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دکار حسنعیل حبترار نصرآحادی

**

انسان ووجودی اجتهتاتی استخ .بتر مهتی استا  ،حستراری از اهتداف جاوعتهٔ استالوی در
حستتتر جاوعتته و بتتر پاختتهٔ تعاوتتل و ارتذتتای شاخستتتهٔ انستتانها حمقتتق ویشتتود .افتترای و تفتتر خ
مهواره وعضیل در برقراری رواح اجتهاتی بوده اسخ.
سترره تهتیل پیتاوذر
این وقاله وی کوشد حا توجه حته ٔ

در رواحت حتا زنتان ،حته ختک الگتو

دسخ خاحد .روش حتقرق در ایتن وقالته ،وطالعتات تتار یی استخ و شتواهد از کاتج تتار یی
مجتتعآ ری شتتده استتخ .بتترریس شتتواهد تتتار یی نشتتان داد رفتتتار پیتتاوذر

بیتتانگر کوشتتش

اخشان برای اصالح تفکر جاوعه درحارهٔ زنان و برگرداندن ونزلتخ واقعتی آهناستخ .در رواحت
اجتهاتی حا زنان ،توجته حته انستانرخ زن وهتن استخ .رتاختخ کراوتخ ،استتقالت ،تتدالخ و
وعرفخ در رفتار پیتاوذر
ارتذای پیاوذر

حتا زنتان وشتهود بتود .مه،نتی ،در حتوزهٔ تفاوتهتای زن و وترد،

حا زنان از خکسو تاطیف و ونطذق حا احساسات آنتان و از ستوی دخگتر ،بتر

دانشجوی کارشنایسارشد تار خخ و فلسفۀ آووزشو پر رش دانشگاه اصفهان.

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
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پاخه تفخ استوار بود .پیاوذر اکرم
ٔ

حه ونزلهٔ انسان کاول ،در رواح حا زنان حه هتر دو بعتد

انساین و احسایس آهنا توجه وی کرد و در حوزهٔ رفتار حا زنان هبتر ین تعاول را داشخ.
واژگان کلحدی
زن ،بعد انساین ،بعد اجتهاتی ،سررهٔ تهیل پیاوذر اکرم

در ارتذای حا زنان.

مقدمه
انستان ووجتودی اجتهتاتی استخ و اجتهتاتی بتودن از یژگیهتای فطتری اوستخ .امهرتخ
جاوعه حا آودن پیاوذران بیش از پیش آشکار شد .دین اسالم در وقاخسه حا ادخان دخگر حته
جاوعته انستاین توجته بیشتتری داشتته استخ و در هترچ شتأین از شتجون انستاین
ٔ
اجتهتاع و
وستجله اجتهتاع را وههتل نگذاشتته استخ (طذاطذتایی ،1374 ،ج  ،9ص  59:تتا = .)59از
ٔ
ضتر رتهای تشتکرل جاوعته ،نتو و نتوهٔ ارتذتای اتضتای آن جاوعته حتا خکتدخگر استخ.
اتضای جاوعه را زنان و وردان تشکرل ویدهند و حبیش از ارتذاطات جاوعه حه ارتذای زن
و وترد اختصتاص دارد .چگتونگی ایتن ارتذتای حتا توجته حته نگتاهی کته در جواوتع حمتلتف حته
جنس زن ویشود ،وتفاوت اسخ.
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ووضتو ارتذتای حتا زن در طتوت تتار خخ حتا نگاههتای وتفتاوی حتلرتل شتده و مهتواره حتا

انتقادات جنجایل و افرای و تفر خ هایی ر حهرو بوده اسخ .حهطور کیل ،دو نگرش نادرسخ
درحتاره زن وجتود دارد :ختک نگتاه ،زن را ووجتودی در حاشتره و حمتروم از حقتوق اجتهتاتی
ٔ

ویداند کته از هرچ گونته فرصت بترای رشتد اجتهتاتی و ارتذتاطی برختوردار نرستخ .در نگتاه
وقاحل که در حعیض از جواوع ودرن حاکن اسخ ،زن خواهان حقوق وسا ی حا ورد اسخ و

از هر فرص برای حضور در اجتهاع و ارتذاطات استفاده وی کند.
پیاوذر اسالم

ونزله انسان کاول و الگوی حسنه ،حا تشتکرل حکووتخ و تعاوتل حتا
حه ٔ

وردم ،برناوهٔ اسالم را برای تشکرل اجتهاع انساین حتا هتدف حتقتق ستعادت ،حتهطور تهتیل
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نشتان دادنتد .پیتاوذر

در جاوعتهای وذعتوث شتدند کته در آن ،زنتان از کهتتر ین حقتوق و

احترام انساین برختوردار بودنتد .در د رهٔ جاهلرتخ ،زنتان وضتعر ناوناستج داشتتند؛ واننتد
کا یی خر ختد و فتروش وی شتدند و از هتر گونته حقتوق اجتهتاتی و فتردی ت حت ارث ت حمتروم

بودنتتتتد .ترب هتتتتا ،زن را در مشتتتتار حروانتتتتات قتتتترار داده و او را جتتتتزو لتتتتوازم و ارتتتتاث زنتتتتدگی
ً
ویمشردند .غالذا از بمی قحطی خا از تر آلودگی ،دختران خود را در حدو تولد سر ویبر خدنتد
ختتا حتته درهای تهرتتق پرتتتاب وی کردنتتد و گتتاه در آب غتترق وی کردنتتد (ستتذحاین .)58=< ،در

وذعتوث شتد تتا حتا تذرتی

چنتی شتراخطی ،در جاهلرتخ فکتری وتردم ترحستتان ،پیتاوذر

آووزههای اسالوی حه اصالح وردم و هداخخ آنان حه سوی زندگی درسخ و مهتراه حتا رواحت

جاوعه ترب حکشد.
ٔ
شاخسته اقدام کند و خ حطالین بر رسوم غل

زن از برکخ اسالم حه وقاوی رسرد که دنراى قذل از اسالم حا مههٔ قدوخ خود نتوانستته
دلرل اسخ کته شتناخخ درست از ونزلتخ زن وجتود نتدارد و درحتارهٔ ایتن ووضتو ستلرقهای
برخورد ویشود (طذاطذایی ،1374 ،ج  ،Aص  .)959پیاوذر

در آغاز حعثخ ،در شهر وکه،

حه بیان وسائل اتتقادی پرداختند تا جهانبیین و طرز فکر وردم را اصالح کنند و بر اسا
اتتقادات توحردی ،زن و ورد را حه شجون وجودی خود آ گاه کنند و حه جاخگاه خلرفةاللهی
جاوعه ترب تضعرف شتده بتود .پیتاوذر
ٔ
برسانند .در آن زوان ،جاخگاه زن در
تعتر خیف صتحر از زن ارائته کننتد تتا زن هو ختخ گهشتدهاش را بتر استا

کوشتردند

فطترت انستاین و

یژگیهتای وجتودی ختود کشتف کنتد و حتا شتناخخ صتحر از ارتذاطتات و تعتاوالت کته
ضر رت زندگی اجتهاتی اسخ ،از حسن رواح اجتهاتی برخوردار شود.
هدف از این وقاله ،ترسمی وضعرخ وطلور اسخ که از رتاخخ اصوت ارتذای حا زنان بتر
استا

ستتررهٔ تهتیل پیتتاوذر

حاصتل ویشتتود .ایتن وقالتته در یپ ختافخ پاستتخ ایتن ستتؤات

اسخ :اصوت تربی در برقراری ارتذای حا زن در جاوعه چرسخ؟
جاوعته وطلتوب اختالیق امهرت
ٔ
استالم بترای اجتهتاع و رستردن حته

ز ختاد قائتل استخ و
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بود چنی وقاوی حه او حدهد و اگر اکنون شتاهد وضتعرخ وطلتور بترای زنتان نرستتمی ،حتدان

ٔ
جاوعته
مه،نتی ،نگتاهی انستاین و وتعتایل حته زن دارد .ازایتنرو ،بترای رستردن حته اهتداف
وطلوب در سطوح خترد و کتالن ،بترریس ارتذاطتات انستاین در جاوعته ،حته یژه ارتذتای زن و
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سرره پیاوذر
ورد ،از نگاه اسالم و بر وذنای ٔ
تار یی در زندگاین وردم تصر پیاوذر

ضر رت دارد .این وقاله وی کوشد حا پژوهش

و آشنایی حا چگونگی ارتذاطات پیاوذر

حا زنتان،

حه الگوی وطلوب ارتذای زن و ورد برسد.
حتقرقات حمتلیف درحارهٔ ووضو زن از نگاه پیاوذر

انام شده استخ .شتفرعی ()58>5
ج

در وقالهٔ «زن از نگاه پیاوذر» حته بیتان دختدگاههایی پرداختته کته ووضتو ارتذتای حتا زن را در
فضتتتای ختتتانواده حتلرتتتل وی کنتتتد .ی حتتته جاخگتتتاه زن در اجتهتتتاع اشتتتارهای نکتتترده استتتخ.
سذحایننژاد و تلری (<= )58در وقالهای حا تنوان «تذری نظام وطلوب رواح اجتهاتی بر
اسا

آووزههای تربی پیاوذر اکرم

در هنجالفصاحه» حه تذرتی نظتام وطلتوب در حتو ٔ
زه

رواح اجتهاتی پرداخته و اصویل را وشخص کردهاند که در حتوزهٔ وشتتر رواحت انستاین
وطرح اسخ .مجشردهیا و زائری (<= )58در وقالهٔ خود حته بترریس سراستخ گذاری پیتاوذر در
زورنتتهٔ فرهنگتتی و تتتأررر آن بتتر ووقعرتتخ فرهنگتتی ز اجتهتتاتی زنتتان در جاوعتتهٔ جتتاهیل آن زوتتان
پرداختهاند .در این وقاله ،جاخگاه زن در گفتهان قووی و قذرلهای ر زگار جاهیل حا جاخگاه
آن در گفتهان نذوی حا تأ کرد بتر کراوتخ انستاین زن ،وقاخسته شتده استخ .طرتیب (;= )58در
کااب حه حتلرل رفتار پیاوذر

حا زنان در خانواده و جاوعه پرداخته اسخ.

حنابراین ،هنوز حتقرق وستقیل درحارهٔ اصوت ارتذای پیاوذر
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انتام نشتده استخ .وطالعتهٔ دقرتق تتار خخ زنتدگاین پیتاوذر
ج

حا زنتان در ستط اجتهتاع
سترره تهتیل اخشتان بترای
و ٔ

نوه ارتذای اجتهاتی وردان و زنان ضر رت دارد.
درحاره ٔ
ٔ
رسردن حه دخدگاهی وتعادت

روش پژوهش
در ایتتن وقالتته ،از روش وطالعتتات تتتار یی استتتفاده شتتده استتخ .پتتژوهش تتتار یی فرآخنتتد
جستجوی نظاموند دادهها برای پاسخ حه ستؤا ت وربتوی حته وقتاخع گذشتته استخ؛ حتا ایتن
هتدف کته در

هبتتری از تهلکردهتا و وستائل کنتوین تعلتمی و تربیتخ حاصتل شتود (نصتر و

مهکتاران ،1383،ص  1129تتا  .)1130خکتی از اهتداف این گونته پژوهشهتا فتراهن کتردن
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چهارچور اخالیق برای در

انتام حتقرتق تتار یی حته شترح ز یتر
زوان حات اسخ .وراحتل ج

وستجله حتقرتق تعر ختف ویشتود .حعتد ،ونتاحع زم بترای دستترار حته دادههتای
ٔ
استخ :احتتدا
تار یی جستجو ویشتود .فهرستخ ونتاحع از پتیش تعریشتده نرستخ ،حلکته ایتن فهرستخ در
هنگتام پیشترفخ کتار حتازنگری و کاوتل ویشتود .ستپس ،حاختد ونتاحع تتار یی را تلخترص و
سرانام دادههای ورتذ حتا ووضتو را در چهتارچور حتلتریل ارائته داد (مهتان،
ارز خار کرد و
ج
بترریس شتد.

ص  1138تا  .)1135برای این وقاله ،نسخ کاج تتار یی زنتدگاین پیتاوذر
توضر این که ا ّ ت از وناحع قدمیی تر ر که حه فاریس ترمجته شتده بتود ،استتفاده شتد و حعتد
حتته کاتتج تتتامتر تتتار یی و کاتتج رجتتات رجتتو شتتد .از ایتتن ورتتان ،کاابهتتایی واننتتد ترمجتتهٔ
طذقات الکذری که در جلد جداگانهای حه وعریف زنان صدر اسالم پرداخته اسخ ،بیشتر حه
کتتار آوتتد .خادداشتتخهای زم مجتتعآ ری و دستتتهحندی شتتد و بتتر استتا
حا زنان حتلرل گردخد.

گونههای ارتجاط
تا گروهی از افراد در کنار هن قرار نگررند و رواح و تعاوالت وران آهنا برقترار نشتود ،اجتهتاع
وفهووی نواهد داشخ .از لوازم ضر ری تشکرل جاوعه ،برقراری ارتذاطات وران افراد اسخ
گونه ارتذای حا خود ،ارتذتای حتا دخگتران و
(فرهنگی ،@BGF ،ص .)58این ارتذاطات حه سه ٔ
ارتذای مجعی مهور ویخاحد .ارتذای حا دخگران حه فرآخند تفهمی و تفتاهن ورتان ختک شتخص و
انستانهای دخگتر گفتته ویشتود .ایتن ارتذتای حته د ختل حمتلتف شتکل وی گرترد :بترای حتل
وذادله اطالتتات ،در هبتتر
ٔ
وسائل و وشکالت خود حا دخگران ،رفع تضادها و تعارضات،
خود ،رفتع نرازهتای اجتهتاتی و وتوارد حسترار دخگتری کته لتزوم ارتذتای حتا دخگتران را بترای هتر
انساین تأیید وی کند.
برای برقراری ارتذای درسخ و وؤرر ،وهتارت زم استخ .دو وهتارت وتورد نرتاز در برقتراری
وسترله ایتن دو وهتارت ویتتوان حهتتدر خج حتا
ٔ
ارتذتای« ،گتوش دادن» و «مهتدیل» استخ .حه
دخگران ارتذاطی وؤرر برقرار کرد .تفاهن حهآساین حه دسخ منیآخد و حاخد بترای رستردن حته آن
ً
کوشش کرد .هنگاوی که سخن از ارتذای و ارتذای وؤرر حه وران ویآخد ،وعهو ذهن حه گفخ
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پیاوذر

آهنتتا اصتتوت ارتذتتای
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ایاد ارتذای دارد .اگر گتوش
و سخنوری وعطوف ویشود؛ اوا گوش دادن نرز سههی وهن در ج
دادن از سخن گفخ وهنتر نذاشد ،حا آن برابری وی کند .حد ن گوش دادن ،ارتذای حه هتدیف

که دارد دسخ پیدا منی کند« .مهدیل» هن توانایی یژهای اسخ که از طر یق آن ویتتوان حته
شناخخ بیشتری از دخگران دسخ خافخ ،حته نگترش فترد وقاحتل ختو خش یپ بترد و دنرتا را از
در چیهٔ نگاه او دخد .ورزان ادرا

افراد حا خکدخگر تفاوت چشهگرری دارد .هر کس حه فراخور

حات خود ،احوات دخگران را در ویخاحد .اگر فرد حه در

بیشتر دخگری و تفهمی و تفاهن حتا او

تالقهوند حاشد ،حاخد برای تشخرص و شناخخ تفاوتهای ادراکی او حکوشد .هر فرد برای
برختورداری از حتس مهتدیل حاختد نستذخ حته دخگتری حستا

حاشتد ،او را در

کنتد و از

برخوردهای وذتین بر قضاوت فردی بپرهرزد (مهان ،ص < 70تا .)216
در اسالم حبیش از ارتذای در قالتج تذلرتحم حمقتق ویشتود .در ادختان ا،تی ،رستاندن پیتام
اصیل دین حه وردم و تصحر زندگی آنان بر اسا

آووزههای دخین در قالج تذلرتحم پیتاوذران

صورت وی پذیرد .تذلرحم ،نو خایص از ارتذتای استخ کته حتا هتدف آوتوزش ،اقنتاع و گتاه حته
انام وی گررد (خندان ،58<9 ،ص >= .)5در تربیخ دخین از الگتوی
تهل واداشخ حماطج ج

چهارگانه انسان حا خدا ،خود ،دخگتران و طذرعتخ ستخن حته ورتان ویآختد .خاستتگاه
ٔ
ارتذای
رشد و تربیخ انسان از تعاول این چهار گونته ارتذتای تشتکرل ویشتود (ستجادی.)58== ،
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الذتتته هتتر ختتک از ارتذاطتتات انستتاین در ذختتل ارتذتتای حتتا خداونتتد وفهتتوم ویخاحتتد .در ستتررهٔ
پیاوذر

 ،ارتذای حا دخگران حا هدف احتال پیتام ا،تی ،آوتوزش و تصتحر رفتارهتای وتردم

صورت وی گرفخ.
در حتتوزهٔ رواحت و تعتتاوالت ورتتان افتتراد جاوعتته ،ستتخن از انستتانرخ هتتر فتترد استتخ؛
حه گونهای که تفکرک جنسرخ در این ارتذای ضر رت نداشته نذاشتد .در ایتن وقالته ،بترای
شفافتر کردن نگاه انساین حه ارتذای و تعاول وران زن و ورد ،اصوت تربی
پیاوذر

حاکن بر رواح

حا زنان جاوعته حتلرتل ویشتود .حتدین ونظتور ،ستررهٔ تهتیل شتخص پیتاوذر

در

ارتذای حا زنان (دخدگاهها و رفتارهایی که حضرت درحارهٔ وقوله زن داشتند) برریس ویشود.
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توجه به ُبعد انسانی زنان
حقرقتتخ انستتتان را ر ح تشتتکرل وی دهتتتد ،نتته جستتتن .انستتانرخ انستتتان را جتتان او تتتتأوی
وی کنتتد ،نتته جستتن او و نتته جحمهتتو جستتن و جتتان او (جتتوادی آوتتیل ،58<< ،ص;<) .در
برقراری ارتذاطات اجتهاتی که ضر رت هر اجتهاع انساین اسخ ،توجه حه انسانرخ انسان

وهن اسخ .زنان نرهی از جاوعهاند و در این ارتذتای ستهمی هستتند .در اداوته ،ستررهٔ رفتتاری
پیاوذر

در ارتذای حا زنان جاوعه برریس و اصوت حموری در این زورنه تذری ویشود.

ارتجاط کرامتمدار
طذق قرآن ،فرزندان آدم از کراوتخ ذای برخوردارنتد و ایتن کراوتخ از طترف خداونتد حته آهنتا

هو ختشان کنتوجهی شده اسخ ،رتاخخ کراوخ انساین از احتداییترین اصوت اسخ.

قذرله حینمسرعه بود که در زوان جاهلرخ حه آنان حینصهاء گفتته
والک بن لوذان ،بزرگ ٔ

ویشتد .صتهاء ،حتهوعنای کتر ،لقتج ز ین بتود کته حته والتک شترر داده بتود .حته مهتی دلرتل،

فرزندان والک را حا این نام ویخواندند .حعد از اسالم آ ردن این قذرله ،پیاوذر
آنان را حه حینمسرعه تغریر داد (ابن سعد ،@BFC ،ج  ،Cص  .) BBFپیاوذر

نام ٔ
قذرله

حا ایتن کتار،

هتن آداب اشتتذاه راختج در د ران جاهلرتخ را اصتالح کردنتد و هتن از وانتدگار شتدن لقتج

ناصحر بترای آن زن جلتوگرری کردنتد و حتا انتختاب تنتوان مسرعته ،حته آن زن شخصترخ و

کراوخ حبشردند.

ز خنتج ،دختتر قستاوه ،مهستر استاوة بتن ز ختد بتود؛ اوتا استاوه او را طتالق داد.

پیتاوذر

پتس از ایتن قضتره حته ختاران ختود فروودنتد« :چته کست ویخواهتد او را حته ز ین

پیاوذر

فرووند« :آرى ».نعمی حا ز خنج ازدواج کرد و ز خنج براى او ابتراهمی را حته دنرتا آ رد.

شاخسته و پارسا راهنهایی کمن تا حا او ترویس کند و خودم براى او مه،ون پدرزن حاشتن؟» و
ً
در این هنگام ،حه نعمی نگاه کردند .نعمی گفخ« :اى رسوت خدا ،ماهرَ حه وتن نظتر دار ختد».

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي

تطا شده اسخ 5.در برقراری ارتذای حا انسانها و حه یژه زنان که در طوت تتار خخ حته شخصترخ و

ع ع ع
ع ع
ً
ع
ع
 « .5عو عل عقتتد عک ّعرونتتا عبتتین عآد عم عو ع ع
محلنتتاهن یف ال عبت ّتر عو ال عبحتتر عو عر عزقنتتاهن وت عتن ّالط ّیذتتات عو ف ّضتتلناهن عتتتیل کررتتر ّممتتن خلقنتتا عتفضتترال»
(اسراء.)F? ،
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ابراهمی بن نعمی خکی از سرداران جنگ حره شد و در مهان جنگ در سات  ;8هجرى کشتته
شد (ابن سعد ،58<9 ،ج  ،:ص <= .) 7پیاوذر در ازدواج ا ّ ت ز خنج و وعریف اساوه حه

او نقش داشتند؛ حه مهی دلرل ،هنگاوی کته ایتن ازدواج حته طتالق ونجتر شتد ،خودشتان بترای
ازدواج جحم ّدد ز خنج وساطخ کردند تا از این راه شخصرخ و کراوخ خک زن را احرا کنند.
سفانه ،دختر حامت طایی را حه مهتراه استرران حته ودخنته آ ردنتد و در وکتاین کته استرران را

نگهدارى ویکردند ،حذس کردند .ر زى رسوت خدا
زن از پیاوذر

از جلوى حمتذس وتیگذشتتاند .آن

آزادی خود را درخواسخ کرد؛ اوا پیاوذر

درخواسخ خود را تکترار کترد تتا آن کته رستوت ختدا

پاسخی ندادند .سفانه سه ر ز

فروودنتد « :حتا آزاد کتردن تتو ووافقتخ

کردهام ،اوا براى رفخ شتاب وکن تا شخىص وطهئ پیدا شود و تو را حه دخار خود برساند.
هرگاه چنی شخىص پیدا شد ،حه ون اطالع حده تا تو را مهراه او حه شهر و دخارت حفرسم».
چنتد ر ز از ایتن وتتاجرا گذشتتخ و کتتارواین از وتتردان قذرلتتهٔ حتامت حتته ودخنتته آودنتتد.
پیتاوذر

وقتدارى لذتا  ،خرجتی راه و وترکیب حته ستفانه دادنتد و او را حتا آهنتا روانته کردنتد

(رستتویل ،1375 ،ج  ،Aص 361تتتا .)360پیتتاوذر

بتترای حفتتظ شتتأن و کراوتتخ ستتفانه حتتا

آزادی او ووافقتتخ کردنتتد و بتترای رفتتخ او حتته دختتارش ،دنذتتات فتترد وناستتیب بودنتتد تتتا او جحمذتتور

نشتود حتا هتتر کست بتترود .مهتی رفتتتار پیتاوذر

دلرتل بتتر امهرتخ دادن اخشتتان حته شخصتترخ
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وکراوخ زنان اسخ.
در رفتار پیاوذر
اسخ؛ کراو

در ارتذای حا زنان ،حفظ کراوخ انساین از اصوت وهن هر گونه تعاول

کته حاصتل گتوهر آفتر خنش انسانهاستخ؛ انستانر

کته برخاستته از ر ح ا،تی

انسانها و کراوخ خدادادی آهناسخ.
ارتجاط استقبلمدار
در جواوع وتهتدن ،نگترش غالتج حته زن ،ابزارگونته استخ .ایتن نگتاه ووجتج شتده وتردان و حت
خود زنتان ،استتقالت زن را نادختده حگررنتد .مشتاری از زنتان در قترآن حتا تنتوان مهستر ختوب ،وتادر
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خوب و  ...خاد شدهاند .الذته وقصود این نذوده که زن مه،ون مهتزهٔ وصتل بتی وردهتا ستقوی

کند خا ابزار خانواده و جاوعه گردد تا دخگران حه کهات برسند؛ حلکه ونظتور بیتان شتجون حمتلتف زن
در راستای تکاول شخصرخ اوسخ و اخهنا زن را از استقالت ذای خود ،حمتروم منی کنتد (جتوادی
ونزله ختک انستان کته در
آویل ،58<< ،ص = .)88در اسالم ،رتاخخ استقالت ذای برای زن حه ٔ
تذودخخ حا حضرت حق هو خخ وی خاحد ،تذری ویشود ،نه در اتصات حا جنس وذکر.
هنگاوی که پیاوذر

حه ودخنه هجرت کردند ،گروهی از زنان کته استالم آ رده بودنتد حته

حضورشان رفتند و گفتند« :اى رسوت خدا ،وردان وا حا مشا بیعخ کتردهانتد .وتا هتن دوستخ
دار می حا مشتا بیعتخ کنتمی .پیتاوذر

مترف آر خواستتند و دستخ ختود را در آب فترو بردنتد.

حعد ،مرف را حه هر خک از زنها دادند تا دسخ خود را در آن فرو برد .ایتن کتار ،بیعتخ آنتان
بود» (ابن سعد ،58<9 ،ج = ،ص =) .پیاوذر

جاوعه اتراب کته کهتتر ین حتی بترای
ٔ
در

استقالت فکری آهنا را در وسائل جاوعه تأیید کردند.
قتاده انصارى بود .انرس در جنگ َحتد شتهرد
خنساء ،دختر خذام و مهسر انرس بن ٔ
شد .پدر خنساء ،او را حه مهسرى کس درآ رد که خنساء دوسخ منیداشخ .او حه حضتور
پیاوذر

آود و گفخ« :پدرم حد ن این که ورا آ گاه کنتد ،وتن را حته مهسترى وتردى درآ رده

استخ ».پیتاوذر فروودنتد« :حتا هتر کتس کته وتیختواهی ازدواج کتن» و ازدواج او را حاطتل
کردند( .مهان ،ج = ،ص  .)9:8وطابق احکام اسالم ،زن در ازدواج جحم ّدد حه اذن ّ
ویل نرتاز
نتتدارد ،حتتا وجتتود ایتتن ،پیتتاوذر

در ایتتن وتتاجرا حتته تصتتهمی زن در انتختتاب مهستتر احتتترام

گذاشتند و ازدواجی را که حد ن خواسخ زن بود ،حاطل کردند .در اصل ،پیتاوذر

حتا ایتن

کار حه استقالت فکری و اخترار زن در زندگی اشاره کردند.
ارتجاط عدا تمدار
خاران پیاوذر

در قضاخای حمتلف برای جلج نظتر پیتاوذر

و کستج شتفاتخ اخشتان حته

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي

زنان قائل نذودند ،حا این رفتار خود استقالت زنان را احراء و حا احترام حته حتق بیعتخ زنتان،

حضورشان ویرسردند .خک حار ز ین از قتر خش دزدی کترده بتود و ایتن وستجله از نظتر قتر خش
حسرار وهن بتود .آهنتا تصتهمی گرفتنتد در اینحتاره حتا پیتاوذر

صتحذخ کننتد .حتدین ونظتور،
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اساوة بن ز خد را که حه پیاوذر نزدخک بود ،نزد اخشان فرستادند .اساوه ووضو را وطرح
کرد؛ اوا پیاوذر در اجرای حدود ا،ی سرسخخ و ّ
جدی بودند و فروودند« :حه چه دلرتل
درحاره اجتراى حتدى از حتدود خداونتد شتفاتخ وتیکتین؟» ستپس برخاستتند و خطذتهاى
ٔ
ایراد فروودند و گفتند« :مهانا پیش از مشا کساین بودند که نابود شتدند؛ ز یترا هرگتاه شتخص
قدرمتنتد و ختانوادهدارى دزدى وتیکترد ،رهتاخش وتیکردنتد و هرگتاه شتخص ضتعریف دزدى
درحاره او حد را اجرا ویکردند .حه خدا سوگند ویخورم اگر فاطهه دختر حمهد دزدى
ٔ
ویکرد،
کنتد ،دستتش را قطتع ختواهن کترد» (مهتان ،ج  ،9ص = :تتا> .):پیتاوذر حتا این کته در
برخورد حا زنان حسرار تاطیف و دلستوزانه رفتتار وی کردنتد ،در اجترای احکتام ّ
جتدی بودنتد و
تدالخ را رتاخخ وی کردند.
ارتجاط انعطافمدار
ودارا و انعطاف خکتی از دستتورات اختالیق استالم و زوتهٔ زنتدگی ختوب و ارتذاطتات حتد ن
ّ
تنش اسخ .پیاوذر  ،وتدارا را نصتف امیتان وعتریف وی کنتد 5.وتردی حتهنام وتاتز در تکفتل

فردی حهنام هزات اسلهی بود .وتاتز در ارتذتای حتا ز ین ورتکتج گنتاهی شتد و ستپس ،ستخخ
درحتاره گنتاهش ستخن گفتخ .هتزات حته او پیشتهناد کترد نتزد
ٔ
پشترهان شتد .او حتا هتزات
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پیاوذر

برود و حتا او در ایتنحتاره صتحذخ کنتد .پیتاوذر

درحتاره او حته اجترای حتد حکتن
ٔ

دادند؛ اوا او در حی اجرای حد گر یخ .خکی از خاران پیاوذر

ضرحهای که حه او زد ،کشته شد .پیاوذر

حه تعقرج او رفخ و در ارر

حه او گفتنتد« :ای کتاش رهتاخش کترده بتودی تتا

خود توحه کند» و حه هزات اسلهی هن گفتند« :اگر بتر گنتاهش پردهپتوی وی کتردی ،بترای تتو

هبتر بود» .این قضره در وران وردم پش شد .پیاوذر

آن زن را خواستند و حد ن این که
در

از او چرزى بپرسند ،فروودند« :برو» (مهان ،ج  ،9ص 7>7تا  .)7>8حا این که پیتاوذر
اجرای احکام ا،ی حسترار ّ
جتدی بودنتد ،اگتر شتراخ اقتضتا وی کترد ،وتدارا و انعطتاف نشتان
ویدادند .رفتار پیاوذر
ع
«.5و عد عاراة ّالنا

درحاره این زن توجهبرانگرز استخ؛ هنگتاوی کته افتراد وتوجته گنتاه
ٔ

نصف اْل عميان عو ّالرفق هبن نصف ال ععیش» (وسائل الشرعه ،ج  ،@Aص @?.)A

خود شده حاشند خا ووضوتی در جاوعه نقل حمافل شده حاشد ،تأررر سکوت و وتدارا بیشتتر

از اقدام و فر خاد اسخ.

پس از فت وکه و گسترش اسالم ،مهسران دمشنان اصیل و سرستخخ پیتاوذر

واننتد

هند دختر تتذه و ام حکمی دختر حارث بن هشام (مهسر تکروة بن ارجهتل) حته مهتراه ده
نفر از زنان قر خش حه حضور حضرت رسردند تا حا اخشان بیعخ کنند .هند در حایل که ر حند
داشتخ ،صتحذخ کترد و گفتخ« :وتن هنتد دختتر تتذتهام» .پیتاوذر
آودى ».آن گاه رستوت ختدا

فروودنتد« :ختوش

بتراى اخشتان قترآن خواندنتد و حتا آهنتا بیعتخ کردنتد .در ایتن
از مشتا

هنگام ،ام حکمی مهسر تکروة بن ار جهل گفخ« :اى رستوت ختدا ،تکروته از تتر
ً
حه مین گر یته اسخ و ویترسد که او را حکشترد .لطفتا اوتانش حدهرتد ».پیتاوذر فروودنتد:
ختانواده ختود در شتعج
ٔ
در وکه بودند از سوی کافران وکه حسرار اذخخ شدند و سه سات حا
ارطالتج در ستخختر ین شتراخ

زنتدگی کردنتد ،در هنگتام فتت وکته حسترار تطوفانته و

حاگذشتخ حتا مهستران دمشنتان ختود برختورد کردنتد و حت

حتا درخواستخ آهنتا وذتین بتر تفتو

مهسرانشان ووافقخ کردند.
ارتجاط معرفتمدار
شتفاء حنتخ تذتداهلل از زنتان وتؤون صتدر استالم و از تاقتلتر ین و فاضتلتر ین آهنتا بتود .او
ّ
نستتی وعلتن زن در استالم بتود کته در جاهلرتخ ،خوانتدن و نوشتخ ویدانستخ .او حعتد از
اسالم ،حته اورتد رتواب ،حته زنتان احکتام استالوی ویآووختخ .حته مهتی دلرتل ،وتورد توجته
رستوت ختدا
پیاوذر

حملته زرگتران حته او اختصتاص دادنتد .مه،نتی،
بتود .حضترت خانتهای در ٔ

خانته او ویرفتخ و تعتالمی استالم را حته او آوتوزش ویدادنتد (حمهتدزاده،58>0 ،
ٔ
حه

ص .)7>0این رفتار پیاوذر

و ارتذاطی کته حتا شتفاء برقترار وی کردنتد ،نشتان از تکترمی زنتان

دانشتتهند دارد .ایتتن ووضتتو حهانتتدازهای امهرتتخ داشتتخ کتته پیتتاوذر

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي

«او در اوان اسخ» (واقدی ،58;> ،ص ;:0تا  .);:7-حا این که پیاوذر

در ده سایل که

هتتن حتته فکتتر تتتأوی

زندگی وتادی ایتن زن بودنتد و هتن حته ارتقتای تلهتی او امهرتخ ویدادنتد .در جاوعتهای کته
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بیشتتتر وتتردم رستتواد بودنتتد ،حاختتد بتترای حتتا بردن ستتط دانتتش و ستتواد وتتردم برناوتتهر یزی
یژهای ویشد .آووزش تعالمی دخین حه این زن ،در مهی راستا بود.
توجه به ُبعد احساسی زن
گرچتته در برقتتراری ارتذتتای حتتا زنتتان جاوعتته ،توجتته حتته انستتانرخ انستتانها امهرتتخ دارد ،ستتررهٔ
پیتتاوذر

دهنده توجتته یتتژهٔ اخشتتان حتته یژگیهتتای ختتاص زنتتان واننتتد احستتا
ٔ
نشتتان

و

تاطفه اسخ .حنابراین ،برای برقراری ارتذای وتؤرر در جاوعته ،توجته حته بعتد احستایس زنتان
در اینحاره برریس ویشود.

امهرخ دارد .در اداوه ،سررهٔ تهیل پیاوذر
ارتجاط عاطفهمدار

تاطفه و احسا  ،فضترل استخ کته خداونتد حته زنتان داده استخ .جتواوعی کته طرفتدار آزادی
ّ
ّ
زن هستتند ،در اصتتل ،وستخر غرایتتز ختتو خش شتدهاند ،نتته وستخر تواطتتف زن .استتالم زن را آزاد
ّ
کرده و جاوعه را وسخر تواطف او کرده اسخ تا جاوعهای تاطیف حنا شود .در چنتی جاوعتهای،
وعاشرت حا زنان بر وذنای رتاخخ تواطف آنان ورسر ویشود (جوادی آویل ،58<< ،ص;>.)8
در جنگ َحد ،تدهای از سرحازان پیاوذر

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

در آخر جنگ که پیر زی پیاوذر

و خارانش در وقاحتل دمشنتان در حتات قطعتی شتدن بتود،

این سرحازان از کار خود غفلخ کردند و دمشن از پشخ حه سپاه پیاوذر
از اطراف پیاوذر

محله برد .سپاهران

پراکنده شده بودند و فقت چنتد تتن وانتده بودنتد  .در ورتان ایتن افتراد،

ز ین حهنام «نسرذه» حا دو پسر و مهسترش در کنتار رستوت ختدا

ویجنگرتد  .هنگتاوی کته

پسر نسرذه زمخی شد ،خود او زخن پسرش را حسخ و مهان وقتخ پیتاوذر

کست را کته حته

پستترش ضتترحه زد ،حتته او نشتتان دادنتتد .نستترذه حتتا ضتترحهای او را حتته زانتتو درآ رد.

پیاوذر
پیاوذر
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تنگته َحتد بودنتد؛ اوتا
 ،وأوور حافظخ از ٔ

تذسهی کردند و فروودند« :انتقاوخ را گرف » )واقتدی ،58>; ،ص 5>:تتا ;>.)5

خانته او
ٔ
حعد از جنگ ،سرا نسرذه را که جحمر ح شده بود گرفتند و شخىص را حه

فرستتادند تتا از حتالش جو ختا شتود و وقت

خذتر ستالوخ ی را شتنردند ،خوشتحات شتدند

(ستذحاین تذر یتزی ،58=< ،ص .):;5در ایتن وتتاجرا ،پیتاوذر

حته نستترذه کته د رانتته در

وردان جنگ حضور داشخ ،توجه داشتند و جو خای سالوخ و هبذود او شدند.
پس از شهادت جعفر بن ارطالج ،پیاوذر

حه ونزت او رفتند .پیاوذر

در حایل کته

از چشهانشان اشک جاری ویشد ،بر ستر فرزنتدان جعفتر دستخ کشتردند و در حتق جعفتر
پله پایی ،جلوى خود نشاندند و حا
دتا فروودند .سپس حا ی ونذر رفتند و فرزند جعفر را بر ٔ
خانته ختود
ٔ
چهرهاى اندوهگی صحذخ کردند .آن گاه از ونذر فرود آودند و فرزند جعفر را حته
ختانواده جعفتر غتذا درستخ کننتد .آن حضترت کست را هتن حته
ٔ
بردند و دستور دادند تا براى
دنذات فرزند دخگر جعفر فرستادند .فرزندان جعفتر ،سته ر ز در کنتار پیتاوذر

بودنتد .رستوت

پیاوذر

درحاره زناین که مهسرانشان در دفاع از اسالم جان خود را فتدا کردنتد ،احستا
ٔ

وسجولرخ وی کردند و حه آهنا ستر ویزدنتد تتا از نزدختک جو ختای احتوات آهنتا حاشتند .رستوت
خدا

خانه مهسران خو خش وارد منیشد ،وگر حه خانهٔ ام ستلمی.
حه هرچ خانهایی غرر از ٔ

چون در اینحاره از اخشتان پرستردند ،فروودنتد« :بترادرش مهتراه وتن جنگرتده و کشتته شتده
اسخ ،حدین دلرل بر او رمحخ ویآ رم» (ابن سعد ،@CFC،ج  ،Gص.) CAE
پیاوذر

این رفتار تاطیف را تهنا درحارهٔ مهسران شتهدای استالم ابتراز منی کردنتد؛ حلکته

درحتاره زنتان دمشنتان ختود نرتز دلستوز بودنتد .پتس از فتت خرذتر ،مشتاری از زنتان و کودکتان
ٔ
هیودخان خرذر حهدسخ حالت اسرر شده بودند .حالت آهنا را از کنار اجساد هیودخان تذور داد و
نزد پیاوذر

آ رد .زنان حا دخدن کشتهها رتاب شدند .پیاوذر

حه حالت اتتراض کردند

و فروودند« :آخا رحن از درونخ رفته که حه اینصورت زنان را بتر کشتگانشتان تذتور دادی؟»
(ابن اررر ،58<5 ،ج < ،ص =.)7:
در جنگ حنی هن پیاوذر

جستد ز ین را در ورتان کشتهشتدگان دخدنتد و از اطرافرتان

پرسردند« :چه کس او را کشته اسخ؟» حه خکتی از مهراهتان فروودنتد« :بترو قاتتل ایتن زن را

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي

ختتدا

حعتتد از آن هتتن حتته خانتتهٔ آهنتتا ستتر وتتیزد (مهتتان ،58;> ،ص :=9تتتا .):=:

پیدا کن و حگو پیغهذتر تتو را از کشتخ زن و کتود دمشتن هنتی وی کنتد (مهتان ،58<5 ،ج <،
ص < .)85نگتتتاه پیتتتاوذر

حتتته زنتتتان فراتتتتر از وصتتتال و ونتتتافع ستتترایس بتتتود .تواطتتتف و
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احساسای را که زوهٔ برختورد حتا زنتان استخ ،حت در رفتتار حتا زنتان دمشنتان ختود ،حته کتار
ویحستند و این نشان ویدهد ارتذای حا زنان حاخد بر وذنای تواطف شکل حگررد.
ّ
ارتجاط عفتمدار
رتاخخ حرمی در رواح زن و ورد و ارتذای تفرفانه از اووری اسخ که پیاوذر

بر آن تأ کرتد

داشتتتند .پیتتتاوذر حتته وستتتلهانان آووختتته بودنتتتد کتته رفخوآوتتتد وتتردان و زنتتتان در کوچتتته
حه گونهای حاشتد کته حته اختتالی ونجتر نشتود و دستتور دادنتد هنگتام ختر ج از وستجد ،ا ّ ت
زنها بیر ن بروند و حعد ،وردها (حانکیپور فترد ،58=9 ،ص  .)5=5رتاختخ حترمی ورتان زن و
ورد نذاخد حه گونهای حاشد که دخگر تعاوالت وران انسانها نادخده گرفته شود.
ر زى امساء ،مهسر ز یذر ،سذد هستههای خروا را کته از زوتی کشتا رزی مهسترش مجتع
کرده بود ،بر سر داشخ و پیاده حهسوی ودخنه ویرفتخ .زوتی کشتا رزی حتا ودخنته دو ستوم
فرسنگ فاصله داشخ .در راه ،رسوت خدا
ویرفتند ،دختد .پیتاوذر

حته حمت

و تین چند از خارانش را که سواره حه ودخنه

دختدن او ،نستخ بتراخش دتتا کردنتد و ستپس شتتر را

خواحاندنتد تتا امستاء بتر آن ستوار شتود؛ اوتا امستاء خجالتخ کشترد حتا وتردان مهتراه شتود.
پیتاوذر

احستا

امستاء را در

کردنتد و حته راه ختود اداوته دادنتد و رفتنتد (ابتن ستعد،

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

 ،58<9ج = ،ص 7;5تا  .)7;7زن در جاوعه از شأن خایص برختوردار استخ و تتا ضتر رت
انام کارهای وردانته حکنتد .حضترت تتیل
اقتضاء نکند نذاخد گوهر وجودی خود را وصروف ج

ویفرواخند« :زن گل هباری اسخ ،نه هپلواین سخخ کوش 5».پیاوذر

پتس از وواجهته حتا

امستاء ،رتوجته تذتور نکردنتد؛ نستخ بترای او کته وشتغوت کتار بتود ،دتتا کردنتد و ستپس
اداوه راه را حا شتر پیاوذر
ٔ
خواستند حه او کهک کنند تا

بترود .ایتن رفتتار پیتاوذر

نشتان

از صداقخ در رفتار دارد.

اگر وردان برای زنان جاوعهٔ خود شأن و ونزلخ قائل حاشند ،در ارتذتای زن و وتردّ ،نیتخ

خرر و صداقخ وجود داشته حاشد و در این ارتذایهتا جانتج حرتا رتاختخ شتود ،حستراری از
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ّ « .5
فؤن املرأة ر یانة و لرسخ حقهروانة» (غرر احلکن و درر الکلن ،ص .)FDH

تعاوالت اجتهاتی بتر استا
صورت خواهد گرفخ.

انتام هبتتر اوتور
ضتر رت و حتد ن ضترر و وفستده ،در راستتای ج

رواح اجتهاتی و وعاشرتهای پیاوذر

حا زنان صحاحه ،صهرهی و خالصانه بود .آن

حضرت حتا آهنتا دختدار و آنتان را تکترمی و جحتلرتل وی کردنتد؛ حت وزاحهتایی کته پیتاوذر

فضتای پتا

در

و وعصتووانه حتا آهنتا داشتخ ،در تتار خخ نقتل شتده استخ (حمهتدزاده،@BHB ،

ص  .)ADFدر ارتذتای اجتهتتاتی ،منیتتتوان رتتتوجهی وترد را در کهتتک کتتردن حتته زن ،وثذتتخ
دانسخ و بر رتاخخ حرمی وران زن و ورد محل کرد .چته حستا زم استخ گتاه بترای کهتک حته
هننتتتو و امهرتتتخ حتتته ونزلتتتخ زن ،قتتتدم پتتتیش هنتتتاد .الذتتتته در ضتتتر رت کهتتتک حتتته زن نذاختتتد

حفتتظ حرتتای زن نادختتده گرفتتته شتتود؛ مه،نتتان کتته در قتترآن 5در داستتتان آب برداشتتخ دختتتران
کهک نزد آنان رفخ.
یافتهها
رفتار پیاوذر
خکسو پیاوذر

در ارتذای حا وردم جاوعه و حه یژه زنان از امهر خاص برخوردار استخ .از
کوشردند نگاه حاصل از افترای و تفر خ هتای تصتر جتاهیل را درحتارهٔ زن

اصتتالح کننتتد و از ستتوی دخگتتر ،حتتا برقتترای ارتذتتای شاخستتته حتتا زنتتان ،الگتتوی استتالوی را در
اینحاره تذری کردند .در مجعحندی هنایی ،ویتوان حه خافتههای ز یر اشاره کرد:
@ .هدف پیاوذر
پیاوذر

از برقراری ارتذتای ،رستاندن پیتام و آووزههتای دختین حته وتردم استخ.

انام ویدادند.
در راه رساندن این پیام ،حا توجه حه ووقعرخ ،رفتارهای حمتلیف ج

 . Aاسالم دیتن تعاوتل استخ و ایتن تعاوتل و ارتذتای ستازنده و وتؤرر در جاوعتهٔ استالوی،
ّع
حالا عبع جاوعه خواهد شد.
ووجج کهات فرد و
 .Bارتذتتای پیتتاوذر
ع
 « .5عو ّعلا
ع ّع
عنسی ح

در ذختتل ارتذاطتتات چهارگانتتهٔ انستتان حتلرتتل ویشتتود .ارتذتتاطی کتته

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي

شعرج ،حضرت وویس پس از دختدن دختتران شتعرج کته در کنتاری اخستتاده بودنتد ،ختود بترای

ع
ع
ع
ع
عیسق ع
ون عو عو عج عد ون دوهنن او عرأ عتی عتذودان قات وا خطبکا قالتا

ع
ع عً
ع عر عد ع
واء عود عی عن عو عج عد عتلیه أ ّوة و عن ّالنا
ع
ع
ع
یصد عر ّالرتاء عو أبونا شیخ کذرر» (قصص.)AB ،
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پیاوذر

حا زنان جاوعه داشتند ،در ساخهٔ ارتذای حا خداوند قاحلتفسرر اسخ.

 .9هنگاوی که انسانها حه هدف اصتیل در حتوزهٔ ارتذتای حتا خداونتد و ارتذتای دروین حتا

خو خش برسند و در این دو حوزه ،ارتذاطی شاخسته برقرار کنند ،در دخگر حوزههای ارتذاطی

حهراح حه تعاول حا انسانها خواهند پرداخخ.
 .Dپیاوذر

ونزله انسان کاول و هبتتر ین تذتد ختدا ،در مهتهٔ افعتات و گفتتار ختو خش
حه ٔ

رضاخخ ا،ی را بر رضاخخ حملوق وقتدم ویداشتتند .حنتابراین ،هنگتاوی کته ستخن از اجترای
حدود ا،ی بود ،وران زن و ورد تفاوی قائل نذودند.

 . Eزم استتخ حنتتا بتتر وصتتلحخ جاوعتته و افتتراد ،ارتذتتای ونعطتتف و مهتتراه حتتا رفتتق و وتتدارا
سرلوحه تعاوالت اجتهاتی قرار گررد.
ٔ
 .Fانسان ها ت چه زن و چه ورد ت از نظر روحاین از خک جنس و وشتر هستتند؛ لتذا در
جاوعه و در ارتذای بی انسانها ،توجه حه انسانرخ انسانها امهرتخ دارد .بتر ایتن استا ،
پیاوذر

در ارتذتای حتا زنتان جاوعته نرتز اصتوت وشتتر و ختاص برقتراری ارتذتای را در نظتر

داشتند.
 .Gهر گونه ارتذای انساین حاخد بر کراوخ انسان وذتین حاشد .پیتاوذر

در ارتذتای ختود

حا زنان ،تتدالخ ،استتقالت ،انعطتاف و وعرفتخ را حمتور قترار ویدادنتد .رتاختخ ایتن اصتوت،
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

26

زوه برقراری ارتذاطای شاخسته اسخ.
ٔ
> .در نظر گرفخ تفاوتهای زن و ورد ،حه برقراری ارتذای وؤرر کهک خواهد کرد .اصوت
ّ
ارتذای پیاوذر در این راستا بر وذنتای ارتذتای تاطفهوتدار استتوار استخ .رتاختخ تفتخ و
حرا در ارتذای زن و ورد در سررهٔ تهیل پیاوذر
اتتدات را رتاخخ وی کردند.

وشاهده ویشود .پیاوذر

در این زورنه

نتحجه
بر اسا

شواهد وقاله وی توان اصوت کیل ارتذای اجتهاتی حا زنان را در منودار ز یتر خالصته

کرد .در جاوعه نرز وانند خانواده ،توجه حه بعتد احستایس و تتاطیف زن زم استخ؛ اوتا ایتن
توجتته در حتتد مرفرتتخ اجتهتتاع وفهتتوم ویخاحتتد و توجتته ،بیشتتتر بتتر بعتتد انستتاین زن غالتتج
وی گتتردد .در ایتتن بعتتد ،پیتتاوذر

حتته زنتتان نرتتز مهاننتتد وتتردان نگتتاهی انستتاین داشتتتند و در

ارتذای خود حا زنان جاوعه حه اصوت تدالخ ،وعرفخحبیش ،حفظ استقالت فکری و کراوخ
توجه فراوان وی کردند و حا زنان رفتارهایی ونعطف داشتند.

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي
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کتابنامه
@ .قرآن کرمی.
ترمجته ابوالقاستن حالتخ و تذتا
ٔ
 .Aابن اررر ،تتیل بتن حمهتد ()58<5؛ الکامل ،یف التلااخ؛
وؤسسه وطذوتای تلهی.
ٔ
خلریل؛ هتران:
 .8ابتن ستعد ،حمهتد بتن ستعد ()58<9؛ اب لا الکبلخ ؛ ترمجتهٔ حمهتود وهتدوى داوغتاین؛
هتران :انتشارات فرهنگ و اندخشه.
 .9حانکیپور فرد ،اوررحسی (>)589؛ ايا؛ اصفهان :حدخد راه تشق.
 .:مترهی آودى ،تذدالواحد بن حمهد (?@@Cق)؛ غلخر اککلم و یار الکللم؛ قتن :دار الکاتاب
اْلسالوی.
; .جوادی آویل ،تذداهلل (<<)58؛ ن یر آ يةه جالل و مجال؛ قن :اسراء.
< .مجشتتردهیا ،غالورضتتا و قاستتن زائتتری (<=)58؛ «سراستتخ گذاری فرهنگتتی پیتتاوذر

و

له ن یر ت سلعه و
تأررر آن بر ووقعرخ فرهنگی -اجتهاتی زنان در ز خسخ جهان جاهیل»؛ جحم ٔ

سياست ،ش  ،78ص  :تا =.8

= .حر تاویل ،حمهد بن حسن (>590ق)؛ وساج ،الشيعه؛ قن :وؤسسهٔ آتالذرخ

.

> .خنتتدان ،حمستتن ()58<9؛ تبليللا اسللالم و یانللا ارتبااللا اجتمللاع ؛ هتتتران :ستتازوان
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

تذلرغات اسالوی.
ترمجه سليرة الةبو خلخ؛ چ
ٔ
 .50رسویل ،سرد هاشن ()58<:؛ زنرگاین صمر(ص) پيامبر اسالر:
کااحبی.
 ،:هتران :چ

 .55سذحاین تذر یزی ،جعفر (<=)58؛ فخوغ احرخت :جحتز خه و حتلرل کتاویل از زنتدگاین پیتاوذر
اکرم

؛ قن :بوستان کااب.

 .57سذحایننژاد ،وهدی و محرد تلری (;=)58؛ «تذری نظام وطلوب رواحت اجتهتاتی بتر
اسا

آووزههای تربی پیاوذر اکرم

 ،<5ص  98تا .<7
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در هنج الفصاحه»؛ جحملهٔ علل ر انسلاین مصلبا  ،ش

 .58ستتجادی ،ابتتراهمی (==)58؛ «قتترآن و حازتتتاب تتتربی رواح ت چهارگانتتهٔ انستتان»؛ جحملتتهٔ

پژوهاها قرآین ،ش > :و ، ;0ص  >0تا >.58
 .59شفرعی ،حمهد ()58>5؛ «ز ن از نگتاه پیتاوذر»؛ فصتلناوهٔ تلهتی پژوهیشت ن و فرهةل

،

ش  ،8ص  78تا .8:
 .@Dطذاطذایی ،سرد حمهد ()58<9؛ تفسلير امليلاان؛ ترمجتهٔ سترد حمهتدحاقر ووستوى مهتداین؛
حوزه تلهره قن.
ٔ
جاوعه ودرسی
ٔ
قن :دفتر انتشارات اسالوی
 .@Eطریب ،ناهرد (;=)58؛ گ نهشةایس رفتار پيامبر اع م(ص) حا زنان قن :کااب طه.
< .5تیل بن ارطالج

(><)58؛ هنج البالغه؛ ترمجهٔ حمهد دش ؛ قن :دفتر نشر ا،ادی.

 .@Gفرهنگی ،تیلاکذر (=<)58؛ ارتذاطات انساین؛ هتران :خدوات فرهنگی رسا.
> .5حمهتدزاده ،ورضتره ()58>8؛ زنتان پیتاوذر اکترم

و زنتان حتا پیتاوذر اکترم(ص)؛ هتتران:

 .70نصتر ،امحدرضتا و مهکتاران )(1383؛ روشهتای حتقرتق کهتی و کتریف در تلتوم تتربی

و

روانشنایس؛ ج  ،7هتران :مسخ.
@ .Aواقدى ،حمهد بتن تهتر (>;)58؛ وغتازى تتار خخ جنگهتاى پیتاوذر
وهدوى داوغاین؛ هتران :ورکز نشر دانشگاهی.

؛ ترمجتهٔ حمهتود

عمل پيامبر(صلاهللوعليه وآله وسلم)
اصول ارتباط اجتماعي حا زنان براساس سيرة ي

سازوان چاپ و انتشارات واحسته حه سازوان اوقاف و اوور خرر خه.
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