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حضـور جـّدی و فعاالنـه بانوان در جامعه، از تحوالت سیاسـی، فضای فرهنگی_
علمـی، عرصه هـای اقتصـادی و رویدادهـای نظامـی، بعـد از چهاردهـه انقـاب 
اسـامی، اگر چـه هم تـراز بـا حضور آقایـان نبودند، ولـی به جرئت می تـوان  گفت 
کـه در بعضـی مواقـع حضـوری بسـیار مؤثر و تأثیرگـذار داشـتند، به گونه ای که در 

همـه سـطوح عالـی کشـوری وگاهی جهانـی چشـم گیر و پررنگی بـروز نمودند.

�ض�ر زنان در 
جامعــه ت�اب� بــا م�اق
شــریعت یا سیـــره عق�
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باور ما این است، كه جامعه متعالی و رو به 

رشـد، بایسـتی زمینـه حضـور همه جانبه بانوان 

را با در نظرداشـتن شـرایط، در همه عرصه های 

اجتماعـی فراهـم كنـد، چراكـه نقـش و جایگاه 

از مهم تریـن  یكـی  زنـان  اجتماعـی  سـازنده 

زمینه هـای تحـول زای اساسـی هر نظام اسـت، 

چنـان كـه در تطور سیاسـی، نظامـی، فرهنگی، 

اقتصـادی و... در چهاردهـه حكومـت اسـالمی 

ایـران، بـه خوبـی نمایان گر این درسـتی اسـت.

اگـر چـه ناگفته هـا در این بـاره بسـیار اسـت 

امـا  بـر زمیـن مانـده افزون تـر؛  وگفته هـای 

نخبـگان و فرهیختگانـی در جامعـه زنان  داریم 

كـه نظریات شـان در جوامـع علمـی _اجتماعی 

می تواننـد چـراغ راه آینـدگان باشـد. از ایـن رو، 

»مجله حوزه« طبق رسـالت رسـانی ای و آشنایی 

بـا  بیشـتر مخاطبـان، پیش تـر گفت وگویـی 

علمیـه  حـوزه  عالـی  مـدّرس 

خواهـران و یكـی از بنیان گذاران 

جامعة الزهـرا�، بانـو مجتهـده 

صفاتـی  زهـره  سـركارخانم 

ترتیـب داده بـود كـه بـه بعضـی 

از سـؤال هایی علمـی و فرهنگی 

خواهـران و هم چنیـن مسـائلی 

جسـت وجوگر  اذهـان  در  كـه 

پاسـخ  اسـت  متبـادر  برخـی 

درخـور داده انـد، كـه حاصـل آن 

در پیـش رو شماسـت.

  حـوزه: ضرورت تفقه در دین 
را بـرای بانـوان چگونـه تبییـن 

می نماییـد؟ آیـا تفقـه در دیـن 

بـرای بانـوان ضرورت دارد؟ و حتی آیا می توانند 

به عنـوان مجتهـد اعلـم و مرجـع تقلیـد مطـرح 

؟  شند با

    خانم صفاتی: برای پاسـخ این سـؤال بایستی 
بـه متـون اسـالمی برگردیـم، تـا ببینیـم آیـا 

دالیلـی كـه در ایـن زمینـه اقامه شـده رساسـت 

ویـا این كـه انصـراف از زن دارد؟ به گونـه ای كه 

بگوینـد: زن اگـر مجتهد و اعلم باشـد نمی توان 

از او تقلید نمود، گر چه در بین آقایان شـخصی 

واجد شـرایط نباشـد؟ یكی از دالیل در این مورد 

بنـای عقالسـت و مبنـای بنـای عقال هم این كه 

بدون قید رجوع جاهل به عالم  را داللت اسـت. 

ایـن بنـا مفید نیسـت و اطـالق دارد، چرا كه قید 

نشـده اسـت كه عالم حتمًا بایسـتی مرد باشـد.

روایـت معـروف: »مـن کان مـن الفقهـاء صائنا 

حضـرت  دارد.  اطـالق  لدینـه«  حافظـا  لنفسـه 
هـر  كان،  »مـن  می فرمایـد: 

كـس« قیـدی نزده انـد. طبق این 

روایـت، اگـر چنیـن شـرایطی در 

یـك فـرد وجـود داشـته باشـد، 

مرجـع عالـم اسـت و می تـوان 

از او تقلیـد كـرد. مرحـوم آیـة اهلل 

مستمسـک  كتـاب  در  حكیـم 

كـه حاشـیه ای بـر عـروة الوثقـی 

می نویسـد:  اسـت، 

فهوایضـا  وامااعتبارالرجولـه 
علیـه  لیـس  و  عندالعقـال  کسـابقه 
انصـراف  دعـوی  غیـر  ظاهـر  دلیـل 
و  الرجـال  ال  الدلـه  اطالقـات 
اختصـاص بعضهـا به لکن لوسـلم 

این كــه  هــم  بنــای عقــا  مبنــای 
بــدون قیــد رجــوع جاهــل بــه عالم  
را داللــت اســت. ایــن بنــا مفیــد 
چرا كــه  دارد،  اطــاق  و  نیســت 
 
ً
قیــد نشــده اســت كــه عالــم حتمــا

بایســتی مــرد باشــد.
کان  »مــن  معــروف:  روایــت 
ــا لنفســه  مــن الفقهــاء صائن
حافظــا لدینــه« اطــاق دارد. 
كان،  حضــرت می فرمایــد: »مــن 
ــد. طبــق  هــر كــس« قیــدی نزده ان
گــر چنیــن شــرایطی  ایــن روایــت، ا
در یــك فــرد وجــود داشــته باشــد، 
مرجــع عالــم اســت و می تــوان از او 

تقلیــد كــرد.
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عـن  رادعـا  یصلـح  حبیـث  فلیـس 
افـی  لذلـك  کانـه  و  بناءالعقـالء 
نیث. بعـض املحققـن جبواز تقلیدال
و  زن  هـم  اولیـه  اطالقـات 

می شـود.  شـامل  را  مـرد  هـم 

نمی توانیـم بنـای عقـال را قیـد 

بزنیـم.  شـاید بـه ایـن دلیـل 

بعضـی از محققـان فتـوا داده اند 

ثـی« تقلیـد از  كـه: »جیـوز تقلیدال

زن جایز است. یكی دیگر از فقها 

كـه شـرحی بـر این مسـئله عروه 

نگاشـته اند پـس از نقـل روایاتی 

كـه در مبـادی ایـن موضوع آمده 

اسـت می نویسـد: روایات مطلق 

اسـت و شـامل زن و مـرد می گـردد: 

بـل مقتـی الطالقـات و سـیره العقالنیـه عـدم 
ثـاث وارجـال.  ق بـن ال الفـر

امـا دلیـل این كه زن نتواند مرجع عام باشـد 

گفته انـد: مـذاق شـارع این گونـه اسـت كـه زن 

بـه دور از دسـت رس و تیـررس مـردان باشـد و 

بیشـتر بـه امـور خانه و تربیت فرزنـدان بپردازد. 

مرجعیـت كار بـزرگ و دشـواری اسـت و بانوان 

نمی تواننـد از عهـده ایـن مهم برآینـد... .آیا این 

موانـع می توانـد آن اطالقـات اّدلـه را قیـد بزند؟ 

پـر واضـح اسـت كـه نمی توانـد قیـد بزنـد. 

این ها قید زننده ادله نیسـت. من مثالی عرض 

می كنم: اگر زنی در رشته پزشكی تخصص پیدا 

كـرد و از همـه متخصصـان این فن برتر شـد، آیا 

می تـوان گفـت: رجوع بـه این خانم برای آقایان 

جایـز نیسـت؟ مسـّلم حـرام نبـوده، بلكـه برای 

حفظ جان الزم و ضروری اسـت. 

ایـن طبـق همـان اصـل عقالیی 

رجوع جاهل به عالم اسـت. روی 

این مبناسـت كـه می گوییم اگر 

زنـی در دانـش دیـن و فقـه اعلم 

شـد از همه آقایان در بعد علمی 

فقهـی موقعیـت واالتـری پیـدا 

كـرد چـه اشـكالی دارد كه مرجع 

عموم شـود؟ 

از طریـق رسـانه های  امـروز 

جمعـی می توان با مـردم ارتباط 

داشـت. بنابراین تبعاتی یادشده 

زنـی  اگـر  پـس  نـدارد.  را هـم 

جامع الشـرائط بـود، دلیلـی بـر 

نفـی تقلیـد از او نداریـم خصوصًا تقلید نسـوان 

از نسـوان كـه در این بـاره مـواردی در تاریخ ذكر 

شـده اسـت، كـه بـه نظریـات فقهی آنـان برخی 

عمـل می كردنـد.

غـرض این كـه زن در جایـگاه علمی می تواند 

در تفقـه عالی تریـن مرتبـه را به دسـت آورد و 

زمینـه رشـد و شـكوفایی در ایـن بعـد را دیـن 

و مذهـب بـرای او مهیـا كـرده اسـت. ایـن مـا 

هسـتیم كه به مذاق خودمان مسـائل را تحلیل 

و بررسـی می كنیـم. 

  حـوزه: چـه برنامـه و پیشـنهادی در رابطـه 
بـا آمـوزش بانـوان مشـغول بـه تحصیـل در 

داریـد؟ حوزه هـای علمیـه 

خانـم صفاتـی: اگـر خانمـی دارای چنـد فرزنـد 
باشـد و در عین حال مشـغول تدریس، تحصیل 

و كارهـای اجتماعی باشـد، انصافًا جمعش كار 

نتوانــد  زن  این كــه  دلیــل  امــا 
گفته انــد:  باشــد  عــام  مرجــع 
ع این گونــه اســت كــه  مــذاق شــار
زن بــه دور از دســت رس و تیــررس 
مــردان باشــد و بیشــتر بــه امــور 
خانــه و تربیــت فرزنــدان بپــردازد. 
و دشــواری  بــزرگ  كار  مرجعیــت 
از  نمی تواننــد  بانــوان  و  اســت 
عهــده ایــن مهــم برآینــد... .آیــا 
ایــن موانــع می توانــد آن اطاقــات 

اّدلــه را قیــد بزنــد؟ 
كــه نمی توانــد  پــر واضــح اســت 
قیــد بزنــد. این هــا قیــد زننــده ادلــه 

نیســت.
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دشـواری اسـت. البتـه توصیه من بـه خواهران 

ایـن اسـت كـه اول خـوب درس بخواننـد بعـد 

ازدواج كننـد، ولـی نگذرانـد زیاد طوالنی شـود و 

آن شـرایط ایـده آل از كار بگـذرد. فرصـت قبل از 

ازدواج را بـرای تحصیـل خیلـی غنیمت بدانند، 

یعنی بایسـتی پرسـیده شـود، كه آیا جمع بین 

خانـه داری، اداره فرزنـدان، كارهـای اجتماعی و 

تحصیل امكان دارد یا نه؟ گفتنی است كه اواًل، 

بایـد نظـم و انضباط خاصی در زندگی حكم فرما 

باشـد، چـون در این صـورت اسـت كه انسـان به 

همـه كارهایـش می رسـد. پس از نظم، مسـئله 

فـداكاری همسـران اسـت. مـرد بـرای زنـی كـه 

ایـن همـه فعالیت می خواهد داشته باشـد باید 

فـداكاری كنـد. اگـر همـكاری نكنـد و توقعـات 

و انتظاراتـی داشـته باشـد طبیعـی اسـت كـه 

ایـن خانـم نمی توانـد خـوب درس بخوانـد. 

البتـه خانم هـا هـم نبایـداز زیربـار مسـئولیت 

مسئولیت شـان  بایـد  رونـد  در 

را خـوب انجـام دهنـد. خانم هـا 

تجمـالت و كارهـای تشـریفاتی 

را كـه  و مهمانی هـای كذایـی 

اتالف وقت اسـت كنـار بگذارند.  

تنهـا در حد ضـرورت به این امور 

بپردازنـد. البتـه توصیـه مـن بـه 

خواهـران ایـن اسـت كـه حتمـًا 

رأس  در  را  فرزندانشـان  امـور 

كارهـا قـرار دهنـد. امـور فرزندان 

اعم از مسائل اخالقی، تربیتی و 

مـادی از قبیـل: تحصیـل، تغذیه 

و بهداشـت و... خالصـه بـا نظـم 

وانضبـاط و فـداكاری زن و مـرد و كنارگذاشـتن 

تشـریفات و اكتفاكـردن و ضروریـات زندگـی و 

در رأس قراردادن كار فرزندان و شوهرداری و در 

عین حـال توفیق واسـتمداد از پـروردگار متعال 

می تـوان بـه ایـن اهـداف دسـت یافت. 

  حـوزه: چه پیشـنهادی بـرای بهبود آموزش 
و شـیوه های آموزشـی بانوان حوزوی دارید؟

خانـم صفاتـی: بـا تجربـه ای كه داریـم، به نظر 
من عمر تحصیلی كوتاه خیلی ثمر ندارد، واقعًا 

خواهـران روی تصمیم گیـری و هـدف صحیـح 

جّدی بیایند به میدان و مدتی را درس بخوانند. 

درس هـا بایسـتی بـه شـكل تخصصـی باشـند، 

البتـه پـس از گذرانـدن دوره ها ی عمومی نظیر: 

ادبیـات، فلسـفی، منطـق، اصـول فقه، آشـنایی 

بـا نهـج البالغـه، تفسـیر و عقایـد. فراگیری این 

دانش هـا تـا حـدودی در حـوزه خواهـران وجود 

دارد، ولی پس از این مراحل بعضی از خواهران 

ادامـه  را  واصـول  فقـه  دروس 

می دهند. سـؤال این جاسـت كه 

آیـا ایـن سـبك درسـتی اسـت؟ 

یـا این كـه بایسـتی پـس از دوره 

عمومـی رشـته های تخصصـی 

بـه وجـود آیـد، مثـل رشـته های 

تربیتـی، معـارف اسـالمی و... 

ببینید وسائل الشـیعه مشـحون 

مربـوط  كـه  اسـت  روایاتـی  از 

بـه امـور خانـواده اسـت. ایـن 

روایـات مقـداری ذوق و سـلیقه 

می خواهـد كـه مطابـق بـا علوم 

روز تجزیـه و تحلیـل شـود.

كــه داریــم، بــه نظــر  بــا تجربــه ای 
مــن عمــر تحصیلــی كوتــاه خیلــی 
 خواهــران روی 

ً
ثمــر نــدارد، واقعــا

صحیــح  هــدف  و  تصمیم گیــری 
جــّدی بیاینــد بــه میــدان و مدتی را 
درس بخواننــد. درس هــا بایســتی 
باشــند،  تخصصــی  شــکل  بــه 
البتــه پــس از گذرانــدن دوره هــا ی 
عمومــی نظیــر: ادبیات، فلســفی، 
منطــق، اصــول فقــه، آشــنایی بــا 
نهــج الباغــه، تفســیر و عقایــد. 
تــا  دانش هــا  ایــن  گیــری  فرا
خواهــران  حــوزه  در  حــدودی 

دارد. وجــود 
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فـرد  كـه  اسـت  از تخصـص  پـس  اصـواًل 

می توانـد كارآیـی الزم را داشـته باشـد به ویـژه 

بـا توجـه بـه این كـه دوران تحصیلـی خواهران 

محدود می باشـد و پس از مدتی ادامه تحصیل 

بـا مشـكالتی همـراه می شـود. در نتیجـه اگـر 

معلوماتـی در حـد تخصـص فـرا گرفتـه باشـد، 

پـس از ایـن دوره احسـاس می كنـد كـه صـرف 

وقت در آن دوران برایش مفید بوده اسـت، زیرا 

بـرای حضـور فعال و مفید فرهنگی یا اجتماعی 

بـه ایـن حـد از معلومـات نیازمندبـوده اسـت. 

  حـوزه: بـرای این كـه خانم هـای طلبـه و 
محصـل علـوم دینـی بتواننـد در عرصـه جامعه 

حضـور فرهنگـی و اجتماعی مؤثر و روشـنگرانه 

داشـته باشـند، چـه طـرح و پیشـنهادی دارید؟

خانم صفاتی:
1. در این بـاره نظریـات زیـادی اسـت، امـا 

1. خواهرانـی  اعتقـاد مـن گفتنی اسـت:  بـه 

كـه بـرای ایـن جهـت می آینـد، بایـد بر اسـاس 

تصمیم گیـری و هـدف صحیـح بیاینـد و ایـن 

رشـته را انتخـاب كننـد و مقطعـی نباشـد؛

2. ایـن متـون مرسـوم بـا عمـر تحصیلـی 

خواهران و اهداف و انگیزه هایی 

كه ممكن اسـت برای بهره گیری 

و كارآیـی در مسـائل اجتماعـی 

داشـته باشـند مناسـبت نـدارد. 

شـد،  اشـاره  كـه  همان گونـه 

به لحـاظ گسـتردگی و پیچیدگی 

مطالـب، ایـن متـون بهره برداری 

از آن ها كار سـختی می باشد، كه 

اآلن بیشـتر نیـاز بـه تخصصی تر 

اسـت، كـه در برنامه هـای جدید دیده می شـود ؛ 

3. درس ها بایسـتی به سوی تخصصی شدن 

بـه پیـش بـرود. در ایـن صـورت فـرد می توانـد 

كارآیی الزم را به دست آورد و نسبت به مسائل 

روز پاسـخ گو باشد؛ 

4. رشـته ها بایـد در جهـت نیـاز جامعـه و 

متناسـب بـا نـوع فعالیت هایـی كـه خواهـران 

بایسـتی در جامعـه داشته باشـند باشـد؛

5. تعییـن و انتخاب رشـته روی عالقـه و 

اسـتعداد فـرد صـورت پذیـرد؛ 

6. آشـنایی خواهـران بـا مسـائل اجتماعـی، 

نقـش ورود آنـان بـه جامعـه خـود بهتریـن 

وسـیله ای اسـت كه فرد را به نیازها و چگونگی 

برخـورد و شـیوه حل مشـكالت آشـنا می سـازد 

و تـا نرویـم نمی فهمیـم و بـا ذهنیت گرایـی 

خـود هیچ گونـه حضـور مفید و مؤثـر نخواهیم 

داشـت؛ 

7. مسـئله مـدرك در خـور توجـه اسـت، كـه 

بایسـتی مسـئوالن بـدان توجـه كننـد. بـرای 

حضـور فعـال در بسـیاری از مراكز نیاز به مدرك 

پیـدا می شـود؛ 

8. مدیریـت از امـور بسـیار 

تصمیم گیـران  اسـت.  مهمـی 

آگاه  باشـند  كسـانی  بایسـتی 

از جملـه بـه مشـكالت بانـوان، 

بـرای زن  نباشـند كـه  افـرادی 

فعالیت اجتماعی قایل نباشـند. 

باشـند كـه نقـش زن  متوجـه 

آن  را  و  چیسـت  دراجتمـاع 

نداننـد.  ضعیـف  موجـودی 

آنچــه كــه یــك زن حتــی در جامعــه 
ــرای یــك  امــروزی و قــرن بیســتم ب
زندگــی ســالم و موفــق الزم دارد، از 
هنــر گرفتــه تــا كمــاالت و ابعاد دیگر 
زهــرا�  حضــرت  در  انســانی 
معتقــدم  ازایــن رو،  دارد،  وجــود 
ایشــان می توانــد یــك الگــوی بــه 
تمــام معنــا بــرای جامعــه مــا نیــز 

باشــد. 
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9. باألخـره آنچـه كـه برای یك 

فرد می تواند اساسـی باشـد و در 

نحـوه كار اجتماعـی او دخالـت 

مؤثـر و مسـتقیم داشـته باشـد 

اسـت.  خانوادگـی  مسـاعدت 

پـدر، مـادر و یـا همسـر بایسـتی 

مانـع تحصیـل و كار اجتماعـی 

نباشـند، بلكه مشّوق و كمك كار 

او باشـند. و گرنـه واقعـًا فـرد در 

ایـن نـوع كارهـا بازدهـی الزم را 

نخواهـد داشـت. 

حتـی  زن  یـك  كـه  آنچـه 

در جامعـه امـروزی و قـرن بیسـتم بـرای یـك 

زندگـی سـالم و موفـق الزم دارد، از هنـر گرفتـه 

تـا كمـاالت و ابعـاد دیگـر انسـانی در حضـرت 

زهـرا� وجـود دارد، ازایـن رو، معتقدم ایشـان 

می توانـد یـك الگوی به تمام معنا برای جامعه 

مـا نیـز باشـد. آنچـه را كه مـن در حد فهم خودم 

می توانـم بگویـم این كـه رفتـار، گفتـار و همـه 

فرازونشـیب های زندگـی ایشـان بـرای ما درس 

اسـت: در بعد مادری، همسـری شعور و عرفان، 

قناعـت، صبر و اسـتقامت در برابـر گرفتاری ها، 

سیاسـت و خط دادن به جامعه و اصالح عموم 

ستم  سـتیزی، رعایـت تقـوا، عفـت و خالصـه 

همـه فضیلت هـا. البتـه الگوپذیـری مبتنـی 

بـر شـناخت اسـت، بنابرایـن تـا افـراد متمایـل 

بـه هوا و هوس هـای درونـی خویـش و در بنـد 

آن باشـند طبعـًا گرایـش بـه چنیـن الگوهایـی 

نخواهنـد داشـت و متأسـفانه افزون بر ایـن مـا 

هنـوز نتوانسـته  ایم ایـن شـخصیت های واال و 

متعالـی را به گونـه ای شایسـته 

بسـیارند  چـه  كنیـم.  معرفـی 

افـرادی كه چنین گم شـده هایی 

دارند و درصورتی معرفی صحیح 

و شـناخت او را به عنـوان الگـوی 

زندگـی خویـش می پذیرنـد. 

تبلیغاتمـان  هـم  بنابرایـن 

ضعیـف اسـت و هـم عملمـان 

ناقـص، بلكـه احیانـًا منافـی و 

جـذب  بـرای  ضدهم دیگرنـد. 

بـه  افـراد  عالقه مندنمـودن  و 

شـخصیت های بـزرگ بـه متدها 

و شیوه های جدیدی نیاز است. امروز تبلیغات 

كاذب و شـبهات همـه ایـن راه ها را مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم بـرای ربـودن دل ها و افـكار به كار 

می گیرنـد. مـا نمی توانیـم جوانـان را بـا چنـد 

پوسـتر تبلیغاتـی قانـع كنیم. پاسـخ گویی نیاز 

به تالش شبانه روزی فداكاری و زیر پاگذاشتن 

هوای نفس كه بایداز خود ما شـروع شـود دارد.

شما ببینید ما زندگی حضرت زینب� را 

می خواهیم مطالعه كنیم، نوشته های فارسی و 

عربی یك نواخت هستند: آن بزرگوار كجا متولد 

شد؟ چكار كرد؟ و... یك زندگی نامه تحلیلی 

حضرات  دیگر  همین گونه  نداریم.  جاذب  و 

سیره شناسی  نوع  در  واقعًا   .معصومان

دستمان خالی است.

یـك زمانـی در رادیـو برنامـه داشـتم. یكی از 

مجریـان حـرف خوبـی زد، و گفـت: فالنـی ایـن 

زندگی نامـه را كـه شـماها می گوییـد خیلـی 

خـوب اسـت، ولـی مـن فكـر می كنـم ایـن 

بــه ســوی  3. درس هــا بایســتی 
ــرود.  ــه پیــش ب تخصصی شــدن ب
می توانــد  فــرد  صــورت  ایــن  در 
بــه دســت آورد و  كارآیــی الزم را 
نســبت بــه مســائل روز پاســخ گو 

باشــد.
جهــت  در  بایــد  رشــته ها   .4
نیــاز جامعــه و متناســب بــا نــوع 
خواهــران  كــه  فعالیت هایــی 
بایســتی در جامعــه داشته باشــند 

. شــد با



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

122
زندگی نامه هـا بایـد به شـكل هنـری صحیح در 

بیایـد. گفتـم: حرفتـان درسـت اسـت. بنابراین 

در ایـن حـدود ضعـف و تقصیـر از ماسـت. در 

سـینما، تئاتر و تلویزیون وقتی می خواهند زن 

مسـلمانی را نشـان بدهنـد یك چـادر به كمرش 

می پیچنـد و...! بـا ایـن نـگاه تفكـر حاكـم كـه 

بـا فرهنـگ اسـالم شـناختی ندارنـد، بگوییـم: 

بیاییـد دنبالـه رو حضـرت زهـرا� شـوید. ایـن 

عمـل نیازمنـد بـه مقدماتی اسـت كه فرد آشـنا 

بـه فرهنـگ اسـالمی و متمایـل بـه آن گـردد. 

بایـد حوزه هـا شـروع كنند، كارهـا به گونه ای 

تخصصـی انجـام شـود. به هر حال در حد وسـع 

خودمـان می بایسـت زندگـی واقعـی حضـرات 

معصومـان را بشناسـانیم و در ایـن معرفـی 

بـه زمـان و حساسـیت های زمـان توجه داشـته 

باشـیم. واقعـًا روش حضـرت زهـرا� ایـن 

نبـود كـه در كنـج خانـه بنشـیند و مثـل یـك 

عابـد منـزوی عمـل كنـد. حضـرت سیاسـت را 

خـوب می فهمیدنـد و درك و تحلیـل درسـتی 

از وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی داشـتند و 

تصمیم گیری هـا از جملـه: وضعیـت ایشـان 

بزرگـوار  آن  تیزبینـی  و  دوراندیشـی  نشـانگر 

می باشـد.
* . استاد عالی حوزه های علمیه.
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