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 سخن سردبير

 1اللهم سدد السنتنا بالصواب والحکمه

را پس از دو ساله وقفه ، بر روی بندگان  پژوهشیعرصه ایزد منان را که توفیق یافیتم، مجدد، حمد و سپاس 

حقیقت جویش بگشاییم و زمینه ای را فراهم نمائیم تا خواهران فاضل و دانش آموخته علوم دینی بتوانند به 

حقیقات و مطالعات خود در با ارائه  نتایج ت تکاپوی علمی برای کنکاش عمیق تر در علوم دینی بپردازند و 

 فعالیت مجدد این  نشریه ایفاء نمایند.  حوزه معارف الهی، نقش موثری را در

و بواسطه  2اساسا خلقت انسان که خداوند به آن مباهات  نموده  و بدان سبب خود را احسن الخالقین نامیده.

را به خود نسبت داده و سجده دمیدن روح الهی در  انسان، چنان شرافتی یافته که خداوند متعال آن 

در این راستا بر مبنای  اندیشه اسالمی، نظام آفرینش ، خلقت انسان  3فرشتگان بر آدم را واجب شمرده است.

بنابراین تنوع و تفاوت ها در خلقت الهی نشانه کاستی   4و جهان با یک  برنامه هدفدار بنا نهاده شده است.

 داف حکیمانه آفرینش ، حرکت می کنند .  نیست، بلکه هر یک دقیقا درمسیر اه

عارفانه است ، مسنثنی  عبودیت و جاودانه سعادت به نیل بنابر این آفرینش زن و مرد از این هدف که همانا 

، نیازمند وصول به کمالنبوده و تنوع و تفاوت در خلقت این دو، نشانه ارجحیت یکی بر دیگری نیست بلکه 

 به  خود را دارد.  به امکانات و شرایط متناسب

دیدگاه اسالم  درباره زن را می توان مترقی و متعادل دانست. اسالم زن را همچون مرد، اشرف  در نتیجه 

و ارتقاء به کمال را داراست و همانند مرد از امکانات رشد  مخلوقات می داند که سه ویژگی مهم  عقل، اختیار

ی هستند که قرآن و حدیث آنان را هم نشین فرشتگان و حتی بالندگی برخوردار است. در میان زنان کسان و 

مقدم بر بسیاری از پیامبران الهی دانسته و وی را کوثری از سوی خدا می داند که این خود نشانه شخصیت 

واالی  زن و مراتب کمال وی است و در این راستا  روشن ترین آیت کمال زن از دیدگاه قرآن کریم  سوره 

همچنین حضرت مریم )س( و آسیه   یا خیر کثیر می نامد. باشد که حضرت زهرا س را کوثر مبارکه کوثر می
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-11، خوانده است .) سوره تحریم، آیه  مؤمن را نه تنها نمونه ای نیک برای زنان بلکه  الگویی  واال برای مرد

 (12؛ سوره حدید، آیه 12

گردد که موعود امم حجه بن الحسن  اوج شخصیت انسانی زن در کالم امام زمان عج  متبلور می 

دختر   "فی إبنه رسول اهلل لی اسوه حسنه"مقتدای خویش می نامد : را العسکری)عج(  ، حضرت زهرا)س( 

 5پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله فاطمه زهرا سالم اهلل علیه برای من الگویی نیکو است.

 والحمداهلل رب العالمین

 بيانات مقام معظم رهبري در مقام زن

در مقام زن و نقش آفرینی وی درعرصه های اجتماعی، سیاسی و علمی، مقام  معظم رهبری نیز بیاناتی را 

 بشرح ذیل ایراد فرموده اند:    

 و نگاه بیشترین و تکیه، بیشترین باید کند، بازسازی را خود واقعی معنای به خواهد می کشور اگریک   

 نصف که کنیم توجه باید است، انسانی نیروی از صحبت وقتی. باشد انسانی نیروی و انسان به توجهش

 باشد، داشته وجود زن مورد در غلطی بینش اگر. کشورند بانوان انسانی، نیروی از نیمی و کشور جمعیت

 از زن موضوع به نسبت هم باید کشور بانوان. نیست شدنی آن، وسیع سطح در و حقیقی معنای به بازسازی

 خود حقوق از اسالم، مقدس دین واالی نظر به اتکاء با بتوانند با باشند، الزم و کافی آگاهی دارای اسالم، نظر

 در اسالم نظر که بدانند باید اسالمی کشور در مردان و جامعه افراد تمامی هم و کنند، دفاع کامل طور به

 سیاسی، اجتماعی، های تالش و کار و تحصیل زندگی، های عرصه در وی های فعالیت و زن حضور مورد

 . چیست خانواده از بیرون و خانواده  وی نقش همچنین و  علمی و اقتصادی

 در چه و ایران در چه -اسالمی ی جامعه از بخشی در اگر که است این اعتقادم من، دختران و عزیز خواهران

 قدری و مردان تقصیر قدری گیرد، می صورت هایی کوتاهی مسلمان، زن به نسبت -دیگر کشورهای برخی

 اول ی درجه در کند، دفاع آن از و بشناسد را زن اسالمی شأن باید که کسی آن زیرا است؛ بانوان تقصیر هم

 خواهد، می چه ها آن از دارد، قضاوتی چه وی درباره اسالم، و قرآن ، خدا که بدانند باید. هستند بانوان

  بخواهند و کنند دفاع ، فرموده اسالم که چه آن از  باید بانوان. کند می تعیین چگونه را وی های مسؤولیت

 ستم زن به که داد خواهند اجازه خود به نیستند، پایبند ارزشی هیچ به که کسانی وقت آن نخواهند، اگر و

 .کنند
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 برابری و تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه کنواسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اسالم

 ملیحه اسمعیلی

 چکیده:

 برابری و تساوی حقوق زن و مرد از جمله واژگانی است که بین کنواسیون و اسالم به صورت مشترک به کار 

وجود تفاوت های مبنایی که ریشه در جهان بینی متفاوت گرفته است اما با وجود این اشتراک لفظی نباید از 

دو  دیدگاه دارد غفلت ورزید که در غیر این صورت مستلزم فدا شدن باورهای اصیل اسالم و ارزش های 

اصیل انسانی خواهد شد. از این رو برای دوری از این غفلت غیر قابل جبران بررسی این تعارضات ضروری به 

الب از نگاه کنواسیون این است که اگر چه تفاوت های جنسیتی زن و مرد قابل انکار نظر می رسد برداشت غ

نیست ولی این تفاوت ها نباید منجر به تفاوت و تمایز در حقوق و قوانین شود. در حالی که در وضع قوانین و 

وشد با رویکردی تکالیف اسالمی این تفاوت ها لحاظ شده است و آن را عین عدالت می داند. این مقاله می ک

 تحلیلی به واکاوی این موضوع از دیدگاه کنواسیون و اسالم با حفظ وحدت مذاهب فقهی بپردازد.

 و مرد, عدالت, تبعیض, کنواسیون, اسالم برابری, تساوی حقوق زن واژگان کليدي:
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 مقدمه

مانند آنها واژه های زیبا و دل فریبی است که  واژه ها یی نظیر تساوی و برابری، آزادی، حقوق بشر و 

همه مکاتب حقوقی از آن دم می زنند و مدعی تحقق آنند اما ضمیر حقیقت بین انسان به او آگاهی می دهد 

که نباید به این ظاهر فریبا دل بست بلکه باید دید ورای این واژه ها چه باورها و مفاهیمی نهفته است باید 

برگرفته از چه مبانی فکری بوده است و تفسیر و برداشت هر مکتب از آن چیست؟ آیا  دید که این واژه ها

مکاتب حقوقی غیر الهی که کنواسیون حقوق زن دستاورد آن است همان مفهوم را از تساوی، آزادی و حقوق 

راده کرده بشر و نظایر آن برداشت می کند که مکاتب حقوقی اصیل الهی و به عبارت دیگر قانونگذار اسالم ا

 است؟

باید دانست که هر ماده حقوقی برای اینکه بر صفحات متون نقش بندد و به مرحله اجرا برسد. پیرو  

اده می باشد و تفاوت در برداشت ها و تفاسیر در باورهای مبنایی تفسیرها و برداشت های هر مکتب از آن م

(. لذا با وجود واژگان مشترک و یکسان 260، ص 1375و جهان بینی هر مکتب ریشه دارد )جوادی آملی، 

در کنواسیون رفع تبعیض علیه حقوق زن و حقوق زن در اسالم نباید از وجود تفاوت های مبنایی که ریشه 

های متفاوت دارد، غفلت ورزید و به راحتی برای رسیدن به تفاهم سرتعظیم در مقابل در جهان بینی 

کنواسیون و باورهای غربی فرود آورد که این مستلزم فدا شدن باورهای اصیل اسالم و ارزشهای اصیل 

یی انسانی، خواهد شد. در این مقاله برای دوری از این غفلت غیر قابل جبران، به بررسی تعارضات مبنا

 کنواسیون در حیطه حقوق زن در خانواده با مشترکات مذاهب فقهی در اسالم می پردازیم.



کنواسیون مورد بررسی قرار می به همین منظور نخست برابری و تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه  

 گیرد و پس از آن پیرامون همین موضوع، از دیدگاه اسالم بحث خواهد شد.

 

 برابری و تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه کنواسیون

با عنایت به اینکه منشور ملل بر پایبندی حقوق اساسی بشر، مقام »دمه کنواسیون آمده است. در مق 

و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تاکید داشته و اعالمیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز 

از نظر منزلت و حقوق،  نبودن تبعیض تاکید داشته و اعالم  می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و

یکسان بوده و بدون هیج گونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت حق دارند از کلیه حقوق مندرج 

رفع « کنواسیون»با توجه به این مقدمه و همجنین با توجه به مواد مختلف « در این اعالمیه بهره مند شوند.

نی فکری حاکم بر روح کنواسیون که جان مایه اصلی تمام هر گونه تبعیض علیه زنان یکی از مهمترین مبا

محو هر »و « تساوی و برابری زن و مرد»مواد کنواسیون بویژه حقوق مربوط به خانواده را تشکیل می دهد 

بار در کنواسیون تکرار  70می باشد به طوری که این واژه ها و واژه های مشابه آن بیش از « گونه تبعیض

دول »کنواسیون که در رابطه با حقوق زن در خانواده می باشد. آمده است: 16در ماده  شده است. از جمله

عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به 

حق : الف( موارد ذیل را تضمین خواهند کرد تساوي مردان و زنانعمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس 

 در انتخاب آزادانه همسر حق يكسانبرای ورود به ازدواج ب(  يكسان

با عنایت به اینکه اعالمیه حقوق »اینگونه آمده است: « تساوی»در مقدمه کنواسیون در بیان معنای  

تبعیض تاکید داشته، اعالم می دارد  که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر  بشر بر اصل جایز نبودن

منزلت و حقوق یکسان بوده و برخوردار بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله تمایزات فمینیستی بر جنسیت، 



عبارت تساوی  حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعالمیه بهره مند شوند، با توجه به این 

 یعنی برابری زن و مرد به طور مطلق، البته از عبارت آخر می توان دوگونه برداشت کرد:

اول، عدم پذیرش هر گونه تفاوت بین زن و مرد حتی تفاوت های ناشی از جنسیت آنان  برداشت 

، 1382که این معنا را می توان از محتوای کلمات تعدادی از فمینیست های رادیکال فهمید )هاجری, 

اینکه اگر چه تفاوت های فزیولوژیکی و جنسیتی زن و مرد قابل انکار نیست  برداشت دوم،و اما  (18ص

 ولی این تفاوت ها نباید منجر به تفاوت و تمایز در حقوق و قوانین شود.

برداشت دوم در واقع از مولفه های محوری و مورد پذیرش فمینسیت های معتدل و یا فرامدرن 

ار گرایانه بر حفظ ویژگی های زن بودن تاکید می ورزیدند. آنان با تاکید است که با تکیه بر روانشناسی رفت

بر اصل تفاوت انسانها، معتقد بودند که باورهای جهان شمول فمینیست های رادیکال نه تنها غیر قابل 

فرزند دسترسی، بلکه می تواند اشکال جدیدی از ستم را بیافریند. به اعتقاد آنها زن نیازمند خانواده، همسر و 

است. اما با وجود این، تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را الزم می دانستند و ترویج می کردند. 

به تصویب رسید، ظاهراً تحت تاثیر افکار فمینیستی این  70کنوانسیون رفع تبعیض نیز که در اواخر دهه 

پذیرش تفاوت های زیستی زن و مرد در را با وجود « تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون»دهه، شعار

(. همچنین تنظیم قوانین حمایتی از زنان به هنگام وضعیت های 19-20دستور کار خود قرار داد )همان، ص

نشان می دهد که برداشت دوم از بربری و تساوی در  1خاص دوران بارداری و زایمان، در کنوانسیون

مورد نظر درکنوانسیون به معنای برابری و تشابه حقوق  کنوانسیون، برداشت غالب می باشد. بنابراین تساوی

 زن و مرد با وجود تفاوت های جنسی می باشد.

عبارت تبعیض » ن گونه تعریف شده است در ماده یک کنواسیون ای« تبعیض»و اما معنای واژه  

علیه زنان در این کنواسیون به هر گونه تمایز، اسستثناء )محرومیت(  یا محدودیت بر اساس جنسیت که 



نتیجه یا هدف ان خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی 

 درزمینه های     

 بند الف به بعد. 2کنواسیون شماره  11. ماده  1

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی  

 «نان و مردان اطالق می گردد.ایشان و بر اساس تساوی میان ز

منظور این ماده این است که هر گرنه قانون، تصمیم، رویه عملی، فرهنگی و سنت رایج که بر » 

وق مساوی زن و مرد در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شناسایی و استفاده و اعمال حق

فرهنگی و غیره لطمه وارد می کند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداری از این حقوق محروم کند، 

با توجه  به مواد مختلف کنواسیون » (. همچنین 112،ص1377)مهرپرور، « تبعیض محسوب می شود

ن از تبعیض علیه زنان حالت عدم برقراری تساوی مطلق و یا عدم مشابهت حقوقی منظور تنظیم کنندگان آ

بین زن و مرد می باشد و مراد از رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ایجاد حالت تساوی مطلق بین زن و 

ن مرد است و تساوی در حقوق به این معناست که نباید در حقوق )همچنین در تکالیف و وظایف( یکی از ای

تساوی »(. کنواسیون،34،ص1382رئیسی،«)دو جنس را بر دیگری برتری داد و از این جهت هر دو برابراند

با این معنا را، مالک سعادت جامعه و خانواده و شکوفایی کامل قابلیت ها و استعدادهای « حقوق زن و مرد

ن اینکه برقراری عدالت را و از این لحاظ دچار یک خطای مبنایی شده و آ 1زنان و برقراری عدالت می داند.

 در گرو تساوی کامل زن و مرد در حقوق و وظایف و تفاوت به معنای تبعیض می داند.

ی حقوق زن و مرد از ان ناشی می شود این است  خطای دیگر کنواسیون که در واقع نظریه تساو 

که در این نوع نگرشوجود تفاوت بین زن و مرد به معنای نقص زن و کمال مرد تفسیر می شود. لذا مدافعان 

 کنواسیون می گویند برای این که این نقص بر طرف شود باید زن هم مثل مرد باشد.



برای انسان شدن،  »نمی تابد و اعالم می کند:در فرهنگ مدرنیته انسان= مرد؛ مدرنیته زنانگی را بر 

زنان را تا حدممکن باید به مردان شبیه ساخت. در گذاره های فمینیستی، زن و زنانگی ناخواسته تحقیرمی 

 شود.

 . 9و7.مقدمه کنواسیون پاراگراف  1

آن قدر که در نهایت در وجود مرد محو می شود، و آن چه شرف بقاء می یابد مرد است و یا نسخه های 

ن، فمینیسم در حقیقت دفاعی مردانه از زنان است که از نادیده انگاری و تحقیر ویژگی های طبیعی مشابه آ

زنانه شروع می شود؛ از ضرورت مشابهت زنان به مردان می گذرد و به قداست و برتری ناآگاهانه جنس مرد 

 (.139)هاجری،پیشین،« ختم می شود

 برابری و تساوی حقوق رن و مرد ار دیدگاه اسالم

در اسالم اصل بر تساوی حقوق و تکالیف بین زن و مرد است منتها نگاه اسالم به این اصل، متفاوت از 

 گاه با توجه به بحثی که گذشت، بررسی خواهد شد.کنوانسیون است. در این قسمت تفاوت این دو ن

 تعريف تساوي در لغت-1 

 ابن منظور در لسان العرب واژه تساوی را در لغت این گونه معنا می کند: 

ساویت بینهما ای سویت و یقال: استوی الشیئان و تساویا: تماثال. و  و تساوت االمور و استوت و» 

یقال: هذاالیساوی شیئاً، ای: ال یعادله. و فالن و فالن سواء ای متساویان و قوم سواءای: متساوون و یقال: و 

 ؛ انیس491، ص2)ابن منظور، بی تا، ج« هما فی هذااالمر سواء هم سواء و هم سواسیه ای: اشباه

 (. 491،بی تا،صودیگران 



وقتی گفته می شود: دو چیز مساوی اند یعنی مثل هم و عدل هم هستند. وقتی گفته می شود این 

دو را مساوی هم کنید. یعنی این دو را مثل هم متعادل با هم قرار دهید. گفته می شود این دو شیء با هم 

ستند یعنی معادل هم نیستند. فالن مساویند یعنی مثل همند و وقتی گفته می شود. این دو شیء مساوی نی

و فالن سواء با هم متساوی هستند و قوم یکی هستند یعنی  مساویند. و وقتی گفته می شود: ایشان در این 

 امر یکی هستند و ایشان یکی هستند یعنی شبیه به هم هستند.

که  ]خالصه کالم ابن منظور این که[تساوی در لغت یعنی تمائل و تعادل بین دو شیء در آن چیزی

 (173،ص4م، ج1997،ه1417اراده شده که مثل هم و معادل هم باشد. بین دو یا بیش از دو چیز  )الزیدان،

 تساوي در اصطالح شرع-2 

مساوات در اصطالح شرعی بر گرفته از معنای  مماثلت و معادلت بین هر شیءیابیشترازدوشئ است  

و متعلق کالم نیز امور شرعی و آنچه متعلق به احکام شرعی است می باشد. بنابراین مقصود از مساوات و یا 

تر از دو نفر )همانجا(. از این رو در تساوی در اصطالح شرع یعنی مماثلت در احکام شرعیه بین دو یا بیش

نظرگاه شرع مقدس اسالم باید بین تساوی زن و مرد در حقوق و تکالیف و تساوی آنها در برابرحقوق و 

تکالیف تفکیک نمود. منظوز از تساوی زن و مرد در حقوق, تساوی آنها در برابر حقوق و تکالیف است، نه 

 (.155پیشین, ص تساوی در حقوق و تکالیف )جوادی آملی,

عبدالکریم زیدان در این باره می گوید: مقصود از تساوی زن و مرد در احکام و تکالیف، تساوی در  

که از طرف شارع بوسیله این حقوق و تکالیف، بر انسان ثابت  اصل شمول آنها نسبت به احکام شرعی است

(. به عبارت دیگر یعنی زن و مرد هر دو به طور مساوی در وضع احکام 174شده است )الزیدان، پیشین، ص

 و تکالیف، مورد خطاب شارع مقدس واقع شده اند.

 ادله اثبات اصل تساوي زن و مرد در احكام شرعی -3  



اصل تساوی بین زن و مرد، تساوی در احکام شرعی است دو   ادله ای که داللت می کند در اسالم 

امر است امر اول مالک تکلیف در شریعت اسالم است و امر دوم عموم شریعت اسالم است؛ بعد از اثبات اصل 

 تساوی زن و مرد در احکام شرعی می توان تساوی آنها را در حقوق و تکالیف نیز ثابت کرد )همانجا(.

  



 يف. دليل نخست، مالک تكل 1-3

 1«رفع القلم»اط تکلیف در احکام شرعی اسالم بلوغ و عقل است که حدیث نبوی من

(. نیز بر این مطلب داللت می کند. بر این اساس همانگونه 84م، الجزء االول، ص1987ه  1408)الطبرسی،

که مرد، بالغ و عاقل می شود. در زن نیز این دو امر محقق می شود و مکلف به تکالیف شرعی و مخاطب 

ن قرار می گیرد و از این طریق حقوق و تکالیف برای او نیز ثابت و واجب می گردد. )الزیدان، احکام آ

 (.175پیشین،ص

زن و مرد در خطابات احکام شرعی و تکالیف داللت  در اینجا به برخی از آیات قرآن که بر تساوی 

زن و مرد سارق را دستانشان « والسارق و السارقه فاقطعوا  ایدیهما»سوره مائده  38دارد اشاره می شود. آیه 

قل اللمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل »سوره نور: 2را قطع کنید. و همچنین آیه 

مالکان لمومن و ال مومنه اذا »سوره نور  31ُو  30آیه « ابصارهن و یحفظن فروجهناللمومنات یغضض من 

 «قضی اهلل و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم...

 . دلیل دوم، عمومیت شریعت3-2 

یکی از خصایص دین اسالم عام بودن آن است. یعنی اسالم برای تمام بشر اعم از زن و مرد و برای همه 

و آیات « قل یا ایها الناس انی رسول اهلل الیکم جمیعا»اوند متعال که می فرماید: کشورها آمده که قول خد

دیگر که داللت بر این مطلب دارد، مثبت این مدعاست. فقها نیز به وضوح بر این حقیقت تصریح کردند از 

بعثا مستویا، و  و کان رسول اهلل مبعوثا الی الرجال و النساء»جمله قول فقیه ابن حزم الظاهری که گفته است:

رسول خدا مبعوث شده بر همه مردان و « کان خطاب ا... تعالی و خطاب نبیه الرجال و النساء خطابا واحدا...

 زنان به طور 



رفع القلم عن ثالثه: عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی و عن المجنون حتی یفیق »اهلل: .قال رسول 1

کودک تا  -2فرد خواب تا اینکه بیدار شود -1یعنی رفع می شود تکلیف از سه گروه:« و فی روایه حتی یعقل

 ه تا اینکه عاقل شود.مجنون تا از جنون افاقه یابد و در روایتی دیگر آمد-3محتلم شود ) به بلوغ برسد( 

مساوی و خطاب خدا و پیامبرش به مردان و زنان خطاب واحداست. همچنین الفاظ جمع در خطابات شارع 

که در کتاب و سنت وارد شده، بر این مطلب داللت دارد که احکام شرعی، حقوق و تکالیف، زنان م وردان را 

لت می کند. نظیر قول خداوند متعال که به طور یکسان در بر می گیرد. احکام شرعی و حقوق و تکالیف دال

(  و یا صیغه مفرد مذکر 1قرآن، نساء،«)یا ایهاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة»می فرماید:

معرف و به الف و الم تعریف که مفید عموم است و یا صیغه مفرد معرف به اضافه که همگی داللت بر 

ات شارع بکار رود همه ی مکلفین اعم از زن و مردرا شامل می شود عمومیت احکام اسالم دارد. اگر در خطاب

ال یومن احدکم حتی یحب االخیه ما »نظیر قول پیامبر اکرم)صلوات اهلل علیه و اله و سلم( که می فرماید:

)الزیدان، « المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده»و نیز روایت دیگر که می فرماید:« یحب لنفسه

 (.179-180پیشین، ص 

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم به دلیل مالک احکام شرعی و عمومیت آن،  اصل بر تساوی بنابراین  

حقوق و تکالیف بین زن و مرد است و زن و مرد به طور مساوی مورد خطاب احکام شرعی قرار می گیرند. 

ت داشته باشد مگر اینکه ]در کنار ادله عام[ دلیلی اقامه شود که بر اختصاص احکام بر یکی از دو صنف دالل

 (.77،ص1372؛جوادی آملی،182)همان، ص 

سئوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینکه اگر اصل در حقوق و تکالیف، تساوی است پس  

ی از حقوق و تکالیف زن و مرد به ویژه در حوزه حقوق و تکالیف مر بوط به خانواده بین آنها چرا در بعض

 تفاوت وجود دارد؟



اگر چه اصل در »الف مالک احکام می داند و می گوید: عبدالکریم زیدان سر این تفاوت را در اخت 

حقوق و تکالیف بر تساوی بین  زن و مرد است اما این،به این معنا نیست که بین آن دو در بعضی از احکام 

اختالف نباشد. چرا که احکام شرعی مبتنی بر علتها و معانی و صفات معینی هستند که همه آنها یا برخی از 

م می باشند.واگر مناط احکام نسبت به مکلفین مساوی باشد احکامی هم که مبتنی بر این آنها مالک احکا

مالک است نسبت به مکلفین اعم از زن و مرد  مساوی است و اگر مالک درهریک از زن و مرد مختلف باشد  

 (.183احکام آنها نیز متفاوت است)الزیدان، پیشین،ص

و مرد را می توان در  استعدادها و ویژگی های جسمانی علت اختالف در مالک برخی از احکام نسبت به زن 

(. همانگونه که استاد مطهری علت تفاوت و عدم 25-26،ص1375متفاوت آنها جستجو کرد )جوادی آملی، 

تشابه حقوق و تکالیف بین زن و مرد را، تفاوت در طبیعت و خلقت آنها می داند. به بیان این استاد بزرگوار 

مطرح است اینکه زن و مرد بدلیل اینکه یکی زن و دیگری مرد است؛ در جهات زیادی  آنچه از نظر اسالم»

مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای انها یکجور نیست. خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است و 

«. دهمین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشن

 (.153،ص1377)مطهری،

بنابراین می توان گفت در اسالم اصل بر تساوی حقوق و تکالیف بین زن و مرد است. همانگونه که در اکثر 

حقوق و تکالیف بین زن و مرد هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد و در مواردی هم که تفاوت وجود دارد منشا آن 

گی تشریع و تکوین در شریعت اسالم )طباطبائی، ، تفاوت تکوینی بین زن و مرد است که به مقتضای هماهن

( خداوند در تشریع قوانین و مقررات حقوق و تکالیف هر یک از زن و مرد نسبت به 210-211،ص1384

یکدیگر، این تفاوت ها را لحاظ کرده است. اما نکته ای که در اینجا مهم است به آن پرداخته شود این که در 

رد و به تبع آن تفاوت حقوقی بین آنها به معنای نقص زن و کمال مرد نیست نگاه اسالم تفاوت بین زن و م

 بلکه تناسب است.



نقص و »اسالم معتقد است تفاوت زن و مرد تناسب است نه »ری در این باره می گوید:استاد مطه 

قانون خلقت خواسته با این تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعا برای زندگی مشترک « کمال

-202،ص1377)مطهری،« ساخته شده اند و مجرد زیستن انحراف از قانون خلقت بوده است بوجود آورد

201.) 

 مالک برقراري عدالت و تساوي در حقوق -4 

همانگونه که قبال اشاره شد کنوانسیون تساوی حقوق زن و مرد را مالک برقراری عدالت در نظر گرفته است. 

 یا براستی مالک برقراری عدالت، تساوی در حقوق است؟اما آ

در پاسخ به این سئوال می توان گفت اتفاقاً نه تنها تساوی حقوق مالک برقراری عدالت نیست بلکه  

ادعای »هی اوقات عدم تشابه و تفاوت عین عدالت است، استاد مطهری با اذعان براین حقیقت می گوید: گا

ما این است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت، زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده 

بهتر تامین می نماید و است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می کند، و هم سعادت خانوادگی را 

هم اجتماع را بهتر جلو می برد. الزمه عدالت و حقوق فطری انسانی زن و مرد عدم تشابه آنان در پاره ای از 

 (.155،ص 1377)مطهری،« حقوق است

برابري و تساوي مالک عدالت نيست بلكه گاهی نابرابري در به اعتقاد آیت اهلل جوادی آملی نیز،  

قانون و تساوی در برابر قانون، مبتنی بر فرق بین  فرق بین تساوی»شرايط متفاوت عين عدالت است.

عدالت و تساوی است، زیرا عدالت گاهی مقتضی تساوی قانون است و زمانی سبب تفاوت، البته ]عدالت[ 

همواره مقتضی تساوی در برابر قانون می باشد و آنچه مهم است، اجرای عدالت است که از مهم ترین مبانی 

یرا حق همگان بر اساس عدل توزیع می شود نه بر مبنای تساوی پس همه افراد بشر در برابر حقوقی است، ز

(. 16،ص1375)جوادی آملی، « حق مساوی اند اگر چه حقوق آنان طبق اقتضای عدل متفاوت می باشد



بر همه در وضع قوانین عادالنه و تعیین نقش و مسئولیتهای اجتماعی به جای تعمیم یکسان آنها »بنابراین 

انسان ها، باید محمل و موضوع حقوق و تکالیف از یکسو، شرایط، ویژگیها و امتیازات انسانها از سوی دیگر 

مورد مداقه و تامل قرار گیرد. در مباحث حقوق و تکالیف زن و مرد نیز باید به این نکته دقیقاً توجه کرد که 

شترکند، مانند آزادی عقیده، آن حق یا تکلیف اگر موضوع حق یا تکلیف، امری است که زن و مرد در آن م

به طور مساوی برای زن و مرد تعلق می گیرد اما اگر موضوع حق یا تکلیف چیزی است که زن و مرد در آن 

مشترک نیستند مانند استراحت و مرخصی برای دوران بارداری، ناگزیر آن حق و تکلیف به جنسی تعلق می 

باشد. بر این اساس کنواسیون رفع تبعیض برای تحصیل عدالت و سعادت گیرد که موضوع مربوطه را حایز 

جامعه زنان، بهتر است به جای برابر دانستن زنان و مردان در حقوق تکالیف، به شناخت دقیق محامل و 

موضوعات حقوق و تکالیف از یک سو و شناسایی اشتراکات و تمایزات زنان و مردان از سوی دیگر همت 

ر اساس آن به تعریف نو از نقش ها و مسئولیت های زنان و مردان متناسب با محامل و گمارد و سپس ب

 (.27،ص1382هاجری، «)ویژگیها در جامعه کنونی بپردازد

 

 نتیجه گیری:

تساوی مورد نظر در کنواسیون به کعنای برابری و تشابه مطلق حقوق زن و مرد با وجود تفاوت های .1 

 جنسیتی می باشد.

کامل زن و مرد در حقوق و وظایف و تفاوت را به معنای  کنواسیون برقراری عدالت را در گرو تساوی.2 

 تبعیض می داند.

 در نگرش حاکم بر کنواسیون تفاوت بین زن و مرد به معنای نقص زن و کمال مرد تفسیر می شود..3 



به دلیل یکسان بودن مالک احکام شرعی و عمومیت آن در اسالم، اصل بر تساوی حقوق و تکالیف .4 

خاص اقامه شود که بر اختصاص احکام بر یکی از دو  بین زن و مرد است مگر اینکه دلیلی به طور

 صنف داللت داشته باشد.

در نگاه اسالم تفاوت بین زن و مرد و به تبع آن تفاوت حقوقی بین آنها به معنای نقص زن و کمال .5 

 مرد نیست بلکه تناسب است.

 در اسالم برابری و تساوی مالک عدالت نیست بلکه برابری در شرایط متفاوت عین عدالت است..6 
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 يادي از شهداء

 

  زندگینامه حاج محسن حسنی کارگر
 المللی قرآن مالزی زندگینامه حاج محسن حسنی ، نماینده ایران در مسابقات بین
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در مشهد  1367مللی قرآن مالزی متولد ال زندگینامه حاج محسن حسنی ، نماینده ایران در مسابقات بین

است که تالوت قرآن را از سه سالگی آغاز و سال گذشته با حضور در سی و ششمین دوره مسابقات کشوری 

وگویی با این قاری جوان که پیش از اعزام به  اوقاف رتبه دوم این مسابقات را کسب کرد؛ در این گزارش گفت

 :خوانید ایم که در زیر می ا کرد، داشتهمالزی در خبرگزاری ایکنا حضور پید

 

را که از قبل کار کرده بود « کوثر»سه سال بیشتر نداشت که به یک جلسه قرآن رفت و در آن جلسه سوره 

اجرا کرد و استاد آن جلسه نوار کاستی که پشت جلد آن عکس استاد شحات بود به این کودک هدیه کرد؛ 

چهره استاد شحات و صدای این استاد قرآنی داشت به تالوت قرآن  ای که به نیز به دلیل عالقه« محسن»

ای که به چهره استاد شحات و صدای این استاد قرآنی داشت به  نیز به دلیل عالقه« محسن» .تر شد مشتاق

 .تر شد تالوت قرآن مشتاق

 

   تقلید از چهره و صدای استاد شحات

 

ست داشت چهره و صدایش شبیه استاد شحات انور محسن حاجی حسنی کارگر که از همان سه سالگی دو

به یاد »گوید:  کرد، وی می های استاد شحات انور را در تلویزیون دنبال می شود در همان سنین کم تالوت

ام به استاد شحات، لباسی مانند لباس قاریان مصری  دارم زمانی که سه سال بیشتر نداشتم به دلیل عالقه

ها را پیگیری و گوش  کم وارد عرصه تالوت شدم و تالوت و از همان زمان کمبرای خود درست کرده بودم 

 .«کردم در جلسات قرآن شرکت می« مصطفی»دادم و به اتفاق برادر بزرگم  می
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کرد و  برادرم همواره من را راهنمایی می»دهد:  کند، ادامه می وی که برادر بزرگش را استاد خود معرفی می

بار وارد مسابقات قرآن شدم و  سالگی برای نخستین 14و در سن  81اینکه در سال  داد تا به من روحیه می

ها رتبه اول رشته قرائت را به دست آوردم و در همان سال به عنوان  در مرحله کشوری مسابقات قرآن شکوفه

ای شرکت  نماینده ایران در مسابقات قرآن عربستان شرکت کردم، اما بعد از آن سال، دیگر در هیچ مسابقه

 ".که در سی و ششمین دوره مسابقات کشوری قرآن اوقاف حاضر شدم 93نکردم تا سال 

 تهیه کننده: خانم گلچین

 

 

 

  اهميت امر به معروف و نهی از منكر و بررسی علل تاثير ناپذيري آن در مخاطب                                                       

  6فاطمه قربانی

 

 چكيده:

امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های بنیادین دین اسالم، دارای چنان اهمیت و جایگاهی است          

که اگر در جامعه ای اسالمی اجرا نشود و افراد در قبال آن احساس مسئولیت نکنند مرگ آن جامعه حتمی 

اجرای این فریضه الهی در جامعه نشات  خواهد بود. این اثر که از نگرانی نگارنده نسبت به کمرنگ شدن

گرفته ابتدا به تعریف و بیان جایگاه خطیر امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم می پردازد و سپس 

 سعی در تبیین علل و عوامل به نتیجه بودن آن در جامعه امروز و ارائه راه حل برای آن دارد.

 

 مقدمه:

یده و ناپسند افراد جامعه خود مسئولیت دارد. بنابراین کار واجبی هر انسانی در برابر کارهای پسند

ترک شود و یا حرامی اتفاق بیفتد، سکوت جایز نیست و تمام افراد جامعه باید برای بر پایی واجب و 

جلوگیری از حرام اقدام نمایند. از آنجا که امر به معرف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد، اگر افرادی به 

ر کفایت به آن اقدام کنند از دیگران ساقط میشود و اگر همه افراد آنرا ترک کرده باشند با فراهم بودن قد

( با این وجود امروزه در جامعه اسالمی متاسفانه شاهد کاهش روز 1شرایط همه آنها ترک واجب کرده اند)

بان از سوی دیگر هستیم در افزون آمران به معروف و ناهیان از منکر از سویی و تاثیر ناپذیری مخاط

                                                           
6
 مدرسه حضرت ولی عصر)عج( 2فاطمه قربانی، طلبه سطح  



صورتیکه می توان گفت: امر به معرف و نهی از منکر بهترین ارشاد مردم، جلوگیری از نشر فساد و در دایره 

وسیعتر دگرگونیهای سازنده اجتماعی و سیاسی در جامعه اسالمی است. اگر مسلمانان در اجرای این فریضه 

فرهنگی  –مورد هجمه گسترده و همه جانبه اخالقی مهم دینی خاصه در زمانیکه کشورهای اسالمی 

از آسیبهای آن در امان نخواهند بود. که حضرت علی علیه  "کشورهای غربی قرار دارند، سستی نمایند، قطعا

 سالم فرمودند:

)اگر مردم امر به معرف و نهی از منکر را ترک کنند، افراد پست و ناالیق بر آنها مسلط میشوند و دعاها  
 (2) اب نمی شود.(مستج

( نهج البالغه، ترجمه حسین انصاریان، 2                                         440، ص1( تحریر الوسیله، ج1

 688، ص 47نامه 

 تعریف، جایگاه و اهمیتامر به معروف: 

انکار  ناشناس از مادهء  معروف،در لغت بمعنی شناخته شده از ماده عرف است و منکر بمعنای

سرشت سالم و پاک  باشد،که اتفاقا نامگزاری جالبی است زیرا اعمال خوب و پسندیده برای فطرت و می

انسان پاک،ناشناخته وناآشنا  انسانی،اموری شناخته شده و آشنا هستند و اعمال زشت و ناپسند،برای

 .باشند می

نیکو و  و  مستحسنو در اصطالح،به هر چیزی که انجام دادنش در پیش عقل سالم و شرع و دین،

نظر شرع و عقل پسندیده  در  کند که این معروف بقدری شود،اکنون فرق نمی پسندیده باشد،معروف گفته می

 .به وسیلهء عقل و شرع تجویز گردد  باشد که اجازهء ترک آن را ندهد یا در این حد نباشد و ترک آن

 .باشد می  بداند،معروف ر از ترک آنپس آنچه را که عقل با شرع الزم بداند یا انجام آن را بهت

منکر گفته  و همچنین،بهر چیزی که انجام دادنش در نظر شرع یا عقل،نکوهیده و ناپسند باشد،

شرع بهیچ عنوان انجام آن را  شود و باز تفاوت ندارد که ناپسندی و نکوهیدگی به حدی باشد که عقل یا می

 .آن را جائز شمارد اپسند بودنشتجویز ننماید یا کمتر از این حد باشد و یا ن

ترجیح   پس آنچه را که عقل یا شرع،انجام دادنش را تجویز ننماید و یا ترک آن را بر فعلش

 .باشد دهد،منکر می

مسائل  در  با توجه به این معانی است که اهمیت شناخت صحیح از معروف و منکر و درک و بینش

 (3).گردد روشنتر می که این وظیفه را انجام میدهد،اجتماعی و آگاهی از معارف اسالمی،برای کسی 



اهمیت و جایگاه این فریضه الهی در دین مبین اسالم تا بدان جاست که سایر فرایض در پرتو اجرای 

آن بر پاداشته میشود و در جای جای قرآن مجید بصورت مستقیم و غیر مستقیم به آن اشاره شده که آیات 

 هفتگانه زیر نمونه آن است:

)و باید از شما مسلمانان برخی خلق را بخیر و صالح دعوت کنند و مردم را به  :104آل عمران آيه  -1

نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اینان که بحقیقت واسطه هدایت خلق هستند در کمال فیروز 

 بختی و رستگاری خواهند بود.(

قیام کردند که مردم را به نیکوکاری  )شما نیکوترین امتی هستید که بر آن :110آل عمران آيه  -2

وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان بخدا آورند و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند بر آنان چیزی 

      بهتر از آن نبود لیکن برخی از آنها با ایمان و بیشتر آنان فاسق و بدکارند.(                                                     

 33ص  – 12شماره  –مجله درسهایی از مکتب اسالم  –( مقاله هادی دوست محمدی 3

)ایمان به خدا و روز قیامت می آورند و امر به نیکوئی و نهی از بدکاری میکنند  :114آل عمران آيه  -3

 و در نکوکاری میشتابند و آنها خود مردمی نیکو کارند.(

از رسول خدا و پیغمبر امی که در تورات و انجیل که در  ) آنانکه پیروی کنند :151اعراف آيه  -4

دست آنهاست نگاشته می یابند آنها را امر به نیکوئی و نهی از زشتی خواهد کرد و بر آنها هر طعام 

پاکیزه و مطبوع را حالل و هر پلیدی را حرام می گرداند احکام پر رنج و مشقتی را چون زنجیر 

بر میدارد پس آنانکه باو گرویدند و از او حرمت و عزت نگه داشتند و اند همه را  بگردن خود نهاده

 یاری او کردند و نوری را که به او نازل شد پیروی نمودند آن گروه بحقیقت رستگاران عالمند.(

)مردان و زنان مومن یار و دستدار یکدیگرند خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت  :11توبه آيه  -5

ماز را بپا میدارند و زکوه می دهند و حکم خدا و رسولش را اطاعت می کنند آنان را منع می کنند ن

 البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است.(

)آنهای هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز بپا میدارند و  :41حج آيه  -6

زکات به مستحقان میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند که عاقبت کارها به دست 

 خداست.(

از مردم  )ای فرزند عزیزم نماز بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر این کار :11لقمان آيه  -7

نادان هر آزار بینی صبر پیشه گیر که این صبر و تحمل در راه تربیت و هدایت خلق نشانه ای از عزم 

 ثابت در امور الزم عالم است.(

و اما در نگاه معصومان )علیهم السالم( امر به معرف و نهی از منکر از مهمترین برنامه هایی است که  -

سته و هر کسی بر آن همت گمارد در واقع همگام با انبیاء الهی خداوند انجام آنرا از پیامبرانش خوا

)من به اجرای رسالت عظیم آنان پرداخته و به تعبیر رسول خدا خلیفه خدا و رسولش خواهد شد: 
)کسی امر به معرف و  امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه اهلل فی االرض و خلیفه الرسول.(

 (4داوند در زمین و جانشین رسول خدا است.()نهی از منکر کند جانشین خ



حضرت علی )علیه السالم( امر به معرف و نهی از منکر را از همه نیکیها حتی از جهاد به مراتب برتر و 

) وما اعمال البر کلم والجهاد فی سبیل اهلل عند االمر المعروف و النهی عن مهمتر شمردند. می فرمایند: 
) و تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معرف و  بحی.(المنکر اال کنفثه فی بحر 

 (5نهی از منکر جز به قطره ای در برابر دریای بیکران نمی ماند.()

 

 

( نهج البالغه، سید 5                             171، ص 21( مستدرک الوسایل، محدث نیشابوری، ج4

  3621، ص 663رضی، حکمت 

با این که جهاد و مبارزه با مفاسد و موانع خارجی است، فرد و جامعه وقتی می توانند در نبرد با یعنی 

دشمن خارجی به موفقیت نایل شوند که مفاسد و موانع داخلی را در پرتو امر به معرف و نهی از منکر 

 ریشه کن کرده باشند.

عن المنکر.( ) قوام و جوهره وجودی شریعت  ) قوام الشریعه االمر بالمعروف و النهیو نیز می فرمایند: 
 (6) امر به معرف و نهی از منکر است.(

و ارزش و اهمیت تا کجا که امام حسین )علیه السالم( در وصیتنامه خویش یکی از مهمترین انگیزه های 

اسد ) هدف من از این حرکت اصالح مفقیامش را امر به معرف و نهی از منکر بیان نمودند. و فرمودند: 
امت جدم و منظورم امر به معرف و نهی از منکر است و می خواهم سیره جدم پیامبر و پدرم را پیش 

 (7)گیرم.(

امام حسین )علیه السالم( حتی در آخرین لحظه عمر خود هنگامیکه دید لشکر یزید به خیمه ها حمله 

دین ندارید، الاقل در دنیای خود ) اگر ور شدند دست از امر به معرف و نهی از منکر نکشید و فرمودند: 
 آزاده باشید.(

و این بزرگترین درس برای ما مسلمانان است که در بدترین شرایط و سخت ترین حالتها بی تفاوت 

 نباشیم، اهمیت و جایگاه امر به معرف و نهی از منکر را درک کنیم و در اجرای آن بکوشیم.

( بحار 7                                815، ص 4نساری، ج( شرح غررالحکم و دررالکلم، جمال الدین خوا6

  329، ص44االنوار، مجلسی، ج

 



و اما بحث بی نتیجه بودن امر به معرف و نهی از منکر دو سویه است در یک سو آمر و ناهی هستند که 

ضی باید شرایطی داشته باشند و در سوی دیگر مخاطب است که ممکن است به دلیل مشکالت و امرا

 امر و نهی را نپذیرد که در اینجا ابتدا به شرایط آمر و ناهی می پردازیم:

 شرايط آمر و ناهی:

 عدالت در عمل و گفتار -1

قبایح آن است که  اصالح و خودسازی: عالمه راغب اصفهانی در این باره می فرمایند: ) بزرگترین -2

دیگران را از بدی باز دارد. کسی که در خیالی،  ناپذیر، به دیگران دستوری دهد و با بی انسانی فرمان

به حکمت کند و در خود عیوبی ببیند ولی به اصالح  نظر دیگران به آلودگی شهره است، دعوت

پس اولین مرحله نصیحت آن  نماید، امّا به خود خیانت کند!؟ ها نپردازد و غیر خود را نصیحت آن

تواند دیگران  خیانت کند، کمتر می خوداست که نسبت به نفس خود انسان باشد؛ چون کسی که به 

 (8.)را نصیحت کند

پذیرش تصلیح دیگران: اینکه شخص آمر و ناهی خود توصیه های اصالحی و اخالق دیگران را  -3

 بپذیرد و انتقاد پذیر باشد.

کسی که امر به نرمی و مدارا: که در این مورد عالم ربانی عالمه نراقی توصیه می فرمایند که: ) -4

النفس باشد تا اگر نسبت به وی  کند، باید خوشخو و بردبار و شکیبا و قوی نهی از منکر میمعروف و 

بیشتر مردم، پیرو هوا و هوس اند و اگر از میل  ناسزا گفته شد، پریشان خاطر و مضطرب نگردد؛ زیرا

ایند و آید و چه بسا درباره بازدارنده، زبان بگش گران می و خواستشان باز داشته شوند، بر آنان

و نیز باید با مردم به .حتّی کار را به بی ادبی و دشنام گویی بکشانند سخنان درشت و زشت گویند و

در دل بیشتر مردم اثر بهتر و بیشتری  رفق و مدارا رفتار کند که موعظه با رفق و مالیمت و نرمی

 (9.( )دارد

سزاوار است که آمر به رمایند: )پرهیز از غرور و خود فریفتگی: عارف کامل امام خمینی)ره( می ف -5

منکر در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر با شفقت که  معروف و ناهی از

 نماید، باشد... قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد مصلحت مرتکب را می مراعات

را منزّه  ر بزرگی، خالص نماید و نفس خودشهای هواهای نفسانی و اظها و این کارش را از آلودگی

گناه ـ ولو گناهان  نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند؛ که چه بسا برای شخص مرتکب

خداوند متعال او را به  باشند و کبیره باشد ـ صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می

باشد و چه بسا آمر و ناهی عکس  می رد بغض خداوندخاطر این صفات دوست دارد، اگر چه کار او مو

 (10.( )است او باشد، اگر چه بر خودش پوشیده

داشتن علم و دانش: در این مورد امام صادق )علیه السالم( فرمودند: )امر به معرف و نهی از منکر بر  -6

نه کسی که  کسی واجب است که بتواند معروف را از منکر تمیز دهد و بر آنها آگاهی داشته باشد

احدی به حرفش گوش نمی دهد و خودش هم راه و روش صحیح را نمی داند و گفتارش بر مبنای 

 ( 11صحیح نیست و چه بسا مردم را از حق به باطل می کشاند.( )



، 2( تحریر الوسیله، ج10         235، ص2( جامع السعادات، ج9            261( بر کرانه سعادت، ص 8

 6( وسائل الشیعه، شیخ عاملی، ج11 ،        321ص

و البته همه خصوصیات و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر در کالم شیرین امام صادق )علیه 

صاحب امر به معروف، باید دانای حالل و حرام باشد، به آنچه امر السالم( خالصه می شود که فرمودند: )

 کند، باز ایستد. خیر خواه مردم و مهربان و با رفق و مدارا باشد و از آنچه نهی می کند، خود عامل می

نماید. به مکر نفس و  باشد. با گفتار نیک مردم را بشناسد، تا با هرکس به فراخور حال و منزلت او رفتار

کند. در پی انتقام جویی و شکایت بر  رسد، صبر کیدهای شیطان بصیر و بینا باشد. بر آنچه به او می

برای خدا خالص کند. از او کمک بخواهد و خشنودی او  وحمیّت به کار نبرد. نیّت خود را نیاید، عصبیت

شد، شکیبایی ورزد و اگر با وی موافقت شد و امر و نهیش پذیرفته گشت،  بجوید. اگر با او مخالفت و جفا

 (12.( )خود را به خدا واگذارد و از عیب خود غافل نشود سپاس گوید، کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6( وسائل الشیعه، شیخ عاملی، ج12



در مورد عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر جناب حجه االسالم آقای قرائتی علل و عوامل را 

 بصورت زیر دسته بندی و بیان نموده اند:

 عوامل نپذيرفتن امر به معرف و نهی از منكر:

 : تقسیم کرد توان به دو نوع عوامل نپذیرفتن متعدد هستند که آنها را مى

 : شوید درونى و دیگرى عوامل بیرونى. ابتدا با چهار عامل درونى آشنا مى یکى عوامل

 درونى عوامل

 : جهل -1

که اسرارى را که در فرمان والدین است  والدین اطاعت نمى کنند، به خاطر آن است کودکانى که از سخنان

 .فهمند نمى

 (1«)شوند. بدانند، پیرو ما مى مردم زیباییهاى سخنان ما رااگر »امام رضا )علیه الساّلم( فرمود : 

وگرنه در برابر ما این همه سرسختى از خود نشان نمى  شما جاهلید؛»فرمودند :  انبیا به مردم منحرف مى

 «.دادید

 ندپایبند به نماز نیستند؛ چون از اسرار آن آگاهى ندارند و اگر آشنا شوند نماز خواه چه بسیارند کسانى که

هستیم. در آیات و  خواند. این روزها که بحمداللّه کتب اسرار نماز منتشر شده است، شاهد گرایش به نماز

است، به خاطر نقش علم در اطاعت  روایاتى که آن همه سفارش به علم جویى و سؤال کردن از علما شده

کسانى که از نظر مدرک علمى  نیست؛ زیرا چه بسیارند است. مراد ما از علم مدارک علمى حوزه و دانشگاه

تفاوتند؛ چون نسبت به آن معروف و  ها و یا ترک منکرات بى از معروف باسوادند، ولى نسبت به انجام بعضى

 .را ندارند منکر آگاهى الزم

 

 : تعصب -2

زمانى است که پافشارى بر  یکى از عوامل نپذیرفتن، تعصب است. تعصب گاهى مفید و مثبت است و آن

 .آرمانهاى مقدس و مستدلى باشد اهداف و

 ریشه ملى و قومى و حزبى و نژادى و شغلى و ... دارد و یا پافشارى بر موهومات و ولى اکثر تعصبات،

 (2«)بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُون. کُلُّ حِزْبٍ»فرماید :  باره مى رسومات و پندارهاى فردى و اجتماعى است. قرآن در این

خاطر تعصب نابجا تسلیم نمى  کردیم، عربها به ها نازل مى ا این کتاب را بر عجمفرماید : اگر م قرآن مى



 (4«)شدند.

 

 : تكبر -3

سرچشمه تکبر، سن و علم و مال و  .یکى از دالیل نپذیرفتن انتقاد و نهى از منکر، روحیه استکبار است

 شکل و قبیله و مقام و حزب و فرزند و امثال آنهاست 

 نشانه تكبّر

این نشانه  کنم. آیا من از لباس فاخر و منزل و مرکب خوب استفاده مى»محضر امام آمد و گفت :  به شخصى

 ؟«تکبر من است

 «چه بسیارند فقراى متکبّر و اغنیاى پذیرنده .نشانه تکبر آن است که حرف حق را نپذیرى»امام فرمود : 

 : لقمه حرام -4

دلیل آنکه نهى از منکر من در شما اثر نمى  »: ران یزید فرمودامام حسین )علیه الساّلم( روز عاشورا به طرفدا

 « :شده است کند آن است که شکمهاى شما از حرام پر

 (5امام )علیه السّالم( باشد.) شود؛ گرچه سخن از فرزند پیامبر و آرى! لقمه حرام مانع پذیرفتن حق مى

 (6شود.) مى لقمه حرام مانع مستجاب شدن دعاها

 (7شود.) مانع از قبول شدن عبادت مىلقمه حرام 

 (8کند.) انسان را به گناه و طاغوت گرایى زیاد مى لقمه حرام گرایش

 (9گذارد.) مى لقمه حرام در نسل اثر منفى

 (10کند.) مى خوردن مال یتیم که لقمه حرام است، در قیامت آتشى در درون بپا

 (11لقمه حرام عامل سنگدلى و قساوت قلب است.)

 (12شود.) تربیت و حرکت هاى انقالبى صحیح مى رام مانعلقمه ح

 

 



 بيرونى عوامل

 : تبليغات سوء -1

آنان  توانند مانع تأثیر کالم گروه هایى علیه آمرین به معروف دست به تبلیغات سوء بزنند مى اگر افراد یا

آمدند. تبلیغات  آن مى شوند. اگر امروزه تبلیغات سوء علیه جمهورى اسالمى نمى شد، مردم به سراغ شناخت

یوسف )علیه السّالم( را متهم؛ حضرت على  رساند که مردم، انبیا را مجنون و ساحر؛ سوء کار را به جایى مى

علیه السّالم( را خارجى؛ و خدمت به یزید را عبادت دانستند. ) )علیه الساّلم( را واجب القتل؛ امام حسین

شریک جرم بوده است،  -مستقیم یا با سکوت و رضایت  -ها در جنایات ابرقدرت تبلیغات، از کلیسا که

 .سازد انسان دوست و عاطفى مى اى چهره

 : تعارضات -2

 : یکى از موانع پذیرفتن حق و امر به معروف، تعارضات است. از جمله

ل والدینى است که اه گیرد، ولى در خانه با تعارض میان مدرسه و منزل. شاگرد در مدرسه نماز یاد مى -

 .نماز نیستند

کم  -کند  اعتقاد مى نگوئیم او را بکلى بى اگر -این قبیل تعارضات، اعتقاد شنونده را نسبت به گوینده 

 . کند مى

 : طاغوت ها -3

شوند که معموالً یا  رفته؛ افرادى مانع راه خدا مى به کار« یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه»در قرآن، بارها جمله 

مقامات مملکتى، یا دوستان فاسد و یا والدین و همسر و استاد و مشاوران  یا سرمایه داران و طاغوتها هستند،

 : مثال ناباب . براى

تواند  مسکن و هزینه زندگى مى جوانى که بنا دارد به تحصیل خود ادامه دهد، گرانى حق معلم و کتاب و -

 .مانع او شود

 .تواند مانع شود لبخندهاى سرد و استهزاهاى این و آن مىکند،  خواهد به وظیفه خود عمل پاکدلى که مى

 : عملكرد و سابقه گوينده -4

گوینده است. در این باره، در شرایط آمرین به معروف مطالبى را  یکى از موانع پذیرفتن امر به معروف، سابقه

 .کنیم تکرار آن در اینجا صرف نظر مى شویم و از یادآور مى



 : صادىحل نشدن مشكالت اقت -5

هم براحتى به سایر سخنان ما گوش خواهند داد. قرآن در  اگر ما مشکالت اقتصادى مردم را حل کنیم، مردم

  الَّذِى فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْت»گوید :  مسأله توجه فرموده است؛ آنجا که مى دعوت مردم به عبادت، به این

خدا باشند؛ او آنان را از گرسنگى و ناامنى  مردم باید بنده»؛ یعنى : «وْفاَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِن خَ

 .زمینه دعوت به عبادت قرار داده است در اینجا، سیر کردن مردم را« نجات داد.

 

 

 

 

 

 :مربوط به عوامل نپذیرفتن امر ونهی نوشت ها پى

 (65 ص 18ان الناس لو علموا محاسن کال منا التبعونا )وسائل ج  (1

 53مؤمنون  (2

 199، 198شعراء  (3

 (8، ص 45ملئت بطونکم من الحرام )بحار  قد (4

 (321، ص 93کسبه )بحار، ج  اذا اراد احدکم ان یستجاب له فلیطیب (5

 (16، ص 100 العبادة مع اکل الحرام کالبناء على الرمل )بحار (6

اند، امضاى ناحق و تأیید ناحق  رفتهچه بسیارند افرادى در اثر مهمانیهاى کذائى تصمیمات خالفى گ (7

 .کرده اند

 (125، ص 5کافى  کسب الحرام یبین فى الذریه )فروع (8

 (10اِنَّمَا یَأْکُلُونَ فى بُطُونِهِم نَارَا )نساء  اِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ اَمْوالَ الْیَتَامى ظُلْمَاً (9

 (8، ص 45ن الحرام )بحار که فرمود )قد ملئت بطونکم م همان حدیث امام حسین (10

طوالنى یکى را مأمور تهیه غذا کردند و شرط کردند که آن غذا حتماً  اصحاب کهف بعد از خواب (11



و  اَیُّهَا اَزْکى طَعَامَاً اگر والدین لقمه حرام به فرزندش دهد چگونه آموزش و پرورش طعام پاکى باشد

 !بگذارد؟ تواند روى بچه اثر د آیه مىمسئولین تربیتى با سرود و اردو و شعار و حفظ چن

 ...  اَدُلُّکُمْ عَلى ، یا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا هَل10ْ-12سوره صف آیه  (12

 



 چاره چيست؟

با توجه به بیانات فوق و شناسایی ضعفها چه از سوی آمر و ناهی و چه از سوی مخاطب باید تالشی 

حد ممکن باال ببریم که در اینجا به صورت اجمالی چند توصیه شود با رفع نقایص میزان اثر بخشی را تا 

 برای آمران و ناهیان عزیز:

 سکوت نکنیم -1

 بی تفاوت نباشیم -2

 فرافکنی نکنیم -3

 نترسیم -4

 خجالت نکشیم -5

 با سعه صد همه ابعاد و جوانب را بسنجیم  -6

 سرعت و صراحت داشته باشیم -7

 نرم خویی و حسن خلق داشته باشیم  -8

 از خود شروع کنیم  -9

 از سنت شکنی )بدعت شکنی( نهراسیم  -10

و برای افزایش تاثیر امر و نهی در مخاطب سعی کنیم از روشهای مختلف با توجه به شرایط و 

 اوضاع استفاده کنیم:

 کرامت انسان را در نظر بگیریم -1

 آیینه وار عمل کنیم -2

 از خوبیهای مخاطب هم بگوییم -3

 از هنر و شهر و داستان استفاده کنیم -4

 در صورت نیاز از تغافل استفاده کنیم  -5

 ظرفیت مخاطب را در نظر بگیریم -6

 محبت ایجاد کنیم  -7

 به او امید دهیم -8

 وجدان اور را بیدار کنیم  -9

 عواطف مخاطب را تحریک کنیم  -10

 استفاده از طنز -11

 امر ونهی مخفیانه باشد یا بصورت مکاتبه ای باشد -12

 بیان ثواب و عقاب -13

 تدیریج -14



 تکرار -15

 زمینه را بر منکر تنگ کنیمبا انجام معروف  -16

 تشویق -17

 اخم کردن -18

 متارکه -19

 تنبیه -20

 تحریم -21

 برخورد انقالبی -22

 نتيجه گيري:

با توجه به جایگاه ویژه و اهمیت امر به معرف و نهی از منکر در دین مبین اسالم و تاکید فراوان 

ریضه در آیات و احادیث و روایات بر اجرای آن بر همه ما مسلمانان الزامی است که از این ف

دینی غافل نشویم و نسبت به آن بی تفاوت نباشیم و در این راه در مواجهه مشکالت سر فرود 

نیاوریم و از طرق مختلف در اصالح امور برادران و خواهران دینی و به تبع آن جامعه اسالمی 

بکوشیم، چرا که صلح و آرامش و امنیت و آسایش داخلی و بین المللی امت اسالمی در گرو آن 

 است.

 و سخن خود را با چند بیت از گلستان سعدی به پایان می برم:

 گر نصیحت کنی به خلوت کن                 که جز این شیوه نصیحت نیست 

 هر نصیحت که بر مال شد                         آن نصیحت بجز فضیحت نیست 

 کنم نکو گوید ای غزالی گریزم از یاری                          که اگر بد

 مخلص آن شوم که عیبم را                       همچو آیینه روبرو گوید

 نه که چون شانه با هزاران زبان                  پشت سر رفته و مو به مو گوید

 فهرست منابع و مآخذ:

 1390 -قم نگین  –ترجمه مهدی الهی قمشه ای  –قرآن مجید  -1

  1379 -پیام آزاده -تهران -ترجمه حاج شیخ حسین انصارایان –سید رضی  –نهج البالغه  -2

 محدث نیشابوری –مستدرک الوسایل  -3

 شرح عزالحکم و دررالکم، خوانساری جمال الدین -4



 نراقی مال مهدی –جامع السعادات  -5

 دارالکتب االسالمیه –تهران  –عالمه مجلسی محمد باقر  –بحار االنوار  -6

 -مکتبه الصدوق –تهران  –تصحیح علی اکبر غفاری  –وب کلینی محمد بن یعق –اصول کافی  -7

1381  

  1386 –نهاوندی  –قم  –مترجم علی افراسیابی  –شیخ عامل حر  -وسائل الشیعه -8

 1362 –دارالکتب االسالمیه  –تهران  –کلینی محمد بن یعقوب  -فروع کافی -9

 –ایی از قرآن مرکز فرهنگی درسه -قم –قرائتی محسن  -امر به معروف و نهی از منکر -10

1379  

 -12شماره  –مجله درسهایی از مکتب اسالم  –دوست محمدی هادی   -مقاله امر به معروف و نهی از منکر

 

 

 

 

 



 

 

 

 تعدادی از جمالت کوتاه و برگزیده ی مقام معظم رهبری درباره اربعین

ی  آن فاجعه -ی کربال انجام گرفت ی کربال یک شروع بود؛ یک آغاز بود. بعد از آنکه قضیه اربعین در حادثه

اش در آن محیط  السّالم( و اصحاب و یاران و خانواده نظیر ابا عبد اللَّه )علیه و فداکاری بی -بزرگ اتفاق افتاد

های  گوئی ها و حقیقت ها و افشاگری کرد و خطبه ی اسارتها پیام را باید منتشر می محدود واقع شد، حادثه

ی پرقدرت باید فکر و  علیها( و امام سجّاد )علیه الصّالة و السّالم( مثل یک رسانه اهلل سالم)حضرت زینب 

  1387/11/28  ).کرد؛ و کرد ی وسیعی منتشر می گیری را در محدوده حادثه و هدف و جهت

یعنی در اربعین افشاگری هم هست، عمل هم  .. این خصوصیت اربعین استمبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شد

  1387/11/28  ) .هست، تحقق هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد

  .ی مغناطیس حسینی، در روز اربعین است شروع جاذبه

است که امروز هم با  کشد. این، همان مغناطیسی کند و به کربال می عبداللَّه را از مدینه بلند می جابربن

بیت دارند، عشق و شور به کربال  گذشت قرنهای متمادی، در دل من و شماست. کسانی که معرفت به اهل

همیشه در دلشان زنده است. این از آن روز شروع شده است. عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور 

  1385/01/01 ) . - سیدالشهداء -شهیدان 

ی شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده  د، که باید یاد حقیقت و خاطرهده اربعین به ما درس می

 (136/06/29) .نگهداشت

اساساً اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی خاندان پیامبر)ص(، یاد نهضت حسینی برای 

و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون گذاری گردید. اگر بازماندگان شهدا  همیشه جاودانه شد و این کار پایه

به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسلهای  -السّالم( در عاشورا  علی)علیه بن از قبیل شهادت حسین -

  .ی زیادی نخواهند برد بعد، از دستاورد شهادت استفاده

 

طور قهری در تاریخ و  دارد و شهید به درست است که خدای متعال، شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه می

قرار داده  -ی کارها  مثل همه -یی که خدای متعال برای این کار  یاد مردم ماندگار است؛ اما ابزار طبیعی

توانیم یاد  ی ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا، می است، همین چیزی است که در اختیار و اراده

  .و زنده نگهداریمی شهادت را احیا کنیم  شهدا و خاطره و فلسفه

http://imam-hossein.blogfa.com/post-333.aspx
http://imam-hossein.blogfa.com/post-333.aspx


 

چه در همان عصر  -علیه( در طول آن روزهای اسارت  اللَّه علیها( و امام سجّاد)صلوات اللَّه )سالم کبری اگر زینب

عاشورا در کربال و چه در روزهای بعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن در زیارت کربال و بعد 

مجاهدات و تبیین و  -های متمادی که این بزرگواران زنده ماندند عزیمت به مدینه و سپس در طول سال

کردند،  علی و ظلم دشمن را بیان نمی بن ی عاشورا و هدف حسین افشاگری نکرده بودند و حقیقت فلسفه

 (1368/06/29. (ماند ی عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی واقعه

 

 

 

  



 تأثیر معنویات بر سالمت جسم

 

 

 

 

 گردآورنده: فاطمه ظاهري دزفولی

  



 مقدمه

خداوند انسان را موجودی کامل و دارای دو بعد اصلی جسمانی و روحانی، آفریده است و چون پیکره 

انسان به طور بسیار منطقی و منظم با هم در ارتباط هستند، این دو بعد نیز کامال با هم در ارتباطند. پس 

 جسم در تقابل مستقیم با یکدیگر قرار دارند.توان گفت که سالمت روح و  می

 نشاننیز  مختلف قاتیتحق جینتا ها در رابطه با روح است. ترین انتخاب دین و مذهب یکی از اصلی

8پارترچ و 7دارد. کامستوک وجود رابطه مذهب و ها یماریب از یبعض از یناش ریم و مرگ نیب که دهد می
 در 

 یناش شتریعروق )ب و قلب های یماریب از یناش ریم و مرگ زانیم که دندیجه رسینت نیا به خود یها یبررس

 مصرف از یناشی )ویر الکل(، مشکالت از مصرف یناشی )کبد روزیه( سیتغذ و اتیدخان استعمال از

 از یناشی )عفون های یماریب ریسا و دزیای( و جنس یبار و بند یب از یرحم )ناش سرطان دهانه گار(،یس

 به صورت کنند می شرکت یمذهب مراسم در که یکسان وی مذهب جنسی( در افراد پرخطر یرفتارها

 .باشد یم کمتری معنادار

 یافراد مذهب در شتریب عمر طول ها و یماریب نیا از یناش ریم و مرگ زانیم بودن تر نییپا یاصل علت

 و آرامش هیتغذ و الکل گار،یس کمتر مصرف ،یجنس پرخطر یرفتارها اجتناب از تر، سالم یزندگ سبک

 فیتضع را بدن یمنیا ستمیس یروان فشار استرس و دهد می نشان قاتیتحق نیباشد. همچن می مناسب

شود.  می بدن یمنیستم ایس عملکرد یارتقا باعث یاجتماع تیحما ادراک و مثبت، آرامش خلق و کند می

 فشار و استرس کاهش ،یذهن آرامش جادیا قیطر از یمعنو یرفتارها و مذهب دهد می نشان قاتیتحق

 تیحما شیافزا و عبادت و یهای مذهب مراسم در شرکت از حاصل مثبت خلق و خداوند با ، رابطهیروان

 شود. می بدن یمنیا ستمیعملکرد س بهبود باعث یاجتماع

 9لیشود. آرج می مثبت های جانیه شیافزا باعث یمذهب های تیانجام فعال و یمذهب های مکان در حضور

داد.  قرار یبررس مورد را یحیتفر مختلف های تیتوسط فعال شده جادیای ها جانیه ،یعلم در یک پژوهش

 شیافزا باعثی، حیهای تفر تیفعال ریسا مانند ،یمذهب و ینید مراسم که داد نشان ن مطالعهیا جینتا

 ،یشخص و رشد یتعال عوامل از یناش را مسأله نیا علت محقق نیشود. ا می یو شاد مثبت های جانیه

 عوامل نیا از هر یک که داند می یمذهب مراسم موجود در یاجتماع عامل و یدرون و یعرفان های تجربه

 دارند. خود در را یستیبهز و یشاد از یعناصر

  

                                                           
7
- Comstock 

8
- Partridge 

9
- Argyle 



 چکیده
ما »سوره ذاریات  65ترین هدف از آفرینش انسان رسیدن او به اوج کمال است. با توجه به آیه  بزرگ

، تنها راه برای «الجن و االنس إال لیعبدون؛ و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادت کنندخلقتُ 

 گردد. رسیدن به کمال عبادت است. عبادت یعنی وابستگی صرف که منجر به رهروی و اطاعت می

و باطن مربوط  شویم، معنویات که نقطه مقابل مادیات است و به عالم غیب تر بنگریم متوجه می اگر دقیق

ها عبادت را برای امور مادی و ظاهری مثال  ایم که انسان شود، همان عبادت است. ولی نه؛ بسیار دیده می

ای باالتر از عبادت است و منظور، عبادتی است که منیت  خواهند. ولی معنویات درجه رسیدن به بهشت می

ویات باعث رسیدن انسان به کمال و رشد ، معنتوان نتیجه گرفت که در آن وجود نداشته باشد. پس می

 رسند. شود و به تبع روح و جسم انسان نیز با تأثیرپذیری از آن به کمال می می

با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله برآنیم تا به بررسی یک یک مصادیق معنویات و تأثیر آن بر 

 سالمت جسم بپردازیم.

 معنویات -جسم -سالمت ها:کلید واژه

  



 سالمت

یافتن و تندرستی است و در اصطالح خالص از بیماری  عیب شدن، رهایی سالمت در لغت به معنای بی

 را گویند.

توان گفت که  گیرد و به جرأت می امروزه سالمت انسان از جهات مختلفی مورد بررسی قرار می

ود که به آمارهای ش ترین موضوع در مورد انسان است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر مشخص می پربحث

 های اصلی مرگ و میر انسان توجه کنیم. های جهانی درباره علت سازمان

ترین  های زیر، به ترتیب از اصلی ، حوادث و بیماری0202تا  0202های  دهد که طی سال آمارها نشان می

 باشد: عوامل مرگ و میر ساالنه می

 مورد در سال( 679589بیماری قلبی ) -0

  مورد در سال( 67272۵سرطان ) -0

 (مورد در سال 0۵8282بیماری تنفسی تحتانی مزمن ) -۵

 (مورد در سال 009275سکته مغزی ) -2

 (مورد در سال 8۵292آلزایمر ) -6

 (مورد در سال 59270دیابت ) -5

 (مورد در سال 62297آنفوالنزا ) -7

 (مورد در سال 09۵90خودکشی با گلوله ) -8

 سال( مورد در 00082مواد مخدر )مصرف بیش از حد  -9

 (مورد در سال 00278تیراندازی با اسلحه گرم ) -02

 (مورد در سال 929۵خودکشی با طناب دار ) -00

 (مورد در سال 8229تصادف سرنشین اتومبیل ) -00

 (مورد در سال 5699خودکشی با سم ) -0۵

 (سالمورد در  6267تصادف عابر پیاده با وسیله نقلیه موتوری ) -02

 (مورد در سال 2708تصادف موتورسوار با وسیله نقلیه موتوری ) -06

 (مورد در سال ۵088خفگی ) -05

 (مورد در سال 0292عوارض جراحی ) -07

 (مورد در سال 0058سوزی خانه ) آتش -08

 



، عامل و بیماری دیگر از جمله مصرف الکل، افتادن از تختخواب، سانحه هوایی ۵0بعد از عوامل فوق، 

وسیله سگ و گزش توسط عنکبوت در ه پرت شدن از پنجره، غرق شدن در آب، گاز گرفته شدن ب

 د.های بعدی علل مرگ و میر قرار دارن رتبه

توان مستقیم یا غیرمستقیم نبود اعتقادات دینی در فرد را عامل  در موارد نام برده شده فوق، می

دهد، معنویات و توجه به مسائل دینی  مختلف نشان میهای  ایجادکننده بسیاری از حوادث دانست. بررسی

های  که از جمله بیماری -کننده بسیاری از حوادث مانند خودکشی و...  عالوه بر اینکه عامل پیشگیری

های جسمی نیز  های پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری گیرد، یکی از راه را می –باشند  روحی می

 باشد. می

 02 های انسان سالم پرداخت: به بررسی برخی ویژگی در ابتدای سخن باید

  .شناسد ق خود را مییاهداف و عال ،ها ها، توانایی امکانات، خواسته -0

 .کند ناامیدی نمی در برابر وقایع و اتفاقات سخت زندگی احساس -0

 د.شو کند و کمتر گرفتار نارضایتی و ناخوشی می از زندگی احساس رضایت و خوشی می -۵

 .مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران است و اتادر به برقراری ارتباطق -2

 .دار زندگی خویشتن است خود عهده -6

 .برد و از محبت کردن به آنها لذت می دارد دیگران را دوست می خود -5

 .شناسد و قبول دارد بد خود را می برد و خوب و به ماهیت وجود خود پی می -7

 .کند های خود را به نحو قابل قبول و جامعه پسند آشکار می ناراحتیآشفتگی و  -8

 .توانایی خودکنترلی خوبی دارد -9

 د.کن هم در تنهایی، هم در جمع احساس شادی و خوشی می -02

 .پذیرد گونه که هست می ها را همان اقعیتو -00

 .شود ل نمیئکند و برای خود مزیتی قا یگران را تحقیر نمید -00

 .آورد دهد تحت تسلط دیگران قرار گیرد و دیگران را هم تحت تسلط خود نمی اجازه نمی -0۵
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گویی او موجب آزار  ای که بذله کند به گونه از هر فرصتی برای شادی و دوری از نگرانی استفاده می -02

 .شود و اذیت دیگران نمی

، حسد، خودخواهی و هایی نظیر بدبینی، سوءظن، غرور، نخوت، شک اجازه تقویت حالت -06

 .دهد های منفی از این قبیل را به خود نمیرهیجان

 .و کردارش در امان هستند افکاردیگران از دست و زبان و  -05

های مختلفی  سالمت انسان به قدری با اهمیت است که مقاالت مختلفی درباره آن نوشته شده و دیدگاه

در ادیان مختلف  اند. را به عنوان هفته سالمت معرفی کردهای  اند و حتی هفته به بررسی این موضوع پرداخته

 روایات و احادیث مختلفی در این باب نقل شده است. دین اسالم نیز، و همچنین در

 

 سالمت در ابعاد وجودی انسان

گفتیم که سالمت انسان در گرو سالمت دو بعد وجودی او یعنی روح و جسم در کنار هم است. بدین 

توان گفت که از لحاظ جسمی نیز  های روحی و روانی باشد نمی فرد دچار پریشانی و بیماریمعنا که اگر 

شود توجه او به معنویات  ترین موضوعاتی که درمورد سالمت روح آدمی مطرح می سالم است. یکی از مهم

 است.

 

 معنویات

ت در زندگی انسان مجموعه آنچه که دارای ارزش و اعتبار غیرمادی است را گویند. مصادیق معنویا

توان از جمله آنها ذکر، نماز، وضو، قرآن، دعا، حجاب، روزه، حج و... را نام برد. در ادامه  بسیار است که می

 پردازیم: های مختلف می به بررسی بعضی از مصادیق معنویات بر سالمت جسم از دیدگاه

  



 قرآن -1

 میان آورده است: خداوند در سه جا از سالمت و شفابخش بودن قرآن سخن به

و ما آنچه از قرآن فرستیم ا؛ یزید الظالمین اال خسار ال منین وؤهو شفاء و رحمه للم و ننزل من القرآن ما»

 00«شفای دل و رحمت الهی بر اهل ایمان است، لیکن کافران را به جز زیان چیزی نخواهد افزود.

 )شفاء( در این است که مراد از ملهاز ج، اند مفسرین در معناى صدر و ذیل آیه وجوه دیگرى ذکر کرده»

هاى روحى از قبیل جهل و شبهه و شک و ملکات زشت نفسانى است، و بلکه  آیه اعم از شفاى مرض

هاى جسمى را هم شامل است، زیرا با تبرک به آیات کریمه قرآن و نوشتن و همراه داشتن آنها  مرض

 00.«شود هاى بدنى هم معالجه مى مرض

هان ای ن؛ منیؤللم هرحم هدی و من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هاس قد جاءتکم موعظا ایها النی»

مردم! از ناحیه پروردگارتان موعظتی و شفای قلبی و هدایتی برای عموم بشر و رحمتی برای خصوص 

 0۵«مؤمنین بیامد.

و خیر  داد ق میی شقاوت سوو کنایه است از اینکه آن حالت بد و خبیث روحى که داشتم و مرا به سو»

 02«د.ل گردییبرد، از بین رفت و زا دنیا و آخرت مرا از بین مى

هدایت و درمان  ،اند گو: این کتاب برای کسانی که ایمان آوردهء؛ بل هو للذین آمنوا هدی و شفاق»

 06«تاس

کند و قرآن هدایت و شفا است برای هرکس که دارای ایمان باشد، و او را به سوی حق هدایت می»

آورند  دهد و در عین حال برای کسانی که ایمان نمی های درونی، از قبیل شک و ریب را شفا می یماریب

 05«ضاللت و کوری است و باعث آن است که حق و راه رشاد را تشخیص ندهند.

 نه قرآن شفابخش است؟رسد که چگوحال این سوال به ذهن می

تأمین سالمت روان، تأمین ت: پذیر اس طریق امکانرسد که تحقق شفا به وسیله قرآن از سه  به نظر می

 ی.سالمت جسم و معرفی اصول طبی الزم برای حفظ تندرست
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 تأمین سالمت روان -

ایم طبق تعالیم  ما به عنوان یک مسلمان معتقد، آثار روانی آیات الهی را باور داشته و شاهد آن نیز بوده

 اهلل فطرت»یکی فطرت که منشا الهی داشته و طبق آیه  قرآن کریم در انسان دو جریان روانی وجود دارد.

به نفس  یز نفسانی که از آنها تعبیرغرا دیگری و دهد می تشکیل را ها انسان سرشت 07«علیها الناس فطر التی

این دو جریان سعی دارد تا بر وجود انسان  کند. هریک از پلیدی می اماره شده و انسان را دعوت به بدی و

 د.کنحاکمیت پیدا 

انسان سالم از نظر روان نیز کسی است که فطرتش بر او حاکم شده و نشانه بارز این حاکمیت آرامش 

ن؛ و الذی انزل السکینه فی قلوب المومنی»د: کن درون است که قرآن از آن تعبیر به سکینه و اطمینان قلب می

 08«ن نازل کرد.های مؤمنی او همان خدایی است که سکینت و آرامش و قوت قلب را بر دل

و اما راه رسیدن به آرامش قلب که مقدمه سالمت روان است ، ذکر خدا به مفهوم او را در همه حال 

ها آرامش  آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلب؛ ال بذکر اهلل تطمئن القلوأ»ت: ناظر بر خود دیدن اس حاضر و

 09«کند. پیدا می

آید. هر آنچه  ست و این آرامش در سایه ذکر به دست میآرامش مومن نشانه انسجام عناصر روانی او

ذکر خداوند متعال باشد و باعث شود تا ما خود را در محضر ذات مقدسش بیابیم، باعث حاکمیت فطرت و 

چه ذکری باالتر از قرآن کریم که تعالیم درخشان آن و حتی صوت تالوت  شود و در نتیجه آرامش روان می

 د.کن محضر خداوند را گوشزد میآن، حضور دائم ما در 

 تأثیر آوای قرآن کریم در کاهش درد و اضطراب -

صوت فرح بخش قرآن کریم  ، نغمه دلنشین وآواهاانگیزترین  ترین و روح یکی از زیباترین، موزون

 ت.های وزین صوتی اس های دلنشین و آهنگ سازی با نغمه ترین بعد اعجاز زیبایی قرآن، هم باشد. باشکوه می

های  درباره شفابخشی قرآن از جنبه علوم پزشکی برخی از محققین تأثیر قرآن بر انسان را در زمینه

ه اند. آوای قرآن ب انگیزی دست یافته مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به نتایج جالب و شگفت

شگران جهت کاستن درد و د توجه پژوهرهای آئینی متناسب با ساختار جامعه ما مو موسیقی عنوان یکی از

اضطراب بیماران قرار گرفته و در این زمینه مطالعاتی انجام شده است. نتایج به دست آمده در تحقیق 

نفر  82)تحت عنوان بررسی تأثیر قرآن بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی که بر روی 0۵77تجویدی 
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بار هر بار  0 استفاده از ضبط صوت و گوشی حداقلکه با  نفر( 22نشان داد که در گروه آزمون ) (انجام شد

سوره مریم( گوش دادند میزان کاهش اضطراب  ۵5تا  0دقیقه قبل از عمل به آوای قرآن )آیات  06به مدت 

 ت.داری بیشتر بوده اس طور معنیه نسبت به گروه شاهد ب

نوان یک روش غیردارویی، کم عه آوای قرآن ب با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشگران در مورد تأثیر

مفید جهت کاهش اضطراب و درد بیماران وبا عنایت به اصالت موسیقی قرائت قرآن و وسعت  و هزینه

شود آوای قرآن کریم قبل و بعد از اقدامات  توجه عامه مردم به آن و تقدسی که بین جامعه دارد پیشنهاد می

 د.ورد استفاده قرار گیردرمانی جهت کاهش اضطراب و تسکین درد مددجویان م

 

 دعا -2

 اذان کیهانی، بین و هستی انرژی ترین زمان آن از دیدگاه دعا از مصادیق روشن یاد خداست و مناسب

موجب  خود شفابخش نیروی با نیایش و دعا که اند داده نشان ها پزوهش .است آفتاب طلوع تا صبح

 د.شو می های گوناگون بیماری جلوگیری از

 های قرمز بر گلبول دعاتأثیر  -

ها را در محلولی قرار  خون گرفتند و تعدادی از گلبول  نفر نمونه ۵0از  «سن آنتونیوتگزاس»محققان در 

ای خواستند تا برای حفظ  شد. محققان همزمان با این آزمایش از عده  و ترکیدن آنها می  دادند که موجب ورم

ال شگفتی ها به آنها دادند و در کم های قرمز دعا کنند و برای تجسم بیشتر، تصاویری رنگی از گلبول گلبول

 .ها را کند کرد آوری روند ترکیدن گلبول  مشاهده کردند دعا و نیایش به طرز شگفت

 آرامش ودعا  -

 افرادی که در اتاق دیگر قرار دارند دعا کنند و نتیجه این آرامش ای خواستند تا برای در تحقیق از عده

تر شدند. حتی همین نتیجه هم مورد   اند آرام  بود که افراد دیگر بدون اینکه بدانند مورد دعا قرار گرفته

های فردی، جنگ و درگیری که  دنبال وقایعی چون شکست بررسی قرار گرفت و دیده شد در طول زمان به 

های روده  ، سکته، اختاللهای قلبی یبیمار افتد و احتمال مبتال شدن به  سیستم ایمنی بدن به خطر می

شود، با انتقال احساس آرامش از فردی به فرد دیگر سیستم دفاعی بدن به  بیشتر می های گوارشی زخم و

 .شود غیرمستقیم تقویت میصورت 

 گذرد امواجي که دعا از آنها مي -

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=70099
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=67155
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=68538


های الکترومغناطیسی بدن  هشگران دعادرمانی است که تاثیر دعا را بر میدانژویکی از پ «استاکی جک »

 .بررسی کرده است

و سطح بدن افراد را در آزمایشگاه خود  مغز آزمایش او به این ترتیب بود که میزان فعالیت الکتریکی در

هایی مذهبی برای این افراد دعا  تر در کالیفرنیا گروه زیر نظر گرفت، در حالی که هزاران کیلومتر آن طرف

یزان فعالیت الکتریکی بدن کسانی که برایشان چرا که بین مد، آور بو شگفت  باز هم  کردند. نتیجه مطالعه می

 .دعا شده بود و افرادی که برایشان دعا نشده بود، اختالف فاحشی وجود داشت

 روی فردبر ثیر دعا أت -

)افراد اهل دعا و کسانی که اهل  سال 05هزار کارمند دولتی در طول 02، تحقیقی روی 099۵در سال 

به خاطر مشکالت قلبی و  کردند انجام گرفت. مشاهده شد میزان مرگ و میر افرادی که دعا نمی دعا نبودند(

 .عروقی بسیار بیشتر از افرادی بود که اهل دعا بودند

نفر که عمل جراحی قلب باز کرده بودند انجام شد و  062تحقیق دیگری روی  0996همچنین در سال 

ه افرادی که از ارتباط مذهبی و حمایت اجتماعی بیشتری دانشمندان در کمال حیرت دیدند آن دست

 .با مرگ دست به گریبان شدند ،بار کمتر از آنهایی که فاقد این ارتباط بودند 00برخوردار بودند، 

های جراحی سنگین داشتند، این تحقیقات روی افراد عادی هم  به غیر از تحقیق روی کسانی که عمل

بیماری  ن افرادی که عادت به انجام امور مذهبی از قبیل دعا و نماز داشتند،انجام گرفت و دیده شد در میا

 .شیوع کمتری داشت افسردگی

 دعا و علم فیزیک کوانتوم -

، درمان زخم و جراحت، به حداقل رساندن حمالت قلبی، ون باالفشار خ التیام

از دیگر نتایجی بود که تحقیقات برای آثار دعا به ثبت رساند تا جایی که امروز  اضطراب و سردرد بهبود

   فرستند، هر چند هنوز به های مذهبی می  های خود را برای گروه افراد زیادی از طریق اینترنت، درخواست

های  ها و حدس و گمان  طور دقیق مشخص نشده است که مکانیسم این عمل چگونه است، اما تئوری

متخصص دعا و درمان، نقش علم فیزیک کوانتوم را در  «دوسی»باره وجود دارد تا جایی که  سیاری در این ب

 .داند باره بسیار موثر می این 

هزار نفر در مریلند انجام گرفت که نشان داد افرادی که به طور منظم به کلیسا  90تحقیقی روی 

سپارند و اقدام به خودکشی در بین این  های قلبی جان می روند، بیشتر از دیگر افراد به خاطر بیماری نمی

 .درصد بیشتر است 6۵افراد، 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=76435
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دهند و  ه میئهای تاثیر ایمان در پزشکی را ارا مرکز آموزش پزشکی، درس ۵2جالب این که در آمریکا 

او دعا شود، ای از پزشکان معتقدند اگر قبل و بعد از جراحی یا پیش از شروع درمان بیمار، برای بهبود  عده

 .این روند در بهبود بیمار بسیار تاثیرگذار است

 دعا در ادیان الهي -

بینیم که در  گذشته از نتایج علمی که درباره دعا به اثبات رسیده، اگر به آیات و روایات رجوع کنیم، می

 .تشویق شده است «دعا کردن»تمام ادیان الهی انسان به 

به این امر توصیه  )انجیل(شان  اعتقاد دارند، چرا که در کتاب مقدسمسیحیان هم بسیار به خواندن دعا 

ای از  طور سنتی در گوشه  ها به ای دارد، تا جایی که ارتدوکس اند و دعا در دین مسیحیت جایگاه ویژه شده

 .خوانند کنند و دعا می خانه، در مقابل شمایلی از عیسی مسیح، چراغ یا شمعی روشن می

اند تا جایی که در  اب مقدس خود بسیار به دعا کردن و راز و نیاز با خدا تشویق شدهیهودیان هم در کت

مستجاب  دعایش و شود می شنیده سخنانش اوست، دل در خدا ترس که کس  آن هر» خوانند: باره می این 

 «د.شو می

 

 نماز -3

  های جدید درباره سجده کردن یافته -

های الکترومغناطیسی قرار گرفتن او نیز کم  یابد، در معرض اشعههر اندازه که محور طولی انسان کاهش 

 د.شو می

شود و  ها کم می در زمان سجده کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال آن میزان تأثیرگذاری الکتریسیته

 گیرد، البته در زمان سجده به دلیل آنکه دیگر سپس عمل تخلیه از طریق تماس پیشانی با زمین صورت می

های روحی،  شود و انسان از بیماری تر انجام می یابند، عمل تخلیه آسان نقاط بدن هم با زمین ارتباط می

 .ماند جسمی و حتی سرطان در امان می

ای است که انسان در زمان نماز گزاردن دارد و به سوی  بدن به همان شیوه  شیوه درست تخلیه الکتریسیته

بیشتری  حالت بهترین حالت است و شخص احساس آرامش و راحتیخواند، چرا که این  مکه نماز می

 خواهد داشت.

 تأثیر نماز بر اضطراب -



های مذهبی و خانوادگی هر روز  توجهی به ارزش پیشرفت سریع و پیچیده تمدن و در عین حال بی 

، اضطراب با آورد. از نظر روان پزشکان های جدید به وجود می بیش از پیش برای افراد و اجتماع اضطراب

شود که معموال با  مشخص می یک احساس منتشر و مبهم دلواپسی که اغلب ناخوشایند و بدون دلیل است

های جسمی چون احساس  گردد. از جمله شخص ممکن است عالمت یک یا چند مشکل جسمی همراه می

، اسهال، گزگز دست تپش قلب، تنگی نفس و درد قفسه سینه، خالی شدن سردل، تعریق، سردرد، تکرر ادرار

 باشد. داشته همراه به نیز را …و پاها، لرزش و

کند و گاهی به صورت بیمارگونه و دائمی در  اضطراب، گاهی به شکل طبیعی در اشخاص سالم بروز می

های مختلف به  آید که نیاز به درمان و مراقبت پزشکی دارد. با اینکه دالیل علمی گوناگونی از دیدگاه می

یل بروز اضطراب و تشدید آن ارائه شده است اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی، به عنوان عنوان دال

کننده و حتی  و به این ترتیب نقش پیشگیری یک عامل مهم در بروز اضطراب نقش غیرقابل انکاری دارد

سالمت  مورد اضطراب قابل بررسی است. آرامش حاکم بر روح و روان و در نتیجه آن درمانگر مذهب در

ها از دیرباز مورد توجه  جسم اشخاص مذهبی، در مقایسه با آشفتگی روانی و جسمی و اضطراب المذهب

 ت.پزشکان بوده اس

نقش  «زنما»دائمی جسم و روان،  به این ترتیب در بعد پیشگیری از اضطراب و برای آرامش

کته اشاره کنیم که شخص نمازگزار با در مورد اضطراب، بد نیست به این ن. کند ای را ایفا می العاده خارق

که قصد به  کند، خود را در مقابل هر عاملی در مقابلش کرنش می ایمان به قدرت الیتناهی پروردگاری که

یابد و ضمن تکرار باور  خطر انداختن و ترساندن )و در نتیجه مضطرب ساختن( او را داشته باشد ایمن می

کند و سرانجام  یومیه این ایمنی همه جانبه را، به روان خود تلقین میاعتقادی خود طی نمازهای پنجگانه 

در راستای این موضوع تحقیقات علمی در برخی کشورهای  سازد. آرامش عمیق را در وجود خود ملکه می

های رایج ضد اضطراب، به خواندن نماز و  دهد که بیماران مضطربی که در کنار درمان مسلمان نشان می

 د.ان اند، از بهبودی باالتری نسبت به سایرین برخوردار بوده احادیث نبوی مشغول شدهقرآن و حتی 

 تأثیر نماز بر جسم -

ها را نیز  بلکه جسم انسان ،برخی از کارشناسان معتقدند نماز خواندن تنها غذای روح انسان نیست

ها در حالت نماز ثابت  چشمدهد. وقتی  کند و آنها را در مبارزه با مشکالت روزمره یاری می تقویت می

یابد. ثابت ماندن چشم  ماند جریان فکر هم خود به خود آرام شده و در نتیجه تمرکز فکر افزایش می می

شود و به لحاظ روانی این حالت باعث افزایش مقاومت  باعث بهبود ضعف و نواقصی مانند نزدیک بینی می

 د.کن نسان دور میخوابی و افکار ناآرام را از ا عصبی فرد شده و بی



ایستادن در حالت نماز باعث تقویت حالت تعادلی بدن شده و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل 

شود فرد با صرف کمترین نیرو و انرژی  کند و این عمل باعث می اعمال و حرکات ارادی است را تقویت می

 د.به انجام صحیح حرکات بعدی بپرداز

ها را تقویت کرده و آن را در حالت مستقیم نگاه  داده و ستون مهره نماز قسمت فوقانی بدن را پرورش

سوءهاضمه  ،حفظ سالمت دستگاه گوارش و رفع یبوست مزمن ،دارد. تقویت احشا و ماهیچه های شکم می

گویند در حالت رکوع  اشتهایی از دیگر خواص نماز خواندن و رکوع در نماز است. کارشناسان می و بی

شود که در متعادل و آرام کردن سمپاتیک موثر است. مدت زمان  ها منبسط می ف ستون مهرههای اطرا ماهیچه

و به این ترتیب به  شود ها می باعث تقویت عضالت صورت و گردن ساق پا و ران خواندن ذکر رکوع نیز

 د.بخش های مختلف بدن سرعت می جریان خون در قسمت

کمک به افزایش حالت  ،ها از بدن ز بین رفتن اکثر بیماریفراهم نمودن زمینه ا ،تنظیم متابولیسم بدن

های تخمدان از دیگر خواص رکوع در نماز  های تناسلی و نارسایی استواری و استحکام مغز و بهبود ناراحتی

کند. سجده عالوه بر از  های بدن را تقویت کرده و دردهای سیاتیک را آرام می است. سجده نیز ستون مهره

پرده دیافراگم را تقویت کرده و به دفع مواد زاید بدن به دلیل فشرده شدن ، ست و سوءهاضمهبین بردن یبو

 د.کن منطقه شکمی کمک می

 ،سجده همچنین باعث افزایش جریان خون در سر شده که این امر با تغذیه این غدد باعث حفظ شادابی

ها از یکدیگر باعث کشیده شدن  مهرهشدن  شود. حاالت سجده به واسطه باز زیبایی و طراوت پوست می

شده و این اعصاب را در یک حالت تعادلی ، کند های مختلف بدن را به مغز وصل می قسمت اعصابی که

سجده باعث آسودگی و آرامش در  .دهد که این امر برای سالمت انسان بسیار حائز اهمیت است قرار می

 د.ده فرد شده و عصبانیت را تسکین می

از خواص  ،بهبود فتق ،کمک به نفخ معده و روده ،ها پاها و ران شیدن و تقویت عضالتاستحکام بخ

نشستن بعد نماز است. روشن است که نماز فلسفه خاص خود را دارد که معراج مومن و مایه قرب به حق 

 آگاهی از ولی ،زه فواید و آثاری از این دستیاست و آن را باید فقط برای خداوند تعالی خواند و نه به انگ

 تواند برای برخی مفید باشد. این دست نظرات علمی نیز می

 تأثیر نماز بر فشار خون -

ترین دالیل مراجعه به پزشک در سرتاسر دنیاست. به علت عوارض  افزایش فشار خون یکی از شایع

.. دارد، .و خطرناک و متعددی که این بیماری برای بسیاری از اعضای بدن از جمله قلب، مغز، کلیه و چشم

 د.سعی و اهتمام فراوانی در دانش پزشکی برای پیشگیری و کنترل این بیماری وجود دار



ی در تمامی منابع معتبر علمی، برای پیشگیری از ابتال به افزایش فشار خون و همچنین کنترل بیمار

که افزایش فشار خونی در حد خفیف یا متوسط دارند، رعایت برخی اصول و استفاده از  اشخاص بسیاری

های غیردارویی ضمن آن که هزینه چندانی را بر بیمار تحمیل  شود. درمان های غیردارویی توصیه می درمان

 د.کنند، در پایین آوردن فشار خون و ممانعت از بروز و پیشرفت آن مؤثرن نمی

لیه و بسیار مهم غیردارویی که در منابع جدید علمی برای کنترل فشار خون مورد توجه چهار درمان او

 از:گیرند، عبارتند  قرار می

 کاهش اضطراب و استرس -0

 کاهش یا عدم مصرف الکل -0

 کم کردن وزن -۵

 روز های سبک به طور منظم در شبانه انجام ورزش -2

ها و  واجب یومیه، در ایمن کردن انسان در مقابل استرساما با توجه به نقش بسیار مهمی که نمازهای 

و نیز با توجه به الزامی که نماز به شخص نمازگزار مبنی بر عدم  دکنن مشکالت گوناگون زندگی ایفا می

توان این امر را قدم مؤثری در پیشگیری و کنترل فشار خون تلقی کرد.  دهد، می مصرف مشروبات الکلی می

رکات موزون و قیام و قعود و رکوع و سجود منظمی توأم است که قابل مقایسه با یک از طرفی نماز با ح

باشد. همچنین  شود، می های غیردارویی فشار خون توصیه می نرمش سبک روزانه مشابه آنچه که در درمان

خوری و خواند که خدای آن مکتب از پر اگر به یاد آوریم که مسلمان نمازگزار، رو به قبله مکتبی نماز می

متوجه خواهیم شد که هر چهار  «عالمان فربه و چاق را دشمن می انگارد»شکم پارگی بیزار است و مثالً 

درمان غیردارویی مذکور، برای کنترل و پیشگیری افزایش فشار خون، در ورای احکام نورانی نماز نهفته 

 ت.اس

  تأثیر نماز بر بیماری افسردگي -

خوری و  خوابی و کم اش بخواهد به او کم خداوند هرگاه خیری بر بنده» فرمایند: )ع( میحضرت علی

 02«د.کن حرفی را تلقین می کم

شود و به مدت  آغاز می REM  دقیقه از به خواب رفتن انسان گذشت، مرحله 26پس از آنکه حدود  

 د.یاب دقیقه ادامه می 06تا  02کوتاهی حدود 
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افتد و شخص  آمیزی تمام عضالت اسکلتی بدن از کار میاز خواب، به طرز اسرار REM در طول مرحله

ه ب ،دهد شود و نوار مغزی شخص به جای حالت خواب، حالت بیداری کامل را نشان می حرکت می کامال بی

 ت.که در این حالت مغز از فعالیت باالیی برخوردار اس طوری

رود و حرکات سریعی در  درجه حرارت بدن و ضربان قلب به طور غیرمنتظره باال می REM در طی

باشد )مرحله حرکات سریع  شود که وجه تسمیه این مرحله نیز می چشمان فرد دیده می

و چنانچه شخص را در این حالت بیدار کنیم به احتمال بسیار قوی (  RAPID  EYE  MOVEMENTچشم

شود و پس  متوقف میدقیقه  06تا  02پس از  REM کند که در حال خواب دیدن بوده است. مرحله ابراز می

در طول یک  REM شود. با این وجود کل دوران ای و منظم تکرار می از آن در طول خواب و به طور دوره

دقیقه خواهد بود و قسمت اعظم آن در ساعات نزدیک به صبح به  92ساعتی در اشخاص طبیعی  8خواب 

 د.پیوند وقوع می

بیماری افسردگی یکی از تظاهرات مهم، افزایش یافتن امروزه دانش پزشکی به اثبات رسانده است که در 

که شخص افسرده به میزانی بیش از سایر  طوریه نسبت به میزان طبیعی است. ب REM  طول خواب

 د.بر سر میه ب REM  بیند. یعنی زمان بیشتری را در مرحله اشخاص خواب می

دهنده  داروهایی است که کاهش از این جهت یک مبنای مهم در تولید داروهای ضد افسردگی ایجاد

 ی(ا حلقه ۵از جمله داروهای ضد افسردگی ) خواب باشند. REM  مرحله

 داشتن آنها، برای کاهش میزان عالوه بر این یک روش درمانی جدید برای بیماران افسرده، بیدار نگه

REM نام آن از  «ر کان مشهودان قران الفجإ»با عنوان  «اسراء»باشد. زمان نماز صبح که در سوره مبارکه  می 

 قابل دادن کاهش سبب که است گرفته قرار ای به گونه باشد، می فراوان تاکید مورد و است شده برده

 د.شو در اشخاص می REM خواب میزان مالحظه

پییوندد و چنانچه شخص  وقوع میه در حوالی صبح ب REM همانطور که خواندید قسمت اعظم خواب

 بیداری صبحگاهی کند در حقیقت جلوی ورود خود به مرحله قابل توجهی از خوابخود را ملزم به 

REM ت.را گرفته اس 

تواند به عنوان واکسنی در پیشگیری از  از این جهت بیداری صبحگاهی برای نماز خود به تنهایی می

در حد  REM  الزم به توضیح است که خواب. افسردگی و حتی دارویی در درمان افسردگی مطرح باشد



تعادل برای سالمت و رفع خستگی الزم است اما زیادی آن منجر به مشکالت مختلف از جمله افسردگی 

 00ت.مطرح اس REM  کننده میزان عنوان متعادله شود و نقش نماز ب می

  تأثیر نماز بر آرامش عضالت -

قعود و رکوع و سجود اند، در حرکات حین نماز اعم از قیام و  گروهی از نویسندگان مسلمان کوشیده

های متداول دیگر که منجر به  هایی از نرمش عضالنی و ورزش بدنی را بجویند و آن را با نرمش جنبه

شوند، مقایسه کنند. اما دیدگاه ما به آرامش عضالنی ناشی از نماز، از  استراحت و آمادگی عضالنی می

 ت.دریچه دیگری اس

شب بخوابد و حدود  02که اگر شخصی در ساعت حدود  دانش پزشکی امروز، به اثبات رسانده است

بامداد، در بدن او  0ساعت خواب( در ساعت حدود  7صبح از خواب بیدار شود )یعنی حدود  6ساعت 

اند، ترشح می  ها نامگذاری شده ها و آنگفالین برخی مواد شیمیایی شبه مورفین که به عنوان گروهی اندورفین

های مختلف بدن از جمله عضالت اسکلتی دارند و منجر به  یم بر روی قسمتشوند که این مواد اثر مستق

 .شوند عضالنی، در طول روز آینده برای فرد می  (RELAXATION)حتیرا

صبح از خواب برخیزد  02شب بخوابد و صبح روز بعد ساعت  00اما چنانچه شخص در ساعت حدود 

ها برخالف حالت گذشته افزایش ترشح کافی پیدا  نها و آنکفالی ساعت خواب( اندروفین 02)یعنی حدود 

ساعت بیشتر از شخص قبلی خوابیده است، از  ۵با این که شخص حدود  ،شود این امر سبب می .کنند نمی

 خواب هرچه که است علت همین به درست و مند نشود  آرامش و استراحت عضالنی به اندازه کافی بهره

 د.احساس خستگی و کوفتگی عضالنی پس از آن بیشتر خواهد بو، دا کنپید ادامه بیشتر انسان

در این مورد نیز نقش  ،نظیری که در ایجاد بهداشت خواب دارد با اثر درخشان و بی «نماز»و اما فریضه 

ضمن ایجاد الزام و وجوب برای سحرخیزی، انسان را خود به  «نماز صبح»چرا که  د.کن بسیار موثری ایفا می

 د.ده زا سوق می ک آرامش عضالنی ناشی از مواد شیمیایی درونخود به سوی ی

بزرگان عرصه علم و اندیشه مانند استاد شهید مرتضی مطهری)ره( نیز برنامه زندگی خود را بر مبنای 

شب و برخاستن از خواب، حدود نیم ساعت قبل از اذان تنظیم کرده بودند تا  02خوابیدن در ساعت حدود 

 00.دحد و حصر نماز، حداکثر فیض و بهره را ببرن و بیاز مواهب خدادادی 
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 وضو -4

 تأثیر وضو بر جلوگیری از عفونت -

توانند باعث درگیری دستگاه گوارش  ها، می ها و انگل ها، ویروس عوامل عفونی مختلف اعم از باکتری

شبانه بر اثر ابتال به توانند از یک خارش ساده  انسان و مشکالت متعدد ناشی از آن شوند. این مشکالت می

ترین مواردی که در آن شعار معروف  های وحشتناک تظاهر کنند. اما یکی از برجسته نوعی انگل، تا اسهال

 .های گوارشی است کند، همین مورد عفونت صدق می «پیشگیری همیشه مؤثرتر از درمان است» ،علم طب

 - مدفوعی(Fecal Oral  را اصطالحاً دانش پزشکی، امروزه عامل انتقال بسیاری از عوامل عفونی

دهانی( شناسایی کرده است که یک گروه عمده از این عوامل عفونی دارای این ویژگی هستند که پس از 

شوند و  مانند و بعداً در موقع غذا خوردن و از طریق دهان وارد بدن می اجابت مزاج بر روی دست باقی می

امروزه در همه ممالک پیشرفته اولین اصل بهداشتی که برای مقابله با از این جهت  0۵نمایند. ایجاد بیماری می

ها قبل از غذا  شود، شستشوی دست های گوارشی به همگان )به خصوص کودکان( آموزش داده می عفونت

ها در پیشگیری از گروه زیادی از  خوردن و پس از اجابت مزاج است و به این ترتیب تأثیر نظافت دست

از سوره مبارکه مائده در قرآن  5آیه  قرآن کریم در، باور نکردنی است. فرمان وضو که بیمارهای عفونی

قرن پیش با  02کند و  ، به سادگی و صراحت امر به شستشوی دستان )تا آرنج( میصادر کرده استمجید، 

یت بیش از پیش به اهم 00شود که علم بشری در آستانه قرن  ای می آور نکته بیان دستوری پیرامون نماز، پیام

 ت.آن، دست یافته اس

های غذا هنگام  مقارنت اوقات نماز با سه وعده معمول غذایی )صبحانه و نهار و شام( یا حتی وعده

شود که شخص نمازگزار، موقع انجام وضو )که معموال متعاقب اجابت  داری )سحر و افطار( سبب می روزه

زای عفونی را از  پردازد و هرگونه عامل بیماریها ب مزاج نیز هست( خود به خود به شستشوی دست

های آلوده موفق به  های خویش بزداید و در نتیجه موقع صرف غذا، هیچ عامل عفونی ناشی از دست دست

 د.ایجاد بیماری در بدن او نشو

 تأثیر وضو بر سالمت کلیه -

بیماری  .ت انسان دارندها، تأثیر مهمی در ادامه حیا سالمت دستگاه ادراری انسان، به خصوص کلیه

 ت.های جسمی اس ترین، گرفتاری ترین و پر مخاطره کلیوی از دردناک
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باشد،  ترین علل مراجعه بیماران به مطب پزشکان می در این میان عفونت دستگاه ادراری که یکی از شایع

های دیگر نیز  ماریای است، گاهی سبب بروز بی خود و به تنهایی بیماری آزاردهندهه عالوه بر آن که خود ب

توانند، گاهی باعث نارسا شدن و  های دستگاه ادراری می شود. به عنوان مثال برخی عفونت در بدن انسان می

ها  از کارافتادگی کلیه شوند یا عفونت کلیوی در خون و در نتیجه در تمام بدن پخش شود یا برخی عفونت

 ت.د، که همه اینها نشانه اهمیت موضوع اسممکن است به ایجاد سنگ کلیه در بیماران منتهی شون

ها را به مثانه  که کلیه «حالب»ادرار پس از آنکه توسط دو کلیه انسان تولید شد، توسط دو لوله موسوم به 

شود تا بدان وسیله از بدن دفع گردد. حال چنانچه مثانه به موقع از ادرار  کنند، به مثانه تخلیه می وصل می

گردد و همین برگشت ادرار، سبب ایجاد استعداد  ها و حتی کلیه باز می مثانه به حالب خالی نشود، ادرار از

شود و به این ترتیب کسانی که در شبانه روز، بنا به هر علتی به ندرت  در فرد برای ابتال به عفونت کلیه می

ئل، یکی از فقهی توضیح المسا های هلاکنند به طور جدی در معرض خطر هستند. اما در رس ادرار می

گیرد شبیه به درد کلیه اما  ها را دردی می مبطالت وضو و نماز، خروج بول و غائط و نفخ کلیه )گاهی کلیه

سنتی معتقدند گاهی مقداری از گازها و  یها یا مجاری ادراری وجود ندارد. اطبا شن یا سنگی در کلیه

ها حالتی را  و تجمع تعدادی از آنها در کلیه ها به کلیه منتقل شده های هوای داخل خون از راه مویرگ حباب

شود که شخص  آورد(، از بدن انسان درج شده است و این موضوع سبب می به نام نفخ کلیه به وجود می

، برای پرهیز از ابطال عبادتش به طور معمول و برحسب عادت، قبل از «دائم الوضو»نمازگزار و احیاناً 

 وضو، به تخلیه ادرار بپردازد.

هایی به فواصل مناسب نسبت به یکدیگر و در  ه این ترتیب حداقل سه بار، دفع ادرار از بدن، در زمانب

های کلیه و دستگاه ادراری  حدی که برای یک انسان طبیعی الزم است، فرد را در مقابل ابتال به عفونت

 د.ر گیرای مهم پیرامون نماز مورد توجه قرا تواند به عنوان نکته سازد و می مصون می

    بر ایمني حواس وضوتأثیر  -

ها پیش حواس انسان را در پنج عنوان )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه(  دانش بشری از سال

کند و همین حواس پنجگانه هستند که رابطه گسترده انسان و دنیای اطراف او را شکل  طبقه بندی می

 د.دهن می

عنوان یک فرمان الیتغیر الهی بر عموم ه سوره مبارکه مائده، باز  9نظافت صورت: در آیه شریفه 

 ه است.مسلمانان واجب شد

در اهمیت نظافت صورت شاید همین نکته کافی باشد که چهار حس از مجموع حواس پنجگانه بشری 

به صورت عالوه  - که منشأ پاکیزگی و حیات است -در وابستگی کامل با صورت بسر می برند. تماس آب 



از دیدگاه مقابله با  ،های عصبی در بدن انسان دارد محاسن متعددی که از جهت برقراری تعادل ناقل بر

به  مهم است ،.. ایجاد بیماری کند.پوست صورت و ،هایی که ممکن است، در چشم، بینی، دهان آلودگی

 ت.شانه و مسواک ذکر شده اساستفاده از صوص که حین وضو خ

ه .. را آفریده است که خود ب.نع الهی، چنان ساختمان گوش و بینی و چشم وبا این که دست قدرتمند ص

کنند و روزانه بارها و بارها بدون آنکه انسان وقوفی پیدا کند،  نظیری در مقابل آلودگی می خود مقاومت بی

پلک سازند )مثال در گوش جریان موم، در بینی موهای ریز متعدد، در چشم  ها را از خود دور می آلودگی

کنندگی  کار برده شود، ما حصل فعالیت پاکه ..( اما چنانچه آب نیز در شستشوی صورت ب.زدن و اشک و

 رسید. اعضای صورت به نتیجه خواهد

 زدود،بار شستشوی صورت هرگونه آلودگی محیطی را نیز از آن خواهد  ۵عالوه بر این که حداقل  

ها )دهانی و استنشاقی( هر دو مربوط به  ال به عفونتتوجه به این نکته مهم است که دو راه عمده ابت

 د.محدوده صورت هستن

ها و صورت قبل از نماز با توجه به این که اعضا  در هر صورت دستور قرآن مبنی بر شستن دست 

اند وجه و کفین( و در  ها مورد استثناء واقع شده شوند )حتی در مورد حجاب خانم معموال پوشانده نمی

تواند  های پنجگانه، در معرض آلودگی دائمی هستند، می وجود اهمیت آنها از نظر تمرکز حسنتیجه با 

 .شمار باشد های بی حاوی حکمت

 

 روزه -5

روزه و نقش آن در   شود که درباره های پزشکی )قدیم و جدید( کمتر کتابی یافت می در میان کتاب

ها را  تواند بسیاری از بیماری بر این باورند که روزه میتندرستیِ انسان، سخنی به میان نیامده باشد. پزشکان 

 اند. ها یاد کرده در موارد متعدد از آن به عنوان تنها راهِ درمانِ برخی از بیماری یدرمان نماید و حت

ای که دین اسالم واجب کرده است،  روزه»گوید:  دکتر کارلو )پزشک آمریکایی( در این زمینه می

العالج  های صعب وی برای درمان بیست و نه مورد از بیماری« تی انسان است.ترین ضامن سالم بزرگ

کنیم: سرطان خون،  کند که ـ جهت اختصار ـ تنها به برخی از آنها اشاره می گرفتن روزه را شدیداَ تجویز می

های  ریهای عصبی، یبوست مزمن، ناراحتی گرده و مثانه، گرفتگی مجاری خون، فشار خون باال، بیما بیماری

 . صفرا و...  معده و روده، امراض چشمی مثل آب چشم، افسردگی، ضعف جنسی، ورم کیسه



 «.سرطان، روزه است و بس تنها راه برای قطع ریشه»گوید:  دکتر آلکسی سوفورین )پزشک روسی( می

لتهاب بسیط ها، ا خونی، ضعف روده های کم ای در بیماری درمان از طریق روزه فایده ویژه»افزاید:  وی می

 02«های درونی و بیرونی، سل، بیماری های شکر، جلدی و مانند آن دارد. و مزمن، دمل

ادیان تأکید   داری در همه لزوم روزه»می نویسد: « انسان موجود ناشناخته»دکتر الیکسس کارل در کتاب 

عف احساس رچند در روزه داری، در آغاز، گرسنگی و گاهی نوعی تحریک عصبی و سپس ضهشده است. 

اعضا، مواد خاص خود را   افتند و در نتیجه همه ای به فعالیت می شود ولی در عین حال کیفیات پوشیده می

 «.کنند برای نگهداری و تعادل محیط داخلی قلب، قربانی می

ها است که همه با روزه  ها ناشی از تخمیر یافتن غذا در روده بیشتر بیماری»دیدگاه کویل پا )فرانسوی(: 

 «گردد. اصالح می

داری، انسان دارای یک بدن  در مدت یک ماه روزه» دکتر پاک نژاد )پزشک ایرانی( بر این بارو است:

 «یابد. قید و بند سموم رهایی می تازه، تعمیر یافته و آزاد گردیده و از

گذرد، بیش از  میدر مدت پنجاه سال که از تآسیس درمانگاه )کلینکِ( من »گوید:  دکتر اوتوبو خنگر می

 «اند.  پنجاه هزار بیمار در این درمانگاه توسط روزه درمان شده

نقش روزه در بهداشت و سالمتی   های برخی از پزشکان مسلمان و غیرمسلمان درباره آنچه از دیدگاه

و ذکر اند  قدیم و جدید ابراز نموده هایجسم، نقل کردیم تنها مشتی از خروارها عقیده و نظر است که دکتر

تمام آنها از حوصله این نوشته بیرون است؛ از این جهت، بخش نقل اقوال را با سخنان زیبا و دلنشین دکتر 

 گوید: بریم. وی می تومانیاس به پایان می

بزرگ کم خوردن و پرهیز کردن از غذاها در یک مدت کوتاه آن است که چون معده در طول   فایده»

کند و همین  داری مواد غذایی خود را دفع می غذا بوده، در طی یک ماه روزهمدت یازده ماه، مرتب پر از 

صفرای خود را مصرف کند در مدت سی روز )یک  ماًئای حل و هضم غذا مجبور است داطور جگر که بر

آوری شده خواهدکرد. دستگاه  غذای جمع  داری( ترشحات صفرائی را صَرفِ حل کردن باقیمانده ماه روزه

نماید. روزه یعنی  نتیجه کم خوردن غذا، اندک فراغت حاصل نموده و خستگی را از خود دور میهاضمه در 

کم خوردن و کم آشامیدن در مدت معین از سال. این بهترین راه درمان و حفظ تندرستی است که طب 

اضمه، های ه هایی که بر دستگاه قدیم و جدید را از این جهت متوجه خود ساخته است. مخصوصاَ بیماری
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توان آنها را درمان کرد، روزه به خوبی معالجه  گردد و توسط دوا نمی به خصوص گرده و جگر عارض می

 «نماید. می

 

 شود: ها در دو جمله کوتاه و نغز حضرت رسول اکرم)ص( خالصه می این دیدگاه ههم

 «بهترین راه برای درمان آنهاست پرهیز ها و مرکز تمام بیماری معده» -لفا

ن جهت است که پرخوری، خوابیدن و حمام کردن با شکم پر و... در دین اسالم، مکروه و ناپسند از ای

 رساند. زیرا به سالمتی انسان آسیب می ،شمرده شده است

 «روزه بگیرید تا تندرست بمانید» -ب

امل بسیاری باشد زیرا ع آنها روزه گرفتن می  ها است و راه معالجه خالصه آنکه معده کانون انواع بیماری

روی در خوردن غذاهای گوناگون است، چون مواد اضافی و جذب نشده به  ها افراط و زیاده از مرض

ماند.  های مزاحم در نقاط مختلف بدن و یا به صورت چربی و قند اضافی در خون باقی می صورت چربی

ها و  پرورش انواع میکروب زارهای متعفنی برای الی عضالت بدن، در حقیقت لجن هب این مواد اضافی در ال

ها و نابود کردن این  گیرد در این حال بهترین راه مبارزه با این نوع بیماری های عفونی قرار می بیماری

 زارها، امساک )روزه گرفتن( است. لجن

 روزه و سالمت رواني - 

سم است؛ زیرا تر از نقش آن در سالمتی ج نقش روزه در سالمتیِ روان و طهارت روح، به مراتب افزون

های روانی )حتی در  پزشکان ـ هم باعث کاهش بیماری شناسان و روان روان  گرفتن روزه ـ بر اساس گفته

برخی از شود و هم تقویت، پاکی و بزرگی روح را در پی دارد.  بعضی موارد سبب درمان قطعیِ آنها( می

 یکی به خدا.آثار روحی روزه عبارت است از: تقویت اراده، پاکیزگی روح، نزد

  



 نتیجه گیری

توان گفت که  می ای از دریای بیکران بود، در این مقاله صورت گرفت، که البته قطره هایی که با بررسی

نزدیکی به خداوند و داشتن ایمان باال نه تنها در روح انسان بلکه در جسم نیز اثر مثبت خواهد گذاشت و 

به این موضوع رسید که سالمت نه تنها فرد بلکه جامعه را نیز توان  های انسان سالم می با توجه به ویژگی

های فردی و اجتماعی دور می شود، اضطراب و  دهد. فرد سالم از بسیاری از تنش تحت تأثیر قرار می

شود فرد در اجتماع و در برخورد با افراد دیگر جامعه  آید و باعث می های روحی به سراغ او نمی بیماری

سالمت جسمی فرد نیز چون به روح او گره خورده، در انتها فردی را به اجتماع، خانواده  متشنج عمل نکند.

 دهد که از هر نظر متعادل است. و زندگی فردی تحویل می
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 حكم ماهواره

 هاى ماهواره بیان کنید؟   نظر مراجع بزرگوار تقلید را درباره مشاهده برنامه

هاى  هاى مفید و مشروع )مانند برنامه  استفاده از برنامه  :مكارماى و آيت اللَّه   آيت اللَّه خامنه

هایى که از طریق این   علمى و قرآنى( هر چند فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى با توجه به اینکه برنامه

هاى  شود غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و برنامه  دستگاه پخش مى 

؛ 1215و  1183اى، اجوبة، س   آیت اللّه خامنه.تند، استفاده از ماهواره جایز نیستلهو و فساد هس

 .829و  1609، س 1آیت اللّه مکارم، استفتاءات، ج 

هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز   استفاده از برنامه :اللَّه صافى  اللَّه بهجت و آيت  آيت

 .اللّه بهجت تر آیت؛ دف976، 1آیت اللّه صافى، جامع االحکام، ج .نیست

چنانچه نگاه کردن آنها باعث تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه  :آيت اللَّه تبريزى

آیت اللّه تبریزى، .باشد، جایز نیست و در غیر این صورت باید مراعات مقررات و قوانین شود

 .1605استفتاءات، س 

هاى   شروع آن اشکال ندارد؛ ولى مشاهده برنامههاى مفید و م  استفاده از برنامه :آيت اللَّه فاضل

دفتر .مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست و اگر در این زمینه مقرراتى وجود دارد، باید رعایت شود

 .آیت اللّه فاضل

هاى  استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جایز است و دیدن فیلم :آيت اللَّه سيستانى

هیه آن در صورتى که اطمینان پیدا شود دیگران از آن استفاده بدى نمى مستهجن جایز نیست و ت

احکام نگاه و پوشش، سید مجتبی حسینی، ) ..2آیت اللّه سیستانى، سایت، س کنند، اشکال ندارد 

 (68/500018کد: 

  

 مصاحبه با استاد حوزه و دانشگاه خانم ناهيد سليمانی مقدم، در رابطه با اهميت پژوهش 

 و همچنین هفته پژوهش بفرمایید؟ پژوهش اهمیت بارهنظرتان را درلطفا 

در رابطه با فلسفه پژوهش باید گفت: انسان زمانی به خویش مستند می شود که تمام مراحل وجودی اش به 

کار گرفته شود و یکی از آن مراحل، مراتب عقل انسان است. عقل انسان در یکسری از کارها می تواند خوب 

 تشخیص دهد.و غلط را 



مرتبه دیگر، بدن اوست و آن چیزی است که مطابق با طبیعت انسان است که شامل مرتبه خیال و مرتبه 

 احساسات می گردد.

انسان یک قابلیتی دارد که می تواند از چیزهای جزئی که در اطرافش است ارتباط برقرار  نموده و یک 

طبیعت و خیاالتش می تواند یک قانون درآورد. یعنی به معنای کلی را به شکل قانون درآورد. درمورد بدن، 

طبیعت برود و با برخورد با آن آزمایش می کند تحلیل می کند چیزهای که موجب فساد و یا قوت می گردد 

را می تواند بدست می آورد. همین سیر را در خیاالت و احساسات نیز می تواند انجام دهد. همه 

رد می تواند قانون کلی درست کند. مثال فالن چیز موجب تقویت پوکی می دستاوردهایش را کنار هم بگذا

 شود یا موجب رشد او می شود و ....

کوچک ترین کاری که انسان انجام می دهد تا انسان شود این است که بتواند قانونهای کلی را در رابطه با 

االترین کاری که می تواند انجام بدهد خود و عالم بدست آورد که در اصطالح امروز به آن علم می گویند و ب

این است که انسان با عقلش از این طبیعت و عالمی که برخورد دارد با احساسات و خیاالت خویش ارتباطش 

 را با خدا بفهمد که به آن علم الهی می گویند.

د. اگر این دو انسان درگیر دو علم است: علم مادی و علم الهی که انسان در پرتو این دوعلم انسان می شو

 علم را نداشته باشد انسان نمی شود.

 مولوی می گوید: این همه علم بنای آخور است         که عماد بود گاو و اشتر است 

 زندگی دنیا تازنده است او را پشتیبانی می کند ولی زندگی آخرت را با علم الهی می تواند بدست آورد.

به جهت این که انسان با ماده ارتباط زیاد دارد فقط درگیر زندگی با علم مادی می شود و از علم الهی غافل 

می ماند. بنابراین بعضی مرگها انسان را به علم الهی توجه می دهند و به علم الهی انسان تنبه پیدا می کند. 

ونه است که به انسان می آموزد باید علم وجود پیامبر و امام برای تذکر است هفته پژوهش خبری پیغمبرگ

 بیاموزد، تحقیق کند که از انسانیتش استفاده کند.  



 فاطمه محرمی

 

 

 

 تبيين جايگاه زن در اسالم  و روايات و نگاهی  به حديث جهادالمرأة حسن التبعل

 25مریم علیپور

 

 

 

 چكيده

گیرد و این رفتارها در خانواده ساخته می جامعه ی انسانی با رفتار و منش یکایک افراد جامعه شکل می 

شود. یک انسان از ابتدای تولد تا زمانی که بتواند پا به عرصه ی اجتماع بگذارد در خانواده پرورش می یابد و 

شخصیتش در آن شکل می گیرد. بنابراین، شخصیتش رابطه ی مستقیم با خانواده دارد. حال اگر این 

 ردار باشد، فردی که به جامعه تحویل داده می شود نیز فرد باثباتی خواهد بود.خانواده از ثبات و آرامش برخو

اساس خانواده با زن و شوهر شکل می گیرد و این همسران هستند که با چگونگیِ برقراریِ رابطه با 

 یکدیگر می توانند آرامش را برای خودشان و سایر افراد خانواده فراهم کنند.

مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا به آیات و   -به طور ویژه   -زن را اکنون می خواهیم جایگاه 

 به این مهم می پردازیم. "اَلجَهادُ المِرأَةِ حُسنَ التَّبَعُّل "روایات مراجعه کرده و با نگاهی به روایت : 

 باشد که خداوند یار ی گرِمان باشد.
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 مدرسه حضرت ولی عصر)عج( 2 مریم علیپور، طلبه سطح 



 زن، تَبَعُّل، مادر، زوج، جهاد کليد واژه:

 مقدمه

تو ای زن با همه اوصاف کریمانه و نفوذ ماهرانه خود و توانمندی عادالنه که در استعدادهای بالقوه 

 خویش داری، چگونه آن را تجلی می بخشی؟

تو هستی که نقش پایداری و بقای خانه و خانواده را رقم زده و به دنبال آن محیط دنیا را از وجود 

 آلودگی ها پاک و مصفا می نمایی.

د آییم و حیات انسان ها را مظهر تجلی نعم الهی و عفت و پاکدامنی، ایثار و فداکاری، عطوفت، به خو

مهرورزی و خلوص و شهامت و شجاعت گردانیم، تا بدین وسیله افتخار تربیت بزرگ مردان و بزرگ زنان 

ن و هنرمندی تاریخ را داشته باشیم. در پی ریزی اساس و ساختار شخصیت انسان، زن، معماری نقش آفری

 چیره دست است.

او با رفتار خود، آینده ی طفل را رقم می زند و اینگونه است که به معراج رفتن مرد از دامن پاک و 

انسان ساز زنان صالحه و عفیف قطعاً میسر خواهد شد. )زن مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن را از 

 .جانب خدای خویش به ودیعه دارد

 عه:جايگاه زن در جام

جامعه سالم نیازمند داشتن خانواده های سالم است، سعادت و سالمت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی 

 می شود و شمع فروزان محفل خانواده زن است.

آنان هستند که با آکنده ساختن کانون خانواده از انس و صفا و الفت می توانند فضای فکری، فرهنگی، 

اجتماعی را نورانی کنند و عمالَ درس مهر و صفا و از خودگذشتگی را از دینی و گفت و گوهای سیاسی و 

 طریق فرزندان و همسران خویش به آیندگان بیاموزند.

با نگاهی به آیات و روایات در می یابیم جایگاه و مقام زن در خانواده از دیدگاه اسالم از اهمیت خاصی 

 برخوردار است تا آنجا که؛

 "دگی، نيكو همسرداري کردن معرفی می شود.جهاد زن در ميدان زن "

همسرداری نیکو توسط زن تنها یکه نقش نیست بلکه یک هنر است، هنری که اگر زن آن را هنرمندانه 

 د رصحنه زندگی به اجرا بگذارد، به ایفای بهتر نقش مرد در جامعه کمک می کند.



شان خانه است و دیگر وظایف در راستای اگر زنان جامعه بدانند که پایگاه اصلی خدمت و انجام وظیفه 

این مسئولیت مهم و خطیر تعریف شده است، محیط خانه ها گرم، روشن و پرمهر خواهد شد و روشنی و 

گرمای هر خانه پیشرفت جامعه را تضمین خواهد کرد. متاسفانه در جامعه به جای تجلیل از زنان موفق در 

ر جامعه و موفقیتشان در مشاغل اجتماعی بیشتر اهمیت داده می خانه و خانواده، به نقش و جایگاه زنان د

 شود.

و اگر این موضوع به کم اهمیت جلوه دادن خانه و خانواده بیانجامد، جامعه بیشترین صدمه و خسارت را 

خواهد دید. یک زن مسلمان به همسرش به عنوان یک دوست نگاه می کند او با حفظ موقعیت و جایگاه 

خوب می داند هرچه را که باعث کوچکترین خدشه و تزلزل در این بنیان مقدس خواهد شد را خود در خانه 

باید کنار بگذارد و برای سازندگی هرچه بیشتر در زندگی اش، ایثار کند. ایثار و گذشتی که به رشد و ترقی 

 جایگاه مرد می انجامد و نهایتاً به ارتقاء جامعه منجر خواهد شد.

شوار سال های مبارزات و همچنین سال های انقالب، خیلی از زنها، شوهران خود را با در دوران بسیار د

 صبر و همکاری شان بهشتی کردند.

 مردها رفتند در جبهه های گوناگون و خطرات را متحمل شدند.

خود را این زنها در خانه ها لرزیدند و دچار تنهایی و غربت گشتند. اما زبان به شکوه باز نکردند، شوهران 

 تشویق هم کردند.

این ها شوهران خود را بهشتی کردند و الّا می توانستند طوری عمل کنند که شوهرهایشان از رفتن به 

جبهه و از ورود در میدان مبارزه، از ادامه مبارزه پشیمان شوند. شوهرانی هم بودند که همسرانشان را بهشتی 

کمک آنها، دستگیری و کمک آنها موجب شد کهاین زنها کردند، هدایت آنها، همکاری آنها، دستگیری و 

 (1)"بتوانند در راه خدا حرکت کنند.

 روابط جنسی و زناشويی

در سازمان خانواده، امنیت و آرامش روانی بر پایه تامین صحیح نیاز جنسی )وَ مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن 

بَینَکُم مَوَدَّةَ وَ رَحمَةً اِنَّ فی ذلک لَایاتٍ لِلعالَمین(؛ و از نشانه های خدا  اَنفُسِکُم اَزواجِکُم لِتَسکُنوا اِلَیهاوَ جَعَلَ

این است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفرید تا در کنار او آرامش پیدا کنید و میان شما دوستی و 

دامه حیات خانواده از (و ا2مهربانی قرار داد بدرستیکه در این امر نشانه هایی برای مردم اندیشمند است.)

 طریق تولید مثل، دو هدف اساسی اولیه به شمار می آید.



آمارها بیانگر آن است که بیش ترین علل و عوامل مستقیم و یا غیرمستقیم افزایش طالق در میان 

سته خانواده ها عدم تعامل سازنده و مفید میان زن و شوهر است. زنان بر این باورند که با اختیار شوهر، توان

اند به همه چیزهایی که می خواستند دست یابند و ستون استوار بنیاد خانواده را در اختیار گرفته اند و به 

اهداف خود رسیده اند. در حالی که نگه داشت چیزی سخت تر از به دست آوردن آن است. مردان در دست 

رو نمی توان از گریزپایی آنها سخن نگفت زنان و یا در کنار ایشان همانند ماهی بسیار لغزنده هستند. از این 

و امید داشت که همواره پای بند خانه و خانواده باشند مگر آن که انگیزه های قوی و شدید، آنان را در 

محیط خانواده حفظ کند.در ریشه یابی طالق همواره از مسایل جنسی به صراحت و یا کنایه سخن گفته 

درصد طالقها ریشه در مسائل 50ناسان مسائل خانواده، بیش از شده است. بطوری که از نظر برخی کارش

 .جنسی دارد

مردان پیش از آن که به جا و مکان و غذا اهمیت دهند به مسایل جنسی اهمیت می دهند.از این رو 

گفته اند ریشه مشکالت خانوادگی را می بایست در خلوت گاه ایشان جست. بر پایه آموزه های قرآنی و 

زنان و مردان می بایست در شبانه روز سه وعده را خلوت کنند و در این سه زمان حتی فرزندان  فرمان الهی،

یا اَیُّها الَّذینَ امَنوا لِیَستَاذِنکُمُ ... ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید با  "نیز نباید در خلوت گاه ایشان وارد شوند. 

ه اند در شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه ورود بندگان ملکی شما و اطفالی که هنوز به سن بلوغ نرسید

بخواهند، پیش از نماز صبح و در نیمروزکه جامه ها را از تن بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء این سه وقت 

خصوصی و خلوت شماستو بعد از این سه بار باکی بر شما و آنها نیست که با بندگان و اطفال خود گرد 

 (3)" یکدیگر جمع شوید...

 در این سه خلوت زن می بایست خود را به اشکال مختلف بیاراید و از هرگونه آرایش و زینت بهره برد. 

در روایات و روان شناسی جنسی درباره تعامل زن و شوهر در خلوت گاه در این مدت، گفته شده که 

ند و هرگز درباره مسایلی آنان در این مدت با یک دیگر درباره مسایل خصوصی سخن بگویند و معاشقه نمای

سخن نگویند که کدورت زا باشد و مشکالت بیرون از خلوتگاه را به درون خلوتگاه بکشاند و عیش را منقص 

گرداند و آتش محبت را به آب سرد سخنان درشت خاموش سازد بلکه هر سخنی که مهر و محبت را 

زبان رانند.به هر حال عرضه کردن زن به مرد بیافزاید و عاملی برای جذب و جلب به سوی یک دیگر باشد بر 

در خلوتگاه و حریم کامال خصوصی، اصلی قرآنی و حکمی الهی است که نمی توان از آن چشم پوشید. از این 

رو گفته اند بسیاری از مشکالت و درگیری های میان زن و شوهر در طول روز ارتباط تنگاتنگی با خلوت گاه 

لوتگاه حل شود اغلب مشکالت دیگر به خودی خود حل می شود. اگر مردی ایشان دارد. هرگاه مسایل خ

درباره پوشش زن و یا غذا و نحوه بچه داری و مانند آن اشکالی می گیرد ریشه آن را می بایست در جای 

دیگر جست و این گونه چیزها بهانه هایی بیش نیستند. در این حریم خصوصی، بچه ها و دیگر کسان حاضر 



خانواده نمی بایست وارد شوند. در دستورهای قرآنی و نبوی این مسئله بارها مورد تأکید قرار در محیط 

گرفته که زن و شوهر می بایست از خوابگاه مستقل و مجزایی برخوردار باشند تا از هر حیث آسوده خاطر 

 .باشند

خاص، آن است که  یکی از بهترین و نیکوترین روش های همسرداریبه طور کلی، و شوهرداری به طور

زن و شوهر در شبانه روز سه وعده با یکدیگر تنها باشند: پیش از نماز صبح و سحرگاهان، هنگام 

(.در این زمان هیچ یک از بستگان از کوچک و بزرگ 58چاشت)ظهر( و هم چنین بعد از نماز عشاء )نور/ 

همانند دیگران هنگام ورود به خلوت، از نباید راه یابند و اگر فرزندان به بلوغ جنسی رسیده اند می بایست 

( می پدر و مادر اجازه ورود بگیرند خلوت های سه گانه آن چنان مهم و اساسی است که؛  پیامبر اکرم)

نشستن مرد در کنار همسر خود در پیشگاه خداوند دوست داشتنی تر از اعتکاف و شب زنده داری  "فرماید: 

 (4)"است. در مسجد خود )مسجدالنبی در مدینه(

مرد در این خلوت گاه، باید محبت خود را به زن ابراز کند و از پنهان کردن آن بپرهیزد؛ زیرا زنان با 

این گفته  "( می فرماید: شنیدن محبت مردان اعتماد به نفس خاصی می یابند. از این رو پیامبر بزرگوار)

 (5)"نمی رود.مرد به همسر خویش که دوستت دارم هیچ گاه از قلب او بیرون 

هر یک از زن و مرد باید به اشکال مختلف مهر و محبت خویش را بیان و آشکار سازند. چه این مسئله 

با گفتن کلمه ای باشد و یا دادن شاخه گلی و یا هر چیزی که زن از آن خوشش می آید. از این رو حتی 

شیوه های بیان و ابراز مهر و محبت خریدن تنقالتی جزئی و چیزهایی که زن بدان عالقه مند است یکی از 

 .بشمار می رود

مردی که برای همسرش لقمه می گیرد نزد خداوند پاداش دارد.  "( در این باره می فرماید: پیامبر)

(به این معنا که این عمل وی نه تنها بازتاب دنیوی و افزایش مهر و محبت میان زن و شوهر خواهد 6)"

 .به ارمغان می آورد و شخص در آخرت از پاداش آن بهره مند می شودداشت بلکه بازتاب اخروی نیز 

زن در خلوت گاه باید خود را عرضه کند. و لذا در اسالم پیش قدمی زن در مسایل جنسی و عرضه 

کردن پیشنهاد از سوی او امری مستحب دانسته شده است. استحباب به این معنا خواهد بود که این عمل 

مردان برای زن، آثار دنیوی و اخروی و پاداش را دربردارد و فقط یک رفتار اجتماعی و  وی مانند لقمه گرفتن

هنجاری نیک به شمار نمی رود بلکه امری مورد تایید و تاکید دین و شارع به عنوان یک عمل دینی و حکم 

 .شرعی شمرده می شود



ان تطیب باطیب طیبها و  علیها "( در بیان ضرورت اعالم آمادگی جنسی زن می فرماید: پیامبر)

بر زن  "تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیه غدوه و عیشه و اکثرمن ذلک حقوقا. 

به عنوان یک واجب )یا حکم استحبابی( شرعی است که از خوشبوترین عطرها استفاده کند و زیباترین لباس 

و بامدادان و شامگاهان خود را بر شوهر عرضه کند و اعالم  ها را بپوشد و خود را به نیکوترین وجه بیاراید

 .آمادگی نماید. این از حقوق شوهر می باشد و حقوق شوهر بیش از این چیزی است که گفته شد

تاکید آن حضرت بر عرضه کردن در دو وقت به معنای مخالفت با حکم سه وقت قرآن نیست بلکه تنها 

سازد و از بیان بسیاری از موارد و مصادیق خودداری می ورزد و در یک از باب نمونه مواردی را مطرح می 

کلمه می افزاید که حقوق شوهر بیش از آن چه گفته شده می باشد تا زن خود با توجه به شرایط شوهر و 

 .عالقمندی وی اقدام کند تا شوهر وی نیازی به دیگری پیدا نکند و در دام وسوسه های شیطانی نیفتد

فته شد و آمارها نیز نشان می دهد، بسیاری از اختالفات میان زن و شوهر از این ناحیه است. چنان که گ

شما زنانی را دیده اید که در هنگام بیرون رفتن گویی، خود را برای عروسی و میهمانی آرایش می کنند و 

ه می گیرند ولی جامه های بسیار زیبا و آرایش بسیار نیکو می کنند و از همه روش های خودنمایی بهر

همین که به خانه می آیند آرایش را با توجیه بد بودن در نزد فرزندان می شویند و جامه های زیبا را از تن 

خارج می کنند و به شکلی معمولی در خانه می گردند. مردی که در بیرون با چنین زنانی حتی بطور لحظه 

روگردد در درون خویش احساس کمبود می کند و ای و گذرا مواجه شود سپس درخانه با شکلی دیگر روبه 

 به شکل مطلوب ارضا نمی شود در حالی که دیدگاه اسالم عکس این رفتار را تأیید می کند.

 "رفتاري جهادي "حسن التبعل

در عبارتی کوتاه اما پرمغز می فرمایند: جهاد  "136شماره  "( در کلمات قصار نهج البالغه امام علی) 

 .لتبعل ؛ جهاد زن، نیکوشوهرداری کردن استالمراه، حسن ا

به تحقیق و با اطمینان می توان گفت تمام رمز و رازهای خوشبختی و سعادت یک زوج مسلمان و 

مؤمن، در همین عبارت کوتاه نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که پیرامون همین عبارت موجز، مقاالت 

زندگی بسیاری از خانواده های مسلمان نشان می دهد که  متعدد و حتی کتاب ها بتوان نوشت. تجربیات

اغلب معضالت و ناهنجاریهای خانوادگی و اختالفات میان همسران ناشی از عمل نکردن به این جمله نورانی 

( است.ازاین رو با توجه به اهمیت موضوع و در ادامه، با توجهی بیشتر به حسن التبعل امیرالمومنین )

 وه شوهرداری در آموزه های قرآنی می پردازیم.یعنی نیکوترین شی



از این رو شوهر و جفت زن را بعل گفته اند که در حقیقت خدایگانِ زن و پروردگار اوست و به نوعی 

مالکیت و سروری دارد. در کاربردهای اقوام کهن برای بیان مفاهیمی مهم چون شوهر، احترام و بزرگی و 

است. از این رو از واژگانی بهره گرفته می شد که در حد و اندازه پرستش سیادت و آقایی مطرح و مهم بوده 

بوده است. در برخی از اقوام، شوهر چنان از جایگاه بلند برخوردار بود که در حکم خدایگان و در شأنیت 

شد پرستش بوده است. از این رو واژه ای که برای بیان پروردگاری و رب النوعی و یا صنم و بت استفاده می 

برای شوهر نیز به کار می رفته است. بنابراین معنا و مفهوم بعل در کاربردهای اصیل آن به معنای پروردگار 

 .خانه و سرور و ساالر بوده است

ما مِن امرَاه رفَعَت من بَیت زَوجِها شَیئا من مَوضعٍ الی مَوضعٍ تُریدُ بِه صالحا إلّا "(می فرمایند: پیامبر )

 (7)؛"ها و مَن نَظَرَالیهِ لم یُعَذِّ بهنَظَرَ اهلل الی

هر زنی که در خانه شوهر خود به قصد سامان دادن کارهای خانه چیزی را جابجا کند "(: پیامبر )

 "خداوند به او نظر می کند و هر که خداوند به او نظر کند عذابش نمی دهد.

 (8؛)"یَقدِرُ عَلَیهِ و ما ال یُطیقُ لَم تَقبَلَ مِنها حَسَنةٌأیَّما إمرَاه حَمَلتهُ عَلی ما ال "(می فرمایند: پیامبر )

زنی که شوهر خود را بر انجام دادن کارهایی وادار کند که او توانایی انجام دادن آنها را ندارد، هیچ یک  "

 "از کارهای نیک او پذیرفته نخواهد شد.

 (9رَبِّها من رِضا زَوجها؛) ال شَفیعَ لِلمرأهِ انجَحُ عِندَ "( می فرمایند:امام باقر )

 "برای زن نزد پروردگارش هیچ شفاعت کننده ای کار سازتر ز خشنودی شوهرش نیست.

 نکته است:  3( می فرمایند: زن با شوهر سازگار خود ناگزیر از رعایت امام صادق)

دل به او  حفظ کردن خود از هر گناهی و آلودگی تا شوهرش در هر حال، خوشایند یا ناخوشایند، در -1

 اطمینان داشته باشد.

 مراقبت از او و زندگی اش تا شوهرش در صورتی که لغزشی از او سر زند با او مهربانی کند. -2

 (10اظهارعشق به او با عشوه و دلبری و ظاهر مناسب و خوشایند در نظر او.) -3

 در کنار هر مرد بزرگ همسری الیق قرار دارد.

 رسیدن وی به موفقیت می توان از توصیه های زیر بهره برد:برای یاری رساندن به همسر در راه 

 زن برای شوهرش بهترین عطر و لباس و آرایش را بکار بگیرد.  -



شوهر خود را به کار عالقمند کند. عالقه رمز بزرگ موفقیت است. اگر دو نفر در همه چیز و همه  -

 ه موفقیت نزدیکتر است.شرایط با هم برابر باشند، آنکس که به کارش بیشتر عالقه دارد ب

 هر مردی نیازمند یک زن مومن است. -

 ( 11( می فرمایند: برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی پاکدامنی است.)حضرت علی ) -

یا اَیُّها النَّبیُ قُل لِازواجِکَ و بناتِکَو نساءِ المومنینَ یُدنینَ عَلَیهِنَّ مِن جَالبیبِهِنَّ ذلک "آیه حجاب: 

ن یُعرَفنَ فاَل یوذَینَ وَکانَ اهللُ غَفوراً رَحیماً؛ ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مومنان اَدنی اَ

بگو: خویشتن را به چادر فرو پوشند که این برای اینکه به عفت شناخته شوند تا مورد آزار قرار 

 (12.)"نگیرند بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است

 زیرا بهشت زیر پای مادران است. در خدمت مادران باش، -

 

 

 آماده باش دايمی

یکی از حقوق مردان بر زنان به عنوان حسن تبعل آن است که زن، خود را همواره در حوزه مسائل 

جنسی آماده نشان دهد مگر در مواردی که دین از آن بازداشته است.البته در همان موارد خاص و ممنوع نیز 

درمعرض بهره برداری جنسی قرار دهد و زمینه های استمتاع شوهر را فراهم آورد به به اشکال دیگر خود را 

سوره نور نیز 57گونه ای که مرد هیچ احساس کمبود و نیاز جنسی نکند. این آماده باش هرچند که در آیه

شده بیان شده ولی در روایات به شکلی مشخص مطرح شده است. در بسیاری از روایات بر این نکته تاکید 

 .که زن می بایست همواره درحالت آماده باش دایم جنسی باشد

والتمنعه نفسها   "( درباره حقوق شوهر پرسید؛ آن حضرت فرمود: در روایت است که زنی از پیامبر)

و ان کانت علی ظهر قتب؛ بر زن است که خود را از شوهرش بازندارد و بگذارد تا وی از او کام بگیرد حتی 

 ".کوهان شتر باشداگر بر روی 

این روایت بدترین حالت را تجسم کرده که در جریان سفر و آن هم در روی شتر و بار کجاوه اگر 

 .مردی از زن خویش بخواهد که از وی کام گیرد می بایست خود را آماده کند و از آن بازندارد

ی است که می بایست در حقیقت آماده باش دایمی جنسی برای جلوگیری از هرگونه احساس نیاز، امر

زن به عنوان حق شوهر بشناسد و از آن کوتاهی نکند. از این رو گفته اند یافتن شوهر آسان تر از حفظ آن 

است؛ زیرا مردان با دیدن غرایز جنسی شان تحریک می شوند و احساس نیاز می کنند و اگر این نیاز برآورده 



است و یا با عقد موقت و دایم با زن دیگری برآورده می نشود، از راههای دیگر ارضا می شوند که یا گناه 

 .شود

تاکید آیات و روایات بر خودنمایی و آراستگی زنان برای شوهران از این روست که مردان با مشاهده و 

دیدن، عواطف و احساسات جنسی شان برانگیخته شود. از این رو زن موظف است خود را در حالت آماده 

 .ر وی به زنی دیگر گرایش نیابد و استمتاع نجویدباش قرار دهد تا شوه

مسائل جنسی در خانواده هم در حوزه تشکیل و هم بقای آن نقش اساسی دارد. تفکر این که این امور 

در زمانی کاسته می شود و یا تقلیل می یابد و یا از میان می رود تفکر نادرست و دور از واقع است. مردان 

ت جنسی قوی ای هستند. شاید یکی از علل و حکمت های تعدد زوجات و عقد برخالف زنان دارای تمایال

موقت مسئله گرایش های شدید جنسی مردان باشد که هرگز فروکش نمی کند و زنان گاه به عللی نمی 

توانند آن را برآورده سازند و مشکالت خانوادگی را سبب می شود. خانه غالبا زمانی آرامش می یابد که مرد 

 .ر جنسی ارضا شود و نیازهای جنسی او برآورده گردداز نظ

اگر این تمایالت جنسی در خانه و به شکل صحیح و محبت آمیز تأمین نشود به اشکال مختلف در 

 .جامعه خود را نشان می دهد و فساد و تباهی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت

ه گونه وسایل و آرامش روحی و روانی و جنسی از این رو زن باید پروانه وار پیرامون شوهر بچرخد و هم

  .وی را برآورده سازد

هر زنی که یک لیوان آب به شوهرش بدهد از یک سال روزه داری و شب  "( می فرماید:امام باقر)

 (13)"زنده داری برایش برتر است.

تبعل وی می اصوال جهاد نفس و جهاد اکبر و اصغر زن در زندگی خانوادگی و در شوهرداری و حسن ال

باشد. زنان اگر بخواهند ثوابی کسب کنند نیازی نیست که شب زنده داری کنند و برای نماز شب برخیزند و 

یا روزهای بلند و گرم را روزه مستحبی بگیرند و یا برای جنگ و جهاد در راه خدا به جبهه بروند. برای به 

وب شوهر داری کنند. از این رو یک لیوان دست آوردن پاداش اخروی همه این امور کافی است که فقط خ

 (14آب به شوهر دادن برابر با ثواب و پاداش یک سال شب زنده داری و روزه داری می باشد.)

زن برای رضا و خشنودی خدا تنها رضایت شوهر را اصل قرار  "( هم چنین می فرماید:امام باقر)

به دست می آورد و اگر شوهر خشمگین شود خشم دهد. با این کار است که رضایت و خشنودی خدا را نیز 

 ".الهی را به دنبال خواهد داشت



 رضايت شوهر، عامل ثبات خانواده

زنان می بایست به هر شکلی شده رضایت شوهر را به دست آورند. از این رو شوهر در اندیشه و تصویر 

ی برخوردار می باشد. زن برای اسالمی چون پروردگار صاحب حق و مالک شمرده شده است و از جایگاه بلند

به دست آوردن رضایت و خشنودی خدا نمی بایست نمازهای بسیار و یا طوالنی بخواند و یا روزه های 

همین کار را می تواند با رضایت شوهر به دست آورد و از پاداش آن بهره مندگردد. از این  .مستحبی بگیرد

از آنان خواسته نشده و حتی نهی شده است که زنی  رو در اسالم جز نمازهای واجب و آن هم در خانه

نمازش را طوالنی کند و شوهر را سرکار بگذارد و خود را در کنار شوهر ننشاند و عشوه نکند و روزه های 

 .مستحب حتی بی اذن شوهر باطل و گناه است و نمازهای مستحبی از استحباب خارج می شود

( می داری وی خالصه می شود. چنانکه امیر مومنان علی)به هر حال جهاد و دین داری زن در شوهر

جهاد زن آن است که خود را بیاراید و زیبایی خویش را آشکار کند و برای شوهرش آراستگی  "فرماید: 

 (15) "نماید.

آنچه بیان شد تنها نمونه هایی کوچک از روش های نیک شوهرداری است و حتی اگر این کوچک 

ده مراعات گردد بسیاری از خانه ها از وضعیت کنونی بیرون می رود و آرامش در ترین و مصادیق مطرح ش

خانه ها حکمفرما می شود ولی مساله این است که حتی در همین اندازه مسایل رعایت نمی شود و در نتیجه 

( آنچه گفته شده، بخشی از حقوق شوهران طالق و جدایی در جامعه افزایش می یابد. به سخن پیامبر)

است و حق شوهر بیش از این چیزهایی است که بیان شده است. البته بدیهی است کارها و رفتارهای دیگری 

نیز وجود دارد که از مصادیق حسن التبعل است که برای آشنایی با آنها می توان به کتابهای مربوط به اخالق 

 .خانواده مراجعه کرد

 اطاعت از شوهر يا بردگی

اشاره به خلقت انسان بر اساس فطرت الهی است،فطرتی که به تعبیر قرآن  سوره روم، 30در آیه 

و رشد وارتقای  خدا دین خود را براین فطرت بنا نهاده و با آن هما هنگ است؛ غیرقابل تغییر می باشد،

 انسان براساس عمل به فرامین دینی است که براین فطرت بنا شده است.

 آیا این اطاعت حدی دارد؟واین حد چیست؟ ؟!شوهر از دستورات دین است  آیا اطاعت

 سوره نساء خدای مهربان و حکیم قیومیت زن را به مرد واگذارده است. 34درآیه 



معرفی « همسر متواضع ومطیع »ودر همان آیه یکی از صفات زن صالح را "اَلرِّجال ُقوّامونَ عَلَی النِّساءِ. "

اِنَّ مِن خَیرِنِسائِکُم .....  "کرده است   ین زن را این گونه معرفی( بهترکرد است، )قانِتاتٌ(. پیامبر اسالم )

به درستیکه از بهترین زنان شما ...... زنی است که حرف همسرش را گوش  اَلّتی تَسمَعُ قَولَهُ وَ تُطیعُ امرَهُ ؛

عریف کرده در حدیث دیگر زن خوشبخت و بزرگ را این گونه ت وهمچنین  "کند و فرمان او را اطاعت کند.

زن بزرگ وخوشبخت زنی است که همسرش را اکرام می کند و او را آزار و اذیت نمی کند و در تمام  "است: 

 (.16)"حال از او اطاعت می کند.

اطاعت زن از همسر خود،از آموزه های اسالمی می باشد که موجب  با توجه به آیه قرآن و احادیث نبوی،

 هد شد.رشد وقرب الی اللِه زن مسلم خوا

عمرش سرمایه ای است  او می داند زن مسلم همواره در فکر رشد و قرب به سوی خالق خود می باشد،

 تا دراین فرصت بندگی خدا کند و به وسیله آ ن به مقامات بهشتی که ربِّ رحیم برای او آماده کرده است،

 دست یابد.

معاشرت معروف به او را، سفارش اکید نموده البته قابل ذکر می باشد که اسالم نیز در مورد اکرام زن و 

بهترین شما در ایمان کسی است که نسبت به  "( فرموده اند: است، به گونه ای که پیامبر اسالم )

 "همسرش خوب رفتار کند.

متأسفانه بعضی از مردان به وظایف خود نسبت به همسر عمل نمی کنند، وحتی رفتارهایی که در شأن 

هرچند که خدا در قرآن کریم چنین مردان را به سختی تهدید کرده  دارند. ت به اویک مؤمن نیست، نسب

البته خدا کالم زنی که در مورد همسرش گفتگو می کرد ودر باره او به سوی خدا شکایت می کرد،  "است:

 (17)"شنید؛ وخدا گفتگوی شما دو را می شنود، البته خدا شنوای بینا است.

 ل می تواند دو پیامد مفید داشته باشد:اطاعت از شوهر در هر حا

 به تغییر رفتار همسر منجر شود، تا از رفتار خود پشیمان گردد.   اوالً

ثانیاً موجب قرب زن به سوی خدا می شود، وهمچنین از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری می کند. از 

سه زن خدا عذاب قبر را از آنها  "(در حدیثی چنین زنی را این گونه ستایش می کند:این رو امام صادق )

(محشور می شونند: زنی که برغیرت همسرش صبر کند، (دختر محمد)بر می دارد وبا حضرت فاطمه )

وزنی که بر سوء اخالق همسرش صبر کند، زنی که مهرش را به همسرش ببخشد، خدا در ازای هر واحد از 

 (.18)"یک سال عبادت می نویسد.  و برای هر واحد ازآن ثواب  آن ثواب هزار شهید می دهد



 اطاعت از شوهر کوتاه ترين راه براي جلب يك مرد است.

زنان در دوران ابتدا ی آشنایی خود با یک مرد سعی دارند با پذیرفتن نظرا ت او، قلب او را تسخیرکنند، واین 

درون خود حس می روش جلب و شکار مرد را به طور فطری اعمال می کند.این مطلب یعنی این که زن در 

کند برای جذب مرد، احترام به عقاید ونظرات او الزم می باشد. یک دختر بچه در زمانی که خردسال است، 

او، کسب رضایت پدر واجرای فرامین اوست؛ این  برای جذب پدر این شیوه را اعمال می کند، تمام سعی

 و می باشد.عمل بروز فطرت دختر می باشد که تمرین وتکراری به همسرداری ا

بنابرین اطاعت از شوهر یک خصیصه فطری زن سالم می باشد، که خدا برای تحکم بخشیدن وشیرین 

آقای هاری استین متز متخصص امور زناشویی وروان شناس کردن زندگی زناشویی،در زن قرار داده است.

مهم تر از آن است که معروف می نویسد: سازگاری و قبول کردن سلیقه همسر در خوشبختی ازدواج مؤثر و 

 (19زن و شوهر دارای عقیده مشترک باشند. )

شاید بسیاری از زنان با رجوع به فطرت خود این حقیقت را دریابند. ولی سوء استفاده های بعضی از 

مردان،  زنان را وادار به تمرد وعصیان نسبت به آنها می کند؛ که در نتیجه موجب از هم پاشیدگی زندگی 

گردد. خانم مارابل مورگان در مورد تجربه نادرست این چنین زنان می نویسد:اگر شاه یک می  زناشویی

می دانید حق   دستور است، بخصوص وقتی که شما تصمیم اشتباه بگیرد چه می شود؟ اوه، این یک وضیعت

ه نباید با شماست. در مواقع زیادی این چنین است با وجود این ملکه باید از شوهرش تبعیت کند. یک ملک

پس از اعالن تصمیم شوهرش به او غُربزند یا ازاو خرده بگیرد، خانمها، آن آزمون ها و تجربه های شتابزده را 

 بخاطر آورید!!!.

مخالفت با همسرتان زندگی زناشویی شما را رونق بخشید؟!! آیا با مخالفت با او قلب همسرتان را   آیا

دتر از قبل نشده است؟!! به نظر شما اطاعت از شوهر بردگی کرده اید؟!! آیا رفتار همسرتان ب  تسخیر

 یا بندگی خداست. است؟

 نقش حساس مادر در آموزشگاه بزرگ حيات بشري

نقش های همسری و مادری بانوان، به عنوان دو نقش  خانوادگی دوشغل بی بدیل تکوینی زنان در 

واده تضمین می کند و کسی جز همسران و منطق الهی است که امنیت و سالمت روانی بشر را در درون خان

 مادران نمی توانند این رسالت را بر عهده بگیرند.



نقش زن در حوزه خانواده به عنوان مدیز عاطفی و روانی خانواده در اداره شوهر و تامین نیازهای او در 

جامعه و سازمان خانه و تحقق امنیت روانی اش توسط بانوان، مبدا سالمت فعالیت مردان و خود زنان در 

 های اجتماعی و اداری است.

در صورتی که زن نتواند در نقش همسر و مادر وظیفه مهم تامین نیازهای عاطفی و روانی خانواده را به 

درستی انجام دهد، فقدان رضایت روانی شوهران و در ادامه نارضایتی روانی زنان را نیز به دنبال خواهد 

 داشت.

ی و روانی شوهر در محیط خانواده ایجاد خالء های روانی و عاطفی را منجر عدم تامین نیازهای عاطف

 می شود که منشأ بروز آسیب های اجتماعی و به دنبال آن آسیب ای روانی خواهد بود. 

زن در مقام دیگر، در نقش مادر و والد وظیفه خطیر تولد فرزند و در ادامه حمایت، تربیت و دستگیری 

 رد.از او را به عهده دا

مادر تربیت کننده یک نسل است، مادری با اوج وفاداری و دلسوزی خود و تربیتی صحیح، نسلی پویا، 

شایسته و خادم به جامعه و کشور تربیت می کند و از سوی دیگر می تواند با بی تفاوتی و عدم توجه به 

 فرزندان و نیازهای آنان فرزندانی ناشایست و بی اخالق را تحویل جامعه دهد.

هر زنی که شوهرش را در کار حج و جهاد یا علم آموزی، کمک کند،  "( می فرمایند: رسول اکرم )

 "خداوند به او از همان پاداشی می دهد که به همسر ایّوب داد.

دامن مادر اولین کالس درس و بهترین محل تربیت کودک است، خانواده نخستین جایگاه آموزش و 

تعدادهای زیستی، فکری و عاطفی وی تحت الشعاع این کانون قرار دارد و از پرورش اوست. ظهور و بروز اس

گرمی وجود مادر نشأت گرفته و کمال می یابد، به نحوی که آثار آن تا پایان عمر در جهان ماده و تداومش 

 در نشئه روح باقی خواهد ماند.

اج رفتن مرد از دامن زن میسر می او با رفتار خود آینده طفل را رقم می زند و اینگونه است که به معر

 گردد.

(در تحلیل جایگاه و منزلت زن در دوران رژیم منحوس پهلوی می فرماید: مبتذل امام خمینی )

نمودن شغل مادر توسط اجانب در آن رژیم به منظور عدم تربیت صحیح فرزند، درست نشدن انسان مؤمن 

دن آنان به مؤسسات فاقد صالحیت و افراد غیر رحم و طالب شهادت، جدا کردن کودکان از دامن مادر و سپر

 پیدایش عقده و فاسد بار آوردن آنان، به دور از تربیت انسانی است.



رابطه دور شدن فرزند از مهر و محبت مادری با انحطاط و فساد جامعه توأم است که در جامعه اگر 

 ی خواهد شد.حرمت عاطفه شکسته شود، نظام اجتماعی آن جامعه تدریجاً متالش

 (20)"الجنة تحت اقدام االمهات؛ بهشت زیر پای مادران است. ":(قالَ رسول اهلل)

ماه در رحم زن است، و با تمام قوا جسم و روح خود را از مایه های  9ماه و حداکثر  6کودک حدأقل 

وجود زن می گیرد و بطور دائم از کارگاه جسم و اعصاب زن تغذیه می کند، لذا از وجود مادر نسبت به 

شده است. در حقیقت مادر؛ اصل، ریشه و سرچشمه وجود کودک است و کودک انعکاسی  امّکودک تعبیر به 

از واقعیات جسمی و روحی مادر و میوه ای از آن شجره مبارک است. روی این حساب تمام یا اغلب 

ز گیرندگی و اثرپذیری او از مادر است، و به همین علت حسابی که اسالم برای مادر باز کرده برای غیر او با

 نکرده است.

 ابعاد وجودي زن

 احمام و اوصاف صنف زن از دو دیدگاه قابل مطالعه و بر دوقسم است:

: راجع به اصل زن بودن او است که هیچ گونه تفاوتی در طی قرون و اعصار به انها رخ نمی قسم اول

ز دگرگون دهد. مانند: لزوم حجاب و عفاف و صدها حکم عبادی وغیرعبادی که مخصوص زن است و هرگ

 نخواهد شد، و بین افراد زن هم هیچ فرقی در آن جهت مشترک زنان نیست.

: ناظر به کیفیت تربیت و نحوه محیط پرورش آن است که اگر در پرتو تعلیم صحیح و تربیت قسم دوم

 وزین پرورش یابند و چون مردان بیاندشند و چون رجال تعقل و تدبر داشته باشند، تمایزی از این جهت با

 مردان ندارند.

 حيات طيّب

مَن عمل صالحاً مِن ذکرٍ اَو اُنثیَ و هو مومن فلنحیینّه حیاةً طیبةً؛هرکس کار   "این که قرآن می فرماید: 

 (21) "و مومن باشد قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای حیات بخشیم. –چه مرد و چه زن  –شایسته کند 

و « عمل صالح»نقش دارند، یکی: حُسن فعلی به نام یعنی در رسیدن به حیات طیّب فقط دو چیز 

 (22ناظر به حُسن فعلی است.)« عمل صالحاً»دیگری: حُسن فاعلیاست، یعنی جان باید مؤمن باشد و 

 مقام واالي مادر در قرآن



نوع دستورهایی که اسالم به زن و مرد می دهد، در عین حال که یک راه مشترکی برای هر دو قائل 

ه مخصوص را هم از نظر دور نمی دارد، وقتی احترام به پدر و مادر را بازگو می کند، برای گرامی است، ولی را

وَ وصّینا االنسان بوالدیه "داشت مقام زن، نام مادر را جداگانه و باالستقالل طرح میکند.قرآن می فرماید: 

 (23)"احساناً ؛ انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم.

 14و لقمان/ 23همچنین است در سوره اسراء/ و

امّا با همه ی اینها وقتی می خواهد از زحمات پدر و مادر یاد کند، از زحمت مادر سخن می گوید نه از 

وَ وصینا االنسان بوالدیه احساناً حملته اُمّه کرهاً و ضعته کرهاً و حمله و "زحمت پدر. آنجا که می فرماید: 

 (24)"فصاله ثالثون شهراً.

ماهه ی مادر را می شمارد، که: دوران بارداری، زایمان و دوران شیرخوارگی برای مادر  30زحمات 

دشوار است. و همه اینها را به عنوان شرح زحمات مادر ذکر می کند. در این بخش حتی اشاره ای هم به این 

 موضوع نیست، که پدر زحمت کشیده است.

دک از مادر تغذیه می کند، مادر مسؤول دو نفر است و دو تکلیف ماه که مستقیماً کو 30در طی این 

دارد. یکی برای خود و دیگری برای کودک. پدر، در اصل نطفه موظف است حالل بخورد و اگر بعداً مبتال به 

 (25حرام شد ارتباط تنگاتنگی به پرورش کودک ندارد.)

. او موظف است به کودک حالل بدهد و خود امّا غذای مادر در دستگاه گوارش او تبدیل به شیر می شود

 حالل بخورد. این در مورد تغذیه جسمانی.

در غذای روحانی نیز چنین است، اگر مرد خاطره بدی، خیال و هوس بدی در سر بپروراند خود او را می 

 سوزاند، امّا خیال باطل و حرام و اندشه گناه و خاطرات تلخ برای زن علیه دو نفر است.

 لیتی است که ذات اقدس اله به زن داده.این مسئو

وظیفه مادری تنها این نیست که با وضو به بچه شیر بدهد و وقتی پستان در درهان کودک گذارد بسم 

اهلل بگوید که اینها امور ظاهری و عبادت های ظاهری است، بلکه دین می فرماید اندیشه های خودت را 

هنگام ارتباط با زن به فکر نامحرمی که در خیابان و بیابان  مواظب باش. همان طور که به مرد می گوید:

 دیدی نباش، چون خداوند آگاه است.

ماه به مراتب بیشتر از مرد است و هر که مسئولیتش بیشتر باشد در صورت  30مسئولیت زن در این 

 است.  عمل به آن توجهش به خدا بیشتر است و هر که توجهش به خدا بیشتر بود و عملکرد، موفقتر



 

 

 صالح زن در جهاد اکبر

در جنگ با دشمن بیرونی باید از آهن و آتش استفاده کرد. ولی اگر با دشمن درونی می جنگید باید از 

تهذیب نفس و ناله « جهاد اکبر»استفاده کرد، اسلحه انسان گریه است نه شمشیر، اسلحه تیز و کارآمد « آه»

ا دارند. چون ناله و البه، هنر هرکس نیست، که نرمش دل کار است و این اسلحه را زنها بیشتر از مرده

 هرکسی نیست و فضیلتی نیست که نصیب هرکسی بشود.

و أعنّی بالبکاءِ علی نفسی؛ و یاری کن مرا در گریه  "( در ابوحمزه ثمالی می فرمایند: امام سجاد )

 "برای خودم.

بکار ببرد، به این فکر نباشد که چه می پوشد و حال زن باید از این اسلحه بجا استفاده کند و به جا 

دیگری چه پوشیده و دیگری چه دارد. خداوند این سرمایه را نداده تا زن برای چشم و هم چشمی و مظاهر 

 دین و لباس و زیور ظاهر گریه کند.

 توجه ويژه خداوند به زن

(  نقل  می کند که زن اگر ششم )روایتی از امام « ادب المرأة فی الصالة»ابن بابویه قمی در کتاب 

 (26)"فانهنّ مسؤوالت"خواست تسبیح بگوید با انگشتهای خود تسبیح بگوید:

( است که فضیلت شاید چنین دستوری درباره مرد نباشد، البته بهترین تسبیح تربت حسینی )

تان در قیامت مسؤول بسیاری دارد امّا دستور آمده که زن با سرانگشتانش تسبیح بگوید، زیرا این سرانگش

خواهند شد. این عنایتی از سوی خداوند است تا با انگشت خود نیز عبادت کند. چون خداوند بدن را با همه 

خصوصیات در قیامت محشور می کند، این عنایتی است تا زن را متوجه کند تا دیگر با این انگشتان معصیت 

 نکند.

خداوند متعال اصرار دارد که زن با تمام اعضای بدنش بنده با توجه به این مسأله می توان ادعا کرد که 

سال زودتر از مرد مورد عنایت خود قرار داده است. اگر این را نشانه عظمت  6حق شود، به همین دلیل او را 

و برتری زن بر مرد حساب نکنیم الاقل معلوم می شود که دین عنایت خاصی به زن دارد. پس زن باید 

سال بازی کن، ولی زن را به حضور می  6رک کند که دین صریحاً به مرد می گوید برو موقعیت خود را د



پذیرد. این نه برای آن است که زن ناقص است، که زن ریحانه است و این گل فقط باید به دست باغبان باشد 

 و باغبان این گل فقط قرآن و عترت و ذات اقدس اله است.

 ازدواج يك هويت دينی

نوان هویت دینی وقتی روشن می شود که گوشه ای از اسرار نکاح و روز ازوداج از زبان ارزش زن به ع

صاحب وحی بازگو شود تا معلوم گردد که زن تنها ملعبه ی مرد نیست و نه تنها وابسته نمی باشد و نه تنها 

ف نجات می دهد، ابزار نیست بلکه چون بنیان مرصوصی است که مرد را از پرتگاه دوزخ می رهاند و از انحرا

و با هم از خطر تیرگی و تاریکی آسوده می شوند و هماهنگِ هم راه فالح و صالح و نجات را طی می کنند و 

 (27) "مَن تزوّج أحرز نصف دینه "( می فرمایند: از طالح و تباه و تبار می رهند. رسول اکرم )

اشویی ببندد هرکدام نصف دین خود را یعنی مردی که با زن ازدواج می یابد و زنی که با مرد عقد زن

 حفظ نموده اند. یعنی هویتشان یک هویت دینی می شود نه غریزی و آمیزشی حیوانی.

هیچ جوانی نیست که در عنفوان جوانی ازدواج نماید مگر آنکه  "( می فرمایند:و باز پیامبر اکرم)

بنده خدا بعد از « ز من حفظ نموده است.او دو سوم دین خود را ا»شیطانِ مراقب وی، ناله برمی آورد که 

 (28)"ازدواج باید درباره یک سوم دیگر دین خود پرهیزکار باشد.

 

 

 اشتراک زن و مرد در انسانيت )وحدت نوع(

میان زن و مرد، مبنایی ترین و فراگیرترین اصل در ارزش « وحدت نوع»در بعد انسان شناختی، اصل 

است و در آن مرحله، « جنسیت»د، حقیقتی که فراتر از مالک گذاری جنس زن و مرد به شمار می رو

 تفاوتی میان جنس زن و جنس مرد وجود ندارد.

 ( می فرمایند:عالمه طباطبایی)

مشاهده و تجربه، این معنا را ثابت کرده که مرد و زن، از یک نوع و از یک جوهرند، جوهری که نامش 

در مردان قابل مشاهده است، بدون تفاوت در زنان نیز مشاهده  انسان است. چون تمامی آثاری که از انسانیت

می شود. مسلماً ظهور آثار نوع، دلیلی بر تحقق خود نوع است. آری این دو صنف در بعضی آثار مشترک، از 

جهت شدت و ضعف، تفاوت دارد، ولی صرفِ شدت و ضعف در بعضی صفات انسانیت، باعث آن نمی شود که 

 (29نف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست.)بگوییم نوعیت در ص



 آفرينش اصيل زن

از دیدگاه قرآن هدف خلقت زن و مرد، عبودیت خداوند و تقرب به اوست و هرکدام برای رسیدن به 

کمال خود خلق شده اند نه این که اصل، کمال مرد باشد و زن ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید. 

ن دو، به معنای استقالل آنها از یکدیگر در رسیدن به کمال خویش نیست. بلکه این دو ولی آفرینش اصیل ای

 مکمّل یکدیگرند و هر کدام در کمال دیگری نقش موثری را ایفا می کنند.

خلقت حوا پس از خلقت آدم نیز دلیل فروتری و تبعی بودن زن نیست. زیرا، این ترتّب زمانی بوده و نه 

تکوینی، و بر فرض اثبات این مطلب که حوا از بدن آدم آفریده شده اثبات فرع بودن زن بر مرد ترتّب رتبی و 

 در حقیقت وجودی او نیست که او طفیل مرد به حساب آید.

 

 گوناگونی را ه هاي کمال

است و آنان در این  –بندگی و سعادت جاودانه  –آفرینش زن و مرد برای رسیدن به هدف یکسان 

انات الزم و متناسب با ظرفیت خویش راه سعادت را طی می کنند. و لیکن وحدت هدف به مسیر با امک

معنای وحدت در مسیر رسیدن به آن هدف نیست. در مجموعه هستی، غایت موجودات رسیدن به کمال 

است. اما برای هرکس طبیعی در نظر گرفته شده است و اشتراک در هدف غایی، به معنای وظیفه مشابه آن 

 در این طریق نیست.دو 

پیامبران الهی تمام بندگان را، چه زن و چه مرد به قیام برای اهداف الهی از طریق ایمان و عمل صالح 

فرا خوانده اند. اما اعمالی که این دو را به کمال می رسانند یکسان معرفی نکرده اند. از این رو جهاد مرد را 

 شوهر داری کردن دانسته اند. بذل جان و مال در راه خدا و جهاد زن را خوب

تفاوت در وظایف و نقش ها به دلیل تفاوت در ویژگی های تکوینی و به خاطر لزوم هماهنگی در امور 

اجتماعی است. در نظام ارزش گذاری اسالم هیچ یک از موقعیت های ظاهری موجب برتری و فرا دستی 

رهای واالی انسانی است. این معیارها و ارزش انسان نیست و ارزش افراد در جامعه و جهان آخرت به معیا

های اسالمی چنان بااهمیت است که همه مسئولیت ها باید در چارچوب آنها باشد. نظام اجتماعی و نهاد 

خانواده لزوماً بر پایه تقسیم کار و توزیع مسئولیت بنا نهاده شده است و اهمیت این تالشها زمانی است که 

تیار خود در مسیر خیرِ عمومیِ جامعه و کمال افراد آن پیش رود. در پاسخ این هر انسانی با آگاهی و اخ

پرسش که آیا غرض از خلقت خود آرامش آدم بوده و آیا این بدان معناست که زن برای خدمت به مرد 

 آفریده شده است؟



مرد  باید گفت: نباید میان هدف غایی خلقت و راه های منتهی به این هدف خلط کرده، اگر زن و

وظایفی متفاوت بر عهده دارند این به معنای اختالف مسیر هر یک در رسیدن به هدف مشترک است از این 

روی اگر هم ثابت شود که آرامش بخشی شأن ویژه زن در خانواده است باز منافاتی با گفته های پیشین و 

 (30اختالف نقش ها و فعالیت ها در رسیدن به هدف یکسان ندارد.)

 عفاف زيبندگی

قسمتش در  9قسمت باشد  10حیا و عفاف از هرکسی زیبنده است ولی از زنان زیباتر است. اگر حیا 

 مورد زنان و یکی در مورد مردان است و این آراستگی به زینت عفاف از خردورزی است.

بردن، و ثمرات عفت ورزیدن عبارتند از: فرو نشاندن آتش شهوت، تزکیه و پاکسازی اعمال، اجر شهید 

 شبیه فرشتگان آسمانی شدن، مصون و محفوظ ماندن، قناعت، قدر و منزلت الهی پیدا کردن.

و نداشتن حیا و عفت و وقار از هرکس زشت است و از زن زشت تر و ناپسندتر است، از این رو در ابتدای 

است، زیرا که زنان از  سوره ی نور که مجازات آلودگان را بیان می کند، زن ناپاک به مرد ناپاک مقدم شده

 حجب و حیای بیشتری برخوردارند و پاره کردن این پرده نشان نافرمانی بیشتر آنهاست. 

مِنونَ اَلزّانِیَةُ وَ الزّانی فاجلِدو کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ واَل تَاخُذکُمبِهِما رَافةً فی دینِ اهللِ اِن کُنتُم تُو "

خِرِ وَلیَشهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُومنین.؛ زن خالفکار و مرد خالفکار را هریک صد ضربه تازیانه بِاهللِ وَالیَومِ اال

 (31)"بزنید.... 

از این گذشته، پیامدهای سوء  بی عفتی گرچه گریبانگیر مرد و زن هر دو می شود ولی در مورد زنان 

وسه این کار بیشتر از ناحیه زنان می باشد و آنان از ناگواری بیشتری را به دنبال دارد و البته چه بسا وس

 عوامل اصلی به حساب می آیند.

و زنانی که مرتکب فاحشه و عمل زشت زنا می شوند ... آنان را در خانه ها حبس کنید تا مرگ آنان  "

آزار فرا رسد یا خداوند برایشان راهی مشخص کند و آن مرد و زنی که این کار زشت را انجام می دهند 

 (32)"دهید... .

عالمه طباطبایی آیه دوم را متمم حکم در آیه اول می دانند و معتقدند از مجموعه دو آیه استفاده می 

 شود، زن و مرد زناکار را باید کتک زد و خصوصاً زن را در خانه نیز باید حبس کرد.

هُنَّ لِباسٌ لکم و انتم  "د: زن و مرد را لباس یکدیگر معرفی می کن 187قرآن مجید در سوره بقره آیه 

 "لباسٌ لهنّ 



زن و مرد در مقابل دیگران هر دو ساتر و پوشاننده یکدیگرند، اما قدم اول برای این پوشانندگی، حفظ 

 (33عیوب و نواقص وظیفه زنان است.)

 عفت در راه رفتن

ز خاندان نبوّت مثال قرآن برای بیان چگونگی راه رفتن یک زن در بیرون، از راه رفتن یک دختر پاک ا

، مرحوم عالمه ذیل این آیه "تمشی علی استحیاء؛ او در کمال حیا و عفت و وقار گام برمی داشت "می آورد: 

می گوید: نکره آمدن کلمه )استحیاء( نشانه ی عظمت این حالت است یعنی عفت و نجابت از راه رفتن 

ه رفتنی است که خداوند دوست ندارد و از آن نهی می آشکار بود و این گونه راه رفتن، در مقابل آن گونه را

 (34)"به گونه ای در حال راه رفتن پای بر زمین نکوبند که زینتهای نهانشان آشکار شود "کند: 

چه زینت هایی از قبیل خلخال باشد و یا زیبایی ها و برجستگی های بدن باشد که با نوع را رفتن خاص 

 (35نمایان تر می شود.)

 دادوستدعفت در 

وجود حریم و حائل بین زن و مرد بیگانه یک اصل است و در نظام اخالقی، تربیتی نقش موثری دارد 

زیرا هرچه روابط بیشتر و تماسها نزدیک تر باشد زمینه تحریکات و وسوسه ها و هیجان ها بیشتر می شود و 

نین در ارتباط با همسران پیامبر خطرات احتمالی دیگری را در پی دارد. قرآن در این رابطه خطاب به موم

(:می فرماید )"  (36)"و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی آنان می خواهید از پشت پرده بخواهید 

البته منظور از حجاب در اینجا، پوشش زنان نیست بلکه به معنای حائل قرار دادن بین خود و بیگانگان است. 

طرفین برقرار نمی گردد و نتیجه این عدم تماس و ارتباط از خصوصیت حجاب این است که تماسی بین 

 (37)"ذلکم اَطهَرُ لقلوبکم و قلوبهنّ  "رویارویی، طهارت و پاکی قلب است: 

اسالم دوست دارد زن در جامعه و بیرون از منزل به گونه ای باشد که موجب تحریک و تهییج نامحرمان 

ند آن را نمی پسندد از این رو استفاده زن از بوی خوش را در نباشد، و هر کاری را که توجه مردان را جلب ک

َجِها فانّما ,اذا تَطَیِّبَت المرأةُ لغَیرِ ز "(:مقابل نامحرمان، باعث ننگی و عذاب اخروی میداند. قال رسول اهلل)

 (38)"هو نار و نشنار.

 ".او مورد لعنت الهی قرار می گیرد "نیز حضرتش فرمودند:

شرمگاه های خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنن. این به مومنان بگو 

 (39)شیوه برای آنان پاکیزه تر است. قطعاً خداوند به آنچه می کنند آگاه است.



 فضايل اخالقی زن به عنوان همسر

ت و پاکدامنی زن در مقابل شوهر باید متواضع، مهربان، صمیمی و دلسوز، حافظ حریم خانواده، عصم

 خود و تامین کننده نیازهای جنسی و عاطفی شوهر باشد.

هرچه زن در انسجام مسئولیت ها نسبت به شوهر احتمام بیشتری داشته باشد شخصیت او نزد شوهر 

 محبوب تر و ارزش او واالتر خوادهد بود و به استحکام زناشویی آنها افزوده خواهد شد.

جهاد زن خود شوهر داری است و این موضوع در جایی است که  "د:( می فرماینامام موسی کاظم )

 "جهاد مرد در پیشگاه خداوند مبارزه با دشمن دین تا سرحد مرگ و ریخته شدن خون است.

هر زنی به شوهرش احترام کند و آزارش نرساند خوشتخت و سعادتمند "( می فرمایند: امام صادق )

 (40خواهد بود.)

زن نگهبان و امانتدار اموال شوهرش می باشد و دراینباره مسئولیت "فرمایند: ( می پیغمبر )

 (41)"دارد.

 (42بهترین زنان شما، عفیف راغب است که در ناموس خود عفت و به شوهر خود رغبت داشته باشد.)

( می فرمایند: بعضی از زنها برای شوهرشان بهترین غنیمت هستند، زنانی که به حضرت رضا )

 (43شوهرشان اظهار محبت کنند.)

از نشانه های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش 

 (44یابید.)

 نمونه اي از زنان نمونه:

؛ بهشتی ترین مولود، نگین زیبایی های آفرینش، همسر، همتا، همراه و هم پرواز علی زن فاطمه است

(.) 

 ؛ مادر مسیح، برگزیده خدا، تجلی عفّت و طهارت.زن مريم است

 ؛ اوج ایمان در همسری و هم جواری طاغوت بیدادگر، ماندن و رنگ نگرفتن.زن آسيه است

 شکوه بی کران عشق مادری، تصویر ساز صفا و مروه و زمزم. زن هاجر است؛



 .؛ بذل بی کران وجود، گذشت از همه چیز و همه کس برای حقیقتزن خديجه است

 ؛ همراه ایّوب صبر، همسری که که جرعه جرعه زجر نوشید ولی وفا نفروخت.زن رحيمه است

 ؛ شهید اعتقاد زیر تازیانه های جهل.زن سميّه است

و زیباترین  ؛ اسوه ای که سوره های صبر را با آیه های شجاعت و شهامت آمیختزن زينب است

 حماسه را ورق زد.

 داءِ، مربی رزم آوران بی هماورد دفاع از والیت.؛ امّ الشهزن امّ المومنين است
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  چرا اهل بیت امام حسین علیه السالم در اربعین به کربال رفتند

 

  :امام خامنه ای

" بن علی)ع( به سرزمین کربال، که اصل این  بیت حسین فقط یک جمله در باب اربعین عرض کنم؛ آمدن اهل

آمدن مورد قبول هست، اما سال اول یا دوم بودن آن معلوم نیست، فقط برای این نبود که دلی خالی کنند یا 

شود ها جاری می تجدید عهدی بکنند؛ آنچنان که گاهی بر زبان .  

ین بسیار باالتر بودمسأله از ا شود کارهای شخصیتی مثل امام سجاد)ع( یا مثل زینب کبری)س( را بر  نمی .

هایی به این عظمت در  همین مسائل عادی رایج ظاهری حمل کرد، باید در کارها و تصمیمات شخصیت

وجوی رازهای بزرگتر بود جست .  

http://imam-hossein.blogfa.com/post-302.aspx


کت عاشورا بودمسألة آمدن بر سر مزار سیدالشّهدا)ع(، در حقیقت امتداد حر .  

بن علی)ع( و دوستان خاندان پیغمبر و مسلمانانی که تحت تأثیر این  با این کار خواستند به پیروان حسین

حادثه قرار گرفته بودند تفهیم کنند این حادثه تمام نشد؛ مسأله با کشته شدن، دفن کردن و اسارت گرفتن 

مه داردو بعد رها کردن اسیران خاتمه پیدا نکرد؛ مسأله ادا .  

به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛ اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد، 

 هدف جامعة شیعی و هدف بزرگ اسالمی جامعة مسلمین را باید به یاد هم بیاورید. 

است که باید از تشکیل نظام اسالمی و تالش در راه آن حتی در حد شهادت، آن هم با آن وضع! این چیزی 

ماند. آمدن خاندان پیغمبر، امام سجاد)ع( و زینب  رفت و خاطرة آن برای همیشه زنده می یاد مسلمانان نمی

 "کبری)س( به کربال در اربعین به این مقصود بود.

، انشارات موسسة انقالب «آفتاب در مصاف»، به نقل از کتاب 24/7/1366های نمازجمعه تهران،  )خطبه

 .(236ای، ص فتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنهد-اسالمی

 

 اهمیت زبان و ادبیات فارسی از منظر مقام معظم رهبری

 26زینب ظاهری عبدوند

 چكيده

زبان فارسی به سبب نامحدود بودن دایره ی لغات و گستردگی اش می تواند علوم بشری را به زبان ساده به 

رهبری در این باره فرموده اند:زبان فارسی اینقدر ظرفیت وگنجایش دارد  همگان ارائه دهد که مقام معظم

 که دقیق ترین و ظریف ترین علوم و دانش ها می توانند با این زبان بیان شوند.ما زبان پر ظرفیتی داریم.

از دیدگاه مقام معظم رهبری زبان فارسی یک زبان زنده،شیرین و برخوردار از خصوصیات برجسته زبان 

 شناسی است که هیچ محدودیتی ندارد و تمامی مفاهیم 

                                                           
26
 مدرسه حضرت ولی عصر )عج( 2زینب ظاهری عبده وند، طلبه سطح  



مهم را می توان با آن بیان کرد. ایشان معتقدند:زبان فارسی به لحاظ دایره گسترده لغات و جنبه واژگانی و 

 نیرومندی است. قدرت ترکیبی آن زبان

از میان ابزارهای زبان فارسی رهبر معظم به شعر توجه خاصی دارند و از نظر ایشان شعر یک ابزار بسیار 

 شگفت برای ارائه فرهنگ خود به دیگر کشورهاست.

مقام معظم رهبری فرموده اند:)نمی شود باور کرد که نفوذ زبان فارسی به خاطر قدرت سیاسی کشور فارسی 

بلکه علت نفوذ چیز دیگری است ؛یک مقدار در ذات خود این زبان است یعنی ترکیب،شیوایی  زبان است

ویژه و آهنگی که این زبان دارد(.زبان فارسی را می توان یک منبع معتبر برای عالقه مندان به علوم 

 دارند.ادبی،حکمی و اخالقی دانست چرا که این زبان و معارف الهی رابطه محکم و دیرینه ای با هم 

مقام معظم رهبری.ادبیات.زبان : کلید واژهزبان فارسی زبان دوم اسالم است.رهبر عزیز فرموده اند:

 فارسی.شعر.هنر

 مقدمه

 من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خویش را فرهنگ داری می کنم

 خون دل خورده ام مدام وبا سرشک دیده ام/گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم

 زبان پهلوی را خوانده ام درّ دری/وازه های ناب آن را ساختاری می کنممن 

شهریاران ادب را می نهم ارج گران/هریکی را هرکجا حرمت گذاری می کنم چون زبان ماست گنج معرفت 

 اندر جهان/احتراز از فحش وطعن وجعلکاری میکنم

ان انسان ها در جوامع مختلف است و هر امروزه اهمیت زبان بر کسی پوشیده نیست زیرا وسیله ارتباط می

چه زبان یک کشور غنی تر باشد می تواند تأثیر بیشتری برجوامع انسانی گذاردمقام معظم رهبری در این 

باره فرموده اند:زبان فارسی باید گسترش یابد باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان روز به روز 

ژه سازی کنید و اصطالح ایجاد کنید کاری کنیم که در آینده آن بیشتر شود. فارسی بنویسید،فارسی وا



کسانی که از پیشرفت های علمی کشور ما استفاده می کنند،ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرند این 

 افتخاری نیست که ما بگوییم حتمأ 

زبان فارسی شیرین وپروسعت زبان علمی کشور ما فالن زبان خارجی است بلکه به فرموده ی رهبر عزیزمان 

 است که حتی از زبان عربی هم وسیع تر است 

  _و مثل یک بادکنک صد برابر حجم فعلی خودش قابل گسترش است که ویژگی

های برجسته این زبان زیبا باید نمایان شود تا همگان به استفاده ی بیشتر از این زبان ترغیب شوند.که یکی 

بنده از "زبان فارسی عدم استفاده از کلمات بیگانه است ایشان فرموده اند: از راهکارهای عملی برای رواج

پیش از انقالب از اینکه واژه های بیگانه بی دریغ در دست مردم ما به کار می رفت و به آنها افتخار می 

شه همی_کأ نّه کسی اگر یک مطلبی را با یک تعبیر فرنگی بیان کند این را یک افتخار می دانست _کردند

 رنج می بردم.

لذا ما براین شدیم اوأل ویژگی ها و امتیازات زبان شیرین وپر مغز فارسی و سپس اهمیت آن را از منظر رهبر 

 معظم بررسی کنیم.  



 مفهوم شناسی

 "رهبر"مفهوم شناسی 

 تعریف شده است.قائد، راهنما، هادی، مرشد، امام، پیشوا به معنای رهبرا، لغت نامه دهخددر 

 آمده است. پیشوادر فرهنگ معین، رهبر به معنای 

  "انقالب"مفهوم شناسی 

دگرگون شدن، زیر و رو شدن، قیام گروهی برای واژگون کردن در فرهنگ فارسی معین، انقالب، به معنای 

 آمده است. یک حکومت، شورش

 آمده است. Revolution، معادل انگلیسی انقالب  فرهنگ لغت فارسی به انگلیسیدر 

 برگشتن،واژگون شدن وبرگردیدن، به معنای انقالبدر فرهنگ لغت دهخدا، 

 آمده است.

 مفهوم شناسی اهمیت

 است. ،احتیاجلزوم،وجوبدر لغت نامه دهخد به معنای:  اهمیت

 آمده است. مهم بودنبه معنای  اهمیت در فرهنگ عمید:

 ادبیات مفهوم شناسی

:آثار ادبی،علوم ادبی،مجموعه آثار باقی مانده از سخنوران و به معنای  فرهنگ فارسی معین:ادبیاتدر 

 آمده است. نویسندگان کهن هر ملتی

 شعرمفهوم شناسی 

 آمده است. دانستن و دریافتن چیزی :به معنای شعر لغت نامه دهخدا:در 

 آمده است. (حرف بی اساس2(سخن موزون 1 :به معنای شعردر فرهنگ فارسی معین، 

 سخن منظوم معنا شده است. که دارای وزن و قافیه باشد، است سخنی"ادبی"شعر:در فرهنگ لغت عمید، 

 مقام معظم رهبریامتیازات زبان فارسی از نظر 



زبان فارسی از لحاظ خصوصیات زبان شناسی در سطح قابل قبولی قرار دارد که قابلیت های باالیی در ارائه 

مفهوم مورد نظر خود دارد و می تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی بشر پیشقدم شود.مقام معظم  رهبری 

 درباره امتیازات ارزنده ی زبان فارسی فرموده اند:

فارسی یک زبان شیرین، گسترده و برخوردار از خصوصیات برجسته زبان شناسی است که هیچ زبان "

به لحاظ دایره  را می توان باآن بیان کرد. محدودیتی ندارد و تمامی مفاهیم مهم،ظریف،دقیق و جدید

 ."اردارزش واالیی د زبان نیرومندی است و اهمیت و گسترده لغات و جنبه واژگانی و قدرت ترکیبی آن،

حضرت آیت اهلل خامنه ای، بار فرهنگی زبان فارسی را در فرهنگ و تمدن جهانی در خور توجه می دانند و 

 فرموده اند:

 این باور حقیقی وجود دارد که در میراث های فرهنگی ملت ها،آن چه که به "

تر است و زبان فارسی وسیله زبان فارسی در دسترس انسان ها وجود دارد از بسیاری از زبان های دیگر بیش

رایج حدود هزار و دویست سال ذخیره فرهنگی برجسته دارد که می توان از آن برای پیشبرد فرهنگ بشری 

 استفاده کرد وبه آن غنا بخشید. رهبری به برجستگی های زبان فارسی توجه دارند و فرموده اند:

عری زبان فارسی گنجانده شده است آن چه که از حکمت،معرفت و اندیشه واالی بشری در دیوان های ش

بسیار مهم وقابل توجه است و در این زمینه می توان به حکمت، معارف الهی و اندیشه مورد نیاز بشری که 

 در شاهنامه حکیم ابوالقاسم  

 فردوسی موجود است، اشاره کرد.ایشان قدمت هزار ساله داستان سرایی تاریخی 

 را از ذخایر زبان فارسی می دانند.

 علت نفوذ زبان فارسی از منظر مقام معظم رهبری

 شکی نیست که زبان شیرین فارسی به لحاظ زیبایی شناختی در سطح باالیی قرار 



داردو با وجود نا مالیمت هایی که توسط خود فارسی زبانان به زبان فارسی شده است اما به خاطر ویژگی 

فظ کند و این به خاطر بار معنایی الهی و عرفانی ای های بارزش توانسته در طول قرن ها اصالت خود را ح

است که این زبان با خود حمل می مند که به فرموده ی مقام معظم رهبری محتوای عرفانی و فرهنگ 

 اسالمی را

 می توانیم عامل گسترش زبان فارسی بدانیم.

 :حال،علت های نفوذ زبان فارسی از دیدگاه مقام معظم رهبری را بررسی می کنیم

رهبری فرموده اند:باید اعتراف کنیمکه در کار زبان فارسی تقصیر شده استنه فقط در چند دهه سال اول 

پیروزی انقالب که هر کسی به کار خود مشغول بود به این مهم پرداخته نشد،بلکه در گذشته نیز تقصیر های 

نان وفارسی گویان بزرگی بودند اما بزرگتر وبیشتری صورت گرفت وبا اینکه در این کشور ادبا،شعرا،فارسی دا

 در این سنین متمادی،زبان فارسی آن رشدی را که بایستی میس کرد وآن سعه یی 

 را که در دنیا باید پیدا می کرد، پیدا نکرد.هر زبانی که سعه ی نفوذ آن زیاد باشد،

و سلطه طلب می  طبیعی است که با خود فرهنگی را حمل می کند.کاری که امروز دولت های استعمارگر

 خواهند با خرج های زیاد و با اعمال نفوذ های فراوان 

در دنیا انجام بدهند،زبان فارسی آن کار را با نفوذ طبیعی خودش کرده است نمی شود باور کرد که نفوذ زبان 

 فارسی به خاطر قدرت سیاسی کشور فارسی زبان است،

؛شاید یک مقدار در خود ذات این زبان است؛یعنی بنابراین،علت نفوذ زبان فارسی در چیز دیگری است

ترکیب،شیوایی ویژه و آهنگی که این زبان دارد.من از بعضی کسانی که در مجامع جهانی خیلی حضور پیدا 

می کنند و نطق های مختلف را می شنوند،شنیدم که می گفتند آهنگ زبان فارسی،گیراتر از آهنگ های 

نیم که بعضی از اشخاصی که از کشور های متعدد به ایران می آیند و در زبان دیگر است ما هم گاهی می بی



اینجا صحبت می کنند،آن زیبایی و فراز و نشیب لطیف زبان فارسی در کالمشان احساس نمی شود؛ البته 

 این ها را باید زبان شناسان 

ن ها را زبان شناسان می بگویند؛چیزی نیست که با گوش بشود فهمید؛البد موازین و معیارهایی دارد که ای

 فهمند.

علت دیگر نفوذ زبان فارسی،آن بار معنایی است که این زبان با خود حمل می کند. زبان فارسی فرهنگ غنی 

ای را با خود می برده است؛این فرهنگ امروز در اختیار ماست؛عمدتأ هم فرهنگ اسالمی است،یعنی اسالم 

 چین و تا هر جای دیگر که رفته،با زبان فارسی رفته است.خیلی در این منطقه شرق عالم،از شبه قارّه تا 

نزدیک به نظر می آید که یکی از عوامل گسترش زبان فارسی در دنیا و الاقل در این ناحیه همراهی آن با 

دین و پیام دین و معارف دینی باشد؛یعنی آن کسی که این دین و این معرف را می پذیرد،زبانی را هم که 

ست، را می پذیرد.من دیده ام ،قوال ها در هند در مقبره ی شاه ولی اهلل می نشینند و اشعاری را حامل آن ا

 به زبان فارسی می خوانند البته فارسی را هم خیلی بد می خوانند،

 یعنی صدایشان خوب است لیکن خواندنشان خیلی غلط دارد؛در عین حال،اشعار،

یا از اشعار خود شاه ولی اهلل و یا از اشعار دیگران می  همان اشعار عرفانی و معنوی فارسی است که

خوانند؛بنابراین،ما می توانیم آن محتوای عرفانی و آن فرهنگ اسالمی را که شکل لطیف و زیبای خودش را 

 در ایران داشته عامل گسترش زبان بدانیم.

 امروز هم حقیقتأ زبان فارسی در دنیا جاذبه جدیدی پیدا کرده است. من کسانی 

را از کشور های عربی و غیر عربی دیده ام که زبان فارسی را از طریق رادیوی جمهوری اسالمی یاد گرفته 

بود و این بودند،جاذبه سخنان امام وحقایق انقالب و مفاهیم انقالبی این ها را با زبان فارسی مأنوس کرده 

 زبان را می فهمیدند،

 هم در منطقه شرقی عربستان که صدای ما به آن جا می رسد،هم در پاکستان و 



 به خصوص در هند و هم در آفریقا ما این را دیدیم.

 ادبیات، رابط میراث فرهنگی یک کشور از نسلی به نسل دیگر

نسل دیگر منتقل می شود ادبیات هم به همان طور که خصوصیات فردی افراد از طریق وراثت از نسلی به 

 فرموده مقام معظم رهبری،اتصال یک ملت را 

به گذشته خودش ایجاد و حفظ و ثبت می کند ایشان همچنین ادبیات فارسی را عامل وحدت نسل های 

 مختلف دانسته اند که این وحدت با شعر،با کالم و با 

 سخن به وجود می آید.

در گذشته با کشورهای دیگر از لحاظ فرهنگ و ادبیات داشته ایم را مجددأ احیا ما باید اتفاق نظری را که 

 کنیم که رهبر معظم در این باره سخنان ارزشمندی دارند 

 که فرموده اند:

آن دستگاه هایی که مباشر امور ادبیات هستند باید اثبات کنند که ادبیات،فقط یک سرگرمی و یک امر 

گی نیست،بلکه یک چیز ضروری است. فرض بفرمایید ما امروز مایلیم که آن تشریفاتی و زایده ای در زند

 ملت هایی که در اطراف 

 عالم با فرهنگ و ادبیات ایرانی آشنا بودند،این ارتباط و اتصالشان محفوظ بماند 

می دانید که استعمار ده ها سال متمادی ـشاید در بعضی جاها قرن هاـتالش کرد تا آثار فرهنگ ایرانی را 

 که در خیلی از نقاط دنیا وجود داشت،بزداید؛مثأل در هند 

این معنا کامأل واضح است ؛حاال ما می خواهیم این را برگردانیم ؛به چه وسیله ای می شود این زبان را 

گلستان سعدی و دیوان حافظ و کتاب های فارسی، همان چیزهایی که از نسل های گذشته،این  برگرداند؟ما

 زبان و ادبیات و فرهنگ را دارند منتقل می کنند، می فرستیم؛آن ها هم استقبال می کنند و می خوانند؛



 این نقش ادبیات است که به نظر بنده بسیار حائز اهمیت است،این را شما باید 

 ی ادبیاتی اثبات کنیددرمحیط ها

 خصوصیات مهم زبان فارسی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 مقام معظم رهبری با زیرکی خاص و دید نافذی به ذکر خصوصیات ادبیات فارسی 

 پرداخته اند برای مثال ایشان از زبان فارسی به خاطر ظرفیت باالیش در پذیرش 

 جهان اسالم نام برده اند.حال  مفاهیم واالی حکمت و عرفان به عنوان زبان دوم

 به ذکر بیانات مقام معظم رهبری در این باره می پردازیم:

 رهبر معظم از زبان فارسی به عنوان رمز هویت ملی نام می برند و فرموده اند:

 زبان فارسی در واقع جویبار پر فیضی از گنجینه عظیم مواریث فر هنگی ایرانیان

و ملت های فارسی زبان است و برای ملت های دیگر نیز پدیده ای بسیار بزرگ وشکوهمند محسوب می 

 شود. زبان فارسی از گسترش و ظرفیت ترکیب پذیری 

 برخوردار است. آهنگی گوشنواز،به هنجار و زیبا دارد و با تکیه بر خصوصیات واژگانی 

ارف بشری را ارائه دهدوآن را بیان کند.حضرت آیت اهلل و ترکیبی خود می تواند هر بخشی  از گستره ی مع

خامنه ای زبان فارسی را زبان شعر،فلسفه و معارف می دانند و فروده اند: زبان فارسی وسیله ای انحصاری 

 برای دست یافتن به 

 مفاهیم واال و حکمت عظیم بی نظیری است که در میراث فرهنگی این زبان،



حکمت و اخالق به صورت شعر و نثر وجود دارد و بر همین اساس، زبان فارسی در کتاب های علمی،ادبیات،

برای تمام کسانی که عالقه مند به معارف واالی بشری هستند،یک ذخیره مهم،باارزش،قابل فراگیری و 

 پیگیری است.

 رهبری،تالش در جهت اعتالی هر چه بیشتر زبان فارسی را موردتأکید قرار داده اند

 د:و فرموده ان

 زبان فارسی،زبان فاخر،زیبا،رسا و پرظرفیت است و محموله بسیار عظیمی از گنجینه 

 معارف بشری و میراث ذهنیات و عقلیات بشری را به خود به همراه دارد،بنابراین،

فارسی زبانان و عالقه مندان و دوستداران این زبان در سراسر جهان و صاحبان ذوق و اندیشه بایدبا جدیت 

 اهتمام فراوان،تالشی مضاعفی را برای اعتالی زبان فارسی به عمل می آورند.کامل و 

 ایشان فرموده اند:

 زبان فارسی کلمه طیبه ای است و اصل ثابتی دارد .

 رابطه هنر و ادبیات از نظر رهبری

 هنر و ادبیات رابطه مستقیمی با هم دارند که مقام معظم رهبری شعر را گویاتر از 

 در ارائه مفهوم مورد نظر به مخطب می دانند.ایشان فرمدوه اند:هنر های دیگر 

 ادبیات،طبعأ مقوله ی خوب و مطلوبی است؛منتها هنرـ هنری که با ادبیات 

نسبت نزدیک دارد،مثل شعر یا بعضی هنر های دیگرـ تأثیرش بیشتر است نظر من نسبت به شعر،نظر بسیار 

 ت،مثبتی است،معتقدم،شعر هنر بسیار خوبی اس

 قریحه ی شعری یک موهبت الهی است و شعر و همه هنرها،یک توان و قدرت 



و تعبیر رسایی از تخیالت ظریف انسان ها هستند.بعضی از تصورات و تخیالت انسانی هست که جز با زبان 

 هنر  و با توصیف هنری،با هیچ زبانی قابل توصیف 

و بیان نیست.اگر هنر نبود خیلی از ما فی الضمیر انسان ناگفته و توصیف نشده باقی می ماندالبته شعبه های 

 گوناگون هنر هر کدام خصوصیتی دارد یکی از 

بهترین هایش که با ادبیات ارتباط نزدیک دارد شعر است و شعر، هنر رسا وبلیغی است. زبان شعر بسیار 

 ست؛یعنی زبان نقاشی،موسیقی و گویاتر از هنرهای دیگر ا

بعضی هنر های دیگر،به اندازه زبان شعر گویا و توانا نیست البته شعر خوب،نه هر شعری؛شعری که حقیقتأ 

 هنر تخیل در آن حضور داشته باشد و لمس شود،ضمنأ 

شعر  بعضی از هنر های دیگر که توصیفشان به دقت هنر شعر نیست،دایره شعورشان وسیع است؛مثأل وقتی

 می گویید فقط یک فارسی زبان از زیبایی های شعر 

فارسی استفاده می کند،همچنان که از زیبایی های یک شعر عربی فقط یک عرب زبان استفاده می کند 

حتی کسی که عربی را هم بلد است زیبایی های یک شعر عربی را مثل یک عرب زبان نمی فهمد لیکن 

 نقاشی این طور نیست؛

ی که می کشید دیگر زبان نمی شناسد،مرز زبان ندارد.موسیقی هم تا حد زیادی همین طور شما یک نقاش

است بعضی هنر های دیگر نیز همین گونه است البته بعضی از حرف ها هست که اصأل نمی شود با زبان 

 معمول بیان کرد؛بعضی از 

د، در کارهای ادبی و هنری می تصورات هست که جز با ادب و هنر بیان نمی شود در شعر می شود بیان کر

 شود بیان کرد؛اما خیلی از آن ها را در زبان معمولی 

 نمی شود گفت.



 زبان، پدیده ای زنده

 زنده بودن زبان بدان معناست که کلمات یک زبان باید قدرت برخورد با کلمات 

 رهبری در این باره فرموده اند:دیگر زبان ها را داشته باشدو در مقابل واژگان بیگانه محو نشوند.مقام معظم 

زنده بودن زبان به آن است که می تواند از بیرون محدوده ی خود،لغت های دیگر را جذب کند و برای وارد 

کردن لغت های دیگر به زبان فارسی الزم است آنها پارسی گونه شوند و اوزان و هنجار این لغات،فارسی 

 ی به لغت های غیر فارسی است و این مهم باید در شود.پارسی گری به مفهوم دادن هنجار فارس

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد تو جه قرار گیرد.

 تبیین تشخّص فرهنگی و هویتی ایران توسط زبان فارسی

 تبیین تشخّص فرهنگی هر کشور ابزار هایی دارد که ابزار ما در طول تاریخ ارائه ی 

ه دیگر ملت ها بوده که آنها را دعوت به مطالعه ی کتاب های ویژگی ها و برجستگی های زبان فارسی ب

بزرگان ادب فارسی مانند موالنا و سعدی و حافظ و دیگر شاعران و عرفای فارسی زبان می کنیم.رهبر معظم 

 فرموده اند:

ـ و ما احتیاج داریم که در کشورهای اسالمی به نحوی،در کشورهای فرنگی،به نحوی ـ اعم از اروپا و آمریکا

بقیه کشور های دارای تمدن های قدیمی و کهن در آسیا و در آفریقا به نحوی،تشخّص فرهنگی و هویتی 

خودمان را تبیین و ابعاد آن را روشن کنیم این کار ابزارهایی دارد ،زبان فارسی،یکی از این ابزار هاست که 

 ه و خیلی مهم است.معرفی چهره های بزرگ ایرانی در زمینه ی ادبیات،فلسف

 علم،یکی دیگر از این ابزارهاست که این ها خیلی مهم است. شما مولوی را 

معرفی کنید فرض کنیددر یک دوره ی یک یا دو ساله ،ده نفر از شخصیت های برجسته ادبی،فلسفی،عرفانی 

اـ که ،علمی را انتخاب کنیدبرای معرفی در دنیا. حافظ را معرفی کنید.مالصدرا را معرفی کنید،ابن سینا ر



معرفی شده است ـمنتها در عین حال معرفی کنید و بگویید که ابن سینا جزو گذشته و شجره نامه ی 

 تاریخی 

شماست البته شخصیت های زمان خودمان مثل عالمه طباطبایی و امام را با بعد علمی و عرفانی و ادبی اش 

 هم معرفی کنید.

 وظیفه ی رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 تشار و تبلیغ معارف اهل بیت یا هنر و تمدن ایرانی؛همه این ها با ارزش است ان

من به خصوص روی زبان فارسی تکیه می کنم. اهمیت زبان فارسی ده برابر آن چیزی است که به عنوان 

 ترویج هنر ایرانی ذکر می شود.

  ایشان ترویج زبان فارسی از طریق پیگیری کرسی های زبان فارسی در مراکز

 علمی و دانشگاهی را یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی می دانند.

 نتیجه

حفظ زبان هر کشور را می توان نشانه ی استقالل آن کشور در طول تاریخ دانست به طوری که بعضی کشور 

های آفریقایی به دلیل مستعمره بودن،زبان خود را به طور کلی از دست داده اند و در حال حاضر با زبان 

 کشور بیگانه صحبت می کنند 

خطرات حفظ مند که این را می توان مدیون شاعران بزرگ  اما زبان فارسی همچنان توانسته خود را از این

 مثل حافظ وسعدی دانست البته ورود بعضی کلمات 

بیگانه به زبان فارسی را نمی توان انکار کرد که تنها راه عالج آن از نگاه مقام معظم رهبری عدم استفاده از 

 کلمات بیگانه است.

 به پیوند نا گسستنی زبان فارسی با مطالعه ی آثار بزرگان ادب فارسی می توان



 با مذهب اسالم پی برد که کامأل در این بزرگان دیده می شود که همان طور که 

در بخش علت نفوذ زبان فارسی توضیح دادیم دلیل زنده ماندن و پویایی زبان فارسی در طول قرن ها با 

 با مفاهیم الهی است. وجود نامالیمت هایی که به این زبان شده رابطه ی پایدار این زبان

ما باید از ظرفیت های زبان فارسی که استعمار گران در طول تاریخ در صدد نابودی آن بودند استفاده کنیم 

 و از این زبان در جهت وحدت ویکدستگی ملل 

 فارسی زبان استفاده کنیم.

یق انتشار معارف ادبی به اگر ما بتوانیم ظرفیت های بزرگ زبان فارسی و ویژگی های برجسته ی آن را از طر

دیگر کشور های عالم نشان دهیم،بی شک می توانیم تشخّص فرهنگی و هویتی بسیار واالیی برای کشور 

 خود ایجاد کنیم.

 

 و من اهلل التوفیق

 

 فهرست منابع

(دیدار رهبر معظم انقالب با جمعی از استادان ادبیات فارسی در کشور های مشتر ک المنافع 1

18/11/1372 

 27/11/1370(بیانات رهبرمعظم انقالب در دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی 2

 5/12/1370(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای گروه ادب و هنر صدای ج.ا.ا 3

 16/10/1374(دیدار رهبر معظم انقالب اسالمی با اعضای مجامع بین المللی استادان زبان فارسی 4



 14/11/1374شنود صمیمانه رهبر معظم با گروهی از جوانان و نوجوانان (گفت و5

 4(همان ش 6

 21/5/1383(دیدار مقام معظم رهبری با رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران7

 (فرهنگ فارسی معین8

 (لغت لغت نامه دهخدا 9

 (فرهنگ عمید10

 

 

 « خراسانی آخوند عمل و انديشه در فقيه واليت »عنوان: 

 مزينانی صادق محمد االسالم حجت مولف:

 

 خود فرهنگی مرزهاي از خواهد می که نظامی و مكتب براي خراسانی آخوند سياسی هاي انديشه

   است ضرورت يك نمايد پاسداري

 حوزه اساتيد و پژوهشگران دانشجويان، طالب، و  شده نگاشته سياسی فقه موضوع با ؛ ،""کتاب

 .ببرند ارزشمند اثر اين از فراوانی هاي بهره توانند می دانشگاه و

 توسط وزيري، قطع در صفحه 504 در و 33 تابستان در بار، نخستين براي پژوهشی اثر اين

 .گرديد آراسته طبع زيور به کتاب بوستان موسسه

 آخوند عملكرد و ديدگاه شناخت که است گفتنی کتاب، تفصيلی معرفی به پرداختن از پيش

 :دارد ضرورت جهت چند از ،«فقيه واليت» دربارة خراسانی



 نظام فرهنگی مرزهاي پاسدار 

 شناخته کم يا و ناشناخته فقيه، واليت بحث در ايشان ديدگاه ويژه به وي سياسی هاي انديشه

 انديشه از ولی شود، می ياد اصولی فقهی مباحث در ايشان از علميه هاي حوزه در. است شده

 و مقطع آن در وي، سياسی هاي انديشه که آن با. آيد می ميان به سخن کمتر ايشان سياسی هاي

 ايشان سياسی انديشه شناخت نويسنده، عقيده به. است اي ويژه اهميت داراي زمان اين در حتی

 از خواهد می که است نظامی و مكتب براي حرکت ترين ضروري امروز اسالمی متفكران ديگر و

 . نمايد پاسداري خود فرهنگی مرزهاي

 

 ميان برانگيز بحث هاي گزاره از خراسانی آخوند عملی سيره و ها انديشه اين، بر افزون

 که چرا  است؛ ايران اسالمی  جمهوري نظام تشكيل و اسالمی انقالب از پس ويژه به نويسندگان؛

 و خراسانی آخوند ديدگاه که اند کرده تالش اخير هاي سال در ويژه به نويسندگان از شماري

 فقيه واليت منكر را او داده، قرار( ره) خمينی امام ديدگاه برابر در را انصاري شيخ ايشان، استاد

 سيره و علمی آثار به استناد با متفكران و نويسندگان از بسياري گروه، اين برابر در. کنند قلمداد

 . دانند می «فقيه مطلقه واليت» به معتقدان از را او خراسانی آخوند عملی

 خراسانی آخوند مرحوم سوي از واليت اعمال*

 سيره و علمی آثار. است «فقيه واليت» غيبت، روزگار در شيعه سياسی انديشه ترين محوري

 به تنها نه ايشان که است آن بيانگر آن، از پس چه و مشروطه نهضت از پيش چه ايشان عملی

 ابعاد در ايشان از صادره واليی احكام. است کرده اعمال نيز را آن که بوده معتقد فقيه واليت

 ها آن از برخی به کتاب اين متن در که است فراوان... و فرهنگی اجتماعی، سياسی، گوناگون

 .است شده اشاره

 روي اسالمی انديشمندان و متفكران از ابزاري استفاده به نويسندگان از برخی اخير، هاي سال در

 در حتی. اند زده دست سياسی جريانات نفع به ايشان هاي انديشه تأويل و تحريف به گاه و آورده

 سياسی مطامع سود به را آنان کردار و گفتار ، شده وارد نيز معصوم پيشوايان حريم به مسير اين

 و فكري ذخائر حق در ستمی که  آن بر  افزون شيوه، اين. کنند می تحريف حتی و خودگزينش



 دارد می باز روشن اي آينده به راهيابی منظور به آنان درست شناخت از را جامعه است، فرهنگی

 .است اول ستم از تر بزرگ ستمی که

 

 المللی بين کنگره برگزاري از پيش حوزه بزرگان از برخی که بود يادشده مطالب به توجه با

 کنگره آن اندرکاران دست از ،1330 سال در خراسانی آخوند رحلت سال يكصدمين بزرگداشت

 شده، پخش آخوند مواضع و ها انديشه به نسبت که هايی شبهه به پاسخ در بودندکه خواسته

 .دهند صورت جدي و خور در کاري

 

 هايی شبهه و ها تحريف به همچنين و حوزه بزرگان خواسته به باشد پاسخی تواند می کتاب، اين

 به باشد جوابی نيز.  است شده طرح کشور خارج و داخل در دينی حكومت مخالفان وسيله به که

 .شود می داده نسبت خراسانی آخوند به که نادرستی مطالب و ها تاويل از بسياري

 

 :اثر معرفی*

 :است شده تشكيل بخش چند از کتاب، اين

 

 نيز و آخوند روزگار اجتماعی سياسی اوضاع و سياسی علمی زندگی به اختصار، به(  اول بخش

 انديشه با انديشور هر روزگار اوضاع ارتباط. است پرداخته سياست ميدان در ايشان فعال حضور

 از درستی تحليل توان نمی زمانی، هر مهم وقايع و حوادث درک بدون و است انكارغيرقابل او

 .داد ارائه عصر آن هاي انديشه

 آخوند فقهی ديدگاه ترين محوري بررسی

 می بررسی سياست در ايشان فقهی ديدگاه ترين محوري و ترين مهم بخش اين در(  دوم بخش

 با. است آن اثبات براي خراسانی آخوند هاي روش و ها راه و فقيه مطلقه واليت ديدگاه آن و شود

 مسائل ترين مهم که برابري آزادي، قانونگذاري، بامشروطيت، فقيه واليت رابطه بررسی اين



 خواهد داده پاسخ نيز  ها پرسش از برخی به ضمن در. شود می روشن بودند روزگار آن در سياسی

 .شد

 ابعاد در را او حكومتی و واليی احكام از برخی و کرده اشاره آخوند عملی سيره به(  سوم بخش 

 فقيه مطلقه واليت به را ايشان عميق و قاطع باور و آورده فرهنگی و اقتصادي سياسی، گوناگون

 .است داده نشان

 خراسانی آخوند حكومتی الگوي 

 الگوي به اشاره ضمن ،«خراسانی آخوند حكومتی الگوي: » عنوان با بخش اين(  چهارم بخش  

 به که الگوهايی و ها شبهه از اي پاره  ايشان، ديدگاه از «مقدور قدر»  الگوي و مطلوب حكومتی

 .است داده قرار ارزيابی مورد را شده داده نسبت ايشان

 هاي اطالعيه و ها نامه به توجه با سياسی، فقه قواعد و اصول از اي پاره به نگاهی با(  پنجم بخش  

 .است کرده تبيين را ايشان سياسی و فقهی هاي بنيان خراسانی، آخوند

 

 شيعی فقهاي ديگر با خراسانی آخوند تعامل

 پرداخته زير محور سه به «شيعی فقهاي ديگر با خراسانی آخوند تعامل: » عنوان با(  ششم بخش 

 :است

 با خراسانی آخوند اشتراکات ميزان به مشروطه؛ نهضت در خراسانی آخوند همگامان و ياران: الف

 اهلل عبد شيخ و خليلی حسين ميرزا همانند مشروطه، نظام و نهضت در او  با همگام مراجع

 .شده اشاره مازندرانی

 نگرش از متاثر فقيهان از برخی هاي انديشه بررسی به شيعی؛ فقهاي ديگر و خراسانی آخوند: ب

... و اصفهانی ابوالحسن سيد و بروجردي محالتی، نائينی،: چون خراسانی آخوند سياسی -فقهی

 .شده پرداخته



 همايش از برخی به دارد نگاهی خراسانی؛ آخوند مواضع و ها انديشه به گزينشی هاي رويكرد: ج 

 سياسی مواضع و ها انديشه تحريف به سياسی و گزينشی رويكردي با اخير دهه در که هايی

 .اند پرداخته خراسانی آخوند

 شبهه و ها پرسش از بسياري به پاسخ که چرا است؛ پژوهش اين بخش ترين مفصل ششم بخش

 چنين اقتضاي غيرمسقيم و مستقيم اي گونه به خراسانی، آخوند مواضع و انديشه درباره ها

 . است داشته را تفصيلی

 کتاب از را مزبور اثر توانند می مندان عالقه و شده منتشر و چاپ جلد، 000 شمارگان با کتاب، اين

 .نمايند تهيه اصفهان و تهران مشهد، قم، در کتاب بوستان هاي فروشی

 تهيه کننده: خانم طالبلو

 

 خبر: 

 

هفته آذر به عنوان روز پژوهش و چهارمین هفته آذر ماه به نام هفته پژوهش نامگذاری شده است.  25

برنامه هایی برخی از پژوهش نشان از اهمیت و نقش پژوهش در ارتقای جایگاه علمی و معنوی طالب است. 

  نظر گرفته شده عبارت است از:دربرای طالب که 

 جهت سهولت در دستیابی به منابع پژوهشی کارگاه آمورش نرم افزار نوینبرگزاری  -

زیارت حضرت معصومه  -1مقدس قم که شامل : برگزاری اردوی مهارت افزایی پژوهشی در شهر  -

دیدار از مؤسسه  موضوع شناسی فقه حجه االسالم  -3دیدار با یکی از علمای بزرگ اسالم  -2)س( 

 .زیارت مسجد جمکران -4و المسلمین فالح زاده 

 ساله . 250اهداء جوائز به سه نفر از برندگان مسابقه کتاب خوانی کتاب انسان  -

 

 

 


