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جایگاه زنان برجسته از منظر قرآن کریم
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیجازکرـمی


مقدمه

از دید اه قرآن ،جنسیت ،مالک شایستگی و مقاام معناوی در نازد خادا نیسات؛ از ایان رو
همان ونه که مردان بزر ی از انبیا و اولیا سرمش انسانها قرار رفتهاند ،زنان برجستهای بودهاناد
که در ابعاد مختلف عبادی ،اخالقی ،خانواد ی و اجتماعی میتوانند سرمشا مومناان باشاند.
برای نمونه قرآن برای مومنان ا چه زن و چه مرد ا دو بانو را سرمش قرار داده است یکای آسایه
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ُ
آمناوا
همسر فرعون و دیگری ،مریم دختر عمران؛ آنجا که میفرماید «و ضرب الله مثال ِلل ِذین
ْام َر َأ َت ف ْر َع ْو َنَ ...و َم ْر َی َم ْاب َن َت ع ْم َ
ران؛ 1اولی ،به سبب مخالفت با نظام مستبد فرعونی و بیزاری
ِ
ِ
از تبهکاریهای فرعون و دومی ،به دلیل حفظ پاکدامنی ،تصدی کتابهای آسمانی و انبیا و نیز
اطاعت خاضعانه از فرمانهای خدا».
مقام زن پیش از اسالم

با مقایسه مقام و ارزش زن در اسالم با پیش از اسالم از ملتهای مختلف ،ارزش کار اسالم
بیشتر نمایان میشود .در جزیرهالعرب پیش از اسالم ،زن همانند کاالیی به ارث برده میشد؛ هر
وارث مال میت بود ،همسر او را نیز به ارث برده ،از ازدواجش جلو یری مایکارد تاا اینکاه
کس ِ
بمیرد و اموالش را به ارث ببرد .برخی نیز بر همسر خود آنقدر ساخت یاری مایکردناد تاا زن
بیچاره به اجبار مهرش را ببخشد و خود را آزاد کند .خداوند متعال مردم را آشکارا از ایان عمال
ظالمانه نهی کرده است؛ آنجا که میفرماید
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ َ
َ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ
ساء ک ْرها َو ال ت ْعضلوهن ِلتذه ُبوا ِب َب ْع ِض ما
آمنوا ال ی ِ ل لکم أن ترثوا الن
یا أیها الذین
ِ

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1تحریم .12 – 11
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َ ُ

ْ ُ ُ
وه َّن؛ 1ای کسانی که ایمان آوردهاید! بر شما روا نیست کاه زناان را باهرغم آنکاه
آتیتم

خواهان ازدواجاند ،از ازدواج بازدارید تا از آنان ارث ببرید ،و نباید بار همساران خاود
سخت بگیرید تا بخشی از آنچه َمهرشان کردهاید در برابر طالقشان بازستانید.

بدتر از این عمل ناپسند ،برخی دختردار شدن را مایه ننگ میدانساتند ،باه طاوری کاه ا ار
چنین میشد او را زنده به ور میکردند 2.جاهای دیگر نیز ،باا زناان رفتارهاایی مشاابه صاورت
می رفت .برای نمونه ،در مصر تا پیش از آنکه به دست سپاه اسالم فتح شود ،مرسوم بود در روز
معینی از سال یک دختر را برای زیاد شدن آب نیل در آن غرق میکردند.
تساوی زن و مرد در آفرینش

در نگاه قرآن کریم ،زن و مرد از جهت انسان بودن مساوی باوده ،سرشات یگاناهای (نفاس
َّ
َ ََ
َ
َ
َ ُّ َ َّ
َّ َ َّ
واحدة» 3.در بعضی آیاات
واحده) دارند «یا أیها الناس اتقوا ر بکم الذی خلقکم ِمن نفس ِ
َّ
َ ََ
4
به آفرینش بشر  -چه زن و چه مرد  -از ِ ل اشاره شده است «ه َو الذی خلقکمم ِممن طمین».
همچنین روحی که در کالبد هر انسانی دمیده میشود ،مذکر یا موناث نیسات .افازون بار آن،
َ
َّ
بسیاری از خطابهای قرآن ،مانند «یا أ ُّی َها الناس«« 5یا ایها االنسان» 6شامل عموم انسانها،
فارغ از زن و مرد بودن یا رنگ و نژاد و یا هر تمایز دیگری است .بنابراین ،هایچ کادام از جهات
ماده خلقت و انسانیت بر دیگری برتری ندارد.
تساوی زن و مرد در دستیابی به مقامات معنوی

قرآن کریم به صراحت از همسانی زن و مرد در استعداد دستیاابی باه مقاماات معناوی و
ْ َ َ َ ُْ
َ ْ َ َ
ُ
ْ ٌ
صال ا ِمن ذکر أ ْو أنثی َو ه َو ُماؤ ِمن
بهرهمندی از پاداش اخروی سخن فته است «من ع ِمل ِ
َّ َ
َ
ُ
َ
َ ُ َّ
ف َلن ْ ِی َین ُه َحیاة َط ِّی َبة َو َلن ْج ِز َین ُه ْم أ ْج َر ُه ْم ِبأ ْح َس ِن ما کانوا َی ْع َم ُلون؛ 7هرکس از مرد یاا زن کاار
شایسته کند و با ایمان باشد ،بیتردید او را به زند ی پاک و پاکیزهای زنده خواهیم داشت ،و باه
 .1نسام .19
 .2نحل  59-58و زخر .1۷
 .3نسام .1
 .4انعام  ،2اعرا 12و سجده .۷
 .5برای نمونه بقره 21،16و نسام .1۷0 ،1
 .6برای نمونه انشقاق .6
 .7نحل .9۷
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چنین کسانی بر پایه بهترین کاری که انجاام مایدادناد ،پااداش خاواهیم داد» .بناابراین ،تماام
لفظ مذکر باشند ،شامل زنان نیز میشود.
خطابهایی که به مومنان شده هر چند به ِ
در سوره احزاب از زنان و مردان دارای فضیلت در کنار هم یاد شده و بشاارت بهارهمنادی از
آمرزش و پاداش بزرگ به هر دو روه داده شده است .هر زن یا مردی که دارای این صفات باشد،
در نظر خدا برجسته و نمونه است پایبندی به احکام دین ،دین باور ،اطاعت خاضعانه از خدا و
رسولش ،راست ویی ،شکیبایی در امور ،فروتنی ،انفاق ،روزهداری ،پاکدامنی و یاد خدا با زبان
و دل .چنین مردان و زنانی به طور مساوی از آمرزش و پاداش بزرگ اخاروی بهارهمناد خواهناد
1
بود.
تساوی زن و مرد در حقوق

با توجه به همسانی زن و مرد در سرشت انسانی و تسااوی آناان در شایساتگی بارای کساب
مقامات معنوی ،زن همانند مرد از حقوقی برخوردار است .جامعترین و جالبترین جمله درباره
ْ
َ َّ ْ ُ َّ
َ َّ
اال َم ْع ُروف؛ و مانناد هماان
حقوق مساوی زن و مرد ،این آیه است َ « 2و ل ُهن ِمثل الذي َعل ْی ِهن ِب
وظایفی که به سود مردان بر عهدی زنان است ،بهطور شایسته ،باه ساود زناان بار عهادی ماردان
3
میباشد» .البته این تساوی با حفظ وزن اجتماعی افراد و نقش آنان در زند ی اجتماعی است.
پیامبر پس از فتح مکه همان ونه که از مومنان بیعت رفت ،به فرماان خادا موظاف شاد از
زنان نیز بیعت بگیرد؛ 4به این صورت که ظر آبی ذاشتند ،پیامبر دست مبارک خاود را در آب
ذاشت و هر زنی که میخواست بیعت کند دستش را درظر آب مینهاد 5.بر این اساس ،یکی
از حقوق اساسی زنان مشارکت سیاسی است.
زنان برجسته و تاریخساز
ِ

ماردان
بر اساس زارش قرآن از تاریخ ادیان و امتهای ذشته زنانی بودهاند که دوشاادوش
ِ
بزرگ ،انبیا و اولیا ،تاریخساز و منشا تحوالت بزرگ اجتماعی بودهاند و میتوانند سرمش زنان با
ایمان و بلکه مردان با ایمان باشند .برخی از این زنان ،در پیشرفت توحید و نجات جان انبیاا
 .1احزاب . 35
 .2فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج ،2ص .5۷5
 .3محمدحسین طباطبائی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،2ص.232
 .4ممتحنه .12
 .5فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج  ،9ص .45۷
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و بعضی ،در حفظ پاکدامنی و تربیت فرزند نمونه بودهاند .در اینجا به چند مورد از آناان اشااره
میشود
یوکابد،آسیه و کلثوم

فرعون نگران ظهور مردی از تبار بنیاسرائیل بود که حاکمیت بالمنازع او را به خطر بینادازد؛
َ
از این رو به فرمان وی هر پسری که به دنیا میآمد به قتل میرسید « ُی َذ ِّب ُح أ ْب َ
ناء ُهم» 1.اما این سه
زن ،در پرورش حضرت موسی و نجات جان وی که با نبوت و رهبری ایشان بنایاسارائیل از
ستم فرعونیان رهایی یافتند ،نقش مو ری ایفا کردند.
از آنجا که خداوند متعال اراده کرده بود مستضعفان بنیاسرائیل را از شر فرعون نجات دهد و
وارث حکومت فرعون سازد ،2پس از تولد حضرت موسی ،خدا باه مادرش(یوکاباد )3دلاداری
داده ،به وی الهام کرد بدون نگرانی او را شیر دهد و هنگامی که احسااس خطار کارد ،وی را در
4
دریا (نیل) بیفکند؛ همچنین وعده داد که فرزندش را بر ردانده ،از پیامبران قرار میدهد.
وقی که جریان آب ،موسی را به کاخ فرعون رساند ،ماموران نوزاد را نزد فرعون و آسیه بردند.
سیاست نسل
آنها پی بردند که این نوزاد متعل به بنی اسرائیل است؛ از این رو فرعون بر اساس
ِ
کشی خود ،تصمیم به قتل وی رفت .اینجا بود که خدا اراده خودش را از طری آسیه در حفظ
جان موسی به کار رفت و آسیه با استفاده از سالح عاطفاه و امیاد ،فرعاون را از تصامیم خاود
َ َ َ
َ َْ
منصر ساخت « ُق َّر ُت َع ْین لي َو َل َك ال َت ْق ُت ُل ُ
وه َعسی أ ْن َینِ َعنا أ ْو ن َّت ِخذ ُه َو َلدا؛ 5نور چشم من و
توست! او را نکشید شاید برای ما مفید باشد ،یا او را به عنوان پسر خود بر زینیم».
پس از آن نوبت به نقش آفرینی کلثوم خواهر موسی 6میرسد .وقتی یوکابد موسی را به نیال
افکند احساسات و عواطف مادری وی به جوشش آمد؛ او نگران شیرخواره خود باود .از ایان رو
خداوند به خواهر موسی فرمان داد تا از دور بدون اینکه فرعونیان متوجه شوند اوضااع را زیار
نظر بگیرد .از آنجا که خدا به اراده تکوینی خود موسی را از رفتن سینه هر دایهای منع کارده
بود ،کلثوم که خود را آهسته آهسته به دربار فرعون رسانده بود ،به آنان پیشانهاد داد خاانوادهای را
 .1بقره 49؛ ابراهیم 6؛ قصص .4
 .2قصص .5
 .3عبدالحسین شبستری ،أمالم القرآن ،ص .160
 .4قصص .۷
 .5همان .9
 .6عبدالحسین طیب ،اطعب البعان ،ج ،4ص .438
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میشناسد که میتوانند کفالت موسی را بر عهده بگیرند و از این راه مادرش را به عناوان دایاه
معرفی کرد .وقتی فرعونیان دیدند موسی فقط از سینه این دایه ا که کسی جز مادر موسی نبود
ا شیر میخورد ،موسی را به وی سپردند و وعده خداوند به مادر موسی مبنی بر بر رداندن ایشان
1
به این بانو محق شد.
الگوبودن آسیه

برای مومنان

آسیه به جز نجات جان موسی و پرورش وی در دامن خود ،کوشید مانع از قتل مومن
آلفرعون (حزقیل )2شود .وی تا آن زمان در پوشش تقیه،ایمان خود را حفظ کرده بود و به فرموده
رسول اکرم  ،لحظهای به خدا کفر نورزید 3.فرعون وقتی به ایمان او پی برد ،با میخکوب کردن
بدنش به زمین و ذاشتن سنگی بر سینههایش وی را به شهادت رسااند 4.آسایه در ایان حاال از
خداوند متعال دو چیز خواست  .1خانهای در بهشت؛  .2نجات از دست ساتمگران 5.آسایه باا
مراقبت از ایمان خود ،حفظ جان موسی و پرورش او در دامن محبت خود و در پایان با شهادت
در راه خدا ،سرمش و الگوی مومنان قرار رفت 6.در حدیثی از رسول اکرم برترین زناان (و
در روایتی برترین مردم) بهشتی چهار نفرند خدیجه ،فاطمه ،مریم و آسایه 7.آسایه در حاالی از
8
برترین زنان به شمار آمده ،که شوهرش فرعون ،مستکبر ،مفسد ،شکنجه ر و آدمکش بود.
َّ َ
حنه ،اشیاع و مریم

این سه زن ،در برههای از تاریخ بنیاسرائیل نقش مهمی در تربیت فرزند ،تحاوالت دینای و
رسالت انبیا داشتهاند .حنه و اشیاع خواهر بودند اولی همسار عماران( 9از شخصایتهاای
بزرگ بنیاسرائیل و به فتهای یکی از انبیای الهای) و ماادر بازرگ عیسای و دومای همسار
زکریا  10و مادر یحیی بوده است .پس از این دو بانو ،مادر عیسی است که قرآن بارهاا
 .1قصص .13-11
 .2علی بن ابراهیم قمی ،تفسعر القمی ،ج ،2ص.348
 .3محمد بن علی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .1۷4
 .4حسین بن علی ابوالفتوح رازی ،روضالجنان و روحالجنان ،ج  ،20ص .269
 .5تحریم .11
 .6همان.
عبدالب ّر ،االستععاب ،ج ،4ص.1821
بن
عبدالله
بن
یوسف
،
42
ص
،
1
ج
،
العقبی
ذخائر
طبری،
الدین
 .7محب
ِ
 .8قصص .4
 .9مقاتل بن سلیمان ،تفسعر مقاتل ،ج ،1ص.2۷1
 .10سلیمان بن احمد طبرانی ،تفسعر الکبعر ،ج ،2ص .42
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از این بانوی بزرگ تجلیل کرده است.

مــادرـحیــییــهمــرـمدرنهًــت  
ِ
دروزتـوکـهیاسـت  
کهـقیندــم ِ




چــوزیرایــراورتــادمیــاتــومــن  
َ
َ
ین،مرآزن ینراسجـهکـرد  
اـنن












مـندروزخـوـ  ـم  
تًتمـرـم
ِ


حنه

حمـلخـوـ تًـت 
پیشتراروضـ
ِ
ِ
ُ ُ
ـوالعزمو،رسـولآتهـیاسـت 
کهاول
ِ
کــردســجـهحم ـلمــنانـ َ
ــرم َمــن 
ِ
َ
َ
کــزســجودشدرتــ مارتــاددرد 
ـیدـــماماــنعًـلکـكم 1

سجـه
ِ


َ
در بنی اسرائیل مرسوم بود پسران را برای خدمت به معبد نذر میکردند؛ از این رو ح َّنه وقتای

باردار شد با این تصور که فرزندش پسر خواهد بود ،او را نذر کنیسه کرد ،2اما بر خاال انتظاار
فرزندش دختر بود.آن اه وی از روی حسرت فت خدایا! آن فرزند پسری که من خواستم مانند
َّ

ُْْ

این دختر نیست « َو َل ْی َس الذ َک ُر َکاأنثی»( 3زیرا تصور میکرد فقط پسران میتوانند خادم معباد

باشند) .این بانوی بزرگ از چند جهت میتواند سرمش باشد اول اینکه ناسپاسی نکرد و ناامید
(کنیزک خدا ،خادماه) نهااد و از خادا خواسات او و نسالش را از شار
نشد ،نام نوزادش را مریم
ِ

شیطان در امان بدارد .4دوم اینکه ،پس از بزرگ شدن مریم

او را برای خدمت به کنیسه فرستاد

و با این عمل خود این رسم را که فقط پسران میتوانند خادم معبد باشند ،در هم شکست.
مریم

سار
این بانوی بزرگ از همان دوران نوزادی به قدری عزیز شد کاه پاس از مارگ پادرش بار ِ
 .1جالل الدین مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ابیات .3602 - 3606
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ
 .2آلعمران  .35عالمه طباطبایی جمله « َو ل ْی َس الذک ُر کاألنثی» را سخن خدا در پاسخ به تعجب حنه دانسته است.
در این صورت خداوند به حنه فرموده آن پسری که مورد نظر تو بود مانند این دختر نیست ،زیرا تاو ناذر کارده باودی
خدمت زار کنیسه باشد ،ولی این دختر نه تنها خود عابده و خدمت زار کنیسه خواهد بود ،بلکه در آینده ماادر یکای
از پیامبران اولوالعزم یعنی عیسی اسات (محمدحساین طباطباائی ،المعازان فای تفساعر القارآن ،ج ،3ص -1۷1
.)1۷2
 .3آلعمران 36
 .4مال فتح االه کاشانی ،منهجالصاادقعن ،ج ،2ص 212؛ حساین بان علای ابوالفتاوح رازی ،روض الجناان و روح
الجنان ،ج ،4ص .291
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کفالت او بین بزر ان بنیاسرائیل اختال ایجاد شد 1.سرانجام آنان توافا کردناد قرعاه بزنناد.
ِ
مریم چنان مورد عنایت و لطف خدا قرار رفت که مستقیما رشد و تربیت او را عهدهدار شاد
و سرپرستیاش را بر عهدی زکریا نهاد .زمانی که ایشان توانایی خدمت در کنیسه را پیدا کارد،
اولین دختری بود که به این جایگاه نایل آمد .هر اه زکریاا در محاراب عباادت بار ماریم وارد
میشد ،نزد او رزقی مییافت که انتظارش را نداشت .آن اه می فت «ای مریم! این از کجا برای
تو آمده است؟» مریم فت «این ازسوی خداست .خدا به هرکه خواهد ،بدون محاسب عملش
3
روزی میدهد».
5
4
از حضرت مریم در قرآن به عنوان باانویی پااکدامان ،تربیات شاده از ساوی خادا،
عابده 6،نماز زار 7و در یک کالم ،بانویی که فرشتگان به او ماژده دادناد بر زیاده و پااک سااخته
است و بر زنان دوران خود برتری دارد ،یاد شده است 8.از این روسات کاه ایشاان الگاوی هماه
9
مردان و زنان قرار رفته است.
خدیجه و فاطمه

خدیجه در نسب از برترین زنان قریش و دختر یکی از بزر ان بنی اسد باه ناام خویلاد و
مادرش فاطمه از قبیله قریش بود 10.زنی تاجر و بسیار روتمند که پیش از ازدواج با پیاامبر
از او خواست کاروان تجاری اش را تا شام همراهی کند 11.پس از همین سفر ،ابوطالب با جمعی
از بزر ان بنی هاشم به خواستگاری خدیجه برای ازدواج با پیامبر اسالم رفتند .این باانوی بازرگ
پس از پذیرش ازدواج با آن حضرت ،مهریه را از مال خودش قرار داد 12.او نخستین زنی بود که به
 .1محمدبن مسعود عیاشی ،تفسعر ّ
معاشی ،ج  ،1ص  ،1۷3ح .4۷
 .2آلعمران .44
 .3آلعمران .3۷
 .4همان 4۷؛ مریم 23 -8؛ تحریم .12
 .5آلعمران .3۷
 .6همان.
 .7همان .4۷
 .8همان .42
 .9تحریم .12 – 11
 .10احمد بن یحیی بالذری ،انساباالشراف ،ج ،1ص .369
 .11محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،1ص .156
 .12محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .3۷4
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َ َ َ َ َ
ادك
فته مفسران آیه «و وج

به پیامبر ایمان آورد و همه اموالش را در راه اسالم انفاق کرد 1.به
ََْ
عائال فأغنی؛ 2و تو را فقیر یافت و بینیاز نمود» در شان حضرت خدیجه ناازل شاده کاه باا
ِ
3
روت وی رسول اکرم از فقر نجات یافت .رسول اکرم  ،حضرت خدیجه را یکی از
زنان برتر عالم و بهشت دانسته است 4.پیامبر تا آخر عمر شریفشان همواره از ایشان به نیکای
َ
ْ
َ 6
یاد میکرد 5.همچنین از او به عنوان مصداق بارز مقربون در آیاه « َع ْینا َیش َر ُب ِب َها ْال ُمق َّر ُباون»
ُ َ َّ ُ َ ُ
َ
اك ْال ُم َق َّر ُب َ
َ َّ
اون» 7یااد شاده اسات 8.حضارت
ولئ
اابقون * أ ِ
اابقون الس ِ
یاد شده و آیات «و الس ِ
خدیجه از آن جهت سرمش اسات کاه در ساختیهاا حاامی شاوهرش باود .ایشاان ماادر
فاطمه و منشا کو ر رسول الله شد.
زمانی که دشمنان سرسخت پیامبر نتوانستند مانع رسالت حضرت شوند ،بر اساس تفکر
قبیلگی ،خودشان را دلخوش کردند که ایشان پسر ندارد تا پس از مر ش راهش را ادامه دهد.آن-
َ
َّ َ ْ َ ْ َ
ناك ْال َک ْوث َر» 9.فخار رازی
اه سوره کو ر نازل شد و در مقام دلداری به حضرت فرمود « ِإنا أعطی
از دانشمندان بزرگ اهل سنت ،پس از اشاره به اینکه بنا باه قاولی ماراد از کاو ر فرزنادان رساول
اکرم هستند ،نوشته است ببینید چه تعداد از ذریه پیامبر شهید شدند؛ با این وجود نسال
حضرت در همه عالم سترش یافته و بزر انی چون باقر ،صادق ،کاظم ،رضاا  ،نفاس زکیاه
و ...از فرزندان حضرت فاطمه هستند ،ولی از بنی امیه یک نفر کاه قابال ذکار باشاد ،بااقی
نمانده است 10.آری ،همان ونه که خداوند متعال به عمران و حنه ،حضرت ماریم را داد کاه
بسی با برکت تر از پسری بود که انتظارش را داشتند ،به حضرت خدیجه و پیامبر  ،فاطمه
را عطا کرد که نسل پاک پیامبر از طری وی سترش یافت.
 .1یوسف بن عبدالله بن عبدالبر ،االستععاب ،ج  ،4ص .380
 .2ضحی .8
 .3فضل بن حسن طبرسی ،مجمعالبعان ،ج  ،10ص .۷6۷
 .4محمد بن علی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .206
 .5یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر ،االستععاب ،ج  ،4ص .384
 .6واقعه .11 – 10
 .7مطففین .28
ّ
ّ
 .8علی بن ابراهیم قمی ،تفسعر القمی ،ج  ،2ص 412؛ عبیدالله بان عباد اللاه حساکانی ،شاواهد التنزیال لقواماد
التفلعل ،ج  ،2ص .425
 .9حسین بن محمد راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،ص .۷03
 .10عمر بن محمد رازی ،التفسعر الکبعر ،ج  ،32ص .313
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افزون بر ذکر قرآن از حضرت فاطمه به عنوان کو ر ،آیات فراوانی منحصرا باه اهال بیات
4
پیامبر و شخص ایشان اشاره دارد ،مانند آیات سوره مباهله 1،تطهیر 2،مودت 3و دهر.
برکات معنوی فاطمه پس از شهادت آن حضرت ،در فرزندان و نسل وی تداوم یافت کاه
نمونه آن زینب کبری چشمهای از کو ر فاطمه است .اوج ایثار و فداکاری و شاجاعت مثاال
زدنی آن بانوی مکرم را در کربال و دوران اسارت میتوان دید .ایشان یاد ار شایساته ماادربزر ش
خدیجه و مادر بزر وارش فاطمه بود.
به طور کلی در هر دوره تاریخی در کنار مردان بزرگ ،زنان بزر ی نیز نقش آفرینی کردهاند که
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد
هاجر در کنار ابراهیم ،بلقیس همراه سلیمان ،آسیه در کنار موسی ،دختاران شاعیب هماراه
شعیب ،مریم کنار عیسی ،همسر ایوب همراه ایوب پیغمبر ،خدیجه کنار پیغمبر ،فاطمه هماراه
امیر المومنین ،زینب کنار امام حساین و در کناار حضارت مهادی نیاز  313نفار یاار
5
باوفاست که پنجاه نفر از آنها زناند.
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت چا اول ،دارصادر196۷ ،م.
 .2ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،االساتععاب فای معرفا األصاحاب ،تحقیا علای محماد
البجاوی ،بیروت دارالجیل(،بیتا).
 .3ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان و روح الجنان فای تفساعر القارآن ،مصاحح
محمدجعفر یاحقی ،چا سوم ،مشهد آساتان قادس رضاوی ،بنیااد پژوهشهاای اساالمی،
13۷6ش.
 .4بالذری ،احمد بن یحیی ،انساباالشراف ،تحقی سهیل زکار وریاض الزرکلی ،چاا اول،
بیروت دارالفکر141۷ ،ق.
 .1آلعمران .61
 .2احزاب .33
 .3شوری .23
 .4دهر .10 – 5
 .5محسن قرائتی ،ارنامه درسهایی از قرآن سا  ،67زندرقرآن( ،)2ص.4
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ّ
ّ
 .5حسکانی ،عبیدالله بن عبدالله ،شواهد التنزیل لقوامد التفلعل ،تحقی محمدباقر محمودی،
قم موسس الطبع و النشر1393،ق.
 .6رازی ،عمر بن محمد ،التفسعر الکبعر (مفاتیح الغیب)( ،بیجا)( ،بینا)( ،بیتا).
 .۷راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فای غریاب القارآن ،چاا اول ،بیاروت دار
القلم ،الدار الشامی1412 ،ق.
 .8شبستری ،عبدالحسین ،امالم القرآن ،چا اول ،قم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قام،
13۷9ش.
 .9صدوق ،محمد بن علی ،الخصا  ،تحقی علیاکبر غفاری ،چا اول ،قم جامعه مدرسین،
1362ش.
 .10طباطبائی ،محمدحسین ،المعزان فی تفسعر القرآن( ،بیجا) منشورات اسماعیلیان (بیتا).
 .11طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسعر الکبعر :تفسعر القرآن العظعم ،چا اول ،اردن ا اربد دار
الکتاب الثقافی2008 ،م.
 .12طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمعالبعان ،چا اول ،بیروت انتشارات اعلمی1415 ،ق.
 .13طبری ،محبالدین ،ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القرای ،قاهره مکتب القدسی1356 ،ق.
 .14طیب ،عبدالحسین ،اطعب البعان فی تفسعر القارآن ،چاا دوم ،تهاران انتشاارات اساالم،
1412ق.
 .15عیاشی ،محمد بن مسعود ،التفسعر الععاشی ،تحقی سید هاشم رساولی محالتای ،چاا
اول ،تهران المطبع العلمی 1380 ،ش.
 .16قرائتی ،محسن ،ارنامه درسهایی از قرآن سا  ،67زن در قرآن( ،بیجا)( ،بینا)( ،بیتا).
 .1۷قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسعر القمی ،تحقی موسوی جزائریّ ،
طیب ،چا ساوم ،قام دار
الکتاب1404 ،ق.
 .18کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقی علی اکبر غفاری ،محمد آخونادی؛ چاا اول،
تهران دار الکتب اإلسالمی 140۷ ،ق.
 .19مقاتل ،ابن سلیمان ،تفسعر مقاتل ،محق شحاته ،عبدالله محمود ،چا اول ،بیاروت دار
ححیام التراث العربی1423 ،ق.

