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 چکیده 

 عینی قابلیتهای احصاء ضمن آن ، رهنمودهای از الهام بادر بردارنده نکاتی است که  قرآن به عنوان معجزه ای جاوید

این مقاله که به  .است کرده ترسیم نیز راتوسعه و تعالی فرهنگی زمینه ساز  عوامل اسلامی، نظامزنان در  معنوی و

جایگاه زنان به  تبیینانجام گرفته است پس از  کتابخانه ای شکل به اطلاعات آوریجمع و  حلیلیروش توصیفی و ت

 استپرداخته سوره احزاب  53آیه  تحلیل بهتفاسیر مختلف  از بهره گیری با ؛فرهنگاصلی  یکی از زیرساختهای عنوان

 به گونه ای، دارند  نقش محوریفرهنگی عرصه زنان در این است که  بیانگرمفهوم کلی آیه  از استفاده با حاصله نتایج. 

لذا توجه به است . اشاره شده تساوی نقش زنان و مردان در عرصه های فرهنگی و معنوی به وضوح به  در این آیه که

  .ت استجامعه دارای اهمیفرهنگی معنوی و توانمند سازی  در آنان استعدادهای و نقش زنان و ظرفیتها

 

 .توسعه فرهنگی ، نقش زنان ، توانمند سازی معنوی ،قرآن کریم های کلیدی: واژه
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Abstract 

As an eternal miracle, Holy Quran consists of verses that count the spiritual and practical capabilities and 

characteristics of women in the Islamic world. These characteristics are known as factors that pave the 

way for cultural development and transcendent. Applying a descriptive-analytic study and through library 

research method (review of related literature), and based on various commentaries of the verse of 35 in Al-

Ahzab chapter we review the role of women as one of the main construction of culture. In alignment with 

the commentaries; we come to the conclusion that women have a key role in developing the culture in a 

way that the verse clearly emphasized on the equal role of women and men. Thus, women's talent and 

capabilities have a significant role in the spiritual and cultural improvement of society. 

Keywords: Holy Quran, The role of women, Spiritual growth, Cultural development.   
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 . مقدمه 1

 از عزت، قله تا حقارت قعر از که طوری به  .است بخشیده کرامت و شخصیت عزت، ؛تاریخ قربانی ترین مظلوم عنوان به زن به اسلام

 فریاد خدا جانب از ص( اسلام) گرامی پیامبر که جایی تا . است کرده تکلیف تعیین برایش آزادگی تا بندگی از بالاخره و نور، تا ظلمت

 حقوق از دفاع به عملا   پیام این با و آراسته زن وجودی نهال ریشه، همان ازآفرید.  واحد نفس از  را همه شما، پروردگار :که آورد می بر

 بر همواره روانی، و جسمی لحاظ به مرد و زن متفاوت طبیعت تأیید ضمن اسلام .شد پرداخته شوم و پوسیده افکار مقابل در زن

 های فعالیت و ها مسئولیت مرد، و زن سرشت اقتضای به و ورزیده تأکید آنان و معنوی اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی حقوق تساوی

 حسینخانی ).است دیده یکسان نیز معنوی کمالات و صالح اعمال تحصیل در را آنها ثواب و مزد و کرده مشخص آنها برای را متفاوتی

 اشاره بدان زنان آفرینی نقشدر ارتباط با   سوره احزاب 53 در آیهمفاهیمی می باشد که یکی از  انسانی، تکامل (133ص،1532 ،

برهه  آنشود که به تبعیضاتى که عرب و عجم میان زن و مرد قائل بودند بنگریم و تاریخ زمانى ارزش این آیه روشن مىاست. شده 

ى کمالات بشرى مربوط به روح اوست نه میان زن و مرد در جسم است. روح، زن و مرد ندارد و همهتفاوت  را مطالعه کنیم.ی زمانی 

زن و مرد، در رشد کمالات معنوى و  جسم او. لذا همه کمالاتى که در این آیه آمده، به صورت یکسان میان مرد و زن مطرح شده است

آیه، سخنى جامع و پر محتوا درباره همه زنان و مردان این در ( 567ص،7ج  ،ش 1535)قرائتی، .و انسانى و دریافت پاداش یکسانند

و صفات برجسته آنها، بیان شده است، و ضمن بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادى و اخلاقى و عملى آنان، پاداش عظیم آنها را در 

 (171ص ،22ج  ،ش 1563ی، رازیپایان آیه بر شمرده است)مکارم ش

 

 . بیان مسئله1-1

 یافت یو توسعه فرهنگ یمعنو یزنان در توانمند ساز گاهینقش و جا بر مبنی رهنمودهایی )ع( بیت اهل روایات و کریم قرآن در آیا

 باشند؟ داشته آن تحقق راستای در مؤلفه ها آن از را بهره برداری حداکثر بتوانند آن پرتو زنان جامعه امروزی نیز در که می شود

دیدگاه قرآن در مورد زن و مرد مبتنی بر فرض آن است که  .است گرفته صورت فوق سؤال به پاسخگویی هدف پژوهش حاضر با

سوره  53آیه پیرامون  با بررسی و مراجعه به تفاسیر در این مقاله این موضوع. امتیازات معنوی استمساوات و رعایت برابری در 

ی اوی کلمات و عبارات قرآنی به خوبحق مطلب را در این مورد با واک مسلمانمفسران  زیرا . مورد بررسی قرار خواهد گرفتاحزاب 

 اند.ادا نموده

 

 . پیشینه پژوهش 1-2

تحت عنوان  یی در مقالهعبد الباق یحاجنگاشته شده اند . از جمله   سوره احزاب 53 پیرامون آیه ی شریفه ت بسیاریکتابها و مقالا

اشاره کرده  "وَاْلحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ  "ش(، در بیان اهمیت حجاب از منظر قرآن به ه.  1536) "حجاب یروش قرآن در طرح مسأله  "
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ند این آیه مست یکی از ادله های اهمیت حجاب را بهاست؛ امّا توضیح  مستقلی از تفاسیر مختلف برای آن ذکر نکرده است و فقط 

 "اتیو روا اتیاز منظر آ یستینیفم ینقد آموزه ها " تحت عنوان  ی در مقاله نیز یگل گل ی وبدیفاکرمنموده است. همچنین 

 .برای بیان عدم تبعیض قرآن میان مردان و زنان پرداخته استلفه های زنان و مردان قرآنی در کنار یکدیگر به ذکر مؤش(،  ه.1531)

زنان  گاهینقش و جادر ارتباط با  شیعه و سنی،سوره احزاب را از منظر تفاسیر مختلف  53امّا مقاله ای که تحت عنوان مستقلی آیه 

پرداختن  یناح نظر محققان قرار نگرفته است . بنابرمداقه قرار داده باشد؛ تاکنون مطرمورد  یو توسعه فرهنگ یمعنو یدر توانمند ساز

در طی  گان نگارندهاینکه  ه علاوهاختصاصی به این آیه شریفه و واکاوی رموز تفسیری آن از جنبه های جدید تحقیق حاضر هست . ب

 این مسیر در مقام تطبیق از تفاسیر اهل سنت نیز بهره گرفته است.

 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 1-5

 قرآن کریم زنزیرا  است؛ فراوانی اهمیت دارای مختلف وجوه ازی و توسعه فرهنگ یمعنو ینقش زنان در توانمند ساز موضوع بررسی

 وجود این از مناسب گیری بهره به را مردان و کند می معرفی اجتماع و خانواده محیط آرامش و ثبات عامل و خداوندی آیات از یکی را

 محروم خداوند رحمت مظهر این از بشری، نسل بقای و سلامت تضمین و فرزندان تربیت در تا فرماید می توصیه ارزشمند و شریف

 پیش بنیان خانواده و از بیش تحکیم باعثو ارزش نهادن به جایگاه آنان زنان  هر یک از نقش شناخت و بررسی علاوه بر آننمانند. 

 .شود میجامعه  سطح معنوی و فرهنگی در ارزشمند دستاوردهای بیشتر چه هر یافتن تجلیبه تبع آن 

 

در عرصه های ارتباط با تساوی نقش زنان و مردان سوره احزاب در  53پیرامون آیه مختلف نگاهی به تفاسیر . 2

 فرهنگی  و معنوی

 سوره احزاب 53. متن آیه 2-1

اتِ اِدقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّ

ینَ اللَّهَ کَثِیر ا وَالذَّاکِرَاتِ ََعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّْْفِرَۀ  الْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِوَ

 (53: الأحزاب)وَََجْر ا عَظِیم ا 

پیشه، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شکیبا، و مردان مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان عبادتمردان و زنان مسلمان، و "

دار، و مردان و زنان پاکدامن، و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد دهنده، و مردان و زنان روزهو زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه

 ".نان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است[ آکنند، خدا براى ]همهمى

 شأن نزول . 2-2
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باره ما چیزى از قرآن نازل گفت: آیا در اسماء بنت عمیس با شوهر خود جعفر بن ابى طالب از حبشه ، نزد ازواج حضرت آمد

امید هستند.حضرت فرمود: از چه؟! گفت به جهت آنکه ایشان  شده.گفتند: نه. پس خدمت حضرت آمد و عرضه داشت: زنان بسیار نا

 ،یمیشاه عبدالعظ؛ 171ص ،22ج  ،ش 1563ی، رازی)مکارم ش.آیه شریفه نازل شدپس این اند در قرآن به وصف خیر؛ مذکور نشده

 (551ص ،17ج  ،ش 1565

 

 سوره احزاب 53 هیآ با تکیه بری و توسعه فرهنگ یمعنو یتوانمند سازمصداق های تساوی زن ومرد در بررسی  .5

 الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ .  5-1

مردانى که منقاد حکم الهى و ممتثل فرمان اویند  -1 شاه عبدالعظیمی در تفسیر این بخش از آیه چهار فرض را مطرح نموده است:

 مردان و زنانى که امر خود را به خدا -5. عناد نورزند رسول که هرگز به خدا ومردان و زنانى  -2خدایند.  و زنانى که مطیع فرمان

)شاه ده اند .واخلاص نم براى خداى تعالىرا طاعت و عبادت  مردان و زنانى که -4. اند توکل کننده و بر او نموده اند تفویض

 (443ص ،11ج  ،ش 1565 ،یمیعبدالعظ

 وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  .5-2

ها دو منظور از آن گر آن است که این تکرار نشانو ایمان را در آیه فوق به یک معنى گرفته اند، ولى  مفسران ، اسلامگرچه بعضى از 

 قُولُوا کِنقَالَتِ الَْأعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّْم تُؤْمِنُوا وَلَ"سوره حجرات آمده :  14چیز متفاوت است ، و اشاره به همان مطلبى است که در آیه 

ما ایمان آورده ایم ، بگو: هنوز ایمان نیاورده اید، بلکه بگوئید  :اعراب گفتند "(14: الحجرات)"قُلُوبِکُمْ فِی الْإِیمَانُ یَدْخُلِ وَلَمَّا نَاََسْلَمْ

اشاره به اینکه اسلام همان اقرار به زبان است که انسان را در " اسلام آورده ایم ، و ایمان هنوز در اعماق قلب شما نفوذ نکرده است !

نیز به همین در روایات اسلامى  .ولى ایمان تصدیق به قلب و دل استصف مسلمین قرار مى دهد، و مشمول احکام آنها مى کند، 

ل ااره اسلام و ایمان از آن حضرت سؤدرب در روایتى چنین مى خوانیم : یکى از یاران امام صادق )علیه السلام ( .تفاوت اشاره شده است

کرد و پرسید آیا اینها با هم مختلفند؟ امام در پاسخ فرمود: آرى ، ایمان با اسلام همراه است ، اما اسلام ممکن است همراه ایمان 

آله و سلم  برسول الله صلى علیه و ان لا اله الا الله و التصدیق ۃیه السلام ( فرمود: الاسلام شهاداو توضیح بیشتر خواست امام )عل نباشد.

 ۀـفو ما یثبت فى القلوب من ص الناس ، و الایمان الهدى ۀعـح و المواریث ، و على ظاهره جما، به حقنت الدماء، و علیه جرت المناک

الاسلام ، و ما ظهر من العمل به: اسلام شهادت به توحید و تصدیق به رسالت پیامبر است، هر کس اقرار به این دو کند جانش )در پناه 

حکومت اسلامى( محفوظ خواهد بود، و ازدواج مسلمانان با او جایز، و مى تواند از مسلمین ارث ببرد، و گروهى از مردم مشمول همین 

، اما ایمان نور هدایت و حقیقتى است که در دل از وصف اسلام جاى مى گیرد، و اعمالى است که به دنبال آن باشند می  ظاهر اسلام

. به باور بیشتر مفسّران، دو واژه اسلام و ایمان، داراى یک معنا و مفهوم و (552 -555ص،17ج  ،ش 1563ی، رازیمى آید)مکارم ش

و  اسلام بین فرق در(. بنابراین 223ص ،21ج  ،ش 1531ی، )طبرس.اى با هم تفاوت دارندارهیک بار و محتوا هستند، اّما به باور پ

اقرار  اسلام-2 .و امامت عدل باضافه و ایمان استو معاد  اعتقاد بتوحید و نبوت از عبارت اسلام-1 :است شده بیان فرق پنج ایمان
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 مقرون و ایمان استمجرد اعتقاد  اسلام -4.است ایمان از و اخص است تسلیم معنی به اسلام -3.بقلباعتقاد  و ایمان است بزبان

 که انایم رود بخلاف می بین از اضلالی ندکا و با نکرده قلب در رسوخ ولی است اعتقاد قلبی از عبارت اسلام -5.است ارکان به بعمل

 (7ص ،17ج  ،ش 1573، بیط)نیست زوال و قابل کرده قلب در رسوخ

 وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ  .5-5

(؛ ولزوم 232 ،تا؛ دینوری، بی413ص،1ج،ش1543؛ ابن درید، 43ص،3جتا، قنون به معنای اطاعت و فرمانبرداری است)زبیدی، بی 

(؛ ابن منظور قنوت را امساک از کلام و خضوع و اقرار به عبودیت تعریف 415 ،ق1412طاعت همراه با خضوع را قنوت گویند)راغب، 

( مفسران نیز قانت را در مورد زن و مرد به معنی مطیع و فرمانبردار گرفته 75ص،2ج ،ق 1414 ،ابن منظور).نموده است

ی، دوام طاعت است )امام "قنوت"خدا و شوهرانشان هستند، و اصل  عیکه مط یآن زنان(.  قانتات 264ص،1ق: ج1422اند)ثعلبی،

 یبربلکه فرمان ،یستخود ن یفردی ه، در اراداستقلال زن یتمحروم یبه معنا یبرفرمان یناست ا البته روشن (5،576ج  ،ش 1533

. است ییزناشو یهدر مسئل یبر، فرمانآن یهشاخص ینتر، در نظر گرفته که مهممردان یاست که خداوند برا یدر قلمرو حقوق

 ".؛ کسی که دائما در مقام فرمانبرداری باشدالدائم علیها ۀعـالقائم بالطا"زمخشری گوید:  .(544ص  ،4ج ، ش  1574)یی، )طباطبا

 (353ص ،5ج  ،ق 1533زمخشری، )

 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِینَ  .5-4

از  کىیصدق ( 353ص ،5ج ،ق 1533زمخشری، ).منظور از صادق در این آیه کسی است که در گفتار و کردار و نیتش صداقت دارد

حصول صدق موجب  نی. همچندیآیالهى به دست م هیو تزک بیدر اثر تهذ صدق قتیو عالى انسانى است، و حق دهیصفات پسند

پس چون برنامه معنوى تو از جهت افکار ": دیفرمایکه امام صادق)ع( م. چنانشودیم حیو اعمال قب ئاتیو برائت انسان از س هیتزک

کرد، البته مقام  دایتو طبق معنا و باطنت صورت پ یروى عدالت و درستى و صحت قرار گرفت، و اظهارات و ادعاها لاق،و اخ دیو عقا

شخص  نباشد. و یمخالفت و تضاد نیترزبان و قلب کوچک انیصدق است که در م مرتبه نیکمتر نیثابت خواهد شد، و ا تیصدق برا

آدمى است که در حالت احتضار باشد. شخص محتضر خواه و ناخواه روى به عالم  مانندکه ذکر شد  فىیو تعر تیفیک نیصادق به هم

شخص صادق در همه احوال، اقوال و افکار خود صد در صد از صدق و  نیگذرد، همچنکرده و از جهان ماده و صورت مى تیروحان

 (53 ،ش1561 مصطفوى، ) ".مردم خواهد گذشت هاىیکرده، و از تظاهرات و اختلافات و دعواها و هوسران روىیپ قتیدرستى و حق

ات و صف هایاز لحاظ خو د،یار و عقااز لحاظ افک عنىیکند؛  دایدر تمام مراحل وجودى و زندگى انسان تحقق پ دیبا یصداقت و راست

اگر انسان تمام حرکات و سکنات و همه احوال او روى صدق، راستى،  ان،ینفسانى، از جهت رفتار و کردار و اعمال، و از جهت گفتار و ب

صدق  ت. پسرا به دست آورده اس تیکمال و انسان ریسعادت و مس نهیبختى و زمخوش هیالبته سرما رد،یصورت گ قتیدرستى و حق

 ىیماو خودن قتیو انحرافات در افکار و اعمال و تظاهرات بر خلاف حق لهیکه از مراحل کذب، تقلب، ح شودیدر صورتى ثابت و برقرار م

افکار و رفتار و کردار و گفتارهاى مخالف حق، دورى کرده، و از هر گونه نادرستى و  گریو هواپرستى و هوسرانى و د ىیو خودستا

 42 هی)ص( که خداوند او را در آ میاز حضرت مر دیو تمج فیمتعال در توص خداوند(523)همان: .دینما هیزشتى خود را پاک و تزک

اِلاّ  َمیَابنُ مَر حُیما المَس"فرموده:  نیکرده و چن یراستگو معرف یدر جهان دانسته است او را زن یاله دهیسوره آل عمران از زنان برگز
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آماده  ی]رسولان زیاز او ]ن شینبود که پ یامبریجز پ میپسر مر ح،یمس .؛(73 :)مائده "... قَهُیرَسولُ قد خَلَت مِن قَبِله الرُسُلُ و اُمُهُ صِد

آدمى، گاه چنان به نماز و  رایز د؛ینماز و روزه مردم را نخور بیفر" :دیفرمایمامام صادق )ع(  .راستگو بود اریبس یبودند و مادرش زن

 1417 ،ینی)کل ".دییازمایو امانتدارى ب ىیبلکه آنان را به راستگو کند؛یاحساس ترس م د،یکه اگر آنها را ترک گو کندیروزه خو م

ایمان ؛ یمَ لِسانُهُیَسْتَق یَسْتَقیمَ قَلْبُهُ، وَ لایَسْتَقیمُ َقلْبُهُ حَتّى لایَسْتَقیمُ ایمانُ عَبْدٍ حَتّى "حضرت پیامبر )ص( فرمودند: (114ص ،2ج  ،ق

گردد، مگر این که زبانش اصلاح شود، مگر این که قلبش اصلاح گردد و قلب هیچ کس اصلاح نمىاى اصلاح و محکم نمىهیچ بنده

 (232ص،71ج ،ق1415)مجلسی، ".شود

 وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ   .5-3

آن در معنویات انسان همچون نقش سر است در برابر تن)مکارم  ریشه ایمان ، صبر و شکیبائى در مقابل مشکلات است ، و نقش 

ى مقام صبر نقش بسزایى در سیر و سلوک معنوى انسان دارد. صبر منزلى است از منازل دین و(. 555ص ،17ج  ،ش 1563ی، رازیش

، 1535)نراقى،  .گرددیاست از مقامات موحدان. به واسطه آن، بنده در سلک مقرّبان احدیت داخل و به جوار حضرت احدیت واصل م

در روایتى آمده است: پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله از جبرئیل در مورد تفسیر صبر پرسید و ایشان چنین پاسخ دادند:  (737ص 

هُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ بِمَا َعافِیةِ فََلا یشْکُو حَالَرَّاءِ کَمَا یَصْبِرُ فِى السَّرَّاءِ وَ فِى الْفَاقَةِ کَمَا یَصْبِرُ فِى الِْْنَاِء وَ فِى الْبَلَاءِ کَمَا یَصْبِرُ فِى الْیُصْبِرُ فِى الضَّ

صبر کند )و آن را پذیرا باشد(، همچنان که در  هایش(؛ بنده باید در ناخو575، ص 66ق، ج  1415یُصِیبُهُ مِنَ الْبَلَاء )مجلسى، 

(؛ هنگام ندارى، صبور باشد، همچنان که هنگام دارایى، صبور است؛ در سختى و رنج، صابر ردیپذی)و آن را م کندیصبر م هایخوش

هد ابن ف ) .ز خالقش نگشایدباشد، آن طور که زمان عافیت، صابر است و هرگز به خاطر بلاهاى روزگار نزد مخلوق، لب به شکایت ا

 یها استقامت کرد و جز به ذات مقدس ربوو شکنجه 1 تهمتها نیتردر مقابل ناجوانمردانه ،(س) مریمحضرت  (133، ص 1573حلى، 

ود نرفت و خ یرونمبارزه حق و باطل ب یداننکرد و به جز او توکل ننمود و هرگز با ترس از مشکلات از م یهتک یگرقدرت د یچبه ه

و  مانند یفداکار و ب یو نمونه، همسر یرنظ یب یفاطمه زهرا )ع( که دختر حضرت گشت و در مقابل باطل. یقتسمبل راه حق و حق

 میسیبنو یزیچ یماو و سرمشق بودن و الگو بودن او بخواه یتشخص یرامونمثال و حجت خدا بود که اگر پ یهمتا و ب یب یمادر

همسر ایّوب، زنى فداکار بود که در تمام دوران بیمارى او را رها نکرد و از او پرستارى . کتاب هم از عهده آن برنخواهد آمد ینچند

 (116ص ،3ج  ،ش 1535ی، )قرائت .نمود

 وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ .  5-6

است که خشوع در جسم، چشم و صورت بوده و خضوع، تنها  نیخشوع و خضوع در ا نیفرق ب ی.فروتن ،یتواضع، خوار یعنیخشوع 

لو خشع »فرمودند : . ایشان کرد نقل است که پیامبر )ص( مردی را  دیدند که در حال نماز با ریش خود بازی می 2.در جسم است

                                                           
 (136: )النساء عَظِیم ا بُهْتَان ا مَرْیَمَوَقَوْلِهِمْ عَلَى  - 1

 .الفرق بین الخشوع والخضوع هو َن الخشوع فی البدن والبصر والصوت والخضوع فی البدن - 2
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مخشری ز. (217ص،1ج ،ق1421؛ عسکری، 676ص،1ج  ،ش 1533ی، امام؛ 643ص،1ج ،ق 1536ی،حی)طر«قلبه لخشعت جوارحه

زمخشری، )؛ خاشع یعنی کسی که با دل و اعضای بیرونی بدنش فروتن و فرمانبردار استالخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه»گوید: 

، یرازی)مکارم ش.است «خشوع»یکى از بدترین آفات اخلاقى، کبر و غرور و حبّ جاه است، و نقطه مقابل آن (. 353ص ،5ج ،ق 1533

در پاسخ به این پرسش که خشوع چیست فرمود : فروتنى در نماز و این که بنده با تمام  )ص(پیامبر خدا  (555ص،17ج  ،ش 1563

 )محمدی ری. فرمود : خشوع ، عبارت است از فروهشتن چشم در نمازاین آیه درباره  )ع(امام صادق  دلش به پروردگار خود رو کند .

 (233ص،6ج ،ش1562شهری، 

 وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  .5-7

حبّ مال، آفت بزرگى است، و اسارت در چنگال آن، اسارتى است دردناک، و نقطه مقابل آن انفاق و کمک کردن به و  حبّ جاه

( 33)یوسف/ (. در قرآن صدقه دهنده کسی است که خداوند او را دوست دارد554ص،17ج  ،ش 1563ی، رازی)مکارم شتنیازمندان اس

موصوف گشته است. در اهمیت  5و در این آیه نیز صدقه دهنده در نزد پرودگار صاحب اجر و مْفرت ی هست که به صفت عظیم

لیه و آله : صلى الله ع پیامبر خدا صدقه روایات بسیاری نقل است که به عنوان نمونه به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( اکتفا می کنیم:

ما  صدقه اى مى دهم و آنگاه از منزل خارج شد و صدقه اش را برد و در دست دزدى گذاشت . صبح که شد مردى گفت : امشب حت

مردم مى گفتند: دیشب به یک دزد صدقه داده است! او گفت : خدایا! شکر، صدقه ام به دست دزد افتاد ]و هدر رفت[! امشب صدقه 

ت زن بد کاره اى گذاشت . صبح که شد مردم مى گفتند: دیشب به دیگرى مى دهم ، پس صدقه اش را برد و ]ندانسته [در دس

زناکارى صدقه داده است! او گفت : خدایا! شکر، صدقه ام به دست زانیه اى افتاد. امشب صدقه دیگرى مى دهم ، پس صدقه اش را 

ه مرد گفت : خدایا! شکر، صدقه ام ببرد و در دست یک توانگر گذاشت . باز صبح مردم از صدقه دادن او به یک توانگر سخن گفتند . 

دست دزدى و زانیه اى و توانگرى افتاد . پس ، بازگشت . ]کسى از حکمت کار او آگاه بود در توجیه اقدام او به او گفت: [آن صدقه 

ود اى آن بات که به دست دزد رسید، بدان سبب بود که شاید از سرقت دست بردارد و آن صدقه که به دست زن بد کاره افتاد ، بر

که بلکه از زنا دادن خوددارى کند و آن صدقه که به دست توانگر رسید ، از آن رو بود که بلکه عبرت گیرد و از آنچه خداوند عطایش 

 (245ص،6ج،ش1562شهری،  )محمدی ری.کرده است انفاق کند

                                                           
که اسکلت و  نیا در اصل یعنی :ءُیالشّ عَظُمَ» است برگرفته شده است. عظام، آن جمعکه  استخوان به معنای « عظم»ی عظیم از ماده واژه - 5

ات . مانند آیاستاست استعاره شده  یو معنو یمعقول و جسم ایمحسوس  یواژهکه در حکم بزرگ یبزرگ زیهر چ یبرا؛ که بزرگ شداستخوانش 

پس  ./ زخرف(51 -مٍیعَظِ نِیْتَیَ/ نباء( )مِنَ الْقَر2ْ -مِیعَنِ النَّبَإِ الْعَظِ تَساءَلُونَیَ / ص( )عَمَّ 67 -مٌی/ انعام( )قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظ13ِ -مٍیعَظِ وْمٍیَ)عَذابَ : 

 یاجزاء جدا شده از جدائ یو در بزرگ استآن  وستهیم په است که بزرگ بودن در اجزاء به نیهر گاه در اجسام بکار رود اصلش ا« میعظ»یواژه

ص /2ج ش:1535، اصفهانىراغب .)و فراوان است ریکث ی: که در همان معنمیو مال عظ میعظ شیجمثل عبارات: ندیگویم میعظ زیاز هم است ن

613) 
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 وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ .  5-3

 .(116ص ،3ج  ،ش 1535ی، )قرائتاین آیه هست بعد معنوی در یکی دیگر از مصادیق تساوی میان زن و مرد در کنترل شکم با روزه

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : بر  (133ص ،13ج،1574 ،طباطبایی).هاى واجب و مستحبّ هر دو استروزه« صوم»مراد ازمراد از 

خاطر شب بیدارى ، رنگ پریده اند ؛ به خاطر نماز ، خمیده قامت اند ؛ و به سبب روزه ]بدن هاى[ اولیاى خدا ، آثار رنج است : به 

 (33ص،11ج ،ش1562شهری،  )محمدی ری.دارىِ درازمدّت ، شکم هایشان به پشتشان چسبیده است

 وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ  .5-3

کلمه (471ص  ،16ج ،1574 ،طباطبایی).آنچه خدا حلال کرده به کار نمى بندندریو آن را در غ را حفظ مى کنند،کسانى که فروج خود 

هم که سرشار از اخلاق و ادب است  میآورده اند، و در قرآن کر هیاست که با آن از عورت کنا زیدو چ انیبه معناى شکاف در م" فرج"

 براى حیاسم صر، را استعمال کرده ، به طورى که راغب گفته در عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص  هیکنا نیا شهیهم

 تیپوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضى پنداشته اند، در روا" حفظ فروج"مراد از  است. دهعورت ش

که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا  اتىیرمود: تمامى آکه ف دهیالسلام ( رس هیهم از امام صادق )عل

 (133ص ،13ج ،1574 ،طباطبایی).است

 وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیر ا وَالذَّاکِرَاتِ  .5-11

سازندگى و صعود به قلّه یاد خدا ، رمز خودسازى و (. 567ص ،7ج  ،ش 1535ی، شود )قرائتیممیسر  غفلت زدایى با ذکر و یاد خدا

کمالات انسانى است . یاد خدا ، بهترین سرمایه تأمین سعادت فردى و اجتماعى ، مادّى و معنوى ، و دنیا و آخرت است و در یک 

و الذاکرات »(. ذاکرات در اصل 7 ،صش1573 ،یشهریر یمحمد) جمله : یاد خدا ، یاد خویش است و فراموشى او ، فراموشى خود!

ا کنند، هم با زبان و هم ببه خاطر اینکه معلوم بوده حذف شده یعنى، و کسانى که ذکر خدا را بسیار مى «اللَّه» که کلمهبوده،  «اللَّه

« ذکر کثیر»توصیه به یاد کردن خداوند و مخصوصا  ( 136ص  ،13ج ،1574 ،طباطبایی).قلب، و این ذکر شامل نماز و حج نیز هست

خوانیم مى« ابوذر»رد شده است، و در اخبار اسلامى نیز اهمیت فراوان به آن داده شده، تا آنجا که در حدیثى از کرارا  در آیات قرآن وا

هُ لَّهِ کَثِیْرا  فَانَّالگوید: وارد مسجد شدم و به حضور پیامبر صلى الله علیه و آله رسیدم ... به من فرمود: عَلَیْکَ بِتَلاَوۀِ کِتابِ اللَّهِ وَ ذِکْرِ مى

مانها شود که در آستو باد که قرآن را تلاوت کنى، و خدا را بسیار یاد نمائى، این سبب مى" ذِکْرٌ لَکَ فِى السَّماِء وَ نُورٌ لَکَ فِى الأَرْضِ!:

دُ رَبَّهُ الْعَبْ اذا ذَکَرَ ". در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام چنین آمده: "کنند و نورى است براى تو در زمین)فرشتگان( یاد تو 

در  و نیز ."شودهنگامى که انسان خدا را در روز یک صد بار یاد کند، این ذکر کثیر محسوب مى مَرٍَّۀ کانَ ذلِکَ کَثِیْرا  فِى الْیَوْمِ مَِأۀَ

ُکمْ، َو رِ ََعْمالِکُمْ وَ ََزْکاها عِنْدَ مَلِیْکِلا َُخْبِرُکُمْ بِخَیْنقل شده که، به یارانش فرمود: ََحدیثى از پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله 

ا رَسُولَ اللَّهِ ی ْم فَتَقْتُلُونَهُمْ َو یَْقتُلُونَکُمْ؟ قالُوا: َبلىََرْفَعِها فِى دَرَجاتِکُمْ، َو خَیْرٍ لَکُْم ِمنَ الدِّیْناِر َو الدِّرْهَِم، َو خَیْرٍ لَکُْم ِمنْ ََنْ تَلْقَوْا َعدُوَّکُ 

ترین کارهاى شما را نزد پروردگار به شما بگویم؟، عملى که آیا بهترین اعمال و پاکیزه" لله علیه و آله! قالَ: ِذکْرُ الّلَهِ کَثِیْرا : صلى ا
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حتى بهتر از جهاد و شهادت در راه خدا است؟ عرض کردند: آرى، فرمود: خدا را  است، و بهتر از دینار و درهم، و درجه شما برترین

 (236ص،17ج  ،ش 1563ی، رازی)مکارم ش".اد کردنسیار یب

 

 نتیجه گیری 

 داشته است و از آن  نقش زنان به توجه ویژه ایسوره احزاب  53قرآن کریم در آیه نتیجه حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که 

 ینا به گونه ای که برای بیانیاد کرده است ،  یمعنو یتوانمند سازو  به عنوان یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز توسعه فرهنگی

وَالصَّائِمِینَ  "به دو صیْه مونث و مذکر آورده است . از جمله در قسمت  تمایزی گونه هیچ بدون زن و مرد اساسی صفت ده موضوع

است  ردهاشاره ک کنترل شکم با روزه برای بیان تساوی زن و مرد در بعد معنوی به ذکر یکی از مصادیق این تساوی یعنی"وَالصَّائِمَاتِ

ملاکهای ارزشمندی و رسیدن به اجر عظیم الهی موجود در نزد نیز یکسان است و  روزه مرد و زن ثواب و مزد ت کهاسبدیهی  .

 معنوی به وضوحانسانی و  تکاملدر قلمرو  زنان آفرینی نقشدر حقیقت در این آیه به  . استاعمال صالح خداوند در گرو کسب 

نمود  جامعه امروزی مطالعات فرهنگی عرصه یدر رهنمودها  به ویژه  آن ازرا  بهره برداری حداکثر که می تواناشاره شده است ،

 بکار بست .  و

 

 منابع

 القرآن الکریم  ●

 .دار صادر :روتیب،کتاب جمهره اللْه، (ش1543 )محمد بن حسن د،یابن در

بنیاد معارف  : حسین غفاری ساروی ،قم:مترجم ،الداعی و نجاح الساعی ۃعد ه.ش(،1573ابن فهد حلی ،احمد بن محمد )

 .اسلامی

 .دار صادر :لسان العرب، بیروت، (ق 1414م)بن مکرمحمد  ،ابن منظور

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت، تفسیر الثعلبی، (ق 1422 ابو اسحاق ) ،ثعلبی

 .113- 37ص ، 1شماره ، اتینامه الهی مجله، حجاب یروش قرآن در طرح مسأله ش(،  1536) میمر ،یعبد الباق یحاج

،چاپ  )مدظله العالی( خامنه ای امام دفاعی اندیشه های در انسانی و معنوی فکری، های سرمایه(، 1532)نورالله ، حسینخانی

 اول ،تهران :دانشگاه صنعتی مالک اشتر  .
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 .دار الکتب العلمیه: روتیب، مشکل القرآن لیتأو)بی تا(، عبدالله بن مسلم بهیقتابندینوری، 

 .دارالعلم :المفردات فی غریب القرآن، بیروت ،(ق 1412 )حسین بن محمد، راغب اصفهانى

 .ۃایالح ۀبـ: منشورات مکت روتیتاج العروس من جواهر القاموس، ب ،(ی تاب)یمحمدمرتض ،یدیزب

 العلمیه. دارالکتب بیروت: التاویل، وجوه فی الاقاویل عیون و التنزیل حقایق عن الکشاف (،ق 1533محمود،) زمخشری،

 : میقات..ی، تهرانعشریاثن ریتفس(، ش 1565 )نیحس ،یمیشاه عبدالعظ

، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات المیزان فی تفسیر القرآن (،ش 1574) دمحمدحسینیطباطبائی، س

 .اسلامی

 .جوان انیقم: ب محمد بیستونی،، ترجمه القرآن ریتفس یف انیمجمع البش(،  1531 )فضل بن حسن بن فضلابوعلی ی، طبرس

 .هیالمرتضو ۀـالمکتب :، تهران ،و مطلع البدرین نیمجمع البحر (ق 1536) نیفخرالد ،یحیطر

 .انتشارات اسلام :چاپ دوم، تهران،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ه.ش( 1573طیب، سید عبدالحسین )

 .ۀـلجماعه المدرسین بقم المشرف ۀـمؤسسه النشر الاسلامی التابع: ، قمۀـالفروق اللْوی (، ق1412 )عسکری، ابو هلال

شماره  ، طهورا ی مجله، اتیو روا اتیاز منظر آ یستینیفم ینقد آموزه ها، (ش 1531)، مهیکر ،یمحمد؛ گل گل ،یبدیفاکرم

3 ،45 -73. 

 .از قرآن ییدرسها یمرکز فرهنگ، تهران: نور ریتفسش(، 1535 )محسن ،یقرائت

 الکافی،چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. (،1417) کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب 

 .نشر الوفاء: روتیبحار الأنوار، ، ب (،ق1415)محمد باقر ،یمجلس

 ی.اسلام ْاتیتبلدفتر :الحکمه، قم زانیم ، (ش1562ی، محمد)شهر یر یمحمد

 .دار الحدیث یفرهنگ یموسسه علم، قم: درضایحم ،یخیمترجم:ش، منتخب نهج الذکر ش(،1573) محمد ،یشهریر یمحمد

 رکتاب.بنگاه ترجمه و نش: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران (،ش 1561 )حسن ،مصطفوى

 . دارالکتاب اسلامیهتهران :تفسیر نمونه، چاپ ششم،  ه.ش(،1536)مکارم شیرازی، ناصر 

 .بوستان کتاب )مرکز انتشارات دفتر تبلیْات اسلامى(   ،چاپ اول ، قم :تذکرۀالاحباب ه.ش(،1535)ملااحمد ،نراقى
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