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پيامبر اكرمs فرموند:
السالم  عليها  فاطمه  كس  هر 
بهشت  در  دوست بدارد،  را  دخترم 
 با من است، و هر كس با او دشمني 

ورزد، در آتش ]دوزخ[ است .  

جایگاه زن مسلمان در غرباز کنیزی تا سروری
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هییت	تحریریه	مجله	در	انتخاب	ویرایش	و		�
تلخیص	متون	ارسالی	آزاد	است.	

آراء	و	نظرات	مطرح	شده	در	مقاالت	الزاما		�
دیدگاه	مجله	عترت	نمی	باشد.	

نویسندگان	پاسخگوی	مطالب	خود	هستند	�
استفاده	از	تمامی	مطالب	مجله	با	ذکر	ماخذ		�

بال	مانع	است

با عضویت رایگان در مجله،  توزیع مجله را 
آسانتر و امكان ارسال نسخه های آینده را 

به آدرس پستی خود فراهم آورید.

توجه: مجله عترت عالوه بر چاپ 
بصورت دیجيتال روی وبسایت 

عترت نيز ارائه می گردد.

موسسه	آموزشی	عترت	یک	سازمان	آموزشی	خیریه	مذهبی	غیر	انتفاعی	و	غیر	سیاسی	است.	
که	به	هیچ	نهاد	و	یا	سازمانی	در	داخل	و	خارج	کانادا	وابستگی	ندارد	و	همه	هزینه	های	آن	
برای	برگزاری	کالسهای	آموزشی،	مجالس،	چاپ	و	تکثیر	مطالب	فرهنگی،	مجله	عترت	و	

دیگر	فعالیت	هایش	فقط	مبتنی	بر	کمک	های	مردمی	است.

Etrat Education institute society is a charitable non–profit non political 
organization. The activities of the Society are within teachings of Shia 
Ithna – Ashari Jaffari Faith. 

2

http://www.etrat.ca/subscribe
mailto:info@etrat.ca
http://www.etrat.ca/


Free Subscription: www.etrat.ca/subscribeEtrat Magazine | Issue 11 | March 2015

نخستین کالم
او	 های	 الگوی	 	 چیست؟	 امروزی	 جامعه	 در	 مسلمان	 زن	 جایگاه	
کدامند؟	آیا	او	به	رسالت	نقش	و	اثر	خود،	در	جامعه	پیرامونش	آگاه	
با	معیار	هایش	و	قوانین	تعریف	شده	اش،	 است؟	جامعه	امروزی،		
چگونه	در	مورد	یک	زن	مسلمان	قضاوت	می	کند؟	آیا	باید	هویت	

دینی	را	حفظ	کرد؟	یا	هم	رنگ	جماعت	شد؟
این		مسائل	وسواالت	دیگری	از	همین	نوع،	دائما	جامعه	مسلمان	
که	 ما	 مسلمان	 زن	 کشد.	 می	 چالش	 به	 کشور	 از	 خارج	 در	 را	 ما	
اوست،	 حجاب	 در	 پیرامونش،	 زنان	 سایر	 با	 او	 تمایز	 ویژگی	 عمده	
اگر	از	مبانی	قوی	اعتقادی	برخوردار	باشد،	از	یک	موضع	فعال	و	با	
اعتماد	به	نفس	کامل،		از	باورهای	دینی	خود	دفاع	می	کند	و	در	غیر	
را	در	خود	 او	 	 پیرامونی،	 اینصورت،	در	طول	زمان،	کم	کم	محیط	

می	بلعد.
	حجاب	زن	مسلمان	در	جوامع	امروزی،	بسیار	فراتر	از	یک	روسری	
دین	 و	 فرهنگ	 یک	 نماد	 روسری،	 همین	 که	 چرا	 است.	 سرکردن	
است.	در	یک	جمع	هزار	نفری	از	زنان،	وجود	چند	خانم	با	حجاب،		
نشان	دهنده	حضور	یک	فرهنگ	دینی	در	میان	ان	جمع	است.	این	
سمبلیک	 بصورت	 که	 هستند	 الهی	 پیام	 و	 دین	 سفیران	 نفر،	 چند	
اعالم	می	کنند،	هنوز	انچه	پیامبر	گرامی	اسالم	آورد	زنده	است	و	انها	
پاسدار	ان	هستند.	زن	مسلمان	ما	باید	قدر	خود	را	بداند	و	از	مسئولیت	
دفاع	از	ارزش	های	دینی	که	بر	عهده	او	گذاشته	شده	است،		با	یک	

روسری،	دفاع	کند	و	بدینوسیله	پیام	خود	را	به	همگان	برساند.
قران	کریم	در	ایات	مبارکه	11	و	12	سوره	تحریم،		از	دو	نفر	بعنوان	
الگوی	زن	مسلمان	نام	می	برد:	مریم،		اسوه	پاکی	و	تقوا،		و	آسیه	
گونه	 همه	 بودن	 فراهم	 و	 مادی	 رفاه	 اوج	 در	 که	 	 فرعون،	 همسر	
وسائل	تفریح	و	عیش	و	تجمالت،		خدا	پسندانه	عمل	کردن	را	بر	

گزید	و	نمونه	زنان	عالم	شد.	
کالس	 در	 خود	 حجاب	 با	 امروزی	 جامعه	 در	 مسلمان	 زن	 حضور	
امور	 درس،		محیط	کار،	فروشگاه	و	خیابان	وبطور	کلی،		در	همه	
زندگی،		نشان	می	دهد	که	اسالم	دینی	است	برای	همه	عصر	ها،	
زمان	ها،	همه	مکان	ها	و	جوامع	و	نیز	حجتی	برای	دیگر	همکیشان	
با	 و	 بازنگری	کنند	 اند،	 کنار	گذاشته	 را	 اگر	حجاب	خود	 است،	که	

افتخار	بر	هویت	دینی	خود	ببالند.
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قدم به قدم با جامعه کبیرة

زیارت	جامعه	کبیره	که	اقیانوسی	مواج	از	معارف	الهی	و	مضامین	عالی	
مشتمل	بر	معرفی	مقام	ائمه	علیهم	السالم	است؛	از	امام	علی	النقی	علیه	
السالم	به	ما	رسیده	است.	زیارت	جامعه	که	به	تعبیر	عالمه	مجلسی)ره(	
از	نظر	سند	و	روایت	از	صحیح	ترین	و	قوی	ترین	زیارات	ائمه8	است.

این	مطلب	در	ادامه	شرح	زیارت	جامعه	کبیره	که	از	نسخه	6	مجله	عترت	
شروع	شده	بود،	می	باشد	و	توصیه	می	شود	هر	بار	این	زیارت	خوانده	شود	

تا	با	معانی	مفاهیم	ها	بیشتر	آشنا	شوید.
السالم	علیکم	یا	اهل	البیت	النبوه.	)سالم	بر	شما	ای	اهل	بیت	رسالت.(

ویژگیهای	اهل	بیت	چیست	ودر	ابنجا	مقصود	از	اهل	بیت	نبوت	که	بر	انها	
سالم	می	فرستیم،	شامل	چه	کسانی	می		شود؟

در	پاسخ،	ابتدا	به	قران	مراجعه	می	کنیم.	سوره	احزاب	ایه	33	می	فرماید:
ِهريًا 

ْ
َتط كُْم 

َ
ر يُطَِهّ َو َبْيِت 

ْ
ل ا َْهَل  أ ْجَس  لِرّ ا َعنُكُم  ِهَب 

ْ
لِيُذ  ُ لّلَـه ا يُد  يُِر ّنََما  ِإ 	...

خدا	اراده	کرده	است	آلودگی	را	از	شما	خاندان	]پیامبر[	بزداید	و	شما	را	
پاك	و	پاکیزه	گرداند،این	آیه	که	به	ایه	تطهیر	معروف	است	در	مورد	اهل	

بیت	پبامبرs	نازل	شده	است.
	شان	نزول	ان،		در	بسیاری	از	کتب	روایی	شیعه	و	اهل	سنت	به	تفضیل	
که:	 است	 روایت	 ام	سلمه	 از	 درالمنثور	 تفسیر	 در	 از	جمله	 است.	 آمده	
رسول	خداs	به	فاطمه	فرمود	،	همسرت	ودو	پسرانت	را	نزدم	حاضر	
کن.	فاطمه	ایشان	را	به	خانه	ما	آورد.	پس	رسول	خداs	عبایی	بافت	
فدك	بر	سر	ایشان	انداخت	و	دست	خود	را	روی	سر	همگی	انان	گذاشت	
و	گفت:	بار	الها	،	اینهایند	اهل	محمد	و	در	نقلی	دیگر،	اینهایند	آل	محمد،	
پس	صلوات	.	برکات	خود	را	بر	محمد	و	آل	محمد	قرار	بده	،	همانطور	

که	بر	آل	ابراهیم	قرار	دادی	و	تو	حمید	و	مجیدی.
آنان	 نیز	جزئ	 بلند	کردم	که	من	 را	 ام	سلمه	می	گوید:	پس	من	عبا	
از	دستم	کشید	و	فرمود:	تو	عاقبت	بخیر	 باشم؟	رسول	خداs	عبا	را	

هستی.
عالمه	طباطبایی	ذیل	همین	ایه	می	فرمایند:	و	در	همان	کتاب	)تفسیر	
ُیِریُد	 إِنََّما	 آیه	 گفت:	 که	 کرده	 روایت	 که	 سلمه	 ام	 از	 است	 درالمنثور(	
تَْطِهیًرا		در	خانه	من	 َرُکْم	 َوُیَطهِّ الَْبْیِت	 أَْهَل	 ْجَس	 الرِّ َعنُکُم	 لُِیْذِهَب	 	ُ اهللَّ
نازل	شد.	حدیث	شریف	کسا	هم	که	از	حضرت	صدیقه	کبری،	فاطمه	
زهرا8	روایت	شده،	همین	شان	نزول	و	کیفیت	نزول	این	آیه	مبارکه	

را	بیان	می	کند.
سوال:	ایا	فرزند	پیامبر	بودن	ویا	همسر	پیامبر	بودن	صدق	اطالق	اهل	

بیت	بودن	ان	پیامبر	را	می	کند؟
در	پاسخ	به	این	سوال	و	مراجعه	به	قران	در	می	یابیم	که	صرف	همسر	
یا	فرزند	پیامبر	بودن	کسی	را	"	اهل" ان	پیامبر	قرار	نمی	دهد.چرا	که	در	

سوره	هود	ایه	45	حضرت	نوح8	می	فرماید:
َْحَكُم  أ َنَت  أ َو َحّقُ 

ْ
ل ا َك  ْعَد َو ّنَ  ِإ َو َْهِل  أ ِمْن  ْبنِي  ا ّنَ  ِإ ِبّ  َر َل  فََقا  ُ ّبَه ّرَ ٌح  نُو ى  َد َنا َو

ِكِمنيَ  َحا
ْ
ل ا

و	نوح	پروردگار	خود	را	آواز	داد	و	گفت	پروردگارا	پسرم	از	کسان	من	
است	و	قطعا	وعده	تو	راست	است	و	تو	بهترین	داورانی

ودر	پاسخ	شنید	که:
ِبِه  لََك  لَْيَس  َما  ِن 

ْ
تَْسأَل فََل   ۖ لٍِح  َصا  ُ

ْ
َغري  

ٌ
َعَمل  ُ ّنَه ِإ  ۖ َْهِلَك  أ ِمْن  لَْيَس   ُ ّنَه ِإ ُح  نُو َيا  َل  َقا

ِهِلنيَ َجا
ْ
ل ا ِمَن  َن  َتُكو َن  أ َِعظَُك  أ ِنّ  ِإ  ۖ ٌم 

ْ
ِعل
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پدید آورنده: سید مطلبی  

]دارای[	کرداری	 او	 نیست	 تو	 از	کسان	 در	حقیقت	 او	 نوح	 ای	 فرمود	
ناشایسته	است	پس	چیزی	را	که	بدان	علم	نداری	از	من	مخواه	من	به	تو	
اندرز	می	دهم	که	مبادا	از	نادانان	باشی.	ودر	مورد	همسران	پیامبران	در	

سوره	تحریم	ایه	10	خداوند	از	همسر	نوح	و	لوط	نام	می	برد:
َتْحَت  َنَتا  َكا  ۖ ٍط  لُو ََت  أ َ

ْمر ا َو ٍح  نُو ََت  أ َ
ْمر ا ا  و

ُ
َكَفر يَن  ِ لِّّلَ َمثًَل   ُ لّلَـه ا َب 

َ
َضر

ِقيَل  َو َشْيًئا  لّلَـِه  ا ِمَن  َعْنَُما  يُْغنَِيا  فَلَْم  ُهَما  َنَتا فََخا  ِ
ْ

لَِحني َصا َنا  ِد ِعَبا ِمْن  ْيِن  َعْبَد

ِخِلنيَ ا دّلَ ا َمَع  َر  لنَّا ا خَُل  ْد ا

خدا	برای	کسانی	که	کفر	ورزیده	اند	آن	نوح	و	آن	لوط	را	مثل	آورده	]که[	
هر	دو	در	نکاح	دو	بنده	از	بندگان	شایسته	ما	بودند	و	به	آنها	خیانت	کردند	
و	کاری	از	دست	]شوهران[	آنها	در	برابر	خدا	ساخته	نبود	و	گفته	شد	با	

داخل	شوندگان	داخل	آتش	شوید.
ودر	همین	ارتباط	ایه	76	سوره	صافات	هم	در	مورد	حضرت		نوح	است	

می	قرماید:
َعِظمِي 

ْ
ل ا ِب  َكْر

ْ
ل ا ِمَن   ُ َْهَل أ َو  ُ ه ْينَا َنّجَ َو

و	او	و	کسانش	را	از	اندوه	بزرگ	رهانیدیم.
درایات	قبلی	قران	همسر	و	فرزند	نوح	را	بعنوان	"اهل"	او	بر	نمی	شمارد	
او	را	رهانیدیم،	کسانیکه	در	واقع	 ایه	فوق	می	فرماید	ما	"	اهل"	 و	در	

پیروان	صدیق	او	هستند.
عالوه	بر	این	در	)مجمع	البیان،ج2	ص427(	آمده	است	که	پیامبر	گرامی	

البیت.  اهل  منا  سلمان  فرمودند:	 سلمان	 مورد	 در	 خندق	 جنگ	 در	
سلمان از ما اهل بیت است.  

یا	در	مورد	ابوذر	فرمودند	)عین	الحیات	ص42(	:	یا اباذر انت منا اهل 
البیت. ای ابوذر تو از ما اهل بیتی.

این	دو	از	صحابه	راستین	پیامبر	و	از	نزدیک	ترین	یاران	امام	علی8	
بودند	وبه	افتخار	جزء	اهل	بیت	بودن	نایل	آمدند.	حال	که	تعریف	"	اهل	
بیت" مشخص	شد،	به	سوال	اصلی	در	مورد	اطالق	"اهل	بیت	نبوت"	

می	پردازیم.
اهل	بیت	نبوت،	پنج	تن	آل	عبا	و	امامان	معصوم	ما	از	نسل	امام	حسین8	
هستند	که	در	خود	متن	زیارت	جامعه	به	تعریف	انان	پرداخته	است.	در	
از	قبیل:	 انها	می	پردازیم،	عباراتی	 به	 بعدا	 فراز	های	بعدی	زیارت،	که	
َعتره	خیره	رب	العالمین،	)خاندان	بهترین	برگزیده	پرردگار	جهانیان(،	ذریه	
رسول	اهلل،	)فرزند	ان	رسول	خدا(،		و	الی	جدکم	بعث	الروح	االمین	)	و	
بسوی	جد	شما	جبرئیل	روح	االمین	مبعوث	گردید(،	ائمه	االبرار	)امامان	
پاك(،	محمد	و	آله	طاهرین	)محمد	و	خاندان	پاکش(	آمده	است.	همه	
این	عبارات	نشان	از	ان	دارد	که	اهل	بیت	نبوت،	همان	چهارده	معصوم	
یا		عترت	رسول	اهلل	هستند	که	حدیث	ثقلین	به	استناد	پیامبر	گرامی	در	

مورد	انها	سفارش	شده	است:	
إنی تارک فیکم الثقلین: کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی 
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ّلَ  ِإ ينََتُّنَ  ِز يَن  يُْبِد َل  َو َجُهّنَ  و
ُ

فُر َن 
ْ
َيْحَفظ َو ِهّنَ  ِر َْبَصا أ ِمْن  َيْغُضْضَن  ِت  ِمنَا ُمْؤ

ْ
لِّل قُل  َو

.)سوره	نور	آیه	31(  ينََتُّنَ  ِز يَن  يُْبِد َل  َو ّنَ ۖ  ِبِ ُجيُو َعَلٰ  ِهّنَ  ِبخُُمِر ْبَن  َيْضِر
ْ
ل َو ا ۖ  ِمْنَ  

َ
َظَهر َما 

و	به	زنان	با	ایمان	بگو	دیدگان	خود	را	]از	هر	نامحرمی[	فرو	بندند	و	پاکدامنی	
ورزند	و	زیورهای	خود	را	آشکار	نگردانند	مگر	آنچه	که	طبعا	از	آن	پیداست	و	
باید	روسری	خود	را	بر	سینه	خویش	]فرو[	اندازند	و	زیورهایشان	را	آشکار	نکنند.
معنای	 به	 )ابداء(	 کلمه	 ا(	 ِمْنَ  

َ
َظَهر َما  ّلَ  ِإ ينََتُّنَ  ِز يَن  يُْبِد َل  )َو 	 فرمود:	 اینکه	 اما	 و	

اظهار	است	و	مراد	از	)زینت	زنان(،	مواضع	زینت	است،	زیرا	اظهار	خود	زینت	از	
قبیل	گوشواره	و	دست	بند	حرام	نیست،	پس	مراد	از	اظهار	زینت،	اظهار	محل	

آنها	است.
خدای	تعالی	از	این	حکم	آنچه	را	که	ظاهر	است	استثناء	کرده.	و	در	روایت	آمده	

که	مقصود	از	آنچه	ظاهر	است	صورت	و	دو	کف	دست	و	قدمها	می	باشد.
)خمار(	 جمع	 	- ضمه	 دو	 به	 )خمر(	 کلمه	 	-) ّنَ ِبِ ُجيُو َعَلٰ  ِهّنَ  ِبخُُمِر ْبَن  َيْضِر

ْ
ل )َو

است،	و	خمار	آن	جامه	ای	است	که	زن	سر	خود	را	با	آن	می	پیچد،	و	زاید	آن	
را	به	سینه	اش	آویزان	می	کند.	و	کلمه	)جیوب(	جمع	جیب	-	به	فتح	جیم	و	
سکون	یاء	است	که	معنایش	معروف	است،	و	مراد	از	جیوب،	سینه	ها	است،	و	

معنایش	این	است	که	به	زنان	دستور	بده	تا	اطراف	مقنعه	ها	را	به	سینه	های	خود	
انداخته،	آن	را	بپوشانند.	مراد	از	)نساء(	زنان	مؤمنین	است	که	جایز	نیست	خود	را	
در	برابر	زنان	غیر	مؤمن	برهنه	کنند،	از	روایات	وارده	از	ائمه	اهل	بیت8	هم	

همین	معنا	استفاده	می	شود.
لَِك  ٰ

ذَ  ۚ ّنَ  ِبيِبِ َجَل ِمن  ّنَ  َعلَْيِ ِننيَ  يُْد ِمننِيَ  ُمْؤ
ْ
ل ا ِء  نَِسا َو ِتَك  َبنَا َو ِجَك  ا َو ْز َ ِلّ قُل  لنَِّبّيُ  ا ا  َ َّيُ أ ا 

آیه	59( احزاب	 )سوره	 ِحيًما  ّرَ ا  ًر َغفُو  ُ لّلَـه ا َن  َكا َو ْيَن ۗ  ذَ يُْؤ فََل  َن 
ْ
ف

َ
يُْع َن  أ َنٰ  َْد أ

ای	پیامبر	به	زنان	و	دخترانت	و	به	زنان	مؤمنان	بگو	پوششهای	خود	را	بر	خود	  
فروتر	گیرند	این	برای	آنکه	شناخته	شوند	و	مورد	آزار	قرار	نگیرند	]به	احتیاط[	

نزدیکتر	است	و	خدا	آمرزنده	مهربان	است
کلمه	)جالبیب(	جمع	جلباب	است،	و	آن	جامه	ای	است	سرتاسری	که	تمامی	
بدن	را	می	پوشاند،	و	یا	روسری	مخصوصی	است	که	صورت	و	سر	را	ساتر	می	
شود،	و	منظور	از	جمله)پیش	بکشند	مقداری	از	جلباب	خود	را(،	این	است	که	

آن	را	طوری	بپوشند	که	زیر	گلو	و	سینه	هایشان	در	انظار	ناظرین	پیدا	نباشد.
ْيَن(	یعنی	پوشاندن	همه	بدن	به	شناخته	شدن	به	اینکه	 ذَ يُْؤ فََل  َن 

ْ
ف

َ
يُْع َن  أ َنٰ  َْد أ لَِك  ٰ

)ذَ
اهل	عفت	و	حجاب	و	صالح	و	سدادند	نزدیک	تر	است،	در	نتیجه	وقتی	به	این	
عنوان	شناخته	شدند،	دیگر	اذیت	نمی	شوند،	یعنی	اهل	فسق	و	فجور	متعرض	

آنان	نمی	گردند.
بعضی	از	مفسرین	در	معنای	آن	گفته	اند:	این	پوشیدگی،	نزدیک	تر	بودن	ایشان	
به	مسلمان	بودن	و	آزاد	بودن	را	می	شناساند،	چون	زنان	غیر	مسلمان،	و	نیز	
کنیزان	در	آن	دوره	حجاب	نداشتند،	و	حجاب	عالمت	زنان	مسلمان	بود،	و	در	
نتیجه	کسی	متعرض	آنان	نمی	شد،	و	حتی	کسی	نمی	پنداشت	که	ایشان	کنیز	
و	یا	غیر	مسلمانند،	و	از	ملت	یهود	و	نصاری	هستند	لیکن	معنای	اول	به	ذهن	

نزدیک	تر	است.
َبُّنَ  ِثَيا َيَضْعَن  َن  أ ٌح  ُجنَا ّنَ  َعلَْيِ فَلَْيَس  ًحا  ِنَكا َن  ُجو َيْر َل  ِت  لّلَ ا ِء  لنَِّسا ا ِمَن  ِعُد  ا َقَو

ْ
ل ا َو

)60 آیه	 نور	 )سوره	 	 َعِلميٌ َسِيٌع   ُ لّلَـه ا َو  ۗ ُّنَ  ّلَ  ٌ ْ
َخري يَْسَتْعِفْفَن  َن  أ َو  ۖ ينٍَة  ِبِز ٍت  َجا ّ مَُتَبِ  َ

ْ
َغري

کلمه	)قواعد(،	جمع	قاعده	است،	که	به	معنای	زنی	است	که	از	نکاح	بازنشسته	
باشد،	یعنی	دیگر	کسی	به	خاطر	پیری	اش	میل	به	او	نمی	کند،	بنابراین	جمله	
ًحا(	وصفی	توضیحی	برای	کلمه	قواعد	است،	و	بعضی	گفته	 ِنَكا َن  ُجو َيْر َل  ِت  لّلَ )ا
اند:	کلمه	مذکور	به	معنای	زنی	است	که	از	حیض	یائسه	شده	باشد،	و	وصف	بعد	

از	آن	صرفا	برای	رفع	اشتباه	است.
و	 این	است	که	زن	محاسن	 به	معنای	 :	کلمه)تبرج(	 البیان	گفته	 و	در	مجمع	
زیبایی	های	خود	را	که	باید	بپوشاند	اظهار	کند،	و	این	کلمه	در	اصل	به	معنای	
ظهور	بوده،	برج	را	هم	به	همین	جهت	برج	نامیده	اند،	که	بنایی	است	ظاهر	و	

پیدا.
این	آیه	در	معنای	استثنایی	است	از	عموم	حکم	حجاب،	و	معنایش	این	است	که	
بر	هر	زنی	حجاب	واجب	است	اال	زنان	مسن،	که	می	توانند	بی	حجاب	باشند،	

البته	در	صورتی	که	کرشمه	و	تبرج	نداشته	باشند.
زنان	 همین	 یعنی	 خودپوشی،	 از	 است	 کنایه	 ُّن(	 ّلَ  ٌ ْ

َخري يَْسَتْعِفْفَن  َن  أ )َو جمله	 و	
سالخورده	نیز	اگر	خود	را	بپوشانند	بهتر	از	برهنه	بودن	است،	و	جمله	)	و	اهلّل	
سمیع	علیم(		تعلیل	حکمی	است	که	تشریع	کرده،	و	معنایش	این	است	که	خدا	
شنوا	است	آنچه	را	که	زنان	به	فطرت	خود	در	خواستش	را	دارند،	و	دانا	است	به	

احکامی	که	به	آن	محتاجند.	

حجــــــــــــابهدیه الهی

)عالمه طباطبائي، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان(  
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زن  ˏ كه  است  آن  مقاله  این  اصلی  مساله 
مسلمان در برابر پدیده غرب چه رسالتی دارد؟ 
وهدف اصلی این نوشتار آشنایی خوانندگان با 
رسالت زن مسلمان در مواجهه با پدیده غرب 
ناچاریم  ما  مجله  محدودیت  جهت  به  است. 
این بحث را در چهار شماره پيگيری كنيم. در 
و  دهيم  می  پاسخ  پرسش  دو  به  شماره  این 
در مقاالت بعدی درباره اصول رویكرد گزینش 
گرانه زن مسلمان در برابر پدیده غرب بحث 
می كنيم. حال به بررسی پرسش نخست می 

پردازیم. 
مراد	از	پدیده	غرب	چیست؟

1(	در	برخی		متون	عرفانی	و	اشراقی	واژه	غرب	برابر	
شرق	نهاده	می	شود	و	مراد	آنها	از	غرب	موضعی	است	
شرق	 از	 مراد	 و	 می	کند	 غروب	 حقیقت	 خورشید	 که	
و	 می	کند	 طلوع	 حقیقت	 خورشید	 که	 است	 موضعی	

انوارش	را	نمایان	می	کند.
شرق	 برابر	 در	 غرب	 نیز	 جغرافیا	 عالمان	 دید	 از	 	)۲
کشورهایی	 غرب	 از	 مراد	 آنها	 باور	 اساس	 بر	 است.	
مثل		 هستند	،	 واقع	 زمین	 غربی	 نیمکره	 در	 که	 است	
کشورهای	اروپایی	و	آمریکایی-	و	مراد	آنها	از	شرق	
واقع	 زمین	 شرقی		 نیمکره	 در	 که	 است	 کشورهایی	

هستند،		مثل		کشورهای	آسیایی.		
۳(	در	این	نوشتار	مراد	از	غرب،	نه	معنای	عرفانی	آن	
است	نه	معنای	جغرافیایی،	بلکه	مراد	از	غرب	،پدیده	
ای	با	ویژگیهای	ثبوتی	و	سلبی	و	دستگاه	های	ارزشی	
سیال	 از:	 عبارتند	 ویژگیها	 آن	 اهم	 که	 است	 متفاوت	
عرضه	 و	 ارائه	 معنای	 به	 تجربی		 علوم	 بودن	 پویا	 و	
عدم	 و	 متفاوت	 علوم	 در	 مختلف	 فرضیه	های	 مداوم	
روز	 ظهور	 خاص،	 فرضیه		 یا	 تئوری	 برابر	 در	 تصلب	
افزون	آسمان	خراش	های	سر	به	فلک	کشیده،	مداخله	
مداوم	 پیشرفت	 طبیعت،	 در	 مکّرر	 ناپسند	 و	 پسندیده	
رفاهی	 وسایل	 و	 ارتباطی		 وسایل	 در	 آور	 سرسام	 و	
تفکیک	 بر	 اصرار	 و...	 مسافرت	 کار،	 محل	 خانه،	 در	
بر	 تاکید	 یکدیگر،	 از	 قضاییه	 و	 مقننه	 مجریه،	 قوای	
حقوق	بشر،	حقوق	کودکان،	حقوق	شهروندی	و...	علم	
به	 حتی	 یا	 و	 خدا	 برابر	 در	 انسان	 برداشتن	 استقالل	
خدا	 نقش	 انکار	 خدا،	 وجود	 انکار	 تر	 رادیکال	 صورت	
در	طبیعت	و	جامعه		انسانی		و	یا	حداقل	کمرنگ	کردن	
نقش	خدا،	کم	توجهی		یا	بی	توجهی	به	دین	و	به	حاشیه	
اجتماعی،	سیاسی،	 فعالیت	های	 راندن	دین	در	عرصه	
اقتصادی	و	فرهنگی	،	دم	به	دم	بر	طبل	تعارض	زن	و	
مرد	کوبیدن	و	سعی		در	فراموشی	روابط	عاطفی	زن	و	

مرد،	آسیب	دیدن	جدی	نظام	خانواده	و	بی	توجهی	به	
برخی		ارزش	ها	مثل	عفت	و	حیا	و	ترویج	روابط	آزاد	در	
میان	زن	و	مرد،	تاکید	بر	حقوق	همجنس	گرایان	و...

و	 نیست	 عرفانی	 شرق	 و	 غرب	 پژوهش	 این	 مساله	
غرب	و	شرق	جغرافیایی	نیز	مد	نظر	نیست،	زیرا	توسعه	
متحول	 را	 جهان	 چنان	 امروز،	 جهان	 در	 ارتباطات	
از	این	ویژگیها	ممکن	است	در	 کرده	که	نمود	برخی		
باشد	و	 از	غرب	جغرافیایی	فزون	تر	 شرق	جغرافیایی	
افراد	در	مقدس	ترین	شهرهای	 یا	ممکن	است	برخی		
شرق	جغرافیایی	زیست	بوم	داشته	باشند،	ولی		به	شکل	
افراطی	در	نظر	یا	عمل	یا	توأمان	از	برخی		از	ارزشهای	
پیش	گفته	به	شکل	افراطی	دفاع	نمایند	و	بر	عکس	
افرادی	درغرب	جغرافیایی	زیست	کنند،	 ممکن	است	
اما	نسبت	به	برخی		از	این	ویژگی	ها	معترض	باشند	و	
در	نظر	یا	عمل	یا	توأمان	به	این	خصوصیات	معترض	
باشند.	بدین	جهت	از	نظر	ما	تاکید	بر	غرب	جغرافیایی	
از	جهت	تبیین	وظیفه اخالقی		چندان	رهگشا	نیست،	
جغرافیایی،	 های	 پژوهش	 در	 است	 ممکن	 چه	 اگر	

جامعه	شناسی		و	سیاسی	امری	ضروری	باشد.
پس از بررسی پرسش نخست، به 
بررسی پرسش دوم می پردازیم.

در	برابر	پدیده	غرب	چه	رویکردهایی	می	توان	داشت؟
توانیم	 می	 پدیده	ها	 سایر	 بسان	 غرب	 پدیده	 برابر	 در	

رویکردهای	زیر	را	انتخاب	کنیم:
صورت	 به	 ایی	 عده	 مفتونی:	 و	 شیدایی	 رویکرد	 	)1
مطلق	پدیده	غرب	را	میمون	و	مبارك	تلقی		می	کنند.	
این	 به	 از	نظر	میزان	آگهی	نسبت	 را	 این	گروه	 البته	
ایی	 عده	 کرد.	 تقسیم	 دسته	 چند	 به	 می	توان	 پدیده	
نسبت	به	زوایای	مختلف	این	پدیده	آگاهی		دارند	و	با	
تفطن	به	زوایای	مختلف	آن،	از	این	پدیده	تمجید	می	

کنند	و	برای	ارتقا	و	تعالی	آن	مجدانه	کوشا	هستند.
گروه	دیگری	هستند	که	تنها	با	برخی		ظواهر	فریبنده	
آن	آشنا	هستند	و	از	بطون	مختلف	این	پدیده	آگاهی		
ندارند	و	به	جهت	استغراق	در	مظاهر	فریبنده	ظاهری	
آن،	مفتون	این	پدیده	گشته	اند	و	به	جهت	این	افتنان	
سلب	 خویش	 از	 را	 تفکر	 قدرت	 هرگونه	 شیدایی،	 و	
نموده	اند.	از	این	گروه	به	عنوان	غرب	گرا	یاد	می	شود.
۲(	رویکرد	نفرت	گرایانه:	گروه	دیگر	بر	خالف	دسته	
پدیده	ای	 مطلق	 صورت	 به	 را	 غرب	 پدیده	 نخست،	
گروه	 این	 متعصبان	 از	 برخی		 کنند.	 می	 تلقی		 پلشت	
بر	این	باورند	که	هیچ	جنبه	مثبت	و	قابل	اعتنایی	در	

گروه،	 این	 از	 دیگر	 برخی	 ندارد.	 وجود	 غرب	 پدیده	
بدین	باور	گرایش	دارند	که	جهات	مثبت	پدیده	غرب	
آن	قدر	ناچیز	است	که	ارزش	نگریستن	را	ندارد.	این	
گروه	با	هر	پدیده	که	در	غرب	-جغرافیایی-	ظاهر	می	
شود،	حتی	پدیده	هایی	که	می	تواند	واجد	جهت	مثبت	
باشند،	در	ابتدا	علم	مخالفت	بر	می	افرازند.	پدیده	هایی	
مانند	مخالفت	مطلق	با	دوش	حمام،	بلندگو،	مدرسه،	
دانشگاه،	رادیو،	تلویزیون،	ویدئو،	اینترنت	و	...	بخشی	
از	نمودهای	این	گرایش	فکری	هستند.	این	گروه	در	
در	 نوین	 پدیده	 هر	 به	 نسبت	 مطلق	 صورت	 به	 ابتدا	
در	 و	 نگرند	 نفرت	می	 دیده	 با	 	- جغرافیایی	 غرب	-	
مجموع	آن	را	پدیده	شیطانی	و	عادم	هویت	و	فرهنگ	
خویش	می	نگرند	و	رسالت	اصلی	خویش	را	از	حیث	
تئوریک،	مبارزه	با	غرب	تعریف	می	کنند.	البته	وضعیت	
افراد	این	گروه	از	حیث	عمل	متفاوت	است.	برخی		از	
افراد	این	گروه،	خود،	اعضا	خانواده	و	بستگان	آنها	در	
غرب	یا	شرق	جغرافیایی	زندگی		می	کنند،	اما	از	مظاهر	
پدیده	غرب،	خیلی		فزون	تر	از	سایر	افراد	جامعه	خویش	
بهره	می	برند.	ولی		در	عین	حال	از	حیث	تئوریک	علم	
مخالفت	مطلق	با	غرب	را	بر	می		افرازند	و	دیگران	را	از	
بهره	گیری	از	مزایای	پدیده	غرب	به	شدت	بر	حذر	می	
دارند.	از	این	گروه	به	عنوان	غرب	ستیز	یاد	می	شود.	
دیگر	 برخی		 گر:	 گزینش	 و	 گرانه	 رویکرد	کنش	 	)۳
ماهیتی	 با	 ای	 پدیده	 غرب،	 پدیده	 که	 باورند	 این	 بر	
واحد	نیست	که		بتوان	در	برابر	آن	موضع	واحد	و	کلی		
-شیدایی	یا	نفرت،	افتنان	یا	خصومت-	را	برگزید.	بلکه	
در	 و	 متلون	 آرام،	 نا	 سیال،	 ایی	 پدیده	 غرب،	 پدیده	
آن	 در	 که	 متالطم،	 است	 اقیانوسی	 است.	 گذر	 حال	
هم	امکان	غرق	شدن	و	بلعیده	شدن	به	واسطه	نهنگ	
مختلف	 های	 ماهی	 صید	 و	 تفریح	 امکان	 هم	 و	 ها	
و	خاشاك	 اقیانوس	هم	خس	 این	 در	 است.	 متنوع	 و	
است	و	هم	صیدهای	با	ارزش.	هر	عاقلی	تایید	می	کند	
که	شنای		در	اقیانوس	مواج	و	متالطم،	بدون	آشنایی	
ابزارهای	ایمن	امری	 با	فنون	شنا	و	بدون	استفاده	از	

خطرناك	است.
تر	 سخت	 دیگر	 رویکرد	 دو	 از	 سوم	 موضع	 انتخاب	
به	 نفرت-	 و	 -افتنان	 نخست	 موضع	 دو	 زیرا	 است،	
نوعی	موضعی	انفعالی	در	مواجهه	با	پدیده	غرب	است،	
اما	موضع	سوم،	رویکردی	فعال	در	برابر	پدیده	غرب	
است،	ناگفته	پیداست	که	گزینش	موضع	فعال،	کاری	
پر	هزینه	تر	و	انرژی	برتری	است.	ما	برین	باوریم	که	
کنش	 موضع	 غرب	 پدیده	 برابر	 در	 باید	 مسلمان	 زن	

گرانه	داشته	باشد.

بررسی  رسالت زن مسلمان در برابر پدیده غرب
دکتر عین اهلل خادمی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  
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1. یاري	امام	زمان)عج(	با	پیشه	کردن	تقوا.	
۲. یاري	امام	زمان)عج(	با	راهنمایي	جاهالن:	هدایت	بندگان	خدا	یکي	از	
شئون	امامت	امام)ع(	است،	پس	هر	کس	به	توفیق	الهي	بتواند	وسیله	هدایت	
گروهي	شود،	در	حقیقت	آن	حضرت	را	در	امر	ترویج	و	تبلیغ	دین	یاري	کرده	

و	با	این	عمل	نصرت	الهي	را	محقق	نموده	است.	

۳. یاري	امام	زمان)عج(	با	تحصیل	علوم	و	معارف	دیني:	شخص	مومن	با	
کوشش	در	فراگیري	علوم	و	معارف	دیني،	در	حقیقت	امام	عصر)عج(	را	یاري	
کرده	است،	آمـوختـن	علوم	دیني،	مقدمه	راهنمایي	خلق	است.	وقتي	نور	علم	
پیدا	شد،	دیگران	نیز	از	روشنایي	آن	بهره	مند	مي	شوند	و	بدین	وسیله	یاري	

امام	زمان)عج(	تحقق	پیدا	مي	کند.

4. یاري	امام	عصر)عج(	با	امر	به	معروف	و	نهي	از	منکر:	یکي	دیگر	از	
راه	ها	و	شیوه	هاي	یاري	امام	عصر)عج(،	انجام	دو	فریضه	امر	به	معروف	و	
نهي	از	منکر	است	که	اگر	با	شرایط	آن	انجام	شود،	آثار	ظاهري	و	باطني	را	
به	دنبال	دارد	که	نوعي	نصرت	و	یاري	امام	زمان)عج(	در	آن	نهفته	است.	
پس	هر	کس	موفق	به	انجام	این	امور	شود،	البته	امام	را	یاري	نموده	است.

5.	یاري	ولي	امر)عج(	از	طریق	مرابطه:	کلیني	در	کتاب	»کافي«	در	ذیل	
این	آیه	شریفه	»صبروا	و	صابروا	و	رابطوا«	از	امام	صادق)ع(	روایت	کرده:	
یعني	»بر	سختي	واجبات	صبر	کنید	و	یکدیگر	را	به	پایداري	در	مصایب	امر	

کنید	و	براي	ائمه8	مرابطه	نمایید.«

6. یاري	صاحب	االمر)عج(	با	تقیه	نمودن:	اگر	خطر	نسبت	به	آن	حضرت	یا	
شیعیان	و	دوستان	آن	حضرت	باشد،	مومن	باید	در	این	گونه	موارد	تقیه	کند	

یعني	در	اصل،	امام	خود	را	در	دفع	خطر	و	ضرر	یاري	کرده	است.

از	 از	بعضي	 با	دعا	در	تعجیل	فرج	آن	حضرت:	 امام	عصر)عج(	 7. یاري	
روایات	این	گونه	به	دست	مي	آید	که	دعاي	مومنان	ـ	چنانچه	با	شرایط	و	
آداب	کامل	باشد	ـ	تأثیر	بسزایي	در	تعجیل	فرج	خواهد	داشت	و	نتیجه	آنکه:	
امام	 یاري	 و	 نصرت	 حقیقت،	 در	 فرج،	 تعجیل	 مومن	جهت	 دعاي	شخص	

عصر)عج(	است.

8.	یاري	امام	زمان)عج(	به	واسطه	تمنا	و	آرزوي	یاري	ایشان:	تمنا	و	آرزوي	
اشتیاق	قلبي	و	 اراده	حقیقي	و	 با	عزم	و	 امام	زمان)عج(	هنگامي	که	 یاري	

صدق	و	یقین	باشد	در	حقیقت	یاري	امام	عصر)عج(	است.

9. یاري	حجت	خدا)عج(	با	انتظار	ظهور	و	فرج	آن	حضرت:	اهمیت	انتظار	
حضور	 در	 شهداي	 و	 مجاهدان	 زمره	 در	 منتظر	 که	 است	 حدي	 به	 ظهور	

امام)عج(	به	شمار	مي	رود.

10. یاري	امام	زمان)عج(	با	طلب	آمرزش	براي	مومنان:	یکي	دیگر	از	راه	
هاي	نصرت	و	یاري	امام)عج(	طلب	آمرزش	براي	همه	اهل	ایمان	است؛	چه	

در	حال	حیات	بوده	یا	اینکه	از	دنیا	رفته	باشند.

11. یاري	آخرین	حجت	خدا)عج(	با	یاري	سیدالشهداء8.

یاری حضرت صاحب الزمان )عج(
آیا مي دانید معناي یاري امام زمان)عج( چیست ؟

مرحوم	فقیه	ایماني	کتاب	خود	را	با	این	سوال	اساسي	شروع	مي	کند	که:	آیا	یاري	امام	عصر)عج(	که	خود	مظهر	قدرت	یزدان	و	مظهر	
سیطره	و	چیرگي	خداي	جبار	است،	از	طرف	ما	بندگان	ضعیف	امکان	پذیر	است؟	در	پاسخ،	با	استناد	به	آیاتي	چند	مي	نویسد:	»خداوند	
خود	در	قرآن	کریم	فرموده:	»ان	تنصروا	اهلل	ینصرکم	و	یثبت	أقدامکم؛	اگر	خداوند	را	یاري	کنید،	او	نیز	شما	را	یاري	مي	کند	یا	در	جاي	
دیگر	فرموده:	»من	ذالذي	یقرض	اهلل	قرضًا	حسنًا؛	کیست	که	به	خداوند	قرض	نیکو	بدهد«	پس	هر	کسي	بخواهد	خدا	را	یاري	کند،	باید	

اولیاي	او	را	یاري	کند.	ایشان	در	ادامه	این	موارد	را	مصداق	یاري	امام	زمان)عج(	مي	داند:
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مكتب  ˏ دیدگاه  از  است  ای  خالصه  گذرد  می  نظر  از  زیر  در  آنچه 
رهائی بخش اسالم در مورد جایگاه زن كه با توجه به بخشی از سور و 

آیات قرآن كریم تنظيم شده است. 
مقام	زن	در	اسالم	چنان	است	که	در	قرآن	کریم	سومین	سوره	مفصل	به	نام	
"النساء"	نامیده	شده	است	و	در	ده	سوره	دیگر	مسائلی	مربوط	به	حقوق	و	منزلت	
زنان	است	و	همه	جا	در	خطابات	عام	آنان	مورد	خطابند	و	همچنین	می	توان	از	
بسیاری	از	مفاهیم	قرآن	می	توان	نکات	مهمی	را	در	این	رابطه	استنباط	کرد	و	
می	توان	این	ادعای	دروغ	را	که	اسالم	برای	زن	ارزشی	قائل	نیست	بدینوسیله	

بطور	کلی	منتفی	دانست.	
اسالم	زن	را	بعنوان	مسئله	مهم	زندگی	و	متمم	حیات	انسانی	در	مسائل	اجتماعی،	
اخالقی	و	قانونی	خود	جا	داده	و	او	را	به	عنوان	عضو	موثر	جامعه	دانسته	است.	
پیامبر	اکرم	صلوات	اهلل	علیه	و	اله	آنگاه	که	از	زنان	بیعت	گرفت	به	آنان	اعالم	
کرد	شما	از	عناصر	اصلی	اجتماع	و	ارکان	بنیادی	جامعه	هستید	و	برای	حفظ	و	

سالمت	آن	باید	به	میزان	سهم	خود	از	آن	پاسداری	نمائید.	
ِيْعنََك. يَُبا ُت  ِمنَا ُمْؤ

ْ
ل ا َك  ءَ َجا ا  ذَ ِإ لنَِّبّيُ  ا ا  َ َّيُ أ َيا 

ای	پیامبر	اگر	زنان	مومنه	آمدند	تا	با	تو	بیعت	کنند،	)اینکه(	با	خداوند	شریک	
نگیرند	و	دزدی	نکنند،	و	زنا	نکنند،	و	فرزندان	خود	را	نکشند	)سقط	جنین	نکنند(	
و	تهمتی	نسازند،	از	آنچه	میان	دست	و	پای	ایشان	است	)فرزند	غیر	را	به	شوی	
خود	نسبت	ندهند(	و	در	نیکوکاری	ها	از	تو	پیروی	کنند،	با	ایشان	بیعت	کن	
و	برای	ایشان	از	خداوند	آمرزش	خواه،	بدرستی	که	خداوند	آمرزنده	و	مهربان	

است.	سوره	ممتحنه	آیه	12	
دختری،	 تقدس	 با	 بخش،	 آرامی	 مستقل،	 ظریف،	 زیبا،	 موجودی	 بعنوان	 زن	
ارزش	خود	را	 تا	 همسری،	خواهری	و	مادری	در	مسیر	تکامل	جامعه	است	و	
را	 جامعه	 آن	 قطعی	 انحطاط	 باشد،	 محروم	 او	 موهبت	 از	 جامعه	 یا	 و	 نشناسد	

بدنبال	خواهد	داشت.	
َبننِيَ  ِجُكم  ا َو َْز أ ْن  ِمّ لَُكم  َجَعَل  َو ًجا  ا َو َْز أ َنفُِسُكْم  أ ْن  ِمّ لَُكم  َجَعَل   ُ لّلَـه ا َو  
َن     و

ُ
فُر

ْ
َيك ُهْ  لّلَـِه  ا ِبنِْعَمِت  َو َن  ِمنُو يُْؤ ِطِل  َبا

ْ
ل َفَِبا أ  ۚ ِت  لطَِّيَّبا ا َن  ِمّ َقُكم  َز َر َو ًة  َحَفَد َو

سوره	نحل	آیه	72
بسیاری	از	تکالیف	مشخص	شده	برای	زنان	و	مردان	یکسان	بوده	و	تفاوت	های	
موجود	مربوط	به	نقش،	ظرفیت	و	لیاقت	هریک	بوده	و	حقوق	آنان	نیز	بر	این	

اساس	معین	شده	است.	

َجَها  ْو َز ا  ِمْنَ َخلََق  َو ٍة  ِحَد ا َو ّنَْفٍس  ن  ِمّ َخلََقُكم  ي  ِ ّلَ ا ّبَُكُم  َر ا  ّتَقُو ا ُس  لنَّا ا ا  َ َّيُ أ َيا 
َن  َكا لّلَـَه  ا ّنَ  ِإ  ۚ َم  َحا ْر َ

ْ
ل ا َو ِبِه  َن  لُو ءَ تََسا ي  ِ ّلَ ا لّلَـَه  ا ا  ّتَقُو ا َو  ۚ ءً  نَِسا َو َكِثريًا  ًل  َجا ِر ِمْنَُما  َبّثَ  َو

نساء	آیه	1	 ِقيباً	 َر َعلَْيُكْم 

ای	مردم	پروا	کنید	از	خداوندی	که	شما	را	از	نفس	و	ریشه	واحد	و	یگانه	آفرید	
پس	از	آن	از	همان	ریشه	همسرش	را	آفرید	و	از	آن	دو	مردان	و	زنان	فراوانی	را	
پدید	آورد	و	پروا	کنید	از	خداوندی	که	به	او	همدیگر	را	سوگنند	می	دهید	و	پروا	

کنید	از	خویشاوندان،	بدرستی	که	خداوتد	بر	شما	ناظر	و	رقیب	است.	
يَن  ِ ّلَ ا ِب.  َبا

ْ
ل َ

ْ
ل ا ِل  ُو ِلّ ٍت  َيا َل ِر  ا َ لّنَ ا َو لّلَْيِل  ا ِف  ْخِتَل ا َو ِض  ْر َ

ْ
ل ا َو ِت  ا َو َما لّسَ ا ِق 

ْ
َخل ِف  ّنَ  ا

ِض  ْر َ
ْ

ل ا َو ِت  ا َو َما لّسَ ا ِق 
ْ
َخل ِف  َن  و

ُ
ر َيَتَفّكَ َو ْم  ِبِ ُجنُو َعَلٰ  َو ا  دً قُُعو َو ًما  ِقَيا لّلَـَه  ا َن  و

ُ
كُر

ْ
َيذ

فََقْد  َر  لنَّا ا ِخِل  تُْد َمن  ّنََك  ِإ ّبَنَا  َر ِر.  لنَّا ا َب  ا َعَذ فَِقنَا  َنَك  ُسْبَحا ِطًل  َبا ا  َذ ـٰ َه َخلَْقَت  َما  ّبَنَا  َر
ا  ِمنُو آ َْن  أ ِن  يَما ِ

ْ
لِل ي  ِد يُنَا ًيا  ِد مُنَا َسِْعنَا  ّنَنَا  ِإ ّبَنَا  ّرَ ٍر.  َنَصا أ ِمْن  لِِمنيَ  لِلّظَا َما  َو  ۖ  ُ ْيَته َْخَز أ

ّبَنَا  َر ِر.  ا
َ

ْبر َ
ْ

ل ا َمَع  فَّنَا  َتَو َو ِتنَا  َسِيَّئا َعنَّا  ْر  َكِفّ َو َبنَا  ُنُو ذ لَنَا  ْغِفْر  فَا ّبَنَا  َر  ۚ َمنَّا  فَآ ُكْم  ِبّ َ
ِبر

َب  ْسَتَجا فَا َد.  ِميَعا
ْ
ل ا تُْخِلُف  َل  ّنََك  ِإ  ۗ َمِة  ِقَيا

ْ
ل ا َم  َيْو َنا  تُْخِز َل  َو ُسِلَك  ُر َعَلٰ  ّتَنَا  َعد َو َما  ِتنَا  آ َو

َبْعٍض  ن  ِمّ َبْعُضُكم   ۖ ُنثَٰى  أ َْو  أ َكٍر  ذَ ن  ِمّ نُكم  ِمّ ِمٍل  َعا َعَمَل  ُِضيُع  أ َل  َِنّ  أ ُْم  ّبُ َر لَُهْ 
ّنَ  َ

ر َُكِفّ َل ا  قُِتلُو َو ا  َتلُو َقا َو َسِبيِل  ِف  ا  ُو ذ ُو أ َو ِهْ  ِر َيا ِد ِمن  ا  ُجو ُْخِر أ َو ا  و
ُ

َجر َها يَن  ِ ّلَ فَا  ۖ
لّلَـهُ  ا َو  ۗ لّلَـِه  ا ِعنِد  ْن  ِمّ ًبا  ا َثَو ُر  ا

َ
ْن َ

ْ
ل ا ا  َتْحِتَ ِمن  ي  َتْجِر ٍت  َجنَّا ُْم  ِخلَّنَ ُْد َل َو ْم  ِتِ َسِيَّئا َعْنُْم 

ِب ا لثََّو ا  ُ حُْسن  ُ ه ِعنَد

	آل	عمران	آیات	190	تا	195	
َم  َيْو

ْ
ل ا كُُم  ا

َ
بُْش م  ِنِ ِبأَْيَما َو ِيْم  َْيِد أ  َ

ْ
َبني ُه  ُر نُو يَْسَعٰى  ِت  ِمنَا ُمْؤ

ْ
ل ا َو ِمننِيَ  ُمْؤ

ْ
ل ا ى 

َ
َتر َم  َيْو

َعِظميُ		
ْ
ل ا ُز  َفْو

ْ
ل ا ُهَو  لَِك  ٰ

ذَ  ۚ ا 
َ

فِي يَن  دِلِ َخا ُر  ا
َ

ْن َ
ْ

ل ا ا  َتْحِتَ ِمن  ي  َتْجِر ٌت  َجنَّا

حدید	آیه	12	
بنابراین	زن	و	مرد	در	بهره	مندی	از	کسب	و	سعی	و	تالش	و	پاداش	عبادت	و	

الزلم	به	وظایف	و	مسئولیت	ها	مساویند.	
ا  تََسبُو

ْ
ك ا ا  ّمَ ِمّ َنِصيٌب  ِل  َجا لِّلِرّ  ۚ َبْعٍض  َعَلٰ  َبْعَضُكْم  ِبِه   ُ لّلَـه ا َل  فَّضَ َما  ا  َتَتَمنَّْو َل  َو

َعِليًما 	 ٍء  َشْ ِبُكِلّ  َن  َكا لّلَـَه  ا ّنَ  ِإ  ۗ فَْضِلِ  ِمن  لّلَـَه  ا ا  ْسأَلُو ا َو  ۚ  َ
ْ

تََسب
ْ

ك ا ا  ّمَ ِمّ َنِصيٌب  ِء  لِلنَِّسا َو  ۖ
نساء	32	

هر	کس	متناسب	با	شرایط	خلقت	خود	از	خزانه	بی	پایان	الهی	بهره	ای	دارد	
که	باید	از	فضل	و	احسان	خداوند	آنرا	جستجو	کند	و	تمنای	بی	جا	نیز	نداشته	
باشد	و	مرد	و	زن	هر	کدام	وظایف	محوله	را	از	نظر	فردی	و	اجتماعی	ایفا	نمایند.	
بقره	 َحِكميٌ   يٌز  َعِز  ُ لّلَـه ا َو  ۗ  

ٌ
َجة َر َد ّنَ  َعلَْيِ ِل  َجا لِلِرّ َو  ۚ ِف  و َمْعُ

ْ
ل ِبا ّنَ  َعلَْيِ ي  ِ ّلَ ا ِمْثُل  َلُّنَ  َو

آیه	228	
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درجه	خاص	مرد	بر	زن	امتیازی	است	که	از	نظر	مرد	بودن	و	قدرت،	کفالت	و	
رعایت	و...مسئولیت	های	اجتماعی	داراست	و	باید	در	جهت	حفظ	و	آرامش	و	
رفاه	خانواده	و	جامعه	صرف	گردد	و	هرگز	نشانه	کرامت	بیشتر	او	نسبت	به	زن	

قلمداد	نمی	شود	زیرا	:	
كُْم َْتَقا أ لّلَـِه  ا ِعنَد  َمُكْم 

َ
ر

ْ
َك أ ّنَ  ِإ

زن	نیز	به	نوبه	خود	با	توجه	به	آیه	فوق	امتیازات	خاصی	را	داراست	که	منحصر	
به	وجود	او	و	متناسب	با	خاصه	های	وجودی	و	تکوینی	اش	می	باشد.	

در	قرآن	کریم	مردان	و	زنان	با	القاب	مساوی	و	همسان	یاد	شده	اند	که	بر	نقش	
و	جایگاه	هر	یک	در	جامعه	و	مساوی	بودن	آنان	در	اصل	تکلیف	تاکید	دارد.	

ِت  ِنَتا َقا
ْ
ل ا َو ِنِتنيَ  َقا

ْ
ل ا َو ِت  ِمنَا ُمْؤ

ْ
ل ا َو ِمننِيَ  ُمْؤ

ْ
ل ا َو ِت  ُمْسِلَما

ْ
ل ا َو ُمْسِلِمنيَ 

ْ
ل ا ّنَ  ِإ

ِت  ِشَعا َخا
ْ
ل ا َو ِشِعنيَ  َخا

ْ
ل ا َو ِت  ا

َ
ِبر ا لّصَ ا َو يَن  ِبِر ا لّصَ ا َو ِت  َقا ِد ا لّصَ ا َو ِقنيَ  ِد ا لّصَ ا َو

َجُهْ  و
ُ

فُر فِِظنيَ  َحا
ْ
ل ا َو ِت  ِئَما ا لّصَ ا َو ِئِمنيَ  ا لّصَ ا َو ِت  َقا ُمَتَصِدّ

ْ
ل ا َو ِقنيَ  ُمَتَصِدّ

ْ
ل ا َو

َعِظيًما  ا  َْجًر أ َو ًة 
َ

ْغِفر ّمَ لَُه   ُ لّلَـه ا ََعّدَ  أ ِت  ا
َ

ِكر ا ّلَ ا َو َكِثريًا  لّلَـَه  ا يَن  ِكِر ا ّلَ ا َو ِت  فِظَا َحا
ْ
ل ا َو

احزاب	آیه	35	
َْجٌر  أ لَُهْ  َو لَُهْ  َعُف  يَُضا َحَسنًا  ًضا  َقْر لّلَـَه  ا ا  ُضو

َ
ر

ْ
َق أ َو ِت  َقا ِدّ ُمّصَ

ْ
ل ا َو ِقنيَ  ِدّ ُمّصَ

ْ
ل ا ّنَ  ِإ

حدید	18	 ميٌ   َكِر

در	بعضی	از	آیات	قرآن	می	توان	به	برتری	زن	بر	مرد	استنباط	
آنان	را	نسبت	به	جامعه	سنگین	تر	 نمود	که	این	امر	وظایف	

می	نماید.	
ا  ًر مَُحّرَ نِي 

ْ
َبط ِف  َما  لََك  ُت  ْر َنَذ ِنّ  ِإ ِبّ  َر َن  ا

َ
ِعْمر َُت  أ َ

ْمر ا لَِت  َقا  
ْ
ذ ِإ

ِبّ  َر لَْت  َقا ا  َضَعْتَ َو ا  فَلَّمَ  ﴾ ٥ ٣ ﴿  
ُ
َعِلمي

ْ
ل ا ِميُع  لّسَ ا َنَت  أ ّنََك  ِإ  ۖ ِمنِّي   

ْ
فََتَقّبَل

ِنّ  ِإ َو  ۖ ُنثَٰى 
ْ

ل َكا  
ُ

َكر ّلَ ا لَْيَس  َو َضَعْت  َو ِبَما  َْعلَُم  أ  ُ لّلَـه ا َو ُنثَٰى  أ ا  َضْعُتَ َو ِنّ  ِإ
ِجمِي لّرَ ا ِن  ْيطَا لّشَ ا ِمَن  ا  ّيََتَ ُِرّ ذ َو ِبَك  َها  ُِعيُذ أ ِنّ  ِإ َو  

َ
مَي َمْر ا  َْيُتَ َسّ

	آل	عمران	آیات	35	و	36	
ًتا  َنَبا ا  َنَبَتَ أ َو َحَسٍن  ٍل  ِبَقبُو ا  َ ّبُ َر در	ادامه	این	گفتگو	خداوندد	می	فرماید:	فََتَقّبَلََها 

در	آیه	فوق	)لیس	الذکر	کاالنثی(	به	برتری	زن	بر	مرد	اشاره	دارد	که	از	 َحَسنًا. 
نظر	قرب	و	نزدیکی	او	به	بارگاه	لطف	و	احسان	پروردگار	عالم	است.	

اما	در	مورد	اختالفات	حقوقی	زن	و	مرد	دالیل	متعددی	ذکر	شده	که	از	جمله	
آن	روایت	زیر	است	:		از	امام	محمد	باقر8	پرسیدند	چرا	زن	ضعیف	و	مسکین	
یک	سهم	از	ارث	می	برد	و	مرد	دو	سهم؟	حضرت	فرمودند:	زیرا	بر	زن	جهاد	و	

نفقه	و	خونبها	نیست	و	اینها	همه	بر	عهده	مرد	است.
حق	هر	کس	باید	متناسب	با	توجه	به	مسئولیت	و	نقش	او	در	جامعه	تعیین	شود	و	
جامعه	ای	که	زن	را	به	تالش	برای	کسب	در	آمد	چون	مردان	از	خانه	به	بیرون	
کشانده،	ِسَمت	مادری	و	زن	بودن	و	نقش	های	اساسی	تربیتی	و	مدیریتی	او	
را	نادیده	بگیرد،	اجتماع	کامل	و	ایده	آلی	نیست.	اسالم	برای	این	نقش	اهمیت	
فوق	العاده	ای	قائل	شده	و	جنبه	های	معنوی	تربیتی	را	عمدتا	به	او	سپرده	است.	
و	وصینا	االنسان	بوالدیه	احسانا	حملته	امه	کرها	و	وضعته	کرها	و	حمله	و	فصاله	
ثلثون	شهرا	حتی	اذا	بلغ	اشده	و	بلغ	اربعین	سنه	قال	رب	اوزعنی	ان	اشکر	
نعمتک	التی	انعمت	علی	و	علی	والدی	و	ان	اعمل	صالحا	ترضیه	و	اصلـــح	

لی	فی	ذریتـی	انی	تبت	الیک	و	انی	من	المسلمین	-	احقاف	آیه	15	
امام	رضا8	می	فرمایند:	

و بدان حق مادر، الزم ترین حقوق و واجب ترین آنهاست زیرا او 
باری را برداشته که هیچ کس بر نمی دارد و فرزند را حفظ کرد، با 

گوش و چشم و سایر اندامها، در حالی که به این کار شاد و خوشرو بود، با 
همه دشواریهایی که هیچ کس بر آن تاب و و شکیبائی ندارد فرزند خود را حمل 
کرد، راضی شد که خود گرسنه بماند و او سیر شود، و خود تشنه بماند و او 
سیراب گردد، و خود برهنه بماند و اورا بپوشاند و خود در آفتاب بماند و او 
را سایه دهد، پس باید شکر از او و نیکوئی به او، به این اندازه باشد، هر چند 

طاقت ادای کمترین حق او را ندارید، مگر به یاری خداوند.	
وجوه	اختالفات	حقوقی	بین	زن	و	مرد	بواسطه	شرایط	روحی	و	تکوینی	او	و	در	
راستای	نقش	او	در	جامعه	است	و	این	به	معنای	بها	ندادن	و	کم	ارزش	قلمداد	
کردن	او	نیست.	چنانچه	خداوند	متعال	در	ضمن	بر	شمردن	دعاها	متقین	دعا	در	

باره	همسر	را	در	صدر	آنها	قرار	داده	است.	
ًما	 َما ِإ ُمّتَِقنيَ 

ْ
لِل نَا 

ْ
ْجَعل ا َو َْعنُيٍ  أ َة  قُّرَ ِتنَا  ّيَا ُِرّ ذ َو ِجنَا  ا َو َْز أ ِمْن  لَنَا  َهْب  ّبَنَا  َر َن  لُو َيقُو يَن  ِ ّلَ ا َو  

فرقان	74
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مسأله  ˏ كریم،   قرآن  از  سوره  چند  در 
از  نشان  كه  است  شده  تصریح  حجاب 
آیه  احزاب  سوره  در  دارد.  موضوع  اهميت 
و  خود  زنان  به  پيامبر  ای  خوانيم:  می   ۵۹
دختران و زنان مؤمن بگو روسریها و مقنعه 
عفيفه  به  جور  این  بپيچانند.  را  خود  های 
بودن و شریف بودن شناخته می شوند،  تا 
كسی معترض ایشان نشود وایشان را آزار 

ندهد و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
در	جای	دیگر	می	فرماید	:

ٍب.	 ِحَجا ِء  ا َر َو ِمن  ُهّنَ  ْسأَلُو فَا ًعا  َمَتا ُهّنَ  تُُمو
ْ
َسأَل ا  ذَ ِإ َو  

پیامبر،		 زنان	 با	 کردن	 مورد	صحبت	 در	 	 اسالم	
اگر	 	 گوید،	 می	 بلکه	 کند	 نمی	 منع	 را	 کسی	
و	 بدهید	 پیغمبر	 همسران	 به	 چیزی	 خواستید	
ُهّنَ«،		 »فَْسَئلُو باشید	 داشته	 ای	 ضابطه	 بگیرید،	
از	 یعنی	 ٍب«	 ِحجا ِء  ا ر َو اینها	»ِمْن  از	 کنید	 سؤال	
پشت	پرده.	یعنی	بین	شما	و	نامحرم	یک	حریم	و	
پرده	وجود	داشته	باشد،	به	راحتی	و	بدون	رعایت	

ضابطه	وحریم	نباشد.	
نیست.	 مخالف	 	 جامعه	 در	 زن	 با	حضور	 اسالم	
مخالف	 عّفتی	 وبی	 نمایی	 خود	 تبّرج،	 با	 اسالم	
باشیم	 داشته	 ای	 مطالعه	 اگر	 تاریخ	 در	 است.	
حضور	 جامعه	 در	 بزرگی	 زنان	 که	 دید	 خواهیم	
داشته	اند	و	کارهای	بزرگی	هم	انجام	داده	اند.	

 مسأله ی حجاب در قرآن �
)حجاب(	 حیا	 از	 گوناگون	 تعبیرات	 با	 قرآن	 در	
)انعام	 زبان	 در	 حیا	 است:	 آمده	 میان	 به	 سخن	
	،)32 )احزاب	 گفتن	 سخن	 طرز	 در	 حیا	 	،)108
حیا	در	راه	رفتن	)قصص25(،	حیا	در	شرکت	در	
مجالس	میهمانی	)احزاب	53(،	حیا	در	نگاه	کردن	
)نور30	و	31(،	حیا	در	امور	اقتصادی	)بقره273(،	

حیا	در	ورود	به	منازل	)نور			58و59(.	
انواع	حجاب	ها	 از	 به	شرح	مختصری	 اینجا	 در	

)حیا(	که	در	قرآن	ذکر	شده	می	پردازیم	؛
رفتن  � راه  در  )حجاب(  رعایت 

در اسالم
فرماید،		 می		 دخترشعیب	 تعریف	 درباره	 قرآن	
		، ٍء«	 ْسِتْحَيا ا َعَل  »َتْمِشي  	 بود	 خوبی	 دختر	
ء«	روی	حیا	 ْسِتْحَيا ا »َتْمِشي«	راه	می	رفت.	»َعَل 

راه	می	رفت.	
	. ُجِلِهّنَ ِبأَْر ْبَن  َيْضِر َل  در	جای	دیگر	می	فرماید:	َو
به	 النگو(	 )مثل	 بودندکه	خلخال	 زنانی	 قدیم	 در	

پایشان	بود،		و	وقتی	راه	می	رفتند	صدا	می	کرد	
و	مردم	متوجه	می	شدند	و	جلب	توجه	می	شد.	
خداوند	به	خاطر	سالم	ماندن	قلب	ها	و	جامعه،		

این	قبیل	رفتارها	را	منع	کرده	است.	
سخن  � )نحوه  کالم  در  حجاب 

گفتن(
می	گوید	 	 نزند،	 حرف	 زن	 نمی	گوید	 اسالم	 	
در	 وخضوع	 وناز	 کرشمه	 با	 اما	 بزند	 حرف	

َتْخَضْعَن  »فَل  ؛	 نزند	 حرف	 نامحرمان	 مقابل	
لً  َقْو َن 

ْ
قُل َو  ٌض 

َ
َمر ِبِه 

ْ
َقل فی   ی  ّلَ ا َمَع 

ْ
ط َفیَ ِل  َقْو

ْ
ل ِبا

حرف	 یعنی	 خضوع	 از	 »َتْخَضْعَن«	 	 	، فاً	 و َمْعُ
که	می	زنند	نازك	و	با	کرشمه	نباشد.	چرا؟	برای	

ِبِه 
ْ
َقل فی   ی  ّلَ »ا می	کند	 طمع	 »َفَیْطَمَع«	 اینکه	

است.	 مرض	 قبلش	 در	 که	 کسی	 آن	 ٌض«	
َ

َمر
بانامحرم	 گفتگوهایتان	 ها،	 خانم	 می	گوید	 قرآن	

ِل« َقْو
ْ
ل ِبا َتْخَضْعَن  نباشد.	»فَل  خاضعانه	

حجاب چشم �
قرآن	می		گوید:	برای	حفظ	عفت	عمومی	کسی	
بدون	اجازه	وارد	خانه	کسی	نشود.	حتی	بچه	هایی	
خانه	 وارد	 اگرخواستند	 نرسیده	اند	 تکلیف	 به	 که	
کسی	بشوند	در	بزنند.		در	جای	دیگر	می	فرماید	
حفظ	 برای	 ؛	 	 ِهْ ِر َْبَصا أ ِمْن  ا  و َيغُّضُ ِمننِيَ  ُمْؤ

ْ
لِّل ؛»قُل 

عفت	عمومی	چشم	خود	را	پایین	بیاندازند.	
قانون،  قانون است! �

	وقتی	حدیث	داریم	نابینا	که	وارد	خانه	پیامبر	شد،	
ایشان	به	همسرانش	فرمود	حجاب	کنند،		گفتند	
نابینا	است،		گفتند:	حتی	نسبت	به	مرد	نابینا	هم	
لغو	 نباید	 قانون	 باشید.	چون	 داشته	 باید	حجاب	
شود.	چراغ	قرمز	آدم	باید	بایستد	ولو	نیمه	شب	
باشد	و	ماشینی	نیز	نیاید.	یعنی	وقتی	گفتند:	چراغ	
بگوییم	 نباید	 کن!	 رعایت	 ایست!	 و	 است	 قرمز	
به	 ها	 ماشین	 که	 است	 این	 قرمز	 چراغ	 فلسفه	
هم	نخورند	و	حاال	نیمه	شب	که	ماشینی	نیست.	
نه!	وقتی	گفتند	ایست	و	چراغ	قرمز،		چه	ماشین	

باشد	و	چه	نباشد	باید	رعایت	شود.	
مقام زن �

ّنَا  »ِإ است	 کوثر	 زن	 	 است،	 فرموده	 قرآن	
فاطمه	 پیغمبر	 به	 خدا	 	 	،»

َ
َثر َكْو

ْ
ل ا َك  َْعطَْينَا أ

معنای	 به	 است	 کثیر	 از	 کوثر	 	 داد،	 کوثر	 	 داد،	
امیر	 دارد.	 گونه	 این	 مقامی	 زن	 	 بسیار،	 خیر	
رَْیَحانَه  اْلَمْرَأه  »ِإنَّ  المؤمنین8می	فرماید:	
است،  كار  ریحانه  زن   . ِبَقْهَرَمانَه«  لَْیَسْت  َو 

خشونت آمیز به زن ندهید. 
باشد.	 بشر	 نسل	 تمام	 الگوی	 می	تواند	 زن	 	

ََت  أ َ
ْمر ا ا  َمنُو آ يَن  ِ لِّّلَ َمثًَل   ُ لّلَـه ا َب 

َ
َضر ؟!	»َو چگونه	

يَن  ِ َن«.	خداوند	یک	مثل	زده	است،		»لِّلَ َعْو فِْر
ا«		برای	کسانی	که	ایمان	دارند.	برای	همه	 َمنُو آ
َن«	نمونه	 َعْو فِْر ََت  أ َ

ْمر مؤ	منین	مثل	زده	است،		»ا
و	مثال،		زن	فرعون	است.	یعنی	زن	می	تواند	به	
تمام	 باشد.	 انسانها	 تمام	 نمونه	 که	 برسد	 جایی	

مردها		و	زن	ها	باید	از	این	زن	یاد	بگیرند.	
امیر	 است.	 زن	 با	 انتخاب	شوهر	 اسالم	حق	 در	
حضرت	 خواستگاری	 به	 وقتی	 المؤمنین8	
بدهید	 اجازه	 فرمود	 خدا	 رسول	 	 آمد،	 زهرا)س(	
که	من	از	فاطمه	)س(	اجازه	بگیرم.	رسول	اهلل	از	

فاطمه	اجازه	می	گیرد.	
همه		 تاریخ	 مردان	 و	 تاریخ	 زنان	 می	گوید	 قرآن	
در	 که	چگونه	 بگیرند	 درس	 فرعون	 زن	 از	 باید	
محیط	کفر		و	در	کنار	مردی	که	خود	را	خدای	
از	آن	خود	می	 را	 عالم	می	دانست	و	همه	چیز	
برای	 ای	 نمونه	 و	 کرد	 حفظ	 را	 خود	 	، دانست	
گرفت!	 درس	 زن	 این	 از	 باید	 شد.	 عالمیان	
از	 نابود	شدن	 سرانجام	فرعون،		غرق	شدن		و	
اما	سرانجام	آسیه،		نمونه	 صحنه	ی	جهان،		و	

و	الگو	شدن!
زن در اجتماع، آری یا خیر؟! �

نیست.	 مخالف	 	 جامعه	 در	 زن	 با	حضور	 اسالم	
مخالف	 عّفتی	 وبی	 نمایی	 خود	 تبّرج،	 با	 اسالم	
باشیم	 داشته	 ای	 مطالعه	 اگر	 تاریخ	 در	 است.	
حضور	 جامعه	 در	 بزرگی	 زنان	 که	 دید	 خواهیم	
داشته	اند	و	کارهای	بزرگی	هم	انجام	داده	اند.	

در	 و	 نرفتند	 کربال	 زینب8	 حضرت	 	 مگر	 	
در	 حتی	 نکردند؟	 سخنرانی	 مسجدها	 و	 شهرها	
تاریخ	داریم	که	زنی	در	مسجد	سخنرانی	داشت	

و	حضرت	رسول	او	را	بسیار	تشویق	کرد.	
خدیجه	)س(	همسر	پیامبر	تاجر	نمونه	ی	زمانش	
بود.	در	عین	حال	که	در	جامعه	فعالیت	اقتصادی	
بزرگی	انجام	می	داد،	ذّره	ای	از	حجاب	و	عّفتش	

کمرنگ	نشد.	
پس	باتوجه	به	این	بررسی	ها	می	توانیم	به	این	
اصل	 یک	 زن	 که	حضور	 برسیم	 مهم	 نکته	ی	
هیچ	 و	 	 اصل،	 یک	 هم	 عمومی	 عفت	 و	 است	
کدام		نباید	به	بهانه	دیگری		کنار	گذاشته	شود.																																																																																																									

زهرااجالل   کجای قرآن از حجاب سخن گفته شده است ؟!
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مردم	مدینه	پس	از	آگاهی	از	شهادت	فاطمه8،	در	
اطراف	خانه	آن	بزرگوار	جمع	گشتند	و	منتظر	تشییع	
و	تدفین	فاطمه8 بودند؛	اما	اعالم	شد	که	تدفین	
فاطمه8 به	تأخیر	افتاده	است.	لذا	مردم	پراکنده	
شدند.	هنگامی	که	شب	فرا	رسید	و	چشمان	مردم	
به	خواب	رفت،	امام	علی8	بنا	بر	وصیت	فاطمه	
به	غسل	بدن	مطهر	و	 افراد،	 از	حضور	 بدور	 8و	
رنج	دیده	همسر	خویش	پرداخت	و	سپس	او	را	کفن	
نمود.	هنگامی	که	از	غسل	دادن	او	فارغ	شد،	به	امام	
زمان	 در	 که	 حالی	 )در	 حسین8  امام	 و	 حسن	
تا	 فرمود:	 امر	 بودند.(	 کودك	 دو	 هر	 مادر	 شهادت	
که	 را	  sخدا رسول	 راستین	 صحابه	 از	 عده	ای	
البته	مورد	رضایت	فاطمه8 بودند،	خبر	نمایند	تا	
در	مراسم	تدفین	آن	بزرگوار	شرکت	کنند.	)و	اینان	
آنان،	 از	حضور	 پس	 نمی	کرده	اند(.	 تجاوز	 نفر	 	7 از	
امیر	مؤمنان	بر	فاطمه8 نماز	گزارد	و	سپس	در	
میان	حزن	و	اندوه	کودکان	خردسالش	که	مخفیانه	
به	 می	نمودند،	 گریه	 خویش	 جوان	 مادر	 فراق	 در	
تدفین	 که	 هنگامی	 پرداخت.	  8 فاطمه	 تدفین	
فاطمه8 به	پایان	رسید،	رو	به	سمت	مزار	رسول	

خداs نمود	و	گفت:
از	 و	 من	 جانب	 از	 خدا،	 رسول	 ای	 تو	 بر	 "سالم	
دخترت؛	آن	دختری	که	بر	تو	و	در	کنار	تو	آرمیده	
است	و	در	زمانی	اندك	به	تو	ملحق	شده.	ای	رسول	
خدا،	صبر	و	شکیبایی	ام	از	فراق	حبیبه	ات	کم	شده،	
خودداریم	در	فراق	او	از	بین	رفت...	ما	از	خداییم	و	
بسوی	او	باز	می	گردیم...	به	زودی	دخترت،	تو	را	خبر	
دهد	که	چه	سان	امتت	فراهم	گردیدند	و	بر	او	ستم	
ورزیدند.	سرگذشت	را	از	او	بپرس	و	گزارش	را	از	او	
بخواه	که	دیری	نگذشته	و	یاد	تو	فراموش	نگشته..."
امروزه	پس	از	گذشت	سالیان	متمادی	همچنان	مزار	
سرور	بانوان	جهان	مخفی	است	و	کسی	از	محل	آن	
آگاه	نیست.	مسلمانان	و	بخصوص	شیعیان	در	انتظار	
ظهور	امام	مهدی	)عجل	اهلل	تعالی	فرجه	الشریف(
نسل	 از	 فرزند	 یازدهمین	 و	 الهی	 منجی	 بزرگترین	
فاطمه8 در	میان	ائمه	می	باشند	تا	او	مزار	مخفی	
به	 و	 سازد	 آشکار	 بر	جهانیان	 را	 مادر	خویش	 شده	

ظلم	و	بی	عدالتی	در	سراسر	گیتی،	پایان	دهد.
سخنان فاطمه  �

	از	فاطمه8 سخنان	فراوانی	بر	جای	مانده،	که	

است	 شده	 نقل	 او	 از	 مستقیمًا	 آنان	 از	 پاره	ای	
و	 مقام	 علو	 از	 گوشه	ای	 می	توان	 نیکی	 به	 و	
کلمات	 این	 در	 را	 او	 معرفت	 و	 علم	 ژرفای	
از	 او،	 بواسطه	 نیز	 دیگر	 پاره	ای	 و	 دریافت	
آله	و	 پیامبر	اکرم	)صلی	اهلل	علیه	و	 وجود	
خود	 نوبه	 به	 که	 است	 گشته	 سلم(روایت	
بیانگر	ارتباط	نزدیک	او	با	رسول	خدا و	
عمق	درك	و	فهم	فاطمه	8 می	باشد.	
در	این	مجال،	جهت	رعایت	اختصار	تنها	
از	 مستقیمًا	 که	 کلماتی	 از	 مورد	 دو	 به	
فاطمه	8 نقل	شده	اشاره	می	نماییم:

1-	قال	موالتنا	فاطمة	الزهرا8:
عبادته،  خالص  اهلل  الی  اصعد  "من 
افضل  الیه  عزوجل  اهلل  اهبط 

مصلحته"
"هر	 فرمود:	 زهرا)س(	 فاطمه	
کس	عبادت	خالص	خود	را	به	
سوی	پروردگار	باال	بفرستد،	
خداوند	برترین	مصلحت	خود	

را	به	سوی	او	می	فرستد."
2-	قال	موالتنا	فاطمة	الزهرا8:

االیمان  اهلل  "فجعل  الفدکیة:  خطبة  من  قسم  فی 
تطهیراً لکم من الشرک،....ء."

فدکیه	 خطبه	 از	 قسمتی	 در	 )س(	 زهرا	 فاطمه	
می	فرمایند:	"پس	خداوند	ایمان	را	موجب	پاکی	شما	
از	شرك،	نماز	را	موجب	تنزیه	و	پاکی	شما	از	)آلودگی(	
تکبر،	زکات	را	باعث	تزکیه	و	طهارت	روح	و	روان	
و	رشد	و	فزونی	در	روزی،	روزه	را	موجب	پایداری	
اخالص،	حج	را	باعث	استواری	دین،	دادگری	و	عدل	
را	موجب	انسجام	و	تقویت	دلها،	اطاعت	و	پیروی	از	
ما	را	باعث	نظم	و	آسایش	ملت،	رهبری	و	پیشوایی	
ما	را	موجب	امان	از	جدایی	و	تفرقه،	جهاد	را	موجب	
عزت	و	شکوه	اسالم،	صبر	و	پایداری	را	کمکی	بر	
استحقاق	و	شایستگی	پاداش،	امر	به	معروف	را	به	
مصلحت	عامه	مردم،	نیکی	به	پدر	و	مادر	را	سپری	
و	 ارحام	 با	 پیوستگی	 و	 پیوند	 پروردگار،	 خشم	 از	
را	 قصاص	 جمعیت،	 کثرت	 موجب	 را	 خویشاوندان	
موجب	جلوگیری	از	خونریزیها،	وفا	به	نذر	را	موجب	
قرار	گرفتن	در	معرض	آمرزش،	پرهیز	از	کم	فروشی	

را	
موجب	

و	 زیان	 عدم	
از	 نهی	 ورشکستگی،	

پاك	 خاطر	 به	 را	 شراب	 آشامیدن	
قذف	 از	 جستن	 دوری	 پلیدی،	 از	 بودن	

)تهمت	ناروای	جنسی(	را	انگیزه	ای	برای	جلوگیری	
از	لعن	و	نفرین،	پرهیز	از	دزدی	را	موجب	حفظ	عفت	
و	پاکدامنی	قرار	داد	و	خداوند	شرك	ورزیدن	نسبت	
بندگان	در	 از	آن	جهت	حرام	فرمود	که	 را	 به	خود	
بندگی	خود	نسبت	به	ربوبیت	او	اخالص	پیشه	کنند،	
از	خداوند	بدان	گونه	که	شایسته	است	پرهیز	 پس	
داشته	باشید	و	تقوا	پیشه	کنید	و	جز	درحال	مسلمانی	
از	دنیا	نروید.	و	خدا	را	در	آنچه	که	شما	را	بدان	امر	
می	کند	و	آنچه	که	نهی	می	کند	فرمان	برداری	کنید.	
زیرا	تنها	بندگان	دانا	از	خداوند	خوف	و	ترس	دارند"
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مطلب زیر متن گفتگو با دكتر سيد حسين نصر در مورد فهم  ˏ
است.  اسالمي  و سنتهاي  اسالم  در  زن  نقش   ، اسالم  از  غرب 
دكتر نصر اكنون در شهر واشنگتن زندگي مي كند و به تدریس 

در دانشگاه جرج واشنگتن مشغول است.
غرب	 در	 بازگردیم.	 تصوف	 به	 دوباره	 و	 بزنیم	 اسالم	 به	 سری	 نخست	 بیایید	
است.	 چکانی	 قطره	 غالبًا	 اسالم	 فهم	 آمریکا،	 متحده	 ایاالت	 در	 مخصوصًا	 و	
طبق	برآورد	شما	بزرگترین	سوء	تفاهم	مردم	ایاالت	متحده	آمریکا	درباره	اسالم	

چیست؟	
چند	سوء	تفاهم	وجود	دارد	که	متأسفانه	روی	آن	تأکید	می	شود	و	آن	هم	نه	
است.	 آور	 تأسف	 زیاد	 بسیار	 این	 و	 نیت	 سوء	 به	سبب	 بلکه	 تصادف،	 روی	 از	
نخست	این	که	اسالم	را	دینی	می	دانند	که	با	شمشیر	گسترش	یافته	است	و	در	
نتیجه،	اسالم	را	با	جنگ	مالزم	می	دانند.	البته	چنین	چیزی	درست	نیست،	ولی	
مسأله	ای	وجود	دارد	که	باید	بررسی	شود	و	آن	این	که	اسالم	در	ابتدا	به	وسیله	
لشکرهای	اعراب	به	بیرون	عربستان	گسترش	یافت.	شما	ممکن	است	بگویید	
که	مسیحیت،	از	سوی	دیگر،	در	امپراطوری	روم	گسترش	یافت	و	این	گسترش	
موجب	فروپاشی	آن	حکومت	از	درون	خود	شد.	ولی	مسیحیت	نیز	برای	این	که	

دین	غرب	شود،	قطعًا	به	اندازه	اسالم،	هندوئیسم	یا	هر	دین	دیگر	جنگ	های	
فراوانی	کرد.

در	 فرانسه	 کلونی	 راهبان	 بلکه	 مسلمانان،	 نه	 نیز	 صلیبی	 های	 جنگ	 آغازگر	
با	 بودند.	 یازدهم	 قرن	
این	وصف،	این	دیدگاه	
دین	 مسیحیت	 که	
دین	 اسالم	 و	 صلح	
جنگ	است،	در	اذهان	
جا	 غربیان	 از	 بسیاری	
است.	 کرده	 خوش	
بسیار	 که	 دوم	 نکته	
اهمیت	دارد،	این	است	
غالبًا	ــ	در	 امروزه	 که	
آمریکا	 متحده	 ایاالت	
ــ	 اروپا	 از	 بیش	 حتی	
هر	تجربه	اجتماعی	که	
صورت	می	گیرد،	آن	را	
یک	هنجار	مطلوب	که	
باید	همه	از	آن	پیروی	
کنند	می	پندارند	بدون	این	که	مردم	به	چنین	نتایجی	رسیده	باشند،	مانند	رابطه	
بین	مرد	و	زن،	ازدواج،	تشکیل	خانواده	با	یکی	از	والدین	یا	با	هر	دو  رفتار	با	
کودکان.	و	هر	تمدنی	که	با	آنچه	امروزه	در	آمریکا	مقبول	افتاده	است،	هماهنگ	
نشود،	به	عنوان	این	که	از	جریانات	روز	بی	خبر	یا	عقب	مانده	است،	رد	می	شود.	
باری،	در	میان	تمدن	های	غیرغربی،	اسالم	دینی	است	که	به	ساختارهای	سنتی	
خود	در	جامعه	به	شدت	تمسک	می	کند.	از	این	رو،	بسیاری	از	مردم	آمریکا	به	
سبب	این	واقعیت	که	اسالم	را	همرنگ	خود	نمی	بینند،	از	آن	روی	گردان	می	
شوند.	بهترین	مثال	در	این	باب	مسأله	زن	است.	داوری	بسیاری	از	مردم	درباره	
جهان	اسالم	به	نقش	زنان	مربوط	می	شود.	ولی	نقش	زنان	در	سال	1896	ــ	
صد	سال	پیش	از	زمان	این	مصاحبه	ــ	در	واشنگتن	یا	بوستون	با	نقش	آنان	
در	سال	1996	بسیار	متفاوت	بود.	و	در	سال	2096	با	سال	1996	بسیار	تفاوت	
خواهد	کرد.	پس	چرا	باید	درباره	تمدنی	دیگر	و	دینی	دیگر	بر	اساس	آنچه	مردم	
غرب	در	یک	دهه	خاص	پیرامون	جریانات	می	اندیشند،	قضاوت	کنیم؟	امروزه	
مقدار	زیادی	از	آزمایش	های	اجتماعی	بسیار	مهم	در	غرب	وجود	دارد	که	غالبًا	
به	نتایجی	نرسیده	اند	که	مقبول	باشد	و	بتوان	بر	اساس	آنها	زندگی	کرد.	نتایجی	
هم	دارند	که	تا	کنون	ناگفته	مانده	است.	آزمایش	نتایج	نادرست	آنها	بر	تمدن	
های	دیگر	جاری	می	شود	و	اسالم	بیش	از	همه	گرفتار	این	امور	شده	است.	و	
سرانجام	یک	علت	بسیار	مهم	سیاسی	و	اقتصادی	نیز	در	این	جا	وجود	دارد.	آن	
علت	سیاسی	واقعیت	قطعه	زمینی	است	که	هم	مسلمانان	و	هم	یهودیان	آن	
را	از	آن	خود	می	دانند	به	این	معنا	که	فلسطینیان	و	اسرائیلیان	درباره	سرزمین	
مقدِس	اطراف	اورشلیم	درگیری	دارند...	و	این	چیزی	است	که	برای	هندوئیسم	
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و	بودیسم	و	ادیان	دیگر	پیش	نیامده	است.
و	این	حقیقت	که	فاجعه	بزرگی	در	اروپا	)و	نه	جهان	اسالم	یا	سرزمین	های	دیگر(	
بر	ضّد	یهودیان	رخ	داد	و	آن	موجب	شد	که	جوامع	غربی	به	منافع	فلسطینی	ها	
بی	توجهی	کنند	و	فقط	به	فکر	جامعه	یهودیان	باشند	تا	آن	جامعه	دوباره	گرفتاِر	

حوادث	دهه	های	1930	و	1940	آلمان	نشود.

خوب،	اینها	دو	موضوع	متفاوت	هستند.	قبل	از	هر	چیز،	آنچه	اسالم	می	اندیشد،	
با	آنچه	در	جوامع	اسالمی	می	گذرد،	لزومًا	یکسان	نیست.	همان	طور	که	اگر	یک	
مسلمان	مصری	بپرسد:	»نظر	مسیحیت	درباره	آدمکشی	چیست	و	در	واشنگتن	
چه	چیزی	رخ	می	دهد؟«	بدیهی	است	که	شما	آن	دو	را	یکی	نمی	دانید.	این	
موضوع	را	باید	از	ابتدا	در	نظر	داشته	باشیم.	باری،	تا	آن	جا	که	به	اسالم	مربوط	
می	شود،	این	دین	قبل	از	هر	چیز	می	گوید	که	مرد	و	زن	در	پیشگاه	خدا	از	نظر	
مسؤولیت	هایی	که	در	زندگی	این	جهان	بر	عهده	دارند	و	در	مقابل	احکام	الهی	
و	در	واقع	از	نظر	امکان	وصول	به	خدا	با	یکدیگر	برابر	هستند	و	این	عالی	ترین	
امکاناتی	است	که	برای	بازگشت	آدمی	به	منبع	و	منشأ	جهان	در	کل	جهان	وجود	
دارد.	از	این	رو،	به	قول	اهل	معنا،	راه	برای	هر	دو	جنس	به	یک	شیوه	باز	است.	در	
سطح	اجتماعی،	با	این	که	مرد	و	زن	وظایف	دینی	برابری	دارند،	وظایف	سیاسی	
و	اقتصادی	آن	دو	غالبًا	یکسان	نیست	و	به	شیوه	ای	مطرح	می	شود	که	هر	یک	
دیگری	را	تکمیل	می	کند.	این	قضیه	یعنی	این	که	زن	و	مرد	به	یک	معنا	در	
مسؤولیت	های	خود	و	تربیت	فرزندان	و	زندگی	اقتصادی	مکمل	یکدیگرند،	بسیار	
مهم	است.	اما	شرکت	زنان	در	قلمروهای	زندگی	خارج	از	حیات	خانواده	در	طول	
تاریخ	اسالم	یکسان	نبوده	و	زمان	به	زمان	فرق	می	کرده	است.	مثال	در	عصر	
خود	پیامبر)ص(،	زنان	عرب	بادیه	نشین	بسیار	بیش	تر	از	قرون	بعدی	در	امور	
به	اصطالح	سیاسی	سهم	داشتند،	ولی	در	دوره	های	بعد،	رسوم	اجتماعی	محلی	

مؤثر	افتاد.
مردم	نیز	غالبًا	فراموشکارند،	مثال	تصور	می	کنند	تنها	زنان	مسلمان	موی	خود	
را	می	پوشانند	ولی	هیچ	کس	در	غرب	نقاشی	یا	شمایلی	از	مریم	بتول	را	به	یاد	

ندارد	که	موهایش	پوشیده	نباشد.	آنان	نمی	دانند	که	در	گرجستان	و	ارمنستان،	
دو	کشور	مسیحی	از	جمهوری	های	شوروی	سابق،	زنان	سنتی	موی	سر	خود	را	
می	پوشانند.	اینها	از	قدیم	رسومی	اجتماعی	بوده	است.	وانگهی	به	توصیه	های	
اسالم	در	مورد	حیا	و	این	که	زن	باید،	به	تعبیر	قرآن،	زینت	خود	را	از	چشم	نامحرم	
بپوشاند،	این	نحو	پوشیدن	موهای	سر	)و	به	نظر	بعضی	از	فقها	نیمه	صورت(	برای	
زنان	مسلمان	حکم	شده	است.	ولی	در	عین	حال	مرسوم	جوامع	خاورمیانه	قبل	

از	اسالم	نیز	بوده	است.
هنگامی	که	کتاب	های	فراوانی	را	که	نوشته	اید،	می	خواندم،	به	این	نتیجه	رسیدم	
که	یک	نفر	غربی	هرگز	نمی	تواند	واقعًا	به	اسالم	بگرود،	زیرا	در	اسالم	به	اندازه	
ای	سنت	وجود	دارد	که	انسان	تقریبًا	باید	در	آنها	متولد	شده	و	در	آنها	تنفس	کرده	
باشد.	آیا	این	مطلب	درست	است؟	و	یا	این	که	من	توانایی	اسالم	را	برای	غرب	

نادیده	می	گیرم؟
حقیقت	این	است	که	شما	در	این	موضوع	کامال	اشتباه	می	کنید.	کار	من	این	
است	که	برای	ارائه	تمام	سنت	اسالمی	به	زبان	امروزی	به	نسل	جوان،	نخست	
برای	غرب	و	در	مرحله	بعد	برای	خود	جهان	اسالم	تالش	کنم.	من	درباره	فلسفه،	
کالم،	ماوراءالطبیعه،	علوم،	شعر	و	هنر	در	اسالم	سخنرانی	می	کنم.	هیچ	کس	
ملزم	نیست	برای	ورود	به	اسالم	همه	این	امور	را	فراگیرد	همان	طور	که	یک	
روستایی	ساده	اهل	کنگو	اگر	بخواهد	پس	از	مالقات	با	میسیونرهای	کاتولیک	
یا	پروتستان	به	مسیحیت	وارد	شود،	الزم	نیست	آثار	توماس	آکویناس	قدیس	و	
بوناِونتورای	قدیس	را	بخواند	و	آهنگ	B-minor Mass	باخ	و	تابلوهای	
ِورمیر	را	بشناسد	و...	چنین	چیزی	الزم	نیست.	تمدن	از	درون	هر	دینی	می	روید	
و	دین	اصل	و	منشأ	همه	تمدن	هاست،	ولی	هیچ	کس	ملزم	نیست	برای	پذیرش	

دینی	که	آن	تمدن	را	پدید	آورده	است،	کّل	آن	تمدن	را	بیاموزد.
منبع	:	معادله	صداي	دانشگاهیان

اسالم درباره زن و معنویت چه می اندیشد؟
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او از من اعلم است
به	 تقلید	عصر	خود	 صاحب	جواهر	شیخ	محمد	حسن	رضوان	اهلل	علیه	مرجع	
صراحت	اعالم	کرده	بود	که	بعد	از	وی	از	شیخ	مرتضی	انصاری	رضوان	اهلل	علیه	
تقلید	کنند.	پس	از	وفات	صاحب	جواهر)1266هـ(	حوزه	نجف	با	علمای	بزرگ	
در	آن	حضور	داشتند،	همه	مرجعیت	ایشان	را	می	پذیرند،	ولی	خود	شیخ	امتناع	
می	کند،	و	می	گوید:	سعید	العلماء	)مال	محمد	سعید	بارفروشی	مازندرانی	متوفای	
1270هـ(	در	بابل	مازندران	از	من	اعلم	است.	می	گویند	اینجا	حوزه	نجف	است	و	
مرکز	علماست.	باید	مرجعیت	در	اینجا	باشد،	ولی	باز	هم	حضرت	شیخ	قبول	نمی	
کند،	و	می	فرماید:	در	مازندران	کسی	هست	که	از	من	اعلم	است،	و	با	بودن	او	
من	رساله	نمی	نویسم.	ناچار	شدند،	و	به	سعید	العلماء	نامه	نوشتند.	مدتی	طول	
کشید	تا	آن	نامه	از	نجف	به	مازندران	رسید.	سعیدالعلماء	در	جواب	نامه	نوشت:	
بلی	من	در	درس	استادمان	شریف	العلماء	بر	شیخ	مقدم	بودم؛	ولی	اآلن	با	سابق	
فرق	می	کند.	شیخ	در	حوزه	علمیه	است،	و	سروکارش	با	مجتهدین	و	بزرگان	
علماست	و	دائمًا	درس	و	بحث	دارد،	و	سؤال	و	اشکال	پاسخ	می	دهد؛بنابراین	
روز	به	روز	ترقی	کرده	؛اما	من	روز	به	روز	تنزل	کرده	ام.	بنابراین	اآلن	باید	شیخ	

اعلم	باشد،	و	می	بایست	از	او	تقلید	کرد.
شیخ	پس	از	رسیدن	این	نامه	به	حرم	مطهر	حضرت	امیرالمؤمنین	علیه	
الصلوه	و	السالم	مشرف	شده	و	از	آن	حضرت	درخواست	می	کند	که	
وی	را	در	این	امر	بزرگ	و	خطیر	کمک	نموده	و	از	لغزش	و	خطا	حفظ	
وفات	 از	 بعد	 کند:	 می	 نقل	 معاصرین«	 »علماء	 کتاب	 مؤلف	 نماید.	
جواهر- صاحب	 یعنی	 نجفی	 حسن	 محمد	 شیخ	 اهلل	 آیت	 مرحوم	
مرتضی	 شیخ	 اعلمیت	 مسلم	 مجتهد	 تن	 چهارصد	 سره-	 قدس	
انصاری	را	پذیرفته	و	تصدیق	کرده	بودند.)زندگانی	و	شخصیت	شیخ	

انصاری/97(
 حق الناس

در	اواخر	عمر	مرحوم	آقای	آقاشیخ	مرتضی	دیگر	نمی	توانستند	به	پای	خود	
به	کول	 را	 ایشان	 ناگزیر	کسی	 نبود،	 امروزی	 بروند؛چون	وسیله	های	 بجایی	
می	گرفت،	و	به	این	طرف	و	آن	طرف	میش	برد،	وچون	بدن	الغر		ونحیف	
شده	بود،این	کار	مشکلی	نداشت.	یک	روز	در	کوچه	شترداران	ایشان	به	جایی	
لذا	 بود؛	 به	کول	می	گرفت	خسته	شده	 را	 ایشان	 آنکس	که	 می	رفت.	گویی	
دیوار	کاهگلی	 به	 بدن	جناب	شیخ	 به	زمین	گذاشت.	 را	 ایشان	 در	کنار	کوچه	
خانه	ی	مجاور	اصابت	کرد،	و	چند	پر	کاه	و	شاید	کمی	خاك	بر	زمین	ریخت.	
ایشان	نگران	شد.	به	در	آن	خانه	رفته	و	در	را	کوبیدند.	صاحب	خانه	آمد،	اتفاقًا	
ایشان	را	می	شناخت،	و	ارادت	داشت.	ایشان	فرمود	که	من	به	دیوار	خانه	شما	

تکیه	داده	ام،	و	کمی	از	خاك	و	کاه	به	زمین	ریخته	است.	بفرمایید	چقدر	
باید	بدهم	تا	جبران	شود.	صاحب	خانه	عرض	می	کند	که	آقا	اختیار	

دارید،		منزل	من	مال	شماست.	آقا	در	جواب	فرمود:	قیامت	این	
یا	 چیزها	را	نمی	داند،یابایدرضایت	بدهی،	وحالل	کنی،	و	

باید	خسارت	بگیری.

خاطرات شنیدنی از آیت اهلل جاودان
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در سوره نساء است كه در قرآن در یكي  \
از آیه هاي آن ميفرماید كه تعداد زناني 
كه مرد مي تواند داشته باشد دو وسه و 

چهار نه بيشتر جایز ميباشد وكلمه اي كه 
بكار برده )اال تعدلوا(، توضيح فرمایيد.

پاسخ:	درآیه	سوم	سوره	نساء	آمده	است:
َب  َطا َما  ا  نِكُحو فَا َمٰى  َيَتا

ْ
ل ا ِف  ا  تُْقِسطُو َّلَ  أ ِخْفُتْ  ْن  ِإ َو

َّلَ  أ ِخْفُتْ  ْن  فَِإ  ۖ َع  َبا ُر َو َث  ثَُل َو َمْثنَٰى  ِء  لنَِّسا ا َن  ِمّ لَُكم 
َنٰ  َْد أ لَِك  ٰ

ذَ  ۚ نُُكْم  َْيَما أ َملََكْت  َما  َْو  أ ًة  ِحَد ا فََو ا  لُو َتْعِد
ا  لُو َتُعو َّلَ  أ

خداوند	در	آیه	قبل	مي	فرماید	:اموال	یتیمان	را	به	
خو	دشان	بدهید	و	اموال	بد	خودتان	را	با	اموال	خوب	
آنان	عوض	نکنید	و	اموال	آنان	را	با	اموال	خودتان	
مصرف	نکنید	زیرا	که	این		عمل	گناه	بزرگي	است	.
از	 ترسید	 مي	 اگر	 فرماید:	 مي	 آیه	 این	 در	 خداوند	
اینکه	به	هنگام	ازدواج	با	دختران	یتیم	رعایت	عدالت	
را	درباره	آنها	نکنید	با	آنها	ازدواج	نکنید	بلکه	با	زنان	
دیگر	ازدواج	کنید.	دو	زن	بگیرد	یا	سه	زن	بگیرید	
این	 بگیرید	واگر	مي	ترسید	دربارهء	 یا	چهار	زن	 و	
چند	زن	عدالت	را	رعایت	نکنید	در	این	صورت	یک	
زن	بگیرید	و	یا	کنیزاني	که	مالک	آنها	هستید	زن	
خوبتر	 ستم	 از	 دوري	 براي	 کار	 این	 کنید	 انتخاب	

است.
از	 بیش	 شدند	 موظف	 مسلمانان	 آیه	 این	 آمدن	 با	
چهار	زن	نگیرند	ولي	پیش	از	آمدن	آیه	تعدد	زوجات	
قدر	مي	 نداشت	و	هر	کس	هر	چه	 حد	و	حدودي	
توانست	مي	گرفت	ولي	قرآن	به	چهار	زن	محدود	
ساخت	و	از	این	هم	باال	تر	رفت	و	فرمو	د	:	اگر	بین	
این	چهار	زن	عدالت	نکنید	یک	زن	ا	نتخاب	کنید	.
	عدالتي	که	در	این	آیه	آمده	است	مربوط	به	رفاه،		
آسایش،		وسایل	زندگي،	رفتارهاي	زناشویي،	احترام	
اینها	 مانند	 و	 آنان	 مراعات	شخصیت	 	 یکدیگر،	 به	
در	 چهار	همسر،	 میان	 در	 تواند	 مي	 انسان	 و	 است	
عدالت	 به	 آنان	 زندگي	 ادارْه	 و	 آنان	 زندگي	 تْامین	
به	 را	 این	همسر	 رفتار	کند.	به	عنوان	مثال	امسال	
مکه		مي	برد	و	سال	آینده	همسر	دیگر	را	و	هر	دو	را	
با	هواپیما	مي	برد	ولي	اگر	یکي	را	با	هواپیما	ببرد	و	
دیگري	را	با	اتوبوس	ببرد،		این	عدالت	نیست	و	یا	از	

یکي	با	چلوکباب	پذیرایي	کند	و	از	یکي	با	آبگوشت،	
این	عدالت	نیست.

نیست،		 انسان	 اختیار	 در	 قلبي	 محبت	 و	 مهر	 ولي	
بدارد	 دوست	 بیشتر	 را	 یکي	 انسان	 است	 ممکن	
در	 آیه	 این	 )تفسیر	 بدارد.	 دوست	 کمتر	 را	 یکي	 و	

المیزان	ج	چهارم	و	در	نمونه	ج	سوم	آمده	است(
در	آیه	129	سوره	نساء	آمده	است:

فََل   ۖ ْصُتْ 
َ

َحر لَْو  َو ِء  لنَِّسا ا  َ
ْ

َبني ا  لُو َتْعِد َن  أ ا  تَْسَتِطيُعو لَن  َو   
ا  تُْصِلُحو ن  ِإ َو  ۚ ُمَعّلََقِة 

ْ
ل َكا َها  و ُر فََتَذ َمْيِل 

ْ
ل ا كُّلَ  ا  َتِميلُو

ِحيًما  ّرَ ا  ًر َغفُو َن  َكا لّلَـَه  ا ّنَ  فَِإ ا  َتّتَقُو َو

خداوند	مي	فرماید	:	شما	هرگز	نمي	توانید	بین	زنان	
بسیار	عالقه	 کنید	گر	چه	 رفتار	 به	عدالت	 خودتان	
که	 نکنید	 کاري	 ولي	 باشید	 ورزي	 عدالت	 به	 مند	
همه		عالقه	قلبي	شما	متوجه	یکي	شود	و	آن	یکي	
را	بصورت	بال	تکلیف	در	آورید	اگر	شما	راه	اصالح	
و	تقوي	را	در	پیش	بگیرید	براي	شما	بهتر	است	و	

خداوند	آمرزنده	و	مهربان	است.
به	 زنان	خود	 بین	 فرموده:	 نساء	 آیه	سوم	سوره	 در	
عدالت	رفتار	کنید	ممکن	است	انسان	چنین	بپندارد	
که	نمي	توان	در	برابر	چهار	نفر	زن	به	عدالت	رفتار	
کرد	و	چون	این	چهار	زن	مساوي	نیستند	و	ممکن	
است	برخي	از	آنان	داراي	خصوصیاتي	باشند	که	دل	
با	 قلبي	 میل	 این	 و	 باشد	 متوجه	 او	 به	 بیشتر	 مرد	
عدالت	نمي	سازد	و	باید	کاري	بکني	که	حتي	همه	
واقعي	 و	 کامل	 عدالت	 تا	 بداري	 دوست	 یکسان	 را	
تحقق	بیابد	اگر	انسان	چنین	بپندارد	در	این	صورت	
در	 بگیرد.	 زن	 یک	 از	 بیش	 تواند	 نمي	 کس	 هیچ	
داشته	 شوهر	 جامعه	 در	 زن	 همه	 این	 باید	 حالیکه	
باشند.	قرآن	کریم	با	این	آیه	به	مسلمانان	فهمانید	
که	اگر	شما	بخواهید	از	هر	جهت	عادل	باشید	این	
عدالت	 و	 بگیرد	 زیاد	 زنان	 شما	 ولي	 است	 نشدني	
آنان	 درباره	 را	 خانوادگي	 و	 	 اجتماعي	 اقتصادي،	
مراعات	بکنید	و	آنها	را	دوست	هم	داشته	باشید	ولي	
الزم	نیست	که	همه	را	مساوي	دوست	داشته	باشي	
انسان	نیست	و	ممکن	است	برخي	 چون	در	اختیار	
از	آنان	را	بیشتر	دوست	داشته	باشي	ولي	آنچه	الزم	
است	این	است	که	شما	باید	عالوه	بر	تامین	زندگي	

آنان،			آنها	را	دوست	بداري	و	چنین	نباشد	که	برخي	
از	آنان	را	دوست	داشته	باشي	و	برخي	را	اصال	دوست	
نداشته	باشي.	اگر	یکي	از	آنان	را	اصال	نخواهي	او	
دیگر	نه	زن	تو	حساب	مي	شود	و	نه	زن	دیگران.	اگر	
این	کار	را	کردي	ستم	کرده	اي.	بنابراین	مراد	از	این	
عدالت	که	در	این	آیه	129	نفي	شده	عدالت	قلبي	
است	و	مراد	از	عدالت	در	آیه	سوم	عدالت	اقتصادي	
آیه	129	در	 )تفسیر	 اجتماعي	و	خانوادگي	است.	 و	
المیزان	ج	5	ص	101	و	در	تفسیر	نمونه	ج	4،	ص	

153	بطور	مفصل	آمده	است.(
علت تعدد همسران پیامبر و امامان �

پیامبر	و	امامان	معصوم	انسانهاي	کامل،	معصوم	و	
محبوبترین	فرد	در	محضر	خداوند	هستند	خداوند	از	
آنان	راضي	و	آنان	از	خداوند	راضي	هستند.	پیامبران	
و	امامان	هر	کاري	انجام	دهند،	حق	و	مورد	رضایت	
خداوند	متعال	است.	درباره	تعدد	همسران	پیامبر	باید	
حضرت	 با	 سالگي	 	25 سن	 در	 حضرت	 آن	 گفت:	
خدیجه	ازدواج	کرد.	و	تا	او	زنده	بود	با	کسي	ازدواج	
پیامبر	 خدیجه)س(،	 حضرت	 وفات	 از	 پس	 نکرد،	
ازدواج	 این	 کرد.	 اختیار	 متعددي	 همسران	 اسالم	
ها	هر	کدام	مصلحت	خاصي	داشت	به	عنوان	مثال	
همسر	 عنوان	 به	 را	 قبایل	 روساي	 از	 یکي	 دختر	
انتخاب	کردند.	پدر	این	دختر	و	خود	او	و	بسیاري	از	
قبیله	او	اسیر	شده	بودند.	این	د	ختر	شوهرش	مرده	
بود،	وقتي	که	این	ها	را	به	مدینه	آوردند	پیامبر	این	
دختر	را	به	همسري	گرفت	و	پس	از	آن	پدر	آن	دختر	
که	رئیس	قبیله	بود	مسلمان	شد.	و	مسلمانان	اسیران	
آن	قبیله	را	آزاد	کردند	و	گفتند	حاال	که	پیامبر	با	این	
نگه	 اسیر	 را	 آنان	 توانیم	 نمي	 ما	 فامیل	شده	 قبیله	
داریم	و	اسیران	آن	طایفه	در	اثر	رفتار	خوب	پیامبر	
و	مسلمانان	مسلمان	شدند	این	ازدواج	به	نفع	اسالم	
اسالم	 که	 بزرگتر	 مصلحتي	 چه	 و	 شد	 مسلمین	 و	

قوت	پیدا	بکند.	
	البته	توجه	داشته	باشید	که	در	آن	عصر	اکثر	مردها	
زنان	متعدد	داشتند	نه	اینکه	مختص	به	پیامبر	باشد.		
در	هر	زماني	اگر	انسان	مطابق	مقررات	الهي	رفتار	
کرد،		محبوب	خداوند	است.	و	اگر	بر	اساس	مقررات	

الهي	عمل	نکرد،		محبوب	خدا	نیست.

عدالت
 در تعدد زوجات
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به	 یا	 صراحت	 به	 خوبي،	 به	 مجید	 قرآن	 در	 زناني	که	
کنایت،	یاد	شده	اند	پانزده	زن	مي	باشند.

 اول		جناب	حّوا،	مادر	آدمیان	که	خداوند	او	 �
را	یک	جا	به	معّیت	حضرت	آدم،	امر	به	سکونت	بهشت	نموده:	
با	 تو	 آدم	 اي	 گفتیم	 َجنَّةَ؛و	

ْ
ل ا ُجَك  ْو َز َو َنَت  أ ْسُكْن  ا  ُ م َد آ َيا  نَا 

ْ
قُل »َو

همسرت	در	بهشت	در	آئید.«	البته	بهشت	جاي	اولیاي	خداوند	
ا	اُْسُکنا	َجَنّتِي	َو	ُکال	ثََمَرتِي	َو	ال	 	یا	اَدُم	َو	یا	َحَوّ است.»	قاَل	اهلَلّ
الُم	َعلَْیُکما	َو	َرْحَمتِي	َو	بََرَکتِي؛خداوند	فرمود:	 َتْقَربا	َشَجَرتِي	َو	الَسّ
اي	ادم	و	اي	حوا!	در	بهشت	من	ساکن	شوید	و	از	میوه	هاي	من	
بخورید	و	نزدیک	درخت	من	نشوید.	و	درود	و	برکت	و	رحمت	
من	بر	شما	باد.	)آن	صفت	که	براي	ما	درس	است	و	محبوب	
به	سوي	 برگشتن	 یعني	 مي	باشد	 توبه	 مي	باشد،	صفت	 خداوند	
خداوند	از	هر	بدي،	چنانکه	بعد	از	خوردن	از	شجره	منهیه،	آدم	
َنفَُسنَا؛پروردگارا	ما	به	خود	ستم	 أ َظَلْمنَا  ّبَنَا  َر َل  و	حوا	گفتند:	»َقا
منزل	 اول	 توبه،	 و	 پذیرفت	 را	 آنان	 توبه	 حق	تعالي	 کردیم.«و	

سالکین	و	روش	صالحین	و	جبران	غفلت	عازمین	است.(
و	 � اسحاق	 به	 را	 او	 خداوند	 که	 ابراهیم8	 زوجه	 ساره	 	 دوم	

بر	خاندان	رسالت	 را	 برکاتش	 و	 داده	و	رحمت	 بشارت	 یعقوب	
ْرناها	بِإِْسحَق	َو	ِمن	 نازل	فرموده.»	َو	اَْمَرأَُتُه	قائَِمٌة	َفَضِحَکت	َفَبَشّ
	َو	بََرکاُتُه	َعلَْیُکم	اَْهَل	 َوراِء	إِْسحَق	َیعُقوَب...	تا	آنجا	که	َرْحمُت	اهلَلِّ
الَْبْیِت	؛و	همسرش	ایستاده	بود	پس	خندید	پس	او	را	به	اسحاق	
آنجا	که	رحمت	خدا	و	 تا	 بعد	اسحاق،	یعقوب	 از	 نوید	دادیم	و	
برکاتش	بر	شما	خاندان	)نبوت(	است«	و	آیات	دیگر	هم	درباره	
او	مي	باشد.	در	این	جا	بانو،	ساره	را	براي	قیام	به	خدمت	شوهر	در	

ضیافت	ستوده	است	که	کمک	به	ابراهیم	بود.
سوم	آسیه	بنت	مزاحم	زوجه	فرعون	است	که	در	سه	چیز	او	 �

را	پروردگار	عالم	مدح	کرده.	یکي	دوستي	پیغمبرش	که	گفت:	
»او	نور	چشم	من	است«	و	یکي	تقاضاي	بهشت	نمود	و	دیگر	
ِفْرَعوُن	 اْمَرأَُة	 قالَِت	 َو	 خواست.»	 نجات	 او	 بد	 کار	 و	 فرعون	 از	
ُة	َعْیٍن	لِي	َو	لََک	ال	َتْقُتُلوُه	؛و	زن	فرعون	گفت:	)موسي(	نور	 ُقَرّ
چشم	من	است	براي	من	و	براي	تو	او	را	نکشید.«و	نیز	فرمود:	
	ابِْن	 	َمَثاًل	لِلَِّذیَن	اَمُنوا	اْمرأََت	ِفْرَعوَن	إِْذ	قالَْت	َرِبّ »َو	َضَرَب	اهلَلّ
نِي	 نَِجّ َو	 َعَملِِه	 َو	 ِفْرَعْوَن	 ِمْن	 نِي	 نَِجّ َو	 بَْیتًا	ِفي	الَْجَنِّة	 ِعْنَدَك	 لِي	
الِِمیَن؛و	خداوند	مثل	زد	براي	آنانکه	گرویدند،	زن	 ِمَن	الَْقْوِم	الَظّ
فرعون	را	زماني	که	گفت	پروردگارم!	براي	من	نزدت	خانه	اي	در	

بهشت	بنا	کن	و	مرا	از	فرعون	و	کار	او	رهایم	ده	و	مرا	از	گروه	
ستمکاران	برهان.«	پس	آسیه	به	حمایت	از	موسي	و	استقامت	

در	دین	و	شوق	او	بحق	ممدوح	است.
چهارم	زلیخا	زوجه	حضرت	یوسف	که	خداوند	او	را	به	اظهار	 �

فرموده	 او	 زبان	 از	 و	 نموده	 یاد	 گناهش	 بر	 اقرار	 و	 کردن	حق	
َعْن	 راَودُتُّه	 أَنَا	 	 الَحُقّ َحْصَحَص	 الئَن	 الَعِزیِز	 اْمرأَُة	 است:»قالَِت	
اکنون	حق	آشکار	 اِدقیَِن	؛زن	عزیز	گفت:	 الَصّ لَِمَن	 اِنَُّه	 َو	 نَْفِسِه	
شد	من	از	نفس	او	کامجو	شدم	و	همانا	که	او	از	راستگویانست.«	
را	 او	 آسماني	 کتاب	 آخرین	 در	 داد	خدایش	 به	حق	دار	 را	 )حق	

یاد	کرد.(
پنجم	مادر	موسي8	است	که	حق	تعالي	او	را	در	قرآن	مجید	 �

دو	 و	 نهي	 دو	 و	 امر	 دو	 او	 به	 و	 فرمود	 او	وحي	 به	 و	 نمود	 یاد	
	ُموسي	 بشارت	در	یک	آیه	از	قرآن	داده	است.»َو	اَْوَحْینا	اِلي	ُأِمّ
	َو	ال	تَخاِفي	َوال	تَْحَزنِي	 أَْن	اَْرِضِعیِه	َفإِذا	ِخْفِت	َعَلْیِه	َفَالِْقیِه	ِفي	الَیِمّ
وُه	اِلَْیِک	َو	جاِعُلوُه	ِمَن	الُمْرَسلِیَن	؛و	ما	به	مادر	موسي	وحي	 إِنَّا	راُدّ
کردیم	که	او	را	شیر	ده،	چون	بر	او	ترسیدي	او	را	در	دریا	انداز	
و	مترس	و	محزون	مباش	که	ما	او	را	به	تو	برگردانیم	و	او	را	از	

فرستادگان	گردانیم.«
ششم	خواهر	موسي	است	که	خداوند	او	را	یاد	نموده:»	َو	قالَْت	 �

مادر	 َیْشُعُروَن؛و	 ال	 ُهم	 َو	 ُجُنٍب	 َعْن	 بِِه	 َفَبُصَرْت	 یِه	 ُقِصّ ْختِِه	 ِلُ
موسي	به	خواهر	او	گفت	از	موسي	خبرگیر،	پس	او	از	جانب	ها	
چشم	مي	دوخت	و	آنان	نمي	فهمیدند.«»َفقالَْت	َهْل	أَُدلُُّکم	َعلي	
لَُه	ناِصُحوَن؛به	آل	فرعون	گفت	آیا	 َیْکُفُلونَُه	لَُکم	َو	ُهم	 أَْهلَِبْیٍت	
شما	را	راهنمایي	کنم	بر	خانداني	که	او	را	کفالت	کنند	برایتان	
و	آنان	براي	او	خالص	باشند.«	)و	نام	او	در	قرآن	به	دو	صفت	
یاد	شده	یکي	داللت	به	حق	و	یکي	معرفي	خانداني	که	ناصح	

بودند.(
هفتم	صفورا	همسر	موسي	را	خداوند	به	صفت	شرم	یاد	نموده	 �

	أَبِي	 آنجا	که	فرموده:	»َفجائِْتُه	إِْحدیُهما	َعَلي	استِْحیاٍء	قالَْت	إَِنّ
َیْدُعوَك؛پس	او	)موسي(	را	یکي	از	آن	دو	با	حالتي	پر	شرم	آمد	

و	گفت	پدرم	تو	را	مي	خواند.«
هشتم	رحیمه	همسر	ایوب	که	در	خدمت	شوهر	و	پیغمبر	خود	 �

وفاداري	کرد،	خداوند	متعال	از	باب	امتنان	فرماید:»َو	اتَْیناُه	أَْهَلُه	
َو	ِمْثَلُهْم	َمَعُهْم	َرْحَمًة؛و	دادیم	بدو	خاندانش	را	و	مانند	آنان	را	با	

آنان	از	رحمت	به	او	بخشیدیم.«

پانزده زن در قرآن و جایگاه 
حضرت زهرا)س( در بین آنان  
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عرض ادب به حضرت زهرا)س(

فرمود:   sاكرم پيامبر 
كس  هر  فاطمه،  »یا 
فرستد  صلوات  تو  به 
خداوند او را می آمرزد، 
بهشت  جای  هر  من  و 
من  به  را  او  باشم  كه 

می رساند.«

نهم	بلقیس	همسر	سلیمان	است	که	با	رأي	 �
متین	و	حازمیت	از	گمراهي	به	سعادت	رسید	و	ملکه	
از	 بر	کماالت	صبوري	و	حسن	جمال،	 سبا	عالوه	
و	قومش	کمال	معنوي	نیز	بهره	مند	بود.	آشنا	با	لغات	و	خط	زیبا.	هیچ	یک	 او	 نمي	دانست.	 زمین	کفو	خود	 در	روي	 را	 ملوك	 سلیمان	از	 جناب	 آنکه	 از	 این	حال	پس	 با	 بودند.	 به	اسالم	خورشیدپرست	 نامه	اي	 با	 را	 او	 باخبر	شد،	 او	 از	وضع	 درباره	بوسیله	هدهد	 و	 کرد	 دعوت	 را	 مملکت	 بزرگان	 بلقیس	 کرد.	 سلیمان	با	آنان	مشورت	نمود.	آنان	گفتند	ما	صاحب	قوه	و	مقتدر	دعوت	

هستیم	ولي	فرمان	با	تو	است.
قبول	کریمي	به	ما	رسیده	و	پادشاهان	چون	داخل	شهر	شوند	آن	را	فاسد	بلقیس	با	مقام	رفیع،	در	نامه	سلیمان،	نیک	اندیشه	کرد	و	گفت:	»نامه	 اگر	 مي	فرستم.	 ایشان	 براي	 هدیه	 با	 نامه	اي	 من	 و	 مطیع	او	شد.«	تا	آخر	حکایت	که	او	خود	را	با	مملکتش	از	هالکت	کند،	به	او	به	جنگ	درآیم	و	اگر	قبول	نکند	او	پیغمبر	است	و	باید	مي	کنند.	
ِنّ  ِإ ِبّ  َر لَْت  پروردگارا	رهانید	و	از	جهت	بکار	بردن	عقلش	نامش	باقي	ماند.»َقا گفت	 ؛	 لَِمنيََ	 َعا

ْ
ل ا ِبّ  َر لِّلَـِه  َن  ُسلَْيَما َمَع  َْسلَْمُت  أ َو نَْفِسي  من	به	خود	ستم	کردم	و	با	سلیمان	براي	خداوند	پروردگار	جهانیان	َظلَْمُت 

اسالم	آوردم.«
ًا؛	و	همسرم	نازا	باشد.«	دارند.	حق	تعالي	از	راه	غیرطبیعي	یحیي	را	به	او	بخشید.	چنانکه	دهم	همسر	زکریا	مادر	یحیي	از	زنانیست	که	در	عالم	عظمت	 � قر عا َِت  أ

َ
ْمر ا نَِت  كا َجهُ؛	ما	زن	او	را	شایسته	کردیم«	از	زبان	زکریا	آمده:»َو  ْو َز َْصلَْحنا  أ حق	تعالي	فرمود:»َو 

)در	او	قدرت	نمایي	شد،	خداوند	به	او	فرزند	عطا	نمود.(
خداوند	 � که	 است	 عیسي	 مادر	 عمران	 دختر	 مریم	 مریم	یازدهم	 جناب	 است.	 نموده	 یاد	 را	 او	 مجید	 قرآن	 از	 جا	 چند	 ابراهیم	در	 به	 سلیمان	 از	 و	 داود	 بن	 سلیمان	 به	 شریفش	 نسب	

خلیل	مي	رسد.	مریم	یعني	عابده	یا	خادمه.	مادرش	او	را	به	این	اسم	
نامید	زیرا	نذر	کرده	بود	اگر	پسر	باشد	خدمتکار	بیت	المقدس	باشد.	

ٍل  ِبَقبُو ا  ُبّ َر َلها  پروردگار	متعال	دختر	را	به	جاي	پسر	قبول	کرد:»فََتَقَبّ
َحَسٍن؛	و	او	را	از	قواعد	زنان	پاك	نمود	تا	در	بیت	المقدس	اقامت	و	

خدمت	کند	و	مادرش	حّنه	خدا	را	بر	این	شکر	کرد.«
دوازدهم	بانو	خدیجه	خویله	زوجه	پیغمبر	اکرم)ص(	است.	چنانکه	 �

در	نژاد	فاطمه)س(	شمه	اي	از	حاالت	آن	بانو	مذکور	شد،	در	سوره	
فَأَْغني	؛	و	تو	را	عیال	بار	یافت	  ً ِئل عا َجَدكَ  َو والضحي	در	ذیل	آیه:»َو 

پس	بي	نیاز	کرد
ها؛	 � ْجناكَ َوّ َز  ً ا َطر َو ِمْنا  ْيٌد  ِز َقضي  ا  زید.»فََلَمّ همسر	 زینب	 سیزدهم	

خداوند	درباره	او	فرمود:	پس	همین	که	زید	)او	را	طالق	داد(	ما	او	را	
به	تو	تزویج	کردیم.«

چهاردهم	ام	شریک	همسر	پیغمبر	است	که	در	حفظ	قرآن	مجید،	 �
َنْفَسها  َهَبْت  َو ْن  ِإ  

ٌ
ِمنَة مُْؤ ٌَة  أ َ

ْمر ا نموده.»َو  مدح	 ایمان	 به	 را	 او	 خداوند	
لِلنَِّبِيّ	؛	و	زن	مؤمنه	اي	که	خود	را	براي	پیغمبر	بخشید.«

شده،	 � مدح	 آسماني	 کتاب	 آخرین	 در	 که	 بانواني	 از	 پانزدهمین	
فاطمه)س(	دختر	پیغمبر	خاتمs مي	باشد.	از	آن	جمله	در	سوره	هل	
هِ؛	فاطمه	 حُِبّ َعل  َم  لطَّعا ا َن  ِعُمو

ْ
يُط اتي	مي	باشد	که	رکن	آیه	شریفه	»َو 

»علیها	السالم«	است«

 
ْ

که»فَُقل است	 مباهله	 آیه	 کبري	 صدیقه	 عظمت	 در	 بارز	 شاهد	 بهترین	
بخوانیم	 بیائید	 بگو	 م؛	 َئكُ نِسا َو  َئنا  نِسا َو  ْم  َئكُ اَْبنا َو  َئنا  ْبنا أ ُع  َنْد ا  لَْو َتعا

فرزندانمان	را	و	فرزندانتان	را	و	زنانمان	را	و	زنانتان	را	همه	نوشته	اند	که	
با	اضافه	به	 با	رسول	خدا	زني	نبوده	است	و	لفظ	جمع	 بجز	فاطمه)س(	
سوي	جمع،	دو	عظمت	دارد.	که	آن	دو	به	یک	مصداق	خارجي	یعني	به	

صدیقه	طاهره	برمي	گردد.

19

http://www.etrat.ca/subscribe


www.etrat.ca/subscribe :عترت | شماره یازدهم | جمادی الثانی 1436 عضویت رایگان

 v

her people to the true faith not for worldly conquest but 
for the spreading of guidance and wisdom of  Allah, while 
she would know that when the kings enter a town, they 
devastate it and put its honourable citizens to disgrace, and 
this is how they normally do (Qur'an, 27:33). So instead 
of taking any emotional decision she decided to further 
investigate and test the genuineness of  the invitation of 
the Prophet Suleiman by sending some valuable gifts  to 
him, but he refused to accept them by notifying her that 
his God had given him better than her gifts, second he 
does not exult to see worldly things, rather she is exultant 
to because of her present. The Prophet Suleiman taught 
her that she needs to adopt different criteria about virtues 
and values.   

(3)   When one of the chieftains of Suleiman who had the 
knowledge of the book brought the throne of Queen Saba 
before his glance returns to him, he, instead of making 
ostentation of  proud of his own power, said: This is by 
the grace of my God so that He may test me whether I 
am grateful or ungrateful (Qur'an, 27:40). The Prophet 
Suleiman then tested the intellectual and spiritual level 
of Queen Saba. He ordered his companions, Make a few 
changes to her throne and let us see whether she will 
recognize it or not (Qur'an, 27:41). 

 It was important for the Prophet Suleiman to test her 
intelligence level so that he may know how much she has 
a capacity to accept the truth, and at what logical and 
intellectual level he can talk to her. Interestingly, after 

seeing her throne, Queen Saba intelligently said, it seems 
to be the same. She had not said, it is similar to her throne 
or it is her own throne. In addition to that she also said, 
we have been made to recognize the truth even before 
this, and we have already submitted.

 It shows that it was enough evidence for Queen Saba to 
convert to faith when she noticed that the most secured 
object of her treasure which was kept in the impregnable 
inner most hall of the seven castles one within the other. 
Shifting of such a huge and secured object without 
breaking the lock or door to a place so far away from 
where it was placed could not have been possible without 
the help and will of Allah. 

(4) She also accepted that what she worshipped besides 
Allah prevented her and surely she was of an unbelieving 
people. (Qur'an, 27:43). This statement brings to light 
that Queen Saba was not obstinate and inflexible to 
the truth. She had been an unbeliever till then mainly 
because she was born in infidel nation, but as soon as she 
faced  the light of truth, it was not difficult for her to turn 
her face towards Allah. Sometimes prejudice attitude and 
inflexible nature do not allow an individual to accept the 
truth. 

(4) Queen Saba not only accepted the truth but she 
openly confessed that she was unjust to herself (Qur'an, 
27:44). Accepting the fact that she has wronged herself 
for not worshiping God from the day first, shows that 

Queen Saba had attained the higher level of spirituality 
because she was now in a position to compare her spiritual 
happiness and satisfaction of consciousness with the time 
when she used to worship worldly objects and when she 
started to worship 
Allah. As a result, 
she realized that 
in the past, how 
much she was 
absorbed in the 
luxurious life and 
considered herself 
as one of the most 
powerful person 
in the world, but 
now she comes to 
know that even 
most precious 
worldly life 
cannot fulfill her 
spiritual needs 
and desires.  
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The Qur’an not only gives us the Queen Saba  as an example 
of a powerful and successful ruler of Yemen of that time but 
also praises her individuality, intelligence, and spirituality. 
Her story begins in the Qur'an with the enquiry of the 
Prophet Sulaiman when he inspected the birds, and said: 
“What is the matter that I see not the hoopoe? Or is he 
among the absentees? “I will surely punish him with a 
severe torment, or slaughter him, unless he brings me a 
clear reason.” 

But the hoopoe stayed not long: he (came up and) said: "I 
have grasped (the knowledge of a thing) which you have 
not grasped and I have come to you from Saba’ (Sheba) 
with true news.” "I found a woman ruling over them: she 
has been given all things that could be possessed by any 
ruler of the earth, and she has a great throne. I found her 
and her people worshipping the sun instead of Allah, and 
Satan has made their deeds fair-seeming to them, and has 
barred them from (Allah’s) Way: so they 
have no guidance.” (Qur'an 27:20-
24)

The prophet Suleiman decided to 
write a letter to her in order to see her 
response. He then wrote, " Do not defy 
me, and come to me in submission" (Qur'an, 
27:31). This was first indirect interaction of  
Queen Saba  with the Prophet Suleiman and her 
subsequent response to him. An unprecedented 
compatibility of intelligence and spirituality can be 
observed in the personality of Queen Saba which contains 
full of moral and spiritual lessons for individuals and 
world rulers: 

(1)  She sought the opinion of her elite members 
and said, I never been authoritarian among you, 
whatever I did, it was done in your presence and 
with your consultation (Qur'an, 27:32). Normally 
authoritarian rulers do not like to consult anyone but 

Queen Saba clearly states that she always consult her 
officials. Due to the importance of consultation, God 
ordered the Prophet Muhammad to consult the people 
in the affairs (Qur'an, 3:l59). It teaches us that we 
should adopt the ethics of consultation as a part of our 
life style even if we realize that we are not in need of any 
consultation. Sometimes the Prophet Muhammad would 
relinquish his own opinion in order to give respect to the 
opinion of other people. Consultative attitude also prevent 
us from irreparable consequential mistakes.   

(2)  Despite the fact that her officials said that we are 
powerful and possess a great might (Qur'an, 27:33), 
Queen Saba, after seeing the letter, 
realized that the Prophet 
Suleiman beliefs are based 
on the true religion of 
unity of Allah and 
invited her and 

Intelligence 
& Spirituality

 Q Dr. Syed Nasir Zaidi

of Queen Saba
in the Qur'an
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I ignored all the world that had to Talk

Hijab is a Reflection

Its not only about the outside

How modest you are and how much you cover

Its about the inside

Its about faith, Peace, Love, Respect , and giving another

Hijab is an Honor for women

We're the most respected women

A women's modesty is dressed as a pearl in the shell

And when we walk in the corwd people knows us so well

I respected my body and my Mind

I never gave myself out

to no Man-Kind

Everytime I go through pressure

I remeber saida zaineb and what she goes Through

She taught to stand with the truth

She taught me to raise my words when I need Too

She taught me self Respect

She taught me to be strong and to stay True

She taught me to never be afraid

And Allah above me, he will Protect

Never hide your self behinde the curtains

Never be silent when your words inside you are Screaming

Never walk away when your heart is Bleeding

Never look down when you have a crown on your head

And never give up unless you stop Breathing

Allah Made you different for a reason

because you're Special

Let no one control you

No man Or Devil

You're Precious.

I Thank Islam it turned my life around

Because of Islam I am who I am today

Queen with a Crown 
 Q By: WALA   ZAIDAN

I am Muslim a Girl

with a different perspective of View

and different heart that is always clean and True

I am a Muslim Girl with a different Mind

My scarf on my head is a promise to god

to play the role of Sayeda Zainab

to keep my faith in and never leave it Behind

Attending high-School was pretty cruel

I'm just a ordinary Student

trying to seek knowledge

Thats what I learned from prophet muhammad

I had to be Prudent

Maybe they don't understand

The happiness is on Head

It repesents Islam, Peace, and true Muslim Women

Thats what prophet Mohmmed Said.

Modiesty is the way to respect the Beauty

Beauty is what you are inside

and it reflects outside

My beauty is covered

No One will look at me from up to Down

My beauty is on my head

My beauty is the Hijab called the "Crown"

Islam has woken me up from this world

I knew my begging and my End

I knew the bad and the good

I knew the enemy and the Friend

I knew the difference from black and White

I knew the truth and the Lie

I knew the wrong and the right

I knew everything

I have become Wise

I put in my mind I am a queen when I Walk

The scarf on my head is a crown on my head
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“ Being a Muslim teenager and living in the 
west is an equation that is not easily solved 

and involves challenges.

Growing up myself in the West, I can strongly relate 
to this dilemma. Being a youth with all physiological 
changes is another difficult task to cope with. But is it 
not more difficult when we face the challenges of living 
in a western society?

As a Muslim youth who is asked to abide by Islamic 
rules and face the western youth lifestyle, I found 
myself struggling. What I found challenging for me 
was to find balance between my 
Islamic identity and peer pressure 
that I faced at school and in public. 
In some ways I found myself 
in need of adapting my Islamic 
background to the Canadian 
culture I have grown up with. Part 
of me was associated to the local 
culture while another was rooted 
in Islamic and there as a result, I 
had a difficult time finding balance between the two. 

The main issue for me was having to learn Islamic rules 
and more importantly the logic and philosophy behind 
those rules while feeling the need to properly explain 
my religious beliefs to those who were not part of my 
faith. I felt that I needed to learn my religion not by 
words but by heart so that I could first convince myself 
and then be able to explain to others of why I pray 
and why I fast and why I don’t ever drink and why my 
mother wore hijab.

Sometimes as a teenager, I felt that maybe the people 
around me in school, would have thought of me in a 
way that media portrayed Muslims. Later I put that 
passive attitude aside and found out that I should had 
just tried to live the best Muslim that I could and as 
long as God was and is happy with what I did, I  didn’t 
really have to care about what the people around me 
would have thought of me.

I then realized that I was lacking something. At the 
time I did not really know what it was and I did not 
have all the answers.

In  Surah Al-Isra Allah "(swt)" says:

And your Lord has decreed that you not worship except 
Him, and to parents, good treatment.

This was very interesting to me because in the holly 

Quran Allah "(swt)" mentions parents right after he 
mentions himself. I learnt that the closet scene and 
feeling of Allah's kindness and love towards us is felt 
by the love that parents give to their children. When I 
truly felt the bond of a strong efficient Muslim family, 
things started to look easier as I received the support 
from my parents.

The Role of the Muslim Family in the West:
One of the most important roles of a Muslim family is to 
make sure that children see them as good example not 
by only kind words and lectures, but by defining and 
transmitting the values based on actions. Parents who 
practice the proper teaching of prophet Muhammad 
(sa) will make sure their children look at them as 
ones who are always watchful and careful of their own 
actions. 

It took me a while to really connect with the practices of 
my religion. I had always prayed 
and fasted from the age I was 
supposed to. But the real question 
that made me start to look for a lot 
of answers came about when I was 
told to explore my purpose in life. 
Of what it means for human being 
as to be the only creatures of Allah 
"(swt)" created to not live based on 
instincts but by making choices. I 

thought about how human life can be lived by such a 
wide spectrum of the most evil people who have lived 
on earth to the most influential people who changed 
the direction of societies in a positive way. I found out 
that I am given the opportunity to live for some time on 
earth but without a purpose, it is as if I have not lived 
at all. I remember, during a job opening, when my boss, 
who later happened to be one of mentors, told me that 
on that job there was a must that needed to always be 
kept in mind and that was to have contentedness of 
Allah "(swt)"  when making any decisions.  

Defining life as a locale for being tested in by making 
right decisions, It was then that I really felt like I only 
had and still have one purpose in my life and that 
being to live a life as much full of those decisions that 
ultimately and merely make Allah "(swt)"  (swt) happy. 
A real Muslim is one who is constantly connected to 
Allah "(swt)" , even when he is not praying, and yes 
even when working and dealing with other people, and 
one would consider this as prayer itself too.  We have to 
be careful as to what we say, what we look at ,who we 
interact with and in the meantime, ask ourselves, does 
that make Allah "(swt)" happy without worrying about 
what others might be making of it. This reminds me of 
a hadith by imam Ali (as)

Whoever corrects his relationship with Allah, Allah will 
correct his relationship with the people.

The Role
of the Muslim Family 
in the West

Q Q Q

At the time I did not really 
know what it was and I did 
not have all the answers.

 Q Q Q
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I leave for you two precious things, the Book of God, and my Family

From Subjection to Liberation

Prophet Mohammad s
Fatima is part of me, so whoever 
harms her has harmed me, and 
whoever makes her glad has 
made me glad.

Issue 11


