
 جَان پط از دهرً ظَُر چگُىٌ رُاٍس ةُد ه آیا در آن زنان کعى رُاٍس ةُد؟
 

 پاظذ0

ٍاى خاکم ةص جَان ٍعتى ه نادً ةا كتل از ظَُر  الف. خیات نادى ةعس از ظَُر از جَت كُاىیو ه ظيت

ٍاى  . ةياةصایو اىعانکيس ٍاى اىعاىى فصق ىهى ٍا ه هیژگى تفاهت ىسارد. هالدت ه نصگ افصاد یکى اظت، اظتعساد

کل ىفط ذائلٌ الهُت؛ ٍص »فصنایس0  رهىس. رساهىس نى ةعس از ظَُر ىیض ٍيگام پایان پیهاىٌ عهصػان از دىیا نى

 (551)آل عهصان، آیٌ « چؼس )رُاٍس نصد( کط نصگ را نى

درس گیص علم ه داىغ ةؼصى ه از ةیو رفتو ةعیارى از عُانل نصگ زه ةلٌ نهکو اظت ةٌ علت رػس چؼم

 نیصىس. اىجام ٍهٌ نى ٍا عهص طُالىى داػتٌ ةاػيس. هلى ظص ٍا، اىعان ناىيس جيگ ه ةیهارى

 تُان ةٌ تصُیص کؼیس0 ب. ظیهاى دهران پط از كیام را چيیو نى

 تُان اػارً کصد0 درةارً ػکُفایى ه پیؼصفت در جانعٌ پط از ظَُر، ةٌ صُرت عام ه کلى ةٌ چيس گضیيٌ نى

ظاز اظالم ةا عهل ةٌ کتاب رسا ه اخیاى ظيت پیانتص ه  ٍاى زیتا ه نتصكى ه اىعان دظتُر . اجصاى نلصرات ه5

)ىَج «. کيس آىچٌ از کتاب ه ظيت نصدً اظت، زىسً نى»العالم فصنُد0  ٍا؛ انام على علیٌ از ةیو ةصدن ةسعت

 (535التالغٌ، رطتٌ 

داىغ، ةیعت ه ٍفت خصف اظت ه ٍهٌ آن چٌ »فصنایس0  العالم نى . ػکُفایى علم ه داىغ؛ انام صادق علی2ٌ

ٍاى دیگص آػيایى  اىس، تيَا ده خصف از آن اظت ه نصدم تا کيُن جض ةا آن ده خصف ةا خصف پیانتصان آهردً

س ه آهرد ه ةیو نصدم ىؼص ه گعتصش دٍ الؼصیف كیام کيس، ةیعت ه پيج خصف دیگص را ةیصهن نى فصجٌ تعالى لٌّ

)ةدار االىُار، «. دٍس آن ده خصف را ىیض ضهیهٌ کيس ه نجهُع ةیعت ه ٍفت خصف را نیان نصدم گعتصش نى

 (333، ص12ج

 ٍاى نزتلفى ٍهصاً اظت0 . پیؼصفت ه گعتصش انُر دیيى ه نعيُى کٌ ةا آنُز3ً

اىس ه ةا  فٌ، گصد آنسًةیيم کٌ در نعجس کُ گُیا ػیعیاىم را نى»العالم فصنُد0  آنُزش كصآن؛ انام على علیٌ

، 12)ةداراالىُار، ج«. دٍيس ٍایى، نصدم را ةٌ ٍهان تصتیتى کٌ كصآن فصهد آنسً ةُد، آنُزش نى ةصپایى چادر

333) 



اش، ةص طتق کتاب  ػُد کٌ یک زن در راىٌ اى ةٌ ػها خکهت ه فَم دادً نى الؼصیف ةٌ اىسازً فصجٌ تعالى لٌّ

در زنان اه ةٌ ػها »(. ىیض فصنُد0 312، ص12)ةدار االىُار، ج«. کيس رسا ه ظيت پیانتص كضاهت )رفتار( نى

 (312، ص12االىُار، ج )ةدار«. ػُد خکهت دادً نى

السرر،  )علس«. کييس آهرىس ه ىهاز را ةٌ جهاعت ةصگضار نى الؼصیف ةٌ عتادت ه دیو رهى نى فصجٌ لىتعا لٌّ

 (516ص

ٍيگانى »العالم فصنُد0  رػس ارالق ه صفات پعيسیسً ه از ةیو رفتو رذایل ه صفات ىاپعيس؛ انام على علیٌ

ه در رهایتى انام «. ػُد دً نىٍایؼان زده ٍاى ةيسگان ىعتت ةٌ ٍم از دل کٌ كائم نا كیام کيس کیيٌ

گشارد ه ارالكؼان را  ٍيگانى کٌ كائم نا كیام کيس، دظتغ را ةص ظص ةيسگان نى»العالم فصنُد0  ندهسةاكص علیٌ

 (333، ص12االىُار، ج )ةدار«. رظاىس ةٌ کهال نى

ػان را ةٌ  انياو؛ تصسه لیتسليَم نو ةعس رُفَم »فصنایس0  ٍاى نزتلف؛ رساهىس نى . انيیت فصاگیص در عصص3ٌ

 (11)ىُر؛ آیٌ «. کيس انيیت ه آرانغ نتسل نى

ٍهصاٍى ةا كائم نا اٍل ةیت »( فصنُد0 55)ظتأ، آیٌ « ظیصها فیَا لیالى ه ایاناو آنيیو»انام صادق درةارً آیٌ 

 (5، ح353، ص12)ةدار االىُار، ج «. اظت

( ه در نُرد عهصان ه آةادى، انام ةاكص 343االثص، ص )نيتزب«. رهد الؼصیف رةا از ةیو نى فصجٌ تعالى لٌّ

االثص؛  ب)نيتز«. گصدد ناىس، نگص آىکٌ آةاد نى اى ةاكى ىهى الؼصیف در رهى زنیو، هیصاىٌ فصجٌ تعالى لٌّ

 (.303ص

گصدد ه  ظارٍا ةٌ جُػغ آنسً، لتصیض نى ػُد ه چؼهٌ ٍا، پص از آب نى رهدراىٌ»هظلم فصنُد0  هآلٌ علیٌ لٌّ

 االىُار، گصدد. )ةدار ( ه دام ه گُظفيس فصاهان نى12/303االىُار،  )ةدار«. دٍس زنیو چيس ةصاةص ندصُل نى

15/55) 

ٍص کط كائم را درک کيس، اگص ةٌ ةیهارى دچار »العالم فصنُد0  . ظالنتى جعم ه رهان؛ انام ندهسةاكص علی3ٌ

 (35، ح12/331االىُار،  )ةدار«. ةاػس، ػفا یاةس ه چياىچٌ دچار ىاتُاىى ةاػس، تُاىا ه ىیصهنيس گصدد



الم ه خاکهیت دیو خق اظت. )تُةٌ، آیات طتق آیات ػصیفٌ كصآن، آیيسً جَان از آن دیو اظ رالصٌ آىک0ٌ

( ه خجت رسا ه نؤنيان صالح، ةٌ 501گیصد )اىتیاء/  ( کل زنیو در ارتیار ةيسگان صالح كصار نى33ه 32

ػُد )ه اخکام ه  جا ه ةصكصار نى ةص رظيس. در ایو رهزگار دیو نُرد رضایت رسا )اظالم( پا رالفت ه خکُنت نى

انيى ه نظاٍص  گصدد ه عُانل ىا گصدد(، انيیت ه آرانغ کانل ةصكصار نى صا نىنعارف آن در ظصتاظص جَان اج

یاةس.  رهد ه عتادت هاكعى )ه عتُدیت ه ةيسگى خلیلى( ةٌ صُرت عهُنى تدلق نى ظلم ه فعاد از ةیو نى

 (11)ىُر، آیٌ 

 

 


