید،الحدابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید 1

، 1، س البالغههای نهجدوفصلنامۀ علمی تخصصی آموزه، «البالغهنهج  82شناسی زبان در تبیین جایگاه اجتماعی زن در خطبۀ جامعه». ر.ک. شرمین نظربیگی،  7

 .171-124ش، ص 1345، تابستان 1ش 
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السالم( نقدی بر شخصیت زن ست که سخنان موال علی )علیهپیش از ورود به این بحث، تذکر این نکته شایسته ا

توان از گیری از انتقادهای حضرت برای تبیین شخصیت زن اندکی مشکل است. با این حال، مینماید و بهرهمی

ر السالم( در کنار آن تصویکند بهره گرفت و از انتقادهای امیرالمؤمنین )علیهقرآن که سیمای واقعی زن را ترسیم می

 های ظریفی را دریافت.حقیقت

به معنای انکار تساوی زن و مرد در  ی زن و مردهالحاظ کردن تفاوت در توضیح مقدمۀ نخست باید گفت:

داللت بر این دارد که سرشت آدمی بر خداباوری « عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ»و فطرت الهی نیست. و آیۀ 

در این سخن، تفاوتی بین طینت زن و مرد نیست. بلکه به معنای انکار تساوی در حدود الهی  سرشته شده است و

 مرد دست»در اسالم، در حدود الهی بین مرد و زن تفاوتی نیست و به زن اجحافی نشده است. برای نمونه،  نیست.

 و زناکار زن»( و 38)مائده: « طع کنید.الهى ق مجازات یک عنوانبه اند،داده انجام که عملى کیفر را به دزد زن و دزد

(. بلکه در برخی احکام فقهی بر زن سهل گرفته شده است. 7)نور: « شالق بزنید. ضربه صد کدام هر را زناکار مرد

 مادر خواه یا باشد مسلمان او پدر خواه شده، متولد اسالمی ایخانواده در که یعنی کسی -برای نمونه، مرتد فطری 

 حتی حاکم، نزد او ارتداد ثبوت از پس اگر مرد باشد، –شودو به انکار برخیزد  مرتد بلوغ از پس گاههر دو، هر یا

 اسالم به را او بازگشت مقدمات اسالم حاکم و شودمی اما اگر زن باشد، بازداشت .شودمی کشته کند، توبه اگر

 .آوردمی فراهم

گذارد و برای رسیدن به کمال راه را برای هر دو د نمیقرآن در زمینۀ پاداش اخروی نیز تفاوتی بین زن و مر

 ترینتقوا با شما ترین(؛ گرامى17)حجرات:  أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ»باور قرآنی بر این است که  1گذارد.بازمی

 «.است. شما

 1بلکه به معنای تفاوت است، ف نیست،این است که نقصان در اینجا به معنای کمبود و ضع توضیح مقدمۀ دوم

 تَرَى مَّا»که مراد از تفاوت در این آیه نقصان است: روند، چنانمیکارچراکه در عرب گاه این دو وازه به جای هم به

 7.«بینىنمى ناهمگونى و نابسامانى و خلل رحمان خداوند آفرینش در(؛ 3)ملک:  تَفَاوُت مِن الرَّحْمَانِ خَلْقِ فىِ

                                                                 
 .27(، آیۀ 4. ر.ک. توبه )1
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با توجه به مقدمۀ اول مراد از نقص کاهش ارزش انسانی نیست؛ نقص در این فراز بدین معنا نیست که به زن  و نیز

گذاری و تشریع ظلم شده و حق او ادا نشده است و امکاناتی که در نظام آفرینش و نیز در تشکیالت و سازمان قانون

ت. به عبارتی دیگر، آفریدگار در نظام تکوین و تشریع ساز رشد و  کمال اوست در اختیارش قرار داده نشده اسزمینه

 3بین آفریدگان تبعیض قایل نیست و برخالف حکمت و مصلحت دست به کار آفرینش نزده است.

که کرد، چناناستفاده می« خفّ»عقلی نیست، چراکه اگر چنین بود از مادۀ سری و بیو نیز مراد از نقصِ عقل سبک

 افکار و سست شما هاىعقل؛ حُلُومُكُم سَفِهَتْ وَ عُقُولُكُمْ خَفَّتْ»روهای شتر او فرمود: نبالهدر مذمت لشکر عایشه و د

 .«است سفیهانه شما

 الْأَنْفُسِ وَ الْقُوَى ضَعِيفَاتُ فَإِنَّهُنَّ»کند: السالم( تفاوت جنس زن و مرد را در سه مقوله خالصه میحضرت علی )علیه

 .5«.است ضعیف عقلشان و جان و وانت زیرا ؛الْعُقُولِ وَ

زن است که در بحث قبلی گذشت. مراد از ضعف در جان کمی سعۀ وجودی و ضعف در قوا همان تعبیر لطافت 

. و 4«است مهم بزرگ موضوعات اندازۀ به جزئی موضوعات آنان، برایچراکه »ناتوانی درک مفاهیم کلی است، 

قوت ضعف حافظه در نگهداری اطالعات و نیز به معنای به معنای خردی نیست، بلکه مراد از نقص در عقل کم

 عُقُولِهِنَّ نُقْصَانُ وَأَمَّا»کند: میدو شاهد زن با یک شاهد مرد برابری است. به همین سبب است که  احساس در زن

 «.الْوَاحِدِ الرَّجُلِ كَشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ فَشَهَادَةُ

 فَإِنْ رِجالِكُمْ مِنْ شَهيدَيْنِ اسْتَشْهِدُوا»دو زن در برابر یک مرد اشاره شده است:  در قرآن کریم به برابری شهادت

 و؛ (787)بقره:  الْأُخْرى إِحْداهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْداهُما تَضِلَّ أَنْ الشُّهَداءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ امْرَأَتانِ وَ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونا لَمْ

                                                                                                                                                                                                                 
ش، 1324البالغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم، مشهور، حسین شریف رضی، نهجاست. )ر.ک. محمدبنبردهکاررا در ترجمۀ نهج البالغه به. مرحوم دشتی این معنا 1

 .(174ص 

 . برای نمونه، ر.ک. ترجمۀ مکارم شیرازی و انصاریان.7

 .117ش، ص 1381، تهران، نشر الله، البالغه و مفهوم آننهج. ر.ک. علی حیدری،  3

 .125، ص 14ج همان، الحدید،ابیابن اهللهبۀبنبدالحمید. ع 5

 .722 ش، ص1381امیرکبیر،  تهران، زن، کتاب نویسندگان، از . جمعی 4
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 که شاهدانى میان از را زن دو و مرد یک نبود، مرد دو اگر و بگیرید، شاهد[ حق این بر] را مردانتان از شاهد دو

 1.«کند یادآورى را او دیگرى آن کرد، فراموش[ را واقعیت] زن دو آن از یکى اگر تا بگیرید، شاهد پسندیدمى

یات مورد شهادت را فراموش بینید که حکمت شهادت دو زن این است که یکی به دیگری، اگر خصوصمی

که فراموشی در افراد زن شایع شود تا اشکال  نیست شرط شیوع آن که اندگفته حکمت باب در و کرد، تذکر دهد.

 اغلب در نسیان چون است. پس، مصادیق بعض در مصلحت وجود کلّى طوربه حکم جعل مصلحت نیست بلکه

از  شاید به همین سبب است که در روایتی 7دو زن شهادت دهند.است، حکم شده که  مردان در نسیان از بیش هازن

سورۀ بقره آمده ـ  787ذیل آیۀ السالم( که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )علیهـ  السالم(حضرت علی )علیه

این  3.صراحت تأکید شده است و باز هم به شهادت دو زن به جای یک زن گواهی شده استبر نقصان عقل زن به

که قرآن خردی نیست، بلکه بیان وضعیت روانی زن است، چناندهد که مراد از نقصان در عقل کمتفسیر نشان می

 جلوه در را خویش جمال و بیندمى خود جمال در را خویش کمالکند: موجودی که جنس زن را چنین توصیف می

 برخوردها و زندگى هاى ورطه در ،رو همین هب و. بیندمى قیمت گران هاىسنگ و نقره و طال در و زیورآالت دادن

 در یا کند منتقل کندمى احساس درون در آنچه تواندنمى که اىگونه به شودمى تنگ او بر مجال و ماندمى حیران

 آیا(؛ 18خرف: )ز مُبينٍ غَيْرُ الْخِصامِ فِي هُوَ وَ الْحِلْيَةِ فِي يُنَشَّؤُا مَنْ وَ أَ: »شودمى اضطراب و لکنت دچار آن گفتن

                                                                 
 تُذَکِّرَهُافَ»شد به جای دومی ضمیر آید: است، در حالی که می« إِحْداهُمَا». این ترجمه از انصاریان است. اشکال این ترجمه )ترجمۀ ضالل به فراموشی( تکرار  1

أُخْرى تقدم مفعول بر . توجه به این شبهه است که استاد جوادی آملی را بر این استدالل واداشت: دلیل نیامدن ضمیر تقدم فاعل بر مفعول است که با آمدن ضمیر «الْ

 مؤسسة ، بیروت،التنویر و التحریر تفسیر عاشور،ر ابن؛ و نیز ر.ک. محمد طاه178، ص 17ش، ج 1384، قم، اسراء، تسنیم داد. )عبداهلل جوادی آملی،فاعل رخ می

اولی را یکی از آن دو نامعین و دومی را یکی از  آن دو که فراموش « إِحْداهُمَا»سرّه( معنایو عالمه طباطبایی )قدس( 422-424، ص 7ق، ج 1572العربی،  التاریخ

 (534، ص 7همان، ج  ،القرآن تفسیر فی المیزان ،[عالمه] طباطبایى ت است. )ر.ک. سیدمحمدحسینداند. پس، در نظر ایشان، معنای آن دو متفاوکرده )معین( می

 .87، ص 3ش، ج 1314 اسالم، تهران، ،7 چ ،القرآن تفسیر فی البیان اطیب . ر.ک. عبدالحسین طیّب، 7

 ،(الشریففرجهتعالیاهللعجل) المهدیّ اإلمام مدرسۀ قم، ،السالم( )علیه کریالعس الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر ،(السالمعلیه) عسکری علی امامبن. حسن 3

كِّرَ إِحْداهُما تَضِلَّ َنْأ»از نقصان عقل چیزی جز  مفسران مراد اندپنداشته برخی .121ق، ص 1524 اند که تنها علت است. پس، خرده گرفته« الْأُخْرى إِحْداهُمَا فَتُذَ

اند مستند به آیه نیست و حدس و گمان آنها است. )ر.ک. ن و مردان ضالل )فراموشی( است و هرچه مفسران در تبیین آن علت گفتهمساوی نبودن گواهی زنا

ش( اما 1384، بهار 1کریم، ش  قرآن معارف و علوم ، پژوهشنامه«معاصر مفسران منظر از قرآن در زنان کرامت مورد در شبهات بررسی»محمدمهدی تقدیسی، 

 آوری در دادگاه داشته باشد.تواند گواهی یقینیست که مالک وضعیت فکری و روانی زن است که نمیروشن ا
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 روشن بیانش بحث و مجادله[ هنگام] و است یافته پرورش زیور و زر در که[ اندداده قرار خدا شریک] را کسى

 «نیست؟

 نویسد:سرّه( در تفسیر این آیه میعالمه طباطبایی )قدس

 بالعكس هو و الرجل ىإل بالقياس تعقال أضعف و شفقة و عاطفة أقوى بالطبع المرأة ألن النعتين هذين ذكر إنما و

 قوة على المبني الحجة تقرير في ضعفها و الزينة و بالحلية الشديد تعلقها عواطفها قوة مظاهر أوضح من و

 1.التعقل

 تعقل و بیشترى شفقت و عاطفه داراى بالطبع زن که است این براى آورده زنان براى که صفت دو که ایناین

 ترینروشن از و. است بیشترى تعقل و کمترى عواطف داراى بالطبع مرد ،عکسبه ،و است مرد از ترىضعیف

 قوۀ اساسش که دلیل و حجت تقریر از و دارد، زیور و زینت به که است شدیدى عالقۀ زن عاطفۀ قوت مظاهر

 .است ضعیف است عاقله

ز نقصان عقل قوت عاطفه السالم( ریشۀ قرآنی دارد و نیز مراد ادهد که سخن امیرمؤمنان )علیهاین بیان  نشان می

 است.

 نیز نقل شده است: (سلموآلهوعلیهاهللصلی)به همین مضمون از رسول گرامی اسالم  یروایت

 النساء معشر يا: )فقال النساء، على فمر المصلى، إلى فطر، أو أضحى، في وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خرج

 من رأيت ما العشير، وتكفرن اللعن، تكثرن: )قال اهلل؟ رسول يا موب: فقلن(. النار أهل أكثر أريتكن فإني تصدقن

: قال اهلل؟ رسول يا وعقلنا ديننا نقصان وما: قلن(. إحداكن من الحازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات

 لم حاضت إذا أليس عقلها، نقصان من فذلك: )قال بلى،: قلن(. الرجل شهادة نصف مثل المرأة شهادة أليس)

 2(.دينها نقصان من فذلك: )قال بلى،: قلن(. تصم ولم تصل

 جمعی به راه بین در شد، خارج منزل از قربان یا فطر عید نماز اقامۀ جهت (سلموآلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول

 سؤال بینم،مى جهنم افراد بیشترین از را شما چون بدهید صدقه زنان گروه ای: فرمود نمود، برخورد زنان از

                                                                 
اند. برای نمونه، ؛ کسان دیگری نیز این آیه را دلیل بر نقصان عقل زن گرفته42، ص 18همان، ج  ،القرآن تفسیر فی المیزان ،[عالمه] طباطبایى . سیدمحمدحسین 1

 ،القرآن تفسیر فی الجنان روح و الجنان روضعلی ابوالفتوح رازی، بن؛ حسین22، ص 74تا، ج بیروت، دارالفکر، بی تفسیر المراغی،ی، ر.ک. محمد مصطفی مراغ

 .148، ص 12ق، ج 1528رضوى،  قدس آستان اسالمى هاىپژوهش مشهد، بنیاد

 الصَّوْمَ[. الْحَائِضِ تَرْکِ اببَ الحیض، ]کتاب 748ح  ،111 ص ،1 شده، ج. صحیح بخاری، فایل دانلود 7
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 خدمات و زحمات به نسبت و کنیدمى ونفرین لعن فراوان: فرمود خدا؟ رسول ای هستیم چنین چرا:  دندکر

 دین و عقل جهت از زنان ما چرا: گفتند ام، ندیده شما از غیر دین و عقل در ناقص هستید، ناسپاس همسرانتان

 یک شهادت برابر زن دو شهادت) نیست مرد یک شهادت نصف زن یک شهادت مگر: فرمود داریم؟ نقص

 در زن مگر: فرمود ،سپس است، عقل در نقصان دلیله ب این: فرمود است، چنین آری،: کردند عرض ؟(مرد

 او دین در نقصان بجهت این: فرمود است، چنین آری،: گفتند کند؟نمى ترک را روزه و نماز حیض وقت

 .است

ردورزی و ایمان نیست، بلکه هشداری به زنان است تا توجه شود که این سخن به معنای عقب ماندن زن از قافلۀ خ

ای از تردید، زن در برههواقعیت وجودی خویش را بهتر درک کرده، برای رسیدن به کمال بیش از پیش بکوشند. بی

صحبتی با لیاقت هم کهعقل رسیده  ی ازسالگی به کمالعمر خویش گوی سبقت را از جنس مرد ربوده و در سن نه

یا به حربۀ شیطنت دیگران هیجان زده  دا کرده است. پس، باید بکوشد در میدان عمل دچار شیطنت نشودخدا را پی

، چراکه عقل همان ویژه در امور اجتماعی و سیاسی ـ ممانعت نمایندبه ـخویش بر عقل  نشوند و از غلبۀ احساس

که در روایت آمده که از قل نیست، چنانشود و شیطنت و مکر شبیه به عقل است و عاست که بدان خدا پرستیده می

؛ الْجِنَان بِهِ اكْتُسِبَ وَ الرَّحْمَنُ بِهِ عُبِدَ مَا»حضرت فرمود: السالم( پرسیده شد که عقل چیست و آنامام صادق )علیه

« بود؟ چه داشت معاویه آنچه»پرسیده شد: .« آرند دست به بهشت و بپرستند خدا آن وسیله به که است چیزىعقل 

 است عقل مانند آن بود، شیطنت و نیرنگآنْ  ؛بِالْعَقْلِ لَيْسَتْ وَ بِالْعَقْلِ شَبِيهَةٌ هِيَ وَ الشَّيْطَنَةُ تِلْكَ النَّكْرَاءُ تِلْكَ»فرمود: 

 1«.نیست عقل ولى

ز واقعیت این است که زن به سبب لطافت روح و داشتن عواطف و احساسات خود از پرداختن به امور زمخت پرهی

که از شاعری ـ هرچند مرد باشد برد، چنانکند. خردورزی و منطقی سخن گفتن برای زن انرژی و توان زیادی میمی

 ـ بخواهی فلسفه بخواند و بفهمد.

ش مباحث کاری و قصور از پذیرجا است زن به سبب طبیعت و خلقتش و نیز به سبب کمپس، پذیرفتنی و به

و نیز به سبب کمی معاشرت با اهل دانش و اندیشمندان در و ورزش فکری نطقی مهای عقالنی و تنبلی در ریاضت

این سخن بدین معنا است که رود. کاراش بهدرباره« نقصان عقل زن»ای جای داشته باشند که جایز باشد تعبیر مرحله

                                                                 
 .11، ص 1ج  ،همان کلینی، یعقوببن. محمد 1
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به  ،است و زنان بدین سبب، قوای حیوانی در زن غالبجنس زن از جهش فکری ـ بسان مردان ـ برخوردار نیست. 

شرم و مکار و در پی آرزوهای دور و نیز در پی دشمنی ترند برای آنکه بیآمادهسبب از دست دادن مهار عقل، 

 هَمُّهَا السِّبَاعَ إِنَّ وَ بُطُونُهَا هَمُّهَا الْبَهَائِمَ إِنَّ»اسالم( است که فرمود: این سخن یادآور کالم امیرالمؤمنین )علیه 1باشند.

 شکمشان چهارپایان کوشش همۀ که راستیبه ؛فِيهَا الْفَسَادُ وَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةُ هَمُّهُنَّ النِّسَاءَ إِنَّ وَ غَيْرِهَا عَلَى دْوَانُالْعُ

 را دنیا زندگی که است چیزهایی زنان کوشش همۀ و خودشان غیر به تعدی و تجاوز درندگان کوشش همۀ و است

 7«.است دنیا در فساد ایجاد آنان دیگر کوشش و بخشدمی زینت

ها دچارترند تدبیر تر و در حیطۀ اجتماعی به گرداب فتنهتر و به مکر نزدیکالقلببدین سبب که زنان رقیقشاید 

 ساءِالنِّ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»کند که مردان سرپرست باشند و با عقل خود زندگی زنان را اداره کنند: الهی اقتضا می

 این سبب که به ند،ازنان[ زندگى] تدبیرکنندگانِ و کارگزاران مردان(؛ 35)نساء:  بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما

 3«داده است. برترى زنان بر[ فکرى و روحى قدرت و مشکالت تحمل جسمى، توان جهت از] را مردان خدا

شناختی را باید در کنار دیدگاه قرآن به زن فهمید. شد،  این واقعیت جامعهکه بارها تذکر داده با این حال، چنان

ـ آنکه عاطفی یا احساسی بودن زن را  قرآن قدم به قدم از شخصیت واقعی زن دفاع کرده است. پیش از ـ یا در کنارِ

ا ستوده است، در حالی اندیشی و نفوذ کالم او ربینی بلقیس سخن گفته است و صالحبستاید، از اندیشمندی و واقع

ی از سر احساس گرفته بودند و قصد جنگ با سلیمان نبی داشتند. قدرت مردانه تصمیم اطرافش به سببکه مردان 

 حرکت وجود با ـ که است، سبا ملکۀ تدبیر کریم نقرآ در زن خردورزی از ایپس، نمونه (35-37)ر.ک. نمل: 

 و رفت سلیمان نزد کههنگامی و نایستاد سلیمان برابر در ـ سلیمان با مقابله برای نیروهایش متعصبانۀ و احساسی

 سلیمان با اینک و ؛(55: نمل) الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ سُلَيْمَانَ مَعَ أَسْلَمْتُ: »گفت متواضعانه ادبیاتی با شنید را سخنانش

 اند.ه عقل با ایمان به هم گره خوردهچنین است کاین .«شدم تسلیم جهانیان پروردگار برابر در( سلیمان همراه)

                                                                 
 .775ش، ص 1325 رضوی، قدس آستان هایپژوهش بنیاد مشهد، ،البالغهنهج شرح میثم بحرانی،بن. میثم1

 [.143]خطبۀ  112، ص 4 ، جهمان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید7

 .121-124ش، ص 1327تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،  البالغه،زن از دیدگاه نهجانی، . فاطمه عالئی رحم3
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 میان کند، ازنمی ذکر مردان میان از را آن کند، ذکر باایمان هایانسان برای اینمونه خواهدمی وقتی کریم قرآن»

 به را زن دو نجاای در متعال ( خدای11)تحریم:  «فِرْعَوْنَ امْرَأَتَ آمَنُوا لِلَّذِينَ مَثاَلً اللَّهُ ضَرَبَ وَ: »کندمی ذکر زنان

 تکامل و انسانیت صحنۀ در یعنی. کندمی ذکر – برجسته زنان از نه – مؤمن و برجسته هایانسان از نمونه دو عنوان

 هایشخصیت و بزرگ مردان و پیامبران از سخن کند، بیان ممتازی نمونۀ خواهدمی وقتی متعال خدای معنوی،

 رَبِّ قالَتْ إِذْ. »است فرعون زن زن دو آن از یکی که آوردمی میان به زن دو از سخن بلکه کند،نمی دینی و علمی

 که کامل استقالل با زنی شوهرش، طاغوتی قدرت با مبارزه مقام در زنی (،11)تحریم: «الْجَنَّة فِي بَيْتاً عِنْدَكَ لِي ابْنِ

 شوهر که اینجاست زن این تعظم. رودنمی خود نامفرعون و صفتفرعون و قدرتمند و متجاوز شوهر بار زیر

 شخصیت آن با و قدرت آن با فرعون حدّ در شوهر شخصی آن کند، اگرچه تحمیل او بر را گمراهی راه تواندنمی

 نیست؛ او ارادۀ محکوم خانه در مرد این خود همسرِ اما ارادۀ اویند، محکوم و فرعون دست زیر مرد هامیلیون. باشد

 عنوانلذا، به. کندمی انتخاب را حق راه و خدا راه و گویدمی ترک را فرعون راه ورد،آمی ایمان خدا به است، آزاد

 .شودمی انتخاب بشر نوع بنی همۀ میان از بلکه زنان میان از فقط نه برجسته انسان یک و موجود یک

 در که است جوان زنی (. مریم17)تحریم:  «عِمْران ابْنَتَ مَرْیَمَ وَ» است: عمران دخترِ و عیسی مادر مریم دیگر زنِ»

 خدای که -را  روح و کلمۀاللَّه و ایستدمی کوه مثل خود منطقۀ و شهر مردم همۀ آلودۀ ظن سوء نگاه و تهمت مقابل

 بر را خود فرزند نورافکنی مثل و گیردمی دست روی بر -است  گذاشته او پاک دامان در خود کاملۀ قدرت با متعال

 و عظیم میدان در که است آن دهندۀنشان اینْ. کنندمی نورباران را دنیا زن دو این. افکندمی زمان آن تاریک دنیای

 مجموع از را انسان دو خواهدمی متعال خدای وقتی اند،شده جمع آخرین، و اوّلین از ها،انسان همۀ که وسیعی محشر

 یک نه و را مرد دو نه کند،می انتخاب را زن دو کند، معرفی را آنها نمونه، و مثل عنوانبه و کند انتخاب هاانسان همۀ

 1«.است رازهایی کار این در. را زن یک و مرد

 اند.مند بودهبهره ـ کشاندبه همان معنا که فرد را به سوی عبودیت میـ  از عقلهایی از زنانی است که اینها نمونه

را که از تدبیر و تعقل زنانی دیدگاه قرآنی، باید  با لحاظالسالم( و در تفسیر سخن امیرمؤمنان علی )علیهپس، 

ها و منش صحیح برخوردارند و از شخصیت انسانی خود و استعدادهای نهفتۀ زن اطالع کافی دارند و در کنش

                                                                 
 .72/17/1324خوزستان،  زنان اجتماع . از بیانات مقام معظم رهبری )دام ظلّه العالی(، در 1
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و از خطاب حضرت خارج  السالم(شدار موال علی )علیهخویش جایگاه و منزلت زن را در نظر دارند از دامنۀ ه

 یگر، سخن موال را دربارۀ طبیعت و جنس زن دانست، نه فرد زن.به بیان د دانست.

السالم( است که امیرمؤمنان علی  )علیه وصیتمحل نظر و تأمل است این در باب خردورزی زن روایت دیگری که 

 عَزْمَهُنَّ وَ الْأَفْنِ إِلَى يَهُنَّرَأْ فَإِنَّ النِّسَاءِ مُشَاوَرَةَ وَ إِيَّاكَ»دهد: پرهیز می نقصان رأی ایشاناز مشورت با زنان به سبب 

 سست عزمشان و اراده و گونهناقص ایشان رأی همانا که بپردازی مشورت به زنان با اینکه از زنهار نِ؛ الْوَهْ إِلَى

 1 .«است

 إِلَى يَجُرُّ رَأْيَهُنَّ فَإِنَّ عَقْلٍ مَالِبِكَ جَرَّبْتَ مَنْ إِلَّا النِّسَاءِ مُشَاوَرَةَ وَ إِيَّاكَ»این روایت در نقلی دیگر استثنایی دارد: 

 که بپردازی مشورت به - آزمودیشان خرد کمال به که آنان جز - زنان با اینکه از نهار؛ زوَهَنٍ إِلَى عَزْمَهُنَّ وَ الْأَفَنِ

 7.«سستی به عزمشان و انجامد کاستی به زنان رأی

وسلم( نیز نقل شده است، محدث نوری بابی در آلهوعلیهاهللبدین سبب که چنین روایتی از نبی اکرم )صلی

 3«.الرِّجَالِ مُشَاوَرَةِ اسْتِحْبَابِ وَ الْمُخَالَفَةِ بِقَصْدِ إِلَّا النِّسَاءِ مُشَاوَرَةِ كَرَاهَةِ بَابُ»مستدرک الوسائل باز کرده است به نام 

شود الق کالم را هم بگیریم، به قرینۀ حالیه مقید میاگر اطنقل شده است؛  4و مطلق 5این روایت در دو حالت مقید

اند که طرف مشورت قرار گیرند. و اگر اند و شایستهها کمال خرد خویش را به منصۀ ظهور رساندهکه برخی زن

 روایت مقید باشد، که همان مطلوب است.

و صاحب حرمت است. موالی المؤمنین موالی متقیان در جنگ جمل با زنی روبرو است که امفراموش نشود که 

 فِي غَلَا ضِغْنٌ وَ النِّسَاءِ رَأْیُ فَأَدْرَكَهَا فُلَانَةُ أَمَّا وَ»کند: را چنین وصف می عایشهمتقیان وضعیت را چنین تشریح و 

؛ اللَّهِ عَلَى الْحِسَابُ وَ الْأَوْلَى حُرْمَتُهَا بَعْدُ لَهَا وَ تَفْعَلْ لَمْ إِلَيَّ أَتَتْ مَا غَيْرِی مِنْ لِتَنَالَ دُعِيَتْ لَوْ وَ الْقَيْنِ كَمِرْجَلِ صَدْرِهَا

                                                                 
؛ 371، ص 7ج ش،  1311 تهران، دانشگاه تهران، ،دررالکلم و لحکمغررا شرح محمد خوانساری، الدینجمال؛ 332، ص 4ج  ،همان کلینی، یعقوببن. محمد 1

 . 177، ص 11، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید

 .743، ص 122ق، ج 1525 الوفاء، مؤسسۀ بیروت، ،االطهار االئمۀ لدرراالخبار الجامعۀ بحاراألنوار . محمدباقر مجلسى، 7

 .352، ص 8، ج همان . حسین نوری، 3

 .743، ص 122ج  همان، . محمدباقر مجلسى، 5

 .338، ص 4، ج همان کلینی، یعقوببن. محمد 4
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 اگر و جوشید، آید جوش به که آهنگران دیگ چون اشسینه در کینه و شد، دامنگیر زنان ضعیف رأى را زن فالن

 واست  باقى او اولیۀ حرمت حال، این با. دادنمى انجام دهد انجام دیگرى با داد انجام من با آنچه شدمى خواسته او از

 1«.خداست با حسابش

در پی  «النِّسَاءِ رَأْیُ فَأَدْرَكَهَا»کند که تعبیر شناختی ما را از درک این مهم دور نمیبینانۀ جامعهاما این نگاه واقع

 لمؤمنینامیراگیری بر او و استثنای دیگران. به بیان دیگر، المؤمنین است، نه خردهسرایت روحیۀ زنان دیگر به ام

 زنان دیگر به نسبت او دارد که تصریحبه این نکته  وقرار داده است  زنان سایر صف در المؤمنین راام (السالمعلیه)

 نصیحتی هیچ به و گرفت پیش در که باریمصیبت شیوۀ به آنهم - نماید مردم رهبری شایستۀ را او که ندارد تمایزی

 .نترسید فتنه عاقبت از و نداد در تن داد دستور خانه در نشستن به را پیامبر زنان که خدا حکم به و نداد گوش

 7!دهدمی عنبر و مشک بوی :گفتندمی و بوییدندمی را عایشه شتر پِشکِلو نیز تشر رفتن به مردانی است که 

ۀ قوی و به سبب عاطفالسالم( بر این است که زن از جنس دیگر است و نتیجه آنکه باور راسخ امیرمؤمنان )علیه

است و نیز شایستۀ مشاوره در امور اجتماعی و سیاسی و در قضایای  در معرض آسیب فتنهضعف در تحلیل حوادث 

اند نیست، تردید، چنین سخنی به معنای نفی آحادی از زنان که خرد خویش را به کمال رساندهکالن نیست. بی

ت، بلکه بهترین مددکاران اجتماعی و مشاوران امر خانواده و نیس هکه به معنای نفی مشاوره با زنان در امور زنانچنان

 زنان و کودکان خود ایشان هستند.

 . غیرت زن1-4

 و عادى حالت از انسان حالت دگرگونى از است عبارت آن و است فاضله ملکات و حمیده اخالق از یکى غیرت»

 و جاه یا و ناموس دین، از اعمـ  مقدساتش از کىی به که کسى از انتقام و دفاع براى را انسان که طورىه ب اعتدال،

 آن از کلى طور به انسانى هیچ که است صفتى غریزى صفت این و کند،مى خود جاى از کرده تجاوزـ  آن امثال

                                                                 
 .184، ص 4 ، جهمان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید 1

 را عایشه شتر اطراف همچنان جمل حاباص امّا. ب ودشده خارپشتی مانند تیر کثرت براثر بود،نشسته  آن در عایشه که هودجی: »آورده است کوفی اعثم. ابن 7

 از خوشبوتر المؤمنین،امّ عایشه، شتر سرگین: گفتندمی یکدیگر به و بوییدندمی را عایشه شتر هایپشکل مبالغه سر از و کردند،می محافظت او از و بودند گرفته

 او روی پیش در طایفه األذفر(. این المسک کأنه أمنا جمل بعر إلى ترون أال: لبعض بعضهم یقول و فیشمونه الجمل بعر یأخذون ضبۀ بنو جعلت است )و مُشک

 (587-581، ص 7ج همان،  کوفی، اعثمأحمد ابن أبومحمد) .«کردندرها نمی را شتر مهار و شتر شدند امّامی کشته
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 را غیرت موارد از بعضى در باز ـ باشد بهرهبى غیرت از که هم قدر هرـ  کنیم فرض که را انسانى هر نیست؛ بهرهبى

 تشریع فطرت اساس بر که است دینى هم اسالم و است. آدمى فطریات از یکى غیرت ،پس دهد.مى روزب خود از

 است ضرورى و الزم بشر حیات در که را مقدارش آن کند:مى تعدیل و گرفته را فطرى امور آن در واست  شده

 ازنموده،  حذف ندارد بدان ىنیاز شازندگی در بشر و هست آن در که خلل و نقص آنچه و سازدمى واجب و معتبر

 1«اندازد.مى اعتبار

 وَغْيْرَةُ كُفْرٌ الْمَرْأَةِ غَيْرَةُ»السالم( دربارۀ غیرت زن که فرمود: شود روایت حضرت علی )علیهتوجیه می ،بدین منوال

ش را با همسرش ]از اینکه غیر مرد غیرت واست  کفر]از اینکه مانع تعدد زوجات شود[  زن غیرت؛ إيمَانٌ الرَّجُلِ

که اگر غیرت زن را غیرت بدانیم، دستور داده شده که از آن ـ یعنی آنچه به نام  7«است. ایمانببیند واجب شرعی و[ 

ـ پرهیز شودغیرتمندی زن، خواهی نخواهی، وارد ذهن زن می و این همان تقوا و  ، چراکه غیرت نابجایی است.شود 

کند، نه به هایی است که شرع از مؤمن طلب میوایت گردن نهادن به مسئولیتایمان است. و مراد از ایمان در این ر

 معنای تصدیق جازم صرف.

غیرت نابجا در هر دستور به پرهیز از غیرت نابجا دستوری نیست که مرتبط با جنسیت باشد، بلکه حضرتش از 

 إِلَى الصَّحِيحَةَ يَدْعُو ذَلِكَ فَإِنَّ غَيْرَةٍ مَوْضِعِ غَيْرِ فِي التَّغَايُرَ وَ إِيَّاكَ وَ»فرموده است:  کهکند، چنانصورت نهی می

 کهکنى ]،  غیرت اظهار داد خرجبه  غیرت باید که یجای غیر در اینکه از باش حذر بر؛ الرِّيَبِ إِلَى الْبَرِيئَةَ وَ السَّقَمِ

 آلودگى به را گناهانبی وناپاکى  به [را زنانظنْ ] سوء و اعتمادىبی اظهار زیرا[، باشد او به نسبت تو ظن سوء نشانۀ

 3«.دهدمى سوق

گرفته حیایی خشم میالسالم( خود اهل غیرت دربارۀ ناموس بوده و بر بیاین در حالی است که حضرت علی )علیه

 أَهْلَ ايَ»السالم( در بازار کوفه مردم را خطاب کرد و فرمود: که در روایت است که امیرمؤمنان )علیهاست، چنان

 در مردان با تانزنان که امشده باخبر عراق اهل اى؛ تَسْتَحْيُونَ مَا أَ الطَّرِيقِ فِي الرِّجَالَ يُوَافِقْنَ نِسَاءَكُمْ أَنَّ نُبِّئْتُ الْعِرَاقِ

                                                                 
 .124، ص 5ج  همان، ،القرآن تفسیر فی المیزان ،[عالمه] طباطبایى . سیدمحمدحسین 1

 .317، ص 18، جهمان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنمید. عبدالح 7

 .177، ص 11، جهمان.  3
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؛ يَغَارُ لَا مَنْ اللَّهُ لَعَنَ»و در ادامه فرمود: « ؟کنیدنمى حیا آیا زنند[.]و به هم تنه می روندمى راه یکدیگر کنار در راه

 لَا وَ تَسْتَحُونَ مَا أَ»و در روایت دیگری است که حضرت فرمود:  1«.ندارد غیرت که هرکس کند لعنت خداوند

 به شما زنان ؛دهیدنمی نشان خود از غیرت و کنیدنمی حیا چرا؛ الْعُلُوجَ يُزَاحِمْنَ الْأَسْوَاقِ إِلَى يَخْرُجْنَ نِسَاؤُكُمْ تَغَارُونَ

 7!«بندوباربی هایانسان با شوندمی مزاحم و شوندمی خارج بازارها سوی

السالم( فرمود: که امام علی )علیهخن بر سر این است که غیرت داشتن در کار حالل جایز نیست، چناناما در اینجا س

 3«.الْحَلَالِ فِي غَيْرَةَ لَا»

سرّه( عالمه طباطبایی )قدسکه چناننیست و از آن نهی شده است،  حسادتی بیشاما اگر غیرت زن را غیرت ندانیم، 

 نویسد:در این باره می

 نظر در با ـ 5کرده حالل را دیگر زن سه زن، یک داشتن با مردان، براى جل و عز خداى که بینیممى ما اگر

 زنان از که انزجارى و نفرت که شودمى این اشالزمه ـ است نموده را فطرت حکم رعایت اسالم اینکه گرفتن

 4غیرت. نه باشد، حسد کنیممى مشاهده هوو به نسبت

 فَإِنَّمَا النِّسَاءُ أَمَّا وَ لِلرِّجَالِ إِلَّا الْغَيْرَةُ لَيْسَ»آید که فرمود: السالم( برمیکه از این روایت امام صادق )علیهو چنان

 أَنْ أَكْرَمُ اللَّهَ إِنَّ وَ أَرْبَعاً لِلرِّجَالِ أَحَلَّ وَ زَوْجَهَا إِلَّا النِّسَاءِ عَلَى اللَّهُ حَرَّمَ لِذَلِكَ وَ لِلرِّجَالِ الْغَيْرَةُ وَ حَسَدٌ مِنْهُنَّ ذَلِكَ

 ؛ غیرت جز برای مردان نیست. اما غیرت زنان، در واقع، حسادت است.ثَلَاثاً مَعَهَا لِلرِّجَالِ يُحِلَّ وَ بِالْغَيْرَةِ يَبْتَلِيَهُنَّ

 مردان براى ولى د،نباش داشته رابطه غیرهمسرش با که کرد تحریم زنان بر جهت همین به واست  مردان برای غیرت

 زنان که است آن از بزرگوارتر و ترکریم جل و عز خداى اینکه براى کرد ]و به آنها غیرت نداد[، حالل را زن چهار

 1.«بگیرند دیگر زن سه ایشان غیر به که دهد اجازه انشوهر به دیگر سوى از و کند غیرت گرفتار سو یک از را

                                                                 
 .114، ص 1ق، ج 1321، قم، دارالکتب االسالمیه، 7، چ لمحاسنخالد برقی، ابنمحمدبن. احمد 1

 .732ق، ص 1384 الحيدرية، المكتبة ، نجف،7، چ األخبار غرر في األنوار مشكاةحسن طبرسی، بن. علی 7

 .712، ص 7ق، ج 1384السالم(، ، قم، مؤسسۀ آل البیت )علیهم7، چ دعائم االسالمحیون، محمد مغربی ابنبن. نعمان 3

 .3(، آیۀ 5. ر.ک. نساء ) 5

 .121، ص 5ج  همان، ،القرآن تفسیر فی المیزان ،[عالمه] طباطبایى . سیدمحمدحسین 4

 .424، ص 4ج  ،همان کلینی، یعقوببن. محمد 1
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 تعدد زوجات

 ته شود.شوای ندربارۀ تعدد زوجات چند جملهالزم شد  ،زمینهبا این پیش

 زنان مساوات و آزادی شعار با و لیبرالیسم مکتب هایآموزه از متأثر فمینیسمیِ و روشنفکریشبه هایطرح از یکی

. برخی از زوجات تعدد جمله از اسالم قوانین برخی با پسندعوام و شدهحساب برخوردعبارت است از :  مردان با

 مملوک و مالک صورت به را شوهر و زن رابطۀ که دانندمی زشتی رسم نیز را زوجات تعدد قانون اینانها فمینیست

 مبدل ورزیکینه و نفاق به را شوهری و زن لذت زوجات تعدد قانون است؛ مساوات و عدالت خالف و درآورده

 1.گرددمی هاخانواده پریشانی و فقر مایۀ و ساخته

 7شود این مقوله بدون تعصب و از نگاه دین واکاوی شود.اما پیشنهاد می

در رفتار و عدالت در پرداخت نفقه است  طرح دین برای تعدد زوجات طبق عدالت است و مراد از عدالت عدالتِ

اگر مردی توان مالی داشته باشد و رفتار مناسب و عادالنه داشته  هایش در مرد جست؛هدو را از نشان توان هرکه می

اما عدالت میلی شرط نیست که خداوند امکانش را نفی کرده است.  باشد، منعی شرعی برای تجدید فراش ندارد.

(، جز 3ده باشد )نساء: تواند جواز ازدواج مجدد را بدون امکان عدالت میلی صادر کر( پس، چگونه می174)نساء: 

 آنکه مراد از عدالتی که در ازدواج مجدد شرط است تنها عدالت مالی و عدالت در رفتار باشد.

باید توجه داشت که این برداشتن منع شرعی به معنای ورود جمعی مردان به این عرصه نیست. رعایت عدالت بسیار 

انَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ مَنْ كَ»سخت است، تا انجا که در روایت آمده است: 

 که قسمتى در نباشد آنها میان عدالت با و باشد زن دو را که هر ؛ وحَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ

به  تا است مایل پهلو به در حالی که در زنجیر و به دو نیم است و یک نیم او قیامت روز مالش، و خودش از دارند

 3«درآید. دوزخ

                                                                 
 .724ش، ص1354 خوارزمی، تهران، آخوندزاده، فتحعلی میرزا هایاندیشه آدمیت، برای نمونه، ر.ک. فریدون.  1

 ازدواج زوجات، تعدد زن، حقوق مطهری، تا؛ مرتضیآزدی، بی قم، اسالم، در زن مقام و زوجات تعدد  . برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. سیدمحمدحسین طباطبایی، 7

 ش.1311بیت، اهل قم، ،(ژاپنی مخان با ایمصاحبه) موقت

 .357، ص 71ج  همان، عاملی، حر حسنبن. محمد3
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اند که ابتدا باید ازدواج کرد و آنگاه تاش کرد که عادل بود، در حالی که عدالت خودش ملکۀ برخی پنداشته

صراط عدالت عمل کند. چنین  کوشد برهمسر خویش میهاست و مؤمن در احوال مختلف حتی با تکخوبی

 تواند بین دو تن عادالنه رفتار نماید یا نه.داند که میشخصی خود می

ها و نیز در خانه ماندن دخترانی است که به هر ای کثیر از زنپناهی عدهبا این حال، این طرح مانع از بیوه ماندن و بی

پسران و دختران را با هم بسنجند و پاسخ دهند که نیازی به اند. شاید برخی آمار دلیل سن معمول ازدواج را گذرانده

 این کار نیست. اما باید آماری از پسرانِ آماده به ازدواج نه در سن ازدواج به دست داد که بسیار کمتر از این است.

نکتۀ دیگر این است که بازگشایی راه ازدواج مجدد و قانونی شدن آن خودش تالشی است برای احقاق حقوق 

 اند.کنند و از حقوق واقعی همسری محروماند اما مخفیانه زندگی میزنانی که همسر دوم شده

داند که اگر در انتخابش اشتباه تأثیر جواز ازدواج مجدد برداشتن فشار روحی در انتخاب همسر است. زن یا مرد می

تواند طالق بگیرد و بداند که فرصت تواند همسر دوم بگیرد و زن میکرده راهی برای جبران وجود دارد؛ مرد می

 دیگری برای ازدواج دارد.

همسران متعددی  ،علیها(اهللبنابر نقل روایات، بعد از حضرت فاطمه زهرا )سالم السالم(امیرمؤمنان علی )علیه

 1اند.داشته

 . حیای زن1-5

 را آن ایپاره 7،روانی کستگیش و انکسار حالت را «حیا» واژۀ برخی ت.مؤمن حیا اسو مرد یکی از اوصاف زن 

 از ایزاویه تعاریف، این از هریک اند.معنا کرده 5خودنگهداری و وقایه حشمت، را آن نیز برخی و 3،نفس انقباض

 .نمایاندمی را حیا معانی

                                                                 
حاتم بن؛ یوسف753-757ق، ص 1528اهلل مرعشی نجفی، ، قم، کتابخانۀ آیتاليومية المخاوف لدفع القويّة العددمطهر حلی، یوسف ابنبن. برای نمونه، ر.ک. علی1

 .511ق، ص 1572قم، جامعۀ مدرسین،  ،اللهاميم األئمة مناقب في النظيم الدر شامی، 

 .587، ص 1همان، ج  طریحی، محمدبنفخرالدین. 7

 .722 همان، اصفهانی، راغب محمدبنحسین. 3

 .341، ص 1همان، ج  جزری، اثیرابن محمدبنمبارک. 5
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 ءٍشَيْ كُلِّ عِنْدَ التَّثَبُّتُ فْسِيرُهُتَ وَ الْإِيمَانِ صَدْرُ جَوْهَرُهُ نُورٌ الْحَيَاءُ»: فرمایدمی حیا تعریف در( السالملیهع) صادق امام

 داریخویشتن و بازدارندگی حالت یک و است ایمان سینه آن، جوهر که است نوری حیا؛ الْمَعْرِفَةُ وَ التَّوْحِيدُ يُنْكِرُهُ

 1 «.کندمی ایجاد انسان در باشد، داشته ناسازگاری معرفت و توحید با که چیزی هر برابر در

و ایشان ؛ الْحَيَاءِ كَثِيرَ كَانَ وَ»آمده است:  3(السالمعلیه)علی حضرت و  7سلم(وآلهوعلیهاهللامبر اکرم )صلیوصف پیدر 

سلم( او را وآلهوعلیهاهللعلیها(، وقتی پیامبر اکرم )صلیاهللحضرت فاطمه )سالمکه در وصف و چنان« بسیار باحیا بود.

؛ پس، فاطمه وارد شد، در الحَياءِ من خَرِقَةً فجاءَتْ»السالم(  درآورد، آمده است: لیهخواند تا به تزویج با علی )ع

 5«کشید[.حضرت خجالت میحالی که لباسی از حیا بر تن داشت ]و از آن

ر دو  4«؛ مؤمن باحیا است.حَیِیٌّ الْمُؤْمِنُ»یکی از اوصاف مؤمن را باحیا بودن دانسته:  السالم(حضرت علی )علیه 

ای مناسب بین حیا و رابطهو  1.«داردبازمی ناپسند کار از حیا ؛القَبيحِ فِعلِ عَن يَصُدُّ الحَياءُ»یف حیا فرموده است: توص

 عَلَى: »است فرموده حضرتآنو نیز  2«.حیاست عفّت سبب ؛الْحَيَاء الْعِفَّةِ سَبَبُ»عفاف برقرار کرده و فرموده است: 

 8«.حیاست اندازۀ به عفّت ؛الْعِفَّة نُتَكُو الْحَيَاءِ قَدْرِ

ای )عادتی که جزو شخصیت انسان شده باشد( است که موجب گرفتگی ملکه حیا»در تعریف حیا گفته شده است: 

از ترس  برخالف آدابخودداری نفس از انجام کاری  سببشود و زشت می [ارتکاب کار]نفس از  (انقباض)

حیا تنها یازدارنده نیست، بلکه هم بازدارنده و هم وادارنده است،  است کهاما واقعیت این  4.«گرددسرزنش می

 السالم( خطاب به مفضل فرمود:که امام صادق )علیهچنان
                                                                 

 .331، ص 18محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، همان، ج . 1

 .315، ص 32ج همان، . 7

 .123، ص 74ج مان، ه. 3

 .132، ص 53ج ، همان، . 5

 .1574، ح 44ش، ص 1321المواعظ، تحقیق حسین حسنی بیرجندی، قم، دارالحدیث،  و الحکم محمد لیثی واسطی، عیونبنعلی. 4

 .311، ص 1ج همان،  محمد خوانساری، الدینجمال. 1

 .177، ص 5ج همان، . 2

 .317، ص 5ج همان، . 8

 .182، ص 8ش، ج 1313االسالمیه،  دارالکتب تهران،همان،  ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة سي،مجل محمدباقر. 4
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 مِنَ ءٍشَيْ فِي الْقَبِيحُ يُتَنَكَّبِ لَمْ وَ الْجَمِيلُ يُتَحَرَّ لَمْ وَ الْحَوَائِجُ تُقْضَ لَمْ وَ بِالْعِدَاتِ يُوفَ لَمْ وَ ضَيْفٌ يُقْرَ لَمْ فَلَوْلَاهُ

 حَقَّ يَرْعَ لَمْ الْحَيَاءُ لَا لَوْ مَنْ النَّاسِ مِنَ فَإِنَّ لِلْحَيَاءِ يُفْعَلُ إِنَّمَا أَيْضاً الْمُفْتَرَضَةِ الْأُمُورِ مِنَ كَثِيراً إِنَّ حَتَّى الْأَشْيَاءِ

الِدَيْهِ  1فَاحِشَة. عَنْ يَعِفَّ لَمْ وَ انَةًأَمَ يُؤَدِّ لَمْ وَ رَحِمٍ ذَا يَصِلْ لَمْ وَ وَ

 برآورده را[ مردم اى] نیازها کرد،نمى وفا وعده به پذیرفت،نمى میهمان گاه هیچ انسان نبود حیا اگر

 حیا خاطر به نیز واجب و الزم امور از شد. بسیارىمى مرتکب را بدیها و بود حذر بر نیکیها از ساخت،نمى

 رعایت را والدین حقوق شدند،نمى شرمگین و کردندنمى حیا اگر که هستند مردم از بسیارى. شودمى انجام

 .نبودند حذر بر فاحشه از و دادندنمى پس باز بدرستى را امانتى هیچ کردند،نمى رحمى هیچ صله نمودند،نمى

و . واجب ترک یا و است حرام دادن انجام یا:  است گونه دو (هنجارناب) قبیح موقعیترسد بتوان گفت: به نظر می

 نفس مرحلۀ در خودنگهداری و کردن مهار ،پس. واجب ترک یا و است حرام دادن انجام به مایل یا انسان نفس

و البته، مالک فعل قبیح در سخن  .است عمل مرحلۀ به مربوط وادارندگی و بازدارندگی و گیردمی صورت

؛ إِيمَانَهُ عَلَيْهِ عَقَدَ مَا غَيْرِ فِي عَمَلٌ لَهُ مَضَى لَيَسْتَحْيِي إِذَا الْمُؤْمِنَ إِنَّ»السالم( آمده است: ا. شرع: امیرمؤمنان )علیه

 یعنى] او ایمان آن بر شده بسته آنچه غیر در کردارى او از بگذرد هرگاه داردمى شرم آینه هر مؤمن که درستىهب

 اللَّهِ عِنْدَ يَقْبُحُ مِمَّا الْحَيَاءُ وَ»... . عرف: 7 7[.«حرامى فعل یا واجبى ترک از باشد او ایمان منافى که کارى بکند هرگاه

 مردم و خدا نزد که آنچه از حیا ]دوم از چهار چیزی که در هر کسی باشد اسالم او کامل است[  و؛ ... النَّاسِ عِنْدَ وَ

 3.«نمایدمى زشت

السالم( که حضرت علی )علیهی شهوت است، چنانشهوت در زن نُه برابر مرد است و حیا تنها بازدارندۀ زن از پست

 ُاللّه ماجَعَلَ ال ولَو الرِّجالِ فِي واحِدا وجُزءا النِّساءِ فِي أجزاءٍ تِسعَةَ فَجَعَلَ ، أجزاءٍ عَشرَةَ الشَّهوَةَ ُاللّه خَلَقَ»فرمود: 

 نُه:  آفرید جزء ده را شهوت ، خداوند؛ بِهِ مُتَعَلِّقاتٍ نِسوَةٍ تِسعُ رَجُلٍ لِكُلِّ لَكانَ الشَّهوَةِ أجزاءِ قَدرِ عَلي الحَياءِ مِنَ فيهِنَّ

 داده قرار حیا زنان در شهوت اندازۀ به خداوند که نبود اگر.  مردان در را آن جزء یک و داد قرار زنان در را آن جز

 .«شدمی آویزان زن نُه مردی هر به ، شک بدون ، است

                                                                 
 .24تا، ص ، قم، داوری، بی3کاظم مظفر، چ ، المفضل توحید عمر الجعفی، بنمفضل. 1

 .428، ص 7ج همان،  محمد خوانساری، الدینجمال. 7

 .112-111ق، ص 1513 مفید، شیخ کنگره قم، غفاری، اکبرعلی و استادولی حسین ،األمالی ،[مفید شیخ] نعمانمحمد ابنبنمحمد. 3
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هشدار ، مرادش 1«.است آزار سراسر زن ؛كُلُّهَا شَرٌّ الْمَرْأَةُداند: سالم( جنس زن را شر میالاگر امیرمؤمنان علی )علیه

حضرت علی شر در بیان موالی متقیان آمده است؛  ریشۀ. یابی و کنترل شرور استبا ریشه دور شدن زن از شربرای 

و شهوت در زن نُه برابر مرد است و خداوند  7«.الشَّهْوَة ةُغَلَبَ الشَّرِّ سَبَبُ»داند: شهوت میغلبۀ السالم( سبب شر را )علیه

حیای زن را نیز برای کنترل شهوت زن نُه برابر حیای مرد قرار داده است، که زن باید با عفاف در بقای این موهبت 

 السالم( فرمود:الهی بکوشد. امام صادق )علیه

ةُ الْحَيَاءُ  ذَهَبَ تَزَوَّجَتْ إِذَا وَ حَيَائِهَا مِنْ جُزْءٌ ذَهَبَ خُفِضَتْ فَإِذَا الرِّجَالِ فِي وَاحِدَةٌ وَ اءِالنِّسَ فِي تِسْعَةٌ أَجْزَاءٍ عَشَرَ

 إِنْ وَ كُلُّهُ حَيَاؤُهَا ذَهَبَ فَجَرَتْ فَإِذَا أَجْزَاءٍ خَمْسَةُ لَهَا بَقِيَ وَ جُزْءٌ ذَهَبَ وَلَدَتْ إِذَا وَ جُزْءٌ ذَهَبَ افْتُرِعَتْ فَإِذَا جُزْءٌ

 3.أَجْزَاءٍ خَمْسَةُ لَهَا بَقِيَ عَفَّتْ

 بیند خون زن هرگاه پس، مردها به ودیعت نهاده شد. در یکى و زنان در آن جزء نُه حیا ده جزء دارد، که

 و برود او حیاى از دیگر بخشى درآید مردى مسرىِه به چون و برود، شرمش از جزء یک ،(شود حائض)

 جزء پنج تا دیگر. جزئى بزاید و شود فرزند داراى چون و برود، او از دیگر جزئى شد برداشته بکارتش چون

 عفّت و بماند اوّل حال بر اگر و برود، او از حیا جملگى ،نماید هرزگی و عفّتىبى اگر و ماند. باقى او براى

 .ماند باقى وى براى جزء پنج آن ،ورزد

و  جز تن دادن به فرامین الهی و ایستادن در مقابل میل نفس ایو برای غلبه بر شهوت و حفظ عفت و حیا چاره

 السالم( فرمود:نیست. موالی متقیان علی )علیه پناهگاهی جز تقوا و پرهیزگاری

 امْرَأً اللَّهُ فَرَحِمَ شَهْوَةٍ فِي أْتِييَ إِلَّا ءٌشَيْ اللَّهِ مَعْصِيَةِ مِنْ مَا وَ كُرْهٍ فِي يَأْتِي إِلَّا ءٌشَيْ اللَّهِ طَاعَةِ مِنْ مَا أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ

 4.هَوًى فِي مَعْصِيَةٍ إِلَى تَنْزِعُ تَزَالُ لَا إِنَّهَا وَ مَنْزِعاً ءٍشَيْ أَبْعَدُ النَّفْسَ هَذِهِ فَإِنَّ نَفْسِهِ هَوَى قَمَعَ وَ شَهْوَتِهِ عَنْ نَزَعَ

 و( مکاره) هادشوارى را بهشت گرداگرد: »فرمودمى ارههمو (سلّموآلهوعلیهاللّهصلّى) خدا رسول همانا

 با آنکه جز نیست خدا طاعت از چیزى! باشید آگاه .«است گرفته شهوات و هاهوس را جهنّم آتش گرداگرد

 ،پس. شودمى عملو شهوت  رغبت و میل با اینکه جز نیست خدا معصیت از چیزى و گیردمى انجام کراهت

                                                                 

 .14ص  ،14ج  همان، الحدید،ابیابن اهللهبةبنعبدالحمید . 1

 .175، ص 5ج  همان، محمد خوانساری، الدینجمال . 7

 .514، ص 3ق، ج 1513 مدرسین، جامعۀ قم، غفاری، اکبرعلی صحیحت و تحقیق ،الفقیه یحضرهال من، [صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبنمحمد . 3

 .11، ص 12، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید . 5
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 بازداشتنمشکلْ  کار زیرا کند، سرکوب را نفس هواى و مغلوب را خود شهوات که کسى بر خداوند رحمت

 .است معصیت و نافرمانى خواهان پیوسته که ،بوده شهوت از نفس

 خالصۀ فصل اول

 برای باید انسانی هر. زن صاحب کرامت ذاتی است، چراکه کرامت ذاتی انسان مخصوص جنس خاصی نیست. و 1

 این. است الهی لطف مورد بردمی نصیب کرامت این از که اندازه همان به و بکوشد اکتسابی کرامت به رسیدن

 .است هموار دو، هر مرد، و زن برای نیز فرصت

انجامد؛ او در آراستن خویش جنس زن تمایل طبیعی به آراستن دارد. گاه این تمایل به آراستگی خودش می. 7

آراید اده باشد، ستوده است. و گاه زندگی دنیا را برای دیگران میکوشد و چنین تالشی، آنگاه که در حریم خانومی

با شناخت این حقیقت، اما  انجامد.دهد، که اگر چنین تالشی از حد بگذرد به فساد میو جذاب و فریبنده جلوه می

 آالیش را ستوده است.شمارد، زن ساده و بیالسالم(، آنگاه که بهترین زنان را میحضرت علی )علیه

 توان کنندۀمشخص سخن این زن ریحانه است و نه قهرمان. که است این( السالمعلیه) علی حضرت کالن توصیۀ. 3

 تحمیل زنان بر را سنگین هایمسئولیت بار که شده توصیه است ریحانه زن که سبب بدین و. زن ناتوانی نه است، زن

 .نکنید

 توجه مورد که باایمان زنان از هایینمونه. برسد الهی قرب ممقا به ترآسان تواندمی روح لطافت سبب به زن. 5

 .است زن برای تعالی این امکان نویدبخش اندگرفته قرار خداوند

کند توان از قرآن که سیمای واقعی زن را ترسیم می. برای فهم سخنان امیرمؤمنان در بحث خردورزی زن، می4

های ظریفی را دریافت. برای نمونه، السالم( در کنار آن تصویر حقیقتهبهره گرفت و از انتقادهای امیرالمؤمنین )علی

 زن لطافت تعبیر همان قوا در ضعفداند. ضعیف می عقل و جان و جنس زن را در قوا( السالمعلیه) علی حضرت

 عقل در نقص از مراد و است کلی مفاهیم درک ناتوانی و وجودی سعۀ کمی جان در ضعف از مرادو  است

 به. است زن در احساس قوت معنای به نیز و اطالعات نگهداری در حافظه ضعف معنای به بلکه نیست، ردیخکم

 .کندمی برابری مرد شاهد یک با زن شاهد دو که است سبب همین
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این مراد از قید  ؛اندشده نقل  مطلق و  مقید حالت دو درالسالم( . روایات کراهت مشاوره با زن از امیرمؤمنان )علیه1

و نیز . گیرند قرار مشورت طرف که اندشایسته و اندرسانده ظهور منصۀ به را خویش خرد کمال هازن برخی است که

 کالن قضایای در و سیاسی و اجتماعی امور در مشاوره شایستۀمراد حضرت اسن است که زن به دلیل طبیعتش 

 ده که زن طرف مشورت است.وگرنه، چه بسیار مطالب است از مسائل مربوط به خانوا .نیست

. غیرت، هرچند ستودنی است، اما در زنان به سبب آنکه مانع تعدد زوجات است مصداقی از کفر شمرده شده 2

 است.

دار بودن شهوت در زن و قدرت آن پردۀ ای است بازدارنده از گناه و  وادارنده به خیر. به سبب ریشه. حیا ملکه8

 ۀ شهوت در امان باشد. حفظ حیا جز با پرهیزگاری و تن دادن به فرامین الهی نیست.حیا بر زن نهاده شد تا از غلب
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زنخانوادگی شناسی : شخصیتدومفصل   

ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعۀ انسانی است که سرنوشت جامعه با آن پیوندی محکم خانواده نخستین و مهم

 وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى أَحَبُّ بِنَاءٌ الْإِسْلَامِ فِي بُنِيَ مَا»تر از خانواده نیست: د محبوبدارد. در نگاه اسالم، هیچ بنایی نزد خداون

 1 «.باشد ازدواج ازو عزیزتر  ترمحبوب خدا نزد که نشد نهاده بنیان بنایی هیچ؛ التَّزْوِيجِ مِنَ أَعَزُّ وَ جَلَّ

 قُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيهَّا »ه نسبت به یکدیگر تأکید دارد: جانبۀ اعضای خانوادقرآن کریم بر صیانت و مراقبت همه

 آن هیزم که آتشى از را خود خانواده و خود! مؤمنان ىا(؛ 6)تحريم:  جَارَةُالحِ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا أَهْلِيكمْ وَ مْأَنفُسَك

 «.کنید حفظ است ها سنگ و ها انسان

داری و همسرداری انت از خانواده انکارناشدنی است. در ادامه، نقش مادری و خانهدر این میان، نقش زن در صی

 شود.هایی است که بدان پرداخته مینقش

 زننقش مادری . 2-1

 خود که ایخانواده قاب در و باشد همسر آنگاه و بشود، مادریچگونه که بیاموزد و باشد دختر تا شد خلق زن

 فرزند - مرد ذمۀ بر قبولش و است زن عهدۀ بر ازدواج عقد در ایجاب چراکه - تاس داده را آن تشکیل درخواست

 تربیتش، بر و بگیرد دامن به را است زاده خود که فرزندی و باشد مادر سپس و بزاید، خود شبیه ایپارهماه و آورد

( سلموآلهوعلیهاهلللی)ص رسد که بهشت زیر پای توست: پیامبر اکرمخطاب آسمانی می ،بکوشد. آنگاه پیش، از بیش

                                                                 
 .777، ص 122ج  همان،. محمدباقر مجلسی،  1
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و البته، این  1«ب تا بهشت را دریابی.های مادرت بچس؛ به گامالْجَنَّةُ فَثَمَّ رِجْلَهَا الْزَمْ وَيْحَكَ»فرمود:  جاهمۀبنبه معاویۀ

 سخن بدین معنا نیز است که اگر بخواهی وارد بهشت بشوی باید در برابر مادرت متواضع باشی.

 بَيْنَ قَبَّلَ مَنْ: »ه استفرمودبرات رهایی از جهنم را در محبت به مادر دانسته و ( سلموآلهوعلیهاهلللی)ص و پیامبر اکرم

 7«شود. مصون جهنم آتش از ببوسد را خویش مادر پیشانى که ؛ هرالنَّارِ مِنَ سَتْرًا لَهُ كَانَ أمِّهِ عَيْنَيْ

 فرماید:( میسرّهقدسرود. امام خمینی )می چنین است که مرد از دامن زن به معراجو این

. رودمى معراج به مرد زن دامن از. است ارجمند مردان و زنان دِه پرورش زن. است بشر آمال تحقق مظهر زن -

 3.است مردان بزرگ و زنان بزرگ تربیت محل زن دامن

 مادرها همین دامن از. شودمى داپی اشتر مالک مادرها همین دامن از... نیست.  مادرى شرافت به شغلى هیچ -

 نجات را ملت یک که شوندمى پیدا بزرگ اشخاص مادرها همین دامن از. شودمى پیدا علىبنحسین

 5.دهندمى

 داند:سرّه( منافع یک ملت را در تربیت صحیح اوالد میامام خمینی )قدس

 باالترین اوالد تربیت. کردند کوچک ماش پیش را اوالد نشاندگان پهلوی و روشنفکران غربزده[ تربیت]دست

 منحط اینها و. نیست مادرى شرافت به شغلى هیچ. است باالتر هاشغل همۀ از جوامع همۀ در که است چیزى

 از کردند منصرف را مادرها. کردند ما ملت به و کردند، ما به که است بزرگى خیانت این. را این کردند

 اشتر مالک مادرها همین دامن از که صورتى کردند، در حساب منحطى زچی یک را دارىبچه....  دارىبچه

 پیدا بزرگ اشخاص مادرها همین دامن از. شودمى پیدا علىبنحسین مادرها همین دامن از. شودمى پیدا

 حفظ خواهندمى صورتى یک به را شما. کردند منحطش را این اینها. دهندمى نجات را ملت یک که شوندمى

 سرنوشت به باشد نداشته کار هیچ که! عروسک. درآورند عروسک صورت به بتوانند[ اگر] را مادرها. کنند

                                                                 
 .7281، کتاب الجهاد، ح 7شده، ج ماجه، فایل دانلود. مسند ابن 1

 .241ش، ص 1387 دانش، دنیای تهران، ،5 چ ،الفصاحةنهج . ابوالقاسم پاینده، 7

، (سرّهقدس) خمینی امام آثار مجموعه افزارنرم از برگرفته ،(سرّهقدس) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، امام، صحیفهاهلل موسوی خمینی،  . سیدروح3

 .351، ص 2ج

 .552، ص 2، جهمان. 5

www.takbook.com



38 

 

 در دارم نقشى چه من و بشود، چه باید ملت این سرنوشت که باشد نداشته این به کارى هیچ. خودش ملت

 1.ملت این سرنوشت

 نِساؤُكُمْ»یابد. زن کشتزار نسل بشری است: های اجتماعی زن در مادر بودن ظهور میبدین ترتیب، یکی از منزلت

شود که های انسانیت در کشتزاری به ودیعت نهاده میجوانه« شمایند. کشتزار شما (؛ زنان773)بقره:  لَكُم حَرْثٌ

زند که فرزندآوری سبب سختی و مرارت می به این اندیشه دامن فردگرایی گفتماناما  7.«سرچشمۀ زندگی است»

 فرزندآوری در جمع و البته زودگذر منفعت شخصی شادکامی و طلبیرفاه بهای زن به . به این ترتیب،برای زن است

 .و سقوط زن از جایگاه مادری ندارد جمعیت رکود جز پیامدی کند. این سبک زندگیمی فدا را

 به قول پروین اعتصامی:

           حر با کبوتری ـجشک خرد گفت سـنگ

 زین آشیان سریکاخر تو هم برون کن ا

 سبی به تیرگی آفاق روشن است، چه خُ

 ریـی و جیروزی بپر، ببین چمن و جو

          وستان، دهن خشک تازه کن ـف برْدر طَ

 ریـت ۀه از میوـرد و گـاهی ز آب سـگ

         من از خوشی چه نکوروی و فربهم ر بنگ

 ننگست چون تو مرغک مسکین الغری

       هان ـزدت جاموـهر بیـدیث مـفتا حـگ

 دوست مادریچو من ایتو هم شوی روزی

 دهد:آنگاه، خود بدان پاسخ می

 ردد تو چون که پر شود از کودکان خُرْگِ

                                                                 
 .447، ص 7. صحیفۀ امام، ج1

ش، ص 1314  اسالمی، انقالب آموزش و انتشارات سازمان تهران، دیگران، و آرام احمد ترجمۀ ،[تمدن گاهوارۀ زمین مشرق] تمدن دورانت، تاریخ. ر.ک. ویل 7

752. 

www.takbook.com



39 

 

 ریـار دیگـنی کـجز کار مادران نک

 این نکته از شعر بسیار مناسب است:

 خوشبخت، طائری که نگهبان مرغکی است

 کی که بچینند از آن بریـبز، شاخـرسـس

 ق قانون توارث هر موجودی صفات و خصوصیات روحی خود را به موجود مستقر در صلب و بطنش منتقلطب

به همین دلیل، پیشوایان  1یابد.کند. بر این اساس، صفات و خصوصیات جسمی و روحی زن به فرزند انتقال میمی

مادر در فرزند را در  یاخالقخصلت ثر ازدواج با زنان صالح دارند که فضایل اخالقی داشته باشند. ادینی تأکید بر 

 توان فهمید:السالم( میحضرت علی )علیه فرزنددو 

از   السالم()علیه یحضرت عل. است ایشان دلیرى و شجاعت السالم()علیه عباس حضرت برجسته و بارز صفات از -

 قبایل نسب از وسیعى العاتاط که - عقیل برادرش به که آنجا بود، نموده گذارىسرمایه موضوع این آغاز براى

 کن انتخاب من براى همسرى عرب شجاعِ و اصیل اقوام از که فرمود سفارش - داشت روز آن گذشته تاریخ و عرب

. بیاید دنیا به دلیر و شجاع ازدواج فرزندی این از خواهممى زیرا باشد، شهامت و دالورى وارث و شجاعان زادۀ که

 آن] جامعۀ در چراکه کند، ازدواج او با حضرت که کرد، پیشنهاد را «کالبیه البنینام» جستجو و بررسى از پس عقیل

 7.نبود او پدران و اجداد از دلیرتر و ترشجاع[ روز

 من براى زنى! عقیل: فرمود عقیل برادرش به على که است حقیقت مادرش داستان»: گویدمى مطهرى شهید استاد

 فرزند زن آن از خواهدمى دلم شُجاعاً فارِساً لى لِتَلِدَ. باشد آمده دنیا به شجاعان از لَةُالْفُحو وَلَدَتْهَا که کن ابانتخ

 این تا. خواهىمى تو که است زنى همان این :گویدمى و کندمى انتخاب را البنینعقیل امّ. بیاید دنیا به دلیرى و شجاع

 3«.یافت تحقق السالم(علیه) ابوالفضل در السالم()علیه علی آرزوى. است حقیقت مقدار

                                                                 
 .34ش، ص 1341، پاییز 13، ش 5، س فصلنامۀ زن و فرهنگ، «البالغهجایگاه و حقوق زن در نهج». سکینه صارمی گروی و حسن مجیدی، 1

 .17ش، ص 1324 ،(السالمعلیه) الحسین مکتب السالم(، قم،)علیه العباس ابوالفضل هاشم بنی قمر درخشان خلخالی، چهرۀ ربانی . علی7

 .48، ص 12ج همان،  مجموعه آثار،مرتضي مطهری، . 3
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در جنگ جمل علمدار لشکر بود.  السالم()علیه یفرزند حضرت عل هیآمده است که محمد حنف یتیدر روا -

 ریو ت زهیدشمن با ضربات ن یمحمد حمله کرد ول .که حمله کندنیبه او فرمان داد تا ا السالم()علیه یعلامیرمؤمنان 

او  .دشمن نترس اتاز ضرب :حضرت خود را به او رساند و فرمود. بازماند یشرویپمحمد از . علمدار را گرفتند یجلو

از ضعف فرزندش  السالم()علیه یمتوقف شد، عل اما دیگر بارنمود  یشرویپ یقدرو این بار حمله کرد بار دیگر 

 ضعف و نیا ؛كَمِّأُمن  قُرْادركك عِ وَ: »به گوشش زد و فرمود ریشمش ۀآمد و با قبض کیناراحت شد، نزد اریبس

 1«!یاترس را از مادرت به ارث برده

 ولَدَك، تَضَعُ نِصابٍ أَیِّ في انظُر»سلم( تکیه دارد که فرمود: وآلهوعلیهاهللچنین انتخابی بر سخن پیامبر اکرم )صلی

 7«.است موثر بسیار( ژن) ریشه و رگ زیرا دهى،مى قرار کجا در را فرزندت بنگر؛ دَسَّاس العِرْقَ فإِنَّ

تواند در فرزند خویش باقی گذارد و انکارناپذیر است، نقش مادرانۀ زن در افزون بر تأثیر ژنتیکی که زن می

فرزند در تمام لحظات دخیل است. برای نمونه، شیر دادن زن به فرزند تأثیری شگرف در آیندۀ فرزند دارد و  پرورش

 بِهِ رَضَعَ لَبَنٍ مِنْ مَا»السالم( در این باره فرمود: حضرت علی )علیه دهد.در قوام جسم و جان او خودش را نشان می

 بیشتر برکتش و عظمت مادرش شیر از شود مى داده کودک به که شیرى هیچ؛ أُمِّهِ لَبَنِ مِنْ عَلَيْهِ ً بَرَكَةً أَعْظَمَ الصَّبِيُّ

 3«.نیست

به حساسیت بدان  را افراد ،اعتقادى و شخصیتى ساختار بناى در شیردهى ثیرتوجه به تأ با ،(السالملیهع) على امام

 را خوبى زن دادن، شیر براى؛ الطِّبَاع يُغَيِّرُ الرَّضَاعَ فَإِنَّ لِلنِّكَاحِ، تَخَيَّرُونَ كَمَا لِلرَّضَاعِ تَخَيَّرُوا»فرمود: می سفارش

 دگرگون را هاطبیعت شیردادن چراکه ،نیدکمى انتخاب را خوبى همسر ازدواج براى که گونههمان ،کنید انتخاب

 5 .«سازدمى

                                                                 
 .753، ص1، جهمان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید1

 .711، ص همان پاینده، ابوالقاسم. 7

 .547، ص 71ج  همان، عاملی، حر حسنبنمحمد. 3

 .547، ص 71ج  همان، عاملی، حر حسنبن. محمد5
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گری زن در خانه بسیار مهم است. زن برای آنکه مربی خوبی در خانه باشد باید افزون بر این، نقش مربی

 ها معرفت و شرح صدر است:هایی را در خود تقویت نماید. از جملۀ این شاخصشاخص

خواهـد بیـاموزد و بـه مسـیری کـه      الح معرفت مسلح باشد و به آنچه مـی مربی، باید به سعنوان زن، به أ. معرفت؛

های شخصی خود را در موضوعات علمی برداشتو گیر را بدان سو بکشاند آگاهی کامل داشته باشد اخواهد فرمی

انحراف آلود ای جز تاریکی وهمو دینی دخالت ندهد، چراکه به کار بردن سلیقۀ خود در فرایند تعلیم و تربیت ثمره

هـا  ها داشته باشد و بـه بایسـته  ها و ارزشتواند درک صحیحی از شایستگیدر پرتو معرفت است که زن می. ندارد

بـه  السـالم(  )علیـه  امـام صـادق  از همین روست کـه  . ریزی کندبیندیشد و برای رساندن فراگیر به قلۀ موفقیت برنامه

 :کندوصیت می جُنْدَببْنعَبْداللَّه
 1.فَتَنْدَمَ فِيهِ تَقَعَ أَنْ قَبْلَ مَخْرَجِهِ مِنْ مَدْخَلَهُ تَعْرِفَ حَتَّى أَمْرٍ كُلِّ نْدَعِ قِفْ وَ

تا راهکارهای درسـت ورود در آن و  [ و به واکاوی پیامون ان بپرداز]و پیش از پرداختن به هر کاری درنگ کن 

ینکـه بـه هنگـام درگیـری بـا موضـوع پشـیمان و        هایی که با آن روبرو خواهی شد را  بیابی تا ابستخروج از بن

 .درمانده نشوی

 أَنْ اللَّهُ يُرِدِ فَمَنْ» :فرمایدمی متعال خداوند کهچنان اولیایش، به است الهی موهبتی صدر شرح ب. سعۀ صدر؛

 هدایت خواهد خدا را که هر(؛ 174 :انعام) حَرَجاً قاًضَيِّ صَدْرَهُ يَجْعَلْ يُضِلَّهُ أَنْ يُرِدْ مَنْ وَ لِلْإِساْلمِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهْدِيَهُ

 «.کندمی تنگ بسیار را اشسینه کند گمراه خواست که آن و گشایدمى اسالم پذیرفتن براى را وی سینۀ کند

 خداوند لطف پرتو در اشسینه باشد واال و وسیع فکری افق و روحی ظرفیت دارای که کسی معنا، این به توجه با

 در انسان که است این فکری افق وسعت و عقلی قدرت از مراد. است گشاده مشکالت تحمل و حق رشپذی برای

 و مصایب با برخورد در که است این روحی ظرفیت و معنوی قدرت از مراد و باشد توانمند علوم و معارف درک

السالم( به کمیل ت علی )علیهشود. لذا، حضر. این حال تنها با تقوا حاصل میباشد داشته روحی توانمندی مشکالت

 ظرفیتش که است دلی آنها بهترین دارند؛ هاییظرفیت هادل این ؛أَوْعَاهَا فَخَيْرُهَا أَوْعِيَةٌ الْقُلُوبَ هَذِهِ إِنَّ»فرماید: می

 2 «.باشد بیشتر

                                                                 
 . 383، ص 57ج  همان،. محمدباقر مجلسي، 1
 .343، ص 18ج  همان، الحدید،ابيابن اهللهبۀبن. عبدالحمید3
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 زننقش همسری . 2-2

 نَّفْسٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذِی هُوَ»داند: دأ میبرخالف متون ادیان پیشین، اسالم خلقت زن را بسان خلقت مرد و از یک مب

 آفرید او از را او همسر و آفرید تن یک از را شما که (؛ اوست184اعراف: ) إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةٍ

 «گیرد. آرام بدو تا

خواهد بیان کند که همسر آدم از ، پس، آیه می1یه من نشویه است نه من تبعیضیهآ در این« مِنْ»با توجه به اینکه 

 أَنْ آياتِهِ مِنْ وَ: »است آیه این در که شودمی چنان آیه معنای بیان این باو  نوع خود آدم بود و انسانى بود مثل خود او

 شما خود از شما براى که است این او آیات از یکى و ؛(71: روم) إِلَيْها لِتَسْكُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ

 7.«گیرید آرامش و کنید میل آنان سوى به تا کرد خلق همسرانى

 شاهد بر این سخن این روایت است: 

 چیز چه از را حوّا خداوند: »( پرسیدمالسالملیه)ع باقر امام از: گویدمی مقدامابیبنعمرو

 گویندمی: »گفتم «گویند؟می چه مورد این در مردم: »فرمود (السالملیه)ع باقر امام «آفرید؟

 آیا گویند،می دروغ آنها: »فرمود. «آفرید (السالملیه)ع آدم هایدنده از یکی از را حوّا خداوند

 3«بیافریند؟ آدم غیر دندۀ از را حوّا که است ناتوان خداوند

سبب آرامش خانواده شود که  تواندو البته زنی میبر این اساس، زن آفریده شد که سبب آرامش زندگی باشد. 

)رعد: « القُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکرِ أَال»خود به آرامش رسیده باشد یا در تکاپوی رسیدن به آرامش باشد با این رمز که 

                                                                 

. «فضۀ من ناشٍ»است:  فضه جنس از انگشتر این که است این معنایش و است نشویه  بلکه نیست تبعیضه اینجا در «من» این «فضةٍ مِنْ خاتمٌ» :گویدمی کسی . مثالً، 1

 این معنایش و است «نشویه من» بلکه نیست تبعیضیه  «من»این  .«صدیقٌ؛ باید که از ناحیۀ من، تو دوستی داشته باشی لِی منک ولیکنْ» دارند: مثالی ی عربی، زبان در

مَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ»در آیۀ « من»که برخی مفسران ن، چنا«لی صدیقاً کن» :که است لَى يَدْعُونَ أُ اند. )ر.ک. ( را نشویه گرفته125(، آیۀ 3عمران ))آل« الْخَيْرِ إِ

اللَّهِ  مَرْضاتِ ابْتِغاءَ نَفْسَهُ يَشْرِی مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»در این آیه:  « من»تبعیضیه مثل « من»( و 323، ص 3ج همان،  المیزان فی تفسیر القرآن،سیدمحمدحسین طباطبایی، 

 «فروشند.مى خدا برای خشنودى را خود جان مردم از (؛ بعضى722(، آیۀ 7)بقره )

 .131، ص 5ج سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، همان، . ر.ک.  7

 .574، ص 1ق، ج 1514 اسماعیلیان، قم، ،5 چ ،نورالثقلین تفسیر جمعه حویزی،نب؛ عبدعلی111، ص 11ج  همان،بحاراألنوار،  محمدباقر مجلسى، . 3
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تواند به دیگری نور و گرما بدهد. لذا، در انتخاب همسر که خود گرما و نور نداشته باشد نمی(. بدون تردید، آن13

 ب بسیار سفارش شده است.خو

 أَمَانَةُ إِنَّهُنَّ»فرماید: کند و میاستفاده می «امانت الهی»در توصیف همسر از تعبیر  لطیف السالم حضرت علی )علیه

ایشان سخت ؛ زنان امانت خدا بر شما هستند، به ایشان زیان نرسانید و بر تَعْضُلُوهُنَّ لَا وَ تُضَارُّوهُنَّ فَلَا عِنْدَكُمْ اللَّهِ

 1«نگیرید.

 .14؛ نساء: 737؛ بقره: 1تعبیرهای این روایت برگرفته از این آیات است: طالق: 

 حجله آداب در السالم()علیه باقر امامالسالم( نقل شده است؛ طبق همین روایت است آنچه از امام باقر )علیه

 بِكَلماتِكَ وَ اَخَذتُها بِاَمانَتِكَ اَللّهُمَّ»: بگو و بگیر را او پیشانی رفتی، عروس نزد و شدی وارد حجله به وقتی: »فرمایدمی

 7«.نمودم حالل را او تو سخنان به و گرفتم امانت به تو از را زن این من،! خدایا ؛... اِستَحلَلتُها

 زن ؛مِنْهَا بُدَّ لَا أَنَّهُ فِيهَا مَا رُّشَ وَ كُلُّهَا شَرٌّ الْمَرْأَةُ»فرماید: السالم( نقل شده که میاما روایتی نیز از امام علی )علیه

 3«.زیست نتوان بالبی که ترآزاردهنده همه از این و بالست و آزار سراسر

 بال نباشد.ای بیخانه المثل درآمده است: زن بالست؛ هیچروایت است که به صورت ضربشاید همین 

المثلی که عرض شد. این است، آنهم بسان ضرب «بودن دردسر»در این روایت « شرّ»شاید بهترین معنا برای واژۀ 

 ضرر را او چون(؛ 72)معارج:  جَزُوعاَ الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا»که خداوند متعال فرمود: معنا در متون اسالمی سابقه دارد، چنان

 .«است کنندهتابىبى سخت]و دچار دردسر شود[،  رسد آسیب و

شویم که گفته است: مردان ناگزیر از آموزش سرّه( را متذکر می)قدس اهلل خوئیدر یک پاسخ کلی، سخن آیت

ترین مواجهه نحوۀ هستند. مشکل و غیر اینها نزدیکانهمسایگان، نحوۀ رویاروی با شئون زندگی از زن، فرزندان، 

هات برای مرد رویی از تمام جاالسالم( این آگاهی را  داده است که این روبرفتار با زن است. و حضرت علی )علیه

کند، که اگر همسرش باشد، مرد مکلف به پرداخت شرّ است، زیرا زن اگر آشوبگر باشد، عقل مرد را سلب می

                                                                 
 .374، ص 15ج  همان، حسین نوری، . 1

 .422ص ،4ج ،همان کلینی، یعقوببنمحمد . 7

 .14ص  ،14، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید . 3
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دهد. و زن اگر دشمن مرد باشد، با بهتان و اش است. و اگر بیگانه باشد، مرد را به فساد و گمراهی سوق مینفقه

 1رد ناچار از بودن با زن است.شود. با تمام این اوصاف، مدروغ بر او پیروز می

همه به معنای شناسایی جنس زن است و به معنای انکار افرادی از زنان که کارگزاران خدا بر زمین هستند این

 نیست:

لَى رَجُلٌ جَاءَ وَ لَقَّتْنِی دَخَلْتُ إِذَا زَوْجَۀً لِی إِنَّ فَقَالَ سلم(وآلهوعلیهاهللاللَّهِ)صلی رَسُولِ إِ  وَ شَیَّعَتْنِی خَرَجْتُ إِذَا وَ تَ

 بِأَمْرِ تَهْتَمُّ کُنْتَ إِنْ وَ غَیْرُکَ بِهِ لَکَ تَکَفَّلَ فَقَدْ لِرِزْقِکَ تَهْتَمُّ کُنْتَ إِنْ یُهِمُّکَ مَا لِی قَالَتْ مَهْمُوماً رَأَتْنِی إِذَا

لَّهِ إِنَّ سلم(وآلهوعلیهاهللاللَّهِ )صلی رَسُولُ فَقَالَ هَمّاً اللَّهُ فَزَادَکَ آخِرَتِکَ  أَجْرِ نِصْفُ لَهَا عُمَّالِهِ مِنْ هَذِهِ وَ عُمَّالًا لِ

 7.الشَّهِیدِ

 هرگاه که دارم همسری من! اهللرسول یا: داشت عرضه و آمده سلم(وآلهوعلیهاهللخدا )صلی رسول نزد مردی

 مرا هرگاه. کندمی بدرقه مرا روم، بیرون نزلم از خواهممی چون و آیدمی استقبالم به شوم، خانه وارد

 مطمئن ناراحتی، اتزندگی مخارج برای اگر است؟ کرده اندوهگین را تو چیز چه: گویدمی ببیند، اندوهگین

 کرده، تضمین را تو روزیِ که معتبری ضامن چنین داشتن با و] است آن دارعهده( خداوند) دیگری که باش

 را اندوهت خداوند خوری،می غصه[ قیامت و قبر هایگرفتاری و] آخرت برای اگر و[ باشی اندوهگین نباید

 کارگزارانی[ زمین روی] خداوند: »فرمود سلم(وآلهوعلیهاهللخدا )صلی رسول[. باشی چنین باید که] کند زیاد

 .«.است شهید پاداش نصف او برای. است آنها از یکی زن این و دارد

                                                                 
 مع ارتباط و مواجهة للرّجل: »328 ص ،71ق، ج 1522 ،االسالمية مكتبة تهران، ،5 چ ،البالغة نهج شرح في ةالبراع منهاج خوئی، اهلل هاشمیحبیب میرزار.ک.  . 1

 و الجيران مع مواجهة و العمّال، مع مواجهة و االمراء، مع مواجهة و األعمال، مع مواجهة و المال، مع فمواجهة شتّى، نواح من حياتها تمسّ الّتي الدنيوية الشئون

 و حسنها، أو الحياة في الرّجل سيرة سوء إلى ترجع شرور و خيرات و مرافق، و سهوالت و مصاعب، و مشاكل المواجهات هذه في له و .هكذا و األوالد و اءاألقرب

 .له يقدر و يقهره ما إلى

 كانت إن: النواحي جميع من للرّجل شرا تكون المواجهة هذه أنّ إلى السّالم عليه نبّه قد و الحياة شئون شتّى في المرأة مع المواجهة هي المواجهات هذه أصعب و

الزور  و بالبهتان تغلبه عدوّة كانت إن و الفضاحة، و الفجور إلى تجرّه أجنبية كانت إن و نفقتها، تكلفه زوجة كانت إن قلبه، تروع قبيحة كانت إن و لبّه، تسلب فتّانة

 «.عنها التخلّص مكني ال و منها، بدّ ال أنّها شرورها شرّ يكون حتّى

 .37، ص 72، ج همانحر عاملی، حسن بنمحمد : . 7
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 نیشش که است کژدمی زن ؛اللَّسْبَةِ حُلْوَةُ عَقْرَبٌ الْمَرْأَةُ»السالم( نقل شده که فرمود: م علی )علیهو نیز روایتی از اما

  1«نیز نوش باشد.

 اتذهن دستان قدرت و کند ریزریز را اتتفکرات بلکه را هاواژه تواندمی اتذهن بُرّان و خوردهصیقل شمشیر

اگر در تشابه و تفاوت زن و زنبور . شود بازسازی شیرین نیشی با عقربی تصویر تا بکشد ترکیب نخ به را آنها تواندمی

 را در ذهن بازسازی کرد: شیرین نیشی با عقربیشود، شاید بتوان  و اندیشه عسل دقت

 زن. را عسل خانۀ راه زنبور و[ است ریحانه چون] شناسدمی را لطافت و مهربانی چشمۀ راه که است موجودی زن

 انتظار زنبور نیش از نه و رودمی مروت و محبت انتظار زن زبان نیشِ از نه زهرآگین. نیش زنبور و دارد نزبا نیش

 .بگریزی[ واقعی] عقربِ از کهچنان گریخت، باید دو هر حملۀ هنگام عسل؛

 عقرب نیش و بسوزاند فرورود چون عسل زنبور نیش که است این در عسل زنبور نیش با عقرب نیش تفاوتو 

 7.درآورد جان روزگار از دمار ولی آید شیرین جان به فرورود چون

توان رفتار مناسب با همسر نمی ،اختدون این شنتردید، بآموزد که بیالسالم( واقعیت زن را میموال علی )علیه

ون آید چشود و عواطفش به غلیان میبرای نمونه، اگر باور کنی که زن، آنگاه که خشمگین می خویش داشت.

های زن عقربی است که شاید بر تو نیشتر زند، خواهی دانست که راه برخورد آرام ماندن است. بسیاری از خصومت

شود. و انجامد این است که مرد نیز به هنگام خشم زن خشمگین میها میکاری و شکستن حریمو شوهر که به کتک

 سوز زند،می جراح که است نیشتری چون زندمی زن که نیشینمونۀ دیگر اینکه اگر بدانی معنای روایت این است: 

 دانی.آوری، بلکه آن را به صالح خود میهای زن را تاب میگیری، بسیاری از خردهاست شیرین اما دارد

آمیز زن و السالم( در مذمت زن نیست، بلکه آموزش نحوۀ زندگی مسالمتکه این روایت از امام صادق )علیهچنان

 شوهر است:

 وى به خداوند. نمود شکایت خداوند به سارا بداخالقى السالم( ازابراهیم )علیه: فرمود السالم(صادق )علیه امام

 به اگر و شکندمى کنى راست را دنده آن بخواهى اگر هستند، انسان کج دندۀ مانند زنان. کن فراموش: فرمود

                                                                 
 .148ص  ،18ج ، همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید . 1

 .پرستیزن مذمت در فصلی جالل، و جمال آیینه در زن آملی، جوادی عبداهلل[ عالمه. ]ک.ر . 7
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 خیر که] کن تحمل و صبر سارا بدخلقى به پس،. شویمی مندبهره و برىمى لذت آن از بگذارى، خود حال

 1[.است آن در

اش ردهایستاد، گُاش باید بسازد ـ کنارش نمیهیچ مردی تردید ندارد که اگر این همسرش ـ همان که با کجی

که حضرت علی شد، زیرا مسئولیت درون خانه با زن است، چنانی زیر بار مشکالت زندگی خم میتنهایبه

 نگاهدارى مسئول زنپس،  ؛عَنْهُم مَسْئُولَةٌ هِيَ وَ وُلْدِهِ وَ بَعْلِهَا بَيْتِ أَهْلِ عَلَى رَاعِيَةٌ فَالْمَرْأَةُ» رمود:ف السالم()علیه

هر مردی وقتی با همسرش سر  .ماندکه اگر نبود، چه بارها که بر زمین می 7«باشد.می خود شوهر بیت اهل و فرزندان

 و بود او اشدلخوشی همۀ که دکن انکار شودنمی ،باشد نداشته هم خوشی دلِ او از داندناسازگاری دارد نیز می

 .است

 خالصۀ فصل دوم

نقش مادری و همسری زن در صیانت از خانواده انکارناشدنی است. اهمیت نقش مادری زن از دو جهت است: یکی 

ی در تربیت فرزند. و اهمیت نقش از طریق انتقال ژنتیک خصوصیات اخالقی خویش به فرزند و دیگری اثرگذار

همسری زن از دو جهت است: یک آرامش دادن به زندگی و به شوهر و دیگری در همراهی با شوهر و تلنگر زدن 

 موقع.به

 

                                                                 
 .413ص ،4ج ،همان کلینی، یعقوببنمحمد . 1
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 زن اجتماعیشناسی : شخصیتسومفصل 

 و امنیت و قرار و ثبات عمناب از منبعی عنوان به او از و نگردمی جامعه خوشبختی ارکان از یکی عنوان به زن به قرآن

های دینی سرمشق زندگی باشد و سبک موزهیابد که آاین ثبات و آرامش زمانی دوام می 1د.کنمی یاد خاطر آرامش

ها باز کند. بر همین منوال، حضور اجتماعی و سیاسی زن که نشانۀ بلوغ زندگی اسالمی جای خویش را در خانواده

 شدۀ اجتماعی زن باشد.ریفاجتماعی اوست باید طبق شخصیت تع

 ایم.های سبک زندگی اسالمی زن در جامعه را به تحلیل نشستهدر ادامه، برخی از شاخص

 زن حجاب و عفاف. 1-5

 آمیزش و اختالط از جلوگیری معنای به حجاب مسئلۀ. نیست زن کردن منزوی معنای به حجاب مسئلۀ»بدون تردید، 

 ـ زن ضرر به خصوصبه ـ مرد و زن ضرر به و جامعه ضرر به اختالط این .است جامعه در مرد و زن قیدوشرطبی

 7«.است

 حجاب و پوشش به گرایش زمینۀ کرده، جلوگیری انسان بر شهوت غلبۀ از که است نفسانی و درونی حالتی عفتو  

 پوشش دینی در کنار عفاف زن در فرمان الهی ابالغ شد، زیرا: 3.سازدمی فراهم را

زن از نتایج ایمان و عمل صالح است؛ حجاب عملی صالح و متکی بر باور به خداست. پس، رستگاری رستگاری  .1

 ست:وا حجابدر 

                                                                 
 .71(، آیۀ 32. ر.ک. روم )1

 .71/12/1318کشور،  سراسر پزشک بانوان از جمعی دیدار . از بیانات مقام معظم رهبری )دام ظله العالی( در7

 .18ص  ش،1342هدایت،  زمزم قم، ،فطرت ندای عفت زهرا. . تاجیک،3
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 هِنَّبِخُمُرِ لْيَضْرِبْنَ وَ مِنْها ظَهَرَ ما إاِلَّ زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ ال وَ فُرُوجَهُنَّ يَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ

 (31)نور:  تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ ... آبائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إاِلَّ زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ ال وَ جُيُوبِهِنَّ عَلى

 خویش زینت و کنند حفظ را خویش هاىفرج و فروبندند اجنبى مردان به نگاه از چشم بگو باایمان زنان به و

 نمایان را خویش زینت و کنند هاگریبان به را هایشانروپوش که باید و نسازند رآشکا است آشکار آنچه جز را

 شوید. رستگار یا ... شاید شوهرانشان، براى مگر نکنند

توان به فالح و رستگاری رسید. اما این قرآن است برخی بر این باورند که بدون حجاب و تنها با صفای دل می

 الصَّالِحُ الْعَمَلُ وَ الطَّيِّبُ الْكَلِمُ يَصْعَدُ الَيْهِ»فرماید: داند و میسخ را به عمل صالح میکه باال رفتن سخن نیکو و باور را

 «.بردمى باال را آن صالح عمل و رودمى باال خدا سوى به درست اعتقاد و پاکیزه سخن ؛(12:فاطر) يَرْفَعُهُ

 :فرمایددر تفسیر این آیه مىسرّه( )قدس يعلّامه طباطبای

یعنى ، تكذیب نه، كندوقتى اعتقاد و ایمان، حق و صادق بود، قهراً عمل صاحبش هم آن را تصدیق مى 

معلوم شد كه عمل از فروع علم و آثار آن است،  ،زند مطابق با آن عقاید است. پسعملى كه از او سر مى

تر و در تأثیرش تر و روشنخگاه از آن جداشدنى نیست و هرچه عمل مكرّر شود، اعتقاد راسآثارى كه هیچ

 1كند.كمك مى ا،یعنى صعود به سوى خد ،گردد ... و چنین عملى اعتقاد حق را در مؤثر گشتنتر مىقوی

 . حفظ حرمت و تکریم زن در این است:7

. يُؤْذَيْن فاَل يُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنى ذلِكَ جاَلبِيبِهِنَّ نْمِ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ نِساءِ وَ بَناتِكَ وَ لِأَزْواجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَيُّهَا يا

 (44)احزاب: 

 خود هاىبدن و روى بر خویش هاىروپوش از که بگو مؤمنه زنان و خود دختران و پیامبر! به همسران اى

 .نکنند آزارشان و ]به عفت[ بشناسند را ایشان که است ترنزدیک پوشیدن این گردانند. نزدیک

کند. السالم( زنان را به حفظ حجاب و مردان را به غیرت و پوشاندن زنان خویش سفارش میحضرت علی )علیه

 فرماید:السالم( میبرای نمونه، امیرمؤمنان علی )علیه

 خُرُوجُهُنَّ لَيْسَ وَ الِارْتِيَابِ مِنَ لَهُنَّ وَ لَكَ خَيْرٌ الْحِجَابِ شِدَّةَ فَإِنَّ إِيَاهُنَّ بِحِجَابِكَ أَبْصَارِهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ اكْفُفْ وَ

 7فَافْعَلْ. الرِّجَالِ مِنَ غَيْرَكَ يَعْرِفْنَ لَا أَنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنِ عَلَيْهِنَّ بِهِ تَثِقُ لَا مَنْ دُخُولِ مِنْ بِأَشَدَّ

                                                                 
 .38-35، ص33. ترجمه المیزان، ج1

 .177، ص 11، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید7
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 استواری و سالمت لعام پوشش در گیریزیرا سخت ننگرند، را نامحرمان تا دار، نگاهشان حجاب پردۀ در

 ایبه گونه بتوانی اگر و آوری. میانشان در را غیرصالح افراد که نیست آن از بدتر زنان رفتن بیرون است؛ آنان

 کن. چنین نشناسند را تو غیر که کنی زندگی

ـ  السالم( بدین سبب است که از طرفی، جنس زن ـ آنگاه که از ایمان فاصله گیرداین نصیحت حضرت علی )علیه

 آرایش همتشان تمام زنان و ؛فِيهَا وَالْفَسَادُ الدُّنْيَا اَلْحَيَاةِ زِينَةُ هَمَّهُنَّ النِّسَاءَ وَإِنَّ»تمایل به خودآرایی برای نامحرم دارد: 

هوسباز در پی آمادۀ بر پا کردن طوفان است:  و از سویی دیگر، چشم مردهایِ 1.«است آن در فسادانگیزی و زندگی

 و ضعیف هایانسان با ارتباط و پیوستگیتردید، بی 7.«هوسبازند نرها این چشمان ؛طَوامِحُ الْفُحُولِ هذِهِ أَبْصارَ إِنَّ»

تری خواهد گذاشت، چراکه لطافتش اثر ژرف بر روح زن به سبب وگذارد می منفی تأثیر روان و روح در شرور

لذا، امیرمؤمنان مردان  3(.53)انعام: « يَعْمَلُونَ كانُوا ما الشَّيْطانُ لَهُمُ نَزَيَّ وَ»آراید: شیطان اعمال ناپسند را برای انسان می

 ؛مُشْفِقُونَ المؤْمِنِينَ إِنَّ ؛مُسْتَكِينُونَ الْمؤْمِنِينَ إِنَّ»ستاید: کند و زنان و مردان مؤمن را چنین میرا به غیرت نصیحت می

 5.«نداترسان آینده از مؤمنان همانا اند؛مهربان مؤمنان همانا اند؛فروتن انمؤمن اما؛ خَائِفُونَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ

 الْمُجاهِدُ ما»السالم( اجر شخص عفیف را اجر مجاهد شهید در راه خدا برابر دانسته است: موالی متقیان علی )علیه

 خدا راه شهید رزمندۀ اجر؛ الْماَلئِكَةِ مِنَ مَلَكا يَكُونَ أَنْ لْعَفيفُا لَكادَ فَعَفَّ قَدَرَ مِمَّنْ أَجْرا بِأَعْظَمَ اللّهِ سَبيلِ في الشّهيدُ

                                                                 
 .112، ص 4، ج همان. 1

أَبْصَارِهِمْ وْمُالْقَ فَرَمَقَهَا جَمِیلَۀٌ امْرَأَۀٌ بِهِمُ فَمَرَّتْ أَصْحَابِهِ فِی جَالِساً کَانَ السّالم()علیه أَنَّهُ رُوِیَ : »13، ص 72، ج همان. 7  إِنَّ وَ طَوَامِحُ الْفُحُولِ هَذِهِ أَبْصَارَ إِنَّ ع فَقَالَ بِ

إِنَّمَا أَهْلَهُ فَلْیُلَامِسْ تُعْجِبُهُ امْرَأَۀٍ إِلَى أَحَدُکُمْ نَظَرَ فَإِذَا هِبَابِهَا سَبَبُ ذَلِکَ  عبور آنان بر زیبا زنى بود؛ نشسته رانشیا میان در حضرتآن که شده ؛ نقلکَامْرَأَتِه امْرَأَۀٌ هِیَ فَ

 را او که زنى به شما از یکى هرگاه است. هیجان موجب نظراندازى این و نگران، شهوت به اینان دیدۀ: فرمود السّالم()علیه حضرتآن دوختند؛ او بر دیده کرد؛آنان

 «.آن همانند است زنى این که درآمیزد، خود همسر با باید کند، نظر آید خوش

 برابر در زن که صورتی در است، محرکات سایر از بیشتر بسیار بصری های محرک برابر در مرد پذیری تحریک که است شده ثابت جنسی شناسیروان نظر . از3

 که افتاده اتفاق کمتر و است زن هر عاطفی هایاز ویژگی تبرج. است خودآرایی زن خصلت و چرانیچشم مرد خصلت. دارد بیشتری حسّاسیّت لمسی محرّکات

البالغه، قم، بهست بینش،  شناسی زن در نهجاالسالم ، روانشوند. لذا، به هر یک به مناسبت توصیه شده است. )مریم معین خارج نمابدن هایلباس با مردان

 (87ش،  ص1381

 .112، ص 4، ج همان. 5
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 عفیف فرد، حقیقتبه. است کرده حفظ را خود عفت ولی داشته عفت خالف بر قدرت که نیست کسی اجر از باالتر

 1«.باشد فرشتگان از ایفرشته که است نزدیک

 زنو حضور سیاسی سازی . حماسه5-2

اندازند و خود نیز سیاسى که مردان را به راه می و برجسته و انقالبى و ربیت شیرزنانی است مبارزاسالم در پی ت

 مظهر زن»فرماید: سرّه( در توصیف نقش حیاتی زن در جامعه میامام خمینی )قدسساز خواهند بود. هنگامْ حماسهبه

 محل زن دامن. رودمى معراج به مرد زن دامن از. است ارجمند مردان و زنان دِهپرورش زن. است بشر آمال تحقق

 7«.است مردانبزرگ و زنانبزرگ تربیت

تنها حق حضور سیاسی دارند بلکه در دفاع از والیت واجب یافتگان مکتب اسالم نهچنین است که تربیتاین

 ن چنین بوده است.( الگوی جامعۀ زنان مسلماعلیهااهللالمکه حضرت فاطمه )سشودکه از جا برخیزند، چنانمی

 در علیها(اهلل)سالم والیت راه شهیدهقد ایستاد و حماسه آفرید؛ علیها( در دفاع از والیت تماماهللحضرت )سالمآن

 توان چنین نفوذ کالمی را جست:تنها در مکتب والیت میراند که سخن میحماسی چنان  فدکیّه خطبه از فرازی

 از نفاق خفته عالئم داد، ترجیح پیامبرش برای را برگزیدگان جایگاه و رانپیامب خانه خداوند کهزمانی پس، 

 به گاههیچ ناچیزانِ و درآورد زبان منافقان سردسته و شد کهنه برایتان دین لباس و آورد بر سر وجودتان اعماق

 هایدل رصۀع در جویانباطل و پرستانسراب هایعربده و کردند وجود اظهار و سربرآوردند نیامده، حساب

 و کالمش آشنای را شما پس، خواند. نام به را شما و سریرآورد خود گاهمخفی از شیطان و پیچید شما

 دید و کرد بلند جا از را شما سپس،. یافت نیرنگش و فریب و خدعه پذیرش برای آماده و دعوتش پاسخگوی

 هایتان[کینه خرمن ]در آتش و شویدیم گرم آسان چه که دید و کرد گرم را شما و خیزیدبرمی راحت چه که

 بر و نبود شما آنِ از که زدید نشان شتری بر شیطان[ اغوای ]به پس،. گیریدمی شعله زود چه که دید و انداخت

 و بود نگذشته چیزی پیامبر، عهد از هنوز که بود حالی در این. بود ]محض[ غصب که شدید وارد آبِشخوری

 بهانه. بود قبر بیرون هنوز پیامبر بدن[] و بود نیامده هم به هنوز جراحت دهان و بود تازه هنوز مصیبت زخم

                                                                 
 .733، ص 72، جهمان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید1

 .341، ص 5ج، هماناهلل موسوی خمینی، سیدروح. 3
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توبه: ]بِالْكافِرِينَ لَمُحِيطَةٌ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ سَقَطُوا الْفِتْنَةِ فِي أاَل ؛[برگزیدیم خلیفه ،پس] ترسیدیممی فتنه از که آوردید

 1.دارد احاطه کافران بر جهنم که راستی و هستید فتنه [قعر] در [اکنونهم] که بدانید [باید ولى][ 54

 همراه به( سلموآلهوعلیهاهلللیص) خدا رسول ریحانۀ سقیفه، رویداد از پس: »نویسدمی معتزلی الحدیدابیابن

 7«.کردمی دعوت عدالت و حق یاری به را آنان و رفتمی انصار خانۀ درب به( السالملیهع) امیرالمؤمنین

 زنو حضور اجتماعی یتمداری . وال5-3

]چه به کسر واو و چه به فتح  «والیت» و «مولی» ،«ولی» معنای دربارۀ آنان غیر و لغت علمای آنچه در تدقیق و تتبع

 نزدیکی، و قرب معنای به، «فَلْس»بر وزن  الم[، سکون ]با «ولْی» ریشۀ از واژگان این که سازدمی روشن اندگفته آن[

گرچه واژۀ نزدیکی،  و قرب یعنی وَلْی 3؛«والدُنوّ القرب أی: الوَلْی: »گویدمی فیروزآبادی کهناناند، چشده مشتق

توان معانی تسلط، قدرت، فرمانروایی، نصرت، محبت، دوستی، کمک، به معانی دیگری نیز آمده است و می« ولْی»

ها را هم به این در اشیاء و امور انسانپذیرفتن مسئولیت، حکم، سلطنت، پشتیبانی، زمامداری، سرپرستی و تصرف 

 5واژه نسبت داد.

 کاری، داریعهده محبت، فرمانروایی، قدرت، تسلط، نزدیکی، از – والیت معانی بین ناگسستنی پیوندی گویی

 الهی والیت به ورزیمحبت و والیت به سرسپردگی. دارد وجود – تصرف و سرپرستی زمامداری، پشتیبانی، حکم،

 الهی اولیای به عالقه و عشق و خدا با معنوی پیوند و بندگی. دارد دنبال به را الهی نصرت و است معنوی تقرب سبب

 .است آدمی اختیار صاحب و ولیّ که خداست این و شودمی والیت وادی به ورود سبب

است. این  انسان بر پروردگار تشریعی و تکوینی ارادۀ تحقق و خداوند مطلق حاکمیت ربوبی، توحید تجلیِ والیتْ

 والیت به بندگان خاص الهی تفویض شده است.

 است. اطاعت ورزیمحبت نشانِ و خداست ولیّ به نسبت محبت در والیتمداری جلوۀ

                                                                 

 (778، ص 74ج  همان،بحاراألنوار، محمدباقر مجلسی،  ؛128، 1، ج همان طبرسی، علیبن)احمد...«. الصَّلَاحِ  وَ بِالْخَيْرِ مَعْرُوفُونَ بِالْكِفَاحِ، مَوْصُوفُونَ أَنْتُمْ وَ. »1

 .13 ص ،1 ج ،مانه الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید. 3

 .1237ص  ،1ج تا، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، بی القاموس المحیط،یعقوب فیروزآبادی، محمدبن. 3

 تهران، ،3 چ البحرین، مجمع محمد طریحی،بن؛ فخرالدین833-837، ص 4ق،  ج 1523 مرعشی، اهللآیت کتابخانۀ قم، ،الموارد اقرب الخوری الشرتوتی، . سعید5

 .772، ص 4ش، ج 1312 اسماعیلیان، قم، ،5 چ ،األثر و الحديث غريب في النهاية جزری، اثیرمحمد ابنبن؛ مبارک544، ص 1، ج .ش1324 مرتضوی،
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نوع خاصی از والیت است  1شود که مراد از والیت قرآنیتوجه به فرهنگ قرآنی ما را به این نکته نیز رهنمون می

 پذیری همراه است:رزی و اطاعتوکه با ارتباط معنوی، محبت

فاَل وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا ». تحقق والیت به اطاعت است، به دلیل آیۀ 1

که  مگر آن آوردینم مانیند! که اه پروردگارت سوگ؛ ب(14)نساء:  أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً في

( ی)اندک ایکه کرده یاز حکم شانیهادر دل ،سپس ،اختالف است داور قرار دهد یۀما انشانیآنچه م ۀتو را دربار

خَيْرٌ  حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلىوَ »و آیۀ « فرود آورد. مینکند و کامالً سر تسل یاحساس ناراحت

 کند.یعبادت م یاست که خدا را شعار یو از مردم کس (؛11)حج:  وَجْهِهِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى

 «خود برگردد. یبه رو ،به او برسد ییو اگر بال ردیبه آن عبادت آرام گ ،به او برسد یاگر نعمت ،پس

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ »یۀ آ لیه دلاست، ب محبتبه  تیتحقق وال .7

باید مرا پیروى کنید تا خدا هم  ،[که باید هم بدارید]دارید بگو اگر خدا را دوست مى(؛ 31عمران: )آل غَفُورٌ رَحِيمٌ

)بقره: « هوَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّ»و آیۀ « .د و گناهانتان بیامرزد که خدا آمرزگار و مهربان استشما را دوست بدار

 «.او محبت شدید دارنده اند نسبت بخدا ایمان آوردهه و کسانى که ب؛ (114

که ک معناست، چناناین والیت قرآنی در سه رتبۀ والیت خدا و والیت رسول خدا و والیت مؤمنان خاص به ی

( بر این 44)مائده: « نَاكِعُوإِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ ر»آیۀ 

 دهد.حقیقت گواهی می

بودنشان هدف هجمه واقع قوق اساسی آنان و زنای حق فعالیت در اجتماع دارند که حمسلّم است که زنان به گونه

 نشود:

 بانوان انسانی نیروی از نیمی و کشور جمعیت نصف که کنیم توجّه باید است، انسانی نیروی از صحبت کهوقتی

 وسیع سطح در و حقیقی معنای ]کشور[ به بازسازی باشد، داشته وجود زن مورد در غلطی بینش اگر. کشورند

 باشند الزم و کافی آگاهی دارای اسالم نظر از زن موضوع به نسبت باید کشور بانوان خودِ هم. نیست شدنی آن

 افراد همۀ هم و کنند، دفاع کامل طور به خود حقوق از اسالم، مقدس دین واالی نظر به اتّکا با بتوانند، تا

                                                                 
 (.151و  114(، آیات 5( و والیت منفی )نساء )55(، آیۀ 18. البته، والیت بر دو قسم است: والیت مثبت )کهف )1
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 زندگی، هایعرصه در زن حضور زن، مورد در اسالم نظر که بدانند باید اسالمی کشور در مردان و جامعه

 و خانواده در زن نقش زنان، علمی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تالش و کار زنان، تحصیل زنان، فعّالیت

 1.چیست خانواده از بیرون در زن نقش

اش روح مادر بودن و لطافت همسر بودن را از او ای گام در جامعه نهد که مشارکت اجتماعیپس، زن باید به گونه

 بینانه است.نگری واقعد. این بستن راه پیشرفت جامعه نیست، آیندهنگیر

 بانوانی مصمم( السالملیهع)علی حکومت در کند؛السالم(از حضور اجتماعی زن ممانعتی نمیامیرمؤمنان علی )علیه

 تالش اسالم از پاسداری و امامت و والیت حریم از دفاع و اسالمی هایارزش احیای راه در که بودند قدم ثابت و

 صفین در که است عدوی بنت زرقاء آنها جمله از. ایستادند گران توطئه مقابل در ،تمام قدرت با استوار، و کردند

 این در بسیار فصیح هایگفتهو شعرها وی. نمود می تشویق حضرتآن نصرت به را مردم و بود امیرمؤمنان لشکر میان

 7.است سروده موضوع

 معاویه سربازان را اش قبیله و خود اموال که است همدانی اشتر دختر سوده( السالملیهع)لیع امام صحابه جمله از

 او علیه صفین جنگ در که را سوده شعرهای معاویه خواست، باز را اموال و رفت معاویه دربار به او. بودند گرفته

 این ،البته؛ بالکذب اعتذر أو الحق عن رغب من مثلی ما اهلل و إی » داد: پاسخ سوده و گشت یادآور بود شده سروده

 دوستی از و 3«.شودنمی رویگردان حق از هرگز ترس، خاطر به من چون شخصیتی و است من از اشعار

 .نمود دفاع( السالملیهع)علی

 خالصۀ فصل سوم

حجاب ها عبارت است از: هایی دارد؛ برخی از این شاخصهای اسالمی شاخص. شخصیت اجتماعی زن در آموزه1

 مداری.و عفاف، حضور ضروری سیاسی و والیت

سبب رستگاری زن و حفظ کرامت زن است. به همین سبب، امیرمؤمنان  پوشش دینی در کنار عفاف زن. 7

 خواند.السالم( زنان را به حیا و عفاف و حفظ شئون و مردان را به غیرت فرامی)علیه

                                                                 
 .2/12/7711. از بیانات مقام معظم رهبری، 1

 .88-81، ص 3ق، ج 1511 داراألضواء، بیروت، شیری، علی تحقیق الفتوح، کوفی، اعثمأحمد ابن . برای نمونه، ر.ک. أبومحمد7

 .11-44، ص 3ج همان،  کوفی، اعثمأحمد ابن ؛ ر.ک. أبومحمد52ص  تا،بالغات النساء، قم، شریف رضی، بیطیفور، طاهر ابنابی. احمدبن3
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علیها( از اهللمداری ناب دفاع جانانۀ حضرت فاطمه )سالمالیتای از حضور حماسی در مسائل سیاسی و و. نمونه3

 والیت است.

 بانوانی مصمم( السالملیهع)علی حکومت در کند؛السالم(از حضور اجتماعی زن ممانعتی نمیامیرمؤمنان علی )علیه. 5

 عدوی بنت زرقاءاند، مانند گام بداشته والیت حریم از دفاع و اسالمی هایارزش احیای راه در که بودند قدم ثابت و

 .همدانی اشتر دختر سوده و
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 حقوق زن :چهارمفصل 

 نظریات دچار و مطرح علمی جوامع در تاکنون االیامقدیم از که آمیزیسفسطه و برانگیزجنجال هایبحث از یکی

 و زنان آزادی شعار از دفاع در گویندگان و نویسندگان از برخی. است «زنان حقوق» موضوع شده تفریطی و افراطی

 مختلف مراحل در تمایزی وجهِهیچ  زن و مرد گویا که پیمایندمی را افراط و اغراق راه قدری به آنان حقوق احقاق

 پندارند.نمی انسان را که زنان دیگر ایدسته ندارند، در مقابل جسمی و توان احساسات، و عواطف تفکر، و تعقل

 .ماندمی محروم اجتماعی مشارکت از و شودمی محدود فرزندآوری با زناند که گویند: اینان کار را به جایی رسانده

 احیا را زنان رفتۀازیاد حقوق از بخشی توانست اینکه با و آمد فریبنده و زیبا شعارهای با زن حقوق از دفاع نهضت

 عنوان به آن از توانمی که - را قارتح و گرفتاری از عظیمی بار امّا نماید کم را آنها هایبدبختی از باری و کند

 .نهاد قشر این گُردۀ بر - کرد یاد «زنان مُدرن تحقیر»

 از کشیبهره با ،«مدرن جاهلیت عصر» این در امّا کنندنمی گور به زنده آمریکا و اروپا در را زنی هیچ دیگر امروز

 مردان هوسرانی گور به زندهزنده را او انسانی حرمت و فکری شخصیتتمام  زن، شهوانی و جسمانی هایجاذبه

 .فرستندمی

 کند:گونه توصیف میرهبر معظم انقالب )دام ظلّه العالی( این وضعیت را این

 کشورهای و اروپا تمام در این، از قبل سال شصت،هفتاد تا. کشاند ابتذال به را زن غرب، دنیای! من خواهران

 توانستمی - مزرعه و کارخانه صاحب مثل دیگر مرد یک یا و دخو مردِ یا - مرد سیطرۀ در فقط زن غربی،

 حق و مالکیت حق و رأی حق. نداشت را متمدن جامعۀ یک در انسان یک اصلیِ حقوق از حقی هیچ و باشد

 تمام حال، همان در اما کشاندند، اجتماعی فعالیت و زندگی و کار میدان به را زن آمدند بعد. نداشت معامله

 .گذاشتند پناهبی و رها جامعه، متن در را او و کردند فراهم زن لغزش ایبر را وسایل
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 توانندمی که کردند فکر مخفی هایدستگاه گردانندگان و پلید، و خبیث سیاستمداران بزرگ، دارانسرمایه

 آنجاها، در بله،. بکشانند ابتذال به را زن و کنند استفاده بهتر وضعیت این از اقتصادی، و سیاسی کارهای برای

 هم حاال همین قیمتی؟ چه به روند، امامی جلو هم سیاست و علم میدان در هازن و هست هم سیاست و علم

 کشورهای در - زُبدگان و برجستگان و نویسنده یا متخصص یا دکتر خانم نفر چهار نه - هازن و عامۀ توده

 و کنندمی زندگی ایرحمانهبی و سخت وضعیت در دارند، زیادی حظّ غربی تمدن از که امریکایی و اروپایی

 گذارند،می آنان دوش بر که سنگینی و سخت کارهای و شودمی تحمیل آنان بر که کاری و ستمِ همسران ستم

 فرصت که حالی در اند،کرده اجتماع میدان وارد را زن که کنندمی وانمود کار، این با. کنندمی تحمل

 1.ندارد وجود آنان برای هم گرفتن متصمی و کردن فکر و اندیشیدن

 دیده ؛مُفَرِّطا أَوْ مُفْرِطاً إِلَّا الْجَاهِلَ لَاتَرَى(: »السالم علیه)امیرالمؤمنین امام بشریت بزرگ حکیم گفت خوش چه

 7«(.رسدنمى خود اندازۀ و به حدّ) کندرو یا( گذردمى خود اندازه و حدّ از) است تندرو آنکه مگر نادان شودنمى

 یا و پیمایدمی افراط راه یا که بود نتواند این جز انسان وجودی هاینگفته و هانهفته و اسرار از خبربی و جاهل آری

 ریط.تف راه

 اجتماعی و خانوادگی فردی، حقوق از برخی ادامه، دراما اسالم راهی میانه برگزیده و منصفانه حکم رانده است. 

 .شودمی بیان زن

 زن حقوق فردی .4-1

 از آدمی،. دارد تفاوت حیوانات سایر با( گرایش) تمایالت و( بینش) عقاید بُعد دو در که است موجودی انسان

 قرار نهادش در ذاتی هایکشش و تمایالت بعضی و( فطری) غیراکتسابی علوم برخی که شد آفریده ایگونهبه آغاز،

 امور از یابیکمال شوقِ و فضیلت، و خیر به گرایش ش،پرست به عشق جویی،حقیقت قبیل از اموری است؛ شده داده

 رشد این بذرها است. در بشر خوشبختی و سعادت .است انسان فطری

 رو،ازاین. است کمالی هر منشأ و هاخوبی همۀ منبع و هازیبایی و هاکمال همۀ سرچشمۀ خدا توحیدی، بینش در

 از و پوچی و ناامیدی تنهایی، رنجِ و درد از را انسان خدا به مانای. شودمی انسان نصیب خدا با انس با کمال بهترین

                                                                 
 33/11/1338العالي( در دیدار با جمع كثیری از بانوان، ای )مدظلهمام خامنه. از بیانات ا1 

 .711، ص 18، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید7
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 آرامشی کرده، هدفمند و معنادار را زندگی و بخشدمی رهایی «مرگ گریزناپذیری» مقولۀ به زجرآور مشغولیدل

 اشملکوتی و روحی عالی استعدادهای باشد، مأنوس خدا با انسان که آنگاه. نمایدمی متدین فرد نصیب شگرف

 زندگی در بیشتری رضایت احساس آن، با مطابق و گرددمی آراسته آسمانی فضایل و باال کماالت به شده، شکوفا

 .داشت خواهد

تواند ایمان آورد، به حیات طیبه بیندیشد و در اسالم، زن ـ بسان مرد ـ حق بالندگی و رشد و تعالی دارد؛ او نیز می

 وشد.های دینی بکدر راه رسیدن به آرمان

 حق حیات طیبه .4-1-1

 در حیات از نوع این 1.موجود آن آثار منشأییت از است عبارت عام طور به موجودی هر حیاتِ اسالمی، فلسفۀ در

 است. آن سرسبزی به زمین حیات نمونه، برای است، جاری جمادات حتی موجودات تمام

 احساس کند،می حرکت آن وسیلۀ به که را ایدهپدی انسان بودن دارا از است عبارت انسانی نگرش، حیات این در

 از عضوی است، کمال جویجست در داراست، را غرایزی آورد،می دست به دانایی کشد،می درد برد،می لذت دارد،

 7.آزادانه[ حرکاتی] و دارد جبری حرکات شود،می اجتماع

 لوحانساده شده تا سبب آن مشاهدۀ دنبو دسترس در و فراوانی که است باشکوه و انگیزشگفت ایپدیده حیات

 و جسمانی حیاتِ سطح در افراد این وجودی سیر. مرگ مقابل در ایپدیده کنند، تلقی معمولی ایپدیده را آن

 این در که کسی. بگشایند خود روی به را حیات برتر هایافق هایدروازه اندنتوانسته گشته، متوقف شناختیزیست

 یاد «میت» عنوان با او از قرآنی فرهنگ در جهت، همین به. یابدنمی دست انسانی حیات به شود متوقف حیات از حد

 و ایمان آن به دستیابی کلید که حیاتی هستند، محروم معنوی حیات از ؛ اینان(82 :نمل ؛13 :انعام. ک.ر) است شده

 3.است صالح عمل

                                                                 
 .325ش، ص 1324ایران،  فلسفۀ و حکمت انجمن تهران، کالمی، و فلسفی علوم اصطالحات فرهنگ. سیدجعفر سجادی، 1

 .78ش، ص 1382قدیانی،  تهران، زندگی، هدف و فلسفه. محمدتقی جعفری، 7

 .141، ص 1ش، ج 1321اسالمی،  فرهنگ نشر دفتر تهران، البالغه،نهج تفسیر و ترجمه. محمدتقی جعفری، 3
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اند،تا آنجا اند و برخی به ژرفای آن شدهده کردهبدین ترتیب، زندگی سطوح مختلف دارد؛ برخی به ظاهر آن بسن

السالم( که حضرت علی )علیهدانند و دلتنگ سفر به کوی یار هستند، چنانکه مرگ را هم گذری از زندگی می

 سوی به من که ندارم یپروای هیچ! خدا به سوگند؛ إِلَيَّ الْمَوْتُ خَرَجَ أَوْ الْمَوْتِ إِلَى دَخَلْتُ أُبَالِي مَا فَوَاللَّهِ»فرمود: 

 1 «.شود وارد من بر مرگ یا کنم حرکت مرگ

 در که است واالتر، حقیقتی ایرتبه در حیات، که دانست خواهی درآوری، پرواز به را جان و دل اگر حال، این در

 دارای و رساندمی فعلیت به را آنها و کندمی اداره را طبیعی ماورای و طبیعی استعدادهای ترینباعظمت انسانی وجود

( طیبه حیات) حیات از چشمه این به رسیدن توان انسان تردید، از مجالیبی. هستی جهان گسترش به است گسترشی

 داراست: را

: انعام) .مِنْها رِجٍبِخا لَيْسَ الظُّلُماتِ فِي مَثَلُهُ كَمَنْ النَّاسِ فِي بِهِ يَمْشِي نُوراً لَهُ جَعَلْنا وَ فَأَحْيَيْناهُ مَيْتاً كانَ مَنْ وَ أَ

177) 

 راه مردم میان در آن پرتو در تا آوردیم پدید نوری او ی برا و گردانیدیم اشزنده و بود مرده که کسی آیا

 .نیست آمدنیبیرون آن از و هاستتاریکی در گرفتار گویی که است کسی چون برود

که عامل اصلی برای رسیدن به حیات طیبه تنها دهد در سیر به سوی حیات طیبه جنسیت نقشی ندارد. قرآن خبر می

 :7ایمان و عمل صالح است، نه جنسیت

. يَعْمَلُونَ كَانُواْ مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَكَرٍ مِّن صَالِحًا عَمِلَ مَنْ -

 (42)نحل: 

 و بخشیم[ حقیقى] حیات اىپاکیزه زندگى با را او قطعا باشد مؤمن و کند شایسته کار زن یا مرد از کس هر

 داد. خواهیم پاداش دادندمى انجام آنچه از بهتر آنان به مسلماً

 همتای نانز ؛الرّجال شقائق النّساء إنّما: »سلم( فرمودوآلهوعلیهاهللدر اسالم زن همتای مرد است، رسول خدا )صلی 

 این ترتیب، زن نیز باید برای رسیدن به حیات طیبه کمر همت را ببندد.به3.«اندمردان

                                                                 
 .17، ص 5ج  همان، الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید. 1

 .353-351، ص 17القرآن، همان، ج  فی تفسیر المیزان. برای توضیح بیشتر ر.ک. سیدمحمدحسین طباطبایی، 7

تا، بي النبویه، سنۀ داراحیاء جا،بي داود،ابي سننداودسجستاني، اشعث ابيبنسلیمان ؛373ص ،3م، ج1131 دارصادر، بیروت، احمد، مسند حنبل،. احمد ابن 3

 االخالق في امثالهم و نظایرهم ای»اند: نوشته شقایق معنای در سالعرو تاج در زبیدی و العرب لسان كتاب در منظورابن ؛ 333ح ،14ب الطهارة، كتاب ،1ج
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 و همسر و فرزندان است: زندگی و خانه امور به بخشیسامانهای رسیدن زن به حیات طیبه قناعت و یکی از راه

 چیست؟ «طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ» آیۀ زا منظور پرسیدند،( السالملیهع) علی حضرت از که آمده البالغه نهج در -

 1.قناعت: فرمود حضرت

جهاد در راه خدا عمل صالح و تالش برای رسیدن به حیات طیبه است و خوب شوهرداری کردن جهاد است:  -

 7.«التَّبَعُّلِ حُسْنُ الْمَرْأَةِ جِهَادُ»

 حق دینداری .4-1-2

 بر (32و آیۀ فطرت )روم:  (127میثاق )اعراف:  آیۀ که است سخنی انسان دیوجو هایالیه در خدا به عشق سریان

در دینداری و باور به وحدانیت خدا و پیروی از دستورهای الهی تفاوتی بین مرد و زن نیست.  .دهدمی گواهی آن

 فِطْرَتَ»ده است و و در عهد ألَسْت، خود انسان را گواه بر انسان قرار دا این انسان است که مورد خطاب الهی است

داللت بر این دارد که سرشت آدمی بر خداباوری سرشته شده است و در این سخن، « عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ

 تفاوتی بین طینت زن و مرد نیست.

به سوی  جانبهدین یک معرفت و نهضت همهکند: گونه تعریف میاهلل( دین را ایناهلل جعفر سبحانی )حفظهآیت

تکامل است که چهار بُعد دارد: اصالح فکر و عقیده، پرورش اصول عالی اخالق انسانی، حُسن روابط افراد اجتماع، 

 3حذف هرگونه تبعیض ناروا.

تواند در پرتو نورانیت ایمان به اصالح اندیشۀ خود دست یازد، به زن توان اجرایی کردن این چهار بعد را دارد؛ می

بلکه  برسد، روابط خود را در چهارچوب شرع تعریف نماید و با هر گونه تبعیض به مبارزه برخیزد.کماالت اخالقی 

 گیرد. در این راه گاه بر مردان پیشی می

                                                                                                                                                                                                                 
 تحقیق ،العرب لسان منظور،مكرم ابن)ر.ک. محمدبن .«اندشده جدا آنها از گویا اند، سرشت و خوی و خلق در آنها منهم؛ مانند شققن كانهن الطباع و

 ،القاموس جواهر من العروس تاجزبیدی،  ؛ محمدمرتضي حسیني183، ص 11ق، ج 1414 بیروت، دارالصادر، دارالفكرـ ،3 چ میردامادی، الدینجمال

 .348، ص 13ق، ج 1414 دارالفكر، بیروت،

 .353-351، ص 17فی تفسیر القرآن، همان، ج  المیزان. برای توضیح بیشتر ر.ک. سیدمحمدحسین طباطبایی، 1

 .337، ص 18، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبنعبدالحمید. 7

 .11، ص4و  3شش، 1354نقد و نظر، مصاحبه ]اقتراح[، جعفر سبحاني، . 3
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 حنیف دین شانهمسران اینکه از قبل زیادی زنان اسالم، صدر در که بس همین آنان فضایل از و زنان پیشتازی در

است  حالی دراین . اندآورده ایمان آن به استوار عزم پرتو در و اندداده تشخیص ستداللا با را آن حقانیت بپذیرند را

 این. نمودندمی بلیغ سعی آن نور کردن خاموش برای بلکهداشتند  تردید آن حقانیت در تنها نه فراوانی مردان که

 موَطَاء در انسبنمالک ،رابطه همین در. است دینداری عرصۀ در آنان پیشتازی و زنان نبوغ و هوشمندی نشانۀ لهمسئ

 دختر مانند اندبوده کافر آنها شوهران که بودند آورده اسالم حالی در زنان از ای عده که کندمی نقل چنین خود

 که هشامبنحارث دختر حکیمام نیز و شد مسلمان شوهرش از قبل و بود امیهبنصفوان همسر که مغیرهبنولید

 1.آورد اسالم همسرش از پیش بود جهلياببنعكرمة شوهرش

با توجه به تعریفی که از عقل در بحث از خردورزی آمده است، اینان زنانی هستند که به سبب دینداری به کمال 

 اند.آمدهدر 7«آزمودی. خرد کمال به که عَقْلٍ؛ آنان بِکَمَالِ جَرَّبْتَ مَنْ»اند و جزو عقل رسیده

 حقوق خانوادگی زن. 4-2

 لِتَسْكُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آياتِهِ مِنْ وَ: »خداوند بندگان آرامش مایۀ و است خداوند نشانۀ و آیت زن

 تا آفرید، همسرانى خودتان بین از شما براى که اوست هاینشانه از ؛(71: روم) رَحْمَة وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ إِلَيْها

 .«داد جاى محبت و عشق همسرانتان به نسبت شما هاىقلب در او و باشید داشته رضایت و آرامش یکدیگر با کهاین

 .شود پاسداری باید که شوهر نزد است امانتی کند، ازدواج قصد که آنگاه زن، که گذشت،و چنان

 بیان در همواره - شوهر انۀخ در است امانتفرد زن  و است آرامش مایۀجنس زن  که - زن به واال نگاه این  

 .است شده لحاظ زن شرعی حقوق

 حق انتخاب شوهر .4-2-1

و  3دختر در انتخاب شوهرش تحت والیت پدر آزاد است، بدین معنا که رضایت دختر در نافذ بودن عقد شرط است

 به چه اگر نکرده، شوهر هنوز که دخترى تواند بدون رضایت دختر او را به عقد مردی درآورد، اما نکاحپدر نمی

                                                                 
 .32ص  همان،آملی،  جوادی عبداهلل[ عالمه]. ر.ک. 1

 .743، ص 122ج  همان،بحاراألنوار،  . محمدباقر مجلسى، 7

 .1222. قانون مدنی، مادۀ 3
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در دیدگاه شرع، پدر مددرسان دختر است تا دختر  1اوست. پدرى جد یا پدر اجازه به موقوف باشد، رسیده بلوغ سن

کفو باشد و امانتدار خوبی باشد. بدین ترتیب، پذیرش کسی را برگزیند که جایگاه شایستۀ زن را بشناسد، با او هم

ر زن در انتخاب شوهر نیست، بلکه والیت ایشان در حمایت از دختر است، والیت پدر یا جد به معنای نفی اختیا

( در انتخاب شوهر برای دخترش فاطمه زهرا سلموآلهوعلیهاهلللیکه سیرۀ رسول گرامی اسالم )صچنان

 گونه بوده است.( نیز همینعلیهااهللالم)س

 شود:این نمونۀ واال در اینجا نقل می

 و بزرگان از مختلفی افراد گرفت، قرار ازدواج آستانۀ ( درسلموآلهوعلیهاهلللیپیامبر )ص یگرام دختر که زمانی

 کردند. آنان خواستگاری ایشان از مدینه زراندوزان و ثروتمندان از گروهی نیز و سرشناس هایچهره و هاشخصیت

 و برتری علت را سنگین مهریۀ و زیاد ثروت و شوهر اقتصادی و اجتماعی موقعیت که - جاهلیت هایمالک با

 به را رسالت خاندان با پیوند افتخار کردندمی درخواست ایشان از و رسیدندمی پیامبر خدمت به -دانستند می افتخار

 بدهد. آنها

 ازدواج امر ؛رَبِّهَا أَمْرُهَا إِلَى: »فرمودمی را جمله این آنها، خواستۀ برابر در و دادمی ردّ جواب آنها همۀ به پیامبر

 خدا فرمان انتظار در مورد این در ؛أَنْتَظِرُ لَهَا الْقَضَاءَ: »فرمودمی و گاهی 7«پدرش. نه اوست، پروردگار با فاطمه

 3.«هستم

فاطمه  خواستگاری به صداقت و ایمان از پر قلبی با و صفا و مهر از پر ایچهره با( السالملیهع) علی کههنگامی

 و بود شده گلگون شرم از مبارکش صورت شد، ( شرفیابسلموآلهوعلیهاهلللیپیامبر )ص محضر به علیها(اهلل)سالم

 کند. اظهار مطلبی نتوانست

 «ای؟آمده من نزد چه برای! علی»: فرمود و شد خندان و شاد او مشاهدۀ ( باسلموآلهوعلیهاهلللیپیامبر )ص

                                                                 
 .1253. قانون مدنی، مادۀ 1

 .175، ص 53ج  ن،همابحاراألنوار،  ،. محمدباقر مجلسی7

 .122، ص 53ج   همان،. 3
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 فاطمه خواستگاری به گویا»: فرمود بود، باخبر( السالملیهع)علی  قصد از که ساکت ماند. پیامبر( السالملیهع) علی

 به نیز دیگری مردان تو از پیش! علی ای»: فرمود پیامبر« ام.آمده منظور همین برای آری،»: کرد عرض «ای؟آمده

 تا بگذار اکنون. دادینم نشان خوش روی نهادم،می میان در را مطالب این فاطمه با هرگاه. آمدند فاطمه خواستگاری

 «بگذارم. میان در او با نیز را سخن این

فاطمه  شخصیت اما 1است الهی و آسمانی( السالملیهع)علی  با علیها(اهللالم)س زهرا حضرت ازدواج گرچه

 رپیامب که کندمی ایجاب دیگر، سوی از همسر، انتخاب در زنان آزادی و احترام و سویی، ازعلیها(، اهللالم)س

 حق و داد قرار جریان در را پس، دخترش. نکند کار این به اقدام دخترش با گفتگو ( بدونسلموآلهوعلیهاهلللی)ص

 نماید. گیریتصمیم خردمندانه و آزادانه همسرش، دربارۀ تا داشت محفوظ او برای را انتخاب

 کرد، بیان دخترش برای را( السالملیهع)علی  هایویژگی و ( فضایلسلموآلهوعلیهاهلللیپیامبر )ص کههنگامی

 سر بود، حیا و شرم در غرق که فاطمه «چیست؟ تو نظر درآورم. خدا خلق بهترینِ همسریِ به را تو خواهممی»: فرمود

 ننمود. اظهار مطلبی و کرد سکوت و انداخت زیر به

 را جمله ( اینسلموآلهوعلیهاهلللیمبر )صپیا ازدواج، و ارتباط این به خشنودی و رضایت نشان شدن آشکار از پس

 7.«است او قبول بر دلیل فاطمه سکوت است از آنکه وصف شود! تربزرگ خداوند ؛اِقْرارُها سُكُوتُها! اَكْبَرُ اَهللُ: »فرمود

 حق فرزندآوری. 4-2-2

 نتایج از یکی که است دیهیب 3.است شده تجرّد از خروج و ازدواج به فراوانی تشویق روایات، و قرآنی آیات در

نسل  تکثیر هدف با ازدواج به روایات برخی در. است نسل تکثیر و به دنیا آوردن فرزند موارد اغلب در ازدواج

روایات مذکور، هرچند داللت بر وجوب ازدواج و تکثیر نسل مسلمانان ندارند، آنهم بدان رو که  5توصیه شده است.

دهند. ر فرد نیز مدّ نظر باشد، اما خط روشنی را در تأیید فرزندآوری نشان میمصلحت جمع لحاظ شود و وضعیت ه

 روایاتی و گیری مخالفان وقعی ننهاد. افزون بر این، آیاتتوان، بدون دغدغه، به خردهبا وجود این تأیید شرعی می
                                                                 

 .124، ص 53ج   همان،. 1

 .43، ص 53ج   همان،. 7

 .141، ص 14ج  همان، نوری، محدثحسین ؛ 315 ، ص31 ج همان، عاملي، حسن حربنمحمد . برای نمونه:3 

 .173، ص 14ج  همان، .4 
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 دنیا: در فرزندان. انددمی آخرت در هم و دنیا در هم مهم ارزش یک را مسلمانان جمعیت فزونی که دارد وجود

 .اندشده معرفی 5(سلموآلهوعلیهاهللصلی)اسالم  پیامبر مباهات مایۀ آخرت: در و 3و امداد 7استعانت مایۀ 1زینت،

که سان است بدین. بدانند قدر را آن باید زنان که ،او وظیفۀ نه ،زن برای است حقوقی جمله از فرزندآوری

عزل در مورد کنیز مانعی ندارد اما »کند: السالم( روایت میالسالم( یا امام باقر )علیهلیهصادق )ع مسلم از اماممحمدبن

 4«دانم، مگر اینکه مرد در زمان ازدواج با زن شرط کرده باشد.در مورد زن آزاده مکروه می

 اسارت نوعی را فرزندآوری و دارند وارونه نگاهی خویش حق این به هازن برخی که است شگفتی جایاما 

 در و بدهد را اعدامش حکم یا بپوشاند انسانی سرشت آن بر تواندمی که است زن دست در شدن انسان قوۀ. پندارند

  .کند اشخفه نطفه

 بسیط از نورشان که کرد تربیت هایىانسان محقّر، و کوچک اىحجره در که زنى [(علیهااهللسالم)زهرا  ]فاطمه»

حضرت فاطمه زهرا  1«درخشد.مى اعلى ملکوت سوى آن تا ملک المع از و افالک سوى آن تا خاک

تعداد فرزندان علیها( در مدت نه سال از زندگی مشترک خود پنج فرزند را به جامعۀ بشری هدیه کرد. اهلل)سالم

 زینب کبری و زینبعلیها( پنج تن ]حسن، حسین، محسن، اهللالسالم( از حضرت فاطمه )سالمحضرت علی )علیه

 2البنین( چهار تن ]عباس، جعفر، عبداهلل و عثمان[.[ و از فاطمۀ کالبیه )امصغری

                                                                 
 .43(، آیه 18. كهف )1 

 .3ص  ،3ج  همان، یعقوب كلیني،بن. محمد3 

 .13(، آیه 51) . نوح3 

 .74، ص 31ج  همان، عاملي، حسن حربن؛ محمد173و  171، 14ج  همان، نوری، محدث. حسین 4 

 .425، ص 4ج  همان، کلینی، یعقوببن؛ محمد512، ص 2ج  همان، ،[شیخ] حسن الطوسیبنمحمد. 4

 .113، ص 13ج ، هماناهلل موسوی خمینی، سیدروح. 3

که عالمه شود، چنانالسالم( از همسران دیگری هم در تاریخ ثبت است. برای مثال، محمد حنفیه فرزند امیرمؤمنان شمرده میندان امیرمؤمنان )علیه. تعداد فرز2

 محمد، مادر (، بدان سبب که  نام787ص  ،35ج  همان،ر، بحاراألنوامحمدباقر مجلسی، « )الْحَنَفِیَّۀ ابْنَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ بْنُ مُحَمَّدُ»کند: مجلسی از او به این نام یاد می

و برای مثال، بنابر نقلی، یحیی  (25ص  ،57ج  همان،بحاراألنوار، محمدباقر مجلسی،  ؛345ص ،1ج )ر.ک. اإلرشاد، .رسدمی حنفیه به اشمادری جد و بود خوله

 )علیهم طالب أبی آل مناقبشهرآشوب مازندرانی، علی ابن؛ محمدبن25، ص 57ج  ان،همبحاراألنوار، محمدباقر مجلسی، فرزند اسماء بنت عمیس است. )ر.ک. 

 .325، ص 3ق، ج 1324قم، عالمه، ،  السالم(
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دهد که برداشت برخی می السالم( ـ همگام با اندیشۀ همسر گرامی ایشان ـ نشاناین سیرۀ عملی حضرت علی )علیه

است که امیرمؤمنان علی السالم( بر قلت فرزند نادرست است. در روایت از این روایت امیرمؤمنان )علیهافراد 

  1«.است توانگری راه دو از یکی کم خور؛ نانالْيَسَارَيْنِ أَحَدُ الْعِيَالِ قِلَّةُ»السالم( فرمود: )علیه

شود: با کمی عیال خیالت آسوده باشد، که عیال کم در حال فقر برابری پندارند که معنای روایت  این میبرخی می

 .2الحدید چنین معنا کرده استابیکه ابنت مال، که عیال موریانۀ مال است، چنانکند با عیال زیاد با کثرمی

المثلی است که دو راه توانگری را نشان بسان ضرب هرش ـبرخالف ظااین حکمت ـ اما توجه شود که اوالً 

نیست، بلکه  ارَيْنِالْيَسَ أَحَدُ به تحریضی و ترغیبی دهد، نه آنکه کمی عیال را ترجیح دهد. در روایت، هیچمی

 عائلۀ بر آن صرف و حالل کسب راه از یکی شود:می تحصیل راه دو از انسان برای خواهد بگوید: توانگریمی

 3.کن انتخاب خواهیمی را کدام هر. مال قلت وجود با قلت در عائله حصۀ دیگری و کثیره

 ثَمَرَهٌ شَجَرَهٍ لِكُلِّ إِنَّ»داند: دی قلب مؤمن میالسالم( است که فرزندآوری را ثمره و سبب شااین حضرت علی )علیه

 الوَلَدِ مَوتُ»و نیز فرمود:  4«.است فرزند داشتن انسان دل میوۀ و است ایمیوه درختی هر برای؛ الوَلَدُ القَلبِ ثَمَرَهُ و

 4«.است جگرخراش فرزند مرگ ؛الكَبِدِ فِي صَدْعٌ

 

 

 حقوق اجتماعی زن .4-3

بسته است که دین  نقش کردهگاه تحصیل نواندیشانِ ذهن زمینۀپس ندارد، بر منطقی پشتوانۀ هیچ باور اینهرچند 

 تالش آنکه بارترتأسف و است بارتأسف اندیشیسطحی گونهاین اسالم حقوق اجتماعی زن را در نظر نگرفته است.

                                                                 
 [.151]حکمت  334، ص 18ج  همان، الحدید،ابیاهلل ابنهبۀبنعبدالحمید.  1

 .334، ص 12ج  همان، . 7

 معارف و علوم دورۀ نشر و ترجمه مؤسسۀ مشهد، ،[نکاحیه رسالۀ] مسلمین پیکر بر سهمگین ایضربه عیتجم کاهش ،[عالمه] طهرانی سیدمحمدحسین حسینی . 3

 .338 صق، 1574 اسالم،

 .24، صهمان پاینده، ابوالقاسم . 5

 .134ص ،1ج همان، محمد خوانساری، الدینجمال . 4
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 سبک طبق اصول خویشتن به توجه و تفرّد شاید گفتمان .شود داده نسبت اسالم به ذهنی هایفرضپیش این شود

مرد، بر این است که اسالم احکامی سختگیرانه و محدودکننده برای زن  و زن حقوق برابری بهانۀ به غربی، زندگی

 دارد و حبس زن در خانه را اراده کرده است.

 ست:السالم( ااز جمله روایاتی که بر این سخن حمل شده است این روایات از امیرالمؤمنین )علیه

 نشناسند را تو غیر که کنی زندگی ایبه گونه بتوانی اگر و؛ فَافْعَلْ الرِّجَالِ مِنَ غَيْرَكَ يَعْرِفْنَ لَا أَنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنِ» -

 1«کن. چنین

 با را آنان ناتوانی نفوذپذیرند؛ و اتوانن زنان؛ بِالْبُيُوتِ عَوْرَتَهُنَّ وَ بِالسُّكُوتِ، عِيَّهُنَّ فَاسْتُرُوا عَوْرَاتٌ، وَ عِيٌّ النِّسَاءُ» -

 «.کنید درمان خانه در[ ]ماندن با را آنان نفوذپذیری و سکوت،

 توان چنین گفت:در پاسخ به ین شبهه می

 آمده است که سوار صفین جنگ میانه در بارقیه الخیرکه دربارۀ حضور اماوالً، سیرۀ حضرت جز این است، چنان

 در کرد. معاویهداد و به مبارزه تشویق میمی قرار عتاب مورد را فراریان بلند، صدای ت، بادس به تازیانه شتر و بر

 که برد دو او دیدم من» گزارش یکی از یاران خود را خواست که گفت: و کرده احضار را او خود خالفت دوران

 و است پراکنده آن هایلبه که است ایتازیانه دستش در و است سوار شتر روی و کرده بر در بود شده یافته محکم

 این»: گفت خشم معاویه با «نر. شیر یک مثل فحل، یک همچون گویدمی سخن فرماندهی و مهیج حالت یک در

 عتابِ این« بود. نخواهد حرجی من بر نیز بکشم را تو اگر حال. من کشتن جز نداشتی قصدی سخنانت با! الخیرام

 مرا کار این قسم، خدا به! جگرخوار هند پسر ای»: گفت جواب در بلکه نکرد، سکوت به وادار را الخیرام معاویه،

 7«بود. خواهد من سعادت وسیلۀ او شقاوت که گیردمی انجام کسی دست به چراکه کرد، نخواهد ناراحت

که نشک، این احادیث به موارد خاصی مقیدند، چناثانیاً، اطالق ممنوعیت خروج زن از خانه پذیرفتنی نیست. بی

 تَبَرَّجْنَ ال وَ بُيُوتِكُنَّ في قَرْنَ وَ»با اشارۀ ضمنی به آیۀ  ،سلمهرو، امخانه شر است. ازاینفتنه باشد خروج زن از  گاهِ

 و نامحرمان میان در] و گیرید، آرام و قرار هایتانخانه در [!پیامبر همسران اى(؛ و ]33)احزاب:  الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ

                                                                 
 .11، ص 72ج همان،  عاملی، حر حسنبن. محمد1

 ؛«صفین سخنور الخیر، ام»ذیل عنوان همان، آملی،  جوادی عبداهلل[ عالمه]ربرای توضیح بیشتر .ک. ؛41ص  همان،طیفور، نطاهر ابابیاحمدبن. 7
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 جاهمه در پوشش بدون و آرایش و زینت با خودنمایى براى که] پیشین جاهلیت دوران زنان مانند[ بازار و وچهک

 در گردش از را تو خداوند عایشه! ؛ ایالْبِلَادِ فِي الْفُرْطَةِ عَنِ نَهَاكِ قَدْ»به عایشه گفت: ، .«نشوید ظاهر[ شدندمى ظاهر

 1«است[. پسندیده تو برای را خانه گوشۀ است ]و ساخته ممنوع هاسرزمین

! حميراء يا: »فرمود و زد او کجاوه بر چوب با و آمد عایشه سراغ به السالم(جمل، حضرت علی )علیه جنگ از بعد

؛ ای وَاَبْرَزُوك قائلَهُمعَ صانُوا اذْ اَخْرَجُوك الّذين َاَنْصَفَك ما واهللِ ؟بيتك في تَقَرّی ْاَن يأمُرك اَلَم بهذا؟ اَمَرَك ُاهللرسول

 در که بود نداده فرمان تو به آیا بود؟ کرده سفارش کار این به را تووسلم( آلهوعلیهاهلل)صلی پیامبر آیا! حمیرا

 خود نِزنا از چراکه کردند، انصافیبی تو حق در کشیدند بیرون خانه از را تو که هاآن ،قسم خدا به ؟بمانی اتخانه

 7«.دادند قرار دید معرض در را تو و کردند صیانت

بلی، آنگاه که فتنه در راه است زن خود باید تصمیم بگیرد که از خانه بیرون نیاید و اگر نشد، مرد باغیرت در به 

ن بندد. چگونه است که طلحه و زبیر همسران خویش در حبس نهادند و همسر رسول خدا را به میداروی فتنه می

 عِنْدَ الْأَمَةُ تُجَرُّ كَمَا اللَّهِ رَسُولِ حُرْمَةَ يَجُرُّونَ فَخَرَجُوا»شمارد: آوردند؟ امیرمؤمنان تلخی این مصیبت را چنین برمی

 جنگ سوى به؛ لِغَيْرِهِمَا وَ لَهُمَا لَّهِال رَسُولِ حَبِيسَ أَبْرَزَا وَ بُيُوتِهِمَا فِي نِسَاءَهُمَا فَحَبَسَا الْبَصْرَةِ إِلَى بِهَا شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِينَ

 دنبال به برندمى فروش براى که کنیزى همچون را سلم(وآلهوعلیهاهلللیص) خدا رسول حرم که حالى در شدند بیرون

 رسول همسر و نشاندند خانه در را خود زنان زبیر و طلحه ساختند، روان بصره سوى به خود با را او و کشاندند، خود

 3«گذاشتند. دیگران و خود تماشاى برابر در را سلم(وآلهوعلیهاهلللیص) خدا

                                                                 
 .321ق، ص 1523 مدرسین، جامعۀ قم، غفاری، اکبرعلی تحقیق ،األخبار معانی ،[صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبن. محمد1

 دار قم، ،7 چ داغر، اسعد تحقیق ،الجوهر معادن و الذهب مروجحسین المسعودی، بنعلى ؛ أبوالحسن18، ص 12خوئی، همان، ج  اهلل هاشمیحبیب . میرزا7

 .312، ص 7ق، ج 1524 الهجرۀ،

 [.123]خطبۀ  328، ص 4، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید3

www.takbook.com



67 

 

 النساء علي استعينوا» سلم( فرمود:وآلهوعلیهاهللها باشد؛ پیامبر اکرم )صلیاز خانه با زینت بیرون رفتن کهو چنان

 اگر زیرا گیرید، اختیار در 1برهنگی با را انزن؛ الخروجُ اعجبها زينتها احسنت و ثيابها كثرت اذا احداهن فان بالعری

 7«.رود بیرون که آید خوشش باشد داشته اختیار در نیکو زیورآالت و گردد زیاد آنان از یکی پوشاک

 .است شارع مبغوض دهندهفریب هایزینت و فاخر هایلباس با رفتن بیرون شود کهاز این روایت برداشت می

یعنی منظور این  3اند نه قضایای حقیقیه،ه این روایات تنها در پی بیان قضایای خارجیهالبته، سخن بر سر این نیست ک

بلکه سخن بر سر این است که این روایات بیانگر حکم  5نیست که این روایات را مختص به زمان حضرت بدانیم،

 .کسانی است که چنین باشند. پس، حکم روایت عمومیت فردی ندارد اما عمومیت زمانی دارد

؛ أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»ثالثاً، والیت مرد بر زن طبق آیۀ 

 لتحم جسمى، توان جهت از] را مردان خدا کهبه این سبب  ند،ازنان[ زندگى] تدبیرکنندگانِ و کارگزاران مردان

 را زنان زندگى هزینه اموالشان از[ مردان] کهداده و به این سبب  برترى زنان بر[ فکرى و روحى قدرت و مشکالت

شوهر، « مرد»شود و نیز ثابت است و این والیت با ثروتمند بودن زن حذف نمی.« پردازندمى[ واجب حقّى عنوان به]

ست که مرد در اعمال این والیت نباید اجحاف کند و نیز مردی شود. تردیدی نیپسر و پدر را با شرایطش شامل می

 که والیتش به سبب خطایی بزرگ ساقط شده از این حکم استثنا شده است.

 خالصۀ فصل چهارم

 اسالم نگاهی میانه و منصفانه در حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زن دارد.. 1

                                                                 
 .باشند عریان اینکه نه باشند نداشته زیبا و دزیا لباس یعنى است؛ شده لحاظ «عرى» از کنایى . در اینجا، معناى1

 .724، ص همان پاینده، ابوالقاسم؛ 21، ص 17، ج همان الحدید،ابیابن اهللهبۀبن. عبدالحمید7

ه این افراد در زمان حقیقیه. حکم در قضایای خارجیه به افراد موجود بار شده است، خوا خارجیه و  قضیه قضیه است: قسم دو حملیه بر منطق، قضیه علم . در3

ل و آینده و بر افراد گذشته موجود شده باشند، خواه در حال موجود باشند و خواه در آینده موجود شوند.اما حکم در قضایای حقیقه بر افراد موجود در گذشته، حا

 -14، ص 17ش، ش 1347، قم، آیین حکمت، «وعحقیقت قضیۀ حقیقیه و نسبت آن با وجود موض»شود. )ر.ک. عسکری سلیمانی امیری، مقدرالوجود بار می

 ش.1385البالغه، ترجمۀ ورود سالمی، قم، زمزمۀ زندگی، . برخالف برخی که چنین پنداشتند: جواد نجوی صالح، زن در نهج5
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تواند ایمان آورد، به حیات طیبه بیندیشد و تعالی دارد؛ او نیز می . در اسالم، زن ـ بسان مرد ـ حق بالندگی و رشد و7

. و نیز زنان در در سیر به سوی حیات طیبه جنسیت نقشی نداردهای دینی بکوشد، چراکه در راه رسیدن به آرمان

 اند.اند و این حق خود را به شایستگی پاس داشتهدینداری گاه گوی سبقت را از مردان ربوده

 حقوقی جمله از فرزندآوریو نیز  در انتخاب شوهرش تحت والیت پدر آزاد است قوق خانوادگی، زن. در ح3

 .بدانند قدر را آن باید زنان که ،او وظیفۀ نه ،زن برای است

آید اجازۀ حضور اجتماعی به زن السالم( برمی. در حقوق اجتماعی زن، آنچه از سیرۀ عملی امیرمؤمنان )علیه5

 راه در فتنه که آنگاه بلی، در تاریخ گزارش شده است. صفین جنگ میانۀ در بارقیه الخیرحضور امکه است، چنان

که در ، چنانبنددمی فتنه روی به در باغیرت مرد نشد، اگر و نیاید بیرون خانه از که بگیرد تصمیم باید خود زن است

 بارۀ عایشه صادق است.
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 با زن ارتباطهای شیوه فصل پنجم:

 ها. درک تفاوت5-1

 های جسمانی. برخی از تفاوت5-1-1

 است، مردان و زنان در فیزیولوژی هایتفاوت جسمانی هایتفاوت از منظور 

 فَاِنَّهُنَّ»اند: است. زنان از نظر بدنی ضعیف آفریده شده کمال یک زن برای ظرافت این و شده آفریده ظریف زن

 کارهای اسالم در رو،ازاین. ترندقوی مراتببه مردان از احساسات و واطفع نظر از عوض، و در 1«القُوی ضَعيفاتُ

 ـ عاطفی و حساس ظریف، کارهای و شده گذاشته مردان عهدۀ به منزل از خارج فرسایطاقت و سنگین خشن،

 .است شده واگذار زن به ـشوهرداری  هنر و غذا پختن منزل، وضع به رسیدگی کودک، پرورش و تربیت همچون

؛ بِقَهْرَمانَةٍ لَيْسَتْ وَ رَيْحانَةٌ الْمَرْأَةَ فَانَّ نَفْسَها، جاوَزَ ما امْرِها مِنْ الْمَرْأَةَ تُمَلِّكِ ال وَ»فرمود: ( ع) علی رو، حضرتزاینا

 [.دلیر و کارفرما] قهرمان نه ،[پذیرآسیب و لطیف] است گل[ چون] زن که مسپار کارى توانش از بیش زن به

 های جسمانی زن و مرد از این قرار است:اوتبرخی از تف

 وضع خاصره، لگن بیشتر پهنای سبب به و است ترسبک و ترظریف مرد، به نسبت زن قالب و بندیاستخوان

 تولّد زمان در پسر. نیست خوبی عامل دویدن، برای زن لذا، و است متمایل حدّی تا زنان ران هایاستخوان

 این در و دارد وجود اختالف این سالگی چهارده الی یازده تا و است ترفراخسینه و بلندتر و دختر از ترسنگین

 این و است پسر از قبل همیشه تقریباً دختر بلوغ. گیردمی فزونی پسر به نسبت دختر وزن و قد ناگهان حوالی،

 نظر به ترچاق زن باشدمی مساوی مرد با زن وزن آنکه با .آنهاست بین شدید اختالفات و هادگرگونی سبب

                                                                 
 .114، ص 17ج  همان، الحدید،ابيابن اهللهبۀبن. عبدالحمید 1
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 و زن بین فرسوده هایسلول تجدید و تعویض و( ساز و سوخت) متابولیکی سرعت در اختالفات زیرا رسد،می

 فقط نه کنندهذخیره و حیاتی عوامل زن در عوض در باشد،می شدیدتر درصد ده مرد در و داشته وجود مرد

 قدرت افزایش موجب بلکه است، قوی دادن رشی و باروری و ماهانه عادت از ناشی ضایعات ترمیم برای

 به و دارند اختالف هم با مرد و زن غدد کار و ... ساختمان. باشدمی نیز درد و سرما مقابل در زن مقاومت

 تأثیر تحت مردها از بیشتر ... .است مرد از شدیدتر زن، در آدرنال غدد و تیروئید غدد کار برخی، ی عقیده

 زن اخالقی خصوصیات. دارند ثبات مردها از بیشتر هم عواطف از برداری فرمان در و انداحساسات و عواطف

 و پسران بازی چگونگی کودکی، اوایل در .شود می عوض زودتر محیط احوال و اوضاع و تربیت طرز تغییر با

 عالقه بازی یک به دو هر اگر و است مشهود شدّت و خشونت پسران، بازی در باشد:می مشهود کامالً دختران

 دارد، ایچهره کارهایشان خالل در دهند می انجام که هاییکاریریزه در مذکور مراتب از بسیاری دهند نشان

 حیوانات اقسام و حیوانات دندان و پنجه آوریجمع به پسر بپردازند، کلکسیون کردن درست به دو هر اگر مثالً

 1.نماید آوریجمع را رنگین اشیای و گل و پروانه دارد دختر ْدوست و است شایق شدیدالعمل

 های روانی. برخی از تفاوت5-1-2

عاطفه و هیجان در زن بروز بیشتری دارد و احساسات زن حتی در کودکی مادرانه است؛ احساسات زن از مرد 

 و تر است. این در حالی است که پرخاشگریثباتتر و البته بیتر است و واکنش احساسی زنان سریعجوشان

 7 است. بیشتر مرد در طلبیقاللاست

 اما دارد، بیشتری میل رقابت به و کندمی اعمال فیزیکی هایخشونت صورت به غالباً را خود عصبانیت مذکر جنس

 یا سکوت توزی،کینه قهر، شکل به گاه که ـ منفی مقاومت یعنی غیرمستقیم، شکل به بیشتر را خود عصبانیت زنان

 3.سازندمی ظاهر ،ـاست  پراکنیشایعه

 موضوعات اندازۀ به جزئی موضوعات آنان، برای و شودمی ظاهر افسردگی و گریه با بیشتر زن جنس در عزا و رنج

 5.است مهم بزرگ

                                                                 
 .1/3/1381كشور،  نمونه پرستاران از جمعي دیدار ( در. از بیانات مقام معظم رهبری )دام ظلّه العالي 1

 .151-158، ص 11همان، ج  مجموعه آثار،. برای توضیح بیشتر ر.ک. مرتضي مطهری،  3

 .54 ص ش،1384پل،  تهران، ناصری، گیسو ترجمۀ مرد، و زن اساسي هایتفاوت كیست؟ مرد چیست؟ زن كوهن، بارون . سیمون 3

 .315 ص همان، ،نویسندگان از . جمعي 4
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 فِي الرِّجَالِ جَمَالُ وَ جَمَالِهِنَّ فِي النِّسَاءِ عُقُولُ»( فرمود: السالملیهها است که حضرت علی )عبا توجه به این ظرافت

 .«است ایشان هاىعقل در مردان زیبایى و آنان زیبایى در زنان هاى؛ عقللِهِمعُقُو

 پوشیچشم و تغافل .5-2

 کسی کمتر. نیست گریزگاهی. دچارند درشت و ریز خطاهای به خویش زندگی مسیر در هاانسان معصوم، جز به

 به عملی یا باشد داده رخ سهوی شتباهیا هرگاه دیگر، سویی از. بداند اشتباه از مصون را خود که شودمی یافت

 آن ارتکاب سبب به دیگران از بازجویی و گیریخرده نیست، گناه و جرم حد در بودنش خطا که باشد رسیده انجام

 نظر گذشت و خبریبی به تظاهر و پوشیچشم بر شرع و عقل موارد، این در. باشدنمی پسندیده و خردمندانه اشتباه

 .رسدمی نظر به ترسازنده و ترلطیف تغافل گویی. دارند

خرد و بردباری را توأمان کرده، به  زده، سر زن از و است طبعش با ناسازگار آنچه ازپوشی از با چشممرد 

ترین خوی انسان کریم ؛ شریفيَعْلَم عَمَّا تَغَافُلُهُ الْكَرِيمِ أَفْعَالِ أَشْرَفِ مِنْ» ترین خُلق دست یافته است:شریف

 1 «داند.پوشی از خطاهایی است که میچشم

پوشی مرد را در حفظ کرامت زن نیز دانست، چراکه اگر زن مورد نامهربانی قرار شاید بتوان نکتۀ شرافت چشم

شود، در حالی که آلود و لغزش عامدانه کشانده میگیرد، خواسته یا ناخواسته به مسیر جسارت، برخورد غرض

حساسی ویژه داد تا در جهت جبران لغزش خود بکوشد. از همین روست که امام علی پوشی به او اشد با چشممی

قدر خود را با تغافل ورزیدن در مورد امور جزئى و پست ؛ و وَ عَظِّمُوا أَقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ عَنِ الدَّنِيِّ مِنَ الْأُمُورِ»فرمود: 

 7 .«بزرگ دارید

 نرمی و قاطعیت. 5-3

 فرماید:شده باشد. قرآن در این باره میآید. نحوۀ برخورد باید حساببت مهربان خوشش میزن از مرد باصال

                                                                 
 .77، ص 1، ج همان خوانساری، محمد الدینجمال. 1

 ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، اسالمى، تربیت به دوباره نگاهى خسرو باقرى،ر.ک. ؛ 188، ص 11ج ، همان حسین نوری،. 3

 .131ص ش، 1338 اسالمي،
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 إِنَّ سَبِيالً عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فاَل أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ اضْرِبُوهُنَّ وَ الْمَضاجِعِ فِي اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ الالَّتِي وَ

 (3)نساء: كَبِيراً.  عَلِيًّا كانَ اللَّهَ

 در و کنید قهر آنها با نیامدند، در اطاعت به اگر دهید؛ اندرز نخست، کنند، تاننافرمانی دارید بیم که را زنانى و

 ادامۀ براى دیگر درآمدند، اطاعت به اگر ]به نرمی[ بزنیدشان. نشد، مؤثر نیز این اگر و ندهید، راه خود بستر

 خدا بزرگى و علو دارندۀ که نشوید، مغرور داده شما به خدا که علوّى خاطر به و مکنید، ىجویبهانه زدنشان

 .است

 إِلَّا عَنْكَ تُغْنِي لَا حِينَ بِالشِّدَّةِ اعْتَزِمْ وَ أَرْفَقَ الرِّفْقُ كَانَ مَا ارْفُقْ وَ»( است که السالملیهاین توصیۀ حضرت علی )ع

 به عمل شدت رودنمی پیش کارها عمل شدتِ با جز که آنجا اما کن مدارا است بهتر ردنک مدارا که آنجا ؛ درالشِّدَّة

 1«ده. خرج

 مناسب ارتباط. 5-4

 مناسب با اوست. ارتباطخت زن سبب شنا

السالم( توصیه رت علی )علیهحضدار باشد تا بتواند به او تکیه نماید. لذا، خواهد مردش مقتدر و خویشتنزن می

 عَلَي مِنكَ يَظهَرنَ اَنْ مِن خَيرٌ اقْتِدارٍ ذُو اَنَّكَ يُرينَ هُنَّ وَ عَنهُنَّ اِمساكِكَ مِن بَقيَّةً نَفسِكَ مِن وَاسْتَبِقْ» فرماید:می

بر  تو از ضعف و سستی تا است بهتر ببینند اقتدار صاحبِ را تو آناناینکه  و .کن داریخویشتن آنان برابر در؛ انْتِشارٍ

 7«.ددگر آشکار شانای

. و شود تسویه هاحساب همۀ باید روز یک پندارندمی و دارند را چیزهمه حساب ،باطن در، آنهاند؛ حسابگر زنان

های تو را قدر ناشدنی، نیکیهای جبرانشمارند و در مقابل آن محبتناشدنی میهای خود را جبراننیز محبت

 اسْتَغْنُوا وَ أَثْقَالَكُمْ النِّسَاءَ تُحَمِّلُوا لَا»را در روایت آورده است::  زنان ویژگیِ این (السّالمعلیه) علی حضرتنشناسند. 

                                                                 

 .173ص ،13ج ن،هما الحدید،ابيابن اهللهبةبنعبدالحميد. 1

 .333، ص 31همان، ج  ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة مجلسي، محمدباقر. 3
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 تا و مگذارید زنان دوش بر را خویش زندگی بارهای؛ الْإِحْسَانَ يَكْفُرْنَ الِامْتِنَانَ وَ يُكْثِرْنَ فَإِنَّهُنَّ اسْتَطَعْتُمْ مَا عَنْهُنَّ

 1«.کنندمی کفران را نیکی و گذارندمنّت بسیار آنها زیرا ،یدکن نیازبی آنان از را خود توانیدمی

نشینی طوالنی با زن سبب خستگی و خلوتی با زن است؛ ننشینی طوالای از اقتدار مرد پرهیز از خلوتنمونه

 به نسبت آنان که مکن طوالنی را انزن با نشینیخلوت؛ تَمُلَّهُنَّ اَو فَيَمُلَّنَّكَ النِّساءِ مَعَ الخَلوَةَ التَطُلْ وَ»دلزدگی است: 

 7.«شدخواهی دلزده آنان از هم تو و شوندمی خسته تو

هنگام بازنشستگی مرد و افزایش زمان حضور های خوشبخت بهنوادهخابرخی بدین سبب است که قریب به یقین، 

 شوند.مرد در خانه دچار چالش می

هایی که ونشیبی ادامه یافتن زندگی با حال سابق، با وجود فرازگیری از زن نیست. براالبته، این به معنای کناره

صحبتی بگذارند که این رابطه سبب بازگشت انس بین آن دو شودکه زن و شوهر زمانی را برای همدارد، توصیه می

 تا باش همسرت برای خوبی صحبتهم؛ عَيْشُكَ فَيَصْفُوَ لَهَا الصُّحْبَةَ أَحْسِنِ»السالم( فرمود: است. حضرت علی )علیه

 3«.باشی داشته باصفایی زندگیِ

، در حالی وجود تنهایی مایۀ سرزنش نیست بلکه مورد تمجید استها در زن است که نهبرخی خصلتدقت شود 

دهد که هیچ مردی حق ندارد السالم( هشدار میهمان خصلت در مرد دلیل مذمت اوست. لذا، حضرت علی )علیه

 ها مذمت کند، بلکه چنین همسری ستودنی است:خصلت همسرش را به سبب این

ةً الْمَرْأَةُ كَانَتِ فَإِذَا الْبُخْلُ وَ الْجُبْنُ وَ الزَّهْوُ الرِّجَالِ خِصَالِ شِرَارُ النِّسَاءِ خِصَالِ خِيَارُ  وَ نَفْسِهَا مِنْ تُمَكِّنْ لَمْ مَزْهُوَّ

 4 لَهَا. يَعْرِضُ ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ فَرِقَتْ جَبَانَةً كَانَتْ إِذَا وَ بَعْلِهَا الَمَ وَ مَالَهَا حَفِظَتْ بَخِيلَةً كَانَتْ إِذَا

 ،باشد متکبّر زن هرگاه ،پس باشد.بخل مى و ترس تکبّر، که است مردها خوهاى بدترین هازن خوهاى بهترین

 و دارد.مى نگاه را شوهرش و خود مال ،باشد زفت و بخیل هرگاه و آورد.نمى فرود سر [شوهرش جز کسىه ب]

                                                                 
 .338، ص 1، ج همان خوانساری، محمد الدینجمال. 1

 .82، ص همانحرانی،  شعبهعلی ابنبنحسن. 3

 .441، ص 3الفقیه، همان، ج  یحضرهال من ،[صدوق شیخ] بابویهابن علیبنمحمد. 3

 .151(، آیۀ 2ر.ک. اعراف ) .5
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 دورى و] ترسدمى [گردد شوهرش خشم و بدنامى موجب و] آوردیرو اوه ب آنچه از ،باشد ترسو هرگاه

 .[گزیندمى

توان حکم نمود، کرد و به اطالق آن نمی فهمتذکر داده شود که کارآیی این سه خصلت در بستر روایت باید 

ی این سه خصلت کرد. برای نمونه، تکبر در برابر خالق پسندیده نیست و توان حکم به نیکچراکه در غیر آن نمی

روی و بخل خصلتی ناپسند است و خداوند متعال به میانه 1اندمتکبران ـ چه مرد و چه زن ـ مورد مذمت خدای متعال

تعال حضرت آسیه کشاند و خداوند ماش را به فرار و خواری میصفتی است که دارنده و ترس از غیرْ 2خواندمیافر

 .3ستایدمیو پناه بردن به پروردگار علیها( را به شجاعت و کم نیاوردن در برابر شوهرش اهلل)سالم

زن ریحانه است و باید با او با مالطفت برخورد کرد، حتی اگر کاری کند که شایستۀ تنبیه باشد. این توصیۀ 

 ضَعِيفَاتُ فَإِنَّهُنَّ أُمَرَاءَكُم سَبَبْنَ وَ أَعْرَاضَكُمْ شَتَمْنَ إِنْ وَ بِأَذًى النِّسَاءَ تَهِيجُوا لَا وَ» :السالم( استامیرالمؤمنین )علیه

 ناسزا بزرگانتان به یا شوند شما آبروى متعرض گرچه ،نیاورید هیجان به آزردن با را زنان و ؛الْعُقُولِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْقُوَى

 .5«.است ضعیف عقلشان و جان و توان زیرا گویند،

همسرآزاری ـ باید دریابی که کند، السالم( دربارۀ زنان قبیلۀ دشمن سفارش میکه حضرت علی )علیهبا این بیان،  

یابی که چه با کتک زدن باشد و چه با تحریک عصبی زن و درگیری ـ تا چه اندازه ناشایست است و نیز درمی

 محبت دارد رفتار کرد.که رفتاری شایسته و پر از زنی  چگونه باید با

 خالصۀ فصل پنجم

های جسمی و روانی و عاطفی زن و مرد را شناخت، بدان باور داشت و در . برای ارتباط مناسب با زن باید تفاوت1

 نحوۀ مواجهه از آن بهره برد.

                                                                 
 .74(، آیۀ 12. ر.ک. اسراء )1

 .11(، آیۀ 11. ر.ک. تحریم )7

 .14، ص 14، ج همانالحدید، ابیابن اهللهبةبنعبدالحميد. 3

 .125، ص 14ج همان،.  5
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از زن سر زده، و پوشی از آنچه ناسازگار با طبعش است با چشممرد پوشی از اشتباه دیگران است؛ . نکتۀ دوم چشم7

خویی باید با صالبت و قاطعیت ترین خُلق دست یافته است. البته، این نرمبه شریفخرد و بردباری را توأمان کرده، 

 همراه باشد تا سبب جسارت زن نشود.

دارد که زنان السالم( بیان می. شناخت زن سبب ارتباط مناسب با زن است. برای نمونه، حضرت علی )علیه3

نشینی با کند که خلوتالسالم( توصیه میآید. حضرت علی )علیهد و نیز زنان از مردان مقتدر خوششان میحسابگرن

 .باشد تنبیه شایستۀ که کند کاری اگر حتی کرد، برخورد مالطفت با او با و زن را طوالنی نکن.
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 علیها( الگوی برتراهللفاطمه )سالم :ششمفصل 

 مقدمه

 از نورشان كه كرد تربیت هایىانسان محقّر، و كوچك اىحجره در كه زنى [(علیهااهللالمس)زهرا  ]فاطمه 

 1درخشد.مى اعلى ملكوت سوى آن تا ملك عالم از و افالک سوى آن تا خاک بسیط

 که البته، الگوسازی 7.گیردمی سرچشمه تقلید غریزۀ از که است طبیعی امری آن از انسان پذیرینقش و الگو تأثیر

 نیست. شخصی آزادی با مغایر شود، ریزیطرح صحیح تدابیر راساسب

 اثرپذیری روحیۀ به توجه با تأکید دارد، بشر شایستۀ هایآزادی رعایت و آدمی حریّت حفظ اینکه بر با اسالم

 .است داده قرار تأکید مورد را راستین هاینمونه از الگوپذیری و عالم از جاهل پیروی اصل انسان،

 گرامی پیامبر از و 5او همراهان و( السالمعلیه) ابراهیم 3،(امعلیهاهللسالم)مریم  و آسیه از کریم قرآن اساس، بر این

 .است برده نام شایسته الگوهای عنوان به 4(سلموآلهوعلیهاهلللیص)اسالم 

 بر حتی تاریخ، همۀ زنان سرور عنوانبه ـ 1 (سلموآلهوعلیهاهلللیص)اعظم پیامبر تن پاره ـ( علیهااهللسالم) فاطمه

 فاطمه من دختر امّا؛ الْآخِرِينَ وَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْعَالَمِينَ نِسَاءِ سَيِّدَةُ فَهِيَ فَاطِمَةُ ابْنَتِي فَأَمَّا»دارد:  برتری( علیهااهللسالم)مریم

                                                                 
 .147، ص 11ج ، هماناهلل موسوی خمینی، سیدروح. 1

 .48ش، ص 1327 مربیان، و اولیاء انجمن هران،ت ،(7) تربیت و تعلیم و اسالم امینی، ابراهیم. 7

 .17و  11(، آیات 11ر.ک. تحریم ). 3

 .173-172(،آیات 11نحل ) ؛5(، آیۀ 12ر.ک. ممتحنه ). 5

 .71(، آیۀ 33ر.ک. احزاب ). 4

 (73، ص 53ج  همان،اراألنوار، بح مجلسی، محمدباقر) «مِنِّي بَضْعَةٌ فَاطِمَةُ(: سلموآلهوعليهاهللصلي) اللَّهِ رَسُولَ قَالَ. »1
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 در همگان الگوی خود که -( ع)معصوم امامان 1«.است. ایشان آخرین و اوّلین از عالمیان زنان بزرگ السّالم علیها

عسکری  حسن امام. کنندمی معرفی خویش شایسته اسوۀ را( علیهااهللسالم)زهرا  فاطمه -اند وجودی ابعاد تمام

 و مردم بر خدا حجت( ائمه) ؛ ماعَلَيْنا اللَّهِ حُجَّةُ فاطِمَةُ جَدَّتُنا وَ خَلْقِهِ عَلى اللَّهِ نَحْنُ حُجَجُ»فرماید: می( السالملیهع)

 7«.ماست بر خدا حجت فاطمه مادرمان

 یاد خودش برای حسنه ایاسوه عنوان به ایشان از مبارکش توقیع در( الشریففرجهتعالیاهلللعج)زمان امام و

 3«.است شایسته اینمونه من برای خدا رسول دختر ؛ وجودحَسَنَةٌ أُسْوَةٌ لِي )ص( اللَّهِ رَسُولِ ابْنَةِ فِي»کند: می

 همۀ که طورى به است، اىبرجسته و ممتاز شخصیت جهادى، و اجتماعى و سیاسى ابعاد در اطهر، زهراى شخصیت»

 هایرفتار همۀ 5«.بگیرند درس او پرمغز و کوتاه زندگى از توانندمى عالم سیاسى و برجسته و انقالبى و مبارز زنان

 در  معبود، پرستش به عشق و بندگی در استقامت، و صبر در هدفدارى، در تالش، و کار در - (علیهااهللسالم) فاطمه

 -...  و والیت از دفاع جبهه در خانوادگی، وظایف عرصۀ در عفاف، و حجاب و حیاء در زیستی،ساده و زهد

 و دزه عبادتش، فرزندانش، تربیت اش،همسرداری اش،خواهیحق اش،مبارزه خشمش، محبتش،: است آموزدرس

 و ... . تقوایش

از نظر امام علي  7علیها(اهللسالمویی حضرت فاطمه زهرا )های الگآید بررسی برخی از ویژگیآنچه در پی می

 السالم( است.)علیه

 شناسی. مفهوم6-1

 پردازیم: الگوی رفتاری و روش الگوسازی.شناسی دو تعبیر میپیش از ورود به بحث به مفهوم

                                                                 
 .174، ص 1، قسم 11، ج هماننوراهلل بحرانی اصفهانی، بنعبداهلل. 1

، 7، قسم 11ق، ج1513 ،(عج) المهدی االمام مؤسسة ، قم،عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات و االخبار و االقوالعبداهلل بن نوراهلل بحرانی اصفهانی، . 7

 . 1232ص 

 .512، ص 7ق، ج 1523مرتضی،  نشر مشهد، اللجاج، اهل علی إلحتجاجا علی طبرسی،بناحمد. 3

 .71/12/1318ااز بیانات مقام معظم رهبری )دام ظلّه العالی(، . 5

ش؛ مسعود 1343نیستان، : نتهرا ،گرفته پهلو کشتی علیها( ر.ک. سیدمهدی شجاعی، اهللبرای مطالعۀ بیشتر دربارۀ الگوهای رفتاری حضرت فاطمه )سالم.  7

 ش.1388فاطیما،  قم، ،12 چ ،زندگی الگوی( علیهااهللسالم) فاطمه اهلل احمدی،ش؛ حبیب1381حضور،  قم، ،7 چ ،بستر در چشمه پورسعیدآقائی،
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 ری. الگوی رفتا6-1-1

 بر عالوه لغت در اسوه و الگو 1.است آمده قُدوَه و سرمشق مثال، نمونه، مُدل، اُسوه، معانی به لغت در الگو

 7.شوندمی اطالق هم مفاهیم به عینی هاینمونه

 کسب خودش غیر از پیروی هنگام به انسان که است حالتی آن، از مراد و الگوست قرآنی و عربی تعبیر اسوه

 به باید که گویند کسی به اسوه گاهی اما گردیده لحاظ اسوه غیرعینی جنبۀ تعریف، این در است روشن 3.کندمی

 .دارد اشاره عینی سرمشق به بیان این که 5کرد عمل او مانند و جست تأسّی وی

 نیعی است: جنبه مصداق گونه دو بر انطباق قابل الگو و شودمی مالحظه هم رفتاری علوم فرهنگ در معنا دو این

 عمل راهنمای مُدل، عنوان به اجتماعی رفتارهای در تا گیردمی شکل اجتماعی گروه یک در که است امری الگو

 4.گیرندمی نشأت فرهنگی صُوَر از که هستند زندگی هایشیوه الگوها غیرعینی، جنبۀ در و گیرد قرار

 روش الگوسازی. 6-1-2

 کردار و رفتار از اینمونه آن، در که شودمی یاد 1ندسازیهمان نام به اجتماعی روانشناسی در روش این از

 عمل با مطابق نیکویی حالت و بپردازد پیروی به او تا گیردمی قرار شخص دید معرض در عملی صورت به مطلوب،

 دارد قبولی قابل شخصیّت نظرش به که فردی همانند را خود تا کوشدمی شخص. آورد پدید خودش در را نمونه

 اجتناب یا پاداش برایکسب رویه این. دهد قرار خود سرمشق را او هایهیجان و رفتاری هایویژگی ها،نگرش و کند

 2.است پذیرفته را او نفوذ و پسندیده را فرد آن که است این برای بلکه نیست تنبیه از

                                                                 
 «.الگو» ش، واژة1355 دهخدا، نامهلغت مؤسسۀ تهران، ،لغتنامه. اكبرعلي دهخدا،. 1

 ، باب الهمزه، فصل السین المهمله.3-1تا، ج بي سنائي، كتابخانۀ جا،بي ،العرب لغة في اإلرب منتهي پور،لكریم صفيعبدابنر.ک. عبدالرحیم. 3

 .53تا، ص بي دارالمعرفه، بیروت، ،القرآن الفاظ مفردات اصفهاني، محمد راغببنر.ک. حسین. 3

 ،37، ص 1ش، ج 1318المیه، اس كتابفروشي تهران، ،3 چ ،طوبي نثر شعراني، ر.ک. ابوالحسن. 4

 .«pattern» مادة ،331-331ش، ص 1351 كیهان، تهران، ساروخاني، باقر ترجمۀ ،اجتماعي علوم فرهنگ آلن بیرو.. 7

3. Identification. 

 ،شناسيروان لیوت ارونسون،ا ؛151-175، ص 1ش، ج 1357رشد،  تهران، دیگران، و براهني ترجمۀ ،شناسيروان زمینۀ دیگران، و ارنست هیلگارد،. ک.ر. 5

 راهبردی، مطالعات تهران، كاردان، محمدعلي ترجمۀ ،اجتماعي روانشناسيبرگ،  ؛ اتوكالین33-31ش، ص 1383 رشد، تهران، شُكركُن، حسین ترجمۀ

 .414، ص 3ش، ج 1353

www.takbook.com



79 

 

 به انتخابگری و بابصیرت اسوه، با برخورد در باید فرد که است این روش این مهم هایویژگی از یکی قرآن نظر از

 نکوهش مورد کنندمی اقتدا بیابند هر آنچه به کوردلی با دیگران از پیروی در که را کسانی قرآن. بپردازد مواجهه

 اما است غیر از پیروی متضمّن گزینیاسوه هرچند با دیدگاه قرآنی، 1خواند.فرامی بصیرت به را آنان و دهدمی قرار

 فرضپیش بصیرت و است آگاهانه و هدفمند تقلیدِ بلکه باشد خبریبی با و صرف تقلید نباید هرگز پیروی این

 .است روش این ساسیا

 کند:گونه به الگوگیری توصیه میالسالم( اینامیرمؤمنان علی )علیه

خْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَلَنْ يُ اُنْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ

 2فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا.

 را شما که کنید پیروی را رفتارشان شوید ون جدا ایشان طریق از السالم( وپیامبرتان )علیهم بیتاهل به کنید نگاه

 قیام) نشستند ایشان اگر پس،. گردانندبرنمی گمراهی و هالکت به و برندنمی بیرون راست راه از هرگز

 همراهی و یاری را آنها) برخیزید هم شما برخاستند، اگر و( کنید پیروی آنان از) بنشینید نیز شما ،(ننمودند

 نواهی و اوامر از) نمانید عقب ایشان از و شد خواهید سرگردان و گمراه که نیفتید شپی ایشان از و( نمایید

 شویدمی هالک که( ننمایید غفلت ایشان

 علیها(اهللالمهای رفتاری حضرت فاطمه )سی ویژگی. برخ6-2

 ادب. 6-2-1

 عمل که است مشخص. شود انجام آن طبق بر عمل است سزاوار که است زیبایی تهیئ و عمل ظرافت ادب، از مراد

 و خیانت و دروغ و ظلم در پس باشد، نداشته تحریمى منع و بوده مشروع اوالً که کندمى جلوه زیبا و ظریف وقتى

 شکل و هیئت چند در را آن که باشد ممکن یعنى باشد، اختیارى عمل ثانیاً و ندارد معنا ادب قبیح، و شنیع کارهاى

                                                                 
 بر ما و یافتیم، كیشى بر را خود پدران ما: گفتند قریه آن یاشانع آنكه مگر نداشتیم، گسیل اىقریه اهل سوى به تو از قبل رسولى هیچ منوال، همین به و. 1

 كه آنچه به ما: گفتند اید؟یافته آن بر را خود پدران آنچه از باشد، بهتر امآورده من آنچه كه هم صورتى در حتى: پرسید كنیم. رسولشانمى اقتداء ایشان آثار

 (34-33آیات (، 43كافریم. )زخرف ) ایدشده آن ابالغ مأمور شما

 .53، ص 5الحدید، ج أبينهج البالغۀ مع شرح ابن 2
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 در اسالم که ادبى نظیر شود؛ واقع ادب مصداق که دهد انجام وجهى به را آن خود اختیار به شخص ولی آورد در

 1است. کرده سفارش خوردن غذا

 هایحرکت در ادب این از هایینمونه. است اسالمی آداب رعایت در الگو بهترین( علیهااهللالمس)فاطمه  حضرت

 :شودمی مرور اشگرامی شوی و پدر برابر در حضرت آن

 خویش دوستان همانند( سلموآلهوعلیهاهلللیص)اکرم  رسول حضرت با مسلمانان از برخی رسالت، عصر در -

 نازل آیه رو،ازاین. آوردندنمی جابه را شایسته ادب ،ترتیب این به و زدندمی صدا نام به را ایشان گاه کرده، برخورد

 خطاب مانند خودتان میان را پیامبر کردن (؛ خطاب13)نور:  بَعْضاً بَعْضِكُمْ كَدُعاءِ بَيْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعاءَ تَجْعَلُوا ال»شد: 

 «نکنید. یکدیگر کردن

 ادب، دلیل به اما ورزیدمی مهر پدر به آنکه با شریفه، آیۀ شنیدن از پس( علیهااهللالمس)فاطمه  حضرت

کرد و  استثنا را او( سلموآلهوعلیهاهلللیص)امبر پی که زدمی صدااهلل رسول را( سلموآلهوعلیهاهلللیص) حضرتآن

 7«.شودمى زنده و گرددمى خشنود کلمه این به من قلب زیرا خدا[ رسول ]نه کن صدا پدر مرا [!جان فاطمه»]فرمود: 

 :فرمود که است گرانقدرش شوی برابر در( علیهااهللالمس) فاطمه حضرت ادب از سرشار فراز این -

 3.ِعَلَيْه تَقْدِرُ لَا مَا نَفْسَكَ تُكَلِّفَ أَنْ إِلَهِي مِنْ لَأَسْتَحْيِي إِنِّي الْحَسَنِ أَبَا يَا

 فراهم امکان که بخواهم چیزی شما از که گشت خواهم شرمسار خویش خدای از من همانا! ابوالحسن ای

 باشی. نداشته را آوردنش

 و گرفت پی را سقیفه شوم فتنه سردمداران با خود ارزۀمب( علیهااهللالمس)زهرا  حضرت فاطمه کههنگامی -

گرامی  رسول حدیث این مردم چراکه شد، آنان ضد بر جامعه جوّ نمود، اعالم را خود نارضایتی

 سقیفه رو، سرانازاین 5«شد. خواهد خشمگین فاطمه غضب از خدا» که داشتند خاطر در را( سلموآلهوعلیهاهلللیص)

                                                                 
 .742-741، 1ج  همان، القرآن، تفسیر فی المیزان طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1

 .33، ص 53ج  همان،بحاراألنوار،  مجلسی، محمدباقر. 7

 .514، ص 1ق، ج 1381هاشمی، بنی تبریز، ،األئمة معرفة في الغمة كشفاربلی،  عیسیبن. علی3

، 53ج  همان،بحاراألنوار، ؛ محمدباقر مجلسی، 141-144، ص 3ش، ج 1347اسالمیه،  تهران، ،7 چ ،الستة الصحاح من الخمسة فضائل . سیدمرتضی فیروزآبادی،5

 .772ص 
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 به دست اینکه تا نپذیرفت را آنان ناپذیروصف درایتی با آزادزن آن اما کردند مالقات تقاضای ،زده دست خدعه به

دانست که همسرش به حکم والیی او گردن السالم( میامام علی )علیه. شدند( السالملیهع)علی  امیرالمؤمنین دامان

خطاب کرد و پرسید با این دو تن « الْحُرَّة أَيَّتُهَا»تابد. پس، ایشان را به نهاده است و از والیت موالی خویش سربرنمی

چه کند، یعنی والیت امامت را از تو برداشتم و تو مخیری بر اینکه اجازه دهی وارد شوند یا دستور دهی که بروند. 

 فرمود:خ پاس ادب از دنیایی باداند که هنوز والیت شوهری بر ذمۀ اوست. پس، علیها( میاهللاما حضرت فاطمه )سالم

 دانیمی صالح آنچه هر هستم، تو همسر من و تو خانۀ خانه [!علی ؛ ]یاتَشَاءُ مَا إفْعَلْ زَوْجَتُكَ الْحُرَّةُ وَ بَيْتُكَ الْبَيْتُ»

 1 «.بده انجام

علیها نسبت به اهللای است از ادب حضرت فاطمه )سالمو نمونه همسر بر شوهر والیت بر است سندی روایت این

و خود سفارشی است به زن مسلمان که در خانواده در برابر پدر و نیز شوهرت تمرین والیت کن  اش.گرامیشوهر 

 راحتی والیت الهی را گردن نهی. تا بتوانی به

 صداقت. 6-2-2

 انسانی بر وقتی را بودن صادق وصف صدق، معنای در توسعه با اما است. خارج با کالم مطابقت صدق اولی معنای

 است، اشجدی مراد را آنچه و باشد اعتقادش براساس او عمل و کند مطابقت خارج با وی گفتۀ که کنندمی حمل

 را...  و عدالت حکمت، شجاعت، عفت، از حسنه اخالق همۀ که است صفتی صدق ترتیب، این به. آورد جابه

 آدمی که را فضایلی تمامی اشد،ب باطنش با آدمی کردار و گفتار تطابق صداقتْ از مراد اگر پس،. گیرددربرمی

 .است آن مصادیق از یکی گفتار تنها در صدق که گرددمی شامل نماید کسب تواندمی

 میان و دهدمى انجام گویدمى که را آنچه که گویند کسى به صدیق و است صدق از مبالغه صیغه «صدیق» واژۀ

 .ندارد وجود تناقضى کردارش و گفتار

 و مراد 7.کرد عنایت او به را لقب این خدا رسول خودِ که است صدیقه( علیهااهللالمس)مهفاط حضرت القاب از یکی

 من»: گویدمی( ص)اسالم  پیامبر گرامی دخت وصف در عایشه 1.است اقوال همۀ در راستگویی اول وهلۀ در آن از

                                                                 
 .323، ص 78ج  همان،بحاراألنوار،  ،مجلسی . محمدباقر1

 .335-374 ق، ص1525آفاق،  تهران، فریدونی، حسین ترجمۀ ،داللح إلي المهد من فاطمةالزهرا قزوینی،. محمدکاظم 7
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 از مراد بعدی مرحلۀ در 7«.ندیدم( علیهااهللالمس)فاطمه  از راستگوتر( سلموآلهوعلیهاهلللیص)اهلل  رسول جز به را کسی

 نازل( سلموآلهوعلیهاهلللیص)اکرم  رسول بر را هرآنچه او چراکه است، عمل و قول همگامی و عصمت همان صدق

 3.نمودمی بدان عمل و کردمی تصدیق شدمی

صداقت « ل؛ خوب شوهرداری کردنحسن تبع»ها آموخت که یکی از ارکان علیها( به همۀ زناهللحضرت )سالمآن

 لَا وَ خَائِنَةً لَا وَ كَاذِبَةً عَهِدْتَنِي مَا عَمِّ ابْنَ يَا»اش را به گواهی گرفت: شوهر گرامیکه در گفتار و رفتار است، چنان

 من از مخالفتى و خیانت و دروغ داشتى، معاشرت من با تو که مدّتى این در آیا! عمو پسر؛ عَاشَرْتَنِي مُنْذُ خَالَفْتُكَ

 و نیکوکارتر و داناترى خداوند وجود به تو! برممى پناه خداوند به !ابداً»: فرمود (السّالمعلیه) امیر حضرتو « دیدى؟

 5«.نمایم سرزنش کردن مخالفت علّت به را تو من که آنى از ترخائف خدا از و ترگرامى و پرهیزکارتر

 والیتمداری و بصیرت. 6-2-3

 علیها( والیتمداری بصیر است.اهلل)سالم حضرت فاطمه

 قلبى رؤیت معنای به 8قرآنی فرهنگ در و 2حجت و 1عبرت ،4علم معنای به لغت در که است عربی ایواژه بصیرت

 نام که گویند بصیرت جهت آن از را علم و حجت. است ممکن هم معانی این بین جمع. است 4باطنى ادراک و

                                                                                                                                                                                                                 
 .342، ص 3ج  همان، شهرآشوب مازندرانی،ابن علیمحمدبنر.ک. . 1

 .35ق، ص 1517عطارد،  تهران، ،(علیهااهللسالم) الزهراء فاطمۀ مسند قوچانی، عزیزاهلل عطاردی. 3

 .314، ص 4ج همان،  ،سولالر آل أخبار شرح في العقول مرآة مجلسی،محمدباقر . 3

 .141، ص 1ش، ج 1324، قم، رضی، المتعظين بصيرة و الواعظين روضةنیشابورى،  احمد فتالبن. محمد4

 ».بصيرة«تا، واژۀ بی العربی، الکتاب دار قاهر، عطار، عبدالغفور احمد تحقیق ،اللغة صحاح حماد جوهری،بن. اسماعیل4

 .118، ص 2ق،  ج1524 هجرت، نشر قم، ،العین بکتا. احمدبنخلیل . فراهیدی،1

 .بصر مادۀ ،14، ص5ج همان،، منظورمكرم ابنمحمدبن. 2

حشر  ؛ 54(، آیۀ 38ص ) ؛ 55(، آیۀ 75نور ) ؛ 13(، آیۀ3عمران )بصیرت:[ آل ؛ ]واژۀ صاحبان15(، آیۀ 24؛ قیامت )128(، آیۀ 17بصیرت:[ یوسف ) . ر.ک. ]واژۀ8

 .7(، آیۀ 44)

 ؛172ص ، همان اصفهاني، محمد راغببنحسین ؛(بصر) ، ماده144، ص 1ق، ج 1517 االسالمیۀ، دارالکتب تهران، ،1 چ ،قرآن قاموسبنایی،  اکبر قرشیی. عل4

 .122، ص72همان، ج ،القرآن تفسیر فی المیزان ،[عالمه] طباطبایى سیدمحمدحسین
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 تفکر، اثر در که صورت این به است باطن به ظاهر از کردن عبور و عبرت نوعی صیرت،ب 1.نهادند مسبب بر را سبب

 7.بردمی پی اشیاء حقیقت به نور، آن روشنایی پرتو در او که شودمی ایجاد شخص قلب در نوری

 در که اندنیکسا اینها 3.است شده اعراف اهل به تعبیر آنها از قرآن در که دارند حضور کسانی بصیرت، اهل میانِ در

 و آگاهی به آخرت و دنیا احوال به نسبت آگاهی و الهی اسماء و صفات و خداوند به نسبت شناخت و دین امر

 عالم پروردگار به تقرّب وسیلۀ را آن و کنندمی مواظبت 4هانافله اقامۀ بر که بزرگوارانی 5.اندرسیده کامل بصیرت

 به پس، شوند. خدا محبوب هم اشخاص آن خود دارد دوست خدا هک کارهایی انجام اثر در تا دهندمی قرار

 :فرمایدمی آنها ۀدربار متعال خداوند که رسندمی ایدرجه

 وَ أَجَبْتُهُ عَانِيدَ إِنْ بِهَا يَبْطِشُ الَّتِي يَدَهُ وَ بِهِ يَنْطِقُ الَّذِی لِسَانَهُ وَ بِهِ يُبْصِرُ الَّذِی بَصَرَهُ وَ بِهِ يَسْمَعُ الَّذِی سَمْعَهُ كُنْتُ

 6.أَعْطَيْتُهُ سَأَلَنِي إِنْ

 حرف آن با که شوممی او زبان و بیندمی آن با که 2شوممی او بینایی و شنودمی آن با که شوممی او شنوایی من

 او بخواند، مرا او اگر. آوردمی دست به خواهدمی که را آنچه قدرتمندانه آن با که شوممی او دست زند ومی

 .دهممی او به بخواهد، چیزی اگر و کنممی اجابت را

 دینی ناب بصیرت صاحبان و اندرسیده کمال به ایمان در است، شده خدایی زبانشان و دست گوش، چشم، که اینها

 خداوند که بیان این به 1،است شده «متوسّمین» به تعبیر آنها از قرآن در که هستند کسانی همان افراد این. هستند

                                                                 
 .144، ص 1، ج همان بنایی، اکبر قرشی. علی1

 به را بصیرت لغویین برخی که است آن قرآنی و لغوی معنای ارتباط بر شاهد ؛741، ص 1ق، ج 1344 األعلمی، مؤسسۀ بیروت، دستورالعلماء، نگری، . احمد7

 (14، ص5ج همان،، منظورمكرم ابنمحمدبن نمونه ر.ک. برای) .اندگرفته قلبی عقیده معنای

 كه حجابى به را آن خداوند كه است انسانیت عالى مقامات از یكى اعراف: فرمایدمي گسترده بحث از پس سّره()قدس طباطبایي عالمه ؛48 و 43:اعراف. 3

 خارج خود طرف دو حكم از طبعاً است، خود طرف دو به مرتبط اینكه عین در حایلى، هر كه است معلوم تشبیه كرده است. است دوزخ و بهشت بین حایل

 و اندآخرین و اولین از محشر اهل جمیع بر مشرف كه هستند رجالى اعراف آن بر و است هایىبلندى و اعراف داراى حجاب این: فرمود رو این از و است

 (.133، ص8ج همان، القرآن، تفسیر في المیزان طباطبایي، سیدمحمدحسین. )كنندمى مشاهده خودش مخصوص مقام در را كسى هر
 .331، ص3ج ش،1331 سعادت، كرمان، العرشیه، شرح. احمد احسائي، 4
 (. 331، ص3 ج همان،) .شود انجام دارد دوست خداوند كه است گفتاری یا فعل هر و دعا نماز، اینجا در نافله از مراد. 7
 .33 ، ص35 ج همان، بحاراالنوار،محمدباقر مجلسي،  ؛ 53، ص 4ج همان، عاملي، حر حسنبنمحمد ؛373 ، ص3 ج همان، كلیني، یعقوببنمحمد. 3
...   اُذُنَهُ كُنتُ: نفرمود رو،ایناز نیست؛ چشم و گوش شود،مي داده نسبت خدا به كه آنگاه بصر و سمع از مراد كه شود دقت روایت از فراز این ترجمۀ در. 5

 یعقوببنمحمدر.ک.  بصیر و عسمی صفات مفهوم توضیح برای( 77 ص ش،1333 ،ءالزهرا تهران، الحكم، فصوصعربي، ابنالدین محیي: به. ک.ر. )عَینَهُ وَ

 .115 ، ص1 ج و 111-115 ، ص1 ج همان، كلیني،
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 به هم و بیابند را راه خود هم عالیم این از استفاده با تا است داده قرار راه سر بر هایینشانه و هاعالمت برایشان عالمت

 7.بپردازند دیگران هدایت

و امیرمؤمنان  والیت از دفاع به ناب بصیرت بااز اهل بصیرت ناب است و ( علیهااهللالمس)فاطمه  حضرت

 بصیرت نشانگر( علیهااهللالمس)زهرا  فاطمه حضرت بخشالهام و طلبانهحق و شجاعانه بارزۀم. پرداختالسالم( )علیه

 .بود ایشان والیتمداری تجلی حقیقت، در و، فریبیعوام و جهل و ظلم مقابل در بیدارگری و مقاومت برای او الزم

 سکۀ روی آن فدک غصب چراکه کرد، جلوه نیز فدک از دفاع در والیت از( علیهااهللالمس)حضرت آن دفاع

 اقتصادی بُعد فدکْ و است حق مدار و اسالم اصل از انحراف فدک غصب که داندمی ایشان 3؛بود خالفت غصب

 .برافراشت را طلبیحق پرچم رو،ازاین خالفت.

 و 2خواهیحق به دعوت 1ظلم، سردمداران با سخن اعتصاب 4االحزان،بیت در جانسوز هایگریه 5سخنرانی،

ایشان در  .است بوده والیت از دفاع در بزرگوار بانوی این هایشیوه جمله از 8مخفیانه تدفین به وصیت سرانجام

 قَدْ أَنْ أَرَى قَدْ أَلَا:»فرمایدمی بیان گونهاین را والیت ازمردم  ناپذیریاطاعت شناختیجامعه علتخطبۀ بدیع فدکیه 

 4«.رویدمی طلبیعافیت و آساییتن و تنبلی سوی به شما بینممی من! باشید هوش به ![ارانص ای؛ ]الْخَفْضِ إِلَى أَخْلَدْتُمْ

                                                                                                                                                                                                                 
 .«است بسیار بصیرت و عبرت را هوشمندان عذاب این همانا در و (؛57(، آیۀ 17)حجر ) لِلْمُتَوَسِّمِین لَآیاتٍ ذلِكَ فِي إِنَّ». 1
، 34 ج همان،بحاراالنوار، محمدباقر مجلسي، . )دهندمي نشان مردم به را راه هاینشانه كه دارد بندگاني خدا همانا م؛بِالتَّوَسُّ النَّاسَ یَعْرِفُونَ عِبَاداً لِلَّهِ إِنَّ . و3َ

 (133 ص

 .335-374ص همان،  قزوینی،محمدکاظم . ک.ر( علیهااهللسالم)فاطمه حضرت توسط فدک مطالبه دالئل باب . در3

 شیخ] نعمانابن محمدبنمحمد ؛41-42ص  و 82، ص 1ج  همان، طبرسی، علیبناحمد ؛148، ص 53ج  و 142، ص 74ج  همان، مجلسی، محمدباقر. ک.. ر5

 قم، االمامة، دالئل طبری، جریربنمحمد ؛522، ص 1ج  همان، اربلی، عیسیبنعلی ؛184-183،  ص1ق، ج 1513مفید،  شیخ کنگره قم، االختصاص،، [مفید

 .54-55تا، ص دارالذخائر، بی

 .128-122، ص 53، ج همانر.ک. محمدباقر مجلسی،  .4

 .723، ص 53و ج  321-324، ص 74ج  همان،. ر.ک. 1

 .13، ص 1، ج همانالحدید، ابیابن اهللهبةبنعبدالحميد. ر.ک. 2

 .324، ص 28، ج همان. ر.ک. محمدباقر مجلسی، 8

 (118، ص 1اصفهانی، همان، ج  راغب محمدبنت کردن هم آمده است. )حسین؛ خفض در اینجا به معنای آسایش و آرام حرک774، ص 74، ج همان. 4
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 محبت. 6-2-4

 رنگهم آنها با را او پاکان به محبت و دهدمی سوق مشاکلت و مشابهت سوی به را انسان که است اکسیری حبتم

 پس؛ دوست مثل وصلۀ لباس است. پس، مُشَاكاِلً خِذْهُفَاتَّ كَالرُّقْعَةِ الصَّاحِبُ». بدین سبب است که کندمی شکلهم و

 اکرم پیامبر که است سبب همین به. است پاکی پاکانْ به محبت ثمرۀ ،البته و 1«.توست با همساز که شو کسی یار

 با؛ عَمَلُهُ بِالْآخِرَةِ ذَكَّرَكُمْ وَ مَنْطِقُهُ كُمْعِلْمِ فِي زَادَكُمْ وَ رُؤْيَتُهُ بِاللَّهِ ذَكَّرَكُمْ مَنْ» فرمود: سفارش( سلموآلهوعلیهاهلللیص)

 یاد به را آخرت رفتارش و بیفزاید شما دانش بر گفتارش و بیندازد خدا یاد به را شما دیدنش که شوید همنشین کسی

 «.آورد

 یعنی ،«حانیه»ست؛ السالم( اعلیها( بهترین یار برای حضرت علی )علیهاهللبا این معیار، حضرت فاطمه زهرا )سالم

  7.است( سلموآلهوعلیهاهلللیص)اکرم  رسول گرامی دخت القاب از فرزندان، و همسر به نسبت مهربان

حضرت پرسید که همسرت را چگونه یافتی، امیرمؤمنان سلم( از آنوآلهوعلیهاهللوقتی رسول اکرم )صلی

و .« خدا از اطاعت براى است یاورى نیکو؛ اللَّه طَاعَةِ عَلَى الْعَوْنُ مَنِعْ»کند: السالم( ایشان را چنین توصیف می)علیه

 پاهایش تا ایستادمى به عبادت آنقدر و بود، او که بر عبادت چنان مصرّ علیها( نبالداهللچرا بر حضرت فاطمه )سالم

 و خوب شوهرى؛ بَعْلٍ خَيْرُ»فرمود:  علیها(اهللحضرت )سالمنیز همین پرسش را از فاطمه پرسید و آن و 3کرد.مى ورم

 5.«است شایسته

 بزرگ بابایشان محبت با را فرزندان و بالیدمی شویش به علیها(اهلل)سالم مرضیه زهرایاین محبت دوسویه است. 

 ندخوامی شعر برایش و چرخیدمی خود دور و فشردمی بغل در انداخت،می هوا به را السالم()علیه حسن او. کردمی

 «:کن باز حق گردن از ریسمان و باش علی[ بابایت] مثل! جان حسن» خواست کهو از او می

                                                                 
 .324، ص 1، ج همان خوانساری، محمد الدین. جمال1

 .375، ص 3ج  همان، مازندراني، شهرآشوبابن علي؛ محمدبن15، ص 43ج  همان،. 3

مَّةِ أَعْبَدَ مِنْ». حسن بصری: 3 هِ الْأُ مَاهَا فَاطِمَةَ مَا كَانَ فِي هَذِ  (85ص  ،53ج  همان، مجلسی، )محمدباقر«. كَانَتْ تَقُومُ حَتَّى تَوَرَّمَ قَدَ

 .341، ص 3ج  همان، شهرآشوب مازندرانی،ابن علی. محمدبن5
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 1.الرَسَنَ الحقِّ عَنِ اخلَع وَ                          حَسَنُ يا أباكَ أَشبِه

ا به گونه ارادت خویش ر، که اینشوهرش بالگردان است، السالم()علیه علی فدایی علیها(اهلل)سالم فاطمه

. تو فدای امهستی! ابالحسن یا ؛الوِقَاءَ لِنَفْسِكَ نَفْسِي وَ الفِدَاء لِرُوحِكَ رُوحِي»دهد: السالم( نشان میحضرت )علیهآن

 7«.تو بالی سپر جانم

 لَا وَ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَبَضَهَا حَتَّى أَمْرٍ عَلَى أَكْرَهْتُهَا لَا وَ أَغْضَبْتُهَا مَا اللَّهِ فَوَ»: فرمود که شده روایت( ع)علی امام از

 غضب او بر هرگز! سوگند خدا به؛ الْأَحْزَانُ وَ الْهُمُومُ عَنِّي فَتَنْكَشِفُ إِلَيْهَا أَنْظُرُ كُنْتُ لَقَدْ وَ أَمْراً لِي عَصَتْ لَا وَ أَغْضَبَتْنِي

 و نساخت خشمگین مرا موردی هیچ در او و .پیوست حق رحمت جواره ب تا ننمودم اکراه امرى بر را او ونکردم 

 3«.رفتمی بین از اندوهم و غم نگریستم،می او به هرگاه نداشت؛ نافرمانی من به نسبت

 دردی. ستموال ا زندگی روضۀ ترینسوزناک نشد ـ نقل سخن تمامِ اینکه با تن ـ دو این وداع لحظات تردید،بی

 عَلَيَّ عَزَّ قَدْ: »آورْد زبان به و. آورد زبان به کندمی سعی که است پیچیده السالم()علیه علیحضرت  قلب در

 چونان دوآن که نباشد چنین چرا 5.«است کمرشکن برایم نبودنت[ اندوه] و تو از جدایی[ درد] ؛تَفَقُّدُك وَ مُفَارَقَتُكِ

 بدین سبب است که سرود: !بودند؟ عاشق کبوتر دو

 فِي أَيْكَةٍ مَامَةٍحَ كَزَوْجِ كُنَّا
 

 مُتَمَتِّعِينَ بِصِحَّةٍ وَ شَبَابٍ

 دَخَلَ الزَّمَانُ بِنَا وَ فَرَّقَ بَيْنَنَا
 

 4.إِنَّ الزَّمَانَ مُفَرِّقُ الْأَحْبَاب

[ که افسوس صد. ]بردیممی لذت هم وجود از شادی و نشاط با که بودیم ایالنه در کبوتر دو مانند[ فاطمه و من] ما

 .کندمی جدا از را عاشقان زمان دست همانا شد؛ حائل ما بین زگاررو

                                                                 
 .384، ص 3ج  همان،. 1

 مؤسسة قم، عشر، اإلثني األئمة معاجز ينةمد سليمان بحراني،بنسيدهاشم؛ 141ق، ص 1512 حیدریه، نجف، ،الدریّکوکب مازندرانی، حائری محمدمهدی .7

 .314، ص 3ج ق، 1413 اإلسالمية، المعارف

 .333، ص 1ج  همان، اربلي، عیسيبن؛ علي134، ص 43، همان، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسي، 3

 .141، ص 53، همان، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 5

 .81ق، ص 1511 للنشر، اإلسالم نداء دار قم، زمانی، مصطفی ترجمۀ ،(السالمعلیه) المؤمنین أمیر دیوان الدین میبدی،معینبن. حسین4
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 :کندگونه ابراز میوفایش، عشق خود را ایندر کنار قبر همسر با

 جِسْمِي وَ عَيْنِي عَنْ غَابَ حَبِيبٌ
 

 1.لَا يَغِيب حَبِيبِي قَلْبِي عَنْ وَ

 ن پنهان نگردد.معشوق من از چشم و جسم من پنهان شده ولی از قلب م

السالم(، این ابرمرد صبر و شکیبایی، در فراق یار خود است که امیرمؤمنان )علیه و دلدادگی این تا چه حد محبت

 دختر دورى از حق! رسول اى ؛صَبْرِی صَفِيَّتِكَ عَنْ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَلَّ» فرماید:دهد و میتوان تحمل از دست می

 7«شد. مک امشکیبایى اتبرگزیده

 قناعت. 6-2-5

 حَلِيفَةِ»دنیا:  از بریده و است زهد پیمانهمعلیها( در قناعت نیز نمود دارد؛ ایشان اهللمحبت حضرت فاطمه )سالم

 آرامشِ با که است علیها(اله)سالم فاطمه کمرشکن، و شودمی سنگین زندگی هزینۀ بار که آنگاه و 3«.الزُّهْد وَ الْوَرَعِ

 اگر: »هفرمود و بخواهم چیزى تو از که کرده نهى مرا پدرم! جانعلی: کندمی حمایت شوهرش از شگرف خاطری

 5.«کنی خواهش چیزى او از مبادا گرنه، و بپذیر آورد، تو براى چیزى

 روزی. آوردبرنمی دم و شدمی مواجه مشکالت هایصخره با آرام اقیانوسی همانند علیها(اهلل)سالم مرضیه زهرای

 حسین و السالم()علیه حسن نزار حال دیدن با و آمد دخترش خانۀ به سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی خدا ولرس

 با واال بانوی آن[.« نباشند گرسنه گونهاین تا] بده غذا فرزندانم به: »فرمود علیها(اهلل)سالم فاطمه به رو السالم()علیه

 برکت جز چیزی ما خانۀ در [!پدرجان] ؛اللَّهِ رَسُولِ بَرَكَةُ إِلَّا ءٌشَيْ بَيْتِي فِي مَا: »داشت عرضه خاص بیانی با و آرامش

 4.«ندارد وجود خدا رسول[ حضور]

                                                                 
 .84ص  همان،. 1

 .714، ص 12ج  همان، الحدید،ابیاهلل ابنهبۀبنعبدالحمید. 7

 174، ص 7ق، ج 1524 االسالمیۀ، دارالکتب ن،تهرا ،7 چ ،األعمال اقبالطاووس، موسی ابنبنعلی ؛722ص ،42ج ، همان،بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی،  .3

 .121، ص 1ق، ج 1382 ،العلمية المطبعة تهران، ،العیاشی تفسیر مسعود عیاشی،محمدبن .5

 .747، ص 34، همان، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی،  .4
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 تالش جهادی .6-2-6

( علیهااهللسالم) زهرا ۀفاطم طاهره، ۀصدّیق زندگی درس»توان از این بانوی دو عالم در همۀ ابعاد درس آموخت. می

 1 «کردن. زندگی پاک کوشش، اجتهاد، الش،ت: ما برای است این

 روحیه  .خداست برای کاری انجام در تالش نهایت کارگیری به و طاقت و قدرت نهایت بستن کار به معنای به جهاد

 توکل و مطلق اعتماد خود، به اتکای نشدن، چکانی قطره گیرندگی به قانع نشدن، تحمیلی حدود اسیر یعنی جهادی

 آن پیگیری و اصرار با و نشاط با و انگیزه با و کردن حرکت هدف دنبال به امید با و ابتکار ایثار، اکاری،فد خدا، بر

 . است آوردن دست به را

 زن جهادِ: داشت باور چراکه بست، شوهر به خدمت کمر و پوشید رزم لباس سال نُه علیها(اهللفاطمه )سالمحضرت 

 التَّبَعُّلِ حُسْنُ الْمَرْأَةِ جِهَادُ: »سلم( فرمودوآلهوعلیهاهللیدر بزرگوارش )صلکه پاست، چنان شوهرداری نیکْ به

 7.«لِزَوْجِهَا

 خانه مددکار کارِ به دادن سامان در السالم()علیه على ایشان در این جهاد واال دو همدم و مددکار بودند؛ حضرت

 برترین و دزمى جارو و آوردمى آب د،کرمى آورىجمع هیزم م(السال)علیه علىحضرت  ؛علیها( بوداهلل)سالم فاطمه

السالم( تالش جهادی حضرت )علیهآن 3.پختمى نان و دنمومی تهیه خمیر د،کرمى آسیا علیها(اهلل)سالم عالم زنان

 کند:را چنین توصیف می داریدر خانه علیها(اهللدخت رسول خدا )سالم

 فِي أَثَّرَ حَتَّى بِالْقِرْبَةِ اسْتَقَتْ إِنَّهَا إِلَيْهِ أَهْلِهِ أَحَبِّ مِنْ كَانَتْ وَ عِنْدِی كَانَتْ إِنَّهَا فَاطِمَةَ عَنْ وَ عَنِّي أُحَدِّثُكَ لَا أَ

 حَتَّى الْقِدْرِ تَحْتَ النَّارَ تِأَوْقَدَ وَ ثِيَابُهَا اغْبَرَّتْ حَتَّى الْبَيْتَ كَسَحَتِ وَ يَدُهَا مَجِلَتْ حَتَّى بِالرَّحَى طَحَنَتْ وَ صَدْرِهَا

 4.شَدِيد ضَرَرٌ ذَلِكَ مِنْ فَأَصَابَهَا ثِيَابُهَا دَكِنَتْ

 خدا رسول خانوادۀ میان در من همسر فاطمه: بگویم برایت فاطمه و خودم بارۀدر اىقصّه تا بگذار

 به اشسینه در آن اثر که آوردمى آب ىقدر به مشک با او بود. افراد ترینمحبوب از( سلموآلهوعلیهاهلللیص)

                                                                 
 .31/1/1343(، سالمالعلیهم) بیتاهل مداحان از جمعی دیدار در العالی(ای )مدظلهاز بیانات امام خامنه .1

 .12ق، ص1525 مدرسین، جامعۀ قم، ،7 چ ،العقول تحف حرانی،  شعبهعلی ابنبن. حسن7

 .111ص  ،8ج  و 81ص  ،4ج  ،همان کلینی، یعقوببنمحمد. 3

 .311، ص 7ش، ج 1384 داروی، کتابفروشی قم، ،الشرائع علل ،[صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبن. محمد5
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 که کردمى جارو را خانه قدرى به و بود بسته پینه هایشدست که کردمى کار آسیا با قدرىبه و بود مانده جاى

 چرکین و سیاه هایشلباس که افروختمى آتش دیگ زیر در قدرى به ونشست مى هایشلباس بر غبار و گرد

 .بود شده شدیدى رنج و زحمت دچار ارهاک این سبب به او و شد.مى

 خالصۀ فصل ششم

ویژه حضرت کند. بهالسالم( توصیه می)علیهم بیتالسالم( متدینان را به الگوگیری از سیرۀ اهلامیرمؤمنان علی )علیه

ندگی اسوه هستند، علیها( در همۀ ابعاد زاهللحضرت )سالماست. آن زنان همۀ الگویی برتر برای( علیهااهللسالم) فاطمه

مداری، بصیرت، محبت، قناعت و تالش جهادی. رفتارهای شایستۀ ایشان سبب از جمله در ادب، صداقت، والیت

 السالم(از همسر بزرگوار خویش است.تمجید حضرت علی )علیه
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 ق.1515

 .ق1513 مفید، شیخ کنگره قم، ،االختصاص .محمدبن، محمد[مفید شیخ] نعمانابن .14

 ق.1513 مفید، شیخ کنگره قم، اإلرشاد، .محمدبنمحمد ،[مفید شیخ] نعمانابن .72

 مفید، شیخ کنگره قم،اکبر غفاری، األمالی، حسین استادولی و علی .محمدبن، محمد[مفید خشی] نعمانابن .71

 .ق1513

 هاىپژوهش بنیاد مشهد، ،القرآن تفسیر فی الجنان روح و الجنان روض .لیعبنحسین رازی، ابوالفتوح  .77

 .ق1528 رضوى، قدس آستان اسالمى

 تا.، بیالنبويه سنة داراحياء جا،بی ،داودابی سنن .اشعثبنسلیمان داودسجستانی،ابی .73

 ش.1311 سعادت، کرمان، العرشیه، شرح ،احسائی، احمد .75

 ش.1388، فاطیما قم، ،12 چ ،زندگی الگوی( علیهااهللسالم) فاطمه. اهللحبیب احمدی، .74

 ش.1354 خوارزمی، تهران، آخوندزاده، فتحعلی میرزا هایاندیشه. فریدون آدمیت، .71

 ق.1381 هاشمی،بنی تبریز، ،األئمة معرفة في الغمة كشف .عیسینباربلی، علی .72

 ش.1387، رشد تهران، شُکرکُن، حسین ترجمۀ ،شناسیروان. الیوت ارونسون، .78

قـم،   ،السـالم  علیـه  العسـکری  الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیرعلی. بنالسالم(، حسنامام عسکری )علیه .74

 ق.1524الشریف(، فرجهعالیتاهللمدرسۀ اإلمام المهدیّ )عجل

 ش.1327 ،مربیان و اولیاء انجمن تهران، ،(7)تربیت  و تعلیم و اسالم .ابراهیم امینی، .32

 تهران، ناصری، گیسو ترجمۀ ،مرد و زن اساسی هایتفاوت کیست؟ مرد چیست؟ زن .سیمون کوهن، بارون .31

 ش.1385، پل

 ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران، اسالمى، تربیت به دوباره نگاهى. خسرو باقرى، .37

 ش.1318، اسالمی
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 قم، األقوال، و األخبار و اآلیات من األحوال و المعارف و العلوم عوالم. نوراهللبنعبداهلل اصفهانی، بحرانی .33

 ق.1513، (عج) المهدی االمام مؤسسۀ

 ق.1513، اإلسالمية المعارف مؤسسة قم، عشر، اإلثني األئمة معاجز مدينةسلیمان. بنبحرانی، سیدهاشم .35

 ش.1325های آستان قدس رضوی، البالغه، مشهد، بنیاد پژوهشمیثم، شرح نهجبنبحرانی، میثم .34

 ق.1321 االسالمیه، دارالکتب قم، ،7 چ ،المحاسن .خالدبنمحمدبنبرقی، احمد .31

 ش.1327 ،راهبردی العاتمط تهران، کاردان، محمدعلی ترجمۀ ،اجتماعی روانشناسی .اتوکالین برگ، .32

 ش.1322، کیهان تهران، ساروخانی، باقر ترجمۀ ،اجتماعی علوم فرهنگ .آلن بیرو، .38

 ش.1387، تهران، دنیای دانش، 5، چ الفصاحةنهجپاینده، ابوالقاسم.  .34

 ش.1381، حضور قم، ،7 چ بستر، در چشمه. مسعود پورسعیدآقائی، .52

 ش.1342، تهدای زمزم قم، ،فطرت ندای عفت .زهرا تاجیک، .51

 ش.1321 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران، ،البالغهنهج تفسیر و ترجمه .جعفری، محمدتقی .57

 ش.1382 قدیانی، تهران، ،زندگی هدف و فلسفه .جعفری، محمدتقی .53

 .تابی داوری، قم، ،3 چ مظفر، کاظم، عمربنمفضل ،المفضل توحید  الجعفی، .55

 .ش1381 مهدیه، م،ق البالغه،نهج در زن .اهللجمالی، نصرت .54

 ش.1381 امیرکبیر، تهران، زن، کتاب نویسندگان، از جمعی .51

 ش.1384 اسراء، قم، تسنیم،. عبداهلل آملی، وادیج .52

 ش.1382، اسراء قم، ،12 چ جالل، و جمال آینه در زن. عبداهلل آملی، جوادی .58

 تا.العربی، بی الکتاب دارقاهر،  عطار، عبدالغفور احمد تحقیق ،اللغة صحاححماد. بنجوهری، اسماعيل .54

 .ق1512 حیدریه، نجف، ،الدریّکوکبمحمدمهدی.  مازندرانی، حائری .42

 ق. 1524 ،(السالمعلیهم) البیتآل مؤسسۀ قم، ،الشيعة وسائل .حسنبنمحمد عاملی، حر .41

 ق.1515، دارالفکر بیروت، ،القاموس جواهر من العروس تاج .محمدمرتضی زبیدی، حسینی .47
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 رسـالۀ ] مسـلمین  پیکـر  بـر  سـهمگین  ایضـربه  جمعیـت  کاهش.سیدمحمدحسین ،[مهعال] طهرانی حسینی .43

 ق.1574 اسالم، معارف و علوم دورۀ نشر و ترجمه مؤسسۀ مشهد، ،[نکاحیه

 ق.1514، قم، اسماعیلیان، 5، چ تفسیر نورالثقلینجمعه. بنحویزی، عبدعلی .45

 ش.1311ن، دانشگاه تهران، تهرا غررالحکم و دررالکلم،الدین محمد، شرح خوانساری، جمال .44

 ش.1322، دهخدا نامهلغت مؤسسۀ تهران، ،لغتنامه .اکبرعلی دهخدا، .41

 سازمان تهران، دیگران، و آرام احمد ترجمۀ ،[تمدن گاهوارۀ زمین مشرق] تمدن تاریخ. ویل دورانت، .42

 ش.1314 ، اسالمی انقالب آموزش و انتشارات

 ق.1517 رضی، شریف قم، ،صوابال إلى القلوب إرشاد. محمدبنحسن دیلمى، .48

 تا.بی دارالمعرفه، بیروت، ،الفاظ القرآن مفرداتمحمد. بنحسین اصفهانی، راغب .44

 الحسین مکتب، قم ،(السالمعلیه) العباس ابوالفضل هاشم بنی قمر درخشان چهرۀ .خلخالی، علی ربانی .12

 ش.1324 ،(السالمعلیه)

 .14ص ،5 و 3ش ش،1325 ،ظرن و نقد ،«[اقتراح] مصاحبه» .سبحانی، جعفر .11

 ایـران،  فلسـفۀ  و حکمـت  انجمـن  تهران، کالمی، و فلسفی علوم اصطالحات فرهنگ. سیدجعفر سجادی، .17

 ش.1324

 حکمت، آیین قم، ،«موضوع وجود با آن نسبت و حقیقیه قضیۀ حقیقت» .امیری، عسکری سلیمانی .13

 .45-14 ص ،17 ش ،ش1347

 ق.1572مدرسین،  جامعۀ قم، ،اللهاميم األئمة اقبمن في النظيم الدر .حاتمبنیوسف شامی، .15

 ش.1343، نیستان: تهران ،گرفته پهلو کشتی. سیدمهدی شجاعی، .14

 ق.1523مرعشی،  اهللآیت کتابخانۀ قم، ،الموارد اقربالخوری.  سعید الشرتوتی، .11

 مؤسسه ،تهران ،4 چ اصفهانی، االسالمفیض نقیعلی ترجمۀ ،البالغهنهج. حسینرضی، محمدبن شریف .12

 .ش1324 ،اإلسالم فیض تألیفات نشر و چاپ

 ش.1324 مشهور، قم، دشتی، محمد ترجمۀ ،البالغهنهج .حسینرضی، محمدبن شریف .18
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 ش.1348 اسالمیه، کتابفروشی تهران، ،7 چ ،طوبی نثر .شعرانی، ابوالحسن .14

 ،5 س ،فرهنگ و زن ۀفصلنام ،«البالغهنهج در زن حقوق و جایگاه» مجیدی. حسن و سکینه ،گروی صارمی .22

 .57-31 ص ش،1341 پاییز ،13 ش

 تا.، بیسنائی کتابخانۀ جا،بی ،العرب لغة في اإلرب منتهي. عبدالکریمبنعبدالرحیم پور،صفی .21

 ق.1415 مدرسین، جامعۀ قم، القرآن، تفسیر في المیزان سیدمحمدحسین. ،[عالمه] طباطبایى .53

 تا.بی آزدی، قم، اسالم، در زن مقام و اتزوج تعدد. سیدمحمدحسین ،[عالمه] طباطبایى .23

 ق.1523 مرتضی، نشر مشهد، ،اللجاج اهل علی اإلحتجاج .علیبنطبرسی، احمد .25

 ق.1384 الحیدریۀ، المکتبۀ  نجف، ،7 چ ،األخبار غرر في األنوار مشكاة .حسنبنطبرسی، علی .24

 تا.بی دارالذخائر، قم، ،االمامة دالئل .جریربنطبری، محمد .21

 ش.1324، تهران، مرتضوی، 3، چ مجمع البحرینمحمد. بنی، فخرالدینطریح .22

 ش.1314، تهران، اسالم، 7، چ القرآن تفسیر فی البیان اطیبطیّب، عبدالحسین.  .28

 .ق1517 عطارد، تهران، ،(عليهااهللسالم) الزهراء فاطمة مسند .قوچانی، عزیزاهلل عطاردی .24

 اسـالمی،  تبلیغـات  سـازمان  نشـر  و چـاپ  مرکز تهران، البالغه،نهج دیدگاه از زن .رحمانی، فاطمه عالئی .82

 ش.1327

 ق.1382، العلمية المطبعة، تهران، تفسیر العیاشی مسعود.عیاشی، محمدبن .81

 .ش1324 رضی، قم، ،المتعظين بصيرة و الواعظين روضة. احمدبنمحمد نیشابورى، فتال .87

 ق.1524، قم، نشر هجرت، کتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلیل .83

 ش.1347 اسالمیه، تهران، ،7 چ ،الستة الصحاح من الخمسة فضائل .فیروزآبادی، سیدمرتضی .85

 تا.بی ،الرسالة مؤسسة بیروت، ،المحیط القاموس. یعقوبمحمدبن فیروزآبادی، .84

 ق.1517 دارالكتب االسالمية،، تهران، 1، چ قاموس قرآناکبر. قرشی بنایی، علی .81

 ق.1525، آفاق تهران، فریدونی، حسین ترجمۀ ،اللحد إلي المهد من زهرافاطمةال. محمدکاظم قزوینی، .82
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 .ش1337 ،االسالمية دارالكتب تهران، الكافي، .یعقوببنكلیني، محمد .88

 دارالحدیث، قم، بیرجندی، حسنی حسین تحقیق ،المواعظ و الحکم عیون. محمدبنعلی واسطی، لیثی .84

 .ش1321

 ق.1414 الوفاء، مؤسسۀ بیروت، ،االطهار االئمة لدرراالخبار امعةالج بحاراألنوار .مجلسى، محمدباقر  .42

 .ش1313 االسالمیه، دارالکتب تهران، ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة .مجلسی، محمدباقر .41

 .تابی دارالفکر، بیروت، ،المراغی تفسیر .مصطفی مراغی، محمد .47

 دار قم،، 7چ  داغر، اسعد تحقیق الجوهر، نمعاد و الذهب مروج. حسینبنعلى أبوالحسنالمسعودی،  .43

 ق.1524 ،الهجرة

 بیـت، اهـل  قـم،  ،(ژاپنـی  خـانم  بـا  ایمصاحبه) موقت ازدواج زوجات، تعدد زن، حقوق. مرتضی مطهری، .45

 .ش1311

 .نور کامپیوتری علوم افزارنرم ،مطهری شهید آثار مجموعه. مرتضی مطهری، .44

 ش.1381، بینش بهست قم، ،البالغه جنه در زن شناسیروان ،االسالم، مریممعین .41

 برگرفته ،(سرّهقدس) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، ،امام صحیفه .اهللخمینی، سیدروح موسوی .42

 .(سرّهقدس) خمینی امام آثار مجموعه افزارنرم از

 اإلسالم نداء دارزمانی، قم،  (، ترجمۀ مصطفیالسالمعلیه) المؤمنین أمیر دیوان الدین، معینبنمیبدی، حسین .48

 ق.1511، للنشر

 .ش1385 زندگی، زمزمۀ قم، سالمی، ورود ترجمۀ ،البالغهنهج در زنجواد.  ،صالح نجوی .44

 ،«البالغـه نهـج  82 خطبۀ در زن اجتماعی جایگاه تبیین در زبان شناسیجامعه» .نظربیگی، شرمین .122

 .171-124 ص ش،1345 تابستان ،1 ش ،1 س ،البالغهنهج هایآموزه تخصصی علمی دوفصلنامۀ

 .ق1344 األعلمی، مؤسسۀ بیروت، ،دستورالعلماء. احمد نگری، .121

 ق.1418البیت، قم، مؤسسۀ آل ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرکحسین. نوری،  .113
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، االسالمية مكتبة ، تهران،5، چ البالغة نهج شرح في البراعة منهاجاهلل. هاشمی خوئی، میرزا حبیب .123

 .ق1522

 ش.1324، رشد تهران، دیگران، و براهنی ترجمۀ ،شناسیروان زمینۀ . دیگران و ارنست هیلگارد، .125
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