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از نگاه قرآن و : نقش اجتماعي زنان در مقايسه با مردان
  روايات

  1فرزانه روحاني مشهدي

  چكيده
بـه   ،خداوند در قـرآن  ،روحي و ايماني برابرند؛ با وجود اينهاي  زن و مرد از نظر هويت انساني و بهره ،از نظر قرآن

جـايي كـه    ،ويـژه در آيـات احكـام اجتمـاعي و خـانوادگي      جز يك استثنا، زنان را مورد خطاب قرار نداده است؛ به
  له از منظـر ئاين مس ة حاضر،در مقال. ده استغايب ياد كر ةند، همواره از زنان با صيغا مخاطب مستقيم آيات مردان

نتيجه روشن شد  زنان الگو در قرآن و اسالم تطبيق داده شد و در ةاجتماعي در قرآن تحليل و با سير ـ وظايف الهي
 برخـي  كـه  گونه همان برگزيده، »پنهان نقش« براي را زنان اجتماعي، و خانوادگي هاي نقش تقسيم در كه خداوند

 از تنها نه است، مأمور خدا جانب از كه انساني نقش پنهانيِ. است نهاده جايگاهي چنين در را خود ةبرگزيد بندگان
 احكـام  آيـات  در زنـان  از خداونـد  يادكرد .تر استمؤثر و ارزشمندتر مواردي در كه كاهد، نمي او نقش اثر و ارزش

 بـر  كيـد أت بـا  ،همچنـين  .اسـت  عرصه اين در آنان پنهان نقش به اشاره براي غايب، ضمير با خانوادگي و اجتماعي
  .از حقيقت ملكوتي احكام اجتماعي زنان و اثر آن در رساندن زن به كمال انساني سخن رفته است »پنهان نقش«

  كليدواژگان
  .زن در قرآن، زن و خانواده، نقش اجتماعي زن، احكام زنان، حجاب
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  لهئطرح مس
هـاي روحـاني و مقـام انسـاني اشـاره       منـدي  و مرد در بهـره آيات متعددي از قرآن به برابري زن 

عمـوم مفسـران   ). 35/؛ االحـزاب 97/؛ النحـل 13/؛ الحجـرات 124/؛ النساء195/عمران آل(كند  مي
؛ 389،ص11ج ،22؛ 270،ص2،ج22؛ 15؛ 267،ص20ج ،14[انـد   نيز بر اين مسـئله تأكيـد كـرده   

مخاطـب وحـي   ) س(م و مـادر موسـي  حتي بنابر آيات قرآن، زناني چون مري]. 341،ص12،ج22
جـز يـك اسـتثنا دربـارة زنـان       وجـود ايـن، قـرآن، بـه      بـا . انـد  اند؛ اگرچه مقام نبوت نداشته بوده

البتـه  . اسـت   طـور خـاص مخاطـب قـرار نـداده      ، هرگز زنان را بـه )34ـ28/االحزاب) (ص(پيامبر
زنـان و مـردان را   » ن آمنـوا يا ايها الـذي «و » يا ايها الناس«خطابات عام قرآن با الفاظي همچون 

اي قــرآن  فرهنــگ محــاوره، زيــرا ]20،ص38؛ 633،ص2ج ،15؛ 49،ص7نــك[شــود  شــامل مــي
ـ  آيـات   بنـابر پژوهشـي،  ]. 100،ص3ج ،12[ اسـت   را ابطـال كـرده   هـا  هدخالت جنسيت در خطاب

 اول آيـاتي كـه بـا خطـابِ     ةدسـت : از اين جهت به سه دسته تقسيم كـرد  توان را مي قرآن كريم
دوم آيـاتي كـه بـا     ةدسـت ). االنسـان  ايهـا  يا( دهد؛ مانند مردم را مخاطب قرار مي ةمشترك هم

كنـد؛ ماننـد    اي بدون دخالت جنسـيت را القـا مـي    تصريح به اشتراك زن و مرد، فرهنگ محاوره
سـوم آيـاتي اسـت     ةدسـت . »و هو مؤْمنٌ فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً  أَو أُنْثى منْ عملَ صالحاً منْ ذَكرٍ«

اي  آيـات فرهنـگ محـاوره    پيشـينِ  ةكساني كـه بـا دو دسـت    .مذكر بيان شده است ةكه با صيغ
، ]101ص ،8[ پندارنـد  هاي مـذكر را در مقابـل زن نمـي    قرآن را شناخته باشند، هرگز اين صيغه

ايـن وحـدت   . اسـت  انسانزن و مرد يكي است و جنسيت از عوارض جسم  جوديِحقيقت وزيرا 
البتـه بـه دليـل تفـاوت جسـم زن و مـرد، ممكـن اسـت         . حقيقت، اقتضاي وحدت حكم را دارد

؛ 92،ص8[ نـد كـه بـه فضـايل و معـارف مربـوط نيسـت، تفـاوت ك        ،برخي از احكـام زن و مـرد  
اي نباشـد، اصـل بـر اشـتراك      خاص اسـت و تـا قرينـه    ةاما اين تفاوت نيازمند قرين، ]100،ص9

رسـد آيـات قـرآن دربـارة احكـام       به نظر مـي ]. 46ـ45،ص30؛ نك486،ص3، ج12[ حكم است
ويژه احكام خانواده، در دستة سوم جاي دارد كه با قرينـه، حكـم زنـان را از مـردان      اجتماعي، به

. طور جداگانـه و بـا اسـتفاده از ضـمير غايـب اسـت       اين قرينه يادكرد از زنان به. رده استجدا ك
مـثالً در بيـان    وگو حاضر نيسـتند؛  اند و زنان در اين گفت گويا مخاطب مستقيم اين آيات مردان

ــي ــد حكــم رضــاع م ــعنَ أَوالد«: فرماي يرْض ــدات الْوال ــنَّو لَينِ  هــام ــولَينِ ك أَنْ إِنْ أَ... ح ــم ردتُ
الدوا أَوعتَرْضتَسكم  لَيكمع ناح233 /البقرة( »...فَال ج.(  

رُوف  كفَإِمسا مرَّتَانِ الطَّلَاقُ«: فرمايد و در بيان حكم طالق مي َعـبم رِ  أَو يتَسـانٍ  ح سـبِإِح لَـا  و 
  .)229 /ةالبقر( »... اللَّه حدود مايقي أَلَّا خََافَاي أَن إِلَّا ايشَ هنَّتُمويءاتَ مما تَأْخُذُواْ أَن لَكم حِلُّي

نَّ  نْيكـ  لَـم  إِنْ مكأَزواج كتَرَ ما نصف مكلَو« :فرمايد ميچنين  بيان حكم ارث نيز اين در لَهـ 
لَدنَّ انَك فَإِنْ ولَه لَدكلَفَ وم عا الرُّبم12/النساء(» ... نَكتَرَ م(.  
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ـ يم لَكأُحلَّ لَ« :است  ي نيز از همان قاعده پيروي كردهيبيان آداب زناشودر  امِ الرَّفَـثُ  يلَةَ الص
  .)187 /البقرة ( »...لباس لَهنَّ  أَنْتُمم و كلباس لَ هنَّ مكنسائ  إِلى

ــات ازدواج ــين آي ــاء( همچن ــ22/النس ــه)25ـ ــاء( ، مهري ــ20؛4/النس ــا)21ـ ــازات فحش  ، مج
  . ...و) 99ـ97/ النساء( ، هجرت)43/النساء( ، حكم غسل)16ـ15/النساء(

داده كـه در آن ضـمن    استثنا خداوند در قرآن زنان پيامبر را خطاب قـرار  در يك مورد فقط
هايشان  از آنان دعوت كرده در خانه) 32ـ30/االحزاب( آنان ميان زنان ةگوشزد كردن جايگاه ويژ

كوشـند و بـه وظـايف    بايي در جامعه ظاهر نشـوند و در حفـظ عفـاف    خودنم رايگيرند و ب قرار
من و پايبنـد بـه   ؤگاه بر تساوي زنان و مردان م آن. )33ـ32/االحزاب( عبادي خود مشغول شوند

  .)35/االحزاب( كند هاي الهي اشاره مي مندي از پاداش دين در بهره هايدستور
اين است كه با وجود برابري زن و مرد از لحاظ انساني و بعد معنـوي، حكمـت عـدم     مسئله

اي بـه مقـام    اهللا خدشـه  كـالم ة آيا اين شيو تخاطب با زنان در آيات احكام و ديگر آيات چيست؟
انساني زن است و آيا اين تصور صحيح است كه زنان شايستگي نداشتند تا مخاطـب كـالم خـدا    

  عنوان جنس دوم با آنان سخن گفته است؟ بهو مردان  ةواسط و خداوند بهدر قرآن واقع شوند 

  ضيهپيشينه و فر
د كه بيشتر مـوارد  كن را آشكار مي مذكور ةلئي به مسيتفسير آيات احكام يك پاسخ ابتدا بررسي

مجـري احكـام در جامعـه    : آيـد  دست مي كند و از بيانات برخي مفسران نيز به ابهام را توجيه مي
اسـت    اسـالمي را اراده كـرده   ةجامعـ  مـذكر والـيِ    جمـع  ند و حتي برخي از ايـن ضـمائرِ  ا مردان

  ].79،ص15 ،ج22نك؛ 630،ص17ج ،9[
وليت اجتماعي مردان و سرپرستي آنان بـر زنـان حكايـت دارد، بـا     ئكه از مس يادشده،پاسخ 

 ،سـت ا نس مـردان ولي او از جـ  ةعهدردهد گاه سرپرستي زن در امر ازدواج ب مي اي كه نشان آيه
نَّ فَر    « :شود ييد ميأت لَهـ فَرَضْـتُم قَـد نَّ ووه سـلِ أَنْ تَمنْ قَبنَّ موهإِنْ طَلَّقْتُم مـا    يو ف صـضَـةً فَن

ال تَنْسوا الْفَضْـلَ  و   و أَنْ تَعفُوا أَقْرَب للتَّقْوىاحِ كده عقْدةُ النِّيبِ يعفُوا الَّذيو عفُونَ أَيفَرَضْتُم إِالَّ أَنْ 
صكنَيبلُونَ بمبِما تَع إِنَّ اللَّه 237/ةالبقر( »رٌيم(.  

ديگر در قرآن به برتري نقش اجتماعي مـردان   ةقيموميت مرد نسبت به زن در خانواده، اشار
ضٍ و   الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَـهم علـى  «: است عـب      هِموال نْ أَمـ بِمـا أَنْفَقُـوا مـ

 .)34/النساء( »...بِ بِما حفظَ اللَّهيفَالصالحات قانتات حافظات للْغَ
حـاكي از نـوعي    ،مـرد را بـر زن برسـاند   مطلـق  برتـري   ةكه ممكن است شـائب  يادشده، ةآي
 ةعهـد  داري و تربيت فرزنـد را بـر   حمل و نگه ةسو وظيف هاست كه از يك وليتئپذيري مس تقسيم

وليت سنگين مراقبت، حفاظت و تأمين نيازهاي معيشتي و اقتصـادي  ئزن سپرده و از سويي مس
آيـه، برتـري نـزد     ةمراد از برتري مـورد اشـار   .]228،ص38[ است  خانواده را بر دوش مرد نهاده
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جـنس ديگـر اسـت از جهـت صـبر و       خداوند و در ترازوي قرب الهي نيست؛ بلكه مراد تفوق بـر 
بـه   ،تحمل و استقامت در برابر مشكالت كه امري است تكويني و انكارنشدني و مرد به سبب آن

امور خانواده را نسبت به زن يافته و بر اين اساس زندگي اجتماعي جريـان   ةامر خدا، اولويت ادار
شود و هركـه   ساني زن ديده نميهيچ نوع فروكاستني از كرامت ان ،در معناي قواميت. يافته است

ي يزناشـو  ةگري بر زن و اجحاف در حق او و دخالت در اموري كه بيـرون از رابطـ   آن را به سلطه
  .]21،ص16[ است  بر خدا افترا بسته ،است تفسير كند

ترين نقش  كند چرا در آية رضاع و شيردهي، كه اصلي سختي روشن مي ولي اين پاسخ به
يـا  . شـود  اند و با صيغة غايب از مـادر يـاد مـي    باز مردان مورد خطاب را مادر برعهده دارد،

و براي برخورد بـا نشـوز   ) 19/النساء(شود  دستورهاي اخالقي در خانواده به مردان ابالغ مي
گويا در همة اين موارد نقش زن ). 128/نساء(شود  مرد، با صيغة غايب به زن راهكار ارائه مي

رسد مسـئلة يادشـده حـداقل از دو منظـر قابـل       به نظر مي. تو حضور او پنهان و غايب اس
هاي اجتماعي ميان  ها و مأموريت بررسي است؛ نخست، سنت خداوند متعال در تقسيم نقش

. يك از دو جنس در وصول بـه غايـت انسـانيت    ؛ دوم، نحوة تأثير نقش اجتماعي هر1بندگان
هاي  نخست است؛ يعني تفاوت نقشمحور بحث در اين مقاله واكاوي مسئلة تحقيق از منظر 

. آيـد  شمار مـي  مأموران الهي بنابر سنت الهي است كه رويكردي نو در تحليل اين مسئله به
هللا از منظر شناختي حجاب در ساختار اسماء ا بررسي جهان« ةگاه با استفاده از نتايج مقال آن

تحقيـق از   ةلئمسـ  زنـان و تعميم آن از حكم پوشش به عموم احكـام   ]32[»آيات و روايات
بنابراين، دو فرضية اين مقاله، با توجه به پيشينة پژوهش، چنين  .شود تبيين ميمنظر دوم 

  :شود بيان مي
خانوادگي و اجتماعي، زنـان را بـراي نقـش پنهـان      هاي نقشخداوند در تقسيم  :فرضية اول

. اهي نهـاده اسـت  خـود را در چنـين جايگـ    ةگونه كه برخي بندگان برگزيد همان ؛است  برگزيده
كاهـد،   تنها از ارزش و اثر نقـش او نمـي   مور است، نهأجانب خدا م نقش انساني كه از بودن پنهان
يادكرد خداونـد از زنـان در آيـات احكـام اجتمـاعي و      . تر استمؤثرمواردي ارزشمندتر و  كه در

  .خانوادگي با ضمير غايب، براي اشاره به نقش پنهان آنان در اين عرصه است
يعني رسيدن به مقام خالفت الهـي كـه    ،ها از زن و مرد با توجه به غايت انسان :دوم ةضيفر

بعـدي از ابعـاد اسـم غيـب      كـردن  اهللا است، زن بـا متجلـي   به بيان دانشمندان مقام ظهور اسماء
يابد و راز نقش پنهان او در امور اجتماعي و حقيقت باطني احكـام   مي خداوند به اين مقام دست

  .خانوادگي و اجتماعي زنان را از اين منظر بايد جست

                                                        
 .سخن گفته است هاي خانوادگي الهي در تعيين نقش  بازتاب اين سنت ةاالسالم عليرضا پناهيان نيز دربار تحج .1
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 هـاي  نقـش مأموران الهي با يكديگر در مقايسه با تفاوت  هاي نقشتفاوت 
 زنان و مردان در قرآن و روايات

برگزيده كه رسـالت   اين بندگانِ ةدهد كه هم داستان برگزيدگان الهي در قرآن نشان مي ةمطالع
 ةشـد  انـد، جايگـاه شـناخته    سرنوشت مردم و جامعه نقش داشـته و در  يتي الهي بر دوشمأمورو 

تـوان   مـي  يعني در يك نگاه كلي؛ اند اند و از سوي خداوند به مردم معرفي نشده اجتماعي نداشته
رسالت آشكار و مشـهور و رسـالت    :يت اجتماعي سخن گفتمأموراز دو نوع و دو شكل رسالت و 

تـوان بـه    مـي  اين سـنت را . كند ها نقش ايفا مي انساندو در سرنوشت  پنهان و ناشناخته كه هر
ها از سـوي   خوبي تبيين كرد و بازتاب آن را در تقسيم جنسيتيِ نقش وسيلة دو مثال در قرآن به

  .و قرآن نشان دادخداوند با تحليل سيرة زنان الگو در اسالم 

  در كنار او )ع(مصاحب موسي
هاي قرآن اسـت كـه نمايـانگر تفـاوت      ز داستانبا شخصي عالم يكي ا )ع(موسي ةداستان مواجه

سـياق آيـات و روايـات    . هـاي اجتمـاعي آنـان اسـت     ها و مسـئوليت  بندگان خاص خدا در نقش
نقـل   )ع(در روايتي از امام محمـدباقر . است )ع(برتري علمي آن شخص بر موسي بيانگرتفسيري 

عصا و ديگر معجـزات   ةتكلم و الواح را بر او نازل كرد و معجز )ع(شده كه وقتي خداوند با موسي
خداوند نيـز بـراي نجـات    . خدا دانست ةخود را داناترين بند ،در دل، )ع(را به او عطا كرد، موسي

كـه   ،البحرين آن مرد عالم و عابـد را  به او دستور داد تا در مجمع ،از آثار مهلك عجب )ع(موسي
 شده، مالقات كند و تحت تعليم او قرار گيـرد و از او پيـروي كنـد   كهف ذكر  ةداستانش در سور

سياق آيات با مضـمون ايـن روايـت سـازگار      .]37ص ،2ج ،34؛ 354،ص13،ج22؛ 647،ص3،ج5[
اي معرفـي   علم و رحمـت لـدني و افاضـه    صاحبرا  زيرا قرآن نيز در وصف شخص عالم او، است
آمـوزي از او تقاضـاي    ادب به منظـور دانـش  در كمال  )ع(موسي ،همچنين .)65/الكهف( كند مي

دليـل آن را   كنـد و  مـي شخص عالم اين درخواست را رد  ،در ابتدا .)66/كهفال( دكن همراهي مي
ــاهي موســينا ــودننتيجــه  و در )ع(آگ ــي   صــبور نب ــان م ــود بي ــاي خ ــر رفتاره ــد او در براب  كن
بـه حقيقـت    او بينيِ پيش ،با شخص عالم اش و همراهي )ع(پس از اصرار موسي .)67ـ66/الكهف(

سه بار بـه او اعتـراض    ،آگاهي از حكمت رفتارهاي شخص عالم به دليل نا ،)ع(پيوندد و موسي مي
ويـل و حكمـت رفتارهـاي خـود بـاخبر      أهنگام جدايي، شخص عـالم او را از ت  ت،نهايدر. كند مي
بـا آنكـه    .اسـت  )ع(انگر برتـري شـخص عـالم بـر موسـي     بيـ اين آيات  .)82ـ69 /الكهف( دكن مي

 درواقع از سوي خداونـد در يكـي از مناصـب مهـمِ    و  يكي از پنج رسول اولوالعزم است )ع(موسي
تـوان   مي ،بنابراين. برترين فرد زمان خود از لحاظ علمي نيست ،اجتماعي جاي دارد ةشد شناخته

آشـكاري چـون    هـاي  نقـش اجتمـاعي،   هاي نقشترين مؤثرترين و  نتيجه گرفت كه هميشه مهم
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امـا كسـاني   . نـد ا او در اجتمـاع آگـاه  تـأثير  شناسـند و از   مي مردم رسول را ةهم. الت نيستندرس
امـر الهـي در اجتمـاع     دادن همچون اين شخص عالم هستند كه با وجـود ايفـاي نقـش و انجـام    

 يعنـي برتـريِ   يادشـده، گويـا پـذيرش مطلـب    . ]6[ شناسند ها را نمي مشهور نيستند و مردم آن
نبوت شخص عالم با  ةو فرضي استامبر زمان خود، براي برخي مفسران دشوار شخص عالم بر پي

كـه قـرآن از نبـوت آن     حـالي  در .]746،ص6،ج26؛ 352،ص13،ج22[اند  نام خضر را پيش نهاده
. اسـت   شمردهبربه امر الهي  مأمورشخص سخن نگفته، اگرچه او را صاحب رحمت و علم لدني و 

نقـل شـده كـه در آن     كـافي چند روايت در كتاب . اند آن فرد عالم را نفي كرده روايات نيز نبوت
كه نبي نبود، ولي از علم لدني برخوردار بود ، تشبيه شده )ع(مقام امامان به مقام مصاحب موسي

انـد موسـي بـه     برخي در پاسخ به استبعاد برتري عالم بر رسول گفته .]269ـ 268 ،صص1،ج35[
 ابالغ آن بـه مـردم بـود، اعلـم و خضـر بـه بـواطن امـور اعلـم بـود           مأمور آنچه از طرف خداوند

كه مصاحب موسي شد، نبـي   ،روشن است چنانچه آن عالم ].70،ص7ج ،27؛ 746،ص6همان،ج(
عنـوان رسـول    بـه  )ع(تـر از مقـام موسـي    هم باشد، باز از لحاظ مقامات ظاهر در اجتمـاع پـايين  

اســت و   پيشــي گرفتـه  )ع(برخــي حقـايق از موسـي   در علــم بـه  ،حـال  ايـن  بــا .اولـوالعزم اسـت  
تفاوت اصلي ايـن دو در آشـكاري و   . كند مي هاي الهي را به صورت فردي ناشناس اجرا يتمأمور

آيـد   مـي  دسـت  موسي و مصاحب عالم او اين نتيجه بهة از مقايس ،واقع در. هاست پنهاني نقش آن
هـايي داشـتند؛ بـا ايـن      يتمأمورجانب خداوند دو از اولياي الهي و عالم بودند و هر دو از  كه هر

مقام اجتماعي ظاهرتر و شهرت بيشتر داشـت و نقـش خضـر پنهـان بـود؛       )ع(تفاوت كه موسي
  .اعلم بود )ع(برخي امور از موسي دراگرچه 

  لقمان در كنار داوود
. حكمت يافتن لقمان و رسيدن داوود به مقام نبـوت و خالفـت اسـت   دربارة داستان ديگر قرآن، 

؛ 163/النساء(كند  ياد مي زبورقرآن داوود را در شمار انبيا نام برده و از كتاب آسماني او با عنوان 
امـا يكـي از    .)26/ص( كنـد  او را خليفه و حاكم از سوي خدا معرفي مـي  ،همچنين .)55/االسراء

يافتـه از جانـب خـدا     فـردي حكمـت  منزلـة   را بـه  ،]493،ص8،ج24[ مـان با نـام لق  ،معاصران او
بنـابر   .)19ــ 13/لقمـان ( كنـد  مي او به فرزندش ياد ةو از وصاياي حكيمان) 12/لقمان( ستايد مي

او خـدا   .ن خوبى داشتيقيرد و ك ر مىكار فيه بسكاي بود  ، لقمان بنده)ص(روايتي از رسول خدا
بنـابر  . مـت بـه او منـت نهـاد    كداشت و به دادن ح را دوست مي داشت و خدا هم او را دوست مى

ر   د و او خـود  كـر مضمون روايت يادشده، خداوند لقمان را در انتخاب ميان حكمت و نبوت مخيـ
او بـا اسـتفاده از   . دانست زيرا منصب اجتماعي نبوت را دشوار و پرمخاطره مي ،حكمت را برگزيد

ه كـ خوشـا بـه حالـت    ، اى لقمـان : روزى داوود به او گفت. خود وزير و مشاور داوود بود حكمت
 .]494،ص8،ج24؛ 221،ص16،ج18[شـد   شد و بالى نبوت هم از تو گردانده  مت به تو دادهكح
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كند كه هر دو بـه   رسول خدا نيز در بيان سرگذشت داوود و لقمان، ما را با دو شخصيت آشنا مي
اويند؛ با اين تفاوت كه يكي مسئوليت اجتماعي و مقـام نبـوت    ةشهادت قرآن از بندگان برگزيد

توان مقام علمـي   كه نمي حالي در. دهد علم و حكمت و به ديگري مشاوره مي فقطدارد و ديگري 
كه مسئوليت اجتماعي دارد، برتر از مقام لقمان دانسـت؛   ،خداوند ةعنوان نبي و خليف داوود را به

  .و وزارت لقمان استبلكه او در عمل محتاج مشورت 
 ،رسد، دستيابي به مقام نبوت و مناصب آشكار و مشهور اجتماعي از سوي خداوند مي به نظر

بسـا بنـدگان    ديگري است و چههاي  ويژگي داشتنمستلزم  ،ايماني و علميهاي  عالوه بر ويژگي
قرار نگرفتند و هاي ايماني و علمي در مناصب آشكار اجتماعي  مندي اي كه با وجود بهره برگزيده

 خـوبي نشـان   نقش زنان الگو در قرآن و تاريخ اسالم به ةمطالع .]6[از مسئوليت آن معاف شدند 
آشـكار را سـپرده و    هـاي  نقـش به مردان  اجتماعي نوعاً هاي نقشخداوند در تقسيم  كه دهد مي

 هم آوردهگـذاري بيشـتر را فـرا   تأثيرپنهـان بـا    هاي نقشبراي زنان بيش از مردان فرصت ايفاي 
غايب با زنان به نوعي براي القاي اين نقش به آنـان   ةتخاطب قرآن در صيغ ،در اين صورت. است 

اسـت؛   ها در پاسداشت نقـش پنهـان زنـان اسـت كـه بـر حرمـت آنـان افـزوده          و آموزش انسان
 و ادب آمـوزش  در آيـات قـرآن را   گـو و گفت نوع اين حكمت آملي جوادي اهللا تآي گونه كه همان
ايـن جايگـاه    .]567،ص17،ج9[ اسـت   دانسته زنان با گفتن سخن و محاوره ةشيو و عفاف و حيا
خضـر نيـز از ديـد و شـناخت عمـوم       .شبيه مقام خضر و لقمان است ،در مقايسه با مردان ،زنان

لقمان هم . مردم پنهان بود و حتي رسول اولوالعزم براي مدتي كوتاه اجازه يافت با او همراه شود
را از مــواعظ  ،ي نداشــت؛ ولــي نبــي زمــان خــود، داووديــي نبــود و مقــام اجراشــخص مشــهور

اكنون، سرگذشت سه شخصيت قرآني و دو شخصـيت تـاريخي از   . كرد ميمند  اش بهره حكيمانه
ه نقش اينان در مقايسه اينك با. شود جنس زنان در رويدادهاي مهم اجتماعي تحليل و روشن مي

 ،اجتماعي دارنـد، كمتـر آشـكار اسـت     ةشد و منصب شناختهكه شخصيت  ،با مردان معاصر خود
  .است بيشتراهميت و اثرگذاري آن 

  )ع(ساره و هاجر در كنار ابراهيم، اسحاق و اسماعيل
؛ 61،ص8،ج4[اسـت    يكي از پنج پيامبر اولوالعزم است كـه بـه لقـب ابواالنبيـا ملقـب شـده       )ع(ابراهيم

او افتخار يافت همة پيـامبران پـس از او از ذريـة دو پسـرش، اسـحاق و اسـماعيل،       ]. 365،ص9،ج24
 هـا،  اين دو فرزند، هر دو، از دامان دو زن به اين مقام نائـل شـدند كـه مـادران آن    ). 26/الحديد(باشند 

، مادر اسحاق، زني بود كه بنا به شـهادت  )س(ساره. ، بودند)س(و هاجر )س(، ساره)ع(يعني همسران ابراهيم
شــد و فرشـتگان بشـارت والدت اســحاق در سـنين پيــري را بـه وي دادنــد      قـرآن، بـه او وحــي مـي   

يعنـي   ها و بركات ويژة خداوند بـه اهـل بيـت ابـراهيم،     و قرآن اين بشارت را از رحمت) 72ـ71/هود(
گمـان حكايـت از    اين تعبير عالي و وحي فرشتگان به سـاره بـي  ). 73/هود(شمرد  ساره و فرزند او، مي



  1393 زمستان، 4، شمارة 6، دورة فرهنگ و هنرزن در   452

مقام بلند معنوي وي دارد كه او را شايستة پرورش اسحاق كرده است؛ بـدون آنكـه خـود در منصـبي     
رورش هـزاران  باشد، اما با پرورش اسـحاق بسترسـاز پـ    اجتماعي، همچون نبوت يا رسالت، قرار گرفته 

از سـوي  . شود كه هريك تأثيراتي بسزا در جامعه و تاريخ بشر از خود به جاي نهادند نبي از ذرية او مي
، مادر اسماعيل، به فرمان وحي در آزموني دشوار قرار گرفـت؛ او و فرزنـد خردسـالش    )س(ديگر، هاجر

جـوي آب و اسـتقامت او در راه   و و تـالش او در جسـت  ) 37/ابراهيم(وعلف رها شدند  آب در بياباني بي
آسـا بـه امـر خـدا چشـمة زمـزم از زيـر پـاي كـودكش بجوشـد            اي معجزه به گونه شد ايمان موجب

هـا   منزلة الگو و نماد استقامت در مناسك حج از سوي ميليـون  و رفتار او هرساله به] 288،ص1،ج22[
را او حجـر و دامنـي اسـت كـه     مثابة بخشي از خانة خدا طواف شـود، زيـ   مسلمان تمرين و مرقد او به
هنگام سعي ميـان صـفا و     بنابر روايات،]. 432،ص2،ج20؛ 37،ص1،ج20[اسماعيل را در خود پروراند 

او ]. 432،ص2،ج20[مروه، جبرئيل بر او نازل شد و به او وحي كرد كه خدا تو را كفايت خواهـد كـرد   
  .است رنوشت جامعة بشري نهاده نيز از زناني است كه به شكل پنهان نقشي مهم و اثربخش بر س

  )ع(در كنار موسي )س(مادر موسي و همسر فرعون
اسرائيل، از بندگان برگزيدة الهـي اسـت كـه     عنوان پيامبر اولوالعزم و موعود و منجي بني ، به)ع(موسي

نقش مهمي در جامعة بشري ايفا كرده و يكي از پنج شخصيت ميان رسـوالن الهـي اسـت كـه بـراي      
؛ 175،ص1،ج35[اسـت   كـه خداونـد بشـر را بـراي آن آفريـد، كوشـش و عـزم كـرده         تحقق غـايتي  

دهد كه تولد و حفـظ جـان او مرهـون     در قرآن نشان مي) ع(مطالعة سرگذشت موسي]. 8،ص2،ج35
تنهـا بـه او    نـه  اي دارد كـه   ، كـه چنـان مقـام وارسـته    )س(اول مادر موسـي . مقام معنوي دو زن است
از ) ع(معصوم در بطنش داده شده، بلكه تدبير الهي براي حفظ جـان موسـي  صالحيت پرورش انساني 

شـود تـا    زن ديگري كه مجراي ارادة الهـي مـي  ). 7/القصص(پذيرد  مجراي وحي به اين زن صورت مي
از مـرگ حتمـي   ) ع(را حفظ كند، همسر فرعون است كه به واسطة او موسـي ) ع(ش موسيا جان ولي
را نجـات داد، همـان آسـيه باشـد كـه      ) ع(، كه در نوزادي جان موسـي چنانچه اين زن. يابد نجات مي

، او يكـي از دو زنـي اسـت كـه قـرآن وي را نمونـة كامـل        )9/القصص(ايمان آورد ) ع(بعدها به موسي
]. 344،ص9،ج22[اسـت    و مقام ويژة او در عبوديـت را سـتوده  ) 11/تحريم(انسان مؤمن معرفي كرده 

اند، زيـرا بنـا بـه فرمـودة      ر فرعون، نيز در اجر رسالت موسي شريكو آسيه، همس) ع(پس مادر موسي
بـه نظـر   ). 85/النسـاء (مند خواهـد شـد    خداوند هركس واسطة كار نيكي شود، از آثار اخروي آن بهره

  .رسد مقام معنوي و ايمانيِ اين دو زن چنين توفيقي را براي آنان فراهم آورد مي

  )ع(و مادر او در كنار عيسي )س(مريم
روحـي و   ةاو نشـان از شخصـيت برجسـت   دربـارة  زنـي اسـت كـه تعـابير بلنـد قـرآن        )س(مريم

كنـد كـه    و گزارش مـي ) 42/عمران آل( زنان عالم خوانده ةخداوند مريم را گزيد. دارد اش معنوي
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كردند و او را به عبـادت و ركـوع و سـجود و قنـوت در برابـر پروردگـار        فرشتگان بر او وحي مي
داشـت و خـدا از     او دامن خود را پاك نگـاه  زيراآيت خوانده  او را .)43/عمران آل( خواندند فرامي

 .)37/عمـران  آل(شـد   رزق او همواره از سوي آسمان نازل مـي  .)91/االنبياء( روح خود در او دميد
زكريا موجـب شـد از درگـاه خـدا فرزنـدي پـاك چـون مـريم          از سوياين مقام مريم  ةمشاهد

مقام معنوي مـادر مـريم و نـذر و دعـاي او در دوران      ،همچنين .)38/ رانعم آل(درخواست كند 
مـريم و  . بـوده اسـت   مؤثر )ع(او در پرورش مريم پاك و عيسي مسيح ةبارداري براي مريم و ذري

 كه خداوند آن را به زيبـايي پـذيرفت   ، استيعني همسر عمران ،پسرش حاصل دعاي مادر مريم
بسترساز پرورش مولـودي  ، عمران و مريم همسر، درواقع مقام معنوي دو زن .)37ـ35/عمران آل(

شود كه از رسوالن اولوالعزم است و نقش مهمي در هدايت بشر به سوي غايت آفـرينش دارد   مي
] 20ص ،6،ج18[ش چه در زمان حيات خود و چه پس از نزول ؛]8،ص2،ج35؛ 175،ص1،ج35[

كـه   حـالي  در .]100،ص21،ج41؛ 611،ص4،ج29؛ 82،ص9،ج27[ )ع(در همراهي با امام مهـدي 
 ةاند و آنچـه از سـير   وليت مستقيم اجتماعي نداشتهئظاهر اين دو زن هيچ جايگاه آشكار و مس به

  .آنان گزارش شده، دعا و عبادت و رفتار نيك آنان در زندگي فردي و اجتماعي است

  )ع(در كنار امام علي )س(فاطمه
و سخنان امامان دربارة مقام و منزلـت فاطمـة   ) س(و فاطمة زهرا) ص(ارواياتي كه از سيرة رسول خد

امـام  . آميـز ايـن بـانوي بزرگـوار اسـت      نظيـر و اسـرار   به ما رسيده بيانگر مقام معنـوي بـي  ) س(زهرا 
انـد كـه در مقابـل همـة مـردان قـرار دارد        اين بانو را تجلّي كامل هويت انسـاني خوانـده  ) ره(خميني

ــد  انگيــز ايشــان قاصــر دانســته  هــا را در شــناخت مقــام شــگفت  انســان و فهــم] 341،ص7،ج42[ ان
. تـوان دريافـت   با او مي) ص(را در رفتار پيامبر) س(هاي مقام فاطمه يكي از جلوه]. 274،ص12،ج42[

آخـرين فـرد از خـانوادة ايشـان بـود كـه بـا او        ) س(عـازم سـفري بودنـد، فاطمـه    ) ص(هرگاه پيامبر
بـه  ) ص(نخستين كسي بود كه پيـامبر ) س(گشتند، فاطمه مي ز سفر بازكردند و چون ا خداحافظي مي

بـه ديـدار رسـول    ) س(هرگاه فاطمه ].43،ص43،ج36؛ 83،ص43،ج36؛ 94،ص25[رفت  ديدار او مي
زد و او را در جـاي خـود    گفت، بـر دو دسـتش بوسـه مـي     رفت، ايشان به او خوشامد مي مي) ص(خدا
كـرد      گونـه رفتـار مـي    رفت، ايشـان همـان   مي) س(دار فاطمهبه دي) ص(نشاند و هرگاه رسول خدا مي

تـرين فـرد نـزد رسـول      از عايشه نقل شده كه در ميان زنان محبـوب ]. 25،ص43،ج29؛ 400،ص28[
) ص(و اين جمله بارها از زبان رسـول خـدا  ] 38،ص43،ج36؛ 332،ص28[بود ) س(فاطمه ) ص(خدا

و رفتار از پيـامبري سـر زده كـه سـخنش عـين       اين سخن]. 234،ص19[فداها ابوها : شد شنيده مي
پس نشان از مقام ارجمند اين بـانو دارد؛ بـانويي   ). 4ـ3/النجم(گويد  وحي است و از سر هوا سخن نمي

بـود و هـيچ جايگـاه و     كه قسمت عمدة عمرش را صرف عبادت پروردگار و خدمت به خـانواده كـرده   
شـرعي و دينـي زنـان مسـلمان و سـخنراني در       منصب اجتماعي نداشت؛ اگرچه با پاسخ به سـؤاالت 
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همـو كـه چـون    . كـرد  مسجد مدينه، پس از وفات پيامبر، به وظـايف اجتمـاعي خـود نيـز عمـل مـي      
در تقسيم كارهاي منزل، كارهاي داخل خانه را بـر دوش او نهـاد، بسـيار خرسـند شـد و      ) ص(پيامبر
خـدا مـرا از تحمـل سـختي دوشـادوش      داند چقدر مسرور شدم از اينكه رسـول   تنها خدا مي«: فرمود

، )ص(ايشان، بنا به روايتي از رسـول خـدا   . ]81،ص43،ج36؛ 25،ص11[» نياز نمود شدن با مردان بي
و رضـايت و غضـب   ] 44،ص43،ج36؛ 329،ص3،ج2[شـود   نخستين كسي است كه وارد بهشت مـي 
يامـت مقـام   و در ق] 19،ص43،ج36؛ 384،ص19؛ 95،ص40[خداوند در گرو رضايت و غضب اوسـت  

همه، اوج و بلنداي مقام معنوي و روحي او ناپيداسـت،   اين با ].4،ص43،ج36؛ 64،ص21[شفاعت دارد 
را همان حقيقت شب قدر دانستند كه از هزار شب برتـر اسـت   ) س(معرفت فاطمه) ع(زيرا امام صادق

كـه دسـت    ناميـده شـد  ) س(از آن جهت فاطمه) س(ناپذير است و فرمود كه فاطمه و ارزش آن درك
در شـب قـدر، شـب تقـدير     ) س(فاطمه]. 65،ص43،ج36؛ 581،ص31[مردم از معرفت او كوتاه شد 

اش در دنيا جلوه كرده، بيش از آنكـه در   همة مقدرات عالم هستي، نقش دارد؛ اما آنچه از او در زندگي
بصـري  حسـن  . است حضورش در اجتماع متجلي و آشكار شده باشد، در محراب عبادتش نمايان شده 

كـرد   ايسـتاد كـه پاهـايش ورم مـي     قـدر بـه نمـاز مـي     آن. عابـدترين امـت بـود   ) س(گويد، فاطمه مي
سـه بـار در   ) س(روايت شده كه نور چهرة زهـرا ) ص(از رسول خدا]. 84،ص43،ج36؛ 341،ص3،ج2[

ـ      شد؛ آن آشكار مي) ع(روز بر اميرالمؤمنين ه گاه كه در آغاز و ميـان و انجـام روز در محـراب عبـادت ب
به چهرة وي انتقـال  ) ع(اين نور با والدت امام حسين. ايستاد؛ نوري كه مشهود اهل مدينه شد نماز مي

، كـافي بنـابر روايتـي در   ]. 181،ص1،ج20[يافت و پس از او به چهـرة امامـان يكـي پـس از ديگـري      
داشـت و   هفتاد و پنج روز در دنيا بـود و از فـراق پـدر انـدوه بسـيارى     ) ص(پس از پيامبر) س(فاطمه

سـاخت و از احـوال و مقـام پـدرش      داد و خوشدل مي آمد و او را در مرگ پدر تسليت مي جبرئيل مى
نوشـت و آن   هـا را مـي   ايـن ) ع( گفـت و علـى   داد و سرگذشت اوالدش را پس از او برايش مـي  خبر مي
 در روايتـي ديگـر دربـارة محتـواي    ]. 241،ص2،ج35[اسـت  ) س(ها معروف به مصحف فاطمـه  نوشته

) ره(امـام خمينـي  ]. 240،ص2،ج35[مصحف فاطمه گفته شده كه حاوي خبر حـوادث آينـده اسـت    
 اعظـم  روح كـه  جبرئيل، را بيانگر تناسب روحي ايشان با مقام) س(مراودة جبرئيل امين با فاطمة زهرا

از يـك   شـود و هـيچ   اند كه فقط در سطح پيامبران اولوالعزم اين مقـام ديـده مـي    و گفته است، دانسته 
با وجود مقام باالي معنوي، نقـش سياسـي او   ]. 6ـ4،صص20،ج42[اند  امامان به اين مقام دست نيافته
هـاي او؛ يعنـي    سـخنراني در مسـجد و گريـه   : فقط دو جلوه يافت) ص(در اجتماع پس از وفات پيامبر

حكومـت  . تنها سالحش در ميدان مبارزة سياسي كه شباهتي به مبارزة مردان در اين ميـدان نداشـت  
فرستاد كه فاطمه يا شـب گريـه كنـد يـا     ) ع(هم به اين مبارزه واكنش نشان داد و گروهي را نزد علي

، بـه دسـت علـي در    )س(االحزان، سنگر مقاومت فاطمـه  راضي به سكوت نشد و بيت) س(فاطمه! روز
  ].177؛ همان،ص174،ص43،ج36؛ 235، ص13نك[بقيع ساخته شد 
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  )ع(در كنار حسين  )س(زينب 
. است  بانويي است كه جمالتي بلند در وصف مقام ايماني و علمي او از امامان رسيده )س(زينب 
منـدي وي از   كـه از بهـره  ] 164،ص45،ج36؛ 305،ص2ج ،27[معلمه خوانده شـده   غير ةاو عالم

 ،)ع(به دليل بيماري امام سـجاد  ،)ع(پس از شهادت امام حسين. حكايت دارد علم لدني و افاضي
 )ع(قيام امـام حسـين  . يابت امام و سرپرستي كاروان بازماندگان عاشورا را برعهده داشتايشان ن

 )ع(يـت اجتمـاعي امـام حسـين    مأمور آشـكار هـاي   در برابر حكومت نامشروع يزيد يكي از جلوه
 ةاين قيام در كربال و در روز عاشـورا بـارزترين چهـر   . هاست الهي بر انسان ةعنوان ولي برگزيد به

قيام با حركت بازماندگان عاشورا به  ةبلكه ادام. شود نمي نماياند؛ اما به اين نقطه ختم خود را مي
در مجلـس  ايشـان  يابد و با سـخنراني   مي تا كوفه و مقر خالفت يزيد ادامه )س(سرپرستي زينب

 .]110ــ 108،ص45،ج36[ رسـد  مـي  يزيد و بيان و تبليغ راز و رمز و اهداف اين قيام به مقصـد 
به منظـور افشـاي بـاطن خالفـت يزيـد و اثبـات عـدم حقانيـت و          )ع(قيام امام حسين ،واقع در
گروهـي از   ،در بخـش حسـيني  . بخش حسيني و بخش زينبـي  :الهي بودن آن دو بخش دارد غير

اي نظـامي در برابـر سـپاه طـاغوت      در روز عاشورا و در جبهه )ع(مردان تحت واليت امام حسين
در روايات آمـده  . انجاميد  طول اين جنگ حدود چند ساعت به. رسند جنگند و به شهادت مي مي

را حـس   رشمشـي  هـاي  هدر نبـرد عاشـورا بـه مشـيت الهـي درد ضـرب       )ع(كه ياران امام حسين
و ياوري ه پس از انتخابي مهم ميان دنيا ياراني ك .]80،ص45،ج36؛ 848،ص2،ج33[ كردند نمي

شب پيش  ،نائل شدند و پس از اين تصميم مهم )ع(الهي، به فيض همراهي امام حسين فرستادة
نام  .]298،ص44،ج36؛ 848،ص2،ج33[ شد داده  از عاشورا جايگاهشان در بهشت به آنان نشان

 يخ ثبـــت شـــدههاشـــان در تـــار هـــا و حتـــي رجزخـــواني و نشـــان ايـــن مـــردان و دالوري
امـا  . ]178،ص3[ شـود  مي و همواره در كنار سالم بر اباعبداهللا از آنان ياد] 106ـ95،ص2،ج39[

كـه جـز انـدكي     ،شـود، گروهـي از زنـان    مـي  كه از عصر عاشورا آغـاز  ،در بخش زينبي اين قيام
ايـن   كردند و در طـول  فرسا را طي ونشان آنان در تاريخ پنهان است، مسيري طوالني و طاقت نام

 خريدنـد  جـان   كـارگزاران يزيـد را در دفـاع از زينـب بـه      ةشـكنج  مسير تا شام سختي اسارت و
اين زنان نيز به انتخاب خود در شب عاشورا، يـاوري   ،بنا به روايات .]124ـ114،121،ص2،ج39[

كـه   ،الهـي  ةطبـق وعـد  . و همراهي زينب را به بازگشت به شهر و خانه و كنج عافيت برگزيدنـد 
اجــر و پــاداش زنــان  ،]550،ص22،ج41[ )40ـــ39/الــنجم( آن اســت مــل بــه ســختيِارزش ع

كه آن مردان مشهور و شـناخته شـده    حالي مراتب بيش از مردان عاشورايي است؛ در عاشورايي به
 ،زنان نقشي مهم ،ساز اجتماعي نيز سرنوشت ةدر اين واقع. اند و اين زنان پنهان و ناشناخته مانده

هاي روحـي   دند؛ همان نقشي كه خداوند متناسب با ساختار وجودي و ويژگيكرايفا  ،ولي پنهان
 ،اسـت   در دنيا ناشناخته شنقشي كه با وجود اهميت آن قدر. است  و عاطفي براي آنان برگزيده

نقشـي   ،خود در نظر دارد ةهاي اجتماعي براي بندگان ويژ يتمأمورنقشي كه خداوند در تقسيم 
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 .از خداونـد چشـم پـاداش دارد    فقـط اخالصي ويژه است كـه   داشتنم داري آن مستلز كه عهده
مند  بهره ،، رحمت لدني)ع(بايد از رحمتي ويژه و به بيان قرآن در وصف مصاحب موسي، رو اين از

  .)65/الكهف(باشد 
در تحليل تنها استثناي قرآن در خطاب به زنان بايد گفت، خداونـد در خطـاب بـه     ،بنابراين
هايشان به  خواهد كه در جامعه خودنمايي نكنند و در خانه مي از آنان ،ه شكل ويژهب ،زنان پيامبر

شـود؛ تـا بفهمانـد حتـي      نصيبشـان وظايف عبادي خود مشغول باشند تا پاداش و مغفرت الهي 
همسر مردي كه در بلندترين و مشهورترين جايگاه اجتماعي قرار دارد، نبايد خواهان حضـور در  

. عناي اثرگذاري آشكار و خودنمايانه باشد و از آنان چنين انتظاري نيسـت مناصب اجتماعي به م
مشغول  ،...مانند نماز و روزه و انفاق و عفاف و ،بلكه اگر به وظايف عبادي فردي و اجتماعي خود

  .)35ـ30/االحزاب: نك( مردان خواهند بود ةرتب شوند، در درگاه الهي هم

  تحليل حقيقت ملكوتي نقش زن
فـارغ از آثـار    ،نقش پنهان زن در امـور اجتمـاعي   همچونتحليل احكام زنان در قرآن، بررسي و 
احكام عبـادي   ،درواقع. حقيقت باطني و آثار ملكوتي نيز قابل تحليل است ةآن، از جنب اجتماعيِ
 )ره(امـام خمينـي   .نيز داردعد ظاهري و دنيوي ندارد؛ بلكه بعد باطني و ملكوتي ب فقطدر قرآن 
 اعتبـارى  به هك است، مدارجى و مقامات انسان براى از چنانچه هك بدان« :گويد مي هزميندر اين 

 از طـور  نيهمـ ... ب؛ يغ و آخرت مقام گريد و شهادت؛ و ايدن مقام ىيك: دانند مقام دو داراى را او
 طابقَ مقامات نيا دارد، تيعمود و تيجامع سمت هياله كمناس و عبادات نيب در هك نماز، براى
 بـه  گرچـه  اسـت،  طور نيهم زين حج و روزه ليقب از كمناس ريسا چنانچه... هست؛ بِالنَّعل النَّعلُ
  .]43[» ستندين نماز تيجامع

بنابراين، احكام زنان نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ يعني براي صورت ظاهري حكم پوشش و 
توان  حقايق باطني وجود دارد كه ميهاي خانوادگي و اجتماعي، مراتبي از  حجاب يا احكام نقش

حقيقت، علت كلي تشريع احكامِ عبادي رساندن انسـان بـه    در. آن را سرّ تشريع آن حكم دانست
و ) 30/البقرة(كه به بيان قرآن، او خليفة پروردگار ] 198ـ197،صص3،ج9[مقام انسان كامل است 

رآن به فعليـت رسـاندن همـة    پس هدف آيات ق]. 204،ص3،ج9[ الحسناي اهللا است مظهر اسماء
و تفاوتي كه  1]204،ص3،ج9) [31/البقرة(اسمائي است كه در انسان به وديعت نهاده شده است 

آيات قرآن در برنامة عملي تربيت انسان ميان دو جنس قائل شده، ظهوري خاص از اسما را در زن 
، زيرا حيات مـادي و  دهد كه تابع شرايط جسماني او در عالم خاك است نسبت به مرد نشان مي

                                                        
 31تـا   29طلبد، به دليل ضيق مجال به تفسير تسنيم ذيـل آيـات    اگرچه اثبات اين ادعا خود بحثي مفصل مي .1

  .دهيم بقره ارجاع مي
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دنيوي و جسم انسان مركب سير او در جهت قرب به خـدا و وصـول بـه غايـت انسـانيت اسـت       
كه از  ،جمال و جالل«: گويد اهللا جوادي آملي دربارة تفاوت مظاهر اسماي الهي مي آيت). 36/البقرة(

است و جمال وي  اند، مظاهر گوناگون دارند، ولي چون جالل حق در جمال وي نهفته اسماي الهي
در جالل او مستور است، مظهر جالل الهي به اندازة خود واجد جمال حق و نيز مظهر جمال خدا 

تـوان از   بارز استتار جمال در كسوت جـالل را مـي   نمونة .در حد خويش داراي جمال الهي است
كه از ... لطه وريزي، انتقام، س حكم قصاص، اعدام، اماته، خون. آيات قصاص و دفاع استنباط نمود

كه از ... روند، احيا، صيانت دم، مهر، تشفّي و خشنودي و شمار مي آن به ةمظاهر جالل و جنود ويژ
تفاوت مظهريت ]. 23،ص8[» شوند را به همراه دارد مظاهر جمال و سپاهيان خاص آن شمرده مي

 در زن«: ن كـرد توان تبيـي  زن و مرد براي اسماي جمال و جالل الهي را نيز به همين صورت مي
 دارد بروزي جالل اسماي جلوة در مرد و ندارد مرد كه دارد فعليتي و ظهور جمال، اسماي جلوة
 و زنانـه  صـفات  بروز خُلقيات و در مرد و زن هاي ويژگي اعتبار به بندي تقسيم اين. ندارد زن كه

 هايي آفريني نقش و كاركردها و گيرند مي خود به گوناگوني صور تجليات اين... . يابد مي معنا مردانه
 به جنسي هر كمال و يابد مي دوام و قوام ها آن به انساني حيات نظام كنند كه مي بشري حيات در
 جنسيتي هاي تفاوت و كاركردها كه باشد آياتي كردن معنا تواند بستر مي و كند مي پيدا معنا آن
  ].11،ص32[» كنند بيان را جنس دو اين

شـناختي حجـاب    بررسـي جهـان  «در انتهاي بحث مستوفي در مقالـة   فيروزي و فرهمندپور
 از از بعـدي  حكايـت ... حجـاب «: گيرنـد  نتيجه مـي » در ساختار اسماءاهللا از منظر آيات و روايات

حقيقـت   خـاص  رابطـة  از ناشي زنان، براي خاص شكلي در آن وضع و كند مي ‘غيب’ الهي اسم
 نـامحرمي  هـر  دسـترس  از را خـدا  ،‘غيـب ’ اهللا ماسـ  كه همچنان . است حقيقت اين اسم با زن

 مسـير  طـي  در كـه  اسـت  محرميتـي  نيازمند الهي، حريم مراتب به يافتن و بار دارد مي پوشيده
 نـامحرمي  هـر  دسـتبرد  از را او و نشـاند  مـي  غيـب  پردة در را نيز زن حجاب يابد، مي معنا كمال

  ].16،ص32[» كند مي صيانت
د كه يكـي از نمودهـاي آن در   شو مي نيز به همين بيان روشنسرّ نقش پنهان اجتماعي زن 

خـالف   خداوند با ذكر زنان به ضمير غايـب بـر   ،درواقع. حكم حجاب و پوشش نمايان شده است
يعنـي   ؛تربيتي و هدايتي آنان براي وصول بـه غايـت انسـانيت اشـاره دارد     ةمردان به راهكار ويژ

وش مرد نهاده و آن را بر زن واجب نشمرده تـا بـراي   خداوند بسياري از وظايف اجتماعي را بر د
زنان اين فرصت فراهم شود كه فارغ از تظاهرات اجتماعي و در خلوت خـانواده و بـا اسـتفاده از    

عاطفي كه خود به او عطا كرده، در جهت سالمت جسـم و تعـالي روح انسـاني شـوهر و      ةسرماي
ز سر مهر و رحمت و با تمرين فضـيلت اخـالص   كند و البته ا خدمت ،يعني افراد جامعه ،فرزندان

 توجهي واقع گاه مورد بيرد و بپذيرد كه اثرگذاري اجتماعي او در مقايسه با مرد نمود كمتري دا
هـاي   آنچه بايد مورد دقت و توجه قرار گيرد اين است كه قرآن زن را از قبول مسئوليت. شود  مي
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مين اقتصادي خود و خـانواده  أها مانند ت سئوليتاجتماعي منع ننموده، ولي مانند مردان برخي م
فرصت اثرگذاري پنهان و تمرين اخـالص   ،رو اين از .272،ص2،ج22[ است  را بر زن واجب نكرده

 ،بـه بيـان ديگـر   . كردن مراتب رشد از اين طريق براي مردان كمتـر از زنـان فـراهم اسـت     و طي
» غيـب «م زن و مرد، امكان مظهريت اسم تبع آن تفاوت احكا اساس تفاوت خلقت و به خداوند بر

كننـد كـه    زنان با پوشـش خـود تمـرين مـي    . اهللا را براي زنان بيشتر از مردان فراهم آورده است
اخالقـي و معنــوي و آثــار پربركــت  هــاي  هــا و شايســتگي زيبـايي  ةانتظـار نداشــته باشــند همــ 

هـا و   زيبـايي  ةحجاب هم گونه كه با همان شوند؛شان شناخته شود و تمجيد و ستايش  اجتماعي
  .)31/النور(شود  نمي شان آشكار ظاهريهاي  شايستگي

  گيري نتيجه
د كه چرا خداوند در قرآن و به كرتوان تحليل  مي آيات قرآن و الگوهاي تاريخ اسالم ةبا مطالع. 1

 غايب يـاد  ةو از زنان به صيغ قرار دادههنگام بيان احكام اجتماعي و خانوادگي مردان را مخاطب 
خداوند اجراي احكام اجتماعي را به مردان سپرده . است قرار نداده كرده و هرگز آنان را مخاطب 

اجتمـاعي   هـاي  نقـش اسـت و    كرده و در خانواده قيموميت و سرپرستي زنان را به مردان واگذار
اجتماعي چنداني  باال، نمود و بروز تأثيرده كه با وجود ارزشمندي و كراي تعريف  زنان را به گونه

 .به بياني، عدم تخاطب با زنان براي آموزش و القاي چنين نقشي به زنان است. ندارد
آشـكار دارنـد؛    هاي نقشبرخي . يكسان ندارند هاي نقشان الهي نيز همه مأموررسوالن و . 2

. و لقمـان  )ع(پنهـان دارنـد؛ ماننـد مصـاحب موسـي      هـاي  نقشمانند رسوالن اولوالعزم و برخي 
گيرنـد   تري دارند و افرادي كه در اين جايگاه قـرار مـي  يشپنهان حساسيت و اهميت بهاي  شنق

 .علم لدني و اخالص و رحمتي ويژه دارند
كنـد   و آسيه را در تاريخ معرفـي مـي   )ع(قرآن زناني چون ساره، هاجر، مريم، مادر موسي. 3

بـراي   يسـاز  س و سرنوشـت حسـا  هـاي  نقـش اند و  هداشتكه مقام بلند علمي، معرفتي و ايماني 
و  )س(زهـرا  هفاطم. اند هداشتكه منصب مشهوري در اجتماع ن حالي اند؛ در بشري ايفا كرده ةجامع

 .دندكرنيز در تاريخ اسالم چنين نقشي ايفا  )س(زينب كبري
هاي اجتماعي و خانوادگي براي زنان اين فرصـت را فـراهم آورده    خداوند در تقسيم نقش. 4
كـه بـا وجـوب برخـي      حـالي  تـر اثرگـذار باشـند؛ در    نتيجـه بيشـتر و جـدي    پنهان و درطور  تا به

ايـن بـدان معنـا    . هاي اجتماعي و اقتصادي بر مردان اين امكان براي آنان كمتر اسـت  مسئوليت
هـاي آشـكار و شـهره منـع      هاي اجتمـاعي و پـذيرفتن نقـش    نيست كه زنان را از ورود به عرصه

ن واجـب نفرمـوده و ايـن فرصـت را بـه آنـان داده تـا در مظهريـت اسـم          باشد، بلكه بر آنا  كرده
بنابراين، براي فهم حقيقت ملكـوتي احكـام اجتمـاعيِ زنـان     . اهللا از مردان پيشي بگيرند» غيب«

 .بايد از اين منظر نگريست
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