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        به نام خدابه نام خدابه نام خدابه نام خدا
  

  پيش گفتار

 

ندگان و نظريـه پـردازان در   از دير باز مورد گفتمان انديشمندان و صاحب نظران بوده و نويس       »    جايگاه و موقعيت بانوان   جايگاه و موقعيت بانوان   جايگاه و موقعيت بانوان   جايگاه و موقعيت بانوان   «موضوع  
. ارايه داده و هر يك از آنان برداشت و تحليلي داشته و طبق جهان بيني خود آن را ِابراز داشته اند             اين زمينه ديدگاههاي گوناگوني   

  .شود كه اين موضوع با مطالعه تاريخ اقوام و ملل روشنتر مي
ست با توجه به نظر واقع بينانـه بـه انـسان و وظـايف و تكـاليف او،      ترين اديان ا  كه كامل    مكتب حيات بخش اسالممكتب حيات بخش اسالممكتب حيات بخش اسالممكتب حيات بخش اسالمدر اين ميان  

با عنايت به ساختار خلقت زنان به تبيين حقوق آنها پرداخته           با عنايت به ساختار خلقت زنان به تبيين حقوق آنها پرداخته           با عنايت به ساختار خلقت زنان به تبيين حقوق آنها پرداخته           با عنايت به ساختار خلقت زنان به تبيين حقوق آنها پرداخته           موقعيت بانوان را به نحو اصولي مورد تجزيه و تحليل قرار داده و              
م و حقوق زنان مورد حمايت قرار م و حقوق زنان مورد حمايت قرار م و حقوق زنان مورد حمايت قرار م و حقوق زنان مورد حمايت قرار مكتب و گرايشي اينگونه حريمكتب و گرايشي اينگونه حريمكتب و گرايشي اينگونه حريمكتب و گرايشي اينگونه حري    در هيچدر هيچدر هيچدر هيچ: : : :     است كه با نگرش دقيق و خالي از اغراض بايد گفتاست كه با نگرش دقيق و خالي از اغراض بايد گفتاست كه با نگرش دقيق و خالي از اغراض بايد گفتاست كه با نگرش دقيق و خالي از اغراض بايد گفت

        ....    و شأن و منزلت آنان مصونيت پيدا نكرده استو شأن و منزلت آنان مصونيت پيدا نكرده استو شأن و منزلت آنان مصونيت پيدا نكرده استو شأن و منزلت آنان مصونيت پيدا نكرده است    نگرفتهنگرفتهنگرفتهنگرفته
شده و از كمترين حقوق اجتماعي        برخورد مي   مگر نه اين است كه پيش از ظهور اسالم با زنان در همه نقاط جهان به بدترين نوع                 

  .محرومشان داشته بودند
را با كمال صراحت اعالم و قوانيني بر اساس      بانوانبانوانبانوانبانوان        فعت مقام و شأن واالي    فعت مقام و شأن واالي    فعت مقام و شأن واالي    فعت مقام و شأن واالي    رررر) ) ) ) صصصص((((    حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  كه در آن فضاي مسموم      
  .  فطرت انسان مقرر داشت

هاي جهادي و آموزشي و پرورشي و اجتماعي سالهاي نخستين ظهور             و مگر نه اين است كه با استقبال از حضور زنان در عرصه            
  .الم درخشيدجبين تاريخ اس اسالم به عصر طاليي تبديل شد و بر تارك 

به جاي به جاي به جاي به جاي در عرصه احقاق حقوق زنان پديد آورده و   با الهام از پيام دين تحولي عميق    انقالب پر شكوه اسالميانقالب پر شكوه اسالميانقالب پر شكوه اسالميانقالب پر شكوه اسالميمگر نه اين است كه 
        ؟؟؟؟    ، اقتصادي و اجتماعي پرداخت، اقتصادي و اجتماعي پرداخت، اقتصادي و اجتماعي پرداخت، اقتصادي و اجتماعي پرداخت    ، علمي، علمي، علمي، علمي    هاي مختلف جهاديهاي مختلف جهاديهاي مختلف جهاديهاي مختلف جهادي    جايگاه رفيع آنان در زمينهجايگاه رفيع آنان در زمينهجايگاه رفيع آنان در زمينهجايگاه رفيع آنان در زمينه ، به  تبيين    وجود زنانوجود زنانوجود زنانوجود زنان    استفاده ابزاري ازاستفاده ابزاري ازاستفاده ابزاري ازاستفاده ابزاري از

 منطق اسالم در رابطه با شـأن و منزلـت رفيـع              نبردن به   فانه هنوز در گوشه و كنار جهان سخناني كه حاكي از درست پي            ولي متأس
  .شود بانوان است شنيده مي

العظمي نوري همداني كه از مراجع عظام تقليد و از مدافعان حريم اسالم ناب بوده و ... از اين رو فقيه فرزانه حضرت آية ا
با رويكردي جديد با رويكردي جديد با رويكردي جديد با رويكردي جديد اند  و پژوهش بر روي موضوعات اسالمي ضروري و كاربردي را وجهه همت خويش قرار دادهپيوسته تحقيق 

گيري از منابع غني اسالمي و با توجه به گيري از منابع غني اسالمي و با توجه به گيري از منابع غني اسالمي و با توجه به گيري از منابع غني اسالمي و با توجه به     به تحقيق همه جانبه در زمينه تبيين جايگاه زن در مكتب اسالم پرداخته و با بهرهبه تحقيق همه جانبه در زمينه تبيين جايگاه زن در مكتب اسالم پرداخته و با بهرهبه تحقيق همه جانبه در زمينه تبيين جايگاه زن در مكتب اسالم پرداخته و با بهرهبه تحقيق همه جانبه در زمينه تبيين جايگاه زن در مكتب اسالم پرداخته و با بهره    و عميقو عميقو عميقو عميق
اميد است  دارنددارنددارنددارند    ا تدوين و به جامعه علمي و فرهنگي كشور اسالمي تقديم ميا تدوين و به جامعه علمي و فرهنگي كشور اسالمي تقديم ميا تدوين و به جامعه علمي و فرهنگي كشور اسالمي تقديم ميا تدوين و به جامعه علمي و فرهنگي كشور اسالمي تقديم ميها، مجموعه حاضر رها، مجموعه حاضر رها، مجموعه حاضر رها، مجموعه حاضر ر    ها و شائبهها و شائبهها و شائبهها و شائبه    برخي از شبههبرخي از شبههبرخي از شبههبرخي از شبهه

االعظم عجل اهللا ... له را به خود اختصاص داده است مورد قبول حضرت بقية ا كتاب حاضر كه سالها بخشي از اوقات معظم
          .الشريف قرار بگيرد تعالي فرجه 

            لهلهلهله    دفتر معظمدفتر معظمدفتر معظمدفتر معظم                                               انه ولي النعمانه ولي النعمانه ولي النعمانه ولي النعم  
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        ِِِِ    ِ الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيم    ِ اِهللا الرحمنِ اِهللا الرحمنِ اِهللا الرحمنِ اِهللا الرحمن    ِبسمِبسمِبسمِبسم
ِ ِ ِ ِ     َ آِلهَ آِلهَ آِلهَ آِله    ِ اِهللا و عليِ اِهللا و عليِ اِهللا و عليِ اِهللا و علي    َ رسولَ رسولَ رسولَ رسول    ُعليُعليُعليُعلي    السالمالسالمالسالمالسالم    ُ وُ وُ وُ و    َ و الصَّلوةَ و الصَّلوةَ و الصَّلوةَ و الصَّلوة    ِّ الْعالَمِينِّ الْعالَمِينِّ الْعالَمِينِّ الْعالَمِين     رب رب رب ربِ¤ِ¤ِ¤ِ¤اَلْحمدِهللاَلْحمدِهللاَلْحمدِهللاَلْحمدِهللا
ْْْْ    َ اَعداِئِهمَ اَعداِئِهمَ اَعداِئِهمَ اَعداِئِهم    ُ عليُ عليُ عليُ علي    َ و اللَّعنَ و اللَّعنَ و اللَّعنَ و اللَّعن    رضِينرضِينرضِينرضِينَ¤َ¤َ¤َ¤االْاالْاالْاالِْ اِهللا ِفي ِ اِهللا ِفي ِ اِهللا ِفي ِ اِهللا ِفي     َسيما بقيةَسيما بقيةَسيما بقيةَسيما بقية    َ الطَّاِهرِينَ الطَّاِهرِينَ الطَّاِهرِينَ الطَّاِهرِين    الطَّيبِينالطَّيبِينالطَّيبِينالطَّيبِين

        ََََ    اَجمعِيناَجمعِيناَجمعِيناَجمعِين        
ـُسِلِمني    ننننِ¤ِ¤ِ¤ِ¤اااا ـُسِلِمنيَّ الْم ـُسِلِمنيَّ الْم ـُسِلِمنيَّ الْم ـَت    َّ الْم ِلمـُس ـَتَ والْم ِلمـُس ـَتَ والْم ِلمـُس ـَتَ والْم ِلمـُس ـُوِمِنني    َ والْم ـُوِمِننيِ والْم ـُوِمِننيِ والْم ـُوِمِننيِ والْم ـَت    ِ والْم ِمنـُؤ ـَتَ والْم ِمنـُؤ ـَتَ والْم ِمنـُؤ ـَتَ والْم ِمنـُؤ ـَِنِتني    َ والْم ـَِنِتنيِ والْقَ ـَِنِتنيِ والْقَ ـَِنِتنيِ والْقَ ـَت    ِ والْقَ ـَِنت ـَتَوالْقَ ـَِنت ـَتَوالْقَ ـَِنت ـَتَوالْقَ ـَِنت ِ ِ ِ ِ     َوالْقَ

ـَِدِقني الصـَِدِقنيو الصـَِدِقنيو الصـَِدِقنيو الصـَت    و ـَِدقَ الصـَتَ و ـَِدقَ الصـَتَ و ـَِدقَ الصـَتَ و ـَِدقَ الصـَِبِرين    َ و الصـَِبِرينِ و الصـَِبِرينِ و الصـَِبِرينِ و الصت    ِ وـَِبر الصتَ وـَِبر الصتَ وـَِبر الصتَ وـَِبر الصـَِشِعنيِ ِ ِ ِ     َ و الْخـَِشِعنيو الْخـَِشِعنيو الْخـَِشِعنيو الْخـَت    و ـَِشع الْخـَتَو ـَِشع الْخـَتَو ـَِشع الْخـَتَو ـَِشع الْخِقني    َودصتالْمِقنيِ ودصتالْمِقنيِ ودصتالْمِقنيِ ودصتالْمو ِ     َ َ َ َ
ـَت ـُتصدقَ ـَتوالْم ـُتصدقَ ـَتوالْم ـُتصدقَ ـَتوالْم ـُتصدقَ ـَت    َ والصَـَ والصَـَ والصَـَ والصَـ    ِئِمنيِئِمنيِئِمنيِئِمني    ِ والصَـِ والصَـِ والصَـِ والصَـ    والْم ـَتِئم ـَتِئم ـَتِئم ـَِفِظني    ِئم الْحـَِفِظنيِو الْحـَِفِظنيِو الْحـَِفِظنيِو الْحم    ِوهوجمَ فُرهوجمَ فُرهوجمَ فُرهوجـَت    َ فُر ـَِفظَ الْحـَتْ و ـَِفظَ الْحـَتْ و ـَِفظَ الْحـَتْ و ـَِفظَ الْحالذَّ    ْ والذَِّ والذَِّ والذَِّ واَهللا َ اَهللا َ اَهللا َ اَهللا     َِكِرينَِكِرينَِكِرينَِكِرين        ِ و َ

        جراً عِظيماًجراً عِظيماًجراً عِظيماًجراً عِظيماًً وأًَ وأًَ وأًَ وأَ    ِ أَعد اللهلَهم مغِفرةِ أَعد اللهلَهم مغِفرةِ أَعد اللهلَهم مغِفرةِ أَعد اللهلَهم مغِفرة    َتَتَتَت        َِكرَِكرَِكرَِكر        كَِثرياً والذَّكَِثرياً والذَّكَِثرياً والذَّكَِثرياً والذَّ

ِ  ِ مطيع خداوند، زنان ، مردان ، زنان با ايمان ، مردان باايمان ، زنان مسلمان مردان مسلمان
ِ  خويشتندار، زنان خويشتندار، مردان مطيع خداوند، مردان راستگو، زنان راستگو، مردان

 انفاق خاشع در پيشگاه خداوند، مرداني كه در راه خدا خاشع در پيشگاه خداوند، زنان
دار، مرداني كه  دار، زنان روزه كنند، مردان روزه كنند، زناني كه در راه خدا انفاق مي مي
ياد  زياد به كنند، مرداني كه كنند، زناني كه دامن خويش را حفظ مي خود را حفظ مي دامن

ـ   بدون تفاوت   ـآنهاآنهاآنهاآنها    خداوند برايخداوند برايخداوند برايخداوند برايياد خدا هستند،  باشند، زناني كه زياد به خدا مي
        ١١١١.    ايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته استايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته استايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته استايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته استبخشبخشبخشبخش

        

        

  .  سوره احزاب٣٥آيه . ١
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  ٥٥............................... جفت بودن موجودات عالم يكي از دالئل توحيد است

  ٥٦.......................................................................................................ملكه سبا

  ٥٨........................................................را پاره كرد) ص( نامه پيغمبر شاه ايران

  ٥٨...........................................................لكه سبابرخورد عاقالنه و منصفانه م

  ٦٠........................ هايي كه به قرآن مجيد نسبت داده شده است پاسخ نظريه

  ٦٠..................................................؟  از دنده چپ خلقت شده است  ـ آيا زن١

  ٦١.............. ................................ آفرينش حوا از دنده چپ آدم گفتار ما نيست

  ٦٢.............................. زن از دنده چپ خلقت نشده است): ع(  حضرت صادق

  ٦٣............ ................................»   زن «داللت اين حديث بر شأن و موقعيت 



  )٨( 
  

 

  

  ٦٤............................................................. مكرهاي عظيم دارند؟ ـ آيا زنان٢

  ٦٥........... ................................................................ جواب از استدالل به قرآن

  ٦٥......................................................: پاسخ استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي

  ٦٦.............................................................. نظام آفرينش نظام زيبايي و كمال

  ٦٨.........................................................  بر اساس فطرت ديني آفرينش انسان

  ٦٨.......................................................................... انصافي نمونه ديگري از بي

  ٦٩..................................................... قضاوتهاي غير عادالنه در دنياي ادبيات

  ٧١.............. ................................................................دمنفي نگران پاسخ ندارن

  ٧٢............... ................................  در موفقيت مردان بزرگ نقش زنان شايسته

  ٧٢...............   رضوان اهللا عليه ها در كالم امام ها و نهضت ها در قيام نقش زن

  ٧٣.............. ................................ الگوي وفاداري) ع(  رباب همسر سيدالشهداء

  

  ٧٧....................................................................)ص(چهره زن در عصر پيغمبر

  ٧٧..............   ـ هجرت و فداكاري و خدمات فرهنگي  ـ اسماء دختر عميس١

  ٧٨...................... روايت كرده است) ص(  يث از رسول اكرماسماء شصت حد

  ٧٩..............................................................)ع( بازگشت براي نماز امير مؤمنان

  ٧٩.......................................ْ بانوي دين و خرد  ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن٢

  ٨١.......................... حضور اسماء در جبهه جهاد و كشتن نه نفر از ارتش روم

  ٨١.......................هرگز به سقط جنين خود اقدام نكنيد): ص(حضرت پيغمبر

  ٨١...................................................هجرت و علم و جهادّ اَيمن بانوي   ـ اُم٣

  ٨٣............................... بانوي علم و اخالق و جهاد ّ سليم دختر ِملحان  ـ ام٤

  ٨٣.......................................... قرار داد او مهريه خود را اسالم آوردن ابوطلحه

  ٨٤..........................................................  در جنگهاي اسالمي ّ سليم شركت ام

  ٨٤..................  است ّ سليم صبر و منطقي كه نمايانگر ميزان ايمان و تعهد ام

  ٨٥................................................... رد و عبادتّ درداء بانوي فضل و خ  ـ ام٥

  ٨٦.... بانوي دانشمندي كه در هفت جنگ شركت كرد ّ عطيه انصاري  ـ ام٦

  ٨٦…   فضليت بانوي علم و) ص(   عموي بزرگوار پيغمبر اسالم:   همسر حمزه  ـ خَوله٧



  )٩( 
  

 

  

  ٨٧... بانوي دانشمند و قهرمان ميدان جنگ و همسر و مادر شهيد  ـ نسيبه٨

  ٨٩.............................................................. بانوي علم و جهاد  ـ ليال غفاري٩

  ٩٠… يتيمان  همسر عبداهللا بن مسعود راوي حديث و تربيت كننده  ـ زينب١٠

  ٩١......... ترين زنان عصر رسالت فقيه): ص(  ربيبه حضرت پيغمبر  ـ زينب١١

  ٩١..................................  بانوي دانشمند و راوي حديث ّ سعد انصاري  ـ ام١٢

  ٩٢................................................................................  نظم و برنامه  ـ درس١

  ٩٢… آب  جويي در مصرف م صرفهروي و لزو  احتراز از اسراف و زياده  ـ درس٢

  ٩٢… واليت ، حافظ قرآن و قهرمان ميدان علم و اخالص و عشق به  ـ فضّه١٣                         

  ٩٣......................................................................................... عظمت مقام فضّه

  ٩٤..........................................................................  و نزول سوره هل اتي فضّه

  ٩٥…خدا در راه فرزند ٤ ـ خَنْساء بانوي فصاحت و بالغت و جهاد و تقديم ١٤                              

  ٩٥................................................تشويق چهار فرزند خود به جهاد در راه خدا

  

  ٩٦.......................................................................... چهره زن در امور اجتماعي

  ٩٦................................)ص(  شركت زنان در امور اجتماعي و بيعت با پيغمبر

  ٩٧......................................................................................  ـ بيعت عقبه دوم١

  ٩٨............ ................................................................  ـ بيعت بعد از فتح مكّه٢

  ٩٨................................................................ با زنان) ص( كيفيت بيعت پيغمبر

  ٩٩.........................................................................  ـ بيعت زنان در غدير خم٣

  ١٠١..........................به معروف و نهي از منكر وظيفه مشترك زن و مردامر 

  

  ١٠٤........... ................................................................چهره زن در عرصه جهاد

  ١٠٥.............. شود تنها در سنگر جا گرفتن و تيراندازي خالصه نمي»   جهاد«

  ١٠٦........................................................... هاي اسالمي  در جنگ شركت زنان

  ١٠٨................................................................. نيز مسلّح بودند گروهي از زنان

  ١٠٩.............................ها  و صبر و رضا در برابر طوفان مصيبت شهيد پروري

    چهار فرزند خود را به جبهه فرستاد و از شهادت شوهر و برادر و فرزندش ني كهز



  )١٠( 

  
 

  

  ١١٠...............................................................................................استقبال كرد

  ١١٢..............................................................  با شمشير زبان و بيان جهاد زنان

  ١١٢...................................................................................... دختري از سلماس

  ١١٤....................................كرد  كه با شمشير زبان خود جهاد مي زَرقاء بانوئي

  ١١٦… ا ببينيمگاه بزنيم و چهره اولين شهيد زن در اسالم ر سري به شكنجه

  ١١٦.....................................................هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

  

  ١٢١...................................................چهره زن در عرصه مهاجرت در راه خدا

  ١٢٣..........................................................؟ ِ يار كجاست اي نسيم سحر آرامگه

  ١٢٤............................................................................................... ّ كلثوم  ـ ام١

  ١٢٥..........................................................................  به مدينه ّ كلثوم هجرت ام

  ١٢٦............... ................................................................  ـ سبيعه دختر حارث٢

  

  ١٢٩............ ................................ و آغاز قوس نزول زنان) ص(ارتحال پيغمبر 

  ١٢٩.................................................................... بوجود آمد؟  علم رجالچگونه

  ١٣١.........................................................................؟ علت اين عقبگرد چيست

    اصفهاني  و خانم امين  و آمنه بيكم حساب زناني چون همسر شهيد اول                            

  ١٣١............................................................................................. استثنائي است

  ١٣٢...................................................  و همسرش آمنه عمرو بن حمق خزاعي

  ١٣٥......................................... ِ آمنه از زندان كوفه به زندان شام منتقل كردن

  ١٣٥...................................................................... اي براي همسر زنداني ههدي

  ١٣٧............................كند مردي از قم قيام مي): ع( حضرت موسي بن جعفر

  

  ١٤١...................................................:  بيت عصمت چهره زن در فرهنگ اهل

  ١٤١.........................................................بهترين فرزندان شما دختران هستند

  ١٤١................................................................. تر است ها مهربان خداوند به زن

  ١٤٢................................... خير و يمن و بركت در وجود دختران و زنان است



  )١١( 

  
 

  

  ١٤٣.............................................گردد ها مي  وجود زنرزق پروردگار بر محور

  ١٤٣................... ِ مرد، در داشتن زن شايسته است سعادت و خير دنيا و آخرت

  ١٤٤.............................................................. چه بسا زني كه از مرد بهتر است

  ١٤٥....................................................................... الگوئي براي بانوان مسلمان

  ١٤٥..................................................... خديجه با وفا و با اخالص: اُسوه و الگو

  ١٤٦.............  سالم برسان از جانب خداوند و از جانب من به خديجه:  جبرئيل

  ١٤٦.........................................كرد  مي تا آخر عمر ياد از خديجه) ص( يغمبرپ

  ١٤٧.............. ................................ درسهايي كه از زندگي خديجه بايد آموخت

  ١٤٨................................................اُسوه و الگو براي شوهران و همسران آنها

  ١٥٠........... ................................ تجلّي روح ايثار و خدمت در محيط خانوادگي

   هايم بر طرف كردم تمام غصّه  نگاه مي هر گاه به رخسار فاطمه): ع(  حضرت علي

  ١٥٠.........................................................................................................شد مي

  ١٥١.................. ، خانه خانه تو و من كنيز تو هستم يا علي): س( فاطمه زهرا

  ١٥١............ ................................................................)س(  خواستگاري فاطمه

  ١٥٣............... ................................ براي تأمين مخارج ازدواج»   زره «فروش 

  ١٥٣........................................................)س( صورت ريز جهيزيه فاطمه زهرا

   هيچ پيوند و سازماني در پيشگاه خداوند از پيوند ازدواج و تشكيل خانواده

  ١٥٥........................................................................................... محبوبتر نيست

  ١٥٥............... ................................................................)س(زهد حضرت زهرا

  ١٥٣............... ................................ الگوئي براي تعهد اجتماعي بانوان اسالمي

  فريادي است از حلقوم فريادگري كه طنين آن تا) س(  خطبه حضرت زهرا

  ١٥٧........................................................................................ قيامت باقي است

  ١٥٧.....................................)س( موقعيت مهم و حساس خطبه حضرت زهرا

  ١٥٨.............. ................................)س( پيامها و درسهاي خطبه حضرت زهرا

  ١٥٩.......................................................... بري دفاع از مسأله امامت و ره- ١

  ١٦٠….. هشدار دادن به مردم كه شما داراي قدرت و مسئوليت هستيد- ٢

  



  )١٢( 

  
 

  

   طلبان ديروز، امروز در جاي جهادگران   هشدار ديگر اينكه نبايد عافيت- ٣

  ١٦١........................................................................ها بنشينند و فداكاران جبهه

  ١٦٢.........................................................................» ام ِ دِر اين خانه پيِر غالم«

  ١٦٢.................................................)ع(   زينب كبرا زينت زندگي حضرت علي

  ١٦٣................................................................نظير ربيت و بالندگي بيمحيط ت

  ١٦٣............... ................................................................ زينب عقيله بني هاشم

  ١٦٤...................................................................................... علم دو گونه است

  ١٦٥......................  نائب و سفير امام است  مانند حكيمه خاتون حضرت زينب

  ١٦٥....................................بود) ع(  وصي حضرت سيد الشهداء حضرت زينب

  ١٦٦.............. ................................ خطابه پر شور و آتشين زينب در بازار كوفه

  ١٦٧......................................................................... پيامي براي بانوان اسالمي

  ١٦٨.................................... ح و كوبنده عقيله بني هاشم به دشمنپاسخ صري

  ١٧٠................................................................................ پاسخ يك منطق غلط

  ١٧١........................................................ قدم به قدم درس شهامت و صراحت

  ١٧١........... ................................)س( موقعيت شام مركز رسالت حضرت زينب

  ١٧٢................................................................................  و حكومت شام معاويه

  ١٧٣…)ع(معاويه و نصب هفتاد هزار منبر براي ناسزا گفتن به حضرت امير

  ١٧٤.................................................................  حديث٤٠٨٦٨٤معاويه و جعل 

  ١٧٤........... ................................ و تعيين يزيد براي خالفت بعد از خود معاويه

  ١٧٥................................................................................. يزيد را بهتر بشناسيم

  ١٧٥......................................... ، ابزاري براي محو اسالم ناب اسالم مصنوعي

  ١٧٧.............................................................. رسان قيام حسيني پيام) س( زينب

  ١٧٩................................................................................ ورود از دروازه ساعات

  ١٨٠........................................................................................در كاخ سبز يزيد

  ١٨١................................................................................ فضاي رعب و سكوت

  ١٨٢........... ................................................................)س( خطبه حضرت زينب

  ١٨٤.................................................................................................... فصل اول



  )١٣( 

  
 

  

  ١٨٤....................................................... گويان كنار زدن نقابها و رسوائي دروغ

  ١٨٥................................................................................................... فصل دوم

  ١٨٥..................................ستمكاران و كافران هرگز شايسته حكومت نيستند

  ١٨٦......................................................................... نظر اسالم درباره حكومت

  ١٨٦.........................................................  است ، بهترين شكل حكومت اين راه

  ١٨٨.................................................................................................. فصل سوم

  ١٨٨..................................................................... پاسخ به مغروران جاه و مقام

  ١٩١............................................................فواره چون بلند شود سرنگون شود

  ١٩٢................................................................. كو چاه كند افتاد در چاهكه هر 

  ١٩٣............................................................................................... فصل چهارم

  ١٩٣.............. ................................................................؟ مالك پيروزي چيست

  ١٩٤.................................................... مالك پيروزي در اسالم فتح دلها است

  ١٩٥...........................گيرد نتيجه جنگهايي كه با اغراض شيطاني صورت مي

  ١٩٦..................... مطلبي از استاد بزرگوارم عالمه طباطبائي رضوان اللّه عليه

  ١٩٧..........................................................سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را

  

  ٢٠٠......................................................................................... وت مرد و زنتفا

  ٢٠٠......................................  مانند دو كفّه ميزان متعادل و متناسب مرد و زن

  ٢٠٠.............................. از جهت داشتن صالبت و شدت ممتاز است»  مرد «

  ٢٠٠............................. از لحاظ عواطف و احساسات رقيق ممتاز است»  زن«

  ٢٠١..................... تفاوت خلقت مرد و زن شاهكار خلقت و درس توحيد است

  ٢٠٢................................................................................. خصوصيت روحي زن

  ٢٠٢.........................................................  و احساسات است درياي عواطف زن

  ٢٠٢.................................................... تفاوت پيرمردان و پيرزنان و امتياز زنان

  ٢٠٣........... ................................................................ زن يك موجود پر عاطفه

  ٢٠٣............................... مديريت و مسؤوليت امور مالي به عهده مردان است
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  ٢٠٦....................................................................................................... حجـاب

  ٢٠٦...................... حجاب زن يك نوع احترام و مصونيت است نه محدوديت

  ٢٠٧.................................................... چرا حجاب اختصاص به زن يافته است

  ٢٠٧.............. ................................................................ نخصوصيات پوشش ز

  ٢٠٨...........................هاي اسالمي هستند داران نهضت  طاليه ِ با حجاب زنان

  ٢٠٨............... : در رابطه با نهضت خواهران با حجاب) ره( كلمات امام خميني

  ٢٠٨................................خواهران با حجاب دوشادوش برادران جهادگر بودند

  ٢٠٩…كوشيد؟ ها مي چرا دشمن در رفع حجاب خانم: فرمايند  مي امام خميني

  ٢٠٩................................................................................ اييزد استعمار و هويت

  ٢١٠........... ................................ ، پير استعمار است ، نقشه انگلستان حجابي بي

  ٢١٠.......................................... بيرون آمد  از آستين رضا خان دست انگلستان

  ٢١١................................. اين تحول را از اندرون دربار شروع كنيم:  رضا خان

  ٢١٢.................................................................... بار رضا خاني اقدامات خشونت

  ٢١٢.........................................كردند چادر را از سر زنها كشيده و پاره پاره مي

  ٢١٣............................................................. هنگ غربرضا خان و تحميل فر

  ٢١٣................................................... در مسجد گوهرشاد١٣١٤ تير ٢٠واقعه 

  ٢١٣..................................................هزاران نفر را در مسجد گوهرشاد كشتند

  ٢١٣................)س(   در آستانه حضرت معصومه فرياد شيخ محمد تقي بافقي

  ٢١٤................................................... بشنويد چند كلمه هم از محمدرضا خان

  ٢١٤..................اي از همان اقدامات اصالحي بود مسأله كشف حجاب نمونه

  ٢١٤..............  ضاخاني در كالم امام خميني رضوان اهللا عليههفده دي شوم ر

  ٢١٦........................................................... موقف انسان در برابر غريزه جنسي

  ٢١٧…، تنها در كادر ازدواج مشروع بايد باشد كاربرد غريزه جنسي به هر شكل

  ٢١٧................................................................................. نگاه كردن به نامحرم

  ٢١٨...................................................................................... پوشي پاداش چشم

  ٢١٨....................................................... غير شوهر خود زينت كردن زن براي



  )١٥( 

  
 

  

  ٢١٩............................ كند حرام است اد را فراهم ميهر حركتي كه زمينه فس

  ٢٢٠.................................................................... مصافحه و لمس بدن نامحرم

  ٢٢٠...................................................دار ِ زبان رفتار و گفتار و حركت و سكون

  ٢٢١............................  درد آشناي زمان درباره قضيه كشف حجاب كالم امام

  ٢٢١… آموزان مشهد، آمل و آبادان  در جمع گروهي از معلّمان و دانش كالم امام

  

  ٢٢٣......................................................................................................... ازدواج

  ٢٢٤....................................... ه عفاف و بهبود وضع معيشت است وسيل ازدواج

  ٢٢٥............................................................  در اسالم مذموم است ترك ازدواج

  ٢٢٥................................................................................. مقدمات ايجاد ازدواج

  ٢٢٦................................................................. مالك گزينش همسر در اسالم

  ٢٢٧.............................................نفي امتيازات موهوم و حاكم ساختن ارزشها

  

  ٢٣٠...................................................................................................... خـانواده

  ٢٣١........................... كانون خانواده كانون انس و مهرباني است: قرآن مجيد

  ٢٣١..................................................... راي درس حقوقخانواده مكتبي است ب

  ٢٣٢.......................................................................................  ـ حقوق قانوني١
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  . ِ كاذب  دو ديوار بلنِد تحجر و تمدندر ميانانساني انساني انساني انساني 

  . زندان جاهليت و زندان بردگي مِدرن:  در اعماق دو زندانمحبوسي محبوسي محبوسي محبوسي 
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  . كمند اوهام و خرافات و كمند تهمت و افتراءآت: : : : اسير دو كمنداسير دو كمنداسير دو كمنداسير دو كمند
  . قبعنوان علم و تمدن و تساوي حقو و  فرهنگ جاهلي و فرهنگ كلمات فريبنده به نام آزادي،،،،    مقهور دو فرهنگمقهور دو فرهنگمقهور دو فرهنگمقهور دو فرهنگ

ظلـم مـضاعف و محـروم از حقـوق زنـدگي            ظلـم مـضاعف و محـروم از حقـوق زنـدگي            ظلـم مـضاعف و محـروم از حقـوق زنـدگي            ظلـم مـضاعف و محـروم از حقـوق زنـدگي                    مظلومي به مظلومي به مظلومي به مظلومي به ،    و مجرمي بدون ارتكاب جرم    !   باالخره فرياد گري بدون فريادرس    
        !!!!    صحيحصحيحصحيحصحيح

ديدگاه اسالم دربـاره  ديدگاه اسالم دربـاره  ديدگاه اسالم دربـاره  ديدگاه اسالم دربـاره      ««««؛ و ما براي اينكه  انگيز تصوير كوتاهي است از وضع زنان در سطح پهناور جهان   هاي رقّت     اين عبارت 
الزم است دورنمايي الزم است دورنمايي الزم است دورنمايي الزم است دورنمايي ،  را ببينيم:   بيت عصمت ه زن در قرآن مجيد و در عصر نبوت و در فرهنگ اهلچهر و  را بهتر درك كنيم»»»»        زنزنزنزن

        ::::    قرار بدهيمقرار بدهيمقرار بدهيمقرار بدهيم    از تاريخ بشري در رابطه با زن را مورد توجهاز تاريخ بشري در رابطه با زن را مورد توجهاز تاريخ بشري در رابطه با زن را مورد توجهاز تاريخ بشري در رابطه با زن را مورد توجه

        
        انگيز و تأسف بارانگيز و تأسف بارانگيز و تأسف بارانگيز و تأسف بار    تاريخي غمتاريخي غمتاريخي غمتاريخي غم

دادند تا كوچك بماند و   قرار مي     فلزي فلزي فلزي فلزيقالبقالبقالبقالببستند و در  اي از پارچه مي را از كودكي با باريكهدختران دختران دختران دختران  پاهاي »»»»        چين قديمچين قديمچين قديمچين قديم    ««««در 
  .ماند از حركت وامي افتاد و ريزان از نفس مي ، زن چيني با پيمودن مسير كوتاهي خسته و عرق  همين جهت جذّاب جلوه كند به 

يـه و پـول     خواستند در برابر دريافت هد      كه مي   براي زن چيني ازدواج نوعي معامله بود كه والدين دختران خود را به هر كسي              
  .كردند تسليم مي

 از تحصيل علم و سواد محروم و ممنوع بودند و هميشه مورد ضر بو شتم و اهانت پدران و شوهران خود واقع و بـه                              دختراندختراندختراندختران
  .شدند كارهاي سخت واداشته مي

شمردند و  مياو بعد از مرگ شوهر زندگي را جايز ن شد و براي  زن يك موجود طفيلي براي شوهر محسوب مي     ،،،،        هندوستانهندوستانهندوستانهندوستاندر  
، خود را در آتش ، خود را در آتش ، خود را در آتش ، خود را در آتش     شوهرانشانشوهرانشانشوهرانشانشوهرانشان    ، زناني بودند كه پس از مرگ، زناني بودند كه پس از مرگ، زناني بودند كه پس از مرگ، زناني بودند كه پس از مرگ    بهترين زنانبهترين زنانبهترين زنانبهترين زنانسوزاندند و  را در روز چهلم شوهر در آتش انداخته ميزن زن زن زن 

        ....بيندازند و بسوزانندبيندازند و بسوزانندبيندازند و بسوزانندبيندازند و بسوزانند
 رود كردند تـا آب  افكندند و غرق مي   رود نيل مي    شد دختر جواني را زينت كرده در ميان         هرگاه آب رود نيل كم مي     مصر  مصر  مصر  مصر  و در   

  .نيل زياد شود
  .آوردند  در مي ، گلّه گلّه در معرض فروش  زنان را مانند حيواناتجزائر آفريقاجزائر آفريقاجزائر آفريقاجزائر آفريقادر 
  .بردند بازار براي فروش مي  ها را به اين ترتيب بود كه آن ، به    دختراندختراندختراندخترانرسم شوهر دادن كلده و آشور كلده و آشور كلده و آشور كلده و آشور در 
و زني كه فرزند اولش دختر بود قدم او را نامبارك شد   وجود دختر در يك خانواده ننگ بزرگي محسوب مي    جزيرة العربجزيرة العربجزيرة العربجزيرة العربدر 

  .دانستند مي
  :كند وضع عربستان را با اين عبارت بيان ميقرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد 

        ُ فـي ُ فـي ُ فـي ُ فـي     ْ يدسهْ يدسهْ يدسهْ يدسه    ٍ اَمٍ اَمٍ اَمٍ اَم    َ هونَ هونَ هونَ هون    ُ عليُ عليُ عليُ علي    اَيمِسكُهاَيمِسكُهاَيمِسكُهاَيمِسكُهِ ِ ِ ِ     ْ سوِء ما بشِّر ِبهْ سوِء ما بشِّر ِبهْ سوِء ما بشِّر ِبهْ سوِء ما بشِّر ِبه    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    َالْقَومَالْقَومَالْقَومَالْقَوم    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن        ٌ يتَواري ٌ يتَواري ٌ يتَواري ٌ يتَواري         ُ مسوداً و هو كَِظيم    ُ مسوداً و هو كَِظيم    ُ مسوداً و هو كَِظيم    ُ مسوداً و هو كَِظيم            َّ وجهه َّ وجهه َّ وجهه َّ وجهه         َ ظَل َ ظَل َ ظَل َ ظَل         ْ ِباالُنْثي ْ ِباالُنْثي ْ ِباالُنْثي ْ ِباالُنْثي         و ِاذَا بشِّر اَحدهم   و ِاذَا بشِّر اَحدهم   و ِاذَا بشِّر اَحدهم   و ِاذَا بشِّر اَحدهم   (
  .)١()ََََ    ِ اَالَ ساَء مايحكُمونِ اَالَ ساَء مايحكُمونِ اَالَ ساَء مايحكُمونِ اَالَ ساَء مايحكُمون    التُّرابالتُّرابالتُّرابالتُّراب

                                                        

 . ٥٩ ـ ٥٨، آيه   ـ سوره نحل١
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اش از    براي تو پا به عرصه وجود گذاشته است چهره            نوزاد دختري نوزاد دختري نوزاد دختري نوزاد دختري رسيد كه     ها اين بشارت مي     هنگامي كه به يكي از آن       :  يعني
شـد؛ يـا آن    ِ خـود، از مـردم دور مـي    زد و از شرم و خجالت دش موج ميخشم و ناراحتي در نها شد و مي  ، سياه   شنيدن اين سخن  

  .  ها قضاوت و ديد بسيار بدي دارند كرد؛ آگاه باشيد كه اين پنهانش مي داشت و يا در خاك را با خواري و ذلّت نگاه ميدختر دختر دختر دختر 
  .)٢()ْْْْ    لَتلَتلَتلَتٍ قُِتٍ قُِتٍ قُِتٍ قُِت    ْ ِباَي ذَنْبْ ِباَي ذَنْبْ ِباَي ذَنْبْ ِباَي ذَنْب    ُ سِئلَتُ سِئلَتُ سِئلَتُ سِئلَت    و ِاذا الْموؤدةو ِاذا الْموؤدةو ِاذا الْموؤدةو ِاذا الْموؤدة: ( و نيز گفتار قرآن حكيم

  اند؟ ـقرار بگيرند كه به چه گناهي كشته شده ِ زنده در گور شده مورد سؤال ـ از طرف خداوند هنگامي كه دختران:  يعني
  . در همين رابطه است

  :هاي وحشي نبود دادند كمتر از ملّت  مي ، كاري كه نسبت به زنان انجام  همممالك به اصطالح متمدن آن روزممالك به اصطالح متمدن آن روزممالك به اصطالح متمدن آن روزممالك به اصطالح متمدن آن روزدر 
شـد ـ اعـم از تجـاوز      كه نسبت به او انجام مـي  كلي محروم بود و همچنين در برابر ظلم و تجاوزي  حق ارث به زن از    رومرومرومرومدر 

  . دادگاه و دفاع از خود را نداشت مالي و غير مالي ـ حق مراجعه به
  . داراي روح انساني نيست زن: گفتند ، روح انساني قائل بودند و مي ، اساساً فقط براي مردان    روميانروميانروميانروميان

  .دانستند  را موجودي پست و پليد و شيطاني مي    ، زن، زن، زن، زن    يونانيونانيونانيونان در
  .شد از رفتار ملل ديگر بهتر نبود  هم رفتاري كه با زن انجام مي    ايرانايرانايرانايراندر 

  :نويسد  در كتاب خود مي    زن در حقوق ساسانيزن در حقوق ساسانيزن در حقوق ساسانيزن در حقوق ساسانينويسنده كتاب 
ـ   پنداشـتند؛   اي مي»»»»    ءءءء    شيشيشيشي    ««««شد بلكه او را  فرض نمي»»»»        شخصشخصشخصشخص    ««««، »»»»        زنزنزنزن    ««««ـ   بنابر قوانين متداول از قديم در امپراطوري ساساني 

  )٣(. كسي شناخته شود توانست مملوك ، بلكه چيزي بود كه مي رفت شمار نمي كه صاحب حق باشد به ، شخصي به عبارت ديگر زن
  . طور كلي از حقوق اجتماعي و حق ارث محروم بود ، زن به    دانماركدانماركدانماركدانماركو نروژ نروژ نروژ نروژ ، سوئدسوئدسوئدسوئد يعني »»»»        اسكانديناوياسكانديناوياسكانديناوياسكانديناوي    ««««در كشورهاي 

زن نيز انسان است ولي براي خدمتگزاري زن نيز انسان است ولي براي خدمتگزاري زن نيز انسان است ولي براي خدمتگزاري زن نيز انسان است ولي براي خدمتگزاري رسيدند كه  هاي فراوان به اين نتيجه  ميالدي پس از بحث ٥٨٦در سال   فرانسه  فرانسه  فرانسه  فرانسه  و در   
        ....    استاستاستاست    مرد آفريده شدهمرد آفريده شدهمرد آفريده شدهمرد آفريده شده

نـود  نـود  نـود  نـود  دانستند كـه در نتيجـه    بسيار زيادي را معتبر مي ، شرائط      براي ارث بردن زن        قانون قديم فرانسه  قانون قديم فرانسه  قانون قديم فرانسه  قانون قديم فرانسه  و  قانون مدني ناپلئون    قانون مدني ناپلئون    قانون مدني ناپلئون    قانون مدني ناپلئون    در  
را در رديف حيوانات اهلي كه از آن » » » »         زنزنزنزن    ««««آفريقا، آفريقا، آفريقا، آفريقا،  و     جزائر اقيانوسيهجزائر اقيانوسيهجزائر اقيانوسيهجزائر اقيانوسيهو استراليا استراليا استراليا استراليا شدند و در  محروم مي از ارثان فرانسه ان فرانسه ان فرانسه ان فرانسه درصد زندرصد زندرصد زندرصد زن

  )٤(.شمردند و براي او زندگي طفيلي قائل بودند دست آوردن منفعت و سود بيشتر بايد بهره گرفت مي ها براي به 

        
            كالم عالّمه طباطبائيكالم عالّمه طباطبائيكالم عالّمه طباطبائيكالم عالّمه طباطبائي

»    زن  «هايي از رفتار ممالك و جوامع مختلف با  ـ پس از اينكه نمونه  اعلي اهللا تعالي مقامه  ـ    اهللا طباطبائياهللا طباطبائياهللا طباطبائياهللا طباطبائي    آيتآيتآيتآيت استاد بزرگوار ما
  : آيد كه دست مي از آنچه كه ذكر شد اين نتيجه به: گويد كند مي در سطح جهان و در اعصار مختلف را نقل مي

                                                        

 . ٩ ـ سوره تكوير، آيه ٢
 . ١٢، ص   ـ زن در حقوق ساساني٣
  .١٢، ص   و زن در حقوق ساساني٤٥٧ ـ ٤٥٤ ـ مناظره دكتر وپير، ص ٤
 



  )٢٤( 

  
 

كه اگر او را آزاد بگذارند هرگز از شر و فساد او كه اگر او را آزاد بگذارند هرگز از شر و فساد او كه اگر او را آزاد بگذارند هرگز از شر و فساد او كه اگر او را آزاد بگذارند هرگز از شر و فساد او ) ) ) )     دومدومدومدوم    انسان درجهانسان درجهانسان درجهانسان درجه    ((((ات ات ات ات انساني است در افق حيوانانساني است در افق حيوانانساني است در افق حيوانانساني است در افق حيوان» » » »         زنزنزنزن    «««« ـ معتقد بودند   ـ معتقد بودند   ـ معتقد بودند   ـ معتقد بودند  ١١١١
        ....كندكندكندكند    توان بود و لذا بايد هميشه تحت مراقبت باشد و در زير چتر تَبعيت از مرد زندگيتوان بود و لذا بايد هميشه تحت مراقبت باشد و در زير چتر تَبعيت از مرد زندگيتوان بود و لذا بايد هميشه تحت مراقبت باشد و در زير چتر تَبعيت از مرد زندگيتوان بود و لذا بايد هميشه تحت مراقبت باشد و در زير چتر تَبعيت از مرد زندگي    ايمن نميايمن نميايمن نميايمن نمي

ء لوازم زندگي جامعه ء لوازم زندگي جامعه ء لوازم زندگي جامعه ء لوازم زندگي جامعه دانستند كه جزدانستند كه جزدانستند كه جزدانستند كه جز    ءاي ميءاي ميءاي ميءاي مي    شيشيشيشي» » » »     غذاغذاغذاغذا    ««««    وووو»»»»        مسكنمسكنمسكنمسكن    ««««دانستند و او را مانند دانستند و او را مانند دانستند و او را مانند دانستند و او را مانند      ـ زن را جزء جامعه انساني نمي ـ زن را جزء جامعه انساني نمي ـ زن را جزء جامعه انساني نمي ـ زن را جزء جامعه انساني نمي٢٢٢٢
        ....    استاستاستاست
        ....هيچ نوع حق اجتماعي كه به نفع او باشد قائل نبودندهيچ نوع حق اجتماعي كه به نفع او باشد قائل نبودندهيچ نوع حق اجتماعي كه به نفع او باشد قائل نبودندهيچ نوع حق اجتماعي كه به نفع او باشد قائل نبودند» » » »         زنزنزنزن    «««« ـ براي  ـ براي  ـ براي  ـ براي ٣٣٣٣
ها را براي انجام كارهاي زندگي خود استخدام ها را براي انجام كارهاي زندگي خود استخدام ها را براي انجام كارهاي زندگي خود استخدام ها را براي انجام كارهاي زندگي خود استخدام     زنزنزنزن         و و و و    گرفتگرفتگرفتگرفت    بر اساس غلبه قوي بر ضعيف شكل ميبر اساس غلبه قوي بر ضعيف شكل ميبر اساس غلبه قوي بر ضعيف شكل ميبر اساس غلبه قوي بر ضعيف شكل مي» » » »         زنزنزنزن    «««« ها با  ها با  ها با  ها با      ـ رفتار آن ـ رفتار آن ـ رفتار آن ـ رفتار آن٤٤٤٤

        ....كردندكردندكردندكردند    خدمتگذار نگاه ميخدمتگذار نگاه ميخدمتگذار نگاه ميخدمتگذار نگاه مي    ها بعنوان يكها بعنوان يكها بعنوان يكها بعنوان يك    و به آن و به آن و به آن و به آن 
هاي متمدن عالوه بر آنچه كه گفته شد، هاي متمدن عالوه بر آنچه كه گفته شد، هاي متمدن عالوه بر آنچه كه گفته شد، هاي متمدن عالوه بر آنچه كه گفته شد،     اما ملتاما ملتاما ملتاما ملت        ووووهاي غير متمدن بود   ها كه ذكر كرديم ديدگاه ملّت  اين: كند اضافه ميسپس 

        ))))٥٥٥٥((((....وقت نبايد ايمن بودوقت نبايد ايمن بودوقت نبايد ايمن بودوقت نبايد ايمن بود    خلقتاً ضعيف است و هرگز نبايد داراي استقالل باشد و از شر و فساد او هيچ خلقتاً ضعيف است و هرگز نبايد داراي استقالل باشد و از شر و فساد او هيچ خلقتاً ضعيف است و هرگز نبايد داراي استقالل باشد و از شر و فساد او هيچ خلقتاً ضعيف است و هرگز نبايد داراي استقالل باشد و از شر و فساد او هيچ » » » »         زنزنزنزن    ««««: : : : گفتندگفتندگفتندگفتند    ميميميمي
        

            تتتتيابي اين مظلومييابي اين مظلومييابي اين مظلومييابي اين مظلومي    بحثي در ريشهبحثي در ريشهبحثي در ريشهبحثي در ريشه
، در سطح همـه عـالم مـورد ظلـم و      اعصار متمادي و  در طول تاريخ قرون»»»»        زنزنزنزن    ««««از آنچه ذكر شد اين مطلب مسلّم گرديد كه   

ظلـم رهـايي نيافتـه و         شخصيت او مورد هتك احترام واقع شده است و در هيچ عصري از چنگـال               و  فشار و سركوبي قرار گرفته    
  . استنفس راحتي نكشيده نفس راحتي نكشيده نفس راحتي نكشيده نفس راحتي نكشيده 

يز در نظر داشته باشيد آنچه كه تا اينجا گفته شد تاريخ زن قبل از اسالم است و امـا تـاريخ و چگـونگي زنـدگي     اين نكته را ن  
  . دهيم ، بعد از اسالم را با توفيق خداوند بعداً مورد بحث قرار مي زن

ز كنيم و ببينيم عامـل      يابي اين مظلوميت آغا     ريشه  اكنون به منظور بهتر روشن شدن مطلب الزم است بحث ديگري را با هدف             
  ؟ است اصلي اين مظلوميت چه بوده

  

            قلمرو قدرت و فرهنگقلمرو قدرت و فرهنگقلمرو قدرت و فرهنگقلمرو قدرت و فرهنگ

  :توان خالصه كرد  را در دو قلمرو مي»»»»        مظلوميت زنمظلوميت زنمظلوميت زنمظلوميت زن    ««««عامل اصلي 

        
             ـ قلمرو قدرت ـ قلمرو قدرت ـ قلمرو قدرت ـ قلمرو قدرت١١١١

 ، عرصـه زنـدگي را از همـه          ، حكومت و قدرت را در اختيار داشتند از قدرت خود سوء اسـتفاده كـرده                 مرداني كه در اجتماع   
  .دادند  ها فرصت اظهار وجود نمي به آن تنگ كرده بودند و» » » »         زنانزنانزنانزنان    ««««جهت بر 

شد كه گامي در جهـت ابـراز اسـتعداد خـود       به او ميدان داده مي     عرصه كار و اقتصاد   عرصه كار و اقتصاد   عرصه كار و اقتصاد   عرصه كار و اقتصاد   ، مظلوم و مقهوري بود كه نه در         »»»»        زنزنزنزن    ««««
 ،،،،    هنـر و تحقيـق  هنـر و تحقيـق  هنـر و تحقيـق  هنـر و تحقيـق      وووو    عرصـه علـم  عرصـه علـم  عرصـه علـم  عرصـه علـم  ت بپردازد و نه در   ، زراعت و تجارت به فعالي       ، صنعت   اقتصادي  هاي    اي از رشته    بردارد و در رشته   
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طور كلي مراكز علم و تحقيق همه و همه در انحصار،             ها و به    دانشگاه  ها  ها و مدرسه    ، مكتب   ِ اظهار وجود داشت     قدرت و فرصت  
 ها در زير  ، زندگي آندددددست گرفتن را داشتندست گرفتن را داشتندست گرفتن را داشتندست گرفتن را داشتن     به  به  به  به     توانستند بنشينند و نه حق قلمتوانستند بنشينند و نه حق قلمتوانستند بنشينند و نه حق قلمتوانستند بنشينند و نه حق قلم    ها نه در محضر استاد ميها نه در محضر استاد ميها نه در محضر استاد ميها نه در محضر استاد مي    زنزنزنزنمردان بود و  و پسران

  .شد چتر ظلم و جهل و گوشه انزوا سپري مي
دانست و نه كـسي بـه آن        ها را اليق پست و مقامي مي        ها در صحنه حكومت و سياست نيز جايگاهي نداشتند نه كسي آن               آن  

كـسي   داد و   نمي  ها گوش   رف آن   گرفتند هيچ دادگاهي به ح      داد و اگر مورد تجاوز و ظلم قرار مي          ها فرصت اظهار رأي و نظر مي        
اي جز تسليم و رضـا      اي جز تسليم و رضـا      اي جز تسليم و رضـا      اي جز تسليم و رضـا              خورد و در زندگي خود چاره     خورد و در زندگي خود چاره     خورد و در زندگي خود چاره     خورد و در زندگي خود چاره             مردان ورق مي  مردان ورق مي  مردان ورق مي  مردان ورق مي           دست    دست    دست    دست       باالخره همه سرنوشتشان به   باالخره همه سرنوشتشان به   باالخره همه سرنوشتشان به   باالخره همه سرنوشتشان به   رسيد و     به فريادشان نمي  

        ....نداشتندنداشتندنداشتندنداشتند
        

             ـ قلمرو فرهنگ ـ قلمرو فرهنگ ـ قلمرو فرهنگ ـ قلمرو فرهنگ٢٢٢٢
هـايي   هـا قالـب    ملتهاي  ، فرهنگ   در حقيقت  ، نقش مهمي در سازندگي افكار و عقائد مردم دارد و            بايد توجه كرد كه فرهنگ    

  .شود ها ريخته و ساخته مي ها در آن قالب ها و باورهاي ملت بيني جهان هستند كه طرز تفكرها و
 اسـت و  »»»»        انسان درجه دومانسان درجه دومانسان درجه دومانسان درجه دوم    ««««، ، ، ، »»»»        زنزنزنزن    ««««هاي جهان از آغاز، اين فرهنگ غلط جا افتاده بود كه           ، در فرهنگهاي ملت     بر اين اساس  

        ....    ، مايه شر و بال است، مايه شر و بال است، مايه شر و بال است، مايه شر و بال است    وفا استوفا استوفا استوفا است    يله گر و بييله گر و بييله گر و بييله گر و بي، ح، ح، ح، ح    خلقتاً انساني است در سطح پايينخلقتاً انساني است در سطح پايينخلقتاً انساني است در سطح پايينخلقتاً انساني است در سطح پايين
المثلها و حكايتها و كتابها گفته شده بـود كـه در اذهـان و افكـار                   اي مكرر در مكرر در نظم و نثر و ضرب           اندازه  اين مطالب به  

وجود   به» » » »         بينيبينيبينيبيني        خود كم خود كم خود كم خود كم     «««« ها   را از دست داده و در روح آن          »»»»        خودباوريخودباوريخودباوريخودباوري    ««««ها نيز     عموم جا افتاده و رسوخ پيدا كرده بود، حتّي زن         
  .، تن در داده بودند ، به اين مطالب بعنوان يك سرنوشت آمده

، قلمـرو فرهنـگ اسـت يـا       سـازنده و پديـد آورنـده        دانيم اين بحث را پيش بكشيم كه آيا قلمرو قـدرت            در اينجا ما الزم نمي    
  .؟ ولي واقعيت همان بود كه ذكر گرديد بالعكس
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            هايي از آثار ادبيهايي از آثار ادبيهايي از آثار ادبيهايي از آثار ادبي    نمونه نمونه نمونه نمونه 
هايي از آثار ادبـي كـشور         دانيم نمونه   ها الزم مي    ما در اينجا براي نشان دادن نقش فرهنگ جوامع و قضاوت مردم در مورد زن              

هـاي    ها و از كتـاب  اينو غير ، نظامي و مولوي ، نظامي و مولوي ، نظامي و مولوي ، نظامي و مولوي     ، فردوسي، فردوسي، فردوسي، فردوسي    سعديسعديسعديسعدي: هاي شعراي معروف مانند  ها و نثرها كه از ديوان       ، نظم   خودمان
است را ذكركنيم تا براي خواننـدگان         گرفته شده ، نصيحة الملوك و تذكرة االولياء       ، نصيحة الملوك و تذكرة االولياء       ، نصيحة الملوك و تذكرة االولياء       ، نصيحة الملوك و تذكرة االولياء               نامهنامهنامهنامه        ، سياست ، سياست ، سياست ، سياست         كليله و دمنه  كليله و دمنه  كليله و دمنه  كليله و دمنه  ادبي مشهوري مانند    

  :تر شود اين نكات روشن محترم  
؛ زيـرا   ر و تحقيرآميز بوده اسـت اندازه غم با ها بي زن  و قضاوت مردم اين مملكت قبل از اسالم درباره    ايرانايرانايرانايرانوضع فرهنگ  ـ   ـ   ـ   ـ  ١١١١

 وجـود آمـده و    اي كه بعد از اسـالم بـه   ؛ بنابراين وقتي كه آثار ادبي عقايد مردم آن مملكت است    ادبيات هر مملكتي آئينه افكار و     
كنيم و     ذكر مي  ـ كه نسبت به زنان اين اندازه تحقيرآميز باشد        نسبت به زنان اين اندازه تحقيرآميز باشد        نسبت به زنان اين اندازه تحقيرآميز باشد        نسبت به زنان اين اندازه تحقيرآميز باشد        است    ها اثر گذاشته    بخش اسالم تا حدي در آن         مسلّماً تعاليم حيات  

        ....    رقّت بار تر بوده استرقّت بار تر بوده استرقّت بار تر بوده استرقّت بار تر بوده است    انگيز تر وانگيز تر وانگيز تر وانگيز تر و    ها قبل از اسالم بسيار غم ها قبل از اسالم بسيار غم ها قبل از اسالم بسيار غم ها قبل از اسالم بسيار غم     پس اين تحقيرها و بدبيني پس اين تحقيرها و بدبيني پس اين تحقيرها و بدبيني پس اين تحقيرها و بدبيني ـ  مالحظه خواهيد كرد
هـا بعـداً ذكـر     ، فردوسي و مولوي ـ كـه عبـارات آن     ، نظامي  سراياني مانند سعدي به عبارت ديگر، هنگامي كه شعرا و سخن

اند، اين اندازه تحت تأثير افكار جاهلي واقع  اند و در آن پايه از علم و ادب بوده زيسته عد از اسالم ميخواهد شد ـ با آنكه قرنها ب 
  . تر و بدتر بوده است فرهنگ مردم عادي بسيار پايين اند، وضع فكر و شده و چهره زن را مخدوش نشان داده

را در همه ابعاد چگونه روشن جايگاه بلند زنان جايگاه بلند زنان جايگاه بلند زنان جايگاه بلند زنان   اسالم تر خواهد شد كه دين مقدس با توجه به اين جهات براي ما روشن ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢
ِ الَّذي هدانَا ِلهذا و مـا  ِ الَّذي هدانَا ِلهذا و مـا  ِ الَّذي هدانَا ِلهذا و مـا  ِ الَّذي هدانَا ِلهذا و مـا      اَلْحمدِللَّهاَلْحمدِللَّهاَلْحمدِللَّهاَلْحمدِللَّه.  ايجاد كرده و چه خدمت درخشاني به جامعه انسانيت انجام داده است         نموده و چه تحول بزرگي    

        ....ْ هدينَا اُهللاْ هدينَا اُهللاْ هدينَا اُهللاْ هدينَا اُهللا    كُنَّا ِلنَهتَِدي لَوالَ اَنكُنَّا ِلنَهتَِدي لَوالَ اَنكُنَّا ِلنَهتَِدي لَوالَ اَنكُنَّا ِلنَهتَِدي لَوالَ اَن
        

            مممملزوم انجام دو كار مهلزوم انجام دو كار مهلزوم انجام دو كار مهلزوم انجام دو كار مه
  :، الزم است دو كار صورت بگيرد فرما است در اين كشور حكم حكومت اسالمي حكومت اسالمي حكومت اسالمي حكومت اسالمي ، امروز كه الحمدهللا            به اعتقاد بنده

هايي از آن را با توفيق خداوند ذكر  دهد ـ و ما نمونه هايي در راه زدودن مطالبي كه بوي افكار جاهلي درباره زنان رامي گام ـ  ـ  ـ  ـ ١١١١
، هر چه بيشتر معارف اسالمي كه جايگاه بلندي ، هر چه بيشتر معارف اسالمي كه جايگاه بلندي ، هر چه بيشتر معارف اسالمي كه جايگاه بلندي ، هر چه بيشتر معارف اسالمي كه جايگاه بلندي     در ضمندر ضمندر ضمندر ضمنابها برداشته شود و يا مورد تذكّر مؤكّد قرار بگيرد و كنيم ـ از اين كت مي

        ....ها قائل است به دنيا ارائه شودها قائل است به دنيا ارائه شودها قائل است به دنيا ارائه شودها قائل است به دنيا ارائه شود    براي زنبراي زنبراي زنبراي زن
شده است و فرصت اظهار استعدادهاي درخشان  ها گشوده نيز كه اكنون ميدان تحصيل علم از هر سو به روي آن ها ها ها ها      ـ خانم  ـ خانم  ـ خانم  ـ خانم ٢٢٢٢

ها در ها در ها در ها در     تحقيقات و پژوهشتحقيقات و پژوهشتحقيقات و پژوهشتحقيقات و پژوهش    وووو    بلند و استواري در راه تحصيل علم و تعليم و تربيت علمي و اسالمي       بلند و استواري در راه تحصيل علم و تعليم و تربيت علمي و اسالمي       بلند و استواري در راه تحصيل علم و تعليم و تربيت علمي و اسالمي       بلند و استواري در راه تحصيل علم و تعليم و تربيت علمي و اسالمي               هاي  هاي  هاي  هاي          گامگامگامگاماند     پيدا كرده  خو درا 
خود را نشان بدهند و در نتيجه خط بطالن را بر همه افكار جاهلي كه نظر تحقير                 خود را نشان بدهند و در نتيجه خط بطالن را بر همه افكار جاهلي كه نظر تحقير                 خود را نشان بدهند و در نتيجه خط بطالن را بر همه افكار جاهلي كه نظر تحقير                 خود را نشان بدهند و در نتيجه خط بطالن را بر همه افكار جاهلي كه نظر تحقير                         هاي مختلف علوم بردارند تا شايستگي     هاي مختلف علوم بردارند تا شايستگي     هاي مختلف علوم بردارند تا شايستگي     هاي مختلف علوم بردارند تا شايستگي             رشتهرشتهرشتهرشته

        ....    شاء اهللا تعاليشاء اهللا تعاليشاء اهللا تعاليشاء اهللا تعالي        انانانان. . . .  ها داشت بكشند ها داشت بكشند ها داشت بكشند ها داشت بكشند    آميز نسبت به آنآميز نسبت به آنآميز نسبت به آنآميز نسبت به آن
كنيم الزم است ايـن مطلـب را تـذكر         ، اشعاري از شعراي مشهور كشورمان را در اينجا ذكر مي            از آنجا كه براي ارائه آثار ادبي      

  : بدهيم كه
  



 

 )٢٨(  

        ::::    بر دو نوع استبر دو نوع استبر دو نوع استبر دو نوع است» » » »     اَشعاراَشعاراَشعاراَشعار        ««««
، تاريخي و يا دربر گيرنده ، تاريخي و يا دربر گيرنده ، تاريخي و يا دربر گيرنده ، تاريخي و يا دربر گيرنده     ادبيادبيادبيادبي، ، ، ،     ، موضوعات اخالقي، موضوعات اخالقي، موضوعات اخالقي، موضوعات اخالقي    نصائحنصائحنصائحنصائح     و و و و    ، مواعظ، مواعظ، مواعظ، مواعظ    ، مطالب علمي، مطالب علمي، مطالب علمي، مطالب علمي     ـ اَشعاري كه مشتمل بر معارف ديني ـ اَشعاري كه مشتمل بر معارف ديني ـ اَشعاري كه مشتمل بر معارف ديني ـ اَشعاري كه مشتمل بر معارف ديني١١١١
باشند نقش آموزندگي و باشند نقش آموزندگي و باشند نقش آموزندگي و باشند نقش آموزندگي و     ، اين نوع اَشعار چون مشتمل بر مطالب حقّه و معارف بلند مي   ، اين نوع اَشعار چون مشتمل بر مطالب حقّه و معارف بلند مي   ، اين نوع اَشعار چون مشتمل بر مطالب حقّه و معارف بلند مي   ، اين نوع اَشعار چون مشتمل بر مطالب حقّه و معارف بلند مي            است  است  است  است :        بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت         مدائح اهل مدائح اهل مدائح اهل مدائح اهل      و  و  و  و     مراثيمراثيمراثيمراثي

؛ اين ؛ اين ؛ اين ؛ اين شودشودشودشود    دارند و مضامين آنها چون با جنبه هنري و موازين ذوقي و ادبي توأم گر ديده تأثير آن چندين برابر ميدارند و مضامين آنها چون با جنبه هنري و موازين ذوقي و ادبي توأم گر ديده تأثير آن چندين برابر ميدارند و مضامين آنها چون با جنبه هنري و موازين ذوقي و ادبي توأم گر ديده تأثير آن چندين برابر ميدارند و مضامين آنها چون با جنبه هنري و موازين ذوقي و ادبي توأم گر ديده تأثير آن چندين برابر مي    سازندگي مهميسازندگي مهميسازندگي مهميسازندگي مهمي
مانند شمشير بر آن در عرصـه       مانند شمشير بر آن در عرصـه       مانند شمشير بر آن در عرصـه       مانند شمشير بر آن در عرصـه               كنند و مخصوصاً اَشعار حماسي    كنند و مخصوصاً اَشعار حماسي    كنند و مخصوصاً اَشعار حماسي    كنند و مخصوصاً اَشعار حماسي            و احساسات نقش مهمي را ايفا مي      و احساسات نقش مهمي را ايفا مي      و احساسات نقش مهمي را ايفا مي      و احساسات نقش مهمي را ايفا مي              اشعار در برانگيختن عواطف   اشعار در برانگيختن عواطف   اشعار در برانگيختن عواطف   اشعار در برانگيختن عواطف   

        ....شوندشوندشوندشوند    كارزار، كارگر ميكارزار، كارگر ميكارزار، كارگر ميكارزار، كارگر مي
اشعار توجه خاصّي داشتند و سرايندگان اين اشعار را اشعار توجه خاصّي داشتند و سرايندگان اين اشعار را اشعار توجه خاصّي داشتند و سرايندگان اين اشعار را اشعار توجه خاصّي داشتند و سرايندگان اين اشعار را      به اين نوع به اين نوع به اين نوع به اين نوع:            خاندان گراميشخاندان گراميشخاندان گراميشخاندان گراميشو ) ص(اكرم حضرت رسول حضرت رسول حضرت رسول حضرت رسول بينيم  و لذا مي

        ....نمودندنمودندنمودندنمودند    ها بيان ميها بيان ميها بيان ميها بيان مي    فضيلت مخصوصي را براي آن فضيلت مخصوصي را براي آن فضيلت مخصوصي را براي آن فضيلت مخصوصي را براي آن     كردند و ثواب وكردند و ثواب وكردند و ثواب وكردند و ثواب و    ق ميق ميق ميق ميتشويتشويتشويتشوي
هشام بـن عبـدالملك     هشام بـن عبـدالملك     هشام بـن عبـدالملك     هشام بـن عبـدالملك     در برابر جبار روزگار     ) ع( سجادسجادسجادسجاد        امامامامامامامامكه در مدح حضرت     قصيده ميميه فرزدق    قصيده ميميه فرزدق    قصيده ميميه فرزدق    قصيده ميميه فرزدق    از اين قبيل اشعار است      

 مـداران   مـداران   مـداران   مـداران      ش تا قيامت در گوش واليـت ش تا قيامت در گوش واليـت ش تا قيامت در گوش واليـت ش تا قيامت در گوش واليـت اااا    آوازهآوازهآوازهآوازهاي از نظر مضمون بلند و از جهت ادبي كامل است كه     اندازه   به    سرود و اين قصيده   
        ....    طنين انداز استطنين انداز استطنين انداز استطنين انداز است

قـصيده تائيـه ِدعِبـل     قـصيده تائيـه ِدعِبـل     قـصيده تائيـه ِدعِبـل     قـصيده تائيـه ِدعِبـل     و  قصيده عينيه ِحميري    قصيده عينيه ِحميري    قصيده عينيه ِحميري    قصيده عينيه ِحميري    و  ِفراس  ِفراس  ِفراس  ِفراس          ابي  ابي  ابي  ابي          قصيده ميميه قصيده ميميه قصيده ميميه قصيده ميميه و  هاشميات كميت بن زيد اسدي      هاشميات كميت بن زيد اسدي      هاشميات كميت بن زيد اسدي      هاشميات كميت بن زيد اسدي      و از اين نوع است      
قدر اين قدر اين قدر اين قدر اين : : : : بل داد و فرمودبل داد و فرمودبل داد و فرمودبل داد و فرمودپيراهني را به دعپيراهني را به دعپيراهني را به دعپيراهني را به دع،  در خراسان خواند و آن حضرت بعنوان ِصله و انعام) ع( حضرت رضاحضرت رضاحضرت رضاحضرت رضا كه برايخُزاعي خُزاعي خُزاعي خُزاعي 

همچنين همچنين همچنين همچنين         ام وام وام وام و    در هر شبي هزار ركعت در حالي كه اين پيراهن بر تن من بوده است نماز خواندهدر هر شبي هزار ركعت در حالي كه اين پيراهن بر تن من بوده است نماز خواندهدر هر شبي هزار ركعت در حالي كه اين پيراهن بر تن من بوده است نماز خواندهدر هر شبي هزار ركعت در حالي كه اين پيراهن بر تن من بوده است نماز خوانده    پيراهن را بدان كه من هزار شبپيراهن را بدان كه من هزار شبپيراهن را بدان كه من هزار شبپيراهن را بدان كه من هزار شب
ز در ز در ز در ز در ام و نيز صد دينار به او عنايت كرد و به او فرمود اين پولها نيام و نيز صد دينار به او عنايت كرد و به او فرمود اين پولها نيام و نيز صد دينار به او عنايت كرد و به او فرمود اين پولها نيام و نيز صد دينار به او عنايت كرد و به او فرمود اين پولها ني    ام كه هزار دفعه قرآن را ختم كردهام كه هزار دفعه قرآن را ختم كردهام كه هزار دفعه قرآن را ختم كردهام كه هزار دفعه قرآن را ختم كرده    اين پيراهن را بر تن داشتهاين پيراهن را بر تن داشتهاين پيراهن را بر تن داشتهاين پيراهن را بر تن داشته

        ))))٦٦٦٦((((....موقعي براي تو الزم خواهد شدموقعي براي تو الزم خواهد شدموقعي براي تو الزم خواهد شدموقعي براي تو الزم خواهد شد
سـروده بـود و   ) ع(  عبـداهللا الحـسين   حضرت ابـي   ، اشعاري كه شاعري آن را در مرثيه ساالر شهيدان و از اين نوع اشعار است 

ـ     بنـي  بنـي  بنـي  بنـي    خاندان خود را امر كرد كه بيايند و در پشت پرده بنـشينند و بـه آن اشـعار ـ در روزگـاري كـه       (ع)     حضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحضرت صادق ـ امي ـ امي ـ امي ه و ه و ه و ه و امي
هاي نويـسندگان حقيقـت را شكـسته بودنـد     هاي نويـسندگان حقيقـت را شكـسته بودنـد     هاي نويـسندگان حقيقـت را شكـسته بودنـد     هاي نويـسندگان حقيقـت را شكـسته بودنـد         گويان را بريده و قلمگويان را بريده و قلمگويان را بريده و قلمگويان را بريده و قلم     حق حق حق حق    هايهايهايهاي    ها حبس كرده و زبانها حبس كرده و زبانها حبس كرده و زبانها حبس كرده و زبان    ها را در سينهها را در سينهها را در سينهها را در سينه    ، نفس ، نفس ، نفس ، نفس         عباسعباسعباسعباس        بنيبنيبنيبني

  .))))٧٧٧٧((((»»»»ُُُُ    ُ الْجنَّةُ الْجنَّةُ الْجنَّةُ الْجنَّة    ِ فَلَهِ فَلَهِ فَلَهِ فَلَه     الْحسين الْحسين الْحسين الْحسين    ْ اَنْشَد فيْ اَنْشَد فيْ اَنْشَد فيْ اَنْشَد في    منمنمنمن««««: : : : ـگسوش كنند و اشك بريزند و پس از آن به شاعر فرمودندـگسوش كنند و اشك بريزند و پس از آن به شاعر فرمودندـگسوش كنند و اشك بريزند و پس از آن به شاعر فرمودندـگسوش كنند و اشك بريزند و پس از آن به شاعر فرمودند
عالّمـه بحرالعلـوم بعنـوان احتـرام از جـا           عالّمـه بحرالعلـوم بعنـوان احتـرام از جـا           عالّمـه بحرالعلـوم بعنـوان احتـرام از جـا           عالّمـه بحرالعلـوم بعنـوان احتـرام از جـا           شـد     مـي    كه در موقعي كه خوانده         يده هائيه اُزُري  يده هائيه اُزُري  يده هائيه اُزُري  يده هائيه اُزُري  قصقصقصقصو نيز از اين نوع اشعار است        

        ))))٨٨٨٨((((....كردكردكردكرد    به آن گوش ميبه آن گوش ميبه آن گوش ميبه آن گوش مي    ايستاد وايستاد وايستاد وايستاد و    خاست و ميخاست و ميخاست و ميخاست و مي    برميبرميبرميبرمي
نظير كه بيش از بيست هزار  كه قسمت مهم عمر خود را در تصنيف اين كتاب كمصاحب كتاب جواهر صاحب كتاب جواهر صاحب كتاب جواهر صاحب كتاب جواهر آور  فقيه بزرگوار و نام

اي كاش ثواب تصنيف جواهر در ديوان عمل شيخ اي كاش ثواب تصنيف جواهر در ديوان عمل شيخ اي كاش ثواب تصنيف جواهر در ديوان عمل شيخ اي كاش ثواب تصنيف جواهر در ديوان عمل شيخ     كرد كهكرد كهكرد كهكرد كه    آرزو ميآرزو ميآرزو ميآرزو مي،  قيق را در بر دارد صرف كرده استصفحه تحقيقات علمي د
        ))))٩٩٩٩((((....كاظم اُزُري ـ سراينده اين قصيده ـ نوشته شود و ثواب سرودن اين قصيده در نامه عمل من نوشته شودكاظم اُزُري ـ سراينده اين قصيده ـ نوشته شود و ثواب سرودن اين قصيده در نامه عمل من نوشته شودكاظم اُزُري ـ سراينده اين قصيده ـ نوشته شود و ثواب سرودن اين قصيده در نامه عمل من نوشته شودكاظم اُزُري ـ سراينده اين قصيده ـ نوشته شود و ثواب سرودن اين قصيده در نامه عمل من نوشته شود

                                                        

  .٢٦٦ ـ ٢٦٥، ص ٢ج  و عيون اخبار الرضا، ٢٣٨، ص ٤٩نوار، ج ¤ ـ بحار اال٦
 

 . ٤٦٤، ص ١٠، ج   ـ وسائل الشيعة٧
 . ١٩   ، ص٢، ج  لقاب¤، و الكني و اال ، ترجمه شيخ كاظم اُزُري  ـ اعيان الشيعه٨
 . ٢٠، ص ٢، ج  لقاب¤ ـ الكني و اال٩



 

 )٢٩(  

 يعنـي  ))))١٠١٠١٠١٠((((»»»»    ًًًً    َ الـشِّعِر لَِحكْمـة    َ الـشِّعِر لَِحكْمـة    َ الـشِّعِر لَِحكْمـة    َ الـشِّعِر لَِحكْمـة            َّ ِمـن  َّ ِمـن  َّ ِمـن  َّ ِمـن          ِانِانِانِان    ««««: رمودندآن ف   دربارهحضرت رسول اكرم    حضرت رسول اكرم    حضرت رسول اكرم    حضرت رسول اكرم    ، اشعاري كه      و باالخره از اين  قبيل اشعار است       
  . برخي از اشعار حكمت است

؛ و يا محتـواي آن طـوري اسـت كـه      پايه است بي ؛ يعني كلمات موزوني بافي است است كه سرا پا خيالاشعاري اشعاري اشعاري اشعاري نوع دوم  ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢
  : ند اين شعر از ظهير فاريابي در مدح قزل ارسالنمان. ترغيب و تشويق به فساد و گمراهي دارد نقش مهمي در انحراف افكار و

            ِ فلك نهد انديشه زير پايِ فلك نهد انديشه زير پايِ فلك نهد انديشه زير پايِ فلك نهد انديشه زير پاي    نُه كُرسينُه كُرسينُه كُرسينُه كُرسي
        ْ ارسالن زندْ ارسالن زندْ ارسالن زندْ ارسالن زند    تا بوسه بر ركاب ِقِزلتا بوسه بر ركاب ِقِزلتا بوسه بر ركاب ِقِزلتا بوسه بر ركاب ِقِزل        

        

        ::::كندكندكندكند    قرآن مجيد اشعار را به دو نوع تقسيم ميقرآن مجيد اشعار را به دو نوع تقسيم ميقرآن مجيد اشعار را به دو نوع تقسيم ميقرآن مجيد اشعار را به دو نوع تقسيم مي
  :فرمايد شود آنجا كه مي  تقسيم اشعار به دو نوع كه ذكر گرديد از قرآن مجيد نيز استفاده مي

ِ و ِ و ِ و ِ و     َ آمنُوا و عِملُـوا الـصَّاِلحات  َ آمنُوا و عِملُـوا الـصَّاِلحات  َ آمنُوا و عِملُـوا الـصَّاِلحات  َ آمنُوا و عِملُـوا الـصَّاِلحات      َ ِاالّ الَّذِينَ ِاالّ الَّذِينَ ِاالّ الَّذِينَ ِاالّ الَّذِين    َ ما الَ يفْعلُونَ ما الَ يفْعلُونَ ما الَ يفْعلُونَ ما الَ يفْعلُون    ْيقُولُونْيقُولُونْيقُولُونْيقُولُون    َ و اَنَّهمَ و اَنَّهمَ و اَنَّهمَ و اَنَّهم    ِّ واٍد يهِيمونِّ واٍد يهِيمونِّ واٍد يهِيمونِّ واٍد يهِيمون    ِ كُلِ كُلِ كُلِ كُل    ْ فيْ فيْ فيْ في    ْ تَر اَنَّهم ْ تَر اَنَّهم ْ تَر اَنَّهم ْ تَر اَنَّهم         َ اَلَم َ اَلَم َ اَلَم َ اَلَم         ُ الْغَاوون ُ الْغَاوون ُ الْغَاوون ُ الْغَاوون         شُّعراُء يتَِّبعهم شُّعراُء يتَِّبعهم شُّعراُء يتَِّبعهم شُّعراُء يتَِّبعهم و ال و ال و ال و ال (
  .)١١()ذَكَروا اللهكَثِيراًذَكَروا اللهكَثِيراًذَكَروا اللهكَثِيراًذَكَروا اللهكَثِيراً

گذارنـد ـ و حـد و     شعرا در هـر وادي گـام مـي    بيني كه آن كنند آيا نمي  شعرا پيروي مي گمراهان و رهروان راه باطل از::::    يعنييعنييعنييعني
انجام اعمال شايسته انجام اعمال شايسته انجام اعمال شايسته انجام اعمال شايسته     مگر افرادي از شعرا كه اهل ايمان به خداومگر افرادي از شعرا كه اهل ايمان به خداومگر افرادي از شعرا كه اهل ايمان به خداومگر افرادي از شعرا كه اهل ايمان به خداودهند،  گويند كه انجام نمي شناسند ـ و چيزهايي رامي  مرزي نمي

        ....ياد خدا هستندياد خدا هستندياد خدا هستندياد خدا هستند    بوده و زياد بهبوده و زياد بهبوده و زياد بهبوده و زياد به
دهد و گروهي را كه اهل   گروهي از آنها را مورد انتقاد قرار مي: : : : كندكندكندكند    دو گروه تقسيم ميدو گروه تقسيم ميدو گروه تقسيم ميدو گروه تقسيم ميا به بينيم شعرا ر اين آيه چنانكه مي

، استثنا  گذرانند را از شعرايي كه مورد انتقاد قرارداده است ياد خدا مي بسياري از اوقاتشان را به ايمان و اعمال شايسته هستند و
  .كند مي

 كه آيات مذكور كه ارتباط با شعرا دارد نازل گرديد جمعي از شـعرا در حـالي كـه         هنگامي: نويسد  در تفسير خود مي   ابن كثير   ابن كثير   ابن كثير   ابن كثير   
 رسيدند و گفتند يا رسول اهللا خداوند درباره مـا  ٩        حضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرم خدمت هايشان جاري بود  هايشان جاري بود  هايشان جاري بود  هايشان جاري بود          اشك از چشم  اشك از چشم  اشك از چشم  اشك از چشم  ناراحت شده و    

َ َ َ َ     ِاالِّالَّذينِاالِّالَّذينِاالِّالَّذينِاالِّالَّذين: ( حضرتش قسمت دوم آيات؟ ؟ ؟ ؟     ار كنيمار كنيمار كنيمار كنيم نازل كرده و ما را مورد انتقاد و مذمت قرار داده است چه ك   نازل كرده و ما را مورد انتقاد و مذمت قرار داده است چه ك   نازل كرده و ما را مورد انتقاد و مذمت قرار داده است چه ك   نازل كرده و ما را مورد انتقاد و مذمت قرار داده است چه ك  شاعران اين آيات را   
شما جزء گروه دومي كه در آيـات ذكـر شـده اسـت              : فرمود ها خواند و    را براي آن    ) ِ و ذَكَروا اَهللا كَثِيراً    ِ و ذَكَروا اَهللا كَثِيراً    ِ و ذَكَروا اَهللا كَثِيراً    ِ و ذَكَروا اَهللا كَثِيراً            آمنُوا و عِملُوا الصَّاِلحات   آمنُوا و عِملُوا الصَّاِلحات   آمنُوا و عِملُوا الصَّاِلحات   آمنُوا و عِملُوا الصَّاِلحات   

  )١٢(.ناراحت نباشيد باشيد، بنابراين مي
اند چهره زن را در آيينه ادبيات         وع قضاوتي كه متاسفانه برخي از ادبادرباره زنان داشته        اكنون براي پي بردن به نگرش منفي و ن        

  :و اشعار ببينيد
  

                                                        

  .٧٠٣ ، ص١  و سفينة البحار، ج�   ، باب مواعظ النبي٤، ج   ـ كتاب من اليحضره الفقيه١٠
 

  . ٢٢٧ ـ ٢٢٣عرا، آيه  ـ سوره ش١١

 . ٣٥٤، ص ٣ ـ تفسير ابن كثير، ج ١٢



 

 )٣٠(  

             ـ مالّي رومي ـ مالّي رومي ـ مالّي رومي ـ مالّي رومي١١١١

 بود كه آدم را وسوسه كرد و او از ميوه بهشتي با     (ع)  آدم  گويد اين تقصير حوا همسر حضرت       در كتاب مثنوي خود مي    مولوي  مولوي  مولوي  مولوي  
هرباليـي كـه در دنيـا    هرباليـي كـه در دنيـا    هرباليـي كـه در دنيـا    هرباليـي كـه در دنيـا    ، هـردو از بهـشت اخـراج گرديدنـد و           منوع شده بودند خورد و در نتيجه      اينكه از جانب خداوند هر دو م      

  :مالحظه كنيد. . . . كشاندكشاندكشاندكشاند    انسان را از عرش اعال به جايگاه پست ميانسان را از عرش اعال به جايگاه پست ميانسان را از عرش اعال به جايگاه پست ميانسان را از عرش اعال به جايگاه پست مي    آيد از شومي زن است و حيله زنان است كهآيد از شومي زن است و حيله زنان است كهآيد از شومي زن است و حيله زنان است كهآيد از شومي زن است و حيله زنان است كه    وجود ميوجود ميوجود ميوجود مي    بهبهبهبه
        ))))١٤١٤١٤١٤((((       چونكه حوا گفت خور آنگاه خورد       چونكه حوا گفت خور آنگاه خورد       چونكه حوا گفت خور آنگاه خورد       چونكه حوا گفت خور آنگاه خورد افسانه كرد                         افسانه كرد                         افسانه كرد                         افسانه كرد                        ))))١٣١٣١٣١٣((((                 چند با آدم بليس             چند با آدم بليس             چند با آدم بليس             چند با آدم بليس

            ّ زن در هر مكانّ زن در هر مكانّ زن در هر مكانّ زن در هر مكان    باشد از شوميباشد از شوميباشد از شوميباشد از شومي                                                                                                                                                     هر بال كاندر جهان بيني عيان                 هر بال كاندر جهان بيني عيان                 هر بال كاندر جهان بيني عيان                 هر بال كاندر جهان بيني عيان
        ))))١٦١٦١٦١٦((((                                    الجرم كيد زنان باشد عظيم                                الجرم كيد زنان باشد عظيم                                الجرم كيد زنان باشد عظيم                                الجرم كيد زنان باشد عظيم))))١٥١٥١٥١٥((((               روح را از عرش آرد در حطيم           روح را از عرش آرد در حطيم           روح را از عرش آرد در حطيم           روح را از عرش آرد در حطيم

        

            اميامياميامي ـ نظ ـ نظ ـ نظ ـ نظ٢٢٢٢

گر و دورو است و او آفت جهان و بالي جان و لجباز است و گر و دورو است و او آفت جهان و بالي جان و لجباز است و گر و دورو است و او آفت جهان و بالي جان و لجباز است و گر و دورو است و او آفت جهان و بالي جان و لجباز است و     وفا و حيلهوفا و حيلهوفا و حيلهوفا و حيله    ، بي، بي، بي، بي»»»»        زنزنزنزن    «««« اين است كه     زنزنزنزنديدگاه نظامي نسبت به 
  :بنگريد؛ ؛ ؛ ؛     شده استشده استشده استشده است    از دنده چپ آفريدهاز دنده چپ آفريدهاز دنده چپ آفريدهاز دنده چپ آفريده

        استوار باشداستوار باشداستوار باشداستوار باشد                           زن گرنه يكي هزار باشد                            عهد كم                       زن گرنه يكي هزار باشد                            عهد كم                       زن گرنه يكي هزار باشد                            عهد كم                       زن گرنه يكي هزار باشد                            عهد كم
        بر نام زنان قلم شكستندبر نام زنان قلم شكستندبر نام زنان قلم شكستندبر نام زنان قلم شكستند       چون نقش وفا و عهد بستند                                   چون نقش وفا و عهد بستند                                   چون نقش وفا و عهد بستند                                   چون نقش وفا و عهد بستند                                                                            

            تا جز تو نيافت مهربانيتا جز تو نيافت مهربانيتا جز تو نيافت مهربانيتا جز تو نيافت مهرباني                                                                                                                                         زن دوست بود ولي زماني                     زن دوست بود ولي زماني                     زن دوست بود ولي زماني                     زن دوست بود ولي زماني
         كه دگر تو را نبيند  كه دگر تو را نبيند  كه دگر تو را نبيند  كه دگر تو را نبيند                       چون در بِر ديگري نشيند                            خواهد                      چون در بِر ديگري نشيند                            خواهد                      چون در بِر ديگري نشيند                            خواهد                      چون در بِر ديگري نشيند                            خواهد

                                زن راست نبازد آنچه بازد                             جز زرق نسازد  آنچه سازد                        زن راست نبازد آنچه بازد                             جز زرق نسازد  آنچه سازد                        زن راست نبازد آنچه بازد                             جز زرق نسازد  آنچه سازد                        زن راست نبازد آنچه بازد                             جز زرق نسازد  آنچه سازد
                                     بسيار جفاي زن كشيدند                          از هيچ زني وفا نديدند                             بسيار جفاي زن كشيدند                          از هيچ زني وفا نديدند                             بسيار جفاي زن كشيدند                          از هيچ زني وفا نديدند                             بسيار جفاي زن كشيدند                          از هيچ زني وفا نديدند

            گاه نيرنگ                          در ظاهر صلح و در نهان جنگگاه نيرنگ                          در ظاهر صلح و در نهان جنگگاه نيرنگ                          در ظاهر صلح و در نهان جنگگاه نيرنگ                          در ظاهر صلح و در نهان جنگ    هههه                          زن چيست نشان                          زن چيست نشان                          زن چيست نشان                          زن چيست نشان
                                      چون دوست شودبالي جانست                          چون دوست شودبالي جانست                          چون دوست شودبالي جانست                          چون دوست شودبالي جانست    ِ جهانستِ جهانستِ جهانستِ جهانست                               در دشمني آفت                           در دشمني آفت                           در دشمني آفت                           در دشمني آفت

        ده كوشدده كوشدده كوشدده كوشدنيوشد                           گوئي كه مكن دو مرنيوشد                           گوئي كه مكن دو مرنيوشد                           گوئي كه مكن دو مرنيوشد                           گوئي كه مكن دو مر                                گوئي كه بكن نمي                            گوئي كه بكن نمي                            گوئي كه بكن نمي                            گوئي كه بكن نمي
                                  چون غم خوري او نشاط گيرد                           چون شاد شوي ز غم بميرد                          چون غم خوري او نشاط گيرد                           چون شاد شوي ز غم بميرد                          چون غم خوري او نشاط گيرد                           چون شاد شوي ز غم بميرد                          چون غم خوري او نشاط گيرد                           چون شاد شوي ز غم بميرد

        
  :گويد همه انتقاد و تهمت در آخر اين ابيات مي و باالخره بعد از اين

                                                        

 .  ابليس:   ـ بليس١٣
 .  نيست  ـ ما در فصل چهره زن در قرآن خواهيم گفت كه اين نسبت به حضرت حوا درست١٤
 .  جايگاه پست:   ـ حطيم١٥
 .  ، دفتر ششم  ـ مثنوي١٦



 

 )٣١(  

        ))))١٧١٧١٧١٧((((    ِ بد دراز استِ بد دراز استِ بد دراز استِ بد دراز است    زنانزنانزنانزنان                           افسون                            افسون                            افسون                            افسون                            اين كار زنان راست باز است                       اين كار زنان راست باز است                       اين كار زنان راست باز است                       اين كار زنان راست باز است
        

  :سرايد چنين مي زنان  زنان  زنان  زنان  نظامي در جاي ديگر درباره
        ِ سفالند                          درون سو خُبث و بيرون سو جمالندِ سفالند                          درون سو خُبث و بيرون سو جمالندِ سفالند                          درون سو خُبث و بيرون سو جمالندِ سفالند                          درون سو خُبث و بيرون سو جمالند                             زنان مانند ريحان                         زنان مانند ريحان                         زنان مانند ريحان                         زنان مانند ريحان

        »»»»        زنزنزنزن    ««««ر اسب و در شمشير و در ر اسب و در شمشير و در ر اسب و در شمشير و در ر اسب و در شمشير و در       وفا د      وفا د      وفا د      وفا د                                                                                ))))١٨١٨١٨١٨((((                        نشايد يافتن در هيچ برزن                    نشايد يافتن در هيچ برزن                    نشايد يافتن در هيچ برزن                    نشايد يافتن در هيچ برزن
            ؟                          چو زن گفتي بشوي از مردمي دست؟                          چو زن گفتي بشوي از مردمي دست؟                          چو زن گفتي بشوي از مردمي دست؟                          چو زن گفتي بشوي از مردمي دست          وفا مردي است بر زن چون توان بست      وفا مردي است بر زن چون توان بست      وفا مردي است بر زن چون توان بست      وفا مردي است بر زن چون توان بست

                                      نديدند از يكي زن راست بازي                          نديدند از يكي زن راست بازي                          نديدند از يكي زن راست بازي                          نديدند از يكي زن راست بازي    سازيسازيسازيسازي                       بسي كردند مردان چاره                   بسي كردند مردان چاره                   بسي كردند مردان چاره                   بسي كردند مردان چاره
        ))))١٩١٩١٩١٩((((    ِ راستِ راستِ راستِ راست    ، جانب، جانب، جانب، جانب    ِ چپِ چپِ چپِ چپ                              مجو از جانب                          مجو از جانب                          مجو از جانب                          مجو از جانب    د برخاستد برخاستد برخاستد برخاست             زن از پهلوي چپ گوين             زن از پهلوي چپ گوين             زن از پهلوي چپ گوين             زن از پهلوي چپ گوين

        
  :گويد و نيز مي

                                       كس از چپ راستي هرگز نديده                           كس از چپ راستي هرگز نديده                           كس از چپ راستي هرگز نديده                           كس از چپ راستي هرگز نديده                           زن از پهلوي چپ شد آفريده                       زن از پهلوي چپ شد آفريده                       زن از پهلوي چپ شد آفريده                       زن از پهلوي چپ شد آفريده
 

             ـ فردوسي ـ فردوسي ـ فردوسي ـ فردوسي٣٣٣٣
، زني است كـه       بخت  و خجسته بهتر از فرمان زن است      بهتر از فرمان زن است      بهتر از فرمان زن است      بهتر از فرمان زن است      هر كس دختر دارد بدبخت است و كفن         هر كس دختر دارد بدبخت است و كفن         هر كس دختر دارد بدبخت است و كفن         هر كس دختر دارد بدبخت است و كفن         منطق فردوسي اين است كه      

  .اصالً به دنيا نيامده باشد
  : گفته است و ، هر چند در مواردي برخي از زنان را مورد تمجيد قرار داده    شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهاو در 

        ن بودن بودن بودن بود در جهان آن بود                              كزو شوي همواره خندا در جهان آن بود                              كزو شوي همواره خندا در جهان آن بود                              كزو شوي همواره خندا در جهان آن بود                              كزو شوي همواره خندا))))٢٠٢٠٢٠٢٠((((    ِ زنانِ زنانِ زنانِ زنان                       بهين                   بهين                   بهين                   بهين
             خواري آرد به روي خواري آرد به روي خواري آرد به روي خواري آرد به روي))))٢١٢١٢١٢١((((    ِ بد كُِنشِ بد كُِنشِ بد كُِنشِ بد كُِنش    زنزنزنزن                                                                                                                            جز پارسازن مجويجز پارسازن مجويجز پارسازن مجويجز پارسازن مجوي                        به گيتي به                    به گيتي به                    به گيتي به                    به گيتي به

        
  :؛ ببينيد ولي در مواردي هم انتقاد كرده

        ختر بودختر بودختر بودختر بود                             اگر تاج دارد، بد ا                             اگر تاج دارد، بد ا                             اگر تاج دارد، بد ا                             اگر تاج دارد، بد ا))))٢٢٢٢٢٢٢٢((((ِ پرده دختر بودِ پرده دختر بودِ پرده دختر بودِ پرده دختر بود                        ِكرا از پس                    ِكرا از پس                    ِكرا از پس                    ِكرا از پس
                                                        

 .  ، ديوان ليلي مجنون  ـ خمسه نظامي١٧
  . كوچه:   ـ برزن١٨
 

 .  ، ديوان خسرو و شيرين  ـ خمسه نظامي١٩
 .  بهترين:   ـ بهين٢٠
 . بد كردار:   ـ بد كُِنش٢١
  .كسي را:  ـ ِكرا٢٢
 



 

 )٣٢(  

        دردردردر    جاي پسر                              به از گور داماد نايد بهجاي پسر                              به از گور داماد نايد بهجاي پسر                              به از گور داماد نايد بهجاي پسر                              به از گور داماد نايد به                            ِكرا دختر آيد به                        ِكرا دختر آيد به                        ِكرا دختر آيد به                        ِكرا دختر آيد به
        

*  *  *  
                                        كفن بهتر او را ز فرمان زن                            كفن بهتر او را ز فرمان زن                            كفن بهتر او را ز فرمان زن                            كفن بهتر او را ز فرمان زن                                   كسي كو بود مهتِر انجمن                               كسي كو بود مهتِر انجمن                               كسي كو بود مهتِر انجمن                               كسي كو بود مهتِر انجمن

        ))))٢٣٢٣٢٣٢٣((((خجسته زني كو ز مادر نزادخجسته زني كو ز مادر نزادخجسته زني كو ز مادر نزادخجسته زني كو ز مادر نزادباد                             باد                             باد                             باد                                   سياوش ز گفتار زن شد به  سياوش ز گفتار زن شد به  سياوش ز گفتار زن شد به  سياوش ز گفتار زن شد به                                                                                            

        
             ـ سعدي ـ سعدي ـ سعدي ـ سعدي٤٤٤٤

را نبايد مرد بشنود و اساسـاً كـاش زن در جهـان             را نبايد مرد بشنود و اساسـاً كـاش زن در جهـان             را نبايد مرد بشنود و اساسـاً كـاش زن در جهـان             را نبايد مرد بشنود و اساسـاً كـاش زن در جهـان                     زن اگر از خانه بيرون شد بايد به گور برود و صداي زن            زن اگر از خانه بيرون شد بايد به گور برود و صداي زن            زن اگر از خانه بيرون شد بايد به گور برود و صداي زن            زن اگر از خانه بيرون شد بايد به گور برود و صداي زن            : گويد  سعدي مي 
        ....شدشدشدشد    آفريده نميآفريده نميآفريده نميآفريده نمي

  :كند عبارت تمجيد ميهر چند در موردي از زن با اين »  او «
        ِ فرمان بِر پارسا                         كُند مرد درويش را پادشاِ فرمان بِر پارسا                         كُند مرد درويش را پادشاِ فرمان بِر پارسا                         كُند مرد درويش را پادشاِ فرمان بِر پارسا                         كُند مرد درويش را پادشا                                      زن خوب                                  زن خوب                                  زن خوب                                  زن خوب

        
  :دست آورد ولي ديدگاه او نسبت به زن را از اين نوع اشعارش بايد به

                             كه بانگ زن از وي برآيد بلند                     كه بانگ زن از وي برآيد بلند                     كه بانگ زن از وي برآيد بلند                     كه بانگ زن از وي برآيد بلند                                    دِر خرمي بر سرائي ببند                                         دِر خرمي بر سرائي ببند                                         دِر خرمي بر سرائي ببند                                         دِر خرمي بر سرائي ببند     
            ِ بازار گيرد بزن                           و گرنه تو در خانه نشين چو زنِ بازار گيرد بزن                           و گرنه تو در خانه نشين چو زنِ بازار گيرد بزن                           و گرنه تو در خانه نشين چو زنِ بازار گيرد بزن                           و گرنه تو در خانه نشين چو زن                                    چو زن راه                                چو زن راه                                چو زن راه                                چو زن راه

        د از خانه در گور بادد از خانه در گور بادد از خانه در گور بادد از خانه در گور بادِ زن دور باد                         چو بيرون شِ زن دور باد                         چو بيرون شِ زن دور باد                         چو بيرون شِ زن دور باد                         چو بيرون ش    ، چشم، چشم، چشم، چشم                                ز بيگانگان                            ز بيگانگان                            ز بيگانگان                            ز بيگانگان
        

  :گويد در مورد ديگر مي
            ِ زنِ زنِ زنِ زن                                كه بيچاره بودند از دست                            كه بيچاره بودند از دست                            كه بيچاره بودند از دست                            كه بيچاره بودند از دست                 چو نغز آمد اين يك سخن زآن دو تن             چو نغز آمد اين يك سخن زآن دو تن             چو نغز آمد اين يك سخن زآن دو تن             چو نغز آمد اين يك سخن زآن دو تن

        ، خود مباد، خود مباد، خود مباد، خود مباد    ِ بد مباد                            دگر گفت زن در جهانِ بد مباد                            دگر گفت زن در جهانِ بد مباد                            دگر گفت زن در جهانِ بد مباد                            دگر گفت زن در جهان                           يكي گفت كس را زَن                       يكي گفت كس را زَن                       يكي گفت كس را زَن                       يكي گفت كس را زَن
  

**  *    

             ـ ناصر خسرو قبادياني ـ ناصر خسرو قبادياني ـ ناصر خسرو قبادياني ـ ناصر خسرو قبادياني٥٥٥٥

  :توانيد مرده فرض كنيد زنان را تا مي: گويد وي مي
                                    به گفتار زنان هرگز مكن كار                   زنان را تا تواني مرده ِانگار                            به گفتار زنان هرگز مكن كار                   زنان را تا تواني مرده ِانگار                            به گفتار زنان هرگز مكن كار                   زنان را تا تواني مرده ِانگار                            به گفتار زنان هرگز مكن كار                   زنان را تا تواني مرده ِانگار

                                                        

 .  ـ برخي از اشعار، انتقاد از زن را از قول ديگري سروده است ولي اثر منفي خود راباالخره دارد٢٣



 

 )٣٣(  

             قدم بر تارك اين هر دو بر زن قدم بر تارك اين هر دو بر زن قدم بر تارك اين هر دو بر زن قدم بر تارك اين هر دو بر زن                                                                                                        مِنه بر جان خود بار زر و زن                            مِنه بر جان خود بار زر و زن                            مِنه بر جان خود بار زر و زن                            مِنه بر جان خود بار زر و زن
        

             ـ صائب تبريزي ـ صائب تبريزي ـ صائب تبريزي ـ صائب تبريزي٦٦٦٦
                                 اگر ز مردي و مردانگي نشان داري                     اگر ز مردي و مردانگي نشان داري                     اگر ز مردي و مردانگي نشان داري                     اگر ز مردي و مردانگي نشان داري    صفت كاريصفت كاريصفت كاريصفت كاري    ِ زنِ زنِ زنِ زن                    مكن به مشورت نَفْس                مكن به مشورت نَفْس                مكن به مشورت نَفْس                مكن به مشورت نَفْس

  

             ـ جامي ـ جامي ـ جامي ـ جامي٧٧٧٧

        ::::كندكندكندكند    ميميميمي    وفا و مكّار و كفران نعمت كننده معرفيوفا و مكّار و كفران نعمت كننده معرفيوفا و مكّار و كفران نعمت كننده معرفيوفا و مكّار و كفران نعمت كننده معرفي    بيبيبيبيعبدالرحمان جامي زن را 
          گر دهي صد سال زن را سيم و زر                  پاي در زر گيري او را تا به سر  گر دهي صد سال زن را سيم و زر                  پاي در زر گيري او را تا به سر  گر دهي صد سال زن را سيم و زر                  پاي در زر گيري او را تا به سر  گر دهي صد سال زن را سيم و زر                  پاي در زر گيري او را تا به سر                                                                                            

            اشاشاشاش    خانه از زرين ِگلي افروزيخانه از زرين ِگلي افروزيخانه از زرين ِگلي افروزيخانه از زرين ِگلي افروزي                                                                            اشاشاشاش                                 جامه از ديباي شُشتر دوزي                             جامه از ديباي شُشتر دوزي                             جامه از ديباي شُشتر دوزي                             جامه از ديباي شُشتر دوزي
            پوشش كنيپوشش كنيپوشش كنيپوشش كني          ثوب زركش ستِر شب      ثوب زركش ستِر شب      ثوب زركش ستِر شب      ثوب زركش ستِر شب                                                                                       لَعل در آويزه گوشش كني                                   لَعل در آويزه گوشش كني                                   لَعل در آويزه گوشش كني                                   لَعل در آويزه گوشش كني

            خوانَش آرايي به گوناگون طعامخوانَش آرايي به گوناگون طعامخوانَش آرايي به گوناگون طعامخوانَش آرايي به گوناگون طعام                                                                                                        هم به وقت چاشت هم هنگام شام                        هم به وقت چاشت هم هنگام شام                        هم به وقت چاشت هم هنگام شام                        هم به وقت چاشت هم هنگام شام
            آبش اَر از چشمه كوثر دهيآبش اَر از چشمه كوثر دهيآبش اَر از چشمه كوثر دهيآبش اَر از چشمه كوثر دهي                                                                                    ِ گوهريِ گوهريِ گوهريِ گوهري                               چون شود تشنه ز جام                           چون شود تشنه ز جام                           چون شود تشنه ز جام                           چون شود تشنه ز جام

            ْ اصفهانْ اصفهانْ اصفهانْ اصفهان    ناِر يزدي آري و سيبناِر يزدي آري و سيبناِر يزدي آري و سيبناِر يزدي آري و سيب                                                                                     ميوه چون خواهد زتو همچون شهان ميوه چون خواهد زتو همچون شهان ميوه چون خواهد زتو همچون شهان ميوه چون خواهد زتو همچون شهان                                                                                
            ها پيش او هيچست هيچها پيش او هيچست هيچها پيش او هيچست هيچها پيش او هيچست هيچ    جمله اينجمله اينجمله اينجمله اين                                                                                                        چون فُتد از داوري در تاب و پيچ                        چون فُتد از داوري در تاب و پيچ                        چون فُتد از داوري در تاب و پيچ                        چون فُتد از داوري در تاب و پيچ

            گاهگاهگاهگاه    هيچ چيز از تو نديدم هيچهيچ چيز از تو نديدم هيچهيچ چيز از تو نديدم هيچهيچ چيز از تو نديدم هيچ                                                                                    گداز و عمركاهگداز و عمركاهگداز و عمركاهگداز و عمركاه                            گويدت ِكاي جان                        گويدت ِكاي جان                        گويدت ِكاي جان                        گويدت ِكاي جان
        خالي است آن لوح از حرف وفاخالي است آن لوح از حرف وفاخالي است آن لوح از حرف وفاخالي است آن لوح از حرف وفااش لوح صفا                    اش لوح صفا                    اش لوح صفا                    اش لوح صفا                                                   گرچه باشد چهره                           گرچه باشد چهره                           گرچه باشد چهره                           گرچه باشد چهره

        غير مكّاري و غداري چه ديد؟غير مكّاري و غداري چه ديد؟غير مكّاري و غداري چه ديد؟غير مكّاري و غداري چه ديد؟                          در جهان از زن وفاداري كه ديد؟                                               در جهان از زن وفاداري كه ديد؟                                               در جهان از زن وفاداري كه ديد؟                                               در جهان از زن وفاداري كه ديد؟                     
        

  :گويد در اورنگ پنجم مي
            عظيم استعظيم استعظيم استعظيم است                          زنان را كيدهائي بس                      زنان را كيدهائي بس                      زنان را كيدهائي بس                      زنان را كيدهائي بس    كَيد زن دل مردان دو نيم استكَيد زن دل مردان دو نيم استكَيد زن دل مردان دو نيم استكَيد زن دل مردان دو نيم است                             ِز                         ِز                         ِز                         ِز

                                    عزيزان را كند كيد زنان خوار                  به كيد زن بود دانا گرفتار                            عزيزان را كند كيد زنان خوار                  به كيد زن بود دانا گرفتار                            عزيزان را كند كيد زنان خوار                  به كيد زن بود دانا گرفتار                            عزيزان را كند كيد زنان خوار                  به كيد زن بود دانا گرفتار
        زن مكّاره خود هرگز مبادازن مكّاره خود هرگز مبادازن مكّاره خود هرگز مبادازن مكّاره خود هرگز مباداي عاجز مبادا                       ي عاجز مبادا                       ي عاجز مبادا                       ي عاجز مبادا                                                     ز مكر زن كس                              ز مكر زن كس                              ز مكر زن كس                              ز مكر زن كس

        



 

 )٣٤(  

        ))))٢٤٢٤٢٤٢٤((((     ـ خاقاني شرواني ـ خاقاني شرواني ـ خاقاني شرواني ـ خاقاني شرواني٨٨٨٨

        ....داندداندداندداند    كند و او را سزاوار آغوش خاك ميكند و او را سزاوار آغوش خاك ميكند و او را سزاوار آغوش خاك ميكند و او را سزاوار آغوش خاك مي    خاقاني شرواني دختر را موجودي بدبخت معرفي ميخاقاني شرواني دختر را موجودي بدبخت معرفي ميخاقاني شرواني دختر را موجودي بدبخت معرفي ميخاقاني شرواني دختر را موجودي بدبخت معرفي مي
ست كه اعراب بـدوي     اشعار خاقاني در اين مورد رنگ و بوي عرب دوره جاهليت را دارد؛ او از داشتن دختر، چنان گريزان ا                   

دختري كه برادراني چنـين     : گويد  نهايت خرسند است و مي      شدند او از اينكه فرزندانش همه پسرند بي         مي  از آمدن دختر خشمناك   
  :بنگريد.  اما جنس دختر را از هر چيز سزاوارتر، آغوش خاك است.  داشته باشد عروس بهشت و بانوي كشور است

                       چشم زخم هزاران پسر يكي دختر               چشم زخم هزاران پسر يكي دختر               چشم زخم هزاران پسر يكي دختر               چشم زخم هزاران پسر يكي دختر    قصان كز جفت من نزاد اكنونقصان كز جفت من نزاد اكنونقصان كز جفت من نزاد اكنونقصان كز جفت من نزاد اكنون                 مرا چه ن                 مرا چه ن                 مرا چه ن                 مرا چه ن
                           كه دختري كه از اينسان برادران دارد               عروس دهرش خوانند و بانوي كشور                   كه دختري كه از اينسان برادران دارد               عروس دهرش خوانند و بانوي كشور                   كه دختري كه از اينسان برادران دارد               عروس دهرش خوانند و بانوي كشور                   كه دختري كه از اينسان برادران دارد               عروس دهرش خوانند و بانوي كشور

        ح را مادرح را مادرح را مادرح را مادر                            اگر بميرد باشد بهشت را بانو                وگر بماند زيبد مسي                            اگر بميرد باشد بهشت را بانو                وگر بماند زيبد مسي                            اگر بميرد باشد بهشت را بانو                وگر بماند زيبد مسي                            اگر بميرد باشد بهشت را بانو                وگر بماند زيبد مسي
        كه گور بهتر داماد و مرگ بد اختركه گور بهتر داماد و مرگ بد اختركه گور بهتر داماد و مرگ بد اختركه گور بهتر داماد و مرگ بد اختر              اگرچه هست بدينسان خداش مرگ دهاد                              اگرچه هست بدينسان خداش مرگ دهاد                              اگرچه هست بدينسان خداش مرگ دهاد                              اگرچه هست بدينسان خداش مرگ دهاد                

                             مرا ز زادن دختر چه خرمي باشد؟                 كه كاش مادر من هم نزادي از مادر                     مرا ز زادن دختر چه خرمي باشد؟                 كه كاش مادر من هم نزادي از مادر                     مرا ز زادن دختر چه خرمي باشد؟                 كه كاش مادر من هم نزادي از مادر                     مرا ز زادن دختر چه خرمي باشد؟                 كه كاش مادر من هم نزادي از مادر
        

  :گويد در جاي ديگر مي
        ِ ابر لعنت باد                  بر زن نيك تا به بد چه رسد؟ِ ابر لعنت باد                  بر زن نيك تا به بد چه رسد؟ِ ابر لعنت باد                  بر زن نيك تا به بد چه رسد؟ِ ابر لعنت باد                  بر زن نيك تا به بد چه رسد؟    بارانبارانبارانباران         سنگ     سنگ     سنگ     سنگ                                                                                                                        

        پس ببين تا ز ده و صَد چه رسد؟پس ببين تا ز ده و صَد چه رسد؟پس ببين تا ز ده و صَد چه رسد؟پس ببين تا ز ده و صَد چه رسد؟                                 از يكي زن رسد هزار بال                                                   از يكي زن رسد هزار بال                                                   از يكي زن رسد هزار بال                                                   از يكي زن رسد هزار بال                  

        
        
        
             ـ انوري ـ انوري ـ انوري ـ انوري٩٩٩٩

دانـد،  دانـد،  دانـد،  دانـد،      بدترين مردان جهان را براي بهترين زنان حيف ميبدترين مردان جهان را براي بهترين زنان حيف ميبدترين مردان جهان را براي بهترين زنان حيف ميبدترين مردان جهان را براي بهترين زنان حيف مي    آنگاهآنگاهآنگاهآنگاهداند و داند و داند و داند و         انوري اَِبيوردي زن را چون اَبرو، مرد را همانند ماه مي          انوري اَِبيوردي زن را چون اَبرو، مرد را همانند ماه مي          انوري اَِبيوردي زن را چون اَبرو، مرد را همانند ماه مي          انوري اَِبيوردي زن را چون اَبرو، مرد را همانند ماه مي          
  :مالحظه كنيدمالحظه كنيدمالحظه كنيدمالحظه كنيد

                           ماه را تيرگي ز ميغ بود                   ماه را تيرگي ز ميغ بود                   ماه را تيرگي ز ميغ بود                   ماه را تيرگي ز ميغ بود                        زن چو ميغ است و مرد چون ماه است                    زن چو ميغ است و مرد چون ماه است                    زن چو ميغ است و مرد چون ماه است                    زن چو ميغ است و مرد چون ماه است
        ريغ بودريغ بودريغ بودريغ بودزني دزني دزني دزني د    به بهينهبه بهينهبه بهينهبه بهينه                                                                                                                     بدترين مردي اندرين عالم                                 بدترين مردي اندرين عالم                                 بدترين مردي اندرين عالم                                 بدترين مردي اندرين عالم

        

             ـ سنائي غزنوي ـ سنائي غزنوي ـ سنائي غزنوي ـ سنائي غزنوي١٠١٠١٠١٠
                                                        

تخلص او در آغاز حقايقي بود ولي پس از معرفي   درگذشت٥٨٢ و در  متولد٥٢٠ ـ افضل الدين ابراهيم بن نجيب شرواني در حدود ٢٤
 .  لقب يافت و در پايان عمر در تبريز ساكن شد و در همانجا درگذشت به خدمت خاقان منوچهر، خاقاني



 

 )٣٥(  

قصائد او در ديوان حديقه الحقيقه گاهي بسيار پرمعنا است  و    يكي از شعراي بزرگ و بلند آوازه ايران استيكي از شعراي بزرگ و بلند آوازه ايران استيكي از شعراي بزرگ و بلند آوازه ايران استيكي از شعراي بزرگ و بلند آوازه ايران است كه     سنائي غزنويسنائي غزنويسنائي غزنويسنائي غزنوي
  .چون اشتقاق زن از ماده زدن است پس بايد او رازد: گويد نامند، درباره زن مي و او را حكيم نيز مي
            ، عيال، عيال، عيال، عيال    تا نگرداندت عيالتا نگرداندت عيالتا نگرداندت عيالتا نگرداندت عيال                                                                                            مهر و به مالمهر و به مالمهر و به مالمهر و به مال            بنده زن مشو به        بنده زن مشو به        بنده زن مشو به        بنده زن مشو به                                                                                

         و مان خويش به در و مان خويش به در و مان خويش به در و مان خويش به در    ليكن از خانليكن از خانليكن از خانليكن از خان                            كرد بايد زن اي ستوده ِسير                                                    كرد بايد زن اي ستوده ِسير                                                    كرد بايد زن اي ستوده ِسير                                                    كرد بايد زن اي ستوده ِسير                        
        !!!!!!!!!!!!             يعني آن را به تيِر تيز بزن         يعني آن را به تيِر تيز بزن         يعني آن را به تيِر تيز بزن         يعني آن را به تيِر تيز بزن؟              ؟              ؟              ؟                                             اشتقاقش ز چيست داني زن                           اشتقاقش ز چيست داني زن                           اشتقاقش ز چيست داني زن                           اشتقاقش ز چيست داني زن

  
  :بنگريد. داند در مورد ديگر، دختر را نحس و موجب نكبت و عار مي

            كار خام آمد و تمام نپختكار خام آمد و تمام نپختكار خام آمد و تمام نپختكار خام آمد و تمام نپخت                                                                                                                       ور بود خود نعوذ باهللا دخت                           ور بود خود نعوذ باهللا دخت                           ور بود خود نعوذ باهللا دخت                           ور بود خود نعوذ باهللا دخت
            بخت ميمون تو شود منكوسبخت ميمون تو شود منكوسبخت ميمون تو شود منكوسبخت ميمون تو شود منكوس                                                                                    گمان منحوس    گمان منحوس    گمان منحوس    گمان منحوس                                طالعت گشت بي                        طالعت گشت بي                        طالعت گشت بي                        طالعت گشت بي

        دخترت را به خواستگار آيددخترت را به خواستگار آيددخترت را به خواستگار آيددخترت را به خواستگار آيدِ اوت عار آيد                          ِ اوت عار آيد                          ِ اوت عار آيد                          ِ اوت عار آيد                                                         آنك از نَفْس                           آنك از نَفْس                           آنك از نَفْس                           آنك از نَفْس
        خانه از بهر وي حصار شودخانه از بهر وي حصار شودخانه از بهر وي حصار شودخانه از بهر وي حصار شود                           خان و مان تو پر زعار شود                                                    خان و مان تو پر زعار شود                                                    خان و مان تو پر زعار شود                                                    خان و مان تو پر زعار شود                         

        كه وي افكند شعر را بنيادكه وي افكند شعر را بنيادكه وي افكند شعر را بنيادكه وي افكند شعر را بنياد                    چه نكو گفت آن بزرگ استاد                                              چه نكو گفت آن بزرگ استاد                                              چه نكو گفت آن بزرگ استاد                                              چه نكو گفت آن بزرگ استاد                                          
        ))))٢٥٢٥٢٥٢٥((((گرچه شاه است هست بد اخترگرچه شاه است هست بد اخترگرچه شاه است هست بد اخترگرچه شاه است هست بد اختر                       كآنكه را دختر است جاي پسر                                                 كآنكه را دختر است جاي پسر                                                 كآنكه را دختر است جاي پسر                                                 كآنكه را دختر است جاي پسر                          

        
        
        

         ـ ملك الشعراء بهار ـ ملك الشعراء بهار ـ ملك الشعراء بهار ـ ملك الشعراء بهار١١١١١١١١

  :مالحظه كنيد. . . . داندداندداندداند    كند و هنر او را تنها در خودآرايي ميكند و هنر او را تنها در خودآرايي ميكند و هنر او را تنها در خودآرايي ميكند و هنر او را تنها در خودآرايي مي    ميميميمي    داند و او را معمائي معرفيداند و او را معمائي معرفيداند و او را معمائي معرفيداند و او را معمائي معرفي    ر مير مير مير ميبهار، زن را فتنه و شبهار، زن را فتنه و شبهار، زن را فتنه و شبهار، زن را فتنه و شملك الشعراء 
        پيچ در پيچ و الي در اليندپيچ در پيچ و الي در اليندپيچ در پيچ و الي در اليندپيچ در پيچ و الي در اليند        ، زنان معمايند                     ، زنان معمايند                     ، زنان معمايند                     ، زنان معمايند                                                      راست خواهي                             راست خواهي                             راست خواهي                             راست خواهي

        ِ اوِ اوِ اوِ او    كس ندارد خبر ز باطنكس ندارد خبر ز باطنكس ندارد خبر ز باطنكس ندارد خبر ز باطن                                                                                       زن بود چون پياز، تو در تو                                      زن بود چون پياز، تو در تو                                      زن بود چون پياز، تو در تو                                      زن بود چون پياز، تو در تو       
        

*  *  *  
            ، عمر خويشتن كاهي، عمر خويشتن كاهي، عمر خويشتن كاهي، عمر خويشتن كاهي    سببسببسببسبب                    بي                بي                بي                بي                               اي كه اصالح كار زن خواهي                             اي كه اصالح كار زن خواهي                             اي كه اصالح كار زن خواهي                             اي كه اصالح كار زن خواهي  

        اش ننموداش ننموداش ننموداش ننمود    هيچ تدبير چارههيچ تدبير چارههيچ تدبير چارههيچ تدبير چاره                             زن ِز اول چنين كه بيني بود                                                زن ِز اول چنين كه بيني بود                                                زن ِز اول چنين كه بيني بود                                                زن ِز اول چنين كه بيني بود                   

                                                        

 . ٣٥٨، ص   ـ حديقة الحقيقه٢٥



 

 )٣٦(  

                              زن ز دستور حكمت آزاده است                  زن ز دستور حكمت آزاده است                  زن ز دستور حكمت آزاده است                  زن ز دستور حكمت آزاده است                      زن كتاب طبيعت ساده است                  زن كتاب طبيعت ساده است                  زن كتاب طبيعت ساده است                  زن كتاب طبيعت ساده است                                            
            آراستآراستآراستآراست    خودپسند است و خويشتنخودپسند است و خويشتنخودپسند است و خويشتنخودپسند است و خويشتن                                                                                                      زن اگر جاهل است اگر دانا است                      زن اگر جاهل است اگر دانا است                      زن اگر جاهل است اگر دانا است                      زن اگر جاهل است اگر دانا است
            اش خودآرايي استاش خودآرايي استاش خودآرايي استاش خودآرايي است    هنر و پيشههنر و پيشههنر و پيشههنر و پيشه                                                                                                             كار او با جمال و زيبايي است                         كار او با جمال و زيبايي است                         كار او با جمال و زيبايي است                         كار او با جمال و زيبايي است

        
  :گويد و در جاي ديگر مي

                        زن يكي بيش مبر ز آنكه بود فتنه و شر                   فتنه آن به كه در اطراف تو كمتر باشد                زن يكي بيش مبر ز آنكه بود فتنه و شر                   فتنه آن به كه در اطراف تو كمتر باشد                زن يكي بيش مبر ز آنكه بود فتنه و شر                   فتنه آن به كه در اطراف تو كمتر باشد                زن يكي بيش مبر ز آنكه بود فتنه و شر                   فتنه آن به كه در اطراف تو كمتر باشد
        

             ـ بابا افضل كاشاني ـ بابا افضل كاشاني ـ بابا افضل كاشاني ـ بابا افضل كاشاني١٢١٢١٢١٢
  :ببينيد. . . . كندكندكندكند    في ميفي ميفي ميفي مي وفا معر وفا معر وفا معر وفا معر    زن را مانع كمال مرد و بيزن را مانع كمال مرد و بيزن را مانع كمال مرد و بيزن را مانع كمال مرد و بيبابا افضل كاشاني در ديوان رباعياتش 

            ، زن كن، زن كن، زن كن، زن كن    در ديده اگر غبار خواهيدر ديده اگر غبار خواهيدر ديده اگر غبار خواهيدر ديده اگر غبار خواهي                                                                    ، زن كن، زن كن، زن كن، زن كن                         گر عمر عزيز، خوار خواهي                     گر عمر عزيز، خوار خواهي                     گر عمر عزيز، خوار خواهي                     گر عمر عزيز، خوار خواهي
            در بيني اگر مهار خواهي زن كندر بيني اگر مهار خواهي زن كندر بيني اگر مهار خواهي زن كندر بيني اگر مهار خواهي زن كن                      ماننده اشتران بختي شب و روز                                               ماننده اشتران بختي شب و روز                                               ماننده اشتران بختي شب و روز                                               ماننده اشتران بختي شب و روز                         

*  *  *  
        در ردن اهل خرقه زُنّار كه ديد؟در ردن اهل خرقه زُنّار كه ديد؟در ردن اهل خرقه زُنّار كه ديد؟در ردن اهل خرقه زُنّار كه ديد؟        ِ مار كه ديد؟                 ِ مار كه ديد؟                 ِ مار كه ديد؟                 ِ مار كه ديد؟                     ه مور و مسكنه مور و مسكنه مور و مسكنه مور و مسكن                 دو ديد                 دو ديد                 دو ديد                 دو ديد

        اسب و زن و شمشيِر وفادار كه ديد؟اسب و زن و شمشيِر وفادار كه ديد؟اسب و زن و شمشيِر وفادار كه ديد؟اسب و زن و شمشيِر وفادار كه ديد؟؟                             ؟                             ؟                             ؟                                 طلبيطلبيطلبيطلبي    اي وفا ز زن مياي وفا ز زن مياي وفا ز زن مياي وفا ز زن مي                          ابله شده                      ابله شده                      ابله شده                      ابله شده
*  *  *  

        ، دمي ساز نشد، دمي ساز نشد، دمي ساز نشد، دمي ساز نشد    زن هم به چهل سالزن هم به چهل سالزن هم به چهل سالزن هم به چهل سال                                                                            آواز نشد         آواز نشد         آواز نشد         آواز نشد                                  فرزند، به سي سال هم                     فرزند، به سي سال هم                     فرزند، به سي سال هم                     فرزند، به سي سال هم
        آن سگ به دوصد سال ز من باز نشدآن سگ به دوصد سال ز من باز نشدآن سگ به دوصد سال ز من باز نشدآن سگ به دوصد سال ز من باز نشد                                                                                                                                روزي به سگي گرسنه ناني دادم                    روزي به سگي گرسنه ناني دادم                    روزي به سگي گرسنه ناني دادم                    روزي به سگي گرسنه ناني دادم

        

         ـ صادق سرمد ـ صادق سرمد ـ صادق سرمد ـ صادق سرمد١٣١٣١٣١٣

االخره جنس زن را مورد و بداند داند داند داند     زننده دين و عقل ميزننده دين و عقل ميزننده دين و عقل ميزننده دين و عقل مي    محل و برهممحل و برهممحل و برهممحل و برهم    را موجب غم و محنت و خروس بيرا موجب غم و محنت و خروس بيرا موجب غم و محنت و خروس بيرا موجب غم و محنت و خروس بي» » » »         زنزنزنزن    ««««صادق سرمد، صادق سرمد، صادق سرمد، صادق سرمد، 
  :دهد لعنت قرار مي

            تر كسي كه در اين ملك زن گرفتتر كسي كه در اين ملك زن گرفتتر كسي كه در اين ملك زن گرفتتر كسي كه در اين ملك زن گرفت    بيچارهبيچارهبيچارهبيچاره                                                                                                ، زن نداشت، زن نداشت، زن نداشت، زن نداشت              بيچاره آن كسي كه در اين ملك          بيچاره آن كسي كه در اين ملك          بيچاره آن كسي كه در اين ملك          بيچاره آن كسي كه در اين ملك
            رفترفترفترفتغم بر غمم فزود و محن در محن گغم بر غمم فزود و محن در محن گغم بر غمم فزود و محن در محن گغم بر غمم فزود و محن در محن گ                                                                                            ِ ِمحن كنمِ ِمحن كنمِ ِمحن كنمِ ِمحن كنم                        گفتم كه زن بگيرم و دفع                    گفتم كه زن بگيرم و دفع                    گفتم كه زن بگيرم و دفع                    گفتم كه زن بگيرم و دفع

            ، مرا به دوصد مكر و فن گرفت، مرا به دوصد مكر و فن گرفت، مرا به دوصد مكر و فن گرفت، مرا به دوصد مكر و فن گرفت                          غافل كه زن                      غافل كه زن                      غافل كه زن                      غافل كه زن    ا ا ا ا                            پنداشتم كه من به هنر زن گرفته                       پنداشتم كه من به هنر زن گرفته                       پنداشتم كه من به هنر زن گرفته                       پنداشتم كه من به هنر زن گرفته
                                   خواب و خيال خوردن و خفتن ِزمن گرفت                       خواب و خيال خوردن و خفتن ِزمن گرفت                       خواب و خيال خوردن و خفتن ِزمن گرفت                       خواب و خيال خوردن و خفتن ِزمن گرفت    محل اين مرغ خانگيمحل اين مرغ خانگيمحل اين مرغ خانگيمحل اين مرغ خانگي                  همچون خروس بي              همچون خروس بي              همچون خروس بي              همچون خروس بي

             آنجا كه گريه بايد، بشكن زدن گرفت آنجا كه گريه بايد، بشكن زدن گرفت آنجا كه گريه بايد، بشكن زدن گرفت آنجا كه گريه بايد، بشكن زدن گرفتنده بايد، ماتم زده نشست                      نده بايد، ماتم زده نشست                      نده بايد، ماتم زده نشست                      نده بايد، ماتم زده نشست                                         آنجا كه خ                   آنجا كه خ                   آنجا كه خ                   آنجا كه خ



 

 )٣٧(  

            وين زن ز من عقيده شرع و سنَن گرفتوين زن ز من عقيده شرع و سنَن گرفتوين زن ز من عقيده شرع و سنَن گرفتوين زن ز من عقيده شرع و سنَن گرفت                      بر سنّت زواج مرا خود عقيده بود                                             بر سنّت زواج مرا خود عقيده بود                                             بر سنّت زواج مرا خود عقيده بود                                             بر سنّت زواج مرا خود عقيده بود                       
            نه مؤمني است ِكش بتوان مؤتَمن گرفتنه مؤمني است ِكش بتوان مؤتَمن گرفتنه مؤمني است ِكش بتوان مؤتَمن گرفتنه مؤمني است ِكش بتوان مؤتَمن گرفت                                     نه كافري است ِكش بتوان دوزخي شمرد                              نه كافري است ِكش بتوان دوزخي شمرد                              نه كافري است ِكش بتوان دوزخي شمرد                              نه كافري است ِكش بتوان دوزخي شمرد                 

        ))))٢٦٢٦٢٦٢٦((((    ، كه دل از نوع من گرفت، كه دل از نوع من گرفت، كه دل از نوع من گرفت، كه دل از نوع من گرفت    لعنت به جنسشانلعنت به جنسشانلعنت به جنسشانلعنت به جنسشان                                                                                                    ِ ماستِ ماستِ ماستِ ماست    ِ نوع زن اندر زمانِ نوع زن اندر زمانِ نوع زن اندر زمانِ نوع زن اندر زمان                اين شرح حال            اين شرح حال            اين شرح حال            اين شرح حال
  

  :و نيز بنگريد
            ، با دزد و با رهزن خوشم، با دزد و با رهزن خوشم، با دزد و با رهزن خوشم، با دزد و با رهزن خوشم     و دين و دين و دين و دينمن ِبرغْم عقلمن ِبرغْم عقلمن ِبرغْم عقلمن ِبرغْم عقل                                                                                ِ زنِ زنِ زنِ زن    ، عشق، عشق، عشق، عشق    ِ دين است و دزِد عقل و دانشِ دين است و دزِد عقل و دانشِ دين است و دزِد عقل و دانشِ دين است و دزِد عقل و دانش        رهزن    رهزن    رهزن    رهزن

            دنيا روزني از گور بر من واكنند                       تا ببينم روي زن با گور و با روزن خوشمدنيا روزني از گور بر من واكنند                       تا ببينم روي زن با گور و با روزن خوشمدنيا روزني از گور بر من واكنند                       تا ببينم روي زن با گور و با روزن خوشمدنيا روزني از گور بر من واكنند                       تا ببينم روي زن با گور و با روزن خوشم                     گر به                 گر به                 گر به                 گر به
            مممم، بر هرزه با هر زن خوش، بر هرزه با هر زن خوش، بر هرزه با هر زن خوش، بر هرزه با هر زن خوش                           تا نپنداري كه من                       تا نپنداري كه من                       تا نپنداري كه من                       تا نپنداري كه من    گويم مراد من زن پاكيزه خوستگويم مراد من زن پاكيزه خوستگويم مراد من زن پاكيزه خوستگويم مراد من زن پاكيزه خوست              زن كه مي          زن كه مي          زن كه مي          زن كه مي

        ))))٢٧٢٧٢٧٢٧((((؟؟؟؟    زن خوشمزن خوشمزن خوشمزن خوشم    شد با خانه برهمشد با خانه برهمشد با خانه برهمشد با خانه برهم    در شگفتي خود چهدر شگفتي خود چهدر شگفتي خود چهدر شگفتي خود چه                                                                                        زن زن استزن زن استزن زن استزن زن است       پيش از اين گفتم كه ما را خانه برهم   پيش از اين گفتم كه ما را خانه برهم   پيش از اين گفتم كه ما را خانه برهم   پيش از اين گفتم كه ما را خانه برهم

        
             ـ فخر الدين اسعد گرگاني ـ فخر الدين اسعد گرگاني ـ فخر الدين اسعد گرگاني ـ فخر الدين اسعد گرگاني١٤١٤١٤١٤

  :؛ مالحظه كنيدزنان در آفرينش ناتمامندزنان در آفرينش ناتمامندزنان در آفرينش ناتمامندزنان در آفرينش ناتمامند: گويد وي مي
            زنان را آز، بيش از شرم و فرهنگزنان را آز، بيش از شرم و فرهنگزنان را آز، بيش از شرم و فرهنگزنان را آز، بيش از شرم و فرهنگ                                                                                                                  چه نيكو گفت موبد پيش هوشنگ                  چه نيكو گفت موبد پيش هوشنگ                  چه نيكو گفت موبد پيش هوشنگ                  چه نيكو گفت موبد پيش هوشنگ

        نامندنامندنامندنامند    كام و زشتكام و زشتكام و زشتكام و زشت    ازيرا خويشازيرا خويشازيرا خويشازيرا خويش                            زنان در آفرينش ناتمامند                                                       زنان در آفرينش ناتمامند                                                       زنان در آفرينش ناتمامند                                                       زنان در آفرينش ناتمامند                           
        

            اياياياي     ـ اوحدي مراغه ـ اوحدي مراغه ـ اوحدي مراغه ـ اوحدي مراغه١٥١٥١٥١٥

        ::::دددداي از ظلم دنيا يادب درباره زن را ببينياي از ظلم دنيا يادب درباره زن را ببينياي از ظلم دنيا يادب درباره زن را ببينياي از ظلم دنيا يادب درباره زن را ببيني    نمونهنمونهنمونهنمونهاي بخوانيد تا  اين چند شعر را از اوحدي مراغه
        ))))٢٨٢٨٢٨٢٨((((    قلم و لو ح گو به مرد ِبِهلقلم و لو ح گو به مرد ِبِهلقلم و لو ح گو به مرد ِبِهلقلم و لو ح گو به مرد ِبِهل    ّ                    ّ                    ّ                    ّ                                            چرخ زن را خداي كرده به ِحل                    چرخ زن را خداي كرده به ِحل                    چرخ زن را خداي كرده به ِحل                    چرخ زن را خداي كرده به ِحل

        ، دواتش گور                           بس بود گر كند بدانش زور، دواتش گور                           بس بود گر كند بدانش زور، دواتش گور                           بس بود گر كند بدانش زور، دواتش گور                           بس بود گر كند بدانش زور                              كاغِذ او كفن                          كاغِذ او كفن                          كاغِذ او كفن                          كاغِذ او كفن
        بر سرش نيك زن كه بد بزندبر سرش نيك زن كه بد بزندبر سرش نيك زن كه بد بزندبر سرش نيك زن كه بد بزند                                                                                                             زن چو مار است و زهِر خود بزند                     زن چو مار است و زهِر خود بزند                     زن چو مار است و زهِر خود بزند                     زن چو مار است و زهِر خود بزند    

        
  :بخوانيداي اي اي اي     اوحدي مراغهاوحدي مراغهاوحدي مراغهاوحدي مراغهاين دو بيت را باز از 

                                                        

 .  ـ ديوان صادق سرمد٢٦
 .  ـ ديوان صادق سرمد٢٧
همين قانع باش و قلم و دوات را  زن بگو تو به  را خداوند براي زن حالل كرده است بنابراين به ـ منظورش اين است كه چرخ ريسيدن٢٨

 .  تا آخر اشعارش...  به مرد واگذار كن



 

 )٣٨(  

        ِ خودِ خودِ خودِ خود    گردنگردنگردنگردن    بر مِنه پاي او به بر مِنه پاي او به بر مِنه پاي او به بر مِنه پاي او به         ِ خود                  ِ خود                  ِ خود                  ِ خود                      جز زنجز زنجز زنجز زن    ِ خود را مدان بهِ خود را مدان بهِ خود را مدان بهِ خود را مدان به                      غُول                  غُول                  غُول                  غُول
        ))))٢٩٢٩٢٩٢٩((((گردنت را دوال پاي شودگردنت را دوال پاي شودگردنت را دوال پاي شودگردنت را دوال پاي شود                                                                      زانكه چون غول در سراي شود                                   زانكه چون غول در سراي شود                                   زانكه چون غول در سراي شود                                   زانكه چون غول در سراي شود             

 و باالخره با كمال تأسف بر      ها در باطن زهر است ها در باطن زهر است ها در باطن زهر است ها در باطن زهر است    بار آنبار آنبار آنبار آن: : : : گويدگويدگويدگويد    داند اما ميداند اما ميداند اما ميداند اما مي    مانند درخت سبز ميمانند درخت سبز ميمانند درخت سبز ميمانند درخت سبز ميظاهر زنان را اسدي طوسي اسدي طوسي اسدي طوسي اسدي طوسي 
 پدر، ننگ و عاِر گويد دختر را بايد در خاك كرد و بدترين دشمن براي پدر و گذارد و مي  صحه مي آداب و عادات جاهليت

  :؛ بنگريد دختر است
        ، زهر دارند بار، زهر دارند بار، زهر دارند بار، زهر دارند بار       زنان چون درختند، سبز آشكار                      و ليك از نهان   زنان چون درختند، سبز آشكار                      و ليك از نهان   زنان چون درختند، سبز آشكار                      و ليك از نهان   زنان چون درختند، سبز آشكار                      و ليك از نهان

        جز خاكش افسر مبادجز خاكش افسر مبادجز خاكش افسر مبادجز خاكش افسر مباد    چو باشد بهچو باشد بهچو باشد بهچو باشد به                    چنين گفت دانا كه دختر مباد                                          چنين گفت دانا كه دختر مباد                                          چنين گفت دانا كه دختر مباد                                          چنين گفت دانا كه دختر مباد                      
        ))))٣٠٣٠٣٠٣٠((((    ، اوست، اوست، اوست، اوست    بتَر دشمن و بهترين ننگبتَر دشمن و بهترين ننگبتَر دشمن و بهترين ننگبتَر دشمن و بهترين ننگ                                                                                                نزد پدر دختر اَر چند دوستنزد پدر دختر اَر چند دوستنزد پدر دختر اَر چند دوستنزد پدر دختر اَر چند دوست                      به                  به                  به                  به

        
             ـ رهي معيري ـ رهي معيري ـ رهي معيري ـ رهي معيري١٦١٦١٦١٦

  :كند معرفي ميدورو و درنده و دغَل و نااستوار و بد گوهر و مايه شر دورو و درنده و دغَل و نااستوار و بد گوهر و مايه شر دورو و درنده و دغَل و نااستوار و بد گوهر و مايه شر دورو و درنده و دغَل و نااستوار و بد گوهر و مايه شر رهي معيري زن را 
        ددددها كرها كرها كرها كر    ِ ايجاد زن انديشهِ ايجاد زن انديشهِ ايجاد زن انديشهِ ايجاد زن انديشه    پيپيپيپي        داور چو گيتي را بنا كرد                  داور چو گيتي را بنا كرد                  داور چو گيتي را بنا كرد                  داور چو گيتي را بنا كرد                                                جهان                          جهان                          جهان                          جهان

        ستانْد از الله و گلبرگ بو راستانْد از الله و گلبرگ بو راستانْد از الله و گلبرگ بو راستانْد از الله و گلبرگ بو را                          مهيا تا كند اجزاي او را                                                   مهيا تا كند اجزاي او را                                                   مهيا تا كند اجزاي او را                                                   مهيا تا كند اجزاي او را                         
            ز آهن سختي از گلبرگ نرميز آهن سختي از گلبرگ نرميز آهن سختي از گلبرگ نرميز آهن سختي از گلبرگ نرمي                                                                                                                           ز دريا عمق و از خورشيد گرمي               ز دريا عمق و از خورشيد گرمي               ز دريا عمق و از خورشيد گرمي               ز دريا عمق و از خورشيد گرمي
            هر سويهر سويهر سويهر سوي    ز شاخ تر گرائيدن بهز شاخ تر گرائيدن بهز شاخ تر گرائيدن بهز شاخ تر گرائيدن به                                                                                                                            لطافت از نسيم و مويه از جوي                لطافت از نسيم و مويه از جوي                لطافت از نسيم و مويه از جوي                لطافت از نسيم و مويه از جوي

            ز روز و شب دو رنگي و دو روئيز روز و شب دو رنگي و دو روئيز روز و شب دو رنگي و دو روئيز روز و شب دو رنگي و دو روئي                        ز امواج خروشان تند خوئي                                                  ز امواج خروشان تند خوئي                                                  ز امواج خروشان تند خوئي                                                  ز امواج خروشان تند خوئي                          
            شكر افشاني و شيريني از نيشكر افشاني و شيريني از نيشكر افشاني و شيريني از نيشكر افشاني و شيريني از ني                                                                                                                         صفا از صبح و شورانگيزي از مي             صفا از صبح و شورانگيزي از مي             صفا از صبح و شورانگيزي از مي             صفا از صبح و شورانگيزي از مي

            گوييگوييگوييگويي    ز طوطي حرف ناسنجيدهز طوطي حرف ناسنجيدهز طوطي حرف ناسنجيدهز طوطي حرف ناسنجيده                                                                                                         جوئي  جوئي  جوئي  جوئي              زگرگ تيز دندان كينه         زگرگ تيز دندان كينه         زگرگ تيز دندان كينه         زگرگ تيز دندان كينه                                        
         گري را                           ز مار جانگزا بد گوهري را گري را                           ز مار جانگزا بد گوهري را گري را                           ز مار جانگزا بد گوهري را گري را                           ز مار جانگزا بد گوهري را                       ز روباه دغل حيلت                   ز روباه دغل حيلت                   ز روباه دغل حيلت                   ز روباه دغل حيلت

            ز دود آسمان ناپايداريز دود آسمان ناپايداريز دود آسمان ناپايداريز دود آسمان ناپايداري                                                                                                                                           ز باد هرز پو نااستواري                       ز باد هرز پو نااستواري                       ز باد هرز پو نااستواري                       ز باد هرز پو نااستواري
        ريخت ايزدريخت ايزدريخت ايزدريخت ايزد» » » »             قالب زنقالب زنقالب زنقالب زن        ««««همه در همه در همه در همه در هم آميخت ايزد                            هم آميخت ايزد                            هم آميخت ايزد                            هم آميخت ايزد                                                  جهاني را به                  جهاني را به                  جهاني را به                  جهاني را به

*  *  *  
  :گويد و نيز مي

        ؟؟؟؟    ؟                   از اين موجود فسونگر چه خواهي؟                   از اين موجود فسونگر چه خواهي؟                   از اين موجود فسونگر چه خواهي؟                   از اين موجود فسونگر چه خواهي                         ز طبع زن بغير از شر چه خواهي                     ز طبع زن بغير از شر چه خواهي                     ز طبع زن بغير از شر چه خواهي                     ز طبع زن بغير از شر چه خواهي

                                                        

 .  اي  ـ ديوان اوحدي مراغه٢٩
 . ٢٩ ، ص ، انجمن آثار ملي نامه به اهتمام حبيب يغمايي تهران  ـ گرشاسب٣٠



 

 )٣٩(  

        ؟؟؟؟    چرا چون خار سر تا پا زيان استچرا چون خار سر تا پا زيان استچرا چون خار سر تا پا زيان استچرا چون خار سر تا پا زيان است                                                                                                      اگر زن نوگل باغ جهان است                      اگر زن نوگل باغ جهان است                      اگر زن نوگل باغ جهان است                      اگر زن نوگل باغ جهان است                    
            چو گل با صد زبان خاموش بوديچو گل با صد زبان خاموش بوديچو گل با صد زبان خاموش بوديچو گل با صد زبان خاموش بودي                                                                                                       چه بودي گر سراپا گوش بودي                       چه بودي گر سراپا گوش بودي                       چه بودي گر سراپا گوش بودي                       چه بودي گر سراپا گوش بودي

*   *   *  
نيست بلكه درميان نثـر نويـسان دنيـاي ادب نيـز در بـسياري از      اشعار اشعار اشعار اشعار  پارسي منحصر بهادبيات  ادبيات  ادبيات  ادبيات  نظر تحقيرآميز درباره زن در      
  . موارد همين نظر ابراز شده است

خواند آورده است و در ايـن بـين            ها را اولياء اهللا مي       تن از كساني را كه خود، آن       ٧٢ شرح حال    تذكرة االولياء تذكرة االولياء تذكرة االولياء تذكرة االولياء در  شيخ عطّار   شيخ عطّار   شيخ عطّار   شيخ عطّار   
چـون زن   ــ  خواهـد او را از زن بـودن   كند كه مي ولي او را طوري ذكر مي   .  ده است را ذكر كر    تنها يك نفر زن به نام رابعه عدويه         

  :توجه كنيد. ـ تبرئه كند داند بودن را يك نقص مي

        ))))٣١٣١٣١٣١((((    رابعهرابعهرابعهرابعه
، آن  ، آن گم شده وصال ، آن شيفته قرب و احتراق ، آن سوخته عشق و اشتياق       ، آن مستوره  سر اخالص       آن مخدره ِخدر خاص   

ـ  ، ثانيه مريم صفيه مقبول الرجال ؟ گـويم كـه    اي ـ اگر كسي گويد ذكر او در صف رجال چرا كرده  اهللا عليها رحمة ، رابعة العدوية 
ُ ُ ُ ُ         يحـشَر النَّـاس   يحـشَر النَّـاس   يحـشَر النَّـاس   يحـشَر النَّـاس   ««««: )ع(  كار به صورت نيست به نيت اسـت كمـا قـال           )   الحديث (»»»»ْْْْ        َ صُوِركُم َ صُوِركُم َ صُوِركُم َ صُوِركُم         َّ اَهللا الَينْظُر ِالي   َّ اَهللا الَينْظُر ِالي   َّ اَهللا الَينْظُر ِالي   َّ اَهللا الَينْظُر ِالي           ِانِانِانِان««««: فرمود:  خواجه انبيا 

  !! ؛ چون زن در راه خداي مرد بود او را زن نتوان گفت»»»»ْْْْ    َِنياِتِهمَِنياِتِهمَِنياِتِهمَِنياِتِهم    عليعليعليعلي
  :گويد كند و مي زن را ابراز مي  نيشابوري حتي در اشعار خود نيز همين تحقير و بدبيني نسبت بهشيخ عطارشيخ عطارشيخ عطارشيخ عطار

            صفتمصفتمصفتمصفتم    ِ گلخنِ گلخنِ گلخنِ گلخن        بيرون ِببر زين تن    بيرون ِببر زين تن    بيرون ِببر زين تن    بيرون ِببر زين تن                                                                    صفتمصفتمصفتمصفتم    ِ دشمنِ دشمنِ دشمنِ دشمن                     يارب ِبرهان زنفْس                 يارب ِبرهان زنفْس                 يارب ِبرهان زنفْس                 يارب ِبرهان زنفْس
            صفتمصفتمصفتمصفتم    ام ده كه بسي زنام ده كه بسي زنام ده كه بسي زنام ده كه بسي زن    مردانگيمردانگيمردانگيمردانگي                                                                                                    ام نگر كه بس خسته دلمام نگر كه بس خسته دلمام نگر كه بس خسته دلمام نگر كه بس خسته دلم               دل خستگي           دل خستگي           دل خستگي           دل خستگي

        
بينـيم كـه    مـي خواجه نظام الملـك طوسـي   خواجه نظام الملـك طوسـي   خواجه نظام الملـك طوسـي   خواجه نظام الملـك طوسـي   يا ِسـيرالملوك  نامه نامه نامه نامه     سياستسياستسياستسياستِ نثرنويسان ايران را در كتاب  اي از فرهنگ و نيز نمونه 

  :نويسد اند او مي به زن داشته چگونه نظر تحقيرآميز نسبت
خاصّه زنان كه اهل    خاصّه زنان كه اهل    خاصّه زنان كه اهل    خاصّه زنان كه اهل    فر و شكوه شود       پادشاه بي  ، خَلَلهاي بزرگ تولد كندو      نبايد كه زيردستان پادشاه زبردست گردند؛ كه از آن        

        ::::كندكندكندكند    ، گوهر نسل است كه بر جاي بماند و اضافه مي، گوهر نسل است كه بر جاي بماند و اضافه مي، گوهر نسل است كه بر جاي بماند و اضافه مي، گوهر نسل است كه بر جاي بماند و اضافه مي    غرض از ايشانغرض از ايشانغرض از ايشانغرض از ايشان    عقل نباشند وعقل نباشند وعقل نباشند وعقل نباشند و    ِستْرند و كاملِستْرند و كاملِستْرند و كاملِستْرند و كامل
 بود كه فرمان حوا كرد و گندم بخورد تا از  بود كه فرمان حوا كرد و گندم بخورد تا از  بود كه فرمان حوا كرد و گندم بخورد تا از  بود كه فرمان حوا كرد و گندم بخورد تا از )ع(        افتاد، آدمافتاد، آدمافتاد، آدمافتاد، آدم     زيان داشت و در رنج و محنت زيان داشت و در رنج و محنت زيان داشت و در رنج و محنت زيان داشت و در رنج و محنتمردي كه فرمان زن كرد و او رامردي كه فرمان زن كرد و او رامردي كه فرمان زن كرد و او رامردي كه فرمان زن كرد و او را    اول اول اول اول 

        ))))٣٢٣٢٣٢٣٢((((....    گريست تا خداي تعالي بر وي ببخشود و توبه او را پذيرفتگريست تا خداي تعالي بر وي ببخشود و توبه او را پذيرفتگريست تا خداي تعالي بر وي ببخشود و توبه او را پذيرفتگريست تا خداي تعالي بر وي ببخشود و توبه او را پذيرفت    دويست سال ميدويست سال ميدويست سال ميدويست سال مي    بهشت بيفتاد وبهشت بيفتاد وبهشت بيفتاد وبهشت بيفتاد و
ِ ايـشان را از دل ايـشان خبـر            نكرده كه زنان و جفتـا       اند و چنان زندگاني     ، طريقي سپرده    رأي  ِ قوي   و مردان پادشاهان  پادشاهان  پادشاهان  پادشاهان  و هميشه   

  )٣٣(. كرداسكندراسكندراسكندراسكندراند و مسخّر ايشان نشدند چنانكه  ايشان آزاد زيسته نبوده است و از بند هوا و فرمان
  

                                                        

 .  عرفاي مشهور بوده است ـ رابعه نام زني است كه يكي از ٣١
 . اند زده»    زن«كه به  هايي است  ـ ما در فصل چهره زن در قرآن خواهيم گفت كه اين موضوع يكي از تهمت٣٢
 . ٢٢٦، ص  نامه  ـ سياست٣٣



 

 )٤٠(  

            كَلِيله و ِدمنَه و تعرض به شخصيت زنكَلِيله و ِدمنَه و تعرض به شخصيت زنكَلِيله و ِدمنَه و تعرض به شخصيت زنكَلِيله و ِدمنَه و تعرض به شخصيت زن
اي  هاي افـسانه  صيترود، شخ  شمار مي   مهم ادبي به     كه از نثرهاي كهن زبان پارسي است و يكي از كتب               كليله و دمنه  كليله و دمنه  كليله و دمنه  كليله و دمنه  در كتاب   

هاي هاي هاي هاي     هاي مختلف از زبان شخصيتهاي حكايتهاي مختلف از زبان شخصيتهاي حكايتهاي مختلف از زبان شخصيتهاي حكايتهاي مختلف از زبان شخصيتهاي حكايت    در جاهاي متعدد اين كتاب به بهانهدر جاهاي متعدد اين كتاب به بهانهدر جاهاي متعدد اين كتاب به بهانهدر جاهاي متعدد اين كتاب به بهانهگويند ولي    كه نوعاً حيوانات هستند سخن مي     
  . ها مورد تعرض قرار گرفته است  و شخصيت زن    عهد ايشان به ميان كشيده شدهعهد ايشان به ميان كشيده شدهعهد ايشان به ميان كشيده شدهعهد ايشان به ميان كشيده شده    وفايي زنان و ناپايداريوفايي زنان و ناپايداريوفايي زنان و ناپايداريوفايي زنان و ناپايداري    ، سخن از بي، سخن از بي، سخن از بي، سخن از بي    كتابكتابكتابكتاب

  :گويد  مي    بوزينه و باخهبوزينه و باخهبوزينه و باخهبوزينه و باخهمثالً در داستان 
، دليل توان گرفت و  حمل بار گران  ستور به ، وقوف توان يافت و بر قوت بر كمال عيار زر بعون و انصاف آتش: اند و گفته

  !محيط نگردد  و كيفيت بدعهدي ايشان    زنانزنانزنانزنانستد بتوان شناخت ولي هرگز علم به نهايت كارهاي  سداد و امانت مردان به داد و
        ُُُُ    ْ خُالَِّنها ستَلِينْ خُالَِّنها ستَلِينْ خُالَِّنها ستَلِينْ خُالَِّنها ستَلِين    ِلغَيِرك ِمنِلغَيِرك ِمنِلغَيِرك ِمنِلغَيِرك ِمن        َ فَِانّها               َ فَِانّها               َ فَِانّها               َ فَِانّها                   َ اَعطَتْك اللِّيانَ اَعطَتْك اللِّيانَ اَعطَتْك اللِّيانَ اَعطَتْك اللِّيان    ْ ِهيْ ِهيْ ِهيْ ِهي                          فَِان                      فَِان                      فَِان                      فَِان                    

        ُُُُ    ينينينينِ يِمِ يِمِ يِمِ يِم    ِ الْبنَانِ الْبنَانِ الْبنَانِ الْبنَان    َ ِلمخْضُوبَ ِلمخْضُوبَ ِلمخْضُوبَ ِلمخْضُوب    فَلَيسفَلَيسفَلَيسفَلَيسُ عهدها                        ُ عهدها                        ُ عهدها                        ُ عهدها                            ُ النَّأْيُ النَّأْيُ النَّأْيُ النَّأْي    ْ الَ ينْقُضْ الَ ينْقُضْ الَ ينْقُضْ الَ ينْقُض    ْ حلَفَتْ حلَفَتْ حلَفَتْ حلَفَت                    و ِان                و ِان                و ِان                و ِان
        
  

و اگر سوگند خورد كه دور شدن از تو،     . خواهد شد    به تو نرمي نشان داد، براي غير تو از دوستان خويش نيز نرم                 زنزنزنزنيعني اگر   
  . اعتمادي نيست ها اعتبار و را سوگندي نيست يعني به قسم خوردن آن انگشت خضاب كرده انگشت خضاب كرده انگشت خضاب كرده انگشت خضاب كرده     ِ سرِ سرِ سرِ سر    زنانزنانزنانزنانشكند  پيمان او را نمي

  :كند مي وفايي زن را با اين عبارت بيان ، بي بان بر همنو در باب گربه و موش از ز
بعضي به حوادث روزگار استحالت پذيرد و مثـال   ، قائم و ثابت نباشد و هر آينه ْ جواب داد كه اغلب دوستي و دشمني        برَ همن 

  .تر صورت نبنددتابد، و آن را دوامي و ثباتي بيش بارد و گاه آفتاب مي مي آن چون ابر بهاري است كه گاه
  . نيست  ابر تابستان است كه اميدي به دوام آن»»»»َ دوامهاَ دوامهاَ دوامهاَ دوامها    َ يرجيَ يرجيَ يرجيَ يرجي    ٍ لَيسٍ لَيسٍ لَيسٍ لَيس    ُ صَيفُ صَيفُ صَيفُ صَيف    سحابةسحابةسحابةسحابة««««

  . ، دربقاي آن نتوان بست  و قربت سلطان و مالطفت ديوانه همين مزاج دارد و دل    وفاق زنانوفاق زنانوفاق زنانوفاق زنانو 
*   *   *  

  

            مفتون همداني و راه عدل و انصافمفتون همداني و راه عدل و انصافمفتون همداني و راه عدل و انصافمفتون همداني و راه عدل و انصاف
 و     ، نظامي، نظامي، نظامي، نظامي    ، فردوسي، فردوسي، فردوسي، فردوسي    سعديسعديسعديسعديطلب نيز الزم است كه برخي از شُعرا تحت تأثير فرهنگ نادرستي كه حتّي    در اينجا توجه به اين م     

انـد از آن      اند و آنچه كه حقيقت است در قالب اشـعار گفتـه             اند واقع نگرديده    نامشان ذكر گرديد واقع شده      ها كه   و غير آن    مولوي  مولوي  مولوي  مولوي  
  : استمفتون همداني مفتون همداني مفتون همداني مفتون همداني جمله 

            فرقشان در ميان نبوده و نيستفرقشان در ميان نبوده و نيستفرقشان در ميان نبوده و نيستفرقشان در ميان نبوده و نيست            پسر و دختر اي رفيق يكي است                        پسر و دختر اي رفيق يكي است                        پسر و دختر اي رفيق يكي است                        پسر و دختر اي رفيق يكي است                                                                                                            
            ِ مخالف پدرانِ مخالف پدرانِ مخالف پدرانِ مخالف پدران    جانشينجانشينجانشينجانشين                                                                                                                   اي بسا بوده نا خلف پسران                               اي بسا بوده نا خلف پسران                               اي بسا بوده نا خلف پسران                               اي بسا بوده نا خلف پسران
            پدران را كنند همراهيپدران را كنند همراهيپدران را كنند همراهيپدران را كنند همراهي                                                                                                                     اي بسا دختران كز آگاهي                                 اي بسا دختران كز آگاهي                                 اي بسا دختران كز آگاهي                                 اي بسا دختران كز آگاهي



 

 )٤١(  

                                             گفتگوي مرا گواه آمد                     پسر نوح و دختر احمد                                     گفتگوي مرا گواه آمد                     پسر نوح و دختر احمد                                     گفتگوي مرا گواه آمد                     پسر نوح و دختر احمد                                     گفتگوي مرا گواه آمد                     پسر نوح و دختر احمد
  :گويد و نيز مي

            چراغ محفل زيبائي اي زنچراغ محفل زيبائي اي زنچراغ محفل زيبائي اي زنچراغ محفل زيبائي اي زن                                                                                                                         جهان را روشني افزائي اي زن                         جهان را روشني افزائي اي زن                         جهان را روشني افزائي اي زن                         جهان را روشني افزائي اي زن
                    اگر مرد از نهاِد آدم آمد                         تو هم از دوده حوائي اي زن        اگر مرد از نهاِد آدم آمد                         تو هم از دوده حوائي اي زن        اگر مرد از نهاِد آدم آمد                         تو هم از دوده حوائي اي زن        اگر مرد از نهاِد آدم آمد                         تو هم از دوده حوائي اي زن                                                                                                

            چرا از بيشه بيرون نائي اي زنچرا از بيشه بيرون نائي اي زنچرا از بيشه بيرون نائي اي زنچرا از بيشه بيرون نائي اي زن                                                                                                                           نر و ماده ندارد، شير، شير است                       نر و ماده ندارد، شير، شير است                       نر و ماده ندارد، شير، شير است                       نر و ماده ندارد، شير، شير است
            ، مادر عيسائي اي زن، مادر عيسائي اي زن، مادر عيسائي اي زن، مادر عيسائي اي زن                 تو مريم             تو مريم             تو مريم             تو مريم                                                                             اگر عيسي بود از جنس مردان                         اگر عيسي بود از جنس مردان                         اگر عيسي بود از جنس مردان                         اگر عيسي بود از جنس مردان
            اگر دانا اگر اعالئي اي زناگر دانا اگر اعالئي اي زناگر دانا اگر اعالئي اي زناگر دانا اگر اعالئي اي زن                                                                                                                                   تو را زينت حيا و سادگي بس                       تو را زينت حيا و سادگي بس                       تو را زينت حيا و سادگي بس                       تو را زينت حيا و سادگي بس

            مه و خورشيدها ميزائي اي زنمه و خورشيدها ميزائي اي زنمه و خورشيدها ميزائي اي زنمه و خورشيدها ميزائي اي زنوار                          وار                          وار                          وار                                                     مه و خورشيدي اما آسمان                       مه و خورشيدي اما آسمان                       مه و خورشيدي اما آسمان                       مه و خورشيدي اما آسمان
            كه خود، فرهنگ مادرزائي اي زنكه خود، فرهنگ مادرزائي اي زنكه خود، فرهنگ مادرزائي اي زنكه خود، فرهنگ مادرزائي اي زن                                                                                                        ِ ما دامن توستِ ما دامن توستِ ما دامن توستِ ما دامن توست                        كالس اول                    كالس اول                    كالس اول                    كالس اول                        

        ))))٣٤٣٤٣٤٣٤((((    پديد آرنده دنيائي اي زنپديد آرنده دنيائي اي زنپديد آرنده دنيائي اي زنپديد آرنده دنيائي اي زنبود                        بود                        بود                        بود                                                     نبودي گر تو دنيائي نمي                         نبودي گر تو دنيائي نمي                         نبودي گر تو دنيائي نمي                         نبودي گر تو دنيائي نمي
  

  :)٣٥( و نيز از آن جمله است اين قطعه شعر امير خسرو دهلوي
                                    پدرم هم ز مادر است آخر                        مادرم نيز دختر است آخر                               پدرم هم ز مادر است آخر                        مادرم نيز دختر است آخر                               پدرم هم ز مادر است آخر                        مادرم نيز دختر است آخر                               پدرم هم ز مادر است آخر                        مادرم نيز دختر است آخر   

            ، باز آب شدي، باز آب شدي، باز آب شدي، باز آب شدي    قطره آبقطره آبقطره آبقطره آب                                                                                                                            گرنه بر در صَدف نقاب شدي                    گرنه بر در صَدف نقاب شدي                    گرنه بر در صَدف نقاب شدي                    گرنه بر در صَدف نقاب شدي
        زمين چه كار آيدزمين چه كار آيدزمين چه كار آيدزمين چه كار آيد    ، بي، بي، بي، بي                     آسمان                 آسمان                 آسمان                 آسمانِكشت كي به بار آيد؟        ِكشت كي به بار آيد؟        ِكشت كي به بار آيد؟        ِكشت كي به بار آيد؟                                 دانه بي                     دانه بي                     دانه بي                     دانه بي

                                     چون مسيحا ز مريم معصوم                         چون مسيحا ز مريم معصوم                         چون مسيحا ز مريم معصوم                         چون مسيحا ز مريم معصوم                       بي پدر ممكن است شد معلوم                   بي پدر ممكن است شد معلوم                   بي پدر ممكن است شد معلوم                   بي پدر ممكن است شد معلوم
        مادر خجسته وجود                         ولَدي را نگفته كس مولودمادر خجسته وجود                         ولَدي را نگفته كس مولودمادر خجسته وجود                         ولَدي را نگفته كس مولودمادر خجسته وجود                         ولَدي را نگفته كس مولود                               ليك بي                           ليك بي                           ليك بي                           ليك بي

        
كه تحت عنوان فرشته انس اين قطعـه را سـروده اسـت نيـز حقيقـت را      پروين اعتصامي پروين اعتصامي پروين اعتصامي پروين اعتصامي  برجسته يعني   در اينجا از يك شاعر    

  :بشنويد
            در آن وجود كه دل مرد، مرده است رواندر آن وجود كه دل مرد، مرده است رواندر آن وجود كه دل مرد، مرده است رواندر آن وجود كه دل مرد، مرده است روان                در آن سراي كه زن نيست انس و شفقت نيستدر آن سراي كه زن نيست انس و شفقت نيستدر آن سراي كه زن نيست انس و شفقت نيستدر آن سراي كه زن نيست انس و شفقت نيست

            براي مرد كمال و براي زن نقصانبراي مرد كمال و براي زن نقصانبراي مرد كمال و براي زن نقصانبراي مرد كمال و براي زن نقصان                اي قضا ننوشتاي قضا ننوشتاي قضا ننوشتاي قضا ننوشت    هيچ مبحث و ديباچههيچ مبحث و ديباچههيچ مبحث و ديباچههيچ مبحث و ديباچه              به          به          به          به
        ؟؟؟؟    كه ساخت خانه بي پاي بست و بي بنيانكه ساخت خانه بي پاي بست و بي بنيانكه ساخت خانه بي پاي بست و بي بنيانكه ساخت خانه بي پاي بست و بي بنيان                 زن از نخست بود ركن خانه هستي     زن از نخست بود ركن خانه هستي     زن از نخست بود ركن خانه هستي     زن از نخست بود ركن خانه هستي                                

            شناخت كس اين راه تيره را پايانشناخت كس اين راه تيره را پايانشناخت كس اين راه تيره را پايانشناخت كس اين راه تيره را پايان    نمينمينمينمي            راه متاعب نميگداخت چو شمعراه متاعب نميگداخت چو شمعراه متاعب نميگداخت چو شمعراه متاعب نميگداخت چو شمع           زن ار به       زن ار به       زن ار به       زن ار به
                                                        

 . ١٣٣ و ص ٦، ص   ـ ديوان اشعار مفتون همداني٣٤
اي  در ادبيات فارسي متبحر گرديد، خمسه و  رشد يافت، در دهلي  درگذشت٧٠٥ در دهلي متولد شد و در سال ٦٥١ ـ او در سال ٣٥

 .  ، هشت بهشت ، آينه اسكندري ، ليلي و مجنون شيرين  نوار خسروو¤اال فراهم آورد شامل مطلع



 

 )٤٢(  

            زند شيطانزند شيطانزند شيطانزند شيطان    فرشته بين كه برو طعنه ميفرشته بين كه برو طعنه ميفرشته بين كه برو طعنه ميفرشته بين كه برو طعنه مي        ، آن ساعتي كه چهره نمود ، آن ساعتي كه چهره نمود ، آن ساعتي كه چهره نمود ، آن ساعتي كه چهره نمود           فرشته بود زن      فرشته بود زن      فرشته بود زن      فرشته بود زن
            بزرگ بوده پرستاِر خُردي ايشانبزرگ بوده پرستاِر خُردي ايشانبزرگ بوده پرستاِر خُردي ايشانبزرگ بوده پرستاِر خُردي ايشان            اند بزرگاند بزرگاند بزرگاند بزرگ    و سقراط بودهو سقراط بودهو سقراط بودهو سقراط بوده             اگر فالطن              اگر فالطن              اگر فالطن              اگر فالطن 

            ِ حكمت حكيم شد لقمانِ حكمت حكيم شد لقمانِ حكمت حكيم شد لقمانِ حكمت حكيم شد لقمان    مكتبمكتبمكتبمكتب    سپس بهسپس بهسپس بهسپس به            گاهواره مادر به كودكي بس خفتگاهواره مادر به كودكي بس خفتگاهواره مادر به كودكي بس خفتگاهواره مادر به كودكي بس خفت              به          به          به          به
            شدند يكسره شاگرد اين دبيرستانشدند يكسره شاگرد اين دبيرستانشدند يكسره شاگرد اين دبيرستانشدند يكسره شاگرد اين دبيرستان                                                         چه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيه چه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيه چه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيه چه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيه

        ؟؟؟؟    سلطانسلطانسلطانسلطان    ، كجا يافت ملك بي، كجا يافت ملك بي، كجا يافت ملك بي، كجا يافت ملك بي    نظام و امننظام و امننظام و امننظام و امن        مادر مادر مادر مادر     ِ بيِ بيِ بيِ بي             حديث مهر كجا خواند طفل         حديث مهر كجا خواند طفل         حديث مهر كجا خواند طفل         حديث مهر كجا خواند طفل
            ِ پسرانِ پسرانِ پسرانِ پسران    ز مادر است ميسر بزرگيز مادر است ميسر بزرگيز مادر است ميسر بزرگيز مادر است ميسر بزرگي                        هميشه دختِر امروز، مادر فرداست            هميشه دختِر امروز، مادر فرداست            هميشه دختِر امروز، مادر فرداست            هميشه دختِر امروز، مادر فرداست

            طبيب بود و پرستار و شحنه و دربانطبيب بود و پرستار و شحنه و دربانطبيب بود و پرستار و شحنه و دربانطبيب بود و پرستار و شحنه و دربان        ، نه بانوي خانه تنها بود، نه بانوي خانه تنها بود، نه بانوي خانه تنها بود، نه بانوي خانه تنها بود    ِ نكويِ نكويِ نكويِ نكوي                   زن               زن               زن               زن
             تيمارخوار و پشتيبان تيمارخوار و پشتيبان تيمارخوار و پشتيبان تيمارخوار و پشتيبانروز سانحهروز سانحهروز سانحهروز سانحه    بهبهبهبه            ، رفيق و يار شفيق، رفيق و يار شفيق، رفيق و يار شفيق، رفيق و يار شفيق    روزگار سالمتروزگار سالمتروزگار سالمتروزگار سالمت             به         به         به         به

        

            زير پاي امهات آمد جهانزير پاي امهات آمد جهانزير پاي امهات آمد جهانزير پاي امهات آمد جهان: : : :     اقبال الهورياقبال الهورياقبال الهورياقبال الهوري

اسالمي و مادران را سرنوشت ساز جامعـه معرفـي            هاي جامعه    را سرچشمه جوشان همه خيرها و بركت       »»»»        زنزنزنزن    ««««اقبال الهوري   
  :بنگريد. كند مي

        اين نوا از زخمه خاموش اواين نوا از زخمه خاموش اواين نوا از زخمه خاموش اواين نوا از زخمه خاموش او        عشق حق پرورده آغوش اوعشق حق پرورده آغوش اوعشق حق پرورده آغوش اوعشق حق پرورده آغوش او
        ))))٣٦٣٦٣٦٣٦((((    ذكر او فرموده با طيب و صلوةذكر او فرموده با طيب و صلوةذكر او فرموده با طيب و صلوةذكر او فرموده با طيب و صلوة            تتتتآنكه نازد بر وجودش كائناآنكه نازد بر وجودش كائناآنكه نازد بر وجودش كائناآنكه نازد بر وجودش كائنا

            زانكه او را با نبوت نسبت استزانكه او را با نبوت نسبت استزانكه او را با نبوت نسبت استزانكه او را با نبوت نسبت است            نيك اگر بيني اُمومت رحمت استنيك اگر بيني اُمومت رحمت استنيك اگر بيني اُمومت رحمت استنيك اگر بيني اُمومت رحمت است
            ِ اقوام را صورتگر استِ اقوام را صورتگر استِ اقوام را صورتگر استِ اقوام را صورتگر است    سيرتسيرتسيرتسيرت            شفقت او شفقت پيغمبر استشفقت او شفقت پيغمبر استشفقت او شفقت پيغمبر استشفقت او شفقت پيغمبر است

        در خط سيماي او تقدير مادر خط سيماي او تقدير مادر خط سيماي او تقدير مادر خط سيماي او تقدير ما        از امومت پهنه شد تعمير مااز امومت پهنه شد تعمير مااز امومت پهنه شد تعمير مااز امومت پهنه شد تعمير ما
        ))))٣٧٣٧٣٧٣٧((((    ها دارد بسيها دارد بسيها دارد بسيها دارد بسي    ِ امت نكتهِ امت نكتهِ امت نكتهِ امت نكته    حرفحرفحرفحرف            هست اگر فرهنگ تو معنا رسيهست اگر فرهنگ تو معنا رسيهست اگر فرهنگ تو معنا رسيهست اگر فرهنگ تو معنا رسي

            زير پاي امهات آمد جهانزير پاي امهات آمد جهانزير پاي امهات آمد جهانزير پاي امهات آمد جهان            گفت آن مقصود حرف كن فكانگفت آن مقصود حرف كن فكانگفت آن مقصود حرف كن فكانگفت آن مقصود حرف كن فكان
*   *   *    

  

            يك فرهنگ غلط و ظالمانهيك فرهنگ غلط و ظالمانهيك فرهنگ غلط و ظالمانهيك فرهنگ غلط و ظالمانه
 ها است و ذكـر گرديـد،         ادبا منعكس كننده آن    اساس كه كلمات شُعرا و      هاي بي   هاي منفي و برداشت     باالخره در نتيجه نگرش   

 را »»»»        زنزنزنزن    ««««بـود؛  »»»»        زنزنزنزن    ««««سـرا پـاي آن نگـرش منفـي نـسبت بـه       سـرا پـاي آن نگـرش منفـي نـسبت بـه       سـرا پـاي آن نگـرش منفـي نـسبت بـه       سـرا پـاي آن نگـرش منفـي نـسبت بـه       مد كه وجود آ اي به سنّت ظالمانه  متأسفانه يك فرهنگ غلط و يك     

                                                        

 .  عطر و نماز و زن:  دارم  نقل شده است كه سه چيز ازدنيا را دوست مي�   ـ اشاره است به حديثي كه از حضرت رسول خدا٣٦
 . ، كالم مادرت تأثير خاصّي در تو دارد ، يعني حرف مادرت مت ـ حرف ا٣٧ُ



 

 )٤٣(  

 ها كـه از    ماندگي ها و عقب ها و شرور بشري معرفي كرد و تمام بالها و رنج موجودي پست و ناقص و شرير و شوم و منبع فتنه    
هـا را بـه گـردن زن          ر همـه آن     گير انسانها شده است را به زن ربـط داد و تقـصي               تا كنون گريبان   )ع(    حضرت آدم ابوالبشر  حضرت آدم ابوالبشر  حضرت آدم ابوالبشر  حضرت آدم ابوالبشر  عصر  

  . انداخت
آن درختي كه از خـوردن آن نهـي شـده بـود                از ميوه  )ع(    كه يك زن بود باعث شد كه آدم        حواحواحواحوا: محتواي اين فرهنگ اين بود    

ا و  ، او و اوالدش در اين كره خاكي گرفتار رنجهـ            آدم از بهشت برين اخراج شود و در نتيجه          بخورد و در اثر ارتكاب چنين كاري      
هاي   آمدند و از نعمت     وجود مي   ماند و اوالدش نيز در بهشت به         در بهشت مي       آدمآدمآدمآدمكرد     وسوسه نمي      آدمآدمآدمآدم به   حواحواحواحواو اگر   . بالها بشوند 

نخستين خـوني كـه در روي        و)٣٨(.بردند  سر مي   بينند مواجه باشند، به     اينكه با دردسر و رنجهايي كه در دنيا مي          فراوان بهشتي بدون  
هـا    و از آن پس چون همه فتنه      .  بود     زنزنزنزنكشته شد و آن هم به واسطه        قابيل  قابيل  قابيل  قابيل   برادرش     وسيله  بود كه به  هابيل  هابيل  هابيل  هابيل  ون  زمين ريخته شد خ   

  . رفت» » » »         زنزنزنزن    ««««، بدنبال رد پاي  گير بشريت شده است ها كه دامن  مصيبت ها و ريشه در مكر و حيله زن دارد بايد در تمام فتنه
گر و مانند مار، زهردار است و از صداقت و وفا در او اثري نيست  ، حيله جو و مثل روباه ه، كين ِ تيز دندان  مانند گرگ»»»»            زنزنزنزن        ««««و 

آفريده شده است و  كند و زن از دنده چپ ، دو رو و دو چهره دارد؛ ظاهر و باطن او فرق مي»»»»            زنزنزنزن        ««««        و و كار او عهد شكني است
  . كشتن او موجب رستگاري است تولّد دختر نشانه بدبختي و داشتن دختر عالمت ننگ و عار است و

» » » »         زنزنزنزن    ««««غير از خودآرايي هنري ندارد؛ »   زن «شود، و   علم و خط نبايد آموخت كه شر ديگري بر شرش افزوده مي           »»»»        زنزنزنزن    ««««و به   
زند   ميكتابها موج      و تعجب نكنيد كه متأسفانه همه اين پندارها در اين          )٣٩(. محل است   پذيرد و مانند خروس بي      نظم و انضباط نمي   
  .كه بايد زدوده شود

        

            محروم ساختن زنان از علم و كمالمحروم ساختن زنان از علم و كمالمحروم ساختن زنان از علم و كمالمحروم ساختن زنان از علم و كمال
ورود به مراكز ورود به مراكز ورود به مراكز ورود به مراكز  از »»»»        زنانزنانزنانزنان    ««««وجود آمده بود اين شد كه  به » » » »         زنزنزنزن    ««««نتيجه اين فرهنگ كه بر اساس بدبيني و نگرش منفي و تحقير 

 ها به    ها به    ها به    ها به       قواي فعال وجودي آن   قواي فعال وجودي آن   قواي فعال وجودي آن   قواي فعال وجودي آن       شد و شد و شد و شد و  ها سركوب     ها سركوب     ها سركوب     ها سركوب        سوادي ماندند و استعداد خداداد آن     سوادي ماندند و استعداد خداداد آن     سوادي ماندند و استعداد خداداد آن     سوادي ماندند و استعداد خداداد آن             در جهل و بي   در جهل و بي   در جهل و بي   در جهل و بي       تعليم و تربيت دور شدند و     تعليم و تربيت دور شدند و     تعليم و تربيت دور شدند و     تعليم و تربيت دور شدند و     
هـاي مختلفبـه    تاز ميدان شدند و در فنون و علـوم در رشـته              ها يكّه     كه تنها آن  مردان  مردان  مردان  مردان          سردي و خاموشي گرائيد و دنيا شد دنياي       سردي و خاموشي گرائيد و دنيا شد دنياي       سردي و خاموشي گرائيد و دنيا شد دنياي       سردي و خاموشي گرائيد و دنيا شد دنياي       

  .مهارتهاي قابل توجهي نائل آمدند
بلكه خسارتها و ضررهاي فراواني چه فلج شد  و در اثر اين جريان نه تنها نصف اجتماع بشري در طي قرون و اعصار راكد و

به مجموع جامعه   و تربيت و چه از لحاظ اقتصاد و ثروت مالي و چه از جهت سياست و مديريت از جهت رشد اخالقي و تعليم
  ).و همه اينها برخالف اسالم بود(بشري وارد گرديد 

د هرگز به اداره صحيح امور خانه و زندگي و تربيت           ان  چه اينكه زناني كه درس نخوانده و از سواد علم و تربيت محروم مانده             
تربيـت شـده بـر       صحيح و متعالي فرزند خود نيز قدرت نخواهند داشت و روشن است مرداني كه از دامـان مـادران بـا سـواد و                       

  .الئق بشري نائل شوند توانند در راه رشد و ترقي گام بردارند و به تكامل  اند نمي نخواسته 

                                                        

 .  ـ پاسخ اين قسمت در فصل چهره زن در قرآن ذكر خواهد شد٣٨
طور كه بعداً شرح خواهيم داد  ها همان  ـ همه اين موضوعات متأسفانه محصول فرهنگ ظالمانه و غلطي است كه ذكر شد وهمه اين٣٩

 .  را مانند مرد يك انسان كامل و موجودي شريف و با بركت معرفي كرده است  اسالم زن؛ مخالف اسالم و قرآن است



 

 )٤٤(  

طور خود ساخته تكامل پيدا كردند و به ترقيات   هاي علمي و اسالمي و يابه       ن بعضي از زنان استثناءاً در خانواده      البته در اين ميا   
  .  ها افراد نادري بودند و بحث ما در وضع نوع جامعه است چشمگير نائل شدند ولي اين

كند؛ ما براي نمونه سه تا از         وامع حكومت مي  هنوز بقاياي بسياري از اين فرهنگ نادرست و ظالمانه متأسفانه بر بسياري از ج             
  : كنيم  ها را ذكر مي آن

        !!!!شودشودشودشود    مواجه ميمواجه ميمواجه ميمواجه مي     ـ تولّد نوزاد پسر با نشاط و شادي و تولّد دختر با سكوت و غم ـ تولّد نوزاد پسر با نشاط و شادي و تولّد دختر با سكوت و غم ـ تولّد نوزاد پسر با نشاط و شادي و تولّد دختر با سكوت و غم ـ تولّد نوزاد پسر با نشاط و شادي و تولّد دختر با سكوت و غم١١١١
  

شود و فضاي والدت را نشاط و سـرور فـرا             مواجه مي    با نشاط و شادي    »»»»    نوزاد پسر نوزاد پسر نوزاد پسر نوزاد پسر     ««««اكنون در بسياري از مناطق دنيا تولّد          هم
 »»»»        ديد منفيديد منفيديد منفيديد منفي    ««««با » » » »     نوزاد دخترنوزاد دخترنوزاد دخترنوزاد دختر    ««««كنند ولي تولّد  ، شادماني خود را ابراز مي    آميز و تبريك و تهنيت      گيرد و با گفتن كلمات بشارت       يم

  .شود ها عبوس مي ها درهم كشيده و چهره افكند و قيافه سايه مي گردد و اندوه و سكوت بر فضاي والدت مواجه مي
و ِاذا و ِاذا و ِاذا و ِاذا : (گويد دهد و مي نگ نادرست جاهليت است كه قرآن مجيد آن را مورد انتقاد قرار مي، بقايايي از همان فره اين جريان

  .)٤٠()ٌٌٌٌ    ُ مسوداً و هو كَظِيمُ مسوداً و هو كَظِيمُ مسوداً و هو كَظِيمُ مسوداً و هو كَظِيم    َّوجههَّوجههَّوجههَّوجهه    َ ظَلَ ظَلَ ظَلَ ظَل    ْ ِباالْنْثيْ ِباالْنْثيْ ِباالْنْثيْ ِباالْنْثي    بشِّر اَحدهمبشِّر اَحدهمبشِّر اَحدهمبشِّر اَحدهم
  .آمد  ناراحتي پديد ميشد و در دل او خشم و مي اش سياه شد، چهره هنگامي كه به يكي از آنان بشارت تولّد دختر داده مي

 يعني خاك كردن دختـران يـك   »»»»ِِِِ    َ الْمكْرمات َ الْمكْرمات َ الْمكْرمات َ الْمكْرمات         ِ ِمن ِ ِمن ِ ِمن ِ ِمن         ُالبنَاتُالبنَاتُالبنَاتُالبنَات        دفْندفْندفْندفْن    ««««: گفتند  اين جريان غمبار، يادآور رسم عصر جاهليت است كه مي         
  .  است نوع كرامت و عزّت

  

             ـ دختر كُشي در جاهليت مدرن ـ دختر كُشي در جاهليت مدرن ـ دختر كُشي در جاهليت مدرن ـ دختر كُشي در جاهليت مدرن٢٢٢٢
پذير شده اسـت در بـسياري از     پسر است يا دختر امكانكهجنس جنين جنس جنين جنس جنين جنس جنين ، تشخيص   امروز چون در سايه پيشرفت علم پزشكي      

سـاقط كـردن آن اقـدام       سـاقط كـردن آن اقـدام       سـاقط كـردن آن اقـدام       سـاقط كـردن آن اقـدام               بـه بـه بـه بـه ، متأسـفانه      كنند و در صورتي كه تشخيص اين باشد كه جنين دختر است             مي  مناطق به پزشك مراجعه   
        ....نمايندنمايندنمايندنمايند    ميميميمي

  : خوانيم در مجلّه وزين پيام زن مي
دانـستند   ، والديني كه جنس فرزنـد آينـده خـود را مـي     آسياييدست آمده است در يكي از شهرهاي  بر اساس اطالعاتي كه به    «

  )٤١(.»  ، جنس كودك پسر بوده است وجود داشت كه تنها در يك مورد آنجنين جنين جنين جنين     هشت هزار مورد سقطهشت هزار مورد سقطهشت هزار مورد سقطهشت هزار مورد سقط
  : خوانيم و نيز مي

ه جنين دختر بعد از آنكه تشخيص داده شد ك ـدختر كشي دختر كشي دختر كشي دختر كشي مسأله تكنولوژي پيشرفته در تشخيص جنسيت نوزاد، تكنولوژي پيشرفته در تشخيص جنسيت نوزاد، تكنولوژي پيشرفته در تشخيص جنسيت نوزاد، تكنولوژي پيشرفته در تشخيص جنسيت نوزاد، با استفاده از 
        !!!!از تعداد زنان باشداز تعداد زنان باشداز تعداد زنان باشداز تعداد زنان باشد    كه در چين تعداد مردان خيلي بيشكه در چين تعداد مردان خيلي بيشكه در چين تعداد مردان خيلي بيشكه در چين تعداد مردان خيلي بيششايع است و همين موضوع باعث شده است چين چين چين چين ـ در   است

                                                        

 .  ٥٨، آيه   ـ سوره نحل٤٠
 . ١٨، ص ٧٢، سال ١، شماره   ـ پيام زن٤١



 

 )٤٥(  

نفر خواهد رسيد در حالي كه براي آنان همـسري    به دو ميليون   ١٣٩٩تعداد مردان آماده ازدواج در جنوب و شرق آسيا تا سال            
  )٤٢(.شود يافت نمي

  : خوانيم ذكور ميهمچنين در مجله م
هـيچ  مرزهـاي كـره   مرزهـاي كـره   مرزهـاي كـره   مرزهـاي كـره    تا آن سوي هندهندهندهندانتشار يافته است از هند هند هند هند نگار در  بر اساس يك گزارش تحقيقي كه از سوي يك روزنامه        

اعتنايي اعتنايي اعتنايي اعتنايي     آورند آنچنان مورد بيآورند آنچنان مورد بيآورند آنچنان مورد بيآورند آنچنان مورد بي     دنيا مي دنيا مي دنيا مي دنيا مي    مادراني كه دختر بهمادراني كه دختر بهمادراني كه دختر بهمادراني كه دختر به و كشورهاي فقير هندهندهندهنددنيا بياورد، در  خواهد كه نوزاد دختر به  زني نمي
        ....ميرندميرندميرندميرند    فقر ميفقر ميفقر ميفقر مي    وووو    يرند كه بسياري از ايشان از گرسنگييرند كه بسياري از ايشان از گرسنگييرند كه بسياري از ايشان از گرسنگييرند كه بسياري از ايشان از گرسنگيگگگگ    قرار ميقرار ميقرار ميقرار مي

  
دهنـد و در   ، جـنس جنـين را تـشخيص مـي          پزشـكي   تر، زنان حامله با استفاده از وسائل پيشرفته          و كشورهاي غني   »»»»        كرهكرهكرهكره    ««««در  

زودي زودي زودي زودي         ي آسيا به  ي آسيا به  ي آسيا به  ي آسيا به  شرقشرقشرقشرق        كشورهايكشورهايكشورهايكشورهايادامه اين روند موجب خواهد شد       : افزايد  كنند؛ اين گزارش مي     ، آن را سقط مي      صورت دختر بودن  
        ))))٤٣٤٣٤٣٤٣((((....براي ازدواج مواجه شوندبراي ازدواج مواجه شوندبراي ازدواج مواجه شوندبراي ازدواج مواجه شوند    با كمبود يكصد ميليون دختر و در نتيجه كمبود زنبا كمبود يكصد ميليون دختر و در نتيجه كمبود زنبا كمبود يكصد ميليون دختر و در نتيجه كمبود زنبا كمبود يكصد ميليون دختر و در نتيجه كمبود زن

        

            بار زنان بنگاليبار زنان بنگاليبار زنان بنگاليبار زنان بنگالي    انگيز و رقّت انگيز و رقّت انگيز و رقّت انگيز و رقّت      ـ وضع غم ـ وضع غم ـ وضع غم ـ وضع غم٣٣٣٣
  :قرار دارند  وطنشان  مراتب بدتر از مردان هم  در كليه سطوح در شرايطي به    زنان بنگاليزنان بنگاليزنان بنگاليزنان بنگالي

  .اند آنان كمتر تعليم يافته
  .تري برخوردارند هداشتي نازلزنان از خدمات ب

  .كنند زنان غذاي كمتري دريافت مي
نـرخ سـواد   .  تر است اتمام آن از مردان عقب مانده و زن در بنگالدش از دو نظر، هم ورود به صحنه تعليم و تربيت و هم ادامه              

 و پـسران در مقـاطع مختلـف         باسوادي مردان تفـاوت فـاحش ميـان دختـران         % ٣٠در مقايسه با نرخ      و  است% ٢٣براي زنان تنها    
  . تحصيلي بخوبي آشكار است
  .باشد مردان در همان سن مي و سوادي در ميان دختران و زنان بيشتر از پسران به همان نسبت درصد بي

 نيز براي داشـتن      زنان بنگاليزنان بنگاليزنان بنگاليزنان بنگالياي براي فرزند پسر قائل هستند و   العاده  اهميت فوقشبه قاره هندشبه قاره هندشبه قاره هندشبه قاره هندطور كلي همه كشورهاي       و به 
به شدت وابسته به مردان اعم از پدر، شوهر يا برادر زنان بنگالدشي زنان بنگالدشي زنان بنگالدشي زنان بنگالدشي براي زايمان خود قائل نيستند  فرزندان پسِر بيشتر، محدوديتي

  .كنند نشين بوده و زنان با سواد فقط در شهرها زندگي مي خانه سواد و خود هستند زنان روستائي بنگالدشي عموماً بي
، جهيزيه دليـل اصـلي هـزاران مـورد            گزارشهاي متعدد پليس    ؛ طبق انسي براي ازدواج ندارد   انسي براي ازدواج ندارد   انسي براي ازدواج ندارد   انسي براي ازدواج ندارد   جهيزيه ش جهيزيه ش جهيزيه ش جهيزيه ش         بنگالدش دختر بي    بنگالدش دختر بي    بنگالدش دختر بي    بنگالدش دختر بي    در  

او به دليل نداشتن جهيزيه به قتل او به دليل نداشتن جهيزيه به قتل او به دليل نداشتن جهيزيه به قتل او به دليل نداشتن جهيزيه به قتل     هزاران زن طي چند سال اخير توسط شوهر يا اقوامهزاران زن طي چند سال اخير توسط شوهر يا اقوامهزاران زن طي چند سال اخير توسط شوهر يا اقوامهزاران زن طي چند سال اخير توسط شوهر يا اقوامزنان بنگالدشي است و  هاي متعدد عليه جرم
        ))))٤٤٤٤٤٤٤٤((((....    ثبات استثبات استثبات استثبات است    ر و بير و بير و بير و بياكثريت زنان بنگالي دشوااكثريت زنان بنگالي دشوااكثريت زنان بنگالي دشوااكثريت زنان بنگالي دشوا    به اين ترتيب زندگي برايبه اين ترتيب زندگي برايبه اين ترتيب زندگي برايبه اين ترتيب زندگي براي... ... ... ... انداندانداند    رسيدهرسيدهرسيدهرسيده

                                                        

 . ٦٣، ص ٧٤، سال ٣، شماره   ـ پيام زن٤٢
 . ٤١، ص ٧٤، سال ٨، شماره   ـ پيام زن٤٣
  .١٣٧٥ ، سال٢٣ ـ ٢٢، ص ١، شماره   ـ پيام زن٤٤



 

 )٤٦(  

        

            ، ظلم است، ظلم است، ظلم است، ظلم است    جلوگيري از رسيدن به كمالجلوگيري از رسيدن به كمالجلوگيري از رسيدن به كمالجلوگيري از رسيدن به كمال
ِ  وقتي در نظام آفرينش بـه يـك موجـود، اسـتعداد و لياقـت      .  ، دليل يك حق طبيعي است       دانيم كه اساساً هر استعداد طبيعي       مي

كار انداختن كار انداختن كار انداختن كار انداختن     منع كردن او از بهمنع كردن او از بهمنع كردن او از بهمنع كردن او از بهاند و مدركي است كه او حق دارد استعداد خود را به فعليت برس كاري داده شد اين به منزله سنَد و
        ....    استعداد خود، ظلم استاستعداد خود، ظلم استاستعداد خود، ظلم استاستعداد خود، ظلم است

»   زن «هاي مفيدي كه آفريننده جهان هستي بها و امكان آن را داده است نه تنها سـتم بـه                       از كوشش  »»»»        زنزنزنزن    ««««بنابراين بازداشتن   
مرتبه مهمي از كمال  تواند به ذاتي خود ميكار بستن استعداد  باشد زيرا او به واسطه به است بلكه يك نوع خيانت به اجتماع نيز مي        

  .سوي كمال و رشد سوق بدهد و موجب پيشرفت اجتماع بشري باشد برسد و در نتيجه افراد ديگر را نيز به
اجتماع بايد از كار و فعاليت اين عامل و اين نيـروي بـا    و  نيز انسان است»»»»        زنزنزنزن    ««««؛  ، بزرگترين سرمايه جامعه است     عامل انساني 

اسـت و هـم بـرخالف       » » » »         زنزنزنزن    «««« ، هم برخالف حق طبيعي      كردن اين عامل و تضييع نيمي از نيروي جامعه          مند گردد؛ فلج     بهره بركت
  . مصلحت جامعه

        

        شدشدشدشد    اگر ميدان تحصيل كمال براي زنان نيز فراهم مياگر ميدان تحصيل كمال براي زنان نيز فراهم مياگر ميدان تحصيل كمال براي زنان نيز فراهم مياگر ميدان تحصيل كمال براي زنان نيز فراهم مي

تـصاد و از جهـت   فرهنگ و سواد و از جهـت اق  گرفت و ميدان تحصيل علم و كمال از جهت          اگر اين ظلم عظيم صورت نمي     
شـد و   مـي  ها نيز فرصت و امكـان داده     شد و به آن       كه براي مردان باز بود براي زنان نيز باز مي           سياست و مديريت به همان نسبتي     

طور كه از ميان مـردان در هـر    طور مسلم همان  هستند، به   ها نيز مثل مردان انسان      نگريستند كه آن      مردان از اين ديدگاه به زنان مي      
، هزاران هنرمند، هزاران ، هزاران هنرمند، هزاران ، هزاران هنرمند، هزاران ، هزاران هنرمند، هزاران     ، هزاران جراح، هزاران جراح، هزاران جراح، هزاران جراح    ، هزاران طبيب، هزاران طبيب، هزاران طبيب، هزاران طبيب    ، هزاران راوي احاديث، هزاران راوي احاديث، هزاران راوي احاديث، هزاران راوي احاديث    ، هزاران اديب، هزاران اديب، هزاران اديب، هزاران اديب    ، هزاران فيلسوف، هزاران فيلسوف، هزاران فيلسوف، هزاران فيلسوف    هزاران فقيههزاران فقيههزاران فقيههزاران فقيهري عص

هايي در راه     كردند و گام    وجود آمدند و به جامعه بشري و تمدن و فرهنگ انساني و اسالمي خدمت               به    نويسنده و مؤلف و مصنف    نويسنده و مؤلف و مصنف    نويسنده و مؤلف و مصنف    نويسنده و مؤلف و مصنف    
كرد و امروز بـا   آمد و جامعه را روشن مي وجود مي ها به نيز در اين رشته   زن  زن  زن  زن          هزارانهزارانهزارانهزاراند، به همين نسبت     علم و هنر و تكامل برداشتن     

  . شديم كمبودها مواجه نمي اين
را هـا   هـا   هـا   هـا           سيد مرتضي علم الهدي و سيد رضي و شيخ طوسي         سيد مرتضي علم الهدي و سيد رضي و شيخ طوسي         سيد مرتضي علم الهدي و سيد رضي و شيخ طوسي         سيد مرتضي علم الهدي و سيد رضي و شيخ طوسي         وجود آمد و در آغوش خود          به حوزه علميه بغداد  حوزه علميه بغداد  حوزه علميه بغداد  حوزه علميه بغداد  اگر آن روز كه     
حوزه علميـه نجـف     حوزه علميـه نجـف     حوزه علميـه نجـف     حوزه علميـه نجـف     آمد؛ اگر آن روز كه        وجود مي    با همان امكانات به        دختران و زنان  دختران و زنان  دختران و زنان  دختران و زنان  هم مخصوص   اي     علميه  تربيت كرد، حوزه  

أي أي أي أي          علميه  علميه  علميه  علميه     حوزهحوزهحوزهحوزهرا پرورش داد،    ها  ها  ها  ها          ها و فخر المحققين   ها و فخر المحققين   ها و فخر المحققين   ها و فخر المحققين           ها، عالّمه ها، عالّمه ها، عالّمه ها، عالّمه         محققمحققمحققمحققدر دامن خود     تأسيس گرديد و  اشرف و حوزه علميه حلّه      اشرف و حوزه علميه حلّه      اشرف و حوزه علميه حلّه      اشرف و حوزه علميه حلّه      
 تأسيس شد و در آغوش خود     حوزه علميه اصفهانحوزه علميه اصفهانحوزه علميه اصفهانحوزه علميه اصفهانگر آن روز كه شد؛ ا  با همان ظرفيت تأسيس مي    دختران و زناندختران و زناندختران و زناندختران و زنانهم مخصوص 

وجود  هم براي دختران و زنان در اصفهان بهاي اي اي اي     علميهعلميهعلميهعلميه    حوزهحوزهحوزهحوزهرا تربيت كرد  ها  ها  ها  ها     مجلسي و آقا حسين و آقا جمال خوانساري      مجلسي و آقا حسين و آقا جمال خوانساري      مجلسي و آقا حسين و آقا جمال خوانساري      مجلسي و آقا حسين و آقا جمال خوانساري              عالّمه  عالّمه  عالّمه  عالّمه  
رسيدند، بلكه هزاران رسيدند، بلكه هزاران رسيدند، بلكه هزاران رسيدند، بلكه هزاران      و فقاهت نمي و فقاهت نمي و فقاهت نمي و فقاهت نمي دختر محدث محمد تقي مجلسي و بانو امين اصفهاني به درجه اجتهاد دختر محدث محمد تقي مجلسي و بانو امين اصفهاني به درجه اجتهاد دختر محدث محمد تقي مجلسي و بانو امين اصفهاني به درجه اجتهاد دختر محدث محمد تقي مجلسي و بانو امين اصفهاني به درجه اجتهاد    تنها آمنه بيگمتنها آمنه بيگمتنها آمنه بيگمتنها آمنه بيگمآمد،  مي

        ....آمدندآمدندآمدندآمدند    وجود ميوجود ميوجود ميوجود مي    دختر و زن مجتهد و محقق و مبتكر به دختر و زن مجتهد و محقق و مبتكر به دختر و زن مجتهد و محقق و مبتكر به دختر و زن مجتهد و محقق و مبتكر به 
اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم     آيتآيتآيتآيتحضرت ) س(       معصومه معصومه معصومه معصومه    حضرتحضرتحضرتحضرت در جوار     قمقمقمقمو باالخره اگر آن روزي كه در شهر مقدس 

اي در عـالم اسـالم گرديدنـد تربيـت       وزنـه   هر يك  حوزه عليمه را تأسيس كرد و در دامن پربركت آن رجال بزرگي كه               ١     حائريحائريحائريحائري
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كه با انقالب اسالمي    حضرت امام خميني رضوان اهللا عليه       حضرت امام خميني رضوان اهللا عليه       حضرت امام خميني رضوان اهللا عليه       حضرت امام خميني رضوان اهللا عليه       مختلف گرديدند و مخصوصاً       شدند و منشأ خدمات بزرگي در جهات      
 استكبار  استكبار  استكبار  استكبار اسالم ناب محمدي لرزه بر انداماسالم ناب محمدي لرزه بر انداماسالم ناب محمدي لرزه بر انداماسالم ناب محمدي لرزه بر اندامبا نشان دادن چهره واقعي  بخشيد واي به اسالم اي به اسالم اي به اسالم اي به اسالم     حيات تازهحيات تازهحيات تازهحيات تازهو تأسيس جمهوري اسالمي 

تحصيل دختران و زنان مسلمان نيز در ايـن شـهر      تحصيل دختران و زنان مسلمان نيز در ايـن شـهر      تحصيل دختران و زنان مسلمان نيز در ايـن شـهر      تحصيل دختران و زنان مسلمان نيز در ايـن شـهر              اي مخصوص اي مخصوص اي مخصوص اي مخصوص         حوزه علميه حوزه علميه حوزه علميه حوزه علميه ، به موازات آن     المللي افكند المللي افكند المللي افكند المللي افكند         صهيونيزم بين صهيونيزم بين صهيونيزم بين صهيونيزم بين     وووو        جهانيجهانيجهانيجهاني
از محـدث و مـصنّف      محـدث و مـصنّف      محـدث و مـصنّف      محـدث و مـصنّف          و اديب و  و اديب و  و اديب و  و اديب و          فقيه و فيلسوف  فقيه و فيلسوف  فقيه و فيلسوف  فقيه و فيلسوف   هم اكنون صدها     گرديد،گرديد،گرديد،گرديد،         تأسيس مي   تأسيس مي   تأسيس مي   تأسيس مي  :        اهل بيت عصمت  اهل بيت عصمت  اهل بيت عصمت  اهل بيت عصمت          مقدس در جوار كريمه   مقدس در جوار كريمه   مقدس در جوار كريمه   مقدس در جوار كريمه   

ها نيز در نوبت و فرصت خـود بـه      و آن بخشيدند  بخشيدند  بخشيدند  بخشيدند          جامعه اسالمي گرمي و نور مي     جامعه اسالمي گرمي و نور مي     جامعه اسالمي گرمي و نور مي     جامعه اسالمي گرمي و نور مي             بهبهبهبهان و قلم خود      داشتيم كه با علم و بي      »»»»        زنانزنانزنانزنان    ««««
  .شد گير مي علمي و تعهد و حركت اسالمي عالم پرداختند و در نتيجه شور و نشاط ها و تربيت افراد ديگري مي تأسيس حوزه

آغاز كار، به موازات فرصتها و امكاناتي كه براي پسران و به همين ترتيب اگر در مدارس و دانشگاههاي كشورهاي اسالمي از 
مسلمان امروز غير از اين بود      آمد وضع زنان    وجود مي   دختران نيز به همان اندازه امكانات و تسهيالت به          وجود آورده بودند براي     به

  . بينيم كه مي
*   *   *  
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            چهره زن در قرآن كريمچهره زن در قرآن كريمچهره زن در قرآن كريمچهره زن در قرآن كريم
     ِ درجـه دوم   ِ درجـه دوم   ِ درجـه دوم   ِ درجـه دوم           انـسان انـسان انـسان انـسان  و   »»»»        طفيليطفيليطفيليطفيلي    «««« و   »»»»        موجود پست موجود پست موجود پست موجود پست     ««««  بعنوان يك  »»»»        زنزنزنزن    ««««در روزگاري كه در تمام فرهنگهاي اقوام و ملل جهان           

 ها و  سايه افكنده و مورد بدبيني ، چه فرهنگي و چه اقتصادي  محروميت بر همه ابعاد و زندگي او چه سياسي         و  مطرح بود و تلخي   
خورشـيد اسـالم   خورشـيد اسـالم   خورشـيد اسـالم   خورشـيد اسـالم   تابيـد، و همـه درهـا بـر روي او بـسته بـود،        او روشنايي نمي اي بر افق زندگي چ روزنهآماج تهمتها بود و از هي  

 روح  ٩        حضرت محمـد مـصطفي    حضرت محمـد مـصطفي    حضرت محمـد مـصطفي    حضرت محمـد مـصطفي    ،    آميز پيغمبر رحمت    كرد و افق زندگي او را از كَران تا كَران روشن نمود و نداي عطوفت                طلوع
  .روي او از همه جهت باز كردترقي و تكامل را به  نشاط و اميد در كالبد او دميد و راه 

 ها و استعدادهاي فراواني را كه دست آفرينش  ها و استعدادهاي فراواني را كه دست آفرينش  ها و استعدادهاي فراواني را كه دست آفرينش  ها و استعدادهاي فراواني را كه دست آفرينش     شايستگيشايستگيشايستگيشايستگي        در اجتماع بشري و جايگاه بلند او ودر اجتماع بشري و جايگاه بلند او ودر اجتماع بشري و جايگاه بلند او ودر اجتماع بشري و جايگاه بلند او و» » » »         زنزنزنزن    ««««حضرتش موقعيت مهم حضرتش موقعيت مهم حضرتش موقعيت مهم حضرتش موقعيت مهم 
هايي از قرآن مجيد را در رابطه با معرفي مقام مهـم زن و ارزش  هايي از قرآن مجيد را در رابطه با معرفي مقام مهـم زن و ارزش  هايي از قرآن مجيد را در رابطه با معرفي مقام مهـم زن و ارزش  هايي از قرآن مجيد را در رابطه با معرفي مقام مهـم زن و ارزش      موجود بديع قرار داده است را گوشزد كرد و آيهموجود بديع قرار داده است را گوشزد كرد و آيهموجود بديع قرار داده است را گوشزد كرد و آيهموجود بديع قرار داده است را گوشزد كرد و آيه        در وجود اين  در وجود اين  در وجود اين  در وجود اين  

        .... او براي مردم بيان نمود او براي مردم بيان نمود او براي مردم بيان نمود او براي مردم بيان نمودوااليوااليوااليواالي
هاي انساني است و شايستگي خليفه هاي انساني است و شايستگي خليفه هاي انساني است و شايستگي خليفه هاي انساني است و شايستگي خليفه     كرامتكرامتكرامتكرامت    كماالت وكماالت وكماالت وكماالت و    مانند مرد يك انسان كامل است و شايسته همهمانند مرد يك انسان كامل است و شايسته همهمانند مرد يك انسان كامل است و شايسته همهمانند مرد يك انسان كامل است و شايسته همه را بعنوان اينكه »»»»        زنزنزنزن    ««««

  . معرفي كردالهي بودن را داردالهي بودن را داردالهي بودن را داردالهي بودن را دارد
ـ  به مناسبت بحث ما كـه  ـنازل گرديده است ولي   مرد و زن هر چند همه آيات قرآن مجيد براي راهنمايي راه زندگي انسانها 

  :توان آيات مربوط به اين بحث را در اين پنج موضوع خالصه كرد است مي از ديدگاه قرآن»   زن «موقعيت 

  

             ـ آيات مربوط به جايگاه انسان در عالم هستي ـ آيات مربوط به جايگاه انسان در عالم هستي ـ آيات مربوط به جايگاه انسان در عالم هستي ـ آيات مربوط به جايگاه انسان در عالم هستي١١١١
انسان خليفه خـدا  . دمخصوص و جايگاه بلندي دار  در عالم آفرينش موقعيت »»»»        انسانانسانانسانانسان    ««««آياتي كه داللت بر اين مطلب دارند كه         

  )٤٥(. ممتاز و مورد تكريم خداوند است در روي زمين و مخلوق
، ابرها از آسـمان بـراي خـاطر     برافراشته و بساط زمين را زير پاي او گسترده     انسان  انسان  انسان  انسان  خداوند كريم سقف آسمان را براي خاطر        

نهرهاي روان بـه   و ماه و درياهاي متالطم و امواج وآورد، خورشيد  هاي گوناگون پديد مي ميوه  باران فرو مي ريزند و زمين      انسانانسانانسانانسان
» » » »         انـسان انـسان انـسان انـسان     ««««ِ آرام بخش شب و چهره پر فـروغ روز بـراي خـاطر              به چنبر تسخير كشانده شده است و وجود ظلمت         »»»»        انسانانسانانسانانسان    ««««نفع  
  . است

است كه در اين قبيل اند و روشن   بسته»»»»            انسانانسانانسانانسان    «««« و باالخره ابر و باد و مه و خورشيد و فلك همه و همه كمر خدمت براي
        ))))٤٦٤٦٤٦٤٦((((....    چه مرد و چه زنچه مرد و چه زنچه مرد و چه زنچه مرد و چه زن    استاستاستاست» » » »             انسانانسانانسانانسان        ««««محور و مدار محور و مدار محور و مدار محور و مدار  در عالم هستي است »»»»        انسانانسانانسانانسان        ««««موقعيت ممتاز  و آيات كه مربوط به عظمت

  

                                                        

، گواه صادقي بر ادعاي ٢٩، آيه  بقره سوره»  ...ً ِ خَِليفَة رضِ¤¤ٌ ِفي االْ ِ جاِعل ِ ِانّي َ ِللْمالَِئكَة َ ربك و ِاذْ قَال« ـ در اين زمينه آيه شريفه ٤٥
 .  ماست

للّيل و النهـار آمـده اسـت ولـي چـون قـرآن بـر        ا  ـ در اين قبيل آيات هر چند تعبير قرآن بيشتر با ضمير جمع مذكر مانند و سخّر لكم ٤٦
برنـد مثـل      كـارمي   در محاوره عرب در اين قبيل موارد ضمير جمع مذكّر را براي مـرد و زن بـه                  و  اساس كيفيت محاوره عربي نازل شده     

 .  ها است السالم عليكم يا اهل القبور كه منظور مجموع مردها و زن



 

 

  

)٥٠( 

  : و در اين مورد توجه به مضمون همين يك آيه كافي است
  .)٤٧()ْ خَلَقْنَا تَفْضِيالًْ خَلَقْنَا تَفْضِيالًْ خَلَقْنَا تَفْضِيالًْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً    َ كَِثيٍر ِممنَ كَِثيٍر ِممنَ كَِثيٍر ِممنَ كَِثيٍر ِممن    ْ عليْ عليْ عليْ علي    ِ و فَضَّلْنَاهمِ و فَضَّلْنَاهمِ و فَضَّلْنَاهمِ و فَضَّلْنَاهم    َالطَّيباتَالطَّيباتَالطَّيباتَالطَّيبات    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    بحِر و رزَقْنَاهمبحِر و رزَقْنَاهمبحِر و رزَقْنَاهمبحِر و رزَقْنَاهمْ ِفي الْبر و الْْ ِفي الْبر و الْْ ِفي الْبر و الْْ ِفي الْبر و الْ    َ و حملْنَاهمَ و حملْنَاهمَ و حملْنَاهمَ و حملْنَاهم    ِ آدمِ آدمِ آدمِ آدم    و لَقَد كَرمنَا بنيو لَقَد كَرمنَا بنيو لَقَد كَرمنَا بنيو لَقَد كَرمنَا بني(

ها روزي فراهم    ساختيم و از غذاهاي پاكيزه براي آن        ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را بر صحرا و دريا مسلّط              «:  يعني
  » . از مخلوقات خود فضيلت و برتري بخشيديم سياريها را بر ب كرديم و آن

  

             چه مرد و چه زن چه مرد و چه زن چه مرد و چه زن چه مرد و چه زن     ـ خلقت ممتاز انسان ـ خلقت ممتاز انسان ـ خلقت ممتاز انسان ـ خلقت ممتاز انسان٢٢٢٢
است كه در اين دسته از آيات نيـز محـور و مـدار                گويد و معلوم    در قرآن مجيد آيات فراواني از خلقت ممتاز انسان سخن مي          

  . كنيم ي مورد را ذكر م٢ است چه زن و چه مرد و ما براي نمونه »»»»        انسانانسانانسانانسان    ««««
  .)٤٨()ْ دسيهاْ دسيهاْ دسيهاْ دسيها    َ منَ منَ منَ من    ْ زَكَّاهاو قَد خَابْ زَكَّاهاو قَد خَابْ زَكَّاهاو قَد خَابْ زَكَّاهاو قَد خَاب    َ منَ منَ منَ من    ٍ و ما سويها فَاَلْهمها فُجورها و تَقْواها قَد اَفْلَحٍ و ما سويها فَاَلْهمها فُجورها و تَقْواها قَد اَفْلَحٍ و ما سويها فَاَلْهمها فُجورها و تَقْواها قَد اَفْلَحٍ و ما سويها فَاَلْهمها فُجورها و تَقْواها قَد اَفْلَح    و نَفْسو نَفْسو نَفْسو نَفْس(الف ـ الف ـ الف ـ الف ـ 

تقـوا و  تقـوا و  تقـوا و  تقـوا و  اه و رگناه و انحراف گناه و انحراف گناه و انحراف گناه و انحراف ، راه   و آن پروردگاري كه آن را كامل و مرتّب آفريد و بر اساس فطرت      »»»»        ِ انسان ِ انسان ِ انسان ِ انسان         جانجانجانجان    ««««سوگند به   
كرد به خُسران و   را تزكيه كرد و پاكيزه ساخت رستگار شد و هر كه آن را آلوده             »»»»    ِ خود ِ خود ِ خود ِ خود         نَفْسنَفْسنَفْسنَفْس    ««««كه    را به او نشان داد، هر كس      پاكي  پاكي  پاكي  پاكي  

  .زيان دچار گرديد
است بدون تفـاوت    روح انسان   روح انسان   روح انسان   روح انسان    كه با عظمت مخصوصي از آن ياد شده است           »»»»        نَفْسنَفْسنَفْسنَفْس    ««««روشن است كه در اين آيات منظور از         

  . ان مرد و زنمي
  .)٤٩()ٍٍٍٍ    ِ تَقْوِيمِ تَقْوِيمِ تَقْوِيمِ تَقْوِيم    ِ اَحسنِ اَحسنِ اَحسنِ اَحسن    َ فيَ فيَ فيَ في    ِ لَقَد خَلَقْنَااالْنْسانِ لَقَد خَلَقْنَااالْنْسانِ لَقَد خَلَقْنَااالْنْسانِ لَقَد خَلَقْنَااالْنْسان    َ و هذَا الْبلَِد االَمِينَ و هذَا الْبلَِد االَمِينَ و هذَا الْبلَِد االَمِينَ و هذَا الْبلَِد االَمِين    ِ و طُوِر ِسينينِ و طُوِر ِسينينِ و طُوِر ِسينينِ و طُوِر ِسينين    ِ و الزَّيتُونِ و الزَّيتُونِ و الزَّيتُونِ و الزَّيتُون    و التّينو التّينو التّينو التّين(ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ 

شـهر  شـهر  شـهر  شـهر   ايـن     است و قَسم به        ))))عععع((((    حضرت موسي حضرت موسي حضرت موسي حضرت موسي ّ وحي خداوند بر       ـ كه محل  طور سينا   طور سينا   طور سينا   طور سينا    سوگند به    »»»»        انجير و زيتون  انجير و زيتون  انجير و زيتون  انجير و زيتون      ««««سوگند به   
  .  است    ))))صصصص((((     محمد مصطفي محمد مصطفي محمد مصطفي محمد مصطفينبياء¤ّ امن و امان و مركز وحي الهي به حضرت خاتم اال كه محلمكّه مكّه مكّه مكّه 

وحي الهي با روح انسان مربوط است و خداوند هم به غـذاي              بايد توجه داشت كه انجير و زيتون غذاي جسم انسان است و           
و آن و آن و آن و آن ،  انسان است ار سوگند براي بيان مطلبي در ارتباط با خلقت      كند و اين چه     جسم و هم به غذاي روح به هر دو سوگند ياد مي           

        ....    ايمايمايمايم    آفريدهآفريدهآفريدهآفريده» » » »         نيكوترين قوامنيكوترين قوامنيكوترين قوامنيكوترين قوام««««را در را در را در را در » » » »         انسانانسانانسانانسان««««ما ما ما ما : : : :     اينكهاينكهاينكهاينكه
 و به   »»»»        جنبه باطن جنبه باطن جنبه باطن جنبه باطن     «««« و   »»»»    جنبه ظاهر جنبه ظاهر جنبه ظاهر جنبه ظاهر     ««««:   در اينجا بايد به اين نكته  نيز توجه كنيم كه آيات قرآن مجيد داراي دوجنبه است                 ::::    نكتهنكتهنكتهنكته

وارد اسـت كـه   :         بيتبيتبيتبيت    اهل اهل اهل اهل كنند و در اين مورد رواياتي از  ها ما را راهنمايي مي     راه دارند و آن   :          عصمت  عصمت  عصمت  عصمت      بيت  بيت  بيت  بيت     للللاهاهاهاهجنبه باطن تنها    
        طور طور طور طور  و مقصود از ))))عععع((((حضرت مجتبي و حضرت سيدالشهداء حضرت مجتبي و حضرت سيدالشهداء حضرت مجتبي و حضرت سيدالشهداء حضرت مجتبي و حضرت سيدالشهداء در اين سوره »»»»        تين و زيتونتين و زيتونتين و زيتونتين و زيتون    ««««گويد منظور از  ها مي برخي از آن

        
  )٥٠(.  است))))صصصص((((        حضرت پيغمبر اكرمحضرت پيغمبر اكرمحضرت پيغمبر اكرمحضرت پيغمبر اكرمذا البلد االمين  و منظور از ه)ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنان حضرت     سينينسينينسينينسينين

                                                        

 . ٧٠ ـ سوره اسراء، آيه ٤٧
 . ١٠ ـ ٧، آيه  س ـ سوره شم٤٨
 . ٤ ـ ١، آيه   ـ سوره تين٤٩
 . ٤٧٧، ص ٤، ج   ـ تفسير برهان٥٠



 

 

  

)٥١( 

مـا انـسان را در آنچـه كـه بـه            مـا انـسان را در آنچـه كـه بـه            مـا انـسان را در آنچـه كـه بـه            مـا انـسان را در آنچـه كـه بـه            اين است كـه       ، بنابراين مفاد آيه     هر چيزي ركن و پايه هستي آن چيز است        »   قوام «دانيم    و مي 
ّ جمال ّ جمال ّ جمال ّ جمال     ،همت بلند، حب،همت بلند، حب،همت بلند، حب،همت بلند، حب    دام دام دام دام ، و چهره و ان، و چهره و ان، و چهره و ان، و چهره و ان    ، فكر، اراده، فكر، اراده، فكر، اراده، فكر، اراده    پايه و امتياز خلقت اوست از قبيل عقلپايه و امتياز خلقت اوست از قبيل عقلپايه و امتياز خلقت اوست از قبيل عقلپايه و امتياز خلقت اوست از قبيل عقل    وووو    شود و ركنشود و ركنشود و ركنشود و ركن    انسانيت او مربوط ميانسانيت او مربوط ميانسانيت او مربوط ميانسانيت او مربوط مي

        ....    ايمايمايمايم    آفريدهآفريدهآفريدهآفريده    ترين كيفيتترين كيفيتترين كيفيتترين كيفيت    ، در نيكوترين و كامل، در نيكوترين و كامل، در نيكوترين و كامل، در نيكوترين و كامل    و كمال خواهيو كمال خواهيو كمال خواهيو كمال خواهي
انساني او داده است عيناً همان مزايا را بـدون تفـاوت بـه    انساني او داده است عيناً همان مزايا را بـدون تفـاوت بـه    انساني او داده است عيناً همان مزايا را بـدون تفـاوت بـه    انساني او داده است عيناً همان مزايا را بـدون تفـاوت بـه        از لحاظ خلقتاز لحاظ خلقتاز لحاظ خلقتاز لحاظ خلقت» » » »     مردمردمردمرد    ««««خداوند، تمام آنچه را كه به   خداوند، تمام آنچه را كه به   خداوند، تمام آنچه را كه به   خداوند، تمام آنچه را كه به   بر اين اساس    

        ....    كرده استكرده استكرده استكرده است    هم عنايتهم عنايتهم عنايتهم عنايت» » » »         زنزنزنزن    ««««
        

        ....    استاستاستاست» » » »     تقواتقواتقواتقوا    ««««    رد ديگر ـ چه مرد و چه زن ـ بهرد ديگر ـ چه مرد و چه زن ـ بهرد ديگر ـ چه مرد و چه زن ـ بهرد ديگر ـ چه مرد و چه زن ـ به ـ فضليت و برتري هر فرد بر ف ـ فضليت و برتري هر فرد بر ف ـ فضليت و برتري هر فرد بر ف ـ فضليت و برتري هر فرد بر ف٣٣٣٣
ها مرد و ديگري زن ها مرد و ديگري زن ها مرد و ديگري زن ها مرد و ديگري زن     ِ ديگر كه يكي از آنِ ديگر كه يكي از آنِ ديگر كه يكي از آنِ ديگر كه يكي از آن    هر انساني ـ چه مرد و چه زن ـ از دو ِانسانهر انساني ـ چه مرد و چه زن ـ از دو ِانسانهر انساني ـ چه مرد و چه زن ـ از دو ِانسانهر انساني ـ چه مرد و چه زن ـ از دو ِانسان: گويند ميقرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد اين دسته از آيات 

        ....»»»»    قواقواقواقواتتتت    ««««وجود آمده است و هيچ فردي بر فرد ديگر فضيلت و برتري ندارد مگر به وجود آمده است و هيچ فردي بر فرد ديگر فضيلت و برتري ندارد مگر به وجود آمده است و هيچ فردي بر فرد ديگر فضيلت و برتري ندارد مگر به وجود آمده است و هيچ فردي بر فرد ديگر فضيلت و برتري ندارد مگر به     است يعني پدر و مادر خود بهاست يعني پدر و مادر خود بهاست يعني پدر و مادر خود بهاست يعني پدر و مادر خود به
  :اين قبيل آيات در حقيقت به اين دو مطلب داللت دارند

هايي كه  باشند و تفاوت باهم برادر و خواهر مي رسند و همه همه انسانها ـ از لحاظ پيوند نَسبي ـ به يك پدر و مادر مي  الف ـ  الف ـ  الف ـ  الف ـ  
مده است همه و همه از عـوارض زنـدگي          وجود آ   ها به   ها و لغت    ها، لهجه   ها، نژادها، قبيله    رنگ  با گذشت قرون و اعصار از جهت      

بنابراين نبايد شما با توجه به اينكه همه از يك جنس و برادر و خواهر هستيد و خداي شما هم يكي است با تكيـه بـه                    بنابراين نبايد شما با توجه به اينكه همه از يك جنس و برادر و خواهر هستيد و خداي شما هم يكي است با تكيـه بـه                    بنابراين نبايد شما با توجه به اينكه همه از يك جنس و برادر و خواهر هستيد و خداي شما هم يكي است با تكيـه بـه                    بنابراين نبايد شما با توجه به اينكه همه از يك جنس و برادر و خواهر هستيد و خداي شما هم يكي است با تكيـه بـه                    ؛    است
        ....و دشمني با هم را پيش بگيريدو دشمني با هم را پيش بگيريدو دشمني با هم را پيش بگيريدو دشمني با هم را پيش بگيريد    عوارض پا از دائره وحدت و اتحاد بيرون بگذاريد و راه اختالف و نفاقعوارض پا از دائره وحدت و اتحاد بيرون بگذاريد و راه اختالف و نفاقعوارض پا از دائره وحدت و اتحاد بيرون بگذاريد و راه اختالف و نفاقعوارض پا از دائره وحدت و اتحاد بيرون بگذاريد و راه اختالف و نفاق    ايناينايناين

        ....    استاستاستاست» » » »     تقواتقواتقواتقوا    ««««تري تنها به تري تنها به تري تنها به تري تنها به ب ـ فضيلت و برب ـ فضيلت و برب ـ فضيلت و برب ـ فضيلت و بر
ِ معاشرتي با مردم و اعمال شايـسته   عقل و اخالق و داراي درجات متعددي است و با درجات ايمان و علم»  تقوا «دانيم كه   مي

 ارتباط دارد و آن كسي كه داراي درجه باالتري از تقـوا اسـت ـ چـه     …  و ملكات فاضله مانند تواضع و صبر و حلم و شجاعت
تـر از   بنابراين زني كه داراي مرتبه عـالي . چه زن برتري دارد تر از تقوا است چه مرد و چه زن ـ بر كسي كه در مرتبه پايين مرد و 

  .تر است ـ هر كس باشد ـ فضيلت و برتري دارد باشد ـ بر مردي كه در مرتبه پايين تقوا است ـ هر كه
  :اكنون به اين آيه توجه كنيد

  .)٥١()ٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ خَبِير    َّ اَهللا علِيمَّ اَهللا علِيمَّ اَهللا علِيمَّ اَهللا علِيم    ْ ِانْ ِانْ ِانْ ِان    ْ ِعنْد اِهللا اَتْقَاكُمْ ِعنْد اِهللا اَتْقَاكُمْ ِعنْد اِهللا اَتْقَاكُمْ ِعنْد اِهللا اَتْقَاكُم    َّ اَكْرمكُمَّ اَكْرمكُمَّ اَكْرمكُمَّ اَكْرمكُم    َِلتَعارفُوا ِانَِلتَعارفُوا ِانَِلتَعارفُوا ِانَِلتَعارفُوا ِان    ْ شُعوباً و قَباِئلْ شُعوباً و قَباِئلْ شُعوباً و قَباِئلْ شُعوباً و قَباِئل    َ و جعلْنَاكُمَ و جعلْنَاكُمَ و جعلْنَاكُمَ و جعلْنَاكُم    ْ ذَكٍَر و اُنْثيْ ذَكٍَر و اُنْثيْ ذَكٍَر و اُنْثيْ ذَكٍَر و اُنْثي    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    ُ ِانَّا خَلَقْنَاكُمُ ِانَّا خَلَقْنَاكُمُ ِانَّا خَلَقْنَاكُمُ ِانَّا خَلَقْنَاكُم    يا اَيها النَّاسيا اَيها النَّاسيا اَيها النَّاسيا اَيها النَّاس(
        اين منظور گروه گروه و قبيله قبيله قرار اين منظور گروه گروه و قبيله قبيله قرار اين منظور گروه گروه و قبيله قبيله قرار اين منظور گروه گروه و قبيله قبيله قرار ايم و شما را به ايم و شما را به ايم و شما را به ايم و شما را به     وجود آوردهوجود آوردهوجود آوردهوجود آورده    اي مردم ما همه شما را از يك مرد و يك زن بهاي مردم ما همه شما را از يك مرد و يك زن بهاي مردم ما همه شما را از يك مرد و يك زن بهاي مردم ما همه شما را از يك مرد و يك زن به

        ايم كه شناخته شويد،ايم كه شناخته شويد،ايم كه شناخته شويد،ايم كه شناخته شويد،    دادهدادهدادهداده
ـ و از مراتـب و درجـات        ـ و از مراتـب و درجـات        ـ و از مراتـب و درجـات        ـ و از مراتـب و درجـات                    خداوند دانا و باخبر است    خداوند دانا و باخبر است    خداوند دانا و باخبر است    خداوند دانا و باخبر است        وووو        ترين شما در نزد پروردگار با تقوا ترين شما است         ترين شما در نزد پروردگار با تقوا ترين شما است         ترين شما در نزد پروردگار با تقوا ترين شما است         ترين شما در نزد پروردگار با تقوا ترين شما است                 ـ گرامي ـ گرامي ـ گرامي ـ گرامي     بدانيدبدانيدبدانيدبدانيد    ــــ

        ....    ــــ        تقواي شما آگاه استتقواي شما آگاه استتقواي شما آگاه استتقواي شما آگاه است
كند در قـرآن كـريم فـراوان اسـت و      انسان معرفي مي مالك سعادتبايد دانست آياتي كه تنها دو پايه ايمان و عمل شايسته را      

فرقـي نيـست    ها تصريح به اين مطلب دارند كه در اين موضوع ميـان مـرد و زن         رسد ولي برخي از آن       مورد مي  ٥٢ها به     تعداد آن 
  :مالحظه كنيد

                                                        

 . ١٣، آيه   ـ سوره حجرات٥١



 

 

  

)٥٢( 

  .)٥٢()ََََ    ِ ما كَانُوا يعملُونِ ما كَانُوا يعملُونِ ما كَانُوا يعملُونِ ما كَانُوا يعملُون    ْ ِباَحسنْ ِباَحسنْ ِباَحسنْ ِباَحسن    ْ اَجرهمْ اَجرهمْ اَجرهمْ اَجرهم    لَنَجِزينَّهملَنَجِزينَّهملَنَجِزينَّهملَنَجِزينَّهم    ًوًوًوًو    ً طَيبةً طَيبةً طَيبةً طَيبة    ُ حيوةُ حيوةُ حيوةُ حيوة    حِيينَّهحِيينَّهحِيينَّهحِيينَّهٌ فَلَنٌُ فَلَنٌُ فَلَنٌُ فَلَنُ    َ و هو مؤِمنَ و هو مؤِمنَ و هو مؤِمنَ و هو مؤِمن    ْ ذَكٍَر اَو اُنْثيْ ذَكٍَر اَو اُنْثيْ ذَكٍَر اَو اُنْثيْ ذَكٍَر اَو اُنْثي    َ صَاِلحاً ِمنَ صَاِلحاً ِمنَ صَاِلحاً ِمنَ صَاِلحاً ِمن    ْ عِملْ عِملْ عِملْ عِمل    منمنمنمن(
خداوند باشد مـا او را از زنـدگي پـاكيزه برخـوردار             هر كسي كه عمل شايسته انجام بدهد چه مرد و چه زن و داراي ايمان به               

  . نماييم نچه كه عمل كرده است ادا ميبهتر از آ كنيم و مزد و پاداشش را به مي
  .)٥٣()ٍٍٍٍ    َ فِيها ِبغَيِر ِحسابَ فِيها ِبغَيِر ِحسابَ فِيها ِبغَيِر ِحسابَ فِيها ِبغَيِر ِحساب    َ يرزَقُونَ يرزَقُونَ يرزَقُونَ يرزَقُون    َ الْجنَّةَ الْجنَّةَ الْجنَّةَ الْجنَّة    ٌ فَاُولَِئكَيدخُلُونٌ فَاُولَِئكَيدخُلُونٌ فَاُولَِئكَيدخُلُونٌ فَاُولَِئكَيدخُلُون    َ و هو مؤِمنَ و هو مؤِمنَ و هو مؤِمنَ و هو مؤِمن    ْ ذَكٍَر اَو اُنْثيْ ذَكٍَر اَو اُنْثيْ ذَكٍَر اَو اُنْثيْ ذَكٍَر اَو اُنْثي    َ صَالحاً ِمنَ صَالحاً ِمنَ صَالحاً ِمنَ صَالحاً ِمن    ْ عِملْ عِملْ عِملْ عِمل    منمنمنمن: (فرمايد و نيز مي

باشند آنان بدون حساب وارد باشند آنان بدون حساب وارد باشند آنان بدون حساب وارد باشند آنان بدون حساب وارد     داراي ايمان به خداوند نيز ميداراي ايمان به خداوند نيز ميداراي ايمان به خداوند نيز ميداراي ايمان به خداوند نيز مي        وووو    نننندهند چه مرد و چه زدهند چه مرد و چه زدهند چه مرد و چه زدهند چه مرد و چه ز    كساني كه اعمال شايسته انجام ميكساني كه اعمال شايسته انجام ميكساني كه اعمال شايسته انجام ميكساني كه اعمال شايسته انجام مي:  يعني
        ....شوندشوندشوندشوند    ميميميمي    بهشتبهشتبهشتبهشت

  : ، اين آيه مباركه است تر از همه روشن
ِ و ِ و ِ و ِ و     َ و الـصَّاِبرات َ و الـصَّاِبرات َ و الـصَّاِبرات َ و الـصَّاِبرات     ِ و الصَّاِبرينِ و الصَّاِبرينِ و الصَّاِبرينِ و الصَّاِبرين    قَاتقَاتقَاتقَاتَ و الصَّاِدَ و الصَّاِدَ و الصَّاِدَ و الصَّاِد    ِ و الصَّاِدقِينِ و الصَّاِدقِينِ و الصَّاِدقِينِ و الصَّاِدقِين    الْقَاِنتَاتالْقَاِنتَاتالْقَاِنتَاتالْقَاِنتَات    َوَوَوَو    ِ و الْقَاِنتِينِ و الْقَاِنتِينِ و الْقَاِنتِينِ و الْقَاِنتِين    َ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَات    ِ و الْمؤِمنِينِ و الْمؤِمنِينِ و الْمؤِمنِينِ و الْمؤِمنِين    َ و الْمسِلماتَ و الْمسِلماتَ و الْمسِلماتَ و الْمسِلمات    َّ الْمسِلمِين َّ الْمسِلمِين َّ الْمسِلمِين َّ الْمسِلمِين         ِانِانِانِان(

َ اَهللا كَثِيراً َ اَهللا كَثِيراً َ اَهللا كَثِيراً َ اَهللا كَثِيراً     ِ و الذّاِكرينِ و الذّاِكرينِ و الذّاِكرينِ و الذّاِكرين    ْ والْحاِفظَاتْ والْحاِفظَاتْ والْحاِفظَاتْ والْحاِفظَات    َ فُروجهمَ فُروجهمَ فُروجهمَ فُروجهم    الْحاِفظِينالْحاِفظِينالْحاِفظِينالْحاِفظِين        ِوِوِوِو    َ و الصَّاِئماتَ و الصَّاِئماتَ و الصَّاِئماتَ و الصَّاِئمات    ِ و الصَّاِئمِينِ و الصَّاِئمِينِ و الصَّاِئمِينِ و الصَّاِئمِين    َ و الْمتَصَدقَاتَ و الْمتَصَدقَاتَ و الْمتَصَدقَاتَ و الْمتَصَدقَات    ِ و الْمتَصَدقِينِ و الْمتَصَدقِينِ و الْمتَصَدقِينِ و الْمتَصَدقِين    َو الْخَاِشعاتَو الْخَاِشعاتَو الْخَاِشعاتَو الْخَاِشعات    الْخَاِشعِينالْخَاِشعِينالْخَاِشعِينالْخَاِشعِين
  .)٥٤()ً و اَجراً عظِيماًً و اَجراً عظِيماًً و اَجراً عظِيماًً و اَجراً عظِيماً    ْ مغِْفرةْ مغِْفرةْ مغِْفرةْ مغِْفرة     اللهلَهم اللهلَهم اللهلَهم اللهلَهمِ اَعدِ اَعدِ اَعدِ اَعد    و الذّاِكراتو الذّاِكراتو الذّاِكراتو الذّاِكرات

، مردان فرمانبردار خداوند، زنان فرمانبردار خداوند، مردان      ، مردان فرمانبردار خداوند، زنان فرمانبردار خداوند، مردان      ، مردان فرمانبردار خداوند، زنان فرمانبردار خداوند، مردان      ، مردان فرمانبردار خداوند، زنان فرمانبردار خداوند، مردان              ، زنان با ايمان   ، زنان با ايمان   ، زنان با ايمان   ، زنان با ايمان           ، مردان با ايمان   ، مردان با ايمان   ، مردان با ايمان   ، مردان با ايمان           ، زنان مسلمان  ، زنان مسلمان  ، زنان مسلمان  ، زنان مسلمان          مردان مسلمان مردان مسلمان مردان مسلمان مردان مسلمان :  يعني
د، زنان خاشع در برابر خداوند، مرداني د، زنان خاشع در برابر خداوند، مرداني د، زنان خاشع در برابر خداوند، مرداني د، زنان خاشع در برابر خداوند، مرداني دار، مردان خاشع در برابر خداوندار، مردان خاشع در برابر خداوندار، مردان خاشع در برابر خداوندار، مردان خاشع در برابر خداون    دار، زنان خويشتندار، زنان خويشتندار، زنان خويشتندار، زنان خويشتن    راستگو، مردان خويشتنراستگو، مردان خويشتنراستگو، مردان خويشتنراستگو، مردان خويشتن    راستگو، زنانراستگو، زنانراستگو، زنانراستگو، زنان

        دامن دامن دامن دامن     دار، مرداني كهدار، مرداني كهدار، مرداني كهدار، مرداني كه    دار، زنان روزهدار، زنان روزهدار، زنان روزهدار، زنان روزه    كه از مال خود انفاق كنند، زناني كه از مال انفاق كنند، مردان روزهكه از مال خود انفاق كنند، زناني كه از مال انفاق كنند، مردان روزهكه از مال خود انفاق كنند، زناني كه از مال انفاق كنند، مردان روزهكه از مال خود انفاق كنند، زناني كه از مال انفاق كنند، مردان روزه
... ... ... ...     زياد به ياد خدا باشند، زناني كه زياد به ياد خدا باشندزياد به ياد خدا باشند، زناني كه زياد به ياد خدا باشندزياد به ياد خدا باشند، زناني كه زياد به ياد خدا باشندزياد به ياد خدا باشند، زناني كه زياد به ياد خدا باشند    خود را حفظ كنند، زناني كه دامن خود را حفظ نمايند، مرداني كه        خود را حفظ كنند، زناني كه دامن خود را حفظ نمايند، مرداني كه        خود را حفظ كنند، زناني كه دامن خود را حفظ نمايند، مرداني كه        خود را حفظ كنند، زناني كه دامن خود را حفظ نمايند، مرداني كه        

        ....    كرده استكرده استكرده استكرده است    ها بخشايش و پاداش بزرگي را فراهمها بخشايش و پاداش بزرگي را فراهمها بخشايش و پاداش بزرگي را فراهمها بخشايش و پاداش بزرگي را فراهم     خداوند براي آن خداوند براي آن خداوند براي آن خداوند براي آن))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((    بدون تفاوت درميان مرد و زنبدون تفاوت درميان مرد و زنبدون تفاوت درميان مرد و زنبدون تفاوت درميان مرد و زن
        

در آن عصري كه اين قبيل آيات : فرمايد  مي    الميزانالميزانالميزانالميزانقدر  در تفسير گراناهللا طباطبائي اعلي اهللا مقامه اهللا طباطبائي اعلي اهللا مقامه اهللا طباطبائي اعلي اهللا مقامه اهللا طباطبائي اعلي اهللا مقامه     استاد بزرگوار ما عالّمه آيتاستاد بزرگوار ما عالّمه آيتاستاد بزرگوار ما عالّمه آيتاستاد بزرگوار ما عالّمه آيت
زنان اگر مرتكب گنـاه شـوند عقوبـت گناهانـشان بـر گـردن               : ج آن روز، اين بود    مردم بر اساس فرهنگ غلط رائ       نازل شد، عقيده  

  ، مال مردان است و زنان از ثواب خود خوب انجام بدهند ثواب و پاداش آن خودشان است و بايد مجازات بشوند ولي اگر اعمال
به جهت پستي و حقارتي كه دارد شايستگي         ها به اين جهت بود كه معتقد بودند كه زن           اي ندارند و اين تفاوت در نظر آن         بهره

  !!ثواب و پاداش را از خدا ندارد
 نَفي آن فرهنگ نادرست و كنندكنندكنندكنند    و اين آيات قرآني كه داللت دارند زنان هم مانند مردان ثواب عمل نيك خود را دريافت مي        و اين آيات قرآني كه داللت دارند زنان هم مانند مردان ثواب عمل نيك خود را دريافت مي        و اين آيات قرآني كه داللت دارند زنان هم مانند مردان ثواب عمل نيك خود را دريافت مي        و اين آيات قرآني كه داللت دارند زنان هم مانند مردان ثواب عمل نيك خود را دريافت مي        

  )٥٦(. رائج در آن عصر است
  

                                                        

 . ٧٩، آيه   ـ سوره نحل٥٢
 . ٤٠، آيه   ـ سوره مؤمن٥٣
 . ٣٥، آيه   ـ سوره احزاب٥٤
تر است ـ   و هر كس كه ترازوي او سنگين ـ هر چند از لحاظ درجات مربوط به اين اعمال از جهت كميت و كيفيت تفاوت وجوددارد٥٥

 . چه مرد و چه زن ـ برتري دارد
 . ١٤٢، ص ٥ و ج ٤٠٧، ص ٢، ج   ـ تفسير الميزان٥٦



 

 

  

)٥٣( 

         ـ الگو سازي قرآن مجيد از زن و مرد ـ الگو سازي قرآن مجيد از زن و مرد ـ الگو سازي قرآن مجيد از زن و مرد ـ الگو سازي قرآن مجيد از زن و مرد٤٤٤٤
مباحث علمي نقش مهمي در تفهـيم و درك مطالـب            ثال در محاورات معمولي و همچنين در بيان مطالب و         دانيم كه ذكر م     مي

  . آورده است هايي  براساس محاورات معمول بشري نازل گرديده لذا در موارد بسياري مثال دارد و چون قرآن كريم
و اولياي خدا بمنظـور الگـو سـازي ذكـر كـرده و           :   ظامع  هايي از مردان صالح مانند پيغمبران       طور كه نمونه    بر اين اساس همان   

،  هـا تـذكر داده اسـت     را براي بر حذَر داشتن از پيروي از آن    سامريسامريسامريسامري و     قارونقارونقارونقارون و     فرعونفرعونفرعونفرعونگناهكاران مانند    و  هايي از متمردين    نمونه
كار و منحرف را بمنظور بر حذَر داشتن از    هايي از زنان گناه     مثال  و      آورده  آورده  آورده  آورده     هايي از زنان شايسته براي الگو سازي      هايي از زنان شايسته براي الگو سازي      هايي از زنان شايسته براي الگو سازي      هايي از زنان شايسته براي الگو سازي              ها و مثال  ها و مثال  ها و مثال  ها و مثال          نمونهنمونهنمونهنمونه
  . ها نيز مورد تذكّر قرار داده است گرفتن راه آن پيش

  :اينك براي نمونه توجه كنيد
َ اِهللا َ اِهللا َ اِهللا َ اِهللا     ْ يغِْنيا عنْهما ِمنْ يغِْنيا عنْهما ِمنْ يغِْنيا عنْهما ِمنْ يغِْنيا عنْهما ِمن    ِ فَخَانَتَاهما فَلَمِ فَخَانَتَاهما فَلَمِ فَخَانَتَاهما فَلَمِ فَخَانَتَاهما فَلَم    ينينينينْ ِعباِدنَا صَالَحْ ِعباِدنَا صَالَحْ ِعباِدنَا صَالَحْ ِعباِدنَا صَالَح    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    َعبدينَعبدينَعبدينَعبدين    ٍ كَانَتَا تَحتٍ كَانَتَا تَحتٍ كَانَتَا تَحتٍ كَانَتَا تَحت    َ لُوطَ لُوطَ لُوطَ لُوط    ٍ و امرأَتٍ و امرأَتٍ و امرأَتٍ و امرأَت    َ نُوحَ نُوحَ نُوحَ نُوح    َ كَفَروا ِامرأَتَ كَفَروا ِامرأَتَ كَفَروا ِامرأَتَ كَفَروا ِامرأَت    َ اُهللا مثَالً ِللَّذِينَ اُهللا مثَالً ِللَّذِينَ اُهللا مثَالً ِللَّذِينَ اُهللا مثَالً ِللَّذِين    ضَربضَربضَربضَرب(

ِ ِ ِ ِ     نَجنينَجنينَجنينَجنيِ و ِ و ِ و ِ و     ِ الْجنَّةِ الْجنَّةِ الْجنَّةِ الْجنَّة    ِ ِعنْدك بيتاً فيِ ِعنْدك بيتاً فيِ ِعنْدك بيتاً فيِ ِعنْدك بيتاً في    ِ ليِ ليِ ليِ لي    ِّ ِابنِّ ِابنِّ ِابنِّ ِابن    ْ ربْ ربْ ربْ رب    َ ِاذْقَالَتَ ِاذْقَالَتَ ِاذْقَالَتَ ِاذْقَالَت    َ ِفرعونَ ِفرعونَ ِفرعونَ ِفرعون    َ آمنُوا ِامرأَتَ آمنُوا ِامرأَتَ آمنُوا ِامرأَتَ آمنُوا ِامرأَت    َ اُهللا مثَالً ِللَّذِينَ اُهللا مثَالً ِللَّذِينَ اُهللا مثَالً ِللَّذِينَ اُهللا مثَالً ِللَّذِين    َ و ضَربَ و ضَربَ و ضَربَ و ضَرب    َ الداِخلِينَ الداِخلِينَ الداِخلِينَ الداِخلِين    َادخُال النَّار مع َادخُال النَّار مع َادخُال النَّار مع َادخُال النَّار مع         شَيئاً و قِيل  شَيئاً و قِيل  شَيئاً و قِيل  شَيئاً و قِيل  
ِ ِ ِ ِ     ْ ِبكَِلماتْ ِبكَِلماتْ ِبكَِلماتْ ِبكَِلمات    ْ روِحنَا وصَدقَتْ روِحنَا وصَدقَتْ روِحنَا وصَدقَتْ روِحنَا وصَدقَت    ِِمنِِمنِِمنِِمن    ْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيه    ِ اَحصَنَتِ اَحصَنَتِ اَحصَنَتِ اَحصَنَت    َ الَّـتـيَ الَّـتـيَ الَّـتـيَ الَّـتـي    َ ِعمرانَ ِعمرانَ ِعمرانَ ِعمران    َ ابنَتَ ابنَتَ ابنَتَ ابنَت    َ و مريمَ و مريمَ و مريمَ و مريم    ِ الظَّاِلمِينِ الظَّاِلمِينِ الظَّاِلمِينِ الظَّاِلمِين    َ الْقَومَ الْقَومَ الْقَومَ الْقَوم    ِِمنِِمنِِمنِِمن    ِ و نَجنيِ و نَجنيِ و نَجنيِ و نَجني    َ و عمِلهَ و عمِلهَ و عمِلهَ و عمِله    ْ ِفرعونْ ِفرعونْ ِفرعونْ ِفرعون    ِمنِمنِمنِمن

  .)٥٧()ََََ    ِتينِتينِتينِتينَ الْقَاِنَ الْقَاِنَ الْقَاِنَ الْقَاِن    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    ِ و كَانَتِ و كَانَتِ و كَانَتِ و كَانَت    ربها و كُتُِبهربها و كُتُِبهربها و كُتُِبهربها و كُتُِبه
  : براي كافران مثَلي زد خداوند خداوند خداوند خداوند: يعني

همـسر  همـسر  همـسر  همـسر  زن نوح و زن لوط را آن دو زن كه همسران دو نفر از بندگان صالح ما بودند ولي چون راه خيانت را در پيش گرفتند،             
كـه وارد آتـش جهـنم       كـه وارد آتـش جهـنم       كـه وارد آتـش جهـنم       كـه وارد آتـش جهـنم               نينينينيهمراه كسا همراه كسا همراه كسا همراه كسا         بهبهبهبهاينك  : ها از جانب خدا گفته شد        و به آن   ها نبخشيد ها نبخشيد ها نبخشيد ها نبخشيد          حال آن   حال آن   حال آن   حال آن      بهبهبهبه        أي  أي  أي  أي          پيغمبر بودن هيچ نتيجه   پيغمبر بودن هيچ نتيجه   پيغمبر بودن هيچ نتيجه   پيغمبر بودن هيچ نتيجه   

        ....شوند شما هم وارد آتش بشويدشوند شما هم وارد آتش بشويدشوند شما هم وارد آتش بشويدشوند شما هم وارد آتش بشويد    ميميميمي
  : براي اهل ايمان نيز مثلي زدخداوندخداوندخداوندخداوند

و مرا از شر فرعون و كارهاي او و از دست و مرا از شر فرعون و كارهاي او و از دست و مرا از شر فرعون و كارهاي او و از دست و مرا از شر فرعون و كارهاي او و از دست اي در بهشت بنا كن  پروردگار ا براي من خانه:   را هنگامي كه گفت    همسر فرعونهمسر فرعونهمسر فرعونهمسر فرعون
عفت پيش گرفت و دامن خود را حفظ كرد ما هم از روح خود در  را كه راه     مريم دختر عمرانمريم دختر عمرانمريم دختر عمرانمريم دختر عمرانو ديگر     گروه ستمكاران نجات بدهگروه ستمكاران نجات بدهگروه ستمكاران نجات بدهگروه ستمكاران نجات بده

او كلمات پروردگار خود و كتابهاي او را مورد تصديق قرار او كلمات پروردگار خود و كتابهاي او را مورد تصديق قرار او كلمات پروردگار خود و كتابهاي او را مورد تصديق قرار او كلمات پروردگار خود و كتابهاي او را مورد تصديق قرار  وجود آمد ـ   به) ع(  وجود او دميديم ـ كه در نتيجه حضرت عيسي 
        ....داد و از اطاعت كنندگان خدا بودداد و از اطاعت كنندگان خدا بودداد و از اطاعت كنندگان خدا بودداد و از اطاعت كنندگان خدا بود

        

        انداندانداند    ِ يكديگر آفريده شدهِ يكديگر آفريده شدهِ يكديگر آفريده شدهِ يكديگر آفريده شده     ـ مرد و زن جفت ـ مرد و زن جفت ـ مرد و زن جفت ـ مرد و زن جفت٥٥٥٥
  .  آفريده شده است»»»»    جفت مردجفت مردجفت مردجفت مرد    «««« يات قرآن آياتي است كه داللت بر اين مطلب دارد كه زندسته پنجم از آ

كنـد    مجيد در موارد متعددي اين حقيقت را بيان مـي           در اين مورد براي بيشتر روشن شدن اين مطلب بايد توجه كنيم كه قرآن             
        ....    آفريده استآفريده استآفريده استآفريده است» » » »         جفتجفتجفتجفت    ««««خداوند موجودات راخداوند موجودات راخداوند موجودات راخداوند موجودات راكه 

  .  را مورد تذكر قرار داده است    ِ گياهانِ گياهانِ گياهانِ گياهان    جفت خلقت شدنجفت خلقت شدنجفت خلقت شدنجفت خلقت شدنر چند مورد در رابطه با اين موضوع د

                                                        

 . ٩ ـ ١٢، آيه   ـ سوره تحريم٥٧



 

 

  

)٥٤( 

  .)٥٨()ٍٍٍٍ    ٍ بِهيجٍ بِهيجٍ بِهيجٍ بِهيج    ِّ زَوجِّ زَوجِّ زَوجِّ زَوج    ْ كُلْ كُلْ كُلْ كُل    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    ْو اَنْبتَتْو اَنْبتَتْو اَنْبتَتْو اَنْبتَت    ْ و ربتْ و ربتْ و ربتْ و ربت    ً فَِاذا اَنْزَلْنَا علَيها الْماَء اهتَزَّتً فَِاذا اَنْزَلْنَا علَيها الْماَء اهتَزَّتً فَِاذا اَنْزَلْنَا علَيها الْماَء اهتَزَّتً فَِاذا اَنْزَلْنَا علَيها الْماَء اهتَزَّت    َ هاِمدةَ هاِمدةَ هاِمدةَ هاِمدة    و تَري االْرضو تَري االْرضو تَري االْرضو تَري االْرض: ( براي نمونه
ريزيم  را بر آن فرو مي» » » »         آبآبآبآب    ««««كه خاموش و آرام است اما هنگامي كه ما از آسمان )   در فصل زمستان (بيني  زمين را مي  :  يعني

  .آورد وجود مي  زا به ، جفتي بهجت كند و از هر نوع گياه آيد و نمو مي به حركت در مي
  .)٥٩()    ييييٍ شَتٍَّ شَتٍَّ شَتٍَّ شَتَّ    ْ نَباتْ نَباتْ نَباتْ نَبات    ِ اَزْواجاً ِمنِ اَزْواجاً ِمنِ اَزْواجاً ِمنِ اَزْواجاً ِمن    َ السماِء ماًء فَاَخْرجنَا ِبهَ السماِء ماًء فَاَخْرجنَا ِبهَ السماِء ماًء فَاَخْرجنَا ِبهَ السماِء ماًء فَاَخْرجنَا ِبه    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    و اَنْزَلو اَنْزَلو اَنْزَلو اَنْزَل: (و نيز
  . گياهان را از زمين رويانيديم  هايي از انواع خداوند از آسمان آب را نازل كرد و در نتيجه جفت:  يعني

 تنبيهي از جانب خداوند در رابطه با ازدواج گياهان اسـت و داللـت دارد كـه در               »»»»        جفت بودن گياهان  جفت بودن گياهان  جفت بودن گياهان  جفت بودن گياهان      ««««بايد دانست كه تذكر     
گيرد و  ، بارورشدن گياه صورت مي ها با هم  فرما است و در نتيجه ارتباط آن بودن حكم ر و ماده، ن جانوران ِ گياهان مانند عالم جهان

  .شود گياه جديدي متولد مي
  .)٦٠()ََََ    ِ الذَّكَر و االْنْثيِ الذَّكَر و االْنْثيِ الذَّكَر و االْنْثيِ الذَّكَر و االْنْثي    َ الْزَّوجينَ الْزَّوجينَ الْزَّوجينَ الْزَّوجين    ُ خَلَقُ خَلَقُ خَلَقُ خَلَق    و اَنَّهو اَنَّهو اَنَّهو اَنَّه: ( گويد، از قبيل اينآ يه  سخن مي     جفت خلقت شدن حيوانات جفت خلقت شدن حيوانات جفت خلقت شدن حيوانات جفت خلقت شدن حيواناتو در مواردي از

  . اين خداوند است كه نر و ماده را جفت يكديگر آفريده است:  يعني
  .)٦١()ََََ    ْتَذَكَّرونْتَذَكَّرونْتَذَكَّرونْتَذَكَّرون    ِ لَعلَّكُمِ لَعلَّكُمِ لَعلَّكُمِ لَعلَّكُم    ِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجين    ْ كُلْ كُلْ كُلْ كُل    و ِمنو ِمنو ِمنو ِمن: (فرمايد و باالخره در يك مورد مي

  .هر نوع موجودي از موجودات را ما جفت آفريديم تا شما متذكر قدرت خداوند باشيد:  يعني
، سبك يا ، سبك يا ، سبك يا ، سبك يا     ، ريز يا درشت، ريز يا درشت، ريز يا درشت، ريز يا درشت    بزرگ يا كوچكبزرگ يا كوچكبزرگ يا كوچكبزرگ يا كوچكاست  ليه آنچه كه از كارگاه خلقت خارج شده و پا به عرصه هستي گذاشتهبنابراين ك

، سعادت و ، سعادت و ، سعادت و ، سعادت و     صحرا، نور و ظلمتصحرا، نور و ظلمتصحرا، نور و ظلمتصحرا، نور و ظلمت        ، دريا و، دريا و، دريا و، دريا و    ، جن و انس، جن و انس، جن و انس، جن و انس    ، سيارات و ثوابت، سيارات و ثوابت، سيارات و ثوابت، سيارات و ثوابت    ،مانند شب و روز، زمين و آسمان،مانند شب و روز، زمين و آسمان،مانند شب و روز، زمين و آسمان،مانند شب و روز، زمين و آسمان    ، مجرد يا مادي، مجرد يا مادي، مجرد يا مادي، مجرد يا مادي    سنگينسنگينسنگينسنگين
        ....    مه و همه جفت خلقت شده استمه و همه جفت خلقت شده استمه و همه جفت خلقت شده استمه و همه جفت خلقت شده است، ه، ه، ه، ه    جسمجسمجسمجسم    وووو    ، روح، روح، روح، روح    ، هدايت و ضاللت، هدايت و ضاللت، هدايت و ضاللت، هدايت و ضاللت    شقاوتشقاوتشقاوتشقاوت

        

            معجزه علمي قرآنمعجزه علمي قرآنمعجزه علمي قرآنمعجزه علمي قرآن
زيرا روزي كه قرآن مجيد نازل گرديد مردم جفـت            اين موضوع يكي از معجزات علمي قرآن است       :  توان گفت   با بيان ديگر مي   

آن كـريم بـا   قـر  دانستند و كسي از جفت بودن حتّي در عالم گياهان خبر نداشت ولـي  محصور مي  حيوان بودن را در عالم انسان و     
 قرن ثابت كرد كـه همـه موجـودات جهـان از     ١٤پيشرفت علم پس از  و)ِِِِ    ِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجين    ْ كُلْ كُلْ كُلْ كُل    منمنمنمن    وووو: ( صراحت اعالن كرد كه 
همه موجودات چه آسماني و چه زميني      واحد ساختماني  »»»»        اتماتماتماتم    ««««شود تشكيل يافته است و        ناميده مي » » » »         اتماتماتماتم    ««««واحد بسيار ريزي كه     

آب بيش از آب بيش از آب بيش از آب بيش از     و در يك قطرهو در يك قطرهو در يك قطرهو در يك قطرهاست يك ده ميليونيم ميليمتر يك ده ميليونيم ميليمتر يك ده ميليونيم ميليمتر يك ده ميليونيم ميليمتر  آن )٦٢(  ريز است كه قطر متوسط اي اندازه  در عين اينكه به»»»»        اتماتماتماتم    ««««و است 
تشكيل شده است كه اولي » » » »             پروتونپروتونپروتونپروتون        ««««و و و و » » » »         الكترون الكترون الكترون الكترون         ««««وجود دارد، از دو واحد كوچكتري به نام وجود دارد، از دو واحد كوچكتري به نام وجود دارد، از دو واحد كوچكتري به نام وجود دارد، از دو واحد كوچكتري به نام » » » »         اتماتماتماتم    ««««تعداد جمعيت روي زمين تعداد جمعيت روي زمين تعداد جمعيت روي زمين تعداد جمعيت روي زمين 
 كيلومتر و در اتـم  ٣٠,٠٠٠ئيدرژن در هر ثانيه به      چرخد و اين سرعت سير مثالً در اتم           بر ِگرد دوم مي   باسرعت سير بسيار زيادي     

                                                        

 . ٥، آيه   ـ سوره حج٥٨
 . ٥٣، آيه   ـ سوره طه٥٩
  .٤٥، آيه   ـ سوره نجم٦٠
 

 . ٤٩، آيه   ـ سوره الذاريات٦١
 .   عناصر متفاوت است لذا قطر متوسط تعبير كرديمهاي  ـ چون اتم٦٢



 

 

  

)٥٥( 

داراي بـار مثبـت   » » » »         پروتـون پروتـون پروتـون پروتـون     ««««    و  داراي بار منفي   »»»»        الكترونالكترونالكترونالكترون    ««««رسد و جفت بودن آن به اين است كه             كيلومتر مي  ٢٠١,١٦٤اورانيوم  
  . است

        
            وحيد استوحيد استوحيد استوحيد استجفت بودن موجودات عالم يكي از دالئل تجفت بودن موجودات عالم يكي از دالئل تجفت بودن موجودات عالم يكي از دالئل تجفت بودن موجودات عالم يكي از دالئل ت

، چه اينكه در ميان دو چيز تا يك نوع ارتباط و احتيـاج   موضوع جفت بودن موجودات جهان يكي از براهين خداشناسي است   
حكيم و توانا بـا قـدرت و          توانند جفت يكديگر باشند و اين جفت بودن دليل آن است كه آفريننده              به هم وجود نداشته باشد نمي     

 »»»»ََََ    ْ تَـذَكَّرون ْ تَـذَكَّرون ْ تَـذَكَّرون ْ تَـذَكَّرون     لَعلَّكُـم لَعلَّكُـم لَعلَّكُـم لَعلَّكُـم ««««ِ هم باشند و لذا آيـه شـريفه را بـا عبـارت            است تا جفت    با هم هماهنگ كرده   حكمت خود اين دو موجود را       
  .شما شايد متذكّر قدرت خدا باشيد:  يعني. بخشد مي اختتام

 مرد آفريـده اسـت در چنـدين جـاي قـرآن بـا       بايد توجه كنيم كه موضوع جفت بودن مرد و زن و اينكه خداوند زن را جفت              
  : تعبيرات مختلف از قبيل

  .  ما شما را جفت جفت آفريديم)٦٣()ْ اَزْواجاًْ اَزْواجاًْ اَزْواجاًْ اَزْواجاً    و خَلَقْنَاكُمو خَلَقْنَاكُمو خَلَقْنَاكُمو خَلَقْنَاكُم(
  . خداوند شما را جفت جفت قرار داد)٦٤()ْ اَزْواجاًْ اَزْواجاًْ اَزْواجاًْ اَزْواجاً    َّ جعلَكُمَّ جعلَكُمَّ جعلَكُمَّ جعلَكُم    ثُمثُمثُمثُم(
  . ذكر شده است»  ادخودتان جفت قرار د خداوند براي شما از جنس«؛ )٦٥()ْ اَزْواجاًْ اَزْواجاًْ اَزْواجاًْ اَزْواجاً    ْ اَنْفُِسكُمْ اَنْفُِسكُمْ اَنْفُِسكُمْ اَنْفُِسكُم    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    َ لَكُمَ لَكُمَ لَكُمَ لَكُم    و اُهللا جعلو اُهللا جعلو اُهللا جعلو اُهللا جعل(
  

ً ً ً ً     ً و رحمةً و رحمةً و رحمةً و رحمة    ْ مودةْ مودةْ مودةْ مودة    َ بينَكُمَ بينَكُمَ بينَكُمَ بينَكُم    ْ اَزْواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ اَزْواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ اَزْواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ اَزْواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعل    ْاَنْفُِسكُمْاَنْفُِسكُمْاَنْفُِسكُمْاَنْفُِسكُم    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    َ لَكُمَ لَكُمَ لَكُمَ لَكُم    ْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَق    ِ اَنِ اَنِ اَنِ اَن    ْ آياِتهْ آياِتهْ آياِتهْ آياِته    و ِمنو ِمنو ِمنو ِمن(ولي در يك مورد تعبير قرآن اين است 
  .)٦٦()ََََ    ٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرون    ٌ ِلقَومٌ ِلقَومٌ ِلقَومٌ ِلقَوم    ياتياتياتيات    ِ ذَِلكَالَِ ذَِلكَالَِ ذَِلكَالَِ ذَِلكَالَ    َّ فيَّ فيَّ فيَّ في    ِانِانِانِان

خودتان جفتي آفريده تا با آن آرامش پيدا كنيد و  هاي حكمت و قدرت خداوند اين است كه براي شما از جنس   از جمله نشانه  
متفكران عالم عالئم قدرت و  وجود آورده است و در اين موضوع براي انس بگيريد و در ميان شما محبت و عطوفت و مهرباني به         

  . حكمت الهي پديدار است
بعد از آن انس و الفت و مهربـاني را تـذكر داده    و تعبير كرده» » » »         جفتجفتجفتجفت    ««««كنيد از زن و مرد به       آيه چنانكه مالحظه مي   و چون در    

  .دهند توجه كنيم تا منظور آيه براي ما روشن شود دو چيز با هم كه يك جفت را تشكيل مي است الزم است به نحوه ارتباط
 دو قطعه متفاوت را با هم پيوند بدهند، با محاسبه مخصوصي تناسب و توازن               خواهند  طور كه در صنعت هنگامي كه مي        همان

گيرند، خالق متعال نيز      آن دو تا را بر اين اساس كه باهم جوش بخورند و تركيب بشوند تا هدف مطلوب حاصل شود در نظر مي                     
وجـود آورده كـه     همـاهنگي بـه  ها را طـوري بـر اسـاس تـوازن و          احساسي آن  و  در خلقت مرد و زن تفاوتهاي جسمي و روحي        

الفت و وحدت و آرامش را تأمين كند          انس و   ها با هم     فرما باشد و پيوند آن      حكم)  جذب يكديگر  (ها از جهاتي تجاذب       آن  ميان
                                                        

 . ٨ ـ سوره نباء، آيه ٦٣
  .١١ ـ سوره فاطر، آيه ٦٤
 

 . ٧٢، آيه   ـ سوره نحل٦٥
 . ٢١، آيه   ـ سوره روم٦٦



 

 

  

)٥٦( 

ا هـ  اينكه آن ها به يكديگر و نمايد بايد توجه كنيم كه موضوع تفاوت ميان مرد و زن و احتياج آن               و در ضمن بقاي نسل را تضمين      
ها بدون ديگري با كمبود و نـاراحتي مواجـه    زندگي هر يك از آن اند كه هر يك تكميل كننده آن يكي است و          طوري آفريده شده  

بزرگـي از نظـام حكيمانـه و مدبرانـه            ترين شاهكار خلقت و نشانه      هماهنگي دقيق و ظريفي كه دارند، يكي از عجيب          ، با اين    است
اينكه بهتر درك كنيم كه خلقت هر يك از زن و مرد در حد خود چه انـدازه كامـل اسـت و در                        اكنون براي   .  جهان آفرينش است  

  : دهيم عين حال آفرينش هر يك تكميل كننده آفرينش ديگري است يك مرتبه ديگر كالم خدا را مورد دقّت و مطالعه قرار مي
  )ََََ    ٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرون    ٍ ِلقَومٍ ِلقَومٍ ِلقَومٍ ِلقَوم    ياتياتياتيات    ِ ذَِلك الِ ذَِلك الِ ذَِلك الِ ذَِلك ال    َّ فيَّ فيَّ فيَّ في    ً ِانً ِانً ِانً ِان    ً و رحمةً و رحمةً و رحمةً و رحمة    ْ مودةْ مودةْ مودةْ مودة    َبينَكُمَبينَكُمَبينَكُمَبينَكُم    واجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلواجاً لَتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ اَزْْ اَزْْ اَزْْ اَزْ    ْ اَنْفُِسكُمْ اَنْفُِسكُمْ اَنْفُِسكُمْ اَنْفُِسكُم    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    َ لَكُمَ لَكُمَ لَكُمَ لَكُم    ْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَق    ِ اَنِ اَنِ اَنِ اَن    ْ آياِتهْ آياِتهْ آياِتهْ آياِته    و ِمنو ِمنو ِمنو ِمن(

  . ّ العظيم صدق اهللا العلي
*   *   *  

 

        ملكه سباملكه سباملكه سباملكه سبا
كنـد و در ضـمن آن معـارف مهـم       مـي هايي از گذشتگان را نقل  اين است كه داستان   قرآن مجيد   قرآن مجيد   قرآن مجيد   قرآن مجيد   يكي از ابتكارات و امتيازات      

را كه از جهت آموزندگي و سازندگي نقش مهمي در اصـالح فـرد و جامعـه دارد، بيـان       ، اقتصادي و اخالقي     ، اقتصادي و اخالقي     ، اقتصادي و اخالقي     ، اقتصادي و اخالقي             ، اجتماعي ، اجتماعي ، اجتماعي ، اجتماعي         اعتقادياعتقادياعتقادياعتقادي
  .نمايد مي

تعلـيم و    تأثير بيشتر يدر روشن شدن مطالب دارد، بهترين راه           نمونه و شاهد،  نمونه و شاهد،  نمونه و شاهد،  نمونه و شاهد،  و معلوم است كه اين راه بر اين اساس كه ارائه            
  . تربيت است

در مقايسه بـا مـردان   »   زن«، ميزان عقل و فكر آن  كند كه با دقت در آن  را نقل مي»»»»        زنزنزنزن«««« در اين راستا، داستان يك  قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد 
  . است» » » »     ملكه سباملكه سباملكه سباملكه سبا««««حضرت سليمان و حضرت سليمان و حضرت سليمان و حضرت سليمان و آن قصّه  شود و مشابه او براي ما روشن مي

 قيام كرد و سعي فراواني در       »»»»    نمرودنمرودنمرودنمرود««««ولوالعزم است به امر خداوند در برابر         كه يكي از پيامبران ا     )ع(        حضرت ابراهيم حضرت ابراهيم حضرت ابراهيم حضرت ابراهيم دانيم    مي
به مسير انحرافي   به مسير انحرافي   به مسير انحرافي   به مسير انحرافي   همچنان   و  ، حق را اصالً نپذيرفت      كاربرد ولي او با ديدن معجزات و شنيدن براهين و بينات            ارشاد و هدايت او به    

        ....و استكباري خود ادامه داد تا هالك شدو استكباري خود ادامه داد تا هالك شدو استكباري خود ادامه داد تا هالك شدو استكباري خود ادامه داد تا هالك شد
 كه او نيـز بـه تعبيـر         »»»»        فرعونفرعونفرعونفرعون««««اولوالعزم است در برابر        كه او نيز يكي از پيغمبران      )ع(        حضرت موسي حضرت موسي حضرت موسي حضرت موسي و همچنين است جريان     

در برابر حـق تـسليم      در برابر حـق تـسليم      در برابر حـق تـسليم      در برابر حـق تـسليم           و  و  و  و     از راه باطل دست بر نداشت     از راه باطل دست بر نداشت     از راه باطل دست بر نداشت     از راه باطل دست بر نداشت     تاريخ است و با مشاهده آن همه آيات و معجزات             قرآن يكي از مستبكران     
        ....نشد تا تباه شدنشد تا تباه شدنشد تا تباه شدنشد تا تباه شد
بردارند و در برابر منطق و برهان راه لجاجت و عنـاد را               يه عقل و انصاف گام    بمنظور اينكه انسانها در زندگي بر پا      قرآن مجيد   قرآن مجيد   قرآن مجيد   قرآن مجيد   

  . پيش نگيرند اين قضايا را مكرر گوشزد نموده است
شايد از نمرود و فرعون كمتر نبود كه تعبير قرآن            كه از لحاظ قدرت و شوكت     » » » »     ملكه سبا ملكه سبا ملكه سبا ملكه سبا     «««« و   )ع(        حضرت سليمان حضرت سليمان حضرت سليمان حضرت سليمان اما جريان   

  .فرق داردفرعون فرعون فرعون فرعون و نمرود نمرود نمرود نمرود با » همه چيز به او داده شده بود«:  يعني» » » »     ءٍءٍءٍٍء    ِّشَيِّشَيِّشَيِّشَي    ْ كُلْ كُلْ كُلْ كُل    ننننْ ِمْ ِمْ ِمْ ِم    اُوِتيتاُوِتيتاُوِتيتاُوِتيت    وووو««««اين است 
  :كند عبارت براي حضرت سليمان بيان مي كرد كه هدهد سلطنت او را با اين  بانويي سلطنت مي»»»»        يمنيمنيمنيمن««««كه در سرزمين 



 

 

  

)٥٧( 

  .)٦٧()ِ اِهللاِ اِهللاِ اِهللاِ اِهللا    ْ دونْ دونْ دونْ دون    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    َ ِللشَّمسَ ِللشَّمسَ ِللشَّمسَ ِللشَّمس    ٌوجدتُها و قَومها يسجدونٌوجدتُها و قَومها يسجدونٌوجدتُها و قَومها يسجدونٌوجدتُها و قَومها يسجدون    ٌ عظِيمٌ عظِيمٌ عظِيمٌ عظِيم    ٍء و لَها عرشٍء و لَها عرشٍء و لَها عرشٍء و لَها عرش    ِّ شَيِّ شَيِّ شَيِّ شَي    للللْ كُْ كُْ كُْ كُ    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    ْ و اَوِتيتْ و اَوِتيتْ و اَوِتيتْ و اَوِتيت    ً تَمِلكُهمً تَمِلكُهمً تَمِلكُهمً تَمِلكُهم    ُ امرأَةُ امرأَةُ امرأَةُ امرأَة    ِ وجدتِ وجدتِ وجدتِ وجدت    ِانّيِانّيِانّيِانّي(
من زني را يافتم كه زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت و از هرچيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت و او و من زني را يافتم كه زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت و از هرچيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت و او و من زني را يافتم كه زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت و از هرچيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت و او و من زني را يافتم كه زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت و از هرچيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت و او و 

        ....كردندكردندكردندكردند    دند و در برابر خورشيد سجده ميدند و در برابر خورشيد سجده ميدند و در برابر خورشيد سجده ميدند و در برابر خورشيد سجده مييافتم كه خورشيد پرست بويافتم كه خورشيد پرست بويافتم كه خورشيد پرست بويافتم كه خورشيد پرست بو    قومش را چنينقومش را چنينقومش را چنينقومش را چنين
  : ، نامه كوتاهي براي ملكه سبابه اين مضمون نوشت  پس از دريافت اين گزارش)ع(  حضرت سليمان

  .)٦٨()ََََ    ِ مسِلمِينِ مسِلمِينِ مسِلمِينِ مسِلمِين    أْتُونيأْتُونيأْتُونيأْتُوني    ْ الَتَعلُوا علَيوْ الَتَعلُوا علَيوْ الَتَعلُوا علَيوْ الَتَعلُوا علَيو    ِ اَنِ اَنِ اَنِ اَن    ِ الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيم    ِ اِهللا الْرحمنِ اِهللا الْرحمنِ اِهللا الْرحمنِ اِهللا الْرحمن    ُ ِبسمُ ِبسمُ ِبسمُ ِبسم    َ و ِانَّهَ و ِانَّهَ و ِانَّهَ و ِانَّه    ْ سلَيمانْ سلَيمانْ سلَيمانْ سلَيمان    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ِانَّهِانَّهِانَّهِانَّه(
 كشي نكنيد و به طرف  كشي نكنيد و به طرف  كشي نكنيد و به طرف  كشي نكنيد و به طرف     پيغمبر خدا هستم ـ گردن پيغمبر خدا هستم ـ گردن پيغمبر خدا هستم ـ گردن پيغمبر خدا هستم ـ گردن     در برابر من ـ كه در برابر من ـ كه در برابر من ـ كه در برابر من ـ كه ،  نام خداوند رحمان و مهربان به:  اي است از سليمان نامه٢

        ....برداريدبرداريدبرداريدبرداريد    من با پذيرش اسالم گاممن با پذيرش اسالم گاممن با پذيرش اسالم گاممن با پذيرش اسالم گام

  

  

  

        را پاره كردرا پاره كردرا پاره كردرا پاره كرد) ) ) ) صصصص((((شاه ايران نامه پيغمبر شاه ايران نامه پيغمبر شاه ايران نامه پيغمبر شاه ايران نامه پيغمبر 
بسيار متفاوت است و در همـين رابطـه   :   پيغمبران خداهاي بايد توجه داشت كه كيفيت برخورد سالطين و فرمانروايان با نامه  

  .توان به درجات فكر و عقل اين سالطين پي برد مي
هـا را بـه    فرمانروايان معروف آن عصر نامه نوشـت و آن  و در سال هفتم هجرت براي سالطين) ص(  دانيم كه پيغمبر اسالم    مي

اكنـون  .  را پاره كرد٩ پيغمبر ـ نامه حضرت خسرو پرويز  شاه ايران ـ ها، جواب منفي بود و حتي اسالم دعوت كرد و در اغلب آن
  .به برخورد صحيح و عاقالنه يك زن بنگريد

  

        برخورد عاقالنه و منصفانه ملكه سبابرخورد عاقالنه و منصفانه ملكه سبابرخورد عاقالنه و منصفانه ملكه سبابرخورد عاقالنه و منصفانه ملكه سبا
 نـشينان دسـتگاه      نشان داد و به دربار يان و حاشـيه           برخورد مثبتي  )ع(   با نامه حضرت سليمان    »»»»    ملكه سبا ملكه سبا ملكه سبا ملكه سبا «««« يعني   »»»»        زنزنزنزن««««اما اين   

  .)٦٩()ٌٌٌٌ    ٌ كَرِيمٌ كَرِيمٌ كَرِيمٌ كَرِيم    ِ اُلِْقي ِالَي ِكتَابِ اُلِْقي ِالَي ِكتَابِ اُلِْقي ِالَي ِكتَابِ اُلِْقي ِالَي ِكتَاب    و ِانّيو ِانّيو ِانّيو ِانّي: ( لطنتي گفتس
  نامه با كرامتي براي من آمده است اكنون چه بايد كرد؟

  .)٧٠()    ٍشَدِيٍدٍشَدِيٍدٍشَدِيٍدٍشَدِيٍد    ٍ و اُولُوا باْسٍ و اُولُوا باْسٍ و اُولُوا باْسٍ و اُولُوا باْس    ُ اُولُوا قُوةُ اُولُوا قُوةُ اُولُوا قُوةُ اُولُوا قُوة    نَحننَحننَحننَحن: (ها گفتند ها به مشورت پرداخت و آن با آن

                                                        

 . ٢٣، آيه   ـ سوره نمل٦٧
 . ٢٩، آيه   ـ سوره نمل٦٨
 . ٢٩، آيه   ـ سوره نمل٦٩
 . ٣٣، آيه   ـ سوره نمل٧٠



 

 

  

)٥٨( 

 مـاذَا    مـاذَا    مـاذَا    مـاذَا       و االمر ِالَيـِك فَـانْظُِري     و االمر ِالَيـِك فَـانْظُِري     و االمر ِالَيـِك فَـانْظُِري     و االمر ِالَيـِك فَـانْظُِري     (باشيم    اظ قدرت نظامي و دفاعي نيرومند مي      ما از جهت قدرت سياسي و تدبير مملكتي و از لح          
  .)٧١()ََََ    تَأْمرِينتَأْمرِينتَأْمرِينتَأْمرِين

  . گيري و فرمان نهايي با شما است در عين حال تصميم
  : بايد فكر كنيم و بر اساس فكر و عقل حركت كنيم كه:  او در جواب گفت

  .)٧٢()ََََ    كَذَاِلك يفْعلُونكَذَاِلك يفْعلُونكَذَاِلك يفْعلُونكَذَاِلك يفْعلُون    ًوًوًوًو    َ اَهِلها اَِذلَّةَ اَهِلها اَِذلَّةَ اَهِلها اَِذلَّةَ اَهِلها اَِذلَّة    اَفْسدوها و جعلُوا اَِعزَّةاَفْسدوها و جعلُوا اَِعزَّةاَفْسدوها و جعلُوا اَِعزَّةاَفْسدوها و جعلُوا اَِعزَّةً ً ً ً     َّ الْملُوك ِاذَا دخَلُوا قَريةَّ الْملُوك ِاذَا دخَلُوا قَريةَّ الْملُوك ِاذَا دخَلُوا قَريةَّ الْملُوك ِاذَا دخَلُوا قَرية    ِانِانِانِان(
دأب و رسـم    :  كـرد گفـت      پي نبرده بود و باديد ظاهري نگـاه مـي          )ع(  او چون هنوز به مقام و منزلت معنوي حضرت سليمان         

 مورد تهاجم نظامي خود قرار بدهند فساد و اختالل          پادشاهان روزگار اين است كه اگر داخل يك مملكت بشوند و يك كشور را             
:  سازند، بنابراين ما نبايد بدون فكر و تأمل گام برداريم           را ذليل مي    آورند و صاحبان عزت و قدرت       وجود مي   ، در آن كشور به      وضع

هـايي   مانم تا ببينم پيك ، از آن پس منتظر مي فرستم ها مي اي براي آن من هديه) ََََ    ُ الْمرسلُونُ الْمرسلُونُ الْمرسلُونُ الْمرسلُون    َ يرِجعَ يرِجعَ يرِجعَ يرِجع    ٌ ِبمٌ ِبمٌ ِبمٌ ِبم    ٍ فَنَاِظرةٍ فَنَاِظرةٍ فَنَاِظرةٍ فَنَاِظرة    ْ ِبهِديةْ ِبهِديةْ ِبهِديةْ ِبهِدية        ٌِالَيِهمٌِالَيِهمٌِالَيِهمٌِالَيِهم        ِ مرِسلَة ِ مرِسلَة ِ مرِسلَة ِ مرِسلَة         ِانّيِانّيِانّيِانّي(
  .آورند فرستم چه پيامي مي كه من مي

  
به فرستادن هدايا و تقديم مـال قـانع شـدند و            خواهند و   دست آوردن مال و ثروت است و باج و خراج مي            ها به   اگر هدف آن  

ما دارند ولي اگر    كه مقام معنوي ندارند و مانند سالطين دنيا هستند و طمع در ملك و مال               شود  مي  دست از سر ما برداشتند، معلوم     
  . گيريم فرستيم قانع نشدند و اصرار كردند كه ما اسالم بياوريم تصميم ديگري مي با اين هدايا كه ما مي

شما به هـداياي ارسـالي خـود        «؛  )٧٣()ََََ        ْ تَفْرحون ْ تَفْرحون ْ تَفْرحون ْ تَفْرحون         ِْبهِديِتكُمِْبهِديِتكُمِْبهِديِتكُمِْبهِديِتكُم        ْ اَنْتُم ْ اَنْتُم ْ اَنْتُم ْ اَنْتُم         بلبلبلبل: ( رسيد، او هدايا را رد كرد و فرمود        )ع(  وقتي هدايا به سليمان   
  . تطميع او ممكن نيست و  نظام مالي نيست)ع(  آن بانو از اين جريان فهميد كه نظام سليمان. »ايد دلخوش كرده و اميد بسته

  .)٧٤()ِبهاِبهاِبهاِبها    همهمهمهمَ لََ لََ لََ لَ    ْ ِبجنُوٍد الَِقبلْ ِبجنُوٍد الَِقبلْ ِبجنُوٍد الَِقبلْ ِبجنُوٍد الَِقبل    فَلَنَأِْتينَّهمفَلَنَأِْتينَّهمفَلَنَأِْتينَّهمفَلَنَأِْتينَّهم: ( در ضمن پيغام داد)ع(  حضرت سليمان
  . كنم ها حركت مي فراوان به طرف آن من براي قلع و قمع خورشيد پرستي و برقرار كردن نظام توحيد، با لشكريان 

 پـيش   )ع(   برود ولي حضرت سليمان    )ع(   پس از دريافت اين پيام خود را آماده كرد كه به ديدار حضرت سليمان              »»»»    ملكه سبا ملكه سبا ملكه سبا ملكه سبا ««««
ـ  اي يد تصميم گرفت با ارائه معجزهاز اينكه ملكه سبا نزد او بيا هنگامي كه پيش حضرت سـليمان بيايـد ـاز نبـوت خـود       ، او را 

َ َ َ َ     ِ قَبلِ قَبلِ قَبلِ قَبل    ِ اَنَا آتِيك ِبهِ اَنَا آتِيك ِبهِ اَنَا آتِيك ِبهِ اَنَا آتِيك ِبه    ْ الِْكتَابْ الِْكتَابْ الِْكتَابْ الِْكتَاب    ٌ ِمنٌ ِمنٌ ِمنٌ ِمن    ُ ِعلْمُ ِعلْمُ ِعلْمُ ِعلْم    ِ ِعنْدهِ ِعنْدهِ ِعنْدهِ ِعنْده    َ الَّذيَ الَّذيَ الَّذيَ الَّذي    قَالقَالقَالقَال: (حضورش بياورند مطمئن سازد، لذا از اطرافيانش خواست كه تخت بلقيس را به
  .)٧٥()يك طَرفُكيك طَرفُكيك طَرفُكيك طَرفُكْيرتَد اَلَْيرتَد اَلَْيرتَد اَلَْيرتَد اَلَ    اَناَناَناَن

هم زدن تو در نزد تـو حاضـر           را پيش از چشم به      من آن تخت  :   را بلَد بود گفت    »»»»        علم كتاب علم كتاب علم كتاب علم كتاب ««««وزير آن حضرت كه مقداري از       
  . كنم مي

                                                        

 . ٣٤ ، آيه  ـ سوره نمل٧١
 . ٣٤، آيه   ـ سوره نمل٧٢
 . ٣٦، آيه   ـ سوره نمل٧٣
  .٣٧، آيه   ـ سوره نمل٧٤
 

 . ٤٠، آيه   ـ سوره نمل٧٥



 

 

  

)٥٩( 

 گرديد از بحث كنوني ما خارج       )ع(  كه باعث اين قدرت در وزير حضرت سليمان       »   علم كتاب «البته بسط و تحقيق در معناي       
  . است

وجـود   دستور داد تغييـر مختـصري در آن تخـت بـه      آمد، آن حضرت بعنوان آزمايش)ع(  ي كه ملكه سبا به محضر سليمان   وقت
  باالخره بعد  و. » است گويا اين تخت من«؛ )٧٦()ُ هوُ هوُ هوُ هو    كَاَنَّهكَاَنَّهكَاَنَّهكَاَنَّه: ( او معلوم شود و او پس از سؤال گفت آوردند تا ميزان هوش و فراست

  .)٧٧()ََََ    ِّ الْعالَمِينِّ الْعالَمِينِّ الْعالَمِينِّ الْعالَمِين     رب رب رب ربِ¤ِ¤ِ¤ِ¤َ ِهللاَ ِهللاَ ِهللاَ ِهللا    َ سلَيمانَ سلَيمانَ سلَيمانَ سلَيمان    ُ معُ معُ معُ مع    ِ و اَسلَمتِ و اَسلَمتِ و اَسلَمتِ و اَسلَمت    ُ نَفْسيُ نَفْسيُ نَفْسيُ نَفْسي    ِ ظَلَمتِ ظَلَمتِ ظَلَمتِ ظَلَمت    ِّ ِانّيِّ ِانّيِّ ِانّيِّ ِانّي    ربربربرب:( هده جريانهايي گفتاز يك سلسله مناظره و پس از مشا
 بودم اكنون من همراه با سليمان در برابر اسـالم و             حال كه در گمراهي بودم خودم در حق خودم ظلم كرده            پروردگارا من تا به   
  . باشم وردگار جهانيان ميدين خدا تسليم راه پر

 و      فرعونفرعونفرعونفرعونو  ) ع(  و بلقيس و موسي   ) ع ( اكنون شما اين قصّه قرآني را بيشتر مورد دقت قرار بدهيد و مقايسه كنيد ميان سليمان               
        در هر مورد عقل و در هر مورد عقل و در هر مورد عقل و در هر مورد عقل و     تا روشن شود كهتا روشن شود كهتا روشن شود كهتا روشن شود كه، يعني قصّه اين زن و قصّه آن مردها نمرودنمرودنمرودنمرودو ) ع(        ابراهيمابراهيمابراهيمابراهيم    و    بلقيسبلقيسبلقيسبلقيسو سليمان سليمان سليمان سليمان آل فرعون و 

، سقوط و تباهي به بـار       ، سقوط و تباهي به بـار       ، سقوط و تباهي به بـار       ، سقوط و تباهي به بـار               كار رفته كار رفته كار رفته كار رفته         شده و در هر جا لجاجت و استكبار به        شده و در هر جا لجاجت و استكبار به        شده و در هر جا لجاجت و استكبار به        شده و در هر جا لجاجت و استكبار به                 فرما شده است توفيق حاصل      فرما شده است توفيق حاصل      فرما شده است توفيق حاصل      فرما شده است توفيق حاصل         منطق و انصاف حكم   منطق و انصاف حكم   منطق و انصاف حكم   منطق و انصاف حكم   
        ....    ، چه مرد و چه زن بدون تفاوت، چه مرد و چه زن بدون تفاوت، چه مرد و چه زن بدون تفاوت، چه مرد و چه زن بدون تفاوت    آورده استآورده استآورده استآورده است

  )ِِِِ    ِ االَلْبابِ االَلْبابِ االَلْبابِ االَلْباب    ٌ الُوليٌ الُوليٌ الُوليٌ الُولي    ْ ِعبرةْ ِعبرةْ ِعبرةْ ِعبرة    ِ قَصَِصِهمِ قَصَِصِهمِ قَصَِصِهمِ قَصَِصِهم    َ فيَ فيَ فيَ في    لَقَد كَانلَقَد كَانلَقَد كَانلَقَد كَان(        
*   *   *  

        
            يد نسبت داده شده استيد نسبت داده شده استيد نسبت داده شده استيد نسبت داده شده استهايي كه به قرآن مجهايي كه به قرآن مجهايي كه به قرآن مجهايي كه به قرآن مج    پاسخ نظريه پاسخ نظريه پاسخ نظريه پاسخ نظريه 

مالحظه كرديد ـ چهره يك انسان كامل است كه   چنانكه   كند ـ  كشد و ارائه مي به تصوير مي» » » »         زنزنزنزن    ««««اي كه قرآن مجيد از  چهره
 هاي فراوان عنايت ها و  مانند مرد است و او بعنوان اينكه يك انسان است مانند مرد، محور و مدار نعمت »»»»        همه ابعاد انساني همه ابعاد انساني همه ابعاد انساني همه ابعاد انساني     ««««در  

خداوند در مردان براي پيمودن راه كمال و سعادت قرار داده است در وجود                 هايي كه   خداوند است و تمام استعدادها و شايستگي      
تقوا است و تقوا مراتبي دارد و هر فـردي از   ها را قرار داده است و تقرب در درگاه خدا به داشتن      نيز همان استعداد و ظرفيت      زنان

تقواي بيشتري است چه مرد و چه زن از كسي كه تقوا ندارد يا تقواي كمتر دارد چه مرد و چـه   ت يا داراي انسان كه داراي تقواس   
موجود است كه متأسفانه    »   زن « هايي براساس بدبيني و انتقاد نسبت به          ولي در برخي از كتابهاي ديني نظريه      .   تر است   زن مقرب 

دانيم پاسـخ   ، الزم مي زن در قرآن است دهند و چون هم اكنون بحث ما در رابطه با چهره          يها را به قرآن نسبت م        نظريه   ها اين   اين
  : ها را بدهيم اين برداشت

        

        ؟؟؟؟     ـ آيا زن از دنده چپ خلقت شده است ـ آيا زن از دنده چپ خلقت شده است ـ آيا زن از دنده چپ خلقت شده است ـ آيا زن از دنده چپ خلقت شده است١١١١

  : در آغاز سوره نساء ـ سوره چهارم قرآن كريم ـ اين آيه واقع شده است

                                                        

 . ٤٢، آيه   ـ سوره نمل٧٦
 . ٤٤، آيه   ـ سوره نمل٧٧



 

 

  

)٦٠( 

  .)٧٨()َ ِمنْهازَوجهاَ ِمنْهازَوجهاَ ِمنْهازَوجهاَ ِمنْهازَوجها    ٍ و خَلَقٍ و خَلَقٍ و خَلَقٍ و خَلَق    ٍ واِحدةٍ واِحدةٍ واِحدةٍ واِحدة    ْ نَفْسْ نَفْسْ نَفْسْ نَفْس    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن     خَلَقُكُم خَلَقُكُم خَلَقُكُم خَلَقُكُم    لَّذيلَّذيلَّذيلَّذيُ اُ اُ اُ ا    ُ اتَّقُوا ربكُمُ اتَّقُوا ربكُمُ اتَّقُوا ربكُمُ اتَّقُوا ربكُم    يا اَيها النَّاسيا اَيها النَّاسيا اَيها النَّاسيا اَيها النَّاس(
 وجود آورده و براي او جفتي از جنس خودش آفريده  اي مردم نسبت به آن پروردگاري كه همه شما را از يك انسان به :  يعني

  . داشته باشيد»»»»    تقواتقواتقواتقوا    ««««است 
  : در اينجا توجه به اين دو مطلب الزم است

ـ  ـ ١١١١ ـ   ـ   ها  هايي كه در ميان انسان وجود آمده و تفاوت كنند از يك پدر و مادر به   همه انسانها كه در سطح گسترده گيتي زندگي مي 
وجود آمده نبايد باعث تفرقه و نزاع باشد و اين اختالفها با تكيه  بهها ها ها ها     ها و لغتها و لغتها و لغتها و لغت    ها، لهجهها، لهجهها، لهجهها، لهجه    ، نژادها، قبيله، نژادها، قبيله، نژادها، قبيله، نژادها، قبيله    با رنگ پوست بدنبا رنگ پوست بدنبا رنگ پوست بدنبا رنگ پوست بدندر رابطه 

  )٧٩(. مورد است  بيبه اين موضوعات
        
خودش آفريده است و ما قبالً نيز گفتـيم عنايـت     كه سرسلسله آدميان است جفتي از جنس)ع(  خداوند براي حضرت آدم ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢

و »  همـسر  «جـاي آن كلمـه ديگـري ماننـد           براي اين جهت است كه به      »»»»        جفتجفتجفتجفت    «««« يعني   »»»»        زوجزوجزوجزوج    «««« قرآن در اين قبيل موارد به كلمه      
  .رساند  جفت را نميمعناي كلمه»   زن «

وجود هر يك تكيمل كننده وجود ديگري است  يكديگر احتياج دارند و فهماند كه آن دو به    اين نكته را مي    »»»»        جفتجفتجفتجفت    ««««چه اينكه   
 ايـن  »»»»َ ِمنْها زَوجهـا َ ِمنْها زَوجهـا َ ِمنْها زَوجهـا َ ِمنْها زَوجهـا     و خَلَقو خَلَقو خَلَقو خَلَق««««گردد بنابراين معناي جمله    ، هدف مطلوب در خلقت حاصل نمي        با هم   آميختگي و ارتباط    كه بدون هم  

، وسيله افزايش بشر در روي زمين باشد؛  ها با هم او را نيز آفريد تا ارتباط آنجفت جفت جفت جفت  )ع(  است كه خداوند متعال پس از خلقت آدم
وجود   داللت دارد كه از آن دو نفر، خداوند مردان و زنان بسياري را به»»»»    َّ ِمنْهما ِرجاالً كَثِيراً و ِنساءً    َّ ِمنْهما ِرجاالً كَثِيراً و ِنساءً    َّ ِمنْهما ِرجاالً كَثِيراً و ِنساءً    َّ ِمنْهما ِرجاالً كَثِيراً و ِنساءً            و بث و بث و بث و بث ««««:  جمله بعد از آن     چنانكه

  .آورد و منتشر كرد
در تفـسير  سـيد بحرانـي     سـيد بحرانـي     سـيد بحرانـي     سـيد بحرانـي      و   )٨١( درتفسير مجمع البيـان   شيخ طبرسي   شيخ طبرسي   شيخ طبرسي   شيخ طبرسي    و   )٨٠( در تفسير تبيان    شيخ طوسي   شيخ طوسي   شيخ طوسي   شيخ طوسي   مفسرين بزرگ ما مانند     

: كننـد   مـي طـور تفـسير        را ايـن     »»»»    َ ِمنْها زَوجها  َ ِمنْها زَوجها  َ ِمنْها زَوجها  َ ِمنْها زَوجها          و خَلَق و خَلَق و خَلَق و خَلَق     «««« جمله   )٨٣( در تفسير الميزان  استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي      استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي      استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي      استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي       و   )٨٢( برهان
  )٨٤(. حضرت حوا است  براي او جفتي آفريد ـ كه همان)ع(  خداوند از جنس حضرت آدم

  

      آفرينش حوا از دنده چپ آدم گفتار اهل تسنّن استآفرينش حوا از دنده چپ آدم گفتار اهل تسنّن استآفرينش حوا از دنده چپ آدم گفتار اهل تسنّن استآفرينش حوا از دنده چپ آدم گفتار اهل تسنّن است

                                                        

 سوره ٦ه ، آي مؤنث سماعي است و نظير اين آيه  است و تأنيث واحدة براي آن است كه نفس�    ـ منظور از نفس واحدة حضرت آدم٧٨
 .  زمر است

 .  است  ـ بلي اختالف و احياناً درگيري و جهاد ميان ايمان و كفر بر اساس مدلول قرآن الزم٧٩
 . ٩٩، ص ٣، ج   ـ تفسير تبيان٨٠
 . ٢، ص ٣، ج   ـ تفسير مجمع البيان٨١
 . ٣٣٦، ص ١، ج   ـ تفسير برهان٨٢
 . ١٤٥ ـ ١٤٤، ص ٤، ج   ـ الميزان٨٣
 .  تبعيضيه گيرند نه نشؤيه مي»  خلق منها زوجها  «را در »  من«اً كلمه  ـ مفسرين شيعه نوع٨٤



 

 

  

)٦١( 

اي از بدن آدم آفريد        را از قطعه   »»»»    حواحواحواحوا    ««««كه خداوند     اين است و خَلَق منها زوجها     و خَلَق منها زوجها     و خَلَق منها زوجها     و خَلَق منها زوجها     گويند معناي     ولي مفسران اهل تسنّن نوعاً مي     
 )٨٥(كنند  اكتفا مي )ع(  آدم  ؛ در اين مورد هم گروهي مانند قرطبي به ذكر دنده            استدنده حضرت آدم    دنده حضرت آدم    دنده حضرت آدم    دنده حضرت آدم     كنند آن قطعه هم      تصريح مي  و

حـضرت حـوا را از دنـده چـپ          حـضرت حـوا را از دنـده چـپ          حـضرت حـوا را از دنـده چـپ          حـضرت حـوا را از دنـده چـپ          گوينـد      مـي  )٨٩(  و مراغي  )٨٨( محمد عبده    و شيخ  )٨٧(  و فخر رازي   )٨٦( ها مانند طبري    و اما بيشتر آن   
        ....آدم آفريدآدم آفريدآدم آفريدآدم آفريد    حضرتحضرتحضرتحضرت

مورد روايتي هم از صحيح مسلم در تفسير قرطبي و در تفسير مراغي از صحيح بخاري نقل شده است كـه مجمـوع                 و در اين    
  : رساند كه ها اين مطلب رامي كلمات آن

        
  . طور مستقّل خلقت نشده است  خلقت حوا مانند خلقت آدم نيست و حوا بهاوالًاوالًاوالًاوالً

  . شده استاي كه خلقتاً كج است آفريده   از دندهو ثانياً حواو ثانياً حواو ثانياً حواو ثانياً حوا
  . ساخته شده است)   نه از دنده راست ( از دنده چپ و ثالثاًو ثالثاًو ثالثاًو ثالثاً

        ::::ها ذاتاً از چند جهت كاستي و پستي وجود داردها ذاتاً از چند جهت كاستي و پستي وجود داردها ذاتاً از چند جهت كاستي و پستي وجود داردها ذاتاً از چند جهت كاستي و پستي وجود دارد    رفته رفته اين تفسير موجب رواج اين فرهنگ شد كه در زنرفته رفته اين تفسير موجب رواج اين فرهنگ شد كه در زنرفته رفته اين تفسير موجب رواج اين فرهنگ شد كه در زنرفته رفته اين تفسير موجب رواج اين فرهنگ شد كه در زن،  از آن پس
        ....ها خلقتاً استقالل ندارندها خلقتاً استقالل ندارندها خلقتاً استقالل ندارندها خلقتاً استقالل ندارند     ـ آن ـ آن ـ آن ـ آن١١١١
        ....شوندشوندشوندشوند    راستشان بكني شكسته ميراستشان بكني شكسته ميراستشان بكني شكسته ميراستشان بكني شكسته مي     و اگر بخواهي و اگر بخواهي و اگر بخواهي و اگر بخواهيباشندباشندباشندباشند    ذاتاً كج ميذاتاً كج ميذاتاً كج ميذاتاً كج مياند  چون از دنده چپ خلقت شده ـ  ـ  ـ  ـ ٢٢٢٢
        ....اند خلقتاً چپ هستنداند خلقتاً چپ هستنداند خلقتاً چپ هستنداند خلقتاً چپ هستند     ـ چون از دنده چپ ساخته شده ـ چون از دنده چپ ساخته شده ـ چون از دنده چپ ساخته شده ـ چون از دنده چپ ساخته شده٣٣٣٣

  :كار بردند تا اينكه شعرا هم در اشعار خود همين فرهنگ را به
  :گويد نظامي مي

            ، جانب راست، جانب راست، جانب راست، جانب راست    مجو از جانب چپمجو از جانب چپمجو از جانب چپمجو از جانب چپ                                                                            از پهلوي چپ گويند برخاستاز پهلوي چپ گويند برخاستاز پهلوي چپ گويند برخاستاز پهلوي چپ گويند برخاست» » » »             زنزنزنزن    ««««
        

  :دگوي و نيز مي
                                     كس از چپ راستي هرگز نديده                         كس از چپ راستي هرگز نديده                         كس از چپ راستي هرگز نديده                         كس از چپ راستي هرگز نديده    زن از پهلوي چپ شد آفريدهزن از پهلوي چپ شد آفريدهزن از پهلوي چپ شد آفريدهزن از پهلوي چپ شد آفريده

        

        ....    زن از دنده چپ خلقت نشده استزن از دنده چپ خلقت نشده استزن از دنده چپ خلقت نشده استزن از دنده چپ خلقت نشده است: : : : )ع(        حضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحضرت صادق

                                                        

 . ٣٠٢ ـ ٣٠١، ص ١، ج   ـ تفسير جامع قرطبي٨٥
 . ١٥٠، ص ٤، ج   ـ تفسير طبري٨٦
 . ١٦١ ـ ١٦٠، ص ٩، ج   ـ تفسير فخر رازي٨٧
 . ٣٣٠، ص ٤ ـ تفسير المنار، ج ٨٨
 �  منهج الصادقين خلقت حوا را از دنده آدم و مفسرين ما هم در تفسير جمع الجوامع در ميان ١٧٧ ـ ١٧٦، ص ٤، ج   ـ تفسير مراغي٨٩

 .  ذكر كرده است كه صحيح نيست



 

 

  

)٦٢( 

 است ـ كه ذكر گرديد ـ در عـصر        علماي اهل تسنّنعلماي اهل تسنّنعلماي اهل تسنّنعلماي اهل تسنّن از دنده چپ خلقت شده و نظر »»»»        زنزنزنزن    ««««اين تفسير و برداشت از قرآن كه 
  .كردند آن را سخت انكار مي:      ائمهائمهائمهائمهاست و  دهنيز مطرح بو:      ائمهائمهائمهائمه

 دربـاره خلقـت     )ع(        حـضرت صـادق   حـضرت صـادق   حـضرت صـادق   حـضرت صـادق    القدر است از      جليل و   كه يكي از راويان بزرگ         زرارهزرارهزرارهزراره: كند  نقل مي صدوق  صدوق  صدوق  صدوق  شيخ بزرگوار   
ت ت ت ت خداونـد حـوا را از دنـده چـپ حـضر     خداونـد حـوا را از دنـده چـپ حـضر     خداونـد حـوا را از دنـده چـپ حـضر     خداونـد حـوا را از دنـده چـپ حـضر     : گويند  كنند مي   جمعي از كساني كه در اجتماع ما زندگي مي        :  گفت سؤال كرد و  حواء  حواء  حواء  حواء  

  .     آفريده است آفريده است آفريده است آفريده است)ع(        آدمآدمآدمآدم
اش اين اسـت كـه        گويد عقيده   طور مي   آيا كسي كه اين   ؛  ؛  ؛  ؛          تر از اين است   تر از اين است   تر از اين است   تر از اين است           سبحان اهللا، خداوند بزرگ   سبحان اهللا، خداوند بزرگ   سبحان اهللا، خداوند بزرگ   سبحان اهللا، خداوند بزرگ   :  فرمود )ع(  حضرت صادق 

در تفسير قـرآن   كه خدا ميان ما و اين نوع افراد حكم كند ـ ! ، همسري از غير دنده او بيافريند؟ آدم خداوند قدرت نداشت كه براي
  .ـ روند كنند و بيراهه مي نمي ها نازل شده است مراجعه هل بيتي كه قرآن در خانه آنبه ا

  :، جريان خلقت آدم و حوا را به اين ترتيب شرح دادند حضرتش بعد از آن
 )ع(   آدمجا بياورند، از آن پس حضرت  خضوع را به  امر فرمود در برابر او حد اعالي    فرشتگانفرشتگانفرشتگانفرشتگان آفريد و به     ِگلِگلِگلِگلرا از آدم آدم آدم آدم خداوند 

از حركـت حـوا از   )ع(  و بعـد از آن آدم حوا را نيز از يك قطعه ِگل آفريد حوا را نيز از يك قطعه ِگل آفريد حوا را نيز از يك قطعه ِگل آفريد حوا را نيز از يك قطعه ِگل آفريد و خداوند در اين هنگام  به قدرت خدا به خواب رفت  
آدم نگاه كرد، انساني را در چهره نيكـو كـه شـباهت بـه               آدم فاصله بگير،    آدم فاصله بگير،    آدم فاصله بگير،    آدم فاصله بگير،    خواب بيدار شد و به حوا از جانب خدا امر شد كه از              

بينـي    خدا مرا با اين قيافـه كـه مـي           من مخلوقي هستم كه   :  ؟ او در پاسخ گفت      تو كيستي : و از او سؤال كرد    چهره خود داشت ديد     
  . آفريده است

ايـن حـوا    :  خداوند فرمـود   ؟؟؟؟        موجب انس من شد كيست    موجب انس من شد كيست    موجب انس من شد كيست    موجب انس من شد كيست            اين شخص با اين چهره زيبا كه      اين شخص با اين چهره زيبا كه      اين شخص با اين چهره زيبا كه      اين شخص با اين چهره زيبا كه      پروردگارا  : حضرت آدم عرض كرد   
  ؟ صحبت باشي و موجب انس تو باشد و با او همداري كه او با تو و همراه تو  مي ، آيا دوست است

  . كنم شوم و تو را شكر مي بلي خيلي ممنون مي:  آدم در پاسخ گفت
:  حـضرت آدم گفـت  . در اين حال خداونـد شـهوت را نيـز در وجـود آدم پديـد آورد                !     خواستگاري كن خواستگاري كن خواستگاري كن خواستگاري كن از او   : خداوند فرمود 

  ؟ ن بفرماييد وظيفه من و خواست تو چيست، اكنو كنم مي پروردگارا من از تو حوا را خواستگاري
آدم قبول كرد، خداوند صيغه عقد را خوانـد، از            حضرت.  را به او ياد بدهي    معارف دين   معارف دين   معارف دين   معارف دين   مهريه او اين است كه      : خداوند فرمود 

تو : ودخدا به حضرت آدم فرم! ! ! ! تو به طرف من بياتو به طرف من بياتو به طرف من بياتو به طرف من بيا: : : :     حوا در جواب گفتحوا در جواب گفتحوا در جواب گفتحوا در جواب گفت! ! ! ! اينك به سوي من بيااينك به سوي من بيااينك به سوي من بيااينك به سوي من بيا: : : :     حضرت آدم به حوا گفتحضرت آدم به حوا گفتحضرت آدم به حوا گفتحضرت آدم به حوا گفتآن پس 
  .به سوي او برو

رفتنـد و   ها به سـراغ مردهـا مـي    حوا برود ـ زن  چنين نبود ـ كه آدم مأمور شد به طرف  اگر اين: اضافه كرد) ع(  حضرت صادق
  )٩٠(.كردند خواستگاري مي

  . كنيم ه ذكر مي دارد ك»»»»        زنزنزنزن    ««««و موقعيت مهم   از جهاتي داللت بر شأن)٩١( اين حديث كه از لحاظ سنَد نيز كامالً صحيح است
 )٩٣(  و طبرسي در مجمع البيان     )٩٢( در تفسير تبيان    نظير اين حديث در رابطه با خلقت مستقل حوا نه از دنده آدم را، شيخ طوسي               

  )٩٥(. نقل كرده است) ع(  از حضرت باقر)٩٤( و بحراني در تفسير برهان

                                                        

 . ١٧، باب ١، ج   و علل الشرايع٣٨٠ ـ ٣٧٩، ص ٣، ج   ـ من اليحضره الفقيه٩٠
 . ٥٣٤، ص ٢، ج  جامع الرواة.   ـ اسناد شيخ صدوق به زراره صحيح است٩١
 . ٩٩، ص ٣، ج  بيان ـ تفسير ت٩٢



 

 

  

)٦٣( 

  

        »»»»        زنزنزنزن    ««««داللت اين حديث بر شأن و موقعيت داللت اين حديث بر شأن و موقعيت داللت اين حديث بر شأن و موقعيت داللت اين حديث بر شأن و موقعيت 
  : داللت دارد»»»»        زنزنزنزن    «««« نقل كرديم بر چند مطلب در رابطه با موقعيت )ع(        حضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحديثي كه از 

        ....    آفرينش حوا مانند آدم بديع و مستقل استآفرينش حوا مانند آدم بديع و مستقل استآفرينش حوا مانند آدم بديع و مستقل استآفرينش حوا مانند آدم بديع و مستقل است صحيح نيست و )ع(  خلقت حوا از دنده چپ حضرت آدم ـ  ـ  ـ  ـ ١١١١
قراري ارتباط ميان توجه و معاشرت آدم با حوا در درجه اول براي انس گرفتن بود و خداوند نيز همين را پايه و اساس بر ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢

  .الفت قبل از ظهور غريزه شهوت جنسي بود و ها قرار داد و موضوع انس آن
  .القا نمود) ع ( خداوند متعال بعد از جريان انس و الفت گرايش جنسي را بر آدم ـ  ـ  ـ  ـ ٣٣٣٣
  . قرار داد٣ حوا است كه خداوند آن را مهريه حضرت تعليم معارف ديني  تعليم معارف ديني  تعليم معارف ديني  تعليم معارف ديني  بهترين مهريه ـ  ـ  ـ  ـ ٤٤٤٤
اين خود يـك نـوع احتـرام و تكـريم زن     اين خود يـك نـوع احتـرام و تكـريم زن     اين خود يـك نـوع احتـرام و تكـريم زن     اين خود يـك نـوع احتـرام و تكـريم زن     كند و  اي فطرت اين است كه مرد به طرف زن برود و از او خواستگاريمقتض ـ   ـ   ـ   ـ  ٥٥٥٥
        ....    استاستاستاست

*   *   *  
  

         ـ آيا زنان مكرهاي عظيم دارند؟ ـ آيا زنان مكرهاي عظيم دارند؟ ـ آيا زنان مكرهاي عظيم دارند؟ ـ آيا زنان مكرهاي عظيم دارند؟٢٢٢٢
از موضوعاتي كه درباره آن سخنان بسيار گفتنـد   كردند يكي   كساني كه بر اساس فرهنگ بدبيني و نگرش منفي به زنان نگاه مي            

 و در نتيجـه  باشـند باشـند باشـند باشـند     باز مـي باز مـي باز مـي باز مـي     طبعاً مكّار و حيله طبعاً مكّار و حيله طبعاً مكّار و حيله طبعاً مكّار و حيله » » » »         زنانزنانزنانزنان    ««««در رابطه با آن كتابها نوشتند، اين بود كـه    مانورهاي فراوان دادند و حتي و
  :، اين نگرش در ادبيات و اشعار نيز راه پيدا كرد و فصلي از كتابهاي ادبي را به خود اختصاص داد تكرار و تأكيد و تبليغ

  : وي خود گفت در كتاب مثن    مولويمولويمولويمولوي
            الجرم مكر زنان باشد عظيمالجرم مكر زنان باشد عظيمالجرم مكر زنان باشد عظيمالجرم مكر زنان باشد عظيم                                                                                            روح را از عرش آرد در حطيمروح را از عرش آرد در حطيمروح را از عرش آرد در حطيمروح را از عرش آرد در حطيم

        
  : گفتنظامي نظامي نظامي نظامي 

        جز زرق نسازد آنچه سازدجز زرق نسازد آنچه سازدجز زرق نسازد آنچه سازدجز زرق نسازد آنچه سازد        زن راست نبازد آنچه بازد                           زن راست نبازد آنچه بازد                           زن راست نبازد آنچه بازد                           زن راست نبازد آنچه بازد                           
        

  : و نيز گفت

                                                                                                                                                                                                              

 . ٢، ص ٣، ج   ـ تفسير مجمع البيان٩٣
 . ٣٣٦ص : ١، ج   ـ تفسير برهان٩٤
باشند و  است ولي از جهت سند ضعيف مي  ـ از طريق ما هم در كتابها احاديثي كه داللت دارند بر خلقت حوا از دنده آدم نقل شده٩٥

 .  ه كرده استها را حمل بر تقي آن٢٢٢ ، ص١١عالمه مجلسي در بحار، ج 



 

 

  

)٦٤( 

            زن راست بازيزن راست بازيزن راست بازيزن راست بازينديدند از يكي نديدند از يكي نديدند از يكي نديدند از يكي                                                                                                                                 بسي كردند مردان چاره سازيبسي كردند مردان چاره سازيبسي كردند مردان چاره سازيبسي كردند مردان چاره سازي
        

  : گفترهي معيري رهي معيري رهي معيري رهي معيري 
        ؟؟؟؟    ؟                            از اين موجود افسونگر چه خواهي؟                            از اين موجود افسونگر چه خواهي؟                            از اين موجود افسونگر چه خواهي؟                            از اين موجود افسونگر چه خواهي    غير از شر چه خواهيغير از شر چه خواهيغير از شر چه خواهيغير از شر چه خواهي    ز طبع زن بهز طبع زن بهز طبع زن بهز طبع زن به

 با ذكر اين بيت بحث خود را پايـان          )٩٦(  پس از نقل كلماتي در مذمت زنان       سفينة البحار سفينة البحار سفينة البحار سفينة البحار اعلي اهللا تعالي مقامه در      محدث قمي   محدث قمي   محدث قمي   محدث قمي   
  :دهد مي

        ))))٩٧٩٧٩٧٩٧((((ز زن وفاداري كه ديد؟                       غير مكّاري و عياري چه ديد؟ز زن وفاداري كه ديد؟                       غير مكّاري و عياري چه ديد؟ز زن وفاداري كه ديد؟                       غير مكّاري و عياري چه ديد؟ز زن وفاداري كه ديد؟                       غير مكّاري و عياري چه ديد؟در جهان ادر جهان ادر جهان ادر جهان ا
        

            جواب از استدالل به قرآنجواب از استدالل به قرآنجواب از استدالل به قرآنجواب از استدالل به قرآن
ها خلقتاً مكّار و      گفتند زن   اثبات نظريه خود كه مي      سعي كردند كه از قرآن هم شاهدي براي       »   زن «ِ نظريه منفي درباره       صاحبان

» » » »         زنزنزنزن    ««««بحث كرديم و گفتيم كه از نظـر قـرآن كـريم             » » » »         چهره زن در قرآن   چهره زن در قرآن   چهره زن در قرآن   چهره زن در قرآن       «««« فصل كه درباره     باشند بياورند و مادر اين      گر مي   حيله
و اسـت  اسـت  اسـت  اسـت  » » » »     تقواتقواتقواتقوا    ««««برتري هر فردي از انسان بر انسان ديگر به برتري هر فردي از انسان بر انسان ديگر به برتري هر فردي از انسان بر انسان ديگر به برتري هر فردي از انسان بر انسان ديگر به     ِ كامل در تمام ابعاد انساني است و فضيلت و      ِ كامل در تمام ابعاد انساني است و فضيلت و      ِ كامل در تمام ابعاد انساني است و فضيلت و      ِ كامل در تمام ابعاد انساني است و فضيلت و              مانند مرد يك انسان   مانند مرد يك انسان   مانند مرد يك انسان   مانند مرد يك انسان   

اعصار جريان داشته اسـت منـزّه و    وجود آمده و در قرون و او بهِ زن از آن فرهنگي كه بر اساس بدبيني و بدگويي نسبت به             دامن
» » » »         مكـر زنـان   مكـر زنـان   مكـر زنـان   مكـر زنـان       «««« ها اين است كه قرآن درباره       استدالل آن .  ها به قرآن جواب بدهيم      استشهاد آن  و  دانيم از استدالل    ، الزم مي    مبرا است 

  : گفته استمكر شيطان مكر شيطان مكر شيطان مكر شيطان ره  يعني مكر شما بزرگ است ولي دربا))))٩٨٩٨٩٨٩٨((((»»»»ٌٌٌٌ    َّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيم    َّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُن    ِانِانِانِان««««گفته است 
        ))))٩٩٩٩٩٩٩٩((((....    مكر زنان از مكر و كيد شيطان بزرگتر استمكر زنان از مكر و كيد شيطان بزرگتر استمكر زنان از مكر و كيد شيطان بزرگتر استمكر زنان از مكر و كيد شيطان بزرگتر است مكر شيطان ضعيف است بنابراين:   يعني»»»»َ ضَعِيفاًَ ضَعِيفاًَ ضَعِيفاًَ ضَعِيفاً    ِ كَانِ كَانِ كَانِ كَان    َّ كَيد الشَّيطَانَّ كَيد الشَّيطَانَّ كَيد الشَّيطَانَّ كَيد الشَّيطَان    ِانِانِانِان««««

  :همين موضوع دارد مولوي در شعري كه از او نقل كرديم نظر به
            الجرم مكر زنان باشد عظيمالجرم مكر زنان باشد عظيمالجرم مكر زنان باشد عظيمالجرم مكر زنان باشد عظيم                                                                                                    روح را از عرش آرد در حطيمروح را از عرش آرد در حطيمروح را از عرش آرد در حطيمروح را از عرش آرد در حطيم

        
        ::::    پاسخ عالّمه طباطبائيپاسخ عالّمه طباطبائيپاسخ عالّمه طباطبائيپاسخ عالّمه طباطبائي

 ضـمن آيـات جهـاد اسـت و          »»»»َ ضَعِيفاً َ ضَعِيفاً َ ضَعِيفاً َ ضَعِيفاً         ِ كَان ِ كَان ِ كَان ِ كَان         َّ كَيدالشَّيطَان َّ كَيدالشَّيطَان َّ كَيدالشَّيطَان َّ كَيدالشَّيطَان         ِانِانِانِان««««جمله  : گويد  استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي در تفسير الميزان مي        
  :فرمايد سپس مي نمايد و ن رابطه تأكيد ميكند و در اي ها، مسلمانان را به جهاد امر مي فضيلت خداوند با دادن وعده ثوابها و

َ َ َ َ     ِ كَـان ِ كَـان ِ كَـان ِ كَـان     َّ كَيـد الـشَّيطَان  َّ كَيـد الـشَّيطَان  َّ كَيـد الـشَّيطَان  َّ كَيـد الـشَّيطَان      ِ ِانِ ِانِ ِانِ ِان    ِ فَقَاِتلُوا اَوِليـاَء الـشَّيطان  ِ فَقَاِتلُوا اَوِليـاَء الـشَّيطان  ِ فَقَاِتلُوا اَوِليـاَء الـشَّيطان  ِ فَقَاِتلُوا اَوِليـاَء الـشَّيطان          ِالطَّاغُوتِالطَّاغُوتِالطَّاغُوتِالطَّاغُوت        ِ سبِيل ِ سبِيل ِ سبِيل ِ سبِيل         َ في َ في َ في َ في         َ كَفَروا يقَاِتلُون  َ كَفَروا يقَاِتلُون  َ كَفَروا يقَاِتلُون  َ كَفَروا يقَاِتلُون          ِ اِهللا و الَّذِين   ِ اِهللا و الَّذِين   ِ اِهللا و الَّذِين   ِ اِهللا و الَّذِين           ِ سبِيل ِ سبِيل ِ سبِيل ِ سبِيل         َ في َ في َ في َ في         َ آمنُوا يقَاِتلُون  َ آمنُوا يقَاِتلُون  َ آمنُوا يقَاِتلُون  َ آمنُوا يقَاِتلُون          اَلَّذِيناَلَّذِيناَلَّذِيناَلَّذِين(
  .)١٠٠()ضَعِيفاًضَعِيفاًضَعِيفاًضَعِيفاً

                                                        

 .  ـ در فصل نساء٩٦
 .   ـ شعر از جامي است و محدث قمي اعلي اهللا مقامه آن را نقل كرده است٩٧
 . ٢٨، آيه   ـ سوره يوسف٩٨
 .  مراجعه فرماييد٣٠٨، ص ٥، ج   ـ در اين مورد به شرح نهج البالغه خويي٩٩



 

 

  

)٦٥( 

پردازند شـما اي مؤمنـان بـا دوسـتان            جنگ مي   كنند ولي كافران در راه طاغوت به        با ايمان در راه خداوند جهاد مي      افراد  :  يعني
  . ـ كيد و نقشه شيطان ضعيف است شيطان به قتال بپردازيد ـ و بدانيد

 راهكارهاي طاغوت  راهكارهاي طاغوت  راهكارهاي طاغوت  راهكارهاي طاغوت قلمداد كرده است كه در راه تقويتقلمداد كرده است كه در راه تقويتقلمداد كرده است كه در راه تقويتقلمداد كرده است كه در راه تقويت    اين جهت مكر شيطان را ضعيفاين جهت مكر شيطان را ضعيفاين جهت مكر شيطان را ضعيفاين جهت مكر شيطان را ضعيفخداوند در اين مورد از : گويد و مي
  كار گرفته  طاغوت به  و اين مطلب روشن است كه مكر و نقشه شيطان كه در راه تقويت    در برابر راه خدا قرار گرفتهدر برابر راه خدا قرار گرفتهدر برابر راه خدا قرار گرفتهدر برابر راه خدا قرار گرفته

خـدا  اما در برابر خدا و عنايت و نصرت اما در برابر خدا و عنايت و نصرت اما در برابر خدا و عنايت و نصرت اما در برابر خدا و عنايت و نصرت گير و قوي است  كنند چشم شود ـ هر چند نسبت به كساني كه پيروي از شيطان مي 
        ))))١٠١١٠١١٠١١٠١((((....كاربرد نداردكاربرد نداردكاربرد نداردكاربرد ندارداست و ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ا ـ ِ خد ِ راه مجاهدين نسبت به

 )ع(  ـ يعني مكر شمازنان بزرگ است كه در داستان حضرت يوسف »»»»ٌٌٌٌ    َّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيم    َّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُن    وِانوِانوِانوِان««««و اما معناي جمله : گويد بعد از آن مي
  باشند؟ آمده است اين است كه بايد توجه كرد كه چه كساني در اين جمله مورد خطاب مي

أي   همسر سلطان مصر نقشه»»»»    زليخازليخازليخازليخا    ««««است كه بعد از اين كه  ) ع ( مربوط به جريان حضرت يوسف    روشن است كه اين جمله      
اش فاش شد و شوهرش به مكر و حيله آن زن پي برد، خطـاب بـه                   براي جلب يوسف به طرف خود كشيد و در اين راستا نقشه           

        ))))١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢((((....»»»»    ٌٌٌٌ    َّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيم    َّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُن    ِانِانِانِان    ««««:  زليخا و همدستانش از زنان مصر گفت
را ) ع(  شود گروهي از زنان مصر نقـشه جلـب توجـه حـضرت يوسـف               و در اينجا با توجه به آيات قبل از اين آيه معلوم مي            

؛پروردگارا اگر كيد زنان »»»»ََََّّّّ    ُ اَِليِهنُ اَِليِهنُ اَِليِهنُ اَِليِهن    َّ اَصْبَّ اَصْبَّ اَصْبَّ اَصْب    ِ كَيدهنِ كَيدهنِ كَيدهنِ كَيدهن    ْ عنّيْ عنّيْ عنّيْ عنّي    وِاالَّ تَصِْرفوِاالَّ تَصِْرفوِاالَّ تَصِْرفوِاالَّ تَصِْرف««««:  خود به خدا پناه برد و گفت براي مصونيت   ) ع(  داشتند و يوسف  
؛ خداونـد  )١٠٣()ُُُُ    ُ الْعلـِيم ُ الْعلـِيم ُ الْعلـِيم ُ الْعلـِيم     ُ هو السمِيعُ هو السمِيعُ هو السمِيعُ هو السمِيع        َّ ِانَّه َّ ِانَّه َّ ِانَّه َّ ِانَّه         ُ كَيدهن ُ كَيدهن ُ كَيدهن ُ كَيدهن         َ عنْه َ عنْه َ عنْه َ عنْه         ُ فَصَرف ُ فَصَرف ُ فَصَرف ُ فَصَرف         ُ ربه ُ ربه ُ ربه ُ ربه         َ لَه َ لَه َ لَه َ لَه         فَاستَجابفَاستَجابفَاستَجابفَاستَجاب(شود،    ها كارگر مي    مصر را از من بر نگرداني نقشه آن       

  .ها را از يوسف برگردانيد هاي آن  را مستجاب كرد و كيد و نقشه)ع(  دعاي حضرت يوسف
 نيـز  »»»»ٌٌٌٌ    َّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيم    َّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُن    ِانِانِانِان«««« تمام اين عبارات مرجع ضمير همان گروه از زنان مصر است و بنابراين در عبارت                كنيد در   مالحظه مي 

  )١٠٤(.باشند نه زنهاي ديگر ذكر گرديد مورد خطاب زنان مصر مي دليل اين شواهد و قرائن كه به
باشند برداشت نادرست و اشـتباه    منظور همه زنان دنيا مي»»»»ٌٌٌٌ    َّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيمَّ عظِيم    َّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُنَّ كَيدكُن    ِانِانِانِان««««، اين برداشت از قرآن كه در عبارت   بر اين اساس  

  . است
هاي  ها را از كيد شيطان بزرگتر قلمداد كردن و تمام نقشه   بنابر آنچه كه ذكر شد اين حربه تبليغاتي عليه زنان كه كيد و مكر آن              

،  مكان انـداختن  و  جهان در هر عصر و زمان و در هر منطقه         نمودن و آن را به گردن همه زنان           مكّارانه دنيا را در مكر زنان خالصه      
  . اشتباهي است بزرگ و تهمتي است ناروا و نسبت دادن آن به قرآن كريم نيز اشتباه بزرگتري است

*   *   *  

  

            نظام آفرينش نظام زيبايي و كمالنظام آفرينش نظام زيبايي و كمالنظام آفرينش نظام زيبايي و كمالنظام آفرينش نظام زيبايي و كمال
                                                                                                                                                                                                              

 . ٧٦ ـ ٧٤ ـ سوره نساء، آيه ١٠٠
  .٤٥٠، ص ٤، ج   ـ تفسير الميزان١٠١
 . ٢٨، آيه   ـ سوره يوسف١٠٢
 . ٣٤، آيه   ـ سوره يوسف١٠٣
 . ١٥٩، ص ١١، ج   ـ تفسير الميزان١٠٤



 

 

  

)٦٦( 

همـه مخلوقـات را   داونـد خـاِلق متعـال    داونـد خـاِلق متعـال    داونـد خـاِلق متعـال    داونـد خـاِلق متعـال    خخخخاست كـه      در موارد متعددي ذكر شده است اين       قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد از جمله مطالبي كه در      
  : سازد اين است از تعبيرهايي كه اين موضوع را روشن مي آفريده است و يكي» » » »     نيكونيكونيكونيكو    ««««

  .)١٠٥()ٍٍٍٍ    ْ ِطينْ ِطينْ ِطينْ ِطين    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    َ االْنْسانَ االْنْسانَ االْنْسانَ االْنْسان    ُ و بدَء خَلْقُ و بدَء خَلْقُ و بدَء خَلْقُ و بدَء خَلْق    ٍء خَلَقَهٍء خَلَقَهٍء خَلَقَهٍء خَلَقَه    َّ شَيَّ شَيَّ شَيَّ شَي    َ كُلَ كُلَ كُلَ كُل    ِ اَحسنِ اَحسنِ اَحسنِ اَحسن    اَلَّذياَلَّذياَلَّذياَلَّذي(
  

  . را از ِگل آغاز كرده است فريده و خلقت انساناي است كه هر چيز را نيكو آ يعني خداوند آن آفريننده
  :فرمايد در تفسير الميزان ميعالّمه طباطبائي عالّمه طباطبائي عالّمه طباطبائي عالّمه طباطبائي استاد بزرگوار ما 

  : آفرينش موجودات از دو جهت نيكو است
در جاي مناسب خود واقع شده و همه بـا هـم    ، اجزاء و اعضاي آن موجود هريك)  در موجودات مركّب (از جهت اينكه  ـ   ـ   ـ   ـ  ١١١١

  .هماهنگي دارندتناسب و 
بيني و ساير اجزاي آن هر يك در جاي مناسب خود و بيني و ساير اجزاي آن هر يك در جاي مناسب خود و بيني و ساير اجزاي آن هر يك در جاي مناسب خود و بيني و ساير اجزاي آن هر يك در جاي مناسب خود و     وووو    مانند چهره يك انسان كه چشم و ابرو و دهانمانند چهره يك انسان كه چشم و ابرو و دهانمانند چهره يك انسان كه چشم و ابرو و دهانمانند چهره يك انسان كه چشم و ابرو و دهانموجودات اين جهان 

        ....باشدباشدباشدباشد    همه با هم تناسب و هماهنگي دارند، ميهمه با هم تناسب و هماهنگي دارند، ميهمه با هم تناسب و هماهنگي دارند، ميهمه با هم تناسب و هماهنگي دارند، مي
        ))))١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦((((    جاي خويش نيكوستجاي خويش نيكوستجاي خويش نيكوستجاي خويش نيكوست    كه هر چيزي بهكه هر چيزي بهكه هر چيزي بهكه هر چيزي به                                                                            ّ و خال و ابروستّ و خال و ابروستّ و خال و ابروستّ و خال و ابروست    جهان چون چشم و خطجهان چون چشم و خطجهان چون چشم و خطجهان چون چشم و خط

        
كند كه هر موجودي براي هدفي كـه ايـن     به اين معنا كه عقل هر انسان اين مطلب را كامالً درك مي    حكم عقلحكم عقلحكم عقلحكم عقل جهت از ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢

الزم است در اين       خلقت شده كامالً مهيا است و تمام ابزار و استعدادي كه براي رسيدن به آن هدف                 موجود براي تحقّق آن هدف    
  . موجود فراهم گرديده است

، چه سـاده و چـه پيچيـده ـ ايـن مطلـب روشـن         بر در آفرينش موجودات اين جهان ـ چه بزرگ و چه كوچك بنابراين با تد
        ))))١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧((((....    گر استگر استگر استگر است    در همه موجودات اين عالم جلوهدر همه موجودات اين عالم جلوهدر همه موجودات اين عالم جلوهدر همه موجودات اين عالم جلوه» » » »         ِاتقانِاتقانِاتقانِاتقان    ««««و و و و » » » »         احساناحساناحساناحسان    ««««شود كه  مي

  . نيكويي آفريده است و و بزرگ است آن پروردگاري كه همه موجودات را به اين نحو با كمال
  :  جمله آياتي كه به اين مطلب داللت دارد اين آيات استو نيز از

ْ ِالَيك الْبصَر خَاِسئاً و هو ْ ِالَيك الْبصَر خَاِسئاً و هو ْ ِالَيك الْبصَر خَاِسئاً و هو ْ ِالَيك الْبصَر خَاِسئاً و هو     ِ ينْقَِلبِ ينْقَِلبِ ينْقَِلبِ ينْقَِلب    ِ الْبصَر كَرتَينِ الْبصَر كَرتَينِ الْبصَر كَرتَينِ الْبصَر كَرتَين    َّ ارِجعَّ ارِجعَّ ارِجعَّ ارِجع    ْ فُطُوٍرثُمْ فُطُوٍرثُمْ فُطُوٍرثُمْ فُطُوٍرثُم    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ْ تَريْ تَريْ تَريْ تَري    ِ الْبصَر هلِ الْبصَر هلِ الْبصَر هلِ الْبصَر هل    ٍ فَارِجعٍ فَارِجعٍ فَارِجعٍ فَارِجع    ْ تَفَاوتْ تَفَاوتْ تَفَاوتْ تَفَاوت    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    ِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمن        ِ خَلْق ِ خَلْق ِ خَلْق ِ خَلْق         َ في َ في َ في َ في         ما تَري ما تَري ما تَري ما تَري (
سِيرحسِيرحسِيرحسِير١٠٨()ح(.  

، بارها با ديده دقّت به نظام آفرينش نگاه كن آيا هيچ سستي               بيني  نظمي و نقصان نمي     عني در خلقت خداوند رحمان هرگز بي      ي
اينكه نقصي و خَلَلـي پيـدا    باز دوباره با چشم بصيرت دقت كن تا ديده تو خسته و زبون شود و بدون و و خَلَل در آن تواني يافت  

 اسـت و منظـور ايـن اسـت كـه در             »»»»        فَـوت فَـوت فَـوت فَـوت     ««««از مـاده    » » » »         تفـاوت تفـاوت تفـاوت تفـاوت     ««««كلمـه     د، بايد توجـه داشـت كـه       سوي تو بازگرد    كرده باشد به  

                                                        

 . ٧، آيه   ـ سوره سجده١٠٥
 .  مناسبت ذكر شده است  ـ شعر در بين كالم عالمه طباطبائي به١٠٦
 . ٢٦٣ ـ ٢٦٢، ص ١٦، ج   ـ تفسير الميزان١٠٧
 . ٤ ـ ٣، آيه   ـ سوره ملك١٠٨



 

 

  

)٦٧( 

بنابراين هيچ كمبود بنابراين هيچ كمبود بنابراين هيچ كمبود بنابراين هيچ كمبود موجودات آن چيزي كه الزم و مناسب بوده است رعايت شده و چيزي فوت نشده و جا نمانده اسـت    خلقت
،عمومي و شامل همـه افـراد    خطاب» » » » ٍٍٍٍ    ْ تَفَاوتْ تَفَاوتْ تَفَاوتْ تَفَاوت    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    ِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمن    ِ خَلْق ِ خَلْق ِ خَلْق ِ خَلْق         َ في َ في َ في َ في         ما تَري ما تَري ما تَري ما تَري ««««و در جمله    و كاستي در هيچ موجود يه وجود ندارد         و كاستي در هيچ موجود يه وجود ندارد         و كاستي در هيچ موجود يه وجود ندارد         و كاستي در هيچ موجود يه وجود ندارد         

شـود كـه نقـصي در خلقـت خـدا نيـست و تعبيـر          كند براي او روشـن مـي   طوري كه هر شخصي اگر با ديده دقّت نگاه   است به 
  كند كه خلقت  ضا ميو رحمت عمومي خدا اقت از اين نظر است كه خلقت عالم بر اساس رحمت خدا صورت گرفته» » » »         رحمانرحمانرحمانرحمان    «««« به

گونـه    كـه هـيچ      است معناي آن اين است     »»»»        نَكَره در سياق نفي   نَكَره در سياق نفي   نَكَره در سياق نفي   نَكَره در سياق نفي       ««««چون به اصطالح    » » » »         تفاوتتفاوتتفاوتتفاوت    «««« كامل و بدون نقص باشد و كلمه      
  )١٠٩(. نقص و كاستي در خلقت نيست

  

            آفرينش انسان بر اساس فطرت دينيآفرينش انسان بر اساس فطرت دينيآفرينش انسان بر اساس فطرت دينيآفرينش انسان بر اساس فطرت ديني
 فَطَـر    فَطَـر    فَطَـر    فَطَـر       َ اِهللا الَِّتـي   َ اِهللا الَِّتـي   َ اِهللا الَِّتـي   َ اِهللا الَِّتـي           ِ حنِيفاً ِفطْـرت   ِ حنِيفاً ِفطْـرت   ِ حنِيفاً ِفطْـرت   ِ حنِيفاً ِفطْـرت           ْ وجهك ِللدِين  ْ وجهك ِللدِين  ْ وجهك ِللدِين  ْ وجهك ِللدِين          اَِقماَِقماَِقماَِقم    وووو:(فرمايد  بعالوه قرآن مجيد تعبير مخصوصي درباره خلقت انسان دارد و مي          

خداوند همه انـسانها را       ، دين حنيف فطرتي است كه       چهره خود را به طرف دين حنيف و پاكيزه برگردان         :  يعني. )١١٠()َ علَيها َ علَيها َ علَيها َ علَيها         النَّاسالنَّاسالنَّاسالنَّاس
 هـا    مايل به همه كارهاي خوب و پاكيزه و احتراز از همه بدي           دانيم كه ت    مي و  چه مرد و چه زن بر پايه همين فطرت آفريده است          

  . ها جزء دين است آلودگي و
معاد و وفا و صفا و خير و احسان و عدالت و عفت معاد و وفا و صفا و خير و احسان و عدالت و عفت معاد و وفا و صفا و خير و احسان و عدالت و عفت معاد و وفا و صفا و خير و احسان و عدالت و عفت     وووو    واليت و امامتواليت و امامتواليت و امامتواليت و امامتبنابراين توحيد پروردگار و ساير ارزشها و اصول مانند 

زن و اگر كـسي در راه انجـام           تفاوت ميان مرد و    خدا جزء فطرت و سرشت هر انساني است بدون        و عبادت   و عبادت   و عبادت   و عبادت           و صداقت و امانت   و صداقت و امانت   و صداقت و امانت   و صداقت و امانت   
   نيز)ع(  كار ضد ارزشي گام بگذارد چه زن و چه مرد از فطرت الهي و اصلي خود منحرف گرديده است و حضرت صادق

  .شود  از مادر خود متولّد مي يعني هر نوزادي از انسانها با فطرت پاك متمايل به نيكي))))١١١١١١١١١١١١((((»»»»ِِِِ    ُّ مولُوٍد يولَد علَي الِْفطْرةُّ مولُوٍد يولَد علَي الِْفطْرةُّ مولُوٍد يولَد علَي الِْفطْرةُّ مولُوٍد يولَد علَي الِْفطْرة    كُلكُلكُلكُل««««: فرمودند
  .  ذاتاً ناقص خلقت نشده است)١١٢( بنابر اين هيچ موجودي از انواع موجودات

  

            انصافيانصافيانصافيانصافي    نمونه ديگري از بينمونه ديگري از بينمونه ديگري از بينمونه ديگري از بي
به زنان را كه زبانزد بسياري از منفي نگران اسـت             نگري نسبت   انصافي و منفي    اي از بي    در اينجا مناسب است كه باز يك نمونه       

  .بشنويد
از جانب خدا از خوردن ميوه مخـصوصي   بردند و  سر مي كه در بهشت به) س( حضرت آدم و حضرت حوا : گويند  ها مي   اين  

  .ها را فريب بدهد تا از آن ميوه بخورند منع شده بودند، شيطان در مقام وسوسه برآمد كه آن

                                                        

 . ٦ ـ ٥، ص ٢٠ ج ،  ـ تفسير الميزان١٠٩
 . ٣٠، آيه   ـ سوره روم١١٠
 . ١٢٣، ص ١، ج   و دعائم االسالم١٣، ص ٢، ج   ـ الكافي١١١
 .  ـ در اينجا بحث در انواع است نه افراد١١٢



 

 

  

)٦٨( 

د سپس به سراغ حوا رفت و او را در رابطه بـا              رفت ولي وسوسه او در آدم تأثير نكر        )ع(  اما او در اين راستا اول به سراغ آدم        
، از بهشت  لغزش  را وادار به خوردن آن ميوه كرد و در نتيجه اين)ع(  خوردن آن ميوه وسوسه كرد و او تحت تأثير واقع شد و آدم        

  )١١٣(.ين جريان گرديدمقصّر است كه يك زن است و او باعث ا اخراج شدند و به اين زمين آمدند؛ بنابراين حوا در اين بليچه 
  :گويد مولوي مي

        ))))١١٤١١٤١١٤١١٤((((چند با آدم بليس افسانه كرد                        چونكه حوا گفت خور، آنگاه خوردچند با آدم بليس افسانه كرد                        چونكه حوا گفت خور، آنگاه خوردچند با آدم بليس افسانه كرد                        چونكه حوا گفت خور، آنگاه خوردچند با آدم بليس افسانه كرد                        چونكه حوا گفت خور، آنگاه خورد
  :گويد و آذر بيگدلي مي

        ؟؟؟؟    ها كشيد آدمها كشيد آدمها كشيد آدمها كشيد آدم    كه ز حوا چهكه ز حوا چهكه ز حوا چهكه ز حوا چه                                                                                                                                گفت آخر نرفته از يادم                            گفت آخر نرفته از يادم                            گفت آخر نرفته از يادم                            گفت آخر نرفته از يادم
            كرد بر آدم آنگهي تلبيسكرد بر آدم آنگهي تلبيسكرد بر آدم آنگهي تلبيسكرد بر آدم آنگهي تلبيس                                                                                                                                   راه حوا نخست زد ابليس           راه حوا نخست زد ابليس           راه حوا نخست زد ابليس           راه حوا نخست زد ابليس                                                            

            كار حوا است كآفرين بادشكار حوا است كآفرين بادشكار حوا است كآفرين بادشكار حوا است كآفرين بادش                                                                                                                                                 آنچه آدم كشيد و اوالدش                         آنچه آدم كشيد و اوالدش                         آنچه آدم كشيد و اوالدش                         آنچه آدم كشيد و اوالدش
نويسد نسبت ايـن جريـان بـه حـوا از             د خود الميزان مي   طور كه استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي در تفسير ارزشمن           ولي همان 

كند بلكه با صراحت تمـام    را واسطه اين جريان معرفي نمي »»»»    حواحواحواحوا    «««« گرفته شده است و قرآن مجيد در اين قصّه هرگز            )١١٥( توارت
  .دهد طور متساوي نسبت مي هر دو به اين لغزش را به

ُ ُ ُ ُ     َ لَهما الشَّيطَانَ لَهما الشَّيطَانَ لَهما الشَّيطَانَ لَهما الشَّيطَان    َ فَوسوسَ فَوسوسَ فَوسوسَ فَوسوس    َ الظَّاِلِمينَ الظَّاِلِمينَ الظَّاِلِمينَ الظَّاِلِمين    َ فَتَكُونَا ِمنَ فَتَكُونَا ِمنَ فَتَكُونَا ِمنَ فَتَكُونَا ِمن    ِ الشَّجرةِ الشَّجرةِ الشَّجرةِ الشَّجرة    ُ ِشئْتُما و الَ تَقْرباهِذهُ ِشئْتُما و الَ تَقْرباهِذهُ ِشئْتُما و الَ تَقْرباهِذهُ ِشئْتُما و الَ تَقْرباهِذه    ْ حيثْ حيثْ حيثْ حيث    َ فَكُال ِمنَ فَكُال ِمنَ فَكُال ِمنَ فَكُال ِمن    لْجنَّةلْجنَّةلْجنَّةلْجنَّةَ و زَوجك اَ و زَوجك اَ و زَوجك اَ و زَوجك ا    ْ اَنْتْ اَنْتْ اَنْتْ اَنْت    ُ اسكُنُ اسكُنُ اسكُنُ اسكُن    و يا آدمو يا آدمو يا آدمو يا آدم(
َ و َ و َ و َ و     َ الْخَاِلـدِين َ الْخَاِلـدِين َ الْخَاِلـدِين َ الْخَاِلـدِين     ِ اَو تَكُونَـا ِمـن  ِ اَو تَكُونَـا ِمـن  ِ اَو تَكُونَـا ِمـن  ِ اَو تَكُونَـا ِمـن      ْتَكُونَـا ملَكَـين  ْتَكُونَـا ملَكَـين  ْتَكُونَـا ملَكَـين  ْتَكُونَـا ملَكَـين      ِ ِاالَّ اَنِ ِاالَّ اَنِ ِاالَّ اَنِ ِاالَّ اَن    لشَّجرةلشَّجرةلشَّجرةلشَّجرةِ اِ اِ اِ ا    ْ هِذهْ هِذهْ هِذهْ هِذه    َ ما نَهيكُما ربكُما عنَ ما نَهيكُما ربكُما عنَ ما نَهيكُما ربكُما عنَ ما نَهيكُما ربكُما عن    ِتِهما و قَالِتِهما و قَالِتِهما و قَالِتِهما و قَال    ْ سوءْ سوءْ سوءْ سوء        َ لَهما ماوِري عنْهما ِمن    َ لَهما ماوِري عنْهما ِمن    َ لَهما ماوِري عنْهما ِمن    َ لَهما ماوِري عنْهما ِمن            ِليبِديِليبِديِليبِديِليبِدي

ِ و ِ و ِ و ِ و     ِ الْجنَّـة ِ الْجنَّـة ِ الْجنَّـة ِ الْجنَّـة     ورقورقورقورقْ ْ ْ ْ     ِعلَيِهما ِمنِعلَيِهما ِمنِعلَيِهما ِمنِعلَيِهما ِمن    ْ لَهما سوءاتُهما و طَِفقَا يخِْصفَانْ لَهما سوءاتُهما و طَِفقَا يخِْصفَانْ لَهما سوءاتُهما و طَِفقَا يخِْصفَانْ لَهما سوءاتُهما و طَِفقَا يخِْصفَان    َ بدتَ بدتَ بدتَ بدت    َفَدلّيهما ِبغُروٍر فَلَما ذاقَا الشَّجرة َفَدلّيهما ِبغُروٍر فَلَما ذاقَا الشَّجرة َفَدلّيهما ِبغُروٍر فَلَما ذاقَا الشَّجرة َفَدلّيهما ِبغُروٍر فَلَما ذاقَا الشَّجرة         َ النَّاِصِحين َ النَّاِصِحين َ النَّاِصِحين َ النَّاِصِحين         قَاسمهما ِانِّي لَكُما لَِمن   قَاسمهما ِانِّي لَكُما لَِمن   قَاسمهما ِانِّي لَكُما لَِمن   قَاسمهما ِانِّي لَكُما لَِمن   
  .)١١٦()ٌٌٌٌ    َ لَكُما عدو مبِينَ لَكُما عدو مبِينَ لَكُما عدو مبِينَ لَكُما عدو مبِين    َّ الشَّيطَانَّ الشَّيطَانَّ الشَّيطَانَّ الشَّيطَان    ْ لَكُما ِانْ لَكُما ِانْ لَكُما ِانْ لَكُما ِان    اَقُلاَقُلاَقُلاَقُل    ِوِوِوِو    ْ ِتلْكُما الشَّجرةْ ِتلْكُما الشَّجرةْ ِتلْكُما الشَّجرةْ ِتلْكُما الشَّجرة    ْ اَنْهكُما عنْ اَنْهكُما عنْ اَنْهكُما عنْ اَنْهكُما عن    نَاديهما ربهما اَلَمنَاديهما ربهما اَلَمنَاديهما ربهما اَلَمنَاديهما ربهما اَلَم

رده است كه مضمون آن  روايتي نقل ك)ع(  صادق در بخش بررسي روايات نيز آن استاد بزرگوار اعلي اهللا مقامه از حضرت امام      
همسرش آمده و آن دو را به خوردن آن ميوه تشويق كرد و براي آنان سوگند خورد و آن دو فريـب     و  اين است كه ابليس نزد آدم     

  )١١٧(.خوردند

  

            قضاوتهاي غير عادالنه در دنياي ادبياتقضاوتهاي غير عادالنه در دنياي ادبياتقضاوتهاي غير عادالنه در دنياي ادبياتقضاوتهاي غير عادالنه در دنياي ادبيات
ل همه انسانها را با فطرت پاك و متمايل خداوند متعا ـ چنانكه مالحظه كرديد ـ اين است كه بحث قرآني بحث قرآني بحث قرآني بحث قرآني نتيجه و خالصه اين 

از ايـن جهـت ميـان     زشت آفريده است و اين خلقت الهي نسبت به زن و مرد مساوي است و تفاوتي    به نيكي و ِنفرت از كارهاي     
گرش و ها وجود ندارد ولي متاسفانه برخالف منطق قرآن مجيد، بسياري از افراد ـ چه در قالب شعر و چه در قالب نثر ـ در ن   آن

                                                        

 . ٣١٠، ص ٥، ج  البالغه خويي  ـ شرح نهج١١٣
 .   ـ بليس مخفّف ابليس است١١٤
 .   ـ فصل سوم تورات١١٥
 . ٢٢ ـ ١٨ية ¤عراف اال¤ ـ اال١١٦
 . ٢١٤ ـ ٢١٣، ص ١، ج   ـ الميزان١١٧



 

 

  

)٦٩( 

گويند خداوند مرد را نيكو آفريـده   مي گذارند و  با نگرش و قضاوت خويش نسبت به مرد فرق مي»»»»        زنزنزنزن    ««««نسبت به نسبت به نسبت به نسبت به قضاوت خود  
  :بنگريد.  ها است ها جزء سرشت و طينت زن وفايي و حيله و امثال اين بي و  را مايه شر و بال آفريده»»»»        زنزنزنزن    ««««ولي 
        

        ::::    مولويمولويمولويمولوي
            در هر مكاندر هر مكاندر هر مكاندر هر مكان» » » »             زنزنزنزن        ««««باشد از شومي باشد از شومي باشد از شومي باشد از شومي                                                                                 يانيانيانيان هر بال كاندر جهان بيني ع هر بال كاندر جهان بيني ع هر بال كاندر جهان بيني ع هر بال كاندر جهان بيني ع

        ::::    نظامينظامينظامينظامي
        بر نام زنان قلم شكستندبر نام زنان قلم شكستندبر نام زنان قلم شكستندبر نام زنان قلم شكستند        چون نقش وفا و عهد بستند                         چون نقش وفا و عهد بستند                         چون نقش وفا و عهد بستند                         چون نقش وفا و عهد بستند                         

        از هيچ زني وفا نديدنداز هيچ زني وفا نديدنداز هيچ زني وفا نديدنداز هيچ زني وفا نديدند        بسيار جفاي زن كشيدند                    بسيار جفاي زن كشيدند                    بسيار جفاي زن كشيدند                    بسيار جفاي زن كشيدند                    
        

        ::::    بابا افضل كاشانيبابا افضل كاشانيبابا افضل كاشانيبابا افضل كاشاني
        ، زُنّار كه ديد؟، زُنّار كه ديد؟، زُنّار كه ديد؟، زُنّار كه ديد؟    ِ خرقهِ خرقهِ خرقهِ خرقه    ِ اهلِ اهلِ اهلِ اهل    در گردندر گردندر گردندر گردن        ر كه ديد؟                    ر كه ديد؟                    ر كه ديد؟                    ر كه ديد؟                    ِ ماِ ماِ ماِ ما                 دو ديده مور و مسكن             دو ديده مور و مسكن             دو ديده مور و مسكن             دو ديده مور و مسكن

        ؟                                اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟؟                                اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟؟                                اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟؟                                اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟    طلبيطلبيطلبيطلبي    اي وفا ز زن مياي وفا ز زن مياي وفا ز زن مياي وفا ز زن مي                        ابله شده                    ابله شده                    ابله شده                    ابله شده
        

        ::::    فخرالدين اسعد گرگانيفخرالدين اسعد گرگانيفخرالدين اسعد گرگانيفخرالدين اسعد گرگاني
            زنان را آز بيش از شرم و فرهنگزنان را آز بيش از شرم و فرهنگزنان را آز بيش از شرم و فرهنگزنان را آز بيش از شرم و فرهنگ                                                                                                                               چه نيكو گفت مؤبد پيش هوشنگ               چه نيكو گفت مؤبد پيش هوشنگ               چه نيكو گفت مؤبد پيش هوشنگ               چه نيكو گفت مؤبد پيش هوشنگ

        نامندنامندنامندنامند    كام و زشتكام و زشتكام و زشتكام و زشت                               زنان در آفرينش ناتمامند                                 زيرا خويش                           زنان در آفرينش ناتمامند                                 زيرا خويش                           زنان در آفرينش ناتمامند                                 زيرا خويش                           زنان در آفرينش ناتمامند                                 زيرا خويش
        

        ::::    رهي معيريرهي معيريرهي معيريرهي معيري
        ؟؟؟؟    از اين موجود افسونگر چه خواهياز اين موجود افسونگر چه خواهياز اين موجود افسونگر چه خواهياز اين موجود افسونگر چه خواهي        ؟                   ؟                   ؟                   ؟                       ز طبع زن بغير از شر چه خواهيز طبع زن بغير از شر چه خواهيز طبع زن بغير از شر چه خواهيز طبع زن بغير از شر چه خواهي

        
        ::::خ عطّارخ عطّارخ عطّارخ عطّارشيشيشيشي

              بيرون ببر زين تن گلخن صفتم  بيرون ببر زين تن گلخن صفتم  بيرون ببر زين تن گلخن صفتم  بيرون ببر زين تن گلخن صفتم                                                                                        ِ دشمن صفتمِ دشمن صفتمِ دشمن صفتمِ دشمن صفتم                    يارب ِبرهان ز نَفس                يارب ِبرهان ز نَفس                يارب ِبرهان ز نَفس                يارب ِبرهان ز نَفس
            ام ده كه بسي زن صفتمام ده كه بسي زن صفتمام ده كه بسي زن صفتمام ده كه بسي زن صفتم     مردانگي مردانگي مردانگي مردانگي                                                                                                                                    ام نگر كه بس خسته دلمام نگر كه بس خسته دلمام نگر كه بس خسته دلمام نگر كه بس خسته دلم                   دلخستگي               دلخستگي               دلخستگي               دلخستگي

هـايي را   اي است از آنچه كه در اشعار و ادبيات ما وجود دارد و نمونـه  كنيم نمونه   يبايد توجه كنيم كه آنچه ما در اينجا ذكر م         
ها اثـر   باز هم براي پي بردن به اين قبيل مطالب كه متأسفانه در فرهنگ ملت  .  اشعار ذكر كرديم   و  نيز در فصل چهره زن در ادبيات      

  :؛ به اين كلمات توجه كنيد منفي و نامطلوب گذاشته است
  ؟ چرا تمام باال نخواستي: ، گفتند كوتاه حكيمي زني خواست: اب نصيحة الملوك امام محمد غزالي گويددر كت
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، ، ، ،          هر چه بر مردان رسد از محنت و بال و هـالك             هر چه بر مردان رسد از محنت و بال و هـالك             هر چه بر مردان رسد از محنت و بال و هـالك             هر چه بر مردان رسد از محنت و بال و هـالك                 حقيقت  حقيقت  حقيقت  حقيقت     بهبهبهبه: : : :     زن چيزي بد است و بد هر چه كمتر بهتر است و گفت            زن چيزي بد است و بد هر چه كمتر بهتر است و گفت            زن چيزي بد است و بد هر چه كمتر بهتر است و گفت            زن چيزي بد است و بد هر چه كمتر بهتر است و گفت            :  گفت
  :شاعر گويد چنانچه. همه از زنان رسدهمه از زنان رسدهمه از زنان رسدهمه از زنان رسد

            ِ سلطان از زنِ سلطان از زنِ سلطان از زنِ سلطان از زن    بر مرد، نهيب و بيمبر مرد، نهيب و بيمبر مرد، نهيب و بيمبر مرد، نهيب و بيم                                                                                                                    ِ بنده به رحمان از زنِ بنده به رحمان از زنِ بنده به رحمان از زنِ بنده به رحمان از زن    صي شدنصي شدنصي شدنصي شدن                 عا                 عا                 عا                 عا
            خواري كه رسد همه به مردان از زنخواري كه رسد همه به مردان از زنخواري كه رسد همه به مردان از زنخواري كه رسد همه به مردان از زن                                                                                                                        دردي كه به كف بر نهد او جان از زن            دردي كه به كف بر نهد او جان از زن            دردي كه به كف بر نهد او جان از زن            دردي كه به كف بر نهد او جان از زن
            بر يوسف چاه و بند و زندان از زنبر يوسف چاه و بند و زندان از زنبر يوسف چاه و بند و زندان از زنبر يوسف چاه و بند و زندان از زن                                                                                                                                          مر آدم را بال و عصيان از زن                      مر آدم را بال و عصيان از زن                      مر آدم را بال و عصيان از زن                      مر آدم را بال و عصيان از زن
        ))))١١٨١١٨١١٨١١٨((((    آويخته از موي و غريوان از زنآويخته از موي و غريوان از زنآويخته از موي و غريوان از زنآويخته از موي و غريوان از زن                                                                                                                                    هاروت به بابل است بيجان از زن                هاروت به بابل است بيجان از زن                هاروت به بابل است بيجان از زن                هاروت به بابل است بيجان از زن

  
  . فراوان است  انتقاد و مذمت از سرشت زن    كليله و دمنهكليله و دمنهكليله و دمنهكليله و دمنهو باالخره در جاي جاي كتاب 

  :ه كنيدبراي نمونه مالحظ
        ُُُُ    ِ يمِينِ يمِينِ يمِينِ يمِين    ِ الْبنَانِ الْبنَانِ الْبنَانِ الْبنَان    َ ِلمخْضُوبَ ِلمخْضُوبَ ِلمخْضُوبَ ِلمخْضُوب    فَلَيسفَلَيسفَلَيسفَلَيس        ُ عهدها                  ُ عهدها                  ُ عهدها                  ُ عهدها                      ُ النَّأْيُ النَّأْيُ النَّأْيُ النَّأْي    ْ ال ينْقُضْ ال ينْقُضْ ال ينْقُضْ ال ينْقُض    ْ حلَفَتْ حلَفَتْ حلَفَتْ حلَفَت    و ِانو ِانو ِانو ِان

آنـان كـه سـر    آنـان كـه سـر    آنـان كـه سـر    آنـان كـه سـر    :  ماند بـدان  پيمان خود باقي مي شكند و بر عهد و اگر زن قسم بخورد كه دور شدن از تو پيمان او را نمي         :  يعني
  . ها هرگز اعتمادي نيست به قسم خوردن و پيمان آن)   يعني زنان (كنند كنند كنند كنند      مي مي مي مي    ببببهاي خود را خضاهاي خود را خضاهاي خود را خضاهاي خود را خضا    انگشتانگشتانگشتانگشت

        ::::كندكندكندكند    سپس اضافه ميسپس اضافه ميسپس اضافه ميسپس اضافه مي
  . ِ زنان و قربت سلطان و مالطفت ديوانه دل در بقاي آن نتوان بست به ِوفاق

*   *   *  

  

        منفي نگران پاسخ ندارندمنفي نگران پاسخ ندارندمنفي نگران پاسخ ندارندمنفي نگران پاسخ ندارند
  : اكنون از اين قبيل افراد بايد سؤال كرد كه

هـا   ها هستند ولـي زن  ها ذاتا و فطرتا با مردها فرق دارند و مردها فطرتاً خوب و متمايل به خوبي يد كه زنشما اگر معتقد هست   
قـرآن مجيـد و كـالم    قـرآن مجيـد و كـالم    قـرآن مجيـد و كـالم    قـرآن مجيـد و كـالم    باشند، اين نگرش ـ چنانكه گفته شد ـ با   اند و متمايل به بديها مي از لحاظ سرشت و فطرت بد آفريده شده
طق قرآن مجيد اين است كه خداوند متعال همه انسانها را چه مـرد و چـه زن بـا                    زيرا من آفريننده زن و مرد هرگز مطابقت ندارد        آفريننده زن و مرد هرگز مطابقت ندارد        آفريننده زن و مرد هرگز مطابقت ندارد        آفريننده زن و مرد هرگز مطابقت ندارد        

  . و الهي و متمايل به نيكي آفريده است فطرت ديني
كند از زنان شايسته نيز كه در پيمودن راه خدا كند از زنان شايسته نيز كه در پيمودن راه خدا كند از زنان شايسته نيز كه در پيمودن راه خدا كند از زنان شايسته نيز كه در پيمودن راه خدا     طور كه از مردان شايسته و رهروان راه حقت مجيد ميطور كه از مردان شايسته و رهروان راه حقت مجيد ميطور كه از مردان شايسته و رهروان راه حقت مجيد ميطور كه از مردان شايسته و رهروان راه حقت مجيد مي    و نيز قرآن مجيد همانو نيز قرآن مجيد همانو نيز قرآن مجيد همانو نيز قرآن مجيد همان

آلوده آلوده آلوده آلوده         كند از مردان گناهكار وكند از مردان گناهكار وكند از مردان گناهكار وكند از مردان گناهكار و    نمايد و همچنانكه از زنان منحرف و گناهكار انتقاد مينمايد و همچنانكه از زنان منحرف و گناهكار انتقاد مينمايد و همچنانكه از زنان منحرف و گناهكار انتقاد مينمايد و همچنانكه از زنان منحرف و گناهكار انتقاد مي    جيد و تكريم ميجيد و تكريم ميجيد و تكريم ميجيد و تكريم ميها يا ستواري داشتند تمها يا ستواري داشتند تمها يا ستواري داشتند تمها يا ستواري داشتند تم    گامگامگامگام
        ....نمايدنمايدنمايدنمايد     مي مي مي مي    و منحرف نيز مذمتو منحرف نيز مذمتو منحرف نيز مذمتو منحرف نيز مذمت

                                                        

 از زن است صحيح �   و در اين اشعارفقط جريان يوسف٢٨٦ ـ ٢٨٥ ـ ٢٧٠، ص  ، تصحيح جالل الدين همائي  ـ نصيحة الملوك١١٨
 .  است
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  . ها بيش از طايفه مردان است خواهيد بگوييد ارتكاب شرور و جنايات از گروه زن اگر مي
  

ولي با توجه به تاريخ گذشته بشريت و        ولي با توجه به تاريخ گذشته بشريت و        ولي با توجه به تاريخ گذشته بشريت و        ولي با توجه به تاريخ گذشته بشريت و        است    ببينيم حق با كدام طرف    در اين مورد هر چند آمار و ارقامي در دست نداريم تا             
        ....    بيش از طائفه زنان استبيش از طائفه زنان استبيش از طائفه زنان استبيش از طائفه زنان است    وضع فعلي جوامع دنيا شايد مطلب بعكس باشد و ارتكاب جرم و جنايت از طرف گروه مردانوضع فعلي جوامع دنيا شايد مطلب بعكس باشد و ارتكاب جرم و جنايت از طرف گروه مردانوضع فعلي جوامع دنيا شايد مطلب بعكس باشد و ارتكاب جرم و جنايت از طرف گروه مردانوضع فعلي جوامع دنيا شايد مطلب بعكس باشد و ارتكاب جرم و جنايت از طرف گروه مردان

تند و تمام راههاي مردم كوفه پيمان خود را شكس  ، تمام در كوفه) ع(            جريان كار حضرت مسلمجريان كار حضرت مسلمجريان كار حضرت مسلمجريان كار حضرت مسلمشما براي نمونه ببينيد در 
اخالص به خانه   او بستند اما يك زن به نام طوعه تا آن حضرت را شناخت با كمال شهامت و كمك به آن حضرت را بر روي

اندازه كاري از او ساخته بود مسلّماً انجام اندازه كاري از او ساخته بود مسلّماً انجام اندازه كاري از او ساخته بود مسلّماً انجام اندازه كاري از او ساخته بود مسلّماً انجام     آن حضرت بيش از اينآن حضرت بيش از اينآن حضرت بيش از اينآن حضرت بيش از اين    و اگر در راه كمك بهو اگر در راه كمك بهو اگر در راه كمك بهو اگر در راه كمك بهخود برد و يك شب از او پذيرايي كرد 
        ....دادداددادداد    ميميميمي

طلبي بسيار مهم و جالب و        در راستاي فداكاري و شهادت    ) ع( طور كه نقش ياران سيد الشهداء       همانحادثه عاشورا   حادثه عاشورا   حادثه عاشورا   حادثه عاشورا    در جريان 
ها نيز مهم و سازنده است و اگر         و امثال اين       مادر وهب و همسر زهير و همسر مسلم بن عوسجه         مادر وهب و همسر زهير و همسر مسلم بن عوسجه         مادر وهب و همسر زهير و همسر مسلم بن عوسجه         مادر وهب و همسر زهير و همسر مسلم بن عوسجه         مانند    آموزنده است نقش زناني   

  .انجام دادندكار زينبي كار زينبي كار زينبي كار زينبي نامدار هم   شيرزنان كردند اين    كار حسينيكار حسينيكار حسينيكار حسينيآن رادمردان روزگار، 
، در تنور گذاشت ولـي در    زياد به خانه خويش برده  را به طمع گرفتن جايزه از ابن  )ع( ، سر بريده حضرت سيدالشهداء        خوليخوليخوليخولي

  . كردشوهر خود را ترك ، همسر او از اين جريان سخت ناراحت شد و به شدت اعتراض كرد و قلب برابر آن شقاوت و قساوت

        
            نقش زنان شايسته در موفقيت مردان بزرگنقش زنان شايسته در موفقيت مردان بزرگنقش زنان شايسته در موفقيت مردان بزرگنقش زنان شايسته در موفقيت مردان بزرگ

ـ  توضيح :   بيت چنان كه در فصل چهره زن در فرهنگ اهل   و باالخره براي اينكه با انصاف سخن گفته باشيم بايد به اين نكته 
بينيم   ها مي   در كنار آن   هاي زندگي مردان شايسته و موفق نوعاً يك زن شايسته و متعهد را                ـ توجه كنيم كه در جريان      خواهيم داد 

انـد و از ايـن راه نقـش مهـم و      يا مادر ـ تأثير فراواني داشته  ها است يا خواهر و ها ـ خواه همسر آن  ها اين زن كه در موفقيت آن
  . بينيم طور روشن مي منحصر زنها را در موفقيت مردان و پيشرفت جامعه به

  

            رضوان اهللا عليهرضوان اهللا عليهرضوان اهللا عليهرضوان اهللا عليه        ها در كالم امامها در كالم امامها در كالم امامها در كالم امام    ها و نهضتها و نهضتها و نهضتها و نهضت    ها در قيامها در قيامها در قيامها در قيام    نقش زننقش زننقش زننقش زن
در مقاطع حساس كـشور پيوسـته نقـش سـازنده       تاريخ اين مملكت اسالمي سرشار از قيام و فداكاري زنان مسلماني است كه            

هـايي   مسلمان چـه نقـش   بانوانتحريم تنباكو و جريان مشروطه و مبارزه با استبداد،         تحريم تنباكو و جريان مشروطه و مبارزه با استبداد،         تحريم تنباكو و جريان مشروطه و مبارزه با استبداد،         تحريم تنباكو و جريان مشروطه و مبارزه با استبداد،         اند از باب مثال در جريان         خود را ايفا نموده   
 ٨طور كه مردان متعهد در اصـل انقـالب و در مـدت     هماناسالمي ايران اسالمي ايران اسالمي ايران اسالمي ايران     انقالبانقالبانقالبانقالبوجود آوردند و در  هايي به هآفريدند و چه حماس  

هاي استكبار جهاني را نقش بر آب كردند و سربلندي و اقتدار        طلبي و حماسه آفريني نقشه      دفاع مقدس با فداكاري و شهادت       سال
        ....را ايفا كردندرا ايفا كردندرا ايفا كردندرا ايفا كردند    كشور نيز در تمام اين جريانها نقش بسيار مهميكشور نيز در تمام اين جريانها نقش بسيار مهميكشور نيز در تمام اين جريانها نقش بسيار مهميكشور نيز در تمام اين جريانها نقش بسيار مهميزنان متعهد اين زنان متعهد اين زنان متعهد اين زنان متعهد اين ساختند،  اسالم و مملكت را فراهم

گذار جمهوري اسالمي امام خمينـي  گذار جمهوري اسالمي امام خمينـي  گذار جمهوري اسالمي امام خمينـي  گذار جمهوري اسالمي امام خمينـي      اسالمي را از زبان بنياناسالمي را از زبان بنياناسالمي را از زبان بنياناسالمي را از زبان بنيان    خوب است نقش زنان متعهد و مسلمان اين مملكت در انقالب      خوب است نقش زنان متعهد و مسلمان اين مملكت در انقالب      خوب است نقش زنان متعهد و مسلمان اين مملكت در انقالب      خوب است نقش زنان متعهد و مسلمان اين مملكت در انقالب      
        ::::    رضوان اهللا عليه بشنويمرضوان اهللا عليه بشنويمرضوان اهللا عليه بشنويمرضوان اهللا عليه بشنويم
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سـاز   كنند و قرآن كريم انـسان  دامان خود بزرگ مي، زنان مردان شجاع را در زنان حق بيشتري از مردان دارند زنان حق بيشتري از مردان دارند زنان حق بيشتري از مردان دارند زنان حق بيشتري از مردان دارند در اين نهضت    «
        ....شوندشوندشوندشوند    انحطاط كشيده ميانحطاط كشيده ميانحطاط كشيده ميانحطاط كشيده مي    وووو    ها به شكستها به شكستها به شكستها به شكست    ها گرفته شود ملّت ها گرفته شود ملّت ها گرفته شود ملّت ها گرفته شود ملّت     ساز از ملتساز از ملتساز از ملتساز از ملت    اگر زنان شجاع و انساناگر زنان شجاع و انساناگر زنان شجاع و انساناگر زنان شجاع و انسانساز،  است و زنان نيز انسان

  
لكـه جلـوتر از   لكـه جلـوتر از   لكـه جلـوتر از   لكـه جلـوتر از   زنان همدوش مـردان ب زنان همدوش مـردان ب زنان همدوش مـردان ب زنان همدوش مـردان ب ديديم كه   و بينيم كردند، ما مي ها هم شركت مي    زنان در صدر اسالم با مردان در جنگ       

  )١١٩(» .مقاومت كردند هاي خود و جوانان خودشان را از دست دادند و باز هم خود و بچهايستادند ايستادند ايستادند ايستادند     آنان در صف قتالآنان در صف قتالآنان در صف قتالآنان در صف قتال
ها بـه   تواند از دامن خود افرادي به جامعه تحويل دهد كه از بركاتشان يك جامعه بلكه جامعه ، يكتا موجودي است كه مي      زن«

  .اني كشيده شوندانس استقامت و ارزشهاي واالي
؛ چه افتخـاري بـاالتر از   ؛ چه افتخـاري بـاالتر از   ؛ چه افتخـاري بـاالتر از   ؛ چه افتخـاري بـاالتر از       خويش افتخار نماييمخويش افتخار نماييمخويش افتخار نماييمخويش افتخار نماييم    زنانزنانزنانزنان و به حقيقت در ايران عزيز روز زن است به            ))))١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠((((    زنزنزنزنما بايد امروز كه روز      

وابستگان آنـان در صـف اول   وابستگان آنـان در صـف اول   وابستگان آنـان در صـف اول   وابستگان آنـان در صـف اول       اينكه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق و پس از سركوبي آن در مقابل ابر قدرتها و            اينكه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق و پس از سركوبي آن در مقابل ابر قدرتها و            اينكه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق و پس از سركوبي آن در مقابل ابر قدرتها و            اينكه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق و پس از سركوبي آن در مقابل ابر قدرتها و            
 مقاومت و  است كه در هيچ عصري چنين مقاومتي و چنين شجاعتي از مردان ثبت نشده اومتي از خود نشان دادند اومتي از خود نشان دادند اومتي از خود نشان دادند اومتي از خود نشان دادند ايستادگي و مقايستادگي و مقايستادگي و مقايستادگي و مق

        ....    قلم و بيان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار استقلم و بيان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار استقلم و بيان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار استقلم و بيان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار است آميز است كه قدر اعجاب زنان بزرگ در جنگ تحميلي آن فداكاري اين
؛ گمان نـدارم در غيـر ايـن     ام ، ديده عزيز از دست داده  و همسرانهايي از مادران و خواهران اينجانب در طول اين جنگ صحنه 

ازدواج يك دختر ازدواج يك دختر ازدواج يك دختر ازدواج يك دختر است  ها چنين آنچه براي من يك خاطره فراموش نشدني است با اينكه تمام صحنه         انقالب نظيري داشته باشد و    
آن دختر شجاع  ديده بود؛  ديده بود؛  ديده بود؛  ديده بود؛ جوان با يك پاسدار عزيز است كه در جنگ هر دودست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسيبجوان با يك پاسدار عزيز است كه در جنگ هر دودست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسيبجوان با يك پاسدار عزيز است كه در جنگ هر دودست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسيبجوان با يك پاسدار عزيز است كه در جنگ هر دودست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسيب

، دين خود را به انقالب و ، دين خود را به انقالب و ، دين خود را به انقالب و ، دين خود را به انقالب و     بگذار با اين ازدواجبگذار با اين ازدواجبگذار با اين ازدواجبگذار با اين ازدواججبهه بروم  با روحي بزرگ و سرشار از صفا و صميميت گفت حال كه نتوانستم به
        ....    باشمباشمباشمباشم    به دينم ادا كردهبه دينم ادا كردهبه دينم ادا كردهبه دينم ادا كرده

، ، ، ،     ، هنرپيـشگان ، هنرپيـشگان ، هنرپيـشگان ، هنرپيـشگان     اشـان اشـان اشـان اشـان ، نق، نق، نق، نق    ، گوينـدگان ، گوينـدگان ، گوينـدگان ، گوينـدگان     ، شاعران، شاعران، شاعران، شاعران    نويسندگاننويسندگاننويسندگاننويسندگانهاي الهي آنان را     عظمت روحاني اين صحنه و ارزش انساني و نغمه        
فداكاري و خدا جوئي و معنويـت  فداكاري و خدا جوئي و معنويـت  فداكاري و خدا جوئي و معنويـت  فداكاري و خدا جوئي و معنويـت  و . كنند توانند بيان و يا ترسيم و هر كس را كه شما فرض كنيد نمي       ، فقيهان   ، فقيهان   ، فقيهان   ، فقيهان           ، فيلسوفان ، فيلسوفان ، فيلسوفان ، فيلسوفان         عارفانعارفانعارفانعارفان

        ))))١٢١١٢١١٢١١٢١((((....»»»»تواند با معيارهاي رايج ارزيابي كندتواند با معيارهاي رايج ارزيابي كندتواند با معيارهاي رايج ارزيابي كندتواند با معيارهاي رايج ارزيابي كند     نمي نمي نمي نمي     كس كس كس كس    اين دختر بزرگ را هيچاين دختر بزرگ را هيچاين دختر بزرگ را هيچاين دختر بزرگ را هيچ
  :يكي از بانوان مشهور اسالمي را بخوانيد بانوان اسالمي جريان، براي نشان دادن وفا و صفاي  اينك در پايان اين بحث

  

            الگوي وفاداريالگوي وفاداريالگوي وفاداريالگوي وفاداري) ) ) ) عععع((((        رباب همسر سيد الشهداءرباب همسر سيد الشهداءرباب همسر سيد الشهداءرباب همسر سيد الشهداء
  . القيس است¤   دختر امري    ربابربابربابربابخاصي دارد  ، درخشندگي يكي از بانواني كه نامش از جهت وفا و صفا، در صفحات تاريخ

دوم يعني عمر، اسالم آورد و شهر مدينـه را بـراي               در عصر خليفه    كه خود يك شخصيت معروف و مشهوري بود            امرء القيس امرء القيس امرء القيس امرء القيس 
  )ع( حضرت امير مؤمنان ها را از زيادي عالقه و ارادت كه به پيشگاه داراي سه فرزند دختر بود كه آن سكونت خود اختيار كرد و

                                                        

 . ٥٧,١٢,١٥ تاريخ ١٥٣ ـ ١٥٤، ص ٥ ـ صحيفه نور، ج ١١٩
 .   ـ اين كلمات در روز زن گفته شده است١٢٠
 . ٦١,١,٢٥ تاريخ ١٢٥ ـ ١٢٧، ص ١٦ ـ صحيفه نور، ج ١٢١



 

 

  

)٧٣( 

و دومي را به ازدواج حضرت امـام        ) ع(  ها را به ازدواج حضرت امير مؤمنان        مربوط ساخت و يكي از آن     :   بيت  ، با اهل     داشت
  )١٢٢(.در آورد) ع(   بود به عقد حضرت امام حسين»»»»        ربابربابربابرباب    ««««سومي را كه نامش  و) ع(  حسن

رباب از بهترين و برترين زنان      :   يعني ))))١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣((((»»»»ََََّّّّ        ْ ِخياِر النِّساِءو اَفْضَِلِهن   ْ ِخياِر النِّساِءو اَفْضَِلِهن   ْ ِخياِر النِّساِءو اَفْضَِلِهن   ْ ِخياِر النِّساِءو اَفْضَِلِهن           ْ ِمن ْ ِمن ْ ِمن ْ ِمن         كَانَتكَانَتكَانَتكَانَت « « « «:گويد  ميرباب  رباب  رباب  رباب   مورخ مشهور، درباره         هشام كلبي هشام كلبي هشام كلبي هشام كلبي 
  .بود

وجود آورد و عبداهللا در روز عاشـورا    بهعبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللانام  به  و ديگري سكينه سكينه سكينه سكينه  نام  دو فرزند يكي به) ع(  از حضرت سيدالشهداء      باببابباببابرررر
  .نبود در جلوي چشم پدر و مادرش به شهادت رسيد در حالي كه كودكي بيش

  . گ عالم اسالم است حضور داشت و جزء اسراي آن صحنه است و در شمار زنان بزركربالكربالكربالكربال در صحراي     سكينهسكينهسكينهسكينه
  )١٢٤(. نيز بر اساس شواهدي در صحنه عاشورا در كربال حضور داشتهاسترباب رباب رباب رباب 

، و وفا و صفاي رباب  مردان نسبت به همسرشان با همسرش رباب الزم است سرمشق    ) ع(  روابط صميمي حضرت امام حسين    
  .است سرمشق بانوان نسبت به شوهرشان قرار بگيرد با شوهر بزرگوارش شايسته

  :نمود گاهي اين رابطه را با زبان شعر اظهار مي كرد و از اظهار اين روابط صميمي خودداري نمي) ع(    حضرت سيدالشهداءحضرت سيدالشهداءحضرت سيدالشهداءحضرت سيدالشهداء
        ُُُُ    ُ و الربابُ و الربابُ و الربابُ و الرباب    ُّ ِبها سِكينَةُّ ِبها سِكينَةُّ ِبها سِكينَةُّ ِبها سِكينَة    تَحلتَحلتَحلتَحل        ُّ داراً                        ُّ داراً                        ُّ داراً                        ُّ داراً                            ِ الَِحبِ الَِحبِ الَِحبِ الَِحب                         لَعمرك ِانَّني                     لَعمرك ِانَّني                     لَعمرك ِانَّني                     لَعمرك ِانَّني

                ))))١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥((((ُُُُ    ٍ ِعنْدي ِعتَابٍ ِعنْدي ِعتَابٍ ِعنْدي ِعتَابٍ ِعنْدي ِعتَاب    َ ِلعاتبَ ِلعاتبَ ِلعاتبَ ِلعاتب                                    و لَيس                                و لَيس                                و لَيس                                و لَيس    َّ ماليَّ ماليَّ ماليَّ مالي    ُ جلُ جلُ جلُ جل    ِحبهما و اَبذُلِحبهما و اَبذُلِحبهما و اَبذُلِحبهما و اَبذُل                    اُ                    اُ                    اُ                    اُ
        ....    دارمدارمدارمدارم    ميميميمي    اي كه در آن سكينه و رباب باشد دوستاي كه در آن سكينه و رباب باشد دوستاي كه در آن سكينه و رباب باشد دوستاي كه در آن سكينه و رباب باشد دوست    جان تو سوگند، من خانهجان تو سوگند، من خانهجان تو سوگند، من خانهجان تو سوگند، من خانه    بهبهبهبه
        ....باره مرا مورد عتاب خود قرار بدهدباره مرا مورد عتاب خود قرار بدهدباره مرا مورد عتاب خود قرار بدهدباره مرا مورد عتاب خود قرار بدهد    يد در اينيد در اينيد در اينيد در اينكس نباكس نباكس نباكس نبا    هيچهيچهيچهيچ     و و و و    ريزمريزمريزمريزم    ها ميها ميها ميها مي     ام را به پاي آن ام را به پاي آن ام را به پاي آن ام را به پاي آن    ها را دوست دارم و تمامي دارائيها را دوست دارم و تمامي دارائيها را دوست دارم و تمامي دارائيها را دوست دارم و تمامي دارائي    آنآنآنآن

  .ِ شعر نشان داد وفاداري خود را در عمل و با زبان  داشت و پس از شهادت حضرتش)ع(  نيز عالقه وافري به امام حسينرباب رباب رباب رباب 
طـرف   هآن حضرت افتاد از ميان صف اسرا ب      سربريده  سربريده  سربريده  سربريده    ، تا چشمش به     او در مجلس ابن زياد كه در جمع اسيران حضور داشت          

  : اش چسباند و گفت سينه آن سر حركت كرد و از جلوي ابن زياد آن سر را برداشت و به
        ُ االْعداِءُ االْعداِءُ االْعداِءُ االْعداِء    ُ اَِسنَّةُ اَِسنَّةُ اَِسنَّةُ اَِسنَّة    اَقَصَدتْهاَقَصَدتْهاَقَصَدتْهاَقَصَدتْه        ُ حسيناً                        ُ حسيناً                        ُ حسيناً                        ُ حسيناً                                             وا حسيناً فَال نَِسيت                 وا حسيناً فَال نَِسيت                 وا حسيناً فَال نَِسيت                 وا حسيناً فَال نَِسيت

        ))))١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦((((ْ كَربالَءْ كَربالَءْ كَربالَءْ كَربالَء     الَسقَي اُهللا جاِنبي الَسقَي اُهللا جاِنبي الَسقَي اُهللا جاِنبي الَسقَي اُهللا جاِنبي                                                                                        ُ ِبكَربالَء صَِريعاً    ُ ِبكَربالَء صَِريعاً    ُ ِبكَربالَء صَِريعاً    ُ ِبكَربالَء صَِريعاً                            غَادروه                    غَادروه                    غَادروه                    غَادروه
  . دشمن گرديد هاي يعني من هرگز حسين را فراموش نخواهم كرد حسيني كه آماج نيزه

  .كه روي زمين افتاده بود كشتند او را در كربال در حالي

                                                        

 . ١٩٥، ص ١، ج  شراف¤؛ انساب اال١٤١ ـ ١٤٠، ص ١٦، ج  غاني¤ ـ اال١٢٢
 . ١٤١، ص ١٦، ج  غاني¤ ـ اال١٢٣
 .  ، طبع بيروت٨٨، ص ٤بن اثير، ج ¤؛ الكامل ال٢١٢، ص ٨، ج   ـ البداية و النهاية١٢٤
 . ٢١٢، ص ٨، ج   ـ البداية و النهاية١٢٥
، ٦، ج  ؛ اعيان الشيعه٤٦٣، ص ١، ج  مال ؛منتهي اال٤، ص  نقل از تاريخ القرماني ، به٦١، ص ١ّ، ج  ؛ ادب الطف٢٦٠، ص   ـ تذكرة الخواص١٢٦
 . ٣٤٧ ،ص ؛ اعالم النساء المؤمنان٤٤٩ص 
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 چقدر تأثير داشـته اسـت كـه حـضرت            چقدر تأثير داشـته اسـت كـه حـضرت            چقدر تأثير داشـته اسـت كـه حـضرت            چقدر تأثير داشـته اسـت كـه حـضرت           )ع(        ينينينينحسحسحسحس        روشن است كه چنين شعري در محفل ابن زياد از نظر تبليغ هدف امام             روشن است كه چنين شعري در محفل ابن زياد از نظر تبليغ هدف امام             روشن است كه چنين شعري در محفل ابن زياد از نظر تبليغ هدف امام             روشن است كه چنين شعري در محفل ابن زياد از نظر تبليغ هدف امام             

        ....اين بانو هم با اين حركت كار زينبي كرداين بانو هم با اين حركت كار زينبي كرداين بانو هم با اين حركت كار زينبي كرداين بانو هم با اين حركت كار زينبي كرد     كار حسيني و كار حسيني و كار حسيني و كار حسيني و)ع(    سيدالشهداءسيدالشهداءسيدالشهداءسيدالشهداء
خلوص و ارادت خود هرگز از آفتاب به سايه نيامد و   پس از مراجعت از اسارت و آمدن به مدينه براي نشان دادن وفاو        ربابربابربابرباب

  : رد و اين اشعار از او استزير سقف نرفت و شبها چراغي براي خود روشن نك
        ِِِِ    ٌ غَير مدفُونٌ غَير مدفُونٌ غَير مدفُونٌ غَير مدفُون    ِ                         ِبكَربالَء قَِتيلِ                         ِبكَربالَء قَِتيلِ                         ِبكَربالَء قَِتيلِ                         ِبكَربالَء قَِتيل    َ نُوراً يستَضَاُء ِبهَ نُوراً يستَضَاُء ِبهَ نُوراً يستَضَاُء ِبهَ نُوراً يستَضَاُء ِبه     كَان كَان كَان كَان    َّ الَِّذيَّ الَِّذيَّ الَِّذيَّ الَِّذي                     ِان                 ِان                 ِان                 ِان

        ِِِِ    ِ و الّدِينِ و الّدِينِ و الّدِينِ و الّدِين    تَصْحبنَا ِبالرحمتَصْحبنَا ِبالرحمتَصْحبنَا ِبالرحمتَصْحبنَا ِبالرحمَ َ َ َ     و كُنْتو كُنْتو كُنْتو كُنْتِ                          ِ                          ِ                          ِ                               جبالً صَعباً اَلُوذُ ِبه جبالً صَعباً اَلُوذُ ِبه جبالً صَعباً اَلُوذُ ِبه جبالً صَعباً اَلُوذُ ِبه    َ ِليَ ِليَ ِليَ ِلي                    قَد كُنْت                قَد كُنْت                قَد كُنْت                قَد كُنْت
        ٍ؟ٍ؟ٍ؟ٍ؟    ُّ ِمسِكينُّ ِمسِكينُّ ِمسِكينُّ ِمسِكين    ِ كُلِ كُلِ كُلِ كُل    َ ِالَيهَ ِالَيهَ ِالَيهَ ِالَيه    يغِْني و ياْوييغِْني و ياْوييغِْني و ياْوييغِْني و ياْويْ                           ْ                           ْ                           ْ                               َ و منَ و منَ و منَ و من    ْ ِللساِئِلينْ ِللساِئِلينْ ِللساِئِلينْ ِللساِئِلين    َ و منَ و منَ و منَ و من    ْ ِللْيتَاميْ ِللْيتَاميْ ِللْيتَاميْ ِللْيتَامي               من           من           من           من

        ))))١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧((((ِِِِ    ِ و الطِّينِ و الطِّينِ و الطِّينِ و الطِّين    َ الرملَ الرملَ الرملَ الرمل    َ بينَ بينَ بينَ بين    َ اُغَيبَ اُغَيبَ اُغَيبَ اُغَيب     حتّي حتّي حتّي حتّي                                                                                                                              و اِهللا الَ اَبتَِغي ِصهراً ِبِصهِركُم                  و اِهللا الَ اَبتَِغي ِصهراً ِبِصهِركُم                  و اِهللا الَ اَبتَِغي ِصهراً ِبِصهِركُم                  و اِهللا الَ اَبتَِغي ِصهراً ِبِصهِركُم
  .بردند در كربال كشته شد و غير مدفون رها شد آن نوري كه از پرتوش همگان بهره مي:  يعني
  . رحمت و دين با من همنشين بودي  و بردم و تو بر اساس رأفت چنان كوه محكمي بودي كه من به آن پناه مي تو آن

نيازشان  هست كه مسكينان بدو پناه برده و او بي          ؟ و چه كسي     ر پس از كشته شدن تو چه كسي براي يتيمان و فقيران مانده            ديگ
  سازد؟

        ....    اي بر سر خود نخواهم پذيرفت تا درميان خاك پنهان شوماي بر سر خود نخواهم پذيرفت تا درميان خاك پنهان شوماي بر سر خود نخواهم پذيرفت تا درميان خاك پنهان شوماي بر سر خود نخواهم پذيرفت تا درميان خاك پنهان شوم    به خدا قسم بعد از تو ديگر سايهبه خدا قسم بعد از تو ديگر سايهبه خدا قسم بعد از تو ديگر سايهبه خدا قسم بعد از تو ديگر سايه
*   *   *  

                                                        

، ج  مال¤ منتهي اال؛٣٤٧، ص  النساء المؤمنات ؛ اعالم٤٣٩؛ اعالم النساء، ص ٤٤٩، ص ٦، ج  ؛ اعيان الشيعه١٤٢، ص ١٦، ج  غاني¤ ـ اال١٢٧
 . ٦١، ص ١، ج  ؛ ادب الطف٣٣٥، ص ١
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  )ص(        چهره زن در عصر پيغمبرچهره زن در عصر پيغمبرچهره زن در عصر پيغمبرچهره زن در عصر پيغمبر



 

 

  

)٧٦( 

، تحـول     وقـوع پيوسـت     ابعاد زنـدگي انـسانها بـه        و نزول قرآن به موازات تحولي كه در همه        ) ص(  پس از بعثت پيغمبر اسالم    
  . ها صورت گرفت و اكنون الزم است به شرح آن بپردازيم وسيعي نيز درباره موقعيت زن

براي دعوت مردم به اسالم مبعوث شد، افق وسـيع      خداوند رحمانخداوند رحمانخداوند رحمانخداوند رحمانانب كه از ج  ) ص(     محمد مصطفي محمد مصطفي محمد مصطفي محمد مصطفي پيغمبر رحمت حضرت    
  .و درخشاني را به روي انسانها باز كرد

ريـزي نمـود و نخـستين     پـي شايسته و تقوا و تعهد   شايسته و تقوا و تعهد   شايسته و تقوا و تعهد   شايسته و تقوا و تعهد           علم و ايمان و اخالق و عمل      علم و ايمان و اخالق و عمل      علم و ايمان و اخالق و عمل      علم و ايمان و اخالق و عمل      آن حضرت برنامه تربيتي خود را بر اساس         
رد، قرآن مجيد تقريباً در هشتاد مـورد از ترغيـب بـه علـم و عظمـت                  آموزي آغاز ك  » » » »         علمعلمعلمعلم    ««««مسلمانان به     درس خود را از تشويق    

 علم   مقامات بلند صاحبان))))١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨((((»»»»ٍٍٍٍ    َ درجاتَ درجاتَ درجاتَ درجات    َ اُوتُوا الِْعلْمَ اُوتُوا الِْعلْمَ اُوتُوا الِْعلْمَ اُوتُوا الِْعلْم    ْ و الَِّذينْ و الَِّذينْ و الَِّذينْ و الَِّذين    َ آمنُوا ِمنْكُمَ آمنُوا ِمنْكُمَ آمنُوا ِمنْكُمَ آمنُوا ِمنْكُم    ِ اللهالَِّذينِ اللهالَِّذينِ اللهالَِّذينِ اللهالَِّذين    يرفَعيرفَعيرفَعيرفَع««««عالمان سخن گفت و مخصوصاً با عبارت 
آمـوختن علـم بـر مـرد و زن      « يعنـي  ))))١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩((((»»»»    ٍٍٍٍ    ٍ و مـسِلمة ٍ و مـسِلمة ٍ و مـسِلمة ٍ و مـسِلمة     ِّمسِلمِّمسِلمِّمسِلمِّمسِلم    َ كُلَ كُلَ كُلَ كُل    ٌ عليٌ عليٌ عليٌ علي    ِ فَِريضَةِ فَِريضَةِ فَِريضَةِ فَِريضَة        ممممُ الِْعلْ ُ الِْعلْ ُ الِْعلْ ُ الِْعلْ         طَلَبطَلَبطَلَبطَلَب    ««««را روشن ساخت و حضرتش با تعبير        

ً ً ً ً         ً واِحـدة  ً واِحـدة  ً واِحـدة  ً واِحـدة          ُ و تَرك ورقَة   ُ و تَرك ورقَة   ُ و تَرك ورقَة   ُ و تَرك ورقَة           َالْمؤِمنَالْمؤِمنَالْمؤِمنَالْمؤِمن        ِاذَا مات ِاذَا مات ِاذَا مات ِاذَا مات ««««،آموختن علم را يك وظيفه براي مسلمانان معرفي نمود و با عبارت             »  مسلمان فريضه است  
  .))))١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠((((»»»»َ النَّاِرَ النَّاِرَ النَّاِرَ النَّاِر    بينبينبينبين    ُوُوُوُو    ُ ِستْراً ِفيما بينَهُ ِستْراً ِفيما بينَهُ ِستْراً ِفيما بينَهُ ِستْراً ِفيما بينَه    ك الْورقةك الْورقةك الْورقةك الْورقةُ ِتلُْ ِتلُْ ِتلُْ ِتلْ    ٌ تَكُونٌ تَكُونٌ تَكُونٌ تَكُون    علَيها ِعلْمعلَيها ِعلْمعلَيها ِعلْمعلَيها ِعلْم
نوشته شده است را به يادگار بگذارد همان ورقه در روز نوشته شده است را به يادگار بگذارد همان ورقه در روز نوشته شده است را به يادگار بگذارد همان ورقه در روز نوشته شده است را به يادگار بگذارد همان ورقه در روز     هر فرد مؤمني كه بميرد و يك ورقه كه بر آن مطالب علمي     هر فرد مؤمني كه بميرد و يك ورقه كه بر آن مطالب علمي     هر فرد مؤمني كه بميرد و يك ورقه كه بر آن مطالب علمي     هر فرد مؤمني كه بميرد و يك ورقه كه بر آن مطالب علمي         ««««يعني  يعني  يعني  يعني  

  .اري كردگذ ارزش قلم و تصنيف و تأليف را پايه ، ، ، ، »»»»     ميان او و آتش جهنم خواهد شد ميان او و آتش جهنم خواهد شد ميان او و آتش جهنم خواهد شد ميان او و آتش جهنم خواهد شد    اياياياي    قيامت پردهقيامت پردهقيامت پردهقيامت پرده
هاي بلند در راه تحصيل علـم   ، با برداشتن گام حضرت طور كه تعداد زيادي از مردان در مكتب با فضيلت آن    در اين ميان همان   

    ٩    تعداد زيادي از زنان نيز در محضر نـوراني آن پيغمبـر بزرگـوار   تعداد زيادي از زنان نيز در محضر نـوراني آن پيغمبـر بزرگـوار   تعداد زيادي از زنان نيز در محضر نـوراني آن پيغمبـر بزرگـوار   تعداد زيادي از زنان نيز در محضر نـوراني آن پيغمبـر بزرگـوار    قلّه رفيعي از علم و كمال نائل شدند   و اندوختن معلومات به   
، ، ، ،     ، از امكانات مساوي با مردان برخوردار شدند و هريك مانند چراغي، از امكانات مساوي با مردان برخوردار شدند و هريك مانند چراغي، از امكانات مساوي با مردان برخوردار شدند و هريك مانند چراغي، از امكانات مساوي با مردان برخوردار شدند و هريك مانند چراغي    نويسندگينويسندگينويسندگينويسندگي    تيابي به مهار تعلمي وتيابي به مهار تعلمي وتيابي به مهار تعلمي وتيابي به مهار تعلمي وبراي كسب دانش و دس    براي كسب دانش و دس    براي كسب دانش و دس    براي كسب دانش و دس    

        ....    كنيمكنيمكنيمكنيم    ها را ذكر ميها را ذكر ميها را ذكر ميها را ذكر مي    ما در اينجا براي نمونه تعدادي از آنما در اينجا براي نمونه تعدادي از آنما در اينجا براي نمونه تعدادي از آنما در اينجا براي نمونه تعدادي از آن. . . . فضاي وسيع اسالمي را نور و گرمي بخشيدندفضاي وسيع اسالمي را نور و گرمي بخشيدندفضاي وسيع اسالمي را نور و گرمي بخشيدندفضاي وسيع اسالمي را نور و گرمي بخشيدند
        

             ـ اسماء دختر عميس ـ هجرت و فداكاري و خدمات فرهنگي ـ اسماء دختر عميس ـ هجرت و فداكاري و خدمات فرهنگي ـ اسماء دختر عميس ـ هجرت و فداكاري و خدمات فرهنگي ـ اسماء دختر عميس ـ هجرت و فداكاري و خدمات فرهنگي١١١١
شرف ياب و با آن حضرت بيعت كـرد و در           ) ص(  پيغمبر  ا شخصيت در روزهاي آغازين بعثت به محضر مقدس        اين بانوي ب  

  و مجاهد براي  شوهر مجاهد و نامدارش جعفر طيار و حدود هشتاد نفر از مردان و زنان مخلص  همراه  سال پنجم بعثت به
  

هاي غربت و حفظ   سال اقامت در آن كشور و تحمل سختي١٣ و پس ازهجرت نمودهجرت نمودهجرت نمودهجرت نمود» » » »         حبشهحبشهحبشهحبشه    ««««مكّه به مكّه به مكّه به مكّه به نگهداري دين خود از 
        ....    جنگ خيبر به مدينه برگشتجنگ خيبر به مدينه برگشتجنگ خيبر به مدينه برگشتجنگ خيبر به مدينه برگشت در روز فتح     هشتم هجرتهشتم هجرتهشتم هجرتهشتم هجرت دين خود در سال

                                                        

  .١١، آيه   ـ سوره مجادله١٢٨
 

 . ١٥٩   ،ص١٠، ج   و كنزالعمال١٥٥، ص ١٢، ج   و روضة المتقين٧٧، ص ١ ـ بحاراالنوار، ج ١٢٩
 . ٦٨، ص ١٨، ج   ـ وسائل الشيعه١٣٠



 

 

  

)٧٧( 

 حضور يافته و دههـا  »»»»        موتهموتهموتهموته    ««««جبهه جنگ جبهه جنگ جبهه جنگ جبهه جنگ ارتش در    را كه بعنوان فرمانده   جعفر طيار   جعفر طيار   جعفر طيار   جعفر طيار   او روزي خبر شهادت شوهر نامدار خود        
به خانه جعفر آمد و  كه با چشم گريان در حالي) ص(   قلم شده بود از زبان پيغمبر اسالم     هايش  و دست   زخم بر بدنش اصابت كرده    

  )١٣١(.، شنيد و تحمل كرد اسماء تسليت گفت فرزندان جعفر را روي زانوهايش نشانيد و نوازش كرد و به
بـراي  ) ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانرت  سالگي از طرف حض٢٧ّ كه در سن بكر  بكر  بكر  بكر     محمد بن ابيمحمد بن ابيمحمد بن ابيمحمد بن ابيو روزي هم خبر شهادت مظلومانه فرزندش       

 را شنيد و در راه خدا زده بودندزده بودندزده بودندزده بودند    ، جنازه او را در ميان جثّه االغي گذاشته و آتش، جنازه او را در ميان جثّه االغي گذاشته و آتش، جنازه او را در ميان جثّه االغي گذاشته و آتش، جنازه او را در ميان جثّه االغي گذاشته و آتش    پس از كشتنپس از كشتنپس از كشتنپس از كشتنگرديده بود و  استانداري مصر اعزام
  )١٣٢(.صبر كرد

شت و به هنگام رفت و آمد زيادي دا) ع(     امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنان  او به واسطه معرفت و ايماني كه به مقام واليت داشت به خانه حضرت             
در هنگام غسل در هنگام غسل در هنگام غسل در هنگام غسل و . مخلص بود پرستار دلسوز و مراقب) س(     حضرت فاطمه زهرا صديقه كبرا حضرت فاطمه زهرا صديقه كبرا حضرت فاطمه زهرا صديقه كبرا حضرت فاطمه زهرا صديقه كبرا)ص( بيماري دختر بزرگوار پيغمبر

        ))))١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣((((....كردكردكردكرد    ميميميمي     و كفن كردن او كمك و كفن كردن او كمك و كفن كردن او كمك و كفن كردن او كمك)ع(         در كنار حضرت امير مؤمنان در كنار حضرت امير مؤمنان در كنار حضرت امير مؤمنان در كنار حضرت امير مؤمنان)س(        شبانه و مخفيانه بدن حضرت صديقه طاهرهشبانه و مخفيانه بدن حضرت صديقه طاهرهشبانه و مخفيانه بدن حضرت صديقه طاهرهشبانه و مخفيانه بدن حضرت صديقه طاهره
يعني من در موقـع     »     جدتك فاطمة بالحسن و الحسين    جدتك فاطمة بالحسن و الحسين    جدتك فاطمة بالحسن و الحسين    جدتك فاطمة بالحسن و الحسين            قبلتقبلتقبلتقبلت««««:  گفت) ع(    حضرت سجاد حضرت سجاد حضرت سجاد حضرت سجاد  به   و باالخره او روزي با كمال افتخار      

  )١٣٤(. ام كرده قابلگي) س(  ات فاطمه براي جده) ع(  ، حضرت حسن و حضرت حسين والدت فرزندان فاطمه

  

             روايت كرده است روايت كرده است روايت كرده است روايت كرده است)ص(        اسماء شصت حديث از رسول اكرماسماء شصت حديث از رسول اكرماسماء شصت حديث از رسول اكرماسماء شصت حديث از رسول اكرم
 بسيار كوشـا و  )ص(  ي با فرهنگ اسالم و در استفاده از محضر نوراني پيغمبر اسالم         اين زن در فراگرفتن علم و دانش و آشناي        

  .دانش نائل گرديد و موفق بود و به مقام مهمي از علم
مقـام  ،  ،  ،  ،  ))))١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨((((     و ابن حجـر عـسقالني       و ابن حجـر عـسقالني       و ابن حجـر عـسقالني       و ابن حجـر عـسقالني      ))))١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧((((ابن عبدالبر ابن عبدالبر ابن عبدالبر ابن عبدالبر     وووو))))١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦((((     و فيض كاشاني    و فيض كاشاني    و فيض كاشاني    و فيض كاشاني   ))))١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥((((    مرحوم مجلسي اول  مرحوم مجلسي اول  مرحوم مجلسي اول  مرحوم مجلسي اول  : علماي بزرگ اسالم مانند   
  .اند ا ستودهارزشمند اين بانوي بزرگ ر

اي از علم رسيد كـه شـوهر او            خود به مرتبه    و سعي و جديت   ) ص(  او در اثر استفاده از محضر نوراني پيغمبر بزرگوار اسالم         
 او احاديثي    سعيد بن مسيب و عبداهللا بن عباس و افراد ديگري از بزرگان و نخبگان از زبان                جعفر و فرزندانش عبداهللا و محمد و      

        ))))١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩((((....گرديدندگرديدندگرديدندگرديدند    در حقيقت در محضر او به افتخار اخذ حديث نائلدر حقيقت در محضر او به افتخار اخذ حديث نائلدر حقيقت در محضر او به افتخار اخذ حديث نائلدر حقيقت در محضر او به افتخار اخذ حديث نائل نقل كردند و

  

                                                        

 . ١٥٨، ص ١؛ سفينة البحار، ج ٢٨٩، ص ١، ج   ـ اسد الغابة١٣١
 . ٢٣١، ص ٤، ج  الصابة ـ ا١٣٢
 . ٢١١، ص ٤٣ و بحاراالنوار، ج ٣٧٩، ص ٤، ج   ـ االستيعاب١٣٣
 . ٢٣٨، ص ٤٣ ـ بحاراالنوار، ج ١٣٤
 . ٥٢، ص ١٤، ج   ـ روضة المتقين١٣٥
 . ٢٠٠ ـ ٢٠١، ص ٤ ـ المحجة البيضاء، ج ١٣٦
 . ٢٣٦، ص ٤، ج   ـ االستيعاب١٣٧
 . ٢٣١، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٣٨
 . ٣٩٦، ص ٥، ج   ـ اسدالغابة١٣٩



 

 

  

)٧٨( 

  )ع (    بازگشت براي نماز امير مؤمنانبازگشت براي نماز امير مؤمنانبازگشت براي نماز امير مؤمنانبازگشت براي نماز امير مؤمنان
  : يكي از احاديثي كه از او نقل شده است اين است

  :نويسد  در كتاب ارزشمند خود من اليحضره الفقيه مي    صدوقصدوقصدوقصدوقشيخ بزرگوار 
قرار داشـت و  ) ع(        دامن علي دامن علي دامن علي دامن علي خوابيده بود و سر آن بزرگوار در        ) ص(        پيغمبر اسالم پيغمبر اسالم پيغمبر اسالم پيغمبر اسالم كند روزي      روايت مي      اسماء دختر عميس  اسماء دختر عميس  اسماء دختر عميس  اسماء دختر عميس  

) ص( كـه پيغمبـر   نماز عصر خود را نخوانده بود، هنگـامي ) ع(  و عليآفتاب غروب كرد    آفتاب غروب كرد    آفتاب غروب كرد    آفتاب غروب كرد    ، آن قدر ادامه يافت كه         رفتن  اين خواب 
        كنون خورشيد را براي او بازگردانكنون خورشيد را براي او بازگردانكنون خورشيد را براي او بازگردانكنون خورشيد را براي او بازگردانخدايا علي در حال اطاعت تو و پيامبرت بوده اخدايا علي در حال اطاعت تو و پيامبرت بوده اخدايا علي در حال اطاعت تو و پيامبرت بوده اخدايا علي در حال اطاعت تو و پيامبرت بوده ا:  بيدار شد و از اين موضوع مطّلع گرديد گفت

 وضو گرفت و نماز خود را  وضو گرفت و نماز خود را  وضو گرفت و نماز خود را  وضو گرفت و نماز خود را )ع(        گويد من با دو چشم خود ديدم با قدرت الهي خورشيد مجدداً برگشت و آنگاه عليگويد من با دو چشم خود ديدم با قدرت الهي خورشيد مجدداً برگشت و آنگاه عليگويد من با دو چشم خود ديدم با قدرت الهي خورشيد مجدداً برگشت و آنگاه عليگويد من با دو چشم خود ديدم با قدرت الهي خورشيد مجدداً برگشت و آنگاه علي    اسماء مياسماء مياسماء مياسماء مي.
        ))))١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠((((....خواند و خورشيد غروب كردخواند و خورشيد غروب كردخواند و خورشيد غروب كردخواند و خورشيد غروب كرد

  

        ْ بانوي دين و خردْ بانوي دين و خردْ بانوي دين و خردْ بانوي دين و خرد     ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن٢٢٢٢
  )١٤١(.رسيد و با آن حضرت بيعت نمود) ص(  اكرم هاي مدينه به حضور رسول از زناو از جمله بانواني است كه با تعدادي 

از :   يعني))))١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢((((»»»»    كانت من ذوات العقل و الدينكانت من ذوات العقل و الدينكانت من ذوات العقل و الدينكانت من ذوات العقل و الدين««««: گويد  مي او از لحاظ عقل و شجاعت و فصاحت ممتاز بود، ابن حجر عسقالني
  . جمله زناني بود كه از جهت خردمندي و دينداري برجستگي داشت

  .گفتند مي»   سخنگوي زنان  ـ يعني»»»»    خطيبة النّساءخطيبة النّساءخطيبة النّساءخطيبة النّساء    «««« احت و بالغتي كه داشتاو را به جهت فص
بـه محـضر    نماينده و سـخنگوي خـويش       نماينده و سـخنگوي خـويش       نماينده و سـخنگوي خـويش       نماينده و سـخنگوي خـويش       هرگاه زنان مدينه مسأله و مطلب مهمي داشتند اين بانوي با شخصيت را به عنوان                

، بـه   ن حضرت را دريافـت كـرده    ها را به محضر آن حضرت منتقل كند و نظر آ            فرستادند تا مطلب و پيام آن        مي )ص( رسول خدا 
  .زنان ابالغ نمايد

كه جمعي از اصحاب نيز حضور داشتند          درحالي )ص(   در اين رابطه روزي در مسجد به محضر نوراني پيغمبر بزرگوار اسالم           
  : شرف ياب شد و عرضه داشت

، آنچـه كـه اكنـون     ر مباركتـان هـستم  به محـض  اي رسول خدا پدر و مادرم فداي تو باد، من فرستاده و نماينده گروهي از زنان         
  : ها است گويم نظريه و سؤال همه آن مي

  
همه ما به تو و آن خداوندي كه تو را به پيغمبـري              و  خداوند مهربان تو را براي رهبري همه مردان و زنان مبعوث داشته است            

  . ايم برگزيد ايمان آورده

                                                        

 . ١٣٠، ص ١، ج   ـ من اليحضره الفقيه١٤٠
  .٢٣٤، ص ٤، ج   ـ االصابة١٤١
 

 . ٢٣٧، ص ٤ ـ االصابة ج ١٤٢



 

 

  

)٧٩( 

هـاي   دار تـأمين نيازمنـدي    زير چتر پوشش محدوديت داريم و عهـده هاي شوهرهايمان در وضع ما زنان اين است كه در خانه  
گذرانيم و از بـسياري     مي  باشيم و مدتي از زندگي خود را به آبستني و پرستاري و تربيت فرزندانمان               زناشويي با همسران خود مي    
  . ها محروم هستيم از امتيازات و كسب فضيلت

  : اما شما مردان اين امتيازات را داريد كه
هـاي مـسلمانان و    اسالمي ماننـد تـشييع جنـازه     كنيد و در بسياري از مراسم و آداب         در نمازهاي جمعه و جماعات شركت مي      

توانيد براي بار دوم   ،مي توانيد به حج برويد و پس از يك مرتبه انجام مراسم حج حضور داريد و مي  پرسي بيماران   عيادت و احوال  
ها است و داراي ارزش و عظمت فراوانـي   تر از همه اين  بعالوه در جهاد در راه خدا كه با فضيلتو نيز بيشتر از آن به حج برويد      

لباسهاي شما را ما بوسيله بافتن با دست و لباسهاي شما را ما بوسيله بافتن با دست و لباسهاي شما را ما بوسيله بافتن با دست و لباسهاي شما را ما بوسيله بافتن با دست و     دار نگهداري اموال شماهستيم ودار نگهداري اموال شماهستيم ودار نگهداري اموال شماهستيم ودار نگهداري اموال شماهستيم و    در همه اين مواقع ما عهدهدر همه اين مواقع ما عهدهدر همه اين مواقع ما عهدهدر همه اين مواقع ما عهدهجوئيد و  شركت مي است
        ....    كنيمكنيمكنيمكنيم    ي ميي ميي ميي ميكنيم و فرزندان شما را ما تربيت و نگهداركنيم و فرزندان شما را ما تربيت و نگهداركنيم و فرزندان شما را ما تربيت و نگهداركنيم و فرزندان شما را ما تربيت و نگهدار    ميميميمي    دوختن فراهمدوختن فراهمدوختن فراهمدوختن فراهم
 آيا ما در پـاداش و        آيا ما در پـاداش و        آيا ما در پـاداش و        آيا ما در پـاداش و        داريد كه ما از آن محروم هستيم        هايي    خواهيم بدانيم شما مردان كه اين همه امتيازات و موفقيت           اكنون مي 

        ؟؟؟؟    هاي معنوي شما سهمي و نصيبي خواهيم داشتهاي معنوي شما سهمي و نصيبي خواهيم داشتهاي معنوي شما سهمي و نصيبي خواهيم داشتهاي معنوي شما سهمي و نصيبي خواهيم داشت    بهرهبهرهبهرهبهره
اب او را بدهد روي خود را به طرف از آنكه جو  نماينده زنان پيش   »»»»    اسماءاسماءاسماءاسماء    ««««پس از شنيدن سخنان     ) ص(  پيامبر بزرگوار اسالم  

گونـه در   يك زن اين ايد كه   اصحابي كه در مسجد حضورداشتند برگردانيد و فرمود آيا تا كنون سخني زيباتر و رساتر از اين شنيده                 
  مسائل ديني خود پرسش كند؟

كنيم كنيم كنيم كنيم     ايم و گمان نميايم و گمان نميايم و گمان نميايم و گمان نمي    و شيوا نشنيدهو شيوا نشنيدهو شيوا نشنيدهو شيوا نشنيدهاين اندازه فصيح اين اندازه فصيح اين اندازه فصيح اين اندازه فصيح     ما تا كنون سخني چنين جامع و رسا با عباراتيما تا كنون سخني چنين جامع و رسا با عباراتيما تا كنون سخني چنين جامع و رسا با عباراتيما تا كنون سخني چنين جامع و رسا با عباراتي،  نه: اصحاب جواب دادند
        ....هيچ زني بهتر از اين بتواند سخن بگويدهيچ زني بهتر از اين بتواند سخن بگويدهيچ زني بهتر از اين بتواند سخن بگويدهيچ زني بهتر از اين بتواند سخن بگويد

ها هـستي   ها هـستي   ها هـستي   ها هـستي           تو خود بدان و براي زناني كه نماينده آن        تو خود بدان و براي زناني كه نماينده آن        تو خود بدان و براي زناني كه نماينده آن        تو خود بدان و براي زناني كه نماينده آن        :  را مخاطب قرار داده فرمود     »»»»    اسماءاسماءاسماءاسماء     « « « «)ص(        حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  سپس  
        ....»»»»ِِِِ    ِ ِللرجالِ ِللرجالِ ِللرجالِ ِللرجال    َّ ماذَكَرتَّ ماذَكَرتَّ ماذَكَرتَّ ماذَكَرت    ُ كُلُ كُلُ كُلُ كُل    ِ يعِدلِ يعِدلِ يعِدلِ يعِدل    ِ و اتِّباعها ِلموافَقَِتهِ و اتِّباعها ِلموافَقَِتهِ و اتِّباعها ِلموافَقَِتهِ و اتِّباعها ِلموافَقَِته    ضَاِئهضَاِئهضَاِئهضَاِئهَّ ِلزَوِجها و طَلَباً ِلِرَّ ِلزَوِجها و طَلَباً ِلِرَّ ِلزَوِجها و طَلَباً ِلِرَّ ِلزَوِجها و طَلَباً ِلِر    ِ ِاحداكُنِ ِاحداكُنِ ِاحداكُنِ ِاحداكُن    َتَبعلَتَبعلَتَبعلَتَبعل    َّ حسنَّ حسنَّ حسنَّ حسن    ِانِانِانِان««««: : : :     توضيح بدهتوضيح بدهتوضيح بدهتوضيح بده

هـاي مـشروع وي و      هـاي مـشروع وي و      هـاي مـشروع وي و      هـاي مـشروع وي و              رضايت شـوهر و پيـروي از خواسـته        رضايت شـوهر و پيـروي از خواسـته        رضايت شـوهر و پيـروي از خواسـته        رضايت شـوهر و پيـروي از خواسـته                خوب شوهرداري هر يك از شما و جلب       خوب شوهرداري هر يك از شما و جلب       خوب شوهرداري هر يك از شما و جلب       خوب شوهرداري هر يك از شما و جلب       : : : :     براي زنان اعالم كن   براي زنان اعالم كن   براي زنان اعالم كن   براي زنان اعالم كن   
و جهاد مردان است و خداوند همـان  و جهاد مردان است و خداوند همـان  و جهاد مردان است و خداوند همـان  و جهاد مردان است و خداوند همـان  اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي     هماهنگي با شوهران معادل همان حضور در جمعه و جماعات و ساير خدمات            هماهنگي با شوهران معادل همان حضور در جمعه و جماعات و ساير خدمات            هماهنگي با شوهران معادل همان حضور در جمعه و جماعات و ساير خدمات            هماهنگي با شوهران معادل همان حضور در جمعه و جماعات و ساير خدمات            

        ....    پاداش را براي شما محسوب خواهد داشتپاداش را براي شما محسوب خواهد داشتپاداش را براي شما محسوب خواهد داشتپاداش را براي شما محسوب خواهد داشت
پاسـخ  ) ص(  بخاطر اينكه به نمايندگي از سوي بانوان مدينه توانـسته بـود از زبـان مبـارك حـضرت پيغمبـر                     »»»»    اسماءاسماءاسماءاسماء    ««««آنگاه  

اعـالم    بخش را به بـانوان      ژده جواب روح  كرد م   از خوشحالي تكبير به زبان جاري مي         كه    دست بياورد در حالي     ها را به    سؤاالت آن 
  )١٤٣(.كرد

  
  

        
            حضور اسماء در جبهه جهاد و كشتن نه نفر از ارتش رومحضور اسماء در جبهه جهاد و كشتن نه نفر از ارتش رومحضور اسماء در جبهه جهاد و كشتن نه نفر از ارتش رومحضور اسماء در جبهه جهاد و كشتن نه نفر از ارتش روم

                                                        

 . ٣٤٨، ص ٣، ج  ؛ رياحين الشّريعة٢٣٨، ص ٤، ج   ـ االستيعاب١٤٣



 

 

  

)٨٠( 

:  بالغت از جهت شجاعت نيز برجستگي خاصي داشت و  عالوه بر دارا بودن تقوا و تعهد و مزاياي علمي و فصاحت»»»»    اسماءاسماءاسماءاسماء    ««««
ه معموالً براي تهيه غذا و آب دادن به سـپاه و مـداواو معالجـه مجروحـان                  همراه تعداد ديگري از بانوان ك       به»   يرموك «در جنگ   

درگير شد و بـه وسـيله       درگير شد و بـه وسـيله       درگير شد و بـه وسـيله       درگير شد و بـه وسـيله       » » » »         رومرومرومروم    ««««اي پيش آمد كه او ناچار با ارتش         اي پيش آمد كه او ناچار با ارتش         اي پيش آمد كه او ناچار با ارتش         اي پيش آمد كه او ناچار با ارتش                 زمينهزمينهزمينهزمينه    وووو يافتند شركت داشت    جنگي در جبهه جهاد حضور مي     
        ))))١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤((((.... نفر از افراد دشمن را از پاي درآورد نفر از افراد دشمن را از پاي درآورد نفر از افراد دشمن را از پاي درآورد نفر از افراد دشمن را از پاي درآورد٩٩٩٩ستون خيمه خويش تعداد ستون خيمه خويش تعداد ستون خيمه خويش تعداد ستون خيمه خويش تعداد     چوب وچوب وچوب وچوب و

        
        هرگز به سقط جنين خود اقدام نكنيدهرگز به سقط جنين خود اقدام نكنيدهرگز به سقط جنين خود اقدام نكنيدهرگز به سقط جنين خود اقدام نكنيد: : : : ) ص(بربربربرحضرت پيغمحضرت پيغمحضرت پيغمحضرت پيغم

احاديـث  ) ص(  از محضر مبـارك پيغمبـر اسـالم      يكي از زناني است كه          اسماء دختر يزيد ابن سكَن      اسماء دختر يزيد ابن سكَن      اسماء دختر يزيد ابن سكَن      اسماء دختر يزيد ابن سكَن     : طور كه ذكر كرديم     همان
  : آوريم ها را مي كرد و مادر اينجا يكي از آن فراواني فراگرفته و نقل مي

        ))))١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥((((....»»»»ُُُُ    َ فَيدعِثرهَ فَيدعِثرهَ فَيدعِثرهَ فَيدعِثره    ُيدِرك الْفَاِرسُيدِرك الْفَاِرسُيدِرك الْفَاِرسُيدِرك الْفَاِرس    َّ اَلْغِيلَّ اَلْغِيلَّ اَلْغِيلَّ اَلْغِيل    َّ ِسراً فَِانَّ ِسراً فَِانَّ ِسراً فَِانَّ ِسراً فَِان    َّ اَوالَدكُنَّ اَوالَدكُنَّ اَوالَدكُنَّ اَوالَدكُن    الَ تَقْتُلَنالَ تَقْتُلَنالَ تَقْتُلَنالَ تَقْتُلَن: : : : ُُُُ     يقُول يقُول يقُول يقُول)ص(    َ اِهللاَ اِهللاَ اِهللاَ اِهللا    ُ رسولُ رسولُ رسولُ رسول    ْ سِمعتْ سِمعتْ سِمعتْ سِمعت    قَالَتقَالَتقَالَتقَالَت««««
اي بانوان هرگز فرزندان خود را مخفيانه نكشيد ـ بعداً در رابطه با  :  شنيدم كه فرمودند)ص( گويد من از رسول خدا اسماء مي

گيـرد و او را   مـي  بر مجازات آخرت فرمودند ـ زيرا خون كودك ساقط شده دامن اسب سوار را هم  همكافات دنيوي اين گناه عالو
توان گريخـت و بـاالخره دامنگيرتـان     شكل نمي مكافات قتل به هيچ و سازد ـ از مجازات  از روي اسب به روي زمين سرنگون مي

  .خواهد شد
  

         بانوي هجرت و علم و جهاد بانوي هجرت و علم و جهاد بانوي هجرت و علم و جهاد بانوي هجرت و علم و جهاد    ّ اَيمنّ اَيمنّ اَيمنّ اَيمن     ـ اُم ـ اُم ـ اُم ـ اُم٣٣٣٣
 رسـول   پرسـتار و خـدمتگزار    پرسـتار و خـدمتگزار    پرسـتار و خـدمتگزار    پرسـتار و خـدمتگزار    ؛ او     اسالمي اسـت    ، داراي سوابق درخشاني در تاريخ       نوي با عظمت كه نام او بركت است       اين با 

آن  و خانـدان پـاك        و خانـدان پـاك        و خانـدان پـاك        و خانـدان پـاك       )ص(    پيغمبـر پيغمبـر پيغمبـر پيغمبـر مجموعه حركات و كوششها و گرايش و عالقـه شـديد او بـه                شود و   محسوب مي ) ص( خدا
  . وجود آورده است حضرت يك زندگي افتخارآميز را براي او به

هجرت هجرت هجرت هجرت به حبشه و هجرت هجرت هجرت هجرت ، يعني   خود دو هجرت  و براي نگهداري دين)١٤٦(  بوده است    حبشهحبشهحبشهحبشهاو از نظر ريشه خانوادگي اهل 
  .فرزند او اَيمن در جنگ حنَين به شهادت رسيد و به مدينه را انجام داده است

هر هر هر هر : فرمود  كرد و مي     و از وي تجليل مي     داشت و پيامبر هم نسبت به او بسيار مهربان بود         ) ص( او عالقه زيادي به رسول خدا     
        زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن     ««««آنگاه او را به ازدواج . . . . ّ ايمن پيوند زناشوئي برقرار كندّ ايمن پيوند زناشوئي برقرار كندّ ايمن پيوند زناشوئي برقرار كندّ ايمن پيوند زناشوئي برقرار كند    خواهد با يكي از زنان بهشتي ازدواج كند با امخواهد با يكي از زنان بهشتي ازدواج كند با امخواهد با يكي از زنان بهشتي ازدواج كند با امخواهد با يكي از زنان بهشتي ازدواج كند با ام    كس ميكس ميكس ميكس مي

مـان اسـت كـه      گذاشتند و اين اسامه ه    » » » »         اسامهاسامهاسامهاسامه    «««« وجود آورد كه نام او را          در آورد و او از اين شوهر فرزند پسري به          »»»»        حارثهحارثهحارثهحارثه
كـرد،    را از مدينه اعـزام مـي         سالگي فرمانده سپاهي كه براي جنگ با دولت روم آن          ١٨او را در جيش اسامه در سن        ) ص( پيغمبر

  .گردانيد

                                                        

  .٣٤٧، ص ٣، ج  ؛ رياحين الشّريعة٢٣٥، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٤٤
 

 . ٢٣٥، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٤٥
 . ٤٣٢، ص ٤، ج  صابة¤؛ اال٥٦٣، ص ٧، ج  مال  ـ بهجة اال١٤٦



 

 

  

)٨١( 

ّ ّ ّ ّ     مكرراً به خانه اممكرراً به خانه اممكرراً به خانه اممكرراً به خانه ام،  اي داشت هاي اجتماعي صميمي و خالصانه كه با ياران و حتي زنان صحابي معاشرت) ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر
        ))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧((((....دادداددادداد    كرد و او را مورد تكريم و تجليل قرار ميكرد و او را مورد تكريم و تجليل قرار ميكرد و او را مورد تكريم و تجليل قرار ميكرد و او را مورد تكريم و تجليل قرار مي     در خانه او از او ديدن مي در خانه او از او ديدن مي در خانه او از او ديدن مي در خانه او از او ديدن ميرفت ورفت ورفت ورفت و    ايمن ميايمن ميايمن ميايمن مي

و دايع و و دايع و و دايع و و دايع و خواهد از مكّه به مدينه هجرت كند  مي  تا آنجا است كه وقتي آن حضرت    )ص(    رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا مقام بلند اين بانو در نظر       
ّايمن تحويل بگيرد و به ّايمن تحويل بگيرد و به ّايمن تحويل بگيرد و به ّايمن تحويل بگيرد و به     ها را از امها را از امها را از امها را از ام     سفارش كرد كه آن سفارش كرد كه آن سفارش كرد كه آن سفارش كرد كه آن)ع(        ّ ايمن تحويل داد و به عليّ ايمن تحويل داد و به عليّ ايمن تحويل داد و به عليّ ايمن تحويل داد و به علي    هايي را كه از مردم نزد او بود، به امهايي را كه از مردم نزد او بود، به امهايي را كه از مردم نزد او بود، به امهايي را كه از مردم نزد او بود، به ام    امانتامانتامانتامانت

        ))))١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨((((....ها برگرداندها برگرداندها برگرداندها برگرداند    صاحبان آنصاحبان آنصاحبان آنصاحبان آن
 آب به »»»»        احداحداحداحد        «««« شركت كرده و در جنگ »»»»        خيبرخيبرخيبرخيبر        ««««و و و و » » » »         حنينحنينحنينحنين    ««««    وووو»»»»    احداحداحداحد    ««««جنگهاي جنگهاي جنگهاي جنگهاي  اين بانوي مجاهد و با فضيلت در »»»»        ّ ايمنّ ايمنّ ايمنّ ايمن    امامامام    ««««

        ))))١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩((((....كردكردكردكرد    بندي و مداوا ميبندي و مداوا ميبندي و مداوا ميبندي و مداوا مي    مجروحان جنگي را زخممجروحان جنگي را زخممجروحان جنگي را زخممجروحان جنگي را زخمداد و  مي سربازان اسالم
هنگامي كه آثار مرگ را در وجود خود احساس كرد و تصميم بـه انجـام وصـيت در                 ) سٍ)    فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا حضرت صديقه كبرا    

ِّ أيمن و كانت ِّ أيمن و كانت ِّ أيمن و كانت ِّ أيمن و كانت     َاُمَاُمَاُمَاُم    ليليليلي¤¤¤¤أرسلت اأرسلت اأرسلت اأرسلت ا««««: نويسد عالّمه مجلسي رضوان اهللا عليه مي. فرستادّ ايمن ّ ايمن ّ ايمن ّ ايمن     امامامامسراغ  ، به آخر عمر پر بركت خود گرفت
  .بود) س(  ترين زنان از نظر فاطمه مطمئن آن بانوي صالح:   يعني))))١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠((((»»»» نفسها نفسها نفسها نفسها‡‡‡‡    أوثق نسائها عندها و فيأوثق نسائها عندها و فيأوثق نسائها عندها و فيأوثق نسائها عندها و في

 و باالخره اين بانوي با فضيلت در ....اداي شهادت برداداي شهادت برداداي شهادت برداداي شهادت برد    ّ ايمن را برايّ ايمن را برايّ ايمن را برايّ ايمن را براي    امامامام) ) ) ) سسسس((((    در ماجراي غصب فدك نيز حضرت زهرادر ماجراي غصب فدك نيز حضرت زهرادر ماجراي غصب فدك نيز حضرت زهرادر ماجراي غصب فدك نيز حضرت زهرادانيم  مي
و خاندان با عظمت او سپري كرده است و ) ص(  ِ آن را در ارتباط با پيغمبر اكرم    طول زندگي هشتاد ساله خود حدود شصت سال       

در در در در     ، وقايع مشاهده كرده و مطالب فراواني، وقايع مشاهده كرده و مطالب فراواني، وقايع مشاهده كرده و مطالب فراواني، وقايع مشاهده كرده و مطالب فراواني    ها ديدهها ديدهها ديدهها ديده    ، صحنه، صحنه، صحنه، صحنه    ها آموختهها آموختهها آموختهها آموخته    ، درس، درس، درس، درس    ها شنيدهها شنيدهها شنيدهها شنيده    سخنسخنسخنسخنطي اين مدت طوالني از آن بزرگواران   
  : كنيم ها اكتفا مي ذكر يكي از آن كه ما در اينجا بهروايت كرده است روايت كرده است روايت كرده است روايت كرده است ) ص(        قالب حديث از حضرت پيغمبر اكرمقالب حديث از حضرت پيغمبر اكرمقالب حديث از حضرت پيغمبر اكرمقالب حديث از حضرت پيغمبر اكرم

  :كرد وصيت مي به يكي از افراد خانواده خود چنين) ص( رسول خدارسول خدارسول خدارسول خداگويد   مي»»»»        ّ ايمنّ ايمنّ ايمنّ ايمن    امامامام    ««««
، هرگز  ، هرگز  ، هرگز  ، هرگز          در هر شرايطي پدر و مادر خود را اطاعت كن         در هر شرايطي پدر و مادر خود را اطاعت كن         در هر شرايطي پدر و مادر خود را اطاعت كن         در هر شرايطي پدر و مادر خود را اطاعت كن             وووو        اگر تو را با آتش هم بسوزانند هرگز براي خداوند شريك قرار مده            اگر تو را با آتش هم بسوزانند هرگز براي خداوند شريك قرار مده            اگر تو را با آتش هم بسوزانند هرگز براي خداوند شريك قرار مده            اگر تو را با آتش هم بسوزانند هرگز براي خداوند شريك قرار مده            

وقت ِگرد گنـاه و     وقت ِگرد گنـاه و     وقت ِگرد گنـاه و     وقت ِگرد گنـاه و             ، هيچ ، هيچ ، هيچ ، هيچ         كرده است كرده است كرده است كرده است         خود را با خدا قطع    خود را با خدا قطع    خود را با خدا قطع    خود را با خدا قطع    مكن زيرا كسي كه نماز خود را ترك كند پيوند بندگي            مكن زيرا كسي كه نماز خود را ترك كند پيوند بندگي            مكن زيرا كسي كه نماز خود را ترك كند پيوند بندگي            مكن زيرا كسي كه نماز خود را ترك كند پيوند بندگي                    نماز خود را ترك   نماز خود را ترك   نماز خود را ترك   نماز خود را ترك   
        ))))١٥١١٥١١٥١١٥١((((....    گيريگيريگيريگيري    خداوند قرار ميخداوند قرار ميخداوند قرار ميخداوند قرار مي    معصيت مرو زيرا مورد خشم و غضبمعصيت مرو زيرا مورد خشم و غضبمعصيت مرو زيرا مورد خشم و غضبمعصيت مرو زيرا مورد خشم و غضب

        
        
        

        ّ سليم دختر ِملحان بانوي علم و اخالق و جهادّ سليم دختر ِملحان بانوي علم و اخالق و جهادّ سليم دختر ِملحان بانوي علم و اخالق و جهادّ سليم دختر ِملحان بانوي علم و اخالق و جهاد     ـ ام ـ ام ـ ام ـ ام٤٤٤٤
 را از راويان  بانوي با فضيلت و دانشمند و مجاهد         اين  گروهي از مورخان و رجال نويسان بزرگ از علماي شيعه و اهل تسنن،            

همچنين عالمه مامقاني     خود و  ))))١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢((((    رجالرجالرجالرجالاند، شيخ طوسي در       نوشته و مورد تمجيد و تكريم قرار داده       )ص( حديث از رسول خدا   
                                                        

 . ٤٣٢، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٤٧
 . ٥٠٤، ص ٢، ج   ـ مستدرك الوسائل١٤٨
  .٤٣٣، ص ٤صابة ج ¤؛ اال٢٥٢، ص   ـ أعالم النساء المؤمنات١٤٩
 

 . ١٩٠ و ص ٢٠٤، ص ٤٣نوار، ج ¤ ـ بحاراال١٥٠
  .٥٢، ص ٤ ـ المحجة البيضاء، ج ١٥١
 



 

 

  

)٨٢( 

اسـد  اسـد  اسـد  اسـد   و ابن اثير جـزري در        ))))١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥((((    جامع الرواة جامع الرواة جامع الرواة جامع الرواة  و عالّمه اردبيلي در      ))))١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤((((    مالمالمالمال        االاالاالاال        بهجةبهجةبهجةبهجة و حاج مال علي علياري در        ))))١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣((((    تنقيح المقال تنقيح المقال تنقيح المقال تنقيح المقال در  
 و راوي حـديث از آن بزرگـوار         )ص(   او را از ياران و اصحاب ممتاز رسول خدا         ))))١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧((((    االصابةاالصابةاالصابةاالصابةابن حجر عسقالني در     و  ))))١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦((((    الغابةالغابةالغابةالغابة

عـن  عـن  عـن  عـن      و روت ام سـليم و روت ام سـليم و روت ام سـليم و روت ام سـليم ««««: نويـسد   مـي     اعيـان الـشيعه  اعيـان الـشيعه  اعيـان الـشيعه  اعيـان الـشيعه  انـد، در   حـساب آورده  را يكي ازشاگردان او بـه     عبداهللا بن عباس    عبداهللا بن عباس    عبداهللا بن عباس    عبداهللا بن عباس    اند و     شمرده
 احاديثي را روايت كرده و از زنان خردمند         )ص(  ام سليم از پيغمبراكرم   :   يعني ))))١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨((((»»»» احاديث و كانت من عقالء النّساء       احاديث و كانت من عقالء النّساء       احاديث و كانت من عقالء النّساء       احاديث و كانت من عقالء النّساء      )ص(        النبيالنبيالنبيالنبي
  .بود

رفـت و او بـراي آن    پرسـي بـه خانـه او مـي     احـوال   به منظور تفقّدو)ص( اي از فضل و تقوا بود كه گاهي پيغمبر      او در مرتبه  
 زيرا عالوه بر موقعيت  زيرا عالوه بر موقعيت  زيرا عالوه بر موقعيت  زيرا عالوه بر موقعيت     طف و مهرباني داشته باشمطف و مهرباني داشته باشمطف و مهرباني داشته باشمطف و مهرباني داشته باشممن نسبت به اين زن بايد لمن نسبت به اين زن بايد لمن نسبت به اين زن بايد لمن نسبت به اين زن بايد ل: فرمود كرد و آن حضرت مي حضرت غذا فراهم مي

        ....انداندانداند    همراه من جهاد انجام داده و به شهادت رسيدههمراه من جهاد انجام داده و به شهادت رسيدههمراه من جهاد انجام داده و به شهادت رسيدههمراه من جهاد انجام داده و به شهادت رسيده    علمي خود، برادر و پدر او به علمي خود، برادر و پدر او به علمي خود، برادر و پدر او به علمي خود، برادر و پدر او به 
        .... كرد تا خدمتگزار آن حضرت باشد كرد تا خدمتگزار آن حضرت باشد كرد تا خدمتگزار آن حضرت باشد كرد تا خدمتگزار آن حضرت باشد)ص(    ّ سليم فرزند خود انس را بعنوان هديه تقديم پيغمبرّ سليم فرزند خود انس را بعنوان هديه تقديم پيغمبرّ سليم فرزند خود انس را بعنوان هديه تقديم پيغمبرّ سليم فرزند خود انس را بعنوان هديه تقديم پيغمبر    امامامام

آورد   اي مـي    خود بـراي آن حـضرت هديـه       هر كسي به فراخور حال      هر كسي به فراخور حال      هر كسي به فراخور حال      هر كسي به فراخور حال      ،  ،  ،  ،           در مدينه استقرار يافت     در مدينه استقرار يافت     در مدينه استقرار يافت     در مدينه استقرار يافت    )ص(    هنگامي كه رسول خدا   هنگامي كه رسول خدا   هنگامي كه رسول خدا   هنگامي كه رسول خدا   
تقـديم كـرد و   ) ص( خـدا   فرزند ده ساله خود را گرفت و او را بعنوان هديه براي خدمتگزاري به رسول             ، دست اَنَس     هم     سليمسليمسليمسليم    ّّّّ        امامامام

كنـار آن حـضرت حـضور      حضرت حيات داشـت بعنـوان خـادم در            اَنَس هم مسؤوليت نگهباني پيامبر را به عهده داشت و تا آن           
  )١٥٩(. داشت

  

        او مهريه خود را اسالم آوردن ابوطلحه قرار داداو مهريه خود را اسالم آوردن ابوطلحه قرار داداو مهريه خود را اسالم آوردن ابوطلحه قرار داداو مهريه خود را اسالم آوردن ابوطلحه قرار داد
در ، خيبر، و حنـين      ، خيبر، و حنـين      ، خيبر، و حنـين      ، خيبر، و حنـين              بدر، احد، خندق  بدر، احد، خندق  بدر، احد، خندق  بدر، احد، خندق  مانند  ) ص( پيغمبر  هاي    همسر او ابوطلحه زيد بن سهل انصاري است كه در تمام جنگ           

  شد او هنگامي كه به  محسوب مي) ص( حضور و شركت داشت و از مجاهدين نامدار و شجاعان عصر پيغمبر حضور آن حضرت
من بـا  :  ّ سليم در پاسخ او گفت آمد و آن موقع كافر بود و در عين حال مرد ثروتمند و سرشناسي بود، ام ّ سليم   ّ سليم   ّ سليم   ّ سليم           امامامامخواستگاري  

 آوردن توسـت و از تـو درهـم و دينـاري             كنم كه اسالم را اختيار كني و مهريه مـن هـم همـان اسـالم                 اين شرط با تو ازدواج مي     
  )١٦٠(.پيوند ازدواج به اين ترتيب بسته شد خواهم و ابوطلحه هم قبول كرد و نمي

  

                                                                                                                                                                                                              

 . ٣٣ص ،   ـ رجال شيخ طوسي١٥٢
 . ٧٣، ص ٣، ج   ـ تنقيح المقال١٥٣
 . ٥٦٧، ص ٧، ج  مال  ـ بهجة اال١٥٤
 . ٤٥٦، ص ٢، ج   ـ جامع الرواة١٥٥
 . ٥٩١، ص ٥، ج   ـ اسد الغابة١٥٦
 . ٤٦٢، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٥٧
 . ٤٧٩، ص ٣، ج   ـ أعيان الشيعة١٥٨
 . ٤٦١، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٥٩
 . ٤٧٩، ص ٣، ج   ـ أعيان الشيعه١٦٠



 

 

  

)٨٣( 

            ّ سليم در جنگهاي اسالميّ سليم در جنگهاي اسالميّ سليم در جنگهاي اسالميّ سليم در جنگهاي اسالمي    شركت امشركت امشركت امشركت ام
 بـه  اُحـد اُحـد اُحـد اُحـد كرد، در جنـگ   شركت مي) ص( بانوي شجاع و دالوري بود و در جنگهاي اسالم در ركاب حضرت پيغمبر       ّ سليم   ّ سليم   ّ سليم   ّ سليم           امامامام

نموده و خنجـري      كه آبستن هم بود شركت       در حالي      حنينحنينحنينحنين و در جنگ     )١٦١(.كرد  جنگي را مداوا مي     داد و مجوحين    تشنگان آب مي  
ام تا اگر كسي از مشركين به نزديك مـن بيايـد شـكم او را بـشكافم و             دست گرفته   اين سالح را به   :  گفت  دست گرفته بود و مي      به

        ....    اي بود كه مورد تحسين پيامبر قرار گرفتاي بود كه مورد تحسين پيامبر قرار گرفتاي بود كه مورد تحسين پيامبر قرار گرفتاي بود كه مورد تحسين پيامبر قرار گرفت    گونهگونهگونهگونه    باالخره رفتار او در اين جنگ بهباالخره رفتار او در اين جنگ بهباالخره رفتار او در اين جنگ بهباالخره رفتار او در اين جنگ به
        

            ّ سليم استّ سليم استّ سليم استّ سليم است    صبر و منطقي كه نمايانگر ميزان ايمان و تعهد امصبر و منطقي كه نمايانگر ميزان ايمان و تعهد امصبر و منطقي كه نمايانگر ميزان ايمان و تعهد امصبر و منطقي كه نمايانگر ميزان ايمان و تعهد ام
شد و سخت مورد عالقه اوو شوهرش ابوطلحه بود بيمار شد و مـوقعي كـه             ناميده مي » » » »     ابو عمير ابو عمير ابو عمير ابو عمير     ««««ّ سليم كه      فرزند نوجوان ام  

پرسي  بستر نوجوانش به احوالبه خانه آمد و خواست كنار ابوطلحه  ابوطلحه  ابوطلحه  ابوطلحه  در گذشت در موقع شب كه       ابو عمير   ابو عمير   ابو عمير   ابو عمير   ابوطلحه در خانه نبود     
بعـد از  . ، سـفره غـذا گـسترانيد    و سپس براي شوهر خسته از سركار آمـده  او آرام و در حال استراحت است:  ّ سليم گفت    برود، ام 
        به يكي از همسايگان خود امانتي بدهد به يكي از همسايگان خود امانتي بدهد به يكي از همسايگان خود امانتي بدهد به يكي از همسايگان خود امانتي بدهد     اگر كسياگر كسياگر كسياگر كسي:  غذا با شوهر خود به رختخواب رفتند و در ضمن به شوهر خود گفت خوردن

گرفته است  آيا اگر آن كسي كه اين امانت را گرفته بود از اينكه همسايه امانت را پس   بگيرد  بگيرد  بگيرد  بگيرد           از مدتي امانت خود را پس       از مدتي امانت خود را پس       از مدتي امانت خود را پس       از مدتي امانت خود را پس      و بعد و بعد و بعد و بعد 
  ؟  است    صحيحصحيحصحيحصحيحناراحت شود و سر و صدا و گريه سر دهد، 

  .ندارد نيست و پس دادن امانت آه و نالهصحيحي صحيحي صحيحي صحيحي اين كار :  جواب داد    ابوطلحهابوطلحهابوطلحهابوطلحه
ما داده بود و اكنـون او   حال كه چنين است توجه داشته باش كه خداوند فرزندي را بعنوان امانت به         : ّ سليم توضيح داد     آنگاه ام 

حساب خدا بگذاري  سازي و مرگ فرزند را به را پس گرفته و فرزند نوجوان ما از دنيا رفته است و حال بايد حوصله و صبر پيشه
  . و با صبر و تسليم او را به خاك بسپاري

ّ  توضيح داد؛ آن حضرت به درايت و مقاومـت ام ) ص( ّ سليم را براي رسول خدا      آمد و داستان صبر و تدبير ام           ابوطلحهابوطلحهابوطلحهابوطلحهسپس  
ام سليم خبر مرگ فرزند را بـه   شبي كه  (پروردگارا شب اين زن و مرد را        :  سليم آفرين گفت و درباره او دعاي خير كرد و گفت          

  . مبارك گردان)  شوهرش داد و با هم خوابيدند
        
اي پيچيد و براي كام برداشتن   دنيا آورد او را در پارچه ، باردار گرديده بود و هنگامي كه نوزاد خويش را به  همان شب    ّ سليمّ سليمّ سليمّ سليم    امامامام
او را به حـضور  )  آوردند ، مسلمانان نوزادان خود را به محضر آن حضرت براي اين منظور مي     كه آن روز در مدينه     (گذاري    و نام 

  )١٦٢(. ناميده شد دعاي خير انجام دادعبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللارد؛ آن حضرت هم در حق نوزادي كه آو) ص( رسول خدا
وجود آمدنـد  وجود آمدنـد  وجود آمدنـد  وجود آمدنـد      تا آنجا كه از او نه فرزند به  تا آنجا كه از او نه فرزند به  تا آنجا كه از او نه فرزند به  تا آنجا كه از او نه فرزند به  گرديد    ، انسان موفق و پر بركتي     عبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللاآن نوزاد يعني    ) ص( در اثر دعاي رسول خدا    

        ))))١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣((((....حامالن علم و دانش گرديدندحامالن علم و دانش گرديدندحامالن علم و دانش گرديدندحامالن علم و دانش گرديدند    وووو    كه همه قاري قرآنكه همه قاري قرآنكه همه قاري قرآنكه همه قاري قرآن

                                                        

 . ٤٧٩، ص ٣، ج  ؛ و أعيان الشيعة٤٦١، ص ٤، ج  صابة¤ال ـ ا١٦١
 . ١١١، ص ١، ج  َ و االلقاب ؛ الكُني٤٦١، ص ٤، ج   ـ االصابة١٦٢



 

 

  

)٨٤( 

        

            انوي فضل و خرد و عبادتانوي فضل و خرد و عبادتانوي فضل و خرد و عبادتانوي فضل و خرد و عبادتّ درداء بّ درداء بّ درداء بّ درداء ب     ـ ام ـ ام ـ ام ـ ام٥٥٥٥
  .باشد ميابودرداء ابودرداء ابودرداء ابودرداء   است و او همسر عامر بن حارث معروف به     خَيرهخَيرهخَيرهخَيرهنام اين بانوي با فضيلت 

 بهره فراواني )ص(            رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرممعارف حضرت  و ، در سطح بااليي قرار داشته و از درياي علم          او از نظر عقل و انديشه و علم       
  . حضرت نقل كرده استبرده و احاديث نسبتاً زيادي از آن 

داننـد و      مـي  )ص( زن را از فـضالي صـحابه پيغمبـر          ، ايـن    همـه ابن اثير جزري و ابن حجر عسقالني و ابن عبدالبر اندلسي            ابن اثير جزري و ابن حجر عسقالني و ابن عبدالبر اندلسي            ابن اثير جزري و ابن حجر عسقالني و ابن عبدالبر اندلسي            ابن اثير جزري و ابن حجر عسقالني و ابن عبدالبر اندلسي            
        ))))١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤((((»»»»ّ مع العبادة و النسكّ مع العبادة و النسكّ مع العبادة و النسكّ مع العبادة و النسك    فُضَالء النّساء و عقالئهن و ذوات الرأي فيهنفُضَالء النّساء و عقالئهن و ذوات الرأي فيهنفُضَالء النّساء و عقالئهن و ذوات الرأي فيهنفُضَالء النّساء و عقالئهن و ذوات الرأي فيهن    ّ الدرداء منّ الدرداء منّ الدرداء منّ الدرداء من    كانت امكانت امكانت امكانت ام « « « «:نويسند مي

  :شود ّ درداء مبادرت مي از احاديث امدر اينجا به ذكر دو حديث 
يك وقـت در  :  ؟ گفت ياد داري ؟ و آن را به اي شنيده) ص( چيزي از پيامبر:  گفتمّ درداء ّ درداء ّ درداء ّ درداء     امامامامبه : گويد  مي     ـ ميمون بن حميران  ـ ميمون بن حميران  ـ ميمون بن حميران  ـ ميمون بن حميران ١١١١

ِ ِ ِ ِ     ُ فـي ُ فـي ُ فـي ُ فـي     وضَـع وضَـع وضَـع وضَـع ما يما يما يما ي««««: فرمود كه نشسته و به موعظه و ارشاد مشغول بود ،مي        وارد شدم وي در حالي    ) ص(    خداخداخداخدا        رسولرسولرسولرسولمسجد به حضور    
  .))))١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥((((»»»»ٍٍٍٍ    ٍ حسنٍ حسنٍ حسنٍ حسن    ْ خُلُقْ خُلُقْ خُلُقْ خُلُق    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ِ اَثْقلِ اَثْقلِ اَثْقلِ اَثْقل    الِْميزَانالِْميزَانالِْميزَانالِْميزَان

        ....تر و ارزشمندتر نخواهد بودتر و ارزشمندتر نخواهد بودتر و ارزشمندتر نخواهد بودتر و ارزشمندتر نخواهد بود    در روز قيامت در ميزان عمل انسان هيچ عملي از حسن خُلق سنگيندر روز قيامت در ميزان عمل انسان هيچ عملي از حسن خُلق سنگيندر روز قيامت در ميزان عمل انسان هيچ عملي از حسن خُلق سنگيندر روز قيامت در ميزان عمل انسان هيچ عملي از حسن خُلق سنگين
ُ ِللْمـرِء  ُ ِللْمـرِء  ُ ِللْمـرِء  ُ ِللْمـرِء      جابجابجابجابيـستَ يـستَ يـستَ يـستَ ««««: فرمود  شنيدم كه مي)ص(    خداخداخداخدا    رسولرسولرسولرسولكرد، از  شنيدم روايت ميّ درداء ّ درداء ّ درداء ّ درداء     اماماماماز : گويد مي ـ طلحة بن عبيداهللا   ـ طلحة بن عبيداهللا   ـ طلحة بن عبيداهللا   ـ طلحة بن عبيداهللا  ٢٢٢٢

  .))))١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦((((»»»»ُُُُ    َ الْملَك و لَك ِمثْلُهَ الْملَك و لَك ِمثْلُهَ الْملَك و لَك ِمثْلُهَ الْملَك و لَك ِمثْلُه    ٍ ِاالَّ قَالٍ ِاالَّ قَالٍ ِاالَّ قَالٍ ِاالَّ قَال    ِ ِبدعوةِ ِبدعوةِ ِبدعوةِ ِبدعوة    ِ فَما دعاِالِخيهِ فَما دعاِالِخيهِ فَما دعاِالِخيهِ فَما دعاِالِخيه    ِ ِالِخيهِ ِالِخيهِ ِالِخيهِ ِالِخيه    ِبظَهِر الْغَيبِبظَهِر الْغَيبِبظَهِر الْغَيبِبظَهِر الْغَيب
كند فرشته الهي كند فرشته الهي كند فرشته الهي كند فرشته الهي     گردد و هر دعايي كه ميگردد و هر دعايي كه ميگردد و هر دعايي كه ميگردد و هر دعايي كه مي    دهد در حق او مستجاب ميدهد در حق او مستجاب ميدهد در حق او مستجاب ميدهد در حق او مستجاب مي    دعايي كه انسان پشت سر برادر مسلمان خود انجام ميدعايي كه انسان پشت سر برادر مسلمان خود انجام ميدعايي كه انسان پشت سر برادر مسلمان خود انجام ميدعايي كه انسان پشت سر برادر مسلمان خود انجام مي

رسيد و آنچه را كه براي يك مسلمان خواستي به رسيد و آنچه را كه براي يك مسلمان خواستي به رسيد و آنچه را كه براي يك مسلمان خواستي به رسيد و آنچه را كه براي يك مسلمان خواستي به     خودت هم به اين خواسته خواهيخودت هم به اين خواسته خواهيخودت هم به اين خواسته خواهيخودت هم به اين خواسته خواهي: : : : گويدگويدگويدگويد    عاها است ميعاها است ميعاها است ميعاها است ميكه مأمور رسيدگي به دكه مأمور رسيدگي به دكه مأمور رسيدگي به دكه مأمور رسيدگي به د
        ....خودت نيز داده خواهدشدخودت نيز داده خواهدشدخودت نيز داده خواهدشدخودت نيز داده خواهدشد

        

         بانوي دانشمندي كه در هفت جنگ شركت كرد بانوي دانشمندي كه در هفت جنگ شركت كرد بانوي دانشمندي كه در هفت جنگ شركت كرد بانوي دانشمندي كه در هفت جنگ شركت كرد    ّ عطيه انصاريّ عطيه انصاريّ عطيه انصاريّ عطيه انصاري     ـ ام ـ ام ـ ام ـ ام٦٦٦٦
وي را راوي   ي و عليـاري تبريـزي       ي و عليـاري تبريـزي       ي و عليـاري تبريـزي       ي و عليـاري تبريـزي       ، اردبيل ، اردبيل ، اردبيل ، اردبيل         طوسيطوسيطوسيطوسي        شيخشيخشيخشيخ، علماي رجال مانند       نام اين بانو نَسيبه و او دختر حارث انصاري است         

  )١٦٧(.اند دانسته) ص( خدمتگزار رسول خدا حديث و از ياران بزرگو
شد، با آن حضرت در جنگها شركت نموده و از آن             كرد و مسلمان   بيعت    بيعت    بيعت    بيعت   )ص(    پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبرّ عطيه انصاري با       ام: نويسد  ميابن سعد   ابن سعد   ابن سعد   ابن سعد   

  )١٦٨(. بزرگوار حديث روايت كردهاست

                                                                                                                                                                                                              

 تعداد ٤٨٠، ص ٣، ج  ؛در اعيان الشيعه٥٦٧، ص ٧، ج  مال ؛ بهجة اال٤٠٨، ص ٣، ج  ؛ رياحين الشريعة٥٩١، ص ٥، ج   ـ اسد الغابة١٦٣
 .  ه استفرزندان او را ده نفر نوشت

 . ٤٤٧، ص ٤، ج  ؛ االستيغاب٢٩٥، ص ٤، ج  صابة¤؛ اال٥٨١، ص ٥، ج   ـ اُسد الغابة١٦٤
 . ٢٩٥، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٦٥
 . ٥٨١، ص ٥، ج   ـ اُسد الغابة١٦٦
 . ٥٦٨، ص ٧، ج  مال ؛ بهجة اال٤٥٦، ص ٢، ج  ؛ جامع الرواة٣٣، ص   ـ رجال شيخ طوسي١٦٧



 

 

  

)٨٥( 

 در هفت جبهه جنگ شركت كردم و كار مـن در   در هفت جبهه جنگ شركت كردم و كار مـن در   در هفت جبهه جنگ شركت كردم و كار مـن در   در هفت جبهه جنگ شركت كردم و كار مـن در  )ص( من با رسول خدا  :  ّ عطيه به من گفت      ام: گويد  حفصه دختر سيرين مي   
پـرداختم و از    پـرداختم و از    پـرداختم و از    پـرداختم و از            معالجه مجروحين مـي   معالجه مجروحين مـي   معالجه مجروحين مـي   معالجه مجروحين مـي           ، به ، به ، به ، به         كردمكردمكردمكردم        ها مراقبت مي  ها مراقبت مي  ها مراقبت مي  ها مراقبت مي          پختم و از اثاث و اموال آن      پختم و از اثاث و اموال آن      پختم و از اثاث و اموال آن      پختم و از اثاث و اموال آن              لشكريان غذا مي  لشكريان غذا مي  لشكريان غذا مي  لشكريان غذا مي          جنگ اين بود كه براي    جنگ اين بود كه براي    جنگ اين بود كه براي    جنگ اين بود كه براي    

        ))))١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩((((....    نمودمنمودمنمودمنمودم    ميميميمي    بيماران نگهباني و پرستاريبيماران نگهباني و پرستاريبيماران نگهباني و پرستاريبيماران نگهباني و پرستاري
، رسول  از دنيا رفت زينب  زينب  زينب  زينب )ص(        دختر رسول خدادختر رسول خدادختر رسول خدادختر رسول خداكرد كه او گفته است وقتي   روايت مي    عطيهعطيهعطيهعطيهّ ّ ّ ّ     امامامام از     حفصهحفصهحفصهحفصههمچنين 

غسل بدهم و آنگاه كه اين مرحله ازكار كافور كافور كافور كافور و آب سدر آب سدر آب سدر آب سدر و آب خالص آب خالص آب خالص آب خالص  را سه بار با  مرا تعليم داد كه جسد زينب) ص( خدا
اي آورد و مرا  ، آنگاه آن حضرت پارچه كردم  مطلعرا) ص( ؛ من هم پس از اين مرحله رسول خدا تمام شد، او را با خبر كنم

  )١٧٠(. راهنمايي كرد تا بدن را كفن كنم
از اينكـه  : نويـسد  رجـالي معـروف مـي     مامقـاني     مامقـاني     مامقـاني     مامقـاني        عالّمـه عالّمـه عالّمـه عالّمـه . كرد  و باالخره او كيفيت غسل دادن مردگان را به مسلمانان تعليم مي           

  )١٧١(. است آوريم كه او مورد وثوق بوده اند، به دست مي هكرد ّعطيه اعتماد مي خود به ام مسلمانان درباره غسل دادن مردگان
دار دستور داد از خانه خارج شويم و در نمازهاي          دار دستور داد از خانه خارج شويم و در نمازهاي          دار دستور داد از خانه خارج شويم و در نمازهاي          دار دستور داد از خانه خارج شويم و در نمازهاي                  خانهخانهخانهخانه         به ما و دختران بالغ و زنان        به ما و دختران بالغ و زنان        به ما و دختران بالغ و زنان        به ما و دختران بالغ و زنان       )ص( رسول خدا : كند   روايت مي      ّ عطيه ّ عطيه ّ عطيه ّ عطيه         امامامام

        ))))١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢((((....    شركت كنيمشركت كنيمشركت كنيمشركت كنيم    عيد فطر و قربانعيد فطر و قربانعيد فطر و قربانعيد فطر و قربان
        

            فضليتفضليتفضليتفضليت    وووو    انوي علمانوي علمانوي علمانوي علم ب ب ب ب)ص(        عموي بزرگوار پيغمبر اسالمعموي بزرگوار پيغمبر اسالمعموي بزرگوار پيغمبر اسالمعموي بزرگوار پيغمبر اسالم: : : :      ـ خَوله همسر حمزه ـ خَوله همسر حمزه ـ خَوله همسر حمزه ـ خَوله همسر حمزه٧٧٧٧
دختـر ثـامر انـصاري كـه     خَولَه خَولَه خَولَه خَولَه باشند،  اهل تسنّن مي و كه از علماي بزرگ شيعه   شيخ طوسي و ابن عبدالبر ابونعيم و ابن اَثير          شيخ طوسي و ابن عبدالبر ابونعيم و ابن اَثير          شيخ طوسي و ابن عبدالبر ابونعيم و ابن اَثير          شيخ طوسي و ابن عبدالبر ابونعيم و ابن اَثير          

  )١٧٣(.اند حضرت ذكر كرده  است را از زنان صحابي رسول خدا و راوي حديث از آن)ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر همسر حمزه عموي
  

را اين زن محمد است كه احاديث نسبتاً زيادي       محمد است كه احاديث نسبتاً زيادي       محمد است كه احاديث نسبتاً زيادي       محمد است كه احاديث نسبتاً زيادي           ّّّّ        اين بانو،ام اين بانو،ام اين بانو،ام اين بانو،ام شد و كنيه      د است كه به او ثامر نيز گفته مي        نام پدر او قيس بن فه     
  : دهيم ها را مورد مطالعه قرار مي كرده است كه سه نمونه از آن روايت) ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدااز 

: فرمود) ص( كردند كه رسول خدا اكره ميمال دنيا مذ دربارهحمزة بن عبدالمطلب حمزة بن عبدالمطلب حمزة بن عبدالمطلب حمزة بن عبدالمطلب با ) ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا: گويد مي» » » »         خولهخولهخولهخوله    «««« ـ  ـ  ـ  ـ ١١١١
        ))))١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤((((....»»»»ِِِِ    َالِْقيامةَالِْقيامةَالِْقيامةَالِْقيامة    ُ النَّار يومُ النَّار يومُ النَّار يومُ النَّار يوم    ِ اِهللا لَهِ اِهللا لَهِ اِهللا لَهِ اِهللا لَه    ٍ ِفي مالٍ ِفي مالٍ ِفي مالٍ ِفي مال    َّ متَخَوضَّ متَخَوضَّ متَخَوضَّ متَخَوض    ُ ِفيها و ربُ ِفيها و ربُ ِفيها و ربُ ِفيها و رب    ْ اَخَذَها ِبحقِّها بوِرك لَهْ اَخَذَها ِبحقِّها بوِرك لَهْ اَخَذَها ِبحقِّها بوِرك لَهْ اَخَذَها ِبحقِّها بوِرك لَه    ٌفَمنٌفَمنٌفَمنٌفَمن    ٌ حلْوةٌ حلْوةٌ حلْوةٌ حلْوة    َّ الدنْيا خُضْرةَّ الدنْيا خُضْرةَّ الدنْيا خُضْرةَّ الدنْيا خُضْرة    ِانِانِانِان««««

دست بياورد آن دارايي براي او مايه خير و بركت دست بياورد آن دارايي براي او مايه خير و بركت دست بياورد آن دارايي براي او مايه خير و بركت دست بياورد آن دارايي براي او مايه خير و بركت     مشروع بهمشروع بهمشروع بهمشروع به    وووو     حق حق حق حقدارايي دنيا چون سبزه شيريني است هر كس آن را از راه           دارايي دنيا چون سبزه شيريني است هر كس آن را از راه           دارايي دنيا چون سبزه شيريني است هر كس آن را از راه           دارايي دنيا چون سبزه شيريني است هر كس آن را از راه           
آورنـد و يـا   آورنـد و يـا   آورنـد و يـا   آورنـد و يـا       دست نميدست نميدست نميدست نمي    شوند و از راه مشروع آن را بهشوند و از راه مشروع آن را بهشوند و از راه مشروع آن را بهشوند و از راه مشروع آن را به    خواهد بود اما چه بسيار كساني هستند كه در مال و نعمت الهي غرق مي خواهد بود اما چه بسيار كساني هستند كه در مال و نعمت الهي غرق مي خواهد بود اما چه بسيار كساني هستند كه در مال و نعمت الهي غرق مي خواهد بود اما چه بسيار كساني هستند كه در مال و نعمت الهي غرق مي 

        ....باشدباشدباشدباشد    پردازند، سزاي آنان آتش دوزخ در روز قيامت ميپردازند، سزاي آنان آتش دوزخ در روز قيامت ميپردازند، سزاي آنان آتش دوزخ در روز قيامت ميپردازند، سزاي آنان آتش دوزخ در روز قيامت مي    حقوق واجب آن را نميحقوق واجب آن را نميحقوق واجب آن را نميحقوق واجب آن را نمي
                                                                                                                                                                                                              

 . ١٦٩ ، ص  ـ أعالم النّساء المؤمنات١٦٨
 . ٩٣، ص ٤، ج   ـ صحيح مسلم١٦٩
 . ٦٠٣، ص ٥، ج   ـ اسد الغابة١٧٠
 . ٧٣، ص  ، فصل زنان راوي حديث٣، ج   ـ تنقيح المقال١٧١
 . ٢٨٧، ص ٢، ج   ـ صحيح مسلم١٧٢
  . ، فصل زنان راوي حديث٧٧، ص ٣، ج  ، تنقيح المقال٣٣، ص   ـ أعالم النساء المؤمنات١٧٣
 

 . ٤٤٢، ص ٥، ج  ؛ اسد الغابة٢٨٩، ص ٤، ج  الستيعاب؛ ا٢٨٩، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٧٤



 

 

  

)٨٦( 

خواهيد راه پاك كردن گناهان از دامن خويش را خواهيد راه پاك كردن گناهان از دامن خويش را خواهيد راه پاك كردن گناهان از دامن خويش را خواهيد راه پاك كردن گناهان از دامن خويش را     آيا ميآيا ميآيا ميآيا مي: فرمودند) ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبركند كه  روايت ميوله وله وله وله خَخَخَخَهمچنين  ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢
  :حضّار جواب موافق دادند؟ ؟ ؟ ؟     براي شما بيان كنمبراي شما بيان كنمبراي شما بيان كنمبراي شما بيان كنم

در هر حال با وضو باشيد، زياد به مسجدها رفت و آمد كنيد و هر نمازي را كه خوانديد، عشق و در هر حال با وضو باشيد، زياد به مسجدها رفت و آمد كنيد و هر نمازي را كه خوانديد، عشق و در هر حال با وضو باشيد، زياد به مسجدها رفت و آمد كنيد و هر نمازي را كه خوانديد، عشق و در هر حال با وضو باشيد، زياد به مسجدها رفت و آمد كنيد و هر نمازي را كه خوانديد، عشق و : : : :  فرمودند فرمودند فرمودند فرمودند)ص(        پيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرم
        ))))١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥((((....نماز بعدي را در دل بپرورانيدنماز بعدي را در دل بپرورانيدنماز بعدي را در دل بپرورانيدنماز بعدي را در دل بپرورانيد    ار انجام دادنار انجام دادنار انجام دادنار انجام دادنانتظانتظانتظانتظ

        ))))١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦((((....»»»»ٍٍٍٍ    ُ غَير متَعتَعُ غَير متَعتَعُ غَير متَعتَعُ غَير متَعتَع    ْ قَِويها حقَّهْ قَِويها حقَّهْ قَِويها حقَّهْ قَِويها حقَّه    ُ اُهللا اُمةً الَياْخُذُ ضَِعيفُها ِمنُ اُهللا اُمةً الَياْخُذُ ضَِعيفُها ِمنُ اُهللا اُمةً الَياْخُذُ ضَِعيفُها ِمنُ اُهللا اُمةً الَياْخُذُ ضَِعيفُها ِمن    ما يقَدسما يقَدسما يقَدسما يقَدس « « « «:فرمودند) ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا: گويد  مي»»»»        خَولهخَولهخَولهخَوله    «««« ـ و نيز ٣
آنان شخص ضعيف نتواند حق خود را از افراد قدرتمنـد  آنان شخص ضعيف نتواند حق خود را از افراد قدرتمنـد  آنان شخص ضعيف نتواند حق خود را از افراد قدرتمنـد  آنان شخص ضعيف نتواند حق خود را از افراد قدرتمنـد       ميان ميان ميان ميانخداوند امتي را مورد ستايش و سعادتمند نخواهد كرد كه در     خداوند امتي را مورد ستايش و سعادتمند نخواهد كرد كه در     خداوند امتي را مورد ستايش و سعادتمند نخواهد كرد كه در     خداوند امتي را مورد ستايش و سعادتمند نخواهد كرد كه در     

        ....دست بياورددست بياورددست بياورددست بياورد    اضطراب پس بگيرد و بهاضطراب پس بگيرد و بهاضطراب پس بگيرد و بهاضطراب پس بگيرد و به    وووو    بدون دلهرهبدون دلهرهبدون دلهرهبدون دلهره
        

         ـ نسيبه بانوي دانشمند و قهرمان ميدان جنگ و همسر و مادر شهيد ـ نسيبه بانوي دانشمند و قهرمان ميدان جنگ و همسر و مادر شهيد ـ نسيبه بانوي دانشمند و قهرمان ميدان جنگ و همسر و مادر شهيد ـ نسيبه بانوي دانشمند و قهرمان ميدان جنگ و همسر و مادر شهيد٨٨٨٨
 و )ص(        رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا از بانوان مجاهد و صحابي فداكار حبيب و عبداهللا حبيب و عبداهللا حبيب و عبداهللا حبيب و عبداهللا و مادر زيد بن عاصم زيد بن عاصم زيد بن عاصم زيد بن عاصم همسر كعب كعب كعب كعب  دختر     نسيبه انصارينسيبه انصارينسيبه انصارينسيبه انصاري

  . بزرگوار است از آنراوي حديث راوي حديث راوي حديث راوي حديث 
كه دربـاره  عبدالبر اندلسي و ابن حجر عسقالني عبدالبر اندلسي و ابن حجر عسقالني عبدالبر اندلسي و ابن حجر عسقالني عبدالبر اندلسي و ابن حجر عسقالني     ابن اثير جزري و ابنابن اثير جزري و ابنابن اثير جزري و ابنابن اثير جزري و ابن،  سرگذشت اين زن فداكار و قهرمان بسيار جالب است     

  :نويسند گويند مي مي سوابق درخشان او سخن
 بيعت كردند دو زن نيز يعني نسيبه و خواهر           بيعت كردند دو زن نيز يعني نسيبه و خواهر           بيعت كردند دو زن نيز يعني نسيبه و خواهر           بيعت كردند دو زن نيز يعني نسيبه و خواهر          )ص(    خداخداخداخدا     مرد از قبيله خزرج شركت داشتند و با رسول          مرد از قبيله خزرج شركت داشتند و با رسول          مرد از قبيله خزرج شركت داشتند و با رسول          مرد از قبيله خزرج شركت داشتند و با رسول         ٦٢٦٢٦٢٦٢در بيعت عقبه كه     در بيعت عقبه كه     در بيعت عقبه كه     در بيعت عقبه كه     

        ))))١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧((((....تعهد نمودندتعهد نمودندتعهد نمودندتعهد نمودند     اقرار و اقرار و اقرار و اقرار و)ص(        وي حضور داشتند و آنان نيز با آن حضرت بيعت كردند و به اطاعت پيغمبر اكرموي حضور داشتند و آنان نيز با آن حضرت بيعت كردند و به اطاعت پيغمبر اكرموي حضور داشتند و آنان نيز با آن حضرت بيعت كردند و به اطاعت پيغمبر اكرموي حضور داشتند و آنان نيز با آن حضرت بيعت كردند و به اطاعت پيغمبر اكرم
با با با با ما ما ما ما و اين جريان خود دليل است كه دين اسالم از آغاز براي شركت زنان در امور اجتماعي اهتمام و عنايت داشته است و 

        ....زنان در عرصه سياست و امور اجتماعي بحث خواهيم كردزنان در عرصه سياست و امور اجتماعي بحث خواهيم كردزنان در عرصه سياست و امور اجتماعي بحث خواهيم كردزنان در عرصه سياست و امور اجتماعي بحث خواهيم كرد    توفيق خداوند درباره شركتتوفيق خداوند درباره شركتتوفيق خداوند درباره شركتتوفيق خداوند درباره شركت
كه بعد از ارتحال حضرت    » » » »         يمامهيمامهيمامهيمامه    ««««كرد و در جنگ       شركت» » » »     احداحداحداحد     « « « « نيز حضور داشت و در جنگ     بيعت رضوان   بيعت رضوان   بيعت رضوان   بيعت رضوان    در   »»»»        نسيبهنسيبهنسيبهنسيبه    ««««

برداشت و يك دست وي    برداشت و يك دست وي    برداشت و يك دست وي    برداشت و يك دست وي            ن او دوازده زخم   ن او دوازده زخم   ن او دوازده زخم   ن او دوازده زخم   مسيلمه كذاب واقع شد حضور يافت و به جنگ پرداخت و بد           مسيلمه كذاب واقع شد حضور يافت و به جنگ پرداخت و بد           مسيلمه كذاب واقع شد حضور يافت و به جنگ پرداخت و بد           مسيلمه كذاب واقع شد حضور يافت و به جنگ پرداخت و بد           با  ) ص(  پيغمبر اكرم 
        ))))١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨((((....قطع گرديدقطع گرديدقطع گرديدقطع گرديد

بـراي مـن مقـداري    جنگ احـد  جنگ احـد  جنگ احـد  جنگ احـد  از وضع روز !  خاله اي:   وارد شدم و گفتم    نسيبهنسيبهنسيبهنسيبهيك روز به خانه : گويد دختر ربيع ميّ سعد   ّ سعد   ّ سعد   ّ سعد           امامامام
  . تعريف كن
م در جبهه جنگ كـار    همراه آن حضرت رفت     هم به   براي جنگ احد حركت كرد، من     ) ص(    رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا هنگامي كه   :  گفتنسيبه  نسيبه  نسيبه  نسيبه  

وقتـي كـه ضـربه و     دادم تـا آن  را آب مي) ص( دوش خود انداخته بودم و لشكريان و ياران پيامبر من اين بود كه مشك آبي را به      
اينجا بود كه مـن خـودم را بـه پيـامبر        اينجا بود كه مـن خـودم را بـه پيـامبر        اينجا بود كه مـن خـودم را بـه پيـامبر        اينجا بود كه مـن خـودم را بـه پيـامبر        ! كردند  را رها مي  ) ص( پيغمبر و  ها جبهه   وارد شد و آن   ) ص( شكستي به سپاه رسول خدا    

                                                        

 . ٥٨٠، ص ٧، ج  مال  ـ بهجة اال١٧٥
 . ٤٤٨، ص ٥، ج   ـ اسد الغابة١٧٦
 . ٤٧٦، ص ٤، ج  ؛ االستيعاب٥٥٥، ص ٥، ج  ؛ اسد الغابة٤١٨، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٧٧
 . ١٣٣، ص ٢٠نوار، ج ¤؛ بحار اال٨١، ص ٥، ج   ـ رياحين الشريعة١٧٨



 

 

  

)٨٧( 

دشمنان مهاجم را از اطراف آن حضرت پراكنده دشمنان مهاجم را از اطراف آن حضرت پراكنده دشمنان مهاجم را از اطراف آن حضرت پراكنده دشمنان مهاجم را از اطراف آن حضرت پراكنده     وووو    دور انداختم و با شمشير و تير مشغول جنگ گرديدمدور انداختم و با شمشير و تير مشغول جنگ گرديدمدور انداختم و با شمشير و تير مشغول جنگ گرديدمدور انداختم و با شمشير و تير مشغول جنگ گرديدم    آب را بهآب را بهآب را بهآب را بهمشك مشك مشك مشك     رسانيدمرسانيدمرسانيدمرسانيدم
        ....هاي زيادي بر بدنم وارد شده بودهاي زيادي بر بدنم وارد شده بودهاي زيادي بر بدنم وارد شده بودهاي زيادي بر بدنم وارد شده بود    كردم كه در آن حال زخمكردم كه در آن حال زخمكردم كه در آن حال زخمكردم كه در آن حال زخم     دفاع مي دفاع مي دفاع مي دفاع مي)ص(    ساختم و از جان رسول خداساختم و از جان رسول خداساختم و از جان رسول خداساختم و از جان رسول خدا    ميميميمي

پرسيدم ! ! ! ! خوردخوردخوردخورد    زخمي از جنگ احد هنوز به چشم ميزخمي از جنگ احد هنوز به چشم ميزخمي از جنگ احد هنوز به چشم ميزخمي از جنگ احد هنوز به چشم مي    گردن او گوديگردن او گوديگردن او گوديگردن او گوديمتوجه شدم در نسيبه نسيبه نسيبه نسيبه در حال گفتگو با : گويد ميّ سعد ّ سعد ّ سعد ّ سعد     امامامام
  ؟ بر بدن تو وارد آورده است اين زخم را چه كسي

  .))))١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩((((»»»»        ابن قميئهابن قميئهابن قميئهابن قميئه    ««««پاسخ داد 
دسـت مـسيلمه كـذّاب    دسـت مـسيلمه كـذّاب    دسـت مـسيلمه كـذّاب    دسـت مـسيلمه كـذّاب        فرزندش حبيب در جنگ يمامه بهفرزندش حبيب در جنگ يمامه بهفرزندش حبيب در جنگ يمامه بهفرزندش حبيب در جنگ يمامه به    زيد بن عاصم به شهادت رسيد وزيد بن عاصم به شهادت رسيد وزيد بن عاصم به شهادت رسيد وزيد بن عاصم به شهادت رسيد وشوهر نسيبه جنگ احد جنگ احد جنگ احد جنگ احد البته در  

        ....نوشيدنوشيدنوشيدنوشيد    شربت شهادتشربت شهادتشربت شهادتشربت شهادت
وفـاداري و مقاومـت     وفـاداري و مقاومـت     وفـاداري و مقاومـت     وفـاداري و مقاومـت     : فرمـود ) ص(    رسـول خـدا   رسـول خـدا   رسـول خـدا   رسـول خـدا   جايي رسيد كه      در جنگ احد به   » » » »         نسيبهنسيبهنسيبهنسيبه    «««« فداكاري   كار ايمان و اخالص و    

        ))))١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠((((....باشدباشدباشدباشد    بهتر و باالتر از بسياري از مردها ميبهتر و باالتر از بسياري از مردها ميبهتر و باالتر از بسياري از مردها ميبهتر و باالتر از بسياري از مردها مي» » » »         نسيبهنسيبهنسيبهنسيبه    ««««
 و )ع (            اميـر مؤمنـان  اميـر مؤمنـان  اميـر مؤمنـان  اميـر مؤمنـان  غير از  رو به فرار گذاشتند،  رو به فرار گذاشتند،  رو به فرار گذاشتند،  رو به فرار گذاشتند، )ص(    خداخداخداخدا    در جنگ احد بسياري از اصحاب رسولدر جنگ احد بسياري از اصحاب رسولدر جنگ احد بسياري از اصحاب رسولدر جنگ احد بسياري از اصحاب رسول: گويد ميمحدث قمي محدث قمي محدث قمي محدث قمي 

كردند  حمله مي) ص(  رسول اكرم سي در كنار آن حضرت باقي نماند و در هر موقع كه يك طائفه از دشمن به حضرتكابودجانه ابودجانه ابودجانه ابودجانه 
شكسته شد و از كساني كـه       ) ع(  آورد تا شمشير امير مؤمنان      ها را از پاي در مي       كرد و آن      از آن حضرت دفاع مي    ) ع(  امير مؤمنان 

كـرد و  كـرد و  كـرد و  كـرد و       شـركت مـي     شـركت مـي     شـركت مـي     شـركت مـي    )ص(    او زني بود كه در جنگها همـراه پيغمبـر         او زني بود كه در جنگها همـراه پيغمبـر         او زني بود كه در جنگها همـراه پيغمبـر         او زني بود كه در جنگها همـراه پيغمبـر          بود و    »»»»        نسيبهنسيبهنسيبهنسيبه    «««« پايدار مانده بود  ) ص(  حضرت رسول   همراه
رو بـه فـرار بگـذارد    رو بـه فـرار بگـذارد    رو بـه فـرار بگـذارد    رو بـه فـرار بگـذارد        نمود و در جنگ احد فرزندش نيز همراه بود و فرزندش در اين گيرودار خواسـت نمود و در جنگ احد فرزندش نيز همراه بود و فرزندش در اين گيرودار خواسـت نمود و در جنگ احد فرزندش نيز همراه بود و فرزندش در اين گيرودار خواسـت نمود و در جنگ احد فرزندش نيز همراه بود و فرزندش در اين گيرودار خواسـت     مجروحين را مداوا مي   مجروحين را مداوا مي   مجروحين را مداوا مي   مجروحين را مداوا مي   

ود را برگرداند و مردي بر او حمله كرد و او  از خدا و پيغمبر خدا، و فرزند خ؟؟؟؟    كنيكنيكنيكني    اي پسر من از كه فرار مياي پسر من از كه فرار مياي پسر من از كه فرار مياي پسر من از كه فرار مي    مادرش نهيب زد كهمادرش نهيب زد كهمادرش نهيب زد كهمادرش نهيب زد كه
، مادرش شمشير فرزندش را برداشت و بر ران آن قاتل ضربت محكمي زد و باالخره او را از پاي در آورد در اين موقع                           را كشت 

د را سپر قرار داده بود و به اين د را سپر قرار داده بود و به اين د را سپر قرار داده بود و به اين د را سپر قرار داده بود و به اين اين زن با شهامت و قهرمان سينه خواين زن با شهامت و قهرمان سينه خواين زن با شهامت و قهرمان سينه خواين زن با شهامت و قهرمان سينه خو. . . . »»»»ُُُُ    بارك اُهللا علَيِك يا نُسيبةبارك اُهللا علَيِك يا نُسيبةبارك اُهللا علَيِك يا نُسيبةبارك اُهللا علَيِك يا نُسيبة««««:::: به او فرمود به او فرمود به او فرمود به او فرمود)ص(        حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر
امروز از مقام امروز از مقام امروز از مقام امروز از مقام     مقام نسيبه دختر كعبمقام نسيبه دختر كعبمقام نسيبه دختر كعبمقام نسيبه دختر كعب: : : :  فرمود فرمود فرمود فرمود)ص(            فراواني بر او رسيد و پيغمبر اكرمفراواني بر او رسيد و پيغمبر اكرمفراواني بر او رسيد و پيغمبر اكرمفراواني بر او رسيد و پيغمبر اكرم    كرد و زخمهايكرد و زخمهايكرد و زخمهايكرد و زخمهاي    وسيله از آن حضرت دفاع ميوسيله از آن حضرت دفاع ميوسيله از آن حضرت دفاع ميوسيله از آن حضرت دفاع مي

        ))))١٨١١٨١١٨١١٨١((((....    فالن و فالن بهتر استفالن و فالن بهتر استفالن و فالن بهتر استفالن و فالن بهتر است
 بانوي با شهامت صادر شـده اسـت   فداكاري اين در مورد تجليل از جهاد و    ) ص(        ّ اكرم ّ اكرم ّ اكرم ّ اكرم         حضرت نبي حضرت نبي حضرت نبي حضرت نبي و باالخره در بياني كه از       

مداوا و معالجه مجروحين مداوا و معالجه مجروحين مداوا و معالجه مجروحين مداوا و معالجه مجروحين     يابد و بهيابد و بهيابد و بهيابد و به     هم حضور مي هم حضور مي هم حضور مي هم حضور مي)ع(    بانواني است كه در روزگار ظهور امام زمان بانواني است كه در روزگار ظهور امام زمان بانواني است كه در روزگار ظهور امام زمان بانواني است كه در روزگار ظهور امام زمان     نسيبه از جملهنسيبه از جملهنسيبه از جملهنسيبه از جمله:  فرموده است
        ))))١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢((((....پردازدپردازدپردازدپردازد    جنگي در ركاب آن حضرت ميجنگي در ركاب آن حضرت ميجنگي در ركاب آن حضرت ميجنگي در ركاب آن حضرت مي

  : بريم ايان مياو را به پ در اينجا با ذكر يك حديث از احاديث اين بانوي با عظمت و مجاهد ترجمه
 )ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدابه حضور )    دختر كعب است ّ عماره كنيه نسيبه ام (ّ عماره انصاري  كند ام  غالم ابن عباس روايت مي        عكرمهعكرمهعكرمهعكرمه

شـود و آنـان از امتيازهـا محـروم            امتيازها مربوط به مردها است و از زنان كمتر نامي بـرده مـي               چطور است كه همه   :  آمد و گفت  
  اند؟ شده

                                                        

  .٤٧٦، ص ٤، ج  ؛ االستيعاب٤١٨، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٧٩
 

 . ١٣٣، ص ٢٠؛ بحاراالنوار، ج ٨١، ص ٥، ج   ـ رياحين الشريعه١٨٠
 . ٥٨٥ ـ ٥٨٤، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ١٨١
 . ٦٢٥، ص  ؛ أعالم النساء المؤمنات٨٢، ص ٥، ج   ـ رياحين الشريعه١٨٢



 

 

  

)٨٨( 

َ َ َ َ     ِ و الصَّاِبرينِ و الصَّاِبرينِ و الصَّاِبرينِ و الصَّاِبرين    َ و الصَّاِدقَاتَ و الصَّاِدقَاتَ و الصَّاِدقَاتَ و الصَّاِدقَات    ِ و الصَّاِدقِينِ و الصَّاِدقِينِ و الصَّاِدقِينِ و الصَّاِدقِين    َ و الْقَاِنتَاتَ و الْقَاِنتَاتَ و الْقَاِنتَاتَ و الْقَاِنتَات    ِو الْقَاِنتِينِو الْقَاِنتِينِو الْقَاِنتِينِو الْقَاِنتِين    َ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَات    ِ و الْمؤِمنِينِ و الْمؤِمنِينِ و الْمؤِمنِينِ و الْمؤِمنِين    َ و الْمسِلماتَ و الْمسِلماتَ و الْمسِلماتَ و الْمسِلمات    َّ الْمسِلمِينَّ الْمسِلمِينَّ الْمسِلمِينَّ الْمسِلمِين    ِانِانِانِان: ( قت اين آيهآن و
ِ و  ِ و  ِ و  ِ و          ْ والْحاِفظَـات  ْ والْحاِفظَـات  ْ والْحاِفظَـات  ْ والْحاِفظَـات          َ فُـروجهم  َ فُـروجهم  َ فُـروجهم  َ فُـروجهم          ِ و الْحاِفظِين  ِ و الْحاِفظِين  ِ و الْحاِفظِين  ِ و الْحاِفظِين          الصَّاِئماتالصَّاِئماتالصَّاِئماتالصَّاِئمات    َوَوَوَو        ِ و الصَّاِئمِين  ِ و الصَّاِئمِين  ِ و الصَّاِئمِين  ِ و الصَّاِئمِين          و الْمتَصَدقَات و الْمتَصَدقَات و الْمتَصَدقَات و الْمتَصَدقَات َ  َ  َ  َ          ِ و الْمتَصَدقِين  ِ و الْمتَصَدقِين  ِ و الْمتَصَدقِين  ِ و الْمتَصَدقِين          َ و الْخَاِشعات  َ و الْخَاِشعات  َ و الْخَاِشعات  َ و الْخَاِشعات          ِوالْخَاِشعِينِوالْخَاِشعِينِوالْخَاِشعِينِوالْخَاِشعِين        و الصَّاِبرات و الصَّاِبرات و الصَّاِبرات و الصَّاِبرات 

  )١٨٤(. نازل شد)١٨٣()ً و اَجراً عظِيماًً و اَجراً عظِيماًً و اَجراً عظِيماًً و اَجراً عظِيماً    ْ مغِْفرةْ مغِْفرةْ مغِْفرةْ مغِْفرة    ِ اَعداُهللا لَهمِ اَعداُهللا لَهمِ اَعداُهللا لَهمِ اَعداُهللا لَهم    الذّاِكراتالذّاِكراتالذّاِكراتالذّاِكرات    َ اَهللا كَثِيراًوَ اَهللا كَثِيراًوَ اَهللا كَثِيراًوَ اَهللا كَثِيراًو    الذّاِكرينالذّاِكرينالذّاِكرينالذّاِكرين
، مردان مطيع خداوند، زنان مطيع خداوند، مردان راستگو،         ، مردان مطيع خداوند، زنان مطيع خداوند، مردان راستگو،         ، مردان مطيع خداوند، زنان مطيع خداوند، مردان راستگو،         ، مردان مطيع خداوند، زنان مطيع خداوند، مردان راستگو،                 ، زنان با ايمان   ، زنان با ايمان   ، زنان با ايمان   ، زنان با ايمان           مردان با ايمان  مردان با ايمان  مردان با ايمان  مردان با ايمان  ،  ،  ،  ،          ، زنان مسلمان  ، زنان مسلمان  ، زنان مسلمان  ، زنان مسلمان          مردان مسلمان مردان مسلمان مردان مسلمان مردان مسلمان :  يعني

زنان راستگو، مردان خويشتندار، زنان خويشتندار، مردان خاشع در پيشگاه خداوند، زنان خاشع در پيشگاه خداوند، مرداني كه در زنان راستگو، مردان خويشتندار، زنان خويشتندار، مردان خاشع در پيشگاه خداوند، زنان خاشع در پيشگاه خداوند، مرداني كه در زنان راستگو، مردان خويشتندار، زنان خويشتندار، مردان خاشع در پيشگاه خداوند، زنان خاشع در پيشگاه خداوند، مرداني كه در زنان راستگو، مردان خويشتندار، زنان خويشتندار، مردان خاشع در پيشگاه خداوند، زنان خاشع در پيشگاه خداوند، مرداني كه در 
كنند، كنند، كنند، كنند،     دار، مرداني كه دامن خود را حفظ ميدار، مرداني كه دامن خود را حفظ ميدار، مرداني كه دامن خود را حفظ ميدار، مرداني كه دامن خود را حفظ مي    دار، زنان روزهدار، زنان روزهدار، زنان روزهدار، زنان روزه    ، مردان روزه، مردان روزه، مردان روزه، مردان روزهكنندكنندكنندكنند    كنند، زناني كه در راه خدا انفاق ميكنند، زناني كه در راه خدا انفاق ميكنند، زناني كه در راه خدا انفاق ميكنند، زناني كه در راه خدا انفاق مي    راه خدا انفاق ميراه خدا انفاق ميراه خدا انفاق ميراه خدا انفاق مي

ها ـ ها ـ ها ـ ها ـ     ياد خداهستند، خداوند براي آنياد خداهستند، خداوند براي آنياد خداهستند، خداوند براي آنياد خداهستند، خداوند براي آن    باشند، زناني كه زياد بهباشند، زناني كه زياد بهباشند، زناني كه زياد بهباشند، زناني كه زياد به    ياد خدا ميياد خدا ميياد خدا ميياد خدا مي    كنند، مرداني كه زياد بهكنند، مرداني كه زياد بهكنند، مرداني كه زياد بهكنند، مرداني كه زياد به    ميميميمي    زناني كه دامن خويش را حفظزناني كه دامن خويش را حفظزناني كه دامن خويش را حفظزناني كه دامن خويش را حفظ
        ....    ، بخشايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته است، بخشايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته است، بخشايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته است، بخشايش و مزد بزرگي را فراهم ساخته است    بدون تفاوت ـبدون تفاوت ـبدون تفاوت ـبدون تفاوت ـ

        

         بانوي علم و جهاد بانوي علم و جهاد بانوي علم و جهاد بانوي علم و جهاد    فاريفاريفاريفاري ـ ليال غ ـ ليال غ ـ ليال غ ـ ليال غ٩٩٩٩
بلندي از علم نائل گرديد بنا به گفته مورخين و  كه در مكتب با بركت آن حضرت به مرتبه) ص( يكي از بانوان صحابي پيغمبر

فاري فاري فاري فاري ، ليال غ، ليال غ، ليال غ، ليال غ    عمر رضا كحالهعمر رضا كحالهعمر رضا كحالهعمر رضا كحاله        وووو    ، ابن اثير جزري، ابن اثير جزري، ابن اثير جزري، ابن اثير جزري    ، ابن عبدالبر اندلسي، ابن عبدالبر اندلسي، ابن عبدالبر اندلسي، ابن عبدالبر اندلسي    ، ابن حجر عسقالني، ابن حجر عسقالني، ابن حجر عسقالني، ابن حجر عسقالني    اهللا محالتياهللا محالتياهللا محالتياهللا محالتي    شيخ ذبيحشيخ ذبيحشيخ ذبيحشيخ ذبيحنويسان مانند  رجال
  )١٨٥(. است
  

        ....»»»»ََََ    َ و تقوم علي المرضيَ و تقوم علي المرضيَ و تقوم علي المرضيَ و تقوم علي المرضي    مغازيه فتداوي الجرحيمغازيه فتداوي الجرحيمغازيه فتداوي الجرحيمغازيه فتداوي الجرحي     في  في  في  في )ص(            كانت مجاهدة غازية تخرج مع النبيكانت مجاهدة غازية تخرج مع النبيكانت مجاهدة غازية تخرج مع النبيكانت مجاهدة غازية تخرج مع النبي««««: نويسند درباره او مي
هـاي جنـگ حـضور    هـاي جنـگ حـضور    هـاي جنـگ حـضور    هـاي جنـگ حـضور        در ميـدان در ميـدان در ميـدان در ميـدان ) ص(     همراه رسول خدا همراه رسول خدا همراه رسول خدا همراه رسول خدا    ، مجاهد و شجاع بود؛ به، مجاهد و شجاع بود؛ به، مجاهد و شجاع بود؛ به، مجاهد و شجاع بود؛ به    غير از مقام علمي و ارزش فرهنگي غير از مقام علمي و ارزش فرهنگي غير از مقام علمي و ارزش فرهنگي غير از مقام علمي و ارزش فرهنگي :  يعني

        ....نمودنمودنمودنمود    ميميميمي    كرد و بيماران را پرستاري و مراقبتكرد و بيماران را پرستاري و مراقبتكرد و بيماران را پرستاري و مراقبتكرد و بيماران را پرستاري و مراقبت    وا و معالجه ميوا و معالجه ميوا و معالجه ميوا و معالجه مي، مجروحين جنگي را مدا، مجروحين جنگي را مدا، مجروحين جنگي را مدا، مجروحين جنگي را مدا    يافتيافتيافتيافت    ميميميمي
 آن را برافروخته       عايشهعايشهعايشهعايشهخاموش كردن شعله جنگي كه        براي) ع(        امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان آنگاه كه حضرت    : گويد  ميمحمد بن قاسم طائي     محمد بن قاسم طائي     محمد بن قاسم طائي     محمد بن قاسم طائي     

حضرت در جبهه جنگ شركت  آنهمراه  نيز به» » » »         ليالي غفاريليالي غفاريليالي غفاريليالي غفاري    ««««ناميده شد ـ به سوي بصره حركت كرد،  »»»»        جنگ جملجنگ جملجنگ جملجنگ جمل    ««««و    بود ـ 
 را قانع كند كه از     عايشهعايشهعايشهعايشهجهت موقعيت ممتازي كه داشت براي اينكه شايد بتواند        ـ به ليال  ليال  ليال  ليال      ««««كرد و قبل از اينكه جنگ شروع شود         

كـرد   بيـان مـي  ) ع(        علـي علـي علـي علـي بـراي  ) ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا هايي را كـه  رفت و گفت آيا فضيلتعايشه عايشه عايشه عايشه جويي دست بردارد ـ نزد   اين ستيزه
 ))))عععع((((        عليعليعليعلينكشيد    به خانه من وارد شد پس از آن هم طولي         ) ص(    رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا اضافه كرد وقتي     ؟ عايشه پاسخ مثبت داد و       اي  دهنشني

، امـا مـن       نشـست ) ص( اي روي شانه خود انداخته بود وارد گرديد و در فاصله بـين مـن و رسـول خـدا                     هم در حالي كه حوله    
  ؟ عتري وجود نداشت كه اينجا نشستيآيا جاي وسي!  اي پسر ابوطالب:  اعتراض كردم

                                                        

 . ٣٥، آيه   ـ سوره احزاب١٨٣
  .٤٧٧، ص ٤، ج   ـ االستيعاب١٨٤
 

، ٤؛ أعالم النساء، ج ٥٤٣، ص ٥، ج  الغابة ؛اسد٤٠٤، ص ٤   ، ج ؛ االستيعاب٤٠٢، ص ٤، ج  صابة¤؛ اال٥٩، ص ٥، ج   ـ رياحين الشريعه١٨٥
 . ٣٣٦ص 



 

 

  

)٨٩( 

 آزاد بگذار زيرا علي اولين كسي اسـت كـه            آزاد بگذار زيرا علي اولين كسي اسـت كـه            آزاد بگذار زيرا علي اولين كسي اسـت كـه            آزاد بگذار زيرا علي اولين كسي اسـت كـه           )ع(        عليعليعليعلي        آرام بگير و مرا با برادرم     آرام بگير و مرا با برادرم     آرام بگير و مرا با برادرم     آرام بگير و مرا با برادرم     :  در برابر اعتراض من گفت    ) ص(    رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا 
در روز قيامت با من مالقـات       در روز قيامت با من مالقـات       در روز قيامت با من مالقـات       در روز قيامت با من مالقـات                و اولين كسي هم خواهد بود كه        و اولين كسي هم خواهد بود كه        و اولين كسي هم خواهد بود كه        و اولين كسي هم خواهد بود كه       ))))١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦((((كسي است كه از من جدا خواهد شد       كسي است كه از من جدا خواهد شد       كسي است كه از من جدا خواهد شد       كسي است كه از من جدا خواهد شد               اسالم آورده و آخرين   اسالم آورده و آخرين   اسالم آورده و آخرين   اسالم آورده و آخرين   

        ))))١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧((((....كندكندكندكند    ميميميمي
حفظ كرد  ) ع(  خويش را با حضرت امير مؤمنان       ارادت و اطاعت  ) ص(  اين بانوي فداكار و مخلص پس از رحلت رسول اكرم         

  )١٨٨(.و زير چتر واليت تا آخر عمر حركت كرد تا زندگي خود را كه با علم و جهاد توأم بود به پايان رسانيد
  

             يتيمان يتيمان يتيمان يتيمان    كنندهكنندهكنندهكننده    يت يت يت يت  ـ زينب همسر عبداهللا بن مسعود راوي حديث و ترب ـ زينب همسر عبداهللا بن مسعود راوي حديث و ترب ـ زينب همسر عبداهللا بن مسعود راوي حديث و ترب ـ زينب همسر عبداهللا بن مسعود راوي حديث و ترب١٠١٠١٠١٠
مؤلف ، اردبيلي صاحب جامع الرواة و علياري تبريزي ، اردبيلي صاحب جامع الرواة و علياري تبريزي ، اردبيلي صاحب جامع الرواة و علياري تبريزي ، اردبيلي صاحب جامع الرواة و علياري تبريزي     ، ابن عبدالبراندلسي، ابن عبدالبراندلسي، ابن عبدالبراندلسي، ابن عبدالبراندلسي    ، ابن اثير جزري، ابن اثير جزري، ابن اثير جزري، ابن اثير جزري    طوسي و عالّمه ما مقانيطوسي و عالّمه ما مقانيطوسي و عالّمه ما مقانيطوسي و عالّمه ما مقانيّ  شيخ اجل

حضرت است را زينب همسر عبدالرحمن بـن          و راوي احاديث آن   ) ص( مال يكي از زنان با جاللتي كه از صحابي پيغمبر           اال  بهجة
  )١٨٩(.اند ر كردهمسعود ذك

حـضرت رسـول   حـضرت رسـول   حـضرت رسـول   حـضرت رسـول   هشت حديث از )   مسعود ثقفي همسر عبداهللا بن (دختر عبداهللا بن معاوية    زينب  زينب  زينب  زينب  : نويسد  عمر رضا كحاله مي   
  )١٩٠(. روايت كرده است) ص(        اكرماكرماكرماكرم
  

متوجـه  رفتم در آنجا    ) ص(  به خانه رسول خدا     اي  من براي پرسيدن مسأله   : گويد  و يكي از آن احاديث اين است كه زينب مي         
سـؤال  ) ص(    خداخداخداخدا    رسولرسولرسولرسول، از  باشد حضور دارد پس   شدم بانوي ديگري هم كه نام او زينب است و سؤال او هم مانند سؤال من مي                

  : كرديم
هـا   توانيم صدقه خـود را بـه آن    ناتوانند آيا ما مي ما كودكان يتيمي در خانه داريم و شوهرهاي ما از تأمين مخارج زندگي آنان             

دو اجـر دارد هـم   دو اجـر دارد هـم   دو اجـر دارد هـم   دو اجـر دارد هـم        صدقه دادن شما به اين يتيمـان        صدقه دادن شما به اين يتيمـان        صدقه دادن شما به اين يتيمـان        صدقه دادن شما به اين يتيمـان       ))))١٩١١٩١١٩١١٩١((((....»»»»ِِِِ        ِ و اَجر الْقَرابة   ِ و اَجر الْقَرابة   ِ و اَجر الْقَرابة   ِ و اَجر الْقَرابة           ِ اَجر الصَّدقَة  ِ اَجر الصَّدقَة  ِ اَجر الصَّدقَة  ِ اَجر الصَّدقَة          ْلَكُما اَجران ْلَكُما اَجران ْلَكُما اَجران ْلَكُما اَجران         نَعمنَعمنَعمنَعم««««:  فرمودند ؟ رسول خدا    بدهيم
        ))))١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢((((....    خويشاوندانخويشاوندانخويشاوندانخويشاوندان    پاداش صدقه دادن و هم پاداش صله رحم يعني كمك بهپاداش صدقه دادن و هم پاداش صله رحم يعني كمك بهپاداش صدقه دادن و هم پاداش صله رحم يعني كمك بهپاداش صدقه دادن و هم پاداش صله رحم يعني كمك به

        

            ترين زنان عصر رسالتترين زنان عصر رسالتترين زنان عصر رسالتترين زنان عصر رسالت    فقيهفقيهفقيهفقيه: : : : ) ص(         ـ زينب ربيبه حضرت پيغمبر ـ زينب ربيبه حضرت پيغمبر ـ زينب ربيبه حضرت پيغمبر ـ زينب ربيبه حضرت پيغمبر١١١١١١١١

                                                        

 . سپرد  جان�    روي سينه حضرت علي�   ـ اشاره است به اينكه حضرت رسول اكرم١٨٦
  .٥٤٣، ص ٥، ج  ؛ اُسد الغابة٤٠٤، ص ٤، ج  ؛ االستيعاب٤٠٢، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال١٨٧
 

 . ٦١٥، ص ١، ج   ـ حياة الصحابة١٨٨
، ص ٢، ج  ؛ جامع الرواة٣١٧، ص ٤، ج  ؛االستيعاب٤٦٣، ص ٥  ، ج ؛ اسد الغابة٧٨، ص ٣، ج  ؛ تنقيح المقال٣٣، ص   ـ رجال شيخ طوسي١٨٩
 . ٧٤، ص ٢، ج  مال اال  ؛ بهجة٤٥٧
 . ٧٤، ص ٢ ـ أعالم النساء، ج ١٩٠
 . ٥٨١، ص ٧، ج  مال ؛ بهجة اال٤٦٣، ص ٥، ج  الغابة ـ اُسد ١٩١
 . اند  ـ اين يتيمان داراي خويشاوندي نيز با زينب بوده١٩٢



 

 

  

)٩٠( 

است كه در سال چهارم هجرت پس از اينكه شوهر خود را از ّ سلمه ّ سلمه ّ سلمه ّ سلمه      ام ام ام ام)ص(        حضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرم از همسران با فضيلت يكي
  .بود    زينبزينبزينبزينبآورد كه نامش ) ص( ، به خانه رسول خدا همراه دست داد، آن حضرت با او ازدواج كرد او دختري را به

در كنار حضرتش آموزش ديد و مطالب و معارف  رار گرفت وگرديد، مورد عنايت آن حضرت ق) ص(    ربيبه پيغمبرربيبه پيغمبرربيبه پيغمبرربيبه پيغمبر كه       زينبزينبزينبزينب
  .الهي آموخت و به مرتبه مهمي از علم و دانش نائل گرديد بسياري از آن سرچشمه فيض

، ابـن حجـر     ، ابـن حجـر     ، ابـن حجـر     ، ابـن حجـر             ، ابن عبدالبر اندلسي   ، ابن عبدالبر اندلسي   ، ابن عبدالبر اندلسي   ، ابن عبدالبر اندلسي           ، ابن اثير جزري   ، ابن اثير جزري   ، ابن اثير جزري   ، ابن اثير جزري           ، ما مقاني  ، ما مقاني  ، ما مقاني  ، ما مقاني          شيخ طوسي شيخ طوسي شيخ طوسي شيخ طوسي  طوري كه مورخين و دانشمندان علم رجال مانند           به
 ترين زنان عـصر خـويش در مدينـه     و راوي حديث از آن حضرت و فقيه) ص( او را از صحابي رسول خدابيلي بيلي بيلي بيلي عسقالني و ارد  عسقالني و ارد  عسقالني و ارد  عسقالني و ارد  

  )١٩٣(.اند معرفي كرده
) ص( از زينب دختر ابي سلمه تعداد هفت حديث كـه از حـضرت پيغمبـر              : نويسد   در كتاب أعالم النّساء مي         عمر رضا كحاله  عمر رضا كحاله  عمر رضا كحاله  عمر رضا كحاله  

  . نقل كرده است در دست است
  

             بانوي دانشمند و راوي حديث بانوي دانشمند و راوي حديث بانوي دانشمند و راوي حديث بانوي دانشمند و راوي حديث    د انصاريد انصاريد انصاريد انصاريّ سعّ سعّ سعّ سع     ـ ام ـ ام ـ ام ـ ام١٢١٢١٢١٢
و راويان احاديث از ) ص( از صحابي پيغمبر خدا     محدث عالي مقام فيض كاشاني و ابن اثير جزري و ابن عبدالبر اندلسي يكي             

بـزرگ   كه ما در اينجا دو حديث از احاديث ايـن بـانوي    )١٩٤(.اند  دختر زيد بن ثابت ذكر كرده     » » » »         ّ سعد انصاري  ّ سعد انصاري  ّ سعد انصاري  ّ سعد انصاري          امامامام    ««««آن حضرت را    
  . كنيم ، ذكر مي اسالمي را كه مشتمل بر درس بزرگي از نظم و انضباط در زندگي و احتراز از اسراف است

  

             ـ درس نظم و برنامه ـ درس نظم و برنامه ـ درس نظم و برنامه ـ درس نظم و برنامه١١١١
        ))))١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥((((....»»»»    معهمعهمعهمعه    ُ و المكحلُة يكُونانُ و المكحلُة يكُونانُ و المكحلُة يكُونانُ و المكحلُة يكُونان    ةةةة    ُ الِمراُ الِمراُ الِمراُ الِمرا     كان اذا سافر لم تُفارقْه كان اذا سافر لم تُفارقْه كان اذا سافر لم تُفارقْه كان اذا سافر لم تُفارقْه)ص(    ّّّّ    ّ النّبيّ النّبيّ النّبيّ النّبي    انانانان: : : :     قالتقالتقالتقالت««««

  . داشت همراه خود برمي دان را هميشه به سرمه كرد آئينه و رگاه مسافرت ميچنين بود كه ه) ص(  يعني روش پيغمبر اكرم
حـديث تنهـا ايـن دو چيـز ذكـر شـده اسـت در                  شد و در اين     ، آن روز جزو وسائل بهداشتي و تقويتي محسوب مي           دان  سرمه

خـود، لـوازم     افراد در مسافرت  ها اضافه شده است و اين خود درسي است كه             هم بر اين  و نخ   و نخ   و نخ   و نخ           ، سوزن ، سوزن ، سوزن ، سوزن         چاقو، قيچي چاقو، قيچي چاقو، قيچي چاقو، قيچي احاديث ديگر   
  .اقدام به مسافرت نكنند بيني و برنامه اوليه زندگي را همراه داشته باشند و بدون فكر و پيش

  

            آبآبآبآب            جويي در مصرفجويي در مصرفجويي در مصرفجويي در مصرف    روي و لزوم صرفهروي و لزوم صرفهروي و لزوم صرفهروي و لزوم صرفه     ـ درس احتراز از اسراف و زياده ـ درس احتراز از اسراف و زياده ـ درس احتراز از اسراف و زياده ـ درس احتراز از اسراف و زياده٢٢٢٢

                                                        

، ص ٤صابة  ج ¤؛ اال٣١٩، ص ٤، ج  ؛االستيعاب٤٦٨، ص ٥  ، ج ؛ اسد الغابة٧٨، ص ٣، ج  ؛ تنقيح المقال٣٣، ص   ـ رجال شيخ طوسي١٩٣
 . ٤٥٧، ص ٢، ج  ؛ جامع الرواة٣١٧
 . ٤٥٦، ص ٤  ، ج صابة¤؛ اال٥٨٦، ص ٥، ج  ؛ اُسد الغابة٧٣، ص ٤ـ المحجة البيضاء، ج  ١٩٤
 . ٤٥٦، ص ٤  ، ج صابة¤؛ اال٥٨٦، ص ٥، ج  ؛ اسد الغابة٧٣، ص ٤ ـ المحجة البيضاء، ج ١٩٥



 

 

  

)٩١( 

يك صاع انجام غسل انجام غسل انجام غسل انجام غسل و براي )  ه سير تقريباًد (يك مدّ وضو گرفتن وضو گرفتن وضو گرفتن وضو گرفتن براي : فرمود) ص( رسول خدا :  كند كه  روايت ميّ سعدّ سعدّ سعدّ سعد    امامامام
  اينان : دانند نمي آيند كه اين مقدار آب را براي وضو و غسل كافي كافي خواهدبود اما بعد از من افرادي مي)  تقريباً سه كيلو (

 با من   ))))١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦((((     القدس  القدس  القدس  القدس حظِيرةحظِيرةحظِيرةحظِيرةاز سنّت و شيوه من پيروي كنند در           كنند و در صورتي كه افرادي       برخالف سيره و سنّت من رفتار مي      
  )١٩٧(.همراه خواهندبود

جـويي   كند بسيار مهم است و مسأله صرفه جلوگيري مي اين حديث از نظر اينكه از روحيه وسواسي و روشهاي اسراف كارانه    
  )١٩٨(.، امروز يك مسأله مهم اقتصادي و اجتماعي است كه الزم است در نظر همگان باشد در استعمال آب

  

            واليتواليتواليتواليت    رآن و قهرمان ميدان علم و اخالص و عشق به رآن و قهرمان ميدان علم و اخالص و عشق به رآن و قهرمان ميدان علم و اخالص و عشق به رآن و قهرمان ميدان علم و اخالص و عشق به ، حافظ ق، حافظ ق، حافظ ق، حافظ ق     ـ فضّه ـ فضّه ـ فضّه ـ فضّه١٣١٣١٣١٣
تعـدادي از سـپاهيان لـشكر كفـر بـه اسـارت              هاي اسالمي كه به غلبه جبهه اسالم بر جبهه كفـر انجاميـد و               در يكي از جنگ   

مدينه منتقل  ر آمد و بهنيز كه از اهالي حبشه بود در ميان اسيران به اسارت سپاه اسالم دفضّه فضّه فضّه فضّه   مجاهدين اسالم در آمدند زني به نام
  .گرديد

طوري كه آن قدر براي خورد كردن      كارهاي خانه به      كه با داشتن چند بچه نسبتاً كوچك و سنگيني        ) س( حضرت فاطمه زهرا  حضرت فاطمه زهرا  حضرت فاطمه زهرا  حضرت فاطمه زهرا  
لباسش غبار آلـود و       جو، دستاس را چرخانده بود كه در دستش اثر گذاشته و دستش پينه بسته بود و با جاروب كردن مكرر خانه                    

  ، بند مشك در گردنش اثر گذاشته   طور مكرر زير ديگ غذا لباسش دود آلود شده بود و با آوردن آب با مشك وختن آتش بهبا افر
او در امور خا نـه باشـد شـرفياب            براي گرفتن يك نفر خدمتگذار كه كمك      پدر بزرگوارش   پدر بزرگوارش   پدر بزرگوارش   پدر بزرگوارش   شده بود، لذا به محضر        بود، خسته 

 و فروش اسيران و يا گرفتن عوض      اقتصادي مسلمانان در سطح پايين قرار داشت اقتصادي مسلمانان در سطح پايين قرار داشت اقتصادي مسلمانان در سطح پايين قرار داشت اقتصادي مسلمانان در سطح پايين قرار داشتوضعوضعوضعوضع    از جهت اينكهاز جهت اينكهاز جهت اينكهاز جهت اينكهگرديد ولي پدر بزرگوارش 
مخصوصاً با استقرار چهار صد مهاجر در ايوان مسجد مدينـه            كرد و   ها به وضع اقتصادي مسلمانان كمك مي        براي آزاد ساختن آن   

آمده و به اصحاب صُفّه موسوم         گذاشته به مدينه   كه براي استقبال از اسالم و جبهه اسالم خانه و كاشانه و اموال خود را پشت سر                
ــا توجــه و اشــراف حــضرت   شــده ــود ب ــه الزم ب ــد ك ــراي  ) ص(  رســول اكــرم ان ــن اســيران ب اداره شــوند؛ از دادن يكــي از اي

تـسبيح مخـصوصي را كـه بـه         ) س( امتناع كرد و براي تقويت جسم و جان صديقه كبـرا          ) س( دخترش فاطمه زهرا    خدمتگذاري
  )١٩٩(. معروف شد به دختر ارجمند خويش آموخت) س( ت زهراتسبيح حضر

                                                        

 .   ـ حظيرة القدس مكاني است در بهشت١٩٦
 . ٤٥٦، ص ٤، ج  صابة¤؛ اال٥٨٦، ص ٥، ج   ـ اسد الغابة١٩٧
 و من اليحضره ٣٣٩ص : ١، ج  وسائل الشيعه ؛ به  نقل كرده است�  نيز از حضرت پيغمبر�   نظير حديث فوق را حضرت باقر ـ١٩٨

 .  مراجعه كنيد١٢، ص ١، ج  الفقيه
  :  ـ وسائل الشيعه١٩٩

تر است و نيـز   فضيلتاين تسبيح در تعقيب نمازها ازهزار ركعت نماز مستحبي با     :  فرمود �  اين همان تسبيحي است كه حضرت صادق      
فرزنـدان خـود يـاد        طور كه نمـاز را بـه        فرمود هركس به گفتن اين تسبيحمداومت بكند هرگز شقاوتمند نخواهد شد و نيز فرمود ما همان               

 .  دهيم  را نيز ياد مي� دهيم تسبيح حضرت زهرا مي



 

 

  

)٩٢( 

رضايت فاطمه را جلب كند و خدمتگذاري را به           از طرف خداوند وحي شد كه     ) ص( ولي طولي نكشيد كه به حضرت پيغمبر      
  )٢٠٠(.اش مأمور كرد را به خدمتگذاري فاطمه» » » »         فضّهفضّهفضّهفضّه    ««««) ص( او بدهد؛ رسول خدا

  

            عظمت مقام فضّهعظمت مقام فضّهعظمت مقام فضّهعظمت مقام فضّه
هـا   تربيت زنان و باال بردن موقعيت اجتمـاعي آن  و ، به جهت فضائلي كه پيغمبر اسالم در راستاي تعليم    ن ضمن  در اي  »»»»        فضّهفضّهفضّهفضّه    ««««

صـفات اخالقـي و    زيـور زيبـاترين   آن زنان بسياري به ترقيات شگرف علمي نائل شده و خود را به    وجود آورده بود كه در سايه       به
 كه عالّمه مجلسي و ابن شهرآشوب مازنـدراني و شـيخ ذبـيح اهللا                طوري  ، به     يافتانساني آراسته بودند، به مقام مهم علمي دست         

        ))))٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((....انداندانداند     قلمدادكرده قلمدادكرده قلمدادكرده قلمدادكرده)ص(        راويان احاديث از پيغمبر اكرمراويان احاديث از پيغمبر اكرمراويان احاديث از پيغمبر اكرمراويان احاديث از پيغمبر اكرم و شيخ مفيد، او را يكي از  محالّتي
 و اسـتفاده از آن     )س(  در مرتبه بلندي از ايمان و تقوا قرار داشت و در نتيجه معاشرت با صديقه كبرا حضرت زهـرا                   »»»»        فضّهفضّهفضّهفضّه    ««««

بخـصوص   و) ص(سرچشمه فياض معنويت از جهت اخالص و زهد و عبادت ممتاز بود، عشق و ارادت او بـه خانـدان پيـامبر                     
: فرمودنـد ) ع(  طـوري كـه حـضرت اميـر مؤمنـان           بسيار زياد شد و محـرم اسـرار آن حـضرت گرديـد، بـه                ) س( حضرت زهرا 

        ّ سلمه ّ سلمه ّ سلمه ّ سلمه     جز امجز امجز امجز ام    كس را از زنانكس را از زنانكس را از زنانكس را از زنان     را گرفت كه هنگامي كه از دنيا رفت هيچ را گرفت كه هنگامي كه از دنيا رفت هيچ را گرفت كه هنگامي كه از دنيا رفت هيچ را گرفت كه هنگامي كه از دنيا رفت هيچ)ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا     از من پيمان خدا و از من پيمان خدا و از من پيمان خدا و از من پيمان خدا و)س(        فاطمهفاطمهفاطمهفاطمه
، جز عبداهللا بن عباس و سلمان فارسي و عمار بـن ياسـر و مقـداد و    ، جز عبداهللا بن عباس و سلمان فارسي و عمار بـن ياسـر و مقـداد و    ، جز عبداهللا بن عباس و سلمان فارسي و عمار بـن ياسـر و مقـداد و    ، جز عبداهللا بن عباس و سلمان فارسي و عمار بـن ياسـر و مقـداد و        ّ ايمن و فضّه و از مردانّ ايمن و فضّه و از مردانّ ايمن و فضّه و از مردانّ ايمن و فضّه و از مردان     و ام   و ام   و ام   و ام  )ص(    همسر رسول خدا  همسر رسول خدا  همسر رسول خدا  همسر رسول خدا  

        ))))٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢((((....    حذيفه خبر نكنمحذيفه خبر نكنمحذيفه خبر نكنمحذيفه خبر نكنم    ابوذروابوذروابوذروابوذرو
طوري به مفاهيم آيات قرآني آشـنا بـود كـه         بود، به   ر اينكه حافظ قرآن    عالوه ب       فضّه  فضّه  فضّه  فضّه )٢٠٣(. در نطق و خطابه نيز قهرمان بود           فضّهفضّهفضّهفضّه

  )٢٠٤(.فهماند مي  سال در زندگي خود، حتي گفتگوي معمولي خود را هم با خواندن آيات قرآن كريم به ديگران٢٠مدت 
  

            فضّه و نزول سوره هل اتيفضّه و نزول سوره هل اتيفضّه و نزول سوره هل اتيفضّه و نزول سوره هل اتي
  : ن نذر استيكي از دالئل عظمت مقام فضّه نزول آياتي از قرآن كريم در جريان اي

ها  ها با گروهي از مسلمانان به عيادت آن بيمار شدند، جد گرامي آن) ع ( حضرت حسن مجتبي و حضرت حسين سيد الشهدا   
  ؟ اي نكرده فرمودند چرا براي بهبودي حال فرزندان خويش نذري) ع(   امير مؤمنان آمدند، آن حضرت به حضرت

هـا، بـراي خداونـد مـدت سـه روز روزه       ماري شفا يافتند، من به پاس شفا يافتن آن   اگر فرزندان من از اين بي     :  گفت) ع(  علي
  .عهده گرفتند نيز اين نذر را به) س(  و فضّه خدمتگزار فاطمه) س( زهرا ، سپس فاطمه خواهم گرفت

                                                        

 . ٣١٦، ص ٢، ج  ؛ رياحين الشريعة٣٨٧، ص ٤، ج   ـ االصابة٢٠٠
 . ٣١٣ و ص ٣١٩، ص ٢، ج  يعة ـ رياحين الشر٢٠١
 . ٣٦٥، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٠٢
 . ٣٦٥، ص ٢؛ سفينة البحار، ج ٥٩٧، ص   ـ أعالم النساء المؤمنات٢٠٣
 .   ـ همان٢٠٤



 

 

  

)٩٣( 

زه بـا آن افطـار كننـد،        شد كـه هنگـام گـرفتن رو          نمي  گونه مواد خوراكي كم يا زياد در خانه يافت          كودكان شفا يافتند اما هيچ    
يك مـن از آن را آردكـرد و بـا آن         ) س(        فاطمهفاطمهفاطمهفاطمهفراهم كرد و    )   در حدود سه من    ( جو       سه صاع سه صاع سه صاع سه صاع ) ع ( باالخره حضرت امير مؤمنان   

، يك قرص نان در سفره در جلو خود گذاشته بودند مسكيني فريـاد برداشـت                  چند قرص نان تهيه نمود و موقع افطار كه هر يك          
، من تهيدستي از تهيدستان مسلمان هستم غذا به من بدهيد خدا نيز از غذاهاي بهشتي بـه              )ص(  بيت محمد    اهل  يسالم بر شما ا   

  .شما بدهد
تهيدست دادنـد و پـس از آن افـراد خـانواده هـم       اين درخواست را شنيد دستور داد نان خود را به آن) ع(  وقتي حضرت علي  

  .افطار كردندبا آب  غذاي خود را به آن مسكين دادند و
كه بعد از نماز بر       براي افطار حاضر كرد، همين     ديگر از آن جو را آرد كرد و        يك من     يك من     يك من     يك من    )س(        فاطمهفاطمهفاطمهفاطمههمان ترتيب     روز دوم هم به   
،  آمد و غـذا خواسـت   از كودكان مهاجرين كه پدر خود را در جهاد اسالمي از دست داده بود به در خانه   يتيمي  يتيمي  يتيمي  يتيمي  سر سفره نشستند،    

        ....آن يتيم داده با آب افطار كردندآن يتيم داده با آب افطار كردندآن يتيم داده با آب افطار كردندآن يتيم داده با آب افطار كردند     ساير افراد خانواده غذاي خود را به ساير افراد خانواده غذاي خود را به ساير افراد خانواده غذاي خود را به ساير افراد خانواده غذاي خود را به و و و و)ع(    حضرت اميرحضرت اميرحضرت اميرحضرت امير
بعد از نماز كه كنار سفره نشستند و هر يك يك  آرد كرده و افطار فراهم كرد و) س(  را حضرت فاطمهبقيه جو بقيه جو بقيه جو بقيه جو روز سوم كه 

بيت جاي ديگري را براي  هلقرص نان جو در مقابل خود گذاشتند شخصي كه تازه از اسارت آزاد شده بود و جز خانه ا
   ،،،،    بيت نبوت به من غذا بدهيد كه من اسيرمبيت نبوت به من غذا بدهيد كه من اسيرمبيت نبوت به من غذا بدهيد كه من اسيرمبيت نبوت به من غذا بدهيد كه من اسيرم    فرياد برداشت سالم بر شما اي اهلفرياد برداشت سالم بر شما اي اهلفرياد برداشت سالم بر شما اي اهلفرياد برداشت سالم بر شما اي اهلمساعدت سراغ نداشت جلو درب خانه آمد و 

اينكه جز آب قوت ديگري   را بدونروزروزروزروز    به اين ترتيب قوت سه شبانهبه اين ترتيب قوت سه شبانهبه اين ترتيب قوت سه شبانهبه اين ترتيب قوت سه شبانهاسير دادند و با آب افطار كردند،  آنان افطار خود را به
  شند در راه خدا دادند در اين موقع رسولداشته با
ْ ْ ْ ْ     ِ ِمسِكيناً و يِتيماً و اَِسيراً ِانَّما نُطِْعمكُمِ ِمسِكيناً و يِتيماً و اَِسيراً ِانَّما نُطِْعمكُمِ ِمسِكيناً و يِتيماً و اَِسيراً ِانَّما نُطِْعمكُمِ ِمسِكيناً و يِتيماً و اَِسيراً ِانَّما نُطِْعمكُم    َ حبهَ حبهَ حبهَ حبه    َ عليَ عليَ عليَ علي    َالطَّعامَالطَّعامَالطَّعامَالطَّعام    و يطِْعمونو يطِْعمونو يطِْعمونو يطِْعمون(: : : : اين آيات از سوره دهر را براي آنان خوانداين آيات از سوره دهر را براي آنان خوانداين آيات از سوره دهر را براي آنان خوانداين آيات از سوره دهر را براي آنان خواندآمد و ) ص( خدا

  .)٢٠٥()ْ جزاًء و الَ شُكُوراًْ جزاًء و الَ شُكُوراًْ جزاًء و الَ شُكُوراًْ جزاًء و الَ شُكُوراً    ِ اِهللا الَنُِريدِمنْكُمِ اِهللا الَنُِريدِمنْكُمِ اِهللا الَنُِريدِمنْكُمِ اِهللا الَنُِريدِمنْكُم    ِلوجهِلوجهِلوجهِلوجه
  

دهـيم و از   براي خدا غذاي خود را به شما مـي  گويند ما فقط دهند و مي  غذاي خود را در راه خدا به مسكين و يتيم و اسير مي            
  . شما انتظار پاداش و تشكر نداريم

 شامل فضّه هم هست و اين مقام و موقعيـت مهمـي     قرار داشت و آيات اين سوره     :   در اين جريان فضّه هم در جمع اهل بيت        
  . است

بدانيم اسالم چه فضائلي را در راه تعليم و تربيـت             كند كه   هاي تاريخي و تفسيري اين مطلب را براي ما روشن مي            اين واقعيت 
  .معنوي پيدا كرد و وجود آورد كه يك كنيز در آن فضا اين اندازه موقعيت علمي و اخالقي به و ترقي و شناخت مقام بانوان

  

        خداخداخداخدا     فرزند در راه  فرزند در راه  فرزند در راه  فرزند در راه ٤٤٤٤ و بالغت و جهاد و تقديم  و بالغت و جهاد و تقديم  و بالغت و جهاد و تقديم  و بالغت و جهاد و تقديم  ـ خَنْساء بانوي فصاحت ـ خَنْساء بانوي فصاحت ـ خَنْساء بانوي فصاحت ـ خَنْساء بانوي فصاحت١٤١٤١٤١٤
  )٢٠٦(.اند نوشته) ص( خدا او را جزء بانوان راوي حديث از رسولعالّمه ما مقاني و ابن اثير جزري عالّمه ما مقاني و ابن اثير جزري عالّمه ما مقاني و ابن اثير جزري عالّمه ما مقاني و ابن اثير جزري 

                                                        

 و ٥٩٦، ص  ، و أعالم النساء المؤمنات٦ تفسير الدر المنثور،ج ٣٨٧، ص ٤، ج  جريان اين نذر در االصابة. ٩ ـ ١ ـ سوره دهر، آيات ٢٠٥
 .  ابهاي بسيار ديگر ذكر شده استكت



 

 

  

)٩٤( 

هيچ زني مانند او از جهت هيچ زني مانند او از جهت هيچ زني مانند او از جهت هيچ زني مانند او از جهت : رود و ميگوينـد  شمار مي او از جهت فصاحت و بالغت ممتاز و يكي از شعراي برجسته عرب به  
        .... از اسالم و نه بعد از آن پيدا نشد از اسالم و نه بعد از آن پيدا نشد از اسالم و نه بعد از آن پيدا نشد از اسالم و نه بعد از آن پيدا نشدقدرت شعري نه قبلقدرت شعري نه قبلقدرت شعري نه قبلقدرت شعري نه قبل

كه يكـي از شـعراي نـامي    جر ير جر ير جر ير جر ير از.  شعر داشت ها در قالب اي در انتخاب كلمات شيوا و تنظيم آن   العاده  او مهارت و هنر فوق      
  ؟ عرب است پرسيدند كه به عقيده تو شاعرترين شعرا كيست

به اين : ؟ جواب داد    به چه چيز او را بر خود ترجيح دادي        : گفتندبه او   .  گفتم من هستم    نبود مي خنساء  خنساء  خنساء  خنساء  اگر  :  او در جواب گفت   
  )٢٠٧(.ـ و آن را خواند قصيده ـ كه مربوط به فناي دنيابود

شنيدن شنيدن شنيدن شنيدن به مدينه آمد، در همان جلسه اول با ) ص(    پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر    حضرتحضرتحضرتحضرتبراي ديدار سليم سليم سليم سليم     بنيبنيبنيبنياش يعني قبيله   با نمايندگان قبيلهخنساءخنساءخنساءخنساء
و در رديف مسلمانان مدافع اسالم قرار حضرت و شنيدن آياتي از قرآن مجيد از اسالم استقبال كرد حضرت و شنيدن آياتي از قرآن مجيد از اسالم استقبال كرد حضرت و شنيدن آياتي از قرآن مجيد از اسالم استقبال كرد حضرت و شنيدن آياتي از قرآن مجيد از اسالم استقبال كرد ّ و نافذ از آن ّ و نافذ از آن ّ و نافذ از آن ّ و نافذ از آن     كلمات مستدلكلمات مستدلكلمات مستدلكلمات مستدل

 نيـز اشـعار او را        نيـز اشـعار او را        نيـز اشـعار او را        نيـز اشـعار او را       )ص(        پيغمبر اسالم پيغمبر اسالم پيغمبر اسالم پيغمبر اسالم گرفت و مسير اشعار جذّاب و پر مايه خود را بيان مزاياي دين اسالم قرار داد در حدي كه                    
        ))))٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨((((....بخواندبخواندبخواندبخواند     حضرت حضرت حضرت حضرتخواست كه اشعارش را براي آنخواست كه اشعارش را براي آنخواست كه اشعارش را براي آنخواست كه اشعارش را براي آن    داشت و از او ميداشت و از او ميداشت و از او ميداشت و از او مي    دوست ميدوست ميدوست ميدوست مي

        

        تشويق چهار فرزند خود به جهاد در راه خداتشويق چهار فرزند خود به جهاد در راه خداتشويق چهار فرزند خود به جهاد در راه خداتشويق چهار فرزند خود به جهاد در راه خدا
 از جمله زناني خَنْساءخَنْساءخَنْساءخَنْساءبود، ايران ايران ايران ايران و دولت آن روز  هجري واقع شد و جنگ ميان مسلمانان چهارده  چهارده  چهارده  چهارده  كه در سال    قادسيه  قادسيه  قادسيه  قادسيه  در جنگ   

  . خود حضور داشتچهار پسر چهار پسر چهار پسر چهار پسر بود كه در ميدان جنگ با 
: : : :  ها گفت اي جمع كرد و به آن       را از او به ارث برده بودند در اول شب در نقطه           او چهار فرزند خود را كه شجاعت و فصاحت          

        جنگند فراهم جنگند فراهم جنگند فراهم جنگند فراهم     دانيد كه خداوند چه پاداش بزرگي را براي جهاد گراني كه با دنياي كفر ميدانيد كه خداوند چه پاداش بزرگي را براي جهاد گراني كه با دنياي كفر ميدانيد كه خداوند چه پاداش بزرگي را براي جهاد گراني كه با دنياي كفر ميدانيد كه خداوند چه پاداش بزرگي را براي جهاد گراني كه با دنياي كفر مي    شما ميشما ميشما ميشما مي! ! ! !     اي فرزندان عزيز مناي فرزندان عزيز مناي فرزندان عزيز مناي فرزندان عزيز من
راِبطُوا راِبطُوا راِبطُوا راِبطُوا         صَاِبرواوصَاِبرواوصَاِبرواوصَاِبرواو        َ آمنُوا ِاصِْبروا وَ آمنُوا ِاصِْبروا وَ آمنُوا ِاصِْبروا وَ آمنُوا ِاصِْبروا و    يا اَيها الَّذِينيا اَيها الَّذِينيا اَيها الَّذِينيا اَيها الَّذِين: ( ست، خداوند فرموده ا استِ جاويد بهتر از دنيا يفاني ِ جاويد بهتر از دنيا يفاني ِ جاويد بهتر از دنيا يفاني ِ جاويد بهتر از دنيا يفاني     كرده است بدانيد كه جهانكرده است بدانيد كه جهانكرده است بدانيد كه جهانكرده است بدانيد كه جهان

  .)٢٠٩()ََََ    ْ تُفِْلحونْ تُفِْلحونْ تُفِْلحونْ تُفِْلحون    و اتَّقُواَهللا لَعلَّكُمو اتَّقُواَهللا لَعلَّكُمو اتَّقُواَهللا لَعلَّكُمو اتَّقُواَهللا لَعلَّكُم
 هماهنگ كنيد و ارتباط و وحدت خود را با هم نيرومند         هماهنگ كنيد و ارتباط و وحدت خود را با هم نيرومند         هماهنگ كنيد و ارتباط و وحدت خود را با هم نيرومند         هماهنگ كنيد و ارتباط و وحدت خود را با هم نيرومند            اي اهل ايمان در برابر سختيها صبر كنيد و صبرهاي خود را با هم             اي اهل ايمان در برابر سختيها صبر كنيد و صبرهاي خود را با هم             اي اهل ايمان در برابر سختيها صبر كنيد و صبرهاي خود را با هم             اي اهل ايمان در برابر سختيها صبر كنيد و صبرهاي خود را با هم             

        ....بگيريد كه شايد به فالح و رستگاري برسيدبگيريد كه شايد به فالح و رستگاري برسيدبگيريد كه شايد به فالح و رستگاري برسيدبگيريد كه شايد به فالح و رستگاري برسيدنماييد و راه تقوا را پيش نماييد و راه تقوا را پيش نماييد و راه تقوا را پيش نماييد و راه تقوا را پيش 
بنابراين آماده باشيد و هم اكنون تصميم قاطع بگيريد كه فردا صبح حمله خود را با بصيرت و اخالص به دشمن آغاز كنيـد و                      

نائل خواهيد  نائل خواهيد  نائل خواهيد  نائل خواهيد  دست خواهيد آورد و يا به سعادت و كاميابي شهادت در راه خدا              دست خواهيد آورد و يا به سعادت و كاميابي شهادت در راه خدا              دست خواهيد آورد و يا به سعادت و كاميابي شهادت در راه خدا              دست خواهيد آورد و يا به سعادت و كاميابي شهادت در راه خدا                      پيروزي را به  پيروزي را به  پيروزي را به  پيروزي را به      وووو        ، فتح ، فتح ، فتح ، فتح         با غلبه بر دشمن   با غلبه بر دشمن   با غلبه بر دشمن   با غلبه بر دشمن   باالخره يا   
        ....شدشدشدشد

سـر بردنـد و در اول صـبح در     فرزندان گفتار مادر را با شادماني استقبال كردند و شب هجران را بـه انتظـار صـبح وصـال بـه      
اي يكي پـس      ها پس از خواندن رجز حماسه       دنياي كفر صف كشيدند و از آن پس هر يك از آن             پيشاپيش سپاه اسالم رو در روي     

  .شهادت رسيدند ورش بردند و بعد از جنگيدن بهاز ديگري به لشكر دشمن ي
                                                                                                                                                                                                              

 . ٤٤١، ص ٥، ج  ؛ اسد الغابة٧٧، ص ٣، ج   ـ تنقيح المقال٢٠٦
 . ٢٣٨ ـ ناسخ التواريخ خلفا، ص ٢٠٧
 . ٤٣١، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٢٠٨
 . ٢٠٠، آيه   ـ سوره آل عمران٢٠٩



 

 

  

)٩٥( 

 بقتلهم و أرجو من اهللا أن  بقتلهم و أرجو من اهللا أن  بقتلهم و أرجو من اهللا أن  بقتلهم و أرجو من اهللا أن      شرفني شرفني شرفني شرفني    الحمدهللا الّذيالحمدهللا الّذيالحمدهللا الّذيالحمدهللا الّذي««««: : : :     گفتگفتگفتگفت        او شهادت چهار فرزند را براي خود افتخار بزرگي به حساب آورد واو شهادت چهار فرزند را براي خود افتخار بزرگي به حساب آورد واو شهادت چهار فرزند را براي خود افتخار بزرگي به حساب آورد واو شهادت چهار فرزند را براي خود افتخار بزرگي به حساب آورد و
        ....»»»»     مستقر رحمته مستقر رحمته مستقر رحمته مستقر رحمته    فيفيفيفي    يجمعني بهم يجمعني بهم يجمعني بهم يجمعني بهم 

خداونـد مـسألت   خداونـد مـسألت   خداونـد مـسألت   خداونـد مـسألت   خود را نصيب من گردانيـد و از   گويم كه شرافت و سعادت قرباني دادن چهار فرزند در راه  خدا را حمد مي   
        ))))٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠((((.... ها در بهشت قرار بدهد ها در بهشت قرار بدهد ها در بهشت قرار بدهد ها در بهشت قرار بدهد    كنم كه مرا در جمع آنكنم كه مرا در جمع آنكنم كه مرا در جمع آنكنم كه مرا در جمع آن    ميميميمي

خوشحال بود كه موقعي كه لشكر اسـالم بـه مدينـه              اي از اين توفيق كه چهار فرزند خود را در راه خدا داده است               او به اندازه  
در حيرت بودند كه آيا به او تبريك بگوينـد يـا   در حيرت بودند كه آيا به او تبريك بگوينـد يـا   در حيرت بودند كه آيا به او تبريك بگوينـد يـا   در حيرت بودند كه آيا به او تبريك بگوينـد يـا   نمودند   افه او نگاه مي   كردند و به وضع و قي       برگشت مردمي كه با او بر خورد مي       

        ))))٢١١٢١١٢١١٢١١((((....    تسليتتسليتتسليتتسليت
*   *   *  

 

        ))))صصصص((((        شركت زنان در امور اجتماعي و بيعت با پيغمبرشركت زنان در امور اجتماعي و بيعت با پيغمبرشركت زنان در امور اجتماعي و بيعت با پيغمبرشركت زنان در امور اجتماعي و بيعت با پيغمبر
شـود كـه از ديـدگاه         اين مطلب روشن مي   ) ص(        پيامبر بزرگوار اسالم  پيامبر بزرگوار اسالم  پيامبر بزرگوار اسالم  پيامبر بزرگوار اسالم  با توجه به تاريخ اسالم و مطالعه سيره و روش زندگي            

  .حق شركت در امور اجتماعي را دارند  مانند مردان»»»»        زنانزنانزنانزنان««««اسالم 
ـ  انسان        هدايتهدايتهدايتهدايترسالت خود را براي ) ص(  بينيم از روزي كه پيغمبر اكرم زيرا مي هدايتي كه همه امور زندگي و تمام ابعاد هدايتي كه همه امور زندگي و تمام ابعاد هدايتي كه همه امور زندگي و تمام ابعاد هدايتي كه همه امور زندگي و تمام ابعاد  ها 

ـ آغاز       د گرفتد گرفتد گرفتد گرفتچه سياسي چه اقتصادي و چه اخالقي و چه فردي و چه اجتماعي را زير سايه خوچه سياسي چه اقتصادي و چه اخالقي و چه فردي و چه اجتماعي را زير سايه خوچه سياسي چه اقتصادي و چه اخالقي و چه فردي و چه اجتماعي را زير سايه خوچه سياسي چه اقتصادي و چه اخالقي و چه فردي و چه اجتماعي را زير سايه خو    فرهنگي وفرهنگي وفرهنگي وفرهنگي و    حيات بشريت چهحيات بشريت چهحيات بشريت چهحيات بشريت چه
اجتمـاع حـضور    هاي  هاي اسالمي در عرصه    از آشنايي با مفاهيم قرآن كريم و ايمان به ارزش            نيز همدوش مردان پس    »»»»        زنانزنانزنانزنان««««كرد  

  ها  ترين اين صحنه اعالن نمودند كه يكي از روشن همراهي و همدلي خود را با رهبر بزرگ اسالمي پيدا كردند و
از محتـوا و مـوادي كـه     طور كه  ـ همان »»»»    بيعتبيعتبيعتبيعت««««است و معناي ) ع(        حضرت امير مؤمنانحضرت امير مؤمنانحضرت امير مؤمنانحضرت امير مؤمنانو ) ص(        صحنه بيعت با پيغمبر اسالمصحنه بيعت با پيغمبر اسالمصحنه بيعت با پيغمبر اسالمصحنه بيعت با پيغمبر اسالم

 پـس از تـصديق و ايمـان و پـذيرش اسـالم انجـام           بيعتبيعتبيعتبيعتنيست زيرا اين  گرفت ـ تصديق به نبوت و امامت  مي براساس آن انجام
    )ع(         و حضرت امير مؤمنـان  و حضرت امير مؤمنـان  و حضرت امير مؤمنـان  و حضرت امير مؤمنـان )ص(        رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرم    چه كه حضرتچه كه حضرتچه كه حضرتچه كه حضرتبستند كه از آنبستند كه از آنبستند كه از آنبستند كه از آن    پيمان ميپيمان ميپيمان ميپيمان مي بنابراين معناي بيعت اين بود كه         گرفت  مي

        ....آن عمل نمايندآن عمل نمايندآن عمل نمايندآن عمل نمايند    حمايت كنند و بهحمايت كنند و بهحمايت كنند و بهحمايت كنند و به    ها ـ پشتيباني وها ـ پشتيباني وها ـ پشتيباني وها ـ پشتيباني و    ، فرهنگي و اقتصادي و غير آن، فرهنگي و اقتصادي و غير آن، فرهنگي و اقتصادي و غير آن، فرهنگي و اقتصادي و غير آن    دهند ـ در امور سياسيدهند ـ در امور سياسيدهند ـ در امور سياسيدهند ـ در امور سياسي    دستور ميدستور ميدستور ميدستور مي
ارتباط ) ص(  كرمسيره زندگي حضرت رسول ا و ها با تاريخ    را براي نمونه كه دو تا از آن       ها  ها  ها  ها          بيعتبيعتبيعتبيعتما در اين مورد سه تا از اين         

  : كنيم امامت و رهبري حضرت امير مؤمنان مربوط است ذكر مي ها به مسأله دارد و يكي از آن

        
        ))))٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢((((     ـ بيعت عقبه دوم ـ بيعت عقبه دوم ـ بيعت عقبه دوم ـ بيعت عقبه دوم١١١١

                                                        

 . ٣٦٠، ص ٢؛ أعالم النساء، ج ٢٤١ ـ ناسخ التواريخ خلفاء، ص ٢١٠
 . ١٥، ص  سالمي نصيب¤التاريخ اال‡  ّ في ؛ نساء لهن٢٤١خ خلفاء، ص  ـ ناسخ التواري٢١١
ها زن بود شركت   نفر كه دو تا از آن٧٣شود   نفر شركت داشته است ولي در بيعت عقبه دوم كه ذكرمي١٢ فقط ١ ـ در بيعت عقبه ٢١٢

 . كرده بودند



 

 

  

)٩٦( 

بعنوان نماينده بـه منظـور   ) ص(  از طرف پيغمبر اكرممصعب بن عمير   مصعب بن عمير   مصعب بن عمير   مصعب بن عمير   بعد از اينكه جواني به نام       :  توضيح اين بيعت اين است    
اسالمي آشنا گرديده  اعزام شد و تعداد زيادي از مردم آن شهر در نتيجه تبليغات او با قرآن و احكام               مدينهمدينهمدينهمدينه بيان معارف اسالمي به   
انتشار اسالم و پيشرفت دعوت اسالمي را به محضر آن حضرت گـزارش              آمد و نتيجه اقدامات خود و     مكّه  مكّه  مكّه  مكّه  و ايمان آوردند او به      

 كه آن روز     مدينهمدينهمدينهمدينهب به مكّه براي انجام حج آمده بودند تعداد نسبتاً زيادي هم از        در آن سال كه جمعيت زيادي از قبائل عر         داد، و 
بودند بـه  » » » »         زنزنزنزن««««ها  نفر از آن٢ نفر از مسلمانان كه    ٧٣ها    انجام حج حضور يافته بودند در ميان آن         شد در مكّه براي     ناميده مي يثرب  يثرب  يثرب  يثرب  

  .كنند قاترا نيز مال) ص( اين منظور به مكّه آمده بودند كه پيغمبر خدا
اعمال حج در اواسط شب و مخفيانه اين مالقات  فراهم كرد و قرار شد كه پس از پايانمصعب بن عمير  مصعب بن عمير  مصعب بن عمير  مصعب بن عمير  مقدمه اين مالقات را     

   نفر با ٧٣گذشته بود اين  صورت بگيرد و باالخره پس از انجام اعمال حج هنگامي كه يك سوم از شب»»»»        عقَبهعقَبهعقَبهعقَبه««««در محلّي به نام 
شـد، رسـيدند كـه در آنجـا حـضرت       ناميـده مـي   عقبـه   عقبـه   عقبـه   عقبـه   شكاف كوهي كـه       صدا براه افتادند تا به      هسته و بي   آ     مصْعبمصْعبمصْعبمصْعبراهنمايي  

سخناني در حمايت از برادر زاده خود گفت و             عباسعباسعباسعباسها بودند و پس از ديدار         در انتظار آن  عباس  عباس  عباس  عباس  با عموي خود    ) ص(        اكرماكرماكرماكرم        رسولرسولرسولرسول
پيغمبر خـدا هـر     پيغمبر خـدا هـر     پيغمبر خـدا هـر     پيغمبر خـدا هـر             ايايايايتند از آن پس روي به آن حضرت آورده گفتند           حمايت از هر جهت اعالم داش       ها آمادگي خودشان را براي      آن

بخش  آن حضرت آياتي از قرآن مجيد را تالوت كرد و از مزاياي حيات  در اين موقع    خواهي ما حاضريمخواهي ما حاضريمخواهي ما حاضريمخواهي ما حاضريم    عهد و پيماني كه از ما ميعهد و پيماني كه از ما ميعهد و پيماني كه از ما ميعهد و پيماني كه از ما مي
 هدفي كه در پيش دارم حمايت        هدفي كه در پيش دارم حمايت        هدفي كه در پيش دارم حمايت        هدفي كه در پيش دارم حمايت       كه از من در   كه از من در   كه از من در   كه از من در           اساس بيعت و پيمان ما در اينجا اين است        اساس بيعت و پيمان ما در اينجا اين است        اساس بيعت و پيمان ما در اينجا اين است        اساس بيعت و پيمان ما در اينجا اين است        : سخن گفت و بعد از آن فرمودند        اسالم

  )٢١٣(.، همگي با آن حضرت بيعت كردند    پيمانپيمانپيمانپيمان    اين عهد واين عهد واين عهد واين عهد و    ها بر اساس پذيرشها بر اساس پذيرشها بر اساس پذيرشها بر اساس پذيرش    كنيد آنكنيد آنكنيد آنكنيد آن
طور كه عيسي بن مريم با حواريين كه از جانب قـوم خودشـان نماينـدگي       طور كه عيسي بن مريم با حواريين كه از جانب قـوم خودشـان نماينـدگي       طور كه عيسي بن مريم با حواريين كه از جانب قـوم خودشـان نماينـدگي       طور كه عيسي بن مريم با حواريين كه از جانب قـوم خودشـان نماينـدگي                همان  همان  همان  همان ، فرمود   و آن حضرت در حال بيعت با آنان       

        ))))٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤((((....    كنمكنمكنمكنم    ييييداشتند بيعت كرد، من هم با شما بر همان پايه بيعت مداشتند بيعت كرد، من هم با شما بر همان پايه بيعت مداشتند بيعت كرد، من هم با شما بر همان پايه بيعت مداشتند بيعت كرد، من هم با شما بر همان پايه بيعت م
 در اين جريان پـس از       )٢١٥(اساس و هدف اين بيعت تصميم بر اقامه دولت اسالمي بود          : گويد  ميسيد مرتضي عسكري    سيد مرتضي عسكري    سيد مرتضي عسكري    سيد مرتضي عسكري    عالمه  

  . نفر به عنوان نقيب انتخاب شدند١٢،  انجام بيعت از ميان آن جميعت
مايـت همـه جانبـه از پيغمبـر          طور كه مالحظه كرديد در ميان اين جمعيت كه بـراي برپـا كـردن دولـت اسـالمي و ح                      همان

ها حاكم   جريان   نفر زن نيز شركت داشتند و معلوم است كه با توجه به فضايي كه آن روز بر امثال اين   ٢بيعت كردند،   ) ص( خدا
كردنـد و شـركت همـين     پذير بود مسلماً تعداد بيشتري شركت مـي  امكان بود، اگر حضور بيش از اين تعداد از زنان در اين مجمع      

دليل روشني بـراي شـركت      دليل روشني بـراي شـركت      دليل روشني بـراي شـركت      دليل روشني بـراي شـركت      ،    بيعت با مردان    ها در ضمن    و صحه گذاشتن بر آن و بيعت كردن با آن         ) ص( پذيرفتن پيغمبر  اد و تعد
        ....    اسالم استاسالم استاسالم استاسالم است    زنان در امور اجتماعي از ديدگاهزنان در امور اجتماعي از ديدگاهزنان در امور اجتماعي از ديدگاهزنان در امور اجتماعي از ديدگاه

  

             ـ بيعت بعد از فتح مكّه ـ بيعت بعد از فتح مكّه ـ بيعت بعد از فتح مكّه ـ بيعت بعد از فتح مكّه٢٢٢٢
ن حضرت در سال هشتم هجرت شـهر        شهر، آ    به مدينه و تمركز قدرت اسالم در آن            مكّهمكّهمكّهمكّهاز  ) ص(  پس از هجرت پيغمبر اكرم    

مـسلمان كـه       را فتح كرد و در اين موقع از جانب خداوند مأمور شد بر اساس موادي كه در اين آيه ذكر شده است بـا زنـان                              مكّهمكّهمكّهمكّه

                                                        

 . ٦٥ ـ ٤٧، ص ٢، ج   ـ سيره ابن هشام٢١٣
 . ١١٧، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٢١٤
 . ١٨٤، ص  سالمية¤ ـ المصطلحات اال٢١٥



 

 

  

)٩٧( 

َ ِبـاِهللا   َ ِبـاِهللا   َ ِبـاِهللا   َ ِبـاِهللا           ْ ال يـشِْركْن   ْ ال يـشِْركْن   ْ ال يـشِْركْن   ْ ال يـشِْركْن           َ اَن َ اَن َ اَن َ اَن         ك علي ك علي ك علي ك علي ُ يباِيعنَ ُ يباِيعنَ ُ يباِيعنَ ُ يباِيعنَ          ِاذا جائَك الْمؤِمنَات    ِاذا جائَك الْمؤِمنَات    ِاذا جائَك الْمؤِمنَات    ِاذا جائَك الْمؤِمنَات       يا اَيهاالنُِّبي يا اَيهاالنُِّبي يا اَيهاالنُِّبي يا اَيهاالنُِّبي : (شوند بيعت كند    براي انجام بيعت به محضر وي شرفياب مي       
شَيئاًوشَيئاًوشَيئاًوِرقْن    شَيئاًوسِرقْنالَيسِرقْنالَيسِرقْنالَيسزْنِين    الَيزْنِينَ و الَيزْنِينَ و الَيزْنِينَ و الَيقْتُلْن    َ و الَيالَي قْتُلْنَ والَي قْتُلْنَ والَي قْتُلْنَ والَي ن    َ وهالدنَ اَوهالدنَ اَوهالدنَ اَوهالداْتِين    َ اَوالَي اْتِينَّ والَي اْتِينَّ والَي اْتِينَّ والَي هتان    َّ وهتانَ ِببهتانَ ِببهتانَ ِببفْتَِرينَه    َ ِببفْتَِرينَهٍ يفْتَِرينَهٍ يفْتَِرينَهٍ ين    ٍ يينُ بينُ بينُ بيِديِهن    ُ بِديِهنَاَيِديِهنَاَيِديِهنَاَيِلِهن    َاَيجاَر ِلِهنَّ وجاَر ِلِهنَّ وجاَر ِلِهنَّ وجاَر في    َّ و ِصينَكعال ي فيَّ و ِصينَكعال ي فيَّ و ِصينَكعال ي فيَّ و ِصينَكعال ي روف    َّ وعروفِ معروفِ معروفِ معن    ِ مهاِيعنٍ فَبهاِيعنٍ فَبهاِيعنٍ فَبهاِيعفَب ٍ     و َّ و َّ و َّ و َّ

استَغِْفراستَغِْفراستَغِْفرناستَغِْفرن لَهن لَهن لَهليم    َّ ِانَّ ِانَّ ِانَّ ِان     لَهح غَفُورليمَّ اللهح غَفُورليمَّ اللهح غَفُورليمَّ اللهح غَفُور٢١٦()ٌٌٌٌ    َّ الله(.  

  

             با زنان با زنان با زنان با زنان)ص(    كيفيت بيعت پيغمبركيفيت بيعت پيغمبركيفيت بيعت پيغمبركيفيت بيعت پيغمبر
كنم و دستور دادند كه  مصافحه نمي)   نامحرم بودن به علت(» » » »             زنانزنانزنانزنان««««من با : شكل بيعت آن حضرت با زنان اين بود كه فرمودند

 و مواد پيمان را تذكّر دادند، آنگاه از جاي خود حضرتش دست خود را در ميان آن ظرف گذاشتند ظرفي پر از آب را آوردند و
ياد شده با من بيعت كند، دست خود را در ميان اين ظرف آب داخل  برخاستند و به زنان فرمودند هر كس حاضر است با شرايط

  )٢١٧(.وفاداري خود را به اين مواد اعالم كند نمايد و
  .  اين شرح استشود به مواد پيمان و بيعت كه از آيه فوق استفاده مي

        ....شكل براي خدا شريك قرار ندهندشكل براي خدا شريك قرار ندهندشكل براي خدا شريك قرار ندهندشكل براي خدا شريك قرار ندهند    هيچ هيچ هيچ هيچ      ـ در اعتقاد خود نسبت به توحيد خداوند ثابت قدم باشند و به  ـ در اعتقاد خود نسبت به توحيد خداوند ثابت قدم باشند و به  ـ در اعتقاد خود نسبت به توحيد خداوند ثابت قدم باشند و به  ـ در اعتقاد خود نسبت به توحيد خداوند ثابت قدم باشند و به ١١١١
        ....نكنندنكنندنكنندنكنند    گاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهران خود يا ديگرانگاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهران خود يا ديگرانگاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهران خود يا ديگرانگاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهران خود يا ديگران     ـ هيچ ـ هيچ ـ هيچ ـ هيچ٢٢٢٢
        .... ـ هرگز پيرامون زنا نگردند ـ هرگز پيرامون زنا نگردند ـ هرگز پيرامون زنا نگردند ـ هرگز پيرامون زنا نگردند٣٣٣٣
        ....ـ نكشندـ نكشندـ نكشندـ نكشند        ردن جنين يا غير آنردن جنين يا غير آنردن جنين يا غير آنردن جنين يا غير آن ـ فرزندان خود را به هيچ نحوي ـ چه بوسيله ساقط ك ـ فرزندان خود را به هيچ نحوي ـ چه بوسيله ساقط ك ـ فرزندان خود را به هيچ نحوي ـ چه بوسيله ساقط ك ـ فرزندان خود را به هيچ نحوي ـ چه بوسيله ساقط ك٤٤٤٤
        .... ندهند ندهند ندهند ندهند    ِ محصول زنا را به شوهر خود نسبتِ محصول زنا را به شوهر خود نسبتِ محصول زنا را به شوهر خود نسبتِ محصول زنا را به شوهر خود نسبت     ـ هرگز زنا نكنند و نوزادان ـ هرگز زنا نكنند و نوزادان ـ هرگز زنا نكنند و نوزادان ـ هرگز زنا نكنند و نوزادان٥٥٥٥
        ....اعالم كرد از آن حضرت تبعيت كنند و اطاعت نماينداعالم كرد از آن حضرت تبعيت كنند و اطاعت نماينداعالم كرد از آن حضرت تبعيت كنند و اطاعت نماينداعالم كرد از آن حضرت تبعيت كنند و اطاعت نمايند» » » »         معروفمعروفمعروفمعروف«««« بعنوان  بعنوان  بعنوان  بعنوان )ص(         ـ هر عملي را كه پيغمبر اسالم ـ هر عملي را كه پيغمبر اسالم ـ هر عملي را كه پيغمبر اسالم ـ هر عملي را كه پيغمبر اسالم٦٦٦٦

برخي از اين مواد مانند ماده اول و ششم ميان زن : گويد  مي ير الميزان در تفس     اهللا عليه اهللا عليه اهللا عليه اهللا عليه    استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي رحمة  استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي رحمة  استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي رحمة  استاد بزرگوار ما عالّمه طباطبائي رحمة  
 ارتباط     سوم و چهارم و پنجمسوم و چهارم و پنجمسوم و چهارم و پنجمسوم و چهارم و پنجم    وووو    ماده دوم ماده دوم ماده دوم ماده دوم ها از جهت رعايت عفّت و طهارت خانوادگي مانند           بعضي از آن    و  و مرد مشترك است   
زكوة زكوة زكوة زكوة      و و و و     نماز و روزه نماز و روزه نماز و روزه نماز و روزهمانندجا آوردن واجبات جا آوردن واجبات جا آوردن واجبات جا آوردن واجبات     بهبهبهبهدر آيه ذكر شده است اعم است از  كه»   معروف«و منظور از . بيشتري با زنان دارد

  )٢١٨(. زنان شيوع داشت حجابي كه در عصر جاهليت در ميان  مانند ترك بي    و ترك محرماتو ترك محرماتو ترك محرماتو ترك محرمات
، در اين واقعه بـانوي بزرگـوار اسـالم    )ص(   با پيغمبر اسالم      بيعت زنان بيعت زنان بيعت زنان بيعت زنان پيشاهنگ اين حركت يعني     : گويد   مي     تفسير برهان تفسير برهان تفسير برهان تفسير برهان در  

  )٢١٩(.بود) ع(  امير مؤمنان ر حضرت مادفاطمه بنت اسد فاطمه بنت اسد فاطمه بنت اسد فاطمه بنت اسد 
  

             ـ بيعت زنان در غدير خم ـ بيعت زنان در غدير خم ـ بيعت زنان در غدير خم ـ بيعت زنان در غدير خم٣٣٣٣

                                                        

  . ١٢، آيه   ـ سوره ممتحنه٢١٦

 . ١١٨، ص ١؛سفينة البحار، ج ١٨ و ص ١١٧، ص ٦٣؛ بحاراالنوار، ج ٣٣٧، ص  ؛ تحف العقول٥٢٦، ص ٥، ج   ـ كافي٢١٧
 . ٢٧٨، ص ١٩، ج   ـ تفسير الميزان٢١٨
 . ٣٢٦، ص ٤، ج   ـ تفسير برهان٢١٩



 

 

  

)٩٨( 

سفر پيامبر پيشتر به اطالع مسلمانان . مكّه سفر كرد در سال دهم هجري به قصد انجام اعمال حج از مدينه به          ) ص(        پيامبر اكرم پيامبر اكرم پيامبر اكرم پيامبر اكرم 
كـه اعمـال حـج را در حـضور          هـاي بـسياري از مـرد و زن بـراي اين             هـا و گـروه      نواحي مختلف رسيده بود، از اين رو جماعت       

پس از پايـان  . مكّه آمدند و همراه پيامبر حج گزاردند        انجام بدهند و آداب و مناسك حج را از خود پيامبر بياموزند به            ) ص( پيامبر
معـارف اسـالمي و    ها مطالب بسياري دربـاره      در مكه ايراد كرد و در ضمن آن       ) ص( چندي كه پيامبر     هاي    اعمال حج و سخنراني   

محل زنـدگي خـود شـدند در ايـن ضـمن بـه صـحراي         شهرها و ها عازم بازگشت به ول و ارزشهاي ديني بيان فرمود، كاروان   اص
بر پيامبر نازل شد و اين آيه را بر الهي الهي الهي الهي     جبرئيل فرشته وحيجبرئيل فرشته وحيجبرئيل فرشته وحيجبرئيل فرشته وحي رسيدند، در اين محل ))))٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠((((»»»»        غدير خمغدير خمغدير خمغدير خم«««« ححفَه در كنار  كوهستاني وسيع

        ))))٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١((((....)ِِِِ    َالنّاسَالنّاسَالنّاسَالنّاس    ُ واُهللا يعِصمك ِمنُ واُهللا يعِصمك ِمنُ واُهللا يعِصمك ِمنُ واُهللا يعِصمك ِمن    َ ِرسالَتَهَ ِرسالَتَهَ ِرسالَتَهَ ِرسالَتَه    ْ فَما بلَّغْتْ فَما بلَّغْتْ فَما بلَّغْتْ فَما بلَّغْت    ْ تفعلْ تفعلْ تفعلْ تفعل    ْ لَمْ لَمْ لَمْ لَم    ْ ربك و ِانْ ربك و ِانْ ربك و ِانْ ربك و ِان    َِالَيك ِمنَِالَيك ِمنَِالَيك ِمنَِالَيك ِمن    ْ ما اُنِْزلْ ما اُنِْزلْ ما اُنِْزلْ ما اُنِْزل    ُ بلِّغُ بلِّغُ بلِّغُ بلِّغ    يا اَيها الرسوليا اَيها الرسوليا اَيها الرسوليا اَيها الرسول: (او خواند
اي خـدا خـود تـو را از     ، اگر نه تبليغ رسالت نكرده اي فرستاده خدا دستوري كه خدا براي تو فرستاده است را به مردم برسان       

  . دم نگاه خواهد داشتشر مر
 روز پس از واقعه غـدير خـم رحلـت    ٧٠زيرا آن حضرت در حدود (بود ) ص( با توجه به اينكه ايام ماههاي آخر عمر پيامبر        

ايـن بـود كـه آن    اسـت  اسـت  اسـت  اسـت      معلوم است كه اين آيه مربوط به مسأله جانشيني      معلوم است كه اين آيه مربوط به مسأله جانشيني      معلوم است كه اين آيه مربوط به مسأله جانشيني      معلوم است كه اين آيه مربوط به مسأله جانشيني      الهي را تبليغ كرده بود        و فرستاده خدا همه احكام    ) كرد
منبـري از جهـاز شـتران سـاختند     منبـري از جهـاز شـتران سـاختند     منبـري از جهـاز شـتران سـاختند     منبـري از جهـاز شـتران سـاختند     پس از اداي نماز ظهر دستور داد   آيه باال در صحراي غدير درنگ كرد و حضرت پس از نزول   

 تن در پاي آن منبر  تن در پاي آن منبر  تن در پاي آن منبر  تن در پاي آن منبر ١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠اند در آن محل اند در آن محل اند در آن محل اند در آن محل     نوشتهنوشتهنوشتهنوشته    مورخان اهل سنّتمورخان اهل سنّتمورخان اهل سنّتمورخان اهل سنّت. . . . فرمود تا همه آن جمعيت انبوه مرد و زن گرد آمدندفرمود تا همه آن جمعيت انبوه مرد و زن گرد آمدندفرمود تا همه آن جمعيت انبوه مرد و زن گرد آمدندفرمود تا همه آن جمعيت انبوه مرد و زن گرد آمدند    آنگاه آنگاه آنگاه آنگاه 
        ....حضور داشتندحضور داشتندحضور داشتندحضور داشتند

كه پيشتر نيز در  درباره نزديك شدن مرگ خود ـ و  انبوه و با شكوه بر آن منبر باال رفتپيامبر بزرگ اسالم در ميان آن جمعيت
و بـاز بـه مـردم       وحي و دستور خداوند را درباره تعيين جانشين خود ذكـر كـرد              وحي و دستور خداوند را درباره تعيين جانشين خود ذكـر كـرد              وحي و دستور خداوند را درباره تعيين جانشين خود ذكـر كـرد              وحي و دستور خداوند را درباره تعيين جانشين خود ذكـر كـرد              ـسخن گفت آنگاه     مكّه به آن اشاره كرده بود     

خواهد آخـرين مـسأله مهـم دينـي را      ده است و اكنون ميخدا را ابالغ كر يادآوري كرد كه او پيغمبر خدا بوده است و همه احكام 
  .بگويد

بلند كرد، بـه  بلند كرد، بـه  بلند كرد، بـه  بلند كرد، بـه  داشت سپس دست او را گرفت و   را پيش خود خواند، نخست او را كنار خود نگاه         ) ع(      طالب  طالب  طالب  طالب     علي بن ابي  علي بن ابي  علي بن ابي  علي بن ابي  آنگاه  
 حضور آن جمعيت و با آن  حضور آن جمعيت و با آن  حضور آن جمعيت و با آن  حضور آن جمعيت و با آن كه ـ به گفته مورخان ـ سپيدي زير بغل هر دو ديده شد و در چنان شرايطي از روي آن منبر باكه ـ به گفته مورخان ـ سپيدي زير بغل هر دو ديده شد و در چنان شرايطي از روي آن منبر باكه ـ به گفته مورخان ـ سپيدي زير بغل هر دو ديده شد و در چنان شرايطي از روي آن منبر باكه ـ به گفته مورخان ـ سپيدي زير بغل هر دو ديده شد و در چنان شرايطي از روي آن منبر با    طوري طوري طوري طوري     

ـ پس از ـ پس از ـ پس از ـ پس از         بودبودبودبود    ، كاروانها را متوقف ساخته، كاروانها را متوقف ساخته، كاروانها را متوقف ساخته، كاروانها را متوقف ساخته    دشت و سنگ و كوه و در هوايي بسيار گرمدشت و سنگ و كوه و در هوايي بسيار گرمدشت و سنگ و كوه و در هوايي بسيار گرمدشت و سنگ و كوه و در هوايي بسيار گرم    كه در وسط راه و در ميانكه در وسط راه و در ميانكه در وسط راه و در ميانكه در وسط راه و در ميان    وضعيت حساس ـوضعيت حساس ـوضعيت حساس ـوضعيت حساس ـ
        ::::جانشيني و نزديك شدن مرگ خويش با صداي بلند فرمودجانشيني و نزديك شدن مرگ خويش با صداي بلند فرمودجانشيني و نزديك شدن مرگ خويش با صداي بلند فرمودجانشيني و نزديك شدن مرگ خويش با صداي بلند فرمود    وووو    خواندن آياتي از قرآن و ذكر سخناني مربوط به رسالتخواندن آياتي از قرآن و ذكر سخناني مربوط به رسالتخواندن آياتي از قرآن و ذكر سخناني مربوط به رسالتخواندن آياتي از قرآن و ذكر سخناني مربوط به رسالت

        »»»»............    ُُُُ    ٌّ موالَهٌّ موالَهٌّ موالَهٌّ موالَه    ُ فَهذَا عليُ فَهذَا عليُ فَهذَا عليُ فَهذَا علي    ههههَ موالََ موالََ موالََ موالَ    ْ كُنْتْ كُنْتْ كُنْتْ كُنْت    منمنمنمن««««
        ....    ّ موال و سرپرست و پيشواي اوستّ موال و سرپرست و پيشواي اوستّ موال و سرپرست و پيشواي اوستّ موال و سرپرست و پيشواي اوست    عليعليعليعلي    هر كس كه من تا كنون موال و سرپرست و پيشواي او بودم پس از اينهر كس كه من تا كنون موال و سرپرست و پيشواي او بودم پس از اينهر كس كه من تا كنون موال و سرپرست و پيشواي او بودم پس از اينهر كس كه من تا كنون موال و سرپرست و پيشواي او بودم پس از اين

        ....ياور بگذارندياور بگذارندياور بگذارندياور بگذارند    او را ترك گويند و بياو را ترك گويند و بياو را ترك گويند و بياو را ترك گويند و بي    آنگاه دعا كرد در حق آنان كه علي را ياري كنند و نفرين كرد آنان را كهآنگاه دعا كرد در حق آنان كه علي را ياري كنند و نفرين كرد آنان را كهآنگاه دعا كرد در حق آنان كه علي را ياري كنند و نفرين كرد آنان را كهآنگاه دعا كرد در حق آنان كه علي را ياري كنند و نفرين كرد آنان را كه

                                                        

اين آبگير به شكل خم رنگرزان بوده است به  ، چون مكه و مدينه كه محل تجمع آب بارانهاي فصلي بوده است ـ محلي است در ميان ٢٢٠
 .  اين نام ناميده شده است

 . ٦٧، آيه   ـ سوره مائده٢٢١



 

 

  

)٩٩( 

پايان يافت و دين اسـالم     ) ص(        پيامبر اكرم پيامبر اكرم پيامبر اكرم پيامبر اكرم بوسيله    براي جانشيني و خالفت   ) ع(         طالب  طالب  طالب  طالب     علي بن ابي  علي بن ابي  علي بن ابي  علي بن ابي  عيين  پس از اينكه مراسم ت    
ُ ُ ُ ُ         َ اْكْملْـت  َ اْكْملْـت  َ اْكْملْـت  َ اْكْملْـت          اَلْيوماَلْيوماَلْيوماَلْيوم: (، اين آيه فرودآمد     كامل شد و چگونگي سرپرستي امت پس از پيامبر روشن گشت           و  از نظر ادامه رهبري نيز معين     

  .)٢٢٢()َ دِيناًَ دِيناًَ دِيناًَ دِيناً    ْاالْسالَمْاالْسالَمْاالْسالَمْاالْسالَم    ُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُم    ِ و رضِيتِ و رضِيتِ و رضِيتِ و رضِيت    ْ ِنعمتيْ ِنعمتيْ ِنعمتيْ ِنعمتي    لَيكُملَيكُملَيكُملَيكُمُ عُ عُ عُ ع    ْ و اَتْممتْ و اَتْممتْ و اَتْممتْ و اَتْممت    ْ دِينَكُمْ دِينَكُمْ دِينَكُمْ دِينَكُم    لَكُملَكُملَكُملَكُم
در . اسالم را براي شما برگزيدم تا دين شما باشـد  و امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم         

و او را موالي خويش خواندند در اين مورد بود          بيعت كردند   ) ع(  پيش آمدند و با علي    ) ص( ، زن و مرد به امر پيغمبر        اينجا مردم 
، مرد و زن با آن ، مرد و زن با آن ، مرد و زن با آن ، مرد و زن با آن     مردممردممردممردم    تا همهتا همهتا همهتا همهناميد و سه شبانه روز در سرزمين غدير خم توقف كرد ) ع(  او را امير المؤمنين) ص(  كه پيغمبر اكرم

        ....    ت گرفتت گرفتت گرفتت گرفت كه ذكر كرديم صور كه ذكر كرديم صور كه ذكر كرديم صور كه ذكر كرديم صور)ص(        ها در اين مورد نيز مانند بيعت با پيغمبر اكرمها در اين مورد نيز مانند بيعت با پيغمبر اكرمها در اين مورد نيز مانند بيعت با پيغمبر اكرمها در اين مورد نيز مانند بيعت با پيغمبر اكرم    حضرت بيعت كنند و بيعت زنحضرت بيعت كنند و بيعت زنحضرت بيعت كنند و بيعت زنحضرت بيعت كنند و بيعت زن
در غدير خـم بـه      ) ص(  بعد از ارتحال پيغمبر اسالم        خالفت و جانشيني  خالفت و جانشيني  خالفت و جانشيني  خالفت و جانشيني  براي  ) ع(        حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  جريان نصب و تعيين     

مفسر از اهل سنّت     و  شرحي كه ذكر گرديد يكي از مسلميات تاريخ شيعه و اهل سنّت است و صدها دانشمند، و محدث و مورخ                   
  .اند نقل كردهاحمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل     طَبري و ابن اثيروطَبري و ابن اثيروطَبري و ابن اثيروطَبري و ابن اثيرومانند نيز حديث غدير و واقعه آن را 

واقعـه غـدير   واقعـه غـدير   واقعـه غـدير   واقعـه غـدير    تاليف كرد، براي الغديرالغديرالغديرالغديرنام  در كتاب عظيمي كه بهحضرت عالّمه اميني حضرت عالّمه اميني حضرت عالّمه اميني حضرت عالّمه اميني و در اين عصر يكي از علماي بزرگ ما      
  .هاي معتبر علماي اهل سنت گرد آورد و در اين كتاب ذكر كرد  سند از كتاب٣٦٠بيش از 

  )َ و هو شَهِيدَ و هو شَهِيدَ و هو شَهِيدَ و هو شَهِيد    ٌ اَو اَلْقَي السمعٌ اَو اَلْقَي السمعٌ اَو اَلْقَي السمعٌ اَو اَلْقَي السمع    ُ قَلْبُ قَلْبُ قَلْبُ قَلْب    َ لَهَ لَهَ لَهَ لَه    ْ كَانْ كَانْ كَانْ كَان    َ ِلمنَ ِلمنَ ِلمنَ ِلمن    ِلك لَِذكْريِلك لَِذكْريِلك لَِذكْريِلك لَِذكْريِ ذَِ ذَِ ذَِ ذَ    َّ فيَّ فيَّ فيَّ في    ِانِانِانِان(
كه زنان نيز مانند مردان در بيعـت خالفـت كـه سرنوشـت امـت      كه زنان نيز مانند مردان در بيعـت خالفـت كـه سرنوشـت امـت      كه زنان نيز مانند مردان در بيعـت خالفـت كـه سرنوشـت امـت      كه زنان نيز مانند مردان در بيعـت خالفـت كـه سرنوشـت امـت       به اين مطلب است     غدير خمغدير خمغدير خمغدير خمو نظر ما فعالً در ذكر جريان      

        ....كردندكردندكردندكردند    رت حضور داشتند و شركترت حضور داشتند و شركترت حضور داشتند و شركترت حضور داشتند و شركت و با نظر آن حض و با نظر آن حض و با نظر آن حض و با نظر آن حض)ص(    اسالمي به آن بستگي دارد، در محضر مبارك پيغمبراسالمي به آن بستگي دارد، در محضر مبارك پيغمبراسالمي به آن بستگي دارد، در محضر مبارك پيغمبراسالمي به آن بستگي دارد، در محضر مبارك پيغمبر
  

*   *   *  
  

        امر به معروف و نهي از منكر وظيفه مشترك زن و مردامر به معروف و نهي از منكر وظيفه مشترك زن و مردامر به معروف و نهي از منكر وظيفه مشترك زن و مردامر به معروف و نهي از منكر وظيفه مشترك زن و مرد
 جـا مـورد   ٨در قـرآن كـريم   قـرآن كـريم   قـرآن كـريم   قـرآن كـريم    است كه در »»»»    نهي از منكرنهي از منكرنهي از منكرنهي از منكر«««« و »»»»        امر به معروفامر به معروفامر به معروفامر به معروف««««دانيم يكي از فرائض بزرگ اسالمي موضوع        مي

وسـيله   هـا و   هـا و ارزش     اسـاس همـه خـوبي      اش    اش    اش    اش       رامـي رامـي رامـي رامـي بيت گ بيت گ بيت گ بيت گ         اهلاهلاهلاهلو  ) ص(        رسول اكرم رسول اكرم رسول اكرم رسول اكرم  حضرت    تاكيد قرار گرفته و در فرهنگ     
  . كن ساختن همه بديها معرفي شده است ريشه

ك ك ك ك ْ يفْعلُوا ذَِلْ يفْعلُوا ذَِلْ يفْعلُوا ذَِلْ يفْعلُوا ذَِل    ِ الْمنْكَِر و تَعاونُوا علَي الِْبر فَِاذا لَمِ الْمنْكَِر و تَعاونُوا علَي الِْبر فَِاذا لَمِ الْمنْكَِر و تَعاونُوا علَي الِْبر فَِاذا لَمِ الْمنْكَِر و تَعاونُوا علَي الِْبر فَِاذا لَم    ِ ونَهوا عنِ ونَهوا عنِ ونَهوا عنِ ونَهوا عن    ِ ِبخَيٍر ما اَمروا ِبالْمعروفِ ِبخَيٍر ما اَمروا ِبالْمعروفِ ِبخَيٍر ما اَمروا ِبالْمعروفِ ِبخَيٍر ما اَمروا ِبالْمعروف    ُ اُمتيُ اُمتيُ اُمتيُ اُمتي    الَ تَزالالَ تَزالالَ تَزالالَ تَزال « « « «:فرمودند) ص( حضرت پيغمبر
        ))))٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣((((....»»»»ِ السماِءِ السماِءِ السماِءِ السماِء    فيفيفيفي    ِ والَِ والَِ والَِ والَ    ِ االْرضِ االْرضِ االْرضِ االْرض    ْ نَاِصر فيْ نَاِصر فيْ نَاِصر فيْ نَاِصر في    ْ لَهمْ لَهمْ لَهمْ لَهم    ْ يكُنْ يكُنْ يكُنْ يكُن    ٍ و لَمٍ و لَمٍ و لَمٍ و لَم    َ بعضَ بعضَ بعضَ بعض    ْ عليْ عليْ عليْ علي    َ بعضُهمَ بعضُهمَ بعضُهمَ بعضُهم    ُ و سلِّطُ و سلِّطُ و سلِّطُ و سلِّط    ُالْبركَاتُالْبركَاتُالْبركَاتُالْبركَات    ْ ِمنْهمْ ِمنْهمْ ِمنْهمْ ِمنْهم    نُِزعتنُِزعتنُِزعتنُِزعت

نمايند نمايند نمايند نمايند     ميميميميكنند و يكديگر را در راه خير كمك كنند و يكديگر را در راه خير كمك كنند و يكديگر را در راه خير كمك كنند و يكديگر را در راه خير كمك      مردم تا هنگامي كه به اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قيام مي مردم تا هنگامي كه به اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قيام مي مردم تا هنگامي كه به اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قيام مي مردم تا هنگامي كه به اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قيام مي: يعني
ها سلب ها سلب ها سلب ها سلب     ها از زندگي آنها از زندگي آنها از زندگي آنها از زندگي آن    كنند، بركتكنند، بركتكنند، بركتكنند، بركت    ها فضاي خير و صالح خواهد بود ولي موقعي كه اين فريضه الهي را تركها فضاي خير و صالح خواهد بود ولي موقعي كه اين فريضه الهي را تركها فضاي خير و صالح خواهد بود ولي موقعي كه اين فريضه الهي را تركها فضاي خير و صالح خواهد بود ولي موقعي كه اين فريضه الهي را ترك    فضاي زندگي آنفضاي زندگي آنفضاي زندگي آنفضاي زندگي آن

                                                        

 . ٣، آيه   ـ سوره مائده٢٢٢
 . ٣٩٨، ص ١١، ج   ـ وسائل الشيعة٢٢٣



 

 

  

)١٠٠( 

زمـين يـار   زمـين يـار   زمـين يـار   زمـين يـار       در آسـمان و در آسـمان و در آسـمان و در آسـمان و     گـردد و گـردد و گـردد و گـردد و     مسلّط مـي مسلّط مـي مسلّط مـي مسلّط مـي ) ) ) ) بر اساس روايات ديگر اشرار بر اخيار   بر اساس روايات ديگر اشرار بر اخيار   بر اساس روايات ديگر اشرار بر اخيار   بر اساس روايات ديگر اشرار بر اخيار   ((((ها بر بعضي ديگر     ها بر بعضي ديگر     ها بر بعضي ديگر     ها بر بعضي ديگر             شود و برخي از آن    شود و برخي از آن    شود و برخي از آن    شود و برخي از آن            ميميميمي
        ....آورندآورندآورندآورند    ييييدست نمدست نمدست نمدست نم    ياوري براي خود بهياوري براي خود بهياوري براي خود بهياوري براي خود به    وووو

ُ ُ ُ ُ     ٌ ِبهـا تُقَـام  ٌ ِبهـا تُقَـام  ٌ ِبهـا تُقَـام  ٌ ِبهـا تُقَـام      ٌ عظِيمـة ٌ عظِيمـة ٌ عظِيمـة ٌ عظِيمـة     ُ الصُّلَحاِء فَرِيـضَة ُ الصُّلَحاِء فَرِيـضَة ُ الصُّلَحاِء فَرِيـضَة ُ الصُّلَحاِء فَرِيـضَة     ُاالْنِْبياِء و ِمنْهاجُاالْنِْبياِء و ِمنْهاجُاالْنِْبياِء و ِمنْهاجُاالْنِْبياِء و ِمنْهاج    ِ الْمنْكَِر سبِيلِ الْمنْكَِر سبِيلِ الْمنْكَِر سبِيلِ الْمنْكَِر سبِيل         عن  عن  عن  عن َ‡َ‡َ‡َ‡ِ و النَّهي  ِ و النَّهي  ِ و النَّهي  ِ و النَّهي          َّ االَمر ِبالْمعروف  َّ االَمر ِبالْمعروف  َّ االَمر ِبالْمعروف  َّ االَمر ِبالْمعروف          ِانِانِانِان««««: فرمود) ع( حضرت باقر 
        ))))٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤((((....»»»»ُ االْمرُ االْمرُ االْمرُ االْمر    َاالْعداِء و يستَقِيمَاالْعداِء و يستَقِيمَاالْعداِء و يستَقِيمَاالْعداِء و يستَقِيم    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ُ و ينْتَصَفُ و ينْتَصَفُ و ينْتَصَفُ و ينْتَصَف    ُ و تُعمر االْرضُ و تُعمر االْرضُ و تُعمر االْرضُ و تُعمر االْرض     الْمظَاِلم الْمظَاِلم الْمظَاِلم الْمظَاِلمُ و تُردُ و تُردُ و تُردُ و تُرد    ُّ الْمكَاِسبُّ الْمكَاِسبُّ الْمكَاِسبُّ الْمكَاِسب    تَِحلتَِحلتَِحلتَِحل    ُ وُ وُ وُ و    ُالْمذَاِهبُالْمذَاِهبُالْمذَاِهبُالْمذَاِهب    ُ و تَأْمنُ و تَأْمنُ و تَأْمنُ و تَأْمن    الْفَراِئضالْفَراِئضالْفَراِئضالْفَراِئض
        ....    شايستگان درگاه خداوند استشايستگان درگاه خداوند استشايستگان درگاه خداوند استشايستگان درگاه خداوند است    امر به معروف و نهي از منكر، راه پيغمبران خدا و طريقامر به معروف و نهي از منكر، راه پيغمبران خدا و طريقامر به معروف و نهي از منكر، راه پيغمبران خدا و طريقامر به معروف و نهي از منكر، راه پيغمبران خدا و طريق:  يعني

  : فريضه بزرگي است كه در سايه آن
        ....گيردگيردگيردگيرد     ـ فرائض ديگر مورد عمل قرار مي ـ فرائض ديگر مورد عمل قرار مي ـ فرائض ديگر مورد عمل قرار مي ـ فرائض ديگر مورد عمل قرار مي١١١١
        ....گرددگرددگرددگردد     ـ در همه راههاي زندگي امنيت بر قرار مي ـ در همه راههاي زندگي امنيت بر قرار مي ـ در همه راههاي زندگي امنيت بر قرار مي ـ در همه راههاي زندگي امنيت بر قرار مي٢٢٢٢
        ....شودشودشودشود    ها حالل ميها حالل ميها حالل ميها حالل مي     ـ همه كارها و كسب ـ همه كارها و كسب ـ همه كارها و كسب ـ همه كارها و كسب٣٣٣٣
        ....شودشودشودشود     ـ حقوق و مظالم اداء مي ـ حقوق و مظالم اداء مي ـ حقوق و مظالم اداء مي ـ حقوق و مظالم اداء مي٤٤٤٤
        ....گرددگرددگرددگردد     ـ مملكت آباد مي ـ مملكت آباد مي ـ مملكت آباد مي ـ مملكت آباد مي٥٥٥٥
        ....شودشودشودشود     ـ از دشمنان دين انتقام گرفته مي ـ از دشمنان دين انتقام گرفته مي ـ از دشمنان دين انتقام گرفته مي ـ از دشمنان دين انتقام گرفته مي٦٦٦٦
        ....گرددگرددگرددگردد    راه و منظم ميراه و منظم ميراه و منظم ميراه و منظم مي     ـ همه كارها رو به  ـ همه كارها رو به  ـ همه كارها رو به  ـ همه كارها رو به ٧٧٧٧

آورد و همـه افـراد اجتمـاع را     وجود مي همگاني را به اين فريضه بزرگ يك نظارتكار بستن  اين مطلب نيز روشن است كه به  
، اخالقـي و   جامعه با دقّت نظارت كامل داشته باشند تـا همـه فـرائض اسـالمي ـ فرهنگـي، سياسـي        كند كه بر اوضاع موظّف مي

اي پـاك و آراسـته بـه اعمـال      سالمي جامعهشود و در نتيجه جامعه ا اقتصادي ـ مورد عمل قرار بگيرد و همه محرمات الهي ترك 
  .صفات حسنه اخالقي باشد و فضاي آن جامعه از كارهاي زشت و اخالق پست منزَّه شود شايسته و

  :گويد مي دهد و قرآن مجيد در اداي اين وظيفه هر دو گروه مرد و زن را شركت مي
َ َ َ َ     َ و يطِيعونَ و يطِيعونَ و يطِيعونَ و يطِيعون    َ الزَّكوةَ الزَّكوةَ الزَّكوةَ الزَّكوة    َ و يؤتُونَ و يؤتُونَ و يؤتُونَ و يؤتُون    َ الصَّلوةَ الصَّلوةَ الصَّلوةَ الصَّلوة    ِ الْمنْكَِر و يقِيمونِ الْمنْكَِر و يقِيمونِ الْمنْكَِر و يقِيمونِ الْمنْكَِر و يقِيمون    َ عنَ عنَ عنَ عن    ينْهونينْهونينْهونينْهون        ِوِوِوِو    َ ِبالْمعروفَ ِبالْمعروفَ ِبالْمعروفَ ِبالْمعروف    ٍ ياْمرونٍ ياْمرونٍ ياْمرونٍ ياْمرون    ُء بعضُء بعضُء بعضُء بعضْ اَوِلياْ اَوِلياْ اَوِلياْ اَوِليا    ُ بعضُهمُ بعضُهمُ بعضُهمُ بعضُهم    َ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَاتَ و الْمؤِمنَات    و الْمؤِمنُونو الْمؤِمنُونو الْمؤِمنُونو الْمؤِمنُون(
واللهواللهواللهوولَه    اللهسولَهرسولَهرسولَهرسم    رهمحريس مُ اُولَِئكهمحريس مُ اُولَِئكهمحريس مُ اُولَِئكهمحريس كِيم    ُ اُهللا ِانُ اُهللا ِانُ اُهللا ِانُ اُهللا ِان    ُ اُولَِئكزِيزُ حكِيمَّ اَهللا عزِيزُ حكِيمَّ اَهللا عزِيزُ حكِيمَّ اَهللا عزِيزُ ح٢٢٥()ٌٌٌٌ    َّ اَهللا ع(.  

نظارت را دارند كه امر به معروف كننـد و نهـي از     و دان و زنان بعضي بر بعض ديگر اين ارتباطافراد با ايمان جامعه مر   :  يعني
پايدارند و زكوة را ادا كنند و خدا و رسول خدا را اطاعت كنند، اين افراد مـورد رحمـت خداونـد قـرار         منكر نمايند و نماز را به       

  . گيرند و خدا توانا و حكيم است مي
  

*   *   *  

                                                        

 . ٦، حديث ٣٩٤، ص ١١، ج   ـ وسائل الشيعه٢٢٤
 . ٧١، آيه  توبه ـ سوره ٢٢٥
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        چهره زن در عرصه جهادچهره زن در عرصه جهادچهره زن در عرصه جهادچهره زن در عرصه جهاد

هم مانند مردان در » » » »             زنانزنانزنانزنان««««:  و همچنين در فصل چهره زن در امور اجتماعي گفتيم) ص(    چهره زن در عصر پيغمبرچهره زن در عصر پيغمبرچهره زن در عصر پيغمبرچهره زن در عصر پيغمبرما در فصل 
  .دارند عرصه علم و تحقيق و در عرصه اداي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و اصالح فضاي جامعه شركت

بينيم كه در راه نگهـداري ديـن و           اي را مي    برجستهچهره مردان   چهره مردان   چهره مردان   چهره مردان   هاي مختلف اسالمي      طور كه در عرصه     ، همان   بر همين اساس  
اسالم را در اعماق      ها و تحمل زحمات فراوان گام برداشتند تا در نتيجه           جان فشاني  ها و   حفظ ارزشهاي واالي اسالمي با فداكاري     

كنـيم كـه    هـا مـشاهده مـي    اي را نيـز در تمـام ايـن عرصـه          شايسته    چهره زنان   چهره زنان   چهره زنان   چهره زنان   و منتشر ساختند،    ها و سطح گيتي حاكم        دل انسان 
كـار زينبـي   كـار زينبـي   كـار زينبـي   كـار زينبـي   كردنـد، زنـان نيـز         كار حـسيني  كار حـسيني  كار حـسيني  كار حـسيني  طور كه مردان      دوشادوش مردان در راه حاكميت قرآن و نشر اسالم كوشيدند و همان           

  .نمودند
معيار بسياري از كماالت انـساني و اسـالمي قلمـداد          محور و  در قرآن كريم     جهادجهادجهادجهاد،    است» » » »     عرصه جهاد عرصه جهاد عرصه جهاد عرصه جهاد ««««ها    يكي از اين عرصه   

  . شده است
با دشمنان اسالم با تكريم سخن گفته و آن را يكي           قتال  قتال  قتال  قتال   مورد از    ٣١آميز و در       با لحن تجليل   »»»»    جهادجهادجهادجهاد«««« جا از    ٣٤قرآن مجيد در    

مـورد از جهـاد در راه   ٣٤در ) ع(     مؤمنانمؤمنانمؤمنانمؤمنانحضرت امير حضرت امير حضرت امير حضرت امير  نيز      البالغه  البالغه  البالغه  البالغه     نهجنهجنهجنهجفالح معرفي كرده است و در        و  از معيارهاي بزرگ فضيلت   
  . انساني معرفي نموده است خدا تمجيد نموده و آن را عزّت اسالم و اوج كماالت

مـشايخ بزرگـوار و   مـشايخ بزرگـوار و   مـشايخ بزرگـوار و   مـشايخ بزرگـوار و   حـديث را كـه هـر سـه از         ما در اينجا در ميان صدها حديث كه بيانگر فضيلت و عظمت جهاد است اين              
  : آوريم اند براي نمونه مي  در كتاب جهاد ذكر كرده    وسيوسيوسيوسيشيخ طشيخ طشيخ طشيخ ط و     شيخ صدوقشيخ صدوقشيخ صدوقشيخ صدوق،     مقدار كلينيمقدار كلينيمقدار كلينيمقدار كليني    محدثين عاليمحدثين عاليمحدثين عاليمحدثين عالي

َ َ َ َ     ْ متَقَلِّـدون ْ متَقَلِّـدون ْ متَقَلِّـدون ْ متَقَلِّـدون     ٌ و هـم ٌ و هـم ٌ و هـم ٌ و هـم     ِ فَـِاذَا هـو مفْتُـوح   ِ فَـِاذَا هـو مفْتُـوح   ِ فَـِاذَا هـو مفْتُـوح   ِ فَـِاذَا هـو مفْتُـوح       َ ِالَيـه َ ِالَيـه َ ِالَيـه َ ِالَيـه     َ يمضُونَ يمضُونَ يمضُونَ يمضُون    ُالْمجاِهدِينُالْمجاِهدِينُالْمجاِهدِينُالْمجاِهدِين    ُ بابُ بابُ بابُ باب    ُ لَهُ لَهُ لَهُ لَه    ٌ يقَالٌ يقَالٌ يقَالٌ يقَال    ِ بابِ بابِ بابِ باب    ُ اِهللا ِللْجنّة ُ اِهللا ِللْجنّة ُ اِهللا ِللْجنّة ُ اِهللا ِللْجنّة         َ رسول َ رسول َ رسول َ رسول         قَالقَالقَالقَال: : : : ََََ         قال  قال  قال  قال )ع(    ِ عبِداهللا ِ عبِداهللا ِ عبِداهللا ِ عبِداهللا         ْ اَبي ْ اَبي ْ اَبي ْ اَبي         عنعنعنعن««««
        ))))٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦((((....»»»»ِِِِ    ِ دِيِنهِ دِيِنهِ دِيِنهِ دِيِنه    ِ و محقاً فيِ و محقاً فيِ و محقاً فيِ و محقاً في    ِ معِيشَِتهِ معِيشَِتهِ معِيشَِتهِ معِيشَِته    ُ اللهذُال و فَقْراً فيُ اللهذُال و فَقْراً فيُ اللهذُال و فَقْراً فيُ اللهذُال و فَقْراً في    ْ تَرك الِْجهاد اَلْبسهْ تَرك الِْجهاد اَلْبسهْ تَرك الِْجهاد اَلْبسهْ تَرك الِْجهاد اَلْبسه    ْ فَمنْ فَمنْ فَمنْ فَمن    ُ ِبِهمُ ِبِهمُ ِبِهمُ ِبِهم    ُ تُرحبُ تُرحبُ تُرحبُ تُرحب    ِ و الْمالَِئكَةِ و الْمالَِئكَةِ و الْمالَِئكَةِ و الْمالَِئكَة    الْموِقفالْموِقفالْموِقفالْموِقف‡ ‡ ‡ ‡     ُ ِفيُ ِفيُ ِفيُ ِفي    لْجمعلْجمعلْجمعلْجمعاااا    ْوْوْوْو    ِبسيوِفِهمِبسيوِفِهمِبسيوِفِهمِبسيوِفِهم
بـي اسـت كـه مخـصوص        بـي اسـت كـه مخـصوص        بـي اسـت كـه مخـصوص        بـي اسـت كـه مخـصوص        يكي از درهاي بهـشت در     يكي از درهاي بهـشت در     يكي از درهاي بهـشت در     يكي از درهاي بهـشت در     : فرمودند) ص(         رسول اكرم   رسول اكرم   رسول اكرم   رسول اكرم   حضرت: فرمود) ع(  حضرت صادق :  يعني

هاي هاي هاي هاي     كه سالحكه سالحكه سالحكه سالح    ها باز است و در حاليها باز است و در حاليها باز است و در حاليها باز است و در حالي    روي آنروي آنروي آنروي آن     در روز قيامت به طرف آن در، در حالي كه به در روز قيامت به طرف آن در، در حالي كه به در روز قيامت به طرف آن در، در حالي كه به در روز قيامت به طرف آن در، در حالي كه به    ، جهاد گران ،، جهاد گران ،، جهاد گران ،، جهاد گران ،    مجاهدان راه خدا استمجاهدان راه خدا استمجاهدان راه خدا استمجاهدان راه خدا است
ها آفرين ها آفرين ها آفرين ها آفرين     بر آنبر آنبر آنبر آن        وووو    ها ايستادهها ايستادهها ايستادهها ايستاده    صحنه محشر و فرشتگان خدا به تماشاي عظمت و شكوه آنصحنه محشر و فرشتگان خدا به تماشاي عظمت و شكوه آنصحنه محشر و فرشتگان خدا به تماشاي عظمت و شكوه آنصحنه محشر و فرشتگان خدا به تماشاي عظمت و شكوه آن    همراه دارند و همه مردمهمراه دارند و همه مردمهمراه دارند و همه مردمهمراه دارند و همه مردم    جنگي خود را بهجنگي خود را بهجنگي خود را بهجنگي خود را به

هـر ملّتـي    هـر ملّتـي    هـر ملّتـي    هـر ملّتـي    : : : : سـپس افزودنـد   سـپس افزودنـد   سـپس افزودنـد   سـپس افزودنـد   . . . . گيرنـد گيرنـد گيرنـد گيرنـد         ّ خداوند قرار مي   ّ خداوند قرار مي   ّ خداوند قرار مي   ّ خداوند قرار مي           شوند و در سايه لطف خاص     شوند و در سايه لطف خاص     شوند و در سايه لطف خاص     شوند و در سايه لطف خاص             كنند تا وارد بهشت مي    كنند تا وارد بهشت مي    كنند تا وارد بهشت مي    كنند تا وارد بهشت مي            حركت مي حركت مي حركت مي حركت مي گويند  گويند  گويند  گويند          ميميميمي
        ....گرددگرددگرددگردد    ها نيز ضعيف و پايمال ميها نيز ضعيف و پايمال ميها نيز ضعيف و پايمال ميها نيز ضعيف و پايمال مي    دين آندين آندين آندين آن    شود وشود وشود وشود و    گير آن ملّت ميگير آن ملّت ميگير آن ملّت ميگير آن ملّت مي    را پشت سر بگذارد ذلّت و فقر گريبانرا پشت سر بگذارد ذلّت و فقر گريبانرا پشت سر بگذارد ذلّت و فقر گريبانرا پشت سر بگذارد ذلّت و فقر گريبان» » » »     جهادجهادجهادجهاد««««    كهكهكهكه

  
 يعني با قصد الهي انجـام       »»»»    في سبيل اهللا  في سبيل اهللا  في سبيل اهللا  في سبيل اهللا  ««««كه بايد     هم است اين است   دانيم در فرهنگ اسالمي آنچه كه در رابطه با جهاد م            و مي 

، محـور و مـدار همـه    ، محـور و مـدار همـه    ، محـور و مـدار همـه    ، محـور و مـدار همـه         مورد كلمه في سبيل اهللا ذكر شده و ايـن انگيـزه        مورد كلمه في سبيل اهللا ذكر شده و ايـن انگيـزه        مورد كلمه في سبيل اهللا ذكر شده و ايـن انگيـزه        مورد كلمه في سبيل اهللا ذكر شده و ايـن انگيـزه       ٣٠٣٠٣٠٣٠بگيرد و لذا در قرآن مجيد در آيات جهاد و قتال در             
        ....    ها قلمداد شده استها قلمداد شده استها قلمداد شده استها قلمداد شده است    فضيلتفضيلتفضيلتفضيلت

                                                        

 . ٥، ص ١١، ج   ـ وسائل الشيعه٢٢٦



 

 )١٠٣(

  

        ددددشوشوشوشو    تنها در سنگر جا گرفتن و تيراندازي خالصه نميتنها در سنگر جا گرفتن و تيراندازي خالصه نميتنها در سنگر جا گرفتن و تيراندازي خالصه نميتنها در سنگر جا گرفتن و تيراندازي خالصه نمي» » » »     جهادجهادجهادجهاد««««
 خالصـه      سنگر جـا گـرفتن و تيرانـدازي كـردن    سنگر جـا گـرفتن و تيرانـدازي كـردن    سنگر جـا گـرفتن و تيرانـدازي كـردن    سنگر جـا گـرفتن و تيرانـدازي كـردن    در اينجا توجه به اين مطلب نيز الزم است كه جهاد و فضيلت جهاد تنها در        

شود و هر حركتـي   مي شود بلكه در راه نبرد با دشمنان دين و مستكبران روي زمين هر گامي كه برداشته و هر سخني كه گفته                  نمي
  . گذارد يك نوع جهاد است و داراي فضيلت فراواني است ين مقصد اثر ميگيرد كه در ا و هر عملي كه انجام مي

ِ الْخَير و   ِ الْخَير و   ِ الْخَير و   ِ الْخَير و           ِ صَنْعِته ِ صَنْعِته ِ صَنْعِته ِ صَنْعِته         ُ في ُ في ُ في ُ في         ُ يحتَِسب ُ يحتَِسب ُ يحتَِسب ُ يحتَِسب         َ صَاِنعه َ صَاِنعه َ صَاِنعه َ صَاِنعه         َ الْجنَّة َ الْجنَّة َ الْجنَّة َ الْجنَّة         ِالْواِحِد الْثَّالَثَة ِالْواِحِد الْثَّالَثَة ِالْواِحِد الْثَّالَثَة ِالْواِحِد الْثَّالَثَة         ُ ِبالسهم ُ ِبالسهم ُ ِبالسهم ُ ِبالسهم         َّ اَهللا لَيدِخل  َّ اَهللا لَيدِخل  َّ اَهللا لَيدِخل  َّ اَهللا لَيدِخل          ِانِانِانِان««««: فرمايند  مي) ص(  وقتي كه حضرت رسول اكرم    
        ))))٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧((((....»»»»ِِِِ    ِمد ِبهِمد ِبهِمد ِبهِمد ِبهِوالْمِوالْمِوالْمِوالْم    َ ِبهَ ِبهَ ِبهَ ِبه    الراميالراميالراميالرامي

  :گرداند شود سه طايفه را داخل بهشت مي كار برده مي خداوند در رابطه با يك تير كه در ميدان جهاد به:  يعني
        ....     ـ كسي كه آن تير را به قصد تجهيز جهاد گران ساخته است ـ كسي كه آن تير را به قصد تجهيز جهاد گران ساخته است ـ كسي كه آن تير را به قصد تجهيز جهاد گران ساخته است ـ كسي كه آن تير را به قصد تجهيز جهاد گران ساخته است١١١١
        ....كندكندكندكند     ـ كسي كه آن تير را به طرف دشمن پرتاب مي ـ كسي كه آن تير را به طرف دشمن پرتاب مي ـ كسي كه آن تير را به طرف دشمن پرتاب مي ـ كسي كه آن تير را به طرف دشمن پرتاب مي٢٢٢٢
 و در اختيار تيرانداز قرار دادن آن دخالت داشـته و   و در اختيار تيرانداز قرار دادن آن دخالت داشـته و   و در اختيار تيرانداز قرار دادن آن دخالت داشـته و   و در اختيار تيرانداز قرار دادن آن دخالت داشـته و       تير و آوردن آن به ميدان جنگ تير و آوردن آن به ميدان جنگ تير و آوردن آن به ميدان جنگ تير و آوردن آن به ميدان جنگهر نحوي در ساختن آنهر نحوي در ساختن آنهر نحوي در ساختن آنهر نحوي در ساختن آن     ـ كسي كه به  ـ كسي كه به  ـ كسي كه به  ـ كسي كه به ٣٣٣٣

  .    كمك كرده استكمك كرده استكمك كرده استكمك كرده است
  . شود كه هر حركتي كه در انجام جهاد تأثير دارد داراي فضيلت و ثواب است براي ما از اين نوع احاديث اين مطلب معلوم مي

پايش پايش پايش پايش شود و درباره كسي كه  كه در راه جهاد برداشته ميهايي هايي هايي هايي      گام گام گام گامفضيلتفضيلتفضيلتفضيلتهاي احاديث اسالمي احاديث زيادي در  ما در كتاب
پيام پيام پيام پيام و كسي كه كند كند كند كند     ميميميمي    مجاهد را بدرقهمجاهد را بدرقهمجاهد را بدرقهمجاهد را بدرقهبكند و كسي كه جهاد گران را تجهيز و آماده جهاد گران را تجهيز و آماده جهاد گران را تجهيز و آماده جهاد گران را تجهيز و آماده است و كسي كه  شدهدر راه جهاد غبار آلود در راه جهاد غبار آلود در راه جهاد غبار آلود در راه جهاد غبار آلود 

از ايـن نـوع احاديـث بـراي مـا      .  مهر چند موفق نشده باشد، داريكه قصد شركت در جهاد داشته كه قصد شركت در جهاد داشته كه قصد شركت در جهاد داشته كه قصد شركت در جهاد داشته     كسيكسيكسيكسيبرساند حتي جهاد گر را   جهاد گر را   جهاد گر را   جهاد گر را   
        ....    فرهنگ اسالمي هر نوع فعاليت در عرصه جهاد يكنوع جهاد و داراي فضيلت و ثواب استفرهنگ اسالمي هر نوع فعاليت در عرصه جهاد يكنوع جهاد و داراي فضيلت و ثواب استفرهنگ اسالمي هر نوع فعاليت در عرصه جهاد يكنوع جهاد و داراي فضيلت و ثواب استفرهنگ اسالمي هر نوع فعاليت در عرصه جهاد يكنوع جهاد و داراي فضيلت و ثواب استشود كه در  روشن مي

ِ اِهللا و ِ اِهللا و ِ اِهللا و ِ اِهللا و     ِ سبِيل ِ سبِيل ِ سبِيل ِ سبِيل         ٌ في ٌ في ٌ في ٌ في         ٌ و الَ مخْمصَة   ٌ و الَ مخْمصَة   ٌ و الَ مخْمصَة   ٌ و الَ مخْمصَة           ْ ظَمأٌ و الَنَصَب   ْ ظَمأٌ و الَنَصَب   ْ ظَمأٌ و الَنَصَب   ْ ظَمأٌ و الَنَصَب           ْالَيصِيبهمْالَيصِيبهمْالَيصِيبهمْالَيصِيبهم        ذَِلك ِباَنَّهم ذَِلك ِباَنَّهم ذَِلك ِباَنَّهم ذَِلك ِباَنَّهم : (فرمايد  كند و مي    قرآن كريم ما را در اين مورد راهنمايي مي        
ً ً ً ً     َ نَفَقَـة َ نَفَقَـة َ نَفَقَـة َ نَفَقَـة     َ و الَ ينِْفقُونَ و الَ ينِْفقُونَ و الَ ينِْفقُونَ و الَ ينِْفقُون    ُ اَجر الْمحِسنِينُ اَجر الْمحِسنِينُ اَجر الْمحِسنِينُ اَجر الْمحِسنِين    َّ اللهالَيضِيعَّ اللهالَيضِيعَّ اللهالَيضِيعَّ اللهالَيضِيع    ٌ ِانٌ ِانٌ ِانٌ ِان    ٌ صَاِلحٌ صَاِلحٌ صَاِلحٌ صَاِلح    ِ عملِ عملِ عملِ عمل    ْ ِبهْ ِبهْ ِبهْ ِبه    َ لَهم َ لَهم َ لَهم َ لَهم         ْ عدو نَيالً ِاالّ كُِتب    ْ عدو نَيالً ِاالّ كُِتب    ْ عدو نَيالً ِاالّ كُِتب    ْ عدو نَيالً ِاالّ كُِتب            َ ِمن َ ِمن َ ِمن َ ِمن         ُ الْكُفَّار و الَ ينَالُون    ُ الْكُفَّار و الَ ينَالُون    ُ الْكُفَّار و الَ ينَالُون    ُ الْكُفَّار و الَ ينَالُون            َ موِطئاًيغِيظ َ موِطئاًيغِيظ َ موِطئاًيغِيظ َ موِطئاًيغِيظ         الَ يطَؤن الَ يطَؤن الَ يطَؤن الَ يطَؤن 
  .)٢٢٨()ََََ    َ ما كانُوا يعملُونَ ما كانُوا يعملُونَ ما كانُوا يعملُونَ ما كانُوا يعملُون    ُ اُهللا اَحسنُ اُهللا اَحسنُ اُهللا اَحسنُ اُهللا اَحسن    ْ ِليجِزيهمْ ِليجِزيهمْ ِليجِزيهمْ ِليجِزيهم    َ لَهمَ لَهمَ لَهمَ لَهم    َواِدياً ِاالّ كُِتبَواِدياً ِاالّ كُِتبَواِدياً ِاالّ كُِتبَواِدياً ِاالّ كُِتب    ً و الَ يقْطَعونً و الَ يقْطَعونً و الَ يقْطَعونً و الَ يقْطَعون    ةةةةً و الَ كَبِيرً و الَ كَبِيرً و الَ كَبِيرً و الَ كَبِير    صَغِيرةصَغِيرةصَغِيرةصَغِيرة

رسد و هر گامي كه به رسد و هر گامي كه به رسد و هر گامي كه به رسد و هر گامي كه به     ها ميها ميها ميها مي    كنند هر تشنگي و هر رنج و گرسنگي كه به آنكنند هر تشنگي و هر رنج و گرسنگي كه به آنكنند هر تشنگي و هر رنج و گرسنگي كه به آنكنند هر تشنگي و هر رنج و گرسنگي كه به آن    حركت ميحركت ميحركت ميحركت مي» » » »     جهادجهادجهادجهاد««««كساني كه در راه انجام كساني كه در راه انجام كساني كه در راه انجام كساني كه در راه انجام يعني 
 ها يك عمل شايسته در ديوان عمل  ها يك عمل شايسته در ديوان عمل  ها يك عمل شايسته در ديوان عمل  ها يك عمل شايسته در ديوان عمل     كنند، در برابر همه اينكنند، در برابر همه اينكنند، در برابر همه اينكنند، در برابر همه اين    اي كه به دشمن وارد مياي كه به دشمن وارد مياي كه به دشمن وارد مياي كه به دشمن وارد مي     و لطمه و لطمه و لطمه و لطمهدارند و هر ضربهدارند و هر ضربهدارند و هر ضربهدارند و هر ضربه     بر مي بر مي بر مي بر مي    طرف دشمنطرف دشمنطرف دشمنطرف دشمن

ـ مال خرج ـ مال خرج ـ مال خرج ـ مال خرج         كم يا زيادكم يا زيادكم يا زيادكم يا زياد        كند و نيز هر مقدار كه در راه جهادـكند و نيز هر مقدار كه در راه جهادـكند و نيز هر مقدار كه در راه جهادـكند و نيز هر مقدار كه در راه جهادـ    شود و خداوند پاداش نيكوكاران را هرگز ضايع نميشود و خداوند پاداش نيكوكاران را هرگز ضايع نميشود و خداوند پاداش نيكوكاران را هرگز ضايع نميشود و خداوند پاداش نيكوكاران را هرگز ضايع نمي    ها نوشته ميها نوشته ميها نوشته ميها نوشته مي    آنآنآنآن
هـا بهتـرين   هـا بهتـرين   هـا بهتـرين   هـا بهتـرين       شود تا خداوند براي كارهاي آن    شود تا خداوند براي كارهاي آن    شود تا خداوند براي كارهاي آن    شود تا خداوند براي كارهاي آن            ها نوشته مي  ها نوشته مي  ها نوشته مي  ها نوشته مي          يوان عمل اين  يوان عمل اين  يوان عمل اين  يوان عمل اين   ها در د    ها در د    ها در د    ها در د       پيمايند، همه اين  پيمايند، همه اين  پيمايند، همه اين  پيمايند، همه اين          كنند و هر بياباني را كه مي      كنند و هر بياباني را كه مي      كنند و هر بياباني را كه مي      كنند و هر بياباني را كه مي              ميميميمي

        ....پاداش را عنايت نمايدپاداش را عنايت نمايدپاداش را عنايت نمايدپاداش را عنايت نمايد
        

            هاي اسالميهاي اسالميهاي اسالميهاي اسالمي    شركت زنان در جنگشركت زنان در جنگشركت زنان در جنگشركت زنان در جنگ
                                                        

 . ٩٤٠؛ كتاب الجهاد، ص ٢، ج   ـ سنن ابن ماجه٢٢٧
  . ١٢١ ـ ١١٩، آيه   ـ سوره توبه٢٢٨



 

 )١٠٤(

هاي اسـالمي  هاي اسـالمي  هاي اسـالمي  هاي اسـالمي       در جنگ در جنگ در جنگ در جنگ)ص(    ها در عصر حضرت پيغمبر    ها در عصر حضرت پيغمبر    ها در عصر حضرت پيغمبر    ها در عصر حضرت پيغمبر            زنزنزنزناين مطلب مورد قبول همه مورخين و محدثين اسالمي است كه            
و نكته مهم كردند كردند كردند كردند     ، تهيه غذا، پرستاري و نگهداري اموال و اثقال شركت مي، تهيه غذا، پرستاري و نگهداري اموال و اثقال شركت مي، تهيه غذا، پرستاري و نگهداري اموال و اثقال شركت مي، تهيه غذا، پرستاري و نگهداري اموال و اثقال شركت مي    ، آشپزي، آشپزي، آشپزي، آشپزي    مانند مداواي مجروحانمانند مداواي مجروحانمانند مداواي مجروحانمانند مداواي مجروحان    براي انجام كارهاييبراي انجام كارهاييبراي انجام كارهاييبراي انجام كارهايي

ها داوطلبانـه     كرد ولي زن     براي شركت در جهاد به مردها امر مي        )ص( است كه رسول خدا     ها اين   در اينجا در رابطه با فضيلت زن      
  . را همراه خود به جبهه ببرندها كردند كه آن شتافتند و از مردان استدعا مي هاي جنگ مي به جبهه

  : كنيم ها را ذكر مي و ما در اينجا براي نمونه مواردي از آن
خود را از غنايم جنگي پـس از پايـان جنـگ دريافـت       زنان زيادي شركت داشتند و سهم جنگ خيبر جنگ خيبر جنگ خيبر جنگ خيبردر: گويد  مي     ـ طَبراني  ـ طَبراني  ـ طَبراني  ـ طَبراني ١١١١

  )٢٢٩(.كردند
 به  به  به  به     خرجنا و معنا دواٌء نداويخرجنا و معنا دواٌء نداويخرجنا و معنا دواٌء نداويخرجنا و معنا دواٌء نداوي««««: گويد كرده است مي مي ها شركت ه در جبهه كه يكي از زنان نامداري است ك    ّ زياد اشجعيهّ زياد اشجعيهّ زياد اشجعيهّ زياد اشجعيه     ـ ام ـ ام ـ ام ـ ام٢٢٢٢

        ))))٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠((((»»»»    السهام و نسقيالسهام و نسقيالسهام و نسقيالسهام و نسقي    َ نتناولَ نتناولَ نتناولَ نتناول    الجرحيالجرحيالجرحيالجرحي
همراه برديم و نيز براي   به»»»»    دارودارودارودارو««««مداواي مجروحان  از مدينه به قصد حضور در جبهه جنگ خارج شديم و با خود براي:  يعني

  . بدهيم در جنگ شركت كرديمآب آب آب آب  كنيم و به رزمندگان افتد جمع زمين مي را كه رويتيرها تيرها تيرها تيرها اينكه 
، سهم يك مرد معين كرد و  براي او از غنايم) ص(  اكرم دختر سعيد در جنگ خيبر حضور داشت و حضرت رسول ـ اسلميه  ـ اسلميه  ـ اسلميه  ـ اسلميه ٣٣٣٣

        ))))٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١((((....كردكردكردكرد     خيمه زده مريضان را معالجه و مجروحان را مداوا مي خيمه زده مريضان را معالجه و مجروحان را مداوا مي خيمه زده مريضان را معالجه و مجروحان را مداوا مي خيمه زده مريضان را معالجه و مجروحان را مداوا مي)ص(    مسجد پيغمبرمسجد پيغمبرمسجد پيغمبرمسجد پيغمبراو همان كسي است كه در 
اي رسـول  اي رسـول  اي رسـول  اي رسـول  : : : :     گفتگفتگفتگفتعازم جنگ خيبر بود به محضر آن حضرت آمد و ) ص( در هنگامي كه حضرت پيغمبرّ سنان اسلميه ّ سنان اسلميه ّ سنان اسلميه ّ سنان اسلميه      ـ ام  ـ ام  ـ ام  ـ ام ٤٤٤٤

  )٢٣٢(. و حضرتش قبول نمود    ها را بدوزمها را بدوزمها را بدوزمها را بدوزم     تا مشك تا مشك تا مشك تا مشك    آيمآيمآيمآيم    خدا من با شما به خيبر ميخدا من با شما به خيبر ميخدا من با شما به خيبر ميخدا من با شما به خيبر مي
آن ر جنگ شركت كنم ر جنگ شركت كنم ر جنگ شركت كنم ر جنگ شركت كنم به من اجازه بدهيد براي مداواي مجروحان دبه من اجازه بدهيد براي مداواي مجروحان دبه من اجازه بدهيد براي مداواي مجروحان دبه من اجازه بدهيد براي مداواي مجروحان د: عرض كرد) ص( و نيز در موقع ديگر به محضر پيغمبر      

ّ ّ ّ ّ         امامامامكننـد، بنـابراين بـه همـراه           دهم كه شركت    ّ اسلم يا غير آن نيز اجازه مي         به دوستانت چه از قبيله ام     : فرمود حضرت اجازه داد و   
  )٢٣٣(.شد عمل كنيد برويد و به آنچه كه گفته)  همسر آن حضرت(سلمه سلمه سلمه سلمه 
چهره زن در علـم و  چهره زن در علـم و  چهره زن در علـم و  چهره زن در علـم و  باشد در فصل  نيز مي) ص( پيغمبر ويان حديث كه شرح حال او را به مناسبت اينكه از را     ـ ليال غفاريه  ـ ليال غفاريه  ـ ليال غفاريه  ـ ليال غفاريه ٥٥٥٥

  )٢٣٤(. رفت به جبهه مي) ص(  رسول ، اززناني است كه براي مداواي مجروحان و خدمت به مريضان با حضرت ذكر كرديمفرهنگ فرهنگ فرهنگ فرهنگ 
شـده    جنـگ مـي  پرسـتاري از مريـضان روانـه جبهـه     و از جمله زناني است كه براي كمك به مجروحان ـ ربيع دختر معوذ   ـ ربيع دختر معوذ   ـ ربيع دختر معوذ   ـ ربيع دختر معوذ  ٦٦٦٦
  )٢٣٥(. است

                                                        

 . ٣٣٢، ص ٢٥، ج   ـ معجم كبير طبراني٢٢٩
  .٢٧١، ص ٥ و مسند احمد، ج ٢٣، ص ٨، ج  صابه¤ ـ اال٢٣٠
 

 . ١٧٦، ص ٨، ج  صابة¤ ـ اال٢٣١
 . ٢٤٥، ص ٨ج ،  صابة¤ ـ اال٢٣٢
 . ٢٤٥، ص ٨، ج  صابة¤ ـ اال٢٣٣
  .١٨٣، ص ٨، ج  صابة¤ ـ اال٢٣٤
 

 . ٣٧ و ص ٦٥  و ص٥٥ و ص ٢٩، ص ٢٥ و ج ٢٧٦، ص ٤، ج   ـ معجم كبير طبراني٢٣٥



 

 )١٠٥(

مـا  :   شـرفياب شـد و گفـت   )ص( حـضرت پيغمبـر   همراه فاميل خـود بـه خـدمت   زني از قبيله بني غفار زني از قبيله بني غفار زني از قبيله بني غفار زني از قبيله بني غفار در جنگ خيبر  ـ   ـ   ـ   ـ  ٧٧٧٧
: حـضرتش فرمودنـد     همراه شما به خيبر بياييم و مجروحان را مداوا كنيم و با تمام قدرت به مسلمانان كمـك كنـيم                     خواهيم به   مي

  )٢٣٦(. يعني بياييد با بركت خداوند»»»»ِ اِهللاِ اِهللاِ اِهللاِ اِهللا    َ بركةَ بركةَ بركةَ بركة    عليعليعليعلي««««
ها و ادوات جنگ ها و ادوات جنگ ها و ادوات جنگ ها و ادوات جنگ     ، از اسب، از اسب، از اسب، از اسب     بودم و ما زنان بودم و ما زنان بودم و ما زنان بودم و ما زنان)ص(     جنگ از جنگهاي اسالم در حضور پيغمبر جنگ از جنگهاي اسالم در حضور پيغمبر جنگ از جنگهاي اسالم در حضور پيغمبر جنگ از جنگهاي اسالم در حضور پيغمبر٧٧٧٧من در من در من در من در : : : : گويدگويدگويدگويد    ّ عِطيه ميّ عِطيه ميّ عِطيه ميّ عِطيه مي     ـ اُم  ـ اُم  ـ اُم  ـ اُم ٨٨٨٨

        ))))٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧((((....    كرديمكرديمكرديمكرديم    كرديم و مجروحان را مداوا و از مريضان پرستاري ميكرديم و مجروحان را مداوا و از مريضان پرستاري ميكرديم و مجروحان را مداوا و از مريضان پرستاري ميكرديم و مجروحان را مداوا و از مريضان پرستاري مي     و براي جهاد گران غذا درست مي و براي جهاد گران غذا درست مي و براي جهاد گران غذا درست مي و براي جهاد گران غذا درست مي    كرديمكرديمكرديمكرديم    محافظت ميمحافظت ميمحافظت ميمحافظت مي
  .))))٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨((((»»»»ِِِِ    َ ِالَي الْمِدينَةَ ِالَي الْمِدينَةَ ِالَي الْمِدينَةَ ِالَي الْمِدينَة    َ و الْجرحيَ و الْجرحيَ و الْجرحيَ و الْجرحي     و نَرد الْقَتْلي و نَرد الْقَتْلي و نَرد الْقَتْلي و نَرد الْقَتْلي)ص(    ِاِهللاِاِهللاِاِهللاِاِهللا    َ رسولَ رسولَ رسولَ رسول    كُنَّا نَغْزُو معكُنَّا نَغْزُو معكُنَّا نَغْزُو معكُنَّا نَغْزُو مع««««: گويد يكي از زنان دالور مي:  ا به نقل طبرانيبن ـ  ـ  ـ  ـ ٩٩٩٩

  . داديم را به مدينه انتقال مي كرديم و كشتگان و مجروحان در جنگها شركت مي) ص( يعني ما با پيغمبر خدا
يافـت و بـه جراحـي و     هـا حـضور مـي    ؛ او در جنـگ   يكي از زنان پزشك و جراح معروف دنيـاي اسـالم اسـت   رفيده ـ   ـ   ـ   ـ  ١٠١٠١٠١٠

  )٢٣٩(.داير كرده بود) ص( بيمارستان سيار خود را در مسجد پيامبراحزاب احزاب احزاب احزاب     جنگجنگجنگجنگپرداخت و در  بندي مي شكسته
است و در ميان ناقالن احاديث نَبوي ) ص(  ر اكرم كه از راويان حديث از پيغمب     ـ اُميمه دختر قيس بن ابي الصّلت الغفاري ـ اُميمه دختر قيس بن ابي الصّلت الغفاري ـ اُميمه دختر قيس بن ابي الصّلت الغفاري ـ اُميمه دختر قيس بن ابي الصّلت الغفاري١١١١١١١١

تعـدادي از تـابعين شـاگردان او    »»»»    َ عنها جملة من التـابعين َ عنها جملة من التـابعين َ عنها جملة من التـابعين َ عنها جملة من التـابعين     رويرويرويروي««««: نويسد  طوري كه در كتاب الدر المنثور مي        جايگاه بلندي دارد، به   
  .كردند نقل مي) ص( بودند كه به وساطت اين بانوي دانشمند حديث را از پيغمبر

  
يعني نسبت به جهاد گران كمال مهرباني را داشـت و           »»»»    و كانت شفيقة علي المجاهدين    و كانت شفيقة علي المجاهدين    و كانت شفيقة علي المجاهدين    و كانت شفيقة علي المجاهدين    ««««مي حضور داشت    او در جنگهاي اسال   

        ....»»»»    َ و تدور بين القتليَ و تدور بين القتليَ و تدور بين القتليَ و تدور بين القتلي     الجرحي الجرحي الجرحي الجرحي    تداويتداويتداويتداوي    وووو    دائماً تحضر الوقايعدائماً تحضر الوقايعدائماً تحضر الوقايعدائماً تحضر الوقايع««««
گرديـد تـا   گرديـد تـا   گرديـد تـا   گرديـد تـا       نمود و ميان كـشته شـدگان مـي   نمود و ميان كـشته شـدگان مـي   نمود و ميان كـشته شـدگان مـي   نمود و ميان كـشته شـدگان مـي           كرد و مجروحان جنگي را مداوا مي      كرد و مجروحان جنگي را مداوا مي      كرد و مجروحان جنگي را مداوا مي      كرد و مجروحان جنگي را مداوا مي              هاي اسالمي شركت مي   هاي اسالمي شركت مي   هاي اسالمي شركت مي   هاي اسالمي شركت مي           او هميشه در جنگ   او هميشه در جنگ   او هميشه در جنگ   او هميشه در جنگ   

        ))))٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠((((....آوري كند و به پشت جبهه منتقل سازدآوري كند و به پشت جبهه منتقل سازدآوري كند و به پشت جبهه منتقل سازدآوري كند و به پشت جبهه منتقل سازد    اسالمي را از ميان معركه جمعاسالمي را از ميان معركه جمعاسالمي را از ميان معركه جمعاسالمي را از ميان معركه جمع    هاي شهدايهاي شهدايهاي شهدايهاي شهداي    جنازهجنازهجنازهجنازه
        

        گروهي از زنان نيز مسلّح بودندگروهي از زنان نيز مسلّح بودندگروهي از زنان نيز مسلّح بودندگروهي از زنان نيز مسلّح بودند
كردنـد، در     چنانكـه در امـور فرهنگـي و سياسـي شـركت مـي             ) ص( بر اساس شواهد تاريخي زنان در عصر حضرت پيغمبر        

دوش آنان بوده  كارهاي تداركاتي و خدماتي جبهه چنانكه ذكر گرديد به اند و قسمتي از   داشته هاي اسالمي نيز حضور فعال    جنگ
هاي جنگي و ساز و برگ دفاعي نبوده و حداقل  ها به سالح ها در جنگ بدون مجهزبودن آن است و بايد توجه كنيم كه شركت آن 

جنگيدند كه چندين مـورد   بردند و مي  مياند و در موقع لزوم دست به سالح جنگي خود        طور كامل مسلّح نيز بوده      به  برخي از آنان  
  : آوريم ها را در اينجا مي از اين

                                                        

 . ٢٩١ ـ ٢٩٠، ص ٣، ج   ـ السيرة النبوية ابن هشام٢٣٦
 . ١٥، ص   ـ البركة٢٣٧
 . ١٣٧ و ص ٢٩، ص ٢٥ ـ المعجم الكبير، ج ٢٣٨
  .١٠ ـ ٩، ص  ؛ ِسير الصحابيات١٨٩، ص ٣، ج  يرة النبوية ـ الس٢٣٩
 

 . ٦٧ ـ الدر المنثور، ص ٢٤٠



 

 )١٠٦(

ا و اضافه بر قدرت سرودن شعر و مهارت در ادبيات  و خواهر حمزه سيد الشهدا و خواهر حمزه سيد الشهدا و خواهر حمزه سيد الشهدا و خواهر حمزه سيد الشهدا)ص(     ـ صفيه دختر عبدالمطلّب عمه پيامبر ـ صفيه دختر عبدالمطلّب عمه پيامبر ـ صفيه دختر عبدالمطلّب عمه پيامبر ـ صفيه دختر عبدالمطلّب عمه پيامبر١١١١
  )٢٤١(. است) ص(  يكي از راويان حديث از حضرت رسول اكرم

لوع اسالم به آيين اسالم گرائيد و با فرزند خود، زبير به مدينه هجرت كـرد و در جنـگ معـروف                      او در همان روزهاي اول ط     
  . هجرت واقع شد شركت داشت  كه سوم شوال سال سوم»»»»    احداحداحداحد««««

اي كه در دست داشـت جلـو     با نيزه      صفيهصفيهصفيهصفيهكردند،    موقعي كه بعضي از مسلمانان چون احساس شكست كردند جبهه را رها مي            
  )٢٤٢(.داد كردند را مورد سرزنش قرار مي رسول خدا را ترك مي رفت و افرادي كهگ افراد را مي

ِ قوي در مرحله صبر و رضا آن قدر ممتاز بود كه وقتي خبر شهادت و شكافته شـدن شـكم و بريـده شـدن                       او در نتيجه ايمان   
 جنـازه    شد كـه صـفيه بـه طـرف        متوجه  ) ص( رسول خدا . گوش و بيني برادرش حمزه را شنيد به طرف جنازه حمزه روانه شد            

        ....مادر خود را بر گردان تا صحنه ناراحت كننده جسد برادر خود را نبيندمادر خود را بر گردان تا صحنه ناراحت كننده جسد برادر خود را نبيندمادر خود را بر گردان تا صحنه ناراحت كننده جسد برادر خود را نبيندمادر خود را بر گردان تا صحنه ناراحت كننده جسد برادر خود را نبيند: آيد، به زبير فرزند صفيه فرمود برادرش مي
ر راه ، اين مصيبت د ام اند، آن را شنيده كرده» » » »         مثلهمثلهمثلهمثله««««؟ اگر براي آن است كه او را      گذاريد برادرم را ببينم      گفت چرا نمي       اما صفيه اما صفيه اما صفيه اما صفيه 

  . گذاريم خدا مي كنيم و آن را به حساب رضاي خدا هستيم و در برابر اين مصيبت شكيبايي مي ، ما راضي به خدا اندك است
  .او را آزاد بگذاريد: فرمود نقل كرد، حضرتش) ص( و چون زبير، سخنان مادر خود را براي رسول خدا

،   گوش و بيني بريده شده برادر حـضور يافـت          و   قطعه قطعه شده   صفيه كنار بدن غرقه به خون و شكم شكافته و دست و پاي            
حمـزه را در همـان    بـدن ) ص( ،براي حمزه از خداوند درخواست مغفرت كرد و سپس رسول خـدا  گفتَ َ َ َ     ِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعون    هللا و ِانَّا ِالَيه هللا و ِانَّا ِالَيه هللا و ِانَّا ِالَيه هللا و ِانَّا ِالَيه     ِانَّاِانَّاِانَّاِانَّا

شتاقان و تجلّيگاه عشق عاشقان راه خدا       اكنون تربت پاكش مزار م      هم   كه )٢٤٣(.  كه جنگ واقع شده بود مدفون ساخت       احداحداحداحدسرزمين  
  . است

 از مدينه خارج شد آن حضرت ما »»»»        جنگ خندقجنگ خندقجنگ خندقجنگ خندق«««« براي) ص( وقتي رسول خدا: گويد ، او مي  در شجاعت نيز ممتاز است       صفيهصفيهصفيهصفيه
وقت متوجه شديم قرار داد، يك »»»»        برج فارعبرج فارعبرج فارعبرج فارع«««« كه يكي از صحابي است و شاعر نيز بود در برجي به نام »»»»        ثابتثابتثابتثابت    حسان بنحسان بنحسان بنحسان بن««««زنان را با 

،   ما امنيت نـداريم   :   گفتم »»»»        حسان بن ثابت  حسان بن ثابت  حسان بن ثابت  حسان بن ثابت  ««««گردد، من به      جاسوسي در اطراف آن برج مي      كه يك مرد يهودي به حالت كنجكاو يو       
  . رفتم اگر من اهل جنگ بودم همراه رسول خدا مي:  گفت»»»»        حسانحسانحسانحسان««««.  برو پايين و اين دشمن خدا و رسول را به قتل برسان

آن دشمن را با يك ضـربه از پـاي در آوردم و    و ، از برج پايين آمدم ، خود عمودي برداشتم طور ديدم  را اين اما من وقتي وضع     
  )٢٤٤(. كن  گفتم سر بريده او را به طرف يهوديان پرتاب»»»»        حسانحسانحسانحسان««««، به  باالي برج آمدم سر او را از تن جدا ساختم و آنگاه

باشـد   مي) ص( راويان حديث از حضرت پيغمبر  به مناسبت اينكه از جمله كه شرح حال او را     ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن  ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن  ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن  ـ اسماء دختر يزيد بن سكَن ٢٢٢٢
نيز بود كه او را خطيبة        ، زن سخنور و شجاعي      او عالوه بر مقام علمي    .   ذكر كرديم  »»»»        فرهنگ اسالمي فرهنگ اسالمي فرهنگ اسالمي فرهنگ اسالمي     وووو        چهره زن در علم   چهره زن در علم   چهره زن در علم   چهره زن در علم   ««««در فصل   

 ديگري از بانوان براي تهيـه غـذا و آب دادن بـه    همراه تعداد   كه به  »»»»        يرموكيرموكيرموكيرموك«««« گفتند او در جنگ     النّساء يعني سخنگوي زنان نيز مي     

                                                        

 . ٣٤٣، ص ٢؛ أعالم النساء، ج ٣٤٩، ص ٤، ج  صابة¤ ـ اال٢٤١
 . ٣٤٢، ص ٢ ـ أعالم النساء، ج ٢٤٢
 . ٤٦١، ص  لنساء المؤمنات؛أعالم ا١٥، ص ٩؛ شرح ابن أبي الحديد، ج ٤٩٢، ص ٥، ج  ؛ اُسد الغابة٣٤٩، ص ٤، ج   ـ االصابة٢٤٣
  .٤٩٣، ص ٥، ج  ؛ اسد الغابة٣٤٩، ص ٤، ج   ـ االصابة٢٤٤
 



 

 )١٠٧(

 نفر را بـه  ١٣و مداوا و معالجه مجروحان جنگي شركت كرده بود، در جرياني كه پيش آمد، ناچار با ارتش روم درگير شد و                      سپاه
  )٢٤٥(.قتل رسانيد

راه داشت شـوهرش از او  حضور يافته بود خنجري هم  كه براي مداواي مجروحان در صحنه جنگ     ـ زن ابو طلحه انصاري  ـ زن ابو طلحه انصاري  ـ زن ابو طلحه انصاري  ـ زن ابو طلحه انصاري ٣٣٣٣
  ؟ چه به همراه داري پرسيد اين خنجر را براي

شـاهد ايـن گفتگـوي    ) ص( ، حضرت پيغمبـر    كنم  او گفت براي اينكه اگر يكي از مشركين به من نزديك شد، شكم او را پاره               
  :گويد شنويد چه مي ابوطلحه رو به آن حضرت كرد و گفت آيا مي. ميان زن و شوهر بود

  )٢٤٦(.جواب چيزي نفرمودآن حضرت در 

  

        هاهاهاها    شهيد پروري و صبر و رضا در برابر طوفان مصيبتشهيد پروري و صبر و رضا در برابر طوفان مصيبتشهيد پروري و صبر و رضا در برابر طوفان مصيبتشهيد پروري و صبر و رضا در برابر طوفان مصيبت
شايستگي و تعهد و وفاي خود به اسالم و مبارزه با كفر و نفاق و مقاومت در برابـر تهـاجم دشـمنان             ) ص( زنان عصر پيغمبر  

  .دادند اسالم را در جهات مختلفي نشان مي
اسالم چنانكـه ذكـر گرديـد در رابطـه بـا جهـاد                ياسي و اجتماعي و تقويت جبهه     ها عالوه بر شركت در امور فرهنگي و س          آن

  جهاد گران و  هاي اسالمي تنها در شركت در ميدان جنگ و تهيه غذا براي  ها در جنگ هاي متعددي داشتند كار آن اسالمي نقش
ال مجروحـان بـه پـشت جبهـه و نقـل و      پرستاري و مداوا و معالجه مريضان و مجروحان و آب دادن به تشنگان و نقل و انتق       

اسـت ـ خالصـه     هـا خـدمت بـزرگ و كمـك شـاياني      جنگ و تأمين تداركات جنگي ـ كه هر يك از آن  ها از ميدان انتقال جنازه 
ها و صبر و مقاومـت آنـان در برابـر طوفـان               شهيد پروري آن   ها تشويق مردان به جهاد و       شد و يكي ديگر از كارهاي مهم آن         نمي

  :نمونه مالحظه كنيد براي. ا بوده مصيبت
 شركت كرد و دايي او حمزه نيـز در ايـن        »»»»    احداحداحداحد        جنگجنگجنگجنگ«««« با برادر و همسر خود در        )ص( حمينَه خواهر زينب همسر رسول خدا     

  . جنگ شركت داشت
ـ  ««««:  ،به شهادت رسيد، گفت         حمزهحمزهحمزهحمزهاش    شنيد كه دائي  ) ص( اين زن شجاع و صبور هنگامي كه از پيغمبر خدا          ـ  ِانَّـا ِللَّ ـ  ِانَّـا ِللَّ ـ  ِانَّـا ِللَّ ِ ِ ِ ِ     ِ و ِانَّـا ِالَيـه  ِ و ِانَّـا ِالَيـه  ِ و ِانَّـا ِالَيـه  ِ و ِانَّـا ِالَيـه      ههههِانَّـا ِللَّ

        ....شهادت برايش گوارا بادشهادت برايش گوارا بادشهادت برايش گوارا بادشهادت برايش گوارا باد    ؛ خدا او را رحمت كندو؛ خدا او را رحمت كندو؛ خدا او را رحمت كندو؛ خدا او را رحمت كندو»»»»ََََ    راِجعونراِجعونراِجعونراِجعون
؛ خـدايش بيـامرزد و   »»»»ََََ    ِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعون    ِ و ِانَّا ِالَيهِ و ِانَّا ِالَيهِ و ِانَّا ِالَيهِ و ِانَّا ِالَيه    ِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّه««««: شنيد، گفت) ص(  را از پيامبرعبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللا، خبر كشته شدن برادرش     بعد از لحظاتي  

        ....ت بر او گوارا بادت بر او گوارا بادت بر او گوارا بادت بر او گوارا بادشهادشهادشهادشهادبگرداند؛  رحمت خود را شامل حالش
هـايش   را از پيامبر بزرگوار شنيد، بي اختيار اشك از چـشم مصعب بن عمير  مصعب بن عمير  مصعب بن عمير  مصعب بن عمير  ، خبر شهادت شوهرش       مجدداً پس از چند لحظه    

        ....حق تسليم نمودحق تسليم نمودحق تسليم نمودحق تسليم نمود    ؛ براي شوهرش دعا كرد و خود را به رضاي؛ براي شوهرش دعا كرد و خود را به رضاي؛ براي شوهرش دعا كرد و خود را به رضاي؛ براي شوهرش دعا كرد و خود را به رضاي»»»»ََََ    ِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعون    ِ و ِانَّا ِالَيهِ و ِانَّا ِالَيهِ و ِانَّا ِالَيهِ و ِانَّا ِالَيه    ِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّه««««: سرازير شد، باز هم گفت
است و از جهت فصاحت و بالغت و طبع شعر ممتاز بود ) ص(   كه يكي از راويان حديث از پيغمبر اكرمخَنْساءخَنْساءخَنْساءخَنْساء حال ما شرح

 و گفتيم كه او در جنگ قادسيه چهار فرزند جوان را به همراه خود به جبهـه            در فصل چهره زن در عرصه فرهنگ ذكر كرديم        در فصل چهره زن در عرصه فرهنگ ذكر كرديم        در فصل چهره زن در عرصه فرهنگ ذكر كرديم        در فصل چهره زن در عرصه فرهنگ ذكر كرديم        را  

                                                        

 . ١٥٧، ص ٢٤، ج   ـ معجم كبير طَبراني٢٤٥
 . ٢٩١، ص ٢٥، ج   ـ معجم كبير طَبراني٢٤٦



 

 )١٠٨(

        الحمـد هللا الّـذي شـرفني   الحمـد هللا الّـذي شـرفني   الحمـد هللا الّـذي شـرفني   الحمـد هللا الّـذي شـرفني   ««««:  كه هر چهار تا به شهادت رسـيدند، گفـت    و هنگاميكرد ها را يك يك تشويق به جهاد مي        آورد و آن  
گويم كه به واسطه شهادت فرزندانم        و ثنا مي    كنم    ؛ خداوند را حمد مي    »»»»    أرجو من اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته        أرجو من اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته        أرجو من اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته        أرجو من اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته             و  و  و  و     بقتلهمبقتلهمبقتلهمبقتلهم

  )٢٤٧(.ه بهشت است جمع كندها در محل رحمت خود ك ميان من و آن به من شرافت بخشيد و اميدوارم كه
دو دو دو دو حضور پيدا كرد به او گفتنـد        جنگ احد   جنگ احد   جنگ احد   جنگ احد   در جبهه           َ دختر قيس  َ دختر قيس  َ دختر قيس  َ دختر قيس          سعديسعديسعديسعدينام    گويد يكي از زنان بني دينار به        ميابن ابي الحديد    ابن ابي الحديد    ابن ابي الحديد    ابن ابي الحديد    

پرسـيد پيغمبـر   پرسـيد پيغمبـر   پرسـيد پيغمبـر   پرسـيد پيغمبـر   ناراحـت شـود،    اين زن قهرمان و ايثار گر بدون اينكه    كشته شدند،     كشته شدند،     كشته شدند،     كشته شدند،    )ص(    در ركاب پيامبر  در ركاب پيامبر  در ركاب پيامبر  در ركاب پيامبر          فرزندت نعمان و سليم   فرزندت نعمان و سليم   فرزندت نعمان و سليم   فرزندت نعمان و سليم   
، پيغمبر سالم باشد ديگر هـيچ   ها برايم آسان است پيغمبر را ديد گفت ديگر همه مصيبت وقتي؟ ؟ ؟ ؟     ؟ پيغمبر چطور است  ؟ پيغمبر چطور است  ؟ پيغمبر چطور است  ؟ پيغمبر چطور است          تتتتچطور اس چطور اس چطور اس چطور اس 
        ....ها را بر شتري حمل نمود تا در مدينه به خاك بسپاردها را بر شتري حمل نمود تا در مدينه به خاك بسپاردها را بر شتري حمل نمود تا در مدينه به خاك بسپاردها را بر شتري حمل نمود تا در مدينه به خاك بسپارد    هاي آنهاي آنهاي آنهاي آن    جنازهجنازهجنازهجنازه؛ آنگاه بالين جنازه فرزندانش آمد و  غم ندارم

  

        از شهادت شوهر و برادر و فرزندش استقبال كرداز شهادت شوهر و برادر و فرزندش استقبال كرداز شهادت شوهر و برادر و فرزندش استقبال كرداز شهادت شوهر و برادر و فرزندش استقبال كردزني كه چهار فرزند خود را به جبهه فرستاد و زني كه چهار فرزند خود را به جبهه فرستاد و زني كه چهار فرزند خود را به جبهه فرستاد و زني كه چهار فرزند خود را به جبهه فرستاد و 
كردنـد، در     تـشبيه مـي   » » » »     شـير شـير شـير شـير ««««ها را به       داشت كه آن    ، چهار فرزند شجاع      دختر عمر و بن حزام است      »»»»    هندهندهندهند««««اين زن كه نامش     

لنگيد   ار مي پايش بسي    كه يك      عمرو بن جموح  عمرو بن جموح  عمرو بن جموح  عمرو بن جموح  هر چهار تا را خواست تا به جبهه اعزام كند و شوهري داشت به نام                » » » »     احداحداحداحد««««جنگ  
هم در حال و هـواي جبهـه رفـتن و اشـتياق شـهادت               عمرو بن جموح    عمرو بن جموح    عمرو بن جموح    عمرو بن جموح     سوخت    روزي كه شهر مدينه يكپارچه در تب جنگ مي        

  . از شركت در جنگ معاف بود)٢٤٨()    ٌٌٌٌ    ِحرجِحرجِحرجِحرج    َ علَي االْعرجَ علَي االْعرجَ علَي االْعرجَ علَي االْعرج    ولَيسولَيسولَيسولَيس: ( ، اما چون خداوند در قرآن كريم فرموده است سوخت مي
جنگ هستند، شدت اشتياق به جهاد و شهادت او را            ش و جنگجويان ديگر آماده حركت به ميدان       كه ديد پسران رشيد     او همين 

؟ من هم اشتياق دارم كه ؟ من هم اشتياق دارم كه ؟ من هم اشتياق دارم كه ؟ من هم اشتياق دارم كه     ؟ و در بستر بميرم؟ و در بستر بميرم؟ و در بستر بميرم؟ و در بستر بميرم    خاطر لنيگدن پايم از جهاد محروم باشمخاطر لنيگدن پايم از جهاد محروم باشمخاطر لنيگدن پايم از جهاد محروم باشمخاطر لنيگدن پايم از جهاد محروم باشم    چرا من بايد بهچرا من بايد بهچرا من بايد بهچرا من بايد به««««: ناراحت كرد و با خود گفت
 الي  الي  الي  الي     اللّهم التردنياللّهم التردنياللّهم التردنياللّهم التردني««««:  ت و هنگامي كه از خانه قدم به بيرون گذاشت گفتاَبزار جنگ را برداش»     ديدار خدا بشتابمديدار خدا بشتابمديدار خدا بشتابمديدار خدا بشتابم    با چهره گلگون بهبا چهره گلگون بهبا چهره گلگون بهبا چهره گلگون به

 بر سر »»»»        خودخودخودخود««««پوشيده و » » » »         زرهزرهزرهزره     « « « « كه  در حالي)ص(        پيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمخدمت   به » » » »    ام باز نگردانام باز نگردانام باز نگردانام باز نگردان    پروردگارا مرا به طرف اهل خانهپروردگارا مرا به طرف اهل خانهپروردگارا مرا به طرف اهل خانهپروردگارا مرا به طرف اهل خانه؛ »»»»    أهليأهليأهليأهلي
كنند ولي من دوسـت       ، مرا از رفتن به جبهه منع مي         دان من يا رسول اهللا خويشاون   :  شمشير را حمايل كرده بود آمد و گفت        نهاده و 

بر تو واجب نيست و » » » »     جهادجهادجهادجهاد««««: كشد، ولي فرمود پيغمبر ديد آتش شوق از كالم او زبانه مي . دارم با همين پاي لنگ به بهشت بروم
بر من واجب نيست ولي آيـا جـائز         يا رسول اهللا جهاد     :  و گفت   ، او شروع كرد به اصرار و الحاح           تو از نظر خداوند معذور هستي     

  ؟ هم نيست
دست از او باز داريد و جلويش را نگيريد شايد كه خداونـد شـهادت را نـصيب او                   دست از او باز داريد و جلويش را نگيريد شايد كه خداونـد شـهادت را نـصيب او                   دست از او باز داريد و جلويش را نگيريد شايد كه خداونـد شـهادت را نـصيب او                   دست از او باز داريد و جلويش را نگيريد شايد كه خداونـد شـهادت را نـصيب او                   ««««: به خويشاوندانش فرمود  ) ص( پيغمبر

  .شد نمي دادند چنين خوشحال سخن چنان خشنود شد كه اگر تمام جهان را به او مي ؛ او از شنيدن اين»بگرداندبگرداندبگرداندبگرداند
زد  ، فريـاد مـي   كوفـت  جنگ او بود، لنگ لنگان خود را در قلب سپاه دشمن مـي ها، ها، ها، ها،     يكي از زيباترين صحنهيكي از زيباترين صحنهيكي از زيباترين صحنهيكي از زيباترين صحنهار در هنگامه كارز 

شمشير زدند تا هر   و چندانجنگيدجنگيدجنگيدجنگيد    يكي از پسرانش نيز پا به پاي پدر و دوشادوش او در كنار وي مييكي از پسرانش نيز پا به پاي پدر و دوشادوش او در كنار وي مييكي از پسرانش نيز پا به پاي پدر و دوشادوش او در كنار وي مييكي از پسرانش نيز پا به پاي پدر و دوشادوش او در كنار وي مي،  آرزوي ديدار خدا را دارم
آرزوي عمر و چهـره خـونين بـود ولـي خداونـد بـاالتر از آنچـه را                آرزوي عمر و چهـره خـونين بـود ولـي خداونـد بـاالتر از آنچـه را                آرزوي عمر و چهـره خـونين بـود ولـي خداونـد بـاالتر از آنچـه را                آرزوي عمر و چهـره خـونين بـود ولـي خداونـد بـاالتر از آنچـه را                .سيدند  دو در كنار هم به آرزوي خود نائل و به شهادت ر           

        ....گون شدگون شدگون شدگون شد    سراسر بدنش اللهسراسر بدنش اللهسراسر بدنش اللهسراسر بدنش الله: : : : خواست به او دادخواست به او دادخواست به او دادخواست به او داد    ميميميمي    كهكهكهكه

                                                        

 . ٣٦٠، ص ٢؛ أعالم النساء، ج ٢٤١ ـ ناسخ التواريخ خلفا، ص ٢٤٧
 . ٦١ ـ سوره نور، آيه ٢٤٨
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را به او دادند، او از شهادت فرزنـدش         خالّد  خالّد  خالّد  خالّد  فرزندش     در جبهه جنگ حضور يافت خبر شهادت       »»»»    هندهندهندهند««««پس از اينكه همسر او      
  . و دعا براي او استقبال كرد»»»»ََََ    ِراِجعونِراِجعونِراِجعونِراِجعون    يهيهيهيهِ و ِانَّا ِالَِ و ِانَّا ِالَِ و ِانَّا ِالَِ و ِانَّا ِالَ    ِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّهِانَّا ِللَّه««««با گفتن 

، از شـهادت  »»»»ََََ    ِ راِجعون ِ راِجعون ِ راِجعون ِ راِجعون         ِ و ِانَّا ِالَيه   ِ و ِانَّا ِالَيه   ِ و ِانَّا ِالَيه   ِ و ِانَّا ِالَيه           ِانَّا ِللَّه ِانَّا ِللَّه ِانَّا ِللَّه ِانَّا ِللَّه ««««:  را به او دادند، باز با يك دنيا صبر و رضابا تالوت           عبداهللا  عبداهللا  عبداهللا  عبداهللا  سپس خبر شهادت برادرش     
 گفت و »»»»ََََ    ِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعونِ راِجعون        ِانَّا ِالَيه ِانَّا ِالَيه ِانَّا ِالَيه ِانَّا ِالَيه     ِوِوِوِو        ِانَّا ِللَّه ِانَّا ِللَّه ِانَّا ِللَّه ِانَّا ِللَّه ««««به او گفتند، او      را       شوهرش عمرو بن جموح   شوهرش عمرو بن جموح   شوهرش عمرو بن جموح   شوهرش عمرو بن جموح   ، شهادت     در مرحله سوم  . برادرش نيز استقبال كرد   

چون در مدينه شايع كرده بودند كه پيغمبـر         (،    براي شوهرش دعا كرد ولي با بي تابي گفت من در فكر سالمت پيغمبر خدا هستم               
پيغمبر خدا سـالم باشـد غـم ديگـري     پيغمبر خدا سـالم باشـد غـم ديگـري     پيغمبر خدا سـالم باشـد غـم ديگـري     پيغمبر خدا سـالم باشـد غـم ديگـري     :  را دريافت كرد گفت   ) ص( و چون خبر سالمت پيغمبر    )  خدا نيز به شهادت رسيده است     

        ....    نداريمنداريمنداريمنداريم
كـرد   براي دفن كردن به مدينه ببرد، هر چه سعي مـي        بر شتري بار كرد كه    شوهر و پسر و برادر خود را        شوهر و پسر و برادر خود را        شوهر و پسر و برادر خود را        شوهر و پسر و برادر خود را        هاي    ، جنازه   از آن پس  

هنـوز نـزد   هنـوز نـزد   هنـوز نـزد   هنـوز نـزد   كـه  )ص( ، باالخره با آن شتر با همان وضع به نزد پيامبر          گشت   باز مي  »»»»    اُحداُحداُحداُحد««««به طرف     و  رفت  شتر به طرف مدينه نمي    
آيا شوهرت هنگام خروج از مدينه چيزي گفتـه         آيا شوهرت هنگام خروج از مدينه چيزي گفتـه         آيا شوهرت هنگام خروج از مدينه چيزي گفتـه         آيا شوهرت هنگام خروج از مدينه چيزي گفتـه         : ، حضرتش پرسيدند    رفت و ماجرا را باز گفت     مجروحان و كشتگان مانده بود      مجروحان و كشتگان مانده بود      مجروحان و كشتگان مانده بود      مجروحان و كشتگان مانده بود      

        بود؟بود؟بود؟بود؟
        »»»»        ام باز نگردانام باز نگردانام باز نگردانام باز نگردان    مرا به خانهمرا به خانهمرا به خانهمرا به خانه««««:  بلي از خداوند خواست كه:   گفتهندهندهندهند

، فراغـت يافتنـد،    ؛ چون از دفن آن سه    كنيمكنيمكنيمكنيم    ميميميمياُحد دفن اُحد دفن اُحد دفن اُحد دفن         ، هر سه را در همين     ، هر سه را در همين     ، هر سه را در همين     ، هر سه را در همين             دعايش مستجاب شده است   دعايش مستجاب شده است   دعايش مستجاب شده است   دعايش مستجاب شده است   : : : : آن حضرت فرمود  آن حضرت فرمود  آن حضرت فرمود  آن حضرت فرمود  
  .هر سه در آن جهان نيز در بهشت نزد هم خواهند بود: به هند فرمودند) ص(    پيامبرپيامبرپيامبرپيامبر

        ))))٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩((((....ها قرار بدهدها قرار بدهدها قرار بدهدها قرار بدهد    يا رسول اهللا از خداوند بخواهيد كه مرا هم نزد آنيا رسول اهللا از خداوند بخواهيد كه مرا هم نزد آنيا رسول اهللا از خداوند بخواهيد كه مرا هم نزد آنيا رسول اهللا از خداوند بخواهيد كه مرا هم نزد آن: عرض كردهند هند هند هند 
*   *   *  

 

            جهاد زنان با شمشير زبان و بيانجهاد زنان با شمشير زبان و بيانجهاد زنان با شمشير زبان و بيانجهاد زنان با شمشير زبان و بيان
، هر قـومي و   اي ، در برخوردهاي جنگي و اجتماعات قبيله ، جايگاه بلندي داشت هنگ عرب قبل از اسالم   در فر شعر و خطابه    شعر و خطابه    شعر و خطابه    شعر و خطابه    

، شـعر و يـا خطابـه خـود را در ميـدان       ، شاعر و خطيـب  اي خطيب و شاعر مخصوصي داشت كه در آن جبهه و مجتمع           هر قبيله 
  .شد يار عزّت و عظمت قلمداد ميمع كرد و غلبه و تفوق يكي بر ديگري رقابت و مفاخره ايراد مي

وجود آمد و  ها و اشعار به تحولي در محتواي خطابه اين فرهنگ پس از ظهور اسالم نيز همچنان بر جاي ماند، با اين تفاوت كه
        ....هاي جاهلي گرديدهاي جاهلي گرديدهاي جاهلي گرديدهاي جاهلي گرديد    جايگزين ارزشجايگزين ارزشجايگزين ارزشجايگزين ارزش    هاي اسالميهاي اسالميهاي اسالميهاي اسالمي    ارزشارزشارزشارزش

وجود آورده بود گام برداشتند و در ايراد خطابـه و             به  مدر اين رابطه زنان مسلمان نيز در فضاي علم و ايمان و تعهدي كه اسال              
هاي اسالمي نقـش مهمـي در تـشجيع     در ضمن شركت در جنگاين شير زنان    اين شير زنان    اين شير زنان    اين شير زنان    خود را اظهار كردند،       سرودن اشعار، هنرهاي ادبي   

و ايمـان و تعهـد   و ايمـان و تعهـد   و ايمـان و تعهـد   و ايمـان و تعهـد   فـصاحت و بالغـت   فـصاحت و بالغـت   فـصاحت و بالغـت   فـصاحت و بالغـت   ها كـه    كاربرد زبان و بيان آن ها به جنگ ايفا نمودند كه  جهاد گران و تشويق و ترغيب آن      
        ....ها شمشير بران باالتر بودها شمشير بران باالتر بودها شمشير بران باالتر بودها شمشير بران باالتر بود    زد از دهزد از دهزد از دهزد از ده    موج ميموج ميموج ميموج مي    اسالمي در آناسالمي در آناسالمي در آناسالمي در آن

هاي جهاد اسالمي حضور فعال داشتند و اين خود يك نوع جهاد براي زنـان مـسلمان           ها با اين مزايا، در عرصه       اين شخصيت 
  .شود محسوب مي

                                                        

 . ٢٥٩، ص ٢؛ سفينة البحار، ج ٥٦٦، ص ٣يد، ج  ـ شرح ابن ابي الحد٢٤٩



 

 )١١٠(

زناني كه در عرصه فرهنگ اسالمي جايگـاه بلنـدي دارنـد ذكـر     ها را جزء  كه قبالً نام آن خَنساء    خَنساء    خَنساء    خَنساء    دختر يزيد بن سكَن و     اسماءاسماءاسماءاسماء
  )٢٥٠(.باشند شخصيتها مي ، در رديف اين همسر آن حضرتام سلمه ام سلمه ام سلمه ام سلمه و خواهر حمزه و ) ص( عمه پيغمبرصفيه صفيه صفيه صفيه كرديم و همچنين 

  

            دختري از سلماسدختري از سلماسدختري از سلماسدختري از سلماس
و احـساسات و چـه تـأثيري در          از زبان زنان چه نقشي در ايجاد موج هيجان           خطابه و شعر  خطابه و شعر  خطابه و شعر  خطابه و شعر  براي روشن شدن اين مطلب كه       

آذربايجان در عصر مشروطيت آذربايجان در عصر مشروطيت آذربايجان در عصر مشروطيت آذربايجان در عصر مشروطيت     رجالرجالرجالرجالها و حركات در زندگي انسانها دارد، ذكر اين قصّه از كتاب  فعاليت ترغيب و تشويق به انجام
  : براي نمونه كافي است

لطوائفي و ضعف تدبير،  در نتيجه وضع ملوك ا»»»»        سلماسسلماسسلماسسلماس««««    و»»»»        رشترشترشترشت«««« و »»»»        اروميهاروميهاروميهاروميه««««در آن عصر كه در بعضي از نقاط ايران مانند 
، ايـن     نام نيمتاج خـانم     به» » » »          سلماس  سلماس  سلماس  سلماس     لكستانلكستانلكستانلكستان««««وجود آمده و به برخي از بانوان هتك حرمت شده بود، دختري از                 به     هايي  درگيري

هاي گروهي  سرود كه در مدت كوتاه شهرت زيادي پيداكرد و با اينكه آن روز، رسانه »»»»        پيام زنان به مردانپيام زنان به مردانپيام زنان به مردانپيام زنان به مردان««««چكامه را تحت عنوان 
بهـايي در صـحنه ادبيـات     بار آورد و هنوز هم چون قطعه الماس گـران         ، بزودي ايران گير گرديد و نتيجه خوبي به          وجود نداشت 

  .درخشد ايران مي
        جستجو كنندجستجو كنندجستجو كنندجستجو كنند» » » »         كاوه خودكاوه خودكاوه خودكاوه خود««««، آرزو كنند                         بايد نخست ، آرزو كنند                         بايد نخست ، آرزو كنند                         بايد نخست ، آرزو كنند                         بايد نخست     يرانيان كه فر كيانيرانيان كه فر كيانيرانيان كه فر كيانيرانيان كه فر كيان

        ّ مشكالت به نيروي او كنندّ مشكالت به نيروي او كنندّ مشكالت به نيروي او كنندّ مشكالت به نيروي او كنند                 تا حل             تا حل             تا حل             تا حلمردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر           مردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر           مردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر           مردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر           
        ها رفُو كنندها رفُو كنندها رفُو كنندها رفُو كنند    شد پاره پرده عجم از غيرت شما                         اينك بياوريد كه زنشد پاره پرده عجم از غيرت شما                         اينك بياوريد كه زنشد پاره پرده عجم از غيرت شما                         اينك بياوريد كه زنشد پاره پرده عجم از غيرت شما                         اينك بياوريد كه زن

        ، رنگ و رو كنند، رنگ و رو كنند، رنگ و رو كنند، رنگ و رو كنند    شود                        صد بار اگر به ظاهر آنشود                        صد بار اگر به ظاهر آنشود                        صد بار اگر به ظاهر آنشود                        صد بار اگر به ظاهر آن    ، مرمت نمي، مرمت نمي، مرمت نمي، مرمت نمي    ِ پي شكستهِ پي شكستهِ پي شكستهِ پي شكسته    ايوانايوانايوانايوان
        مو كنندمو كنندمو كنندمو كنند    هاي شما مو بههاي شما مو بههاي شما مو بههاي شما مو به                            تشريح عيب                        تشريح عيب                        تشريح عيب                        تشريح عيب    فففف، كشيده ص، كشيده ص، كشيده ص، كشيده ص    ِنسوان رشت زلف پريشانِنسوان رشت زلف پريشانِنسوان رشت زلف پريشانِنسوان رشت زلف پريشان

                               دريوزگي به برزن و بازار و كو كنند                       دريوزگي به برزن و بازار و كو كنند                       دريوزگي به برزن و بازار و كو كنند                       دريوزگي به برزن و بازار و كو كننددوشيزگان شهر اُرومي گشاده رودوشيزگان شهر اُرومي گشاده رودوشيزگان شهر اُرومي گشاده رودوشيزگان شهر اُرومي گشاده رو
        ِ رو كنندِ رو كنندِ رو كنندِ رو كنند    ِ برادران همه سرخابِ برادران همه سرخابِ برادران همه سرخابِ برادران همه سرخاب    خونخونخونخون، خون جگر                      ، خون جگر                      ، خون جگر                      ، خون جگر                          بس خواهران به خطّه سلماسبس خواهران به خطّه سلماسبس خواهران به خطّه سلماسبس خواهران به خطّه سلماس

        هاي ننگ شما شستشو كنندهاي ننگ شما شستشو كنندهاي ننگ شما شستشو كنندهاي ننگ شما شستشو كنند    تا لكّهتا لكّهتا لكّهتا لكّهان وي ز نو                      ان وي ز نو                      ان وي ز نو                      ان وي ز نو                      نوحي دگر ببايد و توفنوحي دگر ببايد و توفنوحي دگر ببايد و توفنوحي دگر ببايد و توف
        مردان هميشه تكيه خود را ِبدو كنندمردان هميشه تكيه خود را ِبدو كنندمردان هميشه تكيه خود را ِبدو كنندمردان هميشه تكيه خود را ِبدو كنند                                                                                            آزادگي به دسته شمشير بسته استآزادگي به دسته شمشير بسته استآزادگي به دسته شمشير بسته استآزادگي به دسته شمشير بسته است
        ))))٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١((((هر ملّتي به راحتي و عيش خو كنندهر ملّتي به راحتي و عيش خو كنندهر ملّتي به راحتي و عيش خو كنندهر ملّتي به راحتي و عيش خو كنند                                                                                            قانون خلقت است كه بايد شود ضعيفقانون خلقت است كه بايد شود ضعيفقانون خلقت است كه بايد شود ضعيفقانون خلقت است كه بايد شود ضعيف

 *   *  ُ*  
  

                                                        

خبار ابن قتيبه و ¤اغاني ابو الفرج و عيون اال و ؛ به اخبار النساء ابن قيم و السيرة النبوية ابن هشام١٠ ـ ٩، ص   ـ سير الصحابيات٢٥٠
 . بالغات النساء مراجعه بفرماييد

 . ١٢٣، ص   ـ رجال آذربايجان در عصر مشروطيت٢٥١



 

 )١١١(

، برجستگي    فصاحت و بالغت و شجاعت و پايداري       و    شعر و ادب  شعر و ادب  شعر و ادب  شعر و ادب  ، نام تعداد زيادي از اين بانوان با شخصيت را كه در               ريختا
 جهاد گران اسـالمي  تـشجيع و    شركت كرده و در هدايت) ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمناندر ركاب حضرت جنگ صفين جنگ صفين جنگ صفين جنگ صفين اند و در   خاصي داشته 

، كارگر تربـود  ، كارگر تربـود  ، كارگر تربـود  ، كارگر تربـود      ها شمشير برانها شمشير برانها شمشير برانها شمشير بران    ها از دهها از دهها از دهها از ده    زبان آنزبان آنزبان آنزبان آنكردند و     معاويه نقش مهمي ايفا مي      باعها عليه جبهه ظلم و نفاق يعني اَت         ترغيب آن 
        ....    ثبت كرده استثبت كرده استثبت كرده استثبت كرده است

جبهه بندان بندان بندان بندان     توانيم بوسيله شمشير كشيدن رو در روي شمشير كشان و قداره       توانيم بوسيله شمشير كشيدن رو در روي شمشير كشان و قداره       توانيم بوسيله شمشير كشيدن رو در روي شمشير كشان و قداره       توانيم بوسيله شمشير كشيدن رو در روي شمشير كشان و قداره               اكنون كه نمي  اكنون كه نمي  اكنون كه نمي  اكنون كه نمي  : منطق اين بانوان جهادگر اين بود     
  . توانيم در خدمت جهاد اسالمي باشيم  خود، مي به واسطه شمشير زبان و بيان ، قرار بگيريم باطل

        ....    اين ما و اين زبان ما و اين جبهه جنگاين ما و اين زبان ما و اين جبهه جنگاين ما و اين زبان ما و اين جبهه جنگاين ما و اين زبان ما و اين جبهه جنگ،  بنابراين
تاريخ بانوان اسالمي درخـشندگي و عظمـت خاصـي     ها در همين راستا به و امثال آنزرقاء زرقاء زرقاء زرقاء  و     سوده همدانيهسوده همدانيهسوده همدانيهسوده همدانيهو الخير  الخير  الخير  الخير          امامامامهاي    نام

محبت آنان نسبت به محبت آنان نسبت به محبت آنان نسبت به محبت آنان نسبت به         معرفت ومعرفت ومعرفت ومعرفت و  ها و همچنين رجات اخالص و ايمان آنها نمونه بزرگي از د عبارات آن بخشيده است و كلمات و
        ....     است است است است)ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنان    پيشگاه مقدس موالي متقيان حضرتپيشگاه مقدس موالي متقيان حضرتپيشگاه مقدس موالي متقيان حضرتپيشگاه مقدس موالي متقيان حضرت

كلمات آنان كه يك دنيا فـصاحت و بالغـت و        ها و   ها و نقل عبارت     هاي همه آن    جهت كمي فرصت از ذكر نام       ما در اينجا به   
، صـرف نظـر       اسـت )ص( ها به مضامين قرآن و سنت حضرت پيغمبـر          نگر تبحر و احاطه آن    نمايا زند و   ها موج مي    شهامت در آن  

  : پردازيم ها مي كنيم ولي براي نمونه به شرح يكي از آن مي
  

        كردكردكردكرد    زَرقاء بانوئي كه با شمشير زبان خود جهاد ميزَرقاء بانوئي كه با شمشير زبان خود جهاد ميزَرقاء بانوئي كه با شمشير زبان خود جهاد ميزَرقاء بانوئي كه با شمشير زبان خود جهاد مي
 و همدسـتان خـود نشـسته    هنگامي كه معاويه به مراد دل خود رسيد و بر تخت حكومت تكيه زد شبي بـا يـاران مخـصوص                

گفتند تا سخن بـه   خاطر داشتند مي هر يك سخني از آنچه كه در آن جنگ ديده بودند و به  خاطرات جنگ صفين را زنده كردند و      
، ، ، ،      عليه معاويه و سپاهيانش عليه معاويه و سپاهيانش عليه معاويه و سپاهيانش عليه معاويه و سپاهيانش)ع(            ترغيب سپاهيان حضرت عليترغيب سپاهيان حضرت عليترغيب سپاهيان حضرت عليترغيب سپاهيان حضرت علي        ّ در آن جبهه با تحريص وّ در آن جبهه با تحريص وّ در آن جبهه با تحريص وّ در آن جبهه با تحريص و    زني به نام زرقا دختر عديزني به نام زرقا دختر عديزني به نام زرقا دختر عديزني به نام زرقا دختر عدياينجا رسيد كه 

        ....     ورتر كردن آتش جنگ تأثير زيادي داشت ورتر كردن آتش جنگ تأثير زيادي داشت ورتر كردن آتش جنگ تأثير زيادي داشت ورتر كردن آتش جنگ تأثير زيادي داشت    در شعلهدر شعلهدر شعلهدر شعله
، اصـحاب   كه مانند شمشير بران قاطعيت داشـت  زد و با كلماتي     ، با صداي بلند فرياد مي     ) ع(  او در ميان صفوف لشكريان علي     

بخـشيد و    مـي  اي مؤثّر بود كه به هر تَرسو قدرت و جـرأت  كرد و كلماتش به اندازه را به جهاد ترغيب مي) ع(  طالب علي بن ابي  
گرداند و هـر  گرداند و هـر  گرداند و هـر  گرداند و هـر      هر فراري از جنگ را به ميدان جنگ بر ميهر فراري از جنگ را به ميدان جنگ بر ميهر فراري از جنگ را به ميدان جنگ بر ميهر فراري از جنگ را به ميدان جنگ بر ميكرد و  هاي دشمن مي    هر پشت به دشمن كرده را متوجه دشمن و نقشه         

        ....بخشيدبخشيدبخشيدبخشيد    استقرار مياستقرار مياستقرار مياستقرار مي    را ثبات ورا ثبات ورا ثبات ورا ثبات و    مردد و متزلزلمردد و متزلزلمردد و متزلزلمردد و متزلزل
ها گفتند ما كلمـات او        آن گفت در نظر داريد؟ همه       مي  يك از شما عبارات او را كه در ميدان جنگ           كدام:  ها گفت   معاويه به آن  

  . را همه از حفظ داريم
  ؟ گفت اكنون نظر شما درباره او چيست

  . ما معتقديم كه او را بايد كشت: گفتند
        ....    يك زن را كشتيك زن را كشتيك زن را كشتيك زن را كشتپس از اينكه غالب شد  معاويه: گويند ، زيرا مردم مي ، نظريه خوبي نيست اين نظريه:  معاويه گفت
، نامـه را      دختر عدي را بـه شـام بفرسـتد، كاتـب          زرقاء  زرقاء  زرقاء  زرقاء  براي فرماندار كوفه بنويس كه      :  گفت به كاتب خود         معاويهمعاويهمعاويهمعاويهاز آن پس    

  .را به شام به حضور معاويه فرستادزرقاء  زرقاء  زرقاء  زرقاء  فرماندار كوفه نوشت و او  به
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وعي وعي وعي وعي داني تو را براي چه موضداني تو را براي چه موضداني تو را براي چه موضداني تو را براي چه موض    ميميميمي:  و بعد گفت هنگامي كه به شام رسيد و به حضور معاويه رفت معاويه به او خير مقدم گفت               
  . خداوند است ؛ دانستن علم غيب ذاتاً مخصوص»»»»ََََ    ُ و تَعاليُ و تَعاليُ و تَعاليُ و تَعالي    َ ِاالّ اُهللا سبحانَهَ ِاالّ اُهللا سبحانَهَ ِاالّ اُهللا سبحانَهَ ِاالّ اُهللا سبحانَه    ُ الْغَيبُ الْغَيبُ الْغَيبُ الْغَيب    الَيعلَمالَيعلَمالَيعلَمالَيعلَم««««::::    ؟ زرقاء گفت؟ زرقاء گفت؟ زرقاء گفت؟ زرقاء گفت    احضار كردماحضار كردماحضار كردماحضار كردم

موي سواربودي و در ميان صـفوف لـشكر آتـش جنـگ را        گفت مگر تو همان نيستي كه در جنگ صفين بر شتر سرخ                معاويهمعاويهمعاويهمعاويه
  ؟ كردي جهاد ترغيب مي و تالساختي و بر ق ور مي شعله

  . ها گذشته است ، اما گذشته بلي:  گفت
  ؟ گفتي از حفظ داري گويي ولي آيا كلماتي كه مي راست مي:  گفت
  . ام من فراموش كرده:  گفت

  : گفتي خاطر دارم كه آن روز مي ، من به ايم ها را فراموش نكرده ما آن:  معاويه گفت
، شـما را فـرا   ، شـما را فـرا   ، شـما را فـرا   ، شـما را فـرا       هـاي آن هـاي آن هـاي آن هـاي آن     هاي تيرگيهاي تيرگيهاي تيرگيهاي تيرگي    ايد كه پردهايد كه پردهايد كه پردهايد كه پرده         واقع شده   واقع شده   واقع شده   واقع شده      اياياياي        وجه كنيد، شما هم اكنون در فتنه      وجه كنيد، شما هم اكنون در فتنه      وجه كنيد، شما هم اكنون در فتنه      وجه كنيد، شما هم اكنون در فتنه      اي مردم به مركز ميدان جنگ ت      اي مردم به مركز ميدان جنگ ت      اي مردم به مركز ميدان جنگ ت      اي مردم به مركز ميدان جنگ ت      

        ....    خواهد شما را از راه راست منحرف كند، چه فتنه كور و كر و اللي استخواهد شما را از راه راست منحرف كند، چه فتنه كور و كر و اللي استخواهد شما را از راه راست منحرف كند، چه فتنه كور و كر و اللي استخواهد شما را از راه راست منحرف كند، چه فتنه كور و كر و اللي است    ، و مي، و مي، و مي، و مي    گرفتهگرفتهگرفتهگرفته
        ....شودشودشودشود     نمي نمي نمي نميدهند، آهن جز بوسيله آهن قطعدهند، آهن جز بوسيله آهن قطعدهند، آهن جز بوسيله آهن قطعدهند، آهن جز بوسيله آهن قطع    نمينمينمينمي    چراغ در پرتو خورشيد نور ندارد و ستارگان در شعاع ماه روشناييچراغ در پرتو خورشيد نور ندارد و ستارگان در شعاع ماه روشناييچراغ در پرتو خورشيد نور ندارد و ستارگان در شعاع ماه روشناييچراغ در پرتو خورشيد نور ندارد و ستارگان در شعاع ماه روشنايي

        ....    دهمدهمدهمدهم    ميميميمي    خواهد، من آن را نشانخواهد، من آن را نشانخواهد، من آن را نشانخواهد، من آن را نشان    آگاه باشيد كه هر كس راه رشد خود را ميآگاه باشيد كه هر كس راه رشد خود را ميآگاه باشيد كه هر كس راه رشد خود را ميآگاه باشيد كه هر كس راه رشد خود را مي
        ....    ، حق گمشده خود را پيدا كرده، حق گمشده خود را پيدا كرده، حق گمشده خود را پيدا كرده، حق گمشده خود را پيدا كرده    اي مردماي مردماي مردماي مردم

 ها در مركز خود جمع شده و كلمه عدل ظاهر گرديده و حق  ها در مركز خود جمع شده و كلمه عدل ظاهر گرديده و حق  ها در مركز خود جمع شده و كلمه عدل ظاهر گرديده و حق  ها در مركز خود جمع شده و كلمه عدل ظاهر گرديده و حق     اي گروه مهاجر و انصار صبر را پيشه خود سازيد كه پراكندگياي گروه مهاجر و انصار صبر را پيشه خود سازيد كه پراكندگياي گروه مهاجر و انصار صبر را پيشه خود سازيد كه پراكندگياي گروه مهاجر و انصار صبر را پيشه خود سازيد كه پراكندگي
        ....    استاستاستاست    بر باطل غالب شدهبر باطل غالب شدهبر باطل غالب شدهبر باطل غالب شده

شود، بجنگيد بجنگيد، صبر كنيد، صبر شود، بجنگيد بجنگيد، صبر كنيد، صبر شود، بجنگيد بجنگيد، صبر كنيد، صبر شود، بجنگيد بجنگيد، صبر كنيد، صبر     وقت برابر نميوقت برابر نميوقت برابر نميوقت برابر نمي    هيچهيچهيچهيچ    ، هرگز مساوي نيست و مؤمن و فاسق، هرگز مساوي نيست و مؤمن و فاسق، هرگز مساوي نيست و مؤمن و فاسق، هرگز مساوي نيست و مؤمن و فاسق     با طرفدار باطل با طرفدار باطل با طرفدار باطل با طرفدار باطلطرفدار حقطرفدار حقطرفدار حقطرفدار حق
، حمله كنيد و پيش برويد و هرگز پشت به ، حمله كنيد و پيش برويد و هرگز پشت به ، حمله كنيد و پيش برويد و هرگز پشت به ، حمله كنيد و پيش برويد و هرگز پشت به      و زينت مردان خون است و بهترين كارها صبر است و زينت مردان خون است و بهترين كارها صبر است و زينت مردان خون است و بهترين كارها صبر است و زينت مردان خون است و بهترين كارها صبر است))))٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢((((»»»»    حناءحناءحناءحناء««««كنيد كه زينت زنان كنيد كه زينت زنان كنيد كه زينت زنان كنيد كه زينت زنان 

        ....    ربلندي استربلندي استربلندي استربلندي استسِر امروز، فرداي پيروزي و سسِر امروز، فرداي پيروزي و سسِر امروز، فرداي پيروزي و سسِر امروز، فرداي پيروزي و س    دشمن نكنيد كه پشتدشمن نكنيد كه پشتدشمن نكنيد كه پشتدشمن نكنيد كه پشت
  ؟ آيا اين كلمات گفته تو نيست:   به زرقاء گفت    معاويهمعاويهمعاويهمعاويه،  از آن پس

  . هاي من است ها گفته كنم همه اين ، تصديق مي بلي:  زرقاء گفت
        ....    باشيباشيباشيباشي    ، شريك مي، شريك مي، شريك مي، شريك مي    تو با علي در هر قطره خوني كه در جنگ صفين به زمين ريختتو با علي در هر قطره خوني كه در جنگ صفين به زمين ريختتو با علي در هر قطره خوني كه در جنگ صفين به زمين ريختتو با علي در هر قطره خوني كه در جنگ صفين به زمين ريختبنابراين :  معاويه گفت

  . خود بشارت بدهد مانند تو بايد به همنشين.  ژده خوبي دادي، به من م    احسنتاحسنتاحسنتاحسنت:   گفتزرقاءزرقاءزرقاءزرقاء
  ؟ شوي مي آيا از اينكه در ريختن خون با علي شريك باشي خوشحال:   گفت    معاويهمعاويهمعاويهمعاويه
  ).ها در راه حق بود ام اين است كه همه آن چون عقيده(بلي البتّه :   گفتزرقاءزرقاءزرقاءزرقاء

تـر    از مرگش از محبتي كه به او در حال حيـاتش داشـتيد شـگفت             قسم به خدا وفاي شما به علي بعد       :   خنديد و گفت       معاويهمعاويهمعاويهمعاويه
  . بخواه ، اكنون از من حاجتي است

                                                        

 . بردند كار مي رنگ مخصوصي است كه براي خضاب به ـ حناء ٢٥٢
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  . ام حاجتي نخواهم ام از كسي كه عليه او كاري را انجام داده  من قسم خورده:   گفتزرقاءزرقاءزرقاءزرقاء
  . اند كه تو را بكشم بعضي از افراد كه تو را شناختند به من گفته:   گفت    معاويهمعاويهمعاويهمعاويه
پيشنهاد را بپذيري در پستي و لئا مـت بـا او شـريك                ، تو هم اگر آن      چنين پيشنهادي عالمت لئامت و پستي است      :  ت گف زرقاءزرقاءزرقاءزرقاء

  . هستي
  )٢٥٣(. ديگر كوتاه آمد و سفارش داد كه او را به وطن خود بازگردانند    معاويهمعاويهمعاويهمعاويه

  
*   *   *  

  

            گاه بزنيم و چهره اولين شهيد زن در اسالم را ببينيمگاه بزنيم و چهره اولين شهيد زن در اسالم را ببينيمگاه بزنيم و چهره اولين شهيد زن در اسالم را ببينيمگاه بزنيم و چهره اولين شهيد زن در اسالم را ببينيم    سري به شكنجهسري به شكنجهسري به شكنجهسري به شكنجه
روزهـاي اسـالم و در ايـن ميـان چهـره يـك زن           ، صبر و استقامت مسلمانان نخستين       گاه بزنيم   با من بيائيد تا سري به شكنجه      

  . جهادگر كه اول شهيد اسالم است را ببينيم
 براي  براي  براي  براي زنان و مردان بي كس و كار را،زنان و مردان بي كس و كار را،زنان و مردان بي كس و كار را،زنان و مردان بي كس و كار را، محروم را،  گاهي ترتيب داده شده است كه هر روز مسلمانان ، شكنجه    مكهمكهمكهمكهدر حومه شهر 

 خانه ابوجهل است ولي تمام ايـن   خانه ابوجهل است ولي تمام ايـن   خانه ابوجهل است ولي تمام ايـن   خانه ابوجهل است ولي تمام ايـن       تاريك تاريك تاريك تاريك    دهند و مدير ايندهند و مدير ايندهند و مدير ايندهند و مدير اين    هاي وحشيانه قرار ميهاي وحشيانه قرار ميهاي وحشيانه قرار ميهاي وحشيانه قرار مي    تحت شكنجهتحت شكنجهتحت شكنجهتحت شكنجه    برند وبرند وبرند وبرند و    شكنجه دادن به آنجا مي  شكنجه دادن به آنجا مي  شكنجه دادن به آنجا مي  شكنجه دادن به آنجا مي  
        ....سازدسازدسازدسازد     بيشتر مي بيشتر مي بيشتر مي بيشتر مي)ص(    شيفتگي آنان را به محمدشيفتگي آنان را به محمدشيفتگي آنان را به محمدشيفتگي آنان را به محمد    ها اين مسلمانان را درايمان خويش استوارتر وها اين مسلمانان را درايمان خويش استوارتر وها اين مسلمانان را درايمان خويش استوارتر وها اين مسلمانان را درايمان خويش استوارتر و    شكنجهشكنجهشكنجهشكنجه
، تبعيد، از دسـت دادن        در راه آن به تحمل شكنجه      ، به اسالم گرويده و      ها نخستين كساني هستند كه در دشوارترين شرايط         اين

  .اند ، گردن نهاده وطن و آرامش زندگي و مال و جان و خانه و خانواده
  .اند در راه خدا مطرح شده هاي  ، شكنجه شده »»»»    معذَّبِين في اهللامعذَّبِين في اهللامعذَّبِين في اهللامعذَّبِين في اهللا««««، بعنوان  اينان در صفحات تاريخ اسالم

  .اخالق حق بزرگي دارند ان جهان و به گردن بشريت و فرهنگ و تمدن واينان به گردن همه مسلمان
تـر  تـر  تـر  تـر           را در تـاريخ و سـيره اينـان روشـن            را در تـاريخ و سـيره اينـان روشـن            را در تـاريخ و سـيره اينـان روشـن            را در تـاريخ و سـيره اينـان روشـن           )ص(    محمدمحمدمحمدمحمد        ما سيماي راستين  ما سيماي راستين  ما سيماي راستين  ما سيماي راستين  كند،    ها، در شناخت اسالم به ما كمك مي         شناخت اين 

        ....    كنيمكنيمكنيمكنيم    ميميميمي    شاهدهشاهدهشاهدهشاهدهساز را در احوال اين رادمردان و آزاد زنان بهتر مساز را در احوال اين رادمردان و آزاد زنان بهتر مساز را در احوال اين رادمردان و آزاد زنان بهتر مساز را در احوال اين رادمردان و آزاد زنان بهتر م     قرآن انسان قرآن انسان قرآن انسان قرآن انسان    هايهايهايهاي    بينيم و آثار و جلوهبينيم و آثار و جلوهبينيم و آثار و جلوهبينيم و آثار و جلوه    ميميميمي

  

        هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
:  گفت گذاشتند اما او همچنان مي اش مي روي سينه هاي سنگين خواباندند و سنگ  را هر روز در زير آتش آفتاب مي    بالل حبشيبالل حبشيبالل حبشيبالل حبشي

  .))))٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤((((»»»»اَحد اَحداَحد اَحداَحد اَحداَحد اَحد««««

                                                        

 . ١١٤، ص ٢، ج  ؛ قصص العرب٢١٢، ص ١؛ العقد الفريد، ج ٣٧ ـ بالغات النّساء، ص ٢٥٣
 .  ها بيزارم يگانه خداي من است و از بت ؛ و اَحد اَحد يعني خداي٢٨٤، ص ٥، ج  ؛ تفسير في ظالل١٠٥، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٢٥٤



 

 )١١٤(

 پوشـاندند   شد، آن را بر بدن برهنـه او مـي         يداغ م  و  كه تافته   گذاشتند و همين    ِ حجاز مي    گاهي زره آهنين در زير آفتاب سوزان      
  .»»»»اَحد اَحداَحد اَحداَحد اَحداَحد اَحد««««:  گفت ولي او مي

                             كه اگر سر برود مهر تو از جان نرود                     كه اگر سر برود مهر تو از جان نرود                     كه اگر سر برود مهر تو از جان نرود                     كه اگر سر برود مهر تو از جان نرود    آنچنان مهر توام در دل و جان جاي گرفتآنچنان مهر توام در دل و جان جاي گرفتآنچنان مهر توام در دل و جان جاي گرفتآنچنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت
        

كه خود يكي از صُهيب صُهيب صُهيب صُهيب  ، بالل نقش زمين شد،  ضربت سختي بر فرق بالل كوبيد كه در نتيجه           جمانهجمانهجمانهجمانهروزي يكي از كفّار به نام       
 )ص( سراسيمه به خدمت پيغمبـر  و ، شتابان گاه بود، گمان كرد كه بالل در اثر اين ضربت از دنيا رفت         شكنجه شدگان اين شكنجه   

  .آمد و جريان را شرح داد
  

 و سپس آن را بر از آب را بر مشت خود گرفت و شخصاً به بالين بالل آمد و مقداري دو ركعت نماز خواند  دو ركعت نماز خواند  دو ركعت نماز خواند  دو ركعت نماز خواند )ص(  پيغمبر اكرم
انداخت و شروع به بوسيدن انداخت و شروع به بوسيدن انداخت و شروع به بوسيدن انداخت و شروع به بوسيدن ) ص(        هوش آمد و از جاي خود برخاست و خود را روي پاي محمدهوش آمد و از جاي خود برخاست و خود را روي پاي محمدهوش آمد و از جاي خود برخاست و خود را روي پاي محمدهوش آمد و از جاي خود برخاست و خود را روي پاي محمد    بالل فوراً به بالل فوراً به بالل فوراً به بالل فوراً به چهره بالل پاشيد، 

        ))))٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥((((....كردكردكردكرد
، چـه اينكـه   ، چـه اينكـه   ، چـه اينكـه   ، چـه اينكـه        و بوسيدن پاي مبارك او نيروبخش بالل در پيمودن اين راه دشوار است            و بوسيدن پاي مبارك او نيروبخش بالل در پيمودن اين راه دشوار است            و بوسيدن پاي مبارك او نيروبخش بالل در پيمودن اين راه دشوار است            و بوسيدن پاي مبارك او نيروبخش بالل در پيمودن اين راه دشوار است           )ص(    ، ديدن چهره تابناك محمد    ، ديدن چهره تابناك محمد    ، ديدن چهره تابناك محمد    ، ديدن چهره تابناك محمد            آريآريآريآري

        ....كندكندكندكند    بخش ميبخش ميبخش ميبخش مي    ست كه نه تنها اين مشكالت را آسان بلكه لذّت ست كه نه تنها اين مشكالت را آسان بلكه لذّت ست كه نه تنها اين مشكالت را آسان بلكه لذّت ست كه نه تنها اين مشكالت را آسان بلكه لذّت  ا ا ا ا)ص(    محبت محمدمحبت محمدمحبت محمدمحبت محمد
        از محبت مسها زرين شوداز محبت مسها زرين شوداز محبت مسها زرين شوداز محبت مسها زرين شود        ها شيرين شود                    ها شيرين شود                    ها شيرين شود                    ها شيرين شود                        از محبت تلخاز محبت تلخاز محبت تلخاز محبت تلخ

        شودشودشودشود    شود                            از محبت سقم صحت ميشود                            از محبت سقم صحت ميشود                            از محبت سقم صحت ميشود                            از محبت سقم صحت مي    از محبت قهر رحمت مياز محبت قهر رحمت مياز محبت قهر رحمت مياز محبت قهر رحمت مي
  

بردند، شكنجه دادن به يكي ديگر از اين مسلمان كه            كار مي    هايي به   هاي خود، تفنّن    گاه در شكنجه    ، در اين شكنجه     كفّار قريش 
افروختنـد و او را   آتش مـي  اين كيفيت بود كه در بياباني كه در آن خارها و گياههاي خشك وجود داشت        بود، به  ))))٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦((((    خَبابخَبابخَبابخَبابنامش  

 او تا آخر عمر پيدا بود و گاهي بربدن او  او تا آخر عمر پيدا بود و گاهي بربدن او  او تا آخر عمر پيدا بود و گاهي بربدن او  او تا آخر عمر پيدا بود و گاهي بربدن او ، جاهاي سوختگي در بدن، جاهاي سوختگي در بدن، جاهاي سوختگي در بدن، جاهاي سوختگي در بدن    در نتيجهدر نتيجهدر نتيجهدر نتيجه    كشيدند وكشيدند وكشيدند وكشيدند و    ها ميها ميها ميها مي    در ميان آتشدر ميان آتشدر ميان آتشدر ميان آتشخواباندند و سپس  مي
خواباندند و در ميان خارهاي خواباندند و در ميان خارهاي خواباندند و در ميان خارهاي خواباندند و در ميان خارهاي     خواباندند و گاهي او را ميخواباندند و گاهي او را ميخواباندند و گاهي او را ميخواباندند و گاهي او را مي    ها ميها ميها ميها مي    ، ساعت ، ساعت ، ساعت ، ساعت      پوشاندند و سپس او را در زير آفتاب داغ پوشاندند و سپس او را در زير آفتاب داغ پوشاندند و سپس او را در زير آفتاب داغ پوشاندند و سپس او را در زير آفتاب داغ    زره آهنين ميزره آهنين ميزره آهنين ميزره آهنين مي

        ))))٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧((((....كشيدندكشيدندكشيدندكشيدند    ميميميمي    بيابانبيابانبيابانبيابان
ـ  داراي مال و ثروت فراواني بود ولي همينخباب خباب خباب خباب  ي كفّار قريش اين بود كه تمام اموالش را ها يكي از شكنجه   كه اسالم آورد 

پـدر عمـر و     بن وائـل    بن وائـل    بن وائـل    بن وائـل            عاصعاصعاصعاصها     گرديد و مطالباتي نيز از اشخاص داشت ولي بدهكارها كه از جمله آن              دست  از او گرفتند و تهي      
   او از طَلَـب ، پردازيم كه از دين محمـد برگـردي   كنيم و طلب تو را مي عاص بود ـ به او گفتند به اين شرط ما دين خود را ادا مي 

  . نظر كرد و در دين خود ثابت ماند هاي خود صرف
هـا و   نشسته بود آمد و جريـان شـدت شـكنجه    كه در كنار خانه كعبه    ) ص( گاه به نزد حضرت پيغمبر       از شكنجه      خبابخبابخبابخبابروزي  

مل زحمات همـراه  مل زحمات همـراه  مل زحمات همـراه  مل زحمات همـراه  تحتحتحتح    نگهداري دين هميشه با فداكاري ونگهداري دين هميشه با فداكاري ونگهداري دين هميشه با فداكاري ونگهداري دين هميشه با فداكاري و: حضرت شرح داد، حضرتش فرمود ديدگان را براي آن  احوال شكنجه 
                                                        

 . ٣٧٢، ص ١بحار، ج  ـ سفينة ال٢٥٥
 .  ّ بفتح همزه و راء و تشديد تاء است  ـ خباب بر وزن شداد و پدر او نامش اَرت٢٥٦
 . ٣٨٣، ص ١٢، ج  ؛ تفسير الميزان٣٧٢، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٢٥٧



 

 )١١٥(

طـوري كـه در نتيجـه ايـن      كردنـد بـه   هاي آهنين شانه مـي  از افراد را با شانه هاي برخي  هاي پيشين بدن     و در ميان امت        بوده است بوده است بوده است بوده است 
مانـد ولـي در عـين حـال از ديـن خـود دسـت         شد و فقط استخوان بدنشان بـاقي مـي          هاي بدن او جدا مي      ، تمام گوشت    شكنجه
شـما  شـما  شـما  شـما  ماندند،  ها در دين خود ثابت مي كردند اما آن ها را دو نيم مي گذاشتند و بدن آن   مي  ها اَره   بعضي از آن  داشتند و بر فرق       برنمي

ها را تحمل كنيد و بدانيد كه دين اسالم پيشرفت خواهد كرد و براي مسلمانان امنيـت و عظمـت                    ها را تحمل كنيد و بدانيد كه دين اسالم پيشرفت خواهد كرد و براي مسلمانان امنيـت و عظمـت                    ها را تحمل كنيد و بدانيد كه دين اسالم پيشرفت خواهد كرد و براي مسلمانان امنيـت و عظمـت                    ها را تحمل كنيد و بدانيد كه دين اسالم پيشرفت خواهد كرد و براي مسلمانان امنيـت و عظمـت                            هم صبر كنيد و اين شكنجه     هم صبر كنيد و اين شكنجه     هم صبر كنيد و اين شكنجه     هم صبر كنيد و اين شكنجه     
        ))))٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨((((....وجود خواهدآمدوجود خواهدآمدوجود خواهدآمدوجود خواهدآمد    بهبهبهبه

  .كردند ـدر راه ايمان خويش شكيبايي مي زن و مرد شد و مسلمانان محروم و مظلوم ـ تر مي رم، هر روز گ تنور شكنجه
هـا   خوانـد و آن  گرفت و آنان را به شكيبايي مي آمد و از ياران وفادارش خبر مي گاه مي هر روز به شكنجه ) ص(  و پيغمبر اكرم  

        ....    دست خواهيد گرفتدست خواهيد گرفتدست خواهيد گرفتدست خواهيد گرفت     به به به بهروشني داريد و سرنوشت جهان راروشني داريد و سرنوشت جهان راروشني داريد و سرنوشت جهان راروشني داريد و سرنوشت جهان را    شما آيندهشما آيندهشما آيندهشما آيندهداد كه  را نويد مي
دست   افراد فقير تحت شكنجه وعده پيروزي و به         رسيد كه محمد به اين      به گوش كفّار قريش مي    ) ص( سخنان حضرت محمد  
كردند، مخـصوصاً   مي ها را مسخره خنديدند و آن ديدند مي ها را در ميان مردم مي دهد و لذا وقتي كه اين گرفتن قدرت جهان را مي   

سلطنت سلطنت سلطنت سلطنت     ها را وارثها را وارثها را وارثها را وارث    پادشاهان روي زمين را نگاه كنيد محمد همينپادشاهان روي زمين را نگاه كنيد محمد همينپادشاهان روي زمين را نگاه كنيد محمد همينپادشاهان روي زمين را نگاه كنيد محمد همين:  گفت مي خنديد و به نام اسود بن عبد يغوث مي      ها    يكي از آن  
        ....خواندخواندخواندخواند    كسري و قيصر ميكسري و قيصر ميكسري و قيصر ميكسري و قيصر مي

هاي اسالمي است كه   ترين خانواده خانواده از مقدس ، سرنوشت يك خانواده از همه دشوارتر بود، اين          در ميان شكنجه شدگان   
  :  است از سه نفر تشكيل شده

  . پوست از هل حبشه  كه زني است سياه     ـ سميه ـ سميه ـ سميه ـ سميه١١١١
  .  كه مردي فقير و بي بضاعت است ـ ياسر ـ ياسر ـ ياسر ـ ياسر٢٢٢٢
تا اواخر حكومت حضرت اميـر  ) ص( حضرت محمد شخصيت بزرگ و ارجمندي كه از اوائل دعوتعمار، عمار، عمار، عمار، ها  فرزند آن ـ   ـ   ـ   ـ  ٣٣٣٣

  .،زندگي خود را سراسر وقف اسالم كرد مؤمنان در طول نيم قرن 
 )ص(  پيغمبر بزرگـوار اسـالم  . و در روز صلح در كنار آن حضرت بود     ) ص(  ، در ركاب پيغمبر اسالم      تمام غزوات اسالمي  در  

كه عمار هميشه با حق است و بر » » » » عمار مع الحق يدور معه حيثما دار عمار مع الحق يدور معه حيثما دار عمار مع الحق يدور معه حيثما دار عمار مع الحق يدور معه حيثما دار ««««معرفي كرد و عبارت       هاي او را بر محور حق       تمام حركت 
 ٩٤ روزي در سـن      صـفين صـفين صـفين صـفين در جنـگ  ) ع(  حضرت اميـر مؤمنـان   د و باالخره در ركابكند را درباره او فرمو محور حق حركت مي   

و حزب او   ) ص( شوم محمد   امروز به ديدار دوستان خود منائل مي      » » » »     اليوم ألقي االحبة محمداً و حزبه     اليوم ألقي االحبة محمداً و حزبه     اليوم ألقي االحبة محمداً و حزبه     اليوم ألقي االحبة محمداً و حزبه     ««««سالگي با گفتن اينكلمات     
بـود شخـصي يـك ظـرف را كـه در داخـل آن       ، به سوي لشكر معاويه حركت كرد و در اين حال كه تشنه هم        كنم  را مالقات مي  

، پيغمبر خدا راسـت گفتـه       )ص(    صدق رسول اهللا  صدق رسول اهللا  صدق رسول اهللا  صدق رسول اهللا  :  مقداري شير مخلوط با آب قرار داشت به او داد و او آن را سر كشيد و گفت                 
جنـازه او  ) ع( اميـر  ، در آن روز به شهادت نائل شد و حضرت است كه آخرين غذاي تو در دنيا مقداري شير مخلوط به آب است  

  )٢٥٩(.ها ريخت و درد دلها كرد ها پيدا كرد و در بالين او نشست و اشك شب در ميان جنازه را 
ها قرار داشتند و باالخره ابوجهل كـه   ، زير شديدترين شكنجه اين است جريان اين خانواده مقدس و نوراني كه در صدر اسالم    

از اسـتقامت ايـن     داد  داد  داد  داد          مـي مـي مـي مـي         گاه زير نظر او به كار خود ادامه       گاه زير نظر او به كار خود ادامه       گاه زير نظر او به كار خود ادامه       گاه زير نظر او به كار خود ادامه               شكنجهشكنجهشكنجهشكنجهاين شكنجه گاه بود و بلكه اساساً اين           يكي از شكنجه دهندگان   

                                                        

 . ٣٧٢، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٢٥٨
  .٢٧٦، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٥٩
 



 

 )١١٦(

هم بر زمـين فـرو   هم بر زمـين فـرو   هم بر زمـين فـرو   هم بر زمـين فـرو           چهار تا ميخ را در چهار نقطه نزديك به        چهار تا ميخ را در چهار نقطه نزديك به        چهار تا ميخ را در چهار نقطه نزديك به        چهار تا ميخ را در چهار نقطه نزديك به        كشيد، يعني     را به چهار ميخ   سميه  مادر عمار     سميه  مادر عمار     سميه  مادر عمار     سميه  مادر عمار     خانواده به خشم آمد و      
ها محكم بست و در ضمن شكنجه ها محكم بست و در ضمن شكنجه ها محكم بست و در ضمن شكنجه ها محكم بست و در ضمن شكنجه     ها خوابانيد و هر يك از دستها و پاهاي او را به يك ياز اين ميخها خوابانيد و هر يك از دستها و پاهاي او را به يك ياز اين ميخها خوابانيد و هر يك از دستها و پاهاي او را به يك ياز اين ميخها خوابانيد و هر يك از دستها و پاهاي او را به يك ياز اين ميخ    و سميه را در وسط آنو سميه را در وسط آنو سميه را در وسط آنو سميه را در وسط آن    كوفتكوفتكوفتكوفت

        ....تسليم كردتسليم كردتسليم كردتسليم كرد    قدر فشار داد تا سميه جانقدر فشار داد تا سميه جانقدر فشار داد تا سميه جانقدر فشار داد تا سميه جان    خنجري را در محل عفّت او فرو كرد و آنخنجري را در محل عفّت او فرو كرد و آنخنجري را در محل عفّت او فرو كرد و آنخنجري را در محل عفّت او فرو كرد و آن    هاي نيزههاي نيزههاي نيزههاي نيزه    دادن به او با ضربهدادن به او با ضربهدادن به او با ضربهدادن به او با ضربه
را نيز شهيد كرد و او نيز اولين شهيد مرد در اسالم            ياسر  ياسر  ياسر  ياسر  ، سپس شوهر او       در اسالم شهادت نخستين شهيد زن     شهادت نخستين شهيد زن     شهادت نخستين شهيد زن     شهادت نخستين شهيد زن     اين بود جريان    

  .نظر كرد خواست بر زبان آورد و ابوجهل از كشتن او صرف  اي را كه ابوجهل مي ، آن كلمه شكنجه ار در ضمن ولي عم)٢٦٠( است
گـران    شرك توجـه كـرد و آنچـه را كـه شـكنجه              به دنياي كفر و    عمارعمارعمارعمار خبر آوردند كه     )ص(  گاه براي پيغمبر اسالم     از شكنجه 

        ....    ، عمار از فرق سر تا نوك پا سرشار از ايمان است، عمار از فرق سر تا نوك پا سرشار از ايمان است، عمار از فرق سر تا نوك پا سرشار از ايمان است، عمار از فرق سر تا نوك پا سرشار از ايمان است طور نيست اين: فرمودند)ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر،  خواستند گفت مي
اش نشسته و سر خود را به پايين انداخته بود،  هاي درشت عرق  برپيشاني  كه دانه ريزان در حالي كه در اين لحظه عمار اشك

 كه ابوجهل در   اي يا رسول اهللا آن كلمه:  جريان شهادت پدر و مادر خود را گزارش داد و گفت آمد و) ص( خدمت پيغمبر
        ....    دل من با شما و با ايمان به شما استدل من با شما و با ايمان به شما استدل من با شما و با ايمان به شما استدل من با شما و با ايمان به شما است  آرزوي شنيدن آن از اين خانواده بود، آن را من بر زبان آوردم ولي

از آنچه كه بر زبان آوردي و در از آنچه كه بر زبان آوردي و در از آنچه كه بر زبان آوردي و در از آنچه كه بر زبان آوردي و در : : : : بخش فرمودبخش فرمودبخش فرمودبخش فرمود    تسليتتسليتتسليتتسليت        وووو     دست نوازش به سر و روي عمار كشيد و با لحني مهربان دست نوازش به سر و روي عمار كشيد و با لحني مهربان دست نوازش به سر و روي عمار كشيد و با لحني مهربان دست نوازش به سر و روي عمار كشيد و با لحني مهربان)ص (  محمدمحمدمحمدمحمد
 سوه نحل كه پايه مشروعيت تقيه است امثال جريان عمـار را بعنـوان يـك عـذر      سوه نحل كه پايه مشروعيت تقيه است امثال جريان عمـار را بعنـوان يـك عـذر      سوه نحل كه پايه مشروعيت تقيه است امثال جريان عمـار را بعنـوان يـك عـذر      سوه نحل كه پايه مشروعيت تقيه است امثال جريان عمـار را بعنـوان يـك عـذر     ١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦نيز در آيه   نيز در آيه   نيز در آيه   نيز در آيه   و خداوند   و خداوند   و خداوند   و خداوند   . . . . مدارمدارمدارمدار        دلت نبود بيم  دلت نبود بيم  دلت نبود بيم  دلت نبود بيم  

        ))))٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١((((....    پذيرفتپذيرفتپذيرفتپذيرفت
*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 . ٣٨٣، ص ١٢، ج   الميزان؛ تفسير٢٣٣، ص ٢، ج   ـ مجمع البيان٢٦٠
 . ٣٨٣، ص ١٢، ج  ؛ تفسير الميزان٢٣٣، ص ٢، ج   ـ مجمع البيان٢٦١
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 )١١٨(

 

        چهره زن در عرصه مهاجرت در راه خداچهره زن در عرصه مهاجرت در راه خداچهره زن در عرصه مهاجرت در راه خداچهره زن در عرصه مهاجرت در راه خدا
 جـاي قـرآن مجيـد بـا عبـارت      ٢١٢١٢١٢١اسـت كـه در   »»»»    مهـاجرت در راه خـدا  مهـاجرت در راه خـدا  مهـاجرت در راه خـدا  مهـاجرت در راه خـدا   « « « « ، موضـوع  هاي بسيار مهم اسالمي  يكي از فضيلت  

  . ها قرار گرفته است آميزي از آن ياد شده و محور بسياري از فضيلت تجليل
، خانـه و   تحصيل آزادي براي انجام شعائر و وظائف ديني و  اين است كه شخصي براي نگهداري دين »»»»     راه خدا   راه خدا   راه خدا   راه خدا  مهاجرت در مهاجرت در مهاجرت در مهاجرت در ««««

خويشاوند خويش را پشت سر بگذارد و رنج راه و زحمت غُربت را براي خدا تحمل كند و روي به جبهه  كاشانه و وطن خود و
 كه براي نگهداري دينش از سرزميني به سرزمين ديگر برود، هرچند             كه براي نگهداري دينش از سرزميني به سرزمين ديگر برود، هرچند             كه براي نگهداري دينش از سرزميني به سرزمين ديگر برود، هرچند             كه براي نگهداري دينش از سرزميني به سرزمين ديگر برود، هرچند            كسيكسيكسيكسي:فرمود  ) ع( اسالم بياورد، در اين رابطه حضرت رضا      

        ))))٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢((((....محمد خواهد بودمحمد خواهد بودمحمد خواهد بودمحمد خواهد بود    حضرت ابراهيم وحضرت ابراهيم وحضرت ابراهيم وحضرت ابراهيم و    مسافت اين هجرت يك وجب باشد مستحق بهشت و رفيقمسافت اين هجرت يك وجب باشد مستحق بهشت و رفيقمسافت اين هجرت يك وجب باشد مستحق بهشت و رفيقمسافت اين هجرت يك وجب باشد مستحق بهشت و رفيق
گرفتند و نيز  آوردند، مورد شكنجه و آزار كفّار قريش قرار مي افرادي كه به اسالم روي مي) ص(            رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمدر آغاز بعثت 

ها به امر  كردند كه در اين راستا تعداد زيادي از آن وانستند وظائف ديني خود را انجام بدهند لذا ناگزير اقدام به مهاجرت ميت نمي
 در راه كسب     ّ سلمهّ سلمهّ سلمهّ سلمه    امامامام و اسماءاسماءاسماءاسماءهايي از زنان نيز مانند  ها چهره آن  مهاجرت كردند كه در ميان    حبشهحبشهحبشهحبشهبه كشور ) ص(   پيغمبر اكرم

، به آن شهر هجرت     مدينهمدينهمدينهمدينهبه ) ص(  ها نيز پس از مهاجرت پيغمبر اسالم ان گام برداشتند و تعدادي از آن، دوشادوش مرد فضيلت
  .وجود داشتند» از زنان«ها نيز گروهي  كردند و در جمع اين

  : از جمله آياتي كه داللت بر اين فضيلت دارد اين است
َ َ َ َ     َ صَبروا و عليَ صَبروا و عليَ صَبروا و عليَ صَبروا و علي    َ اَلَّذِين َ اَلَّذِين َ اَلَّذِين َ اَلَّذِين         ِ اَكْبر لَو كَانُوا يعلَمون    ِ اَكْبر لَو كَانُوا يعلَمون    ِ اَكْبر لَو كَانُوا يعلَمون    ِ اَكْبر لَو كَانُوا يعلَمون            ِخرةِخرةِخرةِخرة        الَجر االْ الَجر االْ الَجر االْ الَجر االْ     ًوًوًوًو        الدنْيا حسنَة الدنْيا حسنَة الدنْيا حسنَة الدنْيا حسنَة ‡ ‡ ‡ ‡     ْ ِفي ْ ِفي ْ ِفي ْ ِفي         موا لَنُبوئَنَّهم موا لَنُبوئَنَّهم موا لَنُبوئَنَّهم موا لَنُبوئَنَّهم ْ بعِد ما ظُلِ   ْ بعِد ما ظُلِ   ْ بعِد ما ظُلِ   ْ بعِد ما ظُلِ            اِهللا ِمن   اِهللا ِمن   اِهللا ِمن   اِهللا ِمن      َ هاجروا ِفي  َ هاجروا ِفي  َ هاجروا ِفي  َ هاجروا ِفي          والَّذِينوالَّذِينوالَّذِينوالَّذِين(
  )٢٦٣()ََََ    ْيتَوكَّلُونْيتَوكَّلُونْيتَوكَّلُونْيتَوكَّلُون    ربِهمربِهمربِهمربِهم

ها  ش فراهم كرديم و پاداش آخرت آنكردند پادا ما براي كساني كه بعد از اينكه مورد ظلم قرار گرفتند اقدام به مهاجرت:  يعني
  . است ، آنان كساني هستند كه صبر را پيشه خود ساخته و توكّلشان تنها بر پروردگارشان اگر توجه كنند بزرگتر است

  . به امر خداوند آغازشد، الزم است سخن را از همين مورد آغاز كنيم) ص( از آنجا كه موضوع مهاجرت از شخص پيامبر خدا
، براي اينكه اين مهاجرت  مهاجرت از مكّه گرفت هنگامي كه به امر خداوند تصميم براي) ص(        د مصطفيد مصطفيد مصطفيد مصطفيمحممحممحممحمحضرت 

اي اي اي اي     از اطراف من پراكنده شويد و مراقب اوضاع باشيد موقعي كه شنيديد من در نقطهاز اطراف من پراكنده شويد و مراقب اوضاع باشيد موقعي كه شنيديد من در نقطهاز اطراف من پراكنده شويد و مراقب اوضاع باشيد موقعي كه شنيديد من در نقطهاز اطراف من پراكنده شويد و مراقب اوضاع باشيد موقعي كه شنيديد من در نقطه: خود فرمود مخفيانه انجام بگيرد، به ياران
        ))))٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤((((....ام حركت كنيد و به من ملحق بشويدام حركت كنيد و به من ملحق بشويدام حركت كنيد و به من ملحق بشويدام حركت كنيد و به من ملحق بشويد    قرار گرفتهقرار گرفتهقرار گرفتهقرار گرفته

را در ) ع(        اميـر مؤمنـان  اميـر مؤمنـان  اميـر مؤمنـان  اميـر مؤمنـان  االول بعد از اينكـه حـضرت    ربيعشب اول شب اول شب اول شب اول  از بعثت گذشته بود در            سال  سال  سال  سال ١٣١٣١٣١٣     آن حضرت پس از اينكه    
طلـب داشـتند ادا كنـد و        طلـب داشـتند ادا كنـد و        طلـب داشـتند ادا كنـد و        طلـب داشـتند ادا كنـد و        )ص(    رختخواب خود خوابانيد و او را نيز مأمور كرد كه فرداي آن شب ديوني كـه مـردم از پيغمبـر                    رختخواب خود خوابانيد و او را نيز مأمور كرد كه فرداي آن شب ديوني كـه مـردم از پيغمبـر                    رختخواب خود خوابانيد و او را نيز مأمور كرد كه فرداي آن شب ديوني كـه مـردم از پيغمبـر                    رختخواب خود خوابانيد و او را نيز مأمور كرد كه فرداي آن شب ديوني كـه مـردم از پيغمبـر                    

        كه كه كه كه ) ص( در رختخواب حضرت پيغمبر در رختخواب حضرت پيغمبر در رختخواب حضرت پيغمبر در رختخواب حضرت پيغمبر)ع(    و خوابيدن حضرت امير مؤمنانو خوابيدن حضرت امير مؤمنانو خوابيدن حضرت امير مؤمنانو خوابيدن حضرت امير مؤمنان    رگرداندـرگرداندـرگرداندـرگرداندـها بها بها بها ب    هاي مردم را نيز به صاحبان آنهاي مردم را نيز به صاحبان آنهاي مردم را نيز به صاحبان آنهاي مردم را نيز به صاحبان آن    امانتامانتامانتامانت
 از مكّـه بـه طـرف              ـ  ـ  ـ  ـ          بسيار درخشان آن حضرت است    بسيار درخشان آن حضرت است    بسيار درخشان آن حضرت است    بسيار درخشان آن حضرت است            يك مرتبه بسيار بزرگ از فداكاري آن حضرت است يكي از فضائل           يك مرتبه بسيار بزرگ از فداكاري آن حضرت است يكي از فضائل           يك مرتبه بسيار بزرگ از فداكاري آن حضرت است يكي از فضائل           يك مرتبه بسيار بزرگ از فداكاري آن حضرت است يكي از فضائل           

 ربيع االول در موقع ظهر ١٢كه در روز نمود تا اين پيمود و روزها در شكاف كوهها توقف مي شبها راه مي مدينه حركت كرد، غالب  
                                                        

 . ١٠٠، ص ٣، ج   ـ مجمع البيان٢٦٢
  . ٤٢ ـ ٤١، آيه   ـ سوه نحل٢٦٣

 . ٣٨٣، ص ١٢، ج   ـ تفسير الميزان٢٦٤



 

 )١١٩(

 همـراه او نبـود    همـراه او نبـود    همـراه او نبـود    همـراه او نبـود   )ع(        از ورود به شهر مدينه به جهت اينكه حـضرت علـي      از ورود به شهر مدينه به جهت اينكه حـضرت علـي      از ورود به شهر مدينه به جهت اينكه حـضرت علـي      از ورود به شهر مدينه به جهت اينكه حـضرت علـي      نزول كرد و    » » » »     قباقباقباقبا««««نام  نام  نام  نام          أي به أي به أي به أي به         نقطهنقطهنقطهنقطهدر نزديكي مدينه در     
 از پـس . ِ او به طرف مدينـه را صـادر كـرد       نوشت و در آن دستور حركت      )ع(  أي به حضرت علي      و در آنجا نامه    خودداري نمود خودداري نمود خودداري نمود خودداري نمود 

ّ ايمـن   مهياي حركت به مدينه شد و به افراد مستضعفي از مسلمانان كه در مكّه بودنـد و ام            ) ع(   امير مؤمنان   ، حضرت   رسيدن نامه 
دوختـه بودنـد، دسـتور مهـاجرت بـه          ) ع(  ها بود و همگي چشم به حضرت علي         هم در ميان آن   ) ص(  كنيز حضرت رسول اكرم   

  : نام از بانوان فاطمهمدينه را داد و خود با سه نفر 
  )ص(     ـ فاطمه دختر رسول خدا ـ فاطمه دختر رسول خدا ـ فاطمه دختر رسول خدا ـ فاطمه دختر رسول خدا١١١١
  )ع(         ـ فاطمه دختر اسد مادر امير مؤمنان ـ فاطمه دختر اسد مادر امير مؤمنان ـ فاطمه دختر اسد مادر امير مؤمنان ـ فاطمه دختر اسد مادر امير مؤمنان٢٢٢٢
  )ع(         ـ فاطمه دختر زبير بن عبدالمطلب دختر عموي امير مؤمنان ـ فاطمه دختر زبير بن عبدالمطلب دختر عموي امير مؤمنان ـ فاطمه دختر زبير بن عبدالمطلب دختر عموي امير مؤمنان ـ فاطمه دختر زبير بن عبدالمطلب دختر عموي امير مؤمنان٣٣٣٣

 مهياي حركت به طرف مدينه شد و شب را تا صبح كه قصد حركت در آن را داشتند ـ با در نظر گرفتن اينكه ايـن حركـت و   
به جبهه ديـن      اين مهاجرت براي خدا و در راه خدا است و براي حفظ و نشر دين خدا است و به منظور رونق و تمركز بخشيدن                       

نشستند  ، گاهي هم روي زمين ميگذراندندگذراندندگذراندندگذراندند    شدند و اغلب شب را به نماز خواندن ميشدند و اغلب شب را به نماز خواندن ميشدند و اغلب شب را به نماز خواندن ميشدند و اغلب شب را به نماز خواندن مي    عبادت خالصانه خدا مشغول ميعبادت خالصانه خدا مشغول ميعبادت خالصانه خدا مشغول ميعبادت خالصانه خدا مشغول مياست ـ به 
هـا برنامـه    از حركت نيز در بـين راه شـب   كشيدند و پس شدند روي پهلو دراز مي  ميگفتند، زماني هم چون خسته    و ذكر خدا مي   

 ١٧حـدود     گذشت و روزها در حال حركت به طرف مدينه بودند تا اينكه پس از گذشت                مي  ها به همين ترتيب     تهجد و عبادت آن   
  . رسيدند)ص(  به محضر رسول خدا»»»»    قباقباقباقبا««««روز در 

آميز را در رابطه با موقعيت و    اميد بخش و نوازش     اين آيات ) ع(  رت برسند، جبرئيل امين   ولي پيش از اينكه به محضر آن حض       
  )٢٦٥(.آورد) ص( خدا به خدمت پيغمبر عمل و حال آن مهاجران راه

ْ و ْ و ْ و ْ و     َ جنُوِبِهمَ جنُوِبِهمَ جنُوِبِهمَ جنُوِبِهم    َ اَهللا ِقياماً و قُعوداً و عليَ اَهللا ِقياماً و قُعوداً و عليَ اَهللا ِقياماً و قُعوداً و عليَ اَهللا ِقياماً و قُعوداً و علي    َ يذْكُرونَ يذْكُرونَ يذْكُرونَ يذْكُرون    ِ الَّذِينِ الَّذِينِ الَّذِينِ الَّذِين    ٍ ِالِلي االْلْبابٍ ِالِلي االْلْبابٍ ِالِلي االْلْبابٍ ِالِلي االْلْباب    ياتياتياتيات    ِ و النَّهاِر الَِ و النَّهاِر الَِ و النَّهاِر الَِ و النَّهاِر الَ    ِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيل    ِ و اخِْتالفِ و اخِْتالفِ و اخِْتالفِ و اخِْتالف    ِ و االْرضِ و االْرضِ و االْرضِ و االْرض    ِ السمواتِ السمواتِ السمواتِ السموات    ِ خَلْقِ خَلْقِ خَلْقِ خَلْق    َّ فيَّ فيَّ فيَّ في    ِانِانِانِان(
ُ و ما ُ و ما ُ و ما ُ و ما     خْزَيتَهخْزَيتَهخْزَيتَهخْزَيتَهِ النَّار فَقَد اَِ النَّار فَقَد اَِ النَّار فَقَد اَِ النَّار فَقَد اَ    ْ تُدِخلْ تُدِخلْ تُدِخلْ تُدِخل    َالنَّاِر ربنَا ِانَّك منَالنَّاِر ربنَا ِانَّك منَالنَّاِر ربنَا ِانَّك منَالنَّاِر ربنَا ِانَّك من    َ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَابَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَابَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَابَ هذا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب    ِ ربنَا ما خَلَقْتِ ربنَا ما خَلَقْتِ ربنَا ما خَلَقْتِ ربنَا ما خَلَقْت    ِ و االْرضِ و االْرضِ و االْرضِ و االْرض    ِ السمواتِ السمواتِ السمواتِ السموات    ِخَلْقِخَلْقِخَلْقِخَلْق    َ فيَ فيَ فيَ في    يتَفَكَّرونيتَفَكَّرونيتَفَكَّرونيتَفَكَّرون
َ االَبراِر َ االَبراِر َ االَبراِر َ االَبراِر     كَفِّر عنَّا سيئَاِتنَا و تَوفَّنَا معكَفِّر عنَّا سيئَاِتنَا و تَوفَّنَا معكَفِّر عنَّا سيئَاِتنَا و تَوفَّنَا معكَفِّر عنَّا سيئَاِتنَا و تَوفَّنَا مع        ْ فَآمنَّا ربنا فَاغِْفرلَنَا ذُنُوبنَاوْ فَآمنَّا ربنا فَاغِْفرلَنَا ذُنُوبنَاوْ فَآمنَّا ربنا فَاغِْفرلَنَا ذُنُوبنَاوْ فَآمنَّا ربنا فَاغِْفرلَنَا ذُنُوبنَاو    ْ آِمنُوا ِبربكُمْ آِمنُوا ِبربكُمْ آِمنُوا ِبربكُمْ آِمنُوا ِبربكُم    ِ اَنِ اَنِ اَنِ اَن    ِ ِلالِْيمانِ ِلالِْيمانِ ِلالِْيمانِ ِلالِْيمان    ْ اَنْصَاٍر ربنَا ِانَّنَاسِمعنَا منَاِدياً ينَاديْ اَنْصَاٍر ربنَا ِانَّنَاسِمعنَا منَاِدياً ينَاديْ اَنْصَاٍر ربنَا ِانَّنَاسِمعنَا منَاِدياً ينَاديْ اَنْصَاٍر ربنَا ِانَّنَاسِمعنَا منَاِدياً ينَادي    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ِللظَّاِلمِينِللظَّاِلمِينِللظَّاِلمِينِللظَّاِلمِين

ْ ْ ْ ْ     ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    ٍ ِمنْكُمٍ ِمنْكُمٍ ِمنْكُمٍ ِمنْكُم    َ عاِملَ عاِملَ عاِملَ عاِمل    ُ عملُ عملُ عملُ عمل    ِ الَ اُضِيعِ الَ اُضِيعِ الَ اُضِيعِ الَ اُضِيع    ْ اَنّيْ اَنّيْ اَنّيْ اَنّي    ْ ربهمْ ربهمْ ربهمْ ربهم    َ لَهمَ لَهمَ لَهمَ لَهم    فَاستَجابفَاستَجابفَاستَجابفَاستَجاب. . . . ُ الْمِيعادُ الْمِيعادُ الْمِيعادُ الْمِيعاد    ِ ِانَّك الَتُخِْلفِ ِانَّك الَتُخِْلفِ ِانَّك الَتُخِْلفِ ِانَّك الَتُخِْلف    َ الِْقيمةَ الِْقيمةَ الِْقيمةَ الِْقيمة    الَتُخِْزنَا يومالَتُخِْزنَا يومالَتُخِْزنَا يومالَتُخِْزنَا يوم    َ رسِلكَوَ رسِلكَوَ رسِلكَوَ رسِلكَو     و آِتنَا ما وعدتَنَا علي و آِتنَا ما وعدتَنَا علي و آِتنَا ما وعدتَنَا علي و آِتنَا ما وعدتَنَا عليربنَاربنَاربنَاربنَا
ْ و ْ و ْ و ْ و     ْ سـيئَاِتِهم ْ سـيئَاِتِهم ْ سـيئَاِتِهم ْ سـيئَاِتِهم     َّ عنْهمَّ عنْهمَّ عنْهمَّ عنْهم    ِ و قَاتَلُوا و قُِتلُوا الُكَفِّرن     ِ و قَاتَلُوا و قُِتلُوا الُكَفِّرن     ِ و قَاتَلُوا و قُِتلُوا الُكَفِّرن     ِ و قَاتَلُوا و قُِتلُوا الُكَفِّرن             ِسبِيليِسبِيليِسبِيليِسبِيلي        ْ و اُوذُوا في   ْ و اُوذُوا في   ْ و اُوذُوا في   ْ و اُوذُوا في           ْ ِدياِرِهم ْ ِدياِرِهم ْ ِدياِرِهم ْ ِدياِرِهم         َ هاجروا و اُخِْرجوا ِمن    َ هاجروا و اُخِْرجوا ِمن    َ هاجروا و اُخِْرجوا ِمن    َ هاجروا و اُخِْرجوا ِمن            ٍ فَالَّذِين ٍ فَالَّذِين ٍ فَالَّذِين ٍ فَالَّذِين         ْ بعض ْ بعض ْ بعض ْ بعض         ْ ِمن ْ ِمن ْ ِمن ْ ِمن         َبعضُكُمَبعضُكُمَبعضُكُمَبعضُكُم        ذَكٍَر اَو اُنْثي  ذَكٍَر اَو اُنْثي  ذَكٍَر اَو اُنْثي  ذَكٍَر اَو اُنْثي  

        ))))٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦((((....ِِِِ    ُ الثَّوابُ الثَّوابُ الثَّوابُ الثَّواب    ُ حسنُ حسنُ حسنُ حسن    ْ ِعنِْد اِهللا و اُهللا ِعنْدهْ ِعنِْد اِهللا و اُهللا ِعنْدهْ ِعنِْد اِهللا و اُهللا ِعنْدهْ ِعنِْد اِهللا و اُهللا ِعنْده    ْ تَحِتها االْنْهار ثَواباً ِمنْ تَحِتها االْنْهار ثَواباً ِمنْ تَحِتها االْنْهار ثَواباً ِمنْ تَحِتها االْنْهار ثَواباً ِمن    ِِمنِِمنِِمنِِمن    ٍ تَجريٍ تَجريٍ تَجريٍ تَجري    ْ جنَّاتْ جنَّاتْ جنَّاتْ جنَّات    الَدِخلَنَّهمالَدِخلَنَّهمالَدِخلَنَّهمالَدِخلَنَّهم
ِ خداوند براي عاقالن پديـدار  ِ خداوند براي عاقالن پديـدار  ِ خداوند براي عاقالن پديـدار  ِ خداوند براي عاقالن پديـدار      هاي حكمت و قدرتهاي حكمت و قدرتهاي حكمت و قدرتهاي حكمت و قدرت    در آفرينش آسمانها و زمين و رفت و آمد منظّم شب و روزنشانه        در آفرينش آسمانها و زمين و رفت و آمد منظّم شب و روزنشانه        در آفرينش آسمانها و زمين و رفت و آمد منظّم شب و روزنشانه        در آفرينش آسمانها و زمين و رفت و آمد منظّم شب و روزنشانه        :  يعني

        پهلو دراز كشيده باشند ـ در پهلو دراز كشيده باشند ـ در پهلو دراز كشيده باشند ـ در پهلو دراز كشيده باشند ـ در     كساني هستند كه در حال ايستادن و در حال نشستن و در حالي كه رويكساني هستند كه در حال ايستادن و در حال نشستن و در حالي كه رويكساني هستند كه در حال ايستادن و در حال نشستن و در حالي كه رويكساني هستند كه در حال ايستادن و در حال نشستن و در حالي كه روي    ، عاقالن، عاقالن، عاقالن، عاقالن    استاستاستاست
        

گويند اي پروردگار مـا، ايـن بـساط باعظمـت     گويند اي پروردگار مـا، ايـن بـساط باعظمـت     گويند اي پروردگار مـا، ايـن بـساط باعظمـت     گويند اي پروردگار مـا، ايـن بـساط باعظمـت         كنند و ميكنند و ميكنند و ميكنند و مي    باشند و درخلقت خداوند فكر ميباشند و درخلقت خداوند فكر ميباشند و درخلقت خداوند فكر ميباشند و درخلقت خداوند فكر مي    ميميميميياد خدا ياد خدا ياد خدا ياد خدا     همه اين احوال ـ به همه اين احوال ـ به همه اين احوال ـ به همه اين احوال ـ به 
        ....باشي ما را از عذاب آتش نگاهدارباشي ما را از عذاب آتش نگاهدارباشي ما را از عذاب آتش نگاهدارباشي ما را از عذاب آتش نگاهدار    اي تو از كار باطل و بيهوده منزّهمياي تو از كار باطل و بيهوده منزّهمياي تو از كار باطل و بيهوده منزّهمياي تو از كار باطل و بيهوده منزّهمي    آفرينش را بيهوده نيافريدهآفرينش را بيهوده نيافريدهآفرينش را بيهوده نيافريدهآفرينش را بيهوده نيافريده

                                                        

 . ٦٩٧، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٦٥
 .   ١٩٥ ـ ١٩٠، آيه   ـ آل عمران٢٦٦



 

 )١٢٠(

تمگران هرگز يـار و يـاوري   تمگران هرگز يـار و يـاوري   تمگران هرگز يـار و يـاوري   تمگران هرگز يـار و يـاوري   اي و ساي و ساي و ساي و س    خواري محكوم ساختهخواري محكوم ساختهخواري محكوم ساختهخواري محكوم ساخته    اي پروردگاِر ما، هركس را كه تو در آتش جهنم بيفكني او را به اي پروردگاِر ما، هركس را كه تو در آتش جهنم بيفكني او را به اي پروردگاِر ما، هركس را كه تو در آتش جهنم بيفكني او را به اي پروردگاِر ما، هركس را كه تو در آتش جهنم بيفكني او را به 
        ....    نخواهندداشتنخواهندداشتنخواهندداشتنخواهندداشت

به به به به : : : :     گفتگفتگفتگفت    كرد و ميكرد و ميكرد و ميكرد و مي    مردم را به راه ايمان به تو دعوت ميمردم را به راه ايمان به تو دعوت ميمردم را به راه ايمان به تو دعوت ميمردم را به راه ايمان به تو دعوت مي    شنيديم كهشنيديم كهشنيديم كهشنيديم كه) ) ) ) )ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر((((پروردگارا، ما صداي منادي تو را پروردگارا، ما صداي منادي تو را پروردگارا، ما صداي منادي تو را پروردگارا، ما صداي منادي تو را 
هاي ما پرده بپوش هاي ما پرده بپوش هاي ما پرده بپوش هاي ما پرده بپوش     ، پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بر بدي، پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بر بدي، پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بر بدي، پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بر بدي    پروردگار خود ايمان بياوريد ما دعوت او را پذيرفتيم و ايمان آورديمپروردگار خود ايمان بياوريد ما دعوت او را پذيرفتيم و ايمان آورديمپروردگار خود ايمان بياوريد ما دعوت او را پذيرفتيم و ايمان آورديمپروردگار خود ايمان بياوريد ما دعوت او را پذيرفتيم و ايمان آورديم

اي وفا كن و ما را در روز قيامـت خـوار   اي وفا كن و ما را در روز قيامـت خـوار   اي وفا كن و ما را در روز قيامـت خـوار   اي وفا كن و ما را در روز قيامـت خـوار       ما دادهما دادهما دادهما داده    هايي كه با زبان پيغمبرانت به   هايي كه با زبان پيغمبرانت به   هايي كه با زبان پيغمبرانت به   هايي كه با زبان پيغمبرانت به           پروردگارا به وعده  پروردگارا به وعده  پروردگارا به وعده  پروردگارا به وعده  . . . .      بميران  بميران  بميران  بميران     و ما را در زُمره نيكان     و ما را در زُمره نيكان     و ما را در زُمره نيكان     و ما را در زُمره نيكان     
        ....    كنيكنيكنيكني    مگردان كه تو هرگز خُلف وعده نميمگردان كه تو هرگز خُلف وعده نميمگردان كه تو هرگز خُلف وعده نميمگردان كه تو هرگز خُلف وعده نمي

، شما با هم ، شما با هم ، شما با هم ، شما با هم     كنمكنمكنمكنم    ن ضايع و بي مزد نمين ضايع و بي مزد نمين ضايع و بي مزد نمين ضايع و بي مزد نميكس را چه مرد و چه زكس را چه مرد و چه زكس را چه مرد و چه زكس را چه مرد و چه ز    ها، دعاهاي آنان را مستجاب كرد كه من عمل هيچها، دعاهاي آنان را مستجاب كرد كه من عمل هيچها، دعاهاي آنان را مستجاب كرد كه من عمل هيچها، دعاهاي آنان را مستجاب كرد كه من عمل هيچ    پروردگار آنپروردگار آنپروردگار آنپروردگار آن
نظر كردند و در راه نظر كردند و در راه نظر كردند و در راه نظر كردند و در راه     وطن خود صرفوطن خود صرفوطن خود صرفوطن خود صرف        وووو    ، از خانه، از خانه، از خانه، از خانه    ِ دگر هستيد، كساني كه اقدام به مهاجرت كردهِ دگر هستيد، كساني كه اقدام به مهاجرت كردهِ دگر هستيد، كساني كه اقدام به مهاجرت كردهِ دگر هستيد، كساني كه اقدام به مهاجرت كرده    يار و ياور بعضيار و ياور بعضيار و ياور بعضيار و ياور بعض    ارتباط داريد برخيارتباط داريد برخيارتباط داريد برخيارتباط داريد برخي

ماض بـر   ماض بـر   ماض بـر   ماض بـر   عفو و اغ  عفو و اغ  عفو و اغ  عفو و اغ          ها گرفتار شدند و در راه دين جهاد كردند و كشته شدند من پرده             ها گرفتار شدند و در راه دين جهاد كردند و كشته شدند من پرده             ها گرفتار شدند و در راه دين جهاد كردند و كشته شدند من پرده             ها گرفتار شدند و در راه دين جهاد كردند و كشته شدند من پرده                      ها و اذيت    ها و اذيت    ها و اذيت    ها و اذيت       جلب خشنودي من به شكنجه    جلب خشنودي من به شكنجه    جلب خشنودي من به شكنجه    جلب خشنودي من به شكنجه    
پاداشها پاداشها پاداشها پاداشها     ها است پاداش الهي و بهترينها است پاداش الهي و بهترينها است پاداش الهي و بهترينها است پاداش الهي و بهترين    ، اين، اين، اين، اين    سازمسازمسازمسازم    كشم و آنان را داخل بهشت كه نهرها در آن روان است ميكشم و آنان را داخل بهشت كه نهرها در آن روان است ميكشم و آنان را داخل بهشت كه نهرها در آن روان است ميكشم و آنان را داخل بهشت كه نهرها در آن روان است مي    ها ميها ميها ميها مي    روي گناهان آنروي گناهان آنروي گناهان آنروي گناهان آن

        ....    پاداش خداوند استپاداش خداوند استپاداش خداوند استپاداش خداوند است
        

        ؟؟؟؟    ِ يار كجاستِ يار كجاستِ يار كجاستِ يار كجاست    اي نسيم سحر آرامگهاي نسيم سحر آرامگهاي نسيم سحر آرامگهاي نسيم سحر آرامگه
ها نيـرو   داد و به آن  آنان را نوازش ميكرد و دلهاي آياتي از قرآن مجيد كه در رابطه با مهاجرت ذكر شد مهاجران را دلگرم مي            

هـا راههـاي    آورد ،آن جمعي و كاروان و يا تنها تنها ـ مرد و زن ـ به حركـت در مـي     صورت دسته ها را به  بخشيد، آن و نشاط مي
 عـشق و    پيمودند و اين پروانگـان      كردن تشنگي و گرسنگي مي      طوالني را با شرائط سخت و اغلب با ترس و لرز و پياده و تحمل              

هاي تاريك را به اميد رسيدن به وادي ايمـن در    حلقه بزنند شب  ) ص( اشتياق كه در گرد شمع وجود  رسول خدا         ايمان با آرزوو  
  .رسيدند بردند تا به مقصد مي حركت به سر مي

        ؟؟؟؟    آتش طور كجا موعد ديدار كجاستآتش طور كجا موعد ديدار كجاستآتش طور كجا موعد ديدار كجاستآتش طور كجا موعد ديدار كجاست                                                                                ِ وادي ايمن در پيشِ وادي ايمن در پيشِ وادي ايمن در پيشِ وادي ايمن در پيش    ِ تار است و رهِ تار است و رهِ تار است و رهِ تار است و ره    شبشبشبشب
        

مدينـه  مدينـه  مدينـه  مدينـه  در شهر ) ص(     رسالت حضرت محمد مصطفيرسالت حضرت محمد مصطفيرسالت حضرت محمد مصطفيرسالت حضرت محمد مصطفي    اجرت مهاجران راه خدا، رفته رفته در نتيجه تدبير و رأفت وپس از مه  
وجود آمـد كـه       بهفضائي  فضائي  فضائي  فضائي  محيط تعليم و تربيت اسالمي و محيط ايمان و تقوا و جهاد عليه مستكبران بود ،                 وجود آمد كه    محيطي به 

  .شايستگي بود هاي الهي در آن حاكم و معيار فضيلت و تنها، ارزش
مجاهد و متّقي و متعهد و زناني شايسته و دانشمند و مجاهد و متّقي و متعهد و زناني شايسته و دانشمند و مجاهد و متّقي و متعهد و زناني شايسته و دانشمند و مجاهد و متّقي و متعهد و زناني شايسته و دانشمند و     وووو    مرداني عاقل و عالممرداني عاقل و عالممرداني عاقل و عالممرداني عاقل و عالمهاي آن  تشكيل شد كه فارغ التحصيل اي اي اي اي         مدرسهمدرسهمدرسهمدرسه
        ....ناب بودندناب بودندناب بودندناب بودند    هايي از فضيلت و تقوا و پشتيبان محكم اسالمهايي از فضيلت و تقوا و پشتيبان محكم اسالمهايي از فضيلت و تقوا و پشتيبان محكم اسالمهايي از فضيلت و تقوا و پشتيبان محكم اسالم    مجاهد پرور كه نمونهمجاهد پرور كه نمونهمجاهد پرور كه نمونهمجاهد پرور كه نمونه    مجاهد ومجاهد ومجاهد ومجاهد و

است براي نمونه به شرح حال دو نفر از زناني كه در در راه خدا در راه خدا در راه خدا در راه خدا چهره زن در عرصه مهاجرت چهره زن در عرصه مهاجرت چهره زن در عرصه مهاجرت چهره زن در عرصه مهاجرت اينك ما در اين فصل كه فصل 
كننـدگان ثبـت كردنـد     گام برداشتند و با تحمل رنج و مشكالت نامهاي خـود را در ديـوان مهـاجرت             راه كسب فضيلت مهاجرت   

  . پردازيم مي

  

            ّ كلثومّ كلثومّ كلثومّ كلثوم     ـ ام ـ ام ـ ام ـ ام١١١١



 

 )١٢١(

        .... بودند بودند بودند بودند)ص(        دشمنان پيغمبر اسالمدشمنان پيغمبر اسالمدشمنان پيغمبر اسالمدشمنان پيغمبر اسالمزني كه پدرش عقبة بن ابي معيط و برادرانش وليد و عماره هر سه از زني كه پدرش عقبة بن ابي معيط و برادرانش وليد و عماره هر سه از زني كه پدرش عقبة بن ابي معيط و برادرانش وليد و عماره هر سه از زني كه پدرش عقبة بن ابي معيط و برادرانش وليد و عماره هر سه از 
عالّمـه  عالّمـه  عالّمـه  عالّمـه   و همچنـين     )٢٦٧(.كنـد    قلمـداد مـي    )ص( خدا  را از راويان حديث از رسول     ّ كلثوم   ّ كلثوم   ّ كلثوم   ّ كلثوم           امامامامدر كتاب رجال خود     شيخ طوسي   شيخ طوسي   شيخ طوسي   شيخ طوسي   

معرفـي    او را از محـدثين از طايفـه مخـدرات    )٢٦٩( مـال  تبريـزي در بهجـة اال  محقق عليـاري  محقق عليـاري  محقق عليـاري  محقق عليـاري       و)٢٦٨( در كتاب جامع الرواةاردبيلي  اردبيلي  اردبيلي  اردبيلي  
  .ايندنم مي

ورزيد و بـه    طور آشكار با آن حضرت عداوت مي        به بود و ) ص(  از دشمنان سرسخت پيغمبر اسالم    عقَبة بن ابي معِيط     عقَبة بن ابي معِيط     عقَبة بن ابي معِيط     عقَبة بن ابي معِيط     پدر او   
پيغمبـر  پيغمبـر  پيغمبـر  پيغمبـر  روزي  انـد، از جملـه اينكـه      هاي قساوتمند زيـادي از او در ايـن رابطـه نقـل كـرده                كرد و جريان    اذيت و آزار او اقدام مي     

د، عقبه پيش رفت و شروع كرد به ناسزا گفتن به آن حضرت و عمامه آن حضرت را به گـردنش                     د، عقبه پيش رفت و شروع كرد به ناسزا گفتن به آن حضرت و عمامه آن حضرت را به گـردنش                     د، عقبه پيش رفت و شروع كرد به ناسزا گفتن به آن حضرت و عمامه آن حضرت را به گـردنش                     د، عقبه پيش رفت و شروع كرد به ناسزا گفتن به آن حضرت و عمامه آن حضرت را به گـردنش                      مشغول طواف بو    مشغول طواف بو    مشغول طواف بو    مشغول طواف بو   )ص(        اكرماكرماكرماكرم
كشيد تا اينكه جمعيتي از مردم اجتماع كردند و حضرتش را كشيد تا اينكه جمعيتي از مردم اجتماع كردند و حضرتش را كشيد تا اينكه جمعيتي از مردم اجتماع كردند و حضرتش را كشيد تا اينكه جمعيتي از مردم اجتماع كردند و حضرتش را     كشان كشان حضرتش را از مسجدالحرام بيرون آورد و ميكشان كشان حضرتش را از مسجدالحرام بيرون آورد و ميكشان كشان حضرتش را از مسجدالحرام بيرون آورد و ميكشان كشان حضرتش را از مسجدالحرام بيرون آورد و مي    پيچيد وپيچيد وپيچيد وپيچيد و

  )٢٧٠(.كرد تحمل مي) ص(  با حلم و اخالق محمدي) ص(   ها را حضرت رسول اكرم و تمام اين جريان. . . . دادنددادنددادنددادند    از دست عقبه نجاتاز دست عقبه نجاتاز دست عقبه نجاتاز دست عقبه نجات
  . در جبهه دشمنان اسالم شركت كرد و كشته شدبدربدربدربدر در جنگ     عقبهعقبهعقبهعقبهو باالخره 
     حمـزه حمـزه حمـزه حمـزه پرداخت و موقعي كـه   بود و به اذيت و آزار آن حضرت مي) ص(  نيز از دشمنان پيغمبر    وليد بن عقبهوليد بن عقبهوليد بن عقبهوليد بن عقبهّ كلثوم    و برادر ام  
، مجلس شرابي ترتيب دادند و در آن به           شهادت نائل گرديد او و عمر و عاص از خوشحالي           اُحد به در جنگ   ) ص( عموي پيغمبر 

  .خواندن آواز و نوشيدن شراب پرداختند
 ادامـه داد و در زمـان     )ص(  بيـت پيغمبـر     ، همچنان به عداوت خـود بـا اهـل         )ص(  وليد بن عقبه بعد از رحلت پيغمبر اسالم       

خوار بود، در حالـت   ، از طرف عثمان به فرمانداري كوفه منصوب شد و چون شراب)بود ادري عثمانوليد برادر م  (خالفت عثمان   
جا آورد و بعد رو كرد به مأمومين خود           را چهار ركعت به     آمد و يك روز نماز صبح       مستي براي امامت نماز جماعت به مسجد مي       

        ِ ِ ِ ِ     ْ واسِقنيْ واسِقنيْ واسِقنيْ واسِقني    ِاشْربِاشْربِاشْربِاشْرب:  گفت مي جاي ذكر سجده ي در حال سجده بهو گاه!  خواهيد از چهار ركعت هم بيشتر بخوانم اگر مي:  و گفت
        
پس از اينكه گواهان اين اعمال از كوفه به مدينه آمدند و شـهادت دادنـد،    و باالخره)  يعني شراب بنوش و مرا هم سيراب كن   (

  )٢٧١(.كرد به او زد و حد شراب نوشيدن بر او جاري هشتاد تازيانه  هشتاد تازيانه  هشتاد تازيانه  هشتاد تازيانه )ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنان حضرت
بـود و بـا عمـر و عـاص بمنظـور ايجـاد فتنـه و        ) ص( ، عمارة بن وليد است كه او هم از دشمنان پيغمبر      ّ كلثوم   برادر ديگر ام  

  )٢٧٢(. هجرت كرده بودند به حبشه مسافرت كرد و آنجا از دنيا رفت زحمت براي مسلماناني كه به حبشه
فرهنگ اسالمي و عرصه پايمردي و صالبت در دين و فرهنگ اسالمي و عرصه پايمردي و صالبت در دين و فرهنگ اسالمي و عرصه پايمردي و صالبت در دين و فرهنگ اسالمي و عرصه پايمردي و صالبت در دين و     ر در عرصهر در عرصهر در عرصهر در عرصهاكنون مالحظه كنيد كه دختر اين پدر و خواهر اين دو براداكنون مالحظه كنيد كه دختر اين پدر و خواهر اين دو براداكنون مالحظه كنيد كه دختر اين پدر و خواهر اين دو براداكنون مالحظه كنيد كه دختر اين پدر و خواهر اين دو براد

        !!!!اسالمي چه جايگاهي دارداسالمي چه جايگاهي دارداسالمي چه جايگاهي دارداسالمي چه جايگاهي دارد    عرصه مهاجرتعرصه مهاجرتعرصه مهاجرتعرصه مهاجرت

                                                        

 . ٣٣، ص  وسي ـ رجال شيخ ط٢٦٧
  .٤٥٦، ص ٢، ج   ـ جامع الرواة٢٦٨
 

 . ٥٧٠، ص ٧، ج  مال  ـ بهجة اال٢٦٩
 . ٢٠٩، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٧٠
 . ٦٨٨، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٧١
 . ٢٦١، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٧٢



 

 )١٢٢(

و از كساني كه در    ) ص( ، يكي از ياران و صحابيات پيغمبر        او را چنانكه گفتيم علماي بزرگ اسالم مانند شيخ بزرگوار طوسي          
  .دانند اويان حديث درآمده است مي، احاديث فراواني آموخته و در صف ر محضر مبارك آن حضرت

  :اكنون جريان مهاجرت او را بخوانيد

  

            ّ كلثوم به مدينهّ كلثوم به مدينهّ كلثوم به مدينهّ كلثوم به مدينه    هجرت امهجرت امهجرت امهجرت ام
ّ و سالي نداشت و هنوز ازدواج  قدرها سن  آن كه  رسيد و در حالي)ص( ، در مكّه به حضور رسول خدا ّ كلثوم در آغاز بعثت ام

  )٢٧٣(.  كساني است كه به دو قبله نماز خوانده استنكرده بود، با آن حضرت بيعت كرد و اسالم آورد و از
دسـت    بـه     مهـاجرت مهـاجرت مهـاجرت مهـاجرت  كرد، تعداد زيادي از مسلمانان نيز كه قـدرت             مهاجرتمهاجرتمهاجرتمهاجرتاز مكّه به مدينه     ) ص(  پس از اينكه پيغمبر اسالم    

  . گرفتند قرار)ص(  كردند و به جبهه مسلمانان ملحق شدند و در زير سايه عنايت پيغمبر اسالمهجرت هجرت هجرت هجرت آوردند، به مدينه 
هـا را تحمـل    بـرد و نـاراحتي       سـر مـي     مشركين به   كرد و لذا ناگزير در مكّه در چنگال         پيدا نمي ّ كلثوم قدرت مهاجرت     ّ كلثوم قدرت مهاجرت     ّ كلثوم قدرت مهاجرت     ّ كلثوم قدرت مهاجرت             امامامامولي  

دست آورد و با پاي پياده به همراه يك مرد از قبيلـه خزاعـه از مكّـه بـه طـرف       ، فرصتي به كرد، تا اينكه در سال هفتم هجرت        مي
گفتيم از دشمنان سرسخت اسالم بودند، به دنبال او راه افتادند كه           كه هر دو چنانكه        وليد و عماره  وليد و عماره  وليد و عماره  وليد و عماره  رهاي او   مدينه حركت كرد، براد   

، تسليم برادران خود نشد و  داشت ّ كلثوم با پافشاري و صالبتي كه در راه عقيده خود به اسالم مكّه بازگردانند ولي ام در راه او را به
  )٢٧٤(. قرار گرفت) ص(  دامه داد تا وارد مدينه شد و زير سايه عنايت پيغمبر اسالمراه خود ا بر نگشت و همچنان به
 رفتنـد   )ص( ، فرزندان عقبه از پا ننشستند و به دنبال او به مدينه آمدند و به نزد رسول خدا                   ، وليد و عماره     اما برادران ام كلثوم   

  تم هجرت منعقد شده بود و در آن شرط شده بودكه اگر كسي كه در سال هف(صلح حديبيه صلح حديبيه صلح حديبيه صلح حديبيه و درخواست كردند تا بر اساس مفاد 
ها بدهـد   ّكلثوم را تحويل آن ام ) اش بدهد  ملحق گردد آن حضرت او را تحويل قبيله    )ص( از قريش مسلمان شود و به پيغمبر      

  .تا به مكّه ببرند
كنجه و آزار نسبت به او آغاز خواهـد شـد و            و اين موضوع نيز معلوم بود كه اگر او را به مكّه بازگردانند، دوره جديدي از ش                

  :گرديد در اين مورد اين آيه از قرآن نازل
َّ ِالَـي  َّ ِالَـي  َّ ِالَـي  َّ ِالَـي      رِجعوهنرِجعوهنرِجعوهنرِجعوهنٍ فَالَ تٍَ فَالَ تٍَ فَالَ تٍَ فَالَ تَ    َّ مؤِمنَاتَّ مؤِمنَاتَّ مؤِمنَاتَّ مؤِمنَات    ْ عِلمتُموهنْ عِلمتُموهنْ عِلمتُموهنْ عِلمتُموهن    َّ فَِانَّ فَِانَّ فَِانَّ فَِان    ُ ِباِيماِنِهنُ ِباِيماِنِهنُ ِباِيماِنِهنُ ِباِيماِنِهن    َّ اللهاَعلَمَّ اللهاَعلَمَّ اللهاَعلَمَّ اللهاَعلَم    ٍ فَامتَِحنُوهنٍ فَامتَِحنُوهنٍ فَامتَِحنُوهنٍ فَامتَِحنُوهن    ُ مهاِجراتُ مهاِجراتُ مهاِجراتُ مهاِجرات    ُ الْمؤِمنَاتُ الْمؤِمنَاتُ الْمؤِمنَاتُ الْمؤِمنَات    َ آمنُوا ِاذَا جاَءكُم  َ آمنُوا ِاذَا جاَءكُم  َ آمنُوا ِاذَا جاَءكُم  َ آمنُوا ِاذَا جاَءكُم          يا اَيها الَّذِين  يا اَيها الَّذِين  يا اَيها الَّذِين  يا اَيها الَّذِين  (

  )٢٧٥()الْكُفَّاِرالْكُفَّاِرالْكُفَّاِرالْكُفَّاِر
ها را آزمـايش كنيـد البتـه خداونـد از          اي اهل ايمان هنگامي كه زنان با ايماني اقدام به مهاجرت كرده به سوي شما آمدند، آن                

  .بر نگردانيد ن ها را به سوي كافرا اند ديگر آن شما ثابت شد كه از روي ايمان مهاجرت كرده ها باخبرتر است و اگر براي ايمان آن
ترسـم اگـر بـه مكّـه و بـه سـوي        رسول خدا من مي اي:  ، وقتي سماجت برادران خود براي بردن او را ديد، گفت   هم كلثوم    كلثوم    كلثوم    كلثوم       امامامام

فوق آن حـضرت   ؟ در اين مورد بر اساس آيه   ها مرا تحت شكنجه و آزار قرار بدهند، چه كنم           ، آن   برادران و خويشان خود برگردم    

                                                        

 . ٦١٤، ص ٥، ج  ؛ اسد الغابة٤٩١، ص ٤، ج   ـ االصابة٢٧٣
 . ٤٩١، ص ٤، ج  ة؛ االصاب٦١٤، ص ٥، ج   ـ اسد الغابة٢٧٤
 . ١٠، آيه   ـ سوره ممتحنه٢٧٥



 

 )١٢٣(

 در نتيجـه بـرادران از       )٢٧٦(.شود  أي كه در شرايط صلح حديبيه است شامل زنان نمي            امتناع كرد و فرمود ماده         كلثومكلثومكلثومكلثومّّّّ        اماماماماز بازگداندن   
  .خواهر خود ناتوان ماندند و به مكه برگشتند بازگرداندن

اي هـ  هـا در حفـظ ديـن و ارزش    اين بود يك نمونه از حضور زنان مسلمان در عرصه مهاجرت و نيز صالبت و پـايمردي آن                
  . ديني
        

             ـ سبيعه دختر حارث ـ سبيعه دختر حارث ـ سبيعه دختر حارث ـ سبيعه دختر حارث٢٢٢٢
پـرور اسـالمي از سرچـشمه زالل محـضر             علـم     ، از جمله زناني است كه پـس از مهـاجرت در فـضاي               اين بانوي با فضيلت   

  . قرار گرفت) ص( در رديف دانشمندان و راويان احاديث پيغمبر هاي شاياني بر دو استفاده) ص( پيغمبر
و راوي حديث از ) ص(  او را از بانوان صحابي رسول خدااري تبريزي و عمر رضا كحاله اري تبريزي و عمر رضا كحاله اري تبريزي و عمر رضا كحاله اري تبريزي و عمر رضا كحاله شيخ طوسي و محقق اردبيلي و عليشيخ طوسي و محقق اردبيلي و عليشيخ طوسي و محقق اردبيلي و عليشيخ طوسي و محقق اردبيلي و علي

  )٢٧٧(. روايت كرده است) ص(  حديث از پيغمبر١٢اين زن : نويسند حتي مي و آن حضرت قلمداد كرده
ان قريش مـصالحه نمـود كـه         حديبيه با مشرك    در صُلح ) ص(  گويد پيامبر اسالم     مي     سبيعهسبيعهسبيعهسبيعهعبداهللا بن عباس در مورد مهاجرت       

بـه  )ص( هرگاه كسي از آنان نزد رسول خدا آيد وي آن پناهنده را به قريش برگرداند اما اگر كـسي از يـاران و طرفـداران پيـامبر          
  .سوي قريش برود و پناهنده شود آنان به بازگرداندن آن پناهنده موظّف نباشند، اين مطلب نوشته شد و مهر هم گرديد

 كه مسلمان شده بود و به واسطه مسلمان شدن تحت شكنجه و آزار بود نـزد رسـول                 سبيعه دختر حارث    سبيعه دختر حارث    سبيعه دختر حارث    سبيعه دختر حارث   ،  الحهبعد از اين مص   
  حضرت آمد و  نامش مساِفر و از طائفه بني مخْزوم بود، براي بازگرداندن همسرش به حضور آن آمد و شوهري كه) ص( خدا

اي كه هر كس از ما نزد تو آيد او را به ما باز گردانـي و ايـن               كرده اي محمد، همسر مرا به من برگردان چون با ما شرط          :  گفت
  . كه هنوز مركّب آن خشك نشده است هم صلحنامه است

  را  سبيعه  سبيعه  سبيعه  سبيعه )ص( نازل گرديد آنگاه رسول خدا) ّ كلثوم ذكر كرديم كه ما آن را در حال ام( سوره ممتحنه ١٠در اين هنگام آيه 
 خرج كرده  ، مهريه و مخارجي كه براي سبيعه       جاذبه اسالم او را به خود جذب كرده است         و  امتحان كرد و معلوم شد كه عالقه      

  )٢٧٨(.كرد بود را به شوهرش داد و از بازگرداندن او به شوهرش خودداري
 هـا جـزء كفّـار و مـشركين          گرفت كه شوهران اين     ها به شوهرشان از اين نظر مورد امتناع قرارمي          و برگرداندن اين قبيل از زن     

  .توانستند در حباله كفّار باشند ها چون مسلمان بودند نمي بودند و اين زن
  

*   *   *  
 

  

                                                        

 . ٦٩٧   ، ص٢؛ سفينة البحار، ج ٤٨٣، ص ٣، ج  ؛ اعيان الشيعة٤٨٨، ص ٤، ج   ـ االستيعاب٢٧٦
 . ١٤٨، ص ٢؛أعالم النساء، ج ٥٨٣، ص ٧، ج  مال ؛ بهجة اال٤٥٧، ص ٢، ج  ؛ جامع الرواة٣٣، ص   ـ رجال شيخ طوسي٢٧٧
 . ٦٩٧ ،ص٢؛ سفينة البحار، ج ٤١٩، ص  ؛ أعالم النّساء المؤمنات٢٧٣ص ، ١٠، ج   ـ مجمع البيان٢٧٨
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 )١٢٥(

  

            و آغاز قوس نزول زنانو آغاز قوس نزول زنانو آغاز قوس نزول زنانو آغاز قوس نزول زنان) ) ) ) صصصص((((        ارتحال پيغمبر اكرمارتحال پيغمبر اكرمارتحال پيغمبر اكرمارتحال پيغمبر اكرم
و فصل چهره زن در ) ص( چهره زن در عصر پيغمبر در فصل چهره زن در قرآن مجيد و فصل:  از مطالبي كه در فصول گذشته

 ماننـد   »»»»        زنزنزنزن««««،     از نظـر اسـالم     در عرصه مهاجرت در راه خدا ذكر كرديم اين موضوع روشن شد كه              عرصه جهاد و فصل چهره زن     
 انساني اصالً تفاوتي ميان اين دو گره وجود نـدارد و آنچـه كـه بـه                   انساني اصالً تفاوتي ميان اين دو گره وجود نـدارد و آنچـه كـه بـه                   انساني اصالً تفاوتي ميان اين دو گره وجود نـدارد و آنچـه كـه بـه                   انساني اصالً تفاوتي ميان اين دو گره وجود نـدارد و آنچـه كـه بـه                      هايهايهايهاي        استعدادها و ظرفيت  استعدادها و ظرفيت  استعدادها و ظرفيت  استعدادها و ظرفيت  مرد، يك انسان كاملي است و در        

        ....    استاستاستاست    شود، ميان اين دو طائفه مشتركشود، ميان اين دو طائفه مشتركشود، ميان اين دو طائفه مشتركشود، ميان اين دو طائفه مشترك    انسان در هر بعدي از ابعاد مربوط ميانسان در هر بعدي از ابعاد مربوط ميانسان در هر بعدي از ابعاد مربوط ميانسان در هر بعدي از ابعاد مربوط مي    انسانيتانسانيتانسانيتانسانيت
ايمان و مراتب ايمان و علم و تقوا و ايمان و مراتب ايمان و علم و تقوا و ايمان و مراتب ايمان و علم و تقوا و ايمان و مراتب ايمان و علم و تقوا و عال ـ چه مرد و چه زن ـ تنها و تنها بستگي به   و سعادت و فالح و تقرب به خداوند مت

كسب كماالت انـساني مـادي و     و   و راه تحصيل علم    هاي اسالمي دارد  هاي اسالمي دارد  هاي اسالمي دارد  هاي اسالمي دارد          احترام به ارزش  احترام به ارزش  احترام به ارزش  احترام به ارزش      اعمال شايسته و  اعمال شايسته و  اعمال شايسته و  اعمال شايسته و      وووو        تعهد و اخالق انساني   تعهد و اخالق انساني   تعهد و اخالق انساني   تعهد و اخالق انساني   
دارند   نيز مانند مردان حق نظر در كليه امور اجتماعي    زنانزنانزنانزنان طور مساوي باز است و  و مرد به »»»»        زنزنزنزن««««معنوي از ديدگاه اسالم به روي 

داند در نظر بگيرنـد و        شرايطي را كه اسالم الزم و معتبر مي        ها و   ها بر هر دو الزم است كه شايستگي         ها و مقام    و در تصدي پست   
هـا بـاز شـد و زنـان بـا عنايـت آن                دگي زن اي در زن     افق تازه  )ص(  مقام اسالم    گرديد كه در عصر پيغمبر عالي       نيز براي ما معلوم   

، در راه تحصيل علـم و كـسب كمـاالت انـساني بـه                 جوشان و خروشان    ، كرامت انساني خود را بازيافتند و چون چشمه          حضرت
ديني تربيت شـدند و در تمـام فـضائل            معارف اسالمي و راوي احاديث     ، صدها زن متبحر در علوم و        حركت درآمدند و در نتيجه    

هـا، چـه عرصـه بيعـت و شـركت در امـور اجتمـاعي و چـه عرصـه                      هاي اجتماعي و اسالمي در همـه عرصـه          ظرفيت ي و انسان
فرهنگ و چه عرصه مهاجرت و چه صحنه جهاد و پيكار با دشمنان اسالم و حتي عرصه شهادت در راه خدا حضور يافتند                   و  علم

  .ده و سرنوشت ساز باشندعنصر مفيد و فعال و سازن ها يك توانستند كه هريك از آن و
اسالم از مسيري كه حضرتش به امر خداوند معـين            وجود آمدن انحراف    با به ) ص(  با كمال تأسف بعد از ارتحال پيغمبر اسالم       

انحرافات ديگر، راه حضور فعال       وجود آمدن   موازات به   ، به   از مسند حكومت و سياست    :   بيت عصمت   كرده بود و با كنار زدن اهل      
  .ها بسته شد  هائي كه ذكر شد، به روي آن در عرصهزنان 

هـا در     ، صدها زن در فضاي اسالمي درخشيدند كـه تعـداد آن             ، در عرصه علم و تحقيق       در عصر درخشان رسالت آن حضرت     
    اسـد اسـد اسـد اسـد در كتـاب   حدود و نيز در هميناالستيعاب االستيعاب االستيعاب االستيعاب و در كتاب  نفر زن  نفر زن  نفر زن  نفر زن ١٥٥٢١٥٥٢١٥٥٢١٥٥٢كتاب االصابه كه متكفّل ذكراصحاب آن حضرت است      

ها را متذكر شديم ولي با كمال تاسف آن وضع            احوال تعدادي از مشاهير آن      ، ذكر شده است كه ما نام و شرح           نفر زن  ١٠٢٢١٠٢٢١٠٢٢١٠٢٢الغابة  الغابة  الغابة  الغابة  
        ....    آن سبو بشكست و آن پيمانه ريختآن سبو بشكست و آن پيمانه ريختآن سبو بشكست و آن پيمانه ريختآن سبو بشكست و آن پيمانه ريختتغييركرد و 

  

        چگونه علم رجال بوجود آمد؟چگونه علم رجال بوجود آمد؟چگونه علم رجال بوجود آمد؟چگونه علم رجال بوجود آمد؟
:   كه در طي آن اسامي كساني كـه از معـصومين   است، علم رجال  اين نكته توجه كنيد كه يكي از علوم اسالمي          و براي نمونه به   

ايـن علـم     گيـرد و    ها از جهت اينكه مورد اعتماد هستند يا نه مورد بررسي قرار مـي               شود و احوال آن     اند ذكر مي    حديث نقل كرده  
  . هاي مهم اجتهاد و فقاهت است يكي از پايه

، تعداد بسيار بسيار  ـ در برابر هزاران مرد راوي حديث   ! ده استّ ـ كه از نامش هم پيداست كه علم رجال ناميده ش  در اين فن
  . بينم كمي از زنان را مي



 

 )١٢٦(

  
راوي حديث ذكر شده است اما در  نفر مرد،  نفر مرد،  نفر مرد،  نفر مرد، ١٥٥٤٢١٥٥٤٢١٥٥٤٢١٥٥٤٢تعداد     معجم رجال الحديث آيت اهللا العظمي خوئي اعلي اهللا مقامهمعجم رجال الحديث آيت اهللا العظمي خوئي اعلي اهللا مقامهمعجم رجال الحديث آيت اهللا العظمي خوئي اعلي اهللا مقامهمعجم رجال الحديث آيت اهللا العظمي خوئي اعلي اهللا مقامهمثالً در 

  . ، فقط ذكر شده است    نفر زننفر زننفر زننفر زن١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤برابر آن فقط 
 بعد از ذكر تعـدادي از مـردان   ٢٣و در اواخر جلد   آن مخصوص مردان است    جلد    جلد    جلد    جلد   ٢٢٢٢٢٢٢٢است و    جلد    جلد    جلد    جلد   ٢٣٢٣٢٣٢٣،    اين كتاب دانيد كه     مي
 )ص(  اكـرم  هـا نيـز در عـصر حـضرت رسـول       ، ذكـر شـده كـه اغلـب آن           بعنوان راوي حديث   نفر زن     نفر زن     نفر زن     نفر زن    ١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤،    طور كه گفتيم    همان

  .باشند اند و از راويان حديث از آن حضرت مي زيسته مي
 مرد راوي حديث در برابر ١٣٣٦٥١٣٣٦٥١٣٣٦٥١٣٣٦٥، تعداد  است» » » »         رجالرجالرجالرجال    علمعلمعلمعلم««««عالّمه ما مقاني كه يكي از كتابهاي معروف تنقيح المقال تنقيح المقال تنقيح المقال تنقيح المقال  در كتاب

  . است اند، ذكر شده ها هستند كه در عصر حضرت پيغمبر بوده كه بيشتر همان» » » »         زنانزنانزنانزنان««««تعداد بسيار كمي از
هـا پـس از رحلـت          وجود آمـده اسـت و اينكـه زن           راوي حديث به   و باالخره براي پي بردن به نسبتي كه ميان مردان و زنان           

   اند و چگونه از صحنه عباس با چه وضعي روبرو گشته حكومت بني اميه و بني در دوران) ص(  حضرت رسول اكرم
  :استخراج شده است مالحظه كنيد اند اين جدول را كه از كتاب رجال شيخ طوسي علم و دانش كنار زده شده

         نفر نفر نفر نفر٣٣٣٣زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر٤٤١٤٤١٤٤١٤٤١مرد مرد مرد مرد   )ع(        از حضرت امير مؤمناناز حضرت امير مؤمناناز حضرت امير مؤمناناز حضرت امير مؤمنانراوي حديث راوي حديث راوي حديث راوي حديث 
         نفر نفر نفر نفر١١١١زن زن زن زن         نفرنفرنفرنفر٤٠٤٠٤٠٤٠مرد مرد مرد مرد ) ) ) ) عععع((((         حسن مجتبي حسن مجتبي حسن مجتبي حسن مجتبي    راوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امام

         نفر نفر نفر نفر١١١١زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤مرد مرد مرد مرد   ) ع(        راوي حديث از حضرت امام حسينراوي حديث از حضرت امام حسينراوي حديث از حضرت امام حسينراوي حديث از حضرت امام حسين
         نفر نفر نفر نفر١١١١زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤مرد مرد مرد مرد   )ع(    راوي حديث از حضرت امام سجادراوي حديث از حضرت امام سجادراوي حديث از حضرت امام سجادراوي حديث از حضرت امام سجاد

         نفر نفر نفر نفر٢٢٢٢زن زن زن زن         رررر نف نف نف نف٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤مرد مرد مرد مرد   ) ع(    راوي حديث از حضرت امام باقرراوي حديث از حضرت امام باقرراوي حديث از حضرت امام باقرراوي حديث از حضرت امام باقر
        نفرنفرنفرنفر١٢١٢١٢١٢زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر٣٢١٣٣٢١٣٣٢١٣٣٢١٣مردمردمردمرد  )ع(        جعفر صادقجعفر صادقجعفر صادقجعفر صادق    راوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امام
         نفر نفر نفر نفر١١١١زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠مرد مرد مرد مرد ) ع(         موسي كاظم موسي كاظم موسي كاظم موسي كاظم    راوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امام

        زن ـــــزن ـــــزن ـــــزن ـــــ         نفر نفر نفر نفر٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧مرد مرد مرد مرد   ) ع(    راوي حديث از حضرت امام رضاراوي حديث از حضرت امام رضاراوي حديث از حضرت امام رضاراوي حديث از حضرت امام رضا
         نفر نفر نفر نفر٢٢٢٢زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر١١١١١١١١١١١١مرد مرد مرد مرد   )ع(    راوي حديث از حضرت امام جوادراوي حديث از حضرت امام جوادراوي حديث از حضرت امام جوادراوي حديث از حضرت امام جواد

         نفر نفر نفر نفر١١١١زن زن زن زن          نفر نفر نفر نفر١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤مرد مرد مرد مرد   )ع(        ام هاديام هاديام هاديام هاديراوي حديث از حضرت امراوي حديث از حضرت امراوي حديث از حضرت امراوي حديث از حضرت ام
        زن ـــــزن ـــــزن ـــــزن ـــــ         نفر نفر نفر نفر١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣مرد مرد مرد مرد ) ع(         حسن عسگري حسن عسگري حسن عسگري حسن عسگري    راوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امامراوي حديث از حضرت امام

عثمان بـن سـعيد،   عثمان بـن سـعيد،   عثمان بـن سـعيد،   عثمان بـن سـعيد،   : ها به واسطه اين چهار نفر پيام و دانيم از حضرت صاحب العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء احاديث   و مي 
به واسطه عمه آن حضرت حكيمه  .  رسيده است    به مردم مي       د سمري د سمري د سمري د سمري ّ بن محم  ّ بن محم  ّ بن محم  ّ بن محم          محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح و علي         محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح و علي         محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح و علي         محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح و علي         

  .  رسيده است ها و احاديث به مردم مي خاتون نيز، پيام
  
  



 

 )١٢٧(

حـديث نقـل   ) ع(  است كه از شخص معصوم  تعداد راويان حديث كه از كتاب رجال شيخ طوسي ذكر شد، مربوط به راوياني               
انـد ذكـر      كـرده   حديث نقـل  ) ع(  فصل جداگانه نام كساني را كه با واسطه از معصوم         در يك     اند و شيخ بزرگوار طوسي سپس       كرده

يك زن به نام فاطمه دختر هارون بن موسي بن فرات را  رسد و فقط  نفر مي)صصصص(٥٠٥٠٥٠٥٠ها به  كرده است كه تعداد مرد هم در ميان آن      
  . بعنوان راوي حديث ذكر نموده است

  

        ؟؟؟؟    علت اين عقبگرد چيستعلت اين عقبگرد چيستعلت اين عقبگرد چيستعلت اين عقبگرد چيست
هـا   ، وضـع جوامـع اسـالمي و قـضاوت آن     اسبابي و ت فكر و بررسي كنيم كه در نتيجه چه عاملي يا چه عوامل          اكنون الزم اس  

  درآمد؟ نسبت به زن دوباره به اين شكل
 ميـان زنـان      ميـان زنـان      ميـان زنـان      ميـان زنـان     )ص( ها را از جايگاه اصلي خودشان به پايين كـشيد و نـسبتي كـه در عـصر حـضرت پيغمبـر                       و كدام دستي آن   

باسواد و راوي حديث تا ده درصد و پانزده درصد باال رفته بود بعد از آن حضرت در مدت باسواد و راوي حديث تا ده درصد و پانزده درصد باال رفته بود بعد از آن حضرت در مدت باسواد و راوي حديث تا ده درصد و پانزده درصد باال رفته بود بعد از آن حضرت در مدت باسواد و راوي حديث تا ده درصد و پانزده درصد باال رفته بود بعد از آن حضرت در مدت     مردانمردانمردانمردانكرده و راوي حديث و كرده و راوي حديث و كرده و راوي حديث و كرده و راوي حديث و     تحصيلتحصيلتحصيلتحصيل
ـ تر رسيدتر رسيدتر رسيدتر رسيد    قدر پايين آمد، به يك در هزار و بلكه پايينقدر پايين آمد، به يك در هزار و بلكه پايينقدر پايين آمد، به يك در هزار و بلكه پايينقدر پايين آمد، به يك در هزار و بلكه پايين    كوتاهي آنكوتاهي آنكوتاهي آنكوتاهي آن چنانكـه گفتـه     و باالخره آنچه كه مسلّم تاريخ است اين است 

ها را راه     هاي اجتماعي آن     يك از عرصه    هيچ   زنان بستند و به      ـپس از رحلت آن حضرت راه ترقّي و تحصيل علم را بر روي             شد
 كه چهـارهزار نفـر از        كه چهـارهزار نفـر از        كه چهـارهزار نفـر از        كه چهـارهزار نفـر از       )ع(        مثالً در حوزه علميه حضرت صادق     مثالً در حوزه علميه حضرت صادق     مثالً در حوزه علميه حضرت صادق     مثالً در حوزه علميه حضرت صادق     . ها را از حضور در صحنه اجتماع به كلّي منع كردند            ندادند و آن  

        ها ـ چون سياستها ـ چون سياستها ـ چون سياستها ـ چون سياست     ميان آن ميان آن ميان آن ميان آنحضور و افتخار شركت داشتند يك نفر زن درحضور و افتخار شركت داشتند يك نفر زن درحضور و افتخار شركت داشتند يك نفر زن درحضور و افتخار شركت داشتند يك نفر زن در    اطراف و اكناف براي تحصيل علم و اخذ حديث شرفاطراف و اكناف براي تحصيل علم و اخذ حديث شرفاطراف و اكناف براي تحصيل علم و اخذ حديث شرفاطراف و اكناف براي تحصيل علم و اخذ حديث شرف
ّ عـصر   ترتيب ادامه يافت و پس از غيبت حـضرت ولـي    همين  و اين جريان بهها را كنار زده بود ـ وجود نداشت  ها را كنار زده بود ـ وجود نداشت  ها را كنار زده بود ـ وجود نداشت  ها را كنار زده بود ـ وجود نداشت      بني عباس آنبني عباس آنبني عباس آنبني عباس آن

تأسيس شد ولي  در قم  در قم  در قم  در قم مجدداً و، اصفهان ، اصفهان ، اصفهان ، اصفهان     ، قزوين، قزوين، قزوين، قزوين    ، حلّه، حلّه، حلّه، حلّه    ، بغداد، نجف اشرف، بغداد، نجف اشرف، بغداد، نجف اشرف، بغداد، نجف اشرف    ، ري، ري، ري، ري    قمقمقمقمعلمي بزرگي در  هاي  ـ حوزه  ارواحنا فداه ـ
هـا   ها اختصاص به مردان داشـت و از ايـن حـوزه     چون حكومت نظر مثبتي براي شركت زنان در امور اجتماعي نداشت همه اين            

اي تأسـيس نـشد و   اي تأسـيس نـشد و   اي تأسـيس نـشد و   اي تأسـيس نـشد و       ها، مدرسـه ها، مدرسـه ها، مدرسـه ها، مدرسـه     براي زنبراي زنبراي زنبراي زنوجود آمدند، اما      رجال بزرگي كه متبحر و متخصّص در علوم و فنون اسالمي بودند، به              
ها مركزي جز خانه معتقدنبودند، در نتيجه نيمي از قواي          و براي آن  داشتند  داشتند  داشتند  داشتند          دور نگه مي  دور نگه مي  دور نگه مي  دور نگه مي  صحنه اجتماع   صحنه اجتماع   صحنه اجتماع   صحنه اجتماع       ها را از مجامع علمي و     ها را از مجامع علمي و     ها را از مجامع علمي و     ها را از مجامع علمي و             آنآنآنآن

        ....ها سركوب و خاموش شدها سركوب و خاموش شدها سركوب و خاموش شدها سركوب و خاموش شد    استعدادهاي خداداد آناستعدادهاي خداداد آناستعدادهاي خداداد آناستعدادهاي خداداد آن    ها در طول قرون و اعصار معطّل ماند و انسان
        

        ....     و آمنه بيكم و خانم امين اصفهاني استثنائي است و آمنه بيكم و خانم امين اصفهاني استثنائي است و آمنه بيكم و خانم امين اصفهاني استثنائي است و آمنه بيكم و خانم امين اصفهاني استثنائي است    حساب زناني چون همسر شهيد اولحساب زناني چون همسر شهيد اولحساب زناني چون همسر شهيد اولحساب زناني چون همسر شهيد اول
ــ در    قدس اهللا نفـسه  آمد، مانند همسر شهيد اول كه شيخ حر ـ  وجود مي ، زناني دانشمند و فقيه و اديب به يخاگر در طول تار

  .))))٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩((((»»»»يأمر النساء بالرجوع اليهايأمر النساء بالرجوع اليهايأمر النساء بالرجوع اليهايأمر النساء بالرجوع اليها    ّ علي زوجة الشهيد كانت فاضله تقية فقهية عابدة و كان الشهيد يثني عليهاوّ علي زوجة الشهيد كانت فاضله تقية فقهية عابدة و كان الشهيد يثني عليهاوّ علي زوجة الشهيد كانت فاضله تقية فقهية عابدة و كان الشهيد يثني عليهاوّ علي زوجة الشهيد كانت فاضله تقية فقهية عابدة و كان الشهيد يثني عليهاو    امامامام««««: گويد مل مي امل اال
داد و بـه  داد و بـه  داد و بـه  داد و بـه      شهيد اول او را مورد تكريم و تمجيد قرار مـي شهيد اول او را مورد تكريم و تمجيد قرار مـي شهيد اول او را مورد تكريم و تمجيد قرار مـي شهيد اول او را مورد تكريم و تمجيد قرار مـي     اول فاضل و باتقوا و فقيه و عابد بود و        اول فاضل و باتقوا و فقيه و عابد بود و        اول فاضل و باتقوا و فقيه و عابد بود و        اول فاضل و باتقوا و فقيه و عابد بود و        ّ علي همسر شهيد     ّ علي همسر شهيد     ّ علي همسر شهيد     ّ علي همسر شهيد             امامامام:  يعني

        ....به او مراجعه كنند و مسائل شرعي خود را از او اخذ نمايندبه او مراجعه كنند و مسائل شرعي خود را از او اخذ نمايندبه او مراجعه كنند و مسائل شرعي خود را از او اخذ نمايندبه او مراجعه كنند و مسائل شرعي خود را از او اخذ نمايند    گفت كهگفت كهگفت كهگفت كه    ها ميها ميها ميها مي    زنزنزنزن
ر بـه محـضرشان     طور مكر    شخصاً به      در اصفهان در اصفهان در اصفهان در اصفهان   و مانند آمنه بيكم دختر محدث بزرگ مجلسي اول يا خانم امين اصفهاني كه             

ـ داشـتند و   رضوان اهللا عليهما ـ        آيات عظام سيد ابوالحسن اصفهاني و حاج شيخ عبدالكريم حائري      آيات عظام سيد ابوالحسن اصفهاني و حاج شيخ عبدالكريم حائري      آيات عظام سيد ابوالحسن اصفهاني و حاج شيخ عبدالكريم حائري      آيات عظام سيد ابوالحسن اصفهاني و حاج شيخ عبدالكريم حائري      رسيدم و تصديق اجتهاد از      
  .شود ها مربوط مي و به وضع خانوادگي آنها جدا است ها جدا است ها جدا است ها جدا است     ايناينايناين    حسابحسابحسابحسابباشند،  بهايي نيز مي داراي تأليفات گران 
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ـ  و و و و  از ترقي و تحصيل محروم و به انزوا محكوم شـدند  »»»»        زنانزنانزنانزنان««««، متأسفانه  ـ  چنانكه گفتيم ولي در طول تاريخ قرون و اعصار 
را كه در عصر رسـول  »   زن« وجود آمد و  فرما بود به  حكم در دوره جاهلي   در دوره جاهلي   در دوره جاهلي   در دوره جاهلي   كه قبل از اسالم   نگرش منفي   نگرش منفي   نگرش منفي   نگرش منفي           رفته رفته دوباره همان   رفته رفته دوباره همان   رفته رفته دوباره همان   رفته رفته دوباره همان   

كـرد و در دامـن خـود      انش خود را به ديگران منتقل مـي       اندوخت و د    دانش مي  و  در صحنه جامعه حضور مؤثر داشت     ) ص( خدا
كرد كم كم به انزوا كـشاند و در او خـود    هاي نهضت و جهاد شركت مي       نمود و در جبهه     رجال علم و تعهد و جهادگر تربيت مي       

،  هـاي ادبـي   ر رشـته جايي رسيد كه ديگر كسي حتي از زناني كه داراي سوابق درخشان تاريخي د وجود آورد و كار به  بيني به     كم
هـا را ذكـر       بـرد و شـرح حـال آن         ها، سهم وافر دارند، در كتابها نام نمـي          ، فلسفي و سائر فنون علمي و يا در نهضت و قيام             فقهي
  .كرد نمي

جود و ها زنان فراواني در تاريخ به  همه سختگيري هاي تراجم و شرح احوال بزرگان مراجعه كنيد ـ با اينكه با اين  شما به كتاب
هـا را ذكـر       ، نام و احـوال آن        نگاران  نويسان و تراجم    شايسته و احوال و امتيازات آموزنده بودند ولي تاريخ          آمدند كه داراي اخالق   

  .كردند نمي
هـاي مختلـف را       حال صدها نفر از مشاهير در رشته        ، شرح   ، مثالً قاضي نوراهللا شوشتري در كتاب مجالس المؤمنين          براي نمونه 

حال بـسياري از      حباب خود كه شرح   ¤برد و باز مثالً محدث بزرگوار قمي در تحفة اال           ند ولي نام يك نفر از زنان را نمي        ك  ذكر مي 
تـوان   ها را به حساب كوتاهي از طرف اين مردان بـزرگ نمـي    جريان ، البته اين بزرگان را ذكر كرده است نامي از زنان نبرده است         

ديدنـد، در   اجتمـاعي را مناسـب نمـي    ن شكل درآمده بود كه اين علماي بـزرگ جـو و فـضاي   ، اساساً رسم روزگار به اي       گذاشت
، مـا در هـر قرنـي هـزاران زن دانـشمند       يافت ترسيم كرده بود ادامه مي) ص( پيغمبر كه اگر همان مسير اصلي كه حضرت     صورتي

  . بينيم راز اين بود كه اكنون ميهاي مختلف داشتيم و وضع فعلي جامعه ما نيز غي متبحر و متخصّص در رشته و
*   *   *  

  
بخـش   ، زينـت  آموزنـده زنـان نيـز ماننـد مـردان      و هاي سـازنده  ما در اينجا براي نشان دادن اين موضوع كه الزم است حركت         

  : آوريم ينمونه م ها را براي ، شرح حال يكي از آن توجهي واقع شده است ها، مورد كم تاريخ آن صفحات تاريخ باشد و متأسفانه
  

            عمر و بن حمق خزاعي و همسرش آمنهعمر و بن حمق خزاعي و همسرش آمنهعمر و بن حمق خزاعي و همسرش آمنهعمر و بن حمق خزاعي و همسرش آمنه
، هنگامي كه بر اوضاع جامعه       داشت:   بيت  با اهل   اي كه   بر اساس نقشه خصمانه   ) ع(  معاويه بعد از شهادت حضرت امير مؤمنان      

دشنام و ناسـزا    دشنام و ناسـزا    دشنام و ناسـزا    دشنام و ناسـزا    ه  ، ذكر فضائل آن حضرت را ممنوع و قدغن كرد ،به عالو             دست گرفت   امور كشور را به     اسالمي مسلط شد و زمام    
مملكت مملكت مملكت مملكت     ، در مناطق مختلف، در مناطق مختلف، در مناطق مختلف، در مناطق مختلف    سردمداران حكومت ظالمانه او نيز بعنوان يك برنامهسردمداران حكومت ظالمانه او نيز بعنوان يك برنامهسردمداران حكومت ظالمانه او نيز بعنوان يك برنامهسردمداران حكومت ظالمانه او نيز بعنوان يك برنامهرا آغاز نمود ،) ع(   به حضرت امير مؤمنان        گفتنگفتنگفتنگفتن

        ....همين كار را شروع كردندهمين كار را شروع كردندهمين كار را شروع كردندهمين كار را شروع كردند
  

ـ دشنام و ناسزا گفتن به بود ) ع(   امير المؤمنين  كه از طرف معاويه در شهر كوفه كه مركز شيعيان و ياران    زياد بن اَبيهزياد بن اَبيهزياد بن اَبيهزياد بن اَبيهوقتي كه 
معاويـه قيـام    ّ ياران آن حضرت در مقابل زيـاد و دسـتگاه حكومـت             ، آغاز كرد، جمعي از خواص       آن حضرت را در مراكز اجتماع     

واليـت و شـهامت و شـجاعتي كـه از مكتـب حـضرت اميـر                   كردند و در برابر اين دستگاه ظالمانه بر اساس ايمـان و عـشق بـه               
هـا و     فـداكاري  هـا و    هـا و زنـدان      هاي خود را در طبق اخالص نهاده با تحمل شكنجه           ودند، ايستادند و جان   آموخته ب ) ع(  مؤمنان



 

 )١٢٩(

ترين و جاويد  را با رنگ خون ـ كه ثابت ) ع(  حضرت امير مؤمنان هايي آفريدند و كتاب فضائل و مناقب   ها حماسه طلبي شهادت 
  .ا نوشتنده ها و صفحات كتاب ـ بر الواح دل   رنگهاست ترين

ها ينـد، در سـينه خـود     از جمله آنّ و رشيدهجري و ميثم تمار ّ و رشيدهجري و ميثم تمار ّ و رشيدهجري و ميثم تمار ّ و رشيدهجري و ميثم تمار     حجِر بن عديحجِر بن عديحجِر بن عديحجِر بن عديآفرينان را كه  ، نام بلند آوازه اين حماسه        تاريخ
  .  است    عمر و بن حِمق خُزاعيعمر و بن حِمق خُزاعيعمر و بن حِمق خُزاعيعمر و بن حِمق خُزاعي،  آفرينان بزرگ  حماسه  يكي از اين.  ثبت كرده است

را نيز درك كرده و احاديثي نيز از آن حـضرت           ) ص(  ت رسول اكرم  هايي است كه محضر نوراني حضر        از جمله شخصيت   اواواواو
  . فرا گرفته است

، بدن او را فرسـوده و آب          هاي طوالني و مداوم     عبادت: فرمود) ع(  از جمله عبادت كنندگاني است كه حضرت سيدالشهداء        اواواواو
  . كرده است

امي را داشـت كـه سـلمان فارسـي نـسبت بـه پيغمبـر                همـان مقـ   ) ع(  ، در پيشگاه امير مؤمنان      از جهت شايستگي و تقرب    او  او  او  او  
  .  داشت)ص(  اسالم
اي كاش صد نفر ماننـد  اي كاش صد نفر ماننـد  اي كاش صد نفر ماننـد  اي كاش صد نفر ماننـد  : فرمود به او مي) ع(  اي بود كه حضرت امير مؤمنان   شناسي و شجاعت در مرتبه       از جهت وفا و حق     اواواواو

        ....    تو را در ميان لشكر خود داشتمتو را در ميان لشكر خود داشتمتو را در ميان لشكر خود داشتمتو را در ميان لشكر خود داشتم
حـضور داشـت و بـا      ) ع(  حضرت اميـر مؤمنـان       در ركاب      انانانانجمل و صفّين و نهرو    جمل و صفّين و نهرو    جمل و صفّين و نهرو    جمل و صفّين و نهرو    هاي    از جمله كساني است كه در جنگ      او  او  او  او  

  .جنگيد دشمنان اسالم شجاعانه مي
شوي و سر بريده    شوي و سر بريده    شوي و سر بريده    شوي و سر بريده            محبت و واليت من كشته مي     محبت و واليت من كشته مي     محبت و واليت من كشته مي     محبت و واليت من كشته مي             ، تو در راه   ، تو در راه   ، تو در راه   ، تو در راه           بعد از من  بعد از من  بعد از من  بعد از من  : به او فرمود  ) ع(  است كه حضرت امير مؤمنان    او كسي   او كسي   او كسي   او كسي   

  .شود مي  شهري به شهر ديگر بردهگردد و از  است كه در اسالم بر سر نيزه نصب مي اي نخستين سر بريدهتو تو تو تو 
طـور كـه    همان در همين راه به شهادت رسيد و   در همين راه به شهادت رسيد و   در همين راه به شهادت رسيد و   در همين راه به شهادت رسيد و  )ع(        عليعليعليعلي        عمر و بن حِمق خُزاعي اين شيفته و شيداي مكتب واليت          عمر و بن حِمق خُزاعي اين شيفته و شيداي مكتب واليت          عمر و بن حِمق خُزاعي اين شيفته و شيداي مكتب واليت          عمر و بن حِمق خُزاعي اين شيفته و شيداي مكتب واليت          باالخره  

ون اكن  و همسر بريده او را بر سر نيزه زدند و از نزديكي شهر موصل به شهر دمشق نزد معاويه بردندسر بريده او را بر سر نيزه زدند و از نزديكي شهر موصل به شهر دمشق نزد معاويه بردندسر بريده او را بر سر نيزه زدند و از نزديكي شهر موصل به شهر دمشق نزد معاويه بردندسر بريده او را بر سر نيزه زدند و از نزديكي شهر موصل به شهر دمشق نزد معاويه بردندبود  مواليش به او خبر داده    
        ))))٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠((((....    زيارتگاه عاشقان واليت حضرت امير مؤمنان استزيارتگاه عاشقان واليت حضرت امير مؤمنان استزيارتگاه عاشقان واليت حضرت امير مؤمنان استزيارتگاه عاشقان واليت حضرت امير مؤمنان است، آرامگاه او،  در جوار شهر موصل

حماسه همسر او آِمنه نيز مانند قيـام و حماسـه   حماسه همسر او آِمنه نيز مانند قيـام و حماسـه   حماسه همسر او آِمنه نيز مانند قيـام و حماسـه   حماسه همسر او آِمنه نيز مانند قيـام و حماسـه       وووو        قيامقيامقيامقياممنظور ما در اينجا از ذكر جريان شهادت عمر و بن حِمق اين است كه                
        ....    انگيز استانگيز استانگيز استانگيز است    تحسينتحسينتحسينتحسين    وووو    ، كوبنده، كوبنده، كوبنده، كوبنده    انانانانشوهرش در آشكارساختن چهره حق و حقيقت و رسوا ساختن ظلم و ظالمشوهرش در آشكارساختن چهره حق و حقيقت و رسوا ساختن ظلم و ظالمشوهرش در آشكارساختن چهره حق و حقيقت و رسوا ساختن ظلم و ظالمشوهرش در آشكارساختن چهره حق و حقيقت و رسوا ساختن ظلم و ظالم

ها بود، تـاريخ شـوهر او را در ضـمن             مورد نظر آن    ، فقط   نگاران ما متأسفانه نوعاً بر اساس عادتي كه توجه به مردان            ولي تاريخ 
و را جريـان همـسر ا   كنند ولـي  به شهادت رسيد ذكر مي) ع(  عشق به پيشگاه حضرت امير مؤمنان كساني كه در راه مرزباني واليت  

  .شوند متذكر نمي
  

، ماننـد او در داشـتن          را با توجه به اينكه در تواريخ اسالمي در ميان بـانوان                آمنه همسر عمر و بن حِمق خزاعي      آمنه همسر عمر و بن حِمق خزاعي      آمنه همسر عمر و بن حِمق خزاعي      آمنه همسر عمر و بن حِمق خزاعي      اكنون جريان   
  : خوانيم شهامت و قيام در برابر جباران روزگار فراوان است براي نمونه مي أي  تعهد و روح حماسه

                                                        

 . ٢٦٠، ص ٢؛ سفينة البحار، ج ٣٢٨، ص ٢، ج  ؛ تنقيح المقال٤١، ص ١١ ـ الغدير، ج ٢٨٠



 

 )١٣٠(

 عمر و بن حمق را تحت تعقيب قرار داده و از دستگير كردن او ـ به جهت اينكه در نقاط مختلـف   هنگامي كه دستگاه معاويه
:   بيـت  حقانيت اهل داد و شاگرداني را بر اساس شناخت      كرد و جلساتي ترتيب مي       سيار فعاليت مي    مملكت مانند يك معلم و مبلّغ     

 كـه از طـرف   زيـاد زيـاد زيـاد زيـاد بـه  عمارة بن عقبـه  عمارة بن عقبـه  عمارة بن عقبـه  عمارة بن عقبـه  از چاپلوسان آن دستگاه به نام  يكرد ـ ناتوان بود، يك  تربيت مي) ع(  و واليت امير مؤمنان
يـابي و او را در نـزد        عمر و بن حمق دست      تواني به   اي دارم اگر آن را عملي كني مي         من نقشه :  معاويه فرمانرواي كوفه بود، گفت    

  ؟ چيست آن نقشه: زياد پرسيد.  خود حاضر كني
 را دستگير كرده و زنداني كنند و او را به شدت زير شكنجه قرار بدهند و ايـن           آمنهآمنهآمنهآمنهر او   دستور بده مأموران همس   :  عماره گفت 

دستگاه معاويـه   شود كه خودش را تسليم كه اين جريان به گوش عمر و برسد مجبور مي           همين خبر را در ميان مردم منتشر بساز و       
  .كند

مأمورين به خانه عمر    .  را صادر كرد   »»»»        آمنهآمنهآمنهآمنه««««همسر عمر و يعني     از اين پيشنهاد بسيار خوشحال شد و فرمان زنداني كردن           زياد  زياد  زياد  زياد  
  .و رفتند تا همسر او را به نزد زياد بياورند

يـك دنيـا   يـك دنيـا   يـك دنيـا   يـك دنيـا   داد و  عظمت او را بيشتر و بهتر نـشان مـي   و هاي بلند، احترام همراه خانمي كه لباسزياد زياد زياد زياد طولي نكشيد كه مأمورين   
  .آمدندزياد زياد زياد زياد به نزد ن بود، ن بود، ن بود، ن بود، وقار و متانت در راه رفتن و نگاه كردنش نماياوقار و متانت در راه رفتن و نگاه كردنش نماياوقار و متانت در راه رفتن و نگاه كردنش نماياوقار و متانت در راه رفتن و نگاه كردنش نمايا

  ؟ عمر و بن حِمق كجاست:  كه صدايش محوطه قصر را پر كرد طوري درنگ فرياد كشيد، به  بي»  زياد«
 سـتم معاويـه او را آواره كـرده     سـتم معاويـه او را آواره كـرده     سـتم معاويـه او را آواره كـرده     سـتم معاويـه او را آواره كـرده    ، دانـم  نمي:  كه زبان بسيار فصيحي داشت و در حاضر جوابي و شهامت ممتاز بود، گفت             آمنه  آمنه  آمنه  آمنه  

        ....    استاستاستاست
آمنه با لبخند تمسر . »  امير المؤمنين معاويه« ،بگو  ادب اي بي :  يكي از اطرافيان زياد بود، بر او بانگ زد كه»»»»        عمر و بن حريثعمر و بن حريثعمر و بن حريثعمر و بن حريث««««

  .آميزي سكوت كرد
  . رسانم قتل مي  ؟ بگو وگرنه تو را به  بگو بدانم شوهرت عمر و كجاست: دوباره سؤال خود را تكرار كردزياد زياد زياد زياد 
  . دانم نمي:  گفتآمنه آمنه آمنه آمنه 

  .ات را بر سرت خراب خواهم كرد داني اگر نگويي خانه حتماً مي:  زياد گفت
  . دانم گفتم كه نمي:   با كمال شهامت گفت    آمنهآمنهآمنهآمنه

  :زد هاي كينه و خشمش از جا برخاست و آمنه را مورد ضرب و شتم قرار داد و فرياد مي براي فرونشاندن شعلهزياد زياد زياد زياد 
  .ِ با مهابت خود را همچنان حفظ كرده بود وتولي آمنه سك.  كشم  كجاست وگرنه تو را ميعمر وعمر وعمر وعمر وبگو 

  .دستور داد آمنه را زنداني كنند و او را در زندان مورد شكنجه قرار بدهندزياد زياد زياد زياد باالخره 
 را به نزد معاويه     »»»»        آمنهآمنهآمنهآمنه««««مكاتبه كرد، معاويه در پاسخ به زياد دستور داد كه           معاويه  معاويه  معاويه  معاويه  در مورد او با     زياد  زياد  زياد  زياد  آمنه را به زندان بردند و       

  .ق بفرستدبه دمش
        

            ِ آمنه از زندان كوفه به زندان شامِ آمنه از زندان كوفه به زندان شامِ آمنه از زندان كوفه به زندان شامِ آمنه از زندان كوفه به زندان شام    منتقل كردنمنتقل كردنمنتقل كردنمنتقل كردن



 

 )١٣١(

، او را با ، او را با ، او را با ، او را با     مأموران زياد در راهمأموران زياد در راهمأموران زياد در راهمأموران زياد در راه.  دمشق روانه ساخت ، آمنه را از زندان بيرون آورده همراه مأموران به    زياد بر اساس دستور معاويه    
  .دمشق رسيده او را نزد معاويه بردند جام به سرانبردند تا در ضمن بردن به شام او را شكنجه نيز داده باشند،بردند تا در ضمن بردن به شام او را شكنجه نيز داده باشند،بردند تا در ضمن بردن به شام او را شكنجه نيز داده باشند،بردند تا در ضمن بردن به شام او را شكنجه نيز داده باشند،    سرعت و زحمت ميسرعت و زحمت ميسرعت و زحمت ميسرعت و زحمت مي
  . ، با بردباري تمام در برابر معاويه قرار گرفت    اين بانوي شجاعاين بانوي شجاعاين بانوي شجاعاين بانوي شجاع

كرد و در رابطه با شخصيت  دستگاه جبار معاويه كار مي هاي شوهر او عمر و بن حِمق كه عليه ها و فعاليت درباره تالشمعاويه معاويه معاويه معاويه 
، ولي آمنـه بـا گفـتن كلمـات      ِ ادب سخن گفت    كار بردن كلمات خشن و خارج از ميزان          به توانست با   مي   آنچه كه  )ع(  امير مؤمنان 

معاويه دستور داد او را به زندان بردنـد و مـدت   . ، معاويه را شرمنده و محكوم كرد كار بردن منطق و استدالل   فصيح و كوبنده و به    
بـه گـوش    »   آمنـه «بـودن      دستگاه معاويه اين بود كـه زنـداني        دو سال او را با شرائط سخت در زندان نگاه داشتند و منظور اصلي             

عمر و بـا   برسد و دست از فعاليت خود عليه معاويه بردارد و خود را تسليم دستگاه معاويه بسازد ولي     عمر و بن حِمق     عمر و بن حِمق     عمر و بن حِمق     عمر و بن حِمق     شوهرش  
، لذا  او اطمينان كامل داشتبرد، چون به شهامت و صالبت   سر مي اينكه اطالع پيدا كرد كه همسرش در زندان با شرائط سخت به

داد تا اينكه  داشت و به مبارزه خود عليه معاويه ادامه مي         گام برمي ) ع(  نشر فضيلت و حقانيت حضرت امير مؤمنان        همچنان در راه  
دسـت    بـه ) ع(  عـشق و ايمـان در راه واليـت امـام راسـتينش حـضرت علـي                  شوهرش عمر و بن حمق بـاالخره بـا يـك جهـان            

شام به نـزد معاويـه بردنـد ـ و چنانكـه       ، سر بريده او را باالي نيزه زده و از موصل به ه به شهادت رسيد و دژخيمانمعاوي مأموران
  .گفتيم ـ اين سر، نخستين سري بود كه در اسالم به نيزه نصب شد و از شهري به شهري برده شد

  

            اي براي همسر زندانياي براي همسر زندانياي براي همسر زندانياي براي همسر زنداني    هديههديههديههديه
هاي قهرمانانه شوهرش و در فكـر   ، همواره با ياد فداكاري تاريك و پر شكنجه معاويههمسر عمر و بن حِمق در زندان     »   آمنه«

  .برد سر مي ادامه مبارزه با ظلم معاويه به 
سر سر سر سر اعتراضات آن زن فداكار را بگيرد، لذا دستور داد        و معاويه هم در اين فكر بود كه به زخم آمنه نمك بپاشد و انتقام آن همه                

خود در كنارش بايست و   بگذار و»    آمنه«و به مأمور سفارش كرد كه اين سر را در دامن او به زندان ببرند او به زندان ببرند او به زندان ببرند او به زندان ببرند     بريده همسرش را برايبريده همسرش را برايبريده همسرش را برايبريده همسرش را براي
  . آنچه را كه او گفت به من باز گو كن

هـاي پـر    او سر را برداشت و با اشك. همسرش افكند  را به دامن »»»»عمروعمروعمروعمرو««««آلود    مأمور معاويه وارد زندان شد و سر بريده و خون         
  : گفت ش شستشو داد وسوز و گداز

، سر او را براي من هديه آورديد اَهالً ، سر او را براي من هديه آورديد اَهالً ، سر او را براي من هديه آورديد اَهالً ، سر او را براي من هديه آورديد اَهالً     پس از كشته شدنپس از كشته شدنپس از كشته شدنپس از كشته شدن     اش ساختيد و اكنون اش ساختيد و اكنون اش ساختيد و اكنون اش ساختيد و اكنون    شوهر من تا زنده بود او را از من دور و متواريشوهر من تا زنده بود او را از من دور و متواريشوهر من تا زنده بود او را از من دور و متواريشوهر من تا زنده بود او را از من دور و متواري
        ، من هرگز تو را فراموش نخواهم كرد، شهادت ، من هرگز تو را فراموش نخواهم كرد، شهادت ، من هرگز تو را فراموش نخواهم كرد، شهادت ، من هرگز تو را فراموش نخواهم كرد، شهادت     به چه هديه ارزشمنديبه چه هديه ارزشمنديبه چه هديه ارزشمنديبه چه هديه ارزشمندي    ، به، به، به، به    خوش آمديخوش آمديخوش آمديخوش آمدي) ) ) ) عععع ( ( ( (    همسرمهمسرمهمسرمهمسرم    و سهالً ايو سهالً ايو سهالً ايو سهالً اي

خدا انتقام خون شـوهرم را از تـو خواهـد    خدا انتقام خون شـوهرم را از تـو خواهـد    خدا انتقام خون شـوهرم را از تـو خواهـد    خدا انتقام خون شـوهرم را از تـو خواهـد    : : : : عد، رو به مأمور معاويه كرد و گفت از قول من به معاويه بگو  عد، رو به مأمور معاويه كرد و گفت از قول من به معاويه بگو  عد، رو به مأمور معاويه كرد و گفت از قول من به معاويه بگو  عد، رو به مأمور معاويه كرد و گفت از قول من به معاويه بگو  بببب. . . . بر تو گوارا باد   بر تو گوارا باد   بر تو گوارا باد   بر تو گوارا باد   
        ....گرفت و عذاب و غضب خود را بزودي براي تو خواهد فرستادگرفت و عذاب و غضب خود را بزودي براي تو خواهد فرستادگرفت و عذاب و غضب خود را بزودي براي تو خواهد فرستادگرفت و عذاب و غضب خود را بزودي براي تو خواهد فرستاد

  .قلبش را بشنود خواست شوهرش صداي تپش اش چسباند، گويا مي آنگاه سر را به سينه
  .را حاضر كردند» » » »         آمنهآمنهآمنهآمنه««««دستور داد  ِ با شهامت را به او رساند، معاويه  نزد معاويه رفت و گفتار آن زنمأمورمأمورمأمورمأمور

، فرياد زد اي دشمن خدا، آيا چنين جرئت  ريخت فرومي معاويه كه سخت خشمگين شده بود و شرارت كينه از همه وجودش     
  ؟ اي درباره من سخن گفته  گونه  اي كه اين پيدا كرده



 

 )١٣٢(

، كتمـان   ام معاويه من اين سخنان را درباره تو گفتـه          آري اي :  و هراس به خود راه بدهد، گفت      اي ترس      بدون اينكه ذره   »»»»        آمنهآمنهآمنهآمنه««««
  . دانم عذاب خدا در انتظار توست نمايم و مي نمي كنم و عذرخواهي هم نمي

كه ادر كن   ادر كن   ادر كن   ادر كن   دستور قتل او را ص    دستور قتل او را ص    دستور قتل او را ص    دستور قتل او را ص    به معاويه گفتند      كلمات كوبنده و پر صالبت او، آنچنان بر حضّار مجلس معاويه سنگين آمد كه             
  . تر از همسرش نيست شايسته شوهر اين زن براي كشته شدن

دهيد تـا امـروز مـرا بكـشد           ها كشيد كه واي بر شما، پيشنهاد كشتن مرا به معاويه مي             ، فرياد بر سر آن      او با شنيدن اين كلمات    
  . هراسيم نمي ما از كشته شدن؟ از اين تشكيالت جز اين انتظاري نيست ولي بدانيد  است چنانكه ديروز شوهرم را كشته

معاويه مصلحت خود را در كشتن آن زن نديد و با دست خود اشاره كرد كه او را بيرون ببرند و تأكيد كرد كه او نبايد در شام             
  .بماند
 را  از معاويه كه زبانش قدرت سخن گفتن با مـن   كنم  تعجب مي :  از مجلس معاويه بيرون رفت و اين كلمات را  گفت          » » » »         آمنهآمنهآمنهآمنه««««

        عدل الهي با سخنان عدل الهي با سخنان عدل الهي با سخنان عدل الهي با سخنان     همسرم عمرو بن حِمق چنان در پيشگاههمسرم عمرو بن حِمق چنان در پيشگاههمسرم عمرو بن حِمق چنان در پيشگاههمسرم عمرو بن حِمق چنان در پيشگاهكند كه مرا اخراج كنند، به خدا سوگند  ندارد و با انگشت اشاره مي
و باالخره از شام خارج شد . . . . محكم و راستين از او دادخواهي خواهد كرد كه از شمشير و تيرهاي تيز براي او دردآورتر باشدمحكم و راستين از او دادخواهي خواهد كرد كه از شمشير و تيرهاي تيز براي او دردآورتر باشدمحكم و راستين از او دادخواهي خواهد كرد كه از شمشير و تيرهاي تيز براي او دردآورتر باشدمحكم و راستين از او دادخواهي خواهد كرد كه از شمشير و تيرهاي تيز براي او دردآورتر باشد

  )٢٨١(. هر او بود در پيش گرفت كه در بين راه پيش از رسيدن به مقصد به لقاء اهللا پيوستراه موصل را كه مدفن شو و
سـاز    ِ انسان   است و امثال اين زن در تاريخ اسالم         هاي فراواني   ها و درس    اين بود تاريخ يك بانويي از بانون اسالم كه داراي پيام          

ر عرصه اجتماع حضور داشته و نسبت به وظيفه امر به معـروف و              هاي خانوادگي د     مسؤوليت  كه در زندگي خود عالوه بر انجام      
  .اند فراوانند تفاوت و ساكت نبوده نهي از منكر و ظلم ستيزي هرگز بي

طور  كشند، همان ، به رشته تحرير مي هاي تاريخي را به منظور عبرت آموختن ، الزم است دانشمنداني كه جريان و بر اين اساس
آموز و سـازنده بـانوان را نيـز ذكـر كننـد تـا        هاي تاريخي عبرت نويسند، جريان آور مردان را مي  پيام وز و  آم  هاي عبرت   كه جريان 

        ....گذارندگذارندگذارندگذارند    هاي تاريخي نيز مؤلفين ميان مرد و زن فرق ميهاي تاريخي نيز مؤلفين ميان مرد و زن فرق ميهاي تاريخي نيز مؤلفين ميان مرد و زن فرق ميهاي تاريخي نيز مؤلفين ميان مرد و زن فرق مي    ها فكر نكنند كه در ذكر جريانها فكر نكنند كه در ذكر جريانها فكر نكنند كه در ذكر جريانها فكر نكنند كه در ذكر جريان    خانمخانمخانمخانم
و اصحاب و انصارش قيام     ) ع( اتلين سيدالشهداء  ق  خواهي و انتقام     كه براي خون       مختار بن ابي عبيده ثقفي    مختار بن ابي عبيده ثقفي    مختار بن ابي عبيده ثقفي    مختار بن ابي عبيده ثقفي    بينيم كه     مثالً ما مي  

:   بيـت  دست آورد و نام خود را بلند آوازه كرد و هم اكنون مرقد باشكوهش مزار عاشقان واليت اهل             به    كرد و در اين راه توفيقي     
:     بيت اهل  دشمنان  و سرانجام پس از اينكه مختار را    همسري داشت كه از ابتداي كار با شوهرش همدلي و همراهي داشتهمسري داشت كه از ابتداي كار با شوهرش همدلي و همراهي داشتهمسري داشت كه از ابتداي كار با شوهرش همدلي و همراهي داشتهمسري داشت كه از ابتداي كار با شوهرش همدلي و همراهي داشت،  است

ولي از او نه در تواريخ كرد به شهادت رساندند كرد به شهادت رساندند كرد به شهادت رساندند كرد به شهادت رساندند     همسر او را نيز كه با شهامت و صالبت از شوهرش دفاع ميهمسر او را نيز كه با شهامت و صالبت از شوهرش دفاع ميهمسر او را نيز كه با شهامت و صالبت از شوهرش دفاع ميهمسر او را نيز كه با شهامت و صالبت از شوهرش دفاع ميبه شهادت رساندند، 
  . شود و نه از مرقدش خبري و اثري هست برده مي نوعاً نام

 و پاداش و كيفر الهـي نيـز فراگيـر اسـت ولـي                 است البته در دفتر و ديوان پروردگار متعال اعمال نيك و بد همه انسانها ثبت             
        ....هاي خوب و بد نبايد تفاوتي ميان مرد و زن وجود داشته باشدهاي خوب و بد نبايد تفاوتي ميان مرد و زن وجود داشته باشدهاي خوب و بد نبايد تفاوتي ميان مرد و زن وجود داشته باشدهاي خوب و بد نبايد تفاوتي ميان مرد و زن وجود داشته باشد    ذكر نمونهذكر نمونهذكر نمونهذكر نمونهمنظور ما اين است كه در 

                
*   *   *  

  
                                                        

، مقاله محمد ٥٨، ص ٧، شماره  سالم¤؛هدي اال١١ و ٩ ؛ و بالغات النّساء ابن أبي طيفور؛ الغدير، ج١٣ ـ ١١، ص ١ ـ أعالم النّساء، ج ٢٨١
 .  بحرالعلوم



 

 )١٣٣(

        كندكندكندكند    مردي از قم قيام ميمردي از قم قيام ميمردي از قم قيام ميمردي از قم قيام مي: : : : ) ع(    حضرت موسي بن جعفرحضرت موسي بن جعفرحضرت موسي بن جعفرحضرت موسي بن جعفر
،  شـناس و شـجاع از سـالله نبـوت     فقيه و زمـان     مرديمرديمرديمردي،  الي، الحمد هللا تع اكنون كه اين كلمات بر قلم اين حقير جاري است      هم
كه ياد و نام او در دل هر عاشق اسالم و در جان هر انسان با شور و با شعور و در وجود هر مسلمان غيور، زنـده اسـت و            مردي  مردي  مردي  مردي  

قتـدار برافراشـته شـده     و در هر نقطه كه پرچم اسالم با عزت و ا    ها استها استها استها است    در هرجا سخن از عزت اسالم است نام او بر سر زبان           در هرجا سخن از عزت اسالم است نام او بر سر زبان           در هرجا سخن از عزت اسالم است نام او بر سر زبان           در هرجا سخن از عزت اسالم است نام او بر سر زبان           
ْ ْ ْ ْ     ِ قُـم  ِ قُـم  ِ قُـم  ِ قُـم          ْ اَهل ْ اَهل ْ اَهل ْ اَهل         ٌ ِمن ٌ ِمن ٌ ِمن ٌ ِمن         رجلرجلرجلرجل««««:   است ٨    جعفرجعفرجعفرجعفر        موسي بن موسي بن موسي بن موسي بن او در آنجا متجلي است و شايد مصداق اين حديث از حضرت               ، فكر و حركت     است

َ و علَـي اِهللا  َ و علَـي اِهللا  َ و علَـي اِهللا  َ و علَـي اِهللا      الَيجبنُـون الَيجبنُـون الَيجبنُـون الَيجبنُـون     ِوِوِوِو    َ الْحـرب َ الْحـرب َ الْحـرب َ الْحـرب     َ ِمـن َ ِمـن َ ِمـن َ ِمـن     ُ و الَيملُّـون ُ و الَيملُّـون ُ و الَيملُّـون ُ و الَيملُّـون     ِصـف ِصـف ِصـف ِصـف ُ الْعواُ الْعواُ الْعواُ الْعوا    ُ الرياحُ الرياحُ الرياحُ الرياح    ٌ كَزُبِر الْحدِيِد الَتَزُلُّهم  ٌ كَزُبِر الْحدِيِد الَتَزُلُّهم  ٌ كَزُبِر الْحدِيِد الَتَزُلُّهم  ٌ كَزُبِر الْحدِيِد الَتَزُلُّهم          ُقَومُقَومُقَومُقَوم        ُ معه ُ معه ُ معه ُ معه         ِّ يجتَِمع ِّ يجتَِمع ِّ يجتَِمع ِّ يجتَِمع         َ الْحق َ الْحق َ الْحق َ الْحق         َ ِالي َ ِالي َ ِالي َ ِالي         يدعوا النَّاس يدعوا النَّاس يدعوا النَّاس يدعوا النَّاس 
        ))))٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢((((»»»»ََََ    يتَوكَّلُونيتَوكَّلُونيتَوكَّلُونيتَوكَّلُون
باشـند و   باشـند و   باشـند و   باشـند و           تـر مـي   تـر مـي   تـر مـي   تـر مـي           هاي آهن محكم  هاي آهن محكم  هاي آهن محكم  هاي آهن محكم          گروهي كه از قطعه   گروهي كه از قطعه   گروهي كه از قطعه   گروهي كه از قطعه       كندوكندوكندوكندو        سوي حق دعوت مي   سوي حق دعوت مي   سوي حق دعوت مي   سوي حق دعوت مي           كند و مردم را به    كند و مردم را به    كند و مردم را به    كند و مردم را به             مردي از قم قيام مي      مردي از قم قيام مي      مردي از قم قيام مي      مردي از قم قيام مي     : يعني

وقت ترس و هراس بر دل خود راه وقت ترس و هراس بر دل خود راه وقت ترس و هراس بر دل خود راه وقت ترس و هراس بر دل خود راه     هيچهيچهيچهيچ        شوند وشوند وشوند وشوند و    و درگيري خسته نميو درگيري خسته نميو درگيري خسته نميو درگيري خسته نميكَنَد و هرگز از جنگ كَنَد و هرگز از جنگ كَنَد و هرگز از جنگ كَنَد و هرگز از جنگ     ها را از جاي خود نميها را از جاي خود نميها را از جاي خود نميها را از جاي خود نمي    بادهاي تند آنبادهاي تند آنبادهاي تند آنبادهاي تند آن
يعني استاد بزرگـوار مـا حـضرت آيـت اهللا     چنين شخصيتي   چنين شخصيتي   چنين شخصيتي   چنين شخصيتي   . . . . كنند و توكل بر خداوند دارند     كنند و توكل بر خداوند دارند     كنند و توكل بر خداوند دارند     كنند و توكل بر خداوند دارند             همراهي مي همراهي مي همراهي مي همراهي مي     وووو        دهند با او اجتماع   دهند با او اجتماع   دهند با او اجتماع   دهند با او اجتماع           نمينمينمينمي

 اسالمي را برقرار نموده اسـت و  جاي آن حكومت العظمي امام خميني قيام كرده است و رژيم استكبار را از ايران قلع و قمع و به      
نشان داده است و در شهرهاي مختلف ايـران           ها را به جوامع بشري      را از زواياي انزوا به صحنه اجتماع كشانده و موقعيت آن            زنان

زار زار زار زار  ه ه ه ه١٥١٥١٥١٥ قم در حدود     جامعة الزهرايجامعة الزهرايجامعة الزهرايجامعة الزهرايوجود آورده است هم اكنون در  و حوزوي براي بانوان به هائي براي تحصيالت علمي مدرسه
ها صدها فقيه و مؤلـف     شاءاهللا از ميان اين     رود كه ان    دارند و اميد مي     ، تفسيري و حديثي اشتغال      ، فقهي   طلبه زن به تحصيالت ادبي    

  .شايستگي خود را ثابت نمايند وجود بيايد و هريك مانند چراغي به جامعه اسالمي نور و روشنايي بدهند و به و محقق
            كاين هنوز از نتايج سحر استكاين هنوز از نتايج سحر استكاين هنوز از نتايج سحر استكاين هنوز از نتايج سحر است                                                            باش تا صبح دولتش بدمد    باش تا صبح دولتش بدمد    باش تا صبح دولتش بدمد    باش تا صبح دولتش بدمد    

وجود آمده بود و موقعيـت    به»»»»        زنانزنانزنانزنان««««در رابطه با  ـ از وضع اسفباري كه در جامعه       اعلي اهللا مقامه   ـامام خميني   امام خميني   امام خميني   امام خميني   استاد بزرگوار،   
تبليغات غلـط و   بود و در نتيجهها بسته شده  هاي ترقي و تكامل به روي آن و يا از دست رفته و راه ها يا ناشناخته مانده  اسالمي آن 

ها را بـه دو       ها حاكم گرديده و باالخره آن       هاي خائنانه نسبت به آن      قضاوت ، نگرشهاي منفي و     هاي استكباري   مغرضانه و سياست  
وه وه وه وه كنارگذاشتن حجاب و عفّت سوق داده و گر       كنارگذاشتن حجاب و عفّت سوق داده و گر       كنارگذاشتن حجاب و عفّت سوق داده و گر       كنارگذاشتن حجاب و عفّت سوق داده و گر           بند و باري و   بند و باري و   بند و باري و   بند و باري و            گروهي را به نام تمدن به بي        گروهي را به نام تمدن به بي        گروهي را به نام تمدن به بي        گروهي را به نام تمدن به بي        تقسيم كرده بود و در اين رابطه        گروه

  ها موج   پر وسعتشان غم سخت ناراحت بودند، در دل رئوفشان غبارها و در سينهنشين كرده بود، نشين كرده بود، نشين كرده بود، نشين كرده بود،     ديگر را منزوي و خانه ديگر را منزوي و خانه ديگر را منزوي و خانه ديگر را منزوي و خانه 
هـا   ها و نگرانـي  كردند كه غبار از چهره زنان مسلمان بزدايند و از غم مي  ها و رهنمود هاشان سعي      زد و هميشه در سخنراني      مي

        ....باشد كه بانوان مسلمان دوباره جايگاه بلند اسالمي خود را بازيابندباشد كه بانوان مسلمان دوباره جايگاه بلند اسالمي خود را بازيابندباشد كه بانوان مسلمان دوباره جايگاه بلند اسالمي خود را بازيابندباشد كه بانوان مسلمان دوباره جايگاه بلند اسالمي خود را بازيابند دارند، سخن بگويند، كه در سينه
        

        ::::    سپاريمسپاريمسپاريمسپاريم    ميميميمي    ، گوش جان، گوش جان، گوش جان، گوش جان    هايي از سخنان آن بت شكن تاريخهايي از سخنان آن بت شكن تاريخهايي از سخنان آن بت شكن تاريخهايي از سخنان آن بت شكن تاريخ    اكنون به نمونهاكنون به نمونهاكنون به نمونهاكنون به نمونه
گونـه كـه در     بايد در مقدرات اساسي مملكـت دخالـت كنـد، شـما همـان     »»»»        زنزنزنزن««««،  قوانين اسالم همه به صالح زن و مرد است  

شاءاهللا بايد شاءاهللا بايد شاءاهللا بايد شاءاهللا بايد     انانانان،  ايد، اكنون نيز بايد در پيروزي سهيم باشيد، مملكت از خود شما است سهيم بوده ايد و  داشتهها نقش اساسي نهضت
دوش  بينـيم و ديـديم كـه زنـان هـم      مـا مـي  كردند، كردند، كردند، كردند،     ها هم شركت ميها هم شركت ميها هم شركت ميها هم شركت مي        مملكت را بسازيد، زنان در صدر اسالم با مردان در جنگ          مملكت را بسازيد، زنان در صدر اسالم با مردان در جنگ          مملكت را بسازيد، زنان در صدر اسالم با مردان در جنگ          مملكت را بسازيد، زنان در صدر اسالم با مردان در جنگ          

                                                        

 . ٤٥٦، ص ٢؛ سفينة البحار، ج ٢١٦، ص ٦٠ ـ بحاراالنوار، ج ٢٨٢
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هاي خود و جوانان خودشان را از دست دادند و بـاز هـم مقاومـت                   خود و بچه   بلكه جلوتر از آنان در صف قتال ايستادند،         مردان
        ))))٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣((((....خواهيم زن به مقام واالي انسانيت برسد زن بايد در سرنوشت خودش دخالت كندخواهيم زن به مقام واالي انسانيت برسد زن بايد در سرنوشت خودش دخالت كندخواهيم زن به مقام واالي انسانيت برسد زن بايد در سرنوشت خودش دخالت كندخواهيم زن به مقام واالي انسانيت برسد زن بايد در سرنوشت خودش دخالت كند    ما ميما ميما ميما ميكردند، 

  :فرمود و نيز مي
 حيثيت خودشان را از دست      ،  اسالم نظر خاصي نسبت به شما زنان دارد، اسالم در زماني در جزيرة العرب ظهور كرد كه زنان                 

دارد، بيشتر از عنايتي دارد، بيشتر از عنايتي دارد، بيشتر از عنايتي دارد، بيشتر از عنايتي     آنان را با مردان مساوي كرد، عنايتي كه اسالم به زنانآنان را با مردان مساوي كرد، عنايتي كه اسالم به زنانآنان را با مردان مساوي كرد، عنايتي كه اسالم به زنانآنان را با مردان مساوي كرد، عنايتي كه اسالم به زنانداده بودند، اسالم آنان را سربلند و سرافراز كرد، اسالم 
        ....است كه به مردان دارداست كه به مردان دارداست كه به مردان دارداست كه به مردان دارد

سـاز   كنند و قرآن كريم انـسان       يزنان مردان شجاع را در دامان خود بزرگ م        در اين نهضت زنان حق بيشتري از مردان دارند،          در اين نهضت زنان حق بيشتري از مردان دارند،          در اين نهضت زنان حق بيشتري از مردان دارند،          در اين نهضت زنان حق بيشتري از مردان دارند،          
  .شوند كشيده مي ها به شكست و انحطاط ها گرفته شود، ملّت ساز از ملّت ساز، اگر زنان شجاع و انسان است و زنان نيز انسان

گونـه كـه در     گونـه كـه در     گونـه كـه در     گونـه كـه در             شـما همـان   شـما همـان   شـما همـان   شـما همـان   . مملكت دخالـت كنـد       بايد در مقدرات اساسي    »»»»        زنزنزنزن««««،    ، همه به صالح زن و مرد است         قوانين اسالم 
فراموش نكنيد كه هر موقع اقتضا       وايد، اكنون هم باز بايد در پيروزي سهيم باشيد          ايد، اكنون هم باز بايد در پيروزي سهيم باشيد          ايد، اكنون هم باز بايد در پيروزي سهيم باشيد          ايد، اكنون هم باز بايد در پيروزي سهيم باشيد                  ايد و سهيم بوده   ايد و سهيم بوده   ايد و سهيم بوده   ايد و سهيم بوده           داشتهداشتهداشتهداشته        ا نقش اساسي  ا نقش اساسي  ا نقش اساسي  ا نقش اساسي  هههه        نهضتنهضتنهضتنهضت

  . قيام كنيد، مملكت از خود شما استنهضت كنيد و نهضت كنيد و نهضت كنيد و نهضت كنيد و كند، 
بينيم و ديديم كه   ميماكردند، كردند، كردند، كردند،     ها هم شركت ميها هم شركت ميها هم شركت ميها هم شركت مي    زنان در صدر اسالم با مردان در جنگزنان در صدر اسالم با مردان در جنگزنان در صدر اسالم با مردان در جنگزنان در صدر اسالم با مردان در جنگشاء اهللا شما بايد مملكت را بسازيد،  ان

خودشان را از دست دادند و بـاز   هاي خود و جوانان    ،بلكه جلوتر از آنان در صف قتال ايستادند، خود و بچه            دوش مردان   زنان هم 
  .هم مقاومت كردند

        ....خودش دخالت داشته باشدخودش دخالت داشته باشدخودش دخالت داشته باشدخودش دخالت داشته باشد    زن به مقام واالي انسانيت برسد، زن بايد در سرنوشتزن به مقام واالي انسانيت برسد، زن بايد در سرنوشتزن به مقام واالي انسانيت برسد، زن بايد در سرنوشتزن به مقام واالي انسانيت برسد، زن بايد در سرنوشتخواهيم  ما مي
ء  خواستند با زن مثـل يـك شـي    ها مي  ، اين   جو بار آورد ولي خدا نخواست       ِ جنگجوي ما را ننگ      است زنان خو  دوره اختناق مي  

شـؤون دخالـت      طور كه مـرد در همـه          همان(رفتار كنند ولي اسالم زن را مثل مرد در همه شؤون              ـ مثل يك متاع    مثل يك چيز   ـ
  )٢٨٤(.دهد دخالت مي) دارد

رود،   ، از دامن زن مرد به معراج مـي          ارجمند است   دهنده زنان و مردان     ، زن پرورش    بشر است زن مظهر تحقق آمال     :  گفت  او مي 
  )٢٨٥(. مردان است  زنان و بزرگ  دامن زن محل تربيت بزرگ

  : او در وصيتنامه سياسي الهي خود چنين نوشت
اضرند و آنان كه توان جنگ دارند در اضرند و آنان كه توان جنگ دارند در اضرند و آنان كه توان جنگ دارند در اضرند و آنان كه توان جنگ دارند در اقتصادي و نظامي حاقتصادي و نظامي حاقتصادي و نظامي حاقتصادي و نظامي ح        وووو    هاي فرهنگيهاي فرهنگيهاي فرهنگيهاي فرهنگي    ، در صحنه، در صحنه، در صحنه، در صحنه    ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوانما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوانما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوانما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان

هايي كه توطئـه    هايي كه توطئـه    هايي كه توطئـه    هايي كه توطئـه            نظامي كه براي دفاع از اسالم و كشورهاي اسالمي از واجبات مهم است شركت دارند و از محروميت                 نظامي كه براي دفاع از اسالم و كشورهاي اسالمي از واجبات مهم است شركت دارند و از محروميت                 نظامي كه براي دفاع از اسالم و كشورهاي اسالمي از واجبات مهم است شركت دارند و از محروميت                 نظامي كه براي دفاع از اسالم و كشورهاي اسالمي از واجبات مهم است شركت دارند و از محروميت                         آموزشآموزشآموزشآموزش
ود را ود را ود را ود را ها بلكه بر اسالم و مسلمانان تحميل نمودند شجاعانه و متعهدانه خها بلكه بر اسالم و مسلمانان تحميل نمودند شجاعانه و متعهدانه خها بلكه بر اسالم و مسلمانان تحميل نمودند شجاعانه و متعهدانه خها بلكه بر اسالم و مسلمانان تحميل نمودند شجاعانه و متعهدانه خ    از احكام اسالم و قرآن بر آناز احكام اسالم و قرآن بر آناز احكام اسالم و قرآن بر آناز احكام اسالم و قرآن بر آن    دشمنان و ناآشنايي دوستاندشمنان و ناآشنايي دوستاندشمنان و ناآشنايي دوستاندشمنان و ناآشنايي دوستان

وجود آورده وجود آورده وجود آورده وجود آورده     بهبهبهبه    دست نادانان و بعضي از افراد بي اطالع از مصالح مسلميندست نادانان و بعضي از افراد بي اطالع از مصالح مسلميندست نادانان و بعضي از افراد بي اطالع از مصالح مسلميندست نادانان و بعضي از افراد بي اطالع از مصالح مسلمين    منافع خود بهمنافع خود بهمنافع خود بهمنافع خود به    رهاندند و از قيد خرافاتي كه دشمنان برايرهاندند و از قيد خرافاتي كه دشمنان برايرهاندند و از قيد خرافاتي كه دشمنان برايرهاندند و از قيد خرافاتي كه دشمنان براي
        ....انداندانداند    بودند خارج نمودهبودند خارج نمودهبودند خارج نمودهبودند خارج نموده

                                                        

 . ١٣٩، ص   ـ سيماي زن در كالم امام خميني٢٨٣
 . ١٣٨، ص   ـ سيماي زن در كالم امام خميني٢٨٤
 . ٥٧,٨,١٩الملل   ـ مصاحبه با نماينده سازمان عفو بين٢٨٥



 

 )١٣٥(

ـ  و نيز هنگامي كه نماينده سازمان عفو بين  تا چـه حـد   از نظر اسالمي زنان: ـ سؤال كرد  رضوان اهللا عليه الملل از امام خميني 
  حكومت اسالمي شركت نمايند؟ مجازند در ساختمان بناي

  :در پاسخ گفتند
دهـد كـه او بتوانـد مقـام      را تا حدي ارتقـاء مـي  » » » »         زنزنزنزن««««از نظر اسالم نقش حساسي در بناي جامعه اسالمي دارند و اسالم زنان  زنان  زنان  زنان  

حكومـت اسـالمي    توانـد در سـاختمان   ين رشـدي مـي  ء بيرون بيايد و متناسـب چنـ   بازيابد و از حد شي انساني خود را در جامعه    
  )٢٨٦(.عهده بگيرد هايي به مسؤوليت 

هـا مـردان را تـشويق     ريختنـد، زن  هـا مـي   ها در خيابـان  ، مردها به تبع زن دانيم ها مي ما نهضت خود را مديون زن: و نيز گفتند 
  )٢٨٧(. جلو بودند هاي كردند، خودشان در صف مي

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ر���� زن د
                                                        

 . ١٩٤، ص ٤ ـ صحيفه نور، ج ٢٨٦
  .٣٩، ص ٧١، سال ٣، شماره   ـ پيام زن٢٨٧
 



 

 )١٣٦(
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 )١٣٧(

  

  :        بيت عصمتبيت عصمتبيت عصمتبيت عصمت    چهره زن در فرهنگ اهلچهره زن در فرهنگ اهلچهره زن در فرهنگ اهلچهره زن در فرهنگ اهل
ها را از لحاظ فطرت و خلقت پاك ها را از لحاظ فطرت و خلقت پاك ها را از لحاظ فطرت و خلقت پاك ها را از لحاظ فطرت و خلقت پاك         خداوند همه انسان  خداوند همه انسان  خداوند همه انسان  خداوند همه انسان  ،    در گذشته با توفيق خداوند متعال گفتيم كه بر اساس معارف اسالمي           

ي خود بر سر دو راهـي خيـر و شـر و    در نشيب و فراز زندگها ها ها ها     ها آفريده است و همه انسانها آفريده است و همه انسانها آفريده است و همه انسانها آفريده است و همه انسان    ها و تنفر از بدي    ها و تنفر از بدي    ها و تنفر از بدي    ها و تنفر از بدي             نيكي  نيكي  نيكي  نيكي     و متمايل به  و متمايل به  و متمايل به  و متمايل به  
اند و بر هر انساني الزم است كه با اختيار و اراده خود بكوشد راه خيـر و صـالح را پـيش بگيـرد و                 سعادت و شقاوت واقع شده    

هاي  در اعتقاد و ايمان او به ارزشچه مرد و چه زن    چه مرد و چه زن    چه مرد و چه زن    چه مرد و چه زن            هر انسان هر انسان هر انسان هر انسان خويش را از انحراف و آلودگي حفظ كند و مالك عزت و عظمت              
  .شود انساني و تعهد و تقواي اسالمي خالصه مي نوي و كرائم اخالقمع

بيت بيت بيت بيت         فرهنگ اهل فرهنگ اهل فرهنگ اهل فرهنگ اهل مطلب مورد تذكر ما اين است كه          ، اينك اين    همه اين مطالب را در فصل چهره زن در قرآن كريم شرح داديم            
  .كند ترجمان قرآن مجيد است نيز همين موضوع را بيان مي و كه مبين :      عصمتعصمتعصمتعصمت

چرخد چرخد چرخد چرخد     خداوند بيشتر بر محور وجود دختران و زنان ميخداوند بيشتر بر محور وجود دختران و زنان ميخداوند بيشتر بر محور وجود دختران و زنان ميخداوند بيشتر بر محور وجود دختران و زنان مي    خير و بركت و ميمنت و رزقخير و بركت و ميمنت و رزقخير و بركت و ميمنت و رزقخير و بركت و ميمنت و رزق مكرر به اين مطلب كه منتها با تصريح
        ....    ها مهربانتر است تا مردانها مهربانتر است تا مردانها مهربانتر است تا مردانها مهربانتر است تا مردان    و خداوند متعال بر زنو خداوند متعال بر زنو خداوند متعال بر زنو خداوند متعال بر زن

  :مالحظه بفرمائيد

        
        بهترين فرزندان شما دختران هستندبهترين فرزندان شما دختران هستندبهترين فرزندان شما دختران هستندبهترين فرزندان شما دختران هستند

  :فرمودند) ص(     رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمحضرت 
        ))))٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨((((»»»»ُُُُ    ُ البنَاتُ البنَاتُ البنَاتُ البنَات    خَير اَوالَِدكُمخَير اَوالَِدكُمخَير اَوالَِدكُمخَير اَوالَِدكُم««««

        ....ِ شما دختران شما هستندِ شما دختران شما هستندِ شما دختران شما هستندِ شما دختران شما هستند    يعني بهترين فرزندانيعني بهترين فرزندانيعني بهترين فرزندانيعني بهترين فرزندان
  :و نيز آن حضرت فرمودند

        ))))٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩((((»»»»ٌٌٌٌ    ٌمفِْلياتٌمفِْلياتٌمفِْلياتٌمفِْليات    ٌ مباركَاتٌ مباركَاتٌ مباركَاتٌ مباركَات    ٌ مؤِنساتٌ مؤِنساتٌ مؤِنساتٌ مؤِنسات    ٌ مجهزاتٌ مجهزاتٌ مجهزاتٌ مجهزات    ُ ملِْطفَاتُ ملِْطفَاتُ ملِْطفَاتُ ملِْطفَات    َ الْولَد الْبنَاتَ الْولَد الْبنَاتَ الْولَد الْبنَاتَ الْولَد الْبنَات    ِنعمِنعمِنعمِنعم««««
شما و دلسوز شما و دلسوز شما و دلسوز شما و دلسوز  كار زندگي خانوادگي و بركت زندگي  كار زندگي خانوادگي و بركت زندگي  كار زندگي خانوادگي و بركت زندگي  كار زندگي خانوادگي و بركت زندگي     ها مهربان و كمكها مهربان و كمكها مهربان و كمكها مهربان و كمك    ، فرزندان خوبي هستند، آن، فرزندان خوبي هستند، آن، فرزندان خوبي هستند، آن، فرزندان خوبي هستند، آن    يعني دخترانيعني دخترانيعني دخترانيعني دختران

        ....باشندباشندباشندباشند    شما ميشما ميشما ميشما مي

            تر استتر استتر استتر است    ها مهربانها مهربانها مهربانها مهربان    خداوند به زنخداوند به زنخداوند به زنخداوند به زن
  :فرمودند) ص(     رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمفرمايد كه حضرت  مي) ع( رضارضارضارضاحضرت 

ٌ ٌ ٌ ٌ     ُ حرمةُ حرمةُ حرمةُ حرمة    ٍ بينَها و بينَهٍ بينَها و بينَهٍ بينَها و بينَهٍ بينَها و بينَه    أَةأَةأَةأَةَ ِامرَ ِامرَ ِامرَ ِامر    ً عليً عليً عليً علي    ُ فَرحةُ فَرحةُ فَرحةُ فَرحة    ٍ يدِخلٍ يدِخلٍ يدِخلٍ يدِخل    ْ رجلْ رجلْ رجلْ رجل    َ الذُّكُّوِر و ماِمنَ الذُّكُّوِر و ماِمنَ الذُّكُّوِر و ماِمنَ الذُّكُّوِر و ماِمن    ُ عليُ عليُ عليُ علي    ُّ ِمنْهُّ ِمنْهُّ ِمنْهُّ ِمنْه    ِ اَرقِ اَرقِ اَرقِ اَرق    َ علَي االْنَاثَ علَي االْنَاثَ علَي االْنَاثَ علَي االْنَاث    َّ اَهللا تَبارك و  تَعاليَّ اَهللا تَبارك و  تَعاليَّ اَهللا تَبارك و  تَعاليَّ اَهللا تَبارك و  تَعالي    ِانِانِانِان««««
  .))))٢٩٠٢٩٠٢٩٠٢٩٠((((»»»»ِِِِ    َ الِقيامةَ الِقيامةَ الِقيامةَ الِقيامة    ُاُهللا يومُاُهللا يومُاُهللا يومُاُهللا يوم    ِاالّفَرحهِاالّفَرحهِاالّفَرحهِاالّفَرحه

                                                        

 . ١١٦، ص ١٥، ج   و مستدرك الوسائل٦٨٤، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٨٨
 . ١٠٠، ص ١٥، ج   ـ وسائل الشيعة٢٨٩



 

 )١٣٨(

        
، پيونـد خويـشاوندي   ، پيونـد خويـشاوندي   ، پيونـد خويـشاوندي   ، پيونـد خويـشاوندي       زني را كه ميان او و آن زن       زني را كه ميان او و آن زن       زني را كه ميان او و آن زن       زني را كه ميان او و آن زن               تر است تا مردان و هر كسي كه       تر است تا مردان و هر كسي كه       تر است تا مردان و هر كسي كه       تر است تا مردان و هر كسي كه               يعني خداوند بر زنان مهربان    يعني خداوند بر زنان مهربان    يعني خداوند بر زنان مهربان    يعني خداوند بر زنان مهربان    

        ....گرداندگرداندگرداندگرداند    وجود دارد خشنود كند، خداوند او را در روز قيامت خشنود ميوجود دارد خشنود كند، خداوند او را در روز قيامت خشنود ميوجود دارد خشنود كند، خداوند او را در روز قيامت خشنود ميوجود دارد خشنود كند، خداوند او را در روز قيامت خشنود مي
  :به ياران خود فرمود) ص(  پيغمبر اكرمو نيز 

بازار برود و آن را بخرد و به خانه بياورد خداوند به بازار برود و آن را بخرد و به خانه بياورد خداوند به بازار برود و آن را بخرد و به خانه بياورد خداوند به بازار برود و آن را بخرد و به خانه بياورد خداوند به     هر يك از شما براي خريدن چيزي كه در خانه الزم است بههر يك از شما براي خريدن چيزي كه در خانه الزم است بههر يك از شما براي خريدن چيزي كه در خانه الزم است بههر يك از شما براي خريدن چيزي كه در خانه الزم است به
ها برده است و هنگامي كـه چيـزي را   ها برده است و هنگامي كـه چيـزي را   ها برده است و هنگامي كـه چيـزي را   ها برده است و هنگامي كـه چيـزي را       خانه آنخانه آنخانه آنخانه آن    اي براي رفع احتياج نيازمندان بهاي براي رفع احتياج نيازمندان بهاي براي رفع احتياج نيازمندان بهاي براي رفع احتياج نيازمندان به    دهد كه صدقهدهد كه صدقهدهد كه صدقهدهد كه صدقه        كسي را مي  كسي را مي  كسي را مي  كسي را مي          او ثواب او ثواب او ثواب او ثواب 

پسران بدهيد كه خشنودكردن دختران پسران بدهيد كه خشنودكردن دختران پسران بدهيد كه خشنودكردن دختران پسران بدهيد كه خشنودكردن دختران     و به خانه آورديد، اول به دختران خود بدهيد و بعد از آن بهو به خانه آورديد، اول به دختران خود بدهيد و بعد از آن بهو به خانه آورديد، اول به دختران خود بدهيد و بعد از آن بهو به خانه آورديد، اول به دختران خود بدهيد و بعد از آن بهخريداري كرديد خريداري كرديد خريداري كرديد خريداري كرديد 
        ))))٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١((((....ها ثواب بيشتري داردها ثواب بيشتري داردها ثواب بيشتري داردها ثواب بيشتري دارد    جوئي از آنجوئي از آنجوئي از آنجوئي از آن    و دلو دلو دلو دل
  :فرمودند) ع(     حضرت كاظمحضرت كاظمحضرت كاظمحضرت كاظم

كنـد  كنـد  كنـد  كنـد          غضب خداوند براي هيچ گناهي مانند غضبي كه در رابطه با رعايت نكـردن حـق زنـان و كودكـان مـي                      غضب خداوند براي هيچ گناهي مانند غضبي كه در رابطه با رعايت نكـردن حـق زنـان و كودكـان مـي                      غضب خداوند براي هيچ گناهي مانند غضبي كه در رابطه با رعايت نكـردن حـق زنـان و كودكـان مـي                      غضب خداوند براي هيچ گناهي مانند غضبي كه در رابطه با رعايت نكـردن حـق زنـان و كودكـان مـي                      
        ))))٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢((((....    نيستنيستنيستنيست

 

            و يمن و بركت در وجود دختران و زنان استو يمن و بركت در وجود دختران و زنان استو يمن و بركت در وجود دختران و زنان استو يمن و بركت در وجود دختران و زنان استخير خير خير خير 
  : صلي اهللا عليه و آله فرمودند    رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمحضرت 

بركـت و رحمـت از جانـب خداونـد نـازل      بركـت و رحمـت از جانـب خداونـد نـازل      بركـت و رحمـت از جانـب خداونـد نـازل      بركـت و رحمـت از جانـب خداونـد نـازل      ١٢١٢١٢١٢اي كه در آن دختران سـكونت دارنـد در هـر روز             اي كه در آن دختران سـكونت دارنـد در هـر روز             اي كه در آن دختران سـكونت دارنـد در هـر روز             اي كه در آن دختران سـكونت دارنـد در هـر روز                     به هر خانه  به هر خانه  به هر خانه  به هر خانه  
        ))))٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣((((....شودشودشودشود    ميميميمي

  :فرمود) ع(     صادقصادقصادقصادقحضرت 
        ....چرخدچرخدچرخدچرخد    ها ميها ميها ميها مي    كت بيشتر بر محور وجود زنكت بيشتر بر محور وجود زنكت بيشتر بر محور وجود زنكت بيشتر بر محور وجود زن يعني خير و بر يعني خير و بر يعني خير و بر يعني خير و بر))))٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤((((»»»»ِ النِّساِءِ النِّساِءِ النِّساِءِ النِّساِء    اكْثَر الْخَيِر فياكْثَر الْخَيِر فياكْثَر الْخَيِر فياكْثَر الْخَيِر في
  :و نيز آن حضرت فرمودند

        ....    ها استها استها استها است     يعني بركت و ميمنت در وجود زن يعني بركت و ميمنت در وجود زن يعني بركت و ميمنت در وجود زن يعني بركت و ميمنت در وجود زن))))٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥((((»»»»ََََ    َّ الْيمنَّ الْيمنَّ الْيمنَّ الْيمن    َّ فِيِهنَّ فِيِهنَّ فِيِهنَّ فِيِهن    فَِانفَِانفَِانفَِان««««
  :فرمودند) ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبرحضرت 

        ))))٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦((((....باشدباشدباشدباشد» » » »     دختردختردختردختر    ««««آورد آورد آورد آورد     دنيا ميدنيا ميدنيا ميدنيا مي    نوزادي كه بهنوزادي كه بهنوزادي كه بهنوزادي كه به    ، آن است كه نخستين، آن است كه نخستين، آن است كه نخستين، آن است كه نخستين    هاي يمن و بركت عروسهاي يمن و بركت عروسهاي يمن و بركت عروسهاي يمن و بركت عروس    يكي از نشانهيكي از نشانهيكي از نشانهيكي از نشانه

                                                                                                                                                                                                              

 . ١٠٤، ص ١٥، ج   ـ وسائل الشيعة٢٩٠
 . ٦٨٥، ص ٢ و سفينة البحار، ج ٢٢٧، ص ١٥، ج   ـ وسائل الشيعة٢٩١
 . ٢٠٢، ص ١٥، ج  ـ وسائل الشيعة ٢٩٢
 . ٦١٥، ص ٢، ج   ـ مستدرك الوسائل٢٩٣
 . ١١، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٢٩٤
 . ٣٣٥، ص ٥، ج   ـ كافي٢٩٥
 . ٥٦١، ص ٢، ج   و مستدرك الوسائل٦٨٤، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٢٩٦



 

 )١٣٩(

 

        گرددگرددگرددگردد    ها ميها ميها ميها مي    رزق پروردگار محور وجود زنرزق پروردگار محور وجود زنرزق پروردگار محور وجود زنرزق پروردگار محور وجود زن
كنند  حديثي كه مردم نقل مي:  عرض كردم) ع(     صادقصادقصادقصادق    اماماماماماماماممن به محضر : گويد مياسحاق بن عمار اسحاق بن عمار اسحاق بن عمار اسحاق بن عمار يكي از راويان حديث به نام 

 برو ازدواج كن و پـس از چنـد  : آمد و از فقر خود شكايت كرد، حضرتش به او فرمودند) ص(  پيغمبر اكرم كه شخصي به خدمت 
روزي دوباره آمد و همان مطلب را گفت و آن حضرت همان جواب را داده و تا سه مرتبه اين جريـان تكـرار شـد و هـر دفعـه                         

، چـون     بلي اين حديث حـق اسـت      : فرمود) ع(  ؟ حضرت صادق    ، آيا اين حديث درست است       حضرتش فرمودند برو ازدواج كن    
  )٢٩٧(. داده استانسان قرار  خداوند روزي را با زنان و اهل و عيال

  :فرمودند) ص(حضرت پيغمبر اكرم 
  .))))٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨((((»»»»ْْْْ    ُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُم    ُ اَرزَقُ اَرزَقُ اَرزَقُ اَرزَق    َ فَِانَّهَ فَِانَّهَ فَِانَّهَ فَِانَّه    ِاتَِّخذُوا االْهلِاتَِّخذُوا االْهلِاتَِّخذُوا االْهلِاتَِّخذُوا االْهل««««

        ....    خداوند براي شما استخداوند براي شما استخداوند براي شما استخداوند براي شما است    ، وسيله افزايش روزي، وسيله افزايش روزي، وسيله افزايش روزي، وسيله افزايش روزي    يعني متاهل بشويد كه اين عمليعني متاهل بشويد كه اين عمليعني متاهل بشويد كه اين عمليعني متاهل بشويد كه اين عمل

        
            ِ مرد، در داشتن زن شايسته استِ مرد، در داشتن زن شايسته استِ مرد، در داشتن زن شايسته استِ مرد، در داشتن زن شايسته است    سعادت و خير دنيا و آخرتسعادت و خير دنيا و آخرتسعادت و خير دنيا و آخرتسعادت و خير دنيا و آخرت

خير دنيا و آخرت بر محور وجود زنان شايـسته   سعادت و  بر اين مطلب داللت دارند كه     :   تبيت عصم   روايات بسياري از اهل   
  :چرخد مي

  :فرمودند) ص(حضرت رسول اكرم 
  .))))٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩((((»»»»ُُُُ    ُ الصَّاِلحةُ الصَّاِلحةُ الصَّاِلحةُ الصَّاِلحة    ِ الْمرِء اَلزَّوجةِ الْمرِء اَلزَّوجةِ الْمرِء اَلزَّوجةِ الْمرِء اَلزَّوجة    ْ سعادةْ سعادةْ سعادةْ سعادة    منمنمنمن««««

        ....يعني سعادت مرد اين است كه داراي زن شايسته باشديعني سعادت مرد اين است كه داراي زن شايسته باشديعني سعادت مرد اين است كه داراي زن شايسته باشديعني سعادت مرد اين است كه داراي زن شايسته باشد
  :نيز آن حضرت فرمودند

  :  ، خير دنيا و آخرت را به او داده است  است كه خداوند به هر كس كه آن چهار تا را عنايت نموده استچهار چيز
        ....بدني كه در برابر مشكالت زندگي صبر و تحمل داشته باشدبدني كه در برابر مشكالت زندگي صبر و تحمل داشته باشدبدني كه در برابر مشكالت زندگي صبر و تحمل داشته باشدبدني كه در برابر مشكالت زندگي صبر و تحمل داشته باشد. . . . ١١١١
        ....زباني كه با گفتن ذكر پروردگار همراه باشدزباني كه با گفتن ذكر پروردگار همراه باشدزباني كه با گفتن ذكر پروردگار همراه باشدزباني كه با گفتن ذكر پروردگار همراه باشد. . . . ٢٢٢٢
        ....    قلبي كه شكر گزار خداوند استقلبي كه شكر گزار خداوند استقلبي كه شكر گزار خداوند استقلبي كه شكر گزار خداوند است. . . . ٣٣٣٣
        ))))٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠((((....زني كه صالحه باشدزني كه صالحه باشدزني كه صالحه باشدزني كه صالحه باشد. . . . ٤٤٤٤

                                                        

 . ٢٦، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٢٩٧
 . ٣، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٢٩٨
 . ٢٣، ص ١٤، ج  لشيعة ـ وسائل ا٢٩٩
 . ١١٣، ص ١٥، ج   و مستدرك الوسائل ط ج٥٣٤، ط ق ص ٢، ج   ـ مستدرك الوسائل٣٠٠



 

 )١٤٠(

  
  :و نيز آن حضرت فرمودند

  : پنج چيز سعادت انسان است
            زن شايستهزن شايستهزن شايستهزن شايسته. . . . ١١١١
        فرزند نيكوفرزند نيكوفرزند نيكوفرزند نيكو. . . . ٢٢٢٢
            رفقاي شايستهرفقاي شايستهرفقاي شايستهرفقاي شايسته. . . . ٣٣٣٣
انسان در تحصيل روزي احتياج به مسافرت نداشته انسان در تحصيل روزي احتياج به مسافرت نداشته انسان در تحصيل روزي احتياج به مسافرت نداشته انسان در تحصيل روزي احتياج به مسافرت نداشته ((((كسب و كار و وسيله روزي انسان در شهر خودش باشدكسب و كار و وسيله روزي انسان در شهر خودش باشدكسب و كار و وسيله روزي انسان در شهر خودش باشدكسب و كار و وسيله روزي انسان در شهر خودش باشد. . . . ٤٤٤٤
        ))))باشدباشدباشدباشد
        ))))٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١((((....:     بيتبيتبيتبيت    محبت و واليت اهلمحبت و واليت اهلمحبت و واليت اهلمحبت و واليت اهل. . . . ٥٥٥٥

  .باشد صالح شوهر خود مي ، بهترين وسيله توفيق و خير و ستهرمز اين روايات اين است كه زن شاي
  :فرمود) ع( حضرت رضا

وقتـي او و در غيـاب    اي كه در حـضور شـوهر باعـث خـوش            اي و نعمتي باالتر و بهتر از زن شايسته          هيچ فائده 
  )٣٠٢(. كند نيست شوهر، خودش را و مال شوهر را حفظ و نگهداري مي

  

            استاستاستاستچه بسا زني كه از مرد بهتر چه بسا زني كه از مرد بهتر چه بسا زني كه از مرد بهتر چه بسا زني كه از مرد بهتر 
  :فرمودند) ع(  حضرت صادق
        ....     يعني چه بسا زني كه از مرد بهتر است يعني چه بسا زني كه از مرد بهتر است يعني چه بسا زني كه از مرد بهتر است يعني چه بسا زني كه از مرد بهتر است))))٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣((((»»»»ٍٍٍٍ    ْ رجلْ رجلْ رجلْ رجل    ٍ خَير ِمنٍ خَير ِمنٍ خَير ِمنٍ خَير ِمن    َّ ِامرأَةَّ ِامرأَةَّ ِامرأَةَّ ِامرأَة    ربربربرب««««

، مالك خوبي و بدي را تنها عمل انسان   كه بر اساس فرهنگ قرآن مجيد است      :   بيت عصمت   اين قبيل تعبيرات در كلمات اهل     
  .كند معرفي مي

  :فرمود) ع(  و نيز حضرت صادق
        ....    شناخت ديني او از مرد بيشتر استشناخت ديني او از مرد بيشتر استشناخت ديني او از مرد بيشتر استشناخت ديني او از مرد بيشتر است    وووو     يعني چه بسا زني كه فهم يعني چه بسا زني كه فهم يعني چه بسا زني كه فهم يعني چه بسا زني كه فهم))))٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤((((»»»»ٍٍٍٍ    ْ رجلْ رجلْ رجلْ رجل    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ٍ اَفْقَهٍ اَفْقَهٍ اَفْقَهٍ اَفْقَه    َّ ِامرأَةَّ ِامرأَةَّ ِامرأَةَّ ِامرأَة    ربربربرب««««

  

  

                                                        

 . ١١٣، ص ١٥، ج  ، ط ج  ـ مستدرك الوسائل٣٠١
 . ٢٢، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٣٠٢
 . ١٢٥، ص ٨، ج   ـ وسائل الشيعة٣٠٣
 . ١٢٤، ص ٨، ج   ـ وسائل الشيعة٣٠٤



 

 )١٤١(

  

            الگوئي براي بانوان مسلمانالگوئي براي بانوان مسلمانالگوئي براي بانوان مسلمانالگوئي براي بانوان مسلمان
هايي را بعنوان الگو به جامعه اسـالمي ارائـه كنـيم تـا                است الزم است نمونه   :      بيتبيتبيتبيت        چهره زن در فرهنگ اهل    چهره زن در فرهنگ اهل    چهره زن در فرهنگ اهل    چهره زن در فرهنگ اهل    در اين فصل كه     

، و ، و ، و ، و     داريداريداريداري    ، بچـه ، بچـه ، بچـه ، بچـه     همـسر داري همـسر داري همـسر داري همـسر داري ها، هم در مسأله ازدواج هم در روابط درونـي خـانواده اعـم از     نوان جامعه ما بتوانند در همه زمينه   با
پدر بزرگوار فاطمـه و شـوهر   پدر بزرگوار فاطمـه و شـوهر   پدر بزرگوار فاطمـه و شـوهر   پدر بزرگوار فاطمـه و شـوهر   طور كه حضَرات  و لذا فكر كرديم همان. ها الگو بگيرند از آنداري و هم در روابط اجتماعي    داري و هم در روابط اجتماعي    داري و هم در روابط اجتماعي    داري و هم در روابط اجتماعي            خانهخانهخانهخانه

باشـند    بـراي مـردان مـي     )  الگوي شايسته (از جهت وظائف و اعمال مخصوص خود اُسوه حسنه              :     فرزندان او حسن و حسين    فرزندان او حسن و حسين    فرزندان او حسن و حسين    فرزندان او حسن و حسين        وووو
  .بانوان هستند اسوه و سرمشق بزرگي برايحضرات فاطمه و خديجه مادر فاطمه و زينب دختر فاطمه عليهم السالم حضرات فاطمه و خديجه مادر فاطمه و زينب دختر فاطمه عليهم السالم حضرات فاطمه و خديجه مادر فاطمه و زينب دختر فاطمه عليهم السالم حضرات فاطمه و خديجه مادر فاطمه و زينب دختر فاطمه عليهم السالم 

هـاي الهـي و    ها يكـي اسـت و سـنت    سلهمه ن از طرفي توجه به اين نكته الزم است كه فطرت انسان در همه عصرها و براي        
 از قواعد    ، چون بر فطرت استوار گرديده است غير قابل تغيير است و لذا قرآن مجيد در مواردي كه                   قواعد حاكم بر زندگي انسان    

 يعني ))))٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦((((»»»»ِ اِهللا تَحِويالًِ اِهللا تَحِويالًِ اِهللا تَحِويالًِ اِهللا تَحِويالً    ْ تَِجد ِلسنَّةْ تَِجد ِلسنَّةْ تَِجد ِلسنَّةْ تَِجد ِلسنَّة    و لَنو لَنو لَنو لَن « « « «))))٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥((((»»»»ِ اِهللا تَبِديالًِ اِهللا تَبِديالًِ اِهللا تَبِديالًِ اِهللا تَبِديالً    ْ تَِجدِلسنَّةْ تَِجدِلسنَّةْ تَِجدِلسنَّةْ تَِجدِلسنَّة    لَنلَنلَنلَن««««گويد با تكرار اين عبارتها  ها سخن مي حاكم بر زندگي انسان
هـا  هـا  هـا  هـا      تا كسي فكر نكند كه اين    تا كسي فكر نكند كه اين    تا كسي فكر نكند كه اين    تا كسي فكر نكند كه اين    كند    پروردگار هرگز تغير و تحولي پيدا نخواهي كرد، بر ثبات و دوام اين قواعد تأكيد مي                 براي سنت 

        ....انداندانداند    مربوط به زمان مخصوصي بودهمربوط به زمان مخصوصي بودهمربوط به زمان مخصوصي بودهمربوط به زمان مخصوصي بوده
هـا را   الگوهايي كه نام برديم را شناسـايي كننـد و آن      ، اين   ي، براي بانوان مسلمان و متعهد الزم است اصول ثابت زندگ            بنابراين

  .در زندگي خود پياده كنند متناسب با شرايط زمان و مكان

  

            خديجه با وفا و با اخالصخديجه با وفا و با اخالصخديجه با وفا و با اخالصخديجه با وفا و با اخالص: : : : اُسوه و الگواُسوه و الگواُسوه و الگواُسوه و الگو
 همسر بزرگوارش.  دعوت خود را آغاز نمود)ص(  اسالم    پيغمبر با عظمتپيغمبر با عظمتپيغمبر با عظمتپيغمبر با عظمتاي كه خورشيد نبوت طلوع كرد و    از نخستين لحظه  

از اين تـاريخ كـه   .  ، قرارگرفت به او ايمان آورد و در كنار شوهرش بعنوان يك يار صميمي و پشتيبان بااخالص           حضرت خديجه   حضرت خديجه   حضرت خديجه   حضرت خديجه   
هـاي مـشركين و كفـار عنـود و لجـوج واقـع              گيري  سخت فشارها و  ها و اندوهها و      در ميان امواج مصيبت    )ص(  حضرت رسول 

آالم آن حـضرت كوشـيد و از     ، در تـسكين دل و تخفيـف         قدر كه در توان داشت      ن، آ   با كمال صميميت و وفاداري        خديجهخديجهخديجهخديجهگرديد،  
در طَبق اخالص نهاد و در راه هدف شوهر با عظمت خود، نثاركرد در طَبق اخالص نهاد و در راه هدف شوهر با عظمت خود، نثاركرد در طَبق اخالص نهاد و در راه هدف شوهر با عظمت خود، نثاركرد در طَبق اخالص نهاد و در راه هدف شوهر با عظمت خود، نثاركرد  -   و اموال بسيار زياد يداشت-اموال خود آنچه را كه داشت 

، مراتب وفا و اخالص خود را ، مراتب وفا و اخالص خود را ، مراتب وفا و اخالص خود را ، مراتب وفا و اخالص خود را     باشمباشمباشمباشم    ن كنيز تو مين كنيز تو مين كنيز تو مين كنيز تو مي توست و م توست و م توست و م توست و م     خانه من خانه خانه من خانه خانه من خانه خانه من خانه))))٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧((((»»»»بيتك و أنا جاريتكبيتك و أنا جاريتكبيتك و أنا جاريتكبيتك و أنا جاريتك‡ ‡ ‡ ‡     بيتيبيتيبيتيبيتي««««، ، ، ،     و با گفتن اين جملهو با گفتن اين جملهو با گفتن اين جملهو با گفتن اين جمله
        ....كردكردكردكرد    اظهار مياظهار مياظهار مياظهار مي

        
        

                                                        

 . ٢٣، آيه  و سوره فتح، ٦٢، آيه   ـ سوره احزاب٣٠٥
 . »و التجد لسنّتنا تحويالً«: ٤٣، و در سوره اسراء آيه ٤٣ ـ سوره فاطر آيه ٣٠٦
  .٣٧٩، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٠٧
 



 

 )١٤٢(

            از جانب خداوند و از جانب من به خديجه سالم برساناز جانب خداوند و از جانب من به خديجه سالم برساناز جانب خداوند و از جانب من به خديجه سالم برساناز جانب خداوند و از جانب من به خديجه سالم برسان: : : :     جبرئيلجبرئيلجبرئيلجبرئيل
خواسـت  »      معـراج معـراج معـراج معـراج  «موقعي كه از سـفر      ) ص( پيغمبر  حضرت خديجه در نتيجه صفا و وفا و ايثار به مقامي رسيد كه حضرت             

من به خديجه سالم من به خديجه سالم من به خديجه سالم من به خديجه سالم     از جانب خداوند و از جانباز جانب خداوند و از جانباز جانب خداوند و از جانباز جانب خداوند و از جانب «:  ؟ جبرئيل در پاسخ گفت آيا حاجتي داري:  گفت) ع(  مراجعت كند، به جبرئيل
هنگامي كه سالم خداوند و سالم جبرئيل را به همسر بزرگوارش ابالغ كـرد او در جـواب                  ) ص( و حضرت رسول خدا   »      برسانبرسانبرسانبرسان
  : گفت

  .))))٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨((((»»»»    السالمالسالمالسالمالسالم    ّ اهللا هو السالم و منه السالم و اليه السالم و علي جبرئيلّ اهللا هو السالم و منه السالم و اليه السالم و علي جبرئيلّ اهللا هو السالم و منه السالم و اليه السالم و علي جبرئيلّ اهللا هو السالم و منه السالم و اليه السالم و علي جبرئيل    انانانان««««
گردد و بر جبرئيل نيز گردد و بر جبرئيل نيز گردد و بر جبرئيل نيز گردد و بر جبرئيل نيز     و سالم از اوست و به جانب او باز مي         و سالم از اوست و به جانب او باز مي         و سالم از اوست و به جانب او باز مي         و سالم از اوست و به جانب او باز مي         ) ) ) )     بخش است بخش است بخش است بخش است         سالمتسالمتسالمتسالمت((((خداوند خود سالم است     خداوند خود سالم است     خداوند خود سالم است     خداوند خود سالم است         ««««
        »»»»    ....    سالمسالمسالمسالم

 )ص( جاللت و عظمت و شأن خديجه و بذل اموالش در راه اسالم و خدماتي كه او درباره پيغمبر اكرم                  : : : :     در المعجم المفهرس  در المعجم المفهرس  در المعجم المفهرس  در المعجم المفهرس  
  )٣٠٩(. است كه ما را از شرح حالش مستغني نموده است اي روشن اندازه انجام داد، به

        

        كردكردكردكرد    تا آخر عمر ياد از خديجه ميتا آخر عمر ياد از خديجه ميتا آخر عمر ياد از خديجه ميتا آخر عمر ياد از خديجه مي) ) ) ) صصصص((((    پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر
 سه روز بعد     خديجهخديجهخديجهخديجهبست و همسر باوفايش  چشم از جهان برابوطالب ابوطالب ابوطالب ابوطالب ِ آن حضرت كه عموي بزرگوارش       در سال دهم بعثَت   

 يعني سال   »»»»    الحزنالحزنالحزنالحزن        عامعامعامعام««««با وفاي خود را از دست داد، آن سال را           از در گذشت ابوطالب از دنيا رفت و اين دو پشتيبان ثابت قدم و               
كـرد و   و هرگز او را و خـدمات او را فرامـوش نمـي         . كرد  خديجه را ياد مي     اندوه ناميد و حضرتش تا آخر عمر در موارد بسياري         

  :فرمود كرد و مي ها و وفا و صفاي او را زنده مي محبت خاطره
  .))))٣١٠٣١٠٣١٠٣١٠((((»»»»ِِِِ    َ اِاليمانَ اِاليمانَ اِاليمانَ اِاليمان    َ العهِد ِمنَ العهِد ِمنَ العهِد ِمنَ العهِد ِمن    َّ حسنَّ حسنَّ حسنَّ حسن    ِانِانِانِان««««

  : گفت شد و مي از چشمان حضرتش سرازير مي شنيد اشك ، جزء ايمان است و گاهي كه نام خديجه را مي وفا به پيمان محبت
  .))))٣١١٣١١٣١١٣١١((((»»»» ِبماِلها ِبماِلها ِبماِلها ِبماِلها    ييييِ اِهللا و اَعانَتِْنِ اِهللا و اَعانَتِْنِ اِهللا و اَعانَتِْنِ اِهللا و اَعانَتِْن    ِ عِلي ِدينِ عِلي ِدينِ عِلي ِدينِ عِلي ِدين    وازَرتْنيوازَرتْنيوازَرتْنيوازَرتْني    ُوُوُوُو    َ كَذّبني النَّاسَ كَذّبني النَّاسَ كَذّبني النَّاسَ كَذّبني النَّاس     ِحين ِحين ِحين ِحين    ُ خَِديجة صَدقَتِْنيُ خَِديجة صَدقَتِْنيُ خَِديجة صَدقَتِْنيُ خَِديجة صَدقَتِْني    َ ِمثْلَ ِمثْلَ ِمثْلَ ِمثْل    و اَينو اَينو اَينو اَين! ! ! ! ُُُُ    خَِديجةخَِديجةخَِديجةخَِديجة««««
تواند مانند خديجه باشد؟ او مرا تصديق كرد هنگـامي كـه مـردم مـرا تكـذيب كردنـد و در راه                     ، و چه كسي مي      يعني خديجه 

  .ياور من بود و مرا به وسيله مال خود كمك كرد پيشرفت دين اسالم در كنار منو
عصمت سالم اهللا عليهم مورد احترام بـود كـه كنـار آن                بيت  هلاي در نظر ا     اندازه  تربت خديجه و مرقد مطهر خديجه باوفا، به       

ريخت و به نماز ايستاد و با اين  كنار آن مرقد مطهر آمد و اشك) ع( روزي حضرت سيدالشهدا. خواندند آمدند و نماز و دعامي      مي
  : شعر به مناجات خداوند پرداخت

        ))))٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢((((ُُُُ    ْ عبيداً ِالَيك ملْجاهْ عبيداً ِالَيك ملْجاهْ عبيداً ِالَيك ملْجاهْ عبيداً ِالَيك ملْجاه    فَارحمفَارحمفَارحمفَارحم                                    ُ               ُ               ُ               ُ                   َ موالهَ موالهَ موالهَ مواله    ِّ اَنْتِّ اَنْتِّ اَنْتِّ اَنْت    ِّ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا رب    يا ربيا ربيا ربيا رب

                                                        

 . ٣٧٩، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٠٨
 . ١٨٩، ص ٢٣، ج   ـ المعجم المفهرس٣٠٩
 . ٣٧٩، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣١٠
 . ٣٨١، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣١١



 

 )١٤٣(

  . كوچكت كه جز تو پناهي ندارد رحم كن ، به اين بنده ، تو موال و سرور من هستي ، اي پروردگار من    اي پروردگار من
        

             بايد آموخت بايد آموخت بايد آموخت بايد آموخت    درسهايي كه از زندگي خديجهدرسهايي كه از زندگي خديجهدرسهايي كه از زندگي خديجهدرسهايي كه از زندگي خديجه
  :نويسد ميدر اسد الغابه در اسد الغابه در اسد الغابه در اسد الغابه 

        ))))٣١٣٣١٣٣١٣٣١٣((((»»»» يسكن عليها يسكن عليها يسكن عليها يسكن عليها)ص(         علي االسالم و كان علي االسالم و كان علي االسالم و كان علي االسالم و كانٍٍٍٍ    َ ِصدقَ ِصدقَ ِصدقَ ِصدق    كانت خديجة وزِيرةكانت خديجة وزِيرةكانت خديجة وزِيرةكانت خديجة وزِيرة««««
  .شد  محسوب مي)ص( قلب پيامبر يعني خديجه وزير و كمك راستين بود براي اسالم و مايه سكون و آرامش

و .   اسالم همين بس كه مال و ثروت او يكي از دو عامل قوي براي پيشرفت اسالم بـوده اسـت      بانوي بزرگ بانوي بزرگ بانوي بزرگ بانوي بزرگ و در عظمت اين     
او يكـي از      رسـيده اسـت   ) ص(  بود و بر اساس رواياتي كه از حضرت رسول اكرم         ) ع(     ضرت امير مؤمنان  ضرت امير مؤمنان  ضرت امير مؤمنان  ضرت امير مؤمنان  ححححعامل ديگر، شمشير    

آسيه همسر فرعون و آسيه همسر فرعون و آسيه همسر فرعون و آسيه همسر فرعون و و ) ص(     مريم مادر حضرت عيسيمريم مادر حضرت عيسيمريم مادر حضرت عيسيمريم مادر حضرت عيسيباشند و آن سه ديگر، حضرت  چهار زني است كه بهترين زنان جهان مي
دائمـاً خديجـه را مـدح و ثنـا      ) ص(     اكـرم اكـرم اكـرم اكـرم         رسـول رسـول رسـول رسـول حضرت  . ها برتري دارد    بر همه اين  ) س(   كه فاطمه  )٣١٤( است    )س( زهرازهرازهرازهرا        فاطمهفاطمهفاطمهفاطمه

كردند او تـصديقم  كردند او تـصديقم  كردند او تـصديقم  كردند او تـصديقم          ميميميمي        مردم كافر بودند او ايمان آورد و زماني كه تمام مردم مرا تكذيب            مردم كافر بودند او ايمان آورد و زماني كه تمام مردم مرا تكذيب            مردم كافر بودند او ايمان آورد و زماني كه تمام مردم مرا تكذيب            مردم كافر بودند او ايمان آورد و زماني كه تمام مردم مرا تكذيب                    در موقعي كه تمام   در موقعي كه تمام   در موقعي كه تمام   در موقعي كه تمام   : فرمود  گفت و مي    مي
معـين و  معـين و  معـين و  معـين و      داد وداد وداد وداد و     مـي  مـي  مـي  مـي پرداخت او تسكين و تسلي به من     پرداخت او تسكين و تسلي به من     پرداخت او تسكين و تسلي به من     پرداخت او تسكين و تسلي به من             كسي به كمك من نمي    كسي به كمك من نمي    كسي به كمك من نمي    كسي به كمك من نمي        نمودند و نمودند و نمودند و نمودند و         كرد، هنگامي كه خاليق آزار و اذيتم مي       كرد، هنگامي كه خاليق آزار و اذيتم مي       كرد، هنگامي كه خاليق آزار و اذيتم مي       كرد، هنگامي كه خاليق آزار و اذيتم مي       

  .))))٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥((((اسالم كرداسالم كرداسالم كرداسالم كرد    مددكار من بود و تمام آنچه را كه مالك بود فداي رواج دينمددكار من بود و تمام آنچه را كه مالك بود فداي رواج دينمددكار من بود و تمام آنچه را كه مالك بود فداي رواج دينمددكار من بود و تمام آنچه را كه مالك بود فداي رواج دين
هـا بـه ايـن     تـرين آن  مسلمان وجود دارد كه مهم    هاي فراواني در زندگي اين الگوي بزرگ اسالمي براي بانوان           و باالخره درس  

  : شرح است
        ....برد و ايمان آوردبرد و ايمان آوردبرد و ايمان آوردبرد و ايمان آورد     پي پي پي پي)ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر    نيت حضرتنيت حضرتنيت حضرتنيت حضرتفرهنگ و انصاف در سطح باال كه پيش از همه به حقافرهنگ و انصاف در سطح باال كه پيش از همه به حقافرهنگ و انصاف در سطح باال كه پيش از همه به حقافرهنگ و انصاف در سطح باال كه پيش از همه به حقا. . . . ١١١١
        ....    ادب و وفا و محبت و صفا در برابر آن حضرتادب و وفا و محبت و صفا در برابر آن حضرتادب و وفا و محبت و صفا در برابر آن حضرتادب و وفا و محبت و صفا در برابر آن حضرت. . . . ٢٢٢٢
        ....    بذل مال و ثروت خود تا آخرين دينار در راه پيشرفت اسالمبذل مال و ثروت خود تا آخرين دينار در راه پيشرفت اسالمبذل مال و ثروت خود تا آخرين دينار در راه پيشرفت اسالمبذل مال و ثروت خود تا آخرين دينار در راه پيشرفت اسالم. . . . ٣٣٣٣
  .ها مواجه بود  با آن)ص(  پيغمبر اسالم سعي و كوشش فراوان در تسكين آالم و تخفيف مشكالتي كه. ٤

        

         آنها آنها آنها آنها    شوهران و همسرانشوهران و همسرانشوهران و همسرانشوهران و همسراناُسوه و الگو براي اُسوه و الگو براي اُسوه و الگو براي اُسوه و الگو براي 
تـرين مرتبـه      معتبر داراي مقام عصمت يعني عـالي        كه به شهادت قرآن مجيد و روايات      ) س( حضرت فاطمه زهرا صديقه كبرا    

  . ابعاد زندگي سرمشق و اسوه زنان جهان است تكامل بشري است در جميع

                                                                                                                                                                                                              

 . ٣٨١، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣١٢
 . ٤٣٤، ص ٥، ج   ـ اسدالغابه٣١٣
 . ٤٣٣، ص ٥، ج   ـ اسد الغابه٣١٤
  .٢٤٨، ص ٦، ج  دب¤ ـ ريحانة اال٣١٥
 



 

 )١٤٤(

  :ودفرم  كه مي)ص(  و گفتارهاي مكرر رسول خدا)٣١٦( آيه تطهير در قرآن كريم
        ))))٣١٧٣١٧٣١٧٣١٧((((يرضَي ِلِرضَاهايرضَي ِلِرضَاهايرضَي ِلِرضَاهايرضَي ِلِرضَاها    ُ ِلغَضَِبهاوُ ِلغَضَِبهاوُ ِلغَضَِبهاوُ ِلغَضَِبهاو    َّ اَهللا يغِْضبَّ اَهللا يغِْضبَّ اَهللا يغِْضبَّ اَهللا يغِْضب    ٌ ِمنِّي يِريبني ما رابها و ِانٌ ِمنِّي يِريبني ما رابها و ِانٌ ِمنِّي يِريبني ما رابها و ِانٌ ِمنِّي يِريبني ما رابها و ِان    ٌ بضْعةٌ بضْعةٌ بضْعةٌ بضْعة    فَاِطمةفَاِطمةفَاِطمةفَاِطمة««««

كند و غضب فاطمه خدا را كند و غضب فاطمه خدا را كند و غضب فاطمه خدا را كند و غضب فاطمه خدا را     كند مرا نيز ناراحت ميكند مرا نيز ناراحت ميكند مرا نيز ناراحت ميكند مرا نيز ناراحت مي    ميميميمي    فاطمه پاره تن من است و هر آنچه كه فاطمه را ناراحتفاطمه پاره تن من است و هر آنچه كه فاطمه را ناراحتفاطمه پاره تن من است و هر آنچه كه فاطمه را ناراحتفاطمه پاره تن من است و هر آنچه كه فاطمه را ناراحت
        ....سازدسازدسازدسازد    آورد و خشنودي او خداوند را خشنود ميآورد و خشنودي او خداوند را خشنود ميآورد و خشنودي او خداوند را خشنود ميآورد و خشنودي او خداوند را خشنود مي    غضب ميغضب ميغضب ميغضب مي    بهبهبهبه

  :فرمود و نيز مي
َ جنْبـي فَمـن آذاهـا فقـد         َ جنْبـي فَمـن آذاهـا فقـد         َ جنْبـي فَمـن آذاهـا فقـد         َ جنْبـي فَمـن آذاهـا فقـد                 ٌ ِمنّيِهي قَلِْبي و روِحي الِّتي بين      ٌ ِمنّيِهي قَلِْبي و روِحي الِّتي بين      ٌ ِمنّيِهي قَلِْبي و روِحي الِّتي بين      ٌ ِمنّيِهي قَلِْبي و روِحي الِّتي بين              ْ يعِرفْها فَِهي بضْعة   ْ يعِرفْها فَِهي بضْعة   ْ يعِرفْها فَِهي بضْعة   ْ يعِرفْها فَِهي بضْعة           ِ فَقَد عرفَها و من لَم     ِ فَقَد عرفَها و من لَم     ِ فَقَد عرفَها و من لَم     ِ فَقَد عرفَها و من لَم             َ هِذه َ هِذه َ هِذه َ هِذه         ْ عرف ْ عرف ْ عرف ْ عرف         منمنمنمن««««

  .))))٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨((((»»»»آذانيآذانيآذانيآذاني
اند كه او پاره تن من و او دل من و روح اند كه او پاره تن من و او دل من و روح اند كه او پاره تن من و او دل من و روح اند كه او پاره تن من و او دل من و روح يعني كسي كه او را شناخته است كه شناخته است و كسي كه او را نشناخته است بديعني كسي كه او را شناخته است كه شناخته است و كسي كه او را نشناخته است بديعني كسي كه او را شناخته است كه شناخته است و كسي كه او را نشناخته است بديعني كسي كه او را شناخته است كه شناخته است و كسي كه او را نشناخته است بد

        ....    استاستاستاست    باشد، كسي كه او را اذيت كند مرا اذيت كردهباشد، كسي كه او را اذيت كند مرا اذيت كردهباشد، كسي كه او را اذيت كند مرا اذيت كردهباشد، كسي كه او را اذيت كند مرا اذيت كرده    دو پهلوي من است ميدو پهلوي من است ميدو پهلوي من است ميدو پهلوي من است مي    من كه در ميانمن كه در ميانمن كه در ميانمن كه در ميان
 )ع(  ِ او حضرت اميـر مؤمنـان        همسر با عظمت    دانيم كه   اين سخن برهان مسلّم و قطعي بر عصمت و عظمت مقام اوست و مي             

ـ   شوهري و زن باشد و غير از اين دو نفر ـ  مي) ص(  گانه عترت پاك پيغمبر از ائمه دوازده مو نخستين اما) ص( نيز وصي پيغمبر
، بهترين سرمـشق   ها مانند ساير ابعاد زندگي آنان ، رفتار خانوادگي آن بر اين اساس. كه هر دو معصوم باشند در اسالم وجود ندارد  

  . جهان است براي مردان و زنان
در گـام  ) ع(  حقيقت را حضرت امير مؤمنـان  اين. ترين يار و مددكار شوهر خود بود  بهترين و صميمي او در زندگي خانوادگي   

  :بيان كرد) س(  زهرا زهرا زهرا زهرا    فاطمهفاطمهفاطمهفاطمهاول زندگي مشترك خود با 
) ع(  به خانه علـي ) ص(     رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرم، حضرت  از بيت نبوت به سراي امامت رفت) س(     حضرت فاطمهحضرت فاطمهحضرت فاطمهحضرت فاطمهدر فرداي آن شبي كه     

  :رسيدآمد و از او پ
دانيم  و مي او ياور خوبي در راه اطاعت خداوند است         او ياور خوبي در راه اطاعت خداوند است         او ياور خوبي در راه اطاعت خداوند است         او ياور خوبي در راه اطاعت خداوند است        ))))٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩((((»»»»ِ اهللاِ ِ اهللاِ ِ اهللاِ ِ اهللاِ         َ طاعة َ طاعة َ طاعة َ طاعة         ُ علي ُ علي ُ علي ُ علي         َ الْعون َ الْعون َ الْعون َ الْعون         ِنعمِنعمِنعمِنعم««««:   در پاسخ گفت   ؟؟؟؟        زهرا را چگونه يافتي   زهرا را چگونه يافتي   زهرا را چگونه يافتي   زهرا را چگونه يافتي   
) ع(  داشت همراه علـي  ، در سراسر اين راه تا حيات  هم٣     فاطمهفاطمهفاطمهفاطمه.  ، راه اطاعت خدا است    در هر گامي  ) ع(  راه زندگي علي  

  .مشكل و توأم با زحمت باشد) ع(  علي وي تقاضايي ننمود كه اجابت آن براي حضرتگاه از  هيچ
        

  .خريد هاي زندگي را به جان مي مرارت ها و با شناخت عميق و درك جايگاه بلند و حساس همسرش تمام سختياو او او او 
ـ   .  پرداخت  گذاشت و با جان و دل به آن مي          او تالش در محيط خانه را ارج مي        در گفتگـويي كـه بـا       ) ع(  انحضرت امير مؤمن

؟ او در خانه تالش  برايت سخن بگويم) س(  خواهي از وضع زندگي خود با فاطمه        مي: يكي از مردان بني اسد داشت به او فرمود        
، و كارهاي ديگر خانـه او را آزرده و خـسته   ، و كارهاي ديگر خانـه او را آزرده و خـسته   ، و كارهاي ديگر خانـه او را آزرده و خـسته   ، و كارهاي ديگر خانـه او را آزرده و خـسته       ،آردكردن جو، پختن نان،آردكردن جو، پختن نان،آردكردن جو، پختن نان،آردكردن جو، پختن نان    آب آوردنآب آوردنآب آوردنآب آوردنكوش بود و چون      كرد جدي و سخت     بسيار مي 

                                                        

 . ٣٣، آيه   ـ سوره احزاب٣١٦
 . ٢٧٥، ص ١ ـ الغدير، ج ٣١٧
 . ٤٥بصار، ص ¤، نوراال٢٢٨، ص ٢، ج  ، نزهة المجالس١٥٠، ص   ـ الفصول المهمة٣١٨
 . ٣٦٣، ص ٣، ج   و مناقب ابن شهر آشوب١١٧، ص ٤٣ االنوار، ج  ـ بحار٣١٩



 

 )١٤٥(

،  خدمتكار نماييم تا تو از ايـن همـه كـار و تـالش     برويم و از او درخواست يك) ص( پيامبرپيامبرپيامبرپيامبرلذا به او پيشنهاد كردم نزد       بود،  بود،  بود،  بود،          كردهكردهكردهكرده
  . قدري بياسايي

،  اند، از حيـايي كـه داشـت         رسيد مشاهده كرد كه جمعي از اصحاب در محضر او نشسته          ) ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبربه خدمت   ) س(     فاطمهفاطمهفاطمهفاطمه
فاطمـه  فاطمـه  فاطمـه  فاطمـه  : فرمـود  شده بود، فرداي آن روز به خانه ما آمد و) س(  كه متوجه آمدن فاطمه) ص( خداخداخداخدا        رسولرسولرسولرسول.  چيزي نگفت و برگشت   

        ؟؟؟؟    جان ديروز براي چه آمده بوديجان ديروز براي چه آمده بوديجان ديروز براي چه آمده بوديجان ديروز براي چه آمده بودي
و پيشنهاد خود را .  خانه زياد و طاقت فرسا است مسئوليت فاطمه در كارهاي:  من عرض كردم. شدفاطمه فاطمه فاطمه فاطمه حيا، موجب سكوت 
  :ها را براي او بيان كرد و بعد فرمود  اندكي از مشكالت مسلمان)ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر . با پيغمبر در ميان گذاشتم

 مرتبه ٣٤، هنگام خواب  در شب: بعد فرمودخواهي چيزي به تو آموزش بدهم كه از كنيز و خدمتكار بهتر باشد؟ خواهي چيزي به تو آموزش بدهم كه از كنيز و خدمتكار بهتر باشد؟ خواهي چيزي به تو آموزش بدهم كه از كنيز و خدمتكار بهتر باشد؟ خواهي چيزي به تو آموزش بدهم كه از كنيز و خدمتكار بهتر باشد؟     ، مي، مي، مي، مي    دخترمدخترمدخترمدخترم
تكرار كني خداوند مشكالت دنيا تكرار كني خداوند مشكالت دنيا تكرار كني خداوند مشكالت دنيا تكرار كني خداوند مشكالت دنيا     را هر شبرا هر شبرا هر شبرا هر شبدخترم اگر اين ذكر دخترم اگر اين ذكر دخترم اگر اين ذكر دخترم اگر اين ذكر . بر زبان بياوراهللا اهللا اهللا اهللا     سبحانسبحانسبحانسبحان مرتبه ٣٣و الحمدهللا الحمدهللا الحمدهللا الحمدهللا    مرتبه٣٣ و اهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبراهللا اكبر

        ....گرداندگرداندگرداندگرداند    و آخرت را بر تو آسان ميو آخرت را بر تو آسان ميو آخرت را بر تو آسان ميو آخرت را بر تو آسان مي
  )٣٢٠(. از خدا و رسول خدا خشنودم:  فاطمه بعد از شنيدن اين سخنان سه مرتبه گفت

ست و نيز وارد ا:   بيت ، در بعضي از روايات از اهل ، پس از نمازها بعنوان تعقيب به اين ترتيب) س( فاطمه زهرافاطمه زهرافاطمه زهرافاطمه زهراجريان تسبيح 
؛ و     تر است   محبوب  بعد از هر نماز در نزد من از هزار ركعت نماز مستحبي             ) ع( فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا تسبيح  : فرمودند) ع(  حضرت صادق 

طور كه به فرزندان خودمـان نمـاز را    ما همان : شود؛ و نيز فرمودند     كسي كه بر آن مداومت كند، هرگز شقاوتمند نمي        : نيز فرمودند 
  )٣٢١(. دهيم را نيز ياد مي) ع( زهرازهرازهرازهراضرت  تسبيح ح دهيم ياد مي

  )٣٢٢(. از پاداش خدمت تو در خانه كاسته شود اي ، من دوست ندارم ذره دخترم: فرمود) ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر،  و بر اساس بعضي روايات

  

            تجلّي روح ايثار و خدمت در محيط خانوادگيتجلّي روح ايثار و خدمت در محيط خانوادگيتجلّي روح ايثار و خدمت در محيط خانوادگيتجلّي روح ايثار و خدمت در محيط خانوادگي
تحكام روابط و محبت ميان اعضاء يـك مجموعـه       اس  ترين عوامل    يكي از مهم       روح ايثار و خدمت   روح ايثار و خدمت   روح ايثار و خدمت   روح ايثار و خدمت   بايد توجه داشت كه داشتن      

هـا در زنـدگي حـضرت اميـر           از اين نمونه  .  ، نشانگر بزرگي روح و علّو همت اوست         و خدمت در زندگي هر انساني     ايثار  ايثار  ايثار  ايثار  .  است
        :::: نمونه زيبا توجه نمائيد نمونه زيبا توجه نمائيد نمونه زيبا توجه نمائيد نمونه زيبا توجه نمائيد    به اينبه اينبه اينبه اين. شود فراوان ديده مي) س(     حضرت فاطمهحضرت فاطمهحضرت فاطمهحضرت فاطمهمؤمنان و 

باشند   گرديد، مشاهده كرد كه هر دو با هم مشغول دستاس كردن جو مي            ) س(      و فاطمه   و فاطمه   و فاطمه   و فاطمه  عليعليعليعليوارد خانه   ) ص( پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبرحضرت  
  :ها پرسيد از آن

  تر هستيد؟ كدام يك خسته
        ....     فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه:پاسخ داداميرالمؤمنين اميرالمؤمنين اميرالمؤمنين اميرالمؤمنين 

  )٣٢٣(.جو مشاركت كرد در دستاس كردن) ع(  در جاي فاطمه نشست و با حضرت علي) ص( رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا

                                                        

 . ٨٥، ص ٤٣ ـ بحار االنوار، ج ٣٢٠
 . ١٠٢٢، ص ٤، ج   ـ وسائل الشيعه٣٢١
 . ٨٥، ص ٤٣نوار، ج ¤ ـ بحار اال٣٢٢



 

 )١٤٦(

در امور خانه و ديگري نحوه ) س(  با فاطمه) ع(  ، يكي همكاري علي ش كوتاه قابل توجه استاز جمله نكاتي كه در اين گزار
نـسبت بـه    خواهم به تـو كمـك كـنم و همچنـين       طور مستقيم خطاب به دختر خود ننمود كه مي          ، او به      پرسش آن حضرت است   

  ).ع(     امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانحضرت 
هايي است كـه بايـد        ها درس   اين. دهد  و مهرباني به همسرش رانشان مي     با همين پاسخ كوتاه عطوفت      ) ع(  از طرف ديگر علي   

صميميت خانـه    و  ، جلوه محبت    ، داشتن روح خدمت     ها مورد توجه باشد كه در روابط همسري از خود گذشتگي            در همه خانواده  
  .كند ها را گرم و روشن و خانواده را خوشبخت مي را نوراني و دل

گرفت و اعضاي خانواده در چنين كالسي هر روز         گرفت و اعضاي خانواده در چنين كالسي هر روز         گرفت و اعضاي خانواده در چنين كالسي هر روز         گرفت و اعضاي خانواده در چنين كالسي هر روز                  و كمك و خدمت در محيط خانه اوج         و كمك و خدمت در محيط خانه اوج         و كمك و خدمت در محيط خانه اوج         و كمك و خدمت در محيط خانه اوج        روشن است وقتي كه روح تعاون     روشن است وقتي كه روح تعاون     روشن است وقتي كه روح تعاون     روشن است وقتي كه روح تعاون     
گذارند نيز هريك منشأ خدمت و مظهر محبت به گذارند نيز هريك منشأ خدمت و مظهر محبت به گذارند نيز هريك منشأ خدمت و مظهر محبت به گذارند نيز هريك منشأ خدمت و مظهر محبت به     محبت خواندند، از اين محيط كه به خارج خانه قدم ميمحبت خواندند، از اين محيط كه به خارج خانه قدم ميمحبت خواندند، از اين محيط كه به خارج خانه قدم ميمحبت خواندند، از اين محيط كه به خارج خانه قدم مي        درس خدمت و ايثار ودرس خدمت و ايثار ودرس خدمت و ايثار ودرس خدمت و ايثار و

        ....باشندباشندباشندباشند    اجتماع مياجتماع مياجتماع مياجتماع مي

        
        ....شدشدشدشد    هايم بر طرف ميهايم بر طرف ميهايم بر طرف ميهايم بر طرف مي     غصّه غصّه غصّه غصّه تمام تمام تمام تمام    كردمكردمكردمكردم    هر گاه به رخسار فاطمه نگاه ميهر گاه به رخسار فاطمه نگاه ميهر گاه به رخسار فاطمه نگاه ميهر گاه به رخسار فاطمه نگاه مي:  :  :  :  )ع(            حضرت عليحضرت عليحضرت عليحضرت علي

بكوشند يك محيط آرام و با صفا در درون خانه          يكي از موضوعاتي كه دليل رشد فكري و شايستگي بانوان است اين است كه             
  .ايجاد كنند

در درون خانه خود چنين فضايي را ايجاد كرده بود، در اين فضا كالمـي كـه موجـب پريـشاني و نـاراحتي           ) س( فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا 
) ع(      امير مؤمنـان  امير مؤمنـان  امير مؤمنـان  امير مؤمنـان     گفت در جهت اهداف همسر فداكار و دالورش بود كه حضرتگفت در جهت اهداف همسر فداكار و دالورش بود كه حضرتگفت در جهت اهداف همسر فداكار و دالورش بود كه حضرتگفت در جهت اهداف همسر فداكار و دالورش بود كه حضرت    آنچه مي آنچه مي آنچه مي آنچه مي         بلكهبلكهبلكهبلكهآورد    اشد بر زبان نمي   شوهرش ب 

  :كند گونه بيان مي اين موضوع را اين
، قدمي بر خالف ميل باطني من بر نداشت ، قدمي بر خالف ميل باطني من بر نداشت ، قدمي بر خالف ميل باطني من بر نداشت ، قدمي بر خالف ميل باطني من بر نداشت     ، فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگز مرا نرنجاند، در هيچ امري، فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگز مرا نرنجاند، در هيچ امري، فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگز مرا نرنجاند، در هيچ امري، فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگز مرا نرنجاند، در هيچ امري    هيچ گاه در زندگيهيچ گاه در زندگيهيچ گاه در زندگيهيچ گاه در زندگي

        ))))٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤((((....    كردمكردمكردمكردم    شد و دردهايم را فراموش ميشد و دردهايم را فراموش ميشد و دردهايم را فراموش ميشد و دردهايم را فراموش مي    هايم بر طرف ميهايم بر طرف ميهايم بر طرف ميهايم بر طرف مي    ، تمام غصه، تمام غصه، تمام غصه، تمام غصه    كردمكردمكردمكردم    رخسارش نظاره ميرخسارش نظاره ميرخسارش نظاره ميرخسارش نظاره مي    اه كه بهاه كه بهاه كه بهاه كه بهو هرگو هرگو هرگو هرگ
  

        ))))٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥((((....گاه مرا خشمگين نكردگاه مرا خشمگين نكردگاه مرا خشمگين نكردگاه مرا خشمگين نكرد    خشمگين شود او نيز هيچخشمگين شود او نيز هيچخشمگين شود او نيز هيچخشمگين شود او نيز هيچ    به خدا قسم هرگز كاري نكردم كه فاطمه از منبه خدا قسم هرگز كاري نكردم كه فاطمه از منبه خدا قسم هرگز كاري نكردم كه فاطمه از منبه خدا قسم هرگز كاري نكردم كه فاطمه از من: و در جاي ديگر فرمود
پـشتيبان شـوهر، مايـه    پـشتيبان شـوهر، مايـه    پـشتيبان شـوهر، مايـه    پـشتيبان شـوهر، مايـه    جنگهـاي نظـامي ـ     و مبارزات سياسـي در تمام مبارزات همسر بزرگوارش ـ اعم از  ) س( فاطمه زهرا

با اشتياق به انتظار    با اشتياق به انتظار    با اشتياق به انتظار    با اشتياق به انتظار        كرد و كرد و كرد و كرد و         دلگرمي شوهر، صفا بخش زندگي شوهر بود، در غياب شوهر، خانه و فرزندان او را بخوبي اداره مي                 دلگرمي شوهر، صفا بخش زندگي شوهر بود، در غياب شوهر، خانه و فرزندان او را بخوبي اداره مي                 دلگرمي شوهر، صفا بخش زندگي شوهر بود، در غياب شوهر، خانه و فرزندان او را بخوبي اداره مي                 دلگرمي شوهر، صفا بخش زندگي شوهر بود، در غياب شوهر، خانه و فرزندان او را بخوبي اداره مي                 
        ....    نشستنشستنشستنشست    بازگشت شوهر از جنگ ميبازگشت شوهر از جنگ ميبازگشت شوهر از جنگ ميبازگشت شوهر از جنگ مي

گـشت و سـاعاتي را در ميـان           برمي) ع(  علي   كه وقتي   طوري  برد به     كار مي   و تمام سعي و كوشش خود را در راه آسايش او به           
، خود ، خود ، خود ، خود     رفت و با فراغت بال و خيال راحترفت و با فراغت بال و خيال راحترفت و با فراغت بال و خيال راحترفت و با فراغت بال و خيال راحت    فرسا از تن او ميفرسا از تن او ميفرسا از تن او ميفرسا از تن او مي    هاي طاقتهاي طاقتهاي طاقتهاي طاقت    هاي حاصل از جنگهاي حاصل از جنگهاي حاصل از جنگهاي حاصل از جنگ    خستگيخستگيخستگيخستگي    تمامتمامتمامتمامگذراند،  اش مي خانواده

        ....نمودنمودنمودنمود    را آماده نبردهاي آينده ميرا آماده نبردهاي آينده ميرا آماده نبردهاي آينده ميرا آماده نبردهاي آينده مي

                                                                                                                                                                                                              

 . ٥٠، ص ٤٣نوار، ج ¤ ـ بحار اال٣٢٣
 . ١٢٣، ص ٤٣نوار، ج ¤ و بحار اال٣٦٣، ص ١، ج   ـ كشف الغمه٣٢٤
 . ٣٦٣، ص ١، ج  مه ـ كشف الغ٣٢٥



 

 )١٤٧(

رود و با روي گشاده و لبخند حـاكي از رضـايت و   رود و با روي گشاده و لبخند حـاكي از رضـايت و   رود و با روي گشاده و لبخند حـاكي از رضـايت و   رود و با روي گشاده و لبخند حـاكي از رضـايت و       ييييبه استقبال او م  به استقبال او م  به استقبال او م  به استقبال او م  ) س(     گردد، فاطمه گردد، فاطمه گردد، فاطمه گردد، فاطمه          از جبهه جهاد بازمي     از جبهه جهاد بازمي     از جبهه جهاد بازمي     از جبهه جهاد بازمي    )ع(     وقتي علي وقتي علي وقتي علي وقتي علي 
وسيله نقش خود را وسيله نقش خود را وسيله نقش خود را وسيله نقش خود را     پرسد و بدينپرسد و بدينپرسد و بدينپرسد و بدين    ، از او مي، از او مي، از او مي، از او مي    شويد و از حوادث ميدان جنگشويد و از حوادث ميدان جنگشويد و از حوادث ميدان جنگشويد و از حوادث ميدان جنگ    آلود او را ميآلود او را ميآلود او را ميآلود او را مي    شمشير خونشمشير خونشمشير خونشمشير خون        وووو    نگرد، لباسنگرد، لباسنگرد، لباسنگرد، لباس    افتخار به او ميافتخار به او ميافتخار به او ميافتخار به او مي

        ....كندكندكندكند    ، در تقويت رواني شوهر مجاهدش ايفا مي، در تقويت رواني شوهر مجاهدش ايفا مي، در تقويت رواني شوهر مجاهدش ايفا مي، در تقويت رواني شوهر مجاهدش ايفا مي    ساز اسالمساز اسالمساز اسالمساز اسالم    در جهاد سرنوشتدر جهاد سرنوشتدر جهاد سرنوشتدر جهاد سرنوشت

        
             خانه خانه تو و من كنيز تو هستم خانه خانه تو و من كنيز تو هستم خانه خانه تو و من كنيز تو هستم خانه خانه تو و من كنيز تو هستم،،،،    يا علييا علييا علييا علي): ): ): ): سسسس((((        فاطمه زهرافاطمه زهرافاطمه زهرافاطمه زهرا

بر اساس نصوص و براهين قطعي كه از پدر بزرگوارش در دست بود، خالفت را پـس از ارتحـال                    ) س( صديقه كبرا صديقه كبرا صديقه كبرا صديقه كبرا دانيم    مي
رفـت و   دانست ـ چون تنها از اين مـسير، اسـالم در راه صـحيح و تكـاملي خـود پـيش مـي         شوهرش مي ، حق مسلم پدر خويش

بودن خالفت ابوبكر معتقـد   رسيدند ـ و به غاصبانه و ظالمانه   همه جانبه در زندگي خودشان كه منظور بود ميمسلمانان به تكامل
از ، ، ، ،     دانستدانستدانستدانست     را درد خود و مشكل او را مشكل خود و خواست او را خواست خود و اسالم مي را درد خود و مشكل او را مشكل خود و خواست او را خواست خود و اسالم مي را درد خود و مشكل او را مشكل خود و خواست او را خواست خود و اسالم مي را درد خود و مشكل او را مشكل خود و خواست او را خواست خود و اسالم مي)ع(  علي  علي  علي  علي بود و در اين راستا درد 

در ايـن راه   هاي بسياري را كشيد و حتي   هاي فراوان ديد و مصيبت      ، رنج   ارشاز شوهر بزرگو    اين جهت در راه حمايت و پشتيباني      
پس از اينكه او به مسجد آمد و با ايراد خطابه و بيان دليل پرده از چهـره غاصـبان                    . تا مرز شهادت پيش رفت و به شهادت رسيد        

  ن كه خشم او خشم خدا ها را محكوم ساخت و ناراحتي و خشم خود را از اين جريا ستمگر را كنار زد و آن
باالخره اين موضوع   باالخره اين موضوع   باالخره اين موضوع   باالخره اين موضوع   ها    ، آن   خليفه اول و دوم چندين بار تقاضاي مالقات او را كردند و نپذيرفت            . پيغمبر خدا بود، ابراز كرد     و

كه درخواست آمدن به كه درخواست آمدن به كه درخواست آمدن به كه درخواست آمدن به     داد كه كسيداد كه كسيداد كه كسيداد كه كسي    از آنجا كه بزرگواري آن حضرت اجازه نمياز آنجا كه بزرگواري آن حضرت اجازه نمياز آنجا كه بزرگواري آن حضرت اجازه نمياز آنجا كه بزرگواري آن حضرت اجازه نميدر ميان گذاشتند، ) ع(     را با حضرت امير مؤمنانرا با حضرت امير مؤمنانرا با حضرت امير مؤمنانرا با حضرت امير مؤمنان
را باز گو كرد و از      ) س(  ها براي مالقات با فاطمه      آمد و تقاضاي آن   ) س(     فاطمهفاطمهفاطمهفاطمهبه نزد   او را دارد به او جواب منفي بدهد،         او را دارد به او جواب منفي بدهد،         او را دارد به او جواب منفي بدهد،         او را دارد به او جواب منفي بدهد،         خانه  خانه  خانه  خانه  

  . او اجازه خواست
  : در پاسخ گفت) س( زهرا

        ))))٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦((((»»»»البيت بيتك والحرة أمتكالبيت بيتك والحرة أمتكالبيت بيتك والحرة أمتكالبيت بيتك والحرة أمتك««««
        ....    ِ شما است و من نيز كنيز تو هستمِ شما است و من نيز كنيز تو هستمِ شما است و من نيز كنيز تو هستمِ شما است و من نيز كنيز تو هستم    خانه از آنخانه از آنخانه از آنخانه از آن

  . است) س(   ايثار فاطمه در برابر حضرت امير مؤمناناي از صفا و اين تعبير نمونه
هـا اظهـار كـرد،        ناراحتي خود را از عمل آن      و  ها حرف نزد و غضب      با آن ) س(  و بأالخره اين مالقات و اينكه حضرت فاطمه       

  . دانيم مي
هـا بـراي زنـدگي خـود           نمونه هايي است از كيفيت زندگي خانوادگي پيشوايان اسالم و بر ماالزم است كه از اين                ها نمونه   اين

  . خود را كانون صفا و وفا و ادب و احترام و ايثار قرار بدهيم درس بگيريم و كانون زندگي
  

  )س(        خواستگاري فاطمهخواستگاري فاطمهخواستگاري فاطمهخواستگاري فاطمه

                                                        

 . ١٩١، ص ١، ج   ـ كشف الغمه٣٢٦



 

 )١٤٨(

آمدند ولي آن حـضرت       مي) ص(  به محضر پيغمبر اكرم   ) س( خواستگارهاي بسياري از جمله ابوبكر و عمر براي فاطمه زهرا         
؛ تا اينكه در نخواهد شدنخواهد شدنخواهد شدنخواهد شد    تا به من وحي از جانب خداوند نشود، تكليف فاطمه روشنتا به من وحي از جانب خداوند نشود، تكليف فاطمه روشنتا به من وحي از جانب خداوند نشود، تكليف فاطمه روشنتا به من وحي از جانب خداوند نشود، تكليف فاطمه روشن: فرمود مي داد و نفي ميها جواب م به همه آن

پدر و مادرم فداي تو باد، هنوز كـودك بـودم   :  محضر آن حضرت رسيد و گفت به) ع(  ماه رمضان سال دوم هجرت حضرت علي   
خـواهم كـه    ها ديـدم و اكنـون مـي    ها و محبت  داشتم و از تو نوازشها دريافت در دامان تو پرورش يافتم و از دست تو نعمت       كه

        ....    كنمكنمكنمكنم    من از تو دخترت فاطمه را خواستگاري ميمن از تو دخترت فاطمه را خواستگاري ميمن از تو دخترت فاطمه را خواستگاري ميمن از تو دخترت فاطمه را خواستگاري ميام سر و سامان بگيرد،  الطاف تو در حق من كامل شود و در سايه تو زندگي
 شنيد در پاسـخ     )ع(  از علي  كه اين كالم را       كه تا آن وقت به همه خواستگاران جواب منفي داده بود، همين           ) ص(  رسول اكرم 

  :فرمود
        »»»»    مرحباً و اهالًمرحباً و اهالًمرحباً و اهالًمرحباً و اهالً    ««««

مطّلـع بودنـد و در انتظـار بازگـشت     ) ص( از اين شرفيابي بـه حـضور پيغمبـر     ) ع(  تعدادي از افراد كه از قصد حضرت علي       
  رتش چه جوابي به تو داد حض) ص( از او سؤال كردند كه پيغمبر.  نشسته بودند ديدند آن حضرت برگشت) ع(  حضرت علي

به تـو جـواب   ) ص( حضرت پيغمبر: ها گفتند  آن....اهالًاهالًاهالًاهالً    مرحباً ومرحباً ومرحباً ومرحباً و: در جواب خواستگاري من به فرمود) ص( پيغمبر خدا :  گفت
  )٣٢٧(. كرده است و هم تحسين) يعني همسر(اين است كه هم اهل به تو داده است مرحباً و اهالً مرحباً و اهالً مرحباً و اهالً مرحباً و اهالً   مثبت داده است و معناي

. ياب شد به خدمت پدر بزرگوارش شرفّسلَمه ّسلَمه ّسلَمه ّسلَمه     امامامامدر خانه فاطمه  فاطمه  فاطمه  فاطمه  . را احضار كنند  مه  مه  مه  مه  فاطفاطفاطفاطدستور فرمود   ) ص( پس از آن پيغمبر   
ام كه  داني و من از خداوند خواسته را در اسالم ميطالب طالب طالب طالب     فضيلت علي بن ابي فضيلت علي بن ابي فضيلت علي بن ابي فضيلت علي بن ابي خويشاوندي و !  دخترم: آن حضرت به فاطمه فرمود
، نظـر     دهد و اكنون او از تو خواستگاري كرده اسـت         ترين اشخاص نزد خويش قرار ب       ِ خود و محبوب     شوهر تو را از بهترين خلق     

  ؟ تو چيست
اهللا اكبـر، سـكوت فاطمـه رضـايت او     :  گفـت  مـي  كه  پيغمبر از خانه بيرون آمد در حالي     . در جواب سكوت كرد   ) ص(  فاطمه

  )٣٢٨(. است
ت كه فاطمه را به علـي  ت كه فاطمه را به علـي  ت كه فاطمه را به علـي  ت كه فاطمه را به علـي  خداوند مرا امر كرده اس خداوند مرا امر كرده اس خداوند مرا امر كرده اس خداوند مرا امر كرده اس :  خطبه خواند و در ضمن خطبه گفت      ) ص(  ، حضرت رسول اكرم     از آن پس  

        ....    تزويج كنم و من فاطمه را به علي تزويج كردمتزويج كنم و من فاطمه را به علي تزويج كردمتزويج كنم و من فاطمه را به علي تزويج كردمتزويج كنم و من فاطمه را به علي تزويج كردم
را خداونـد  ) ع(  خلق كرد و اگر حضرت امير مؤمنان خداوند امير مؤمنان را براي تزويج با فاطمه   : فرمودند) ع(  حضرت صادق 

  )٣٢٩(. فاطمه همتايي وجود نداشت كرد در دنيا براي خلق نمي
  ؟ داري بگو ببينم از مال دنيا چهعلي علي علي علي يا : فرمودند) ص( ، حضرت پيغمبر بعد از آن

شمـشير تـو شمـشير    : فرمود) ص(     رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرم. . . .     يك شتر آبكش يك شتر آبكش يك شتر آبكش يك شتر آبكش و  يك زره   يك زره   يك زره   يك زره   و  يك قبضه شمشير    يك قبضه شمشير    يك قبضه شمشير    يك قبضه شمشير    يا رسول اهللا    :  گفت) ع(     عليعليعليعلي
  . كار ببري و شتر تو هم وسيله كسب و كار توست اسالمي بايد آن را به اسالم است و در جهادهاي

  )٣٣٠(.  براي مخارج عروسي كافي است»»»»        زرهزرهزرهزره    ««««همان 

                                                        

  .٣٧٨ و ٣١١، ص ١، ج   ـ أعيان الشيعه٣٢٧
 

 . ٣٧٨ و ٣١١، ص ١، ج   ـ أعيان الشيعة٣٢٨
 . ١٩٦، ص ١٤، ج   و مستدرك الوسائل٤٩، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٣٢٩



 

 )١٤٩(

، تقـدم دارد و علـم و        ، تقـدم دارد و علـم و        ، تقـدم دارد و علـم و        ، تقـدم دارد و علـم و                بر همگان در اسالم آوردن    بر همگان در اسالم آوردن    بر همگان در اسالم آوردن    بر همگان در اسالم آوردن            دخترم تو را به ازدواج كسي درآوردم كه       دخترم تو را به ازدواج كسي درآوردم كه       دخترم تو را به ازدواج كسي درآوردم كه       دخترم تو را به ازدواج كسي درآوردم كه       : فرمود) س(  ، به فاطمه    بعد از آن  
        ))))٣٣١٣٣١٣٣١٣٣١((((....    باشيباشيباشيباشي    ، سيد و ساالر مي، سيد و ساالر مي، سيد و ساالر مي، سيد و ساالر مي    تو نيز در ميان زنانتو نيز در ميان زنانتو نيز در ميان زنانتو نيز در ميان زنان    دانش وي از همگان بيشتر است ودانش وي از همگان بيشتر است ودانش وي از همگان بيشتر است ودانش وي از همگان بيشتر است و

        

            دواجدواجدواجدواجبراي تأمين مخارج ازبراي تأمين مخارج ازبراي تأمين مخارج ازبراي تأمين مخارج از» » » »         زرهزرهزرهزره        ««««فروش فروش فروش فروش 
ها را در گوشه رداي خود پيچيد و  فروخت و پول  درهم٤٨٠، به بازار رفت و آن را به قيمت  خود را برداشته» » » »         زرهزرهزرهزره    ««««) ع(  علي

توضيحي داد كه   ) ع(  از او پرسيد اين پول چقدر است و نه علي         ) ص( نه پيغمبر .  برگشت) ص(  راست به حضور رسول اكرم      يك
به دامن ابوبكر ريخـت و      به دامن ابوبكر ريخـت و      به دامن ابوبكر ريخـت و      به دامن ابوبكر ريخـت و      ها را     ت و فقط دستور فرمود كه درهم رادم دستش بگذارد و بعد اين سكه             زره به چند فروخته شده اس     

        ....بالل را هم با وي روانه ساخت كه به بازار بروند و براي عروسي جهيزيه تهيه ببينندبالل را هم با وي روانه ساخت كه به بازار بروند و براي عروسي جهيزيه تهيه ببينندبالل را هم با وي روانه ساخت كه به بازار بروند و براي عروسي جهيزيه تهيه ببينندبالل را هم با وي روانه ساخت كه به بازار بروند و براي عروسي جهيزيه تهيه ببينند
        

  )س(    صورت ريز جهيزيه فاطمه زهراصورت ريز جهيزيه فاطمه زهراصورت ريز جهيزيه فاطمه زهراصورت ريز جهيزيه فاطمه زهرا
و علـي مرتـضي     علـي مرتـضي     علـي مرتـضي     علـي مرتـضي      و حـضرت         محمـد مـصطفي   محمـد مـصطفي   محمـد مـصطفي   محمـد مـصطفي    گي حـضرت  ، سادگي و صفاي زند      براي اينكه دنياي اسالم و همه مردم جهان       

، مالحظه  شده است  را كه از تواريخ اسالمي استخراجفاكتورفاكتورفاكتورفاكتوررا بدانند خوب است اين ) س(  جهان سرور زنانفاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا فاطمه زهرا حضرت 
  :كنند

س را بعنـوان  پس از چند سـاعت ايـن اجنـا     و بود به بازار برده) ع(  آن چند مشت درهم را كه قيمت زره عليابوبكر ابوبكر ابوبكر ابوبكر و بالل  بالل  بالل  بالل  
آن حـضرت   آوردند و چون) ص(  به حضور رسول اكرم ) س(  همراه صورت ريز جهيزيه فاطمه      جهيزيه و لوازم زندگي عروس به     

  : ها نگاه كرد، دست خود را به آسمان بلند كرد و گفت به آن
  .))))٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢((((»»»»ُُُُ    ُ اَلْخَزَفُ اَلْخَزَفُ اَلْخَزَفُ اَلْخَزَف    ُّ آِنيِتِهمُّ آِنيِتِهمُّ آِنيِتِهمُّ آِنيِتِهم    ٍ جلٍ جلٍ جلٍ جل    َّ باِرك ِلقَومَّ باِرك ِلقَومَّ باِرك ِلقَومَّ باِرك ِلقَوم    اَللَّهماَللَّهماَللَّهماَللَّهم««««

        ....بركت عنايت بفرمابركت عنايت بفرمابركت عنايت بفرمابركت عنايت بفرما    ها از سفال استها از سفال استها از سفال استها از سفال است     دسته از مردمي كه بيشتر ظرفهاي آن دسته از مردمي كه بيشتر ظرفهاي آن دسته از مردمي كه بيشتر ظرفهاي آن دسته از مردمي كه بيشتر ظرفهاي آنپروردگارا به آنپروردگارا به آنپروردگارا به آنپروردگارا به آن
            به هفت درهمبه هفت درهمبه هفت درهمبه هفت درهم            يك قوارهيك قوارهيك قوارهيك قواره            پيراهن كرباسيپيراهن كرباسيپيراهن كرباسيپيراهن كرباسي
             درهم درهم درهم درهم٤٤٤٤به به به به         يك عدديك عدديك عدديك عدد            روسري پشميروسري پشميروسري پشميروسري پشمي

             درهم درهم درهم درهم١٠١٠١٠١٠به به به به             يك تختهيك تختهيك تختهيك تخته        سر انداز سياه نظير چادرسر انداز سياه نظير چادرسر انداز سياه نظير چادرسر انداز سياه نظير چادر
        يك عدديك عدديك عدديك عددتخت چوبين كه دورش با پوست خرما پيچيده شده بودتخت چوبين كه دورش با پوست خرما پيچيده شده بودتخت چوبين كه دورش با پوست خرما پيچيده شده بودتخت چوبين كه دورش با پوست خرما پيچيده شده بود

        ....كه يكي با پشم گوسفند و ديگري با ليف خرما پر شده بودكه يكي با پشم گوسفند و ديگري با ليف خرما پر شده بودكه يكي با پشم گوسفند و ديگري با ليف خرما پر شده بودكه يكي با پشم گوسفند و ديگري با ليف خرما پر شده بود» » » »         تان مصريتان مصريتان مصريتان مصرياز كاز كاز كاز ك    ««««دو عدد تشك كتاني دو عدد تشك كتاني دو عدد تشك كتاني دو عدد تشك كتاني 
            چهار عدد بالش از پوست ميشچهار عدد بالش از پوست ميشچهار عدد بالش از پوست ميشچهار عدد بالش از پوست ميش

                                                                                                                                                                                                              

، مهريه   نقل كرده است كه همين زره٩ ،ص١٥ ، ج ها صحيح است و در وسائل  ـ روايات به اين مضمون زياد است كه بعضي از آن٣٣٠
 .   رسيده است كه اكنون فرصت توضيح نيستس  بود ولي اقوال و روايات ديگر نيزدرباره مهريه حضرت زهراس فاطمه

 . ٥٣٩، ص  ؛ أعالم النساء المؤمنات١٥٣، ص ٦، ج   ـ كنز العمال٣٣١
 . ٣١٢، ص ١، ج  ؛ أعيان الشيعه٣٨٥، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٣٢



 

 )١٥٠(

        ....يك تخته پرده كه از پشم شتر بافته شده بوديك تخته پرده كه از پشم شتر بافته شده بوديك تخته پرده كه از پشم شتر بافته شده بوديك تخته پرده كه از پشم شتر بافته شده بود
            يك قطعه حصير بافته شده از علفيك قطعه حصير بافته شده از علفيك قطعه حصير بافته شده از علفيك قطعه حصير بافته شده از علف

            يك عدد دستاس سنگي براي آرد كردن جو يا گندميك عدد دستاس سنگي براي آرد كردن جو يا گندميك عدد دستاس سنگي براي آرد كردن جو يا گندميك عدد دستاس سنگي براي آرد كردن جو يا گندم
        »»»»        روئيروئيروئيروئي    ««««يك باديه از فلز يك باديه از فلز يك باديه از فلز يك باديه از فلز 

            آبكشيآبكشيآبكشيآبكشييك عدد مشك چرمي براي يك عدد مشك چرمي براي يك عدد مشك چرمي براي يك عدد مشك چرمي براي 
            يك عدد كاسه چوبينيك عدد كاسه چوبينيك عدد كاسه چوبينيك عدد كاسه چوبين

            يك مشربه از چرم براي آبخورييك مشربه از چرم براي آبخورييك مشربه از چرم براي آبخورييك مشربه از چرم براي آبخوري
            دو عدد كوزه از سفالدو عدد كوزه از سفالدو عدد كوزه از سفالدو عدد كوزه از سفال

             قلم قلم قلم قلم٢٠٢٠٢٠٢٠           مجموع            مجموع            مجموع            مجموع ))))٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣((((    يك عدد بشقاب آن هم گلينيك عدد بشقاب آن هم گلينيك عدد بشقاب آن هم گلينيك عدد بشقاب آن هم گلين
رفـت و از زيـور زنانـه          مي) ع(  خانه علي مرتضي    در آن شب كه به    ) ص( دختر محمد بن عبداهللا   جهيزيه فاطمه زهرا    جهيزيه فاطمه زهرا    جهيزيه فاطمه زهرا    جهيزيه فاطمه زهرا    اين بود   

  .چيز ديگري نبوددو حلقه دستبند نقره دو حلقه دستبند نقره دو حلقه دستبند نقره دو حلقه دستبند نقره ش از آنچه با عروس بود بي
  .ترين افراد بودند محبوب) ص( و اين بود جريان ازدواج دو نفر كه در پيشگاه حضرت پيامبر

، ، ، ،         از ميـان زنـان    از ميـان زنـان    از ميـان زنـان    از ميـان زنـان    : چه كسي بود؟ وي پاسـخ داد      ) ص( پيامبر  ترين افراد در پيشگاه     محبوب: از عايشه سؤال كرد   » » » »         عمير تميمي عمير تميمي عمير تميمي عمير تميمي     ««««
        ))))٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤((((....    شوهر فاطمهشوهر فاطمهشوهر فاطمهشوهر فاطمه    انانانانفاطمه و از ميان مردفاطمه و از ميان مردفاطمه و از ميان مردفاطمه و از ميان مرد

        
            هيچ پيوند و سازماني در پيشگاه خداوند از پيوند ازدواج و تشكيل خانواده محبوبتر نيستهيچ پيوند و سازماني در پيشگاه خداوند از پيوند ازدواج و تشكيل خانواده محبوبتر نيستهيچ پيوند و سازماني در پيشگاه خداوند از پيوند ازدواج و تشكيل خانواده محبوبتر نيستهيچ پيوند و سازماني در پيشگاه خداوند از پيوند ازدواج و تشكيل خانواده محبوبتر نيست

مراسـم ازدواج آن اسـت كـه جوانـان بـه آسـاني        در اينجا بايد توجه داشت كه نظر اسالم در رابطه با سهل گرفتن مقدمات و  
  .نمايند ها را فراهم  به اين وسيله ضمناً مصونيت خود از گناه و لغزشاقدام كنند و بتوانند به ازدواج و تشكيل خانواده

  :فرمودند) ص(  حضرت رسول اكرم
اي كـه بـه    تر از تأسـيس خانـه   سازماني در اسالم محبوب  هيچ))))٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥((((»»»»ِِِِ    َ التَّزِْويجَ التَّزِْويجَ التَّزِْويجَ التَّزِْويج    َّ ِمنَّ ِمنَّ ِمنَّ ِمن    ُّ ِالَي اِهللا عزَّوجلُّ ِالَي اِهللا عزَّوجلُّ ِالَي اِهللا عزَّوجلُّ ِالَي اِهللا عزَّوجل        ِ اَحب ِ اَحب ِ اَحب ِ اَحب          اِالسالم  اِالسالم  اِالسالم  اِالسالم     َ ِبنَاٌء ِفي  َ ِبنَاٌء ِفي  َ ِبنَاٌء ِفي  َ ِبنَاٌء ِفي          ما بِني ما بِني ما بِني ما بِني ««««

  )٣٣٦(. كرده است كسي كه ازدواج كرد نصف دين خود را حفظ: شود نيست و نيز حضرتش فرمودند  برپا ميوسيله ازدواج
 ٧٠ از   -چـه زن و چـه مـرد        -آورد    جـا مـي      به    ثواب دو ركعت نمازي كه آن را شخص متأهل        : فرمودند) ع(  حضرت صادق 

  )٣٣٧(. تر است آورد باالتر و با فضيلت جا مي نمازي كه آن را غير متأهل به
                                                        

 . ٩، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٣٣
 . ٥٢٢، ص ٥، ج   ـ اسدالغابة٣٣٤
 . ٣، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٣٣٥
 . ٥، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٣٣٦
 . ٦، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعة٣٣٧



 

 )١٥١(

*   *   *  
بـانوان مـسلمان ذكـر كـرديم درسـهاي          زنـدگي   زنـدگي   زنـدگي   زنـدگي           الگويالگويالگويالگويبه عنوان   ) س( از مطالبي كه تا اينجا در رابطه با زندگي حضرت زهرا          

نيز عنايت  ) س( زيستي كه يكي از امتيازات بزرگ اولياي اسالم است و حضرت زهرا             ساده اكنون درباره زهد و   .  فراواني آموختيم 
  . دهيم ، توضيح بيشتري مي تزيادي به آن داشته اس

  

  )س(زهد حضرت زهرا زهد حضرت زهرا زهد حضرت زهرا زهد حضرت زهرا 
است و معنـاي  :   بيت عصمت فراواني در فرهنگ اهل يكي از فضائل مهم اخالقي و مورد تشويق» » » »     زهدزهدزهدزهد    ««««بايد توجه داشت كه   

اطر تـأمين   بـراي خـ     آن اين است كه انسان با اينكه طبعاً به چيزي ميل و رغبت دارد و فراهم كردن آن نيز براي او ممكـن اسـت                        
  .از آن صرف نظر كنديعني براي جلب خشنودي خداوند يعني براي جلب خشنودي خداوند يعني براي جلب خشنودي خداوند يعني براي جلب خشنودي خداوند هدف باالتر و واالتر كه آن هدف الهي و معنوي است 

قلب حساس و رقيق و دل درد آشناي او همـواره  قلب حساس و رقيق و دل درد آشناي او همـواره  قلب حساس و رقيق و دل درد آشناي او همـواره  قلب حساس و رقيق و دل درد آشناي او همـواره  گيرد تا ديگران را به آسايش برساند زيرا    در حقيقت بر خود تنگ مي     زاهد  زاهد  زاهد  زاهد  
ني او در اين است كه خاري را از سر راه زندگي كسي بردارد و دست كَرم بر ني او در اين است كه خاري را از سر راه زندگي كسي بردارد و دست كَرم بر ني او در اين است كه خاري را از سر راه زندگي كسي بردارد و دست كَرم بر ني او در اين است كه خاري را از سر راه زندگي كسي بردارد و دست كَرم بر در فكر دردمندان و محتاجان جامعه است و شادمادر فكر دردمندان و محتاجان جامعه است و شادمادر فكر دردمندان و محتاجان جامعه است و شادمادر فكر دردمندان و محتاجان جامعه است و شادما

عملي در غـم   همدردي و شركتزهد زهد زهد زهد  و به عبارت ديگر   اي را شاد كند   اي را شاد كند   اي را شاد كند   اي را شاد كند           دل شكسته دل شكسته دل شكسته دل شكسته     سر يتيمي بكشد و بازوي ناتواني را بگيرد و        سر يتيمي بكشد و بازوي ناتواني را بگيرد و        سر يتيمي بكشد و بازوي ناتواني را بگيرد و        سر يتيمي بكشد و بازوي ناتواني را بگيرد و        
زهـد  زهـد  زهـد  زهـد  دانـيم كـه    اين را نيـز مـي  . شته شودهاي آنان مرهمي گذا  دل  هاي  وسيله بر زخم    مستمندان و محرومان اجتماع است تا بدين      

آن از طرف مسؤوالن و پيشوايان        بعنوان يكي از اخالق فاضله هر چند در همه افراد مطلوب و مستحسن است ولي انتظار رعايت                
  :فرمودند)ع(  جامعه بيشتر است كه حضرت امير مؤمنان

        ))))٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨((((»»»»ُُُُ    َ ِبالْفِقيِر فَقْرهَ ِبالْفِقيِر فَقْرهَ ِبالْفِقيِر فَقْرهَ ِبالْفِقيِر فَقْره    ِ كَيالَ يتَبيغِ كَيالَ يتَبيغِ كَيالَ يتَبيغِ كَيالَ يتَبيغ    ِالنّاسِالنّاسِالنّاسِالنّاس    روا انفُسهم ِبضَعفَةروا انفُسهم ِبضَعفَةروا انفُسهم ِبضَعفَةروا انفُسهم ِبضَعفَةْ يقَدْ يقَدْ يقَدْ يقَد    ِ اَنِ اَنِ اَنِ اَن    ِ الْعدلِ الْعدلِ الْعدلِ الْعدل    َ علَي أَِئمةَ علَي أَِئمةَ علَي أَِئمةَ علَي أَِئمة    َّ اَهللا فَرضَّ اَهللا فَرضَّ اَهللا فَرضَّ اَهللا فَرض    ِانِانِانِان««««
، همطراز قرار بدهند تا رنج فقـر،        ، همطراز قرار بدهند تا رنج فقـر،        ، همطراز قرار بدهند تا رنج فقـر،        ، همطراز قرار بدهند تا رنج فقـر،                خداوند بر پيشوايان عادل واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف             خداوند بر پيشوايان عادل واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف             خداوند بر پيشوايان عادل واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف             خداوند بر پيشوايان عادل واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف             :  يعني

        ....نكندنكندنكندنكند    مستمندان را ناراحتمستمندان را ناراحتمستمندان را ناراحتمستمندان را ناراحت
، پيراهن نو خود را از تن خويش بيـرون آورد و بـه              ، پيراهن نو خود را از تن خويش بيـرون آورد و بـه              ، پيراهن نو خود را از تن خويش بيـرون آورد و بـه              ، پيراهن نو خود را از تن خويش بيـرون آورد و بـه                      زفافزفافزفافزفافن است كه در شب      اي) س( زهد حضرت زهرا  زهد حضرت زهرا  زهد حضرت زهرا  زهد حضرت زهرا  هاي    يكي از نمونه  

        ....پيراهن كهنه سابق خود را در بر كردپيراهن كهنه سابق خود را در بر كردپيراهن كهنه سابق خود را در بر كردپيراهن كهنه سابق خود را در بر كرد    مسكيني داد و همانمسكيني داد و همانمسكيني داد و همانمسكيني داد و همان
هاي فراواني در رابطه با زهد        ، جهيزيه آن حضرت است كه ذكر گرديد و شاخصه         )س( شاخصه ديگري از زهد حضرت زهرا     

  : كنيم ها اكتفا مي ند كه ما به ذكر يكي از آنا ذكر كرده حضرتش را مورخين و محدثين
شده و به وضع بسيار ساده خانه نگاه كرد و ) س( زهرا وارد خانه) ص(   اسالمپيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبرروزي : گويد ميجابر بن عبداهللا انصاري جابر بن عبداهللا انصاري جابر بن عبداهللا انصاري جابر بن عبداهللا انصاري 

يگر فرزند خود يگر فرزند خود يگر فرزند خود يگر فرزند خود كشد و با دست دكشد و با دست دكشد و با دست دكشد و با دست د    ، دستاس مي، دستاس مي، دستاس مي، دستاس مي    اي از پشم شتر در بر كرده و با يكدستاي از پشم شتر در بر كرده و با يكدستاي از پشم شتر در بر كرده و با يكدستاي از پشم شتر در بر كرده و با يكدست    لباس بسيار سادهلباس بسيار سادهلباس بسيار سادهلباس بسيار ساده    دخترشدخترشدخترشدخترشمالحظه كرد كه 
زد و از  ، اشك در چشمانش حلقه با مشاهده اين كانون زهد و معنويت و صفا و اخالص. . . . دهددهددهددهد    را در بغل نگاه داشته به او شير ميرا در بغل نگاه داشته به او شير ميرا در بغل نگاه داشته به او شير ميرا در بغل نگاه داشته به او شير مي

  : گفت) س(     فاطمهفاطمهفاطمهفاطمه.  فضيلت تحمل اين وضع با دخترش سخن گفت
        ))))٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩((((»»»»ِِِِ    ِ علَي آالِئهِ علَي آالِئهِ علَي آالِئهِ علَي آالِئه    ِ و الشُّكْر ِللّهِ و الشُّكْر ِللّهِ و الشُّكْر ِللّهِ و الشُّكْر ِللّه    ِ علي نَعماِئهِ علي نَعماِئهِ علي نَعماِئهِ علي نَعماِئه    اَلحمد ِللّهاَلحمد ِللّهاَلحمد ِللّهاَلحمد ِللّه««««

                                                        

 . ٢٠٠، خطبه   ـ نهج البالغه٣٣٨
 . ٥٧١، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٣٩



 

 )١٥٢(

        ....    گزارمگزارمگزارمگزارم    هايي كه به من دارد سپاس ميهايي كه به من دارد سپاس ميهايي كه به من دارد سپاس ميهايي كه به من دارد سپاس مي    گويم و او را بر عنايتگويم و او را بر عنايتگويم و او را بر عنايتگويم و او را بر عنايت    هايي كه به من داده حمد ميهايي كه به من داده حمد ميهايي كه به من داده حمد ميهايي كه به من داده حمد مي    خدا را بر نعمتخدا را بر نعمتخدا را بر نعمتخدا را بر نعمت:  يعني

  

            الگوئي براي تعهد اجتماعي بانوان اسالميالگوئي براي تعهد اجتماعي بانوان اسالميالگوئي براي تعهد اجتماعي بانوان اسالميالگوئي براي تعهد اجتماعي بانوان اسالمي
  كبرا  كبرا  كبرا  كبرا صديقهصديقهصديقهصديقهمنظور ما از شرح احوال      :         بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت         اهلاهلاهلاهل  يعني       تفضل صاحبان مقام واليت   تفضل صاحبان مقام واليت   تفضل صاحبان مقام واليت   تفضل صاحبان مقام واليت    متعال و    خداوندخداوندخداوندخداونداكنون كه با توفيق     

هاي هاي هاي هاي     جريانجريانجريانجريانآن حضرت بعد از   اي كه   ترين الگو براي بانوان مسلمان است الزم است درباره خطابه           معرفي عالي ) س( حضرت زهرا 
دهنـده تعهـد      و در مسجد پدر بزرگوارش ايـراد كـرد و نـشان           به وقوع پيوست    به وقوع پيوست    به وقوع پيوست    به وقوع پيوست    ) ص(     غم باري كه پس از ارتحال پيغمبر اسالم       غم باري كه پس از ارتحال پيغمبر اسالم       غم باري كه پس از ارتحال پيغمبر اسالم       غم باري كه پس از ارتحال پيغمبر اسالم       

  . هايي از اين خطبه غرا فرا بگيريم ث مختصري انجام بدهيم و درساجتماعي بانوان اسالمي است نيز بح

  

  

  

        
             از حلقوم فرياد گري كه طنين آن تا قيامت باقي است از حلقوم فرياد گري كه طنين آن تا قيامت باقي است از حلقوم فرياد گري كه طنين آن تا قيامت باقي است از حلقوم فرياد گري كه طنين آن تا قيامت باقي است    فريادي استفريادي استفريادي استفريادي است) ) ) ) سسسس((((    خطبه حضرت زهراخطبه حضرت زهراخطبه حضرت زهراخطبه حضرت زهرا

فصاحت و بالغت و صالبت و فصاحت و بالغت و صالبت و فصاحت و بالغت و صالبت و فصاحت و بالغت و صالبت و سالم اهللا عليها از ذخائر ارزشمندي است كه از جهت خطبه حضرت صديقه كبرا فاطمه زهرا خطبه حضرت صديقه كبرا فاطمه زهرا خطبه حضرت صديقه كبرا فاطمه زهرا خطبه حضرت صديقه كبرا فاطمه زهرا 
پـدر  شعاعي از نور نبوت و پرتـوي از عظمـت رسـالت    شعاعي از نور نبوت و پرتـوي از عظمـت رسـالت    شعاعي از نور نبوت و پرتـوي از عظمـت رسـالت    شعاعي از نور نبوت و پرتـوي از عظمـت رسـالت    توان گفت  ، بسيار فوق العاده است و مي         قدرت استداللي قدرت استداللي قدرت استداللي قدرت استداللي     وووو        كالمكالمكالمكالممتانت  متانت  متانت  متانت  

و طوسـي   طوسـي   طوسـي   طوسـي           شـيخ شـيخ شـيخ شـيخ و  سيد مرتضي   سيد مرتضي   سيد مرتضي   سيد مرتضي   و  شيخ مفيد   شيخ مفيد   شيخ مفيد   شيخ مفيد   و  شيخ صدوق   شيخ صدوق   شيخ صدوق   شيخ صدوق   باشد كه علماي بزرگ شيعه مانند         مي) ص(  بزرگوارش پيغمبر اسالم  
  .اند تشيع ذكر كرده و به آن استناد نموده لي بر حقانيتها در طي قرون و اعصار، آن را بعنوان دلي امثال اين

  
بزرگان آل ابوطالب همه اين خطبه را از پدران خود نقل بزرگان آل ابوطالب همه اين خطبه را از پدران خود نقل بزرگان آل ابوطالب همه اين خطبه را از پدران خود نقل بزرگان آل ابوطالب همه اين خطبه را از پدران خود نقل         وووو    پير مردانپير مردانپير مردانپير مردان: گويد مي) ع( امام سجادامام سجادامام سجادامام سجادفرزند برومند مجاهد شهيد، مجاهد شهيد، مجاهد شهيد، مجاهد شهيد، زيد 

آن را به يكـديگر  آن را به يكـديگر  آن را به يكـديگر  آن را به يكـديگر  نمودند و  قل مييكديگر ن و بزرگان شيعه هميشه اين خطبه را برايدادند دادند دادند دادند      فرزندان خود تعليم مي فرزندان خود تعليم مي فرزندان خود تعليم مي فرزندان خود تعليم مي    كردند و به  كردند و به  كردند و به  كردند و به          ميميميمي
        ))))٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠((((....دادنددادنددادنددادند    درس ميدرس ميدرس ميدرس مي

:  بهتـرين دليـل بـر مظلوميـت خانـدان رسـالت       و اين اهتمام براي اين بود كه شيعيان اين خطبه را سنَدي براي حقانيت شـيعه         
        نور نور نور نور     و) ص( غمبرمحتواي اين خطبه فريادي است كه از حلقوم فرياد گري برخاسته كه پاره تن پي دانستند و معتقد بودند كه مي

) ص(  پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر به عصمت او گواهي داده و حضرت ))))٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١((((آيه تطهيرآيه تطهيرآيه تطهيرآيه تطهيرو خداوند در چشم و جگر گوشه و مايه شادماني دل اوست چشم و جگر گوشه و مايه شادماني دل اوست چشم و جگر گوشه و مايه شادماني دل اوست چشم و جگر گوشه و مايه شادماني دل اوست 
        ....    نشانده استنشانده استنشانده استنشانده است    ميميميمي    خاسته و او را در صدر مجلسشخاسته و او را در صدر مجلسشخاسته و او را در صدر مجلسشخاسته و او را در صدر مجلسش    بوسيده و براي احترام او از جا برميبوسيده و براي احترام او از جا برميبوسيده و براي احترام او از جا برميبوسيده و براي احترام او از جا برمي    دست او راميدست او راميدست او راميدست او رامي

  .كند شيعه را تكرار ميِ ِ ِ ِ     ِ و تبريِ و تبريِ و تبريِ و تبري    باقي است و تولّيباقي است و تولّيباقي است و تولّيباقي است و تولّي     روزگار تا قيامت روزگار تا قيامت روزگار تا قيامت روزگار تا قيامتفضايفضايفضايفضايآن در طنين طنين طنين طنين و باالخره اين خطبه آوائي است كه 

                                                        

  .٣١٤، ص ١، ج   ـ أعيان الشيعة٣٤٠
 

 . ٣٣، آيه   ـ سوره احزاب٣٤١



 

 )١٥٣(

  

  )س(        موقعيت مهم و حساس خطبه حضرت زهراموقعيت مهم و حساس خطبه حضرت زهراموقعيت مهم و حساس خطبه حضرت زهراموقعيت مهم و حساس خطبه حضرت زهرا
،   گذشـته و در ايـن مـدت كوتـاه    )ص(      اكـرم    اكـرم    اكـرم    اكـرم       رسولرسولرسولرسولبا توجه به اين موضوع كه فقط ده روز تقريباً از مصيبت بزرگ ارتحال   

، او را براي اعتراض و اتمام حجت به ، او را براي اعتراض و اتمام حجت به ، او را براي اعتراض و اتمام حجت به ، او را براي اعتراض و اتمام حجت به     همين حوادث جان كاههمين حوادث جان كاههمين حوادث جان كاههمين حوادث جان كاهرخ داده است و ) ص( هاي بسيار بزرگي براي دختر پيغمبر مصيبت
  .شود حساس و مهم اين خطبه روشن مي ، موقعيت  و اين خطبه آتشين را ايراد كرده است    مسجد كشاندهمسجد كشاندهمسجد كشاندهمسجد كشانده

        

            سند قطعي و جايگاه بلند اين خطبهسند قطعي و جايگاه بلند اين خطبهسند قطعي و جايگاه بلند اين خطبهسند قطعي و جايگاه بلند اين خطبه
به طور مكرر و مستند ذكر شده است لذا انبوه     تاريخ ، از آنجا كه در طي قرون و اعصار در كتب حديث و              اين خطبه با عظمت   

  ، ترديدي در  ها و مذاهب مختلف ، آن هم از فرقه هاي فراوان مورخان  آن بخشيده و نقل ، اعتبار قطعي به اسناد و مدارك آن
:    بيت عصمت اهل و ))))٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢((((انداندانداند    مأخذ براي اين خطبه معرفي كردهمأخذ براي اين خطبه معرفي كردهمأخذ براي اين خطبه معرفي كردهمأخذ براي اين خطبه معرفي كرده٦٠٦٠٦٠٦٠بيش از بيش از بيش از بيش از برخي از پژوهشگران .  صحت آن باقي نگذاشته است

  :نويسد ميعالمه سيد عبدالحسين شرف الدين عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين . اند زيادي به حفظ آن داشته عنايت
        ))))٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣((((....كردندكردندكردندكردند    گونه كه به حفظ قرآن وادار ميگونه كه به حفظ قرآن وادار ميگونه كه به حفظ قرآن وادار ميگونه كه به حفظ قرآن وادار مي    داشتند، همان داشتند، همان داشتند، همان داشتند، همان      فرزندان خويش را به حفظ آن وا مي فرزندان خويش را به حفظ آن وا مي فرزندان خويش را به حفظ آن وا مي فرزندان خويش را به حفظ آن وا مي:     اهل بيتاهل بيتاهل بيتاهل بيتپيوسته 

 در اوج فصاحت و بالغـت و متانـت و اسـتدالل       در اوج فصاحت و بالغـت و متانـت و اسـتدالل       در اوج فصاحت و بالغـت و متانـت و اسـتدالل       در اوج فصاحت و بالغـت و متانـت و اسـتدالل      كهكهكهكه        سنگ است سنگ است سنگ است سنگ است         اي بلند و گران   اي بلند و گران   اي بلند و گران   اي بلند و گران           ، خطبه ، خطبه ، خطبه ، خطبه         اين خطبه اين خطبه اين خطبه اين خطبه : گويد  ميسيد محسن امين    سيد محسن امين    سيد محسن امين    سيد محسن امين    
            ))))٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤((((.... ناپذير قرار دارد ناپذير قرار دارد ناپذير قرار دارد ناپذير قرار دارد    محكم و خللمحكم و خللمحكم و خللمحكم و خلل

  :نويسد  محدث بزرگ قرن هفتم مي    ار بليار بليار بليار بلي
پرتوي از نبوت و شاخساري از      پرتوي از نبوت و شاخساري از      پرتوي از نبوت و شاخساري از      پرتوي از نبوت و شاخساري از      . . . . هاي فراوان دارد  هاي فراوان دارد  هاي فراوان دارد  هاي فراوان دارد          ها است و از نظر بالغت و رسائي نوآوري        ها است و از نظر بالغت و رسائي نوآوري        ها است و از نظر بالغت و رسائي نوآوري        ها است و از نظر بالغت و رسائي نوآوري                دلپذيرترين خطبه دلپذيرترين خطبه دلپذيرترين خطبه دلپذيرترين خطبه اين خطبه از    

        ))))٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥((((....خوردخوردخوردخورد    در آن به چشم ميدر آن به چشم ميدر آن به چشم ميدر آن به چشم مي    گلزار رسالتگلزار رسالتگلزار رسالتگلزار رسالت
        

  )س(    پيامها و درسهاي خطبه حضرت زهراپيامها و درسهاي خطبه حضرت زهراپيامها و درسهاي خطبه حضرت زهراپيامها و درسهاي خطبه حضرت زهرا
در اجتماعات اسـالمي و زيـر نظـر گـرفتن     ) س( زهرا اين خطبه غراء كه نشانه روشني از حضور سياسي و اجتماعي حضرت        

شـيعيان مخـصوصاً بـانوان اسـالمي دارد كـه      هاي فراوانـي بـراي   هاي فراوانـي بـراي   هاي فراوانـي بـراي   هاي فراوانـي بـراي       پيامها و درسپيامها و درسپيامها و درسپيامها و درسدهد،  اسالمي رخ مي  حوادثي است كه در جوامع    
از آغــاز طلــوع ) س( بــه ايــن معنـا كــه حــضرت زهـرا  ) ع(   اميــر مؤمنـان  هـا، دفــاع از حــق و واليـت حــضرت    آنتــرين مهـم 
كـرده  كـرده  كـرده  كـرده          هاي پشت جبهه داشته و گاهي شخصاً در جبهه جهاد اسـالمي حـضور پيـدا مـي                 هاي پشت جبهه داشته و گاهي شخصاً در جبهه جهاد اسـالمي حـضور پيـدا مـي                 هاي پشت جبهه داشته و گاهي شخصاً در جبهه جهاد اسـالمي حـضور پيـدا مـي                 هاي پشت جبهه داشته و گاهي شخصاً در جبهه جهاد اسـالمي حـضور پيـدا مـي                         هاي مستقيم در فعاليت   هاي مستقيم در فعاليت   هاي مستقيم در فعاليت   هاي مستقيم در فعاليت           مشاركتمشاركتمشاركتمشاركت اسالم

كار كار كار كار     به جهادهاي اسالمي به به جهادهاي اسالمي به به جهادهاي اسالمي به به جهادهاي اسالمي به          در امور مربوط    در امور مربوط    در امور مربوط    در امور مربوط   )ع(        ناننانناننانمساعدت با همسر بزرگوارش حضرت امير مؤم      مساعدت با همسر بزرگوارش حضرت امير مؤم      مساعدت با همسر بزرگوارش حضرت امير مؤم      مساعدت با همسر بزرگوارش حضرت امير مؤم          وووو        همراهي روحي و فكري   همراهي روحي و فكري   همراهي روحي و فكري   همراهي روحي و فكري       وووو

                                                        

 . ١١٧، ص  ، نهج الحياة  ـ پژوهندگان مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين٣٤٢
 . ١٠٤، مراجعه ٣٩٢، ص   ـ المراجعات٣٤٣
 . ٢٩٥، ص ٢، ج   ـ أعيان الشيعة٣٤٤
 . ١٠٥، ص ٢، ج   ـ كشف الغمة٣٤٥



 

 )١٥٤(

داري و اداره امور فرزندان خود نيز  دانيم كه به خانه نموده و بعالوه مي نيز برگزار مي    برده و جلساتي در رابطه با تعليم و تربيتبرده و جلساتي در رابطه با تعليم و تربيتبرده و جلساتي در رابطه با تعليم و تربيتبرده و جلساتي در رابطه با تعليم و تربيت    ميميميمي
  . اهتمام زياد داشته است

اند به مسجد آمده و اين خطابه را در آن اجتماع              وجود آورده   هاي سنگيني كه كودتاچيان به      او اكنون با دل دردناكي از مصيبت      
جمعي از . . . .     هاي اجتماعيهاي اجتماعيهاي اجتماعيهاي اجتماعي    لزوم حضور اجتماعي بانوان در عرصهلزوم حضور اجتماعي بانوان در عرصهلزوم حضور اجتماعي بانوان در عرصهلزوم حضور اجتماعي بانوان در عرصهاين خود، دليل محكمي است براي .  است پر از ازدحام ايراد كرده  

دريـاي    دانش و ادب به عمـق ايـن   اند و شايد هنوز هم اين غواصان درياي         خطبه نوشته   هايي در شرح اين     ، كتاب   علماء و محققين  
هايي تراوش  بخش از لب ، چه اينكه اين كالم روحهمه گوهرهاي ارزنده آن را استخراج كنندهمه گوهرهاي ارزنده آن را استخراج كنندهمه گوهرهاي ارزنده آن را استخراج كنندهمه گوهرهاي ارزنده آن را استخراج كننداند برسند و  مواج نتوانسته متالطم و

سـه فقـرره   ما در اينجا .  وجود آورده است را به ) س(   همدم بوده و مصحف فاطمه)ع(  برخاسته كه با جبرئيل امين   كرده و از دلي   
  : دهيم ها را با بيان كوتاه مورد تذكر قرارمي از اين پيام

  
  
  

             دفاع از مسأله امامت و رهبري دفاع از مسأله امامت و رهبري دفاع از مسأله امامت و رهبري دفاع از مسأله امامت و رهبري- - - -     ١١١١
  . است) ص(  ، جانشيني پيغمبر بزرگ اسالم روشن است كه مسأله امامت

 )٣٤٦()ِِِِ        ً ِللنَّـاس  ً ِللنَّـاس  ً ِللنَّـاس  ً ِللنَّـاس          ِاالّ كافَّة ِاالّ كافَّة ِاالّ كافَّة ِاالّ كافَّة و ما اَرسلناك    و ما اَرسلناك    و ما اَرسلناك    و ما اَرسلناك    (است كه     يك موضوع جهاني و همگاني    ) ص(  طور كه موضوع رسالت پيغمبر اسالم       همان
نيـز  حضرت است حضرت است حضرت است حضرت است         موضوع امامت كه امتداد رسالت و رهبري آن       موضوع امامت كه امتداد رسالت و رهبري آن       موضوع امامت كه امتداد رسالت و رهبري آن       موضوع امامت كه امتداد رسالت و رهبري آن       .  ها و مردمان جهان     همه خلق   يعني ما تو را نفرستاديم مگر براي      

شؤون و مصالح اسالم وابسته شؤون و مصالح اسالم وابسته شؤون و مصالح اسالم وابسته شؤون و مصالح اسالم وابسته اصلي فلسفه سياسي اسالم است و همه  و رهبري هستهامامت امامت امامت امامت .  يك موضوع جهاني و همگاني است
        ....    استاستاستاست    به آنبه آنبه آنبه آن
        

وجود آمده و اين همه وظائف اصلي و انساني اسالم كه وجود آمده و اين همه وظائف اصلي و انساني اسالم كه وجود آمده و اين همه وظائف اصلي و انساني اسالم كه وجود آمده و اين همه وظائف اصلي و انساني اسالم كه     بهبهبهبه    اين همه جناياتي كه در صحنه گيتي رخ داده و اين همه منكراتي كهاين همه جناياتي كه در صحنه گيتي رخ داده و اين همه منكراتي كهاين همه جناياتي كه در صحنه گيتي رخ داده و اين همه منكراتي كهاين همه جناياتي كه در صحنه گيتي رخ داده و اين همه منكراتي كه
دسـت  دسـت  دسـت  دسـت      ها و عصرها بهها و عصرها بهها و عصرها بهها و عصرها به    مستكبران در طول نسل مستكبران در طول نسل مستكبران در طول نسل مستكبران در طول نسل     هاي وسيعي كه جباران و ستمگران و استعمارگران و        هاي وسيعي كه جباران و ستمگران و استعمارگران و        هاي وسيعي كه جباران و ستمگران و استعمارگران و        هاي وسيعي كه جباران و ستمگران و استعمارگران و                گرديده و اين ميدان   گرديده و اين ميدان   گرديده و اين ميدان   گرديده و اين ميدان           متروكمتروكمتروكمتروك
        ظلم نه تنها ظلم نه تنها ظلم نه تنها ظلم نه تنها      از عرصه رهبري است كه اين از عرصه رهبري است كه اين از عرصه رهبري است كه اين از عرصه رهبري است كه اين)ع(     جه كنار زدن حضرت امير مؤمنانجه كنار زدن حضرت امير مؤمنانجه كنار زدن حضرت امير مؤمنانجه كنار زدن حضرت امير مؤمناناند، همه و همه در نتياند، همه و همه در نتياند، همه و همه در نتياند، همه و همه در نتي    آوردهآوردهآوردهآورده

 نمودي از يك  نمودي از يك  نمودي از يك  نمودي از يك ٨        مظلوميت علي و فاطمهمظلوميت علي و فاطمهمظلوميت علي و فاطمهمظلوميت علي و فاطمه.  گستردگي گيتي است به همه انسانها به درازاي تاريخ و بلكه ظلم   بلكه ظلم   بلكه ظلم   بلكه ظلم  )ع(     ظلم به علي  ظلم به علي  ظلم به علي  ظلم به علي  
  :فرمودند) ص(  است كه حضرت رسول اكرمعميق بر پيكر امت اسالمي عميق بر پيكر امت اسالمي عميق بر پيكر امت اسالمي عميق بر پيكر امت اسالمي     زخمزخمزخمزخم

  .))))٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧((((»»»»ِِِِ    ِ الْمستَِقيمِ الْمستَِقيمِ الْمستَِقيمِ الْمستَِقيم    الطَِّريقالطَِّريقالطَِّريقالطَِّريق    ْ علَيْ علَيْ علَيْ علَي    ْ ولَّيتُموها عِلياً وجدتُموه هاِدياً مهدياً يسلُك ِبكُمْ ولَّيتُموها عِلياً وجدتُموه هاِدياً مهدياً يسلُك ِبكُمْ ولَّيتُموها عِلياً وجدتُموه هاِدياً مهدياً يسلُك ِبكُمْ ولَّيتُموها عِلياً وجدتُموه هاِدياً مهدياً يسلُك ِبكُم    و ِانو ِانو ِانو ِان««««
، كه همه رهروان را در جاده مستقيم حق پيش ، كه همه رهروان را در جاده مستقيم حق پيش ، كه همه رهروان را در جاده مستقيم حق پيش ، كه همه رهروان را در جاده مستقيم حق پيش     شناسشناسشناسشناس     راه راه راه راه    اگر خالفت اسالمي را به علي بسپاريد رهبري خواهيد داشتاگر خالفت اسالمي را به علي بسپاريد رهبري خواهيد داشتاگر خالفت اسالمي را به علي بسپاريد رهبري خواهيد داشتاگر خالفت اسالمي را به علي بسپاريد رهبري خواهيد داشت:  يعني

        ....خواهد بردخواهد بردخواهد بردخواهد برد
  :شود در اين سه مطلب خالصه مي در رابطه با مسأله رهبري) س(  حضرت زهرا كبرا كبرا كبرا كبرانهضت صديقهنهضت صديقهنهضت صديقهنهضت صديقهو باالخره 

                                                        

 . ٢٨ ـ سوره سبا، آيه ٣٤٦
 . ٤٧، ص ١ ـ تاريخ بغداد، ج ٣٤٧



 

 )١٥٥(

  : است كه فرمودند)ص(  يكي از مبادي دين اسالم گفتار پيغمبر اكرم. ١
    ٧٧٧٧خود را نشناسد مـرگ او خود را نشناسد مـرگ او خود را نشناسد مـرگ او خود را نشناسد مـرگ او هر كس كه از دنيا برود و امام زمان         هر كس كه از دنيا برود و امام زمان         هر كس كه از دنيا برود و امام زمان         هر كس كه از دنيا برود و امام زمان         يعني  ))))٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨((((»»»»ًًًً        ً جاِهِلية ً جاِهِلية ً جاِهِلية ً جاِهِلية         َ ِميتَة َ ِميتَة َ ِميتَة َ ِميتَة         ِ مات ِ مات ِ مات ِ مات         َ زَماِنه َ زَماِنه َ زَماِنه َ زَماِنه         ْ ِامام ْ ِامام ْ ِامام ْ ِامام         ْ يعِرف ْ يعِرف ْ يعِرف ْ يعِرف         َ و لَم  َ و لَم  َ و لَم  َ و لَم          من مات من مات من مات من مات ««««
طـور مـسلّم و متـواتر نقـل      ، شيعيان و اهل سنت بـه  و اين حديث را از آن حضرت   زمان جاهليت و مرگ دنياي كفر است        زمان جاهليت و مرگ دنياي كفر است        زمان جاهليت و مرگ دنياي كفر است        زمان جاهليت و مرگ دنياي كفر است                مرگمرگمرگمرگ
  .اند كرده
تن من است و غضب تن من است و غضب تن من است و غضب تن من است و غضب     پارهپارهپارهپارهفرموده است كه او )ص(   و بر پايه آنچه كه پيغمبر اكرم))))٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩((((تطهيرتطهيرتطهيرتطهيربر اساس آيه ) س( فاطمه زهرافاطمه زهرافاطمه زهرافاطمه زهرا. ٢

  . عصمت است ، داراي مقام  و امثال اين تعبيرات))))٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠((((    غضب خدا و رضاي او رضاي خداستغضب خدا و رضاي او رضاي خداستغضب خدا و رضاي او رضاي خداستغضب خدا و رضاي او رضاي خداست    من و غضب منمن و غضب منمن و غضب منمن و غضب مناو غضب او غضب او غضب او غضب 
ها به خواندن  فكران او غضب كرد و در مقابل آن هم وجود آوردند، بر ابوبكر و اي كه به در نتيجه حادثه) ٍس( حضرت زهرا حضرت زهرا حضرت زهرا حضرت زهرا . ٣
او، اين غاصـبان حـق او و   او، اين غاصـبان حـق او و   او، اين غاصـبان حـق او و   او، اين غاصـبان حـق او و        شبانه دفن كنند و در نماز و تشييع جنازه        شبانه دفن كنند و در نماز و تشييع جنازه        شبانه دفن كنند و در نماز و تشييع جنازه        شبانه دفن كنند و در نماز و تشييع جنازه       و وصيت كرد كه او را     و وصيت كرد كه او را     و وصيت كرد كه او را     و وصيت كرد كه او را     اي كه از آن ياد شد، قيام كرد           خطبه

        ....براي اينكه اين حادثه براي همگان روشن باشد قبر او را مخفي نگاه بدارندبراي اينكه اين حادثه براي همگان روشن باشد قبر او را مخفي نگاه بدارندبراي اينكه اين حادثه براي همگان روشن باشد قبر او را مخفي نگاه بدارندبراي اينكه اين حادثه براي همگان روشن باشد قبر او را مخفي نگاه بدارند    ، شركت نكنند و، شركت نكنند و، شركت نكنند و، شركت نكنند و)ع(     همسرش حضرت عليهمسرش حضرت عليهمسرش حضرت عليهمسرش حضرت علي
مهم اين خطبه و ايـن  مهم اين خطبه و ايـن  مهم اين خطبه و ايـن  مهم اين خطبه و ايـن  ه اين است نتيج.  است بي اساس و محكوم) ع(  نتيجه اين مقدمات اين است كه خالفت غير امير مؤمنان 

        ....    انداز استانداز استانداز استانداز است     طنين طنين طنين طنين    نهضت و اين فرياد كه تا قيامتنهضت و اين فرياد كه تا قيامتنهضت و اين فرياد كه تا قيامتنهضت و اين فرياد كه تا قيامت
        

         كه شما داراي قدرت و مسئوليت هستيد كه شما داراي قدرت و مسئوليت هستيد كه شما داراي قدرت و مسئوليت هستيد كه شما داراي قدرت و مسئوليت هستيد     هشدار دادن به مردم هشدار دادن به مردم هشدار دادن به مردم هشدار دادن به مردم- - - -     ٢٢٢٢
        »»»»ِِِِ    ِالَي االُممِالَي االُممِالَي االُممِالَي االُممُ ُ ُ ُ     ْ و بلَغائُهْ و بلَغائُهْ و بلَغائُهْ و بلَغائُه    اَنْفُِسكُماَنْفُِسكُماَنْفُِسكُماَنْفُِسكُم    ِ و اُمنَاُء اِهللا علَيِ و اُمنَاُء اِهللا علَيِ و اُمنَاُء اِهللا علَيِ و اُمنَاُء اِهللا علَي    َ ِديِنهَ ِديِنهَ ِديِنهَ ِديِنه    ِ و حملَةِ و حملَةِ و حملَةِ و حملَة    ِ و نَهِيهِ و نَهِيهِ و نَهِيهِ و نَهِيه    ُ اَمِرهُ اَمِرهُ اَمِرهُ اَمِره    ْ ِعباد اِهللا نُصُبْ ِعباد اِهللا نُصُبْ ِعباد اِهللا نُصُبْ ِعباد اِهللا نُصُب    اَنتُماَنتُماَنتُماَنتُم««««

شما بايـد حـامالن و حافظـان ديـن و وحـي الهـي        و ، خداوند شما را براي نگهداري اوامر و نواهي خود نصب كرده اي مردم 
        شما مسؤوليت شما مسؤوليت شما مسؤوليت شما مسؤوليت     هاي ديني و شعائر اسالمي را به شما سپرده است وهاي ديني و شعائر اسالمي را به شما سپرده است وهاي ديني و شعائر اسالمي را به شما سپرده است وهاي ديني و شعائر اسالمي را به شما سپرده است و    خداوند اصول و ارزشخداوند اصول و ارزشخداوند اصول و ارزشخداوند اصول و ارزش    ووووشما اُمناي خدا هستيد . باشيد

تفـاوت  و  تفـاوت  و  تفـاوت  و  تفـاوت  و      ، بـي  ، بـي  ، بـي  ، بـي          بنـابراين بنـابراين بنـابراين بنـابراين . . . . هـاي ديگـر نيـز برسـانيد       هـاي ديگـر نيـز برسـانيد       هـاي ديگـر نيـز برسـانيد       هـاي ديگـر نيـز برسـانيد               داريد كه بايد آن را نگهداريد و به ملـت         داريد كه بايد آن را نگهداريد و به ملـت         داريد كه بايد آن را نگهداريد و به ملـت         داريد كه بايد آن را نگهداريد و به ملـت         نگهداري و حفظ اين دين را       نگهداري و حفظ اين دين را       نگهداري و حفظ اين دين را       نگهداري و حفظ اين دين را       
        ....تماشاگرنباشيد و به مسؤوليت خود عمل كنيدتماشاگرنباشيد و به مسؤوليت خود عمل كنيدتماشاگرنباشيد و به مسؤوليت خود عمل كنيدتماشاگرنباشيد و به مسؤوليت خود عمل كنيد

كند تا مردم متوجه اين مطلـب بـشوند كـه مـسؤوليت               ها گوشزد مي    مسؤوليت خطير مردم را به آن     ) ص( دختر گرامي پيغمبر  
  .ارندمهمي در حفظ اصول و ارزشها د

تفاوت ننـشينند   حوادث اجتماعي بيدار باشند و بي ها و  ها در برابر جريان     مردم نبايد خودشان را دست كم بگيرند، زيرا اگر آن         
هاي مـردم   چه قدرتي از قدرت توده. ها را دارند بردارند  ـ كه الزم است چنين باشند ـ باالترين قدرت   و با وحدت و همدلي گام

  ؟ تر است وليت از اين مسئووليت مهمباالتر؟ و كدام مسؤ
كنند كه بايد چشم خود را بـه     كنند كه بايد چشم خود را بـه     كنند كه بايد چشم خود را بـه     كنند كه بايد چشم خود را بـه             كنند و فكر مي   كنند و فكر مي   كنند و فكر مي   كنند و فكر مي           توجه نمي توجه نمي توجه نمي توجه نمي         متأسفانه مردم در بسياري از اوقات به قدرت و مسؤوليت خودشان          متأسفانه مردم در بسياري از اوقات به قدرت و مسؤوليت خودشان          متأسفانه مردم در بسياري از اوقات به قدرت و مسؤوليت خودشان          متأسفانه مردم در بسياري از اوقات به قدرت و مسؤوليت خودشان          

        ....    در برابر زورمداران و ترفند سازان تسليم باشند و حال اينكه اين طرز تفكر يكي از اشتباهات استدر برابر زورمداران و ترفند سازان تسليم باشند و حال اينكه اين طرز تفكر يكي از اشتباهات استدر برابر زورمداران و ترفند سازان تسليم باشند و حال اينكه اين طرز تفكر يكي از اشتباهات استدر برابر زورمداران و ترفند سازان تسليم باشند و حال اينكه اين طرز تفكر يكي از اشتباهات است    ها بدوزند وها بدوزند وها بدوزند وها بدوزند و    سقيفهسقيفهسقيفهسقيفه
  .نمايد پذيري نيز سخت مذمت مي كند، از سلطه گري انتقاد مي طور كه از استكبار و سلطه همان مجيد  مجيد  مجيد  مجيد قرآنقرآنقرآنقرآن

                                                        

   اين حديث متواتر است. ٢٧٥، ص ٢صد، ج  ـ شرح المقا٣٤٨
 . ٣٣، آيه   ـ سوره احزاب٣٤٩
 . ٢٧٥، ص ٢ ـ الغدير، ج ٣٥٠



 

 )١٥٦(

  :مالحظه بفرمائيد
َ َ َ َ     َ النَّـاِر قَـال  َ النَّـاِر قَـال  َ النَّـاِر قَـال  َ النَّـاِر قَـال       ِمن ِمن ِمن ِمنَ عنَّا نَصيباًَ عنَّا نَصيباًَ عنَّا نَصيباًَ عنَّا نَصيباً    َ استَكْبروا ِانّاكُنّا لَكُم تَبعاً فَهل اَنتُم مغْنُونَ استَكْبروا ِانّاكُنّا لَكُم تَبعاً فَهل اَنتُم مغْنُونَ استَكْبروا ِانّاكُنّا لَكُم تَبعاً فَهل اَنتُم مغْنُونَ استَكْبروا ِانّاكُنّا لَكُم تَبعاً فَهل اَنتُم مغْنُون    ُ الضُّعفَاُء ِللَّذِينُ الضُّعفَاُء ِللَّذِينُ الضُّعفَاُء ِللَّذِينُ الضُّعفَاُء ِللَّذِين    َ ِفي النَّاِر فَيقُول َ ِفي النَّاِر فَيقُول َ ِفي النَّاِر فَيقُول َ ِفي النَّاِر فَيقُول         وِاذْ يتَحاجون وِاذْ يتَحاجون وِاذْ يتَحاجون وِاذْ يتَحاجون (

  .)٣٥١()َ الِْعباِدَ الِْعباِدَ الِْعباِدَ الِْعباِد    َ بينَ بينَ بينَ بين    َّ اَهللا قَد حكَمَّ اَهللا قَد حكَمَّ اَهللا قَد حكَمَّ اَهللا قَد حكَم    ٌّ فيها ِانٌّ فيها ِانٌّ فيها ِانٌّ فيها ِان    َاستَكبروا ِانّا كُلَاستَكبروا ِانّا كُلَاستَكبروا ِانّا كُلَاستَكبروا ِانّا كُل    الَّذِينالَّذِينالَّذِينالَّذِين
ها را ها را ها را ها را     ها قيام كنند و جلو ستمهاي آنها قيام كنند و جلو ستمهاي آنها قيام كنند و جلو ستمهاي آنها قيام كنند و جلو ستمهاي آن    توانستند در برابر آنتوانستند در برابر آنتوانستند در برابر آنتوانستند در برابر آن    يعني در داخل آتش جهنم مستكبران و كساني كه مي      يعني در داخل آتش جهنم مستكبران و كساني كه مي      يعني در داخل آتش جهنم مستكبران و كساني كه مي      يعني در داخل آتش جهنم مستكبران و كساني كه مي      

ها پيروي كردنـد ـ بـا هـم بـه گفتگـو و محاجـه            ها پيروي كردنـد ـ بـا هـم بـه گفتگـو و محاجـه            ها پيروي كردنـد ـ بـا هـم بـه گفتگـو و محاجـه            ها پيروي كردنـد ـ بـا هـم بـه گفتگـو و محاجـه                ادند و از آنادند و از آنادند و از آنادند و از آنبگيرند  ـ ولي با اين وصف تن به ذلت و ضعف د بگيرند  ـ ولي با اين وصف تن به ذلت و ضعف د بگيرند  ـ ولي با اين وصف تن به ذلت و ضعف د بگيرند  ـ ولي با اين وصف تن به ذلت و ضعف د 
گويند ما در دنيا از شما پيروي گويند ما در دنيا از شما پيروي گويند ما در دنيا از شما پيروي گويند ما در دنيا از شما پيروي      مستكبرين مي مستكبرين مي مستكبرين مي مستكبرين مي    پردازند ضُعفا  ـ كه خود وسيله ضعف خود را فراهم كردند ـ به  پردازند ضُعفا  ـ كه خود وسيله ضعف خود را فراهم كردند ـ به  پردازند ضُعفا  ـ كه خود وسيله ضعف خود را فراهم كردند ـ به  پردازند ضُعفا  ـ كه خود وسيله ضعف خود را فراهم كردند ـ به      ميميميمي

ي ساخته نيست ـ ي ساخته نيست ـ ي ساخته نيست ـ ي ساخته نيست ـ ، از ما كار، از ما كار، از ما كار، از ما كار    گويند ـ نهگويند ـ نهگويند ـ نهگويند ـ نه    توانيد باري از دوش ما برداريد؟ مستكبرين در پاسخ ميتوانيد باري از دوش ما برداريد؟ مستكبرين در پاسخ ميتوانيد باري از دوش ما برداريد؟ مستكبرين در پاسخ ميتوانيد باري از دوش ما برداريد؟ مستكبرين در پاسخ مي    كرديم آيا امروز ميكرديم آيا امروز ميكرديم آيا امروز ميكرديم آيا امروز مي
        ....    خداوند عادل ميان بندگان خود اين چنين حكم كرده استخداوند عادل ميان بندگان خود اين چنين حكم كرده استخداوند عادل ميان بندگان خود اين چنين حكم كرده استخداوند عادل ميان بندگان خود اين چنين حكم كرده است. . . .     شما بايد معذّب باشيمشما بايد معذّب باشيمشما بايد معذّب باشيمشما بايد معذّب باشيم    و همه ما وو همه ما وو همه ما وو همه ما و

  

ها ها ها ها      جهادگران و فداكاران جبهه جهادگران و فداكاران جبهه جهادگران و فداكاران جبهه جهادگران و فداكاران جبهه    طلبان ديروز، امروز در جايطلبان ديروز، امروز در جايطلبان ديروز، امروز در جايطلبان ديروز، امروز در جاي      هشدار ديگر اينكه نبايد عافيت  هشدار ديگر اينكه نبايد عافيت  هشدار ديگر اينكه نبايد عافيت  هشدار ديگر اينكه نبايد عافيت- - - -     ٣٣٣٣
        ....بنشينندبنشينندبنشينندبنشينند

خود، به مسجد آمده و بـه ايـراد   تعهد اجتماعي تعهد اجتماعي تعهد اجتماعي تعهد اجتماعي         احساساحساساحساساحساس راه   كشيده كه اكنون در     ديده و رنج    اين بانوي داغ  ) س( حضرت زهرا حضرت زهرا حضرت زهرا حضرت زهرا 
  :فرمايد ، مي پرداخته استچنين خطابه غراء و آتشيني كه از آتش دروني دلش نشأت گرفته چنين خطابه غراء و آتشيني كه از آتش دروني دلش نشأت گرفته چنين خطابه غراء و آتشيني كه از آتش دروني دلش نشأت گرفته چنين خطابه غراء و آتشيني كه از آتش دروني دلش نشأت گرفته 

سوابق اشخاص نگاه كنيد، مقام امامت امت مقـام  سوابق اشخاص نگاه كنيد، مقام امامت امت مقـام  سوابق اشخاص نگاه كنيد، مقام امامت امت مقـام  سوابق اشخاص نگاه كنيد، مقام امامت امت مقـام      ها بهها بهها بهها به    تشخيص شايستگيتشخيص شايستگيتشخيص شايستگيتشخيص شايستگيهاي خود با دقت گام برداريد و در راه            در ارزيابي 
 كسي كه از اول تا  كسي كه از اول تا  كسي كه از اول تا  كسي كه از اول تا : منظور اين است  كه)٣٥٢()ََََ     الظَّاِلمين الظَّاِلمين الظَّاِلمين الظَّاِلمين    ُ عهِديُ عهِديُ عهِديُ عهِدي    ال ينالال ينالال ينالال ينال(: : : : خداوند متعال در قرآن مجيد فرمودندخداوند متعال در قرآن مجيد فرمودندخداوند متعال در قرآن مجيد فرمودندخداوند متعال در قرآن مجيد فرمودند    است كهاست كهاست كهاست كهبسيار مهمي بسيار مهمي بسيار مهمي بسيار مهمي 

؛ به عبارت ديگر مفاد آيه اين است كه مرتكب خالف باشد هرگز شايستگي مقام امامت را نداردمرتكب خالف باشد هرگز شايستگي مقام امامت را نداردمرتكب خالف باشد هرگز شايستگي مقام امامت را نداردمرتكب خالف باشد هرگز شايستگي مقام امامت را ندارد    آخر عمر خود اگر يك لحظه همآخر عمر خود اگر يك لحظه همآخر عمر خود اگر يك لحظه همآخر عمر خود اگر يك لحظه هم
  .امام بايد معصوم باشد

طلبان ديروز طلبان ديروز طلبان ديروز طلبان ديروز     نقاب از چهره عافيتنقاب از چهره عافيتنقاب از چهره عافيتنقاب از چهره عافيتناب گرديد،  و باعث بقاي اسالم) ص(  ن بانوي بزرگ اسالم كه ميوه دل پيغمبر اسالمو لذا آ
اند كـه  اند كـه  اند كـه  اند كـه      را امروز كساني در دست گرفتهرا امروز كساني در دست گرفتهرا امروز كساني در دست گرفتهرا امروز كساني در دست گرفته    گويد پرچم رهبريگويد پرچم رهبريگويد پرچم رهبريگويد پرچم رهبري    زند و با صراحت و صالبت ميزند و با صراحت و صالبت ميزند و با صراحت و صالبت ميزند و با صراحت و صالبت مي    دهند، كنار ميدهند، كنار ميدهند، كنار ميدهند، كنار مي        كه امروز فرياد سر مي    كه امروز فرياد سر مي    كه امروز فرياد سر مي    كه امروز فرياد سر مي    

كند و فراريان آن جنـگ را كـه امـروز در مـسند        ها مجسم مي     را در نظر آن    جنگ احد جنگ احد جنگ احد جنگ احد  صحنه....گريختند  گريختند  گريختند  گريختند          ديروز از ميدان جهاد مي    ديروز از ميدان جهاد مي    ديروز از ميدان جهاد مي    ديروز از ميدان جهاد مي    
شعله آتش مشركان را با شمشير شعله آتش مشركان را با شمشير شعله آتش مشركان را با شمشير شعله آتش مشركان را با شمشير ) ع(  دهد كه علي كند و اين مطلب را تذكر مي اند، معرفي مي جايگاه رفيع امامت نشسته قدرت و

مسند نشينان امروز، در مواقع حساس و مسند نشينان امروز، در مواقع حساس و مسند نشينان امروز، در مواقع حساس و مسند نشينان امروز، در مواقع حساس و     الوه الوه الوه الوه  بع بع بع بع))))٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣((((گريختيدگريختيدگريختيدگريختيد        كرد و شما در لحظات بحراني از صحنه درگيري مي         كرد و شما در لحظات بحراني از صحنه درگيري مي         كرد و شما در لحظات بحراني از صحنه درگيري مي         كرد و شما در لحظات بحراني از صحنه درگيري مي                 خود خاموش خود خاموش خود خاموش خود خاموش 
        ))))٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤((((....بودندبودندبودندبودند    ساز ديگري مانند خيبر و حنين نيز فرار را بر قرار ترجيح دادهساز ديگري مانند خيبر و حنين نيز فرار را بر قرار ترجيح دادهساز ديگري مانند خيبر و حنين نيز فرار را بر قرار ترجيح دادهساز ديگري مانند خيبر و حنين نيز فرار را بر قرار ترجيح داده    سرنوشتسرنوشتسرنوشتسرنوشت

        ::::    كند كهكند كهكند كهكند كه    ابن ابي الحديد معتزلي از استادش ابو جعفر نقل ميابن ابي الحديد معتزلي از استادش ابو جعفر نقل ميابن ابي الحديد معتزلي از استادش ابو جعفر نقل ميابن ابي الحديد معتزلي از استادش ابو جعفر نقل مي

                                                        

 . ٤٧- ٤٨، آيه   ـ سوره مؤمن٣٥١
 . ١٢٤، آيه   ـ سوره بقره٣٥٢
  .شود ابوبكر و عمر و عثمان ديده مي ، نام  در فهرست گريختگان٤، در ج ١٩٩، ص ١، ج  عظم¤اال‡   ـ الصحيح من سيرة النبي٣٥٣
  .١٦٤، ص ٥، ج  عظم¤اال‡   ـ الصحيح من سيرة النبي٣٥٤
 



 

 )١٥٧(

ولـي  ولـي  ولـي  ولـي  ... ... ... ...     كـرد كـرد كـرد كـرد         ز او حمايت مي   ز او حمايت مي   ز او حمايت مي   ز او حمايت مي   قدرت و شجاعت ا   قدرت و شجاعت ا   قدرت و شجاعت ا   قدرت و شجاعت ا            بود كه با كمال     بود كه با كمال     بود كه با كمال     بود كه با كمال    )ص(  ترين حامي پيامبر    ترين حامي پيامبر    ترين حامي پيامبر    ترين حامي پيامبر       ترين و با صالبت   ترين و با صالبت   ترين و با صالبت   ترين و با صالبت            شجاع  شجاع  شجاع  شجاع )ع(     عليعليعليعلي
        ))))٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥((((....    نريختنريختنريختنريخت    گاه شمشير نكشيد و خونيگاه شمشير نكشيد و خونيگاه شمشير نكشيد و خونيگاه شمشير نكشيد و خوني    تر بود، هرگز تيري پرتاب نكرد و هيچتر بود، هرگز تيري پرتاب نكرد و هيچتر بود، هرگز تيري پرتاب نكرد و هيچتر بود، هرگز تيري پرتاب نكرد و هيچ     توان  توان  توان  توان     ابوبكر از همه مسلمانان كمابوبكر از همه مسلمانان كمابوبكر از همه مسلمانان كمابوبكر از همه مسلمانان كم

هايي كه هايي كه هايي كه هايي كه     رود و ارزشرود و ارزشرود و ارزشرود و ارزش    هايي كه به يغما ميهايي كه به يغما ميهايي كه به يغما ميهايي كه به يغما مي    نجات فضيلتنجات فضيلتنجات فضيلتنجات فضيلت    ، براي، براي، براي، براي     در ضمن اين خطابه در ضمن اين خطابه در ضمن اين خطابه در ضمن اين خطابه)ص(        و باالخره دخت گرامي پيغمبر اكرمو باالخره دخت گرامي پيغمبر اكرمو باالخره دخت گرامي پيغمبر اكرمو باالخره دخت گرامي پيغمبر اكرم
گويد و اين اصل كه يكي از اصول دين اسالم ناب است كه امام بايد معصوم گويد و اين اصل كه يكي از اصول دين اسالم ناب است كه امام بايد معصوم گويد و اين اصل كه يكي از اصول دين اسالم ناب است كه امام بايد معصوم گويد و اين اصل كه يكي از اصول دين اسالم ناب است كه امام بايد معصوم     ، سخن مي، سخن مي، سخن مي، سخن مي    ار قرار گرفته استار قرار گرفته استار قرار گرفته استار قرار گرفته استغارت و انكغارت و انكغارت و انكغارت و انك    در معرضدر معرضدر معرضدر معرض

در اين خطبه ارزشمند، مطالب مهم بسياري وجود دارد و ما به در اين خطبه ارزشمند، مطالب مهم بسياري وجود دارد و ما به در اين خطبه ارزشمند، مطالب مهم بسياري وجود دارد و ما به در اين خطبه ارزشمند، مطالب مهم بسياري وجود دارد و ما به . . . . كندكندكندكند    افضل از همه مردم باشد را تثبيت ميافضل از همه مردم باشد را تثبيت ميافضل از همه مردم باشد را تثبيت ميافضل از همه مردم باشد را تثبيت مي) ص(    و بعد از پيغمبرو بعد از پيغمبرو بعد از پيغمبرو بعد از پيغمبر
        ....    كنيمكنيمكنيمكنيم    همين اندازه در اينجا اكتفا ميهمين اندازه در اينجا اكتفا ميهمين اندازه در اينجا اكتفا ميهمين اندازه در اينجا اكتفا مي

        ِ غيب و شهودِ غيب و شهودِ غيب و شهودِ غيب و شهود    ه بزم وجود                   عالمه مصْحفه بزم وجود                   عالمه مصْحفه بزم وجود                   عالمه مصْحفه بزم وجود                   عالمه مصْحفشمع فروزندشمع فروزندشمع فروزندشمع فروزند
            ّ ابيها لقبّ ابيها لقبّ ابيها لقبّ ابيها لقب    اي اماي اماي اماي ام    طاهرهطاهرهطاهرهطاهره                نشيني ملكوتي نسبنشيني ملكوتي نسبنشيني ملكوتي نسبنشيني ملكوتي نسب    خاكخاكخاكخاك

            مظهِر اسماء جمال و جاللمظهِر اسماء جمال و جاللمظهِر اسماء جمال و جاللمظهِر اسماء جمال و جالل            اختِر تابان سپهر كمالاختِر تابان سپهر كمالاختِر تابان سپهر كمالاختِر تابان سپهر كمال
            ِ احمديِ احمديِ احمديِ احمدي    سرو روان چمنسرو روان چمنسرو روان چمنسرو روان چمن            ِ سرمديِ سرمديِ سرمديِ سرمدي    پرده نشين حرمپرده نشين حرمپرده نشين حرمپرده نشين حرم

            تشنه بحر كَرمش سلسبيلتشنه بحر كَرمش سلسبيلتشنه بحر كَرمش سلسبيلتشنه بحر كَرمش سلسبيل            اش جبرئيلاش جبرئيلاش جبرئيلاش جبرئيل    شيفته زمزمهشيفته زمزمهشيفته زمزمهشيفته زمزمه
        ، اما حصير، اما حصير، اما حصير، اما حصير    اشاشاشاش    زينت كاشانهزينت كاشانهزينت كاشانهزينت كاشانه        ِ برينش سريرِ برينش سريرِ برينش سريرِ برينش سرير    اي عرشاي عرشاي عرشاي عرش    عالمهعالمهعالمهعالمه

            يازده آيينه از او نور يافتيازده آيينه از او نور يافتيازده آيينه از او نور يافتيازده آيينه از او نور يافت            جلوه او تا كه بر آفاق تافتجلوه او تا كه بر آفاق تافتجلوه او تا كه بر آفاق تافتجلوه او تا كه بر آفاق تافت
        ِ اوِ اوِ اوِ او    ِ جوين ما حضَِر خوانِ جوين ما حضَِر خوانِ جوين ما حضَِر خوانِ جوين ما حضَِر خوان    قرصقرصقرصقرص        ِ فلك بنده فرمان اوِ فلك بنده فرمان اوِ فلك بنده فرمان اوِ فلك بنده فرمان او    قرصقرصقرصقرص

            ِ و دو مريم استِ و دو مريم استِ و دو مريم استِ و دو مريم است    مادِر دو ِعيِسيمادِر دو ِعيِسيمادِر دو ِعيِسيمادِر دو ِعيِسي            دخت نبي فخر بني آدم استدخت نبي فخر بني آدم استدخت نبي فخر بني آدم استدخت نبي فخر بني آدم است
             بس بس بس بسبود همان جامه كرباس وبود همان جامه كرباس وبود همان جامه كرباس وبود همان جامه كرباس و            زيور آن مريم عيسا نَفَسزيور آن مريم عيسا نَفَسزيور آن مريم عيسا نَفَسزيور آن مريم عيسا نَفَس

            ِ جهان برنداشتِ جهان برنداشتِ جهان برنداشتِ جهان برنداشت    اي از خواناي از خواناي از خواناي از خوان    لقمهلقمهلقمهلقمه            چشم به جاه و زر و زيور نداشتچشم به جاه و زر و زيور نداشتچشم به جاه و زر و زيور نداشتچشم به جاه و زر و زيور نداشت
*  *  *                                                             

            از كرم و لطف تو جويم پناهاز كرم و لطف تو جويم پناهاز كرم و لطف تو جويم پناهاز كرم و لطف تو جويم پناه                                                        ِ من سياهِ من سياهِ من سياهِ من سياه    گشته كتاب عملگشته كتاب عملگشته كتاب عملگشته كتاب عمل
        ؟؟؟؟    رو به كدامين سر كوي آورمرو به كدامين سر كوي آورمرو به كدامين سر كوي آورمرو به كدامين سر كوي آورم        ؟        ؟        ؟        ؟            گر نپذيري به كه روي آورمگر نپذيري به كه روي آورمگر نپذيري به كه روي آورمگر نپذيري به كه روي آورم

            امامامام    سرخوش از اين باده و پيمانهسرخوش از اين باده و پيمانهسرخوش از اين باده و پيمانهسرخوش از اين باده و پيمانه                                                                            امامامام    پير غالم دِر اين خانهپير غالم دِر اين خانهپير غالم دِر اين خانهپير غالم دِر اين خانه
        از تو و لطف توام اميدواراز تو و لطف توام اميدواراز تو و لطف توام اميدواراز تو و لطف توام اميدوار        ام و شرمسار              ام و شرمسار              ام و شرمسار              ام و شرمسار                  گر چه سيه نامهگر چه سيه نامهگر چه سيه نامهگر چه سيه نامه

                                                                                                                                                        * * ** * ** * ** * *        
        

        ))))عععع((((            زينب كبرا زينت زندگي حضرت عليزينب كبرا زينت زندگي حضرت عليزينب كبرا زينت زندگي حضرت عليزينب كبرا زينت زندگي حضرت علي

                                                        

 . ٢٨١، ص ١٣ ـ شرح ابن ابي الحديد، ج ٣٥٥



 

 )١٥٨(

پس از والدت دو فرزنـد پـسر،        ) س( نجم هجرت از دامن صديقه كبرا حضرت زهرا       در تاريخ پنجم جمادي االولي در سال پ       
  . چهره به اين جهان گشود    دختريدختريدختريدختري) ع(        حسن و حسينحسن و حسينحسن و حسينحسن و حسيننام  به

در ميان موجي از شادماني كه      در ميان موجي از شادماني كه      در ميان موجي از شادماني كه      در ميان موجي از شادماني كه       بوسه زد، نام او ا        هايش  بعد از اينكه اين نوزاد را به آغوش گرفت و بر گونه           ) ص(  پيغمبر اكرم 
پدر، تركيب يافتـه   يعني»  ْ اَب «يعني زينت و   »   زَين «از دو بخش    »   زينب «كلمه  .   گذاشت »»»»        زينبزينبزينبزينب    ««««،رفته بود رفته بود رفته بود رفته بود گگگگ    بيت نبوت را فرا   بيت نبوت را فرا   بيت نبوت را فرا   بيت نبوت را فرا   

، براي مكتب و مرام پدر، اين دختر )ع(  كه به راستي براي پدر خود حضرت امير مؤمنان»  زينت بابا «؛ بنابر اين زينب يعني      است
  .ودنظير ب آبرومندي بي مايه زينت و

        تا چو تو فرزند زاد مادر ايام راتا چو تو فرزند زاد مادر ايام راتا چو تو فرزند زاد مادر ايام راتا چو تو فرزند زاد مادر ايام را            ِ فلك راست شد از خرميِ فلك راست شد از خرميِ فلك راست شد از خرميِ فلك راست شد از خرمي    پشت دو تايپشت دو تايپشت دو تايپشت دو تاي
        ِ مشّاطه نيست روي دل آرام راِ مشّاطه نيست روي دل آرام راِ مشّاطه نيست روي دل آرام راِ مشّاطه نيست روي دل آرام را    حاجتحاجتحاجتحاجت            وصف تو را گر كند يا نكند اهل فضلوصف تو را گر كند يا نكند اهل فضلوصف تو را گر كند يا نكند اهل فضلوصف تو را گر كند يا نكند اهل فضل

        

        نظيرنظيرنظيرنظير    محيط تربيت و بالندگي بيمحيط تربيت و بالندگي بيمحيط تربيت و بالندگي بيمحيط تربيت و بالندگي بي
  .وجود آمده بود براي انجام رسالت بزرگي بهاو او او او 
و مـادر بزرگـوارش حـضرت فاطمـه     ) ص(   بشريت حضرت محمد مصطفيچند سال كودكي خود را در كنار معلم بزرگاو  او  او  او  

  .ها سال باپد ر و برادران واال مقام خود گذرانيد ، ده و بعد از آن) س( زهرا
        

  . در آغوش محيطي تربيت شد و رشد و بالندگي گرفت كه منحصر به او استاو او او او 
منـور گرديـده و قـرآن مجيـد و     :   گانه معصومين چهاردهمنزل و محضري كه با فرهنگ نوراني و پر بركت پنج نفر معصوم از               

  .    محيط تربيت و بالندگي زينب استمحيط تربيت و بالندگي زينب استمحيط تربيت و بالندگي زينب استمحيط تربيت و بالندگي زينب است،  است ، آن را روشن كرده معارف الهي
در او او او او .  آبديـده و كامـل شـده اسـت     هـا پختـه و   هـا و در كـوران مـصيبت    ها و بحران    در متن طوفان  ) ص( زينب كبرا زينب كبرا زينب كبرا زينب كبرا ،    بعالوه
هـا   ، در همه اين پياپي كه در زمان جد بزرگوارش و پدر و مادر و برادرانش به وقوع پيوست          هاي    ها و مصيبت    ها و جنگ    درگيري

  . ها در رشد و بالندگي و روحيات او اثرگذاشته است حضور داشته و همه اين
وجود  به) ص(  باري كه پس از ارتحال پيغمبر  غم بعد از طوفان حوادث) س( حضرت زهراحضرت زهراحضرت زهراحضرت زهراو آتشيني را كه مادرش خطبه  غرا خطبه  غرا خطبه  غرا خطبه  غرا 

، هنوز به هفت ، هنوز به هفت ، هنوز به هفت ، هنوز به هفت     كنند، و او با اينكه در آن موقعكنند، و او با اينكه در آن موقعكنند، و او با اينكه در آن موقعكنند، و او با اينكه در آن موقع     نقل مي نقل مي نقل مي نقل مي)س(             از حضرت زينب از حضرت زينب از حضرت زينب از حضرت زينب:            بيتبيتبيتبيت    همه افراد اهلهمه افراد اهلهمه افراد اهلهمه افراد اهلآمد، در مسجد مدينه ايراد كرد ،
ديگران ديگران ديگران ديگران     ، براي، براي، براي، براي     جانكاه حضور داشت و اين خطابه را به خاطر سپرد و از آن پس             جانكاه حضور داشت و اين خطابه را به خاطر سپرد و از آن پس             جانكاه حضور داشت و اين خطابه را به خاطر سپرد و از آن پس             جانكاه حضور داشت و اين خطابه را به خاطر سپرد و از آن پس                سالگي از عمر خود نرسيده بود، در اين بحران        سالگي از عمر خود نرسيده بود، در اين بحران        سالگي از عمر خود نرسيده بود، در اين بحران        سالگي از عمر خود نرسيده بود، در اين بحران        

        ))))٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦((((....نقل كردنقل كردنقل كردنقل كرد
        

             عقيله بني هاشم عقيله بني هاشم عقيله بني هاشم عقيله بني هاشمزينبزينبزينبزينب

                                                        

 . ٥٥٨، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٥٦



 

 )١٥٩(

بعد از اينكه او در بازار كوفه آن خطبه پر محتوا و آتشين ) ع( اي است كه حضرت امام سجاد از لحاظ مقام علمي در رتبهاو او او او 
  :خود را ايراد كرد به او فرمود

دانشمند بدون معلم و خردمند بدون  دانشمند بدون معلم و خردمند بدون  دانشمند بدون معلم و خردمند بدون  دانشمند بدون معلم و خردمند بدون  تو الحمدهللا     يعني ))))٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧((((»»»»ٍٍٍٍ        ٌ غَير مفَهمة  ٌ غَير مفَهمة  ٌ غَير مفَهمة  ٌ غَير مفَهمة          ٍ و فَِهمة  ٍ و فَِهمة  ٍ و فَِهمة  ٍ و فَِهمة          ٌ غَير معلَّمة  ٌ غَير معلَّمة  ٌ غَير معلَّمة  ٌ غَير معلَّمة          ِ ِبحمِد اِهللا عاِلمة   ِ ِبحمِد اِهللا عاِلمة   ِ ِبحمِد اِهللا عاِلمة   ِ ِبحمِد اِهللا عاِلمة           اَنْتاَنْتاَنْتاَنْت««««
        ....    باشيباشيباشيباشي    استاد وآموزگار مياستاد وآموزگار مياستاد وآموزگار مياستاد وآموزگار مي

  

        
            علم دو گونه استعلم دو گونه استعلم دو گونه استعلم دو گونه است

  : علم بر دو گونه است:   بيت احاديث اهل بايد بدانيم كه با توجه به) ع( سجادسجادسجادسجاددر اينجا به مناسبت اين كالم از حضرت 
  . علمي كه بايد از استاد آموخت كه همه با آن آشنا هستيم. ١
، در ذهـن انـسان     هاي واالي الهي و در اثر تقوا و تعهد و پاكي دل و روح               علمي كه در نتيجه ايمان و اعتقاد كامل به ارزش         . ٢

) ص(     اكـرم اكـرم اكـرم اكـرم         رسـول رسـول رسـول رسـول بـرد كـه حـضرت         كند و درك و سطح معرفت او را بـاال مـي             را روشن مي    آيد و دل و جان انسان       وجود مي   به
  :فرمودند

»»»»ع دا زَهاذٍَر ما اَبيع دا زَهاذٍَر ما اَبيع دا زَهاذٍَر ما اَبيع دا زَهاذٍَر ما اَبفيي دفيب دفيب دفيب دت    با ِاالَاَنْبنْيتِ الدا ِاالَاَنْبنْيتِ الدا ِاالَاَنْبنْيتِ الدا ِاالَاَنْبنْية    ِ الدةَ اُهللا الِْحكْمةَ اُهللا الِْحكْمةَ اُهللا الِْحكْمقَلِْبهِ قَلِْبهِ قَلِْبهِ قَلِْبه    َ فيَ فيَ فيَ في    َ اُهللا الِْحكْم ِ    ِوِوِوانَه    اَنْطَقاَنْطَقاَنْطَقاَنْطَق    ِوا ِلسانَهَ ِبها ِلسانَهَ ِبها ِلسانَهَ ِبها ِلس٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨((((»»»»ُُُُ    َ ِبه((((        
پارسائي را پـيش بگيـرد، خداونـد جوانـه درخـت      پارسائي را پـيش بگيـرد، خداونـد جوانـه درخـت      پارسائي را پـيش بگيـرد، خداونـد جوانـه درخـت      پارسائي را پـيش بگيـرد، خداونـد جوانـه درخـت           و  و  و  و     اي كه در دنيا شيوه زهد پيشگي      اي كه در دنيا شيوه زهد پيشگي      اي كه در دنيا شيوه زهد پيشگي      اي كه در دنيا شيوه زهد پيشگي              اي ابوذر هر بنده   اي ابوذر هر بنده   اي ابوذر هر بنده   اي ابوذر هر بنده   : : : :     يعنييعنييعنييعني

آميز در زبان او به جريان آميز در زبان او به جريان آميز در زبان او به جريان آميز در زبان او به جريان     هاي حكمتهاي حكمتهاي حكمتهاي حكمت    طق و سخنطق و سخنطق و سخنطق و سخننننن    روياند و ميوه آن را به صورت     روياند و ميوه آن را به صورت     روياند و ميوه آن را به صورت     روياند و ميوه آن را به صورت             حكمت را در قلب او مي     حكمت را در قلب او مي     حكمت را در قلب او مي     حكمت را در قلب او مي         وووو        علمعلمعلمعلم
        ....اندازداندازداندازداندازد    ميميميمي

  

  :در همين رابطه فرمود) ع(  حضرت صادق
        ))))٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩((((»»»»ُُُُ    ْ يهِديهْ يهِديهْ يهِديهْ يهِديه    َ اَنَ اَنَ اَنَ اَن    تَعاليتَعاليتَعاليتَعالي    ْ يريد اللهتَبارك وْ يريد اللهتَبارك وْ يريد اللهتَبارك وْ يريد اللهتَبارك و    ِ منِ منِ منِ من    ِ قَلْبِ قَلْبِ قَلْبِ قَلْب    ُ فيُ فيُ فيُ في    ِ ِانَّما هو نور يقَعِ ِانَّما هو نور يقَعِ ِانَّما هو نور يقَعِ ِانَّما هو نور يقَع    ُ ِبالتَّعلُّمُ ِبالتَّعلُّمُ ِبالتَّعلُّمُ ِبالتَّعلُّم    َ الِْعلْمَ الِْعلْمَ الِْعلْمَ الِْعلْم    لَيسلَيسلَيسلَيس««««

مخصوصي است كه در دل هر كس كه خداوند بخواهد مخصوصي است كه در دل هر كس كه خداوند بخواهد مخصوصي است كه در دل هر كس كه خداوند بخواهد مخصوصي است كه در دل هر كس كه خداوند بخواهد     ، نور و روشنايي، نور و روشنايي، نور و روشنايي، نور و روشنايي    ، علم حقيقي، علم حقيقي، علم حقيقي، علم حقيقي    ن نيستن نيستن نيستن نيست، تنها به درس خواند، تنها به درس خواند، تنها به درس خواند، تنها به درس خواند    يعني علميعني علميعني علميعني علم
  . ، البته خواست خدا هم بر اساس شايستگي و ظرفيت استگيردگيردگيردگيرد    او را هدايت كند قرار مياو را هدايت كند قرار مياو را هدايت كند قرار مياو را هدايت كند قرار مي

نش در كوفه و خاندا) ع(  حضرت امير مؤمنان يك سال از مدت اقامت : نويسد  ، در رابطه با مقام علمي حضرت زينب مي          تاريخ
ما شنيديم ما شنيديم ما شنيديم ما شنيديم : دادند فرستادند و پيغام) ع(  ، شوهران خود را به حضور علي  دوست كوفه   متعهد و دانش    گذشت كه گروهي از بانوان      مي

اجازه بدهيد و موافقت كنيد كه ما ، ، ، ،     داراي قدرت علم و دانش فراواني استداراي قدرت علم و دانش فراواني استداراي قدرت علم و دانش فراواني استداراي قدرت علم و دانش فراواني است) س(        زينب مانند مادر بزرگوار خود حضرت فاطمهزينب مانند مادر بزرگوار خود حضرت فاطمهزينب مانند مادر بزرگوار خود حضرت فاطمهزينب مانند مادر بزرگوار خود حضرت فاطمه

                                                        

 . ٥٥٨، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٥٧
 . ٨٠، ص ٧٤ ـ بحار االنوار، ج ٣٥٨
 . ٢٢٤، ص ١ ـ بحار االنوار، ج ٣٥٩



 

 )١٦٠(

بـا ايـن    ) س(   اش زينـب    حـضرت و دختـر گرامـي        آن.   از خرمن علم و دانش او، به حضور وي مشرف شويم           برداري  براي بهره 
        ))))٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠((((....جستندجستندجستندجستند    هاي كوفه در محفل درس و تفسير قرآن زينب شركت ميهاي كوفه در محفل درس و تفسير قرآن زينب شركت ميهاي كوفه در محفل درس و تفسير قرآن زينب شركت ميهاي كوفه در محفل درس و تفسير قرآن زينب شركت مي    زنزنزنزندرخواست موافقت كردند و

ي كه قـدرت علمـي و اخالقـي         ي كه قـدرت علمـي و اخالقـي         ي كه قـدرت علمـي و اخالقـي         ي كه قـدرت علمـي و اخالقـي         بانوانبانوانبانوانبانوانمعنا كه     ؛ به اين    ، خود درسي براي بانوان اسالمي است        بايد توجه داشت كه اين موضوع     
گيرد را دارند، الزم است به اين گيرد را دارند، الزم است به اين گيرد را دارند، الزم است به اين گيرد را دارند، الزم است به اين     معارف اسالم و مسائل شرعي مطرح و مورد تعليم و تعلم قرار ميمعارف اسالم و مسائل شرعي مطرح و مورد تعليم و تعلم قرار ميمعارف اسالم و مسائل شرعي مطرح و مورد تعليم و تعلم قرار ميمعارف اسالم و مسائل شرعي مطرح و مورد تعليم و تعلم قرار مي    براي تشكيل مجمعي كه در آنبراي تشكيل مجمعي كه در آنبراي تشكيل مجمعي كه در آنبراي تشكيل مجمعي كه در آن

        ....به معارف اسالم بكوشندبه معارف اسالم بكوشندبه معارف اسالم بكوشندبه معارف اسالم بكوشند    كار اقدام و در نشر و توسعه آگاهي و آشناييكار اقدام و در نشر و توسعه آگاهي و آشناييكار اقدام و در نشر و توسعه آگاهي و آشناييكار اقدام و در نشر و توسعه آگاهي و آشنايي
        

            حضرت زينب مانند حكيمه خاتون نائب و سفير امام استحضرت زينب مانند حكيمه خاتون نائب و سفير امام استحضرت زينب مانند حكيمه خاتون نائب و سفير امام استحضرت زينب مانند حكيمه خاتون نائب و سفير امام است
است چه اينكـه  ) ع( او از حضرت سيد الشّهدانيابت نيابت نيابت نيابت كند موضوع    را ثابت مي  ) س(  كي از مواردي كه عظمت حضرت زينب      ي

يعني چهار نفر از علماي بزرگ »      نواب اربعهنواب اربعهنواب اربعهنواب اربعه «شايستگي مخصوصي را الزم دارد و لذا ما براي        روشن است نيابت از امام معصوم     
عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان بن سعيد، حسين بن روح :  قمري كه به اين ترتيباواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجري 

 سال در عصر غيبت صُغرا نيابت داشـتند و واسـطه            ٧٠ـ در حدود    ارواحنا فداه  ـحضرت ولي عصر    حضرت ولي عصر    حضرت ولي عصر    حضرت ولي عصر    از  علي بن محمد سمري     علي بن محمد سمري     علي بن محمد سمري     علي بن محمد سمري         وووو
ر آن عـصر كـه از ميـان آن همـه علمـاء و               ر آن عـصر كـه از ميـان آن همـه علمـاء و               ر آن عـصر كـه از ميـان آن همـه علمـاء و               ر آن عـصر كـه از ميـان آن همـه علمـاء و               ها د ها د ها د ها د         دانيم كه آن  دانيم كه آن  دانيم كه آن  دانيم كه آن          ميميميميباشيم و     بودند، عظمت زيادي قائل مي      ميان شيعيان و آن حضرت    

        ....انداندانداند    هايي در سطح بسيار باال بودههايي در سطح بسيار باال بودههايي در سطح بسيار باال بودههايي در سطح بسيار باال بوده    ، براي اين منصب انتخاب شدهبودند، داراي شايستگي ، براي اين منصب انتخاب شدهبودند، داراي شايستگي ، براي اين منصب انتخاب شدهبودند، داراي شايستگي ، براي اين منصب انتخاب شدهبودند، داراي شايستگي     محدثين واالمقاممحدثين واالمقاممحدثين واالمقاممحدثين واالمقام
  :كند ، عظمت مقام او را منعكس مي اين عبارت) س(  درباره حضرت زينب

ِ و  ِ و  ِ و  ِ و          ِ الْحـالل  ِ الْحـالل  ِ الْحـالل  ِ الْحـالل          َ ِالَيها في  َ ِالَيها في  َ ِالَيها في  َ ِالَيها في          ُ يرِجعون ُ يرِجعون ُ يرِجعون ُ يرِجعون         َ النَّاس َ النَّاس َ النَّاس َ النَّاس         ُ و كَان  ُ و كَان  ُ و كَان  ُ و كَان          ِ السالم ِ السالم ِ السالم ِ السالم         ِعليهِعليهِعليهِعليه        ِ الْحسين ِ الْحسين ِ الْحسين ِ الْحسين         ٌ عن ٌ عن ٌ عن ٌ عن         صَّةصَّةصَّةصَّةٌ خَا ٌ خَا ٌ خَا ٌ خَا         ُ ِنيابة ُ ِنيابة ُ ِنيابة ُ ِنيابة         ُ لَها علَيها السالم   ُ لَها علَيها السالم   ُ لَها علَيها السالم   ُ لَها علَيها السالم           ْ زَينَب ْ زَينَب ْ زَينَب ْ زَينَب         و كَانَت و كَانَت و كَانَت و كَانَت ««««
  .))))٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١((((»»»»ِِِِ    ْ مرِضهْ مرِضهْ مرِضهْ مرِضه    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ِ السالمِ السالمِ السالمِ السالم    َ علَيهَ علَيهَ علَيهَ علَيه    ُ الْعاِبدِينُ الْعاِبدِينُ الْعاِبدِينُ الْعاِبدِين    َ برَء زَينَ برَء زَينَ برَء زَينَ برَء زَين    ِحتّيِحتّيِحتّيِحتّي    الْحرامالْحرامالْحرامالْحرام

وجود داشت و مردم در احكام حالل و وجود داشت و مردم در احكام حالل و وجود داشت و مردم در احكام حالل و وجود داشت و مردم در احكام حالل و خاصّي خاصّي خاصّي خاصّي      نيابت نيابت نيابت نيابت)ع(         از جانب حضرت امام حسين از جانب حضرت امام حسين از جانب حضرت امام حسين از جانب حضرت امام حسين)س(        يعني براي زينبيعني براي زينبيعني براي زينبيعني براي زينب
 از بيماري خود بهبود يافـت ادامـه    از بيماري خود بهبود يافـت ادامـه    از بيماري خود بهبود يافـت ادامـه    از بيماري خود بهبود يافـت ادامـه   )ع(         العابدين العابدين العابدين العابدين    كردند و اين جريان تا موقعي كه امام زينكردند و اين جريان تا موقعي كه امام زينكردند و اين جريان تا موقعي كه امام زينكردند و اين جريان تا موقعي كه امام زين    حرام به او مراجعه مي   حرام به او مراجعه مي   حرام به او مراجعه مي   حرام به او مراجعه مي   

        ....    داشتداشتداشتداشت
 و هر بود) ع( ـ جزء سفَرا و نُواب امام عصر  ارواحنا فداه عمه امام عصر ـ) ع( دختر حضرت امام جوادحكيمه حكيمه حكيمه حكيمه طور كه  همان 

داشـتند بـه آن       أي را كه مردم تقديم مـي        رسيد، سؤاالت علمي و شرعي و وجوه شرعيه         روز صبح و عصر به محضر مبارك او مي        
نيز همـين مقـام عظـيم را        ) س(  ، حضرت زينب  )٣٦٢(رسانيد  مردم مي   كرد و به    ها را دريافت مي     كرد و جواب آن     حضرت تقديم مي  

  .دارا بود

  

         بود بود بود بود)ع(     الشهداء الشهداء الشهداء الشهداءحضرت زينب وصي حضرت سيدحضرت زينب وصي حضرت سيدحضرت زينب وصي حضرت سيدحضرت زينب وصي حضرت سيد

                                                        

 . ٧٥، ص ٣، ج   ـ رياحين الشريعة٣٦٠
 . ٥، ص  ن العبري ـ العيو٣٦١
 . ٢٩٤، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٦٢



 

 )١٦١(

 هـم   »»»»        وصايتوصايتوصايتوصايت    ««««، از جانب آن حضرت      )ع(  حسين  از حضرت امام  » » » »         نيابتنيابتنيابتنيابت    ««««سالم اهللا عليها، عالوه بر موضوع       زينب  زينب  زينب  زينب  حضرت  
) ص(  رسـول اكـرم   هايي كه از حضرت  ها و نوشته اشياي مخصوصي بود از جمله صحيفه( امامت را  داشت كه آن حضرت ودائع    

داده شده بود و او هم در آخر عمر خود، به امام بعد از خود تسليم كرد و همچنين از هـر امـامي بـه                   ) ع(  به حضرت امير مؤمنان   
  بيمار بود به حضرت ) ع( امام سجادامام سجادامام سجادامام سجادچون )  است) ع( شد كه هم اكنون در نزد امام عصر امام بعد از خود بايد تسليم مي

: گويـد  مي) ع( دختر حضرت جوادحكيمه حكيمه حكيمه حكيمه ،  بانوي با عظمت اسالم سپرد تا بعداً به او تقديم نمايد كه در اين رابطه        ) س(  زينب
داد، به  جواب مي) ع( امام سجاد ّ خود قرار داد و بسياري از مسائل را نيز كه         را وصي ) س(  حضرت زينب ) ع(  حسين  حضرت امام 

  )٣٦٣(.پي نبرند)  ع( عيت امام سجاد، كه تقيه بسيار شديد بود، به موق رسيد تا مردم در آن زمان واسطه حضرت زينب به مردم مي
        

            خطابه پر شور و آتشين زينب در بازار كوفهخطابه پر شور و آتشين زينب در بازار كوفهخطابه پر شور و آتشين زينب در بازار كوفهخطابه پر شور و آتشين زينب در بازار كوفه
به همراه اسيران ديگر و سرهاي بريده شهدا وارد شهر كوفه شد؛ شهري كـه در روزگـار حكومـت پـدر          ) س(     زينبزينبزينبزينبحضرت  

  اش  خانه گفت و مي ، درس تفسير قرآنها زندگي كرده و براي بانوان آن شهر ، سال بزرگ اسالم بزرگوارش در آنجا بعنوان بانوي
محل رفت و آمد ارباب رجوع و پناهگاه حاجتمندان بود؛ اكنون الزم است در مجامع اين شهر سخن بگويد و با سخنان خود،      

  .محكوم نمايد و ها را از خواب غفلت بيدار و دستگاه ظلم و ستم را سركوب دل تكاني در افكار ايجاد و
در مسجد مدينه در موقع ايـراد       با مادرش   با مادرش   با مادرش   با مادرش   برده و     را از پدر بزرگوارش به ارث      و بالغت و شهامت       و بالغت و شهامت       و بالغت و شهامت       و بالغت و شهامت      فصاحتفصاحتفصاحتفصاحتاو كسي است كه     

  . خطابه آتشينش همراه بوده و از او نيز سخن گفتن را آموخته است
شد و شد و شد و شد و     ها جاري ميها جاري ميها جاري ميها جاري مي    ها از چشمها از چشمها از چشمها از چشم    لرزيد، اشكلرزيد، اشكلرزيد، اشكلرزيد، اشك    بدنها ميبدنها ميبدنها ميبدنها ميگشود  آن سخنور پر قدرتي است كه وقتي لب به سخن گفتن مياو، دختر او، دختر او، دختر او، دختر 

        ))))٣٦٤٣٦٤٣٦٤٣٦٤((((....افتادافتادافتادافتاد     مي مي مي مي    ها به طپشها به طپشها به طپشها به طپش    دلدلدلدل
پيمـان كوفـه فرامـوش    پيمـان كوفـه فرامـوش    پيمـان كوفـه فرامـوش    پيمـان كوفـه فرامـوش        مردم عهد شكن و سست   مردم عهد شكن و سست   مردم عهد شكن و سست   مردم عهد شكن و سست           دستدستدستدسترا از   ) ع(  هاي پدر بزرگوارش حضرت علي      از طرف ديگر، او درد دل     

  . ، از ياد نبرده است اين مردم داشتآميز آميز آميز آميز      از رفتار نفاق از رفتار نفاق از رفتار نفاق از رفتار نفاق)ع(         را كه برادرش امام حسن مجتبي را كه برادرش امام حسن مجتبي را كه برادرش امام حسن مجتبي را كه برادرش امام حسن مجتبي    هاي جانكاهيهاي جانكاهيهاي جانكاهيهاي جانكاهي    نكرده و رنجنكرده و رنجنكرده و رنجنكرده و رنج
او را به كوفه دعوت كردند و با دست پسر   نوشته و) ع(  نامه براي برادرش امام حسينهزاران هزاران هزاران هزاران ،  ين مردمداند كه هم او مي
را هاني بن عروه هاني بن عروه هاني بن عروه هاني بن عروه         مسلم ومسلم ومسلم ومسلم ورا تنها گذاشتند و خون مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل بيعت كردند و بعد ) ع(  حسين با امامحضرت مسلم حضرت مسلم حضرت مسلم حضرت مسلم عمويش 

زينب زينب زينب زينب اكنون  وجود آورنده فاجعه كربال و مصائبي كه هم مردم كوفه به  مين، ه طور خالصه غريبانه و مظلومانه به زمين ريختند و به
  .باشند گريبان است مي  به با آن دست

ماننـد  ) ع(  مظلومان ديگري از ياران امير مؤمنان علـي  و:        ساله علي و حسن و حسينساله علي و حسن و حسينساله علي و حسن و حسينساله علي و حسن و حسين    فريادهاي بيست و پنجفريادهاي بيست و پنجفريادهاي بيست و پنجفريادهاي بيست و پنجاكنون الزم است  
يك خطابه آتشين مانند يك خطابه آتشين مانند يك خطابه آتشين مانند يك خطابه آتشين مانند در ) ع(   از گلوي دختر برومند عليي و ميثم تمار ي و ميثم تمار ي و ميثم تمار ي و ميثم تمار حمق خزاعي و حجر بن عدحمق خزاعي و حجر بن عدحمق خزاعي و حجر بن عدحمق خزاعي و حجر بن عد    رشيد هجري و عمر و بنرشيد هجري و عمر و بنرشيد هجري و عمر و بنرشيد هجري و عمر و بن

،  باره پاره كند و تبليغات باطل جبهه سفياني و آل زياد را از بـيخ و بـن                هاي غفلت را يك       تا پرده پتك بر سر اين مردم فرود آيد        پتك بر سر اين مردم فرود آيد        پتك بر سر اين مردم فرود آيد        پتك بر سر اين مردم فرود آيد        
  .قمع نمايد و قلع

  : بشر بن خُزيم اسدي گفت
                                                        

 . ٥٥٨، ص ١ ـ سفينة البحار، ج ٣٦٣
 . ٨٢، خاتمه غرا، خطبه  البالغه  ـ نهج٣٦٤



 

 )١٦٢(

َ منهـا كأنّمـا تنطـق و تفـرغ عـن لـسان              َ منهـا كأنّمـا تنطـق و تفـرغ عـن لـسان              َ منهـا كأنّمـا تنطـق و تفـرغ عـن لـسان              َ منهـا كأنّمـا تنطـق و تفـرغ عـن لـسان                      اَنْطَـق اَنْطَـق اَنْطَـق اَنْطَـق         ً قـط  ً قـط  ً قـط  ً قـط          اهللا خَِفرة اهللا خَِفرة اهللا خَِفرة اهللا خَِفرة      يومئذ و لم أر و      يومئذ و لم أر و      يومئذ و لم أر و      يومئذ و لم أر و     )ع(        نظرت الي زينب بنت علي    نظرت الي زينب بنت علي    نظرت الي زينب بنت علي    نظرت الي زينب بنت علي    ««««
  .»»»»)ع(         بن أبي طالب بن أبي طالب بن أبي طالب بن أبي طالب    أميرالمؤمنين عليأميرالمؤمنين عليأميرالمؤمنين عليأميرالمؤمنين علي

گونه شيوا و رسـا     گونه شيوا و رسـا     گونه شيوا و رسـا     گونه شيوا و رسـا             يعني قسم به خدا تا آن روز هرگز زن پوشيده و با حيايي را مانند زينب نديده بودم كه اين                   يعني قسم به خدا تا آن روز هرگز زن پوشيده و با حيايي را مانند زينب نديده بودم كه اين                   يعني قسم به خدا تا آن روز هرگز زن پوشيده و با حيايي را مانند زينب نديده بودم كه اين                   يعني قسم به خدا تا آن روز هرگز زن پوشيده و با حيايي را مانند زينب نديده بودم كه اين                   
        ....باريدباريدباريدباريد    ميميميمي) ع(        اميرالمؤمنيناميرالمؤمنيناميرالمؤمنيناميرالمؤمنين    ها از زبانها از زبانها از زبانها از زبان     سخن سخن سخن سخنسخن بگويد، سخنان او طوري بود مثل اينكه اينسخن بگويد، سخنان او طوري بود مثل اينكه اينسخن بگويد، سخنان او طوري بود مثل اينكه اينسخن بگويد، سخنان او طوري بود مثل اينكه اين

هـا حـبس شـد و     ْ هـا در سـينه   دعوت نمـود، نَفَـس   ها اشاره كرد و آنان را به سكوت و خاموشي     به آن ) ع(  دختر قهرمان علي  
  : گرديد، آنگاه گفت حركت  هاي شترها آرام و بي زنگ

َ؟ َ؟ َ؟ َ؟     ِ و الْغَدِر اَتَبكـون ِ و الْغَدِر اَتَبكـون ِ و الْغَدِر اَتَبكـون ِ و الْغَدِر اَتَبكـون     َ الْخَتْلَ الْخَتْلَ الْخَتْلَ الْخَتْل    ِ يا اَهلِ يا اَهلِ يا اَهلِ يا اَهل    َ الْكُوفَةَ الْكُوفَةَ الْكُوفَةَ الْكُوفَة    َ االْخْياِراما بعد يا اَهل  َ االْخْياِراما بعد يا اَهل  َ االْخْياِراما بعد يا اَهل  َ االْخْياِراما بعد يا اَهل          ِ الطَّيِبين ِ الطَّيِبين ِ الطَّيِبين ِ الطَّيِبين         ٍد و آِله  ٍد و آِله  ٍد و آِله  ٍد و آِله  ِ محم ِ محم ِ محم ِ محم         َ اَبي َ اَبي َ اَبي َ اَبي         ُ علي ُ علي ُ علي ُ علي         ِ والصَّلَوة ِ والصَّلَوة ِ والصَّلَوة ِ والصَّلَوة         اَلْحمد ِللَّه اَلْحمد ِللَّه اَلْحمد ِللَّه اَلْحمد ِللَّه ««««
        »»»»ُُُُ    ِ الّزَفْرةِ الّزَفْرةِ الّزَفْرةِ الّزَفْرة    ُ و الَ هدأَتُ و الَ هدأَتُ و الَ هدأَتُ و الَ هدأَت    ِ الْعبرةِ الْعبرةِ الْعبرةِ الْعبرة    فَالرقَأَتفَالرقَأَتفَالرقَأَتفَالرقَأَت

، بعد از آن به ، بعد از آن به ، بعد از آن به ، بعد از آن به     نمايمنمايمنمايمنمايم     نثار مي نثار مي نثار مي نثار ميخاندان پاك و برگزيده اوخاندان پاك و برگزيده اوخاندان پاك و برگزيده اوخاندان پاك و برگزيده او    كنم و درود بر پدرم محمد و كنم و درود بر پدرم محمد و كنم و درود بر پدرم محمد و كنم و درود بر پدرم محمد و         خداوند عالم را ستايش مي    خداوند عالم را ستايش مي    خداوند عالم را ستايش مي    خداوند عالم را ستايش مي    
كنيد؟ چشم شما هرگز از اشك خشك كنيد؟ چشم شما هرگز از اشك خشك كنيد؟ چشم شما هرگز از اشك خشك كنيد؟ چشم شما هرگز از اشك خشك     ، أي اهل حيله و مكر، آيا به حال ما گريه مي          ، أي اهل حيله و مكر، آيا به حال ما گريه مي          ، أي اهل حيله و مكر، آيا به حال ما گريه مي          ، أي اهل حيله و مكر، آيا به حال ما گريه مي                  گويم أي مردم كوفه   گويم أي مردم كوفه   گويم أي مردم كوفه   گويم أي مردم كوفه           شما مي شما مي شما مي شما مي 
        ............    هاي شما از ناله باز نايستدهاي شما از ناله باز نايستدهاي شما از ناله باز نايستدهاي شما از ناله باز نايستد    سينهسينهسينهسينه    نشود ونشود ونشود ونشود و

گـان راه خـدا و راه و هـدف          خـون خفت    ِ به     در اين خطبه پر شور و آتشين خود در بازار كوفه با تذكر دادن خون              ) س(  زينب
  : شهيدان كربال، اين چند نتيجه را گرفت

        ....تبليغات دروغين دشمنان را نقش بر آب كردتبليغات دروغين دشمنان را نقش بر آب كردتبليغات دروغين دشمنان را نقش بر آب كردتبليغات دروغين دشمنان را نقش بر آب كرد. . . . ١١١١
را تبيين نمود و آن را شيوه الهي و مسؤوالنه به خاطر را تبيين نمود و آن را شيوه الهي و مسؤوالنه به خاطر را تبيين نمود و آن را شيوه الهي و مسؤوالنه به خاطر را تبيين نمود و آن را شيوه الهي و مسؤوالنه به خاطر     خط سرخ شهادت كه به خاطر زير بار ذلت نرفتن ترسيم شده استخط سرخ شهادت كه به خاطر زير بار ذلت نرفتن ترسيم شده استخط سرخ شهادت كه به خاطر زير بار ذلت نرفتن ترسيم شده استخط سرخ شهادت كه به خاطر زير بار ذلت نرفتن ترسيم شده است. . . . ٢٢٢٢

        ....احياي موازين و سنت اسالمي برشمرداحياي موازين و سنت اسالمي برشمرداحياي موازين و سنت اسالمي برشمرداحياي موازين و سنت اسالمي برشمرد
        ....شده بودند از خواب غفلت بيدار كردشده بودند از خواب غفلت بيدار كردشده بودند از خواب غفلت بيدار كردشده بودند از خواب غفلت بيدار كرد     ها، مرتكب خيانت بزرگي ها، مرتكب خيانت بزرگي ها، مرتكب خيانت بزرگي ها، مرتكب خيانت بزرگي     كوفه را كه به خاطر پيمان شكني كوفه را كه به خاطر پيمان شكني كوفه را كه به خاطر پيمان شكني كوفه را كه به خاطر پيمان شكنيمردممردممردممردم. . . . ٣٣٣٣
گردد را بيان كرد و اين مطلب را روشن         گردد را بيان كرد و اين مطلب را روشن         گردد را بيان كرد و اين مطلب را روشن         گردد را بيان كرد و اين مطلب را روشن                 دامنگير انسان مي  دامنگير انسان مي  دامنگير انسان مي  دامنگير انسان مي          عذاب و كيفر ِاالهي كه به خاطر كفران نعمت و ارتكاب گناه             عذاب و كيفر ِاالهي كه به خاطر كفران نعمت و ارتكاب گناه             عذاب و كيفر ِاالهي كه به خاطر كفران نعمت و ارتكاب گناه             عذاب و كيفر ِاالهي كه به خاطر كفران نعمت و ارتكاب گناه             . . . . ٤٤٤٤

        ....شوندشوندشوندشوند    در دنيا نيز موجب سقوط و نكبت و بدبختي ميدر دنيا نيز موجب سقوط و نكبت و بدبختي ميدر دنيا نيز موجب سقوط و نكبت و بدبختي ميدر دنيا نيز موجب سقوط و نكبت و بدبختي ميدنبال دارند دنبال دارند دنبال دارند دنبال دارند     طور كه عذاب اخروي را بهطور كه عذاب اخروي را بهطور كه عذاب اخروي را بهطور كه عذاب اخروي را به    گناهان همانگناهان همانگناهان همانگناهان همان    ساخت كهساخت كهساخت كهساخت كه
عمل شايسته است و خيانت پنهان باالخره  صورت زيبا و زبان چرب و نرم مهم نيست و آنچه مهم است سيرت پاك و. ٥

  .»»»»        مغز چون لب وا كند رسوا شودمغز چون لب وا كند رسوا شودمغز چون لب وا كند رسوا شودمغز چون لب وا كند رسوا شود    پسته بيپسته بيپسته بيپسته بي    ««««گردد و  آشكار مي
هاي خشم و انتقام هاي خشم و انتقام هاي خشم و انتقام هاي خشم و انتقام     وجود آورد و شعلهوجود آورد و شعلهوجود آورد و شعلهوجود آورد و شعله    دگرگوني عظيمي بهدگرگوني عظيمي بهدگرگوني عظيمي بهدگرگوني عظيمي به    كه در كوفهكه در كوفهكه در كوفهكه در كوفهو باالخره خطابه آتشين زينب آنچنان كوبنده و مؤثر شد و باالخره خطابه آتشين زينب آنچنان كوبنده و مؤثر شد و باالخره خطابه آتشين زينب آنچنان كوبنده و مؤثر شد و باالخره خطابه آتشين زينب آنچنان كوبنده و مؤثر شد 

وجود آمد قطعاً تأثير گذار وجود آمد قطعاً تأثير گذار وجود آمد قطعاً تأثير گذار وجود آمد قطعاً تأثير گذار      و عليه سمتكاران به و عليه سمتكاران به و عليه سمتكاران به و عليه سمتكاران به    بيتبيتبيتبيت    هايي كه بعداً عليه دشمنان اهل هايي كه بعداً عليه دشمنان اهل هايي كه بعداً عليه دشمنان اهل هايي كه بعداً عليه دشمنان اهل     را عليه قاتالن و ظالمان بر افروخت و در قيامرا عليه قاتالن و ظالمان بر افروخت و در قيامرا عليه قاتالن و ظالمان بر افروخت و در قيامرا عليه قاتالن و ظالمان بر افروخت و در قيام
        ....بودبودبودبود

        

            پيامي براي بانوان اسالميپيامي براي بانوان اسالميپيامي براي بانوان اسالميپيامي براي بانوان اسالمي
در بازار كوفه ايراد كرد، براي بانوان اسالمي اين پيام را دارد كه خود را ) س(  ينباين خطابه پر محتوا و آتشيني كه حضرت ز

هميشه در صحنه »»»»ّ أرض كربالّ أرض كربالّ أرض كربالّ أرض كربال    ّ يوم عاشورا و كلّ يوم عاشورا و كلّ يوم عاشورا و كلّ يوم عاشورا و كل    كلكلكلكل««««هايي كه بر اساس  با علم و آگاهي و بيان و قلم مجهزكنند و در برابر جريان 
تفاوت و ساكت نباشـند و بـا    اندازد، بي ها را به مخاطره مي ارزش دوكن ها را تهديد مي پيوندد و اسالم و مسلمان به وقوع مي گيتي  گيتي  گيتي  گيتي  



 

 )١٦٣(

ظلـم و انحـراف را سـركوب     ، با منطق و قلم و بيان خود، از حق دفاع كنند و در راه هدايت جامعه گام بردارنـد و                كمال شهامت 
  .نمايند

  

             عقيله بني هاشم به دشمن عقيله بني هاشم به دشمن عقيله بني هاشم به دشمن عقيله بني هاشم به دشمن    پاسخ صريح و كوبندهپاسخ صريح و كوبندهپاسخ صريح و كوبندهپاسخ صريح و كوبنده
داند، مست و مغرور روي تخـت مخـصوص حكومـت نشـسته و رؤسـاي قبائـل و                   و پيروز مي   عبيداهللا زياد كه خود را فاتح     

گويند، مجلس    مي  اند خوشحالند و به يكديگر تبريك       اند، در اطراف او جمع شده       فرماندهان سپاه كه تازه از سرزمين كربال برگشته       
  . انباشته از جمعيت است

ها نـصب اسـت در    كه بر نيزه مقدس ديگر درحالي اند و سرهاي  زياد گذاشتهرا در برابر عبيداهللا) ع(  سر مقدس حسين بن علي 
كوبيـد و     مـي ) ع( هـاي سـيد الـشهدا        است و ابن زياد با چوبي كه در دست داشت بر لب و دنـدان                اطراف مجلس قرار داده شده    

  . گفت امروز جنگ بدر را تالفي كرديم مي
ترين لباس را بر تـن         ساده »»»»ُ ِثياِبها ُ ِثياِبها ُ ِثياِبها ُ ِثياِبها         علَيها اَرذَل علَيها اَرذَل علَيها اَرذَل علَيها اَرذَل     وووو««««ديگر به تاالر داراالماره وارد شد     و اسيران   ) ع( به همراه امام سجاد   ) س(  زينب

  . اي نشست داشت و در گوشه
  .بود آوازه عظمت و فصاحت و بالغت و شهامت زينب به گوش همگان رسيده

ابن زياد روي بـه زينـب       .  سول اهللا است  دختر ر  اين زينب فرزند فاطمه و    : او را يكي از حضار مجلس به ابن زياد معرفي كرد          
  : براي اظهار كينه دروني خود گفت كرد و بر اساس پليدي باطني و

        »»»»ْْْْ    َ اُحدوثَتَكُمَ اُحدوثَتَكُمَ اُحدوثَتَكُمَ اُحدوثَتَكُم    ُ و اَكْذَبُ و اَكْذَبُ و اَكْذَبُ و اَكْذَب    ْ و قَتَلَكُمْ و قَتَلَكُمْ و قَتَلَكُمْ و قَتَلَكُم    ِ فَضَحكُمِ فَضَحكُمِ فَضَحكُمِ فَضَحكُم    ِ الَّذيِ الَّذيِ الَّذيِ الَّذي    اَلْحمد ِللَّهاَلْحمد ِللَّهاَلْحمد ِللَّهاَلْحمد ِللَّه««««
        ....را بر همگان آشكار كردرا بر همگان آشكار كردرا بر همگان آشكار كردرا بر همگان آشكار كردبودن وضع شما بودن وضع شما بودن وضع شما بودن وضع شما     دروغدروغدروغدروغ    وووو    كنم كه شما را رسوا كرد و نابود ساختكنم كه شما را رسوا كرد و نابود ساختكنم كه شما را رسوا كرد و نابود ساختكنم كه شما را رسوا كرد و نابود ساخت    خدا را ستايش ميخدا را ستايش ميخدا را ستايش ميخدا را ستايش مي

  : زينب در جواب گفت
ُ الْفَاِجر و هـو  ُ الْفَاِجر و هـو  ُ الْفَاِجر و هـو  ُ الْفَاِجر و هـو      ُ و يكِْذبُ و يكِْذبُ و يكِْذبُ و يكِْذب    ُ الْفاِسقُ الْفاِسقُ الْفاِسقُ الْفاِسق    ِتَطْهيراً ِانَّما يفْتَضَحِتَطْهيراً ِانَّما يفْتَضَحِتَطْهيراً ِانَّما يفْتَضَحِتَطْهيراً ِانَّما يفْتَضَح    َ الرجسَ الرجسَ الرجسَ الرجس     و طَهرنَا ِمن و طَهرنَا ِمن و طَهرنَا ِمن و طَهرنَا ِمن)ص(ِ محمٍدِ محمٍدِ محمٍدِ محمٍد    ِ اَكْرمنَا ِبنَِبيهِ اَكْرمنَا ِبنَِبيهِ اَكْرمنَا ِبنَِبيهِ اَكْرمنَا ِبنَِبيه    ِ الَّذي ِ الَّذي ِ الَّذي ِ الَّذي         اَلْحمد ِللَّه اَلْحمد ِللَّه اَلْحمد ِللَّه اَلْحمد ِللَّه ««««
        »»»»غَيرنَاغَيرنَاغَيرنَاغَيرنَا

، ما را به كرامـت  و بزرگـواري رسـانيد و از              ، ما را به كرامـت  و بزرگـواري رسـانيد و از              ، ما را به كرامـت  و بزرگـواري رسـانيد و از              ، ما را به كرامـت  و بزرگـواري رسـانيد و از              )ص(    محمدمحمدمحمدمحمد        بعثت و رسالت  بعثت و رسالت  بعثت و رسالت  بعثت و رسالت  كنم خدا را كه به خاطر       كنم خدا را كه به خاطر       كنم خدا را كه به خاطر       كنم خدا را كه به خاطر               ستايش مي ستايش مي ستايش مي ستايش مي 
شود و شخص گناهكار و منحرف      شود و شخص گناهكار و منحرف      شود و شخص گناهكار و منحرف      شود و شخص گناهكار و منحرف              رسوا مي رسوا مي رسوا مي رسوا مي         آلودگي پاكيزه و مطهر ساخت و اين را بدان كه شخص فاسق           آلودگي پاكيزه و مطهر ساخت و اين را بدان كه شخص فاسق           آلودگي پاكيزه و مطهر ساخت و اين را بدان كه شخص فاسق           آلودگي پاكيزه و مطهر ساخت و اين را بدان كه شخص فاسق                   هرگونههرگونههرگونههرگونه

        ))))٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥((((....    چنين كسي غير خاندان ما استچنين كسي غير خاندان ما استچنين كسي غير خاندان ما استچنين كسي غير خاندان ما است    گويد وگويد وگويد وگويد و    دروغ ميدروغ ميدروغ ميدروغ مي
  :پرسيد) س(  دار كردن قلب زينب ابن زياد بعنوان جريحه

        »»»»ِ بيِتِكِ بيِتِكِ بيِتِكِ بيِتِك    َ اِهللا ِباَخِيِك و اَهلَ اِهللا ِباَخِيِك و اَهلَ اِهللا ِباَخِيِك و اَهلَ اِهللا ِباَخِيِك و اَهل    ِ ِفعلِ ِفعلِ ِفعلِ ِفعل    َ رأَيتَ رأَيتَ رأَيتَ رأَيت    يفيفيفيفكَكَكَكَ««««
  ؟ ديدي خدا با آنان چه كرد؟ بيت خود چگونه يافتي يعني رفتار خدا را با برادر و اهل

  : با لحن رضايتمندانه و با شجاعت و شهامت جواب داد    زينبزينبزينبزينب

                                                        

 . ٦١٤، ص ١، ج  ؛اعيان الشيعة٢٤٤؛ ارشاد مفيد، ص ١١٧، ص ٤٥؛ بحار االنوار، جلد ٢٦٢ ص ٢، ج   ـ تاريخ طبري٣٦٥



 

 )١٦٤(

َ َ َ َ     ْ فَتَتَحاجونْ فَتَتَحاجونْ فَتَتَحاجونْ فَتَتَحاجون    ُ اُهللا بينَك و بينَهمُ اُهللا بينَك و بينَهمُ اُهللا بينَك و بينَهمُ اُهللا بينَك و بينَهم    ْ و سيجمعْ و سيجمعْ و سيجمعْ و سيجمع    َ مضَاِجِعِهمَ مضَاِجِعِهمَ مضَاِجِعِهمَ مضَاِجِعِهم    َ فَبرزواِاليَ فَبرزواِاليَ فَبرزواِاليَ فَبرزواِالي    ُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْل    علَيِهمعلَيِهمعلَيِهمعلَيِهمَ اُهللا َ اُهللا َ اُهللا َ اُهللا     ٌ كَتَبٌ كَتَبٌ كَتَبٌ كَتَب    ُ ِاالَّ جميالً هؤالِء قَومُ ِاالَّ جميالً هؤالِء قَومُ ِاالَّ جميالً هؤالِء قَومُ ِاالَّ جميالً هؤالِء قَوم    ما رأَيتما رأَيتما رأَيتما رأَيت««««
        ))))٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦((((»»»»ََََ    َ مرجانَةَ مرجانَةَ مرجانَةَ مرجانَة    ُ يومِئٍذ؟ هبلَتْك اُمكَيااْبنُ يومِئٍذ؟ هبلَتْك اُمكَيااْبنُ يومِئٍذ؟ هبلَتْك اُمكَيااْبنُ يومِئٍذ؟ هبلَتْك اُمكَيااْبن    ِ الْفَلَجِ الْفَلَجِ الْفَلَجِ الْفَلَج    ُ فَانْظُر ِلمنُ فَانْظُر ِلمنُ فَانْظُر ِلمنُ فَانْظُر ِلمن    َ ِعنْدهَ ِعنْدهَ ِعنْدهَ ِعنْده    تَختَِصمونتَختَِصمونتَختَِصمونتَختَِصمون    ِوِوِوِو    ِالَيهِالَيهِالَيهِالَيه

، خداونـد لبـاس   ، خداونـد لبـاس   ، خداونـد لبـاس   ، خداونـد لبـاس       بيت من نام بردي   بيت من نام بردي   بيت من نام بردي   بيت من نام بردي           ، اينان كه برادر و اهل     ، اينان كه برادر و اهل     ، اينان كه برادر و اهل     ، اينان كه برادر و اهل             بي از جانب پروردگار نديدم    بي از جانب پروردگار نديدم    بي از جانب پروردگار نديدم    بي از جانب پروردگار نديدم    يعني من جز خير و خو     يعني من جز خير و خو     يعني من جز خير و خو     يعني من جز خير و خو     
ها معـين شـده بـود    ها معـين شـده بـود    ها معـين شـده بـود    ها معـين شـده بـود            سوي قربانگاهي كه براي آن    سوي قربانگاهي كه براي آن    سوي قربانگاهي كه براي آن    سوي قربانگاهي كه براي آن            ها به شهادت رسيدند، به      ها به شهادت رسيدند، به      ها به شهادت رسيدند، به      ها به شهادت رسيدند، به              ها پوشانيد، آن  ها پوشانيد، آن  ها پوشانيد، آن  ها پوشانيد، آن          عظمت را به آن   عظمت را به آن   عظمت را به آن   عظمت را به آن       وووو        عزتعزتعزتعزت

هاي هاي هاي هاي      محكمه عدل الهي حرف محكمه عدل الهي حرف محكمه عدل الهي حرف محكمه عدل الهي حرفها درها درها درها در    تو و آنتو و آنتو و آنتو و آن    كندوكندوكندوكندو    أي جمع ميأي جمع ميأي جمع ميأي جمع مي    ها را در صحنهها را در صحنهها را در صحنهها را در صحنه    شتافتند، به زودي خداوند تو را و آنشتافتند، به زودي خداوند تو را و آنشتافتند، به زودي خداوند تو را و آنشتافتند، به زودي خداوند تو را و آن
، مادرت به ، مادرت به ، مادرت به ، مادرت به     ِ كيستِ كيستِ كيستِ كيست    ديد كه پيروزي از آنديد كه پيروزي از آنديد كه پيروزي از آنديد كه پيروزي از آن    ، داوري خواهد كرد و آن روز خواهي، داوري خواهد كرد و آن روز خواهي، داوري خواهد كرد و آن روز خواهي، داوري خواهد كرد و آن روز خواهي    خود را خواهيدگفت و خداوند عادلخود را خواهيدگفت و خداوند عادلخود را خواهيدگفت و خداوند عادلخود را خواهيدگفت و خداوند عادل

        ....    عزايت بنشيند و خدا مرگت دهد اي پسر مرجانهعزايت بنشيند و خدا مرگت دهد اي پسر مرجانهعزايت بنشيند و خدا مرگت دهد اي پسر مرجانهعزايت بنشيند و خدا مرگت دهد اي پسر مرجانه
ه اينكه مرجانه مادر ابن چ ـيا بن مرجانه يا بن مرجانه يا بن مرجانه يا بن مرجانه كلمه  ، مخصوصاً گفتن اين حاضر جوابي شجاعانه و اين منطق محكم و پر صالبت

خشمناك شد و دستور كشتن  ـ ماننِد پتكي بود كه بر فرق ابن زياد فرود آمد و لذا سخت بود الحال  الحال  الحال  الحال     يك زن مشهور معلوميك زن مشهور معلوميك زن مشهور معلوميك زن مشهور معلومزياد 
كه يكي از حضار آن عمرو بن حريث عمرو بن حريث عمرو بن حريث عمرو بن حريث . ، آخرين حربه ستمكاران عاجز از منطق است ـ صادر كرد زينب را ـ به لحاظ اينكه كشتن

، اين كار تو ، اين كار تو ، اين كار تو ، اين كار تو     بايست دستور كشتن او را بدهيبايست دستور كشتن او را بدهيبايست دستور كشتن او را بدهيبايست دستور كشتن او را بدهي    زن است و به خاطر سخني نميزن است و به خاطر سخني نميزن است و به خاطر سخني نميزن است و به خاطر سخني نمياي امير او :  د، ابن زياد را آرام كرد و گفتمجمع بو
        ....شرمساري و سرافكندگي بزرگي داردشرمساري و سرافكندگي بزرگي داردشرمساري و سرافكندگي بزرگي داردشرمساري و سرافكندگي بزرگي دارد    نزد عربنزد عربنزد عربنزد عرب

 تنگ آمده بود، با سخن ديگري كينـه و       ابن زياد كه خشونت را به صالح خود نديد و از منطق پر صالبت و شجاعت زينب به                 
  : خباثتس  باطني خود را بيرونر يخت و گفت

        ))))٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧((((»»»»ِ بيِتِكِ بيِتِكِ بيِتِكِ بيِتِك    ْ اَهلْ اَهلْ اَهلْ اَهل    ِِمنِِمنِِمنِِمن    ِ المردةِ المردةِ المردةِ المردة    ِ و العصَاةِ و العصَاةِ و العصَاةِ و العصَاة    ْ طَاِغيِتِك الْحسينْ طَاِغيِتِك الْحسينْ طَاِغيِتِك الْحسينْ طَاِغيِتِك الْحسين    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    لَقَد شَفَي اُهللا نَفْسيلَقَد شَفَي اُهللا نَفْسيلَقَد شَفَي اُهللا نَفْسيلَقَد شَفَي اُهللا نَفْسي««««
        ....    عصيان گر تو قلب مرا خنك كرد و دلم شفا يافتعصيان گر تو قلب مرا خنك كرد و دلم شفا يافتعصيان گر تو قلب مرا خنك كرد و دلم شفا يافتعصيان گر تو قلب مرا خنك كرد و دلم شفا يافت    خداوند به خاطر قتل برادر طغيان گرت حسين و اهل بيت خداوند به خاطر قتل برادر طغيان گرت حسين و اهل بيت خداوند به خاطر قتل برادر طغيان گرت حسين و اهل بيت خداوند به خاطر قتل برادر طغيان گرت حسين و اهل بيت 

  : در اينجا با خروش و اشك و فرياد گفت) س(        زينبزينبزينبزينب
        ))))٣٦٨٣٦٨٣٦٨٣٦٨((((»»»»ََََ    ْ يشِْفك هذا فَقَد شُفِيتْ يشِْفك هذا فَقَد شُفِيتْ يشِْفك هذا فَقَد شُفِيتْ يشِْفك هذا فَقَد شُفِيت    ِ فَِانِ فَِانِ فَِانِ فَِان    َ اَصْليَ اَصْليَ اَصْليَ اَصْلي    اجتَثَثْتاجتَثَثْتاجتَثَثْتاجتَثَثْت    ِوِوِوِو    َ فَرعيَ فَرعيَ فَرعيَ فَرعي    ِ و قَطَعتِ و قَطَعتِ و قَطَعتِ و قَطَعت    َ اَهليَ اَهليَ اَهليَ اَهلي    ِ و اَبرتِ و اَبرتِ و اَبرتِ و اَبرت    َ كَهليَ كَهليَ كَهليَ كَهلي    لَعمري لَقد قَتَلْتلَعمري لَقد قَتَلْتلَعمري لَقد قَتَلْتلَعمري لَقد قَتَلْت««««

هايم را هايم را هايم را هايم را     ا قطع نمودي و ريشها قطع نمودي و ريشها قطع نمودي و ريشها قطع نمودي و ريشههايم رهايم رهايم رهايم ر    ، شاخه، شاخه، شاخه، شاخه    كرديكرديكرديكردي    سرور و ساالر مرا كشتي و از اهل و بستگان من هتك احترام  سرور و ساالر مرا كشتي و از اهل و بستگان من هتك احترام  سرور و ساالر مرا كشتي و از اهل و بستگان من هتك احترام  سرور و ساالر مرا كشتي و از اهل و بستگان من هتك احترام  
        ....    اياياياي    ، اگر شفاي تو در اين است واقعاً شفا يافته، اگر شفاي تو در اين است واقعاً شفا يافته، اگر شفاي تو در اين است واقعاً شفا يافته، اگر شفاي تو در اين است واقعاً شفا يافته    بريديبريديبريديبريدي

  .گويد، پدر او نيز چنين بود ، سخن مي سجع   و پرداز است و عجيب با آراستگي كالم ، عجب قافيه اين زن:  ابن زياد گفت
  :جواب داد) س(  زينب

        ))))٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩((((»»»»ُُُُ    َ ِلما قُلْتَ ِلما قُلْتَ ِلما قُلْتَ ِلما قُلْت    ِ نَفَثِ نَفَثِ نَفَثِ نَفَث    ْ صَدريْ صَدريْ صَدريْ صَدري     و لَِكن و لَِكن و لَِكن و لَِكنِ لَشُغْالًِ لَشُغْالًِ لَشُغْالًِ لَشُغْالً    ِ السجاعةِ السجاعةِ السجاعةِ السجاعة    ِ عنِ عنِ عنِ عن    ّ ليّ ليّ ليّ لي    ِانِانِانِان««««
        ....    اي از آتشي است كه در سينه دارماي از آتشي است كه در سينه دارماي از آتشي است كه در سينه دارماي از آتشي است كه در سينه دارم    كالم موزون شعلهكالم موزون شعلهكالم موزون شعلهكالم موزون شعله    كار؟ طبع من چنين است و اينكار؟ طبع من چنين است و اينكار؟ طبع من چنين است و اينكار؟ طبع من چنين است و اين    پردازي چهپردازي چهپردازي چهپردازي چه    يعني مرا با قافيهيعني مرا با قافيهيعني مرا با قافيهيعني مرا با قافيه

        

                                                        

 . ٦١٤، ص ١، ج   ـ أعيان الشيعة٣٦٦
 . ٦١٤، ص ١، ج  ـ أعيان الشيعة ٣٦٧
 . ٢٦٣، ص ٣، ج  ؛ تاريخ طبري٢٤٤ ـ ارشاد مفيد، ص ٣٦٨
 . ١٢٠ ـ ارشاد مفيد، ص ٣٦٩



 

 )١٦٥(

            پاسخ يك منطق غلطپاسخ يك منطق غلطپاسخ يك منطق غلطپاسخ يك منطق غلط
عين اينكه براي تحصيل و يا ها در  است كه آن هاي ستمگران روزگار، اين در اينجا بايد توجه داشت كه يكي از رسوم و عادت     

هـاي فـراوان      جنايت  زنند و مرتكب    ، با كمال شقاوت دست به كشتار پاكان و شايستگان مي            مقام و  حفظ و نگهداري قدرت و جاه     
  .دهند گذارند و به خداوند نسبت مي حساب خدا مي اندازند، اين اعمال و آثار آن را به راه مي شوند، در تبليغاتي كه به مي

وجـود آورد كـه گروهـي از          بـه » » » »     ِ جبـر  ِ جبـر  ِ جبـر  ِ جبـر          مسلكمسلكمسلكمسلك    «««« افكني است كه زمينه را براي پيدايش        بيل فكرهاي انحرافي و يا انحراف     اين ق 
شود همه و همه كار خدا اسـت و انـسان             ها مربوط مي    هايي كه با اعمال انسان      جهان حتي پديده    هاي    تمام پديده : مسلمانان گفتند 

  . است و از نظر عقل و تعاليم اسالمي محكوم و مردود است كه اين طرز تفكر، باطل و معلوم است )٣٧٠( جز آلتي بيش نيست
گاه خود قرار داد و به آن حضرت  عادت را تكيه  و همين رسم) س ( هاي خود با حضرت زينب ابن زياد نيز ـ در تمام صحبت

  . جواب حضرت زينب را مالحظه نموديدو. بيت تو چه كرد و خداوند دل مرا خنك كرد اهل ديدي خداوند با برادر و:  گفت
  :اكنون به ادامه موضوع توجه كنيد

تـو  : رسيد، ابن زيـاد از او پرسـيد  ) ع( گذراندند تا نوبت كه به حضرت سجاد ، از نظر ابن زياد مي     يك  ، اسيران را يك     مأمورين
  ؟ كيستي

  . ّ بن الحسين هستم علي: حضرتش فرمود
  )جنايت خود را به خدا نسبت داد(؟  ّ بن الحسين را كشت خدا عليمگر اين نيست كه :  ابن زياد گفت

  .ِ تو او را كشتند كه مردم) منظور حضرت علي اكبر بود(من برادري داشتم كه نامش علي بود : گفتند) ع( امام سجاد
  . نه او را خدا كشت:  ابن زياد گفت

  :اين آيه از قرآن مجيد را خواند) ع( امام سجاد
  )٣٧١()َ موِتهاَ موِتهاَ موِتهاَ موِتها    َ حِينَ حِينَ حِينَ حِين    وفَّي أالَنْفُسوفَّي أالَنْفُسوفَّي أالَنْفُسوفَّي أالَنْفُساَُهللا يتَاَُهللا يتَاَُهللا يتَاَُهللا يتَ(

 بـود كـه قـبض روح در موقـع مـرگ بـه امـر                  كند كه مقصود آن حضرت اين       يعني خداوند ارواح را در حين مرگ قبض مي        
        ....انداندانداند     را لشگر تو كشته را لشگر تو كشته را لشگر تو كشته را لشگر تو كشته    علي بن الحسينعلي بن الحسينعلي بن الحسينعلي بن الحسينخداست ولي برادر من 

تو هنوز جرأت جواب گفتن به مـن  :  آمد و گفت ه خشمرا شنيد ب) ع( ابن زياد هنگامي كه پاسخ صريح و شجاعانه امام سجاد       
  ؟ را داري

  .به جالد دستور داد كه آن حضرت را به قتل برساند
اي پسر زياد آنچه تا حال از ما كشتي         اي پسر زياد آنچه تا حال از ما كشتي         اي پسر زياد آنچه تا حال از ما كشتي         اي پسر زياد آنچه تا حال از ما كشتي         : : : :     گفتگفتگفتگفت    گرفت و گرفت و گرفت و گرفت و          خروش ديگري برداشت و امام سجاد را در آغوش          خروش ديگري برداشت و امام سجاد را در آغوش          خروش ديگري برداشت و امام سجاد را در آغوش          خروش ديگري برداشت و امام سجاد را در آغوش         )س(        اينجا زينب اينجا زينب اينجا زينب اينجا زينب 

خدا سوگند من از علي بن الحـسين   ؟ به   اي  كسي را از خاندان ما باقي گذاشته       آيا   ؟؟؟؟        اياياياي        ، آيا از ريختن خون ما سير نشده       ، آيا از ريختن خون ما سير نشده       ، آيا از ريختن خون ما سير نشده       ، آيا از ريختن خون ما سير نشده               بس است بس است بس است بس است 
        ....    برساني مرا هم بايد با او ِبكُشيبرساني مرا هم بايد با او ِبكُشيبرساني مرا هم بايد با او ِبكُشيبرساني مرا هم بايد با او ِبكُشي    خواهي او را به قتلخواهي او را به قتلخواهي او را به قتلخواهي او را به قتل    اگر مياگر مياگر مياگر ميشوم  جدا نمي

                                                        

 . باشند ، مذهب اشاعره است كه بيشتر اهل تسنّن داراي همين مذهب مي  ـ اين مسلك٣٧٠
 . ٤٢ ـ سوره زمر، آيه ٣٧١



 

 )١٦٦(

كشتم زينب هم با او خـود         داشتم اگر علي را مي      به خدا سوگند من يقين    :  ابن زياد چند لحظه به آن صحنه نگاه كرد بعد گفت          
  .ها را رها كنيد داد، بنابراين آن  به كشتن ميرا

  : ، تو آرام بگير تا من با او حرف بزنم عمه جان زينب:  گفت) ع( امام سجاد
، كرامت و عظمت ما به ايـن اسـت كـه    ، كرامت و عظمت ما به ايـن اسـت كـه    ، كرامت و عظمت ما به ايـن اسـت كـه    ، كرامت و عظمت ما به ايـن اسـت كـه        ايمايمايمايم    داني ما به كشته شدن عادت كرده داني ما به كشته شدن عادت كرده داني ما به كشته شدن عادت كرده داني ما به كشته شدن عادت كرده         ؟ مگر نمي  ؟ مگر نمي  ؟ مگر نمي  ؟ مگر نمي          ترسانيترسانيترسانيترساني        اي ابن زياد مرا از مرگ مي      اي ابن زياد مرا از مرگ مي      اي ابن زياد مرا از مرگ مي      اي ابن زياد مرا از مرگ مي      

        ))))٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢((((....    ز آن باكي نداريمز آن باكي نداريمز آن باكي نداريمز آن باكي نداريمشهادت در راه خدا را بپذيريم و اشهادت در راه خدا را بپذيريم و اشهادت در راه خدا را بپذيريم و اشهادت در راه خدا را بپذيريم و ا
        

            قدم ه قدم درس شهامت و صراحتقدم ه قدم درس شهامت و صراحتقدم ه قدم درس شهامت و صراحتقدم ه قدم درس شهامت و صراحت
در مقابـل  ) ع( ، در مجلسي كه سر بريده سيد الشهداء بسته  طناب  منطق تؤام با شجاعت و صراحت اين دو اسير خسته بازو به     

ن را محكـوم كـرد و يـك     ابن زياد و سرهاي شهداي ديگر در باالي نيزه قرار داشت و به همراه اسراي ديگر ايستاده بودند، دشم                  
  ها را تكان داد، هر چند چون كسي جرأت سخن گفتن وجود آورد و دل به) ع( بيت پيغمبر سكوت آميخته به احترام نسبت به اهل

  
است كه بايد آن را بياموزيم و در هيچ شرايطي  اين جريان نيز، درس بزرگي. ، سخني نگفت ولي مقصود حاصل گرديد   را نداشت 
  . تفاوت نباشيم بي و ليغات دشمن ساكتدر مقابل تب

  

        ))))سسسس((((    موقعيت شام مركز رسالت حضرت زينب موقعيت شام مركز رسالت حضرت زينب موقعيت شام مركز رسالت حضرت زينب موقعيت شام مركز رسالت حضرت زينب 
انجام داد، الزم است شناختي از محـل انجـام ايـن    ) س ( بردن به عظمت و اهميت رسالت خطيري كه حضرت زينب     براي پي 

كنـيم كـه حـضرت        ع بايـد توجـه    رسالت و نقش آن محل در جامعه اسالمي آن روز داشته باشيم و براي روشن شدن اين موضو                 
سـلطان  سـلطان  سـلطان  سـلطان  اي نيز بـه    در ضمن دعوت از سالطين و امراي بزرگ آن روز به دين اسالم نامه        ششم هجرت ششم هجرت ششم هجرت ششم هجرت در سال   ) ص ( رسول اكرم 

جاي  هاي حكومت جهاني بود نوشت ولي او مانند پادشاه آن روِز ايران به          يكي ديگر از قطب        حكومت ايران حكومت ايران حكومت ايران حكومت ايران روز مانند      كه آن      رومرومرومروم
محـروم   استكباري خود كه هميشه مستكبران را از تـسليم در برابـر حـق و منطـق و فـضيلت      براساس خوي ين اسالم ـ پذيرش د

  .به كشور روم گرديد ِ ورود اسالم  و در نتيجه مانع    راه عناد و سرپيچي پيش گرفتراه عناد و سرپيچي پيش گرفتراه عناد و سرپيچي پيش گرفتراه عناد و سرپيچي پيش گرفتـ  كند مي
سـالم و نجـات مستـضعفين از چنگـال     صـدور ا  و  كه خود را براي از ميـان برداشـتن موانـع پيـشرفت            اما جهادگران اسالمي  اما جهادگران اسالمي  اما جهادگران اسالمي  اما جهادگران اسالمي  

شـرك روم بـه جهـاد      بـا سـپاهيان كفـر و      ) ص( عظيم الشأن اسـالم      پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبردانستند، در عصر رسالت       ستمكاران جبار موظّف مي   
  .پرداختند

  كـه آن     تبوكتبوكتبوكتبوك كه آن روز جزء خاك روم بود واقع گرديد و نيز غزوه           )٣٧٣(  در سرزمين موته   جعفر طيار جعفر طيار جعفر طيار جعفر طيار در همين رابطه شهادت     
مجاهدين اسالم در ادامه    ) ص(حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر داشت جزء خاك روم آن روز بود و پس از ارتحال              حضرت شخصاً در آن شركت    

                                                        

 . ٦١٤، ص ١، ج  ان الشيعة؛ اعي٩٦، ص  ؛ لهوف١١٨ ـ ١١٧، ص ٤٥ ـ بحار االنوار، ج ٣٧٢

 .  است»     اردناردناردناردن« ـ موته اكنون جزء خاك ٣٧٣



 

 )١٦٧(

ِ آن روز بـود   شد و جزء قلمرو روم  نيز مي     اردن و لبنان  اردن و لبنان  اردن و لبنان  اردن و لبنان  را كه آن روز شامل      »     شامشامشامشام«. جهاد با دنياي كفر كه مانع پيشرفت اسالم بود        
  .مودند ن    قلمرو اسالمقلمرو اسالمقلمرو اسالمقلمرو اسالمكردند و جزء  فتح

        

            معاويه و حكومت شاممعاويه و حكومت شاممعاويه و حكومت شاممعاويه و حكومت شام
روزگار زندگي عمر و همچنان در عصر خالفت   در زمان خالفت خود حكومت شام را به معاويه واگذار كرد و او آخرينعمرعمرعمرعمر
، در نتيجه آنجا را زيـر نفـوذ خـود              كه مجموع اين مدت در حدود بيست سال گرديد به حكومت آن منطقه اشتغال داشت                   عثمانعثمانعثمانعثمان

  .يگاه خود ساخته بوددرآورده و پا
) ع(حضرت امير المؤمنـان     حضرت امير المؤمنـان     حضرت امير المؤمنـان     حضرت امير المؤمنـان      هنگامي كه مردم با اشتياق فراوان و اجتماع بسيار چشمگير رو به آستان                   عثمانعثمانعثمانعثمانشدن    پس از كشته  

  داشت  استوار مي    براساس حق و عدالتبراساس حق و عدالتبراساس حق و عدالتبراساس حق و عدالتخالفت بيعت كردند، چون حضرتش حكومت خود را  آورده و با آن حضرت بعنوان
 در تاريخ اسالم داشت در همان نخستين روزهاي خالفت خود، معاويه را از حكومت شام                    عاويهعاويهعاويهعاويهممممجهت سوابق سنگيني كه       به

  .معزول كرد
 و مخصوصاً )٣٧٤(او را مورد لعنت و نفرت خود قرار داده بود) ص ( چه اينكه معاويه عنصري بود كه حضرت رسول اكرم

  .))))٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥((((ُُُُ    قْتُلُوهقْتُلُوهقْتُلُوهقْتُلُوه فَا فَا فَا فَا    َ عليِمنْبريَ عليِمنْبريَ عليِمنْبريَ عليِمنْبري    ْ معاِويةْ معاِويةْ معاِويةْ معاِوية    اذَا رأيتُماذَا رأيتُماذَا رأيتُماذَا رأيتُم: فرموده بود
  . را بر فراز منبر من ديديد او را به قتل برسانيد    معاويهمعاويهمعاويهمعاويههنگامي كه :  يعني

مخالفت برخاست و در اين راسـتا بـا           جوئي و   ولي معاويه هرگز در برابر حق و عدالت تسليم نشد و با آن حضرت به ستيزه               
جنگيد، به عالوه او به گـواهي  ) ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانبا حضرت وجود آورد و مستقيماً  را به»     جنگ صفينجنگ صفينجنگ صفينجنگ صفين«شرارت و شيطنتي كه داشت  

معاويـه بـر اوضـاع    ) ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانو باالخره بعد از شهادت حضرت   نيز دست داشت    نهرواننهرواننهرواننهروان و       جملجملجملجملهاي     معتبر در جنگ       تاريختاريختاريختاريخ
، تبليغات فراواني در  مخصوصاً با آن حضرت داشت) ص( بيت پيغمبر  با اهل    مسلط شد و بر اساس عداوتي كهمسلط شد و بر اساس عداوتي كهمسلط شد و بر اساس عداوتي كهمسلط شد و بر اساس عداوتي كهاسالمي  كشورهاي

مناطق زيـر   هايي به تمام شهرها و به راه انداخت و در طي نامه) ع(         امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان سراسر كشورهاي اسالمي مخصوصاً در شام عليه 
هـا در طـي    تأكيد كرد كه الزم است در تمام مجامع مسلمان را صادر كرد و) ع(        حضرت عليحضرت عليحضرت عليحضرت علينفوذ خود دستور بدگوئي و لعن به   

  .هاي نماز جمعه اين برنامه عملي شود خطبه ها و سخنراني

  

        ))))عععع((((معاويه و نصب هفتاد هزار منبر براي ناسزا گفتن به حضرت امير معاويه و نصب هفتاد هزار منبر براي ناسزا گفتن به حضرت امير معاويه و نصب هفتاد هزار منبر براي ناسزا گفتن به حضرت امير معاويه و نصب هفتاد هزار منبر براي ناسزا گفتن به حضرت امير 
 هائي كه قلمرو حكومت معاويـه بـود لعـن و ناسـزا گفـتن بـه                هاي متمادي در همه سرزمين      براساس دستور معاويه طي سال    

  .گرديد عملي) ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانحضرت 

                                                        

  .٢٢٠ ، ص ؛ وقعة صفّين٣٥٧ ، ص١١ ، ج  ـ تاريخ طبري٣٧٤
 

 . ١٠ ، ص ؛ كنوز الدقائق٢٧ ، ص١٠  ـ الغدير، ج٣٧٥



 

 )١٦٨(

شد، لعـن و بـدگوئي بـه آن            اجتماعي تشكيل مي    كرد و در هر مركزي كه       اي ايراد مي    ، خطابه   كه در يكي از مجامع    هر خطيبي   
جزء تعقيبات نمـاز       جائي رسيد كه بعد از نمازها لعن به آن حضرت           مجامع و مراكز بود حتّي كار به        حضرت جزء برنامه اين قبيل    

  .شده بود
، ساليان دراز در  ، در نتيجه تبليغات و ترفندهاي معاويه در جهان اسالم: گويد  ميالغديرالغديرالغديرالغديررزشمند  در كتاب ا    آيت اهللا عالمه امينيآيت اهللا عالمه امينيآيت اهللا عالمه امينيآيت اهللا عالمه اميني

  )٣٧٦(.گفتند  و به آن حضرت ناسزا ميكردندكردندكردندكردند     را لعن مي را لعن مي را لعن مي را لعن مي)ع(        هفتاد هزار منبر، عليهفتاد هزار منبر، عليهفتاد هزار منبر، عليهفتاد هزار منبر، عليباالي بيش از 
آورد را نداشتند و زير بار ايـن          وجود مي   بهمعاويه    كه طاقت تحمل فجايعي كه    ) ع(    شيعيان و ياران امير المؤمنين      شيعيان و ياران امير المؤمنين      شيعيان و ياران امير المؤمنين      شيعيان و ياران امير المؤمنين      ،    در اين ميان  

   سپرده شدند و در راستاي اين برنامه     به دست جالّدان و دژخيمانبه دست جالّدان و دژخيمانبه دست جالّدان و دژخيمانبه دست جالّدان و دژخيمانيك شناسايي شده  ، يك رفتند، از طرف معاويه ها نمي ظلم
معي متـواري  هاي دار آويخته شدند و ج گرديد و گروهي به چوبه ها جاري ها بريده شد و خون ها و پاها و زبان ، دست   ظالمانه

مردان مجاهدي كه  و امثال اين بزرگ    عمرو بن حِمق خزاعي و رشَيد هجري     عمرو بن حِمق خزاعي و رشَيد هجري     عمرو بن حِمق خزاعي و رشَيد هجري     عمرو بن حِمق خزاعي و رشَيد هجري         ّ و ّ و ّ و ّ و         حجِر بن عدي  حجِر بن عدي  حجِر بن عدي  حجِر بن عدي  ها گشتند كه شهادت       و آواره بيابان  
راستا بايد به حساب راستا بايد به حساب راستا بايد به حساب راستا بايد به حساب     با خون خود چهره تشيع علوي را رنگين و راه حقّانيت آن حضرت را نوراني و روشن ساختند را در همينبا خون خود چهره تشيع علوي را رنگين و راه حقّانيت آن حضرت را نوراني و روشن ساختند را در همينبا خون خود چهره تشيع علوي را رنگين و راه حقّانيت آن حضرت را نوراني و روشن ساختند را در همينبا خون خود چهره تشيع علوي را رنگين و راه حقّانيت آن حضرت را نوراني و روشن ساختند را در همين

        ....    بياوريمبياوريمبياوريمبياوريم
كرد  برد يا فضيلتي براي آن حضرت نقل مي رامي) ع (  باالخره معاويه جنايت خود را به جايي رساند كه هر كسي كه نام عليو

دست دست دست دست     هدايت بههدايت بههدايت بههدايت به     داران  داران  داران  داران     روزي نبود كه مشعلروزي نبود كه مشعلروزي نبود كه مشعلروزي نبود كه مشعلشد و در اين راستا  اش خراب مي همنام بود بايد كشته و خانه) ع( و يا حتّي با علي
        ....و شكنجه جان خود را از دست ندهندو شكنجه جان خود را از دست ندهندو شكنجه جان خود را از دست ندهندو شكنجه جان خود را از دست ندهندمزدوران معاويه با ضرب و شتم مزدوران معاويه با ضرب و شتم مزدوران معاويه با ضرب و شتم مزدوران معاويه با ضرب و شتم 

غرب كشورهاي اسالمي پخش گرديد برنامه مدارس  و و حتي براساس منشوري كه از طرف دستگاه حكومت معاويه در شرق       
جزء برنامه درسي كودكان و نوجوانان باشد تا نسل بعد بر اساس بغض و كينـه بـا                 ) ع( ناسزا گوئي به علي      و  اين بود كه بايد لعن    

  .تربيت شوند) ع(  علي
ُ لَعناً وبـيالً و     ُ لَعناً وبـيالً و     ُ لَعناً وبـيالً و     ُ لَعناً وبـيالً و             ْ سبِيِلك فَالْعنْه  ْ سبِيِلك فَالْعنْه  ْ سبِيِلك فَالْعنْه  ْ سبِيِلك فَالْعنْه          ٍأَلْحد فِي ديِنك و صَد عن     ٍأَلْحد فِي ديِنك و صَد عن     ٍأَلْحد فِي ديِنك و صَد عن     ٍأَلْحد فِي ديِنك و صَد عن             َّ أَبا تُراب  َّ أَبا تُراب  َّ أَبا تُراب  َّ أَبا تُراب          َّ ِان َّ ِان َّ ِان َّ ِان         الَّهمالَّهمالَّهمالَّهم: خواند  اش اين عبارت را مي      معاويه در پايان هر خطبه    

  .))))٣٧٧٣٧٧٣٧٧٣٧٧((((ُ عذاباً ألِيماًُ عذاباً ألِيماًُ عذاباً ألِيماًُ عذاباً ألِيماً    عذِّبهعذِّبهعذِّبهعذِّبه
        
        
        

             حديث حديث حديث حديث٤٠٨٦٨٤٤٠٨٦٨٤٤٠٨٦٨٤٤٠٨٦٨٤معاويه و جعل معاويه و جعل معاويه و جعل معاويه و جعل 
و جلب حمايت مردم به دودمـان بنـي         ) ص( پيغمبر     بيت  رف ساختن جامعه از دوستي و فرهنگ اهل        در  راستاي منح        معاويهمعاويهمعاويهمعاويه

افرادي را استخدام كرد كه كار آنها جعل حديث بود و در اين رابطه بـه تمـام كارمنـدان و اسـتادان               اميه دستگاهي تأسيس كرد و    
نسبت بدهند تا آنهـا در  ) ص (  جعل كنند و آنها را به پيامبر اسالماميه خود نوشت احاديثي در مدح عثمان و معاويه و خاندان بني 

 در رأس اين دستگاه خائنانه     مغيرة بن شعبهمغيرة بن شعبهمغيرة بن شعبهمغيرة بن شعبه    وووو    ابو هريره و عمرو عاصابو هريره و عمرو عاصابو هريره و عمرو عاصابو هريره و عمرو عاص نام دين و مقدسات اسالمي جا پيدا كنند كه   به دلهاي مردم
  .قرار داشتند

                                                        

 . ١٠٢، ص ٢ ـ الغدير، ج ٣٧٦
 . ٢٦٦ ، ص١٠  ـ الغدير، ج٣٧٧



 

 )١٦٩(

ابـن ابـي   ابـن ابـي   ابـن ابـي   ابـن ابـي    گذاردند و احاديث فراوانـي جعـل كردنـد كـه     طلبان و ناپاكان اجتماع در ساختن روايات با يكديگر مسابقه      فرصت
داران دسـتور داده شـد كـه          نويسد احاديثي كه در فضائل عثمان و خاندان بني اميه جعل شده بود به معلّمين و مكتب                     مي الحديدالحديدالحديدالحديد

گونـه كـه قـرآن را     دند و همانها و پسران خود تعليم دا  بچه آنها را در برنامه درسي آن روز بگنجانند، آنها هم آن مجعوالت را به  
  .)٣٧٨(دادند دادند، آنها راحتي به دختران و زنان و نوكران و خويشاوندان خود تعليم مي تعليم مي

تعداد احاديث مجعولي كه در دست اهل تسنّن است به رقم تعداد احاديث مجعولي كه در دست اهل تسنّن است به رقم تعداد احاديث مجعولي كه در دست اهل تسنّن است به رقم تعداد احاديث مجعولي كه در دست اهل تسنّن است به رقم : نويسد  ميالغديرالغديرالغديرالغدير در كتاب ارجمند خود     امينيامينيامينيامينيعالمه عالي مقدار 
  . ساخته شده است  و بيشتر آنها در همين دستگاه))))٣٧٩٣٧٩٣٧٩٣٧٩((((رسدرسدرسدرسد    تاد و چهار ميتاد و چهار ميتاد و چهار ميتاد و چهار ميهزار و ششصد و هشهزار و ششصد و هشهزار و ششصد و هشهزار و ششصد و هش    چهارصد و هشتچهارصد و هشتچهارصد و هشتچهارصد و هشت

  

         بعد از خود بعد از خود بعد از خود بعد از خود    معاويه و تعيين يزيد براي خالفتمعاويه و تعيين يزيد براي خالفتمعاويه و تعيين يزيد براي خالفتمعاويه و تعيين يزيد براي خالفت
، فرزنـدش    معاويه وقتي كه خود را بر اسب مراد سوار ديد و اوضاع را براي پذيرش هر نوع طرح خائنانه خـود آمـاده يافـت                        

شمشير، شمشير، شمشير، شمشير،     با زر و زور و زهر وبا زر و زور و زهر وبا زر و زور و زهر وبا زر و زور و زهر ومعلوم بود به خالفت بعد از خود خالفت نصب كرد و    را كه انحراف و آلودگي او براي همه          يزيديزيديزيديزيد
را مسموم ) ع (    حضرت امام حسن مجتبيحضرت امام حسن مجتبيحضرت امام حسن مجتبيحضرت امام حسن مجتبي برداشت و در همين رابطه  هر مانعي كه بر سر راه اين منظور خيانتكارانه بود را از ميان 

  .شهادت رسانيد كرد و به
كند و شب و روز خود را با فحشاء و آالت         قمار مي  نوشد و   ز است شراب مي   دانستند كه يزيد، فردي تبهكار و هوسبا        همه مي 

كنـارزدن فرهنـگ    و كند اما معاويه چون زمينه را با قلع و قمع مردان آزاده و تحريـف مفـاهيم حقيقـي اسـالم         موسيقي سپري مي  
نـام  نـام  نـام  نـام      بـه بـه بـه بـه ين روزي مساعد نموده بود و روي كار آمدن اوباش و مفسد و ايجاد رعب و وحشت در مردم براي چن            :  بيت عصمت   اهل

        ....    ِيزيد از مردم بيعت گرفتِيزيد از مردم بيعت گرفتِيزيد از مردم بيعت گرفتِيزيد از مردم بيعت گرفت    خالفتخالفتخالفتخالفت
        
        
        

            يزيد را بهتر بشناسيميزيد را بهتر بشناسيميزيد را بهتر بشناسيميزيد را بهتر بشناسيم
بـازي و بـا    در دامـان او بـزرگ شـده و بـا سـگ      و وجود آمده  دين از زني نصراني به      يزيد، جواني است خام و خودخواه و بي       

  . خواري رشد يافته است شراب پروري و بوزينه
، پليدي و كفر بـاطني خـود را آشـكار     اشعاري ـ با سرودن چنانكه شرح خواهيم داد در مجلس خود ـ او همان كسي است كه 

  : كرد و گفت
        ْْْْ    خَبر جاَء و الَ وحي نَزَلخَبر جاَء و الَ وحي نَزَلخَبر جاَء و الَ وحي نَزَلخَبر جاَء و الَ وحي نَزَل        ُ ِبالْملِْك فَال                  ُ ِبالْملِْك فَال                  ُ ِبالْملِْك فَال                  ُ ِبالْملِْك فَال                      ْ هاِشمْ هاِشمْ هاِشمْ هاِشم    لَِعبتلَِعبتلَِعبتلَِعبت««««

، براي نمونه به اين شعر توجه  گذاشت نمايش مي ، شاعر هم بود و گاهي با سرودن اشعاري انحراف و پليدي خود را به           »»»»يزيديزيديزيديزيد««««
  :كنيد

                                                        

 . ١٥ ، ص٣  ـ شرح ابن ابي الحديد، ج٣٧٨
 . ٢٩١ ـ ٢٩٠ ، ص٥ ر، ج ـ الغدي٣٧٩



 

 )١٧٠(

        ))))٣٨٠٣٨٠٣٨٠٣٨٠((((ِِِِ    ِ االَذانِ االَذانِ االَذانِ االَذان    ْ صَوتْ صَوتْ صَوتْ صَوت    ِ عنِ عنِ عنِ عن    ُ الِعِيدانُ الِعِيدانُ الِعِيدانُ الِعِيدان    شَغَلَتْنِي نَغْمةشَغَلَتْنِي نَغْمةشَغَلَتْنِي نَغْمةشَغَلَتْنِي نَغْمة        ِ       ِ       ِ       ِ           َاالَغانيَاالَغانيَاالَغانيَاالَغاني    ِ قُوموا فَاسمعوا صَوتِ قُوموا فَاسمعوا صَوتِ قُوموا فَاسمعوا صَوتِ قُوموا فَاسمعوا صَوت    معشَر النَّدمانمعشَر النَّدمانمعشَر النَّدمانمعشَر النَّدمان
گوش دادن من به آنها مرا از شنيدن  انگيز گوش بدهيد كه  هاي غنا و اصوات طرب اي رفقاي من از جاي برخيزيد و به آهنگ 

  :نيز به مضمون اين اشعار كه مربوط به شراب است بنگريد و.  صداي اذان مانع شده است
        ٍ برجها قَعرِدنِّها                 و مشِْرقُها الساقي و مغِْربها فَمِيٍ برجها قَعرِدنِّها                 و مشِْرقُها الساقي و مغِْربها فَمِيٍ برجها قَعرِدنِّها                 و مشِْرقُها الساقي و مغِْربها فَمِيٍ برجها قَعرِدنِّها                 و مشِْرقُها الساقي و مغِْربها فَمِي    ُ كُرمُ كُرمُ كُرمُ كُرم                              شُميسة                          شُميسة                          شُميسة                          شُميسة

        ))))٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١((((ِِِِ    ِ مريمِ مريمِ مريمِ مريم    ِ ابنِ ابنِ ابنِ ابن    ِ الْمسِيحِ الْمسِيحِ الْمسِيحِ الْمسِيح    َ دِينَ دِينَ دِينَ دِين    فَخُذْها عليفَخُذْها عليفَخُذْها عليفَخُذْها عليِ اَحمٍد                 ِ اَحمٍد                 ِ اَحمٍد                 ِ اَحمٍد                     َ دِينَ دِينَ دِينَ دِين    ْ يوماً عليْ يوماً عليْ يوماً عليْ يوماً علي    ْ حرمتْ حرمتْ حرمتْ حرمت    فَِانفَِانفَِانفَِان
ِ تـو، دهـان مـن         ِ شراب و مغرب     ِ ساقي   ِتو، دست    و مشرق  )٣٨٣( ِ تو خُمرة     كه برج  )٣٨٢(!، درخت انگور    اي خورشيد كوچك  :  يعني

  .غروب بپرداز ، به طلوع و است
  .)٣٨٤( نوشيم دين نصرانيت مي ، ما اكنون آن را بر اساس ، شراب حرام گرديده است در دين اسالماگر روزي 

  

             براي محو اسالم ناب براي محو اسالم ناب براي محو اسالم ناب براي محو اسالم ناب    ، ابزاري، ابزاري، ابزاري، ابزاري    اسالم مصنوعياسالم مصنوعياسالم مصنوعياسالم مصنوعي
تحريـف حقـايق اسـالم بوسـيله آنهـا فـضائي در              باالخره حكومت ظالمانه معاويه و يزيد و تبليغات مسموم و مداوم آنهـا و             

  .بود كه همه مواريث نبوت و رسالت در معرض نابودي قرار گرفته بود  آوردهكشورهاي اسالمي وجود
هاي هاي هاي هاي         برومند اسالمي در مسلخ ستمكاران قرباني شده و قلم        برومند اسالمي در مسلخ ستمكاران قرباني شده و قلم        برومند اسالمي در مسلخ ستمكاران قرباني شده و قلم        برومند اسالمي در مسلخ ستمكاران قرباني شده و قلم                محيطي كه تمام آزاديخواهان شجاع و مجاهدين      محيطي كه تمام آزاديخواهان شجاع و مجاهدين      محيطي كه تمام آزاديخواهان شجاع و مجاهدين      محيطي كه تمام آزاديخواهان شجاع و مجاهدين      روشن است در    

 مردان پاكدل و زنان متعهد در هر  مردان پاكدل و زنان متعهد در هر  مردان پاكدل و زنان متعهد در هر  مردان پاكدل و زنان متعهد در هر طلبان وطلبان وطلبان وطلبان و    همه شكسته و زبانهاي حقگويان بريده و يا بسته شده است و نداي حقهمه شكسته و زبانهاي حقگويان بريده و يا بسته شده است و نداي حقهمه شكسته و زبانهاي حقگويان بريده و يا بسته شده است و نداي حقهمه شكسته و زبانهاي حقگويان بريده و يا بسته شده است و نداي حق     نويسان  نويسان  نويسان  نويسان     حقحقحقحق
است جاي خود را به  ريزي شده اساس آن بر توحيد و تقوا و ارزشهاي ناب پيو جامعه اسالمي كه و جامعه اسالمي كه و جامعه اسالمي كه و جامعه اسالمي كه     شهر و دياري خاموش گرديدهشهر و دياري خاموش گرديدهشهر و دياري خاموش گرديدهشهر و دياري خاموش گرديده

ـ  كليدي و حساس مردم را قبضه كرده و          خبر كارهاي   جامعه اَموي داده و افراد فاسد و از خدا بي          ـ اسالم مصنوعي را ابزاري ب ـ اسالم مصنوعي را ابزاري ب ـ اسالم مصنوعي را ابزاري ب راي راي راي راي اسالم مصنوعي را ابزاري ب
        ....ماندماندماندماند    اثري از اسالم ناب باقي نمياثري از اسالم ناب باقي نمياثري از اسالم ناب باقي نمياثري از اسالم ناب باقي نمياند  قرار داده) ص(        محو اسالم ناب محمديمحو اسالم ناب محمديمحو اسالم ناب محمديمحو اسالم ناب محمدي

  :  هائي كه ميان معاويه و يزيد وجود داشت اين بود كه يكي از تفاوت
محو  و علناً در راه     يزيد آن نقاب را هم كنار زده  يزيد آن نقاب را هم كنار زده  يزيد آن نقاب را هم كنار زده  يزيد آن نقاب را هم كنار زده  داشت ولي فرزند او        چهره پليد خود را در نقاب اسالم پنهان نگاه مي              معاويهمعاويهمعاويهمعاويه

  .كرد و نابودي اسالم حركت مي
دين اسالم كه دين عزّت و حركت دين اسالم كه دين عزّت و حركت دين اسالم كه دين عزّت و حركت دين اسالم كه دين عزّت و حركت ديد كه  كرد و مي  مشاهده مي ) ع(سيد الشهدا   سيد الشهدا   سيد الشهدا   سيد الشهدا    و دردآور را كه حضرت        بار  بار  بار  بار     اين وضع رقّت  اين وضع رقّت  اين وضع رقّت  اين وضع رقّت  

 جويان زمـان ابـزاري در    جويان زمـان ابـزاري در    جويان زمـان ابـزاري در    جويان زمـان ابـزاري در       مفسدهمفسدهمفسدهمفسده    و رشد و بالندگي و حيات است در دست يزيديان وسيله تخدير افكار مردم شده و در دست               و رشد و بالندگي و حيات است در دست يزيديان وسيله تخدير افكار مردم شده و در دست               و رشد و بالندگي و حيات است در دست يزيديان وسيله تخدير افكار مردم شده و در دست               و رشد و بالندگي و حيات است در دست يزيديان وسيله تخدير افكار مردم شده و در دست               
خود را به امر به خود را به امر به خود را به امر به خود را به امر به     تباهي به اوج خود رسيده و نه تنها امر به معروف و نهي از منكر جايتباهي به اوج خود رسيده و نه تنها امر به معروف و نهي از منكر جايتباهي به اوج خود رسيده و نه تنها امر به معروف و نهي از منكر جايتباهي به اوج خود رسيده و نه تنها امر به معروف و نهي از منكر جاي        ن مقاصدشان گرديده و فساد ون مقاصدشان گرديده و فساد ون مقاصدشان گرديده و فساد ون مقاصدشان گرديده و فساد وجهت تأميجهت تأميجهت تأميجهت تأمي

                                                        

 . ١٦٤  ـ تذكره ابن جوزي ص٣٨٠
  ـ  ٣٨١

 .   ـ منظورش پياله شراب است٣٨٢
 .  ِ شراب خُم:   ـ خُمره٣٨٣
است و مطالب مربوط به شراب در انجيل فعلي   خداوند شراب را در همه اديان حرام كرده� بيت  ـ در حالي كه براساس روايات اهل٣٨٤

 .  متناقض است



 

 )١٧١(

منكر معروف شـناخته شـده و ضـد ارزشـها جـاي ارزشـها و رذائـل        منكر معروف شـناخته شـده و ضـد ارزشـها جـاي ارزشـها و رذائـل        منكر معروف شـناخته شـده و ضـد ارزشـها جـاي ارزشـها و رذائـل        منكر معروف شـناخته شـده و ضـد ارزشـها جـاي ارزشـها و رذائـل            منكر و نهي از معروف داده بلكه اساساً معروف منكر و     منكر و نهي از معروف داده بلكه اساساً معروف منكر و     منكر و نهي از معروف داده بلكه اساساً معروف منكر و     منكر و نهي از معروف داده بلكه اساساً معروف منكر و     
 معمول و مستحسن ولي تقوا و صداقت و عفاف و  معمول و مستحسن ولي تقوا و صداقت و عفاف و  معمول و مستحسن ولي تقوا و صداقت و عفاف و  معمول و مستحسن ولي تقوا و صداقت و عفاف و      ظلم و ريا و تزوير كاري ظلم و ريا و تزوير كاري ظلم و ريا و تزوير كاري ظلم و ريا و تزوير كاريفضائل را گرفته است و فسق و فجور و نفاق وفضائل را گرفته است و فسق و فجور و نفاق وفضائل را گرفته است و فسق و فجور و نفاق وفضائل را گرفته است و فسق و فجور و نفاق و    جايجايجايجاي

ديد كه جامعه اسالمي تشنه يك      ديد كه جامعه اسالمي تشنه يك      ديد كه جامعه اسالمي تشنه يك      ديد كه جامعه اسالمي تشنه يك              ميميميمي    برد، و برد، و برد، و برد، و         شد و رنج مي   شد و رنج مي   شد و رنج مي   شد و رنج مي           ، آن حضرت سخت ناراحت مي     ، آن حضرت سخت ناراحت مي     ، آن حضرت سخت ناراحت مي     ، آن حضرت سخت ناراحت مي             جلوه كرده است  جلوه كرده است  جلوه كرده است  جلوه كرده است          جهاد امري نامطلوب  جهاد امري نامطلوب  جهاد امري نامطلوب  جهاد امري نامطلوب  
        ....    استاستاستاست    نهضت جانانه و يك پيام جاودانهنهضت جانانه و يك پيام جاودانهنهضت جانانه و يك پيام جاودانهنهضت جانانه و يك پيام جاودانه

برگرداندن اسالم ناب و خالص بـه مـتن زنـدگي             دن آب رفته به جوي يعني     ديد تنها راه برگردان   ) ع (    امام حسين امام حسين امام حسين امام حسين اينجا بود كه    
     جهـاد و شـهادت    جهـاد و شـهادت    جهـاد و شـهادت    جهـاد و شـهادت      مردم و سركوب و نابودي ستمكاران و نجات جامعه از ضعف و زبوني و بردگي و تأمين عـزّت و سـربلندي                     

ل در مجمعـي كـه همـه         است لذا حضرتش در مسير حركت خود به سوي قربانگاه در يكي از منـاز               كربال و عاشورا  كربال و عاشورا  كربال و عاشورا  كربال و عاشورا  ؛ يعني     است
  : پا خواست و بعد از حمد و ثناي الهي گفت حضور داشتند به يارانش
َ َ َ َ     ٍ كَالْمرعيٍ كَالْمرعيٍ كَالْمرعيٍ كَالْمرعي    يشيشيشيشُ عُ عُ عُ ع    ِ االناِء و خَسيسِ االناِء و خَسيسِ االناِء و خَسيسِ االناِء و خَسيس    ٌ كَصُبابةٌ كَصُبابةٌ كَصُبابةٌ كَصُبابة    َ ِمنْها ِاالصُبابةَ ِمنْها ِاالصُبابةَ ِمنْها ِاالصُبابةَ ِمنْها ِاالصُبابة    ْيبقْيبقْيبقْيبق    ْ حذّاَء فَلَمْ حذّاَء فَلَمْ حذّاَء فَلَمْ حذّاَء فَلَم    استَمرتاستَمرتاستَمرتاستَمرت    ْ و أَدبر معروفُها وْ و أَدبر معروفُها وْ و أَدبر معروفُها وْ و أَدبر معروفُها و    ْ و تَنَكَّرتْ و تَنَكَّرتْ و تَنَكَّرتْ و تَنَكَّرت    َّ الدنْيا قَد تَغَيرتَّ الدنْيا قَد تَغَيرتَّ الدنْيا قَد تَغَيرتَّ الدنْيا قَد تَغَيرت    و انو انو انو ان

َ َ َ َ     ً و ال الْحياةً و ال الْحياةً و ال الْحياةً و ال الْحياة    َ االّسعادةَ االّسعادةَ االّسعادةَ االّسعادة     الأَري الْموت الأَري الْموت الأَري الْموت الأَري الْموت    ِ مِحقّاً فَِانّيِ مِحقّاً فَِانّيِ مِحقّاً فَِانّيِ مِحقّاً فَِانّي    ُ فِيِلقاِء اللَّهُ فِيِلقاِء اللَّهُ فِيِلقاِء اللَّهُ فِيِلقاِء اللَّه    ِ الْمؤِمنِ الْمؤِمنِ الْمؤِمنِ الْمؤِمن    ُ ِليرغَبُ ِليرغَبُ ِليرغَبُ ِليرغَب    َ عنْهَ عنْهَ عنْهَ عنْه    َ اليتَنَاهيَ اليتَنَاهيَ اليتَنَاهيَ اليتَنَاهي    َّ الْباِطلَّ الْباِطلَّ الْباِطلَّ الْباِطل    ِ و أَنِ و أَنِ و أَنِ و أَن    ُ ِبهُ ِبهُ ِبهُ ِبه    َّ اليعملَّ اليعملَّ اليعملَّ اليعمل    َّ الْحقَّ الْحقَّ الْحقَّ الْحق    َ أَنَ أَنَ أَنَ أَن    ِ أَالتَرونِ أَالتَرونِ أَالتَرونِ أَالتَرون    الْوبيلالْوبيلالْوبيلالْوبيل
  .))))٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥((((َ ِاالَّبرماًَ ِاالَّبرماًَ ِاالَّبرماًَ ِاالَّبرماً    ننننَ الظَّاِلميَ الظَّاِلميَ الظَّاِلميَ الظَّاِلمي    معمعمعمع

اي كه در ظرف اي كه در ظرف اي كه در ظرف اي كه در ظرف     اندازهاندازهاندازهاندازه    بهبهبهبه: : : :     ، ارزشهاي اسالمي متروك گرديده و از آنها مقدار كمي، ارزشهاي اسالمي متروك گرديده و از آنها مقدار كمي، ارزشهاي اسالمي متروك گرديده و از آنها مقدار كمي، ارزشهاي اسالمي متروك گرديده و از آنها مقدار كمي    چهره دنيا تغيير كرده و نامطلوب شدهچهره دنيا تغيير كرده و نامطلوب شدهچهره دنيا تغيير كرده و نامطلوب شدهچهره دنيا تغيير كرده و نامطلوب شده: : : :     يعنييعنييعنييعني
و و و و گيرد؟ گيرد؟ گيرد؟ گيرد؟     بينيد كه حق مورد عمل قرار نميبينيد كه حق مورد عمل قرار نميبينيد كه حق مورد عمل قرار نميبينيد كه حق مورد عمل قرار نمي    آيا نميآيا نميآيا نميآيا نمي. . . .     ، زندگي دنيا به چراگاهي پست تبديل شده است، زندگي دنيا به چراگاهي پست تبديل شده است، زندگي دنيا به چراگاهي پست تبديل شده است، زندگي دنيا به چراگاهي پست تبديل شده است     باقي نمانده است باقي نمانده است باقي نمانده است باقي نمانده است     نشين نشين نشين نشين    آب تهآب تهآب تهآب ته

        آيد؟آيد؟آيد؟آيد؟    نمينمينمينمي     عمل  عمل  عمل  عمل     از باطل جلوگيري بهاز باطل جلوگيري بهاز باطل جلوگيري بهاز باطل جلوگيري به
مشتاق شهادت در راه خدا باشند، من تصميم خود را مشتاق شهادت در راه خدا باشند، من تصميم خود را مشتاق شهادت در راه خدا باشند، من تصميم خود را مشتاق شهادت در راه خدا باشند، من تصميم خود را     افراد باايمان در چنين محيطي براي تغيير دادن اوضاع بايد برخيزند و   افراد باايمان در چنين محيطي براي تغيير دادن اوضاع بايد برخيزند و   افراد باايمان در چنين محيطي براي تغيير دادن اوضاع بايد برخيزند و   افراد باايمان در چنين محيطي براي تغيير دادن اوضاع بايد برخيزند و   

        ....    دانمدانمدانمدانم    آور و خسته كننده ميآور و خسته كننده ميآور و خسته كننده ميآور و خسته كننده مي    اساس مرگ را براي خود سعادت و زندگي با ستمكاران را ماللتاساس مرگ را براي خود سعادت و زندگي با ستمكاران را ماللتاساس مرگ را براي خود سعادت و زندگي با ستمكاران را ماللتاساس مرگ را براي خود سعادت و زندگي با ستمكاران را ماللت    ام و بر اينام و بر اينام و بر اينام و بر اين    گرفتهگرفتهگرفتهگرفته
  

اي خواند كـه در آن   همراهانش برخورد كرد، خطبه و        حر بن يزيد رياحيحر بن يزيد رياحيحر بن يزيد رياحيحر بن يزيد رياحين حضرت در موقعي كه در بين راه كربال به          و نيز آ  
  : الهي گفت پس از انجام حمد و ثناي

ْ ْ ْ ْ     ِ فَلَمِ فَلَمِ فَلَمِ فَلَم    الْعدوانالْعدوانالْعدوانالْعدوان        ِ وِ وِ وِ و    ِ ِباِالثْمِ ِباِالثْمِ ِباِالثْمِ ِباِالثْم    ُ فِي ِعباِدهُ فِي ِعباِدهُ فِي ِعباِدهُ فِي ِعباِده    ِ يعملِ يعملِ يعملِ يعمل    ثاً ِلعهِد اللَّهثاً ِلعهِد اللَّهثاً ِلعهِد اللَّهثاً ِلعهِد اللَّهِ ناِكِ ناِكِ ناِكِ ناِك    ِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّه    َ سلْطاناً جاِئراً مستَِحالًِّلحرمَ سلْطاناً جاِئراً مستَِحالًِّلحرمَ سلْطاناً جاِئراً مستَِحالًِّلحرمَ سلْطاناً جاِئراً مستَِحالًِّلحرم    ْ رأيْ رأيْ رأيْ رأي    منمنمنمن: : : : ََََ     قال قال قال قال)ص(ِ ِ ِ ِ     َ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه    َّ رسولَّ رسولَّ رسولَّ رسول    ُ انُ انُ انُ ان    أَيها النَّاسأَيها النَّاسأَيها النَّاسأَيها النَّاس
        ....ُُُُ    ُ مدخَلَهُ مدخَلَهُ مدخَلَهُ مدخَلَه    ْ يدِخلَهْ يدِخلَهْ يدِخلَهْ يدِخلَه    ِ أَنِ أَنِ أَنِ أَن    َ حقّاً علَي اللَّهَ حقّاً علَي اللَّهَ حقّاً علَي اللَّهَ حقّاً علَي اللَّه    ٍ كانٍ كانٍ كانٍ كان    ال قَولال قَولال قَولال قَول    ٍوٍوٍوٍو    ِ ِبِفعلِ ِبِفعلِ ِبِفعلِ ِبِفعل    يغَير علَيهيغَير علَيهيغَير علَيهيغَير علَيه
أَال وأَال وأَال وة    ِانِانِانِان    أَال وواْ طَاعلَِزم الِء قَدؤةَّ هواْ طَاعلَِزم الِء قَدؤةَّ هواْ طَاعلَِزم الِء قَدؤةَّ هواْ طَاعلَِزم الِء قَدؤطَان    َّ هطَانَ الشَّيطَانَ الشَّيطَانَ الشَّيكو    َ الشَّيتَر كوِ وتَر كوِ وتَر كوِ وتَر ةِ وةاْ طاعةاْ طاعةاْ طاعان    اْ طاعمانَ الَّرحمانَ الَّرحمانَ الَّرحمالَّرح َ    ِوِوِوِو    و ادوا الْفَسرأَظْهو ادوا الْفَسرأَظْهو ادوا الْفَسرأَظْهو ادوا الْفَسرأَظْه    و وددطَّلُوا الْحعو وددطَّلُوا الْحعو وددطَّلُوا الْحعو وددطَّلُوا الْحع    و ا الْفَيتَأثَرواسو ا الْفَيتَأثَرواسو ا الْفَيتَأثَرواسو ا الْفَيتَأثَروام    اسرلُّوا حامأَحرلُّوا حامأَحرلُّوا حامأَحرلُّوا حأَح     َ َ َ َ

        ....ْ غَيرْ غَيرْ غَيرْ غَير    ُّ منُّ منُّ منُّ من    أَنَا أَحقأَنَا أَحقأَنَا أَحقأَنَا أَحق    ُ وُ وُ وُ و    حرموا حاللَهحرموا حاللَهحرموا حاللَهحرموا حاللَه    ِوِوِوِو    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه
داند، عهـد و    داند، عهـد و    داند، عهـد و    داند، عهـد و             پروردگار را حالل مي     پروردگار را حالل مي     پروردگار را حالل مي     پروردگار را حالل مي    هر كسي پادشاه ستمگري را ببيند كه محرمات       هر كسي پادشاه ستمگري را ببيند كه محرمات       هر كسي پادشاه ستمگري را ببيند كه محرمات       هر كسي پادشاه ستمگري را ببيند كه محرمات       فرموده است   ) ص(پيغمبر خدا   پيغمبر خدا   پيغمبر خدا   پيغمبر خدا   اي مردم   

كنـد، اگـر در   كنـد، اگـر در   كنـد، اگـر در   كنـد، اگـر در       معصيت و ظلم رفتار ميمعصيت و ظلم رفتار ميمعصيت و ظلم رفتار ميمعصيت و ظلم رفتار مي     به مخالفت برخاسته است با مردم براساس به مخالفت برخاسته است با مردم براساس به مخالفت برخاسته است با مردم براساس به مخالفت برخاسته است با مردم براساس)ص(شكند با سنّت خدا    شكند با سنّت خدا    شكند با سنّت خدا    شكند با سنّت خدا            پيمان خداوند رامي  پيمان خداوند رامي  پيمان خداوند رامي  پيمان خداوند رامي  
خواهد افكند كـه آن را  خواهد افكند كـه آن را  خواهد افكند كـه آن را  خواهد افكند كـه آن را      همان جايگاهيهمان جايگاهيهمان جايگاهيهمان جايگاهي    چنين وضعي با گفتار و رفتار خود جلو اين خالفكاري ها را نگيرد خداوند او را نيز به       چنين وضعي با گفتار و رفتار خود جلو اين خالفكاري ها را نگيرد خداوند او را نيز به       چنين وضعي با گفتار و رفتار خود جلو اين خالفكاري ها را نگيرد خداوند او را نيز به       چنين وضعي با گفتار و رفتار خود جلو اين خالفكاري ها را نگيرد خداوند او را نيز به       

        ....    براي آن ستمگر مهيا كرده استبراي آن ستمگر مهيا كرده استبراي آن ستمگر مهيا كرده استبراي آن ستمگر مهيا كرده است

                                                        

 . ١٧٢ ، ص موم ـ نَفَس المه٣٨٥



 

 )١٧٢(

ـ  ـ آگاه باشيد كه سردمداران كنوني كشور اسالمي  ـ آگاه باشيد كه سردمداران كنوني كشور اسالمي  ـ آگاه باشيد كه سردمداران كنوني كشور اسالمي  اند و در راه اطاعت شيطان گـام  اند و در راه اطاعت شيطان گـام  اند و در راه اطاعت شيطان گـام  اند و در راه اطاعت شيطان گـام      ـ اطاعت از خدا را كنار گذاشتهـ اطاعت از خدا را كنار گذاشتهـ اطاعت از خدا را كنار گذاشتهـ اطاعت از خدا را كنار گذاشته        بني اميهبني اميهبني اميهبني اميه    آگاه باشيد كه سردمداران كنوني كشور اسالمي 
 را مـال   را مـال   را مـال   را مـال  »»»»    بيت المالبيت المالبيت المالبيت المال«««« اند   اند   اند   اند      اند، قوانين جزائي اسالم را به تعطيلي كشانده       اند، قوانين جزائي اسالم را به تعطيلي كشانده       اند، قوانين جزائي اسالم را به تعطيلي كشانده       اند، قوانين جزائي اسالم را به تعطيلي كشانده               دارند، فساد را در تمام شؤون مملكتي شايع ساخته        دارند، فساد را در تمام شؤون مملكتي شايع ساخته        دارند، فساد را در تمام شؤون مملكتي شايع ساخته        دارند، فساد را در تمام شؤون مملكتي شايع ساخته                برميبرميبرميبرمي

        ....انداندانداند    خدا را حرام كردهخدا را حرام كردهخدا را حرام كردهخدا را حرام كرده    دانند، حرام خدا را حالل و حاللدانند، حرام خدا را حالل و حاللدانند، حرام خدا را حالل و حاللدانند، حرام خدا را حالل و حالل    خود ميخود ميخود ميخود مي
        ))))٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦((((....    جامعه را تغيير بدهمجامعه را تغيير بدهمجامعه را تغيير بدهمجامعه را تغيير بدهم    تر از همه هستم كه در مقابل اين جنايات قيام كنم و وضعتر از همه هستم كه در مقابل اين جنايات قيام كنم و وضعتر از همه هستم كه در مقابل اين جنايات قيام كنم و وضعتر از همه هستم كه در مقابل اين جنايات قيام كنم و وضع    من شايستهمن شايستهمن شايستهمن شايسته

 

            رسان قيام حسينيرسان قيام حسينيرسان قيام حسينيرسان قيام حسيني    پيامپيامپيامپيام) ) ) ) سسسس ( ( ( (    زينبزينبزينبزينب
 را در     يـاران و جوانـان و فرزنـدان خـويش    يـاران و جوانـان و فرزنـدان خـويش    يـاران و جوانـان و فرزنـدان خـويش    يـاران و جوانـان و فرزنـدان خـويش    خـود و  خـود و  خـود و  خـود و      جانجانجانجانبا نهضت خونبار عاشورا )  ع(        حسين بن علي  حسين بن علي  حسين بن علي  حسين بن علي  سيد الشهدا حضرت    

ٍ في ٍ في ٍ في ٍ في     ْ حياةْ حياةْ حياةْ حياة     ِعزٍّ خَير من ِعزٍّ خَير من ِعزٍّ خَير من ِعزٍّ خَير من    ٌفيٌفيٌفيٌفي    موتموتموتموت و شعار     هيهات منّا الذّلَّههيهات منّا الذّلَّههيهات منّا الذّلَّههيهات منّا الذّلَّهتقديم كرد و با اشتياق فراوان با سردادن نداي  قربانگاه عشق و اخالص حق
 بر شمشيربر شمشيربر شمشيربر شمشير    خونخونخونخون، مكتب غلبه ِ الْعاِرِ الْعاِرِ الْعاِرِ الْعاِر    ْ ركُوبْ ركُوبْ ركُوبْ ركُوب    ُ خَير ِمنُ خَير ِمنُ خَير ِمنُ خَير ِمن    اَلْموتاَلْموتاَلْموتاَلْموت و منطق ِِِِ    اَء الذَِّليلاَء الذَِّليلاَء الذَِّليلاَء الذَِّليل ِاعطَ ِاعطَ ِاعطَ ِاعطَ    ِبيديِبيديِبيديِبيدي    الأُعِطيكُمالأُعِطيكُمالأُعِطيكُمالأُعِطيكُم        ِ الأَِفر ِفرار الْعبيِد وِ الأَِفر ِفرار الْعبيِد وِ الأَِفر ِفرار الْعبيِد وِ الأَِفر ِفرار الْعبيِد و    واللَّهواللَّهواللَّهواللَّه:   و گفتنٍٍٍٍّّّّ    ذُلذُلذُلذُل

، در هميشه تـاريخ گـشود و درسـهاي     روي همه انسانهاي آزاده را تأسيس كرد و راه مبارزه با ستمگران و مستكبران روزگار را به      
 ))))صصصص((((رسـول اكـرم   رسـول اكـرم   رسـول اكـرم   رسـول اكـرم   حـضرت    داد و همـانطور كـه جـد بزرگـوارش          ٍ عاشُورا ٍ عاشُورا ٍ عاشُورا ٍ عاشُورا         ُّ يوم ُّ يوم ُّ يوم ُّ يوم          كُل  كُل  كُل  كُل ٍ كَربال و  ٍ كَربال و  ٍ كَربال و  ٍ كَربال و          ُّ أَرض ُّ أَرض ُّ أَرض ُّ أَرض         كُلكُلكُلكُلِ    فراواني به جهان بشريت   

قيام قيام قيام قيام     حضرتش چراغ هدايت و كشتي نجات امت گرديد و آب رفته اسالم را به جوي بازگرداند ولي در پشت سر اين             حضرتش چراغ هدايت و كشتي نجات امت گرديد و آب رفته اسالم را به جوي بازگرداند ولي در پشت سر اين             حضرتش چراغ هدايت و كشتي نجات امت گرديد و آب رفته اسالم را به جوي بازگرداند ولي در پشت سر اين             حضرتش چراغ هدايت و كشتي نجات امت گرديد و آب رفته اسالم را به جوي بازگرداند ولي در پشت سر اين             فرمودند،  
  .بگيرد صورت ،،،،    جهانيانجهانيانجهانيانجهانيان    الزم است قيام ديگري براي رساندن پيام اين نهضت عظيم به گوشالزم است قيام ديگري براي رساندن پيام اين نهضت عظيم به گوشالزم است قيام ديگري براي رساندن پيام اين نهضت عظيم به گوشالزم است قيام ديگري براي رساندن پيام اين نهضت عظيم به گوش

  .ها باشد قيامي كه وسيله تكان دادن فكرها و بيداركردن عقل
 كه حامل رساندن پيام كربال است آن مركز را كه سرچشمه همه مفاسد و كجرويها است يعني شام را     قيامقيامقيامقيامو نيز الزم است اين 

باطل و حاكميت زر و زور و باطل و حاكميت زر و زور و باطل و حاكميت زر و زور و باطل و حاكميت زر و زور و     بليغاتبليغاتبليغاتبليغاتراه انداختن تراه انداختن تراه انداختن تراه انداختن ت    مركزي كه از عصر معاويه تاكنون در ظرف سالهاي متمادي با بهمركزي كه از عصر معاويه تاكنون در ظرف سالهاي متمادي با بهمركزي كه از عصر معاويه تاكنون در ظرف سالهاي متمادي با بهمركزي كه از عصر معاويه تاكنون در ظرف سالهاي متمادي با به. هدف بگيرد
        ....     به فعاليت پرداخته است به فعاليت پرداخته است به فعاليت پرداخته است به فعاليت پرداخته است:    بيت عصمتبيت عصمتبيت عصمتبيت عصمت    فرهنگ اهلفرهنگ اهلفرهنگ اهلفرهنگ اهل    در راه گمراه كردن جامعه و منزوي ساختندر راه گمراه كردن جامعه و منزوي ساختندر راه گمراه كردن جامعه و منزوي ساختندر راه گمراه كردن جامعه و منزوي ساختن

در مجلـس يزيـد     در مجلـس يزيـد     در مجلـس يزيـد     در مجلـس يزيـد     ِ روح و فصاحت و بالغت بيان داشته باشـد كـه بتوانـد                 قدر شهامت و شجاعت      اين قيام بايد آن        قهرمانقهرمانقهرمانقهرماناما  
سفراي كشورهاي خارجي و انبوه سفراي كشورهاي خارجي و انبوه سفراي كشورهاي خارجي و انبوه سفراي كشورهاي خارجي و انبوه         وووو    اند و رؤساي قبائلاند و رؤساي قبائلاند و رؤساي قبائلاند و رؤساي قبائل     پيشگان به چاپلوسي كمر بسته پيشگان به چاپلوسي كمر بسته پيشگان به چاپلوسي كمر بسته پيشگان به چاپلوسي كمر بسته    ايتايتايتايتكشيده و جنكشيده و جنكشيده و جنكشيده و جن    هنگامي كه دژخيمان صفهنگامي كه دژخيمان صفهنگامي كه دژخيمان صفهنگامي كه دژخيمان صف

        ....جمعيت حضور دارند حقيقت را بيان و يزيديان را محكوم و سركوب كندجمعيت حضور دارند حقيقت را بيان و يزيديان را محكوم و سركوب كندجمعيت حضور دارند حقيقت را بيان و يزيديان را محكوم و سركوب كندجمعيت حضور دارند حقيقت را بيان و يزيديان را محكوم و سركوب كند
  اين قيام الزم است آنقدر در تبحر و احاطه معارف بلند اسالم به واسطه ارتباط با مفاهيم قرآنـي و سرچـشمه الهـي و                    قهرمانقهرمانقهرمانقهرمان

 سالها است در اعماق دلهاي افـراد       سالها است در اعماق دلهاي افـراد       سالها است در اعماق دلهاي افـراد       سالها است در اعماق دلهاي افـراد          شجره خبيثه اكاذيب و اباطيل را كه      شجره خبيثه اكاذيب و اباطيل را كه      شجره خبيثه اكاذيب و اباطيل را كه      شجره خبيثه اكاذيب و اباطيل را كه      كامل باشد كه بتواند     :  طهارت و  بيت عصمت   فرهنگ اهل 
تر تر تر تر     بلند آوازه بلند آوازه بلند آوازه بلند آوازه         روز پربارتر وروز پربارتر وروز پربارتر وروز پربارتر و    كند و شجره طيبه اسالم ناب را چنان بالندگي بدهد كه روز بهكند و شجره طيبه اسالم ناب را چنان بالندگي بدهد كه روز بهكند و شجره طيبه اسالم ناب را چنان بالندگي بدهد كه روز بهكند و شجره طيبه اسالم ناب را چنان بالندگي بدهد كه روز به    كنكنكنكن    نگر ريشه دوانده است ريشهنگر ريشه دوانده است ريشهنگر ريشه دوانده است ريشهنگر ريشه دوانده است ريشه    سطحيسطحيسطحيسطحي

        ....بشود و پايدار بماندبشود و پايدار بماندبشود و پايدار بماندبشود و پايدار بماند
قهرمان اين قيام بايد در حدي باشد كه قدرت بيان او نَشأَت گرفته از نطق و بيان علَوي و فرياد و صيحه حيدري باشد و الزم قهرمان اين قيام بايد در حدي باشد كه قدرت بيان او نَشأَت گرفته از نطق و بيان علَوي و فرياد و صيحه حيدري باشد و الزم قهرمان اين قيام بايد در حدي باشد كه قدرت بيان او نَشأَت گرفته از نطق و بيان علَوي و فرياد و صيحه حيدري باشد و الزم قهرمان اين قيام بايد در حدي باشد كه قدرت بيان او نَشأَت گرفته از نطق و بيان علَوي و فرياد و صيحه حيدري باشد و الزم 

 آلود خود بناي دروغين زور و زر و تزوير  آلود خود بناي دروغين زور و زر و تزوير  آلود خود بناي دروغين زور و زر و تزوير  آلود خود بناي دروغين زور و زر و تزوير      خشم خشم خشم خشم    وار بجوشد و بخروشد و با امواجوار بجوشد و بخروشد و با امواجوار بجوشد و بخروشد و با امواجوار بجوشد و بخروشد و با امواج    اي باشد كه اقيانوساي باشد كه اقيانوساي باشد كه اقيانوساي باشد كه اقيانوس    است در سخنوري در پايهاست در سخنوري در پايهاست در سخنوري در پايهاست در سخنوري در پايه
        ....ب عليه ستمگران را براي هميشه تاريخ در مزرعه دلها بپاشاندب عليه ستمگران را براي هميشه تاريخ در مزرعه دلها بپاشاندب عليه ستمگران را براي هميشه تاريخ در مزرعه دلها بپاشاندب عليه ستمگران را براي هميشه تاريخ در مزرعه دلها بپاشاندرا درهم بكوبد و بذر انقالرا درهم بكوبد و بذر انقالرا درهم بكوبد و بذر انقالرا درهم بكوبد و بذر انقال

                                                        

  .١٧٢ ، ص  ـ نَفَس المهموم٣٨٦
 



 

 )١٧٣(

رسالت تربيت شده و علم را از لبان وحي آموخته رسالت تربيت شده و علم را از لبان وحي آموخته رسالت تربيت شده و علم را از لبان وحي آموخته رسالت تربيت شده و علم را از لبان وحي آموخته      كه در آغوش عصمت كه در آغوش عصمت كه در آغوش عصمت كه در آغوش عصمت)س(        عقيله بني هاشمعقيله بني هاشمعقيله بني هاشمعقيله بني هاشمچنين قهرماني جز زينب كبرا 
سو شير از پستان طهارت و عصمت نوشيده و در دامن شجاعت و فصاحت علوي و در صحنه حلم و بردباري حسو شير از پستان طهارت و عصمت نوشيده و در دامن شجاعت و فصاحت علوي و در صحنه حلم و بردباري حسو شير از پستان طهارت و عصمت نوشيده و در دامن شجاعت و فصاحت علوي و در صحنه حلم و بردباري حسني و در عرصه ني و در عرصه ني و در عرصه ني و در عرصه و شير از پستان طهارت و عصمت نوشيده و در دامن شجاعت و فصاحت علوي و در صحنه حلم و بردباري ح

        تواند باشد؟تواند باشد؟تواند باشد؟تواند باشد؟    ، چه كسي مي، چه كسي مي، چه كسي مي، چه كسي مي    طلبي حسيني پرورش يافته استطلبي حسيني پرورش يافته استطلبي حسيني پرورش يافته استطلبي حسيني پرورش يافته است    شهادتشهادتشهادتشهادت    ايثار و شهامت و جهاد وايثار و شهامت و جهاد وايثار و شهامت و جهاد وايثار و شهامت و جهاد و
كار كار كار كار  تربيت شده است و تنها او است كه با انجام  ، تنها زينب است كه چنين شرايطي را دارد و اساساً براي چنين روزي آري

  .كند ثمربخش مي  و  را كامل    زينبي كار حسينيزينبي كار حسينيزينبي كار حسينيزينبي كار حسيني
        ....    است كه درسهاي الزم را براي انجام اين نهضت بزرگ از استاد ازل آموخته استاست كه درسهاي الزم را براي انجام اين نهضت بزرگ از استاد ازل آموخته استاست كه درسهاي الزم را براي انجام اين نهضت بزرگ از استاد ازل آموخته استاست كه درسهاي الزم را براي انجام اين نهضت بزرگ از استاد ازل آموخته استتنها او تنها او تنها او تنها او 

                          ورنه نبود اين همه قول و غزل تَعِبيه در منقارش              ورنه نبود اين همه قول و غزل تَعِبيه در منقارش              ورنه نبود اين همه قول و غزل تَعِبيه در منقارش              ورنه نبود اين همه قول و غزل تَعِبيه در منقارش                       بلبل از فيض گل آموخت سخن                   بلبل از فيض گل آموخت سخن                   بلبل از فيض گل آموخت سخن                   بلبل از فيض گل آموخت سخن
*      *    *  

  
  ؛ گسترش است  شدت و، از شام سرچشمه گرفته و در حال همه مفاسد و جنايات اكنون كه اين

  ؛ در معرض هدر رفتن است) ع(  و حضرت امير مؤمنان) ص(  هاي پيغمبر بزرگوار اسالم اكنون كه زحمات و مجاهدت
        ؛؛؛؛    اكنون كه اسالم كالً در خطر نابودي استاكنون كه اسالم كالً در خطر نابودي استاكنون كه اسالم كالً در خطر نابودي استاكنون كه اسالم كالً در خطر نابودي است

        ....برگرداندبرگرداندبرگرداندبرگرداند    آب رفته را به جويآب رفته را به جويآب رفته را به جويآب رفته را به جويالزم است براي نجات اسالم قيامي صورت بگيرد كه 
را يعني پديد آورنده اين نهضت را چراغ هـدايت    حسينش    حسينش    حسينش    حسينش   )ص(  ضت عاشورا كه حضرت رسول اكرم     قيام خونبار كربال و نه    

  . وقوع پيوست ، در همين راستا و براي اين منظور به گفت» » » »     أنا من حسينأنا من حسينأنا من حسينأنا من حسين    حسين منّي وحسين منّي وحسين منّي وحسين منّي و««««او  درباره و كشتي نجات امت ناميد و
  .جهانيان برساند گوش همههاي خون اين شهيدان را به  پيامكسي كسي كسي كسي و باالخره فعالً الزم است 

        
        

كه هدف از اين قيام خونين را در شام كه همه جنايات و فجايع از آنجا سرچشمه گرفته اسـت تبيـين كنـد و حقانيـت                          كسي  كسي  كسي  كسي  
هـا راه باطـل را        فريبي    ها است در نتيجه تبليغات باطل و عوام         را در آن مركز ثابت نمايد و افكاري را كه سال          :   بيت عصمت   اهل

  . است بيدار سازدپيموده
پيـشگان بـه چاپلوسـي و    پيـشگان بـه چاپلوسـي و    پيـشگان بـه چاپلوسـي و    پيـشگان بـه چاپلوسـي و        انـد و جنايـت   انـد و جنايـت   انـد و جنايـت   انـد و جنايـت       صف كـشيده صف كـشيده صف كـشيده صف كـشيده         در مجلس طاغوت روزگار، كه دژخيمان در اطرافش       در مجلس طاغوت روزگار، كه دژخيمان در اطرافش       در مجلس طاغوت روزگار، كه دژخيمان در اطرافش       در مجلس طاغوت روزگار، كه دژخيمان در اطرافش       كه بتواند   كسي  كسي  كسي  كسي  

شهامت و شجاعت و اند، در مجمعي كه رؤساي قبائل و سفراي كشورها حضوردارند، با منتهاي اند، در مجمعي كه رؤساي قبائل و سفراي كشورها حضوردارند، با منتهاي اند، در مجمعي كه رؤساي قبائل و سفراي كشورها حضوردارند، با منتهاي اند، در مجمعي كه رؤساي قبائل و سفراي كشورها حضوردارند، با منتهاي      كمر بسته كمر بسته كمر بسته كمر بسته    اشاشاشاش    آمد گويي آمد گويي آمد گويي آمد گويي     خوشخوشخوشخوش
  .يزيديان را محكوم نمايد فصاحت و بالغت حقيقت را بگويد و

،  الهي و با اهل بيتـي كـه در نتيجـه مـشيت الهـي       كه با معارف اسالمي به واسطه ارتباط با قرآن مجيد و سرچشمه وحي            كسي  كسي  كسي  كسي  
طـاغوت را پاسـخ    آلودگي منزّه و مبرا است آشنايي عميق و كامل دارد، كفريات و اباطيل ايـن            و  ها از هر نقص     طهارت و پاكي آن   

 كه همه اين صفات را از پدر و مادر خود به ارث برده و در  كه همه اين صفات را از پدر و مادر خود به ارث برده و در  كه همه اين صفات را از پدر و مادر خود به ارث برده و در  كه همه اين صفات را از پدر و مادر خود به ارث برده و در )ع(        اي انجام اين رسالت خطير، غير از زينب دختر علياي انجام اين رسالت خطير، غير از زينب دختر علياي انجام اين رسالت خطير، غير از زينب دختر علياي انجام اين رسالت خطير، غير از زينب دختر عليبربربربربدهد و 
بيت مخصوصاً حضرت بيت مخصوصاً حضرت بيت مخصوصاً حضرت بيت مخصوصاً حضرت     رمز اسارت اهلرمز اسارت اهلرمز اسارت اهلرمز اسارت اهلاينجا است كه تواند باشد، تواند باشد، تواند باشد، تواند باشد،     اي رشد و بالندگي يافته است چه كسي مياي رشد و بالندگي يافته است چه كسي مياي رشد و بالندگي يافته است چه كسي مياي رشد و بالندگي يافته است چه كسي مي    چنين خانوادهچنين خانوادهچنين خانوادهچنين خانواده    دامندامندامندامن
        ....شودشودشودشود     روشن مي روشن مي روشن مي روشن مي)س(        زينبزينبزينبزينب



 

 )١٧٤(

        

            اعاتاعاتاعاتاعاتورود از دروازه سورود از دروازه سورود از دروازه سورود از دروازه س
طور كامل آراسـته و زينـت كننـد متوقـف             شهر را به    را مدت سه روز بيرون دروازه شام براي اين كه         :   بيت  كاروان اسيران اهل  

هاي تازه و بستن حنا و نيـز مـأمورين حكـومتي بـا     هاي تازه و بستن حنا و نيـز مـأمورين حكـومتي بـا     هاي تازه و بستن حنا و نيـز مـأمورين حكـومتي بـا     هاي تازه و بستن حنا و نيـز مـأمورين حكـومتي بـا         نفر زن و مرد با زدن دائره و پوشيدن لباس   نفر زن و مرد با زدن دائره و پوشيدن لباس   نفر زن و مرد با زدن دائره و پوشيدن لباس   نفر زن و مرد با زدن دائره و پوشيدن لباس           هزارانهزارانهزارانهزارانكردند و پس از سه روز       
 ها براي  ، از ازدحام جمعيت كه در داخل شهر هم در حالياستقبال اسيران آمدند استقبال اسيران آمدند استقبال اسيران آمدند استقبال اسيران آمدند     به خارج شهر برايبه خارج شهر برايبه خارج شهر برايبه خارج شهر براينواختن طبل و سنج و شيپور نواختن طبل و سنج و شيپور نواختن طبل و سنج و شيپور نواختن طبل و سنج و شيپور 

همـه    و درميـان ايـن  )٣٨٧(شـد وارد كردنـد   ناميده مـي ساعات ساعات ساعات ساعات     دروازهدروازهدروازهدروازهاي كه   ، غوغايي برپا است اسيران را از دروازه         تماشاي اسيران 
        ....بردندبردندبردندبردند    اشند به طرف مجلس يزيد مياشند به طرف مجلس يزيد مياشند به طرف مجلس يزيد مياشند به طرف مجلس يزيد ميبببب    اسيران را به عنوان اينكه اسراي كفار مياسيران را به عنوان اينكه اسراي كفار مياسيران را به عنوان اينكه اسراي كفار مياسيران را به عنوان اينكه اسراي كفار مي،  تماشاچي

داده شـده  باِر عـام  باِر عـام  باِر عـام  باِر عـام  اند و  ، آراسته سرور ورود اسيران و كاخ سبز يزيد ـ را به مناسبت جشن  ـالخضراء الخضراء الخضراء الخضراء فضاي تاالر بزرگ قصر 
د، بيگانه همه حضور دارن زنند و رؤساي قبايل و مأموران حكومتي و نمايندگان كشورهاي          كاخ موج مي    ها در داخل    ، جمعيت   است

  . دستي خود را بر دست دارد، تكيه زده است كه چوب يزيد با غرور و مستي بر تخت مجلّل خود در حالي 
 و  و  و  و )ع(            يك سر طناب به گردن امام زين العابدينيك سر طناب به گردن امام زين العابدينيك سر طناب به گردن امام زين العابدينيك سر طناب به گردن امام زين العابدين        اند و بسته هم  ها را با ريسماني به  كه همه آن را در حالي:             بيتبيتبيتبيت    اهلاهلاهلاهلحال  در اين

آله بسته شده بود و هر يك از آله بسته شده بود و هر يك از آله بسته شده بود و هر يك از آله بسته شده بود و هر يك از         ام كلثوم و دختران ديگر رسول خدا صلّي اهللا عليه وام كلثوم و دختران ديگر رسول خدا صلّي اهللا عليه وام كلثوم و دختران ديگر رسول خدا صلّي اهللا عليه وام كلثوم و دختران ديگر رسول خدا صلّي اهللا عليه وترتيب به بازوي زينب و ترتيب به بازوي زينب و ترتيب به بازوي زينب و ترتيب به بازوي زينب و     طرف ديگر آن بهطرف ديگر آن بهطرف ديگر آن بهطرف ديگر آن به
زدند و سرهاي زدند و سرهاي زدند و سرهاي زدند و سرهاي     ميميميمي    توانست تند حركت كند او را با تازيانهتوانست تند حركت كند او را با تازيانهتوانست تند حركت كند او را با تازيانهتوانست تند حركت كند او را با تازيانه    ماند و نميماند و نميماند و نميماند و نمي    جهت ديگر، عقب ميجهت ديگر، عقب ميجهت ديگر، عقب ميجهت ديگر، عقب مي    ها كه به جهت خستگي و يا بهها كه به جهت خستگي و يا بهها كه به جهت خستگي و يا بهها كه به جهت خستگي و يا به    آنآنآنآن

وارد وارد وارد وارد     ، در جلو اسيران، در جلو اسيران، در جلو اسيران، در جلو اسيران     پيشاپيش همه است پيشاپيش همه است پيشاپيش همه است پيشاپيش همه است)ع(         الشهداء الشهداء الشهداء الشهداءكه سر بريده سيدكه سر بريده سيدكه سر بريده سيدكه سر بريده سيد    ، درحالي، درحالي، درحالي، درحالي    ها نصب شدهها نصب شدهها نصب شدهها نصب شده    بريده شهداي كربال نيز بر سر نيزهبريده شهداي كربال نيز بر سر نيزهبريده شهداي كربال نيز بر سر نيزهبريده شهداي كربال نيز بر سر نيزه
  : فرمودند نقل شده است كه) ع(   در بياني از امام زين العابدين))))٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨((((....مجلس كردندمجلس كردندمجلس كردندمجلس كردند

  )٣٨٩(.گردنمان با زنجير بسته بودند هاي دوازده نفر از ما را به  ما را در حالي به مجلس يزيد وارد كردند كه دست

  

        در كاخ سبز يزيددر كاخ سبز يزيددر كاخ سبز يزيددر كاخ سبز يزيد
شخصيتها و روساي قبائـل و سـفراي خـارجي             رخ    ز باده پيروزي مست گرديده است براي اينكه اين پيروزي را به            كه ا  يزيديزيديزيديزيد

لـشكري   و ِ هرچـه بيـشتر بياراينـد و از همـه اشـراف و رجـال كـشوري         را با شـكوه كاخ سبزكاخ سبزكاخ سبزكاخ سبز مقيم شام بِكشد، دستور داد فضاي    
 تا ورود )٣٩٠( بدهند»»»»    باِر عامباِر عامباِر عامباِر عام««««همه مردم  از طرف دستگاه سلطنتي بههاي خارجي و سفرا دعوت رسمي بعمل بياورند و  شخصيت و

  .خواهد اين شكوه فتح و پيروزي را توأم با مراسم شادماني ببيند آزاد باشد مي هر كسي كه
  .انداز باشد ، طنين مأمورين حكومتي بايد صف در صف بايستند و آهنگ پيروزي در سراسر فضاي كاخ

 مخصوص خود را در         دستيدستيدستيدستي        كه چوب كه چوب كه چوب كه چوب         در حالي   در حالي   در حالي   در حالي   دنيا غرور و مستي بر تخت مجلّل خود           يزيد با يك  وقتي كه مجلس آماده شد،      
، بـه     يـك سـر طنـاب      اند و   هم بسته   كه همه آنها را با يك طناب به         بيت را درحالي    حال اسيران اهل    در اين   . ، تكيه زد    دست داشت 

، وارد مجلس كردند و سرهاي بريده         بسته شده است  ) س(نب  بازوي زي   و طرف ديگر آن به    ) ع(گردن حضرت امام زين العابدين      
                                                        

 . ٣٨٠، ص � أنصار الحسين‡   ـ وسيلة الدارين في٣٨٧
 . ٤٩، ص  ؛ تذكرة الخواص١٠٦، ص  ؛ لهوف٤٥٠، ص   ـ مقتل الحسين مقرم٣٨٨
 . ٢٤٩، ص  ؛ نفس المهموم١٣٢، ص ٤٥ ـ بحار االنوار، ج ٣٨٩
 .  اجازه عمومي: ّ  ـ باِر عام٣٩٠



 

 )١٧٥(

، در جلـو اسـيران        پيشاپيش همه سرها است   ) ع(كه سر بريده سيد الشهداء        ، درحالي   ها نصب كرده     كربال را نيز بر سر نيزه       شهداي
  .)٣٩١(وارد آن مجلس نمودند

  .سفره غذا را نيز گستردند تند ورا در داخل طشت طال، در جلو يزيد گذاش) ع(سر مقدس سيد الشهداء 
هـاي خـود بـه بـازي شـطرنج       بساط شطرنج و شراب را در حضور يزيد قراردادند و او با همبزم             : فرمودند) ع(حضرت رضا   

ديد و با چوبي كه ديد و با چوبي كه ديد و با چوبي كه ديد و با چوبي كه     ميميميمي    خود را در اوج پيروزيخود را در اوج پيروزيخود را در اوج پيروزيخود را در اوج پيروزي و )٣٩٢(داد هاي خود مي نوشيد و به همبزم شراب مي مشغول شد، و در ضمن نيز پياله    
  .))))٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣((((كردكردكردكرد     اسائه ادب مي اسائه ادب مي اسائه ادب مي اسائه ادب مي)ع(داشت بر لب و دندان سيد الشهداء داشت بر لب و دندان سيد الشهداء داشت بر لب و دندان سيد الشهداء داشت بر لب و دندان سيد الشهداء در دست در دست در دست در دست 

ِ ديرينه خود بـه خانـدان    اشعار را خواند و دشمني چنان بر فكر و عقل او غالب و بر دل او مسلّط گرديد كه اين              ، آن   غرور مقام 
  :د باره آشكار و كُفِر باطني خود را بر همگان معلوم كر و اسالم و قرآن را يك) ص(پيغمبر 

        ْْْْ    ِ االسلِ االسلِ االسلِ االسل    ْ وقْعْ وقْعْ وقْعْ وقْع    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    َ الْخَزْرجَ الْخَزْرجَ الْخَزْرجَ الْخَزْرج    َ أشْياخي ِببدٍر شَهدوا                    جزَعَ أشْياخي ِببدٍر شَهدوا                    جزَعَ أشْياخي ِببدٍر شَهدوا                    جزَعَ أشْياخي ِببدٍر شَهدوا                    جزَع     ـ لَيت ـ لَيت ـ لَيت ـ لَيت١١١١                                                                                        
                                                                                        ٢٢٢٢لُّوا وـ الَه لُّوا وـ الَه لُّوا وـ الَه لُّوا وحاً                                 ـ الَهلُّوا فَرتَهحاً                        اسلُّوا فَرتَهحاً                        اسلُّوا فَرتَهحاً                        اسلُّوا فَرتَهالتَشَل    ثُمثُمثُمثُماس زيدالتَشَلَّ قالوا يا ي زيدالتَشَلَّ قالوا يا ي زيدالتَشَلَّ قالوا يا ي زيدقالوا يا ي َّ    ْْْْ        

        ْْْْ    ُ ِببدٍر فَاعتَدلُ ِببدٍر فَاعتَدلُ ِببدٍر فَاعتَدلُ ِببدٍر فَاعتَدل    عدلْناهعدلْناهعدلْناهعدلْناه    وووو                                                                                    ْ ساداِتِهمْ ساداِتِهمْ ساداِتِهمْ ساداِتِهم    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن     ـ قَد قَتَلْنَا الْقَوم ـ قَد قَتَلْنَا الْقَوم ـ قَد قَتَلْنَا الْقَوم ـ قَد قَتَلْنَا الْقَوم٣٣٣٣                                                                                                
        ْْْْ    الوحي نَزَلالوحي نَزَلالوحي نَزَلالوحي نَزَل    خَبر جاَء وخَبر جاَء وخَبر جاَء وخَبر جاَء وُ ِبالْملِْك فَال                       ُ ِبالْملِْك فَال                       ُ ِبالْملِْك فَال                       ُ ِبالْملِْك فَال                           ْ هاِشمْ هاِشمْ هاِشمْ هاِشم     ـ لَِعبت ـ لَِعبت ـ لَِعبت ـ لَِعبت٤٤٤٤                                                                                                
        ))))٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤((((ْْْْ    ْ بني أحمد ما كان فَعلْ بني أحمد ما كان فَعلْ بني أحمد ما كان فَعلْ بني أحمد ما كان فَعل    ِمنِمنِمنِمنْ            ْ            ْ            ْ                ْ لَم أنْتَِقمْ لَم أنْتَِقمْ لَم أنْتَِقمْ لَم أنْتَِقم    َ انَ انَ انَ ان    ْ ِخنِْدفْ ِخنِْدفْ ِخنِْدفْ ِخنِْدف    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن     ـ لَست ـ لَست ـ لَست ـ لَست٥٥٥٥                                                                                                    

  : يعني
ـ  ـ ١١١١ ـ   ـ   به خون غلتيدند اينجا بودند و جريان امـروز را  »»»»    خزرجخزرجخزرجخزرج««««دست قبيله  ، بزرگان و گذشتگان من كه در جنگ بدر به  اي كاش 

  .ديدند مي
ـ  ـ ٢٢٢٢ ـ   ـ   يكـديگر نـشان    كننـد مـرا بـه    دهند و به ماه اشاره مي مي يكديگر نشان  را به»»»»    قرص ماهقرص ماهقرص ماهقرص ماه««««اني كه ، مانند كس  تا در فروغ شادي 

  .دست تو درد نكند! يزيد: گفتند دادند و مي مي
  . انتقام گرفتيم كرديم و  را جبران»»»»بدربدربدربدر««««هاشم را كشتيم و حادثه تلخ جنگ  ، ما بزرگان بني  آري ـ ـ ـ ـ٣٣٣٣
        ....    كه نه وحيي در كار است نه از قيامت خبري هستكه نه وحيي در كار است نه از قيامت خبري هستكه نه وحيي در كار است نه از قيامت خبري هستكه نه وحيي در كار است نه از قيامت خبري هست    كردند درحاليكردند درحاليكردند درحاليكردند درحاليهاشم با حكومت بازي هاشم با حكومت بازي هاشم با حكومت بازي هاشم با حكومت بازي      ـ راستي بني ـ راستي بني ـ راستي بني ـ راستي بني٤٤٤٤
        ....    نگيرمنگيرمنگيرمنگيرم     نيستم اگر از كارهاي فرزندان احمد انتقام نيستم اگر از كارهاي فرزندان احمد انتقام نيستم اگر از كارهاي فرزندان احمد انتقام نيستم اگر از كارهاي فرزندان احمد انتقام))))٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥((((     ـ من از قبيله ِخنِْدف ـ من از قبيله ِخنِْدف ـ من از قبيله ِخنِْدف ـ من از قبيله ِخنِْدف٥٥٥٥

 و  )ع(سـر بريـده حـضرت سـيد الـشهداء             كرد به   پس از خواندن اين اشعار كه ذكر گرديد، رو به حضّار مجلس كرده و اشاره              
گفت پدر من از پدر يزيد و مادر من از مادر يزيد و جد من از جدّ يزيد باالتر و بهتر است        گفت پدر من از پدر يزيد و مادر من از مادر يزيد و جد من از جدّ يزيد باالتر و بهتر است        گفت پدر من از پدر يزيد و مادر من از مادر يزيد و جد من از جدّ يزيد باالتر و بهتر است        گفت پدر من از پدر يزيد و مادر من از مادر يزيد و جد من از جدّ يزيد باالتر و بهتر است                ميميميمي    كرد و كرد و كرد و كرد و         ن فخر مي  ن فخر مي  ن فخر مي  ن فخر مي  اين بر م  اين بر م  اين بر م  اين بر م  :  گفت

                                                        

 . ٤٥٠، ص  ؛ مقتل الحسين٤٩، ص   تذكرة الخواص؛١٠٦ ، ص  ـ لهوف٣٩١
 . ٤٢٩ ، ص ؛ نفس المهموم١٣٢ ، ص٤٥ نوار، ج¤ ـ بحاراال٣٩٢
 . ٤٥٧ ، ص ؛ مقتل الحسين١٠٧ ، ص ؛ لهوف٢٦٧ ، ص٣ ، ج  ـ تاريخ طبري٣٩٣
ت كه از دشمنان پيغمبر ِزبعر اس ؛ شعر اول و سوم از عبد اللّه ابن٤٦ ، ص٢ ، ج ؛ مناقب خوارزمي٢١  ـ بالغات النساء، ص٣٩٤
 .   بود و بقيه از يزيد است�ص� اكرم
 .   ـ با كسر خاء و دال جده پدري يزيد است٣٩٥



 

 )١٧٦(

 مخالفـت داشـت و بـا        معاويـه معاويـه معاويـه معاويـه بـا پـدر مـن    ّ بن ابي طالب ّ بن ابي طالب ّ بن ابي طالب ّ بن ابي طالب     عليعليعليعليدانيد پدر او  مورد شما مي در اين. . . .     باشمباشمباشمباشم    خودم نيز از او بهتر مي  خودم نيز از او بهتر مي  خودم نيز از او بهتر مي  خودم نيز از او بهتر مي      وووو
مـادر مـن از مـادر او بهتـر     :  گفت و اما اينكه مي .  او غالب كرد و برتري او را ثابت كرد         جنگ كردند و خداوند پدر مرا بر پدر         هم

جـد او   و است و شكّي نيست كه فاطمه از مادر من برتر و بهتر است      ) ص(دختر پيغمبر       فاطمهفاطمهفاطمهفاطمهزيرا  :  گفت  ، اين را راست مي      است
و اما اينكه او خـود را  .  بهتر هستم) ص(اند بگويد من از محمد تو خدا و روز قيامت دارد نمي محمد است و هر كسي كه ايمان به  

  :  شايد از اين جهت بود كه اين آيه قرآن را در نظر نداشت دانست بهتر از من مي
  .)٣٩٦()ْ تَشاُءْ تَشاُءْ تَشاُءْ تَشاُء    ُّ منُّ منُّ منُّ من    ْ تَشاُء و تُِذلْ تَشاُء و تُِذلْ تَشاُء و تُِذلْ تَشاُء و تُِذل    ْتَشاُء و تُِعزُّ منْتَشاُء و تُِعزُّ منْتَشاُء و تُِعزُّ منْتَشاُء و تُِعزُّ من    ُ الْملْك ِممنُ الْملْك ِممنُ الْملْك ِممنُ الْملْك ِممن    ْ تَشاُء و تَنِْزعْ تَشاُء و تَنِْزعْ تَشاُء و تَنِْزعْ تَشاُء و تَنِْزع    َّ ماِلك الْملِْك تُوِتي الْملْك منَّ ماِلك الْملِْك تُوِتي الْملْك منَّ ماِلك الْملِْك تُوِتي الْملْك منَّ ماِلك الْملِْك تُوِتي الْملْك من    ِ اللَّهمِ اللَّهمِ اللَّهمِ اللَّهم    قُلقُلقُلقُل(

كني و از هـر كـه بخـواهي       ملك را عنايت مي     هر كس كه اراده كني      ، به     مالك هستي توئي  ! اي پروردگار : اي پيغمبر بگو  :  يعني
  . گرداني  را اراده كني ذليل مي دهي و هر كس عزّت مي    بخواهيبخواهيبخواهيبخواهيهر كه  ، و به ستاني ملك را مي

        

        فضاي رعب و سكوتفضاي رعب و سكوتفضاي رعب و سكوتفضاي رعب و سكوت
 سهمگين خود را انداخته بـود، فـتح و پيـروزي خـود و                كه رعب و سكوت بر فضاي مجلس سايه          درحالي -يزيد با اين بيان     
  .و احياي مجدد ارزشهاي جاهلي را اعالم كرد) ص(محمدي  شكست اسالم ناب 

        ....كشيدن نبودكشيدن نبودكشيدن نبودكشيدن نبود    ن و نفسن و نفسن و نفسن و نفسزدزدزدزد    كس را ياراي حرفكس را ياراي حرفكس را ياراي حرفكس را ياراي حرف    هيچهيچهيچهيچ    چنان بر مجلس سايه گسترده بود كه چنان بر مجلس سايه گسترده بود كه چنان بر مجلس سايه گسترده بود كه چنان بر مجلس سايه گسترده بود كه     حشمت فرعوني او آنحشمت فرعوني او آنحشمت فرعوني او آنحشمت فرعوني او آن    قدرت وقدرت وقدرت وقدرت و

            معارف اسالمي از سينه پر خروش و جوشانمعارف اسالمي از سينه پر خروش و جوشانمعارف اسالمي از سينه پر خروش و جوشانمعارف اسالمي از سينه پر خروش و جوشان) س(        خطبه حضرت زينبخطبه حضرت زينبخطبه حضرت زينبخطبه حضرت زينب
  .عظيم خود را ادا كند ، رسالت اي با خواندن خطبه) س(        حضرت زينبحضرت زينبحضرت زينبحضرت زينباكنون وقت آن است كه 

  . ا پيموده است برادر، اين راه دشوار ر منزل از كربال تا شام پشت سِر سِر بريده  كه براي انجام آن منزل به    رسالتيرسالتيرسالتيرسالتي
ها و   ، بلكه براي همه جهانيان باز گو كند تا دل           مجلس  تنها براي اهل اين     ، هدف از حادثه كربال را نه         كه بايد در طي آن         رسالتيرسالتيرسالتيرسالتي

  .نمايد) ع(        حسينحسينحسينحسينها را تا قيامت متوجه  احساسات شورانگيز دل
        ....ريف واقعه كربال است خنثي كندريف واقعه كربال است خنثي كندريف واقعه كربال است خنثي كندريف واقعه كربال است خنثي كندهاي پليد دستگاه يزيد را كه در صدد تحهاي پليد دستگاه يزيد را كه در صدد تحهاي پليد دستگاه يزيد را كه در صدد تحهاي پليد دستگاه يزيد را كه در صدد تح    رسالتي كه در ضمن آن نقشهرسالتي كه در ضمن آن نقشهرسالتي كه در ضمن آن نقشهرسالتي كه در ضمن آن نقشه

آنان را نقش بر آب و مـردم آزاده دنيـا را بـراي     هاي   كه در سايه آن همه ستمگران و مستكبران جهان را رسوا و نقشه                رسالتيرسالتيرسالتيرسالتي
  .بيدار كند و ، عليه آنها بسيج هميشه تاريخ

مواج از معارف بلند اسالمي است و از مواج از معارف بلند اسالمي است و از مواج از معارف بلند اسالمي است و از مواج از معارف بلند اسالمي است و از         ي متالطم وي متالطم وي متالطم وي متالطم ودانم كه علماي اسالم اين خطبه را كه دريادانم كه علماي اسالم اين خطبه را كه دريادانم كه علماي اسالم اين خطبه را كه دريادانم كه علماي اسالم اين خطبه را كه دريا    جا ميجا ميجا ميجا مي    ، بسيار شايسته و به، بسيار شايسته و به، بسيار شايسته و به، بسيار شايسته و به    بندهبندهبندهبنده
، بيشتر مورد مطالعـه قـرار       ، بيشتر مورد مطالعـه قـرار       ، بيشتر مورد مطالعـه قـرار       ، بيشتر مورد مطالعـه قـرار               ،برخاسته است ،برخاسته است ،برخاسته است ،برخاسته است         ، و روحي لبريز از اطمينان     ، و روحي لبريز از اطمينان     ، و روحي لبريز از اطمينان     ، و روحي لبريز از اطمينان              و جوشان و دلي سرشار از عقل و ايمان          و جوشان و دلي سرشار از عقل و ايمان          و جوشان و دلي سرشار از عقل و ايمان          و جوشان و دلي سرشار از عقل و ايمان             سينه پر خروش  سينه پر خروش  سينه پر خروش  سينه پر خروش  

ي و بيـان كننـد تـا    ي و بيـان كننـد تـا    ي و بيـان كننـد تـا    ي و بيـان كننـد تـا    بازشناسبازشناسبازشناسبازشناس    درس هايي از اين مكتب متعاليدرس هايي از اين مكتب متعاليدرس هايي از اين مكتب متعاليدرس هايي از اين مكتب متعالي    بدهند و ابعاد و عبارات آن را به عنوان فصولي از معارف اسالم و     بدهند و ابعاد و عبارات آن را به عنوان فصولي از معارف اسالم و     بدهند و ابعاد و عبارات آن را به عنوان فصولي از معارف اسالم و     بدهند و ابعاد و عبارات آن را به عنوان فصولي از معارف اسالم و     
        ....مخصوصاً سرمشقي بزرگ و ارمغاني نفيس براي بانوان مسلمان باشدمخصوصاً سرمشقي بزرگ و ارمغاني نفيس براي بانوان مسلمان باشدمخصوصاً سرمشقي بزرگ و ارمغاني نفيس براي بانوان مسلمان باشدمخصوصاً سرمشقي بزرگ و ارمغاني نفيس براي بانوان مسلمان باشد    وووو    چراغي تابناك در راه زندگي و آزادگي بشريتچراغي تابناك در راه زندگي و آزادگي بشريتچراغي تابناك در راه زندگي و آزادگي بشريتچراغي تابناك در راه زندگي و آزادگي بشريت

ولي ولي ولي ولي  و استمداد از تفضّالت حضرت خداوندخداوندخداوندخداونددانم با توفيق  ، خود را داراي سرمايه كافي نمي بنده با اينكه از جهت علم و اطّالع
كـه   خطبه پر صالبت  شرح چهار فصل از فصول اين اكنون به) س (زينب كبرازينب كبرازينب كبرازينب كبراـ و از روح با عظمت حضرت  ـ ارواحنا فداه   عصرعصرعصرعصر

                                                        

 . ٢٦آيه :   ـ سوره آل عمران٣٩٦
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قـرار بگيـرد،   :   طهـارت  بيـت عـصمت و   ـ مورد نظر كريمانه اهل ان شاءاهللا اميد كه ـ .  پردازم رسد مي  فصل مي١٢١٢١٢١٢به نظر بنده به 
  .، يك كتاب مستقل خواهد بود سر همه مستكبران جهان استكامل اين خطبه با عظمت كه فرياد هميشگي بر  چون شرح

        

             در شام معجزه واليت در شام معجزه واليت در شام معجزه واليت در شام معجزه واليت)س(خطبه حضرت زينب خطبه حضرت زينب خطبه حضرت زينب خطبه حضرت زينب 
دانيم ايراد يك خطبه كامل كـه هـم از     كه مي است ، اين  و آن. رسد  نظر مي   ، تذكّر يك مطلب نيز الزم به        قبل از شرح اين خطبه    

شـود و   محسوب ميهنر هنر هنر هنر مع باشد، كار آساني نيست و خود يك نوع    ، جا   جهت فصاحت و بالغت و هم از جهت محتوا و مطلب          
  :ارتباط دارد طور خالصه با اين سه موضوع داراي شرائطي است كه به

            وضع و حال خطيبوضع و حال خطيبوضع و حال خطيبوضع و حال خطيب ـ ١
            شنوندگان مجلس خطابهشنوندگان مجلس خطابهشنوندگان مجلس خطابهشنوندگان مجلس خطابه ـ ٢
            وضع مجلس ايراد خطابهوضع مجلس ايراد خطابهوضع مجلس ايراد خطابهوضع مجلس ايراد خطابه ـ ٣
        

فسرده و يا خسته و آزرده است و يا اينكه دلشاد   ، از لحاظ اينكه آيا خطيب ا          وضع و حال خطيب   وضع و حال خطيب   وضع و حال خطيب   وضع و حال خطيب    اما از جهت     ::::    توضيح مطلب توضيح مطلب توضيح مطلب توضيح مطلب 
  ؟ كند يا با حالت خستگي و شكست خوردگي ، سخنراني مي ِ نشاط روح و ؟ آيا با شوق است

شناسند؟ آيـا خطيـب در جمـع      يا اينكه او را نمي  آيا شخصيت خطيب براي شنوندگان معلوم است     ::::    از جهت شنوندگان  از جهت شنوندگان  از جهت شنوندگان  از جهت شنوندگان  و اما   
كنند؟ آيا براي شـنيدن سـخنان او شـوق            نگرند يا به او با نظر تحقيرآميز نگاه مي          ه او با نظر احترام مي     گويد كه ب    كساني سخن مي  

  انتظار و آمادگي دارند يا ندارند؟ و
  خطابه منعقد شده است يا براي موضوعي ديگر؟ ، براي شنيدن اين آيا آن مجلس اجتماع:     وضع مجلس خطابهوضع مجلس خطابهوضع مجلس خطابهوضع مجلس خطابهو اما از لحاظ 

شود، آيا وسائل     أي وجود دارد يا ندارد؟ آيا محيطي كه در آن خطابه ايراد مي              گان خطيب صحنه ناراحت كننده    آيا در برابر ديد   
  ؟ خطيب فراهم است يا وسائل اهانت و اذيت خطيب و امكانات تعظيم و تجليل

  : دهيم كه قرار ميرا مورد توجه و بررسي يزيد يزيد يزيد يزيد      در مجلس در مجلس در مجلس در مجلس)س(حضرت زينب حضرت زينب حضرت زينب حضرت زينب جهاتي كه ذكر شد خطبه  اكنون با توجه به
، سـخت افـسرده و خـسته و آزرده     حضرت اين مطلب معلوم است كه او در حال ايراد اين خطبه       از جهت وضع حال آن    : اوالً

استراحت و با تحمـل    روز باسرعت و بدون١٦، در مدت     ماهه را در حال اسارت      ، راه يك    تا شام   كه از كوفه    ، كسي   چه اينكه .  است
كودكـان اسـير را تحمـل كـرده      هـاي اداره زنـان و   مـشقت  هـا و  زحمـت  ، و در اين راه طـوالني       پيموده است زحمت و خشونت    

، روشن است كه تا چه اندازه بايـد در    است  هاي دلخراش و خونبار كربال نيز هميشه در نظرش مجسم             صحنه ها و   مصيبت و  است
  .ناراحتي و افسردگي باشد

داشت تا اگر كودكي از او طلب نان كـرد، شـرمنده    مي خورد و نگه   ول راه از كوفه تا شام نمي      او كه سهميه غذاي خود را در ط       
نگاه داشتند تا شهر را   روز در دروازه شام٣عالوه او را با همراهانش مدت  به.  كه سخت گرسنه است آن كودك نباشد، معلوم است
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، بـا   از پانـصدهزار مـرد و زن   ، بـيش    در ايـن رابطـه    . رجي آماده نماينـد   بندي كنند و مردم شهر را براي استقبال از اسيران خا            آذين
  .كوبي پرداختند  و به رقص و پاي)٣٩٧(تماشا آمدند موسيقي به آالت

همراهـانش   شـناختند و بـا او و    را مـي  ) س(        زينـب زينـب زينـب زينـب         حـضرت حـضرت حـضرت حـضرت تعدادي از حضّار مجلس يزيد      : : : :     از جهت شنوندگان خطبه   از جهت شنوندگان خطبه   از جهت شنوندگان خطبه   از جهت شنوندگان خطبه   و اما   
و زنـان و    ) ع(سـجاد   سـجاد   سـجاد   سـجاد           حـضرت حـضرت حـضرت حـضرت انـد و      وجـود آورده     را بـه   فاجعه عاشورا فاجعه عاشورا فاجعه عاشورا فاجعه عاشورا ان جنايتكاراني هستند كه     آنها هم . عداوت و كينه داشتند   

شناسند، در نتيجه تبليغات دروغـين دسـتگاه    گروهي كه اسيران را نمي و. اند كودكان را در قيد اسارت در اين مجلس حاضر كرده    
اند، و اينها اند، و اينها اند، و اينها اند، و اينها     خروج كرده و كشته شدهخروج كرده و كشته شدهخروج كرده و كشته شدهخروج كرده و كشته شده! ! ! !      اسالمي اسالمي اسالمي اسالمي    ا در برابر حكومتا در برابر حكومتا در برابر حكومتا در برابر حكومتيك مشت خارجي هستند كه مردان آنهيك مشت خارجي هستند كه مردان آنهيك مشت خارجي هستند كه مردان آنهيك مشت خارجي هستند كه مردان آنهآنها با نظر اينكه  يزيد، به

انـد، نگـاه   انـد، نگـاه   انـد، نگـاه   انـد، نگـاه       اسـالم ايـستاده  اسـالم ايـستاده  اسـالم ايـستاده  اسـالم ايـستاده      ، در مقابل سلطان، در مقابل سلطان، در مقابل سلطان، در مقابل سلطان    طنابطنابطنابطناب    به اسارت لشكر اسالم در آمده و با بازوي بسته به     به اسارت لشكر اسالم در آمده و با بازوي بسته به     به اسارت لشكر اسالم در آمده و با بازوي بسته به     به اسارت لشكر اسالم در آمده و با بازوي بسته به             عيال آنها هستند كه   عيال آنها هستند كه   عيال آنها هستند كه   عيال آنها هستند كه       اهل و اهل و اهل و اهل و 
        ....كنندكنندكنندكنند    ميميميمي

مجلـس تبريـك و     مجلـس تبريـك و     مجلـس تبريـك و     مجلـس تبريـك و     ،    و پيـروزي اسـت    ، مجلس جشن      ، مجلس شراب و قمار است       مجلس: : : : از جهت وضع مجلس يزيد    از جهت وضع مجلس يزيد    از جهت وضع مجلس يزيد    از جهت وضع مجلس يزيد    و اما   
خـون حـضرت    ، مجلسي است كه سِر بريده آغشته به     است است است است)ص(، مجلس اهانت و اذيت به خاندان پيغمبر    ، مجلس اهانت و اذيت به خاندان پيغمبر    ، مجلس اهانت و اذيت به خاندان پيغمبر    ، مجلس اهانت و اذيت به خاندان پيغمبر            تهنيت به يزيد است   تهنيت به يزيد است   تهنيت به يزيد است   تهنيت به يزيد است   

را در داخـل طـشت طـال در    ) ع(اند، و سر بريده حـضرت سـيد الـشهداء      و شهداي ديگر را در آن حاضركرده      ) ع(سيد الشهداء   سيد الشهداء   سيد الشهداء   سيد الشهداء   
  ، بر لب و دندان او اسائه :  بيت زبان به اهل اند، و او با چوبي كه در دست دارد در حال غرور و مستي و زخم ار دادهيزيد قر مقابل

  بي ارزشها و  و  اعتقادي به اصول    پاشد و كلماتي كه حاكي از بي        مي) س(        بر زخم دل زينب   بر زخم دل زينب   بر زخم دل زينب   بر زخم دل زينب           نمكينمكينمكينمكيلحظه    كند و لحظه به     ادب مي 
  . آورد بان ميز اعتنائي به مقدسات اسالم است به
  . انگيز گوش فلك را كَر كرده است هاي طرب صداي طبل و شيپور و آهنگ

        تواند باشد؟تواند باشد؟تواند باشد؟تواند باشد؟     در چنين مجلسي جز معجزه واليت چه مي در چنين مجلسي جز معجزه واليت چه مي در چنين مجلسي جز معجزه واليت چه مي در چنين مجلسي جز معجزه واليت چه مي)س(آيا ايراد اين خطابه از حضرت زينب آيا ايراد اين خطابه از حضرت زينب آيا ايراد اين خطابه از حضرت زينب آيا ايراد اين خطابه از حضرت زينب ،  حال
، از جـاي خـود       انگيزي كه بر مجلس حاكم است       بهت در ميان سكوت مرگبار و    ) س(است كه حضرت زينب       اكنون موقع آن  

  .برخيزد و رسالت خود را ادا كند
  .و او از جاي برخاست و خطبه خود را آغاز كرد

  . پردازيم شرح چهار فصل از فصول اين خطبه با عظمت مي كه قبالً گفتيم با توفيق خداوند متعال به و ما همچنان
  

        ِِِِ    ِ الرحيمِ الرحيمِ الرحيمِ الرحيم    ِ اِهللا الرحمنِ اِهللا الرحمنِ اِهللا الرحمنِ اِهللا الرحمن    ِبسمِبسمِبسمِبسم
        ََََ    َ و صَلَّي اُهللا علي جدي سيِد الْمرسلينَ و صَلَّي اُهللا علي جدي سيِد الْمرسلينَ و صَلَّي اُهللا علي جدي سيِد الْمرسلينَ و صَلَّي اُهللا علي جدي سيِد الْمرسلين    عالَمينعالَمينعالَمينعالَمينِّ الِّْ الِّْ الِّْ الْ    ِ ربِ ربِ ربِ رب    الحمد ِللَّهالحمد ِللَّهالحمد ِللَّهالحمد ِللَّه
        ::::    فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

  

            گويانگويانگويانگويان    كنار زدن نقابها و رسوائي دروغكنار زدن نقابها و رسوائي دروغكنار زدن نقابها و رسوائي دروغكنار زدن نقابها و رسوائي دروغ

                                                        

 . ٤٣٢، ص   ـ نفس المهموم٣٩٧
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كننـد و بـر پيـشگاه     ّ خـدا يـاد مـي    با عنوان رسول يا نبي) ص(هاي خود از حضرت محمد  در آغاز خطبه : معموالً ائمه اطهار    
درود : )٣٩٨(   سـيد المرسـلين   و صـلّي اهللا علـي جـدي      : گويد  در اين خطبه مي   ) س(زينب  حضرت    فرستند، ولي   مبارك او درود مي   

  .كند نسب خود را نيز به مردم معرفي مي و ، اصل و با اين عبارت. خداوند بر جدم  سرور پيامبران خدا
  : با اين معرفي دو موضوع را در نظر گرفته است) س(زينب 

        ....گفتار او بسپارندگفتار او بسپارندگفتار او بسپارندگفتار او بسپارند    و، گوش و دل بهو، گوش و دل بهو، گوش و دل بهو، گوش و دل به ـ معرفي خود، تا با شناخت ا ـ معرفي خود، تا با شناخت ا ـ معرفي خود، تا با شناخت ا ـ معرفي خود، تا با شناخت ا١١١١
ـ  ـ ٢٢٢٢ ـ   ـ   در »  يك نفـر خـارجي  «را با عنوان قيام ) ع( از آنجا كه دستگاه يزيد جريان نهضت عاشورا را تحريف و قيام سيد الشهداء  

، شـهر بـه      عنوان اسيران خـارجي     ، اسيران كربال را به      حضرت  بود، و با اين ترفند بعد از شهادت آن          برابر سلطان اسالم شهرت داده    
اكنون آنها را به شام كـه پايتخـت مملكـت     ـ و بردند ـ تا مردم عبرت بگيرند و به فكر قيام در برابر حكومت يزيد نيفتند  شهر مي

و صلّي اهللا و صلّي اهللا و صلّي اهللا و صلّي اهللا ««««، با گفتن ، با گفتن ، با گفتن ، با گفتن     گويانگويانگويانگويان    رسواكردن دروغرسواكردن دروغرسواكردن دروغرسواكردن دروغ     و و و و    اولين سنگر را با افشاگرياولين سنگر را با افشاگرياولين سنگر را با افشاگرياولين سنگر را با افشاگري،  ، در اين خطبه)س(اند؛ لذا حضرت زينب  است آورده
و نه از كـشورهاي كفّـار نـشين         اند  اند  اند  اند          روم آوردهشده روم آوردهشده روم آوردهشده روم آوردهشده ثابت نمود كه اين اسيران نه از كشور          و. فتح كرد » » » »     سيد المرسلين سيد المرسلين سيد المرسلين سيد المرسلين         علي جدي علي جدي علي جدي علي جدي 

  .باشند مي) ص(بيت پيغمبر  ديگر، و اينها از اهل
        
پايان «:  ؛ يعني)ََََ    كانُوا ِبها يستَهِزءونكانُوا ِبها يستَهِزءونكانُوا ِبها يستَهِزءونكانُوا ِبها يستَهِزءون    ِ اِهللا وِ اِهللا وِ اِهللا وِ اِهللا و    بوا ِبآياتبوا ِبآياتبوا ِبآياتبوا ِبآياتْ كَذَّْ كَذَّْ كَذَّْ كَذَّ    ي أني أني أني أن    َ أساوُ واالسوأَ أساوُ واالسوأَ أساوُ واالسوأَ أساوُ واالسوأ    َ الّذينَ الّذينَ الّذينَ الّذين    َ عاِقبةَ عاِقبةَ عاِقبةَ عاِقبة    َّ كانَّ كانَّ كانَّ كان    ثُمثُمثُمثُم(: : : : ُُُُ    ُ كَذَِلك يقولُ كَذَِلك يقولُ كَذَِلك يقولُ كَذَِلك يقول    َ اُهللا سبحانَهَ اُهللا سبحانَهَ اُهللا سبحانَهَ اُهللا سبحانَه    صَدقصَدقصَدقصَدق««««

  .)٣٩٩(»چه اينكه آنها آيات خداوند را تكذيب كردند و آنها را مورد استهزاء قرار دادند.  ، عذاب الهي است كار بدكاران
        

            فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

         حكومت نيستند حكومت نيستند حكومت نيستند حكومت نيستند    ستمكاران و كافران هرگز شايستهستمكاران و كافران هرگز شايستهستمكاران و كافران هرگز شايستهستمكاران و كافران هرگز شايسته
 و ))))صصصص((((پيغمبر اسـالم  پيغمبر اسـالم  پيغمبر اسـالم  پيغمبر اسـالم  مضمون آن انكار نبوت  ق خود ـ چنانكه قبال ذكر كرديم ـ اشعاري خواند كه  از آنجا كه يزيد، ضمن نط

صراحت كفـر او را   ، كالم خود را آغاز كرد و با كمال    با انتخاب آيه فوق   ) س(زينب كبرا زينب كبرا زينب كبرا زينب كبرا بود، و لذا        حقّانيت قرآن حقّانيت قرآن حقّانيت قرآن حقّانيت قرآن  و       تكذيب وحي تكذيب وحي تكذيب وحي تكذيب وحي 
و پـوز همـه قُلـدران و    و پـوز همـه قُلـدران و    و پـوز همـه قُلـدران و    و پـوز همـه قُلـدران و    خـوار او را بـه لـرزه در آورد،     ار و پود رژيم خـون اين وسيله ت اعالن و بناي غرور او را ويران كرد؛ و به 

        ....خاك ماليدخاك ماليدخاك ماليدخاك ماليد    اند را بهاند را بهاند را بهاند را به    زدهزدهزدهزده     جامي  جامي  جامي  جامي     خود را رأس حكومت اسالمي بعنوان امير المومنين و خليفه مسلمينخود را رأس حكومت اسالمي بعنوان امير المومنين و خليفه مسلمينخود را رأس حكومت اسالمي بعنوان امير المومنين و خليفه مسلمينخود را رأس حكومت اسالمي بعنوان امير المومنين و خليفه مسلمين    مستكبراني كهمستكبراني كهمستكبراني كهمستكبراني كه
،     اقتـصادي اقتـصادي اقتـصادي اقتـصادي ،      سياسـي سياسـي سياسـي سياسـي ،      فرهنگـي فرهنگـي فرهنگـي فرهنگـي ي   مـشْ   خط  دارد و   ، تاثير فراواني در سرنوشت مردم     »»»»رهبررهبررهبررهبر««««دانيم اخالق و اعمال       چه اينكه مي  

، ، ، ،         نمونـه بـراي جامعـه     نمونـه بـراي جامعـه     نمونـه بـراي جامعـه     نمونـه بـراي جامعـه         اخالق و اعمال رهبر بعنوان يك الگـو و        اخالق و اعمال رهبر بعنوان يك الگـو و        اخالق و اعمال رهبر بعنوان يك الگـو و        اخالق و اعمال رهبر بعنوان يك الگـو و        گيرد، يعني     موضوع سرچشمه مي     مردم از اين       اخالقياخالقياخالقياخالقي،      اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي
        ....    سرنوشت ساز استسرنوشت ساز استسرنوشت ساز استسرنوشت ساز است

ترند تا به   مردم به فرمانروايان خود شبيه))))٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠((((»»»»ْْْْ    ْ ِبآباِئِهمْ ِبآباِئِهمْ ِبآباِئِهمْ ِبآباِئِهم    ُِمنْهمُِمنْهمُِمنْهمُِمنْهم    ْ أشْبهْ أشْبهْ أشْبهْ أشْبه    ُ ِبأُمراِئِهمُ ِبأُمراِئِهمُ ِبأُمراِئِهمُ ِبأُمراِئِهم    النّاسالنّاسالنّاسالنّاس««««: در اين رابطه فرمودند) ع(        امير مومنانامير مومنانامير مومنانامير مومنانحضرت 
        ....    پدرانشان استپدرانشان استپدرانشان استپدرانشان است    تأثير اخالق و اعمال فرمانروايان در افراد جامعه بيش از تاثير اخالقتأثير اخالق و اعمال فرمانروايان در افراد جامعه بيش از تاثير اخالقتأثير اخالق و اعمال فرمانروايان در افراد جامعه بيش از تاثير اخالقتأثير اخالق و اعمال فرمانروايان در افراد جامعه بيش از تاثير اخالق پدران خود، يعني

                                                        

 . ١٥٧ ، ص٤٥ نوار، ج¤ ـ بحاراال٣٩٨
،  تفسير الميزان است كه كلمه عاقبت البيان و  تفسير مجمعاين مضمون كه ذكر كرديم مطابق تفسير اين آيه به. ١٠آيه :   ـ سوره روم٣٩٩

 .  علّت حكم است» ِ اِهللا ن كَذَّبوا ِبايآت¤ا«كان و  ، اسم معناي عذاب ي به خبر كان و سوأ
 .   ـ تحف العقول٤٠٠



 

 )١٨٠(

  . ها است از حكومت ، نتيجه تجارب فراوان بشريت»»»»ْْْْ    ِ ملوِكِهمِ ملوِكِهمِ ملوِكِهمِ ملوِكِهم    َ دينَ دينَ دينَ دين    ُ عليُ عليُ عليُ علي    النّاسالنّاسالنّاسالنّاس««««و اين جمله كه 
  :گويد سعدي مي

            برآورند غالمان او درخت از بيخبرآورند غالمان او درخت از بيخبرآورند غالمان او درخت از بيخبرآورند غالمان او درخت از بيخ                                                                                   اگر ز باغ رعيت مِلك خورد سيبي                   اگر ز باغ رعيت مِلك خورد سيبي                   اگر ز باغ رعيت مِلك خورد سيبي                   اگر ز باغ رعيت مِلك خورد سيبي            
                              به پنج بيضه چو سلطان ستم روا دارد                     كشند لشكريانش هزار مرغ به سيخ                  به پنج بيضه چو سلطان ستم روا دارد                     كشند لشكريانش هزار مرغ به سيخ                  به پنج بيضه چو سلطان ستم روا دارد                     كشند لشكريانش هزار مرغ به سيخ                  به پنج بيضه چو سلطان ستم روا دارد                     كشند لشكريانش هزار مرغ به سيخ

  
  :گويد يا اينكه مولوي مي

        چرخ اخضر خاك را خَضْرا كندچرخ اخضر خاك را خَضْرا كندچرخ اخضر خاك را خَضْرا كندچرخ اخضر خاك را خَضْرا كند                                    خوي شاهان در رعيت جا كند      خوي شاهان در رعيت جا كند      خوي شاهان در رعيت جا كند      خوي شاهان در رعيت جا كند      

        
        
        

            نظر اسالم درباره حكومتنظر اسالم درباره حكومتنظر اسالم درباره حكومتنظر اسالم درباره حكومت
تربيت آنها و شكوفا ساختن استعداد آنها و         دين مقدس اسالم براي مراعات شرف و عزّت و كرامت انسانها و           :  طور خالصه   به

  فرد، نظر   را كه يك    استبدادياستبدادياستبدادياستبدادي    متمتمتمتحكوحكوحكوحكو، هرگز  حركت درآوردن آنان در مسير سعادت و كمال ـ كه اينها از اصول اسالم است ـ به
 را     مردم بر مردممردم بر مردممردم بر مردممردم بر مردمچنانكه حكومت . دهد حكومت كند، قبول ندارد و اجازه نمي و دلخواه خود را بر مردم تحميل و بر اين اساس

ر يا  بدهند و انتخاب كنند هرچند آن فرد ستمكا         ، هر كس را تصميم بگيرند و براي حكومت به او رأي              كه مردم  -نيز به اين معني     
پذيرد كه داراي اين شرائط  ميحكومت مسلمين حكومت مسلمين حكومت مسلمين حكومت مسلمين تنها كساني را براي  كند و اسالمي باشد ـ را قبول نمي  آلوده به گناه و فاقد اخالق

  :باشند
  ؛    گوئي به شبهاتگوئي به شبهاتگوئي به شبهاتگوئي به شبهات    قدرت پاسخقدرت پاسخقدرت پاسخقدرت پاسخ    ، در حد فقاهت و اجتهاد و، در حد فقاهت و اجتهاد و، در حد فقاهت و اجتهاد و، در حد فقاهت و اجتهاد و     ـ علم و آگاهي از معارف و مباني اسالم ـ علم و آگاهي از معارف و مباني اسالم ـ علم و آگاهي از معارف و مباني اسالم ـ علم و آگاهي از معارف و مباني اسالم١١١١
  ؛     ـ عدالت و تقوا در سطح كامل ـ عدالت و تقوا در سطح كامل ـ عدالت و تقوا در سطح كامل ـ عدالت و تقوا در سطح كامل٢٢٢٢
  ؛     شجاعت و داشتن قدرت ايستادگي در برابر دشمنان اسالم شجاعت و داشتن قدرت ايستادگي در برابر دشمنان اسالم شجاعت و داشتن قدرت ايستادگي در برابر دشمنان اسالم شجاعت و داشتن قدرت ايستادگي در برابر دشمنان اسالم ـ ـ ـ ـ٣٣٣٣
  ؛    اسالماسالماسالماسالم     ـ تدبير و داشتن قدرت اداره جامعه اسالمي بر اساس احكام نوراني ـ تدبير و داشتن قدرت اداره جامعه اسالمي بر اساس احكام نوراني ـ تدبير و داشتن قدرت اداره جامعه اسالمي بر اساس احكام نوراني ـ تدبير و داشتن قدرت اداره جامعه اسالمي بر اساس احكام نوراني٤٤٤٤
  ؛    آگاهي كامل به اوضاع و مقتضيات زمانآگاهي كامل به اوضاع و مقتضيات زمانآگاهي كامل به اوضاع و مقتضيات زمانآگاهي كامل به اوضاع و مقتضيات زمان ـ ٥

 كـه داراي شـرائطي كـه     كـه داراي شـرائطي كـه     كـه داراي شـرائطي كـه     كـه داراي شـرائطي كـه    كسيكسيكسيكسي:  اسالمي آمده است كه در قرآن كريم و در روايات معتبر اسالمي در رابطه با حكومت       بنابر آنچه 
توانند زير پرچم كـسي كـه       توانند زير پرچم كـسي كـه       توانند زير پرچم كـسي كـه       توانند زير پرچم كـسي كـه               ذكر شد نباشد شايستگي حكومت اسالمي را ندارد و غاصب است و بر مسلمانان الزم است تامي                ذكر شد نباشد شايستگي حكومت اسالمي را ندارد و غاصب است و بر مسلمانان الزم است تامي                ذكر شد نباشد شايستگي حكومت اسالمي را ندارد و غاصب است و بر مسلمانان الزم است تامي                ذكر شد نباشد شايستگي حكومت اسالمي را ندارد و غاصب است و بر مسلمانان الزم است تامي                

        ....، قرار نگيرند و بر حكومت او صحه نگذارند، قرار نگيرند و بر حكومت او صحه نگذارند، قرار نگيرند و بر حكومت او صحه نگذارند، قرار نگيرند و بر حكومت او صحه نگذارند    داراي اين شرايط نيستداراي اين شرايط نيستداراي اين شرايط نيستداراي اين شرايط نيست

  



 

 )١٨١(

            ، بهترين شكل حكومت است، بهترين شكل حكومت است، بهترين شكل حكومت است، بهترين شكل حكومت است    اين راهاين راهاين راهاين راه
كسي كه داراي مقام شامخ عصمت اسـت داده اسـت و در             كسي كه داراي مقام شامخ عصمت اسـت داده اسـت و در             كسي كه داراي مقام شامخ عصمت اسـت داده اسـت و در             كسي كه داراي مقام شامخ عصمت اسـت داده اسـت و در                      خداوند حكومت را به     خداوند حكومت را به     خداوند حكومت را به     خداوند حكومت را به    :هداهداهداهداائمه  ائمه  ائمه  ائمه   و   پيغمبر خدا پيغمبر خدا پيغمبر خدا پيغمبر خدا اينكه در عصر      چه

، ظالم و فاسـق   حال خود نگذاشته است كه هر كس را هر چند جاهل           ، خداوند از طرفي مردم را به      )ع(معصوم  معصوم  معصوم  معصوم          بودن  بودن  بودن  بودن          زمان غائب   زمان غائب   زمان غائب   زمان غائب   
را هم بعنـوان حـاكم معرفـي نكـرده اسـت تـا              فرد معيني   طرفي  طرفي  طرفي  طرفي  دادن و وسائل ديگر براي حكومت بر گزينند، و از             باشد، با رأي  

طور كلي بيان كرده اسـت تـا    وجود داشته باشد، به استقالل و اختيار مردم محفوظ بماند و فقط اوصافي را كه الزم است در حاكم         
  .، بر خودشان بر گزينند مردم با اختيار و انتخاب خود هر فردي را كه داراي اين اوصاف است براي حكومت

،  طور كه ذكـر گرديـد، ايـن شـكل حكومـت      همان  و.  ، هم جنبه الهي دارد و هم جنبه مردمي » حكومت اسالمي «،    اساس  براين
  . بهترين شكل حكومت است

  

        
        

چون يزيد، كافر و مستحق عذاب است چون يزيد، كافر و مستحق عذاب است چون يزيد، كافر و مستحق عذاب است چون يزيد، كافر و مستحق عذاب است   گويد گويد گويد گويد      در اين خطبه با صراحت مي در اين خطبه با صراحت مي در اين خطبه با صراحت مي در اين خطبه با صراحت مي)س(حضرت زينب حضرت زينب حضرت زينب حضرت زينب 
        صالحيت حكومت نداردصالحيت حكومت نداردصالحيت حكومت نداردصالحيت حكومت ندارد

، در اين فـصل از گفتـار    الهي تربيت شده است رف قرآن است و در خاندان وحي    كه روحش لبريز از معا    ) س(حضرت زينب   
  :قرآن دارد خود، نظر به اين دو دسته از آيات

        ....باشندباشندباشندباشند    خداوند ميخداوند ميخداوند ميخداوند مي    كنند كاِفر و مستحق عذابكنند كاِفر و مستحق عذابكنند كاِفر و مستحق عذابكنند كاِفر و مستحق عذاب     ـ كساني كه آيات الهي را تكذيب مي ـ كساني كه آيات الهي را تكذيب مي ـ كساني كه آيات الهي را تكذيب مي ـ كساني كه آيات الهي را تكذيب مي١١١١
        .... ـ كافر نبايد بر مسلمان تسلّط پيدا كند ـ كافر نبايد بر مسلمان تسلّط پيدا كند ـ كافر نبايد بر مسلمان تسلّط پيدا كند ـ كافر نبايد بر مسلمان تسلّط پيدا كند٢٢٢٢

  : كنيم ته اول را ذكر ميبراي نمونه اين يك آيه از دس
)وووالَّذينالَّذينالَّذينالَّذين    و    كَفَروا و َكَفَروا و َكَفَروا و َأصْحاب    َ كَفَروا و وا ِبآياِتنا أولَِئكأصْحابكَذَّب وا ِبآياِتنا أولَِئكأصْحابكَذَّب وا ِبآياِتنا أولَِئكأصْحابكَذَّب وا ِبآياِتنا أولَِئكحيم    كَذَّبحيمُ الْجحيمُ الْجحيمُ الْج٤٠١()ِِِِ    ُ الْج(.  

  .باشند مي يعني اشخاصي كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اصحاب جهنم
  :اين آيه توجه كنيد و در ميان دسته دوم نيز به

)ووول    لَنلَنلَنلَن    وعجلْ يعجلْ يعجلْ يعجِمنين    رينرينرينرينَ اُهللا ِللْكاِفَ اُهللا ِللْكاِفَ اُهللا ِللْكاِفَ اُهللا ِللْكاِف    ْ يولَي الْمِمنينَ عولَي الْمِمنينَ عولَي الْمِمنينَ عولَي الْمبيالً    َ عبيالًَ سبيالًَ سبيالًَ س٤٠٢()َ س(.  
  . خداوند هرگز براي كفار راه تسلّط بر مسلمانان نگذاشته است:  يعني

است كـه حـضرتش   ) ع(حضرت سيد الشهداء  در اين مورد، تاكيدي بر گفتار برادر بزرگوارش       ) س(اين گفتار حضرت زينب     
  .))))٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣((((»»»»َ يزيٍدَ يزيٍدَ يزيٍدَ يزيٍد    ٍ ِمثْلٍ ِمثْلٍ ِمثْلٍ ِمثْل    ُ ِبراعُ ِبراعُ ِبراعُ ِبراع    ِ االُمةِ االُمةِ االُمةِ االُمة    ُ اذْ بِليتُ اذْ بِليتُ اذْ بِليتُ اذْ بِليت    ِ السالمِ السالمِ السالمِ السالم    علَي االسالمعلَي االسالمعلَي االسالمعلَي االسالم    وووو««««: ددر رابطه با امتناع از بيعت با يزيد در مدينه فرمو

                                                        

 . گويند  سوره اعراف نيز همين مطلب رامي٣٦ سوره بقره و آيه ٣٩آيه .  ١٠آيه :   ـ سوره مائده٤٠١
 . ١٤١آيه : وره نساء ـ س٤٠٢



 

 )١٨٢(

        ....آنگاه كه امت اسالم به داشتن حاكمي مانند يزيد مبتال شود فاتحه اسالم را بايد خواندآنگاه كه امت اسالم به داشتن حاكمي مانند يزيد مبتال شود فاتحه اسالم را بايد خواندآنگاه كه امت اسالم به داشتن حاكمي مانند يزيد مبتال شود فاتحه اسالم را بايد خواندآنگاه كه امت اسالم به داشتن حاكمي مانند يزيد مبتال شود فاتحه اسالم را بايد خواند:  يعني
چنان كنار زد كه كفر او بر كسي پوشـيده            يزيد آن   و باالخره سفير كربال با اين بيان قاطع و شورانگيز، ماسك فريب را از چهره              

  .نماند
بردند، با توجه    پي) س(عظمت حضرت زينب      ، به   حضّار مجلس يزيد كه با ديدن اين منطق و شجاعت و صراحت و فصاحت             

  .دل سپردند بيشتر، به ادامه سخنانش گوش
        
        
        
        

            فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

            پاسخ به مغروران جاه و مقامپاسخ به مغروران جاه و مقامپاسخ به مغروران جاه و مقامپاسخ به مغروران جاه و مقام
ِبك ِبك ِبك ِبك         َّ ِبنا علَي اِهللا هواناً وَّ ِبنا علَي اِهللا هواناً وَّ ِبنا علَي اِهللا هواناً وَّ ِبنا علَي اِهللا هواناً و    َ أنَ أنَ أنَ أن    ُ االُساريُ االُساريُ االُساريُ االُساري    ُ كَما تُساقُ كَما تُساقُ كَما تُساقُ كَما تُساق    َ السماِءفأصْبحنا نُساقَ السماِءفأصْبحنا نُساقَ السماِءفأصْبحنا نُساقَ السماِءفأصْبحنا نُساق    ِ و آفاقِ و آفاقِ و آفاقِ و آفاق    َ علَينا أقْطار االْرضَ علَينا أقْطار االْرضَ علَينا أقْطار االْرضَ علَينا أقْطار االْرض    أخَذْتأخَذْتأخَذْتأخَذْتُ ُ ُ ُ     َ يا يزيد حيثَ يا يزيد حيثَ يا يزيد حيثَ يا يزيد حيث    أَظَنَنْتأَظَنَنْتأَظَنَنْتأَظَنَنْت««««
        ُ ُ ُ ُ     َمسروراً حيثَمسروراً حيثَمسروراً حيثَمسروراً حيث    َ في ِعطِْفك جذْالنَ في ِعطِْفك جذْالنَ في ِعطِْفك جذْالنَ في ِعطِْفك جذْالن    َ ِبأَنِْفك و نَظَرتَ ِبأَنِْفك و نَظَرتَ ِبأَنِْفك و نَظَرتَ ِبأَنِْفك و نَظَرت    ُ فَشَمخْتُ فَشَمخْتُ فَشَمخْتُ فَشَمخْت    ِ خَطَِرك ِعنْدهِ خَطَِرك ِعنْدهِ خَطَِرك ِعنْدهِ خَطَِرك ِعنْده    َّ ذَِلك ِلِعظَمَّ ذَِلك ِلِعظَمَّ ذَِلك ِلِعظَمَّ ذَِلك ِلِعظَم    أنأنأنأن    ًوًوًوًو    ِ كَرامةِ كَرامةِ كَرامةِ كَرامة    علَيهعلَيهعلَيهعلَيه

ال ال ال ال     وووو(: : : : ََََّّّّ    َ اِهللا عزَّوجـل َ اِهللا عزَّوجـل َ اِهللا عزَّوجـل َ اِهللا عزَّوجـل     َ قَـول َ قَـول َ قَـول َ قَـول     سـلْطانُنا فَمهـالً مهـالً، أنَـسِيت    سـلْطانُنا فَمهـالً مهـالً، أنَـسِيت    سـلْطانُنا فَمهـالً مهـالً، أنَـسِيت    سـلْطانُنا فَمهـالً مهـالً، أنَـسِيت        َ صَـفا لَكَملْكُنـا و  َ صَـفا لَكَملْكُنـا و  َ صَـفا لَكَملْكُنـا و  َ صَـفا لَكَملْكُنـا و      حينحينحينحين    ً وً وً وً و    االْمور متَِّسقَةاالْمور متَِّسقَةاالْمور متَِّسقَةاالْمور متَِّسقَة    ً وً وً وً و    َ الدنْيا لَك مستَوثَقَة  َ الدنْيا لَك مستَوثَقَة  َ الدنْيا لَك مستَوثَقَة  َ الدنْيا لَك مستَوثَقَة          رأَيترأَيترأَيترأَيت
  .)٤٠٤()ٌٌٌٌ    ٌ مهينٌ مهينٌ مهينٌ مهين    ْ عذابْ عذابْ عذابْ عذاب    لَهملَهملَهملَهم    ْ ِليزْدادوا اثْماًوْ ِليزْدادوا اثْماًوْ ِليزْدادوا اثْماًوْ ِليزْدادوا اثْماًو     لَهم لَهم لَهم لَهم    ْ انَّما نُمليْ انَّما نُمليْ انَّما نُمليْ انَّما نُملي    فُِسِهمفُِسِهمفُِسِهمفُِسِهمْ خَير ِالنْْ خَير ِالنْْ خَير ِالنْْ خَير ِالنْ    لَهملَهملَهملَهم‡ ‡ ‡ ‡     َ كَفَروا أنَّما نُمليَ كَفَروا أنَّما نُمليَ كَفَروا أنَّما نُمليَ كَفَروا أنَّما نُملي    َّالّذينَّالّذينَّالّذينَّالّذين    يحسبنيحسبنيحسبنيحسبن
آفاق آسمان را بر روي ما بستي و بر ما تنگ گرفتي و ما آفاق آسمان را بر روي ما بستي و بر ما تنگ گرفتي و ما آفاق آسمان را بر روي ما بستي و بر ما تنگ گرفتي و ما آفاق آسمان را بر روي ما بستي و بر ما تنگ گرفتي و ما     وووو    آيا گمان كردي از اينكه اقطار و مناطق روي زمينآيا گمان كردي از اينكه اقطار و مناطق روي زمينآيا گمان كردي از اينكه اقطار و مناطق روي زمينآيا گمان كردي از اينكه اقطار و مناطق روي زمين! ! ! ! يزيديزيديزيديزيداي :  يعني

دماغ خـود  دماغ خـود  دماغ خـود  دماغ خـود       و با اين خيال باد به   و با اين خيال باد به   و با اين خيال باد به   و با اين خيال باد به  ))))٤٠٥٤٠٥٤٠٥٤٠٥((((؟؟؟؟        داريداريداريداري        هستيم و تو قدر و منزلت     هستيم و تو قدر و منزلت     هستيم و تو قدر و منزلت     هستيم و تو قدر و منزلت     ، ما در نزد خداوند ذليل       ، ما در نزد خداوند ذليل       ، ما در نزد خداوند ذليل       ، ما در نزد خداوند ذليل               به شهرها كشاندي  به شهرها كشاندي  به شهرها كشاندي  به شهرها كشاندي          را مانند اسيران  را مانند اسيران  را مانند اسيران  را مانند اسيران  
مـسرور   نگري و از اينكه دنياي تـو آبـاد شـده و كـار بـر مـراد توسـت        اطراف خود مي تكبر به   و با چشماني پر غرور و     افكندي  افكندي  افكندي  افكندي  

كافران فكر نكنند كه اگر به آنها       كافران فكر نكنند كه اگر به آنها       كافران فكر نكنند كه اگر به آنها       كافران فكر نكنند كه اگر به آنها       :مود  ؟ كه فر     را فراموش كردي   قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد در  خداوند  خداوند  خداوند  خداوند  مگر گفتار   .     آرام باش آرام باش   آرام باش آرام باش   آرام باش آرام باش   آرام باش آرام باش   ؟    باشي  مي
، بلكه اين قدرت و اين ، بلكه اين قدرت و اين ، بلكه اين قدرت و اين ، بلكه اين قدرت و اين     ؟ نه؟ نه؟ نه؟ نه    سعادت آنها استسعادت آنها استسعادت آنها استسعادت آنها است    خواسته آنها را برآورده ساختيم اين جريان به نفع آنها و به خير وخواسته آنها را برآورده ساختيم اين جريان به نفع آنها و به خير وخواسته آنها را برآورده ساختيم اين جريان به نفع آنها و به خير وخواسته آنها را برآورده ساختيم اين جريان به نفع آنها و به خير و    ميدان داديم وميدان داديم وميدان داديم وميدان داديم و

        ....    اي در انتظار آنها استاي در انتظار آنها استاي در انتظار آنها استاي در انتظار آنها است    آنها بر گناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كنندهآنها بر گناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كنندهآنها بر گناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كنندهآنها بر گناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كننده    امكان براي آن است كهامكان براي آن است كهامكان براي آن است كهامكان براي آن است كه
و ارزشـهاي اسـالمي معيـار    .  ضد ارزشها اسـت  و ،  شناخت ارزشهاي اسالمي بايد توجه كنيم كه يكي از مطالب مهمدر اينجا   

        ....شودشودشودشود    با سنجش به وسيله آنها قدر و قيمت اشخاص معين ميبا سنجش به وسيله آنها قدر و قيمت اشخاص معين ميبا سنجش به وسيله آنها قدر و قيمت اشخاص معين ميبا سنجش به وسيله آنها قدر و قيمت اشخاص معين ميسنجش اشخاص است و 
وضـوع نبـوت و معـاد و امامـت و     وضـوع نبـوت و معـاد و امامـت و     وضـوع نبـوت و معـاد و امامـت و     وضـوع نبـوت و معـاد و امامـت و     خدا و مخدا و مخدا و مخدا و م    ايمان بهايمان بهايمان بهايمان به  از قبيل    معارف اعتقاديمعارف اعتقاديمعارف اعتقاديمعارف اعتقادياين معنا، اصول و موازين اسالمي چه در زمينه   به

اركـان عملـي   اركـان عملـي   اركـان عملـي   اركـان عملـي   در رابطـه بـا    ، و چـه ، زهد، صبر و ايثار، زهد، صبر و ايثار، زهد، صبر و ايثار، زهد، صبر و ايثار    ، شجاعت، شجاعت، شجاعت، شجاعت    ، تواضع ، تواضع ، تواضع ، تواضع         اخالصاخالصاخالصاخالص:  قبيل  از     اخالقي اسالم اخالقي اسالم اخالقي اسالم اخالقي اسالم         در اصول در اصول در اصول در اصول ، و چه        واليتواليتواليتواليت

                                                                                                                                                                                                              

 . ٤٢ ، ص  ـ لهوف٤٠٣
 . ١٧٨آيه :   ـ سوره آل عمران٤٠٤
 و »»»»ْ تَشاُءْ تَشاُءْ تَشاُءْ تَشاُء    تُِعزُّ منتُِعزُّ منتُِعزُّ منتُِعزُّ من        وووو««««، خود را مصداق  اي ازقرآن  چنانكه ذكر كرديم با خواندن آيه�س� ـ يزيد در نطق قبل از خطبه حضرت زينب ٤٠٥

 . ده بودقلمداد كر» » » » ْتَشاُءْتَشاُءْتَشاُءْتَشاُء    ُّ منُّ منُّ منُّ من    تُِذلتُِذلتُِذلتُِذل        وووو««««حضرت سيد الشهداء را مصداق 



 

 )١٨٣(

 از منكر،از منكر،از منكر،از منكر،    معروف و نهيمعروف و نهيمعروف و نهيمعروف و نهي    ، علم و جهاد، امر به، علم و جهاد، امر به، علم و جهاد، امر به، علم و جهاد، امر به    ، استكبار ستيزي، استكبار ستيزي، استكبار ستيزي، استكبار ستيزي    ستيزيستيزيستيزيستيزي    ، ظلم، ظلم، ظلم، ظلم    ، عدالت، عدالت، عدالت، عدالت    ، امانت، امانت، امانت، امانت    ، صداقت، صداقت، صداقت، صداقت    تقوا، عبادتتقوا، عبادتتقوا، عبادتتقوا، عبادت از قبيل     معارفمعارفمعارفمعارف    وووو
  .دهند  را تشكيل مي    ارزشهاي اسالميارزشهاي اسالميارزشهاي اسالميارزشهاي اسالمياينها همه 

 )٤٠٦() خَيـراً كَثيـراً   خَيـراً كَثيـراً   خَيـراً كَثيـراً   خَيـراً كَثيـراً  َ‡َ‡َ‡َ‡َ فَقَـد أوِتـي  َ فَقَـد أوِتـي  َ فَقَـد أوِتـي  َ فَقَـد أوِتـي      َ الِْحكْمةَ الِْحكْمةَ الِْحكْمةَ الِْحكْمة    تتتتْ¤ْ¤ْ¤ْ¤ْيوْيوْيوْيو    منمنمنمن    وووو(آميزي از قبيل     مورد كلمه حكمت با لحن تجليل      ٢٠در قرآن مجيد در     
،  و با نظر به بـر خيـاز تفاسـير قرآنـي    .  ده است، آم  داده شد، خير فراواني داده شده است »»»»    حكمتحكمتحكمتحكمت««««كه از جانب خدا     به كسي :  يعني

  .  همين ارزشهاي اسالمي است»»»»    حكمتحكمتحكمتحكمت««««منظور از 
 خواهد بود و بـا  )٤٠٧()ُُُُ    ْ موازينُهْ موازينُهْ موازينُهْ موازينُه    ثَقُلَتثَقُلَتثَقُلَتثَقُلَت(اي داشته باشد، جزء گروه  ها و ارزشها بهره بنابراين هر فردي از انسانها كه از اين سرمايه      

 آنها را تضمين نموده  ، فالح و رستگاري هد داشت كه خداوند رحيم در قرآن كريم توجه به مراتب اين ارزشها درجه باالتري خوا       
  . و جايگاه آنها را بهشت جاويدان قرار داده است

باشـد،    مي»»»»ُُُُ    ْ موازينُهْ موازينُهْ موازينُهْ موازينُه    ْ خَفَّتْ خَفَّتْ خَفَّتْ خَفَّت    منمنمنمن    وووو««««است جزء گروه  اند و عملكرد آنها با ضد اين ارزشها همراه  بهره كه از اين ارزشها بي و كساني 
  )٤٠٨(. كار، و جاي آنها را آتش سوزان معرفي كرده است ند قهار آنها را زيان و خداو

، چنانكـه      ثروت از ارزشهاي اسالمي نيست  ثروت از ارزشهاي اسالمي نيست  ثروت از ارزشهاي اسالمي نيست  ثروت از ارزشهاي اسالمي نيست      مال و مال و مال و مال و     وووو        داشتن مقام و منصب   داشتن مقام و منصب   داشتن مقام و منصب   داشتن مقام و منصب   با توجه به موضوع شناخت ارزشها كه ذكر گرديد،          
مـشمول    ثروت دارد، انسان خـوب و واال و    ، اين فكر كه فالن شخص چون مقام و يا            بنابراين ....    ضدّ ارزش نيست  ضدّ ارزش نيست  ضدّ ارزش نيست  ضدّ ارزش نيست  نداشتن آنها نيز    

فكـر  فكـر  فكـر  فكـر  ،  پستي است و مشمول قهر و غضب خدا اسـت  ندارد، انسان درجه دوم و رحمت خدا است و فالن فرد چون مقام و ثروت      
        ....نداردنداردنداردندارد    اين طرز فكر هرگز با موازين اسالمي مطابقتاين طرز فكر هرگز با موازين اسالمي مطابقتاين طرز فكر هرگز با موازين اسالمي مطابقتاين طرز فكر هرگز با موازين اسالمي مطابقت و     غلط و نادرستي استغلط و نادرستي استغلط و نادرستي استغلط و نادرستي است

دهد، بـه كفّـار و        ديگر را كه به اولياي خود مي        هاي    و مال و ثروت و نعمت     طور كه جاه و مقام        چه اينكه خداوند متعال همان    
سازد، در بـسياري   طور كه گاهي افراد كافر و منحرف را به فقر و تهيدستي گرفتار مي نيز همان و. دهد افراد منحرف نيز آنها را مي   

  .كند تهيدستي همراه مي از اوقات زندگي صالحين و اولياي خود را نيز با فقر و
ـ )٤٠٩()ُ اهللاُ الْملْكُ اهللاُ الْملْكُ اهللاُ الْملْكُ اهللاُ الْملْك    آتاهآتاهآتاهآتاه: (گژويد  مي)ع(»»»»داودداودداودداود««««طور كه درباره حضرت  قرآن كريم همان ،  ــ  خداوند به او سـلطنت عنايـت كـرد     

  :گويد  هم مينمرودنمرودنمرودنمروددرباره 
ـ )٤١٠()ُ اُهللا الْملْكُ اُهللا الْملْكُ اُهللا الْملْكُ اُهللا الْملْك    آتاهآتاهآتاهآتاه( ُ ُ ُ ُ     َّ مفاِتحهَّ مفاِتحهَّ مفاِتحهَّ مفاِتحه    ُ ِمن الْكُنوِز ما ِانُ ِمن الْكُنوِز ما ِانُ ِمن الْكُنوِز ما ِانُ ِمن الْكُنوِز ما ِان    آتَيناهآتَيناهآتَيناهآتَيناه    وووو: (فرمايد مي        قارونقارونقارونقارونو نيز درباره .  ـ پروردگار به او ملك و سلطنت داد  
آن قدر گنج ثروت و مال به قارون داديم كه حمل كليدهاي آن گنجها، جماعـت توانمنـد را                   :   يعني )٤١١()ِِِِ        ِ اُوِلي الْقُوة  ِ اُوِلي الْقُوة  ِ اُوِلي الْقُوة  ِ اُوِلي الْقُوة          ُء ِبالْعصْبة ُء ِبالْعصْبة ُء ِبالْعصْبة ُء ِبالْعصْبة         لَتَنولَتَنولَتَنولَتَنو

عالّمـه  عالّمـه  عالّمـه  عالّمـه  ؛ استاد راحـل مـا      )٤١٢()ْ خَيٍر فَقير  ْ خَيٍر فَقير  ْ خَيٍر فَقير  ْ خَيٍر فَقير          َ الَي ِمن  َ الَي ِمن  َ الَي ِمن  َ الَي ِمن          ِّ انّي ِلما أنْزَلْت   ِّ انّي ِلما أنْزَلْت   ِّ انّي ِلما أنْزَلْت   ِّ انّي ِلما أنْزَلْت           َ رب َ رب َ رب َ رب         فَقالفَقالفَقالفَقال: (فرمايد  مي) ع(    حضرت موسي   حضرت موسي   حضرت موسي   حضرت موسي   و درباره   . كرد  خسته مي 
 در اين مورد، اين بود كه از پروردگار خود يك )ع(    موسيموسيموسيموسي    حضرتحضرتحضرتحضرتمنظور : گويد ـ در تفسير الميزان مي  رضوان اهللا عليه  ـ    طباطبائيطباطبائيطباطبائيطباطبائي

  .خواست تا گرسنگي خود را برطرف كند لقمه نان مي

                                                        

 . ٢٢٩آيه :   ـ سوره بقره٤٠٦
 . ٦آيه :  ، و سوره قارعة١٠٢آيه :  ، و سوره مومنون٨آيه :   ـ سوره اعراف٤٠٧
 . ٨آيه :  ، و سوره قارعه١٠٣آيه :  ، و سوره مومنون٧آيه :   ـ سوره اعراف٤٠٨
 . ٢٥٨آيه :   ـ سوره بقره٢ و ٤٠٩
 

 . ٧٦آيه :   ـ سوره قصص٤١١
  .٢٤آيه :   ـ سوره قصص٤١٢



 

 )١٨٤(

حـساب   ، و مقـام و ثـروت را بـه    دانـستن   شد كـه داشـتن مقـام و يـا مـال را، ارزش     بنابر آنچه كه ذكر شد، اين مطلب روشن  
فاقـد آنهـا    حـساب آوردن و كـساني را كـه         همچنين نداشتن مقام و ثروت را ضد ارزش بـه          ، و   ِ دارندگان آنها گذاشتن     بودن  خوب

        ....    معيارهاي اسالمي استمعيارهاي اسالمي استمعيارهاي اسالمي استمعيارهاي اسالمي است    وووواين طرز فكر برخالف موازين اين طرز فكر برخالف موازين اين طرز فكر برخالف موازين اين طرز فكر برخالف موازين  است و     اشتباه بزرگياشتباه بزرگياشتباه بزرگياشتباه بزرگي،  هاي پست شمردن هستند انسان
ثروت و مال و  فراهم شدن مقام و:  انسانها الزم است مطلب ديگر در اينجا اين است كه منطق اسالم و قرآن اين است كه براي             

هاي ديگر، همه و همه را امتحـاني از جانـب خـدا بـراي خودشـان       همچنين فقر و تهيدستي و مصيبت     و  هاي ديگر زندگي    نعمت
  .جريانها باشند متوجه انجام وظيفه خود در تمام اين ند وحساب بياور به

متوجـه  متوجـه  متوجـه  متوجـه  هاي ديگر همه اينها را از جانب خداونـد بدانـد و    بنابراين هر انساني كه در مورد داشتن مقام و مال و ثروت و نعمت            
ـ     ها استها استها استها است    نعمتنعمتنعمتنعمت    وظيفه خود كه شكر گزاري اينوظيفه خود كه شكر گزاري اينوظيفه خود كه شكر گزاري اينوظيفه خود كه شكر گزاري اين شـكر خـود را بـه     باشد وـ      شكر عمليشكر عمليشكر عمليشكر عملي و چه     شكر زبانيشكر زبانيشكر زبانيشكر زباني و چه     شكر قلبيشكر قلبيشكر قلبيشكر قلبيچه   
، ، ، ،     جاي شـكر گـزاري  جاي شـكر گـزاري  جاي شـكر گـزاري  جاي شـكر گـزاري      بهبهبهبهوظيفه خود عمل نكنـد و   هاي خداوند به و هر انساني كه در برابر نعمت.  انجام برساند، انسان خوبي است 

        ....    ِ خوب نيستِ خوب نيستِ خوب نيستِ خوب نيست    نعمت بكند، انساننعمت بكند، انساننعمت بكند، انساننعمت بكند، انسان    كفر آنكفر آنكفر آنكفر آن
ريم و عملكردها را، معيار گيري و عملكرد اشخاص را در نظر بگي اساس الزم است در قضاوت خود در اين موارد موضع براين

  . خوبي و بدي بدانيم
دار و بلكـه شـكر گـزار          ها صابر و خويـشتن      ها شكر گزار و در برابر مصيبت        بينيم اولياي خدا هميشه در برابر نعمت        و لذا مي  

  . موازين بوده است داشتند، بر خالف اين گام بر نمي:  بيت عصمت اند، ولي عملكرد افرادي كه بر اساس اسالم و فرهنگ اهل بوده
  . ها است ها و مصيبت گيري و عملكرد اشخاص در برابر نعمت ، موضع طور خالصه معيار در قضاوت به
  

  : در اين مورد براي نمونه توجه به اين آيه كافي است
  .)٤١٣()ََََ    ْ ال يعلَمونْ ال يعلَمونْ ال يعلَمونْ ال يعلَمون    َّ أكْثَرهمَّ أكْثَرهمَّ أكْثَرهمَّ أكْثَرهم    ِكنِكنِكنِكنلَلَلَلَ    ٌ وٌ وٌ وٌ و    ْ ِهي ِفتْنَةْ ِهي ِفتْنَةْ ِهي ِفتْنَةْ ِهي ِفتْنَة    ٍ بلٍ بلٍ بلٍ بل    َ ِعلْمَ ِعلْمَ ِعلْمَ ِعلْم    ُعليُعليُعليُعلي    َ انَّما أُوتيتُهَ انَّما أُوتيتُهَ انَّما أُوتيتُهَ انَّما أُوتيتُه    ً ِمنّا قالً ِمنّا قالً ِمنّا قالً ِمنّا قال    ُ ِنعمةُ ِنعمةُ ِنعمةُ ِنعمة    َّ اذا خَولْناهَّ اذا خَولْناهَّ اذا خَولْناهَّ اذا خَولْناه    َ ضُر دعانا ثُمَ ضُر دعانا ثُمَ ضُر دعانا ثُمَ ضُر دعانا ثُم    َّ االنْسانَّ االنْسانَّ االنْسانَّ االنْسان    فَاذا مسفَاذا مسفَاذا مسفَاذا مس(

: گويـد  كنيم مي ، وقتي كه به او نعمتي عنايت مي پس خواند و از آن رسد ما را مي يعني هرگاه به انسان ضرري و مصيبتي فرا مي  
 اسـت ولـي   آزمـايش  دست آوردم ـ بايد دانست ـ همه اينهـا وسـيله     علم و دانش و شايستگي خودم به من اين نعمت را در نتيجه

  .بسياري از مردم به آن توجه ندارند
كند و   ها ملك و سلطنت خود را دليل عزّت خود در نزد خداوند قلمداد مي           با ارتكاب آن همه جنايات و تبهكاري       يزيديزيديزيديزيداينكه  
ـ  ، ريـشه در تـاريخ    كه اين نشانه لطف خدا نسبت بـه او اسـت        - طور وانمود كند      خواهد اين    يا مي  -كند    فكر مي  شريت دارد و  ب

قرآن مجيد اين موضـوع را در ايـن آيـات بيـان     . اند كرده اند همين فكر را مي بسياري از افراد مغرور كه غرق در ناز و نعمت بوده        
  :كند مي

)وووة    ويلْنا في قَرسةما أريلْنا في قَرسةما أريلْنا في قَرسةما أريلْنا في قَرسِسلْتُم    ْ نَذيٍر االّ قالْ نَذيٍر االّ قالْ نَذيٍر االّ قالْ نَذيٍر االّ قال    ٍ ِمنٍ ِمنٍ ِمنٍ ِمن    ما أرفوها انّا ِبما اُرتْرِسلْتُمَ مفوها انّا ِبما اُرتْرِسلْتُمَ مفوها انّا ِبما اُرتْرِسلْتُمَ مفوها انّا ِبما اُرتْركاِفرونِ كاِفرونِ كاِفرونِ كاِفرون    ْ ِبهْ ِبهْ ِبهْ ِبه    َ م ِ    َوَوَون        َونقالوا نَحنقالوا نَحنقالوا نَحقالوا نَح    واالً وأم أكْثَر ُواالً وأم أكْثَر ُواالً وأم أكْثَر ُواالً وأم أكْثَر ُ        الداً وأوالداً وأوالداً وأوالداً ون        أونما نَحنما نَحنما نَحذَّبين    ما نَحعذَّبينُ ِبمعذَّبينُ ِبمعذَّبينُ ِبمعقُلَ قُلَ قُلَ قُل    ُ ِبم َ     ْ ْ ْ ْ
َ َ َ َ     منمنمنمنْ آْ آْ آْ آ    َ االمنَ االمنَ االمنَ االمن    ْ ِعنْدنا زُلْفيْ ِعنْدنا زُلْفيْ ِعنْدنا زُلْفيْ ِعنْدنا زُلْفي    ْ ِبالَّتي تُقَربكُمْ ِبالَّتي تُقَربكُمْ ِبالَّتي تُقَربكُمْ ِبالَّتي تُقَربكُم    الأوالدكُمالأوالدكُمالأوالدكُمالأوالدكُم    ْ وْ وْ وْ و    َ وما أموالُكُم َ وما أموالُكُم َ وما أموالُكُم َ وما أموالُكُم         ِ اليعلَمون ِ اليعلَمون ِ اليعلَمون ِ اليعلَمون         َّ أكْثَر الناس  َّ أكْثَر الناس  َّ أكْثَر الناس  َّ أكْثَر الناس          لَِكنلَِكنلَِكنلَِكن    يقِْدر و يقِْدر و يقِْدر و يقِْدر و     ْ يشاُء و  ْ يشاُء و  ْ يشاُء و  ْ يشاُء و          َ ِلمن َ ِلمن َ ِلمن َ ِلمن         ُالرزْقُالرزْقُالرزْقُالرزْق        َّ ربي يبسط  َّ ربي يبسط  َّ ربي يبسط  َّ ربي يبسط          انانانان
وووِمل    وِملعِملعِملعم    علَه مَ صاِلحاً فأولَِئكلَه مَ صاِلحاً فأولَِئكلَه مَ صاِلحاً فأولَِئكلَه ف    َ صاِلحاً فأولَِئكزاُء الِضعفْجزاُء الِضعفْجزاُء الِضعفْجزاُء الِضعْج    ِملوا وِبما ع ِِملوا وِبما ع ِِملوا وِبما ع ِِملوا وم    ِ ِبما عمهمهمهفات    هفاتْ ِفي الْغُرفاتْ ِفي الْغُرفاتْ ِفي الْغُر٤١٤()ََََ    ِ آِمنونِ آِمنونِ آِمنونِ آِمنون    ْ ِفي الْغُر(.  

                                                        

 . ٤٩آيه :  ـ سوره زمر٤١٣
 . ٣٧ ـ ٣٣از آيه :   ـ سوره قصص٤١٤



 

 )١٨٥(

ـ »»»»    مترفينمترفينمترفينمترفين««««،  يعني ما در هر شهر و دياري پيغمبري را براي دعوت مردم به سوي خدا فرستاديم يعني كساني كه غرق در ناز و   
عنـاد   ِ كفـر و  نشدند و راه ـ در برابر پيغمبران خدا تسليم اند طلبي عادت كرده  تنعم و رفاه    گرائي و    تجمل  باشند و به    نعمت دنيا مي  

. كنـد  داريم ـ مشمول رحمت خدا هستيم ـ و خداوند ما را عذاب نمي   را در پيش گرفتند و گفتند چون ما ثروت و فرزند بيشتري
 و بيشتر مردم از كندكندكندكند        برخي كمتر عنايت مي   برخي كمتر عنايت مي   برخي كمتر عنايت مي   برخي كمتر عنايت مي           ها روزي بيشتري و به    ها روزي بيشتري و به    ها روزي بيشتري و به    ها روزي بيشتري و به            ه بعضي ه بعضي ه بعضي ه بعضي ببببداند    اي پيغمبر بگو خداوند بر اساس مصلحتي كه مي        

  ـ  ، غير از حساب لطف و قهر خداست ـ همين مقدار بدانيد حساب كمي يا زيادي ثروت مصالح ِاالهي آگاهي ندارند ـ ولي
دا آورده و اعمـال شايـسته انجـام         دا آورده و اعمـال شايـسته انجـام         دا آورده و اعمـال شايـسته انجـام         دا آورده و اعمـال شايـسته انجـام         خـ خـ خـ خـ         تنها كساني كه ايمان به    تنها كساني كه ايمان به    تنها كساني كه ايمان به    تنها كساني كه ايمان به    خداوند نيست و      ، باعث تقرب انسان به      فرزندان داشتن اموال و  

        ....    ِ الهي جاي خواهندگرفتِ الهي جاي خواهندگرفتِ الهي جاي خواهندگرفتِ الهي جاي خواهندگرفت    هاي اَمنهاي اَمنهاي اَمنهاي اَمن    دست خواهند آورد و در غرفهدست خواهند آورد و در غرفهدست خواهند آورد و در غرفهدست خواهند آورد و در غرفه    مضاعفي بهمضاعفي بهمضاعفي بهمضاعفي به    دهند، پاداشدهند، پاداشدهند، پاداشدهند، پاداش    ميميميمي
، خـط   در اين خطبه نه تنها به اين فكر يزيد كه مال و سـلطنت نـشانه عـزّت اسـت    ) س(بايد توجه داشت كه حضرت زينب   

  . نيز معرفي كرد»»»»    استدراجاستدراجاستدراجاستدراج««««عنوان  كر گرديد او را دچار عقوبت خداوندي بهذ اي كه بطالن كشيد، بلكه با خواندن آيه
هاي بدكار كه پاي خود را از حريم اطاعت  اين است كه خداوند برخي از انسان:     بيتبيتبيتبيت    فرهنگ اهلفرهنگ اهلفرهنگ اهلفرهنگ اهل و قرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيد در »»»»    استدراجاستدراجاستدراجاستدراج««««

دهنـد، در   طغيان خود ادامه مي فته و به تمرد و  ، راه توبه را پيش نگر       مرتكب گناه شده و پس از ارتكاب گناه        و  خدا بيرون گذاشته  
دهد تا در ايـن دنيـا مركـب خـود را      ها و امكانات بيشتري در اختيار آنها قرار مي نعمت كند كه  اين جهان به اين شكل عقوبت مي      

  .عذاب قهر الهي پيدا كنند بيشتر بتازند و سوء نيت خود را بيشتر ظاهر نمايند و استحقاق زيادتري براي
از اينكه او مرتكب گناهي شد سختي و مشقتي براي   كسي را بخواهد پس»»»»خيرخيرخيرخير««««هنگامي كه خدا : فرمودند) ع(حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق 

كـه او   خواهد وقتي  كسي رامي»»»»شرشرشرشر««««از گناه خود پشيمان گردد و توبه كند ولي هنگامي كه خداوند             و  آورد تا متنبه شده     او پيش مي  
كنـد تـا      ور مي   هاي خود غوطه    دهد و او را درجه به درجه در نعمت          مكانات بيشتر به او مي    مرتكب گناهي گرديد نعمت ديگر و ا      

، همان عقوبتي است كه  بيشتر پيدا كند و اين توبه را فراموش كند و به طغيان و تمرد خود ادامه بدهد و استحقاق عذاب استغفار و
  .)٤١٥()ََََ    ُ اليعلَمونُ اليعلَمونُ اليعلَمونُ اليعلَمون    يثيثيثيثْ حْ حْ حْ ح    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن    سنَستَدِرجهمسنَستَدِرجهمسنَستَدِرجهمسنَستَدِرجهم( خداوند در قرآن فرموده است

  

        فواره چون بلند شود سرنگون شودفواره چون بلند شود سرنگون شودفواره چون بلند شود سرنگون شودفواره چون بلند شود سرنگون شود
زنند و راه طغيان و  ِ پا مي كمال انساني است پشت و بنابر آنچه كه ذكر گرديد، افرادي كه به تقوا و تعهد اسالمي كه راه سعادت

دست  منصب و مقامي را به ت اجتماعي وگيرند ـ و اين عمل بيشتر نسبت به كساني كه موقعي  ظلم به فرد يا جامعه را در پيش مي
روز ميـدان   ـ نبايد هرگـز فكـر كننـد كـه اگـر روز بـه       كند اند تحقق پيدا مي اند و يا به ثروت و مكنت اقتصادي دست يافته        آورده

زون جامـه  طـور روزافـ   آرزوهاي آنها به  و شود و آمال  قدرت بيشتري براي پيشبرد مقاصد آنها فراهم مي        كنند و   وسيعتري پيدا مي  
كه خداوند نسبت به آنها نظر مساعدي دارد و به آنها توفيق داده است بلكه بايد بداننـد                    پوشد، اين جريانها دليل آن است       عمل مي 

جامعه جامعه جامعه جامعه     اند و از راه بعِد فرهنگي يا سياسي و يا اقتصادي بهاند و از راه بعِد فرهنگي يا سياسي و يا اقتصادي بهاند و از راه بعِد فرهنگي يا سياسي و يا اقتصادي بهاند و از راه بعِد فرهنگي يا سياسي و يا اقتصادي به    گرفتهگرفتهگرفتهگرفته    اين جريان از جهت اينكه آنها راه ظلم و انحراف را درپيش       اين جريان از جهت اينكه آنها راه ظلم و انحراف را درپيش       اين جريان از جهت اينكه آنها راه ظلم و انحراف را درپيش       اين جريان از جهت اينكه آنها راه ظلم و انحراف را درپيش       كه  
؛ درباره اينها اين كـالم      ؛ درباره اينها اين كـالم      ؛ درباره اينها اين كـالم      ؛ درباره اينها اين كـالم              قطعي در انتظار آنها است    قطعي در انتظار آنها است    قطعي در انتظار آنها است    قطعي در انتظار آنها است            هالكتهالكتهالكتهالكت    است و سقوط و   است و سقوط و   است و سقوط و   است و سقوط و   » » » »     استدراجاستدراجاستدراجاستدراج««««كنند، يك نوع عقوبت ِاالهي و       كنند، يك نوع عقوبت ِاالهي و       كنند، يك نوع عقوبت ِاالهي و       كنند، يك نوع عقوبت ِاالهي و           ميميميمي        خيانتخيانتخيانتخيانت

        ....»»»»چون بلند شود سرنگون شودچون بلند شود سرنگون شودچون بلند شود سرنگون شودچون بلند شود سرنگون شود    فوارهفوارهفوارهفواره««««كند كه كند كه كند كه كند كه     صدق ميصدق ميصدق ميصدق مي
  :، سنّتي است از سنن ِاالهي كه اين آيات نيز بر آن داللت دارند و اين موضوع

                                                        

 .   سوره اعراف است١٨٢عبارت قرآني در آيه .  ٤٤٢ ، ص١  ـ سفينة البحار، ج٤١٥



 

 )١٨٦(

ِ ِ ِ ِ         َ داِبر الْقَـوم   َ داِبر الْقَـوم   َ داِبر الْقَـوم   َ داِبر الْقَـوم           َ فَقُِطع َ فَقُِطع َ فَقُِطع َ فَقُِطع         ْ مبِلسون ْ مبِلسون ْ مبِلسون ْ مبِلسون         ً فَاذا هم  ً فَاذا هم  ً فَاذا هم  ً فَاذا هم          ْ بغْتَة ْ بغْتَة ْ بغْتَة ْ بغْتَة         َ اذا فَِرحواِبما أُوتوا أخَذْناهم    َ اذا فَِرحواِبما أُوتوا أخَذْناهم    َ اذا فَِرحواِبما أُوتوا أخَذْناهم    َ اذا فَِرحواِبما أُوتوا أخَذْناهم             حتّي  حتّي  حتّي  حتّي     َّ شَي َّ شَي َّ شَي َّ شَي         َ كُل َ كُل َ كُل َ كُل         ْ أبواب ْ أبواب ْ أبواب ْ أبواب         ِ فَتَحنا علَيِهم  ِ فَتَحنا علَيِهم  ِ فَتَحنا علَيِهم  ِ فَتَحنا علَيِهم          ههههفَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِ    فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِ    فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِ    فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِ    (
        ))))٤١٦٤١٦٤١٦٤١٦((((....)ََََ    ِّ الْعالَمينِّ الْعالَمينِّ الْعالَمينِّ الْعالَمين    ِ ربِ ربِ ربِ رب    الْحمد ِللَّهالْحمد ِللَّهالْحمد ِللَّهالْحمد ِللَّه    َ ظَلَمواوَ ظَلَمواوَ ظَلَمواوَ ظَلَمواو    الّذينالّذينالّذينالّذين

 را گفتار خداگفتار خداگفتار خداگفتار خدا را و خداخداخداخداسعادت را به آنها نشان دادند،        و   آمدند و راه فالح    پيغمبران خدا پيغمبران خدا پيغمبران خدا پيغمبران خدا ، بعد از اينكه       كه افرادي   هنگامي:  يعني
، رفـاه و   و آنها از مال و ثروت ها را به روي آنها گشوديم    سپردند و در راه ظلم گام نهادند، ما درهاي همه نعمت            دست فراموشي   به

جاي جاي جاي جاي     بهبهبهبه        و همينكه مغرور و شادمان شدند، وو همينكه مغرور و شادمان شدند، وو همينكه مغرور و شادمان شدند، وو همينكه مغرور و شادمان شدند، واعوان و انصار، برخوردار شدند و  ، مقام و اقتدار، سالمت بدن و داشتن فرزندان امنيت
هاي هاي هاي هاي     قوس نزول آنها با شمارش معكوس آغاز شد و همه نعمتقوس نزول آنها با شمارش معكوس آغاز شد و همه نعمتقوس نزول آنها با شمارش معكوس آغاز شد و همه نعمتقوس نزول آنها با شمارش معكوس آغاز شد و همه نعمت    كردند، ناگهانكردند، ناگهانكردند، ناگهانكردند، ناگهان    خدا و شكر نعمتها در راه ظلم حركت ميخدا و شكر نعمتها در راه ظلم حركت ميخدا و شكر نعمتها در راه ظلم حركت ميخدا و شكر نعمتها در راه ظلم حركت مي    توجه بهتوجه بهتوجه بهتوجه به

ـ     خود را پس از آنكه براي آنها حالت يأس و پريشاني بهخود را پس از آنكه براي آنها حالت يأس و پريشاني بهخود را پس از آنكه براي آنها حالت يأس و پريشاني بهخود را پس از آنكه براي آنها حالت يأس و پريشاني به ـ و باالخره عذاب ِاالهي آنها را هـالك  ـ و باالخره عذاب ِاالهي آنها را هـالك  ـ و باالخره عذاب ِاالهي آنها را هـالك  ـ و باالخره عذاب ِاالهي آنها را هـالك          از آنها گرفتيماز آنها گرفتيماز آنها گرفتيماز آنها گرفتيم    وجود آورديم ـ وجود آورديم ـ وجود آورديم ـ وجود آورديم 
        ....    ّ العالمينّ العالمينّ العالمينّ العالمين    و الحمد للّه ربو الحمد للّه ربو الحمد للّه ربو الحمد للّه رب. . . . ساخت و دستاوردها و آثار آنها را نابود كردساخت و دستاوردها و آثار آنها را نابود كردساخت و دستاوردها و آثار آنها را نابود كردساخت و دستاوردها و آثار آنها را نابود كرد

  . را كه زمين را از لوث وجود اين ظالمان پاك كرد و سايه شوم آنها را از سر مردم مظلوم برداشت حمد خداي
  

            كه هر كو چاه كند افتاد در چاهكه هر كو چاه كند افتاد در چاهكه هر كو چاه كند افتاد در چاهكه هر كو چاه كند افتاد در چاه
را ) ع(    امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان ، خدمتكار حضرت    قنبرقنبرقنبرقنبرموقعي كه   : كنند  نقل مي ) ع(        حضرت هادي حضرت هادي حضرت هادي حضرت هادي  اين دو عالم بزرگوار از           ييييكَشّي و عياش  كَشّي و عياش  كَشّي و عياش  كَشّي و عياش  

قـرار داشـت و هـزاران نفـر از      :  بيت توز اهل كه در صف سفّاكان روزگار و دشمنان كينه  ـ     حجاج بن يوسفحجاج بن يوسفحجاج بن يوسفحجاج بن يوسف دستگير كرده پيش 
ـ آوردنـد؛    شهادت رسانده بود     به )ع(    امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان امير مؤمنان جرم دوستي و محبت حضرت         را به  كميل و قنبر  كميل و قنبر  كميل و قنبر  كميل و قنبر  مانند  :  بيت  دوستان و ياران اهل   

  ؟ دادي مي  انجام    علي بن ابي طالبعلي بن ابي طالبعلي بن ابي طالبعلي بن ابي طالب پرسيد كه تو چه خدمتي را به قنبرقنبرقنبرقنبر از     حجاجحجاجحجاجحجاج
        ....    كردمكردمكردمكردم    من براي وضو گرفتن آن حضرت آب را حاضر ميمن براي وضو گرفتن آن حضرت آب را حاضر ميمن براي وضو گرفتن آن حضرت آب را حاضر ميمن براي وضو گرفتن آن حضرت آب را حاضر مي:   در جواب گفتقنبرقنبرقنبرقنبر

        ؟؟؟؟    گفتگفتگفتگفت    كرد چه ميكرد چه ميكرد چه ميكرد چه مي    پيدا ميپيدا ميپيدا ميپيدا مي     از گرفتن وضو فراغت از گرفتن وضو فراغت از گرفتن وضو فراغت از گرفتن وضو فراغت علي بن ابي طالب پس از اينكه علي بن ابي طالب پس از اينكه علي بن ابي طالب پس از اينكه علي بن ابي طالب پس از اينكه:  گفت    حجاجحجاجحجاجحجاج
        َ اذا فَِرحوا ِبما   َ اذا فَِرحوا ِبما   َ اذا فَِرحوا ِبما   َ اذا فَِرحوا ِبما           ٍء حتّي ٍء حتّي ٍء حتّي ٍء حتّي         ِّ شَي ِّ شَي ِّ شَي ِّ شَي         َ كُل َ كُل َ كُل َ كُل         ْ أبواب ْ أبواب ْ أبواب ْ أبواب         ِ فَتَحنا علَيِهم  ِ فَتَحنا علَيِهم  ِ فَتَحنا علَيِهم  ِ فَتَحنا علَيِهم          فَلَما نَسوا ما ذُكِّرواِبه   فَلَما نَسوا ما ذُكِّرواِبه   فَلَما نَسوا ما ذُكِّرواِبه   فَلَما نَسوا ما ذُكِّرواِبه   : (خواند  حضرتش اين آيات را مي    :   در پاسخ گفت   قنبرقنبرقنبرقنبر

  .)٤١٧()ََََ    ِّالْعالَمينِّالْعالَمينِّالْعالَمينِّالْعالَمين    ِ ربِ ربِ ربِ رب    َ ظَلَموا و الْحمد ِللَّهَ ظَلَموا و الْحمد ِللَّهَ ظَلَموا و الْحمد ِللَّهَ ظَلَموا و الْحمد ِللَّه    ِ الَّذينِ الَّذينِ الَّذينِ الَّذين    َ داِبر الْقَومَ داِبر الْقَومَ داِبر الْقَومَ داِبر الْقَوم    ععععَ فَقُِطَ فَقُِطَ فَقُِطَ فَقُِط    ْ مبِلسونْ مبِلسونْ مبِلسونْ مبِلسون    ًفَاذا همًفَاذا همًفَاذا همًفَاذا هم    ْ بغْتَةْ بغْتَةْ بغْتَةْ بغْتَة     أخَذْناهم أخَذْناهم أخَذْناهم أخَذْناهم    أُوتواأُوتواأُوتواأُوتوا
اين مطلب را اعالن كند كه ظلم و ظالمان عاقبت  خواسته است كه كنم نظر او به امثال ما بوده است و مي  فكر مي :  گفتحجاج  حجاج  حجاج  حجاج  

  )٤١٨(.حضرت همين بودبلي نظر آن :  قنبر گفت. باشند ندارند و محكوم به فنا مي
كند   كه كوه غم در درونش آتش فشاني مي       ) س(كبرا    سفير كربال زينب  ) ع ( در اين خطبه نيز دختر گرامي حضرت امير مؤمنان        

 روزگاران معرفي كـرده      و با اين نطق شورانگيِز خود ماسك فريب را از چهره يزيد كنار زده و او را سرآمد ستمكاران و طواغيت                    
روز روز روز روز ، به او اين خبر را بدهـد كـه           وجودش از معارف قرآن لبريز است       با خواندن آياتي از قرآن كريم كه ذره ذره          خواهد    است مي 

جز ننگ و نفرين و عذاب اخروي چيزي براي         جز ننگ و نفرين و عذاب اخروي چيزي براي         جز ننگ و نفرين و عذاب اخروي چيزي براي         جز ننگ و نفرين و عذاب اخروي چيزي براي             وووو        بدكاران ديگر روزگار نزديك است    بدكاران ديگر روزگار نزديك است    بدكاران ديگر روزگار نزديك است    بدكاران ديگر روزگار نزديك است        هالكت تو هم مانند ستمكاران و     هالكت تو هم مانند ستمكاران و     هالكت تو هم مانند ستمكاران و     هالكت تو هم مانند ستمكاران و         وووو        سقوطسقوطسقوطسقوط
        ....    اياياياي    خود ذخيره نكردهخود ذخيره نكردهخود ذخيره نكردهخود ذخيره نكرده

            كه واجب شد طبيعت را مكافاتكه واجب شد طبيعت را مكافاتكه واجب شد طبيعت را مكافاتكه واجب شد طبيعت را مكافات                                                                    دي مشو ايمن ز آفاتدي مشو ايمن ز آفاتدي مشو ايمن ز آفاتدي مشو ايمن ز آفات                 چو بد كر                 چو بد كر                 چو بد كر                 چو بد كر
                                                        

 .   سوره أنعام٤٥ ـ ٤٤ ـ آيه ٤١٦
 .   سوره أنعام٤٥ ـ ٤٤ ـ آيه ٤١٧
 . ٤٤٩ ،ص٢ بحار، ج و سفينة ال٣٥٩ ، ص١ ، ج  و تفسير عياشي١٩٩ ، ص٧  ـ بحار االنوار، ج٤١٨



 

 )١٨٧(

         كه هرچ آن از تو بيند وانمايد كه هرچ آن از تو بيند وانمايد كه هرچ آن از تو بيند وانمايد كه هرچ آن از تو بيند وانمايد        سپهر آئينه عدل است و شايد سپهر آئينه عدل است و شايد سپهر آئينه عدل است و شايد سپهر آئينه عدل است و شايد 
            كه هر كو چاه كند افتاد در چاهكه هر كو چاه كند افتاد در چاهكه هر كو چاه كند افتاد در چاهكه هر كو چاه كند افتاد در چاه            مگر نشنيدي از فراش اين راهمگر نشنيدي از فراش اين راهمگر نشنيدي از فراش اين راهمگر نشنيدي از فراش اين راه
            داوري نيستداوري نيستداوري نيستداوري نيست    زمين و آسمان بيزمين و آسمان بيزمين و آسمان بيزمين و آسمان بي            سراي آفرينش سرسري نيستسراي آفرينش سرسري نيستسراي آفرينش سرسري نيستسراي آفرينش سرسري نيست

        
            فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم

»»»» دفَِكد كَي دفَِكد كَي دفَِكد كَي دع فَِكد كَياسو ع كاسو ع كاسو ع كاسو ناِصب           ك و كيعناِصب   َ س و كيعناِصب   َ س و كيعناِصب   َ س و كيعاللَّه          َ سفَو كدهاللَّه  ْ جفَو كدهاللَّه  ْ جفَو كدهاللَّه  ْ جفَو كدهج ْ           ناوو ِذكْرحالَ تَم ِ   ناوو ِذكْرحالَ تَم ِ   ناوو ِذكْرحالَ تَم ِ   ناوو ِذكْرحخَص    الَتُميتالَتُميتالَتُميتالَتُميت    ِ الَ تَمالَتَر نا ودأم ِركالَتُد نا ويحخَصُ والَتَر نا ودأم ِركالَتُد نا ويحخَصُ والَتَر نا ودأم ِركالَتُد نا ويحخَصُ والَتَر نا ودأم ِركالَتُد نا ويحو ُ     ها وعار نْكع ُ ها وعار نْكع ُ ها وعار نْكع ُ ها وعار نْكع ُ
        ....»»»»ََََ    ِ الظّاِلمينِ الظّاِلمينِ الظّاِلمينِ الظّاِلمين    ِعلَي الْقَومِعلَي الْقَومِعلَي الْقَومِعلَي الْقَوم    ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه     لَعنَة لَعنَة لَعنَة لَعنَة الْمنادي أالَ الْمنادي أالَ الْمنادي أالَ الْمنادي أالَ    َ يناديَ يناديَ يناديَ ينادي    ْ رأْيك االَفَنَد و أيامك االَّ عدد و جمعك االّبدد يومْ رأْيك االَفَنَد و أيامك االَّ عدد و جمعك االّبدد يومْ رأْيك االَفَنَد و أيامك االَّ عدد و جمعك االّبدد يومْ رأْيك االَفَنَد و أيامك االَّ عدد و جمعك االّبدد يوم    هلهلهلهل

آورد  هاي عذاب را بر سر او فرود مي صاعقه برد و دم بر يزيد يورش مي به  كه در اين خطبه دم ) س(زينب كبرا  زينب كبرا  زينب كبرا  زينب كبرا  شير زن كربال    
  :گويد به او مي)  است هكه آخرين فصل از اين خطب( در آخرين سنگر كندكندكندكند    با لحني آتشين خرمن خياالت او را خاكستر ميبا لحني آتشين خرمن خياالت او را خاكستر ميبا لحني آتشين خرمن خياالت او را خاكستر ميبا لحني آتشين خرمن خياالت او را خاكستر ميو 

خدا سوگند هرگز  خدا سوگند هرگز  خدا سوگند هرگز  خدا سوگند هرگز          بهبهبهبه،    خرج بده   كوشش به  وتواني در راه دشمني ما مكر و حيله و نقشه خود را طرح كن               تواني در راه دشمني ما مكر و حيله و نقشه خود را طرح كن               تواني در راه دشمني ما مكر و حيله و نقشه خود را طرح كن               تواني در راه دشمني ما مكر و حيله و نقشه خود را طرح كن                       يزيد هرچه مي  يزيد هرچه مي  يزيد هرچه مي  يزيد هرچه مي  اي  
و زمان حكومت ما بر دلهـا را كـه   و زمان حكومت ما بر دلهـا را كـه   و زمان حكومت ما بر دلهـا را كـه   و زمان حكومت ما بر دلهـا را كـه       ها و صفحات تاريخ محو نمائي و فروغ وحي ما را خاموش سازيها و صفحات تاريخ محو نمائي و فروغ وحي ما را خاموش سازيها و صفحات تاريخ محو نمائي و فروغ وحي ما را خاموش سازيها و صفحات تاريخ محو نمائي و فروغ وحي ما را خاموش سازي    تواني ما را از خاطرهتواني ما را از خاطرهتواني ما را از خاطرهتواني ما را از خاطره        نمينمينمينمي

        ....    وجود آوردي از دامن خود پاك كنيوجود آوردي از دامن خود پاك كنيوجود آوردي از دامن خود پاك كنيوجود آوردي از دامن خود پاك كني    و عار هميشگي را كه براي خود بهو عار هميشگي را كه براي خود بهو عار هميشگي را كه براي خود بهو عار هميشگي را كه براي خود به    ود نمائي و اين ننگود نمائي و اين ننگود نمائي و اين ننگود نمائي و اين ننگجاويدان است محدجاويدان است محدجاويدان است محدجاويدان است محد
شود و اين گروهي كه دور تو  زندگي تو بزودي سپري مي  و دوران    رأي و عقل تو بسيار ضعيف و كودكانه استرأي و عقل تو بسيار ضعيف و كودكانه استرأي و عقل تو بسيار ضعيف و كودكانه استرأي و عقل تو بسيار ضعيف و كودكانه استآگاه باش كه 

زند كه لعنت خدا بر زند كه لعنت خدا بر زند كه لعنت خدا بر زند كه لعنت خدا بر      خدا فرياد مي خدا فرياد مي خدا فرياد مي خدا فرياد مي    در آن روزي كه مناديدر آن روزي كه مناديدر آن روزي كه مناديدر آن روزي كه مناديشوند  بزودي پراكنده و منهدم مي)  مگَسان دور شيريني اين (اند  را گرفته
        ....ستمگران بادستمگران بادستمگران بادستمگران باد

        

        ؟؟؟؟    مالك پيروزي چيستمالك پيروزي چيستمالك پيروزي چيستمالك پيروزي چيست
در جنـگ  در جنـگ  در جنـگ  در جنـگ  الزم است مطرح شود اين است كه ) ) ) ) سسسس((((حضرت زينب  حضرت زينب  حضرت زينب  حضرت زينب  بحثي كه در اينجا براي روشن شدن اين قسمت از خطابه            

مقتول را  وغالب غالب غالب غالب را  توان هميشه قاتل   يب ديگر را، مي   ، رق    آيا در كشتن يك رقيب     ؟؟؟؟        ، مالك و معيار پيروزي چيست     ، مالك و معيار پيروزي چيست     ، مالك و معيار پيروزي چيست     ، مالك و معيار پيروزي چيست             ميان دو جبهه  ميان دو جبهه  ميان دو جبهه  ميان دو جبهه  
   را مغلوب ناميد؟    جبهه دومجبهه دومجبهه دومجبهه دوم را فاتح و غالب و     جبهه اولجبهه اولجبهه اولجبهه اولتوان همواره  ؟ آيا در كوبيدن اين جبهه جبهه ديگر رامي  دانست    مغلوبمغلوبمغلوبمغلوب

وتها و اسير كردن زن و فرزنـد و يـا   بردن ثر ها و از بين  ها با تخريب خانه دانيم كه در بسياري از موارد، كشتن       و اين را نيز مي    
  . امثال آن همراه است و ها و اشاعه امراض آواره ساختن

  ؟ آيا در اين جريانها و در انجام اين اعمال فتح و پيروزي وجود دارد و اساساً معيار فتح و پيروزي كدام است

  

  

  

  

  



 

 )١٨٨(

            مالك پيروزي در اسالم فتح دلها استمالك پيروزي در اسالم فتح دلها استمالك پيروزي در اسالم فتح دلها استمالك پيروزي در اسالم فتح دلها است
خداونـد در مقـدرات حتمـي خـود مـسلّم      :  ؛ يعني )٤١٩()    رسليرسليرسليرسلي    َّ أنَاو َّ أنَاو َّ أنَاو َّ أنَاو         ُ الَغِْلبن ُ الَغِْلبن ُ الَغِْلبن ُ الَغِْلبن         َ اللَّه َ اللَّه َ اللَّه َ اللَّه         كَتَبكَتَبكَتَبكَتَب: (فرمايد   در قرآن مجيد مي        خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال 

  . پيغمبرانم غالب هستيم و ساخته است كه من
ه راهي است كه ب؛ ؛ ؛ ؛      راه بسيار پر سنگالخ و پر فراز و نشيب است راه بسيار پر سنگالخ و پر فراز و نشيب است راه بسيار پر سنگالخ و پر فراز و نشيب است راه بسيار پر سنگالخ و پر فراز و نشيب است:راه انجام رسالت پيغمبران خداراه انجام رسالت پيغمبران خداراه انجام رسالت پيغمبران خداراه انجام رسالت پيغمبران خدادانيم كه  اين مطلب را نيز مي

كه برنامه جهـاد و درگيـري بـا     ، راهي است  همراه استاستهزاها، تكذيبها، زندانها و تبعيدهااستهزاها، تكذيبها، زندانها و تبعيدهااستهزاها، تكذيبها، زندانها و تبعيدهااستهزاها، تكذيبها، زندانها و تبعيدهاپيمودن آن با  شهادت آيات قرآني ـ 
َ َ َ َ     ُِربيـون ُِربيـون ُِربيـون ُِربيـون     َ معـه َ معـه َ معـه َ معـه     ٍ قاتَـل ٍ قاتَـل ٍ قاتَـل ٍ قاتَـل     ْ نَِبـي ْ نَِبـي ْ نَِبـي ْ نَِبـي     ْ ِمـن ْ ِمـن ْ ِمـن ْ ِمـن     و كَأينو كَأينو كَأينو كَأين: (فرمايد كه خداوند ميجزء مسلّميات اين راه است    جزء مسلّميات اين راه است    جزء مسلّميات اين راه است    جزء مسلّميات اين راه است    باشند    دشمنان كه مانع گسترش حق مي     

  )٤٢٠()ثيرثيرثيرثيركَكَكَكَ
مكتب و دين در عرصه پيكار با دشمنان دين به جهاد  شد گاه   كه همراه آنان گروه بسياري از تربيت     چه بسيار پيغمبرانيچه بسيار پيغمبرانيچه بسيار پيغمبرانيچه بسيار پيغمبراني:  يعني

  .و قتال پرداختند
  اختصاص به دين اسالم»»»»جهاد در راه خداجهاد در راه خداجهاد در راه خداجهاد در راه خدا««««دارد كه   مخصوصاً عنايت به اين مطلبقرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيددر اينجا نيز بايد توجه كنيم كه 

  :توجه كنيد.   همه اديان ِاالَهي است هاي  و جزء برنامه)٤٢١(ندارد
        ِ حقّـاً فـي  ِ حقّـاً فـي  ِ حقّـاً فـي  ِ حقّـاً فـي      َ وعـداً علَيـه  َ وعـداً علَيـه  َ وعـداً علَيـه  َ وعـداً علَيـه      َ و يقْتَلونَ و يقْتَلونَ و يقْتَلونَ و يقْتَلون    ِ فَيقْتُلونِ فَيقْتُلونِ فَيقْتُلونِ فَيقْتُلون    ِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه     سبيل سبيل سبيل سبيل    َ فيَ فيَ فيَ في        َيقاِتلونَيقاِتلونَيقاِتلونَيقاِتلون        ُ الْجنَّة ُ الْجنَّة ُ الْجنَّة ُ الْجنَّة         َّ لَهم َّ لَهم َّ لَهم َّ لَهم         ْ ِبأن ْ ِبأن ْ ِبأن ْ ِبأن         ْ و أموالَهم  ْ و أموالَهم  ْ و أموالَهم  ْ و أموالَهم          َ أنْفُسهم َ أنْفُسهم َ أنْفُسهم َ أنْفُسهم         َ الْمؤِمنين َ الْمؤِمنين َ الْمؤِمنين َ الْمؤِمنين         َ ِمن َ ِمن َ ِمن َ ِمن         َ اشْتَري َ اشْتَري َ اشْتَري َ اشْتَري         ّ اللّه ّ اللّه ّ اللّه ّ اللّه         انانانان(

  .)٤٢٢()ُُُُ    ِ و ذَِلك هو الْفَوزُ الْعظيمِ و ذَِلك هو الْفَوزُ الْعظيمِ و ذَِلك هو الْفَوزُ الْعظيمِ و ذَِلك هو الْفَوزُ الْعظيم    ْ ِبهْ ِبهْ ِبهْ ِبه     بايعتُم بايعتُم بايعتُم بايعتُم    ُ الَّذيُ الَّذيُ الَّذيُ الَّذي    ِ فَاستَبِشروا ِببيِعكُمِ فَاستَبِشروا ِببيِعكُمِ فَاستَبِشروا ِببيِعكُمِ فَاستَبِشروا ِببيِعكُم    َ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    َ ِبعهِدهَ ِبعهِدهَ ِبعهِدهَ ِبعهِده    ْ أوفيْ أوفيْ أوفيْ أوفي    ِ و منِ و منِ و منِ و من    ِ و الْقُرآنِ و الْقُرآنِ و الْقُرآنِ و الْقُرآن    االْنْجيلاالْنْجيلاالْنْجيلاالْنْجيل    ِوِوِوِو    لتَّوراةلتَّوراةلتَّوراةلتَّوراةاااا
، آن مؤمناني كه در راه خدا به قتال و جهاد ، آن مؤمناني كه در راه خدا به قتال و جهاد ، آن مؤمناني كه در راه خدا به قتال و جهاد ، آن مؤمناني كه در راه خدا به قتال و جهاد     تتتتخريداري كرده اسخريداري كرده اسخريداري كرده اسخريداري كرده اس    ِ بهشتِ بهشتِ بهشتِ بهشت    خداوند جانها و اموال مؤمنان را در برابر دادنخداوند جانها و اموال مؤمنان را در برابر دادنخداوند جانها و اموال مؤمنان را در برابر دادنخداوند جانها و اموال مؤمنان را در برابر دادن««««: : : :     يعنييعنييعنييعني

در تورات و انجيل و قرآن ذكر شده است و چه كسي در در تورات و انجيل و قرآن ذكر شده است و چه كسي در در تورات و انجيل و قرآن ذكر شده است و چه كسي در در تورات و انجيل و قرآن ذكر شده است و چه كسي در     ِّ خداوند كهِّ خداوند كهِّ خداوند كهِّ خداوند كه    شوند و اين است وعده حقشوند و اين است وعده حقشوند و اين است وعده حقشوند و اين است وعده حق    كشند و كشته ميكشند و كشته ميكشند و كشته ميكشند و كشته مي    پردازند، ميپردازند، ميپردازند، ميپردازند، مي    ميميميمي
        »»»»؟؟؟؟    عهد و پيمان از خداوند وفادارتر استعهد و پيمان از خداوند وفادارتر استعهد و پيمان از خداوند وفادارتر استعهد و پيمان از خداوند وفادارتر است    كردن بهكردن بهكردن بهكردن به    عملعملعملعمل

رستگاري بزرگ در اين اسـت و  رستگاري بزرگ در اين اسـت و  رستگاري بزرگ در اين اسـت و  رستگاري بزرگ در اين اسـت و  ، خشنود باشيد كه   با خدا انجام يافته است، شما جهادگران راه خدا از اين معامله كه    بنابراين
        ....»»»»    بسبسبسبس

شـدن تعـداد زيـادي از     و مخـصوصاً بـا كـشته     با تحمل زحمـات و رنجهـاي فـراوان   »»»»جهادجهادجهادجهاد««««اين موضوع نيز روشن است كه      
 كـه شـهادتها در ايـن    جبهه كربالجبهه كربالجبهه كربالجبهه كربالدر   مخصوصاً       ، صفّين ، صفّين ، صفّين ، صفّين         بدر، احد، جمل  بدر، احد، جمل  بدر، احد، جمل  بدر، احد، جمل  هايي از آنها را در جنگ         جهادگران همراه است كه نمونه    

ايم اما در عين حال قرآن كريم لشكر خدا را پيـروز و غالـب           جبهه با غارت اموال و اسارت كودكان و زنان نيز همراه بود خوانده            
        ....)ََََ    ُ الْغاِلبونُ الْغاِلبونُ الْغاِلبونُ الْغاِلبون    همهمهمهم:(گويد كند و مي معرفي مي

  
  

بينيم   و چون مي....    يعني من و پيغمبرانم غالب هستيميعني من و پيغمبرانم غالب هستيميعني من و پيغمبرانم غالب هستيميعني من و پيغمبرانم غالب هستيم)٤٢٣()    َّ أَنَا و رسليَّ أَنَا و رسليَّ أَنَا و رسليَّ أَنَا و رسلي    ِلبنِلبنِلبنِلبنُ الَغُْ الَغُْ الَغُْ الَغْ    َ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه    كَتَبكَتَبكَتَبكَتَب: (فرمايد و نيز همانطور كه گفته شد، مي   
، در دلهـاي مـردم راه    ِ حق با تحمل خسارت و زحمات فراوان و دادن جانهاي خود در راه حق        جهادگران راه   خدا و      پيغمبرانپيغمبرانپيغمبرانپيغمبرانكه  

                                                        

 .   سوره مجادله٢١ ـ آيه ٤١٩
 . ١٤٦آيه :   ـ آل عمران٤٢٠
 .  نام دين حق در تمام اديان اسالم است  آورده است وگرنه�  ـ منظور از اسالم در اين مورد شريعتي است كه پيغمبر اسالم٤٢١
 .   از سوره توبه١١١ ـ آيه ٤٢٢



 

 )١٨٩(

در دلها حاكم و برقرار ساختند و جوامع قدس حق تعالي را قدس حق تعالي را قدس حق تعالي را قدس حق تعالي را ذات مذات مذات مذات م    ايمان و اعتقاد بهايمان و اعتقاد بهايمان و اعتقاد بهايمان و اعتقاد به    محبت به خدا و لشكريان خدا ومحبت به خدا و لشكريان خدا ومحبت به خدا و لشكريان خدا ومحبت به خدا و لشكريان خدا وپيدا كردند، 
معيار فتح و پيروزي از لحاظ فرهنگ قرآن و اسالم يعني فتح معيار فتح و پيروزي از لحاظ فرهنگ قرآن و اسالم يعني فتح معيار فتح و پيروزي از لحاظ فرهنگ قرآن و اسالم يعني فتح معيار فتح و پيروزي از لحاظ فرهنگ قرآن و اسالم يعني فتح :  گوييم لذا مي. بشري را در برابر اهداف مقدس خود خاضع ساختند

        ....ِ انسانهاِ انسانهاِ انسانهاِ انسانها    خضوع قلبي و عملي كشاندنخضوع قلبي و عملي كشاندنخضوع قلبي و عملي كشاندنخضوع قلبي و عملي كشاندن    بهبهبهبه    دلها ودلها ودلها ودلها و
        

        گيردگيردگيردگيرد    نتيجه جنگهايي كه با اغراض شيطاني صورت مينتيجه جنگهايي كه با اغراض شيطاني صورت مينتيجه جنگهايي كه با اغراض شيطاني صورت مينتيجه جنگهايي كه با اغراض شيطاني صورت مي
خاك انجام گرفتـه اسـت كـه تهـاجم ديـروز            و  بر اساس منطق اسالم در جنگهايي كه فقط براي كشور گشائي و تصرف آب             

 كـه اخيـراً بـه    افروزافروزافروزافروز    جنگجنگجنگجنگ    آمريكاي استعمارگر وآمريكاي استعمارگر وآمريكاي استعمارگر وآمريكاي استعمارگر ودرپي امروز  هائي از آن است و تهاجم پي      نمونهچنگيزها و هالكوها و تيمورها      چنگيزها و هالكوها و تيمورها      چنگيزها و هالكوها و تيمورها      چنگيزها و هالكوها و تيمورها      
در در در در  نيـز بـا او همراهـي كـرد و            پيـر اسـتعمار   پيـر اسـتعمار   پيـر اسـتعمار   پيـر اسـتعمار   و در حمله به عراق انگلـستان          رت گرفت كشورهاي اسالمي افغانستان و عراق صو     

كشتار زنان و كودكان و تخريب خانه و شـهرها و از  كشتار زنان و كودكان و تخريب خانه و شـهرها و از  كشتار زنان و كودكان و تخريب خانه و شـهرها و از  كشتار زنان و كودكان و تخريب خانه و شـهرها و از      سوز كه مخصوصاً با سالحهاي مدرن و كشتار جمعيسوز كه مخصوصاً با سالحهاي مدرن و كشتار جمعيسوز كه مخصوصاً با سالحهاي مدرن و كشتار جمعيسوز كه مخصوصاً با سالحهاي مدرن و كشتار جمعي    جنگهاي خانمانجنگهاي خانمانجنگهاي خانمانجنگهاي خانمان        ايناينايناين
گيرد، هرگز فتح و پيروزي گيرد، هرگز فتح و پيروزي گيرد، هرگز فتح و پيروزي گيرد، هرگز فتح و پيروزي     تر صورت ميتر صورت ميتر صورت ميتر صورت مي    و وحشتناكو وحشتناكو وحشتناكو وحشتناك، بيشتر ، بيشتر ، بيشتر ، بيشتر      زدن امنيت و آرامش زدن امنيت و آرامش زدن امنيت و آرامش زدن امنيت و آرامش     هم هم هم هم    آثار عمران و آبادي و بهآثار عمران و آبادي و بهآثار عمران و آبادي و بهآثار عمران و آبادي و به        رفتن ثروتها ورفتن ثروتها ورفتن ثروتها ورفتن ثروتها و    ميانميانميانميان

        ....در صفحات جنايات و ظلم بشري بايد قرار داددر صفحات جنايات و ظلم بشري بايد قرار داددر صفحات جنايات و ظلم بشري بايد قرار داددر صفحات جنايات و ظلم بشري بايد قرار داد    وجود ندارد و اين جنگها را فقطوجود ندارد و اين جنگها را فقطوجود ندارد و اين جنگها را فقطوجود ندارد و اين جنگها را فقط
دادن چهره كريه سـتمكاران     دادن چهره كريه سـتمكاران     دادن چهره كريه سـتمكاران     دادن چهره كريه سـتمكاران             نفرت عمومي و نشان   نفرت عمومي و نشان   نفرت عمومي و نشان   نفرت عمومي و نشان       وووو        ايجاد خشم ايجاد خشم ايجاد خشم ايجاد خشم اي جز     ، نتيجه   ها كه با اغراض شيطاني همراه است        اين جنگ 

گفتار و عمل ظالمان و طاغوتهاي      گفتار و عمل ظالمان و طاغوتهاي      گفتار و عمل ظالمان و طاغوتهاي      گفتار و عمل ظالمان و طاغوتهاي               هائي كه ميان    هائي كه ميان    هائي كه ميان    هائي كه ميان        گذاشتن تناقض   گذاشتن تناقض   گذاشتن تناقض   گذاشتن تناقض      نمايشنمايشنمايشنمايش        ستكبران استعمارگر و به     ستكبران استعمارگر و به     ستكبران استعمارگر و به     ستكبران استعمارگر و به      واقعي م   واقعي م   واقعي م   واقعي م      هايهايهايهاي        بند و قيافه  بند و قيافه  بند و قيافه  بند و قيافه          قدارهقدارهقدارهقداره
        ....روزگار وجود دارد، نداردروزگار وجود دارد، نداردروزگار وجود دارد، نداردروزگار وجود دارد، ندارد

بشر و تأمين دموكراسي و مبارزه با تروريست حـرف       بشر و تأمين دموكراسي و مبارزه با تروريست حـرف       بشر و تأمين دموكراسي و مبارزه با تروريست حـرف       بشر و تأمين دموكراسي و مبارزه با تروريست حـرف               اي مانند حقوق  اي مانند حقوق  اي مانند حقوق  اي مانند حقوق          با عبارتهاي فريبنده  با عبارتهاي فريبنده  با عبارتهاي فريبنده  با عبارتهاي فريبنده  اين چنگيزهاي زمان در كالم خود       
        ....پروري ندارندپروري ندارندپروري ندارندپروري ندارند    تروريستتروريستتروريستتروريست    وووو     زدن امنيت و آرامش زدن امنيت و آرامش زدن امنيت و آرامش زدن امنيت و آرامش     هم هم هم هم    شتار و ايجاد اختالف و بهشتار و ايجاد اختالف و بهشتار و ايجاد اختالف و بهشتار و ايجاد اختالف و بهكاري جز تخريب و ككاري جز تخريب و ككاري جز تخريب و ككاري جز تخريب و ك    زنند و در عملزنند و در عملزنند و در عملزنند و در عمل    ميميميمي

        ::::    مولويمولويمولويمولويقول  به
        ؟؟؟؟    آئي اي اقبال پيآئي اي اقبال پيآئي اي اقبال پيآئي اي اقبال پي    از كجا مياز كجا مياز كجا مياز كجا مي                                                                                                                            آن يكي پرسيد اشتر را كه هي                            آن يكي پرسيد اشتر را كه هي                            آن يكي پرسيد اشتر را كه هي                            آن يكي پرسيد اشتر را كه هي

                             گفت خود پيداست از زانوي تو                     گفت خود پيداست از زانوي تو                     گفت خود پيداست از زانوي تو                     گفت خود پيداست از زانوي تو                               گفت از حمام گرم كوي تو                                        گفت از حمام گرم كوي تو                                        گفت از حمام گرم كوي تو                                        گفت از حمام گرم كوي تو         
، هرگز نبايـد   در اين قبيل جنگهاي نامشروع يك طرف ظالم و جنايتكار، و طرف ديگر مظلوم است و آن طرف كه ظالم است                  

ُ ِبالـشَّر  ُ ِبالـشَّر  ُ ِبالـشَّر  ُ ِبالـشَّر      ِلـب ِلـب ِلـب ِلـب اَلْغااَلْغااَلْغااَلْغا««««: فرمودنـد )ع(  بلكه در حقيقت او مغلوب و منفور است كه حضرت اميـر مؤمنـان         فكر كند كه غالب و فاتح است      
        ))))٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤((((....»»»»ٌٌٌٌ    مغْلوبمغْلوبمغْلوبمغْلوب

        

  

             عالّمه طباطبائي رضوان اللّه عليه عالّمه طباطبائي رضوان اللّه عليه عالّمه طباطبائي رضوان اللّه عليه عالّمه طباطبائي رضوان اللّه عليه    مطلبي از استاد بزرگوارممطلبي از استاد بزرگوارممطلبي از استاد بزرگوارممطلبي از استاد بزرگوارم
كند و شاگرد هرچه بيشتر در تكريم و احتـرام   از آنجا كه بركت علم شاگرد در سايه تكريم و تعظيم از استادش تحقّق پيدا مي            

بيشتري خواهد بـود، لـذا اينجانـب در گفتـار و نوشـتار خـود در مـوارد         اندازه علمش داراي بركت       همان  استاد خود بكوشد، به     
                                                                                                                                                                                                              

 .   سوره مجادله٢١ ـ آيه ٤٢٣
 . لمات قصارك:   ـ نهج البالغه٤٢٤



 

 )١٩٠(

، آقاي سيد محمد داماد، آقاي سيد       ، آقاي سيد محمد داماد، آقاي سيد       ، آقاي سيد محمد داماد، آقاي سيد       ، آقاي سيد محمد داماد، آقاي سيد               ، امام خميني  ، امام خميني  ، امام خميني  ، امام خميني          آقاي بروجردي آقاي بروجردي آقاي بروجردي آقاي بروجردي  كنم از مطالب اساتيد بزرگوار خودم آيات عظام         مقتضي سعي مي  
  : ويمـ كه درباره هريك از آنها بايد بگ  ُ مقامهم اَعلَي اللَّه ـمحمد حسين طباطبائي محمد حسين طباطبائي محمد حسين طباطبائي محمد حسين طباطبائي 

            پا برد                       تا شيوه راه رفتن آموختپا برد                       تا شيوه راه رفتن آموختپا برد                       تا شيوه راه رفتن آموختپا برد                       تا شيوه راه رفتن آموخت                            دستم بگرفت و پا به                         دستم بگرفت و پا به                         دستم بگرفت و پا به                         دستم بگرفت و پا به 
        ....    جزاهم اللّه خيراً                        بهره گيرم و نقل نمايمجزاهم اللّه خيراً                        بهره گيرم و نقل نمايمجزاهم اللّه خيراً                        بهره گيرم و نقل نمايمجزاهم اللّه خيراً                        بهره گيرم و نقل نمايم

  . ـ نقل شده است ُ مقامهما ي اللَّهاَعلَ ـطباطبائي طباطبائي طباطبائي طباطبائي     امام خميني و آقايامام خميني و آقايامام خميني و آقايامام خميني و آقاي هائي مطالبي از   مناسبت جاي اين كتاب به و لذا در جاي
 صاحب تفسير بسيار ارزشمند الميزان كه افتخار شاگردي و شـركت      آيت اللّه طباطبائيآيت اللّه طباطبائيآيت اللّه طباطبائيآيت اللّه طباطبائيدر اينجا نيز مطلبي كه استاد بزرگوارم       

 بيان )٤٢٥()    َّ أَنَا و رسليَّ أَنَا و رسليَّ أَنَا و رسليَّ أَنَا و رسلي    ِلبنِلبنِلبنِلبنُالَغُْالَغُْالَغُْالَغْ    َ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه    كَتَبكَتَبكَتَبكَتَب(اي كه ذكر كرديم  تفسير و اسفار ايشان را داشتم و او در تفسيِر جمله  سال در درس٥٥٥٥مدت 
  : كنم اند را ذكر مي فرموده

  : غلبه و پيروزي را كه خداوند براي خود و پيغمبران خود وعده داده است از اين سه راه است«
        

             ـ از جهت برهان و دليل ـ از جهت برهان و دليل ـ از جهت برهان و دليل ـ از جهت برهان و دليل١١١١
ست و دليل و برهاني كه جنبـه ِاالَهـي          ريزي كرده و استوار ساخته ا        را بر پايه فطرت مردم پي      »»»»ّّّّ        حقحقحقحق««««از آنجا كه خداوند متعال      

شود و مردم نيز آنچه را كه بـا فطـرت آنهـا     شود نيز هميشه براساس فطرت مردم تنظيم مي   مي  كار گرفته   دارد و براي اثبات حق به     
ها هميشه بر شوند، لذا رمز پيروزي منطق انبيا و اولياي خدا در همين است و آن پذيرند و در برابر آن خاضع مي  آهنگ است مي    هم

  . باشند و نام با عظمت آنها جاويدان است  غرض و با انصاف حاكم مي دلهاي افرادبي

  

             ـ از لحاظ امداد غيبي ـ از لحاظ امداد غيبي ـ از لحاظ امداد غيبي ـ از لحاظ امداد غيبي٢٢٢٢
خداوند هميـشه بـا معجـزات و    خداوند هميـشه بـا معجـزات و    خداوند هميـشه بـا معجـزات و    خداوند هميـشه بـا معجـزات و    ،  ها و در گيريهائي كه ميان انبياي عظام و اولياي كرام با دشمنان آنها رخ داده است               در مبارزه 

        ....    عنايت خود قرار داده استعنايت خود قرار داده استعنايت خود قرار داده استعنايت خود قرار داده است    وووو    غمبران خدا و جانشينان آنها ياري رسانده و آنها را مورد پشتيبانيغمبران خدا و جانشينان آنها ياري رسانده و آنها را مورد پشتيبانيغمبران خدا و جانشينان آنها ياري رسانده و آنها را مورد پشتيبانيغمبران خدا و جانشينان آنها ياري رسانده و آنها را مورد پشتيبانيپيپيپيپي    كرامات و تأييدات غيبي بهكرامات و تأييدات غيبي بهكرامات و تأييدات غيبي بهكرامات و تأييدات غيبي به
  

ِ   گويد و هم با وعده افكنـدن        جهادگران راه خدا سخن مي       است كه در مواردي از ِامداد و نصرتهاي ِاالَهي براي          قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد اين  
َ كَفَـروا   َ كَفَـروا   َ كَفَـروا   َ كَفَـروا           ِ الَّـذين  ِ الَّـذين  ِ الَّـذين  ِ الَّـذين           قُلـوب   قُلـوب   قُلـوب   قُلـوب       فـي   فـي   فـي   فـي      سـأُلْقي سـأُلْقي سـأُلْقي سـأُلْقي ()٤٢٦()ََََ        َ كَفَروا الرعـب   َ كَفَروا الرعـب   َ كَفَروا الرعـب   َ كَفَروا الرعـب           ِ الَّذين ِ الَّذين ِ الَّذين ِ الَّذين          قُلوب  قُلوب  قُلوب  قُلوب      في  في  في  في     قيقيقيقيسنُلْسنُلْسنُلْسنُلْ: ( ، با اين عبارات     دشمنان  رعب و وحشت در دل    

  .بخشد دهد و جرأت مي  به آنها دلگرمي مي)٤٢٧()ََََ    الرعبالرعبالرعبالرعب
        

            طلبيطلبيطلبيطلبي    جا انداختن فرهنگ جهاد و شهادتجا انداختن فرهنگ جهاد و شهادتجا انداختن فرهنگ جهاد و شهادتجا انداختن فرهنگ جهاد و شهادت     ـ به ـ به ـ به ـ به٣٣٣٣
                                                        

 .   سوره مجادله٢١ ـ آيه ٤٢٥
 .   سوره آل عمران١٥١ ـ آيه ٤٢٦
 .   سوره انفال١٢ ـ آيه ٤٢٧



 

 )١٩١(

دلـي لبريـز از   طلبـي  طلبـي  طلبـي  طلبـي      جهاد و شـهادت جهاد و شـهادت جهاد و شـهادت جهاد و شـهادت  فرهنگ باشند و در سايه شدگان مكتب اسالم مي از آنجا كه مجاهدان راه حق كه تربيت  
در عرصه جهاد و كـشاكش درگيـري بـا دشـمن پيـامي فراگيـر و       در عرصه جهاد و كـشاكش درگيـري بـا دشـمن پيـامي فراگيـر و       در عرصه جهاد و كـشاكش درگيـري بـا دشـمن پيـامي فراگيـر و       در عرصه جهاد و كـشاكش درگيـري بـا دشـمن پيـامي فراگيـر و       اند كه  اين حقيقت را نيز دريافته خدا دارند و عشق و ايمان به 

    دسـت دسـت دسـت دسـت     جهان حاكميت ببخشند و با اين هدف واال يكي از ايـن دو نتيجـه را بـه    جهان حاكميت ببخشند و با اين هدف واال يكي از ايـن دو نتيجـه را بـه    جهان حاكميت ببخشند و با اين هدف واال يكي از ايـن دو نتيجـه را بـه    جهان حاكميت ببخشند و با اين هدف واال يكي از ايـن دو نتيجـه را بـه        خواهند حق را در سطح  خواهند حق را در سطح  خواهند حق را در سطح  خواهند حق را در سطح          خيز دارند و مي   خيز دارند و مي   خيز دارند و مي   خيز دارند و مي           آرمانآرمانآرمانآرمان
دو را بـراي خـود سـعادت و      و هريـك از ايـن  پيروزي فعلي جبهه حق بر جبهه باطل و يا شهادت در راه خدا      پيروزي فعلي جبهه حق بر جبهه باطل و يا شهادت در راه خدا      پيروزي فعلي جبهه حق بر جبهه باطل و يا شهادت در راه خدا      پيروزي فعلي جبهه حق بر جبهه باطل و يا شهادت در راه خدا       يا   خواهند آورد خواهند آورد خواهند آورد خواهند آورد 

،  كار بـرده اسـت   ديده و هر نيرنگ كه به اند كه باطل هرقدر نيرو تدارك دانند و آنها اين حقيقت را باور كرده   پيروزي مي  كاميابي و 
  . ب استباالخره مغلوب است و حق غال

كنند، هرگز شكـست   اخالق و روحيات حركت مي بيني و با اين ، با اين جهان    روشن است جنگجوياني كه با اين عشق و ايمان        
كنند و كـافي اسـت در ايـن     مي  پيروزي و غلبه خود را اعالن     )٤٢٨()ِِِِ        َ ِبنا االّ ِاحدي الْحسنَيين    َ ِبنا االّ ِاحدي الْحسنَيين    َ ِبنا االّ ِاحدي الْحسنَيين    َ ِبنا االّ ِاحدي الْحسنَيين            ْ تَربصون ْ تَربصون ْ تَربصون ْ تَربصون         ْهلْهلْهلْهل        قُلقُلقُلقُل: ( خورند و با نداي     نمي

        )٤٣٠(.  را مورد توجه قراربدهيم)٤٢٩()ََََ    ْ مؤِمنينْ مؤِمنينْ مؤِمنينْ مؤِمنين    ْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ كُنْتُم    َ ِانَ ِانَ ِانَ ِان    ُ االْعلَونُ االْعلَونُ االْعلَونُ االْعلَون    التَحزَنواْ و أنْتُمالتَحزَنواْ و أنْتُمالتَحزَنواْ و أنْتُمالتَحزَنواْ و أنْتُم    و التَِهنواْوو التَِهنواْوو التَِهنواْوو التَِهنواْو(ورد اين گفتار با عظمت قرآني م
*      *    **      *    **      *    **      *    *        

  
، شرح  استگفته شد، اين خطبه چون بسيار پر محتوا و مطالب بسياري را دار          ) س ( همانطور كه در آغاز خطبه حضرت زينب      

، به  است» : عصمت بيت  چهره زن در فرهنگ اهل      «مناسبت اين بحث كه فعالً در ارائه           دارد و به    ، احتياج به كتاب مستقلّي      همه آن 
در همـه   ) س(حضرت را مانند مادر بزرگوارش حضرت صـديقه كبـرا فاطمـه زهـرا                 كنيم كه آن    بانوان محترم اسالمي توصيه مي    

  .ود قرار بدهندالگوي خ شؤون زندگي
            آنكه عالم واله و حيران اوستآنكه عالم واله و حيران اوستآنكه عالم واله و حيران اوستآنكه عالم واله و حيران اوست» » » »         زينبزينبزينبزينب        ««««سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                      كيست سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                      كيست سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                      كيست سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                      كيست   
                      گوهر پاكي كه از پستان عصمت خورده شير              گوهر پاكي كه از پستان عصمت خورده شير              گوهر پاكي كه از پستان عصمت خورده شير              گوهر پاكي كه از پستان عصمت خورده شير    گر از چهره تابان اوستگر از چهره تابان اوستگر از چهره تابان اوستگر از چهره تابان اوست    نور عصمت جلوهنور عصمت جلوهنور عصمت جلوهنور عصمت جلوه        
        ؟؟؟؟     اين آشفته كز او عالمي آشفته است اين آشفته كز او عالمي آشفته است اين آشفته كز او عالمي آشفته است اين آشفته كز او عالمي آشفته است             كيست             كيست             كيست             كيست    قربانش كه جان عالمي قربان اوستقربانش كه جان عالمي قربان اوستقربانش كه جان عالمي قربان اوستقربانش كه جان عالمي قربان اوست    جان بهجان بهجان بهجان به        
            ؟        آستان زينب كبرا حريم كبرياست؟        آستان زينب كبرا حريم كبرياست؟        آستان زينب كبرا حريم كبرياست؟        آستان زينب كبرا حريم كبرياست    ، سرگردان اوست، سرگردان اوست، سرگردان اوست، سرگردان اوست    كيست اين سرگشته كاينسان چرخكيست اين سرگشته كاينسان چرخكيست اين سرگشته كاينسان چرخكيست اين سرگشته كاينسان چرخ        
            اي كاندر سپهر عزّت و جاه و جاللاي كاندر سپهر عزّت و جاه و جاللاي كاندر سپهر عزّت و جاه و جاللاي كاندر سپهر عزّت و جاه و جالل                    زهره                زهره                زهره                زهره    بندگان را دست حاجت جمله بر دربان اوستبندگان را دست حاجت جمله بر دربان اوستبندگان را دست حاجت جمله بر دربان اوستبندگان را دست حاجت جمله بر دربان اوست        
                       ميوه بستان زهرا ميوه قلب علي           ميوه بستان زهرا ميوه قلب علي           ميوه بستان زهرا ميوه قلب علي           ميوه بستان زهرا ميوه قلب علي                                                    بخش كواكب شمسه تابان اوستبخش كواكب شمسه تابان اوستبخش كواكب شمسه تابان اوستبخش كواكب شمسه تابان اوست    روشنيروشنيروشنيروشني        
                           سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                   سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                   سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را                   سيل نطق آتشينش كَند كاخ كفر را    ِ احسان اوستِ احسان اوستِ احسان اوستِ احسان اوست    چين خرمنچين خرمنچين خرمنچين خرمن    آنكه عالم خوشهآنكه عالم خوشهآنكه عالم خوشهآنكه عالم خوشه        
                                  جلوه حق كرد روشن كوفه تاريك را                          جلوه حق كرد روشن كوفه تاريك را                          جلوه حق كرد روشن كوفه تاريك را                          جلوه حق كرد روشن كوفه تاريك را    كاخ ايمان متّكي بر پايه ايمان اوستكاخ ايمان متّكي بر پايه ايمان اوستكاخ ايمان متّكي بر پايه ايمان اوستكاخ ايمان متّكي بر پايه ايمان اوست        

    گرمي بازار شام از خطبه سوزان اوستگرمي بازار شام از خطبه سوزان اوستگرمي بازار شام از خطبه سوزان اوستگرمي بازار شام از خطبه سوزان اوست

                                                        

 . ٥٢آيه :   ـ توبه٤٢٨
 .   سوره آل عمران١٣ ـ آيه ٤٢٩
 . ٢٢٤ ، ص١٩ ج:   ـ تفسير الميزان٤٣٠
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            تفاوت مرد و زنتفاوت مرد و زنتفاوت مرد و زنتفاوت مرد و زن
        ....    آهنگي و تناسب برقرار كرده استآهنگي و تناسب برقرار كرده استآهنگي و تناسب برقرار كرده استآهنگي و تناسب برقرار كرده است    ميان آنها همميان آنها همميان آنها همميان آنها هم        وووو    ، موجودات جهان را متنوع و متفاوت آفريده، موجودات جهان را متنوع و متفاوت آفريده، موجودات جهان را متنوع و متفاوت آفريده، موجودات جهان را متنوع و متفاوت آفريده    خداوند قادر و حكيمخداوند قادر و حكيمخداوند قادر و حكيمخداوند قادر و حكيم

شود مساوي و شود مساوي و شود مساوي و شود مساوي و     وط ميوط ميوط ميوط ميكه مرد و زن با اينكه هر دو انسانند و در هرآنچه كه به انسانيت انسان مربكه مرد و زن با اينكه هر دو انسانند و در هرآنچه كه به انسانيت انسان مربكه مرد و زن با اينكه هر دو انسانند و در هرآنچه كه به انسانيت انسان مربكه مرد و زن با اينكه هر دو انسانند و در هرآنچه كه به انسانيت انسان مرببر اين اساس ترديدي نيست 
احـساسات و  احـساسات و  احـساسات و  احـساسات و      سرشار از عواطف و   سرشار از عواطف و   سرشار از عواطف و   سرشار از عواطف و           ، و دل  ، و دل  ، و دل  ، و دل          پستان پر از شير زن    پستان پر از شير زن    پستان پر از شير زن    پستان پر از شير زن    تفاوتها يينيز از لحاظ خلقت دارند و اين تفاوت تنها در            يكسانند،  يكسانند،  يكسانند،  يكسانند،  

تر  ، اكنون در بيان اين تفاوت چه سخني قابل قبولشودشودشودشود    زايمان و ايام قاعدگي زن خالصه نميزايمان و ايام قاعدگي زن خالصه نميزايمان و ايام قاعدگي زن خالصه نميزايمان و ايام قاعدگي زن خالصه نمي    دستگاه تناسلي مخصوص و جرياندستگاه تناسلي مخصوص و جرياندستگاه تناسلي مخصوص و جرياندستگاه تناسلي مخصوص و جريان
  ؟ است

  

             و زن مانند دو كفّه ميزان متعادل و متناسب و زن مانند دو كفّه ميزان متعادل و متناسب و زن مانند دو كفّه ميزان متعادل و متناسب و زن مانند دو كفّه ميزان متعادل و متناسبمردمردمردمرد
  :فرمايند در بيان تفاوت خلقت مرد و زن مي    تفسير الميزانتفسير الميزانتفسير الميزانتفسير الميزانـ روحي فداه ـ در اهللا عالمه طباطبائي اهللا عالمه طباطبائي اهللا عالمه طباطبائي اهللا عالمه طباطبائي     آيتآيتآيتآيتاستاد بزرگوار ما 

  :باشند هر يك از اين دو گروه در مقايسه با هم از امتياز مخصوصي برخوردار مي
  

            و شدت ممتاز استو شدت ممتاز استو شدت ممتاز استو شدت ممتاز استاز جهت داشتن صالبت از جهت داشتن صالبت از جهت داشتن صالبت از جهت داشتن صالبت » » » »         مردمردمردمرد        ««««
آمادگي دارند و از عهده اين ها ها ها ها     حفظ مرزها و حيثيتحفظ مرزها و حيثيتحفظ مرزها و حيثيتحفظ مرزها و حيثيت    وووو    جهاد و دفاعجهاد و دفاعجهاد و دفاعجهاد و دفاعِ انسانها در امر   هستند كه در كشاكش زندگي        مردانمردانمردانمردانو اين   
  .آيند كار بر مي
اي دهنـد و بارهـ   خـرج مـي   به قدم بوده و استقامت  قدم بوده و استقامت  قدم بوده و استقامت  قدم بوده و استقامت     ثابتثابتثابتثابت هستند كه در برابر سختيها و حوادث سهمگين روزگار          مردانمردانمردانمردانو اين   

  .كشند  مي دوش سنگين زندگي را به 
        

            از لحاظ عواطف و احساسات رقيق ممتاز استاز لحاظ عواطف و احساسات رقيق ممتاز استاز لحاظ عواطف و احساسات رقيق ممتاز استاز لحاظ عواطف و احساسات رقيق ممتاز است» » » »     زنزنزنزن««««
  .بخشند مي         انس و آرامش و الفت و رأفت انس و آرامش و الفت و رأفت انس و آرامش و الفت و رأفت انس و آرامش و الفت و رأفت كه به زندگي انسانهاو اين زنان هستندو اين زنان هستندو اين زنان هستندو اين زنان هستند

 خوارگي  خوارگي  خوارگي  خوارگي بارداري و وضع حمل و دوران شيربارداري و وضع حمل و دوران شيربارداري و وضع حمل و دوران شيربارداري و وضع حمل و دوران شير    ««««دوران   كه با صبر و حوصله و بردباري خاصي سنگيني بارهاياين زنان هستنداين زنان هستنداين زنان هستنداين زنان هستند
مادرانـه بـه تربيـت و مـديريت فرزنـد             آورند و بلكه با عشق و شوق و رأفت            خم به ابرو نمي    و» » » »     كنندكنندكنندكنند        كودك خود را تحمل مي    كودك خود را تحمل مي    كودك خود را تحمل مي    كودك خود را تحمل مي    

نيـز   بخشند و در امور اجتماعي داري به زندگي انسانها صفا و رأفت مي        خدمات خانه   پردازند و با پرستاري از دردمندان و انجام         مي
  .راه مردان در راه اعتالء و عظمت جامعه گام بردارندهم كنند به سعي مي

بـدون احـساسات لطيـف و    ، ، ، ،     انسانها مختل اسـت انسانها مختل اسـت انسانها مختل اسـت انسانها مختل اسـت     زندگيزندگيزندگيزندگي،  طور كه بدون صالبت و تحمل و قدرت مردان و روشن است همان   
        ....    سر و سامان و ناقص استسر و سامان و ناقص استسر و سامان و ناقص استسر و سامان و ناقص است    زندگي بشريت بيزندگي بشريت بيزندگي بشريت بيزندگي بشريت بيمناسب و الزم نيز،  عواطف رقيق و ظرافتهاي

  



 

 )١٩٤(

  
آفريننـد و امتيـازات ايـن دو     نقش مخـصوصي را مـي     ، هريك در زندگي     هاي خدادادي    انساني با سرمايه   ، اين دو گروه     بنابراين

هرگز نظـم   خورد و مي هم  ، متعادل و متوازن است و بدون هريك از آنها ميزان زندگي به          گروه كه ذكر گرديد مانند دو كفّه ميزان       
  .كند و نظام پيدا نمي

. باشند هر چند هر دو از لحاظ خلقت داراي فكر و عقل انساني مي» » » »         زنزنزنزن    ««««و » » » »     مردمردمردمرد    ««««ر بگيريم كه اين موضوع را نيز بايد در نظ
، )٤٣١()َ علي النِّـساء َ علي النِّـساء َ علي النِّـساء َ علي النِّـساء     ُقَوامونُقَوامونُقَوامونُقَوامون    الرجالالرجالالرجالالرجال(به مردان عمق تفكّر و تعقّل بيشتري داده است و كالم خداوندي    ولي حكمت خلقت خداوندي   
تري را دارند و سرپرست اداره امـور           ساختن امور زندگي خانوادگي نقش مهم        راه  و رو به  تَمِشيت  تَمِشيت  تَمِشيت  تَمِشيت  به اين معنا است كه مردان در        

  )٤٣٢(.باشند خانوادگي مي
اين مطلب را نيز در اينجا بايد بدانيم :  كنند كه ـ در آخر كالم خود تصريح و تأكيد مي  اعلي اهللا تعالي مقامه ما ـ استاد بزرگوار استاد بزرگوار استاد بزرگوار استاد بزرگوار 

كرامـت و فـضيلت    ، تنها مربوط به تنظيم امور مادي زندگي خانوادگي است و هرگز دليل          كه اين امتياز كه براي مردان ذكر گرديد       
زيرا كرامت و برتـري و  زيرا كرامت و برتـري و  زيرا كرامت و برتـري و  زيرا كرامت و برتـري و  شود  ؛ به اين معني كه اين تفاوت هرگز يك ارزش براي مردان محسوب نمي مردان نسبت به زنان نيست 

 و بنابراين هريك از گروه     امثال اينها مربوط استامثال اينها مربوط استامثال اينها مربوط استامثال اينها مربوط است        وووو    لحلحلحلحارزش در اسالم تنها به امور معنوي مانند ايمان و اخالق و تقوا و عمل صاارزش در اسالم تنها به امور معنوي مانند ايمان و اخالق و تقوا و عمل صاارزش در اسالم تنها به امور معنوي مانند ايمان و اخالق و تقوا و عمل صاارزش در اسالم تنها به امور معنوي مانند ايمان و اخالق و تقوا و عمل صا
تقـرب بيـشتري دارنـد و     ايمان و اخالق و تقواي بيشتري باشند، به همان نسبت در درگاه خداونـد متعـال       مردان و زنان كه داراي    

  )٤٣٣(.كنند پاداش زيادتري را از پروردگار دريافت مي

    

            حيد استحيد استحيد استحيد استتفاوت خلقت مرد و زن شاهكار خلقت و درس توتفاوت خلقت مرد و زن شاهكار خلقت و درس توتفاوت خلقت مرد و زن شاهكار خلقت و درس توتفاوت خلقت مرد و زن شاهكار خلقت و درس تو
وجود دارد ـ چنانكه گفته شـد ـ همـه و همـه بـر        در اينجا توجه به اين مطلب نيز الزم است كه تفاوتهايي كه ميان مرد و زن

  . گيري تنظيم شده است اندازه و و محاسبهتوازن و تناسب توازن و تناسب توازن و تناسب توازن و تناسب اساس 
ند، طوري آنها را بر اساس تناسـب       خواهند چند قطعه متفاوت را باهم پيوند بده         طور كه در صنعت هنگامي كه مي        يعني همان 

دست بيايد، خالق حكيم مرد و زن هـم در خلقـت    جوش بخورند و تركيب بشوند تا هدف مطلوب به سازند كه با هم    و توازن مي  
وجود آورده است كه هـر يـك    و هماهنگي به توازن  توازن  توازن  توازن      تناسب و تناسب و تناسب و تناسب و آنها تفاوتهاي جسمي و روحي و احساسي آنها را طوري براساس            

  .گردد نسل ميبقاي بقاي بقاي بقاي     آرامش وآرامش وآرامش وآرامش و    انس و الفت و اتحاد وانس و الفت و اتحاد وانس و الفت و اتحاد وانس و الفت و اتحاد وي هستند و پيوند آنها با هم موجب پديد آمدن  ديگر مكمل
كه مركز انس و نشاط و آرامـش  خانواده خانواده خانواده خانواده عنوان  به وجود آمدن يك كانون فرهنگي و تربيتي به عبارت ديگر اين تفاوتها باعث به 

  .شود است مي و مدرسه تعليم و تعلّم و تربيت
  

                                                        

 .  سوره نساء٣٤ ـ آيه ٤٣١
زن در كيفيت تعقّل را موجب تفاوت آنها    طباطبائي همين تفاوت مردواهللا ؛ بايد توجه داشت كه آيت ٢٣، ص   ٤، ج   ـ تفسير الميزان٤٣٢
 ).  ٢٤٢، ص ٤، ج  الميزان  . (داند  مي»»»»            ارثارثارثارث        ««««در 

  .٢٣١، ص ٤، ج   ـ تفسير الميزان٤٣٣
 



 

 )١٩٥(

 و     شاهكارهاي خلقتشاهكارهاي خلقتشاهكارهاي خلقتشاهكارهاي خلقتترين  ، يكي از عجيب آهنگي دقيق و ظريف آنها با هم مسأله وجود تفاوتها ميان مرد و زن و هم،  بنابراين
نمونـه بـارزي اسـت از اينكـه      و    و آيت و نشانه بزرگي از نظام حكيمانه و مدبرانه جهان است         و آيت و نشانه بزرگي از نظام حكيمانه و مدبرانه جهان است         و آيت و نشانه بزرگي از نظام حكيمانه و مدبرانه جهان است         و آيت و نشانه بزرگي از نظام حكيمانه و مدبرانه جهان است         .  است  و خداشناسي توحيد  توحيد  توحيد  توحيد  درس  

تـوان    ، نمـي    ر اينكه بدون دخالـت علّـت غـائي و بـدون هـدف در خلقـت                است ب   جريان خلقت تصادفي نيست و برهان روشني      
  :باز هم در اين آيه فكر كنيد. جهان را تفسير كرد پديده
    )٤٣٤()    ٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرون    ٍ لقَومٍ لقَومٍ لقَومٍ لقَوم    ياتياتياتيات    َ الََ الََ الََ الَ    كككك ذَِل ذَِل ذَِل ذَِل    ّ ِفيّ ِفيّ ِفيّ ِفي    ً ِانً ِانً ِانً ِان    رحمةرحمةرحمةرحمة    ً وً وً وً و    ْ مودةْ مودةْ مودةْ مودة    َبينَكُمَبينَكُمَبينَكُمَبينَكُم    ْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعل    ْ ِمن اَنفُِسكُمْ ِمن اَنفُِسكُمْ ِمن اَنفُِسكُمْ ِمن اَنفُِسكُم    َ لَكُمَ لَكُمَ لَكُمَ لَكُم    ْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَق    ِ اَنِ اَنِ اَنِ اَن    و ِمن آياِتهو ِمن آياِتهو ِمن آياِتهو ِمن آياِته(

اين منظور كه با آنها انـس و آرامـش    قدرت و حكمت خداوند اين است كه براي شما از جنس خودتان همسراني به      يكي از آيات  
اسـي  اسـي  اسـي  اسـي  خداشنخداشنخداشنخداشن    آيـات توحيـدي و درسـهاي   آيـات توحيـدي و درسـهاي   آيـات توحيـدي و درسـهاي   آيـات توحيـدي و درسـهاي   ،   در اين موضوع براي متفكّـران . پديد آورد بگيريد، آفريد و ميان شما مودت و رحمت      

  )٤٣٥(.فراواني وجود دارد
  

            زن درياي عواطف و احساسات استزن درياي عواطف و احساسات استزن درياي عواطف و احساسات استزن درياي عواطف و احساسات است        خصوصيت روحي زنخصوصيت روحي زنخصوصيت روحي زنخصوصيت روحي زن
است و به تعبيـر بهتـر و   » » » »     دگر خواهيدگر خواهيدگر خواهيدگر خواهي««««باشد   اش بر آن استوار مي ترين خصوصيت روحي زن كه تمام خصوصيات فرعي         مهم

آن را وابسته به  ستي خويشتن قرار نداده واميدها و آرزوهاي خود را بر مدار هخواهد؛  خواهد؛  خواهد؛  خواهد؛          ديگران مي ديگران مي ديگران مي ديگران مي         هستي خويش را براي   هستي خويش را براي   هستي خويش را براي   هستي خويش را براي   تر    دقيق
  .سازد كه او را دوست دارد كسي مي

گذرد،  كند و در اين راه از همه چيز خود مي مي  چنانكه طبيعت او است ـ براي ديگران وقف -او وقتي با تمام وجود، خود را 
از اين رو اگر ابراز محبتش با پاسخي شايـسته همـراه   از اين رو اگر ابراز محبتش با پاسخي شايـسته همـراه   از اين رو اگر ابراز محبتش با پاسخي شايـسته همـراه   از اين رو اگر ابراز محبتش با پاسخي شايـسته همـراه   . . . .  قدرداني و به او توجه شود قدرداني و به او توجه شود قدرداني و به او توجه شود قدرداني و به او توجه شود ، انتظار دارد كه از او در اين رابطه         در مقابل 

        ....كندكندكندكند    شود و سپاسگزاري ميشود و سپاسگزاري ميشود و سپاسگزاري ميشود و سپاسگزاري مي    مثبت مواجه شود شاد ميمثبت مواجه شود شاد ميمثبت مواجه شود شاد ميمثبت مواجه شود شاد مي    شود و اگر با پاسخشود و اگر با پاسخشود و اگر با پاسخشود و اگر با پاسخ    نگردد سبب افسردگي او مينگردد سبب افسردگي او مينگردد سبب افسردگي او مينگردد سبب افسردگي او مي
  .شود گفته مرد به همسرش كه تو را دوست دارم هرگز ا قلب زن خارج نمي

        

            تفاوت پيرمردان و پيرزنان و امتياز زنانتفاوت پيرمردان و پيرزنان و امتياز زنانتفاوت پيرمردان و پيرزنان و امتياز زنانتفاوت پيرمردان و پيرزنان و امتياز زنان
معموالً زماني كه پير و فرسوده شد، » » » »     مردمردمردمرد    ««««. ن مطلب برخوردها و رفتار پيرمردان و پيرزنان را با هم مقايسهكنيدبراي شاهد اي

  .معموالً بدون اينكه به فكر كسي باشد به استراحت بپردازد أي  ميل دارد كه در گوشه
هاي زندگي كنار بكشد، يا از هر چـه           جنجال و  خواهد يك باره از گرداب كشمكش       شود نمي   حتي زماني كه پير مي    » » » »         زنزنزنزن    ««««اما  

خويشتن بپردازد،  ، تنها به ـ شانه از زير بار وظايف خالي نموده »»»»        در يك كالمدر يك كالمدر يك كالمدر يك كالم    «««« مايه رنج و مالل خاطرش باشد پرهيز نمايد، و ـ  
        ....نمايدنمايدنمايدنمايد    گران ميگران ميگران ميگران ميّ خود را يكسره صرف ديّ خود را يكسره صرف ديّ خود را يكسره صرف ديّ خود را يكسره صرف دي    ّ و غمّ و غمّ و غمّ و غم    شود و تمام همشود و تمام همشود و تمام همشود و تمام هم    بلكه در اين سن و سال محبتش به اطرافيان چندين برابر ميبلكه در اين سن و سال محبتش به اطرافيان چندين برابر ميبلكه در اين سن و سال محبتش به اطرافيان چندين برابر ميبلكه در اين سن و سال محبتش به اطرافيان چندين برابر مي

كس كس كس كس     هيچهيچهيچهيچ. باشند مورد منتهاي عالقه او نيز هستند گيرد در عين حالي كه مايه رنج و زحمت او مي   زماني كه دور او را مي      هاهاهاها        نوهنوهنوهنوه
        ....كندكندكندكند    اندازه او دوست نداشته و پرستاري نمياندازه او دوست نداشته و پرستاري نمياندازه او دوست نداشته و پرستاري نمياندازه او دوست نداشته و پرستاري نمي    ها را بهها را بهها را بهها را به    نوهنوهنوهنوه

        

                                                        

 . ٢١ ـ سوره روم آيه ٤٣٤
 . ٢٣١، ص ٤، ج   ـ تفسير الميزان٤٣٥



 

 )١٩٦(

            زن يك موجود پر عاطفهزن يك موجود پر عاطفهزن يك موجود پر عاطفهزن يك موجود پر عاطفه
، فكري و روحي او صرف پرداختن به خانواده و ، فكري و روحي او صرف پرداختن به خانواده و ، فكري و روحي او صرف پرداختن به خانواده و ، فكري و روحي او صرف پرداختن به خانواده و     جسميجسميجسميجسمي     تمام نيروهاي تمام نيروهاي تمام نيروهاي تمام نيروهاياي است كهاي است كهاي است كهاي است كه    ، همان دوره، همان دوره، همان دوره، همان دوره    براي زن بهترين دوران زندگيبراي زن بهترين دوران زندگيبراي زن بهترين دوران زندگيبراي زن بهترين دوران زندگي

        ............، جز خود اوست خواه فرزند باشد يا همسر، مادر باشد يا پدر، جز خود اوست خواه فرزند باشد يا همسر، مادر باشد يا پدر، جز خود اوست خواه فرزند باشد يا همسر، مادر باشد يا پدر، جز خود اوست خواه فرزند باشد يا همسر، مادر باشد يا پدر»»»»        غَيريغَيريغَيريغَيري    ««««، ، ، ،     باشد، و در يك كالمباشد، و در يك كالمباشد، و در يك كالمباشد، و در يك كالم    فرزند و جامعهفرزند و جامعهفرزند و جامعهفرزند و جامعه
بـا دلـي افـسرده و تنـي     بپردازد، زني خواهـد بـود    زني كه كسي را نداشته باشد تا به خاطر او به شوق آيد و به كار و كوشش   

سالمت و سعادت خانواده و سالمت و سعادت خانواده و سالمت و سعادت خانواده و سالمت و سعادت خانواده و         وووو    يك موجود پر عاطفه ظريف در جامعه مطرح استيك موجود پر عاطفه ظريف در جامعه مطرح استيك موجود پر عاطفه ظريف در جامعه مطرح استيك موجود پر عاطفه ظريف در جامعه مطرح است    كانون محبت وكانون محبت وكانون محبت وكانون محبت و    عنوان يكعنوان يكعنوان يكعنوان يك    پس زن بهپس زن بهپس زن بهپس زن به.  فرسوده
        ....    روحيات اين اُعجوبه خلقت استروحيات اين اُعجوبه خلقت استروحيات اين اُعجوبه خلقت استروحيات اين اُعجوبه خلقت است    اجتماع در گرو حفظ شخصيت و تأميناجتماع در گرو حفظ شخصيت و تأميناجتماع در گرو حفظ شخصيت و تأميناجتماع در گرو حفظ شخصيت و تأمين

ديگران را از سايه لطف خود ديگران را از سايه لطف خود ديگران را از سايه لطف خود ديگران را از سايه لطف خود ، » گستر  سايهدرخت « و باالخره آرامش روحي زن و خشنودي باطن او در اين است كه همچون
وي در اين بين آن است كـه   و تنها دلهرهمند سازد، خاطري را خشنود و دردي را تسكين بدهد و مظهر انس و الفت باشد؛        مند سازد، خاطري را خشنود و دردي را تسكين بدهد و مظهر انس و الفت باشد؛        مند سازد، خاطري را خشنود و دردي را تسكين بدهد و مظهر انس و الفت باشد؛        مند سازد، خاطري را خشنود و دردي را تسكين بدهد و مظهر انس و الفت باشد؛                بهرهبهرهبهرهبهره

        ....فداكاري و زحمات او پي نبرند و خصوصيات حقيقي او ناشناخته بماندفداكاري و زحمات او پي نبرند و خصوصيات حقيقي او ناشناخته بماندفداكاري و زحمات او پي نبرند و خصوصيات حقيقي او ناشناخته بماندفداكاري و زحمات او پي نبرند و خصوصيات حقيقي او ناشناخته بماند    مبادا اطرافيانش و يا جامعه به اهميت و ارزشمبادا اطرافيانش و يا جامعه به اهميت و ارزشمبادا اطرافيانش و يا جامعه به اهميت و ارزشمبادا اطرافيانش و يا جامعه به اهميت و ارزش
ريزند ريزند ريزند ريزند     سازند و در روزهاي گرم عرق ميسازند و در روزهاي گرم عرق ميسازند و در روزهاي گرم عرق ميسازند و در روزهاي گرم عرق مي    خوابي را بر خود هموار ميخوابي را بر خود هموار ميخوابي را بر خود هموار ميخوابي را بر خود هموار مي    خوابند و رنج بيخوابند و رنج بيخوابند و رنج بيخوابند و رنج بي    مادراني را ببينيد كه شب را تا صبح نميمادراني را ببينيد كه شب را تا صبح نميمادراني را ببينيد كه شب را تا صبح نميمادراني را ببينيد كه شب را تا صبح نمي

        ....سازند تا فرزند آنها راحت باشدسازند تا فرزند آنها راحت باشدسازند تا فرزند آنها راحت باشدسازند تا فرزند آنها راحت باشد    ِ سرما ميِ سرما ميِ سرما ميِ سرما مي    سرد با شدتسرد با شدتسرد با شدتسرد با شدت    و در روزهايو در روزهايو در روزهايو در روزهاي
ت دارند و زحمات آنها را مورد توجه قـرار  قدر كه حس كنند كه شوهران آنها به آنها محب    را مالحظه كنيد كه همين         همسرانيهمسرانيهمسرانيهمسراني

  .ورزند گونه فداكاري در راه شوهران خود دريغ نمي دهند، از هيچ مي
  .گذارند  بخش بيمارشان شب تا سحر چشم بر هم نمي ها مشاهده كنيد، كه به اميد لبخند رضايت  را در بيمارستان    پرستاران زنپرستاران زنپرستاران زنپرستاران زن
  .موقعيت او را بهتر بشناسيد بخش زن پي ببريد و قدر و ها به عواطف و احساسات حيات از اين نمونه

  

             به عهده مردان است به عهده مردان است به عهده مردان است به عهده مردان است    مديريت و مسؤوليت امور ماليمديريت و مسؤوليت امور ماليمديريت و مسؤوليت امور ماليمديريت و مسؤوليت امور مالي
  :فرمايند  مي    در تفسير الميزاندر تفسير الميزاندر تفسير الميزاندر تفسير الميزان»   قدس اهللا نفسه «استاد ما عالمه طباطبائي 

  آثار فراواني دارد، و در هرچند در اجتماع بشري   نسبت به زن از جهت شدت و صالبت و غلظت و خشونت» » » »     مردمردمردمرد    ««««مزّيت 
انساني و انجام كارهاي سخت و سنگين و تحمـل شـدائد زنـدگي و ثبـات قـدم در حـوادث           زمينه دفاع و حفاظت از حيثيت     

؛ ولـي در   سـاخته نيـست  » » » »         زنزنزنزن    ««««ضروري زندگي است كه تبعاً از     سخت و تحوالت روزگار، ارزشمند است و اينها همه از شؤون          
بـه  بـه  بـه  بـه  باشد و در زنـدگي   مجهز مي نياز نيست احساسات لطيف و عواطف رقيق كه هرگز زندگي بشري از آن بي   ، زن نيز به       مقابل آن 

رأفـت و  رأفـت و  رأفـت و  رأفـت و      وووو     بخـشي  بخـشي  بخـشي  بخـشي     ؛ انس و محبت و آرامش ؛ انس و محبت و آرامش ؛ انس و محبت و آرامش ؛ انس و محبت و آرامش         ، و بس الزم است    ، و بس الزم است    ، و بس الزم است    ، و بس الزم است            كه كار مردان است   كه كار مردان است   كه كار مردان است   كه كار مردان است           همان اندازه كه غلظت و خشونت و صالبت       همان اندازه كه غلظت و خشونت و صالبت       همان اندازه كه غلظت و خشونت و صالبت       همان اندازه كه غلظت و خشونت و صالبت       
تاري و انجام امور داخل خانه كه بـا طبيعـت زن   تاري و انجام امور داخل خانه كه بـا طبيعـت زن   تاري و انجام امور داخل خانه كه بـا طبيعـت زن   تاري و انجام امور داخل خانه كه بـا طبيعـت زن   تربيت و پرس  تربيت و پرس  تربيت و پرس  تربيت و پرس      رحمت و تحمل سنگيني بار حمل و وضع حمل و نگهداري و           رحمت و تحمل سنگيني بار حمل و وضع حمل و نگهداري و           رحمت و تحمل سنگيني بار حمل و وضع حمل و نگهداري و           رحمت و تحمل سنگيني بار حمل و وضع حمل و نگهداري و           

يعنـي قـدرت و خـشونت از طرفـي و احـساسات و        و اين دو موضـوع    . . . .     احساسات زن تناسب دارد نيز الزم و ضروري است        احساسات زن تناسب دارد نيز الزم و ضروري است        احساسات زن تناسب دارد نيز الزم و ضروري است        احساسات زن تناسب دارد نيز الزم و ضروري است            وووو
و و و و » » » »         مـردان مـردان مـردان مـردان     «««« عواطف رقيق از طرف ديگر مانند دو كفّه ترازوي زندگي بشر هستند و خداونـد ايـن دو را در ايـن دو نـوع يعنـي                          

  )٤٣٦(. قرار داده و ميان آنها التيام و ارتباط برقرار كرده است» » » »         زنانزنانزنانزنان    ««««

                                                        

 . ٢٣٠ ـ ٢٢٩، ص ٤، ج   ـ تفسير الميزان٤٣٦
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 )١٩٨(

 

            حـجـابحـجـابحـجـابحـجـاب
مانده است را ملل باستان ملل باستان ملل باستان ملل باستان كه از ها و تصاويري ها و تصاويري ها و تصاويري ها و تصاويري     نقشنقشنقشنقش    مجسمه ها ومجسمه ها ومجسمه ها ومجسمه ها وهر ملّتي را كه مورد مطالعه قرار بدهيم و حتّي تاريخ باستان تاريخ باستان تاريخ باستان تاريخ باستان 

  .خواهيم ديدمرد را  ، تفاوتي درميان لباس زن و اگر ببينيم
ماندن و باالبردن منزلت و موقعيت      ماندن و باالبردن منزلت و موقعيت      ماندن و باالبردن منزلت و موقعيت      ماندن و باالبردن منزلت و موقعيت              فطري براي محفوظ  فطري براي محفوظ  فطري براي محفوظ  فطري براي محفوظ          ستر و پوشش را با يك نوع الهام       ستر و پوشش را با يك نوع الهام       ستر و پوشش را با يك نوع الهام       ستر و پوشش را با يك نوع الهام       » » » »         زنزنزنزن    ««««خود  :  توان گفت   بنابراين مي 

        ....    انتخاب كرده استانتخاب كرده استانتخاب كرده استانتخاب كرده است    وووو    خود اختراعخود اختراعخود اختراعخود اختراع
  . الزم گردانيده است را براي زن» » » »         حجابحجابحجابحجاب    ««««،  نيز كه دين فطرت است بر همين اساسدين اسالم دين اسالم دين اسالم دين اسالم 

  : و مورد لزوم حجاب براي زن را ذكر كرده استقرآن مجيد در د
  )٤٣٧()............َّ ِاالّ ما ظَهر ِمنْهاَّ ِاالّ ما ظَهر ِمنْهاَّ ِاالّ ما ظَهر ِمنْهاَّ ِاالّ ما ظَهر ِمنْها    َ زينَتَهنَ زينَتَهنَ زينَتَهنَ زينَتَهن    ال يبِدينال يبِدينال يبِدينال يبِدين    َّ وَّ وَّ وَّ و    َفُروجهنَفُروجهنَفُروجهنَفُروجهن    َّ و يحفَظْنَّ و يحفَظْنَّ و يحفَظْنَّ و يحفَظْن    ْ أبصَاِرِهنْ أبصَاِرِهنْ أبصَاِرِهنْ أبصَاِرِهن    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ِ يغْضُضْنِ يغْضُضْنِ يغْضُضْنِ يغْضُضْن    و قُل ِللْمؤِمناتو قُل ِللْمؤِمناتو قُل ِللْمؤِمناتو قُل ِللْمؤِمنات(در سوره نور در سوره نور در سوره نور در سوره نور  ـ ١

هاي خويش را حفظ كنند و زيور خويش را           دامن محرم فرو ببندند و   به زنان با ايمان بگو ديده خود را از نگاه به نا           اي پيغمبر   اي پيغمبر   اي پيغمبر   اي پيغمبر   
  .آشكار نكنند)   ، با آراِيش نه بيش از حد معمول ها تا مچ ها و دست چهره (به جز آنچه كه پيداست

َ َ َ َ     ْ يعـرفْن ْ يعـرفْن ْ يعـرفْن ْ يعـرفْن     َ أنَ أنَ أنَ أن    َّ ذَِلك أدنيَّ ذَِلك أدنيَّ ذَِلك أدنيَّ ذَِلك أدني    ْ جالِبيِبِهنْ جالِبيِبِهنْ جالِبيِبِهنْ جالِبيِبِهن    َّ ِمنَّ ِمنَّ ِمنَّ ِمن    َ علَيِهنَ علَيِهنَ علَيِهنَ علَيِهن    َ يدِنينَ يدِنينَ يدِنينَ يدِنين    ْ ِالزْواِجك و بنَاِتك و ِنساِءالْمؤِمنينْ ِالزْواِجك و بنَاِتك و ِنساِءالْمؤِمنينْ ِالزْواِجك و بنَاِتك و ِنساِءالْمؤِمنينْ ِالزْواِجك و بنَاِتك و ِنساِءالْمؤِمنين    يا أيها النَِّبي قُليا أيها النَِّبي قُليا أيها النَِّبي قُليا أيها النَِّبي قُل(: : : :     در سوره احزابدر سوره احزابدر سوره احزابدر سوره احزاب ـ  ٢
        ))))٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨((((....)ََََ    فَاليؤذَينفَاليؤذَينفَاليؤذَينفَاليؤذَين

هاي خود بياندازند تـا دور        روسري خود را روي سينه      هاي    بگو گوشه اي پيغمبر به همسران و دختران خود و زنهاي مؤمنين           اي پيغمبر به همسران و دختران خود و زنهاي مؤمنين           اي پيغمبر به همسران و دختران خود و زنهاي مؤمنين           اي پيغمبر به همسران و دختران خود و زنهاي مؤمنين           
باشند كه در اين صورت  بند مي مقيد و پاي وند كه به حفظ عفاف وند كه به حفظ عفاف وند كه به حفظ عفاف وند كه به حفظ عفاف شناخته ششناخته ششناخته ششناخته شاين وسيله  گردن و زير گلوي آنها پوشيده شود، تا به   

اين پوشش يك نوع دور باش است كه چشم طمـع را از حـريم   اين پوشش يك نوع دور باش است كه چشم طمـع را از حـريم   اين پوشش يك نوع دور باش است كه چشم طمـع را از حـريم   اين پوشش يك نوع دور باش است كه چشم طمـع را از حـريم   شوند كه خود  مباالت واقع نمي مورد نگاه بيمار دالن و افراد بي    
        ))))٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩((((....كندكندكندكند    آنها دور ميآنها دور ميآنها دور ميآنها دور مي

        

            حجاب زن يك نوع احترام و مصونيت است نه محدوديتحجاب زن يك نوع احترام و مصونيت است نه محدوديتحجاب زن يك نوع احترام و مصونيت است نه محدوديتحجاب زن يك نوع احترام و مصونيت است نه محدوديت
استمتاعات استمتاعات استمتاعات استمتاعات     «««« كه اسالم در رابطه با جلوگيري از تحريك غريزه جنسي مقرر داشته است كه در نتيجه معناي حجاب و احكامي  

طور مسلّم موجب تحكيم و پيوند روابـط خـانوادگي و             دهد به   باشد به محيط خانوادگي اختصاص مي       را به هر شكل كه    » » » »         جنسيجنسيجنسيجنسي
  .گردد ار ازدواج و كاهش آمار طالق ميافزايش آم افزايش صميميت و محبت در كانون زندگي زن و شوهر و

كند هنگامي كـه از خانـه قـدم بـه             كرامت زن اقتضا مي    ؛ و   و شرافت حجاب براي زن مصونيت است نه محدوديت        حجاب براي زن مصونيت است نه محدوديت        حجاب براي زن مصونيت است نه محدوديت        حجاب براي زن مصونيت است نه محدوديت        ،    بنابراين
        ....سنگين و باوقار باشدسنگين و باوقار باشدسنگين و باوقار باشدسنگين و باوقار باشد    وووو    متينمتينمتينمتينگذارد  بيرون مي

        

                                                        

 .   رسيده است�  عصمت بيت تفسير آيه به اين صورت مفاد رواياتي است كه از اهل. ر سوره نو٣١ ـ آيه ٤٣٧
 . ٥٩، آيه     ـ سوره احزاب٤٣٨
 . ٣٦١، ص ١٦، ج   ـ تفسير الميزان٤٣٩



 

 )١٩٩(

            چرا حجاب اختصاص به زن يافته استچرا حجاب اختصاص به زن يافته استچرا حجاب اختصاص به زن يافته استچرا حجاب اختصاص به زن يافته است
، خلقـت زن را زيبـاتر از مـرد و             از طرفي خداونـد بـراي مـصلحت       :   است كه  از اين نظر مخصوص زنان گرديده     » » » »         حجابحجابحجابحجاب    ««««

؛ يا اساساً اختـصاص  ؛ يا اساساً اختـصاص  ؛ يا اساساً اختـصاص  ؛ يا اساساً اختـصاص      ميل به خودنمايي و خودآرايي در زن بيشتر از مرد استميل به خودنمايي و خودآرايي در زن بيشتر از مرد استميل به خودنمايي و خودآرايي در زن بيشتر از مرد استميل به خودنمايي و خودآرايي در زن بيشتر از مرد استتر از او آفريده است و از طرف ديگر طبعاً         ظريف
واهيم داد از انحرافهـاي مخـصوص زنـان         كه بعداً با توفيق خداوند توضيح خ      » » » »         تبرجتبرجتبرجتبرج    «««« و براي همين جهت است كه        به زن دارد  به زن دارد  به زن دارد  به زن دارد  

دهد كه بايد مخصوص شوهر دهد كه بايد مخصوص شوهر دهد كه بايد مخصوص شوهر دهد كه بايد مخصوص شوهر     اسالم اين خودآرايي زن را جهت مياسالم اين خودآرايي زن را جهت مياسالم اين خودآرايي زن را جهت مياسالم اين خودآرايي زن را جهت ميبه زنها يافته است و اختصاص اختصاص اختصاص اختصاص است و لذا دستور پوشش هم 
        ....او باشداو باشداو باشداو باشد

 را» » » »         پوشيدن حرير خـالص پوشيدن حرير خـالص پوشيدن حرير خـالص پوشيدن حرير خـالص     ««««و  » » » »     زينت با طال  زينت با طال  زينت با طال  زينت با طال      «««« فطرت خودآرايي زن    گويي به   و نيز اسالم كه دين فطرت است از جهت پاسخ         
  . فقط براي زنان تجويز كرده است و براي مردان حرام گردانيده

        

            خصوصيات پوشش زنخصوصيات پوشش زنخصوصيات پوشش زنخصوصيات پوشش زن
  .تأمين شود تا هدف اسالمي، اين خصوصيات رعايت شود ، اين خصوصيات رعايت شود ، اين خصوصيات رعايت شود ، اين خصوصيات رعايت شود     الزم است در لباس زنانالزم است در لباس زنانالزم است در لباس زنانالزم است در لباس زنان

        .... ـ همه اعضاي بدن غير از چهره و دستها تا مچ را بپوشاند ـ همه اعضاي بدن غير از چهره و دستها تا مچ را بپوشاند ـ همه اعضاي بدن غير از چهره و دستها تا مچ را بپوشاند ـ همه اعضاي بدن غير از چهره و دستها تا مچ را بپوشاند١١١١
        .... ـ بدن نما و نازك نباشد ـ بدن نما و نازك نباشد ـ بدن نما و نازك نباشد ـ بدن نما و نازك نباشد٢٢٢٢
        ....جم بدن را نشان بدهدجم بدن را نشان بدهدجم بدن را نشان بدهدجم بدن را نشان بدهدطوري كه حطوري كه حطوري كه حطوري كه ح     ـ تنگ نباشد به ـ تنگ نباشد به ـ تنگ نباشد به ـ تنگ نباشد به٣٣٣٣
كننـد   طور كه مرداني كه خود را شبيه به زنان مـي  همان) ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرچه اينكه  ـ از لباسهاي مخصوص مرد نباشد   ـ از لباسهاي مخصوص مرد نباشد   ـ از لباسهاي مخصوص مرد نباشد   ـ از لباسهاي مخصوص مرد نباشد  ٤٤٤٤

        ))))٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠((((....نمايند مورد لعنت قرار دادنمايند مورد لعنت قرار دادنمايند مورد لعنت قرار دادنمايند مورد لعنت قرار داد    را نيز كه خود را شبيه به مردان ميرا نيز كه خود را شبيه به مردان ميرا نيز كه خود را شبيه به مردان ميرا نيز كه خود را شبيه به مردان مي    زنانيزنانيزنانيزنانيمورد لعنت قرار داد، 
در آخر الزمـان كـه بـدترين        در آخر الزمـان كـه بـدترين        در آخر الزمـان كـه بـدترين        در آخر الزمـان كـه بـدترين        :   نقل شده است كه   ) ع(     حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حديث از   نما اين     در رابطه با لباسهاي نازك و بدن      

لبـاس دارنـد امـا آن قـدر نـازك اسـت كـه گويـا           (باشـند   باشـند   باشـند   باشـند           شوند كه پوشيده هستند، ولي برهنه مـي       شوند كه پوشيده هستند، ولي برهنه مـي       شوند كه پوشيده هستند، ولي برهنه مـي       شوند كه پوشيده هستند، ولي برهنه مـي               ، زناني پيدا مي   ، زناني پيدا مي   ، زناني پيدا مي   ، زناني پيدا مي           زمانها است زمانها است زمانها است زمانها است 
        ها واردشوندگان هستند و به سوي ها واردشوندگان هستند و به سوي ها واردشوندگان هستند و به سوي ها واردشوندگان هستند و به سوي     و در فتنهو در فتنهو در فتنهو در فتنهرفتگان رفتگان رفتگان رفتگان     از دين بيروناز دين بيروناز دين بيروناز دين بيرون    آيند، اينانآيند، اينانآيند، اينانآيند، اينان    از خانه با خودآرايي بيرون مياز خانه با خودآرايي بيرون مياز خانه با خودآرايي بيرون مياز خانه با خودآرايي بيرون مي)  اند نپوشيده

داننـد، اينهـا در دوزخ بـه عـذاب     داننـد، اينهـا در دوزخ بـه عـذاب     داننـد، اينهـا در دوزخ بـه عـذاب     داننـد، اينهـا در دوزخ بـه عـذاب          الهي را حالل مي الهي را حالل مي الهي را حالل مي الهي را حالل مي     هاي هاي هاي هاي    باشند، اينان حرامباشند، اينان حرامباشند، اينان حرامباشند، اينان حرام    شهوات تمايل دارند و به طرف لذّتها شتابان مي    شهوات تمايل دارند و به طرف لذّتها شتابان مي    شهوات تمايل دارند و به طرف لذّتها شتابان مي    شهوات تمايل دارند و به طرف لذّتها شتابان مي    
        ))))٤٤١٤٤١٤٤١٤٤١((((....شوندشوندشوندشوند    هميشگي گرفتار ميهميشگي گرفتار ميهميشگي گرفتار ميهميشگي گرفتار مي

اسـتفاده از رنگهـاي   اسـتفاده از رنگهـاي   اسـتفاده از رنگهـاي   اسـتفاده از رنگهـاي   ولي هم نيست هم نيست هم نيست هم نيست ممممهر رنگ باشد  كند، به   در اسالم پوششي است كه كرامت و وقار زن را حفظ مي              حجابحجابحجابحجاب
كند، بلكه نقض غـرض   نمي نه تنها هدفي را كه اسالم دارد تأمينشود، شود، شود، شود،     روشن و چشمگير كه مورد توجه و نگاه ديگران واقع مي          روشن و چشمگير كه مورد توجه و نگاه ديگران واقع مي          روشن و چشمگير كه مورد توجه و نگاه ديگران واقع مي          روشن و چشمگير كه مورد توجه و نگاه ديگران واقع مي          

كنـد و آن را جـزء         شـدت از آن نهـي مـي          بـه  )٤٤٢( يكي از كارهاي منكـر كـه قـرآن كـريم          و الزم است توجه شود كه       و الزم است توجه شود كه       و الزم است توجه شود كه       و الزم است توجه شود كه       نيز هست   
طوري  بنابراين ظاهر شدن زن در اجتماع به.  گري تبرج يعني خودنمايي و جلوه.  است» » » »         تبرج زنانتبرج زنانتبرج زنانتبرج زنان    ««««كند  ليت معرفي ميجاه  اعمال

  . و حرام است» » » »         تبرجتبرجتبرجتبرج    ««««دنبال خود بكشد  ها را به  نما باشد و چشم كه انگشت

                                                        

 . ١٦٠، ص    ـ الحالل و الحرام٤٤٠
 . ١٩، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٤١
 . ٣٣، آيه   ـ سوره احزاب٤٤٢



 

 )٢٠٠(

        

        هاي اسالمي هستندهاي اسالمي هستندهاي اسالمي هستندهاي اسالمي هستند    داران نهضتداران نهضتداران نهضتداران نهضت    زنان با حجاب طاليهزنان با حجاب طاليهزنان با حجاب طاليهزنان با حجاب طاليه
، زنان چـادري حـضور جـدي در جامعـه             است  هاي اسالمي   و و نهضت مشروطه كه سرآغاز نهضت      از آغاز واقعه تحريم تنباك    

  .اند جلوتر از آنها در عرصه اجتماع حركت كرده داشتند و دوشادوش مردان بلكه
        ....آمده و از فتواي ميرزاي شيرازي حمايت كردندآمده و از فتواي ميرزاي شيرازي حمايت كردندآمده و از فتواي ميرزاي شيرازي حمايت كردندآمده و از فتواي ميرزاي شيرازي حمايت كردند    هاي چادري جلوي كاخ ناصرالدين شاههاي چادري جلوي كاخ ناصرالدين شاههاي چادري جلوي كاخ ناصرالدين شاههاي چادري جلوي كاخ ناصرالدين شاه    خانمخانمخانمخانمدر تاريخ آمده است كه 

  .اند  نقش اساسي داشته    بانوان مسلمان چادريبانوان مسلمان چادريبانوان مسلمان چادريبانوان مسلمان چادرياقعه گريبايدوف نيز، در و
زن خشمگين با اسلحه زير چادرها وارد پارلمان  ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠، تسليم اولتيماتوم روس شوندتسليم اولتيماتوم روس شوندتسليم اولتيماتوم روس شوندتسليم اولتيماتوم روس شوندوقتي وكالي مجلس ايران تصميم گرفتند   

قدرتهاي خارجي بشويد و      يم خواسته  كه روبندهاي خود را باال زده بودند اعالم نمودند اگر شما تسل             گرديدند و به وكال در حالي     
، وكـال را مرعـوب كـرد        ، وكـال را مرعـوب كـرد        ، وكـال را مرعـوب كـرد        ، وكـال را مرعـوب كـرد                باالخره قيام اين زنـان چـادري مـسلّح        باالخره قيام اين زنـان چـادري مـسلّح        باالخره قيام اين زنـان چـادري مـسلّح        باالخره قيام اين زنـان چـادري مـسلّح            ووووآبرو كنيد ما تمام شما را نابود خواهيم كرد            كشور خود را بي   

        ....نتوانستند سياست روس را عملي كنندنتوانستند سياست روس را عملي كنندنتوانستند سياست روس را عملي كنندنتوانستند سياست روس را عملي كنند    وووو
،    قيامها و تظاهرات در برابر دشمنان اسالمي       ، با حجاب و چادر خود، انقالب را پيش بردند و در تمام              دانيم كه زنان ايراني     مي

ها را پشتيباني كردند، حتي بـه اسـارت دشـمن             جبهه سال جنگ تحميلي      سال جنگ تحميلي      سال جنگ تحميلي      سال جنگ تحميلي     ٨٨٨٨در  در  در  در  ها    همين زنهاي چادري در حركت بودند و همين       
دي از آنها   دي از آنها   دي از آنها   دي از آنها   تعداتعداتعداتعداو حتي   . درآمدند و مدتي در حال اسارت به سر بردند، و پس از مدتي به همراه آزادگان به ايران اسالمي برگشتند                   

        ....هاي جنگ و در سنگرهاي دفاع به شهادت رسيدندهاي جنگ و در سنگرهاي دفاع به شهادت رسيدندهاي جنگ و در سنگرهاي دفاع به شهادت رسيدندهاي جنگ و در سنگرهاي دفاع به شهادت رسيدند    در جبههدر جبههدر جبههدر جبهه
دهـد   ها و تصويرها كه دنيا از انقالب نشان مـي      فيلم  هميشه در همه  .  به دنيا صادر شد    »»»»چادرچادرچادرچادر««««، انقالب اسالمي با       و از يك نگاه   

كه اكنون ميل به استفاده از چادر كه اكنون ميل به استفاده از چادر كه اكنون ميل به استفاده از چادر كه اكنون ميل به استفاده از چادر     استاستاستاستبينيم و روي همين اصل بينيم و روي همين اصل بينيم و روي همين اصل بينيم و روي همين اصل     انبوهي از زنان چادري را دوشادوش مردان جهادگر در حركت ميانبوهي از زنان چادري را دوشادوش مردان جهادگر در حركت ميانبوهي از زنان چادري را دوشادوش مردان جهادگر در حركت ميانبوهي از زنان چادري را دوشادوش مردان جهادگر در حركت مي
        ....    و حجاب در كشورهاي اسالمي و حتي غير اسالمي افزايش يافته استو حجاب در كشورهاي اسالمي و حتي غير اسالمي افزايش يافته استو حجاب در كشورهاي اسالمي و حتي غير اسالمي افزايش يافته استو حجاب در كشورهاي اسالمي و حتي غير اسالمي افزايش يافته است

        

        ::::     در رابطه با نهضت خواهران با حجاب در رابطه با نهضت خواهران با حجاب در رابطه با نهضت خواهران با حجاب در رابطه با نهضت خواهران با حجاب)ره(        كلمات امام خمينيكلمات امام خمينيكلمات امام خمينيكلمات امام خميني
        خواهران با حجاب دوشادوش برادران جهادگر بودندخواهران با حجاب دوشادوش برادران جهادگر بودندخواهران با حجاب دوشادوش برادران جهادگر بودندخواهران با حجاب دوشادوش برادران جهادگر بودند

تشكر فـراوان از بـرادران و خـواهران بـراي قيـام و               تكرار، تقدير و  ، با تأكيد و       رضوان اهللا عليه  كلمات امام خميني    كلمات امام خميني    كلمات امام خميني    كلمات امام خميني    اينكه در   
        ::::براي نمونه مالحظه كنيدبراي نمونه مالحظه كنيدبراي نمونه مالحظه كنيدبراي نمونه مالحظه كنيد. . . .     خواهران با حجاب استخواهران با حجاب استخواهران با حجاب استخواهران با حجاب است    منظور همانمنظور همانمنظور همانمنظور همان.  بينيم انقالب مي

  
،  كـنم   نوراني مسلمانان متعهد را هر وقت مشاهده مـي  هاي ، اين چهره بينم هاي نوراني و مصمم را هر وقت مي       من اين چهره   «

، با نثار ، با نثار ، با نثار ، با نثار     برادرانبرادرانبرادرانبرادران        ، خواهران و، خواهران و، خواهران و، خواهران و    نهضت را شما جواناننهضت را شما جواناننهضت را شما جواناننهضت را شما جوانان. . . . شما برادران جوان و خواهران اميد ملّت هستيدشما برادران جوان و خواهران اميد ملّت هستيدشما برادران جوان و خواهران اميد ملّت هستيدشما برادران جوان و خواهران اميد ملّت هستيد.  شوم مي ور و مباهاتغرق سر
متعهـد بـه      ، انقالب گروهي است كه      انقالب اسالمي . نظير بود   نظير يا كم    كرديد كه در دنيا بي      انقالبي. . . . خون خودتان به پيش برديد    خون خودتان به پيش برديد    خون خودتان به پيش برديد    خون خودتان به پيش برديد    

، ، ، ،         آيد و آن دعا است و در حق شما جوانـان          آيد و آن دعا است و در حق شما جوانـان          آيد و آن دعا است و در حق شما جوانـان          آيد و آن دعا است و در حق شما جوانـان                  ، خدمتگذار همه هستم و آن قدر خدمتي كه از من مي           ، خدمتگذار همه هستم و آن قدر خدمتي كه از من مي           ، خدمتگذار همه هستم و آن قدر خدمتي كه از من مي           ، خدمتگذار همه هستم و آن قدر خدمتي كه از من مي                   شمشمشمشممن هرجا با  من هرجا با  من هرجا با  من هرجا با  . اسالم بودند 



 

 )٢٠١(

، انقـالب  ، انقـالب  ، انقـالب  ، انقـالب      ، با كوشش، با كوشش، با كوشش، با كوشش    طور كه از اول نهضتطور كه از اول نهضتطور كه از اول نهضتطور كه از اول نهضت    ، همان، همان، همان، همان        ، خواهران و برادران   ، خواهران و برادران   ، خواهران و برادران   ، خواهران و برادران           من اميدوارم كه شما جوانان    من اميدوارم كه شما جوانان    من اميدوارم كه شما جوانان    من اميدوارم كه شما جوانان    . . . .     كنمكنمكنمكنم        ، مي ، مي ، مي ، مي         خواهرانخواهرانخواهرانخواهران    وووو        برادرانبرادرانبرادرانبرادران
        ))))٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣((((....نهضت را ادامه دهيدنهضت را ادامه دهيدنهضت را ادامه دهيدنهضت را ادامه دهيد    تعالي اينتعالي اينتعالي اينتعالي اين    كلمه و با اتكاء به خداي تبارك وكلمه و با اتكاء به خداي تبارك وكلمه و با اتكاء به خداي تبارك وكلمه و با اتكاء به خداي تبارك وبزرگ را تحقق بخشيديد، از اين به بعد هم با وحدت بزرگ را تحقق بخشيديد، از اين به بعد هم با وحدت بزرگ را تحقق بخشيديد، از اين به بعد هم با وحدت بزرگ را تحقق بخشيديد، از اين به بعد هم با وحدت 

        

        كوشيد؟كوشيد؟كوشيد؟كوشيد؟    ها ميها ميها ميها مي    چرا دشمن در رفع حجاب خانمچرا دشمن در رفع حجاب خانمچرا دشمن در رفع حجاب خانمچرا دشمن در رفع حجاب خانم: : : : فرمايندفرمايندفرمايندفرمايند    امام خميني ميامام خميني ميامام خميني ميامام خميني مي
هاي اخير، كه راهـشان   دانند در اين سده    اسالمي مي   ابر جنايتكاران كه ادامه حيات خويش را در اسارت ملتها به ويژه ملتهاي             «

تواند خاري در راه استعمار و استثمار  خيز و ثروتمند باز شد، دريافتند كه تنها، قشر مذهبي است كه مي  نفت سالميبه كشورهاي ا
و دربار انگلستان انگلستان انگلستان انگلستان     دولتدولتدولتدولتچنان داراي قدرت است كه » » » »             مرجع مذهبي مورد عالقه مردممرجع مذهبي مورد عالقه مردممرجع مذهبي مورد عالقه مردممرجع مذهبي مورد عالقه مردم    سطري يكسطري يكسطري يكسطري يك    حكم نيمحكم نيمحكم نيمحكم نيم    ««««آنان باشد و ديدند كه 

، نقش اساسي داشتند و متوجه شـدند كـه در مـشروطه و                در آن نهضت  زنان  زنان  زنان  زنان  نيز دريافتند كه    و  . را به زانو درآورد   قاجار  قاجار  قاجار  قاجار  قدرتمند  
تا تا تا تا ميدان بكشند و احساس كردند   توانند با قيام خود مردان را به        بويژه قشر متوسط و محروم آنان هستند كه مي        زنان  زنان  زنان  زنان  پس از آن نيز     

كشورها و مخازن كشورها و مخازن كشورها و مخازن كشورها و مخازن     يافتن به اينيافتن به اينيافتن به اينيافتن به اين    ست و الزم ديدند براي دست    ست و الزم ديدند براي دست    ست و الزم ديدند براي دست    ست و الزم ديدند براي دست    هاي آنان نقش بر آب ا     هاي آنان نقش بر آب ا     هاي آنان نقش بر آب ا     هاي آنان نقش بر آب ا             اين عوامل به قوت خود باقي هستند، نقشه       اين عوامل به قوت خود باقي هستند، نقشه       اين عوامل به قوت خود باقي هستند، نقشه       اين عوامل به قوت خود باقي هستند، نقشه       
نمودن  و از همان زمان به فكر اين نقشه و عمليقشرهاي مذهبي سست شود قشرهاي مذهبي سست شود قشرهاي مذهبي سست شود قشرهاي مذهبي سست شود     وووو    هاي مذهب و رهبري مذهبيهاي مذهب و رهبري مذهبيهاي مذهب و رهبري مذهبيهاي مذهب و رهبري مذهبي    سرشار آنها بايد پايهسرشار آنها بايد پايهسرشار آنها بايد پايهسرشار آنها بايد پايه

  )٤٤٤(.دست آوردند هايي هم به آن افتادند و توفيق
  

             زدايي زدايي زدايي زدايي    استعمار و هويتاستعمار و هويتاستعمار و هويتاستعمار و هويت
قرآن قرآن قرآن قرآن است آن را در ضمن آياتي از » » » »         دين فطرتدين فطرتدين فطرتدين فطرت    ««««يك امر فطري است و اسالم نيز كه  » » » »         حجابحجابحجابحجاب    ««««پس از اينكه روشن شد كه       

با اينكه قرنها در كشورهاي ،،،،»»»»        حجابحجابحجابحجاب    ««««اكنون بايد ديد، .  مورد تأكيد قرار داده است:          بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت    اهلاهلاهلاهل و روايات معتبري از مجيدمجيدمجيدمجيد
  ؟ حجابي و گسترش آن در نتيجه چه عاملي بوده است يدايش بي، پ است اسالمي مورد اهتمام و عمل بانوان مسلمان بوده

        هويت زدايي و شخـصيت هويت زدايي و شخـصيت هويت زدايي و شخـصيت هويت زدايي و شخـصيت كند،   تعبير مي،،،،»»»»    استكباراستكباراستكباراستكبار    ««««  كه قرآن مجيد در تعبير رساتر خود از آن به » » » »     استعماراستعماراستعماراستعمار    ««««ترين نقشه     مهم
  . استكُشي كُشي كُشي كُشي 

بـرد و افكـار و   بـرد و افكـار و   بـرد و افكـار و   بـرد و افكـار و       ظمت ملتهـا را از بـين مـي    ظمت ملتهـا را از بـين مـي    ظمت ملتهـا را از بـين مـي    ظمت ملتهـا را از بـين مـي    عععع    استقالل و استقالل و استقالل و استقالل و     وووو        ، شخصيت ، شخصيت ، شخصيت ، شخصيت     »»»»        بينيبينيبينيبيني        خود كم   خود كم   خود كم   خود كم       ««««و  و  و  و  » » » »         خود باختگي خود باختگي خود باختگي خود باختگي     ««««استكبار با ايجاد    استكبار با ايجاد    استكبار با ايجاد    استكبار با ايجاد    
        ....    سياسي مستكبرين استسياسي مستكبرين استسياسي مستكبرين استسياسي مستكبرين است    وووو    آورد؛ و اين كار، خود، مقدمه استضعاف اقتصاديآورد؛ و اين كار، خود، مقدمه استضعاف اقتصاديآورد؛ و اين كار، خود، مقدمه استضعاف اقتصاديآورد؛ و اين كار، خود، مقدمه استضعاف اقتصادي    روحيات آنها را زير سلطه خود درميروحيات آنها را زير سلطه خود درميروحيات آنها را زير سلطه خود درميروحيات آنها را زير سلطه خود درمي

  
گره خورده بود و يكي از آدابي كه  از كودكي به ، ، ، ،     ، با حجاب اسالمي، با حجاب اسالمي، با حجاب اسالمي، با حجاب اسالمي»»»»        زن مسلمانزن مسلمانزن مسلمانزن مسلمان    ««««هويت و شخصيت هويت و شخصيت هويت و شخصيت هويت و شخصيت دانيم كه  اين را نيز مي

عالوه بر اينكه مصونيت خود  بود و زنان مسلمان با حجاب خويش» » » »         حجاب اسالميحجاب اسالميحجاب اسالميحجاب اسالمي    ««««شد  و عادت داده مي  ان مسلمان تعليم  دختر
 ....نمودندنمودندنمودندنمودند    دادند و آرمان مكتب خود را حفظ ميدادند و آرمان مكتب خود را حفظ ميدادند و آرمان مكتب خود را حفظ ميدادند و آرمان مكتب خود را حفظ مي    اين وسيله نشان مياين وسيله نشان مياين وسيله نشان مياين وسيله نشان مي    اسالمي خود را نيز بهاسالمي خود را نيز بهاسالمي خود را نيز بهاسالمي خود را نيز به    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيتكردند،  را در اجتماع تضمين مي

ـ     ولي استكبار با بوق    بـراي زدودن ارزشـهاي      سـتيزي زد و     ، دسـت بـه فرهنـگ          ، ترقّيـو تمـدن    ، ترقّيـو تمـدن    ، ترقّيـو تمـدن    ، ترقّيـو تمـدن    »»»»        آزاديآزاديآزاديآزادي    ««««ا عنـوان    هاي تبليغاتي ب
خوردگان خوردگان خوردگان خوردگان     نشاندگان خود و فريبنشاندگان خود و فريبنشاندگان خود و فريبنشاندگان خود و فريب    دست دست دست دست ساختن ارزشهاي غربي تالش وسيعي را آغاز كرد و در اين رابطه با كمك  حاكم و اسالمي

  .حجابي را عملي كرد تمدن غرب بي
                                                        

 . ٥٩,٢,٢٩،  ، در ديدار با اهالي جماران٧٣، ص   ني ـ سيماي زن در كالم امام خمي٤٤٣
 . ١٢٦، ص ١٦ ـ صحيفه نور، ج ٤٤٤



 

 )٢٠٢(

        

            مار استمار استمار استمار است، پير استع، پير استع، پير استع، پير استع    ، نقشه انگلستان، نقشه انگلستان، نقشه انگلستان، نقشه انگلستان    حجابيحجابيحجابيحجابي    بيبيبيبي
  :نمونه به اين عبارات توجه كنيد براي.  ، بسيار روشن است نقش انگلستان اين پير استعمار، در كشف حجاب

حجـابي و رهـاكردن چـادر مـشتاق           ، به بـي     مسلمان  ، تا زنان    عمل بياوريم   العاده به   حجابي زنان بايد كوشش فوق      در مسأله بي  «
مطلقـاً سـنّت اسـالم      و عباس متداول شـده  ريخي ثابت كنيم كه پوشيدگي زن از دوران بنيداليل تا بايد به استناد شواهد و    . شوند
،  ، در تمام شئون زندگي دوش به دوش مـردان  اند و زنان صدر اسالم ديده   مي  را بدون حجاب  ) ص( ، همسران پيامبر    مردم.  نيست

  :كند اضافه مي. اند فعاليت داشته
بازي و روابط جنسي بازي و روابط جنسي بازي و روابط جنسي بازي و روابط جنسي     مأموران ما آن است كه جوانان را به عشقمأموران ما آن است كه جوانان را به عشقمأموران ما آن است كه جوانان را به عشقمأموران ما آن است كه جوانان را به عشق    ، وظيفه، وظيفه، وظيفه، وظيفه     وسيعي از ميان رفت وسيعي از ميان رفت وسيعي از ميان رفت وسيعي از ميان رفتپس از آنكه حجاب زن با تبليغاتپس از آنكه حجاب زن با تبليغاتپس از آنكه حجاب زن با تبليغاتپس از آنكه حجاب زن با تبليغات

        ))))٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥((((....»»»»مسلمان از آنها تقليد كنندمسلمان از آنها تقليد كنندمسلمان از آنها تقليد كنندمسلمان از آنها تقليد كنند    ، كامالً بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان، كامالً بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان، كامالً بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان، كامالً بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان    و زنان غير مسلمانو زنان غير مسلمانو زنان غير مسلمانو زنان غير مسلمان. . . . ، تشويق كنند، تشويق كنند، تشويق كنند، تشويق كنند    نا مشروعنا مشروعنا مشروعنا مشروع

  

        دست انگلستان از آستين رضا خان بيرون آمددست انگلستان از آستين رضا خان بيرون آمددست انگلستان از آستين رضا خان بيرون آمددست انگلستان از آستين رضا خان بيرون آمد
، ، ، ،      رضا خان سـواد كـوهي   رضا خان سـواد كـوهي   رضا خان سـواد كـوهي   رضا خان سـواد كـوهي   ، اين پير استعمار، از آستين    انگلستانانگلستانانگلستانانگلستانن مانند بسياري از مفاسد ديگر، دست بايد دانست در اين جريا    

، موضـوع كـشف        زدايـي   مغرور بود، بيرون آمد و او كه آلت دست استعمار بود در راستاي اسـالم               كه يك نظامي خشن مستبد و     
  .حجاب را در ايران عملي كرد

طـول انجاميـد و       و اقامتش در تركيه چهل روز بـه         ، عازم تركيه شده و مدت مسافرت        مسي ش ١٣١٣ خرداد   ١٢ روز   ،،،،        رضا خان رضا خان رضا خان رضا خان 
رضا خان مجذوب . عمل آورد اي به نشانده استعمار بود، از شاه ايران تجليل شايسته كه او هم مانند رضا خان دست،  ،  ،  ،          كمال آتاترك كمال آتاترك كمال آتاترك كمال آتاترك 

 داد سياست مبارزه با مذهب را در ايران دنبال كند و در نطق  جا قول  رهبر تركيه شد و در همانكمال پاشاكمال پاشاكمال پاشاكمال پاشازدايي  سياستهاي اسالم
، بـا يـك روح صـميميت          ، اميدوارم هر دو ملت بعد از ايـن          واسطه برداشتن خرافات مذهبي در مدت سلطنت من         به:  خود گفت 

  .سعادت و ترقّي را طي خواهند كرد ، دست در دست هم داده منازل متقابل
  

، تأسيس دانشگاه ، تأسيس دانشگاه ، تأسيس دانشگاه ، تأسيس دانشگاه     ، كشف حجاب، كشف حجاب، كشف حجاب، كشف حجاب    تغيير كالهتغيير كالهتغيير كالهتغيير كاله. برساند    پاي تركيهپاي تركيهپاي تركيهپاي تركيهميم گرفت ايران را از لحاظ ظاهر به ، تص وقتي به ايران برگشت
        ))))٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦((((....به اجرا درآمدبه اجرا درآمدبه اجرا درآمدبه اجرا درآمد    اينها سوغات و ارمغان غرب بود، كه از تركيه به وسيله رضا خان در ايراناينها سوغات و ارمغان غرب بود، كه از تركيه به وسيله رضا خان در ايراناينها سوغات و ارمغان غرب بود، كه از تركيه به وسيله رضا خان در ايراناينها سوغات و ارمغان غرب بود، كه از تركيه به وسيله رضا خان در ايران    ، تمام، تمام، تمام، تمام    با فرهنگ غربيبا فرهنگ غربيبا فرهنگ غربيبا فرهنگ غربي

        

            اين تحول را از اندرون دربار شروع كنيماين تحول را از اندرون دربار شروع كنيماين تحول را از اندرون دربار شروع كنيماين تحول را از اندرون دربار شروع كنيم: : : :     رضا خانرضا خانرضا خانرضا خان

                                                        

 . ٤٠، ص   حجابي در ايران درآمدي بر تاريخ بي:   ـ قرة العين٤٤٥
 . ١٢٨، ص   ـ حجاب و كشف حجاب در ايران٤٤٦



 

 )٢٠٣(

ام را با دستور شـاه   نخست وزيري منصوب كرد و كابينه  پس از آنكه شاه مرا به سمت      : گويد  نخست وزير شاه مي   ،  ،  ،  ،      محمود جم محمود جم محمود جم محمود جم 
من امـر كردنـد شـما اينجـا           ، اعليحضرت به    معرفي وزرا انجام شد، وقتي خواستيم از حضور مرخص شويم           تشكيل دادم و مراسم   
  ... بمانيد كار مهمي دارم

شود از بين  اين چادر و چاقچورها را چگونه مي : فرمود ، اعليحضرت رو در روي من ايستاد و         يبعد از سكوت و گذشت زمان     
حجاب را حجاب را حجاب را حجاب را     از وقتي كه به تركيه رفتم و زنهاي آنها را ديدم كه پيچه و از وقتي كه به تركيه رفتم و زنهاي آنها را ديدم كه پيچه و از وقتي كه به تركيه رفتم و زنهاي آنها را ديدم كه پيچه و از وقتي كه به تركيه رفتم و زنهاي آنها را ديدم كه پيچه و ،    موضوع فكر مرا مشغول داشته      برد؟ دو سال است كه اين     

چاقچور دشمن  چاقچور دشمن  چاقچور دشمن  چاقچور دشمن      اصالً چادر و  اصالً چادر و  اصالً چادر و  اصالً چادر و  . . . .     چه زن چادري بود بدم آمده است      چه زن چادري بود بدم آمده است      چه زن چادري بود بدم آمده است      چه زن چادري بود بدم آمده است      كنند، ديگر از هر     كنند، ديگر از هر     كنند، ديگر از هر     كنند، ديگر از هر             دوش مردها كار مي   دوش مردها كار مي   دوش مردها كار مي   دوش مردها كار مي           دور انداخته و دوش به    دور انداخته و دوش به    دور انداخته و دوش به    دور انداخته و دوش به    
        من مدتي است كهمن مدتي است كهمن مدتي است كهمن مدتي است كه. . . . درست حكم يك دمل را پيدا كرده كه بايد به احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برددرست حكم يك دمل را پيدا كرده كه بايد به احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برددرست حكم يك دمل را پيدا كرده كه بايد به احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برددرست حكم يك دمل را پيدا كرده كه بايد به احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برد. . . .     ترقّي و پيشرفت ما استترقّي و پيشرفت ما استترقّي و پيشرفت ما استترقّي و پيشرفت ما است

مل و نفهم و محبـوس باشـد، چطـور    مل و نفهم و محبـوس باشـد، چطـور    مل و نفهم و محبـوس باشـد، چطـور    مل و نفهم و محبـوس باشـد، چطـور    ، اُ، اُ، اُ، اُ    اگر زناگر زناگر زناگر زن. . . .     استاستاستاست        به اين فكر هستم كه زن ايراني در اين قفس سياه دست و پايش را بسته               به اين فكر هستم كه زن ايراني در اين قفس سياه دست و پايش را بسته               به اين فكر هستم كه زن ايراني در اين قفس سياه دست و پايش را بسته               به اين فكر هستم كه زن ايراني در اين قفس سياه دست و پايش را بسته               
        شايسته پرورش دهد؟شايسته پرورش دهد؟شايسته پرورش دهد؟شايسته پرورش دهد؟    وووو    تواند نسل خوبتواند نسل خوبتواند نسل خوبتواند نسل خوب    ميميميمي

  . زنجير اسارت را از پاي او برداشت ، بيرون كشيد و  زن را بايد از اندرون!  فرماييد قربان صحيح مي:  عرض كردم
اگر اجازه بفرماييـد، در  :  اندمفكري كردم و به عرض رس من؟ ؟ ؟ ؟     اين تحول را از اندرون دربار شروع كنيم   اين تحول را از اندرون دربار شروع كنيم   اين تحول را از اندرون دربار شروع كنيم   اين تحول را از اندرون دربار شروع كنيم   چطور است   : فرمودند

در محل جـشن حاضـر   ، ، ، ،     اعليحضرتاعليحضرتاعليحضرتاعليحضرت    ، به اتفاق ، به اتفاق ، به اتفاق ، به اتفاق     هاهاهاها        ، شاه دخت  ، شاه دخت  ، شاه دخت  ، شاه دخت          ، ملكه و عليا حضرت    ، ملكه و عليا حضرت    ، ملكه و عليا حضرت    ، ملكه و عليا حضرت            عليا حضرت عليا حضرت عليا حضرت عليا حضرت ،    تهران  روز دانشسراي مقدماتي  
قدم براي قدم براي قدم براي قدم براي     اين عمل اوليناين عمل اوليناين عمل اوليناين عمل اولين. دستور خواهيم داد كه بدون حجاب در اين جشن حضور يابند ضمناً به همه بانوان وزراء و رجال. شوند

  . چاقچور است و زمينه براي اجراي نيات و مقاصد شاهنشاه و از بين رفتن چادر و. . . . ع حجاب خواهد بودع حجاب خواهد بودع حجاب خواهد بودع حجاب خواهد بودرفرفرفرف
، در   همين حــال برويـد    .  شود، فكر خوبي است     تصويب ، در هيئت دولت مطرح و       به شرط آنكه موضوع   : اعليحضرت گفتند 

  .انجام پذيرد د با فكر و تدبير صورت گيرد و اين اصالحاتاين انقالب بزرگ باي. باره فكر كنيد كه طرح الزم را بريزيد اين
هستند كه به هر قيمتي شده اين مشكل اجتمـاعي            من موضوع را با همكاران خود در ميان گذاشتم و گفتم اعليحضرت مصمم            

در در در در جلسه بعد كـه قاعـدتاً       ساعت فكر كنند و دنباله مذاكرات و اخذ تصميم به            ٢٤باره    وزرا در اين    پيشنهاد شد كه  . را از بين ببرند   
  .، موكول شد، موكول شد، موكول شد، موكول شد    گرديدگرديدگرديدگرديد    حضور اعلي حضرت تشكيل ميحضور اعلي حضرت تشكيل ميحضور اعلي حضرت تشكيل ميحضور اعلي حضرت تشكيل مي

 كـشف حجـاب در پيـشرفت مملكـت خواهـد             در جلسه بعد اعليحضرت نيم ساعت صحبت كردند و از مزايا و اثراتـي كـه               
ي بايد سرمشقي براي    و بعد افزودند شركت همه و دختران من در جشن افتتاح دانشسراي مقدمات            ... ، مطالبي اظهار داشتند     داشت

  .مملكت باشد هاي شما وزراي همه زنان و دختران ايراني مخصوصاً خانم
مـا بـا   . هرحال كاري است كـه بايـد انجـام شـود    هرحال كاري است كـه بايـد انجـام شـود    هرحال كاري است كـه بايـد انجـام شـود    هرحال كاري است كـه بايـد انجـام شـود        بهبهبهبهممكن است در ابتدا اين عمل سر و صدا و جنجال زيادي به پا كند ولي      

  )٤٤٧(.زن بايد از اين چادر سياه آزاد شودزن بايد از اين چادر سياه آزاد شودزن بايد از اين چادر سياه آزاد شودزن بايد از اين چادر سياه آزاد شود.  داريمتوانيم كاروان ترقيات مملكت را عقب نگه  هاي خشك نمي بازي و تعصب هوچي
        

            بار رضا خانيبار رضا خانيبار رضا خانيبار رضا خاني    اقدامات خشونتاقدامات خشونتاقدامات خشونتاقدامات خشونت
،   ديني ملّت مسلمان ايران در راستاي كشف حجاب باالخره رضا خان و دستگاه حاكمه او براي اجراي مأموريت نسخ فرهنگ          

  : باري را انجام دادند كه بخشي از آن به اين شرح است اقدامات خشونت

                                                        

، ص  ل ازكتاب اولين كنگره سيده نصرت امين به نق٢٦٠، ص ١٣٦٢، تهران  ، نشر ناشر٦، ج   ساله ءايران٢٠، تاريخ   ـ حسين مكّي٤٤٧
١٦٠ . 



 

 )٢٠٤(

  .، ممنوع شدند ، از داشتن چادر و محجبه بودن لين دختران مدارس ـ محص١ّ
بدون حجاب در مراسـم و مجلـس حاضـر    بدون حجاب در مراسـم و مجلـس حاضـر    بدون حجاب در مراسـم و مجلـس حاضـر    بدون حجاب در مراسـم و مجلـس حاضـر    ،  اي موظف شدند همراه با همسرانشان  ـ كليه كارگزاران حكومتي در هر منطقه ٢
        ....شوندشوندشوندشوند
  .، مجبور به حضور در كالسها بدون داشتن حجاب بودند  ـ معلّمان زن٣
 دعوت از روحانيون و تجار و افراد صاحب نفوذ، به  ، موظف به انعقاد مراسم متعدد به اران و بخشداران، فرماند  ـ استانداران ٤

  .، همراه با زنان خود بدون حجاب گرديدند آن مراسم
، حجاب را از سر زنان مسلمان بردارند و حتي روسري نيز ، حجاب را از سر زنان مسلمان بردارند و حتي روسري نيز ، حجاب را از سر زنان مسلمان بردارند و حتي روسري نيز ، حجاب را از سر زنان مسلمان بردارند و حتي روسري نيز     به نيروهاي شهرباني دستور داده شد كه با توسل به قوه قهريهبه نيروهاي شهرباني دستور داده شد كه با توسل به قوه قهريهبه نيروهاي شهرباني دستور داده شد كه با توسل به قوه قهريهبه نيروهاي شهرباني دستور داده شد كه با توسل به قوه قهريه ـ ٥

        ....ممنوع شدممنوع شدممنوع شدممنوع شد
هاي با هاي با هاي با هاي با     اجازه نداشتند، خانماجازه نداشتند، خانماجازه نداشتند، خانماجازه نداشتند، خانم،  ها شهري مانند ماشين و درشكه ، از قبيل قطار و وسايل درون  ـ كليه دارندگان وسايل مسافرت ٦

        ....دادنددادنددادنددادند    گاهي آنان را مورد تمسخر قرار ميگاهي آنان را مورد تمسخر قرار ميگاهي آنان را مورد تمسخر قرار ميگاهي آنان را مورد تمسخر قرار مي    حجاب را سوار كنند وحجاب را سوار كنند وحجاب را سوار كنند وحجاب را سوار كنند و
رأت سـوار كـردن دختـران و خـواهران بـا          برخي از افراد كه خود ماشين داشتند و مخالف برنامه كشف حجاب نيز بودند، ج              

  .حجاب را نداشتند
        ....، موظف به جلوگيري از حضور زنان با حجاب در اماكن زيارتي و مساجد بودند، موظف به جلوگيري از حضور زنان با حجاب در اماكن زيارتي و مساجد بودند، موظف به جلوگيري از حضور زنان با حجاب در اماكن زيارتي و مساجد بودند، موظف به جلوگيري از حضور زنان با حجاب در اماكن زيارتي و مساجد بودند     مأموران دولتي مأموران دولتي مأموران دولتي مأموران دولتي ـ٧
        

        كردندكردندكردندكردند    چادر را از سر زنها كشيده و پاره پاره ميچادر را از سر زنها كشيده و پاره پاره ميچادر را از سر زنها كشيده و پاره پاره ميچادر را از سر زنها كشيده و پاره پاره مي
ها از اهانت و كتك زدن ها از اهانت و كتك زدن ها از اهانت و كتك زدن ها از اهانت و كتك زدن     ادند و در معابر پاسبانادند و در معابر پاسبانادند و در معابر پاسبانادند و در معابر پاسباندددد    نمينمينمينمي    ، زنان با حجاب را راه، زنان با حجاب را راه، زنان با حجاب را راه، زنان با حجاب را راه    در اتوبوسدر اتوبوسدر اتوبوسدر اتوبوس:  آمده استصدر االشراف صدر االشراف صدر االشراف صدر االشراف در خاطرات 

        ....كردندكردندكردندكردند    رحمي فرو گزار نميرحمي فرو گزار نميرحمي فرو گزار نميرحمي فرو گزار نمي    پروايي و بيپروايي و بيپروايي و بيپروايي و بي    به زنهايي كه چادر داشتند با نهايت بيبه زنهايي كه چادر داشتند با نهايت بيبه زنهايي كه چادر داشتند با نهايت بيبه زنهايي كه چادر داشتند با نهايت بي
پارچه روي سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولي نبود، پارچه روي سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولي نبود، پارچه روي سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولي نبود، پارچه روي سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولي نبود،     ، زنهايي كه، زنهايي كه، زنهايي كه، زنهايي كه    حتي بعضي از مأمورين به خصوص در شهرها و دهاتحتي بعضي از مأمورين به خصوص در شهرها و دهاتحتي بعضي از مأمورين به خصوص در شهرها و دهاتحتي بعضي از مأمورين به خصوص در شهرها و دهات

كردند و به اين هم اكتفا نكرده و كردند و به اين هم اكتفا نكرده و كردند و به اين هم اكتفا نكرده و كردند و به اين هم اكتفا نكرده و      تعقيب مي تعقيب مي تعقيب مي تعقيب مي    اشاشاشاش    كرد او را تا توي خانه     كرد او را تا توي خانه     كرد او را تا توي خانه     كرد او را تا توي خانه             و اگر زن فرار مي    و اگر زن فرار مي    و اگر زن فرار مي    و اگر زن فرار مي    . . . . كردندكردندكردندكردند        ميميميمي، پاره پاره    ، پاره پاره    ، پاره پاره    ، پاره پاره            از سر آنها كشيده   از سر آنها كشيده   از سر آنها كشيده   از سر آنها كشيده   
        ))))٤٤٨٤٤٨٤٤٨٤٤٨((((....بردندبردندبردندبردند     غنيمت مي غنيمت مي غنيمت مي غنيمت مي    كردند، يا بهكردند، يا بهكردند، يا بهكردند، يا به    ديدند پاره پاره ميديدند پاره پاره ميديدند پاره پاره ميديدند پاره پاره مي    ، اگر چادر از هر قبيل مي، اگر چادر از هر قبيل مي، اگر چادر از هر قبيل مي، اگر چادر از هر قبيل مي    اتاق زنها و صندوق لباس آنها را تفتيش كردهاتاق زنها و صندوق لباس آنها را تفتيش كردهاتاق زنها و صندوق لباس آنها را تفتيش كردهاتاق زنها و صندوق لباس آنها را تفتيش كرده

        

            رضا خان و تحميل فرهنگ غربرضا خان و تحميل فرهنگ غربرضا خان و تحميل فرهنگ غربرضا خان و تحميل فرهنگ غرب
،  ايران كوشيد تـا آنجـا كـه حـرم مطهـر امـام هـشتم         انست در تبليغ و تحميل فرهنگ غرب به ملّت شريف         رضا خان آنچه تو   

مـسجد    و كـشتار خـونين    .  گناه كه اعتراض به كشف حجاب داشتند رنگـين سـاخت            ، را به خون مردم بي      )ع( حضرت امام رضا  
  :وجود آورد گوهرشاد را به

  

                                                        

 . ١١، ص  )  تهاجم فرهنگي غرب ( ـ حكايت كشف حجاب ٤٤٨



 

 )٢٠٥(

         در مسجد گوهرشاد در مسجد گوهرشاد در مسجد گوهرشاد در مسجد گوهرشاد١٣١٤١٣١٤١٣١٤١٣١٤ تير  تير  تير  تير ٢٠٢٠٢٠٢٠واقعه واقعه واقعه واقعه 
، مردمي را كه در مـسجد    شمسي١٣١٤ تير ٢٠، مصادف با   قمري١٣٥٥االول سال   ربيع١٠ صبح روز جمعه  ،،،،        مشهد مقدس مشهد مقدس مشهد مقدس مشهد مقدس در  

فـرداي آن   و.  نفر، متفرق كردنـد ١٠٠وسيله كشتن و زخمي كردن  به كشف حجاب اجتماع كرده بودند به   گوهرشاد براي اعتراض  
اعتراض شديدتر با چماق و بيل و داس در مسجد گوهرشاد جمـع شـدند               اعتراض شديدتر با چماق و بيل و داس در مسجد گوهرشاد جمـع شـدند               اعتراض شديدتر با چماق و بيل و داس در مسجد گوهرشاد جمـع شـدند               اعتراض شديدتر با چماق و بيل و داس در مسجد گوهرشاد جمـع شـدند                       برايبرايبرايبرايمردم مشهد و زوار،     مردم مشهد و زوار،     مردم مشهد و زوار،     مردم مشهد و زوار،     االول بود،      ربيع ١١روز كه   

        ....، حضور يافتند، حضور يافتند، حضور يافتند، حضور يافتند        ، وسط مسجد گوهرشاد چادر زده، وسط مسجد گوهرشاد چادر زده، وسط مسجد گوهرشاد چادر زده، وسط مسجد گوهرشاد چادر زده    زنانزنانزنانزنان....
        

        هزاران نفر را در مسجد گوهرشاد كشتندهزاران نفر را در مسجد گوهرشاد كشتندهزاران نفر را در مسجد گوهرشاد كشتندهزاران نفر را در مسجد گوهرشاد كشتند
ي ها در نيمه . . . . اي مزدور نيز در داخل مسجد بودند      اي مزدور نيز در داخل مسجد بودند      اي مزدور نيز در داخل مسجد بودند      اي مزدور نيز در داخل مسجد بودند              عدهعدهعدهعده    وووو....هاي سنگين در باالي مسجد نصب كردند        هاي سنگين در باالي مسجد نصب كردند        هاي سنگين در باالي مسجد نصب كردند        هاي سنگين در باالي مسجد نصب كردند                ، مسلسل ، مسلسل ، مسلسل ، مسلسل         مأمورين دولت مأمورين دولت مأمورين دولت مأمورين دولت 

و اين تظاهرات . . . . ها را بردندها را بردندها را بردندها را بردند    فقط جنازه فقط جنازه فقط جنازه فقط جنازه      كاميون كاميون كاميون كاميون٥٦٥٦٥٦٥٦. . . .  نفر را دستگير كردند نفر را دستگير كردند نفر را دستگير كردند نفر را دستگير كردند٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ هزار نفر را كشتند و  هزار نفر را كشتند و  هزار نفر را كشتند و  هزار نفر را كشتند و ٥٥٥٥ الي  الي  الي  الي ٢٢٢٢شب حمله آغاز شد؛ 
  )٤٤٩(.بود و قيام براي اعتراض به كشف حجاب

  

  )س(        فرياد شيخ محمد تقي بافقي در آستانه حضرت معصومهفرياد شيخ محمد تقي بافقي در آستانه حضرت معصومهفرياد شيخ محمد تقي بافقي در آستانه حضرت معصومهفرياد شيخ محمد تقي بافقي در آستانه حضرت معصومه
خـانواده  . اي به قم رفته بودند      ، عده    قصد زيارت   ، به   ي در تحويل سال    شمس ١٣٠٦ قمري مصادف با     ١٣٤٦ماه مبارك رمضان    

  هستيد؟ اگر غير   پيغام فرستاد شما چه كساني،،،،    شيخ محمد بافقيشيخ محمد بافقيشيخ محمد بافقيشيخ محمد بافقي. حجاب نشسته بودند ، بي حرم ، در غرفه باالي ايوان رضا خان
، چرا با چهـره و موهـاي          يت در غرفه حرم   كنيد؟ و اگر مسلمانيد در حضور چندين هزار جمع          دين اسالميد، اينجا چه كار مي     

  )٤٥٠(.ايد باز نشسته
بسياري از زنان كـه بـه قـرآن و          ،  ،  ،  ،          زداييزداييزداييزدايي        ديندينديندين     و  و  و  و      زدايي  زدايي  زدايي  زدايي     هويتهويتهويتهويتباالخره از طرفي در نتيجه ارعاب و فشار و از طرفي تبليغات و              

زنـدگي خـود را حـضرات    داشـتند و الگوهـاي    حجاب اسالمي در عرصه علم و فرهنگ گام برمي اسالم معتقد بودند و با رعايت    
فكر فرزندان آنها به افكار غربي مبدل شد و زنان غرب را  فكر آنها و دانستند، رفته رفته ّ السالم مي فاطمه و خديجه و زينب عليهم  

  .اعمال خود دانستند ، تقليد از غرب را سرلوحه زندگي خود قرار دادند و در لباس و همه اوضاع الگوهاي
تقوي و تعهد رنگ باخت و      . انحراف فراهم شد   فساد و    زمينه ....سلطه استكباري خود را گسترش داد     سلطه استكباري خود را گسترش داد     سلطه استكباري خود را گسترش داد     سلطه استكباري خود را گسترش داد     كبار،  ، دنياي است    در نتيجه 

  .بايست بشود  و ارزش محسوب گرديد و شد آنچه نمي حجابي يك نوع تمدن بي
  

        چند كلمه هم از محمدرضا خان بشنويدچند كلمه هم از محمدرضا خان بشنويدچند كلمه هم از محمدرضا خان بشنويدچند كلمه هم از محمدرضا خان بشنويد
،   در دوران جنگ دوم جهـاني و مهـاجرت پـدرم            اناشغال نظامي اير  «: گويد  محمدرضا خان در كتاب مأموريت براي وطنم مي       

در افكار و عقايد ترقّي  كم  و به عالوه كم هاي وسيعي را كه او براي ترقّي زنان ايران طرح كرده بود متوقف ساخت هاي وسيعي را كه او براي ترقّي زنان ايران طرح كرده بود متوقف ساخت هاي وسيعي را كه او براي ترقّي زنان ايران طرح كرده بود متوقف ساخت هاي وسيعي را كه او براي ترقّي زنان ايران طرح كرده بود متوقف ساخت     اجراي برنامهاجراي برنامهاجراي برنامهاجراي برنامه

                                                        

 . ٤٥ ـ قيام گوهرشاد، ص ٤٤٩
 . ٢٨ ـ قيام گوهرشاد، ص ٤٥٠



 

 )٢٠٦(

بود، با اعمال قدرت دنبال     وجود آورده     در وضع اجتماعي زنان ايران به       رضا شاه اصالحاتي را كه    . »خواهان نيز تحوالتي پديد آمد    
او ادامه . تر عايد كشور گردد  تعقيب شود تا نتيجه عالي    رويه دموكراسيرويه دموكراسيرويه دموكراسيرويه دموكراسيپس اقدامات اصالحي با  عاقالنه آن بود كه از آن كرد و مي
  :دهد مي

  

        اي از همان اقدامات اصالحي بوداي از همان اقدامات اصالحي بوداي از همان اقدامات اصالحي بوداي از همان اقدامات اصالحي بود    مسأله كشف حجاب نمونهمسأله كشف حجاب نمونهمسأله كشف حجاب نمونهمسأله كشف حجاب نمونه
، بعـضي از زنـان مجـدداً بـه وضـع اول خـود          وضاع در دوران جنـگ    هنگامي كه پدرم از ايران خارج شد، در اثر پاشيدگي ا          «

  .، عدول كردند برگشتند و از مقررات كشف حجاب
مسأله را به سير طبيعي خويش واگذاريم و براي         پوشي كرديم و ترجيح داديم كه اين        ، از اين تخطّي چشم      ولي من و دولت من    

  )٤٥١(.» نشويم اجراي آن به اعمال زور متوسل

        
            رضوان اهللا عليهرضوان اهللا عليهرضوان اهللا عليهرضوان اهللا عليه     دي شوم رضا خاني در كالم امام خمينيدي شوم رضا خاني در كالم امام خمينيدي شوم رضا خاني در كالم امام خمينيدي شوم رضا خاني در كالم امام خمينيهفده هفده هفده هفده 

امـروز هفـده دي      «:  انجام شد چنين فرمودنـد       دي روز كشف حجاب رضا خاني      ١٧ها كه در      امام خميني در يكي از مالقات     
ـ     ، كه هفده دي چه شرارتي كرد اين آدم          به سن ماها است يادش هست       ، هر كس سنّش     ، من يادم هست     است ايـن ملّـت      ه، چقدر ب

  چقدر سقط جنين شد؟چه محترماتي را هتك كرد؟ چه محترماتي را هتك كرد؟ چه محترماتي را هتك كرد؟ چه محترماتي را هتك كرد؟ فشار آورد؟ چه اختناقي ايجاد كرد؟ 
  

مردم تعدي كردند و به زنها تعدي كردند و زنها      مردم تعدي كردند و به زنها تعدي كردند و زنها      مردم تعدي كردند و به زنها تعدي كردند و زنها      مردم تعدي كردند و به زنها تعدي كردند و زنها              بهبهبهبه، چقدر اين مأمورين و دژخيمان اينها          ِ هفده دي    در هفده دي و اين اطراف     
شود شرحش را  ، نمي كرده است آن كارهايي كهتوانم شرحش را بدهم توانم شرحش را بدهم توانم شرحش را بدهم توانم شرحش را بدهم     اين مال پدر شما كه من نمياين مال پدر شما كه من نمياين مال پدر شما كه من نمياين مال پدر شما كه من نمي. . . . كشيدندكشيدندكشيدندكشيدند    را از توي خانه بيرونرا از توي خانه بيرونرا از توي خانه بيرونرا از توي خانه بيرون

  )٤٥٢(.توانيم بفهميم چه جانوري بود ، نمي توانيم ما بفهميم نمي اين عالم. شود داد، اين در آن عالم معلوم مي
  :و در ديدار با بانوان قم فرمودند

در همين قم و نسبت به بانوان محترم اين قم و             ها بوديم   هدر زمان رضا خان كه شايد اكثر شما يادتان نباشد ما شاهد چه صحن             
هتـك حرمـت   هتـك حرمـت   هتـك حرمـت   هتـك حرمـت    دادند به اسم كـشف حجـاب   تَبع از كساني كه تعليم به او مي  محترم شهرها، اين به       در همه شهرها نسبت به بانوان     

  درات ما چكار كردند، چه ها و با مخ مأمورهاي او با خانم و، هتك حرمت بانوان ما را چقدر كرد ، هتك حرمت بانوان ما را چقدر كرد ، هتك حرمت بانوان ما را چقدر كرد ، هتك حرمت بانوان ما را چقدر كرد     ، هتك حرمت مؤمنين، هتك حرمت مؤمنين، هتك حرمت مؤمنين، هتك حرمت مؤمنين    اسالماسالماسالماسالم
هاي آنها را، ما شاهد اينها بوديم و هاي آنها را، ما شاهد اينها بوديم و هاي آنها را، ما شاهد اينها بوديم و هاي آنها را، ما شاهد اينها بوديم و     روسريروسريروسريروسري        چقدر پاره كردند چادرهاي آنها را، چقدر به يغما بردند، چادرها وچقدر پاره كردند چادرهاي آنها را، چقدر به يغما بردند، چادرها وچقدر پاره كردند چادرهاي آنها را، چقدر به يغما بردند، چادرها وچقدر پاره كردند چادرهاي آنها را، چقدر به يغما بردند، چادرها و،  كردند سلوك

  .))))٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣((((شما ها هم شاهد اين پسربوديد كه به اسم تمدن بزرگ با اين مملكت چه كرد؟شما ها هم شاهد اين پسربوديد كه به اسم تمدن بزرگ با اين مملكت چه كرد؟شما ها هم شاهد اين پسربوديد كه به اسم تمدن بزرگ با اين مملكت چه كرد؟شما ها هم شاهد اين پسربوديد كه به اسم تمدن بزرگ با اين مملكت چه كرد؟
  :زنان مشهد فرمودندهمچنين در ديدار با نماينده ) ره ( حضرت امام

                                                        

 ).   سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي  ( ـ واقعه كشف حجاب ٤٥١

 . ١٣٥٧,١٠,٧ در ٤٣، ص   ـ سيماي زن در كالم امام خميني٤٥٢
 . ١٣٥٧,١٢,١٧ در ٤٤، ص   ـ سيماي زن در كالم امام خميني٤٥٣



 

 )٢٠٧(

اساس اين بود كه نگذارند يك مملكتي رشـد         اساس اين بود كه نگذارند يك مملكتي رشـد         اساس اين بود كه نگذارند يك مملكتي رشـد         اساس اين بود كه نگذارند يك مملكتي رشـد         . . . .  نبود  نبود  نبود  نبود     اساس بر اصالحات  اساس بر اصالحات  اساس بر اصالحات  اساس بر اصالحات  . . . . اصل و اساس بر اين بود كه انحراف درست كنند         اصل و اساس بر اين بود كه انحراف درست كنند         اصل و اساس بر اين بود كه انحراف درست كنند         اصل و اساس بر اين بود كه انحراف درست كنند         
        ، آن بر ، آن بر ، آن بر ، آن بر     مأموريتي كه داشتمأموريتي كه داشتمأموريتي كه داشتمأموريتي كه داشت     و و و و    ، به تبع غرب، به تبع غرب، به تبع غرب، به تبع غرب    فهميم كه آن كشف حجابي كه رضا خان به تَبع تركيهفهميم كه آن كشف حجابي كه رضا خان به تَبع تركيهفهميم كه آن كشف حجابي كه رضا خان به تَبع تركيهفهميم كه آن كشف حجابي كه رضا خان به تَبع تركيه    ميميميمي    بكند و لهذا از آنبكند و لهذا از آنبكند و لهذا از آنبكند و لهذا از آن

. . . . آيد، آنكه در اين نهضت خدمت كرد، شما ها بوديدآيد، آنكه در اين نهضت خدمت كرد، شما ها بوديدآيد، آنكه در اين نهضت خدمت كرد، شما ها بوديدآيد، آنكه در اين نهضت خدمت كرد، شما ها بوديد    عضو فعالي كه كار از او ميعضو فعالي كه كار از او ميعضو فعالي كه كار از او ميعضو فعالي كه كار از او مي     ما ديديم كه ما ديديم كه ما ديديم كه ما ديديم كهخالف مصلحت مملكت بود وخالف مصلحت مملكت بود وخالف مصلحت مملكت بود وخالف مصلحت مملكت بود و
        ))))٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤((((....ن اينجا حضور داريد و با همين وضع در خيابانها ريختيد و به نهضت كمك كرديدن اينجا حضور داريد و با همين وضع در خيابانها ريختيد و به نهضت كمك كرديدن اينجا حضور داريد و با همين وضع در خيابانها ريختيد و به نهضت كمك كرديدن اينجا حضور داريد و با همين وضع در خيابانها ريختيد و به نهضت كمك كرديد    با همين وضعي كه االبا همين وضعي كه االبا همين وضعي كه االبا همين وضعي كه اال

  

            نقش غريزه جنسينقش غريزه جنسينقش غريزه جنسينقش غريزه جنسي
در روي زمين باشد و در راه آبـاد كـردن زمـين و    خليفه خدا خليفه خدا خليفه خدا خليفه خدا و بايد توجه داشت كه خداوند انسان را به اين منظور آفريد كه ا  

چـون   ساخت و   براي رسيدن به اين هدف تمام وسايل و امكانات الزم را در صحنه زمين فراهم               تكامل همه جانبه خود بكوشد و     
وع دستگاه در سازمان وجود     شد لذا دو ن     تداوم پيدا كند، محقق نمي     اين جريان بدون اينكه نوع انسان در روي زمين باقي بماند و           

  :انسان قرارداد
براي دستگاه تناسلي دستگاه تناسلي دستگاه تناسلي دستگاه تناسلي بقاي فرد است و نوع ديگر مانند  براي، جهاز پخش خون ، جهاز پخش خون ، جهاز پخش خون ، جهاز پخش خون     ، جهاز تنفّس، جهاز تنفّس، جهاز تنفّس، جهاز تنفّس    جهاز هاضمهجهاز هاضمهجهاز هاضمهجهاز هاضمهيك نوع از آنها مانند 

  . بقاي نوع انسان است
  :شود مي هايي كه در وجود انسان است به دو نوع تقسيم دانيم غريزه اين را نيز مي

هنگام تشنگي براي بقاي فرد در نظر گرفتـه شـده   آب آب آب آب     غريزه ميل بهغريزه ميل بهغريزه ميل بهغريزه ميل به هنگام گرسنگي و ميل به غذاميل به غذاميل به غذاميل به غذاع از آنها مانند غريزه  يك نو 
  . به منظور بقاي نوع استغريزه جنسي غريزه جنسي غريزه جنسي غريزه جنسي است و نوع ديگر از آنها مانند 

ست كه با هيجان خود انـسان را        نيرومندي ا  قوي و   كند غريزه   فعاليت خود را آغاز مي    » » » »         بلوغبلوغبلوغبلوغ    ««««كه با فرا رسيدن     غريزه جنسي   غريزه جنسي   غريزه جنسي   غريزه جنسي   
  :انسان در برابر آن مسئوليت مخصوصي دارد. آورد تحت تأثير خود درمي

  

            موقف انسان در برابر غريزه جنسيموقف انسان در برابر غريزه جنسيموقف انسان در برابر غريزه جنسيموقف انسان در برابر غريزه جنسي
  :باشد انسان در برابر غريزه جنسي يكي از اين سه حالت را ممكن است داشته

، انـسانها را تـا مرتبـه     حالـت بـه ايـن شـكل     ايـن . ند نباشدب  ـ آن را آزاد بگذارد و در راه اشباع آن به هيچ حد و مرزي پاي ١
  .خانواده و اجتماع را به دنبال دارد دهد و فساد فرد و حيوانيت تنزّل مي

معنـاي ايـن كـار كـشتن     معنـاي ايـن كـار كـشتن     معنـاي ايـن كـار كـشتن     معنـاي ايـن كـار كـشتن     . كنند، ببندد كار را مي  اين    رهبانانرهبانانرهبانانرهبانانطور كه  ، همان   ها را بر روي آن را سركوب كند و تمام راه  ـ آن ٢
        ....كندكندكندكند    با حكمت خلقت و فطرت بشري منافات دارد و با سنّت حيات هرگز مطابقت نميبا حكمت خلقت و فطرت بشري منافات دارد و با سنّت حيات هرگز مطابقت نميبا حكمت خلقت و فطرت بشري منافات دارد و با سنّت حيات هرگز مطابقت نميبا حكمت خلقت و فطرت بشري منافات دارد و با سنّت حيات هرگز مطابقت نمي     و و و و    ردن آن استردن آن استردن آن استردن آن استغريزه و تعطيل كغريزه و تعطيل كغريزه و تعطيل كغريزه و تعطيل ك

دانـيم كـه    خود حد و مرزي در نظـر بگيـرد و مـي    ، بلكه براي اشباع غريزه  ـ اينكه نه راه اول را پيش بگيرد و نه راه دوم را ٣
مـورد  مـورد  مـورد  مـورد      بندوباري را حرام كرده و ازدواج را مشروعيت بخشيده وبندوباري را حرام كرده و ازدواج را مشروعيت بخشيده وبندوباري را حرام كرده و ازدواج را مشروعيت بخشيده وبندوباري را حرام كرده و ازدواج را مشروعيت بخشيده و         زنا و بي    زنا و بي    زنا و بي    زنا و بي   ....انداندانداند        اديان آسماني اين راه را پيشروي انسانها باز كرده        اديان آسماني اين راه را پيشروي انسانها باز كرده        اديان آسماني اين راه را پيشروي انسانها باز كرده        اديان آسماني اين راه را پيشروي انسانها باز كرده        

        ....انداندانداند    ترغيب قرار دادهترغيب قرار دادهترغيب قرار دادهترغيب قرار داده

                                                        

 . ١٣٥٨,٢,٢٦ در ٤٥، ص   ـ سيماي زن در كالم امام خميني٤٥٤



 

 )٢٠٨(

بندوباري از طرف ديگر مبارزه كـرده و          با بي  دين اسالم مخصوصاً با تعطيل كردن غريزه و تمايالت جنسي انساني از طرفي و             
، تشويق كرده   ، تشويق كرده   ، تشويق كرده   ، تشويق كرده            قبالً بحث كرديم    قبالً بحث كرديم    قبالً بحث كرديم    قبالً بحث كرديم        تشكيل كانون خانوادگي چنان كه      تشكيل كانون خانوادگي چنان كه      تشكيل كانون خانوادگي چنان كه      تشكيل كانون خانوادگي چنان كه     انسانها را به ازدواج و    انسانها را به ازدواج و    انسانها را به ازدواج و    انسانها را به ازدواج و        ممنوع ساخته و   و  شدت حرام   آنها را به  

        ....    استاستاستاست
: اسالم است كه حضرت رسول اكـرم فرمودنـد   و اين راه كه عدل و وسط است و از افراط و تفريط منزّه است راه دين مقدس             

        ))))٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥((((....»»»»    َ ِمنِّيَ ِمنِّيَ ِمنِّيَ ِمنِّي     فَلَيس فَلَيس فَلَيس فَلَيس    ْ سنَّتيْ سنَّتيْ سنَّتيْ سنَّتي    َعنَعنَعنَعن    ْ رِغبْ رِغبْ رِغبْ رِغب    ُ فَمنُ فَمنُ فَمنُ فَمن     التَّزويج التَّزويج التَّزويج التَّزويج    ْ سنَّتيْ سنَّتيْ سنَّتيْ سنَّتي    ِمنِمنِمنِمن««««
  . واج سنّت من است و كسي كه از سنّت من اعراض كند از من نيستازد

        ))))٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦((((....»»»»ِالْباِقيِالْباِقيِالْباِقيِالْباِقي    ِ اَهللا ِفي النِّصْفِ اَهللا ِفي النِّصْفِ اَهللا ِفي النِّصْفِ اَهللا ِفي النِّصْف    ِ فَلْيتَّقِ فَلْيتَّقِ فَلْيتَّقِ فَلْيتَّق    َ ديِنهَ ديِنهَ ديِنهَ ديِنه    َ فَقَد أحرزَ ِنصْفَ فَقَد أحرزَ ِنصْفَ فَقَد أحرزَ ِنصْفَ فَقَد أحرزَ ِنصْف    ْ تَزَوجْ تَزَوجْ تَزَوجْ تَزَوج    منمنمنمن««««: و نيز فرمود
كند تـا همـه ديـن       كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را به اين وسيله حفظ كرده است و در نصف ديگر تقوي را مراعات                      

  .خود را حفظ كرده باشد
        ))))٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧((((....»»»»ٍٍٍٍ    ٍ يصَلِّيها غَير متَزَوجٍ يصَلِّيها غَير متَزَوجٍ يصَلِّيها غَير متَزَوجٍ يصَلِّيها غَير متَزَوج    َ ركْعةَ ركْعةَ ركْعةَ ركْعة    ْسبعينْسبعينْسبعينْسبعين    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ُ أفْضَلُ أفْضَلُ أفْضَلُ أفْضَل    ِ يصَلّيِهما الْمتَزَوجِ يصَلّيِهما الْمتَزَوجِ يصَلّيِهما الْمتَزَوجِ يصَلّيِهما الْمتَزَوج    ركْعتانركْعتانركْعتانركْعتان««««: فرمودند) ع(  حضرت صادق

        ....انداندانداندخوخوخوخو    دو ركعت نماز كه شخص داراي همسر بخواند بهتر است از هفتاد ركعت نمازي كه شخص مجرد ميدو ركعت نماز كه شخص داراي همسر بخواند بهتر است از هفتاد ركعت نمازي كه شخص مجرد ميدو ركعت نماز كه شخص داراي همسر بخواند بهتر است از هفتاد ركعت نمازي كه شخص مجرد ميدو ركعت نماز كه شخص داراي همسر بخواند بهتر است از هفتاد ركعت نمازي كه شخص مجرد مي

  

            ، تنها در كادر ازدواج مشروع است، تنها در كادر ازدواج مشروع است، تنها در كادر ازدواج مشروع است، تنها در كادر ازدواج مشروع است    كاربرد غريزه جنسي به هر شكلكاربرد غريزه جنسي به هر شكلكاربرد غريزه جنسي به هر شكلكاربرد غريزه جنسي به هر شكل
و جلـوه آن تنهـا بايـد در كـادر        غريزه جنـسي    غريزه جنـسي    غريزه جنـسي    غريزه جنـسي    از لحاظ عفّت و فضيلت خالصه نظر اسالم در اين مورد اين است كه كاربرد                

شنيدن بـا آهنـگ   شنيدن بـا آهنـگ   شنيدن بـا آهنـگ   شنيدن بـا آهنـگ       وووو     با گفتن  با گفتن  با گفتن  با گفتن لمس نمودن يالمس نمودن يالمس نمودن يالمس نمودن ياطوري كه جلوه اين غريزه و كامجوئي چه به شكل  ازدواج مشروع صورت بگيرد به   
        ....    ، جائز نيست، جائز نيست، جائز نيست، جائز نيست    هر كيفيتهر كيفيتهر كيفيتهر كيفيت    انگيز يا به شكل اختالط كه خاطره شهوت راتداعي كند بهانگيز يا به شكل اختالط كه خاطره شهوت راتداعي كند بهانگيز يا به شكل اختالط كه خاطره شهوت راتداعي كند بهانگيز يا به شكل اختالط كه خاطره شهوت راتداعي كند به    شهوتشهوتشهوتشهوت

  

            نگاه كردن به نامحرمنگاه كردن به نامحرمنگاه كردن به نامحرمنگاه كردن به نامحرم
شود كه نگاه مرد به چهره  ، استفاده مي هم در رابطه با تفسير آيات قرآني و هم در غير اين مورد:         بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت         اهلاهلاهلاهلاز روايات   
  . پوشاند جايز است نمي  به چهره و دستهاي مرد و ساير اعضايي كه معموالً مرد آنها را در اجتماع و همچنين زنو دستهاي زن 

  .)٤٥٩()ََََّّّّ    ْ أبصاِرِهنْ أبصاِرِهنْ أبصاِرِهنْ أبصاِرِهن    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ِ يغْضُضْنِ يغْضُضْنِ يغْضُضْنِ يغْضُضْن    ِْللْمؤِمناتِْللْمؤِمناتِْللْمؤِمناتِْللْمؤِمنات    و قُلو قُلو قُلو قُل(    )٤٥٨()ْْْْ    ْ أَبصاِرِهمْ أَبصاِرِهمْ أَبصاِرِهمْ أَبصاِرِهم    َ يغُضُّوا ِمنَ يغُضُّوا ِمنَ يغُضُّوا ِمنَ يغُضُّوا ِمن    ْ لِّلْمؤِمنينْ لِّلْمؤِمنينْ لِّلْمؤِمنينْ لِّلْمؤِمنين    قُلقُلقُلقُل: (خداوند متعال فرمودند
طـور   ، نه به  طور عادي زن به مرد به  مرد به زن و به اين معني و تا اين حد كه نگاه.  تعبير كاهش دادن نگاه استمعناي اين دو  

  .، اشكال ندارد  كردن خيره شدن و تماشا و چشم چراني

                                                        

 . ٥٠٩، ص ٣ ـ سفينة البحار، ج ٢ و ٤٥٥
 

 . ٥٠٩، ص ٣ ـ سفينة البحار، ج ٤٥٧
 . ٣٢ و ٣١ ـ سوره نور، آيه ٤٥٨
 . ٣٢ و ٣١ ـ سوره نور، آيه ٤٥٩



 

 )٢٠٩(

 آتـش شـهوت      آتـش شـهوت      آتـش شـهوت      آتـش شـهوت     أي جز افروختـه شـدن     أي جز افروختـه شـدن     أي جز افروختـه شـدن     أي جز افروختـه شـدن              مرز نتيجه   مرز نتيجه   مرز نتيجه   مرز نتيجه      چه آنكه نگاه بدون   چه آنكه نگاه بدون   چه آنكه نگاه بدون   چه آنكه نگاه بدون   شود؛    بنابراين نگاه به نامحرم با اين مرز، مرز بندي مي         
  .دنبال دارد سياهي دل و آلودگي اجتماعي را به ، فساد و آلوده هاي  و نگاهنخواهد داشت نخواهد داشت نخواهد داشت نخواهد داشت 

  . ها است ِحرام پيشاهنگ فتنه نگاه:   يعني))))٤٦٠٤٦٠٤٦٠٤٦٠((((»»»»ِِِِ    ُ راِئد الِْفتَنُ راِئد الِْفتَنُ راِئد الِْفتَنُ راِئد الِْفتَن    اَللَّحظاَللَّحظاَللَّحظاَللَّحظ««««: فرمودند) ع(     حضرت اميرالمؤمنينحضرت اميرالمؤمنينحضرت اميرالمؤمنينحضرت اميرالمؤمنين
  .باشند مي هاي شيطان ها، دام چشم:   يعني))))٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١((((»»»»ِِِِ    ُ مصاِئد الشَّيطانُ مصاِئد الشَّيطانُ مصاِئد الشَّيطانُ مصاِئد الشَّيطان    اَلْعيوناَلْعيوناَلْعيوناَلْعيون««««: و نيز فرمود
  .))))٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢((((»»»»ًًًً    ً طَويلَةً طَويلَةً طَويلَةً طَويلَة    ْحسرةْحسرةْحسرةْحسرة    ٍ أورثَتٍ أورثَتٍ أورثَتٍ أورثَت    ْ نَظْرةْ نَظْرةْ نَظْرةْ نَظْرة    َ و كَمَ و كَمَ و كَمَ و كَم    ِ ابليسِ ابليسِ ابليسِ ابليس    ْ ِسهامْ ِسهامْ ِسهامْ ِسهام    ٌ ِمنٌ ِمنٌ ِمنٌ ِمن    اَلنَّظَر سهماَلنَّظَر سهماَلنَّظَر سهماَلنَّظَر سهم««««: فرمودند) ع(        امام صادقامام صادقامام صادقامام صادق

هاي طوالني را هاي طوالني را هاي طوالني را هاي طوالني را هايي كه حسرتها و تأسفهايي كه حسرتها و تأسفهايي كه حسرتها و تأسفهايي كه حسرتها و تأسف    و چه بسيار است نگاهو چه بسيار است نگاهو چه بسيار است نگاهو چه بسيار است نگاه،  يعني نگاه كردن به نامحرم تيري است زهرآلود از ناحيه شيطان
        ....آوردآوردآوردآورد    به دنبال خود ميبه دنبال خود ميبه دنبال خود ميبه دنبال خود مي

  

  

  

  

            پوشيپوشيپوشيپوشي    پاداش چشمپاداش چشمپاداش چشمپاداش چشم
حـضرت  حـضرت  حـضرت  حـضرت  جا احتراز كنند و به اين وعده الهـي كـه             هاي نا به      بسيار الزم است كه افراد مسلمان مخصوصاً جوانان عزيز از نگاه          

  :فرمودند دلگرم و مطمئن باشند) ع(        صادقصادقصادقصادق
از او بر گرداند و به طرف آسمان نگاه كند، يعني رو به جانـب  از او بر گرداند و به طرف آسمان نگاه كند، يعني رو به جانـب  از او بر گرداند و به طرف آسمان نگاه كند، يعني رو به جانـب  از او بر گرداند و به طرف آسمان نگاه كند، يعني رو به جانـب  هر كس چشمش به زني بيفتد و چشم خود را          هر كس چشمش به زني بيفتد و چشم خود را          هر كس چشمش به زني بيفتد و چشم خود را          هر كس چشمش به زني بيفتد و چشم خود را          : : : : كه فرمودند كه فرمودند كه فرمودند كه فرمودند 

        ))))٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣((((....لطف خدا نمايد، خداوند او را با حوريان بهشتي تزويج كندلطف خدا نمايد، خداوند او را با حوريان بهشتي تزويج كندلطف خدا نمايد، خداوند او را با حوريان بهشتي تزويج كندلطف خدا نمايد، خداوند او را با حوريان بهشتي تزويج كند
  :و نيز آن حضرت فرمود

، ايماني ، ايماني ، ايماني ، ايماني     ؛ كسي كه به خاطر خدا، آن نگاه را ترك كند خداوند به پاداش اين عمل؛ كسي كه به خاطر خدا، آن نگاه را ترك كند خداوند به پاداش اين عمل؛ كسي كه به خاطر خدا، آن نگاه را ترك كند خداوند به پاداش اين عمل؛ كسي كه به خاطر خدا، آن نگاه را ترك كند خداوند به پاداش اين عمل    نگاه به نامحرم تيري از تيرهاي شيطان استنگاه به نامحرم تيري از تيرهاي شيطان استنگاه به نامحرم تيري از تيرهاي شيطان استنگاه به نامحرم تيري از تيرهاي شيطان است
        ))))٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤((((....چشدچشدچشدچشد    را ميرا ميرا ميرا مي    لذّت آنلذّت آنلذّت آنلذّت آن    دهد كه طعم ودهد كه طعم ودهد كه طعم ودهد كه طعم و    ميميميميبه او به او به او به او 

نگاشته بود از جمله موضوعاتي را كه مورد سـؤال قـرار داده بـود فلـسفه                 ) ع(    حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا اي كه به      محمد بن سنان در نامه    
خداوند از اين جهت اين عمل را حرام كرد كه موجـب تهيـيج              خداوند از اين جهت اين عمل را حرام كرد كه موجـب تهيـيج              خداوند از اين جهت اين عمل را حرام كرد كه موجـب تهيـيج              خداوند از اين جهت اين عمل را حرام كرد كه موجـب تهيـيج              : بود و حضرتش در پاسخ فرمودند       بودن نگاه به زن نامحرم      حرام

        ))))٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥((((....گرددگرددگرددگردد    هوت و باعث فساد ميهوت و باعث فساد ميهوت و باعث فساد ميهوت و باعث فساد ميشششش

                                                        

 . ٢٦٢، ص ١، ج   ـ غرر الحكم٤٦٠
 . ٢٦٢، ص ١، ج   ـ غرر الحكم٤٦١
 . ١٣٨، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٦٢
 . ٥٩٥، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٤٦٣
 . ١٤٠، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٦٤
 . ١٤٠، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٦٥



 

 )٢١٠(

به غير شوهرش پر كند، مـورد غـضب شـديد     هر زن شوهرداري كه چشمش را از نگاه كردن    : فرمودند) ص( حضرت پيغمبر 
  )٤٦٦(. پروردگار جهان قرارخواهدگرفت

  

        زينت كردن زن براي غير شوهر خودزينت كردن زن براي غير شوهر خودزينت كردن زن براي غير شوهر خودزينت كردن زن براي غير شوهر خود
، همه متمركـز  ، همه متمركـز  ، همه متمركـز  ، همه متمركـز      ، لمسي و غير آن، لمسي و غير آن، لمسي و غير آن، لمسي و غير آن    ، بصري، بصري، بصري، بصري    ، سمعي، سمعي، سمعي، سمعي    ييييجنسجنسجنسجنس    استمتاعاتاستمتاعاتاستمتاعاتاستمتاعاتخواست دين اسالم اين است كه      : طور كه ذكر گرديد     همان

، اين حريم را ، اين حريم را ، اين حريم را ، اين حريم را     كه مرد و زنكه مرد و زنكه مرد و زنكه مرد و زنزند  و قوانيني كه از طرف اسالم وضع گرديده است همه بر اين محور دور مي      باشد  باشد  باشد  باشد          در كادر زناشويي  در كادر زناشويي  در كادر زناشويي  در كادر زناشويي  
        ....حفظ كنندحفظ كنندحفظ كنندحفظ كنند

م بگـذارد كـه خداونـد    استمتاعات شوهرش گـا  لذا بر زن هم الزم است كه مانع شود از اينكه كسي غير از شوهرش در حريم      
        ))))٤٦٧٤٦٧٤٦٧٤٦٧((((....)ِِِِ    ٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيب    ٌ حاِفظَاتٌ حاِفظَاتٌ حاِفظَاتٌ حاِفظَات    ُ قَاِنتَاتُ قَاِنتَاتُ قَاِنتَاتُ قَاِنتَات    فَالصَّاِلحاتفَالصَّاِلحاتفَالصَّاِلحاتفَالصَّاِلحات(كند  توصيف مي زنان شايسته را با اين عبارت

كنند و در غياب شـوهران خـود، حـريم شـوهران را حفـظ                 يعني زنان شايسته در آن مورد كه الزم است از شوهر اطاعت مي            
  .كنند مي

        
هر زني كه اين عمل را انجام بدهد : فرمودند وكردند كردند كردند كردند      زن براي غير شوهر خود زينت كند نهي     زن براي غير شوهر خود زينت كند نهي     زن براي غير شوهر خود زينت كند نهي     زن براي غير شوهر خود زينت كند نهي    از اينكه از اينكه از اينكه از اينكه ) ص(    حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر 

، مـورد      مـرد نـامحرم     ، يا بدن زن به مشام        و نيز رسيدن بوي خوش لباس      )٤٦٨(.شايسته است خداوند او را در آتش جهنم بسوزاند        
  . است) ص(  نهي پيغمبر اسالم

  )٤٦٩(.شود، سزاوار نيست كه لباسش را خوشبو كند ، هنگامي كه از خانه خارج مي براي زن: فرمودند) ع(        حضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحضرت صادق
كند ولي بايد توجه داشت كه اين         ، با شرايطي كه ذكر شد، منع نمي         هاي قبل گفتيم كه اسالم از حضور زن در اجتماع           در بحث 

        ....دور باشددور باشددور باشددور باشد    ساد بهساد بهساد بهساد بهانگيزي و ايجاد زمينه فانگيزي و ايجاد زمينه فانگيزي و ايجاد زمينه فانگيزي و ايجاد زمينه ف    از هر نوع هيجاناز هر نوع هيجاناز هر نوع هيجاناز هر نوع هيجانمتانت و  حضور بايد آميخته به وقار و
پوشـي    كند و مردان و زنان را به چشم         آلود منع مي    شهوت    هاي    چراني و نگاه    در قرآن كريم در سوره نور پس از آنكه از چشم          

        ))))٤٧٠٤٧٠٤٧٠٤٧٠((((....)ََََّّّّ    ْ زينَِتِهنْ زينَِتِهنْ زينَِتِهنْ زينَِتِهن    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ننننُ ما يخْفِيُ ما يخْفِيُ ما يخْفِيُ ما يخْفِي    َّ ِليعلَمَّ ِليعلَمَّ ِليعلَمَّ ِليعلَم    َِبأَرجِلِهنَِبأَرجِلِهنَِبأَرجِلِهنَِبأَرجِلِهن    و الَ يضِْربنو الَ يضِْربنو الَ يضِْربنو الَ يضِْربن: (فرمايد دهد و مي موضوع ديگر را نيز مورد نهي قرار مي نمايد يك امر مي
  . زينتهاي پنهان آنها معلوم بشود زمين نزنند كه ، طوري به  در موقع راه رفتنيعني زنان پاهاي خود را،يعني زنان پاهاي خود را،يعني زنان پاهاي خود را،يعني زنان پاهاي خود را،

براي اينكه بفهمانند كـه خلخـال بـر پـاي     براي اينكه بفهمانند كـه خلخـال بـر پـاي     براي اينكه بفهمانند كـه خلخـال بـر پـاي     براي اينكه بفهمانند كـه خلخـال بـر پـاي         ووووكردند  به پا ميخلخال  خلخال  خلخال  خلخال  بعضي از زنان عرب     : گويند  در تفسير اين آيه مفسران مي     
        ....كوفتندكوفتندكوفتندكوفتند    محكم به زمين ميمحكم به زمين ميمحكم به زمين ميمحكم به زمين ميدارند، پاهاي خود را دارند، پاهاي خود را دارند، پاهاي خود را دارند، پاهاي خود را 

                                                        

 . ٣٩، ص ١٠٤ ـ بحاراالنوار، ج ٤٦٦
 . ٣٤، آيه   ـ سوره نساء٤٦٧
  .١١٤، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٦٨
 . ٥١٩، ص ٥، ج   ـ كافي٤٦٩
 . ٣٢ ـ سوره نور، آيه ٤٧٠



 

 )٢١١(

بپوشـاند تـا از   )  جز چهره و دستها كه گفته شـد       (طور كه زن بايد بدن خود را        همان:  باالخره هشدار قرآن مجيد اين است كه      
  .نكند هاي ديگر را نيز فراهم نشود، بلكه بايد زمينه فساد انگيزي از راه گوش و راه اين راه زمينه گسترش فساد فراهم

كنند   ، اين قاعده كلي را از اين آيه استفاده مي           كالم  ن و فقهاي واالمقام با توجه به شأن نزول آيه و سياق و محتواي             مفسران قرآ 
        ....، بيانگر نهي از هر چيزي است كه توجه نامحرم را جلب و زمينه فساد را فراهم كند، بيانگر نهي از هر چيزي است كه توجه نامحرم را جلب و زمينه فساد را فراهم كند، بيانگر نهي از هر چيزي است كه توجه نامحرم را جلب و زمينه فساد را فراهم كند، بيانگر نهي از هر چيزي است كه توجه نامحرم را جلب و زمينه فساد را فراهم كند    نهي از كوبيدن پا به زميننهي از كوبيدن پا به زميننهي از كوبيدن پا به زميننهي از كوبيدن پا به زمينكه 

شود  شود كه هر آنچه منجر به فتنه و فساد مي         استفاده مي   طور كلي از آيه     به  : گويد  مي» » » »         مسالكمسالكمسالكمسالك    ««««مقام شهيد ثاني در     مقام شهيد ثاني در     مقام شهيد ثاني در     مقام شهيد ثاني در             فقيه عالي فقيه عالي فقيه عالي فقيه عالي 
  )٤٧١(.اجتناب كرد الزم است كه از آن

  

            كند حرام استكند حرام استكند حرام استكند حرام است    هر آهنگي كه زمينه فساد را فراهم ميهر آهنگي كه زمينه فساد را فراهم ميهر آهنگي كه زمينه فساد را فراهم ميهر آهنگي كه زمينه فساد را فراهم مي
 صـحبت  دادنـد و بـا آنهـا     زنان نـامحرم گـوش مـي        به سخنان :   و حضرات ائمه  ) ص(  ترديدي نيست كه حضرت رسول اكرم     

، بـا     از زنان اسالمي  و شايستگاني   و شايستگاني   و شايستگاني   و شايستگاني   ،   ، درود خداوند بر آنها باد       كلثوم  حضرت زينب و ام      ، حضرت زهرا و     كردند، صديقه كبري    مي
  .كردند نامحرمان صحبت مي

  
ز كردند، ولي قرآن كـريم ا       خوانند گوش مي    مرد مي   نشستند و به مراثي و مدايحي كه شعراي         مي:   بيت عصمت   و مخدرات اهل  

  :فرمايد مي كندو ، آهنگ خود را طوري ظاهر كند كه بيمار دالن به طمع بيفتند نهي مي اينكه زن در موقع صحبت
        ))))٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢((((....)َ قَوالًمعروفاًَ قَوالًمعروفاًَ قَوالًمعروفاًَ قَوالًمعروفاً    ٌ و قُلْنٌ و قُلْنٌ و قُلْنٌ و قُلْن    ِ مرضِ مرضِ مرضِ مرض     ِفي قَلِْبه ِفي قَلِْبه ِفي قَلِْبه ِفي قَلِْبه    َ الَِّذيَ الَِّذيَ الَِّذيَ الَِّذي    ِ فَيطْمعِ فَيطْمعِ فَيطْمعِ فَيطْمع    َ ِبالْقَولَ ِبالْقَولَ ِبالْقَولَ ِبالْقَول    فَالَ تَخْضَعنفَالَ تَخْضَعنفَالَ تَخْضَعنفَالَ تَخْضَعن(

        ....    و چه از جهت محتواي سخن با نامحرم جايز نيستو چه از جهت محتواي سخن با نامحرم جايز نيستو چه از جهت محتواي سخن با نامحرم جايز نيستو چه از جهت محتواي سخن با نامحرم جايز نيست     و نرمش مخصوص و نرمش مخصوص و نرمش مخصوص و نرمش مخصوصچه از جهت آهنگچه از جهت آهنگچه از جهت آهنگچه از جهت آهنگ،  آميزي بنابراين هر كالم تحريك
  .ها وقار و متانت خود را در صحبت كردن نيز حفظ كنند و الزم است كه خانم

هـر مـردي    :  فرمودنـد  )ص(  كه حضرت رسول اكرم   كلماتي كه با نامحرم نبايد بگويند، نگويند        كلماتي كه با نامحرم نبايد بگويند، نگويند        كلماتي كه با نامحرم نبايد بگويند، نگويند        كلماتي كه با نامحرم نبايد بگويند، نگويند        و بر مردان نيز الزم است كه        
  )٤٧٣(.كند اي در آتش حبس مي ، اگر بگويد خدا او را به هر كلمهبگويدبگويدبگويدبگويد  به نامحرماي را كه نبايد  كلمه

  

            مصافحه و لمس بدن نامحرممصافحه و لمس بدن نامحرممصافحه و لمس بدن نامحرممصافحه و لمس بدن نامحرم
اي وارد نـشود،   پـاكيزگي محـيط اسـالمي خدشـه     و دين اسالم براي اينكه فضاي اسالمي فضاي پاكيزه باشد و هرگز به عفاف    

  . تكه باشد، حرام كرده اس لمس بدن نامحرم را به هر شكلي
، مگـر اينكـه از روي         نـه : كند؟ در پاسخ فرمودند     تواند با زن نامحرم مصافحه      ، سؤال شد كه آيا مرد مي       )ع(  از حضرت صادق  

  )٤٧٤(. لباس باشد و در اين صورت نيز فشاردادن دست جايز نيست

                                                        

 . ٢٨٨، ص ٣، ج     ـ مسالك٤٧١
 . ٣٢، آيه   ـ سوره احزاب٤٧٢
 . ١٤٣، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٧٣



 

 )٢١٢(

تور دادند تشتي پـر  تور دادند تشتي پـر  تور دادند تشتي پـر  تور دادند تشتي پـر  حضرت دسحضرت دسحضرت دسحضرت دسبيعت كنند، ) ص(  اكرم براي همين جهت است كه موقعي كه زنان خواستند با حضرت رسول        
دسـت خـود را در آن آب فـرو    دسـت خـود را در آن آب فـرو    دسـت خـود را در آن آب فـرو    دسـت خـود را در آن آب فـرو        عنوان بيعـت  عنوان بيعـت  عنوان بيعـت  عنوان بيعـت      از آن پس زنها بهاز آن پس زنها بهاز آن پس زنها بهاز آن پس زنها به. . . . از آب آوردند و آن حضرت دست خود را در آن آب فرو برد   از آب آوردند و آن حضرت دست خود را در آن آب فرو برد   از آب آوردند و آن حضرت دست خود را در آن آب فرو برد   از آب آوردند و آن حضرت دست خود را در آن آب فرو برد   

        ))))٤٧٥٤٧٥٤٧٥٤٧٥((((....بردندبردندبردندبردند
        

        داردارداردار    ِ زبانِ زبانِ زبانِ زبان    رفتار و گفتار و حركت و سكونرفتار و گفتار و حركت و سكونرفتار و گفتار و حركت و سكونرفتار و گفتار و حركت و سكون
د، چه از طرف زن يا از طرف مرد كند، اگر در غير كادر ازدواج باش و باالخره از نظر اسالم هر حركتي كه شهوت را تداعي مي

 جنـسي در آن ممكـن و         گويد تحريك جنسي در جائي جائز است و جايي انجام بگيرد كه ارضاي غريزه               حرام است و اسالم مي    
  گونه حركتي كه  رود متين و سنگين و باوقار باشد و هيچ بيرون مي كند كه هنگامي كه از خانه و كرامت زن اقتضا مي. روا باشد
،  آهنـگ حـرف زدن  . حـرف نزنـد   دار  دار  دار  دار     زبانزبانزبانزبان. راه نروددار دار دار دار     زبانزبانزبانزبان. . . . دار نباشددار نباشددار نباشددار نباشد    لباسش زبانلباسش زبانلباسش زبانلباسش زبان. و تهييج باشد، به كار نبرد       تحريك باعث

اسالمي كه  تا فضيلت عفافدار، خودداري كند، دار، خودداري كند، دار، خودداري كند، دار، خودداري كند،     طور خالصه از هر نوع رفتار و گفتار و حركت و سكون زبانطور خالصه از هر نوع رفتار و گفتار و حركت و سكون زبانطور خالصه از هر نوع رفتار و گفتار و حركت و سكون زبانطور خالصه از هر نوع رفتار و گفتار و حركت و سكون زبان    و بهو بهو بهو به. . . . دار نباشددار نباشددار نباشددار نباشد    زبانزبانزبانزبان
  . اسالمي هميشه حاكم و برقرارباشد، در فضاي فضيلت بسيار مهمي است

  

            كالم امام درد آشناي زمان درباره قضيه كشف حجابكالم امام درد آشناي زمان درباره قضيه كشف حجابكالم امام درد آشناي زمان درباره قضيه كشف حجابكالم امام درد آشناي زمان درباره قضيه كشف حجاب
 درباره زن را نيز به     دستورات اسالمدستورات اسالمدستورات اسالمدستورات اسالمبردند و غربي غربي غربي غربي     به مسلخ فرهنگبه مسلخ فرهنگبه مسلخ فرهنگبه مسلخ فرهنگرا به نام آزادي » » » »         زنزنزنزن    ««««از آنجا كه متأسفانه در رژيم گذشته 

  وقعيت ممتاز زن در اسالم است مانع ترقّي و پيشرفت معرفي و حجاب را كه حافظ كرامت و م. كردند تضييع حقوق زن متّهم 
، اين فقيـه و زعـيم         ، امام خميني اعلي اهللا مقامه        گذار جمهوري اسالمي ايران     الزم است بحث حجاب را با كالم بنيان       . نمودند
  : پايان برسانيم خواست به ِ سوخته بر مي  زمان كه كالم و فريادش از دل درد آشناي

  

            آموزان مشهد، آمل و آبادانآموزان مشهد، آمل و آبادانآموزان مشهد، آمل و آبادانآموزان مشهد، آمل و آبادان    مام در جمع گروهي از معلّمان و دانشمام در جمع گروهي از معلّمان و دانشمام در جمع گروهي از معلّمان و دانشمام در جمع گروهي از معلّمان و دانشكالم اكالم اكالم اكالم ا
؟ فعاليتي كه ما از اين زنها  داشتندزنها زنها زنها زنها چه فعاليتي »»»»        آزاد مردان آزاد مردان آزاد مردان آزاد مردان     ««««و  و  و  و  » » » »         آزاد زنان آزاد زنان آزاد زنان آزاد زنان     ««««كردند    ، در زمان اين رژيم كه فرياد مي         خوب

آنجا تشكّر كنند از اينكـه مـا را آزاد   ر رضا خان   ر رضا خان   ر رضا خان   ر رضا خان   وضع فضيح بروند سر قب    وضع فضيح بروند سر قب    وضع فضيح بروند سر قب    وضع فضيح بروند سر قب    ديديم اين بود كه چند تايشان جمع بشوند، و با آن              مي
خواسـتند   و تا چه انـدازه اينهـا مـي   . چه آزادي اينها به آنها اعطا كردند ؟ فكر اين نيستند كه چه جور آزاد كرديد؟ چه كرد  ! كرديد

است و بر ضد اسالم و بر ضد        دستشان    خواستند، حاال هم اين اشخاص كه قلم        بله آنها يك آزادي را مي     . زنها و مردها آزاد باشند    
هاي ما،  جوان. . . . هاهاهاها    فساد كشيدن جوانفساد كشيدن جوانفساد كشيدن جوانفساد كشيدن جوان    آن آزادي كه ديكته شده است براي به    آن آزادي كه ديكته شده است براي به    آن آزادي كه ديكته شده است براي به    آن آزادي كه ديكته شده است براي به    . خواهند  را مي   نويسند، همين آزادي    روحانيت چيز مي  

با آن دادند و داشتند، بروند و  زنها براي اينكه در مجالس آن طوري كه تشكيل مي. خواهند كه آزاد باشند زن و مردشان را اينها مي
        كه هم كه هم كه هم كه هم خواهند  اين نحو آزادي مي. آن وضع را درست كنندهاي ناپاك مردها، هاي ناپاك مردها، هاي ناپاك مردها، هاي ناپاك مردها،     در حضور چشمدر حضور چشمدر حضور چشمدر حضور چشموضع 

                                                                                                                                                                                                              

 . ٢٨٤، ص ١٠١ ـ بحاراالنوار، ج ٤٧٤
 نيز ذكر ٥٢٦، ص ٥ در كافي ج اند و ذكر كرده  سوره ممتحنه١٢ ـ اين جريان را مورخين ضمن وقايع فتح مكّه و مفسرين ذيل آيه ٤٧٥

 .  شده است



 

 )٢١٣(

 در زمان ايشان كه آزادي زن و ....مردهاي ما را به تباهي بكشندمردهاي ما را به تباهي بكشندمردهاي ما را به تباهي بكشندمردهاي ما را به تباهي بكشند    هاي ما وهاي ما وهاي ما وهاي ما و    خواهرهاي ما را به فساد و تباهي بكشند و هم جوانخواهرهاي ما را به فساد و تباهي بكشند و هم جوانخواهرهاي ما را به فساد و تباهي بكشند و هم جوانخواهرهاي ما را به فساد و تباهي بكشند و هم جوان
 هايي كه ملّت ما از  هايي كه ملّت ما از  هايي كه ملّت ما از  هايي كه ملّت ما از     كدام مرد توانست راجع به گرفتاريكدام مرد توانست راجع به گرفتاريكدام مرد توانست راجع به گرفتاريكدام مرد توانست راجع به گرفتاري    بگويد؟ وبگويد؟ وبگويد؟ وبگويد؟ وكدام زن توانست راجع به مسائل روز يك كلمه كدام زن توانست راجع به مسائل روز يك كلمه كدام زن توانست راجع به مسائل روز يك كلمه كدام زن توانست راجع به مسائل روز يك كلمه آزادي بود،   

        ))))٤٧٦٤٧٦٤٧٦٤٧٦((((ها داشتند يك كلمه بنويسد؟ها داشتند يك كلمه بنويسد؟ها داشتند يك كلمه بنويسد؟ها داشتند يك كلمه بنويسد؟    داخليداخليداخليداخلي    دست اجانب و از دستدست اجانب و از دستدست اجانب و از دستدست اجانب و از دست
ميليون زن را بياورند در جامعه وارد كنند، اينها يـك             خواستند زنها را، مثالً ده      يك مطلبي نبود كه اينها مي     كشف حجاب   كشف حجاب   كشف حجاب   كشف حجاب   و نيز   

يادتان نباشـد، اگـر آن وقـت      شايد شما هيچ كدامتان   ....كردندكردندكردندكردند        براي اسارت ما اجرا مي    براي اسارت ما اجرا مي    براي اسارت ما اجرا مي    براي اسارت ما اجرا مي    گرفتند از خارج و       دستوراتي بود كه اينها مي    
        پـسر رضـا خـان     پـسر رضـا خـان     پـسر رضـا خـان     پـسر رضـا خـان     » » » »         آزاد مردان آزاد مردان آزاد مردان آزاد مردان     ««««،  ،  ،  ،      »»»»        آزاد زنان آزاد زنان آزاد زنان آزاد زنان     ««««اينها كردند و اسمشان را بعداً         كوچك بوديد، اما من تلخي اين كشف حجابي كه        

الـزام  الـزام  الـزام  الـزام  . . . . زنهاي محترمه و چه كردند با همه قـشرها زنهاي محترمه و چه كردند با همه قـشرها زنهاي محترمه و چه كردند با همه قـشرها زنهاي محترمه و چه كردند با همه قـشرها     دانيد چه كردند با ايندانيد چه كردند با ايندانيد چه كردند با ايندانيد چه كردند با اين     نمي نمي نمي نميو شماو شماو شماو شماام هست  اش را باز ذائقه   ، من تلخي      گذاشت
مجلس بگيريد و زنهايتان را بياوريد  رسيد به اينكه هر جا زورشان ميهم كسبه جزء را، هم روحانيت را، هم كسبه جزء را، هم روحانيت را، هم كسبه جزء را، هم روحانيت را، هم كسبه جزء را، هم روحانيت را،     كردند هم تجار را، وكردند هم تجار را، وكردند هم تجار را، وكردند هم تجار را، و    ميميميمي

چيزهـا و   چيزهـا و   چيزهـا و   چيزهـا و           ، همـه  ، همـه  ، همـه  ، همـه      كتك دنبالش بود، حرف دنبالش بود     كتك دنبالش بود، حرف دنبالش بود     كتك دنبالش بود، حرف دنبالش بود     كتك دنبالش بود، حرف دنبالش بود     كردند،    وقت اگر اينها تخلّف مي      آن.  ، بياوريد در مجلس عمومي      در مجلس 
        ....حرفها بودحرفها بودحرفها بودحرفها بود

  
ها و در كارهاي اساسي اصالً وارد         شود براي جوان    خواستند زن را وسيله قرار بدهند از براي اينكه سرگرمي حاصل            و اينها مي  

اين قشرها نگذارند به فكـر  اين قشرها نگذارند به فكـر  اين قشرها نگذارند به فكـر  اين قشرها نگذارند به فكـر      ما را، همهما را، همهما را، همهما را، همههاي  هاي  هاي  هاي          هاي ما را، اين دانشگاه    هاي ما را، اين دانشگاه    هاي ما را، اين دانشگاه    هاي ما را، اين دانشگاه            براي اينكه اين جوان   براي اينكه اين جوان   براي اينكه اين جوان   براي اينكه اين جوان    اينها داشتند،     هاي مختلفي   طريق. نشوند
رفتاري  با آن فضاحتي كه اينها كردند و با آن» » » »             كشف حجابكشف حجابكشف حجابكشف حجاب        ««««از آن طرف همين مسأله از آن طرف همين مسأله از آن طرف همين مسأله از آن طرف همين مسأله . . . . به فكر مملكتشان بيفتندبه فكر مملكتشان بيفتندبه فكر مملكتشان بيفتندبه فكر مملكتشان بيفتند. . . . خودشان بيفتندخودشان بيفتندخودشان بيفتندخودشان بيفتند

        ))))٤٧٧٤٧٧٤٧٧٤٧٧((((....كردندكردندكردندكردند    با زنهاي محترمه كردند، و با آن رفتاري كه با روحانيونبا زنهاي محترمه كردند، و با آن رفتاري كه با روحانيونبا زنهاي محترمه كردند، و با آن رفتاري كه با روحانيونبا زنهاي محترمه كردند، و با آن رفتاري كه با روحانيونكه 

                                                        

 . ١٨ ،ص و از سيماي زن در كالم امام خميني.   ايراد شده است١٣٥٨,٧,٨ ـ اين كالم در تاريخ ٤٧٦
 . ٤٧ ،ص از سيماي زن در كالم امام خميني.   ايراد شده است١٣٥٩,٦,١٩ ـ اين كالم در تاريخ ٤٧٧



 

 )٢١٤(

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ازدواج



 

 )٢١٥(

 

            ف و بهبود وضع معيشت استف و بهبود وضع معيشت استف و بهبود وضع معيشت استف و بهبود وضع معيشت استازدواج وسيله عفاازدواج وسيله عفاازدواج وسيله عفاازدواج وسيله عفا
و جلوگيري از هر گونه لغزش و انحرافي كه در فصل جواني انسانها » » » »         فرهنگ عفاففرهنگ عفاففرهنگ عفاففرهنگ عفاف    ««««منظور حاكم ساختن  دين اسالم به  

عنوان يك دستور مهـم   قرآن مجيد به . كند ممكن است رخ بدهد، تشويق و ترغيب فراواني به انجام ازدواج و تأسيس خانواده مي     
        ::::انجام ازدواج و تشكيل خانواده براي كساني كه همسر ندارند بكوشندانجام ازدواج و تشكيل خانواده براي كساني كه همسر ندارند بكوشندانجام ازدواج و تشكيل خانواده براي كساني كه همسر ندارند بكوشندانجام ازدواج و تشكيل خانواده براي كساني كه همسر ندارند بكوشند    در راستايدر راستايدر راستايدر راستايكند كه  راد جامعه را موظف مي، اف  زندگي

        )وووامي    ووا االْياميانِْكحوا االْياميانِْكحوا االْياميانِْكحوا االْيالصَّاِلحين    َ ِمنْكُمَ ِمنْكُمَ ِمنْكُمَ ِمنْكُم    انِْكح الصَّاِلحينْ و الصَّاِلحينْ و الصَّاِلحينْ و اماِئكُم    ْ ِعباِدكُمْ ِعباِدكُمْ ِعباِدكُمْ ِعباِدكُم    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ْ و اماِئكُمْ و اماِئكُمْ و اماِئكُمْ و غِْنِهم    ْ ِانْ ِانْ ِانْ ِان    ْ وكونُوا فُقَراَء يغِْنِهمْيكونُوا فُقَراَء يغِْنِهمْيكونُوا فُقَراَء يغِْنِهمْيكونُوا فُقَراَء ياُهللا واِسع    ْ فَضِْلهْ فَضِْلهْ فَضِْلهْ فَضِْله    ُ اهللا ِمنُ اهللا ِمنُ اهللا ِمنُ اهللا ِمن    ْياُهللا واِسعِ واُهللا واِسعِ واُهللا واِسعِ وليم    ِ وليمٌ عليمٌ عليمٌ ع٤٧٨()ٌٌٌٌ    ٌ ع(.  
شوهر را به نكاح يكديگر در بياوريد و از فقر مترسيد كه اگر مرد و زني فقير باشند خداوند بـه لطـف                         زن و زنان بي     مردان بي 

  . كه خداوند به احوال بندگان آگاه و رحمتش بسيار وسيع است. خواهد فرمود نياز و مستغني خود، آنان را بي
گويد بـراي جوانـان وسـائل ازدواج     كه خداوند جامعه را مخاطب قرارداده و به آنها مي است  است  است  است  يك مطلب مهم در اين آيه اين        يك مطلب مهم در اين آيه اين        يك مطلب مهم در اين آيه اين        يك مطلب مهم در اين آيه اين        

  .فراهم كنيد
  :فرمودند) ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر

        ))))٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩((((....»»»»ِ الباقيِ الباقيِ الباقيِ الباقي    ِ اَهللا في النِّصْفِ اَهللا في النِّصْفِ اَهللا في النِّصْفِ اَهللا في النِّصْف    ِ فَلْيتَّقِ فَلْيتَّقِ فَلْيتَّقِ فَلْيتَّق    َ ديِنهَ ديِنهَ ديِنهَ ديِنه    َ فَقَد أَحزَر ِنصْفَ فَقَد أَحزَر ِنصْفَ فَقَد أَحزَر ِنصْفَ فَقَد أَحزَر ِنصْف    ْ تَزَوجْ تَزَوجْ تَزَوجْ تَزَوج    منمنمنمن««««
فظ كرده است و بوسيله رعايت تقوا در حفاظت نصف ديگـر ديـن خـود                كسي كه اقدام به ازدواج كرد نصف دين خود را ح          

  .بكوشد
  :فرمودند) ع(        حضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحضرت صادق

  )٤٨٠(.هفتاد برابر ثواب نماز كسي است كه همسر ندارد)   مرد يا زن (ثواب دو ركعت نماز كسي كه همسر دارد 
يعني همسر اختيار كنيد و خانواده تشكيل بدهيد كه ))))٤٨١٤٨١٤٨١٤٨١((((....»»»»ْْْْ    ُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُم    زَقزَقزَقزَقُ أَرُ أَرُ أَرُ أَر    َ ِفِانَّهَ ِفِانَّهَ ِفِانَّهَ ِفِانَّه    ِاتَِّخذُوا االْهلِاتَِّخذُوا االْهلِاتَِّخذُوا االْهلِاتَِّخذُوا االْهل««««: فرمودند) ص(     حضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمو 

در اسالم بنايي برپا نشده كه بهتر : و نيز فرمودندبهبود وضع معيشت شما خواهد شد بهبود وضع معيشت شما خواهد شد بهبود وضع معيشت شما خواهد شد بهبود وضع معيشت شما خواهد شد تر شدن روزي و  فراوان اين موضوع موجب  
  )٤٨٢(.از ازدواج باشد
  :خطاب به جوانها فرمودند) ص(        پيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرم

        ....»»»»ِِِِ    ُ ِللفَرجُ ِللفَرجُ ِللفَرجُ ِللفَرج    أَحصَنأَحصَنأَحصَنأَحصَن    ُّ ِللبصَِروُّ ِللبصَِروُّ ِللبصَِروُّ ِللبصَِرو    ُ أَغَضُ أَغَضُ أَغَضُ أَغَض    َ فَِانَّهَ فَِانَّهَ فَِانَّهَ فَِانَّه    َ فَلْيتَزَوجَ فَلْيتَزَوجَ فَلْيتَزَوجَ فَلْيتَزَوج    ُ الباَءةُ الباَءةُ الباَءةُ الباَءة    َ ِمنْكُمَ ِمنْكُمَ ِمنْكُمَ ِمنْكُم    ْ ِاستَطَاعْ ِاستَطَاعْ ِاستَطَاعْ ِاستَطَاع    ِ منِ منِ منِ من    باببابباببابيا معشَر الشَيا معشَر الشَيا معشَر الشَيا معشَر الشَ««««
، چشم از گناه محفوظ و دامـن از آلـودگي           ، چشم از گناه محفوظ و دامـن از آلـودگي           ، چشم از گناه محفوظ و دامـن از آلـودگي           ، چشم از گناه محفوظ و دامـن از آلـودگي                   ازدواجازدواجازدواجازدواج        وسيله  وسيله  وسيله  وسيله          اي گروه جوانان كسي كه به حد بلوغ رسيد ازدواج كند، زيرا به              اي گروه جوانان كسي كه به حد بلوغ رسيد ازدواج كند، زيرا به              اي گروه جوانان كسي كه به حد بلوغ رسيد ازدواج كند، زيرا به              اي گروه جوانان كسي كه به حد بلوغ رسيد ازدواج كند، زيرا به              

        ....ماندماندماندماند    مصون ميمصون ميمصون ميمصون مي
        

                                                        

 . ٣٢ ـ سوره نور، آيه ٤٧٨
 . ٥٦١، ص   ١   ـ سفينة البحار، ج٤٧٩
 . ٥٦١، ص  ١    ـ سفينة البحار، ج٣ و ٤٨٠
 

 . ٣، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٨٢



 

 )٢١٦(

            ر اسالم مذموم استر اسالم مذموم استر اسالم مذموم استر اسالم مذموم استترك ازدواج دترك ازدواج دترك ازدواج دترك ازدواج د
تعـدادي از   ) ص(     رسـول اكـرم   رسـول اكـرم   رسـول اكـرم   رسـول اكـرم   و ترك ازدواج مورد مذمت و انتقـاد اسـت در عـصر              » » » »         رهبانيترهبانيترهبانيترهبانيت    ««««از نظر اسالم روآوردن به      
روز به عبـادت   شبانه ، تصميم گرفتند كه دنيا را ترك كنند و خودشان براي رسيدن به كماالت معنوي اصحاب آن حضرت به گمان  

  .بپردازند
داري و عبـادت  داري و عبـادت  داري و عبـادت  داري و عبـادت      من همواره بـه شـب زنـده     من همواره بـه شـب زنـده     من همواره بـه شـب زنـده     من همواره بـه شـب زنـده     گفتند    و بعضي من هميشه روزه خواهم گرفت      من هميشه روزه خواهم گرفت      من هميشه روزه خواهم گرفت      من هميشه روزه خواهم گرفت      : ابطه برخي از آنها گفتند    در اين ر  

        ....هرگز ازدواج نخواهم كردهرگز ازدواج نخواهم كردهرگز ازدواج نخواهم كردهرگز ازدواج نخواهم كردأي گفتند براي خاطر تأمين فراغت در راه عبادت   و عده    خواهم پرداختخواهم پرداختخواهم پرداختخواهم پرداخت
ْ ِبـاِهللا و  ْ ِبـاِهللا و  ْ ِبـاِهللا و  ْ ِبـاِهللا و      أَنَـا أَعلَمكُـم  أَنَـا أَعلَمكُـم  أَنَـا أَعلَمكُـم  أَنَـا أَعلَمكُـم  ««««: ع كرد و فرمـود  اي جم   رسيد آنها را در نقطه    ) ص( هنگامي كه اين تصميمات به گوش حضرت پيغمبر       

        ....»»»»َ ِمنّيَ ِمنّيَ ِمنّيَ ِمنّي    ْ سنَّتي فَلَيسْ سنَّتي فَلَيسْ سنَّتي فَلَيسْ سنَّتي فَلَيس    َ عنَ عنَ عنَ عن    ْ رِغبْ رِغبْ رِغبْ رِغب    ُ النِّساَء فَمنُ النِّساَء فَمنُ النِّساَء فَمنُ النِّساَء فَمن    أُفِْطر و أَتَزَوجأُفِْطر و أَتَزَوجأُفِْطر و أَتَزَوجأُفِْطر و أَتَزَوج    ٌ وٌ وٌ وٌ و    ُ و أَصُومُ و أَصُومُ و أَصُومُ و أَصُوم    أَنَأمأَنَأمأَنَأمأَنَأم    ُوُوُوُو    ُ و لَِكنّي أَقُومُ و لَِكنّي أَقُومُ و لَِكنّي أَقُومُ و لَِكنّي أَقُوم    أَخْشاكُم لَهأَخْشاكُم لَهأَخْشاكُم لَهأَخْشاكُم لَه
 از او خشيت و ترس دارم در عين حال به عبادت  از او خشيت و ترس دارم در عين حال به عبادت  از او خشيت و ترس دارم در عين حال به عبادت  از او خشيت و ترس دارم در عين حال به عبادت عظمت خداوند بيش از شما معرفت داشته و بيشتر از شماعظمت خداوند بيش از شما معرفت داشته و بيشتر از شماعظمت خداوند بيش از شما معرفت داشته و بيشتر از شماعظمت خداوند بيش از شما معرفت داشته و بيشتر از شمايعني من كه به 

گيرم و با گيرم و با گيرم و با گيرم و با     برخي از روزها را روزه نميبرخي از روزها را روزه نميبرخي از روزها را روزه نميبرخي از روزها را روزه نمي     و و و و    گيرمگيرمگيرمگيرم    پردازم و بعضي از روزها روزه مي     پردازم و بعضي از روزها روزه مي     پردازم و بعضي از روزها روزه مي     پردازم و بعضي از روزها روزه مي             كنم و به خواب و استراحت نيز مي       كنم و به خواب و استراحت نيز مي       كنم و به خواب و استراحت نيز مي       كنم و به خواب و استراحت نيز مي               او قيام مي  او قيام مي  او قيام مي  او قيام مي  
        ))))٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣((((....    كسي كه از سنت من روي برگرداند و اعراض كند از من نيستكسي كه از سنت من روي برگرداند و اعراض كند از من نيستكسي كه از سنت من روي برگرداند و اعراض كند از من نيستكسي كه از سنت من روي برگرداند و اعراض كند از من نيست. . . .     كنمكنمكنمكنم    زنان ازدواج ميزنان ازدواج ميزنان ازدواج ميزنان ازدواج مي

        

            واجواجواجواجمقدمات ايجاد ازدمقدمات ايجاد ازدمقدمات ايجاد ازدمقدمات ايجاد ازد
 از سوره نور مردم جامعه را مخاطب ساخته و بـه آنهـا   ٣٢، در آيه  طور كه مالحظه كرديد خداوند در امر ازدواج جوانان    همان

الزم است براي تشويق بـه ازدواج در دو سـاحت فرهنگـي و    الزم است براي تشويق بـه ازدواج در دو سـاحت فرهنگـي و    الزم است براي تشويق بـه ازدواج در دو سـاحت فرهنگـي و    الزم است براي تشويق بـه ازدواج در دو سـاحت فرهنگـي و    ،  بنابراين. امر فرموده است كه در ايجاد ازدواج جوانان سعي كنند     
        .... قرار بگيرد قرار بگيرد قرار بگيرد قرار بگيرداقتصادي اين نكات مورد توجهاقتصادي اين نكات مورد توجهاقتصادي اين نكات مورد توجهاقتصادي اين نكات مورد توجه

  

        ::::    ساحت فرهنگيساحت فرهنگيساحت فرهنگيساحت فرهنگي
  .  ـ ايجاد ميل و رغبت بيشتر در جوانان به امر ازدواج١
  :.  عصمت بيت  هاي خداوند و احاديث اهل   ـ ايجاد اميد و نشاط با ذكر وعده٢
  . ـ ارائه مالكهاي صحيح انتخاب همسر٣
  . كارزش و امتياز قلمداد كردن ـ گذاشتن حرمت و احترام اجتماعي به متأهلين جوان و اين موضوع را ي٤
  
 هـر   هـر   هـر   هـر  :فرمودنـد ) ص(  كـه حـضرت رسـول اكـرم     سـازي ازدواج  منظور آسان ، به ، جهيزيه و وليمه  ـ پايين آوردن سطح مهريه ٥

        ))))٤٨٤٤٨٤٤٨٤٤٨٤((((....    ازدواجي كه با مخارج كمتر صورت بگيرد، بركت بيشتري خواهد داشتازدواجي كه با مخارج كمتر صورت بگيرد، بركت بيشتري خواهد داشتازدواجي كه با مخارج كمتر صورت بگيرد، بركت بيشتري خواهد داشتازدواجي كه با مخارج كمتر صورت بگيرد، بركت بيشتري خواهد داشت

                                                        

 .  از سوره نور٣٢آيه »  يامي منكم¤انكحوا اال  و« ـ تفسير طبري در تفسير آيه ٤٨٣
 . ٢٨٩، ص   ـ كتاب بركت٤٨٤



 

 )٢١٧(

  . ان ـ ارائه خدمات فرهنگي ارزان و يا رايگان به متأهلين جو٦
طـور كلـي ارائـه     انـد و بـه    در زندگي پيدا كـرده  ، توفيق بيشتري هايي از جواناني كه بعد از تأهل ها و ذكر نمونه  ـ ارائه فيلم ٧

  . الگوهاي موفق در رابطه با امر ازدواج
        

        ::::    ساحت اقتصاديساحت اقتصاديساحت اقتصاديساحت اقتصادي
هاي بـدون عـوض    بلكه انجام كمكهاي طويل المدت بدون سود و بدون مقررات دست و پاگير براي ازدواج   ـ اعطاي وام ١

  . در اين راه
  . هاي جوان هاي استيجاري با وجه اجاره پايين براي زوج سازي خانه  ـ انبوه٢
  .  جوان هاي  ـ ارائه خدمات تسهيالتي در استفاده از وسائل نقليه عمومي ويژه زوج٣
  .  ـ اولويت استخدام براي متأهلين جوان٤
  . ي متأهلين جوان ـ تصويب مرخصي بيشتر برا٥

، با توفيق ، با توفيق ، با توفيق ، با توفيق     و باالخره با تقويت روح ايمان و توكل به خداوند متعال در جوانان عزيز و حاكميت بخشيدن به روح پاكي و عفافو باالخره با تقويت روح ايمان و توكل به خداوند متعال در جوانان عزيز و حاكميت بخشيدن به روح پاكي و عفافو باالخره با تقويت روح ايمان و توكل به خداوند متعال در جوانان عزيز و حاكميت بخشيدن به روح پاكي و عفافو باالخره با تقويت روح ايمان و توكل به خداوند متعال در جوانان عزيز و حاكميت بخشيدن به روح پاكي و عفاف
        ....    اي براي رعايت تقوا و تعهد اجتماعي را مساعدتر بنماييماي براي رعايت تقوا و تعهد اجتماعي را مساعدتر بنماييماي براي رعايت تقوا و تعهد اجتماعي را مساعدتر بنماييماي براي رعايت تقوا و تعهد اجتماعي را مساعدتر بنماييم    خداوند زمينهخداوند زمينهخداوند زمينهخداوند زمينه

  

            مالك گزينش همسر در اسالممالك گزينش همسر در اسالممالك گزينش همسر در اسالممالك گزينش همسر در اسالم
در گـزينش  در گـزينش  در گـزينش  در گـزينش      ««««و . گيرنـد  اجتماعي او را در نظـر مـي   و در درجه اول قدرت اقتصادي  » » » »     ينش مرد ينش مرد ينش مرد ينش مرد در گز در گز در گز در گز     ««««معموالً در امر ازدواج     

كنـد ولـي      نمـي   اسـالم اينهـا را نفـي      . دهند  وضعيت اجتماعي و اقتصادي وي را مورد توجه قرار مي           موضوع زيبايي و گاهي   » » » »         زنزنزنزن
ي مسأله عقيده و ايمان به خداوند متعال و ارزشهاي اسالمي يعن. . . .     ، امور معنوي انسانها است، امور معنوي انسانها است، امور معنوي انسانها است، امور معنوي انسانها است    مالك همسري در درجه اولمالك همسري در درجه اولمالك همسري در درجه اولمالك همسري در درجه اول: گويد مي

  .بايد باشداساس زندگي مشترك اساس زندگي مشترك اساس زندگي مشترك اساس زندگي مشترك  التزام به تقوي و داشتن ملكات اخالقي از قبيل صداقت و امانت و حسن خلق و در عمل
  :فرمودند) ص(        پيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرم

        
        
 يعني هنگامي كه افرادي كه از  يعني هنگامي كه افرادي كه از  يعني هنگامي كه افرادي كه از  يعني هنگامي كه افرادي كه از ))))٤٨٥٤٨٥٤٨٥٤٨٥((((....»»»»فَساد كبِيرفَساد كبِيرفَساد كبِيرفَساد كبِير    ِ وِ وِ وِ و    ٌ في االْرضٌ في االْرضٌ في االْرضٌ في االْرض    ْ ِفتْنَةْ ِفتْنَةْ ِفتْنَةْ ِفتْنَة    ُ تَكُنُ تَكُنُ تَكُنُ تَكُن     االَّ تَفْعلُوه االَّ تَفْعلُوه االَّ تَفْعلُوه االَّ تَفْعلُوهُُُُ    ُ فَزَوجوهُ فَزَوجوهُ فَزَوجوهُ فَزَوجوه    ُ و خُلْقَهُ و خُلْقَهُ و خُلْقَهُ و خُلْقَه    َ دِينَهَ دِينَهَ دِينَهَ دِينَه    ْ تَرضَونْ تَرضَونْ تَرضَونْ تَرضَون    ْ منْ منْ منْ من    اذَا أَتَاكُماذَا أَتَاكُماذَا أَتَاكُماذَا أَتَاكُم««««

فـساد بزرگـي    فـساد بزرگـي    فـساد بزرگـي    فـساد بزرگـي        اگر اينچنين نكنيد فتنه و    اگر اينچنين نكنيد فتنه و    اگر اينچنين نكنيد فتنه و    اگر اينچنين نكنيد فتنه و        تعهد اخالقي براي خواستگاري آمدند، به آنها جواب مثبت بدهيد و          تعهد اخالقي براي خواستگاري آمدند، به آنها جواب مثبت بدهيد و          تعهد اخالقي براي خواستگاري آمدند، به آنها جواب مثبت بدهيد و          تعهد اخالقي براي خواستگاري آمدند، به آنها جواب مثبت بدهيد و              وووو        جهت دينداري جهت دينداري جهت دينداري جهت دينداري 
        ....دامنگير شما خواهد شددامنگير شما خواهد شددامنگير شما خواهد شددامنگير شما خواهد شد

                                                        

 .  ، ص ــــــ  ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٤٨٥



 

 )٢١٨(

وجود آمده است دوام و رشد مناسبي داشته و در برابـر          وجود آمده است دوام و رشد مناسبي داشته و در برابـر          وجود آمده است دوام و رشد مناسبي داشته و در برابـر          وجود آمده است دوام و رشد مناسبي داشته و در برابـر                  هايي كه بر پايه ايمان و تقوي به         هايي كه بر پايه ايمان و تقوي به         هايي كه بر پايه ايمان و تقوي به         هايي كه بر پايه ايمان و تقوي به                 ازدواجازدواجازدواجازدواجست  تجربه نيز ثابت كرده ا    
انديشي و تفاخر طلبي به وقوع        هايي كه دور از مالكهاي معنوي و فقط بر پايه مادي            ، ازدواج   برعكس. . . . بيندبيندبيندبيند        ميميميمي        طوفانها كمتر آسيب  طوفانها كمتر آسيب  طوفانها كمتر آسيب  طوفانها كمتر آسيب  

  .گيرند قرارميفروپاشي فروپاشي فروپاشي فروپاشي پيوندند بيشتر در معرض  مي
 زندگي مشترك خود را  زندگي مشترك خود را  زندگي مشترك خود را  زندگي مشترك خود را  رسند مؤمنانه و صادقانه مي و باالخره نظر دين اسالم اين است كه دختران و پسران هنگامي كه به بلوغ

و به لطف و فضل خداوند متعال اميدوار باشند و از فقر نترسند و با توكّـل بـه خداونـد                     . . . . اسالمي شروع كنند  اسالمي شروع كنند  اسالمي شروع كنند  اسالمي شروع كنند          بر اساس معيارهاي  بر اساس معيارهاي  بر اساس معيارهاي  بر اساس معيارهاي  
) ِِِِ    ْ فَـضِْله ْ فَـضِْله ْ فَـضِْله ْ فَـضِْله     ُ اُهللا ِمـن ُ اُهللا ِمـن ُ اُهللا ِمـن ُ اُهللا ِمـن     ْ يكُونـوا فُقَـراَء يغْـِنهم   ْ يكُونـوا فُقَـراَء يغْـِنهم   ْ يكُونـوا فُقَـراَء يغْـِنهم   ْ يكُونـوا فُقَـراَء يغْـِنهم       ِانِانِانِان: ( نحراف اقدام به ازدواج نماينـد و بـه ايـن وعـده الهـي      ، براي مصون ماندن از ا       كريم

        ....)ُُُُ    ُاليحتَِسبُاليحتَِسبُاليحتَِسبُاليحتَِسب    ْ حيثْ حيثْ حيثْ حيث    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ُ مخْرجاً و يرزُقْهُ مخْرجاً و يرزُقْهُ مخْرجاً و يرزُقْهُ مخْرجاً و يرزُقْه    ْ لَهْ لَهْ لَهْ لَه    ِ اَهللا يجعلِ اَهللا يجعلِ اَهللا يجعلِ اَهللا يجعل    ْ يتَّقْ يتَّقْ يتَّقْ يتَّق    و منو منو منو من: (مطمئن باشند و دلگرم
كردند به كردند به كردند به كردند به     دهد و از راههايي كه اصالً فكر نميدهد و از راههايي كه اصالً فكر نميدهد و از راههايي كه اصالً فكر نميدهد و از راههايي كه اصالً فكر نمي    ها نجات ميها نجات ميها نجات ميها نجات مي    باشند، از مشكالت و فتنهباشند، از مشكالت و فتنهباشند، از مشكالت و فتنهباشند، از مشكالت و فتنه    تقوا ميتقوا ميتقوا ميتقوا مييعني خداوند كساني را كه داراي يعني خداوند كساني را كه داراي يعني خداوند كساني را كه داراي يعني خداوند كساني را كه داراي 

        ....دهددهددهددهد    ميميميمي    آنها روزيآنها روزيآنها روزيآنها روزي
        

        نفي امتيازات موهوم و حاكم ساختن ارزشهانفي امتيازات موهوم و حاكم ساختن ارزشهانفي امتيازات موهوم و حاكم ساختن ارزشهانفي امتيازات موهوم و حاكم ساختن ارزشها
محـور گزينـشها نفـي امتيـازات موهـوم و      محـور گزينـشها نفـي امتيـازات موهـوم و      محـور گزينـشها نفـي امتيـازات موهـوم و      محـور گزينـشها نفـي امتيـازات موهـوم و      طور خالصه نظر اسالم در امر ازدواج و سـاير شـئون زنـدگي ايـن اسـت كـه            به
        ....باشدباشدباشدباشد    رزشهاي اسالميرزشهاي اسالميرزشهاي اسالميرزشهاي اسالميساختن اساختن اساختن اساختن ا    حاكمحاكمحاكمحاكم

        :::: فرمودند فرمودند فرمودند فرمودند) ع(    حضرت باقرحضرت باقرحضرت باقرحضرت باقر. توجه كنيد) ص(        پيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرماكنون در اين رابطه به يكي از جريانهاي عصر درخشان رسالت 
اسـم ايـن مـرد    . به تربيت اسالمي تربيـت شـد   و  به مدينه آمد و اسالم آورد و معارف اسالم را فرا گرفت               اهل يمامه اهل يمامه اهل يمامه اهل يمامه مردي از   

و محـل زنـدگي او ماننـد تعـدادي از افـراد غريـب       ، فقيـر و مـستمند،       ، فقيـر و مـستمند،       ، فقيـر و مـستمند،       ، فقيـر و مـستمند،               رنگرنگرنگرنگ        ، سياه ، سياه ، سياه ، سياه         قد بد شكل  قد بد شكل  قد بد شكل  قد بد شكل          كوتاه  كوتاه  كوتاه  كوتاه  مردي بود،   .  بود ))))٤٨٦٤٨٦٤٨٦٤٨٦((((جويِبرجويِبرجويِبرجويِبر
حـضرت  حـضرت  حـضرت  حـضرت  اي از گوشه مـسجد مدينـه كـه بـه دسـتور       دست كه از نقاط مختلف به مدينه آمده و اسالم آورده بودند در نقطه    تهي و

اصـحاب صُـفّه معـروف     و اين افراد بـه . شد، بود  ناميده مي)٤٨٧( ند و صُفّهدر آنجا سايباني زده و سقفي برپا كرده بود     ) ص(    پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر
  .شده بودند

كـه بـراي   ) ص(        پيغمبـر اكـرم  پيغمبـر اكـرم  پيغمبـر اكـرم  پيغمبـر اكـرم  . نمودند كردند و زندگي آنها را اداره مي  و همچنين افراد مسلمين به آنها محبت مي     رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا 
        چقدر خوب بود كه چقدر خوب بود كه چقدر خوب بود كه چقدر خوب بود كه : فرمودجويبر جويبر جويبر جويبر پرسي و تفقّد به  الروزي در ضمن احو. آمد  صفّه مرتّباً مي پرسش احوال و اداره امور اصحاب

شـود؛  شـود؛  شـود؛  شـود؛      ِ من نميِ من نميِ من نميِ من نمي    كسي زنكسي زنكسي زنكسي زنيا رسول اهللا :  گفت جويبر  جويبر  جويبر  جويبر .زندگي تو بود شد و هم كمك  هم احتياج جنسي تو رفع مي،،،،        گرفتيگرفتيگرفتيگرفتي        زن مي زن مي زن مي زن مي 
  .كند كه همسر من بشود كدام زن رغبت مي، ، ، ،     ، نه مال و نه جمال، نه مال و نه جمال، نه مال و نه جمال، نه مال و نه جمال    ، نه نسب، نه نسب، نه نسب، نه نسب    دارمدارمدارمدارم    نه حسبنه حسبنه حسبنه حسب

َ َ َ َ     ْ كانْ كانْ كانْ كان    ِ منِ منِ منِ من    َ ِباالسالمَ ِباالسالمَ ِباالسالمَ ِباالسالم    ِ شريفاً و شَرفِ شريفاً و شَرفِ شريفاً و شَرفِ شريفاً و شَرف    ِ الْجاِهِليةِ الْجاِهِليةِ الْجاِهِليةِ الْجاِهِلية    َ في أعرابَ في أعرابَ في أعرابَ في أعراب    ْكانْكانْكانْكان    ِ منِ منِ منِ من    َ ِباِالسالمَ ِباِالسالمَ ِباِالسالمَ ِباِالسالم    ّ اَهللا قَد وضَعّ اَهللا قَد وضَعّ اَهللا قَد وضَعّ اَهللا قَد وضَع    يا جويِبر انيا جويِبر انيا جويِبر انيا جويِبر ان « « « «:رمودندف) ص(    حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر
        ....»»»»ِ ذَليالًِ ذَليالًِ ذَليالًِ ذَليالً    َ في الْجاِهِليةَ في الْجاِهِليةَ في الْجاِهِليةَ في الْجاِهِلية    ْ كانْ كانْ كانْ كان    ِ منِ منِ منِ من    ِوضيعاً و أَعزَّ ِباِالسالمِوضيعاً و أَعزَّ ِباِالسالمِوضيعاً و أَعزَّ ِباِالسالمِوضيعاً و أَعزَّ ِباِالسالم    في الْجاِهِليةفي الْجاِهِليةفي الْجاِهِليةفي الْجاِهِلية

سبب اسالم ارزشها را تغيير داد؛ بهاي بسيار چيزها را كه در سابق پايين بود باال برد و بهـاي بـسيار                      سبب اسالم ارزشها را تغيير داد؛ بهاي بسيار چيزها را كه در سابق پايين بود باال برد و بهـاي بـسيار                      سبب اسالم ارزشها را تغيير داد؛ بهاي بسيار چيزها را كه در سابق پايين بود باال برد و بهـاي بـسيار                      سبب اسالم ارزشها را تغيير داد؛ بهاي بسيار چيزها را كه در سابق پايين بود باال برد و بهـاي بـسيار                      خداوند به   خداوند به   خداوند به   خداوند به   ! ! ! ! اي جويبر اي جويبر اي جويبر اي جويبر 
چيزها كه در گذشته باال بود پايين آورد؛ بسياري از افراد در نظام غلط جاهليت محترم بودند و اسالم آنها را سرنگون كرد و از چيزها كه در گذشته باال بود پايين آورد؛ بسياري از افراد در نظام غلط جاهليت محترم بودند و اسالم آنها را سرنگون كرد و از چيزها كه در گذشته باال بود پايين آورد؛ بسياري از افراد در نظام غلط جاهليت محترم بودند و اسالم آنها را سرنگون كرد و از چيزها كه در گذشته باال بود پايين آورد؛ بسياري از افراد در نظام غلط جاهليت محترم بودند و اسالم آنها را سرنگون كرد و از 

        ....ارزش بودند و اسالم آنها را بلند كردارزش بودند و اسالم آنها را بلند كردارزش بودند و اسالم آنها را بلند كردارزش بودند و اسالم آنها را بلند كرد    و بيو بيو بيو بيحقير بودند حقير بودند حقير بودند حقير بودند     بسياري از جاهليتبسياري از جاهليتبسياري از جاهليتبسياري از جاهليت. . . .     اعتبار انداختاعتبار انداختاعتبار انداختاعتبار انداخت
                                                        

 . جابر كوچولو:  ـ جويبر٤٨٦
 . سكّو:   ـ صفّه٤٨٧



 

 )٢١٩(

طور  امروز مردم همان. . . . »»»»ٍٍٍٍ    ْ طينْ طينْ طينْ طين    ُ اُهللا ِمنُ اُهللا ِمنُ اُهللا ِمنُ اُهللا ِمن    َ خَلَقَهَ خَلَقَهَ خَلَقَهَ خَلَقَه    َّ آدمَّ آدمَّ آدمَّ آدم    َ و انَ و انَ و انَ و ان    ْآدمْآدمْآدمْآدم    ْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمن        ْ و عجميِهم  ْ و عجميِهم  ْ و عجميِهم  ْ و عجميِهم          ْ و عرِبيِهم  ْ و عرِبيِهم  ْ و عرِبيِهم  ْ و عرِبيِهم          ْ و أَسودهم و قُرِشيِِّهم    ْ و أَسودهم و قُرِشيِِّهم    ْ و أَسودهم و قُرِشيِِّهم    ْ و أَسودهم و قُرِشيِِّهم            ْ أَبيضُهم ْ أَبيضُهم ْ أَبيضُهم ْ أَبيضُهم         ُ كُلُّهم ُ كُلُّهم ُ كُلُّهم ُ كُلُّهم         فَالنْاسفَالنْاسفَالنْاسفَالنْاس««««
، همه ، همه ، همه ، همه     عجمعجمعجمعجم        غير قريشي و عرب وغير قريشي و عرب وغير قريشي و عرب وغير قريشي و عرب و     و و و و    سفيد و سياه و قريشيسفيد و سياه و قريشيسفيد و سياه و قريشيسفيد و سياه و قريشيكند كه  به آن چشم به همه نگاه ميشوند كه هستند، اسالم  شناخته مي

        ....    آفريده شدهآفريده شدهآفريده شدهآفريده شده    فرزندان آمدند و آدم هم از خاكفرزندان آمدند و آدم هم از خاكفرزندان آمدند و آدم هم از خاكفرزندان آمدند و آدم هم از خاك
مهـاجر و  مـسلمين  مـسلمين  مـسلمين  مـسلمين  كـس از   هيچتر باشد و تر باشد و تر باشد و تر باشد و     ترين مردم در نزد خدا كسي است كه نسبت به امر خدا مطيع         ترين مردم در نزد خدا كسي است كه نسبت به امر خدا مطيع         ترين مردم در نزد خدا كسي است كه نسبت به امر خدا مطيع         ترين مردم در نزد خدا كسي است كه نسبت به امر خدا مطيع                 محبوبمحبوبمحبوبمحبوب! ! ! ! اي جويبر اي جويبر اي جويبر اي جويبر 

        ....بر تو برتري ندارند مگر به ميزان و مقياس تقوابر تو برتري ندارند مگر به ميزان و مقياس تقوابر تو برتري ندارند مگر به ميزان و مقياس تقوابر تو برتري ندارند مگر به ميزان و مقياس تقواكنند  زندگي مي تند وهاي خودهس انصار كه در خانه
رسول خدا مرا پيش تو فرستاده كه از دختـر تـو      رسول خدا مرا پيش تو فرستاده كه از دختـر تـو      رسول خدا مرا پيش تو فرستاده كه از دختـر تـو      رسول خدا مرا پيش تو فرستاده كه از دختـر تـو      ، به او بگو        انصاري زياد بن لُبيد  زياد بن لُبيد  زياد بن لُبيد  زياد بن لُبيد  برو به خانه    !  اكنون حركت كن  : بعد، فرمود 

  . رفت    زياد بن لبيدزياد بن لبيدزياد بن لبيدزياد بن لبيدبه دستور رسول خدا به خانه جويبر جويبر جويبر جويبر . . . .     دلفا براي خود خواستگاري كنمدلفا براي خود خواستگاري كنمدلفا براي خود خواستگاري كنمدلفا براي خود خواستگاري كنم
اش بودند، اجـازه   اش در خانه اي از قوم و قبيله وارد شد عدهجويبر جويبر جويبر جويبر زياد از محترمين انصار و اهل مدينه بود و در آن وقت كه   

آن را محرمانه بگويم آن را محرمانه بگويم آن را محرمانه بگويم آن را محرمانه بگويم     از طرف رسول خدا پيغامي دارم    از طرف رسول خدا پيغامي دارم    از طرف رسول خدا پيغامي دارم    از طرف رسول خدا پيغامي دارم    :  رو كرد به زياد و گفت     .  نشست وارد شد و   ، اجازه دادند و     ورود خواست 
رسـول خـدا مـرا فرسـتاده بـراي          رسـول خـدا مـرا فرسـتاده بـراي          رسـول خـدا مـرا فرسـتاده بـراي          رسـول خـدا مـرا فرسـتاده بـراي          :  اسـت البتـه علنـي بگـو، گفـت           پيغـام رسـول خـدا مايـه افتخـار مـن           :  زياد گفـت  ؟  ؟  ؟  ؟          يا علني يا علني يا علني يا علني 

زيـاد بـا تعجـب    .  ببرم) ص( براي پيغمبر ؟ بگو تا خبرش گويي اكنون در جواب من چه مي. . . .     دخترت دلفا براي خودم دخترت دلفا براي خودم دخترت دلفا براي خودم دخترت دلفا براي خودم         خواستگاريخواستگاريخواستگاريخواستگاري
آخر رسم ما اين آخر رسم ما اين آخر رسم ما اين آخر رسم ما اين :  گفت.  بندم من كه دروغ به پيغمبر نمي! بر فرستادپيغم.  بلي:  ؟ گفت  خواستگاري  پرسيد كه پيغمبر تو را فرستاد به      

        ....    كنمكنمكنمكنم    ، تو برو من خودم پيغمبر را مالقات مي، تو برو من خودم پيغمبر را مالقات مي، تو برو من خودم پيغمبر را مالقات مي، تو برو من خودم پيغمبر را مالقات مي    هاي خودمان از انصار، دختر بدهيمهاي خودمان از انصار، دختر بدهيمهاي خودمان از انصار، دختر بدهيمهاي خودمان از انصار، دختر بدهيم    شأنشأنشأنشأن    نيست كه به غير همنيست كه به غير همنيست كه به غير همنيست كه به غير هم
 عشاير و انساب را از بين اسالم تفاخر به قبايل و وسيله  كه خداوند به : بيرون آمد، از طرفي در آنچه پيغمبر فرموده بود جويبر  جويبر  جويبر  جويبر  
هـاي خودمـان دختـر    هـاي خودمـان دختـر    هـاي خودمـان دختـر    هـاي خودمـان دختـر        شـأن شـأن شـأن شـأن      ما رسم نداريم به غير هم ما رسم نداريم به غير هم ما رسم نداريم به غير هم ما رسم نداريم به غير هم: كرد كه گفت    كرد و از طرفي به سخن اين مرد فكر مي           ، فكر مي    برده است 

، آهسته اين جمله از او        رفت  طوري كه مي    سازد؛ همان   خواني ندارد و نمي     هم  با خود گفت حرف اين مرد با تعليمات قرآن        . . . .     بدهيمبدهيمبدهيمبدهيم
 به خدا كه تعليماتي كه در قرآن نازل گرديد اين نيست كه زياد »»»»ُ محمٍدُ محمٍدُ محمٍدُ محمٍد    ْ نُبوةْ نُبوةْ نُبوةْ نُبوة    ُ و ال ِلهذا ظَهرتُ و ال ِلهذا ظَهرتُ و ال ِلهذا ظَهرتُ و ال ِلهذا ظَهرت    َ الْقُرآنَ الْقُرآنَ الْقُرآنَ الْقُرآن    و اِهللا ما ِبهذا نَزَلو اِهللا ما ِبهذا نَزَلو اِهللا ما ِبهذا نَزَلو اِهللا ما ِبهذا نَزَل    ««««: ده شدشني

زمزمـه  سخنان را با خود      رفت و اين    ميجويبر  جويبر  جويبر  جويبر  طور كه     همان.  براي چنين سخناني مبعوث نشده است     )ص( بن لبيد گفت و پيغمبر    
بـه  بـه  بـه  بـه  :  دختـرك گفـت  زياد عين قضيه را نقل كرد، زياد عين قضيه را نقل كرد، زياد عين قضيه را نقل كرد، زياد عين قضيه را نقل كرد، ؟  پرسيد قصّه چه بوده است دختر زياد اين حرفها را شنيد، از پدرشدلفا  دلفا  دلفا  دلفا  كرد    مي

، ، ، ،     كه جواب يأس شنيده باشد برگردد و اكنونكه جواب يأس شنيده باشد برگردد و اكنونكه جواب يأس شنيده باشد برگردد و اكنونكه جواب يأس شنيده باشد برگردد و اكنون    گويد كاري نكن كه جويبر به پيش پيغمبردرحاليگويد كاري نكن كه جويبر به پيش پيغمبردرحاليگويد كاري نكن كه جويبر به پيش پيغمبردرحاليگويد كاري نكن كه جويبر به پيش پيغمبردرحالي    دروغ نميدروغ نميدروغ نميدروغ نمي» » » »     جويبرجويبرجويبرجويبر    ««««خداقسم كه خداقسم كه خداقسم كه خداقسم كه 
 زيـــاد خـــودش . را بـــه خانـــه برگردانيدنـــد  جـــويبر جـــويبر جـــويبر جـــويبر همـــين كـــار را كردنـــد،   . رابرگرداننـــدجـــويبر جـــويبر جـــويبر جـــويبر بفرســـت 



 

 )٢٢٠(

  
پدر و مادرم قربانت جويبرهمچو پيغامي از طرف تو آورد و آخر ما رسم    پدر و مادرم قربانت جويبرهمچو پيغامي از طرف تو آورد و آخر ما رسم    پدر و مادرم قربانت جويبرهمچو پيغامي از طرف تو آورد و آخر ما رسم    پدر و مادرم قربانت جويبرهمچو پيغامي از طرف تو آورد و آخر ما رسم    :   رفت و گفت   )ص(  شخصاً به حضور رسول اكرم    

شـأن زن  شـأن زن  شـأن زن  شـأن زن      د مؤمن كفو و هـم     د مؤمن كفو و هـم     د مؤمن كفو و هـم     د مؤمن كفو و هـم     و مر و مر و مر و مر  فرمود اي زياد جويبر مؤمن است     . . . .     طبقه خودمان دختر بدهيم   طبقه خودمان دختر بدهيم   طبقه خودمان دختر بدهيم   طبقه خودمان دختر بدهيم           شأن و هم  شأن و هم  شأن و هم  شأن و هم          نداريم جز به كفو وهم    نداريم جز به كفو وهم    نداريم جز به كفو وهم    نداريم جز به كفو وهم    
        ....، با اين خياالت مانع ازدواج دخترت مشو، با اين خياالت مانع ازدواج دخترت مشو، با اين خياالت مانع ازدواج دخترت مشو، با اين خياالت مانع ازدواج دخترت مشو    مسلمان استمسلمان استمسلمان استمسلمان است    شأن زنشأن زنشأن زنشأن زن    مؤمنه است و مرد مسلمان هممؤمنه است و مرد مسلمان هممؤمنه است و مرد مسلمان هممؤمنه است و مرد مسلمان هم

زياد . . . .      ام ام ام ام    چون پيغمبر او را فرستاده من راضيچون پيغمبر او را فرستاده من راضيچون پيغمبر او را فرستاده من راضيچون پيغمبر او را فرستاده من راضي    باشم و  گفت من بايد راضيدلفادلفادلفادلفازياد برگشت و قضايا را براي دخترش نقل كرد، 
جـويبر  جـويبر  جـويبر  جـويبر  و چـون    . دختر خود را به اين مرد سياه فقير داد        ) ص(  برد و طبق سنّت پيغمبر     و به ميان قوم خود      را گرفت جويبر  جويبر  جويبر  جويبر  دست  

داد و با آن جهيزيه به خانه شوهر جهيزيه جهيزيه جهيزيه جهيزيه و به دخترش تهيه كرد و آراست تهيه كرد و آراست تهيه كرد و آراست تهيه كرد و آراست     اي با همه لوازم برايشاي با همه لوازم برايشاي با همه لوازم برايشاي با همه لوازم برايش    خانهخانهخانهخانه، زياد خودش  خانه نداشت
با آن تـشريفات شـد در روحـش         حجله عروس   حجله عروس   حجله عروس   حجله عروس   وارد      جويبرجويبرجويبرجويبروقتي كه   دو دست لباس هم براي خود جويبر فراهم كرد،          دو دست لباس هم براي خود جويبر فراهم كرد،          دو دست لباس هم براي خود جويبر فراهم كرد،          دو دست لباس هم براي خود جويبر فراهم كرد،          فرستاد،  

  . نسبت به ذات اقدس احديت كه به واسطه اسالم اين قدر او را عزيز كرد؛ پيداشد حالت مسرت و شكر گزاري
أي از خانه رفت و تا صبح مشغول راز و نياز و عبادت أي از خانه رفت و تا صبح مشغول راز و نياز و عبادت أي از خانه رفت و تا صبح مشغول راز و نياز و عبادت أي از خانه رفت و تا صبح مشغول راز و نياز و عبادت     به گوشهبه گوشهبه گوشهبه گوشهحالت شكر و سپاسگزاري به درگاه حق آنقدر شديد بود كه 

ِ   در ايـن حالـت    . روزروزروزروز        شبانهشبانهشبانهشبانه        سهسهسهسهآن روز را به شكرانه قصد روزه كرد         .  وقت متوجه شد كه ديد صبح شده        يكاس بود،   اس بود،   اس بود،   اس بود،   و شكر و سپ   و شكر و سپ   و شكر و سپ   و شكر و سپ   
  .بهتر ديد افتادند كه نكند اين مرد احتياجي به زن نداشته باشدعروس عروس عروس عروس سرور معنوي بود، كم كم خانواده  ووجد وجد وجد وجد 

يا رسول اهللا وقتي   :  جريان را از او پرسيد، گفت      و  را خواست ويبر  ويبر  ويبر  ويبر  ججججرساندند، رسول اكرم    ) ص( قضايا را به اطالع رسول خدا     
، بـه فكـر    من تعلق داشـت  كه همه آنها بهِ كامل شدم و دختري زيبا در برابر خودم ديدم ِ كامل شدم و دختري زيبا در برابر خودم ديدم ِ كامل شدم و دختري زيبا در برابر خودم ديدم ِ كامل شدم و دختري زيبا در برابر خودم ديدم     اثاثاثاثاثاثاثاث     وارد آن خانه وسيع با فرش و        وارد آن خانه وسيع با فرش و        وارد آن خانه وسيع با فرش و        وارد آن خانه وسيع با فرش و        كه

خواسـتم بـه پـاس    خواسـتم بـه پـاس    خواسـتم بـه پـاس    خواسـتم بـه پـاس    به من تفـضّل فرمـود،   وسيله اسالم  طور به خداوند اين افتادم كه من آدم غريب و فقيري در اين شهر هستم و          
كه تا سه روز، در اين حال بودم تا سه روز، در اين حال بودم تا سه روز، در اين حال بودم تا سه روز، در اين حال بودم شكرانه روزه گرفتم   فردايش نيز به    همه نعمت اين شب را تا صبح به حال عبادت به سر ببرمهمه نعمت اين شب را تا صبح به حال عبادت به سر ببرمهمه نعمت اين شب را تا صبح به حال عبادت به سر ببرمهمه نعمت اين شب را تا صبح به حال عبادت به سر ببرم    ايناينايناين

  . رفت گرفتم البته از اين به بعد نزد خانواده خود خواهم كردم و روزها روزه مي ، عبادت مي شبها به شكرانه
 پيش آمد و او كه جان و دلش از فرهنـگ اسـالمي               هاي اسالمي    نزد خانواده خود رفت و پس از چند روز يكي از غزوه            او به 

  )٤٨٨(.لبريز شده بود، با اشتياق تمام در جبهه جهاد شركت كرد و به شهادت رسيد
) ص(        پيغمبـر اكـرم  پيغمبـر اكـرم  پيغمبـر اكـرم  پيغمبـر اكـرم  د كه حـضرت  شو  روشن مي   ، اين مطلب    از اين جريان تاريخي و امثال آن كه در تاريخ اسالم فراوان است            

محو شود و از ميان       كلي    كه در جامعه آن روز رايج بوده است به          امتيازات قبيلگي و مالي و مقامي       امتيازات قبيلگي و مالي و مقامي       امتيازات قبيلگي و مالي و مقامي       امتيازات قبيلگي و مالي و مقامي       عنايت زيادي داشته است كه      
اخـالق اسـالمي و بطـور كلـي آنچـه كـه بـا        اخـالق اسـالمي و بطـور كلـي آنچـه كـه بـا        اخـالق اسـالمي و بطـور كلـي آنچـه كـه بـا        اخـالق اسـالمي و بطـور كلـي آنچـه كـه بـا            امتيازاتي كه با ايمان و اعتقـاد و تقـوا و تعهـد و اعمـال شايـسته و     امتيازاتي كه با ايمان و اعتقـاد و تقـوا و تعهـد و اعمـال شايـسته و     امتيازاتي كه با ايمان و اعتقـاد و تقـوا و تعهـد و اعمـال شايـسته و     امتيازاتي كه با ايمان و اعتقـاد و تقـوا و تعهـد و اعمـال شايـسته و     برود و تنها  

        ....و اين اصل در ازدواج نيز حاكم باشدو اين اصل در ازدواج نيز حاكم باشدو اين اصل در ازدواج نيز حاكم باشدو اين اصل در ازدواج نيز حاكم باشد.در جامعه اسالمي حاكم و برقرار باشد شود شود شود شود     اسالمي ارتباط دارد مربوط مياسالمي ارتباط دارد مربوط مياسالمي ارتباط دارد مربوط مياسالمي ارتباط دارد مربوط مي    هايهايهايهايارزشارزشارزشارزش

                                                        

 . ١٢١ ـ ١١٧، ص ٢٢ ـ بحاراالنوار، ج ٤٨٨



 

 )٢٢١(

 

 

 
 
 

  /ـ���اد�



 

 )٢٢٢(

 

 

            كانون خانواده كانون انس و مهرباني استكانون خانواده كانون انس و مهرباني استكانون خانواده كانون انس و مهرباني استكانون خانواده كانون انس و مهرباني است: : : : قرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيد
دات را بـر اسـاس نظـم و       ازلـي ايجـاد موجـو       از آن موقعي كه تقدير الهي نقش خلقت را بر صـفحه وجـود نگاشـت و اراده                 

مخلوقـات بـر پايـه         اين حقيقت را روشن ساخت كه آفرينش       )٤٨٩()ِِِِ        ٍ خلَقْنَا زَوجين  ٍ خلَقْنَا زَوجين  ٍ خلَقْنَا زَوجين  ٍ خلَقْنَا زَوجين      ْْْْ        ِّ شَي ِّ شَي ِّ شَي ِّ شَي         ْكُلْكُلْكُلْكُل        و ِمن و ِمن و ِمن و ِمن (آهنگي تقدير كرد و با اعالن         هم
ـ          ، با عنايت خاصي كه به       ، صورت  گرفته است      بودن  جفت رار بشريت داشت واقعيت خلقت انسانها را با اين عبارت مورد تـذكر ق

  :داد
 )٤٩٠()ََََ    ٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرون    يات ِلقَوميات ِلقَوميات ِلقَوميات ِلقَوم    ّ ِفي ذِلك الَّ ِفي ذِلك الَّ ِفي ذِلك الَّ ِفي ذِلك الَ    ً ِانً ِانً ِانً ِان    رحمةرحمةرحمةرحمة    ً وً وً وً و    َبينَكُم مودةَبينَكُم مودةَبينَكُم مودةَبينَكُم مودة    ْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعلْ أزْواجاً ِلتَسكُنُوا ِالَيها و جعل    ْ أَنْفُِسكُمْ أَنْفُِسكُمْ أَنْفُِسكُمْ أَنْفُِسكُم    َ لَكُم ِمنَ لَكُم ِمنَ لَكُم ِمنَ لَكُم ِمن    ْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَق    ِ أَنِ أَنِ أَنِ أَن    ْ آياِتهْ آياِتهْ آياِتهْ آياِته    و ِمنو ِمنو ِمنو ِمن(

و ميان و آرامش شما باشند آفريده است و آرامش شما باشند آفريده است و آرامش شما باشند آفريده است و آرامش شما باشند آفريده است     ني كه مايه انسني كه مايه انسني كه مايه انسني كه مايه انسبراي شما از جنس خودتان همسرابراي شما از جنس خودتان همسرابراي شما از جنس خودتان همسرابراي شما از جنس خودتان همسراقدرت خدا اين است كه  يكي از آيات
  . متفكران پديدار است مهرباني را برقرار ساخته است كه در اين موضوع داليل خداشناسي براي و شما در محيط خانوادگي دوستي

ترين محل براي رشـد     نخستين سنگ بناي ساختمان بشريت است و تنها مسير مشروع براي تولد انسانها و به              خانواده  خانواده  خانواده  خانواده  بنابراين  
  . و شكوفايي استعدادها است

  . ترين مكتب تربيت و تكامل انسانها است  مهم    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده
بالندگي معارف تربيتي اسالم است كه فرو پاشاندن آن     ترين مركز رشد و     مخزن خوبي براي فرهنگ هر كشور و عالي       خانواده  خانواده  خانواده  خانواده  

        ....    نگرد؛ نه با نظر اشباع غريزه جنسينگرد؛ نه با نظر اشباع غريزه جنسينگرد؛ نه با نظر اشباع غريزه جنسينگرد؛ نه با نظر اشباع غريزه جنسي    ميميميمي    الم با اين نظر به ازدواجالم با اين نظر به ازدواجالم با اين نظر به ازدواجالم با اين نظر به ازدواجكشور و همه منابع انساني آن است و اسكشور و همه منابع انساني آن است و اسكشور و همه منابع انساني آن است و اسكشور و همه منابع انساني آن است و اس    غارت همهغارت همهغارت همهغارت همهدر واقع 
        

            خانواده مكتبي است براي درس حقوقخانواده مكتبي است براي درس حقوقخانواده مكتبي است براي درس حقوقخانواده مكتبي است براي درس حقوق
و تمـرين كـردن اينكـه چگونـه بايـد      براي خواندن درس حقوق براي خواندن درس حقوق براي خواندن درس حقوق براي خواندن درس حقوق كالس اول زندگي اجتماعي است و مكتبي است        ،  ،  ،  ،          زناشوييزناشوييزناشوييزناشويي

  .رعايت كرد محترم شمرد و و حقوق ديگران را شناخت
كند، بر گـردن او حقـوقي دارد و    كه در كنار او زندگي مي» » » »         زنزنزنزن    ««««اندرون خانه به اين حقيقت اعتقاد دارد كه اين     مردي كه در    

، در بـازار، در     ، در بـازار، در     ، در بـازار، در     ، در بـازار، در             اين چنين مرد در همسايگي    اين چنين مرد در همسايگي    اين چنين مرد در همسايگي    اين چنين مرد در همسايگي    بايد انجام بدهد،    » » » »         زنزنزنزن    ««««بايد آن حقوق را ادا كند و وظايفي را در رابطه با حقوق آن               
هر يك از ، ، ، ،     معامله و اين طرف مراجعه و اين زارع و اين رفيق     معامله و اين طرف مراجعه و اين زارع و اين رفيق     معامله و اين طرف مراجعه و اين زارع و اين رفيق     معامله و اين طرف مراجعه و اين زارع و اين رفيق             همسايه و اين طرف   همسايه و اين طرف   همسايه و اين طرف   همسايه و اين طرف   د كه اين    ، خواهد فهمي    هماداره و در مزرعه     اداره و در مزرعه     اداره و در مزرعه     اداره و در مزرعه     

  .آنها نيز حقوقي دارند و براي اداي حقوق آنها مسؤول است و بايد آن حقوق را حفظ كندو ادا نمايد
زنـدگي اوسـت بـر گـردن او     خـواب و شـريك      هم خور و   كه هم » » » »     مردمردمردمرد    ««««كه در خانه اعتراف كند كه اين        » » » »         زنيزنيزنيزني    ««««و همچنين   

  در » » » »         زنزنزنزن    ««««چنين  به انجام برساند، اين» » » »     مردمردمردمرد    ««««حقوق وي را ادا كند و وظايف خود را نسبت به آن  حقوقي دارد و الزم است كه
  

                                                        

 . ٤٩، آيه   ـ سوره الذاريات٤٨٩
 . ٢١ ـ سوره روم آيه ٤٩٠



 

 )٢٢٣(

، خواهد فهميد كه بر گردن او چه حقـوقي دارنـد و او در            خود  ، هر يك در جاي      مراحل ديگر اجتماع نيز نسبت به باقي مردم       
  .وظايفي دارد و بايد آن حقوق را حفظ و ادا نمايد نها چهمقابل آ

مـسؤول  مـسؤول  مـسؤول  مـسؤول  » » » »     خـدا خـدا خـدا خـدا     «««« در برابر جامعه چه وظايفي دارنـد كـه اگـر ادا نكننـد در نـزد      ،،،،    زنان و مردان  زنان و مردان  زنان و مردان  زنان و مردان  گونه    و باالخره هر يك از اين     
        ....باشندباشندباشندباشند    ميميميمي

        ....    ه اداي آن حقوقه اداي آن حقوقه اداي آن حقوقه اداي آن حقوقعادت كردن بعادت كردن بعادت كردن بعادت كردن ب    اجتماعي واجتماعي واجتماعي واجتماعي و    ، مكتبي است براي آشنا گشتن به حقوق، مكتبي است براي آشنا گشتن به حقوق، مكتبي است براي آشنا گشتن به حقوق، مكتبي است براي آشنا گشتن به حقوق    بنابراين خانه و خانوادهبنابراين خانه و خانوادهبنابراين خانه و خانوادهبنابراين خانه و خانواده
  : و حقوقي كه در اسالم ميان زن و شوهر برقرار گشته است دو نوع است

             ـ حقوق قانوني ـ حقوق قانوني ـ حقوق قانوني ـ حقوق قانوني١١١١
             ـ حقوق اخالقي ـ حقوق اخالقي ـ حقوق اخالقي ـ حقوق اخالقي٢٢٢٢

، مثالً به دادگاه مراجعه  تواند به حكم قانون   ديگر مي    حقوقي است كه اگر هر يك از طرفين رعايت نكند، طرف           ،،،،        حقوق قانوني حقوق قانوني حقوق قانوني حقوق قانوني 
. اطاعت زن از شوهر    مانند حق نفقه زن بر شوهر و حق تمكين و         . و را به اداي آن حقوق ملزم كند       ا كند و از او بازخواست كندو     

، ماننـد پـي و جـرز و سـقف كـه اگـر نباشـد          كاري يك ساختمان  ِسفت اين نوع حقوق اساس زندگي زناشويي است و به منزله      
  .وجود ندارد ساختماني

فرهنگ اسالمي موظفند كه آنها را ادا كنند و اگر ادا      و  وهر به حكم اخالق    حقوقي است كه هر يك از زن و ش         ،،،،        حقوق اخالقي حقوق اخالقي حقوق اخالقي حقوق اخالقي 
.  ، احترام و حـسن اخـالق   مثل رعايت ادب. رود تواند او را ملزَم كند اما خوشي زندگي از ميان مي            نكردند، طرف ديگر قانوناً نمي    
 و شيشه و چراغ كه اگر نباشد، باز ساختمان وجـود  كاري و نقّاشي كاري ساختمان است از قبيل گچ اين نوع حقوق به منزله نازك     
  .كمال ساختمان به اين است كه اينها نيز باشد دارد، ولي ظرافت و لطافت و

خشك و خالي از خشك و خالي از خشك و خالي از خشك و خالي از قانوني را رعايت كنند زندگي آنها  زن و شوهر اگر بخواهند فقط موافق قانون با هم رفتار كنند و تنها حقوق   
صميميت و طراوت و صفا باشد   اينكه فضاي زندگي آنها فضاي    ابل دوام نخواهد بود و برايابل دوام نخواهد بود و برايابل دوام نخواهد بود و برايابل دوام نخواهد بود و برايصفا گشته و ق   صفا گشته و ق   صفا گشته و ق   صفا گشته و ق       محبت و صميمي تو   محبت و صميمي تو   محبت و صميمي تو   محبت و صميمي تو   

و دوام پيدا كند، الزم است حقوق اخالقي را نيز رعايت كنند كه ما اينك با توفيـق پروردگـار بـه شـرح آنهـا بـر اسـاس منطـق                               
  : پردازيم مي:         بيت عصمتبيت عصمتبيت عصمتبيت عصمت    فرهنگ اهلفرهنگ اهلفرهنگ اهلفرهنگ اهل ومجيد مجيد مجيد مجيد     قرآنقرآنقرآنقرآن
  

            كار بستن احكام اسالمي در خانوادهكار بستن احكام اسالمي در خانوادهكار بستن احكام اسالمي در خانوادهكار بستن احكام اسالمي در خانواده     ـ فراگرفتن و به ـ فراگرفتن و به ـ فراگرفتن و به ـ فراگرفتن و به١
دينداري و اخالق نيك را شرط اساسـي انتخـاب همـسر     و ، تأكيد شده است كه ايمان :        بيت عصمتبيت عصمتبيت عصمتبيت عصمت        اهلاهلاهلاهلاين همه در روايات     

    عالوه بر برخورداري از انس وعالوه بر برخورداري از انس وعالوه بر برخورداري از انس وعالوه بر برخورداري از انس و قرار بدهيد، به اين منظور است كه هدف دو انسان مؤمن از ازدواج و تشكيل خانواده اين باشد كه
اسالمي و تخلق به    اسالمي و تخلق به    اسالمي و تخلق به    اسالمي و تخلق به            كار بستن وظايف  كار بستن وظايف  كار بستن وظايف  كار بستن وظايف          ، كانون خانواده را مركز فراگيري احكام خداوند و به         ، كانون خانواده را مركز فراگيري احكام خداوند و به         ، كانون خانواده را مركز فراگيري احكام خداوند و به         ، كانون خانواده را مركز فراگيري احكام خداوند و به                 هاي مشروع جنسي  هاي مشروع جنسي  هاي مشروع جنسي  هاي مشروع جنسي          محبت و كاميابي  محبت و كاميابي  محبت و كاميابي  محبت و كاميابي  

، ، ، ،     كانون خانوادگي بر اين اساسكانون خانوادگي بر اين اساسكانون خانوادگي بر اين اساسكانون خانوادگي بر اين اساس،  ياور و مشوق يكديگر باشند، تا در نتيجه  و در انجام كارهاي نيك يارو     . . . . اخالق نيك قرار بدهند   اخالق نيك قرار بدهند   اخالق نيك قرار بدهند   اخالق نيك قرار بدهند   
        ....رچشمه اعمال شايسته و خدمات اجتماعي و اسالمي گرددرچشمه اعمال شايسته و خدمات اجتماعي و اسالمي گرددرچشمه اعمال شايسته و خدمات اجتماعي و اسالمي گرددرچشمه اعمال شايسته و خدمات اجتماعي و اسالمي گردداستوار و نهادينه شود و ساستوار و نهادينه شود و ساستوار و نهادينه شود و ساستوار و نهادينه شود و س

        
        



 

 )٢٢٤(

        تواند در ميدان جهاد با فراغت خاطر بجنگد و حماسه آفريني كند؟تواند در ميدان جهاد با فراغت خاطر بجنگد و حماسه آفريني كند؟تواند در ميدان جهاد با فراغت خاطر بجنگد و حماسه آفريني كند؟تواند در ميدان جهاد با فراغت خاطر بجنگد و حماسه آفريني كند؟    مگر يك مجاهد راه خدا بدون تأييد و توافق همسرش ميمگر يك مجاهد راه خدا بدون تأييد و توافق همسرش ميمگر يك مجاهد راه خدا بدون تأييد و توافق همسرش ميمگر يك مجاهد راه خدا بدون تأييد و توافق همسرش مي
قي را رعايـت  ، همه مسائل شرعي و اخال معاش تواند در كسب و كار و تحصيل  مگر انسان معموالً بدون توافق با همسرش مي       

هاي اضافي به دور باشـد و مـازاد از مخـارج الزم زنـدگي      طور كامل بپردازد و از اسراف و خرج كند و حقوق واجب مالي را به   
  خويش را در امور خيريه انفاق كند؟

ينكـه در فـراز و   كنند، عالوه بـر ا  خانواده اقدام مي    كساني كه با هدف انجام وظايف ديني و تخلق به اخالق اسالمي به تشكيل             
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      نـشيني نـشيني نـشيني نـشيني     شـب شـب شـب شـب     هـا و هـا و هـا و هـا و     ، ولگـردي  ، ولگـردي  ، ولگـردي  ، ولگـردي      ، اعتيادهـاي خطرنـاك  ، اعتيادهـاي خطرنـاك  ، اعتيادهـاي خطرنـاك  ، اعتيادهـاي خطرنـاك      مجالست با اشـخاص منحـرف    مجالست با اشـخاص منحـرف    مجالست با اشـخاص منحـرف    مجالست با اشـخاص منحـرف     مانند     هايي  نشيب زندگي از انحراف   

سـازند و در نتيجـه خيـر و     مانند، هميشه افكار و اعمال خود را بر محور كارهاي مثبت و مفيد متمركز مي مصون مي سوز  سوز  سوز  سوز          خانمانخانمانخانمانخانمان
خداونـد متعـال    خداونـد متعـال    خداونـد متعـال    خداونـد متعـال    :  فرمودنـد  )ص(   اكـرم   كه حضرت رسول  . آيد  وجود مي   أي به   ، در فضاي چنين خانه      و توفيق ِاالهي    بركت زندگي 

اعتدال در زندگي اعتدال در زندگي اعتدال در زندگي اعتدال در زندگي         گرداند وگرداند وگرداند وگرداند و    را بخواهد اعضاي آن خانواده را در احكام دين بصير و بينا ميرا بخواهد اعضاي آن خانواده را در احكام دين بصير و بينا ميرا بخواهد اعضاي آن خانواده را در احكام دين بصير و بينا ميرا بخواهد اعضاي آن خانواده را در احكام دين بصير و بينا مي    هنگامي كه خير و سعادت يك خانوادههنگامي كه خير و سعادت يك خانوادههنگامي كه خير و سعادت يك خانوادههنگامي كه خير و سعادت يك خانواده
نيز كوچكترهاي نيز كوچكترهاي نيز كوچكترهاي نيز كوچكترهاي         كند وكند وكند وكند و    هاي اضافي گام بر ندارند، نصيب آنها ميهاي اضافي گام بر ندارند، نصيب آنها ميهاي اضافي گام بر ندارند، نصيب آنها ميهاي اضافي گام بر ندارند، نصيب آنها مي    خرجخرجخرجخرجاسراف و اسراف و اسراف و اسراف و     رو باشند، و در راهرو باشند، و در راهرو باشند، و در راهرو باشند، و در راه    را كه در خرج مال خود ميانهرا كه در خرج مال خود ميانهرا كه در خرج مال خود ميانهرا كه در خرج مال خود ميانه

        ....كنندكنندكنندكنند    آنها بزرگترها شان را احترام ميآنها بزرگترها شان را احترام ميآنها بزرگترها شان را احترام ميآنها بزرگترها شان را احترام مي
، تقوي و تعهد رعايت نـشود، از نظـر       ، عدالت   ، عفّت   ، امانت   ، مانند صداقت    اي كه در آن ارزشهاي اسالمي       و باالخره هر خانه   

 يعني ))))٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١((((....»»»»َ خَراباًَ خَراباًَ خَراباًَ خَراباً    ِ كانِ كانِ كانِ كان    َ الِْحكْمةَ الِْحكْمةَ الِْحكْمةَ الِْحكْمة    ِ شَي ِمنِ شَي ِمنِ شَي ِمنِ شَي ِمن    َ فيهَ فيهَ فيهَ فيه    ٍ لَيسٍ لَيسٍ لَيسٍ لَيس    ُّ بيتُّ بيتُّ بيتُّ بيت    كُلكُلكُلكُل««««:  فرمودند)ص(  سول اكرمكه ر.  اي بيش نيست ،خرابه :  بيت عصمت اهل
        ....    اي بيش نيستاي بيش نيستاي بيش نيستاي بيش نيست    اسالمي حاكم نباشد ويرانهاسالمي حاكم نباشد ويرانهاسالمي حاكم نباشد ويرانهاسالمي حاكم نباشد ويرانه    اي كه در آن مباني و ارزشهاياي كه در آن مباني و ارزشهاياي كه در آن مباني و ارزشهاياي كه در آن مباني و ارزشهاي    هر خانههر خانههر خانههر خانه

        

             ـ خانواده و قصد سازش ـ خانواده و قصد سازش ـ خانواده و قصد سازش ـ خانواده و قصد سازش٢٢٢٢
حقيقتـاً نيـت    حقيقتـاً نيـت    حقيقتـاً نيـت    حقيقتـاً نيـت    را ادا كنند، بايد در قلـب هـر يـك از آن دو               مقيد شوند كه حقوق ديگري      زن و شوهر    زن و شوهر    زن و شوهر    زن و شوهر    براي اين كه هر يك از       

 اگر هر كدام از زن و شـوهر حقيقتـاً           ....    ، شرط اساسي هر كار و روح هر عملي است         ، شرط اساسي هر كار و روح هر عملي است         ، شرط اساسي هر كار و روح هر عملي است         ، شرط اساسي هر كار و روح هر عملي است             »»»»        نيتنيتنيتنيت    ««««....سازش و قصد زندگي كردن باشد     سازش و قصد زندگي كردن باشد     سازش و قصد زندگي كردن باشد     سازش و قصد زندگي كردن باشد     
اه كاري نخواهند گ دست آوردن دل همديگر خواهند بود و هيچ به وهميشه در مقام دلجويي از يكديگر هميشه در مقام دلجويي از يكديگر هميشه در مقام دلجويي از يكديگر هميشه در مقام دلجويي از يكديگر قصد سازش داشته باشند، 

آنها چه آرزوها و انتظاراتي دارد، تـا در    آزرده گردد بلكه مراقب خواهند بود كه شريك زندگاني         طرفشان از آن ملول و      كرد كه دل  
رنجد، رنجد، رنجد، رنجد،         رفتاري مي رفتاري مي رفتاري مي رفتاري مي         بفهمند كه از چه كارها و چگونه      بفهمند كه از چه كارها و چگونه      بفهمند كه از چه كارها و چگونه      بفهمند كه از چه كارها و چگونه      خود را با انتظارات او موافق سازند و          صورت امكان آرزوهايش را برآورند و     

        .... را تكرار نكنند را تكرار نكنند را تكرار نكنند را تكرار نكنندتا آنهاتا آنهاتا آنهاتا آنها
، اگر هركدام بخواهند به همان حال اسـتقاللي كـه در وقـت                دو جسم » » » »         تركيبتركيبتركيبتركيب    ««««يعني  » » » »         ازدواجازدواجازدواجازدواج    «««« بايد بدانند كه     زن و شوهر  زن و شوهر  زن و شوهر  زن و شوهر  

  .تنهايي دارند، باقي بمانند، باهم مركب نخواهند شد
        
        
يك مقدار قدم خود را از آن ترشـي     » » » »         ههههسركسركسركسرك    ««««سازند كه     مي» » » »         سكنجبينسكنجبينسكنجبينسكنجبين    ««««شوند و     وقتي با هم مركب مي    » » » »     شكرشكرشكرشكر    ««««و  » » » »         سركهسركهسركهسركه    ««««

بخواهـد بـه    بخواهـد بـه    بخواهـد بـه    بخواهـد بـه    » » » »         سـركه سـركه سـركه سـركه     ««««وگرنه اگر   وگرنه اگر   وگرنه اگر   وگرنه اگر   مقداري از شيريني خود دست بردارد و هر دو با هم بسازند،               كه دارد پايين بگذارد و شكر هم      
        ....وجود نخواهد آمدوجود نخواهد آمدوجود نخواهد آمدوجود نخواهد آمد    بهبهبهبه» » » »         سكنجبينسكنجبينسكنجبينسكنجبين    ««««به همان شيريني باقي بماند باهم نخواهند ساخت و به همان شيريني باقي بماند باهم نخواهند ساخت و به همان شيريني باقي بماند باهم نخواهند ساخت و به همان شيريني باقي بماند باهم نخواهند ساخت و » » » »     شكرشكرشكرشكر    ««««همان ترشي و همان ترشي و همان ترشي و همان ترشي و 

                                                        

 . ٣٨٢ ، ص١ ، ج  ـ تفسير مجمع البيان٤٩١



 

 )٢٢٥(

  .آيد وجود نمي ، از دست ندهد، تركيب و سازش به گر هر كدام آن حالت استقاللي را كه هنگام انفراد داشتخالصه ا
دادن خـود بـا تمنّيـات و          خـود بـراي تطبيـق       هم بايد پـس از ازدواج دسـت از مقـداري از تمـايالت             هر يك از زن و شوهر       هر يك از زن و شوهر       هر يك از زن و شوهر       هر يك از زن و شوهر       

زنـدگي   خرج ندهد تا توافق و سازش صـورت بگيـرد و            به» » » »     دددداستبدااستبدااستبدااستبدا    ««««در مقابل همسر خود     . ، بردارد   هاي همسر خويش    خواسته
        ....يك از آنها خطور نكنديك از آنها خطور نكنديك از آنها خطور نكنديك از آنها خطور نكند    هرگز فكر طالق به خاطر هيچهرگز فكر طالق به خاطر هيچهرگز فكر طالق به خاطر هيچهرگز فكر طالق به خاطر هيچمشترك دوام پيدا كند و 
  :، خطاب به مردان فرمودند )ص(        حضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرمحضرت رسول اكرم

وند آنها را به دست شـما  وند آنها را به دست شـما  وند آنها را به دست شـما  وند آنها را به دست شـما  زنها اماناتي هستند كه خدازنها اماناتي هستند كه خدازنها اماناتي هستند كه خدازنها اماناتي هستند كه خدا    ، خدا را در نظر بگيريد، چه اينكه      ، خدا را در نظر بگيريد، چه اينكه      ، خدا را در نظر بگيريد، چه اينكه      ، خدا را در نظر بگيريد، چه اينكه              درباره رفتار خود با همسران خويش     درباره رفتار خود با همسران خويش     درباره رفتار خود با همسران خويش     درباره رفتار خود با همسران خويش     
        ))))٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢((((....دست آوردن دلهاي آنها بكوشيددست آوردن دلهاي آنها بكوشيددست آوردن دلهاي آنها بكوشيددست آوردن دلهاي آنها بكوشيد    سپرده است پس با آنها مهربان باشيد و در بهسپرده است پس با آنها مهربان باشيد و در بهسپرده است پس با آنها مهربان باشيد و در بهسپرده است پس با آنها مهربان باشيد و در به

بيش از توانايي و قدرتش كاري را بر او تحميـل           بيش از توانايي و قدرتش كاري را بر او تحميـل           بيش از توانايي و قدرتش كاري را بر او تحميـل           بيش از توانايي و قدرتش كاري را بر او تحميـل               آگاه باشيد هر زني كه با شوهرش سازگار نباشد و         آگاه باشيد هر زني كه با شوهرش سازگار نباشد و         آگاه باشيد هر زني كه با شوهرش سازگار نباشد و         آگاه باشيد هر زني كه با شوهرش سازگار نباشد و         : و به زنان نيز فرمودند    
        ))))٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣((((....    استاستاستاست    كند كه بر او خشمگينكند كه بر او خشمگينكند كه بر او خشمگينكند كه بر او خشمگين    الي خدا را ديدار ميالي خدا را ديدار ميالي خدا را ديدار ميالي خدا را ديدار ميو درحو درحو درحو درح. . . . شودشودشودشود    نمايد، هيچ كار نيكي از او پذيرفته نمينمايد، هيچ كار نيكي از او پذيرفته نمينمايد، هيچ كار نيكي از او پذيرفته نمينمايد، هيچ كار نيكي از او پذيرفته نمي

طوري كه انـس و آرامـش    در اين مورد بايد توجه داشت كه سازش زن با همسر خود و تطبيق دادن خود با وضع همسرش به    
 اميـر  حـضرت  كـه ثواب جهاد در راه خـدا را دارد  ثواب جهاد در راه خـدا را دارد  ثواب جهاد در راه خـدا را دارد  ثواب جهاد در راه خـدا را دارد  ،   ، و وفا و صفا در آن حاكم باشد، كه خود يك هنر است               محيط زندگي تأمين  

  . ، خوب شوهرداري كردن است  يعني جهاد زن))))٤٩٤٤٩٤٤٩٤٤٩٤((((»»»»ِِِِ    ُ التَّبعلُ التَّبعلُ التَّبعلُ التَّبعل    ِ حسنِ حسنِ حسنِ حسن    ِجهاد الْمرئَةِجهاد الْمرئَةِجهاد الْمرئَةِجهاد الْمرئَة««««:  فرمودند)ع(  مؤمنان
        

             ـ خانواده و حسن اخالق ـ خانواده و حسن اخالق ـ خانواده و حسن اخالق ـ خانواده و حسن اخالق٣
بـا  . كنـد   اخالق باشد با مردم خوش رفتاري مـي         كسي كه خوش  .  است،  ،  ،  ،          حسن اخالق حسن اخالق حسن اخالق حسن اخالق يكي از مزاياي بندگان شايسته خداوند،       

جلوه حسن اخالق را در چهره جلوه حسن اخالق را در چهره جلوه حسن اخالق را در چهره جلوه حسن اخالق را در چهره ) ع(  حضرت صادق.  گفتارش با ماليمت و نرمي توأم است      گويد، رفتار و    سخن مي چهره خندان   
        ))))٤٩٥٤٩٥٤٩٥٤٩٥((((....، معرفي كرد، معرفي كرد، معرفي كرد، معرفي كرد    گشاده و متبسم و گفتار مؤدبانه و ماليم و رفتار نرمگشاده و متبسم و گفتار مؤدبانه و ماليم و رفتار نرمگشاده و متبسم و گفتار مؤدبانه و ماليم و رفتار نرمگشاده و متبسم و گفتار مؤدبانه و ماليم و رفتار نرم

        ))))٤٩٦٤٩٦٤٩٦٤٩٦((((....كندكندكندكند    ها را آباد و عمرها را زياد ميها را آباد و عمرها را زياد ميها را آباد و عمرها را زياد ميها را آباد و عمرها را زياد مي    نيكو كاري و خوش خلقي خانهنيكو كاري و خوش خلقي خانهنيكو كاري و خوش خلقي خانهنيكو كاري و خوش خلقي خانه: و نيز فرمود
        ))))٤٩٧٤٩٧٤٩٧٤٩٧((((....كندكندكندكند    داوند به انسان خوش اخالق ثواب جهاد در راه خدا را عنايت ميداوند به انسان خوش اخالق ثواب جهاد در راه خدا را عنايت ميداوند به انسان خوش اخالق ثواب جهاد در راه خدا را عنايت ميداوند به انسان خوش اخالق ثواب جهاد در راه خدا را عنايت ميخخخخ: و باز فرمود

تـرين    كامـل :  فرمودنـد  )ص( لذا حضرت پيغمبـر    و.  ، بهترين مركز جلوه حسن خلق انسان محيط خانوادگي اوست           دانيم  و مي 
        ))))٤٩٨٤٩٨٤٩٨٤٩٨((((....واده خود خوش رفتار تر باشندواده خود خوش رفتار تر باشندواده خود خوش رفتار تر باشندواده خود خوش رفتار تر باشندبهترين شما كساني هستند كه با خانبهترين شما كساني هستند كه با خانبهترين شما كساني هستند كه با خانبهترين شما كساني هستند كه با خان ترين آنها با مردم و   اخالق ، خوش مردم از جهت ايمان

                                                        

 . ٥٥٠، ص ٢، ج   ـ مستدرك الوسائل٤٩٢
 . ٣٣٥، ص ٧٦ ـ بحاراالنوار، ج ٤٩٣
 .   ـ نهج البالغه٤٩٤
 .   ـ سفينة البحار، ماده خلق٤٩٥
 . ١٦٦، ص ١ ج ،  ـ شافي٤٩٦
 . ٣٧٧، ص ٧١ ـ بحاراالنوار، ج ٤٩٧
  .٢٢٦، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٤٩٨
 



 

 )٢٢٦(

و زني و زني و زني و زني . . . .     اندوهگينش سازد، از رحمت خداوند به دور استاندوهگينش سازد، از رحمت خداوند به دور استاندوهگينش سازد، از رحمت خداوند به دور استاندوهگينش سازد، از رحمت خداوند به دور است     زني كه شوهر خود را اذيت كندو زني كه شوهر خود را اذيت كندو زني كه شوهر خود را اذيت كندو زني كه شوهر خود را اذيت كندو:فرمودند) ع(  و حضرت صادق
        ))))٤٩٩٤٩٩٤٩٩٤٩٩((((....    آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد، خوشبخت و رستگار استآزارش نرساند و فرمانبردارش باشد، خوشبخت و رستگار استآزارش نرساند و فرمانبردارش باشد، خوشبخت و رستگار استآزارش نرساند و فرمانبردارش باشد، خوشبخت و رستگار است    شوهرش احترام بگذارد وشوهرش احترام بگذارد وشوهرش احترام بگذارد وشوهرش احترام بگذارد و    كه بهكه بهكه بهكه به

تر تر تر تر         رين مردم از لحاظ ايمان به خدا كساني هستند كه با خانواده خود، خوش اخالق              رين مردم از لحاظ ايمان به خدا كساني هستند كه با خانواده خود، خوش اخالق              رين مردم از لحاظ ايمان به خدا كساني هستند كه با خانواده خود، خوش اخالق              رين مردم از لحاظ ايمان به خدا كساني هستند كه با خانواده خود، خوش اخالق              بهتبهتبهتبهت: : : :  فرمودند  فرمودند  فرمودند  فرمودند )ص(        حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  
        ))))٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠((((....باشندباشندباشندباشند

است كه با همسرش به خوبي رفتار كند و من از همه است كه با همسرش به خوبي رفتار كند و من از همه است كه با همسرش به خوبي رفتار كند و من از همه است كه با همسرش به خوبي رفتار كند و من از همه     بهترين شما مرديبهترين شما مرديبهترين شما مرديبهترين شما مردي: خطاب به مردان فرمودند) ص(  حضرت رسول اكرم
        ))))٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١((((....    همسرم خوش رفتار تر هستمهمسرم خوش رفتار تر هستمهمسرم خوش رفتار تر هستمهمسرم خوش رفتار تر هستم    شما نسبت بهشما نسبت بهشما نسبت بهشما نسبت به
آن حضرت آن حضرت آن حضرت آن حضرت ،  و مورد احترام آن حضرت بود درگذشت) ص(    رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا يكي از اصحاب بزرگ كه» » » »     سعد بن معاذسعد بن معاذسعد بن معاذسعد بن معاذ    ««««وقتي كه 

روي آن را روي آن را روي آن را روي آن را     ، جنازه را در قبـر نهـاد و  ، جنازه را در قبـر نهـاد و  ، جنازه را در قبـر نهـاد و  ، جنازه را در قبـر نهـاد و      اش شركت كرد و به دست مبارك خويشاش شركت كرد و به دست مبارك خويشاش شركت كرد و به دست مبارك خويشاش شركت كرد و به دست مبارك خويش        برهنه در تشييع جنازه   برهنه در تشييع جنازه   برهنه در تشييع جنازه   برهنه در تشييع جنازه           مانند صاحبان عزا با پاي    مانند صاحبان عزا با پاي    مانند صاحبان عزا با پاي    مانند صاحبان عزا با پاي    
اي اي اي اي         ««««: : : :     گفتگفتگفتگفت        رد، فرزندش سعد را مخاطب قرار داد ورد، فرزندش سعد را مخاطب قرار داد ورد، فرزندش سعد را مخاطب قرار داد ورد، فرزندش سعد را مخاطب قرار داد واحترام را از رسول خدا مشاهده كاحترام را از رسول خدا مشاهده كاحترام را از رسول خدا مشاهده كاحترام را از رسول خدا مشاهده ك    در آن هنگام مادر سعد كه آن همهدر آن هنگام مادر سعد كه آن همهدر آن هنگام مادر سعد كه آن همهدر آن هنگام مادر سعد كه آن همه. . . . پوشاندپوشاندپوشاندپوشاند

        ....»»»»    سعد بهشت بر تو گوارا بادسعد بهشت بر تو گوارا بادسعد بهشت بر تو گوارا بادسعد بهشت بر تو گوارا باد
  :فرمود) ص(        پيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرمپيغمبر اكرم

  .»»»»    اي مادر سعد اين چنين مگو، زيرا قبر، سعد را فشار سختي داداي مادر سعد اين چنين مگو، زيرا قبر، سعد را فشار سختي داداي مادر سعد اين چنين مگو، زيرا قبر، سعد را فشار سختي داداي مادر سعد اين چنين مگو، زيرا قبر، سعد را فشار سختي داد    ««««
  :، وقتي علّت فشار قبر سعد را از آن حضرت پرسيدند، فرمود بعد از آن

        ))))٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢((((....كردكردكردكرد    د اخالقي ميد اخالقي ميد اخالقي ميد اخالقي مياش باش باش باش ب    علّتش آن بود كه با خانوادهعلّتش آن بود كه با خانوادهعلّتش آن بود كه با خانوادهعلّتش آن بود كه با خانواده
منصب و مقام نيست و آنچه كه زندگاني را شـيرين            بايد توجه داشت كه خوشي زندگي خانوادگي به داشتن ثروت سرشار و           

  اين حقيقت را از كالم  و آورد، اخالق خوب است وجود مي را در محيط زندگي به» » » »         حيات طيبهحيات طيبهحيات طيبهحيات طيبه    ««««    كندو و سعادت بخش مي
اي گـواراتر از خـوش خلقـي      هـيچ زنـدگاني  »»»»ِِِِ    ِ الْخُلْـق ِ الْخُلْـق ِ الْخُلْـق ِ الْخُلْـق     ْ حـسن ْ حـسن ْ حـسن ْ حـسن     َأَهنَـأُ ِمـن  َأَهنَـأُ ِمـن  َأَهنَـأُ ِمـن  َأَهنَـأُ ِمـن      الَ عيش الَ عيش الَ عيش الَ عيش     ««««: ه فرمودند شنويم ك   مي) ع(  حضرت صادق 

  )٥٠٣(. نيست
        

با زن مدارا كـن  با زن مدارا كـن  با زن مدارا كـن  با زن مدارا كـن  زندگي تو با صفا و خوشي توأم باشد   براي اينكه : به فرزندش محمد حنفيه فرمودند    ) ع(        حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  حضرت امير مؤمنان  
        ))))٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤((((....ها را نداردها را نداردها را نداردها را ندارد    يرييرييرييريگگگگ    تحمل سختتحمل سختتحمل سختتحمل سخت    زيرا زن گل است و لطيف است وزيرا زن گل است و لطيف است وزيرا زن گل است و لطيف است وزيرا زن گل است و لطيف است و

، در نظر بگيرنـد و اسـاس زنـدگي     الفت است قرآن مجيد اخالقي كه در مردان الزم است در محيط خانوادگي كه محيط انسو        
 .نيكي معاشرت كنيد با زنان به:   يعني))))٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥٠٥((((....)ِِِِ    َّ ِبالْمعروفَّ ِبالْمعروفَّ ِبالْمعروفَّ ِبالْمعروف    و عاِشروهنو عاِشروهنو عاِشروهنو عاِشروهن: ( خالصه كرده و فرموده است خود قرار بدهند، را در يك كلمه  

                                                        

 . ٢٥٣، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٤٩٩
 . ٣٨٧، ص ٧١ ـ بحاراالنوار، ج ٥٠٠
 . ٢٢٢، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٥٠١
  .٢٩٨، ص ٧٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥٠٢
 

 . ٣٨٩، ص ٧١ ـ بحاراالنوار، ج ٥٠٣
 . ٥٥١، ص ٢، ج   ـ مستدرك٥٠٤



 

 )٢٢٧(

كنند و سختگير نباشند، بـه طـور مؤكّـد وارد شـده             » » » »     مدارامدارامدارامدارا    ««««با زنان خود،      ، توصيه به اينكه مردان     :        بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت بيت عصمت         در روايات اهل  در روايات اهل  در روايات اهل  در روايات اهل  
  . است

  )٥٠٦(.خوبي سخن بگوييد و با زنها مدارا كنيد و با آنها با ماليمت: فرمودند) ع(  حضرت امير مؤمنان
  )٥٠٧(.آزارشان نرسانيد و به آنها سخت نگيريد. هاي خدا هستند ان امانتبه نزد مرد» » » »         زنانزنانزنانزنان    ««««: و نيز آن حضرت فرمود

  )٥٠٨(. جهالت و ناداني او را ببخشد يكي از حقوقي كه زن بر شوهر دارد، اين است كه: فرمود) ع( حضرت سجاد
) ع(  كـه حـضرت صـادق   اند  نعمتهاي خدا قلمداد شده ، يكي از بهترين)  زنان خوب (، همسران شايسته  :  بيت در روايات اهل  

  )٥٠٩(.همسري كه شوهرش از ديدار او مسرور و شادشود. در دنيا چيزي بهتر از همسر شايسته وجود ندارد: فرمود
ٌ ٌ ٌ ٌ     ُ قَاِنتَـات ُ قَاِنتَـات ُ قَاِنتَـات ُ قَاِنتَـات     فَالـصّاِلحات فَالـصّاِلحات فَالـصّاِلحات فَالـصّاِلحات : ( مورد تمجيد واقع شده است با توجه بـه مفهـوم ايـن آيـه              :   بيت  معناي زن شايسته كه در روايات اهل      

  .شود  روشن مي)٥١٠()َاُهللاَاُهللاَاُهللاَاُهللا    ِ ِبما حِفظِ ِبما حِفظِ ِبما حِفظِ ِبما حِفظ    ٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيب    حاِفظَاتحاِفظَاتحاِفظَاتحاِفظَات
شوهرش چيزي آورد سپاسگزاري كند و اگر نيـاورد و            بهترين زنهاي شما زني است كه وقتي      : فرمود) ع(  حضرت رسول اكرم  

  )٥١١(.باشد يا نتوانست بياورد راضي
)   كـه مـشروع اسـت   در آنچه  (مطابق خواسته او     دهد و   زن خوب به حرف شوهرش گوش مي      : فرمود) ص( حضرت پيغمبر 

  )٥١٢(.كند عمل مي
  
        

        زنان مورد انتقادزنان مورد انتقادزنان مورد انتقادزنان مورد انتقاد
  )٥١٣(. دنده است بدترين زنها زن لجباز و يك: فرمود) ص(  پيغمبر اكرم
  )٥١٤(.بخشد پذيرد و خطاهايش را نمي زن بد عذر شوهرش را نمي: و نيز فرمود

                                                                                                                                                                                                              

 . ١٩، آيه   ـ سوره نساء٥٠٥
 . ٢٢٣، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥٠٦
 . ٥٥١، ص ٢، ج   ـ مستدرك الوسائل٥٠٧
 . ٣٦٧، ص ٧٩ ـ بحاراالنوار، ج ٥٠٨
 . ٢١٧، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥٠٩
ر حفظ آنچه كه حفظ باشند و در غياب شوهر د ، زناني هستند كه فرمانبردار شوهر خودمي زنان شايسته. ٣٤، آيه   ـ سوره نساء٥١٠

 . كوشند آن الزم است مي
 . ٢٣٩، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥١١
 . ٢٣٥، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥١٢
 . ٥٣٢، ص ٢، ج   ـ مستدرك الوسائل٥١٣
  .٢٣٥، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥١٤
 



 

 )٢٢٨(

  

        ثواب و فضيلت سازش با زنان مورد انتقادثواب و فضيلت سازش با زنان مورد انتقادثواب و فضيلت سازش با زنان مورد انتقادثواب و فضيلت سازش با زنان مورد انتقاد
كه با همسر بد اخالقش بـسازد، خداونـد متعـال در برابـر صـبر او ثـواب صـبر                     هر مردي   : فرمود) ص(  حضرت رسول اكرم  

  )٥١٥(.را به او اعطا خواهدكرد) ع(  حضرت ايوب

  

            مردان خوبمردان خوبمردان خوبمردان خوب
هاي خـود خـوب باشـند و مـن نـسبت بـه        خانواده ، كساني هستند كه براي      بهترين شما مردان  : فرمودند) ص( حضرت پيغمبر 

  )٥١٦(. ام از همه شما بهترهستم خانواده
        

        مردان مورد انتقادمردان مورد انتقادمردان مورد انتقادمردان مورد انتقاد
نـاحق بـه    رسـد و بـه   خيرشان بـه كـسي نمـي    باشند و ، مرداني هستند كه بخيل مي   بدترين مردان :  فرمودند )ص(  پيغمبر اسالم 

ناچار از ديگـران   طوري كه خانواده آنها در امور زندگي به. كنند خانواده خود را خوب اداره نمي گيرند و  زيردستان خود سخت مي   
  )٥١٧(.خواهد كمك مي

        

        ثواب و فضيلت سازش با مردان مورد انتقادثواب و فضيلت سازش با مردان مورد انتقادثواب و فضيلت سازش با مردان مورد انتقادثواب و فضيلت سازش با مردان مورد انتقاد
بردباري كند، خداوند ثواب آسيه زن فرعون را به او            هاي شوهرش   هر زني كه در برابر بداخالقي     : فرمود) ص( حضرت پيغمبر 

  )٥١٨(.عطا خواهد كرد
  

             ـ صفا و صميميت و كمك به خانواده ـ صفا و صميميت و كمك به خانواده ـ صفا و صميميت و كمك به خانواده ـ صفا و صميميت و كمك به خانواده٤٤٤٤
حتّـي اگـر   اسالم آن را به عهده زن نگذاشته اسـت    اسالم آن را به عهده زن نگذاشته اسـت    اسالم آن را به عهده زن نگذاشته اسـت    اسالم آن را به عهده زن نگذاشته اسـت            وليوليوليوليدهند،    اند و انجام مي     تهعهده گرف   زنها هرچند كارهاي خانه را عمالً به      

ايـن كـار را انجـام     طور رايگـان  ِ اجرتي به داشت توانند، اما آنها معموالً بدون چشم هم مطالبه كنند مي     بخواهند در اين مورد اجرتي    
، بلكه در هر فرصتي به آنها در انجـام  ، بلكه در هر فرصتي به آنها در انجـام  ، بلكه در هر فرصتي به آنها در انجـام  ، بلكه در هر فرصتي به آنها در انجـام      شكّر و تقدير كنند گاهيشكّر و تقدير كنند گاهيشكّر و تقدير كنند گاهيشكّر و تقدير كنند گاهيعالوه بر اينكه از آنها تعالوه بر اينكه از آنها تعالوه بر اينكه از آنها تعالوه بر اينكه از آنها تدهند و لذا بر همسران آنها الزم است   مي

                                                        

 . ٥، ص ٧٤ ـ بحاراالنوار، ج ٥١٥
 . ١٢٢، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٢ و ٥١٦
 

  .٢٤٧، ص ١٠٣  ـ بحاراالنوار، ج٥١٨
 



 

 )٢٢٩(

، روش زنـدگي      كنـد و ايـن روش       مـي   كه اين موضـوع بـه محبـت و صـفا و صـميميت كمـك زيـادي                 خانه كمك كنند    خانه كمك كنند    خانه كمك كنند    خانه كمك كنند            كارهايكارهايكارهايكارهاي
  . است:   و حضرات ائمه) ص( پيغمبر

  :گويد مي) ص( عايشه همسر پيغمبر
        ))))٥١٩٥١٩٥١٩٥١٩((((....كردكردكردكرد    كرد و مانند ساير مردها در منزل كار ميكرد و مانند ساير مردها در منزل كار ميكرد و مانند ساير مردها در منزل كار ميكرد و مانند ساير مردها در منزل كار مي    دوخت و كفشش را وصله ميدوخت و كفشش را وصله ميدوخت و كفشش را وصله ميدوخت و كفشش را وصله مي    شد، رسول خدا لباسش را ميشد، رسول خدا لباسش را ميشد، رسول خدا لباسش را ميشد، رسول خدا لباسش را مي    وقتي خلوت ميوقتي خلوت ميوقتي خلوت ميوقتي خلوت مي

نزديك ديگ غذا نشسته و مشغول      ) س(   فاطمه  بر خانه ما درحالي كه    ) ص( حضرت پيغمبر :  فرمود) ع(  حضرت امير مؤمنان  
اي : ميميت افتـاد فرمـود   وارد شد؛ هنگامي كه چـشمش بـه ايـن محـيط سراسـر صـفا و صـ               كردم  طبخ بود و من عدس پاك مي      

هر مردي هر مردي هر مردي هر مردي .  گويم كه پروردگارم امر فرموده است نمي از من بشنو و من چيزي جز آنچه     : فرمود. لبيك يا رسول اهللا   :  گفتم!  ابوالحسن
        ))))٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠((((....كندكندكندكند    به آن مرد عنايت ميبه آن مرد عنايت ميبه آن مرد عنايت ميبه آن مرد عنايت مي    همسر خود در كارهاي خانه كمك كند خداوند ثواب و فضيلت بسياريهمسر خود در كارهاي خانه كمك كند خداوند ثواب و فضيلت بسياريهمسر خود در كارهاي خانه كمك كند خداوند ثواب و فضيلت بسياريهمسر خود در كارهاي خانه كمك كند خداوند ثواب و فضيلت بسياري    كه در داخل خانه بهكه در داخل خانه بهكه در داخل خانه بهكه در داخل خانه به

  

            ام و ادب در خانوادهام و ادب در خانوادهام و ادب در خانوادهام و ادب در خانواده ـ احتر ـ احتر ـ احتر ـ احتر٥٥٥٥
كنـد و آن را يكـي از     ، انسانها را بـه آن دعـوت مـي           كه اسالم » » » »         خوش اخالقي خوش اخالقي خوش اخالقي خوش اخالقي     ««««توجه به اين نكته نيز در اينجا الزم است كه           

سرچـشمه گرفتـه باشـد          ايمان به خدا و محبت قلبي و انگيزه الهي و باطني          ايمان به خدا و محبت قلبي و انگيزه الهي و باطني          ايمان به خدا و محبت قلبي و انگيزه الهي و باطني          ايمان به خدا و محبت قلبي و انگيزه الهي و باطني          نمايد، اخالقي است كه از        فضائل اخالقي معرفي مي   
اي در قلـب و بـاطن انـسان     صورت ظاهر خودنمـايي بكنـد و ريـشه         به   اخالق فقط در محدوده چهره و گفتار و عمل         ، اگر   وگرنه

  . است    يك نوع نفاقيك نوع نفاقيك نوع نفاقيك نوع نفاقيا باطن بر خالف ظاهر باشد، حسن اخالق اسالمي نيست و  نداشته باشد و
        

            احترام و ادباحترام و ادباحترام و ادباحترام و ادب
  . استادب و احترام ادب و احترام ادب و احترام ادب و احترام قرار بگيرد، موضوع  توجهيكي از موضوعاتي كه در تعامالت رفتاري زن و شوهر الزم است مورد 

شخصيت او را محترم بشمارند و بـا ديـد احتـرام بـه او           هر انساني به شخصيت خود عالقمند است و دوست دارد كه ديگران           
  قدر هر . قرار بدهند شخصيت ديگران را محترم خواهد شمرد كه آنها نيز شخصيت او را مورد احترام و او در صورتي. نگاه كنند

گذاري جواب مثبـت   بيشتري توأم باشد، او نيز متقابالً به همين احترام          اين احترام بيشتر و رفتار ديگران با وي با ادب و احترام           
  .خواهد داد
العمـل   گـردد و عكـس   كنند متنفر و منزجر مي مي گذارند و يا احياناً به او اهانت   از كساني كه به شخصيت او احترام نمي       انسان  انسان  انسان  انسان  

  .كند خود را از او قطع مي دهد و يا ارتباط شان ميمنفي ن
مركز جلب محبت و تداوم زندگي باشد، تأكيد زيادي به مركز جلب محبت و تداوم زندگي باشد، تأكيد زيادي به مركز جلب محبت و تداوم زندگي باشد، تأكيد زيادي به مركز جلب محبت و تداوم زندگي باشد، تأكيد زيادي به     اسالم براي اينكه كانون خانوادگي هميشه گرم واسالم براي اينكه كانون خانوادگي هميشه گرم واسالم براي اينكه كانون خانوادگي هميشه گرم واسالم براي اينكه كانون خانوادگي هميشه گرم و،  روي همين اصل

        ....زن و شوهر نسبت به هم داردزن و شوهر نسبت به هم داردزن و شوهر نسبت به هم داردزن و شوهر نسبت به هم دارد    رعايت احترامرعايت احترامرعايت احترامرعايت احترام

                                                        

 . ٢٣٠، ص ١٦ ـ بحاراالنوار، ج ٥١٩
  .٢٨٩، ص ٢ ـ سفينة البحار، ج ٥٢٠
 



 

 )٢٣٠(

افراد كـريم و بزرگـوار،   افراد كـريم و بزرگـوار،   افراد كـريم و بزرگـوار،   افراد كـريم و بزرگـوار،   :    يعني))))٥٢١٥٢١٥٢١٥٢١((((....»»»»ٌٌٌٌ    َّ اال لَئيمَّ اال لَئيمَّ اال لَئيمَّ اال لَئيم    ٌ و ماأهانَهنٌ و ماأهانَهنٌ و ماأهانَهنٌ و ماأهانَهن    ساَء اال كَريمساَء اال كَريمساَء اال كَريمساَء اال كَريمَ النَِّ النَِّ النَِّ النِّ    ما أكْرم ما أكْرم ما أكْرم ما أكْرم ««««: فرمايند  مي) ص(        پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم در اين رابطه    
        ....كنندكنندكنندكنند    دارند ولي اشخاص پست و فرومايه به زنها اهانت ميدارند ولي اشخاص پست و فرومايه به زنها اهانت ميدارند ولي اشخاص پست و فرومايه به زنها اهانت ميدارند ولي اشخاص پست و فرومايه به زنها اهانت مي    دهند و آنها را گرامي ميدهند و آنها را گرامي ميدهند و آنها را گرامي ميدهند و آنها را گرامي مي    زنها را مورد احترام قرارميزنها را مورد احترام قرارميزنها را مورد احترام قرارميزنها را مورد احترام قرارمي

هر كس زن گرفت بايد همسر :   يعني))))٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢((((....ًفَلْيكِْرمهاًفَلْيكِْرمهاًفَلْيكِْرمهاًفَلْيكِْرمها    ةةةةِ اتَّخَذَ زَوجِ اتَّخَذَ زَوجِ اتَّخَذَ زَوجِ اتَّخَذَ زَوج    منمنمنمن««««: از پدر بزرگوارش نقل كرده كه فرمود) ع(  حضرت صادق
  .بشمارد خود را گرامي و محترم
، از رحمت خدا دور است و زني كه به ، از رحمت خدا دور است و زني كه به ، از رحمت خدا دور است و زني كه به ، از رحمت خدا دور است و زني كه به         اندوهگينش سازداندوهگينش سازداندوهگينش سازداندوهگينش سازد        زني كه شوهرش را اذيت كندوزني كه شوهرش را اذيت كندوزني كه شوهرش را اذيت كندوزني كه شوهرش را اذيت كندو: فرمودند) ع(  و نيز حضرت صادق

رسـتگار  رسـتگار  رسـتگار  رسـتگار      خوشـبخت و خوشـبخت و خوشـبخت و خوشـبخت و )   اطاعـت او الزم اسـت   در موردي كـه  (احترام بگذارد و آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد        احترام بگذارد و آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد        احترام بگذارد و آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد        احترام بگذارد و آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد                شوهرششوهرششوهرششوهرش
        ))))٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣((((....    استاستاستاست

بنابراين الزم است زن و شوهر در گفتار خود، با الفاظ و عباراتي كه حاكي از ادب و احترام باشد، با يكديگر صـحبت كننـد،                          
 هميشه در نظر داشته   و در رفتار خود نيز موازين احترام و ادب را         . حتّي در آهنگ صداي خود نيز ميزان احترام را مراعات نمايند          

هر كس به خانواده خـود تـوهين كنـد،    : فرمودند) ص(  حضرت رسول اكرم كه. آميز جداً بپرهيزند باشند و از گفتار و رفتار اهانت    
  )٥٢٤(. زندگي را از دست خواهد داد خوشي

 به هنگام خـروج از خانـه         به هنگام خـروج از خانـه         به هنگام خـروج از خانـه         به هنگام خـروج از خانـه        آيد و آيد و آيد و آيد و         هنگام ورود به خانه به استقبالم مي      هنگام ورود به خانه به استقبالم مي      هنگام ورود به خانه به استقبالم مي      هنگام ورود به خانه به استقبالم مي              همسري دارم كه به   همسري دارم كه به   همسري دارم كه به   همسري دارم كه به       ««««:  گفت) ص(    رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا مردي به   
غصّه نخور كه   غصّه نخور كه   غصّه نخور كه   غصّه نخور كه   ،    انديشي  مي  اگر درباره رزق و روزي    : گويد  ، در دلجويي از من مي       هنگامي كه مرا اندوهگين يافت    . . . . كندكندكندكند        ام مي ام مي ام مي ام مي         بدرقهبدرقهبدرقهبدرقه

در ) ص(    رسـول خـدا   رسـول خـدا   رسـول خـدا   رسـول خـدا   . ، خـدا انديـشه و اهتمـام تـو را زيـاده گردانـد                انديشي  مي  و اگر در امور آخرت    خدا ضامن روزي است     خدا ضامن روزي است     خدا ضامن روزي است     خدا ضامن روزي است     
چنـين  چنـين  چنـين  چنـين  . . . .     كارگزاراني است و اين زن از عمال خدا اسـت كارگزاراني است و اين زن از عمال خدا اسـت كارگزاراني است و اين زن از عمال خدا اسـت كارگزاراني است و اين زن از عمال خدا اسـت     وووو    ، عمال ، عمال ، عمال ، عمال     خداي را در اين جهانخداي را در اين جهانخداي را در اين جهانخداي را در اين جهان: ن و تمجيد از اين زن فرمود   تحسي  مقام

        ))))٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥((((....»»»»        اجر يك شهيد را خواهد داشتاجر يك شهيد را خواهد داشتاجر يك شهيد را خواهد داشتاجر يك شهيد را خواهد داشت    ، نصف، نصف، نصف، نصف        همسريهمسريهمسريهمسري
        

        
        

             مديريت و سرپرستي خانواده مديريت و سرپرستي خانواده مديريت و سرپرستي خانواده مديريت و سرپرستي خانواده- - - -     ٦٦٦٦
هـاي اجتمـاع در همـه ايـن مراكـز            گـردش چـرخ     هاي بسياري وجود دارد كـه بـراي         در اجتماع بزرگ بشري مراكز و محيط      

داراي داراي داراي داراي         تر وتر وتر وتر و    چه تجاري مهمچه تجاري مهمچه تجاري مهمچه تجاري مهم        وووو    ، چه صنعتي چه مالي، چه صنعتي چه مالي، چه صنعتي چه مالي، چه صنعتي چه مالي            ولي يك مركز از تمام مراكز اجتماعيولي يك مركز از تمام مراكز اجتماعيولي يك مركز از تمام مراكز اجتماعيولي يك مركز از تمام مراكز اجتماعيگيرد،  مي هاي چشمگيري صورت فعاليت
        ....    ، مركز و محيط خانوادگي است، مركز و محيط خانوادگي است، مركز و محيط خانوادگي است، مركز و محيط خانوادگي است    نقش منحصري است و آننقش منحصري است و آننقش منحصري است و آننقش منحصري است و آن

                                                        

 . ٣١٨، ص   ـ نهج الفصاحه٥٢١
 . ٢٢٤، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥٢٢
 . ٢٥٣، ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار، ج ٥٢٣
 . ١٥١، ص   ـ المواعظ العدديه٥٢٤
 . ١٤، ص ١٤، ج   ـ وسائل الشيعه٥٢٥



 

 )٢٣١(

 ....    ايـن مركـز زادگـاه انـسانها اسـت         ايـن مركـز زادگـاه انـسانها اسـت         ايـن مركـز زادگـاه انـسانها اسـت         ايـن مركـز زادگـاه انـسانها اسـت         . آمـوزد   مـي   حيطرا در اين م   الفباي زندگي   الفباي زندگي   الفباي زندگي   الفباي زندگي   شود و     زندگي هر انساني از اين مركز آغاز مي       
 بالنـدگي آنهـا     بالنـدگي آنهـا     بالنـدگي آنهـا     بالنـدگي آنهـا        ، مركز بروز اسـتعدادها و شـروع       ، مركز بروز اسـتعدادها و شـروع       ، مركز بروز اسـتعدادها و شـروع       ، مركز بروز اسـتعدادها و شـروع           اين مركز اين مركز اين مركز اين مركز گذارند    هايي كه با يك دنيا استعداد قدم به عرصه اين جهان مي             انسان
        ....    زندگي استزندگي استزندگي استزندگي است    كالس درسكالس درسكالس درسكالس درس.  استمدرسه مدرسه مدرسه مدرسه ،  استگاه گاه گاه گاه     تربيتتربيتتربيتتربيتاين مركز . . . .     استاستاستاست

درسهاي مفيد، رسالت خود را به انجام برسـانند، آينـده   درسهاي مفيد، رسالت خود را به انجام برسـانند، آينـده   درسهاي مفيد، رسالت خود را به انجام برسـانند، آينـده   درسهاي مفيد، رسالت خود را به انجام برسـانند، آينـده       وووو        هاي صحيح هاي صحيح هاي صحيح هاي صحيح          باشند و با برنامه     باشند و با برنامه     باشند و با برنامه     باشند و با برنامه    اگر متصديان اين مركز مربيان كامل     اگر متصديان اين مركز مربيان كامل     اگر متصديان اين مركز مربيان كامل     اگر متصديان اين مركز مربيان كامل     
        ....اي از امروِز آن بهتر خواهد بوداي از امروِز آن بهتر خواهد بوداي از امروِز آن بهتر خواهد بوداي از امروِز آن بهتر خواهد بود    فرداي هر جامعهفرداي هر جامعهفرداي هر جامعهفرداي هر جامعه

مقاومـت و تعقـل و تـدبير و ديگـري بـه         تأسيس اين مركز به همت دو نفر صورت گرفته است كه يكي از آنها به صالبت و                
  . تاز استمم ظرافت و عواطف و احساسات
كنـد و بعـد از   كنـد و بعـد از   كنـد و بعـد از   كنـد و بعـد از        ماه بار سنگين جنين را در داخل وجود خود حمـل مـي      ماه بار سنگين جنين را در داخل وجود خود حمـل مـي      ماه بار سنگين جنين را در داخل وجود خود حمـل مـي      ماه بار سنگين جنين را در داخل وجود خود حمـل مـي     )صصصص(مدت  مدت  مدت  مدت  هاي فراوان     يكي از آنها با تحمل مشقت     

با لبخند خود با لبخند خود با لبخند خود با لبخند خود . . . . كندكندكندكند    ، او را در آغوش خود تربيت مي، او را در آغوش خود تربيت مي، او را در آغوش خود تربيت مي، او را در آغوش خود تربيت مي    دل سرشار از عواطف و احساساتدل سرشار از عواطف و احساساتدل سرشار از عواطف و احساساتدل سرشار از عواطف و احساسات    تحمل درد زايمان با پستان پر از شير و        تحمل درد زايمان با پستان پر از شير و        تحمل درد زايمان با پستان پر از شير و        تحمل درد زايمان با پستان پر از شير و        
تحمل تحمل تحمل تحمل         وووو    ، معلم راه رفتن و با بيداري شب، معلم راه رفتن و با بيداري شب، معلم راه رفتن و با بيداري شب، معلم راه رفتن و با بيداري شب    بردنبردنبردنبردن    ، و با قدم به قدم راه، و با قدم به قدم راه، و با قدم به قدم راه، و با قدم به قدم راه    ، مدرّ سسخن گفتن، مدرّ سسخن گفتن، مدرّ سسخن گفتن، مدرّ سسخن گفتن     حرف زدن حرف زدن حرف زدن حرف زدن، و با كلمه كلمه، و با كلمه كلمه، و با كلمه كلمه، و با كلمه كلمه    آموزگاِر تبسمآموزگاِر تبسمآموزگاِر تبسمآموزگاِر تبسم

        ....    ، و پرستار بيماريها است، و پرستار بيماريها است، و پرستار بيماريها است، و پرستار بيماريها است    خوراك و استراحتخوراك و استراحتخوراك و استراحتخوراك و استراحت    رنجهاي روز، آموزگار خواب ورنجهاي روز، آموزگار خواب ورنجهاي روز، آموزگار خواب ورنجهاي روز، آموزگار خواب و
هاي نبرد هاي نبرد هاي نبرد هاي نبرد     ها و ميدانها و ميدانها و ميدانها و ميدان    انهانهانهانهها و قله كوهها و درميان امواج درياها و دل كارخها و قله كوهها و درميان امواج درياها و دل كارخها و قله كوهها و درميان امواج درياها و دل كارخها و قله كوهها و درميان امواج درياها و دل كارخ    در بيابانها و اعماق درهدر بيابانها و اعماق درهدر بيابانها و اعماق درهدر بيابانها و اعماق درهيكي ديگر در خارج اين مركز 

        ....كندكندكندكند    براي تأمين آسايش در درون اين مركز، حركت ميبراي تأمين آسايش در درون اين مركز، حركت ميبراي تأمين آسايش در درون اين مركز، حركت ميبراي تأمين آسايش در درون اين مركز، حركت مي    با تحمل مشكالتبا تحمل مشكالتبا تحمل مشكالتبا تحمل مشكالت
جامعه را بر اساس علم و فن و صنعت و بـر پايـه    گاه فرزنداني است كه بايد طوري تربيت شوند كه آينده           محصول اين تربيت  

  .ايمان و اخالق صحيح اداره كنند
هر مركز اجتماعي مديري الزم دارد و مديريت اين مركز مهم هر مركز اجتماعي مديري الزم دارد و مديريت اين مركز مهم هر مركز اجتماعي مديري الزم دارد و مديريت اين مركز مهم هر مركز اجتماعي مديري الزم دارد و مديريت اين مركز مهم  به آن الزم است اين است كه در اينجا نخستين مطلبي كه توجه

        ؟؟؟؟    كيستكيستكيستكيست
  . معين كردهاست» » » »         خلقتخلقتخلقتخلقت    ««««مديريت مركز را : گويد عقل در پاسخ اين سؤال مي

        

        ؟؟؟؟      مديريت اين مركز مهم با كيست  مديريت اين مركز مهم با كيست  مديريت اين مركز مهم با كيست  مديريت اين مركز مهم با كيست- - - -     ٧٧٧٧
        تعقّل ژرفتر دارد اولويت مديريت ندارد؟تعقّل ژرفتر دارد اولويت مديريت ندارد؟تعقّل ژرفتر دارد اولويت مديريت ندارد؟تعقّل ژرفتر دارد اولويت مديريت ندارد؟    دتر ودتر ودتر ودتر وزيازيازيازيا    آيا كسي كه صالبت و مقاومت بيشتر، قدرت و قوت بدني و روحيآيا كسي كه صالبت و مقاومت بيشتر، قدرت و قوت بدني و روحيآيا كسي كه صالبت و مقاومت بيشتر، قدرت و قوت بدني و روحيآيا كسي كه صالبت و مقاومت بيشتر، قدرت و قوت بدني و روحي

        
و شير دادن و پرورش نوزاد معاف داشته است فراغت و شير دادن و پرورش نوزاد معاف داشته است فراغت و شير دادن و پرورش نوزاد معاف داشته است فراغت و شير دادن و پرورش نوزاد معاف داشته است فراغت     كسي كه قانون خلقت او را از تحمل بار سنگين بارداري و رنج زايمانكسي كه قانون خلقت او را از تحمل بار سنگين بارداري و رنج زايمانكسي كه قانون خلقت او را از تحمل بار سنگين بارداري و رنج زايمانكسي كه قانون خلقت او را از تحمل بار سنگين بارداري و رنج زايمان

        اداره اين پست مهم ندارد؟اداره اين پست مهم ندارد؟اداره اين پست مهم ندارد؟اداره اين پست مهم ندارد؟    بيشتري برايبيشتري برايبيشتري برايبيشتري براي
ت در اين آيه از قرآن كريم رسالت مـرد و زن را در ايـن          كه مقنّن قوانين خلقت و برپا دارنده آئين حكمت اس              خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال 

  : رابطه بيان داشته است
ِبمـا  ِبمـا  ِبمـا  ِبمـا  ِ ِ ِ ِ     ٌ لِّلْغَيبٌ لِّلْغَيبٌ لِّلْغَيبٌ لِّلْغَيب    ٌ حاِفظَاتٌ حاِفظَاتٌ حاِفظَاتٌ حاِفظَات    ُ قَاِنتَاتُ قَاِنتَاتُ قَاِنتَاتُ قَاِنتَات    ْ فَالصَّاِلحاتْ فَالصَّاِلحاتْ فَالصَّاِلحاتْ فَالصَّاِلحات    ْ أَمواِلِهمْ أَمواِلِهمْ أَمواِلِهمْ أَمواِلِهم    ٍ وِبمآأَنْفَقُواْ ِمنٍ وِبمآأَنْفَقُواْ ِمنٍ وِبمآأَنْفَقُواْ ِمنٍ وِبمآأَنْفَقُواْ ِمن    ْ علَي بعضْ علَي بعضْ علَي بعضْ علَي بعض    َ اُهللا بعضَهم  َ اُهللا بعضَهم  َ اُهللا بعضَهم  َ اُهللا بعضَهم          َ علَي النِّسآِء ِبما فَضَّل    َ علَي النِّسآِء ِبما فَضَّل    َ علَي النِّسآِء ِبما فَضَّل    َ علَي النِّسآِء ِبما فَضَّل            ُ قَوامون ُ قَوامون ُ قَوامون ُ قَوامون         الرجالالرجالالرجالالرجال(
  .)٥٢٦()َ اُهللاَ اُهللاَ اُهللاَ اُهللا    حِفظحِفظحِفظحِفظ

                                                        

 .  سوره نساء٣٤  ـ آيه ٥٢٦



 

 )٢٣٢(

اداره آن بعهده مردان گذاشته شده اداره آن بعهده مردان گذاشته شده اداره آن بعهده مردان گذاشته شده اداره آن بعهده مردان گذاشته شده         دادن به امور زندگي خانوادگي و تدبير ودادن به امور زندگي خانوادگي و تدبير ودادن به امور زندگي خانوادگي و تدبير ودادن به امور زندگي خانوادگي و تدبير و    ِ سامانِ سامانِ سامانِ سامان    كنيد، رسالتكنيد، رسالتكنيد، رسالتكنيد، رسالت    در اين آيه چنانكه مالحظه ميدر اين آيه چنانكه مالحظه ميدر اين آيه چنانكه مالحظه ميدر اين آيه چنانكه مالحظه مي
ط ط ط ط در اينجا در رابطه با سرپرستي مرد نسبت به محيدر اينجا در رابطه با سرپرستي مرد نسبت به محيدر اينجا در رابطه با سرپرستي مرد نسبت به محيدر اينجا در رابطه با سرپرستي مرد نسبت به محي. . . .     تحمل مخارج اقتصادي قلمداد شده استتحمل مخارج اقتصادي قلمداد شده استتحمل مخارج اقتصادي قلمداد شده استتحمل مخارج اقتصادي قلمداد شده است        ، مزيت در خلقت و، مزيت در خلقت و، مزيت در خلقت و، مزيت در خلقت و    آن همآن همآن همآن هم    و فلسفهو فلسفهو فلسفهو فلسفه

        ::::    مطالب الزم استمطالب الزم استمطالب الزم استمطالب الزم است    خانوادگي توجه به اينخانوادگي توجه به اينخانوادگي توجه به اينخانوادگي توجه به اين

  

            محوريمحوريمحوريمحوري    الف ـ مديريت بر اساس حقالف ـ مديريت بر اساس حقالف ـ مديريت بر اساس حقالف ـ مديريت بر اساس حق
سرپرستي مرد بر اساس خود محوري و فـرد         سرپرستي مرد بر اساس خود محوري و فـرد         سرپرستي مرد بر اساس خود محوري و فـرد         سرپرستي مرد بر اساس خود محوري و فـرد             است و است و است و است و         طور مستقل مقرر داشته   طور مستقل مقرر داشته   طور مستقل مقرر داشته   طور مستقل مقرر داشته           از آنجا كه اسالم حقوقي را براي زن و مرد به          از آنجا كه اسالم حقوقي را براي زن و مرد به          از آنجا كه اسالم حقوقي را براي زن و مرد به          از آنجا كه اسالم حقوقي را براي زن و مرد به          

        ::::يديديديدفرمافرمافرمافرما    محوري است كه با توجه به گفتار خداوند كه ميمحوري است كه با توجه به گفتار خداوند كه ميمحوري است كه با توجه به گفتار خداوند كه ميمحوري است كه با توجه به گفتار خداوند كه مي    مداري نيست بلكه بر پايه حقمداري نيست بلكه بر پايه حقمداري نيست بلكه بر پايه حقمداري نيست بلكه بر پايه حق
اداره كارها را بـر اسـاس قـسط و عـدل اسـتوار               تدبير و !  اي اهل ايمان  « يعني   )٥٢٧()ِِِِ        َ ِبالِْقسط َ ِبالِْقسط َ ِبالِْقسط َ ِبالِْقسط         َ آمنوا كونوا قَوامين   َ آمنوا كونوا قَوامين   َ آمنوا كونوا قَوامين   َ آمنوا كونوا قَوامين           يا أَيها الَّذين  يا أَيها الَّذين  يا أَيها الَّذين  يا أَيها الَّذين  (

  .گيرد ، رياست مرد در خانواده بر پايه همين اصل شكل مي»بسازيد
عيار در خدمت خـانواده قـرار بگيـرد اسـت و در آخـر      وظيفه خطير مرد اين است كه حافظ و مجري عدالت باشد و با اين م              

 يعني مـديريت مـرد بايـد از هرگونـه            يعني مـديريت مـرد بايـد از هرگونـه            يعني مـديريت مـرد بايـد از هرگونـه            يعني مـديريت مـرد بايـد از هرگونـه           )٥٢٨()َّ سِبيالً َّ سِبيالً َّ سِبيالً َّ سِبيالً         فَالَتَبغُواْ علَيِهن فَالَتَبغُواْ علَيِهن فَالَتَبغُواْ علَيِهن فَالَتَبغُواْ علَيِهن : ( كنيم فرموده است    ذكر مي   همين آيه پس از بيان وظيفه زن كه       
 است و در ايـن رابطـه بـي اعتنـائي             است و در ايـن رابطـه بـي اعتنـائي             است و در ايـن رابطـه بـي اعتنـائي             است و در ايـن رابطـه بـي اعتنـائي            ، موضوع مهمي  ، موضوع مهمي  ، موضوع مهمي  ، موضوع مهمي          موضوع مديريت موضوع مديريت موضوع مديريت موضوع مديريت         دور باشد و باالخره     دور باشد و باالخره     دور باشد و باالخره     دور باشد و باالخره             خواهي منزّه و به   خواهي منزّه و به   خواهي منزّه و به   خواهي منزّه و به           طلبي و زياده  طلبي و زياده  طلبي و زياده  طلبي و زياده          افزونافزونافزونافزون

        ....    همسر گناه بزرگي استهمسر گناه بزرگي استهمسر گناه بزرگي استهمسر گناه بزرگي است    بهبهبهبه
        ))))٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩((((....خود را ضايع سازد و به او توجه نكندخود را ضايع سازد و به او توجه نكندخود را ضايع سازد و به او توجه نكندخود را ضايع سازد و به او توجه نكند    كند حق ندارد زنكند حق ندارد زنكند حق ندارد زنكند حق ندارد زن    هر كس كه ازدواج ميهر كس كه ازدواج ميهر كس كه ازدواج ميهر كس كه ازدواج مي: : : :  فرمود فرمود فرمود فرمود)ع(حضرت امام باقر

        
        
        
        
        

            ب ـ مراقبت و نظارت در خانوادهب ـ مراقبت و نظارت در خانوادهب ـ مراقبت و نظارت در خانوادهب ـ مراقبت و نظارت در خانواده
هر سرپرستي نسبت به زير دستانش مسئوليت دارد        مرد سرپرست خانواده است و      :  فرموده است ) ص(از آنجا كه پيغمبر اكرم      

 آميز راه انحرافي      انحراف  مراقبت داشته باشد كه مبادا همسر او در نتيجه معاشرتها و تبليغات             بر مرد الزم است كه نظارت و       )٥٣٠(
  .پيش بگيرد

  :فرمودند) ص(حضرت رسول اكرم 

                                                        

 .  سوره نساء٤ـ آيه   ٥٢٧
 .  سوره نساء٣٤ ـ آيه ٥٢٨
 . ٢٢٤ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٢٩
 . ٥٥ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٣٠



 

 )٢٣٣(

؟ ؟ ؟ ؟     يا رسول اهللا اين چه اطـاعتي اسـت  يا رسول اهللا اين چه اطـاعتي اسـت  يا رسول اهللا اين چه اطـاعتي اسـت  يا رسول اهللا اين چه اطـاعتي اسـت  : : : : گفته شدگفته شدگفته شدگفته شد. . . . اهدافكنداهدافكنداهدافكنداهدافكندهر كس از همسرش اطاعت كند خداوند او را به رو در آتش خو      هر كس از همسرش اطاعت كند خداوند او را به رو در آتش خو      هر كس از همسرش اطاعت كند خداوند او را به رو در آتش خو      هر كس از همسرش اطاعت كند خداوند او را به رو در آتش خو      
ها و عيدها و مجالس سوگواري با پوشيدن لباسهاي ظريف و نازك برود و مرد ها و عيدها و مجالس سوگواري با پوشيدن لباسهاي ظريف و نازك برود و مرد ها و عيدها و مجالس سوگواري با پوشيدن لباسهاي ظريف و نازك برود و مرد ها و عيدها و مجالس سوگواري با پوشيدن لباسهاي ظريف و نازك برود و مرد     زن از شوهر خود بخواهد كه به عروسيزن از شوهر خود بخواهد كه به عروسيزن از شوهر خود بخواهد كه به عروسيزن از شوهر خود بخواهد كه به عروسي: : : : فرمودفرمودفرمودفرمود

        ))))٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١((((....به او اجازه بدهدبه او اجازه بدهدبه او اجازه بدهدبه او اجازه بدهد
 بدان امر، راضي باشد خدا در مقابل  بدان امر، راضي باشد خدا در مقابل  بدان امر، راضي باشد خدا در مقابل  بدان امر، راضي باشد خدا در مقابل شوهرششوهرششوهرششوهرش    شود وشود وشود وشود و     هر زني كه زينت كرده و خوشبو از منزل خارج هر زني كه زينت كرده و خوشبو از منزل خارج هر زني كه زينت كرده و خوشبو از منزل خارج هر زني كه زينت كرده و خوشبو از منزل خارج:در مورد ديگر فرمودند

        ))))٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢((((....دارددارددارددارد    دارد براي شوهرش عذابي مقرر ميدارد براي شوهرش عذابي مقرر ميدارد براي شوهرش عذابي مقرر ميدارد براي شوهرش عذابي مقرر مي     بر مي بر مي بر مي بر مي    هر قدمي كههر قدمي كههر قدمي كههر قدمي كه

  

            ج ـ تعليم و تربيت اسالمي در خانوادهج ـ تعليم و تربيت اسالمي در خانوادهج ـ تعليم و تربيت اسالمي در خانوادهج ـ تعليم و تربيت اسالمي در خانواده
 آشنا ساختن همسر  آشنا ساختن همسر  آشنا ساختن همسر  آشنا ساختن همسر ، گذارد تعليم احكام و تربيت خانواده است اش مي يكي از وظايفي كه اسالم بر عهده مرد نسبت به خانواده

        ....    معارف اعتقادي اسالم و مطالب اخالقي دين از وظائف حتمي شوهر استمعارف اعتقادي اسالم و مطالب اخالقي دين از وظائف حتمي شوهر استمعارف اعتقادي اسالم و مطالب اخالقي دين از وظائف حتمي شوهر استمعارف اعتقادي اسالم و مطالب اخالقي دين از وظائف حتمي شوهر است     و تعليم و تعليم و تعليم و تعليمبه احكام دينيبه احكام دينيبه احكام دينيبه احكام ديني
  : توجه كنيد    قرآن كريمقرآن كريمقرآن كريمقرآن كريمبه اين آيه از 

  .)٥٣٣()ُُُُ    ُوالِْحجارةُوالِْحجارةُوالِْحجارةُوالِْحجارة    ْ نَاراً وقُودها النَّاسْ نَاراً وقُودها النَّاسْ نَاراً وقُودها النَّاسْ نَاراً وقُودها النَّاس    ْ وأَهِليكُمْ وأَهِليكُمْ وأَهِليكُمْ وأَهِليكُم    اْ أَنْفُسكُماْ أَنْفُسكُماْ أَنْفُسكُماْ أَنْفُسكُم    َ آمنُواْ قُوَ آمنُواْ قُوَ آمنُواْ قُوَ آمنُواْ قُو    يا أَيها الَِّذينيا أَيها الَِّذينيا أَيها الَِّذينيا أَيها الَِّذين(
        ....خود مردم و سنگ است نگاه بداريدخود مردم و سنگ است نگاه بداريدخود مردم و سنگ است نگاه بداريدخود مردم و سنگ است نگاه بداريد     خود را از آتش جهنم كه آتش گيره آن خود را از آتش جهنم كه آتش گيره آن خود را از آتش جهنم كه آتش گيره آن خود را از آتش جهنم كه آتش گيره آناي اهل ايمان خودتان و خانوادهاي اهل ايمان خودتان و خانوادهاي اهل ايمان خودتان و خانوادهاي اهل ايمان خودتان و خانواده

افتاد و گفـت مـن از اينكـه خـودم را از آتـش                 وقتي كه آيه مذكور نازل شد يكي از مسلمانان به گريه          : فرمود) ع (    امام صادق امام صادق امام صادق امام صادق 
  !! مام كه اهل بيتم را نيز از دوزخ نگه دار محفوظ بدارم ناتوانم در عين حال مأمور شده

كارهائي كه خودت ماموريـت داري آنهـا را انجـام        همين مقدار كافي است كه آنان را امر كني به           : فرمودند) ص (    پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم 
  )٥٣٤(. خودت بايد آنها را ترك كني ، و نهي كني از كارهائي كه دهي
  

        الزم است زن نيز شوهر خود را امر به معروف و نهي از منكر كندالزم است زن نيز شوهر خود را امر به معروف و نهي از منكر كندالزم است زن نيز شوهر خود را امر به معروف و نهي از منكر كندالزم است زن نيز شوهر خود را امر به معروف و نهي از منكر كند
و نهي از منكر است و چون اين فريضه بر همـه   ه داشت كه موضوعي كه ذكر گرديد يك نوع امر به معروفدر اينجا بايد توج 

دهد يا كـار حرامـي را مرتكـب        خواند يا يكي از واجبات را انجام نمي         گناهي شود مثالً نماز نمي      ، اگر شوهر مرتكب     واجب است 
  .شوهر خود را امر به معروف و نهي از منكر نمايند،  صورت بر زن واجب است با رعايت مراتب شود در اين مي

        

            د ـ غيرت و پاسداري در خانوادهد ـ غيرت و پاسداري در خانوادهد ـ غيرت و پاسداري در خانوادهد ـ غيرت و پاسداري در خانواده

                                                        

 . ٢٢٧ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٣١
 . ٢٤٩ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٣٢
 .   سوره تحريم٤ ـ آيه ٥٣٣
 . ٤١٧  ص١١ ـ وسائل الشيعه ج ٥٣٤



 

 )٢٣٤(

در .  غيرت و پاسداري از حرمت و كرامت زن اسـت         يكي از موضوعاتي كه براي مرد نسبت به همسر خود الزم است موضوع            
            َ أبيَ أبيَ أبيَ أبي    كانكانكانكان: (فرمودند) ص(  ل اكرمحضرت رسو.  تاكيد زيادي بر مساله غيرت شده است:  طهارت  و بيت عصمت فرهنگ اهل
 يعني پدرم ابراهيم غيرتمند بود و من از او غيرتمنـد  ))))٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥((((»»»»ََََ    َ الْمؤِمنينَ الْمؤِمنينَ الْمؤِمنينَ الْمؤِمنين    ْاليغار ِمنْاليغار ِمنْاليغار ِمنْاليغار ِمن    َ منَ منَ منَ من    َ اُهللا أنْفَ اُهللا أنْفَ اُهللا أنْفَ اُهللا أنْف    ُ و أَرغَمُ و أَرغَمُ و أَرغَمُ و أَرغَم    َ غَيوراً و أنَا أغْير ِمنْهَ غَيوراً و أنَا أغْير ِمنْهَ غَيوراً و أنَا أغْير ِمنْهَ غَيوراً و أنَا أغْير ِمنْه        ابراهيمابراهيمابراهيمابراهيم

  .مالد خاك مي ورزد را به ِ كسي كه غيرت نمي ، خداوند بيني ترم
  . حراست او از ناموسش ايمان است  غيرت مرد و))))٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦((((»»»»ٌٌٌٌ    ِ ايمانِ ايمانِ ايمانِ ايمان    ُ الرجلُ الرجلُ الرجلُ الرجل    غَيرةغَيرةغَيرةغَيرة « « « «:فرمودند) ع(        مير المومنينمير المومنينمير المومنينمير المومنينحضرت احضرت احضرت احضرت ا

ـ وسـعت    ٢ـ معاشرت نيكو با خانواده خود        ١: دارد  مرد در خانه خود به سه خصلت احتياج       : فرمود) ع(        حضرت امام صادق  حضرت امام صادق  حضرت امام صادق  حضرت امام صادق  
  )٥٣٧(. ـ غيرت در پاسداري از خانواده ٣گيري صحيح  خانواده با اندازه دادن در وضع معيشت

        

            هـ ـ رسالت زن در خانوادههـ ـ رسالت زن در خانوادههـ ـ رسالت زن در خانوادههـ ـ رسالت زن در خانواده
، نقش زن نسبت به شوهر را با ايـن   قرار گرفت در آخر اين آيه كه در رابطه با مديريت مرد نسبت به خانواده خود مورد بحث           

  : عبارت بيان فرموده است
  )َ اُهللاَ اُهللاَ اُهللاَ اُهللا    ظظظظِ ِبما حِفِ ِبما حِفِ ِبما حِفِ ِبما حِف    ٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيب    ٌ حاِفظاتٌ حاِفظاتٌ حاِفظاتٌ حاِفظات    ُ قاِنتاتُ قاِنتاتُ قاِنتاتُ قاِنتات    فَالصّاِلحاتفَالصّاِلحاتفَالصّاِلحاتفَالصّاِلحات(

  :آيد دست مي ، دو مطلب به ِ قرآن از اين مطلب
است زن در برابر شوهر خود داشـته باشـد چنانكـه              باشند و منظور از اطاعتي كه الزم        ـ زنان شايسته مطيع شوهران خود مي       ١

اعت از شوهر كردند از آنها زياده خواهي نكنيد، اطاعت و    يعني اگر اط  ) َّ سبيالً َّ سبيالً َّ سبيالً َّ سبيالً         ُ فَالتَبغُوا عِليهن  ُ فَالتَبغُوا عِليهن  ُ فَالتَبغُوا عِليهن  ُ فَالتَبغُوا عِليهن          ْأَطْعنَكُمْأَطْعنَكُمْأَطْعنَكُمْأَطْعنَكُم        فَانفَانفَانفَان: ( آخر آيه فرموده است   
  . تمكين تنها در امر جنسي الزم است

  .شوهر را از همه ابعاد حفظ كند حيثيت  اين است كه در غياب شوهر، ناموس وِِِِ    ٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيبٌ ِللْغَيب    حاِفظاتحاِفظاتحاِفظاتحاِفظاتـ منظور از  ٢
  

            و ـ خانه داري بر اساس اعتدالو ـ خانه داري بر اساس اعتدالو ـ خانه داري بر اساس اعتدالو ـ خانه داري بر اساس اعتدال
؛ آسايـشگاه رفـع خـستگي و     صميميت است ، مركز انس و مودت و صفاو   است محيط خانه كه كالس درس زندگي و حقوق       

و مـديريت آن   ؛ خـود، يـك اداره اسـت    ؛ كالس تعليم و تربيت كودكـان اسـت     نيازهاي انسان است    ؛ مركز رفع    تجديد نشاط است  
كنند   ر عهده آنها نگذاشته است اداره مي      حساسي را هرچند اسالم ب      ها يك چنين پست     خانم.  عهده بانوان است    داري به   بعنوان خانه 

  .اند ـ اقتدا كرده  ّ السالم عليهن و در اينروش به حضرت خديجه و حضرت فاطمه و ساير بانوان بزرگ و شايسته اسالمي ـ
  . فضيلت و ثواب بسياري است اي از شوهرداري و داراي ، خود يك هنر و مرتبه اداره صحيح و منظّم خانه

        ))))٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨((((....جهاد زن به اين است كه خوب شوهرداري كندجهاد زن به اين است كه خوب شوهرداري كندجهاد زن به اين است كه خوب شوهرداري كندجهاد زن به اين است كه خوب شوهرداري كند: مود فر)ص(رسول خدارسول خدارسول خدارسول خدا

                                                        

 . ٤٤٤ ص ٣ ـ من ال يحضره الفقيه ج ٥٣٥
 . ٣٧٧ ص ٤غررالحكم و دررالحكم ج  ـ ٥٣٦
  ـ  ٥٣٧



 

 )٢٣٥(

 كار كردن زن در خانه چه مقـدار   كار كردن زن در خانه چه مقـدار   كار كردن زن در خانه چه مقـدار   كار كردن زن در خانه چه مقـدار  :حضرت پرسيد است از آن ) ص(ّ سلمه يكي از همسران با فضيلت حضرت رسول اكرم            ام
  :فرمود  حضرتشفضيلت داردفضيلت داردفضيلت داردفضيلت دارد

 نظر مرحمت به او خواهد كرد و  نظر مرحمت به او خواهد كرد و  نظر مرحمت به او خواهد كرد و  نظر مرحمت به او خواهد كرد و  ديگري بگذارد خدا ديگري بگذارد خدا ديگري بگذارد خدا ديگري بگذارد خدا    منظور اصالح امور، چيزي را از جائي بردارد و در جايمنظور اصالح امور، چيزي را از جائي بردارد و در جايمنظور اصالح امور، چيزي را از جائي بردارد و در جايمنظور اصالح امور، چيزي را از جائي بردارد و در جاي    هر زني كه بههر زني كه بههر زني كه بههر زني كه به
، براي ، براي ، براي ، براي     يا رسول اهللا پدر و مادرم به قربانتيا رسول اهللا پدر و مادرم به قربانتيا رسول اهللا پدر و مادرم به قربانتيا رسول اهللا پدر و مادرم به قربانت: : : :     ّ سلمه گفتّ سلمه گفتّ سلمه گفتّ سلمه گفت    امامامام. . . . هر كس كه مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الهي گرفتار نخواهد شدهر كس كه مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الهي گرفتار نخواهد شدهر كس كه مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الهي گرفتار نخواهد شدهر كس كه مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الهي گرفتار نخواهد شد

        ....بفرمائيدبفرمائيدبفرمائيدبفرمائيد    زنان ثواب بيشتري را بيانزنان ثواب بيشتري را بيانزنان ثواب بيشتري را بيانزنان ثواب بيشتري را بيان
د كه با نفس و مالش در راه خدا جهاد د كه با نفس و مالش در راه خدا جهاد د كه با نفس و مالش در راه خدا جهاد د كه با نفس و مالش در راه خدا جهاد دهدهدهده    شود خدا به او اجر كسي را ميشود خدا به او اجر كسي را ميشود خدا به او اجر كسي را ميشود خدا به او اجر كسي را مي    هنگامي كه زن آبستن ميهنگامي كه زن آبستن ميهنگامي كه زن آبستن ميهنگامي كه زن آبستن مي: : : :  فرمود فرمود فرمود فرمود)ص(رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا 

اش را اش را اش را اش را     و هنگامي كه بچهو هنگامي كه بچهو هنگامي كه بچهو هنگامي كه بچه. . . . رسد گناهانت آمرزيده شد، اعمالت را از سر بگيررسد گناهانت آمرزيده شد، اعمالت را از سر بگيررسد گناهانت آمرزيده شد، اعمالت را از سر بگيررسد گناهانت آمرزيده شد، اعمالت را از سر بگير    وضع حمل كرد به او خطاب ميوضع حمل كرد به او خطاب ميوضع حمل كرد به او خطاب ميوضع حمل كرد به او خطاب مي    كند؛ هنگامي كهكند؛ هنگامي كهكند؛ هنگامي كهكند؛ هنگامي كه    ميميميمي
        ))))٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩((((....نويسدنويسدنويسدنويسد    دهد خدا در برابر هر مرتبه شير دادن ثواب آزاد كردن يك بنده در نامه عملش ميدهد خدا در برابر هر مرتبه شير دادن ثواب آزاد كردن يك بنده در نامه عملش ميدهد خدا در برابر هر مرتبه شير دادن ثواب آزاد كردن يك بنده در نامه عملش ميدهد خدا در برابر هر مرتبه شير دادن ثواب آزاد كردن يك بنده در نامه عملش مي    شير ميشير ميشير ميشير مي

در مخارج زنـدگي بايـد مـورد نظـر باشـد كـه               هائي است كه    روي يكي از برنامه     وجه داشت اقتصاد و ميانه    در اين مورد بايد ت    
  : شمرده است خداوند كريم آن را از عالئم ايمان

  )٥٤٠()َ ذَِلك قَواماًَ ذَِلك قَواماًَ ذَِلك قَواماًَ ذَِلك قَواماً    َ بينَ بينَ بينَ بين    ْ يقْتُرواْ وكَانْ يقْتُرواْ وكَانْ يقْتُرواْ وكَانْ يقْتُرواْ وكَان    ْ يسِرفُواْ ولَمْ يسِرفُواْ ولَمْ يسِرفُواْ ولَمْ يسِرفُواْ ولَم    ذَآ أَنْفَقُواْ لَمذَآ أَنْفَقُواْ لَمذَآ أَنْفَقُواْ لَمذَآ أَنْفَقُواْ لَمِ¤ِ¤ِ¤ِ¤َ اَ اَ اَ ا    والَِّذينوالَِّذينوالَِّذينوالَِّذين(
،  گيري هم نكنند و ميان ايـن دو روش          سخت ، كساني هستند كه چون خرج كنند اسراف نكنند و            خداوند رحمان  يعني بندگان 

  .حد اعتدال را در نظر بگيرند
        ))))٥٤١٥٤١٥٤١٥٤١((((....شوم كه فقير نشودشوم كه فقير نشودشوم كه فقير نشودشوم كه فقير نشود    كردن رعايت كند ضامن ميكردن رعايت كند ضامن ميكردن رعايت كند ضامن ميكردن رعايت كند ضامن مي    من براي كسي كه اعتدال را در خرجمن براي كسي كه اعتدال را در خرجمن براي كسي كه اعتدال را در خرجمن براي كسي كه اعتدال را در خرج: فرمود)  ع(        حضرت امام صادقحضرت امام صادقحضرت امام صادقحضرت امام صادق

  
اسـراف و  اسـراف و  اسـراف و  اسـراف و  : درباره انفاق بر خانواده سوال كـردم حـضرتش فرمودنـد   ) ع(ز حضرت موسي بن جعفر  ا: گويد  عبداهللا بن ابان مي   

        ))))٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢((((....روي را نبايد از دست دادروي را نبايد از دست دادروي را نبايد از دست دادروي را نبايد از دست داد    ميانهميانهميانهميانه    سختگيري هر دو نارواستسختگيري هر دو نارواستسختگيري هر دو نارواستسختگيري هر دو نارواست
كنند و با تدبير خود طوري برنامه اقتصادي خانه         مي  باشند خرج و دخل خانواده را حساب        بانوان خردمند كه كدبانوي خانه مي     

  .افتند نمايند كه هرگز به تنگنا نمي يم ميرا تنظ
  : به قول سعدي شيرازي

        زن خوب فرمانبر پارسا                       كند مرد درويش را پادشازن خوب فرمانبر پارسا                       كند مرد درويش را پادشازن خوب فرمانبر پارسا                       كند مرد درويش را پادشازن خوب فرمانبر پارسا                       كند مرد درويش را پادشا

  

            ز ـ  توسعه در مخارج خانوادهز ـ  توسعه در مخارج خانوادهز ـ  توسعه در مخارج خانوادهز ـ  توسعه در مخارج خانواده

                                                                                                                                                                                                              

 . ٢٤٧ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٣٨
 . ٢٤٧ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٣٩
 .   سوره فرقان٦٧ ـ آيه ٥٤٠
 . ٢٦١ ص ١٥ ـ وسائل الشيعه ج ٥٤١
 . ٢٦١ ص ١٥ ـ وسائل الشيعه ج ٥٤٢



 

 )٢٣٦(

واده شان توسـعه  واده شان توسـعه  واده شان توسـعه  واده شان توسـعه  همان نسبت در مخارج خانهمان نسبت در مخارج خانهمان نسبت در مخارج خانهمان نسبت در مخارج خان    داد بهداد بهداد بهداد به    كه اگر خداوند به آنها وسعتكه اگر خداوند به آنها وسعتكه اگر خداوند به آنها وسعتكه اگر خداوند به آنها وسعتالبته آقايان هم اين مطلب را در نظر بگيرند        
از ما نيست كسي كه از جهت مال و ثروت در وسعت باشد اما بر اهل و عيـالش           از ما نيست كسي كه از جهت مال و ثروت در وسعت باشد اما بر اهل و عيـالش           از ما نيست كسي كه از جهت مال و ثروت در وسعت باشد اما بر اهل و عيـالش           از ما نيست كسي كه از جهت مال و ثروت در وسعت باشد اما بر اهل و عيـالش           :  فرمودند )ص(رسول اكرم     كه حضرت بدهند  بدهند  بدهند  بدهند  

        ))))٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣((((....سخت بگيردسخت بگيردسخت بگيردسخت بگيرد
        

             ـ نقش محبت در زندگي خانوادگي ـ نقش محبت در زندگي خانوادگي ـ نقش محبت در زندگي خانوادگي ـ نقش محبت در زندگي خانوادگي٨٨٨٨
  . است»     محبتمحبتمحبتمحبت«يكي از احتياجات رواني هر انسان 

  .به محبت داردبه محبت داردبه محبت داردبه محبت دارد    ي بيش از هر چيز احتياجي بيش از هر چيز احتياجي بيش از هر چيز احتياجي بيش از هر چيز احتياجكانون خانوادگكانون خانوادگكانون خانوادگكانون خانوادگدل انسان به محبت زنده است و 
        ....     محبت روشن نباشد خانه خاموشان است محبت روشن نباشد خانه خاموشان است محبت روشن نباشد خانه خاموشان است محبت روشن نباشد خانه خاموشان است    اي كه با چراغاي كه با چراغاي كه با چراغاي كه با چراغ    و هر خانهو هر خانهو هر خانهو هر خانهكند  اين فروغ محبت است كه خانه را روشن مي

خانه را يكي از آيات قدرت و حكمت خـود معرفـي     در قرآن مجيد محبت و مهرباني زن و شوهر در محيط     پروردگار مهربان پروردگار مهربان پروردگار مهربان پروردگار مهربان 
  :فرمايد ميكند و  مي

  )٥٤٤()ََََ    ٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرونٍ يتَفَكَّرون    ٍ لِّقَومٍ لِّقَومٍ لِّقَومٍ لِّقَوم    َّ ذَِلك الَياتَّ ذَِلك الَياتَّ ذَِلك الَياتَّ ذَِلك الَيات    ً ِانً ِانً ِانً ِان    ً ورحمةً ورحمةً ورحمةً ورحمة    ْ مودةْ مودةْ مودةْ مودة    َبينَكُمَبينَكُمَبينَكُمَبينَكُم    ا ِالَيها وجعلا ِالَيها وجعلا ِالَيها وجعلا ِالَيها وجعل    ْ أَزْواجاً لِّتَسكُنُوْ أَزْواجاً لِّتَسكُنُوْ أَزْواجاً لِّتَسكُنُوْ أَزْواجاً لِّتَسكُنُو    ْ أَنْفُِسكُمْ أَنْفُِسكُمْ أَنْفُِسكُمْ أَنْفُِسكُم    ْ منْ منْ منْ من    َ لَكُمَ لَكُمَ لَكُمَ لَكُم    ْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَقْ خَلَق    ِ أَنِ أَنِ أَنِ أَن    ْ آياِتهْ آياِتهْ آياِتهْ آياِته    وِمنوِمنوِمنوِمن(
است كه براي شما از جنس خودتان همـسراني آفريـد تـا بـا او انـس                  هاي قدرت و حكمت خداوند اين         يكي از نشانه  :  يعني

خداشناسـي پديـدار    مهرباني برقرار ساخت و در اين موضوع بـراي انديـشمندان نـشانه    دوستي و بگيريد و ميان شما و همسرانتان 
  . است
  

يشه روشن باشد بايد محبت دو طرفه يشه روشن باشد بايد محبت دو طرفه يشه روشن باشد بايد محبت دو طرفه يشه روشن باشد بايد محبت دو طرفه چراغ محبت همچراغ محبت همچراغ محبت همچراغ محبت هم    براي اين كه بنيان زناشويي استوار و محيط خانه بهبراي اين كه بنيان زناشويي استوار و محيط خانه بهبراي اين كه بنيان زناشويي استوار و محيط خانه بهبراي اين كه بنيان زناشويي استوار و محيط خانه بهبايد توجه داشت كه 
كه كه كه كه تاكيد شده است   سفارش شده و» » » »     زنزنزنزن«««« طور كه به  و لذا در اسالم همانآوردآوردآوردآورد    ، محبت مي، محبت مي، محبت مي، محبت مي»»»»    محبتمحبتمحبتمحبت««««    هم راه دارند وهم راه دارند وهم راه دارند وهم راه دارند و    باشد زيرا دلها بهباشد زيرا دلها بهباشد زيرا دلها بهباشد زيرا دلها به

        .... قرار بدهد قرار بدهد قرار بدهد قرار بدهدِاكرامِاكرامِاكرامِاكرام    وووو    شوهر خود را دوست بدارد به مرد هم تاكيد شده است كه همسر خود را دوست بدارد و او را مورد احترامشوهر خود را دوست بدارد به مرد هم تاكيد شده است كه همسر خود را دوست بدارد و او را مورد احترامشوهر خود را دوست بدارد به مرد هم تاكيد شده است كه همسر خود را دوست بدارد و او را مورد احترامشوهر خود را دوست بدارد به مرد هم تاكيد شده است كه همسر خود را دوست بدارد و او را مورد احترام
        ))))٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥((((....شوهرانشان عشق و محبت داشته باشندشوهرانشان عشق و محبت داشته باشندشوهرانشان عشق و محبت داشته باشندشوهرانشان عشق و محبت داشته باشند    بهترين زنان شما زنهائي هستند كه نسبت بهبهترين زنان شما زنهائي هستند كه نسبت بهبهترين زنان شما زنهائي هستند كه نسبت بهبهترين زنان شما زنهائي هستند كه نسبت به: فرمودند) ص(پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم 

        ))))٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦((((....باشندباشندباشندباشند    كنند بهترين غنيمت براي آنها ميكنند بهترين غنيمت براي آنها ميكنند بهترين غنيمت براي آنها ميكنند بهترين غنيمت براي آنها مي     مي مي مي مي    زناني كه به شوهرشان اظهار عشق و محبتزناني كه به شوهرشان اظهار عشق و محبتزناني كه به شوهرشان اظهار عشق و محبتزناني كه به شوهرشان اظهار عشق و محبت: فرمودند) ع(حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا 
  )٥٤٧(.نمايد بيشتر اظهار محبت مي تر باشد به همسرش انسان كاملهرچه ايمان : فرمايند مي) ص(رسول اكرم رسول اكرم رسول اكرم رسول اكرم 

واقعاً تو را دوست دارم هرگز از قلب همسر خارج نخواهد           : اين سخن مرد كه به همسرش بگويد      : فرمايد  و در مورد ديگر مي    
  )٥٤٨(. شد و از ياد او نخواهد رفت

                                                        

 . ٦٤٣ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٤٣
 .   سوره روم٢١ ـ آيه ٥٤٤
 . ٢٣٥ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٤٥
 . ٥٣٢ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٤٦
 . ٢٢٨ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٤٧
 . ١٣٨ ص ٢ ـ شافي ج ٥٤٨



 

 )٢٣٧(

و ) خداوند مرد را آفريد زن را نيـز از آن گـل آفريـد                گلي كه  از همان  (     زن از مرد آفريده شده است       زن از مرد آفريده شده است       زن از مرد آفريده شده است       زن از مرد آفريده شده است      :فرمودند) ع(امام صادق   امام صادق   امام صادق   امام صادق   
پيغمبران اين است كه  از اخالق:  و نيز آن حضرت فرمود))))٥٤٩٥٤٩٥٤٩٥٤٩((((....پس همسرانتان را دوست بداريدپس همسرانتان را دوست بداريدپس همسرانتان را دوست بداريدپس همسرانتان را دوست بداريداست  تمام توجهش به مرد معطوف

  )٥٥١(. داري خبر بده كسي كه دوستش مي به:  و نيز فرمودند)٥٥٠(نسبت به همسرانشان محبت دارند
حرفها و حركات آنها نسبت حرفها و حركات آنها نسبت حرفها و حركات آنها نسبت حرفها و حركات آنها نسبت يز بايد توجه داشت كه آثار محبت ميان زن و شوهر بايد در رفتار و گفتار آنها نمايان باشد و                   و ن 

كنـد از   رنگ مـي  سعي كنند كه هرگز حرفي و حركتي كه بنيان محبت را سست و جلوه دوستي را كم  وانگيز باشد  انگيز باشد  انگيز باشد  انگيز باشد          به هم محبت  به هم محبت  به هم محبت  به هم محبت  
تعريـف و تمجيـد از يكـديگر        . جبـران نماينـد    عذر بخواهنـد و     احياناً صادر شد سعي كنند كه     يك از آنها صادر نشود و اگر          هيچ

ثر است و ¤محبت بسيار مو اهداي هدايا و امثال اين موضوعات و اظهار محبت و جلب مخصوصاً در حضور بستگان و آشنايان و
  .كند ابي راه پيدا نميباالخره در هر سازماني كه بر اساس محبت استوار است هرگز خَلَل و خر

            جز ِبناي محبت كه خالي از خَلَل استجز ِبناي محبت كه خالي از خَلَل استجز ِبناي محبت كه خالي از خَلَل استجز ِبناي محبت كه خالي از خَلَل است    بهبهبهبه                                                                بينيبينيبينيبيني    پذير بود هر ِبنا كه ميپذير بود هر ِبنا كه ميپذير بود هر ِبنا كه ميپذير بود هر ِبنا كه مي    خَلَلخَلَلخَلَلخَلَل
او احترام بگذارنـد و هـر كـس بـه او احتـرام       خواهد كه ديگران به شخصيت هر انساني به شخصيت خودش عالقه دارد و مي  

  . دگذاشتبگذارد او نيز متقابالً به او احترام خواه
كند و به پيمان زناشويي را دوام بيشتر كند و به پيمان زناشويي را دوام بيشتر كند و به پيمان زناشويي را دوام بيشتر كند و به پيمان زناشويي را دوام بيشتر         تر مي تر مي تر مي تر مي         يكديگر در محيط خانه رشته محبتش آنرا محكم       يكديگر در محيط خانه رشته محبتش آنرا محكم       يكديگر در محيط خانه رشته محبتش آنرا محكم       يكديگر در محيط خانه رشته محبتش آنرا محكم               احترام گذاردن زن و شوهر به     احترام گذاردن زن و شوهر به     احترام گذاردن زن و شوهر به     احترام گذاردن زن و شوهر به     

  .دهنددهنددهنددهند    كنند اين عادت انساني را سر مشق زندگي خود قرار ميكنند اين عادت انساني را سر مشق زندگي خود قرار ميكنند اين عادت انساني را سر مشق زندگي خود قرار ميكنند اين عادت انساني را سر مشق زندگي خود قرار مي    بخشد و فرزنداني كه در چنين محيطي رشد ميبخشد و فرزنداني كه در چنين محيطي رشد ميبخشد و فرزنداني كه در چنين محيطي رشد ميبخشد و فرزنداني كه در چنين محيطي رشد مي    ميميميمي
  .دهد اخالقي مورد تاكيد قرار مي عنوان يك وظيفه كديگر را بهگذاري زن و شوهر به ي اسالم رسم احترام

        
        ))))٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢((((....وظيفه زن اين است كه تا دِر خانه به پيشواز شوهر برود و به وي خوش آمد بگويدوظيفه زن اين است كه تا دِر خانه به پيشواز شوهر برود و به وي خوش آمد بگويدوظيفه زن اين است كه تا دِر خانه به پيشواز شوهر برود و به وي خوش آمد بگويدوظيفه زن اين است كه تا دِر خانه به پيشواز شوهر برود و به وي خوش آمد بگويد: فرمودند) ص(حضرت رسول اكرم حضرت رسول اكرم حضرت رسول اكرم حضرت رسول اكرم 

  )٥٥٣(.ند خواهد بودبخت و سعادتم هر زني كه به شوهرش احترام بگذارد و به او آزار نرساند خوش: فرمود) ع(        امام صادقامام صادقامام صادقامام صادق
گذاري مرد نسبت به همسرش نيز با ايـن قبيـل             احترام. اي از وظيفه اخالقي زن نسبت به شوهر است          اين نوع دستورات نمونه   

  . تعبيرات مورد تاكيد قرارگرفته است
 افراد كريم و بزرگوار زنـان خـود را           افراد كريم و بزرگوار زنـان خـود را           افراد كريم و بزرگوار زنـان خـود را           افراد كريم و بزرگوار زنـان خـود را          : ي يعن »»»»ٌٌٌٌ        َّ االلَئيم َّ االلَئيم َّ االلَئيم َّ االلَئيم         ما أهانَهن ما أهانَهن ما أهانَهن ما أهانَهن     ٌ و ٌ و ٌ و ٌ و         َ النِّساَء االكَريم  َ النِّساَء االكَريم  َ النِّساَء االكَريم  َ النِّساَء االكَريم          ما أكْرم ما أكْرم ما أكْرم ما أكْرم ««««: فرمودند) ص(حضرت رسول اكرم    حضرت رسول اكرم    حضرت رسول اكرم    حضرت رسول اكرم    

        ))))٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤((((....كنندكنندكنندكنند    دهند و افراد پست به زنان اهانت ميدهند و افراد پست به زنان اهانت ميدهند و افراد پست به زنان اهانت ميدهند و افراد پست به زنان اهانت مي    قرار ميقرار ميقرار ميقرار مي    مورد ِاكرام و احتراممورد ِاكرام و احتراممورد ِاكرام و احتراممورد ِاكرام و احترام
  .))))٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥((((زندگي را از دست خواهد دادزندگي را از دست خواهد دادزندگي را از دست خواهد دادزندگي را از دست خواهد داد    اش توهين كند خوشياش توهين كند خوشياش توهين كند خوشياش توهين كند خوشي     هر كس به خانواده هر كس به خانواده هر كس به خانواده هر كس به خانواده:و نيز حضرتش فرمود

        ))))٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦((((....و را گرامي و محترم بشماردو را گرامي و محترم بشماردو را گرامي و محترم بشماردو را گرامي و محترم بشمارد، بايد ا، بايد ا، بايد ا، بايد ا    هر كس زن گرفتهر كس زن گرفتهر كس زن گرفتهر كس زن گرفت: از پدرش نقل كرده كه فرمود) ع(حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق 

                                                        

 . ٢٢٣ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٤٩
 . ٢٣٦ ـ همان ص ٥٥٠
 . ١٨١ ص ٧٤ ـ بحاراالنوار ج ٥٥١
 . ٥٥١ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٥٢
 . ٢٥٣ ص ١٠٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٥٣
 . ٣١٨ ـ نهج الفصاحه ص ٥٥٤
 . ١٥١ـ المواعظ العدديه ص  ٥٥٥



 

 )٢٣٨(

هـاي شخـصيت و    احترام بـه همـسر، يكـي از نـشانه          و  خالصه اينكه احترام به شخصيت افراد مخصوصاً در محيط خانوادگي         
  .شود شود و موجب افزايش محبت مي مي شرافت اشخاص محسوب

  .»»»»ِِِِ    ِوالْنَّسبِوالْنَّسبِوالْنَّسبِوالْنَّسب     ال ِباالصْل ال ِباالصْل ال ِباالصْل ال ِباالصْلِِِِ    ِ واالَدبِ واالَدبِ واالَدبِ واالَدب    ُ الْمرِء ِبالِْعلْمُ الْمرِء ِبالِْعلْمُ الْمرِء ِبالِْعلْمُ الْمرِء ِبالِْعلْم    شَرفشَرفشَرفشَرف««««: فرمودند) ع(        امير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنانامير مؤمنان
  .قبيلگي او يعني شرافت انسان تنها به درجات علم و ادب او وابستگي دارد نه به نَسب و

  .گرداند زندگي را آسان مي در محيط خانوادگي تلخها را شيرين و سختيهاي»     محبتمحبتمحبتمحبت«خالصه اينكه 
        ها زرين شودها زرين شودها زرين شودها زرين شود    از محبت ِمساز محبت ِمساز محبت ِمساز محبت ِمس                                            شود      شود      شود      شود                                 از محبت تلخها شيرين مي                       از محبت تلخها شيرين مي                       از محبت تلخها شيرين مي                       از محبت تلخها شيرين مي
        شودشودشودشود    ها مل ميها مل ميها مل ميها مل مي    از محبت سركهاز محبت سركهاز محبت سركهاز محبت سركهشود                        شود                        شود                        شود                                                      از محبت خارها گل مي                          از محبت خارها گل مي                          از محبت خارها گل مي                          از محبت خارها گل مي
        شودشودشودشود    از محبت ديو حوري مياز محبت ديو حوري مياز محبت ديو حوري مياز محبت ديو حوري ميشود                         شود                         شود                         شود                                                        از محبت نار نوري مي                           از محبت نار نوري مي                           از محبت نار نوري مي                           از محبت نار نوري مي

        شودشودشودشود    از محبت قهر رحمت مياز محبت قهر رحمت مياز محبت قهر رحمت مياز محبت قهر رحمت مي        شود                   شود                   شود                   شود                                از محبت سقم صحت مي         از محبت سقم صحت مي         از محبت سقم صحت مي         از محبت سقم صحت مي                                                            
        شودشودشودشود    از محبت شاه بنده مياز محبت شاه بنده مياز محبت شاه بنده مياز محبت شاه بنده ميشود                         شود                         شود                         شود                                                       از محبت مرده زنده مي                          از محبت مرده زنده مي                          از محبت مرده زنده مي                          از محبت مرده زنده مي

                                    
        

  

 و زن مايه آرامش مرد  و زن مايه آرامش مرد  و زن مايه آرامش مرد  و زن مايه آرامش مرد و زن و مرد لباس يكديگرندو زن و مرد لباس يكديگرندو زن و مرد لباس يكديگرندو زن و مرد لباس يكديگرند        ازدواج و تأسيس خانواده پيماني است محكمازدواج و تأسيس خانواده پيماني است محكمازدواج و تأسيس خانواده پيماني است محكمازدواج و تأسيس خانواده پيماني است محكم
            استاستاستاست

كنـد كـه انـسانها        كند و سعي مـي      جنسي خالصه نمي    قرآن مجيد در مورد زناشويي هرگز رابطه زن و مرد را در ارضاي غريزه             
  .با يك نگرش برتر و واالتري به آن بنگرند بشمارند و خانواده و تاسيس آن را مقدس

ْ ميثاقـاً   ْ ميثاقـاً   ْ ميثاقـاً   ْ ميثاقـاً           َ ِمـنْكُم  َ ِمـنْكُم  َ ِمـنْكُم  َ ِمـنْكُم          وقَـد أخَـذْن   وقَـد أخَـذْن   وقَـد أخَـذْن   وقَـد أخَـذْن   (    :فرمايد  كند و مي    مي  استوار ميان مرد و زن معرفي      ازدواج را يك پيمان محكم و        اوالً،اوالً،اوالً،اوالً،و اين رابطه    
  .اند  يعني زنها از شما مردان در رابطه با زناشويي پيمان محكمي گرفته)٥٥٧()غَليظاًغَليظاًغَليظاًغَليظاً

  :گويد آورد و مي  از رابطه تنگاتنگ زن و شوهر كه سخن به ميان ميو ثانياً،و ثانياً،و ثانياً،و ثانياً،
  .)٥٥٨()ََََّّّّ    ٌ لَّهنٌ لَّهنٌ لَّهنٌ لَّهن    ْ ِلباسْ ِلباسْ ِلباسْ ِلباس    وأَنْتُموأَنْتُموأَنْتُموأَنْتُمْ ْ ْ ْ     ٌ لَكُمٌ لَكُمٌ لَكُمٌ لَكُم    َّ ِلباسَّ ِلباسَّ ِلباسَّ ِلباس    هنهنهنهن(

  .باشيد باشند و شما پوشاك آنها مي يعني همسران شما پوشاك شما مي

                                                                                                                                                                                                              

 . ٢٢٤ ص ٣ ـ بحاراالنوار ج ٥٥٦
 . ٣١ ـ سوره نساء آيه ٥٥٧
 . ١٨٧ ـ سوره بقره آيه ٥٥٨



 

 )٢٣٩(

ترين رابطه را بابد دارد و نگهدارنده بدن اسـت زن و شـوهر هـر                طور كه لباس نزديك     و اين تعبير كنايه از اين است كه همان        
كننـد و در برابـر عوامـل تـأثير گـذار در حفاظـت         يكديگر را حفظ مـي است كه آبروي اجتماعي يك نگهدارنده و حافظ ديگري  

  .كوشند و بايد بكوشند همديگر مي
جهـت اينكـه حـافظ و         طور كه شب را به      همان  و باالخره در راه آشنا شدن با تعبيرات قرآن مجيد شايسته است توجه كنيم كه              

اين كه هر يك  مناسبت   زن و مرد را نيز به        )٥٥٩()َ ِلباساً َ ِلباساً َ ِلباساً َ ِلباساً         وَ جعلْنَا الَّيل  وَ جعلْنَا الَّيل  وَ جعلْنَا الَّيل  وَ جعلْنَا الَّيل  : (گويد  كند و مي    ، معرفي مي  »لباس انسانها «بخش است     آرامش
  .داند باشند لباس يكديگر مي بخش ديگري مي حافظ و آرامش

  

            از نظر قرآن مجيد زن باعث آرامش و آسايش و نظام زندگي استاز نظر قرآن مجيد زن باعث آرامش و آسايش و نظام زندگي استاز نظر قرآن مجيد زن باعث آرامش و آسايش و نظام زندگي استاز نظر قرآن مجيد زن باعث آرامش و آسايش و نظام زندگي است
ي از آنها شب است كه در مـوارد متعـددي از   يك:  و باالخره در قرآن حكيم دو چيز وسيله آرامش و آسايش معرفي شده است    

  .)٥٦٠()ِِِِ    َ ِلتَسكُنُواِفيهَ ِلتَسكُنُواِفيهَ ِلتَسكُنُواِفيهَ ِلتَسكُنُواِفيه    ْ الَّيلْ الَّيلْ الَّيلْ الَّيل    َ لَكُمَ لَكُمَ لَكُمَ لَكُم     جعل جعل جعل جعل    هو الَِّذيهو الَِّذيهو الَِّذيهو الَِّذي(ميان آمده است  آرامش بودن سخن به بودن شب يعني وسيله» ََََ    سكَنسكَنسكَنسكَن«
  .منظور اينكه آرامش خود را باز يابيد شب را قرار داد خداوند آن پروردگاري است كه براي شما به

  . خداوند شكافنده صبح است و شب را مايه آرامش قرار داد)٥٦١()َ سكَناًَ سكَناًَ سكَناًَ سكَناً    َ الَّيلَ الَّيلَ الَّيلَ الَّيل    ِ وجعلِ وجعلِ وجعلِ وجعل    ُ اِالصْباحُ اِالصْباحُ اِالصْباحُ اِالصْباح    اِلقاِلقاِلقاِلقفَفَفَفَ(
  

 اين   از آيات قدرت و حكمت خداوند      )٥٦٢()ا ِالَيها ا ِالَيها ا ِالَيها ا ِالَيها         ْ أَزْواجاًلِّتَسكُنُو ْ أَزْواجاًلِّتَسكُنُو ْ أَزْواجاًلِّتَسكُنُو ْ أَزْواجاًلِّتَسكُنُو         ْ أَنْفُِسكُم ْ أَنْفُِسكُم ْ أَنْفُِسكُم ْ أَنْفُِسكُم         ْ من ْ من ْ من ْ من         َ لَكُم َ لَكُم َ لَكُم َ لَكُم         ْ خَلَق ْ خَلَق ْ خَلَق ْ خَلَق         ِ أَن ِ أَن ِ أَن ِ أَن         ْ آياِته ْ آياِته ْ آياِته ْ آياِته         وِمنوِمنوِمنوِمن: (گويد  درباره زن نيز مي   
  . بياوريد دست است كه براي شما از جنس خودتان همسرآني آفريد تا با اين وسيله شما آرامش خود را به 

  )٥٦٣()َ ِالَيهاَ ِالَيهاَ ِالَيهاَ ِالَيها    َ ِمنْها زَوجها ِليسكُنَ ِمنْها زَوجها ِليسكُنَ ِمنْها زَوجها ِليسكُنَ ِمنْها زَوجها ِليسكُن    وجعلوجعلوجعلوجعل(و نيز 

  

            خانواده و تأمين نسل سالمخانواده و تأمين نسل سالمخانواده و تأمين نسل سالمخانواده و تأمين نسل سالم
 است كه قرآن كـريم پايـه آن را بـا ايـن تعبيـر             خانواده  بايد توجه داشت كه تأمين نسل سالم نيز يكي از اهداف عمده تاسيس            

  .)٥٦٤()ْْْْ    ْ وقَدموا ِالنْفُِسِكمْ وقَدموا ِالنْفُِسِكمْ وقَدموا ِالنْفُِسِكمْ وقَدموا ِالنْفُِسِكم    َ ِشئْتُمَ ِشئْتُمَ ِشئْتُمَ ِشئْتُم    ْ أَنّيْ أَنّيْ أَنّيْ أَنّي    ْ فَأْتُواحرثَكُمْ فَأْتُواحرثَكُمْ فَأْتُواحرثَكُمْ فَأْتُواحرثَكُم    ٌ لَّكُمٌ لَّكُمٌ لَّكُمٌ لَّكُم    ْ حرثْ حرثْ حرثْ حرث    ِنسآوكُمِنسآوكُمِنسآوكُمِنسآوكُم(

                                                        

 . ١٠ ـ سوره نباء آيه ٥٥٩
 . ٦٧ ـ سوره يونس آيه ٥٦٠
 . ٩٦ ـ سوره انعام آيه ٥٦١
 .  در مفاد اين آيه كه قبالً به طور مشروح بحث شد٢١ ـ سوره روم آيه ٥٦٢
  .١٨٩ه  ـ سوره اعراف آي٥٦٣
 

 . ٢٢٣ ـ سوره بقره آيه ٥٦٤



 

 )٢٤٠(

هائي در اين  يعني همسران شما مزرعه شما و شما باغبان و كشاورز اين مزرعه هستيد باتربيت فرزندان سالم و سعادتمند نهال              
كنـد و از تـأثير سـاختار آن در             ارتباط پيدا مي       نهاد خانواده نهاد خانواده نهاد خانواده نهاد خانواده موضوع كه با نقش تربيتي اين نهاد يعني           زرعه پرورش بدهيد كه اين    م

  . كند، با توفيق خداوند بزرگ در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت تكوين شخصيت فرزندان بحث مي



 

 )٢٤١(
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 )٢٤٢(

        

            ستستستستّ خدا اّ خدا اّ خدا اّ خدا ا    ّ، حقّ، حقّ، حقّ، حق    نخستين حقنخستين حقنخستين حقنخستين حق
يعني در زمانهاي گذشته وجود نداشته و بعداً قَدم  استحادث حادث حادث حادث كند كه وجود و شخصيت او         ، اين مطلب را درك مي       هر انساني 

        ....    حكيم او را آفريده استحكيم او را آفريده استحكيم او را آفريده استحكيم او را آفريده است    وووو    خالق عليمخالق عليمخالق عليمخالق عليمكند كه او خود را نيافريده است و  اين موضوع را نيز درك مي و به عرصه وجود نهاده است
  .داند و خود را مديون خالق خود ميكند كند كند كند     زرگي بر گردن خويش احساس ميزرگي بر گردن خويش احساس ميزرگي بر گردن خويش احساس ميزرگي بر گردن خويش احساس ميّ بّ بّ بّ ب     حق حق حق حق از اينجا است كه

  .شود اين نخستين حقّي است كه بر گردن انسان ثابت مي
ايم و يك وقت ذرات وجود ما در ميان آب و خاك سـطح زمـين پراكنـده                 اين صورت نبوده    دانيم كه از اول به      چه اينكه ما مي   

  . صورت در آمديم هم ارتباط و در مراحلي سير داد تا ما بدين و بهكرد كرد كرد كرد و يك دست قدرتي آنها را جمع و يك دست قدرتي آنها را جمع و يك دست قدرتي آنها را جمع و يك دست قدرتي آنها را جمع . بود
، علقه و علَقه مضغه و مضغه مبدل به استخوان            نطفه  مواد گياهي و غذا خون شد و خون مبدل به نطفه گرديد مرحله به مرحله              

  . شدبندي بدن صورت گرفت و روي استخوانها از گوشت پوشيده  استخوان گرديد، از آن پس
روح انساني شد  كم داراي حس و حركت و  كم و هاي متعدد هر يك در جاي مناسب خود قرار گرفت      اعضا و اندام و دستگاه    

  . عرصه اين جهان قدم گذاشت صورت يك انسان كامل به تا به
  .  است    ُ الْخاِلقِينُ الْخاِلقِينُ الْخاِلقِينُ الْخاِلقِين    ِ اَحسنِ اَحسنِ اَحسنِ اَحسن    خلقتخلقتخلقتخلقت،  اين خلقت

 است كه ما را آفريد     حق خداونديحق خداونديحق خداونديحق خداونديگيرد   ما تعلّق مي ابراين اولين و بزرگترين حقي كه بر گردنبن) ََََ    ُ الْخاِلقينُ الْخاِلقينُ الْخاِلقينُ الْخاِلقين    فَتَبارك اُهللا أحسنفَتَبارك اُهللا أحسنفَتَبارك اُهللا أحسنفَتَبارك اُهللا أحسن(
  . او باشيم براي مهمانانش سفره احساني به وسعت اين جهان پهن كرد تا شكر گذار فَضْل و كرماين ميزبان كريم اين ميزبان كريم اين ميزبان كريم اين ميزبان كريم و 

        در آيد؟در آيد؟در آيد؟در آيد؟     به به به به كز عهده شكرش كز عهده شكرش كز عهده شكرش كز عهده شكرش                    از دست و زبان كه برآيد                           از دست و زبان كه برآيد                           از دست و زبان كه برآيد                           از دست و زبان كه برآيد               
  

        ::::گويدگويدگويدگويد    سراي نامي سعدي ميسراي نامي سعدي ميسراي نامي سعدي ميسراي نامي سعدي مي    و نيز سخنو نيز سخنو نيز سخنو نيز سخن
        يا كيست آنكه شكر يكي از هزار كرد؟يا كيست آنكه شكر يكي از هزار كرد؟يا كيست آنكه شكر يكي از هزار كرد؟يا كيست آنكه شكر يكي از هزار كرد؟                           فضل خداي را كه تواند شمار كرد                                   فضل خداي را كه تواند شمار كرد                                   فضل خداي را كه تواند شمار كرد                                   فضل خداي را كه تواند شمار كرد                

        چندين هزار صورت الوان نگار كردچندين هزار صورت الوان نگار كردچندين هزار صورت الوان نگار كردچندين هزار صورت الوان نگار كرد                                                                                                                             آن صانع لطيف كه بر فرش كائنات                     آن صانع لطيف كه بر فرش كائنات                     آن صانع لطيف كه بر فرش كائنات                     آن صانع لطيف كه بر فرش كائنات
        خورشيد و ماه و انجم و ليل نهار كردخورشيد و ماه و انجم و ليل نهار كردخورشيد و ماه و انجم و ليل نهار كردخورشيد و ماه و انجم و ليل نهار كرد                                                                                                                         بحر آفريد و بر و درختان و آدمي                 بحر آفريد و بر و درختان و آدمي                 بحر آفريد و بر و درختان و آدمي                 بحر آفريد و بر و درختان و آدمي        

                                   از بهر عبرت نظر هوشيار كرد                           از بهر عبرت نظر هوشيار كرد                           از بهر عبرت نظر هوشيار كرد                           از بهر عبرت نظر هوشيار كرد    تركيب آسمان و طلوع ستارگانتركيب آسمان و طلوع ستارگانتركيب آسمان و طلوع ستارگانتركيب آسمان و طلوع ستارگان
                 بستان ميوه و چمن الله زار كرد         بستان ميوه و چمن الله زار كرد         بستان ميوه و چمن الله زار كرد         بستان ميوه و چمن الله زار كرد                                                                        تشريف آفتابتشريف آفتابتشريف آفتابتشريف آفتاب                     ذراّت خاك مرده به                  ذراّت خاك مرده به                  ذراّت خاك مرده به                  ذراّت خاك مرده به 

                                  اسباب راحتي كه نداني شمار كرد                          اسباب راحتي كه نداني شمار كرد                          اسباب راحتي كه نداني شمار كرد                          اسباب راحتي كه نداني شمار كرد                     الوان نعمتي كه نشايد سپاس گفت                 الوان نعمتي كه نشايد سپاس گفت                 الوان نعمتي كه نشايد سپاس گفت                 الوان نعمتي كه نشايد سپاس گفت
        هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كردهر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كردهر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كردهر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد                                                                                                            آدمند و بسآدمند و بسآدمند و بسآدمند و بس                          توحيد گوي او نه بني                      توحيد گوي او نه بني                      توحيد گوي او نه بني                      توحيد گوي او نه بني

        

        ق پدر و مادرق پدر و مادرق پدر و مادرق پدر و مادرحححح



 

 )٢٤٣(

 ما ، ، ، ،     آفريدگار مهربانآفريدگار مهربانآفريدگار مهربانآفريدگار مهربانبينيم  خوانيم مي خود را كه مي    دفتر سرگذشتدفتر سرگذشتدفتر سرگذشتدفتر سرگذشتزنيم و   خود را كه ورق مي كتاب زندگي     كتاب زندگي     كتاب زندگي     كتاب زندگي    ،  به همين ترتيب  
وجود نياورده و  ما پدر و مادري داريم كه سير هستي و حركت ما در وجود آنها صـورت                  اين جهان به    ، در عرصه    را بدون واسطه  

ايم در ايام خُـردي و         آنها برخوردار گشته       احساساحساساحساساحساس    محبت و محبت و محبت و محبت و ايم و از دريا، دريا        آنها ارتزاق نموده  ِ  ِ  ِ  ِ          خونخونخونخونو  گوشت  گوشت  گوشت  گوشت  ت  ، از ذرا    گرفته
، با دست خـود كـار   ، با دست خـود كـار   ، با دست خـود كـار   ، با دست خـود كـار        با پاي خود راه برويم با پاي خود راه برويم با پاي خود راه برويم با پاي خود راه برويم ايم اند، تا توانسته مشكالت تربيت ما را بر عهده گرفته       رنج ما را تحمل كرده و       ناتواني

        ....    زندگاني را بشناسيمزندگاني را بشناسيمزندگاني را بشناسيمزندگاني را بشناسيم    ههههكنيم و با عقل خود راه و چاكنيم و با عقل خود راه و چاكنيم و با عقل خود راه و چاكنيم و با عقل خود راه و چا
تر از محبت آنها نسبت به خودمان سراغ نداريم و از آنها دلسوزتر و تر از محبت آنها نسبت به خودمان سراغ نداريم و از آنها دلسوزتر و تر از محبت آنها نسبت به خودمان سراغ نداريم و از آنها دلسوزتر و تر از محبت آنها نسبت به خودمان سراغ نداريم و از آنها دلسوزتر و     در ميان انسانها محبتّي خالصدر ميان انسانها محبتّي خالصدر ميان انسانها محبتّي خالصدر ميان انسانها محبتّي خالصاكنون در زندگي خود نيز 

        ....    نداريمنداريمنداريمنداريم    تر كسيتر كسيتر كسيتر كسي    مهربانمهربانمهربانمهربان
شوند  عاً ناراحت ميچون به مقامي برسيم طب خواهد و همه با ما رقابت دارند و خواهد براي خودش مي هر كه در دنيا ما را مي

خواهند و هر چه ما بيشتر پيـشرفت و ترقّـي كنـيم             خواهند و هر چه ما بيشتر پيـشرفت و ترقّـي كنـيم             خواهند و هر چه ما بيشتر پيـشرفت و ترقّـي كنـيم             خواهند و هر چه ما بيشتر پيـشرفت و ترقّـي كنـيم                     كه ما را براي خودمان مي     كه ما را براي خودمان مي     كه ما را براي خودمان مي     كه ما را براي خودمان مي     . برند فقط دو نفر در دنيا هستند        و بر ما حسد مي    
از ما  حقيقت بنگريم  تمام دلهائي كه در عالَم هستند از آشنا و بيگانه چون بهگردند و آن دو نفر پدر و مادر ما هستند،گردند و آن دو نفر پدر و مادر ما هستند،گردند و آن دو نفر پدر و مادر ما هستند،گردند و آن دو نفر پدر و مادر ما هستند،    خشنودتر ميخشنودتر ميخشنودتر ميخشنودتر مي

، اظهار تأثّر بكنند و يا سطح دلشان انـدكي        زبان  ، اگر ما ناراحت و مصيبت زده شويم ممكن استكساني به            خود مشغول   فارغند و به  
ما مشغولند  ما مشغولند  ما مشغولند  ما مشغولند          هستند كه دائم به   هستند كه دائم به   هستند كه دائم به   هستند كه دائم به           فقط دو تا دل   فقط دو تا دل   فقط دو تا دل   فقط دو تا دل   شود؛    لرزد و صحنه قلبشان طوفاني نمي       ِ آنها براي ما نمي       دل  هاي  مكدر شود ولي پرده   

ورنـد، تنهـا دو نفـر در آرزوي        آنها، دلهاي پدر و مادر ماهستند همه مردم در آرزوها و خياالت خـود غوطـه                و    لرزندلرزندلرزندلرزند        براي ما مي  براي ما مي  براي ما مي  براي ما مي  
هـر جـا كـه    هـر جـا كـه    هـر جـا كـه    هـر جـا كـه        خورند و قدم بهخورند و قدم بهخورند و قدم بهخورند و قدم به    نوشند و در هر لقمه ناني كه مي نوشند و در هر لقمه ناني كه مي نوشند و در هر لقمه ناني كه مي نوشند و در هر لقمه ناني كه مي         در هر جرعه آبي كه مي     در هر جرعه آبي كه مي     در هر جرعه آبي كه مي     در هر جرعه آبي كه مي     ،    ماهستند و بلكه ما خود، آرزوي آنها ئيم       

        ....ا هستندا هستندا هستندا هستندفكر مفكر مفكر مفكر م    گذارند ما در نظر آنها مجسميم و بهگذارند ما در نظر آنها مجسميم و بهگذارند ما در نظر آنها مجسميم و بهگذارند ما در نظر آنها مجسميم و به    ميميميمي
هر لحظه كـه ديـر كـرديم هـزاران         ، و به    هر ساعت   هر روز، به      ، به     كنيم  رويم يا سفر دورتري مي      هنگامي كه از خانه بيرون مي     

        ....پدر و مادر هستندپدر و مادر هستندپدر و مادر هستندپدر و مادر هستندو آن دو، ندارند ندارند ندارند ندارند     قرار و آرامقرار و آرامقرار و آرامقرار و آرامكنند و  خيال آشفته مي
برخالف عالقه پدر و مادر كه قابـل     برخالف عالقه پدر و مادر كه قابـل     برخالف عالقه پدر و مادر كه قابـل     برخالف عالقه پدر و مادر كه قابـل     ِ زوال است      ابلعاشق و همسر انسان نيز ممكن است چنين باشد اما عالقه او عرضي و ق              

ّ   خـود حـس      و بعد از حق خدا، حق پـدر و مـادر را در گـردن               )٥٦٥( بنابراين ما بعد از خدا، مديون پدر و مادر هستيم         زوال نيست   زوال نيست   زوال نيست   زوال نيست   
  . كنيم مي

ِ ِ ِ ِ         وِبالْواِلـدين وِبالْواِلـدين وِبالْواِلـدين وِبالْواِلـدين : (گويـد    مـي      للللذات ذوالجال ذات ذوالجال ذات ذوالجال ذات ذوالجال ّ خداوند و تاكيد بر عبادت آن          اين است كه قرآن كريم در چهار مورد بعد از ذكر حق           
        ....فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    در نظر بگيريد و در موردي ميدر نظر بگيريد و در موردي ميدر نظر بگيريد و در موردي ميدر نظر بگيريد و در موردي ميمادر را  احترام پدر و  و يعني احسان) ِاحسانَاًِاحسانَاًِاحسانَاًِاحسانَاً

  )٥٦٦()َّ الْمصيرَّ الْمصيرَّ الْمصيرَّ الْمصير    الَيالَيالَيالَي    ِلواِلديك وِلواِلديك وِلواِلديك وِلواِلديك و     و و و و    ِ اشْكُر ليِ اشْكُر ليِ اشْكُر ليِ اشْكُر لي    أَنأَنأَنأَن(
  .  من استسوي بازگشت تو به و شكر و سپاسگزاري من و پدر و مادرت را سرلوحه اعمال خود قرار بده

َّ َّ َّ َّ     ِ ِاحساناً ِامـا يـبلُغَن  ِ ِاحساناً ِامـا يـبلُغَن  ِ ِاحساناً ِامـا يـبلُغَن  ِ ِاحساناً ِامـا يـبلُغَن      ُ وِبالْواِلدينُ وِبالْواِلدينُ وِبالْواِلدينُ وِبالْواِلدين    َربك أالّ تَعبدوا االّ ِاياه    َربك أالّ تَعبدوا االّ ِاياه    َربك أالّ تَعبدوا االّ ِاياه    َربك أالّ تَعبدوا االّ ِاياه            قَضيقَضيقَضيقَضي    وووو(دهيم    در اينجا براي شنيدن يكي از آيات قرآن گوش دل فرا مي           
ِّ ِّ ِّ ِّ     ْ ربْ ربْ ربْ رب    ِ وقُلِ وقُلِ وقُلِ وقُل    َ الرحمةَ الرحمةَ الرحمةَ الرحمة    ِّ ِمنِّ ِمنِّ ِمنِّ ِمن    َ الذُّلَ الذُّلَ الذُّلَ الذُّل    ْلَهما جناحْلَهما جناحْلَهما جناحْلَهما جناح    اخِْفضاخِْفضاخِْفضاخِْفض    ْ لَهما قَوالً كَرِيماً وْ لَهما قَوالً كَرِيماً وْ لَهما قَوالً كَرِيماً وْ لَهما قَوالً كَرِيماً و    للللالَتَنْهرهما وقُالَتَنْهرهما وقُالَتَنْهرهما وقُالَتَنْهرهما وقُ    ٍّ وٍّ وٍّ وٍّ و    ْ لَهما أُفْ لَهما أُفْ لَهما أُفْ لَهما أُف    ِعنْدك الِْكبر أَحدهماأو ِكالَهما فَالَتَقُلِعنْدك الِْكبر أَحدهماأو ِكالَهما فَالَتَقُلِعنْدك الِْكبر أَحدهماأو ِكالَهما فَالَتَقُلِعنْدك الِْكبر أَحدهماأو ِكالَهما فَالَتَقُل

  .)٥٦٧() صَغِيراً صَغِيراً صَغِيراً صَغِيراً    ارحمهما كَما ربيانيارحمهما كَما ربيانيارحمهما كَما ربيانيارحمهما كَما ربياني

                                                        

 .   ـ وجود پدر و مادر نيز با همه مزايا و محاسني كه دارند پرتوي از الطاف خداونداست٥٦٥
 .   سوره لقمان١٤ ـ آيه ٥٦٦
 .  سوره اسراء٢٢- ٢٤ ـ آيه ٥٦٧



 

 )٢٤٤(

گـر  ا. . . .     احسان و نيكي به پدر و مادر اسـت احسان و نيكي به پدر و مادر اسـت احسان و نيكي به پدر و مادر اسـت احسان و نيكي به پدر و مادر اسـت حتمي او   و نيز فرمان جز او را نپرستيد جز او را نپرستيد جز او را نپرستيد جز او را نپرستيد امر حتمي پروردگار تو اين است كه «:  يعني
بيايد و داللت بر ناراحتي بيايد و داللت بر ناراحتي بيايد و داللت بر ناراحتي بيايد و داللت بر ناراحتي     اي كه از آن بوي اهانتاي كه از آن بوي اهانتاي كه از آن بوي اهانتاي كه از آن بوي اهانت    كوچكترين كلمهكوچكترين كلمهكوچكترين كلمهكوچكترين كلمهيكي از آنها يا هر دوي آنها در كنار شما به دوران پيري برسند 

        ....شما از بودن آنها در كنار شما داشته باشد نبايد از دهان شما بيرون بيايدشما از بودن آنها در كنار شما داشته باشد نبايد از دهان شما بيرون بيايدشما از بودن آنها در كنار شما داشته باشد نبايد از دهان شما بيرون بيايدشما از بودن آنها در كنار شما داشته باشد نبايد از دهان شما بيرون بيايد
  .بگوئيد ها سخن آنها را هرگز از خود مرنجانيد و بايد هميشه با تكريم و ادب با آن

كنيـد و بگوئيـد پروردگـارا     دعا  دعا  دعا  دعا  و درباره آنها    . . . . بال و پر تواضع را از روي مهرباني و رحمت همواره در برابر آنها بگسترانيد              بال و پر تواضع را از روي مهرباني و رحمت همواره در برابر آنها بگسترانيد              بال و پر تواضع را از روي مهرباني و رحمت همواره در برابر آنها بگسترانيد              بال و پر تواضع را از روي مهرباني و رحمت همواره در برابر آنها بگسترانيد              
  .»    خود قرار بدهخود قرار بدهخود قرار بدهخود قرار بده     آنها را مشمول رحمت آنها را مشمول رحمت آنها را مشمول رحمت آنها را مشمول رحمت، زحمت تربيت مرا متحمل شدند، تو طور كه آنها در دوران كودكي من همان به

  

        ّ پدر و مادرّ پدر و مادرّ پدر و مادرّ پدر و مادر    ت حقت حقت حقت حقتاكيد روايات بر اهميتاكيد روايات بر اهميتاكيد روايات بر اهميتاكيد روايات بر اهمي
كس در تخلّف  هيچ: فرمودند) ع ( است حضرت صادق نيز رعايت حق پدر و مچادر مورد تاكيد قرار گرفته   :  در روايات اهلبيت  

  . كس در تخلّف از اين سه موضوع پذيرفته نيست از سه موضوع معذور نيست يعني عذر هيچ
  .باشند يا بدكارباشند يا بدكارباشند يا بدكارباشند يا بدكار ـ احسان و نيكي به پدر و مادر، چه اينكه نيكوكار  ـ احسان و نيكي به پدر و مادر، چه اينكه نيكوكار  ـ احسان و نيكي به پدر و مادر، چه اينكه نيكوكار  ـ احسان و نيكي به پدر و مادر، چه اينكه نيكوكار ١١١١
  . ـ اداي امانت به كسي كه امانت سپرده است چه آن شخص نيكوكارباشد يا بدكار ـ اداي امانت به كسي كه امانت سپرده است چه آن شخص نيكوكارباشد يا بدكار ـ اداي امانت به كسي كه امانت سپرده است چه آن شخص نيكوكارباشد يا بدكار ـ اداي امانت به كسي كه امانت سپرده است چه آن شخص نيكوكارباشد يا بدكار٢٢٢٢
        ))))٥٦٨٥٦٨٥٦٨٥٦٨((((....نيكو كار باشد يا بدكارنيكو كار باشد يا بدكارنيكو كار باشد يا بدكارنيكو كار باشد يا بدكار    أي أي أي أي     ، چه آن كسي كه به او قول داده، چه آن كسي كه به او قول داده، چه آن كسي كه به او قول داده، چه آن كسي كه به او قول داده     وفاكردن به قول و قرار و پيمان وفاكردن به قول و قرار و پيمان وفاكردن به قول و قرار و پيمان وفاكردن به قول و قرار و پيمان----    ٣٣٣٣

ُ اُهللا ُ اُهللا ُ اُهللا ُ اُهللا     ِ وسخَطِ وسخَطِ وسخَطِ وسخَط     ِرضَي الْواِلدين ِرضَي الْواِلدين ِرضَي الْواِلدين ِرضَي الْواِلدين    ِرضَي اُهللا فيِرضَي اُهللا فيِرضَي اُهللا فيِرضَي اُهللا في(    ، باشد گوش همواره الزم است آويزه) ص(رسول اكرم  رسول اكرم  رسول اكرم  رسول اكرم  و باالخره اين گفتار حضرت 
و غضب خداوند در غضب پدر و مـادر            يعني خشنودي خداوند در خشنودي و رضايت پدر و مادر است           )٥٦٩()ِِِِ        ِالْواِلدينِالْواِلدينِالْواِلدينِالْواِلدين         سخَط  سخَط  سخَط  سخَط     فيفيفيفي

  . است
سؤال كـردم و گفـتم منظـور از احـسان           ) ناًناًناًناًِ ِاحسا ِ ِاحسا ِ ِاحسا ِ ِاحسا         ِبالْواِلدينِبالْواِلدينِبالْواِلدينِبالْواِلدين    وووو(از معناي اين كالم خدا    ) ع(من از امام صادق     : گويد  شخصي مي 

  ؟ چيست
  :  اين است كهاحسان احسان احسان احسان منظور از : حضرتش فرمودند

دارند از تو بخواهند ـ قبل از اظهار آنها ـ آن را به آنـان    دارند از تو بخواهند ـ قبل از اظهار آنها ـ آن را به آنـان    دارند از تو بخواهند ـ قبل از اظهار آنها ـ آن را به آنـان    دارند از تو بخواهند ـ قبل از اظهار آنها ـ آن را به آنـان        با آنها به نيكوئي مصاحبت كني و نگذاري چيزي كه احتياج به آنبا آنها به نيكوئي مصاحبت كني و نگذاري چيزي كه احتياج به آنبا آنها به نيكوئي مصاحبت كني و نگذاري چيزي كه احتياج به آنبا آنها به نيكوئي مصاحبت كني و نگذاري چيزي كه احتياج به آن
ده عطوفت و احترام نگاه كني و در صحبت كردن آهنگ صداي خود را از             ده عطوفت و احترام نگاه كني و در صحبت كردن آهنگ صداي خود را از             ده عطوفت و احترام نگاه كني و در صحبت كردن آهنگ صداي خود را از             ده عطوفت و احترام نگاه كني و در صحبت كردن آهنگ صداي خود را از             ، همواره به آنها با دي     ، همواره به آنها با دي     ، همواره به آنها با دي     ، همواره به آنها با دي              آنها دعا كني    آنها دعا كني    آنها دعا كني    آنها دعا كني       ، براي ، براي ، براي ، براي         تقديم كني تقديم كني تقديم كني تقديم كني 

        ))))٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠((((....    آنها بلندتر نكني و به چهره آنها خيره نگاه نكني و در راه رفتن از آنها جلو نيفتيآنها بلندتر نكني و به چهره آنها خيره نگاه نكني و در راه رفتن از آنها جلو نيفتيآنها بلندتر نكني و به چهره آنها خيره نگاه نكني و در راه رفتن از آنها جلو نيفتيآنها بلندتر نكني و به چهره آنها خيره نگاه نكني و در راه رفتن از آنها جلو نيفتي
  :فرمودند) ع(حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا 

 پس كسي كه پـدر و   پس كسي كه پـدر و   پس كسي كه پـدر و   پس كسي كه پـدر و  ،  ستمادر قرار داده ا    هاي خود را در كنار شكر گذاري از پدر و           خداوند فرمان به شكر گذاري از نعمت      
        ))))٥٧١٥٧١٥٧١٥٧١((((....    مادر خود را سپاس نگويد خدا را هم سپاسگزاري نكرده استمادر خود را سپاس نگويد خدا را هم سپاسگزاري نكرده استمادر خود را سپاس نگويد خدا را هم سپاسگزاري نكرده استمادر خود را سپاس نگويد خدا را هم سپاسگزاري نكرده است

                                                        

 . البحار  ـ سفينة٥٦٨
 . ١٧٦ ص ١٥ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٦٩
 .  ـ سفينة البحار٥٧٠
٥٧١٢٥٨ ص ٢ضا ج  ـ عيون اخبار الر . 



 

 )٢٤٥(

        

            حق مادر بيش از حق پدر استحق مادر بيش از حق پدر استحق مادر بيش از حق پدر استحق مادر بيش از حق پدر است
از پدر است لذا در اسالم با اينكه احترام هـر دو   در مورد فرزند بيش» مادرمادرمادرمادر«هاي  ها و ايثار و فداكاري گذاري از آنجا كه سرمايه  

زحمـت مـادر و    ، بايد برخوردار باشد چه اينكـه تحمـل    از احترام بيشتري»»»»مادرمادرمادرمادر««««اجب است ـ  الزم و نيكي و خدمت به هر دو و
پيشوايان بزرگ اسالم دستور احترام بيشتر به مادر و توجه زيادتر پيشوايان بزرگ اسالم دستور احترام بيشتر به مادر و توجه زيادتر پيشوايان بزرگ اسالم دستور احترام بيشتر به مادر و توجه زيادتر پيشوايان بزرگ اسالم دستور احترام بيشتر به مادر و توجه زيادتر كس آن را ندارد و لذا   هائي دارد كه هيچ ويژگي» » » » مادرمادرمادرمادر « « « « خدمت

؟  تر اسـت  ال كرد يا رسول اهللا حق كدام يك از پدر و مادر عظم سؤ) ص(پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم شخصي از محضر . انداندانداند    به او را صادر كرده    به او را صادر كرده    به او را صادر كرده    به او را صادر كرده    
  .))))٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢((((»»»»ِِِِ    ُ ِبالْيدينُ ِبالْيدينُ ِبالْيدينُ ِبالْيدين    فَدتْهفَدتْهفَدتْهفَدتْه    ِوِوِوِو    ُ علي الْفَِخذَينُ علي الْفَِخذَينُ علي الْفَِخذَينُ علي الْفَِخذَين    ِ وحضَنَتْهِ وحضَنَتْهِ وحضَنَتْهِ وحضَنَتْه    َ الْثَديينَ الْثَديينَ الْثَديينَ الْثَديين    ُ بينُ بينُ بينُ بين    أرضَعتْهأرضَعتْهأرضَعتْهأرضَعتْه    ِ وِ وِ وِ و    َ الْجنْبينَ الْجنْبينَ الْجنْبينَ الْجنْبين    ُ بينُ بينُ بينُ بين    حملَتْهحملَتْهحملَتْهحملَتْه    اَلَّتياَلَّتياَلَّتياَلَّتي««««: حضرتش در پاسخ فرمودند

يان دو پهلويش حمل كرده و از دو پستانش به او شير داده و او را روي دو زانويش نشانيده و با يان دو پهلويش حمل كرده و از دو پستانش به او شير داده و او را روي دو زانويش نشانيده و با يان دو پهلويش حمل كرده و از دو پستانش به او شير داده و او را روي دو زانويش نشانيده و با يان دو پهلويش حمل كرده و از دو پستانش به او شير داده و او را روي دو زانويش نشانيده و با كسي كه فرزند را در مكسي كه فرزند را در مكسي كه فرزند را در مكسي كه فرزند را در ميعني 
        ....    خود به او كمك و در راه او فداكاري كرده استخود به او كمك و در راه او فداكاري كرده استخود به او كمك و در راه او فداكاري كرده استخود به او كمك و در راه او فداكاري كرده است    دو دستدو دستدو دستدو دست

ام و     مـن گناهـان فراوانـي را مرتكـب شـده               يا رسول اهللا  يا رسول اهللا  يا رسول اهللا  يا رسول اهللا  :  گفت  آمد و  )ص(مردي نزد پيغمبر  : فرمود) ع(حضرت امام سجاد    حضرت امام سجاد    حضرت امام سجاد    حضرت امام سجاد    
اين كه در ضمن عمل به شرائط توبه يكي از كارهاي نيك را نيز انجام بدهـد                   براي راهنمائي به  ) ص(پيغمبر  پيغمبر  پيغمبر  پيغمبر  .  توبه كنم خواهم    مي

بلـي پـدرم فقـط      :  گفـت باشـند؟   باشـند؟   باشـند؟   باشـند؟           پدر و مادر تو در حال حيات مي       پدر و مادر تو در حال حيات مي       پدر و مادر تو در حال حيات مي       پدر و مادر تو در حال حيات مي       آيا  : طور كامل صورت بگيرد پرسيد      تا شستشوي گناهانش به   
اي كاش مـادرش زنـده   اي كاش مـادرش زنـده   اي كاش مـادرش زنـده   اي كاش مـادرش زنـده   : : : :  فرمود فرمود فرمود فرمود)ص(پيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبرو چون آن مرد پشت كرد كه برود .  كي كنتواني ني  برو به او تا مي    : فرمود.  است  زنده

        ))))٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣((((....كردكردكردكرد    بود و به او خدمت ميبود و به او خدمت ميبود و به او خدمت ميبود و به او خدمت مي
تر است كه     به چه كسي شايسته   يا رسول اهللا    يا رسول اهللا    يا رسول اهللا    يا رسول اهللا    :     گفتگفتگفتگفت     آمد و   آمد و   آمد و   آمد و  )ص(حضرت رسول خدا    حضرت رسول خدا    حضرت رسول خدا    حضرت رسول خدا    مردي نزد   : فرمودند) ع(        حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق 

  .    مادرتمادرتمادرتمادرتبه : فرمود ؟ در پاسخ نيكي بكنم
در دفعه چهارم كه سئوال كـرد حـضرتش   در دفعه چهارم كه سئوال كـرد حـضرتش   در دفعه چهارم كه سئوال كـرد حـضرتش   در دفعه چهارم كه سئوال كـرد حـضرتش   . . . . سؤال را تكرار و بعد از هر يك از سؤالها همين جواب را شنيدسؤال را تكرار و بعد از هر يك از سؤالها همين جواب را شنيدسؤال را تكرار و بعد از هر يك از سؤالها همين جواب را شنيدسؤال را تكرار و بعد از هر يك از سؤالها همين جواب را شنيدتا سه دفعه اين     تا سه دفعه اين     تا سه دفعه اين     تا سه دفعه اين     

        ))))٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤((((....    كنكنكنكن     نيكي  نيكي  نيكي  نيكي     به پدرتبه پدرتبه پدرتبه پدرت: : : : فرمودفرمودفرمودفرمود

  

  

            بزرگترين زحمت و ارزشمندترين فداكاريبزرگترين زحمت و ارزشمندترين فداكاريبزرگترين زحمت و ارزشمندترين فداكاريبزرگترين زحمت و ارزشمندترين فداكاري
دهد ولي    اكيد قرار مي  كند و مورد ت      با هم ذكر مي      در موارد متعددي اكرام و احسان به پدر و مادر را چنانكه گفتيم             قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد 

كند و نـام مـادر را جداگانـه مطـرح             قدرشناسي از زحمت و خدمت او فصل مخصوص باز مي          و    مقام زن مقام زن مقام زن مقام زن منظور گرامي داشت      به
زحمات و مشكالت دوران بارداري و تحمـل زحمـت زايمـان و               نمايد و از زحمت مادر در راه تداوم سلسله انسانها و تحمل             مي

  :گويد؛ مالحظه كنيد ك سخن ميكود دوره شير دادن به
١١١١    ----    )ووونَا االنْسان    وصَّينَا االنْسانوصَّينَا االنْسانوصَّينَا االنْسانوصَّيه    ويهَ ِبواِلديهَ ِبواِلديهَ ِبواِلديلَتْه    َ ِبواِلدمساناً حلَتْهِ احمساناً حلَتْهِ احمساناً حلَتْهِ احمساناً حه    ِ احهُ اُمهُ اُمهُ اُماُم ُ    هاً وكُر ُهاً وكُر ُهاً وكُر ُهاً وتْه    ُ كُرضَعتْهوضَعتْهوضَعتْهوضَعو    هاً وُكُرهاً وُكُرهاً وُكُرهاً ولُه    ُكُرملُهحملُهحملُهحمِفصالُه    حِفصالُهُ وِفصالُهُ وِفصالُهُ وراً    ُ ثَلَثُونُ ثَلَثُونُ ثَلَثُونُ ثَلَثُون    ُ وراًَ شَهراًَ شَهراًَ شَه٥٧٥()َ شَه(.  

                                                        

 . ٦٢٨ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٧٢
 . ٦٨٧ ص ٢ ـ سفينة البحار ج ٥٧٣
 . ٦٢٨ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٧٤



 

 )٢٤٦(

ـ    يعني ما به انسان براي رعايت احسان و نيكي نسبت به پدر و مادرش توصيه               ا مـادر او دوره بـارداري را بـا رنـج و             كرديم ام
مشقّت به آخر رسانيد و درد زايمان را نيز تحمل كرد و زحمات دوره شير خوارگي كودك را نيز متحمل شد و مدت اين اعمـال                  

  .  ماه است٣٠ارزشمند مجموعاً 
  .)٥٧٦()ِِِِ    ُ في عامينُ في عامينُ في عامينُ في عامين    ِفصالُهِفصالُهِفصالُهِفصالُه    ٍ وٍ وٍ وٍ و    َ وهنَ وهنَ وهنَ وهن    ُ وهناً عليُ وهناً عليُ وهناً عليُ وهناً علي    ُ اُمهُ اُمهُ اُمهُ اُمه    ِ حملَتْهِ حملَتْهِ حملَتْهِ حملَتْه    َ ِبواِلديهَ ِبواِلديهَ ِبواِلديهَ ِبواِلديه    وصَّينَا االنْسانوصَّينَا االنْسانوصَّينَا االنْسانوصَّينَا االنْسان    وووو( ـ  ـ  ـ  ـ ٢٢٢٢

هاي متـراكم دوره بـارداري را گذارانيـد و     ضعف ما به انسان در مورد پدر و مادرش توصيه كرديم ولي مادرش با تحمل    :  يعني
  . شير خوارگي كودك را نيز تحمل كرد مدت دو سال زحمات دوران

در آيه قبل مدت بارداري شـش مـاه كـه     است و آيه بعد ذكر شده دو سالبايد توجه داشت كه مدت شير خوارگي چنانكه در         
  .شود  ماه مي٣٠ِ در نظر گرفته شده است و مجموعاً  حداقل

  

            رنج و مشقت و فداكاريرنج و مشقت و فداكاريرنج و مشقت و فداكاريرنج و مشقت و فداكاري
  . دهد بسيار خطير و سنگين است  كه دوره بارداري و شير خوارگي را تشكيل مي     ماه ماه ماه ماه٣٠٣٠٣٠٣٠     نقش واالي مادر در مدت اين

  :ردن به نقش اين خدمت الزم است اين دو موضوع مورد نظر باشدب براي پي
             ـ رنجها و مشقّتها و فداكاريهاي مادر در مدت بارداري ـ رنجها و مشقّتها و فداكاريهاي مادر در مدت بارداري ـ رنجها و مشقّتها و فداكاريهاي مادر در مدت بارداري ـ رنجها و مشقّتها و فداكاريهاي مادر در مدت بارداري١١١١
             نقش تربيتي مادر در دوران شير خوارگي نقش تربيتي مادر در دوران شير خوارگي نقش تربيتي مادر در دوران شير خوارگي نقش تربيتي مادر در دوران شير خوارگي----    ٢٢٢٢
        
        
        
        

            رنج و مشقت دوران بارداريرنج و مشقت دوران بارداريرنج و مشقت دوران بارداريرنج و مشقت دوران بارداري
در تمـام ايـن مـدت در هـر گـامي كـه       » مـادر مـادر مـادر مـادر  « ، دوران پر رنج و زحمت است دوران بارداري مخصوصاً در روزهاي آخر آن  

كند، او حالت عادي خود را از دسـت داده   دهد احساس درد مي     كَشَد و در هر حركتي كه انجام مي         دارد، در هر نفسي كه مي       برمي
  . ، حتي غلتيدن او از اين پهلو با آن پهلو براي او مشكل و درد آور است است

،  ها را به قوت و مقاومت تبـديل نمـوده اسـت    ضعف و  ها را به شادي      كرده و غم   چيزي كه تحمل اين دردها را براي آن آسان        
  .زند ، تمام همت و هدفش بر محور وجود فرزند و سالمت فرزندش دور مي فرزند است عشق و اشتياق او به داشتن

                                                                                                                                                                                                              

 .   سوره احقاف١٥ ـ آيه ٥٧٥
 .   سوره لقمان١٤ ـ آيه ٥٧٦



 

 )٢٤٧(

رده است ايـن رنجهـا را در راه   را جمع كتحمل تحمل تحمل تحمل      و  و  و  و     ظَرافتظَرافتظَرافتظَرافت، اين انسان پر تحمل و صبور كه آفريدگار بزرگ در وجود او              مادرمادرمادرمادر
  .كند بشريت تحمل مي

ُ ُ ُ ُ     ُ اُمـه ُ اُمـه ُ اُمـه ُ اُمـه     حملَتْهحملَتْهحملَتْهحملَتْه: ( در اين مورد قلم ما از تصوير دردها و مشكالت دوران بارداري كه قرآن مجيد آن را با اين تعبير بيان كرده است       
  : گوئيم  قدر مي ؛ همين  ناتوان است، او را با ضعفهاي متراكم حمل كرد، عاجز و مادرش:   يعني)٥٧٧()ٍٍٍٍ    َ وهنَ وهنَ وهنَ وهن    وهناً عليوهناً عليوهناً عليوهناً علي

        ....    را دارد و بسرا دارد و بسرا دارد و بسرا دارد و بس    كرده است توان تحمل آنكرده است توان تحمل آنكرده است توان تحمل آنكرده است توان تحمل آن    پذير زن كه بعنوان مادر در عرصه زندگي تجلّيپذير زن كه بعنوان مادر در عرصه زندگي تجلّيپذير زن كه بعنوان مادر در عرصه زندگي تجلّيپذير زن كه بعنوان مادر در عرصه زندگي تجلّي    فقط روح شكيبفقط روح شكيبفقط روح شكيبفقط روح شكيب

  

            رنج و مشقّت زايمانرنج و مشقّت زايمانرنج و مشقّت زايمانرنج و مشقّت زايمان
 از مـوارد   از مـوارد   از مـوارد   از مـوارد   بـسياري  بـسياري  بـسياري  بـسياري  طوري كه رنج توأم است به     با در دو  زايمان  زايمان  زايمان  زايمان  دانيم كه     گيرد، مي    صورت مي  زايمان  زايمان  زايمان  زايمان  ،    در پايان دوره بارداري   

        ....انداندانداند    مادران فداكاري خود را، در اين راه با از دست دادن جان خود متجلّي ساختهمادران فداكاري خود را، در اين راه با از دست دادن جان خود متجلّي ساختهمادران فداكاري خود را، در اين راه با از دست دادن جان خود متجلّي ساختهمادران فداكاري خود را، در اين راه با از دست دادن جان خود متجلّي ساخته
را معادل رنج  قدر بايد توجه كنيم كه خداوند رنج آن ، ناتوان است همين    زايمانزايمانزايمانزايمانقلم ما در اين مورد نيز از تصوير رنج و مشكل 

 يعني فرزند خود را با درد و مشقّت حمل نمـود و  )٥٧٨()ُ كُرهاً ُ كُرهاً ُ كُرهاً ُ كُرهاً         وضَعتْهوضَعتْهوضَعتْهوضَعتْه    ُ كُرهاً و  ُ كُرهاً و  ُ كُرهاً و  ُ كُرهاً و          ههههُ اُم ُ اُم ُ اُم ُ اُم         حملَتْهحملَتْهحملَتْهحملَتْه: ( دوران بارداري قرارداده و فرموده است     
  .با درد و مشقّت وضع حمل كرد

        

            رنج و مشقّت دوران شيرخوارگيرنج و مشقّت دوران شيرخوارگيرنج و مشقّت دوران شيرخوارگيرنج و مشقّت دوران شيرخوارگي
 ، مهماني كه مدتها در انتظار او بودند و سلولهاي گذاشت بعد از اينكه زايمان صورت گرفت و مهماني به عرصه اين جهان قدم         

 بارداري براي ساختن شير كه يك غذاي بسيار كامل و مناسب مزاج كودك است خود را مهيا كرده است  پستان مادر از آغاز دوره
  خود گرفته است دوره ديگري از زحمات و  اند و فضاي خانوادگي صفاي ديگري به و لباس او را پدر و مادر فراهم نموده

فراواني را در اين دوره نيـز تحمـل كنـد             مادر بايد رنجهاي  .  شير خوارگي كودك است    مادر آغاز شده است كه دوره         فداكاري
  . را تحمل نمايد تواند با اين عطوفت و ايثار آن  نمي  كس  هيچ»»»»مادرمادرمادرمادر « « « «رنجهائي كه جز

 عرق ريخت و  عرق ريخت و  عرق ريخت و  عرق ريخت و كودك بخوابد و چه روزهاي گرمي كهكودك بخوابد و چه روزهاي گرمي كهكودك بخوابد و چه روزهاي گرمي كهكودك بخوابد و چه روزهاي گرمي كه    تر از آن نَخُفت تا اينتر از آن نَخُفت تا اينتر از آن نَخُفت تا اينتر از آن نَخُفت تا اين    چه شبهاي سردي كه مادر با تن لرزان و دل لرزانچه شبهاي سردي كه مادر با تن لرزان و دل لرزانچه شبهاي سردي كه مادر با تن لرزان و دل لرزانچه شبهاي سردي كه مادر با تن لرزان و دل لرزان
        ....بخنددبخنددبخنددبخندد    رنج كشيد تا كودك بازي كند ورنج كشيد تا كودك بازي كند ورنج كشيد تا كودك بازي كند ورنج كشيد تا كودك بازي كند و

خواباند و  كند، و او را در آغوش خود مي نثار مي ، اكنون شيره جانش را به آن كودكي كه او را در درون خود پرورده استمادرمادرمادرمادر
  .زند اش بوسه مي كشد و بر چهره بر دوشش مي

ِ كـودك   ِ كـودك   ِ كـودك   ِ كـودك           پوشاند مادر در بيمـاري    پوشاند مادر در بيمـاري    پوشاند مادر در بيمـاري    پوشاند مادر در بيمـاري            پوشد و به او جامه نو مي      پوشد و به او جامه نو مي      پوشد و به او جامه نو مي      پوشد و به او جامه نو مي              ميميميمي         كهنه  كهنه  كهنه  كهنه خورانَد، خود لباس  خورانَد، خود لباس  خورانَد، خود لباس  خورانَد، خود لباس          برد و به او مي    برد و به او مي    برد و به او مي    برد و به او مي            لقمه از دهان خود مي    لقمه از دهان خود مي    لقمه از دهان خود مي    لقمه از دهان خود مي    
        ....    ِ زندگي بهترين غمخوار استِ زندگي بهترين غمخوار استِ زندگي بهترين غمخوار استِ زندگي بهترين غمخوار است    بهترين پرستار و در مشكالتبهترين پرستار و در مشكالتبهترين پرستار و در مشكالتبهترين پرستار و در مشكالت

                                                        

 .   سوره لقمان١٤ ـ آيه ٥٧٧
 .   سوره احقاف١٥ ـ آيه ٥٧٨



 

 )٢٤٨(

آموزد او نور چشم مادر آموزد او نور چشم مادر آموزد او نور چشم مادر آموزد او نور چشم مادر     گفتن را به او ميگفتن را به او ميگفتن را به او ميگفتن را به او مي    رفتن و يك حرف دو حرف الفاظرفتن و يك حرف دو حرف الفاظرفتن و يك حرف دو حرف الفاظرفتن و يك حرف دو حرف الفاظ    دهن گرفتن و قدم به قدم راهدهن گرفتن و قدم به قدم راهدهن گرفتن و قدم به قدم راهدهن گرفتن و قدم به قدم راه    او است كه پستان به او است كه پستان به او است كه پستان به او است كه پستان به 
سـعدي  .  احـسان خداسـت   و و بايد دانست كه اين ايثار و فداكاري و محبت پرتوي از لطف      ج اوست   ج اوست   ج اوست   ج اوست   و ميوه دل او و ثمره ازدوا      و ميوه دل او و ثمره ازدوا      و ميوه دل او و ثمره ازدوا      و ميوه دل او و ثمره ازدوا      

  :گويد مي
            بدمبدمبدمبدم    رسد دمرسد دمرسد دمرسد دم    ز غيبت مدد ميز غيبت مدد ميز غيبت مدد ميز غيبت مدد مي                                                                                                خود نيستي يك قدمخود نيستي يك قدمخود نيستي يك قدمخود نيستي يك قدم                              تو قائم به                          تو قائم به                          تو قائم به                          تو قائم به

                           همي روزي آمد به جوفَت ز ناف               همي روزي آمد به جوفَت ز ناف               همي روزي آمد به جوفَت ز ناف               همي روزي آمد به جوفَت ز ناف                                                            نه طفلي دهان بسته بودي زالف                        نه طفلي دهان بسته بودي زالف                        نه طفلي دهان بسته بودي زالف                        نه طفلي دهان بسته بودي زالف
                                   به پستان مادر گرفتي دو دست                       به پستان مادر گرفتي دو دست                       به پستان مادر گرفتي دو دست                       به پستان مادر گرفتي دو دست                         چو نافت بريدند و روزي گُسست                     چو نافت بريدند و روزي گُسست                     چو نافت بريدند و روزي گُسست                     چو نافت بريدند و روزي گُسست

                                           كنار و بِر مادِر دلپذير                       بهشتست و پستان در او جوي شير                                   كنار و بِر مادِر دلپذير                       بهشتست و پستان در او جوي شير                                   كنار و بِر مادِر دلپذير                       بهشتست و پستان در او جوي شير                                   كنار و بِر مادِر دلپذير                       بهشتست و پستان در او جوي شير
            ولَد ميوه نازنين در برشولَد ميوه نازنين در برشولَد ميوه نازنين در برشولَد ميوه نازنين در برش                                                                                                               درختي است باالي جان پرورش                       درختي است باالي جان پرورش                       درختي است باالي جان پرورش                       درختي است باالي جان پرورش

        
     اياياياي    محبت و عـشق و عاطفـه  محبت و عـشق و عاطفـه  محبت و عـشق و عاطفـه  محبت و عـشق و عاطفـه  . سازد گوارا مي تنها عاملي كه تحمل اين همه زحمات را بر مادر آسان و اين تلخيها را شيرين و       

تر  ، هرگز محبتي قوي است كه در عرصه اين جهان از حيوانات گرفته تا عالم انساناست كه خداوند متعال در نهاد مادر قرار داده       
  .  نشان نداريممادرمادرمادرمادراز محبت 

اند براي نمونه به يك قطعه از آنها در اينجا توجه             سروده   اشعار زيادي  محبت مادر محبت مادر محبت مادر محبت مادر در اين زمينه ادبا و شعرا براي مجسم كردن          
  .كنيد
        

        تجسم مهر مادرتجسم مهر مادرتجسم مهر مادرتجسم مهر مادر
            عمر او بود فزون از پنجاهعمر او بود فزون از پنجاهعمر او بود فزون از پنجاهعمر او بود فزون از پنجاه                                                                                                                          مادري پير و پريشان احوال              مادري پير و پريشان احوال              مادري پير و پريشان احوال              مادري پير و پريشان احوال                                                    

            شوهر و از حاصل عمر                      يك پسر داشت شرور و خودخواهشوهر و از حاصل عمر                      يك پسر داشت شرور و خودخواهشوهر و از حاصل عمر                      يك پسر داشت شرور و خودخواهشوهر و از حاصل عمر                      يك پسر داشت شرور و خودخواه                              زن بي                          زن بي                          زن بي                          زن بي
             گاه گاه گاه گاه     به به به به    ته زر گاهته زر گاهته زر گاهته زر گاه   ديده بود او به بِر مادِر پير                          يك گره بس   ديده بود او به بِر مادِر پير                          يك گره بس   ديده بود او به بِر مادِر پير                          يك گره بس   ديده بود او به بِر مادِر پير                          يك گره بس

            هاي تباههاي تباههاي تباههاي تباه    بكند صرف عملبكند صرف عملبكند صرف عملبكند صرف عمل        شبي آمد كه ستاند آن زرشبي آمد كه ستاند آن زرشبي آمد كه ستاند آن زرشبي آمد كه ستاند آن زر
            گفت رو رو كه گناه است گناهگفت رو رو كه گناه است گناهگفت رو رو كه گناه است گناهگفت رو رو كه گناه است گناه        مادر از دادن آن كرد ِابامادر از دادن آن كرد ِابامادر از دادن آن كرد ِابامادر از دادن آن كرد ِابا

            ات ِان شاء اللّهات ِان شاء اللّهات ِان شاء اللّهات ِان شاء اللّه    بهر داماديبهر داماديبهر داماديبهر دامادي        اين ذخيره است مرا اي فرزنداين ذخيره است مرا اي فرزنداين ذخيره است مرا اي فرزنداين ذخيره است مرا اي فرزند
            آن گره بسته زر خواه نخواهآن گره بسته زر خواه نخواهآن گره بسته زر خواه نخواهآن گره بسته زر خواه نخواه        حمله آورد پسر تا گيردحمله آورد پسر تا گيردحمله آورد پسر تا گيردحمله آورد پسر تا گيرد

            چاره چو دستش كوتاهچاره چو دستش كوتاهچاره چو دستش كوتاهچاره چو دستش كوتاهبود از بود از بود از بود از         مادر از جور پسر شيون كردمادر از جور پسر شيون كردمادر از جور پسر شيون كردمادر از جور پسر شيون كرد
            سخت چندان كه رخش گشت سياهسخت چندان كه رخش گشت سياهسخت چندان كه رخش گشت سياهسخت چندان كه رخش گشت سياه        پسر افشرد گلوي مادرپسر افشرد گلوي مادرپسر افشرد گلوي مادرپسر افشرد گلوي مادر

            بر سر دوش و بيفتاد به راهبر سر دوش و بيفتاد به راهبر سر دوش و بيفتاد به راهبر سر دوش و بيفتاد به راه            جان پيكر مادر بگرفتجان پيكر مادر بگرفتجان پيكر مادر بگرفتجان پيكر مادر بگرفت    نيمهنيمهنيمهنيمه
            كز جنايت نشود كس آگاهكز جنايت نشود كس آگاهكز جنايت نشود كس آگاهكز جنايت نشود كس آگاه        ِ عميقي افكندِ عميقي افكندِ عميقي افكندِ عميقي افكند    برد و در چاهبرد و در چاهبرد و در چاهبرد و در چاه



 

 )٢٤٩(

            ِ چاه نگاهِ چاه نگاهِ چاه نگاهِ چاه نگاه    تا نمايد به تهتا نمايد به تهتا نمايد به تهتا نمايد به ته        شد سرازير پس از واقعه اوشد سرازير پس از واقعه اوشد سرازير پس از واقعه اوشد سرازير پس از واقعه او
             و حزيني ناگاه و حزيني ناگاه و حزيني ناگاه و حزيني ناگاهناله زارناله زارناله زارناله زار        ِ چاه به گوشش آمدِ چاه به گوشش آمدِ چاه به گوشش آمدِ چاه به گوشش آمد    از تهاز تهاز تهاز ته

            آه فرزند نيفتي در چاهآه فرزند نيفتي در چاهآه فرزند نيفتي در چاهآه فرزند نيفتي در چاه        آخرين گفته مادر اين بودآخرين گفته مادر اين بودآخرين گفته مادر اين بودآخرين گفته مادر اين بود

  

            پاداش خدمتگزاري و فداكاري بانوانپاداش خدمتگزاري و فداكاري بانوانپاداش خدمتگزاري و فداكاري بانوانپاداش خدمتگزاري و فداكاري بانوان
  :كنند فرمودند درباره زنان با ايمان و با تقوا كه به وظائف اسالمي خود عمل مي) ص(پيغمبر اكرم 

ِ  گذارد، يك حسنه در ديـوان       جائي مي   دارد و به    بر مي   منظور اداره و اصالح خانه چيزي را از جائي          خداوند براي هر زني كه به     
  ، خداوند ثواب كسي كه روزها   شود در تمام مدت بارداري برد و موقعي كه باردار مي درجه او را باال مي نويسد و يك ِ او مي عمل

كنـد منـادي از    كه وضع حمل ميدهد و هنگامي  ثواب مي  روزه بدارد و شبها به عبادت قيام كند و در راه خدا جهادكند، به او              
  )٥٧٩(.خداوند گناهان تو را بخشيد اكنون عمل خود را از سر بگير» » » »     زنزنزنزن««««كند كه اي  جانب خدا او را ندا مي

  

        نقش محبت مادرنقش محبت مادرنقش محبت مادرنقش محبت مادر
از طرف كودك نيز ميل و محبت به مادر بسيار شديد .  البته بر اساس حكمت خداوندي اين كشش و محبت از دو طرف است        

  .گيرد  مادر را نمي كس جاي او هيچاست و براي 
  

او گرسنه مهر و محبت است براي غذاي روانـي   ، گريه او براي نوازش است  كند نه دردمند است نه گرسنه       گاهي بچه گريه مي   
شـود،   كـشد آرام مـي   سرش مي چسباند دست نوازش به گيرد، به سينه مي مادر او را در آغوش مي محض اينكه كند به  خود گريه مي  

        ....اندازه الزم از اين طعام روحاني تغذيه كنداندازه الزم از اين طعام روحاني تغذيه كنداندازه الزم از اين طعام روحاني تغذيه كنداندازه الزم از اين طعام روحاني تغذيه كند    نوازش مادر يكي از غذاهاي رواني كودك است و بايد بهنوازش مادر يكي از غذاهاي رواني كودك است و بايد بهنوازش مادر يكي از غذاهاي رواني كودك است و بايد بهنوازش مادر يكي از غذاهاي رواني كودك است و بايد به
  .شود گذارد كودك آرام مي سينه خود مي اند كه وقتي مادر سر كودك خود را به اين را همه ديده

ه معلوم شد كه صداي قلب مـادر بـراي      گروهي اين موضوع را بيشتر مورد توجه قرار داده به مرحله تجربه درآوردند در نتيج              
  . تر است دلنشين  ترو بچه از هر آهنگ موزوني جذّاب

همين جهت در شيرخوارگاهها  شود به شنود آرام مي گيرد و صداي قلب مادر رامي       موقعي كه صورتش روي سينه مادر قرار مي       
وسـيله آرامـش    بـدين  ار را نزديـك گوشـش بـازو   كنـد نـو   اند موقعي كه طفل گريه مـي       نوار ضبط كرده    صداي قلب مادر را روي    

  )٥٨٠( .كنند مي
  

                                                        

انجام تعهدي كه خداوند قرار داده است گام   با ايمان و با تقوا است كه در راهها براي مادران البته اين پاداش. ٥٢ ـ كتاب بركت ص ٥٧٩
 . دارند برمي
 . ٢٦٦-٢٦٥ ص ١ ـ گفتار فلسفي كودك از نظر وراست و تربيت ج ٥٨٠



 

 )٢٥٠(

            نقش مادر در تربيت و سازندگي انساننقش مادر در تربيت و سازندگي انساننقش مادر در تربيت و سازندگي انساننقش مادر در تربيت و سازندگي انسان
        ....    قلب خانه و مظهر مهر و عاطفه و محبت و صفا استقلب خانه و مظهر مهر و عاطفه و محبت و صفا استقلب خانه و مظهر مهر و عاطفه و محبت و صفا استقلب خانه و مظهر مهر و عاطفه و محبت و صفا است» » » » مادرمادرمادرمادر««««

.   جهت به گردن بـشريت دارنـد را شـرح داديـم     اين ها و ايثار مادران و حق بزرگي كه به ما در فصل پيش زحمات و فداكاري  
  : نون الزم است نقش آنها را در تربيت فرزند و ساختن جامعه انسانيت بيان كنيماك

باره هر چند پدر و مادر هر دو مـسؤوليت دارنـد ولـي نقـش      ترين وظيفه بانوان تربيت فرزند است در اين   ترين و حساس    مهم
و پيشرفت و عقب ماندگي اجتمـاع دردسـت بـانوان    ، ترقّي و تنزّل     و او اولين آموزگار است      مادر بيشتر و تربيت او مؤثّر تر است       

  . است
، فرزندان سعادتمند تربيت كنند و هم آنها هستند كه با    كار بستن آن    توانند با دانستن رموز تربيت و به        اين مادران هستند كه مي    

  .و فساد جامعه را فراهم سازند، زمينه تباهي  ، امر تربيت و يا ندانستن موازين و آداب تربيت كاري سرسري گرفتن و ِاهمال 
كه در اين رابطه از طرفي ارتباطي را كه مادر بـا              پذيرد، هنگامي   اي است كه هر نقشي را مي        دل انسان در دوران كودكي صفحه     

گفتـار مبـارك حـضرت        بينيم اهميـت و ارزش      آمادگي كودك براي پذيرش هر نقشي را در نظر بگيريم مي            فرزند دارد و از طرفي    
        ....    بهشت در زير پاي مادران است را بهتر درك كنيمبهشت در زير پاي مادران است را بهتر درك كنيمبهشت در زير پاي مادران است را بهتر درك كنيمبهشت در زير پاي مادران است را بهتر درك كنيميعني ؛ ؛ ؛ ؛ )٥٨١()ِِِِ    ِاالْمهاتِاالْمهاتِاالْمهاتِاالْمهات    َ أَقْدامَ أَقْدامَ أَقْدامَ أَقْدام    ُ تَحتُ تَحتُ تَحتُ تَحت    اَلْجنَّةاَلْجنَّةاَلْجنَّةاَلْجنَّة: ( كه فرمودند)ص(  اكرمپيغمبر

گذار، بردبـار،   ، خدمت ، خيرخواه  اخالق ، خوش ، بلند همت ، درستكار، شجاع    اگر مادران كودكان خود را امروز، با ايمان       :  يعني
با همين صفات عـالي در      با همين صفات عـالي در      با همين صفات عـالي در      با همين صفات عـالي در      ، تربيت كنند فردا       ، متفكّر، راستگو، و صريح اللهجه       گو، امين   ، حق    خواه  بار ستيز، عدالت  ستيز، استك   ظلم

        ....     وجود خواهند آورد و فضاي جامعه را فضاي بهشت خواهند ساخت وجود خواهند آورد و فضاي جامعه را فضاي بهشت خواهند ساخت وجود خواهند آورد و فضاي جامعه را فضاي بهشت خواهند ساخت وجود خواهند آورد و فضاي جامعه را فضاي بهشت خواهند ساخت    أي با اين مزايا بهأي با اين مزايا بهأي با اين مزايا بهأي با اين مزايا به    جامعه ظاهر خواهند شد و جامعهجامعه ظاهر خواهند شد و جامعهجامعه ظاهر خواهند شد و جامعهجامعه ظاهر خواهند شد و جامعه
،   كاري  سوادي و يا ندانستن فن و رموز تربيت صحيح و يا ِاهمال                جهل و بي   عكس مادران در نتيجه ضعف ايمان و يا         و اگر به  

، ، ، ،         ، نـادان  ، نـادان  ، نـادان  ، نـادان          ، خودخـواه  ، خودخـواه  ، خودخـواه  ، خودخـواه          خـور، متملّـق   خـور، متملّـق   خـور، متملّـق   خـور، متملّـق           ، توسـري  ، توسـري  ، توسـري  ، توسـري          ارادهارادهارادهاراده        فكر، بـي  فكر، بـي  فكر، بـي  فكر، بـي           گو، ترسو، ستمگر، كوتاه     گو، ترسو، ستمگر، كوتاه     گو، ترسو، ستمگر، كوتاه     گو، ترسو، ستمگر، كوتاه        ، دروغ ، دروغ ، دروغ ، دروغ         بداخالقبداخالقبداخالقبداخالق فرزنداني را تربيت كنند كه    
        .... بود بود بود بوداي فاسد و منحط خواهداي فاسد و منحط خواهداي فاسد و منحط خواهداي فاسد و منحط خواهد    ، جامعه، جامعه، جامعه، جامعه    تقوا باشند، فرداي جامعهتقوا باشند، فرداي جامعهتقوا باشند، فرداي جامعهتقوا باشند، فرداي جامعه    پرست و بيپرست و بيپرست و بيپرست و بي    پولپولپولپول

هاي ناپـسند برخـي از    يا با خوي و خصلت بينيم و مي اكنون در افرادي از جامعه هاي خوب كه هم بسياري از خوي و خصلت  
        ....    ريشه در اخالق و تربيت مادر دارد كه از دوران كودكي در وجود آنها نهادينه شده استريشه در اخالق و تربيت مادر دارد كه از دوران كودكي در وجود آنها نهادينه شده استريشه در اخالق و تربيت مادر دارد كه از دوران كودكي در وجود آنها نهادينه شده استريشه در اخالق و تربيت مادر دارد كه از دوران كودكي در وجود آنها نهادينه شده است اينها  شويم اشخاص مواجه مي

        ::::گويدگويدگويدگويد    مولوي ميمولوي ميمولوي ميمولوي مي
        مهر اول كي زدل زائل شودمهر اول كي زدل زائل شودمهر اول كي زدل زائل شودمهر اول كي زدل زائل شود        ود ود ود ود پيشه اول كجا از دل رپيشه اول كجا از دل رپيشه اول كجا از دل رپيشه اول كجا از دل ر

        ؟؟؟؟    ّ الوطنّ الوطنّ الوطنّ الوطن    از دل تو كي رود حباز دل تو كي رود حباز دل تو كي رود حباز دل تو كي رود حب            در سفر گر روم بيني يا خُتندر سفر گر روم بيني يا خُتندر سفر گر روم بيني يا خُتندر سفر گر روم بيني يا خُتن
        انداندانداند    در دل ما عشق او كاريدهدر دل ما عشق او كاريدهدر دل ما عشق او كاريدهدر دل ما عشق او كاريده        انداندانداند    ناف ما با مهر او ببريدهناف ما با مهر او ببريدهناف ما با مهر او ببريدهناف ما با مهر او ببريده

        گا هوارم را كه جنبانيد اوگا هوارم را كه جنبانيد اوگا هوارم را كه جنبانيد اوگا هوارم را كه جنبانيد او        ِ طفلي كه بودم شير جوِ طفلي كه بودم شير جوِ طفلي كه بودم شير جوِ طفلي كه بودم شير جو    در گَهدر گَهدر گَهدر گَه
        كه مرا پرورد جز تدبير اوكه مرا پرورد جز تدبير اوكه مرا پرورد جز تدبير اوكه مرا پرورد جز تدبير او        از كه خوردم شير غير شير اواز كه خوردم شير غير شير اواز كه خوردم شير غير شير اواز كه خوردم شير غير شير او

        كي توان آن را ز مردم واگشودكي توان آن را ز مردم واگشودكي توان آن را ز مردم واگشودكي توان آن را ز مردم واگشود        ن با شير رفت اندر وجودن با شير رفت اندر وجودن با شير رفت اندر وجودن با شير رفت اندر وجودخوي كاخوي كاخوي كاخوي كا

                                                        

 . ٤٢٨ -  ٤٢٩ ص ٢١الشيعه ج   و جامع احاديث١٨١ - ١٨٠ ص ١٥ طبع قديم و ج ٦٢٨ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٨١



 

 )٢٥١(

  

            قابل جبران نيستقابل جبران نيستقابل جبران نيستقابل جبران نيست» » » » مادرمادرمادرمادر««««خدمت خدمت خدمت خدمت 
 رنجهاي متراكم و مشقّتهاي فراوان مادر      رنجهاي متراكم و مشقّتهاي فراوان مادر      رنجهاي متراكم و مشقّتهاي فراوان مادر      رنجهاي متراكم و مشقّتهاي فراوان مادر      مطالبي كه بيانگر    :     اهلبيتاهلبيتاهلبيتاهلبيت و   حضرات ائمه   حضرات ائمه   حضرات ائمه   حضرات ائمه   و  ) ص(        پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم در كلمات حضرت    

  : آوريم جا ميآمده است و ما براي نمونه قسمتي از آنها را اين» مادرمادرمادرمادر« و عظمت خدمت
جـا    است و در حدي است كه من او را براي جابه            ّ پيري رسيده    مادر من به سن   : عرض كرد ) ص( مردي به خدمت پيغمبر      ـ  ـ  ـ  ـ  ١١١١

آيا من با اين وصف آن زحماتي   دهم  دهم  دهم  دهم          شستشو مي شستشو مي شستشو مي شستشو مي  و بدن او را      گذارم  گذارم  گذارم  گذارم          لقمه در دهان او مي    لقمه در دهان او مي    لقمه در دهان او مي    لقمه در دهان او مي     و بادست خود         گيرمگيرمگيرمگيرم        دوش مي دوش مي دوش مي دوش مي كردن به   
  ؟ ام ه است جبران كردهرا كه براي من متحمل شد

، زيرا شكم او مدتي منزل تو و پستان او مخزن نان و آب تو و پاي او ، زيرا شكم او مدتي منزل تو و پستان او مخزن نان و آب تو و پاي او ، زيرا شكم او مدتي منزل تو و پستان او مخزن نان و آب تو و پاي او ، زيرا شكم او مدتي منزل تو و پستان او مخزن نان و آب تو و پاي او     أيأيأيأي    ، هرگز جبران نكرده، هرگز جبران نكرده، هرگز جبران نكرده، هرگز جبران نكرده    نهنهنهنه: حضرتش در پاسخ فرمودند
نوازش  او اين كارها را با شادماني و         و بعالوه  دستهاي او مدافع و كمك تو و آغوش او استراحتگاه تو بود،             دستهاي او مدافع و كمك تو و آغوش او استراحتگاه تو بود،             دستهاي او مدافع و كمك تو و آغوش او استراحتگاه تو بود،             دستهاي او مدافع و كمك تو و آغوش او استراحتگاه تو بود،                 وسيله حركت تو و   وسيله حركت تو و   وسيله حركت تو و   وسيله حركت تو و   

  )٥٨٢(. داد ولي كار تو با اين مزيت همراه نيست  انجام ميمخصوصي
حق مادر تو آن است كه بداني او حق مادر تو آن است كه بداني او حق مادر تو آن است كه بداني او حق مادر تو آن است كه بداني او : فرمايد است مي:    اهلبيت  كه يكي از آثار درخشانرسالة حقوق رسالة حقوق رسالة حقوق رسالة حقوق در ) ع(ـ حضرت سجاد ـ حضرت سجاد ـ حضرت سجاد ـ حضرت سجاد ٢٢٢٢

دل و عصاره وجود خود دل و عصاره وجود خود دل و عصاره وجود خود دل و عصاره وجود خود كند حمل كرده و از ميوه كند حمل كرده و از ميوه كند حمل كرده و از ميوه كند حمل كرده و از ميوه     كس غير از مادر اين كار را نميكس غير از مادر اين كار را نميكس غير از مادر اين كار را نميكس غير از مادر اين كار را نمي    تو را در باطن وجود خود در محلّي كه هيچ       تو را در باطن وجود خود در محلّي كه هيچ       تو را در باطن وجود خود در محلّي كه هيچ       تو را در باطن وجود خود در محلّي كه هيچ       
از تو نگهداري از تو نگهداري از تو نگهداري از تو نگهداري شادي ـ   ـ با دلي پر از اميد وبوسيله گوش و چشم و دست و پا و همه اعضاي خود بوسيله گوش و چشم و دست و پا و همه اعضاي خود بوسيله گوش و چشم و دست و پا و همه اعضاي خود بوسيله گوش و چشم و دست و پا و همه اعضاي خود     وووو    براي تو غذا فراهم نمودهبراي تو غذا فراهم نمودهبراي تو غذا فراهم نمودهبراي تو غذا فراهم نموده

        او از اينكه تو سيري شوي و او گرسنه بماند، او از اينكه تو سيري شوي و او گرسنه بماند، او از اينكه تو سيري شوي و او گرسنه بماند، او از اينكه تو سيري شوي و او گرسنه بماند، و پس از اينكه تو به عرصه اين جهان قدم گذاشتي . . . .     كرده استكرده استكرده استكرده است
        

گرم باشد، و تو در نعمت و رفاه گرم باشد، و تو در نعمت و رفاه گرم باشد، و تو در نعمت و رفاه گرم باشد، و تو در نعمت و رفاه     نَد، لباس بپوشي و او برهنه باشد، در سايه باشي و او در آفتابنَد، لباس بپوشي و او برهنه باشد، در سايه باشي و او در آفتابنَد، لباس بپوشي و او برهنه باشد، در سايه باشي و او در آفتابنَد، لباس بپوشي و او برهنه باشد، در سايه باشي و او در آفتابسيراب شوي و او تشنه بماسيراب شوي و او تشنه بماسيراب شوي و او تشنه بماسيراب شوي و او تشنه بما
شك ما و منزل تو، شك ما و منزل تو، شك ما و منزل تو، شك ما و منزل تو، . داد ها را انجام مي اين خدمت  و بروي و او بيدار بماند؛ خوشحال بود  بروي و او بيدار بماند؛ خوشحال بود  بروي و او بيدار بماند؛ خوشحال بود  بروي و او بيدار بماند؛ خوشحال بود     خوابخوابخوابخواب    باشي و او محروم باشد و تو به باشي و او محروم باشد و تو به باشي و او محروم باشد و تو به باشي و او محروم باشد و تو به 

 سرد و گرمي را براي خاطر كرد كرد كرد كرد     او حتي جان خود را فداي تو مياو حتي جان خود را فداي تو مياو حتي جان خود را فداي تو مياو حتي جان خود را فداي تو مي    ووووآغوش او محل استراحت تو و پستان او مشك آب تو بود آغوش او محل استراحت تو و پستان او مشك آب تو بود آغوش او محل استراحت تو و پستان او مشك آب تو بود آغوش او محل استراحت تو و پستان او مشك آب تو بود 
بنابراين سپاسگزار مادر باش هر چند توانائي تقدير و تشكر از اين همه زحمـات و خـدمات را                   بنابراين سپاسگزار مادر باش هر چند توانائي تقدير و تشكر از اين همه زحمـات و خـدمات را                   بنابراين سپاسگزار مادر باش هر چند توانائي تقدير و تشكر از اين همه زحمـات و خـدمات را                   بنابراين سپاسگزار مادر باش هر چند توانائي تقدير و تشكر از اين همه زحمـات و خـدمات را                   كرد    رفاه تو بر خود هموار مي     

        ))))٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣((((....    ندارينداريندارينداري
الزم است هميشه او را اطاعت الزم است هميشه او را اطاعت الزم است هميشه او را اطاعت الزم است هميشه او را اطاعت : دند؟ در پاسخ فرمو پرسيده شد كه حق پدر چه اندازه است) ص(رسول اكرم رسول اكرم رسول اكرم رسول اكرم از حضرت ـ  ـ  ـ  ـ  ٣٣٣٣
  ؟ حق مادر چه اندازه است كهسپس پرسيده شد سپس پرسيده شد سپس پرسيده شد سپس پرسيده شد . . . .     كنيكنيكنيكني

 روز بشماري و در تمام اين روزهـا در   روز بشماري و در تمام اين روزهـا در   روز بشماري و در تمام اين روزهـا در   روز بشماري و در تمام اين روزهـا در  ))))٥٨٤٥٨٤٥٨٤٥٨٤((((    »»»»    عالجعالجعالجعالج««««    هايهايهايهاي    هاي باران و ريگ   هاي باران و ريگ   هاي باران و ريگ   هاي باران و ريگ           هيهات هيهات اگر به تعداد قطره     هيهات هيهات اگر به تعداد قطره     هيهات هيهات اگر به تعداد قطره     هيهات هيهات اگر به تعداد قطره     : در پاسخ فرمود  
اي اي اي اي         اي خاطر تو تحمل كرده است را جبران نكرده        اي خاطر تو تحمل كرده است را جبران نكرده        اي خاطر تو تحمل كرده است را جبران نكرده        اي خاطر تو تحمل كرده است را جبران نكرده        خدمت كني زحماتي كه مادر تو در دوران بارداري بر         خدمت كني زحماتي كه مادر تو در دوران بارداري بر         خدمت كني زحماتي كه مادر تو در دوران بارداري بر         خدمت كني زحماتي كه مادر تو در دوران بارداري بر              و  و  و  و     حضور مادر بايستي  حضور مادر بايستي  حضور مادر بايستي  حضور مادر بايستي  

))))٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥((((....        

                                                        

 . ٦٢٨ ص ٢وسائل ج  ـ مستدرك ال٥٨٢
 .   ـ تحف القعول رسالة حضرت سجاد عليه السالم٥٨٣
 .   ـ عالج تپه بزرگي است در شهر مكه كه از ريگهاي متراكم بوجود آمده است٥٨٤
 . ٦٢٨ ص ٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٥٨٥



 

 )٢٥٢(

     رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمچشمش به حضرت مشغول طواف بود مشغول طواف بود مشغول طواف بود مشغول طواف بود     مادر پيرش را به دوش گرفتهمادر پيرش را به دوش گرفتهمادر پيرش را به دوش گرفتهمادر پيرش را به دوش گرفتهشخصي در جوار خانه كعبه در حالي كه ـ ـ ـ ـ ٤٤٤٤
        ؟؟؟؟    امامامام    عرض كرد يا رسول اهللا آيا من حق مادرم را ادا كردهعرض كرد يا رسول اهللا آيا من حق مادرم را ادا كردهعرض كرد يا رسول اهللا آيا من حق مادرم را ادا كردهعرض كرد يا رسول اهللا آيا من حق مادرم را ادا كردهطواف بود  افتاد كه مشغول) ص(

        ))))٥٨٦٥٨٦٥٨٦٥٨٦((((....    اياياياي    بارداري را ادا نكردهبارداري را ادا نكردهبارداري را ادا نكردهبارداري را ادا نكرده    مت يك نفس كشيدن مادر خود در موقعمت يك نفس كشيدن مادر خود در موقعمت يك نفس كشيدن مادر خود در موقعمت يك نفس كشيدن مادر خود در موقعنه تو زحنه تو زحنه تو زحنه تو زح: حضرتش فرمودند
        

            وظيفه مادران در هنگام بارداريوظيفه مادران در هنگام بارداريوظيفه مادران در هنگام بارداريوظيفه مادران در هنگام بارداري
  . سازي است  دوران بسيار حساس و سرنوشت»»»»    بارداري زنبارداري زنبارداري زنبارداري زن««««بايد دانست كه دوران 

، چون با انعقاد نطفه و        مراتب بيش از سهم پدر است       اين مطلب الزم است كه سهم مادر در ساختمان فرزند به              مقدمة توجه به  
رسد، وظيفه او   پايان مي   كند و با تحقق آن سهم پدر به           ، سلّول اوليه وجود فرزند تحقق پيدا مي       »»»»    تخمكتخمكتخمكتخمك«««« با   » » » » اسپرما توزئيد اسپرما توزئيد اسپرما توزئيد اسپرما توزئيد ««««پيوند

 اسـت   وجود آمده باشد بود و اكنون كه نطفـه در رحـم قـرار گرفتـه     به         راه حالل راه حالل راه حالل راه حاللدر اين مورد فقط مراقبت در اينكه اين نطفه از  
        ....    ساختار فرزند سهيم استساختار فرزند سهيم استساختار فرزند سهيم استساختار فرزند سهيم استدر تمام ايام بارداري كه تقريباً نُه ماه است در » » » » مادرمادرمادرمادر«««« شده است اما  وظيفه او تمام

  .گيرد جنين در تمام اين مدت موادي كه در ساختمان وجود خود الزم دارد را از خون مادر مي
  

شـود، از آن پـس بوسـيله          در آن تصفيه مي    شود و   مي» » » »     تتتتجفجفجفجف « « « «غذاي مادر پس از اينكه هضم شد و به خون مبدل گرديد وارد            
 با آن تغذيه    »»»»    جنينجنينجنينجنين««««گردد و     مي»»»»    جنينجنينجنينجنين«««« از طرفي به بدن جنين اتصال دارد وارد بدن         جفت متصل است و      طرف به   اي كه از يك     لوله

  .كند و رشد مي
ظائف خـود باشـد و آنهـا را بـه انجـام      ، زن تا باردار نشده است فقط نسبت به خودش تكليف دارد كه بايد مواظب و   بنابراين

  :گيرد قدر كه باردار شد دو وظيفه بر عهده او تعلق مي برساند اما همين
        اي نسبت به خوداي نسبت به خوداي نسبت به خوداي نسبت به خود     ـ وظيفه ـ وظيفه ـ وظيفه ـ وظيفه١١١١
        ....كندكندكندكند    ميميميمي    اي نسبت به فرزندش كه در رحم دارد و از خون او تغذيهاي نسبت به فرزندش كه در رحم دارد و از خون او تغذيهاي نسبت به فرزندش كه در رحم دارد و از خون او تغذيهاي نسبت به فرزندش كه در رحم دارد و از خون او تغذيه     ـ وظيفه ـ وظيفه ـ وظيفه ـ وظيفه٢٢٢٢

گذارد و بر مادر الزم است مراقب  اثر مي»»»»    جنينجنينجنينجنين««««دو دركند و همچنين حاالت رواني مادر، هر      ، غذائي كه مادر مصرف مي       چون
  :شود خود به دو قسمت تقسيم ميجنين جنين جنين جنين مادر در رابطه با  هر دو قسمت باشد؛ لذا تغذيه

  

             ـ تغذيه جسماني ـ تغذيه جسماني ـ تغذيه جسماني ـ تغذيه جسماني١١١١
و بـدن مـادر را تـأمين كنـد بايـد حـاوي مـواد               غذاي مادر عالوه بر اينكه بايد از راه حالل تحصيل گرديده و نيازهاي غذائي             

مختلـف    ضرورت دارد نيز باشد زيرا فقدان يا كمبود برخـي مـواد الزم ماننـد انـواع        جنينجنينجنينجنين مصالحي كه براي پرورش جسم و جان 
كند لطمه     به سالمت كودكي كه از خون مادر تغذيه مي             اياياياي        نشاستهنشاستهنشاستهنشاسته    وووو        ها، مواد قندي  ها، مواد قندي  ها، مواد قندي  ها، مواد قندي          ها، چربي ها، چربي ها، چربي ها، چربي         ، پروتيئن ، پروتيئن ، پروتيئن ، پروتيئن         ، آلي ، آلي ، آلي ، آلي         ها مواد معدني  ها مواد معدني  ها مواد معدني  ها مواد معدني          ويتامينويتامينويتامينويتامين

  .دن در اين مورد موجب بازخواست ِاالهي خواهد بودكوتاهي كر رساند و مي

                                                        

 . ٤٨٤ ص ٦ ـ في ظالل القرآن ج ٥٨٦



 

 )٢٥٣(

البتّه فراهم كردن اين نوع غذا در درجه اول وظيفه شوهر است و اگر شوهر قدرت آن را نداشته باشد مـسؤلين امـور جامعـه                          
  . يك از احتياجات جامعه در اسالم بدون مسئول نيست دانيم هيچ بايد اين احتياجات را تأمين كنند چه اينكه مي

  

             ـ تغذيه روحاني ـ تغذيه روحاني ـ تغذيه روحاني ـ تغذيه روحاني٢٢٢٢
، نيرومنـدي يـا نـاتواني امـراض           حاالت رواني مادر و حركات جسماني او افكار و عقايد و اخالق مادر، سالمت يـا بيمـاري                 

  .گذارد  اثر مي    جنينجنينجنينجنين، همه اينها در وجود  ، غم و شادماني پريشاني اضطراب و ، آرامش فكري جسمي يا روحي
دخانيات و يا مبتال به نوشيدن مسكرات در فرزنـدان           ، و مواد مخدر و        هپاتيتهپاتيتهپاتيتهپاتيت و       تاالسميتاالسميتاالسميتاالسمي و   دزدزدزدزايايايايطور كه مادران مبتال به        همان

انحرافهـاي روحـي و اخـالق     كنند، زنان آلوده بـه  اين ناخوشيها ايجاد مي هاي مساعدي براي ابتال به    زمينه گذارند و   خويش اثر مي  
گـردد و اخـتالل و    آورنـد كـه تـدريجاً آن عيـوب ظـاهر مـي       وجود مـي   هاي نامطلوبي در افكار كودكان خود به     ناپسند نيز زمينه  

  .آورد مشكالتي در زندگي پديد مي
  
  
  

        
        تأثير مادر در سعادت و شقاوت فرزندتأثير مادر در سعادت و شقاوت فرزندتأثير مادر در سعادت و شقاوت فرزندتأثير مادر در سعادت و شقاوت فرزند

داند؛ مـثال ضـعف    انحرافهاي اخالقي را نيز بيماري مي كندو دين اسالم بيماريهاي بشر را فقط در بيماريهاي بدني محدود نمي   
 يعني در جنگ بدر منافقين      )٥٨٧()ٌٌٌٌ        ْمرضْمرضْمرضْمرض         قُلوِبِهم  قُلوِبِهم  قُلوِبِهم  قُلوِبِهم     َ في َ في َ في َ في         َ و الَّذين  َ و الَّذين  َ و الَّذين  َ و الَّذين          ُ الْمناِفقون ُ الْمناِفقون ُ الْمناِفقون ُ الْمناِفقون         اذْ يقول اذْ يقول اذْ يقول اذْ يقول : (فرمايد  كند و مي    معرفي مي    مرض ايمان را يك نوع   

  .گفتند به اين جنگ نبايد اقدام كرد و تعدادي كه ايمانشان ضعيف بود مي
  .كند  را يك مرض قلمداد مي»»»»    نفاقنفاقنفاقنفاق««««و نيز قرآن كريم 
دارنـد بعـد،      با اهل ايمان براساس فريب گام برمي        يعني با خدا و    )٥٨٨()َ آمنُوا َ آمنُوا َ آمنُوا َ آمنُوا         الَّذينالَّذينالَّذينالَّذين    َ اَهللا و  َ اَهللا و  َ اَهللا و  َ اَهللا و          يخاِدعونيخاِدعونيخاِدعونيخاِدعون: (گويد  ميو درباره منافقين    

  .يعني در دلهاي منافقين مرض وجود دارد) ٌٌٌٌ    ْ مرضْ مرضْ مرضْ مرض     قُلُوِبِهم قُلُوِبِهم قُلُوِبِهم قُلُوِبِهم    فيفيفيفي: (فرمايد پشت سر آن مي
دهـد كـه بـا     دستور مـي ) ص(و به خاندان پيغمبر . كند رفي مي مع»»»»    مرضمرضمرضمرض««««درايي را قرآن كريم يك نوع       عفّتي و هرزه    و نيز بي  

َ الَّذي في َ الَّذي في َ الَّذي في َ الَّذي في     ِ فَيطْمعِ فَيطْمعِ فَيطْمعِ فَيطْمع    َِبالْقَولَِبالْقَولَِبالْقَولَِبالْقَول    فَالَ تَخْضَعنفَالَ تَخْضَعنفَالَ تَخْضَعنفَالَ تَخْضَعن(ورزي بيفتند  نرمي و نازكي سخن نگوئيد مبادا افراد بي عفّت كه دلهاي بيماري دارند به طمع 
        ....)٥٨٩()ٌٌٌٌ    ِ مرضِ مرضِ مرضِ مرض    قَلِْبهقَلِْبهقَلِْبهقَلِْبه

                                                        

  .  سوره انفال٤٩ ـ آيه ٥٨٧
 

 .   سوره بقره١٠ -  ٩ ـ آيه ٥٨٨
 .   سوره احزاب٣٢آيه  ـ ٥٨٩



 

 )٢٥٤(

هـاي مـادر، برافروختگـي و    هـاي مـادر، برافروختگـي و    هـاي مـادر، برافروختگـي و    هـاي مـادر، برافروختگـي و         آلودگيها و برآشـفتگي     آلودگيها و برآشـفتگي     آلودگيها و برآشـفتگي     آلودگيها و برآشـفتگي        هاي ما در، غضب   هاي ما در، غضب   هاي ما در، غضب   هاي ما در، غضب            و غصه   و غصه   و غصه   و غصه  هاهاهاها        غمغمغمغمطور خالصه تمام حاالت رواني مادر،         به
هاي مادر و صفات ناپسند هاي مادر و صفات ناپسند هاي مادر و صفات ناپسند هاي مادر و صفات ناپسند     توزي و حسد ورزيهاي مادر، خيانتگري و پليديتوزي و حسد ورزيهاي مادر، خيانتگري و پليديتوزي و حسد ورزيهاي مادر، خيانتگري و پليديتوزي و حسد ورزيهاي مادر، خيانتگري و پليدي    هاي مادر، كينههاي مادر، كينههاي مادر، كينههاي مادر، كينه    ها و بد خواهي ها و بد خواهي ها و بد خواهي ها و بد خواهي     هيجانهاي مادر، بدبينيهيجانهاي مادر، بدبينيهيجانهاي مادر، بدبينيهيجانهاي مادر، بدبيني

مهـر ورزي مـادر، شـجاعت و       مهـر ورزي مـادر، شـجاعت و       مهـر ورزي مـادر، شـجاعت و       مهـر ورزي مـادر، شـجاعت و           مادر، صفاو مادر، صفاو مادر، صفاو مادر، صفاو ديگر در جنين اثر گذار است و همچنين ايمان و افكار خوب مادر، تقوا و پاكدلي                 ديگر در جنين اثر گذار است و همچنين ايمان و افكار خوب مادر، تقوا و پاكدلي                 ديگر در جنين اثر گذار است و همچنين ايمان و افكار خوب مادر، تقوا و پاكدلي                 ديگر در جنين اثر گذار است و همچنين ايمان و افكار خوب مادر، تقوا و پاكدلي                 
در فرزنـد  :   عـصمت  و صداقت و عدالت مادر و داشتن واليت اهل بيت        ستيزي و امانت    ستيزي و امانت    ستيزي و امانت    ستيزي و امانت            شهامت مادر، كرم و تواضع مادر، ظلم        شهامت مادر، كرم و تواضع مادر، ظلم        شهامت مادر، كرم و تواضع مادر، ظلم        شهامت مادر، كرم و تواضع مادر، ظلم        

ـ     ُ منُ منُ منُ من    اَلشَّقِّياَلشَّقِّياَلشَّقِّياَلشَّقِّي««««: فرمودند) ص( ساز است كه حضرت رسول اكرم   اي مهم و سرنوشت     اندازه  نقش دارد و اين نقش به      ـ ْ شَِقي ف ـ ْ شَِقي ف ـ ْ شَِقي ف ِ ِ ِ ِ     ي بطْـن ي بطْـن ي بطْـن ي بطْـن ْ شَِقي ف
مادر شقاوت در او نقش بسته است و سعادتمند مادر شقاوت در او نقش بسته است و سعادتمند مادر شقاوت در او نقش بسته است و سعادتمند مادر شقاوت در او نقش بسته است و سعادتمند     شقاوتمند كسي است كه در شكمشقاوتمند كسي است كه در شكمشقاوتمند كسي است كه در شكمشقاوتمند كسي است كه در شكم يعني ))))٥٩٠٥٩٠٥٩٠٥٩٠((((»»»»ِِِِ    ِ اُمهِ اُمهِ اُمهِ اُمه    ْ سِعد في بطْنْ سِعد في بطْنْ سِعد في بطْنْ سِعد في بطْن    السعيد منالسعيد منالسعيد منالسعيد من    ِ وِ وِ وِ و    اُمهاُمهاُمهاُمه

        ....    مادر سعادت او نقش بسته استمادر سعادت او نقش بسته استمادر سعادت او نقش بسته استمادر سعادت او نقش بسته است    كسي است كه در شكمكسي است كه در شكمكسي است كه در شكمكسي است كه در شكم
شش در صد كودكان شش در صد كودكان شش در صد كودكان شش در صد كودكان         اند كه شصت واند كه شصت واند كه شصت واند كه شصت و    ثابت كردهثابت كردهثابت كردهثابت كردهپزشكان امراض روحي پزشكان امراض روحي پزشكان امراض روحي پزشكان امراض روحي : : : : بردن به نقش مادر به اين نمونه توجه كنيدبردن به نقش مادر به اين نمونه توجه كنيدبردن به نقش مادر به اين نمونه توجه كنيدبردن به نقش مادر به اين نمونه توجه كنيد    براي پيبراي پيبراي پيبراي پي

        ))))٥٩١٥٩١٥٩١٥٩١((((....انداندانداند    روحي بيماري را از مادران خود به ارث بردهروحي بيماري را از مادران خود به ارث بردهروحي بيماري را از مادران خود به ارث بردهروحي بيماري را از مادران خود به ارث برده    مبتال به امراضمبتال به امراضمبتال به امراضمبتال به امراض
» » » »     جنين است جنين است جنين است جنين است ««««در سعادت و شقاوت     » » » » مادرمادرمادرمادر««««ها و اخالق      انديشه رواياتي كه بيانگر تاثير عقايد و     : اهل بيت عصمت    اهل بيت عصمت    اهل بيت عصمت    اهل بيت عصمت    در فرهنگ   

  :فراوان استبراي نمونه به اين روايت توجه كنيد
        
        

كند كه  متعال به دو تا فرشته امر ميخداوند خداوند خداوند خداوند در رحم مادر تكميل شد، » » » » ِِِِ    جنينجنينجنينجنين « « « « پس از اينكه خلقت: فرمودند) ع((((حضرت باقر   حضرت باقر   حضرت باقر   حضرت باقر   
  ؟ گويند پروردگارا چه بنويسيم اكنون سرنوشت او را بنويسيد آنها مي

كننـد لـوحي را     كننـد لـوحي را     كننـد لـوحي را     كننـد لـوحي را             ا به پيشاني مادرش كه نگاه مـي       ا به پيشاني مادرش كه نگاه مـي       ا به پيشاني مادرش كه نگاه مـي       ا به پيشاني مادرش كه نگاه مـي       آنهآنهآنهآنه. . . . ، بنويسيد ، بنويسيد ، بنويسيد ، بنويسيد         به پيشاني مادرش نگاه كنيد و بعد از آن        به پيشاني مادرش نگاه كنيد و بعد از آن        به پيشاني مادرش نگاه كنيد و بعد از آن        به پيشاني مادرش نگاه كنيد و بعد از آن        : شود  به آنها گفته مي   
شقاوت و تمام شؤون زندگي شقاوت و تمام شؤون زندگي شقاوت و تمام شؤون زندگي شقاوت و تمام شؤون زندگي         وووو    هاي زندگي و سعادتهاي زندگي و سعادتهاي زندگي و سعادتهاي زندگي و سعادت    ، شكل و قيافه و مقدار عمر و عهد و پيمان، شكل و قيافه و مقدار عمر و عهد و پيمان، شكل و قيافه و مقدار عمر و عهد و پيمان، شكل و قيافه و مقدار عمر و عهد و پيمان     به آن به آن به آن به آن     كردن كردن كردن كردن    بينند، و با نگاهبينند، و با نگاهبينند، و با نگاهبينند، و با نگاه    ميميميمي

        ....نويسندنويسندنويسندنويسند    كودك را ميكودك را ميكودك را ميكودك را مي
 است كه فرشتگان » » » » مادرمادرمادرمادر» «» «» «» «    دستگاه فكريدستگاه فكريدستگاه فكريدستگاه فكرياز مغز و   از مغز و   از مغز و   از مغز و   «««« كنايه  كه در اين روايت ذكر شده است      » » » » لوح پيشاني مادر  لوح پيشاني مادر  لوح پيشاني مادر  لوح پيشاني مادر   « « « « بايد توجه كنيم  

وجود  تغذيه از خون او به هائي كه در ساختمان وجودي فرزند به واسطه پرورش يافتن در رحم مادر و  الهي با نگاه به آن به زمينه      
  )٥٩٢(.نويسند برند، و مي آمده و انعكاس يافته است پي مي

 از عقايد و اخـالق و اعمـال         »»»»    جنينجنينجنينجنين««««نقش پذيري     ه مادران با توجه به    اين مطلب روشن گرديد كه وظيف     ذكر شد   ذكر شد   ذكر شد   ذكر شد   بنابر آنِچه كه    
هاي متعالي و رعايت تقوا و تعهد اخالقي و بكار بستن احكـام   آنها بسيار خطير و مهم است و الزم است مادران با داشتن انديشه         

  )ََََ    َ الْمحِسنينَ الْمحِسنينَ الْمحِسنينَ الْمحِسنين    َّ اَهللا لَمعَّ اَهللا لَمعَّ اَهللا لَمعَّ اَهللا لَمع    أنأنأنأن    ْ سبلَنا وْ سبلَنا وْ سبلَنا وْ سبلَنا و    همهمهمهمَجاهدوا ِفينَا لَنَهِدينََّجاهدوا ِفينَا لَنَهِدينََّجاهدوا ِفينَا لَنَهِدينََّجاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّ    الَّذينالَّذينالَّذينالَّذين    وووو(    الهي در تامين سعادت فرزند خود بكوشند

  

            نقش مادران در تربيت مردان و زنان بزرگ اسالمينقش مادران در تربيت مردان و زنان بزرگ اسالمينقش مادران در تربيت مردان و زنان بزرگ اسالمينقش مادران در تربيت مردان و زنان بزرگ اسالمي
                                                        

 . ١٧٥ ، ص٥ ج: نوار¤ ـ بحار اال٥٩٠
 . ١٠٣٥٥ ـ روزنامه اطالعات شماره ٥٩١
يك  طوركلي هيچ قدرحتمي پروردگار نيست و به  ها قضا و  ـ در اين روايت اين نكته نيز در ذيل روايت ذكر شده است كه اين زمينه٥٩٢

 .  ممكن است با تربيت صحيح و يا اراده و تفاوت شخص تغييركندتغيير نيست و همه آنها از صفات موروثي رواني غير قابل



 

 )٢٥٥(

  .اند  همواره از آغوش مادران با ايمان و با تقوا و تعهد برخاستهمردان و زنان بزرگ و آبرومندمردان و زنان بزرگ و آبرومندمردان و زنان بزرگ و آبرومندمردان و زنان بزرگ و آبرومندتاريخ بهترين گواه است كه 
سـعي  حتي غذاي شبهه ناك نخورند بلكه هميـشه  حتي غذاي شبهه ناك نخورند بلكه هميـشه  حتي غذاي شبهه ناك نخورند بلكه هميـشه  حتي غذاي شبهه ناك نخورند بلكه هميـشه      ر موقع بارداري مراقب بودند كه    ر موقع بارداري مراقب بودند كه    ر موقع بارداري مراقب بودند كه    ر موقع بارداري مراقب بودند كه    تنها د تنها د تنها د تنها د مادران شايسته و متعهد اسالمي نه       

فكـر خـدمت و      و  هـا و افكـار خـوب و متعـالي در دل             كردند كه با وضو باشند و با تهجد و ياد خدا سرگرم باشند و انديـشه                 مي
، هرگـز بـدون وضـو         ناك  ز غذاهاي شبهه    فضيلت در سر داشته باشند و در دوران شير خواركي فرزندشان نيز عالوه بر اجتناب ا               

ياد خدا بودند و به كودكان خود از همان آغاز بـا زبـان كـودكي درس ايمـان و                      گذاشتند، همواره به    كودكشان نمي    دهان    پستان به 
م تـرين خـدمت را انجـا        ساختن يك جامعـه پـاك و برومنـد اسـالمي بـزرگ              اين وسيله براي    دادند و به    پاكي و فضائل اخالق مي    

  .دادند مي
        

  :گويدگويدگويدگويد    اقبال الهوري در رابطه با نقش مادر مياقبال الهوري در رابطه با نقش مادر مياقبال الهوري در رابطه با نقش مادر مياقبال الهوري در رابطه با نقش مادر مي
        تاب تو سرمايه فانوس ماتاب تو سرمايه فانوس ماتاب تو سرمايه فانوس ماتاب تو سرمايه فانوس ما        اي ردايت پرده ناموس ما اي ردايت پرده ناموس ما اي ردايت پرده ناموس ما اي ردايت پرده ناموس ما 

            قوت دين و اساس ملّت استقوت دين و اساس ملّت استقوت دين و اساس ملّت استقوت دين و اساس ملّت است            طينت پاك تو ما را رحمت استطينت پاك تو ما را رحمت استطينت پاك تو ما را رحمت استطينت پاك تو ما را رحمت است
            الالَه آموختي او را نخستالالَه آموختي او را نخستالالَه آموختي او را نخستالالَه آموختي او را نخست            كودك ما چون لب از شير تو شستكودك ما چون لب از شير تو شستكودك ما چون لب از شير تو شستكودك ما چون لب از شير تو شست

        دار مادار مادار مادار مافكر ما گفتار ما كرفكر ما گفتار ما كرفكر ما گفتار ما كرفكر ما گفتار ما كر        تراشد مهر تو اطوار ماتراشد مهر تو اطوار ماتراشد مهر تو اطوار ماتراشد مهر تو اطوار ما    ميميميمي
            از نَفَسهاي تو روشن دين حقاز نَفَسهاي تو روشن دين حقاز نَفَسهاي تو روشن دين حقاز نَفَسهاي تو روشن دين حق            اي امين نعمت آئين حقاي امين نعمت آئين حقاي امين نعمت آئين حقاي امين نعمت آئين حق

            حافظ سرمايه ملت توئيحافظ سرمايه ملت توئيحافظ سرمايه ملت توئيحافظ سرمايه ملت توئي            آب بند نخل جمعيت توئيآب بند نخل جمعيت توئيآب بند نخل جمعيت توئيآب بند نخل جمعيت توئي
        چشم هوش از اسوه زهرا بلندچشم هوش از اسوه زهرا بلندچشم هوش از اسوه زهرا بلندچشم هوش از اسوه زهرا بلند        ها دارد بلندها دارد بلندها دارد بلندها دارد بلند    فطرت تو جذبهفطرت تو جذبهفطرت تو جذبهفطرت تو جذبه

        موسم پيشين به گلزار آوردموسم پيشين به گلزار آوردموسم پيشين به گلزار آوردموسم پيشين به گلزار آورد        ، شاخ تو بار آورد، شاخ تو بار آورد، شاخ تو بار آورد، شاخ تو بار آورد    تا حسينيتا حسينيتا حسينيتا حسيني
        

نظيـري از جهـت ذوق سرشـار و            جايگاه بلند و كـم       پروين اعتصامي كه     را از زبان يك بانوي ايراني يعني        »»»»مادرمادرمادرمادر««««و نيز نقش    
  :عنوان فرشته انس سروده است بشنويد سالست كالم دارد و تحت

            در آن وجود كه دل مرد مرده است رواندر آن وجود كه دل مرد مرده است رواندر آن وجود كه دل مرد مرده است رواندر آن وجود كه دل مرد مرده است روان        در آن سراي كه زن نيست اُنس و شفقت نيست در آن سراي كه زن نيست اُنس و شفقت نيست در آن سراي كه زن نيست اُنس و شفقت نيست در آن سراي كه زن نيست اُنس و شفقت نيست 
            صانصانصانصانبراي مرد كمال و براي زن نقبراي مرد كمال و براي زن نقبراي مرد كمال و براي زن نقبراي مرد كمال و براي زن نق            اي قضا ننوشتاي قضا ننوشتاي قضا ننوشتاي قضا ننوشت    هيچ مبحث و ديباچههيچ مبحث و ديباچههيچ مبحث و ديباچههيچ مبحث و ديباچه    به به به به 

        ؟؟؟؟    بنيانبنيانبنيانبنيان    بست و بيبست و بيبست و بيبست و بي    پاي پاي پاي پاي     كه ساخت خانه بي كه ساخت خانه بي كه ساخت خانه بي كه ساخت خانه بي         زن از نخست بود ركن خانه هستي زن از نخست بود ركن خانه هستي زن از نخست بود ركن خانه هستي زن از نخست بود ركن خانه هستي 
            شناخت كس اين راه تيره را پايانشناخت كس اين راه تيره را پايانشناخت كس اين راه تيره را پايانشناخت كس اين راه تيره را پايان    نمينمينمينمي            گداخت چو شمعگداخت چو شمعگداخت چو شمعگداخت چو شمع    راه متاعب نميراه متاعب نميراه متاعب نميراه متاعب نمي    زن ار بهزن ار بهزن ار بهزن ار به

            بزرگ بوده پرستار خُردي ايشانبزرگ بوده پرستار خُردي ايشانبزرگ بوده پرستار خُردي ايشانبزرگ بوده پرستار خُردي ايشان            اند بزرگاند بزرگاند بزرگاند بزرگ    اگر فالطن و سقراط بودهاگر فالطن و سقراط بودهاگر فالطن و سقراط بودهاگر فالطن و سقراط بوده
            كمت حكيم شد لقمانكمت حكيم شد لقمانكمت حكيم شد لقمانكمت حكيم شد لقمانسپس به مكتب حسپس به مكتب حسپس به مكتب حسپس به مكتب ح            كودكي بس خفتكودكي بس خفتكودكي بس خفتكودكي بس خفت    گاهواره مادر بهگاهواره مادر بهگاهواره مادر بهگاهواره مادر به    بهبهبهبه

            شدند يكسره شاگرد اين دبيرستانشدند يكسره شاگرد اين دبيرستانشدند يكسره شاگرد اين دبيرستانشدند يكسره شاگرد اين دبيرستان            چه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيهچه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيهچه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيهچه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيه
        ؟؟؟؟    نظام امن كجا يافت ملك بي سلطاننظام امن كجا يافت ملك بي سلطاننظام امن كجا يافت ملك بي سلطاننظام امن كجا يافت ملك بي سلطان        حديث مهر كجا خواند طفل بي مادر؟حديث مهر كجا خواند طفل بي مادر؟حديث مهر كجا خواند طفل بي مادر؟حديث مهر كجا خواند طفل بي مادر؟
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            ز مادر است ميسر بزرگي پسرانز مادر است ميسر بزرگي پسرانز مادر است ميسر بزرگي پسرانز مادر است ميسر بزرگي پسران            هميشه دختر امروز مادر فرداستهميشه دختر امروز مادر فرداستهميشه دختر امروز مادر فرداستهميشه دختر امروز مادر فرداست
            جامه نكو مردانجامه نكو مردانجامه نكو مردانجامه نكو مردانبجز گسخيتگي بجز گسخيتگي بجز گسخيتگي بجز گسخيتگي             اگر رفوي زنان نكو نبود نداشتاگر رفوي زنان نكو نبود نداشتاگر رفوي زنان نكو نبود نداشتاگر رفوي زنان نكو نبود نداشت

            طبيب بود و پرستار و شحنه و دربانطبيب بود و پرستار و شحنه و دربانطبيب بود و پرستار و شحنه و دربانطبيب بود و پرستار و شحنه و دربان        زن نكوي نه بانوي خانه تنها بوزن نكوي نه بانوي خانه تنها بوزن نكوي نه بانوي خانه تنها بوزن نكوي نه بانوي خانه تنها بو
            روز سانحه تيمارخوار و پشيتبانروز سانحه تيمارخوار و پشيتبانروز سانحه تيمارخوار و پشيتبانروز سانحه تيمارخوار و پشيتبان    بهبهبهبه            روزگار سالمت رفيق و يار شفيقروزگار سالمت رفيق و يار شفيقروزگار سالمت رفيق و يار شفيقروزگار سالمت رفيق و يار شفيق    بهبهبهبه

            ِسزا است گوهر دانش نه گوهر الوانِسزا است گوهر دانش نه گوهر الوانِسزا است گوهر دانش نه گوهر الوانِسزا است گوهر دانش نه گوهر الوان            براي گردن و دست زن نكو پروينبراي گردن و دست زن نكو پروينبراي گردن و دست زن نكو پروينبراي گردن و دست زن نكو پروين
        

        گيردگيردگيردگيرد    كودكستان جاي آغوش مادر را نميكودكستان جاي آغوش مادر را نميكودكستان جاي آغوش مادر را نميكودكستان جاي آغوش مادر را نمي
هاي بزرگي بـه شخـصيت    وجود آمد و در نقاط ديگر جهان نيز رواج پيدا كرد و لطمه   يانهائي كه در جهان غرب به     يكي از جر  

كودكستان هرچند از جهت ظاهري بسيار مدرن و پاكيزه است          .  بشريت زد تأسيس كودكستانها است      كودكان و در نتيجه به جامعه     
  .نمايد مزاياي تربيتي را كه گفته شد تأمين نمي دوكن ولي هرگز عواطف و احساسات كودك را ارضاء نمي

  
تنها خصال مادري را از دست داده و مظهر بـي         نه     خارج خانه است     ِِِِزني كه فرزندانش را ترك كرده و فقط در فكر انجام كار           

ج و سـركش بـار      ، حسود ،لجو    مادري در فرزندانش گشته و آنها را كودكي بد خلق           ايجاد عقده بي    احساسي شده است بلكه سبب    
  . آورده است

اند بعـداً نـه محبـت اشـخاص           مادري محروم بوده    ، اين دسته از كودكان كه در دوران كودكي از محبت            مطابق سرشماري دقيق  
، خودخواه و     عصباني اند؛ در تمام عمر نيز فردي لجوج و سركش و تندخو و              ابراز محبت كرده    كسي  ديگر را پذيرفته و نه خود به      

، خود را بـراي مبـارزه بـا آنـان      ِ ابراز لطف و عطوفت با ديگران جاي به پندارند و ن خواهند بود؛ همه مردم را دشمن خود مي     بدبي
  .سازند مي آماده

انـد   جواناني كه محـروم از محبـت مـادري بـوده     ، دزدان و گانكسترها در ميان تجربيات دقيق بخوبي نشان داده كه عدد جانيان    
  . ن ديده شده استبيشتر از سايري

مدت سه سال در پرورشگاه مخصوص مدت سه سال در پرورشگاه مخصوص مدت سه سال در پرورشگاه مخصوص مدت سه سال در پرورشگاه مخصوص     ماهگي بهماهگي بهماهگي بهماهگي به    پانزده كودك را از دهپانزده كودك را از دهپانزده كودك را از دهپانزده كودك را از دهكنند،  دانشمنداني كه درباره پرورش كودكان مطالعه مي
اين نتيجه رسيدند اين نتيجه رسيدند اين نتيجه رسيدند اين نتيجه رسيدند     پرورش يافته بودند با پانزده كودك ديگر كه در خانه و تحت نظر پدر و مادر بزرگ شده بودند مقايسه كرده بهپرورش يافته بودند با پانزده كودك ديگر كه در خانه و تحت نظر پدر و مادر بزرگ شده بودند مقايسه كرده بهپرورش يافته بودند با پانزده كودك ديگر كه در خانه و تحت نظر پدر و مادر بزرگ شده بودند مقايسه كرده بهپرورش يافته بودند با پانزده كودك ديگر كه در خانه و تحت نظر پدر و مادر بزرگ شده بودند مقايسه كرده به

        تر از دسته دوم بودند تر از دسته دوم بودند تر از دسته دوم بودند تر از دسته دوم بودند     عالوه بر اينكه از نظر انس و عالقه و آشنائي با محيط عقب افتادهعالوه بر اينكه از نظر انس و عالقه و آشنائي با محيط عقب افتادهعالوه بر اينكه از نظر انس و عالقه و آشنائي با محيط عقب افتادهعالوه بر اينكه از نظر انس و عالقه و آشنائي با محيط عقب افتادهكه دسته اول كه دسته اول كه دسته اول كه دسته اول 
كه در كودكان دسته دوم صد درصد       كه در كودكان دسته دوم صد درصد       كه در كودكان دسته دوم صد درصد       كه در كودكان دسته دوم صد درصد                درصد بود؛ در صورتي       درصد بود؛ در صورتي       درصد بود؛ در صورتي       درصد بود؛ در صورتي      ٦٨٦٨٦٨٦٨شود در حدود    شود در حدود    شود در حدود    شود در حدود             كيو ناميده مي    كيو ناميده مي    كيو ناميده مي    كيو ناميده مي       نام آي نام آي نام آي نام آي         هوش آنها كه به   هوش آنها كه به   هوش آنها كه به   هوش آنها كه به           ضريبضريبضريبضريب

        ....بودبودبودبود
كودكان از مادر جدا شـده      كودكان از مادر جدا شـده      كودكان از مادر جدا شـده      كودكان از مادر جدا شـده      اين نتيجه رسيدند       به    كودك ١٠٨درباره رشد قواي جسماني نيز دانشمندان با تجربيات خود روي           

 و كننـد كننـد كننـد كننـد     آيند و ديرتر جمله سازي ميآيند و ديرتر جمله سازي ميآيند و ديرتر جمله سازي ميآيند و ديرتر جمله سازي مي    زبان ميزبان ميزبان ميزبان مي    ايستند، ديرتر بهايستند، ديرتر بهايستند، ديرتر بهايستند، ديرتر به    نشينند، ديرتر مينشينند، ديرتر مينشينند، ديرتر مينشينند، ديرتر مي        افتند، ديرتر مي  افتند، ديرتر مي  افتند، ديرتر مي  افتند، ديرتر مي          ميميميمي         راه    راه    راه    راه       ديرتر از كودكان عادي به    ديرتر از كودكان عادي به    ديرتر از كودكان عادي به    ديرتر از كودكان عادي به    
د گرفتار تأخير رشد جـسماني روانـي و   اول زندگي اگر دور از مادر پرورش يابن اثبات رسيده كه كودكان در سه ساله    هر حال به    به
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طور طبيعي در دو ماهگي بلكه زودتر كـامالً           به  كه كودكان    طوري     كردن است به    اولين نشانه آن تأخير در تبسم      شوند و   روحي مي 
  .گشايند مي  كه كودكان پرورشگاه معموالً خيلي ديرتر دهان به تبسم سازند، در صورتي  مي كنند و مادر را خوشحال تبسم مي

اول زندگي اهميت بيشتري از سـنين ديگـر دارد      تجربيات اغلب دانشمندان ثابت كرده است كه محروميت از مادر در سه سال            
دهنـد بايـد بـا نظـر جنايتكـاري        ، خود را وظيفه دار تربيت فرزندانشان نشان نمـي            لذّتهاي شخصي   به مادراني كه براي رسيدن به     

  . نگريست
بهـشت از زيـر پـاي      : »»»»ِِِِ        ِ االمهات ِ االمهات ِ االمهات ِ االمهات         َ أَقْدام َ أَقْدام َ أَقْدام َ أَقْدام         ُ تَحت ُ تَحت ُ تَحت ُ تَحت         الجنَّةالجنَّةالجنَّةالجنَّة««««:فرمود) ص(حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر حضرت پيغمبر بريم كه     اهميت اين حديث پي مي    در اينجا به    
عطوفت را در قلـب كـودكش    تواند نهال اين مادر است كه مي. گيرد  سرچشمه مي»»»»مادرمادرمادرمادر««««همه سعادتها از  شود يعني مادران آغاز مي 

تواند نهال ايمان و تقوا و تعهد را در مزرعه روح و قلب او به   مادر است كه مي     و بارور سازد اين   نهال دوستي را در نهاد ا      بكارد و 
هاي شجره طيبه تربيت صحيح استفاده كندو بـه كمـال و سـعادت برسـد تـا در بزرگـي در                    طوري بنشاند كه تا آخر عمر از ميوه       

  .بهشت جاويد زندگي كند
كنـد محبـت و عواطـف         كه از او پرستاري مـي       دارد فردي   ت كه كودك طبعاً دوست مي     فن روانشناسي و تجربه ثابت كرده اس      

  خود را فقط به اين كودك متوجه كندو در وجود اين كودك متمركز نمايد و حال اينكه در كودكستان اين خواسته طبيعي كودك 
خواهند توجه پرسـتار فقـط    ين كودكان ميكند و هر يك از ا مي شود زيرا يك پرستار از چند كودك پرستاري         هرگز عملي نمي  
ها ها ها ها         تشديد اين رقابت  تشديد اين رقابت  تشديد اين رقابت  تشديد اين رقابت  شود،    مي  بيند توجه پرستار به غير از او به ديگران نيز معطوف است ناراحت              از اينكه مي   متوجه به او بشود و    

وجود آمدن   و به جاي روئيدن بذر محبت شود، در نتيجه به حقد و عداوت در ميان آنها ميوجود آمدن وجود آمدن وجود آمدن وجود آمدن     در ميان كودكان موجب بهدر ميان كودكان موجب بهدر ميان كودكان موجب بهدر ميان كودكان موجب به
هاي بعدي زندگي اثر هاي بعدي زندگي اثر هاي بعدي زندگي اثر هاي بعدي زندگي اثر     ها در دورهها در دورهها در دورهها در دوره    ِ ِحقدها و عداوتِ ِحقدها و عداوتِ ِحقدها و عداوتِ ِحقدها و عداوت    رويد و اينرويد و اينرويد و اينرويد و اين     مي مي مي مي    بذر حقد و عداوت در دل كودكانبذر حقد و عداوت در دل كودكانبذر حقد و عداوت در دل كودكانبذر حقد و عداوت در دل كودكانشخصيت و استقالل فردي 

        ....    نامطلوب خواهد داشتنامطلوب خواهد داشتنامطلوب خواهد داشتنامطلوب خواهد داشت
        

            امام خميني خطاب به مادرانامام خميني خطاب به مادرانامام خميني خطاب به مادرانامام خميني خطاب به مادران
هاي اسـتكباري آن   استبدادي و سلطه؛ كه به دين مقدس اسالم پس از آنكه قدرتهاي امام خميني  امام خميني  امام خميني  امام خميني  گذار جمهوري اسالمي      بنيان

را به انزوا كشانيده بودند حيات مجدد بخشيد و با مبارزات خود چهره اسالم ناب را به جهانيان نشان داد بارها از موقعيت بزرگ               
  :زن سخن گفت توجه كنيد

ك انسان غير سالم و يك    يك عالم را تربيت كند ي        ممكن است      انسان درست انسان درست انسان درست انسان درست ، يك     شما مسؤول هستيد، مسؤوليت بزرگ است     
  .كشد  عالَم را به فساد ميانسان فاسدانسان فاسدانسان فاسدانسان فاسد

اينهـا  . شود هاي شما و از مدارسي كه شما در آنجا اشتغال داريد از آنجا شروع مي          و از تربيت   هاي شما هاي شما هاي شما هاي شما         دامندامندامندامنصالح و فساد از     
  . جدا كرده و به پرورشگاه بفرستند    مادرشانمادرشانمادرشانمادرشان ها را از دامن خواهند بچه مي

، شما گمان نكنيد آنها كه هميشه از مادر بـودن و از اوالد               ، تربيت اوالد است      مطلب باالتر است و آن مطلب       يك هاهاهاها        خانمخانمخانمخانمبراي  
گيرند و مطلب را يك مطلـب بـسيار       كنند و مطلب را يك مطلب خيلي سستي مي          اينها تكذيب مي    داشتن و از تربيت اوالد داشتن     

ها را از  خواهد در آن تربيت بشود بچه  كه بچه خوب مي    دامندامندامندامنخواهند از اين    يگيرند، اينها غرض صحيحي دارند اينها م        پائيني مي 
ها را تربيـت كننـد        ، زيردست اجانب بچه     ها بفرستند، زير دست ديگران      ها را از همان اول به پرورشگاه        دور كنند بچه  ها  ها  ها  ها          دامندامندامندامناين  



 

 )٢٥٨(

هـاي شـما را از    خواهند بچـه  كند اينها مي ن درست ميهائي است كه انسا  دامنهاي شماهاي شماهاي شماهاي شما    دامندامندامندامنخواهند انسان درست نشود       آنها مي 
  . درست بشود    انسانانسانانسانانساناينجا نگذارند با شما باشند و نگذارند 

 پيدا      عقدهعقدهعقدهعقدهاند    پيش اجنبي هستند و محبت مادر نديده        ها رفتند اينها چون     اند و در پرورشگاه      جدا شده  دامن مادر دامن مادر دامن مادر دامن مادر هائي كه از      بچه
شود از    اين جنگهائي كه پيدا مي    شود  شود  شود  شود          ميميميمي        سدي است يا اكثر مفاسدي است كه در بشر حاصل         سدي است يا اكثر مفاسدي است كه در بشر حاصل         سدي است يا اكثر مفاسدي است كه در بشر حاصل         سدي است يا اكثر مفاسدي است كه در بشر حاصل         ها منشاء همه مفا   ها منشاء همه مفا   ها منشاء همه مفا   ها منشاء همه مفا           اين عقده اين عقده اين عقده اين عقده كنند    مي

        ....    است كه در انسان استاست كه در انسان استاست كه در انسان استاست كه در انسان است    هائي هائي هائي هائي     ها اينها اكثراً از عقدهها اينها اكثراً از عقدهها اينها اكثراً از عقدهها اينها اكثراً از عقده    ها اين خيانتها اين خيانتها اين خيانتها اين خيانت    اين دزدياين دزدياين دزدياين دزديهائي است كه در قلوب اين خونخوارها هست  عقده
  .شود كند، به فساد كشيده مي پيدا مي در عقده ما    محبتمحبتمحبتمحبتهاي شما را اگر از شما جدا كردند به واسطه نداشتن  بچه

 بـزرگ      دامـن محبـت  دامـن محبـت  دامـن محبـت  دامـن محبـت  هاي ما را به فساد بكشند، از آن اول نگذارند در يـك   به اينكه بچه)     رژيم شاهرژيم شاهرژيم شاهرژيم شاه(مأمور بودند اين دستگاه  
هي كه خودشان هائي كه خودشان تعيين كردند و بعد هم در دانشگا بشود، تربيت بشوند تا عقده پيدابشود بعد هم زير دست معلم   

  . نگذاشتند اينكه يك تربيت انساني پيدا بشود»»»»ِِِِ    َالنُّوِر ِالَي الظُّلُماتَالنُّوِر ِالَي الظُّلُماتَالنُّوِر ِالَي الظُّلُماتَالنُّوِر ِالَي الظُّلُمات    اخراج ِمناخراج ِمناخراج ِمناخراج ِمن««««از اين پائين تا آن باال ِفساد از اين پائين تا آن باال ِفساد از اين پائين تا آن باال ِفساد از اين پائين تا آن باال ِفساد تأسيس كردند 
        

شنود غير از آن چيزي است كه از  كه بچه از مادر مي شود آنچه  كه بچه در آنجا تربيت مي    اي استاي استاي استاي است    دامن مادر بزرگترين مدرسهدامن مادر بزرگترين مدرسهدامن مادر بزرگترين مدرسهدامن مادر بزرگترين مدرسه
  .    معلممعلممعلممعلم تا در جوار پدرپدرپدرپدرشود تا در جوار   بهتر تربيت ميدامن مادردامن مادردامن مادردامن مادر، در  شنود تا از معلم شنود بچه از مادر بهتر مي  مي    مممممعلمعلمعلمعل

خواهنـد انـسان      درست كردن است اينهايي كـه مـي         يك وظيفه انساني است يك وظيفه الهي است يك امر شريف است انسان            
كنـد كارهـا را،    ترسند در هر رژيمي يك انسان اگر پيدا بشود متحول مي   انسان مي  ها از   ترسند اين رژيم    ميانسان  انسان  انسان  انسان  درست نشود از    

        مـدرس مـدرس مـدرس مـدرس ترسـيد از   ترسيد از تفنگدارها نمي   ترسيد از دزدهاي سرگردنه نمي      مي  ترسيد آنقدري كه از مدرس       مي     مدرسمدرسمدرسمدرساز      رضا شاه   رضا شاه   رضا شاه   رضا شاه   
        ....    مدرس را گرفت و كُشتمدرس را گرفت و كُشتمدرس را گرفت و كُشتمدرس را گرفت و كُشتر مانع بود از اينكه يك كارهاي زشتي را انجام بدهد و آخمدرس مدرس مدرس مدرس ترسيد  مي

خواهنـد   خواهند پيدا بشود اينهـا نمـي    كند انسان را، و آنها انسان نمي        ترسند براي اينكه روحاني تربيت مي       اينها از روحاني مي   
ايد حتي خود مادرها هم ش  و اينقدر تبليغات كردند كهاوالد را پيش مادر مبتذل كردند     اوالد را پيش مادر مبتذل كردند     اوالد را پيش مادر مبتذل كردند     اوالد را پيش مادر مبتذل كردند     اينقدر تربيت     انسان پيدا بشود از اين جهت     

 هاي خودشان جداكردندهاي خودشان جداكردندهاي خودشان جداكردندهاي خودشان جداكردند    دامندامندامندامنها فرستادند و از  هاي عزيز را به پرورشگاه   بچه  باور كردند آنهائي كه تحت تاثير اينها واقع شدند آن         
  )٥٩٣(.هاي شيطاني شدند و در آنجا تربيت

                                                        

 .  ٥٨,٥,٢٦ تاريخ ٢٤٧ -٢٤١ ص ٨ ـ بيانات امام خميني در جمع اعضاي انجمن اسالمي معلمان صحيفه نور ج ٥٩٣
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            مقدمه احكاممقدمه احكاممقدمه احكاممقدمه احكام
 

            ياد گرفتن احكام خدا واجب استياد گرفتن احكام خدا واجب استياد گرفتن احكام خدا واجب استياد گرفتن احكام خدا واجب است
)  سالم اهللا عليهم  (قرآن مجيد و احاديث اهلبيت عصمت و طهارت         .  ، ياد گرفتن احكام دين است       يكي از فرايض مهم اسالمي    

  :دارد ، بر حذر مي كند و از عواقب زيانبار جهل و ترك تعلّم را به فراگرفتن احكام اسالم ترغيب مي ، مسلمانان با تأكيد فراوان
، از احكام خدا بي خبر نمانيد،       اد بگيريد و مانند اعراب زمان جاهليت      احكام دين را ي   «: فرمودند)  عليه السالم (حضرت صادق   

افكنـد و بـر پـاكيزگي اعمـالش      الهي را ياد نگيرد، خداوند در روز قيامت هرگز به او نظر لطف نمـي               سپس افزود كسي كه احكام    
  ».گذارد صحه نمي

  ». ر و سعادت محروم استكسي كه احكام خداوند را ياد نگيرد، از خي«: و نيز حضرتش فرمودند
من از مسلماني كه در برنامه زندگي خود ترتيبي    : فرمايند  مي)  صلي اهللا عليه و آله    (حضرت رسول اكرم    «:  و همچنين فرمود كه   

داشـته باشـد،    دانـد فراغـت   اي يك روز براي مورد توجه قرار دادن احكام اسالم و ياد گرفتن آنچه كـه نمـي   دهد كه هر هفته    نمي
  ». ر و بيزارممنزج

داشتن شناخت كامل درباره دين و نسبت به احكام آن            يعني»  تفقّه در دين  «نكته مهم اين است كه در احاديث اسالمي موضوع          
قرار گرفته و توصيه و تأكيد فراوان براين مطلب دارنـد كـه الزم              )  عليهم السالم (، مورد اهتمام و عنايت اهلبيت         بصير و بينا بودن   

  .شد، داشته باشند به معنايي كه گفته»  تفقّه در دين«سلمانان است همه م
، در گـرو      ، چه جامعه بزرگ اسالمي و چه جامعه خانوادگي          اي از احاديث خير و سعادت و موفقيت فرد و اجتماع            و در دسته  

  : تفقّه در دين معرفي شده است
هنگامي كه خداونـد خيـر و   «:   يعني»»»»ِِِِ    ِ الدِينِ الدِينِ الدِينِ الدِين    ُ فيُ فيُ فيُ في     اُهللا ِبعبٍد خَيراًفَقَّهه اُهللا ِبعبٍد خَيراًفَقَّهه اُهللا ِبعبٍد خَيراًفَقَّهه اُهللا ِبعبٍد خَيراًفَقَّههِاذ اَرادِاذ اَرادِاذ اَرادِاذ اَراد««««: فرمودند)  صلي اهللا عليه و آله(حضرت رسول اكرم  

  ».گرداند خود را بخواهد او را نسبت به احكام دين بصير و بينا مي اي از بندگان سعادت بنده
هي بر ايـن تعلّـق    هنگامي كه مشيت ال«:   يعني»»»»ِِِِ    لدِينلدِينلدِينلدِينِاِاِاِا        ْ في ْ في ْ في ْ في         ٍ خَيراً فَقَّههم  ٍ خَيراً فَقَّههم  ٍ خَيراً فَقَّههم  ٍ خَيراً فَقَّههم          ِاذ اَراد اُهللا ِبقَوم   ِاذ اَراد اُهللا ِبقَوم   ِاذ اَراد اُهللا ِبقَوم   ِاذ اَراد اُهللا ِبقَوم   ««««: فرمودند)  عليه السالم (حضرت صادق   

  ».سازد ، بصير و بينا مي خير و صالح و موفقيت برساند، آن جامعه را در شناخت دين اي را به گيرد كه جامعه مي
ِ ِ ِ ِ     َ فـي َ فـي َ فـي َ فـي     ُ الرفْـق ُ الرفْـق ُ الرفْـق ُ الرفْـق     ِ و رزَقَهـم ِ و رزَقَهـم ِ و رزَقَهـم ِ و رزَقَهـم     ِ الـدِين ِ الـدِين ِ الـدِين ِ الـدِين     ْ فـي ْ فـي ْ فـي ْ فـي     ههـم ههـم ههـم ههـم ٍ خَيراً فَقَّ ٍ خَيراً فَقَّ ٍ خَيراً فَقَّ ٍ خَيراً فَقَّ         ِاذ اَراد اللهِباَهِلبيت  ِاذ اَراد اللهِباَهِلبيت  ِاذ اَراد اللهِباَهِلبيت  ِاذ اَراد اللهِباَهِلبيت  ««««: فرمايند  مي)  صلي اهللا عليه و آله    (و حضرت پيغمبر اكرم     

        »»»»ْْْْ    ْ كَبِيرهمْ كَبِيرهمْ كَبِيرهمْ كَبِيرهم    ْ و وقَّرصَغِيرهمْ و وقَّرصَغِيرهمْ و وقَّرصَغِيرهمْ و وقَّرصَغِيرهم    معِيشَِتِهممعِيشَِتِهممعِيشَِتِهممعِيشَِتِهم
  :آورد  موضوع را در آن خانواده پديد مي وقتي كه خداوند متعال خير و سعادت يك خانواده را بخواهد اين سه«:  يعني

  .گرداند بينا ميـ اعضاي آن خانواده را در احكام دين بصير و ١
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كند تا هرگز در راه اسراف و تبذير اموال خود گام     ـ با حساب و تدبر گام برداشتن در راه زندگي اقتصادي را نصيب آنها مي              ٢
ورطـه حـرام      نگذارند و نيز محتاج نكنند و نيز مخارج خود را با درآمد حالل خود تنظيم كنند تا از حد اعتدال تجاوز نكنند و به                       

  .ندنيفت
  ».ـ كوچكترهاي آنها، بزرگترها شان را احترام كنند٣

* * *  
، قانون گزاري را تنها  ، قبل از هر چيز بايد به اين موضوع توجه داشت كه دين مقدس اسالم         در اينجا در رابطه با شناخت دين      

هـاي فطـري     و مفاسد زندگي آنها و خواستهآن ذات مقدس است كه انسانها را آفريده و به مصالح داند، چه اينكه ِ خدا مي    در شَأن 
،  و او كـه هـم  .  موجودات ديگر نيز، آن ذات مقدس اسـت و بـس   ؛ چنانكه قانون گزاِر قوانين زندگي و بقاي         آنان كامالً آگاه است   

،  ، اقتـصادي  ياسـي ، س ، عبـادي  ، قوانين زندگي انسانها را به عنوان وظـايف فرهنگـي           ، هدايتگر راه زندگي است      مقنّن قوانين و هم   
 پيغمبران عالي مقام و جانشينان واال قدر آنها به انسانها ابالغ نمـوده اسـت و                  ، رواني فردي و اجتماعي به وسيله        ، جسمي   اخالقي

  : است   دسته٣به طور كلّي اين احكام و قوانين بر 
   ـ احكام اعتقادي١
   ـ احكام اخالقي٢
   ـ احكام عملي٣

شـود   ، كه صفات جمال و جالل نيز ناميده مي  ذوالجالل د و عدل و ديگر صفات ثبوتيه و سلبيه آن ذات  شامل توحي  ::::    دسته اول دسته اول دسته اول دسته اول 
دارد و همچنـين شـامل        موضوع نبوت كه با لزوم بعثت پيامبران خدا و صـفات و خـصوصيات آنهـا ارتبـاط                   و نيز شامل  . گردد  مي

  .گردد شود، مي مرتبط مي)  سالم اهللا عليهم(انه گ موضوع امامت كه با مسأله واليت و امامت ائمه دوازده
چنان كه شامل موضوع معاد كه با مسأله شناخت حقيقت مـرگ و عـالم بـرزخ و بازگـشت روح بـه بـدن در روز قيامـت و                             

  .شود كند نيز مي خصوصيات حشر و نشر و حساب و ميزان و صراط و بهشت و جهنّم ارتباط پيدا مي
مقدس اسالم است و ياد گـرفتن آنهـا بـراي هـر               شود، قسمت اول احكام دين      صول دين تعبير مي    موضوع كه از آن به ا      ٥اين  

  . منطق و برهان الزم است كسي به فراخور درك او و بر اساس
روحيات انسانها چون در اعمال آنها تأثير مستقيم دارد، لذا تنها :   كه احكام اخالقي است بطور خالصه اين است كه  ::::    دسته دوم دسته دوم دسته دوم دسته دوم 

، حـسد،     بخـل : ، تهذيب اخالق است كه در نتيجه آن روحيات پست ماننـد             اه اصالح و تكامل آنها پس از تكميل عقايد اسالمي         ر
آنها زدوده شود و در اين مزرعه پر استعداد و شايسته بذرهاي صفات نيـك         ، غرور و امثال اينها از مزرعه روح         تكبر، خود پسندي  

كـه  )  صلي اهللا عليه و آله(پيغمبر بزرگوار اسالم  ، صبر و صدق ِكشته شود و هدف مقدس ، سخاوت ت، شجاع   ، كَرم   از قبيل تواضع  
  .، تأمين گردد ، تكميل اخالق نيك انسانها است انگيزه بعثت من:   يعني»»»»ِِِِ    َاالخْالَقَاالخْالَقَاالخْالَقَاالخْالَق    َ مكَاِرمَ مكَاِرمَ مكَاِرمَ مكَاِرم    َ التَممَ التَممَ التَممَ التَمم    بِعثْتبِعثْتبِعثْتبِعثْت««««: فرمودند

  .  الق است و بر ما الزم است كه در راه فراگرفتن آن نيز كوشا باشيم، علم اخ و عهده دار اين طايفه از احكام اسالمي
،   سياسـي :  احكام عملي است كه گستردگي بيشتري دارد، زيرا احكام و قوانيني است كـه كليـه اعمـال انـسانها را                     ::::    دسته سوم دسته سوم دسته سوم دسته سوم 

هـاي عمليـه بـااين دسـته از احكـام             دهد و رسـاله     ، فردي و اجتماعي زير پوشش خود قرار مي          ، اقتصادي   ، جزايي   ، قضايي   عبادي
  .خداوند ارتباط دارد



 

 )٢٦٢(

  : هي توجه به اين دو مطلب الزم است در رابطه با اين طايفه از احكام ِال
، منبع و مدركي جز قرآن مجيد و احاديثي كه از پيغمبر بزرگـوار اسـالم و اهـل بيـت                       ـ قوانين و احكام خداوند بطور عمده      ١

  .، ندارد صادر گرديده است) شوند كه ثَقْلين ناميده مي) (  عليه ماجمعينصلوات اهللا(عالي مقامشان 
، كار آساني نيست و احتياج به  ـ فهميدن و بدست آوردن مطالب و معارفي كه در قرآن مجيد و احاديث اهلبيت مندرج است٢

ير قرآن و حديث شناسـي و شـناخت   و تا يك فرد در ادبيات عرب و علوم مختلف اسالمي از قبيل تفس. تخصّص و مهارت دارد 
ـ  راويان احاديث و اصول فقه و شناخت و انظار فقهاي اسالم ــ بـه     هـي  بـا توفيـق ال   ، تخصّص و مهارت نداشته و به اصطالح 

كنـد و در اختيـار جامعـه اسـالمي      تواند احكام خداوند را از منابع خود استخراج      درجه اجتهاد و فقاهت نرسيده باشد، هرگز نمي       
  .ذاردبگ

، واضـح     اكنون با توجه به آنچه كه ذكر گرديد، لزوم رجوع به فقيهي كه راه اجتهاد را با گستردگي مخصوصي كه دارد پيموده                     
  .گردد ، ثابت مي عقل و منطق و مسأله تقليد از مجتهد به حكم

اند و مسائل جديد فراواني در زندگي         بعالوه در مثل زمان ما، كه ساكنان همه مناطق روي زمين با هم ارتباط نزديك پيدا كرده                
بـه اوضـاع زمـان و     هي باشد كه عالم تواند مرجع احكام ال   آيد، كسي مي    هاي جديدي پديد مي     دهد و پديده    انسانها رخ داده و مي    

ا با توجـه بـه     ، وظايف مسلمانان ر     ّ و كامل و فقه پوياي اسالمي        هاي دشمنان اسالم نيز باشد تا بر اساس منابع غني           واقف به نقشه  
  . زمانها و مكانها، استنباط كند مقتضيات

  : ، اين است است در اين مورد ارائه فرموده)  عليه السالم(و باالخره معياري كه حضرت صادق 
        »»»»....ُُُُ    ْ يقَلِّدوهْ يقَلِّدوهْ يقَلِّدوهْ يقَلِّدوه    ِّ اَنِّ اَنِّ اَنِّ اَن    ُ، فَِللْعوامُ، فَِللْعوامُ، فَِللْعوامُ، فَِللْعوام    عاً المِر موالَهعاً المِر موالَهعاً المِر موالَهعاً المِر موالَهُ، مطِيُ، مطِيُ، مطِيُ، مطِي    هواههواههواههواه    ، مخَاِلفاً علَي، مخَاِلفاً علَي، مخَاِلفاً علَي، مخَاِلفاً علَي    ِ، حاِفظاً ِلديِِِنهِ، حاِفظاً ِلديِِِنهِ، حاِفظاً ِلديِِِنهِ، حاِفظاً ِلديِِِنه    َ الْفُقَهاِء، صَاِئناً ِلنَفِْسهَ الْفُقَهاِء، صَاِئناً ِلنَفِْسهَ الْفُقَهاِء، صَاِئناً ِلنَفِْسهَ الْفُقَهاِء، صَاِئناً ِلنَفِْسه    َ ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمن    ْ كَانْ كَانْ كَانْ كَان    فَاَما منفَاَما منفَاَما منفَاَما من««««

  :  الزم است از كسي تقليد كنند كه در هر عصر و زمان در ميان فقهاي اعصار و ادوار، بر مردم مسلمان«:  يعني
، مصون نگاه  تقيم اسالمعوامل انحراف از صراط مس ـ داراي صيانت نفْس باشد تا در سايه آن بتواند خود را در برابر هر گونه          ١
  .بدارد
  .ـ حافظ دين باشد٢
  .ـ مخالف هواهاي نفساني خود باشد٣
  ».ـ مطيع امر خداوند متعال باشد٤

  

        احكام تقليداحكام تقليداحكام تقليداحكام تقليد
و در . اندازه فكر خود بـه آن اعتقـاد پيـدا كنـد     ، تقليد جايز نيست و هر كس بايد بر اساس دليل و برهان به             در اصول اعتقادي  
وظيفه خـود   اما در غير ضروريات اگر شخص مجتهد باشد، يعني بتواند از روي داليل شرعي            .  يد الزم نيست  ضروري دين هم تقل   

  :كند  عقل دو راه براي او معين مي  صورت در غير اين. را تشخيص دهد، بايد طبق نظريه خود عمل كند
  . يعني طبق فتاواي مجتهدي كه واجد شرايط است عمل كند::::تقليدتقليدتقليدتقليد. . . . ١١١١
  .مطابق احتياط است عمل كند ، به آنچه كه  يعني با توجه به نظر تمامي يا گروهي از مجتهدان::::    احتياطاحتياطاحتياطاحتياط. . . . ٢٢٢٢



 

 )٢٦٣(

        

            چرا در مسائل ديني بايد تقليد كنيمچرا در مسائل ديني بايد تقليد كنيمچرا در مسائل ديني بايد تقليد كنيمچرا در مسائل ديني بايد تقليد كنيم
هـاي علمـي ديگـران     داند، ناچـار بايـد از تجـارب و از اندوختـه          گشايد، چيزي نمي    انسان هنگامي كه چشم به اين جهان مي       

  .خم زندگي نياز به علم و دانش دارد و راه پر پيچمند گردد، زيرا پيمودن  بهره
  . دانستن و عمل كردن:  زندگي بر دو پايه محكم استوار است

كند و سپس با كمك غرايز راه و رسم زندگي را آموخته و بـه   بر مبناي همين اصل نخستين است كه انسان زندگي را آغاز مي   
راهگـشاي او در ايـن        زه تقليد كه با منطق صحيح و عقل و فطرت همراه اسـت            بنابراين غري . دارد   برمي  سوي كمال و سعادت گام    

، براي ساختن عمارت به معمار و بنا، در دوختن لبـاس              مسير است و بر اساس همين منطق و فطرت است كه در زندگي روزمره             
  . كند هنگام بيماري به پزشك مراجعه مي و به خياط

  .دهد ارجاع مي اي به كارشناس و متخصص آن رشته، ما را در هر  به هر حال عقل و فطرت
به پيروي از فقهايي كه در تشخيص احكام الهي           همچنين بر اساس همين منطق است كه در تعليمات ديني و قوانين الهي مردم             

شـامخ اجتهـاد     فقيهاني كه سالهاي سال با تالش خود در راه علم و دانش قدم برداشته و به مقام                . شوند  مهارت دارند، رهنمون مي   
  .استخراج كنند و در دسترس مردم قرار دهند توانند قوانين الهي را از مدارك و منابع اصلي آن اند و مي رسيده

  .، الزم است كه از مجتهد عادل تقليد شود بنابراين
ه كوچـك ـ بـاز    گناه ـ چه گناه بزرگ و چه گنـا   و عادل كسي است كه داراي حالت خدا ترسي باطني است كه او را از انجام

  ). دارد مي
  .كرد تقليد»  اعلم « در مسائلي كه مجتهدين اختالف نظر دارند بايد از ::::    ١١١١مسأله مسأله مسأله مسأله 

        

            راههاي شناخت مجتهد اعلمراههاي شناخت مجتهد اعلمراههاي شناخت مجتهد اعلمراههاي شناخت مجتهد اعلم
  : توان شناخت را از سه راه مي»   اعلم «و »  مجتهد  «::::    ٢٢٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد خود....١١١١
  .ها شهادت ندهند  دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين كه دو نفر عالم ديگر برخالف گفته آن....٢٢٢٢
  .  آن چنان در ميان اهل علم و محافل علمي مشهور باشد كه انسان يقين پيداكند او اعلم است....٣٣٣٣

  .باشد  ، هر چند اعلم  عمل كردن به فتواي مجتهد مرده ابتداًء جايز نيست::::    ٣٣٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .شود ياد گيرد يا طريقه احتياط آن را بداند مي  الزم است هر كس مسائلي را كه معموالً مورد احتياج او واقع::::    ٤٤٤٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

        
يعني قادر به استنباط احكام از مـدارك   (مجتهد نيست    فتوا دادن و اظهار نظر كردن در مسائل شرعي براي كسي كه            ::::    ٥٥٥٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .كنند حرام است و مسئول اعمال تمام كساني است كه به گفته او عمل مي) باشد و داليل آن نمي



 

 )٢٦٤(

  ؟ چيست  است اكنون حكمش شخصي مدتي بدون تقليد اعمالي را انجام داده::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
بايد هم اكنون تقليد كند و آنچه مطابق دستور مرجع فعلي او واقع شده صحيح است و غير آن را بايد اعـاده                   :     جججج

  .كند
  .، يقيني باشد  حاكم شرع اگر حكم كرد بر همه واجب است عمل نمايند مگر اين كه خالف آن::::    ٦٦٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

        

            ئاتئاتئاتئاتاستفتااستفتااستفتااستفتا
  ؟ آيا باقي ماندن بر تقليد ميت جايز است: : : :     سؤالسؤالسؤالسؤال

صورت واجـب اسـت    ، مگر اينكه مجتهد زنده اعلم از ميت باشد كه در اين     با اجازه مجتهد زنده جايز است      ::::    جججج
  .به او رجوع كند

  ّ جايز است يا خير؟ ّ به حي  آيا عدول از مجتهد حي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
و اگر مساوي باشد و تا حال در آن مسأله بـه    رجوع به او واجب است در صورتي كه مجتهد دوم اعلم باشد،      ::::    جججج

  . فتواي مجتهد اول عمل نكرده رجوع جايز است و اگر عمل كرده رجوع جايز نيست

  

            چيزهاي نجسچيزهاي نجسچيزهاي نجسچيزهاي نجس
انسان بايد از خوردن و آشاميدن چيزهاي نجـس    .  ، در اسالم داراي اهميت بسياري است        طهارت و پاكي بدن و محيط زندگي      

شـناختن چيزهـاي      بنـابراين . ، پاك باشـد     كه بهترين شيوه پرستش پروردگار عالم است      »  نماز «براي    وري كرده و بدن و لباسش     د
  . ها نيز الزم است نجس و آموختن شيوه پاك كردن آن

ين چيزهائي كه در اثر برخورد به اين ده چيـز در  شود و همچن ، مگر ده چيز كه ذكر مي  در عالَم همه چيز پاك است     ::::    ٧٧٧٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  :حال رطوبت نجس شود

            بولبولبولبول. . . . ١١١١          
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 )٢٦٥(

            شرابشرابشرابشراب. . . . ٩٩٩٩                                        
            فقاعفقاعفقاعفقاع. . . . ١٠١٠١٠١٠                                        
يعني اگر رگ آن را ببرنـد، خـون از آن جـستن          گوشتي كه خون جهنده دارد،ـ       بول و غائط انسان و هر حيوان حرام        ::::    ٨٨٨٨    مسألهمسألهمسألهمسأله

  . ، مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند، پاك است حيوانات كوچك فضله.  ـ نجس است كند مي
  . ، بنابر احتياط نجس است ت و فضله خفاش، نجس اس  فضله پرندگان حرام گوشت::::    ٩٩٩٩    مسألهمسألهمسألهمسأله

خون حيواناتي كه خون جهنده ندارند مانند ماهي   ، ولي خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد نجس است: : : :     ١٠١٠١٠١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . پشه پاك است و مار و همچنين خون

بـراي توضـيح بيـشتر بـه        .  خوردن آن حرام اسـت     و  آيد نجس است    كه از لثه يا جاي ديگر دهان بيرون مي        خوني  : : : :     ١١١١١١١١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .توضيح المسائل مراجعه شود

ميرد، اگر طوري شود كه ديگر به آن خـون نگوينـد              ، زير ناخن يا زير پوست مي         خوني كه به واسطه كوبيده شدن      ::::    ١٢١٢١٢١٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . گويند، نجس است ك است و اگر به آن خون ميپا

شـود و جوشـيدن و حـرارت و           ظرف آن نجس مي    اي خون در آن يافتند، تمام غذا و          اگر موقع جوشيدن غذا ذره     ::::    ١٣١٣١٣١٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . آتش پاك كننده آن نيست

ها  كنند، همه اجزاي آنها حتي مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت آن خشكي زندگي ميسگ و خوكي كه در : : : :     ١٤١٤١٤١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . خوك دريايي پاك است و نجس است ولي سگ

و يا پيغمبران ديگـر     ) ص( حضرت خاتم االنبياء     كسي كه منكر خداست يا براي خدا شريك قائل است يا پيامبري            ::::    ١٥١٥١٥١٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
كه ضروريات ديـن   باشد و نيز كسي  قيامت و بهشت و جهنم را قبول نداشته باشد، كافر و نجس مي              دا را قبول ندارد و كسي كه      خ

باشد ولي اهل كتاب يعني يهـود و نـصارا ذاتـاً     ، نجس مي دين است ، مثل نماز يا روزه را انكار كند با علم به اينكه ضروري             اسالم
  .باشند پاك مي

  .يشتر به رساله عمليه مراجعه شودبراي تفصيل ب
        

        ))))    هاهاهاها    پاك كنندهپاك كنندهپاك كنندهپاك كننده    ((((مطهرات مطهرات مطهرات مطهرات 
  :  چيز است١٠ترين آنها  كند و مهم شود كه نجس را پاك مي مطهرات به چيزهايي گفته مي: : : :     ١٦١٦١٦١٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
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            زمينزمينزمينزمين. . . . ٢٢٢٢                                        
            آفتابآفتابآفتابآفتاب. . . . ٣٣٣٣                                        
            استحالهاستحالهاستحالهاستحاله. . . . ٤٤٤٤                                        



 

 )٢٦٦(
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         آب كر آب كر آب كر آب كر- - - - ١١١١
طول و عرض و عمق آن هر كدام سه وجب و نيم  آب كر بنابر احتياط واجب مقدار آبي است كه اگر در ظرفي كه: : : :     ١٧١٧١٧١٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . هاي متوسط است ، وجب  كيلوگرم باشد و معيار در وجب٣٧٧,٤١٩است بريزند، آن ظرف را پر كند، يا وزن آن 
، بو يا رنگ يا مزه نجاسـت          آب كر برسد و آب      يا چيزي كه نجس شده است به      )  ، خون   مانند بول (عين نجس    اگر   ::::    ١٨١٨١٨١٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .شود شود و اگر تغييرنكند، نجس نمي را بگيرد، نجس مي
يزد، اگر متصل به كر باشد و بـو  ر از آن چيز مي  اگر چيز نجس را زير شيري كه متصل به كر است بشويند، آبي كه        ::::    ١٩١٩١٩١٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .باشد يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد و عين نجاست هم در آن نباشد، پاك مي
  

        
        

             آب قليل آب قليل آب قليل آب قليل- - - - ٢٢٢٢
  .نباشد)  در حال باريدن(باران   آب قليل آبي است كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد و آب::::    ٢٠٢٠٢٠٢٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
شود، ولي اگر از باال با فـشار ـ بلكـه بـا       اگر آب قليل روي چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد، نجس مي::::    ٢١٢١٢١٢١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .باشد مي رسد نجس و هرچه باالتر از آن است پاك مطلق حركت ـ به پايين روي چيز نجس بريزد، مقداري كه به آن چيز مي



 

 )٢٦٧(

  . ريزند و از آن جدا گردد، نجس است مي ، روي چيز نجس  آب قليلي كه براي برطرف كردن عين نجس::::    ٢٢٢٢٢٢٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  

             آب جاري آب جاري آب جاري آب جاري- - - - ٣٣٣٣
  . چشمه و قنات آب جاري آبي است كه از زمين بجوشد و جاري شود، مانند آب: : : :     ٢٣٢٣٢٣٢٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
، يا طعم نجاسـت     شود، هر چند كمتر ازكر باشد، مگر اين كه بو، يا رنگ             آب جاري با مالقات نجاست نجس نمي      : : : :     ٢٤٢٤٢٤٢٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .به خود گيرد
  

             آب باران آب باران آب باران آب باران- - - - ٤٤٤٤
و . شـود   برسد پاك مي  ببارد جايي كه باران به آن          اگر به چيز نجسي كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه باران             ::::    ٢٥٢٥٢٥٢٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

بگوينـد بـاران    در فرش و لباس و مانند اينها فشار الزم نيست ولي باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بايـد طـوري باشـد كـه                      
  .آيد مي

  

             آب چاه آب چاه آب چاه آب چاه- - - -         ٥٥٥٥
نجسي كه عين نجاست در آن نيست بـا آن          ، هر چند كمتر از كر باشد و اگر چيز              آب چاه پاك و پاك كننده است       ::::    ٢٦٢٦٢٦٢٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .گردد، مگر أين كه به واسطه رسيدن عين نجس بو، يا رنگ و يا طعم نجس به خود گيرد شسته شود پاك مي

  

            آب مضافآب مضافآب مضافآب مضاف
كنـد   يز نجس را پاك نمي، چ آب ميوه و مانند آن و آب مضاف كه در اول اين بحث معني آن گفته شد مانند گالب        : : : :     ٢٧٢٧٢٧٢٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . نيست و نيز وضو و غسل با آن صحيح
  
        

            احكام آباحكام آباحكام آباحكام آب
  :كند  شرط چيز نجس را پاك ميچهارچهارچهارچهار آب با : : : : ٢٨٢٨٢٨٢٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .كند   مطلق باشد؛ پس آب مضاف مانند گالب و عرق بيد، چيز نجس را پاك نمي....١١١١
  . پاك باشد....٢٢٢٢
  .، مضاف نشود ند آبشوي  وقتي چيز نجس را مي....٣٣٣٣



 

 )٢٦٨(

  .، عين نجاست در آن نباشد  بعد از آب كشيدن چيز نجس....٤٤٤٤
  .شود پاك شدن چيز نجس با آب قليل يعني آب كمتر از كر، شرطهاي ديگري هم دارد كه بعداً گفته مي

، هـر چنـد سـه         يا جاري يك مرتبه كافي اسـت      ، ولي در آب كر         ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست          : : : : ٢٩٢٩٢٩٢٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ديگـر    ، آب يا چيز روان      ظرفي را كه سگ ليسيده يا از آن ظرف        ).   كشي در حكم آب جاري است       هاي لوله   آب (مرتبه بهتر است    

، و همچنين  مال كرد و بعد بنابر احتياط واجب دو مرتبه در كر يا جاري يا با آب قليل شست ، خاك ، بايد اول با خاك پاك       خورده
  .مال كرد در آن ريخته بنابر احتياط واجب بايد پيش از شستن خاك ظرفي را كه آب دهان سگ

  

            زمينزمينزمينزمين
  :كند ، كف پا و ته كفش نجس را پاك مي  زمين با سه شرط: : : : ٣٠٣٠٣٠٣٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . آنكه زمين پاك باشد....١١١١
  . آنكه خشك باشد....٢٢٢٢
، يا متنجس مثل ِگلي كه نجس شده در كف پا و ته كفش باشد به واسطه راه رفتن يـا    خون و بول آنكه اگر عين نجس مثل   ....٣٣٣٣

 و حصير  و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد و با راه رفتن روي فرش       . ماليدن پا به زمين بر طرف شود      
  .شود ، كف پا و ته كفش نجس پاك نمي و سبزه

        

            آفتابآفتابآفتابآفتاب
، و نيز ميخي را كه بـه          ، در ساختمان به كار برده شده        ، زمين و ساختمان و چيزهائي كه مانند درب و پنجره             آفتاب : : : : ٣١٣١٣١٣١ه  ه  ه  ه  مسألمسألمسألمسأل

  :كند  پاك مي    شش شرطشش شرطشش شرطشش شرطشود، با  حساب مي اند و جزء ساختمان ديوار كوبيده
اي آن را تر كنند تا        ن برسد تر شود، پساگر خشك باشد بايد به وسيله         طوري تر باشد كه اگر چيز ديگري به آ           چيز نجس به   ....١١١١

  .آفتاب خشك كند
        
  . اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرفكنند....٢٢٢٢
  . چيزي مانند پرده يا ابر از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند....٣٣٣٣
  .گردد آفتاب خشك شود پاك نمي ، به واسطه با دو جستنهايي چيز نجس را خشك كند، مثالً چيز ن  آفتاب به....٤٤٤٤
خشك كند، يعني اگـر آفتـاب يـك مرتبـه روي       ، يك مرتبه    ، مقداري از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته               آفتاب ....٥٥٥٥

  .ماند ساختمان را خشك كند و مرتبه ديگر زير آن را خشك كند، روي ساختمان پاك و زير آن نجس مي

  



 

 )٢٦٩(

            استحالهاستحالهاستحالهاستحاله
گوينـد   گردد و مي  ديگري به آن داده شود، پاك مي         هرگاه عين نجس چنان تغيير يابد كه آن نام از آن برداشته و نام              ::::    ٣٢٣٢٣٢٣٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

 شده اسـت بـه       زار فرو رود و مبدل به نمك شود، همچنين اگر چيزي كه نجس              كه سگ در نمك     ، مثل اين    شده است »   استحاله «
كلي تغيير يابد، مثل اين كه چوب نجس را بسوزانند و خاكستركنند، يا آب نجس تبديل به بخار شود، اما اگـر تنهـا صـورت آن                           

  .شود گندم نجس را آرد كنند پاك نمي تغيير كند مثل اينكه
        

            انقالبانقالبانقالبانقالب
»   انقالب «شود و آن را  مبدل به سركه گردد، پاك مي يزي در آنخودي خود يا به واسطه ريختن چ هرگاه شراب به  : : : :     ٣٣٣٣٣٣٣٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .گويند
  .، هرچند جوشيده باشد ريزند خوردنش حالل است كشمش و خرمايي كه در غذا مي: : : :     ٣٤٣٤٣٤٣٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

        كم شدن دو سوم آب انگوركم شدن دو سوم آب انگوركم شدن دو سوم آب انگوركم شدن دو سوم آب انگور
شـود؛ ولـي اگـر بـه      سركه شدن پاك و حـالل مـي   خود جوش آمده نجس است و فقط به       د به  آب انگوري كه خو    : : : : ٣٥٣٥٣٥٣٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

شدن دو سوم  ، وبا كم از آنكه دو قسمت آن كم شود نجس نيست ولي خوردن آن حرام است ، پيش   واسطه آتش جوش آمده است    
  .شود ، حالل مي آن بوسيله آتش

  
  
  
  
  

            انتقالانتقالانتقالانتقال
حيواني كه خون جهنده ندارد منتقل گـردد و خـون آن    اگر خون بدن انسان يا حيواني كه خون جهنده دارد به بدن      : : : :     ٣٦٣٦٣٦٣٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، آن  ، هر چند در اصـل  گويند، بنابراين خون پشه كه جزء بدن اوست پاك است      »   انتقال «حيوان حساب شود، پاك است و آن را         
  .شود ، چون جزء بدن او محسوب نمي نيست مكد پاك ز انسان مي، ولي خوني كه زالو ا را از انسان گرفته

  

            اسالم آوردناسالم آوردناسالم آوردناسالم آوردن



 

 )٢٧٠(

در بحث نجاسات گفتيم كه از كافر بغير از يهود و نصارا بايد اجتناب شود، حال اگر كافر شهادتين بگويد، يعنـي                      : : : :     ٣٧٣٧٣٧٣٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  :بگويد

ـَه         اَشْهد اَن اَشْهد اَن اَشْهد اَن اَشْهد اَن     «««« ـَه ْ الَ ِال ـَه ْ الَ ِال ـَه ْ الَ ِال گردد، ولي اگر عين نجاست در بدن  بدن او پاك مي شود و مسلمان مي» » » »     ُ اِهللاُ اِهللاُ اِهللاُ اِهللا    َّ محمداً رسولَّ محمداً رسولَّ محمداً رسولَّ محمداً رسول    اُهللا و اَشْهد اَناُهللا و اَشْهد اَناُهللا و اَشْهد اَناُهللا و اَشْهد اَنَ ِاالَّ َ ِاالَّ َ ِاالَّ َ ِاالَّ     ْ الَ ِال
شـده باشـد الزم    او باشد بايد آن را برطرف كرده و جاي آن را آب بكشد، ولي اگر قبل از اسـالم آوردن عـين نجاسـت برطـرف           

  .نيست جاي آن را آب بكشد
  .شود لباسي كه بر تن كافر است وقتي اسالم آورد پاك مي: : : :     ٣٨٣٨٣٨٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
اما اگر بـر زبـان جـاري كنـد و      .  ؟ پاك است    دانيم كه قلباً مسلمان شده يا نه        هرگاه كافر شهادتين بگويد، ولي نمي     : : : :     ٣٩٣٩٣٩٣٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . كند پاك است ن ندارد هنگامي كه ظاهر اسالم را مراعات مييقين باشد كه قلباً به آن ايما

  

            تبعيتتبعيتتبعيتتبعيت
شود و همچنين  شراب سركه شود ظرف هم پاك مي   تبعيت آن است كه چيزي به تبع چيز ديگري پاك شود؛ مثل اين كه وقتي              

  .شود شود لباس او هم پاك مي كافر كه مسلمان مي
        

            برطرف شدن عين نجاستبرطرف شدن عين نجاستبرطرف شدن عين نجاستبرطرف شدن عين نجاست
شود، مثالً اگـر   اگر نجس شود همين كه نجاست از بين برود پاك مي)   مانند داخل دهان و بيني (باطن بدن انسان  : : : :     ٤٠٤٠٤٠٤٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، ولـي اگـر دنـدان     دهان از بين برود يا خون را بيرون بريزد آب كشيدن داخل دهان الزم نيست            ها خون بيرون آيد و در آب        از لثه 
  .بكشد  د، احتياط واجب آن است كه آن را آبمصنوعي در دهان باش

        
        
        

        
            غايب شدن مسلمانغايب شدن مسلمانغايب شدن مسلمانغايب شدن مسلمان

، سـپس     نجس شود و او هم بفهمد كه نجس شـده            هرگاه بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگري كه در اختيار اوست            ::::    ٤١٤١٤١٤١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
باشد كه طهـارت در   ، به شرط اين كه از چيزهايي ، پاك است آن مسلمان غايب گردد، اگر انسان احتمال دهد كه آن را آب كشيده          

  .ظروف غذا خواند و يا غذا و ، مانند لباسي كه با آن نماز مي آن شرط است
        

  وضـو



 

 )٢٧١(

  .بزرگ آماده كند نمازگزار بايد قبل از انجام نماز، وضو گرفته و خود را براي انجام اين عبادت
»   تيمم «كند، بايد به جاي آن عمل ديگري به نام  د؛ و هرگاه نتواند وضو بگيرد يا غسلكن»   غُسل «در برخي از موارد هم بايد     

  .انجام دهد كه در اين قسمت با احكام هر يك آشنا خواهيد شد
  

        ؟؟؟؟    چگونه وضو بگيريمچگونه وضو بگيريمچگونه وضو بگيريمچگونه وضو بگيريم
  .شود ها و مسح جلو سر و روي پاها، به شرحي كه در مسائل آينده ذكر مي وضو عبارت است از شستن صورت و دست

رويد تا آخر چانه و از نظر پهنا به مقداري كه ميان انگشت     صورت را از باالي پيشاني يعني جايي كه موي سر مي          : : : :     ٤٢٤٢٤٢٤٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
اين كـه يقـين پيـدا     ، لذا براي گيرد، بايد شست و اگر مختصري از اين مقدار شسته نشود وضو باطل است      وسط و شست قرار مي    

  .بشويد د تمام اين مقدار شسته شده بايد كمي اطراف آن را همكن
ها را بايد آن چنان شست كه آب به پوست بدن برسد و اگر موانعي وجود دارد بايد برطرف كند،             صورت و دست  : : : :     ٤٣٤٣٤٣٤٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .باشد بايد وارسي نمايددهد در جايي كه احتمال منشأ عقاليي داشته  حتي اگر احتمال مانع مي
، بنابر احتياط واجب هر دو        اي است كه پوست از الي آن پيداست يا نه           هرگاه شك كند كه موي صورت به اندازه       : : : :     ٤٤٤٤٤٤٤٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .را بشويد

  . شود، واجب نيست ديده نمي ت بستنشستن داخل بيني و مقداري از لب و چشم كه در وق: : : :     ٤٥٤٥٤٥٤٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
ها بشويد و بعد از آن دست چـپ را بـه همـين            بعد از شستن صورت بايد دست راست را از آرنج تا سر انگشت            : : : :     ٤٦٤٦٤٦٤٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ترتيب
  . باال بشويد، وضو باطل است  و اگر از پايين بهها را از باال به پايين شست بايد صورت و دست: : : :     ٤٧٤٧٤٧٤٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .، كمي باالتر از آرنج راهم بشويد براي آن كه يقين كند آرنج را كامالً شسته: : : :     ٤٨٤٨٤٨٤٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

        
ست بـاقي مانـده مـسح كنـد و بنـابر احتيـاط              ها بايد جلو سر را با رطوبت آب وضو كه درد            بعد از شستن دست   : : : :     ٤٩٤٩٤٩٤٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

بـاال نيـز    ، الزم است با دست راست باشد و بهتر اين است كه از باال به پايين دست بكشد، ولي عكس آن يعني از پايين به                        واجب
  .اشكال ندارد

روييده است بكشند، امـا كـسي كـه مـوي سـر او بـه        مسح سر را جايز است بر پوست سر يا بر موهايي كه بر آن            : : : :     ٥٠٥٠٥٠٥٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
رسد، بايد بيخ موها را مسح كنـد و بهتـر    ريزد، يا به جاهاي ديگر سر مي اي بلند است كه اگر مثالً شانه كند به صورتش مي        اندازه

  .مايد، بن موها يا پوست سر را براحتي مسح ن چپ است كه قبل از وضو، فرق سر را باز كند تا پس از شستن دست
هـا   كه در دست مانده روي پاها را از سر انگشت رسد كه بايد با همان رطوبتي بعد از مسح سر نوبت مسح پاها مي     : : : :     ٥١٥١٥١٥١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .بنابر احتياط مستحب تا مفصل پا مسح نمايد تا برآمدگي پشت پا مسح كندو
ها بكشد و اگر دست را ثابت نگهـدارد و سـر يـا پـا را زيـر آن       راي مسح سر و روي پاها بايد دست را روي آن ب: : : :     ٥٢٥٢٥٢٥٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .حركت دهد وضو باطل است اما اگر مختصري سر يا پا حركت كند اشكال ندارد
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كه آب دست هنگـام مـسح بـر آن            طوري    شد به   با  جاي مسح بايد خشك باشد، ولي اگر مختصري رطوبت داشته         : : : :     ٥٣٥٣٥٣٥٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .غلبه كند اشكال ندارد

تواند از اعضاي ديگر وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح كنـد، ولـي از آب         اگر رطوبت كف دست خشك شود مي      : : : :     ٥٤٥٤٥٤٥٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ان رطوبت مسح كند و براي مسح پاها از اعضاي ديگر           اندازه مسح سر رطوبت دارد سر را با هم          خارج جايز نيست و اگر فقط به      

  .اگر روي پا نجس باشد و نتواند براي مسح آن را آب بكشد بايد تيمم نمايد. رطوبت بگيرد
  

        شرايط وضوشرايط وضوشرايط وضوشرايط وضو
  :  شرط صحيح است١٢١٢١٢١٢ وضو با ::::    ٥٥٥٥٥٥٥٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . پاك بودن آب وضو....١١١١
، اگر چه نداند يا فراموش كرده باشد و اگر نمـازي          ، وضو با آب نجس يا مضاف باطل است          آب وضو مطلق باشد، بنابراين     ....٢٢٢٢

  .با آن خوانده بايد اعاده كند
  .ريزد و ظرف آب وضو غصبي نباشد گيرد و جايي كه آب وضو در آن مي  آب وضو و فضايي كه در آن وضو مي....٣٣٣٣
  . ظرف آب وضو از طال و نقره نباشد....٤٤٤٤
شدن وضوي يك عضو، همـان عـضو نجـس شـود        شستن يا مسح كردن پاك باشد، اما اگر بعد از تمام            اعضاي وضو موقع   ....٥٥٥٥

  . وضو صحيح است
است كه اگر وضـو بگيـرد تمـام يـا مقـداري از                قدري تنگ    وقت كافي براي وضو و نماز داشته باشد، بنابراين اگر وقت به            ....٦٦٦٦

  .شود بايد تيمم كند مي واجبات نماز بعد از وقت خوانده
        
 وضو را به قصد قربت يعني براي خدا انجام دهد، بنابراين اگر به قصد ريا و خودنمايي يا براي خنك شدن بدن و مانند آن      ....٧٧٧٧

شـود،    دانـد خنـك هـم مـي         ، ولي اگر تصميم قطعي دارد كه براي اطاعت فرمان خدا وضو بگيرد در ضمن مـي                  بگيرد باطل است  
  .ضرري ندارد

بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن مـسح سـر          و  بعد دست راست   ،  رعايت كند، يعني اول صورت    را در وضو    »   ترتيب  «....٨٨٨٨
  .بنابر احتياط پاي چپ را پيش از پاي راست مسح نكند بعد مسح پاها را انجام دهد و و

، هر چنـد   ستاگر چنين كند وضوي او صحيح ا دهد و جا آورد كه بگويند پشت سر هم انجام مي  كارهاي وضو را چنان به  ....٩٩٩٩
خواهد دست راست را بشويد صورت او خشك          مثالً موقعي كه مي   . بر اثر گرمي هوا و وزش باد اعضاي سابق خشك شده باشد           

، هر چند بر اثر سردي هـوا اعـضاي قبـل خـشك             شود، ولي اگر طوري انجام دهد كه پشت سر هم نباشد وضوي او باطل است              
  .نشده باشد
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پاها را انجام دهد و اگر ديگري او را وضو دهد،   خود انسان شستن صورت و دست و مسح سرو        است يعني   »   مباشرت  «....١٠١٠١٠١٠
، ولي كمك در مقدمات وضو اشكال  ها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد وضو باطل است  دست و  يا در رساندن آب به صورت     

  .ندارد
ترسد اگـر آب را       ترسد اگر وضو بگيرد، مريض شود يا مي          استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد، بنابراين كسي كه مي           ....١١١١١١١١

  .بماند، بايد تيمم كند به مصرف وضو برساند تشنه
، ولي شك دارد كه آيا مانع رسيدن آب هست  داند چيزي به اعضاي وضو چسبيده  مانعي از رسيدن آب نباشد و هرگاه مي  ....١٢١٢١٢١٢

  .كند  يا نه بايد آن را بر طرف
  

            وضوهاي واجبوضوهاي واجبوضوهاي واجبوضوهاي واجب
  :  چيز واجب است٦٦٦٦وضو براي : : : :     ٥٦٥٦٥٦٥٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  ).  غير از نماز ميت ( نماز واجب ....١١١١
  .  سجده و تشهد فراموش شده....٢٢٢٢
شود هر چند اصل حج و  طواف واجب حساب مي هايي كه جزء حج يا عمره است    بايد توجه داشت طواف    ( طواف واجب    ....٣٣٣٣

  ). عمره مستحب باشد
  .، يا قسم خورده كه وضو بگيرد و با طهارت باشد  عهد كرده هرگاه نذر يا....٤٤٤٤
اين نذر شرعاً رجحان داشته باشد مثل ايـن كـه    كه  در صورتي  ( هرگاه نذر كرده جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند  ....٥٥٥٥

  ). قرآن را ببوسد خواهد از روي احترام خط مي
  
  

        
        كندكندكندكند    اموري كه وضو را باطل مياموري كه وضو را باطل مياموري كه وضو را باطل مياموري كه وضو را باطل مي

  :كند  چيز وضو را باطل مي٨ ::::    ٥٧٥٧٥٧٥٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .  خارج شدن بول....١١١١
  .  غائط....٢٢٢٢
  .شود  بادي كه از مخرج غائط خارج مي....٣٣٣٣
اگر چشم نبينـد و گـوش بـشنود وضـو باطـل                خوابي كه بر عقل غلبه كند و به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولي                ....٤٤٤٤
  .شود نمي
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  ).  بنابر احتياط واجب ( ، بيهوشي و ديوانگي برد مانند مستي ز بين مي كليه اموري كه عقل را ا....    ٥٥٥٥
  .آيد  استحاضه زنان كه شرح آن در جاي خود مي....٦٦٦٦
  .  كاري كه براي آن بايد غسل كرد، مانند جنابت....٧٧٧٧
  .  مس ميت انسان....    ٨٨٨٨
  

            وضوي جبيرهوضوي جبيرهوضوي جبيرهوضوي جبيره
  .شود  ناميده مي»»»»        جبيرهجبيرهجبيرهجبيره    ««««ذارند گ مي بندند و دوايي كه روي آن چيزي كه با آن زخم يا عضو شكسته را مي

هرگاه در يكي از جاهاي وضو زخم يا دمل يا شكستگي باشد چنانچه روي آن باز است و خون ندارد و آب هـم              : : : :     ٥٨٥٨٥٨٥٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .معمول وضو بگيرد براي آن مضر نيست بايد مطابق

روي آن باز است امـا آب ريخـتن روي آن ضـرر              ها است و     زخم يا دمل يا شكستگي در صورت و دست         هرگاه: : : :     ٥٩٥٩٥٩٥٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
دارد، كافي است اطراف آن را بشويد، ولي اگر كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد بايد دست تر بر خود آن نيز بكشد و اگر ضرر                           

  .دارد پارچه پاكي روي آن بگذارد و دست تر روي آن بكشد
، چنانچه باز كـردن آن ضـرر و مـشقت     شده است هرگاه زخم يا دمل و شكستگي با پارچه يا گچ يا مانند آن بسته   : : : :     ٦٠٦٠٦٠٦٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، بايد آن را باز كند و وضو بگيرد، در غير اين صورت اطراف زخـم يـا شكـستگي را                       مضر نيست   زيادي ندارد و آب هم براي آن      
شود روي آن دست تر بكشد، پارچه پاكي را بر آن ببندد و               اگر جبيره نجس است يا نمي      ره را نيز مسح كند و     و روي جبي  . بشويد

  .بكشد دست تر روي آن
 و اي بگيـرد  ها را گرفته باشد، بايد بنابر احتياط هم وضوي جبيـره  هرگاه جبيره تمام صورت يا تمام يكي از دست    : : : :     ٦١٦١٦١٦١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . تمام اعضاي وضو را گرفته باشد هم تيمم كند، همچنين اگر جبيره
    

  

   غسل

            شيوه غسل كردنشيوه غسل كردنشيوه غسل كردنشيوه غسل كردن
، مانند غسل     واجب باشد، مانند جنابت و يا مستحب        در غسل بايد تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل            : : : :     ٦٢٦٢٦٢٦٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ها در انجام فرقي ندارد مگر در نيت غسل تمام: به عبارت ديگر.  جمعه
  .» ارتماسي«و »  ترتيبي«: توان انجام داد غسل را به دو صورت مي: : : :     ٦٣٦٣٦٣٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

            غسل ترتيبيغسل ترتيبيغسل ترتيبيغسل ترتيبي
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ويد و بعد طـرف راسـت و بعـد طـرف     ش را مي ، اول سر و گردن غسل ترتيبي به اين صورت است كه بعد از نيت       : : : :     ٦٤٦٤٦٤٦٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .كند يا ندانستن مسأله به اين ترتيب عمل نكند غسل را اعاده مي چپ و اگر عمداً يا از روي فراموشي

 اگر چپ باشد شستن همان مقدار كافي است و ، چنانچه از طرف اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته        : : : :     ٦٥٦٥٦٥٦٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن دوبـاره    

  .طرف راست و چپ را بشويد
  .، اعتنا نكند ، شك كند كه اعضاء را درست شسته يا نه اگر بعد از تمام شدن غسل: : : :     ٦٦٦٦٦٦٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

            غسل ارتماسيغسل ارتماسيغسل ارتماسيغسل ارتماسي
، تمام بدن را يك دفعه يا به تدريج در آب فرو برد، خواه در مثل حوض و  غسل ارتماسي آن است كه بعد از نيت      : : : :     ٦٧٦٧٦٧٦٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ممكن نيست گيرد، اما غسل ارتماسي زير دوش معمولي آب آن يك مرتبه تمام بدن را فرا مي استخر باشد و يا زير آبشاري كه
  

            هاي واجبهاي واجبهاي واجبهاي واجب    غسلغسلغسلغسل
  : هاي واجب هفت غسل است غسل: : : :     ٦٨٦٨٦٨٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .  غسل جنابت....١١١١
  .  غسل حيض....٢٢٢٢
  .  غسل نفاس....٣٣٣٣
  .  غسل استحاضه....٤٤٤٤
  . ّ ميت  غسل مس....    ٥٥٥٥
  .  غسل ميت....٦٦٦٦
  .  غسل مستحبي كه به واسطه نذر و قسم و مانند آن واجب شده است....٧٧٧٧
  

            تتتت جناب جناب جناب جناب- - - - ١١١١
  :شود  چيز جنب ميدودودودوانسان با : : : :     ٦٩٦٩٦٩٦٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  )  آميزش جنسي ( جماع ::::    اولاولاولاول
  . شهوت ، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بي ، چه در خواب باشد يا بيداري  بيرون آمدن مني::::    دومدومدومدوم



 

 )٢٧٦(

بوده »    شهوت  «و »   جستن «ديگر، چنانچه همراه با   رج شود و نداند مني است يا رطوبتاگر رطوبتي از انسان خا: : : :     ٧٠٧٠٧٠٧٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
ندارد، ولـي در زن و مـريض الزم    ها را نداشته باشد حكم مني ، يا يكي از آن ، حكم مني دارد و اگر اين دو نشانه باشد آن رطوبت  

  .، حكم مني دارد  آيد كه به اوج شهوت جنسي رسيده استهنگامي بيرون نيست كه با جستن بيرون آيد، بلكه اگر رطوبت
  . ها نيست شود، ولي اين موضوع جزء شرايط قطعي و نشانه غالباً بعد از بيرون آمدن مني بدن سست مي: : : :     ٧١٧١٧١٧١مسأله مسأله مسأله مسأله ٢٢٢٢

خارج شود و اگر نكند و بعد از غـسل رطـوبتي    ، بول كند تا ذرات باقيمانده مستحب است بعد از بيرون آمدن مني : : : :     ٧٢٧٢٧٢٧٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .يا رطوبت ديگر، حكم مني دارد و بايد دوباره غسل كند از او بيرون آيد كه نداند مني است

  

            كارهايي كه بر جنب حرام استكارهايي كه بر جنب حرام استكارهايي كه بر جنب حرام استكارهايي كه بر جنب حرام است
  :  كار بر جنب حرام است٥٥٥٥: : : :     ٧٣٧٣٧٣٧٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .شد آن يا اسم خدا و پيامبران و امامان همانطور كه در وضو گفته مس خط قر....١١١١
  .، هر چند از يك در داخل و از در ديگر خارج شود)ص(  رفتن به مسجد الحرام و مسجد پيغمبر....٢٢٢٢
د شود، يا براي برداشتن چيزي برود مانعي نـدار           توقف كردن در مساجد ديگر؛ اما اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج                ....٣٣٣٣

  .و احتياط واجب آن است كه در حرم امامان هم توقف نكند
  .  داخل شدن در مسجد براي گذاشتن چيزي در آن....٤٤٤٤
  .هايي كه سجده واجب دارد  خواندن سوره....    ٥٥٥٥
        

  :  است     سوره سوره سوره سوره٤٤٤٤هايي كه سجده واجب در آن است  سوره: : : :     ٧٤٧٤٧٤٧٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
  ) ٣٢سوره  (الم سجده  ....١١١١
  ) ٤١سوره  ( سجده  حم....٢٢٢٢
  ) ٥٣سوره  ( والنجم ....٣٣٣٣
  ). ٩٦سوره  (اقرأ  ....٤٤٤٤
  

            احكام غسل جنابتاحكام غسل جنابتاحكام غسل جنابتاحكام غسل جنابت
، اما براي خواندن نمـاز واجـب و           غسل جنابت را هرگاه براي رفع جنابت و پاك شدن انجام دهد مستحب است             : : : :     ٧٥٧٥٧٥٧٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

)  هنگامي كه آيه سجده را از ديگـري بـشنود          (هاي واجب قرآن      شكر و سجده  نماز ميت و سجده       شود، براي   مانند آن واجب مي   
، هر چند بهتر است كه براي نمـاز ميـت و سـجده     كارها جايز است ، بلكه در همان حال نيز انجام اين غسل جنابت واجب نيست   

  .غسل كند شكر و امثال آن



 

 )٢٧٧(

اندازه كه به قصد قربت و اطاعـت فرمـان خـدا              زم نيست نيت واجب يا مستحب كند، همين       هنگام غسل كردن ال   : : : :     ٧٦٧٦٧٦٧٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . انجام دهد كافي است

  

            احكام غسلاحكام غسلاحكام غسلاحكام غسل
، همين اندازه كـه        در غسل ارتماسي بايد تمام بدن پاك باشد ولي در غسل ترتيبي پاك بودن تمام بدن الزم نيست                  ::::    ٧٧٧٧٧٧٧٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . باشد كافي است و پيش از غسل دادن پاكهر عض
، مانند داخل گوش و بيني و داخل چـشم   ، اما شستن باطن  هر گاه مختصري از بدن شسته نشود، غسل باطل است::::    ٧٨٧٨٧٨٧٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . الزم نيست
دهد مـانعي باشـد    برطرف كند و اگر احتمال عقاليي مي رسيدن آب به بدن است هنگام غسل بايد هر چيز كه مانع ::::    ٧٩٧٩٧٩٧٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . شود مانعي نيست بايد وارسي كند تا مطمئن
، ولي در غسل الزم نيست       شرايطي كه براي وضو گفته شد مانند پاك بودن آب و غير آن در غسل هم شرط است                  ::::    ٨٠٨٠٨٠٨٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
توانـد    كـه نمـي     افتادن ميان شستن اعضاء در غسل ترتيبي نيز اشكالي ندارد، مگر در مورد كسي               ه پايين بشويد و فاصله    كه از باال ب   

  . جا آورد و فوراً نماز بخواند، همچنين در زن مستحاضه بول و غائط خود را حفظ كند كه بايد پشت سر هم به
، اعتنـا    ، بايد غسل كند، ولي اگر بعد از غسل شك كند غسل او صحيح بوده يا نه                  د غسل كرده يا نه     هرگاه شك كن   ::::    ٨١٨١٨١٨١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .به شك نكند
شود ولي بعد از غسل براي نمـاز    او باطل نمي    غسل)  مثالً بول كند   (، حدث اصغر از او سر زند           اگر در اثناء غسل    ::::    ٨٢٨٢٨٢٨٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .وضو بگيرد
انجام داد، يعني يك غسل كنـد بـه نيـت جنابـت و       توان با يك نيت     ، يا واجب و مستحب را مي         چند غسل واجب   ::::    ٨٣٨٣٨٣٨٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

هـا   كند و اگر در اين صورت كه غـسل جنابـت هـم درميـان آن     و مانند آن و از همه كفايت مي حيض و مس ميت و غسل جمعه     
  .شوند جا بياورد بقيه ساقط مي ابت را هم به، تنها غسل جن هست

  ). توضيح المسائل مراجعه شود٣٩٢مسئله  به( كسي كه غسل جنابت كرده الزم نيست براي نماز وضو بگيرد ::::    ٨٤٨٤٨٤٨٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
        

            غسلهاي اختصاصي بانوانغسلهاي اختصاصي بانوانغسلهاي اختصاصي بانوانغسلهاي اختصاصي بانوان
             استحاضه استحاضه استحاضه استحاضه- - - - ٢٢٢٢

»   مـستحاضه  «است و در ايـن موقـع زن را   »   استحاضه  « شود خون ج ميهايي كه از زن خار     يكي از خون   ::::    تعريف استحاضه تعريف استحاضه تعريف استحاضه تعريف استحاضه 
  .گويند مي

آيد، ولي ممكـن      بدون فشار و سوزش بيرون مي       خون استحاضه غالباً كم رنگ و سرد و رقيق است و           ::::    عالئم خون استحاضه  عالئم خون استحاضه  عالئم خون استحاضه  عالئم خون استحاضه  
  .گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش خارج شود و است گاهي تيره رنگ يا سرخ



 

 )٢٧٨(

        ::::    ستحاضهستحاضهستحاضهستحاضهاقسام ااقسام ااقسام ااقسام ا
            قليلهقليلهقليلهقليله. . . . ١١١١
            متوسطهمتوسطهمتوسطهمتوسطه. . . . ٢٢٢٢
            كثيرهكثيرهكثيرهكثيره. . . . ٣٣٣٣

  .از طرف ديگر خارج نشود ، آن را آلوده نمايد ولي اي را داخل كند، خون  هرگاه زن پنبه::::    استحاضه قليلهاستحاضه قليلهاستحاضه قليلهاستحاضه قليله
  . هرگاه خون از طرف ديگر پنبه ظاهر شود::::    استحاضه متوسطهاستحاضه متوسطهاستحاضه متوسطهاستحاضه متوسطه

  .د هرگاه خون در پنبه فرو رود و از آن بگذرد و جاري شو::::    استحاضه كثيرهاستحاضه كثيرهاستحاضه كثيرهاستحاضه كثيره
 در استحاضه قليله بايد زن براي هر نماز يك وضو بگيرد و پنبه را عوض كند يا آب بكـشد و ظـاهر                        ::::    وظيفه مستحاضه قليله  وظيفه مستحاضه قليله  وظيفه مستحاضه قليله  وظيفه مستحاضه قليله  
  .رسيده آب بكشد فرج را هم اگر خون به آن

 در استحاضه متوسطه بايد زن براي نماز صبح غسل كند و تـا صـبح ديگـر بـراي نمازهـاي خـود            ::::    وظيفه مستحاضه متوسطه  وظيفه مستحاضه متوسطه  وظيفه مستحاضه متوسطه  وظيفه مستحاضه متوسطه  
  . ، حكم همان است بدهد و اگر پيش از ظهر متوسطه شد يا پيش از مغرب هاي استحاضه قليله را انجامكار

ديگر براي نماز ظهر  يك غسل براي نماز صبح و: دهد  در استحاضه كثيره واجب است سه غسل انجام::::    وظيفه مستحاضه كثيرهوظيفه مستحاضه كثيرهوظيفه مستحاضه كثيرهوظيفه مستحاضه كثيره
، وضو واجب نيست و همان غـسل          و غير از غسل در كثيره     . ندمغرب و عشاء و بايد ميان اين نمازها جمع ك           و عصر و سوم براي    

  .كند كفايت مي
  .زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براي اولين نماز بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد: : : :     ٨٥٨٥٨٥٨٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
، بنابر احتياط واجب بايد قبل از نماز، خود را وارسي كنـد   ه او قليله است يا متوسطه يا كثيره    هرگاه نداند استحاض  : : : :     ٨٦٨٦٨٦٨٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
، امـا اگـر    دهد و هم قليلـه    تواند خود را وارسي كند، احتياط آن است كه هم وظيفه استحاضه متوسطه و كثيره را انجام                  و اگر نمي  

  .تواند به وظيفه همان ادامه دهد ده ميحالت سابق او معلوم است كثيره يا متوسطه يا قليله بو
توانـد نمـاز ديگـر را       نبيند، با وضـويي كـه دارد مـي          هرگاه زن مستحاضه بعد از نماز، خود را وارسي كند و خون           : : : :     ٨٧٨٧٨٧٨٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .بخواند، هر چند بعد از مدتي دوباره خون بيايد
گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاي قبل از نمـاز   مستحاضه بايد بعد از غسل يا وضو فوراً مشغول نماز شود، ولي      : : : :     ٨٨٨٨٨٨٨٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .، مثل قنوت و مانند آن را انجام دهد تواند مستحبات معمول اشكال ندارد و در نماز نيز، مي بلكه انتظار جماعت به اندازه
باشد بايد پيش از غسل و بعد از آن به وسيله پنبه و  هرگاه خون به بيرون جريان دارد چنانچه براي او ضرر نداشته      : : : :     ٨٩٨٩٨٩٨٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . جلوگيري كند، ولي اگر اين كار مشقت زياد دارد، الزم نيست مانند آن از بيرون آمدن خون
  . ون قطع نشود، ضرري براي غسل ندارد، خواه ترتيبي باشد يا ارتماسي، خ هرگاه در موقع غسل: : : :     ٩٠٩٠٩٠٩٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . روزه آن روز غسلي ندارد دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود براي هرگاه زن روزه: : : :     ٩١٩١٩١٩١مسأله مسأله مسأله مسأله 
باشد و مربوط به بكارت يا زخم يا جراحتي در    ايط حيض و نفاس را نداشته     هر خوني كه از زن خارج شود و شر        : : : :     ٩٢٩٢٩٢٩٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . است رحم نبوده باشد، خون استحاضه



 

 )٢٧٩(

  .شود ، خون استحاضه حساب مي ، از زخم است يا نه و ظاهر حال او سالمت است هرگاه شك كند كه خون: : : :     ٩٣٩٣٩٣٩٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  

        ))))    حيضحيضحيضحيض(((( دوره ماهانه  دوره ماهانه  دوره ماهانه  دوره ماهانه - - - - ٣٣٣٣
اسـت و زن را بـه هنگـام خـون     )  قاعـدگي (شود خون حيض  طور غالب در هر ماه چند روز از رحم زن دفع مي       ني كه به  خو
  .نامند مي)  حائض(،  ديدن
  

            هاي خون در قاعدگيهاي خون در قاعدگيهاي خون در قاعدگيهاي خون در قاعدگي    نشانهنشانهنشانهنشانه
  : خون حيض به طور غالب داراي صفات ذيل است

  . ِ مايل به سياهي  ـ سرخ يا سرخ١
  .  ـ غليظ٢
  .  ـ گرم٣
  . آمدن با فشار و كمي سوزش ـ بيرون ٤
  
  
  
  
  

            شرايط خون قاعدگيشرايط خون قاعدگيشرايط خون قاعدگيشرايط خون قاعدگي
  : شرط را نداشته باشد خون حيض نيست بيند با شش شرط خون حيض است كه اگر يكي از شش خوني كه زن مي

   ـ بلوغ    ١١١١
   ـ خون ديدن پيش از سن يائسگي    ٢٢٢٢
  .ـ كمتر از سه روز نباشد    ٣٣٣٣
  .ـ از ده روز بيشتر نباشد    ٤٤٤٤
  ) توالي(روز پشت سِر هم ـ وجود داشتن در سه     ٥٥٥٥
  .ـ ميان دو حيض دست كم ده روز فاصله افتد    ٦٦٦٦
  



 

 )٢٨٠(

            مسألهمسألهمسألهمسأله
امـا خـوني كـه پـيش از         . سالش تمام شده باشـد      بيند در صورتي خون حيض است كه بالغ باشد، يعني نُه              خوني كه دختر مي   

  . ضه استاستحا) صفات و عاليم حيض را نيز داشته باشد اگر چه(بيند  رسيدن به نُه سالگي مي
        

            خون ديدن در سن يائسگيخون ديدن در سن يائسگيخون ديدن در سن يائسگيخون ديدن در سن يائسگي
شوند و خوني كـه زن بعـد از پايـان يائـسگي            مي  زنهاي سيده در سن شصت سالگي و ديگر زنها در سن پنجاه سالگي يائسه               

  . استحاضه است بيند حيض نخواهد بود، بلكه مي
         ـ از سه روز كمتر نباشد ـ از سه روز كمتر نباشد ـ از سه روز كمتر نباشد ـ از سه روز كمتر نباشد٣٣٣٣

اعت كمتر باشد حيض نيست ولي الزم نيست از اول روز ببيند، بلكه     چنانچه خوني كمتر از سه روز ديده شود اگر چه يك س           
  . اگر روز اول از وسط روز شروع شود و تا وسط روز چهارم خون ديدن او ادامه يابد كافي است

        

        ::::    چند نكتهچند نكتهچند نكتهچند نكته

ي نيـز ببينـد و   هاي ضِد ِرگل استفاده شود مانعي ندارد و اگر خـون   چنانچه ماه مبارك رمضان براي گرفتن روزه از قرص ....    الفالفالفالف
هـا در صـورتي جـائز     قرص ولي استفاده از اين نوع    حيض نيست هر چند عاليم حيض را داشته باشد       كمتر از سه روز باشد خون     
  .است كه ضرر نداشته باشد

قرصهاي ، خون ببيند آيا بعد از گذشتن روز اول جايز است از   زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر در ايام عادت::::    سؤالسؤالسؤالسؤال. . . .     بببب
، حكم روز اول چيست با اينكه يك روز بيـشتر خـون نديـده     خروج خون گردد؟ و اگر جايز است    ضِد ِرگل استفاده كرده و مانع     

  ؟ است
  . اگر ضرر نداشته باشد مانع ندارد و اگر خون در كمتر از سه روز قطع شود حكم حيض را ندارد::::    جججج

خورند، گاهي با خوردن قرص باز هم عادت  قرص مي گيري از عادت ماهانه بعضي از خانمها در سفر حج براي پيش::::    سؤالسؤالسؤالسؤال. . . .     جججج
كنـد و آيـا    كنند، در اين صورت آيا حكم طهـارت از حـيض را پيـدا مـي     آمپول از ادامه عادت جلوگيري مي      شوند و به وسيله     مي
  جا آورند؟ نماز به و توانند وارد مسجد الحرام شوند و طواف كرده مي

نماز و روزه صحيح است و كمتر از سه روز           در پي خون نبيند حكم حيض مترتّب نيست و         اگر سه روز پي      ::::    جججج
  .دارد را حكم استحاضه

        
         ـ از ده روز بيشتر نباشد ـ از ده روز بيشتر نباشد ـ از ده روز بيشتر نباشد ـ از ده روز بيشتر نباشد٤٤٤٤

  . گذرد استحاضه است هر گاه بيشتر از ده روز خون ببيند آنچه از ده روز مي
        



 

 )٢٨١(

            يادآورييادآورييادآورييادآوري
اين افزارها در بعضي از بانوان سبب خونريزي   .  است  فزار درون رحمي  هاي جلوگيري از آبستني استفاده از ا         يكي از راه   ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

شد؟ و اگـر بـيش از مـدت رگـل             محسوب مي )  حيض(، ِرگل     ، آيا اين خونريزي     اين عمل عمدي است     با توجه به اينكه   . شود  مي
  ؟ طول بكشد بقيه ايام چه حكمي دارد و اصالً آيا اين عمل جايز است يا نه

، حيض و بقيه استحاضه است و عمل مـذكور اگـر موجـب ضـرر يـا       روز تجاوز كند مقدار عادت    اگر از ده     ::::    جججج
  . شود و يا مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد جايز نيست نقص عضو يا نازايي دائمي

 

             وجود خون در سه روز پي در پي وجود خون در سه روز پي در پي وجود خون در سه روز پي در پي وجود خون در سه روز پي در پي----    ٥٥٥٥
ّ، خـون   روز خون بيرون آيد، بلكه اگر در محـل       بايد ديدن خون در سه روز استمرار داشته باشد، ولي الزم نيست در تمام سه                

سه روز، مختصري پاك شود و مدت پاك شدن به قدري كم باشد كه بگويند در تمام سه روز                    باشد كافي است و چنانچه در ميان      
  . ، باز هم حيض است ّ، خون بوده در محل

  
        .... ـ ميان دو حيض حداقل ده روز فاصله افتد ـ ميان دو حيض حداقل ده روز فاصله افتد ـ ميان دو حيض حداقل ده روز فاصله افتد ـ ميان دو حيض حداقل ده روز فاصله افتد٦٦٦٦

  . شود حيض نيست نگذشته باشد خوني كه ديده مي، ده روز  اگر از حيض اول
  
  

            اقسام زنهاي حائضاقسام زنهاي حائضاقسام زنهاي حائضاقسام زنهاي حائض
  :اند  گونه    ششششششششزنان حائض بر : : : :     ٩٤٩٤٩٤٩٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

 يعني زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و شماره روزهاي او در                 ::::    صاحب عادت وقتيه و عدديه    صاحب عادت وقتيه و عدديه    صاحب عادت وقتيه و عدديه    صاحب عادت وقتيه و عدديه    . . . . ١١١١
  .، خون ببيند اشد، مثل اين كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتمهر دو ماه يك اندازه ب

معين خون حيض ببيند، ولي شماره روزهـاي او بـه     و آن زني است كه دو ماه پشت سر هم در وقت    ::::    صاحب عادت وقتيه  صاحب عادت وقتيه  صاحب عادت وقتيه  صاحب عادت وقتيه  . . . . ٢٢٢٢
  .، هفت روز ببيند ، پنج روز و يك ماه ماه يك اندازه نباشد، مثالً يك

)    روز٧مثالً   ( و آن زني است كه شماره روزهاي عادت او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه است ::::    صاحب عادت عدديهصاحب عادت عدديهصاحب عادت عدديهصاحب عادت عدديه. . . . ٣٣٣٣
  .شود ، مثالً يك بار از اول ماه و بار ديگر از دهم ماه شروع مي است ولي وقت ديدن آن مختلف

هم خـورده و   ، به ابقاً عادت داشته و آن زني است كه چند ماه حائض شده ولي عادت معين پيدا نكرده و يا اگر س          ::::    مضطربهمضطربهمضطربهمضطربه. . . . ٤٤٤٤
  . نشده است اي جانشين آن عادت تازه

  .شود  و آن زني است كه براي اولين بار حائض مي::::    مبتدئهمبتدئهمبتدئهمبتدئه. . . .     ٥٥٥٥



 

 )٢٨٢(

ها احكامي دارند كـه در مـسائل آينـده گفتـه              هر كدام از اين   .   و آن زني است كه عادت خود را فراموش كرده است           ::::    ناسيهناسيهناسيهناسيه. . . . ٦٦٦٦
  .شود مي

  

  

            ت وقتيه و عدديهت وقتيه و عدديهت وقتيه و عدديهت وقتيه و عدديه صاحب عاد صاحب عاد صاحب عاد صاحب عاد- - - - ١١١١
،   شوند و تـا پايـان ايـام عـادت           ببيند حائض مي    زناني كه عادت وقتيه و عدديه دارند همين كه در ايام عادت خون            : : : :     ٩٥٩٥٩٥٩٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . هاي خون حيض در آن بوده باشد يا نه نشانه احكام حائض را دارند، خواه
زناني كه عادت وقتيه و عدديه دارند اگر يكي دو سه روز جلوتر از زمان عادت يا بعد از آن خون ببينند به طوري         : : : :     ٩٦٩٦٩٦٩٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

هاي حيض را داشته باشـد يـا    ، بايد به احكام زن حائض عمل كنند، خواه آن خون نشانه       انداخته  كه بگويند عادت را جلو يا عقب      
  . نه

اند حيض  ببينند، آنچه را در روزهاي عادت ديده دارند اگر بيشتر از ده روز خون»   عادت وقتيه و عدديه «زناني كه : : : :     ٩٧٩٧٩٧٩٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
هاي حيض  خواه نشانه ( اند استحاضه است و آنچه بعد از روزهاي عادت ديده     )   را داشته باشد يا نه      هاي حيض   خواه نشانه  (است  

  ).  داشته باشد يا نه

  

  

  

             صاحب عادت وقتيه صاحب عادت وقتيه صاحب عادت وقتيه صاحب عادت وقتيه- - - - ٢٢٢٢
دارند يعني دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببينند سپس پاك شوند، »   عادت وقتيه «زناني كه فقط : : : :     ٩٨٩٨٩٨٩٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

كمتـر و از ده روز بيـشتر    اندازه نباشد، بايد تمام آن را حيض قرار دهند به شرط آن كـه از سـه روز     ولي شماره روزهاي آن يك    
  .نباشد

طوري كه    ، خون ببيند به     دارد اگر در وقت عادت خود، يا دو سه روز قبل يا بعد از عادت              »   عادت وقتيه  «زني كه   : : : :     ٩٩٩٩٩٩٩٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
را داشته باشـد يـا      هاي حيض   انههاي حائض عمل كند، خواه آن خون نش         ، بايد به حكم زن      بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته      

  . نه
هـاي   زني كه عادت وقتيه دارد اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند تعداد روزهاي حيض را به واسطه نـشانه         : : : :     ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

،  از خويشاوندان پدري يا مادري   اعم   (آن تشخيص دهد، بايد مطابق تعداد روزهاي عادت زنان خويشاوند خود حيض قرار دهد               
،  هـا اخـتالف اسـت    ها يكسان باشند، اما اگر در ميان آن  اتفاق آن زنده يا مرده و اين در صورتي است كه همه يا اكثريت قريب به 

ار هفت روز را ايام عادت خـود قـر   بينند، احتياط واجب آن است كه در هر ماه روز و بعضي هشت روز عادت مي        مثالً بعضي پنج  
  .دهد



 

 )٢٨٣(

  

             صاحب عادت عدديه صاحب عادت عدديه صاحب عادت عدديه صاحب عادت عدديه- - - - ٣٣٣٣
، ولي  ها در دو ماه پشت سر هم يك اندازه است  دارند يعني شماره روزهاي حيض آن     »   عادت عدديه  «زناني كه   : : : :     ١٠١١٠١١٠١١٠١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .ها بايد در همان چند روز به احكام حائض عمل كنند كند، آن وقت آن تغيير مي
  

             مضطربه مضطربه مضطربه مضطربه- - - - ٤٤٤٤
، اگر ده روز يا كمتر خون ببينـد      پيدا نكرده است    ، ولي عادت معيني     يعني زني كه چند ماه خون ديده      »   مضطربه «: : : :     ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢له  له  له  له  مسأمسأمسأمسأ

روز بيـشتر     اش حيض است و اگر بيشتر از ده روز ببيند چنانچه بعضي نشانه حيض داشته باشد و از سـه روز كمتـر و از ده                           همه
اگر عـادت همـه يـا        (كند    عادت خويشاوندان خود عمل مي      اش يك جور باشد مطابق      شود و اگر همه     شد، حيض محسوب مي   نبا

  .ها مختلف باشد احتياط آن است كه عادت خود را هفت روز قرار دهد و هرگاه عادت آن)  ها يكسان باشد اكثريت قاطع آن
        

             مبتدئه مبتدئه مبتدئه مبتدئه- - - - ٥٥٥٥
اش حـيض اسـت و    روز يا كمتر خون ببيند همـه  ، اگر ده ِ خون ديدن اوست يعني دختري كه دفعه اول»   مبتدئه «: : : :     ١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

گفته شد حـيض قـرار     طوري كه در مسأله قبل      اش يك جور باشد بايد عادت خويشان خود را به           اگر بيشتر از ده روز ببيند و همه       
  . دهد و بقيه را استحاضه

        

             ناسيه ناسيه ناسيه ناسيه- - - - ٦٦٦٦
اش حيض است و اگـر        ، اگر ده روز يا كمتر خون ببيند همه          يعني زني كه عادت خود را فراموش كرده       »   ناسيه «: : : :     ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤له  له  له  له  مسأمسأمسأمسأ

بيـشتر از    به شرط اين كه كمتر از سه روز و         (بيشتر از ده روز ببيند بايد روزهايي كه خون او نشانه حيض دارد حيض قرار دهد                 
احتياط واجب آن است كه هفت روز اول را حيض قرار دهد و               و اگر بيشتر باشد يا همه روزها را يك جور ديده          )  وز نباشد ده ر 

  . بقيه را استحاضه
  

            احكام زن حائضاحكام زن حائضاحكام زن حائضاحكام زن حائض
  :كارهايي كه بر حائض حرام است عبارتند از: : : :     ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

روزه و طـواف خانـه خـدا، ولـي بـه جـا آوردن                شود، مانند نماز و     غسل يا تيمم انجام مي    هايي كه با وضو يا        تمام عبادت . ١
  .نيست مانند نماز ميت مانعي ندارد عباداتي كه طهارت در آن شرط

  .تمام كارهايي كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد. ٢



 

 )٢٨٤(

  . ، كه هم براي مرد حرام است و هم براي زن نزديكي كردن. ٣
  .شود گفته مي اثر است و شرح بيشتر آن در كتاب طالق طالق در اين حالت نيز باطل و بي. ٤

هرگاه زن در وسط نماز حائض شود نماز او باطل است و نبايد ادامه دهد، ولي گر شك كند كه حائض شده يـا                : : : :     ١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . ، نماز او صحيح است نه

هنگامي كه زن از حيض پاك شود بايد براي انجام عبادات خود غسل كند و اگر دسترسـي بـه آب نـدارد تـيمم         : : : :     ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .كند جنابت است و از وضو نيز كفايت مي نمايد، دستور غسل حيض مثل غسل

  .روزه واجب را بايد قضا كند يض نخوانده قضا ندارد، ولينمازهاي روزانه كه زن در حال ح: : : :     ١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
هرگاه در آخر وقت نماز، پاك شود بايد غسل كند و نماز را بخواند؛ حتي اگر به اندازه يك ركعت نمـاز وقـت                        : : : :     ١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .جا آورد  آن را به ، قضاي خواندن نماز است و در صورت نخواندن داشته باشد، احتياط واجب
  .، بايد نمازش را بخواند هرگاه زن پاك شود و شك كند كه به مقدار كافي وقت براي نماز باقي مانده يا نه: : : :     ١١٠١١٠١١٠١١٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

            يادآورييادآورييادآورييادآوري
ماز را بخواندشود بايد فوراً ن مي  هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض.  
              ندارد نماز نخواند و بعد بفهمـد وقـت داشـته             ، وقت    اگر به خيال اين كه به اندازه تهيه مقدمات نماز و خواندن يك ركعت

  .جا آورد بايد قضاي آن نماز را به
، در غيـر    يا جماعـت توانند در نماز جمعه گذرانند و از خواندن نماز معذورند آيا مي        زناني كه عادت ماهانه خود را مي       ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  مسجد شركت كنند؟
  .نمايند ولي نبايد نماز بگذارند ظاهر متابعت توانند در اجتماع براي نماز شركت كنند و به  مي::::    جججج

شوند در حال حـيض يـا         خورشيد يا ماه باز مي      ، آفتاب يا ماه بگيرد و تا آخر مدتي كه           ِ زن   اگر در حال حيض يا نفاس     : : : :     مسألهمسألهمسألهمسأله
  .نيست و قضا هم ندارد ز آيات بر او واجبنفاس باشد، نما

  

            يادآورييادآورييادآورييادآوري
          شدن و پيش از غسل كردن همبستري جـايز اسـت    ؛ ولي پس از پاك     آميزش و همبستري با عيال در ايام حيض حرام است

  .اگر چه كراهت دارد
دارا باشد ـ احتياطاًً  احكام  هاي حيض را نشانه و بيند ـ در صورتي كه يائسه نشده   خونهايي كه زن بعد از برداشتن رحم مي 

  .حيض را بر آن جاري كند
  تواند به حرم امامزاده برود؟  آيا زن حائض مي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
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ها بهتر اسـت توقـف ننمايـد          زاده  و در حرم امام     براي زن حائض جايز نيست    :    توقف در حرم امامان معصوم     ::::    جججج
  . ولي حرام نيست

  بخواند؟ عاي كميل و يا دعاي توسل تواند د  آيا زن حائض و يا جنُب مي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
ْ ْ ْ ْ         اَفَمـن اَفَمـن اَفَمـن اَفَمـن «««« «بخواند، ولي در دعاي كميل چون جملـه           تواند دعاي كميل و توسل       زن حائض و شخص جنُب مي      ::::    جججج

توانـد بـر زبـان     أي است كه سجده واجب دارد، همين جمله را نمي  از سوره»»»»    ََََ    َ فَاِسقاً الَ يستَوونَ فَاِسقاً الَ يستَوونَ فَاِسقاً الَ يستَوونَ فَاِسقاً الَ يستَوون        ْكَانْكَانْكَانْكَان        َ مؤِمناً كَمن  َ مؤِمناً كَمن  َ مؤِمناً كَمن  َ مؤِمناً كَمن          كَانكَانكَانكَان
اشكالي ندارد و بايستي دستش را همچون سـاير اعـضاي بـدن خـود را در هنگـام             د و خواندن بقيه دعاي كميل     آور

  .خواندن دعاي كميل و توسل به اسم خداوند متعال يا پيامبران نرساند
 

        

        ))))    نفاسنفاسنفاسنفاس(((( خون دوره والدت  خون دوره والدت  خون دوره والدت  خون دوره والدت - - - - ٤٤٤٤
  ؟  نفاس چيست::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطـع شـود،           هر خوني كه زن مي    آيد    از وقتي كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مي          
  . خون نفاس است

   آيا بستن رحم به منظور جلوگيري از حمل چه حكمي دارد؟::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
 در صورتي كه موجب عقيم شدن نيست اشكال ندارد ولي بايد بوسيله زن انجام بگيرد و بدون ضرورت نگاه     ::::    جججج

  . در غير زن و شوهر حرام استآلت جنسي  كردن و لمس كردن
  ؟  آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  .  بعد از انعقاد نطفه جايز نيست::::    جججج
  ؟  ديه به هم زدن نطفه بسته شده يا سقط جنين چه مقدار است::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

اش سقط شـود بايـستي ديـه     كاري كند كه بچه ، سقط جنين كند يا خودش    اگر انسان كاري كند كه زن حامله       ::::    جججج
  : ذيل است بدهد و ديه آن به شرح

اش بيست مثقـال      سقط شده نطفه باشد، ديه      اگر جنين سقط شده آزاد و محكوم به اسالم باشد چنانچه چيزي كه            
باشد، چهل مثقال و اگر  ، يعني خون بسته     باشد و اگر علَقه      نخود مي  ١٨ دار است كه هر مثقال آن         شرعي طالي سكّه  

باشـد   و اگر داراي استخوان شده باشد هشتاد مثقال و اگر گوشت روييده ضْغَه يعني پاره گوشت باشد شصت مثقال     م
اگر روح در او دميده شده است چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال              ولي هنوز روح در او دميده نشده صد مثقال و         

  .شود دو قلو باشد ديه دو برابر مي ار است و هرگاه بچه د و اگر دختر باشد ديه او پانصد مثقال شرعي طالي سكّه
  ؟  اگر زن بدون آنكه شوهرش مطّلع شود از آبستني جلوگيري كند جايز است::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  .  اشكال دارد مخصوصاً در مدت طوالني::::    جججج
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ي رحمم را ببنـدم آيـا شـرعاً    ها خواهم لوله ، مي هستم باشم و از نظر كثرت اوالد در زحمت  اينجانبه داراي ده فرزند مي   ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  جايز است يا خير؟
شوهر راضي باشد و عمل همراه با ارتكاب      اگر موجب نازايي دائمي نشود و ضرر به مزاج و عضو نرساند و             ::::    جججج

  .محرم شرعي نباشد اشكال ندارد
طر جاني دارد و موجب فلـج  گويند حاملگي براي مادر خ  زني حامله شده است و اكنون يك ماه و نيم دارد، دكترها مي   ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  آيا سقط جنين براي چنين مادري جايز است يا خير؟.  شدن وي خواهد گشت
 اگر ضرر و خطر جاني براي مادر مسلّم و ثابت شده باشد در اين صورت قبل از دميده شدن روح در جنـين            ::::    جججج

  .كه جنين خود را ساقط كند براي مادر جائز است

  

            ّ ميتّ ميتّ ميتّ ميت     غسل مس غسل مس غسل مس غسل مس- - - - ٥٥٥٥
يعني جـايي از بـدن او بـا ميـت            (ّ كند     ، مس   اي را بعد از سرد شدن و قبل از غسل           هرگاه كسي بدن انسان مرده    : : : :     ١١١١١١١١١١١١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

برسد، غسل واجب  اختيار، حتي اگر ناخن او به ناخن ميت         ّميت نمايد، خواه با اختيار باشد يا بي         بايد غسل مس    )  تماس پيدا كند  
  . است

ّ   ّ سرد شده باشد، همچنـين مـس         ، هرچند محل مس     اي كه تمام آن سرد نشده موجب غسل نيست          مس بدن مرده  : : : :     ١١٢١١٢١١٢١١٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .هاي سه گانه او غسل ندارد غسل بدن ميت بعد از تمام شدن

  .برساند، احتياط واجب آن است كه غسل كند ميت بزند، يا دست به موي ميتهرگاه موي خود را به بدن : : : :     ١١٣١١٣١١٣١١٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
كند، هر چند احتياط مستحب آن است كه وضو  ّ ميت مثل غسل جنابت است و كفايت از وضو نيز مي غسل مس: : : :     ١١٤١١٤١١٤١١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .بگيرد ولي بايد ديه او را به پدر بپردازد
  

            تيممتيممتيممتيمم
  :ت مورد بايد به جاي وضو يا غسل تيمم كرددر هف

  .  در جايي كه تهيه آب به اندازه وضو يا غسل ممكن نيست....١١١١
العاده داشـته باشـد       همچنين اگر مشقت فوق    ، دسترسي به آب ندارد و        در جايي كه به واسطه عدم توانايي يا نداشتن وسيله          ....٢٢٢٢

  .كنند كه عادتاً مردم آن را تحمل نمي
طول انجامد، يا شدت كند، يـا معالجـه آن سـخت           ترسد اگر وضو بگيرد بيمار شود يا بيماري او به           ارد ولي مي   هرگاه آب د   ....٣٣٣٣

شود، در تمام اين موارد بايد تيمم كند، ولي اگر مثالً آب گرم براي او ضرر ندارد بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند و الزم               
  .ترسد ضرر داشته باشد كافي است كه وضو نگيرد و تيمم كند ه كه مينيست يقين به ضرر داشته باشد همين انداز
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ترسد خـودش يـا فرزنـدان يـا دوسـتان و               هرگاه به مقدار كافي آب دارد اما اگر آن را به مصرف وضو يا غسل برساند مي                 ....٤٤٤٤
اگر انسان غير  ا نگه دارد، همچنينالعاده به زحمت بيفتند، بايد تيمم كند و آب ر  همراهانش از تشنگي هالك يا بيمارشوند، يا فوق       

  . نمايد، درباره حيوان نيز همين حكم جاري است مسلماني جان او در خطر باشد بايد آب را به او بدهد و تيمم
ماند بايـد      كسي كه آب كمي در اختيار دارد كه اگر با آن وضو بگيرد و يا غسل كند براي تطهير بدن يا لباس او چيزي نمي                         ....٥٥٥٥

 لباس را آب بكشد، بعد تيمم كند و نماز بخواند، اما اگر چيزي كه بر آن تيمم كند ندارد بايـد آب را بـه مـصرف                            نخست بدن و  
  .وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند

  . كندديگري ندارد بايد به جاي وضو يا غسل تيمم ، يا از طال و نقره است و آب و ظرف  هرگاه آب يا ظرفش غصبي است....٦٦٦٦
شـود بايـد تـيمم         در تنگي وقت كه اگر بخواهد وضو بگيرد يا غسل كند همه نماز يا مقدار ياز آن خارج از وقت واقع مي                      ....٧٧٧٧
  .كند

  

        توان تيمم كرد؟توان تيمم كرد؟توان تيمم كرد؟توان تيمم كرد؟    بر چه چيزهايي ميبر چه چيزهايي ميبر چه چيزهايي ميبر چه چيزهايي مي
  . ايز استسنگ ج و)  هاي به هم چسبيده خاك (، كلوخ  ، ريگ ، شن تيمم بر خاك: : : :     ١١٥١١٥١١٥١١٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
جا  است بايد آن را آب كند و با آن وضو يا غسل به كسي كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد چنانچه ممكن           : : : :     ١١٦١١٦١١٦١١٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .آورد
        
        
        

            روش تيمم كردن و احكام آنروش تيمم كردن و احكام آنروش تيمم كردن و احكام آنروش تيمم كردن و احكام آن
  :براي تيمم بايد: : : :     ١١٧١١٧١١٧١١٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . نيت كند....١١١١
  . تمام دو كف دست را با هم بر چيزي كه تيمم بر آن صحيح است بزند....٢٢٢٢
رويد تا ابروها و باالي بيني بكـشد و احتيـاط     سپس هر دو دست را به تمام پيشاني و دو طرف آن از جايي كه موي سرمي                 ....٣٣٣٣

  .مستحب آن است كه روي ابروها را نيز مسح كند
  . ، كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ كشد و بعد از آن مي سپس كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست ....٤٤٤٤
        

            احكام تيمماحكام تيمماحكام تيمماحكام تيمم
  .تيمم به جاي وضو و به جاي غسل فرقي با هم ندارند: : : :     ١١٨١١٨١١٨١١٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
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، خواه عمـداً    آن را مسح نكند تيمم باطل استها را بايد مسح كند و اگر مختصري از تمام پيشاني و پشت دست: : : :     ١١٩١١٩١١٩١١٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ها مسح شـده كـافي        ، همين اندازه كه بگويند تمام پيشاني و پشت دست           دقت زياد هم الزم نيست      ، ولي   باشد يا از روي فراموشي    

  . است
قصد قربت  يا به جاي وضو، و الزم است كه به استالزم است در موقع نيت معين كند كه تيمم او به جاي غسل    : : : :     ١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .انجام بگيرد
، موانع را از اعضاي تيمم برطرف كند و اگر انگشتري در دست دارد بيرون آورد، همچنـين اگـر                      بايد براي تيمم  : : : :     ١٢١١٢١١٢١١٢١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

دهد كه مانعي در كارباشد بايـد جـستجو     احتمال قابل توجهي ميافتاده آن را بايد كنار زند، حتي اگر     موي پيش سر، روي پيشاني    
  .نمايد

تواند  ها زخم باشد و پارچه يا چيز ديگري بر آن بسته است كه نمي         ها يا كف دست     هرگاه پيشاني يا پشت دست    : : : :     ١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .باز كند، يا ضرر دارد، بايد با همان حال تيمم كند

اش تيمم است نبايد پيش از وقت نماز تيمم كند، ولي اگر براي كار واجب ديگر يا كار مستحبي                     كسي كه وظيفه  : : : :     ١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣ه  ه  ه  ه  مسألمسألمسألمسأل
  .تواند با همان تيمم نماز بخواند باقي باشد مي تيمم كند و تا وقت نماز عذرش

كند و تمام كارهايي كه غـسل را باطـل    باطل مي كند تيمم به جاي وضو را هم رهايي كه وضو را باطل مي    تمام كا : : : :     ١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .نمايد باطل مي كند تيمم به جاي غسل را هم مي

  . استها كافي  تيمم به قصد همه آن هرگاه چند غسل بر انسان واجب شود و نتواند غسل كند يك: : : :     ١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
        

كند انجام دهد براي نمازهاي بعد فقط بايد وضو  هرگاه به جاي غسل تيمم كند و بعد كاري كه وضو را باطل مي: : : :         ١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .تواند وضو بگيرد به جاي آن تيمم كند بگيرد و اگر نمي

تواند وارد مسجد شود و تمام كارهـايي كـه    جا آورد مي ، تيمم بدل از آن را به     غسل جنابت  اگر شخصي به جاي      ::::    ١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
تنگ شده بود     مشروط به طهارت است انجام دهد ولي اگر تيمم براي تنگي وقت بوده است فقط با آن تيمم آن نماز را كه وقتش                      

  .تواند بخواند مي
  

        نمازنمازنمازنماز
        فضيلت نمازفضيلت نمازفضيلت نمازفضيلت نماز

عبـادتي  .  خضوع در برابر ذات اقدس الهي اسـت        و  مظهر كامل خشوع  .  مي و ستون دين است    نماز يكي از عبادات بزرگ اسال     
مالـك خـود    ايستد و به بندگي خويش در مقابل خـالق بزرگـوار و           ّ تعالي مي    ، انسان در پيشگاه مقدس حق       است كه در ضمن آن    

خواهد و پيشاني در آسـتانه پـاك او    ، كمك مي لجاللذات ذوا گويد و از درگاه مقدس آن كند و حرف دلش را با او مي    اعتراف مي 
  .طلبد حوائج خود را از او مي سايد و به خاك مي
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دين شما نماز است و سعي كنيـد كمـال و زيبـايي          اي است و چهره     هر چيزي را چهره    «: فرمودند) ص(     حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  حضرت رسول اكرم  
  » .اين چهره را حفظ كنيد

  » . نماز ستون دين است «: و نيز فرمودند
خورد و در تـشكيل خيمـه         ، در صورتي به درد مي       ، طناب و ميخ     ، ديوار و سقف     طور كه در راه برپا ساختن يك خيمه         و همان 

اثـر و     ، اعمـال ديگـر بـي        ، ستون آن خيمه برپاباشد؛ نماز هم نقش ستون را در خانه و خيمه دين دارد كه بـدون آن                     نقش دارد كه  
  . نتيجه است بي

ترين عملي كه بنـدگان خـدا بـا           با فضيلت  «: پرسيد) ع(     حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق كه يكي از راويان احاديث است از        ،    معاوية بن وهب  
عملـي را كـه بـا         بعـد از خداشناسـي هـيچ       «: حضرتش در پاسخ فرمودنـد    »  ؟  كنند كدام است    انجام آن به خداوند تقرب پيدا مي      

  » . تر از نماز باشد، سراغ ندارم فضيلت
ترين اعمال در نزد خداوند نماز اسـت و آن آخـرين وصـاياي پيغمبـران خـدا                    محبوب «: فرمودند)  ع(  و نيز حضرت صادق   

  » . اند، نماز است نموده ، يعني آخرين موضوعي كه به مردم درباره آن وصيت مي است
ترين اعمال در  محبوب:   يعني»»»»        ....ُ و الِبر و الِجهادُ و الِبر و الِجهادُ و الِبر و الِجهادُ و الِبر و الِجهاد    َّاَلصَّلوةَّاَلصَّلوةَّاَلصَّلوةَّاَلصَّلوة    ِ ِالَي اِهللا عزَّوجلِ ِالَي اِهللا عزَّوجلِ ِالَي اِهللا عزَّوجلِ ِالَي اِهللا عزَّوجل    ُّ االعمالُّ االعمالُّ االعمالُّ االعمال    اَحباَحباَحباَحب    ««««: نيز فرمودند) ص(  حضرت رسول اكرم

  : سه چيز است پيشگاه خداوند متعال
  .نماز. ١
  . نيكي و احسان به مردم. ٢
  .جهاد در راه خداوند. ٣
  

        احكام نمازاحكام نمازاحكام نمازاحكام نماز
 است مايه خرابـي  از تند خواندن نماز كه ممكن سزاوار است انسان نماز را در اول وقت بخواند و به آن اهميت بسيار دهد و             

  .نماز گردد جداً بپرهيزد
نماز ديد كه ركوع و سجود را به طور كامل انجـام              مردي را در مسجد مشغول    ) ص(  در حديث آمده است روزي پيغمبر اكرم      

  . رفت گونه باشد به دين من از دنيا نخواهد از دنيا برود در حالي كه نمازش اين اگر اين مرد: دهد، فرمود نمي
شود بپرهيزد، معاني كلمات نماز را بفهمد و          مي  است و سزاوار است از آنچه مايه پراكندگي حواس        »   حضور قلب  «ز  روح نما 

گويد و خـود را در   مي باشد و با حال خضوع و خشوع نماز را انجام دهد، بداند با چه كسي سخن  در حال نماز به آن توجه داشته      
  .بيندمقابل عظمت و بزرگي خداوند بسيار كوچك ب

گـشتند، تـا آنجـا كـه        خبر مـي    شدند كه از خود بي      آمده است به هنگام نماز آن چنان غرق ياد خدا مي          :   در حاالت معصومين  
  .مانده بود در حال نماز بيرون آوردند و آن حضرت متوجه نشد) ع(  علي پيكان تيري در پاي اميرالمؤمنين

  :، بايد امور زير را نيز رعايت كرد شرايط واجب، عالوه بر  براي قبولي نماز و كمال و فضيلت آن
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»   غيبت «و »  تكبر «و »  حسد «نماز است مانند  قبل از نماز از خطاهاي خود توبه و استغفار نموده و از گناهاني كه مانع قبول
  .بلكه هر معصيتي پرهيز شود»   ندادن خمس و زكات «و »   آشاميدن مسكرات «و »   خوردن مال حرام «و 

آلـودگي و   ، مـثالً در حـال خـواب    كنـد انجـام نـدهيم    همچنين سزاوار است كارهايي كه ارزش نماز و حضور قلب را كم مي            
كه ثواب نمـاز را   كند به نماز نايستيم و كارهايي هايي كه جلب توجه مي   در برابر منظره   صداها و  خودداري از بول و در ميان سرو      

مسواك كنيم و خود را خوشبو نموده و انگـشتر عقيـق    ، موهاي خود را شانه كرده و كيزه بپوشيم ، لباس پا    كند انجام دهيم    زياد مي 
  . به دست كنيم

  

            نمازهاي واجبنمازهاي واجبنمازهاي واجبنمازهاي واجب
  : نمازهاي واجب شش نماز است: : : :     ١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .  نمازهاي يوميه....١١١١
  . نماز طواف واجب خانه خدا....٢٢٢٢
  .  نماز آيات....٣٣٣٣
  .  نماز ميت....٤٤٤٤
  . آيد واجب است  نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر به شرحي كه مي....    ٥٥٥٥
  . اي كه به واسطه نذر و عهد و قَسم واجب شده است  نماز نافله....٦٦٦٦

  

            نمازهاي واجب يوميهنمازهاي واجب يوميهنمازهاي واجب يوميهنمازهاي واجب يوميه
  : نمازهاي واجب يوميه پنج نماز است: : : :     ١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  ) چهار ركعت( نماز ظهر ....١١١١
  ) چهار ركعت( نماز عصر ....٢٢٢٢
  ) سه ركعت( نماز مغرب ....٣٣٣٣
  ) چهار ركعت( نماز عشاء ....٤٤٤٤
  ) دو ركعت( نماز صبح ....٥٥٥٥

  .آيد دو ركعت خواند چهار ركعتي را با شرايطي كه بعداً به خواست خدا مي اما در سفر بايد نماز
و امـام   ) ص( شود و در زمان حـضور پيـامبر         روز جمعه جانشين نماز ظهر مي     نماز جمعه دو ركعت است و در        : : : :     ١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

باشد، يعني ميان نماز جمعه و نمـاز          ، اما در زمان غيبت كبري واجب تخييري مي          عيني است   و نايب خاص او واجب    ) ع(  معصوم
  . ظهر مخير است
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            قبلهقبلهقبلهقبله
  . بايد رو به قبله خوانده شودتمام نمازهاي واجب: : : :     ١٣١١٣١١٣١١٣١مسأله مسأله مسأله مسأله 
روي آن    كه در مكّه معظمه است قبله تمام مسلمين دنياست و هر كس در هر جا باشد بايـد روبـه                   »   خانه كعبه  «: : : :     ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

هاي طوالني  صف ، بنابر اين  استخواند كافي نماز بخواند، اما كسي كه دور است اگر طوري بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مي          
  .تواند رو به قبله باشد مي ها از طول خانه خدا بيشتر است همه نماز جماعت كه طول آن

        

        پوشانيدن بدن در نمازپوشانيدن بدن در نمازپوشانيدن بدن در نمازپوشانيدن بدن در نماز
ز نـاف تـا زانـو را        بينـد و بهتـر اسـت ا         مرد بايد در حال نماز عورتين خود را بپوشاند، هر چند كسي او را نمي              : : : :     ١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .كند به تن داشته باشد بپوشاند و از آن بهتر اين كه لباس كامل كه در برابر افراد محترم در تن مي
هـا تـا      زن بايد در موقع نماز تمام بدن و حتي سر و موي خود را بپوشاند، ولي پوشاندن ِگردي صورت و دست                    : : : :     ١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
مقـداري از اطـراف    ، اما براي اين كه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است احتياط اين است كه        تا مچ الزم نيست    مچ و پاها  

  .تر از مچ را بپوشاند صورت و قدري پايين
        

اجـب در موقـع سـجده سـهو و          ، بلكـه بنـابر احتيـاط و         در نماز احتياط و قضاي سجده يا تشهد فراموش شـده          : : : :     ١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .هاي واجب قرآن نيز خود را مانند موقع نماز بپوشاند سجده

  . نيز الزم است)  بند  بند و گردن مانند دست (هاي پنهاني  براي زنان پوشانيدن موهاي مصنوعي و زينت: : : :     ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
بايد فوراً آن را بپوشاند، به شرط اينكه كاري كه            رگاه در بين نماز بفهمد كه قسمتي را كه بايد بپوشاند پيداست           ه: : : :     ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

خـود را بپوشـاند و     جا نياورد و چنانچه پوشاندن آن زياد طول بكشد احتياط واجب آن است كه            زند به   صورت نماز را بر هم مي     
  .نماز را تمام كند و دوباره بخواند

  . ، نمازش صحيح است هرگاه بعد از نماز بفهمد كه مقدار واجب را در حال نماز نپوشانده: : : :     ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨ه ه ه ه مسألمسألمسألمسأل
  

        شرايط لباس نمازگزارشرايط لباس نمازگزارشرايط لباس نمازگزارشرايط لباس نمازگزار
  :لباس نمازگزار شش شرط دارد: : : :     ١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . پاك باشد....١١١١
  . غصبي نباشد....٢٢٢٢
  .شد از اجزاء مردار نبا....٣٣٣٣
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  . از حيوان حرام گوشت نباشد....٤٤٤٤
  .ها در مسائل آينده خواهد آمد شرح اين  اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابريشم خالص يا طال باف نباشد و....٦٦٦٦ و  و  و  و ٥٥٥٥

  .طر ياد نگرفتن مسأله باشد، حتي اگر به خا است  اگر كسي عمداً با لباس يا بدن نجس نماز بخواند نمازش باطل::::    ١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
، اما اگر قبالً با خبر بوده        اگر خبر ندارد كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است                : : : :     ١٤١١٤١١٤١١٤١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

يـا بعـد از نمـاز و اگـر وقـت نمـاز              بايد نماز را اعاده كند، خواه در وسط نماز يادش بيايد،              و فراموش كرده و با آن نماز خوانده       
  .گذشته بايد قضا كند

  . ، خواه در وقت باشد يا بعد از وقت صحيح است كسي كه بعد از نماز بفهمد بدن يا لباسش نجس بوده نمازش: : : :     ١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
و آن را آب بكشد و يقين به پاكي آن پيدا كند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد هرگاه لباس يا بدن نجس بوده : : : :     ١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .، نماز او صحيح است و براي نمازهاي بعد بايد آن را پاك كند هنوز پاك نشده است
 آن غصبي باشد نمازش باطل است و بايـد          در لباس غصبي نماز بخواند حتي اگر نخ يا دكمه           اگر نمازگزار عمداً   ::::    ١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

دانسته غصبي    ، همچنين اگر قبالً مي      صحيح است   دانست غصبي است و با آن نماز خواند، نمازش          اعاده كند، ولي اگر نمي     نماز را 
  .بعد فراموش كرده و با آن نماز خوانده است در اينجا احتياط واجب آن است كه اعاده نمايد است و

اي كه خون جهنده دارد نباشد، بلكـه احتيـاط واجـب آن اسـت كـه از                     لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده       ::::    ١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .نيز اجتناب كند)  مانند ماهي و مار (جهنده ندارد  هاي مرده ديگر كه خون اجزاي حيوان

        
 بايد از اجزاي مردار چيزي همراه نداشته باشد هر چند به صورت لباس هم نباشد اما اجزايي كه ماننـد               نمازگزار: : : :     ١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
، مثل گوسفند لباس تهيه كـرد و بـا آن نمـاز               توان از مو و پشم مردار حالل گوشت         ندارد، مثالً مي    روح است مانعي    ، بي   مو و پشم  

  .خواند
 نماز خواند هر چند شك داشته باشد كه از حيواني  توان شود مي هاي چرمي كه از بازار مسلمانان تهيه مي با لباس: : : :     ١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

جايز نيـست و اگـر    اند نماز با آن   ، اما اگر يقين داشته باشد كه چرم را از ممالك غير اسالمي آورده               است كه ذبح شرعي شده يا نه      
  . غير بالد اسالمي و از بازار مسلمانان يا از دست مسلمانان گرفته است اشكال نداردنداند چرم از بالد اسالمي است يا

 لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد و حتي اگر مويي از آن همراه نمازگزار باشد و بدانـد نمـاز او                        ::::    ١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .اشكال دارد
در بدن يا لباس نمازگزار باشـد       )   مانند گربه  ( هرگاه آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت           : : : :     ١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . مادام كه عين آن برطرف نشده نماز با آن اشكال دارد، اما اگر خشك شود و عين آن برطرف گردد نماز صحيح است
ندارد ولي نمـاز خوانـدن بـا دكمـه صـدف كـه از        اگر مرواريد يا موم همراه نمازگزار باشد براي نماز او اشكالي   : : : :     ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . شود مشكل است حيوان حرام گوشت گرفته مي
، نمـاز بـا آن    رام گوشـت  گوشت است يا حـ  اگر شك داشته باشد كه لباس از پشم و كرك و موي حيوان حالل          : : : :     ١٥١١٥١١٥١١٥١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . باشد يا در خارج ، خواه در داخل تهيه شده صحيح است
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سازند نماز خواندن با آن اشكالي نـدارد         هاي مصنوعي را به وسيله مواد پالستيكي و مانند آن مي            اين روزها چرم  : : : :     ١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .اشكالي ندارد ، آن هم ، يا حيوان مرده ا چرم واقعي يا از حيوان حرام گوشتمصنوعي است ي و هر گاه شك كند كه چيزي چرم

  .با پوست خز و سنجاب نماز خواندن اشكال ندارد: : : :     ١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
كند، ولي براي زنان اشكالي نـدارد، در    باطل مي نماز خواندن با لباس طال باف براي مردان جايز نيست و نماز را  ::::    ١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . لباسي براي مردان حرام است غير حال نماز نيز پوشيدن چنين
مردان حرام است و نماز با آن نيز باطل اسـت   زينت طال مانند انگشتر طال و يا ساعت مچي طال و مانند آن براي       : : : :     ١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ها براي زنان در نماز و غير نماز جايز است جب آن است كه از استعمال عينك طال نيز خودداري شود ولي همه اينو احتياط وا
،  ، حتي عرقچين و بند شلوار و نمـاز بـا آن باطـل اسـت      پوشيدن لباس از ابريشم خالص براي مردان حرام است    ::::    ١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ها چه در حال نماز و چه در غير نماز جايز است خالص باشد، اما براي زنان همه اين يز نبايد از ابريشمحتي آستر لباس ن
  . لباسي كه معلوم نيست از ابريشم خالص است يا چيز ديگر پوشيدن آن اشكال ندارد و نماز با آن صحيح است: : : :     ١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  
  

  

  

            دن لباس يا بدن نمازگزار جايز استدن لباس يا بدن نمازگزار جايز استدن لباس يا بدن نمازگزار جايز استدن لباس يا بدن نمازگزار جايز استمواردي كه نجس بومواردي كه نجس بومواردي كه نجس بومواردي كه نجس بو
  : صحيح است  صورت اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد نماز او٥در : : : :     ١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .شده باشد ، لباس يا بدن به خون آلوده  در جايي كه به واسطه زخم يا جراحت و دمل....١١١١
  ). شود تقريباً به اندازه يك اشرفي مي درهم (كمتر از درهم باشد  در جايي كه خون موجود در لباس يا بدن ....٢٢٢٢
  .هاي كوچك مانند جوراب و عرقچين او نجس باشد  هرگاه لباس....٣٣٣٣
  .  محمول متنجس....٤٤٤٤
  . در جايي كه ناچار است با بدن يا لباس نجس نماز بخواند....٥٥٥٥

  .شود ها در مسائل آينده ذكر مي شرح اين
اي است كه آب كشيدن بـدن يـا           باشد اگر به گونه      هرگاه در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل            ::::    ١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

تواند با آن نماز بخواند، همچنين است چركي كـه بـا    كه زخم يا جراحت و دمل خوب نشده مي          ، كار مشكلي است تا وقتي       لباس
شود و شستن خون آن از  زودي خوب مي شود، ولي اگر زخم به مي گذارند و نجس زخم ميآيد، يا دوايي كه روي    خون بيرون مي  

  .آسان است بايد آن را آب كشد لباس يا بدن
كار به ساير بدن يا لباس جلوگيري كند بايد اين            تواند زخم را پانسمان كند و از سرايت خون          هرگاه به آساني مي   : : : :     ١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .را انجام دهد



 

 )٢٩٤(

نداند از آن زخم است يـا خـون ديگـر نمـاز      كسي كه بدنش زخم است اگر در لباس يا بدن خود خوني ببيند و   : : : :     ١٦١١٦١١٦١١٦١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . خواندن با آن مشكل است

 كه در لباس نمازگزارباشد، نماز خواندن با آن جايز است به شـرط              دوم از موارد عفو، خون كمتر از درهم است        : : : :     ١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
خـون كـافر    استحاضه و خون سگ و خوك و مردار و خون حيـوان حـرام گوشـت و همچنـين     و اين كه از خون حيض يا نفاس  

  .نباشد
  .آن كمتر از درهم است براي نماز ضرري ندارد  مجموعهرگاه خون در چند جاي لباس يا بدن پراكنده باشد اگر: : : :     ١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
تـوان بـا آن عـورت را          عرقچين و جورابي كه نمـي     : ، مانند   هاي كوچك نمازگزار است     سوم از موارد عفو، لباس    : : : :     ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .  نجس شده استها صحيح است و همچنين انگشتر و عينك كه پوشانيد، اگر نجس باشد نماز با آن
توان با آن عورت را پوشانيد در جيب نمازگزار باشد نماز او صحيح است                 هرگاه دستمال يا لباسي نجسي كه مي       ::::    ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ، ولي احتياط مستحب اجتناب از آن است و همچنين ساير اشياء نجس
  
  
        

        مكان نمازگزارمكان نمازگزارمكان نمازگزارمكان نمازگزار
  :ي شرايط زير باشدمكان نمازگزار بايد دارا

  . مباح باشد....١١١١
  . استقرار داشته باشد....٢٢٢٢
  . براي انجام واجبات نماز مناسب باشد....٣٣٣٣
  .ترنباشد  محل پيشاني بيش از چهار انگشت بسته از جاي ايستادن بلندتر يا پست....٤٤٤٤

خواند نمـازش اشـكال دارد، همچنـين نمـاز در             مي كسي كه در ملك غصبي يا روي فرش يا تخت غصبي نماز              ::::    ١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
مستأجر اشكال دارد،  كه نماز خواندن در آن بدون اجازه )   مثل اينكه در اجاره اوست (ديگري است  ملكي كه منفعت آن متعلق به

انند تـا وقتـي   اين كه ميت وصيت كرده كه ثلث مال او را به مصرفي برس         ، مثل   همچنين در ملكي كه مورد تعلق حق ديگري است        
  .توان در آن ملك نماز خواند كه ثلث را جدا نكنند نمي

كسي كه در مسجد نشسته اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آن نماز بخواند گناه كرده است ولي نمـازش                       : : : :     ١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . صحيح است

  . ر ملك ميتي كه خمس و زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل استتصرف د: : : :     ١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
نمازگزار متحرك باشد به طوري كـه نتوانـد كارهـاي             داشته باشد يعني اگر مكان    »  استقرار « مكان نمازگزار بايد     ::::    ١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، و  ، نمـاز او باطـل اسـت    اشد مانند نماز در كشتي و ماشين در حال حركت  دهد بايد در حال تحرك ب       نماز را به طور عادي انجام     



 

 )٢٩٥(

مانند آن بخواند و قبله دائماً در حال تغييـر        اگر از جهت تنگي وقت يا ضرورت ديگري ناچار باشد نماز رادر كشتي و اتومبيل و               
برگشتن به سـوي قبلـه چيـزي     قبله برگردد و در حالتواند به طرف      االحرام را رو به قبله بگويد و تا آنجا كه مي            باشد بايد تكبيرة  

  . نخواند، در اين صورت نمازش صحيح است
در نماز بايستد نمازشان صـحيح اسـت ولـي    ) در صورتي كه محرم باشند   (اگر زن در كنار مرد يا جلوتر از مرد          : : : :     ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .تدتر از مرد بايس بهتر آن است كه زن عقب
  .تر نباشد  بايد محل پيشاني نمازگزار از جاي ايستادن او به بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پست::::    ١٧١١٧١١٧١١٧١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

        واجبات نمازواجبات نمازواجبات نمازواجبات نماز
  : واجبات نماز يازده چيز است: : : :     ١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .  نيت....١١١١
  .  قيام....٢٢٢٢
  .در اول نماز»  اهللا اكبر «، يعني   تكبيرة االحرام....٣٣٣٣
    قرائت....٤٤٤٤
  .  ركوع....    ٥٥٥٥
  . سجود....٦٦٦٦
  . ذكر ركوع و سجود....٧٧٧٧
  . تشهد....    ٨٨٨٨
  .  سالم....٩٩٩٩

  .  ترتيب....١٠١٠١٠١٠
  ). جا آوردن اجزاء نماز پي در پي به ( مواالت ....١١١١١١١١

جا نياورد  ، ركن چيزي است كه اگر آن را به        غير ركن بعضي ركن است و بعضي      :  واجبات نماز بر دو گونه است     : : : :     ١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
شود كه    ، ولي در واجبات غير ركني هنگامي نماز باطل مي           ،خواه عمداً باشد يا از روي سهو و اشتباه          يا اضافه كند نماز باطل است     

  . آن را عمداً كم و زياد كند و اگر از روي سهو و اشتباه كم و زيادكند نماز صحيح است
        

        نمازنمازنمازنمازاركان اركان اركان اركان 
  : اركان نماز پنج چيز است: : : :     ١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .  نيت....١١١١



 

 )٢٩٦(

  .  تكبيرة االحرام....٢٢٢٢
  . ، يعني ايستادن پيش از ركوع  قيام در موقع گفتن تكبيرة االحرام و قيام متصل به ركوع....٣٣٣٣
  .  ركوع....٤٤٤٤
  .  دو سجده....٥٥٥٥
  

             نيت نيت نيت نيت- - - - ١١١١
الزم نيست نيت را به زبان آورد و يا در اول  نماز را بايد به قصد قربت يعني براي اطاعت فرمان خدا انجام داد و: : : :     ١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . كافي است خوانم  ، بتواند جواب دهد كه براي خدا نماز مي كني كه اگر سؤال كنند چه مي نماز از قلب بگذراند، همين اندازه
يا نمازهاي ديگر و اگـر فقـط نيـت كنـد چهـار              »  عصر «خواند يا     در موقع نيت بايد قصد كند كه نماز ظهر مي         : : : :     ١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

خواند بايد در نيت خود معين كند و واجب است كه قضا و ادابودن آن را  نمازي را كه مي ، بلكه خوانم كافي نيست ركعت نماز مي
  .نيز معين نمايد

  . كند نمازش باطل است نداند چه مي نيت بايد تا آخر نماز ادامه داشته باشد و اگر طوري غافل شود كه: : : :     ١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  

             تكبيرة االحرام تكبيرة االحرام تكبيرة االحرام تكبيرة االحرام- - - - ٢٢٢٢
 ترك آن خـواه از روي عمـد باشـد يـا     گويند و مي»   تكبيرة االحرام «است كه آن را »  اهللا اكبر «اولين جزء نماز   : : : :     ١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .كند سهو نماز را باطل مي
صحيح گفته شود و عربي غلـط يـا ترجمـه آن     مانند ساير ذكرهاي نماز و حمد و سوره بايد به عربي »  اهللا اكبر  «: : : :     ١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . كافي نيست
  . دارد اهللا اكبر بگويد باطل است مثالً قدم بر مي موقع گفتن تكبيرة االحرام بدن آرام باشد و اگر در حالي كهبايد : : : :     ١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .ها را تا مقابل گوش باال ببرد نماز دست مستحب است در موقع گفتن تكبيرة االحرام و ساير تكبيرهاي: : : :     ١٨١١٨١١٨١١٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

             قيام قيام قيام قيام- - - - ٣٣٣٣
گفتن تكبيرة االحرام و قيام قبل از ركوع كه آن را  هنگام:  ، در دو جاي نماز واجب و ركن است قيام يعني ايستادن: : : :     ١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . گويند، ولي قيام در موقع خواندن حمد و سوره و همچنين بعد از ركوع واجب است اما ركن نيست»   قيام متصل به ركوع «
هرگاه در حال قيام براي حمد و سوره از روي فراموشي بدن و پاها را حركت دهد يا به طرفي خم شـود نمـاز                         : : : :     ١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .اعاده نمايد االحرام و قيام متصل به ركوع باشد، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كندو ، اما اگر در موقع تكبيرة باطل نيست



 

 )٢٩٧(

، مگر اين كـه       ايستادن بيرون رود نمازش باطل است       طوري كه از شكل     اگر پاها را بيش از اندازه گشاد بگذارد به        : : : :     ١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤ه  ه  ه  ه  مسألمسألمسألمسأل
  .ناچار باشد
است و چپ حركت دهد بايد چيـزي        طرف ر   خواهد كمي جلو يا عقب رود يا بدن را كمي به            هرگاه در نماز مي   : : : :     ١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . را بايد در حال برخاستن بگويد»»»»    ُ و اَقْعدُ و اَقْعدُ و اَقْعدُ و اَقْعد    ِاَقُومِاَقُومِاَقُومِاَقُوم    ِ اِهللا و قُوِتهِ اِهللا و قُوِتهِ اِهللا و قُوِتهِ اِهللا و قُوِته    ِبحولِبحولِبحولِبحول    ««««نگويد ولي 
يـز  احتياط واجب آن است كه در ذكرهاي مـستحب ن           در موقع ذكرهاي واجب نماز نيز بايد بدن آرام باشد، بلكه          : : : :     ١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .         اين معني رعايت شود
آن مقـدار را بايـستد و بقيـه را بنـشيند و اگـر       تواند قسمتي از نماز را ايستاده بخواند واجـب اسـت     كسي كه مي  : : : :     ١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .نتوانست بخوابد
        

هـا بگـذارد،    ها را روي ران ها را پايين بيندازد، دست    بدن را راست نگه دارد، شانه      شايسته است در حال ايستادن    : : : :     ١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
طور مساوي روي دو پا بيندازد و به محل سجده نگاه كند و با خـضوع و خـشوع    ها را به هم بچسباند، سنگيني بدن را به    انگشت

  .باشد، مردان كمي پاها را باز بگذارند و زنان به هم بچسبانند
  

            ئتئتئتئتقراقراقراقرا. . . . ٤٤٤٤
االحرام سوره حمد را قرائت كند و بعد از آن يك  در ركعت اول و دوم نمازهاي واجب روزانه بايد بعد از تكبيرة: : : :     ١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . خواندن يك يا چند آيه كافي نيست سوره تمام از قرآن مجيد را بخواند و
و »  ظهـر  «را بلند و حمد و سوره نمـاز   »  عشاء «و»   مغرب «و  »   صبح «واجب است مردان حمد و سوره نماز        : : : :     ١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

مغرب  نيز بايد حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند، اما حمد و سوره نماز صبح و             را آهسته بخوانند و زنان    »  عصر «
  .ها را بشنود احتياط مستحب آن است كه آهسته بخوانند آن د، ولي اگر نامحرم صدايتوانند بلند يا آهسته بخوانن و عشاء را مي

، همچنـين در   را آهسته بخواند نماز باطل است در جايي كه بايد حمد و سوره را بلند بخواند اگر عمداً يك كلمه        : : : :     ١٩١١٩١١٩١١٩١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شود  را بلند بخواند نماز باطل ميجايي كه بايد آهسته بخواند اگر يك كلمه

هرگاه در جايي كه بايد قرائت را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند يا در جايي كه بايد آهسته بخواند عمـداً بلنـد                     : : : :     ١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .  است، يا ندانستن مسأله باشد، صحيح ، ولي اگر از روي فراموشي بخواند نمازش باطل است

دستور باال سهواً بلند يا آهسته خوانـده الزم نيـست    هرگاه در اثناء حمد و سوره متوجه شود مقداري را برخالف         : : : :     ١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .برگردد

بلند كند و با فرياد بخوانـد نمـازش باطـل    هرگاه كسي در قرائت و ذكر نماز صداي خود را بيش از حد معمول           : : : :     ١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . است

توانند تلفظ صحيح را يـاد        تواند يا دبگيرد، اما كساني كه نمي        بايد قرائت و ذكر نماز را صحيح بخواند و اگر نمي          : : : :     ١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .جا آورند توانند نماز خود را با جماعت به است كه تا ميتوانند بخوانند و براي چنين اشخاصي بهتر  طور كه مي بگيرند بايد همان
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اند رعايـت كنـد، بلكـه الزم اسـت طـوري          ، ذكركرده   الزم نيست آنچه را علماي تجويد براي بهتر خواندن قرآن         : : : :     ١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . تبخواند كه بگويند عربي صحيح است هر چند رعايت دستورات تجويد بهتر اس

، آن است كه زير و زبر آخر   معني وقف به حركت    احتياط واجب آن است كه در نماز، وقف به حركت ننمايد و           : : : :     ١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
 مدتي سكوت اما) و آخر آن را پيش دهد  (»»»»    اَُهللا اَكْبراَُهللا اَكْبراَُهللا اَكْبراَُهللا اَكْبر    ««««: و كلمه بعد فاصله دهد، مثل اين كه بگويد كلمه را بگويد اما بين آن كلمه  

ِ اِهللا را شروع نمايد؛ احتياط واجب آن است كه وصل به سكون نيز نكند و معني وصل به سكون اين است كـه آخـر     كند بعد ِبسم  
  .زبر بخواند و بالفاصله آيه يا كلمه بعد را بگويد زير و جمله را بدون

يا سـه   )   بدون سوره  (زهاي سه ركعتي و چهار ركعتي مخير است كه حمد بخواند            در ركعت سوم و چهارم نما     : : : :     ١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ـَه         سبحانسبحانسبحانسبحان««««مرتبه تسبيحات اربعه يعني      ـَه َاِهللا و الْحمدِهللا و ال ِال ـَه َاِهللا و الْحمدِهللا و ال ِال ـَه َاِهللا و الْحمدِهللا و ال ِال و مانعي ندارد  بگويد، بلكه يك مرتبه نيز كافي است» » » » َ ِاالّ اُهللا و اُهللا اَكْبرَ ِاالّ اُهللا و اُهللا اَكْبرَ ِاالّ اُهللا و اُهللا اَكْبرَ ِاالّ اُهللا و اُهللا اَكْبر    َاِهللا و الْحمدِهللا و ال ِال

  .يحات بگويددر يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسب
  .اربعه را آهسته بخوانند، حتي بسم اهللا را واجب است در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات: : : :     ١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
ت بگويـد، چنانچـه پـيش از    اگر در ركعت اول و دوم نماز به گمان اين كه ركعت سوم و چهارم است تـسبيحا             : : : :     ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . سوره بخواند و اگر در ركوع يا بعد از آن بفهمد نمازش صحيح است حمد و ركوع متوجه شود بايد برگردد و
اندازه ركوع ، اعتنا به شك نكند، اما اگر هنوز به  اگر در ركوع يا بعد از آن شك كند كه تسبيحات را خوانده يا نه: : : :     ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .كه برگردد و بخواند خم نشده احتياط واجب آن است
گفت از كسي بشنويم و يا از راديو و تلويزيون  اگر آيه سجده را كه در چهار سوره از قرآن وجود دارد و خواهيم: : : :     ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . جا بياوريم است سجده به شود واجب مستقيم پخش مي
  

            كوعكوعكوعكوع ر ر ر ر- - - -         ٥٥٥٥

ها را به  اي خم شود كه اگر بخواهد كف دست اندازه ، يعني به ، يك ركوع واجب است در هر ركعت بعد از قرائت: : : :     ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .زانو بگذارد بتواند

ِ و ِ و ِ و ِ و     َ الْعظـيم َ الْعظـيم َ الْعظـيم َ الْعظـيم     َ ربـي  َ ربـي  َ ربـي  َ ربـي          سـبحان سـبحان سـبحان سـبحان     ««««يـا يـك مرتبـه       » » » »     َاِهللاَاِهللاَاِهللاَاِهللا        بحانبحانبحانبحانسسسس    ««««در ركوع واجب است ذكر بگويد، ذكر ركوع سه مرتبه           : : : :     ٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . صحيح گفته شود و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه تكرار كند است كه بايد به عربي» » » »     ِِِِ    ِبحمِدهِبحمِدهِبحمِدهِبحمِده

گويد آرام بودن  ب نيز اگر آن را به قصد ذكر ركوع ميدر موقع ذكر واجب بايد بدن آرام باشد و براي ذكر مستح: : : :     ٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . بدن الزم است

هرگاه ذكر را قبل از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن بگويد بايد آن را بعد از آرام گرفتن اعاده كند، حتي                       : : : :     ٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .از را نيز بعداً اعاده نمايداگر عمداً اين كار را بكند احتياط اين است كه نم

هرگاه پيش از تمام شدن ذكر واجب عمداً سر از ركوع بردارد نمازش باطل است و اگر سهواً باشد چنانچه پيش     : : : :     ٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
 آنكه از حال ركوع خارج شـد  متوجه شود بايد در حال آرامي بدن دوباره ذكر را بگويد و اگر بعد از    از خارج شدن از حال ركوع     

  . متوجه گردد، نمازش صحيح است



 

 )٢٩٩(

جا آورد نماز باطـل اسـت         ركوع از واجبات ركني است كه اگر ترك شود يا در يك ركعت دو ركوع يا بيشتر به                 : : : :     ٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . فراموشي خواه عمداً باشد يا از روي سهو و

گرفتن بدن به سجده رود و اگر عمداً اين كـار             ، واجب است راست بايستد و بعد از آرام          بعد از تمام شدن ركوع    : : : :     ٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .، اما اگر از روي سهو باشد اشكالي ندارد را ترك كند نمازش باطل است

بگويد و در حـال ركـوع زانوهـا را          »  اهللا اكبر  « ر حالي كه راست ايستاده    مستحب است پيش از رفتن به ركوع د       : : : :     ٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد، گردن را بكشد و مساوي پشت نگهدارد و ميان دو قدم نگاه كند و بعد از آن كـه از ركـوع                   

        ....»»»»    ُُُُ    ههههْ حِمدْ حِمدْ حِمدْ حِمد    َ اللهِلمنَ اللهِلمنَ اللهِلمنَ اللهِلمن    سِمعسِمعسِمعسِمع    ««««برخاست و راست ايستاد در حالي كه بدن آرام است بگويد 
        

         سجود سجود سجود سجود- - - - ٦٦٦٦
محل آن از ركوع است و هرگاه هـر دو را         است و   در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب دو سجده واجب          : : : :     ٢١١٢١١٢١١٢١١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

ه ، اما زيادي يـاكمي يـك سـجد          جا آورد نماز باطل است      كند يا به جاي دو سجده چهار سجده به          عمداً يا از روي فراموشي ترك     
  .كند شرط اين كه از روي سهو باشد نماز را باطل نمي به

ها، سر دو زانو، سـر دو انگـشت بـزرگ پـا و           دست  ، كف   پيشاني: در سجده بايد هفت موضع بر زمين قرار گيرد        : : : :     ٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ديگـر از اعـضا را        ما اگر پيشاني به زمين باشد و بعـضي        ، ا   اش باطل است    هرگاه يكي از اين اعضا را عمداً بر زمين نگذارد سجده          

  . سهواً به زمين نگذارد سجده صحيح است
َ َ َ َ         َ ربـي  َ ربـي  َ ربـي  َ ربـي          سـبحان سـبحان سـبحان سـبحان     «««« يا يك مرتبه     »»»»    َ اهللاِ َ اهللاِ َ اهللاِ َ اهللاِ         سبحانسبحانسبحانسبحان    ««««ذكر سجده نيز واجب است و احتياط آن است كه حداقل سه مرتبه              : : : :     ٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . بگويد و هر چه بيشتر بگويد بهتر است» » » »     ِِِِ    ههههَ و ِبحمِدَ و ِبحمِدَ و ِبحمِدَ و ِبحمِد    االعلياالعلياالعلياالعلي
در سجده بايد بدن به مقدار گفتن ذكر واجب آرام باشد، در موقع ذكر مستحب نيز اگر آن را به قصد ذكري كـه                   : : : :     ٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

ر مطلق باشد كه در هر جاي نماز جايز اسـت           براي سجده دستور داده شده بگويد آرام بودن بدن الزم است و اما اگر به قصد ذك                
  .حركت مانعي ندارد

، همچنين اگـر قـسمتي از آن را هنگـام     است هرگاه پيش از آن كه بدن آرام بگيرد ذكر سجده را شروع كند باطل            : : : :     ٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . قبل از برداشتن سر از سجده متوجه شود بايد ذكر را اعاده كندبلند شدن از سجده بگويد، اما اگر سهواً باشد مانعي ندارد و اگر

جـا   جز پيشاني از زمين بردارد، يا جابـه   را به تواند بعضي از اعضاي هفت گانه هنگامي كه مشغول ذكر نيست مي  : : : :     ٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . كند، ولي در موقع ذكر جايز نيست

  .رود بعد از سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده: : : :     ٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
تر نباشد، همچنين جاي      ، باالتر و پايين     بايد جاي پيشاني نمازگزار از جاي زانوهايش بيش از چهار انگشت بسته           : : : :     ٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .ن پاي او، خواه زمين سراشيبي باشد يا نباشدانگشتا پيشاني نسبت به جاي
شرح آن به خواست خدا در مسائل آينده ذكر          و  پيشاني بايد روي چيزي قرار گيرد كه سجده بر آن صحيح است           : : : :     ٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

شاني به خـود مهـر نرسـد سـجده باطـل      وسط باشد مانند موي سر يا چرك بودن مهر به حدي كه پي شود و اگر حايلي در اين       مي
  .، ولي تغيير رنگ مهر اشكالي ندارد است
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، حتـي     هاي ديگر كافي نيست     بنابر احتياط واجب بايد هنگام سجده سر دو انگشت پاها بر زمين باشد و انگشت              : : : :     ٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . به زمين نرسد اشكال دارداگر ناخن انگشت بزرگ پا طوري بلند باشد كه سر انگشت

شود، چه ذكر سـجده را گفتـه          سجده حساب مي    اختيار از جاي سجده بلند شود و برگردد، يك          هرگاه پيشاني بي  : : : :     ٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .االّ اشكال ندارد، ولي اگر اختياراً آن را بر دارد اگر قبل از ذكر و از روي عمد باشد نمازش باطل است و  باشد يا نه

  
  

  

            چيزهايي كه سجده بر آن صحيح استچيزهايي كه سجده بر آن صحيح استچيزهايي كه سجده بر آن صحيح استچيزهايي كه سجده بر آن صحيح است
رويد مانند چوب و برگ درختان باشد، ولي سجده           مي  هنگام سجده بايد پيشاني بر زمين يا چيزهايي كه از زمين          : : : :     ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

نقـره باطـل     ماننـد طـال و   ين سجده كردن بر فلـزات بر چيزهاي خوراكي و پوشاكي هر چند از زمين برويد جايز نيست و همچن    
  .هاي سفيد و سياه اشكال ندارد سنگ هاي معدني مانند سنگ مرمر و ، اما سجده بر سنگ است

  .كنند سجده نكند احتياط واجب آن است كه بر برگ درخت مو كه بعضي آن را در غذا مصرف مي: : : :     ٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
، همچنين بر آجر و سـفال   سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ چه قبل از پخته شدن و چه بعد از آن صحيح است  : : : :     ٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . و سيمان نيز جايز است
  . سجده بر كاغذ جايز است: : : :     ٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . است»  )ع( سيدالشهداء تربت حضرت «مخصوصاً »   خاك «هتر از هر چيز براي سجده ب: : : :     ٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
پيـشاني را بـر   :   عوام كه در مقابل قبـر امامـان   سجده كردن براي غير خداوند متعال حرام است و بعضي از مردم           : : : :     ٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ِ حرام است و اگر براي شكر خدا باشد اشكالي نـدارد، ولـي اگـر در         باشد، فعل ) ع(  مبراي اما   گذارند اگر به قصد سجده      زمين مي 

  .دست دشمنان دهد اشكال دارد است يا بهانه به) ع(  نظر بينندگان چنين نشان دهد كه سجده براي امام
  

        هاي واجب قرآن مجيدهاي واجب قرآن مجيدهاي واجب قرآن مجيدهاي واجب قرآن مجيد    سجدهسجدهسجدهسجده
و »   حـم سـجده    «و  »   الـم سـجده    «سـوره    (ار سوره از قرآن مجيد آيـه سـجده اسـت          چنانچه گفته شد در چه    : : : :     ٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

سجده را بخواند يا گوش كند بايد فوراً به سجده رود و اگر فراموش كرد هر زمانيـادش                    و هرگاه انسان آيه   )  » اقرء «و  »   النّجم «
  .ابر احتياط واجب بايد سجده كندبخورد، بن آيد سجده واجب است و اگر گوش ندهد بلكه آيه سجده به گوشش

  . اگر انسان خودش آيه سجده را بخواند و در همان حال از ديگر يهم بشنود يك سجده كافي است: : : :     ٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
گوش فرا دهد، بايد سر از سجده بردارد و دوباره  هرگاه در غير نماز در حال سجده آيه سجده را بخواند يا به آن           : : : :     ٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .سجده كند
  . هرگاه آيه سجده را از مثل نوار گوش كند و همچنين راديو اگر مستقيم نباشد سجده الزم نيست: : : :     ٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١مسأله مسأله مسأله مسأله 



 

 )٣٠١(

  :باشد، اما بهتر است اين ذكر را بگويد واجب نمي سجده رود و ذكر گفتنبراي سجده واجب قرآن كافي است به : : : :     ٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
ـَه    «««« ـَهال ِال ـَهال ِال ـَهال ِال ـَه    ال ِال ـَهَ ِاالّ اُهللا حقَّاً حقَّاً ال ِال ـَهَ ِاالّ اُهللا حقَّاً حقَّاً ال ِال ـَهَ ِاالّ اُهللا حقَّاً حقَّاً ال ِال ـَه    َ ِاالّ اُهللا حقَّاً حقَّاً ال ِال ـَهَ ِاالَّ اُهللا ِايماناً و تَصْديقاً ال ِال ـَهَ ِاالَّ اُهللا ِايماناً و تَصْديقاً ال ِال ـَهَ ِاالَّ اُهللا ِايماناً و تَصْديقاً ال ِال تَنِْكفاً و تَنِْكفاً و تَنِْكفاً و تَنِْكفاً و ِّ تَعبداً و ِرقّاً ال مسِّ تَعبداً و ِرقّاً ال مسِّ تَعبداً و ِرقّاً ال مسِّ تَعبداً و ِرقّاً ال مس    ُ لَك يا ربُ لَك يا ربُ لَك يا ربُ لَك يا رب    ِرقّاً سجدتِرقّاً سجدتِرقّاً سجدتِرقّاً سجدت        ً وً وً وً و    َ ِاالَّ اللهعبوِديةَ ِاالَّ اللهعبوِديةَ ِاالَّ اللهعبوِديةَ ِاالَّ اللهعبوِدية    َ ِاالَّ اُهللا ِايماناً و تَصْديقاً ال ِال

        ....»»»»    ٌ مستَجيرٌ مستَجيرٌ مستَجيرٌ مستَجير    ٌ خاِئفٌ خاِئفٌ خاِئفٌ خاِئف    ٌ ضَعيفٌ ضَعيفٌ ضَعيفٌ ضَعيف    ْاَنا عبد ذَليلْاَنا عبد ذَليلْاَنا عبد ذَليلْاَنا عبد ذَليل    ال مستَكِْبراً بلال مستَكِْبراً بلال مستَكِْبراً بلال مستَكِْبراً بل
  . تواند سجده كند، ولي بهتر رو به قبله بودن است مي ، رو به قبله بودن شرط نيست و به هر سوي در سجده قرآن: : : :     ٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  
  

             ذكر ركوع و سجده ذكر ركوع و سجده ذكر ركوع و سجده ذكر ركوع و سجده- - - - ٧٧٧٧
  .  آن در مسائل ركوع و سجود گذشتكه شرح

  

         تشهد تشهد تشهد تشهد- - - -         ٨٨٨٨
. ، همچنين در ركعت آخر نماز مغـرب و عـشاء و ظهـر و عـصر         در ركعت دوم تمام نمازها، تشهد واجب است       : : : :     ٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  : است بگويد گويد و كافي را مي، ذكر تشهد  نشيند و در حال آرام بودن بدن طريقه تشهد اين است كه بعد از سجده دوم مي
ـَه    اَشْهد اَناَشْهد اَناَشْهد اَناَشْهد اَن    «««« ـَهْ ال ِال ـَهْ ال ِال ـَهْ ال ِال         »»»»    ِ محمٍدِ محمٍدِ محمٍدِ محمٍد    ِّ علي محمٍد و آلِّ علي محمٍد و آلِّ علي محمٍد و آلِّ علي محمٍد و آل    َّ صَلَّ صَلَّ صَلَّ صَل    ُ اَللَّهمُ اَللَّهمُ اَللَّهمُ اَللَّهم    رسولُهرسولُهرسولُهرسولُه    ُوُوُوُو    َّ محمداً عبدهَّ محمداً عبدهَّ محمداً عبدهَّ محمداً عبده    ُ و اَشْهد اَنُ و اَشْهد اَنُ و اَشْهد اَنُ و اَشْهد اَن    ُ ال شَريك لَهُ ال شَريك لَهُ ال شَريك لَهُ ال شَريك لَه    َ ِاالَّ اُهللا وحدهَ ِاالَّ اُهللا وحدهَ ِاالَّ اُهللا وحدهَ ِاالَّ اُهللا وحده    ْ ال ِال

  .هم گفته شودو اين كلمات بايد به عربي صحيح و به ترتيب و پشت سر 
بيايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره برخيزد           هرگاه تشهد را فراموش كند اگر پيش از ركوع ركعت بعد يادش           : : : :     ٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، ولي احتياط  و از نو تسبيحات را بخواند، اما اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد نمازش صحيح است و برگشتن واجب نيست        
  .جا آورد سهو نيز به واجب آن است كه بعد از نماز تشهد را قضا كند و دو سجده

راست را بر كف پاي چپ بگذارد و نيـز مـستحب     مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روي پاي           : : : :     ٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  :است قبل از تشهد بگويد

        »»»»ِ اِهللا و باِهللا والْحمدِهللا و خَير االسماِءِهللاِ اِهللا و باِهللا والْحمدِهللا و خَير االسماِءِهللاِ اِهللا و باِهللا والْحمدِهللا و خَير االسماِءِهللاِ اِهللا و باِهللا والْحمدِهللا و خَير االسماِءِهللا    ِبسمِبسمِبسمِبسم«««« يا »»»»اَلْحمد ِهللاَلْحمد ِهللاَلْحمد ِهللاَلْحمد ِهللا    ««««
يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه كند و بعـد   ها را بر ران بگذارد و انگشتها را به و نيز مستحب است در حال تشهد دست  

  :از تمام شدن تشهد اول بگويد
  ). درجه او را باالتر ببر را بپذير و) ص( خداوندا شفاعت پيامبر  (»»»»    ُُُُ    جتَهجتَهجتَهجتَهْ درْ درْ درْ در    ُ و ارفَعُ و ارفَعُ و ارفَعُ و ارفَع    ْ شَفاعتَهْ شَفاعتَهْ شَفاعتَهْ شَفاعتَه    و تَقَبلو تَقَبلو تَقَبلو تَقَبل    ««««

  .جا آورد تشهد را بخواند، و سجده سهو نيز به اگر شخصي تشهد نماز را فراموش كند، الزم است بعد از سالم: : : :     ٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

             سالم سالم سالم سالم- - - - ٩٩٩٩
  : سالم داراي سه صيغه است  بگويد و در ركعت آخر تمام نمازها بعد از تشهد، واجب است سالم: : : :     ٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 



 

 )٣٠٢(

        ....»»»»ُ اِهللا و بركاتُه ُ اِهللا و بركاتُه ُ اِهللا و بركاتُه ُ اِهللا و بركاتُه     ْ و رحمةْ و رحمةْ و رحمةْ و رحمة    ُ علَيكُمُ علَيكُمُ علَيكُمُ علَيكُم    َ اَلسالمَ اَلسالمَ اَلسالمَ اَلسالم    ِعباِداِهللا الصّاِلحينِعباِداِهللا الصّاِلحينِعباِداِهللا الصّاِلحينِعباِداِهللا الصّاِلحين    ُ علَينا و عليُ علَينا و عليُ علَينا و عليُ علَينا و علي    ُ اَلسالمُ اَلسالمُ اَلسالمُ اَلسالم    ُ اِهللا و بركاتُهُ اِهللا و بركاتُهُ اِهللا و بركاتُهُ اِهللا و بركاتُه    ُّ و رحمةُّ و رحمةُّ و رحمةُّ و رحمة    ُ علَيك اَيها النَِّبيُ علَيك اَيها النَِّبيُ علَيك اَيها النَِّبيُ علَيك اَيها النَِّبي    اَلسالماَلسالماَلسالماَلسالم    ««««
  . ولي بهتر سوم است ها كافي است سالم اول از مستحبات است و سالم دوم و سوم هر يك از آن

        
نماز به هم نخورده و كاري كـه عمـداً و سـهواً               اگر سالم نماز را فراموش كند و هنگامي يادش بيايد كه صورت           : : : :     ٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، امـا اگـر مـوقعي     ، بايد سالم را بگويد و نمازش صحيح اسـت  انجام نداده است)   قبله كردن مانند پشت به (كند    را باطل مي  نماز  
، سـالم الزم نيـست و         كنـد انجـام نـداده       ، ولي كاري كه عمداً و سهواً نماز را باطل مي            يادش بيايد كه صورت نماز به هم خورده       

آن است كـه نمـاز را    آنكه صورت نماز به هم بخورد چنين كاري را انجام داده احتياط واجبنمازش صحيح است و اگر پيش از  
  .اعاده كند

  

             ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب- - - - ١٠١٠١٠١٠
شد انجام دهد و اگر عمداً بـرخالف آن انجـام    نمازگزار بايد كارهاي نماز را به ترتيبي كه در مسائل گذشته گفته    : : : :     ٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
باشـد بايـد تـا     ، يا تشهد را قبل از سجده انجام دهد نمازش باطل است و اگر از روي فراموشـي   سجود را قبل از ركوع     دهد، مثالً 

، مگـر   حاصل شود و اگر وارد ركن بعد شده نمازش صحيح اسـت  طوري كه ترتيب    ، برگردد و انجام دهد به       داخل ركن بعد نشده   
دوم شود كه در اين صورت نمـازش    مثل اينكه ركوع را فراموش كند تا وارد سجدهآن كه جزء فراموش شده از اركان نماز باشد،       

  . باطل است
  

             مواالت مواالت مواالت مواالت- - - - ١١١١١١١١
نماز، ماننـد ركـوع و سـجود و تـشهد، آن قـدر                را رعايت كند، يعني در ميان كارهاي      »   مواالت «نمازگزار بايد   : : : :     ٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .روي سهو نماز خارج شود و گرنه نمازش باطل است خواه عمداً باشد يا از صورت زفاصله نيندازد كه ا
، يا كلمات ذكر و تشهد سهواً فاصله بيندازد كه صورت قرائت و كلمات از  ها يا كلمات قرائت اگر در ميان حرف: : : :     ٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

باشـد كـه نمـازش        طور صحيح بخواند، مگر آن كه وارد ركن بعـد شـده             برگردد و به  بين برود ولي صورت نماز از بين نرود بايد          
  .صحيح است و بازگشت ندارد

  

        مبطالت نمازمبطالت نمازمبطالت نمازمبطالت نماز
  :گويند مي»  مبطالت نماز «ها را  كند كه آن دوازده چيز نماز را باطل مي

  .هاي آن از بين برود  اينكه در بين نماز يكي از شرط....١١١١
  . كند انجام دهد، خواه عمداً باشد يا سهواً، يا از روي ناچاري كه وضو را باطل مي اين كه در بين نماز چيزي ....٢٢٢٢



 

 )٣٠٣(

ها را روي هم  ، دست دهند، حتي اگر به قصد ادب مي  اينكه دست بسته نماز بخواند آن گونه كه بعضي از فرق اسالمي انجام....٣٣٣٣
فراموشي و ناچاري يا براي كار  ، اما اگر از روي  باطل استها نباشد نمازش نماز بخواند، هر چند شبيه آن بگذارد، يا دست به سينه

  .ديگري مثل خاراندن دست و مانند آن باشد اشكال ندارد
        
 نماز را تمام كند و اعاده نمايد ولـي اگـر از روي              بگويد و احتياط واجب اين است كه      »   آمين « اينكه بعد از خواندن حمد       ....٤٤٤٤

  . ندارداشتباه يا در حال تقيه بگويد اشكال
، همچنـين اگـر       از روي عمد باشد يـا فراموشـي          اينكه پشت به قبله كند يا كامالً به طرف راست يا چپ قبله برگردد، خواه               ....٥٥٥٥

  . نگويند رو به قبله است نمازش باطل است عمداً به قدري منحرف شود كه
بلكه بنابر احتيـاط اگـر دو   »  ما «و  »   من «نند  ما  ، حتي كلمه دو حرفي      ، يا يك كلمه      اينكه عمداً حرف بزند، حتي يك جمله       ....٦٦٦٦

  ). كند منظور از احتياط در مبطالت نماز آن است كه نماز را تمام كرده بعد اعاده (است  دار هم نباشد نماز باطل حرف معني
كند هر چنـد   ل نمياختيار باشد، اما تبسم و لبخند نماز را باط          اي كه در آن بي       خنده عمدي و با صدا است و همچنين خنده         ....٧٧٧٧

  .شود گمان اينكه در حال نماز نيست موجب باطل شدن نماز نمي عمدي باشد و نيز خنده سهوي به
هـا در     كند و ايـن     صدا نيز نماز را باطل مي       گريه بي   اختيار شود، بلكه بنابر احتياط واجب        گريه كردن با صداست هر چند بي       ....٨٨٨٨

از كارهـاي   اعمـال و  كند، بلكه از بهترين ت نباشد، و اال نه تنها نماز را باطل نمي براي آخر  صورتي است كه گريه از ترس خدا و       
  . اولياي خداست

، خواه از روي عمـد باشـد يـا از روي              مانند آن  و  زند مانند كف زدن و به هوا پريدن          كارهايي كه صورت نماز را به هم مي        ....٩٩٩٩
  . اشاره كردن به دست:  اشكالي ندارد مانندزند نماز را به هم نمي ، اما كارهايي كه صورت فراموشي

  .اي كه صورت نماز را به هم زند  خوردن و آشاميدن است به گونه....١٠١٠١٠١٠
  . ، يا سه ركعتي و همچنين شك در ركعت اول و دوم نماز چهار ركعتي است هاي نماز دو ركعتي  شك در ركعت....١١١١١١١١
   هم با  ، يا دو سجده زياد كردن ركوع و  باشد يا سهواً، مانند كمزياد كند عمداً يا   اينكه ركني از اركان نماز را كم....١٢١٢١٢١٢

تواند از بيرون آمدن بول و غائط جلوگيري كند بايد مطابق دستوري كه در احكام وضو گفتـه شـد                  كسي كه نمي   ::::    ٢٢٢٢٤٣٤٣٤٣٤٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .كرده باشد كند به شرط اين كه به دستورات عمل طل نميخون از زن مستحاضه نماز را با عمل نمايد، همچنين خارج شدن

، ولـي اگـر       هرگاه عمداً يا سهواً صورت را به تنهايي كامالً به طرف راست يا چپ برگرداند نمازش باطل اسـت                  : : : :     ٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شود از قبله خارج نشود نماز باطل نمي صورت را كمي بگرداند به طوري كه

  .كند ولي سجده سهو دارد نمي سخن گفتن از روي سهو و فراموشي و نسيان نماز را باطل: : : :     ٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
و »   آه «و »   آخ «كند، هرچند عمـدي باشـد، ولـي گفـتن      ، نماز را باطل نمي ، عطسه زدن   ، آه كشيدن    سرفه كردن : : : :     ٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .كند ها كه دو حرف دارد اگر عمدي باشد بنابر احتياط واجب نماز را باطل مي مانند اين
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به قصد ذكر خدا  »  اهللا اكبر  «اي را مانند      ذكر خدا و قرائت قرآن و دعا، در هر جاي نماز جايز است و اگر جمله               : : : :     ٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
غيـر عربـي      هاي    ، صدا را بلند كند كه چيزي را به ديگري بفهماند اشكال ندارد، ولي دعا و ذكر به زبان                    نبگويد، اما در موقع گفت    

  .اشكال دارد
تسبيحات براي ثواب يا براي احتياط مانعي نـدارد،   تكرار كردن آيات حمد و سوره يا ذكرهاي ركوع و سجود و      : : : :     ٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . باشد اشكال دارد ه خاطر وسوسهاما اگر ب
        

، امـا    به او سالم كند جـواب او واجـب اسـت    نمازگزار نبايد در حال نماز به ديگري سالم كند، ولي اگر ديگري: : : :     ٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
در »    عليكم سالم «و اگر بگويد »    عليكالسالم «در جواب بگويد    »   السالم عليك  «:  جواب بايد مانند سالم باشد، مثالً اگر گفت       

  .»  سالم «: بايد بگويد در جواب»   سالم «، حتي اگر بگويد »  سالم علكيم «جواب بگويد 
، اما سالم كردن مستحب است و بايـد جـواب را طـوري بگويـد كـه             در غير نماز هم جواب سالم واجب است       : : : :     ٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

دادن ديگـر واجـب       اب سالم محسوب شود، يعني اگر زياد فاصله بيندازد كه جواب محسوب نشود كار حرام كرده و جـواب                  جو
  . نيست

  . اگر كسي در حال نماز جواب سالم را ندهد گناه كرده ولي نمازش صحيح است: : : :     ٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١مسأله مسأله مسأله مسأله 
نمازگزار يا غير نمازگزار سالم كند جـواب او   فهمد به اي كه خوب و بد را مي هرگاه مرد يا زن نامحرم حتي بچه  : : : :     ٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . واجب است
، ولي اگر يك نفر جواب دهد  اگر كسي وارد مجلس شود و به جمعيت سالم كند جواب او بر همه واجب است            : : : :     ٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ستكافي ا
اسـالمي روي آن تأكيـد فـراوان شـده اسـت و       سالم كردن از مستحبات مؤكد است و در قرآن مجيد و روايـات    : : : :     ٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .ايستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سالم كند و سزاوار است كه سواره به پياده
  .كه هر دو جواب دهند گر دو نفر همزمان به يكديگر سالم  كنند احتياط واجب آن استا: : : :     ٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
طوري كه حالش تغيير كند و رنگش سرخ شـود و    هر گاه براي جلوگيري از صداي خنده به خود فشار آورد به             : : : :     ٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .ندارد رون رود نماز او باطل است و اگر به اين حد نرسد اشكالاز شكل نمازگزار بي طوري كه بدن تكان بخورد به
اگر از روي عمـد باشـد نمـاز را باطـل           ندارد و    كم و زياد كردن چيزي كه ركن نيست اگر عمدي نباشد اشكالي            ::::    ٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . سجده كند، مانند كم و زياد كردن يك مي
  . داده يا نه اعتنا نكند و نمازش صحيح است هرگاه بعد از نماز شك كند كه چيزي از مبطالت را در نماز انجام: : : :     ٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨مسأله مسأله مسأله مسأله 

        

            شكستن جايي كه نماز جايز استشكستن جايي كه نماز جايز استشكستن جايي كه نماز جايز استشكستن جايي كه نماز جايز است
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بل توجه مالي يا بدني مانعي نـدارد،  كردن از ضرر قا ، ولي براي جلوگيري     شكستن نماز واجب عمداً جايز نيست     : : : :     ٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
خطـر ممكـن نباشـد بايـد       كسي كه حفظ جان او واجب است به خطر بيفتد و بدون شكستن نماز رفع     مثالً اگر جان نمازگزار يا    

  . است  ، اما براي مالي كه اهميت چنداني ندارد، مكروه نگهداري آن الزم است  كه ، همچنين براي حفظ مالي نماز را شكست
  .در مواردي كه شكستن نماز واجب است چنانچه ادامه دهد معصيت كرده و نماز او نيز اشكال دارد: : : :     ٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠سأله سأله سأله سأله مممم

         فرمائيد فرمائيد فرمائيد فرمائيد     تر مراجعه تر مراجعه تر مراجعه تر مراجعه    هاي مفصّلهاي مفصّلهاي مفصّلهاي مفصّل    براي يادگيري احكام شكيات نماز به رسالهبراي يادگيري احكام شكيات نماز به رسالهبراي يادگيري احكام شكيات نماز به رسالهبراي يادگيري احكام شكيات نماز به رساله
        

        
            مواردي كه سجده سهو واجب استمواردي كه سجده سهو واجب استمواردي كه سجده سهو واجب استمواردي كه سجده سهو واجب است

  :جا آورد شود به سهو به دستوري كه گفته مي براي چند چيز بنابر احتياط واجب بايد بعد از نماز دو سجده: : : :     ٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .نماز نيست حرف بزند جا، يعني سهواً به گمان اين كه نماز تمام شده است و يا در حال  كالم بي....١١١١
  .سالم بدهدجا، يعني مثالً در ركعت دوم نماز چهار ركعتي   سالم بي....٢٢٢٢
  .  سجده فراموش شده....٣٣٣٣
  .  تشهد فراموش شده....٤٤٤٤
  .جاي نشستن برخيزد جاي ايستادن سهواً بنشيند، يا به  به....    ٥٥٥٥
جا آورد و براي كم و        كند، بعداً دو سجده سهو به       بعد از سجده دوم واجب است نماز را تمام        »   چهار و پنج   « در شك ميان     ....٦٦٦٦

  . ستحب استسهو م ها سجده زياد كردن غير اين
  .سهو ندارد طور صحيح بخواند سجده اگر چيزي را غلط خوانده و دوباره به: : : :     ٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
رد، ولي جا آو معصيت كرده و بايد هر چه زودتر به جا نياورده اگر سجده سهو واجب را بعد از سالم نماز عمداً به: : : :     ٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . نمازش باطل نيست
  

        دستور سجده سهودستور سجده سهودستور سجده سهودستور سجده سهو
  :گويد رود و مي كند و بعد به سجده مي سهو مي سجده سهو به ترتيب زير است بعد از نماز بالفاصله نيت سجده: : : :     ٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

        ....»»»»    ُُُُ    ُ اِهللا و بركاتُهُ اِهللا و بركاتُهُ اِهللا و بركاتُهُ اِهللا و بركاتُه    حمةحمةحمةحمةُّ و رُّ و رُّ و رُّ و ر    ُ علَيك اَيها النَِّبيُ علَيك اَيها النَِّبيُ علَيك اَيها النَِّبيُ علَيك اَيها النَِّبي    ِ اِهللا و ِباِهللا اَلسالمِ اِهللا و ِباِهللا اَلسالمِ اِهللا و ِباِهللا اَلسالمِ اِهللا و ِباِهللا اَلسالم    ِبسمِبسمِبسمِبسم    ««««
گويـد و بعـد از آن كـه سـر از سـجده       ذكر را مـي  رود و همان  نشيند، دوباره به سجده مي      دارد و مي    سپس سر از سجده بر مي     

آخـر قناعـت    دهد و احتياط آن است كه در تشهد به مقدار واجب اكتفا كند و تنهـا بـه سـالم                 مي  خواند و سالم    برداشت تشهد مي  
  .نمايد
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پيشاني را نيز بر چيزي گذارد كه سجده نمـاز بـر    سجده سهو بايد رو به قبله و با حالت وضو و طهارت باشد و      : : : :     ٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . آن جايز است

  
  
  
  
  

            قضاي سجده و تشهد فراموش شدهقضاي سجده و تشهد فراموش شدهقضاي سجده و تشهد فراموش شدهقضاي سجده و تشهد فراموش شده
البته اگر دو سجده  (جا آورد  آن را بعد از نماز به    ماز را فراموش كرد بايد قضاي     هرگاه كسي يك يا چند سجده ن      : : : :     ٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

همچنين اگر تشهد را فراموش نمايد بايد بالفاصله بعد از نماز آن را قـضا كنـد و                  )   از يك ركعت فراموش شود نماز باطل است       
  .دجا آور عالوه بر قضاي سجده و تشهد بايد براي هر كدام دو سجده سهو به 

هاي ديگر الزم است و بايد  در قضاي سجده و تشهد فراموش شده تمام شرايط نماز مانند طهارت و قبله و شرط: : : :     ٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .دهد بالفاصله بعد از نماز انجام

  . بخواهد اول قضا نمايد و ترتيب الزم نيست هر يكي را كهتواند  اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند مي: : : :     ٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
هرگاه عالوه بر قضاي سجده يا تشهد، سجده سهو نيز به ذمه اوباشد، بايد بعد از نماز، اول سـجده يـا تـشهد را    : : : :     ٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . جا آورد قضا كند و بعد سجده سهو را به
سجده يا تشهد را بدون اهللا اكبر و چيز اضـافي             كند، سپس همان    براي قضاي سجده يا تشهد بعد از نماز نيت مي         : : : :     ٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .آورد جا مي كند و بعد بنابر احتياط سجده سهو به ديگر قضا مي
  

        نماز مسافرنماز مسافرنماز مسافرنماز مسافر
  :جا آورد ايد نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعت به ب»   هشت شرط «مسافر با : : : :     ٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  )  كيلومتر٤٣حدود  ( سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعي نباشد ....١١١١
محلي كه كمتر از هـشت فرسـخ اسـت بـرود و در      خواهد به ، قصد هشت فرسخ را داشته باشد، بنابراين اگر اول مي  از اول ....٢٢٢٢

طوري كه مجموع مسافرت او هشت فرسخ باشد،          مسافرت خود را ادامه دهد به     مقصد قصد كند      وسط راه يا پس از رسيدن به آن       
چون از اول قصد نداشته بايد نماز را تمام بخواند، ولي اگر در اثنا، يا پس از رسيدن به مقصد قصد كند از آنجا هشت فرسـخ يـا    

  . بيشتر برود ،نماز او شكسته است



 

 )٣٠٧(

ين اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد، يا مردد شود بايد نماز                  در بين راه از قصد خود بر نگردد، بنابرا         ....٣٣٣٣
بخوانـد، مگـر ايـن كـه      را تمام بخواند، اما اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت خود منصرف شود، بايد نماز را شكسته                   

  .مردد در ماندن و برگشتن باشد و يا بخواهد همانجا ده روز بماند
ز رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود عبور نكند و نخواهد ده روز يا بيشتر در اثناء راه توقف كند، پس اگر به وطن                        قبل ا  ....٤٤٤٤

بگذرد يا در جايي ده  گردد و همچنين اگر به محل اقامت برسد، حتي اگر ترديد دارد كه از وطنش       خود وارد شود سفر او قطع مي      
  . روز اقامه كند باز هم نماز او تمام است

، خيانت يا كار حرام ديگري سفر كند، بايد نماز را تمام بخوانـد،      سفر او براي كار حرامي نباشد بنابراين اگر به قصد دزدي           ....٥٥٥٥
، بدون اجـازه شـوهر    اي دارد، يا زن  باشد مثل اين كه چنان مسافرتي براي بدن او ضرر قابل مالحظه             همچنين اگر خوِد سفر حرام    

ها شود، بايد نماز را تمام بخواند، ولي اگر سـفر واجبـي    مايه اذيت آن طوري كه  پدر و مادر سفر نمايد به  سفر كند يا فرزند با نهي     
  . واجب بوده باشد رضايت شوهر و پدر و مادر شرط نيست و نماز شكسته است مانند حج

 و حيواناتشان فـراهم باشـد     خوراك براي خود   و  كه وطن خاصي ندارند و هر جا آب       »   هاي خانه به دوش     صحرانشين « از   ....٦٦٦٦
  .ها نمازشان را تمام بخوانند و روزه را بگيرند اشخاص بايد در اين مسافرت كنند نباشد، اين توقف مي

 هاست بايد  ها كه سفر شغل آن ها و مانند آن ساربان ها و ها، كشتيبان ها، خلبان  شغل و كار او مسافرت نباشد، بنابراين راننده     ....٧٧٧٧
باشـد كـه در ايـن       بخوانند و در سفر اول نمازشان شكسته است مگر اين كه سـفر اول نيـز طـوالني                   سفر اول تمام  نماز را در غير     

صورت پس از اين كه صدق كند كه شغل او مسافرت شده ـ مثالً بعد از دو روز ـ نمازش تمام است و نيز كسي كه شـغلي دارد    
رود بـراي تـدريس يـا     كرج مي  براي انجام شغل خود مثل اين كه از تهران به      دهد اگر در كمتر از ده روز        انجام مي   كه در مسافرت  

بـار در غيـر سـفر اول نمـازش            ، چه هر روز برود يا هر نـه روز مـثال يـك               طبابت يا تجارت يا انجام كار اداري يا دانشجو است         
  . است تمام
دور شود كه صداي اذان شهر را نشنود و ديوار شهر را            اي    برسد، يعني از وطن يا محل اقامتش به اندازه        »   حد ترخّص  « به   ....٨٨٨٨

اسـت وجـود نداشـته        غبار يا مه يا چيز ديگري كه مانع ديدن است يا سر و صدايي كه مانع شـنيدن                  نبيند، ولي بايد در هوا گردو     
شد، و االّ احتياط جمع شرط اين كه يقين به نبودن ديگري نداشته با ، به باشد و اگر يكي از اين دو عالمت حاصل شود كافي است           

  . تمام است ميان نماز شكسته و
كسي كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است در صورتي نماز او شكسته است كه هر يك از رفتن و برگـشتن            : : : :     ٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

چهـار ركعـت    بالعكس باشد نماز را تمام يعنـي اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ يا  او كمتر از چهار فرسخ نباشد بنابراين  
  .، ده روز قصد اقامه كند مگر اين كه در وسط اين مسافت. بخواند

كنـد، چنانچـه بدانـد سـفر          كسي كه اختيارش در سفر با ديگري است مانند پسري كه با پدر خود مسافرت مـي                : : : :     ٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
بدانـد   و)  ماننـد زنـداني    (برنـد     نماز را شكسته بخواند، حتي اگر كسي را به اجبار به جـايي مـي              پدرش هشت فرسخ است بايد      

احتمال عقاليي بدهد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از  مسافت او هشت فرسخ يا بيشتر است همين حكم را دارد، مگر اين كه    
  .گردد برمي شود و ها جدا مي آن

  

        مسائل متفرقه نماز مسافرمسائل متفرقه نماز مسافرمسائل متفرقه نماز مسافرمسائل متفرقه نماز مسافر
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جـا آورد و   در وقت يادش بيايد بايد شكسته به هرگاه فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه   : : : :     ٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤له  له  له  له  مسأمسأمسأمسأ
  .اگر بعد از وقت متوجه شود قضا نمايد

، حتـي     ز روي اشتباه يا فراموشي شكسته بخواند نمازش باطل است         اش نماز تمام است عمداً يا ا        كسي كه وظيفه  : : : :     ٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
،احتياط واجب آن اسـت   دانسته كه بايد در اين حال تمام بخواند و نماز خود را شكسته خوانده            نمي و  اگر قصد اقامه ده روز كرده     

  .كه به صورت تمام اعاده كند
وطن يا جايي كه قصد دارد ده روز بماند وارد شود  ل وقت مسافر بوده و نماز را نخوانده و بعد به      هرگاه كسي او  : : : :     ٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، مـسافرت كـرد، بايـد         ، اگر كسي اول وقت در وطن يا محل اقامت بوده و نمـاز را نخوانـده                  عكس  بايد نماز را تمام بخواند و به      
  .نمازش را در سفر شكسته بخواند

حكم بالد كبيره و غير كبيره يكسان است مگر در جاهايي كه هر محلّه از آن عرفاً يك شـهر مـستقل محـسوب                        : : : :     ٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شود

نه مبدأ و منتهاي سفر در مسافت نماز قصر، معيار فاصله بين دو شهر يعني آخرين خانه مبدأ حركت و اولين خا                    : : : :     ٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .باشد مقصد مي
شود اگر در كمتر از ده روز          ساله يا بيشتر جزء وطن محسوب نمي       ٤ و   ٢هاي    محل تحصيل دانشجويان در دوره    : : : :     ٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . كنند نمازشان تمام است كند يا قصد اقامه رفت و آمد مي
  اش را چگونه انجام دهد؟ روزه ، نماز و اوست  از محل سكونت محل تحصيل دانشجويي در چهار فرسخي يا بيشتر::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

 اگر رفت و آمد مستمر دارد يعنـي در كمتـر از ده روز رفـت و آمـد دارد در سـفر اول شكـسته اسـت و در          ::::    جججج
  .گيرد اش را مي خواند و روزه مي سفرهاي بعد نمازش را تمام

نمـاز خـود را تمـام        ) ع( واند در شهر مكّه و شهر مدينه و مسجد كوفه و حائر حـضرت سيدالـشهدا               ت  مسافر مي : : : :     ٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .  و مدينه است و فرقي ميان قسمت قديمي شهر و قسمت جديد نيست بخواند و در اين مورد ميزان شهر مكّه

  

            نماز جماعتنماز جماعتنماز جماعتنماز جماعت
،  العاده روي آن تكيـه شـده اسـت    ، فوق در روايات و ترين شعائر اسالمي است ترين مستحبات و از بزرگ      نماز جماعت از مهم   
توانـد    شنود بيشتر سفارش شده و سزاوار است انسان تـا مـي             مسجد يا كسي كه صداي اذان مسجد را مي          مخصوصاً براي همسايه  

  .نمازش را با جماعت بخواند
  . شمردن باشد حرام است اعتنايي و سبك  بيحاضر نشدن به نماز جماعت اگر از روي: : : :     ٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 
)  تنها (َ  نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادي مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند و    : : : :     ٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . هند برتر استَ كه آن را طول د كه مختصر بخوانند از نماز فرادي باشد بهتر است و نيز جماعتي
َ خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعـداً            هرگاه جماعت برپا شود مستحب است كسي كه نمازش را فرادي          : : : :     ٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . بفهمد كه نماز اولش باطل بوده نماز دوم كافي است
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خوانـد و او نمـاز    توان با هر نماز امام اقتدا كرد، مثالً اگر امام نماز ظهر را مي وميه هر نمازي را ميدر نمازهاي ي  : : : :     ٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
توانـد   ، نمـي  كرده تواند نماز عصرش را با نماز ظهر امام بخواند، ولي اگر امام براي احتياط نمازش را اعاده        ظهر را قبالً خوانده مي    

  .هم باشند  كه هر دو از جهت احتياط مثلنماز خود را با او بخواند، مگر اين
  
        

            شرايط نماز جماعتشرايط نماز جماعتشرايط نماز جماعتشرايط نماز جماعت
  :در جماعت چند چيز بايد رعايت شود: : : :     ٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

يكديگر؛ بايد چيزي كه مانع ديدن اسـت نباشـد،    يعني ميان امام و مأموم و همچنين ميان مأمومين نسبت به        »   نبودن حايل   «....١١١١
  .دارد، اما اگر مأموم زن باشد حايل ميان او و مردان مانعي ندارد اي نيز اشكال شيشهبلكه حايل 

اگر زمين سراشيبي باشد و امـام در طرفـي كـه             و  مگر به مقدار بسيار كم    »  جاي ايستادن امام از جاي مأموم بلندتر نباشد         «....٢٢٢٢
  .ين مسطح گويند مانعي نداردبلندتر است بايستد در صورتي كه سراشيبي آن زياد نباشد و به آن زم

طـوري كـه بـه آن جماعـت           قدم فاصله باشد، بـه      اما اگر يك  »  ميان امام و مأموم يا مأمومين با يكديگر زياد فاصله نباشد            «....٣٣٣٣
خواند مانعي ندارد، ولي مستحب است صفوف كامالً به هـم متـصل          شدن يك نفر كه نماز نمي       گويند مانعي ندارد، بنابراين فاصله    

  .دباش
شـود و   بنابراين اگر مأموم در ابتداي جماعت يا در اثناء، جلوتر بايستد جماعت او باطل مي »  مأموم جلوتر از امام نايستد      «....٤٤٤٤

تر بودن در تمام حاالت نماز مراعـات گـردد حتـي در حالـت      تر قرار گيرد و اين عقب بلكه مساوي هم نبايد بايستند، كمي عقب 
  .ركوع و سجود

  

             جماعت جماعت جماعت جماعتفضيلت نمازفضيلت نمازفضيلت نمازفضيلت نماز
ديني و حضور مردم در صحنه اجتماعات اسالمي  نماز جماعت از ديدگاه اسالم كه يك دين اجتماعي است و براي اجتماعات      

 مخـصوصاً نمازهـاي      اهميت فراوان قائل است، بسيار با اهميت است و لذا مستحب مؤكّد است كه مسلمانان نمازهـاي واجـب                  
  .يوميه را به جماعت بخوانند

  » . درجه برتري و مزيت دارد٢٤َ خوانده شود،  نماز جماعت نسبت به نمازي كه فرادي «: فرمودند) ع(  اقر و صادقحضرت ب
 نمازي كه به تنهايي خوانـده  ٢٥، از  گويند يك نماز با جماعت    اين كه مي   «: پرسد  مي) ع(  ، زراره از حضرت صادق      در حديثي 

  » ؟ است تر است درست شود با فضيلت
  » .اند بلي درست گفته «:  فرمودندحضرتش

  » ؟ است ها امام و ديگري مأموم باشد نيز جماعت آيا دو نفر كه يكي از آن «: پرسيد
  » .بلي و مأموم در اين صورت در طرف راست امام بايستد «: حضرت فرمود
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، حتّـي بـراي    راكز نماز جماعتحضور در مساجد و م طور كلي در احاديث اسالمي به منظور تشويق و ترغيب مردم براي    و به 
بـه  ) ص(  پيغمبـر اكـرم     برداشته شود فضيلت و ثواب ذكر شده است كـه از جملـه در وصـاياي حـضرت                   هر گامي كه در اين راه     

  : مقام انسان در پيشگاه خداوند است و سه چيز باعث باال رفتن درجه:  آمده است) ع(  حضرت علي
  . در هواي سرد وضو گرفتن. ١
  ).  عبادت پروردگار است كه عالمت اشتياق انسان به ( هر نماز، انتظار نماز بعد را كشيدن پس از. ٢
  » . شب و روز به سوي اجتماعات مسلمانان گام برداشتن. ٣

:  پروردگار پس از نماز ظهر به سوي من آمد و گفـت              هزار فرشته از جانب    ٧٠جبرئيل با   : فرمودند) ص(  حضرت رسول اكرم  
  » . رساند و دو هديه براي تو فرستاده است پروردگار تو به تو سالم مييا محمد  «

  » ؟ آن دو هديه كدام است «:  گفتم
جـزء نمـاز شـب و داراي ثـواب و فـضيلت          منظور نماز شَفْع و وتْر است كه       (كه سه ركعت است     »  وتْر «يكي نماز    «:  گفت

  » . به جماعت است گانه  و يكي ديگر خواندن نماز پنج)   بسيار است
  » ؟ اي جبرئيل براي امت من در نماز جماعت چه اندازه ثواب و فضيلت مقرر شده است «:  گفتم
صد و پنجاه ركعـت نمـاز را دارد و اگـر دو نفـر      ها ثواب اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند، هر ركعت از نماز آن        «:  گفت

دويست ركعت و     و اگر سه نفر اقتدا كنند، هر ركعت از نماز آنان ثواب يك هزارو              اقتدا كنند، هر ركعت ثواب ششصد نماز دارد       
 نفر اقتدا نمايند، هر ركعت ثواب دو هزار و چهارصد نماز را دارد و هر چه بيشتر شوند ثواب نمازشان بـه همـين ترتيـب                           ٤اگر  

  » .ر از آنچه گفته شد برآن مترتّب خواهد شد گذشت ثواب بيشت١٠ها كه از  شود تا به ده نفر برسند و تعداد آن بيشتر مي
، ثواب نماز جماعت با افزوده شدن مزاياي ديگر ياز قبيل عاِلم بـودن ِامـام جماعـت يـا از سـادات         بر اساس احاديث اسالمي   

ت سر است و پش ، داراي ثواب هزار ركعت      يك ركعت نماز پشت سر عالم      «:  فرمودند ٧  صادق  شود كه حضرت    بودن او بيشتر مي   
تر باشد ثواب نماز جماعت نيز زيـادتر خواهـد    جماعت با فضيلت و همچنين هر چه امام   »  . سيد داراي ثواب يكصد ركعت است     

 برابـر و در  ٢٥ّ  بود و نيز با توجه به تفاوت مسجدها در فضيلت كه ثواب نماز در مسجد بازار، دوازده برابـر و در مـسجد محـل             
گردد و هر اندازه كه امام جماعت بـا   ها با جماعت موجب افزايش ثواب مي جتماع هر يك از آن برابر است و ا    ١٠٠مسجد جامع   

طور كه گفته شد بيشتر باشند، ثواب  تعداد همان تر و از لحاظ تر و مأمومين نيز هر چه با فضيلت       تعهدتر و پرهيزكارتر و با فضيلت     
  . آن بيشتر خواهد گشت

  

            شرايط امام جماعتشرايط امام جماعتشرايط امام جماعتشرايط امام جماعت
باشـد و قرائـت را   »   شـيعه دوازده امـامي   «و»   زاده حـالل  «و  »   عـادل  «و  »   عاقل «و  »   بالغ «امام جماعت بايد    : : : :     ٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

است   زاده  هم بايد مرد باشد، ولي امامت زن براي زن مانعي ندارد و هر انساني كه حالل                 صحيح بخواند و اگر مأموم مرد است امام       
  .، مگر اين كه خالف آن ثابت شود اه مسلمان يا غير مسلمانخو



 

 )٣١١(

دارد و  گناه كبيره و تكرار گناه صغيره بـاز مـي   يك حالت خدا ترسي باطني است كه انسان را از انجام          »   عدالت «: : : :     ٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
ينيم نشانه وجود عدالت است و اين را حسن ظـاهر كـه حـاكي از             داشته باشيم و گناهي از او نب        همين اندازه كه با كسي معاشرت     

  .گويند ملكه باطن است مي
، مثالً همين اندازه كه نيت كند اقتدا بـه    نيست  مأموم بايد امام را در نيت خود معين كند، ولي دانستن اسم او الزم             : : : :     ٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ساير جهات در او جمع باشد كافي استكنم و عدالت و  امام حاضر مي
مأموم بايد غير از حمد و سوره همه چيز نماز را خودش بخواند و حمد و سوره در صورتي از او سـاقط اسـت                  : : : :     ٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

سـوره را   ، اقتدا كند بايـد حمـد و         مامكه در ركعت اول و دوم با امام نماز بخواند، اما اگر در ركعت سوم و چهارم در حال قيام ا                    
  .خودش بخواند

عشاء بشنود بايد حمد و سوره را ترك كند و اگـر              و  اگر مأموم صداي قرائت امام را در نمازهاي صبح و مغرب          : : : :     ٢٩٠٢٩٠٢٩٠٢٩٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
عصر احتياط واجب آن     ند، اما در نمازهاي ظهر و     صداي امام را نشنود جايز است حمد و سوره را بخواند، ولي بايد آهسته بخوا              

  . طور آهسته جايز، بلكه مستحب است است كه هميشه حمد و سوره را ترك نمايد، اما ذكر گفتن به
ك حمد و سوره ، يا صداي همهمه او را بشنود احتياط واجب تر هرگاه مأموم بعضي از كلمات حمد و سوره امام: : : :     ٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . است
جا  انجام ندهد، بلكه همراه امام يا كمي بعد از او به مأموم بايد كارهاي نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام      : : : :     ٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

در اينجـا نمـاز را    دارد و زيـادي ركـوع   سر از ركوع بردارد بايد دوباره به ركوع برود و با امام سر بر               آورد و اگر سهواً پيش از امام      
  . برسد امام سر بردارد نمازش باطل است كند، ولي اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع باطل نمي
 ركـوع يـا سـجده نـرود     رسـد بـه     به امام نمي    اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به خيال اين كه              : : : :     ٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . نمازش صحيح است
رسـد    سر بردارد به مقداري از قرائت امام مـي         اگر  هرگاه مأموم سهواً قبل از امام به ركوع رود و طوري باشد كه            : : : :     ٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

رسـد احتيـاط واجـب آن     نمـي  چيزي از قرائت امامداند به  درك كند و با او به ركوع رود و هرگاه مي   را  امام  بايد برگردد و قرائت   
  .است كه سر بردارد و با امام نماز را تمام كند

  .اشكال دارد در تمام مواردي كه مأموم بايد برگردد اگر عمداً بر نگردد نمازش: : : :     ٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

            نماز جمعهنماز جمعهنماز جمعهنماز جمعه
، ولـي در زمـان    ها نماز جمعه واجب عينـي اسـت   آن و نايب خاص :   گونه كه گفته شد در عصر معصومين        انهم: : : :     ٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، ولي  باشد، يعني هر يك از نماز جمعه يا ظهر را انجام دهد كافي است ارواحناه فداه ـ واجب تخييري مي  ـ غيبت حضرت مهدي
  .ه را انتخاب كندنماز جمع بهتر آن است كه به هنگام تشكيل حكومت اسالمي

امـام جمعـه و      (، پنج نفر است       براي انعقاد جمعه    بايد به جماعت خوانده شود و حداقل جمعيت       »   نماز جمعه  «: : : :     ٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  ). چهار نفر ديگر
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يراد خطبه با طهارت باشند و رو به امام بشينند و واجب است به احتياط مستحب آن است كه نمازگزاران هنگام ا: : : :     ٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
شـود، هـر      ها باطـل نمـي      مستحب است كه سكوت كنند، ولي اگر عمداً سخن بگويند، نماز جمعه آن             ها گوش فرا دهند، و      خطبه

  .اند چند كار خالفي كرده
ركعـت از نمـاز جمعـه را درك نمايـد نمـاز او        و در نماز شركت كند، يا فقط يك      ها نرسد   هرگاه كسي به خطبه   : : : :     ٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . صحيح است
  

            نماز آياتنماز آياتنماز آياتنماز آيات
  :شود نماز آيات در چهار صورت واجب مي: : : :     ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . هكسي بترسد يا ن ها بگيرد، خواه هر چند مقدار كمي از آن»   ماه «و »  خورشيد « گرفتن ....٢٢٢٢ و و و و١١١١
  . ، خواه كسي بترسد يا نه  زلزله....٣٣٣٣
 صاعقه و بادهاي سياه و سرخ و هرگونه حوادث خوفناك آسماني در صورتي كه بيشتر مردم بترسند، بلكه بـراي حـوادث                       ....٤٤٤٤

  .خوفناك زميني نيز اگر موجب وحشت بيشتر مردم شود احتياط واجب آن است كه نماز آيات بخوانند
  

            دستور نماز آياتدستور نماز آياتدستور نماز آياتدستور نماز آيات
  :جا آورد آن را دو گونه به توان  نماز آيات دو ركعت است و هر ركعت پنج ركوع دارد و مي: : : :     ٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١مسأله مسأله مسأله مسأله 

سر از ركوع بردارد، دوباره يـك حمـد و يـك      بعد از نيت تكبير بگويد و يك حمد و سوره تمام بخواند و به ركوع رود و          ....١١١١
نمايد و برخيـزد و   د، تا پنج بار اين كار را انجام دهد، بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجدهرو سوره تمام بخواند، باز به ركوع  

  .سالم دهد جا آورد و تشهد بخواند و ركعت دوم را مانند ركعت اول به
وع رود، هاي يك سوره را پنج قسمت كندو يك قسمت از آن را بخواند و بـه ركـ        بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد، آيه         ....٢٢٢٢

پنجم سوره را  بخواند و به ركوع رود و همين طور تا پيش از ركوع)  بدون حمد (بعد سر بردارد و قسمت دوم از همان سوره را   
 را به ترتيـب زيـر   »»»»    ْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحد    قُلقُلقُلقُل    ««««جا آورد، مثالً سوره   به  همين صورت تمام نمايد و بعد به ركوع رود و ركعت دوم را هم به          

، باز به ركـوع  ْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحد    قُلقُلقُلقُل: بگويد و به ركوع رود، بعد بايستد و بگويدِ ِ ِ ِ         ِ الرحيم ِ الرحيم ِ الرحيم ِ الرحيم         ِ اِهللا الرحمن  ِ اِهللا الرحمن  ِ اِهللا الرحمن  ِ اِهللا الرحمن          ِبسمِبسمِبسمِبسم:  قبل از ركوع اول   : م كند تقسي
 ركوع رود و سـر بـردارد و       و به  ْ يولَد ْ يولَد ْ يولَد ْ يولَد         ْ يِلد و لَم   ْ يِلد و لَم   ْ يِلد و لَم   ْ يِلد و لَم           لَملَملَملَم: ، باز به ركوع رود و سر بردارد و بگويد         اَُهللا الصَّمد اَُهللا الصَّمد اَُهللا الصَّمد اَُهللا الصَّمد : رود و سر بردارد و بگويد     

جـا    دو سجده كند و ركعت دوم را نيز مانند ركعت اول به             ، بعد به ركوع رود و بعد از سر برداشتن         ُ كُفُواً اَحد  ُ كُفُواً اَحد  ُ كُفُواً اَحد  ُ كُفُواً اَحد          ْ لَه ْ لَه ْ لَه ْ لَه         ْ يكُن ْ يكُن ْ يكُن ْ يكُن         و لَم و لَم و لَم و لَم : بگويد
  .آورد و در آخر تشهد بخواند و سالم گويد

، فقط در نماز  ر نماز روزانه واجب و مستحب است در نماز آيات هم واجب و مستحب استتمام كارهايي كه د: : : :     ٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .گويد مي» » » »         الصَّالةالصَّالةالصَّالةالصَّالة    «««« جاي آن سه مرتبه به اميد ثواب  آيات اذان و اقامه نيست و به

  .مستحب است قبل از ركوع دهم قنوت بخواند: : : :     ٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . و زياد شود نماز باطل است هاي نماز آيات ركن است و اگر عمداً يا سهواً كم هر يك از ركوع: : : :     ٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤مسأله مسأله مسأله مسأله 



 

 )٣١٣(

  
  

            نماز غفيلهنماز غفيلهنماز غفيلهنماز غفيله
 و عـشاء  است نماز غفيله است كه بين نماز مغرب جا آوردن آن مستحب و داراي ثواب زيادي   از نمازهايي كه به   : : : :     ٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

بعـد از حمـد    شود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا موقعي كه سرخي طرف مغرب از بين بـرود، در ركعـت اول             خوانده مي 
  :خواند بجاي سوره اين آيه را مي

ـَهْْْْ    ِاَنِاَنِاَنِاَن    ِ فَنَادي في الظُّلُماتِ فَنَادي في الظُّلُماتِ فَنَادي في الظُّلُماتِ فَنَادي في الظُّلُمات    ْ نَقِْدر علَيهْ نَقِْدر علَيهْ نَقِْدر علَيهْ نَقِْدر علَيه    ْ لَنْ لَنْ لَنْ لَن    َّ اَنَّ اَنَّ اَنَّ اَن    َ مغَاِضباً فَظَنَ مغَاِضباً فَظَنَ مغَاِضباً فَظَنَ مغَاِضباً فَظَن    ِ ِاذْ ذَهبِ ِاذْ ذَهبِ ِاذْ ذَهبِ ِاذْ ذَهب    و ذَاالنُّونو ذَاالنُّونو ذَاالنُّونو ذَاالنُّون( ـَه ال ِال ـَه ال ِال ـَه ال ِال َ فاستَجبنا َ فاستَجبنا َ فاستَجبنا َ فاستَجبنا     َ الظّاِلمينَ الظّاِلمينَ الظّاِلمينَ الظّاِلمين    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    َ سبحانَك ِانّي كُنْتَ سبحانَك ِانّي كُنْتَ سبحانَك ِانّي كُنْتَ سبحانَك ِانّي كُنْت    َ ِاالّ اَنْتَ ِاالّ اَنْتَ ِاالّ اَنْتَ ِاالّ اَنْت     ال ِال
        ....)ََََ    ِّ و كَذِلك نُنِْجي الْمؤِمنينِّ و كَذِلك نُنِْجي الْمؤِمنينِّ و كَذِلك نُنِْجي الْمؤِمنينِّ و كَذِلك نُنِْجي الْمؤِمنين    َالْغَمَالْغَمَالْغَمَالْغَم    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ُ و نَجيناهُ و نَجيناهُ و نَجيناهُ و نَجيناه    لَهلَهلَهلَه

  :و در ركعت دوم بعد از حمد به جاي سوره اين آيه را بخواند
ِ و ِ و ِ و ِ و     ِ االرضِ االرضِ االرضِ االرض    ٍ ِفي ظُلُماتٍ ِفي ظُلُماتٍ ِفي ظُلُماتٍ ِفي ظُلُمات    ٍ ِاالّ يعلَمها و ال حبةٍ ِاالّ يعلَمها و ال حبةٍ ِاالّ يعلَمها و ال حبةٍ ِاالّ يعلَمها و ال حبة    ْ ورقَةْ ورقَةْ ورقَةْ ورقَة    ُ ِمنُ ِمنُ ِمنُ ِمن    ُ ما ِفي الْبر و الْبحِر و ماتَسقُطُ ما ِفي الْبر و الْبحِر و ماتَسقُطُ ما ِفي الْبر و الْبحِر و ماتَسقُطُ ما ِفي الْبر و الْبحِر و ماتَسقُط    مها ِاالّ هو و يعلَممها ِاالّ هو و يعلَممها ِاالّ هو و يعلَممها ِاالّ هو و يعلَمِ ال يعلَِ ال يعلَِ ال يعلَِ ال يعلَ    ُ الْغَيبُ الْغَيبُ الْغَيبُ الْغَيب    ُ مفاِتحُ مفاِتحُ مفاِتحُ مفاِتح    و ِعنْدهو ِعنْدهو ِعنْدهو ِعنْده(

        ....)ٍٍٍٍ    ٍ مبينٍ مبينٍ مبينٍ مبين    ٍ ِاالّ ِفي ِكتابٍ ِاالّ ِفي ِكتابٍ ِاالّ ِفي ِكتابٍ ِاالّ ِفي ِكتاب    الياِبسالياِبسالياِبسالياِبس    ٍوٍوٍوٍو    ال رطْبال رطْبال رطْبال رطْب
  :و در قنوت آن بگويند

        ....»»»»َ بي كَذا و كَذاَ بي كَذا و كَذاَ بي كَذا و كَذاَ بي كَذا و كَذا    ْ تَفْعلْ تَفْعلْ تَفْعلْ تَفْعل    ِ محمٍد و اَنِ محمٍد و اَنِ محمٍد و اَنِ محمٍد و اَن    َعلَي محمٍد و آلَعلَي محمٍد و آلَعلَي محمٍد و آلَعلَي محمٍد و آل    ْ تُصَلِّيْ تُصَلِّيْ تُصَلِّيْ تُصَلِّي    َ اَنَ اَنَ اَنَ اَن    ِ الَّتي ال يعلَمها ِاالّ اَنْتِ الَّتي ال يعلَمها ِاالّ اَنْتِ الَّتي ال يعلَمها ِاالّ اَنْتِ الَّتي ال يعلَمها ِاالّ اَنْت    ِ الْغَيبِ الْغَيبِ الْغَيبِ الْغَيب    اِتحاِتحاِتحاِتحَّ ِانّي اَسئَلُك ِبمفَّ ِانّي اَسئَلُك ِبمفَّ ِانّي اَسئَلُك ِبمفَّ ِانّي اَسئَلُك ِبمف    اَللَّهماَللَّهماَللَّهماَللَّهم««««
  :هاي خود را بگويد و بعد بگويد و به جاي كلمه كذا و كذا حاجت

        ....»»»»    ُ لَما قَضَيتَها ليُ لَما قَضَيتَها ليُ لَما قَضَيتَها ليُ لَما قَضَيتَها لي    ُ السالمُ السالمُ السالمُ السالم    ِ و علَيِهمِ و علَيِهمِ و علَيِهمِ و علَيِهم    ِ محمٍد علَيهِ محمٍد علَيهِ محمٍد علَيهِ محمٍد علَيه    ِّ محمٍد و آلِّ محمٍد و آلِّ محمٍد و آلِّ محمٍد و آل    ُ حاجتي فَاَسئَلُكَِبحقُ حاجتي فَاَسئَلُكَِبحقُ حاجتي فَاَسئَلُكَِبحقُ حاجتي فَاَسئَلُكَِبحق     طَِلبتي تَعلَم طَِلبتي تَعلَم طَِلبتي تَعلَم طَِلبتي تَعلَمُّ ِنعمتي و الْقاِدر علَيُّ ِنعمتي و الْقاِدر علَيُّ ِنعمتي و الْقاِدر علَيُّ ِنعمتي و الْقاِدر علَي    َ وِليَ وِليَ وِليَ وِلي    َّ اَنْتَّ اَنْتَّ اَنْتَّ اَنْت    اَللَّهماَللَّهماَللَّهماَللَّهم««««
        

        مسائل متفرقه نمازمسائل متفرقه نمازمسائل متفرقه نمازمسائل متفرقه نماز
د بعـضي از وظـايف را ماننـد روزه بـر اثـر              شوند ولي اگر نتوانن      سال قمري بالغ مي    ٩دختران پس از تمام شدن      : : : :     ٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

 گرم ٧٥٠تقريباً  ( شود و اگر نتوانستند تا سال آينده قضا كنند براي هر روز يك مد طعام ها فعالً ساقط مي ضعف انجام دهند از آن    
  .دهند به فقير مي)   گندم يا مانند آن

  

            فضيلت سحر خيزي و نماز شبفضيلت سحر خيزي و نماز شبفضيلت سحر خيزي و نماز شبفضيلت سحر خيزي و نماز شب
، وقت انـس گـرفتن بـا محبـوب          عبادت خدا است   ، وقت تهجد و     سيار مباركي است  بايد توجه داشت كه وقت سحر، وقت ب       

نمودنـد،   ترغيـب مـي   مسلمانان را به بيداري و تهجد در آن:   ، وقتي است كه پيشوايان معصوم اسالم حقيقي در خلوت شب است    
 و در پيشگاه حضرت حـق بـه نمـاز    خواستند وقت از خواب بر مي وقتي است كه علماي بزرگ و صلحاي روزگار هميشه در آن      

ّ خـود را در ايـن سـاعت از آن ذات مقـدس          ّ مشكالت و قضاي حوايج مهم       پرداختند و حل    تالوت قرآن و استغفار مي     و  خواندن
  .رسيدند خواستند و به مقصود مي مي



 

 )٣١٤(

يم و رحـيم بخـشايش گناهـان    از خداوند كـر  پردازند و  ، كساني را كه در سحرگاهان به استغفار مي          خداوند در دو جاي قرآن    
  . خواهند مورد تمجيد قرارداده است خود را مي

  .باشد وقت سحر بنابر اظهر، آخرين قسمت از يك ششم شب مي
كنـد، ولـي هـر چـه بـه طلـوع فجـر         شود و تا طلوع فجر ادامه پيدا مي هر چند وقت نماز شب از نصف شب به بعد آغاز مي    

  .تر باشد، ثواب بيشتري دارد نزديك
حـضرت رسـول    .  ذكـر شـده اسـت     :    عـصمت    بيـت   هاي فراوان و تأكيد بـسياري در احاديـث اهـل            براي نماز شب فضيلت   

 يعني »»»»        ِِِِ    ِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيل    ِ،ِبصَلوةِ،ِبصَلوةِ،ِبصَلوةِ،ِبصَلوة    ِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيل    ِ، ِبصَلوةِ، ِبصَلوةِ، ِبصَلوةِ، ِبصَلوة    ِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيل    علَيك ِبصَلوةعلَيك ِبصَلوةعلَيك ِبصَلوةعلَيك ِبصَلوة    ««««: فرمودند) ع(  هاي خود به حضرت امير مؤمنان در ضمن وصيت) ص(  اكرم
  .بشمار نماز شب خواندن را بر خود الزم: ه فرمودندسه مرتب

، يعني  ِ مردم مؤمن در اين است كه متعرض اَعراض شرافت مؤمن در نماز شب خواندن و عزّت «: فرمودند) ع(  حضرت صادق 
غيبـت آنـان را     وچيزهايي كه مردم عنايت به پنهان ماندن آن دارند، نشود؛ به اين معنا كه تفحص در امـور مـردم نداشـته باشـد                      

  » .نكند
  » . ، زينت آخرت است ، زينت زندگي اين دنيا و نماز شب مال دنيا و فرزندان «: فرمودند) ع(  و نيز حضرت صادق

، فوايد دنيوي بسياري نيـز   در احاديث اسالمي براي نماز شب عالوه بر اين كه ثواب و فضيلت فراوان اُخروي ذكر شده است           
  . تبراي آن بيان شده اس

زيـستند و آن      صُلَحايي است كه پيش از شما مي        نماز شب بخوانيد كه آن سنّت پيغمبر و رسم           «: فرمودند) ع(  حضرت صادق 
  » .كند درد و مرض را از بدن شما دور مي

نـد و روزي    ك   انسان را نيكو و بوي وي را پاكيزه مي          نماز شب خواندن روي انسان را سفيد و نوراني و خُلْق           «: و نيز فرمودند  
جلـوه و روشـني    نمايـد و بـه چـشم انـسان     گردد و غم و اندوه را برطـرف مـي   اداي قرض انسان مي    سازد و موجب    را فراوان مي  

  » .بخشد مي
شود، بـراي اهـل آسـمان روشـنايي           خوانده مي   ها نماز شب و قرآن      هايي كه در آن     خانه «: فرمودند) ص(  حضرت رسول اكرم  

  » .دهند ، روشنايي مي آسمان براي مردم زمين ستارگانطوري كه  دهند، همان مي
نماز شب خواندن را بر خود الزم بدانيد زيرا هر بنده مؤمني كه هشت ركعت نمـاز شـب و دو                      «: فرمودند) ع( حضرت رضا 

قبـر و از عـذاب      مرتبه استغفار كند خداونـد او را از عـذاب    ٧٠ركعت نماز شفع و يك ركعت نماز وتْر بخواند و در قنوت وتْر              
دهـد و   اقتـصادي خداونـد بـه او وسـعت و گـشايش مـي       و در زنـدگي   كنـد   دهد و عمرش را در دنيا طوالني مي         آتش نجات مي  

ستارگان آسمان براي مردم      طور كه   دهد همان   اي كه در آن نماز شب خوانده شود آن خانه براي مردم آسمان روشنايي مي                خانه هر
  » .بخشند روي زمين روشنايي مي

براي دستيابي به اين توفيق الزم است از اول شب تصميم بگيرند و مخصوصاً با كم غذا خوردن در شب خود را براي بيداري            
  : در سه چيز با سه چيز طمع مكن «: فرمودند) ع(  آماده سازند كه حضرت امير مؤمنان

  . در بيداري شب با پر خوردن. ١
  . بدر نور صورت با خوابيدن در جميع ش. ٢
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  » . در اَمان ماندن در دنيا با همنشيني با فاسقان و فاجران. ٣

  

            كيفيت نماز شبكيفيت نماز شبكيفيت نماز شبكيفيت نماز شب
  : و اما كيفيت نماز شب به اين ترتيب است

شب خوانده شود و بعد از آن دو ركعـت نمـاز بـه     هشت ركعت كه هر دو ركعت به يك سالم انجام بگيرد به قصد نماز نافله     
آورد و بهتر است كه قنوت نماز وتْر را به اين ترتيـب       جا مي   پس يك ركعت به نيت نماز وتْر به         نخواند و از آ     قصد نماز شفع مي   

  :جا بياورد به
  : دعاي فرج را كه عبارت از اين دعا است. ١
ـَه«««« ـَهالَ ِال ـَهالَ ِال ـَهالَ ِال ـَه    ُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ الْكَرِيم    َ ِاالَّ اُهللا الْحلِيمَ ِاالَّ اُهللا الْحلِيمَ ِاالَّ اُهللا الْحلِيمَ ِاالَّ اُهللا الْحلِيم    الَ ِال ـَهُ الَ ِال ـَهُ الَ ِال ـَهُ الَ ِال َّ و ما َّ و ما َّ و ما َّ و ما     ِ و ما فِيِهنِ و ما فِيِهنِ و ما فِيِهنِ و ما فِيِهن    َ السبعَ السبعَ السبعَ السبع    ِّ االْرضِينِّ االْرضِينِّ االْرضِينِّ االْرضِين    ِ و ربِ و ربِ و ربِ و رب    ِ السبعِ السبعِ السبعِ السبع    ِّالسمواتِّالسمواتِّالسمواتِّالسموات    َ اِهللا ربَ اِهللا ربَ اِهللا ربَ اِهللا رب    ُ سبحانُ سبحانُ سبحانُ سبحان    ُّ الْعظِيمُّ الْعظِيمُّ الْعظِيمُّ الْعظِيم    َ ِاالَّ اُهللا الْعِليَ ِاالَّ اُهللا الْعِليَ ِاالَّ اُهللا الْعِليَ ِاالَّ اُهللا الْعِلي    ُ الَ ِال

  .بخواندَ َ َ َ     ٌ علَي الْمرسلينٌ علَي الْمرسلينٌ علَي الْمرسلينٌ علَي الْمرسلين    ِ و سالمِ و سالمِ و سالمِ و سالم    ِ العظِيمِ العظِيمِ العظِيمِ العظِيم    ِّالْعرشِّالْعرشِّالْعرشِّالْعرش    َّ و ربَّ و ربَّ و ربَّ و رب    بينَهنبينَهنبينَهنبينَهن
  
ـَه    اَستَغِْفر اَهللا الَّذياَستَغِْفر اَهللا الَّذياَستَغِْفر اَهللا الَّذياَستَغِْفر اَهللا الَّذي: هفت مرتبه بگويد. ٢ ـَهِ الَ ِال ـَهِ الَ ِال ـَهِ الَ ِال َ َ َ َ     ِ عليِ عليِ عليِ علي    ِ و ِاسرافيِ و ِاسرافيِ و ِاسرافيِ و ِاسرافي    ِ و جرِميِ و جرِميِ و جرِميِ و جرِمي    ِ ظُلْميِ ظُلْميِ ظُلْميِ ظُلْمي    ْ جمِيعْ جمِيعْ جمِيعْ جمِيع    ِ ِمنِ ِمنِ ِمنِ ِمن    ِ و اِالكْرامِ و اِالكْرامِ و اِالكْرامِ و اِالكْرام    ُذُوالجالَلُذُوالجالَلُذُوالجالَلُذُوالجالَل    ُّ الْقَيومُّ الْقَيومُّ الْقَيومُّ الْقَيوم    حيحيحيحيَ ِاالَّ هو الَْ ِاالَّ هو الَْ ِاالَّ هو الَْ ِاالَّ هو الْ    ِ الَ ِال
        ....ِِِِ    ُ ِالَيهُ ِالَيهُ ِالَيهُ ِالَيه    اَتُوباَتُوباَتُوباَتُوب    ِوِوِوِو    نَفْسينَفْسينَفْسينَفْسي

        ....ِِِِ    ُ ِالَيهُ ِالَيهُ ِالَيهُ ِالَيه    ِ و اَتُوبِ و اَتُوبِ و اَتُوبِ و اَتُوب     اَستَغِْفر اَهللا ربي اَستَغِْفر اَهللا ربي اَستَغِْفر اَهللا ربي اَستَغِْفر اَهللا ربي: مرتبه بگويد٧٠بعد از آن 
        .... اَلْعفْو اَلْعفْو اَلْعفْو اَلْعفْو: مرتبه بگويد٣٠٠پس از آن 

  ). فالني را بيامرز! خداوندا: به زبان غير عربي هم اشكال ندارد، مثالً بگويد (س براي چهل مؤمن دعا كند سپ
        ....َ النَّاِرَ النَّاِرَ النَّاِرَ النَّاِر    ُ الْعاِئِذ ِبك ِمنُ الْعاِئِذ ِبك ِمنُ الْعاِئِذ ِبك ِمنُ الْعاِئِذ ِبك ِمن    هذا مقَامهذا مقَامهذا مقَامهذا مقَام: بگويد مرتبه) ع(از آن پس براي خود و پدر و مادر خود دعا كند و در خاتمه قنوت 

        

        فضيلت نماز جعفر طيارفضيلت نماز جعفر طيارفضيلت نماز جعفر طيارفضيلت نماز جعفر طيار
رسيده است تأثير زيـادي در  :   بيت عصمت يار، داراي ثواب و فضيلت بسيار است و بر اساس رواياتي كه از اهلنماز جعفر ط  

  .بخشيده شدن گناهان انسان دارد
، سـنگ انـدازي    روزي كه قلعه خيبر، دژ محكم يهوداني كه در برابـر پيـشرفت اسـالم جـوان               «: فرمودند) ع(  حضرت صادق 

كردند به دست     ، طرح مي    ، بلكه برانداختن نظام اسالمي      كشيدند و ترفندهايي براي متوقّف ساختن       اي مي   كردند و هر روز نقشه      مي
جـا   سپاه اسالم فتح شد؛ جعفر از كشور حبشه كه به سرپرستي جمعي از مسلمانان كـه در نتيجـه فـشار سـردمداران كفـر بـه آن                     

، درخـت ديـن را در آن    سم دين قيام كنند و هم به تبليغ اسالم پرداختهمسافرت كرده بودند كه تا هم در محيطي آزاد به اقامه مرا         
  .سرزمين بنشانند، مراجعت كرد

ِ ِباَيِهما اَنَـا اَشَـد سـروراً        ِ ِباَيِهما اَنَـا اَشَـد سـروراً        ِ ِباَيِهما اَنَـا اَشَـد سـروراً        ِ ِباَيِهما اَنَـا اَشَـد سـروراً                اِهللا ما اَدري  اِهللا ما اَدري  اِهللا ما اَدري  اِهللا ما اَدري      ِ و ِ و ِ و ِ و         اَمراناَمراناَمراناَمران    ««««:از شنيدن اين جريان بسيار خرسند گرديد و فرمود        ) ص(  حضرت رسول اكرم  
يـك بيـشتر       براي كدام   دانم  قسم به خداوند از اين دو جرياني كه امروز براي ما پيش آمده است نمي              ....»»»»    ِ خَيبرٍ ِ خَيبرٍ ِ خَيبرٍ ِ خَيبرٍ         فَتْحفَتْحفَتْحفَتْحْ بِ ْ بِ ْ بِ ْ بِ         ِ جعفٍَر اَم  ِ جعفٍَر اَم  ِ جعفٍَر اَم  ِ جعفٍَر اَم          ِبقُدومِبقُدومِبقُدومِبقُدوم



 

 )٣١٦(

، آيا براي فتح خيبر يا براي بازگشت جعفر؟ واز جاي خود برخاست و جعفر را به آغوش كشيد و ميـان دو چـشم                           خشنود باشم 
  . به تو بدهماي  خواهم هديه مي: فرمود وي را بوسيد و

كردند كه اين هديه طال و نقـره          چون اين كالم را مسلمانان شنيدند افراد بسياري در ميان آن جمع گرد آمدند و چنين فكر مي                 
دهم اگر بتواني در هر روز و اگر نـه در        چهار ركعت نماز به تو تعليم مي       «: حضرتش به جعفر فرمودند   .قابل توجهي خواهد بود     

؛ خداونـد متعـال    مرتبه و اگر نتوانستي در هر سال يـك مرتبـه بخـوان              ر هر جمعه و اگر نتوانستي در هر ماه يك         دو روز وگرنه د   
  .آمرزد گناهاني را كه ما بين آن دو نماز انجام گرفته باشد مي

  : سپس آن را بيان فرمود و توضيح آن به اين ترتيب است
 و در ركعـت دوم بعـد از   »»»»        اذا زلزلـت اذا زلزلـت اذا زلزلـت اذا زلزلـت     «««« اول بعد از سوره حمد، سوره در ركعت.  ، به دو تشهد و دو سالم        چهار ركعت است  

ْ ْ ْ ْ     قُلقُلقُلقُل    «««« و در ركعت چهارم بعد از حمد، سوره  »»»»    اذا جاء نصراهللا  اذا جاء نصراهللا  اذا جاء نصراهللا  اذا جاء نصراهللا      ««««و در ركعت سوم پس از حمد، سوره         » » » »         والعادياتوالعادياتوالعادياتوالعاديات    ««««حمد، سوره   
  داُهللا أح وه  داُهللا أح وه  داُهللا أح وه  داُهللا أح وگويد    مرتبه مي    و در هر ركعت بعد از فراغ از قرائت پانزده          »»»»    هسسسانسحانبحانبحانبحـَه               ب ـَه       َ اِهللا و الْحمد ِهللا و الَ ِال ـَه       َ اِهللا و الْحمد ِهللا و الَ ِال ـَه       َ اِهللا و الْحمد ِهللا و الَ ِال  و در   َ ِاالَّ اُهللا و اُهللا اَكْبـر      َ ِاالَّ اُهللا و اُهللا اَكْبـر      َ ِاالَّ اُهللا و اُهللا اَكْبـر      َ ِاالَّ اُهللا و اُهللا اَكْبـر              َ اِهللا و الْحمد ِهللا و الَ ِال

در سجده اول ده مرتبه و چون سر از سجده  دارد، ده مرتبه و گويد و چون سر از ركوع برمي همين تسبيحات را ده مرتبه مي     ركوع
گويد و هر چهـار ركعـت را     برداشتن پيش از اينكه برخيزد، ده مرتبه مي مرتبه و بعد از سر      دارد ده مرتبه و در سجده دوم ده         برمي

 ْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحدْ هو اُهللا اَحد    قُلقُلقُلقُلها هم سوره  جاي آن ها را بخواند به اگر نتواند اين سوره. شود  مرتبه مي٣٠٠خواند كه مجموعاً  به همين ترتيب مي
  .آورد دست مي فضيلت اين نماز را به و را بخواند، ثواب

، ولي بهترين اوقات آن در روز جمعه هنگامي است كه آفتاب در سطح زمـين                  از جعفر در هر موقع مستحب است      خواندن نم 
  .گسترش يافته باشد

  .اند داشته علماي بزرگ اسالم و صُلَحاي روزگار در اين وقت بر خواندن آن مواظبت
  .و غير آن مراجعه بفرماييدالجنان   ها نيز بسيار است به كتاب مفاتيح نمازهاي مستحبي غير از اين

  

            روزهروزهروزهروزه
  .در هر سال واجب است همه افراد مكلف يك ماه مبارك رمضان را روزه بدارند: : : :     ٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
كنـد و   ايي كه روزه را باطل مي، از چيزه روزه آن است كه انسان براي اطاعت فرمان خدا، از اذان صبح تا مغرب     : : : :     ٣٠٨٣٠٨٣٠٨٣٠٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .آيد خودداري كند شرح آن در مسائل بعد مي
  
  
  
  

        



 

 )٣١٧(

            نيتنيتنيتنيت
جا آورده شود، در موقع نيت الزم نيست به زبان بگويد، يا از قلـب                 روزه از عبادات است و الزم است با نيت به         : : : :     ٣٠٩٣٠٩٣٠٩٣٠٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

روزه را باطـل       اين باشد كه براي اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب كارهـايي كـه                خود بگذراند همين اندازه كه در نظرش      
  . كند ترك نمايد كافي است مي

، از انجام اين كارها خودداري كند تا يقـين حاصـل          بايد احتياطاً كمي قبل از اذان صبح و كمي هم بعد از مغرب            : : : :     ٣١٠٣١٠٣١٠٣١٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . داشته است مام اين مدت را روزهكند كه ت

كند كافي است و همين كه براي خوردن سحري  نيت وقت معيني ندارد، بلكه هر موقعي تا قبل از اذان صبح نيت: : : :     ٣١١٣١١٣١١٣١١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . كافي است»   قصد روزه دارم «: ؟ بگويد خيزد و اگر از او سؤال شود منظورت چيست برمي

اگر مختصري به مغرب باقي مانده باشـد و تـا آن    وقت نيت براي روزه مستحبي در تمام روز نيز ادامه دارد حتي     : : : :     ٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢أله  أله  أله  أله  مسمسمسمس
  . است تواند نيت روزه مستحبي كند و روزه او صحيح كند انجام نداده است مي مي موقع كارهايي كه روزه را باطل

اگر در ماه رمضان نيت را فراموش كند چنانچه تا قبل از اذان ظهر يادش بيايد و فوراً نيت كند و كاري كه روزه                        : : : :     ٣١٣٣١٣٣١٣٣١٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
آن روز را بجـا   ، اما اگر بعد از ظهر نيت كند صحيح نيست و بايد قـضاي    اش صحيح است    كند انجام نداده باشد روزه      را باطل مي  

  .بياورد
  

        كندكندكندكند    هايي كه روزه را باطل ميهايي كه روزه را باطل ميهايي كه روزه را باطل ميهايي كه روزه را باطل ميكاركاركاركار
  : كند بنابر احتياط نه چيز است كارهايي كه روزه را باطل مي: : : :     ٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .  خوردن و آشاميدن....١١١١
  .  جماع....٢٢٢٢
  . استمناء....٣٣٣٣
  .  دروغ به خدا و پيغمبر و امامان بستن....٤٤٤٤
  .  رساندن غبار غليظ به حلق....    ٥٥٥٥
  .  آب فرو بردن سر در....٦٦٦٦
  .  باقي ماندن بر جنابت يا حيض يا نفاس تا اذان صبح....٧٧٧٧
  .  اماله كردن با مايعات....    ٨٨٨٨
  .شود مي ها در مسائل آينده به خواست خدا بيان  قي كردن عمدي كه شرح احكام آن....٩٩٩٩
  

             خوردن و آشاميدن خوردن و آشاميدن خوردن و آشاميدن خوردن و آشاميدن- - - - ١١١١
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كند، خواه از چيزهاي معمولي باشد مانند نان و آب و يا غيـر                ا باطل مي  خوردن و آشاميدن از روي عمد روزه ر       : : : :     ٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
رطوبـت آن را     باشد يا زياد، حتي اگر مسواك را از دهان بيرون آورد، دوباره داخل دهـان كنـد و                   ، كم   معمولي مانند برگ درختان   

  .بين برودباشد و در آب دهان از  شود، مگر آن كه رطوبت مسواك كم اش باطل مي فرو برد روزه
، بايد آنچه را در دهـان اسـت بيـرون           اگر هنگامي كه مشغول خوردن غذا يا نوشيدن آب است بفهمد صبح شده            : : : :     ٣١٦٣١٦٣١٦٣١٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . باطل است و كفاره نيز دارد اش آورد و اگر عمداً فرو برد روزه
  .كند نمي شاميدن از روي سهو و فراموشي روزه را باطلخوردن و آ: : : :     ٣١٧٣١٧٣١٧٣١٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .دار اشكال ندارد تزريق هر نوع آمپول به روزه: : : :     ٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
نـد و اگـر بدانـد       هايش را بـشويد و خـالل ك         دندان  خواهد روزه بگيرد بهتر است پيش از اذان صبح          كسي كه مي  : : : :     ٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

غـذا فـرو    رود احتياط واجب آن است كه قبالً آن را بشويد و خالل كند و اگر نكند و              غذايي كه الي دندان مانده در روز فرو مي        
  .رود روزه را تمام كند و بعد قضا نمايد

شي و مانند آن در دهان جمع شـده باشـد، روزه را باطـل               ، هر چند به واسطه خيال كردن تر         فرو بردن آب دهان   : : : :     ٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
سينه تا به فضاي دهان نرسيده اشكال ندارد، اما اگر داخل فضاي دهان شود احتياط واجـب آن                 كند، و فرو بردن اخالط سرو       نمي

  .است كه آن را فرو نبرد
توانـد   يا ترس بيماري و تلف داشته باشد، مـي   شود كه طاقت تحمل آن را ندارد واي تشنه دار به اندازه اگر روزه : : : :     ٣٢١٣٢١٣٢١٣٢١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .شود و اگر ماه رمضان باشد بايد بقيه روز را امساك كند ، آب بنوشد، ولي روزه او باطل مي به اندازه ضرورت
 قدري ضعف پيدا كند كه تحمل آن بـسيار مـشكل             ورد، ولي اگر به   ، روزه را بخ     تواند به خاطر ضعف     انسان نمي : : : :     ٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .جا بياورد و همچنين اگر خوف بيماري داشته باشد تواند روزه را بخورد و بعداً قضاي آن را به شود، مي

  

        ))))    آميزش جنسيآميزش جنسيآميزش جنسيآميزش جنسي(((( جماع  جماع  جماع  جماع - - - - ٢٢٢٢
        

         استمناء استمناء استمناء استمناء- - - - ٣٣٣٣
اختيار در حال خواب يا  شود، اما اگر بي  باطل مي اش د كه مني از او بيرون آيد روزهدار با خود كاري كن      اگر روزه : : : :     ٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .شود نمي بيداري بيرون آيد، روزه باطل
ز است آيد، جاي شود، يعني در خواب مني از او بيرون مي داند كه اگر در روز بخوابد محتلم مي دار مي هرگاه روزه: : : :     ٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .بخوابد و چنانچه محتلم شود براي روزه او اشكالي ندارد و براي نمازش بايد غسل كند
  .شود هر چند مني از او بيرون نيايد مي اش باطل دار به قصد بيرون آمدن مني استمناء كند روزه اگر روزه: : : :     ٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

         دروغ بستن به خدا و پيغمبر دروغ بستن به خدا و پيغمبر دروغ بستن به خدا و پيغمبر دروغ بستن به خدا و پيغمبر- - - - ٤٤٤٤



 

 )٣١٩(

نسبت دهد خواه با گفـتن باشـد، يـا          :  معصوم او   و جانشينان ) ص(  دار دروغي به خدا و پيغمبر اكرم        هرگاه روزه : : : :     ٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦له  له  له  له  مسأمسأمسأمسأ
ء و  بستن به سـاير انبيـا       شود، هر چند بالفاصله توبه كند، دروغ        اش باطل مي    ، بنابر احتياط واجب روزه      ، يا اشاره و مانند آن       نوشتن

  .نيز همين حكم را دارد) س( فاطمه زهرا
، در    آري: ؛ و او عمـداً بگويـد        مطلبي را فرموده    چنين) ص(  دار سؤال كنند كه آيا پيغمبر اكرم        اگر از شخص روزه   : : : :     ٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .اش اشكال دارد ته باشد روزهگف) ص( ، در حالي كه پيغمبر نه: نگفته باشد، يا بگويد) ص( حالي كه پيغمبر
  

             رساندن غبار غليظ به حلق رساندن غبار غليظ به حلق رساندن غبار غليظ به حلق رساندن غبار غليظ به حلق- - - -         ٥٥٥٥
كند، خواه غبارِ چيزي باشد كه خوردن آن حالل است مانند آرد، يا  ، روزه را باطل مي رساندن غبار غليظ به حلق : : : :     ٣٢٣٢٣٢٣٢٨٨٨٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . حرام است غباِر چيزي كه خوردن آن
اش  ، غبار غليظي برخيزد و بر اثر عدم مواظبـت بـه حلـق برسـد، روزه           هرگاه به واسطه باد يا جار و كردن زمين        : : : :     ٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شود باطل مي

د آن بـه حلـق او برسـد،    ، غبار و مانن بدون اراده  اختيار و اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، يا بي     : : : :     ٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شود اش باطل نمي روزه
  

             سر فرو بردن در آب سر فرو بردن در آب سر فرو بردن در آب سر فرو بردن در آب- - - - ٦٦٦٦
دار بنابر احتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد، حتي اگر بقيه بدن بيـرون از آب باشـد، امـا اگـر             روزه: : : :     ٣٣١٣٣١٣٣١٣٣١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

شود، فرو بردن سر در مايعاتي مانند گالب  از سر بيرون باشد روزه باطل نمي    برود ولي مقداري      تمام بدن و قسمتي از سر زير آب       
  .هاي مضاف ديگر حكم آب مطلق را دارد و آب

  . ها صحيح است روند روزه آن غواصان اگر سر خود را در كالهك پنهان كنند و با آن زير آب: : : :     ٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
اختيار در آب بيفتد، يا او را در آب بيندازند و سر او زير آب رود، يا فراموش كند كه روزه است            دار بي   اگر روزه : : : :     ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .شود، ولي اگر يادش بيايد فوراً سر را از آب بايد بيرون بياورد نمي و سر در آب فرو برد، روزه او باطل
  
  
  
  

            ن صبحن صبحن صبحن صبح باقي ماندن بر جنابت تا اذا باقي ماندن بر جنابت تا اذا باقي ماندن بر جنابت تا اذا باقي ماندن بر جنابت تا اذا- - - - ٧٧٧٧



 

 )٣٢٠(

اش باطل است ولي اگر توانـايي بـر غـسل              روزه  اگر شخص جنب عمداً تا صبح غسل نكند بنابر احتياط واجب          : : : :     ٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
اش صحيح است و زني كه از حيض يا نفاس پاك شده بايد               نمايد، اما اگر از روي عمد نباشد روزه         ندارد يا وقت تنگ است تيمم     

  .غسل تيمم كند  از اذان صبح غسل كند و اگر غسل ممكن نيست بجايقبل
هـاي ديگـر    رمـضان و قـضاي آن اسـت و در روزه    باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر جنابت مخصوص روزه ماه    : : : :     ٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .شود موجب بطالن نمي
شود نبايد بخوابد و چنانچـه   داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمي    كه در شب ماه رمضان جنب است و مي        كسي  : : : :     ٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

دهد بيـدار شـود،    مي جا آورد، اما اگر احتمال اش اشكال دارد و بنابر احتياط واجب بايد قضا و كفاره به         بخوابد و بيدار نشود روزه    
  . دفعه دوم كه بيدارشد نخوابد تا غسل كندتواند بخوابد، اما احتياط اين است كه در مي

دهد كه اگـر بخوابـد پـيش از اذان صـبح بيـدار                مي  داند يا احتمال    كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي         : : : :     ٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
اش صـحيح    و تا اذان بيدار نشود روزهشود، چنانچه تصميم داشتهباشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد     مي

اش اشـكال   ، در اين صورت اگـر بيـدار نـشود روزه        غسل بكند يا نه     ، ولي اگر تصميم بر غسل نداشته باشد يا مردد باشد كه             است
  .دارد

  . ندارد و الزم است براي نماز غسل كنداشكالي اش  دار در روز محتلم شود بهتر است براي روزه هرگاه روزه: : : :     ٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
، همچنين اگـر در اثنـاء روز    اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود روزه بر او واجب نيست: : : :     ٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .خون حيض يا نفاس ببيند اگر چه نزديك مغرب باشد
  

             اماله كردن با مايعات اماله كردن با مايعات اماله كردن با مايعات اماله كردن با مايعات- - - -         ٨٨٨٨
معالجه بيماري و از روي ناچاري باشـد، ولـي            كند هر چند براي     با مايعات روزه را باطل مي     )   اماله كردن  (تنقيه  : : : :     ٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .اشكال ندارد ها براي معالجه استعمال شياف
  

             قي كردن قي كردن قي كردن قي كردن- - - - ٩٩٩٩
از مسموميت و درمان بيماري و مانند آن باشد،  كند، هر چند براي نجات را باطل ميقي كردن از روي عمد روزه   : : : :     ٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .كند ولي قي كردن بدون اختيار يا از روي سهو روزه را باطل نمي
لي احتياط مستحب اين شود، و كند روزه باطل نمي اختيار قي مي داند در روز بي اگر در شب چيزي بخورد كه مي    : : : :     ٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .است كه چنين كاري نكند و اگر كرد، روزه را قضا نمايد
خودداري كند، ولي اگر ضرر و مـشقتي نداشـته باشـد     دار با فشار آوردن به خود از قي كردن      واجب نيست روزه  : : : :     ٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .بهتر است جلوگيري كند
، ولـي   اش صـحيح اسـت   جـا آورد روزه  اي كه قبالً گفته شد سهواً يا بدون اختيار بـه   گانه هرگاه يكي از امور نه    : : : :     ٣٤٤٣٤٤٣٤٤٣٤٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .اش به شرحي كه قبالً گفته شد اشكال دارد جنب اگر بخوابد و تا اذان صبح غسلنكند روزه
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در دهـان بـه هنگـام روزه باعـث بطـالن روزه             )  مانند وسايل معاينات پزشـكي     ( غير خوراكي    فرو بردن وسايل  : : : :     ٣٤٥٣٤٥٣٤٥٣٤٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .باشد شود مگر اينكه آلوده به آب دهان نمي

  

            احكام حجاحكام حجاحكام حجاحكام حج
  .زيارت خانه خدا و انجام اعمالي مخصوص در زماني خاص را حج گويند

  .شود بار در تمام عمر بر انسان واجب مي حج از اركان دين است و يك
        

            شرايط وجوب حجشرايط وجوب حجشرايط وجوب حجشرايط وجوب حج
    بلوغ....١١١١
    عقل....٢٢٢٢
    استطاعت....٣٣٣٣
  

            شرايط مستطيع بودنشرايط مستطيع بودنشرايط مستطيع بودنشرايط مستطيع بودن
  .  داشتن استطاعت مالي....١١١١
  . ، جهت انجام اعمال حج  سالمت مزاج و داشتن توانايي جسمي....٢٢٢٢
ال او را ببرنـد،  جان يا آبروي او از بين برود يا م  در راه مانعي از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد يا انسان بترسد كه در راه                 ....٣٣٣٣

باشـد و خيلـي    كه مشقت زياد نداشته حج بر او واجب نيست ولي اگر از راه ديگري بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتي                 
  .متعارف نباشد، بايد از آن راه برود

  .  داشتن وقت كافي براي رسيدن به مكه و انجام اعمال حج....٤٤٤٤
  .تأمين مخارج آنها را الزم بدانند  واجب النفقه او نباشند ولي مردم، هرچند  داشتن مخارج عائله تا برگشت....٥٥٥٥
  .زحمت نيفتد  داشتن مال يا كسب و كاري كه بعد از بازگشت بتواند با آن زندگي كند و به....٦٦٦٦

  .براي توضيح بيشتر به رساله عمليه مراجعه كنيد
  

            پوششپوششپوششپوشش
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يكـي  : جـز دو مـورد   تمام بـدنش را بپوشـاند بـه    رد الزم استزن در غير حال نماز هنگامي كه در معرض ديد نامحرم قرار گي         
؛ اما در حال نماز اگر در معـرض ديـد   )٥٩٤( اي كه در وضو، شستن آن واجب است اندازه به» » » »         صورتصورتصورتصورت    ««««  و يكي هم »»»»        دستها تا مچ  دستها تا مچ  دستها تا مچ  دستها تا مچ      ««««

خوانـد    و اگر جايي نماز مي)تواند باز بگذارد دستها را تا مچ مي يعني فقط صورت و(نامحرم قرار گرفت نيز همين حكم را دارد        
  : اگر نپوشاند نمازش صحيح است جز سه مورد كه كه در معرض ديد نامحرم نيست بايستي تمام بدن خود را بپوشاند به

  . اي كه در وضو شستن آن واجب است  صورت به اندازه....١١١١
    دستها تا مچ....٢٢٢٢
   كف و روي پاها تا قوزك پا....٣٣٣٣

وظيفه عمل كـرده اسـت و نپوشـيدن عـضو در      قدار كمتري را عريان بگذارد تا يقين كند بهاز مواردي كه استثنا شده بايستي م    
  : موارد ياد شده نيز تا زماني جايز است كه

  . ، پوشيدن آن موضع نيز الزم است كمك به آن و  بدو ننگرند وگرنه براي پرهيز از گناه»»»»    ))))٥٩٦٥٩٦٥٩٦٥٩٦(((( و تلذّذ و تلذّذ و تلذّذ و تلذّذ))))٥٩٥٥٩٥٥٩٥٥٩٥((((    قصد ريبهقصد ريبهقصد ريبهقصد ريبه    ««««با . ١
در حمامها در مقابل زنان ديگر اين مقدار پوشش           المثل    في. خود را بپوشاند  )  پس و پيش  (تنها شرمگاه   ِ ديگر     زن بايستي از زن   

  . الزم است
جـز از   است كه از ناف تا زانو را نيز بپوشاند بـه         بر زن واجب است از محرمها، شرمگاه خود را بپوشاند و احتياط مستحب آن             

  .شوهر
دستها را نيز اگر دريابد كه با قصد ريبه و تلـذّذ  دستها را نيز اگر دريابد كه با قصد ريبه و تلـذّذ  دستها را نيز اگر دريابد كه با قصد ريبه و تلـذّذ  دستها را نيز اگر دريابد كه با قصد ريبه و تلـذّذ      وووو    و صورتو صورتو صورتو صورتاي صورت و دستها واجب است ِ بالغ سو  پوشيدن بدن از نامحرم   

        ....شودشودشودشود    واجب ميواجب ميواجب ميواجب مي    كند پوشيدن آنكند پوشيدن آنكند پوشيدن آنكند پوشيدن آن    نگاه مينگاه مينگاه مينگاه مي
بنـابراين در   .  ِ بلوغ واجب است      پسر بچه نزديك    جز قرص صورت و دستها تا مچ از پسر بچه مميز بخصوص             پوشيدن بدن به  

آورند بايستي از اين كار جلـوگيري شـده و    هاي مميز خود را همراه مي       اها كه زنها پسر بچه    هاي عمومي در برخي از روست       حمام
  .پوشش را رعايت كنند

  

            يادآورييادآورييادآورييادآوري
  .خود را بپوشاند»   زير گلو و چانه «در حال نماز بنابر احتياط واجب زن بايستي 

  
        

                                                        

 .  ـ اگر چه احتياط مستحب آن است كه اين دو موضع را نيز بپوشاند٥٩٤
 .  ع در حرام و ميل است ـ در اينجا به معني ترس از فتنه و وقو٥٩٥
 .  لذّت بردن:  ـ تلذّذ٥٩٦
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كنند بايـد همـان حـدودي باشـد كـه در مقابـل        مي ت آيا حدود حجاب اسالمي كه خانمها در هنگام نماز خواندن رعاي   ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  كند در نماز اشكال دارد يا خير؟ يعني مثالً استفاده از چادري كه در نور، اندام انسان را مشخص مي. كنند نامحرم رعايت مي
  . نيست   اگر حجاب و ساِتر به نحوي باشد كه بدن ديده شود كافي::::    جججج

  مانتوي گشاد و شلوار و روسري يا مقنعه بزرگ نماز بخواند درست است يا خير؟ اگر خانمي با لباس محفوظ مثل ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  . اشكال ندارد::::    جججج

  جوراب باشد نمازش باطل است يا خير؟ بي و آستين   اگر خانمي در منزل با چادر كلفت و بلند ولي زير چادر بي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  .  نماز باطل نيست::::    جججج

پوشـيدن آن الزم بـوده اسـت عريـان مانـده تكلـيفش                دريابد برخي از اندامش كه     چنانچه زن هنگام نماز يا پس از آن          ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  ؟ چيست

  .ادامه نماز، آن عضو را بپوشاند  نمازش صحيح است و اگر در ميان نماز است بايستي براي::::    جججج
ـ ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال كـرده باشـد آيـا    ـ يا انگشتري در دست يـا چهـره آراسـته      ماندن حلقه ازدواج  چنانچه زن با خود زينت داشته باشد 

  واجب است صورت و دستها را بپوشاند؟
  .  پوشاندن از نامحرم در فرض مذكور واجب است::::    جججج

آيد؛ كـه پوشـش آن    زيبا، براي زنان زينت حساب مي  ، عينك طبي    ، ساعت   ، انگشتر عقيق     آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن      ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  الزم باشد؟

  . شود اظهار آن در برابر نامحرم جايز نيست ي هر چه در نظر عرف مردم زينت محسوب م::::    جججج
   حناي دست زن را اگر نامحرم ببيند چه صورت دارد؟::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  . بايد از نامحرم مستور كند::::    جججج
  ؟ حكم خود پوشي از آنان نيز مانند ديگران است  آيا شوهر خواهر و برادر شوهر نيز همچون نامحرمهاي ديگرند و::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

گونه كـه زن از ديگـر    ندارد و بايستي به همان ، تفاوتي  شوهر با باقي نامحرمان در حكم   شوهر خواهر و برادر    ::::    جججج
  ).بپوشاند(كند از آنان نيز خود را حفظ كند  مي نامحرمان خود را حفظ

اگرچه آنان انسانهاي متشرعي باشـند و نگـاه هـم           (تواند با پاي بدون جوراب عبور كند           در برابر آنان نمي    ::::    مثالمثالمثالمثال
  ).از ديد نامحرم بپرهيزد، چه او نگاه كند يا نكند زيرا زن بايستينكنند، 

اعتنـايي   دستور الهي بويژه در جامعـه اسـالمي بـي         آيا حجاب از ضروريات اسالم است و  منكر آن و كساني كه به اين               ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  كنند چه حكمي دارند؟ مي

ي را دارد و منكِر ضروري محكـوم بـه        ، حكم منكرِ ضرور      اصل حكم حجاب از ضروريات است و منكِر آن         ::::    جججج
  . معلوم باشد منكر خدا يا رسول نيست كفر است مگر اين كه
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؟ البته بـا توجـه بـه اينكـه      ، بيابد جايز است  آيا مراجعه زن به پزشك مرد، در صورتي كه بتواند پزشك زن در آن رشته   ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  آيد؟ غالباً به او نگاه شده و گاهي هم از او معاينه به عمل مي

  .  جايز نيست::::    جججج
چنانچه دكتر زن   . تهيه كنند )  گروه خون (ِ خون     آزمايش  در مورد ازدواج برنامه آزمايش خون معمول است كه بايد ورقه          : : : :     سؤالسؤالسؤالسؤال

وجـود دارد ولـي در اثـر     تواند اين وظيفه را انجام دهد يا خير؟ و نيـز اگـر زن       براي اين آزمايش وجود نداشته باشد دكتر مرد مي        
  خير؟ دهد اشكال دارد يا وجهي يا غيره دكتر مرد انجام ميت بي

  . اگر آزمايش مستلزم لمس يا نظِر حرام باشد جايز نيست و بايد به دكتِر زن مراجعه كنند::::    جججج
  نامحرم براي ظاهرسازي داد؟ شود به عكاس  عكسي كه بدون حجاب اسالمي گرفته شده آيا مي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  .باشد اشكال ندارد شناسد و خطري هم نداشته، صاحب عكس را ن  اگر عكاس::::    جججج
  ؟  وضو گرفتن زن آنجا كه نامحرم او را ببيند چگونه است::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  . گناه كرده است ، وضو صحيح است ولي چنانچه گرفت.  نبايد آنجا وضو بگيرد::::    جججج

  

            شرايط لباسشرايط لباسشرايط لباسشرايط لباس
يت آن موجب خـشنودي پروردگـار متعـال و    رعا خواهد در غير حال نماز بپوشد، داراي شرايطي است كه   لباسي را كه زن مي    

  : پردازيم سعادت ابدي است كه ما در اينجا به ذكر شرايطي از آنها مي
بنابراين اگر لباسي را بخرد و پولش .  راضي است يعني يا از اموال خودش باشد يا از مال كسي كه صاحبش: : : :  ـ غصبي نباشد  ـ غصبي نباشد  ـ غصبي نباشد  ـ غصبي نباشد ١١١١

و يا با عين پولي كه خمس بـه او تعلّـق گرفتـه اسـت                )  دهم  آن شخص بگويد مي   اگر چه به    (را ندهد و يا بنا نداشته باشد بدهد         
يا در هنگام خريدن تصميم داشته باشد از آن پول بدهد، در تمام اين موارد لباس غصبي است و يا حكم لباس غصبي را                         بخرد و 
  . پوشيدن آن حرام است دارد و

كند و درآمدي كه دارد جز به خوراك و بعضي از  ر نيست برايم لباس تهيه، پدرم قاد  دختري هستم كه به علّت فقر مالي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
 كـه او بـدون    گيـرم   ، مثالً مقداري از لباسهايم را از خواهرم مي          گيرم  رسد لذا لباسهايم را از ديگران مي        مخارج ضروري ديگر نمي   

  ؟ آيا نماز خواندن با اين لباسها صحيح است...  آورد و اجازه شوهرش برايم مي
،  توانيد بپوشيد و نمـاز شـما صـحيح اسـت     شود مي  اگر پارچه يا لباس با رضايت صاحب آن به شما داده مي     ::::    جججج

  . خالصه رضايت شرط است نه اجازه
        
ٌ  ٌ كَاِشـفَات  ِ ِنـسوة  زِْمنَـة ِ و هـو شَـر االْ   ِ الـساعة  اقِْتراب ِو ِ آِخِر الزَّمان يظْهر في«): ص( ُ اهللا قَال رسول: : : :  ـ نازك و بدن نما نباشد  ـ نازك و بدن نما نباشد  ـ نازك و بدن نما نباشد  ـ نازك و بدن نما نباشد ٢٢٢٢

ِ، ِفي  ٌ الْمحرمات  ِ،مستَِحالَّت  ٌ ِالَي اللَّذَّات    ِ، مسِرعات   ٌ ِالَي الشَّهوات    ٌ، ماِئالَت   ِ داِخالَت   ٌ، ِفي الِْفتَن    ِخَاِرجات  َ الدين   ٌ، ِمن   ٌ، متَبرجات   عاِريات
  .»ٌ َ خَاِلدات جهنَّم
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اند، زيورهاي خود را آشـكار   پوشيده و هم برهنه در آخر الزمان زناني خواهند آمد كه هم       : اند  فرموده) ص(  رامي اسالم پيامبر گ 
در جهـنم سـوزان الهـي     و  هاي خدا را حالل شـمرده       آورند، حرام   شوند و به شهوات و لذايذ روي مي         مي  ها داخل   نموده و در فتنه   

  .براي هميشه معذّب خواهند شد
خواهد آن  بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت كه پارچه يا دوخت آن و يا رنگ آن براي كسي كه مي: : : : اس شهرت نباشداس شهرت نباشداس شهرت نباشداس شهرت نباشد ـ لب ـ لب ـ لب ـ لب٣٣٣٣

  .شود خودداري كند را بپوشد معمول نيست يعني اگر بپوشد انگشت نما مي
  .اس مردانه بپوشدبنابر احتياط واجب نبايد مرد لباس زنانه و زن لب: : : : ، لباس مرد را نپوشد، لباس مرد را نپوشد، لباس مرد را نپوشد، لباس مرد را نپوشد     ـ مرد، لباس زن و زن ـ مرد، لباس زن و زن ـ مرد، لباس زن و زن ـ مرد، لباس زن و زن٤٤٤٤

؟ و براي اين منظور پوشيدن لبـاس بلنـد آزاد و شـلوار و روسـري كفايـت                    حدود حجاب اسالمي براي بانوان چيست      ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟ در لباس و كند؟ و اصوالً چه كيفيتي مي

و لبـاس مـذكور اگـر      .  مچ از نامحرم پوشيده شود     جز قرص صورت و دستها تا       ِ زن به     واجب است تمام بدن    ::::    جججج
ولي پوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايي كه توجه نامحرم را جلب كند بايـد    . مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد     

  .اجتناب شود
  . مشركين براي مسلمانان جايز نيست ّ به كفّار و هاي مختص پوشيدن لباس: : : :  ـ ترويج كننده كفر و شرك نباشد ـ ترويج كننده كفر و شرك نباشد ـ ترويج كننده كفر و شرك نباشد ـ ترويج كننده كفر و شرك نباشد٥٥٥٥
        

            احكام نگاه كردناحكام نگاه كردناحكام نگاه كردناحكام نگاه كردن
، خواه با قصد لذت باشد يا بدون آن حرام است و همچنين نگاه كردن زن بـه                    نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم      : : : :     ٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

گنـاه نگـردد    اد وهاي زن نامحرم تا مچ اگر به قصد لذت نباشـد و مايـه فـس              به صورت و دست     ، ولي نگاه كردن     بدن مرد نامحرم  
پوشـاند ماننـد سـر و صـورت و گـردن و               معموالً آن را نمي     اشكال ندارد، همچنين نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه            

  . مقداري از پا و دست
دن ترس از افتـادن در حـرام نداشـته باشـد     كر  نگاه نگاه كردن به دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه     : : : :     ٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  . جايز است
صاف و ماننـد آن باشـد خـواه محـرم باشـد يـا             نگاه كردن به عورت ديگري حرام است هر چند در آيينه يا آب            : : : :     ٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .كنندتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه  ، ولي زن و شوهر مي ، مرد باشد يا زن نامحرم
بدن يكديگر به آن مقـدار كـه در ميـان محـارم      توانند به مي)  مانند خواهر و برادر (مرد و زني كه با هم محرمند  : : : :     ٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .احتياط آن است كه نگاه نكنند معمول است نگاه كنند و در غير آن
  . كردن زن به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است تواند با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه نميمرد : : : :     ٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
هـا    ، مگر اين كه ناچارباشد كه به بدن او غير از صورت و دسـت                عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست       : : : :     ٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .نگاه كند
به عكس بدون حجاب او اشكال دارد مگر اين           در صورتي كه زني مقيد به حفظ حجاب شرعي است نگاه كردن           : : : :     ٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .كه او را نشناسد و مفسده ديگر ياز نگاه كردن حاصل نشود
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ورت بيمار بزند بايد دستكش يا مانند آن در دسـت داشـته باشـد،               هرگاه پرستار يا طبيب ناچار باشد دست به ع        : : : :     ٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
، دست به بدن مرد بزند، ولي در صورت         همچنين اگر طبيب و پرستار مرد ناچار شد دست به بدن زن بزند يا طبيب و پرستار زن                 

  .ضرورت و ناچاري اشكالي ندارد
شدن از حسن و عيب او جايز است حتي اگر  خواهد با او ازدواج كند به منظور آگاه زني كه مينگاه كردن مرد به : : : :     ٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .با يك بار نگاه كردن اين منظور حاصل نشود چند بار نگاه كند
ود اشكالي ندارد، ولي زن سبب افتادن در گناه نش شنيدن صداي زن نامحرم در صورتي كه به قصد لذت نباشد و           : : : :     ٣٥٥٣٥٥٣٥٥٣٥٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .انگيز باشد نبايد لحن صداي خود را طوري كند كه هوس
نگاه كردن به زن نامحرم براي شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و الزمي از اين قبيل جايز : : : :     ٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . است
مواردي كه معاينه و معالجه مستلزم ارتكاب حرام از قبيل نگاه به غير صورت و دسـتها تـا   مراجعه به غير همجنس در     : : : :     مسألهمسألهمسألهمسأله

  . جز در مورد ضرورت نباشد اشكال ندارد ولي در صورتي كه مستلزم ارتكاب حرام باشد جايز نيست مچ و لمس بدن نامحرم
  .اسراف هم محسوب نشود اشكال ندارد نباشد وكنند اگر منظور ارائه به نامحرم  زناني كه خط ابرو را ترميم مي: : : :     مسألهمسألهمسألهمسأله
دهـد نظيـر زنهـاي بـدون          هاي خارجي را بدون حجاب و يا با وضع فجيع نـشان مـي               نگاه كردن به تلويزيون كه فيلم     : : : :     مسألهمسألهمسألهمسأله

  . روسري و چادر اگر موجب فسادشود حرام است
  )مگر بچه غير مميز(، مطلقاً حرام است )غير همسر(نگاه به عورت محرم ) ١
  . ، حرام است نگاه با قصد به بدن محرم) ٢
  . ، جايز است نگاه بدون قصد به بدن محرم) ٣

جلوگيري كننده از حمل اگر مستلزم نگاه يا لمس اگـر    نگاه زن به عورت زن ديگر، حرام است بنابراين گذاردن وسايل        ::::    مسألهمسألهمسألهمسأله
جلوگيري منحصر به  معالجه نيست كه جايز باشد زيرا راههاياين موارد از جاهاي اضطرار و  چه از ناحيه زن باشد جايز نيست و

  . همين راه نيست
، ماننـد      خانمها از نگاه كردن به بدن جوانان در حال ورزش و يا به بازو و آرنج بعضي از بستگان نزديـك غيـر محـرم                         ::::    مسألهمسألهمسألهمسأله

  .نمايندنمايند بايستي اجتناب  كه در منزل رفت و آمد مي... شوهر خواهر و برادر شوهر و

  

  

  

            سخن گفتن با نامحرم و رساندن صدا به نامحرمسخن گفتن با نامحرم و رساندن صدا به نامحرمسخن گفتن با نامحرم و رساندن صدا به نامحرمسخن گفتن با نامحرم و رساندن صدا به نامحرم
 باشد كه تهييج كننده و يا خوف فتنه باشد حـرام    ـ سخن گفتن زن با نامحرم و يا رساندن صدايش به نامحرم اگر به كيفيتي ١
  . است
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كند دبيران مرد صـداي وي را         ، قرآن را با صوت تالوت مي        ، يكي از خواهران      هنگامي كه در مراسم صبحگاهي مدرسه      ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  ؟ قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه است طور كلي تالوت آيا به. شنوند مي

  . اشكال ندارد مگر آن كه موجب تحريك يا مفسده باشد::::    جججج
  

        اختالط زن و مرداختالط زن و مرداختالط زن و مرداختالط زن و مرد
و انجام امور ...  ياد شهيد، سپاه پاسداران و، بن  شركت دختران و بانوان با مردان در ارگانهاي انقالبي مانند جهادسازندگي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  ؟ ّ آيا مشروع است محل محوله و نشست در يك
  . با رعايت وظايف شرعيه در امور مذكور مانع ندارد ولي از اختالط و تماس با نامحرم بايد اجتناب شود::::    جججج

ند ولي فعالً ادامه تحصيل مـالزم بـا ايـن     انتخاب ك   خواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغلي حالل            زني كه مي   ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
جايز اسـت يـا       رو شود مثالً نزد مرد، درس بخواند يا اينكه با مردها در يك كالس باشد همچون تحصيل                  است كه با نامحرم روبه    

  خير؟
  .ندارد  با رعايت حجاب اسالمي و شرائطي كه قبالً گفته شد اشكال::::    جججج

  ه صورت دارد؟ رانندگي اتومبيل براي بانوان چ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  . با حفظ حجاب و وظايف شرعيه مانع ندارد::::    جججج

  توانند آموزش فنون نظامي ببينند يا خير؟  آيا بانوان مي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
ندارد و اگر موقوف است بـه اينكـه نـامحرم              آموزش نظامي براي بانوان با مراعات كامل وظايف شرعيه مانع          ::::    جججج

  .عايت شوداست حد و مرز شرعي ر آنها را آموزش دهد الزم
  دارد؟  آيا شركت بانوان در نمازهاي جماعت يوميه و نماز جمعه كراهت::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

  .  كراهت ندارد بلكه در بعضي از موارد مطلوب است::::    جججج
كنند و بـراي بيـان    عاطفي و خانوادگي بازي مي    هاي    را در فيلم  ...  بازيگراني كه نقش زن و شوهر و يا مادر و فرزند و           : : : :     مسألهمسألهمسألهمسأله
گونـه   كنند ايـن  مي همچون عزيزم و ابراز احساسات عاطفي مانند نگاه كردن و خنديدن استفاده   آميزي    ه از كلمات محبت   اين رابط 

  . حاالت و كلمات خصوصاً اگر آثار منفي داشته باشد جايز نيست
  

        هاهاهاها    ها و نامحرمها و نامحرمها و نامحرمها و نامحرم    محرممحرممحرممحرم
  :شود مرد به زن از يكي از سه راه محرم مي

  .  ـ از طريق ازدواج٣؛ )شير(ه رضاع  ـ از را٢؛   ـ از راه نسب١
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            محارم نَسبي زنمحارم نَسبي زنمحارم نَسبي زنمحارم نَسبي زن
  . يعني پدر بزرگ چه پدر بزرگ پدري و چه مادري.  پدر هر چه باال رود ـ ـ ـ ـ١١١١
  . يعني نوه و نتيجه چه نوه پسري و چه دختري.  اوالد هر چه پايين روند ـ ـ ـ ـ٢٢٢٢
ـ  ـ ٣٣٣٣ ـ   ـ   كند كه از يك پدر و مادر باشند يا از يك پدر و  نمي  فرقيو در برادر هم...  يعني برادر زاده و.  برادرها هر چه پايين روند 

  .يا از يك مادر
گيرد كه او هم از شوهر قبلي خود پسر و دختـر       مي  بنابراين اگر مردي از همسر خود اوالد پسر و دختر دارد و همسر جديدي             

د چـون نـه پدرشـان يكـي اسـت و نـه       دارد اين دختر و پسرها يه همسر اول به دختر و پسرهاي همسر دوم با هم محرم نيـستن               
  . بلي اگر همسر دوم از اين شوهر جديد اوالد دار شود اوالد او به اوالد قبلي شوهرش محرمند زيرا پدرشان يكي است.  مادرشان

ـ  ـ ٤٤٤٤ ـ   ـ    يـك  كند كه از يك پدر و مادر باشند يا از يك پدر و يـا از  و در خواهر هم فرقي نمي...  ها هر چه پايين روند  خواهرزاده 
  .مادر
  . عموها هر چه باال روند يعني عموي پدر و يا عموي مادر ـ ـ ـ ـ٥٥٥٥

  : البته عمويي كه به زن محرم است سه قسم است
  . است عموي پدري و مادري كه پدر و مادرشان با پدر و مادر پدر اين زن يكي:  اول
  . عموي پدري كه فقط پدرش با پدر اين زن يكي است:  دوم
  .  فقط مادرش با مادر اين زن يكي استعموي مادري كه:  سوم

  .اما عموي برادر و خواهر مادري زن به او محرم نيستند زيرا عموي او نيستند يعني برادر پدر او نيستند
زني كه دو شوهر كرده و از هر كدام اوالد دارد عموي اوالد شوهر اول با عموي اوالد شوهر دوم يكي نيـستند پـس                         : : : :     توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

  . اول به اوال شوهر دوم و بالعكس محرم نيستندعموي اوالد شوهر
  .ها هر چه باال روند يعني دايي پدر و دايي مادر  دايي ـ ـ ـ ـ٦٦٦٦

  : اي كه به زن محرم است سه قسم است البته دايي
  . است دايي پدر و مادري كه پدر و مادرشان با پدر و مادر مادِر آن زن يكي:  اول
  .  مادر آن زن يكي استدايي پدري كه فقط پدرشان با پدر:  دوم
  . دايي مادر كه فقط مادرشان با مادِر مادِر آن زن يكي است:  سوم

شود چون آنان برادر و خواهر مادر آن زن    زن نمي   اما دايي برادر و خواهر پدري زن به او محرم نيستند زيرا دايي آنان دايي آن               
  .نيستند

ِ دوم يكي نيستند پـس دايـي اوالِد    ِ اول با دايي اوالِد زن دارد دايي اوالِد زن   مردي كه دو زن گرفته و از هر كدام اوالد            ::::    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
  .محرم نيستند بالعكس زن اول به اوالد زن دوم و
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            محارم رضاعي زنمحارم رضاعي زنمحارم رضاعي زنمحارم رضاعي زن
مانند پدر، اوالد، برادر، . ها هستند كه از راه نسب محرم هستند به زن محرم هستند همان)  شير خوردن(كساني كه از راه رضاع 

  . و و دايي رضاعيعم
  

            شرايط محرميت از راه شير دادنشرايط محرميت از راه شير دادنشرايط محرميت از راه شير دادنشرايط محرميت از راه شير دادن
  : شرط دارد٨٨٨٨شير دادني كه علت محرم شدن است 

  .، شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زني كه مرده است شير بخورد تأثير ندارد  بچه....١١١١
 ديگر بدهند، به واسـطه آن شـير، بچـه بـه              بچه  اي را كه از زنا به دنيا آمده به           شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه          ....٢٢٢٢

  .شود كسي محرم نمي
 بچه شير از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوي او بريزند الزم استكساني كه به واسطه آن شير خوردن به آن بچه محرم                      ....٣٣٣٣

  .شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند مي
  .گر مخلوط نشود شير، خالص باشد و با چيز دي....٤٤٤٤
پس اگر زن شير دهي را طالق دهند، بعد شوهر ديگر كند و از او آبستن شود و تا موفـع زائيـدن                       .  شير از يك شوهر باشد     ....٥٥٥٥

باشد و مثالً هشت دفعه پيش از زائيدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعـد اززائيـدن از شـير        شيري كه از شوهر اول داشته باقي      
  .شود  بدهد، آن بچه محرم نمياي شوهر دوم به بچه

، شير را قي نكند و اگر قي كند، بنابر احتياط واجب كساني كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم   بچه به واسطه مرض....٦٦٦٦
  .نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند شوند، بايد با او ازدواج مي

شود شير سير بخورد، يا مقداري شـير بـه او بدهنـد كـه                 أله بعد گفته مي   طوري كه در مس     ، يا يك شبانه روز به        پانزده مرتبه  ....٧٧٧٧
بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند احتياط مستحب         .  شده و گوشت در بدنش روئيده است        بگويند از آن شير استخوانش محكم     

  . محرمانه هم به او ننمايدشود، با او ازدواج نكند و نگاه آن است كسي كه به واسطه شير خوردن او به او محرم نمي
شود، بلكه اگر مثالً پـيش   ، او را شير دهند به كسي محرم نمي  دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال              ....٨٨٨٨

  .شود مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد، به كسي محرم نمي ، چهارده از تمام شدن دو سال
  

            هشدار مهمهشدار مهمهشدار مهمهشدار مهم
اي ندارنـد جـز اينكـه از     در اين صورت چاره شود كه زن و شوهري به يكديگر حرام ابدي شوند و         ب مي گاهي شير دادن سب   

  : اوالد و عروس و داماد باشند، بعنوان مثال يكديگر جدا شوند گرچه صاحب
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اي را  شود و هم چنين است اگر بچه اگر زني بچه دختر خود را شير دهد آن دختر به شوهر خود حرام مي            )  الف
پـسرش كـه مـادر آن طفـل      كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ولي اگر بچه پسر خـود را شـير دهـد زن            

  .شود نمي شيرخوار است بر شوهرش حرام
باشد اگر    اگر كسي دختر كوچك شيرخواري را با اذن پدرش براي خود عقد كند اين طفل تا در عقد او مي                   )  ب

شوند زيـرا   به اين زن كوچك شير دهد هر دو زن به آن مرد حرام ابدي مي  )  آنبا شرايط   (او    در اين مدت زن بزرگ    
ربيبـه   و شده و ازدواج با مادر زن حـرام اسـت و زن كوچـك او دختـر زن        ِ رضاعي   زن بزرگ او با اين كار مادر زن       

  . شده و ازدواج با ربيبه حرام است)  دختر خوانده(
 

 

            محارم زن به وسيله ازدواجمحارم زن به وسيله ازدواجمحارم زن به وسيله ازدواجمحارم زن به وسيله ازدواج
   شوهر ـ ـ ـ ـ١١١١
  .ِ او  پدر شوهر هر چه باال روند چه پدِر پدري شوهر و چه پدِر مادري ـ ـ ـ ـ٢٢٢٢
  . ، داماد پسر و داماد دخترش  داماد زن ـ ـ ـ ـ٣٣٣٣

، بـر شـوهر    باز هم محـرم اسـت و يـا مـادِر زن      اگر زن و شوهري از هم طالق گرفتند آيا پدِر آن شوهر بر زن متروكه    ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  ؟ متروكه محرم است
  .برد ، محرميت آنها را از بين نمي  بلي طالق يا مرگ::::    جججج

  .هاي پسري و دختري او  اوالد شوهر و نوه ـ ـ ـ ـ٤٤٤٤
ـ  ـ ٥٥٥٥ ـ   ـ   تـا مـرد بـا    )  كه ربيبه است(ولي دختر آن زن  بر شوهر زن حرام ميشود و محرم است( با عقد بستن به زن مادر او بر مرد  

  . نميشود و محرم نيست مادر او آميزش نكند بر آن مرد حرام
  

            ريريريرييادآويادآويادآويادآو
  . ، به او محرم نيست اگر چه ازدواج با آن مرد تا وقتي خواهرش همسر اوست حرام است  ـ شوهِر خواهِر زن١
  . نيست ِ ديگر محرم  ـ داماد يك زن كه شوهرش بيش از يك زن داشته باشد، به زن٢
  . اش محرم نيست  ـ عروس زن به شوهر بعدي ٣
  
  
  . ِ جديد محرم است خود زن ز زن ديگر هستند محرم نيست گرچهِ جديد به پسران مرد كه ا  ـ مادر زن٤
  .برند  ـ محارم رضاعي از يكديگر ارث نمي٥
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            ازدواجازدواجازدواجازدواج
عقـد دائـم آن اسـت كـه مـدت      .  غير دائم دائم و:  شود و آن بر دو قسم است ، زن به مرد حالل مي  ـ به واسطه عقد ازدواج ١

 زناشـويي در آن   كنند دائمه گويند و عقد غير دائم آن است كه مدت       ين قسم عقد مي   زناشويي در آن معين نشود و زني را كه به ا          
يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را كه به ايـن قـسم عقـد                 مثالً زن را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه            . معين شود 

  .نامند مي كنند متعه و صيغه 
؛ بنابراين اگر اكراهشوند و قلباً راضي نباشند عقد باطـل اسـت مگـر     و پسر است ـ از اركان مهم عقد ازدواج رضايت دختر  ٢

  .گردند آنكه بعد از خواندن عقد، راضي
بودن زن و مرد كافي نيست و صيغه عقـد را يـا     ـ در زناشويي چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضي ٣

  .كنند كه از طرف آنان بخواند يل ميرا وك خوانند يا ديگري خود زن و مرد مي
  . ازدواج از مستحبات است و اگر كسي بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر او واجب است: : : :     ٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
،   ازدواج دائـم و ازدواج موقـت      :   و آن بر دو قـسم اسـت        شوند  به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حالل مي          : : : :     ٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

معينـي عقـد    آيد دائمه گويند و ازدواج موقت آن است كه براي مـدت  ازدواج دائم هميشگي است و زني را كه به اين عقد در مي      
  .نامند نيز مي»   صيغه «و »   متعه «بندند، خواه اين مدت كوتاه باشد يا طوالني و آن را زناشويي مي

  

            اي از زنان كه ازدواج با آنان حرام استاي از زنان كه ازدواج با آنان حرام استاي از زنان كه ازدواج با آنان حرام استاي از زنان كه ازدواج با آنان حرام است    عدهعدهعدهعده
، دختر بـرادر، دختـر        ، خاله   مادر، دختر، خواهر، عمه   : مانند.  ازدواج با زناني كه با انسان محرم هستند حرام است         : : : :     ٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . پدر، دختر زن و مادر زن  خواهر، زن
 نكرده باشد، مادر و مادِر مادِر آن زن و مادِر پدر    هرگاه كسي زني را براي خود عقد نمايد، هر چند با او نزديكي            : : : :     ٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

شـوند    مرد حرام مـي     شوند، ولي دختر زن و نوه دختري و پسري آن زن در صورتي به آن                او هر چه باال روند به آن مرد محرم مي         
  . باشدكه با آن زن نزديكي كرده

و خاله مادِر مادر، هر چه باال روند بـه انـسان           عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدِر پدر و عمه و خاله مادر و عمه                : : : :     ٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .محرمند

 و دختر يشوهر، هر چه پايين آيند به زن او محرمنـد، ه  پدر شوهر و جد او هر چه باال روند و پسر و نوه پسري          : : : :     ٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .قبل از عقد متولد شده باشند يا بعد از عقد

  

            شرايط عقد ازدواجشرايط عقد ازدواجشرايط عقد ازدواجشرايط عقد ازدواج
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و مصلحت زنـدگي خـود را كـامالً تـشخيص             در صورتي كه دختر داراي بلوغ و عقل و رشد است يعني صالح            : : : :     ٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
هـا    توافـق آن   و  ها مشورت كند و بـدون اجـازه          بدون اجازه پدر يا جد خود ازدواج كند هر چند بهتر است با آن              تواند  دهد مي   مي

  . اقدام نكند و در اين مورد فرقي ميان عقد دائم و انقطاعي نيست
  

        شروط ضمن عقدشروط ضمن عقدشروط ضمن عقدشروط ضمن عقد
 را از وطنش به جاي ديگر نبرد مثل اينكه زوجه شرط كند كه او   . توان هر شرط مشروعي را قرار داد        در ضمن عقد ازدواج مي    

اگر قبول شود بايستي مانند ساير عقود اسالمي به آن عمل گردد با اين فرق كه در اينجا تخلّف           يا در محل خاصّي ساكن شوند كه      
؛ مگـر در   گردد به خالف ساير عقود اسـالمي  براي كسي نمي)٥٩٧(وجود آمدن خيار هم خوردن عقد ازدواج يا به از شرط موجب به  

اگر تخلف شود موجـب       مذهب بودن كه    ، وجود صفتي در يكي از آن دو باشد مثل باكره بودن زوجه يا هم                ورتي كه شرط الزم   ص
  .بزند خيار براي طرف مقابل خواهد شد و ميتواند عقد را بهم

  دست او باشد؟ ّ طالق به تواند در هنگام عقد ازدواج شرط كند كه در موارد خاص  آيا زوجه مي::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
 اگر در ضمن عقد شرط كند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصّـي خـود را طـالق بدهـد،                          ::::    جججج

  . صحيح است
تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده يا برادر زاده او ازدواج كند ولي اگر بدون اجازه زنش آنان را                      انسان نمي : : : :     ٣٦٤٣٦٤٣٦٤٣٦٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شود بگويد به آن عقد راضي هستم آن عقد صحيح و نافذ مي د و بعداً زن راضي بشود وعقد نماي

تواند با زنهاي كافره غير اهل كتاب ازدواج نمايد،        نمي  تواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم          زن مسلمان نمي  : : : :     ٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
؛ ولـي   طور دوام نيز بنابر اقوي جـائز اسـت   َ مانعي ندارد، بلكه ازدواج با آنها به  يهود و نصاري  كتاب مانند   ولي متعه كردن زن اهل    

  .طور دوام با آنها بكند كه متمكّن از ازدواج با زن مسلمان نباشد به اين احتياط ترك نشود كه در صورتي اقدام به ازدواج
  

            مجلس عروسيمجلس عروسيمجلس عروسيمجلس عروسي
             ـ حكم دست زدن ـ حكم دست زدن ـ حكم دست زدن ـ حكم دست زدن١١١١

        ....نباشد اشكال نداردنباشد اشكال نداردنباشد اشكال نداردنباشد اشكال ندارد    دست زدن در مجلس عروسي اگر با محرمات ديگر تَواَم دست زدن در مجلس عروسي اگر با محرمات ديگر تَواَم دست زدن در مجلس عروسي اگر با محرمات ديگر تَواَم دست زدن در مجلس عروسي اگر با محرمات ديگر تَواَم : : : :     ٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
         ـ حكم دايره زدن و ساز ـ حكم دايره زدن و ساز ـ حكم دايره زدن و ساز ـ حكم دايره زدن و ساز٢٢٢٢

   زدن ساز در عروسي چه صورت دارد؟::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  . ساز اشكال دارد::::    جججج

   دايره زدن در مجالس عروسي چه حكمي دارد؟::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  . اشكال دارد::::    جججج

                                                        

 . هم زدن عقد  ـ خيار يعني اختيار به٥٩٧
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  ؟ شود چه كار كنيم اكنون ما در منزل داريم اگر چه اصالً از آنها استفاده نمي وسايلي را كه هم گيتار و يا ساير ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
  . آالت لهو را بايد از بين ببريد::::    جججج

است و رقـص زن بـراي شـوهر خـود اشـكال             رقص زن حتي براي زنان و يا رقص مرد حتي براي مردان حرام            : : : :     ٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .ردندا

  

حقوق زن و شوهر بر يكديگر را كه يكي از مهمترين حقوق است در بحث خانواده ذكر كرديم حقوق زن و شوهر بر يكديگر را كه يكي از مهمترين حقوق است در بحث خانواده ذكر كرديم حقوق زن و شوهر بر يكديگر را كه يكي از مهمترين حقوق است در بحث خانواده ذكر كرديم حقوق زن و شوهر بر يكديگر را كه يكي از مهمترين حقوق است در بحث خانواده ذكر كرديم 
        مراجعه بفرمائيدمراجعه بفرمائيدمراجعه بفرمائيدمراجعه بفرمائيد

بايستي كـل آنهـا بـا همـاهنگي و       زن در خانه شوهر دستوري براي پرداخت صدقات مستحبي و يا نذر ندارد و              ::::    ٣٦٨٣٦٨٣٦٨٣٦٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .ولي اگر از اموال خود نذر كرده باشد احتياج به اجازه شوهر ندارداجازه شوهر انجام شود 

  .اسرار شوهر ننمايد  زن در غياب شوهر مال و آبرو و حيثيت او را بايد حفظ نمايد و خيانت در اموال و::::    ٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩مسأله مسأله مسأله مسأله 
باشند آيا در مسأله ترك وطن تابع  يا پدر خود مي بع شوهر و در مورد همسر و يا فرزندي كه تكليف شده و در منزل تا  ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال

كنند و يا بايـد مـستقالً تـصميم     پدر و يا شوهر خود هستند و اگر پدر و يا شوهر ترك وطن نمود آنها هم همان حكم را پيدا مي                  
  بگيرند؟

ن و ِاعـراض از آن و       اراده اسـت در اتخـاذ وطـ          زن و فرزندي كه از حد تبعيت بالطبع بيرون آمده و صاحب            ::::    جججج
  . ميزان تصميم خود اوست و قصد اقامه تابع نيست

رونـد و پـس از     به شهر ديگر به خانه شوهر مـي         شان  از وطن اصلي    )  از ِاعراض و عدم ِاعراض    ( زناني كه بدون التفات      ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
شان  وطن اصلي    شوهر اقامت كنند و االّ به      شان تا آخر عمر برقرار و باقي ماند در شهر           التفات هم البد قصد دارند كه اگر زناشويي       

  باشد؟ شان چه مي برگشت بنمايند بفرماييد كه حكم نماز و روزه اين زنها در ورود به وطن اصلي
  .  وطن اصلي تا از آن اعراض نشده به حكم وطن باقي است::::    جججج

زوجين باشد و عقد بر اساس آن شرايط انجام           ر صورتي كه مورد رضايت    شرايطي كه در سند ازدواج ذكر شده د       : : : :     ٣٧٠٣٧٠٣٧٠٣٧٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .شده باشد بايد به آنها عمل كنند

  

  

            طالقطالقطالقطالق
اند بايد بـدانيم كـه در نظـر ديـن           چقدر سخت است جدا شدن دو انساني كه از اول با صدها اميد و آرزو كانوني تشكيل داده                 

هـايي از آن اشـاره    نمونـه  شگيري از آن تالش فراوان نموده است كه ذيالً بـه مقدس اسالم نيز طالق بسيار مذموم است و براي پي         
  :گردد مي

  :باشد توصيه فراوان درباره دقت در انتخاب همسري كه دو ويژگي مهم داشته)  الف



 

 )٣٣٤(

         ـ متدين باشد؛ ـ متدين باشد؛ ـ متدين باشد؛ ـ متدين باشد؛١١١١
        ....اخالق باشداخالق باشداخالق باشداخالق باشد     ـ خوش ـ خوش ـ خوش ـ خوش٢٢٢٢

ر زندگي آنان اختالفي پيش بيايد زيرا دينشان اجازه         كه واقعاً اگر دو همسر، متدين و داراي اخالق اسالمي باشند بعيد است د             
  .نمايند دهد كه به يكديگر ظلم نمي

  :اي از آن عبارت است از خواهد شد كه نمونه توصيه مسائلي كه رعايت آنها پس از ازدواج موجب عدم ايجاد اختالف)  ب
 كمالي توأم است و هر كس غير از معصومين نقاط گاه همسرتان را با ديگري مقايسه نكنيد چون معموالً هر نقصي با هيچ ـ   ـ   ـ   ـ  ١١١١

  .ضعف و قوتي دارد
كـدام از دو همـسر    ، بنابراين هيچ كارهاي ديگران ها و ها و كارهاي خويش است نه مسؤول حرف هر كس مسؤول حرف ـ   ـ   ـ   ـ  ٢٢٢٢

ها و كارهاي آنان      حرف  يستي، با   توان اين كه جلو زبان يا كارهاي بعضي از بستگان نزديكشان را بگيرند ندارند؛ چون چنين است                
  .را در زندگي دخالت نداد

ّ آرامش قرار دهيد كه شوهر هميشه بخواهد در خانه بماند نه اينكه از خانه فـراري  ّ آرامش قرار دهيد كه شوهر هميشه بخواهد در خانه بماند نه اينكه از خانه فـراري  ّ آرامش قرار دهيد كه شوهر هميشه بخواهد در خانه بماند نه اينكه از خانه فـراري  ّ آرامش قرار دهيد كه شوهر هميشه بخواهد در خانه بماند نه اينكه از خانه فـراري       ـ كانون خانه را چنان جذّاب و محل  ـ كانون خانه را چنان جذّاب و محل  ـ كانون خانه را چنان جذّاب و محل  ـ كانون خانه را چنان جذّاب و محل ٣٣٣٣
        ....گردد و همسر شنيز آسايش و آرامش خود را در كنار شوهر خود بداندگردد و همسر شنيز آسايش و آرامش خود را در كنار شوهر خود بداندگردد و همسر شنيز آسايش و آرامش خود را در كنار شوهر خود بداندگردد و همسر شنيز آسايش و آرامش خود را در كنار شوهر خود بداند

توانيد ديگران را دخالت ندهيد چون اگر همه دنيا هم دخالت كنند، در توانيد ديگران را دخالت ندهيد چون اگر همه دنيا هم دخالت كنند، در توانيد ديگران را دخالت ندهيد چون اگر همه دنيا هم دخالت كنند، در توانيد ديگران را دخالت ندهيد چون اگر همه دنيا هم دخالت كنند، در     پيش آمد تا ميپيش آمد تا ميپيش آمد تا ميپيش آمد تا مي ـ اگر مشكلي ميان شما و همسرتان  ـ اگر مشكلي ميان شما و همسرتان  ـ اگر مشكلي ميان شما و همسرتان  ـ اگر مشكلي ميان شما و همسرتان ٤٤٤٤
        ....صحبت كنيدصحبت كنيدصحبت كنيدصحبت كنيد    پايان بايد خود شما به توافق برسيد، پس بهتر است در يك محيط آرام و باصفا خودتان با همپايان بايد خود شما به توافق برسيد، پس بهتر است در يك محيط آرام و باصفا خودتان با همپايان بايد خود شما به توافق برسيد، پس بهتر است در يك محيط آرام و باصفا خودتان با همپايان بايد خود شما به توافق برسيد، پس بهتر است در يك محيط آرام و باصفا خودتان با هم

ر يك محيط آرام و باصفا از ر يك محيط آرام و باصفا از ر يك محيط آرام و باصفا از ر يك محيط آرام و باصفا از سعي كنيد دسعي كنيد دسعي كنيد دسعي كنيد د. . . . ، پس ممكن است هر دو اشتباه كنيد، پس ممكن است هر دو اشتباه كنيد، پس ممكن است هر دو اشتباه كنيد، پس ممكن است هر دو اشتباه كنيد     ـ چون نه شما معصوم هستيد و نه همسرتان ـ چون نه شما معصوم هستيد و نه همسرتان ـ چون نه شما معصوم هستيد و نه همسرتان ـ چون نه شما معصوم هستيد و نه همسرتان٥٥٥٥
        ....كنيد و دنبال جبران و تكرار نشدن برآييدكنيد و دنبال جبران و تكرار نشدن برآييدكنيد و دنبال جبران و تكرار نشدن برآييدكنيد و دنبال جبران و تكرار نشدن برآييد    هم عذرخواهيهم عذرخواهيهم عذرخواهيهم عذرخواهي

نگوييد كه زود پخش شده و برايتان مشكالت ايجـاد  نگوييد كه زود پخش شده و برايتان مشكالت ايجـاد  نگوييد كه زود پخش شده و برايتان مشكالت ايجـاد  نگوييد كه زود پخش شده و برايتان مشكالت ايجـاد      تان را به احدي حتي مادرتانتان را به احدي حتي مادرتانتان را به احدي حتي مادرتانتان را به احدي حتي مادرتان    هاي زندگيهاي زندگيهاي زندگيهاي زندگي    گاه اسرار و ناراحتيگاه اسرار و ناراحتيگاه اسرار و ناراحتيگاه اسرار و ناراحتي     ـ هيچ  ـ هيچ  ـ هيچ  ـ هيچ ٦٦٦٦
        ....خواهد نمودخواهد نمودخواهد نمودخواهد نمود

        ....، او را با نام خوب و احترام صدا بزنيد، او را با نام خوب و احترام صدا بزنيد، او را با نام خوب و احترام صدا بزنيد، او را با نام خوب و احترام صدا بزنيد    بيرونبيرونبيرونبيرون     جا در خانه و جا در خانه و جا در خانه و جا در خانه و ـ همسرتان را در پيش روي ديگران بسيار احترام كنيد و همه ـ همسرتان را در پيش روي ديگران بسيار احترام كنيد و همه ـ همسرتان را در پيش روي ديگران بسيار احترام كنيد و همه ـ همسرتان را در پيش روي ديگران بسيار احترام كنيد و همه٧٧٧٧
        ....ها و شركت در بعضي از محافل جداً پرهيز نماييدها و شركت در بعضي از محافل جداً پرهيز نماييدها و شركت در بعضي از محافل جداً پرهيز نماييدها و شركت در بعضي از محافل جداً پرهيز نماييد     ـ از ديدن بعضي از فيلم ـ از ديدن بعضي از فيلم ـ از ديدن بعضي از فيلم ـ از ديدن بعضي از فيلم٨٨٨٨
شـود شـركت نماييـد و     خـانواده مطـرح مـي     ـ هميشه سعي كنيد در جلسات مذهبي كه مسائل اخالقي بخـصوص اخـالق   ٩٩٩٩

دعـوت كنيـد تـا     تشويق نماييد و اگر ممكن است از يك روحاني متعهد يا خانمهاي با تجربه و همسرتان را نيز به شركت ترغيب    
  .نماييد هاي مذهبي زياد استفاده برايتان كالس بگذارند و حتماً از كتاب

  

            بائن و رجعيبائن و رجعيبائن و رجعيبائن و رجعي: : : :     طالق دو قسم استطالق دو قسم استطالق دو قسم استطالق دو قسم است
دون عقد او را به زني قبول نمايد و آن بـر  ، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند، يعني ب          طالق بائن آن است كه بعد از طالق       

  : پنج قسم است
  .طالق زني كه نُه سالش تمام نشده باشد)  اول



 

 )٣٣٥(

  . توضيح المسائل بيان شده است  رساله عمليه٤٣٧طالق زني كه يائسه باشد؛ مراد از يائسه در مسأله )  دوم
  .طالق زني كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد)  سوم

  .اند طالق زني كه او را سه دفعه طالق داده)  هارمچ
  . طالق خلع و مبارات)  پنجم

 است كه بعد از طالق تا وقتي زن در عده است مرد  غير اينها طالق رجعي ها در توضيح المسائل گفته شده است و       احكام اين 
  .تواند به او رجوع نمايد مي

ي كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر شوهرش با او نزديكي كند و طالقش دهد، بعد از طالق بايد عده      زن: : : :     ٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
حـيض سـوم را    نگهدارد، يعني بعد از آنكه در پاكي طالقش داد، به قدري صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود و همينكـه         

توانـد بعـد    يعني مي. اگر پيش از نزديكي كردن با او طالقش بدهد عده نداردولي . تواند شوهر كند شود و مي ديد عده او تمام مي    
  .از طالق فوراً شوهر كند
شوهرش بعد از نزديكي كـردن او را طـالق دهـد،     بينند، چنانچه بيند اگر در سن زنهايي باشد كه حيض مي زني كه حيض نمي   

، بنـابراين   ، يا سقط شدن بچه او است  اش تا دنيا آمدن     طالق دهند؛ عده  اگر زن آبستن را     . نگهدارد  بايد بعد از طالق تا سه ماه عده       
  .شود مي اش تمام اگر مثالً يك ساعت بعد از طالق بچه او به دنيا آيد، عده

از شوهر كردن خودداري زني كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، يعني         : : : :     ٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
نگهـدارد،   نمايد اگر چه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكي نكرده باشد و اگر آبستن باشد، بايد تا موقـع زائيـدن عـده                    

اش به دنيا بيايد بايد تا چهار ماه و دو روز از مرگ شوهرش صـبر كنـد و ايـن                   ولي اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه          
  .گويند را عده وفات ميعده 

همچنين كارهاي ديگـري كـه زينـت حـساب           باشد، حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بكشد و           زني كه در عده وفات مي     
  .باشد شود بر او حرام مي مي

  .و ابتداي عده وفات از موقعي است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود
        

     مسائل متفرقه در احكام بانوانمسائل متفرقه در احكام بانوانمسائل متفرقه در احكام بانوانمسائل متفرقه در احكام بانوان

            نفقه زناننفقه زناننفقه زناننفقه زنان
موافقت و اجـازه شـوهر از نظـر عـرف و عقـالئ       زني كه عقد دائمي شده نبايد بدن اجازه شوهر در مواردي كه : : : :     ٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣    مسألهمسألهمسألهمسأله

از نزديكي  خواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعي بايد خود را براي هر كاميابي جنسي كه او مي       معتبر است از خانه بيرون رود و      
لوگيري نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيه غذا و لباس و منـزل او و لـوازم ديگـري كـه در كُتُـب ديگـر                              كردن او ج  

  . باشد، مديون زن است تفصيالً ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر شوهر اينها را تهيه نكند چه توانايي داشته باشد، يا نداشته



 

 )٣٣٦(

تواند در هر روز به انـدازه خرجـي آن    كند اگر مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد مي          زني كه از شوهر اطاعت مي     : : : :     ٣٧٤٣٧٤٣٧٤٣٧٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
مـشغول تهيـه     اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، در موقعي كه               روز بدون اجازه از مال او بردارد و       

  . معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست

  

            ذن پدر در ازدواج دخترانذن پدر در ازدواج دخترانذن پدر در ازدواج دخترانذن پدر در ازدواج دختراناااا
در ازدواج دختر بالغه عاقله رشيده چه دائم چه منقطع اذن پدر شرط نيست و بدون اذن او صـحيح اسـت ولـي                        : : : :     ٣٧٥٣٧٥٣٧٥٣٧٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .احترام بدون نظر و مشورت پدر و جد خود ازدواج نكند و مستحب است از لحاظ اخالق
  

            قضاوت زنانقضاوت زنانقضاوت زنانقضاوت زنان
اي كه از طـرف زعـيم اسـالمي           با تنظيم برنامه    قضاوت زنان و دخالت آنان در مراحل امور قضايي در اموري كه           : : : :     ٣٧٦٣٧٦٣٧٦٣٧٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . موازين اسالمي تنظيم شود جايز است صورت گيرد و در چهارچوب
  

        محاسبه مهريه به نرخ روزمحاسبه مهريه به نرخ روزمحاسبه مهريه به نرخ روزمحاسبه مهريه به نرخ روز
  .هاي سابق به صورت پول يا طال ذكرشده است بايد به قيمت فعلي آن محسوب گردد هايي كه در عقدنامه هريهم: : : :     ٣٧٧٣٧٧٣٧٧٣٧٧مسأله مسأله مسأله مسأله 

  

            خمسخمسخمسخمس
  .بيايد آن اضافه خمس دارد در صورتي كه زن شخصاً در آمدي و ثروتي دارد اگر از مخارج ساالنه اضافه

  :كردخمس را بايد دو قسمت : : : :     ٣٧٨٣٧٨٣٧٨٣٧٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
سادات را بايد به سادات فقيـر يـا يتـيم نيازمنـد، يـا                 سهم.  است و نيم ديگر سهم سادات     ) ع(  يك قسمت آن سهم مبارك امام     

  را در زمان ما بايد ) ع(  ولي سهم امام)  هر چند در محل خود فقير نباشند (نيازمند هستند، داد  اند و ساداتي كه در سفر و اما نده
هـاي   است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه) ع(  امام نماينده او داد، تا در مصارفي كه مورد رضايبه مجتهد عادل يا    

  .مصرف كند علميه و مانند آن
ه و هـا يـا بيمارسـتان و درمانگـا         براي ساختن مـساجد يـا حـسينيه       ) ع(  صرف كردن قسمتي از سهم مبارك امام      : : : :     ٣٧٩٣٧٩٣٧٩٣٧٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

، تنها در صورتي مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويت باشد، ولي سهم سادات را جز در مـورد سـاداتي                           مدارس
  .توان مصرف كرد و اگر خود ميخواهد به سادات بدهد از مجتهد اجازه بگيرد كه گفته شد نمي

  .گيرد تعلق نميبه هديه و ارث خمس : : : :     ٣٨٠٣٨٠٣٨٠٣٨٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  



 

 )٣٣٧(

            زكاتزكاتزكاتزكات
            احكام زكات مالاحكام زكات مالاحكام زكات مالاحكام زكات مال

مجيد به زكات اهميت فراواني داده شده كه پس           در قرآن .  ، پرداختن زكات است     يكي ديگر از وظايف مهم اقتصادي مسلمانان      
  . شمرده شده از نماز آمده است و نشانه ايمان

  : زكات بر نه چيز واجب است: : : :     ٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .شتر. ٩. گاو . ٨.گوسفند. ٧.  نقره. ٦. طال.  ٥).   كشمش (انگور . ٤. خرما. ٣. جو. ٢.  گندم. ١
  

            مصرف زكاتمصرف زكاتمصرف زكاتمصرف زكات
  :زكات را در يكي از هشت مورد زير بايد صرف كرد: : : :     ٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢مسأله مسأله مسأله مسأله 

تفاوت فقير و مسكين در اين   . عياالتشان را ندارند   خود و ها كساني هستند كه مخارج سال         و آن »   مساكين «و  »  فقرا «. ٢ و   ١
ملـك و سـرمايه و       و  است كه فقير روي سؤال از كسي ندارد، اما مسكين نيازمندي است كه روي سؤال دارد، كساني كه صـنعت                   

  .زكات بگيرندتوانند از  شوند و كمبود زندگي خود را مي كند فقير محسوب مي ها را اداره نمي كسبي دارند كه زندگي آن
 ٧  آوري زكات يا نگهداري يا رسيدگي به حساب آن و يا رساندن آن به امام           كساني كه از طرف امام يا نايب او مأمور جمع         . ٣

  .كنند كشند از زكات استفاده توانند به اندازه زحمتي كه مي مصارف الزم هستند مي و نايب او، يا رساندن به
  .كنند شوند و تمايل به اسالم پيدا مي رفتن زكات تقويت ميافراد ضعيف االيماني كه با گ. ٤
  .توانند قرض خود را ادا كنند اشخاص بدهكاري كه نمي. ٥
، مراكـز     دارد و همچنـين مـدارس علـوم دينـي           يعني كارهايي مانند ساختن مسجد كه منفعـت دينـي عمـومي           »  سبيل اهللا  «. ٦

باشـد، مخـصوصاً      اسالمي و خالصه آنچه براي اسالم نفع داشته باشد به هر نحو كـه             هاي مفيد     ، نشر كتاب    ، اعزام مبلغين    تبليغاتي
  .جهاد در راه خدا

تواند از زكات استفاده كند، هـر چنـد           يعني مسافري كه در سفر مانده و محتاج شده كه به مقدار نيازش مي             »   ابن السبيل  «.  ٧
  .نياز باشد در محل خود غني و بي

  

            زكات فطرهزكات فطرهزكات فطرهزكات فطره
،  باشـند واجـب اسـت   »   غني «و »   عاقل «و »   بالغ «زكات فطره بر تمام كساني كه قبل از غروب شب عيد فطر  : : : :     ٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

مردم دنيـا   از آنچه غذاي نوع)  تقريباً سه كيلو (خور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع      نان  يعني بايد براي خودش و كساني كه      
  . ها را بدهد كافي است مستحق بدهد و اگر پول يكي از اين ها به ، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرت و مانند اين تاس

  



 

 )٣٣٨(

            مصرف زكات فطرهمصرف زكات فطرهمصرف زكات فطرهمصرف زكات فطره
ت بر اينكـه    فقرا بدهند بهتر است و مشروط اس        مصرف زكات فطره همان مصرف زكاة معمولي است ولي اگر به          : : : :     ٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

هـا برسـانند يـا از     آن توان فطره داد، خواه به مصرف  باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز مي           مسلمان و شيعه دوازده امامي    
  .ها تمليك كنند ّ طفل به آن طريق ولي

  .آنرا داددر صورتي كه مجتهد دادن زكات را به غير مسلمان و غير شيعه در مورد خاصّي تجويز كند، ميتوان 
  

            احكام ارثاحكام ارثاحكام ارثاحكام ارث
تر   هاي مفصّل   گانه نداريم و به رساله      و فعالً ما كاري به طبقات سه      . برند سه طبقه هستند     كساني كه به واسطه خويشي ارث مي      

  .برند ، زن و شوهري است كه از يكديگر ارث مي مراجعه بفرمائيد و مورد بحث مادر اين رساله
  

        ارث زن و شوهرارث زن و شوهرارث زن و شوهرارث زن و شوهر
و وجـود   . برنـد   گفته شد از يكـديگر ارث مـي         اي كه    گانه   زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جميع طبقات سه           ::::    ٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . برد نآن دو از يكديگر نيست يك از اين طبقات مانع ارث  هيچ
برند، و اگر از آن شوهر     بقيه را ورثه ديگر مي      همه مال را شوهر او، و       اگر زني بميرد و اوالد نداشته باشد، نصف        ::::    ٣٨٦٣٨٦٣٨٦٣٨٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .برند باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي يا از شوهر ديگر اوالد داشته
برند، و اگر از آن يـا از زن   يه را ورثه ديگر مي  اگر مردي بميرد و اوالد نداشته باشد، چهار يك مال او را زن و بق               ::::    ٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

ولي از زمـين و     . برد  و زن از همه اموال منقول ارث مي       . برند  مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي          ديگر اوالد داشته باشد، هشت يك     
مثـل بنـا و درخـت ارث    و زراعت و غير آن و از قيمت هوايي        برد، چه زمين خانه مسكوني باشد يا زمين باغ          قيمت آن ارث نمي   

  .وارثان خود هوائي را هم ميتوان به او از بابت ارث داد برد، و با رضايت مي
        

رسد، ولي اگر شوهر غير از زن وارث ندارد،            اگر زن غير از شوهر وارثي ندارد، بنابر اقوي همه مال به شوهر مي              ::::    ٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .بايد به مجتهد عادل داد) ع( است و در زمان غائب بودن امام) ع(، از امام  برد و بقيه  است مي  يكزن سهم خود را كه چهار

، و اگر اوالد داشته باشد، هـشت    اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد، چهار يك مال               ::::    ٣٨٩٣٨٩٣٨٩٣٨٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
 يك از آنان يا با بعضي        شود، اگرچه شوهر با هيچ      طور مساوي بين زنهاي دائمي او تقسيم مي         ته شد، به    يك مال به شرحي كه گف     

  .از آنان نزديكي نكرده باشد
آن مرد بميرد و نزديكي هم نكرده باشد، زن از   اگر مردي در حال مرض با زني ازدواج دائم نمايد و در آن مرض              ::::    ٣٩٠٣٩٠٣٩٠٣٩٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
برد و حق مهر هم ندارد، و اگر نزديكي كرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غير آن مرض از دنيا رفته باشد آن                              ارث نمي 

،  با او نزديكي نكرده در زمان مريـضي شـوهر از دنيـا رفـت     برد و هم حق مهر دارد، و اگر زني كه شوهرش زن هم از او ارث مي    
  . و حق مهر هم براي زن نيستبرد  شوهر از آن ارث نمي



 

 )٣٣٩(

بدهد و آن زن قبل از اتمام عده بميرد، شـوهر از         اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طالق گفته شد طالق رجعي               ::::    ٣٩١٣٩١٣٩١٣٩١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
 از اتمام عده رجعي يا در عده طـالق         برد، ولي اگر بعد     برد، و نيز اگر شوهر قبل از اتمام عده زن بميرد، از او ارث مي                او ارث مي  

  .برد بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي
بائن باشـد، و قبـل از گذشـتن دوازده مـاه هاللـي       ، عيالش را طالق دهد، اگرچه طالق         اگر شوهر در حال مرض     ::::    ٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  :برد مي بميرد، زن با دو شرط از او ارث
  .آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. ١
  ، به واسطه آنكه شوهر در ادامه همان مرضي كه در آن مرض زن را طالق داده. ٢

  .برد ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي آن مرض يا به جهت ديگري بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت
بـرد مگـر اينكـه در     برد و مرد نيـز از او ارث نمـي    زني كه به عقد موقت به نكاح مردي درآمده از مرد ارث نمي        ::::    ٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . كرده باشند، اما ارث بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند ثابت است ضمن عقد موقّت ارث بردن را شرط
برند، ولي اوالد چنين فرزندي و شوهر  ارث نمي خويشان آنها از فرزندي كه از زنا به دنيا آمده مرد و زن زناكار و ::::    ٣٩٤٣٩٤٣٩٤٣٩٤مسأله مسأله مسأله مسأله 

  .برند يا زن او، از او ارث مي
  

            مسائل مورد لزوممسائل مورد لزوممسائل مورد لزوممسائل مورد لزوم
بدون روسـري و  هاي  شود و خانم ايران پخش مي هاي خارجي كه از صدا و سيماي جمهوري اسالمي          ديدن فيلم : : : :     ٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .ّ و انحرافات اخالقي نشود اشكال ندارد كنند هرگاه موجب مفاسد خاص چادر در آن بازي مي
كننـد و بعـضاً از تلويزيـون پخـش      حجاب و آرايش كرده در آن بازي مـي  هاي بي هايي كه زن نگاه كردن به فيلم : : : :     ٣٩٦٣٩٦٣٩٦٣٩٦مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . أ مفاسد خاصي بشود حرام استشود در صورتي كه منش مي
كردن دانشجويان مرد به استاد زن و بالعكس در  كنند، نگاه هاي دانشگاه كه اساتيد مرد و زن تدريس مي     در كالس : : : :     ٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .دارداشكالي ن)  يعني صورت و دو دست تا مچ(آلودنباشد در مورد وجه و كفين  صورتي كه نگاه هوس
هاي عريان موجود در كتب پزشكي كه آموزش آن براي دانشجويان ضروري است و گـاهي         نگاه كردن به عكس   : : : :     ٣٩٨٣٩٨٣٩٨٣٩٨مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

آور است بدون قصد لذت و ريبه اشكالي ندارد و هرگاه چنين حالتي خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و بـه                    ريبه
  .رت نگاه كنندمقدار ضرو
لمس و تماس دست طبيب مرد با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه تنها در مورد ضرورت جايز است و اگر               : : : :     ٣٩٩٣٩٩٣٩٩٣٩٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . امكان داشته باشد كه از روي پيراهن بگيرد مقدم است
  . كه عطر بزند و از منزل بيرون رودبراي زن جايز نيست: : : :     ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . آمپول زدن توسط مرد نامحرم در غير صورت ضرورت جايز نيست: : : :     ٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .مراجعه زن به دكتر مرد اگر دكتر حاذق زن نباشد در مورد ضرورت مانعي ندارد: : : :     ٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢مسأله مسأله مسأله مسأله 



 

 )٣٤٠(

  .براي زن جايز نيست كه با آرايش و زينتي كه ممكن است موردنظر نامحرم قرار بگيرد از منزل خارج شود: : : :     ٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
ده ايـن   رقـصند چـون مـشاه       ها و مردان در برابر مردان مـي         ها در برابر زن     هاي ويدئويي كه در آن زن       ديدن فيلم : : : :     ٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . ها موجب فساد است جايز نيست فيلم
رشته بيابد با توجه به اينكه مستلزم نگاه كـردن            مراجعه زن به پزشك مرد در صورتي كه بتواند پزشك زن در آن            : : : :     ٤٠٥٤٠٥٤٠٥٤٠٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .  نيستفقط در صورت ضرورت جايز است و با وجود پزشك زن جايز ها است به غير صورت و دست
        

            موسيقيموسيقيموسيقيموسيقي
  .هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است و غير آن اشكالي ندارد آهنگ: : : :     ٤٠٦٤٠٦٤٠٦٤٠٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .اشكال دارد جمعي همراه با مردان خواندن سرود توسط زنان به صورت دسته: : : :     ٤٠٧٤٠٧٤٠٧٤٠٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .بخواند چون موجب مفسده است اشكال دارد گوش دادن به آواز زن نامحرم براي مرد هر چند اشعار مذهبي هم: : : :     ٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .هاي مناسب لهو و فساد اشكال ندارد آهنگ آواز خواندن زن براي زنان و براي شوهرش بدون غنا و بدون: : : :     ٤٠٩٤٠٩٤٠٩٤٠٩مسأله مسأله مسأله مسأله 

  . رقص زن جز براي همسر خود جايز نيست: : : :     ٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠له له له له مسأمسأمسأمسأ
  
  
  
  
        

            دست زدندست زدندست زدندست زدن
ها اگـر بـا امـور حـرام ديگـري          روزهاي تولد آن   و  دست زدن همراه با مداحي در مجالس شادي ائمه معصومين         : : : :     ٤١١٤١١٤١١٤١١مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

ها نيز بايد بـصورتي در آيـد       ها از آن پرهيز كنند و در غير مساجد و حسينيه            جد و حسينيه  ، ولي در مسا     مقرون نباشد حرام نيست   
  .كه جلْف و سبك باشد و با وقار و متانت منافات داشته باشد

ت قمار خارج و جـزء      حرام است و اگر از حال       اگر شطرنج در عرف عام از آالت قمار محسوب شود بازي با آن            : : : :     ٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .هاي فكري درآمده باشد اشكالي ندارد ورزش

  

        فال گرفتن و مسائل ديگرفال گرفتن و مسائل ديگرفال گرفتن و مسائل ديگرفال گرفتن و مسائل ديگر
  . رجوع به فالگيرها و جادوگران براي معالجه و غير آن حرام است: : : :     ٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .اي كه محاسن صدق كند، موي باشد هالزم است در چهره مسلمان به انداز: : : :     ٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤مسأله مسأله مسأله مسأله 
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  . محرم نباشد، استماعش جايز است شود اگر به صورت غناي هايي كه از صدا و سيما پخش مي آهنگ: : : :     ٤١٥٤١٥٤١٥٤١٥مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . جايز استاستماع موزيك در صورتي كه مهيج شهوت و موجب فسادنباشد، : : : :     ٤١٦٤١٦٤١٦٤١٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
كنند اگر شناخته شده است جـايز نيـست و در صـورت              ديدن تصوير زنان كه حد پوشش شرعي را رعايت نمي         : : : :     ٤١٧٤١٧٤١٧٤١٧مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . شود جايز نيست مترتب مي عدم شناخت نيز اگر فساد بر آن
  .، اشكال دارد كه قادر به تمييز و تشخيص مسائل نيست دروغ گفتن به كودكي : : : :     ٤١٨٤١٨٤١٨٤١٨مسأله مسأله مسأله مسأله 
ها با طال اگـر بـراي زينـت           كار بردن روكش طال، گذاشتن دندان مصنوعي از جنس طال يا محكم كردن دندان               به: : : :     ٤١٩٤١٩٤١٩٤١٩مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . باشد براي مردان حرام است
كوتاه و يا شلوارهاي كوتاه كه نيمي از پا و يادست معلوم است براي مـردان در حـدي كـه                    وشيدن لباس آستين  پ: : : :     ٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . مخالف عفّت عمومي نباشد و در نظر افراد متشرع منكر محسوب نشود، جايز است
  .اگر مرد لباس زن و زن لباس مرد بپوشد، اشكال دارد: : : :     ٤٢١٤٢١٤٢١٤٢١مسأله مسأله مسأله مسأله 
  .مرد نبايد لباس طال باف و حرير و ابريشم بپوشد: : : :     ٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢مسأله مسأله مسأله مسأله 
، تصاوير كاريكاتور و كارتني در صـورتي كـه بـا محرمـات                ، مجسمه   ، تصاوير برقي و كامپيوتري      تصاوير تخيلي : : : :     ٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  .ديگر توأم نباشد، اشكال ندارد
خريد و فروش مواد مخدر و همچنين توليد آ ن و حمل و نقل و پخش آن و در دسترس قرار دادن هرگز جـائز               : : : :     ٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  

  . نيست
        

د از بلوغ از آن حليـت بطلبـد يـا           اگر انسان قبل از بلوغ حق كسي را ضايع و يا پايمال كرده باشد الزم است بع                : : : :     ٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥مسأله  مسأله  مسأله  مسأله  
  .نمايد حقوق ضايع شده آنان را پرداخت

  . بازي و همچنين حضور در مجلس آن نيز جايز نيست شعبده: : : :     ٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦مسأله مسأله مسأله مسأله 
  . از آن جايز نيست تنكاف، اس ارائه بليط به راننده اتوبوس كه به منزله اجرت آن است: : : :     ٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧مسأله مسأله مسأله مسأله 
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        ِ آخرِ آخرِ آخرِ آخر    سخنسخنسخنسخن

آب زاللي از معارف ناب .  گرفته شده است) ع (  عصمت اين كتاب كه از سرچشمه حيات بخش قرآن مجيد و فرهنگ اهلبيت       
  . اسالمي است

 هر دو در زن و مردزن و مردزن و مردزن و مرداست فطرت پي ريزي كرده  گرا و حقيقت نگر است و معارف خود را بر اساس        از نظر اسالم كه دين واقع     
هـاي زنـدگي      عرصـه   باشند و لذا الزم است اين هر دو قشر در تمـام             شود مشترك مي    انسان مربوط مي    تمام مزايائي كه به انسانيت    

هائي كه خداوند جهان آفرين در وجود هر يـك از ايـن دو قـشر آفريـده اسـت بـراي        انساني حضور داشته باشند و از شايستگي   
  .اي پويا و پيشرو باشد ، جامعه ستفاده شود تا جامعها تكامل جامعه

گـردد   شود ارزش محسوب نمي خلقت مربوط مي و چون از ديدگاه اسالم امتيازاتي كه در تحت اختيار انسان نيست و به اصل              
، رشـد فكـر ي و   ، رشـد فكـر ي و   ، رشـد فكـر ي و   ، رشـد فكـر ي و       و ارزش در دين اسالم به داشتن ايمان و اعتقاد به خداوند متعـال و ارزش در دين اسالم به داشتن ايمان و اعتقاد به خداوند متعـال و ارزش در دين اسالم به داشتن ايمان و اعتقاد به خداوند متعـال و ارزش در دين اسالم به داشتن ايمان و اعتقاد به خداوند متعـال  بودن     زنزنزنزن بودن ارزش است و نه    مردمردمردمردلذا نه   

        ....    اعمال نيك استاعمال نيك استاعمال نيك استاعمال نيك است    فرهنگي تعهد و تقوا و اخالق پسنديده و انجامفرهنگي تعهد و تقوا و اخالق پسنديده و انجامفرهنگي تعهد و تقوا و اخالق پسنديده و انجامفرهنگي تعهد و تقوا و اخالق پسنديده و انجام
است قشر ديگـر نيـز از جهـت ديگـري داراي       از جهتي داراي امتياز و تفاوت    مرد و زنمرد و زنمرد و زنمرد و زنو از آنجا كه اگر يكي از اين دو قشر     

ر و توازن ميان هـر دو برقرارباشـد كـه           امتياز و خصيصه مخصوصي است كذا الزم است در زندگي انساني نقش هر دو مورد نظ               
   با اختالل و نابساماني توأم خواهد شد-باشد   چون هر يك مكمل آن ديگر مي-زندگي هر يك بدون تعامل با قشر ديگر 

با قشر ديگر بر خالف فرهنگ قرآن و اهلبيـت    و بايد دانست هر گونه منفي نگري نسبت به هر يك از اين دو قشر در مقايسه                
   كنيم كه تفاوت غير از تبعيض است  است و بايد توجه٨ عصمت
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انسانها كه دنباله كار پيغمران بزرگ خدا است بـه            و باألخره اين مزيت را هرگز نبايد از نظر دور داشت كه سازندگي و تربيت              
بهـشت در زيـر پـاي مـادران             الجنّة تحت اقدام األمهاتالجنّة تحت اقدام األمهاتالجنّة تحت اقدام األمهاتالجنّة تحت اقدام األمهات:  فرمودند٩ شود كه حضرت رسول اكرم     مي  بانوان متعهد به اسالم مربوط    

   است
اكنون براي بيشتر روشن شدن اين مطالب اين كتاب را مطالعه بفرمائيد در اينجا بهتر آن است كه كتاب را با آن سخن از كالم                  

  : پايان برسانيم خداوند كه آغاز نموديم به
َ َ َ َ     ِ والْخَاِشِعينِ والْخَاِشِعينِ والْخَاِشِعينِ والْخَاِشِعين    َ والصَّاِبراتَ والصَّاِبراتَ والصَّاِبراتَ والصَّاِبرات    ِ والصَّاِبِرينِ والصَّاِبِرينِ والصَّاِبِرينِ والصَّاِبِرين    َ والصَّاِدقَاتَ والصَّاِدقَاتَ والصَّاِدقَاتَ والصَّاِدقَات    ِوالصَّاِدِقينِوالصَّاِدِقينِوالصَّاِدِقينِوالصَّاِدِقين    َ والْقَاِنتَاتَ والْقَاِنتَاتَ والْقَاِنتَاتَ والْقَاِنتَات    ِ والْقَاِنِتينِ والْقَاِنِتينِ والْقَاِنِتينِ والْقَاِنِتين    اتاتاتاتَ والْمؤِمنََ والْمؤِمنََ والْمؤِمنََ والْمؤِمنَ    ِ والْمؤِمِنينِ والْمؤِمِنينِ والْمؤِمِنينِ والْمؤِمِنين    َ والْمسِلماتَ والْمسِلماتَ والْمسِلماتَ والْمسِلمات    َّ الْمسِلِمينَّ الْمسِلِمينَّ الْمسِلِمينَّ الْمسِلِمين    ِانِانِانِان

ِ أَعد ِ أَعد ِ أَعد ِ أَعد     َ كَِثيراً والذَّاِكراتَ كَِثيراً والذَّاِكراتَ كَِثيراً والذَّاِكراتَ كَِثيراً والذَّاِكرات    َ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه    ِ والذَّاِكِرينِ والذَّاِكِرينِ والذَّاِكِرينِ والذَّاِكِرين    اتاتاتاتْوالْحاِفظَْوالْحاِفظَْوالْحاِفظَْوالْحاِفظَ    َ فُروجهمَ فُروجهمَ فُروجهمَ فُروجهم    ِ والْحاِفِظينِ والْحاِفِظينِ والْحاِفِظينِ والْحاِفِظين    َ والصَّاِئماتَ والصَّاِئماتَ والصَّاِئماتَ والصَّاِئمات    ِ والصَّاِئِمينِ والصَّاِئِمينِ والصَّاِئِمينِ والصَّاِئِمين    َ والْمتَصَدقَاتَ والْمتَصَدقَاتَ والْمتَصَدقَاتَ والْمتَصَدقَات    ِوالْمتَصَدِقينِوالْمتَصَدِقينِوالْمتَصَدِقينِوالْمتَصَدِقين    والْخَاِشعاتوالْخَاِشعاتوالْخَاِشعاتوالْخَاِشعات
        ً وأَجراً عِظيماًً وأَجراً عِظيماًً وأَجراً عِظيماًً وأَجراً عِظيماً    ُ لَهم مغِْفرةُ لَهم مغِْفرةُ لَهم مغِْفرةُ لَهم مغِْفرة    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه

ِ مطيـع خداونـد، مـردان     ِ مطيع خداوند، زنان ، مردان ، مردان باايمان و زنان با ايمان خداوند براي مردان مسلمان و زنان مسلمان     
ِ خاشع در پيشگاه خداونـد، زنـان خاشـع در پيـشگاه خداونـد،                 خويشتندار، زنان خويشتندار، مردان     انراستگو، زنان راستگو، مرد   

دار،  دار، زنـان روزه  نمايند، مردان روزه  خدا از مال خود انفاق مي       كنند، زناني كه در راه      مرداني كه در راه خدا از مال خود انفاق مي         
باشـند، زنـاني كـه       ياد خدا مي    نمايند، مرداني كه زياد به        كه دامن خويش را حفظ مي     كنند، زناني     خود را حفظ مي     مرداني كه دامن  

  .    و مزد بزرگي را فراهم ساخته استو مزد بزرگي را فراهم ساخته استو مزد بزرگي را فراهم ساخته استو مزد بزرگي را فراهم ساخته است    بخشايشبخشايشبخشايشبخشايشـ   بدون تفاوت -ياد خدا هستند،  زياد به
        ََََ    ِّ الْعالَِمينِّ الْعالَِمينِّ الْعالَِمينِّ الْعالَِمين    ِ ربِ ربِ ربِ رب    ِ اَلْحمد ِللّهِ اَلْحمد ِللّهِ اَلْحمد ِللّهِ اَلْحمد ِللّه    و آِخر دعوانَا اَنو آِخر دعوانَا اَنو آِخر دعوانَا اَنو آِخر دعوانَا اَن

  ١٣٨٢ . ٩ . ١٠ي    قم حوزه علميه     حسين نوري همدان  


