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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

اسالم برای سعادت و بهروزی انسانها آرمانهایی در نظر دارد .بررای رسریدن
به این سعادت هر فردی باید با آگاهی از هدف جامعة آرمانی ،وظرایف خردد
را بشناسررد و بررا دررالا در راسرریای اجرررای ام ر و برریعیررو و ن رره آنهررا،
ظرفیت های خدد را برای پذیرا و نصرت آن جامعه افزایش دهد.
زنان به عندان نیمی از جمعیت جامعه همداره با این پرسش رو بره رو برددهانرد
ه از منظر اسالم ،از چه جایگاه اجیماعی برخدردار هسیند؟ آیا آنها میددانند
در فعالیتهای اجیماعی حضدر داشیه باشند یا دنها وظیفهای ه به عهده دارند
مادری و همسری میباشد؟ جدامع امروزی در پاسخ به این پرسش دچرار ر
اندیشیها و عدم دعادلهایی شدهاند و جایگاه زن ،بره گدنرهای شایسریه دبیرین
نشده است .در این پژوهش ن ش زنان در راه مال جامعه برا الهرام از جایگراه









ح ی ی و ارزاهای شخصییی زنان مدرد بررسی قرار گرفیهاست.
برای نی به نگاه اصی اسرالم بره بعرد اجیمراعی زن ،از سره شراخه روایرات
حضدر زنان در عصر ظهدر و در دوران صدر اسالم و رهنمددهای م ام معظرم
رهبری اسیفاده شرده اسرت درا وظرایف فرردی و اجیمراعی زنران و شررای
حضدر اجیماعی ایشان اسیخراج گردد .باشد ه گامی مؤثر برای آمادهسرازی
جامعه برای پذیرا آرمانهایی ه در زمران ظهردر حضررت م را خداهنرد
شد ،برداشیه شدد.
واژگان کلیدی :زمینهسازی ،زن ،انیظار فرج ،رسالت اجیمراعی زنران ،جامعرة
مهدوی.

 .1مقدمه
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گسیرا حضدر زنان در اجیماع و م اف گدنراگدن علمری و فرهنگری در عصرر
ندنی ،افراد جامعه ،به ویژه باندان را با این پرسش اساسی مداجه رده است ره
«اساسا زنان در سازندگی و دعالی جامعة اسالمی چه جایگاهی دارند؟».
دفاوتهای مراهدی زنران و مرردان ،مسرؤولیتهرای من صرر بره فرردی را در
زمینههای فردی و اجیماعی به عهدة آنها قرار میدهد .اثرگذاری قاب ددجه قشرر
زن در سعادت و ش اوت جامعه ،دالاهای بسریاری را بررای خرارج رردن ایرن
گروه از مسیر اصلی خدد و قرار ندادن آنهرا در مسریر اهرداف اسرییماری در پری
داشیه است .دعاریف میفاودی از هدیت زن ارائه شد؛ ارزاهای بنیادی زیرادی را
منسدخ ردند و ضد ارزا هرای بسریاری را بره جرای آنهرا نشراندند و دنیرا را برا
دعارضهای جدی در زمینة این مسرللة حیرادی رویرارو نمددنرد .برا برروز ان رال
اسالمی دعریف میفاودی در زمینة مسللة زن و هدیت ح ی ی وی ارائه شد و زنران
با رویکردی میفاوت در مسائ اجیماعی وارد و در سرندشت جامعه ن رشآفررین
شدند.
مسؤولیتهایی ه زنان میددانند در آنها وارد شدند به دو دسیة عام و خرا
د سیمبندی میشدند .مراد از مسؤولیتهرای خرا مرداردی هسریند ره وظیفرة
اخیصاصی زن میباشند و ف از عهردة او برمریآینرد ره اساسریدررین آنهرا را
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میدردان مرادری و همسرری معرفری ررد .مرادران و همسرران ،پایرهگرذاران هرر
حکدمیی هسیند و اگر پایههای یک ساخیمان طبا اصدل بنا نشده باشد ،هرگدنره
سرمایه گذاری ه برای اصالح آن صردرت گیررد بره ثمرر نخداهرد نشسرت و برا
دچکدرین لرزا و دندبادی ویران خداهد شد؛ ایرن مسرؤولیتهرا بررای زنران
دارای اولدیررت هسرریند؛ چرررا رره اگررر زنرران از پررذیرا آن سرررباز زننررد ،ایررن
مسؤولیتهای خطیر بدون میدلی خداهد ماند .امرا عامر دیگرری ره در دربیرت
انسان ها ر در نار خانداده ر دلثیر غیر قابر اغماضری دارد ،جامعره اسرت .دکمیر
شخصیت انسان دنها در منزل و با انجام وظایف مادری و همسری دمام نمیشردد،
بلکه زنان باید به ن ش مکم جامعه در دربیت واقرف بردده و بررای اصرالح و بره
مال رساندن آن نیز دالا نند .این مسائ در گروه مسرؤولیتهرای عرام قررار
میگیرند ه میددانند بین زنان و مردان مشیرک باشند و زنان میددانند در نرار
وظیفة اصلی خدد به ن شآفرینی در جایگاههای اجیماعی به دناسرو ظرفیرتهرا،
دداناییها و اسیعدادهای خدد بپردازند.
بررا ددجرره برره حساسرریت ایررن مسررلله ،دیرردگاه اسررالم در ایررن زمینرره برره عنرردان
ام درین دین مدرد ددجه اسرت؛ چررا ره آفریننردة هرر مدجرددی بهیرر از هرر
مدجدد دیگری آن را میشناسد و میدداند از ماهیت و ذات آن خبر دهرد .آنچره
ه از دعالی اسالمی بر میآید این است ه زنان ،نه دنها از شر ت در اجیماع منع
نشدهاند ،بلکه با دعیین حدود و شرای  ،به حضدر هر چه مرؤثر در جامعره دشردیا
شدهاند .زنان و مردان همگی در پیشرفت جامعة اسالمی و رساندن آن بره آرمران
شهری ه برای آن درسیم شده است ،مسؤول هسیند و هر ردام بایرد برر حسرو
دداناییهای فردی خدد برای دعالی بخشهای مخیلف آن دالا نند .شخصریت
اجیماعی زن ،به عندان عضدی از این مجمدعة عظیم انسانی ،بسیار حرائز اهمیرت
است و در این مدرد ه زنان میدداننرد بیررون از منرزل مسرؤولییی داشریه باشرند،
دردیدی وجدد ندارد.





در طدل داریخ نیز در شرای ب رانی ،ه دسرت مرردان بسریه مریشرد ،زنرانی
و حضرت زینو  ،با دبلیغات خدد ،بره حمایرت از
همچدن حضرت زهرا
امام خدیش و آگاه سازی مردم میپرداخیند .در این پژوهش سرعی برر آن اسرت
ه ویژگیهای بارز الگدهای داریخی را شناسایی نمدده و با زمانشناسی بره آنهرا
دلسی شدد؛ از طرف دیگر وظایف فردی و اجیماعی زنان و شررایطی ره مزمرة
حضدر اجیماعی زنان میباشد شناخیه شدد؛ چرا ره جرز برا عمر بره وظرایف و
مکلف دانسین خدد در برابر آنها نمریدردان بررای یراری امرام عصرر و د را
جامعة آرمانی اسالمی آماده ساخت.
 .2پيشينه
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پژوهشهای زیادی در حدزة ن ش زنان در دوران غیبت امرام عصرر صردرت
گرفیه است ه بیشیرین پژوهشهای بره عمر آمرده بره حیطرة خرانداده و ن رش
مادری و همسر بددن یک زن مربدط میشدد .اگرچه این ب رث دارای اهمیرت و
اولدیت برای زنان است ،اما آنچه مدر مدرد بررسی قرار گرفیره اسرت ،حضردر
اجیماعی زنان ،حدود ،شرای  ،بایدها و نبایدهای آن است .چند اثرر زیرر قرابرت
بیشیری با این پژوهش داشیهاند:
 .1یا زنان در حکدمت امام زمان اثر نجرم الردین طبسری1382 ،؛ ایرن
یا اگرچه به طدر منسجم به احادیرث و روایرات مربردط بره جایگراه زنران در
دوران ظهدر حضرت پرداخیه است ،اما نیدانسریه سراخیار مناسربی از وظرایف
فردی و اجیماعی و بایدها و نبایدهای حضدر زن در اجیماع را به نمایش بگرذارد
و الگدی منسجمی از فعالیتهای اجیماعی زنان ارائه ند.
 .2مجمدعرة پررن جلرردی ن ررش و رسررالت زن؛ مجمدعرة بیانررات م ررام معظررم
رهبری در زمینة ن ش و رسالت زن ،بره دشرش امیرحسرین برانکیپردرفرد،
جمعآوری 1393؛ جلد پنجم این مجمدعه به عرصههای حضردر اجیمراعی زنران
پرداخیه است ه بیانات م رام معظرم رهبرری در ایرن مدضردع را دربرردارد.

رهنمددهای اربردی بسیاری از معظمله در این یا وجدد دارد ،اما صرفا یک
گردآوری است و مانند مدرد قب ساخیاری منسجم از حضدر اجیماعی زن ارائره
نکرده است.
 .3شمارة  22از فص نامة انیظار مدعدد ویژة زنان؛ این شماره اگرچه به مسرللة
زن و مهدویت پرداخیه و م امدی را در این حیطه به خدد اخیصرا داده اسرت،
اما دنها یکی از م امت آن به طدر مسی یم به این پرژوهش مرردب مریشردد و بره
جایگاه اجیماعی در آن پرداخیره شرده اسرت .همچنرین سراخیار مرنظم و الگردی
منسجم مدرد ددجه نبدده و جای خالی بسریاری از عنراوین قابر ب رث و بررسری
مشهدد میباشد.
 .3الگوها
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زن مسلمان در مسیر حر ت خدد به الگدهای برجسیه احییراج دارد درا رفیارهرای
خدد را با او دطبیا دهد و به او اقیدا نرد .در طردل دراریخ ،زنران بزرگری وجردد
دارند ه وظیفة خدد را به درسیی شناخیند و مدرد دلیید معصدم عصر خردد قررار
گرفیند .یکی از راههای ارائه یک الگدی ام و رشد یافیه از حضردر اجیمراعی
زنان ،شناخت و د لی شخصیت این بزرگداران ،به ویژه از منظر اجیماعی است،
ه میدداند در قالو یک الگردی راهبرردی اجیمراعی جریران یابنرد .هرر انسرانی
هدفی را در زندگی دنبال می ند ه در این راه دمسک به سیرة سانی قب از او
این هدف را دنبال رده و به سررمنزل م صردد رسریدهانرد چررار راه او و همردار
نندة مسیر حر ت او میباشد.
بدیهی است ه در یک پژوهش نمیددان دمامی زنانی را ه در طدل دراریخ
اسالم راه صدا پیمدده و سعاددمند گشیهاند ،مدرد د لی و بررسی قرار داد ،لذا
از میان دمامی این بزرگداران به برجسیهدرین زنران صردر اسرالم و پر از آن بره
زنانی ه قرآن آنها را الگرد خدانرده اسرت مریپرردازیم .ایرن قسرمت بره عنردان
پیشنیازی برای دعیین وظایف فردی و اجیماعی در نظرگرفیه شده است ،لذا بذل





ددجه مخاطو به این بخش مدجو دسهی درک بخشهای آدی خداهدشد.




 .4زنان بزرگ اسالم

4ـ .1حضرت فاطمه زهرا

برترین الگوی زن مسلمان
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زن مسلمان در زندگی شخصی ،اجیماعی و خاندادگی خدد باید زنردگی فاطمرة
را از جهت خردمندی ،فرزانگی ،ع و معرفرت الگرد و سرمشرا قررار
زهرا
دهد و از بعد عبادت ،مجاهردت ،حضردر در صر نه ،دصرمیمگیرریهرای عظریم
اجیماعی ،خانهداری ،همسرداری و دربیرت فرزنردان صرالز از زهررای اطهرر
پیروی ند (خامنهای ،1393 ،ج.)36 ،2
بره
چه در دوران دد ی ،چره بعرد از هجررت پیرامبر
حضرت زهرا
مدینه ،در همة قضایای عمدمی آن روز پدرا ،ه مر ز همة حدادث سیاسری و
اجیماعی بدد ،حضدر داشرت .ایرن نشراندهنردة ن رش زن در اسرالم اسرت .البیره
قلة این مسائ است ،زنان برجسیة دیگری هم در صردر اسرالم
حضرت زهرا
بددند (همان )60 ،ه در ادامه بدان اشاره خداهد شد.
به عبددیت و بنردگی خداسرت .اگرر بنردگی خردا در
ارزا فاطمه زهرا
نبدد ،او صردی ة برری نبردد .صردیا سری اسرت ره آنچره را
فاطمه زهرا
میاندیشد و میگدید ،آن را صادقانه در عم نشان دهد (همان.)79 ،
4ـ .2بررسی چند زن حماسهآفرین صدر اسالم

 خدیجره  :اولررین زن مسررلمان برردد رره ثررروت انبررده خرردد را در راه اسررالم
بدد.
مصرف رد و در همة شرای یار و پشییبان رسدل اهلل
 در یا رجال شیخ طدسی ،د ت عندان «با النسراء» ،نرام دعردادی از زنران
آورده شررده اسررت (ر.ک :شرریخ طدسرری،
روایررت ننررده از معصرردمین
1415ق52 ،ر.)56
 زینو بری

یک نمدنة برجسیه است ه عظمت حضدر زن را در یکی از

مهمدرین مصائو داریخ نشان میدهد .خصدصیات ایشان بررای زنران مسرلمان
سرمشا به شمار میرود :ع و میانرت ،قردرت و شرجاعت ،شردر و احسراس
عاطفی ،صرراحت زبران ،میانرت دل ،اسریداری روح؛ در عرین حرال مادرانره و
خداهرانه برخدرد ردن ،در م ی خانه شمع م بت را روشن ردن ،همسر و
فرزندان را بر سر سفرة م برت و عاطفرة خردد دور هرم جمرع رردن؛ ایرنهرا
خصدصیات زن مسلمان است (ر.ک :خامنهای ،1393 ،ج104 ،2ر.)106
 .5زنان الگوی قرآنی

5ـ .1آسیه همسر فرعون
در آیة یازدهم از سدرة مبار ة د ریم خداوند برای انسرانهرای مرؤمن (زن و
مرد) همسر فرعدن را میال میزند .این مسلله نشان دهندة اوج حر ت معنردی زن
است .در جملة إذ قالت رب ابن لي عند كبيتا في الجنة؛ خداى سب ان دمامى
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آرزوهایى را ه یک بندة شایسیه در مسیر عبددییش دارد خالصره نمردده ،برراى
این ه وقیى ایمان سى ام شد ظاهر و باطنش هماهنگ ،و قلو و زبانش هم
آواز مىشدد ،چنین سى نمىگدید مگر آنچه را ه مى نرد ،و نمرى نرد مگرر
آنچه را ه مىگدید ،و در دل آرزویى را نمىپروراند ،و در زبان درخداست آن
را نمى ند ،مگر همان چیزى را ه با عم خدد آن را مىجدید.
همین خدد دملت مى ند بر این ه دعاى او عندان جامعى براى عبددیرت او
است ،و در طدل زندگى هم همان آرزو را دنبال مى رده و از فرعدن و عمر او
و از همة سیمکاران نجادش دهد .پ همسر فرعدن جدار رحمت پروردگارا را
خداسیه و این نزدیکى با خدا را بر نزدیکى برا فرعردن دررجیز داده ،پر معلردم
مىشدد همسر فرعدن در عین این ه همة لذات زندگی دنیا برایش فراهم بدده از
دمامی آنها چشم پدشیده ،و به رامادى ه نزد خداسرت دلبسریه بردده و در برابرر
ایمان خدد اسی امت ورزید دا از دنیا رفت (طباطبایی  ،1374 ،ج 577 ،19و .)578





5ـ .2مریم




دنها زنی ه در قرآن به نام مبار ش دصرریز شرده ،مرریم اسرت .وی در آیرة 12

سدرة مبار ة د ریم به خاطر عفیش سیدده شده اسرت :الت ي أحص نت فرجه ا

فنفخنا فيه من روحنا؛ و از ایمان ایشان به وحی انبیاء و یو الهی سخن به میان
آمده و در جملة و كانت من القانتين حالت اسریمرار او برر اطاعرت از خردا و
خضدع در برابر او را جزء ویژگیهای مریم

برمیشمارد.

 .6زنان در عصر ظهور

براساس روایات ،حضدر و ن رش زنران در عصرر ظهردر از نظرر زمران و مدقعیرت
چهارگدنه است.
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6ـ .1حضور پنجاه زن در بین یاران امام

اینان اولین گروه از زناناند ه در حرم امن الهی به م ضر حضرت میشیابند
دربرارة عالیرم ظهردر ر
و در آن ایام میزیسیهاند و روایت امسلمه از پیرامبر
روایت جابر بن یزید جعفی ضمن حدیث مفصلی از امام باقر در بیران برخری
نشانههای ظهدر ر نشان میدهند ه این چند نفر در زمرة همان سیصد و سیزده نفر
هسیند .امام این سیصد و سیزده نفر را مانند عدد اص ا بدر شمردهاند ه همره،
یاران و فرماندهان عالی ردبه و از نظر م ام و قدرت در حد بسریار برامیی هسریند،
ه برخی با ابر جابهجا میشدند و دارای مدقعیت ویژهای هسریند (ر.ک :طبسری،
18 ،1382ر.)20
6ـ .2زنان آسمانی

چهارصد باندی برگزیده ه خداوند برای حکدمت جهانی حضرت ولیعصر
در آسمان ذخیره رده است و با ظهدر آن حضرت به همراه حضرت عیسری
دصرریز شرده اسرت ره
به زمین میآینرد .ایرن مطلرو در روایرت از پیرامبر

حضرت میفرمایند :عیسی بن مریم به همراه هشیصد مرد و چهار صرد زن از
بهیرین و شایسیهدرین افراد روی زمین فرود خداهد آمد (معجرم اممرام المهردی،
1411ق ،ج.)534 ،1
6ـ .3رجعت زنان
زنانی ه خداوند به بر ت ظهدر حضرت حجت ،آنهرا را زنرده ررده و بره دنیرا
بازمیگرداند .این گروه دو دسیهاند :برخی با نام و نشان از زنده شدنشان خبر داده
شده و برخی دیگر ف از آمدنشان سخن به میان آمرده اسرت .علرت ایرن زنرده
ردن این است ه بره ثردا یراری حضررت نائر شردند و دولرت حرا آل
را ه در انیظار آن بددند از نزدیک شراهد باشرند و انی رام عردهای از
م مد
ظالمان را با چشم ببینند و از ظهدر حا و اعیالی لمة ددحید لذت ببرند.
در منابع معیبر اسالمی نام سیزده زن آمده ه در زمران ظهردر حضررت زنرده
خداهند شد و در لشکر امام زمان به مرداوای مجروحران جنگری و سرپرسریی
بیماران خداهند پرداخت .امام صادق در این روایت دنها نام نه نفرر از آنهرا را
ذ ر مری ننرد ( ردرانی1411 ،ق ،ج13 ،4رر )14ره در ادامره ،در ذیر روایرت
مخیصری از خصیصههای آنها بیان خداهد شد:

 سمیه مادر عمار یاسر :ابدجه در ابیدای بعیت شکنجههای بسیار سرخیی را برر
دشنام بگدیند ،اما آنهرا دسرلیم
وی و همسرا روا داشت دا به رسدل خدا
نشدند .او و همسرا اول شهید راه اسرالم بره شرمار مریرونرد( .ر.ک :همران،
.)353
طبسی در یا زنان در حکومت امام زمان دربرارة ویژگریهرای براقی

این زنان این گدنه آورده است:

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

 ام ایمن :ایشان با خاندادة رسالت و آلعصمت ،برامخه حضررت زهررا ،
بسیگی ویژهای داشت و در هر شدت و م نیی همرراه و آگراه بردد (م الدری،
 ،1382ج.)328 ،2









 قنداء دخیر رشید هجری :از یاران باوفای امرام صرادق بردد .پردر او در راه
دوسیی و م بت امیرمؤمنان به طرز دلخراشی به شرهادت رسرید .قنرداء شراهد
قطع شدن دو دست و دو پای پردر خردد در نرزد عبیرداهلل برن زیراد بردده و بره
مک دیگران بدن نیمه جان او را از داراممارة بیرون آورده و به خانره منی ر
رده است.

را
 حبابه والبیه :از زنران وامم رامی اسرت ره دوران هشرت امرام معصردم
درک رده است و پیدسیه مدرد لطف و عنایت ایشان قرار داشیه است .وی نه
ماه پ از رحلت امام رضا از دنیا رفت.
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 زبیررده ام خالررد احمسرریه :زبیررده ارهررای خرردمادی بسرریاری داشررت رره یکرری
آ رسانی به عرفات بدد .همچنین ندشریهانرد یکصرد نیرز داشریه ره پیدسریه
مشغدل حفظ قرآن بددند و همیشه از م سرکدنت او صردای درالوت قررآن
شنیده میشد.
 ام سعید حنفیه

 صیانه ماشطه :آرایشگر دخیر فرعدن ه فرعردن ،او و فرزنردانش را بره خراطر
ایمان به مدسی در آدش میسدزاند.
 ام خالد جهنیه :در روایات دو باند به این نرام مشرهدرند :ام خالرد احمسریه و ام
خالد جهنیه .شاید م صدد ام خالد م طدعة الید (دست بریده) باشد ه یدسرف
بن عمر پ از به شهادت رساندن زید بن علی بن ال سین در دفه ،دسرت او
را به جرم شیعه بددن قطع رد .دربارة شخصیت این زن از ابابصیر روایت شده
ه ایشان را نزد امام صادق دیده ه در مرال فصراحت و بالغرت سرخن
میگدید (ر.ک :طبسی30 ،1382 ،ر.)33
در برخی روایات نام نسیبه دخیر عو مازینه نیرز آورده شرده ره در جنرگ
دفاع رد .و در برخی دیگرر
احد با دیدن ص نه فرار مسلمانان از جان پیامبر
به نام ودیره و احبشیه اشاره شده است .و جز این سه نفر نام دیگری در روایات به

میان نیامده است (عناییی.)124 ،1386 ،
در مدرد این افراد در قسمت قب (الگدها) صر بت بره میران آمرد .آنچره ره
مشخه است این است ه خداوند در اثر صبر و د مر ایرن زنران در راه دیرن،
ایشان را در دولت امام مهدی زنده می ند دا هم به آن حضرت خدمت نند
و هم انی ام خدد را بگیرند.
6ـ .4بانوان منتظر
رجعت زنان مربدط به گروه خاصی نیست و هر باندیی ه خدد را با خداسیههرا و
شرای زندگی در حکدمت مهدی آل م مرد دطبیرا دهرد ،ممکرن اسرت در
آینده از رحمت خداوند بهرهمند گشیه و برای یاری امام زنده شدد.
 .7وظایف فردی زن

7ـ .1شناخت خدا

از جمله ویژگیهای زمینه سازان ظهدر ،شرناخت ح ی ری خداونرد میعرال اسرت.
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حضدر مؤثر و سازنده در جامعه ناشی از شخصییی ساخیه شده است؛ همان گدنره
ه در حکمت  73نه البالغه از حضرت امیرالمؤمنین ن شده « :سری ره
خدد را رهبر مردم قرار داد باید پیش از آن ه به دعلریم دیگرران پرردازد خردد را
بسازد و پیش از آن ه به گفیار دربیت ند ،با رردار دعلریم دهرد» (سرید رضری،
 ،1388ح .)463 ،73
در این بخش با اسیفاده از روایادی ه به ویژگریهرای یراران حضررت در
زمان ظهدر اشاره دارند ،ویژگیهای مهم آن افراد اسریخراج شردهاسرت .بردیهی
است قرار گرفین در زمرة یراران و همراهران حضررت بره دمررین و ممارسرت در
سو آن ویژگیها نیاز دارد؛ به گدنهای ه در وجدد فرد منیظر نهادینه شردند و
فرد را در آن راهی قرار دادند ه یاران آن حضرت در آن گام میگذارند.





حضرت علی




در این باره فرمددهاند« :رجال مؤمنون عرفوا اهلل حق معرفت ه و

هم انصار المهدي في آخر الزمان»؛ مردان مؤمنی ه خدا را در مرال شایسریگی
شناخیهاند و ایشان ،یاوران مهدی در آخر الزماناند» (إربلی ،ج.)279 ،3
طبا احادییی ه در قسمت زنان در عصر ظهدر بیان گردیده است ،عدهای از
یاران حضرت ر  50نفر ر را زنان دشکی میدهد .در دعای زمان غیبت میخدانیم:
« اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لمم ععمرر ولم،لکل اللهمم
عرفنی ول،لک فإنک عن لم تعرفنی ول،لک لم ععرر حجتمک ( »...ابرنبابدیره،
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1395ق ،ج.)342 ،2
از این عبارات ندرانی این گدنه برداشت میشدد ره بردون معرفرت خداونرد
نمیددان به معرفت حجت خدا نائ آمد و از طرف دیگر نمریدردان بررای یراران
مرد حضرت این شرط را برقرار دانست ،ولی برای یاران زن خیر .از اینروبه طدر
قطع سی ه ایرن ویژگری را نداشریه باشرد ،بره ددفیرا یراری حضررت نائر
نخداهد آمد و در این احادیث لفظ رجرال عمدمیرت داشریه و دنهرا شرام مرردان
نمیشدد ،بلکه عمدم یاران و همراهان حضرت ،باید در شرناخت براریدعرالی
در مال باشند.
7ـ1ـ .1خضوع و خشوع در برابر او
در رواییی از امام صادق

آمده است ه« :و هم من خشية اهلل مشفق،ن يدع،ن

بالشهادةل و يتمن،ن عن يقتل،ا فی لبيل اهلل» :یاران حضرت از درس خدا بیمناکاند
و آرزوی شهادت دارند (مجلسی ،1362 ،ج.)308 ،52
در قرآن ریم پ از بیان رسیگاری قطعی مؤمنان ،اولین ویژگری ایرن گرروه
عاقبت به خیر را خشدع ایشان در نماز معرفی می ند (مؤمنردن .)1/ایرن افرراد در
عین بهرهمندی از قدرت و قددی ه قلو دشمنان را از آنان در هراس میافکنرد،
در برابر خداوند م یدر و عزیرز ،حرال فررد م هردری را دارنرد ره دمرام اعضرا و

جدارحش در برابر خداوند به ناددانی خدد اعیراف می نند و قدرت و عزت را از
سرچشمة آن میطلبند (نساء.)139/
7ـ1ـ .2شب زندهداری و مدد جستن از خدای متعال
ویژگی دیگر اص ا حضرت مهردی  ،ره در بیران امرام صرادق آمرده
است ،شو زندهداری و دهجد است« :آنان مردانی هسیند ه شو را نمیخدابنرد،
در نمازشان زمزمهای همچدن زنبدر دارند ،شوهرا در حرال قیرام برر روی پاهرای
خدد میایسیند» (شریرودی .)93 ،1386 ،طبرا اسریدملی ره در ب رث «شرناخت
خدا» مطرح گردیده است این مطلو عمدمیت داشیه واین صفت شام زنران نیرز
میشدد.
7ـ1ـ .3خالص کردن عمل برای خدا

خداهد بدد .قال فبعزتک الغم،ينهم عجمعمين؛ إال عبمادك ممنهم المخلصمين

( 82/ر.)83
این معنا را میددان معادل صدیا بددن دانست ه در ب ث الگدها ذی عندان
مطرح گشت و اینگدنه دفسریر شرد ره اندیشره و گفیرار فررد
حضرت زهرا
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در زمینة مخلصین آیات و روایات بسریاری در دسرت اسرت ره در اینجرا بره دو
روایت از جهت نمدنه و ددجه به اهمیت مسلله اشاره میشدد:
در این زمینه میفرمایند« :بندهای ه چه روز اعمال
پیامبر گرامی اسالم
خدد را برای خدا خاله ند ،چشمههرای حکمرت از قلربش برر زبرانش جراری
میشدد» (صدوق1404 ،ق )74 ،و نیز از امیرالمؤمنین روایت شده« :خدشا بره
حال سی ه عملش و علمش و دوست داشین و خشم گرفینش و شروع رردن
و رها ردنش و المش و سکددش را برای خدا خراله ررده باشرد» (دمیمری
آمدی ،ج.)431 ،1
بدیهیاست یاران امام زمان برای اح اق حا باید حکمت داشیه باشند و از
وساوس شیطانی در امان باشند ،ه این طبا نه صریز قرآن ف بهرة مخلصین









صدیا ،صادقانه در عم وی جریان دارد .از اهمیت این مسلله مشخه مریشردد
ه بدون این ویژگی پیمددن راه صالح د ریبا ناممکن خداهدبدد.
7ـ1ـ .4آخرت محور بودن
در قررآن بیران شرد ،آمردخییم آنچره
در قسمت الگدها از دعایی ه از آسیه
مهم و قاب سو میباشد آخرت است و این دنیا با همة زیبایی و فریبنردگیاا
گذرا و ناپایدار است .زنان با ایمانی ه منیظر ظهدر حضرت حجت هسیند دا
در ر ا ایشان دین حا را نصرت نمایند ،در هر امری ایمران بره آخررت و نفرع
اخروی را بر نفع دنیدی درجیز میدهند و آخرت را به بهرای انردک ایرن دنیرای
فانی نمیفروشند.
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7ـ .2خودسازی و تهذیب نفس

یکی از مهمدرین وظایف منیظران ،خددسازی و مراقبت بر رفیار خدیشرین اسرت.
از اثرات میبت این امر آن است ه دیگران به رفیار ص یز میمای شردند .رفیرار
ص یز ،نییجة گرایشهای درست ،و گرایشهای درست در سایة اعی اد مناسرو
ایجاد میشدد .رفیار و رداری از مؤمن منیظر قاب پرذیرا اسرت ره برا قردانین
اسالم مطابا باشد .بره عبرارت دیگرر ،انسران مرؤمن ،خردد را دسرلیم اوامرر الهری
می نماید و احکرام و دسریدرات الهری را در حرد فهرم و درک خردد بره اجررا در
میآورد و در مداردی نیز ه برای او درکپذیر نیست ،گرردن مرینهرد و سرراپا
دسلیم اوامر الهی میشدد.
البیه این بدان معنا نیست ره دفکرر ،دع ر و دردبر را نرار گرذارد و چشرم و
گدا بسیه هر فرمانی را بپذیرد؛ بلکه باید نسبت به آنچره وظیفرة او اسرت ،آشرنا
گردد و با اسیفاده از ابزار ع و فهم ،در صدد دستیابی به احکام اسالم برآیرد
و چنان چه در مداردی نسبت به صدور حکمی جزم پیدا نمدد ،ولری بره حکمرت
آن دست پیدا نکرد ،خدد را دسلیم اوامر الهی نماید و به دلی ع گریزی برخری

مسائ به م ابله با آنها نپردازد (هاشمی.)174 ،1386 ،
در قرآن ریم نیز به طدر مکرر یکی از اهداف بعیت انبیراء  ،دز یرة بشرر
بیان میشدد؛ در واقع رسیدن به هدف خل ت بدون دز یره و رهرایی از گناهران و
عید و بندهای اساردی ه مانع از عروج انسان میشدند ،امکانپذیر نیست.
اخالق هدای لطیفی است ه اگر در جامعة بشری وجدد داشیه باشد ،انسانهرا
می دداننرد برا درنف آن زنردگی سرالمی داشریه باشرند .اگرر اخرالق نباشرد ،اگرر
بیاخالقی حا م شدد ،وقیی رذائ اخالقی به میان بیاید ،زندگی سرخت خداهرد
شد؛ فضا دنگ خداهد شد؛ قدرت دنف سالم از انسان گرفیه خداهد شد .لرذا در
قرآن ریم در چند جا دز یه ه همان رشد اخالقی دادن است ،م ردم برر دعلریم
آمررده اسررت :و يممزكيهم و يعلمهممم الكتمماب و الحكمممة( آل عمررران 164/و

7ـ .3انس با قرآن و آشنایی با معارف آن

ان با قرآن و معرفت قرآن ،لید همره چیرز اسرت (خامنرهای ،1393 ،ج.)87 ،5
ان با قرآن درهای معرفت و حکمت را بر انسان میگشاید و راه سرعادت را بره
انسان مینمایاند؛ شناخت مسؤولیت خطیری ه زن با وجردد اسریعدادهای عظریم
نهفیه در وجدد خدیش میدداند ایفا ند و انجام احسن آنها جز با اسیمداد از حا
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جمعه.)2/
ه میخداهد در آمادهسازی جامعه بررای ظهردر حضررت بره طردر
آن
مؤثر شر ت داشیه باشد باید از نظر نفسانی آمادگی این ار را داشیه باشد؛ چردن
نفسی ه مهذ نشده باشد و روحی ه اسریدار نشرده و قردت نگرفیره باشرد ،از
ثبات افی برخدردار نیست و نمیدداند در ابیالئات دچرک و برزرز زنردگی
وظیفة خدد را آن گدنه ه شایسیه است به انجام رساند.
لیة عبادات و دکالیف شرعیای ه انسانها به آنها امر شدهانرد ،در ح ی رت
ابزارهای همین دز یه یا همین دربیت است.





ممکن نیست؛ چرا ه در حدیث معیبری آمده است« :العلم ن،و يقذفه اهلل فی قلب




من يشاء من عباده»؛ علم ،ندرى است ه خداوند به قلو هرر ر

ره بخداهرد

مى افکند (مجلسی ،1362 ،ج.)140 ،70
اهمیت این ان و شناخت با مشاهدة این روایرت از امرام براقر روشرندرر
میشدد ه میفرمایند« :در روزگار حضرت مهدی به اندازهای به شما علرم و
حکمت داده خداهد شد ه یرک زن در خانرهاا برر طبرا یرا خردا و سرنت
قضاوت می ند» (مجلسی ،1362 ،ج.)352 ،52
پیامبر
به طدر قطع این الطاف مرهدن سانی خداهد شد ه در دکاپدی حا بردده و
از عطش معرفت لبریز باشند ه در این صدرت مدرد دنعم قرار گرفیه و براقی راه
برایشان آسان خداهد شد.
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7ـ .4انتظار فرج

انیظار فرج یعنی آمادگی ام برای پذیرا حکدمرت حرا و آراسرین بره آنچره
حضرت مهدی میفرمایند و میخداهند.
انیظار فرج ،یعنی نفی هرگدنه سلطه از بیگانگان و مبارزه با افکرار ان رافری و
و
فسرراد اخالقرری و در یررک ررالم ،یعنرری بیررزاری از دشررمنان خرردا و پیررامبر
معصدمین .
در روایات ،انیظار از بهیرین اعمرال شرمرده شرده اسرت و فررد منیظرر دولرت
شهید گشریه و در
مهدی همانند سی است ه در پیش روی رسدل خدا
خدن خدد غلییده است و اگر در همان حال انیظار از دنیا برود همانند سی است
میباشد.
ه در خیمة مهدی فاطمه
در رواییی از ابدبصیر ،امام صادق انیظار فرج را در زمررة مسرائلی شرمرده
ه بدون آن ،خداوند عملی را از بندگانش نمیپذیرد (طبسی34 ،1382 ،ر.)35
عالوه بر آن ،طبا ن ر صراحو یرا چشرمانردازی برر حکدمرت حضررت

مهدی از ابن طاووس ،خشدع حضرت در برابر خداوند بره خشردع دو طررف
انیهای نیزه دشبیه شده است؛ سرعت عم و دقت نشانهگیری در رار نیرزه بره دو
سر آن ر ه همانند دو بال هسیند ر بسیگی دارد و اگر یک سرا باشرد نیرزه
به خطا میرود .شاید منظدر این است ه قدرت حضرت از قدرت خداوند است
و بسیگی دمام به یاری حا دارد (طبسی.)58 ،1380 ،
انسان با ایمانی ه دمام دالا خردد را بررای رسریدن بره غایرت خل رت خردد
مبذول میدارد ،خضدع و خشدع در برابر حا را ر ن اصرلی فعالیرتهرای خردد
قرار میدهد و همداره ف ر خدد در برابر ر العالمین را به یراد دارد؛ از امی انرات
الهی ه بر سر راه او قرار میگیرند به عندان وسیلهای بررای از برین برردن برر و
غرور و خددبینی اسیفاده می ند و به مصرداق آیرة شرریفة المتعين،ا بالصمبر و

الصالة و إنها لكبيرة إال على الخاشعين( ب ره ،)45/در مصیبتها و سخییهرا برا

ددس به صبر و نماز ،بینی خدد را به خراک مریمالرد و بره خا سراری و نراددانی
خدیش در برابر حا اعیراف می ند و از خدد او اسیمداد و یاری میطلبد.
7ـ4ـ .1خواندن دعای عهد

7ـ .5شناخت امام و فرمانبرداری از ایشان (والیتمداری)

شناخت حجت خدا برای هدایت انسانها از مهم درین وظایف مؤمنران م سرد
امام زمانش را نشناسد به مرز جاهلیت مررده اسرت»
میشدد؛ چرا ه «هر
( درانی1411 ،ق ،ج.)251 ،2
سو معرفت ص یز به دریافت ع لی افرراد برازمیگرردد .البیره بایرد ددجره
داشت مراد از ع در این مدارد ،ع اجیماعی و در ارهای اجرایی نیست ه
معمدم بردرین آن به مردان نسبت داده میشدد؛ بلکه مراد ،ع لی است ره برا آن

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

این دعای عظیمالشلن ندعی آمادگی برای پذیرا حکدمت آخرین ذخیرة الهری
در وجدد فرد ایجاد می ند.
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به سو مامت پرداخیه میشدد و در این زمینه ،مردان و زنران دفراودی ندارنرد
(طبسی.)159 ،1380 ،
شناخت امام ،لرزوم اطاعرت از ایشران را بره دنبرال خداهرد آورد و ایرن دو برا
یکدیگر رابطة مسی یم دارند و فرد مطیع ،عاشا مطاع خداهد بدد .لرذا در رواییری
آمده است ،بر پرچم حضرت مهدی ندشیه شرده اسرت« :گردا شرندا داشریه
باشید و از حضردش اطاعت نید» (مجلسی ،1362 ،ج.)305 ،52
برره طرردر قطررع مصررادیا و مرادررو ومیررتمررداری میعرردد هسرریند و حضرررت
حجت ن طة اوج ومیت هسیند ،اما اگر فردی مرادو پایین ومیرتمرداری را
سر براز زنرد چگدنره
در دوران غیبت رعایت نکرده و از فرمان خدا و رسدل
خداهد ددانست مطیع م ض حضرت باشد؛ ومیتمداری به طدر خا از شدهر
و یا پدر و مادر در خانداده و به طدر لی ومییمداری از رهبر جامعة اسرالمی بره
عندان ولی ف یه واجد شرای نیابت حضرت حجت برای عمدم ،میدداند یک
دمرین و امی ان اساسی برای اطاعت دام از حضرت باشد.
زن ،به عندان لیدیدرین عنصر خانداده ،بایرد آن را م ر دربیرت و د دیرت
ومیتمداران قرار دهد و اه خانه را برای خدمت در ر ا حضرت حجت
دربیت و آماده نرد .بردون شرک ومیرتمرداری در رسس همرة خردبیهاسرت و
بسیاری از خدبیها منهای ومیت بدون منفعت خداهند بدد ،بنرابراین یرک براندی
وظیفهشناس ،در هر شرایطی نهایت دالا خردد را بررای بره ظهردر رسراندن ایرن
روحیه به عم میآورد.
7ـ .6باال بردن سطح معرفت و ارزشهای معنوی

اسی رار حیات جدید اسالمی و ان البی در جامعه ،مسریلزم آن اسرت ره افرراد از
ل اظ ارزاهای معندی خدد را د دیت نمایند (خامنهای ،1393 ،ج .)99 ،5ایمان
و معرفت اسالمی خدد را رشد و عما داده و به صدرت پدیا بر آگراهی بیفزاینرد،
دا پشیدانهای برای ب اء عزت دائمی اسالم باشد.

ددجهررات برریش از حررد مزم برره مسررائلی رره در حداشرری جنسرریت زن مطرررح
میگردد ،نظیر آرایش و د در و امیال اینها و رقابرت برا دیگرران در ایرن گدنره
مسائ نه دنها آرامش خدد زنان را د ت دلثیر قرار میدهد ،بلکره برر اسری کام و
آرامش خانداده نیز اثر منفی قاب ددجهی میگذارد و بامدر از همه ایرن ره ایرن
گدنه مسائ دنزل روحیة معندی فرد را در پری خداهرد داشرت .زنرانی ره منیظرر
مدعدد جهانی باشند و برای آن برنامهریزی داشیه باشند ،اهمیت عمر گررانبهرای
خدیش را درمییابد و با دلسی به سرور زنان دو عالم ،ا یر هم خدد را در افزایش
خردورزی و فرزانگی و ع و معرفت به ار میبندد.
7ـ6ـ .1پیدا کردن تفکر انقالبی

7ـ6ـ .2افزایش قدرت روحی
با ددجه به ن ش بسیار دعیین نندة زن در جامعه و به طدر خرا در خرانداده ،برر
همسر و فرزندان ،باید برای سایرین مجسمة صبر باشد و در برابرر نامالیمرتهرای
روزگار و فشارهای دشمن همچردن رده م کرم و اسریدار بایسرید و قامرت خرم
نکند .نمدنههای این زنان در دوران ان ال اسالمی و دفاع م دس به وفردر یافرت
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دفکر ان البی در میان زنان باید عما مزم را پیدا ند ،مداجهة چشم و گدا بسیه
با مسائ سیاسی و دینی و امدر جاری جامعه بدون بینش و د لیر  ،شایسریة یرک
زن مسلمان نیست .اگر احساسات ،میکی به فکر و منطا و آگاهی باشد همیشگی
خداهد شد ،اما اگر مجرد و جدای از بینش و آگاهی و منطا و فکر و علم باشد،
گذرا و ناپایدار خداهد بدد و نمیشدد به آنها ادکرا ررد (خامنرهای ،1393 ،ج،5
 .)96اینگدنه احساسات نه دنها ددانایی م ابله در برابر دنردباد شربهات را ندارنرد،
بلکه از نظر قابلیت دفاع از خدد و اثبات ح انیت خدیشین نیز میزلرزل و نا ارامرد
هسیند .برای یاری حضردی ره حکدمیشران جهران را فراخداهرد گرفرت روحیرة
ان البی در نار بصریرت و آگراهی اسرت ره مرؤثر و ارسراز خداهرد بردد ،نره
روحیهای خشک و ددسم با دعصو و دزلزل.









میشدند ه در برابر شهادت فرزندشان شکر خدا را بره جرا مریآوردنرد و بررای
اهداف و آرمانهای الهی خدد از دلبسیگیهای شخصی گذشیند .ن طة قددی ه
در خاندادههای شهدا (اعلی اهلل م امهم) به صدرت م سدس دیده میشد ،قدرت
روحی بامی زن در این خاندادهها بدد ه گاهی حیی از مرد خانداده هم با قردت
بیشیری ظاهر میشدند.
7ـ .7تقویت محبت و عاطفه

7ـ7ـ .1درون خانواده
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احادیررث زیررادی وجرردد دارنررد رره مهررر و م بررت در رراندن خررانداده را مهررم
میشمارند و بر ابراز و افزایش آن دل ید می نند .در این میان به یک حردیث از
اشاره میشدد:
رسدل گرامی اسالم
از مردى پرسرید :آیرا امرروز ،روزه گرفیرهاى؟ عررض ررد:
«رسدل خدا
خیر ،فرمدد :بره عیرادت بیمرارى رفیرهاى؟ عررض ررد :خیرر ،فرمردد :در دشرییع
جنازهاى شر ت ردهاى؟ عرض رد :خیر ،فرمردد :دنگدسرت مسرکینى را غرذا
دادهاى؟ عرض رد :خیر ،پ حضرت فرمدد :به خانة خردد برازگرد و بره افرراد
خاندادة خدد م بت ن و آنها را ببدس ،ه این عم به منزلة صدقة دد نسبت بره
آنهاست (و براى دد پاداا صدقه را دارد)» (ابنبابدیه.)359 ،1381 ،
زنان اندن م بت هسیند و سایر اعضای خانداده ،م بت ،از خدد گذشریگی،
اییار و اولدیتبندی مسائ را از وی میآمدزند.
7ـ7ـ .2نسبت به مردم
امیرالمؤمنین در نامة  53نه البالغه به مالک اشیر نخعی ددصیه میفرمایند:
«مهربانی با مردم را پدشش قلو خدد قرار ده و با همه دوست و مهربان براا.
مبادا هرگز چدنان حیدان شکاری باشی ه خردردن آنران را غنیمرت دانری؛ زیررا
مردم دو دسیهاند :دسیهای برادر دینی درد و دسریة دیگرر هماننرد درد در آفررینش

میباشند .اگر گناهی از آنان سر میزند یا علتهرایی برر آنران عرارض مریشردد
ببخش و بر آنان آسانگیر ،آنگدنه ه دوست داری خدا دد را ببخشاید و برر درد
آسان گیرد» (سیدرضی ،1388 ،نامة 411 ،53ر.)413
ددصیة امیرالمدمنین به مالک ،میدداند ددصیة امام هر عصری به یارانشران
باشد .مؤمنان منیظر با به وجددآوردن و د دیت این ویژگیها سعی می ننرد امرام
زمان را از خدد راضی ،و آمادگی خدد را برای یاری ایشان اعالم نمایند.
7ـ .8علمآموزی
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همان طدر ه در قسمت قب (ذی عندان خددسازی) مطرح شد ،مرحلة بعرد ره
انسان در رسیدن به هدف خل ت در پیش دارد علمآمردزی اسرت و آن هرم علرم
یا و حکمت.
از د دیم دز یه بر دعلیم در قرآن رریم (بره جرز یرک مردرد در سردرة ب رره)
میددان اینگدنه برداشت رد ه پیشرفت علمی و دز یه در نرار یکدیگرنرد و
انسانها به دربیت ع النی و فکری و دربیت روحی ددسمان نیازمندند؛ زیرا در غیرر
این صدرت علم بدون دز یه چیزی جز حجا بر انسان نمیافزاید.
امررام هررادی مرری فرماینررد« :اگررر در دوران غیبررت قررائم آل م مررد
دانشررمندانی نبددنررد رره مررردم را برره سرردی او هرردایت و راهنمررایی ننررد و ب را
حجتهای الهی از دیرن دفراع نماینرد و شریعیان ضرعیف را از دامهرای شریطان و
پیروانش رهایی و از شر ناصبیها (و دشمنان اه بیت ) نجات بخشند ،سری
در دین خدا پابرجا نمیماند و همه مردرد مریشردند؛ ولری آنران رهبرری دلهرای
شیعیان ضعیف را با قدرت در دست میگیرند و حفظ می نند چنان ه ناخردای
شیی ،سکان و فرمان شیی را نگه مریدارد .بنرابراین آنران نرزد خردا وامدررین
انسانهایند» (طبرسی1386 ،ق ،ج.)260 ،2
در این روایت ،امام هادی وظیفة عالمان و دانشرمندان در دوران غیبرت و
اهم گرایشات آنان را مشخه فرمددهاند ،ه سزاوار است زنان منیظر با افرزایش









دانش و اگاهی خدد بیدانند به طدر مؤثر در راسیای دیبیت و افزایش ایمان شیعیان
در دوران غیبت بکدشند.
دخیران باید در رشیههایی ه برای آنهرا مفیرد اسرت و بره آن عالقره و شردق
دارند د صی نند .در یک جامعة رو به رشد ه سرالهرا برا ابزارهرای مخیلرف
ع و نگه داشیه شده و دشمنانی ه دا دیدن اعریالی حرا در جهران را ندارنرد
هرگز از میدقف ردن و ع وراندن آن دست برنمیدارند ،همره در رسراندن آن
به قلة رفیع سعادت بشری مسؤولند و بیدفاوت برددن عداقرو سرنگینی را در پری
خداهد داشت .جامعه به د صیالت دخیرران هرم نیازمنرد اسرت ،همچنران ره بره
د صیالت پسران نیازمند است.
7ـ8ـ .1تحصیل علوم اسالمی

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

این ار اسیداردرین و زیربناییدرین و خدا عاقبتدرین اری است ره بعرد از
ان ال دا ندن از سدی زنان انجام گرفیه است .یرک رار ممکرن اسرت شردر و
هیجان بیشیر و یک ار شدر و هیجان مدری داشیه باشد؛ اما بسرا راری ره از
هیجان مدری برخدردار است ،ولی عما و اثر بیشیر و آینردة بهیرری دارا باشرد.
این ار از این قبی است.
وقیی اندیشة اسالمی به شک می ن و م کم در میان زنان به وجردد مریآیرد،
دنها خدد زنان نیسیند ه اندیشة اسالمی را فرا میگیرند ،در ح ی ت منبرع اصرلی
اندیشههای نس های آینده از این طریا لبریز و سرشرار مریشردد .پسرران آینرده،
دخیران آینده ،نس های آینده ،امت اسالمی ،همه و همره منشرل گرفیره از جامعرة
زنان جدانی هسیند ه امروز به ن دی ،اندیشره و ذهرن و دل و روح خددشران را
مصفا رده و میسازند .باندان باید بیشیر به رشد اخالقی و معندی زنان بیاندیشرند
و به معارف ،معلدمات ،مطالو و مسائ اساسی زندگی ددجه و اقبال داشیه باشرند
(ر.ک :خامنهای ،1393 ،ج82 ،5ر.)84

7ـ8ـ .2عمل از روی علم

از امام علی ن شده ه حضرت مهردی از جملره پیمرانهرایی را ره برا
ارگزارانش از جمله باندان برای بیعت میبندد ،گداهی ندادن بدون علم اسرت،

آنجا ه میفرماید« :انا معكم علي ان  ...التشهدوا بغير ما تعلمون »...؛ من با شما
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هسیم در صدردی ه  ...بر چیزهرایی ره بره آن علرم نداریرد گرداهی ندهیرد ...
( درانی1411 ،ق ،ج.)95 ،3
به عندان مؤید میددان به آیة  36سدرة مبار ة إسراء اشاره رد ه میفرماید
به چیزى ه علم به ص ت آن ندارى معی د مشد ،و چیزى را ه نمىدانى مگرد،
و ارى را ه علم بدان ندارى مکن ،زیرا همة اینهرا پیرروى از غیرر علماسرت،
پیروى نکردن از چیزى ه بدان علم نداریم و همچنین پیروى از علم در ح ی ت
حکمى است ه فطرت خدد بشر آنرا امضراء مرى نرد (طباطبرایی ،1374 ،ج،13
.)126

/

7ـ .9بصيرت شناخت راه حق و همراهی با آن

شةةرا
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7ـ .10تقسيمبندی و اولویتبندی مسائل

وظیفرهای ره برررای براندان مهررم دل ری مرریشردد ،ایررن اسرت رره د سریمبنرردی و
اولدیتبندی مسائ را دمرین نمایند؛ باید بیدانیشرخیه داد ردام مسرائ اصرلی
هسیند و دام مسائ دبعی؛ و برای مسائ اصرلی اولدیرت قائر شرد .چردن اگرر

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

فررد منیظررری ره دوران غیبررت را ناشری از عرردم آمرادگی افررراد بررای همراهرری
حضرت حجت برای اعیالی لمة حا در سراسر گییی مریدانرد و بره آمراده
سازی خدد برای یاری حضرت اهیمام دارد ،باید بصیرت خردد را افرزایش دهرد؛
چرا ه در دورانی ه حا به راحیی پدشانده شده و باط به عنردان حرا معرفری
میشدد باید به این سالح گران قدر مجهز بدد دا بیدان خردد را در م ابر فینرههرا
حفظ رد و راه ص یز را دشخیه داد و آن را برای دیگران نیز روشن رد.







مسائ اصلی ح شدد ،مسائ دبعی به دنبال آن ح خداهد شد .مسائ غیراصلی
باید از حدزة فعالیت میمر ز همتطلو فرد خارج شدند دا بیدان به مسائ اصرلی
پرداخت (ر.ک :خامنهای ،1393 ،ج.)68 ،5
7ـ .11تالش برای پيشرو بودن

نباید به یک حر ت و دالا معمدلی بسنده ررد ،قررآن بره مرا دعلریم مریدهرد:

فاستبقوا الخيرات( ب ره)148/؛ در اعمال خیر از هم سب ت گیرید .یا سابقوا

إلى مغفرة من ربكم( حدید)21/؛ در زمینة انجام امدر خیر و رسیدن به آمررزا

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

پروردگار باید از یکدیگر سب ت گرفت .بنابر این همت گماشین بر این ه جرزو
پیشروان راه ان ال و برجسیه شدن و بیشیرین زحمت و بیشیرین دالا را بررای
خدد قبدل ردن از ویژگیهای پسندیدة یک مؤمن منیظر است (همان.)164 ،
7ـ .12افزایش توان جسمی و مراقبت از تندرستی

همراهی و یاری آن حضرت ددان جسمی خد و حیری برامیی مریخداهرد،
همچنان ه در برخی روایات این مسلله از ویژگیهای حضرت و یاران ایشان
ذ ر شده است (ر.ک :الکافی1407 ،ق ،ج.)433 ،8
در مدرد باندان ،مسلم است ه قدرت جسمی در حد مردان مد نظر نمیباشد؛
چرا ه با ددجه به دفاوت ساخیاری زن و مرد ،امکرانپرذیر نمریباشرد ،امرا لرزوم
د دیت جسم در حد ضرورت و فاف امری انکارناپذیر اسرت .هرگدنره فعالیرت
ورزشی ه سالمت و نشاط و شادابی جسم را دلمین و دنپروری و بی اری را از
انسان دور نماید پسندیده و مدرد دل ید است.
جسم انسان سرمایه و مدهبت عظیم الهی است ه برای یراری حضررت و
دالا در ر ا ایشان باید ددانمند و برا قردرت باشرد .ورزا سررعت حر رت
انسان به سمت هدلت و پیری را راهش مریدهرد و بیمراریهرای بسریاری را از
انسان دور می ند .با ددجه به روایادی ره یراران حضررت مهردی را جدانران

مرریداننررد و دعررداد پیررران را در آن بسرریار نرراچیز بیرران مرریفرماینررد (ر.ک :الغيب ة
للنعمانی1397 ،ق )316 ،به نظر میرسد هر سی ه بخداهرد در زمررة یراوران و
همراهرران حضرررت باشررد ،بایررد برررای جرردان و شررادا و بانشرراط مانرردن
برنامهریزی و دالا داشیه باشد.
7ـ .13عدم دلبستگی به زخارف دنيوی و بهکاربستن آنها در راه صحيح

ا یر قریو به ادفاق زنان به زیباییها و زخارف دنیدی ددجه ویژهای دارند ه این
مسلله در جایگاههای مخیلف زندگی نمردد پیردا مری نرد .نکیرة اساسری ره در
بهرهبرداری از زیباییهای دنیا باید مدرد ددجه مؤمن قرارگیرد ،این اسرت ره در
عین دمیع و بهرهوری از دنیا نباید به آن دل بست و همچدن حضرت خدیجه
در راه خداوند به راحیری از آن بگرذرد؛ در واقرع زیبراییهرای دنیرا بررای مرؤمن
نردبانی برای درقی و رشد و رسیدن به سعادت اسرت و بررای دنیادوسریان زنجیرر
سنگینی ه نمیگذارد ذرهای از زمین فرادر روند.
 .8شرایط حضور زمينهسازانة زنان در اجتماع

8ـ .1همخوانی کار زن با خلقت او

اساسیدرین ار زن ،اری است ه با خل ت زنانة او و احساسات و عداطف بره
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مطابا آنچه گذشت زنان م دودییی برای انجام فعالیتهای اجیماعی ندارند ،امرا
این مسلله دلی بر آزادی همه جانبه و با هرر شررایطی ،بررای حضردر در اجیمراع
نیست ،بلکه فعالیت اجیماعی مشروع ،مشروط به بایدها و نبایدهاییاست ه حکم
لی گفیه شده را دخصیه مریزنرد .در واقرع زن مسرلمان بررای انیخرا ن ردة
حضدر در اجیماع باید فعالیت مدرد نظر را از فیلیرهای مزم عبدر دهرد و از ایرن
طریا خداپسندانهدرین فعالیت را برگزیند دا بیداند زمینهساز ظهدر باشد.
در ادامه برخی از مهمدرین شرای بیان خداهند شد:









ودیعت نهادة الهی در وجدد او ،همخدان و هماهنگ باشد و اسریطاعت روحری و
جسمی و عصبی زن در آن ل اظ شده باشرد .رسریدن و پررداخین بره عداطرف و
پاسخ گفین به آن م بیی ه خدای میعرال در همرة وجردد زن نهراده اسرت مهرم
است.
خداوند میعال گنجینة با ارزا لطف ،آرامش و رحمت را در وجدد زن قررار
داده است و زنان در جامعه باید در مسؤولیتها و مشاغلی انجام وظیفه نمایند ره
با این صفات و ویژگیهای ذادی میعارض نباشد (خامنهای ،1393 ،ج.)54 ،5
8ـ .2حفظ جنبة خانهداری
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فعالیت اجیماعی ،فعالیت سیاسی ،درس خداندن و درس گفین ،نباید رقیو و مانع
همسر بددن و مادر بددن زن به حسا بیاید.
زنان در اسالم با حفظ بنیانهای خانداده میددانند به همة عنراوینی ره مرردان
دست مییابند ،جز مدارد اسیینایی م دود ،از جمله حرا قضراوت ،دسرت یابنرد.
اسالم از باندان میخداهد دا دشش نند بنیان خانداده مسی کم بماند.
ایشان باید هر م داری ه با وجدد حفظ مسؤولیت خاندادگی ددانایی دارند به
فعالیتهای اجیماعی بپردازند؛ یعنی د دم با مسائ خاندادگی است و در صدرت
لزوم ،زنان باید در فعالیتهای اجیماعی به حداق قناعت نند.
8ـ .3عدم خضوع زن در برابر مردان در محيط کار

برای این ه مرد ـ ه جن میجاوز و شروع ننده است ر قدرت پیدا نکنرد ،زن
نباید در م اب او خضدع پیدا ند؛ خضدع در سخن گفرین؛ همران گدنره ره در

قرررآن آمررده اسررت :ف ل تخض عن ب القول فيطم ع ال ذى ف ى قلب ه م رض

(احزا )32/؛ اص دکبر برای انسان حرام اسرت؛ امرا بررای زنهرا در م ابر مررد
بیگانه ممدوح است.

8ـ .4نترسيدن از مالمت دیگران

در قرآن یکی از ویژگیهای مردم ایدهآل ،بعد از م بت دوطرفه بین خدا و آنها،

نیرسیدن از مالمت دیگران بیان شدهاست :يأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن

دينه فسوف يأتى اهلل بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
يجاهدون فى سبيل اهلل و اليخافون لومة الئم ذالك فضل اهلل يؤتيه من يشاء و اهلل

واسع عليم( مائده .)54/طبا گفیة عالمه طباطبایی

مالمتگران یراوران دیرن

را از هدر رفین امدال و ادالف نفدس و د م شدائد و نامالیمات مرىدرسرانند و
همچنین مؤمنان را به خاطر دذل در برابر مؤمنین و دعرزز در برابرر رافرین مردرد
عیا و سرزنش قرار مریدهنرد (طباطبرایی ،1374 ،ج .)634 ،5مؤمنران واقعری و
سانی ره خداونرد بره وسریلة آنهرا حرا را برر باطر پیرروز مریگردانرد از ایرن
سرزنشها نمیهراسند و سرزنشگران قادر به ددقف آنان و دغییرر مسریر آنران در
حر ت به سمت حا نمیباشند.
8ـ .5رعایت تقوا و عفاف و حجاب

8ـ .6عدم خلط شرکت در فعاليتهای اجتماعی با داشتن یک شغل

حضدر در اجیماع برای سرو درآمرد بررای زنران وظیفره نیسرت ،ولری فعالیرت
اجیماعی و ار فرهنگی و ارهای سیاسی گدناگدن وظیفه است و زنان بایرد در
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حضدر زن در ص نههای سیاست و رار و میردانهرای اجیمراعی بایرد برا د ردا و
پا دامنی همراه باشد دا ملعبة دست دیگران نشدد.
زنان باید در ص نة فعالیتهای اجیمراعی ،سیاسری ،علمری و خردمات ،مظهرر
عصمت ،طهارت و میانت باشند و به این مهم ددجه نند ره حجرا شررط اول
است؛ زیرا بدون حجا  ،زن فراغت مزم را برای دسرتیرابی بره مرادرو برام بره
دست نخداهد آورد (خامنهای ،1393 ،ج.)94 ،5





اینگدنه فعالیتها حضدر مؤثر داشیه باشند.




 .9وظایف اجتماعی زنان

طبا دعالیم دینی حضدر زن در عرصههای مخیلف اجرایی ،به جز در مداردی ه
اسالم به دمی خا برای حفظ پایگاه زن ممندع رده اسرت ،نره دنهرا اشرکالی
ندارد ،بلکره واجرو اسرت (جردادی آملری .)285 ،1369 ،مسرؤولیت حضردر در
جامعه و فهمیردن دردهرای عمردمی جامعره و سرعی در عرالج دردهرای عمردمی
جامعه ،مسؤولیت مشیرک زن و مرد است .در این بخش به ن رشهرایی ره زنران
میددانند در جامعة اسالمی ایفا نند پرداخیه شده است.
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9ـ .1نقش اقتصادی

9ـ1ـ .1اهتمام و مراقبت بر انجام دستورهای اقتصادی اسالم
ددجرره برره م رومرران و مسیضررعفان و اجرررای دمررام و مررال دسرریدرات اقیصررادی
شریعت اسالم ،نظیر خم و ز ات و انفاق و ...از اهمیت زیادی برای اصرالح و
پیشرفت جامعه برخدردار است.
از آنجایی ه طبا فرمرددة پیرامبرگرامی اسرالم

« :الم رأة س يدة بيته ا»؛

(نه الفصاحه)615 ،1382 ،؛ بزرز خانه ،زن خانه است؛ زنان بایرد اهمیرت ایرن
مسائ را در نظر داشیه باشند و برای برنامهریزی و ادای آنها یاور و همراه همسرر
خدد باشند و اهمیت آن را برای دیگران نیز بیان نمدده و دقت و ددجه سایرین را
در این مسائ افزایش دهند؛ چرا ه رعایرت دسریدرات اقیصرادی اسرالم برا رم
ردن فاصلة طب ادی بین افراد جامعه ،آن را برای ظهدر حضرت آماده ررده
و به سمت د ا آرمانشهر مهدوی سدق میدهد.
9ـ1ـ .2حمایت از تولیدات ایرانی
احیرام گذاشین به ددلیدات ملی یک شدر ،چرخة اقیصادی آن را به حر ت در

میآورد و بره سرمت اسری الل اقیصرادی حر رت مریدهرد و آن را از زیرر یردق
وابسیگی به سایر مل خارج میسازد؛ مللی ه بعضل دشمنان دیرینه بدده و از هرر
فرصت و ابزاری برای ضربه زدن اسیفاده می نند .دا یک شدر اسی الل خدد را
قدی و پایردار و میکری بره خردد نکنرد ،نمریددانرد از ل راظ سیاسری و فرهنگری
دلثیرگذار باشد و عدم دلثیرگذاری رسیدن به هدف را به دلخیر خداهد انداخت.
جمهدری اسالمی ایران به عندان مهرد مسرلمانان و بره خصرد شریعیان و بره
عندان یک شدری ه به سمت دمدنسازی اسالمی در حرال حر رت مریباشرد
ن ش بسیار دلثیرگذاری را در زمینهسازی ظهدر میدداند ایفا ند .بنابراین باندان،
به عندان گروهی از جامعه ه دلثیر بامیی بر سایر اقشار و گروهها دارند ،باید این
نکیه را در نظر داشریه باشرند و شردر اسرالمی خردد را در حیطرة وظرایف خردد
د دیت نمایند.
9ـ1ـ .3مقابله با فرهنگ مصرفگرایی و نیازهای کـاب

تزریـش شـده از

سوی دشمنان به جامعه

9ـ .2اصالح محيط خانواده

هر خانداده را میددان به عندان سلدلی از جامعه در نظر گرفت ره صر ت درک
دک آنها در سالمیی و ص ت بدن مؤثر اسرت .لرذا اساسریدررین گرام بررای

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

نگاهی گذرا به پیرامدن ،وسای و ابزارهایی را به نظر میرساند ه اربرد اساسی
نداشیه و گذران زندگی بدون آنها سخت و دشدار نخداهد شد ،بلکه احساس نیاز
اذبی افراد را به سمت آنها شانده و به مرور زمان عمدم جامعه آنها را ضروری
و مزم دل رری ررردهانررد .بایررد برره مسرللة اسررراف ،دضررییع مررال ،مصرررفزدگرری و
دجم گرایی ه در اسالم بسیار مذمت شده است و مدجو د دیت چپراولگرران
میشدد ،ددجه ویرژه داشرت و از آن هرا اجینرا ررد .بایرد دانسرت ره شرلن زن
مسلمان فرادر از این است ه اسیر و در قید و بند این مسائ ح یر شدد.









رشد و پیشرفت جامعه ،رشد و پیشرفت خاندادههاست.
بدون اغراق میددان اصرالح خرانداده را مهرمدررین بخرش از اصرالح جامعره
برشررمرد؛ از طرف ری یررک زن برره عنرردان مررادر مهررمدرررین ن ررش را در دربیررت و
شک گیری شخصیت فرزند به عهده دارد و به عندان همسررازحیث آرامشری ره
میدداند به روح مرد ارزانری دارد ،مریددانرد مهرمدررین و دلثیرگرذاردرین فررد و
سیدن خانه برشمرده شدد.
9ـ .3نقش سياسی

9ـ3ـ .1آگاهی از فضای سیاسی حاکم بر جهان و داشتن قـدرت تحلیـل
سیاسی؛
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9ـ3ـ .2مقابله با تهاجمهای دشمن به خصوص در زمینة زنان و مقابله بـا
انحرافات؛
از امام علی

ن

شده ه دربارة حضرت مهدی فرمدد« :يخرج ف ي آخ ر

الزمان ،يقيم اعوجاج الحق »...؛ در آخر زمان او خروج می نرد و ان رافرادی ره
در حا پدید آمده اصالح خداهد رد ( »...مجلسی ،1362 ،ج.)215 ،42
زنان مؤمن و آگاه و قدی باید به میدان بیایند و با دهاجمهای دشمن خصدصرا
دبلیغات مخر آنها در مدرد زنان م ابله نند.
چند نمدنه از این م ابلهها را برمیشماریم:
9ر3ر2ر .1قرار نگرفین در حدزه دبلیغات مخر دشمن؛
9ر3ر2ر .2امر به معروف و نهی از منکر؛
9ر3ر2ر .3شفافسازی اهداف و فعالیرتهرای دشرمن و روشرنگرری در ایرن
زمینه؛
عدام اثرگذاری و قدرت نظیر پدل ،دبلیغات ،اسل ه ،فریبندههرای گدنراگدن
مادی ،اسیفاده از غرائز جنسی و غیره بره رار گرفیره شرده ره زن مسرلمان را از

هدیت خدد دور نند (خامنهای ،1393 ،ج .)250 ،5دشرمنان اسرالم جریرانهرای
اذ و ملدنی به وجدد میآورند دا مردم را از آیندة روشنی ه در پردد عم به
دعالیم الهی برای ایشران در نظرر گرفیره شرده اسرت دور ننرد .زن مسرلمان بایرد
هدشیار و بیدار باشد و نه دنها از همراهی با این جریانها به شدت اجینا نمایرد،
بلکه شیدة روشنگری در برابر دهاجمهای مخفی دشمن در پیش گیرد.
 .10فواید حضور زنان در جامعه

حضدر زنان در اجیماع ،در صدردی ه با شرای مذ در همراه باشد ،فدایردی را
در پی خداهد داشت ه در ادامه به برخی از آنها اشاره خداهد شد:
10ـ .1دوبرابر شدن نيروی انسانی

حضدر زنان مؤثر زنان در جامعه دو برابر شدن جمعیت در افرراد د صری ررده،
معلمان ،فعامن سازندگی در جامعه ،فعامن اقیصادی و دو برابر شردن طراحران و
میفکران در امدر مخیلف را به دنبال خداهد داشت (همان.)41 ،
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ن ش زنان در اجیماع بسیار مؤثردر از ن ش مردان است؛ زیرا حضدر زن ،حضردر
همسر و فرزندان او را در پی دارد و در واقع حداق اثر آن حضدر ر خرانداده
خداهد بدد.
در ان ال اسالمی نیز اگر دل زن و فکر زن برا یرک جهرتگیرری و برا یرک
جریان همراه نبدد ،مردان نمیددانسیند همة نیرو و ددان خدد را در این راه صرف
ند .پ زنها در ح ی ت دو ار می ردند :هم با جسم خددشران در میردانهرا
شر ت می ردند و آنچه ه بدده را دو برابر می ردند؛ هم با روح ،فکر و قلرو
خددشان ،با اعی اد عمی ی ه به ایرن جریران داشریند ،یفیرت را برام مریبردنرد،
مردها را دشجیع و دشدیا می ردند ،برای آنها م ری دصرمیمگیرری مناسرو بره







وجدد میآوردند .این حضدر آنها بدد ه ددانست سیدن ف رات دشمن را بشرکند
و مبارزه را به معنای واقعی لمه پیش ببرد (همان175 ،ر.)177
10ـ .3ابالغ پيام جهانی اسالم
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پیام ف زبانی ،شفاهی و یبی نیست؛ بلکه بیشیر پیام عملی است .زنهای ایران،
سانی ه در رشیههرای گدنراگدن دانرش و در چرارچد اسرالم و
به خصد
احکام اسالمی و مهمدر از همه مسللة حجا ددانسیهانرد حر رت ننرد ،بایرد بره
زنان و دخیران و دانشجدیان زن دنیا عمال دفهیم ننرد ره مزمرة د صری علرم،
بیقیدی نسربت بره مردازین اخالقری در مردرد معاشررت زن و مررد نیسرت؛ بلکره
میددان با رعایت ام این مدازین علم را هم د صی رد و به مرادو بام رسید
و وجدد شما میدداند به عندان یک نمدنه از پیرام جهرانی اسرالم نشران داده شردد
(همان.)90 ،
10ـ .4تكميل سازندگی

اگر زنان مسلمان همت نمی ردند و احکام و معارف اسالمی و مسؤولیت عظریم
اسالمی را به خددشان میدجه نمیدیدند و عم نمری ردنرد؛ ایرن ان رال پیرروز
نمیشد و جنگ د میلی هشت سالة ملت مسلمان ایران به نییجه نمیرسید .امروز
هم اگر زنان در ص نه نباشند ،میردان سرازندگی نراقه و رار سرازندگی لنرگ
خداهد ماند.
10ـ .5تأثير در سرنوشت کشور

دلثیر زنان ،آن وقت ه بخداهند در سرندشت شدر دخالت نند ،بریش از درلثیر
نیمی از جمعیت در سرندشت اسرت .اگرر زنران در جامعره بره فکرری مرؤمن
بشدند و در راهی قدم بگذارند و علیرغم مدانع آن راه را ادامه دهند ،درلثیر آنهرا
بر روی فرزندان ،همسران و حیی برادران و پدرانشان ،یک دلثیر دعیرین ننرده و

سازنده است .زن ،دنها خدد به راهی نمیرود ،مردها را در آن راه میبرد .اهمیرت
دفکر زنان در یک جامعه ،در این است (همان.)43 ،
 .11بررسی چند نمونه از فعاليتهای اجتماعی

به طدر قطع برای فعالیت اجیماعی زن ،نمدنههای میعددی را میددان برشمرد ره
ارائة یک بررسی ام و جامع از همة آنها نه دنها در این مجال نمیگنجد ،بلکره
به دلی حد و مرز نداشین خالقیتها ،د ریبا امری ناشردنی مریباشرد ،در ایرنجرا
صرفا میالهایی ه از بیانرات م رام معظرم رهبرری اسریخراج شرده و اسریدممت
شخصری نگارنررده برره عنرردان الگدهررای لرری و عینرری برررای بررسرری هررر فرصررت
اجیماعی ارائه شده است:
11ـ .1پرستاری

عندان میال میددان به روایت مفض بن عمر از امام صادق

در یرا دالئل

اإلمامة اشاره رد ره حضررت فرمددنرد همرراه قرائم پنجراه زن هسریند ره
مجروحین را مداوا و بیماران را پرسریاری مری ننرد؛ همران گدنره ره برا رسردل
بددند (ر.ک :طبری آملی1413 ،ق.)484 ،
خدا
عالوه بر اینها یک زن به طدر طبیعی برای ایام ن اهت اعضای خرانداده ،نیراز
به سو این مهارتها را همداره در خدد احساس مری نرد؛ برخری مسرائ را برا
دجربه و آزمدن فرا میگیرد و برای برخی نیراز بره مطالعره و درالا بررای سرو
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اولین اشیغالی ه برای خانمهرا مطررح مریشردد ،پرسریاری اسرت .طبیعریدررین،
میناسودرین ،شاید مهمدرین یا یکی از مهمدرین اشیغالها ایرن اسرت (خامنرهای،
 ،1393ج.)59 ،5
روایادی ه به ن ش زنان در دوران ظهدر اشاره می ننرد ،دعرداد بسریار مری
دارند ،اما در همان دعداد اندک آنچه ه به طدر غالو مسؤولیت زنران در دوران
ظهدر معرفی شده است ،مداوا و رسیدگی به بیمراران و مجروحران مریباشرد .بره









دانش احساس میشدد؛ همة اینها در نرار روحیرة عطردف و مهربران زن باعرث
میشدند ه او بیداند این ن ش را در حد عالی ایفا نماید.
11ـ .2عرصههای علمی

ارهای دانشگاهی و علمی از هر ندعش برای زن مناسو اسرت .ارهرایی نظیرر
اسیادی و دعلیم و ددری  ،دللیف یا و ارهرای فرهنگری دیگرر از ایرن قبیر
میباشند .این مسلله قدر مشیر ی بین دمامی رشیهها م سد میشدد ره در هرر
صدرت زن میدداند مفید و مؤثر واقع شدد.
11ـ2ـ .1بازیابی هویت زن مسلمان
پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

میلسفانه به دلیر ر اندیشریهرا و دبلیغرات سردء صردرت گرفیره در مردرد زن،
شخصیت واقعی او در دنیای امروز مهجدر واقع شده است و دفکرات غلطری ره
در مدرد این جن شریف وجدد دارد ،روز بره روز در حرال گسریرا و فراگیرر
شدن است ،لذا مسؤولیت مضاعفی بره عهردة براندان منیظرر قررار مریگیررد و آن
اصالح نگاه غل به مسللة زن و مرد است.
جا دارد زن مسلمان با دلم در مفاهیم اسالمی و ارزاگذاریهای اسرالمی و
با دقت در خطدطی ه در نظام اسالمی برای پیشررفت زنران و مرردان پریشبینری
شررده اسررت ،هدیررت خرردد را بازیررابی نررد ،قامررت رسررای اسریدمل را در م ابر
سفسطهها و وسدسههای عدامر صهیدنیسرت و سررمایهگرذاری و زرانردوزی بره
نمررایش در بیرراورد (خامنررهای ،1393،ج  .)103 ،5امررروز اگررر شررما برراندی نخب رة
اسالمی دالا نید ه این هدیت را به زن مسلمان برگردانید بزرزدرین خدمت
را به امت اسالمی ،به بیداری اسالمی ،عزت و رامت اسالمی ردهایرد (همران،
.)132
11ـ2ـ .2لزوم وجود بانوان محقش در معارف و تبلیغات دینی
وجدد باندان م ا در امدر اسالمی باعث رشد دبلیغات دینی خداهد شد و خلر

بسیاری ه در این زمینه وجدد دارد را مردفع خداهد رد؛ چرا ه در بسریاری از
جنبههای دینی نظیر ف ه ،مسائلی وجدد دارد ه به جامعه زنان مربدط مریباشرد و
زنان بهیر از مردان میددانند در آنها د یا و بررسری نماینرد و مرجرع مراجعرات
سایر زنان قرارگیرند.
11ـ .3حضور زن در سينما

زن اگر به آن شکلی در فیلم یا در نمایش ظراهر بشردد ره اگرر در غیرر فریلم یرا
نمایش ظاهر بشدد حرام نیست ،آنجا هم حرام نیست .یعنی خدد برازی رردن در
فیلم یا در نمایشنامه حرام نیست برای زن ،منیها یک وقت هست ه یرک زن برا
یک شکلی ظاهر میشدد یا با یک ل نی ص بت مری نرد ،یرا یرک حر رادی را
انجام میدهد ه آن حر ات شهدتانگیز است ،خو ایرن حررام اسرت ،هرر جرا
باشد حرام است؛ بنابراین ظاهر شدنش در فیلم و در دئادر هیچ اشرکالی نردارد در
صدردی ه از مدجبات اشکال خالی باشد (همان.)62 ،
11ـ .4فعاليتهای آموزشی و فرهنگی برای زنان
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یکری از مسرؤولیتهرای مهمری ره زنران مریدداننرد در آن ن رش داشریه باشررند،
مسؤولیتهای فرهنگی ،آمدزشی و پرورشری اسرت .اصرالح فرهنرگ و آراسرین
جامعه به مسائ فرهنگی ص یز و غنی اسالمی را مریدردان اثرگرذاردرین بخرش
برای رسیدن یک جامعه به مال به حسا آورد.
همداره سانی وجدد دارند ه به دمیلری از دعرالیم صر یز و راسریین اسرالم
م روماند و در صدردی ه آگاهیبخشیهای مزم صدرت گیرد ،عنصری فعرال
و مفید برای اسالم و جامعة اسرالمی خداهنرد بردد .ابزارهرای ایرن گدنره آگراهی
بخشیها بسریار مینردع و گسریرده مریباشرند و رسرانههرای مجرازی و مکیرد و
آمدزاهای حضدری و غیره را در بر میگیرند .سرو مهرارتهرای مزم بررای
آشنا ساخین افراد با دعالیم اسالمی میدداند از جملره فعالیرتهرای مرؤثر زنران در









اجیماع دل ی گرردد؛ راری ره از صردر اسرالم زنرانی عهردهدار آن برددهانرد و
را در حد ددان خدد نشر میدادند .در ادامه چند نمدنره را
روایات ائمة هدی
مطرح و ددضی ادی ذی آن مطرح خداهیم رد:
باسواد و کتا خوان کردن زنان :اسیفاده از شیدههای ابیکاری یا خردان
ردن زنان در داخ خانه و فراهم ردن زمینههرای دفکرر و دعمرا مریددانرد بره
عندان جایگزینی مناسو برای افکرار بیهرددهای ره در اوقرات فراغرت بره سررار
انسانها میآیند و یا گفین سخنهای غیرمزم و بعضا سخنانی ه خشم الهی را به
دنبال دارند ،نظیر غیبت دل ی شدند.
آموزش روشهای صحیح برخـورد بـا همسـر و فرزنـدان :رواهرای
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برخدرد درست با همسر و فرزندان ،رواهای علمی است؛ چیزهایی است ه برا
دجربة بشری روز به روز پیشررفت ررده و بره مراحر خردبی رسریدهاسرت .بایرد
رواهایی پیدا نید ه افرادی ه میددانند ،خانمها را به این مسرائ راهنمرایی
نند (خامنهای ،1393 ،ج.)93 ،5
عمش دادن به تحلیل سیاسی در زنان :زنان میددانند به گدنره مرؤثردری در
امدر جامعه بیاندیشند و با ارائة خدمات ارزامند و ارهای علمی به د لی هرای
سیاسی باندان عما بخشند و بدین وسیله آثار منفی دبلیغات دشمن را د لی دهند.
تکان رسوبات فرهنگ قـدیمی زن در جامعـه :صر بت در زمینرة مسرائ
روزانه دا حدی طبیعی است ،اما می هر مسللة دیگری اگر از حرد بگرذرد آفرات
فراوانی را به دنبال خداهد داشت .میلسفانه مدتهاست این گدنه مسائ بین زنران
رای است ه باید با آنها م ابله شدد .بره عنردان میرال اگرر اهمیرت ل ظره ل ظرة
زندگی برای زنان روشن شده باشد دیگر اوقات گرانبهای عمرر خردد را برر سرر
مسائ اینچنینی سپری نخداهند رد.

تالش برای نشر دین و روحیة انتظار برای منجی جهان بشریت به مردم:

آشنا ردن مردم جهان با حضرت و فراهم ردن اشییاقی جهانی برای ظهردر

از جملره فعالیرتهرای مفیرد در عصرر
ایشان و گسیرا اسالم نا م مردی
غیبت است .زنان منیظر میددانند با افزایش آگاهی خدد در مسائ دینی و دسرل
خدد بر سایر زبانهای زنده جهان و اسریفاده از وسرای اردبراطی روزآمرد ضرمن
پاسخگدیی به شبهادی ه معانردان در ذهرن افرراد ناآگراه بره وجردد مریآورنرد،
دشنگان معرفت را در سایر ن اط جهان از علم و معرفت ح ی ی مطلع سازند.
11ـ .5آموزگاری و تعليم و تربيت

11ـ .6افزایش مهارتهای رسانهای

در این عصر ه رسانهها به طدر گسیرده و فراگیر دراخییار دشمنان اسالم است و
از هر فرصیی برای دبلیغات منفی و مخر اسیفاده می نند ،سرو مهرارتهرای
مزم در زمینة رسرانههرای مجرازی و مکیرد و اسریفاده از آنهرا بررای گسریرا
فرهنگ اصی اسالم و م ابله با دبلیغات و فعالیتهای دشمن و آگاهی بخشیدن به
افراد دا حد امکان ،از فعالیتهای مفید و مؤثر اجیماعی میباشند.
مزیت خاصی ه اینگدنه فعالیتها برای زنان بره همرراه دارد ایرن اسرت ره
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شاید بیدان دلثیرگذاردرین جنبه بر شخصیت فرد را مدرسه و دوران دانشآمدزی
دانست؛ چرا ه لدح دل دد ان و ندجدانان در آنجرا ن رش مریپرذیرد و همرین
دانشآمدزان هسیند ه میخصصران و مسرؤومن جامعرة فرردا را مریسرازند ،لرذا
پایههای فکری و ایمانی افراد را با دقت و ظرافت چیردن از مسرائ بسریار مهمری
است ه ظرافت و لطافت زنانه میدداند در آن مؤثر واقع شدد.
زنان اولین سانی هسیند ره افیخرار آمدزگراری بشرر را بره عهرده گرفینرد و
دامانشان اندن شک گیری دمام فضیلتهاست؛ زیرا با عطدفرت و صربر در برابرر
دربیت فرزند ،بهیرین و سازندهدرین ن ش دربییی را به عهده دارند (طبسی،1382 ،
 .)8از این رو به خدبی میددانند برا بره رار بسرین درایرت و ذ راوت در عنراوین
فرهنگی و آمدزشی مفید و مؤثر واقع شدند.









میددان در م ی خانه ودر فرصتهرای برنامرهریرزی شرده در نرار برنامرههرای
خانداده انجام شدند.از جمله این مهارتها میددان داسیانندیسی ،انیمیشنسرازی،
فیلمنامهندیسی و فعالیت سازماندهی شده در فضای مجازی در قالوهای مخیلف
نظیر و سایتها و ...را نام برد.
11ـ .7احراز مقامات عالية حكومتی

زن میدداند م امات عالیة حکدمیی ه مراجعین فراوان مرد دارد را احراز بکنرد،
از هزاران مرد و مراجع پذیرایی حکیمانه ند و خداسیة مشرروع و بره ح شران را
ه از آن م ام است ددقع ند (خامنهای ،1393 ،ج.)63 ،5
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11ـ .8نمایندگی مجلس شورای اسالمی

شلن اصلی مجل قاندنگذاری است و در آن بین زن و مرد هیچ دفاودی ندارنرد
و هر دو میددانند در مطالعه بر روی قدانین پیشنهادی و بررسی ارشناسی آنها و
ارزیابی مفید بددن یا نبددن آنها و بامخره دصدیو آنها سهیم باشند .آن شلن دوم
ه داریخ مجل شدرای اسالمی در این هشت سرال پریش آورده ،شرلن سیاسری
است؛ یعنی مجل یک جایگاه سیاسی در جامعة ما دارد ه این جایگاه سیاسری
مسللة م اهمییی هم نیست.
رسالت اصلی خانمها در مجل  ،اصالح خألهایی است ه بر اثر سرنتهرای
غل در جامعه در رابطه با زن به وجدد آمده ،و به دلی این ه آنها بره حکرم زن
بددن این مسائ را بهیر از مردها میفهمند ،وظیفه دارند آن خألهرا را در دردوین
قاندن پر نند (همان.)66 ،
نتيجهگيری

جدامع انسانی براساس بلندای هدف خدد مسیری را مریپیماینرد .رسریدن بره قلره
برای حکدمت بدون پذیرا و همراهی مردم م ا نخداهد شد .بره همرین دلیر





مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

بعد از گذشت بیش از هزار سال از غیبت منجی عالم بشریت ،هندز شرای ظهدر
حضرت مهیا نشده است .زنان حدود نیمی از جامعه را دشکی میدهند .این نیمره
ن ش بسیار دعیین نندهای در جهتگیری نیم دیگر جامعه ایفا می ند .عالوه برر
این برخی مسائ هسیند ه حضدر زنان در آن ر به دلی دفاوت خصیصههرای دو
جررن ر م رؤثردر از حضرردر مررردان اسررت .بنررابراین ضرررورت حضرردر زنرران در
فعالیتهای اجیماعی و لزوم همراهی ایشان با حا غیر قاب انکرار اسرت .امرا ایرن
حضدر با دقتها و ظرافتهایی همراه است ه رعایت نکردن و در نظر نگررفین
این دقایا و ظرافتها میدداند یک حضدر مؤثر را به یک حضدر مخر دبردی
نماید و به جای رشد انسان و جامعه ،دخریو آرمانها و در نییجه افردل جامعره را
در پی داشیه باشد.
دلسی به زنان بزرگی ه در طدل داریخ ددانسیهانرد رضرای خردا و ولری او را
جلو نمایند و به درجات رفیع انسانیت نائ شدند مریددانرد در دعیرین وظرایف و
شرای حضدر اجیماعی زنان بسیار مفید و مؤثر باشد .الگدها مسیر حر ت انسران
به سدی حا را روشن می نند و بره طردر قطرع حر رت در مسریر روشرن ،بررای
انسانی ه در دنیای دداهی سا ن است ه هیچ از زمان رحیلش نمیداند نعمیی
ب گرانبهاست ه باید آن را قدر دانست.
برای مؤثر واقع شدن حضدر در اجیماع از یکسد وظایف فردی وجدد دارند
ه لزومل اخیصاصی به زنان ندارند و همة سانی ه از فعالیتهایشان رضای حا
را میجدیند باید به آنها پایبند باشند .از سردی دیگرر بررای هرر جرن بره طردر
خا شرایطی وجدد دارد .به طدر میال وظیفة اصلی زنران ایجرا مری نرد ره
حضدر اجیماعی زن هیچ خدشهای به م ی خانداده وارد نکنرد .عرالوه برر ایرن،
حضدر زنان در صدردی مؤثر خداهد بدد ه با رعایت ام عفراف و حجرا و
رعایت سایر شرایطی ه در م اله به طدر ام ددضیز داده شده همراه باشد.
اگر جامعهای از همراهی زنان مؤمن و ان البی برخدردار باشد ،فدایردی را بره





دنبال خداهد داشت ه میددان به سرعت یافین فرایند سازندگی در اثرر افرزایش
نیروی انسانی اشاره رد .از طرف دیگر این حضدر رویکرد اسالم راسریین را در
مدرد زن به جهانیان نشان خداهد داد و ددطئة دشرمنان بررای اسرالمهراسری را برا
شکست روبهرو خداهد ساخت.
زنان و مردان باید با رعایت پیشنیازها 1و شرای حضدر مؤثر ،وظرایف خردد
را برای آمادهسازی جامعه انجام دهنرد و جسرم و جران خردد را میرا آن جامعرة
آرمانی نمایند دا شرای د ا ظهدر هر چه سریعدرر فرراهم شرده و غربرت هرزار
سالة نجاتبخش عالم بشریت پایان یابد.
پینوشت

 .1ه در بخش وظایف فردی به آنها اشاره شد.
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