
 

 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،زنان نامة پژوهش
  141 -  117 صص ،1390 تابستان و بهار اول، شمارة ،دوم سال

  مادري رسالت و شرعي مقاصد ةنگر

  *ميرخاني السادات عزت

  ***همدانيان فاطمه ،**نائيني غروي نهله

  چكيده
 كه استاي  ريشه جايگاهي ،طبيعت دراو  جايگاه .است خانواده در پيوند كانون مادر

 ندارد تغيير قابليت هستي، قانون اين و است شده عجين آن اب عالم فطرت و خلقت
 عام وجوه در كهكرده  مقرر او براي خاص كرامتي ،اي هريش جايگاه اين اساس بر و

 توجه ،اديان ةهم رأس در اسالم .استكرده  اكراه و حرج و ضرر نفي وي از خود
 مبني نصوص و متون اگرچه .است داشته مبذول وجود اين حوريم نقش به خاصي

 واكاواي به محسوسي نياز معاصر ةجامع است، مادر دربارة كلي اصول و رويكردها بر
 .دارد يافتني دست الگوهاي ةارائبراي  ديني خردتر يها قالب در مادر تأثير و جايگاه

 تبيين شرع ةحوز در چگونه رماد رسالت كه اين به پاسخ راستاي در ،مقاله اين در
همچنين  و د يا خيردار را حوزه اين در بندي سطح قابليت ،رسالت اين آيا و شود مي
 داريم سعي ،است استوار عوامل از يك كدام اهرام بر رسالت اين محوري ةنقط

 بررسي شريعت در مقاصد ناگسستني و محكمحلقة  در را او رسالت و مادر جايگاه
 بدين .كنيم ارائه شرعحوزة  در خرد و ميانه كالن، سطح سه در را او رسالت و

 با نگره اين ةرابط به دوم بخش در و شرعي مقاصد ةنگر به اول بخش در ،ترتيب
 برحسب .پردازيم مي )گانه پنج ضروري مصالح در مادر رسالت شرح( مادري
 قرار زن يها توانمندي ةداير در مادري كهگيريم  مي نتيجه ،نگارندگان يها بررسي
 نقش و جايگاه از دارد، كه جهازي به بنا زن كه است عدالت عين ،اين و گرفته
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 محوري ةنقط گانه پنج مصالح حفظ در مادر طهارت نيز و .شود ميبرخوردار  مادري
 پايگاهي حائز و الهي دار امانت مادر كه چرا ؛است شرع مقاصد و اسالم رويكرد در

  .است خانواده مانسجا حفظ در يكتا و ارزشي
  .اسالم ،شرع مقاصد، مادر، ،مادري رسالت :ها واژه كليد

  مقدمه
 ،شود مي مربوط آنان جنسيت به كه ،زنان نقش ترين مهم ،بشر زندگي تاريخ طول در

 در خواسته پيوسته ،مدرن به سنتي زندگي از گذار در بشر .است آنان مادري و آوري فرزند
 در ليكن ،يابد دست هايي پيشرفت به ليوسا جايگزيني در و بردارد گام زندگي تسهيل طريق
 در و است نهاده بشر زندگي فراروي فراواني هاي آسيب كه زده دست خطاهايي به گذار اين
 ،اغماض ةديد اب و دهش غافل مادر تأثير و جايگاه و وجود  به توجه از يگاه ،تكاملي سير اين
  .است نگريسته آن هب

 مادري حقيقت كه آورده فراهم را آن موجبات زن اجتماعي جايگاه در تحوالت ،واقع در
 در ناقص يها خانواده با ما امروز .شود مدرنيته يها پيچيدگي دستخوش بشري ةجامع در

 حائز خانواده .مادر فقدان با اند ييها خانواده ،ها آن ترين زا آسيب كه هستيم مواجه دنيا سراسر
 طبيعي تأمين ،نسل بقاي و مثل توليد همچون كاركردهايي ؛است ناپذيري ننشيجا كاركردهاي

 و خردسال اعضاي از مراقبت آحاد، فطرت رشد و تربيت اعضا، رواني و عاطفي نيازهاي
 و پذيري فرهنگ تعليم و تلقين و فرهنگ انتقال ها، ارزش تحكيم كهنسال، اعضاي از حمايت
 اين اعمال در مادر محوري پايگاه به يزن مطالعات و ها بررسي ، همةواقع در .رييپذ جامعه

  .اند كرده اشاره كاركردها
 بدون ،اجتماعي اختالالت بهبود و خانواده جايگاه تثبيت كه آيد مي نظر به گونه اين بنابراين

 مطالبات به تام توجه لذا .بود خواهد رنگ كم و ناقص تالشي ،زن مادري رسالت به ارجاع
 محوري تأثيرات انگاري ناديده سبب ،مادري تكليف و لتاسر و نقش به توجهي بي و حقوقي
 موضوعات در متفكر انديشمندان امروز يها دغدغه از ،اين و .شد خواهد جوامع در مادر

 تقسيم و تبيين در ها تفاوت كه اسالمي گذاري قانون سيستم در لذا .است مادر به مربوط
 تناسب به نيز زن ؛شود مي بررسي زن و مرد تكاليف و جايگاه رعايت اعتبار به وظايف
 به انگاري ناديده و اغماض و استمحترم و  باارزش بسيار اش مادري رسالت و نقش ،جايگاه

  .است نشده لحاظاو 
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 نحو به او طبيعي وضعيت با متناسب حقوقي كس هر براي ،اسالمي گذاري قانون سيستم در
 مادري نقش ةحيط در زن ايبر اسالمي گذاري قانون .است شده گرفته نظر در احسن

 هم و همسر در هم را دين حفظ و ،نفس و كرامت حفظ ،نسل حفظ ،خانواده حفظ كاركردهاي
 اين قبل از و دهد مي جاي خانواده كيان در را زن كيان اسالم ،واقع در .شناسد مي فرزندان در
 با و كلي منسجم، الگويي به ختم كه كند ارائه مي يئجز الگوهاي از اي هيافت سامان نظام ،نينشيجا

 جايگاه بر زن وسيله   بدين تا شود مي جمعي و فردي زندگي يها حوزه در بندي سطح قابليت
   .رساندب فعليت به سامان اين بر تكيه با را خويش ةبالقو رسالت يافته وقوف خلقت نظام در خود

  
  شرعي مقاصد ةنگر
 نخستين اما ؛ددار اي ديرينه ةسابق ،سنت اهل رخمتأ انديشمندان نزد ،شريعت مقاصد بحث

 علم از فراتر جايگاهي در را المقاصد علم و درآورد مضبوط صورت به را آن كه انديشمندي
 اصول في الموافقات كتاب در ،الشاطبي به مشهور ،موسي بن  ابراهيم داد قرار فقه اصول
 طوسي الغزالي محمد  بن  محمد: اند به اين شرح ،عرصه اين نظران صاحب ديگر از .بود ةالشريع

 لعال ،االسالمي ةالشريع مقاصد كتاب در عاشور ابن ،االصول علم من المستصفي كتاب در
   .سبكي ابن و ،ها مكارم و ةالشريع مقاصد كتاب در الفاسي

 .است واره اندام بينشي ،تاريخ و جامعه ،نسل ،آفرينش به اسالم متفكران و علما بينش
 اين كه دارد معين روابطي ،ديگر اجزاي با جزء هر دهند و مي نجاما را خود كار ،اجزا ةهم

 به الهي حكمت اصلي محور .شود مي ناشي اسالمي حكمت و فلسفه به توجه از بينش
 آثار مرتبه هر كه اي گونه به ؛است موجودات در مراتب سلسه بر كيدأت نيز اخص معناي

 نام به كلّيتي وجود مراتب ساير با لمتقاب ارتباط در كه دارد را خود به مخصوص وجودي
 .سازند مي را آفرينش نظام

 اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي يها نظام بازسازي به توجه ،اسالمي حكمت و فلسفه كنار در
 و اصلي مقاصد و اهداف مينأت كنار در فقهي متفرق و متنوع احكام ميان از اسالم حقوقي و

 علوم مختلف يها حوزه انديشمندان اهتمام و عنايت مورد همواره اسالم شريعت اساسي
 بار اولين المقاصد كاربردي و بنيادين تئوري اگرچه ،راستا اين در .است گرفته قرار اسالمي

 علمي صورت به آن تجليات ولي آمده ،تسنن اهل انديشمند ،شاطبي كالم در بدعي صورت به
 در كه يافته تبلور بشر يزندگ در يكاربرد احكام صورت به ما معصوم امامان كالم در عملي و

  .شود مي پرداخته بحث نيا شعبات از هريك به ادامه
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   شيعي متفكران و )ع(  ائمه تفكر در شرعي مقاصد ةنگر
در  .انـد  داشـته  مبـذول  آن بر را خود تأكيدات نيز ائمه ،شريعت مقاصد به توجه راستاي در

 جعـل  در بايستي كه ،طرح قابل يتئور يك صورت به شاذان بن  فضل به هشتم امامسخنان 
 يكلّـف  اَن يجوز هل أجبني :فقال سائل سال إن« :دهمآ گيرد، قرار انديشمندان نظر  مد احكام
 غيـر  حكـيم  الَنّـه  ذلك يجوز ال :لَه قيل معني؟ ال و علّه لغير االَفاعيل من فعال عبده الحكيم
 تلك عن فاَخبرني :قال فإن .لٍلعل :قيل الخلق؟ كلّف لم فأخبرني :قال فإن .جاهل ال و عابث
 موجـوده  و معروفـه  هي بل :قيل موجوده؟ ال و معروفه غير أم هي؟ موجوده معروفه العلل،
 اساسـي  ةنكتـ  يـك  به مشعر )ع(   امام بيان جا اين در .)85 /6 :1388 حرعاملي،( »1أَهلها عند
 در شـريعت  اغـراض  و اهـداف  و علل از دارد حق انديشمندي انسان هر كه اين آن و است
 آزادي مكتب نام به ،ائمه مكتب چنانچه ند؛ك سؤال خرد، چه و كالن چه گذاري، قانون نوع

  .است معروف ملل، ساير ميان در علمي رسوخ و انديشه
 و اسـت  چـاه  دل از گـوارا  آب خروج و جو و جست معناي به »نبط« ةريش از استنباط

 بـر  عـالوه  حكم، استنباط و استخراج در است مالز فقيه بر پس است؛ گرايي بطن با مالزم
 توجـه  قـوانين  بر حاكم و كالن هاي غايت به حكم و موضوع در خرد و خاص هاي دقت
   .باشد داشته تام

در  هم و فدكيه ةخطب در عبادات ةفلسف مثل اطهار ةائم كالم در ، همچنينقرآن آيات در
 زمان با مقارن و اوليه قرون انهم در كه صدوق، مثل شيعه دنياي بزرگ فقيهان سخنان
در  ،راستا اين در .است شده مقاصد مبحث به خاصي توجهزيستند،  مي صغري غيبت
 و اهداف و شرعي احكام به است يفقه آغازين كتب از كه صدوق شيخ الشرايع  علل

 در و بوده استنباط ةاولي منابع جزو ، اين اثرديگر سوي از و شده پرداخته شريعت اغراض
 در حتي شده است؛ مقاصد و حكمت و علت بيان نيز و اهداف و اغراض از بحث كراراً آن

 است شده منقح تامه علت كشف صورت به مناطات و است تعبدي آن در مالك كه عبادات
  .)37 -  36 :1382 ،ميرخاني(

 مبـذول  مقاصـد  ةحيطـ  به خاصي توجه نيز عصر فقيه يك جايگاه در )ره(   خميني امام
ـ  نظام تشكيل را الهي اديان ساير و اسالم سياسي ةفلسف ايشان .اند داشته  اجتمـاعي  ةعادالن
  .نيست پذير امكان حكومت تشكيل با جز كه دانند مي

 اجتمـاعي  نظـام  اسـتقرار  ،غيبت زمان در هم را عادل فقهاي مسئوليت ،)ره(  خميني امام
   :دانند مي اسالم
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 فقهاي بود اسالم نظامات برقراري و حكاما اجرايمور أم )ص(  اكرم پيغمبر كه طور همان
 مستقر را اسالم اجتماعي نظام و كنند اجرا را احكام ،باشند حاكم و يسئر بايستي هم عادل

 ).59 :1383 خميني، موسوي( ... گردانند

 كيـد أت اسـالم  نظامـات  معرفـي  در آنـان  اهتمام بر جوان نسل به توصيه در خميني امام
 :فرمايند مي چنين ،ورزيده

 دين اسالم كه كردند تبليغ ... ندا عدالت و حق دنبال به كه است مجاهدي افراد دين اسالم
 كه ،آقايان شما ... ندارد قوانين و نظامات جامعه براي ،نيست زندگي دين نيست، جامعي
 طول در است الزم ،بود خواهيد مفيد اسالم ةآيند براي شاءاهللا ان و هستيد جوان نسل

  .كنيد جديت اسالم قوانين و نظامات عرفيم در خود حيات

 :فرمايند مي اجتماعي اعمال و فقه ةرابط بارةدر ايشان همچنين

 در كه احكامي .دارد احكام برايش ،دارد احتياج آن براي انسان كه جهاتي تمام اسالم
 چه ،است حكومت به مربوط كه احكامي چه ،سياسي احكام چه ،است آمده اسالم

 كه احكامي چه ،است افراد به مربوط كه احكامي چه ،است اجتماع به طمربو كه احكامي
 موسوي( است انسان احتياجات با موافق ها اين تمام است، اسالمي فرهنگ به مربوط
  ).232 /2 :1387 ،خميني

 هـاي  ه ديـدگا  به وصول در برانگيزي تحسين تالش كه ،معاصر اسالمي متفكران ديگر از
 ةزمين در ايشان ماندگار اثر ترين مهم .بود مطهري مرتضي استاد ،تداش اسالم اساسي و كلي
 و احكام بررسي با ،اسالم در زن حقوق نظام شهيد مطهري در كتاب خود، .است سازي نظام

 ئـة ارا با است كوشيده اسالم منظر از زن اقتصادي حقوق و طالق ،ازدواج به مربوط قوانين
 ايـن  در را اسـالم  كلي مشي   خط و اساسي اصول نان،ز با مرتبط قوانين از حقوقي نظام يك
 .باشد عرصه اين شبهات و االتؤس گوي پاسخ كرده معرفي زمينه

 انطبـاق  را اسـالم  گـذاري  قـانون  سيستم پذيري انعطاف و ماندگاريل عل از يكي ايشان
  :دارند مي بيان دانسته بشر فطرت با آن قوانين و احكام

 تمام حل   راه و نمايد احاطه زندگي متغير صور تمام بر بخواهد اگر جاودانه قانون يك مسلماً
 و ديناميسم نوعي از بايد ،نمايد حل خاصي صورت به را مشكلي هر و دهد هئارا را مشكالت
 اين بر بتواند تا نباشد ناپذير انعطاف و جامد و خشك ،باشد مند بهره انعطاف نوعي از و تحرك
 كامل وابستگي و اسالم منطقي روح ،رمزها و رازها ةهم بعمن و مادر .آيد فايق عظيم مشكل

  ).72 -  71 :1354مطهري، ( است جهان و اجتماع و انسان طبيعت و فطرت به آن
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  )ق  505 د( غزالي محمد امام ةانديش در شرعي مقاصد ةنگر
 و نسـل  ،خـرد  ،جـان  ،ديـن  كه قرار اين از ؛است چيز پنج شارع مقاصد است بر آن غزالي
 آنچـه  هر و است مصلحت باشد ها اين حفظ بردارندة در آنچه هر .كند حفظ را ردمم ثروت
 .مصلحت آن ترك و است مفسده ،برد بين از را ها اين

  :است آورده غزالي
 جلب چون ،نيست اين ما مقصود ولي ؛است ضرر دفع و منفعت جلب ،اصل در مصلحت
 .است مقاصدشان به افتني دست در خلق صالح و است خلق مقصود ضرر دفع و مصلحت

 :است امر پنج شرعي مقصود و است شريعت مقصود از حراست ،مصلحت از ما مراد بلكه
 .)286: 1417 ،الطوسي  الغزالي( ثروت و نسل ،عقل ،جان ،دين حفظ

 ،حاجيـات  ،ضـروريات  :دهـد  مـي  قـرار  رتبـه  سـه  در را شريعت مصالح همچنين غزالي
 .)همان( دهد مي جاي ورياتضر در را خمسه مقاصد وا .تحسينيات
 ،نفـس  ،ديـن حفـظ   :اسـت  چيز پنج شامل شريعت مقاصد اساسي فرمول ترتيب  بدين

 .مردم اموال ،نسل ،عقل
 اضـافه  اهـداف  بـه  نيـز  را آبرو حفظ ،غزالي مقصد پنج بر عالوه )ق  771 د( سبكي  ابن

 سـپس  ،لعقـ  آن از پـس  و نفـس  آن از پس ،دين حفظ مانند ضروري« :گويد مي و كند مي
 ).83: 1423 شاطبي،( »است عرض و مال آن از پس و نسب

 فاسـي ال عـالل  مثل در .است كرده سرايت نيز معاصر عالمان به مقاصد اهميت به توجه
سـي،  عـالل الفا ( داند مي قضا و تشريع منابع كردن سرشار براي هميشگي مرجعي را مقاصد

  .)151 -  60 :تا بي
 را مقاصدي نگاه معاصر عالمان برخي شده سبب ،مقاصد يشناخت روش جنبة به توجه بسا چه
 كه همچنان استنباط يها راه دانستن ،شعبان الدين زكياز نظر  .كنند مندرج داللت مباحث ضمن

 ،است متوقف داللت در تعارض دفع يها راه و ها آن يها تعارض و لغوي هاي داللت شناخت بر
  ).289 :1968ان، شعب( است متوقف نيز شريعت مقاصد شناخت بر
  

 )ق  790 د( شاطبي رويكرد در شرعي مقاصد ةنگر

  كـه بـه ايـن     )105 /2: 1423شـاطبي،  ( ددار اهميـت  نظر دو از مقاصد علم ،شاطبي نظر از
 :شرح است
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 .كامل طور به شريعت مقاصد درك .1
 .استنباط در شريعت مقاصد به توجه .2
 به پرداختن هنگام به عالم ،دشو مي موجب شريعت مقاصد از آگاهي ،شاطبي نظر از

 يتمام در مصالح به توجه چراكه ؛بداند شريعت كليات رعايت بر ملزم را خود ،جزئيات
 عقل و ،اجماع ،سنت ،كتاب از خاص داليل كاربرد هنگام  بوده ساري و جاري شريعت
 ).8 /3: همان( كند مي واجب را كليات آن با جزئيات اين سنجش

   دانـد  مـي  آخـرت  و دنيا در بندگان مصالحمين أت را شريعت وضع از شارع قصد شاطبي
 حفـظ  بـه  شـريعت  تكاليف« :كند مي آغاز گونه اين را شريعت احكام مقصد اين از بحث و

   حـاجتي  و ضـروري  ... :اسـت  گونـه  سـه  مقاصـد  ايـن  و گـردد  مي باز خلق در مقاصدش
 .»تحسيني و

 :كند مي تعريفبه اين صورت  را گونه سه اين گاه آن
 و اختالل نبودش از و است بدان دنيا و دين مصالح تحقق كه است چيزي :ضروري - 

 و تعطيل ،زندگي نظام در فقدانش مقدار به و دهد مي رخ آخرت و دنيا در بزرگي فساد
 :تاست   پنج ضروري مقاصد كه است شده روشن ،استقرا طريق از .شود مي پديدار فساد
 اين حفظ براي ما آيين همة .عقل حفظ و مال حفظ ،نسل حفظ ،نفس حفظ ،دين حفظ
  .است آمده مقصد پنج

 فراخي و شود مي زدوده مكلفين معيشت سختي و تنگي بدان كه است چيزي :حاجتي - 
 .دشو مي پيدا آن در

 و تحصـيل  كـارش  و نيست قبلي مصالح حد در اهميتش كه است مصالحي آن :تحسيني - 
 ).38 /1: همان( شود مي متجلي آداب و اخالقي فضايل و نيكو عادات در كه ستها آن تكميل

 قصد موافق ،عمل در قصدش كه خواهد مي مكلف از شارع«كه  گيرد مي نتيجه سپس
 ،است شده وضع بندگان مصالح براي شريعت اگر بنابراين ؛»... باشد تشريع در شارع

  .كند عمل آن طبق خود افعال در مكلف كه است آن مطلوب
  :افزايد مي ادامه در

 به كه است تحسينياتي و حاجات ،ضروريات حفظ شارع قصد ،گذشت كه همچنان
 پس .است شده مكلف بدان بنده كه است چيزي همان دقيقاً اين و گردد مي باز ضروريات

 مورد در انسان كه جا آن از وانگهي .است نيت تابع اعمال زيرا ،كند قصد را آن بايد ناگزير
 از مطلوب ،است خداوند جانشين ،شده نهاده اختيارش در آنچه و الامو و خانواده و خود
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 و احكام يعني است، برگزيده جانشيني به را او كه باشد كسي مقام مئقا كه است آن او
  ).191 :1388 يسوني،ر( دكن اجرا و حفظ را او مقاصد

 و كند مي ديگر درنگي ،سنت از بحث هنگام ،قرآن ةدربارگو و گفت از پس شاطبي
 و كلي يها جنبه و سنت و قرآن يعني تشريع ةادل بيان براي را خود ةگرايان مقصد ديدگاه

 آيات بر مبتني مدني آيات كه طور همان است بر آن او .گيرد مي كار به تشريع ساختار يئجز
 مينأت ،دو هر مدار زيرا ؛است مبتني كريم قرآن بر كامالً نيز سنت ،است آن كليات و مكي

  .است تحسيني و حاجتي ،ضروري مصالح حفظ و ايجاد در عتشري مقاصد
 ،كرده نقل آن سوي به رغبت ايجاد براي را جهان دو هر مصالح كريم قرآن كه طوري به

 شود اجتناب ها آن از تاد كن مي بيان شود مي جهان دو هر از محروميت موجب كه را مفاسدي
   .است آمده بيشتر بيان و شرح با و لكما به سنت در ،آمده اجمال به كتاب در آنچه هر و

   حاجيـات  ،ضـروريات  :دانـد  مـي  قسـم  سـه  بـر  را مصالح شاطبي كه گذشت اين از پيش
 .تحسينيات و

 و آورده اصولي ،كتاب پس .ديد خواهيم را مصالح همين ،بنگريم سنت به اگر از نظر او،
 مصـالح  ايـن  بـه  يمبينـ  مـي  سـنت  در هرچه لذا .است پرداخته ها آن تفريع و شرح به سنت
 .گردد مي باز گانه سه

 ،نسـل  حفـظ  ،نفـس  حفـظ  ،دين حفظ گانه پنج مصالح شريعت كه است معتقد شاطبي
 :ندك مي مينأت راه دو از را مال حفظ و ،عقل حفظ
 .كنند مي حفظ را مصالح اين كه احكامي تشريع واسطة هب وجودي جهت از .1
  .مصالح اين نابودي يها زمينه از يشگيريپ و بردن بين از واسطة هب عدمي جهت از. 2
  

  آن اقسام و شريعت مقاصد
 را هايي راه ،خرد گرفتن كار به با بيروني مقتضيات و طيشرا و دروني تمنيات اساس بر  انسان
 .كند مي جوو جست مطلوب زندگي به رسيدن و خود رواني و طبيعي نيازهاي رفع براي

 سالم و صحيح مسير در را انسان رفتار اين و ها يشگرا تا است كرده تالش اسالمي شريعت
 تكميل و اصالح طريق از كه ،تالش اين محصول .كند هدايت سالم خرد و فطرت با منطبق
 گذاري بنيان ،گيرد مي صورت زا انحراف و ناسالم هاي روش و ها شيوه نفي گاه و تدابير
 است انساني اصيل نيازهاي و فطرت با منطبق قضايي و اجتماعي ،اقتصادي اخالق و اصول

   .است گرفته قرار فرادا دسترس در شريعت البق در كه
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 ةدستسه  به كه است شده گذاري جاي شريعت بطن در مقاصدي نيز راستا اين در
 اي هآگاهان پرستش ،تشريع از هدف ،كالن مقاصد در .شود مي تقسيم ابتدايي و مياني ،كالن
 ما و« معرفت سر از عبوديتي ؛استده ش نهادينه شپرست اين در انسان تكامل كه است
 ،ها قابليت بروز ،مياني مقصد از هدف .)156 :ذاريات( »ليعبدون اال االنس و الجن خلقت

به  پس ،ستوا خاص هاي زيبايي تبلور برايان نسا هاي توانايي و استعدادها شكوفايي
 هاي مهارت بروز بر تأكيد نيز و )2 :جمعه( »الحكمه و الكتاب يعلمهم و زكيهمي« چون بياناتي
 اهداف و صحيح مسير در آن كارگيري هب و عميق تفكر اب انسان در پنهان خردهاي و عقلي
 حيات به رسيدن نهايت در و انساني متعالي حيات از برخورداري .دارد اشاره زندگي غايي
  .شود محسوب مي مياني اهداف از نيز طيبه

 ةالصال إن« .است مربوط احكام و ضيفرا انجام راستاي در ربيشت ،ابتدايي و اوليه اهداف
 حضـرت هـاي   خطبـه  ،مقاصد از طبقه اين حول. )45 :عنكبوت( »المنكر و الفحشاء عن تنها
   .است جامعي متن )س(  زهرا

   :شود مي خالصه هدف چهار در شرعي مقاصد ،تر كلي نگاه در
  .نياز دو اين انمي تعادل ايجاد و معنوي و مادي نيازهاي تأمين .1
  .او واالي كرامت و شخصيت حفظ و انسان روان و انديشه به بخشيدن تعالي .2
 حقـوق  ميـان  سـازگاري  ايجاد و عدل اساس بر شخاصا ةهم حقوق حفظ و تأمين .3
  .اجتماع و فرد

 يهـا  عرصـه  ةهم در شخاصا بين عادالنه روابط ساختن حاكم و قسط نظام برقراري .4
  .تماعياج و سياسي زندگي
 احكـام  غايت به ابتدا ،روايات و آيات طريق از كند مي تالش شريعت مقاصد ةنظري لذا
 احكـام  بـازخواني  و فهـم  بـراي  اي هضـابط  ،ها آن بندي درجه و تقسيم با سپس ،يابد دست

  .كند استفاده استنباط براي روشي ةمثاب به آن از داده ارائه شده استنباط
  

  شرعي مقاصد و مادري
 يمـادر  ةمسئل ،يزندگ ابعاد همة و يهست بودن  هدفدار و عتيشر مقاصد فيتعر به هتوج با
 در كـه  دارد يمصالح و اهداف ،خود ،يديتوح ينيب جهان و يهست نظام و مقاصد ةطيح در

  .ميپرداز مي آن يبررس به مبسوط مختلف، سطوح
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  شريعت كالن مقاصد و اهداف مادري،
 پرستش هدفش كه است اريبس يقيتحقهاي  طهيح و حرف ،مقاصد از دسته نيا حول
 و فقها ،هم عتيشر جعل در .است دهش نهينهاد آن در انسان تكامل كه است اي هآگاهان

 را يمصالح كالن مقاصد ميپارادا در يشاطب كه بندنديپا يمقاصد و مصالح به محققان
 ؛ستين ها آن يفن به قادر يمصلحت نوع  چيه واست  يضرور آن تداوم و حفظ كه شمرد مي بر
 هيفق كي يشاطب اگرچه البته .است عام مصالح با تعارض در ها آن گرفتن دهيناد و نقض رايز
 حال .است پرداخته مقاصد نيا به كيكالس صورت به كه است آن در كارش ازيامت است يسن
 مقاصد  دسته نيا به فراوان ،صدوق خيش چون ،يعيش ةبرجست يفقها آثار در ما كه آن
 مقاصد نيا ضرورت نقض با كه اي هگون به .ندارد رينظ ييمحتوا لحاظ از كه ميخور يبرم

 اتيح به يتعد و مرج و رجه آن ةجينت و شود مي آن نيجانش فساد و نقض ياجتماع مصالح
   ).8 :1994 العالم،( است يانسان
 ييكفا مصلحت .شود مي ميتقس ييكفا و ينيعدو دستة  به مصالح نيا ،شانيا نظر از

 ،حسبه امور به پرداختن ياجتماع امور يسازمانده قيطر از كه است حكومت ةاقام مصلحت
 اتيح در عام و ريپذ ميتعم صورت به را ينيع يضرور مصالح حفظ ،تيوال و قضاوت
  .دكن مي محقق و ممكن ياجتماع

 و عقل ،نسل ،نفس ،نيد حفظ ةگان پنج مصالح ،يشاطب نظر ازنيز،  ينيع يضرور مصالح
 يناف كه يفقه حكم و گزاره هرگونه نيبنابرا .دشو مي ديتأكهايي  گزاره قيطر از كه است مال
 يعقالن اعتبار و تيمشروع ،است يسلب اي يجابيا صورت به كه ييها گزاره وباشد  مصالح نيا

 حفظ بر متفرع تر فرودستهاي  گزاره به مربوط تيمشروع رايز ؛)7 /2 :1423 شاطبي،( ندارد
 اول ةدرجهاي  گزاره اعتبار ينف به قادر ،شيخو يزيتجو اي  ميالزا وجوه با و است الحمص نيا
 و درجات به مربوط كه رداد يرتب تأخر و تقدم يشاطب نظر از ،مصالح نيا .ستين فرادست و

 يبررس يمادر رسالت ةطيح در مصالح نيا از يك هر البته است؛ شارع نزد ها آن اعتبارات
   :اند ن شرحبه اي كه شود مي

  
   دين حفظ در مادر عظيم رسالت

 يـا  اسـقاط  در فـرد  اريـ اخت ينفـ  و يضـرور  مصالح يريپذ ميتعم و تياهم انيب در يشاطب
  :سدينو مي مصالح نيا به اختالل

ـ ق النهـا  هيضرور ثيح من للعبد هايف الحظ قلنا انما و مله كل يف المعتبره اتيالضرور يه  امي
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 وقـت  دون بوقـت  ال و ةصور دون ةبصور ال و حال دون بحال صتخت ال ،مطلقه عامه بمصالح
 .)131 :همان( هيكفائ هيضرور يال تنقسم لكنها

 يـا  و اسـقاط  در عبـد  و اسـت  اعتبـار  يدارا عيشـرا  ةهم در گانه پنج مقاصد نيا يعني
 بلكـه  ،سـت ين يجزئ و يشخص مصالح ،مصالح نيا رايز .ستين ارياخت يدارا ها آن اختالل
   .ستين نيمع يها تيوضع يا خاص مكان و زمان به ديمق و مشروط و است عام مصالح
 يضرور مقاصد حفظ به ناظر سابق عيشرا در عيتشر ةيسو ،يشاطب نظر به حقيقت در

 را گـر يد يضـرور  مصـالح  و نيـ د حفظ به مربوط يفقه يها گزاره يو .است گانه پنج و
كـه بـه ايـن     )190 :1385 ايگـاني، گلپ شـاكري ( دانـد  مي يسلب و يجابيا تيماه دو يدارا

  :صورت است
 ،زكـات  مانند اند؛ عبادات به مربوط يها گزاره كه يوجود احكام اي يجابيا يها گزاره. 1
  .است نيد مصلحت حفظ به مربوط يجابيا احكام نيا ،يشاطب نظر از .حج و روزه
 احكام و يسلب يها گزاره ،ارتداد به مربوط احكام : ميعد احكام اي يسلب يها گزاره .2
 يفريك احكام و جهاد به مربوط احكام نيهمچن و نيد مصلحت از تيحما در يعدم

  .است بدع اهل به مربوط
 را نيـ د از حفاظت ،يرتب تأخر و تقدم ةطيح در يشاطب ،شود مي مالحظه كه طور همان

 توجه دياب آن از ينگاهباندر  فقها و شناسان نيد پس ،دهد مي قرار تياهم ةمرتب نخستين در
 يمبنـا  مادر .دارد عمده نقش مهم نيا از يپاسدار در مادر ،طهيح نيا در .دنباشكافي داشته 

   .است فرزند در ينيد آموزش و تيترب و نيد حفظ
 معتقد توحيد بهبايد  ،وا الگوي و كودك مربي در جايگاه ،مادر كه ستا آن مهم ةنكت
 تربيتي نقش در عظيم و عمده سهمي ،توحيد به اعتقاد .دكن توحيدي تربيت بتواند تا باشد

 فرد كه نهد  مي انسان ذهن البق در را تفكري كودكي در كه است مادر ،واقع در .دارد مادران
 اش ذهني البق در ضالههاي  انديشه و افكار كه شخصي .خيزد مي بر دفاع به آن از بزرگي در

هاي  انديشه داراي كه فردي اما ؛رشدي سلمان چون فردي مصداق شود مي ،است متبلور
 مرتضي شهيد استاد مصداق اوست توحيدي تفكر و مادر طهارت با دامان از توحيدي ناب

   .است مطهري
 و نوح پسر ،زاده پيامبر دو پرورش در مادر اعتقادي نقش نيز قرآني هاي مصداق از

 يها اصرار با حتي ،بال نزول لحظات آخرين در نوح پسر .است ،اسماعيل حضرت
 امر تحقق راستاي در اسماعيل اما شد؛ن توحيدي صراط پذيرش به راضي پدر آميز هدايت
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 و گذرد مي خود از و كند مي تشويق و ترغيب را پدر حتي خودش شدن قرباني در خداوند
   .كند مي نهادينه انسان در مادر كه است فرهنگي تمايز از ناشي ها اين ةهم

 :امه بطن في شقي من والشقي امه، بطن في سعد من السعيد« :فرمايد مي )ص(   اكرم  پيامبر
 كه است كسي است و بدبخت رسيده بختي نيك به مادر رحم در كه است كسي بخت نيك
 سنگ گران فرمايش اين از .)379: تا بي اآلمدي،( »است رسيده بدبختي مادر به شكم در

 اگر بذرها بهترين .است مادر ،خانوادگي ةريش پاكي دليل كه شود مي برداشت ،پيامبر
 نوح پسر كه اين با بنابراين ؛رسيد نخواهند ثمر به هرگز ،شوند كاشته شرايط به توجه بي
 از فارغ مادري بطن در و خويش تربيت نوع با نتوانست زيست مي وحي كانون در )ع(   نبي
 ندخداو محبت كران بي درياي به را خويشتن و شود اش روحاني ةخانواد به متصل دين

  .برد فرو الهي غضب درياي در گام ،انديشانه كج اعتقادي با بلكه ؛بسپارد
  
  نفس حفظ مصلحت و مادري

 اصل ةمثاب به و فرد حيات حق به ناظر »المسلم امرء دم يبطل ال«ة قاعد ،اسالمي حقوق در
 مربوط يها گزاره و احكام فراق ةمنطق در را شرعي سياست كه است فراگيري و عام عقالني

 به بايد منظر سه از ،نفس از حفاظت حول .بخشد مي تعين جسماني يها رساني آسيب به
  :كه به اين صورت است )192 -  93: 1385 گلپايگاني، شاكري( نگريست شرعي يها گزاره
؛ نفـس  حفـظ  بـا  ارتباط در فرد خود به مربوط يزيتجو و يالزام يها گزاره و احكام. 1
  .يالكل مشروبات دنينوش و يخودكش حرمت مانند
 يفرهـا يك و هـا  مجـازات  حـول  حكومت جانب از يياجرا امور به مربوط يها گزاره .2
  .ها يرسان بيآس

 وجود بر يوجود از يجسمان يها بيآس ورود و قتل تيممنوع به مربوط يها گزاره .3
  .نيجن سقط حرمت چون ؛گريد

 وجـود  با مصلحت نيا ميستقم ارتباط به شيپ از شتريب ،ها گزاره نيا يبررس به توجه با
 حمـل  و پروراند مي شيخو بطن در را فرزند كه است مادر كه چرا ؛ميبر مي يپ مادر مبارك

 امبريـ پ شـروط  از ييك كه ميشاهد عقبه مانيپ در يحت .اوست جان حفظ مسئول و كند مي
   .است آنان جانب از نفس حفظ و فرزند كشتنن ،زنان با عتيب براي

 ،فرزنـد  آمدن ايدن به از پس و نزند فرزند به يبيآس چيه كه است مسئول درما ،راستا نيا در
 فرانسـه  در« :اسـت  آورده ،دوم جنس، كتابش در دوبوار مونيس .اوست با اش هيتغذ تيمسئول
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 گسـترده  يقـدر  بـه  ،دهيـ پد نيا .كنند مي نيجن سقط ،شود يم زاده كه ياطفال ةانداز به سال هر
 »شـده اسـت   زنانه تيوضع جزء يعاد طور به كهدانست  ييطرهاخ از آن را يستيبا كه است

ـ  النفس تقتلوا ال« :است فرموده قرآن در خداوند كه آن حال .)173 -  67 /2 :1380دوبوار، (  يالت
 يراسـتا  در كودك حمل زمان در مادر .)31 :اسراء( »اوالدكم تقتلوا ال«و  )151 :انعام( »اهللا حرم

ي بـرا  زا بيآسـ  يهـا  يدنيپوشـ  و هـا  يدنينوش ،ها يردنخو مصرف حق ،نفس حفظ مصلحت
   .ندارد را وا )سقط( كشتن حق يا و كودك

 آوردن وجـود  بـه  از را خلقت مقصد و غرض كه است ياله صنع صناعت دستگاه مادر
 هزاد حسـن ( شـود  واقـع  ديـ با تمامه به حق يتجل انسان خلقت در و دكن مي يمتجل انسان
 ).93 :1379 آملي،
 يخدا .دكن انتيخ يامانت نيچن در دينبا و است ياله دار امانت مادر ،اصل نيااساس  بر
 ،يروز ترس از و« :ديفرما مي و كند مي ينه يمال سبب مشكالت به نيجن سقط از مرتبه بلند

   .»ميرسان يم يروز ها آن به ما كه دينكش را خود فرزندان
 كـه  يمعنـو  بعد و يماد بعد ؛ودش مي ديتأك جنبه دوبه  ،مادر توسط نسل از حفاظت در
  :است داده قرار نظر  مد مادر يبرا را تيمسئول دو هر شارع

 راسـت  كـه  آن و نفـس  بـه  و: زكهـا  من أفلح قد .تقوئها و فجورها فألهمها .سوها ما و نفسٍ و
 پاك كه آن شد رستگار همانا .را اش يزكاريپره وي گناهكار كرد الهامي و به پس .آوردش
   .)9 -  6 :شمس( ساختش

 رحم در كه يفرزند قبال در هم ؛است هيتزك و ساختن پاك نيهم ،مادر نقش ترين مهم
 نفس حفظ فقط مادر ةفيوظ سبب، نيهم به .دارد حضور يبشر ةجامع در كه آن هم و دارد
 بر يماد نوع از تر مهم و رتريخط اي هفيوظ يحت يانسان نفس حفظ در بلكه ؛ستين يوانيح

 مصداق نيا و دمد مي يآدم نفس در را يزندگ طهارت ،مادر نفس تطهار .دارد دوش
  .است )97: نحل( »بهيط وهيح نهييفلنح«

  
  نسل از حفاظت در مادر نقش
 بر يشاهد مسلمانان و حكومت ةجانب دو تعهد ،نهيمد در بعدها و دوم ةعقب مانيپ مفاد در
 ترك بر تو با و آمدند تو يوس به زنان هرگاه امبريپ يا« .است مصلحت نيا به نهادن ارج

 جستند مانيپ گريد يمعاص و افترا ،قتل ،زنا ،سرقت چون اي يمعاص ارتكاب عدم و شرك
  ).12 :ممتحنه( »ببند مانيپ آنان با ،مصالح نيا حفظ يراستا در زين تو
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 يناش تعهدات و بستند ياسيس مانيپ امبريپ با كه بودند ياسالم ةجامع از يبخش زنان البته
 نهيمد مسلمانان ريغ و مسلمانان همة با مانيپ عام مفاد بلكه ؛ستين ها آن به ناظر فقط مانيپ از

 از نسل حفظ مصلحت ، مياسال يگذار قانون ستميس در ).233 /4 :1365 عربي،  ابن( است
 مربوط يسلب احكام نيهمچن و آن با مرتبط يجابيا يها گزاره و نكاح به مربوط احكام قيطر
   .شود مي تيحما آن به مربوط يفرهايك و اتزمجا و ازن حرمت به

بر  ،شمارد مي خود سنت را و آن كردن سفارش اكيد دارد ازدواجبر  كه ،)ص(  اكرم امبرپي
 به نسل از حفاظت هم و شود مي حفظ نسل طهارت و سالمت هم ،ازدواج با كه است آن

 كه دارد آن بر داللت ،آن رب حد شدن يجار و اسالم در زنا ميتحر يطرف از .ديآ مي عمل
 و ريخ ةيما آن افراد و جامعه يبرا تا باشد باطهارت ،خود والدت مبدأ و ابتدا از ديبا انسان

 خود بطن در كه ستاو چراكه ؛استمستقيم  ارتباط در مادر با طهارت نيا و باشدبركت 
 يانعكاس ككود ،درواقع. است كودك وجود ةسرچشم و شهير ،اصل و پروراند مي را كودك

  .است مبارك ةشجر آن از اي هويم و مادر يروح و  ميجس اتيواقع از
 270 به كينزد مادر رحم در يول است؛ اندك اريبس پدر صلب در نطفه حضور مدت

 به .است مادر از او يريپذ اثر و يرندگيگ اغلب يا يتمام ،اساس نيا بر .است مهمان روز
 .است قائل اهميتبيش از ديگران  مادري برا ،نسل از حفاظت در اسالم كه است علت نيهم
 و اطوار بيشتر در طفل و كند مي ظهور كودك وجود در روان، و جسم از مادر يوجود آثار

   .است مادر نتيط تابع ،آگاه ناخود يا آگاه خود ،اتشيح يها برنامه
 االصـالب  يف نوراَ كنت انك اشهد« :آمده است )ع(  نيحس امام به خطاب ،وارث ارتيز در
 ساالر و سرور كه ستا آن انگريب كه )200 /101 :1403 مجلسى،( »المطهره االرحام و الشامخه

  .كرد باز معبود يسو به شوق چشم ،كرامت و طهارت با نسل  اندر   نسل دانيشه
 شيدعـا  در ،نـد ك مـي  فرزنـد  درخواسـت  منـان  خداوند از كه گاه آن زين ايزكر حضرت

  :ديگو مي نيچن نيا
  .)38  :عمران  آل( كن عطا زهيپاكي نسل من بر خود نزد از ايخدا: ةبيط ةيذر لدنك من يل هب رب

 ،هـا  آن بطـن  در كه آورد مي ارمغان به يمادران يبرا را طهارت اميپ ،)ع(  ايرزك يدعا نيا
   .ندينش مي بار به شمار يب ثمرات ،پاك ينسل از چراكه ؛شوند مي پرورده ها نسل

 ديآ برون پاك نيسرزم و :نكداً اال يخرج ال خبث يالذ و ربه بإذن نباته نخرج بيالط البلد و
  .)58 :اعراف( را زيناچ ياندك جز دياين برون است ديپل كه آن و پروردگارش ةاراد به شا يرستن
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 از .كند مي عطا را خود خاص اتيعنا زهيپاك ينسل به بزرگ خداوند كه معنا نيا به
 ديكل كه مادرويژه  ، بهبنده وجود در را كفر و يديپل وجود هم مقدس شارع خود ،يطرف

 توسعه خلقت ةعرص صانعان نيهم را كفر فرهنگ كه چرا رديپذ مين ،است ياله صناعت
   :است گنجانده را آن )ع(   نوح يدعا در نوح ةسور در خداوند كه ددهن مي

 يلدوا ال و عبادك ضلواي تذرهم إن إنك .ارايد نيالكافر من األرض يعل تذر ال ربِ :نوح قالَ
 اگر كه را كافران قوم از يكس نيزم بر نگذار ،پروردگارا :گفت نوح :ًكفارا فاجراً إال

   .)26: نوح( ناسپاس گناهكار فرزند جز نديزا مين و را بندگانت كنند گمراه شانيبگذار
 )ص(  اكرم امبريپ. شد خواهد نسل در فساد سبب مادر نتيط خبث ،طهيح نيهم در

 امرك اول ... عاص بن عمرو يا انت اما و« :نديفرما مي عمروعاص به خطاب راستا نيا در
 كه است آن تو اشكال نياول ،عمروعاصي ا: مشترك فراش يعل ولدت انّك و هيلبغ امك

 مجلسي،( »يشد متولد مرد، چند با مادرت زشيآم از پس تو و بود فحشا اهل مادرت
1403: 44/  80.(  
 از را يسـاز  انسـان  و يآدم روح تيترب و جامعه سالمت و نسل متسال يمطهر ديشه

  :ديگو مي او .شمارد مي يمادر ةفلسف در عتيشر ةعمد يها تيغا
 لحاظ از را يمادر يفرد و ياجتماعهاي  جنبه ما كه اين به دارد يبستگ يمادر ةفلسف شناخت

 ةجنب از ييعن ؛ياجتماع يها بهجن از و فرزند در و مادر در يمادر ريتأث لحاظ از ييعن ؛يعيطب
 ةالعاد فوق عواطف ةواسط به فرزندان روح تيترب در و آن فساد يا نسل بهبود در مادر ريتأث

 فلسفه و حكمت ،است ممتاز جهان يمهرها همة از كه ،يمادر مهر يبرا و ميبشناس يمادر
  .)59 /5 :1382مطهري، ( ميشو قائل

  
  عقل حفظ در مادر نقش
 حد به مربوط يسلب احكام و غنا حرمت و خمر ميتحر با ياسالم عتيرش در عقل حفظ
 يا و نسل بر عقل مصلحت تقدم در بحث ،هانيفق نيب يول ؛استشده  ديتأك خمر شرب
 تقدم به يآمد و حاجب  ابن ،يتفتازان مانند انياصول و هانيفق يبعض .است هيقض عكس

   .)277 /4 :1402اآلمدي، ( اند قائل نسل بر عقل مصلحت
 و خود براي مادر .است ناپذيرانكار و ياساس دارد يعقالن حفاظت در مادر كه ينقش

 ،است مادر چون كه بداند ديبا او .دارد ييبسزا يتيترب نقش نشفرزندا و همسر چنينهم
 مواد از دينبا .بخورد يا بنوشد محرمات از دينبا او .ندك تيرعا را طهارت مراتب ديبا



  نگرة مقاصد شرعي و رسالت مادري   132

  1390سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان،  پژوهش

 و مادر بر ،مواد نيا چراكه ؛ندك استفاده مخدر مواد و الكل و باتمشرو چون كننده مسخ
   .گذارد يم سوء راتيتأث ،فرزند
 و تفكـر  است در واداشـتن فرزنـدانش بـه    مادردر اين بخش، سخن از مهارت  ،واقع در

  :ديگو مي يمطهر استاد .آنان يعقالن قدرت پرورش و شهياند
  ).146  /5 :1382( دكر جاديا من در را كردن فكر توان كه بود نيا من به مادرم خدمت نيتر بزرگ

 نيا تياهم سبب به و است مادر يها رسالت از ،شهياند و تعقل قدرت پرورش
 ةطيح در( شيخو همسر يحت و فرزند واداشتن  تفكر  به روش با ديبا مادر ،مصلحت
 به شفرزند نكرد دعوت و نشيآفر ةمشاهد روش از استفاده با مادر .شود آشنا )خانواده
 روش نيا از البالغه نهج و قرآن .دشو او تفكر و يعقالن رشد ساز هنيزم تواند يم ،آن در تفكر
 و طاووس ،مورچه مثل نشيآفر از ييها نمونه و كرده استفاده تعقل به نانسا كردن وادار يبرا
 درك قيتوف ).260 :بقره ؛165 ةخطب: البالغه نهج( اند آورده انسان تفكر و توجه را براي شتر

 با تواند مي مادر .شود مي يآدم در خرد رشد موجب زين خردمند شخاصا محضر
   .دكن فراهم را شفرزند يعقالن رشد و توسعه ةنيشيپ اي هنيزم نيچن كردن فراهم

 خيشـ  نـزد  تعلم و ميتعل برايدر كودكي  را او كه است يرض  ديس مادر ،امر نيا مصداق
  ).مقدمه :البالغه نهج( بردند ديمف

 و نفس با مبارزه ،تيعقالن رشد يها راه از ييك بداند ديبا مادر كه ستا آن گريد ةمسئل
 بـه  خـدا  و ديـ كن شهيپ خدا يتقوا« :است آمده ميكر قرآن در .است نامشروع التيتما مهار
 كه يحساس موقع به توجه با ،عقل حفظ مصلحت 2.»كند مي عطا ييدانا و علم آموزش شما
 بذراز كودكي  ،در انسان كه است مادر چراكه ؛نهد مي مادر دوش بر يميعظ تيمسئول ،دارد
   .پروراند مي را يپوچ و يخرد يب يا تيعقالن
  

  مادر نقش و مال حفظ مصلحت
 اعتبار ،يبرخ و دهند مي حيترج گريد مصالح بر را مال حفظ مصلحت ،فقها يبرخ

 گريد مقاصد و مصالح حفظ به وطمشر را مال حفظ به مربوط يسلب و يجابيا يها گزاره
 يمبنا بر و ،است تلف معرض در كه يشخص مقابل در فرد اموال ،بيترت  نيبد .دانند مي

 ضرر ال و اضطرار ،)757 /4 :1410 حلي، محقق( المحذورات حيتب الضرورات ةقاعد
 .شود مين تيحما يفريكهاي  ييجو چاره و محاكم قيطر از شد گرانيد اموال متعرض
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 فرد يانسان شئون حافظ كه است نياديبن نظر آن از يحل محقق نظر از تيمالك حق ،اقعو در
 حفظ را مالك تصرفات ةحوز و تيمالك حق تيمشروع ،نيبنابرا .باشد يو ياله كرامت و

 درآمد كسب يا جمعه نماز با مقارن معامله از ينه مانند ؛كند مي ليتعد و كنترل گريد مصالح
 يقيموس و غنا آالت قيطر از درآمد كسب از ينه اي يالكل اتمشروب فروش قيطر از
  ).302 /1 :1421 انصاري،(

 كند مي فايا هيسرما و مال از حفاظت براي مادر گاهيجا در زن كه ينقش ،ميپارادا نيا در
 زن كه جا از آن ،تيجاهل دوران در و اسالم ظهور از قبل تا كه چرا ؛دارد يقرآن ةشير قاًيدق

 حقو  آمد مين حساب بههم  زيچ چيه مالك ،نداشت يارزش و يانسان گاهيجا نيكمتر
 بلكه ،شد مين خود سهم مالك زن تنها نه ،ارث چون يموارد در يحت ؛نداشت تيمالك

 دايپ انتقال ورثه ريسا به ،اياش سان به و آمد مي حساب به يمتوف ملكيما وجز خودش
 دانستند مي محجور يشخص را زن ،رياخ قرن چند تا هم يياروپا يكشورها در يحت .كرد مي
  .نداشت را شيخو ييدارا در تصرف و دخل حق كه

 توجه با ،زن يبرا و ديكش بطالن خط باورها نيا مةه بر تر، شيپ قرن 15 ميكر قرآن اما
 ةطيح در چه حال .گرفت نظر در يو شأن با متناسب ياقتصاد و يمال حقوق ،تشيموقع به

  .دستمزد و كار ةطيح در چه و مهر ةطيح در چه ،ارث
 انيك متوجه يبيآس كه رود شيپ جا آن تا ديبا مال حفظ در ،يمادر حساس موقع در ،زن
 ةفيوظ نيا تياهم از ينمود زين يمال مسائل ةطيح در مادر از شارع تيحما .نباشد خانواده

 يمال ةغدغد ،يتيترب يدهايكل داشتن دست در با و مشيعظ تيشخص با مادر تا است ريخط
 كه روند يم شيپ جا آن تا نيشيپ مصلحت چهار مادر رسالت ريخط امر در .باشد نداشته
 ييها مثال ،راستا نيا در .دهند مي تنزُّل را آن يگاه هم ديشا و نندك مي ليتعد را مال حفظ

 ،خانواده يمال كمبود علت به يمادر شود فرض .كند مي يشتريب كمك بحث به گونه مصداق
 و ميتنظ را مال حفظ ،نسل و نفس حفظ مصلحت ،جا اين در .زند مي نيجن سقط به دست
 يا غنا آالت فروش به مبادرت ،يزندگ گذران يبرا يمادر كه اين مثال ديگر. ندك مي ليتعد

 را نامشروع راه از درآمد كسب نسل و عقل حفظ مصلحت ،جا اين در .ندك يالكل مشروبات
  .)ليتعد از ينوع( كند يم ينف

 يفـا يا يراستا در شيخو فرزند يماد مصارف براي ندارد اجازه يمادر چيه ،اسالم در
 يمـادر  طةيح در درواقع،. بگذارد پا ريز را نيد و نسل ،نفس ،عقل حفظ مصالح ،رسالتش
   .دارد قرار درجه آخر ةمرتب در فشيتكال و مادر يبرا كه است يمصالح از مال حفظ
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  يعتشر مياني مقاصد و اهداف مادر،
 يها ييبايز تبلور يبرا ها ييتوانا و استعدادها ييشكوفا ،ها تيقابل بروز ،يانيم هدف در

 و الكتاب يعلمهم و هميزكي« چون متعدد و متنوع ياناتيب پس .است نظر  مد ،انسان خاص
 ،يمادر رسالت حولموضوع مهم  ،باب نيا در .دارد ديتأك امر نيا بر )2 :جمعه( »ةالحكم
 ةويش جيترو در چگونه كه ستاو درك و آموزش و يتيترب ةويش ،مادر نگرش و نشيب نوع

 حيتشر به دامه،ا در .كند  نقش يفايا ،ورزد مي ديتأك آن بر متعال پروردگار كه ،اولوااللباب
  .ميپرداز مي موارد نيا

  
  آموزش و ميتعل پرورش، و هيتزك

  :فرمايد مي قرآن در الشأن عظيم خداوند
 يعلّمهـم  و يـزكّيهم  و آياته علَيهم يتلوا اَنفُسهم من رسوالً فيهم بعثَ اذ المومنين علَي اللَه منَّ لَقد

 در كه نهاد منتمنين ؤم بر خداوند البته :مبين ضَالل لَفي قَبل من كانوا ان و ةالحكم و الكتاب
 تـا  بخواننـد  را خدا آيات آنان براي كه فرمود مبعوث خودشان جنس از پيامبراني آنان بين
  .)164 :آل عمران( دهند حكمت و كتاب تعليم و كنند تزكيه را ها آن

  :فرمايد مي نيز و
 :ةالحكمـ  و الكتـاب  يعلّمهـم  و يزكّيهم و آياته علَيهم يتلوا منهم رسوالً االُميين في بعث هوالّذي
 خودشـان  از اي فرسـتاده  بودنـد  سـواد  بـي  غالبـاً  كـه  مكه مردم يها اُمي ميان در كه اوست

 و عملـي  و اخالقـي  يهـا  پليـدي  از را آنـان  و كنـد  تالوت آنان بر را آياتش تا گيختبران
 .)2 :جمعه( آموزد عقلي و ديني معارف و آسماني كتاب آنان به و كند پاكيزه عقيدتي

 رسالت همچون ،آيين اين جاي جاي در مادر شامخ مقام براي خداوند ،راستا همين در
 گري مربي با نطفه از را فرزندان تا داده قرار را پااليش و تزكيه و پروردن ةوظيف پيامبري،

 ةوظيف مادر براي اين .برساند سلوك متعالي درجات به ،روحي و فكري لحاظ به ،خود
 مادي دنياي با اش ارتباطي ةحلق مادر را تنها ،زآغا همان از كودك چراكه ؛است سنگيني

 كننده، تربيت معناي به ربيم .است زندگي در كودك مربي اولين مادر .داند مي
 دعوت خوبي و خير به كه است ي»الخير معلم« اصطالح در و پرورنده دهنده، پرورش

 الگويي نقش مربي، نقش ترين بزرگ .ندارد الهي قرب جز هدفي ،دعوت اين در و كند مي
 به دعوت را ديگران ،كردن صحبت طريق از معلم كه است اين معلم با مربي فرق و است
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در  مادر سكنات و حركات همة ،واقع در .كند مي دعوت عمل، با مربي ولي ؛كند مي خير
 بر فرزندان، تربيت در مادر الگويي نقش .فرزندان براي است الگويي ي،مرب جايگاه
  .نيست پوشيده كس هيچ

 بـر آن  ،يـادگيري  پـرداز   نظريـه  و محقق شناس، روان) Albert Bendura( بِندورا آلبرت
 آيـد  مـي  دسـت  به الگوسازي و تقليد با گيرد، مي ياد شخص آنچه از مهمي بخش كه است

  ).289 -  90 :1384 برنارد،(
 و فكري سالمت در  ميمه نقش دارد آنان بر كه نفوذي و فرزندان با مادر نزديك تماس

 پذيرد صورت غيرمستقيم يا مستقيم است ممكن ،نفوذ و تأثير اين .كند مي ايفا ايشان رواني
 .كنـد  مـي  بـروز  همانندسازي اوقات گاهي و الگوسازي تقليد، مثل ؛گوناگون هاي يوهش به و

 ايـن  در تـا  ببـرد   پـي  خود واقعي جايگاه به مادر كه است نياز تزكيه، و تعليم اين براي پس
  .باشد موفق رسالت
  

  استعدادها شكوفايي
 از انصـراف  و خداونـد  اب انسان فطري پيمان و عهددن كر فراموش بيان از پس ،البالغه نهج در

 :دارند مي بيان چنين را انبيا ارسال هدف )ع(   علي امام ،خداوند معرفت

 يحتجوا و ،نعمته منسي يذكروهم و ،فطرته ميثاق ليستاذوهم ،انبياءه اليهم واتر و ،رسله فيهم فبعث
 پيغمبران تعالي ايخد پس : ... المقدره االيات يروهم و العقول دفائن لهم يشيروا و ،بالتبليغ عليهم
 كه را خداوند پيمان و عهد تا فرستاد مي پي   در   پي را ايشان و برانگيخت آنان بين در را خود
 راه از و ،كنند يادآوريشان )فطري توحيد( شده فراموش نعمت به و بطلبند بود آنان جبلي
 زير در كه( را شده پنهان يها عقل و )بگويند سخن ،برهان با( نمايند گوو گفت ايشان با تبليغ
 كار به ،آورده بيرون )گرديده مستور گمراهي و ضاللت تاريكي اثر بر و پوشيده كفر غبار

  ).24: خطبة اول( ... دهند نشان ايشان به را قدرت آيات و ،اندازند

 مسئول خويش رسالت فراخور به هم مادر پيامبران، اهداف تحقق راستاي در
 تدابير با را خويش فرزند تفكر است مسئول او .است رزندشف توان و استعداد كردن  شكوفا

 با مؤثر ارتباط برقراري با ،مادر .دهد قرار توسعه و رشد مسير در گوناگون يها شيوه و
   .دارد وا عقالنيت رشد در بسزايي سهم ،كودك
 به دعوت را انسان بارها قرآن .است تدبير به دعوت عقالني، رشد هاي روش از كيي
 از طفوليت، ابتداي از بايد مادر .»... و يعقلون أفال يتدبرون، أفال« :است دهكر تفكر و تدبير
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 ،امور در تدبر .ندك فكر خوبي به شنود، مي يا و خواند مي بيند، مي آنچه در بخواهد فرزند
 .شود مي فرد خرَدگرايي قدرت رشد موجب
 ابتدا بخواهد او از بايد بلكه ؛دهد پاسخ ،بالفاصله ش،فرزند سؤاالت همة به نبايد مادر
 و تفكر بهبايد  متقابالً هم مادر .ندك مطالعه نياز صورت در و بينديشد زمينه اين در خودش
 براي بدانند مادران. ندكن صحبت هم با مسئله اين ةدربار بعد و پردازدب مطالعه و انديشه
 به وادار را فرزند ل،مسائ ترين جزئي در حتي بايد تفكر، ةپسنديد و خوب عادت ايجاد
 است انديشه و تفكردادن فرزندان به  عادت براي خوبي بسيار راهكار اين .نندكردن ك فكر

  ).56: 1384 ،يقائم(
 .دارد مستقيمي ةرابط عقل رشد با رواني امور كه ستا آن حيطه، اين در ديگر موارد از
 آرامش و امنيت و اطمينان از سرشار و تر بخش آرام و تر مناسب ،منزل در رواني فضاي چه هر

 ،منزل در مناسب رواني فضاي ايجاد با مادر .است فراهم بيشتر عقالني رشد امكان باشد،
 اضطراب، ناامني، از پر فضاي در .ندك فراهم را كودك عقالني رشد پرورش ةزمين تواند مي

  .)146 :1366 ،يفلسف( ندارد وجود انديشه و تعقل قدرت رشد امكان اصالً دلهره، و نگراني
 آدمـي  در خرد رشد موجب كه است خردمند شخاصا محضر درك توفيق ديگر، مورد

 الگوهـاي  بـه  انسـان  گرايش سبب به .گذارد مي اثر شخص بر عاقالنه، رفتار چراكه ؛شود مي
 سمت به را فرد و شود مي او از الگوگيري موجب خردمند و انديشمند فرد با مالقات برتر،
 بـا  تعامـل  عقالنـي،  قـدرت  پرورش هاي راه از يكي ،رو اين از .دهد مي وقس تعقل و تفكر

 معاشرت و آمد و رفت و مالقات ةزمين كردن مهيا با توانند مي مادران .است خردمند شخاصا
  .ندكن فراهم را او عقالني رشد و توسعه ةزمين افراد، اين بافرزند خود 

   :است آمده كريم قرآن در .است مشروعنا تمايالت مهار و نفس با مبارزه ديگر، مورد
  .)282 :بقره( دهد مي دانايي و علم آموزش شما به خدا و كنيد پيشه خدا تقواي

  :فرمايد مي )ع(  علي امام
  .)220 ةخطب :البالغه نهج( ميراند مي را خويش نفس و گرداند زنده را خود خرد خدا، راه سالك

 زنده عقل نفس، مرگ با چراكه ؛دارد دو اين ارتباط ميان بر حكايت ،ها فرمايش اين ةهم
 رشد براي راه مؤثرترين عبوديت، و معنويت تقويت .ميرد مي عقل نفس، احياي با و شود مي

 و انتخـاب  و ها موقعيت تشخيص مادر تربيتي هنرهاي از كيي و تاس خردمندي و عقالني
  .است خاص موقعيت آن در مؤثر روشاز  استفاده
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 تفكر به فرزند كردن دعوت و آفرينش ةمشاهد روش از استفاده با مادر رد،موا اين بر عالوه
 با كه هايي فرصت در تواند مي مادر .دشو او در تفكر و عقالني رشد ساز زمينه تواند مي ،آن در

 را آفرينش هاي عظمت و ها زيبايي و گذارد مي قدم صحرا و دشت و طبيعت در خود فرزند
 باره ايندر تعمق به و وادارد عظمت اين در تفكر به را فرزندش هم و خود هم كنند، مي مشاهده
 ذكر وده كر استفاده تعقل به  انسان كردن وادار براي روش اين از ،البالغه نهج و قرآن .بپردازند
  .است انسان تفكر و توجه براي شتر و طاووس خفاش، مورچه، مثل آفرينش از هايي نمونه
  
  طاهر زندگي

 و المرء بينَ يحولَ اهللاَ انَّ اعلَموا و يحييكُم لما دعاكُم اذا الَرسول و هللا استَجيبوا آمنوا ذينالّ اَيها اي
 پيـامي  بـه  را شـما  كـه  گـاه  آن را پيـامبر  و خـدا  نـداي  !منـان ؤم اي :تُحشَرون اليه انَّه و قَلبه

 از[ مـانع  و حايـل  او دل و انسـان  ميان خدا كه بدانيد و كنيد اجابت ،خواند مي بخش حيات
  .)24 :انفال( شويد مي گردآورده او حضور به و شود مي ]باطل نفوذ

 مانع كه است مبارك وجودي مادر .است قرآن از آيه اين مصداق درست اسالم، در مادر
 جـا  آن تا رحم داخل از را او و شود مي فرزند به خارج جهان يها زشتي و ها ي پليد رسيدن

هـا   پلشـتي  و نجاسات از گزندي تا گيرد مي خود حمايت ةايس در كند مي رشد و بالد مي كه
  ).54 :1379 ،يرخانيم( نبيند

 بعد در مسئله اين البته .است جايگاه اين در زن ةبرجست نقاط از ،مادر وجود در طهارت
  .است محوري و كليدي نكات از يكي مادر الهي

 چتـر  زيـر  در و،ا بـه  انيتوحـد  القاي و فرزند در توحيدي تفكر ايجاد اسالم، در اصالتاً
  .شود مي پرداخته نكته اينبه شرح  ،اصول مبحث در البته .يابد مي معنا وجودي طهارت
  
  شريعت ابتدايي مقاصد و اهداف مادر،
 عـن  تنهـا  ةالصـال  إن« چـون  ؛آمده متون از بخشي در مقاصد اين ،آمد تر پيش كه طور همان

 بـه  پردازيم مي مقاصد از طبقه اين در مادري ةطحي در اما ،)45 :عنكبوت( »المنكر و الفحشاء
 حول ،)س(  زهرا حضرت ،دنيا مادران ةنمون و هستي عالم بانوي ترين بزرگ ةارزند خطابات

 بـراي  كـه  است نصوص از بخشي ،واقع در .مادر و پدر به نيكي و ،امامت ،حج ،روزه ،نماز
  .ندك يم بيان را هدفي ،ديگري از مستقل و ،شرعي مقررات از هريك
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  عبادي وظايف و مادر
 و روزه و نمـاز  دارند، خود به مربوط ةحيط در را هدفي تنهايي به هريك كه ،عبادي وظايف

  :كند مي معرفي گونه اين را نماز ،قرآن در خداوند .است ... و مناجات و ذكر
  .)45 :عنكبوت( ستها بدي و ها زشتي از بازدارنده و خدا ذكر تجلي ترين عالي نماز

 نيست ممكن .است زنما فرمان تشريع متعالي اهداف از يكي ،بدي و زشتي از داشتن زبا
 را مستقيم صراط ،جويد استعانت او از ،گويد خدا ثناي و حمد ،بايستد تكبير به انسان
 روز شبانه در را اعمال اين و كند سجده قربش براي ،كند ركوع او عظمت برابر در ،بطلبد
  :است آورده قرآن در خداوند نيز روزه حول .نبيند آن از اثري هيچ اام دهد؛ انجام بار چند

 شـويد  پرهيزكـار  كـه  شايد ... است واجب شما بر روزه :تتقون لعلكم ... الصيام عليكم كتب
  .)183 :بقره(

 به كه ندفراگير و عام احكام پيداست، نصوص از كه  طور همان ،ابتدايي اهداف ،واقع در
 ايمان و اعتقادات و مذهبى ةروحي داشتن .دنشو مي نايل انسان الكم راستاي در مقاصدي
 ،اوست ابدى و اصلى زندگى در انسان سعادت ةكنند تأمين كه اين از گذشته ،سالم و درست
 اش كنونى حيات اهداف به دستيابى در او براى مطمئن گاهى تكيه و خوب  بسيار كار كمك
 ترين شايسته و فرزندان براى مادر بهترين طعاًق ،وظيفه به عارف و واقعى خداشناس .است
 انسان مفيدترين و والدين براى فرزند خدمتگزارترين و ترين صالح و شوهر براى همسر
 محور رأس در عبادي وظايف با ارتباط در مادر اما .بود خواهد خود ةجامع براى

 فرزند ،درست هبيمذ و ديني تربيت اعمال با كه است مادر .است اثربخشي و تأثيرگذاري
 بتواند مادرى كه باالتر اين از خدمتى چه و رساند مي وجودي تعالي به اش تربيتي سير در را
 بچشاند خود فرزند به را خدا ياد و ذكر و نماز حالوت شهد ،كودكى دوران ابتداى همان از
 چنين براي شد؟بخ پايدار پيوندى هستى أمبد با را او جان و بشناساند او به را او آفريدگار و

  ).83 :1379 ،يرخانيم( بود نتواند او حقيقى پاداش چيزى ،برين بهشت جز مادري
 آن كه فرمايد مى نقل )ص(  اكرم رسول از )ع(  صادق امام حضرت ،كسى چنين مزد ةدربار
 و نويسد مى برايش اى حسنه خداوند ببوسد را خويش فرزند كس هر« :فرمودند حضرت

 آيات هركس و كرد خواهد خوشحال قيامت در را او خداوند ندك خوشحال را او كس هر
 پوشانند مى آنان به بهشتى ةجام دو و طلبند مى را والدين آن قيامت در دهد تعليم او به قرآنى

  ).194 /15 :1388 ،عاملي حر( »گيرد مى درخشيدن بهشتيان هاى صورت ،دو آن نور از كه
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  گيري نتيجه
 شرعي مقاصد كرديم، ارائه حوزه اين در مادري و شرع مقاصد از كه اي بررسي به توجه با
 متعدد يها موضوع با ارتباط در بسيار يها بررسي نيازمند كه ،اسالم بنيادين يها حوزه از را

 به تعددم مباحث ورود امكان ديني محقق و پژوهشگر رايب ،شرعي مقاصد .يافتيم است،
 فقهاي و )ع(   ائمه .دكن مي هموار را عيشر اصولي مصالح با آن از خروج و حوزه اين

  .اند داشته اي هريش و عميق توجه نگره اين به متأخّر و مقدم سني و شيعه ةبرجست
 عالم در مادر اي هريش جايگاه سبب هب هستي گذار قانون اسالمي، شريعت ةحوز در
 ،بديل بي اهجايگ اين در كه است در نظر گرفته اي هويژ جايگاه و رسالت او براي طبيعت،
 حكيمانه قواعد و اصول و مقاصد تحقق راستاي در نيز، مادر رسالت .نيست او همپاي كسي

 خطير جايگاه عالوه، هب .است جهان زيست در اسالم گذاري قانون نظام درون در موجود
 به كه دكن مي ملتزم ،شرعا و عقال ،را او تشريع و تكوين نظام در او اساسي نقش و مادري
  .يابد سامان او محوري نقش از انساني ةجامع نظام تا باشد داشته تام توجه شرعي مقاصد

 حفـظ  و نسـل  حفـظ  در مـادر  انكارناشدني تأثير تبلور مادري، و شريعت مقاصد پيوند
ـ  خلقـت،  اهـداف  و شرعي مقاصد ةكنند مينأت مال، و دين و عقل حفظ و نفس  صـورت  هب
 در مـادر  عقالنيـت  و عبوديـت  بصـيرت،  رفـت، مع جايگـاه به  بنابراين است؛ خرد و كالن

  .است هشد توجه و كيدأت بسيار اسالم مبين شريعت
 رسالت كه شود مي نتيجه شرع، ةحوز در مادر رسالت تبيين راستاي در ،ترتيب  بدين

 يتوحيد اعتقادي مشمول ،كودك الگوي و مربي جايگاه  در را او دين، حفظ در مادر عظيم
 تربيتي نقش در عظيم و عمده سهمي توحيد به اعتقاد .ندك توحيدي بيتتر بتواند تا داند مي

 فرد كه نهد مي تفكري كودكياز در ذهن انسان  كه است مادر اين حقيقت،  در .دارد مادران
 نفس حفظ فقط مادر ةوظيف نسل، و نفس از حفاظت در .خيزد مي بر دفاع به آن از بزرگي در

 بر مادي نوع از تر مهم و خطيرتر اي هوظيف حتي نسانيا نفس حفظ در بلكه ؛نيست حيواني
 مصداق اين و دمد مي آدمي نفس در را زندگي طهارت ،مادر نفس طهارت .دارد دوش

 مسئوليت دارد كه حساسي موقع به توجه با عقل حفظ مصلحت .است »طيبه حيوه فلنحيينه«
 و خردي بي يا عقالنيت بذر طفوليت از كه است مادر كه چرا ؛نهد مي مادر دوش بر عظيمي
   .پروراند مي انسان در را پوچي
 برتـرين  بـه  شرع، مقاصد ةدريچ از مادر رسالت بندي سطح با نگارندگان ،حوزه اين در
 اهـرام  بـر  رسـالت  ايـن  محـوري  ةنقطـ  ،ميان اين در كه پرداختند مادر گذاري تأثير سطوح
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 مال حتي و ،عقل ،دين ،نسل ،نفس حمصال حفظ در كهاي  گونه به .است استوار مادر طهارت
 حـائز  و الهـي  دار امانـت  مـادر  كـه  چـرا  ؛زنـد  مي اسالم شرع در را اول حرف مادر طهارت
 طهارت از حفاظت ،تربيتي ةحوز در مادر تكاليف برترين مبنا اين بر .است ارزشي يپايگاه
  .ستوا رساندن ثمر به براي فرزند جسمي و فكري

 شـود  مـي  پيشـنهاد  جامعـه،  هدايت و سعادت دربارة مندي دغدغه ارتفاع در ،ترتيب  بدين
 ،او امنيت و سالمت و كرامت حفظ و مادري جايگاه براي جامعه مداران سياست و ريزان برنامه

 ةحـوز  در شجايگـاه  و مـادر  مربوط به اسالم فرهنگي بنيادهاي و نندك مهيا را الزم تمهيدات
  .كنند ارائه يافته نظام يها پالن با يافتني دست يالگوي قالب در جامعه در را شرعي مقاصد
  
  نوشت پي
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فكـر   تواني چنين كني؛ زيرا فرد دانا، جاهـل و پريشـان   نمي«: ندجواب فرمود» به كاري وادارم؟

بـا آوردن دليـل   «: پاسـخ دادنـد  » تـوانم عـوام را بـه كـاري وادارم؟     آيا مي«: پس گفت. »نيست
» سازيد؟ شده و موجود و يا ناشناخته و نهان آگاه مي مرا از داليل شناخته«: پس گفت. »تواني مي

آيا شما به ايـن داليـل   «: پس گفت. »موجود نزد اهل آن است داليل شناخته و«: سپس فرمودند
 .» ...برخي از اين داليل نزد ما آشكار است و برخي بر ما نهان «: امام به ايشان فرمود» آگاهيد؟

 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم واهللا ذو الفضل العظيم. 2
   ).29: انفال(
  
  منابع
  .ميقرآن كر

  .البالغه نهج
  .دارالفكر العربي :جا ، بيفصوص الحكم). ق  1365( الدين عربي، محي ابن

  .احسن الحديث: ، قمالمكاسب). 1421(انصاري، مرتضي 
  . المكتب االسالمي :روتي، بغرر و درر ).تا بي( بن محمد   ي، علياآلمد
  .مكتب االسالمي: بيروت، 4ج ، م في اصول االحكاماالحكا. )ق  1402( بن محمد   ي، علياآلمد

  .ينشرن: تهران يان،قاض نيحس ة، ترجمبه مطالعات خانواده يدرآمد ).1384( جان برنارد،
  .االسالميه ةمكتب :، تهرانوسائل الشيعه ).ق  1388( الحسن بن   حرعاملي، محمد

  .نشر طوبي :تهران، ةفاطمي ةفي كلم ةعصمتي مةفص حك ).1379( زاده آملي، حسن حسن
 



 141   و ديگران السادات ميرخاني عزت

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان پژوهش

  

  . قاسم صنعوي ة، ترجمجنس دوم ).1380( دبوار، سيمون
 ابهري، علي محمد   سيد و اسالمي حسن  سيد: مترجمان ،شاطبي ديدگاه از دين اهداف ).1388( احمد ريسوني،
  .اسالمي تبليغات دفتر :قم
  .ةدارالمعرف :يروتب دزار، تعليقو  ضبط ،ةالشريع اصول في الموافقات. )1423(ق ابواسحا شاطبي،

  .دانشگاه امام صادق :، تهران سياست جنايي اسالمي ).1385( شاكري گلپايگاني، طوبي
  .ةالعربي ةدارالنهض :جا بي ،االسالمي الفقه اصول). 1968( الدين زكي، شعبان

  . السالميللكتاب ا ةالعلميالدار : بيروت، ةاالسالمي ةللشريع ةالمقاصد العام). 1994( العالم، يوسف حامد
  .البيضاء الدار ،مكارمها و ةاالسالمي ةالشريع مقاصد .)تا بي( الفاسي عالل
 االشـقر،  سـليمان : تعليـق  و تحقيق ،االصول علم من المستصفي ).ق  1417( محمد بن  محمد، الطوسي الغزالي

   .الرساله سسهؤم :بيروت
 .ينشر آزاد :تهران ،يفلسف گفتار ).1366( يتق محمد ،يفلسف
  .ييرام :تهران ،تينقش مادر در ترب .)1384( يعل ،يقائم

  .الوفاء ةسسؤم :، لبنانبحاراالنوار ).ق  1403( مجلسى، محمدباقر
  .دارالزهراء :بيروت ،4 ، جشرايع االسالم ).1410( بن الحسن   محقق حلي، جعفر
  .صدرا :، قمختم نبوت ).1354( مطهري، مرتضي

  .صدرا :تهران، يمطهر تاداسي ها يادداشت ).1382( يمرتضي، مطهر
ستاد بزرگداشت يكصـدمين سـال   : ، تهران)حكومت اسالمي(واليت فقيه ). 1383(اهللا  موسوي خميني، روح

  .خميني تولد امام
  .خميني امام آثار تنظيم و نشر سسهؤم :تهران، امام ةصحيف. )1387(اهللا  روح، خميني موسوي

  .19ش  ،نداي صادق ة، مجل»اصد شرعيزن توسعه مق« ).1382(السادات  ميرخاني، عزت
  .سفير صبح: ، تهرانرويكردي نوين در روابط خانواده). 1379(السادات  عزت ،يرخانيم

  
 


