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 2821-2845،صص1399(پایيز11سوم،شماره سوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 ها و موضوعات نهيزم يخی تار لي: تحلزدهيقرن س انی زنان تا پا يقرآن یها تيفعال
 1صدیقه صالحی طاهر 

 2کاظم قاضی زاده

 3مهدی مهریزی طرقی 

 چكيده

هاي زنددد ح حرددور از همان زمان كه تاريخ حيات بشر رقم خورد، زنان همدوش مردان در تمام عرصه  

تدداريخ   خورد و مفتخر به تربيت مردان بزرگداشتند.زنانح كه استمرار حيات بشريت به دست آنان رقم مح

در صدر اسدد،م، .انداند؛ همواره سهم بسزايح در تأثير ذاري بر تمامح شؤون اجتماعح و سياسح داشتهبوده

زنانح بودند كه در عين پذيرش مبانح اس،مح، از حقوق و فرصت نابرابر موجود كه سددنتان نسددبت بدده آنددان 

ند. شرايطح كه رسول خدا)ص( در مدينه به تافتند و به آن اعتراض داشترا برنمحشد رنج برده، آناعمال مح

وجود آورد به زنان اين جسارت و شجاعت را داد كه به راحتح و بدون ترس نسبت بدده تبضدديس جنسدديتح 

اعتراض كنند. با رويح  شاده با آنان برخورد شد و پاسخ  رفته و از فضاليت منطقددح خددود نتيجدده  رفتنددد، 

ديگر تکرار نشد. آزادي و جسارت زنان صدر اس،م براي بسياري   شرايطح كه نه قبل از آن و نه بضد از آن

اندددازه  كردند كه چرا اينمحشکوه   از صحابه نزديک پيامبر)ص( هم قابل تحمل نبود و آنان از پيامبر)ص(

به زنان ميدان داده و آنان را جسور ساخته است. غافل از اينکه ايددن آمددوزش قددرآن بددود كدده آنددان هددم از 

ها را تقددوا ( كرامددت انسددان۷۰آدم هستند و بنح آدم كرامت دارد: »لَقَدْ َكرََّمْنَا بَنِددح آدَمَ) )اسددرا ،نحفرزندان ب

زنند نه با نژاد و جنسدديت: »نِنََّ کَكددرَمَکِم عِندَال َّددهِ كند و آن را با انسانيت، اخ،ق و پاكح محک محتضيين مح

دانددد ب کدده برخددح را االيمددان نمحالضقل و ناقصفه، ناقص(. قرآن زنان را نه تنها ضضي1۳کَتقَاِكم) )حجرات،

بايد بددا آنددان بدده ايددن    داند كه پيامبر)ص(شاخص ايمان دانسته و همه را چنان داراي قدرت تشخيص مح

را خددود درسددت تشددخيص دادنددد از آن نافرمددانح نکننددد: »وَ ال  شرط بيضت كنند كه هر سخن پيامبر)ص(

( يضنح ا ر فرمانح از پيامبر)ص( را منکر تشخيص دادنددد از آن پيددروي 12) )ممتحنه،  يَضْصِينَکَ فِح مَضْرِوفٍ

دهددد بدده منکددر فرمددان مح   نکنند ب که به آن اعتراض كنند. البته اين ك،م به اين مضنا نيست كه پيامبر)ص(

دارنددد.   ب که براي اين است كه اع،م كند زنان قدرت تشخيص مضروف از منکر و شايسته از ناشايسددت را

مورد فضاليت هاي قرآنح زنان از فضاليت هاي جهادي،اقتصادي واجتمدداعح از صدددر رويکرد اين تحقيق در  

 مح باشد.. 1۳اس،م تا قرن

 .عالمان دین مبلغ دین، فعاليت های قرآنی، زنان صدراسالم، :کليدواژه ها 
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 مقدمه  

،م در آن نقش داشته اند حوزه مربددوط بدده اس خيكه زنان مس مان در ادوار مخت ف تار  يحاز عرصه ها  حکي

 وابسته به آن است. يو تض م قرآن ودانش ها ميتض 

،  اتيدد آ ري، تفسدد  حمخت ف ع وم قرآن ي، شاخه ها گرانيآن به د ميو آموزش قرآن ، حفظ و تض   يريفرا    

 ي، ق مددرو هددا و ع وم قرآن ريدر باب تفس فيو تصن في، تال يريتفس يها ت يكتابت و استنساخ ، نقل روا

 دهد. حم ليزنان را تشک حقرآن يها  ت يفضال

شددر    نيق مرو بد  هشت زنان را در    حقرآن  يها  ت يفضال  يدهد ، عرصه ها  حنشان م  هياول  حبررس  کيدر    

  ردد: حم  يدسته بند

. 6؛  گددرانيآن بدده د مي. حفظ و تض 5 ؛قرآن ي. جمع آور4 . ترجمه ؛۳ و خوشنويسح؛كتابت  .2 قرائت ؛ .1

 وقف.. 8 ؛ فيتصنتاليف و  . ۷ ؛ يريتفس يها  ت يقل روان

نمونه هايح از زنان فضال در عرصه ي تب يغ دين درطول تاريخ وجود دارند و با مروري  ذرا بددر شدديوه     

ها و ابزارهاي تب يغ دين كه درطول تاريخ ، زنان بهترين افرادي بوده اند كه فرصت هاي ط،يح براي بهددره 

 ها را داشته اند. يري از اين متد

زنان عالمه و فاض ه اي كه كتابهاي فراوانح در راه نشر و تب يغ دين نگاشته اند؛ برخح از آنان بددا قرائددت ،   

برخح با حفظ و تض يم آن به ديگري و بسياري نيز با استمداد از هنر نشددات  رفتدده از فطددرت پاكشددان بدده 

خح ديگر با جمع آوري قرآن و  روهح هددم بددا نقددل كتابت و خوشنويسح ، برخح با تض يم و تدريس و بر

روايت هاي تفسيري و ترجمه و تاليف و تصنيف توانستند در جهت انتقال فکر و عقيده و اخ،ق و ارزش 

 هاي دينح  ام موثري بردارند.

نقش آفرينح زنان عالمه اي همچون حررت خديجه كبري )س،م اهلل ع يها( ، حررت فاطمه زهرا )س،م  

ع يها( ، فره خادمه حررت زهرا )س،م اهلل ع يها( ، اسما  بنت عميس ، اسما  بنت يزيد بن سکن ، ام   اهلل

، ام عطيه انصاري ، خوله ، نسيبه و زينب ربيبه حررت رسددول اكددرم ، ام س يم بنت م حان ، ام دردا   ايمن

ه سيره يکايک اين زنددان عالمدده ،  ع يه و س م( در كتابت وحح از ق م مورخين افتاد اند. نگاهح ب)ص ح اهلل

نشان مح دهد كه در كتابت آيات قرآنح و احاديث صادره از رسول خدا فضاليت داشته اند. اما تمددامح آنهددا 

 كاتب همه قران نبوده اند.

بسياري از زنانح كه نامشان در بخش كاتبان قرآن آمد حافظ قرآن نيز بوده اند. البته درايددن ميددان سددرآمد   

زنان حررت فاطمه زهرا )س،م اهلل ع يها( است كه ع،وه بر كتابت و حفظ قرآن ، برتمامح شددان همه اين  

نزول و مضارف و تفسير قرآن كريم آ اهح داشته است و شا ردانح همچون فره ي خادمه را بضنوان حافظ 

زنان ج سه تدريس شواهد زيادي وجود دارد كه فاطمه ع يها الس،م براي   كل قرآن كريم تربيت مح نمايند.

 عمومح داشته اند. همچنين زنان به صورت فردي نزد او آمده و مسائل دينح خود را مح پرسيدند.

عالم ترين و با ايمان ترين بانوان وجود نورانح و مبددارح حرددرت فاطمدده و حرددرت  زينب)سدد،م اهلل   

حررت خديجه كبري )سدد،م اهلل   ع يها( هستند. همچنين از با ايمان ترين بانوان صدر اس،م وجود مبارح 
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ع يها( هستند و اسامح برخح از بانوان قاري ، كاتب ، حافظ ، مفسر و .... كه از قرون  ذشته تا قرن سدديزده 

 فضاليت داشتند مح پردازيم.

حفظ قرآن درزمان پيامبرازنخستين روزهاي نزول وحح آغدداز شددد. پيامبراسدد،م )صدد ح اهلل ع يدده وسدد م(  

 رآن به شمار مح رفت و براي فرا رفتن و حفظ آن بسيار كوشيد.  نخستين حافظ ق

در آن عصر ط،يح ، زنان نيز پا به پاي مردان درعرصه قرائت و حفظ قرآن كريم مح كوشدديدند. قاريددان و  

 حافظان مشهور كل قرآن از زمان رسول اهلل )ص ح اهلل ع يه وس م( كه مضروفترين آنان عبارتنداز:

 ت عايشه )رضح اهلل عنها(.ام المومنين حرر

 ام المومنين حررت  ام حفصه )رضح اهلل عنها(.

 ام المومنين حررت ام س مه )رضح اهلل عنها(.

 و ام المومنين حررت ام ورقه بود.  

قاريان قرآن در آن زمان بيشتر از كارهاي ديگر كناره  يري كددرده و اغ ددب اوقددات خددود را در تحقيددق و   

نها مصروف مح داشتند ؛ به  ونه اي كه در ع م قرائت و كم و كيف آنها بدده درجدده قرائت و ضبط و ثبت آ

 بااليح از تخصص نايل آمده بودند.

حفصه دختر سيرين خواهر تابضح مشهور محمد بن سيرين در ع م قرائت آنچنددان سددرآمد بددود كدده وقتددح 

گونه آن را قرائت مح كنددد. محمد به مشک ح در قرائت برخورد مح كرد ، مح  فت از حفصه بپرسيد كه چ

 وي از بانوان عابد ، دانشمند ، قاري قرآن و راوي حديث بود.

كتابت درعالم اس،م با كاتبان وحح آغاز شد. و قرآن نزد مس مانان سبب شد كه خطاطح و كتابت از همان  

 آغاز با امور مضنوي بياميزد و به تدريج ، خطاطان منزلت ويژه بيابند.

بضد نيز در دوره هاي مخت ف تاريخح زنانح به كتابت قرآن كريم پرداخته اند كه نددام برخددح در قرن هاي    

بر صفحات تاريخ ماند اري تر شده اسددت. از زمددره م ددک دختددر سدد طان محمددود و خددواهرزاده سدد طان 

سنجر،جزوات قرآنح زيادي در كتابخانه قدس رضوي موجود است. از فاطمه س طان بنت مقصددود ع ددح از 

خوشنويس صفويه  رفته تا مرجان الکاتب و ضيا  الس طنه دختر فتحض ح شاه و ام س مه و خير النسا    زنان

بيگم و مريم بانونائينح ازبانوان خوشنويس عهد قاجار،همگح تاريخ زنان خوشنويسان ايددران را بدده زيبددايح 

 رقم زده است.

مه دختر هنرمند فتحض ح شاه قاجددار اشدداره از جم ه سرشناس ترين بانوان كاتب قرآن مح توان به ام الس   

كرد. ام س مه مشهور به   ين خانم ، شضر مح سرود ، در تذهيب كدداري مهددارت داشددت و خددط را بسدديار 

خوب مح نوشت. وي خوشنويسح را نزد اساتيدي چون زين الضابدين اصفهانح و حاج ع ح آقا ، پسرميرزا 

شددتن خددط نسددخ مهددارت داشددت، بدده طددوري كدده در رده ع ح محمد خان نظام الدوله فرا  رفددت ، در نو 

 خوشنويسان قرن سيزدهم قرار  رفت.

محمد خان اعتماد الس طنه مح نويسد: » خط نسخ را به خوشح اسدداتيد ايددن فددن نوشددته و قددرآن خددط او  

 نهايت مرغوبيت است).

 وادعيه است. خوشبختانه،آثارقابل توجهح از وي به جاي مانده كه بيشتراين نوشته ها شامل قرآن 
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سالگح حافظ قرآن   12شريفه،دخترع ح بن طاووس، افندي درباره او مح  ويد: او عالم ،فاضل،كاتب و در   

 بود.

خديجه دختر حسن بن ع ح بن عبدالضزيز، اين بانوعالمه ؛محدث،پرهيز ار،صالح،حافظ قرآن و تجويددد را  

 شتهار داشت.كام، مح دانست وهمواره به ع م فقه مشغول بود و به آن ا

ام ورقه دختر عبداهلل بن حارث انصاري، از زنان فاضل عصر خويش بود. رسول خدا )ص ح اهلل ع يه وآله(  

او را شهيده ناميد. او قرآن را جمع آوري و قاري قرآن بود. بح شددک قدداري و جددامع قددرآن از مضددارف آن 

 بيگانه نيست و اط،عات جامضح از قرآن دارد.

از جم ه زنددان تددابضح كوشددا در امددر قددرآن ازام  وينح محدث،حافظ و مفسر قرآن بودند.خديجه برغانح قز 

الدردا  الصغري همسر دوم صحابح ج يل ،ابوالدردا  مح توان نام برد كه به منزلت بزر ح در ع م تفسير و 

و فقاهت رسيد. او مضارف خود را از بزر ددان صددحابه از جم دده سدد مان فارسددح،ابومالک اشددضري، عايشدده 

همسرش فرا رفت و ع م خود را به برخح از تابضان منتقل كرد كه بضدها ازعالمان و بزر ددان تددابع شددمرده 

 شدند.

زبيده، دختر م، صدراي شيرازي و خواهر بدريه و صدريه، از زنان عالم ، فاضل ، اديب و مفسر قددرآن در  

ادبيات و تفسير به مقام استادي رسدديد قرن يازدهم بود. زبيده نزد پدر و خواهرش بدريه درس خواند و در 

ام ك ثوم برغانح ، دختر شيخ محمد تقح مضروف بدده شددهيد ثالددث اسددت. از تاليفددات او   و حافظ قرآن شد.

سيده فاطمه قزوينح ؛ عالم ، مفسر ، محدث ، وي در اغ ب ع وم حددديثح   تفسير سوره فاتحه الکتاب است.

قرآن و خطيب و سخنور ماهري بود. منبر مح رفت و صدايح ب ند و عق ح نابغه بود. ع،وه بر اين او حافظ  

آن است كدده امددور  حرساله در پ  نيا  و رسا داشت و در وعظ و خطابه توانا و نيز بسيار پارسا و با تقوا بود.

كددرده و سددپس  يحاسددتخراج و شناسددا  حخيو تددار  حكتب ع وم قرآن  ياز الب،  پايان قرن سيزدهمفوق را تا  

كند به كشف   حكند. چنانکه ت،ش م  يحفراز و فرود ها را در ادوار مخت ف بازنما  يحچرا  حضنيكند.     ليتح 

 بپردازد. زيها ن ت يفضال  يفراز و فرود موضوعات و  ونه ها  يحچرا

 

 سؤال اصلی-الف  

 شود؟ حم  لياست و چگونه تح   يحدر چه ق مروها  پايان قرن سيزدهزنان تا  حقرآن يها  ت يفضال -1

 يه اصلیفرض-الف   

و   حاجتمدداع  يبدده تناسددب فرددا  حازه زمددانبدد   نيو ع وم وابسته به آن توسط بانوان در ا  حقرآن  يها  ت يفضال

مثددل   حمکتددوب قرآندد   يتهاياز فضال  يبانوان در مجموعه ا  يو فکر  ح يتحص  ت قضيمو   و نيز  حاسيس  ت يوضض

 ميتض  ايو  حفظقرائت ،     نهيزمر  د  ايوقف و    و  ف،يو تصن  فيقرآن ، تال  ي، جمع آور  حسيكتابت ، خوشنو 

 خورد. حبه چشم م يريتفس  اتينقل روا زين  و گرانيآن به د

 نوع روش تحقيق
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مهم ترين و اص ح ترين روشح كه در  ردآوري اط،عات اين تحقيق مورد استفاده و استناد قرار  رفته،     

تددب مرجددع و منددابع مخت ددف بصورت كتابخانه اي است از كتابخانه هاي دانشگاه و حوزه هاي ع ميه از ك 

 فقهح شيضه و سنح و كتب حقوقح به صورت تضريف،توصيف،استدالل و استنتاج مح باشد.

 ابزار گردآوری -ب

در اين تحقيق از فيش برداري و بانک هاي اط،عاتح و شبکه هاي كامپيوتري و برنامه هاي نرم افددزاري     

 تفاده شده است.به عنوان ابزارهاي مناسب جهت  ردآوري اط،عات اس

 روش تجزيه و تح يل اط،عات  -ج

در مرح ه اول به جمع آوري اط،عات،در مرح ه دوم به طبقه بندي اط،عات و تنظدديم فدديش هددا، و در     

مرح ه سوم به بررسح ديد اه ها و تح يل نظريه موافقان و مخالفان و در نهايددت بدده ارائدده جمددع بندددي و 

ل اط،عات پرداخته شددده اسددت. پيشددينه جايگدداه زن درجاه يددت و اسدد،م تدوين نهايح و سپس،با استدال

 وشخصيت اجتماعح او درقرآن

 واسالم جایگاه زن در جاهليت -2-1

در عصري كه اس،م ظهور كرد، زنان از جايگاه مناسبح برخوردار نبودند، حتددح از ابتدددايح تددرين حقددوق   

 ح در ميان جوامع آن دوره، وضددضيت خاصددح داشددت، انسانح محروم بودند. با اين حال، جامضه عرب جاه

چنان كه آن را مضروف ترين نقطه عالم ازنظربدرفتاري با زنان مضرفددح كددرده انددد. بددر اسدداس نظددر برخددح 

نويسند ان، زنان پيش از اس،م حکم متاع و كاال را داشته اند و جز  دارايح پدر يددا شددوهر محسددوب مددح 

نسبت به زنان داشتند. از جم ه اينکدده زن از مايدده اي پسددت ترازمددرد شدند. همچنين نظرهاي تحقيرآميزي  

آفريده است و مقدمه وجود مرد است و براي او آفريده شده است. اما با ظهور اسدد،م و برقددراري عدددالت 

الهح زنان نيز مانند مردان داراي حقوق مادي و مضنوي شدند. اس،م دين مساوات است و تنها برتري افددراد 

يگري مضيار ايمان و تقواي آنان مح داند. اينکه زن در اس،م چه جايگاهح دارد، مبتنح بر ايددن اسددت را بر د

كه انسان در قرآن چه جايگاهح دارد، چون قرآن كريم فقط براي هدايت و كمال مرد نيامددده اسددت، ب کدده 

رمايد: » هدي ل ناس براي هدايت همه انسان ها، اعم از زن و مرد، عرب و عجم آمده است و خداوند مح ف

(  در حرمت و كرامددت انسددان هدديت تفدداوتح ميددان زن و مددرد 185و بينات من الهدي و الفرقان....) )البقره/ 

نيست.جان، مال، ابرو، عقيده و رکي آدمح همه حرمت دارند و بايد همواره اين حريم پاس داشددته شددود و 

 فه او بر روي زمين مورد عنايت ويژه اند.در فرهنگ اس،مح، زن و مرد به عنوان مخ وقات خدا و خ ي

 جایگاه زن در جاهليت -2-1-1

تاريخ عرب،  زارش تاريک و اسف باري از اوضاع زن درعصر جاه ح ارائه مح دهد. آيات قددرآن كددريم   

 نيزاين ديد اه را نسبت به عصر جاه يت تآييد مح كند.

 جایگاه حقوقی زن درجاهليت -2-1-1-1

ک خانواده بود و بر زن حق حيات داشت. در جاه يت، زن در رديددف سدداير انسددان هددا مرد در جاه ح، مال

ق مداد نمح شد، ب که انسان درجه دومحسوب مددح شددد.خ يفه دوم در بدداب وضددضيت زنددان در جاه يددت، 
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اعتراف مح كند كه آنها در جاه يت هيت به حساب نمح آمدند:» كنا فح الجاه يه النضدالنسا  شيئا ) )بخاري 

(. تصريح قرآن كريم به عمل زشت زنده به  ور كردن دختددران در عصددر جاه يددت و   4۷:۷ق.،ج    1422،  

(. حقددوق زن درعصددر 8-9( و )التکوير/ 58-59تکرار آن، نشانح از توجه اس،م به اين مسئ ه است )النحل/ 

 جاه يت از سه جنبه اجتماعح، سياسح، و مالح قابل مطالضه است.

 زن درجاهليت حقوق اجتماعی -2-1-1-2

ازآنجا كه حقوق اجتماعح زن، در زمينه هاي ازدواج و ط،ق نمددود بيشددتري دارد. بدده بيددان ايددن دو وجدده 

 پرداخته مح شود.

 حق انتخاب همسر: -الف

در آن زمان بيشتر مرد از حق انتخاب همسر برخوردار بود و زن كمتر در اين باره نقشددح ايفددا  مددح كددرد، 

هر دختر، پسر عموي او بود و ا ر پسر عمو به ازدواج با دختر تصميم داشددت،   چنان كه حق اول نسبت به

(. همچنين تضدددد زوجددات در جاه يددت 1:۳66م.، ج198۷ديگران حق پيش قدم شدن نداشتند)عبدالهادي،  

هيت محدوده اي نمح شناخت و اين در حالح بود كه برقراري عدالت بين ايشان هيت لزومح نداشت و هددر 

 (.54۷:۷م.، ج 19۷۰د مرد، محبوب تر بود، وضع بهتري داشت)ع ح،كدام كه نز

 ب( طالق: 

ط،ق دردست مرد بود و به آسانح انجام مح  رفت. در بيشتر موارد، از روي غرددب، جهالددت و بدده قصددد 

(. زن پس از ط،ق، حددق ازدواج ۳81:2انتقام جويح يا تنبيه زن تحقق مح يافت)ر.ح؛ رشيدرضا، بح تا، ج  

ديگري را نداشت، چون تضصب افراطح مرد اجازه نمح داد همسددر سددابق خددود را بددا مددرد ديگددري با مرد  

 (.552ببيند)همان:

 حقوق سياسی زن درجاهليت -2-1-1-3

در عصر جاه يت، زن جنس درجه دو و در خدمت منافع قبي ه و مردان آن قبي ه بود. مشاركت سياسددح آنددان 

قابل تبيين است. زن در چنگ هاي مردم جاه ح كه از اركان زند ح در اين عصر با توجه به همين اصل ك ح  

آنان به حساب مح آمد، عام ح انگيز ساز و مهيج براي نبرد بود. جنگجويان براي فرار از ننگ اسارت زنددان و 

دختران خود نبرد مح كردند و دشمن نيز به طمع اسير كردن آنان شمشددير مددح زد)روح؛ سددضد زغ ددول، بددح 

رماندهان جنگح كه از اين روحيه خبر داشتند، زنان و دختران جنگجويان را در جنگ ها به همددراه (. ف۳1۰تا:

مح آوردند تا براي حفظ آبروي خود هم كه شده تمام ت،ششان را به كار ببرنددد. زنددان بددا سددرودن اشددضار و 

 (51۰:2ق.،ج14۰9نواختن دف، مردان را به مقاومت و مبارزه فرا مح خواندند)طبري،

 حقوق اقتصادی زن درجاهليت -2-1-1-4

منابع تاريخح دو  ونه محروميت مالح را براي زنان  زارش كرده اند: محروميت از ارث و مهريدده كدده از   

 بارزترين محروميت هاي اقتصادي زنان در آن دوران بود.

 الف( ارث:
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يددان قبي دده بودنددد، ارث مددح از نظر مردم جاه ح، قاعده ك ح در ميراث اين بود كه فقط مردان كدده جتگجو  

(. جالددب اينکدده در كنددار ايددن بددح ۳24بردند و زنان و كودكان از ارث محروم بودند)ر.ح؛ بغدادي، بح تددا:

م.، 19۷۰عدالتح آشکار، بيگانگانح چون هددم پيمددان و فرزندخوانددده ميددت، از او ارث كددح بردنددد.) ع ددح،

از ارث خود، به ارث مح رفت و در شمار اموال (. اين در حالح بود كه زن پدر در كنار محروميت  56۷:5ج

 (.56۳ميت به حساب مح آمد )همان:

 ب( مهریه:  

ج وه ديگر محروميت مالح زن، عدم مالکيت نسبت به مهريه بود. پدر يا ولح امر او، مهريه را تصاحب مددح 

كدده بددراي خريددد   كرد و چيزي به زن نمح رسيد. ا ر هم مهريه را به زن مح دادند، در مقابل هزيندده هددايح

(.در مجموع، مح تددوان  فددت كدده زنددان در 5۳1جهيزيه انجام مح  رقت، از او پس مح  رفتند)ر.ح؛ همان:

 عصر جاه يت از نظر شآن و از جنبه هاي مخت ف حقوقح در وضضيت نابسامانح قرار داشتند.

 جایگاه زن دراسالم -2-1-2

 زن دراسالمجایگاه حقوقی  -2-1-2-1

، زنان از حقوق ويژهاي برخوردار شدند و در جايگاهح متفاوت نسبت به عصددر جاه يددت با ظهور اس،م  

قرار  رفتند. بدون ترديد، ارزش و منزلت زن در اس،م را بايد از آيات صريح قددرآن كددريم و ديگددر منددابع 

 مضتبر به دست آورد. خداوند بزرگ  در موضوع خ قت زن و مرد تصريح مددح ورزد كدده زنددان را از همددان

(. ا ر به عناصر ايمان، مضرفت، تقوا، و عمل صالح بدده عنددوان ضددابطه 1سرشت مردان آفريده است.)النسا / 

باور داريم، به تصريح قرآن كريم هيت تفاوتح بين زن و مرد وجود ندددارد. هدددايت، عمددل دنيددوي، پدداداش 

، پيامبرشناسددح و اخروي و قرب الهح به جنسيت مربوط نيست. اصول دين ناظر به سدده اصددل مبداشناسددح

مضادشناسح است كه در فهم هيت يک از اين سه، جنسيت دخالت ندددارد. خداونددد مددح فرمايددد:»من عمددل 

صالحا من ذكر او انثح و هو مومن ف نحيينه حياه طيبه و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يضم ون: هر كددس 

ومن است، او را به حيدداتح پدداح زنددده مددح كار شايسته اي انجام دهد. خواه مرد باشد يا زن، در حالح كه م

(. خداوند كه انسان را 9۷داريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالح كه :انجام مح دادند، خواهيم داد.) )النحل/ 

( و قددران را ۷2( و امانتدار الهح مددح شناسددد )االحددزاب/ ۳4(، مسجود م،ئکه )البقره/ ۳۰خ يفه خود )البقره/ 

است، هر ز تفاوتيبين زن و مرد در اين موارد قائل نشده است. قرآن كريم از زنان   براي هدايت او فرستاده

بزر ح كه در ساختن تاريخ ايفاي نقش كرده اند، به نيکح ياد كرده است. همسددران آدم، ابددراهيم و مددادران 

ز همسددران موسح و عيسح )ع يهم الس،م( نمونه هايح از زنان مورد تکريم و تج يل در قرآن هستند. ا ددر ا

نو  و لوط به عنوان افراد ناشايست ياد مح كند و مح فرماي: »ضرب اهلل مث، ل ددذين كفددروا امددراه نددو  و 

(، از همسر فرعون به عنوان زنح بددزرگ يدداد مددح فرمدداي كدده در عددين همسددري 1۰امراه لوط...) )التحريم/ 

(. 11وا امراه فرعون...) )التحريم/ فرعون، شخصيت و كرامت خويش را از ياد نبرد: »و ضرب مث، ل ذين آمن

قرآن حتح از شايستگح و كمال زنح مانند ب قيس سخن مح  ويد كه با درايت و شايسددتگح خدداص خددود، 

 (.44-45:  1، ج 1۳84( )قربان نيا، ۳4-۳5قوم سبآ را با دموكراسح و نظام شورا اداره كرده است )النمل/ 
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ع يهددا( شخصدديتح برتددر از مددردان دارنددد. حرددرت ولددح زنانيچون خديجه و حررت فاطمه )سدد،م اهلل   

عصددر)عج( زهددرا )س( را مقتددداي خددويش دانسددته اسددت: »فددح ابنتدده رسددول اهلل لددح اسددوه حسددنه) 

(. زهرايح كه نسل پيامبر)ص( از وجود او دوام يافت. وقتح هم قريشيان بضد 18۰:    5۳ق.، ج14۰۳)مج سح

جري او را ابتر ناميدند، سوره كددوثر در تکددريم او )س( نددازل از فوت ابراهيم از ماربه قبطيه در سال دوم ه

 رديد. در زمانح كه اعراي از داشتن فرزند دختر خشمگين، عبوس و سددرافکنده مددح شدددند، پيددامبر)ص( 

فرمود: »رحم اهلل ابا البنات مباركات محببات و البنون مبشرات و هن الباقيات الصالحات) )نددوري طبرسددح، 

رحمت خدا برپدري كه داراي چند دختر است. دختددران، بابركددت و دوسددت داشددتنح   (؛ يضنح:155:  15ج  

هستند و پسران مژده آوردند. دختران باقيات صالحات )بازماند ان شايسته( هستند. پيامبر خدددا)ص( حددب 

 5ج  ،    1۳46النسا  را از اخ،ق انبيا  مح داند: »من اخ،ق االنبيا  ص ح اهلل ع دديهم حددب النسددا ) )ك ينددح،  

:۳2۰.) 

افتخار نظام حقوقح اس،م اين است كه از همان ابتدا زنان را داراي حقوق اقتصادي همچون حق مالکيت و   

توارث، حقوق سياسح همچون بيضت و انتخاب ، حقوق خددانواد ح همچددون حددق انتخدداب همسددر، حقددوق 

ف بدده حددج قرايح همچون طر  شددکايت و مراجضدده بدده مراجددع قرددايح و حقددوق عبددادي همچددون تشددر

واجبشناخته است. با در نظر  رفتن مهريه، نفقه و لزوم خوشرفتاري با او، حقددوق مددادي و مضنددوي زن را در 

نظام خانواده تامين ساخته است. اين در حالح كه زن در قرون  ذشته و در تمدن هاي بزرگ همددواره مددورد 

 ظ م بود و هيت  اه حقوق انسانح او احقاق نشده بود.

 زن دراسالمیگاه اجتماعی جا -2-1-2-2

اس،م براي زن برخح حقوق اجتماعح درجامضه انسانح قائل است، از جم ه حقوق اجتماعح زن مح تددوان   

به ازدواج وشهادت اشاره كرد.در اين قسمت به مبحث شهادت مح پردازيم ومبحددث ازدواج را در قسددمت 

 خانواده خواهيم آورد.

از امري به نفع يکح از طرفين دعوا و به زبددان ديگددري؛ بدده تضبيددر شهادت عبارت است از اخبار شخصح    

ديگر، شهادت عبارت است از خبر دادن قطضح شخص غير حاكم نسبت به حق الزمددح بددراي ديگددري. بددا 

استفاده از تضريف ارائه شده از سوي فقيهان و حقوق دانان، در شهادت، حق، امتيدداز و نفضددح بددراي شدداهد 

تک يف و نه حق بودن شهادت را استنباط كرد. افزون بر تصريح فقيهان بر تک يددف   وجود ندارد و مح توان

 (.2۳۰-2۳1:  1، ج 1۳84بودن شهادت، )قربان نيا،  

شهادت ع م و اط،ع يافتن مستقيم و بح واسطه نسبت به فضل و اقدام شددخص ديگددر و بيددان آن هنگددام   

ضل يا واقضه اي در صحنه حرور دارد و ماوقع ضرورت است. در واقع، شاهد كسح است كه هنگام وقوع ف

را مح بيند و مح شنود. بنابراين، شاهد بايد ماوقع را ديده يا شنيده باشد تا بتواند آن را بيددان كنددد. شددهادت 

داراي دو جز  است: تحمل و ادا. تحمل شهادت همانا حرور داشتن هنگام وقوع فضل يددا ع ددم يددافتن بدده 

 (.1۳8۷:194ت و اداي شهادت، يضنح بيان مشاهدات و شنيده ها )وسقمح،  ماوقع، به صورت مستقيم اس

 شهادت در قرآن -1
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قرآن كريم در مورد متضددي پيرامون شهادت سخن  فته است كه در هيت يک از آيات تصريحح بر مددرد   

رزش سوره بقره كه در آن بر مرد بودنشاهد تصريح شده اسددت و ا  282بودن شاهد نشده است، به جز آيه  

 شهادت دو زن را مضادل شهادت يک مرد قرار داده است.

 (آياتح كه به زن يا مرد بودن شاهد تصريح نشده است 1

سوره مائده از شهادت دو مس مان عادل براي وصيت سخن به ميددان آمددده و تصددريح شددده  1۰6در آيه  -  

مود: »يا ايهاالذين آمنوا شهده است كه در صورت فقدان مس مان، مح توان از شهادت غير مس مان استفاده ن

بينکم اذا حرر الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غيركم...: اي اهل ايمان، چددون مددرگ 

يکح از شما فرا رسيد، براي وصيت خود دو شاهد عادل را از خودتددان يددا ديگددران  ددواه  يريددد...) )ر.ح  

 (.2۳2: 1۳84قربان نيا،

كه به صورت عام بيان شده است و به مرد يا زن بودن نصريح ندارد و فقط تصريح به سوره ط،ق    2آيه    -

عام فرمود: »واشهدوا ذوي عدل منکم واقيموا الشهاده هلل...: دو شاهد از خودتان  يريد و بددراي خدددا اقامدده 

 (.18۳:  1۳86 واهح كنيد) ) كاظم زاده، 

 بات و اجراي مجازات حد، سه آيه نازل شده است:درباره جرم زنا و لزوم وجود چهار شاهد براي اث-

سوره نسائ: »واالتح ياتين الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا ع دديهن اربضدده مددنکم...: و كسددانح از   15آيه  -  

 زنان كه مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مس مانان را به عنوان شاهد برآنها بخواهيد).

ت ثم لم ياتوا باربضه شهدا  فاج دوهم ثمانين ج ده...: و كسددانح سوره نور: »والذين يرمون المحصنا  4آيه  -

كه زنان پاكدامن را متهم مح كنند، سپس چهار شاهد )بر مدعاي خود( نمح آورند، آنهددا را هشددتاد تازياندده 

 بزنيد..).

 سوره نور كه در باب نکوهش افک و افترا و نيز مذمت تهمت زنا بدون چهار شاهد است: »لددوال  1۳آيه  -  

جاووا ع يه باربضه شهدا  فاذ لم بالشهدا  فاولئک عند اهلل هم الکاذبون: چرا چهار شاهد بددراي آن نياورنددد؟ 

 اكنون كه اين  واهان را نياوردند، آنان در پيشگاه خدا دروغگويانند.).

 ( آيه اي كه به مرد بودن شاهد تصريح شده است 2

من رجالکم فان لم يکونا رج ين فرجل وامراتددان...: و دو خداوند متضال مح فرماي: »واستشهدوا شهيدين    

نفر از مردان )عادل( خود را )بر اين حددق( شدداهد بگيريددد و ا ددر دو مددرد نبودنددد، يددک مددرد و دو زن...) 

(. اين آيه كه درباره نوشتن قرض و نسيه در مضام،ت است، به صددراحت، اولويددت اول بدده دو 282)البقره/ 

و در درجه دوم، شهادت زن هم پذيرفته شده، ولح در اين صددورت زن، كدده اوال   شاهد مرد داده شده است 

 به ضميمه مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن، مضادل شهادت يک مرد محسوب  ردد.

صاحب تفسيرالمنار در تفسير اين آيه مح نويسد: » برخح مفسران اظهار داشته اند ع ت اينکه در اين آيدده   

فراموشح ق مداد شده است و ارزش شهادت او نصف شددهادت مددرد دانسددته شددده، زن در مضرض اشتباه و 

نقصان خرد زنان است. پاره اي ديگر از آنان غ به سردي بر مزاج زنان را ع ت پنداشددته انددد كدده نتيجدده آن 

كمح حافظه و سرعت فراموشح است. ولح اينها مس م و ثابت نيست. ع ت صحيح در اين مسئ ه آن اسددت 

در اين نيست كه به مضام،ت و امور اشتغال ورزد و ازهمددين روسددت كدده حافظدده وي در ايددن  كه شان زن
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زمينه ضضيف است، ولح در پرداختن به امور منزل كه شغل اوست، حافظه اش از مرد قوي تر است. اصوال 

دارنددد، طبيضت بش، اعم از زن و مرد، اين است كه در اموري كه به ان اهتمام مددح ورزد و بددا آن سددرو كار

بيشتر وبهتر مح توانند مسائل مربوط به به آن را به خاطر سپارند. م،ح و مضيار وضع قوانين و جضل احکام 

م،حظه غ به و اكثريت است و در مورد زنان چون غ به و اكثريت با عدم اشتغال و توجه به آنان بدده امددور 

ر در مضرض فراموشح و اشتباه قرار مح  يرد) مالح و مضام،تح است، لذا در اين زمينه ها ضضيف بوده، بيشت

 (.124: ۳)رشيدرض، بح تا، ج 

 شهادت در فقه -2

 در كتب فقهح، حرائم و دعاوي با توجه به قبول شهادت زن به سه دسته تقسيم مح شوند:  

الف( برخح امور فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و شهادت زنان در اين مورد پذيرفتدده نيسددت. ايددن 

، شرب خمر، حد سرقت، اس،م يضنح مس مان بودن شخص، ب ددو    1موارد عبارتند از: ارتداد، ط،ق، قذف

 ) جر  و تضديل شاهد (، خ ع، عفو،قصاص، وكالت، رويت ه،ل ماه و ... .

ب( در پاره اي از دعاوي شهادت زنان به تنهايح قابل قبول است؛ مانند شهادت در والدت كودح يا عيوب 

 موجب فسخ نکا  مح تواند باشد و يا در وصيت به مال. زنان كه

ج( در برخح جرائم و دعاوي شهادت زنان به انرمام مردان پذيرفته مددح شددود؛ ماننددد زنددان ج ددد كدده بددا 

شهادت دو مرد و چهار زن ) به جاي دو مرد ( وزناي موجب رجم با شهادت سه مرد و دو زن ) به جدداي 

 يک مرد ( جرم ثابت مح شود.  

اينکه  فته مح شود مث، شهادت زن در ط،ق يددا وكالددت و جنايددت موجددب قصدداص و ماننددد آن جددايز   

 نيست، چه مضنايح دارد؟

آيا مقصود اين است كه زن نبايد براي اداي شهادت حاضر شود؟ آيا مقصود ايددن اسددت كدده بددا اسددتناد بدده 

قاضح مفيدع م قطضح باشددد؟ ا ددر شهادت زن قاضح نمح تواند راي صادر كند، حتح ا ر شهادت زن براي 

عدم جواز را اينگونه مضنا كنيم، راه احقاق حق را بح دليل محدود و نيز اقامه عدل را مخدددوش كددرده ايددم. 

براي كثال، ا ر فرض كنيم فقط يک زن شاهد قتل بوده است يا فقط زن شاهد عقد وكالت بوده است، آيددا 

 بود ولو به بهاي ات،ف حق مظ وم؟در اين صورت مح توان به شهادت زن بح اعتنا  

مس ما عدم جواز در رواياتح كه ناظر بر قوانين مدنح و كيفري است، مفهوم حرمددت ندددارد؛ يضنددح اقامدده   

شهادت زن قطضا حرام نيست. بهره  يري از اين شهادت هم قطضا حرام نيسددت و ا رقاضددح بددا توجدده بدده 

و مضتبر است. بنابراين، جواز و عدم جواز در اين دسددت شهادت زن به ع م برسد و راي دهد، راي او نافذ  

از روايات مفهوم عرفح دارد و ناظر بر فرهنگ و بينش متداول مردم اسددت. امددروز در ايددران و بسددياري از 

جوامع ديگر، مردم داراي چنين بينشح نيستند كه شهادت زن را بپذيرند و ممکن است از زنان براي تحمددل 

 د.و اداي شهادت دعوت شو 

مس مانان اوليه به تبع عرف فرهنگ خود مايل نبودند زنان را براي تحمل شددهادت دعددوت كننددد تددا بدددين 

ترتيب مجبور شوند آنان را براي اداي شهادت بخوانند. مس ما شاهد بددودن و شددهادت دادن تبضدداتح را بدده 

دند. ايددن خددود  ويدداي آن دنبال دارد. مس مانان اوليه از زن فقط هنگام ضرورت در شهادت استفاده مح كر
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است كه اس،م شهادت زن را محدود نمح داند و محدوديت هايح كه در شددهادت زن مطددر  شددده، تمامددا 

 (.195-196: 1۳8۷عرفح است )وسقمح، 

استاد مطهري به خوبح توضيح مح دهد كه اين تدبيري است براي اينکه زن به اجتماع كشانده نشددود. در   

الناس زن هم بايد شهادت بدهد، ولددح در برخددح مسددائل كدده چندددان اهميددت   مسائل خي ح مهم، مثل حق

ندارد، تا حد امکان بايد كاري كرد كه زن به اجتماع كشانده نشوند، چون شهادت موضوعح است كدده فددرد 

 (.22: 1۳91به خاطر آن به محکمه كشيده مح شود )مطهري،

 زن دراسالمحقوق سياسی  -2-1-2-3

نقش و جايگاهح كه براي زنان در عرصه سياسح و اجتماعح مشخص شددده، كمتددر از در نظام سياسح اس،م  

مردان نيست. براي مشاركت زنان در اين عرصه، راهکارهاي مخت فح مطر  اسددت كدده يکددح از آنهددا مسددئ ه 

بيضت است. همچنين جهاد و هجرت از عناصر مهم فرهنگ سياسح اس،م اسددت كدده زنددان مسدد مان همپدداي 

عرصه حرور داشتند. طبق فرمددوده خداونددد »والمومنددون و المومنددات بضرددهم اوليددا  بضددس مردان در اين  

(، زنان چون مردان داراي مسئوليت بزرگ سرپرسددتح، واليددت و ۷1بالمضروف و ينهون عن المنکر...) )التوبه/ 

ا مديريت اص،حح مح باشند. از اين رو، به هدددايت كددردن و تمددر بدده مضددروف و بازدارنددد ح از زشددتح هدد 

وناهنجاري ها مح پردازند. با  سترد ح مفهوم منکر و مضروف در اس،م،  ستره دخالت هدداي اجتمدداعح زن 

روشن مح شود. بنابراين، در همه  عرصه هايح كه مردان مح توانن دخالت كنند، زنان نيز مح تواننددد دخالددت 

ن نيددز چددون مددردان بايددد در آن كنند.مسائل سياسح و حکومتح در راس هرم مسائل اجتماعح قرار دارد و زنا

دخالت كنند و نقش داشته باشند. از اين رو، مح بينيم كه در صدر اسدد،م، زنددان در مسددائل سياسددح دخالددت 

 (.1۳82:42كردند و در صحنه حاكميت حروري روشنداشتند )حکيمح،  

 بيعت  -الف

ت كسح مانندفرمانروا يددا رئدديس و پذيرفتن امارات يا رياس بيضت در اصط، ، پيمان بستن به فرمانبرداري  

دولت است. دردين اس،،از اين رسم براي وجود اطاعت در ميثاق و پيمان با رهبر و امددام جامضدده اسددتفاده 

شده است. قرآن كريم بيضت با حکومت را كه بارزترين مظهرميثاق سياسددح جامضدده اسددت،براي زنددان مددح 

ل سياسددح از سددوي زنددان اسددت.ابن سددضد در كتدداب پذيرد. تاريخ صدر اس،م نيزنشان دهنده تحقق اينضم

طبقات، صفحاتح را به چگونگح بيضت زنان با پيامبر)ص( و مرمون بيضت ها اختصدداص داده اسددت ونددام 

  (.۳-11: 8ق.، ج141۰زن را برمح شمرد كه در بيضت ها شركت داشتند )ر.ح؛ ابن سضد،  ۷۰

لت پيامبر)ص( با عنوان عقبه اولح يا بيضه النسددا  به لحاظ تاريخح، اولين حرور بيضت زنان در عصر رسا  

ذكر  رديده است. در اين بيضت، زنح به نام عفرا ، دختر عبيددد بددن ثض بدده، حرورداشددت. حتددح برخددح از 

مورخان براين باورند كه حرور يک زن در امري چنين مهم، آن هم در زمانه اي كدده زن از اولددين حقددوق 

بسيار شگفت آورمح نمود، اين بيضت، بيضت النسددا  ناميددده شددد )ر.ح؛ فردي و اجتماعح خود محروم بود،  

 (.  41زمانح، بح تا:

بيضت زنان با رسول خدا)ص(، بيضت با زبان بود و نيز در ص ح حديبيه و فتح مکدده،  روهددح از زنددان بددا   

ومنددات يبايضنددک سورهممتحنه كه مح فرمايد: » يا ايها النبح اذا جا  ح الم  12پيامبر)ص( بيضت كردند. ايه  
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ع ح...) در همين باره نازل شده است. خداوند متضال در اين آيدده بدده پيددامبر )ص( دسددتور مددح دهددد: »اي 

ا نياورنددد و سددرقت و زناكدداري پيغمبر،چون زنان مومن آيند با تو بيضت كتتد كه ديگر هر ز شرح به خددد

بندند... با اين شرايط، تضهد آنان را پذيرا باش نکنند و اوالد خود را به قتل نرسانند و به كسح افترا و بهتان ن

 (.169: 19و قبول بيضت نما) )ابوالفتو  رازي، بح تا، ج

بديهح است بيضتح كه مردم با پيغمبر نمودند، نه بيضت برنبوت پيغمبر است و نه بيضت بر رياست پيغمبددر.   

اينکه آنچه اين پيغمبر مددح  ويددد، عمددل  چون اينها همه محرز و مس م بود. بنابراين، بيضت و پيمانح بود بر

كنند. ولح تاريخ، بيضت بر خود خ،فت را نشان مح دهد. در مسئ ه خ،فت، زنان نيز مح آمدند و بيضت مح 

(. حررت ع ح)ع( به صراحت فرمودند كه زن ها با من بيضددت كردنددد و 59-61:  1۳91كردند... ) مطهري،

دشان را باز كرده بودنددد، بدده سددوي ايددن بيضددت آمدنددد: »و دختران جوان هم در حالح كه صورت هاي خو 

 (.229حسرت اليها الکضاب) )نهج الب،غه اخ 

 جهاد-ب

زن مح تواند در بخش مهمح از امور مربوط به جهاد حرور يابد، چراكه تمددام جهدداد، در سددنگر بددودن و  

بهدده، نقشدده كشدديدن و تيراندازي كردن نيست. ع،وه بر كمک هدداي تددداركات پيشددتيبانح جبهدده و مددتن ج

راهنمايح كردن نيز بخش هايح مهمح از جهاد به شمار مح آيد. زن ها فقط امور تنگاتنگ نظامح را كه كددار 

شاق و دشواري است، به عهده نمح  يرند. نه اينکه از فيس جهاد محددروم باشددند. اينکدده  فتدده مددح شددود 

ح است كه مربوط به امام مضصوم )ع( است و جنگ، جهاد و مبارزه وظيفه زن نيست، مربوط به جهاد ابتداي

كيددد   تنها بضرح از فقهاي ما فرموده اند كه اختصاص به امام مضصوم ندارد. اما در جنگ هاي دفدداعح و رد

اجانب، ا ر زن فرمانده لشکر زنان بشود، نه تنها جايز است، ب که واجب است، چون دفدداع اختصاصددح بدده 

شد، زن همتاي مرد و در همه مسددائل جنگددح و غيرجنگددح حرددور دارد زن و مرد ندارد. هر جا كه دفاع با

 (.412:1۳۷6)جوادي آم ح، 

 زن دراسالمحقوق اقتصادی  -2-1-2-4

زنان بضد از اس،م از حقوق مالح مخت ف و متنوع برخوردار شدند، به طوري كه حتح پدر و همسددر آنهددا   

 حقوق عبارتنداز:   حق دخالت در امورمالح زنان را نداشتند؛ از جم ه اين

 حق ارث  -الف

اصل برخورداري زن ازارث، ازمس مات قوامين اس،م است. اس،م زمانح اين اصل را به جهانيددان عرضدده   

داشت كه  فراي حقوقح حاكم برجهان نسبت به زن و جايگاه او در اجتماع دون شان انسانح بددود و او را 

محيط عرب جاه ح يا حتح در جوامددع متمدددن آن روز ددار،  انسان به شمار نمح آوردند، به  ونه اي كه در

زنان نه تنها از ارث محروم بودند، ب که شح  و مال محسوب مح شدند و بدده عنددوان بخشددح از ميددرث بدده 

وارث منتقل مح شدند. اين قانون جاه ح به وسي ه قرآن كريم منسوخ شد: »يا ايهاالذين آمنوا ال يحددل لکددم 

(.  در زمددان ظهددور اسدد،م و نددزول قددرآن 1۳86:66( )ر.ح؛ كدداظم زاده، 19.) )النسا / ان ترثوا النسا  كرها..

كريم، محروميت زنان از ارث وجود داشت و زن به هيت يک از عنوان هاي همسر، مادر، دختددر، و خددواهر 

ق ارث نمح برد. اس،م در زمينه ارث انق،ب به وجود آورد و اولين نظام حقوقح جهان بود كه به زنددان حدد 
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ارث اعطا كرد و تمام قوانين ظالمانه دوران جاه يت را كه بر پايه اعتقادات، آداب و رسددوم قبي دده اي بددود، 

سوره نسا  اصل اشتراكزن و مرد از ما ترح متوفح به رسميت   ۷منسوخ كرد با تابش نور اس،م و نزول آيه  

مددد كدده زنددان نيددز از ارث بهددره شناخته شد و عينيت يافت و با اين تحول، روابددط حقوقيجديدددي پديددد آ

(. خداوند متضال مح فرمايد: »ل رجددال نصدديب ممددا 1۰8:  12،  1۳۷8مندشوند )روح؛ كتاب نقد حقوق زن،  

ترح الولدان والقربون ول نسا  نصيب مما ترح الولدان واالقربون مما قل منه او كثر نصدديبا مفروضددا: بددراي 

ذارند، سهمح؛ خواه آن مال كم باشددد يددا نشددده اسددت، در مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مح   

حالح كه قاعدتا بايد اينگونه باشد: »ل رجال و النسا  نصيب مما ترح...) حال آنکدده حکددم قددرارداد ميددراث 

براي زنان را در جم ه مستقل و جدا انه آورده است. اين بدان دليل است كه استق، زنان در ارث بددردن را 

 (.  1۳68:2۳ن كند )روح؛ مهرپور، همانند مردان بيا

درشان نزول اين آيه آمده است: » درعصرجاه يت رسم چنين بود كه تنها مردان را وارث مددح شددناختند و  

مضتقد بودند كه آن كس كه قدرت بر حمل س،  جنگ و دفاع از حريم زند ح و احيانا غارت كنند ان را 

ودكان را از ارث محروم مح ساختند و ثروت ميددت را ميددان به همين دليل، زنان و ك   <ندارد، ارث نمح برد

مردان دورتر قسمت مح كردند. هنگامح كه يکح از انصار به نام اوس بن ثابت از دنيا رفددت، در حددالح كدده 

دختران و پسران خردسالح به جاي  ذارد، عموزاده هاي او به نام خالددد و ارفطدده امددوال او را ميددان خددود 

سر و فرزندان او چيزي ندادند. همسر او نددزد پيددامبر)ص( آمددد و از آن دو شددکايت تقسيم كردند و به هم

كرد. در اين موقع، آيه فوق نازل شد و پيامبر آن دو نفر را فراخواند و به آنها دستور داد كه در اموال مزبور 

بگذارنددد)  هيت  ونه دخالتح نکنند و آن را ميان بازمانددد ان درجدده اول ميددت يضنددح فرزندددان و همسددر او

 (.2۳: ۳، ج 1۳82و نيز، طبرسح، 4۷6: 1ق.، ج14۷۰)زمخشري، 

امام رضا)ع( در پاسخ به اين سوال كه چرا سهم ارثزنان نصف سهم ارث مردان است، فرمودنددد: » چددون   

ه زن ازدواج مح كند. در همان قدم اول مهريه مح  يرد )مرد مح دهد و او مح  يرد(. بدين دليددل اسددت كدد 

سهم مردان بيشتر شده است و ع ت ديگر اين تفاوت آن است كه زن عيال )خرج خور( مددرد اسددت و هددر 

حاجتح كه داشته باشد، بر شوهرواجب است آن را برآورد و هزينه زنددد ح او را تددامين كددن، ولددح بددر زن 

ور بدده دادن واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتح در صورتح هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجب

: 4، ج1۳8۷مخارج شوهر نمح كند و بدين دليل، اس،م سهم ارث مردان را بيشتر كرده اسددت) )طباطبددايح،

(. امام صادق)ع( نيز در پاسخ به اين اشکال كه چرا ارث زنان كمتر است، فرمودند: » زيرا جهاد، نفقدده ۳5۳

دان است. به همددين ع ددت بددراي زن يددک و ديه قتل خطايح بر عهده زن نيست و اين وظيفه ها بر عهده مر

 (.85: ۷،ج1۳46سهم و براي مرد دو سهم است) ) ك ينح،  

ع،مه طباطبايح مسئ ه اخت،ف ميراث زنان و مردان را اينگونه توجيدده مددح كنددد كدده » زنددان،  ددو اينکدده   

ود، برحسب يک نظريه عمومح، مالک ث ث ثروت دنياي هستند، ولح برحسب آنچه در خارج واقع مددح شدد 

در دو ث ث اموال دنيا تصرف مح كنند ) براي اينکه يک ث ث آن م ک خود آنان است و يک ث ث ديگر هم 

نيمح از دو ث ث مردان است كه به مصرف ايشان مح رسد، چون  فتيم مخارج زنان به عهده مردان اسددت( 

مددردان نيسددتند.  و زنان در يک ث ث سهم خود مستقل در تصرف هستند و تحت قيوميت دائمح يددا موقددت 
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مردان هم مسئول تصرفات آنان نيستند، البته اين تا زمانح است كه آنان آنچه درباره خود مح كنند، به طددور 

 (.۳62: 4،ج1۳8۷پسنديده باشد) )طباطبايح،  

 حق وصيت -ب

ا ر براي انسان، نشانه هاي مرگ آشکارشود، واجب است آنچه كه از اموال مددردم، از وديضدده هددا و مددال   

التجاره ها و مانند اينها، نزدش است، به صاحبان آنها برساند و ا ر خودش از رساندن و انجام دادن متمکن 

نبود، واجب است وصيت كند كه آنچه از اموال مردم نزد او است، به صاحبان آنهارسانده شود و بر وصيت 

يت يا تم يکح است، مثل اينکدده بدده شاهد بگيرد، به ويژه ا ر اموال متض ق به مردم بر ورثه مخفح باشد، وص

چيزي از تركه اش براي زيد وصيت نمايد و يا عهدي است، مثل اينکه وصيت مح كنددد بدده آنچدده كدده بدده 

تجهيزش متض ق است يا به اجير  رفتن براي حج يا نماز يا مانند اينها براي او و يا فکح است كدده بدده فددک 

 (. 1۰1: 2، ج1۳85ن )موسوي خمينح)ره(،  م کح نض ق دارد مانند وصيت كردن به آزاد نمود

انجام وصيت  اهح واجب است وآن دراين است كه كسددح حقددح بددر ذمدده داشددته باشدده و در غيددر ايددن   

صورت، مستحب است. درمورد انجام وصيت فرقح نمح كند كه موصح زن باشد يددا مددرد. در ايددن مددورد، 

قل مح كند كه فرمودند: »الوصيه حق ع ح كددل رواياتح آمده است؛ از جم ه محمدبن مس م از مضصوم)ع( ن

(. همچنين محمدبن مسدد م از امددام بدداقر)ع( چنددين نقددل مددح كنددد: ۳:  1، باب  1۳۷۷مس م) )حر عام ح،  

»وصيت حق است و رسول خدا)ص( وصيت نمود و سزاوار است كه هددر مسدد مانح )اعددم از زن و مددرد( 

 وصيت كند) )همان(.

دي به زنان و به رسميت شناختن مالکيت آنان، اجازه وصيت كردن در امددوال اس،م با دادن استق،ل اقتصا  

را به آنان بخشيد. زن حق دارد همچون مرد، در اموال خويش به مقدار ث ث وصيت كنددد تددا بدده  وندده اي 

 شايسته پس از مر ش از آنها استفاده شود. آياتح كه بر اين مط ب داللت دارند، دو دسته اند:

جازه وصيت را به همه مردم داده است و شامل زن و مرد مح شود؛ مانند آيه »كتب ع دديکم اذا آياتح كه ا-  

(. در اين آيه، براي وصيت در حق پدر و مددادر و 18۰حرر احدكم الموت ان ترح خيرا الوصيه...) )البقره/ 

اب آن خويشاوندان سفارش شده است.  رچه با نزول آيات ارث، وجوب وصح برداشته شددده،ولح اسددتحب

سوره مائده نيز  واه بر وصيت به هنگام مددرگ   1۰6(. همچنين آيه  449:  1، ج1۳8۷باقح است ) طباطبائح،  

است. در اين آيه آمده است كه مومنان به هنگام مرگ براي حفظ حقوق ورثه و بازماند ان، ايتددام و صددغار 

هم زن و هم مرد مح شود. در برخح وصيت كنند و دو تن عادل را بر اين امر  واه بگيرند. اين حکم شامل 

از آيات، به طور خاص سخن از وصيت زن آمده است و اين حق براي او محفوظ است، همددان  وندده كدده 

براي مردان چنين حقح قرار داده شده است. درآيات ارث، وقتح كه سخن از سددهم هددر يددک از زن و مددرد 

سا ، جم ه »من بضد وصيه يوصين بهددا) بددر سوره ن  12است، به حق وصيت آنان تصريح شده است. در آيه  

حق وصيت زنان داللتدارد كه در واقع، اين حق وصيت از حق مالکيت زنان و استق،ل اقتصادي آنان ناشح 

 مح شود.

 حق دیه-ج
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ديه يکح از انواع مجازات است كه ع يه مجرم اعمال مح شود يا ديه مالح است كه از طرف شددارع بددراي   

 ست.جنايت تضيين شده ا

 دیه زن از دیدگاه فقها -1

اكثرفقها اماميه مانند فقها ساير مذاهب اس،مح، ديه زن را در باب قتل، نصف ديه مرد مح دانددن و دربدداره   

خسارت جسمانح نيز تا وقتح كه ميزان ديه يک سوم ديه كامل نرسيده، ديه زن و مرد برابر است. ا رميددزان 

ن  نصف ديه مرد مح شود. شيخ طوسح در كتاب خدد،ف بددر ايددن ديه از يک سوم ديه كامل  ذشت،ديه ز

مسئ ه ادعاي اجتماع مح كند و مح  ويد: » نظر همه فقها براين است كه ديه زن نصف ديه مرد است. دليل 

ما ير اين مط ب اجتماع فقها شيضه است. همچنين عمربن حددزم از پيددامبر)ص( روايددت كددرده كدده ديدده زن 

 (.182: 2و همان، ج 669: 5ق.، ج 14۰۷،  نصف ديه مرد است) )طوسح

 حكمت تفاوت دیه زن و مرد -2

تفاوت ديه زن و مرد از احکام  مس م و قطضح است و مورد اتفاق همه مذاهب اس،مح است. حددال ايددن   

پرسش مطر  مح شود كه ع ت اين امر چيست؟ آيت اهلل جوادي آم ح در كتاب زن در آينه ج،ل و جمال 

ديد اه كسانح كه ع ت تفاوت ديه زن و مرد را دراس،م تفاوت ارزش و جايگدداه آن دو مددح ضمن انتقاد از

دانند، اين ديد اه را خ،ف نصوص قرآن دانسته است و با تبيين ديه و جايگاه صرفا اقتصادي آن، حکمددت 

يت اهلل مکارم (. آ4۰۰:  1۳۷6نابرابري ديه را تفاوت بازده اقتصادي زن و مرد مح داند )ر.ح؛ جوادي آم ح،  

شيرازي نيز ضمن بررسح ابضاد مخت ف مسئ ه تفاوت ديه زنددو مددرد اصددل اشددکال روشددنفکران را اينگوندده 

(. مس مانان خددون بهايشددان 4۰۳-4۰4:  1، ج  1۳46مطر  مح كند: »الم مون اخوه تتکافح دماؤهم) )ك ينح،  

چنددين چيددزي باشددد، در زمددان مددا برابر است، پس چرا خون زن نيم بهاي  خون مرد باشد، ثانيا بر فددرض 

موضوع عوض شده است و اين در زمان هايح است كه زن نقش بسيار ضددضيفح داشددته اسددت. امددا االن در 

جامضه اس،مح، زنان در مراكز ع مح، دانشگاه هددا و مراكددز تحصددي ح نقددش دارنددد و در خي ددح از مسددائل 

 دل نشده است؟همدوش با مردها هستند. آيا به خاطر تبديل موضوع، حکم مبت

ايشان در پاسخ بدين اشکال به چند نکته اشاره مح كنند. نخست آنکه حقيقت ديه، خددون بهددا بدده مضندداي   

( و بددا ايددن ديددد اه ۳۳بهاي خون نيست. قرآن كريم قت بح  ناه را بهمنزله قتل همه مردم مح داند )المائده / 

زه  يددري نيسددت. ديدده از يددک سددو، جنبدده بهاي خون يک نفر، بهاي خون همه انسان هاست كه قابل اندددا

مجازات دارد و از سوي ديگر، براي پر كردن آسيب هاي اقتصادي ناشح ازفقدان يک فرد در خانواده قددرار 

داده شده است. نکته ديگر آنکه بين زنان و مردان از جنبه انسانح و الهح هيت تفاوتح وجود ندارد و از نظر 

مامور شده اند. پددس نمددح تددوان ديدده را بدده ايددن دو جنبدده مربددوط   ع مح نيز هر دو جنس به تحصيل ع م

 (.611: 1، ج1۳8۰دانست))مکارم شيرازي،  

ا ر اس،م ديه زن را كمتر از مرد اع،م كرده، در عوض در بضرح از جرائم مجددازات كمتددري بددراي زن در 

 كه عبارتند از:نظر  رفته است. در سه مورد در نظام كيفري اس،م به زن تخفيف داده شده است 

مرتد فطري باشد، يضنح كسح كه از پدر، مادر مس مان متولد شده، بضد از ب و ، اس،م را اختيار كرده باشد -

و آنگاه از اس،م ير ردد. يکح از احکام در مورد چنين كسح، اين است كه بايد او را كشددت... ايددن احکددام 
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ه فطري باشد، به قتل نمح رسد، ب که به زندان ابد مح در مورد مرتد فطري مرد است. اما زن مرتد ولو اينک

افتد و در اوقات نمازها زده مح شود و در مضيشتبر او تنگ  رفته مح شود و توبه اش قبول مح شددود. پددس 

ا ر تويه نمايد، از زندان بيرون آورده مح شود و مرد مرتد م ح توبه داده مح شود. پس ا ر خددوداري كددرد، 

 (.2:52۷؛ ج1۳85ح؛ موسوي خمينح)ره(،  به قتل مح رسد )ر.

يکح ديگر از موارد تخفيف حقوق جزاي اس،م نسبت به زن، در باب زنا است. ا ر فرد، بکر باشد، اما در -

مورد دختر اينگوندده نيسددت؛ يضنددح نهسددرش تراشدديده مددح شددود و ندده تبضيددد مددح  ددردد. ج د)تازياندده(، 

حد بکر مح باشند و او بنا بر اقرب مردي است كدده ازدواج تغريب)تبضيد( و جز)تراشيدن سر( است و اينها  

 (.494كرده، ولح به زوجه، دخول ننموده است ) همان:

 حق مالكيت -د

اصل استق،ل مالح زوجين و حق اداره و تصرف آنها بر اموال خود از اصول مسام فقه شيضه است و هيت   

خودآن را پذيرفته اسددت و مطابقددآن:  1118در ماده قانون مدنح هم    ترديد و اخت،فح در آن وجود ندارد.

»زن در مسائل مالح و اقتصادي، استق،ل و آزادي كامل دارد و مح تواند در اموال شخصح خود هددر  وندده 

دخل و تصرفح نمايد، بدون انکه موافقت شوهر الزم باشد، اعم از اينکه آن اموال قبل ازازدواج بدده دسددت 

دليل از منابع فقهيمح تددوان   2(. براي اثبات اين اصل، به  ۳1۷:  1۳68)محقق داماد،آمده باشدو يا بضد از آن)  

 استفاده نمود:

الف( آيه »ولکل جض نا موالح مما ترح الولدان والقربون والذين عقدت ايمانکم فآتوهم نصيبهم ان اهلل كددان 

و نزديکان ارث ببرندو )نيز(   ع ح كل شح شهيدا: براي هر كسح وارثانح قرارداديم كه از ميراث پدر و مادر

خداونددد بددر هددر چيددز شدداهد و ندداظر اسددت)  .كسانح كه با آنها پيمان بسته ايد، نصدديب آنددان را بپردازيددد

(. مفاد آيه مح رساند كه هر يک از زن و مرد، آن چيزي را به بدست مح آورند، خددواه اختيدداري ۳۳)النسا / 

ند ارث و ...، به خودشان اختصدداص دارد و حددق اسددتفاده و باشد، مانند كسب درآمد و يا غير اختياري، مان

 بهره برداري را به طور مستقل خواهند داشت.

( را به طددور مسددتقل خواهنددد 2۷2: 2ق.، ج14۰۳ب( عموم قاعده »الناس مس طون ع ح اموالهم) )مج سح، 

اي شدديضه اسددت و در داشت. اين قاعده كه به نام قاعده »تس يط) مضروف است، از قواعد پذيرفته نددزد فقهدد 

فقهاز آن بسيار استفاده مح شود. مفاد قانون مزبور چنيناست كه همه مددردم، اعددم از زن و مددرد، نسددبت بدده 

اموال خود حق هر  ونه تصرفح را دارند و استثنايح هم در مورد اينکه زن يا زوجه نتوانددد در امددوال خددود 

مال امددر  مسدد م اال يطيددب نفسدده) ) ابددن بابويدده تصرف نمايد، وارد نشده است. به ع،وه، روايت »اليحل  

(، بدين مضنح است كه تصرف در مال شخص مسدد مان 1۰:449، ج1۳۷2و حر عم ح،    9۳:  4، ج1۳68قمح،

 بدون رضايت او جايز نيست.

زن در جامضه اس،مح مح تواند مالک شود، در اموال خود تصرف كنددد، از خويشدداوندانش ارث ببددرد و يددا 

وع كسب درآمد و تجارت كند، چنان كه زينب عطاره عطر فروشح مددح كددرد و پيغمبددر حتح به طريق مشر

اس،م از او عطر مح خريد. زن از نظر مضاشرت و شددركت در امددور اجتمدداعح، تددا حدددي كدده بددا عفددت و 

پاكدامنح او منافاتح نداشته باشد، آزاد است. حررت خديجع)س( فضاليت هاي اقتصادي وسدديضح داشددت. 
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ل وي بودند و خود رسول خد)ص( در دوران جوانح، يکح از عوامددل او بددود )ر.ح؛ كدداظم صدها نفر عام

 (.2۷: 1۳86زاده، 

 مهریه-ذ

يکح از حقوي كه اس،م براي زنان در نظر  رفته، مهريه است. مهريه مالح است كه مرد بايد به عنوان مهددر 

ح است كه به مناسبت عقد نکا ، مددرد يا صداق، هنگام عقد ازدواج به همسرش بپردازد. مهر عبارت از مال

م زم به دادن آن به زن مح شود. الزام مربوط به تم يک مهر، ناشح از حکم قددانون اسددت و ريشدده قددرادادي 

ندارد. به همين دليل، سکوت دو طرف در عقد، حتح توافق بر اينکه زن مستحق مهددر نباشددد، نمددح توانددد 

 (.1۳1:  1۳88قانوا مدنح( )ر.ح؛ كاتوزيان،   1۰8۷اده  تک يف مرد را در اين زمينه از بين ببرد )م

ا ر به هر دليل، هنگام عقد چيزي به عنوان مهريه در نظر  رفته نشود، باز هم زن مح تواند از شددوهرش،   

مهريه اي به عنوان »مهر  المثل) بخواهد. زن پس از عقد، مالک مهر مح شددود و مددح توانددد در آن تصددرف 

ز بارها به پرداخت مهريه تصريح شده است، چنين مح فرمايد: »وآتوا النسا  صدقاتهن كند. در قرآن كريم ني

( و 4نح ه... و مهر زنان را )به طور كامل( بضنددوان يددک بدددهح )يددا عطيدده( بدده آنددان بپردازيددد...) )النسددا / 

يج نماييد و مهر »...فانکحوهن باذن اه هن وآتوهن اجورهن بالمضروف..... آنها را با اجازه صاحبان آنان تزو

(. همچنين پيامبر اكرم)ص( مح فرمايد: »كسح كه زنح بگيددرد و در 25آنان را به خودشان بدهيد...) )النسا / 

انديشه اش قصد پرداخت مهريه )به وي را( نداشته باشد هنگام مرگ به سان زناكاران مح ميرد) )سدديوطح، 

 (.455: 1ق.، ج14۰1

بر رداند و بددا لطافددت و ظرافددت بددح نظيددري فرمددود: )وآتددو النسددا    قران كريم مهر را به حالت فطري آن

صدقتهن نح ه فان طبن لکم عن شح  منه نفسا فک وه هنيئا مريئا: و مهر زنان را )به طددور كامددل بدده عنددوان 

يک بدهح )يا عطيه( به آنان بپردازيد، )ولح( ا ر آنها چيزي از آن را با رضددايت خدداطر بدده شددما ببخشددند، 

(. خداوند در اين جم ه كوتاه به سه نکته اساسح اشاره فرموده است: 4ارا مصرف كنيد) )النسا / ح،ل و  و 

اوال با نام »صدقه) ) به ضم دال( ياد كرده است نه با نام »مهر). »صدقه) از ماده »صدق) است و بدان جهت 

ه بددا م حددق كددردن به مهر، »صدق)  فته مح شود كه نشانه راسددتين بددودن ع،قدده مددرد اسددت. ديگددر اينکدد 

ضمير)هن( به اين ك مه مح خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تض ق دارد، نه پدر ومادر، مهر مددزد بددزرگ 

كردن نيست. سوم اينکه با ك مه»نح ه) كام، تصريح كه مهر هيت عنوان جز عنوان تقددديمح و هديدده ندددارد 

 (. 186: 1۳84)ر.ح؛ مطهري، 

 حق نفقه-ر

ب كه اس،م بر عهده مرد نهاده است و عمل به آن نيز بر مرد الزم است، پرداخددت نفقدده يکح از امور واج  

همسر است. نفقه از حقوق مس م زن به شما مح رود. نفقه يضنح خددوراح و پوشدداح و چيزهددايح كدده اداره 

زند ح عادي متوقف بر آن است و با سه سبب زناشويح، قوم و خويشح و نيز مالکيت واجددب مددح شددود. 

ه زن بر شوهر است، به شرط آن كه زن عقدي باشد و مطيع شوهر هم باشد و در آنچه واجب، اطاعددت نفق

 كند. چه ا ر 
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ناشزه  شت، نفقه اش ديگر بر عهده مرد نيست، اما ا ر از مخالفت بددا شددوهرش دسددت برداشددت و بددا او 

؛ موسددوي اظهار موافقت كددرد، پددس در ايددن صددورت نفقدده اش بددر  ددردن شددوهرش خواهددد بددود )ر.ح 

 (.۳82: 1۳8۷خمينح)ره(،  

قانون مدنح ايران، به پيروي از نظرات مشددهر فقهددا آمددده اسددت: » نفقدده عبددارت اسددت از   11۰۷در ماده    

مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل كه به طور متضارف با وضضيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت 

ا نقصان اعرددا). دكتددر كاتوزيددان، موضددوعات ايددن مدداده زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض ي

قانونح را به عنوان نمونه و مثال دانسته است و نفقه را تضريف مح نمايد: »تمددام وسدداي ح اسددت كدده زن بددا 

: 1۳88توجه به درجه تمدن، محيط زند ح و وضع جسمح و روحح خود بدان نيازمند اسددت) )كاتوزيددان،  

ق)ع( در پاسخ پرش مربوط به حق همس بر شددوهر فرمددود:» يشددبع بطنهددا و (. در اين زمينه امام صاد1۷۳

يکسو جثتها و ان جه ت غفر لها: خوراح او را تامين كند، بدن او را بپوشاند و ا ر خطايح از او سر زد، بر 

 (.   224: 15، ج1۳۷2او ببخشايد) )حر عام ح،  

ورد ستايش قرار  رفتدده اسددت. حددديث فددوق بدده دراس،م، انجام اين كار امري بسيار شايسته ت قح شده، م

صراحت دليل بر وجوب نفقه زوجه مح باشد. در مورد نفقه كه مرد براي زن صرف مح كند، بايد  فت كه 

م،ح اين نوع از نفقه، مالکيت و مم وكيت، حق طبيضح )مانند حق والدددين( و فقيددر بددودن زن نيسددت. زن 

اري باشد و مرد ثروت و درآمد كمح داشته باشد، باز هددم مددرد فرضا بسيار ثروتمند و داراي درآمدي سرش

بايد بودجه خانواد ح و از آن جم ه بودجه شخصح زن را تامين كند. پرداخددت نفقدده از طددرف زوج فقددط 

مختص نکا  دائم است؛ زيرا در نکا  موقت زن واجب النفقه مرد نمح باشد. در اين مورد، ا ر مرد از زير 

ح كند، زن حق دارد به صورت يک امر حقوقح اقامدده دعددوا كنددد و در صددورت اثبددا ت با  وظيفه شانه خال

 (.2۰5: 1۳84دعوي، از مرد نفقه بگيرد )ر.ح؛ مطهري، 

 حق انفاق و صدقه -ز

انفاق و اخراج مال، آزمايش و امتحانح است كه بدين وسي ه ميددزان از خود ذشددتگح و فددداكاري انسددان   

در قرآن كريم بدين مط ب صراحت دارند كه يکددح از مددوارد و موضددوع مشخص مح  ردد. آيات بسياري  

هايح كه خداوند به آن انسان را آزمايش و امتحان مح كند، مال و ثروت است. با توجه بدده مالکيددت زنددان، 

حق انفاق و صدقه دادن براي آنان از اموال خويش جايز و ناقذ است. آياتح كدده از زنددان صدددقه دهنددده و 

 كنار مردان تج يل مح كند، به اين نکته اشاره دارد؛ مانند آيات زير: انفاق  ر در

 (.۳5»...والمتصدقين والمتصدقات...) )الحزاب/ -

 (.18»ان المصدقين والمصدقات واقرضوا اهلل قرضاحسنا...) )الحديد/ -

 (.195»وانفقوا فح سبي،هلل...) )البقره/ -

 (.254)البقره/   »يا ايهاالذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم...)-

 (.26۷» يا ايهاالذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم...) )البقره/ -

 شخصيت اجتماعی زن در قرآن
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 يددري جامضدده  مددان در شددکل  زن نيمح از پيکره اجتماع است. شخصيت، رفتار، فرهنگ و انديشه او بددح

و شخصدديت او، حدددود اختيددار وي در شأن  كند. در تاريخ بشر، »وجود زن)    انسانح نقش مهمح را ايفا مح

 حيات بشري و پيوند او با مرد و مکانتش در سنجش با مرد همواره مورد  فتگو بوده است. در اكثر بحددث 

نماينددد، شوند كه بر اساس حب و بغس مطالبح دور از واقع بيان مددح  ها  روههاي افراط و تفريط پيدا مح

خددورد، چدده اينکدده  روهددح، بددراي زنددان   رآيند به چشم محدر بحث از شخصيت زن در اجتماع نيز اين ف

اند. در اين بخش بددر ترين حقوق انسانح قائل نيستند، و  روهح ديگر راه افراط را پيمودهكمترين و ابتدايح

اساس بستر فرهنگح و اعتقادي كه قرآن كريم در آيات خود فراهم آورده اسددت، بدده شخصدديت، حقددوق و 

 پردازيم.جايگاه اجتماعح زن مح 

هر چند امروزه غرب با طر  شضارهاي »آزادي زنان) و »دفاع از حقوق زنان) در جهان داعيه ظ ددم سددتيزي 

دارد و از سوي ديگر، از همين راه ظ م ها و ضربات جبران ناپذيري بددر پيکددره شخصدديتح زن وارد نمددوده 

يد. اما همه اينهددا در حددد شددضار نمااست و از طرفح دين اس،م را متهم به نقس حقوق اجتماعح زنان مح  

توان با توجه و تفسير دقيق آيات قرآن ايددن اتهامددات را زدود و نشددان داد كدده اسدد،م در است چرا كه مح  

 مورد ترسيم چهره زن و نقش ايشان در جامضه راه اعتدال را پيموده است.

وسددمح، بيابددان خشددک و دنياي قبل از اس،م؛ ناساز اري محيط و چادرنشددينح، شدد،ق بادهدداي سددوزان م

سوزان، قتل و غارت و خونريزي و خون آشامح براي سير كردن شکم خود و هزاران بدبختح هدداي ديگددر 

عواطف رقيق انسانيت و بشريت را از غالب مردم آن زمان چنان س ب كرده بود كه آنان به دسددت خددويش 

ماندنددد و دخترانح كدده زنددده مددح    [2]كردند.  پاره جگر خويش يضنح دختر خويش را زنده زنده در  ور مح

شهوت مردان، و  اهح چون  ذشته از آنکه مح ح از اعراب نداشتند در نظر مردم كااليح بودند براي اطفا   

الرقاب او بود، آزاد بود كه او را به هركسح كه مددح رسيد و وارث مالک  ديگر كاالها به ارث پسر بزرگ مح

داشت، او هم مجبور بددود تددا درآمددد خواهد ببخشد يا تزويج نمايد. كنيزكان خود را به خود فروشح وا مح 

كند، نه تنها اختياري در مال و منال خود نداشت ب که حددق خود از اين راه را به ولح نضمت خويش تس يم  

»وَلْيَسْتَضْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدِونَ نِکَاحنا حَتَّح  فرمايد: حيات و نحوه زيستن نيز از او س ب شده بود. خداوند مح

کَيْمَانِکِمْ فَکَاتِبِوهِمْ نِنْ عَ ِمْتِمْ فِيهِمْ خَيْرنا وَ آتِوهِم مِّن  يِغْنِيَهِمْ ال َّهِ مِن فَرْ ِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغِونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَ َکَْت

ننا لِّتَبْتَغِددوا عَددرَضَ الْحَيَددا ِ الدددِّنْيَا وَ مَددن  مَّالِ ال َّهِ الَّذِي آتَاِكمْ وَ لَا تِکْرِهِوا فَتَيَاتِکِمْ عَ َددح الْبِغَددا  نِنْ کَرَدْنَ تَحَصددِّ

 (۳۳)سوره نور/آيهل َّهَ مِن بَضْدِ نِْكرَاهِهِنَّ غَفِورٌ رَّحِيمٌ).يِکْرِههِّنَّ فَإِنَّ ا

براي مض وم داشتن درجه تأثيري كه اس،م در وضع و حالت زنان بخشيده بهترين راه اين اسددت كدده بدده آن 

محيط وحشح مراجضه شود تا مشخص شود كه وضع زنان در آن زمان چگونه بوده است و بضددد از اسدد،م 

دانسددتند بددرزخ بددين حيددوان و و به چه مقامح رسيده؟ در عصر جاه يت زن را موجودي مددح  چگونه شده  

انسان كه فايده خ قت وي فقط تکثير نسل و خدمت به مرد بود. پيدا شدن دختر براي زن موجب شددئامت 

و بدبختح بوده است. زنده دفن كردن آنها رايج و شايع و جز  حقوق مشروعه اوليدداي دختددر شددمرده مددح 

 شد.
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بايد يادآور شد كه قرآن كريم در چنين دورانح بر ق ب مبارح پيامبر اس،م)ص( نددازل شددد، آن زمددانح كدده 

كردند چنانکه  ويح ب،يح تمام نشدنح از طددرف  مردم فرزندان خود را به جرم دختر بودن زنده به  ور مح

زاران جنايتح كه نسبت به اينددان روا داد و ه خدا بر آنان نازل شده باشد، رويشان د ر ون و تغيير رنگ مح

داشتند و هزاران جنايت ديگر كه به ع ت نبود ع م و دانش بر صفحات ق م نگاشددته نشددده اسددت. در ايددن 

اوضاع بغرنج اجتماعح و فرهنگح بود كه قرآن نازل شد و زن را به عنوان عروي مؤثر در اجتمدداع مضرفددح 

در مسائل مهددم اجتمدداعح نقددش آفرينددح كننددد و بدددين ترتيددب نمود و اع،م داشت زنان بايد مانند مردان  

تساوي زن و مرد را در امور اجتماعح رقم زد. ع،وه بر اين كه آياتح از قرآن كريم صريحان تساوي بددين زن 

 اعتنايح به امر زنان را نکوهش نموده، از آن جم دده مددحكند، آياتح هست كه صريحان بح  و مرد را اع،م مح  

و ِ مَددا بِشددِّ »وَ  فرمايد: رَ بِددهِ  نِذَا بِشِّرَ کَحَدِهِمْ بِاألِنثَح ظَلَّ وَجْهِهِ مِسَْودًّا وَ هَِو َكظِيمٌ* يَتََوارَي مِنَ الْقَددْومِ مِددن سددِ

 (58-59)سوره نحل/آياتکَيِمْسِکِهِ عَ َح هِونٍ کَمْ يَدِسِّهِ فِح التِّرَابِ کَالَ سَا  مَا يَحْکِمِون).

كند، براي اين اسددت كدده والدت دختددر را بددراي خود را از شرمساري از مردم پنهان مح فرمايد و اينکه مح 

دانستند. اس،م بين زن و مرد از نظر تدبير شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در اين پدر ننگ مح  

د و بپوشددد، خواهد بخورد و بنوشدد  تدبير، تساوي برقرار كرده، ع تش هم اين است كه همانطور كه مرد مح

و ساير حوائجح كه در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست آورد، زن نيز همين طور است، و لددذا 

کِم مِّددن   فرمايد:  قرآن كريم مح »فَاسْتَجَابَ لَهِمْ رَبِّهِمْ کَنِّح الَ کِضِيعِ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکِم مِّددن ذََكددرٍ کَوْ کِنثَددح بَضْرددِ

يِّئَا  بَضْسٍ فَالَّذِينَ تِهِمْ وَ هَاجَرِواْ وَ کِخْرِجِواْ مِن دِيَارِهِمْ وَ کِوذِواْ فِح سَبِي ِح وَ قَدداتَ ِواْ وَ قِتِ ِددواْ ألَِكفِّددرَنَّ عَددنْهِمْ سددَ

نِ الثََّوا )سددوره ال بِ).ألِدْخِ َنَّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْددرِي مِددن تَحْتِهَددا األَنْهَددارِ ثَوَابنددا مِّددن عِندددِ ال َّددهِ وَ ال َّددهِ عِندددَهِ حِسددْ

 (  195عمران/آيه

تواند خودش در سرنوشت خويش تصميم بگيرد و خودش مستق،ن عمددل كنددد و   پس همانطور كه مرد مح

نتيجه عمل خود را مالک شود، همچنين زن چنين حقح را دارد بدون هيت تفاوتح؛ پس زن و مرد در آنچدده 

 داند، برابرند. كه اس،م آن را حق مح

»وَالَ تَتَمَنَّْواْ مَا فَرَّلَ ال َّهِ بِهِ بَضْرَکِمْ عَ َددح بَضْددسٍ   فرمايد:به هر دو  روه از زن و مرد مح  قرآن كريم خطاب  

حْلِّ رِّجَالِ نَصِيٌب مِّمَّا اْكتَسَبِواْ وَ لِ نِّسَا  نَصِيٌب مِّمَّا اْكتَسَبْنَ وَ اسْأَلِواْ ال َّددهَ مِددن فَرددْ ِهِ نِنَّ ا  ٍ ل َّددهَ َكددانَ بِکِددلِّ شددَ

 (۳2)سوره نسا /آيهعَ ِيمن).

دهد باعددث آن منظورش از اين  فتار آن است كه اعمالح كه هر يک از زن و مرد به اجتماع خود هديه مح 

هاي خداي تضالح فرل اختصاصح به يکددح از  شود كه به فر ح از خدا اختصاص يابد، بضرح از فرل  مح

 ديگر مختص به زنان است.اين دو طائفه است، بضرح مختص به مردان و بضرح 

مث،ن مرد را از اين نظر بر زن فري ت و برتري داده كه سهم ارث او دو برابر زن است، و زن را از اين نظددر 

اي كاش خددرج  بر مرد فري ت داده كه خرج خانه را از زن ساقط كرده است، پس نه مرد بايد آرزو كند كه

اي كاش سهم ارث من دو برابر برادرم بود. بضرح ديگر برتري ه  ام نبود، و نه زن آرزو كند ك   خانه به عهده

را مربوط به عمل عامل كرده، نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد، ب که هددركس فدد،ن قسددم از اعمددال را 

رسد )چه مرد و چه زن( و هركس انجام نداد )باز چه مرد و چدده زن( بددار ها مح  انجام داد، به آن فري ت  
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داشتم، مانند فرددي ت ايمددان و  اي كاش من هم ف،ن برتري را محتواند آرزو كند كه  كسح نمحماند و  مح  

داند، اين قسم فري ت فر ح اسددت از خدددا كدده بدده   ع م و عقل و ساير فراي ح كه دين آن را فري ت مح

  ِهِ... )فرمايد: »وَ اسْأَلِواْ ال َّهَ مِن فَرْدهد، و لذا در آخر آيه مح هركس بخواهد مح 

در اس،م زن در تمامح احکام عبادي و حقوق اجتماعح شريک مرد است، او نيددز ماننددد مددردان مددح توانددد 

مستقل باشد، و هيت فرقح با مردان ندارد )نه در ارث و نه در كسب و انجددام مضددام،ت، و ندده در تض دديم و 

حق خود و نه احکامح ديگر( مگددر   تض م، و نه در بدست آوردن حقح كه از او س ب شده، و نه در دفاع از

 تنها در مواردي كه طبيضت خود زن اقترا دارد كه با مرد فرق داشته باشد.

اس،م بين زن و مرد از نظر تدبير شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمددل در جامضدده تسدداوي برقددرار نمددوده 

منددد اسددت.   از اين حددق بهددرهتواند براي سرنوشت خود تصميم بگيرد، زن نيز    است، همانطور كه مرد مح

اساسح كه دين اس،م بر آن بنا شده است فطرت است و فطددرت اقترددا دارد حقددوق تمددامح افددراد انسددان 

دهد يک طائفه نسبت به طائفه ديگر از حقوق بيشتري برخوردار باشد و فطرت مساوي باشد و اجازه نمح  

حق خود برسد بدون آنکه حقح مزاحم حددق  نمايد؛ يضنح هر صاحب حقح به حکم به عدالت اجتماعح مح

»يَا کَيِّهَددا   سازد:ديگر باشد. خداوند در آيات قرآن زنان را در امر مهم بيضت با پيامبر اس،م)ص( شريک مح  

لَا يَزْنِينَ وَ لَا يَقْتِ ْنَ کَوْلَددادَهِنَّ وَ  النَّبِحِّ نِذَا جَا َح الْمِؤْمِنَاتِ يِبَايِضْنَکَ عَ َح کَن لَّا يِشْرِْكنَ بِال َّهِ شَيْئنا وَ لَا يَسْرِقْنَ وَ

وَ اسْتَغْفِرْ لَهِنَّ ال َّددهَ نِنَّ ال َّددهَ لَا يَأْتِينَ بِبِهْتَانٍ يَفْتَرِينَهِ بَيْنَ کَيْدِيهِنَّ وَ کَرْجِ ِهِنَّ وَ لَا يَضْصِينَکَ فِح مَضْرِوفٍ فَبَايِضْهِنَّ  

 (  12)سوره ممتحنه/آيهغَفِورٌ رَّحِيمٌ.

كند كه زن در زيربناي اين دين نقش اساسح دارد لذا بايد سهم خود را در اسددتواري و نگهددداري و بيان مح

»وَ الْمِؤْمِنِونَ وَ الْمِؤْمِنَاتِ بَضْرِهِمْ کَوْلِيَا  بَضْددسٍ   اين بنيان ايفا كند. و همچنين خداوند در اين آيه سوره توبه:

ولَهِ کِوْلَئِددکَ يَأْمِرِونَ بِالْمَضْرِوفِ وَ يَنْ هَْونَ عَنِ الْمِنکَرِ وَ يِقِيمِونَ الصَّ،َ َ وَ يِْؤتِونَ الزََّكددا َ وَ يِطِيضِددونَ ال َّددهَ وَ رَسددِ

 (۷1)سوره توبه/آيهسَيَرْحَمِهِمِ ال َّهِ نِنَّ ال َّهَ عَزِيزٌ حَکِيم).

راي فرائس دين در جامضه رسالت مهمح را بر دوش آنان قرار داده است و آن نظارت بر امور اجتماع و اج

 در قالب امر به مضروف و نهح از منکر است.

 شأن ومقام زن از منظر آیات قرآن -2-3-1

 فرمايد:قرآن كريم در اين باره مح

دِقِ  -الف دِقَِت وَ »نِنََّ الْمِسْ ِمِينَ وَ الْمِسددْ ِمَِت وَ الْمِددؤْمِنِينَ وَ الْمِؤْمِنَددِت وَ الْقَنِتِددينَ وَ الْقَنِتَددِت وَ الصددََّ ينَ وَ الصددََّ

ئ ئمِينَ وَ الصددََّ دَِّقَِت وَ الصددََّ دَِّقِينَ وَ الْمِتَصددَ ضَِت وَ الْمِتَصددَ ضِينَ وَ الْخَشددِ برَِِاتِ وَ الْخَشددِ مَِت وَ الصََّبرِِِينَ وَ الصددََّ

)سددوره هِ لهَِِم مََّغْفِرَ ن وَ کَجْددرنا عَظِيمنا)فِظِينَ فِرِوجَهِمْ وَ الْحَفِظَِت وَ الذََّاِكرِينَ ال ََّهَ َكثِيرنا وَ الذََّاِكرَاتِ کَعَدََّ ال ََّاالح

 (۳5احزاب/آيه

»به يقين، مردان مس مان و زنان مس مان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيددع فرمددان خدددا و زنددان 

مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شددکيبا و زنددان صددابر و شددکيبا، مددردان بددا 

دار، مددردان دار و زنددان روزهع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفدداق كننددده، مددردان روزهخشو 
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كننددد، خداونددد پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى

 .)براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است 

كنند كه روزي ام سدد مه نددزد پيددامبر ه و سنح راجع به شأن نزول اين آيه اين داستان را نقل محمفسران شيض

وس م( آمد و  فت: چرا در قرآن كريم راجع به مردان آياتح آمده، اما نسبت به زنددان وآلهع يهاهللاكرم )ص ح

 چيزي وجود ندارد؟

و فرمددود كدده زن و مددرد در ( 1۰2ق،ص14۰6رسح،)طبپس از آن بود كه خداوند متضال اين آيه را نازل كرد

 پيشگاه او از نظر قرب و منزلت يکسانند. مهم اين است كه از نظر اعتقادي و اخ،قح واجد فري ت باشند.

ي تددرازو هسددتند و خداونددد كند، زن و مرد در كنار يکديگر، همچون دو كفهاين آيات به خوبح روشن مح

ي كنند كه كفهشود. رچه بضرح از افراد  مان محترين تفاوت قائل محبراي هر دو پاداشح يکسان بدون كم

سنگين شخصيت براي مردان است و زنان چندان جايگاهح ندارند! ولح بدون شک هيچگونه فرقح از نظددر 

باشد هاي انسانح و مقامات مضنوي بين آنها نيست، و ا ر تفاوتح هست در نظام جسمح، روحح، ... محجنبه

ي انسانح ضروري است و آثددار و پيامدددهايح در بضرددح از قددوانين ي نظام جامضهها براي ادامهتواين تفاو

 كند.حقوقح زن و مرد ايجاد مح

نِ مَددا َكددانِواْ وَ هَِو مِْؤمِنٌ فَ َنِحْيِيَنََّهِ حَيَو ن طَيَِّبَةن  وَ لَنَجْزِيَنََّهِمْ کَجْرَهِم بِأَحْسَ ب: »مَنْ عَمِلَ صَالِحنا مَِّن ذََكرٍ کَوْ کِنثىَ

 (9۷)سوره نحل/آيه)يَضْمَ ِون

بخشدديم و پدداداش »هركس از مرد و زن ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهد به او حيددات پدداكيزه مح

 اند خواهيم داد.)آنها را بهتر از اعمالح كه انجام داده

جنسيت يددا نددژاد و رتبدده اجتمدداعح بر اساس اين آيه، م،ح دستيابح به حيات طيبه اموري مانند تفاوت در 

 نيست، ب که تنها م،ح راستين، ايمان و عمل صالح است.

تر از مقام انسانح مرد قائل بودنددد ثابددت كند كه كسانح كه براي زن مقامح پاييناين آيه در حقيقت بيان مح

دو به طددور يکسددان كند كه اس،م دينح مردمحور نيست. ب که ا ر در مسير صحيح الهح قدم بردارند هر مح

 مند خواهند شد.از حيات طيبه برخوردار خواهند شد و از اجر مساوي در پيشگاه الهح بهره

ِكمْ وَ جَضَ ْناِكمْ شِضِوبان وَ قَبائِلَ لِتَضارَفِوا نِنََّ کَْكرَمَکِمْ عِنْدَ ال ََّهِ کَتْقددا  ج: »يا کَيَِّهَا النََّاسِ نِنََّا خَ َقْناِكمْ مِنْ ذََكرٍ وَ کِنْثى

 (1۳)سوره حجرات/آيهنِنََّ ال ََّهَ عَ يمٌ خَبيرٌ)

هاي مخت ف  ردانيديم، تا هاي بسيار و فرقهي شما را از زن و مرد آفريديم و آنگاه شضبه»اي مردم، ما همه

ي افتخار نيست و بزر وارترين شما نزد خدا كسح است كدده بددا تقددواتر اسددت، بدانيد كه اصل و نژاد، مايه

 كار نيک و بد مردم آ اه است.)خداوند به 

در اين آيه كريمه نيز زنان و مردان هم رديف يکديگر قرار داده شددده، و خداونددد سددبحان از نظددر پدداداش 

فرقح بين آنها نگذاشته است. ب که ق م قرمز بر تمام امتيازات ظاهري و مادي كشيده و اصالت و واقضيت را 

 دهد.به مسأله تقوا و پرهيزكاري مح
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آيات بيانگر اين حقيقتند كه زن و مرد در ماهيت انسددانح و بدددون در نظددر  ددرفتن سددنخيت و جددنس اين  

توانند اين اسددتضدادها را بدده مشتركند. يضنح همانطور كه مردان از استضدادهاي متنوع برخوردارند و طبضان مح

اننددد ايددن اسددتضدادها را بدده تو فض يت برسانند، زنان نيز بدون هيت كاستح داراي اين استضدادها هستند و مح

 فض يت رسانند.

به عبارت ديگر، زن و مرد در فطرت خداشناسح، كسب مضرفت، رسيدن به قرب الهح و ديگددر اسددتضدادها، 

 ي نهايح انسانيت دست يابند.  همسانند و قاب يت اين را دارند كه به كمال و درجه

 اند از:شمرد كه برخح از آنها عبارتبر مح هاي منحصر به فردي را براي زنانقرآن كريم ويژ حالبته 

 زن و تكثير نسل انسان  -الف

 فرمايد:خداوند متضال در اين باره مح

 (22۳)سوره بقره/آيه)...شِئْتِم »نِسَاِؤِكمْ حَرْثٌ لََّکِمْ فَأْتِواْ حَرْثَکِمْ کَنىَ

 ستيد.)»زنان شما كشتزار هستند پس به كشتزارهايتان نزديک شويد هر اه كه خوا

اند و اين تشبيه ممکن است براي بضرددح سددنگين آيددد كدده چددرا اسدد،م در اينجا زنان تشبيه به مزرعه شده

ي لطيفح در اين تشبيه نهفته شده، در ي نيمح از نوع بشر چنين تضبيري كرده است؟ در حالح كه نکتهدرباره

ي خاموش كددردن هد كه زن وسي هخواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانح نشان دحقيقت قرآن مح

اي است براي حفظ حيات نوع بشر، اين سخن در برابددر آنهددا شهوت و هوسرانح مردان نيست ب که وسي ه

 شودنگرند هشداري محسوب محكه نسبت به جنس زن همچون يک بازيچه يا وسي ه هوسرانح مح

ي انسانح بسيار سنگين كرده تا آنجا كه ي او را در مرتبهوجود چنين جايگاهح براي زن، مسئوليت و وظيفه

 ويد، پايه و اساس فساد اخ،قح خواهد شد و ا ددر ا ر وظيفه انسانح را با وجود چنين جايگاهح ترح مح

مسئوليت الهح حق را در اين جايگاه عظيم تن دهد سضادت فردي و اجتماعح را ترددمين كددرده اسددت بدده 

سازي و او خود مربددح ايددن مدرسدده انسددانح ي انسانمدرسه  جهت وجود چنين جايگاه ممتازي، دامان زن،

 است.

 باشد.آري رحم زن ديندار، كشتزار مناسبح جهت پرورش انسان الهح مح

 زن و ایجاد آرامش -ب

»مِددنْ  َايَاتِددهِ کَنْ خَ َددقَ لَکددمِ مَِّددنْ   كند:خداوند متضال در آيات متضددي زن را ماية آرامش زند ح مضرفح مح

 (21)سوره روم/آيهکَزْوَاجنا لَِّتَسْکِنِواْ نِلَيْهَا) کَنفِسِکِمْ

 گيری نتيجه

بشددر، بددا نظددر بدده   فته شد قرآن به عنوان آخرين وحح آسمانح در برهدده اي خدداص از تدداريخ و فرهنددگ

نازل شد. هويت الهح وحح قرآنح كه از  هدايتح جامضة انسانح –هاي دينح ها، اقتراآت و ضرورتواقضيت 

طور ف سفة آن در تغيير انديشه و كنش آدميان، و متطور، و همين هاييدار است و نه واقضيت سنخ حقايق پا

محمددد  دهند  عناصر استمرار قرآن و جاودانگح شريضت حررتاختصاصح متن قرآن، تشکيل هايويژ ح

خددارج از شددمول نظريددة  رو، قددرآن كددريم بدده طددور موضددوعح)ص( در هدايت جامضة انسانح است. ازاين

اي از كرد. تغييرات پدديش بينددح شددده در مددورد پدداره توان اين نظريه را بر آن تطبيقبودن بوده، نمحريخحتا
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روابط اجتماعح كه سازوكار آن در حيطه اصول پايدددار، در مددتن اسدد،م تضبيدده  هاي رفتاريِ مربوط بهآموزه

 .بودن نداردنيز نسبتح با نظرية تاريخح شده،

چدده ايددن كدده عصددري   روي اسددت،شه در مبانح مضرفتح و اركان ديد اه تاريخاين همه صرف نظر از مناق

برخاسته از خطايح مضرفتددح و نددوعح مغالطدده  ها به عنوان يک نظرية فرا ير، بيش از هر چيزانگاري انديشه

هاي تجربح و اعتباريات برخاسته از نيازهاي تحوَّل پددذيري بددر نظريه در تضميم قوانين عالم ماده، خصايص

 .حقددددددددايق و اصددددددددول پايدددددددددار حيددددددددات انسددددددددان اسددددددددت  مددددددددامحت

انسانح و اصول و مبانح حاكم  بندي همة عناصر خ،َّق و ساحات تغيير ناپذير هستحافزون بر اين كه مقوله

مددادي شدديو  زنددد ح، افددزون بددر بطدد،ن از ناحيددة خددود  بر هر نوع تفکر ع مح، بر اساس عامل متغيرهاي

 .سددددددددت ع مددددددددح ا شددددددددمولح، فاقددددددددد هددددددددر نددددددددوع وجاهددددددددت 

تفاوت قايل است. دين بددراى  از آيات و روايات به دست مى آيد كه اس،م ميان دو حوزه خانه و بيرون، .1

كرده است. زن در حوزه رحامت و خويشانِ طبقه  زن در هر يک از اين دو حوزه، دستورات ويژه اى وضع

 ت. اما در خارج از اين حوزه،دايى و عمو، موظَّف به نوع خاصى از پوشش نيس اول، مثل پسر، پدر، برادر،

زينت ها و هر آنچه سددبب  يضنى در عرصه اجتماعى، بايد تمام بدن خود را از ديگران بپوشاند، جذابيت ها،

را فراهم مى سازد، كنار بگذارد. بنابراين، ظاهر  ج ب توجه مردان شده و زمينه تحريک شهوت جنسى آنان

 يسوان از پشِت سر و نمايان كددردن آنهددا و ظدداهر سدداختن يا رها كردن  كردن مقدارى از موى ج وى سر

 .مت به هيت وجه مجاز نيست  باالتر از

افددزايش داده، زميندده هدداى  قانون پوشش و استفاده از آن، در بضد مادى، ضريب امنيت اجتماعى زنددان را. 2

اليددت اجتمدداعى شود زنان با آرامش خدداطر، بدده فض سو  استفاده و آزار زنان را كاهش مى دهد و سبب مى

 .زمينه طهارت باطنى و پاكيز ى روانى آنان را بيشتر فراهم مى سازد بپردازند. در بضد مضنوى نيز

آيات دال بر لزوم پوشش براى زنان، مط ق و براى همه زنان در تمام زمان هاسددت، ندده ويددژه قشددرى از  .۳

 .زنان و محدود به برهه اى از زمان

 منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب  

 .قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرآن كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريم. 1

 .الب،غددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهنهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج . 2

 .1994ابوزيدددددد، نقدددددد الخطددددداب الددددددينح، طبدددددع دوم، نشدددددر سدددددينا، مصدددددر،  . ۳

 .54مج دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة كيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان، ش .4

 .198۷الثقافدده الفنددون، بغددداد،  اطرقچددح، واجددده مجيددد، التشددبيهات القرآنيدده و البيندده الضربيدده، وزار  .5

 .ا، بددح تدداپوليددت سددر،  ر ، اصددول مقدددماتح ف سددفه، ترجمددة جهددانگير افکدداري، بددح جددا، بددح ندد . 6

 .1۳۷۳، 2۳لسددانح بددا قددوم)، مج ددة كيددان، شج ي ح، سيد هدددايت، »وحددح در همزبددانح بددا بشددر و هم.  ۷

 .، تصددحيح رسددولح مح،تددح، مطبضدده الحکمدده، قددم، بددح تددا۳حددويزي، تفسددير نددور الثق ددين، ج  . 8

 .5، ش 1۳۷4ذكدددددداوتح قرا زلددددددو،ع ح رضددددددا، »زبددددددان قددددددرآن)، مج ددددددة بينددددددات، . 9

 .141۳ن، التفسددددير الکبيددددر، مکتددددب االعدددد،م االسدددد،مح،   چهددددارم، رازي، فخرالدددددي. 1۰
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زمخشري، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامس التنزيل و عيون االقاويل فددح وجددوه التأويددل، .  12
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