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 مقدمه 

مقوله زن و ارتقاء شخصيت و جايگاه او با ظهوراسالم تغييرات بنيادين پيدا كرد. اين امر درمقايسه           

است.  اثبات قابل اديان ديگر، و ملل در او مطالعه جايگاه نيز و آن، از پس و اسالم از پيش زنان ميان اوضاع

 وَ  واحِدَةٍ نَفْسٍ منْ خَلَقَكُمْ الَّذى رَبَّكُمُ اتَّقُوا اَیُّهاالنَّاسُ یا»دقت در آيات متعدد قرآن كريم از جمله آيه:

(نشان از  منزلت با عظمت زن در نظام خلقت 1نساء/«)نِساءً وَ  کَثیراً رجاالً منْهُما وَبَثَّ زَوْجَها منْها خَلَقَ

 و حتی داده ارتقا را زن جايگاه اسالم، مقدس شارع راستين راه عنوان به تشيع، از ديدگاه اسالم دارد. مکتب

 نيز زنان مسئول ميداند. و سهيم بشر سرنوشت درتغيير را آنان و پرداخته او ناپيدای و پنهان های به نقش

چون حضرت زهرا)س( و حضرت زينب)س(،  (ع)ائمه اطهار از تأسی به و و باليدند كرده رشد تشيع درمکتب

 و احيا در را خويش شايسته تأثير تاريخ، حساس لحظات در و رسيده توحيدی بينش درجات به باالترين

 های روشنگری درفعاليت مختلف های روش با درطول تاريخ زنان .گذاشتند جای بر گسترش معارف اسالمی

بانوامين و شهيده بنت الهدی  روشنگرانه هایاند. روش داشته مشاركت وسياسی فرهنگی علمی،اجتماعی،

 ضروری را های آنانفعاليت افکار، زندگانی، بازخوانی كه دارد ایآموزنده نکات نزمينه های گوناگو در صدر

و غيرقابل  گسترده پهنهكند؛ به ويژه آنکه اين دو بانو در عصرخود، صاحب مبنا و سبک بوده و توانستند می

 با كه زنانی اما شواهد تاريخی حاكی از آن استدهند؛ اختصاص خود به مختلف، های عرصه انکاری را در

 ماهيت به توجه با نمودندمی مخالفتی ترين زمانه ی خود،كوچک حکام نظر مورد شرايط و رايج تفکر

شدند؛ لذا  می محروم خويش طبيعی حقوق از بسياری از و گرفته قرار اذيت و آزار مورد حکومت، استبدادی

همه جوانب مجاهدتهای آنان دست پيدا كرد. بسياری ازفعاليت های آنان ناديده انگاشته شده، لذا نميتوان به 

 از آنجا كه زنان به عنوان نيمی از پيکر جامعه بشمار می آيند، همواره جايگاه آنان در ابعاد مختلف، به عنوان

 و كتب موضوع در اين اگرچه. ه استگرفت قرار انديشمندان های فعاليت بطن و متن در مهم، موضوع يک

شيوه های روشنگری بانو مجتهد امين و  بررسی به كه ای نوشته اما درآمده؛ تحرير رشته به فراوانی مقاالت

معرفی اجمالی بانو امين و بنت الهدی صدر،  از پس پژوهش اينلذا  .نشد يافت بپردازد، بنت الهدی صدر

نان را در شيوه های روشنگری آنان را در قالب های متعدد مورد بررسی قرار داده، و تالش ها و فعاليت های آ

 است. داده قرار مداقه مورد اين راه بيان و

 بانو امین و شیوه های روشنگری او.1

. آمد دنيا به اصفهان در قمری، هجری1۱1۷ با برابر شمسی هجری1۷۲۱در امين بيگمنصرت سيده      

 فرستادند؛می خانهمکتب به تحصيل برای خود را دختران ایخانواده كمتر كه بود ایبگونه شرايط زمان درآن

 خانهمکتب به سالگیپنج از را سيده نصرت داشتند، تحصيليش و تعليم به خاصی اهتمام كه او والدين اما
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 باز دينی علوم تحصيل از تا كردند، می دعوت منزل به خصوصی استاد گاهی حتی فرستادند،

 آقا، ميرزا حاج خود، پسرعموی با سالگیسيزده در( ۱۱،ص1۱۲۱عموخليلی،-۱و۱،ص1۱۳۱اسالميت،.)نماند

 دوران در بقيه و ماند زنده آنها از يکی فقط كه آورد؛ دنيا به فرزند هفت و كرد ازدواج التجار،معين به معروف

 هيچ بود معتقد و داشت امرتحصيل در خاصی جديت او( ۶-۱،ص1۱۳۱اسالميت،.)رفتند دنيا از طفوليت

 و همسر حقوق به كافی توجه حال درعين اما كند؛ تعطيل را درس كالس تواندنمی فرزند، مرگ حتی چيز،

 قمری هجری1۱۴۱با برابر شمسی هجری1۱۶۷خرداد۷۱در وی. داشت فرزندان

بانو امين در طول عمر خود با تالش و  (۶-۵،ص1۱۳۱اسالميت،-۱۶،ص1۱۲۱عموخليلی،.)درگذشت

معارف دين و اسالم ناب محمدی)ص( ممارست فراون، از روش های گوناگون روشنگری، جهت اشاعه 

استفاده كرد و خدمات قابل توجه ای به جامعه ارائه داشت؛ بگونه ای كه زمينه ساز تحوالت عظيمی شد كه 

 اثرات آن تاكنون نيز هويداست. از جمله اين شيوه های روشنگری عبارتنداز:

  علمی های . روشنگری1 .1

 نيست، آثارش و هافعاليت اصلی محور فقه، اما بود، رسيده اجتهاد مقام به مصطلح، معنای به امين، بانو     

 معرفی رسدمی نظر به. است داشته وی نزد بيشتری اهميت پژوهیحديث و پژوهیقرآن عرفان، اخالق، بلکه

 عدم و نيست؛ روا اخالقاً دارد، علمی مختلف هایزمينه در متنوعی آثار كه چندوجهی، شخصيتی بعدیتک

 بانو علمی روشنگرانه آثار بررسی با. شد منجرخواهد فرد شخصيت تحريف به زمان، درگذر امر اين به توجه

 و نظر دراظهار پارسايی و تواضع همگان، برای فهم قابل و ساده زبان از استفاده: چون هايیويژگی امين،

 به كافی تسلط قلمی، و فکری استقالل(گسترده مطالعات داشتن و ديگران آثار از استفاده رغمعلی) داوری،

 در توجه درخور علمی سطح آنها، اهميت ميزان و علوم تأخر و تقدم به توجه عربی، و فارسی زبان دو هر

 در آنها از استفاده و معرفت كسب مختلف هایروش به توجه معاصران، و گذشتگان از بسياری با مقايسه

 قرآنی، شخصيت او از... و اثر، هر نگارش در او هایتوانايی و مخاطب به توجه معرفت، انتقال و اندوزیدانش

جلوه گر خواهد  بيشتر هنگامی امور اين .ميدارد بيان نويسنده درمقام ای، برجسته فلسفی و فقهی عرفانی،

 از فارغ انديشمندان، ساير علمی آثار با آن مقايسه و بانو آثار علمی قوت ارزيابی درصدد بخواهيم كه بود

و يا اهتمام بانو به علم در  بانو، جنسيت   دليل به صرفاً علمی، هایارزيابی در نبايد لذا. برآييم جنسيت،

. باشد ادله ضعف و قوت و محتوا، تابع بايد ستايشی چنين ستود؛ بلکه را او شرايط اجتماعی جامعه اش، آثار

 ۱۷در و بنامند، "مجتهده "را او گرديد موجب و داشت تبحر فقه علم در وی گرچه

: از عبارتند كه اندداده اجتهاد اجازه وی به او معاصر  علمای از برخی( قمری1۱۵۲تا1۱۵۱سالگی،)سال۱۵تا

 ابراهيم اهللآيت يزدی؛ حائری عبدالکريم شيخ حاج اهللآيت آبادی؛نجف محمدعلی ميرسيد حاج اهللآيت
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 هيچ بانو اجتهاد، اجازه داشتن رغمعلی اصفهانی، اما نجفی محمدرضا اهللآيت و اصطهباناتی؛ شيرازی حسينی

 (۱۱،ص1۱۲۱نوری، خواجه)ننگاشت. باشد فقهی مستقالً كه اثری

 روايت بانو امين در زمينه روايت و حديث نيز تبحر خاصی داشت، بگونه ای كه از علمای بسياری اجازه      

 اين، بر عالوه. اصفهانی نجفی مظاهری اهللآيت و اصفهانی؛ نجفی محمدرضا اهللآيت: ازجمله كسب كرد.

 زهير نجفی؛ مرعشی اهللآيت: عبارتنداز آنها مهمترين كه كردند كسب روايت اجازه بانو از نيز كسانی

 شيخ عالمه طباطبايی؛ قاضی محمدعلی سيد عالمه كاشانی؛ حسينی عباس سيد عالمه الحسون،

 همايونی السادات زينت سبيتی؛ عبداهلل شيخ عالمه روضاتی، محمدعلی سيد عالمه امينی؛ عبدالحسين

 و اصول و فقه يادگيری سالگی ودوسی در( 1۱و1۷،ص1۱۳۱ اسالميت،-۱۴و۱۱،ص1۱۲۱عموخليلی،...)و

 به بانو اثر نخستين كه الهاشميه االربعين. نگاشت عربی زبان به را آثارش از برخی بانو. كرد آغاز را حکمت

 كاشانی، فيض اقوال وی. باشد می …و احکام اخالق، عقايد، در حديث چهل بر مشتمل است، عربی زبان

 يا گزيند،برمی را نظريات از يکی آنگاه پرداخته، آنها نقد و مقايسه به سپس و نقل، را … و مجلسی عالمه

 و مطالعات مركز - ۲۷،ص1۱۳۳همايونی،-1۳۱و1۱۵،ص1۱۵۲امين،. )كندمی عرضه ديگری نظر خود

 كه است كه نفحه ۵۶ شامل ؛(عربی زبان به) الرحمانيه النفحات دركتاب( ۱۶،ص1۱۲۷فرهنگی، تحقيقات

 جامع الموالی، مولی مناقب فی اللئالی مخزن. است شده منعکس او قلبی واردات و بانو عرفانی احواالت

 راه و بختیخوش و سعادت معنای تبيين بختی؛خوش روش بشر، سير آخرين يا معاد سلوک، و سير الشتات،

، 1۱۳۶، امين،1۱۲1)ر.ک: امين،.آيد می شمار به امين بانو روشنگرانه علمی آثار جمله از... و آن، به نيل

 جلد پانزده در كه بانوست و مهمترين اثر آخرين العرفان، مخزن ( تفسير1۱۲1،امين،1۱۳۵،امين،1۱۳۲امين،

 قرآن مفسر بانوی تنها ايشان. درآمد نگارش به( قمری1۱۱۱-1۱۲۱)سال بيست درطول و فارسی، زبان به

 تحقيقات و مطالعات ؛ مركز1۵۴-۱۷،ص1۱۲1امين،)است. كرده تفسير را قرآن هایسوره تمام كه است

 هایگاهديد نقد و بررسی به و گرفته بهره مختلفی آثار از تفسير اين نگارش در( ۱۱-۱۶،ص1۱۲۷فرهنگی،

 به و تواضع با توأم آيات، خصوص در را خود ديدگاه نيز موارد برخی در و پرداخته، متأخر و متقدم مفسران

 فقهی، رويکرد با گاه عرفانی، و فلسفی رويکرد با گاه آيات تفسير در همچنين. كندمی تبيين قاطعيت از دور

 را خود قرآن تفسير نام امين بانو اينکه توجه جالب نکته( ۱۲،ص1۱۲1امين،.)شود می وارد كالمی و اخالقی

 كمدست يا دارد، غلبه عرفانی رويکرد قرآن به او درنگرش كه دهدمی نشان امر اين نهاده، العرفان مخزن

 ايشان زيرا بود؛ خواهند خدا شناخت و معرفت ساززمينه ،…و اخالق فلسفه، فقه، از اعم علوم، ساير اينکه

 كوشيدمی دانست ومی خدا معرفت برای ایمقدمه را آن و داشت نفس تهذيب معرفت و به خاصی اهتمام

 خود عرفانی هایبرداشت به اتکا يا مفسران اقوال به استناد با نيز را آن عرفانی هایجنبه آيات، تفسير ضمن

 اين( ۱۱-۱۶،ص1۱۲۷فرهنگی، تحقيقات و مطالعات مركز-1۱۲1،۵1امين،.)دهد قرار توجه مورد آيات، از
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 تربيتی و اخالقی نکات همچنين، امين بانو. است بوده سبک صاحب عرفان در ايشان كه است آن از حاكی

؛ 1۵۴-۱۷،ص1۱۲1)امين،.گذاشتمی بحث به نيز را آيات خصوص در واردشده احاديث و قرآن آيات به ناظر

 تفاسير همچون آثارفراوانی از تفسير اين درنگارش بانو(۱۱-۱۶،ص1۱۲۷فرهنگی، تحقيقات و مطالعات مركز

 لغوی منابع سنت، اهل و شيعه حديثی جوامع معاصر، تفاسير نيز و بود شده نگاشته بانو از قبل كه قرآنی

 بهايی، شيخ اربعين سبزواری، مالهادی منظومه همچون متنوعی آثار)عرفانی مباحث تاريخی، منابع مختلف،

( الشرايع علل النبوه،االحتجاج، دالئل القلوب، بصائر القلوب، ارشاد فتوحات، الدين،علوم احياء

 محض روايی تفسير يک العرفان مخزن. اوست مطالعات گستره نشانگر كه گرفت، بهره( 1۱۱همان،ص...)و

 نوعی به آيات معانی تبيين برای مفسر يعنی دارد؛ بسزايی نقش آن در نيز استنباط و اجتهاد بلکه نيست،

( 1۵۶-ص1۵۱همان،.)كند دوری رأی به تفسير از كوشدمی حال عين در و پردازدمی علمی تالش و اجتهاد

 آنجايی از است معتقد همچنين. داندمی ممکن امری را خداوند مراد و قرآن آيات مدلول به يابیدست بانو،

 كلمات، طريق از پيام اين بايد كند منتقل مخاطبان به را خود پيام دارد قصد و است هدايت كتاب قرآن كه

. ماندمی ناتمام انبيا رسالت شده، غرض نقض نباشد، فهم قابل قرآن اگر چراكه باشد؛ انتقال قابل و فهم قابل

 جايز آن آيات تفسير و قرآن در تدبر اگر. است كرده قرآن آيات در تفکر و تدبر به امر خداوند اين، از گذشته

 اسالميت،) است ضروری امری قرآن تفسير بانو، ديدگاه از بنابراين،. گرفتنمی صورت امری چنين نبود

 گاه كه بطوری است، عقلی روش نوعی و قرآن، به قرآن روش قرآن، آيات تفسير در او روش( ۵1-۱۱،ص

 اما كرد،می توجه استداللی های جنبه و كالمی شبهات به گرچه. دادمی ترجيح آيات ظاهر بر را عقلی دليل

 می نيز عرفانی -اخالقی را او تفسير صبغه لذا بود؛ تربيتی و اخالقی هایگيریبهره آن نگارش از بانو دغدغه

 چندين اغلب بانو آثار( 1۲1و1۱۵و1۱۱،ص1۱۳۱اسالميت، -۷۱۳و۷۱۲،ص1۱۲۳ايازی،.)آورد بشمار توان

 تدريس او تفسير نيز برادران علميه هایحوزه دربرخی حتی. يافت زيادی مخاطبان و رسيد چاپ به نوبت

 نيز گاهی. شدمی توزيع امين بانو آثار ها،استان ديگر نيز و اصفهان استان مختلف شهرهای در. شدمی

 هایانديشه و الهی معارف گسترش در و كرده سفر اطراف شهرهای به دينی معارف ترويج برای بانو شاگردان

 برخی و شهرها ساير به و رفت فراتر اصفهان از بانو علمی آثار آوازه كه ای گونه به. كوشيدندمی بانو،

 برخی در و رسيدندمی بانو خدمت نجف حتی و قم تهران، اصفهان، علمای. رسيد هم اسالمی كشورهای

 های زمينه در بسياری توفيقات امين بانو( ۱۲،ص1۱۲۱عموخليلی،.)گفتندمی سخن او با علمی هایزمينه

 محتوای علمی، شخصيت جهت از را او بتوان شايد نداشتند، او عصرانهم از بسياری كه داشت علمی مختلف

 داوری بدون است، فقه و عرفان حديث، اخالق، قرآن، تفسير چون مختلفی هایزمينه در هايشدغدغه و آثار

 خود مسلک در او هرحال به اما دانست؛ طباطبايی عالمه شبيه بيشتر مباحث، عمق و علمی طراز باب در

 (۶و۵،ص1۱۳۱اسالميت،-۱۶،ص1۱۲۱عموخليلی،.)بود سبک صاحب
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 سیاسی های . روشنگری2 .1

. كرد فراهم را زمان آن در حاكم مستبد و ظالم حکومت از روشنگری هايی بانو، سياسی های فعاليت    

 ترتيب اصناف و اقشار برای مراسمی كرد، اعالم رسما را حجاب كشف رضاخان كه شمسی هجری1۱۴۲در

 حاضر مراسم در خود، حجاب بدون همسران همراه به بايد افراد اين. كرد دعوت را سرشناس افراد و داد

 اين با مخالفت منظور به بانو،. بود شده دعوت مراسم اين به نيز امين، بانو همسر التجار،معين. شدندمی

 تحصيل كنار در و گزيد، اقامت قم در ماه چهار و خارج، اصفهان از حجاب، كشف قضيه اصل نيز و دعوت

 نقلی و عقلی ادله ارائه با حجاب وجوب تبيين و سياستمداران، غلط هایسياست تحليل به علوم،

 شاهنشاهی حکومت دست به شده ايجاد خفقان اوج كه شمسی1۱۱۴در(۱۷-۱1،ص1۱۳۶امين،.)پرداخت

 خود زندگی اوقات اينکه دليل به( ۳-۶،ص1۱۳۱اسالميت،.)نگاشت حجاب شبهات به پاسخ در ایمقاله بود،

شد، اما باز هم از هيچ می خارج خانه از كمتر و بود درخانه بيشتر گذراند،می علم و درس فراگيری به را

 از شود، انجام بگيرد وكاری صورت دفاعی بايد كه ديدمی الزم كه ايامی در تالش  و كوششی فروگزار نکرد و

 كشف مسلمانی ادعای با كه بانويی ای»گويد:می وی. پرداختمی بانوان راهنمايی و تدريس به و خارج، منزل

 كنینمی فکر آيا! نمايیمی خودآرايی ها،خيابان و معابر در علنی آورشرم وضعيت اين با و اینموده حجاب

 اروپايی بانوی ای زنی؟می شريعت به بزرگی لطمه چه بپنداری، كوچکی عمل را آن نبايد كه عمل، اين با كه

 تعليمات به عقيده اگر. نيست مسلمانی طريق اين مسلمانی، واقعاً اگر. مشمار كوچک را گناه اين! منش

 به مندعالقه اگر و نشود ديگران جرئت باعث تو قبيح عمل كه كن اعالم را خود دينیبی نداری، اسالمی

 ارزشی هيچ جامعه در هازن كه زمانی در. استنکرده بد زن صنف با(ص)پيامبر چرا؟ دشمنی نيستی، شريعت

 قرار مردها رديف در اجتماعی، شئون تمام در را زن و شده قائل حقوق زن برای نداشتند،

 (۱۱،ص1۱۳۶امين،«)است.داده

 فرهنگی های . روشنگری 3 .1

 بسيار اوضاع در فرهنگی، از جمله روش های روشنگرانه بانوامين در آن روزگار بود. او موسسات تاسيس       

 فراهم را اسالمی معارف آموختن به مندعالقه بانوان تحصيل زمينه روز، آن جامعه سياسی و فرهنگی سخت

 مکتب را آن و گذاشت بنيان اصفهان در را خواهران علميه حوزه نخستين قمری،1۱۱۱در. ساخت

 همچنين وی. كرد به كار آغاز 1۱۱۶ سال در طلبه،1۴۴۴ تا ۶۴۴ از بيش با حوزه اين. ناميد(س)فاطمه

 انگليسی و عربی فارسی، زبان سه متداول، دروس بر عالوه درآن كه كرد تأسيس را امين دخترانه دبيرستان

 حاصل. پرداختمی شاگرد تربيت به و برگزار، قرآن تفسير و اخالق هفتگی جلسات بعالوه،. شدمی تدريس

 و ارشاد بهنيز،  او از حتی پس كه است مبلغانی و هاعالمه تربيت اين تبليغ ها و روشنگری های فرهنگی،
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 ،ص1۱۲۱عموخليلی،-1۱و1۷،ص1۱۳۳همايونی، -1۴،ص1۱۳۱)اسالميت،.پرداختند مسلمان زنان آموزش

 ( ۱۶و۱۵

  اخالقی های . روشنگری 4 .1

 و معرفت كسب برای زيادی اهميت بود. اخالقی فضائل كسب و خودشناسی مراقبه، اهل بسيار امين بانو      

 واردات و عرفانی كوشيد. حاالتمی بسيار راه اين در و بود قائل سعادت، به رسيدن هدف با اخالقی، فضايل

گردد، به گونه ای كه  اخالقی عرفانی مضامين از سرشار نيز داشت. اين امر موجب شد آثارش خاصی قلبی

 كرده منعکس الهاشميه االربعين الرحمانيه، النفحات كتاب در از آن را بخشی هايی

 .)دادمی ترجيح را گمنامی و نوشتمی مستعار نام با را آثار خود (۳۱،ص1۱۳۱)امين،.است

 اخالقی گيریبهره داشت، اهميت امين بانو درنظر آنچه( 1۱و1۷،ص1۱۳۳همايونی، -1۴،ص1۱۳۱اسالميت،

 مبتنی و اخالقی تربيتی، او، تفسير سبک العرفان، مخزن تفسير در آيات قرآن بود، و لذا تفسير از تربيتی و

 حقيقی علم بود و نافع علم دنبال به امين بانو( ۱۶،ص1۱۲۲بيدهندی، )باقریاست. تزكيه و نفس تهذيب بر

 و عبوديت بر و تکميل، را انسان روحانيت می داند كه چيزی را دانست و علمنمی هاقال و قيل دريادگيری را

 بانو. بيفزايد او ظلمت حجاب بر آنکه نه كند ترنورانی را انسان بايد علم ديگر، عبارت به. بيفزايد او ربوبيت

 رستگاری دغدغه بانو. است حجاب نفس، تهذيب بدون علم بود معتقد و دانستمی تعليم از ترمهم را تزكيه

 دانستمی زنان اصلی خصائص از يکی را خودنمايی و گریجلوه. داشت را زنان، ويژه به نوعانش،هم و خود

 و قرآنی معارف تحصيل بود معتقد تأكيد كرده و حجاب و عفت بر لذا. شود نفسانی كماالت مانع تواندمی كه

 قرار است، خوشبختی باالترين كه دل آرامش و رستگاری مسير در را زنان تواندمی معنوی كماالت

اخالقی  روشنگرانه های فعاليت كوشيدمی بانو(۷۱-۷۲،ص1۱۲۷فرهنگی، وتحقيقات مطالعات مركز.)دهد

 مردان حتی زيستمی بانو كه ایزمانه در زيرا كند؛ فراهم نوعانشهم تهذيب و تربيت برای را بستری خود،

 را ديگران بلکه پيمود،می را راه اين خود تنها نه وی. بانوان به رسد چه داشتند، آموزیعلم دغدغه ندرت به

اما ديدگاه  داشت، ويژه اهتمام زنان مسائل به بانو. كردمی ياری امکان حد در و دعوت راه اين پيمودن به نيز

 جنسيت كه داد خودنشان شخصيتی مشی با خفقان، روزگار در فمينيستی را هرگز نمی پذيرفت، و

 علم به خاصی نگاه بانوامين. باشد زنان معنوی و اخالقی فکری، اعتالی و رشد راه سر بر تواندمانعینمی

 و برتقوا ازتأكيد پس اشنامهوصيت در (۷۶،ص1۱۲۷فرهنگی، اتتحقيق و مطالعات مركز.)داشت آموزیوعلم

. كندمی تفکيک است، رسمی ازعلم صرفاًحاصل كه نظری، دانش از تقواست حاصل راكه دانشی پرهيزكاری،

 آيات و احاديث ذكر با همچنين. داندمی الهی محبت و معرفت تحصيل درگرو را رستگاری و سعادت بانو،

 مقدمه تواندآنهامی به عمل كه كندمی طرح اشنامهوصيت درخالل را مهمی اخالقی هایآموزه فراوان

 پذيرتربيت را انسان سلوک خود، و سير دركتاب امين بانو( ۱۷-۱۶،ص1۱۲۱خواجه نوری،.)باشد رستگاری
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 و افکار ازمجموعه عبارتند زندگی او، ازنظر. كندمی تأكيد انسان كمال و رشد در اراده نقش بر و دانستهمی

خواجه -۶۱-۶1،ص1۱۳۲امين،.)كشاندمی شقاوت يا سعادت جاده به را انسان كه احساساتی

 (1۲۵،ص1۱۳۱ ازمحققين، جمعی-۱۵۲و۱۱۱،ص1۱۲۱نوری،

 اجتماعی های . روشنگری5 .1

 توجه نيز اجتماعی روشنگری به فرهنگی، معنوی، سياسی، علمی، روشنگری های شيوه بر بانوعالوه       

 حياتی چنين برای ایرامقدمه معرفت وكسب وتحصيل دادمی اهميت زنان اجتماعی حيات به وی. داشت

 ومعنوی اخالقی فکری، اعتالی به شودتا انجام سالم درفضايی بايد تحصيلی معتقدبودچنين البته. دانستمی

 تبيين اوبرای ازتالش ناشی برآنان وتأثيرگذاری بانوان تحصيل به بانوامين ازاهتمام بخشی. بينجامد زنان

 آزادی مدافع هایوگروه افراطی هاینجريا به واكنش در هم بخشی بود؛ زن درخصوص اسالم نگرش

 ابتدابانوان فاطمه، مکتب ازتأسيس پس. پسنديدنمی را رويکردآنها بانو كه بود، غربی سبک به زن اجتماعی

 آنچه مشابه مركزی تأسيس بانوبرای شاگردان از لذا. افتادند خواهران علميه حوزه فکرتأسيس به آبادنجف

 بردن پی و زنان در دينی علوم تحصيل انگيزه آمدن وجود بابه. كردند دعوت بود شده تأسيس دراصفهان

 بانوان برای دينی آموزش مركز يک درصددتأسيس ازعلما برخی زنان، اندوزیدانش اهميت به علما

 مکتب به معروف مردم درميان كه ،(س)فاطمه مکتب ترتيببدين(1۱۱-1۱۴،ص1۱۳۳همايونی،.)برآمدند

 بانوبامهاجرت كرد. شاگردان های، درديگرشهرهارافراهمسايرمکتب رشد و پرورش منبع بعنوان بود، بانوامين

 ازانقالب پس گرچه(1۱۱همان،ص.)رافراهم آوردند خواهران دينی مراكزعلوم تأسيس زمينه سايرشهرها به

 كار اين ازانقالب اماقبل شد، فراهم دينی علوم زمينه در بانوان تحصيل برای تریبسترمناسب ايران اسالمی

 هيچکدام البته شد،می ديده آن هایو...نمونه تهران آبادان، اصفهان، همچون درشهرهايی شده، و شروع

 داشتن بدون و شخصی ثروت با را كاری چنين بانو آنکه ضمن. نداشت را بانوامين مکتب رونق و گستردگی

 برتأسيس مبنی خمينى)ره(حکمى امام ازانقالب، پس(۷۵۷همان،ص.)كرد آغاز خاص ياسياسی اجرايی قدرت

 علميه حوزه عالى شوراى امر به وسپس، صادركرد بانوان اسالمى علوم آموزش جهت درشهرقم واحدى مركز

 تأسيس كشور دركل بانوان علميه امورمدارس ساماندهى جهت خواهران علميه هاىحوزه مركزمديريت قم،

 (1۱۵،ص1۱۲۱گرديد.)ر.ک:خمينی،

 صدر و شیوه های روشنگری او الهدی بنت .2

 در و كاظمين شهر در قمری 1۱۵۶ با برابر شمسی هجری1۱1۶درسال الهدی،بنت به ملقب صدر آمنه     

 جامع رضی سيد به واسطه باچند او نسب( ۷1،ص1۱1۲نعمانی،.)آمد دنيا به تقوا و جهاد علم، اهل ایخانواده

 طول در صدر خانواده( ۲،ص1۱۷۷حسينی،.)رسدمی( ع)جعفربنموسی امام به نتيجه در و البالغه نهج
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 بانوان ارشاد و آموزش به نيز الهدی بنت. آيندمی شمار به عراق مذهبی و سياسی رهبران از نسل چندين

 خود برای را -هدايت دختر يعنی-الهدی بنت لقب و پرداخت نجف و كاظمين بغداد، ويژه به عراق جامعه

 (۷۷،ص1۱1۲نعمانی،-۱۱،ص1۱۱۳صدر،.)برگزيد

 سلطه علت به اما بود؛ شيعی فرهنگ دارای-زيست می آن در الهدی بنت كه ای جامعه-عراق كشور    

 صدام البکرو حسن محمد خونريز و مستبد ديکتاتور دو جمهوری رياست به بعث رژيم و انگليس، استعمار

 اطالعی نيز عبادات ابتدايی احکام از كه گرفتند فاصله حدی به اسالم غنی فرهنگ از مردم تکريتی، حسين

 تقسيم ايران اسالمی انقالب از پس و پيش، مرحله دو به توانمی را، الهدی بنت جامعه وضعيت. نداشتند

 بگونه شده؛ عجين ايران اسالمی انقالب با عراق شيعی جامعه  ويژه به مسلمان، مبارزان سرنوشت زيرا. كرد

 و بعث، حکومت ارعاب ،اختناق،ستمگری يافتن شدت عراق، بر ايران اسالمی انقالب پيروزی بازتاب كه ای

 يا مذهبی، ظاهری داشتن جرم به مردم از بسياری. بود مبارز غير و مبارز از اعم شيعيان بويژه مردم عام قتل

 عراق از اخراج يا اعدام زندان، به محکوم ،(ره) خمينیامام ويژه به مبارز روحانيت نام راندن زبان بر

 از بردند،می رنج مضاعف هایمحروميت از زنان ای جامعه چنين در(1۷۱،ص1۱۷1شهرستانی،.)شدندمی

 كم و مخفيانه صورت به كه بود، مانده صفر و محرم در( ع)حسين امام عزاداری مجالس تنها مذهبی مجامع

 های فعاليت الهدی، بنت ای جامعه چنين در. شد می برگزار اصيل اسالم فرهنگ محتوا بدون و جمعيت،

كرد.بنت الهدی صدر نيز از شيوه های مختلف روشنگری در جامعه روزگار خود بهره  آغاز را خود روشنگرانه

  عبارتند از:آنها  برد، كه مؤثرترين

  علمی . روشنگری 1 .2

موجب شد تا بنت الهدی، روشنگری های علمی خود را با روش  شيوا، و بيانی كريم، قرآن از الهام گيری      

 با آنان آشنايی و عراق، زنان راهبری رساند و گامهای موثری را در جهت ظهور منحصه به گوناگون های

 و قرآن به مستند را اعتقادی و اخالقی مسائل موعظه، و سخنرانی شيوه به صدر الهدی برداشت. بنت اسالم

 اسالمی، اخالق زوجين، حقوق زنان، سخنرانيهای خود را همچون: حجاب موضوع او. كردمی مطرح احاديث

 انتخاب می كرد، جلسه در حاضران نياز و علمی و فکری سطح با متناسب ،...و اخروی كيفر آخرت، جهان

 انديشيدن انگيزه ايجاد: جمله از بسياری فوايد روش اين. داشت می بيان مشروح صورت به را مطالب سپس

 بردن پی پاسخ، شنيدن و فهم برای آمادگی و كنجکاوی حس ايجاد اجتماعی، و فردی مشکالت و مسائل در

 زمينه كردن فراهم با همچنين ايشان. برداشت در را...و اسالمی اصيل فرهنگ توجه مورد موضوعات به

 هایموضوع در و درجلسات يا انفرادی، بطور مراجعان از بسياری پاسخگوی پيوسته پاسخ، و  پرسش

 خطيری مسئوليت را مراجعان به پاسخ و بود،... و اخالقی، سياسی، اعتقادی، فقهی، مسائل چون گوناگونی
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 دانشجويان جمع در گاهی .شود تعطيل نبايد نيز خانوادگی و روحی شرايط ترينسخت در كه دانستمی

 مطرح... و اسالم سياسی ديدگاه اعتقادات، حجاب، فلسفه درباره غالباً كه آنان هایپرسش به و حاضر بغداد

 مجذوب دانشجويان كه بطوری بود مؤثر بسيار دانشجويان افکار بيداری در جلسات اين. دادمی پاسخ شد،می

 نزديک كاظمين، يا بغداد از كاروان سرپرست عنوانبه حج روزهای در همچنين او. شدند می يارانش از و وی

 زنان ميان در را اسالمی بيداری فرهنگ تا كرد،می همراهی روحانی سفر اين برای را عراقی بانوی ۷۴۴به

 خويش مرجع براساس را هركس فقهی نياز داشت، دينی مراجع فتوای با خوبی آشنايی چون و بگستراند

 از نيز، آموزی حکمت شيوه( ۱۷و۱1،ص1۱۲۵حائری، حسينی -1۱،ص1۳،ش1۱۳۶گفت.)زنجانی،می پاسخ

 خود نوشتار درگفتار، زيبا بيانی و حکيمانه، تذكرات با كه بود الهدی بنت علمی روشنگرانه های روش جمله

 در را خود مقاالت نخستين او. بود علمی، كتب و مقاالت شامل بسيار تاليفات صاحب الهدی بنت .آورد می

 و باال علمی سطح دارای مقاالت اين. رساند چاپ به عراق در "االيمان"و "األضواء"فکری -سياسی هایمجله

: نويسدمی خود جامعه زده استعمار مسلمان زنان به خطاب وی. بود علميه حوزه علمای مقاالت با ترازهم

 در كن، پايداری هافريب برابر در پيرو، نه باش راهبر مقلد، عروسکی  نه كنند پيروی ازآن كه باش الگويی»

 نيست سنگ و خار بدون راهت و توست روی پيش ناگواری هایپيامد كه دانممی باش، استوار چيز همه برابر

 بهتر دوزخ در ورود از ننگ و ننگ، از مرگ. زشت عقب به بازگشت و است ننگ لغزش ولی

 را فمنيسمی هایانديشه توسعه مقاالت دراين او( ۶۱،ص1۱۲۱ حسون،-1۱1،ص1۱۴۴صدر،)«است

 آموزش پرچمدار بنت الهدی همچنين. می كند نقد، و مقابله آنها با و كرده بينی پيش اسالمی درجوامع

 حسينی -1۱،ص1۳،ش1۱۳۶الزهرا)زنجانی، دخترانه مدارس بنيانگذاران گرديد، و از عراق در بانوان اسالمی

 هایمدرسه سرپرستی خود بود، و حله و ديوانيه بصره، كاظمين، نجف، بغداد، در(۱۷و۱1،ص1۱۲۵حائری،

 شيوه به مسلمان، دختران تربيت ها،مدرسه اين ريزیپی از او هدف. داشت برعهده را كاظمين و نجف

 دروس رسمی، هایدرس بر افزون مدارس اين در. شدنمی ديده عراق دولتی هایمدرسه در كه بود اسالمی

 باال ایاندازه به هامدرسه علمی سطح. سازند آشنا اسالمی تربيت با را دختران تا شدمی تدريس هم اعتقادی

 قمری 1۱۵۴در عراق بعثی حکومت ولی بودند، هامدرسه اين به شان دختران ورود به عالقمند مردم كه بود

 از پس الهدیبنت. شد گرفته الهدیازبنت را هاآموزشگاه اين ایبخشنامه برپايه و كرد دولتی را مدارس همه

 و هابعثی زمان در عراق بر حاكم سركوب درفضای. پرداخت داستان و كتاب نوشتن تدريس، به بيشتر آن،

 از اسالم دين گسترش راستای در سجاد، امام روش از پيروی با ايران، در اسالمی انقالب پيروزی از پيش

 هایواقعيت در ريشه نوشت كهمی جديد سبک به فراوانی هایكتاب و كردمی استفاده مستقيم غير روش

 آنها از بتوانند بسياری شمار تا گرفتمی ياری شيوا و روان ایشيوه به سنت و قرآن از و خود داشت جامعه

 ممنوعه شماركتب در عراق، حاكم حسين، صدام و هابعثی حکومت دوران در هايشكتاب. كنند استفاده

 يورش اش خانه به حکومت امنيتی نيروهای كه وهنگامی خواندندمی را آنها شيفتگی با مردم اما بودند،
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-1۵۶،ص1۱۱۳صدر،-۱۱،ص1۱۴۴كردند.)صدر،می پنهان ديگر جای يا زيرخاک باغچه، در را آنها بردند،می

 (۷۴1،ص1۱۱۱صدر

 های فرهنگی . روشنگری 2. 2

از جمله اقدامات روشنگرانه  كرد،می برگزار خود منزل در الهدیبنت  كه فرهنگی سمينارهای و همايش     

 پرشور دينی، موجب استقبال علوم به آشنا و فرهيخته زنان از جمعی دادن مشاركت فرهنگی او بود كه با

 و زمان مقتضيات با متناسب اسالمی، هایانديشه هاهمايش اين در گرديد. مختلف طبقات از زنان

 برپايه( ع)ائمه عزاداری درمجالس تحول ايجاد راهکارهای بيان آن ازجمله. شدمی مطرح روز، هایخواسته

 اخالق و شئون براساس عروسی مجالس اصالح مجالس، اين در زنان تربيتی نقش بيان و دينی اصيل فرهنگ

( ۳۷-۳1،ص1۱1۲نعمانی،-۳۱،ص1۱۱۱صدر، .)كند كسب بسياری های موفقيت توانست كه بود اسالمی،

 هایداستان و قصه قالب در را، روزگار آن عراق فاسد فرهنگی وضعيت كتابهايش، برخی در الهدی بنت

 و ترسيم، فاسد جامعه با مواجهه در را، مسلمان زن واقعی نمونه داستان، و شعر با وی. كرد می بيان تخيلی

 موثری گامهای توحيدی دين مسير در خدا به توكل و ايمان نيروی با ترتيب بدين

اين روحيه روشنگری فرهنگی، حتی در سرودهای او نمايان است. مانند عهدی  (۲،ص1۱۷۷عامر،.)برداشت

-1۱۱۳،1۴۷صدر،) واسمی اعلی الجهاد،  فغايتی ادع ولن بود: كال بسته زير سروده در عزيز اسالم كه با

 است.  بلند و برتر هدفم كنم؛ زيرانمی رها را مبارزه و جهاد يعنی هرگز (۶۳،ص1۱1۲نعمانی،

 اجتماعی . روشنگری3. 2

 روشنگری های اجتماعی خود در قالب روش تبليغ با ديد،می ناآگاه شخص كه هرجا صدر الهدیبنت       

 احکام، بيان به...و( ع)ائمه حرم يا بيمارستان، در مثال برای. داشت ارشادش و سازی آگاه در سعی سيار،

 با او روشنگرانه گفتگوهای مجموعه «المستشفی فی اللقاء»كتاب پرداخت،می افراد با مشاوره گاه و اخالق

 حرم در(۲۵،ص1۱11حسون،-۱۱،ص1۱۴۴صدر،.)بود بيمارستان پرسنل يا همراهان يا بيماران

 جد های روشنگری از را تصاويری و كرد،می را سياسی و اجتماعی هایگریروشن ترينمهم( ع)مؤمنانامير

 همچون بحرانی، شرايط در او( ۱۲همان،ص.)كرد می ترسيم را(ع)مؤمنان امير و( ص)خدا رسول بزرگوارش،

 روشنگری با و داشت، را تبليغ ترينكارآمد و مهمترين باقرصدر، محمد برادرش محاصره و دستگيری دوران

 خود بودن تأثيرگذار و الگو بر الهدی بنت. شد بعثی رژيم ضد بر علما، حتی مردم، قيام باعث پرشور، های

 كسی من بلکه بگذارد؛ من بر را خودش اثر زمان و شوم پير خواهمنمی:»بود معتقد و داشت، دقت بسيار

 و آشنايان خويشاوندان،(۶۳،ص1۱1۲نعمانی،-1۴۳،ص1۱۱۱صدر،)«گذاردمی زمان بر را خود اثر كه هستم

 بلند اخالق ايشان. كنند می معرفی الهی اديان اسوه زنان آينه و خود زنان الگوی برترين را او شاگردانش
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 طبقات، و افراد همه با. بود ساده و فروتن بود،( ص)محمّدی اخالق به متخلق او. بخشيد عينيت را اسالمی

 (۱۴همان،ص.)كرد می حل را مشکالتشان و جويیدل ها آن از و داشت معاشرت

 سیاسی . روشنگری4. 2

 هدايت و اسالم اعتالی راه تنها بود معتقد الهدی بنت. كرد آغاز 1۱۱۶ از را سياسی فعاليت الهدی بنت     

 در اسالم از درستی تصوير تا كردمی تالش راستا اين در است؛ عراق در اسالمی حکومتی نظام تشکيل مردم،

 وارد اسالم بر بعثی نظام كه را ارتجاع و تحجرگرايی اتهامات و كند، ايجاد دانشجو قشر ويژه به جامعه اذهان

 از بسياری اسالمی بيداری و شدن محجبه موجب او روشنگری های سياسی بازتاب. سازد خنثی بود، كرده

 بسياری دانشجوی زنان الهدی، بنت شهادت و دستگيری از پس كه بود دليل همين به. گشت دانشجو زنان

 ايران اسالمی جمهوری طرفداران نظام از الهدی بنت( ۱۱۴،ص1۱۷۷شهادت رسيدند.)حامدی، و دستگير نيز

 تنها سری بسيار جلسات در او. كردمی تأكيد ايران اسالمی انقالب از الگوگيری بر و بود، خمينی)ره( امام و

 تا كنيم انقالب و شده، متحد بايد هم ما بگيريم، الگو ايران از بايد عراقيان ما: گفتمی اعتماد قابل افراد به

 رهبری عنوان به( ره) خمينی امام از خود جلسات در الهدیبنت. كنيم برقرار اسالمی حکومت بتوانيم

 آن نظير بايد كه كردمی ياد وشيعی عادل حق، حکومتی عنوان به ايران اسالمی جمهوری نظام از و اسالمی

 اهلل آيت برادرش محاصره هایماه از پيش تا كه الهدی بنت سياسی های روشنگری. شود برپا نيز عراق در

 می انجام مستقيم و آشکارا شيعه مرجع از حمايت در ويژه به زمان، آن از بود، مخفيانه سيدمحمدباقرصدر

 بنت( ۱1،ص1۱1۲نعمانی،.)كنند دستگير نيز را او روزی تا شد ثبت امنيتی دفاتر سياهه در نامش لذا گرفت؛

 جمعيت به خطاب ای، شجاعانه سياسی تبليغ صدر، محمدباقر سيد برادرش دستگری هنگام در الهدی

 برادرم( كرد، اشاره مسلح پا تا سر جالدان به و!)بنگريد: »كرد بيان بعث حکومت امنيتی نيروهای از انبوهی

 خود از آيا. هاييدسالح اين به مجهز و تن صدها شما ولی. است مسلسل بدون و ياور بدون سالح بدون و تنها

 به سوگند: دهم می پاسخ من چيست؟ برای اسلحه همه اين چيست؟ برای بسيار نفرات شمار اين ايدپرسيده

 همه نيست، تنها برادرم دانيدمی زيرا. است گشته چيره دلتان بر ترس و ترسيدمی شما كه اين برای خدا،

 سالح و لشکر بدون و تنها فرد يک نيرو، همه اين با وگرنه ديديد، خود چشم به را اين شما اويند، با عراقيان

 انتخاب صبح دم سپيده در را برادرم دستگيری زمان وگرنه ترسيدمی شما كرديد؟ نمی دستگير را

 چه یمالحظه ترسيد؟می چه از آييد؟می دستگيريش برای خوابند در مردم كه زمانی در چرا كرديد،نمی

 پاک نياكان راه اين باد، ياورت و دارنگه خدا برادرم ای برو: گفت و كرد برادر به رو سپس داريد؟ را كسی

 و شرعی مسئوليت احساس برادر، دستگيری از پس( ۳۲،ص1۱۱۱صدر،-۷1۶،ص1۱1۲نعمانی،.«)توست

 كرد، تقليدشان مرجع و رهبر آزادی درخواست و تظاهرات برپايی در مردم بسيج به را او دينی تکليف

 در خاموشيد آيا مؤمن، بزرگواران ای:»برآورد فرياد مردم به رو و رفت،(ع)مؤمنان امير حرم به تکبيرگويان
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 ياری ترک و سکوت بر(ع)اميرمؤمنان جدم قيامت فردای اگر شود؟می شکنجه و زندانی رهبرتان كه حالی

-۷1۱همان،ص.«)كنيد اعتراض و كنيد تظاهرات آييد، بيرون داريد؟ پاسخی چه كند توبيختان

 زنان راهپيمايی رسيد، مردم و علما گوش به صدر شهيد دستگيری خبر ترتيب اين به( ۷۱1،ص1۱۴۴صدر،

 رژيم هایتالش بعد به آن از. شد آزاد شکنجه و تهديد از پس صدر اهللآيت نهايت در و شد پا به مردان و

 در غذا و آب قطع و ماهه چند محاصره از پس و يافت توسعه علما و مردم دستگيری و ارعاب در بعث

 می دستگير اعدام منظور وبه بار آخرين برای1۱۵۱فروردين با مصادف ميالدی،1۱۳۴سال

 را صدر شهيد هایوپيام رفتمی( ع)مؤمنان امير حرم به محاصره هایماه در شهيده(. ۱۷۱همان،ص)شود

 به و دستگير، نيز را او امنيتی نيروهای روز آن فردای.دادندنمی نشان ترس جز واكنشی مردم اما گفت؛می

 به حسين، صدام دست به وبرادر خواهر دو هر بعد، روز۱و دهند می قرار شکنجه وتحت برده بغداد زندان

 (1۷۱،ص1۱۱۳صدر،-11۱و1۴۳همان،ص)رسند. می شهادت

 نتیجه

 به زنان در دوران متمادی، نقش بررسی ندارد. ترديدی جای اسالم، آيين پرتو در زنان، بالندگی و رشد        

استعدادها و  از خوبی ميتواند مصاديق تعميق و اشاعه اهداف اسالم، يا غيرمستقيم، درحفظ،صورت مستقيم 

خويش و اثرگذاری آنان درعرصه های مختلف،  اسالف سيره با درآشنايی توانمنديهای آنان، برای بانوان امروز

شايسته  باشد و تأثير اجتماع ديگر توانايی های نيمه به خود نگرش مردان درتصحيح برای حجتی همچنين

 گذارد. يافته های پژوهشی اين تحقيق عبارتند از: معارف اسالم برجای وگسترش دراحيا را خويش

 علمی، آموزشی وتربيتی محدود ميشود. اما اگرتاريخ های فعاليت زنان دراجتماع، معموالبه حضور .1

 جرئت به بنگريم، جهان وسياسی علمی فرهنگی، اجتماعی، مختلف های رادرعرصه زنان حضور

گشته،  معاصربرای بانوان وحتی مردان، تبديل الگو يک به بانوامين وبنت الهدی صدر گفت ميتوان

با روشنگری های گوناگون، درعرصه های مختلف، ميراث دار خوبی برای علوم ومعارف اسالمی بوده و

 واين امانت رابه بهترين نحو،به نسل بعدمنتقل كردند.

اين دو بانوی بزرگ شيعی، به دنبال بازسازی آموزه های شيعه، مبنی بر بسترسازی و آماده كردن   .۷

شرايط جهت تشکيل حکومت دينی، بوده و همه فعاليت های روشنگرانه خود را در اين راستا 

 طراحی كردند.

دانست، اما از آنجا كه بانوامين خصايص منحصر به فردی داشت كه او را صاحب سبک می توان  .۱

 قرار الگو باشد، را برای وی داشته بسامد بيشترين «مجتهده» لقب شد سبب كه عاملی ترينمهم
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 معرفت به بخشيدن اعتال هدف با اجتهاد، درجه كسب برای زنان تشويق منظور به امين بانو دادن

 .بود زنان دينی

 اسالم با آنان آشنايی و عراق زنان راهبری برای گوناگون خود، باروشنگری های الهدی صدربنت  .۱

 از وی. درعراق گرديد بانوان اسالمی پرچمدار و صاحب سبک در آموزش و آغاز نمود جديدی تالش

و زمينه سازان رشد علمی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه خود بود كه توانست  گذارانپايه

 حتی بيشتر از مردان، در اين امور اقدام نمايد.

جاهلی،  نگرشی اين دو رژيم مستبد)پهلوی و قاجار در ايران و بعثی در عراق(، در زن به نگرش نوع .۵

 شرايط و رايج تفکر با كه زنانی اينکه است مسلم چه آن. است بوده غرب از برگرفته و فاسد، ابزاری

 مورد حکومت، استبدادی ماهيت به توجه با نمودندمی مخالفتی ترين كوچک زمانه حکام نظر مورد

 می محروم خويش طبيعی حقوق از بسياری از آزادی از دفاع لوای در و گرفته قرار اذيت و آزار

لذا در اين شرايط شاهديم كه بانوامين به دليل اوضاع حاكم بر جامعه خود، نهال نوپای . شدند

حركت و فعاليت های موثر و اسالمی بانوان را حفظ و به صورت غيرمستقيم و زيرساختی، جهادی 

روشنگرانه جهت زمينه سازی رشد، تحول، و بالندگی بانوان و ساير اقشار جامعه را فراهم آورد؛ اما 

بنت الهدی صدر با توجه به فعاليت های اسالمی سياسی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه خود كه 

 ديگر حركت پنهانی و زيرساختی را برنمی تافت، با شيوه های گوناگون روشنگری، و به صورت

  مستقيم، پا به ميدان مبارزه نهاد و با خون خود اثر گذار شد.

نقش بانوان  شود می پيشنهاد شد، بيان بانو امين و شهيده بنت الهدی صدر درخشش از آنچه به باتوجه      

 در بانوان تاثيرات از بهتری زوايای تا گيرد، قرار بررسی مورد نيز مختلف هایفرهنگ و تاريخی ادوار در ديگر

 .گردد ارائه امروز نسل برای گذشته ميراث و تاريخ از الگويی و شده آشگار اسالمی، علوم گسترش

 و ماخذ منابع

 ،ش1۱۳۱،(ع) ابيطالب بن علی االمام ترجمه: ناصر،مکارم شيرازی،تهران،مدرسهقرآن کریم 

 ۷۴۶،ص1،ج.اسالميه كتابخانه طهران، الغابة، أسد أثير، ابن .1

 ش1۱۳۱ اول، چاپ كتاب، خانه تهران، العرفان، مخزن تفسير و امين بانو مرضيه، اسالميت، .۷

 ق1۱۷۷ ، محرم،۱۱۴ش بدر، روزنامه األدب، و الجهاد داعية الهدی بنت الخفاجی،الشهيدة اكرم .۱
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 اصفهان، مسکويه، ابن االعراق طهاره از ترجمه و اقتباس: سعادت راه و اخالق بيگم،نصرت سيده امين، .۱

 ش1۱۳۵ دوم، چاپ گلبهار،

 الدينيه، العلوم فی الوارده األحاديث من جمله شرح الهاشميه فی االربعين ........................................، .۵

 ش1۱۵۲ الفکر، دار دمشق، العلوى، مهدى

 ش1۱۳۱ سوم، چاپ اصفهان،گلبهار، القلبيه، الواردات فی الرحمانيه النفحات .......................................، .۶

 ش1۱۲1جا، بی اصفهان، نجفی، مظاهری مرتضی: گردآوری الشتات، جامع .....................................، .۲

 محمدرضا: اضافات و تحقيق ايمانی، خواهران به توصيه: بختیخوش روش .....................................، .۳

 ش1۱۳۶رشاد، تبليغات كانون اصفهان، فروشان،نيل

 محمدرضا: اضافات و سعداء،تحقيق سير طريق و اوليا روش در سلوک و سير .....................................، .۱

 ش1۱۳۲ دوم، چاپ ای،فيروزه اصفهان،گنبدهای فروشان،نيل

 ش1۱۲1 جا، بی اصفهان، مجيد، قرآن تفسير در العرفان مخزن .....................................، .1۴

 ش1۱۲1جا، بی اصفهان، الموالی، مولی فضيلت در اللئالی مخزن .....................................، .11

 اصفهان، فروشان،نيل محمدرضا: اضافات و بشر،تحقيق سير آخرين يا معاد .....................................، .1۷

 ش1۱۳۲ دوم، چاپ ای،فيروزه گنبدهای

 و شيعه مفسران از برجسته تفسير 1۱۴ به اجمالی نگاهی: تفاسير نامهشناخت محمدعلی، سيد ايازی، .1۱

 ش1۱۲۳ اول، چاپ مبين، كتاب قم، سنت، اهل

 بوستان قم، اصفهانی، امين مجتهده بانوی حيات از هايیجلوه: نمونه بانوی ناصر، بيدهندی، باقری .1۱

 ش1۱۳۷ چهارم، چاپ كتاب،

 نشر تهران، امين، مجتهده بانو عارفه عالمه عملی و علمی سيره بررسی: عصر فريده محققين، از جمعی .1۵

 ش1۱۳۱ اول، چاپ نما،هستی

 ق1۱۷۷ ،۱۱۴ش بدر، نامه هفته صدر، الهدی بنت شخصيت پيرامون مهدی، ام حامدی، .1۶

 و فرهنگ وزارت تهران، طارمی، حسن ترجمه صدر، شهيد افکار و زندگی كاظم؛ سيد حائری، حسينی .1۲

 ش1۱۲۵ اول، اسالمی،چاپ ارشاد
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 ق۱۱۴،1۱۷۷ش بدر، نامه هفته الشريف، النسب و األسری التاريخ الصدر، االمام محمد، حسينی، .1۳

 ش1۱۲۱خمينی، امام آثار نشر و تنظيم موسسه قم، نور، صحيفه اهلل، روح خمينی، .1۱

 ياران، شاهد صدر،ماهنامه شهيد خانواده نشده منتشر خاطرات آيينه در الهدیزنجانی، عبدالکريم، بنت .۷۴

 ش1۱۳۶ ،1۳ ش

 ق1۱۷1 موسسه البالغ، بيروت، الحرية، الی الهروب حسين، شهرستانی، .۷1

 ق1۱۱۳ دارتعارف، بيروت، الضائعة، الخالة الهدی، بنت صدر، .۷۷

 ق1۱۴۴دارتعارف، بيروت، تنتصر، الفضيلة ...........................، .۷۱

 ق1۱۱۱ دارتعارف، بيروت، رجل، و ...........................، امرأتان .۷۱

 ق1۱۷۷ ،۱۱۴ش بدر، نامه هفته صدر، الهدی بنت شخصيت پيرامون عيدی، مال عامر، .۷۵

 اول، چاپ عدالت، پيام تهران، امين، مجتهده بانوی احوال شرح: درّی كوكب مرجان، خليلی، عمو .۷۶

 ش1۱۲۱

 ق1۱۴۱العربی، التراث داراحياء األنوار،بيروت، بحار باقر، محمد مجلسی، .۷۲

 فرهنگ وزارت تهران، امين، نصرت سيده مجتهده بانوی داشتبزرگ كنگره نوری، مينا، دومينخواجه  .۷۳

 ش1۱۲۱اول، چاپ اسالمی، ارشاد و

 ق1۱11اسوه، جا، بی المومنات، النساء حسون، محمد، اعالم .۷۱

 تهران، امين، مجتهده بانوی يادنامه ،(خواهران فرهنگی واحد)فرهنگی تحقيقات و مطالعات مركز .۱۴

 ش1۱۲۷دوم، چاپ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت

 ق1۱۷1، ۱۵1ش لواءالصدر، نامه هفته الهدی، بنت شخصيت پيرامون موسوی، خالد، .۱1

 ق1۱1۲ االسالميه، دارالکتب قم، الحصار، ايام و المحنه سنوات الصدر الشهيد محمدرضا، نعمانی، .۱۷

 ش1۱۳۳ ،(ص)المصطفی جامعه قم، الهدی، بنت شهيد واره سيره اهلل، نجيب نوری، .۱۱

 ايران بانوی زندگانی السادات، زينت همايونی،


