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 تعالی عقلانی زنان؛ جستاری در خوانش اندیشه و سیره علوی 
 در باب فعالیت فرهنگی زنان

 ***مهدی عبادی /** ناصرمحمدی / *یزهره منصور

  11/10/88تاریخ پذیرش:   01/1/88 تاریخ دریافت:
 دهیچک

ااهان شالالکل گرفته  ینسالالبت به زنان در برخ یمنف ی  نگرشالالیاقوا  اما  عل ظاهر از

برگرفته از نگاه  اما  شهیزن در اند د یآیدر کنار اقوا   به دست م رهیسال یکه با بررسال

 یحکومت  در پ یبالا تصالالالد برخوردار اسالالالت. امالا   یبوده و از کرامالت انسالالالان یقرآن

حضالر  در فرصت  یبرآمد. آنچه برا اکر  امبریو اصالو  پ یبا همان مبان گرید یانقمب

  بود. اما  یدر صالالالحنه فرهنگ یچندسالالالاله حکومت مهم بود  حضالالالور عالمانه و جد

ر آن زد که زنان د یربنائیدسالالت به اقداما  ز  یفرهنگ نهیدر زم یبه اهداف عال لین یبرا

 یسالالالبل علم یو ارتقا یبا جهل عموم مبالارزهنمودنالد.  فالایا یمو نقش مهّ  ژهیو گالاهیجالا

زنان و در  بارهشالالده در ایاح یجاهل یافراد جامعه به خصالالوآ بانوان  مبارزه با سالالنت ها

 زنان  از جمله یانسالالالان گاهیبه جا یبه منظور اعتباربخشالالال شالالالانیا یها تیفعالال تیالنهالا

 یمزن قلمداد  گاهیمقالا  و حف  جالا اءیالدر خصالالالوآ اح یعلو یفرهنگ یهالا تیالفعالال

ون خاصالالاله مت   یتار یهابر داده یو مبتن یلیتحل  یفیپژوهش با روش توصالالال نیگردد. ا

و  هالاشالالالهیاز انالد صالالالحیل یاز چهره زن و فهم ی  غبالارزدائمکتو  و صالالالادره از امالا 

حضر  در با  زنان را  یهاشهیاند کوشالد یو م داندیرا رسالالت خود م یعلو یهاآموزه

به زنان  فاقد هر    آن اسالالالت که نگاه اما شپژوه نیارهاورد  نیکند. مهمتر یبازخوان

در خور و سزاوار زنان  آنان را در  یبوده و حضالر  در سالبح یتیجنسال ینگر ضینو  تبع
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مشالالالارکت  یسالالالاخته اسالالالت و برا نیمشالالالارکت داده و نقش آفر یاجتماع یهالا تیالفعالال

بدون  بتوانندمناسالالالب را در جامعه فراهم نمود تا آنان  یزنالان همواره بسالالالترها یاجتمالاع

 .برردازند تیبه فعال یادغدغه

 یدیواژگان کل
 . فرهننی  اجتماع تیفعال  علوی رهیس  شهیاند  زنان

 ـ پیشینه تحقیق1
نابعی مخا ووور و اتاوداسی در پتوهر هی و آثیر مرجرد در یوووسر   لرا درتیب فعیلست فرهنگی زنی ، ته    

روگوونی حتییت از آ  دارد وه واویوا اجاهیدا یووسر  و ایوواخراج الوورل حیوم تر  رلووه زنی  در یووسر  
جزد مرووویسل   لرا، امرا ثینرا و غسر ضووورورا ترد  و از فرو یم و مرووویسل درجه دوآ می تیگووود و آنچه

ایوییوی و ضورورا ح ورم ترد  مرویسلی از  بسل  دالت اجاعی ی ایوت. پتوهر هی در ق ر  زنی ، 
گرسی لرفی پییخگرسی ته  نیوینی چر  نن ی  ایعی ، وییای  نل و فرو مییگی زنی  در ترقی ا رال امیآ 

وه اولسن  حدا ایوووتو نبسسن، نفروووسر، نرجسه و نأویل این  بسل مبیح  ایوووت و این فراوانی ته   لی
مابیدر ذهنی  بیرم ز  در اندیشووه و یووسر  امیآ، قوبه هشوواید نهج البالغه و مینند آ  ایووت. حیل آنته 
نگوی  مبعر ی توه ا رال و یوووسر  امیآ، حیوی از اهعست جییگی  اجاعی ی زنی  و ا دامیم ایشوووی ، جهت 

حل نعیر  مسی  ا رال و یسر  امیآ  نرفسع این منیآ ایوت و ضورورا ایت وه این مرأله ته لررم جیمع و
 ته لررم جدا مررد ترریی وا ع گردد.

هیا آ  اا از مبیح  و پییخغسر از گوروح نهج البالغه وه ذیل قوبه هشایدآ، ته نفرسر آ  یی طرح پیر    
مهدا مهریزا  نرا  ته این واب اگیر  نعرد: در وایب "ز  در یخن و یسر  امیآ  لیاند، میپرداقاه

تروووند  ورد  ایوووت. در وایب  آورا تع وووی رواییم پسرامر  زنی  از منتر امیآ  لیوه لووورفی ته جعع
نرگاه  لی ییسلی، ته طرح و رفع گبهیم در  اا از گوبهیم پسرامر  ز  در نگی  امیآ  لی"ترریوی پیر 

ه" نرگوواه فیطعه نتسه گوود ، و  عد  تح  وایب "ز  از دیدگی  نهج البالغ تیب زنی  از منتر امیآ  لی
تیگووود. هعچنسن منیالم نسز غیلبی ته ترریوووی دیدگی  امیآ رحعینی پسرامر  قوبه هشووواید نهج البالغه می

در تیب زنی  تی نتسه تر مان نهج البالغه ایوت، درحیلی وه ترریوی جیمع  رل و یسر  رفایرا هم   لی
م و ین ایوت وه مویلب ته لررم منربچنی  م فرل ایوت. وجه نعییز این نرگوایر تی نحنسنیم مرنبط در ا

در حرز  قوی  زنوی  پسرامر  فعویلست و ا دامیم فرهنگی ترد  و این مویلب تعد از اثبیم نگی  جیمع  لرا 
 تیگد نه لرط گزارش.ته فعیلست زنی  در این  رله می
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 ـ طرح مسأله 2
در ونیر تح  از مروویسل تنسیدا و طرح مروویسل نترا در ق وور  زنی  در ایووالآ، هعرار  لزوآ اراسه   

نتیمی معرفای م ووودا ی و ویرتردا وه نشوووی  دهند  ا االا هعه جینبه زنی  در پرنر دیووواررام الهی 
رح ط تویگووود، امرا الزآ ایوووت. گویهی در نتر گرفان ترقی ا رال ووه تر نننسص زنوی  داللوت می وند و

نیمنییوب آ  هی تدو  ترریوی یوند و داللت ا رال امیآ، یسر   لرا را تی نگرش غلط جنرست مدار ان یل 
نه فنط در نهج البالغه تلته در یوووییر والآ قرد و هعچنسن تنی تر یوووسر   علی،  می دهود. امیآ  لی

ی ی فعیلست مانر  یسییی و اجاعالگرا جیمع هریای تراا معرفی زنی  اراسه داد  ایت. نیریخ، از ح رر و 
حتییت دارد  فعیلسای وه حسوه هی و  لعروهیا مخالفی را درتر می گرفاه و  زنی  در   ووور امیآ  لی

نروووبت ته زنی  پرد   اندک نأمل و درنگ در این گزارش هیا نیریخی، دیوووت وم از ا اعید امیآ  لی
ییفت رت وه تنی تر قوبه هشایدآ نهج البالغه و در ترمی گسرد، ا اعیدا وه یویزگیر تی ن رر نسعه نعیمی نس

 نی ص و نیریی از آ  در اذهی  گتل گرفاه ایت. 
تسی  داگاه  این پتوهر می ورگود هم از ی  یر تی واویوا در دیگر  بیرام و جعالنی وه امیآ    

ی و در   وور و و هم از دیگر یوور تی  وف نرجه ته و ییع نیریخی وه ح وورر زنی  را در  رلووه هیا اجاعی 
تیز می نعیییند، ته یووهم قریر در ن ووحسح آ  ن ووریر نی ص و نینعیآ، مؤثر افاد و تی  یووسر  امیآ  لی

هیا مذهبی وه تر زنی  رفاه، تتیهد و هم گرد و غبیر داورا -وویروردا دویوووریوه، هم از یوووام نویریخی
 ید. نیتردتیرانه و تلته نیمن فینه را از یسعیا پسشراا پرهسزویرا  تزدا

روگون ایوت وه ننی ض گفایر و رفایر از انروی  قردمند، گووییرواه و پذیرفاه نسروت، چه ریوود از امیآ    
مع ورمی وه در تهر  مندا از  نل و اندیشوه، یورآمد ایوت. از این رو الزآ ایت تی نگیهی جیمع و فراگسر 

یسر ، ییزگیر در ونیر یتدیگر  ، حنییق اندیشه را تی و ییع ونربت ته اندیشه هی و نسز ینت و یسر   لرا
نشویند و تی نگی  مانیظر، فهم قریر را از والآ امیآ، فرحعندا و فرتهی تخشسد. این نتاه  یعنی ان عیمی 
ورد  رفایر ته گفایر، دریووسر  گوونییووی امرا پر ویرترد ایووت. ضووعن آنته در نعیر  گفایر و رفایر، رفایر و 

فایر و ونر هیا تسرونی ماتلم تر یوخن و گفاه وا مندآ گود  و ونر فی ل، اقاسیرا نحنق پسدا ورد  و ر 
نرجسح می ییتد. و ای وه مرووواند ته گزارش هیا نیریخی، ننر اجاعی ی، فرهنگی زنی  در یوووسر   لرا 
پی جرسی می گورد، ن وریرا وا عی نر و گوفیط نر، نروبت ته زنی  از منتر اندیشه  لرا در اقاسیر قراهد 

یووت وه جییگی  اجاعی ی ز  در قه، نتر  و نحنق نعی ییتد  تلته در مان اجاعی  ترد. گووییروواه ییدورد ا
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گوووتل می گسرد و مان اجاعی ، مان پردامنه اا ایوووت و هم ته لحین حرز  و هم ته لحین حسوه، ننر  و 
 گرنی دارد. گرنه

 ـ مفهوم شناسی3
 بل از ورود ته تح  و پرداقان ته اتعید مروووأله الزآ ایوووت نبسسنی نروووبت ته واژگی  ولسدا لوووررم   
 گسرد.

 فعالیت اجتماعی 1 1

 هیا مافیوم زیروووتفعویلست اجاعی ی ته معنیا هر نر  رفایر، فعل و ونر فرد در  لعروهی و حسوه  
در  ( اندیشه امیآ  لی3نی: یسی، تیجععی انروی  ایوت. هر فرد انروینی فورنی اجاعی ی ایت. )طبیطب

 هیانهج البالغه، نیظر تر این ایووت وه انرووی ، لوورط نتر از وضووعست اجاعی ی، داراا الوویلت و ارزش
هی، انروی  را از ننلسد و واترواگی لرط در ورامت ایوت و  وف نرجه تدا  تنسیدین مینند فورم، حریت و

 (52ش: 1582رهیند. )تی را، اا معسن میجیمعه
آ  چه در این پتوهر مراد ایوت،  بیرم ایت از مر عست و وضعست وه نیظر تر ونشگرا ایت و این 
واونر هی تیزنیب ظرفست و ایواعداد ونشگر از ی  یر و نر  نگیهی وه ته قلق و نحنق آ  از یرا دیگر 

رد، هعه آ  مناهی می گووورد، قراهود ترد. امی و ای این واژ  ته ولعه اجاعی ی افزود  و اضووویفه می گووو
مر عست هی و وضوعست حیلول از ونشگرا را ته گرار  اجاعی  پسرند می زند. از این رو، مثال ننر آفرینی 
هیا مر عست یویز و وضووعست آفرین وه در حرز  فردا انفیق می افاد، از تح  قیرج قراهد گوود. ته دیگر 

نر هیا جععی ایشوووی  در  بیرم، جییگی  اجاعی ی زنی ، مر عست اجاعی ی آنی  ایوووت وه مح ووورل و
 هعه  لعرو هیا اجاعی ی ا م از حرز  یسییی، نتیمی، فرهنگی و هعینند آ  قراهد ترد.

 بستر سازی فرهنگی 1 1

د. تیگوو یدگسو یوونب ی"فرهنج" ایووت وه  لم و دانر و  نل و ادب و تزرگ ی"فرهنگ" تر وز  و معن  
ز یو ویر  گر یوور ترآوردید ازند نی از جییآ  تر  اتر رو د ، قیل سن قراتینسند وه در زمیز گرسرا ن یگوویقه درقا

آداب،  ا(ولعووه "فرهنووگ" مارادط ولعوویم مبووید5/1381ش: 15۳7انوود. )ترهووی ، ز گفاووهسآب را نو
ب و دارایاندكیتیر  ل یق ی ار، تییوراد، اهل مویلعه، قرش مشرب، آگنی تی آداب و ریرآ قرا ، و مؤد 

 ( 133ش: 1523نی، سماالرود. )روحیز ته ویر مس، نیاقال 
ی قی  قرد را دارد یهیا مخالف  لعی تیر معنیاا ایوووت، نی حدودا مبهم، و در حرز فرهنگ واژ   

ی وه از فین نعر ینر عیفی تس مانر  و ماعددا اراسه گووود  ایوووت. گوووییته هعسن جهت تراا فرهنگ نعیر 
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آمرزند، در آ  ك جیمعه مییهیا زندگی وه افراد ر سفرهنگ ته گووو»ن ایوووت وه: یفرهنوگ اراسه گووود  ا
 (25و27ش: 1527)ورسن، « گرد.یتد، اطالق مییگر انانیل مییمشیروت دارند، و از نرلی ته نرل د

رام و آداب و ریرآ و ارزشسهی و  راناا از ینتدر وا ع، فرهنگ  بیرم ایوت از مبعر ه   هی ن و منر 
دهد. فرهنگ را  و روش زندگی ایت آ را گتل میی وه احروییویم، افتیر و رفایر گروهی از مردیو تیورهی

، ن را  و روشیك هراند. ایم و گر سروا از آ  یوهساند و در پك جیمعه هعه تی هم آ  را فراگرفاهیوه افراد 
هیا مررد  برل هی و ارزشز سهی، تیورهی، انگووه از جعع و ارنبوی، اتزار و فنر  نهویدهیا اجاعی ی، نگرش

 (12و18ش: 1585نتیآ فرهنگی جیمعه ایت. )یارد ، وعیلی،  گردد،مردآ حیلل می
ك جیمعه و رفایر مردمی  آ  یگووورد و تخر ا تم ن آ  محرووورب میسفرهنگ هر جیمعه، وه رون رو  

 یمودهیا فرهنگیسور و نحرالم فرهنگی، نبعویم و پسسی ن یوماوأثر از فرهنوگ آ  جویمعوه ایوووت، ثبویم، و 
ییی، هعبراگی و انربیآ اجاعی ی در سهیا یودنبیل دارد. ثبیم نتیآمانییوب تی قرد را در آ  جیمعه ته 

هی، هنبیرهی و نعیدهیا آ  واترووواه ایوووت. اا  عدنی ته نتیآ فرهنگی و مبعر ه تیورهی، ارزشهر جیمعه
ز سع نرام میندگیر در جرامسساند.نحرالم و ن ن م ولحی  اجاعی ی، م لحی  فرهنگی ترد ینر هعرار  تزرگ

 هیا فرهنگی می تیگوود. هعی هی در جهی ، اننالبن اننالبینر نحرالم فرهنگی ترد  و تزرگ رام وسسن 
ت در  رلوووه فرهنگ آغیز سر درتیر  جییگی  زنی  را از فعیلی، ا دامیم الوووالحی قرطرر وه امیآ  لی

 ، لی ته آرا تی الوووالح فرهنگ جیمعه و الازاآ نترا و  عیر دهد، ز سسورد نی اوضوووی  را ته نحر مولرب ن 
 یتد.یاا نبلی مییفاه و رواتط فردا و اجاعی ی ته گتل ویمال هنبیرمندانهینتم اجاعی ی ایانرار 

 اندیشه 1-1

( ته ویر 1/132 :1581نبریزا، اندیشووه تر وز  هم پسشووه در ل ت ته معنیا فتر، قسیل، نرال و تسم،)
دارد. هعچنسن اندیشه در ل ت ته معینی  رفاه ایوت و معنیا الووالحی این واژ  تی معنیا ل را آ  نفیوم

دهخدا، ( ندتسر، ن ووورر، گعی ، رأا و نتر)35 :152۳مشوووسرا، ( نفتر، )1/173 :152۳معسن، نأمل،)
( ایووت. آیی ترریووی می گوورد زنی  در قسیل یی گعی  ح وورم و یی در فتر و ندتسر یی ن وورر 7/7371 :1522

  لرا چه جییگیهی داگاه اند؟
ر الووووالح  لرا،  بویرم از هعوه گفاویرهوی، ا م از فرموی  هوی، فراقرا  هی و منترر از انودیشوووه د

هی ایووت وه یی ته نص و ن ووریح ایووت یی از تیطن یووخن، فرمی  و فراقرا ،  یتل درییفت ایووت. فرمرد 
 گسرد.تنیتراین منورق و مفهرآ را نرامی  در ترمی
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 سیره  3-4

سَ     َر ایت. "یسر" ته معنیا حروت در روز و گب و "یرا" ته "یوسر " تر وز "ِفعله" و مشواق از ریشوه یوَ
( 6/535ق: 1766معنیا حروت در گووب و"ایوورا" ته معنیا حروت داد  در گووب ایووت. )اتن منترر، 

فیرال،  اتنلوویحب معبم منییسس الل ه، یووسر را ته معنیا رفان، جریی  داگووان وحروت گرفاه ایووت. )
ش: 1582آملی، زاد )حرووونیوووسر  را تر معینی روش،( هعچنسن الوووحیب ل ت واژ  6/535 ق:1313

نر  حروت و یب   (7/۳21: 1313)جرهرا، یب ،   (7/1231ش: 1522)دهخدا،  طرینه( 1/۳21
در واب ل ت آمد  ایووت. روگوون ایووت وه یووسر  در  نرا   (78ش: 1525)پسشوورایی،  و گووسر  را  رفان

ایوووت و لذا این معنی از مسی  معینی اراسه نر نزدی  پتوهر، ته یوووب  و روش یی گوووسر  رفایرا  لرا
 گد ، مناخب و ترگزید  قراهد ترد. 

انرووی  و  عل او  (128/ 1۳: 1735)طبیطبییی،یوسر  در معنیا  یآ،  بیرم از نر  قیلووی از رفایر    
تر این مبنوی، واژ  یوووسر  نوه فنط ویت  پسشووورایوی  دینی، تلته درتیر  هر انروووینی ویرترد دارد. تویگووود. می

نسز مینند هر انرووینی واجد نر ی قی  از رفایر ایووت و هعرار  الوورل و  را دا تر رفایر او  مع وورآ
ایووت وه می را ته یووسر  مع وورآ  حیوم ایووت و گوونیقت آ  الوورل و  را د ولی حیوم تر رفایر مع وورآ

رهنعر  می گرد. یسر  در الوالح قی  گسعه، گفایر، رفایر و ننریر و ام یا مع رآ ایت و و گنیقت 
یوسر  ته معنیا گونیقت نر  حروت و یب  د رم و طرز فعیلست و وسفست نبلسغ و گسر  ترقررد مع رآ و 

گیهی از چگرنگی مرضع گسرا هیا اویت.  (72و78ش: 1525)پسشرایی،  آ
یوسر   لرا  بیرم از گفایرهی، رفایرهی و ننریرهیا آ  تزرگرار ایت وه مراند ته  را د ولی ایت و از   

ن و نتر   ییفاه   وه در تیب مر عست و وضعست زنی  در   ر ایشی ، چهاین رو ته یوب  و گسر  قی ، نعس 
 ایت. تنیتراین اگر ته گتل انفی ی و ته نییوسس و چه ته ام وید، آ  هم ته گوتل دأب و رویه وجرد داگاه

وه ا م از  رل، فعل و ام وید و نییسد ایوت، یر تزند،  نرا  یسر  تر آ   تالنترار، رفایرا از امیآ  لی
 لیدق نخراهد ترد. 

 ـ توجه به جایگاه اجتماعی زنان در اجتماع4
نووی اتاوودا نگرش در زمسنووه  لعی و فرهنگی الزآ ایوووت  جهوت درک و فهم ا وداموویم امویآ  لی  

نیلووحسح در جیمعه آ  زمی  نرووبت ته زنی  نبسسن گردد و رفایر و اندیشووه قلفیا آ    وور پسرامر  زنی  تر 
ا در هی اوج ا ادار یسر   لر ایویال مدارک و اینید معابر مشخص گرد نی از گذر منییره نوبسنی مسی  آ 

 .رایایا نتریم و احسیا حنرق زنی  تسر از گذگاه نعییی  گردد
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 جایگاه اجتماعی زن در نگاه خلفاء ثالثه  1 4

در دور  ورنی  قالفت اترتتر از طرفی ف یا تراه پر از ر ب و وحشت از طرط جریی  حیوم ایبید گد   
و دایر  حترموت قلسفه محدود ته نعدادا از هعفترا  و هم پسعینی  یوووسییوووی گردید وه اغلب  ریشوووی 

روت یوسییوی از  یمه مردآ یلب گد، از طرط دیگر گرایر فترا تردند  تنیتراین نحرک اجاعی ی و مشوی
 دیاگی  قالفت، ته نبدید حسیم اجاعی ی جیهلست ترد وه در آ  گأنی تراا ز  وجرد نداگت. 

میند. از این رو فیطعه تنویتراین در چنسن اوضوووی ی جویسی تراا مشووویرووت  ویموه ویت  زنوی  تی ی نعی   
ننهی زنی وه در اییآ قالفت قلسفه ته دنبیل احنیق حنرق یووسییووی و ا ا وویدا  ، دقار پسیمبرزهرا

 قرد ترد، تی قشرنت حذط گد. 
اآ یوولعه، ته دلسل گووهیدم ته نفع دقار  اتن اتی الحدید معازلی، گزارش ورد  وه هعروور پسیمبر   
ق 1313الحدید،  ، در میجراا فدک ته مدم یترووویل از ا ویا قلسفه محروآ گردید. )اتن اتیپسویمبر

:3/111  ) 
رین نر از مردا  ایووت و تزرگاریوود، در اندیشووه قلسفه دوآ نسز، ز  مرجردا تی منزلت پییسنته نتر می   

اش  دول گی  از این یوویقایر غیلب ذهنیهیا جیهلی.  عر هسچهیا مرد یوویالرانه و ارزش رتینی نگرش
ا تراتر دیدگی  قرانندگی  نهید ،  یتل ایووانبی، ایووت  مینند نترد و این مرووأله از رفایرهیا او وه نیریخ آ  ر 

هی  رار داد  ولی ته  ییشوووه، دقار اترتتر و حف وووه، اینتوه او پرداقای زنی  را در ردیف تردگی  و غسر رب
دقار قرد ووه ننر مهعی در نحتسم  درم او داگووواند و اآ حبسبه، دقار اتریوووفسی ، مزیت ویت  از تست 

 (7/135نی :عنرتی، تیالعیل تخشسد. )ی
نعرنه هیا ماعددا از رفایر قشن قلسفه دوآ نربت ته زنی  در گزارش هیا نیریخی وجرد دارد از جعله 

ترد، نعوودادا از زنووی  در یووورگر  نوویآ پسوویمبراین وووه در مرگ  ثعووی  تن متعر  وووه از یوویرا  نسوو 
گرفت و فرمرد  آراآ تیش  عر، تگذار دیوووار را  زد. پسیمبرگریروووانود و  عر آنوی  را تی نیزیینه میمی

 (5/121ق: 1371  حیوم نسشیتررا، 552و1/553ق: 131۳تگریند. )اتن حنبل، 
یووسییووت  ثعی  نسز در امر قالفت هعی  قط مشووی قلفید یوویتق ترد. هرچند ا دامیم او ته یووخت    

حسح آنی  ح رر و مشیروت لریود  ولی مینند او تی نگی  نحنسرآمسز قرد ته زنی  مینع گسرا قلسفه دوآ نعی
گوود. نیریخ ته قرتی گراهی ترقی از رفایرهیا نحنسر آمسز او نرووبت ته زنی  ایووت. )اتن اثسر، در جیمعه می

 (5/731ش: 15۳2  ولسنی، 3/38ق: 1528  اتن وثسر، 5/52۳ق: 1312
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 جایگاه انسانی زن در نگاه امیرالمؤمنین 1 4

حنسنت، گنیقت انری  و ورامت وا می تیگد  چراوه در اندیشه گونیقت ز  و منزلت و جییگی  او، در 
 رآ  و  ارم، ز  و مرد از حنسنت و یووورگوووای واحد ترقرردار ترد  و این  دآ نفیوم میهرا ز  و مرد و 
اگوواراک در یوورگووت و یووسرم انرووینی تی لووراحت در  رآ  آمد  و ا رال و یووسر  امیآ نسز ترگرفاه از هعی  

، طبق افتیر و آراد  رآنی قرد تراا ز  جهینی را در نتر گرفاه ایت وه میآ  لیاندیشوه  رآنی ایوت. ا
 آید.در ادامه می

 زن مانند مردان به عنوان مخلوق الهی 1ـ2ـ4
نگی  امیآ ته ز  ته  نرا  مرجرد الهی، آ  ایوووت وه ز  مینند هعه مرجردام، نشوووینه ندتسر ایوووارار    

 وند.ست الهی میالهی ترد  و داللت تر اراد  و رترت
 در این رایای ح رم می فرمیید     

 "  ِ ِ َالََّ ُد َّلِلَّ ْدِب يِإلَ  ىَاْلَحمَْ َراَنا ِمْن َعاَلَماِو َالتَّ
َ
ا أ َ ِِ ُعُقوِل 

َهَر ِِلْ ََ ْمِر...  ْلِق َو َعَواِقُب َاأْلَ ُر َاْلخَ ِِ ا  َاوْمُْتَقِن ِْي ِه َمصَََ
ِم "   َو َاْلَقَضاِأ َاوْمُُْبَ

یووواییر قداوندا را یوووزایوووت وه یووورانبیآ قلنت و پییی  ویرهی ته او تیز می گردد... قدا تی 
یرا هی، آگووتهیا حتسعینه در قلق نتیآ احروون، در تراتر  نلهیا ندتسر ایووارار و قرایوواهنشووینه

 ( 187جلر  ورد  ایت. )نهج البالغه، قوبه 
ض وجرد او یرچشعه سن جهی  از فیدام اآغیز قلنت از اویوت و  ی بت هم از آ  اویوت، هعه مرجر

تیرآ ز. )مسن اگوویر  اا ایووت ته مروووله معید و ریووایقیگرفاه و یوورانبیآ ته یوورا او تیز می گردند، وه ا
(   اگر نتیآ هرووای در اندیشووه والمی، نتیآ احروون ایووت، ز ، قیرج از این 2/57ش: 1521گووسرازا، 

لنی گورد، در حیلی وه  رار ایت در این نتیآ یید گد ، نتیآ نسروت و چگرنه می نراند مرجردا نعیآ گور  ن
 آفرینی وند. ننر
آفرینر ز  هعچر  مخلر وویم دیگر در نهوییوت اننوی  و نتم ترد  و این حوویوی از لوف و مهرتووینی    

تیگووود. یعنی، ز  در یووویقایر وجردا قریر، مرجردا منتم ایوووت و قداوند نروووبت ته مرجردام می
ْحَُكَ َتْقِد الهی، اا از لوف ندتسر نشوووینه

َ
َر َما َخَلَق َفأ َِ َتْدِب ي" َقدَّ ْلَط

َ
َرُه َفأ َهُه ِلِوْج َْي َرُه، َو َدبَّ   آنچه را  " َهِتِه ُه، َو َوجَّ

آفرید، تی انداز  گسرا د سق ایوارار ورد و تی لوف و مهرتینی نتم گی  داد و ته قرتی ندتسر ورد و هر پدید  
اگیر   ن جعله امیآی( ا21ایت، ته حروت در آورد. )هعی ، قوبه را تراا هعی  جهت وه آفرید  گود 

 ق گوود  ایت، تدا سرا د سن ایوت وه هر م ونر ی و مخلر ی در وجرد تراتر حتعت الهی انداز  گیته ا
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د و ید می آیوی قللی پدسدا وند در م ووولحت آ  گوووسی نن وووی  پیرد و سن فزونی گسحد وه اگر از مندار مع
ر تر   (7/275ق، 1312)اتن مسثم،   وجرد آ  دگرگر  می گرد.منفعت منر 

هوی و جعالم ووه می نرا  رد پویا ز  را در هعوه آنهوی توه مثویته مرجردا از گوووعویرش این نر  قوبوه   
 گرد. مرجردام الهی و ذیل نتیآ آفرینر ییفت، فراوا  ایت وه ته هعسن مندار ترند  می

 زن مانند مرد به عنوان انسان  2ـ2ـ4
 فرمیید ، در این راتوه میامیآ  لی   

  " َ ُقوا اَّللَّ َ  اتَّ انروی  را مخیطب ییقاه ایت. "  دهد وه امیآ"  آغیز یوخن  نشوی  می ِعباَد اَّللَّ

 ْ ٍَ ْهَحاَنُه  َ سََُ نَّ اَّللَّ ِِ ْ ی َف ٍَ ُلْقُكْم َعَبثًا َو  ًدىْی خْ ْم سََُ ُُ تر  ید  و"  قداوند یووبحی  گووعی را ته  ب  نسیفر  ُرْك

 (۳5حیل قرد رهی نترد  ایت. )هعی ، قوبه 
دیواررام قداوند و امر او ته ننرا تراا آ  ایوت وه انری  تی هدط قلق نشد  و مینند حسرانیم ته حیل  

( پس انرووی  مرجردا هدفدار ایووت و این هدفعندا، 3/311ق: 1311قرد رهی نشوود  ایووت. )قرسی، 
هدط و تراا نحنق آرمینی قلق گوود  ایووت و هعسن  هدفعندا جنرووسای ایووت. ز  در هرووای ته دنبیل

 نراند تخشی از  لعرو و گور  او را پسشیپسر نشی  دهد.نتاه وه او مرجرد هدفعند ایت، می
اند. امیآ مبدأ آفرینر ز  تی مرد نفیونی ندارد و هر دو از مبدأ تعسد قیک و مبدأ نزدی  نوفه قلق گردید    

 فرمیید می
  " 

َ
ِو ا َی أ ُلوُق السََّ  اوْمَْرِع  ىاْلَمخْ

ُ
أ اللَ  ِف  یَو اوْمُْنشََ َت ِمْن سَُ ِْ َتاِر، ُبِد سَْ اَعَفاِو اأْلَ ْرَحاِم َو ُمضََ ُلَماِو اأْلَ ٍة َُ

 "؛ ٍی ِمْن ِط 

یا هاا انری ، اا آفرید  رایت  یمت و اا پدید  پییدارا گد  در زهدانهیا نسر  و پرگر 
 (  1۳5لص آغیز گد. )هعی ، قوبه م ی ف و نردرنر، آفرینشت از گل قی

ن وه یته مولق انرووی  ایووت و او را گرگووزد می وند ته ا ن تخر از قوبه روا یووخن امیآ یدر ا
نند  دانی و مهرتی  یل تر وجرد آفر ست و محیفتت ترد  او دلینر او در حود  وعویل و ا ادال و مررد ر ییآفر 

ند، و ته او اندل اندل گووتل و لووررم می دهد، و یآفر م وه قداوند انرووی  را چگرنه می سایووت و می دان
( نسز، نعیآ مخلر یم از حس  5/713ق: 1312)اتن مسثم،  .ن جهی  می نهدینتیمل می تخشووود نی پی در ا

اند و از این حس  نفیونی مسی  ز  و وجرد داراا اقاسویر نبرد  و توه اجبویر الهی  دآ تر این ور  قیوی نهید 
 مرد وجرد ندارد.
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 زن، مانند مرد به عنوان جنس خاص انسان 3ـ2ـ4
اگر ته ز  ته  نرا  مخلرق الهی نتر گوورد، نگی  ته او فنط ایبیتی قراهد ترد و اگر ته  نرا  انرووی     

تیگوود، طبق آییم  رآ  هم نگی  یوولبی و هم ایبیتی وجرد دارد  ولی اگر ته  نرا  جنس قی  تر او نتر 
و گی  فنط ایبیتی ایت  مینند نگی  ته  نند نگی  ته زنی  لر، و نرح گورد، گی  نگی  فنط یولبی ایوت  می

نسز آ  جی وه ترقی زنی  ته  نرا  جنس ز  گیهی یووبب فانه و جنگ  مریم و زنینی نتسر او. امیآ  لی
  تخیرا، 5/111ق: 1313( و یی لوووفیم رذیله اقال ی مینند حرووود )ذهبی، 81گووود  )هعوی ، قوبوه 

( در مررد آنی  ته دلسل 7/773نی: آگووورب در جیمعه را ته دنبیل دارند، )یعنرتی، تی( و یی 5/1588ق: 131
 هی یخن گفاه ایت.این فانه

در منیتل، امیآ، از ز  ته  نرا  ی  ز  ته دلسل لوووفیم ترجرووواه آنی  نعبسد ورد  ایوووت. ح ووورم    
ب او، الحرراد ترد  ایوووت. از ایووویمی و النی ، وه قرد ی  ز  ایوووت، مررد یووواییر  لیفیطعه

االنروووسه ایوووت. نتسه تر این انروووسه ترد ، یعنی او در  سن حیل وه انروووی  قیوی و زنی چر  زنی  دیگر 
   1 ایت، نرانراه ایت ته جییگی  ترنر دیت ییتد و ملنب ته حرراد گرد.

ید نریواییر می وند. او تی ننیتل حعیله الحوب و یوسد   در نیمه ته معیویه از فیطعه امیآ  لی    
ا َخ العیلعسن، لنب نخروووت را از آ  امریی  و لوووفت اقسر را در اقاسیر  لریی  می تسند"  اِأ اُْي ِمنََّ ِِسَََ  َو َی ْلَعاوَمِ  

َطِب  اَلُة اْلحَ ( یواییر ونترهشی وه از د ت در آییم و یخنی  امیآ وجرد 78)نهج البالغه، نیمه 8"ِمْنُكْم َُحَّ

 دارد، نیظر تر فعل فی ل ایت و نه جنس فی ل. 

 ـ بستر سازی فرهنگی برای حضور زنان در جامعه5
در نحرل جیمعه جیهلی آ  زمی  ته جیمعه ماعیلی ایووالمی ترووسیر ورگووسد و نرانرووت  پسیمبر اورآ   

نرین زموی  معتن، اننالب و دگرگرنی فرهنگی و  لعی ایبوید نعیید. این نه وووت فراگسر پسیمبر  در ورنوی 
نسویز توه نوداوآ داگوووت و ح ووورم تر این حنسنت وا ف ترد. لذا هعرار  تر ادامه را  نریوووط امیآ  اورآ

 (1/38ش: 1588مع رآ، نأوسد داگت. )مفسد، 
هعرار  ته جهت نداوآ این نرتست تر جینشوووسنی وروووی ترد وه تاراند آ  را زند   نأوسد پسیمبر اورآ   

ترد وه نرتست ییفاه آ  ح ورم ترد  و نحت اگوراط مروانسم ایشی  نگه دارد و آ  گوخص تیید وروی می
                                                                        

؛ خیبا رو مانند خنان 2/822ق: 1212؛ فیومی، 2/229ق: 1221 ؛ اخهری،39ق: 1333. البته حورا را به چشششم آهو )خمخشششری، 1
 اند.( نیز معنا کرده1/229ش: 1319( و باخگشت شیئ اخ بیشینه به کمینه)ابن اثیر، 221ق: 1202بهشتی )راغب اصفهانی، 

 . خطاب به معاویه که ام جمیل یا حماله الحطب عمه معاوبه بود.2
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مردآ   رار داگوت. الزآ ترد تعد از   ر رییلت نعیلسم دینی ایالآ نععسق پسدا وند. در زمی  پسیمبر اورآ
گیهی نداگاند.گر   و  گرو  ته ایالآ گرویدند  ولی از تدیهی نرین دیاررام ایالآ و  رآ  آ

 در احیاء تعلیم و تربیت  اقدامات امام 1 1

در مدم ورنی  حترمت قرد، ا دامیم  لعی و فرهنگی زیرتنیسی انبیآ داد وه در آ   ح ووورم  لی   
ترقی از این ا دامیم فرهنگی  لرا در ق ووور  احسید زنی ، جییگی  و ننر مهعی ایفی نعردند. در ادامه 

 گردد.منیآ و جییگی  زنی  تسی  می

 اهتمام بر آموزش در خانواده 5-1-1-1

قویتیم  یآ  رآ  و رواییم در تسی  ف ووسلت  لم و اهل دانر، اثبیم می وند وه گرایر ته  لم و دانر   
هعه  دهد. لذا مع وورمی اندوزا فرانر از جنرووست ترد  و حنسنت انرووینی را مخیطب قریر  رار می

ته   لی عؤمنسنالاند. ح وورم امسر مردمی  ا م از ز  و مرد را ته فراگسرا  لم و حنسنت نرغسب نعرد 
 می فرمیید: ننل از پسیمبر اورآ

مِل َی َطَلَب اْلِعمْلِ َفِر "    ُكل  ُمسََْ
َ

"دانر آمرقان تر هر مروولعینی واجب ایووت. )فسض ویگووینی،  ٌة لََع
131۳ :1/173 ) 

توه اجعوی  فنهوی این روایوت  ویآ و مولق ترد  و دانر اندوزا را در هر حیل تر ز  و مرد واجب می نعیید. 
( حروییست و ضرورم وجرب هعگینی  لم نی تدا  جییت وه در اندیشه  لرا 57ق: 1311)رگوسد رضوی،

چه را وه ته فرزندانای  آن»آمرزش و نعلسم مانییووب وردوی  نسز تر والدین واجب ایووت. ایشووی  می فرمیید: 
 (52/ ح7/12ق:1315)مبلری، « ته نفعشی  ایت یید دهسد نی مرجوه ته آنهی نفرذ ننعییند.

نحرل  لعی در زنی  را از قینراد  قرد گوورو  نعرد و تنسی  آ  را از قینه و نزدیتی  قرد تنی  امیآ  لی   
 :وه ته وا فرمرد نهید. امیآ این اندیشه و یسر  را طبق فرمییر پسیمبر اورآ

ْمهَا أهَل َب "  ْمهَا أنََت و َعل  ام نسز یید ته قینراد ( یعنی یید تگسر و آ  را 111/123" )هعی ،ِتَك َتَعلَّ
 تد ، در قینراد  و نزدیتی  قرد آ  را اجرا و ته من ه ظهرر رییند.

را این  ته قرد و هعررش فیطعه چگرنگی نعلسم ا ریآ  لرآ نریط پسیمبر اورآ ح ورم  لی   
هعه در قلرنی داگوام وه او یم آمرزش من نریوط ایشی  ترد و  گرنه تسی  می وند وه هعرار  تی پسیمبر

ورد. نسز ح رر پسدا می گذاگواند و در این یوی یم ق ورلوی هعررآ فیطعهآ  لحتیم می را ننهی می
 (52: 1522)نععینی، 
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می فرمیید  فیطعه و   و هعرووورش فیطعه در تسی  تراترا  لعی امیآ  لی امیآ لووویدق    
( این 73/28ق: 1315  مبلرووی، 1/53ش: 1522دو درییا  عسق  لم هروواند. )اتن تیتریه،   لی

لعی دهد وه ز   یتلست و ایوواعداد ارننید  یووسر ، تسینگر امتی  نعیلی و ارننید  لعی زنی  ترد  و نشووی  می
 را داگاه نی جیسی وه هم تح  نبی و ولی گردد.

هسچ گرنوه مخویلفای تی فعیلست  لعی و اجاعی ی  یوووسر   لرا تسوینگر آ  ایوووت ووه امویآ  لی   
اه نی آ  جی وه قینه قرد را ته متی   لعی جهت ح وورر طیلبی   لم نبدیل نعرد  نداگوو ح وورم زهرا
جلروویم ندریس  عرمی تراا آنی  داگووت و گیهی نسز ته لووررم ق وورلووی زنی  نزد  تردند و فیطعه

 (7/8، هعی ،۳۳و  35/3۳ق: 1315پریسدند. )مبلری، آمد  و یراالم قرد را می فیطعه

 دختران، تحت تولیت تعلیم و تهذیباهتمام به تربیت  2ـ1ـ1ـ 5

زنوی  قینه دار ته منترر ندتسر تهار گوووؤو  منزل و هدایت نسترا فرزندا ، گووونیقت افتیر و متینب   
الانیطی و ایعن یوویزا قینراد  در تراتر آنهی، الزآ ایووت نی ته هعه گرنه  لم مررد نسیز مبهز تیگووند.( ننر 

در مررد زنینی وه  گوورد، وه حای ح وورم  لیز می نل و  لم زنی  آنندر حروویال و یوورنرگووت یووی
ن وند وه زنی  وم قرد و نیدا  را جهت ایگسرند نسز نرلووسه میمرووؤولست گووسردهی وردوی  را تر  هد  می

   1امر ایاخداآ نشرند  زیرا ق لاهی و ژنهی ته وایوه گسردهی انانیل می ییتد.
دگی   لرا  لم و دانر و فرهسخاگی ز  نی حیل این مرووأله مورح می گوورد وه در گوورایوی وه از دی

تدین حد مهم و نیثسر گذار ترد  و نرول و جیمعه انروینی مرهر  و واترواه ته آ  ایوت، چورر معتن ایت 
نعیمی جیمعه زنی  را از لحین  نلی ضعسف و میدو  تدانند. ته ایانید رواییم تیال 8وه ح ورم تی ی  والآ،

اند، پرورا  و مردانی وه در دامی  ایشوی  پرورش ییفاه و از گسر  وم تهر اگر زنی  و میدرا  نی ص العنل و 
 وجرد آنی  یسراب گدند نسز، تهر  چندانی از  نل و دانر نخراهند داگت.

از یوریی ته ایوانید محیل ترد  اینته  وید ونند  گوف، فی د آ  گف تیگد و نسز معانع ترد  نتلسفی   
ذیرفت وه در اندیشووه و یووسر   لرا، ز  نرا  و  یتلست ورووب  لم نرا  پوه در نرا  گووخص نسرووت، نعی

هیا ماعیلی و  یلم و مباهد پرورا قرایواه گود  تیگد. تی نداگواه و نی  وه تیگود  امی از وا انانیل ارزش
نأوسد تر  رواییم  لرا ز  نیدا  ایوییوی گوییرواه هعرورا نسروت، چه ترید ته نرل ییزا. پس ته نیچیر 

                                                                        

ُعوا الَح  .1 باَ " وسششا ل الشششیعه، الباب "ال َتسششَترعششِ َبَن یغِلُب الطِّ ؛ فإّن اللَّ َِ من  ۸9من أبواب أحکام األوالد الحدیث او باب  ۸۷ْمقا
 .2 – 0أحکام األوالد الحدیث

یَماِن َنَواِقُص اْلُحُظوِظ َنَواِقُص اْلُعُقوِل"، نهج البالغه خطبه 2 َِ َنَواِقُص اْْلِ َسا  .۷1. "ِإنَّ النِّ
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م آمرزا تییروووت  لتلست امتینی اقذ  لرآ مخالف را دارند  تلته ته حتم وجرب، لزومی میزنی  نه ننهی  ی
زنی  وا ع گرد  زیرا حدا ل هرچه یوح معرفت و دانر اجاعی ی زنی  تیالنر رود، نرل آیند  وه در دامی  

 ییتد رگد تسشارا قراهد ییفت، و فتر و  عل جیمعه ارننی می ییتد.  آنی  نرتست می
رب  تیگند و در ظهرر لفت رترتستمتهر قیلنست الله ترد  و منشی ایبید نرل آنی تشر میر و میدر پد  
ن، مروووؤولست نرتست فرزندا  قرد را نسز تر  هد  دارند. تدین جهت، آ  گی  وه مع ووورمسن حنرق سالعیلع

 .دارندفرزند تر پدر و میدر را ترمی گعرند، یتی از آنهی را حق تر آمرزش تسی  می
 ته نعیمی مرلعسن فرمی  می دهد: تر هعسن اییال ح رم  لی  

 "  ُمُروا أوَّلَدُُك بَطَلِب الِعمِل " 
 (33235ق: ح 1312هندا، )مانی .دسفرزندانای  را ته طلب دانر فرمی  ده

واضوح ایوت وه این فرامسن  یآ ترد  و ننهی ته نعلسم پرورا  اقا ی  ندارد و آمرزش اتادایی و  یلی  
نتاه  یتل نیمل آنته  لی رغم نرلووسه ته نعلسم فرزندا  ا م از دقار و پروور،  .گسردراهم در تر می دقارا 

ریووود ته دلسل ورزد. ته نتر میدر والمی جوداگوینه تر آمرزش دقارا  نأوسد قی  می پسویمبر رحعوت
داگوواند، و ظرفست ویت  نرووول ظلعی وه در   وور جیهلست از نتر فرهنگی و اجاعی ی تر دقارا  روا می

ایشوی  را گوییرواه  نییت و لوف م ی ف دانراه و قویب ته هعه پدرا  و  یویزا در دقارا ، پسیمبر
فرمویینود: "هر آنتوه دقارا دارد اگر او را ادب آمرزد و نرتست او را نستر یووویزد و نسز ته او  لم می مویدرا 

آمرزد و تهر  او را از  لم و دانر تروی نسترنر  رار دهد، نسز از هر آنچه نععت وه قدا تر آنی  ارزانی داگوواه 
نر تراا آ  پدر و میدر  رار قراهد داد و مند یوویزد قداوند آ  دقار را در آقرم مینعی از آدقار را هم تهر 

 (527/ ح1/123ش: 1731گهرا، آنی  از  ذاب الهی در امی  قراهند ترد." )را
در  هیا تزرگ تینرا    وور  لرا ایووت. مبیهدم و الوورار امیآ  لیزینب نسز یتی از این نعرنه   

بت هیگوم و ییرا  نزدی  امیآ نرتنی نعلسم و آمرزش زنی  و دقارا  نی جیسی ایوت وه آمیر زنی  اندیشوعند
وه نحت  ( این مرضر  در مررد ح رم زینب 7/2۳ش: 15۳2ته دیگر قیندا  تسشوار ایت. )ولسنی، 

نرجهیم پدر قریر  رار داگوت، لویدق ترد ته گرنه اا وه جلریم درال نفرسر تراا تینرا  نشتسل داد  
 (1/338: 1588ترد. ) عی، 

 لمی زنان خادم عنایت به پیشرفت ع 3ـ1ـ1ـ5

نرجوه توه  لم و دانر و نخ وووص در  لرآ مخالف، قی  زنی  آزاد نبرد  تلته قیدمی  قینه هی نسز از 
این حق ترقرردار تردند. نعرنه آ  ف وه قیدمه ایوت وه در وینر  نرتست این قینراد  رگد ییفاه ترد و  یلم 



 

134 

ش
پژوه

ها
 ی

ستان 
ج البلاغه، زم

نه
1399

شماره
 ،

67
 

134 

 مرضور ی را مانییووب تی آیه اا از  رآ  جرابته وایب آیوعینی گردید و تی نروولط نعیآ ته مبیح   رآنی هر 
( تنویتراین، ونسزا  نسز از نععت  نل و درک ترقرردار ترد  3/52۳: 1313می داد.)اتن حبر رووونالنی، 

 وه ته آ  نشریق گد  اند.
 :در مررد ف ه فرمرد  ایت امیآ  لی 

ِتنا "  ( 7/573: 152۳)محالنی، "  قداوندا ته ف ه می تروت  وی فرمی.  اِلهمَّ َباِرع ِف ِفضَّ

در این روایوت امیآ از ضوووعسر" نی" ایوووافید  نعرد  و ف وووه را جزد قینراد  قرد می داند و این ته جهت 
وعویالم  لعی و معنرا او ترد  توه طررا ووه نرانرووواوه نرجوه این قوینودا  را ته قرد جلب نعیید. دانر 

هر  ِمن آِل أِتی َطیِلب أفَنُه ِمن فنیهت این قیدمه نی جیسی ترد وه قلسفه دوآ درتیر  او چن سن گفاه ایووت" گووُ
 فنسه نر از نعیآ  بسله  دا ایت. ( ی  نیر مرا آل اتی طیلب52۳: 1371َ دا"  )حرر  و مشترر، 

، گوییراه تینرسی ایت وه یعیدم قدماگزارا و فرمینبردارا زهراد  ف وه قیدمه ح ورم فیطعه  
نرتست این قینراد  ملترنی رگد ییفاه و ییقاه گد  ایت. نی تدا  منیآ   عت وبرا را داگاه و در وینر  

 َو  ی  مرحرآ طبریوووی و ترقی رواییم، وا مشوووعرل آیه مبیروه: "سجوی ووه در نفییوووسر از جعله مبعع الب
ًْيا سَِ

َ
يًنا َوَيِتًا َوأ ُِ ِه ِمسَْ  ُحِبّ

َ
َعاَم لََع ه روز مارالی روز  ی تیگد  وه ته پسروا از یرورا  قریر" می ُيْطِعُموَن الطَّ

 .را جز ته آب نگشرد و یهم غذاا قرد را ته مراعندا  تخشسد

 توجه به ارتقاء علمی زنان در حوزه های متنوع 4ـ1ـ1ـ5

ترقرردار تردند و آمرزش و  دیگر زنی  در یووووح جیمعه نسز هعرار  از حعییت الزآ و ویفی امیآ  لی
نعلسم آنوی  فنط ته  لرآ قی  دینی محدود نبرد  تلته در هر زمسنه اا اگر طیلب  لعی ترد، امتی  تهر  
ورا تراا او فراهم ترد. توه  نرا  مثویل در زمسنوه ادب و  لرآ تالغوت، زنی  ادیب و اندیشوووعندا رگووود 

قنرووید، گووی ر  مشووهرر و أآ یوونی  و أآ تراد و...اگوویر  نعردند وه می نرا  ته أآ ذر، هعروور اترذر غفیرا، 
 ( 517ق: 1517)مشترر،  نعرد.

نتاوه معاویز اینتوه غویلوب این زنوی  از ا شووویر مععرلی جیمعه ترد  و هعینند زنی  قیندا  اهل تست در 
ر د رار نداگواند و این نشوی  دهند  این امر ایت وه اوج فراگسرا  لم آمرزا  ارنبی، مروانسم تی امیآ

متاوب  لرا اینگرنوه مرجوب ارننوید  لعی آنی  گردید  ترد. ته طررا وه تعد از گوووهیدم ح ووورم نسز تی 
 یخنرانی هیا تلسغ قرد دچیر حسرم معیویه گدند. 
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زنی  دیگرا نسز در  رلوه ننل روایت تی وجرد گرایط قفنی  زاا جیمعه، ننوه  وفی در نیریخ ایالآ ترد  
می پرداقاند وه هعگی نرتست گوود  متاب  لرا ترد  اند. نیآ  امیآ  لی اند و ته ذور ا رال و ف وویسل

 ( 1/118ق: 1518)جععه،  این زنی  راوا در واب نیریخی ذور گردید  ایت.
در زمسنه فنه و فنیهت نسز زنی  ترووسیرا در این متاب پرورش ییفاند و ته نند و نحلسل و ایوواخراج حتم از 

می تیگووود وه تی ایوووانید ته آییم و رواییم ته لووودور حتم می  فیطعهحدی  ترآمدند. یووورآمد این زنی  
دانر اندوقاه ترد  مینند أآ ایعن وه از فنسهی  آ   پرداقوت. زنوی  دیگرا نسز ووه در متاوب فویطعوه

( ته ا انید ذهبی، أآ یولعه از فنهیا لحیته ته گعیر می آید 1/183آ: 1118)وحیله،  زمی  ترد  ایوت.
یوسزد  نفرا ایت وه لحیته ته او رجر  می وردند. نخ ص این تینر تسشار در مررد فنه و ایشوی  یتی از 

 ( 8/827ق: 1515)ذهبی،  زنی  ترد.
در زمسنه هی و  رلوه هیا دیگر تی نرجه ته ایاعداد و  السق زنی ، ترار  لم آمرزا در این متاب وحسینی 

حرمت ترقی داروهی را ته زنبی ته  ه امیآ  لیفراهم ترد. مثال در زمسنه داروسی و پزگووتی مینند جیسی و
ش: 1763)طریی،  نیآ حبیته اطال  داد وه نشوی  می دهد وا در زمسنه داروییزا فعیلست داگاه ایت.

5/182 ) 

 در احیاء منزلت اجتماعی زن اقدامات فرهنگی امام  1 1  

هی نحنسر و  دآ مشوویروت زنی  در هعی  جیهلست گذگوواه احسید گردید و از جعله آ  تعد از پسیمبر اورآ  
دانرووت تی این یوونت غلط جیهلست مبیرز  نعیید  چراوه تر قرد الزآ می مروویسل مخالف ترد. امیآ  لی

 گد.هیا یخسف در مررد زنی  ته ایم ایالآ و تلته حترمت ایالمی نعیآ میاین اندیشه

 بینش و سیره نبوی در خصوص زناناحیاء  1ـ2ـ5
هیا جیهلی ترد هی و ینتدر زمسنه نحرالم فرهنگی، مبیرز  تی تسنر از ا دامیم گوییرواه امیآ  لی   

 در ق ر  زنی  مبددا احسید گردید.  وه تعد از پسیمبر اورآ
در  م جدا نتسه گیهیهی از دید نیفذ امیآ مخفی نبرد و ته لوورر یوورپریوت و فرزندا  آ نرجه ته زنی  تی   

 :فرمییدمی ونیر زنی  تراا یاسعی  ترد. در این راتوه امیآ  لی
  .."؛أَنا اَِلاِدى، أَنا اومَهِدّى، أَنا أُِب الَيَتاىَم َو اومَساِكَی َو َزوُج األراِمل." 

اآ. )فسض هیدا و هدایت گووود  قداوندآ. پدر یاسعی  و درمیندگی  و یووورپریوووت زنی  تسر من
 ( 3/713: 1585ویگینی، 

 و از این طریق امیآ، فرهنگ ییزا نعرد نی دیگرا  نسز اینگرنه  عل نعییند. 
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نشوووی  دهد در ترقررد تی زنی ، یوووالآ ورد  ته آنی  ترد نی ته دیگرا   یتی از رفایرهیا امیآ  لی   
وه گوووخ وووست ز  ته  نرا  ی  انروووی  مررد احاراآ ترد  و دیگر آنته ح ووورر او در اجاعی  مررد نأیسد 

ته زنی  مینند یسر  نبرا ترد  و امیآ از یالآ  تیگد. در ترقی رواییم ذور گردید  وه یالآ امیآ  لیمی
ش: 1521  طبریووی، 5/3۳2ق: 1313تر زنی  جرا  ته دلسل احاعیل مفروود  اورا  داگووت. )اتن تیتریه، 

753) 
در جهت حعییت از حنرق زنی ، اهاعیآ ایشی  ته ازدواج دقارا  ترد.  از رفایرهیا دیگر امیآ  لی  

گیهی معتن ترد دقارا  ته  لت حسیا ذانی قرد از مسل قرد ته ازدواج لوووحبای نتنند یی قینراد  آنی  تی 
نراند پسیمدهیا نیمولرتی را تراا فرد و جیمعه ته وه میدالسول قویلوووی موینع ازدواج توه مر ع آنوی  گردد 

م گوودند، تعد از مبیزادنبیل داگوواه تیگوود. لذا امیآ در مرارد ترووسیرا اگر افرادا مرنتب گنی  جنرووی می
 (18/323نی: نعرد. )حر یملی، تی ینرنی آنی  زمسنه ازدواج آنی  را فراهم می

نی  در نزد امیآ ایووت. اگر زنی  در اندیشووه امیآ، نی ص و وم این یووسر  نشووی  از مهم ترد  جییگی  ز    
 گدند، لزومی تر این هعه نرجه ته امرر زنی  نبرد.اهعست ترد  و مرجردا گر  نلنی می

 احیاء حقوق زنان در سیره علوی  2ـ2ـ5
نگی  ح وورم  لی ته زنی ، نگی  جنرووسای نبرد و زنی  در جیمعه  لرا تی آرامر و امنست ح وورر ییفاه   

پرداقاند. اهعست  فیط و حفظ آ  هعی   در وه تراا زنی  وجرد داگوووت، مردا  نسز و ته فعیلست قرد می
تی  گووودند  آزار زنی  میمتلف و مرظف توه ر ییت آ  تردند. مراردا وه مردا  تی نگی  گنی  آلرد قرد، تی 

  اتن اثسر، 3/3۳7ق: 1312هنوودا، گردیودنوود. )مانیمراجووه می ترقررد  ویطع از یووورا اموویآ  لی
 (11/311ق: 1315  لنعینی، 5/557ق: 1312
در مررد زنی ، حیوی از ر ییت حنرق آنی  ته  نرا  ی  انروی  ایت.  ترقررد و نگرش امیآ  لی   

در نیمه قرد ته  نرا  ولووست ته  روحسه لوسف آنی  نسز نرجه دارد. امیآ  لی الو  تر آنته ته ظرافت و 
 فرمرد: فرزند قرد، امیآ حرن 

اَنة"     ْت ِِبَقْهَرمََ ٌة، َلْيسَََ انََ َة َرْیحََ
َ
نَّ اوْمَْرأ ِِ

ا، فََ هََ اَوَز َنْفسَََ ا جََ ا مََ ْمِرهََ
َ
َة ِمْن أ

َ
ِك اوْمَْرأ لَ  بالغه، " )نهج ال َوََّل ُمَ

 (  51نیمه
ز  تسشووار از ویرهیا قردش را واگذار نتن  چرا وه او مینند گوویقه گل ایووت نه  هرمی  و ته 

مرولط تر امرر و این یوسر  هعیآ یوسر  نبرا ایوت وه الل آ  از  رآ  و نعیلسم آ  مشاق گردید  
 ایت.
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یق ددر این زمسنه، احسید فرهنگ نتریم زنی  ترد وه یتی از م ی از جعله ا دامیم دیگر امیآ  لی  
آ  محبت و گوفنت ته آنی ، جلر  نیآ قرد را در اجاعی  نشوی  داد. یسر  ایشی  تعسنه معنیا حب و گفنت 
را ته من ووه ظهرر ریوویند و این الوول را ته  نرا  ی  دیووارر حترمای ته ویرگزارا  قرد نسز اتالغ نعرد. 

 (35)نهج البالغه، نیمه
نعردند ته طررا وه منبر ته از آ  یووورد ایوووافید  می وروووینی وه از جییگی   رامست ترقرردار ترد  و   

  گود، تی تسزارا و نبرا آ  ح ورم نربت ته آظلم نروبت ته زنی  گود  و حنرق ایشوی  نیدید  گرفاه می
هیسی در یوووسر   لرا وجرد دارد وه حیوی از احنیق حنرق زنی  و رفع ظلم از گردید. نعرنهرفایر مراجه می

 (31/7۳8ق: 1315ردید  ایت. )مبلری، گ آنی  نریط امیآ  لی 
رنه هی نعییینگر ترد. ته  نرا  نعر ییت نرویوا جنروسای در رفایر و یسر   لرا در هعه اتعید و  رله   

لسلی تر هی د نعرد و نعیآ آ در مرووأله   ووی، ایشووی  تدو  هسچ گرنه نبعسض جنرووسای مسی  آنی  حتم می
 ایت. اهعست دیاریی زنی  ته  دالت   یسی نزد امیآ  لی 

زنی  ته لحین حنر ی هسچگی  میدو  و هم یووووح مبینسن و اطفیل  میآ  لیدر یوووسر   علی ا   
نبرد   تلتوه توه  نرا  انروووینی ویمل در ی  طرط د را  رار گرفاه و از حسثست انروووینی او حعییت و دفی  

و  گووود. ته  بیرم دیگر، ز  یی مرد ترد ، ترد  یی آزاد  ترد  و مینند آ  اثرا در   ووویوم امیآ  لیمی
 حق نداگت.وشف 

 مشارکت دادن خانواده و زنان در همبستگی اجتماعی 3ـ2ـ5
گووو  یتی از روش هیا نعلسم و نرتست قینراد  در حرز  هعبرووواگی اجاعی ی و دیووواگسرا از تی   

 وند وه در جیمعهفرودیوای  جیمعه، هعرا  نعرد  آنی  در این ویرهییوت.  رآ  از یه گرو  نسیزمند یید می
فت و ییی  نعی  ور نزول، جزد گرو  هیا فرودیت تردند و روزگیرگی  جزد تی وع  و انفیق دیگرا ، ییم

ًْياتی آیه"  سََِ
َ
يًنا َوَيِتًا َوأ ُِ ِه ِمسََْ  ُحِبّ

َ
َعاَم لََع وه درتیر   لی تن اتسویلب و هعروورش لوودینه  -1" َو ُيْطِعُموَن الطَّ

( از دایووای   نذرگووی  و روز  گرفان ا  وویا قینراد  8/521ق: 1313)یووسرطی،  -نیزل گوود  طیهر 
ه گوب پسیپی، مروتسن و یاسم و ایوسرا ته در قینه گی  آمد و آنی  دهد وه ته هنگیآ افویر و دریوقبر می

قراهد انفیق در  سن نسیزمندا را ییدآورا غوذاا نهسوه گووود  را ته آنی  داد  و قرد تی آب افویر وردند، می
 (3/۳21ق: 1522نعیید و آ  را ترجراه ییزد. )زمخشرا، 

                                                                        

 8(:91. انسان)1
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گووورد وه از تل  علی ته قینراد  نعلسم داد  میتنویتراین دریوووسر   لرا، این رفاویر ایثیرگرانه ته گووو   
 نسیزهیا قرد تراا نأمسن نسیز دیگرا  تگذرند و آنی  را تر قریر مندآ دارند. 

اند  چرا وه زنی  در دیووت هعروورا  قریر ترووی  ایووسرند. نیویل ترد « ز »ترقی ایووسر را در آیه ته    
یت مرلعینی  ایت، نه مرلعی  ایسر در دیت ( امی ایوسر در آیه، ایسر در د72/133ق: 1371)آلریوی، 

( زیرا در 71/715ش: 1523دهد  آیه در مدینه نیزل گوود  ایووت  )طبیطبیسی، وفیر و این نتاه نشووی  می
 گرفاند. این نتاه، اجاعی ی ترد  چنسن رفایراهی، وفیر را ته ایویرم میمدینه ترد وه مرولعینی  در جنگ

هیا اجاعی ی ا م از جنگ یی غسر آ  ایوووت و یوووسرا، مح ووورل ونرنعویییند  زیرا چنسن ارا تهار می
ایر مولرب نراند رفگوورد وه میترآورد  نسیز چنسن گروههییی، نر ی مشوویروت مرووانسم اجاعی ی نلنی می

مروولعینی  تی ایووراا وفیر را ته گووتل منییووب انعتیال دهد و گوویید در نگرش آنی  نر ی نزلزل یی انعویط 
 ایبید نعیید.
توی آنتوه وویمال توه آ  قرراک نسیز داگووواند، "مع حیجاهم السه" )محعد حعز ،    امویآ  لیقوینراد

هیا نسیزمند آ  ته گوووتل (، آ  را ته نسیزمندا  دادند، یعنی در تراتر جیمعه و گرو ۳/173: 1527 لرا ، 
 ورگند.هی میجععی احریال مرورلست دارند و ته یهم قریر در رفع آ  نسیز

هی آنی  را درن وووعسم گسرا توی اجبویر ورد  قینراد  هعرا  نبرد  و امیآ  لی این فعول امویآ    
داد. تنیتراین ح رم در امر مشررم تی قینراد  ته لررم  علی مینند این مررد آ  را ته من ه مشویروت می
 ظهرر رییند. 

 مشارکت دادن خانواده در صحنه اجتماعی)مباهله( 4ـ2ـ5
ایت.  ح رم لدینه طیهر   روت ونندگی  در میجراا مبیهله، دقار گرامی پسیمبریتی از گو  

اا وه ح رر وا و نعرد  امی در  رلهاو تی آ  وه ز  ترد و ته جهت گورافت زنینه، تیید مرارریت پسشه می
آید سرو  میتقررد، از قینه نشووسنی و  زلت گزینی حنینست مد سیم قینم پسیمبرا  و آیسن او ته هم گر  می

 (۳1گرد. )آل  عرا ، و در فرایند حق نعییی آیسن نهییی، ننر آفرین می
، گووورد وه تدانسم از ی  یووور مبیهله طلبی  مخیلف پسیمبرنرجوه توه این نتاه زمینی معنی دار می   

 رهعگی مرد تردند و از دیگر یور، انبیآ مرایوم آ  در ف ویا ترواه و مرونف امتی  پذیر نبرد  ایت و د
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گر نعسسن ناسبه میجرا هرواند، تینریی مرارر و محبرب در ونیر پدر، هعرر و آنبی وه مرولعینی  نسز نتیر 
 اند.هیا ایارار ح رر ییفاهتی گیآ1دو فرزند پررش، حرن و حرسن 

نرین م یدیق ح رر اجاعی ی ز  در ایالآ ح ورر ح رم لدینه طیهر  در میجراا مبیهله از ایییی   
اد ویا این پتوهوه تر ننر آفرینی اجاعوی ی الوووحویب مبویهلوه ووه از قینراد  پیوی  و اهل ایوووت. اموی 

یووی د  تراا اثبیم حنینست قریر در در میجراا یوونسفه تنی تردند، آ  ایووت وه امیآ  لی بستال
 نی:نرین ننر اجاعی ی امت  یعنی امیآ و پسشووراا جیمعه ته آیه ایووانید نعرد. )اتن حبر هسثعی، تیمهم
نرا  آ  را در یوووسر  امویآ جویا داد و در این جوی ته گوووتل هم زمی  جییگی  اجاعی ی ز  و ( پس می25

ح ورر او هم معورط ته یوسر   لرا و هم معورط ته نخراسن هراه اجاعی   یعنی قینراد   یتل رویت و 
 ارزییتی ایت.

 

 ـ نتیجه گیری6   
انروووینی و منوویآ قلسفوه اللهی در والآ  لرا، ترقرردارا ز  و مرد از روح الهی، وراموت، حریووت  -1

منوبق تر نگی   رآنی ترد  و هر دو در تعد روحی و جرووعی مشووارک ترد  و فر ی مسی  آ  هی در حنسنت و 
میهست وجرد ندارد. ح وورم ز  و مرد را در این مرووأله یتی می داند  چراوه تر ایوویال نعیلسم  رآ  ز  و 

 رقرردار از روح الهی، را  وعیل و نر ی را طی ورد  و ته اوج وعیل تریند.نرانند ته  نرا  انری  و تمرد می
هی در دو دور  مریووورآ ته قالفت و امیمت داللت اا از نفیومگزارش هویا نیریخی، تر وجرد پیر  -7

دهد، اگر ته زنی  زمسنه تروز هوی، نویگوووی از نر  نگی  حیوعست تیگووود یی قسر، نشوووی  میدارد. این نفویوم
گوود، هنبیرا تیگووترفییی ایوواعدادهی داد  گوورد و جیمعه، پذیراا ننر آفرینی زنی ، تی ر ییت مالحتیم 

آورا در جیمعه ترقرردار ایووت و گووترفییی این ایوواعداد، تی نحنسر و این جنس، از نرانییی ح وورر و ننر
جی وه زنی  نرانروواه تیگووند تی فعیلست اجاعی ی قریر، نعرووخر و نننسص امتی  پذیر نخراهد ترد. لذا آ 

                                                                        

تصششویر سششاخی این واقعه به جهت هندسششی این گونه بوده اسششت و در واقع، مکان اسششتقرار پنج تن اخ پاکان چنین گزارش شششده  1.
در پپیشششاپیش و دخترشششان پشششت سششرشششان و دو فرخند خردسششالش در دو سششوی مادر و علی در کنار و مقابل  اسششت؛ پیامبر

گام بر گام او می نهد. جمعیت اخ انتظار نیز محو دو نفری هستند که جلوتر اخ بقیه قدم  . فاطمه اخ پیششت سشر پیامبرپیامبر
بر می دارند. پششت سشر فاطمه نیز دو فرخند خردسشال هستند که کودکی، خیبایی، بی آالیشی و حرکاا خاص کودکان جمعیت را 

یز نسششاِنا محفوف و در میان گرفته شششده با ابناِ کمی آسششوده تر گام می خند، درآیه شششریفه ن متوجه آنان می سششاخد و فاطمه
 است.  )حسنین( و أنفس، علی
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اه ر آ  دورا  گترفییی، جییی نداگگوی  را گوترفی یویزند، تیید گفت نننسص و گعینت ز  دایواعدادهیا
 ایت.
هیا و اندیشووه ایشووی ، از ی  یوور، نشووینگر فعیلست گزارش هیا نیریخی از یووسر  امیآ  لی -5

هیا اجاعی ی و فرهنگی پر لعرو زنی  در   ووور حیوعست  لرا ایوووت و از ننر آفرینی آنی  در  رلوووه
وه یی از نن ووی  قرد و وییووای هیا  نل گوود ن هییی از امیآ  لیحتییت دارد و از یوورا دیگر، گزار 

انگیرد و یی از هم اندیشووی و مشوویور  تی آنی  پرهسز می  نالنی زنی  حتییت دارد و یی آ  را مرجردا گوور  می
هی، نننسص و گووعینت ایشووی  ایووت و این گزار  هی تی آ  رفایرهی ته نر ی نییوویزگیر دهد وه ترآیند هعه آ 

 اندته فرزانگی و فرادیای، نرلسف گد  نسز ترقی از زنی  مینند ح رم فیطعه افاد. در اندیشوه امیآمی
قی گوتند و نعیرضیم تدوا یسر  و اندیشه امیآ را وه تر هی را میوه گزار  هییی از این  بسل، ولست نننسص

 ییزد. تردند.تر آ  اهاعیآ جدا دارند، مرنفع می
نه زنی  در  رلوووه هیا اجاعی ی، فرهنگی در نر آ  ایوووت وه ح ووورر فعیال نتاوه حویسز اهعست -3

هیا ایشووی  تیور داگوواه و تدو  نفتس  دهد وه ح وورم ته نرانیسیحیوعست و یوونت  لرا، نشووی  می
داد و تی فراهم آورد  هیا  لعی و فرهنگی رأا میجنروووسای، توه ح ووورر فعویل این زنی  در مشووویروت

 ی  را دوتیر  احسید نعییند.ترارهیا فرهنگی منییب نرانراند منزلت اجاعی ی زن
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