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 :م بهتقدی
؛ همو که چون خورشید حضرت صدیقه طاهره، زهراي مرضیه

درخشید و شعاع نورش زمان و مکان را درنوردید؛ همان بانویی که 
اش را گرم نگه  در تهذیب نفس خویش به اوج رسید، کانون خانواده

و  ختیآمزنانه را با روح جهاد و شهادت درو عواطف احساس داشت، 
  نامش را در تاریخ جاودانه ساخت. گونه این



 )15/12/1391( کشور دیهفت هزار زن شهملی به کنگره  يمقام معظم رهبر امیپ

گـرد   يدیزنـان شـه  ه به ارتش هزاران نفر میتعظ يبرا نجایدر ا امروز. میحالرّ حمنالرّ اهللا بسم
کردند و سربلند به محضـر   فایا ستهیشا یاسالم و کشور، نقش خیتار ریمس رییکه در تغ دیا آمده
گذاردند،  هیدر راه اسالم ما شیاز فرشتگان که از جان مقدس خو يمتعال رفتند؛ لشکر يخدا

 نانیظاهر شدند. ا دیجد رانیعمل نهادند و در نقش معماران ا دانینبودند و قدم در م یتماشاچ
  به شرق و غرب ارائه کردند.» زن«از  يدیجد فیبودند که تعر یزنان بزرگ

و در  يسـاز  خیدر تـار  نقـش  یو ب هیدر حاش يهمچون عنصر ،یغالباً شرق فیدر تعر زن
 يبرا یجنس يو ابزار چربد یم تشیاو بر انسان تیکه جنس يموجود  مثابه به ،یغالباً غرب فیتعر

انقالب و دفـاع مقـدس    رزنانی. ششد یم یاست، معرف دیجد يدار هیمردان و در خدمت سرما
را  يدیجد خیتار یرانیاست. زن مسلمان ا »ینه غرب ،یزن نه شرق«سوم،  يگونشان دادند که ال

بود  فیبود، محجبه و شر فیزن بود، عف توان یچشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که م شیپ
ه داشت و در عرصـ  نگاه زهیسنگر خانواده را پاک توان یحال، در متن و مرکز بود. م نیع و در

که  یکرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنان دیجد يها يرسازسنگ زین یو اجتماع یاسیس
و  ختنـد یاوج احساس و لطف و رحمت زنانـه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت درآم     

  خود فتح کردند. يرا با شجاعت و اخالص و فداکار ها دانیم نیتر مردانه
زن و حضور  فیتعر توانند یظهور کردند که م یو در دفاع مقدس، زنان یانقالب اسالم در

متعـادل، و در  ه سالم و خانواده و در ساحت حفظ خان ش،یخو بیاو در ساحت رشد و تهذ
 یرا جهـان  یاز منکر، و جهـاد اجتمـاع   یو جهاد امر به معروف و نه یاجتماع تیساحت وال

  را در هم بشکنند. زرگب يها بست نبکنند و 
ظهور کرده است که  دیزنان مجاهد در عصر جد نیبه برکت خون ا يا تازهه و جذب اقتدار

زنـان   گـاه یزود در سرنوشـت و جا  ای ریقرار داد و د ریزنان را ابتدا در جهان اسالم تحت تأث
  جهان دست خواهد برد.

 يها طرح درخشد، یم يکبر نبیو ز زهراه و فاطم يکبره جیآفتاب درخشان خد تا
 اهیتنهـا خطـوط سـ    مـا نـه   یـی و هزاران زن کربال دینخواهد رس جهیبه نت» ضد زن«کهنه و نو 

کرده و  آبرو یرسوا و ب زیمدرن به زن را ن يها اند، بلکه ستم را در هم شکسته يظاهر يها ستم
حقوق زن است که در جهان به اصطالح مدرن،  نیزن، باالتر یاند که حق کرامت اله نشان داده

 کیواالمقام تبر دانیشه نیاه شدن آن است. به خانواد هرگز شناخته نشده و امروز وقت شناخته
و هنرمنـدان و   هـا  و مجاهـد، رسـانه   فیزنان شـر  نیکه به برکت خون ا دوارمیو ام میگو یم

کـه سـخت محتـاج     ایـ لمان را به دنمس یرانیبتوانند جهاد بزرگ زن ا ینماگرانیفرزانگان و س
  .انندیشناختن آن است، بنما

زنان جهان خواهد بود؛ پس از معلـم اول کـه    يبرا یمعلم ثان ،یرانیمجاهد مسلمان ا زن
  زنان مجاهد صدر اسالم بودند.

زنان بزرگ صدر اسالم ه و بر هم زهراه بزرگ اسالم حضرت فاطم يخدا بر بانو سالم
1.یاسالم رانیاه گذشت از جان و بر بانوان فداکار و

.15/12/1391، کشور دیبه کنگره هفت هزار زن شه يمقام معظم رهبر امیپ. 1



 ▌فهرست▐
15  ............................................................................................................................  مقدمه

 15............................................................................  آن تیو اهم قیالف) موضوع تحق
 15...................................................................................................  موضوع نهیشیب) پ

 17...................................................................................  و کاربرد آن قیج) هدف تحق
 18.......................................................  آن یفرع يهاو پرسش قیتحق ید) مسئله اصل

 19...................................................................................................  قیه تحقی) فرض   ه
 19.............................................................................................  قیتحق يهايو) نوآور

 19...................................................................................  و ساختار آن قیتحقز) روش 
21  ............................................................  يریالگوپذ یو مبان یشناسفصل اول: مفهوم

 21..............................................................................  الگو یشناسگفتار نخست: مفهوم
 21...............................................................................................  الگو فیالف) تعر

 21..............................................................................  الگو يمصدر ي. معنا1
 22................................................................................  الگو یوصف ي. معنا2
 22...............................................................................  مرتبط يهاواژه فیب) تعر
 23......................................................................................................  . اقتدا1
 23.....................................................................................................  دی. تقل2
 23..................................................................................................  . اطاعت3

 24.....................................................................................  يریالگوپذ یگفتار دوم: مبان
 24....................................................................  آگاهانه يرویپ ای یالف) سرسپردگ

 24.....................................................کورکورانه دیتقل ای یسرسپردگ حی. تقب1
 27.......................................................  آگاهانه دیو تقل يری. ضرورت الگوپذ2

ب) ضرورت الگوسازي و الگوپذیري در منابع اسالمی  ......................................28 
 31 ........................................................................................ فصل دوم: الگوشناسی زنان 

.32 گفتار نخست: خانواده گریزي   ...................................................................................
.32 الف) مجردزیستی زن   ......................................................................................

.32 1. علل مجردزیستی 

 .........................................................................

 .......................................................................
 ...................................................................

 .................................................................................
.33 1ـ1. باورهاي غلط دینی 

.34 2ـ1. مسئولیتگریزي 
3ـ1. تنوعطلبی و لذتجویی جنسی  ...................................................35 

.36 2. پیامدهاي مجردزیستی 



 36..........................................  یروح يهمراه با فشارها یدامن . پاك2ـ1
 43..................................................  ییو روابط فرازناشو یدامن. آلوده2ـ2

 49...........................................................................................  زن يزیگرب) خانه
 49...................................................................................  يزیگر. علل خانه1

 49...............................................  یبه حضور اجتماع یبخشتی. اولو1ـ1
 50............................................................يدارخانه يشمار. مرجوح1ـ2

 51..................................  يزیگر خانه يامدهایو پ يدار خانه یارزش گاهیجا .2
 51.............................................  در اسالم يدارخانه یارزش گاهی. جا2ـ1
 53....................................  يزیگرخانه یو اجتماع يفرد يامدهای. پ2ـ2
 55..............................................................................................  ینینش گفتار دوم: خانه

 57..........................................................  زن ینینش خانه يالگو یفقه گاهیالف) جا
 58..........................................................  زن ینینش و ادله لزوم خانه یب) نقد مبان

 58............................................................  زن ینینش خانه هینظر ی. نقد مبان1
 58...........................  یستیززن با اصل پاك یحضور اجتماع ی. تناف1ـ1
 59..................  يهمسر يهاتیزن با مسئول یحضور اجتماع ی. تناف1ـ2

 60...............................................................  زن ینینش خانه هی. نقد ادله نظر2
 60................................................  زن ینینش لزوم خانه یقرآن لی. دل2ـ1
 63..................................................  زن ینینش لزوم خانه یی. ادله روا2ـ2

 67...................................................................  زن ینینش خانه يامدهایپ نییج) تب
.68 1. استضعاف فکري زنان 

 ..................................................................................
 ...................................................................

 ......................................................................
 ..........................................................................

.70 2. تضییع استعدادهاي زنان 
.70 3. مردانهشدن اداره امور زنان 

.71 4. دینگریزي زنان 
5. سوء معاشرت و عسر و حرج زنان  .........................................................72 
6. آسیبهاي خانه نشینی در جامعه مدرن  ..................................................73 

.74 د) ادله مشروعیت حضور اجتماعی زن   .............................................................
.78 1. آیات قرآن کریم 

 ......................................................................................
 ....................................................................................

 ..................................................................................
 79.................................................................................  2. سیره اهل بیت

.81 3. سیره مسلمانان 
 83. 4. منظومه عفاف 

.84 گفتار سوم: خانواده گرایی و حضور اجتماعی   .............................................................
الف) ممیزات الگوي سوم..................................................................................84 



 85.........................................................................  سوم يالگو ینید يهامثلب) 
89  ....................................................................................  سوم يالگو یفصل سوم: مبان

 89........................................................  سوم يالگو یشناختانسان یگفتار نخست: مبان
 90............................................................................................یانسان تیالف) هو

 90..................................................................  انسان نشیآفر اتیآ ی. بررس1
 90...................................................دوگانه زن و مرد تیهو هی. نظر1ـ1
 92................................................  مشترك زن و مرد تیهو هی. نظر1ـ2

 94...............................................................  انسان نشیآفر اتیروا ی. بررس2
 95...........................................................  زن یتبع نشیآفر اتی. روا2ـ1
 97.............................................  همسان زن و مرد نشیآفر اتی. روا2ـ2

 100  .........................................................................................  یب) کرامت انسان
 101  ......................................................................  یو اکتساب ی. کرامت ذات1
 102  .........................................................................  زن یاختصاص می. تکر2

 103  .........................................................................  مادران می. تکر2ـ1
 104  ......................................................................  همسران می. تکر2ـ2

3ـ2. تکریم دختران  ........................................................................  104 
3. تأملی بر توصیفهاي تحقیرآمیز از زن در منابع اسالمی  ....................  104 

1ـ3. شرّ شمردن زن 

 ........................................................... 
 ......................................................... 
 ........................................................... 
 ............................................................. 

 .......................................................................  104 
 108 2ـ3. عامل گناهشمردن زن 

 111 3ـ3. بزرگشماري کید زنان 
 112 4ـ3. ناقصالعقلشمردن زنان 
 115 5ـ3. نهی از مشورت با زنان 

گفتار دوم: مبانی فقهی ـ حقوقی الگوي سوم  ........................................................  117 
 117  ........................................................................................ الف) اهلیت حقوقی 

 .......................................................................  118 1. ادوار حیات حقوقی زن 
1ـ1. ملکانگاري یا انکار اهلیت حقوقی  .........................................  118 
2ـ1. اهلیت نسبی یا حجر حقوقی  ...................................................  120 
3ـ1. همسانپنداري و عدالت حقوقی  ..............................................  123 
2. نقش اسالم در تثبیت اهلیت و استقالل حقوقی زن  ...........................  124 
1ـ2. اهلیت حقوقی زنان در اسالم  ..................................................  124 



 126  .................................................زن در اسالم ی. استقالل حقوق2ـ2
 129  .........................................................................................  یب) عدالت حقوق

 129  ........................................................  یلت در حقوق اسالم. مفهوم عدا1
 131  ..........................................................  یتفاوت در حقوق اسالم ی. مبان2

 132  .....................................................................  یعی. اقتضائات طب2ـ1
 136  .........................................................................  یتی. اهداف ترب2ـ2
 138  ..................................................................  یحقوق یوارگ. نظام2ـ3

141....................................................................  سوم يالگو يهاچهارم: شاخصهفصل 
 141  ...............................................................  زن مسلمان ییگرا گفتار نخست: خانواده

 142  .................................................................  در اسالم ییگرا خانواده یالف) مبان
 142  ...............................  بودن نهاد خانوادهیعیانسان و طب یمنزل نشی. آفر1
 144  ..........................................  ییروابط فرازناشو یو نف یستیز . اصل پاك2

 145  ...................................................................................  ییگرا ب) لوازم خانواده
1. تسریع و تسهیل تشکیل خانواده  ........................................................  145 

 145  ..................................................................... 1ـ1. تسریع در ازدواج 
2ـ1. تسهیل ازدواج.........................................................................  150 

2. تحکیم و تعالی خانواده  154  ...................................................................... 
1ـ2. آموزش و مهارتافزایی 

 ............................................................. 

 ...........................................................  156 
2ـ2. حمایت از خانواده....................................................................  159 

 162 3ـ2. داوري و میانجیگري 
گفتار دوم: حضور اجتماعی زن مسلمان.................................................................  164 
الف) عرصههاي حضور اجتماعی زن..............................................................  166 

 166  ............................................................................. 1. اداري و استخدامی 
1ـ1. حق اشتغال زنان در اسالم و جمهوري اسالمی ایران  .............  166 
2ـ1. الگوي اشتغال زنان.................................................................  169 
3ـ1. محدودیتهاي شغلی زنان......................................................  172 

 173  ................................................................................ 2. علمی و آموزشی 
1ـ2. حق زنان در تعلیم و تعلم در اسالم.........................................  173 
2ـ2. سیاستهاي آموزش زنان در جمهوري اسالمی ایران  .............  177 

 178  ................................................................................ 3. مشارکت سیاسی 



 179  ......................................  زنان در اسالم یاسیمشارکت س. حق 3ـ1
 180  ..................  رانیا یاسالم يزنان در جمهور یاسی. مشارکت س3ـ2

 181  .................................................................................  یاجتماع تی. وال4
 182  ........................................  زنان از منظر قرآن یاجتماع تی. وال4ـ1
 191  .....................................  اتیزنان از منظر روا یاجتماع تی. وال4ـ2

 193  ........................................................................  زن یب) موانع حضور اجتماع
 193  ..................................................................................  ی. موانع خانوادگ1

 194  .........................  شوهر در اداره منزل ياریو هم ی. عدم همراه1ـ1
 196  ...................................  شوهر به همسر یو بدگمان ياعتمادی. ب1ـ2

 197  ...................................................................................  ی. موانع اجتماع2
 197  .....................................................  زنان ییبه توانا ياعتمادی. ب2ـ1

2ـ2. بهرهجویی ابزاري از زنان  ........................................................  199 
فصل پنجم: بایستههاي الگوي سوم........................................................................203

گفتار نخست: خانوادهمحوري (اولویتبخشی به خانواده)  .......................................  203 
 205  ............................................................... الف) خانوادهمحوري در امور عبادي 

1. خانوادهمحوري شوهر در امور عبادي  .................................................  205 
2. خانوادهمحوري زن در امور عبادي......................................................  208 

1ـ2. روزه مستحبی 
 .......................................................................... 

 ........................................................................  208 
 209 2ـ2. حج مستحبی 

 211  .................................................................... ب) خانوادهمحوري در امور مالی 
ج) خانوادهمحوري در ازدواج و امور همسري  .................................................  212 
1. خانوادهمحوري و اقتدار والیی پدر بر ازدواج دختر  ..............................  213 
1ـ1. بررسی فقهی لزوم اذن پدر در نکاح دوشیزه  ...........................  213 
2ـ1. نقش عناوین ثانوي در اسقاط اذن پدر یا جد پدري  ................  214 
2. خانوادهمحوري و اقتدار مدیریتی شوهر بر همسر  ...............................  216 

1ـ2. مفهوم قوامیت شوهر 
 ............................................................ 
 ..............................................................  217 
 219 2ـ2. پیامدهاي نشوز همسر 
 221  ............................................................ د) خانوادهمحوري در فعالیت اجتماعی 

1. اذن شوهر در خروج زن از منزل  ........................................................  221 
1ـ1. بررسی دلیل عقلی حق شوهر در کنترل معاشرت همسر.........  223 
2ـ1. بررسی ادله روایی حق شوهر در کنترل معاشرت همسر..........  224 



 233  ................................................  ی. التزام به مصالح خانواده در امور شغل2
 236  .........................................................................................  يریپذگفتار دوم: جامعه

 237  .........................................................  زن مسلمان يریپذالف) ضرورت جامعه
 239  ................................................................  زن مسلمان يریپذب) لوازم جامعه

 239  ...........................................................................................  یدگی. پوش1
 240  .....................................................................  یگدی. فلسفه پوش1ـ1
 243  ...............................................................  یدگیپوش ی. ادله فقه1ـ2
 245  ...........................................................  یدگیپوش ی. حدود شرع1ـ3

 247  ..........................................  4ـ1. پوشیدگی در سیره حضرت زهرا
2. حریم نگهداري  ..................................................................................  250 
1ـ2. اهمیت حریم نگهداري در اسالم  ............................................  250 
2ـ2. حریم نگهداري در روابط اجتماعی  ..........................................  252 
3ـ2. حریم نگهداري در رسانهها و فضاهاي مجازي  .......................  257 

 260  ......................................................................................... 3. امانتداري 
263.  ..................................................................................................... یافتههاي پژوهش 

.265منابع   ...........................................................................................................................
 265  ..............................................................................................................  عربی 
 274  .............................................................................................................  فارسی 

 279  ............................................................................... فهرست آیات 

 293  ............................................................................ فهرست روایات 

 303  ................................................................................... نمایه اعالم 

 307  ........................................................................... نمایه اصطالحات 



باسمه تعالی

دایار    نساان در جوهرۀ وجودی انسان، معرفت الهی را فریاد می زند و انسان بما هو ا

ا مارد  بودن یا  هستی چو گوهر مینیایی است که به دنبال کمال ر  می جوید و فارغ از زن

لطااف  زا     ایه سار بودن در کرانه الیتناهی، با ذر  ذر  وجود، خدا را می خواند تا در سا

شد  قیا   ه نهاد یی از ظلم و تاریکی با آنچه که در وجودش به ودیعج   کرد  و برای رها

ن شهید که نشان ز 7000نماید و در این زرصه شهدا چه زیبا ایفای نق  کردند و به ویژ  

رکا   مماتن و   دادند  می توان زن بود، زفیف بود، محجبه و شریف بود و در زین حال در

وسا  رهبار   ست که ت  برگرفته از متن اسال  ز ی  ابود و این نگا  به زن متعالی ترین نگا

 فرزانااه انقااالک، حکاایم باای باادیر دوران، مرجااج زااالی مقااا  جهااان اسااال  ح اار   

کنگار    ی کاه باه  آیت اهلل العظمی اما  خامنه ای ز ی  تبیین گردید  و در پیا  ارزشامند 

دناد و  یی ترسایم نمو آن را به زیبا ارائه فرمودند تما  زوایا و ابعاد 91شهدای زن در سال 

مود  کاه از  بهایی نلذا بسیج جامعه زنان کشور در تبیین این پیا  اقدا  به چاپ سلسله کتا

رفات  جمله آن کتاک شریف حاضر است که تقدیم به ساحت قدسی معماای ناگشاود  مع  

ان، بشری ح ر  زهارای اههار الساال  اهلل زلیهاا  مای شاود و امیاد اسات اندیشامند         

نمایند. هر  مندبیختگان، دانشجویان و پژوهشگران ما را از نقطه نظرا  ارزشمند خود فره

مینو اصالنی

ج جامعه زنان کشورمسئول سازمان بسی



ايد نمودن ياران خدا را؟ب                                                                                                                                        رح غم دل اينگوهن آياش 

صد بهاهن با   حبوس كردندم                                                                                                                     كنج خاهن رد  ك روز زن را ي 

 ازيچه شد زن با حيله و فنب                                                                                                                        وز دگر باز رد كوي و ربزنر                     

 
ز
نمودند را   ور از متانت اود                                                                                                                               ربودند از او  تديهيم ع

ترد                                                                                                                     مهد قرآن و عترتهبآنهم        
ز
  سرزمين ايمان و ع

نرد خاهن ي دل يعني هك اريان  رد                                                                                                                    جاي جاي خاك شهيدا

ديگر  رد روز نشاندند  ن را ز                                                                                                           ربرت  خدهع دنتفگ مرد است ا ب   

ري رهگز نگفتندا      سرار حق را از او نهفتندا                                                                                                                    ز حق مدا

عمار نيكي، مرآت قرآنم                                                                         رد و زن اي دوست يعني هك انسانم 

  نيك انمي انديشه رپدازرد                                                                                                          زندگي سازرزمين دل، رد س                                  

 ج كرامت رب ما نهادهات                                                                                                                           داده  اين قدر را  سالم ما ا     

چاهسار ظلمت نشانده  رد                                                                                                                            دوانده را   يطان هب ره سو ماش 

را هب باطل پوشاند و خنديد  قح                                                                                                                        را هب غفلت سنجيد و فهميد  ام 



شاهي هب سختي گاهي هب رنم گ                                                                                                             او هم رد اين كشاكش  انب ذا

دين و ايمان كردند مهجور ز ا                                                                                                                                       ا را نمودند از راستي دورم

 يددار دور  رب آتش از  ستي د                                                                                                               كار آسان شماريد  بازم گر اين

عني نمودي از خاص و عام استي                                                                                                               نموهن حجت تمام است يك با 

حيا نمايند ملك دل و جانا                                                                                                                          ا فكر و با عم با شور و ايمانب   

وشن نمايد راه سعادتر                                                                                                                                     آنکه نور علم و ديانت  ات   

وزيه گوش رب اين ااهليآ                                                                                                                                   تم كالم از مولي المواليخ  

سلنجا زوال است رب ملت و ن آ                                                                                                      جا تقدم فرع است رب اصلره

نیگ ید  ای از سرود  بانو زفت شریعتی کو  بنا

                 14/1/1391



  
  
  
  

  مقدمه

  موضوع تحقیق و اهمیت آن الف)
 .کند میالگوي رفتاري زن مسلمان را در خانواده و جامعه بررسی  ،این پژوهش

ین و مکتب اسـت. بـه   آی اساسی و محوري براي هر ملت، مسائلزن از مسئله 
در میـان   وگـو  گفتیکی از موضوعات مهم مورد  تاکنونهمین دلیل از گذشته 

نـد و بـا   ا ، نیمی از جامعـه زنان بوده است. زنان مانند مردانمسئله  ،هاملت ههم
ضرورتی احساس نشد که در مورد گاه هیچ، ولی مشترکی دارند مسائل یکدیگر

هـاي  آنان مورد بررسـی  مسائلیا  شود وگو گفتخاص بحث و به طور  مردان
وضـعیت   ،علمی قرار گیرد. زنان به دلیل ستم تاریخی که بر آنـان رفتـه اسـت   

مورد سوء اسـتفاده   آنان همواره در معرض تحقیر بوده،متفاوتی با مردان دارند. 
گـاهی   ؛هویت انسانی آنان انکار شده است ،اي از تاریخاند. در برههقرار گرفته

گاهی مانند کودکـان و سـفیهان اهلیـت    و  اند دهدر شمار بردگان قرار داآنان را 
ـ ها انسانحقوقی آنان انکار شده است. در زمان ما زنان  ت یی آزاد و داراي هوی

دربـاره   وگـو  گفـت بحـث و   ،با وجود ایـن  .ندا انسانی و اهلیت حقوقی مستقل
دربـاره   وگو گفتمورد بحث و  مسائلزنان همچنان ادامه دارد. از جمله  مسائل

پژوهش کنونی یعنی نقش زنان در خـانواده و جامعـه و الگوهـاي    مسئله  ،زنان
  آن وجود دارد.درباره  متنوعی است که

  پیشینه موضوع ب)
کنون همـواره مـورد بحـث و    زنان از گذشته تا مسائل ،شاره شدکه ا گونههمان
زنان مطالبی مطرح گردیـده  درباره  بوده است. در عهد عتیق و جدید وگو گفت
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زنـان دیـده   دربـاره   مطالـب فراوانـی   ،است. در قرآن کریم و روایات اسـالمی 
مدتی است که این موضوع بیش از گذشـته مـورد توجـه     ،. با این حالشود می

 اندیشمندان قرار گرفته است. در غرب با تصویب اعالمیه جهانی حقـوق بشـر  
)UDHR(1  کنوانسـیون محـو تبعـیض     همچون یا اسناد دیگري م1948سال در

جدیـدي را آغـاز    زنـان دوره  مسـائل  ،م1979سال در  CEDAW(2( علیه زنان
گیـري  پیروزي انقالب اسـالمی در ایـران و سـهم زنـان در شـکل     کرده است. 

 گونـاگون ي هـا  بخـش آنان در دفـاع مقـدس و    گیر چشمانقالب و نیز حضور 
نیز در کانون  جمهوري اسالمی ایرانزنان در  مسائل ستردیده اگ سببجامعه 

  آن صورت گیرد. دربارههاي فراوانی ها قرار گیرد و پژوهشوگو گفتبحث و 
ی است. زنان واجد اهمیت خاص مسائلمیان  موضوع الگوها از ،با این حال

که باید مورد توجـه قـرار نگرفتـه     گونه آن ،این موضوع به رغم اهمیتی که دارد
آثار خویش به این موضوع توجه  در مرتضی مطهريد است. مرحوم استاد شهی

عبداهللا آیات عظام  3زنان تألیفات سودمندي دارند. مسائلو راجع به است ده کر
 یـک هرزنان قلم زده و  مسائلدرباره  نیز حسین نوري همدانیو  جوادي آملی

خـاص بـه مقولـه    بـه طـور    این آثـار هرچنـد   4.اند آن تألیف کردهدرباره  کتابی
راجع به آن مباحث قابل توجهی دارند. آثـار  ، ولی الگوهاي زنان مربوط نیست

دیگري نیز از دیگران به صورت کتاب یا مقاله منتشر شده است که نوشـتار از  
  آنها بهره برده است.

ي ها مناسبتهاي خویش در و مقام معظم رهبري در سخنرانی خمینیامام 
به طـور   الگوشناسی و الگوگزینیمسئله  زنان و مسائلاهمیت درباره  گوناگون

                                                        
1. Universal Declaration of Human Rights. 
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women. 
  .19جمجموعه آثار، . همو، نظام حقوق زن در اسالم. ر.ك: مرتضی مطهري؛ 3
جایگـاه بـانوان   . حسین نوري همدانی؛ جمالزن در آئینه جالل و ر.ك: عبداهللا جوادي آملی؛ . 4

  .بانوان نمونه. گروهی از مؤلفان؛ در اسالم
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مجموعه سخنان  ،ت بعضی اندیشمندان. اخیراً به هماند دهکربی ایراد مکرر مطال
نـوان نقـش و   آنـان گـردآوري و بـا ع    مسائلزنان و  دربارهمقام معظم رهبري 

 اهللاآیـت  و خمینـی با توجه به موقعیـت امـام    1ده است.رسالت زنان منتشر ش
 تأثیرهاي آنها و اندیشه آرا ،رهبري جمهوري اسالمی ایران گاهدر جای ايخامنه

  گذارد.زنان بر جاي میدرباره  سازي زیادي در گفتمان

  هدف تحقیق و کاربرد آن ج)
به منظور گرامیداشت مقام و منزلت بانوان شـهید و تجدیـد    ،1391اسفند سال 

قرائت پیام مقام معظـم  کنگره ملی هفت هزار شهید زن کشور با  ،پیمان با آنان
زنان است. درباره  له حاوي نکات بسیار مهمیرهبري برگزار گردید. پیام معظم

  :آمده است گونه ایندر قسمتی از پیام ایشان در توصیف الگوهاي زنان 
ـ  هیدر حاشـ  يهمچون عنصـر  ،یغالباً شرق فیزن در تعر  در نقـش یو ب

او  تیکـه جنسـ   يموجـود  مثابهبه  ،یغالباً غرب فیو در تعر سازي تاریخ
مــردان و در خــدمت  يبــرا یجنســ يو ابــزار چربــدیمــ تشیبــر انســان

انقالب و دفاع مقـدس   رزنانیش. شدیم یمعرف ،است دیجد يدار هیسرما
اسـت. زن مسـلمان    ینه غرب و یزن نه شرق ،سوم يگونشان دادند که ال

چشم زنان جهان گشود و ثابـت کـرد کـه     شیرا پ يدیجد خیتار یرانیا
در  ،حـال  نیعـ  بـود و در  فیمحجبه و شـر  ،بود فیعف ،زن بود توانیم

داشـت و در   نگـاه  زهیسـنگر خـانواده را پـاک    تـوان یمتن و مرکز بود. مـ 
کـرد و فتوحـات    دیـ جد يهـا  يرسازسنگ زین یو اجتماع یاسیعرصه س

که اوج احساس و لطف و رحمت زنانـه را   یبزرگ به ارمغان آورد. زنان
را  هـا دانیـ م نیترو مردانه ختندیبا روح جهاد و شهادت و مقاومت درآم

  خود فتح کردند. يبا شجاعت و اخالص و فداکار
                                                        

. عناوین مجلدات این مجموعه به رسالت و نقش زنان. ر.ك: امیرحسین بانکی پورفرد؛ 1
الگـوي  «، »عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی «ترتیب عبارت است از 

هاي  عرصه«و » مسائل زنان در فرهنگ اسالم و تجدد جایگاه و«، »زن و خانواده«، »زن
  ».حضور اجتماعی زن
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شخصیت زن اشـاره   گوناگونهاي به ساحت گفته، پیشپیام ایشان همچنین در 
  :است و بیان داشته

 تواننـد  مـی ظهور کردند کـه   یزنان ،و در دفاع مقدس یانقالب اسالم در
در سـاحت  و  شیخو بیزن و حضور او در ساحت رشد و تهذ فیتعر

و جهاد  یاجتماع تیدر ساحت والو  متعادل سالم و خانواده هحفظ خان
 يهابستکنند و بن یرا جهان یجهاد اجتماعو  از منکر یامر به معروف و نه

  .را در هم بشکنند زرگب
 دربـاره  وگـو  گفـت افق جدیدي را پیش چشم مـا گشـود و بحـث و     ،این پیام

الگوهاي زنان را ضروري ساخت. هدف این نوشتار تبیین متن پیام و الگوهـاي  
مذکور در آن است. نقد و ارزیابی الگوهاي رقیب از موضوع این نوشتار خارج 

مختصـري از آن  نیازمند پژوهشی جداگانه است و در این نوشتار به بیـان   بوده،
هـا و  شاخصه ،لوازم ،آن است که مبانی به دنبالبسنده شده است. این پژوهش 

  هاي الگوي سوم را تبیین نماید.بایسته

  هاي فرعی آناصلی تحقیق و پرسشمسئله  د)
کند، عبارت از ایـن اسـت   کوشد آن را بررسی پرسش اصلی که این نوشتار می

هـاي فرعـی   پرسـش  .»جامعـه چیسـت؟  الگوي مطلوب زن در خـانواده و  « که
وجود دارد که این پژوهش آنها را مورد توجـه قـرار   مسئله  ایندرباره متعددي 

  :فرعی مهم این پژوهش عبارت است از هاي پرسش. بعضی دهد می
  الگو چیست و دالیل شناخت و انتخاب الگو کدام است؟ ـ
  کدام است؟گانه زنان در ارتباط با خانواده و جامعه الگوهاي سه ـ
  منظور از الگوي سوم چیست و چه تفاوتی با الگوهاي دیگر دارد؟ ـ
  مبانی الگوي سوم زن چیست؟ ـ
  هاي الگوي سوم زن چیست؟شاخصه ـ
  هاي الگوي سوم زن چیست؟اقتضائات یا بایسته ـ
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  قیتحق هیفرض )  ه
وي الگوهاي متعددي وجود دارد. بعضی الگـ  ،در ارتباط زن با خانواده و جامعه

 گـروه  .نماینـد گرایی و حضور حـداکثري زن در جامعـه را تـرویج مـی    جامعه
 نشـینی  خانـه داري و هاي خود مانده و خانـه معتقدند زنان باید در خانه يدیگر

خانواده و جامعه آشتی برقـرار   ،کوشند میان زنبعضی دیگر میو  اختیار نمایند
 و کنـد  میرا به عنوان فرضیه تحقیق بررسی  »ییگرا خانواده« نمایند. این نوشتار

  ند.ا هاي رقیبفرضیه »نشینی خانه« و »گریزي خانواده«

  هاي تحقیقنوآوري و)
 تـاکنون آن درباره  اي نیست وتازهمسئله  ،موضوع زن ،که اشاره شد گونههمان

موضـوع زنـان   دربـاره   آثار فراوانی تولید شده است. این نوشتار از آثار موجود
موضـوع   ،برده و آنها را جزء منابع تحقیق قرار داده است. بـا وجـود ایـن    بهره

 تحقیـق آن دربـاره  کنون زنان است که تا مسائلمسئله خاصی از  نوشتار کنونی
قابل توجهی صورت نگرفته است. کتاب الگوي سـوم کوشـیده اسـت ادبیـات     

آن  ر مـورد درا گامی به جلو ببرد و به سهم خود مسئله  این دربارهعلمی اندك 
روشنگري نماید. تحقیق کنونی از این جهت که کوشیده است الگوي مطلـوب  

و نماید ها و اقتضائات آن را بررسی شاخصه ،و مبانیکند زن را در اسالم تبیین 
  اي است.کار تازه ،الگوهاي رقیب را مورد بررسی و نقد قرار دهد

  روش تحقیق و ساختار آنز) 
به روش توصـیفی و   شده،اي گردآوري ش کتابخانهاطالعات این تحقیق به رو

عـد  ب، ولـی  اجتماعی اسـت  اي مسئله، . موضوع نوشتارگردد میتحلیلی بررسی 
در بعضی موارد مباحث این  به همین دلیل ؛ررنگ استفقهی و حقوقی آن نیز پ

نوشتار رنگ و بوي فقهی و حقوقی گرفته است. در این موارد سعی شده است 
فقهی بررسـی و ارزیـابی گـردد و موضـع نظـام حقـوقی        گوناگونهاي دیدگاه
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به اقتضاي مباحث سـعی شـد    نیز تبیین شود. همچنین جمهوري اسالمی ایران
  توجه شود.لوازم اخالقی الگوي سوم نیز 

مفهوم الگو  ،یابد. در فصل آغازینمباحث این کتاب در پنج فصل سامان می
دوم کتاب به شناسایی الگوهـاي زنـان    . فصلشود میو مبانی الگوپذیري تبیین 

مبانی  ،. فصل سوم کتابدهد میپردازد و آنها را مقایسه و مورد ارزیابی قرار می
هـاي  شاخصـه  ؛نمایـد الگوي سوم را به عنوان الگوي مطلوب زنـان تبیـین مـی   

 ،هـاي الگـوي سـوم   و بایسـته  گـردد  مـی الگوي سوم در فصل چهارم بررسـی  
  .استی این کتاب موضوع مباحث فصل پایان

 ،بـدیل زنـان  به فضل خدا و استعانت از روح مطهـر الگـوي بـی   است  امید
این تـالش   ،و ارواح شهیدان واالمقام زهراي مرضیه ،صدیقه طاهره حضرت

  ناچیز مورد توجه قرار گیرد.
  

  نیااهللا هدایتفرج
  اسالمیعلمی گروه فقه و حقوق هیئت  عضو

  اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 



 شناسی و مبانی الگوپذیريفصل اول: مفهوم
  
  
  

  فصل اول
    

  شناسی و مبانی الگوپذیريمفهوم
  

الگو و مفاهیم مرتبط با آن نخستین فصل این نوشتار به بررسی مفهوم اصطالح 
آن مبانی الگوپـذیري یـا فلسـفه انتخـاب الگـو و      به دنبال یابد و اختصاص می

  تأسی به آن بررسی خواهد شد.

  شناسی الگومفهوم: نخستگفتار 
مباحث ایـن قسـمت بـا     ،کلیدي این نوشتار است و به همین دلیل هواژ »الگو«

اقتدا و اطاعـت را بـه    ،مفاهیم تقلید پس از آنو  گردد میتبیین مفهوم آن آغاز 
  علت ارتباطشان با واژه الگو بررسی خواهیم کرد.

  تعریف الگو الف)
. ظـاهراً  کنـد  میرا القا  »نمونه« یا »سرمشق« اي فارسی است و مفهومواژه ،الگو

است. ایـن کلمـه سـه     »ةاُسو« الگو در ادبیات قرآنی به معنايین واژه تر نزدیک
 سوره مبارکـه احـزاب   21ترین آن آیه رفته است. معروف به کاردر قرآن  مرتبه

دربـاره   است که پس از این اشاره خواهـد شـد.   رسول مهربان اسالمدرباره 
  .گردد میاین واژه دو تعریف وجود دارد که در ادامه بیان 

  الگو معناي مصدري .1
آن دربـاره   و انـد  مصدري تعریف کـرده  به معنايرا  »اسوه« شناسانواژهبعضی 
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ـ نسـان هنگـام پ  ه اکـ است  یاسوه عبارت از حالت«: اندگفته ـ از غ يروی ـ ر پی دا ی
است. در این نمودن و اقتداکردن یهمان تأساسوه  ،مطابق این تعریف 1.»کند می

  .خواهد بود »اقتدا« معادل مفهومی اسوه ،صورت

  الگو معناي وصفی .2
 2؛اند دهکرتعریف  »مقتدا« را بهآن  ،شناسان با نگاهی وصفی به اسوهاژهبعضی و

. شاید بهتر باشد بگـوییم الگـو از   اند دهنی کسی که دیگران از وي پیروي کریع
 ،رساند. به هر صورترا میشونده  ي پیرويادارد و معن معناي مفعولینظر آنان 

ایـن واژه بـا کلمـاتی     ،یا مفعـولی آن باشـد   معناي وصفیاز اسوه  مقصوداگر 
  ی دارد.در ادبیات دینی قرابت معنای »امام« و »قائد« همچون

این  ،داشته باشداز مصدري و وصفی  گر واژه اسوه مفهوم مصدري یا اعما
فارسـی   منظور از الگو در ادبیاتزیرا  ؛اشتکلمه مفهومی اعم از الگو خواهد د

  .کنند می یعنی کسی که دیگران به او اقتدا ؛است اسوه معناي وصفی فقط
 عالوه بر اشخاص، امروزي، الگو توسعه مفهومی پیدا کرده ودر محاورات 

 هواژرسـد   به نظـر مـی  بلکه  .گردد نیز اطالق می شاخصاعمال  و ها بر اندیشه
. به همین دلیل مدل خیاطی یا نقاشـی  بر اشیاء ممتاز نیز قابل اطالق باشدالگو 

ز روي آن کاري الگو هر چیزي است که انسان ابنابراین  ؛خوانند را نیز الگو می
  .دهد میرا انجام 

  هاي مرتبطتعریف واژه ب)
اطاعـت مطـرح   و  تقلیـد  ،تبعیـت  همچونهاي دیگري واژه ،در کنار واژه الگو

  .شود میالگو تبیین  هها و ارتباط آنها با واژ. به اختصار مفهوم این واژهگردد می

                                                        
التحقیق فی . حسن مصطفوي؛ 76؛ صالقرآن مفردات ألفاظمحمد راغب اصفهانی؛  بن . حسین1

  .90، ص1 ج؛ الکریم کلمات القرآن
  .87، ص1 ج؛ قاموس قرآناکبر قرشی؛  . سیدعلی2
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  اقتدا .1
در قـرآن کـریم بـه     اقتـدا واژه  1.استکردن روىیپی یا تأس به معناي ین کلمها

: سوره مبارکه انعـام کـه در آن آمـده اسـت     90آیه  ؛ مانندآمده است همین معنا
رده کـ شـان   تیه خدا هـدا کند ا سانىکنان یا :اقْتَده فَبِهداهم دى اهللاُه نَیالَّذ کئأُول«

اگـر کسـی دیگـري را بـه عنـوان الگـو        2.»نکت آنان اقتدا یپس به هدا ؛است
الگوپـذیري مسـتلزم   بنـابراین   ؛خواهـد کـرد   در رفتار خود به او اقتـدا  ،بپذیرد

  .ستپیروي از او

  تقلید .2
آویختن چیزي به گردن اسـت و قَـالده بـه چیـزي      به معناياین کلمه در لغت 

بنـد   نعرب به آویختن گرد بنابراین 3؛گردد میکه به گردن آویخته  شود میگفته 
اي بـه گـردن گوسـفند    آویختن نشانهو  آویختن شمشیر به گردن ،به گردن زن

اصطالح تقلید در اصطالح اهل علم نیز از همین بـاب   4گوید.تقلید می ،قربانی
 ،بدون اینکه از وي دلیلی بخواهد ،پذیرداست. فرد مقلِّد قول مرجع خود را می

با  5.دهد میآن را به گردن صاحب قول قرار بودن غلطبلکه مسئولیت درستی یا 
زیـرا   ؛مفهوم پیروي از اسوه یا الگو باشدمبین  تواند میتقلید ن ،معنا بدینتوجه 

  .شود نمیتقلید منحصراً پذیرش قول کسی است و شامل پیروي از رفتار او 

  اطاعت .3
کار ه ی بدر جای معناین . اشود میترجمه  »فرمانبري« اطاعت در فارسی به هواژ
بنـابراین   ؛ده باشـد کـر یـا از آن نهـی   را به چیزي امر  رود که کسی دیگريمی

                                                        
 .259، ص5 جی؛ پیشین، اکبر قرش یدعلیس. 1
إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمۀٍ وإِنَّا علَـى آثَـارِهم    «...سوره زخرف آمده است:  23 هیدر آ. همچنین 2

  .»ریماایم و ما از پى ایشان راهسپ ما پدران خود را بر آیینى یافته :مقْتَدونَ
 .527ص، 2؛ جبیۀالعر و صحاح اللغۀ تاج ـالصحاح جوهري؛  حماد بن اسماعیل. 3
  .513، ص2ج؛ الکبیر للرافعی المنیر فی غریب الشرح المصباح؛ محمد مقرى فیومى بن احمد. 4
 .131، ص3؛ جالبحرین مجمع؛ فخرالدین طریحى. 5
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منتظـر امـر و    چه اینکه فرد تابع یا مقتدا ؛یا تبعیت است از اقتدا نوعی اخص به
خواه امـر و نهـی در کـار     ؛کند میی بلکه به او تأس ،ماندا اسوه نمینهی الگو ی

  باشد یا نباشد.

  مبانی الگوپذیري: دوم گفتار
 »مبانی الگوپـذیري « رساند و مقصود ازچیزي را می هفلسف »مبانی« امروزه واژه

و به او اقتدا کرد. براي پاسخ به این  که چرا باید الگویی انتخاب نمود این است
آنگـاه   را تبیـین کـرد و  کـردن  پرسش الزم است نخست انواع تقلید یا پیـروي 

  تشریح گردد.الگوپذیري  هفلسف

  سرسپردگی یا پیروي آگاهانه الف)
در ادبیات دینی ما به دو نوع مثبت و منفی تبعیت و تقلید اشاره شده اسـت. از  

مـورد بررسـی   کنیم و آنهـا را   دگی یا پیروي آگاهانه تعبیر میاین دو به سرسپر
  .دهیم میقرار 

  تقبیح سرسپردگی یا تقلید کورکورانه .1
 تأییـد  قابـل  آگانـه  انتخـاب  و قبلـی  شـناخت  بدون دیگران از پیروي و تبعیت
 تعبیر سرسپردگی یا کورکورانه تقلید به آن از که است همانمسئله  این. نیست

تبعیتی که بر پایه شناخت  ،از نظر قرآن کریم. گیرد می قرار مذمت مورد و شده
سوره مبارکه احزاب از قول دوزخیـان   67مذموم است. در آیه  ،و آگاهی نباشد

 را ما آنان و میبرد فرمان را شیخو بزرگان و مهتران ما !پروردگارا«: آمده است
ت از تقلیـد  سوره مبارکه مائـده در مـذم   104یه در آ همچنین 1.»ساختند گمراه

  :آمده است گونه اینکورکورانه 
امبر یـ رده و بـه سـوى پ  کبه سوى آنچه خدا نازل «: چون به آنان گفته شودو 

ا یـ آ ؛»را بـس اسـت   ما ،میا افتهیآنچه پدران خود را بر آن «: ندیگومى، »دییایب
                                                        

  .»السبیالً فَأَضَلُّونَا کبراءنا و سادتَنا أَطَعنا إِنّا ربنا«. 1
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  1افته بودند؟یت نیدانسته و هدازى نمىیچند پدرانشان چهر
  :نویسدممنوع و مذموم می تقلیددرباره  مطهري شهید

ـ ا گاهى ،نددیتقل مرجع ىوجو جست در هک مردم بعضى از راًیاخ  را لمـه ک نی
؛ »... میبسـپار  سر« آنجا هک مینک دایپ را سىک میگرد مى: ندیگو مى هک شنوم مى
  2.ندک مى دایپ مفاسد هزارها ،ردک دایپ »سرسپردن« لکش اگر دیتقل

این نوع تقلید بایـد  درباره  آمیز است وو مفسده زیانبارحقیقتاً تقلید کورکورانه 
اگر الگوهاي غلط یا رهبران فاسـد بـه    3.»لعنت بر این تقلید بادصد  دو«: گفت

                                                        
أَنْزَلَ اهللاُ و إِلَى الرَّسولِ قَالُوا حسبنَا ما وجدنَا علَیه آباءنَـا أَ و لَـو کـانَ    إِذَا قیلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما و « .1

  .»آباؤُهم الَیعلَمونَ شَیئاً و الَیهتَدونَ
 اســتاد بیــان قســمت ایــن در اســت . مناســب173، ص20؛ جمجموعــه آثــار. مرتضــی مطهــري؛ 2

  :است گونه این ایشان بیان. نماییم نقل خضر و موسی نداستا درباره را مطهري شهیدمرتضی
 که بزرگ نکته یک. است عجیبى داستان آمده، کریم قرآن در که عبدصالح و موسى داستان  

 که پیشواست و متبوع  تسلیم آنجا تا پیرو و تابع که است این شود مى استفاده داستان این از
 و اصـول  بر خالف کارى متبوع آن دید اگر. نشود خراب و نشکند قانون و مبادى و اصول
 کرد، عبدصالح که عملى داستان این در اینکه گو. کند سکوت تواند نمى دهد، مى انجام مبانى

 اصول بر خالف داشت توجه موضوع باطن به و دید مى را ترى وسیع افق که او خود نظر از
 و کرد نمى صبر موسى چرا که است این در سخن بود؛ ولى تکلیف و وظیفه عین بلکه نبود
 بـاز  نکند اعتراض که کرد مى تلقین خود به و داد مى وعده اینکه با گشود؟ مى انتقاد به زبان
 بـه  کـه  بود این نبود، در انتقاد و اعتراض در موسى کار نقص. کرد مى انتقاد و اعتراض هم
 کـرد و  نمـى  اعتـراض  شد مى آگاه مطلب رمز به اگر البته. نبود آگاه کار باطن و مطلب رمز

 قـانون  و اصول خالف بر عملى او نظر از که مادامى مطلب؛ ولى رمز به برسد که بود مایل
 اتَّبِعک هلْ«: گوید مى او به . موسى ...کند  سکوت دهد نمى اجازه او به او ایمان است الهى
 ».کنى؟ تعلیم مرا تا کنم پیروى تو از دهى مى اجازه آیا یعنى ؟رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ انْ  على

 و بیاورى طاقت من مصاحبت در توانست نخواهى : توصبراً معى تَستَطیع لَنْ انَّک«: گوید مى او
 کیف و«: دهد مى توضیح خوبى به را علت او خود بعد. »کنى سکوت بینى مى آنچه به نسبت
 ).177همان، ص( »؟خُبراً بِه تُحطْ لَم ما  على تَصبِرُ

  اشاره به داستانی است که موالنا در مثنوي آورده است:. 3
  داد بـاد بر تقلیدشان مـرا مـر  گفتنـش آمد ذوق هم مـرا مـر
 حاصالن بی چنین تقلید خاصه  باد تقلید آن بر لعنت صد دو که
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مورد مـذمت   ،اندخاطر اینکه مردم را دنبال خود کشیده و آنان را گمراه ساخته
افتند نیز به همـان انـدازه   کسانی که به شناخت دنبال آنان را می ،گیرندقرار می

ده به خوبی تبیین شـ  صادق . این مطلب در حدیثی از اماماند قابل بازخواست
 از تقلیـد  اي جـز چـاره  هـود ی عـوام : عرض کرد حضرت به آن شخصى است. 
 خـود  علماى پیروي از به دلیل قرآن چرا در این صورت !نداشتند خود علماى

که آنان به خـاطر   ستما عوام و هودی تفاوتی میان عوام چه کرده است؟ تمذم
ولی عوام امت ما به علت تقلید از علماي  ،اندتقلید از علماي خود قابل مذمت

  :در پاسخ این پرسش مهم فرمود صادقامام  ؟اند خود مستحق ستایش
 با همه متفاوت و از جهتی از هودی دانشمندان و با عوام ما دانشمندان و عوام
 خداونـد  ،باشند مى هم مثل هک جهت آن از. یکدیگرنددیگر مانند  جهت  یک
  .است ردهک مذمت علما از دشانیخاطر تقل به زین را ما عوام
  :سخن خود فرمود حیامام در توض
از خوردن مال حرام و  گوینددیدند که علمایشان صریحاً دروغ می هودی عوام

ی ندارند. آنان اگر بـه دلشـان مراجعـه    و تغییر احکام خدا ابای هگرفتن رشوو 
 ستین زیجاو  فاسق است ،چنین کاري بکندهرکس  دانستند کهمی ،کردند می

خدا قرار گیرد. با این حـال   و خلق انیم واسطه و شود قیتصد خدا به خاطر
متعال آنان  . به همین دلیل خداياند دهکراز آنان تقلید کرده و دنبالش حرکت 

  را مذمت کرده است.
  :امام سپس در دنباله سخنان خود فرمود

 بتعص و ظاهر فسق خود علماى ازآنان  هرگاه اند. گونه اینما نیز  امت عوام
 دیـ در عین حال از آنـان تقل  ،ببینند را آن حرام و ایحرص زیاد بر دن و دیشد

  1خواهند بود. خداوند مذمت مشمول هودیانیماننند  ،نندک
دینی از نـوع تقلیـد آگاهانـه     دعوت به تقلید یا الگوگیري از پیشوایان و مراجع

                                                        
 و الـدنْیا  علَـى  التَّکالُـب  و الشَّدیدةَ الْعصبِیۀَ و الظَّاهرَ الْفسقَ علَمائهِم منْ عرَفُوا إِذَا عوامنَا کذَلکو « .1

علـى   بـن  (احمـد  »علَمائهِم لفَسقَۀِ بِالتَّقْلید اهللاُ ذَمهم الَّذینَ الْیهود مثْلُ فَهو هؤُلَاء مثْلَ قَلَّد فَمنْ حرَامها
  ).131، ص27 ؛ جلشیعۀا وسائلحسن حرّ عاملی؛  بن . محمد458، ص2ج؛ حتجاجاإلی؛ طبرس
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بایـد خـود بایـد بـه     هـرکس   در اصول دینـی تقلیـد روا نیسـت و    ،اوالًاست؛ 
تبعیت و تقلیـد در فـروع دیـن اسـالم      ،ثانیاً ؛شناخت دقیق و اعتقاد قلبی برسد

مقلّـد   ،نیز باید مسبوق به یک انتخاب آگاهانه و عاقالنه باشد. افـزون بـر ایـن   
مفتـی و مرجـع   از مقتدا یا  ،اي داشته و اهل تشخیص باشداگر از شناخت بهره

خواهـد. بعضـی بزرگـان    پرسـد و از او توضـیح مـی   خود دلیل فتواي او را می
 1.باشـد  دهینرسـ  به علـم است که فرد مشروع زمانی  ،دیتقلکه  اند دهکرتصریح 

بـا منطـق   دانند کـه  میتباع االالزمبعضی دیگر دستورات عالمان دینی را زمانی 
رفتـه را  ه تقلید ابتدایی از مرجع از دنیافقهاي امامی 2مخالفتی نداشته باشد. عقال

دالیلی دارد کـه از جملـه آن امکـان برقـراري ارتبـاط       دانند. این فتواجایز نمی
جامعـه و   مسـائل میان مقلد و مرجع و احیاناً روشنگري مرجع براي مقلـد در  

  3پیشامدهاي روزگار است.

  ضرورت الگوپذیري و تقلید آگاهانه. 2
 گروهـى  ،مرجـع  گـروه زیـرا   ؛اند اجتماعی 4هاي مرجعالگوها در حقیقت گروه

ـ گمـى  الهام آن از خود رفتارهايو  فکر طرز ،قضاوت در شخص که است ؛ ردی
زیرا  ؛گردندمحسوب می مرجع گروه نىید انیشوایپ ،مذهبیون براى ،براي مثال

مـردم   ،نمایند. بـه عبـارت دیگـر   قول آنان را پذیرفته و به رفتار آنان تأسی می
شـمارند و بـه آن   مـی بودن سخنان و سیره پیشوایان دینی را معیار حقّ یا باطل

الگوپذیري همانند تقلید آگاهانه مبناي عقلی روشنی دارد و بـه   .کنند می اعتماد
همین دلیل مردم نوعاً در زندگی خود به کسی یا کسانی تأسی کـرده و از آنهـا   

  :کنند می پیروي
براي اغلب مردم امکان ندارد که در مورد حق و باطل دست بـه تحقیـق    .1

                                                        
  .14، ص3ج؛ ةالنجا صراطیی؛ خو يموسو دابوالقاسمیس. 1
  .122، ص1ج؛ المسائل مجمعی؛ گانیگلپاموسوي محمدرضا . سید2
  .179، ص20؛ جمجموعه آثار. مرتضی مطهري؛ 3

4. Reference Group. 
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 يبزنند و خود بیاموزند که چه باید بکنند. ناچـار بـه کارشناسـان مختلـف رو    
ی نیسـت و  کلـی سـخن قابـل اعتنـای    به طور  نفی تقلید ،آورند. از این منظر می

محـال   ،بزرگـان  بـه بیـان برخـی    سـت. ید قابل تصور نیجامعه بدون تقلاساساً 
در  کنـد  مـی گمـان  ه ک یسکو  انسانی یافت شود که از کسی تبعیت نکنداست 
بنـابراین   1؛دهـد  مـی ب یـ خـود را فر  ،نکرده استد یتقلاز دیگري خود  یزندگ

هاي مرجع اجتماعی یک ضرورت است. امـور دینـی نیـز از ایـن      وجود گروه
  قاعده مستثنا نیست.

هـا دشـوار یـا    بـه آرمـان   دسـتیابی  کننـد  می در برخی موارد مردم گمان .2
خـود   دسـترس مثـل اینکـه مـدارج بـاالي علمـی را دور از       ممکن اسـت؛ غیر
هاي طور موفقیت همین ؛غیرممکن استزیستی  پاك کنند می یا گمان ،پندارند می

هنري و مانند آن. یکی از فواید الگوشناسی و الگوپذیري این است که  ،ورزشی
و آنچه را ابتدا ناممکن  یابد میموفقیت الگوهاي اجتماعی انگیزه دیدن  انسان با

  شمارد.یافتنی میدست ،پنداشتمی
دانند چگونـه  نمی ،کنند می یغلب اشخاص وقتی هدف خود را شناسایا .3

از کجا باید شروع کنند؟ مقدمات آن چیست؟  ؛باید حرکت کنند راهیو به چه 
هـاي  باید با آنها مقابله کرد؟ و پرسـش هاي پیش رو کدام است؟ چگونه آسیب

دیگر. الگوشناسی و الگوپذیري این فایده را نیز دارد که انسان با مشاهده رفتار 
  باید عمل کند تا بتواند به موفقیت برسد. چگونهآموزد که می ،الگو

  ضرورت الگوسازي و الگوپذیري در منابع اسالمی ب)
 یبلکه ضرورت ،مذموم نیست تنها نه ،باشدپذیرش یا تقلیدي که بر پایه شناخت 

 قرآن کریم پیـامبران را  .اند آن و روایات به آن توصیه کردهاجتماعی است و قر
 رسول گرامـی اسـالم  درباره  و کند میالگوي مناسب رفتاري معرفی  »اسوه«

 ،ى بـود یویکـ مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشـق ن «: فرموده است
ـ ار یو خـدا را بسـ   ز دارنـد ید به رحمت خدا و روز رستاخیمه اکبراى آنها  اد ی

                                                        
  .212، ص1ج؛ فی تفسیرالقرآن المیزانیی؛ طباطبا نیدمحمدحسیس. 1
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نیز در قـرآن   روانشیو پ ابراهیمحضرت درباره  تعبیر اسوه دو مرتبه 1.»نندک مى
  :سوره مبارکه ممتحنه آمده است 4از جمله در قسمتی از آیه  رفته است؛ به کار

بودنـد  ه بـا او  کـ سـانى  کو  میابراهبراى شما سرمشق خوبى در زندگى 
ما از شما و : خود گفتند )كمشر( ه به قومکدر آن هنگامى  ،وجود داشت

ان ما و یم و میافرکما نسبت به شما  .میزاریب ،دیپرست ر از خدا مىیآنچه غ
ه بـه  کـ ار شده اسـت تـا آن زمـان    کشگى آشیشما عداوت و دشمنى هم

  2!دیاوریمان بیگانه ایخداى 
ضـرورت الگـوگزینی و الگوپـذیري وجـود     دربـاره   دیگري نیز در قرآن آیات

 تأکیـد  عمران که بر لزوم تبعیت از پیامبرسوره مبارکه آل 31آیه  ؛ مانندرددا
ـ از مـن پ  ،دیاگر خدا را دوست دار بگو«: چنین فرموده است کرده، ـ نکروى ی د ی

خداونـد آمرزنـده   و  دیتا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شـما ببخشـا  
نـان  یا«: سـوره مبارکـه انعـام آمـده اسـت      90همچنین در آیـه   3.»مهربان است

 4.»... نکـ ت آنـان اقتـدا   یپس بـه هـدا   ،رده استکتشان یه خدا هداک اند سانىک
آورد تا سـرانجام  هاي متعددي میقرآن کریم براي الگوهاي مثبت و منفی مثال

نبـی کـه    لـوط و  نـوح همسران  و آسیه ،مریم ؛ مانندنیکان و بدان را نشان دهد
  .گردد میدر جاي خود بیان 

. در آیـه  ه اسـت مراجع دینی و تقلید از آنان در قرآن ضروري شمرده شـد 
  :با اشاره به این مطلب آمده است توبهسوره مبارکه  122

دسـته  اى از آنانپس چرا از هر فرقه ؛نندکوچ کؤمنان همگى ست میسته نیشا
 قـوم خـود  ننـد و وقتـى بـه سـوى     کدا ین آگاهى پیدر د نند تاکوچ نمىکاى 

                                                        
  .)21(احزاب:  »رسولِ اهللاِ أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا اهللاَ و الْیوم الْآخرَ و ذَکرَ اهللاَ کثیراً  لَقَد کانَ لَکم فی«. 1
لقَومهِم إِنَّا برَآؤُا منْکم و مما تَعبدونَ منْ إِبراهیم و الَّذینَ معه إِذْ قالُوا   قَد کانَت لَکم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی«. 2

الَّ قَولَ إِبـراهیم  دونِ اهللاِ کفَرْنا بِکم و بدا بینَنا و بینَکم الْعداوةُ و الْبغْضاء أَبداً حتَّى تُؤْمنُوا بِاهللاِ وحده إِ
لما أَم رَنَّ لَک وتَغْفلَأَس أَبیهنْ شَیلنَ اهللاِ مصیرُ ک لَک مإِلَیک الْم نا وإِلَیک أَنَب کلْنا ولَیک تَونا عبر ء« 

  ).6(ممتحنه: 
3 .»یمحر اهللاُ غَفُور و کمذُنُوب رْ لَکمیغْف اهللاُ و کمبِبی یحونونَ اهللاَ فَاتَّبِعبتُح قُلْ إِنْ کنْتُم«.  
  .» أَسأَلُکم علَیه أَجراً إِنْ هو إِالَّ ذکرَى للْعالَمینَالَ قُلْ اقْتَده فَبِهداهم اهللاُ دىه الَّذینَ ئکأُول«. 4
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  1بترسند؟ ه آنان کباشد  ؛م دهندیبآنان را  ،بازگشتند
علماى از  دیح تقلیاز تقبآن حضرت پس  ،عسکريدر روایتی از امام  همچنین

  :فرمود فاسق
زد ین خود باشد و با هواى نفسش بستیدار و نگاهبان دشتنیه خوکهى یهر فق
ن یـ ننـد و البتـه ا  کد یه از او تقلکبر عوام است  ،ش باشدیع فرمان موالیو مط

  2.نه همه آنها ،عه دارا هستندیها را تنها برخى فقهاى شیژگیو
ضمنی پیروي به طور  از آن، ولی تقلید استدرباره  این آیات و روایات هرچند

  از الگوهاي دینی قابل استنباط است.
که در  اند از اشخاصی تراندیشه یا نظریه حق مهم ،از نظر اسالم گفتنی است

رود که اشخاص منحرف شوند و اگر بیم آن میزیرا  ؛کنند می حرکت مسیر حق
 علیامام  سازند. در روایتی ازپیروان خود را نیز با خود گمراه می ،چنین شود

 شـناخته  هـا تیشخصـ  لهیوس به خداوند نید: با اشاره به این مطلب آمده است
 اهل هک بشناس را حق پس ؛شود می شناخته حق هنشان لهیوس به هکبل ،شود نمی
  3شناخت. ینیز خواه را حق

  :روایت شده است که فرمود صادقبه همین مضمون از امام 
 از را او هـا تیشخصـ  ،گردد اسالم نید وارد هاتیشخص از يرویپ باهرکس 

 يفـرد  هـر و  اند دهکر نید داخل را او هک گونههمان ؛ردک خواهند خارج نید
 هکنیا از شیپ ،شود داخل نید در سنّت و تابک معارف از يرویپ سبب به هک
  4.لرزندیم هاوهک ،بلرزد او

                                                        
لینْذروا قَومهم نِ و ما کانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا کافَّۀً فَلَو الَ نَفَرَ منْ کلِّ فرْقَۀٍ منْهم طَائفَۀٌ لیتَفَقَّهوا فی الدیو « .1

  .»إِذَا رجعوا إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ
اه فَللْعوام أَنْ یقَلِّدوه و ذَلک فَأَما منْ کانَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه حافظاً لدینه مخَالفاً علَى هواه مطیعاً لأَمرِ مولَ«. 2

  ).458، ص2ج؛ حتجاجاإلی؛ على طبرس بن احمد( »إِلَّا بعض فُقَهاء الشِّیعۀِ لَا جمیعهم لَا یکونُ
ی؛ حسـن طوسـ   بن محمد( »أهلَه تَعرِف الْحقَّ فَاعرِف الْحقِّ بِآیۀِ بلْ بِالرِّجالِ یعرَف ال اهللاِ دینَ إنَّ«. 3

  ).626؛ صاألمالی
أَنَّه قَالَ: منْ دخَلَ فی هذَا الدینِ بِالرِّجالِ أَخْرَجه منْـه الرِّجـالُ کمـا     محمد بن جعفَرِعبداهللاِ  عنْ أَبِی«. 4

الَتنَّۀِ زالس بِالْکتَابِ و یهخَلَ فنْ دم و یهف خَلُوهالُ  أَدلَ أَنْ یزُولَ  الْجِبنعمانی؛  ابراهیم بن (محمد »قَب
 ).22ص؛ الغیبۀ



  فصل دوم: الگوشناسی زنان
  
  
  

  فصل دوم
    

  شناسی زنانالگو
  

و  شود میهاي متفاوتی داده الگوي مطلوب زن کدام است؟ به این پرسش پاسخ
. ایـن نوشـتار سـه الگـوي     گیـرد  میالگوي متفاوتی شکل  ،بر اساس هر پاسخ

 انــد ازعبــارتالگــو ایــن ســه  ؛کنــد مــیمتمــایز بــراي زن معرفــی و مقایســه 
 ،همراه بـا حضـور اجتمـاعی    »ییگرا خانواده«و  »نشینی خانه«، »گریزي خانواده«

در جانـب افـراط و تفـریط قـرار      نشینی خانهو  گریزي خانوادهفعال و سازنده. 
گانه الگوها الگوي معتدل و مطلوب زن است. تقسیم سهیی گرا خانوادهدارند و 

 ،هـاي دیگـر  با مالكو  در ارتباط زنان با خانواده و جامعه صورت گرفته است
 يمطهر دیشه مرحوممثالً بررسی کرد؛ توان الگوهاي دیگري را نیز مطرح و می

بـر   اي انـدازه کـه تـا    کنـد  میبه سه الگو اشاره  خین در تاردر ارتباط با نقش ز
  :اند ازگانه ایشان عبارتتقسیم سه. قابل تطبیق است مذکورگانه تقسیم سه
زنی که همچون شیء قیمتی در اختیار همسر و  : بدون نقش يگرانبهاشیء  ـ

  ولی در جامعه نقش مستقیمی ندارد. ،فرزندان است
ولـی بـه    ،زنی که در جامعه نقش مستقیم دارد :داراى نقش يبها شخص بى ـ

  دلیل عدم رعایت حریم و ارتباط ارزان با مردان قدر و قیمتی ندارد.
کوشد و در عین زنی که در اداره خانواده می :داراى نقش يگرانبهاشخص  ـ

وفـاداري بـه شـوهر و     دلیـل حال در جامعه حضور سازنده دارد. وي بـه  
  دارد. تقیمت و منزل ،ر ارتباط با مرداندنگهداري حریم 

گانـه در جـاي خـود    از ایـن الگوهـاي سـه    هریک ربارهتوضیحات ایشان را د
و مالحظات خود را نیز بیان خواهیم کرد. در ادامه نوشتار سه الگوي  آوریم می

  .شود میزن در ارتباط با خانواده و جامعه توصیف و تبیین 
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  گریزي خانواده: نخستگفتار 
است. مقصود ما  »گریزي خانواده« ،نخستین الگویی که باید به آن اشاره شود

سبکی از زندگی است که در آن دختر یا پسر از تشکیل  »گریزي خانواده« از
یـا همسـري    ،دهـد  مـی زیستی را ترجیح مجردو  کند میخانواده خودداري 

ي را همسـرداري و فرزنـدپرور  ، ولـی  دهد میتشکیل خانواده  کرده،اختیار 
. در هـر  دهـد  مـی حضور اجتمـاعی را بـر آن تـرجیح     شمرد و میمرجوح 
سبکی از زندگی است که شخص آن  ،در این بحث گریزي خانواده ،صورت

وجود  دلیلبه کسی که از سر ناچاري و به بنابراین  ؛استکرده را انتخاب 
 کنـد  مییا از همسرش دور زندگی است مانده  مجرد ،برخی موانع تحمیلی

. این فرد گردد میگریز اطالق نخانواده ،اندازدیا فرزندآوري را به تعویق می
ست و شرایط فردي یا اجتماعی میان وي و خانواده گرا خانوادهدر حقیقت 

  .فاصله انداخته است
: دو گونه متفـاوت خواهـد داشـت    ،به معنایی که اشاره شد گریزي خانواده

بـه اختصـار علـل و پیامـدهاي      .»داريشماري خانـه مرجوح«و  »مجردزیستی«
  .گردد میتبیین  هریک

  مجردزیستی زن الف)
مجردزیسـتی اسـت. مجردزیسـتی علـل و      ،گریزي خانوادهترین شکل مهم

نخست علل مجردزیستی و سـپس پیامـدهاي آن    .دارد گوناگونیپیامدهاي 
  .گردد میتبیین 

  علل مجردزیستی .1
. از جملـه  ن گردید، علـل متعـددي دارد  مجردزیستی به مفهومی که در فوق بیا

طلبی جنسی است که  گریزي، و تنوع علل مهم آن باورهاي غلط دینی، مسئولیت
  شرح هریک بطور مختصر خواهد آمد.
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  باورهاي غلط دینی .1ـ1
همسرگزینی و توجه به همسـر و   ،ظهور کرد تیحیکه در مس يکردیرو مطابق
ـ ا جینتـا  ازاسـت.   وندقرب به خداتمانع  ،فرزند  شـماري مرجـوح  ،نگـرش  نی

ـ یگزو عزلـت  یستیمجردزارزشمندي  ،ازدواج ـ ااسـت.   ین  سـبب  کـرد یرو نی
مطابق  .شود میه دینام »یتهبانر« شده است که یزندگاز  یسبک خاص شیدایپ

راهبان به خاطر خدمت بـه خـدا    1،هاي انجیل آمده استآنچه در بعضی نسخه
زیرا تأهل یا همسرگزینی و فرزنـدآوري مـزاحم خـدمت بـه      ؛کنندازدواج نمی

خانه خداست. شکل دیگري از رهبانیت همسرگریزي است. در این الگو فـرد  
نماید تا بتواند با خداي رابطه خود را با همسر حداقلی می، ولی کند میازدواج 

                                                        
  گونه آمده است: ی درباره ازدواج و طالق اینمت لیانجدر قسمتی از . 1

در  هیـ هودیاز  اي هیآمده، به ناح رونیب لیرساند، از جل انیسخنان خود را به پا یسیع چون  
 یسـ یراه افتادنـد و در آنجـا ع  ه دنبال او به ب زین یانبوه تیرود اردن رفت. جمع يسو آن

وگو او  آمدند تا با بحث و گفت شیپ انیسیاز فر یبعض آنگاه .دیرا شفا بخش شانیا مارانیب
مرد زن خود را طالق دهـد؟   ددهی یشما اجازه م ایگفتند: آ یسیپس به ع ؛کنند ریگ را غافل

نوشـته شـده    یدر کتاب آسـمان  د؟خوانی یرا نم یجواب داد: مگر شما کتاب آسمان یسیع
و دستور داد مرد از پدر و مادر خود د یفراست که در آغاز خلقت، پروردگار مرد و زن را آ

 گریدو نفر د که آن يشود، به طور یکیو با او  ونددیبه زن خود بپ شهیهم يجدا شود و برا
 ،تاس وستهیحق ندارد آن دو را که خدا به هم پ یانسان چیند. ها تن کیبلکه  ،ستندیدو تن ن

زنش را طالق بدهد  تواند یفرموده که مرد م یاست، چرا موس نی: اگر چندندیپرس جدا کند.
جواب  یسیع و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟ سدیبنو اي است که طالقنامه یو کاف

 يزیچ نی. اما ادیهست رحم یشما چقدر سنگدل و ب دانست یم رایز ؛گفت نیچن یداد: موس
که هرکس زن خود را  مگوی ینبود که خداوند در آغاز خلقت در نظر داشت و من به شما م

 .شـود  یازدواج کند، زناکار محسوب م يگریاز زنا طالق دهد و با زن د ریبه غ یبه هر علت
فرمـود: هـر    یسـ یعنکردن بهتـر اسـت!    حساب، ازدواج نیبه او گفتند: با ا یسیع شاگردان

مجرد بمانند که از خداونـد   توانند یم یبلکه فقط کسانزد، یازدواج بپره از تواند ینم یانسان
را  یبعض ،ستندیقادر به ازدواج ن يبه علت نقص مادرزاد یباشند. بعض افتهی یکمک خاص

 واجبه خـاطر خـدمت بـه خـدا ازد     زین یبعض ،ازدواج کنند توانند نمی و اند ناقص کرده زین
سرگذشـت   از( ردیآن را بپذ دیاصل را دارد، بگذار نیا ي. هرکس که قدرت اجراکنند ینم
 ).19بند ی؛ نوشته مت؛ حیمس یسیع
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 توانـد  مـی مجردزیستی یا همسـرگریزي   ،خویش خلوت کند. در شکل افراطی
  ناشی از پلیدانگاري غریزه جنسی باشد.

 به معنـاي یی گرا خانواده ،ل آن مخالفت کردهاشکهمه ابه  تیبا رهبان اسالم
: فرمـود  رسـول خـدا  . کرده است قیرا تشو »ییهمسرگرا« و »ینیهمسرگز«
هـاي  زیرا من به زیادي شما بـر امـت   ؛ازدواج کنید ؛در اسالم رهبانیت نیست«

خوانـده   »متَبتِّلَـۀ « که خود را یخطاب به زن صادقامام  1.»نمایمدیگر فخر می
ام هرگـز ازدواج  قصـد کـرده  : گفت يو ست؟یمنظورت از تبتّل چ: فرمود ،بود

ـ از ا خـواهم یم: پاسخ داد يچه؟ و يبرا: دینکنم. امام پرس بـه فضـل و    راه نی
زیـرا اگـر    ؛از این کار دست بردار و ازدواج کن: . امام فرمودابمیدست  يبرتر

 چراکـه  ؛نسبت به آن از تو سزاوارتر بـود  فاطمههر آینه  ،تبتّل فضیلتی داشت
  2در فضایل از او پیشی نگرفته است. هیچ کس

رسـول   شده اسـت.  مذمتنیز در اسالم  يزیهمسرگر به معناي تیرهباناز 
گرفتنـد   میتصمدیگر از اصحاب  یگروه و مظعونبنعثمان دیشن یوقت خدا

خطاب به  ،به عبادت مشغول شوند يادر گوشه ،از همسران خود فاصله گرفته
  :فرمود نیآنها چن

هاي دنیـا را  خوشیو  خواب ،بوي خوش ،که زنان گروهی را چه شده است
ها و راهبان دهم که مانند کشیشمن به شما فرمان نمی ؟اند دهکربر خود حرام 

  3نیست. باشید. همانا در دین من رهبانیت

  گریزيمسئولیت .1ـ2
هـایی ایجـاد   ازدواج براي زن و شوهر به صورت متقابـل حقـوق و مسـئولیت   

                                                        
1 .»مالْأُم رٌ بِکمکاثوا فَإِنِّی مجلَامِ تَزَوی الْإِسیۀَ فانبه14ج؛ الوسـائل  مسـتدرك حسین نـوري؛  ( »لَار ،

  ).55ص
2 .»فَاط ک فَضْلًا لَکانَتکانَ ذَل ی فَلَورِفۀُانْصم       ِا إِلَـى الْفَضْـلـبِقُهیس ـدأَح لَـیس نْک إِنَّـهم قَّ بِهأَح« 

 ).509، ص5ج؛ یالکافیعقوب کلینی؛  بن (محمد
 تَکونُـوا ما بالُ قَومٍ حرَّموا النِّساء و الطِّیب و النَّوم و شَهوات الدنْیا و أَما أَنَـا فَلَسـت آمـرُکم أَنْ    ... «. 3

اءی تَرْك النِّسینی دف لَیس اناً إِنَّهبهر ینَ ویسس54، ص16ج(حسین نوري؛ پیشین،  »... ق.(  
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 ،سر مسئول نفقه و مهریه است. افزون بـر ایـن  در مقابل یکدیگر. شوهر کند می
تعهدات مالی جدیدي بر عهده مردان قرار اسالمی، هاي پس از انقالب در سال

تعهد انتقال به نصف و  نحله ،دوران زوجیتالمثل خدمات  اجرت ؛گرفته است
دارایی به شرط ضمن عقد. ممکن است کسی براي گریـز از ایـن همـه تعهـد     

از خیر ازدواج بگذرد و عزوبت را بر زنـدگی متـأهلی تـرجیح دهـد. در      ،مالی
هـا در  زن نیز متعهد است مدیریت شوهر را بپـذیرد. دختـري کـه سـال     ،مقابل

بـیم آن دارد   ،در جامعه حضور داشته است ،یل کردهها تحصمدارس و دانشگاه
ــانع حضــور وي در جامعــه گــردد و وي را   ،کــه پــس از ازدواج شــوهرش م

. همچنـین  کندنماید. به همین دلیل ممکن است از ازدواج خودداري نشین  خانه
 تـأمین هاي اجتمـاعی را بـر فرزنـدآوري و مسـئولیت     وي ممکن است فعالیت
  ان ترجیح دهد.نیازهاي شوهر و فرزند

  ی جنسیجویلذتطلبی و تنوع .1ـ3
جـویی  لـذت طلبـی و  تنـوع مستلزم تعهد و وفاداري به همسر است و بـا   تأهل

بعضـی از ازدواج فـرار کننـد.     شود میباعث مسئله  جنسی مغایرت دارد. همین
 نیاخـالق نـو   در. گـردد  مـی نکردن توجیه فلسفی نیز بیـان   گاهی براي ازدواج

محرومیت جنسـی بـراي    ،کنند میاز آن دفاع  یغرب لسوفانیف یکه برخ یجنس
محرومیت در اثر  یجنس زهیغرزیرا  ؛است زیانباربشر سالمت جسمی و روحی 

اهش کو اشباع  و در اثر ارضا شود تر مى مشتعل رد ویگ فزونى مى ،تیمحدود یا
امور جنسى براى انصراف بشر از توجه دائم به  ؛ درنتیجهردیگ ابد و آرام مىی مى

تى از سـر  ید و ممنوعیهرگونه ق بهتر است ،رى از عوارض ناشى از آنیو جلوگ
ازدواج مستلزم آن است که انسان به همسر  ، در حالی کهشود هبرداشت یراه آدم
  پوشی نماید.و از غیرهمسر چشم باشدوفادار 

ـ اسـت کـه محروم   حیسخن صـح  نیا باید گفت مذکوردرباره استدالل   تی
 جـه یرا نت یروابط جنس يآزاد توانیمطلب نم نیاز اولی  ،زاستمشکل یجنس

ـ از محروم شتریبه مراتب ب ییهابیآس زین یروابط جنس يآزادزیرا  ؛گرفت  تی
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 ایو عفاف  ینیهمسرگز یعنی ؛است یطرفدار انضباط جنس اسالم دارد. یجنس
غرایز اسالم با سرکوب  ،گری. به عبارت درهمسریاز غ یپوشکف نفس و چشم

از  يعضو چیه خداوند .شماردیم يآن را ضرور تیمخالف است و ترب جنسی
آن را  دینبا رو ازاینو  است دهیافرید نیرا زا یجنس زهیرغبدن از جمله  ياعضا

آن سـخن   يمطلـب اسـت و رهاسـاز    کینگذاشتن  مهملولی  ،مهمل گذاشت
هاي ناشی راه صحیح آن است که انسان همسري اختیار کند و مسئولیت .گرید

  1از زوجیت را بپذیرد.

  پیامدهاي مجردزیستی .2
آیـه  این دوگانگی مستفاد از  ؛اند همسران به دو دستهبی ،از منظر اخالق جنسی

  :که در مورد اصناف زنان فرموده استباشد  میسوره مبارکه نساء  25
زناکار و غیر دامن پاكزنان  :... متَّخذات أَخْدانٍرَمسافحات و الیمحصنات غَ ...

  گیرند.زنانی که دوست پنهانی و نامشروع نمی
زنان  ،مطابق این آیات 2مردان نیز در قرآن کریم آمده است.درباره  همین تقسیم
خواهند بود. آنـان در   »خذ اخدانمتّ« یا »مسافح« ،نباشند »محصن« و مردان اگر

سـبک زنـدگی انتخـابی آنـان     زیـرا   ؛گیرنـد جـاي مـی   گریـزي  خانوادهالگوي 
وجـود برخـی موانـع     دلیـل مگر اینکه از سر ناچاري و بـه   ،زیستی استمجرد

در  ،به هـر صـورت  د. نمانده یا ازدواج را به تعویق انداخته باش مجرد ،تحمیلی
  .شود میتبیین  گریزي خانوادهادامه نوشتار الگوهاي 

  ی همراه با فشارهاي روحیدامن پاك .2ـ1
تعبیـر   »محصنین« یا »محصنات« به دامن پاكآن کریم از زنان و مردان مجرد قر

                                                        
 .644، ص19ج؛ مجموعه آثاري؛ مطهر یمرتض. 1
محصنینَ  «...آمده است:  نیسوره مبارکه مائده درباره سه دسته مردان چن 5 هیاز آ یدر قسمت. 2

و  یکه که دوست پنهـان  و آنان رزناکاریدامن غ مردان پاك: ... غَیرَمسافحینَ و المتَّخذي أَخْدانٍ
  ».رندیگ ینامشروع نم
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یـا مکـان مرتفعـی کـه      1منـع اسـت   به معنايکرده است. واژه حصن در لغت 
به همین دلیل به قلعه نفوذناپذیر و دژ مسـتحکم   2به آن ممکن نیست.ی دسترس

. منظور از حصن آن است که زن و مردي خـود را از گنـاه   شود میحصن گفته 
ـ دامنی در امان نگه دارآلوده حاصـل   راهدامنـی بـه دو   د. ایمنـی از گنـاه آلـوده   ن

نیـاز  خود را از حـرام بـی   ،به حاللی دسترسازدواج و  راهگروهی از  ؛گردد می
در مقابـل   ،داري و خودمهـارگري خویشـتن  راهاز  يگـروه دیگـر  و  انـد هساخت

روایت شده  نمایند. از رسول گرامی اسالمهاي گناه خود را حفظ میمحرك
یکـی احصـان نکـاح و دیگـري      ؛احصان بر دو گونـه اسـت  «: است که فرمود
ن « در پاسخ پرسشی از آیه شریفه صادقامام  3.»احصان عفاف صـحالْمونَ  ات مـ

ــود 4»النِّســاء ــان همســرداران«: فرم ــد آن ــین. »ان ــاره  آن حضــرت هچن ــهدرب  آی
»ناتصحالْمنَ وم کالْ أُوتُوا نَیالَّذنْ تابم لکقَب6.»اند آنان زنان عفیف«: فرمود 5»م  

 انـد  برد که همسري اختیار نکردههاي شاخص نام میتاریخ از بعضی چهره
 ،از زنـان  ؛انـد  دهکـر خود را از آلودگی حفظ  ه،و در عین حال پاك زندگی کرد

و حضـرت   عیسـی حضـرت   ،و از مردان معصومهو حضرت  مریمحضرت 
  .اند شده الگوهاي حصان هاي شناختهچهره یحیی
و  مـریم حضـرت   ،که اشـاره شـد  گونه  همان :فاطمه معصومهو  مریم .1

دختـر   مـریم قـرآن کـریم   . انـد  دامن پاكالگوي دوشیزگان  معصومهحضرت 
  :او فرموده استدرباره  ی ستوده ودامن پاكرا به عنوان الگوي  عمران

 ؛اسـت را مثل آورده  عمراندخت  میمر خدا ،اند دهمان آوریه اکسانى کبراى 
م و یدیدر او از روح خود دمما نگاه داشت و  دامن پاكه خود را کسى کهمان 

                                                        
 .119، ص13؛ جالعرب لسانمنظور؛  ابن  مکرم الدین محمدبن . جمال1
 .139، ص2؛ جالکبیر المنیر فی غریب الشرح المصباحفیومی؛  محمد مقرى بن احمد. 2
رالمنثور الدالدین سیوطی؛  (جالل »اإلحصان احصانان إحصان نکاح و إحصان عفاف قال النبی«. 3

 ).139، ص2ج؛ فی تفسیرالمأثور
 .24. نساء: 4
  .5. مائده: 5
  .437، ص3؛ جالفقیه من الیحضرهقمی؛  بابویه بنا  على بن محمد. 6
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  1رد و از فرمانبرداران بود.کق یهاى او را تصدتابکسخنان پروردگار خود و 
ارادي و اختیاري نبوده اسـت. مطـابق بیـان     مریمتجرّد و دوشیزگی حضرت 

 معبـد  کـودکش وقـف   هککرد  نذر ،باردار بود هک یزمان میمرمادر  ،قرآن کریم
  :آمده استمسئله  عمران با اشاره به اینسوره مبارکه آل 35در آیه  شود.

 تـا  ردمکـ  تو نذر دارم خود مکش در آنچه !پروردگارا: گفت عمران زن چون
 خود تو هک ریبپذ من از پس ،باشد] تو گر پرستش و ایدن مشاغل از[ شده آزاد

  2ى.یدانا شنواى
عمرش را وقف خدمت به خانه خدا کرد و جز بـراي امـور ضـروري از     مریم

از معبـد   ،رخ داد عیسـی ه ماجراي والدت فرزندش حضـرت  جمله زمانی ک
  خارج نشده است.

 دامـن  پـاك سـیرت و  نیز الگوي دوشیزگان پـاك  فاطمه معصومهحضرت 
در اول  نجمـه خـاتون  اش یو مادر گرام جعفربنیموسحضرت است. او از 

 201در سـال   و منوره چشم بـه جهـان گشـود    نهیدر مدهجري  173 قعده يذ
از برادرزادگـان و   يبـرادران و تعـداد  گروهـی از  به همراه در حالی که  يهجر

در قم به دیار باقی شتافت. آن بـانوي بزرگـوار نیـز     ،بودخراسان اهی ر زانیکن
ـ موقعازدواج نکرده بود. با توجه به شرافت خانوادگی و   ،يو معنـو  یعلمـ  تی

تجـرّد آن حضـرت    رو ؛ ازایناستاز دختران امروز شمار زیادي  ایشان الگوي
  مورد سؤال است.

به احتماالت متعددي ذکر شده است.  ،معصومهعلت تجرّد حضرت  بارهدر
 ،نـه آن بـانو  زیرا  ؛تجرد آن بانوي بزرگوار نیز ناخواسته بوده است رسد نظر می

 رسـد  به نظر مـی  3ازدواج نکردند.نیز  جعفربنیموساز دختران  کیچیهبلکه 
                                                        

 ابنَت عمرَانَ الَّتی أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنَا فیه منْ روحنَا ومرْیم  و«گونه است:  . بیان قرآن کریم این1
ا وهبر اتمبِکل قَتدص و ینَ کتُبِهتنْ الْقَانم 12(تحریم: » کانَت.( 

ما فی بطْنی محرَّرا فَتَقَبلْ  إِذْ قَالَت امرَأَةُ عمرَانَ رب إِنِّی نَذَرت لَک«است: گونه  این فهیشر هیمتن آ. 2
یملالْع یعمالس نِّی إِنَّک أَنتم.«  

ـ  بن احمد. (3 ، یکـی از دختـران   یعقـوبی ). بـه نقـل   415، ص2ج؛ یعقـوب ی خیتـار ؛ عقـوب ی یاب
 (همان).درآمد  محمد بن جعفر بن محمد بن قاسمدر مصر به ازدواج  سلمه امبه نام  جعفر بن موسی
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ی و رفتـار  هـارون اختنـاق   ،جعفـر بـن موسیعلت اصلی عدم ازدواج دختران 
ها امام را سال هارونخاندان و خویشان او بوده است.  ،گیرانه وي با امامسخت

ت ئـ جر یکـه کسـ  در زندان نگه داشت و بر خاندانش چنان سخت گرفته بود 
چه رسد بـه   ؛مراجعه کند جعفربنیموسبه خانه  یشرعش پرس ينداشت برا

  و با این خانواده خویشاوند باشد. کندا دخترانش ازدواج ب نکهیا
را بـه   جعفـر بنیموسحضرت ن علت عدم ازدواج دختران بعضی مورخا

 جعفربنیموس: نویسدمی یعقوبیواضح  ابناند. وصیت خود امام مربوط دانسته
شوهر سلمه  ام به جزاز آنان  هیچ کسکرد که دخترانش شوهر نکنند و  تیوص

رسول خداست و  سنّت ،ازدواج زیرا ؛رسداین سخن صحیح به نظر نمی 1.نکرد
جـدش وصـیت نمایـد. از سـوي      سنّت خالف یار بعید است نواده پیامبر بربس

 نامـه  وصـیت در دست اسـت. امـام در    جعفربنیموسامام  تیمتن وص ،دیگر
 ضـا الرموسـی بـن الحسـن علـی  اباازدواج دخترانش را به فرزنـدش  خویش امر 

حضـرت  علت تجرّد دختـران   اند دهبعضی دیگر احتمال دا 2ده است.کرواگذار 
نبـودن کفـو یـا همتـا و      ،فاطمـه معصـومه   حضرت ویژه به جعفربنیموس
زیـرا   ؛رسـد شأن براي آنان بوده است. این احتمال نیز صحیح به نظـر نمـی   هم

 ،یافـت نشـد  شأن نیست که اگر هم گونه اینگزینی یک اولویت است و همسان
در آن دوران از  رسـد  به نظر مـی بسیار بعید ، افزون بر ایندختر در خانه بماند. 

اي نبوده باشد تـا بـه ازدواج دختـران    جوان شایسته ،انیعیش انیدر م علویون یا
  .مفتخر گردد جعفربنموسی
 اند الگوي جوانانی یحییو حضرت  عیسیحضرت  :یحییو  عیسی .2

از کرده، داري پیشه همسري اختیار کنند و در عین حال خویشتناند که نتوانسته
انبیا  سنّت ازدواج ،. مطابق آنچه در قرآن آمده استاند دهحریم عفاف خارج نش

کـه فرمـوده    شود میسوره مبارکه رعد فهمیده  38بوده است. این مطلب از آیه 
                                                        

 همان.. 1
ـ  بـن  محمـد . 317، ص1؛ جالکـافی یعقـوب کلینـی؛    بـن  . محمد2 ـ بابو بـن ا  یعل عیـون  ی؛ قمـ  هی

 .33، ص1 ج؛ أخبارالرضا
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 فرزنـدانى  و همسران آنها براى و فرستادیم رسوالنى تو از پیش ما البته«: است
 يامـر  یحیـی و حضـرت   عیسـی عزوبت حضرت  ،بر این اساس 1.»دادیم قرار

  دلیل خاصی داشته است. بوده،استثنایی 
اشـاره شـده    عیسـی حضـرت  نکـردن   به علت ازدواج ،در بعضی روایات

 ازدواج چرا پرسیدند عیسی حضرت از ،صادق است. مطابق روایتی از امام
صـاحب  : گفتنـد  ؟آید می من کار چه به ازدواج: پاسخ دادآن حضرت  .کند مین

 باعـث  اشزنـده  اي دارد؟فایده چه براي من فرزند گفت شد. خواهی فرزندانی
 حضـرت  ،مطابق روایـت دیگـر   2!است اندوه و مردنش موجب غم و گرفتاري

 از نوشـیدنی مـن  و  زمـین  گیاهـان  مـن  خـوراك : گفت خود یاران به عیسی
 مـن  بـالش  و خاك من فرش ،ماه نور من یروشنای ،سارهاچشمه و هارودخانه

 ندارم زنی ،بمیرد که ندارم فرزندي است. حیوانات موي از من لباس و هاسنگ
 ؛شـود  تلـف  کـه  نـدارم  مـالی  ،گردد خراب که ندارم ايخانه ،شود محزون که

  3.هستم آدم فرزندان نیازترینبی منبنابراین 
؛ پیـامبران بـوده اسـت    سـنّت  ازدواج ،ذکر شدتر  پیشاي که با توجه به آیه

 ظاهراً سـخن  باشد. ازدواج نفی اصل به ناظر تواند مین مذکور روایات رو ازاین
 دنیا لذایذ گرفتار اندازه از کسانی بوده است که بیشبا مقابله  عیسی حضرت

 .بـوده اسـت   مشـکل  برایشـان  آن از برداشـتن  دست که اي گونه به ؛اند دهبو شده
ایشان بـه سـیاحت و   دائم  اشتغال ،ممکن است علت ترك ازدواج آن حضرت

از  »مسیح« که گونه همانسفر براي مقاصد تبلیغی و خدمت به خلق بوده باشد. 
 و عبـادت  بـراي  زمـین  درکـردن  یرس معناي به سیاحت کلمه سیاحت است و

                                                        
 .»... ذُریۀً و ازواجاً لَهم جعلْنا و قَبلک منْ رسلًا ارسلْنا لَقَدو « .1
لَا تَتَزَوج فَقَالَ و ما أَصنَع بِالتَّزْوِیجِ قَالُوا یولَد لَک قَالَ و ما قیلَ لعیسى ابنِ مرْیم ما لَک   قَالَ الصادقُ«. 2

  ).238، ص14ج؛ بحاراألنواری؛ محمدباقر مجلس( »أَصنَع بِالْأَولَاد إِنْ عاشُوا فَتَنُوا و إِنْ ماتُوا حزَنُوا
أَکلی ما أَنْبتَتْه الْأَرض للْبهائمِ و شُرْبِی ماء الْفُرَات بِکفِّـی و    ینَأَنَّه قَالَ للْحوارِی روِي عنِ الْمسیحِو « .3

ی املَا ل و وتیم لَدی ول رُ لَیسی الشَّعسلُب و ردی الْمتادوِس و ی التُّرَابرَاشف رُ ورَاجِی الْقَمزَنُ سرَأَةٌ تَح
و یخْرَب یتلَا ب و مآد دلفَأَنَا أَغْنَى و الٌ یتْلَف314، ص67 ، جهمان( »لَا م.( 
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  1است. شده معنا خلق ازشدن منقطع
مطالب  عیسیعلت تجرّد حضرت درباره  متأسفانه گروهی از مسیحیان

 و است کوچک شیطان و گناه عنصر زن اندو گفته اند نادرستی منتشر ساخته
 ،مسیحیان باور به .شود می انسان تعالی و رشد مانع جنسی مسائل و ازدواج

 نتوانست شیطان از آنجا آغاز گردید که و اغواگري شیطانحوا  و آدم قصه
 آدم او توانست با واسطه ،حوا دادنفریبراه از ، ولی را بفریبد آدمحضرت 

از  آدمحضـرت   ،انجیلو بعضی نسـخ   توراتدر متن کنونی . را نیز بفریبد
. ما پس از این گیرد میهمسرش مورد شماتت قرار ، ولی شود میگناه تبرئه 

را در نفی این منطق  قرآن کریمرا ذکر کرده و بیان  توراتو  انجیلعبارات 
در پذیرش وسوسـه  حوا  و آدمسهم  ،قرآن کریمخواهیم کرد. از نظر بیان 

بـر عهـده    آدمنیسـت کـه گنـاه حضـرت      گونـه  ایـن ابلیس یکسان است و 
  2باشد.حوا  همسرش

 39ه اسـت. در آیـه   نیز از پیامبرانی است کـه ازدواج نکـرد   یحییحضرت 
در ایـن آیـه در   اي بـه ایـن مطلـب وجـود دارد.     اشاره ،عمرانسوره مبارکه آل

ــت   ــده اس ــرت آم ــیف آن حض ــ«: توص یسا وا دــور صــورواژه  3.»ح ــه حص  ب
ی دامن پاكپارسایی و  ،خودداري از آمیزش با زنان ،زهد ،ي از حرامدار شتنیخو

ـ  ه خود را از جماع بـازدارد کسى است کاند حصور گفتهترجمه شده است.  ا ی
زحمت ه خود را ب ،جنسى هزیبردن غر میانه در از کآن یا دیایه نزد زنان نک یسک
دلیـل عـدم ازدواج    4ات نفس بـازدارد. یه خود را از مشتهکسى است ک یا ندکاف

                                                        
یقال ساح فى األرض یسیح سیاحۀً إذا ذهب فیها و أصله من السیحِ و هو الماء الجـارى المنبسـط   «. 1

 »على وجه األرض، أراد مفارقۀ األمصار و سـکنى البـرارى و تـرك شـهود الجمعـۀ و الجماعـات      
  ).432، ص2ج؛ الحدیث واألثر فی غریب یۀالنها؛ جزرى ریاث محمد ابن بن (مبارك

  .402، ص17؛ جآثار مجموعه. مرتضی مطهري؛ 2
3 .»کۀُ ولَائالْم تْهفَنَاد نْ اهللاِ وۀٍ ممقًا بِکلدصیى مشِّرُك بِیحرَابِ أَنَّ اهللاَ یبحی الْملِّی فیص مقَائ وا  هیدسو 

ا وورصینَ نَبِیاً ححالنْ الصم«.  
مفـردات  محمـد راغـب اصـفهانی؛      . حسـین 147، ص2؛ جقـاموس قـرآن  اکبر قرشـی؛   . علی4

  .239؛ صالقرآن ألفاظ
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به درستی معلوم نیست و مشـخص نیسـت ارادي بـوده یـا بـه       یحییحضرت 
نیز مانند حضرت  یحییاقتضاي شرایط چنین کرده است. بعید نیست حضرت 

ایـن دو  زیـرا   ؛زدواج نکـرده باشـد  به دلیل شرایط خاص جامعه خـود ا  عیسی
  .اند دهپیامبر بزرگوار در یک منطقه بو

ـ فوا برشـمردن  از بعضی بزرگـان پـس   بـراي آن مضـرّاتی نیـز     ،ازدواج دی
بازدارد. به نظر آنان  عبادت را از از جمله اینکه ممکن است انسان ؛اند دهبرشمر
 باعـث  خـانواده  يبرا ارک و سبک و شود می انسان غفلت گاهی باعث ،ازدواج

اگر کسی مانند رسـول گرامـی    رو ؛ ازاینگردد می ایدن یدوست و مال يآور جمع
فرزندان  و توجه به همسر ،این توانایی را داشته باشد که میان ازدواج اسالم

 عیسیبهتر است همسري اختیار نماید. شاید حضرت  ،جمع کند یاله و عبادت
به دالیل خاصی ازدواج نکرده باشند تا از عبـادت خـداي متعـال بـاز      یحییو 

این نکته را نیـز بایـد    1نمانده یا حقی از همسر و فرزندان تضییع نکرده باشند.
مردم ، ولی اند دهکرتوجه داشت که این دو پیامبر بزرگوار هرچند خود ازدواج ن

ـ انجقسـمتی از  در  ، بلکهاند دهکررا از ازادواج نهی ن ـ  لی ازدواج و دربـاره   یمت
  :استآمده طالق 

 مـرد زن خـود را طـالق دهـد؟     ددهییشما اجازه م ایآ: گفتند یسیعپس به 
 یدر کتاب آسـمان  د؟خوانییرا نم یمگر شما کتاب آسمان: جواب داد یسیع

دسـتور  و  دیـ فرپروردگار مرد و زن را آ ،نوشته شده است که در آغاز خلقت
و بـا   ونددیبه زن خود بپ شهیهم يبراو  خود جدا شودداد مرد از پدر و مادر 

نـد.  ا تـن  کیبلکه  ،ستندیدو تن ن گریدو نفر د که آن يبه طور ؛شود یکیاو 
 ؛... جـدا کنـد   ،اسـت  وسـته یحق ندارد آن دو را که خدا به هم پ یانسان چیه

 یسـ یع !نکردن بهتر استازدواج ،حساب نیبا ا: به او گفتند یسیع شاگردان
 تواننـد  مـی  یبلکه فقـط کسـان   ،زدیاز ازدواج بپره تواند مین یهر انسان: فرمود

به علـت نقـص    یباشند. بعض افتهی یمجرد بمانند که از خداوند کمک خاص
 تواننـد  مـی ن و انـد  دهکرناقص  زیرا ن یبعض ،ستندیقادر به ازدواج ن يمادرزاد

                                                        
 .79ـ78، ص3؛ جالبیضاءالمحجۀ. مولی محسن فیض کاشانی؛ 1
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کـه  هرکس  .کنند مین واجبه خاطر خدمت به خدا ازد زین یبعض ،ازدواج کنند
  1.ردیآن را بپذ دیبگذار ،اصل را دارد نیا يقدرت اجرا

  :بریمبه پایان می مطهرياین بحث را با عبارتی از شهید 
نقص عضوى و  ،نامد ه قرآن آنها را حصور مىکغمبرى یدانم آن دو پ من نمى

ند یگو حاً مىیاى صر ار بوده است.] عدهکگرى در یا [علت دیاند  جنسى داشته
ن یدر ع ،غمبران برتر و باالتر بودهیلى پیها از خ لى جنبهیدر خ سىیعحضرت 

بـا   سـى یععنـى  ی؛ ) ىیـ حیو بـراى حضـرت   ( ن نقصى است براى اویحال ا
غمبر یآن پ ،ندک ن نقص را نداشته فرق مىیاى او را داشته و ایه مزاکغمبرى یپ

  2.املتر بوده استکاز او 
دامنی نیست و میمستلزم آلودهبودن مجرد ،دشمطابق آنچه در این قسمت بیان 

و مـردي ماننـد    معصـومه و  مـریم مانند حضـرت   یتوان فرض کرد که زن
، مجرد زیسته و در عین حال عفیف باشد یحییو حضرت  عیسیحضرت 

بـا   ،سبک زندگی در زمان ما اگر ممکن باشـد  چنینواقعیت این است که ولی 
اه خواهـد بـود و در درازمـدت بـراي فـرد      هاي فـراوان همـر  فشارها و مشقت

  زیادي خواهد داشت.هاي  زیان

  دامنی و روابط فرازناشوییآلوده .2ـ2
در مقابل  توانند میاشخاص ن غریزه جنسی بسیار نیرومند است و به همین دلیل

کسانی که با تحمل فشارهاي فراوان و عزلت، مگر خواهش نفس مقاومت کنند
در جامعه بتوانند خود را از آلـودگی اخالقـی حفـظ    گزینی یا حضور حداقلی 

خداي متعال وجود زن را سرشار از عاطفه آفریده اسـت.   ،نمایند. افزون بر این
طبیعی نیاز به محبت و مهرورزي دارد. واقعیت اینکـه  به طور  به همین دلیل او
و در عـین   کننـد براي مدت طوالنی مجـرد زنـدگی    توانند میاغلب اشخاص ن

همسران در معـرض آسـیب   بیبنابراین  ؛ها حفظ نمایندد را از آلودگیحال خو

                                                        
 .19بند ی، نوشته متح، یمس یسیسرگذشت ع از. 1
 .777، ص22؛ جآثارمجموعه . مرتضی مطهري؛ 2
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همسران فرمان  . به همین دلیل قرآن کریم به تزویج بیاند خروج از حریم عفاف
  :سوره نور فرموده است 32داده و در آیه 

خداوند آنان را از فضل  ،ندباش د. اگر تنگدستیهمسر دهرا  همسران خودبى
  1شگر داناست.یخدا گشاو  ردکاز خواهد ینش بىیخو

دو الگوي دیگر نیز در آیات قرآن ذکر شـده   ،یدامن پاكغیر از الگوي حصن یا 
 ،ریخـتن چیـزي ماننـد آب    به معنـاي . سفاح در لغت »خدن«و  »سفاح« ؛است
 3گویـد. مـی  »سفّاح« ریزبه همین دلیل عرب به مرد خون 2.استیا خون  اشک

در هـر   4ریختن چیزي است که باید محفـوظ باشـد.   ،سفاح اندبعضی نیز گفته
مقصود از سفاح در بحث ما زنا یا رابطـه جنسـی بـدون عقـد نکـاح       ،صورت

کنایه از آن است که فرد زانی آب منی را بدون  ،است. اطالق واژه سفاح بر زنا
  ریزد.مجوز شرعی می

 5مصاحب معناى بهو  »خدن« لمهک در آیات مزبور جمع »خدانا« لمهک
البته اگر  7دوست شهوانی است. ،از خدن در قرآن مقصوداست.  6یا دوست

داخل در الگوي سفاح خواهد  ،رابطه دوستانه زن و مردي به زنا منجر گردد
روابط دوستانه زنان و مردان یا فقط از خدن در اینجا  مقصودبنابراین  ؛بود

  دختران و پسران است.
که بدون رعایـت اصـل عفـاف در     گریزي خانوادهاز زن  مطهريشهید 

                                                        
الحینَ منْ عبادکم وو « .1 الصو نْکمى موا الْأَیامأَنکح  هنْ فَضْلاهللاُ م هِمیغْن قَرَاء ائکم إِنْ یکونُوا فُ إِم

یملع عاساهللاُ وو«.  
فراهیـدي؛   احمـد  بـن  خلیـل . 81، ص3 ج؛ للغـۀ ا معجـم مقـائیس  زکریـا؛   ابـن   فـارس  بن . احمد2

 .147، ص3؛ جالعین کتاب
 . همان.3
  .134، ص5؛ جالکریم التحقیق فی کلمات القرآن. حسن مصطفوي؛ 4
 .277؛ صالقرآن المفردات فی ألفاظمحمد راغب اصفهانی؛  بن . حسین5
 .21ـ7، ص5ج؛ بیۀالعر و صحاح للغۀا تاج ـالصحاح ي؛ حماد جوهر بن اسماعیل. 6
  .278، ص4؛ جفی تفسیرالقرآن المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی؛ 7
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ده اسـت.  تعبیر کـر  »بهاي داراي نقششخص بی« به ،یابدجامعه حضور می
  :نویسد وي می

 ،خ باشـد یه زن عامل مـؤثر در تـار  کن است یخ ایزن در تار تأثیرگر یل دکش
نه به عنوان  ،خ داشته باشد و به عنوان شخص مؤثر باشدیم در تارینقش مستق

ان او و مرد برداشته یم میه حرکارزش. شخصى  بها و بى شخص بى، ولی یءش
هـاى   ن آمده است. البته از جنبـه ییو عزت پا رامت زن از نظر احتیشخص ،شد

ولـى   ؛باسواد شـده باشـد   الًمث ،تش باال رفته باشدین است شخصکگرى ممید
شد  از حالت اختصاص خارجزیرا  ؛ستیگر آن موجود گرانبها براى مرد نید

  1ارزان به مردان ارائه کرد.به طور  ن عمومى خود راکو در اما
زنی که خود را زیرا  ؛شود میدر بیان ایشان نوعی مسامحه دیده نویسنده به نظر 

نامیـدن   است و شخص »بهاشیء بی« وي ،دهد میارزان در اختیار دیگران قرار 
می خود هاي جس یبدن و زیبایرسد. در این حالت وي وي صحیح به نظر نمی
. هـدف از ایـن کـار    دهـد  مـی ی در اختیار دیگران قرار را به مثابه ابزار و کاالی
 راهی از ا فرهنگی باشد. ممکن است کارفرمـای ی سیاسی ،ممکن است اقتصادي
درآمـد بیشـتر    تأمیناي براي آنان را وسیله ،اندام و زیبارواستخدام زنان خوش

نگی صورت گیرد. مقاصد سیاسی یا فره قرار دهد. همین کار ممکن است براي
 ،سیاسـت  ،صـنعت سـینما   ،در زمان ما در تجارت معنا بدینی نمایمتأسفانه بدن

پیامشان رهبر معظم انقالب اسالمی در  2مانند آن رواج یافته است.و  گردشگري
                                                        

  .398، ص17 ج؛ مجموعه آثاري؛ مطهر یمرتض. 1
  . در قسمتی از مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده است:2

جانبه  که تاکنون در خدمت استثمار همه یانسان يروهاین، یاسالم یاجتماع يادهایبن جادیدر ا  
است  یعیطب یابیباز نیو در ا ابندی ید را بازمخو یو حقوق انسان یاصل تیهو، بودند یخارج

حقوق آنان  يفایاست، اند متحمل شده یکه تاکنون از نظام طاغوت يشتریستم ب لیکه زنان به دل
 انسان است و... یرشد و تعال یجامعه و کانون اصل نیادیخواهد بود. خانواده واحد بن شتریب

بودن در خدمت اشاعه  بودن یا ابزار کار ءیاز واحد خانواده، از حالت ش یبرداشت نیچن درزن 
در پرورش  يرارج مادرو پ ریخط فهیوظ افتنیو استثمار خارج شده و ضمن باز یزدگ مصرف

و درنتیجه  باشد یم اتیفعال ح يها ن دایآهنگ خود همرزم مردان در م شیپی، مکتب يها انسان
  .واالتر خواهد بود یبرخوردار از ارزش و کرامت یاسالم دگاهیر دو د رتریخط یتیولئمس يرایپذ
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  :اند دهکراز این الگوي منفی چنین تعبیر  ،به کنگره ملی هفت هزار شهید زن
 تشیاو بـر انسـان   تیکه جنسـ  يموجود هبه مثاب ،یغالباً غرب فیتعردر  ... زن
  .است دیجد يدارهیمردان و در خدمت سرما يبرا یجنس يو ابزار بدچر می

ـ     ـ  روشن است که زنان عاقل و دوراندیش ین خواه مسلمان باشـند یـا پیـرو آی
دهنـد.  ی خـود قـرار   آنان را وسیله سودجوی دهند مینبه دیگران اجازه  ـ  دیگر

، ابـزاري از او باشـد   هاستفاد ،ممکن است کارفرما قصدش از استخدام یک زن
وظایف اداري خـود   ،زن بدون اینکه از قصد و غرض کارفرما مطلع باشدولی 

  .گیرد میرا انجام دهد و مزد زحمات خود را 
در  2یا روسپیگري باشـد.  1»فروشیتن« وارگی ممکن است به صورتشیء

ـ  شـود  مـی اطـالق   یبه زنـان  یروسپ ،علم حقوق امـرار   یه از راه خودفروشـ ک
هـاي تقنینـی   هرچند در بعضـی نظـام   .ندارند ياشهین پیو جز ا کنند می معاش

ـ بـراي قـبح   فراوانیتالش ، ولی فروشی جرم استدنیا روسپیگري یا تن ی زدای
کـارگران  « فروشـان بـه  از آن در دنیاي غرب شکل گرفته اسـت. گـاهی از تـن   

امـرار   راهتا نشان دهند آنان به دلیل نیاز اقتصـادي از ایـن    شود مییاد  »جنسی
بلکـه چونـان کـارگران     ،قابـل سـرزنش نیسـتند    تنها نه رو ازاین ؛کنند می معاش

و  شـود  مـی حقوق انسـانی قـرار داده    هفروشی در زمرگاهی تن !اند قابل احترام
 ،شـد. از ایـن منظـر    حق دارد چنین کند و نباید مانع ويهرکس  شود میگفته 

و مـورد حمایـت    شـود  مـی  ت شـناخته یبه رسمدیگر مانند مشاغل  فروشیتن
تـن مسـئله   نهایت برخوردي که جهان متمدن امروزي بـا  3.گیرد میقانون قرار 

ـ تبل، ولـی  ستیجرم ن فروشیتن: گویداین است که می ،فروشی انجام داد غ و ی

                                                        
1. Prostitution. 

نامیدن چیـزي بـه ضـد آن    مخفف روسپید است که از باب » روسپی»  اند واژه . بعضی نوشته2
به زنان روسیاه اطالق شده است؛ بنابراین تعبیري همراه با  این واژه ،»هدض مِاسبِ یءالشَّ یۀُمستَ«

  ).12371، ص8؛ جدهخدا  نامه لغتاکبر دهخدا؛  طعنه و تمسخرآمیز است (علی
 . 16، ص22؛ شروسپیگري و سکوت سنگین قانونك: علی فالحتی؛ ر.. 3
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  1.شود میجرم محسوب  يادخود و قوکردن عرضه
 یالبته نیـاز مـالی و فقـر آسـیب     است.فروشی همان زنتن ،از نظر اسالم

در عـین حـال    ؛بکوشند ییها باید در جهت فقرزدااجتماعی است و دولت
 ؛نیسـت  موجه ،آوردمی يفروشی رونیازمندي به تن دلیلعذر کسی که به 

نیاز خود در پیش گرفته اسـت. بـه    تأمینوي روش ناپسندي را براي زیرا 
حکم شرعی  به لحاظفروشی همین دلیل در فقه اسالمی میان زناکاري و تن

در . همچنـین  فروشی زناکاري به شمار آمده اسـت تن ،تفاوتی لحاظ نشده
و براي آن  آید به شمار میاسالم هر گونه رابطه جنسی جز با همسر حرام 

مگر کسی که از روي ناچاري  ،شده است بینی پیشخروي و دنیوي اعواقب 
بدن خود را در اختیار دیگـري قـرار    ،و اضطرار و براي نجات از گرسنگی

، خـروي اسـت  سئولیت کیفري در دنیا یا مجـازات ا دهد که اضطرار رافع م
فروشی به عنوان غیر از تن ،اضطرار دلیلبه رابطه نامشروع به دادن تنولی 

درآمـده   تـأمین  راهست که در آن فـرد از ایـن   اي از زندگی اسبک یا شیوه
  .دهد میو آن را پیشه خود قرار  کند می

هاي اخیر نوعی رابطه جنسی آزاد در جوامـع اسـالمی رایـج شـده     در سال
اي کـه مـا آن را   هاي عاشقانه همراه است. بر خالف رابطـه است که با مالقات

اراده آزاد و عالقه و وابسـتگی عـاطفی    ،در روابط دوستانه ،وارگی نامیدیمشیء
طرفین به یکدیگر اساس برقراري رابطه جنسی است. در این رابطه اگـر پـولی   

عنوان هدیه دارد و با هـدف ابـراز عالقـه و تحکـیم رابطـه       ،شود میرد و بدل 
وارگـی قـرار   رابطه را در الگوي شـیء  توان ایننمی رو ازاین 2؛گیرد میصورت 

انه ممکن است با هـدف ازدواج و بـا توجیـه لـزوم شـناخت      داد. روابط دوست
یا اساسـاً چنـین قصـدي در     ،متقابل براي انتخاب صحیح همسر صورت گیرد

 دلیـل در زمان مـا بـه   ولی  ،میان نباشد. این نوع رابطه در گذشته نیز بوده است
 هـاي نـو،  رسانه راهحضور گسترده دختران جوان در جامعه و تسهیل ارتباط از 

                                                        
  . همان.1
 .18ص؛ رانیاز ازدواج در ا شیپ یروابط جنس يالگوها یشناس سنخ؛ و همکاران یآزاد ارمک یتق. 2
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در ایـن نـوع رابطـه     ،به هر صورت 1به تدریج قبح آن ریخته است. ،ج یافتهروا
  وابستگی عاطفی وجود دارد. ،جنسی

ده اسـت.  تعبیـر کـر   »اخدان« الگوي دوستانه همان است که قرآن کریم از آن به
 توانـد  مـی رف عالقـه و توافـق طـرفین ن   و ص باشد میاین رابطه در اسالم نامشروع 

و  گیـرد  مـی رابطه میان آنها را مشروع نماید. این رابطه در دسته الگوهاي منفی قرار 
  .اند اعتقادي و تربیت دینی ضعیف به لحاظآورند که کسانی به آن روي می

زیـرا   ؛باشی شکل ارتقایافته رابطـه دوسـتانه اسـت   خانگی یا همالگوي هم
تفـاوت کـه طـرفین ماننـد زن و     با این  ،هاي رابطه دوستانه را داردهمه ویژگی

 سـبب خـانگی  شوهر زیر یک سقف زندگی مشترکی دارنـد. در حقیقـت هـم   
تـوان طـرفین ایـن    اي از رابطه مشترك شده اسـت کـه مـی   پیدایش الگوي تازه

 این نوع رابطه در جامعـه ایرانـی بـه    2گذاري کرد.نام »ان متأهلمجرد« رابطه را
حقیقت از نوع تسمیه چیزي بـه ضـد    شهرت یافته است که در »ازدواج سفید«

از سـفیدي عقـد مقـدس ازدواج خبـري نیسـت.       ،در این رابطهزیرا  ؛آن است
شـوند و بـا   از والدین خود جـدا مـی   ،زندگی مستقل هطرفین این رابطه به بهان

. عرف اجتمـاعی مـا ایـن    کنند می شریک جنسی خود زندگی مشترکی را آغاز
 و رابطه خـود را از مـردم   ،به همین دلیل طرفین شمارد ونوع رابطه را قبیح می

  .کنند می بلکه از والدین خود مخفی
فقـدان   دلیلبه ولی  ،در این رابطه نیز عالقه و وابستگی عاطفی وجود دارد

 گـاه ی ندارد و طـرفین هـر   دوام و بقای ،قانونی و رسمی ،رابطه زوجیت شرعی
مـراه بـا فقـدان امنیـت و     . ایـن حـس آزادي ه  دهند میآن را خاتمه  ،بخواهند

. در دهد میشکننده قرار  یدختران را در وضعیت ویژه بهطرفین رابطه  ،ناپایداري
این نوع رابطه مشروعیت ندارد و به یکـی از دو الگـوي سـفاح و     ،هر صورت

و در بحث ما الگوهاي منفـی   گردد میملحق  ،خدن که در قرآن ذکر شده است
  شوند.محسوب می

                                                        
  .19. همان، ص1
 .20. همان، ص2
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  زنگریزي خانه ب)
داري این است که زنـی  داري است. منظور از خانهگریزي نقطه مقابل خانهخانه

اداره خانه و توجه به نیازهاي همسر و تالش براي تربیت فرزنـد را ارزش بـه   
 این ي اجتماعی ترجیح دهد. گروهی بر خالفهاشمار آورد و آن را بر فعالیت

شـمارند یـا در اولویـت دوم قـرار     و آن را مرجـوح مـی   کننـد  می رفتار مسئله
گریـزي و سـپس پیامـدهاي آن را تبیـین     نخست علل خانـه در اینجا . دهند می

  خواهیم کرد.

  گریزيعلل خانه .1
گریزي ممکن است ناشی از اولویت دادن به حضور اجتماعی یـا نگـرش    خانه

بررسی و دار شناخته شدن زن باشد. به اختصار این دو عامل مورد  منفی به خانه
  گیرند. ارزیابی قرار می

  بخشی به حضور اجتماعیاولویت .1ـ1
ازدواج یا فرزندآوري را مـانع حضـور در    ،در زمان ما گروهی از دختران جوان

داري تـرجیح  دانند و در این شـرایط حضـور اجتمـاعی را بـر خانـه     جامعه می
در دانشـگاه   . اگر او ناچار شود میان ازدواج یا فرزندآوري و تحصـیل دهند می

اگـر  . همچنـین  احتماالً تحصیل را انتخـاب خواهـد کـرد    ،یکی را انتخاب کند
 ،مجبور شود میان فرزندآوري و اشتغال یا ارتقاي شغلی دست به انتخاب بزنـد 

خواهد کـرد. بـارداري و فرزنـدآوري     نظرصرفبه احتمال زیاد از فرزندآوري 
ه همـین دلیـل از آن گریـزان    براي مدتی زن را از جامعه دور خواهد ساخت. ب

  :استذیل وضعیت فعلی ناشی از علل  1است.
داري رحجان یافته است. گویا جامعه در زمان ما کار بیرون خانه بر خانه .1

                                                        
. زنی از نویسنده درباره سقط جنین چهارماهه پرسیده بود. علت این کار را از او پرسیدم، در 1

کنم. بـیم آن دارم کـه اگـر     پاسخ گفته بود: من به صورت قراردادي در دانشگاه تدریس می
 بمانم، شغلم را از دست بدهم! مدتی به علت بارداري و زایمان در خانه
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به همین دلیل بسـیاري از   ؛شود می قائل براي زن شاغل ارزش و اعتبار بیشتري
مشـاغل   دهنـد  می. بعضی از آنان ترجیح کنند می داري خود را کتمانخانه ،زنان

  دار شناخته نشوند.ولی خانه ،ساده و نامناسب اجتماعی را بپذیرند
نیستند و آن را کوچـک   قائل برخی مردان براي کار زن در خانه ارزشی .2

شمارند. به گمان آنان زن در جاي گرم و نرم آرمیـده و سـرماي زمسـتان و    می
 مردان بایـد بـه هـزار زحمـت کـار کننـد و       و دکن میگرماي تابستان را حس ن

واقعیـت آن اسـت    ، در حالی کهبکوشندبراي رفاه و آسایش همسر و فرزندان 
 ،تـر از کـار بیـرون خانـه نباشـد     داشتن آن اگر سخت که اداره خانه و گرم نگه

  تر از آن نیست.آسان
 گیـري سـخت  ،نیازهـاي همسـر   تأمینبعضی مردان در پرداخت نفقه و  .3

. این رفتار تحقیرآمیـز  کنند می کشیو حساب دهند میاندکی . آنان پول کنند می
دسـترنج خـویش    راهزن تصمیم بگیرد وارد بازار کار شـود و از   شود باعث می

  استقالل اقتصادي کسب نماید.
 ؛هاي اجتماعی دشـوار اسـت  داري و فعالیتدر زمان ما جمع میان خانه .4

 ،د در حـال تحصـیل یـا فراگیـري مهـارت اسـت      هایی کـه فـر  ویژه در سال به
 تواند میهمزمان همسر یا مادر موفق نیز باشد. در این صورت دولت  تواند مین

گذاري کند کـه تنـافی   اداري و استخدامی سیاست ،اي در امور آموزشیبه گونه
برود یا کـاهش   ندآوري با حق حضور اجتماعی از میانمیان همسرداري یا فرز

  یابد. مباحث تکمیلی مربوط به این مطلب پس از این خواهد آمد.

  داريشماري خانهمرجوح .1ـ2
داري مرجـوح شـمرده و از آن   برخـی خانـه   ،هـاي فمینیسـتی  متأثر از اندیشـه 

درون زن را در  هـاي سـتم  هشـ یر ،هاي رادیکال. گروهی از فمینیستاند گریزان
بـه  زن  يخـانواده بـرا   لیو تشک ازدواج: ندیگویو م نموده وجو جستخانواده 

ـ ز ؛است یبردگ ای تیرق معناي ـ و اخت يآزاد ،بـا ازدواج  يو اری خـود را از   اری
 ازآنـان   .آیـد  مـی کانون مردساالر تحت اراده شوهر در کیو در  دهد میدست 
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جسم و  يو آزاد ییزنان و رها یخیکه رفع ستم تار رندیگیم جهینت قیطراین 
ستینیفم است. و تضعیف خانواده گریزي خانوادهو  یستیروح آنان در مجردز

اثبات ساختار مردساالرانه و  يبرااز آن  ،متون عهدینبا استناد به  کالیراد يها
 یبعضبه  ،آنان همچنین براي اثبات مدعاي خود .برندیخانواده بهره م يزاستم

زن و موقعیـت وي در  دربـاره   یحقـوق اسـالم  در  رانـه یگسـخت هـاي  دیدگاه
  جویند.خانواده استناد می

را به خداي آن جمالت و  میدانینم یو تورات را وح لیانج یمتون کنون ما
بـه   یاسالم نگاه ،از سوي دیگر .دانیماستناد نمی قائل متعال و اراده تشریعی او

بـا   محـور اسـت و  و حـق  یاعتدالو موقعیت زن و مرد در آن ساختار خانواده 
زن در الگوي مطلوب ما که پـس   ندارد. ياانهیم چیه محوريزن یا يمردساالر

  موقعیت ممتاز و اهلیت حقوقی و استقالل مالی دارد. گردد میاز این تبیین 

  گریزي داري و پیامدهاي خانه جایگاه ارزشی خانه .2
اه گریزي تبیین گردید. اینک الزم است دیـدگ  در بند نخست دو عامل مهم خانه

داري بررسی شود و سپس پیامـدهاي فـردي و    مندي خانه اسالم در باره ارزش
  گریزي نیز مورد توجه قرار گیرد. اجتماعی خانه

  داري در اسالمجایگاه ارزشی خانه .2ـ1
داري دو کـار مهـم همسـرداري و    مقصود ما از خانـه  ،که اشاره شد گونههمان

اي نگـاه ارزشـی ویـژه    معنـا  بدینداري فرزندپروري است. اسالم عزیز به خانه
کـه جهـاد زن خـوب    : آمـده اسـت   البالغـه  نهجدر منابع متعدد از جملـه  دارد. 

ـ زیاسـماء بنـت    ،به نقلـی دیگـر   1است.کردن شوهرداري خـدمت   انصـاري  دی
 شـما هسـتم.  نـزد  زنـان   گروهـی از مـن فرسـتاده   : مد و عرض کردآ امبریپ

و زنـان مبعـوث کـرد و مـا بـه تـو و        انمـرد  يرا به حـق بـه سـو    خداوند تو
نشسـته  مـا زنـان در خانـه شـما      .میاآورده مانیپروردگارت که تو را فرستاده ا

                                                        
  .131، ح432البالغه، ص . نهج1
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 ، در حـالی کـه  کنـیم مینگهداري فرزندانتان از و را بر آورده شما  يهاخواسته
 درو جهـاد  از بیمـاران   ادتیع ،نماز جمعه و جماعتحضور در شما مردان با 

یعمـره مـ   ایاز شما به سفر حج  یکوقتی ی .دیاداده شده يرراه خدا بر ما برت
 ،میکنیمنگهداري اموالتان از ما  ،شود میمرزها خارج از  تظاحف يبرا ای ،رود

از نظـر اجـر و پـاداش چـه      !رسـول خـدا  اي پـس  ؛و... میبـاف یرا م تانیلباسها
ـ آ: به اصـحابش فرمـود   پس از این سخنان امبریپ م؟یبا شما دار یتمشارک  ای

باز گرد و : به آن زن فرمود رسول خدا د؟یادهیشن نیبهتر از ا يتاکنون گفتار
آن  هاو با همجلب رضایت با شوهر و  يرفتارکن که خوش المزنان اع ریبه سا
  1.کند می يو اعمال مردان برابر لیفضا

که تالش زن در اداره مطلـوب خانـه و    دهد میاین قبیل روایات نشان 
با آرامش براي شوهر و فرزندان پاداشی معادل حضـور  توأم  ایجاد محیطی

جهاد در راه خدا و مانند آن دارد. مطابق آنچه  ،در مساجد و محافل مذهبی
اسماء بنت یزید پـس از شـنیدن سـخن     ،در ادامه روایت مزبور آمده است

: گفـت  رر مـى کاز شدت خوشحالى م هکدر حالى  ،گشتباز رسول خدا
  .»برکا  اهللا ،اهللاالإ لهإ ال«

هـر زنـی کـه در منـزل شـوهر      : فرمود رسول خدا ،در حدیثی دیگر
کـه  هـرکس  و  کند میخدا به او نظر  ،چیزي را به قصد اصالح جابجا کند

هـر زنـی کـه    : نیز فرمود صادقامام 2.کند میعذابش ن ،خدا به او نظر کند
زندهو شبداري  روزهاز عبادت یک سال  ،شوهرش بنوشاندشربت آبی به 

خداونـد   ،داري برتر است. هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت کنـد 
گشاید تا از بندد و هشت در بهشت را بر وي میهفت در جهنم را بر او می

                                                        
انْصرِفی أیتُها الْمرْأةُ و اعلَمی منْ خَلْفَک مـن النّسـاء انَّ حسـنَ تَبعـلِ إحـداکنَّ لزَوجِهـا و طَلَبهـا        «. 1

ک کلَّهلُ ذلدیع هوافَقَتا مهاتِّباع و هرْضاتالدین سیوطی؛  (جالل »م ؛ المنثور فـی تفسـیرالمأثور  الـدر
  ).153، ص2 ج

ترید بِه صلَاحاً نَظَرَ اهللاُ إِلَیها و منْ نَظَرَ اهللاُ  أَیما امرَأَةٍ رفَعت منْ بیت زوجِها شَیئاً منْ موضعٍ إِلَى موضعٍ«. 2
هذِّبیع لَم 451، ص21ج؛ عۀیلشا وسائللی؛ حسن حرّ عام بن (محمد »إِلَیه.(  
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  1که خواست وارد شود. هریک

  گریزيپیامدهاي فردي و اجتماعی خانه .2ـ2
زیـرا   ؛در جامعه غالباً براي وي یـا جامعـه ضـرري نـدارد     حضور زنشدن کم

ماند و دیگري آن به زمین نمی ،دهد میکه زن در جامعه انجام را معموالً کاري 
اغل خاص مثل پزشـکی  در مورد بعضی مش، مگر گیرد میمسئولیت را بر عهده 

شـرعی گـاهی    بـه لحـاظ  موارد حضور زن در بیـرون خانـه الزم و    که در این
اگر حضور زن در خانه و توجـه بـه همسـر و     ، در حالی کهواجب خواهد بود

جـاي   زیرا اي زیادي را به دنبال خواهد داشت؛هآسیب ،فرزندان حداقلی گردد
ـ  تواند میخالی زن را در خانه کسی ن ر کنـد. در حقیقـت نقـش زن در مقـام     پ

کـه   شـود  می تأکیدتار در جاي جاي این نوش 2بدیل است.همسري و مادري بی
بخشـی بـه اداره   از آن اولویـت  مقصودبلکه  ،است نشینی خانهداري غیر از خانه

خانه است. این مطلب اختصاصی به زن ندارد و مرد نیز باید رفاه اهل خانـه و  
  د.هاي خود قرار دهآرامش اعضاي خانواده را در اولویت فعالیت

زهاي جنسی و عاطفی یکدیگر آن اعتنایی زن و مرد به نیاکمترین ضرر بی
                                                        

1 .» ا وارِهیامِ نَهنَۀٍ صةِ سادبنْ عا مإِلَّا کانَ خَیراً لَه اءنْ مۀً ما شَرْبهجوی زقرَأَةٍ تَسنِ اما مامهیامِ لَیلق ...« 
 ).172، ص20(همان، ج

است که ما با آن  ییزهایجمله چاشتغال بانوان از . از سخنان رهبري معظم انقالب اسالمی: 2
که کارِ خانه و خانواده و همسـر و   ـرا   یکار اساس نیاست که ا نیاصل ا کی...؛  میموافق

کـامالً   ی...؛ ما با آن اشـتغال و مشـارکت   الشعاع قرار ندهد تحت ـاست   يو مادر ییکدبانو
ندارد. شما اگر  نیگزیجا نینزند؛ چون ا هضربه و صدم یاصل هیقض نیکه به ا میموافق هست

 فیالعاده ظر فوق ياگر تارها اید، یاوردیاگر بچه ن اید، ینکرد تیبچه خودتان را در خانه ترب
تا  دیبا سرانگشتان خودتان باز نکردـ   است تر فیظر شمیابر يها که از نخ ـ  عواطف او را

ش و نـه بـه   کار را بکند؛ نه پـدر  نیا تواند ینم گریکس د چی] نشود، هیدچار عقده [عاطف
کـه شـما    یکارها کار مادر است، اما آن شـغل  نیفقط کار مادر است. اگران؛ ید یاول قیطر

 ؛و آن کار را انجام خواهنـد داد  اند ستادهیآنجا ا گریده نفر دد، یاگر شما نکردد، یدار رونیب
ـ با ا نیندارد؛ تع لیاست که بد يکار نیبا ا تیاولو نیبنابرا (دبیرخانـه نشسـت   اسـت   نی

  ).13/10/1390؛ هاي راهبردي سومین نشست اندیشههاي راهبردي؛  اندیشه



54  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

است که آنان ناچارند این کمبود را با فشار فراوان تحمل نمایند. ممکن اسـت  
مسـر  و...نیازهاي طبیعی بـه خـارج کـانون خـانواده      تأمیندر این شرایط براي 

در مورد مردان که آستانه تحمل آنـان در قبـال فشـارهاي     ویژه به. بیابندگرایش 
هـاي جنسـی   جنسی بسیار زیادتر از زنان اسـت. آنـان نوعـاً در قبـال محـرك     

دامنی را به دنبال دارد. خطر آلوده ،توجهی به همسرکم ؛ درنتیجهندپذیرتر آسیب
 عبیراین ت 1نامیده است. ل قرآن کریم زن و شوهر را لباس یکدیگربه همین دلی

پوشـانند و  را مـی  یکـدیگر  عیـوب  ،آن است که زن و شوهر مانند لبـاس مبین 
  2همسر مانند شخص برهنه است.انسان بی
یک نیـاز طبیعـی بـراي زن و مـرد      مسئله این ،که اشاره شد گونه همان

که حضـور مـرد در جامعـه بـه     آنجاست تفاوت میان زن و مرد ، ولی است
زیـرا نیـاز خـانواده و رفـاه همسـر و       ؛درآمد ضـروري اسـت   تأمینمنظور 

وضعیت زن از این جهت متفاوت ، ولی فرزندان به درآمد مرد وابسته است
  است و وي مسئولیت مالی ندارد.
انون پـرورش نسـل   کـ بدیل اسـت. خـانواده   نقش مادر براي کودك نیز بی

پـرورش سـالم و    يبـرا  ،ندمرد وند زن ویه محصول پک یفرزندانصالح است. 
 ،كپوشـا  ،كخـورا فقط  كودک ازین. اگر دارندنیاز انون مناسب ک یکبه  ،صالح

هـا  كودکو مهد نگهداري ز کمرا ،باشدخواندن و درسکردن کو خشتر  ،يباز
                                                        

  ).187(بقره:  »هنَّ لباس لَکم و أَنْتُم لباس لَهنَّ«. 1
اسـتفاده   ینکـات قابـل تـوجه    ،زن و مـرد دربـاره   هیآ نیبه کار رفته در ا هیو تشب ریاز تعب. 2

 يازهایاز ن کیو لباس  دکن یبدون لباس زندگ تواند ی. انسان نم1از جمله: شود؛  یم
 يبرا تواند یاست و انسان نم نیچن زین همسر هاست؛ انسان یزندگ يو ضرور یاساس
باس انسان را از سـرما و گرمـا محافظـت    ل که گونه . همان2 ؛بدون همسر باشد یمدت
کننـد و   ياریـ ار و مشـکالت روزگـ   هـا  یرا در سخت گریکدی دیبا زیزن و شوهر ن، کند می

 اانسـان ر  وبیـ انسـان اسـت و ع   نـت یز لهی. لبـاس وسـ  3 ؛باشـند  یکدیگرمددکار  وستهیپ
ترتیب زن و شوهر  ؛ بدیندارد ینگه م زیلباس خود را تم زیکه انسان ن گونه همانپوشاند؛  یم
 گانـه ینـزد ب  یو از انتشـار اسـرار خـانوادگ    نـد یرا حفـظ نما  گریکدی يو آبرو تیثیح دیبا

  ).382، ص1ج؛ نور ریتفسی؛ (محسن قرائت زندیبپره
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منـدي  بهـره  مراکز به دلیل گونه اینگاهی  ، بلکهانجام دهند ارار کن یا توانند می
، بهتر از مادر این کـار را انجـام خواهنـد داد    ،ايدیده و حرفهاز مربیان آموزش

عمق وجـود   ه ازک یمهر و محبت ؛مهر و محبت است كودک ازین نیترمهمولی 
گـرم و   يهـا بوسـه  و شـود  مـی ق یتزر كودکزد و به روح یخمیو مادر بر پدر

  رود.ینم كودکاد یاز گاه هیچ کهاي هانمهربان يهانوازش
زن نیز موافق  نشینی خانهبا  نویسندهفت که پس از این به تفصیل خواهیم گ

  داري است.شماري خانهو مرجوح گریزي خانوادهنیست و سخن ما نقد و نفی 

  نشینی خانه: گفتار دوم
ممکن است به اختیار خـود زن   نشینی خانهاست.  »نشینی خانه« ،الگوي دوم زن

زنـی   اینکـه هماننـد   یا مصالح اخالقی و خانوادگی باشـد؛ و به دالیل شخصی 
کنـد. در  ه خانواده و تربیت صـحیح فرزنـدان   بخواهد وقت خود را صرف ادار

گذرد تـا بـراي شـوهر و    هاي خود میو از آزادي کند میحقیقت وي فداکاري 
در  نشـینی  خانـه مقصود مـا از   سازد.مهیا ، فضاي امن و توأم با آرامش فرزندان

داشتی از دیـن اسـت. وقتـی    تحریم حضور اجتماعی زن بر پایه بر ،این نوشتار
زن متشـرّع از حضـور در جامعـه     ،شـود  میحضور زن در جامعه حرام شمرده 

بنـابراین   ؛نمایددار همسرش را در خانه حبس مییا مرد دین کند میخودداري 
زن بر کردن نشینخواستن یا خانه نشین خانه ،موضوع مورد بحث در این قسمت

خـدمت بـه    بـه معنـاي  داري هرچند خانـه اساس برداشتی از دین اسالم است. 
هاي شرعی یا حقـوقی زن نیسـت و کسـی از    شوهر و فرزندان جزء مسئولیت

با توجه به قوامیت شوهر بر همسر و ، ولی یستن قائل دانان به آنقفقها یا حقو
 بـه دسـت مـرد اسـت. حـال اگـر       »تدبیر منزل« ،والیت پدر بر دختر در اسالم

 ،ن بوده و زنان از این عرصه دور نگـه داشـته شـوند   نیز با مردا »سیاست مدن«
خدمت به  فقطو کارش  شود مینشین  خانهو  گیرد میحاشیه قرار زن در عمالً 

  از فرزندان خواهد شد.نگهداري شوهر و 
ـ  هبه کنگر انقالب اسالمیم معظ مقصود رهبر  دیهفـت هـزار زن شـه    یمل
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اسـت. در  داري و خانـه  نشـینی  خانـه الگوي دوم یعنـی   ذیل،در عبارت کشور 
  :آمده است گونه اینقسمتی از پیام ایشان 

در  نقــشیو بــ هیدر حاشــ يهمچــون عنصــر ،یغالبــاً شــرق فیــزن در تعر
  .شدیم یمعرف ... يازس یختار

اردیواري خانه بـه سـر   هاز زنی که در تاریخ نقشی ندارد و در چ مطهريشهید 
در  :نویسـد مـی  کـرده اسـت. وي  تعبیر  »بدون نقش يگرانبها یءش« به ،بردمی
ـ ارى از اجتماعات براى زن جـز زا یبس دن و اداره داخـل خانـه نقشـى قائـل     یی
م یرمسـتق ینقـش غ  ،م نداشـته یعنى زن در اجتماع بزرگ نقـش مسـتق  ی ؛اند دهنبو

در یافتگان وي پرورشو  بودهدر خانواده مؤثر  زنه کب یترت نیدب ؛داشته است
گرانبهـا زنـدگى   شـیء   یـک به عنـوان   يحال و نی. در عاند دهاجتماع مؤثر بو

ن عمومى کها پخش باشد و هزاران اما ابانیه در خکرده است. ارزان نبوده ک مى
ره زنـدگى خـانوادگى   یه فقط در داکبل ،رى از او وجود داشته باشدیگبراى بهره
 یـک قهـراً بـراى مـرد خـانواده     ؛ بنابراین گرفته است بردارى قرار مىمورد بهره

ه احساسات جنسى کچون تنها موجودى بوده  ؛است ار گرانبها بودهید بسموجو
 نه ،استگرانبه »یءش« یکوى با این حال رده است. ک و عاطفى او را اشباع مى

نبوده و امور او را  قائل زیرا براي وي هویت مستقلی 1؛صاحب اختیار »شخص«
  نماید.شوهر یا پدر اداره می

و بـراي آن   انـد  دهکرزن دفاع  نشینی خانهگروهی از دانشمندان مسلمان از لزوم 
 گونـه  ایـن هـاي فقهـی   . از بعضی نظریـه اند دهاقامه نمو سنّت اي از کتاب وادله

که خروج زن از منزل و حتی ارتباط کالمی وي با مردان بیگانه شرعاً  آید برمی
وي بـا  گفـتن  خروج زن از منـزل و سـخن   در نهایت،ممنوع است. این نظریه 

پـذیرد. در ادامـه   مردان بیگانه را براي شرایط خاص و در موارد ضـروري مـی  
 بـه لحـاظ  پیامـدهاي آن را   کـرده، بررسـی   زن را نشینی خانهادله لزوم  ،نوشتار

فردي و اجتماعی تبیـین خـواهیم کـرد و در نهایـت ادلـه مشـروعیت حضـور        
  .گردد میاجتماعی زن تشریح 

                                                        
  .398، ص17 ج؛ مجموعه آثاري؛ مطهر یمرتض. 1
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  زن نشینی خانهجایگاه فقهی الگوي  الف)
. صاحب اند دهدا م بر استحباب حبس زن در خانه فتواگروهی از فقهاي عظا

 :آورده اسـت  نکـاح مقـدماتی کتـاب    مسـائل از  15مسئله  در الوثقیةعرو
از خانـه   يمستحب است زن در خانه حبس شود و جز در مـوارد ضـرور  «

این مطلب از سوي گروهی  1.»بر آنان وارد نگردد يمرد چیخارج نشود و ه
عیناً در منابع دیگر مسئله  همین 2ی به قبول شده است.نویسان تلق از تعلیقه

معنـاي  درباره  بعضی دیگر از آنان در پاسخ استفتایی 3.شود مینیز مشاهده 
سـزاوار  «: انـد حبس زن در خانه و جواز خروج در موارد ضـروري نوشـته  

 4.»انه بنشیند و جز براي ضرورت دینی یا دنیوي خارج نشوداست زن در خ
که آنان خروج زن از منزل را جایز  آید برمی گونه این از ظاهر عبارت بعضی

  :اندزیرا نوشته ؛دانندنمی
زیرا مستلزم خروج وي از خانه  ؛متصدي منصب قضاوت باشد تواند میزن ن

در حالی که این امور  ،برساندبوده و الزم دارد صداي خود را به گوش مردان 
  5واضح نهی شده است.به طور  در شرع مقدس

مسـئله   بـراي  .گـردد  مـی از این عبارت عدم جواز خروج زن از منزل اسـتنباط  
اسـتدالل شـده    ناآیات و عمدتاً به روایات معصومبه بعضی  ،زن نشینی خانه

  خواهد شد.است که در ادامه نوشتار بررسی و ارزیابی 
                                                        

 » یستحب حبس المرأة فی البیت فـال تخـرج إال لضـرورة و ال یـدخل علیهـا أحـد مـن الرجـال        «. 1
  ).801، ص2 ج؛ الوثقىةالعروي؛ زدی ییطباطبا دمحمدکاظمی(س

  .490، ص5 ج. همان، 2
 .201، ص2ج؛ المؤمنین منهاج؛ مرعشى نجفىالدین  سیدشهاب. 3
... فینبغی للمرأة الجلوس فی البیت و عدم الخروج إلّا لضرورة دینیۀ کتعلم األحکام االبتالئیـۀ فـی   «. 4

على  بن جواد( »أو ضرورة دنیویۀ کالعالج أو صلۀ الرحم. مجالس الذکر، أو إحیاء مأتم أهل البیت
  ).221، ص8 ج؛ ةالنجا طصرا؛ تبریزى

استلزام تَصدي المرأةِ القضاء للخُروجِ عنِ الْبیت و إسماعِ صوتها الرّجالَ و غیرِ ذلک من األمـورِ  و « .5
  ).47؛ صالقضاء کتاب(سیدمحمدرضا گلپایگانی؛  »الوضوحِ المنْهی عنها فی الشّرعِ فی غایۀِ
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  زن نشینی خانهنقد مبانی و ادله لزوم  ب)
مـدارك حکـم از    ،فلسفه یا حکمت حکم و منظـور از ادلـه   »مبانی« مقصود از

زن و سپس  نشینی خانهنخست مبانی لزوم  ،است. با این توضیح سنّت کتاب و
  .گردد میادله فقهی این نظریه بررسی و ارزیابی 

  زن نشینی خانهنقد مبانی نظریه  .1
نشینی زن دو مبناي متفـاوت دارد؛ مبنـاي نخسـت آن ناسـازگاري      هالگوي خان

زیسـتی و مبنـاي دوم ناسـازگاري حضـور      حضور اجتماعی زن با اصـل پـاك  
  گردد. هاي همسري است. تفصیل مطلب در ادامه بیان می اجتماعی با مسئولیت

  زیستیتنافی حضور اجتماعی زن با اصل پاك .1ـ1
تنـافی حضـور زن در جامعـه بـا اصـل عفـاف و        ،زن نشـینی  خانهمبناي لزوم 

هـاي  است. حضور زن در جامعه براي خـود وي و جامعـه آسـیب   زیستی  پاك
را بپذیرد و از بودن زن باید حدود ناشی از زن رو ؛ ازایناخالقی را به دنبال دارد

در اسـتدالل بـراي اثبـات     تماعات مردان خودداري نماید. برخیحضور در اج
  :اندبراي زنان نوشته مت قضاسممنوعیت تصدي 

زیرا مستلزم خروج وي از خانه  ؛متصدي منصب قضاوت باشد تواند میزن ن
این امور  ، در حالی کهبوده و الزم دارد صداي خود را به گوش مردان برساند

  1در شرع مقدس نهی شده است.
که خروج زن از منزل و رساندن صداي خود به  کند میادعا  مذکورعبارت 
و هر  سمت قضاي تصد رو ازاین ؛مردان در شرع اسالم ممنوع استگوش 

راي ب ،کاري که مستلزم خروج زن از منزل و مواجهه کالمی با مردان باشد
. این استدالل در مورد زنی که حدود شرعی را در ارتبـاط  وي جایز نیست

یا در مورد جوامعی که براي زن آسیب کند میخود با مردان بیگانه رعایت ن
بـه دالیـل    به صورت کلی صحیح نبـوده، ، ولی قابل پذیرش است ،زا باشد

                                                        
  همان.. 1
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  :نیستکننده قانعذیل 
حـریم  پوشـیدگی و   ،کننـد  مـی  کسانی که از حضور اجتماعی زن دفـاع  .1

  هاي آن در امان باشند.شمارند تا از آسیبرا براي زن واجب مینگهداري 
 روشـن  ؛نفس حضور اسـت  ،منظور از مشروعیت حضور زن در جامعه .2

آلـودگی   توأم با آسیب یـا بـا خـوف    است که اگر به دالیلی خروج زن از منزل
. نقش عناوین ثانوي آید میبه حکم ثانوي ماندن وي در منزل الزم  ،همراه باشد

  در حضور اجتماعی زن را در جاي خود بیان خواهیم کرد.
رسـانه  ،بوده است رو روبههایی که زن در جامعه دیروز با آن آسیب .3

. بـه همـین دلیـل    انـد  دهکـر هاي جدید آنها را وارد حریم خانه و خـانواده  
طـرف  هـاي غیراخالقـی را بر  هاي مربوط به ارتبـاط زن نگرانی نشینی خانه

بـیش از حضـور اجتمـاعی     نشـینی  خانههاي بلکه از جهتی آسیب ،کند مین
  .گردد میاست. این مطلب نیز پس از این تشریح 

  هاي همسريتنافی حضور اجتماعی زن با مسئولیت .1ـ2
تنـافی   ،مبنـاي نخسـت   :شـود  مـی براي لزوم حبس زوجه در خانه دو مبنا ذکر 

 پیشـین اسـت کـه در بحـث    زیستی حضور زن در جامعه با اصل عفاف و پاك
. مبناي دیگري کـه بـه طـور خـاص در مـورد زن شـوهردار ذکـر        شد ارزیابی

زن با وظایف همسري و مادري است. مطـابق   تنافی حضور اجتماعی ،شود می
زن باید اولویت و دغدغه اصلی خود را همسـرداري و فرزنـدپروري    ،این بیان

  .دارد بازمیحضور اجتماعی وي را از این مسئولیت مهم  ، در حالی کهقرار دهد
زیرا میـان حضـور اجتمـاعی زن و     ؛رسدصحیح به نظر نمی مذکورمطلب 

بسـا   چـه  .انـد  دو قابل جمع مادري تنافی نیست و اینهاي همسري و مسئولیت
زنی با هماهنگی شوهر و با تالش و تدبیر بتواند به وظایف همسري و مـادري  

خود را در امور اجتماعی ماننـد تعلـیم و    زمانبه خوبی عمل کند و قسمتی از 
ل مشاغ ،سرپرستجهاز دختران بی تأمینالمنفعه مانند  امور خیریه و عام ،تربیت

  صرف نماید. ...وقت وپاره
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  زن نشینی خانهنقد ادله نظریه  .2
آیـات و عمـدتاً بـه روایــات     بــه بعضـی  ،زن نشـینی  خانـه بـراي اثبـات لـزوم    

. آیات و روایات مربوط به مسأله و نحوه استدالل شود میاستدالل  نمعصوما
  .خواهد گرفتمورد بررسی و ارزیابی قرار به آنها 

  زن نشینی خانهدلیل قرآنی لزوم  .2ـ1
 نشـینی  خانـه از قرآن کریم دلیلی بر حرمت حضور زن در جامعـه و لـزوم   

 ،سـوره مبارکـه احـزاب    33جز آنچه در بخـش نخسـت آیـه     ،وجود ندارد
ز ایـن آیـه خطـاب بـه     آمده اسـت. در قسـمتی ا   خطاب به زنان پیامبر

  :چنین آمده است همسران پیامبر
هـاى خـود    در خانـه و  ...   ۀِ الْأُولىیالْجاهلنَّ و التَبرَّجنَ تَبرُّجکوتیب  یو قَرْنَ ف
  .دیى ظاهر نشویبا خودآرا ،نیت نخستید و همچون دوران جاهلیریقرار گ

سوره احـزاب   33هرچند آیه «: نویسندمی مذکورآیه درباره  انمفسرگروهی از 
مبین  آیه شریفه را ،خصوصیتبا الغاي ، ولی است امبریخطاب به همسران پ

زنـان جـز بـه اقتضـاي      درنتیجه 1؛»شود میدانسته و شامل همه زنان  حکم عام
  2هاي خود خارج شوند.ضرورت نباید از خانه

 مـذکور و استنباط حکم کلی از آیه  پیامبرالغاي خصوصیت از همسران 
از  رهمسـران پیـامب   ،چه اینکه به نص آیات قبلی همین سـوره  دشوار است؛

  :سوره احزاب آمده است 32و  30. در آیه اند زنان متفاوت دیگرجهاتی با 
 ،ب شودکار مرتکآش ]و گناهى[ ار زشتکاز شما هرکس  !امبریاى همسران پ

از هـرکس  و  براى خدا آسان اسـت  ]ارک[ نیچندان خواهد بود و اعذابش دو
                                                        

(محمـدجواد   »... النساء على االستقرار فی المنزل و تدبیرهقَرْنَ فی بیوتکنَّ ... حثّ سبحانه کل و « .1
  ).554؛ صتفسیرالمبینمغنیه؛ 

اي أنّ وظیفۀ النّساء هو االستقرار فی حجراتهن و ال یخرجن إلّا   ... قَرْنَ فی بیوتکنَّ و ال تَبرَّجنَو «. 2
الجدیـد فـی   اهللا سبزواري نجفـی؛   حبیب بن (محمد »لضرورة اقتضت سواء کانت شرعیۀ أو عقلیۀ

، 22؛ جالقـرآن  الجـامع ألحکـام  احمـد قرطبـی؛    بـن  . محمد435، ص5 ج؛ القرآن المجید تفسیر
 ).10ص، 22 ج؛ والمنهج یعۀوالشر ةالعقید التفسیرالمنیر فیمصطفی زهیلی؛  بن هبۀو .179ص
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 ،انجـام دهـد  ند و عمل صـالح  که در برابر خدا و رسولش فروتنى کز یشما ن
رارزشـى فـراهم   مانـه و پ یرکش روزى یم داد و برایبار خواه پاداش او را دو

د. اگـر  یسـت ین ]عـادى [ ى از زنـان یکـ شـما مثـل    !امبریاى همسران پ م.یا ردهک
ه در دلـش  کـ آن  ]مبادا[ د تاییرشمه سخن نگوکپس به نرمى و  ،دیا شهیپتقوا

  1.دییسخن بگوسته یو و شایکنو  ندکدا یطمعى پ ،مارى استیب
آنجـا کـه    ؛شـود  مـی سوره مبارکه اعراف نیز دیده  53این تعابیر در آیه  همانند

ـ امبر چیـ چـون از زنـان پ  و : «خطاب به مؤمنان فرموده است از  ،دیزى خواسـت ی
هـاى آنـان    هـاى شـما و دل   ن براى دلیا ؛دیبخواهاز آنان  ]حجاب[ پشت پرده

منظور از حجاب  ،اند دهان یادآور شمفسرکه بعضی  گونه همان 2.»تر است زهکیپا
مخصـوص   ومـى اضـافه بـر آن    که حکـ بل ،ستیپوشش زنان ن مذکور،ه یدر آ

خـاص   شـرایط مردم موظـف بودنـد بـه خـاطر     است. بوده  امبریهمسران پ
و  از پشت پرده باشد ،رندیزى از آنان بگیخواهند چ مى هرگاه امبریهمسران پ

بـر   3موارد ظاهر نشـوند.  گونه اینآنها حتى با پوشش اسالمى در برابر مردم در 
مخصوص همسران پیـامبر باشـد. اسـتاد     مذکوراحکام بعید نیست  ،این اساس

  نویسد: می مطهريشهید 
ات آن یـ چـه در زمـان ح   ،غمبـر یه زنـان پ کت خاصى داشته است یاسالم عنا

ن جهت یدر او  هاى خود بمانند خانهدر  ،شانیاز وفات ا پسحضرت و چه 
خواسـته   اسالم مى ؛... ار بوده استکاسى در یشتر منظورهاى اجتماعى و سیب

ان مسـلمانان  یـ ادى در میـ ه خـواه نـاخواه احتـرام ز   ک » نیالمؤمنمهاتأ« است

                                                        
و ـ مبینَۀٍ یضاعف لَها الْعذاب ضعفَینِ و کانَ ذلک علَى اهللاِ یسیراً  یا نساءالنَّبِی منْ یأْت منْکنَّ بِفاحشَۀٍ«. 1

یـا نسـاء   ـ  منْ یقْنُت منْکنَّ للَّه و رسوله و تَعملْ صالحاً نُؤْتها أَجرَها مرَّتَینِ و أَعتَدنا لَها رِزقاً کریماً
نِّساء إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَالَ تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی قَلْبِه مـرَض و قُلْـنَ قَـوالً    النَّبِی لَستُنَّ کأَحد منَ ال

 ).32ـ30احزاب: ( »معرُوفاً
  .»... قُلُوبِهِنَّإِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکم أَطْهرُ لقُلُوبِکم و . و ..«. 2
کلمه  نیشود. ا ء حائل مى ى چیزى است که در میان دو شىادر لغت به معن» حجاب«کلمه . 3

ي؛ رازیى پرده یا حائل به کار رفته است (ناصر مکارم شـ ادر قرآن مجید نیز همه جا به معن
  ).402ـ401، ص17ج؛ نمونه ریتفس
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اناً ابزار عناصـر خودخـواه و   ینند و احکاز احترام خود سوء استفاده ن ،داشتند
  1.اسى و اجتماعى واقع نشوندیائل سسماجراجو در م

منـع کلـی خـروج همسـران      ،مقصود آیه شریفه رسد به نظر می ،از سوي دیگر
منظـور ایـن    ،بعدي هجمل هبلکه به قرین ،نیستپیامبر و حضور آنان در اجتماع 

 و است که آنان نباید مانند زمان جاهلیت در اجتماعـات مـردان حاضـر شـوند    
  :مطهريبه تعبیر شهید  2ه دارند.آنان حریم نگ م است در ارتباط باالز

خ یرا تـار یـ ز ؛سـت یغمبر در خانه نیزنان پکردن  زندانى ،ن دستوریمقصود از ا
زنان خود را با خود به سـفر   رمکغمبر ایه پکاسالم به صراحت گواه است 

ن دسـتور  یـ فرمود. مقصود از ا از خانه منع نمىشدن رونیبرد و آنان را از ب مى
رون نشود و مخصوصاً در مورد یى از خانه بیه زن به منظور خودنماکآن است 

  3.دتر استکتر و مؤنیفه سنگین وظیا رمکغمبر ایزنان پ
مشروعیت حضور زن  ،پس از این خواهیم گفت که از بعضی آیات قرآن کریم

تنباط یاسی و اجتماعی قابل اسـ بلکه لزوم مشارکت آنان در امور سو در جامعه 
این نبـوده اسـت کـه همسـران خـود را بـه        ویژه اینکه سیره پیامبر است؛ به

همسـران   ،که پـس از ایـن خـواهیم گفـت     گونه همانملزم نماید و  نشینی خانه
  اند.در جامعه حضور داشته ایشاندر زمان حیات و پس از وفات  پیامبر

دلیلی بر حرمـت خـروج زن از منـزل نخواهـد بـود و       مذکورآیه  درنتیجه
به همین دلیل  4نماید.را براي همسران پیامبر اثبات می نشینی خانهحداکثر لزوم 

                                                        
 .431، ص19؛ جمجموعه آثار. مرتضی مطهري؛ 1
قَرْنَ فی بیوتکنَّ .. و هل هو أمر بحبسهنّ فیها، کما هوالمعنى الحرفی للکلمۀ، أم هو کنایۀ عن عدم و « .2

ستعراضی الذي یظهرن فیه بطریقۀ التتناسب مع کمال المرأة فی تقواها األخالقی و ذلـک  الخروج اإل
و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ  بخروجهن بزینتهن؟ و المعنى الثانی هوالمقصود، فیکون مقدمۀ لقوله تعالى

  ).298، ص18 ج؛ القرآن تفسیر من وحیاهللا؛  (سیدمحمدحسین فضل »... الْأُولى
 .498؛ صمجموعه آثار. مرتضی مطهري؛ 3
حضـور زن در  نیـا؛   . براي دیدن مطالب تکمیلـی دربـاره ایـن مطلـب، ر.ك: احمـد طـاهري      4

  .49؛ صهاي اجتماعی ـ اقتصادي عرصه
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  1اند.دانسته حکم آیه را مخصوص زنان پیامبر ،بعضی مفسران

  زن نشینی خانهادله روایی لزوم  .2ـ2
ز عفت راي صیانت ااز بعضی روایات ممکن است حرمت خروج زن از منزل ب

  :گردد میاز آنها اشاره  برخیبه  فردي و عمومی استنباط گردد که
: آمده است گونه اینخطاب به فرزندش  در قسمتی از بیان امیر مؤمنان .1

ـ ریه افراد غکست ین نیآنها بدتر از ارفتن رونیو بشدن خارج« ن یمطمئن را در ب
  2.»نکار را بکن یا ،گرى را نشناسندیر از تو دیه غکآنان راه دهى. اگر بتوانى 

از  .بودیم نزد رسول خدا«: که فرمودروایت شده است  علیاز امام  .2
دانسـتیم. نـزد   ما پرسید چه چیزي براي زن خیر اسـت؟ مـا پاسـخ آن را نمـی    

زنـان بهتـر    يبرا: گشتم و ماجرا را براي او بیان کردم. ایشان گفتباز فاطمه
  3.»ندیرا نبآنها  زین يمرد چیو ه نندیرا نب يمرد چیاست که ه

: ردنـد کست؟ آنها عرض یزن چ: دیاز اصحاب خود پرس خدارسول  .3
چه زمانى بـه   او: فرمودسپس  4.ده شودید پوشیه باکزى است یچیعنی  ؛»عورة«

را  پرسش رسـول خـدا   پاسخاست؟ اصحاب نتوانستند  تر نزدیکپروردگار 
گـارش  بـه پرورد زن زمانى «: فرمود ،دیرا شن پرسشن یچون ا فاطمه .دهندب

                                                        
لهن و تقویۀ فی حرمتهن، .. و هذا الحکم  هذا أمر خصصن به و هو وجوب مالزمتهن بیوتهن توقیراً«. 1

؛ التحریر والتنویرعاشور؛  بن طاهر بن (محمد »وجوب على أمهات المؤمنین و هو کمال لسائرالنساء
 ).298، ص18؛ جالقرآن تفسیر من وحیاهللا؛  . سیدمحمدحسین فضل242، ص21ج

لَیس خُرُوجهنَّ بِأَشَد منْ إِدخَالک منْ لَا یوثَقُ بِه علَـیهِنَّ و إِنِ اسـتَطَعت أَلَّـا یعـرِفْنَ غَیـرَك       . و..«. 2
 ). 31، کتاب 347ص؛ البالغه نهج( »... فَافْعلْ

؛ الشـیعۀ  وسـائل ی؛ حـرّ عـامل   حسن بن محمد( »خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ و لَایرَاهنَّ الرِّجالُ«. 3
  ).67، ص20ج

شود که به دلیل اهمیت آن باید پوشیده بماند و از  . عورت در ادبیات عرب به چیزي گفته می4
حفـاظ تعبیـر عـورت را     هـاي بـی   آن محافظت گردد. به همین دلیل قرآن کریم درباره خانه

لَ یثْرِب ال مقام لَکم فَارجِعوا و یستَأْذنُ فَریقٌ منْهم و إِذْ قالَت طائفَۀٌ منْهم یا أَه«کار برده است:  به
  ).13(احزاب: » النَّبِی یقُولُونَ إِنَّ بیوتَنا عورةٌ و ما هی بِعورةٍ إِنْ یریدونَ إِالَّ فراراً



64  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

  1.»ردیاش قرار گه در قعر خانهکاست  تر نزدیک
روایـت   از رسول گرامـی اسـالم   صادقاز امام  سالمبنهشامهمچنین 

عـورت را بـا    ؛انـد  و عـورت  عاجزاز بیان زنان «: که آن حضرت فرمود کند می
  2.»دیبا سکوت بپوشان انیرا از بشان یخانه و ناتوان

؛ شـده اسـت   تأکیدبر لزوم حبس زن در خانه  آشکارادر بعضی روایات  .4
پس آنـان   ؛اند زنان عورت«: که فرمود از رسول خدا علیروایت امام  مانند
نشـدن از   در خـارج را آنـان   ،نکردن امکاناتنگه دارید و با فراهم هار خانهرا د

  3.»خانه یاري کنید
را از  حـوا  همانا خـدا «: روایت شده است که فرمود صادقاز امام  .5

پـس آنـان را در    ؛به همین دلیل همه همت زنان به مردان است ؛آفرید آدم
  4.»ها نگه داریدخانه
  :فرموده است رسول خدا ،روایتی طبق .6

مـان  پذیرند و شما به پیاز خدا در مورد زنان بپرهیزید که آنان ناتوان و آسیب
آوردید و بر خود حالل کردید و آنان اسیر و در آنان را به نکاح خود درالهی 

ها بنابراین با سکوت خود ناتوانی را از آنان دور کنید و با خانه ؛اختیار شمایند

                                                        
بها أَنْ تَلزَم قَعـرَ بیتهـا    أَدنى«. 1 نْ ر43؛ جبحـاراألنوار (محمـدباقر مجلسـی؛    »ما تَکونُ م ،

أَةُ عورةٌ «گونه آمده است:  بعضی منابع این حدیث با اندکی تفاوت این  ). در92ص الْمرْ
ذَا خَرَجـت استَشْـرَفَها الشَّـیطَانُ    ا فَإِ یتُها ب تَرَهام  (مسـعودبن »  سفـراس؛   ابـی  بـن  عیسـی ور

 ).119، ص2؛ جالنواظرهۀالخواطر و نزتنبیۀ
2 .»کوتی بِالستُرُوا الْعاس و یوتبِالْب اتروتُرُوا الْعةٌ فَاسروع ی وع اءی؛ نـ یکل عقـوب ی بن محمد( »النِّس

است کـه آنـان    نیاست. ظاهراً منظور ا انیبه معناي عجز از ب »یع). «535، ص5 ج؛ لکافیا
 .ندیسخن نگوپس بهتر است  ؛ندیسخن بگو ستهیبه طور شا توانند ینم

الْعرْي فی  النِّساء عورةٌ فَاحبِسوهنَ«. 3 اشـعث؛   بن محمد بن (محمد »الْبیوت واستَعینُوا علَیهِنَّ بِ
 ).94؛ صالجعفریات

ی؛ نـ یکل عقـوب ی بـن  محمد( »فی الْبیوت  إِنَّ اهللاَ خَلَقَ حوا منْ آدم فَهِمۀُ النِّساء الرِّجالُ فَحصنُوهنَ«. 4
  ).337، ص5 ج؛ الکافی
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  1پذیري آنان را پنهان سازید.آسیب
بـر دو چیـز داللـت     ،انـد  که به لحاظ فراوانی در حد مسـتفیض  مذکورروایات 

ـ   :دارند سـکوت و خـودداري وي از    دوم، زوم حـبس زن در خانـه؛  نخسـت، ل
توان به صورت یک یک از این دو مطلب نمیبا مردان بیگانه. به هیچ وگو گفت

مشـروعیت   روشنی سوره مبارکه احزاب به 32آیه الزام شرعی ملتزم گردید. از 
زن بـا  گفتن سخن ،زنان با مردان قابل استنباط است. مطابق این آیهگفتن سخن

فروتنی وي در گفتـار بـا مـردان     ،آنچه ممنوع است ؛مرد نامحرم ممنوع نیست
  :آمده استگونه  این است. در این آیه خطاب به همسران پیامبر

ـ ا شـه ید. اگـر تقواپ یستین ]عادي[ ى از زنانیکشما مثل  !امبریاى همسران پ  ،دی
 ،اسـت  مارىیه در دلش بکآن  ]مبادا[ د تاییرشمه سخن نگوکپس به نرمى و 

  2.دییسته سخن بگویو و شایکنو  ندکدا یطمعى پ
آمیـز مـورد نهـی    سخنان تحریک مذکور هدر آی ،شود میکه مشاهده  گونههمان

توانسـتند   می برنتیجه همسران پیامدر ؛گفتن نه مطلق سخن ،قرار گرفته است
زنـان   دیگربراي  ،در این صورت گونه شایسته حرف بزنند؛ هوقار و ببا مردان با

  اولی جایز است.به طور  نیز
حرمت خروج زن از منزل نیز به صورت مطلق مـورد پـذیرش گروهـی از    

روایات و سیره بر جـواز   گرفته است. ادله متعددي از قرآن،فقهاي عظام قرار ن
حضور زن در جامعه وجود دارد و ما آنها را بـه تفصـیل در جـاي خـود بیـان      

را حمـل بـر    مـذکور روایـات   ،فقهاي عظامخواهیم کرد. جمع قابل توجهی از 
. در بعضـی منـابع   انـد  دهکـر  نشینی خانهکراهت خروج زن از منزل و استحباب 

 3روایات در باب استحباب حبس در منـزل ذکـر شـده اسـت.     گونه این ،یروای
                                                        

1 .»إِنَّکم ةٌ وروع ی ونَّ عفَإِنَّه اءی النِّسانٍ    اتَّقُوا اهللاَ فـوع کمنْـدنَّ عه انَۀِ اهللاِ ونَّ بِأَموهلَلْتُمتَحوا    اساوفَـد
  ).214، ص2ج؛ اإلسالم دعائم؛ محمد مغربى بن نعمان( »بِالْبیوت  عیهنَّ بِالسکوت و واروا عوراتهِنَ

لْبِه مرَض و قُلْنَ یا نساء النَّبِی لَستُنَّ کأَحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَالَ تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی قَ«. 2
 .)32(احزاب:  »قَوالً معرُوفاً

الْمرْأَةِ فی بیتها أَو بیت زوجِها فَلَا تَخْرُج لغَیرِ حاجۀٍ و لَا یدخُلْ علَیها أَحد منَ باب استحبابِ حبسِ «. 3
  ).181، ص14 ج؛ الوسائل مستدرك(ر.ك: حسین نوري؛  »الرِّجالِ



66  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

  :نویسداین روایات میدرباره  مطهريشهید 
 یـک ل کشـ  ن جمله را بـه یه اخالقى است. علماى اسالم ایتوص یکن یا

آنچه  شک بی ،راتىین تعبیم و چنی. اگر ما بوداند دهکره اخالقى تلقى یتوص
ش از لزوم ستر وجه و یه بکبل ،ه اخالقى بودیش از توصیب ،شد استنباط مى

ه ما از آن به حـبس زن در  کهمان است  ،شد آنچه استنباط مى .ن بودیفک
ها فتـوا   ن جملهیمضمون چنه فقها به کنیولى علت ا ؛میا ردهکر یخانه تعب

ن بر خالف اره معصومیات و سیات و روایگر از آیادله قطعى د ،اند دهندا
رَض  « هـا  ن جملهیرات است و به اصطالح ظاهر این تعبیمفاد ظاهر ا عـم

ه اخالقى شده است یها حمل به توص ن جملهیلهذا ا ؛اصحاب است »عنْه
  1.و ارزش اخالقى دارد نه فقهى

مستحب است زن «: نویسدمی نکاحاز کتاب  15مسئله  در الوثقیةعروصاحب 
در خانه حبس شود و جز در موارد ضروري از خانه خارج نشود و هیچ مردي 

  2.»بر آنان وارد نگردد
اشـکالی   مـذکور مسئله  بر، ولی تعلیقه دارند الوثقیةعروبسیاري از فقها بر 

بـه   الـوثقی ةعـرو نظر صاحب  رو ازاین؛ اند تهننوشاند و نظر دیگري  وارد نکرده
در اسـتفتائاتی کـه از امـام     ،افزون بر ایـن  3فقهاي دیگر نیز قابل انتساب است.

هـاي  ایشان بـر جـواز حضـور زنـان در محـیط      ،صورت گرفته است خمینی
نفسـه مـانعی   و حضور مردان را فی اند دهکر تأکید و...درمانی  ،اداري ،آموزشی

  :شود می. به بعضی موارد اشاره اند تهبراي حضور زن ندانس
ه کار شوند کمارستان مشغول یى مانند بتوانند در محلها مى ا خانمیآ :استفتاء

مارسـتان در  یدر آن ب توانـد  میا زن ینند؟ و آکار مىکتر مرد و زن کدر آنجا د
  ند؟کار ک ،ها مرد باشندضیه بعضى مرکحالى 

                                                        
 .547، ص19؛ جمجموعه آثار. مرتضی مطهري؛ 1
  ورة و ال یـدخل علیهـا أحـد مـن الرجـال     یستحب حبس المرأة فـی البیـت فـال تخـرج إال لضـر     . 2

 ).801، ص2 ج؛ الوثقىةالعروي؛ زدی ییطباطبا دمحمدکاظمیس(
نـدارد و نوعـاً عـوارض و     یوجـاهت  زیـ گفت که حبس زن در خانـه ن  میخواه نیپس از ا. 3

 دارد. ییها بیآس
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  1.ر آن بشودیه از حجاب و غین شرعیمواز د مراعاتیولى با ،ال نداردکشا :پاسخ
ن شرعى و اسالمى یمواز لیهکت یان با رعایها به آقاس خانمیا تدریآ :استفتاء

صـى بـوده و بـه    ار تخصیجانب بسنیس ایمورد تدر هرا رشتیچگونه است؟ ز
س یولى رئ ،ندیجانب نمانین ایس جانشیتوانند فردى را جهت تدرراحتى نمى

بودن ل زنیدل هب اًرفص ـ  د اسالمىجانب از لحاظ تعهنید اییبا وجود تأ ـ  دارها
  .ندینمارى مىیس جلوگیالس براى تدرکمن به رفتن  از

  2.ه مانع نداردین شرعیبا حفظ حجاب و مراعات مواز :پاسخ
ه ط البتیمح یکخواندن با آنان در ان پسر و درسیبرخورد با دانشجو :استفتاء

ده و چـادر در  کدر داخل دانشـ  شلوار و لباس گشاد ،مقنعه( با حفظ حجاب
  چگونه است؟ )طین محیخارج از ا

  3.ه مانع نداردیف شرعیبا فرض مراعات وظا :پاسخ
و اسـتفاده از   با وجود استادهاى مرد( خواندن زنان در دانشگاه درس :استفتاء

هـاى  سیدر سـرو شدن و سوار ه دخترها و پسرها با هم هستندکى یهاالسک
  .ه فساد به همراه نداردتبز است؟ الیا جایآ )دانشگاه به طور مختلط

  4.ف مانع نداردیر وظایحجاب اسالمى و سا با فرض عدم مفسده و مراعات :پاسخ
 هیـ شان بقیر از ایو غ باشدل مىیخانمى در دانشگاه مشغول به تحص :استفتاء

 كبـه طـور مشـتر    دیـ ار تئورى و عملى را هم باکو  الس مرد هستندکافراد 
  ز است؟یت جاین وضعیل با ایتحص ها ادامیانجام دهند. آ

  5.ال نداردکشاب شرعى امل حجاکبا مراعات  :پاسخ

  زن نشینی خانهتبیین پیامدهاي  ج)
زن مـورد بررسـی و ارزیـابی     نشـینی  خانه هادله نظری ،در بند نخست به تفصیل
بـه اثبـات حرمـت     که از قوت الزم برخوردار نبـوده،  قرار گرفت و معلوم شد

                                                        
 .350، ص3 ج؛ اتئاستفتااهللا خمینی؛  . سیدروح1
  .351. همان، ص2
 .353. همان، ص3
 همان. .4
 .354. همان، ص5
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زن از کـردن  بیان خواهد شـد کـه دور   . اکنوننیستندقادر حضور زن در جامعه 
جامعه و حبس وي در خانه پیامدهایی براي وي و جامعـه دارد. ایـن پیامـدها    

  اقدامی نسنجیده است. نشینی خانهکه الزام زن به  دهد مینشان 

  استضعاف فکري زنان .1
داشـتن آنـان از   ماندگی تاریخی زنـان ناشـی از دور نگـه   که عقبشکی نیست 

که مدافعان نظریـه   گونه آن اگر است.هآنان در کنج خانهکردن جامعه و محبوس
هـاي  حبس زن در خانه به بهانه تطهیر جامعـه از محـرك   ،گویندمی نشینی خانه

ین سخن تداوم محرومیت تاریخی زنان الزمه ا ،جنسی واجب یا مستحب باشد
جـنس دوم بـه شـمار آمـده و همـه       ،است. اگر زنان به عنوان نیمـی از مـردم  

باید براي همیشـه تـاریخ زنـان را     ،امتیازهاي اجتماعی به مردان اختصاص یابد
گویی در قبال و براي گریز از پاسخ عفان فکري و فرهنگی به شمار آوردمستض

مقام  1نقصان عقل آنان را به آفریدگار نسبت دهیم. ،است ستمی که بر آنان رفته
  :ددارمعظم رهبري با اشاره به همین مطلب اظهار می

از تعلیم منابع ها  زن ،هاي گوناگون اجتماعی که وجود داشت سنّت در گذشته بر اثر
اسالمی بیش از مردها دور بودند. به همین دلیل محرومیت جـنس زن از فرهنـگ   

  2.  ...  هاي بشري بیش از محرومیت مرد بودهو همچنین دانش واقعی اسالم
                                                        

  اند: . مقام معظم رهبري با اشاره به همین معنا گفته1
العقل است، این را نخواستند بگویند خداي نکـرده قـوه    اما آنانی که گفتند زن ناقص  

ادارك ندارند؛ هرگز! بسیاري از زنـان از بسـیاري از مـردان سـطح شـعور و درکشـان بـه        
اإلیمـان نـواقص الحظـوظ نـواقص      النساء نواقص«در  مؤمنان...؛ نظر امیر  مراتب باالتر است

آلود تمـام طـول    به طبیعت زن نیست، بلکه به زنی است که تحت تأثیر فرهنگ ستم» العقول
تاریخ که نسبت به زنان این فرهنگ همیشه توأم بـا ظلـم و سـتم بـوده، نـاقص بـار آمـده        

هـا، مظلـوم    جوامع بشري، نه فقط در میان عرب  ، زن در همهاست. در زمان امیر مؤمنان
گذاشـتند در اجتمـاع وارد بشـود و در مسـائل      گذاشتند درس بخوانـد، نـه مـی    بود. نه می

جایگـاه و  اي؛  اهللا العظمـی خامنـه   سیاس تبحر پیدا کند (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
  ).66؛ صمسائل زنان در فرهنگ اسالم و تجدد

 .74؛ صزن یحضور اجتماع يها عرصهي؛ ا خامنه یاهللا العظم یتر نشر و حفظ آثار حضرت آدفت. 2
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مـورد توجـه   این بـاره  مناسب است نوشتار یکی از فقهاي معاصر در در اینجا 
  :قرار گیرد

گرفت و میدان تحصیل علم و کمال از جهت اگر این ظلم عظیم صورت نمی
 فرهنگ و سواد و از جهت اقتصاد و از جهت سیاست و مـدیریت بـه همـان   

براي زنان نیز باز بود و به آنهـا نیـز فرصـت و     ،نسبتی که براي مردان باز بود
نگریستند که آنها نیز مثل شد و مردان از این دیدگاه به زنان میامکان داده می

که از میان مردان در هر عصري  گونه همانمسلّم به طور  ،مردان انسان هستند
ـ  ،هزاران فیلسوف ،هزاران فقیه هـزاران   ،هـزاران راوي حـدیث   ،بهزاران ادی

هزاران نویسنده و مؤلف و مصـنف بـه    ،هزاران هنرمند ،هزاران جرّاح ،طبیب
وجود آمدند و به جامعه بشري و تمدن و فرهنگ انسـانی خـدمت کردنـد و    

به همین نسبت هزاران زن نیز  ،هایی در راه علم و هنر و تکامل برداشتندگام
کـرد و امـروز بـا ایـن     د و جامعه را روشن میآمها به وجود میدر این رشته

  1.شدیمنمی رو روبهکمبودها 
براي رشد و زدودن فقر فکري و فرهنگی آنـان   ،بر حضور زن در جامعه تأکید
زن زیـرا   ؛بـرد خـانواده و جامعـه نیـز از آن سـود مـی      ،اگر چنین شود 2؛است
محـیط  و  فرزنـدان بهتـري را تربیـت خواهـد کـرد      ،کـرده یافته و تحصیلرشد

  3:دارد میتر و باصفاتر نگه خانواده را گرم
روهــا و یه بــه زن فرصــت داده بشــود تــا آن نکــن اســت یــاحتــرام بــه زن ا

ه در درون هر انسـانى خـداى متعـال بـه     کمى را یاستعدادهاى برجسته و عظ
ه فقط در درون زنان وجود کى یاز جمله زن و استعدادها ـعه نهاده است  یود

در  ،در سـطح خـانواده   ؛نـد کعدادها در سطوح مختلـف بـروز   ن استیا ـدارد  

                                                        
 .55ـ54؛ صجایگاه بانوان در اسالم. حسین نوري همدانی؛ 1
. تحصیل، مقدمه شغل نیست؛ نه اینکه شغل ایرادي داشته باشد، امـا تحصـیل بـراي بـانوان،     2

ري اهمیت دارد. شـغل در درجـه دوم   تحصیل معرفت مهم است که براي باالبردن رشد فک
حضـور   يهـا  عرصـه ي؛ ا خامنـه  یاهللا العظمـ  یـت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آقرار دارد (

  ).75؛ صزن یاجتماع
 .76. همان، ص3
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 ،قیبراى دانش و معرفت و تحق ،براى علم ،ىالملل بیندر سطح  ،سطح جامعه
  1.ن استیت و سازندگى. احترام به زن ایبراى ترب

  تضییع استعدادهاي زنان .2
سـویه  ی براي مقاصد گوناگون یـک نیـاز دو  اجتماعهاي حضور زن در فعالیت

 ،نیازها یا عمل به برخی وظایف شـرعی  بعضی تأمینزن براي  ییاز سو ؛است
بـه حضـور در جامعـه    ها پذیرش مسئولیت راهیا ایفاي نقش و اظهار وجود از 

ی و خدمات زن احتیاج توانای ،جامعه به استعداد ،از سوي دیگرو  نیازمند است
در زمـان مـا   سـواد نیسـتند.   سـواد یـا کـم   دارد. زنان امروز ماننـد گذشـته بـی   

به آقایان اختصاص ندارد و زنان نیز از فرصت یکسـانی   ،هاي آموزشی فرصت
براي تعلیم و تعلم برخوردارند. هرچند در مورد نظام آموزشـی کشـور و نـوع    

حـرف و سـخن بسـیار و جـاي نقـد و       ،گیرندمیی که زنان آن را فراهایدانش
یک نقطه مثبت است.  ،ارتقاي سطح آگاهی و دانش زنان، ولی بررسی باز است

 ،تجربـی  ،علوم انسـانی  گوناگونهاي کرده در رشتههزاران زن و دختر تحصیل
افـراد فرهیختـه و    ،ریاضی و هنر در جامعه ما وجود دارند. از میان جامعه زنان

نیمـی از جمعیـت   اکنون پرسش اینکه آیـا منطقـی اسـت    ند. ا متخصص فراوان
ـ باشــند؟ آ نشـینی  خانـه کشـور محکـوم بــه    ا ایـن امــر هـدردادن امکانــات و   ی

یـک کشـور   « هاي انسانی نیست؟ واقعیت این اسـت کـه  گذاشتن سرمایه معطل
  2.»نیاز باشدبی گوناگونهاي از نیروي کار زنان در عرصه تواند مین

  اداره امور زنانشدن مردانه .3
 ،اگر زنان در خانه حبس شوند و امکـان حضـور در جامعـه را نداشـته باشـند     

نتیجـه   ي سطح آگاهی خود را نخواهنـد داشـت؛  طبیعتاً فرصت تحصیل و ارتقا
 ،پزشک و پرستار زن نخواهد داشت ،این وضعیت آن است که جامعه مسلمانان

                                                        
 .101. همان، ص1
 .53، ص. همان2
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. در این وضعیت  و...غ زن نخواهد داشت مبلّ ،معلم و مربی زن نخواهد داشت
را پزشک و پرسـتار  بیمار زن  ه امور زنان را مردان اداره کنند؛اي نیست کچاره

زش احکام دینی را مردان بـر  امور مربوبط به تحصیل و آمو ،مرد معالجه نماید
دیگـر زنـان را مـردان     مسـائل این امور و برخی  در حالی که و...، گیرندعهده 

نمایند و بـراي آن  مشکالت آن را حل و فصل  کرده،به درستی اداره  توانند مین
  1زنان نیست. اي جز حضور فعالموارد چاره هگون . در ایندهنده راه حل ارائ

ها بمانند و در حد ضرورت تعدادي از ممکن است گفته شود زنان در خانه
روشن است کـه سـطح   آنها براي اداره امور زنان آماده حضور در جامعه شوند. 

توان جامعه را اداره کرد نمی »ضرورت« زیاد است که با تئوري نیازها آن اندازه
نیازهـاي  شوند. کـافی اسـت   عمومی تبدیل میرویه  ها بهضرورت ،و در عمل

آیـا   رار گیرد؛مراکز خدماتی بانوان مورد توجه ق ،مراکز آموزشی ،مراکز درمانی
  توان به این سطح گسترده نیازها پاسخ گفت؟با تئوري ضرورت می

  گریزي زناندین .4
جریـان   ،با وجود ایـن  ؛دانیم که فمینسیم از مبناي محکمی برخوردار نیستمی

و سـرعت انتشـار آن در جهـان     کنـد موجی را ایجـاد  است فمینیستی توانسته 
سـو و   ب برابـري زن و مـرد از یـک   ابوده اسـت. شـعار جـذ    گیر چشماسالم 

از عوامـل رشـد سـریع فمینیسـم در دنیـاي       ،ستیزانه تورات و انجیل ادبیات زن
ــدگاه   ــی دی ــت. برخ ــرب اس ــخت غ ــاي س ــه ه ــارهگیران ــالم درب  ،زن در اس

پافشاري بر فرادسـتی طبیعـی   و  سازي تمایزات حقوقی میان زن و مرد برجسته
جریـان   هکننـد مردان بر زنان از سوي بعضی عالمان دینی از عوامل نفوذ خیـره 

  فمینیستی در دنیاي اسالم است.
گریـزي جوانـان   باید در شـمار عوامـل دیـن    معتقد است دو چیز نویسنده

ست، ارائه تفسیر فمینیستی از دیـن؛ دوم، تبلیـغ قرائتـی مردانـه     ید: نخشمار آ به
واکنشی به دیگري است. قرائـت فمینیسـتی از دیـن     ،از این دو هریک. از دین

                                                        
 .124. همان، ص1
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محصول نگـرش مردانـه بـه دیـن اسـت.       »فمینسیم اسالمی« اندازیا تعبیر غلط
مردانـه از  مقابله با قرائت فمینیستی از دین نیز ممکن اسـت مـا را بـه قرائتـی     

دین بکشاند. این مطلب را با تفصـیل بیشـتري در بحـث مبـانی الگـوي سـوم       
  تبیین خواهیم کرد.

  سوء معاشرت و عسر و حرج زنان .5
حبس زن در خانه در درازمدت مشکالت روحی و روانی فراوانـی بـراي آنـان    

ـ   حسـن معاشـرت  بر خالف اصل قرآنـی  کرده، ایجاد  معـروف  ه و معاشـرت ب
مـردان بایـد بـا همسـران خـود بـه معـروف         ،سوره نساء 19آیه  است. مطابق

ـ . همچنـین  »... و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف«: معاشرت نمایند ات متعـددي از قـرآن   آی
ـ  کریم بر لزوم ا عـروف زنـان توسـط شـوهران و نهـی از امسـاك       مه مسـاك ب

از این آیات یک اصل کلی در رابطـه مـردان    1ضراري آنان داللت صریح دارد.ا
نقطـه   2آن اصل منع امسـاك اضـراري اسـت.   و  با همسران قابل استنباط است

است. رفتاري که به ضـرر یـا حـرج     »سوء معاشرت« معروفه مقابل امساك ب
ان حـبس زن  تـو در اسالم ممنوع است. چگونه مـی  ،فاحش همسر منجر گردد
در حـالی کـه    ،ه شرع مقدس به شـمار آورد و توصی در خانه را مطلوب شمرد

در آیـه   3داشـته اسـت.  ار مقـرر  کنوعى مجازات براى زنان بد قرآن کریم آن را
  :سوره مبارکه نساء آمده است 15

بر آنان  ان خودیچهار تن از م ،شوندب زنا مىکه مرتکسانى ک ،شما و از زنان
د تا مرگشـان  ینگاه دارها را در خانهآنان  ،پس اگر شهادت دادند ؛دیریگواه گ

                                                        
فَـبلَغْنَ أَجلَهـنَّ فَأَمسـکوهنَّ بِمعـرُوف أَو     و إِذا طَلَّقْتُم النِّسـاء  « :سوره مبارکه بقره 231 هیآ مانند .1

سـوره مبارکـه بقـره کـه      229 هیآ نیهمچن». ... سرِّحوهنَّ بِمعرُوف و التُمسکوهنَّ ضراراً لتَعتَدوا
دوم سوره مبارکه  هیدر آ». ... الطَّالقُ مرَّتانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسریح بِإِحسانٍ: «ستفرموده ا
  ».... فَإِذا بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَمسکوهنَّ بِمعرُوف أَو فارِقُوهنَّ بِمعرُوف«آمده است:  زیطالق ن

  .113؛ ص»یدر روابط خانوادگ يمنع امساك اضراراصل «نیا؛  اهللا هدایت . ر.ك: فرج2
 . 551، ص19 ج؛ مجموعه آثاري؛ مطهر یمرتض. 3
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  1.ا خدا راهى براى آنان قرار دهدیرسد فرا
ولـی   2؛انـد  تهدانس مذکورناسخ آیه  را هرچند مفسران آیه دوم سوره مبارکه نور

، باشـد  حبس زن در خانـه اقـدامی قابـل قبـول     ،ممکن است براي زنان بدکاره
درازمـدت همـراه   اقدامی تحقیرآمیـز و در   ،به و عفیفدر مورد زنان محجولی 

  با مشقت است.

  در جامعه مدرن نشینی خانههاي آسیب .6
دیگر محـیط   ،هاي امروزکه خانهشود اینبسیار مهم دیگري که باید توجه  هنکت

هـاي  زنـان آسـیب   نشـینی  خانـه  ،و در برخی موارد نیستها امنی براي خانواده
دختـر جـوان   شـود کـه   فـرض  بیشتري نسبت به حضور اجتماعی آنـان دارد.  

اوقات فراغت خود را و  خانه بماند چهاردیوارياي ناچار باشد در کردهتحصیل
هـاي  کهشب ،هاي هوشمندگوشی ،اینترنت ،ماهواره همچونهاي جدید با رسانه
حدود ارتباط زنان را با دنیاي واقعی م و مانند آن بگذراند. شاید بتوان اجتماعی

براي دنیاي مجـازي و ارتبـاط   ، ولی جاد کردلی ایکرد و میان آنان و مردان حائ
 هایــد شـک  بـی ري وجـود دارد؟  ، چـه راه حـل مـؤث   هـاي اجتمـاعی  در شـبکه 

هـاي بیشـتري نسـبت بـه جامعـه     گریزي براي زنان آسیبو جامعه نشینی خانه
ی فقهاي معاصر با اشـاره بـه همـین    ري و حضور اجتماعی آنان دارد. برخپذی

  :اند تهمطلب بیان داش
، اشاره شده است )حبس زن در خانه( در بعضی روایات به این حکم هرچند

 ؛در بسیاري اوقات این حکم با مالکات دیگـري معـارض خواهـد بـود    ولی 
. گـردد  مـی که این حکم موجب بدخلقی زن و طغیان او بر شوهر  گونه همان

شرعی و  مسائلعدم حضور در مساجد و مجالس مذهبی از  به دلیلهمچنین 
کـه احسـاس    گـردد  مـی گاهی موجب  ، بلکهماندشعائر دینی جاهل باقی می

                                                        
بیوت اتی یأْتینَ الْفاحشَۀَ منْ نسائکم فَاستَشْهِدوا علَیهِنَّ أَربعۀً منْکم فَإِنْ شَهِدوا فَأَمسکوهنَّ فی الْاللّو « .1

 .»حتّى یتَوفّاهنَّ الْموت أَو یجعلَ اهللاُ لَهنَّ سبِیلًا
ی؛ حسـن طبرسـ   بـن  فضـل  .143، ص3 ج؛ التبیـان فـی تفسـیرالقرآن   ی؛ حسن طوسـ  بن محمد. 2

 .34، ص3 ج؛ البیان فی تفسیرالقرآن مجمع
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  1حقارت کند و جذب عقاید باطل شود.
معلوم شد که  ،زن بیان گردید نشینی خانهمبانی و ادله نظریه درباره  از آنچه :نتیجه

از ارزش اثبـاتی قابـل قبـول     ،زوجـه درباره  جنس زن و همدرباره  هم ،ادله آن
قهاي عظام بر اساس ظاهر آنها زیادي از ف و به همین دلیل گروه نیستبرخوردار 

ادله متعددي است  ،زن نشینی خانه. دلیل عدم التزام به ظاهر احادیث اند دهندا فتوا
روایات و سیره بر مشروعیت حضور زن در جامعه وجود دارد و ما  ،که از قرآن
حـبس زن در   ،ذیل الگوي سوم تشریح خواهیم کرد. افزون بر ایـن  این ادله را

در زمان ما دارد که التزام بـه آن را دشـوار    ویژه بهخانه پیامدهاي گریزناپذیري 
یـا   نشینی خانه. به همین دلیل ادله لزوم حبس زن در خانه بر استحباب دساز می

احادیث مزبور . بعید نیست گردد میکراهت حضور غیرضروري در جامعه حمل 
رآسیب است.ناظر بر شرایط اجتماعی خاصی باشد که براي زن پ  

از کـرده اسـت   زوجه را ملکف  ، شوهر را سرپرست زوجه قرار داده،قرآن
احادیث متعددي بر لزوم اذن شوهر در خروج  ،وي اطاعت کند. از سوي دیگر

ادله ناظر به اختیـار شـوهر    اینجاست کهسخن ، ولی زوجه از منزل وجود دارد
ناظر  موارددر منع خروج زن از منزل به صورت مطلق قابل پذیرش نیست. این 

  به خروج منافی با حق استمتاع شوهر یا خروج منافی با مصالح خانواده است.

  ادله مشروعیت حضور اجتماعی زن د)
بـه  پیش از هر چیز باید اشاره شود که مشروعیت حضـور اجتمـاعی زن نیـاز    

                                                        
هذا الحکم و إن کان فی بعض الروایات إشارة إلیه و ولی کثیراً نویسد:  ناصر مکارم شیرازي می. آقاي 1

ما یکون معارضاً بمالکات اخرى، کما إذا کان هذا موجباً لسوء خُلقها و طغیانها على زوجها و جهلها 
المساجد والمجالس المعدة لذلک، بل قد یکون  الشرع و أحکامه و شعائره، لعدم حضورها فیبمسائل 

ذلک سبباً ألن تحس الحقارة فی نفسها فتنجذب إلى عقائد باطلۀ الّتی تدعى حرّیتها، إلى غیر ذلک 
ضـییق و  من المالکات المعارضۀ له؛ فلیکن العمل بهذا الحکم مع مالحظۀ هذه الجهات وإلّا فتـرك الت 

؛ یـزدى  ییسـیدمحمدکاظم طباطبـا  ( رعایۀ االعتدال فی ذلک الشک أنّه أولـى، بـل قـد یجـب    
  ).755، ص2 ج؛ التعلیقات الوثقى معةالعرو
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اصـل اولـی در هـر چیـزي اباحـه یـا جـواز اسـت.         زیرا  ؛دلیل و برهان ندارد
ـ یدل نکـه یمگـر ا  ،مباح است زیمقصود از اصل اباحه آن است که همه چ بـر   یل

سـتنباط  ا تیاروابعضی از  توانیاصل را م نیآن وارد شده باشد. ا ینه ای ینف
ـ هـر چ «: آمـده اسـت   صادقاز امام  سنانبنعبداهللا. در صحیحه کرد ه کـ زى ی

 قـاً یه دقکـ ت حـالل اسـت تـا آنگـاه     یهمواره برا ،حالل و حرامى در آن باشد
در حـدیث دیگـري از آن    همچنـین  1.»حرام آن را بشناسى و آن را وا گـذارى 

مگـر   ،ندارد یمطلق است و منع يزیهر چ«: حضرت نقل شده است که فرمود
  2.»وارد شده باشد یکه نه ییدر جا

 3.انـد  دهکـر فقهاي عظام به این اصل در ابواب عبـادات و معـامالت عمـل    
حق دارد به فعالیـت مـورد عالقـه خـود در جامعـه      هرکس  ،مطابق اصل اباحه

. ایـن امـور در شـمار    	و... تجـارت  ،سـیاحت  ،آمـوزش  ،تحصیل ؛روي بیاورد
بـه همـه اشـخاص     ،. حقـوق انسـانی  گیـرد  مـی اشخاص قـرار   4حقوق انسانی

مذهب و موقعیـت او در خـانواده یـا     دین، ،جنسیت ،ملیت ،از نژاد نظر صرف
قبولی که زن را از ایـن اصـل   هیچ دلیل قابل  ،از سوي دیگر جامعه تعلق دارد.

وجود نـدارد. پـیش از ایـن     ،و وي را از حضور اجتماعی منع نماید کند مستثنا
 ،گـردد اي که ممکن اسـت از آن حرمـت حضـور زن در جامعـه اسـتنباط      ادله

بنـابراین اصـل    ؛توان به ظاهر آنهـا ملتـزم شـد   نمی گردید و معلوم شدبررسی 
اباحه و فقدان دلیلی بر حرمـت حضـور اجتمـاعی زن بـه تنهـایی مشـروعیت       

                                                        
 » أَبـداً حتَّـى تَعـرِف الْحـرَام منْـه بِعینـه فَتَدعـه         ء یکونُ فیه حلَالٌ و حرَام فَهو لَـک حلَـالٌ   کلُّ شَی«. 1

؛ کلینـى  بوعقـ ی بـن  محمـد . 341، ص3 ج؛ الفقیـه  من الیحضـره ی؛ قم هیبابو بن یعل بن حمدم(
 ).58، ص1ج؛ الکافی

ـ   ءیکُلُّ ش«. 2 ـ  یمطْلَـقٌ حتّ ید ـ ف رِ ـ  هی نَهی  (نَـص)« ) ـ  بـن  محمـد ـ بابو بـن  یعل مـن  ی؛ قمـ  هی
  ).317، ص1 ج؛ الفقیه الیحضره

نمازهاي واجب به زبان فارسی مانعی ندارد؛ زیرا نهی شود مناجات یا دعا در  گفته میمثالً  .3
فـی   لشـیعۀ ا مختلفی؛ مطهر اسدى حلّ بن یوسف بن حسن منصور از آن وارد نشده است (ابی

  ).181، ص2ج؛ یعۀالشر أحکام
4. Human Rights. 
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  .کندحضور اجتماعی زن را ثابت می
حکم اولـی شـرعی اسـت و ایـن      ،اباحه حضور زن در جامعه گفتنی است

 ،تغییـر کنـد و بـه اقتضـاي شـرایط      1انويحکم ممکن است بر مبناي عناوین ث
عنوان ثانوي است. یک  »ضرر« گاهی واجب و گاهی حرام گردد. از نظر فقهی

 شده است. ظاهراً معنا 5یا ضیق 4سوء حال 3،نقص در حق 2،نفع این واژه به ضد
. نقص گردد میو معانی دیگر به همین مفهوم باز است »نقص« اصلی آن معناي

تغییـر حکـم اولـی     سبب. ضرر شود میضرر شمرده  ،عرضیا  یا نفس در مال
داري  روزهمانند رفع حکم وجـوب روزه از زن بـارداري کـه     ؛گردد میوجوب 

 ؛داردحرمت شرعی را بر تواند میضرر . همچنین براي وي یا حملش ضرر دارد
سالمت خود را در معرض خطر ببیند. در این  ،گرسنگی مانند کسی که به دلیل

از حرام تغذیه کند. از این مطلب اثر خوف  ،به قدر رفع خطر اندتو میصورت 
. اگر زنـی  شود میدامنی بر حرمت حضور اجتماعی زن نیز معلوم فساد و آلوده

ی بدهد که حضور او در جامعه یا اجتماعات خاص براي بداند یا احتمال عقالی
هـا  انشـرعی بایـد از حضـور در آن مکـ     به لحاظ ،وي پیامدهاي اخالقی دارد

خودداري نماید. البته این حکم اختصاصی به زنان ندارد و در مورد مردان نیـز  
  همین حکم جاري است.

ثانوي است و به اقتضاي آن حضور زن در  یعنوان ،ضرورت نیز مانند ضرر
زن  ؛ ماننـد گـردد  مـی هاي اجتماعی به حکم ثانوي واجب جامعه و ایفاي نقش

به مداواي بیمار و نجات جـان   تواند میپزشکی که حضور او در مراکز درمانی 
                                                        

عنـاوین ثـانوي و حقـوق    نیـا؛   اهللا هدایت . در مورد عناوین ثانوي و کارکردهاي آن، ر.ك: فرج1
 .153و  55؛ صصخانواده

؛ العروس تاج؛ زبیدي حسینی .482، ص4ج؛ العرب لسان؛ منظور بنا  مکرم محمدبنالدین  جمال. 2
 .15، ص3ج؛ البحرین مجمع؛ طریحی فخرالدین .348، ص3ج

  .348، ص3ج؛ پیشین، زبیدي حسینی. 3
  .293ص؛ القرآن ألفاظمفردات ؛ راغب اصفهانی دمحم بن . حسین4
، 4؛ جالعرب لسان؛ منظور بنا  مکرم محمدبن الدین جمال .349، ص3ج؛ پیشین، زبیدي حسینی .5

  .483ص
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امی که انسـان بـه آن نیـاز    کاح يریادگی  بینجامد. فقهاي عظام به لزوم ها انسان
حال اگر  1.اند دهنش قائل در این حکم میان زن و مرد تفاوتو  اند دهدا فتوا ،دارد

خـروج بـر او واجـب     ،منـزل باشـد   یادگیري احکام شرعی مستلزم خـروج از 
گاهی یک وظیفه اجتماعی به دالیلی از سوي حاکم اسالمی  همچنین. گردد می

 گونـه  حضور در ایـن  ،در این صورت .گردد مییا به فتواي مراجع تقلید واجب 
 بارهدر خمینیامام  اجتماعی بر زنان نیز واجب شرعی خواهد بود.هاي فعالیت

د که به نظـر  هاي اجتماعی سخنانی دارلزوم حضور زن در جامعه و ایفاي نقش
  :ه استرسد ناظر به شرایط ضروري باشد. ایشان فرمودمی

. باشـند  مردها همدوش یاسیس و یاجتماع يهاتیفعال در دیبا هم هازن
 رانیا در امروز بحمداهللا هک است فرموده اسالم هک يزیچ آن حفظ با البته
  2.است يجار

مجاهـده   زهـرا  که حضرت ،مجاهده لیاز قب یبه عهده شما مسائل بزرگ ...
ظرف کوتاه مجاهده داشـته   نیحضرت به اندازه خودش که در ا ،ستداشته ا

کـرده اسـت   یمحاکمـه مـ   ،وقـت  يهامخاطبه داشته است با حکومت ،است
  3. ... دیبه او بکن اقتدا دیشما با ،وقت را يهاحکومت

  :اند تهاظهار داش ي دیگرفقهابعضی از 
ز نهـى زوج  ینجا نیدر ا ،ى واجب بودیمایپها رایت در انتخابات کاگر شر

ها براى اداى واجـب حاضـر شـود و    ن صحنهید زن در ایندارد و با تأثیر
ـ  الى ندارد.کاش ،ردیاجازه بگ البته اگر اخالقاً ،ستیاجازه الزم ن ن یهمچن

 و...واجبـه   هیمسائل اخالق ،هیفروع فقه ،دیل علم واجب مانند عقایتحص
ز یـ ن صـورت ن یـ ن نشـد در ا کـ ن علوم ممیل ایاگر در داخل منزل تحص

نـى باعـث   یذا اگر دورماندن از مجالس دکهو  خروج از منزل الزم است
                                                        

هرکس باید مسائلى «اهللا مکارم شیرازي آمده است:  المسائل آیت براي مثال، در رساله توضیح .1
(ناصـر  » احتیاط آن را بدانـد  هیاد گیرد یا طریق ،شود مورد احتیاج او واقع مى الًرا که معمو

  ).12، مسئله 21ص؛ المسائل رساله توضیحکارم شیرازي، م
  .403، ص18ج؛ امام فهیصحاهللا خمینی؛  . سیدروح2
  .279ص، 19ج؛ نور فهیصح. همو، 3
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 هکـ به خصوص در زمان ما  ،ن شودیى به دیاعتناان و فراموشى و بىینس
ض یاز منبع فـ شدن دهیمانند بر ،از جمعه و جماعت منع شوندها  زن اگر

  1.شوندده مىیشکم به فساد ک مکاست و 

  آیات قرآن کریم .1
از بعضی آیات قرآن کریم مشروعیت حضور زن در جامعه و ارتباط انسانی وي 

  :گردد میبا مردم قابل استنباط است. با رعایت اختصار به بعضی از آنها اشاره 
 شـود  میسوره مبارکه احزاب و شأن نزول آن به خوبی معلوم  59از آیه  .1

ن مجاز است. در این ز منزل و حضورش در اجتماعات مسلماناکه خروج زن ا
  :آیه آمده است

هـاى بلنـد بـر     روسـرى  به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو !امبریاى پ
ـ  پـاك به عفت و [ تا تر است مناسب ]عمل[ نیا ،نندکفیخود ب شـناخته   ]ىدامن

  2.خداوند آمرزنده مهربان استو  رندیشوند و مورد آزار قرار نگ
آمـده   مـذکور ه ین نزول آأشدرباره  و منابع دیگر قمیم یابراهبنعلىر یدر تفس

 .گذاردنـد  نماز مى امبریرفتند و پشت سر پ زنان مسلمان به مسجد مى: است
بعضى از جوانان هرزه  ،رفتند مغرب و عشا مىه براى نماز کهنگام شب موقعى 

 تمزاحمـ برایشان ایجـاد  دادند و  با سخنان ناروا آنها را آزار مى شانبر سر راه
بـه طـور    دستور داد حجاب خـود را ها  زن نازل شد و به مذکوره یآ کردند.می

براي آنها ایجاد مزاحمـت  سى کنند تا به خوبى شناخته شوند و کت یامل رعاک
خروج زن از منـزل   ،گویندمی نشینی خانه هکه مدافعان نظری گونه آن اگر 3.نکند

هایتـان بمانیـد تـا از    الزم بود خداي متعال به زنان بفرماید در خانه ،حرام باشد
ن را به پوشیدگی مأمور ناخداي متعال آ ، در حالی کهها در امان باشیدمزاحمت

                                                        
 .124، ص6؛ جالنکاح کتاب. ناصر مکارم شیرازي؛ 1
نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و «است:  گونه این فهیشر هیمتن آ. 2

  ».اهللاُ غَفُوراً رحیماً أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ و کانَ  منْ جالبِیبِهِنَّ ذلک أَدنى
تفسـیر  جمعه عروسـی حـویزي؛    بن . عبدعلی197، ص2 ج؛ تفسیر القمیابراهیم قمی؛  بن علی. 3

 .30، ص4 ج؛ نورالثقلین
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  نگیرند.فرموده است تا مورد اذیت و آزار قرار 
و وجوب امر به معروف و نهی از  از آیات دالّ بر بیعت زنان با پیامبر .3

منکر نیز حق حضور زنان در جامعه قابل استنباط است. آیات مربـوط بـه ایـن    
توان به مطلب در جاي خود بیان خواهد شد. همچنین از بعضی آیات دیگر می

ماننـد آیـه    ؛کـرد  صورت ضمنی مشروعیت حضور زن در جامعـه را اسـتنباط  
بـا خـود بـراي     زهـرا نمودن دخترش در همراه مباهله و اقدام رسول خدا

حضـور   2،در جامعـه بـراي چوپـانی    شعیبحضور دختران  1،مباهله با نصاري
  . و... 3ي وي با مردانوگو گفتدر جامعه و  مریمحضرت 

  سیره اهل بیت .2
نبوده است که همسـران و دختـران    گونه این معصوم انو امام سیره پیامبر

و ارتباط آنان را با بیرون خانـه قطـع    کنندخود را در خانه محبوس و محصور 
در سفرها به قیـد قرعـه یکـی از     پیامبر ،هاي تاریخینمایند. حسب گزارش

ه مکه که به صلح حدیبیه منجر ب در سفر پیامبر 4.بردهمسرانش را با خود می
هایی از حضور گزارش 5کرد.حضرت را همراهی می نآ سلمه ام همسرش ،دش

                                                        
سـاءکم و  حاجک فیه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَا و أَبنَاءکم و نساءنَا و نفَمنْ «. 1

 ،ان). بـه اتفـاق مفسـر   61عمـران:   (آل »أَنْفُسنَا و أَنْفُسکم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَۀَ اهللاِ علَى الْکـاذبِینَ 
 اتفقوا على أن المراد به فاطمۀ: «را با خود برده است زهرا ،مباهله انیدر جر خدا  رسول

؛ البیـان فـی تفسـیرالقرآن    مجمعحسن طبرسی؛  بن (فضل» النساء ألنه لم یحضر المباهلۀ غیرها من
  ).763، ص2ج

یسقُونَ و وجد منْ دونهِم امرَأَتَینِ تَـذُودانِ قـالَ مـا    لَما ورد ماء مدینَ وجد علَیه أُمۀً منَ النَّاسِ و « .2
  ).23(قصص:  »حتَّى یصدر الرِّعاء و أَبونا شَیخٌ کبیرٌ  خَطْبکما قالَتا النَسقی

عینُها و ال تَحـزَنَ و   أُمک کی تَقَرَّ  منْ یکفُلُه فَرَجعناك إِلى  أُخْتُک فَتَقُولُ هلْ أَدلُّکم على  إِذْ تَمشی«. 3
 » قَدرٍ یا موسى  أَهلِ مدینَ ثُم جِئْت على  قَتَلْت نَفْساً فَنَجیناك منَ الْغَم و فَتَنَّاك فُتُوناً فَلَبِثْت سنینَ فی

  ).40(طه: 
  .388، ص14 ج؛ تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازي؛ 4
 .182، ص2؛ جبخاريصحیح اسماعیل بخاري؛  بن . محمد5
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در  و اقامه نماز جماعت بـا رسـول خـدا    الحرامدر مسجد خدیجهحضرت 
 ،در جامعه و در میدان سیاست و آموزش زهراحضور حضرت  1دست است.

حضور مداوم آن حضرت بر سر مـزار شـهداي بـدر و مـزار عمـوي       همچنین
مشـهورتر از آن اسـت کـه نیـاز بـه       ...حـزان و األدر بیـت و  حمزهبزرگوارش 

  داشته باشد. وگو گفت
و یـاران   هاي فراوانی از رفت و آمد بعضی اصحاب رسول خداگزارش
با آن حضرت در دست  وگو گفتو  زهرابه خانه حضرت  علینزدیک امام 

  :کند مینقل  گونه ایناز پدرش  عبداهللا پسر سلماناست. 
: مـرا دیـد و فرمـود    طالب ابی بن علی ،خدا ده روز پس از وفات رسول

بـه امثـال    !ابالحسـن اي : پس از پیامبر به ما جفا کردي. عرض کردم !سلمان
برایم طوالنی شد و مانع شد بـه   . داغ وفات رسول خداشود نمیشما جفا 

برو که او مشتاق دیـدار تـو اسـت و     فاطمهنزد : دیدار شما بیایم. امام فرمود
حضرت در همین  آمد. آن زهرانزد  سلماني از بهشت دارد. ابرایت هدیه

  2دیدار دعاي نور را به سلمان آموزش داد.
                                                        

 کند که روزى پیش از آنکه کار نبـوت پیغمبـر   قیس از پدرش نقل می ابن  عفیف بن  یحیى. 1
عبدالمطلب در مکه نشسته بودیم که جوانى آمد و نگاهى به آسمان  بن آشکار شود، من با عباس

 وواند؛ پسرى آمد که آفتاب حلقه زده بود (هنگام ظهر)، رو به کعبه ایستاد و نماز خ  کرد. آنگاه
مشغول نماز شدند. پس آن و طرف راستش ایستاد، سپس زنى آمد و پشت سر آن دو ایستاده 

آن جوان سر از رکوع برداشت، آن دو نیز سر  .جوان رکوع کرد و آن دو هم به رکوع رفتند
عبدالمطلب گفتم:  بن آن جوان به سجده رفت، آن دو نیز به سجده رفتند. من به عباس .برداشتند

دانى این جوان کیست؟  بزرگى است! عباس گفت: آرى کار بزرگى است! آیا می راى عباس! کا
و ادانى این پسرك کیست؟  عبدالمطلب پسر برادر من است. آیا می بن  اهللاعبد بن این جوان محمد

دانى این زن کیست؟ او خدیجه دختر خویلد است  الب پسر برادر من است. آیا میط ابى بن على
 ).30، ص1ج؛ العباد اهللا على حجج فۀاإلرشاد فی معري؛ بغداد يعکبر نعمانمحمد  بن (محمد

اهللاِ نُور علَى نُورٍ  النُّورِ بِسمِاهللاِ نُورِ  اهللاِ النُّورِ بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِسمِ سمِبِ«گونه است:  . متن دعا این2
اهللاِ الَّذي خَلَقَ النُّور منَ النُّورِ الْحمد للَّه الَّذي خَلَقَ النُّور منَ النُّورِ و أَنْزَلَ  اهللاِ الَّذي هو مدبرُ الْأُمورِ بِسمِ بِسمِ

ی رطُورٍ فسی کتابٍ ملَى الطُّورِ فع زِّ النُّوربِالْع وي هالَّذ لَّهل دمورٍ الْحبحلَى نَبِی مورٍ عقْدرِ منْشُورٍ بِقَدقٍّ م
ذْکورلَّى مص و شْکورم الضَّرَّاءو رَّاءلَى السع و ورشْهبِالْفَخْرِ م رِینَ والطَّاه هآل و دمحنَا میدلَى ساهللاُ ع «

  ).66، ص43ج؛ بحاراألنوار(براي دیدن متن کامل حدیث، ر.ك: محمدباقر مجلسی؛ 



  81 زنان یفصل دوم: الگوشناس

بـه خـوبی معلـوم     ، قسمتی از آن نقل شـد، اختصار براياز این روایت که 
شـخاص مـورد   مردان به خانه اطـالق نـدارد و ا  دادن که نهی از راه شود می

که نهی از ارتباط زنان بـا مـردان    گونه همان ؛هستند اعتماد از قاعده مستثنا
هاي اخالقی به دنبـال  مواردي است که براي طرفین آسیب هنامحرم نیز ویژ

  داشته باشد.
با بعضی اصحاب  زهراهاي فراوانی از مواجهه کالمی حضرت گزارش

در جوامـع حـدیثی و تـاریخی در دسـت اسـت. بعضـی از آنهـا         پیامبر
توان آنها را بـه مـوارد ضـروري و احیانـاً جهـات      یاي است که نم گونه  به

ثانوي حمل کرد. چه ضرورتی وجود دارد که در دوران بیمـاري حضـرت   
چـه  یادت به منزل آن حضرت بیایند؟ گروهی از مردان به جهت ع ،زهرا

ضرورتی وجود دارد که آن حضرت فاصله حجره تا احد را مکرراً طی کنند 
در  زهراحضور حضرت  ،وند؟ پس از اینو بر مزار شهداي احد حاضر ش

و ایـراد خطبـه فدکیـه را بیـان      نخستین روزهاي پـس از وفـات پیـامبر   
بـر مشـروعیت    روشـنی دلیـل   زهـرا خواهیم کرد. خطبه فدکیه حضـرت  

  مشارکت سیاسی و اجتماعی زن است.

  ناناسیره مسلم .3
نبوده است. آنـان  خانه یا حبس زن در  نشینی خانه ،ر اسالمن صدسیره مسلمانا

نیازهـاي خـود را    ،کردنـد اظهار وجود مـی  ،یافتنددر اجتماع مردان حضور می
یدند. بعضی از آنان نزد کوشنیازهاي مردم می تأمینکردند و در جهت می تأمین

در حـالی کـه آن    ،کردنـد هاي خود را مطـرح مـی  پرسش آمده، رسول خدا
 اسماء بنت یزید انصارياجراي م ؛ ماننداند دهحضرت در جمع اصحاب خود بو

سوره مبارکه احزاب و شـأن نـزول آن بـر حضـور      50بیان شد. آیه  ترکه پیش
داللت دارد. در قسمتی از این  مسلمانانزنان صدر اسالم در اجتماعات عمومی 

  :آیه آمده است
 ]و مهرى براى خود قائـل نشـود  [ امبر ببخشدیمانى خود را به پیزن باا هرگاه

ن ازدواجـى تنهـا   یچنـ ، ولـی  ندکبا او ازدواج  تواند میامبر بخواهد یچنانچه پ
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  1.ر مؤمنانینه سا ،براى تو مجاز است
و به آن حضرت  آمد نازل شده است که نزد رسول خدا یزندرباره  این آیه

  2.»من حاضرم بدون مهر به ازدواج شما درآیم«: عرض کرد
ن را و مجروحـا  انـد  هتبعضی زنان صدر اسالم در میادین جنگ حضور داش

کردنـد یـا بـا اشـعار حماسـی خـود سـربازان را تشـویق و تشـجیع          مداوا می
از شدند و  میساختند. بعضی از آنها در اجتماعات عمومی مسلمانان حاضر  می

کردند. بیـان شـرح   نصیحت حاکمان و بازداشتن آنان از جفا به مردم دریغ نمی
بـه مـاجراي    نـه فقـط  بـراي نمو  3.حال آنان از حوصله این نوشتار خارج است

 همـدانی  سوده ،طالب ابی بن علیشهادت  از پس. شود میاشاره  سوده همدانی
 دربـار  بـه راهی شـام شـد و    ،ةارطابنبسر ،معاویهبه منظور شکایت از کارگزار 

هاي کارگزار از ستم مانند،شجاعت و فصاحت بی با معاویه. او نزد رفت امویان
لشـکر   در کـه  نیسـتی  همـان  تـو : گفـت و  شناخت را زن این معاویه. او گفت

 و خوانـدي مـی  شـعر ات براي تشجیع مردان طایفه و عشیره طالب ابی بن علی
 رحلت علی !کن رها را هاگذشته: گفت سوده کردي؟می تحریکبر ما  را آنها

 چه براي و چیست حاجتت :گفت معاویهآن روزها گذشته است.  و است کرده
رفتـار   ،است گرفته عهده به را امور ما ادارهاز سوي تو  که کسی: گفت آمدي؟

 ،نکـردي  عـزل  اگرو  بود خواهیم آرام ما ،کنی عزل را او اگر اي دارد.ناعادالنه
و  سودهگفتن سخن از این نوع معاویه. کنیم قیام و بشوریم تو علیه است ممکن

 کنـی؟ میتهدید مردان قومت  به را ما: گفت لحن تهدیدآمیز وي ناراحت شد و
بـه   معاویـه ات تصمیم بگیرد. در حقیقـت  بارهخواهم فرستاد که در سربترا نزد 

در  سـوده  هنگـام وي را تهدید کـرد. در ایـن    ،سودهجاي رسیدگی به شکایت 

                                                        
ــنْ     ...« .1 ــک م ــۀً لَ صها خالــتَنْکح ــی أَنْ یس ــی إِنْ أَراد النَّبِ ــها للنَّبِ نَفْس ــت بهــۀً إِنْ و ــرَأَةً مؤْمنَ و ام

  .)50(احزاب:  »... الْمؤْمنینَ دونِ
 .57، ص8 ج؛ البیان فی تفسیرالقرآن معمجحسن طبرسی؛  بن فضل .2
؛ زن در آئینه جالل و جمال. براي دیدن شرح حال گروهی از آنها، ر.ك: عبداهللا جوادي آملی؛ 3

  .109؛ صجایگاه بانوان در اسالم. حسین نوري همدانی؛ 301ص
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 علـی ابیاتی را در رثاي  ،چکیداش میحالی که بغض در گلو و اشک بر گونه
  :بر زبان جاري کرد و گفت

چـون بـه خـاك    و  گرفتـه اسـت  او را دربر قبر که کسی روح بر خدا تصلوا
 کـه  کـرد  یـاد  سـوگند  .عدالت نیـز بـا او بـه خـاك سـپرده شـد       ،سپرده شد

 در را ایمـان  و حـق  او. نکنـد  دریافت بهایی حق قبال در و نکند روشیف حق
  1.ه بودساخت هم همتاي هماهنگ خود جان

 طالب ابی بن علیاو : گفت سوده کیست؟پرسید منظورت از این ابیات  معاویه
زمانی که نزد امام رفته بود تـا از رفتـار    ؛دد. آنگاه شرح حال خود را بیان کربو

امام با مهربانی به سـخنان  و  ناعادالنه یکی از کارگزاران حکومتی شکایت کند
و آن را در اختیـار   اه حکم عزل کارگزار خـاطی را نوشـت  گنآ .وي گوش داد

  2ت.گذاش سوده
زنـانی چـون    ،شرعی محـذوري داشـت   به لحاظاگر حضور زن در جامعه 

رفتند تا احقاق حق کنند. اگر از نظر اسالم به دربار حاکمان نمی سوده همدانی
زنـانی   ،نـد هاي خود بمانند و امور جامعه را به مردان واگذارزنان باید در خانه

باید به خاطر حضورشان در جامعـه مـورد شـماتت قـرار      سوده همدانیچون 
  آنان به نیکی یاد کرده است.درباره  در حالی که تاریخ 3گرفتند، می

  منظومه عفاف .4
 4کلی از منظومه عفـاف در اسـالم  به طور  آیات و روایات حجاب و از مجموع

در  بلکه حضـور وي  ،که بنا نیست زن در خانه محبوس باشد آید برمی گونه این
چه اینکه اگر بنا باشد حضور وي در جامعه  ؛جامعه تعریف و تنظیم شده است

                                                        
 فَصار/ بدالً بِه الیبغی الْحقُّ حالَف قَد مدفُوناً ـ الْعدلُ فیه فَاَصبح قَبرٌ/ تَضَمنَه جِسمٍ علی اال له صلَّی«. 1

 .»مقْرُوناً واالیمانِ بِالْحقِّ
 .47ص؛ النساء بالغاتطیفور؛  طاهر ابن ابی بن . احمد2
مبنی بر لزوم ماندن در خانـه اختصاصـی آنـان     . البته فرمان قرآن کریم به همسران پیامبر3

  د.تر اشاره ش است که پیش
  . به بخشی از این آیات و روایات در مباحث آتی اشاره خواهد شد.4
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در ارتباط بـا مـردان بیگانـه در    نگهداري بر حریم  تأکیداین همه  ،ممنوع باشد
توصیه قرآن و روایـات  . همچنین رسدلغو به نظر می ،آرایش و گویش ،پوشش

  رسد.به نظر می وجهمنا ،زنان وم غض بصر به مردان در مواجهه بابه لز

  و حضور اجتماعییی گرا خانواده: گفتار سوم
همان الگو است. این  »و حضور اجتماعییی گرا خانواده« الگوي مطلوب زن

هـاي  ها و بایستهتبیین شاخصهبه دنبال الگوي سوم است که نوشتار حاضر 
هـاي آن را معرفـی   مباحث اوصاف الگوي سوم و مثَـل  ،آن است. در ادامه

  خواهیم کرد.

  ممیزات الگوي سوم الف)
 ؛ی الگـو هسـتند  خاصـ هاي مرجع نوعـاً در جهـت   الگوهاي اجتماعی یا گروه

. 	...کارآفرین موفـق و  ،ورزشکار موفق ،پزشک یا پرستار نمونه ،دانشمند موفق
، ولـی  اسـت  که عضوي از آنان رشد یافته و به کمال رسیده اند آنان مانند کسی

بـه طـور    تواننـد  مـی اعضاي دیگرش ناقص مانده است. الگوهاي یکـم و دوم  
بتوانـد در ابعـاد   ، ولـی  گریز باشدنسبی الگو باشند. ممکن است فردي خانواده

مثل اینکـه بـه مراتـب بـاالي علـم و دانـش دسـت یابـد.          شخصی رشد یابد؛
در عـین حـال بتوانـد در زهـد و      باشد ونشین  خانههمچنین ممکن است زنی 

سرآمد دیگران گردد. به نظر ما الگوي سـوم نسـبت بـه دو الگـوي دیگـر       تقوا
هـاي  فـردي و در سـاحت   به لحاظ تواند میزن  ،مطابق آنزیرا  ؛جامعیت دارد

حضـور   هـم از راه و  هم همسر و مادر نمونه باشد ؛خانواده و جامعه رشد کند
؛ موفـق یـا معلمـی ممتـاز باشـد      مـدیري  ،گدانشمندي بـزر  ،در مجامع علمی

 ،تشـریح گردیـد   تر پیشو دوم که  نخستالگوي سوم با الگوهاي  ترتیب بدین
  :متمایز استذیل در جهات 

سبکی یی گرا خانوادهاست.  »ییگرا خانواده« ،یکی از ممیزات الگوي سوم .1
. با توجه گیرد میاز زندگی است که با گرایش به خانواده و محوریت آن شکل 
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زیرا  ؛ندارد نخستوجه مشترکی با الگوي  الگوي سوم هیچ ،به این خصوصیت
  گریز است.خانواده نخست،الگوي 

حضـور اجتمـاعی مسـئوالنه اسـت. بـا ایـن        ،ممیزه دیگر الگوي سـوم  .2
چه اینکه در الگـوي   ؛الگوي سوم با الگوي دوم نیز متفاوت است ،خصوصیت

هاي اجتماعی خـویش غافـل اسـت. در    ز مسئولیتبوده و انشین  خانهزن  ،دوم
 حفـظ خـانواده و سـالم    ،اصـلی زن  هالگوي مورد نظر ما اولویـت یـا دغدغـ   

نیسـت و در فکـر سـاختن    نشـین   خانهوي  ،در عین حالو  آن استنگهداري 
 دهد مینوشتار کنونی ترجیح  رو ؛ ازایناي بر پایه معیارهاي اسالمی استجامعه

  د.کناستفاده  »ییگرا خانواده« از اصطالح گویاي »داريخانه« به جاي تعبیر
ــوان    ــا عن ــزه الگــوي ســوم را در بخــش چهــارم و ب ایــن نوشــتار دو ممی

  .کردهاي الگوي سوم به تفصیل بررسی خواهد  شاخصه

  هاي دینی الگوي سومثلم ب)
هـایی بـراي الگـوي    مثـل  ،اند دهالگوهاي دینی که در قرآن و روایات معرفی ش

بـه  و  انـد  . آنان در همه ابعاد وجودي و کماالت انسانی برتر از دیگـران اند مسو
 باشندبراي همیشه تاریخ و براي همه مردم جهان سرمشق  توانند میهمین دلیل 

که کهنـه   اند . آنان واجد اوصافیگردد میو شخصیت آنان مشمول مرور زمان ن
ی آنان نوردیده و قابلیت الگویینی را در. زنانی که مرزهاي زمانی و زمشود نمی

ـ  ،آنان مصادیق انسان کامـل  1مطلق و جاودانه است. و  خـدا روي زمـین   هخلیف
                                                        

 يهـا  بودن ممکن است ناظر به جنبـه  یکرد. نسب میتقس یبه مطلق و نسب توان یالگوها را م. 1
 یتنها در بعض ي. اگر فرددیآ یباشد که فرد به خاطر آن الگو به شمار م یصفات ای یتیشخص

 يفرد نکهیمثل ا ؛است گرانید يتنها در همان جهت الگو يباشد، و گرانیصفات سرآمد د
و  بدایدست  يریگ چشم تیو مانند آن به موفق استیتجارت، س اینفس  بیتهذ ایدر دانش 

در هریک از  یبه طور نسب يصورت و نی. در اندینما یتأس يجهات به و نیدر ا گرانید
در همـه ابعـاد    یممکـن اسـت کسـ   گر، یباشد. در حالت د دیگران يالگو تواند یجهات م

قرار گرفته  شیخاطر آن مورد ستاه ب چهآن ایباشد  گرانیبرتر از د ،و صفات کمال يوجود
و محـدود بـه    دهیـ باشد که مشمول مرور زمان نگرد ی، اوصافاست شده گرانید يو مقتدا
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کـه خـود آینـه     ـ  . از رسـول گرامـی اسـالم   انـد  مظهر اسماي حسناي الهی
: روایت شده است کـه فرمـود   ـ  نماي انسان کامل و خالصه آفرینش است تمام

بنت  آسیه ،خویلدبنت  خدیجه: اند چهار تن ،سروران یا برگزیدگان زنان عالم«
  «.1محمدبنت  فاطمهو  عمرانبنت  ریمم ،مزاحم

هایی براي مؤمنان شمرده اسـت. در آیـات   ثلرا م مریمو  آسیه ،قرآن کریم
  :سوره تحریم با اشاره به این دو تن آمده است 12و  11

 ،اسـت  را مثل آورده فرعونخدا همسر  ،اند دهمان آوریه اکسانى کبراى 
مرا و  م بسازیاى براش خود در بهشت خانهیپ !پروردگارا: ه گفتکآنگاه 

 میمرو  مرا از دست مردم ستمگر برهانو  ردارش نجات دهکو  فرعوناز 
نگاه داشت و در او از  دامن پاكه خود را کسى کهمان 		،را عمراندخت 

رد کق یهاى او را تصدتابکم و سخنان پروردگار خود و یدیروح خود دم
  2و از فرمانبرداران بود.

ولـی مـادر یکـی از     3؛و توفیق شوهرداري نیافت ی بوددامن پاكدوشیزه  مریم
 ،بـود. او در کـنج خانـه نبـود     مسیح عیسیحضرت  ین پیامبران الهیتر بزرگ

، نشـین بـود  نیز زنـی کـاخ   آسیهگزاري خانه خدا مفتخر گردید.  بلکه به خدمت
ایستاد و  ،پشت پا زد. او در مقابل شوهر خود که مدعی الوهیت بودبه آن ولی 

                                                                                                             
جهـان   يمردم همه جا يو برا خیتار شهیهم يبرا يصورت و نینباشد. در ا یمکان خاص

 توجهمورد  زین تیبودن را از منظر جنس ینسب ایمطلق  توان یم یسرمشق باشد. حت تواند یم
 نیـ باشـد؛ در ا  گـران یصنف خود سرآمد د انیفقط در م یزن ایقرار داد. ممکن است مرد 

هر دو صـنف سـرآمد    انیدر م یاگر کس، ولی آنان الگو خواهد بود يفقط برا يصورت و
  .شود یزنان و مردان الگو م يبه طور مطلق برا يباشد، و

1. »ع: خدیجۀُ بنت خویلد و فاطمۀ بنت محمد و آسیۀ بنت مزاحم و مریم بنت   ساداتبالعالَمین أر ساءن
 ).265، ص10 ج؛ غۀالبال شرح نهجی؛ معتزل دیالحد یاب ابن(عبدالحمید  »عمران

نَجنـی مـنْ    فرْعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لی عنْدك بیتًا فی الْجنَّـۀِ و ضَرَب اهللاُ مثَلًا للَّذینَ آمنُوا امرَأَةَ و « .2
نَ وورْعف و هلمینَ عممِ الظَّالنْ الْقَوی مننَج نْ  * وم یها فَنَفَخْنَا فهفَرْج نَتصی أَحرَانَ الَّتمع نَتاب رْیمم
نَا ووحر  قَتدصا وهبر اتمبِکل و ینَ کتُبِهتنْ الْقَانم کانَت«.  

 . دلیل تجرّد حضرت مریم در مباحث پیشین تبیین گردید.3



  87 زنان یفصل دوم: الگوشناس

را در دامن خود بـه شایسـتگی    موسیبه خداي سبحان ایمان آورد. او توانست 
ین پیامبران الهی حق مادري دارد. تبیـین ابعـاد   تر بزرگبپروراند و براي یکی از 

  است.نیازمند نگارش کتابی جداگانه  ،شخصیت این دو بانوي نمونه
بر این دو الگوي قرآنی سـروري یافتـه اسـت. در روایـت      زهرا حضرت

سـروران زنـان   « همـین چهـار تـن    ،از رسول گرامی اسالم سعید خدري ابی
سرور زنان اهـل بهشـت    فاطمه« و در آن اضافه شد که اند شمرده شده »بهشت
بر سه  فاطمه ،است که از میان چهار زن بزرگ دنیامعن این سخن بدان 1.»است

 دخترش زهراي اطهـر درباره  تن دیگر سروري دارد. رسول گرامی اسالم
  2.»پس او سرور زنان عالم از اولین و آخرین است ،فاطمهاما دخترم «: فرمود

بر زنـان   تنها حضرت نه جامع و مطلق است. آن ،الگوي کامل فاطمه
 آن، )جع(زمان اماماز  یکع مباریتوقکه بر مردان نیز سروري یافته است. در 

ـ در حـاالت و رفتـار دختـر پ   «: ه اسـت دوفرماش هجددرباره  حضرت امبر ی
امـام  در یـک بیـان کلـی از     3.»براى من سرمشق خوبى وجود دارد خدا

یم و هاي خدا بر خلقما حجت«: نقل شده است که فرمود رىکحسن عس
زنی است  مدختر پیامبر اسال ترتیب بدین 4.»استفاطمه حجت خدا بر م

زیـرا   ؛ی براي مـردان و زنـان عـالم بـه شـمار آورد     توان او را الگویکه می
پس به طریق اولـی   ،اند دهرهبران معصوم ما او را الگوي خود به شمار آور

  بر دیگران الگو خواهد بود.
 ؛قابل مقایسـه نیسـت   هیچ کسبا  ،شرافت خانوادگی به لحاظ آن حضرت

مادرش  ،پیامبر اسالم است شوهرش برادر و وصی ،پدرش خاتم پیامبران است
                                                        

و خدیجۀ و مریم و آسیۀ و فاطمۀ سـیدة نسـاء    الجنّۀ أربع: فاطمۀ بنت محمد نساء أهل  سادات«. 1
 ).177ص؛ ئمۀألفی تاریخ ا نفیسۀ عۀمجمواي از علما؛  (عده »الجنّۀ أهل

بابویه قمی؛  بن علی بن (محمد »أَما ابنَتی فَاطمۀُ فَإِنَّها سیدةُ نساء الْعالَمینَ منَ الْأَولینَ و الْآخرِینَو « .2
  ).113ص؛ یمالألا

 ).286ص؛ لغیبۀای؛ حسن طوس بن محمد( »لى اُسوةٌ حسنَۀٌ هللاِا فى ابنَۀِ رسولِو « .3
العلوم والمعارف  عوالم؛ عبداهللا بحرانى اصفهانى( »علَى الْخَلْقِ و فَاطمۀُ حجۀٌ علَینَا هللا نَحنُ حجۀُ«. 4

 ).7، ص11ج؛ األخبار واألقوالواآلیات  واألحوال من
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دخترش و  اندپسرانش سرور جوانان بهشت ،یکی از چهار زن بزرگ عالم است
بـه   فقـط بر زنان عالم  فاطمهحق سروري  ،هاشم است. با این حالعقیله بنی

ی است که بـه خـاطر   هایبلکه او واجد خصلت ،علت شرافت خانوادگی نیست
پس از این در توصیف الگـوي سـوم    قیقت همه آنچهدر ح آن الگو شده است.

زهـراي   ،طـاهره  یقهصـد حضـرت   ،بـدیل اسـالم  در بـانوي بـی   ،گردد میبیان 
  ن یافته است.تجسد و تعی مرضیه
 ؛براي دختر امروزي الگـوي کـاملی باشـد    تواند می زهراي اطهرشک  بی

کـه بـا    انـد  هـایی ارزش ،گیرد میمورد ستایش قرار  ه خاطر آنآنچه وي بزیرا 
عد خاصـی  در ب فقطوي . همچنین گردد میگذشت زمان از اهمیت آن کاسته ن

هایی که براي یـک زن کمـال محسـوب    بلکه در همه عرصه است، رشد نیافته
 دختر رسول خـدا  مانندبه اوج رسیده است. متأسفانه شخصیت بی ،گردد می

و سه بانوي بزرگوار دیگر براي جهانیان ناشناخته است. مـا قصـور ورزیـده و    
گروهی از ما در عـین   ، بلکهمعرفی کنیم ،که هستند گونه آن ایم آنان رانتوانسته

کنیم که تصـویر ناقصـی از الگوهـاي    اي عمل میگونه به ،ادعاي پیروي از آنان
الگوهـاي   ،جوانانشـان  ویـژه  بهان گروهی از مسلمان ؛ درنتیجهمکنیخود ارائه می

 هکوشـد برخـی اوصـاف شایسـت    . این نوشتار میاند دهدیگري براي خود برگزی
را در ضمن مباحث آینـده مـورد    حضرت زهراي اطهر ،بانوي بزرگوار اسالم

  هاي عینی نیز ذکر نماید.نمونه ،توجه قرار دهد و براي مطالب توصیفی
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 تواند میپاسخ به این پرسش است که چرا زن  ،مقصود ما از مبانی در این گفتار
چـرا  و  و در جامعـه حضـور مثبـت و سـازنده داشـته باشـد       باشد گرا خانواده

الیل د شماریم؟و دوم را نپذیرفته و آنها را منفی یا مرجوح می نخستالگوهاي 
یی از آن پس از این ها بخشتبیین گردید و  فقهی این پرسش در مباحث پیشین

شناختی و فلسفه فقه و همین پرسش را از منظر مبانی انسان اکنونخواهد آمد. 
سوم زن حقوق زن بررسی خواهیم کرد. در این قسمت به مبانی خاص الگوي 

از طـرح مبـانی اعتقـادي     ،مباحثشدن پردازیم و براي پیشگیري از طوالنیمی
هدفمندي آفـرینش   ،اعتقاد به آفریدگار یکتا ،. بر این اساسگردد میخودداري 

اسـالم و نظـام   ن مبـی  دینبودن گراجهان پس از مرگ و آخرت ،جهان و انسان
  حقوقی اسالم مفروض این نوشتار است.

  شناختی الگوي سوممبانی انسان: نخستگفتار 
هویت انسانی زن و بررسـی   ؛خواهد شددر این قسمت دو مبحث مهم بررسی 

 ؟انـد که آیا زن و مرد هویـت انسـانی مشـترکی دارنـد یـا متفـاوت      مسئله  این
اي دارند یا آیات ناظر بر کرامـت ذاتـی   آیا زن و مرد آفرینش کریمانههمچنین 

هـاي منفـی از زن در منـابع اسـالمی     نقد توصیف ، ناظر بر مردان است؟انسان
  قسمت پایانی مباحث این گفتار است.
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  هویت انسانی الف)
و هیچ دلیل معتبري بر آفرینش  ندزن و مرد از هویت انسانی مشترك برخوردار

مبنـا و   ،طبیعـی زن نظریـه فرودسـتی   بنـابراین   ؛وجود ندارد حوا و آدمدوگانه 
و بـراي آن   نـد بعضی مـدعی خـالف آن   ،با این حالی ندارد. مدرك قابل اعتنای

مستندات  ،ند. براي تحقیق و تبیین مطلبکنمؤیداتی از قرآن و روایات اقامه می
  قرآنی و حدیثی آن را بررسی خواهیم کرد.

  آیات آفرینش انسان بررسی .1
 ش انسان و منشأ آن اشاره شده اسـت؛ آفرینمسئله  در آیات متعددي از قرآن به

ه کـ از پروردگارتـان   !اى مـردم : «از جمله در آیه نخست سوره نساء آمده است
ـ از او آفرد و جفـتش را  یآفر ]نفس واحدى[ شما را از مـردان و   از آن دوو  دی

  1.»شته باشیدپروا دا ،ردکنده کارى پرایزنان بس
ان مسـلمان اعـم از   مفسردو دیدگاه متفاوت میان گفته  پیش در تفسیر آیات

  .که در ذیل بدان خواهیم پرداخت ی شکل گرفته استسنّشیعه و 

  نظریه هویت دوگانه زن و مرد .1ـ1
تطبیـق   آدمرا به حضرت  مذکوردر آیه  »نفس واحده« بسیاري از مفسران تعبیر

تأنیـث   ،به نظـر آنـان   2.اند دهکربعضی در این مورد ادعاي اجماع  ، بلکهاند دهدا
ـ کلمه نفـس  به اعتبار آن است که »ةواحد« واژه آنـان   3ث مجـازي اسـت.  ، مؤن

در ایـن عبـارت    »مـنْ « کلمـه : گوینـد مـی  »خَلَقَ منْها زوجها« همچنین در تفسیر
                                                        

خَلَقَ منْهـا   نَّفُسٍ واحدةٍ ویا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکم الَّذي خَلَقَکم من «است:  نیچن فهیشر هیمتن آ. 1
ا وهجوز یرًا والًا کثجا رمنْهثَّ مب اءس6سـوره اعـراف و آیـه     189این بیان در آیه  ؛ مانند...» ن 

 شود. سوره زمر نیز دیده می
: نویسـد  یمـ  يفخـر راز . 5، ص3 ج؛ القرآنرالبیـان فـى تفسـی    مجمـع حسن طبرسـی؛   بن . فضل2

» الـنفس  لفـظ  یاال انه انث الوصف عل هو آدم هنایان المراد بالنفس الواحده ه یالمسلمون عل معجا«
 ).160ص، 9ج؛ الغیب مفاتیح(فخرالدین رازي؛ 

  .5، ص3؛ جالقرآنرالبیان فى تفسی مجمعحسن طبرسی؛  بن فضل. 3
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 ،این تفسیرطبق  ؛است آدمهمسر  ،»زوج« رساند و منظور ازي بعض را میامعن
سوره مبارکه روم نیـز آمـده    21در آیه  1خلق شده است. آدماز قسمتی از  حوا

هـا   د تـا بـدان  یه از خودتان همسرانى براى شما آفرکنیهاى او ااز نشانه«: است
  2.»دیریآرام گ

وجود زنان تابع وجـود مـردان و   «: اند تهنوش مذکوربعضی مفسران ذیل آیه 
 3.»انـد  دهزنان بـراي مـردان آفریـده شـ     رو ؛ ازایناند فروع ،اصول و زنان ،مردان

  :اند تهنی عجیب گفو در سخنا اند بعضی تا بدانجا پیش رفته
ارپایـان و نباتـات بـراي    هدلیل بر آن است که زنان مانند چ »خلق لکم« تعبیر

مت خداونـد بـر   ها نعو آفرینش زنان مانند سایر آفریده اند دهمردان آفریده ش
الْأَرضِ یم ما فکخَلَقَ لَ يهو الَّذ«: که خداوند فرموده است گونه همان ؛ستما

م4.)29: بقره( »... عاًیج  
  :اند تهبعضی دیگر نوش

نعمت ههاي خدا براي مردان آفریده شده است. از جملزن مانند سایر نعمت
بعضی براي سواري  ،بعضی از آنان براي تغذیه ؛اند هاي خدا حیوانات مختلف

که صورتی  اند زنان حیواناتی ،بعضی دیگر براي نکاح. از نظر اینانو  و زینت
  5انسانی دارند تا مردان به آنان رغبت نمایند.

                                                        
 »ذهب أکثرالمفسرین إلى أنها خلقت من ضلع مـن أضـالع آدم   یعنی حوا: خَلَقَ منْها زوجهاو « .1

  طـاهر  بـن  محمـد . نیـز ر.ك:  5، ص3؛ جالقرآنرالبیان فى تفسی مجمعحسن طبرسی؛  بن (فضل
  ).9، ص4 ج؛ التحریر والتنویر؛ عاشور بنا

رحمۀً إِنَّ فی ذَلک  جعلَ بینَکم مودةً و ومنْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکم منْ أَنفُسکم أَزواجا لتَسکنُوا إِلَیها و « .2
 .»لَآیات لقَومٍ یتَفَکرُونَ

ن وجودهن تبـع لوجـودهم و هـم    النساء أل اهللا تعالى جعل الرجال قوامین على اآلیۀ ان شارة فىواإل«. 3
خلقـن مـن   نهـا خلقـت منهـا فکـذلک النسـاء      أن الشجرة فرع الثمرة بأالفروع فکما  األصول و هن

 ).203، ص2 ج؛ البیان تفسیر روحوي؛ بروس یحق(اسماعیل  »... ضلوعهم
4 .»دلیل على أن النساء خلقن کخلق الدواب و النبات و غیر ذلک من المنافع، کما قال   قوله: خَلَقَ لَکم

 ادة والتکلیـف. و هذا یقتضی أن التکون مخلوقۀ للعب« ) و29ه: بقر(  »الْأَرضِ تعالى: خَلَقَ لَکم ما فی
 ).91، ص25؛ جالغیب مفاتیح(فخرالدین رازي؛ ...»  علینا و خلقهن لنا  النعم  النساء من  فنقول خلق

اسـت. مالصـدرا در    افتـه یشهرت  يسبزوار يو مالهاد يرازیش يمطلب به مالصدرا نیا. 5
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  نظریه هویت مشترك زن و مرد .1ـ2
اي از بهـره  ،تفسیر سابق که از سوي بعضی مشـاهیر علمـی بیـان شـده اسـت     

اشاره به آن است کـه زن و   »ةنفس واحد« یا »نفسکمأ من« حقیقت ندارد. تعبیر
 یـک  و جـوهر  یـک  ،حقیقـت  یـک  همـه  بلکـه  ،نیستند ايجداگانه جنس مرد
آیـات  دربـاره  متفکران بزرگ معاصر را  براي تبیین این ادعا نظر برخی .ندا ذات

                                                                                                             
 هـا یالمختلفۀ و بثَّ ف واناتیو منها تولد الح: «سدینو یم واناتیانواع ح بارهاز کتابش در یقسمت

ف خَلَقَها لَکُم الْأَنْعامۀٍ؛ بعضها لألکل وابنْ کُلِّ دهایم فد  ءنْهـا تَـأْکُلُونَ و بعضـها للرکـوب      وم و عنافم
بلَـد لَـم     م إِلـى و بعضـها للحمـل و تَحمـلُ أَثْقـالَکُ     نَۀًیلتَرْکَبوها و زِ رَیوالْبِغالَ والْحم لَیوالْخَ نۀیوالز

غیتَکُونُوا باله حر لَرَؤُف کُمبقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ ریإِلَّا بِشم   ف لَکُـم مـالٌ   هـا یو بعضها للتجمل والراحـۀ وج
ونَیتُرِ نَیحح ح واجـاً و بعضـها         نَیوأَز ـکُمـنْ أَنْفُسم ـلَ لَکُـمعاهللاُ جونَ و بعضها للنکـاح ورَحتَس

ـ ظَعنکُم و  ومی هاتَستَخفُّونَ وتاًیواألثاث و جعلَ لَکُم منْ جلُود الْأَنْعامِ ب تیوالب  للمالبس یمو  کُمتإِقـام 
ابـراهیم قـوام شـیرازي؛     محمدبن» (نٍیح  أَشْعارِها أَثاثاً و متاعاً إِلى و منْ أَصوافها و أَوبارِها و ـ
ـ ا شانی). خالصه عبارت ا137ص، 7 ج؛ بعۀراأل ۀیلعقلسـفار ا فى األ ۀیلالمتعا لحکمۀا اسـت   نی

 یخوردن، بعضـ  يبرا ی؛ بعضاند گوناگون واناتیح ،دیانسان آفر يکه خدا برا یواناتیکه ح
 یبعضـ ش و یتجمـل و آسـا   يبرا یبعضدن، یبارکش يبرا یبعضنت، یسوارشدن و ز يبرا
شـما از   يخداونـد بـرا  «کند کـه   استشهاد می هیآ نیبه ا شانی. سپس ازشینکاح و آم يبرا

، نشـده اسـت   ردهاز زنان نام ب آشکارا شانیدر عبارت ا .»قرار داد یجنس خودتان همسران
 ،وانیـ از ح شـان یمنظـور ا  بسـا  و چه گردد یم قیاست که بر زن تطب يا عبارت به گونهولی 

که در عـرف فالسـفه    خوانند یناطق م وانیآن باشد که انسان را ح یمنطق ای یمفهوم فلسف
 هیـ از شارحان حکمت متعال يسبزوار يمالهاد، ولی گردد یمحسوب نم يزیآم نیتوه ریتعب

اسـت.   زیـ آم نیو سراسـر تـوه   بیـ عج اریدارد کـه بسـ   یعبارت ،اسفاراش بر  هیدر حاش زین
ـ لط مـاء یإ وانـات یسـلک الح  یإدراجها ف یف«است:  گونه این شانیعبارت ا إلـى أن النسـاء    فی

 لـتحقن یکـدن أن   ایو رغبتهن إلى زخـارف الـدن   اتیلضعف عقولهن و جمودهن على إدراك الجزئ
 زشـمئ یالدواب ولکن کساهن صورة اإلنسـان لـئال    رتهنیس هنالصامتۀ حقا و صدقا أغلب واناتیبالح

ـ  رغـب یعن صـحبتهن و   زنـان را در شـمار    نیلهأصـدرالمت  نکـه ی). اهمـان » (... نکـاحهن  یف
بـر ادراك   یآنان به علت ضعف عقل و ناتوان نکهیاست به ا یفیدرآورد، اشاره لط واناتیح

بسـته   زبـان  وانـات یاست به ح کینزد قتاًیحقا، یدن يها نتیو ز ورهایو رغبت به ز اتیجزئ
به آنان صـورت انسـان داده شـد تـا     ، ولی دارند انیچهارپا رتیآنان سملحق باشند. اغلب 

 به ازدواج با آنان راغب باشند. ،مردان از مصاحبت با آنها اکراه نداشته
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  :نویسدمی مطهري. شهید دهیم میمورد توجه قرار گفته  پیش
ا زن و یعنى آی ؛ا دوسرشتىیداند  سرشتى مى یکم قرآن زن و مرد را ینید ببیبا

نت و سرشت؟ قرآن یداراى دو طا ی باشند نت و سرشت مىیط یکمرد داراى 
ه زنان را از جنس مردان و از کد یفرما ات متعددى مىیمال صراحت در آکبا 

  1.میا دهیسرشت مردان آفر همچونسرشتى 
ر ارتبـاط بـا آفـرینش زن و    نخست چند پرسش اساسی د جوادي آملیاهللا آیت

  :نویسدو می مرد مطرح کرده است
جداگانـه   یقابل أمرد از دو گوهر مستقل و دو مبد نشیآفر خلقت زن و ایآ ـ

  ؟آثار خاص و لوازم مخصوص باشد يدارا هریکاست تا 
 يآنها از لحاظ گـوهر وجـود   میان يازیامت چیه گوهرند و کیهر دو از  ای ـ

  ؟یلیو اخالق تحص یمگر به اوصاف کسب ،ستین
 أد مبدیسپس زن از زوا ،گوهر خاص خلق شده کیصاله از آنکه مرد باإل ای ـ

  ؟شده است دهیتابع مرد به طور متفرع بر آن آفر
سپس  ،شده دهیآفر نیگوهر مع کیصاله از زن باإل یعنی ؛استبه عکس  ایـ 

  2؟فرآورده شده است يو فرع و یلیطفبه طور  تابع مرد أد مبدیزوا ازمرد 
ها بیـان  در مقام پاسخ به این پرسش ،هاي چهارگانهایشان پس از طرح پرسش

  :دارد می
 کـه  چنـان  ؛و مانند آن نـدارد  یو شواهد قرآن ریدر تفس یگاهیاحتمال اول جا
است. عمـده احتمـال    ییو روا یفاقد هرگونه شواهد قرآن زیاحتمال چهارم ن

 شود میاستنباط  نشیناظر به اصل آفر اتیدوم و سوم است. آنچه از ظواهر آ
و امـا   همانا احتمـال دوم اسـت   ،دینمایم دییآن را تا زین ثیاز احاد یو برخ

بلکـه   ،شـود  نمیراجع به خلقت استظهار  اتیتنها از ظواهر آ نه ،احتمال سوم
  3.داندیآن را ناصواب م زین ثیاز احاد یبعض

  :دهد میادامه گفته  پیشایشان سپس با اشاره به آیه 
                                                        

  .131، ص19؛ جمجموعه آثار. مرتضی مطهري؛ 1
  .31؛ صزن در آئینه جالل و جمال. عبداهللا جوادي آملی؛ 2
 . همان.3
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ذات و  کیـ از  ... از هر صنف ها انساناست که همه  نیا مزبور اوالّ هیمفاد آ
 اًیـ ثانو  اسـت  زیـ چ کیـ همه افراد  نشیآفر یقابل أو مبد اند دهگوهر خلق ش

 دهیآفر ینیاو هم از همان ذات و گوهر ع ،مرد است نیزن که همسر اول نیاول
بلکـه  ، يو یلـ ید بـر او و طف یـ و نه فرع بر مـرد و زا  گرینه از گوهر د، شده

 اسـت کـه همـه مردهـا و     دهیآفر یزن را از همان ذات و اصل نیاول خداوند
  1.همان اصل خلق کرده است زرا اها  زن

 از آن مقصـود صحیح نیست و  آدمتطبیق واژه نفس در آیه بر حضرت  بنابراین
ـ  »مـن « کلمـه  همچنین 2است. »اصل و واقعیت عینی شیء ،ذات ،گوهر« ي امعن

ایـن   مقصود درنتیجه 3منشأ آفرینش زوج است؛مبین  بلکه ،رساندبعض را نمی
  4نه جزئی از او یا از اعضاي بدن او. ،را از جنس او آفرید آدماست که همسر 

از  !اى مـردم «: اسـت  گونـه  گفته ایـن  پیشترجمه آیه  ،مذکورمطابق تفسیر 
ـ از او آفر  ] زین [ د و جفتش را یه شما را از نفس واحدى آفرکپروردگارتان  و  دی

  .»شته باشیدپروا دا ،ردکنده کارى پرایمردان و زنان بس ،دو از آن

  بررسی روایات آفرینش انسان .2
 ،روایات ناظر به آفرینش انسان و زن ،آید میشرحی که در ادامه  بر اساس

اصل  ،نخست ان این دو دسته روایات دشوار است.که جمع می اند تهدو دس
و با مالك سازگاري روایـات بـا قـرآن کـریم مـورد       گردد میروایات نقل 
  .گیرد میارزیابی قرار 

                                                        
  .32. همان، ص1
 . همان.2
ظاهر الجملۀ أعنی قوله و خَلَقَ منْها زوجها أنها بیان لکون زوجها من نوعها بالتماثل و أن هؤالء و « .3

فما فـی بعـض   ...؛  إلى فردین متماثلین متشابهین فلفظۀ من نشوئیۀ األفراد المبثوثین مرجعهم جمیعاً
من بعضها وفاقا لما فـی بعـض    التفاسیر: أن المراد باآلیۀ کون زوج هذه النفس مشتقۀ منها و خلقها

(سیدمحمدحسـین   »اآلیۀ اهللا خلق زوجۀ آدم من ضلع من أضالعه مما الدلیل علیه من األخبار: أن
 ).136، ص4؛ جفی تفسیرالقرآن المیزانطباطبایی؛ 

 .246، ص3 ج؛ تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازي؛ 4



  95 سوم يالگو یفصل سوم: مبان

  روایات آفرینش تبعی زن .2ـ1
یا دنده چپ مرد بوده مرد  يخلقت زن از استخوان پهلو ،مطابق بعضی روایات

هاي میان آفرینش متفاوت زن و مرد و بعضی تفاوت ،در بعضی روایات 1است.
هـا از  برقرار شده اسـت. مطـابق بعضـی نقـل     فقهی در احکام زن و مرد رابطه

  :شده استپرسیده  رسول خدا
ده یـ آفر آدماز  حوا :؟ حضرت فرمودآدماز  حوا ایخلق شده  حوا از آدما یآ

طـالق در دسـت زنـان     باید می ،ده شده بودیآفر حوا از آدمو اگر  است شده
ا از یاست خلق شده  آدماز تمام  حوا ایآ: نه مردان. سائل عرضه داشت ،باشد

ده یـ و اگر از تمامش آفراست از بعضش خلق شده : بعضش؟ حضرت فرمود
ز باشد. سائل ید قصاص در زنان همچون قصاص در مردان جایبا مى ،شده بود
ا از بـاطنش؟ حضـرت   یـ اسـت  خلق شـده   آدماز ظاهر  حوا یاآ: ردکعرض 
د زنـان همچـون   یـ با مـى  ،ده شده بودیاز باطنش و اگر از ظاهر او آفر: فرمود

د مسـتور  یه طائفه نسوان باکاست  ن دلیلیمردان بدون پوشش باشند و به هم
ا از قسـمت  یـ ده شـد  یـ آفر آدماز راست : ردکده باشند. سائل عرض یو پوش

خلق شد و اگر از سمت راسـت   آدماز قسمت چپ : چپش؟ حضرت فرمود
ور مساوى باشند و به کستى اناث از نظر حظّ ارثى با ذیبا ،ده شده بودیاو آفر

ور دو سـهم خـدا قـرار    کسهم و براى ذ یکه براى اناث کن خاطر است یهم
مرد منظور قـرار داده شـده    یکز شهادت دو زن مثل شهادت یداده است و ن

خلق شده است؟ حضرت  آدمجاى قسمت چپ کاز : ردکاست. سائل عرض 
  2ادى دنده چپ.یاز گل ز: فرمود

ــز   ــیري نی ــابع تفس ــدر من ــات دمانن ــذکور  روای ــده م ــیدی ــود م ــري .ش  از طب
و اغـواي شـیطان را    حـوا  و آدمداستان  منبهبنوهب از او و عبدالرحمن عمربن

  :باشد گونه می اینروایت کرده است که خالصه آن 
. شـد  مـار  شکم داخل ،بلغزاند راحوا  آدم و گرفت تصمیم ابلیس که هنگامی

 خـدا  کـه  بـود  جنبنـدگانی  بهتـرین  از داشـت و  شتر پاهاي مانند پا چهار مار
                                                        

   .100، ص11 ج؛ بحاراألنواری؛ محمدباقر مجلس. 1
  .471، ص2ج؛ الشرائع عللی؛ بابویه قم بنا على بن محمد. 2
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 شـکمش خـارج   از ابلـیس  ،شـد  بهشـت  داخل مار که هنگامی است. آفریده
 بـه : بـه او گفـت   و آوردحـوا   پیش و گرفت ممنوعه درخت میوه از ،گردید

حـوا   .اسـت  رنـگ خوش و طعمخوش ،بوخوش چقدر !کن نگاه درخت این
 بـه : بـه او گفـت   و آورده آدم پـیش  را آن سپس ؛خورد آن از و گرفت را آن

 پـس . اسـت  رنـگ خوش و طعمخوش ،بوخوش چقدر !کن نگاه درخت این
 همــان داخـل  در آدم شــد. عورتشــان آشـکار  ناگهـان  خــورد. آن نیـز از  آدم

کجـا هسـتی؟ آدم    !آدماي  !زد صـدا  را او پروردگـارش  گردید. پنهان درخت
: گفـت  آیـی؟ آدم نمـی  بیـرون  مگـر : گفـت  پروردگار هستم. اینجا من: گفت

 آن از تـو  کـه  خـاکی  بـر  لعنت: گفت خدا .کشممی خجالت تو از !پروردگارا
 !حـوا  اي: گفـت  خـدا . کند تبدیل خار به را آن میوه که لعنتی ،ايشده آفریده

 رنـج  بـا  را آن اینکـه  جـز  ،شـوي نمی حامله تو پس ؛فریب دادي مرا بنده تو
 بـه  نزدیـک  بارهـا  ،نهـی  زمین بر حملت را بخواهی که هنگامی و کنی حمل
 داخـل  تـو  شـکم  ابلیس ملعـون در  که هستی تو: گفت مار به. شويمی مرگ

 بـه  را تـو  پاهـاي  که لعنتی ؛هستی ملعون نیز تو ؛فریفته است مرا بنده شده و
 دشـمن  تـو  ،بـود  نخواهـد  خاك جز رزقی تو براي ،برد خواهد فرو شکمت

  1تو هستند. نیز دشمن آنان و هستی آدمبنی
  :آورده است زیدابندر دنبال ماجرا به نقل از  ريطب

 درخت نزد را وي اینکه تا ،کرد وسوسه ممنوعه درختدرباره  راحوا  شیطان
: امتناع کـرد و گفـت  حوا  ، ولینزد خود خواند نیازي براي راحوا  آدم. آورد
درخـت   آن از دو هـر  گونـه شـد کـه    بخوري. ایـن  درخت این از اینکه مگر

 آن و سـو در بهشت به این آدم شد. آشکار شرمگاهشان ناگهان پس ؛خوردند
کنی؟ می فرار من از آیا !آدماي : زد صدا را او پروردگارش پس ؛دویدمی سو

خـورده  فریب کسی چه از !آدم: گفت خداوند .کنممی فرار تو شرم از: گفت
 مـاه  هـر  در را او کـه  است من بر پس: گفت خداوند .حوا از: گفت اي؟ آدم

 آفریـده  بردبار گردانم. من او را سفیه را او ،سازم خوندیدن  به مبتال بار یک
                                                        

منبـه یقـول: لمـا أسـکن اهللا آدم و ذریتـه،       بن مهرب، قال: سمعت وهب بن عبدالرحمن بن أخبرنا عمر«. 1
  ).187، ص1 ج؛ البیان فی تفسیرالقرآن جامعجریر طبري؛  بن (محمد »... زوجته أو
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  1شود. باردار سختی با که دهم قرار طوري را اینک او ولی ،بودم
شـد و مبتلـی   گناه نمـی  آن دچارحوا  اگر«: گویدراوي در دنباله این داستان می

و  سر نبودندسبک و سفیه ،بودند بردبار ،شدندنمی حیض دنیا زنان ،گردیدنمی
  2.»کردندمی حمل وضع آسان

  روایات آفرینش همسان زن و مرد .2ـ2
با ظاهر آیات قرآن کـریم کـه پـیش از    زیرا  ؛قابل اعتماد نیستند مذکورروایات 

ناسازگارند. همچنین روایات مزبور در تعارض با روایات دیگر  ،این ذکر گردید
 یدر ارتبـاط بـا چگـونگ   کـه   صـادق از امام  نیاعبنةزرارروایت  ؛ ماننداست

  :کردعرضه  شانیبه او  یدپرساز امام حوا  نشیآفر
دنده سـمت چـپ    يهااستخوان نیترنییرا از پاحوا  خداوند معتقدندبعضی 

 ایـ آ !کار پاك و منزه است نیخداوند از ا: در پاسخ فرمود امام !آدم خلق کرد
آن را نداشـت تـا    ییکه خداوند تواناپندارد می ،دارد ياعتقاد نیکه چن يفرد

 يابهـام بـرا   نیـ تـا ا  ،او نباشـد  يهـا کـه از دنـده   ندیفرایآدم ب يبرا يهمسر
چه  نیا !ازدواج کرد؟ دشاز بدن خو ینشود که آدم با قسمت جادیا انیگو اوهی

ـ    !بدان معتقدند؟ یاست که برخ يباور  شـان یمـا و ا  نیپروردگـار خـودش ب
  3.قضاوت کند

  :که گفتاست ده کر تیاز پدرش روا المقدام بىابنعمرو ،روایت دیگردر 
مـردم در  : فرمـود  د؟یـ را چگونه آفرحوا  پروردگار: دمیپرس باقرمن از امام 

                                                        
  .188. همان، ص1
لبلیۀ التی أصابت حوا لکان نساء الدنیا الیحضن ولکن حلیمات و کـن یحملـن   زید و لوال ا قال ابن«. 2

 (همان). »یسرا و یضعن یسرا
 لَه مـنَ  سبحانَ اهللاِ و تَعالَى عنْ ذَلک علُواً کبِیراً أَ یقُولُ منْ یقُولُ هذَا إِنَّ اهللاَ تَبارك و تَعالَى لَم یکنْ«. 3

لَ قُ آلدم زوجۀً منْ غَیرِ ضلْعه و یجعلُ للْمتَکلِّمِ منْ أَهلِ التَّشْنیعِ سبِیلًا إِلَى الْکلَامِ أَنْ یقُوالْقُدرةِ ما یخْلُ
مینَهب ینَنَا واهللاُ ب کمح ؤُلَاءها لم هلْعنْ ضم ضاً إِذَا کانَتعب ضُهعب کانَ ینْکح مق این شیخ صدو ».إِنَّ آد

به صورت مسند نقل  الشرائع عللبه صورت مرسل ولی در  الفقیه من الیحضرهحدیث را در 
. همـو،  379، ص3ج؛ الفقیـه  مـن الیحضـره  ی؛ بابویـه قمـ   على ابن بن محمد(ر.ك:  کرد است

  ).17، ص1؛ جالشرائع علل
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هـاى   اى از دنـده  او را از دنده ندیگو مى: عرضه داشتم !ند؟یگو باره چه مى نیا
دنـده   ریـ که او را از غمگر خدا عاجز بود  ،ندیگو دروغ مى: فرمود .دیآدم آفر

: فرمـود  د؟یـ پـس او را از چـه آفر   !شوم تیفدا: آدم خلق کند؟ عرضه داشتم
خـداى  : فرمـود  رسول خدا: پدرم از پدران بزرگوارش نقل کرده که گفتند

مشتى از گل را قبضه کـرده و آن را بـا دسـت راسـت خـود       ،تبارك و تعالى
 دیآدم را از آن گل آفر اهگآن ،البته هر دو دست او راست است ،مخلوط نمود
  1خلق کرد. ادىیرا از آن مقدار زحوا  آمد که ادیو مقدارى ز

به ظاهر آنهـا اعتمـاد    تواننمی ،مذکوربا توجه به ناسازگاري دو دسته روایات 
  :نویسدمی آنها انیتعارض متوجیه در  یمجلسکرد. عالمه 
و هراس  هیتق لیبه دل ،اند چپ آدم يهااز دندهحوا  که ناظر بر خلقت یاتیروا

آن مقصودشان که نیا، یا اند دهاز مخالفت با تفکر موجود در آن زمان صادر ش
 که واقعـاً نه آن ،استبوده خاك خلقت آدم  ماندهیاز باقحوا  است که خلقت

  2شده باشد. دهیآدم آفراز قسمتی از بدن 
 حـوا  و آدمآفرینش آنکه منشأ  ،نخست :شود میاز این روایت دو نکته استفاده 

از خـاك و سـپس    آدمکـه نخسـت حضـرت    از خـاك اسـت؛ دوم، این   هر دو
  از همان خاك آفریده شد. حوا حضرت

با توجه به شباهت بسیار زیـاد مـتن روایـات مـورد بحـث بـا        گفتنی است
از تورات بـه منـابع اسـالمی راه یافتـه باشـد و بـه       بعید نیست  ،توراتادبیات 

تصـویر مثبتـی از زن ارائـه     توراتآیند. به شمار می 3اسرائیلیاتاصطالح جزء 
                                                        

ء خلق اهللا حوا؟  من أى شی أبى المقدام عن أبیه قال: سألت أبا جعفر بن فی تفسیرالعیاشی عن عمرو«. 1
ء یقولون هذا الخلق؟ قلت، یقولون ان اهللا خلقها من ضلع من أضالع آدم، فقال: کـذبوا،   فقال، اى شی

ء خلقها، فقال.  کان یعجزه أن یخلقها من غیر ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك یا ابن رسول اهللا من أى شی
 تبارك و تعالى قبض قبضۀ مـن طـین، فخلطهـا    ، ان اهللاأخبرنی أبى عن آبائه قال: قال رسول اهللا

 »فخلـق منهـا آدم و فضـلت فضـلۀ مـن الطـین فخلـق منهـا حـوا          ـ  و کلتـا یدیـه یمـین   ـ   بیمینه
 ).430، ص1 ج؛ تفسیر نورالثقلینجمعه عروسی حویزي؛  بن (عبدعلی

  .116، ص11ج؛ بحاراألنوارمجلسی؛  محمدباقر. 2
کننـد   اطالق می يها و اخبار اسالمى بر داستان دانشمنداناصطالحى است که » اسرائیلیات. «3

» لیاسـرائ «  انـد.  آوردنشان وارد تعلیمات دینی کـرده  پس از اسالمرى او نص هودکه عالمان ی
  نامند. می» لیاسرائ یبن« را انیهودی است؛ بنابراین بوده عقوبیلقب حضرت 
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 ،که داسـتان خلقـت انسـان در آن ذکـر شـده اسـت       شیسفر پپدا. در کند مین
مشـاهده   آدمحضـرت   و نقـش او در اغـواي  حـوا   هـایی از آفـرینش  توصیف

  :آمده است حوا و آدمآفرینش  دوم دربارهفصل از  23ـ22 بند. در شود می
از  یکـ یپـس   ؛فـت کـه خُ  دیگردان یبر آدم مستول یخواب گرانخدا خداوند 
و خداونـد   ـ  ر کـرد پ شیرا گرفت و گوشت را در جا شیپهلو يها استخوان

و  و بـه آدم آورد  سـاخت  یزن ،که از آدم گرفته بود ییخدا از استخوان پهلو
هـایم و گوشـتی از گوشـتم    آدم گفت که حال این استخوانی که از اسـتخوان 

  1.زیرا که از انسان گرفته شده است ؛پس به این نسا گفته شود ،باشد می
فصل  . درشود مینیز مشاهده  انجیلهاي ها در بعضی نسخهین توصیفهمانند ا

  :خوانیممی انجیل برنابااز  )35ـ30بندهاي ( 38
پس  ؛ه تنها باشدکنیست اینخوش : فرمود ،دیانسان را تنها د يپس چون خدا

رد از کر آنجا را پ ،را از سمت دل ياگرفت دنده ،ردکرو او را در خواب نیازا
  .آدم يد زن برایآنگاه آن را گردان ،راحوا  د از آنیآفر ،گوشت

و  توراتشـده از   گفته با متون نقل پیشاحادیث  ،شود میکه مشاهده  گونه همان
از آن منـابع بـه   به همین دلیـل بعیـد نیسـت     2شباهت زیادي دارد. انجیل برنابا

با اشـاره بـه همـین مطلـب      طباطباییادبیات اسالمی ما وارد شده باشد. عالمه 
ـ  ما آمده است اخبار بعضى در :نویسد می ـ  از تـا  دو طـاووس  و مـار  هک  اورانی
ـ ا ردنـد. ک کمک همسرش و آدم اغواي در را سیزیرا ابل ؛ندا سیابل ـ روا نی  اتی

ـ روا از کنمگمان می .میردک نظر صرف آنها رکذ از نیستند و معتبر  جعلـى  اتی
  3شده است. گرفته تورات از داستان چون باشد؛

ـ به منظور مقایسه نقـل مـی   را تورات عبارات نیسپس عالمه ع متأسـفانه   4د.کن
                                                        

 . 5؛ صجدید کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد. هنري مرتن ویلیام گلن؛ 1
  .285؛ صزن و خانواده در افق وحیر.ك: جمعی از نویسندگان؛ . 2
  .14، ص1 طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. سیدمحمدحسین  3
األخبار ذکرالحیۀ والطاووس عونین إلبلیس فی إغوائه إیاهما لکنها غیر معتبرة، أضـربنا   فی بعضو «. 4

(سیدمحمدحسین طباطبایی؛  »... الدخیلۀ و القصۀ مأخوذة من التوراةعن ذکرها و کأنها من األخبار 
 ).14، ص1 ج؛ فی تفسیرالقرآن المیزان
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نیـز قـرار    بور به منابع فقهی ما راه یافته، مستند بعضی فتـاوا روایات ضعیف مز
راي همچنین این نگرش به تدریج به ادبیات منظوم و دواوین شع 1گرفته است.

و ایـن مطلـب    2انـد  دهو در ایـن بـاره شـعرها سـرو    است زبان راه یافته  فارسی
  اساس به مرور مورد پذیرش قرار گرفته و شهرت یافته است. بی

  کرامت انسانی ب)
در قـرآن  و حقارت است. به همین دلیل این دو  »هوان« مفهومی مقابل ،کرامت

کرامـت گـاهی صـفت     3.انـد  تـه رف به کار مکرر در مقابل یکدیگربه طور  کریم
ـ  «: فرمایـد  میکه سوره مبارکه نمل  40 همانند آی ؛خداي سبحان است بیفَـإِنَّ ر 

یرِک یغَننعام خداي متعـال نسـبت بـه     ،در این مورد مقصود از آن .»ماحسان و ا
رسـول  «، »ک کـریم لَم« ؛ مانندستمخلوقات اوگاهی نیز صفت  4است.بندگان 

هـاي  بعضی آفریدهزمانی که خداي متعال  .»رزق کریم«و  »قرآن کریم«، »کریم
                                                        

 ؟دختر ایاست  رسهم پس ،ردیگ یکه به او تعلق م یسهم نکهیو ا یخنث راثیدر بحث م. مثالً 1
او  تیانوثاگر در هر دو طرف هشت دنده بود، حکم به شمارند،  یاو را م يها اند: دنده گفته

هشت دنده شـد و مجموعـاً    ،ه دنده و در طرف چپنُ ،اگر در طرف راستشود و  یداده م
 يمساو يها . اگر در هر دو طرف دندهشود یاو داده م تیذکوردنده داشت، حکم به  هفده

ـ بـاز بـه ذکور   ،دنده کوچک کوتاه هم باشـد  کیدر طرف چپ  ، ولیداشت او حکـم   تی
و دختر را برابـر   رپس يها تعداد دنده ،بر اساس حس و تجربه یکه بعض ی! در حالشود یم

به ات، یبا وجود روا اند هگفت ،کرده يپافشار گفته پیشبر مطالب  گرید یبعض، ولی اند دانسته
(براي دیدن این مباحث و نقد آنها ر.ك: محمدحسن نجفی؛  شود حس و تجربه اعتماد نمی

  ).284ـ283، ص39؛ جاإلسالم الکالم فی شرح شرائع جواهر
  :هاي نظامی گنجوي . از سروده2

  مجو از جانب چپ، جانب راست  برخاست ندیچپ گو يزن از پهلو
  یا  

  دهیهرگز ند یکس از چپ راست  دهیـد آفرـچپ ش يوـلـزن از په
فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ  و أَما إِذا ما ابتَاله«) و 18(حج: ...»  ٍ منْ یهِنِ اهللاُ فَما لَه منْ مکرِمو  .«.. مانند .3

 ).16ـ15(فجر: » ربی أَهانَنِ
  .707؛ صالقرآن مفردات ألفاظمحمد راغب اصفهانی؛  بن . حسین4
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و هـا  منظور اخـالق و اوصـاف حمیـده آن    ،دنمایمی به کرامت توصیفخود را 
آن صنف آن دیگر که این فرد خصوصیت مثبتی دارد که افراد  اشاره به آن است

از  ؛شـود  مـی  نیز معلوم »تفضیل« و »تکریم« میانتفاوت  ترتیب ین؛ بدرا ندارند
به یک فرد در اعطاي یک خصوصیت توجه بیشـتري   ،این جهت که در تفضیل

به  ،در حالی که در تکریم ،شده و این فرد بر افراد دیگر برتري داده شده است
  1که به دیگران داده نشده است. شود می شخصی نعمتی اعطا

  کرامت ذاتی و اکتسابی .1
 70. آیـه  انـد  دهکریمانه آفریـده شـ   )زن و مرد( فرزندان آدم ،از نظر قرآن کریم

  :سوره مبارکه اسراء با اشاره به این مطلب فرموده است
ا را جوالنگاه آنها قرار یى و درکم و صفحه خشیآدم را گرامى داشتفرزندان ما 
ارى از مخلوقـات خـود   یم و بر بسیدیزه به او بخشکیهاى پايم و از روزیداد
  2م.یش دادا يلت و برتریفض
مرد در دستگاه آفرینش در قرآن کریم بر برابري جایگاه ارزشی زن و همچنین 

  :سوره مبارکه حجرات آمده است 13در آیه  تصریح شده،
یم ما شما را مرد و زن آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله خلق کرد !مردماي 

پرهیزگـارترین   ،ترین شما نزد خداونـد همانا گرامیو  ا بشناسیددیگر رتا یک
  3است.شم

یکی از ایـن  ؛قابل استنباط است ها انسانکرامت براي  گونهدو  مذکوراز آیات 
آدم را بـا آن  است و آن ارزشی است که خـداي متعـال بنـی    »کرامت ذاتی« دو

 اسـت  »کرامت اکتسابی« میان زن و مرد تفاوتی نیست. دیگري ،آفریده و در آن
به آن فرصت یکسانی  دستیابیزن و مرد در و  باشد میکه معیار آن پرهیزکاري 

                                                        
  .156، ص13ج؛ فی تفسیرالقرآن المیزان؛ ییطباطبا سنیسیدمحمدح. 1
کثیرٍ ممـنْ    الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم علىآدم و حملْناهم فی الْبرِّ و   لَقَد کرَّمنا بنیو « .2

  .»خَلَقْنا تَفْضیالً
و جعلْناکم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکرَمکم عنْد اهللاِ أَتْقاکم   یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکم منْ ذَکرٍ و أُنْثى«. 3

  .»اهللاَ علیم خَبیرٌ إِنَّ
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دارند. قرآن کریم با اشاره به فرصت برابر زن و مرد در کسب فضایل اخالقی و 
  :هاي اجتماعی فرموده استارزش

و  هشـ یپمردان و زنان عبادتو  مانیمردان و زنان بااو  مردان و زنان مسلمان
مردان و و  مردان و زنان فروتنو  باکیمردان و زنان شو  مردان و زنان راستگو

مردان و و  دامن پاكمردان و زنان و  دار مردان و زنان روزهو  دهندهزنان صدقه
و پاداشـى بـزرگ    خدا براى آنان آمرزش ،نندک اد مىیوان ه خدا را فراکزنانى 

  1.فراهم ساخته است
کسب فضایل اخالقـی   هدر مسابقکه از زن و مرد  هریک ،آیاتبا توجه به این 

  نزد خداي متعال برتر خواهد بود. ،سبقت جوید
. در شود مینیز دیده  در سخنان رسول گرامی اسالم مذکورمضمون آیه 

مردم از زمـان آفـرینش آدم تـا امـروز مثـل      «: آمده است آن حضرتروایتی از 
نیز براي سرخ بر سـیاه جـز بـه     عرب بر عجم وبراي  ؛ندهاي شانه برابر دندانه

  2.»فضلی نیست تقوا

  تکریم اختصاصی زن. 2
 سالم جایگاه اجتماعی زن را ارتقـا داده، ا ،افزون بر آفرینش کریمانه زن و مرد

اي کـه زنـان را فرودسـت    شده است. در جامعه قائل ايبراي آنان منزلت ویژه
 زنـان نـام  اي از قـرآن کـریم بـه    سوره ،داددر سلطه مردان قرار می شمرد و می

تنهـا  «: ده اسـت فرمـو  رسـول مهربـان اسـالم    نامگذاري شده است. )نساء(
هـاي  در اسـالم از زن در نقـش   3.»شمارندکه زنان را کوچک می اند فرومایگان

                                                        
1 .»قاتادالصقینَ وادالصو تاتالْقانتینَ والْقانو ناتؤْمالْمنینَ وؤْمالْمو ماتلسالْممینَ ولسابِرینَ  إِنَّ الْمالصو

ـ    الصو قاتـدتَصالْمقینَ وـدتَصالْمو عاتالْخاشعینَ والْخاشو ابِراتالصظینَ   والْحـافو ماتـائالصمینَ وائ
  ).35(احزاب:  »فُرُوجهم والْحافظات والذَّاکرینَ اهللاَ کثیراً والذَّاکرات أَعد اهللاُ لَهم مغْفرَةً و أَجراً عظیماً

2 .» شْطنَانِ الْمثْلُ أَسذَا منَا همإِلَى یو مآد دهنْ عم رِ   إِنَّ النَّاسملْـأَحلَـا ل ی ومجلَى الْعرَبِی علْعلَا فَضْلَ ل
  ).89، ص12ج؛ الوسائل المستدركحسین نوري؛ ( »علَى الْأَسود إِلَّا بِالتَّقْوى

3 .ا أکرَمی مو أنا خَیرُکم ألهل هلخَیرُکم خیرُکم أله  نَّ إلّا لَئیمال أهانَه و إلّا کرِیم حۀلفصاا (نهج النّساء :
 ).472ص
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و در ادبیات دینی به نـوعی جانبـداري   است همسر و مادر حمایت شده  ،دختر
بـه بعضـی   در مباحـث آتـی   . باشـد  مـی از زن و لزوم تکریم او قابـل اسـتنباط   

  .شود میهاي قرآنی و حدیثی اشاره  گزاره

  تکریم مادران .2ـ1
انسـان   اینکه از جمله ؛تعابیر لطیفی وجود دارد ،در مورد مادر سنّت در قرآن و

مثـل اینکـه مـادر را از     1؛ي داشته باشدزیانبارنباید با مادر فرزند خویش رفتار 
یش بـه نیکـی و   انسان بایـد بـا مـادر خـو     همچنین 2دیدار فرزندش مانع شود.

ـ فر اوبر  ،دروا مداروي ن اهانتى به یمترکو  مهربانی رفتار کند ـ ناد ی بـا او   ،دزن
 ورسـید   امبریـ خـدمت پ  يمرد 3سخن بگوید.ده و بزرگوارانه یسنج ،فیلط

: عرض کـرد  .به مادرت: فرمود کنم؟ یکین یبه چه کس !رسول خدااي : پرسید
او بـه   از پس: سوم عرض کرد مرتبه .به مادرت: فرمود ؟یاز او به چه کس پس

ـ  4بـه پـدرت.  : چهارم فرمود همرتبدر  .به مادرت: فرمود ؟یچه کس ین آن همچن
  5.»بهشت زیر پاي مادران است«: مادر فرمود حضرت در یادآوري حق

                                                        
  ».... التُضَار والدةٌ بِولَدها«... سوره مبارکه بقره آمده است:  233 هیاز آ یدر قسمت. 1
ــایی؛  2 ــین طباطب ــزان. سیدمحمدحس ــیرالقرآن  المی ــی تفس ــدین رازي؛ 241، ص2ج ؛ف . فخرال

  .462، ص6؛ جالغیب مفاتیح
بک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه   قَضىو «. 3 ر  ما أَوهـدرَ أَحك الْکبنْدلُغَنَّ عا یبساناً إِمینِ إِحدالْوال و بِ

قُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کریماً  15 هیدر آ زین ).23اسراء: ( »کالهما فَال تَ
نْسانَ بِوالدیه «سوره احقاف فرموده است:  ا الْإِ إِحساناً حملَتْه أُمه کرْهاً و وضَعتْه و وصینَ

  ».... کرْهاً و حملُه و فصالُه ثَالثُونَ شَهراً
ـ ادامـه آ با اینکه بخش نخست آیه درباره والدین است، ولی    بـه درد و رنـج مـادران در     هی

اشاره این مطلب از ترجیح جانب مادر بر پدر  .شده است کودك اشاره یردهیو ش يباردار
 ).32؛ صزن در آئینه جالل و جمالدارد (عبداهللا جوادي آملی؛ 

أَبرُّ؟ قَالَ: أُمک، قَالَ: ثُم منْ؟ قَالَ: أُمک، قَالَ: ثُم منْ؟   ، منْاهللا ، فَقَالَ: یا رسولَجاء رجلٌ إِلَى النَّبِی. «4
 ).409، ص3ج؛ الکافیی؛ نییعقوب کل بن (محمد »قَالَ: أُمک، قَالَ: ثُم منْ؟ قَالَ: أَباك

أَستَشیرُه فی الْجِهاد فَقَالَ أَ لَک والدةٌ قُلْت نَعم قَالَ اذْهب فَأَکرِمها فَإِنَّ الْجنَّـۀَ   أَتَیت النَّبِی  عنِ السلَمی قَالَ«. 5
تا  تَحلَیهامعیسی  بن مسعود( »رِج284، ص2ج؛ النواظرهۀالخواطر و نزۀنبیت؛ فراس ابی بن ور.(  
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  تکریم همسران .2ـ2
 بـا وي فرمـان داده،   حسـن معاشـرت  قرآن کریم بر لزوم تکریم همسـر و  

و اگر از  !دینکسته رفتار یشابه طور  با آنان«: خطاب به مردان فرموده است
ر یـ خداونـد خ و  ند شما نباشـد یزى خوشایچه بسا چ ،دیراهت داشتکآنها 

  1.»دهد فراوانى در آن قرار مى

  تکریم دختران .2ـ3
همچنین  2.»هستند شما فرزندان نیبهتر ،دختران«: فرمود رسول گرامی اسالم

 3.»باشد دختر فرزندش نیاول هک است نیا ،زن قدمى خوش و منتیم از«: فرمود
 !انـد  خـوبى  فرزنـدان  چه دختران«: از آن حضرت آمده است يدیگر در روایت

  4.»اند زهکیپاو  ندا تکبابر ،رندیگ انس ،ندا خدمت به آماده ،ندا بالطافت و گرم

  از زن در منابع اسالمیتحقیرآمیز هاي تأملی بر توصیف .3
ممکن است ایـن پرسـش مطـرح     ،کرامت زن در قرآن بیان شد از آنچه درباره

 وي را یم آفریده،که اگر چنین است که خداي سبحان زن را مانند مرد کر شود
یات و روایات به بدي یاد شـده  پس چرا از زن در بعضی آ ،گرامی داشته است

جـنس زن در منـابع دینـی مشـاهده      هـاي متعـددي در نکـوهش   گزاره است؟
  خواهد کرد.و آنها را ارزیابی کند  می. این نوشتار به بعضی موارد اشاره شود می

  شمردن زن شرّ .3ـ1
زن را شـرّ شـمرده اسـت. مـتن     آن حضرت  ،علیدر سخنی منسوب به امام 

شرّ اسـت و   زن کال«: استگونه  این البالغه نهجدر  رضی سید از روایت به نقل
                                                        

 »أَنْ تَکرَهوا شَـیئاً و یجعـلَ اهللاُ فیـه خَیـراً کثیـراً       عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِنْ کرِهتُموهنَّ فَعسى... و «. 1
 ).19 (نساء:

 ).219ص؛ األخالق مکارم؛ فضل طبرسى بن (حسن »الْبنَات  خَیرُ أَولَادکم اهللا  قَالَ رسولُ«. 2
کـوفی؛   اشـعث  محمد ابـن  بن محمد( »منْ یمنِ المرْأَةِ أَنْ یکونَ بِکرُها جارِیۀً  : اهللا  قَالَ رسولُ«. 3

  ).99ص؛ الجعفریات
یعقوب  بن محمد( »مفَلِّیاتمجهزَات مونسات مبارکات   نعم الْولَد الْبنَات ملْطفَات  اهللا  قَالَ رسولُ«. 4

 ). 5، ص6ج؛ الکافی؛ کلینى
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بر مبنـاي برداشـتی از ایـن     1.»بدتر از آن این است که از بودنش گریزي نیست
ــه شــمار آمــده، بــر پایــه آن  روایــت و جمالتــی ماننــد آن ، جــنس زن شــرّ ب

  2.اند دهاز زن شعرها سرو مذمتالمثلی شکل گرفته است و بعضی در  ضرب
نکتـه   دي وجـود دارد؛ نکـات قابـل ذکـر متعـد    گفتـه   پیشدر مورد روایت 

مرسل اسـت و نقـل مسـند از آن مشـاهده نشـده      مذکور که روایت نخست این
بـه امـام   مـذکور  انتسـاب روایـت    ،شناسیعلم حدیث به لحاظبنابراین  ؛است
 ،باشد علی سخن حضرت گفته پیشمحرز نیست. بر فرض که روایت  علی

اطالق آن با بعضی زیرا  ؛اند بلکه گروهی از آنان ،جنس زن نیست ،مقصود امام
سوره مبارکه احزاب که بر همتایی  35آیه  ؛ مانندآیات و روایات ناسازگار است

  :ده استکر تأکیداخالقی و اجتماعی  ،هاي اعتقاديزنان و مردان در ارزش
مـردان   ،مـان یامان و زنان بایامردان با ،مردان مسلمان و زنان مسلمان ،نیقی به
، ... ومردان راستگو و زنـان راسـتگ   ،ع فرمان خدایع فرمان خدا و زنان مطیمط

  .مى فراهم ساخته استیخداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظ
انتقاد از بعضـی همسـران رسـول     سوره مبارکه تحریم ضمن 5همچنین در آیه 

در  ،آزار پیـامبر شـده بودنـد    به دلیل رفتار نسـنجیده خـود کـه سـبب     خدا
  :توصیف بعضی زنان فرموده است

پروردگارش به جاى شما همسـرانى   ،ه اگر او شما را طالق دهدکد است یام
 ،عابـد  ،ارکـ توبـه  ،متواضـع  ،مؤمن ،همسرانى مسلمان ؛بهتر براى او قرار دهد

  3!رهکره و باکباریزنانى غ ،دهننک هجرت
بلکـه خیـر کثیـر در آنـان      ،سوره مبارکه نساء نیز وجود خیـر در زن  19از آیه 

رفتار با همسران  چگونگیدرباره  . در این آیه خطاب به مردانگردد میاستنباط 

                                                        
 ). 23، ح449ص؛ البالغه نهج( »الْمرْأَةُ شَرٌّ کلُّها و شَرُّ ما فیها أَنَّه لَا بد منْها«. 1
  هاي رهی معیري: . از سروده2

 ؟یموجود افسونگر چه خواه نیاز ا  ؟یاز شرّ چه خواه ریز طبع زن به غ

ربه إِنْ طَلَّقَکنَّ أَنْ یبدلَه أَزواجاً خَیراً منْکنَّ مسلمات مؤْمنات قانتات تائبات عابِدات سائحات   عسى«. 3
 .»ثَیبات و أَبه کاراً
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پـس   ،امـد یاگر از آنان خوشـتان ن و  دینکستگى رفتار یشاه با آنها ب«: آمده است
 1.»دهـد فـراوان قـرار مـى    خیرد و خدا در آن یدارزى را خوش نمىیچ بسا چه

ممکـن اسـت بـراي     ،مقصود این است که خداوند در زنی که دوستش نداریـد 
  شرّ باشد. تواند میجنس زن نبنابراین  ؛شما خیر فراوانی قرار دهد

 ،ثابـت گـردد   علـی به امـام   مذکوراگر انتساب روایت بر این اساس، 
. چگونه میاند نیست و منظور امام گروهی از زنان مد نظرظاهر آن  شک بی

در حالی  ،توان پذیرفت که امام جنس زنان و همه آنان را شرّ شمرده باشد
آن حضـرت   2.»خیـر زیـاد در زنـان اسـت    «: فرموده است صادقکه امام 

  :فرموده استهمچنین 
بـا طـال و نقـره    زنان خوب ، ولی ستندیگذارى نقابل ارزشخوب و بد زنان 
زنـان  و  شتر از طال و نقره استیزش آنان بچون ار ؛ستندیگذارى نمتیقابل ق

  3.تر از آنان استارزشبا كچون خا ،ستندیگذارى نمتیقابل ق كبا خابد 
هـر تأییـد   برد و بـر شایسـتگی و وارسـتگی آنـان م    قرآن کریم زنانی را نام می

دختـران   8،موسـی خـواهر   7،موسـی مـادر   6،سـاره  5،آسـیه  4،مریم ؛ مانندزند می
در مقابل از بعضی زنان به بدي و زشت 11و ملکه سبا. 10،عمرانهمسر  9،شعیب

                                                        
  .»راًیکَث راًیخَ هیاهللاُ ف لَجعیو  ئاًیأَنْ تَکْرَهوا شَ  عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسىو  ...«. 1
 ).385، ص3ج؛ الفقیه من الیحضرهی؛ بابویه قم على ابن بن محمد( »النِّساء أَکثَرُ الْخَیرِ فی«. 2
الْفضَّۀَ بلْ هی خَیرٌ  و لَا لطَالحتهِنَّ أَما صالحتُهنَّ فَلَیس خَطَرُها الذَّهب و  لَیس للْمرْأَةِ خَطَرٌ لَا لصالحتهِنَ« .3

یعقـوب   بـن  محمـد ( »منَ الذَّهبِ و الْفضَّۀِ و أَما طَالحتُهنَّ فَلَیس التُّرَاب خَطَرَها بلِ التُّرَاب خَیرٌ منْها
 ). 332، ص5ج؛ الکافیی؛ نیکل

 .12. تحریم: 4
  .11. تحریم: 5
 .71. هود: 6
 .7. قصص: 7
 .11. قصص: 8
  .25ـ23. قصص: 9

  .35عمران:  . آل10
  .35ـ29. نمل: 11
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  2و گروهی از زنان مصر. 1ابولهبمانند همسر  ؛کاري یاد کرده است
. انـد  برتـرین زنـان عـالم    زهراي اطهر و مادر و دخترش ،در تاریخ اسالم

آوردن بـر   به پیامبر ایمان آورد و در اسالمنخستین زنی است که  خدیجه کبري
معصوم نیز بانویی است که امام  زینب کبريصحابه رسول خدا سبقت جست. 

ما در انقالب اسالمی و  3نرفته توصیف کرده است. او را به دانشمندي به مکتب
ز آنان بحق ایم. بسیاري ادیدهفراوانی زنان بزرگ  ،در دفاع مقدس و پس از آن

 مبـدأ  و هـا  انسـان  زن مربـی «: هستند که فرمود خمینیمام شایسته این جمله ا
ایشان این جمله را در وصف مادران و همسران شـهدایی   4.»است خیرات همه

که انسانیت در مقابل فداکاري و بزرگـواري آنـان سـر تعظـیم      ده استکرایراد 
  آورد: فرود می

ل یـ از دامن خود افرادى بـه جامعـه تحو   تواند میه کتا موجودى است یکزن 
هـاى  هـا بـه اسـتقامت و ارزش    ه جامعـه کبل ،جامعه یکاتشان که از برکدهد 

  5. ... ده شوندیشکواالى انسانى 
                                                        

  .4. مسد: 1
  .30. یوسف: 2
درباره حضرت » عالمۀٌ بالمعلَّمۀ«. تعبیر 164، ص45؛ جبحـاراألنوار محمدباقر مجلسی؛ . 3

زینب اشاره به آن است که دانش وي تفضل خداوند بر اوسـت و ایشـان نـزد کسـی     
 شاگردي نکرده است.

 تیـ ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با ترب انسان یمرب. 4
کند. مبدأ  خودش کشور را آباد می حیصح تیبا تربو  کند خودش انسان درست می حیصح

األسف زن  باشد و مع دیها با . زن مبدأ همه سعادتشود یها از دامن زن بلند م همه سعادت
که به  اتیآنقدر جنا ،پسر نیپدر و پسر و خصوصاً ا نیا .آوردنددرلعبه  کیرا به صورت 

کـه زن در  م، یدیـ ما دد، یدی. شما د  است راتیبه مردان نکردند. زن مبدأ همه خ ،زن کردند
هـا در   . مردها به تَبع زنمیدان  یها م نهضت چه کرد ... ما نهضت خودمان را مرهون زن نیا

جلو بودند. زن  يها ها مردان را. خودشان در صف زن کردند یم قی. تشوختندیر  یم ها ابانیخ
اهللا خمینـی؛   سیدروحرا بشکند ( یطانیقدرت ش کی تواند  یاست که م يهمچو موجود کی

  ).338، ص7 ج؛ امام فهیصح
 .193، ص16 ج. همان، 5
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غلبـه بـا   ، ولـی  هرچند زنان خوب هم وجود دارند ممکن است گفته شود
اگر مردان بد و زیرا  ؛زنان بد و بدکار است. این سخن نیز قابل اعتنا نیست

در بعضـی   ، بلکهندکمتر از آنان نیست ،بدکار در تاریخ بیشتر از زنان نباشند
 1رفتارهاي غیراخالقی و جنایات بشري سهم مردان بیشـتر از زنـان اسـت.   

تاریخ از بعضی مردان جنایاتی ثبت کرده است که شرح آن از حوصله این 
  نوشتار خارج است.

  شمردن زن عامل گناه .3ـ2
او در بلکه او شیطان کوچک است.  ،عامل گناه و فریب است ،زن شود میته گف

فریب  آدمحضرت  باعث شده است حوا کمی از شیطان ندارد.گري دستحیله
  2بخورد و نافرمانی خدا کند.

و  تـورات نیز با رویکرد قرآن کریم ناهماهنـگ اسـت و از    مذکوردیدگاه 
در مورد  توراتسوم فصل از  6در بند به میان مسلمانان راه یافته است.  انجیل
پـس زن  «: آمده است آدمبراي اغواي حضرت  ابلیسدر همدستی با  حوا نقش

اش گرفـت و خـورد و بـه    وهیپس از م ،... کوستیکه بخوردن ن دیدرخت را د

                                                        
. سـهم متفـاوت زنـان و مـردان در     99؛ صجایگـاه بـانوان در اسـالم   . حسین نوري همدانی؛ 1

آیات قرآن کریم قابل استنباط است. قرآن کـریم در موضـوع زناکـاري، زن را     بزهکاري از
)؛ ظاهراً 2(نور: ...»  الزَّانیۀُ و الزَّانی فَاجلدوا کلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ«کند:  پیش از مرد ذکر می

تر است، در حالی  کنندگی در وقوع این بزه پررنگ به این دلیل که نقش زن به علت تحریک
و السـارِقُ و  «که درباره جرم سرقت، نخست مرد و سپس زن را ذکر کرده و فرموده است: 

  ).38(مائده:  »... السارِقَۀُ فَاقْطَعوا أَیدیهما
  :دیگو یم يمولو. 2

  که حوا گفت خور، آنگاه خورد چون  افسانه کرد سیچند با آدم بل
  :دیگو یم یگدلیآذر ب  

  آدم دیا کشـه ه ز حوا چهـک  ادمیه از ـر نرفتـآخ تـگف
  سیتلب یهـر آدم آنگـکرد ب  سیحوا نخست زد ابل راه

  بادش نیکار حوا است کآفر  و اوالدش دیآدم کش آنچه
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آدم «: آمده است فصلدر بند سیزدهم همین  1.»داد که خورد زیشوهر خودش ن
خـت بـه مـن داد کـه     او از آن در ،يبـا مـن داد  بـودن   يکه از بـرا  یزن: گفت

  :نیز آمده است فصلبند هفدهم این  در 2.»خوردم
ـ  دیخواهم گردان ادیز تیغا هرا بو ألمِ تو و حمل ت نیا: گفتنیز زن ه ب ه که ب

تو به شوهرت خواهد بود و او بـر   اقیو اشت دییزا یزحمت اوالدها را خواه
 3.تو مسلط خواهد شد

فصل . در شود مینیز مشاهده  انجیلهاي ها در بعضی نسخهتوصیف همانند این
  :آمده است )28ـ1بندهاي ( 40

پس  ؛... بود يه پاسبان مارک یآنجای ،بهشت شد هدرواز یکپس [شیطان] نزد
چگونه داخـل  : شوم. مار گفته داخل بهشت کبگذار مرا : دشمن به او گفت

 وم تکن تا داخل شوم به شکتو دهان خود باز : داد پاسخطان یش م تو را؟ینما
 ؛ زیراحوا يطان را نهاد به پهلویار را. شکپس به جا آورد مار آن وقت آن  ؛...

آن زن بـه صـورت    يطان دگرگون شد بـرا یپس ش جفتش آدم به خواب بود؛
ن یـ آن وقت و خورد از احوا  پس گرفت ؛... و گفت او را یخوشروی هفرشت

پس  طان گفته بود؛یاو را خبر داد به هر آنچه ش ،دار شدیچون جفتش ب ثمرها.
  .او و خورد يرد زن او براکش یه پکبرداشت از آنها آنچه را 

  :آمده است )10ـ8بندهاي ( 41 فصلدر 
از مـن   ،يفرمـود ه بـه مـن عطـا    ک یهمانا آن زن !پروردگاراي : داد پاسخآدم 

چـه  : زن را فرمـود  ،يآن وقت خـدا  پس خوردم از آن. ؛ه بخورمکرد کطلب 
: داد پاسـخ حـوا   ؟ين دادیـ ماننـد ا  ه به جفـت خـود طعـامى   کجهت داشت 

  .پس خوردم ؛ب دادیطان مرا فریه شک درستی به
  :آمده استنیز  )19ـ17بندهاي ( 41فصل در 

به جفـت   .يطان گوش دادیه به شکآن یتوی: فرمود ،لم نمودهکتحوا  آنگاه با
ه بـا تـو   کط مرد ر تسلیرد زک یپس درنگ خواه ؛يخود آن طعام را خوراند

                                                        
 .6. همان، ص1
  . همان.2
  . همان.3
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  .اوالد را به رنج يدارپس برمى ند؛کز رفتار ینکچون 
 و شـود  میاز گناه نافرمانی خداي سبحان تبرئه  آدمحضرت  ،گفته پیشدر متن 

 . تـاوان گنـاه  شـود  میو همدست وي معرفی  ابلیسدر این ماجرا کارگزار  حوا
اینـک  د. نآن است که زنان مادر شوند و همـواره زیـر سـطله مـردان باشـ      حوا

از نظـر   حوا و آدمنسبت به  ابلیسگري وسوسهدرباره  ادبیات قرآن کریم را نیز
 آدم ،قرآناین ماجرا کامالً متفاوت است. از نظر  بارهگذرانیم. آیات قرآن درمی

سهم دارند. قـرآن در   ابلیسهاي پذیري از وسوسهتأثیربه یک اندازه در  حوا و
سـوره   19در آیه  ماجرا ضمایر را مثنّی آورده است و موارد مربوط به اینهمه 

آیات  1.»نزدیک این درخت نشوید میگفتحوا  آدم وما به «: اعراف فرموده است
 22ـ20ثنّی است. در آیات مربوط به تالش شیطان در اغواگري نیز به صورت م

  :سوره اعراف آمده است
ار کآشـ  ،تا آنچه را از اندامشان پنهان بود ردکطان آن دو را وسوسه یسپس ش

به خـاطر   مگر ،ردهکن درخت نهى نیپروردگارتان شما را از ا: سازد و گفت
د یـ خواه ]در بهشت[ ا جاودانهی د شدیفرشته خواه ]دیاگر از آن بخور[ هکنیا

و  رخواهـانم یه مـن بـراى شـما از خ   کـ رد کـ اد یـ و براى آنهـا سـوگند    !ماند
  2.آورد فرود ]از مقامشان[ بیآنها را با فر بیترت دینب

مـا بـه    !پروردگـارا «: انـد  تـه و گف انـد  آنگاه هر دو به خطاي خویش اقرار کـرده 
اران کـ انیاز ز ،نـى کو اگر ما را نبخشى و بـر مـا رحـم ن    !میردکشتن ستم یخو

  3.»!م بودیخواه
 ،پـذیري شـیطان  تأثیرعامل گناه شمردن زن و تطهیر مـرد از   بر این اساس،

                                                        
  .»ال تَقْرَبا هذه الشَجرَةَ«. 1
2 .»    هـنْ هـذکمـا عبقالَ ما نَهاکما ر هِما وآتونْ سما منْهورِي عما ما وي لَهدیبا الشَّیطانُ لملَه سوسفَو

فَـدالَّهما   ـو قاسمهما إِنِّی لَکما لَمنَ النَّاصحینَ   ـالشَّجرَةِ إِالَّ أَنْ تَکونا ملَکینِ أَو تَکونا منَ الْخالدینَ  
ربهما أَ لَم  غُرُورٍ فَلَما ذاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوآتُهما و طَفقا یخْصفانِ علَیهِما منْ ورقِ الْجنَّۀِ و ناداهمابِ

 .»أَنْهکما عنْ تلْکما الشَّجرَةِ و أَقُلْ لَکما إِنَّ الشَّیطانَ لَکما عدو مبینٌ
 ).23(اعراف:  »منا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَکونَنَّ منَ الْخاسرینَقاال ربنا ظَلَ«. 3
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  1.نیستیک فکر وارداتی براي مسلمانان است و با تعالیم اسالمی سازگار 

  شماري کید زنانبزرگ .3ـ3
این مطلب ناظر به  2قرآن کریم نیرنگ زنان را عظیم شمرده است. شود میگفته 

، در »مینَّ عظکدکیإِنَّ «: فرمایدسوره مبارکه یوسف است که می 28قسمتی از آیه 
طَانِ یالشَّدکیإِنَّ  «...: که قرآن کید شیطان را ضعیف خوانده و فرموده استحالی 

  3.»فاًیانَ ضَعک
ـ دربـاره   متأسفانه از آیه مزبور برداشت نادرستی صورت گرفته اسـت.  ن ای

و آیـات قبـل و    مذکوراز دقت در آیه  4.اشاره شود یمهم مطلب باید به نکات
سخن عزیـز مصـر اسـت و     مذکورجمله  ،که اوالً شود میبعد به خوبی معلوم 

در  زلیخـا نه همه زنان. پس از آنکـه   ،کید زنان مصر است، »کیدکنّ« از مقصود
اخالقـی و  بـی  آن حضرت را به ،ناکام ماند یوسفدرخواست خود از جناب 

 زلیخاشاهدى از خانواده  ،این سوره 27و  26نظر سوء متهم ساخت. مطابق آیه 
ـ اگر پ«: شهادت داد زن راسـت گفتـه و او از    ،خـورده  كراهن او از جلـو چـا  ی

زن دروغ گفتـه و او از   ،ده شدهیراهن او از پشت دریو اگر پ ان استیدروغگو

                                                        
  .402، ص17؛ جمجموعه آثار. مرتضی مطهري؛ 1
  :ابیات ذیلمانند  .2

  میالجرم مکر زنان باشد عظ  میروح را از عرش آرد در حط
  مولوي

  يزن راست باز یکیاز  دنیند  يساز کردند مردان چاره یبس
  يجوگن ینظام

  د؟یچه د ياریو ع يمکّار ریغ  د؟یکه د يدر جهان از زن وفادار
  یجام

از  یدرباره زنان است که بعض زیآم نیو توه رکنندهیتحق يها از سروده يا نمونهمذکور  اتیاب  
 مانده است. يادب و عرفان بر جا ،نیآنها از بزرگان د

 .76. نساء: 3
  .87؛ صجایگاه بانوان در اسالمر.ك: حسین نوري همدانی؛ . 4
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و فهمید  هیوسف از پشت پاره شدعزیز مصر دید که پیراهن  .»ان استیراستگو
ـ نَّ إِنَّ کدکیإِنَّه منْ  ...«: گفت رو ازاین گناه است؛که یوسف بی ـ کدکی ظینَّ عبـى  :م

همـین   31در آیـه   .»بزرگ اسـت  رنگ شما یه نک ،سترنگ شماین از نیا کش
ایـن   1نیز اشاره به نیرنگ گروهی از زنـان مصـر اسـت.    »مکرهنّ« تعبیر ،سوره

مـذکور  قابل استنباط است. در ایـن آیـات   این سوره  34و  33لب از آیات مط
  :آمده است

تر است از آنچه مـرا  زندان براى من دوست داشتنى !پروردگارا: وسف گفتی  
به سوى آنان خـواهم   ،رنگ آنان را از من بازنگردانىیاگر نو  خوانندبه آن مى

رنـگ  یرد و نکـ او را اجابت  پروردگارش  پس ؛نادانان خواهم شد  د و از ییگرا
  2.او شنواى داناست !د. آرىیآنان را از او بگردان

  شمردن زنانالعقلناقص .3ـ4
توصیف زن به موجودي است که عقل وي ناقص  ،هاي منفیتوصیف هاز جمل

است. این جمله مستند به روایاتی است که نخست به اصل روایات اشاره شده 
مـورد داللـت آنهـا بحـث      آنها را بیان خواهیم کرد و سپس درو اعتبار سندي 

  خواهیم کرد:
شـیعه و اهـل تسـنن یافـت     روایات نقصان عقل زنان در منابع حـدیثی   .1

روایات مربوط بـه آن   ،هاي دقیق بعضی پژوهشگرانبر اساس بررسی. شود می
ه که سـ  شود میبه هشت گزارش اصلی منتهی  اًمجموع ،در منابع حدیثی شیعه

ی مستقل حدیث ائمه دیگرهستند. از  و پنج حدیث علوي حدیث نبوي
آنـان نقـش راوي را در    ،یافت نشد. در بعضی احادیث مورد بحث این بارهدر 

 هـا هـیچ  بر عهده دارند. مطابق این بررسی علییا امام  سالمنقل از پیامبر ا

                                                        
1 .»کینًا ونَّ سنْهةٍ مداحکلَّ و آتَتتَّکأً ونَّ ملَه تتَدأَعإِلَیهِنَّ و لَتسنَّ أَرکرِهبِم تعما سفَلَم  اخْـرُج قَالَت

نَ أَیدقَطَّعو رْنَهأَکب أَینَها رلَیهِنَّ فَلَمعلَک کرِیمذَا إِلَّا مشَرًا إِنْ هذَا با هم لَّهل اشقُلْنَ حنَّ ویه«.  
2 .»أَکنْ مإِلَیهِنَّ و بنَّ أَصهنِّی کیدع رِفإِلَّا تَصو ی إِلَیهونَنعا یدمإِلَی م بنُ أَحجالس بینَ قَالَ رلاهنْ الْج

* هبر لَه ابتَجفَاس یملالْع یعمالس وه نَّ إِنَّههکید نْهع رَففَص«.  
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در دسـته   و نیستندیک از احادیث نقصان عقل زن از شرایط حجیت برخوردار 
گیرند. این نوشتار از ورود تفصیلی در این بحث روایات مستفیض نیز قرار نمی

بـا فـرض    1.دهـد  مـی ان را به منابع مربوطه ارجاع مند عالقهو  کند میخودداري 
داللت و مفهوم نقصان عقل را مورد بررسـی   ،روایات گونه پذیرش سندیت این

  مختصر قرار خواهیم داد.
از عقلـی کـه    مزبور و اینکـه مقصـود   در روایات »عقل« مورد مفهومدر  .2

هاي متعددي ذکر شده است که احتمال باشد، سهم زنان از آن کمتر از مردان می
  :باشد می ذیلآنها به شرح  هخالص
ی است و به همه زنان خاصشخصی و ناظر به فرد  هسخن امام یک قضی ـ

اي در ضـمن خطبـه   ،البالغـه  نهجدر  »قـول الع نواقص« هجمل. نیستقابل تعمیم 
؛ ده اسـت کـر ان یـ پس از فراغـت از جنـگ جمـل ب   آن را  علیاست که امام 

که جنگ جمل به رهبـري وي رخ  زنی باشد  ،امام مقصودممکن است  رو ازاین
 بـر اسـاس  و امام  وندشته شکهزاران نفر از مسلمانان در آن داده و موجب شد 

  2مالحظاتی نام وي را نبرده است.
عقل تجربی یا اکتسـابی   ،از عقل در حدیث مزبور علیمقصود امام  ـ

ها یا از محیطنگهداري دور  اره به آن است که عقل زنان به دلیلاست و اش
حـدیث   ،د این احتمـال می و فرهنگی رشد نیافته است. مؤیهاي علفرصت

عقل طبیعـی و  : عقل دو نوع است«: دیگري از آن حضرت است که فرمود
  3.»عقل تجربی

ل از آن ضعف حافظه است و ارتباطی به ضعف هوش و قوه تعق مقصود ـ
                                                        

 .90-118؛ صسنجی روایات کاستی عقل زنان اعتبار و مفهومر.ك: محمود کریمیان؛ . 1
الجمل فـی ذم   بعد فراغه من حرب و من خطبۀ له«گونه است:  البالغه در این باره این متن نهج. 2

 »... نَـواقص الْعقُـولِ   معاشرَ النَّاسِ إِنَّ النِّساء نَواقص الْإِیمانِ نَـواقص الْحظُـوظ  : النساء ببیان نقصهن
  ).79، کالم 72البالغه؛ ص (نهج

  ).6، ص75؛ جبحاراألنوار(محمدباقر مجلسی؛ » الْعقْلُ عقْلَانِ عقْلُ الطَّبعِ و عقْلُ التَّجرِبۀِ«. 3
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 اسـت کـه   نیاشهاد بر د مورد در سوره بقره 282 هیآ ،احتمال نیا دیؤمندارد. 
  :مرد فرموده است کیشهادت دو زن با شهادت  يعلت برابردرباره 

مـرد و دو زن از   یـک  ،رد و اگر دو مرد نبودنـد یدو نفر از مردان را شاهد بگ
 آنانى از یکنان شما هستند تا اگر یت و اطمیه مورد رضاکسانى کاز  ،گواهان

  1.ندکادآورى یگرى به او ید ،ردکفراموش 
 ،احتمال نیبر ا یمبتن 2زن است. آن بر عقل تأثیرغلبه عواطف و  ،منظور از آن ـ

غالب اسـت و همـین    زن براز نقصان عقل زن آن است که احساسات  مقصود
 مسـائل وي غالباً نتواند فـارغ از عواطـف خـود بـه      شود میخصوصیت باعث 

  بنگرد و عقالنیت به خرج دهد.
ب به خداوند نه عقلی که موجب تقر ،عقل اجتماعی است ،از آن مقصود ـ
  :اند تهگفبعضی عالمان معاصر با اشاره به این مطلب  3است.

 ،تیریعنى در نحوه مدی ،عقل اجتماعى ،مرد متفاوت است ه در زن وکعقلى 
ه کبر فرض هم و  اضى استیر و تجربى ،علمى ،اقتصادى ،اسىیدر مسائل س

ش از عقـل زن  یعقل مرد ب ،ىیرامسائل اج از علوم و گونه اینبشود در  ثابت
وجـود خواهـد    پرسـش ن یا ،ستیار آسانى نکز ین مطلب نیه اثبات اک است

ن یه بـ کن عقلى است یهم ، استاهللا لىإه تقرّب یه ماکا آن عقلى یآ که داشت
 ،یـک زیمسـائل ف هـرکس   تـوان گفـت   ا مىیباشد؟ آ ز مىیمرد مورد تما زن و

ا یـ اسـت؟ آ  تـر  نزدیکبه خدا  ،مانند آن را بهتر بفهمد عى ویطب ،طب ،اضىیر
 » نـانُ جالْ هبِ بستُکا و حمانُالرّ هبِ دبِع« هکا عقلى ی ب استه تقرّیما ،ن عقلیا

ش از زن ین اسـت در مـرد بـ   که ممکآن عقلى  ... ب است؟ه تقرّیباشد ما مى
  4.ى استیارهاى اجراکاست و عقل یل سعق ،عقل علوم ،باشد

روایـت مـورد بحـث در مقـام      ،هاي مذکور که صحیح باشـد از احتماال هریک
  تحقیر زن به شمار آید.شناساندن زن است و نباید 

                                                        
  ». إِحداهما فَتُذَکرَ إِحداهما الْأُخْرى أَنْ تَضلَّ«. 1
  .21، ص4 ج؛ فی تفسیرالقرآن المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی؛ . 2
» ما عبِد بِه الرَّحمنُ و اکتُسب بِه الْجِنَـانُ «در پاسخ پرسش از چیستی عقل فرمود:  امام صادق. 3

 ).11، ص1؛ جالکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد
 .273ـ268ل؛ صزن در آئینه جالل و جماداهللا جوادي آملی؛ عب. 4
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  نهی از مشورت با زنان .3ـ5
 ،روایاتی که ممکن است از آن توصـیفی منفـی از زن اسـتنباط گـردد     هاز جمل

؛ وجـود دارد  ن است. روایات متعددي در این بـاره روایات نهی از مشورت با ز
از مشـورت بـا زنـان    «: کـه فرمـوده اسـت    علـی جمله منسوب به امام  مانند
بلکه در بعضـی روایـات    1،»است یو ناتوان یسست ،که در آنها ضعف دیزیبپره

به مشورت با زنان و سپس مخالفت با آن توصیه شده است. در سخنی منسوب 
با زنان مشورت کنید و سپس بر خـالف آن  «: آمده است به نبی مکرّم اسالم

  2.»زیرا در مخالفت با آنان برکت است ؛عمل کنید
کنیم و بـا فـرض اعتبـار    خودداري می گفته پیشات ما از بررسی سند روای

به صـورت مطلـق صـحیح     مذکورشک روایات  بیکه  کنیمسندي آنها بیان می
اطـالق  زیرا  ؛نباشددادن زن شایسته مشورتکه نیست و ناظر به مواردي است 

به طـور   روایات مزبور با قرآن کریم تنافی آشکاري دارد. در دو آیه قرآن کریم
سوره بقره  233در آیه  به مشورت با همسر توصیه شده است؛ نخست، مستقیم

بـا یکـدیگر   ت و مشـورت  یاگر پـدر و مـادر بـه رضـا    «: که در آن آمده است
مورد دیگر آیه ششـم   3؛»ستیگناهى بر آنان ن ،رندیر بگیخواستند طفل را از ش

شایسـته  گونهگر به یدیکبا «: است که در قسمتی از آن آمده است طالقسوره 
  4.»دینکمشورت و گو و گفتاي 

بــا زنــان در امــور «: ه اســتفرمــود اســالم امبریــپ ،از ســوي دیگــر
با زنـان در امـور مربـوط بـه     «: فرمود همچنین 5.»دیدخترانشان مشورت کن

                                                        
؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد» إِیاك و مشَاورةَ النِّساء فَإِنَّ رأْیهنَّ إِلَى أَفْنٍ و عزْمهنَّ إِلَى وهنٍ«. 1

 ).، نامه امام به فرزندش حسن347البالغه، ص . نهج338، ص5 ج
؛ بحـاراألنوار (محمدباقر مجلسی؛ » صقَالَ شَاوِروا النِّساء و خَالفُوهنَّ فَإِنَّ خلَافَهنَّ برَکۀٌعنِ النَّبِی «. 2

 ).262، ص100ج
 ».فَإِنْ أَرادا فصاالً عنْ تَراضٍ منْهما و تَشاورٍ فَال جناح علَیهِم. «... 3
 ».... أْتَمرُوا بینَکم بِمعرُوفو  .. «..4
  ).309، ص16ج؛ العمال کنزلي؛ هند یمتقعلی » (بناتهِنَّ یمروا النّساء فآ. «5
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که پـیش از   یعلامام در نقل دیگري از روایت  1.»دیخودشان مشورت کن
ـ  ،دیزیمشورت با زنان بپره از«: گونه آمده است این شد،این ذکر   یمگر زن

  2.»يکمال عقل آزموده را ب يکه و
عکس روایاتی که به مشورت با زنـان و سـپس مخالفـت بـا آن توصـیه      بر

پـس   رسول خـدا  ،هیبیصلح حد يدر ماجرا نبه نقل بعضی مورخا ،کنند می
ـ زیبرخ«: نامه به اصحاب خـود فرمـود  صلح ياز امضا را  دهـاى خـو  ید قربـان ی

تکـرار   مرتبـه دسـتور را سـه    نیاآن حضرت  ».!دیتان را بتراشیو سرها دیشکب
وقتـی ایـن وضـعیت را     سـلمه  ام .مسلمانان اطاعات نکردند با وجود این ،کرد
ـ ز و خـودت قربان یبرخ !اى رسول خدا«: عرض کرد به رسول خدا ،دید ت ی
نیز چنـین کـرد و    پیامبررد. کروى خواهند یمردم از شما پ شک بی !شکرا ب

  3.»مردم از آن حضرت تبعیت کردند
 مـذکور ماند که روایات تردیدي باقی نمی گفته، پیشبا توجه به توضیحات 

ناظر بـه شـرایط یـا     نسند و قطع به صدور آنها از معصومابر فرض اصالت 
  .نیستها دستور کلی براي همه زنان و همه زمانمبین  موارد خاص است و

که نگاه ارزشی  شود میمعلوم  ،دبیان ش تاکنوناز مجموع مباحثی که  نتیجه:
بلکـه از بعضـی آیـات و روایـات بـه نـوعی        ،اسالم به زن و مرد یکسان است

هاي منفـی در بعضـی   صیفیتو ،. از این جهتگردد میجانبداري از زن استنباط 
ـ  ،. زن مانند مردنیستند نب به معصومای قابل انتسامنابع روای ده خـداي  آفری

آنچـه را   ه به هر موجـودى ک است او خدایی ،متعال است. به تعبیر قرآن کریم
                                                        

1» .ف روا النّساءهِنَّ یآم(همان).» أنفُس  
؛ کنزالفوائـد ی؛ ابـوالفتح کراجکـ  (» إیاك و مشاورةَ النّساء إلّا من جرَّبت [جرِّبت] بکمالِ عقلهـا . «2

  ).177ص
الصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فواهللا ما قام  اهللا الکتاب قال رسولقال فلما فرغ من قضیۀ «. 3

منهم رجل حتى قال ذلک ثالث مرات فلما لم یقم منهم احد دخل على ام سلمۀ فذکر لها مالقى من 
 الناس فقالت ام سلمۀ یا نبى اهللا اتحب ذلک اخرج ثم ال تکلم احدا منهم کلمۀ حتى تنحـر بـدنک و  

فیحلقک فخرج فلم یکلم احدا منهم حتى فعل ذلک نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلمـا   تدعو حالقک
 ).182، ص3ج؛ يبخار حیصحي؛ بخار لیاسماع بن (محمد» رأوا ذلک قاموا فنحروا
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اه خداي متعال ر 1.رده استک شتیسپس هدا است و داده ،نش او بودیالزمه آفر
و پیـامبرانی  بـوده  عقل که پیامبر درونی راه از  سعادت را از شقاوت نشان داده،

گروهـی از  ، ولـی  دعوت کرده اسـت بندگانش را به سعادت  ،که فرستاده است
زنان و مردان به اختیار خود راه سعادت و گروهی دیگر راه شقاوت را در پیش 

زنان نیز مانند مـردان بـه دو گـروه اخیـار و اشـرار تقسـیم        رو ؛ ازاینگیرندمی
 هـاي دینـی کـه از جـنس زن نکـوهش     گزاره ،شوند. با توجه به این مطلب می
در  .نیسـتند قابـل انتسـاب   به تعلیمات انبیاي الهـی   وده،، قابل اعتماد نبکنند می

 بایـد  ،دثابـت شـو   روایات به اهل بیـت  گونه صورتی که صحت انتساب این
  آیات و روایات ملتزم گردید. دیگرمفاد آنها به تفسیري هماهنگ با درباره 

  حقوقی الگوي سوم مبانی فقهی ـ: گفتار دوم
مهم الگوي سوم است. در این قسـمت   اهلیت و استقالل حقوقی زن دو مبناي

  گردد. بررسی میادله و لوازم اهلیت و استقالل حقوقی زن  ،نوشتار

  اهلیت حقوقی الف)
سـزواري اسـت و در اصـطالح    و  لیاقـت  ،شایسـتگی  به معناياهلیت در لغت 

حق و اجـراي  شدن به برخورداري فرد از صالحیت حقوقی براي دارا ،حقوقی
شـدن  یکی اهلیت دارا ؛دو قسم خواهد بودبر  اهلیتبنابراین  ؛شود میآن گفته 
دیگـري  و  شـود  مـی  گفتـه  »اسـتحقاق « یـا  »تمتع« اهلیت ،اصطالحدر حق که 

. هـر  شـود  مـی  گفتـه  »اجرا« یا »استیفا« اهلیت اجراي حق که اصطالحاً اهلیت
 ،ولی براي برخورداري از اهلیـت اسـتیفاء   ،فرد انسانی واجد اهلیت تمتع است

الزم است فرد بالغ و عاقل و در امور مالی رشـید باشـد. بـه فـردي کـه فاقـد       
زن از اهلیـت   ،. در حقوق اسالمیشود می گفته »محجور« ،اهلیت استیفاء باشد

حقوقی کامل برخوردار است و در این جهت میان او مردان تمایزي نیست. بـا  

                                                        
  ).50طه: (»  ء خَلْقَه ثُم هدى کلَّ شَی  قالَ ربنَا الَّذي أَعطى«. 1
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وقی زن را در اهلیـت حقـ   ،کنونادوار حیات حقوقی زن از آغـاز تـا   مروري بر
  تبیین خواهیم کرد.اسالم 

  ادوار حیات حقوقی زن .1
تـوان  تـاریخی در سـه دوره متفـاوت مـی     به لحـاظ تحوالت اجتماعی زنان را 

و  »حجـر حقـوقی  «، »انگـاري ملـک « کرد. این سه عبـارت اسـت از  بندي  طبقه
 بـه لحـاظ  هرچند گذر از هر دوره و رسیدن بـه دوره بعـدي    .»پنداري همسان«

جـا همزمـان رخ نـداده     ها در همهاین دورهدر واقع تاریخی مشخص نیست و 
 ،را بـه ترتیبـی کـه ذکـر شـد      مـذکور گانه توان ادوار سهاجماالً می، ولی است
موقعیت اجتماعی زنان نسبت به  ،. حتی ممکن است در بعضی جوامعفتپذیر

از گیـري تحـوالت   جهـت  ،کلـی  یدر نگرشـ ، ولـی  گذشته تنزّل کـرده باشـد  
  .گردد میپنداري بوده است. تفصیل مطلب در ادامه بیان انگاري به همسان ملک

  انگاري یا انکار اهلیت حقوقیملک .1ـ1
آمد و قابل می زن ملک به شمار ،را پشت سر گذاشت که در آناي دوره ،تاریخ

 که مردان براي زن شخصیت حقوقی و موقعیـت اجتمـاعی  اي تملک بود. دوره
خواسـتند   مـی  هـرکس  به ،کردندمی نبوده و با او همانند اموال خود رفتار قائل

 رنجـش بهـره   از وي و دستو  کردندمی به دوستان خود هدیه ،دادندمی قرض
و ممالـک عـرب و   جهـان  این وضع کم و بیش در بسیاري منـاطق   جستند.می

است.  نظریه فرودستی طبیعی بوده ،انگاري زن مبناي ملک 1عجم وجود داشت.
و  بعضی فالسفه روم قدیم معتقد بودند زن فرودست یا زیردست آفریـده شـد  

                                                        
االخبار ما یجعل المرأة فی ضمن ترکۀ المتوفی و ذلک اذا لم تکن  و قد جاء«اند:  بعضی منابع نوشته. 1

ام ولد و یکون من حقّ االبن البکر التزوج بها و اذا لم تکن له نفس بها، انتقل حقه فیها الی الولد الثانی 
و اذا لم یرغب فیها انتقل حقه الی بقیۀ الورثۀ بحسب قربهم من المیت و حقهم فی المیراث و من حق 

العـرب   المفصـل فـی تـاریخ   ی؛ جـواد علـ  » (ولد البکر ایضاً منع المرأة من التزوج اال بعد ارضائهال
. یحیـی  32ـ31؛ صحقوق زن در اسالم و اروپا. ر.ك: حسن صدر؛ 562، ص5ج؛ سالماإل قبل

 ).33ـ22؛ صحقوق زن در اسالم و جهاننوري؛ 
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زن به حکم آفرینش تحت رو  ازاین ،چون مرد فرادست و زبردست خلق گردید
  1سلطه مرد قرار دارد.

آمیـز  ارفـاق  اي تا اندازهمورد بحث  هانگاري براي زن در دورتعبیر ملک
، در حالی شماردشمرده و آن را قدر میانسان مال خود را عزیز زیرا  ؛است

مـردان از   ،ت و مقارن بعثـت رسـول گرامـی اسـالم    در دوران جاهلی که
. دنـد آورساري بـه حسـاب مـی   شرم هو آن را مای ی نداشتندکشتن زنان ابای

کـردن  گـور  بـه زنده ( تاریخی وئاد سنّت درباره سوره نحل 59و  58آیات 
  :است گونه این )دختران

 ،ب تـو شـده  یى از آنهـا بشـارت دهنـد دختـر نصـ     یکگاه به ه هرکدر حالى 
بـه   .گـردد  ن مىیت خشمگشود و به شد اه مىیس ]از فرط ناراحتى[ صورتش

 گـردد  له خود متوارى مـى یاز قوم و قب ،ه به او داده شدهکبشارت بدى خاطر 
 چه بـد  !ند؟کپنهانش  كا در خای ،ا او را با قبول ننگ نگهداردیآ ]داند نمى	و[

  2!نندک م مىکح
گونـه   ایـن مسـئله   سوره مبارکه تکویر با اشاره به ایـن  9و  8در آیات همچنین 

بـه   کـه  ه از دختران زنده به گورشده سؤال شـود کدر آن هنگام و « :آمده است
  3».شته شدند؟کن گناه یدامک

 و اقـوام  دختـران در کـردن  گورهب وئاد یا زنده سنّت ،مورخانبرخی به نقل 
 بـه  یاسترالیای قبایل و رومانی ،یونان ،مصر در ؛داشته است رواج نیزدیگر  ملل

تاریخی  سنّت روشن است که 4زدند.می دست عمل این به متعدد عوامل جهت
                                                        

د دارد. او به دو شکل از فرودستى . ارسطو از کسانى است که به نظریه فرودستى طبیعى اعتقا1
فلسفه ؛ همپتن میج .12ص؛ سیاست؛ ارسطو( بردگان و زنان : فرودستیکند طبیعى اشاره می

). این امر در حالی است که استاد وي افالطون به تشـابه زن و مـرد در   53ـ33ص؛ یاسیس
  ).272؛ صجمهوریتاستعدادها و حقوق اعتقاد داشته است (ر.ك: افالطون؛ 

منَ الْقَومِ مـنْ سـوء مـا بشِّـرَ بِـه        یتَوارىـ ظَلَّ وجهه مسودا و هو کظیم    و إِذا بشِّرَ أَحدهم بِالْأُنْثى«. 2
  ».هونٍ أَم یدسه فی التُّرابِ أَال ساء ما یحکمونَ  یمسکه على أَ

3 .»لَتئةُ سؤُدوإِذَا الْم بِأَي ـ  ولَتذَنْبٍ قُت.«  
 .98، ص5ج؛ سالماإل العرب قبل المفصل فی تاریخی؛ . جواد عل4
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 ،اگر فراگیر بود ؛ زیرادر بعضی قبائل رواج داشته استفقط وئاد فراگیر نبوده و 
 ؛گردیـد بشر منقرض می به تدریج از تعداد زنان کاسته شده و در حقیقت نسل

ی از ترحم نسبت به دختـران و تـالش   هایآنکه در همین دوران گزارش ویژه به
  1بعضی براي نجات آنان نیز در دست است.

  اهلیت نسبی یا حجر حقوقی .1ـ2
موقعیـت اجتمـاعی   اي  انـدازه زن توانست تا  ،انگاري پس از گذر از دوره ملک

توانست ماننـد  می دست یابد. وي در این دورهخود را بازیابد و به اهلیت تمتع 
رو  ازایـن  همچنـان از اهلیـت اسـتیفا محـروم بـود و     ، ولـی  دیگران مالک شود

در مورد  ،خواهدمی که خود گونه آن و کندتوانست در دارایی خود تصرف  نمی
پدر یا شوهر یا عضو مذکر  به وسیلهامور زن  ،آن تصمیم بگیرد. در این مرحله

زیـرا   ؛یـاد کنـیم   »حجر حقوقی« توانیم از این دوره بهد. میشمی ارهخانواده اد
که از حقـوق مـدنی برخـوردار     شود میمحجور در فقه و حقوق به کسی گفته 

؛ یا امور خـود را اداره نمایـد   کنددر آن تصرف  تواند میاست و در عین حال ن
شـمار ایـن    دیوانگان. در حقیقت زن در ایـن دوره در و  سفیهان ،کودکان مانند
  ها قرار داشته است.گروه

یعنی قرن  2رویکرد جوامع غربی تا آغاز دوره رنسانس ،محجورشماري زن
سلطه حقوقی مرد بر زن  ،البته اواخر قرن نوزدهم .چهاردهم میالدي بوده است

                                                        
براي نجات دخترکان کوشش فراوانی انجام داد. جاهلیت  دورانکه در  ناجیه بن صعصعۀ مانند .1

ناجیـه پـدر    بـن  صعصـعۀ . دختر را از پدرانشان خرید و از مرگ نجات داد 360به نقلی وي 
است و فرزدق این عمل پدرش را براي خود، فخري به شمار آورده و فرزدق شاعر معروف 

  : گونه سروده است درباره آن این
فاحیا الوئید فلم توائد  ذى منع الوائداتا الّنّو م  

آنها را زنده  ،گورکردن دختران را گرفته ب از دودمان ما کسى را سراغ داریم که جلو زنده  
؛ به نقل از ناصر 125ص ،5ج؛ الرجال قاموس(محمدتقی تستري؛  کرد تا در خاك دفن نشوند

  ).274، ص11؛ جتفسیر نمونهمکارم شیرازي؛ 
2. Renaissance. 
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تـرین کشـورهاي داراي   در قوانین داخلی کشورهاي غربی نفی گردید. از مهـم 
کشور فرانسه اسـت. در ایـن    2،یا حقوق موضوعه 1ژرمنی ـ  نظام حقوقی رومی

م 1804که در سال  ناپلئونشد. در کد می اجرا ناپلئونکد  م1970کشور تا سال 
عمـال حقـوقی زن   اَاهلیت تصرفات مالکانه زن نفـی شـد و    ،به تصویب رسید

بدون اذن یا اجازه شوهر غیرنافذ شمرده شده است. این قانون شوهر  ،شوهردار
م قیم یا مدیر غیرمسئول زن قرار داده و اختیـارات وسـیعی را بـراي    را در حک

 4ال ترین کشور داراي نظام حقوقی کامنانگلستان مهم 3وي در نظر گرفته است.
یا حقوق عرفی است. در حقوق این کشور نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. 

 دادمـی  دست از را خود مالی استقالل ،ازدواج از پس زن ،کشور این حقوق در
گردیـد  می منتقل شوهر به زن اموال تمام تکیمال ،دارایی وحدت اصل بر بنا و

 فـوت  از پـس ، مگر داشت قرار مرد عهده بر زوجه معیشت تأمین ،مقابل و در
در  5.کـرد مـی  اداره را آن وي و گرفـت  مـی  قرار زن اختیار در كامال که شوهر

امور اجتماعی و سیاسی نیز دنیاي غرب تا قـرن نـوزدهم بـراي زنـان اهلیـت      
  اجتماعی قائل نبوده است. ـ حقوقی و حق مشارکت سیاسی

هاي تأکیـد ندارد. به رغـم  اختصاص انگاري زنان به جوامع غربی سفیه
بیعت از زنان و  گرفتندر  رسول گرامی اسالم سنّت قرآن کریم و روشن

محرومیـت زنـان از حقـوق مـدنی و      ،اعطاي حق مشارکت سیاسی به آنان
ها پس از ظهور اسالم وجود داشته سال ،اجتماعی به بهانه سفاهت ـ سیاسی

بعضـی  بـراي آن دالیـل قرآنـی اقامـه نماینـد.       انـد  دهاست. بعضـی کوشـی  
. این اند دهاده کرحجر زن را استف ،نویسندگان از آیه پنجم سوره مبارکه نساء

                                                        
1. Romano-Germanic Legal System. 
2. Written Law. 
3. The Code Napoleon, Art 212-226. 

4. Common Law. 
  .116-143؛ صدر قوانین ایران و انگلیسرژیم مالی خانواده ؛ ك: لمیا رستمی تبریزير.. 5
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هان یاموال خـود را بـه سـف   «: آیه خطاب به اولیا و سرپرستان فرموده است
ــهی گفبرخــ 1.»دیــدهن ــان و مقصــود از ســفیهان در آیــه  انــد ت مــذکور، زن

؛ انـد  دهبعضی بر این تفسیر خالف ظاهر شواهد روایی نیز آور 2ند.ا کودکان
  :کند می که نقل مالکبنانسروایت  مانند

ما زنان خیـري  درباره  بار یک !اهللا یا رسول: نزد پیامبر آمده و عرض کردزنی 
پیامبر  !اي را فرمودهها ما همه بديدرباره  به ما خبر رسیده است که شما .بفرما

خداوند در : اي. پیامبر فرمود ما را سفیه خوانده: ام؟ عرض کرد چه گفته: فرمود
  3کتابش شما را سفیه خوانده است.

 تـوان واژه چگونـه مـی  شماري زن با آیات قرآن کـریم ناسـازگار اسـت.    سفیه
در حـالی کـه در آیـه چهـارم سـوره       ،را به زنان و کودکان تفسیر کـرد  »سفیه«

خداي متعال فرمان داده است کـه مهریـه زنـان را بـه خـود آنـان        ،مبارکه نساء
رمـان  ف ،قرآن کریم بدون تفـاوت میـان دختـران و پسـران     همچنین 4بپردازید.

در  5که اموال کودکان یتیم را پس از بلوغ و رشد به خود آنـان بدهیـد.   دهد می
                                                        

  ».جعلَ اهللاُ لَکم قیاماً و ارزقُوهم فیها و اکسوهم و قُولُوا لَهم قَوالً معرُوفاً  و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکم الَّتی«. 1
علـی   بـن  . احمـد 93، ص1 ج؛ العظـیم  یر القـرآن تفسـ کثیر دمشـقی؛   بن عمرو بن ر.ك: اسماعیل. 2

إرشاداألذهان اهللا سبزواري نجفی؛  حبیب بن . محمد354ـ353، ص2 ج؛ القرآن أحکامجصاص؛ 
؛ القـرآن  کنزالعرفان فی فقهعبداهللا فاضل مقداد؛  بن الدین مقداد . جمال82ص؛ إلى تفسیرالقرآن

 .495ـ494، ص9 ج؛ الغیب مفاتیح. فخرالدین رازي؛ 109، ص2 ج
مالک قال جاءت امرأة سوداء جریۀ المنطق ذات ملح إلى رسول اهللا فقالت بأبی روي عن أنس ابن «. 3

ء قلت  اي شی أنت و أمی یا رسول اهللا قل فینا خیرا مرة واحدة فإنه بلغنی أنک تقول فینا کل شر قال
انا ولی قالت سمیتنا السفهاء قال اهللا سماکن السفهاء فی کتابه قالت و سمیتنا النواقص فقال و کفى نقص

البیـان فـی    مجمـع حسـن طبرسـی؛    بـن  (فضـل » أن تدعن من کل شهر خمسۀ أیام ال تصلین فیها
ابراهیم ثعلبی نیشابوري (قرن پنجم)  بن ). همانند این روایت احمد13، ص3 ج؛ القـرآن  تفسیر

) نقل کرده اسـت. در منـابع اهـل سـنّت     251، ص3 الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن، جدر 
؛ ىالمحلّحزم آندلسی؛  احمد ابن بن دین مضمون نقل شده است (ر.ك: علیاحادیث متعددي ب

 ).170ص، 7ج؛ الصنائع بدائع. ابوبکر کاشانی؛ 288ص، 8ج
  ).4(نساء: » ء منْه نَفْساً فَکلُوه هنیئاً مریئاً و آتُوا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَۀً فَإِنْ طبنَ لَکم عنْ شَی«. 4
5 .» آتُوا الْیتامىو  موالَه2(نساء: » أَم.( 



  123 سوم يالگو یفصل سوم: مبان

نیـز بایـد اشـاره شـود کـه در       مورد روایات منسوب به رسول گرامی اسالم
کـه بعضـی    گونـه  همـان  ؛تردید وجـود دارد  گونه موارد ایناعتبار این روایت و 

روشـن اسـت بـا چنـین      1.انـد  دهکـر مفسران نیز در اعتبار این روایت تشکیک 
ـ   نمی روایات ضعیفی ، کـرد  اتوان آیات قرآن کریم را بر خـالف ظـاهر آن معن

باید چنین احادیث مغایر با قرآن کریم را بـه   ،مطابق بعضی روایات دیگر بلکه
  2دیوار چسبانید و از کنار آنها عبور کرد.

  پنداري و عدالت حقوقیهمسان .1ـ3
نگري به زن و مرد در جهان به غاز دوره همسانتوان آاواخر قرن نوزدهم را می

گیـري پـذیرش اهلیـت    شمار آورد. از این زمان به تدریج تحـوالتی بـا جهـت   
همتـا و همسـان مـردان صـورت گرفـت.       ،حقوقی و موقعیت اجتماعی زنـان 

که حق رأي زنان را بـه رسـمیت شـناخت. در     است ينیوزیلند نخستین کشور
بار  زنان براي نخستین ،قانون انتخاباتپس از اصالح  م1893سال این کشور در 

ـ تانیبر ،م1918در سـال   .در انتخابات ملی آن کشور شرکت کردند  يحـق رأ  ای
 لسـون یو م1920در سال  ،امریکامتحده  االتیا در. شناخت تیزنان را به رسم

 اآن کشور را بـه مجلـس سـن    یمتمم قانون اساس ،متحده االتیجمهور ا سییر
ـ  نخسـتین  يبرا امریکامتحده  االتیزنان ا همهرساند که بر اساس آن  ار حـق  ب

اغلـب   ،هجـدهم و نـوزدهم  در قـرن   ترتیب ؛ بدینافتندییبرابر با مردان م يرأ
کشورها حق زنـان را در مشـارکت سیاسـی و اجتمـاعی مـورد پـذیرش قـرار        

بـه  حقوق بشـر   یجهان هیاعالم ،م1948دسامبر  دهم خیدر تار. سرانجام اند دهدا
بـه   سیسازمان ملل متحد در پار یدر مجمع عموم یالملل بین مانیپ کیعنوان 

ون اجتمـاعی  ئدر آن بر همسانی زنـان و مـردان در همـه شـ     که دیرس بیتصو
بـر برابـري    تأکیـد اعالمیه جهانی حقـوق بشـر بـا     2 ماده درشده است.  تأکید

  :آمده است ها انسانحقوقی همه 
                                                        

 .412، ص2 ج؛ العظیم المعانی فی تفسیر القرآن روحر.ك: سیدمحمود آلوسی؛ . 1
 .69، ص1ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن محمدك: ر.. 2
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 ،مذهب ،نژاد ،جنس ،رنگ ثیح از خصوصاً زیتما چیه بدون تواند می هرکس
 حاضـر  هیـ اعالم در هکـ هایی يآزاد هیلک و حقوق تمام از ... ای یاسیس دهیعق
  .گردد مند بهره ،است شده رکذ

  نقش اسالم در تثبیت اهلیت و استقالل حقوقی زن .2
معلـوم شـد پیشـینه تـاریخی پـذیرش       گردیـد، بیـان   مبحث پیشیناز آنچه در 

 اکنـون . گـردد  مییاي غرب به اواخر قرن نـوزدهم بـاز  اهلیت حقوقی زن در دن
 آمـد اي که زن مـال بـه شـمار مـی    الزم است بیان شود که اسالم عزیز در دوره

هـاي خــانوادگی و اجتمــاعی  حقـوق زن را در ســاحت ، )انگــاري دوره ملـک (
مختصر به بعضی محورهاي مهم حقوق اسـالمی زن  به طور  تثبیت کرده است.

  .گردد میاشاره 

  اهلیت حقوقی زنان در اسالم .2ـ1
انسان از اهلیت حقوقی برخوردار اسـت و در ایـن جهـت میـان      ،از نظر اسالم

زن و مرد تفاوتی در اهلیت تمتع و استیفاء وجـود نـدارد. نـوزاد دختـر ماننـد      
وصیت یا وقف بـراي او  و  بردارث می ،نوزاد پسر از حقوق مدنی متمتع است

تحـت   ،انـد  دهکـه بـالغ و عاقـل نشـ     هنگامیصحیح است. دختران و پسران تا 
با این حال والیت پدر بـر فرزنـدان بـه وي     ،سرپرستی پدر خویش قرار دارند

تصـرف نمایـد. والیـت بـر      ،که بخواهـد  گونهدر امور فرزند هر  دهد میحق ن
 ،حمایتی است و بـر اسـاس آن ولـی بایـد در تمـام امـور       تأسیسکودك یک 

مصالح کودك را رعایت نماید. در غیر این صـورت صـالحیت خـود را بـراي     
  .دهد میسرپرستی فرزند از دست 

در انتخاب همسر و عقد ازدواج  ،دختر وقتی به بلوغ جسمی و عقلی رسید
غ و عاقل والیتی نـدارد  آزادي کامل دارد. در فقه اسالمی پدر بر فرزند دختر بال

عقـد   ،اگر چنین کندو  فرزندش را به ازدواج با فردي مجبور نماید تواند میو ن
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صحت ازدواج دوشیزگان به اذن  ،هامطابق بعضی نظریه 1.نیستازدواج صحیح 
این حکـم یـک تـدبیر حمـایتی اسـت و      ولی  2،پدر یا جد پدري موکول است

با ازدواج دختر و فرد مورد نظـر وي   موجههرگاه پدر یا جد پدري بدون دلیل 
ازدواج دختر مورد حمایـت شـریعت اسـالمی اسـت. تفصـیل       ،مخالفت نماید

  .گردد میمطلب پس از این بیان 
زن در موقعیت مادر از حق حضانت برخوردار است. به دلیل نیاز کودك به 

در در مـا  ،مهر مادر و نیز وابستگی عاطفی مادر و فرزند بـه یکـدیگر  رآغوش پ
مـادر مجبـور    ،هاي نخست زندگی کودك بر پدر اولویت دارد. با این حالسال

به همین دلیـل وي حـق دارد از پـدر     3نماید.نگهداري نیست از فرزند خویش 
در صورتی که حضـانت فرزنـد بـا     4.کندفرزند خویش اجرت رضاع را مطالبه 

ت نماید. در قسمتی مایل بود کودك را مالقازمان مادر حق دارد هر  ،پدر باشد
 طبق برخی .»... تُضَار والدةٌ بِولَدهاال ...«: سوره مبارکه بقره آمده است 233از آیه 

که پـدر حـق   معناست  بدیناین قسمت آیه ناظر به حق مادر است و  ،تفسیرها
؛ آزار وي گرددسبب مادر وي را تحت فشار قرار دهد و  ،ندارد به خاطر فرزند

  5.منع کندمادر را از دیدار فرزندش  تواند میوي ن رو ازاین
اهلیت حقوقی زنان براي مشارکت در امور سیاسی نیز در اسالم به رسمیت 

هـاي اجتمـاعی و در امـور    قرآن کریم زنـان را در فعالیـت  شناخته شده است. 
سیاسی صاحب نظر و رأي شمرده شمرده است. ادله ایـن مطلـب را در جـاي    

  خود بیان خواهیم کرد.
                                                        

 .220، ص2ج؛ اإلسـالم فـی مسـائل الحـالل والحـرام      شـرائع حلّـی؛   حسـن  بن جعفرالدین  نجم. 1
  .254، ص2؛ جسیلۀتحریرالو خمینی؛ اهللا سیدروح

  ی؛ پیشین.حسن حلّ بن جعفرالدین  نجم. 2
 .284، ص31؛ جاإلسالم ئعجواهرالکالم فی شرح شرانجفی؛  . محمدحسن3
 .312، ص2؛ جسیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  سیدروح. 4
عمـر   . فخرالدین محمـدبن 241، ص2؛ جفی تفسیرالقرآن المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی؛ . 5

  .462، ص6؛ جالغیب مفاتیحرازي؛ 
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  استقالل حقوقی زن در اسالم .2ـ2
. اسـت  برخـوردار  امـل ک اسـتقالل  و آزادى از مـالى  امور درزن  ،از نظر اسالم

 پـدر  تیـ وال تحـت  از ،رسـد مـى  رشد و عقل ،بلوغ سن بههنگامی که  انسان
 هیچ کـس  پس نیا از ویابد  می را خود اموال اداره توان خود و شودمى خارج

ـ تصـرف نما  اموالش در او اجازه بدون ندارد حق چ یز هـ یـ ت نیـ د. عقـد زوج ی
 ماننـد  زین عقد از پس مرد و زن و ندکجاد نمىین ایى در رابطه مالى زوجتأثیر

 :مینکمى بررسى را ادعا نیا هادل کنیا. اندمستقل مالى نظر از آن از شیپ
ام کـ ام شرعى در گـروه اح کبندى احدر دسته ،تیوال :تیاصل عدم وال .1

 اولـى  اصل. است مقدس شارع جعل مستلزم وجودش و ردیگمىوضعى جاى 
 بـر  تیوال در و ندارد تىیوال گرىید بر هیچ کس هک است آن تیوال مورد در

 ه ولـى کتى از سوى خالق قادر متعال ین والیگران الزم است چنیجان و مال د
هـیچ   و برابرند گریدیک با نظر نیا از ها انسانجعل و وضع شود.  ،مطلق است

ـ  خـدادادى  هاىىیتوانا استناد به تواند مین کس  گـران ید جـاى  بـه  تسـابى کا ای
بـراى اثبـات   بنـابراین   ؛باشـد  داشته فرمانبرى انتظار گرانید از و ردیبگ میتصم
ل قطعى بود تا بتوان با استناد به آن از اصل یدلبه دنبال د یت در هر مورد بایوال

ـ اخت دامنه و گستره نیچنت دست برداشت. همیعدم وال ـ ن ولـى  اراتی  تـابع  زی
 بـه  تفـا کا ،تیـ وال عدم اصل مقتضاى ،کش موارد در. است آن نندهکثابت لیدل

 1.است قنیمت قدر
م و سرپرسـت زن  یتابش مرد را قکن است گفته شود خداى متعال در کمم

ـ ز نوعى والیمومت نیو ق 2قرارداده است ـ با، ولـی  ت اسـت ی د توجـه داشـت   ی
ر یـ غمسئله ن یت بر اطاعت است و ایوالفقط  ،ت باشدیمومت اگر نوعى والیق

ـ ن هـى یفق و مفسر چیه که چنان ؛ى زن استیت بر اموال و دارایاز وال  واژه از زی
 نیبنابرا ؛است ردهکن استنباط و استفاده را زنان بر مردان مطلق تیوال »قوامون«
 از ندارد وجود لىیدل و شد نخواهد زن ىیدارا و اموال شامل زن بر مرد استیر

                                                        
 .529ص؛ یامعوائداأل؛ . احمد نراقى1
 ). 34: (نساء» النّساء الرّجال قوامون على. «2
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لى بر خالف آن در دسـت  یه دالکبل ،ى زن استنباط شودیاراد بر مرد سلطه ،آن
 .دیآمىادامه ه در کاست 
ـ برخـى بـر اسـتقالل مـالى زن بـه آ      :تسابکه ایآ .2 اسـتدالل  اکتسـاب  ه ی

 اىبهـره  ،انـد  دهکرسب کمردان را در آنچه « :سوره نساء 32. مطابق آیه اند دهکر
 هـاي براى واژه مفسران. »است اىبهره ،اند دهکر سبک آنچه در را زنان و است

 برخـی . انـد  دهکـر مطـرح   را ىیهااحتمال 1در آیه شریفه »تسبنکإ« و »تسبواکإ«
 قبـال  در هریـک  مـرد  و زن عنـى ی ؛اسـت  اخـروى  بهره آن از مقصود اند تهگف
ـ  خواهنـد  افـت یدر پاداش ،دهندمى انجام هک ىیارهاک ه یـ گـر آ ی. بعضـى د ردک

 بهـره  ،منظـور  انـد  تهگف يگرید گروه و اند تهراث دانسیمزبور را ناظر به مسئله م
ـ  گونه همانولی  2،سب استاکم و زراعت ،تجارت از آنان  مفسـران  برخـی  هک
 و دانسـت  معنـوى  و مـادى  هـاى بهـره  شامل و عام را هیآ توانمى ،اند تهگفنیز 

ـ  )پاداش( معنوى هاىبهره مختص را آن مفهوم ندارد لىیدل چیه  ارث مسـئله  ای
آنکه قرآن در جاي دیگر بر اهلیت زنان در تملک ترکـه اشـاره    ویژه به 3؛میبدان

  :کرده و فرموده است
شــاوندان از خــود بــر جــاى یاز آنچــه پــدر و مـادر و خو  ،بـراى مــردان 

از آنچــه پــدر و مــادر و  زیــســهمى اســت و بــراى زنــان ن ،گذارنــد مــى
ـ ا ،ادیـ ا زیـ م باشـد  کـ  خواه آن مـال  ؛سهمى ،گذارند شاوندان مىیخو ن ی

 4.شده و پرداختنى نییسهمى است تع

                                                        
1 .»وا وبا اکتَسمم یبالِ نَصلرِّجضٍ لعلَى بع ضَکمعب ا فَضَّلَ اهللاُ بِها منَّولَا تَتَمنَ  وبا اکتَسمم یبنَص اءلنِّسل

 ».واسأَلُوا اهللاَ منْ فَضْله إِنَّ اهللاَ کانَ بِکلِّ شَی علیما
 حسـن  بـن  محمـد  .39، ص2ج؛ فـی تفسـیرالقرآن   البیـان  مجمـع ؛ طبرسىحسن  بن فضل. ر.ك: 2

؛ الغیـب  مفـاتیح ؛ رازىعمر  محمدبن فخرالدین .183، ص3ج؛ فی تفسیرالقرآن التبیان؛ طوسى
 .86، ص5ج

کاشــانى؛  اهللا مالفــتح .532، ص4ج؛ فــی تفســیرالقرآن المیــزانیی؛ سیدمحمدحســین طباطبــا. 3
 .14، ص3ج؛ الصادقین منهج

مما قَلَّ منْه للرِّجالِ نَصیب مما تَرَك الْوالدانِ و الْأَقْرَبونَ و للنِّساء نَصیب مما تَرَك الْوالدانِ و الْأَقْرَبونَ «. 4
 ).7(نساء: » مفْرُوضاًأَو کثُرَ نَصیباً 
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بـر اسـتقالل    1»مـوالهم أاس مسلّطون علـى  لنّأ« ث مشهوریبه حد :طیاصل تسل .3
ه مردم بر اموالشـان  کث آن است ین حدیمالى زن استدالل شده است. مفهوم ا

 و اسـت  اسـتغراق  بـراى  »اسلنّأ« لمهک در الم و الف هکنیسلطه دارند. نظر به ا
 لمـه ک. شودمى معنا )زنان و مردان( مردم عموم به لمهک نیا ،ندکمى عموم افاده

 استعمالو  انتقال ،انتفاعاعم از  سلطه نوع همه شامل و است مطلق زین »مسلط«
 ،بر استقالل مالى زن روشن است مذکورث یداللت حد ،انین بیخواهد شد. با ا

 ،عالوه بر آن ،نقل شده امبریث به طور مرسل از پین حدیا ،ولى از نظر سند
تب اربعـه  کر آن در کارسال در سند و عدم ذ 2امده است.یعه نیتب اربعه شکدر 

 توانـد  مـی مزبور  ثیحد شهرت ،نیا وجود با. ندکبه اعتبار آن خدشه وارد مى
 در ثیحـد  نیا مضمون ،آن بر عالوه. کند جبران را آن سند ضعفاي  اندازه تا

 3.است شده رکذ گرىید معتبر ثیاحاد
فقهاي امامیـه در بحـث اهلیـت تملـک و      ،متأثر از آیات و روایات موجود

بر اشـتراك   تأکید. آنان ضمن اند تهمیان زن و مرد تفاوتی نگذاش ،تصرفات مالی
  :گویندمی 4زن و مرد در احکام شرعی

 برگردانـده اموالش بـه خـود وي    ،دختر به سن بلوغ و رشد رسید هرگاه
در آن انجـام   ،و براي وي مجاز است هر تصـرفی کـه خواسـت    شود می

بدهد. پس از ازدواج نیز این حق براي وي وجـود دارد و تصـرفات وي   
  5.نیست منوط به اذن زوج

ه در نظـام حقـوقى اسـالم زن از اسـتقالل     کمشخص شد گفته  پیش از مباحث
در  ويه کـ آن اسـت   ناصل استقالل اموال ز نتیجهامل مالى برخوردار است. ک

                                                        
 .272، ص2ج؛ نواربحاراأل؛ . محمدباقر مجلسى1
 .137ص؛ القواعد؛ . سیدمحمد کاظم مصطفوى2
 .55، ص12ج؛ ۀالشیع وسائل؛ عاملى حرّحسن  بن محمد. ر.ك: 3
البارع فـی   المهذبمحمد اسدي حلّی؛  بن (احمد» کور و اإلناث فی األحکام الشرعیۀلتساوي الذّ«. 4

 ).73، ص2 ج؛ المختصرالنافعشرح 
 .285، ص2 ج؛ میۀاإلما قهالمبسوط فی فحسن طوسی؛  بن محمد. 5
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امل برخـوردار باشـد و در   کاز آزادى و استقالل  ،تکیاجرا و اعمال حقوق مال
نـد. مخالفـت   کسب کت شوهرش را یازى ندارد رضاین ،اقدامات خود گونه این

ه اقدامات زن کدر موردى ، مگر ى بر اقدامات او نخواهد داشتتأثیرز یشوهر ن
؛ رت و منافـات داشـته باشـد   یا حقوق شرعى و قانونى زوج مغادر امور مالى ب

ت اقتصادى به خارج از منـزل رفـت و   یفعال یکاگر زن بخواهد در  ،براي مثال
ت یرضاباید وي  ،تضییع حقوق شوهر دلیلبه  ،ا به سفر تجارى برودی ندکآمد 

در حـالى   ،اطاعت از شوهر واجب است ،ن موردید. در ایل نمایشوهر را تحص
ه واجب بـر  کثر مستحب است و روشن است کت تجارى حدایه اقدام به فعالک

  .گردد میادله این مطلب پس از این بیان  مستحب تقدم دارد.

  عدالت حقوقی ب)
در مبناي سوم اشاره شد که اسالم اهلیـت و اسـتقالل حقـوقی زن را پذیرفتـه     

باید اشاره شود که حقوق اسالمی زن در خانواده و جامعه بر پایـه   اکنوناست. 
و کنـیم   مـی عدالت تشریع شده است. نخست مفهوم عدالت حقوقی را تشریح 

  خواهد شد.سپس مبانی تفاوت در حقوق اسالمی زنان بررسی 

  مفهوم عدالت در حقوق اسالمی .1
است. الزمه عدالت  »توازن« و »تناسب« مقصود از عدالت در حقوق اسالمی

سـتحقاق  وضع یا اجراي مقرراتی متناسب با وضعیت اشخاص و ا ،تناسبی
 نیـز تعبیـر   »اسـتحقاقی  عـدالت « از آن به توانآنان است. به همین دلیل می

ها عدالت را به رعایت استحقاق ،گروهی از دانشمندان مسلمان معاصر .کرد
دربـاره   عالمان مسلمان هاي ههمسو با نظری مطهريشهید  1.اند دهکرتعریف 

  :نویسدمی مفهوم عدالت
 است عبارت ظلمو  را او حق ،حق ذى هر بهکردن عطا و افراد حقوق تیرعا

                                                        
ــایی؛  . 1 ــین طباطب ــزانسیدمحمدحس ــیرالقرآن  المی ــی تفس ــري  371، 1؛ جف ــینعلی منتظ . حس

 .120؛ صحکومت دینی و حقوق انسانآبادي؛  نجف



130  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

ـ . گـران ید حقـوق  در تصرف و تجاوز و حقوقکردن پامال از  قـى یحق ىامعن
  1.استمعن نیهم ... بشرى اجتماعى عدالت

از سـخن   برگرفتـه  ،هااستحقاقتعریف دانشمندان مسلمان از عدالت به رعایت 
دلُ «: است که در پاسخ پرسشی از عدل فرمـود  طالب ابی بن علیامام  ی الْعـ ضَـع 

ورا الْأُمهعاضو2.»دهد مى قرار خود جاى در را چیز هر : عدالتم  
 ،گروهـی از نواندیشـان دینـی    ،در مقابل نظریه عدالت تناسبی یا استحقاقی

از حقـوق اسـالمی    اند دهآنان کوشی 3.اند دهکررا مطرح  »عدالت مساواتی« نظریه
ی مربوط به حقوق بشـر و حقـوق زن   الملل بینزنان تفسیري هماهنگ با اسناد 

 چالش میان حقـوق اسـالمی و حقـوق غربـی در     ، بهو به زعم خود کنندارائه 
 تأکیـد اعالمیه جهانی حقوق بشر بـا   2 ماده حقوق زنان خاتمه دهند. درمسئله 

  :بر برابري حقوق زن و مرد آمده است
 ،مذهب ،نژاد ،جنس ،رنگ ثیح از خصوصاً زیتما چیه بدون تواند می هرکس

 حاضـر  هیـ اعالم در هکـ هایی يآزاد هیلک و حقوق تمام از ... ای یاسیس دهیعق
  .گردد مند بهره ،است شده رکذ
  :اعالمیه مقرر داشته است 16 ماده همچنین

 ،تیـ مل ،نژاد نظر از تیمحدود گونهچیه بدون دارند حق یبالغ مرد و زن هر
 تمـام  در. دهند خانواده لکیتش و نندک ییزناشو گریدیک با مذهب ای تیتابع

 بـه  مربـوط  امـور  هیـ لک در شـوهر  و زن ،آن انحـالل  هنگام و ییزناشو مدت
  .باشندمی يمساو حقوق يدارا ازدواج

 تأکیداصل برابري حقوقی در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با 
هـاي  بیشتري بیان شده است. کنوانسیون خواستار رفع و محو هرگونه تبعـیض 

  :یک ماده حقوقی است. مطابق تعریف
                                                        

  .80، ص1؛ جمجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 1
  .429، ح495صالبالغه؛  نهج. 2
؛ مندرج »بازشناسی حقوق زنان: عدالت مساواتی به جاي عدالت استحقاقی«محسن کدیور؛ . 3

  .http://www.kadivar.comدر: 

http://www.kadivar.com
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 اسـاس 		بـر  تیمحدود ای )تیمحروم( استثنا ،زیتما هرگونه به ... زنان هیعل ضیتبع
 اعمال ای ،يمند بهره ،ییشناسا لغو ایکردن دار خدشه آن هدف ای جهینت هک تیجنس

 ،یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  ،یاسـ یس يهـا  نـه یزم در یاساسـ  يهـا  يآزاد و بشر حقوق
 ییزناشـو  تیوضـع  از نظـر صـرف  زنـان  توسط گرید نهیزم هریا  یمدن ،یفرهنگ

  .گردد می اطالق ،مردان و زنان انیم يتساو اساس بر و شانیا
اسالمی با مبناي برابري حقوقی سازگاري ندارد و مبناي الگوي سوم زن حقوق 

نیز عدالت تناسبی است. بر این اساس الزم است فلسفه تفاوت در حقوق زن و 
  نسبت آن با عدالت تبیین گردد.

  1مبانی تفاوت در حقوق اسالمی. 2
 ؛ده اسـت شـ شارع مقدس حکیم است و شریعت اسالمی نیز حکیمانه وضـع  

، ممکن است در برخی موارد نتوان به مبنا یا مالك حکم شرعی پی برد هرچند
هاي حقوقی موجود در حقوق اسـالمی زن و  تفاوت گفت تواند میاجماالً ولی 

 ،»اقتضائات طبیعـی «این سه عبارت است از  ؛گردد میمرد به سه مبناي کلی باز
ریع کرده است تش ی. قرآن کریم احکام»وارگی حقوقینظام«و  »اهداف تربیتی«

با اهداف تربیتـی اسـالم هماهنـگ    و  که با طبیعت و فطرت بشر سازگار است
وارگـی برخـوردار اسـت. بـر ایـن      و در کنار آن از خصوصیات نظـام  باشد می

زیرا بشر عـادي   ؛سخن حقی است 2»اعجاز تشریعی قرآن« طرح نظریه ،اساس
                                                        

  .257، ص2؛ جمبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زناننیا؛  اهللا هدایت ر.ك: فرج. 1
. قوانینی مشابه قوانین قرآن است . اعجاز تشریعی قرآن به معناي اثبات ناتوانی مردم از آوردن2

انـد؛ از جملـه (سیدمحمدحسـین     را گروهی از مفسران مطـرح کـرده   اعجاز تشریعی نظریه
فـی   انالبیـ ؛ خـویی . سیدابوالقاسـم موسـوي   60، ص1؛ جفی تفسیرالقرآن المیزانطباطبایی؛ 

. 330ــ 211، ص6؛ جالقـرآن  فی علـوم  التمهید؛ معرفت. محمدهادي 79ـ72؛ صتفسیرالقرآن
هاي بعد بیشتر مورد توجـه قـرار    اعجاز تشریعی در سال ).368ـ357؛ صعلوم قرآنیهمو، 
به رشته تحریر درآمده است که بـراي   بارهاین  درهاي مستقلی  اي که کتاب به گونه ؛گرفت

(براي مطالعه  نوشته اسماعیل ابراهیم اشاره کرد، القرآن و اعجازه التشریعیتوان به  نمونه می
اعجـاز  پـور و حامـد معرفـت؛     رباره اعجاز تشریعی قرآن کریم، ر.ك: عبـدالکریم بهجـت  د

 ).41-76؛ صقرآن یعیتشر
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ـ  هنکت. باشد میعاجز  مذکورهاي از آوردن قانونی با ویژگی ن دامهمی که باید ب
بردن به مالك اصلی احکام الهی همواره آسان نیست. خداي  پیکرد اینکه اشاره 

 11از جمله در آیـه   ؛اي به این مطلب دارداشاره ،سبحان در بعضی آیات قرآن
ـ دان شما نمـى «: فرموده استوراث  هايسوره مبارکه نساء پس از بیان فرض د ی

ضه الهى ین فریا !ندبراى شما سودمندتر یک دامک ،انتانپدران و مادران و فرزند
 سـهام دانید مقصود آن است که شما نمی 1.»م استکیدانا و ح و خداوند است

تشریع شده است. خداوند حکیم است و براي ایـن حکـم    گونه اینچرا وراث 
و حـدس و   دهیم نمیما به خود جرئت  ،نیز حکمتی وجود دارد. بر این اساس

. آنچه از مبانی احکام شرعی دهیم نمیهاي خود را به خداي متعال نسبت گمان
ن موجود در یبر اساس بیان آیات و روایات یا قرا ،گردد میدر این نوشتار بیان 

  ادله احکام است.

  اقتضائات طبیعی .2ـ1
طبیعـی آنـان در اوصـاف    هاي تفاوت ،مبناي اصلی تفاوت در حقوق زن و مرد

دانـیم  مـی  است.استعدادها و نیازه ،از مواهب حیات طبیعیمندي  بهره ،وجودي
شناختی با یکدیگر تفاوت دارنـد.  شناختی و روانزیست به لحاظکه زن و مرد 

هاي میـان زن  پژوهان قرار دارد اینکه تفاوتپرسش مهمی که مورد توجه انسان
برخی یا تکامل تاریخی و تدریجی است.  ،و مرد طبیعی و تقدیر آفرینش است

دو جـنس زن و مـرد   هـاي  تفـاوت بودن نواندیشان خردگراي معاصر در طبیعی
تـدریجی و   ،میـان زن و مـرد  هاي تفاوت اند ته. آنان اظهار داشاند دهکرتشکیک 

به آفرینش آنان ندارد و بـا طـرح و   ارتباطی ها این تفاوت ؛ یعنیتاریخی است
بـا تغییـر شـرایط قابـل      هـا نقشه قبلی نبوده است. به همین دلیل ایـن تفـاوت  

در زیـرا   ؛نمایـد می این سخن از یک اندیشمند مسلمان بسیار عجیب 2.ندتغییر
                                                        

 ».تَدرونَ أَیهم أَقْرَب لَکم نَفْعاً فَریضَۀً منَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ کانَ علیماً حکیماً«... . 1
هاي طبیعی اعـم از   ک سلسه نظامتوانیم دلیل محکمی اقامه کنیم که در این جهان ی ما نمی«. 2

(محمـد  » نظام سیاسی، نظام اقتصادي و نظام خانواده متناسب با نقشه آفرینش وجـود دارد 
 ).218؛ صدین از رسمی قرائت بر نقديمجتهد شبستري؛ 
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زن و مـرد  هاي تفاوت »داري هدف« و نیز »طبیعی« قرآن کریم دالیل روشنی بر
 )طوارا( وجود دارد. در بعضی آیات قرآن بر آفرینش انسان به صورت گوناگون

حالت آن  و زیچ هر حد معناى طور و به جمع »اطوار« لمهک 1شده است. تأکید
یکـی از معـانی   . ترجمه کرد »گوناگونی« توان این واژه را بهمی بنابراین ؛است

 ،رنـگ  نظر نیز ازو  بودن مذکر و مؤنث به لحاظ ها انسانتفاوت  ،این گوناگونی
زن به عنـوان   ،در بعضی آیات دیگر 2مانند آن است. و ضعف ،رومندىین ،افهیق

 3موجودي متمایل به زیور و زینت و غیرتوانا در مجادله توصـیف شـده اسـت.   
 نیتـر  روشـن  از. اسـت  ي نسبت به مردشتریب شفقت و عاطفه داراى بالطبع زن

ـ ز و نـت یز به هک است دىیشد عالقه ،زن عاطفه قوت مظاهر همـین   ؛دارد وری
ـ تقر ازوي را  و قـرار دهـد   تـأثیر او را تحت  تعقلقدرت  تواند می خصیصه  ری

 4؛نمایـد  فیضـع یـا   زدناتوان سـا  ،است عاقله قوه آن اساس هک لیدل و حجت
 ،زبان و رنگ ،آدمیان در برخی امور مثل نر و مادگی ،از نظر قرآن کریم بنابراین

  .اند ق با یکدیگر متفاوتیاستعدادها و عال
بـر   گفتـه  پیشداللت آیات  گفته شود مذکورمفاد آیات درباره  ممکن است

ولـی ایـن آیـات بـر طبیعـی و       ،جنس زن و مرد قابل قبول اسـت هاي تفاوت
ي هـا  انسـان بیان وضعیت موجـود   فقطبلکه  ،داللتی نداردها تفاوتداري  هدف

عصر نزول است. این مطلب صحیح نیست و از بعضی آیات دیگر نادرستی آن 
نش را بیان کـرده  در آفری ها انسان. قرآن کریم راز تفاوت باشد میقابل استنباط 

متفـاوت   ،خداي متعال سهم آدمیان از مواهـب حیـات   ،است. مطابق بیان قرآن
بـه طـور   هـرکس   قرار داده است تا زمینه تعامل و تسخیر متقابل فراهم گـردد. 

دیگـران را بـه   رو  ازاین ؛بهره استی دارد که دیگري از آن بیهاییطبیعی توانای
 ،آید میی دارد که خود از عهده آن برنیازهایاو  ،کشاند. در مقابلمی سوي خود

                                                        
1 .»و قَد 14(نوح: » أَطْواراً خَلَقَکم.( 
 .32ص، 20؛ جفی تفسیرالقرآن المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی؛ . 2
  ).18(زخرف: » مبینٍ غَیرُ الْخصامِ فی هو و الْحلْیۀِ فی ینَشَّؤُا منْ وأَ«. 3
 .90، ص18سیدمحمدحسین طباطبایی؛ پیشین، ج. 4
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گـرایش  سـازند،   برطـرف پس ناچار به سـمت کسـانی کـه بتواننـد نیـاز او را      
 آدمیان استنباطهاي تفاوتداري  هدفطبیعی و  ،سوره مبارکه زخرف 32از آیه 

  :. در این آیه آمده استگردد می
 هـا  انسان شتیمع هک مییما نیا ند؟هست تو پروردگار رحمت ممقس نانیا مگر
 گـر ید بعض از باالتر درجاتى به را بعضىو  مینک مى میتقس را ایدن زندگى در

 رحمـت و  ننـد ک خـود  مسـخر  و رام را گـر ید بعض بعضى تا ،میده مى قرار
  2.است بهتر ،نندک مى جمع آنچه از تو پروردگار

و بخـش دوم آن بـر   هـا  تفـاوت بـودن  بـر طبیعـی   مـذکور بخش نخسـت آیـه   
 و »قَسمنا نَحنُ« با تعابیر نخستدارد. خداي متعال  روشنیآن داللت داري  هدف

نظریــه  بــه همــین دلیــلرا بــه خــود نســبت داده اســت و هــا تفــاوت »رفَعنـا «
 از نظر قرآن کریم باطل است. سپس با تعبیـر  ها انسانهاي تفاوتبودن  تاریخی

»ذَیلتَّخ مضُهعضاً بعخْرِ  ب بنـابراین   ؛ده اسـت کـر را بیـان  هـا  هـدف تفـاوت   ،»ایسـ
  3آدمیان تدبیر آفریدگار است.هاي  تفاوت

موجود میـان  هاي تفاوتهمه گیریم که نمی نتیجهگفته  پیشاز مباحث البته 
ها بعضی تفاوت شک بیزیرا  ؛دو جنس زن و مرد طبیعی و تدبیر آفرینش است

توان همه نمی است. سخن ما این است که ...فرهنگی و ،معلول شرایط محیطی
بعضی از آنهـا تـدبیر نظـام    به طور قطع موجود را تاریخی شمرد و هاي تفاوت

                                                        
 .390؛ صزن در آئینه جالل و جمالعبداهللا جوادي آملی؛ . 1
 بعـضٍ  فَـوقَ  بعضَهم رفَعنا و الدنْیا الْحیاةِ فی معیشَتَهم بینَهم قَسمنا نَحنُ ربک رحمت یقْسمونَ هم أَ. «2

جاترذَ دیتَّخل مضُهعضاً بعخْرِیا بس و تمحک ربا خَیرٌ رمونَ معمیج.« 
 هـاى  مسـئولیت  و حقوق در هایى تفاوت موجب مرد و زن هاى تفاوت اینکه از نظر صرف. «3

 تـرین  عجیـب  از یکـى  مسـئله  ایـن  شـود، اساسـاً   نمـى  یـا  شـود  مـى  مـرد  و زن خانوادگى
 نظـام  از است اى نشانه و است، آیت خداشناسى و توحید است؛ درس خلقت شاهکارهاى

نیسـت،   تصـادفى  خلقـت  جریـان  اینکـه  از اسـت  بـارزى  جهان، نمونه مدبرانه و حکیمانه
 بـدون  اینکـه  از اسـت  روشنى دلیلکند،  نمى طى کورمال کورمال را خود جریانات طبیعت
(مرتضـی مطهـري؛   » کـرد  تفسیر را جهان هاى پدیده توان نمى غایى علت اصلدادن  دخالت

 ).181، ص19؛ جمجموعه آثار
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 آفرینش است که بر مبناي هدف معینی صورت گرفته است.
اختالفات طبیعی زن و مرد بر حقوق و تکالیف آنان مؤثر است در حقیقت 

همـاهنگی وجـود دارد. برخـی     ،و نظـام تکـوینی  و میان نظام تشریعی اسـالم  
ایـن   تـأثیر ولـی   ،پذیرنـد مـی  زن و مرد راهاي تفاوتبودن طبیعی ،نویسندگان

 ،بـر خـالف تصـور آنـان     1.انـد  دهکـر بر حقـوق زن و مـرد انکـار    را ها تفاوت
طبیعی زن و مرد بر حقوق آنان دالیل روشـنی دارد. در  هاي گذاري تفاوتتأثیر

طبیعـی زن و مـرد بـر    هـاي  تفاوت تأثیربه بعضی مؤیدات قرآنی  ،این قسمت
  :شود می حقوق آنان اشاره

و مبناي واگذاري ایـن   اند مردان بر همسران قوام ،مطابق بعضی آیات )الف
توانمندي بیشتر آنان در ایفاي این مسئولیت اسـت. در آیـه    ،مسئولیت به مردان

ضٍ   على بعضَهم اهللاُ ضَّلَفَ بِما«: سوره مبارکه نساء آمده است 34 عـمطـابق بیـان    .»ب
 ،بر بعضی دیگر در این آیـه  ها انسانبعضی  »تفضیل« مقصود از ،انمفسربعضی 

  2مندي از مواهب حیات طبیعی است.همان تفاوت آنان در بهره
بـه  شـهادت دو زن را   ،قرآن کریم در باب دیون و دعاوي ناشی از آن )ب
علـت ایـن حکـم را     3.ارزش اثباتی معادل شهادت یک مرد شمرده است لحاظ

این نگرانی یـا   تواند می خوف نسیان شاهد زن دانسته است که شاهد زن دیگر
  4نقیصه را مرتفع سازد.

                                                        
 حقـوق  منشـأ  تفـاوت  ایـن  که است این شود می انکار شود؛ آنچه می تأیید تفاوت این«... . 1

 عامل عقلی، تأنیث دلیل کدام به است؟ باید دلیل فلسفی، است دلیل کدام به. شود نامساوي
 تقلیـل  یا سلب عامل احساسات و عواطف قوت یا فیزیکی ضعف چرا است؟ کمتر حقوق
بازشناسی حقوق زنان: عدالت مساواتی به جاي «(محسن کدیور؛ » شود؟ می شمرده حقوق

  ).http://www.kadivar.comعدالت استحقاقی؛ مندرج در: 
کاشـانی؛   محسن فـیض  .189، ص3 ؛ جتفسـیرالقرآن  فی التبیان؛ حسن طوسی بن محمد. 2

، 4؛ جفی تفسـیرالقرآن  المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی؛  .448، ص1 ؛ جتفسیرالصافی
 .182ص

 .282ر.ك: بقره: . 3
 ». أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذَکرَ إِحداهما الْأُخْرى«. 4

http://www.kadivar.com
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  اهداف تربیتی .2ـ2
و ایـن اهـداف    دارداهداف تربیتی مشخصی  ،اسالم به عنوان یک دین آسمانی

را بـر   هاییتأثیر ،م حقوقی آن از جمله در حقوق زندر احکام اجتماعی یا نظا
جاي گذاشته است. مجموعه اهدافی که براي تشریع احکام در قرآن کریم بیان 

. هدف شود میبندي  طبقه »ینهای«و  »میانی« ،»اولی«در یک رابطه طولی به  ،شد
بسط عدالت در همه ابعاد زندگی انسـان اسـت.    ،مستقیم و اولیه تشریع احکام

 بـا  را مان امبرانیپ ما«: مبارکه حدید بیان شده استسوره  25آیه این مطلب در 
 بـه  مـردم  تـا  میردک نازل زینمیزان  و تابک آنها با و میفرستاد روشن هاى لیدل

رفـع موانـع    ،هدف متوسط و میانی تشریع احکـام اسـالم   1.»نندک عمل عدالت
راه تکامل معنوي بشر است. این مطلب از بعضی آیـات ماننـد   کردن رشد و باز

پیـامبر   ،. مطابق بیان این آیهباشد میسوره مبارکه اعراف قابل استنباط  157آیه 
کنـد،   مـی  پا و گردن مردم سـنگینی  ،که بر دسترا بارها زنجیرهایی  اسالم

 »قـرب الهـی  « رسیدن انسـان بـه   ،سالمی تشریع احکام اهدف نهای 2.دارد میبر
ـ  ىیخـدا  آن اوست«: فرماید می سوره مبارکه حدید 9آیه در خداوند است.   هک

 ىیروشنانور و  به ىیکتار از را شما تا ندک مى نازل را روشن اتیآ خود بنده بر
  4مقصود از نور نیز خداي متعال است. 3.»... آورد

یعنـی اجـراي احکـام     ؛دارندرابطه طولی با یکدیگر  مذکورگانه  اهداف سه
موانع رشـد از سـر    ،گستراند و در صورت گسترش عدالتمی عدالت را ،الهی

 ،انـد  کسانی که طالب قرب الهـی  ،در چنین شرایطیو  شود می راه بشر برداشته
  به حرکت تکاملی خود سرعت ببخشند. توانند می

                                                        
1» .لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسر ینَاتأَنْزَلْنَا بِالْب و مهعم یزَانَ الْکتَابالْمو یقُومل النَّاس طسبِالْق	....«  
 »....	کانَت علَیهِم  و یضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتی. «2
3» .وي هلَى ینَزِّلُ الَّذع هدبع آیات ینَاتب کمیخْرِجنْ لالظُّ ماتإِنَّ النُّورِ إِلَى لُماهللاَ  وبِکم وفلَرَء یمحر.«  
 و تکوین هدف با احکام تشریع ترتیب هدف )؛ بدین35(نور: » ...ِ نُور السماوات والْأَرض هللا. «4

 بـراي  نیـز  ذاریـات، انسـان   مبارکه سوره 56 آیه مطابق است؛ زیرا هماهنگ انسان آفرینش
  ».لیعبدونِ إِالَّ الْإِنْس و الْجِنَّ خَلَقْت ما و« است: شده آفریده او آگاهانه پرستش و خدا معرفت
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تشریع احکام اجتماعی و نظـام حقـوقی    چگونگیاهداف تربیتی اسالم در 
 گونـه  ایناثر گذاشته است. در حقیقت در پاسخ این پرسش که چرا فالن قانون 

گونـه   ایـن اهداف تربیتی اسـالم   به این دلیل که توان گفتمی ،وضع شده است
برقـراري و حفـظ نظـم     فقطغیردینی هاي . هدف حقوق در نظامکند اقتضا می

 ،برقراري یک نظم حقوقی عادالنـه به دنبال اسالم  که ، در حالیاجتماعی است
 ،است کـه ایـن هـدف مقـدس و مهـم     روشن باشد. می گرا آخرتو  ساز انسان

 مسـلمانان بـه   ،اقتضائات حقوقی خاصی دارد. مبتنی بر اهداف تربیتـی اسـالم  
 ،آور . علت این تکالیف محـدودیت اند دهمکلف ش »حفظ فروج« و »غض بصر«

هـاي  پذیري جنسی و تطهیر جامعه از هر گونه محرك تحریک پاکیزگی و عدم
نکاح مسلمان بـا   ،در قرآن کریم همچنین 1.»لَهم  ىکأَز کذل«: جنسی خوانده شد

: تربیتی اشاره شده استمسئله  در بیان علت منع آن بهو  مشرك منع شده است
»ونَی کأُولئعحـریم نکـاح مسـلمان بـا     فلسـفه ت  ،مطابق این بیـان  2.»النَّارِ إِلَى د

آلـود   پذیري مسلمانان از باورهـا و رفتارهـاي شـرك   تأثیرپیشگیري از  ،مشرك
بـراي  ولـی   ؛مشترك محدودیت دارنـد به طور  زن و مرد ،است. در این جهت

این تفاوت نیـز حکمتـی دارد.    3نکاح با زنان اهل کتاب روا شمرده شد. ،مردان
پذیري زنـان اهـل کتـاب از عقایـد     تأثیردلیل این حکم ایجاد زمینه  بعید نیست

  4آوردن آنان باشد. شوهران مسلمان به عنوان سرپرست خانواده و اسالم
تجـویز چندهمسـري بـراي مـردان      5،معیشت خانواده تأمینمعافیت زن از 

                                                        
  .3نور: . 1
  .221بقره: . 2
3 .»ملَّ الْیوأُح لَکم  ...ناتصحنَ الْمم ناتؤْمالْم و ناتصحنَ الْمأُوتُـوا  الَّذینَ م  ـنْ  الْکتـابم  کملقَـب	. «..

 ).5(مائده: 
 .243، ص2؛ جوالحـرام  الحـالل  مسـائل  فـی  اإلسـالم  شـرائع حسـن حلّـی؛    بن الدین جعفر نجم. 4

 .180ص؛ میۀاإلما فقه فی مشقیۀالد للمعۀامکى عاملی؛  بن محمد
 امورى را نفقه و دالیلى ... مهر موجب به اسالم«: نویسد می مبنا این به اشاره با مطهري شهید. 5

 شوهر و زن میان وحدت ایجاد و خانوادگى آسایش تأمین و زناشویى استحکام در مؤثر و الزم
 و خانوادگى اساس تزلزل موجب نفقه خصوصاً و نفقه و مهر الغاي اسالم، نظر از. شناسد مى

  ».238، ص19؛ جمجموعه آثار(مرتضی مطهري؛ » فحشاست سوى به زنشدن  کشیده
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 ،شود می و احکام دیگري که از ذکر آن خودداري 1صورت محدود و مشروط به
  2است. هماهنگ با اهدف تربیتی دین اسالم

  وارگی حقوقینظام .2ـ3
. گیـرد  سرچشـمه مـی  وارگی  از اصل نظام ،حقوقی در اسالمهاي بعضی تفاوت

مرتبط با یکدیگر که اجزاى آن منسجم و  شود می اطالقاي به مجموعه مند نظام
همان  »يمند نظام« مقصود ما از 3د.باشند و جملگی هدف مشخصی را دنبال کنن

یافته  که معتقد است باید سازمان را به منزله یک کل نظامبوده  4ها سیستم نظریه
 ،این تعریفطبق دارند. اي در نظر گرفت که اجزاي آن با یکدیگر اتحاد شبکه

طراحی شـده اسـت کـه    اي گونه بهداراي هدف است و  مند نظاممجموعه  ،اوالً
اي شـده  وظیفه تعریـف آن  ياز اجزا هریک ،ثانیاً ؛بتواند هدفش را محقق نماید

. باشـد  مـی جیر به قبل و بعد خود مرتبط یک زنهاي و مانند حلقه کند می دنبال
توان همه چیز را مانند هم نمی یابد.نمی روشن است که نظم جز با تفاوت معنا

هاي تفاوت ،ساخت و در عین حال نظامی را به وجود آورد. در جهان آفرینش
  :ي آن استمند نظامالزمه ها و این تفاوت شود می زیادي دیده

  که هر چیزي به جاي خویش نیکوست  ان چون خد و خال و چشم و ابروستجه
. نکته مهم دیگر اینکـه تفـاوت در   اند گونه نیز همیندیگر  مند نظامهاي مجموعه

در غیـر ایـن صـورت     ،باشـد متناسـب  نظام یا سیستم باید بـا اهـداف    ياجزا
  بیند.وارگی آسیب می نظام

آن ماننـد  قضـا و   ،اقتصـاد  ،حقـوق  ،از نظام مضاف به اخالقامروزه وقتی 
، »حقـوقی نظام « است. مقصود ازمقصود از آن همین معن ،آید یم سخن به میان

                                                        
 .3ر.ك: نساء: . 1
مجموعـه  . مرتضی مطهري؛ 18ص، 4 ؛ جفی تفسیرالقرآن المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی؛ . 2

 .238، ص17؛ جتفسیر تسنیمآملی؛  عبداهللا جوادي .297، ص19؛ جآثار
  .50؛ صها سیستم نظریهچرچمن؛  چارلز وست. 3

4. Systems Theory. 
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یـا اهـداف   هـدف   ،سیستمی است که از اجزا یا عناصر متعـددي شـکل یافتـه   
 حقوقیما معتقدیم اسالم واجد یک سیستم یا نظام د. کنمی مشخصی را تعقیب

نظام سیاسی متمـایز  و  نظام اقتصادي ،که نظام اخالقی گونه همان ؛است متمایز
کـه مجموعـه کلـی و نظـام      1انـد  کوچکیهاي نظام هریکنیز ها دارد. این نظام

  .دهند می شریعت مقدس اسالم را شکل 2اصلی
 سـنّت  وارگی حقوق اسالمی با رجوع به منابع دینی یعنی قـرآن و  نظام

قابل اثبات است. پیش از این اهداف دین اسالم از منظر قرآن کریم تبیـین  
طراحی شده است که بتواند اي گونه بهگردید. قواعد نظام حقوقی اسالم نیز 

پیوسـته یـک    هم به يهمان اهداف را محقق نماید. این قواعد به منزله اجزا
روشن اسـت کـه   و میان آنها تعامل متقابل وجود دارد.  اند مجموعه منسجم

وارگی  نظام ترتیب ؛ بدیناین اوصاف با تشابه یا تساوي حقوقی منافات دارد
یکی از مبانی تفاوت در حقوق زن و مرد است. شواهد این مدعا را در بند 

  بعدي بیان خواهیم کرد.
وارگـی   از نظـام  برگرفتـه  ،در حقوق زن و مـرد در اسـالم  ها برخی تفاوت

حقوقی است. شایسته است به رابطه میان بعضی احکام اسالم در ارتباط بـا زن  
  :مرد اشاره شودو 

 ،سهم فرزند ذکور نسبت بـه سـهم فرزنـد انـاث     ،مطابق بیان قرآن کریم .1
مـالی مـردان در   هـاي  ی این مطلـب بـه مسـئولیت   چرایدرباره  مضاعف است.
. در شود می معیشت خانواده اشاره نتأمیسو و معافیت زنان در  خانواده از یک

مسئولیت وي  ،سهم فرزند ذکور در میراثبودن مضاعفیکی از مبانی  حقیقت
و اسالم خواسته است از وي حمایت  3در زندگی زناشویی در نفقه و مهر است

                                                        
1. Sub System. 

2. Macro System. 
 نصـف  را زن اإلرث سـهم  اسـالم  اینکه علت«نویسد:  شهید مطهري با اشاره به این مبنا می. 3

 برخى و سربازى و نفقه و مهر لحاظ از زن که است خاصى داد، وضع قرار مرد اإلرث سهم
 لحـاظ  از زن که است خاصى وضع معلول زن ارثى خاص وضع دارد؛ یعنى جزایى قوانین
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در توجیـه علـت سـهم بیشـتر      ،در بعضی روایـات دیگـر   1.مالی به عمل آورد
جهـاد و   ،نفقـه  ،به نفی تکلیف زنان در خصوص عاقله ،فرزندان ذکور از ترکه

  2تکالیف دیگر اشاره شده است.
جنسـی  هـاي  میان حق زن بر مهر و ناکامی ،مطابق بعضی روایات دیگر .2

بـه طـور    ،زیرا در یک رابطه جنسی میـان زن و شـوهر   ؛وي رابطه وجود دارد
 رو ازایـن ؛ دهند مین شوند و رابطه جنسی را ادامهمی معمول مردها زودتر ارضا

اي  انـدازه حق استمتاع زوج با حق استمتاع زوجه برابر نیست و وضعیت زن تا 
  3.گردد می جبران یهمهر راهاز 

با هـدف   ،کنند می مهري که زنان دریافت ،بر مبناي بعضی روایات دیگر .3
اقتصادي دارند هایی ی است که آنان در معامالت و فعالیتهایجبران محدودیت

ماننـد مـردان بـه     تواننـد  مین زیرا زنان 4؛گردد می به کاهش درآمد آنان منتهیو 
  فعالیت تجاري بپردازند.

حقـوق   مسـائل رد بـه  که نگاه خُ شود می به خوبی معلوم ،شداز آنچه بیان 
 سـبب  ،با دیگري بدون توجه به رابطه آنها بـا یکـدیگر   هریکاسالم و مقایسه 

گذاشته است و مرد  تفاوتکه اسالم میان زن و مرد  شود می این برداشت ناروا
نگاه کالن به احکام اسالم و توجه بـه   ، در حالی کهرا بر زن ترجیح داده است

  برد.می میاناین تصور را از  ،وارگی و اصل نظامها مبانی تفاوت

                                                                                                             
  ).237، ص19؛ جمجموعه آثار(مرتضی مطهري؛ » دارد و... نفقه و مهر

، 4؛ جالفقیـه  الیحضـره  مـن همـو؛   .570، ص2؛ جالشـرائع  علـل بابویه قمـی؛   ابن  علی بن محمد. 1
 .350ص

 .571، ص2؛ جالشرائع عللبابویه قمی؛  ابن  علی بن محمد. 2
 .513همان، ص. 3
 .267، ص21؛ جۀالشیع وسائل؛ عاملى حرّحسن  بن محمد. 4



  هاي الگوي سومفصل چهارم: شاخصه
  
  
  

  ارمچهفصل 
    

  موهاي الگوي سشاخصه
  

دو ممیزه یا شاخصه  »سازيجامعه« و »ییگرا خانواده« ،با توجه به آنچه گذشت
تمـایز الگـوي سـوم بـا      سببیی گرا خانوادهدر توصیف الگوي سوم زن است. 

سازي وجه تمـایز آن بـا الگـوي دوم اسـت. در فصـل      الگوي نخست و جامعه
  .گردد میدو ممیزه مزبور تشریح  ،چهارم نوشتار

  زن مسلمانیی گرا خانواده: نخستگفتار 
 تـر  پـیش کـه   گونه هماناست. یی گرا خانواده ،هاي الگوي سومیکی از شاخصه

نوعی سبک زندگی است کـه در آن خـانواده مقـدس    یی گرا خانواده ،اشاره شد
. گــردد مـی و همســرداري و فرزنـدپروري ارزش محسـوب    شـود  مـی شـمرده  

به همین دلیل بـر ازدواج بهنگـام    ؛شمارندیان عزوبت را مرجوح میگرا انوادهخ
به همـین   ؛پندارندهمسرداري را مجاهدتی ارزشمند می. همچنین کنند می تأکید

فرزنـدآوري تالشـی در    ،کوشند. از نظـر آنـان  دلیل در جهت حفظ خانواده می
و بـه همـین    از آن گریـزي ندارنـد   درنتیجه ؛جهت تربیت نسل توحیدي است

هاي الگوي سوم است. فرزندپروري شاخصهو  همسرداري ،همسرگزینی دلیل،
مکتب تربیتی اسـالم و نیـز نظـام حقـوقی      ،خوانیمشرحی که در ادامه می طبق

  است. »گرا خانواده« جمهوري اسالمی ایران
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  در اسالمیی گرا خانوادهمبانی  الف)
نخستین پرسشی که باید بدان پاسخ گفـت اینکـه چـرا زن مسـلمان بایـد      

 ؟ی مرجوح اسـت متأهلزیستی و دوري از زندگی باشد و مجرد گرا خانواده
نـدارد و پاسـخ آن نیـز کلـی اسـت. در عـین        اختصاص این پرسش به زن

نگاهی بـه الگـوي    امباحث خود را ب ،به اقتضاي موضوع این نوشتار ،حال
  .کنیم یدنبال مزن 

  نهاد خانوادهبودن آفرینش منزلی انسان و طبیعی .1
که آیا انسانی مدنی آفریده شده شده توجه مسئله  در ارتباط انسان با جامعه این

عـى  یبعضى زندگى اجتماعى انسـان را طب  .زیستی قراردادي استاست یا مدنی
زنـدگى  گـر  یبعضـى د  ه اسـت. آفریـده شـد   مـدنى انسان و معتقدند  اند دانسته

ـ ه انسان بـه اخت کدانند  قراردادى مى يامر اجتماعى را  تـأثیر ار خـود و تحـت   ی
زیـرا   ؛رده استکآن را انتخاب  ـ  نه عوامل درونى ـ  ننده خارجىکعوامل اجبار

از  توانـد  مـی نکـه  دانـد  مـی  بوده،جو گر و بهرهاستخدام ،انسان به طبیعت خود
؛ زه ندهد دیگـران از وي بهـره ببرنـد   ولی اجا ،دیگران و توانایی آنان بهره ببرد

  1به تعاون اجتماعی تن داده است. گزیرنا رو ازاین
و بـه آن   باشـد  مـی رابطه انسان و خانواده نیز مطـرح   بارهدر یپرسشچنین 

. بعضی زندگی خانوادگی انسان را طبیعـی و  ه استهاي متفاوت داده شدپاسخ
 2.اند دهکرهاي دیگري را مطرح نظریه رخیبعضی دیگر آن را معلول قرارداد و ب

و  اند زندگی خانوادگی را انکار کردهبودن طبیعی ،ی نواندیشان دینی معاصربرخ
توانیم دلیل محکمی اقامه کنیم که در ایـن جهـان یـک    نمی ما«: اند تهاظهار داش

                                                        
سائر األفراد من نوعه و هم أمثاله، یریدون منـه  أن اإلنسان لما وجد «نویسد:  عالمه طباطبایی می. 1

ما یریده منهم، صالحهم و رضی منهم أن ینتفعوا منه وزان مـا ینتفـع مـنهم و هـذا حکمـه بوجـوب       
؛ فـی تفسـیرالقرآن   المیـزان (سیدمحمدحسـین طباطبـایی؛   ...» 	جتماع التعاونیاتخاذ المدنیۀ واإل

  ).117، ص2ج
 .131ـ109، ص1؛ جفلسفه حقوق خانوادهن؛ نیا و همکارا ر.ك: محمود حکمت. 2
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 )و نظـام خـانواده   نظام اقتصـادي  ،اعم از نظام سیاسی( طبیعیهاي سلسه نظام
از یک اندیشمند مسـلمان   مذکورسخن  1.»ه آفرینش وجود داردمتناسب با نقش

نهـاد خـانواده و   بـودن  طبیعـی درباره  زیرا قرآن کریم ؛عجیب است اي تا اندازه
  :م آمده استوسوره مبارکه ر 21آفرینش منزلی انسان صراحت دارد. در آیه 

هـا   بداند تا یه از خودتان همسرانى براى شما آفرکاست  نیهاى او ا از نشانه
نعمت براى مردمـى    ن یدر ا !انتان دوستى و رحمت نهاد. آرىیمو  دیریگ آرام

  2.تى اسیهاقطعاً نشانه، شندیاند ه مىک
میـان زوجـین    ه،خداوند براي انسان زوج آفریـد  ،مذکورمطابق بیان صریح آیه 

بـراي   یبزرگـ  دوستی و دلسوزي ایجاد کرده است. خداوند این نکات را نشانه
اهل اندیشه دانسته است. خداي سبحان همچنـین پـس از اشـاره بـه آفـرینش      

ناسپاسی را تقبیح کرده است. در  ،س شمردهاآن را نعمتی قابل سپ ،منزلی انسان
  :فرماید میسوره مبارکه نحل  72آیه 

از همسرانتان براى شما پسران و  خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد
مان یبه باطل اا یآ ؛دیشما روزى بخشزه به کیزهاى پاینهاد و از چو نوادگانى 

  3ورزند؟فر مىکآورند و به نعمت خدا مى
 خانواده یک نهاد طبیعی است و«: اند تهبیان داشکه حق با کسانی است  بنابراین
  :اند تهو گف 4»باید به وجود بیاید و رشد کند طبیعیبه طور 

 منزلـى  عتـاً یطب  انسـان  عنـى ی ؛است عىیطب صد در صد بشر خانوادگى زندگى
 در ،مینـ ک دیـ ترد انسان مدنى زندگىبودن عىیطب در فرضاً. است شده دهیآفر
  5.مینک دیترد میتوان نمى او خانوادگى زندگى عنىی منزلى زندگىبودن عىیطب

                                                        
  .218؛ صدین از رسمی قرائت بر نقديمحمد مجتهد شبستري؛ . 1
2» .و ا وکنُوا إِلَیهتَسا لاجوأَز کمنْ أَنفُسم أَنْ خَلَقَ لَکم هنْ آیاتم ةً ودوم ینَکملَ بعک  جی ذَلۀً إِنَّ فمحر

 ).21(روم: » یتَفَکرُونَلَآیات لقَومٍ 
3» .ا واجوأَز کمنْ أَنفُسم لَ لَکمعاهللاُ جو ینَ ونب اجِکمونْ أَزم لَ لَکمعج ةً وفَدح     ـاتـنْ الطَّیبم قَکـمزر

نُونَ ولِ یؤْماطیکفُرُونَ أَفَبِالْب مۀِ اهللاِ همع72(نحل: » بِن.( 
  .27؛ صزن و خانوادهاي؛  اهللا العظمی خامنه ر حضرت آیتدفتر حفظ و نشر آثا. 4
  .163، ص19ج؛ مجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 5
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  و نفی روابط فرازناشوییزیستی  پاكاصل  .2
جنسی با غیرهمسر حرام اسـت و  در نظم فقهی و اخالقی اسالم هرگونه رابطه 

ــرا ــب ب ــ اي آن عواق ــدهاي جزای ــروي و پیام ــیشی خ ــی پ ــت.   بین ــده اس ش
 خودارضـایی هاي جنسی از نظر شرعی نامشروع است و اگـر بـه    پردازي خیال

هر گونه التذاذ جنسی بصـري و کالمـی   . همچنین قابل تعزیر است ،منجر شود
 سـبب حسب مورد  ،گردد نامشروع است و اگر به رابطه با جنس مخالف منجر

صورت لـواط  ی را به گرای. اسالم همجنسگردد میتعزیر  اجراي حد شرعی یا
  ده است.هایی را اعالم کرعقوبت هریکبراي  یا مساحقه حرام شمرده،

راهی براي فـرد جـز    ،با توجه به تحریم تمام اقسام رابطه جنسی در اسالم
داري باقی ازدواج و تشکیل خانواده یا خویشتن راهارضاي مشروع نیاز جنسی از 

داري جنسی بسـیار  عزوبت و خویشتن ،گذشت تر پیشکه  گونه همانماند. نمی
مـدت   دشوار و در زمان ما تقریباً غیرممکن است و اشخاص سالم جز در کوتاه

آن نیستند. همین مطلب دلیل مهمی بـراي آن اسـت کـه سـبک     تحمل قادر به 
یکی از  ،آمده عمل به هايبررسی است. حسب »ییگرا خانواده« زندگی اسالمی

 ایرانـی  جامعه در .است »بدیل الگوهاي شیوع« زمان ما در تجرد علل ترینمهم
 کـه  یافـت  رواج جنسی روابط از دیگري الگوهاي ،اسالمی جوامعدیگر  مانند
 خـود  براي ،همسرگزینی جاي به جوانان ،حقیقت در و گرفت را ازدواج جاي

 همخـانگی  ،انـه بکارفری رابطـه  ،دوسـتانه  رابطه ؛کنند می انتخاب جنسی شریک
ی و احیاناً انواع روابـط  گرایهمجنس ،یخودارضای ،سیال عشق ،)سفید ازدواج(

برعکس الگوي ازدواج که دور از  .خوانددیگر که جوان امروزي را به خود می
 دسترسالگوهاي بدیل آن ارزان و در  ،رهزینه استجوان و براي او پ دسترس

 هـاي محـیط  در زن اجتمـاعی  حضـور  نیـز و  نو هايرسانه وجود قرار دارد. با
 آنان به ،شده آسان بدیل الگوهاي به جوانان یدسترس ،اوالً و... ،اداري ،آموزشی

 ايمالحظه هیچ بدون ،اًیثان ؛کنند برقرار رابطه آسانی به بتوانند است داده امکان
 روابـط  قـبح  ،غربـی  زنـدگی  سـبک  از متـأثر  ،ثالثـاً  ؛نمایند پنهان را خود رابطه

  .است فروریخته جوانان از توجهی قابل جمع براي یفرازناشوی
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 بـراي  ازدواج الگـوي  بهی دسترس که حالی در و گفته پیش شرایط وجود با
 یـک  جوانـان  از بسـیاري  براي ازدواج دیگر امروزه ،است دشوار بسیار جوانان

 نیـاز  بـه  پاسـخ  راه تنها جوانان براي گذشته مانند و آید مین شمار به ضرورت
  .نیست جنسی

  ییگرا خانوادهلوازم  ب)
از مباحث سابق نتیجه حاصل شد که نهاد خانواده طبیعی و سبک زندگی انسان 

در یـی  گرا خـانواده اینکه بر مبناي این نتیجه الزم اسـت لـوازم    است.گر خانواده
  تشریح گردد. سنّت اسالمی از منظر قرآن وسبک زندگی 

  تسریع و تسهیل تشکیل خانواده .1
براي تشکیل خانواده و شدن در سبک زندگی اسالمی آمادهیی گرا خانواده هالزم

ازدواج بهنگام از یک سو و تالش براي تسهیل ازدواج جوانان و رفع موانـع آن  
  .آید میاست. تفصیل مطلب در ادامه 

  در ازدواجتسریع  .1ـ1
از ازدواج و تشـکیل  تـر  هیچ بنایی نـزد خـداي متعـال محبـوب     ،از نظر اسالم

ــت.  ــانواده نیس ــی  1خ ــوص فراوان ــاره  نص ــیح  درب ــرگزینی و تقب ــزوم همس ل
اغلب فقهـا حکـم    ،ه است. مبتنی بر این آیات و روایاتشدوارد  2مجردزیستی

اعم از اینکـه شـخص    ؛اند تهبلکه مستحب مؤکد دانس ،اولی ازدواج را مستحب
نظـر   ،اسـتحباب نفسـی نکـاح    3میل باشـد. یا بیباشد نسبت به آن شوق داشته 

                                                        
بِنَاء أَحـب إِلَـى اهللاِ     ما بنی فی الْإِسلَامِ«. رسول گرامی اسالم در توصیف خانواده فرمود اسـت:  1

 ). امـام صـادق  153، ص14ج؛ الوسائل دركمست؛ نوري(حسین » عزَّوجلَّ و أَعزُّ منَ التَّزْوِیجِ
  (همان)...» .	إِنَّ اهللاَ عزَّوجلَّ یحب الْبیت الَّذي فیه الْعرْس«نیز فرمود: 

عنِ النَّبِی صأَنَّه قَـالَ شـرَارکم عـزَّابکم و الْعـزَّاب     «نقل شد که فرمود:  . از رسول مکرم اسالم2
 ).156، صهمان» (إِخْوانُ الشَّیاطینِ

ـ  ییطباطبـا  دمحمدکاظمی. س3 ی؛ طوسـ حسـن   بـن  . محمـد 795ص، 2ج؛ الـوثقى ةالعـرو ي؛ زدی
 .236، ص2ج؛ سیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  سیدروح .245، ص4 ج؛ الخالف
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  2.اند دهکربلکه بعضی در مورد آن ادعاي اجماع  1،ستمشهور فقها
ـ بـر پ  لیجبرئتسریع در ازدواج براي دختران دلیل خاص روایی دارد.  امبر ی

  :نازل شد و گفت رمکا
وه یـ دختران بـه منزلـه م  : دیگویفرستد و میم خداوند بر تو سالم !محمداي 

ـ  ،ستیآن ن يدن برایجز چ ياچاره ،وه برسدیه مک یپس زمان ؛اند درخت ا والّ
 ی. همانـا وقتـ  دهـد  میر ییو وزش بادها آن را تغ کند مید آن را فاسد یخورش

 يبراکردن جز شوهر ياچاره ،شدندها  زن مانند یجنس كتران از نظر ادرادخ
  3ستند.یمن نیا از فتنه اوالّ ،ستیآنان ن

هاي خانواده براي زن و مرد استحباب نفسی ازدواج در اسالم ناشی از کارویژه
  :گردد میاست که در ادامه بیان 

 خـــانواده ،از نظـــر قـــرآن :آرامـــش روحـــی و آســـودگی خیـــال .1
 تر پیشکه  ـسوره مبارکه روم   21است. در آیه  »روزانههاي رنج خانه فراموش«

                                                        
. 210، ص2؛ جوالحـرام  الحـالل  مسـائل  فـی  اإلسـالم  شـرائع حسـن حلّـی؛    بن الدین جعفر نجم. 1

 .10، ص7؛ جسالماإل شرائع حیتنق یلإفهام األ مسالکعاملی؛  علی بن الدین زین
ـ  ییطباطبـا  دمحمدکاظمی. س2 حسـن طوسـی؛    بـن  ؛ محمـد 795، ص2؛ جالـوثقى ةالعـرو ي؛ زدی

ماننـد   ؛اند مستحب دانسته لیآن را با فرض شوق و م يگریگروه د. 245، ص4 ج؛ الخـالف 
حسـن حلّـی؛    بـن  جعفـر الـدین   نجـم » (النکاح مستحب لمن تاقت نفسه: «سـد نوی یمحقق که م

: سـد نوی ی) و صـاحب جـواهر کـه مـ    210، ص2ج؛ والحـرام  الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع
جـواهرالکالم  نجفـی؛   محمدحسن» (النکاح مشروع، بل مستحب لمن تاقت و اشتاقت نفسه إلیه«

ل    ينکاح را برا ي). و8، ص29 ج؛ اإلسالم ئعفی شرح شرا مشتاق، به اجماع منقـول و محصـ
 يمـذهب بلکـه ضـرور    ياستحباب آن ضـرور «: دگوی یبلکه مداند،  یمستحب م نانامسلم

 خیانـد. شـ   نفسه واجب شمرده یتر رفته و نکاح را ف پیش نیاز ا ی(همان). بعض »است نید
و : «داند ینکاح را بر مرد و زن واجب م وي که اند از داود نقل کرده گرید یو بعض یطوس

قدر على طول حرة وجب علیه أن ینکح حرة و مـن لـم یقـدر علیـه     قال داود: النکاح واجب، فمن 
حسـن طوسـی؛    بـن  محمـد » (وجب علیه أن ینکح أمۀ و کذلک المـرأة یجـب علیهـا أن تتـزوج    

 ).246، ص4ج؛ الخالف
، 16؛ جبحــاراألنوار. محمـدباقر مجلسـی؛   337، ص5؛ جالکـافی یعقـوب کلینــی؛   بـن  محمـد . 3

  .223ص
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مایه سکون و آرامش معرفی  ،خانواده به اعتبار وجود همسر در آن ـ دشاشاره 
انسان  يبرا همسرعلت خلقت مبین  مذکوره یآ در »هایإِلَ نُواکلتَس« گردید. تعبیر

نش زن یعلت آفر »نواکتس« رساند ویل را میتعل ،الم حرف ،رین تعبیاست. در ا
خـود  جـنس  همسـري از  نـار  کانسـان در  بنـابراین   ؛گر استیدیک يو مرد برا
ن یو ا شود میر یتعب »نکسم« ز از منزل بهیناي ابد. در عرف محاورهییآرامش م

روشن است که این خصوصیت نه ون است. کمحل آرامش و س يلمه به معناک
  بلکه به اعتبار وجود همسر در آن است. ،»خانه« از

ایجاد  ،مهم تشکیل خانواده یکی از اهداف :یا زیست عفیفانهزیستی  پاك .2
ن اسـالم بـا   یدی است. دامن پاكمشروع نیاز جنسی و حفظ  تأمینکانونی براي 

 بـا  ،گـر ید يرده است. از سوک مذمتآن را  ،مخالف بوده جنسی ازیوب نکسر
اسـالم   .رده اسـت کـ مخالفـت  نیز  يبندوباریو ب یانسان از نظر جنسبودن رها

 منظـور  نیبـد  ؛آن استو مشروع ح یصح يو ارضا یاز جنسیل نیخواستار تعد
انـات  که امک یسانکبه و البته  داندیم یزه جنسیغر يگانه راه ارضایازدواج را 

ـ  یتـا زمـان   سـازند شـه  یه عفت پک کند میه یتوص ،ازدواج ندارند يالزم برا ه ک
  1.دکنجاد یا یشیخداوند گشا

 هریـک  !گروه جواناناي « :خطاب به جوانان فرمود رسول گرامی اسالم
آوردن چشم و حفاظت ینزیرا ازدواج براي پای ؛ازدواج کند تواند میاز شما که 

نیمی از دین خود  ،ازدواج کندهرکس «: فرمود همچنین 2.»از دامن مؤثرتر است
  3.»پس در نیم دیگر از خدا پروا داشته باشد ؛را حفظ کرده است

میـل   يزیو غر یعیبه طور طب انسان :فرزندآوري و تربیت نسل توحیدي .3
                                                        

إِمائکم إِن یکونُواْ فُقَـرَآء   أَنْکحواْ األَیامى منْکم والصالحینَ منْ عبادکم وو«است:  نیقرآن چن انی. ب1
یملع عاساهللاُ وو هن فَضْلاهللاُ م هِمـ   یغْنهنْ فَضْلاهللاُ م میهتَّى یغْنا حکاحونَ نینَ لَایجِدالَّذ ففتَعلْیسو	. «..

  ).33ـ32(نور: 
 یسـتَطع  لَم منْ و للْفَرْجِ أَحصنُ و للْبصرِ أَغَض فَإِنَّه فَلْیتَزَوج الْباه منْکم استَطَاع منِ الشَّبابِ معشَرَ یا. «2

مفَإِنَّ فَلْیص موالص لَه اء153، ص14؛ جالوسائل مستدركنوري؛  (حسین» وِج.( 
ــزَوج مـنْ . «3 ــرَ حـدیث  فــی و دینـه  نصــف أَحـرَز  تَ ــاقی أَوِ الْــآخَرِ النِّصـف  فــیاهللاَ  فَلْیتَّـقِ  آخَ الْب «

 ).328، ص5؛ جالکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد
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 ،ل خـانواده کینـد. ازدواج و تشـ  یببمی نسلبه بقا دارد و بقاي خود را در تداوم 
 یرابطه آزاد جنس یک . درکند می تأمینآن را  و دهد میاز انسان پاسخ ین نیبه ا

نخواهـد  و متمـایز  ها مشـخص  نسلولی  ،ز زاد و ولد صورت خواهد گرفتین
ـ مـی  نسلی متمایز را براي اهلش تضـمین خانواده داشتن بود.   72د. در آیـه  کن

  :خوانیممی بر این حقیقت تأکیدسوره مبارکه نحل با 
از همسـرانتان بـراى شـما    و  و خدا براى شما از خودتان همسرانى قـرار داد 

به باطل   ا ید. آیزه به شما روزى بخشکیزهاى پایپسران و نوادگانى نهاد و از چ
  1ورزند؟یفر مکه نعمت خدا آورند و ب ان مىمیا

ده است. روشن تعبیر کر 3»نور چشم« و 2»یزندگ نتیز« قرآن کریم از فرزند به
 4استدشمن انسان  ،زیرا فرزند بد ؛فرزند صالح است است که این اوصاف از آنِ
از سـوي   6.شود میخدا یاد غفلت از سبب و  5آید میو عمل غیرصالح به شمار 

انون ک یکبه  پرورش سالم يبرا ،ندمرد وند زن ویمحصول په ک یفرزندان ،دیگر
نماید. خداوند والدین می خوبی فراهم هخانواده این بستر را ب .دارندنیاز مناسب 

  :و خطاب به آنان فرموده است شناسد میرا نسبت به تربیت فرزندان مسئول 
 ،سوخت آنه کتان را از آتشى  سانکخودتان و  ،دیامان آوردهیه اکسانى کاى 

ر یگ سخت  ] و [ فرشتگانى خشن   ] آتش [ بر آن  ؛دینکحفظ  ،هاستمردم و سنگ
د و آنچه ننکچى نمىیسرپ ،ا به آنان دستور دادهاند. از آنچه خد ] گمارده شده [ 

  7.دهندانجام مى ،ه مأمورندکرا 
                                                        

  ..»..	و اهللاُ جعلَ لَکم منْ أَنْفُسکم أَزواجاً و جعلَ لَکم منْ أَزواجِکم بنینَ و حفَدةً«. 1
  ).46: (کهف..» .	الدنْیا الْحیاةِ زینَۀُ الْبنُونَ و الْمالُ«. 2
  ).74(فرقان: ..» .	و الَّذینَ یقُولُونَ ربنا هب لَنا منْ أَزواجِنا و ذُریاتنا قُرَّةَ أَعینٍ. «3
  ).14(تغابن: ..» .	م فَاحذَروهمیا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنَّ منْ أَزواجِکم و أَوالدکم عدوا لَک. «4
أَنْ قالَ یا نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ فَال تَسئَلْنِ ما لَیس لَک بِه علْم إِنِّی أَعظُـک  . «5

 ).46(هود: » تَکونَ منَ الْجاهلینَ
6 ...» .کمالدال أَو و والُکمأَم کرِ ال تُلْهِکمنْ ذاهللاع	9(منافقون: ..» ..(  
7 .»ناراً و لیکمأَه و کمنُوا قُوا أَنْفُسا الَّذینَ آمیا أَیه    ـدادـالظٌ شکۀٌ غالئلَیها مةُ عجارالْح و ا النَّاسهقُود

 ).6(تحریم: » الیعصونَ اهللاَ ما أَمرَهم و یفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ
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در اسالم توصیه به فرزندآوري به منظـور تربیـت نسـل توحیـدي اسـت و بـه       
و عـرض   آمـد  . مردي نزد پیامبر اسالمآید نمی خود ارزش به شمار خودي

 است.ولی ناز ،ما داري وي راضیی و دینمن دخترعمویی دارم که از زیبای: کرد
بـرادرش را   یعقـوب بـن یوسف: و فرمود کردآن حضرت از ازدواج با وي نهی 

از من ازدواج کنـی؟ او در   پسچگونه توانستی  !برادراي : دید و از وي پرسید
پدرم به من امر کرده است که اگر بتوانی همسري اختیار کنـی تـا   : پاسخ گفت

بـر ایـن    1کـار را بکـن.   این ،گوي خدا باشندبراي تو فرزندانی باشد که تسبیح
شیوه تربیت دینی فرزنـد وارد  درباره  ی فراوانیهاي قرآنی و روایآموزه ،اساس

  .شود میاین مبحث خودداري  شده است که از ورود در
و هرگـاه   باشـد  مـی گفتـه   پـیش ارزش خانواده در کارکردهاي  گفتنی است

حفـظ خـانواده    ،بـه ضـد آن تبـدیل شـود    یا  از دست برود مذکورکارکردهاي 
  2اولویت ندارد و در برخی موارد انحالل خانواده الزم خواهد بود.

کسی که خود را براي ، ولی هرچند نکاح در حالت عادي مستحب است
کسی بدانـد یـا    هرگاه .گردد میواجب  ،بینددر معرض آلودگی اخالقی می
مثل اینکه به گناه  ـ ضرري متوجه وي شود ،احتمال دهد در حالت عزوبت

 3.گـردد  می نکاح بر وي واجب ـ  یا زنا آلوده شود یا لمس حرام نگاه حرام
 ؛ثانوي و از باب مقدمه واجب است یوجوب ازدواج در این صورت حکم

و اگر این امر متوقـف بـر ازدواج   باشد  میاجتناب از معصیت واجب زیرا 
  4.گردد می ازدواج واجب ،باشد

                                                        
1 .» اءولِ اهللاجسلٌ إِلَى رجر    ـا وینَهد ا وـنَهسح ا والَهمج یتضر قَد منَۀَ عی ابفَقَالَ یا نَبِی اهللاِ إِنَّ ل

فا إِنَّ یوسهجرٌ فَقَالَ لَا تَزَواقا عبن لَکنَّه أَنْ تَتَزَو تتَطَعاس ی کیففَقَالَ یا أَخ ی أَخَاهلَق قُوبیع اءالنِّس ج
» بِالتَّسـبِیحِ فَافْعـلْ    الْـأَرض   بعدي فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمرَنی و قَالَ إِنِ استَطَعت أَنْ تَکونَ لَک ذُریـۀٌ تُثْقـلُ  

  ).333، ص5 ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد
 علی بن الدین زینگردد (ر.ك:  هرچند طالق مبغوض و مرجوح است، ولی گاهی واجب می. 2

 ).119، ص9؛ جسالماإل شرائع حیتنق یفهام الاأل مسالکعاملی؛ 
 .5، ص3 ج؛ قواعداألحکاماسدي حلّی؛  مطهر بن یوسف بن حسنمنصور  ابی. 3
 .314؛ صعناوین ثانوي و حقوق خانوادهنیا؛  اهللا هدایت فرج. 4
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  تسهیل ازدواج .1ـ2
سـوره مبارکـه نـور     32همسران فرمـان داده اسـت. در آیـه    اسالم به ترویج بی

خداونـد از فضـل    ،باشـند اگر فقیـر   ،همسرانتان را همسر دهیدبی«: آمده است
از این آیه لزوم بسـیج عمـومی بـراي تـزویج      1.»گرداندنیاز میخود آنان را بی

سازي ازدواج گري و آسانهمسران قابل استنباط است. اسالم همچنین واسطه بی
همسران خـود را  بی«: فرمود جوانان را ارج نهاده است. رسول گرامی اسالم
 شـان را افـزایش   و روزي کند میهمسر دهید که خداوند اخالق ایشان را نیکو 

ـ دختـر   سکـ هـر  «: فرمود صادقامام  2.»افزایدت آنها میو بر مرو دهد می ا ی
ـ امـت بـا د  یخداونـد در روز ق  ،را همسر دهد يپسر مجرد ده رحمـت بـه او   ی

  :فرمود کاظمامام  3.»نگرد یم
بـر آنهـا    یه رحمت الهـ یجز سا یه رحمتیامت سایدر روز ق هکند ا سه گروه

آن  ،گـروه  یـک  ؛دهـد  مـی ه عرش خود قـرار  یست و خداوند آنها را در ساین
  4.کنند می وساطت یازدواج مسلمان يه براک اند یسانک

پذیرد و در بیان علت را می الرشید هارونعطاي مالی خلیفه غاصب  آن حضرت
آن را  ،توانم جوانـان را همسـر دهـم   که با این پول میاگر نبود «: فرمایدآن می

  5.»کردمقبول نمی
جمهـوري  و قـوانین اجرایـی    6در اسناد باالدستی ،هاي دینیمبتنی بر آموزه

                                                        
الحینَ منْ «. 1 الص و نْکمى موا الْأَیامنْکح قَرَاء یغْنهِم اهللاُ مـنْ  و أَ ائکم إِنْ یکونُوا فُ إِم و کمادبع

یملع عاساهللاُ وو هفَضْل.«  
ـ    «. 2 ـی مف مهیزِیـد و هِـماقزی أَرف ملَه عسیو و هِمی أَخْلَاقف منُ لَهسفَإِنَّ اهللاَ یح اکموا أَیامجوهِمزاترُو  «

  ).222، ص100؛ جبحاراألنوارمجلسی؛  محمدباقر(
 .405، ص7؛ جاألحکام تهذیبطوسی؛  حسن بن . محمد3
» یـوم لَـا ظـلَّ إِلَّـا ظلُّـه رجـلٌ زوج أَخَـاه الْمسـلم         ـ  ثَلَاثَۀٌ یستَظلُّونَ بِظلِّ عرْشِ اهللاِ یوم الْقیامـۀِ «. 4

 ).46، ص20ج؛ ۀالشیع وسائل؛ عاملى حرّحسن  بن محمد(
ی عل بن (محمد» بدا ما قبلتهاأطالب لئالینقطع نسله  زوج بها من عزاب بنی أبیأرى أواهللا لو ال انى «. 5

  ).74، ص2ج؛ عیون أخبارالرضای؛ قم هیبابو بن ا
گذاري در جمهوري اسالمی ایران به وسـیله مقـام معظـم رهبـري و از راه مجمـع       سیاست. 6

گونه قواعـد   گیرد. این عالی انقالب فرهنگی صورت می تشخیص مصلحت نظام یا شوراي
 خوانند. ها، اسناد باالدستی یا قواعد دستوري می حقوقی را سیاست
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؛ شده است بینی پیشالزامات متعددي براي تسهیل ازدواج جوانان  اسالمی ایران
 و مکـی تح يهـا اسـت یل خانواده و سکیاهداف و اصول تش نامهبیتصو« مانند
. دیرسـ  یانقالب فرهنگـ  یعال يشورا بتصوی به 1384 سال در که »آن یتعال

تحقـق   .1: را در هفت مـورد ذکـر کـرده اسـت     یاهداف مهم نامهبیتصو نیا
خـانواده در نظـام    يردهـا کارکمنزلـت و   ،گاهیجا ،تیاهمباره دگاه اسالم درید

از  يریشـگ ینهـاد خـانواده و پ   یم و تعـال کیتح ،لکیت از تشیحما .2 ؛یاسالم
خـانواده بـه    ياعضـا  یتیو ترب یسطح فرهنگ يارتقا .3 ؛آن یتزلزل و فروپاش

و  یـی همگرا .4 ؛جامعـه  ینقـش آن در سـالمت و بهبـود فرهنگـ     يفایمنظور ا
ها در موضوع خـانواده بـه منظـور    ریزي برنامهها و استیس تمامیدر  یهماهنگ

افراد خانواده نسـبت   یآگاه .5 ؛خانواده یتعالم و کیتح ،لکیت تشیبهبود وضع
گسـترش و   .6 ؛غلط جامعـه  يهاگر و زدودن نگرشیدیکف یبه حقوق و وظا

 ،مـان یباا ،ت نسـل سـالم  یترب يدر خانواده برا یل اسالمیاص يهاق ارزشیتعم
ب یخانواده از آس يسازمنیا .7 ؛خانواده و جامعه ،مسئول و مؤثر در رشد خود

ـ د بیآسـ  يهـا ت از خـانواده یو حما یاجتماع يهاو بحران  نامـه بیتصـو ده. ی
ـ اجرا يهـا اسـت یراهبردهـا و س  ،گانـه از اهـداف هفـت   هریک لیذ مذکور  یی
  است.کرده  انیرا ب یمشخص

انقـالب   يشورا 1391مصوب اسفند سال  ـ کشور یفرهنگ ینقشه مهندس
از نهاد  يبرخوردار« سند نی. اگردد میمحسوب  یباالدست يسندنیز  ـ یفرهنگ

متناسـب و سـبک    تیو رشد جمع ينرخ بارور ،ساز خانوادهمستحکم و انسان
ـ آورد و در رد مـی بـه شـمار    یفرهنگـ  یرا هـدف  »یرانیا ـ  یاسالم یزندگ  فی
ـ نهاد خـانواده و جمع «: مقرر داشته است یفرهنگ يهاتیاولو  يالگوسـاز  ،تی

 ،خـانواده و کـاهش طـالق    میتحکـ  ،ل ازدواجیتسـه  ،یرانیاـ   یخانواده اسالم
را  یراهبرد کـالن فرهنگـ   زدهیسند مذکور س ».)یمکو  یفکی( ت مطلوبیجمع

  :است تیذکر کرده است که راهبرد سه و چهار آن ناظر به خانواده و جمع
اهش کـ از  يریجلوگ« و »خانواده يساز منیو ا یتعال ،میتحک ،لیتشک ،نییبت

اقتضـائات   ،یاسـالم  يهـا آن متناسـب بـا آمـوزه    يل و ارتقـا ک ينرخ بارور
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  .یتیش مستمرّ جمعیش و پایو آما یشناختتیمطالعات جمع ،شورک يراهبرد
ـ ا یاسـالم  يبرنامه توسعه در جمهور نیدر قوان ازدواج و  لیتسـه  بـاره در رانی

 قانون در بخش سوم ،؛ براي نمونهشده است بینی پیش یمقررات ،خانواده میتحک
ـ ا یاسـالم   يتوسعه جمهور چهارم ساله برنامه پنج ـ 1385( رانی کـه در   )1389ـ

 ،سـالمت  توسعه« بارهدر یفراوان قرراتم ،دیرس بیبه تصو 16/7/1383 خیتار
خانواده مشاهده  انیبن میتحکمسئله  از جمله »یاجتماع و عدالت یانسان تیامن
ـ ا یاسـالم  يساله پنجم توسعه جمهـور قانون برنامه پنج همچنین. شود می  رانی

 در فصل مربوط به ،دیرس بیبه تصو 30/10/1389 خیکه در تار )1394ـ1390(
 ؛ده استکر بینی پیش یقابل توجه ریتداب ،»جوانان و خانواده ،یه اجتماعیسرما«

  :دارد می انیب 43 ماده از جمله در
ـ  یز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمکمرا یو اعتباربخش یبه منظور سامانده

 تأسـیس  ،ان خـانواده یـ م بنکیل ازدواج جوانان و تحیبر تسه تأکیدو با  یرانیا
ازمنـد  ین یـ اجتمـاع   یشـناخت  روان يا خدمات مشاوره گونهز و ارائه هر کمرا

  .ران استیوز تئینامه مصوب ه نییاخذ مجوز بر اساس آ
مجلــس  بیبـه تصـو   »ازدواج جوانــان لیتسـه « قـانون  7/10/1384خ یتـار  در

 يقـانون الزامـات متعـدد    نی. در ادینگهبان رس يشورا دییو تأ یاسالم يشورا
صـندوق   جادیا :از جمله ؛شده است بینی پیشازدواج جوانان  يسازآسان يبرا

 نیمسـکن بـه مـزدوج    عـه یوام ود ياعطـا ، )کمی (ماده اندوخته ازدواج جوانان
، )سـوم  (مـاده  مناسـب  يبـا اجـرا   نیمسکن موقت مـزدوج  تأمین، )دوم (ماده

 (مـاده  فاقـد شـغل   نیالحسنه به زوجـ  ماهانه به صورت قرض يپرداخت مقرر
و  )هفـتم  (مـاده  متأهـل سـربازان   يبـرا  فـه یاصالح مقررات نظام وظ، )چهارم

کـه در   متأهـل  انیدانشـجو  يوام اشتغال و خوابگاه بـرا  همچون يگریموارد د
  شده است. بینی پیشقانون  گریمواد د

هـاي  جوانـان در ازدواج و تعویـق آن بـه سـال     برخـی  تأخیرهرچند علت 
ولی واقعیـت ایـن اسـت     1،پذیري از سبک زندگی غربی استتأثیر ،میانی عمر

                                                        
  .28؛ صزن و خانوادهاي؛  اهللا العظمی خامنه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت. 1
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 همچـون مشکالت اقتصـادي یـا مـوانعی     بعضی دلیلکه بسیاري از جوانان به 
 منتشرشـده  آمارهـاي  اندازند. مطابقمی تأخیرازدواج را به  ،خدمت نظام وظیفه

 در جـوان  میلیون یازده از بیش ،ایران اسالمی جمهوري رسمی مراجع سوي از
 عوامـل  بـه  تجـرد  معضـل  هـاي ریشـه  1.کننـد  مـی  زنـدگی  مجرد ،ازدواج سن

و  مسـکن  تـأمین دشواري  ،شغلی امنیت فقدان ،بیکاري .گردد میباز »اقتصادي«
ـ گرد مـی محسـوب   مجردزیسـتی  اقتصـادي  علل ،اجوازد سنگین هايهزینه . دن
 نظـام مسـئله   ؛افزود تجرد نیز باید بر عوامل معضل را اجتماعی ـ  فرهنگی علل

 ،همسـري  روابـط  ناپایـداري  و طـالق  فراوانـی  دلیـل  بـه  آینده از بیم 2،وظیفه
رواج الگوهـاي   ،انتظـارات  درجـه  آن مـوازات  بـه  و تحصـیالت  سطح افزایش

ازدواج در متأسـفانه قـوانین تسـهیل     حـال، دیگر. با این  مسائلو  بدیل ازدواج
کـه بایـد بـه اجـرا      گونـه  آن ،ایران از سوي مقامات اجرایی جدي گرفته نشده

                                                        
. بـه  شـود  یم انیب یمتفاوت يآمارها ی،رانی. در مورد تعداد جوانان ازدواج نکرده در جامعه ا1

ـ   ت، یدفتر سالمت جمع رکلیگفته مد  سـیزده از  شیخانواده و مـدارس وزارت بهداشـت ب
در حال پشت  زیاز آنها ن یدختر و پسر در کشور در آستانه ازدواج قرار دارند و بخش ونیلیم

). به http://www.paytakhtpress.irر.ك: ند (ا يو بارور ازدواجسر گذاشتن سن مناسب 
اگـر  ، یاسالم يمجلس شورا یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم ياز اعضا یکیگفته 

مان  نفر از هموطنان ونیلیم 15تا  14حدود  ،میریسال در نظر بگ 28تا  15سن ازدواج را از 
 ).http://www.alef.irر.ك: در سن ازدواج قرار دارند (

و  نیازدواج جوانـان اسـت و قـوان    ياز جمله موانـع جـد   يو مسئله سرباز فهی. خدمت وظ2
نـدارد.   یهمخوان يمحور با خانواده عنوان چیبه ه یکنون تیمقررات مربوط به آن در وضع

آن  يهـا  بیاز آسـ  زیـ دختـران ن ، ولـی  مربوط به پسران اسـت  فهیهرچند خدمات نظام وظ
ربازان خـانواده سـ   زیو با فرض تأهل ن گردد یازدواج م درموجب تأخیر  نکهیچه ا ؛ندرمتأث

تأخیر  سبب فهیشود که مسئله نظام وظ داده یبیترت دیبان یبنابرا ؛ندا متأهل در رنج و زحمت
کشور با  یفرهنگ یوارد نسازد. نقشه مهندس يا در سن ازدواج نشود و به اداره خانواده لطمه

متناسب بـا سـن ازدواج و    يکاهش مدت خدمت سرباز«مطلب آورده است:  نیاشاره به ا
ضوابط و مقـررات مـورد عمـل     تیآنها با رعا التیحقوق و تسه شیتعداد فرزندان و افزا

  ».مسلح يروهایستاد کل ن

http://www.paytakhtpress.ir
http://www.alef.ir
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موانع سر راه ازدواج جوانـان یکـی از عوامـل جـدي      درنتیجه 1؛درنیامده است
 مجردزیستی آنان است.

  تحکیم و تعالی خانواده .2
بـرد.  خانواده از مشـکالت متعـددي رنـج مـی     ،جمهوري اسالمی ایراندر 

اهمیـت موضـوع را    ،بر آمارهاي منتشرشده از سوي مراجع رسمیمروري 
 1394آمارهـاي ازدواج و طـالق در سـال    ذیل در جدول  سازد. نمایان می

 2.شود میمشاهده 

N  درصد  نسبت  شده طالق ثبت  شده ازدواج ثبت  کل کشور و استان  
  23,89  4,18  163765  685352  کل کشور  ـ ـ
  36,61  2,73  6844  18690  البرز  1
  35,05  2,85  30459  86883  تهران  2
  32,91  3,03  6961  21149  گیالن  3
  28,83  3,46  7982  27683  مازندران  4
  28,74  3,47  3452  12011  مرکزي  5
  28,38  3,52  17165  60472  خراسان رضوي  6
  27,74  3,60  2927  10551  قم  7

                                                        
 یاسـالم  يمجلـس شـورا   هاي مرکز پژوهش یگزارش دفتر مطالعات فرهنگ در قسمتی از. 1

 ،دیمنتشر گرد 27/06/89 خیازدواج جوانان که در تار لیقانون تسه ياجراباره چگونگی در
ازدواج جوانان به منظور حل مسائل و مشکالت مربوط  لیتسه قانون«آمده است:  گونه این

 7/10/1384 خیو در تـار  دیمجلس رس بیبه تصو 27/9/1384 خیبه ازدواج جوانان در تار
ـ ا بی... اکنون چهار سـال از زمـان تصـو    نگهبان قرار گرفت يمورد تأیید شورا قـانون   نی

صـندوق اندوختـه ازدواج جوانـان     جادیاقانون، معطل  نیا يهنوز هم اجرا، ولی گذرد یم
چهـار سـال اقـدامات     نیـ در ا .	...	) اسـت 11آن (ماده  ییاجرا نامه نییآ نی) و تدو1(ماده 
از آنها در مواد قانون  ياریصورت گرفته است که بسگوناگون  يها دستگاه ياز سو يمتعدد

، گرفته است یمستقل يها اقدامات مصوبه نیاز ا یکالبته هر ،آمده نیزان ازدواج جوان لیتسه
ها که وقت  مصوبه نیبه ا يازین ،شد یم ییازدواج نها لیقانون تسه نامه نییکه اگر آ یدر حال
 ).http://rc.majlis.ir/fa/news/show/781965(» نبود ،ردیگ یرا دربرم یگزاف يها نهیو هز

  از سایت ثبت احوال جمهوري اسالمی ایران استخراج شده است.جدول آماري مذکور . 2

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/781965
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N  درصد  نسبت  شده طالق ثبت  شده ازدواج ثبت  کل کشور و استان  
  26,52  3,77  9938  37471  اصفهان  8
  25,89  3,86  5251  20278  کرمانشاه  9
  25,32  3,94  2667  10530  قزوین  10
  23,93  4,17  4009  16753  کردستان  11
  23,56  4,24  4265  18096  همدان  12
  23,00  4,34  1907  8290  بوشهر  13
  22,14  4,51  1042  4705  سمنان  14
  21,56  4,63  7810  36222  آذربایجان شرقی  15
  20,74  4,81  2883  13896  هرمزگان  16
  20,44  4,89  2310  11298  زنجان  17
  20,34  4,91  1410  6932  احمد یلویه و بویرککه  18
  19,84  5,03  6505  32780  آذربایجان غربی  19
  18,26  5,36  3551  19064  لرستان  20
  18,50  5,40  7726  41762  فارس  21
  18,40  5,43  2699  14668  اردبیل  22
  18,37  5,44  4435  24134  کرمان  24
  18,22  5,48  3247  17816  گلستان  24
  18,12  5,51  1774  9785  خراسان شمالی  25
  16,72  5,98  8219  49150  خوزستان  26
  16,73  5,97  1482  8858  یزد  27
  14,78  6,76  1123  7595  خراسان جنوبی  28
  13,48  7,41  1319  9780  چهارمحال و بختیاري  29
  12,78  7,81  743  5810  ایالم  30
  7,46  13,39  1660  22240  سیستان و بلوچستان  31

وضعیت بـه   ،کنیماضافه  مذکوراگر آمارهاي مربوط به طالق عاطفی را به آمار 
مشـکالت   ،گرفتـه تر خواهد بود. حسب مطالعـات صـورت  کنندهمراتب نگران

 هریک. گیرد میجاي  »نافرمانی«و  »ناتوانی«، »نادانی« خانواده در سه عنوان کلی
هرچند ممکـن اسـت    ؛گیرد برمیها را درگانه طیفی از آسیباز این عناوین سه

ولی با توجه به توضیحاتی که در ادامه خواهد  ،گانه جامع نباشداین ساختار سه
. با توجه به این سه آسیب شود میبخش اصلی مشکالت خانواده را شامل  ،آمد
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سه مسئولیت مهم براي جامعه و دولت براي تحکـیم و تقویـت خـانواده     ،کلی
 دهـد  مـی . مباحث این قسـمت نشـان   گردد میکه در ادامه تبیین  گیرد میشکل 

جدي به مساعدت و پشتیبانی دولت به طور  تحقق الگوي مطلوب زن مسلمان
  اسالمی و نهادهاي مردمی نیازمند است.

  افزاییآموزش و مهارت .2ـ1
اعـم از   )جهـل ( نادانی ،منشأ بخش قابل توجهی از مشکالت جامعه و خانواده

و  »اخالقـی نـادانی  «، »حقوقینادانی « نادانی به 1فرهنگی و دینی است. ،فکري
قابل تقسیم است. منظور از نادانی حقوقی این است که زوجین  »مهارتینادانی «

مردي کـه نمـی   ؛ مانندهاي همسري آشنا نباشدبه احکام یا حقوق و مسئولیت
داند خروج از زنی که نمییا  داند آمیزش در دوران قاعدگی همسر حرام است

. قلمرو بایـدها و نبایـدهاي اخالقـی    	و... منزل بدون اجازه شوهر جایز نیست
تر از الزامات حقوقی است. اخالق به تعالی و تکامل خـانواده مـی  وسیع اربسی

اندیشد و ظرفیت آن در حفظ خانواده و تقویت پیوند همسري بیشتر از حقوق 
خشـونت  ،قدرشناسـی  ،اري بـه او پوشی از غیرهمسر و وفاداست. لزوم چشم

ــی آن   ــی و غیرکالم ــواع کالم ــام ان ــزي در تم ــرورزي ،گری ــی ،مه  ،خطاپوش
مجموعـاً   ،موارد فـراوان مـذکور در آیـات و روایـات    و  سازگاري ،عذرپذیري

وزهـاي نخسـت زنـدگی    مودت و رحمت میان زوجـین را چونـان ر   توانند می
  نشاط نگه دارند.مشترك گرم و با

است. ممکن است کسی به زشتی کاري  »مهارتینادانی « انیدیگر ناد هشاخ
وجـود  کمتر کسـی   ،؛ براي مثالکندولی نداند چگونه آن را ترك  ،واقف باشد

چگونـه  دانـد  کمتر کسی مـی  اما، که نداند خشم یک آسیب اخالقی استدارد 
زوجـین   همچنـین خشم خود را فرو خورده یا خشم همسرش را مهار نمایـد.  

                                                        
الفقرالمـوت  «تعبیر شده است: » مرگ سرخ«در روایات ما از فقر فکري، فرهنگی و دینی به . 1

یعقـوب   بن (محمد» الدین : الفقر من الدینار والدرهم؟ فقال: ال ولکن منعبداهللا بیحمر، فقلت ألاأل
  ).266ص، 2ج؛ الکافیکلینی؛ 
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غالبـاً  ، ولـی  دیگر پاسخ دهندعاطفی و جنسی یک باید به نیازهايدانند نوعاً می
دانند چگونه باید این کار را انجام دهند تا به رضایت حداکثري در روابـط  نمی

هـاي  هـاي زنـدگی و مهـارت   هـا اعـم از مهـارت   همسري دست یابند. مهارت
  همسرداري سهم بسیار زیادي در حفظ کانون خانواده دارد.

خش قابل توجهی از مشکالت خانواده در عـدم آگـاهی زوجـین    ب شکبی
دارد. عدم آگاهی آنان باعث ریشه مهارتی و  اخالقی ،هاي حقوقیاعم از آگاهی

تـدریج   بـه  ،مودت و رحمتی که خداوند میان زوجین ایجاد کرده است شود می
  از مدتی به نفرت تبدیل شود. پس رنگ ببازد و کراهت جاي آن را بگیرد و

و رافـع مسـئولیت    گردد نمی حقوقی جهل به قانون عذر محسوب لحاظ به
هـا یـا امـارات    است که در شـمار فـرض   اي به اندازه. اعتبار این مطلب نیست

فـرض بـر ایـن     ،رسـمی  هقانونی قرار گرفته و پس از انتشار قانون در روزنامـ 
و ادعایی بـر خـالف آن مسـموع نیسـت.      اند است که همگان از مفاد آن مطلع

 ،این مطلب نیز درست است که فراگیري احکامی که مردم به آن احتیاج دارنـد 
کام مورد نیـاز بکوشـند. بـا    و مردم باید براي فراگیري اح 1واجب شرعی است

توان به این الزام شرعی یا حقوقی بسنده کرد و بـه آن دلخـوش   نمی ،این حال
. وضـعیت فعلـی جامعـه و عـدم     کننـد  مـی  فراگیري اقدامبود که مردم خود به 

 ،هـاي زنـدگی  مهـارت و  قـوانین حقـوقی   ،مردم از احکام شرعی بیشترآگاهی 
ـ  »یسـواد زناشـوی  « بایـد بـراي ارتقـاي    رو ؛ ازایـن گواه این مطلب است  هبرنام

  آموزشی منسجمی اجرا گردد.
ن متعددي براي ارتقـاي سـواد   قوانی جمهوري اسالمی ایرانخوشبختانه در 

                                                        
 هرکس: «است گونه این شیرازي مکارم ناصراهللا  آیت المسائل توضیح رساله از 12 مسئله متن. 1

 را آن احتیـاط  طریقـه  یـا  گیرد یاد شود، مى واقع او احتیاج مورد معموالً که را مسائلى باید
 رسـاله  از 11 مسـئله  ). همچنـین 21؛ صالمسـائل  توضیح ناصر مکارم شیرازي؛ رساله(» بداند

 عقالیى احتمال انسان که را مسائلى: «است گونه این زنجانی شبیرىاهللا  آیت المسائل توضیح
 تـا  بگیرد یاد را آنها عمل از پیش کند، باید احتیاط نتواند و کند پیدا احتیاج آنها به دهد، مى
 رساله(سیدموسی شبیري زنجانی؛ » نکند رفتار خود شرعى وظیفه خالف بر عمل هنگام در

 ).9؛ صالمسائل توضیح
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 1،نقشـه مهندسـی فرهنگـی کشـور     ماننـد  ی به تصویب رسـیده اسـت؛  زناشوی
 یتعـال  و مکـی تح يهـا اسـت یس ،خـانواده  لکیتش اصول و نامه اهدافتصویب
 دربـاره به رغم وجود الزامات حقوقی  3قانون تسهیل ازدواج جوانان.و  2خانواده

مقررات موجود در مقام اجرا چندان جدي  ،یافزایبخشی و مهارتهیلزوم آگا
 مـثالً  است. این امـر دالیـل متعـددي دارد؛    گرفته نشده و توفیقی حاصل نشده

 ،عدم تربیت مربیان یا مشـاوران خـانواده. از جملـه ملزومـات طـرح آمـوزش      
اگـر بنـا باشـد     اسـت. که بار اصلی آموزش یا مشـاوره بـر دوش آنه   اند کسانی
نیز و  در سن ازدواج آموزش پیش از ازدواج را بگذرانندها جوان ایرانی میلیون

 تـاکنون  بایـد  ،هاي همسـرداري را بیاموزنـد  الزم باشد مزدوجین جوان مهارت
د. متأسـفانه  مشاور واجد شـرایط تربیـت شـده باشـ     مربی و ،هزاران کارشناس

هـاي کشـور خـود را بـراي ایـن وضـعیت آمـاده        هاي علمیه و دانشـگاه حوزه
و  شـود  مـی به صورت صوري اجـرا   گفته پیشقوانین  ،به همین دلیل. اند دهکرن

شکل یادشده سودمند نیست. دلیل دیگر م ،گردد میاطالعات مختصري که ارائه 
بـه طـور    هـا و خانواده ،. مخاطبان طرح آموزشگردد میبه مخاطبان آموزش باز

نیـاز   . متأسفانه براي ایـن اند خاص جوانان در شرف ازدواج یا مزدوجین جوان
هاي آموزش پیش در دورهبینند همگانی تقاضا وجود ندارد. جوانان لزومی نمی

از بـه رغـم اینکـه     .از ازدواج شرکت کنند یا به مراکز مشاوره مراجعـه نماینـد  
ملی شاهد ایجاد تقاضاهاي کاذب در حـوزه   هبلکه از رسان ،هاي عمومی رسانه

. علـت  شـود  نمـی مشـاهده  مورد بحث تالشـی  مسئله  در مورد ،مصرف هستیم
. یکـی از ملزومـات طـرح    گـردد  میمحتواي آموزشی بازدیگر مشکل مزبور به 

منطبـق بـا   و  ابجـذ  ،سازي محتواي آموزشی کـاربردي آماده ،آموزش جوانان
، »هــاي همســرگزینیمعیارهــا و مهــارت« دربــارههــاي دینــی و علمــی آمــوزه

اسـت. ایـن کـار بـراي      »هاي فرزندپروريمهارت«و  »هاي همسرداري مهارت«
                                                        

 شوراي عالی انقالب فرهنگی. 1391مصوب . 1
 فرهنگی. انقالب عالی شوراي 1384 مصوب. 2
 مجلس شوراي اسالمی. 1384 مصوب. 3
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آمـوزش و احیانـاً طـرح    شـدن  ايگیـري از سـلیقه  مشخص و پیشرویه  ایجاد
  هاي اسالمی یک ضرورت است.فایده یا ناسازگار با آموزهمباحث کم

  حمایت از خانواده .2ـ2
زوجـین یـا    ،ناتوانی است. در حالت ناتوانی ،منشأ مهم دیگر مشکالت خانواده

همسري  هقادر به ایفاي وظیف، ولی دانندري خود را میهمس هیکی از آنها وظیف
  :داردذیل . ناتوانی نیز اقسامی به شرح نیستند
زوجــه از  ،در روابـط همســري  :نـاتوانی مــالی و ضــرورت فقرزدایــی  .1

ناتوانی مالی ناظر به عجز یا اعسار  به همین دلیلمسئولیت مالی معاف است و 
ناتوانی مالی زوج به کـاهش   ،در عین حال باشد.نفقه همسر می تأمینشوهر از 

و نتیجـه طبیعـی آن طـالق     گـردد  مـی سطح رضایت در روابط همسران منجـر  
قـانون   1130و  1129مواد ( شود میعاطفی است و گاهی باعث طالق حقوقی 

حمایت مـالی از خـانواده و فقرزدایـی بـه تقویـت و تحکـیم       بنابراین ؛ )مدنی
  انجامد.خانواده می

طرات فقر بیش از آن است که در این مختصر بتوان آن را تبیـین  آفات و خ
اشاره شده است. رسول کرد. در روایات اسالمی به اثر اعتقادي و اجتماعی فقر 

یا بیم ( نزدیک است«: با اشاره به اثر فقر بر عقیده آدمی فرمود گرامی اسالم
 و 2»فقـر بهتـر اسـت   قبـر از  « روایاتی مانند 1.»که فقر به کفر بینجامد )آن است

آفات و عوارض اجتمـاعی فقـر اسـت. امـام     مبین  3»است تر بزرگمرگ  ،فقر«
  :فرمود هیمحمد حنفبه فرزندش  یعل

ن انسـان را  یـ فقـر د ؛ زیرا از آن به خدا پناه ببر ،ترسمفرزندم از فقر بر تو مى
ر او را مضطرب و مردم را نسبت به او و او را نسبت بـه  کناقص و عقل و ف

  4سازد. ن مىیمردم بدب
                                                        

1 .»307ص، 2ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد» کفْراً یکونَ أَنْ الْفَقْرُ کاد.(  
  ).20ص، 8(همان، ج» الْفَقْر منَ خَیرٌ الْقَبرَ«. 2
 ).39، ص12؛ جۀالشیع وسائل؛ عاملى حرّحسن  بن (محمد» الْأَکبرُ الْموت الْفَقْرُ«. 3
4 .»قَالَ و هنابل دمحنِ میۀِ ابنَفنَی یا الْحإِنِّی ب لَیک أَخَافذْ الْفَقْرَ عتَعبِاهللاِ فَاس نْهۀٌ الْفَقْرَ فَإِنَّ منْقَصینِ ملدل 

  ).319، ح531البالغه، ص (نهج» للْمقْت داعیۀٌ للْعقْلِ مدهشَۀٌ
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روشن  1بردند.در دعاهاي خویش از فقر به خدا پناه می اهل بیت به همین دلیل
فقیري که خود بسا  چه اي نیست وهاي مزبور مالزمهاست که میان فقر و آسیب

مندي که کفر ورزیده و به انواع گناهان ثروت یاهاي آن دور نگه دارد را از آسیب
اگر رحمت خـدا  «: آمده است یثی از رسول گرامی اسالمد. در حدآلوده باش

  2.»نجامدیفر بکه فقر به کبود  یکنزد ،شد یتم نمام يشامل حال فقرا
هاي دینی و احکـام حقـوقی در   ی از آموزهمهمفقر زمینه اجراي بخش 

برد. فقر روابـط جنسـی زوجـین را    می میانخانواده مانند مهر و نفقه را از 
سازد. خانه در قـرآن کـریم در   و آن را حداقلی می دهد قرار می تأثیرتحت 

در حالی که جمع قابـل تـوجهی از    3شمار اسباب آرامش قرار گرفته است،
 ،ها مسکن مناسب با نیاز خانواده خود را ندارنـد. بـه همـین دلیـل    خانواده

نارسـایی منـزل   دلیـل  تعامالت عاطفی همسران و نیز والدین و فرزندان به 
  4ونی حداقلی شده است.مسک

مالی اسـت بـر    تأمیناي که سرپرست آن ناتوان از حمایت مالی از خانواده
                                                        

  ).32، ص69؛ جبحاراألنوار(محمدباقر مجلسی؛ » الْفَقْرِ أَعوذُ بِک منَ«. 1
گفتنی است فقر فقط مالی نیست؛ فقر فکري، فرهنگی و دینی نیـز فقـر اسـت و از آن بـه       

: الفقر من الدینار والدرهم؟ عبداهللا بیحمر، فقلت ألالموت األالفقر «تعبیر شده است: » مرگ سرخ«
  ).266ص، 2ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد» فقال: ال ولکن من الدین

؛ األخبـار  جامعي؛ ریمحمد شع بن (محمد» و لَو لَا رحمۀُ ربی علَى فُقَرَاء أُمتی کاد الْفَقْرُ یکونُ کفْراً«. 2
 ).109ص

  ).80(نحل: ..» .	واهللاُ جعلَ لَکم منْ بیوتکم سکناً«. 3
آن متناسب با  يدر گروه معمار يادیز اندازه آن تا ياعضا يخانه برا یبخش آرامش شک ی. ب4

و مقررات مربوط به اصول ساخت و ساز و  نیقوان دیرو با خانواده است؛ ازاین يکارکردها
. سند نقشه ردیقرار گ ینیو بازب یخانواده مورد بازخوان تیبا محور یمنازل مسکون يمعمار
رعایت موازین، احکام و «مهم مقرر داشته است:  نیبا تأکید بر ا زیکشور ن یفرهنگ یمهندس
هاي مسـکونی، شهرسـازي و    هاي اصیل اسالمی ـ ایرانی در معماري خانه و مجتمع  ارزش

بینـی الزامـات    انه و خانواده و پیشاماکن عمومی به منظور حفظ امنیت اخالقی و حریم خ
و  یاقـامت  يفضاها ینیب شیپ«آورده است:  يگرید خشدر ب نیسند همچن نیا». اجرایی آن

 ».و معماري مسکن متناسب با سالمندان يشهر يفضاها یطراح
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میـان   جمهـوري اسـالمی ایـران   عهده دولت است. متأسفانه در حقوق داخلی 
و بـا هـر دو    اسـت  شوهران ناتوان و نافرمان از انفاق تفکیکی صورت نگرفتـه 

  :قانون مدنی آمده است 1129 ماده . درشود میان برخورد سگروه یک
مـه  کم محکـ ح يان اجراکعدم ام نفقه ودادن  از اف شوهرکصورت استن در
 و نـد کم رجـوع  کطـالق بـه حـا    يبـرا  توانـد  میزن  ،نفقهدادن  به الزام او و

صـورت عجـز    ن است دریهمچن د.ینمایبه طالق م اجبار را او شوهر ،مکحا
  .نفقهاز دادن  شوهر

نافرمانی یا امتناع زوج از انفاق و بخـش اخیـر آن   بخش نخست قانون ناظر به 
طالق را  ،مربوط به عجز یا ناتوانی است. قانون بدون تمایز میان این دو آسیب

در هر دو مورد پذیرفته است. اجبار مرد به طالق به دلیـل امتنـاع از انفـاق بـه     
ممکن است زوج به دلیل از کارافتـادگی یـا بیکـاري    ، ولی همسر منطقی است

اسـت بـا تـدابیري از وي     مـوارد دولـت الزم   گونـه  در این .ادر به انفاق نباشدق
ی راه حل مناسبی نیست. بـه  نماید و طالق قضای برطرففقر را  و حمایت کند
مـالی افـراد عـاجز و ایجـاد اشـتغال بـراي        تأمین راهی از فقرزدای ،هر صورت

براي تشکیل خـانواده و اداره آن   تواند میهاي شغلی بیکاران یا آموزش مهارت
  کمک مؤثري باشد.

ــی .2 ــمی و جنس ــاتوانی جس ــی  :ن ــاتوانی جســمی و جنس  ،مقصــود از ن
همسـري   هو توان ایفاي وظیف شود میگیر زمینآن  فرد باهایی است که  بیماري
مثل اینکه کسی در حادثه رانندگی یا به علت دیگر قطـع نخـاع شـده و     ندارد؛

 ،مشـکالت  گونه ار اینبه کلی فعالیت جنسی خود را از دست داده باشد. در کن
روحـی و روانـی قـرار دارنـد کـه بـا آن فـرد بـه          ،هاي جسمیطیفی از آسیب

 ،برفتـار متعـارفی داشـته باشـد. اخـتالل اضـطرا       تواند میصورت غیرارادي ن
اد به مواد مخدر یـا الکـل   اعتی 1،هاي جنسیانواع اختالل ،پرخاشگري ،وسواس

                                                        
 )،Sexual Dysfunction( یاختالل عملکرد جنس، ی در مفهوم عام. مقصود از اختالل جنس1

) و اخــتالل هویــت جنســی Abnormal Sexual Behaviorاخــتالل انحــراف جنســی (
)Gender Identity Disorder ؛ تبورنیو سوزان کراس د نی. هالجیپ چاردیرر.ك: () است

  ).36، ص2ج؛ یروان یشناس بیآس
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بقـاي   ،باشـد  گفتـه مبـتال   پـیش هـاي  . اگر یکی از زوجین به بعضی آسیب	و...
زدایـی از  گـري و آسـیب  درمان رو ؛ ازاینگیرد میخانواده در معرض خطر قرار 

  خانواده ضروري است.

  گري داوري و میانجی .2ـ3
امتناع زوجـین   ،نافرمانی آسیب دیگر روابط همسري است. مقصود از نافرمانی

 در ادبیـات قرآنـی بـه    ف شرعی یا حقوقی است. از این معنـا از عمل به وظای
مثـل اینکـه    ؛تعبیر شده است. نشوز ممکن است از سوي زوجه باشـد  »نشوز«

از سـوي زوج  توانـد   همچنین می 1یا از اطاعت شوهر سر باز زند. تمکین نکند
نفقه همسر خودداري نماید یا به نیازهـاي جنسـی و    تأمینمثل اینکه از  ؛باشد

همچنین ممکن است نافرمانی از سوي زوجین و به  2عاطفی وي توجهی نکند.
در  »شـقاق « مقصـود از  ،هـاي فقهـی  صورت متقابل باشد. مطابق بعضی نظریه

ی از مشـکالت  جهدر هر صـورت بخـش قابـل تـو     3نشوز متقابل است. ،قرآن
یکی از زوجین بـه وظیفـه همسـري خـود      هرگاه. گردد میخانواده به نشوز باز

راه خـود را از وي جـدا    دهـد  میطرف دیگر ترجیح  پس از مدتی ،عمل نکند
  بیند.تر مینماید و پیامدهاي طالق را به تحمل مشکالت همسري آسان

حمایت قابـل حـل    راه از ،مانند ناتوانیو  شود نمینافرمانی با آموزش رفع 
هاي اخالقی یا حقوقی دیگري مورد نیـاز اسـت. از   نیست. براي این آسیب راه

یـا حکمیـت اسـت.     داوري ،جمله تدابیر مؤثر براي مقابله با آسـیب نافرمـانی  

                                                        
د، یدار میآنان ب یکه از نافرمان یزنان«سوره نساء درباره نشوز زوجه آمده است:  34 هی. در آ1

آمده  فهیشر هیآ نیاز ا ی. در قسمت»دینیگز يو سپس از آنان در بستر دور دیآنان را پند ده
 ..»..	الالَّتی تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فَعظُوهنَّ و اهجرُوهنَّ فی الْمضَاجِعِو «...است: 

 أَو نُشُـوزاً  بعلهـا  منْ خَافَت امرَأَةٌ إِنِ و«سوره نساء درباره نشوز زوج آمده است:  128در آیه . 2
 تُحسنُوا إِنْ و الشُّح الْأَنْفُس أُحضرَت و خَیرٌ الصلْح و صلْحاً بینَهما یصلحا أَنْ علَیهِما فَالَجنَاح إِعرَاضاً

ا کانَاهللاَ  فَإِنَّ تَتَّقُوا ولُونَ بِممخَبِیراً تَع.«  
3» .إِنْ و فْتُمقَاقَ خا شهِمینثُوا بعکماً فَابنْ حم هلأَه کماً ونْ حا مهلا إِنْ أَهالَحاً یرِیدفِّقِ إِصا اهللاُ یومینَهب 

 ).35: (نساء» خَبِیراً علیماً کانَاهللاَ  إِنَّ
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ی بــراي حـل و فصــل اختالفــات  قضـای  ی یـا شــبه حکمیـت روش غیرقضــای 
از تـر  خـانوادگی مناسـب  هاي این روش در حل اختالف تأثیرخانوادگی است. 

 ی است. به همین دلیل امروزه در بسیاري از کشـورها تـرجیح داده  روش قضای
اسـتفاده   ADR(1( ی براي حل و فصل اختالفاتغیرقضایهاي روشاز  شود می

یا وسـاطت مؤمنـان    »گريمیانجی« تدبیر دیگر مقابله با نفرمانی زوجین 2شود.
تعبیر شـده اسـت.    »نالبی اصالح ذات« ا بهاست. از این تدبیر در ادبیات دینی م

ه براي آشـتی  کبل ،کند مین میانجی بر خالف حکم یا داور اقدام به صدور رأي
گرانـه  اصالحهاي . اسالم از تالشکند می کوشد و آن را تسهیلمیان زوجین می

خـاص  به طور  عموماً و میان زوجین مسلمانانبراي رفع شقاق و شکاف میان 
  3اي در نظر گرفته است.براي آن پاداش ویژه ستایش کرده،

                                                        
 Alternative( اختالفـات  فصـل  و حـل  جـایگزین هاي  روش به غیرقضاییهاي  روش از. 1

Dispute Resolution (شود که به اختصار آن را  تعبیر می)ADRگویند. ) می  
سـوره مبارکـه نسـاء اسـت کـه       35 هیآ ،خانواده يدر دعاو يداور ای تیحکم یفقه ي. مبنا2

ریدا إِصالحاً یوفِّقِ و إِنْ خفْتُم شقاقَ بینهِما فَابعثُوا حکماً منْ أَهله و حکماً منْ أَهلها إِنْ ی: «دفرمای یم
 ».خَبیراً اهللاُ بینَهما إِنَّ اهللاَ کانَ علیماً

مشَى فی صلْحٍ بینَ اثْنَینِ صلَّى علَیه ملَائکۀُ  منْ«: آمده است اسالم یرسول گراماز  یثی. در حد3
، 13؛ جۀالشـیع  وسـائل ؛ عـاملى  حـرّ حسن  بن (محمد..» .	اهللاِ حتَّى یرْجِع و أُعطی ثَواب لَیلَۀِ الْقَدرِ

، امـام آنـان را بـه اصـالح     خطاب به حسـنین  ). همچنین در وصیت امام علی163ص
البالغه،  (نهج» الصیامِ و الصلَاةِ عامۀِ منْ أَفْضَلُ الْبینِ ذَات صلَاح«البین سفارش کرد و فرمود:  ذات
اختالفـى روى   ،حۀروا بـن  به نام عبداهللا از یاران پیامبر میان داماد و دختر یکى). 421ص

 ادیـ قرار داد، اما عبداهللا سـوگند   یختگیگس آنان را در آستانه از هم یداد که کانون خانوادگ
نکند و  اي مداخله چیو در کار آن دو ه دیرو نشود و با او سخن نگو هکرد که با دامادش روب

 باره نیتا در ا شد یکه از او خواسته م ین برندارد. هنگاماصالح روابط آنا يبرا زیگام ن کی
 نیدر ا ستنی روا سوگند از پس و نکنم کاري ام سوگند خورده گفت یانجام دهد، م يکار

سوره مبارکه بقره نـازل شـده اسـت کـه      225و  224 اتیبردارم. در مورد او آ یباب قدم
اهللاَ عرْضَۀً لأَیمانکم أَنْ تَبرُّوا و تَتَّقُوا و تُصلحوا بینَ النَّاسِ واهللاُ سمیع علیم *  جعلُواو لَا تَ: «دیفرما یم

   ح اهللاُ غَفُــورو کمــوب ــا کسـبت قُلُ بِم ــذُکم لَکــنْ یؤَاخو کمـانــی أَیمــاللَّغْوِ ف ــذُکم اهللاُ بِ لَـا یؤَاخــیم ل «
  ).567، ص2ج؛ فی تفسیرالقرآن البیان مجمع ؛طبرسىحسن  بن فضل	(ر.ك:
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  حضور اجتماعی زن مسلمان: گفتار دوم
سـازي اسـت. در   حضور اجتمـاعی و جامعـه   ،دومین شاخص الگوي سوم زن

زن نقد و نفی گردید و ادله مشروعیت حضور  نشینی خانهنظریه  پیشینمباحث 
ـ  ی از زرگ اسـالم زن در جامعه نیز تشریح شد. بعضی اندیشمندان و متفکران ب

از  ؛اند دهدر جهت تقویت این نظریه کوشی اند و حضور اجتماعی زن دفاع کرده
است. ایشان از زنی کـه بـا رعایـت معیارهـاي      مطهريجمله آنان استاد شهید 

شـخص  « بـه  ،داي داردر جامعه حضور سـازنده  ،شرعی و هنجارهاي اجتماعی
  :سدینویمآن درباره  و کند می ریتعب » داراى نقش يگرانبها

شـخص   یـک ه زن به صـورت  کن است یو آن ا ل سومى هم وجود داردکش
ت یطرف شخص یکعنى از ی ؛گرانبهاهم شخص باشد و هم  ،دیایبدر گرانبها

ر آگـاهى داشـته   یـ ماالت روحى و انسـانى نظ ک ،روحى و معنوى داشته باشد
باشـد و  ت نیعنى آن محدودی ؛در اجتماع مبتذل نباشد ،گریباشد و از طرف د

اى  ئلهم مسیم. حریه حرکبل ،ت و نه اختالطینه محدود ؛آن اختالط هم نباشد
  1.ت زن و اختالط زن و مردین محدودیاست ب

 اسـت. اگـر زنـان جامعـه     »يسـاز خیتار« ،زنبودن نقش ياز دارا شانیمنظور ا
ـ ی ؛نخواهد بود »رکمذ« خیتار ،باشند سازخیتار يگرانبهااشخاص  خى یتـار  یعن

چ یث هجنس مؤن م ساخته شده ویطور مستق ر بهکه به دست جنس مذک ستین
ه هم به دست مـرد و  ک »ثمؤن ـ  رکمذ« است یخیبلکه تار ،نقشى در آن ندارد

  2.اند در مدار خودشان هریکولى مرد و زن  ،است ساخته شده هم به دست زن
و یی گرا خانوادهاز  ،به کنگره ملی شهداي زن مقام معظم رهبري نیز در پیام

در قسمتی آن را ستوده است.  تعبیر کرده، »الگوي سوم« حضور اجتماعی زن به
  :گونه آمده است ایناز این پیام 
 تواننـد  مـی ظهـور کردنـد کـه     یزنـان  ،و در دفاع مقـدس  یانقالب اسالم در

در سـاحت  و  شیخـو  بیزن و حضور او در سـاحت رشـد و تهـذ    فیتعر
                                                        

  .398، ص17 ج؛ مجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 1
  .401همان، ص. 2
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و جهاد امر  یاجتماع تیدر ساحت والو  متعادل هسالم و خانواد هحفظ خان
 يهـا بسـت کنند و بـن  یرا جهان یجهاد اجتماعو  از منکر یبه معروف و نه

  .را در هم بشکنند زرگب
سه ساحت براي الگوي سوم زن  مذکوردر متن  ،شود میکه مشاهده  گونههمان

از زن مسلمان در رشد و تهذیب نفس خـویش و حفاظـت    ؛ترسیم شده است
هـاي مهـم   در کنـار آن بـه مسـئولیت   و  کوشـد آن مینگهداري خانواده و سالم

معظـم انقـالب اسـالمی بـه عنـوان       گمـارد. رهبـر  اجتماعی خویش همت می
کشور با نظر ایشـان   گوناگونهاي گذاري در حوزهترین مقامی که سیاست عالی

  :ته استدر مناسبت دیگري اظهار داش ،گیرد میصورت 
 حرمت و مادر نقش روي اگر. است کرده تکریم را زن واقعی نايمع به اسالم
 زن حقوق و زن تأثیر و زن نقش روي یا ،کند می تکیه خانواده درون در مادر

 به وجه هیچبه  ،کند می تکیه خانواده داخل در زن هاي محدودیت و وظایف و
 در دخالـت  و اجتمـاعی  مسـائل  در شـرکت  از را زن کـه  نیسـت  این معناي

 یک ؛فهمیدند  کجیا  بد يا عده. کند منع مردم عمومی هاي فعالیت و مبارزات
 و خوب مادر ،زن باید یا کأنّه ؛کردند استفاده فهمی کج این از هم مغرض عده

 ؛کنـد  شـرکت  اجتمـاعی  هاي فعالیت و ها تالش در باید یا باشد خوبی همسر
 در هـم  ،باشـد  خـوبی  همسـر  و خوب مادرِ باید هم ؛نیست یگونه این قضیه

  1.است جمعی چنین مظهر زهرا  فاطمه. کند شرکت اجتماعی فعالیت
هـاي وي در  خوشبختانه همین رویکرد به شخصیت زن و حقـوق و مسـئولیت  

و الگـویی کـه در سـند نقشـه      می ایران صورت حقوقی یافـت جمهوري اسال
 ،براي زن تعریـف و ترسـیم گردیـد    جمهوري اسالمی ایرانمهندسی فرهنگی 

                                                        
  .05/05/1384، از مداحان یجمع داریدر د اناتی. ب1

 مـدیریت  محـور  و مکـرّم  و خانواده، عزیز داخل در زن«در ادامه همین بیانات آمده است:   
. اسـت  آرامـش  و سکینه و انس است؛ مایه خانواده افراد جمع است؛ شمع خانواده درونی
 وجود به است ـ انسانی هر پرتالش و پرچالش زندگىِ آرامش  حوضچه ـ که خانواده کانون

 عنوان همسر، به عنوان به او نقش وقت آن. کند می پیدا اطمینان و سکینه و گیرد می آرام زن
 ».دارد تکریم در طوالنی فصل یک خانواده، هرکدام دختر عنوان مادر، به
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نقش همسري و مادري متناسب با  يارتقا« . این سندباشد میهمین الگوي سوم 
را راهبـردي ملـی بـه شـمار      »حضور اجتماعی هماهنگ با شأن و منزلت زنان

ــع و  آورده اســت. شایســته اســت عرصــه هــاي حضــور اجتمــاعی زن و موان
  هاي آن تشریح گردد. آسیب

  هاي حضور اجتماعی زنعرصه الف)
 ؛حیات اجتماعی فـراهم اسـت   گوناگونهاي حضور در عرصه براي زن امکان

علمی و فرهنگـی   ،سیاسی ،هاي دینیاسالم زنان را از شرکت در فعالیت« زیرا
اداره جامعه اسـالمی و تـالش بـراي پیشـرفت آنـان مسـئولیتی        1.»کند میمنع ن

صـبح  هـرکس   زیـرا  2باشد؛ میمشترك بر عهده مردان و زنان به طور  است که
خـواه زن یـا    ؛مسـلمان نیسـت   ،اهتمامی نداشته باشـد  مسلمانانکند و به امور 

هاي اجتماعی اقتضـائاتی  البته حضور زن در جامعه و پذیرش نقش 3مرد باشد.
هـاي حضـور زن در   عرصـه  ،. در این مجالگردد میدارد که در جاي خود بیان 

  .شود میجامعه تبیین 

  اداري و استخدامی. 1
هــاي حضــور زن در جامعــه، حضــور در ادارات و پــذیرش  عرصــهاز جملــه 

اي به حـق اشـتغال زنـان در ج.ا.     هاي اداري یا استخدامی است. با اشاره سمت
  گردد. ایران، الگوي اشتغال زنان و محدودهاي شغلی آنان بررسی می

  ایران جمهوري اسالمیحق اشتغال زنان در اسالم و  .1ـ1
بر حق  تأکیدقرآن کریم با ده است. کر تأکیدال زن بر حق اشتغ دین مبین اسالم

 آنچـه  از زنان يبرا«: ه استزن در اکتساب و تملک دسترنج خویش بیان داشت
                                                        

 .32؛ صهاي حضور اجتماعی زن عرصهاي؛  اهللا العظمی خامنه دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت. 1
 همان.. 2
، مخصوص مردان نیسـت، زنـان نیـز    »من أصبح الیهتم بأمورالمسلمین فلیس بمسلم«فرماید:  اینکه می. 3

گـذرد،   اسالم و همه مسائلی که در دنیا مـی  باید به امور مسلمانان و جامعه اسالمی و امور جهان
  ).40(همان، ص» احساس مسئولیت کنند و اهتمام ورزند؛ چون وظیفه اسالمی است
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استدالل بـه ایـن آیـه بـر      چگونگی 1.»است يابهره ،اند دهکر سبک] اریاخت به  [
جـواز  پیش از ایـن گذشـت. از آیـات دیگـري نیـز       ،مشروعیت اکتساب زنان

اشـتغال زنـان را در قالـب    ماننـد آیـاتی کـه     ؛زنان قابل اکتساب استتساب کا
  2.رده استکنقل  بیشعدختران حضرت  یداستان چوپان

هاي اقتصادي زنـان مشـاهده   هایی از فعالیتدر روایات اسالمی نیز گزارش
هـاي مـردم   گـردي کـه بـه خانـه    مـاجراي زن عطرفـروش دوره   ؛ مانندشود می
ـ  نیـز   امبریپهمسران  يبرا. او فروختو به زنان عطر می رفت می یعطـر م

ـ  گاهتو هر«: فرمودیمخطاب به وي  امبریپ .آورد منـزل   ،یـی آیبه منزل ما م
یـت  اگـر از نظـر اسـالم حضـور زن از خانـه و فعال      3.»یکنـ یما را خوشـبو مـ  

 کـرد  مـی وي را از این کار نهـی   الزم بود رسول خدا ،اقتصادي ممنوع باشد
با سخنان خـود وي   آن حضرتدر حالی که  ،کرد میو به ماندن در منزل ملزم 

  ده است.کررا تشویق 
نیـز بـدون    جمهـوري اسـالمی ایـران   قانون اساسی  ،اسالم مبتنی بر موضع

  :ندکتصریح می 28میان زن و مرد در اصل  شدن تفاوت قائل
  و مصـالح   اسـالم   خـالف و م  اسـت   لیـ ما  بدان  هکرا   یدارد شغل  حق  هرکس

                                                        
1 ...» .وا وبا اکتَسمم یبالِ نَصلرِّجنَ  لـبا اکتَسمم یبنَص اءلنِّساز » اکتسـبن «). واژه 32: (نسـاء ..» . ل

؛ جـوهري  مادح بن لیاسماع( است» آوردن فایده به دست«و » طلب رزق«به معناي » کسب«
مفـردات  ؛ محمد راغب اصفهانی بن نیحس .212، ص1ج؛ ۀیبالعـر  و صحاح اللغۀ تاجالصحاح ـ  

، »نصـیب «مقصـود از  ، از مفسران قرآن یگروه انیمطابق بن یهمچن ).709ص؛ القرآن ألفاظ
 بـرد  کشاورزي، تجارت و مانند آن میاي است که هرکس نسبت به درآمدهاي خود از  بهره

عمـر   . فخرالـدین محمـدبن  64، ص3؛ جفی تفسیرالقرآن البیان مجمع؛ طبرسىحسن  بن (فضل
 ).66، ص10؛ جالغیب مفاتیحرازي؛ 

2 .»و قُونَ ونْ النَّاسِ یسۀً مأُم لَیهع دجینَ ودم اءم درا وـرَأتَینِ  لَمام هِموننْ دم دجـا     وانِ قَـالَ متَـذُود
و اءالرِّع ردتَّى یصی حقا قَالَتَا لَا نَسکمونَا شَیخٌ کبِیرٌ خَطْب23: (قصص» أَب.(  

تَیتنَـا  صإِذَا أَجاءت زینَب الْعطَّارةُ الْحولَاء إِلَى نساء النَّبِی صفَجاء النَّبِی صفَإِذَا هی عنْدهم فَقَالَ النَّبِی «. 3
، 5ج؛ الکـافی یعقوب کلینی؛  بن محمد..» (.	اهللا طَابت بیوتُنَا فَقَالَت بیوتُک بِرِیحک أَطْیب یا رسولَ

 ).151ص



168  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

از یـ ن  تیبا رعا  است  موظف  ند. دولتیبرگز ، ستین  گرانید  و حقوق  یعموم
ط یار و شـرا کـ   بـه   اشـتغال   انکافراد ام  همه  يبرا ، گوناگون  مشاغل  به  جامعه

  .دیجاد نمایا  احراز مشاغل  يرا برا برابر
  انـات کط و امیشـرا   تأمین«: ن اصل آمده استیدر بند دوم و چهارم ا همچنین

ـ   لیوسـا دادن و قـرار   امـل ک  اشتغال  به  دنیمنظور رس  به  همه  يبرا ،ارک ار در ک
ـ   لیوسـا   یول ،ارندک  قادر به  هک  یسانک  ار همهیاخت ـ رعا« و »... ار ندارنـد ک   تی
  یشک از بهره  يریو جلوگ  نیمع  يارک  اجبار افراد به  و عدم  شغل  انتخاب  يآزاد
مـردان و زنـان در    همـه بر حـق   »همه« ریبا تعب در متن مذکور .» يگریار دکاز 

  شده است. تأکیداشتغال 
 رانیــا یاســالم ياشــتغال زنــان در جمهــورهــاي اســتیس 2 مــاده در

ز با اشاره به حق اشـتغال  ین )یانقالب فرهنگ یعال يشورا 1371مصوب (
  :بانوان آمده است

از جملـه   يو ادار ياقتصـاد  ،یاجتمـاع  ،یفرهنگـ اشتغال بـانوان در مشـاغل   
د به آن وقع یجامعه است و با یو تعال یط و لوازم تحقق عدالت اجتماعیشرا

  .الزم گذاشته شود
اشتغال حـق   تنها نه ،نامهبین تصویمطابق مفاد ا ،شود میکه مشاهده  گونه همان

  باشد.یم »جامعه یتعال« و »یعدالت اجتماع« بلکه الزمه تحقق ،زنان است
بر حق اشتغال و حقوق زنان شـاغل اشـاره    روشنین عادي نیز به یدر قوان
 32 مـاده  1،)1362مصـوب  ( مه وقـت بـانوان  یمانند قانون خدمت ن ؛شده است

قانون مقـررات   20 ماده 2،)1366مصوب ( رانیا یاسالم يقانون ارتش جمهور
قـانون   20 مـاده  3،)1370مصـوب  ( یسپاه پاسداران انقالب اسـالم  یاستخدام

                                                        
 هاي دولتی و مؤسساتی ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوري و شرکت وزارتخانه«. 1

در صورت تقاضاي بانوان کارمنـد  ند نتوا که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می
 ».ثابت خود و موافقت باالترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند رسمی و

 تواند فقط براي مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید. نقل و ارتش می: «32. ماده 2
 ».نان باشدمکان تابع شرایط خدمتی همسران آاإل انتقاالت زنان باید حتی

 .نمایـد  آنان را استخدام می ،کارگیري زنان باشد سپاه براي مشاغلی که مستلزم به: «20. ماده 3
 ».مکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشداإل محل خدمت زنان باید حتی تغییر
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ـ ا یاسالم يجمهور یانتظام يروین یمقررات استخدام  1،)1374مصـوب  ( رانی
ط یواحده قانون اصالح قانون الحاق پنج تبصـره بـه قـانون شـرا     ماده 5تبصره 

  3قوانین. دیگرو  2)1374مصوب ( يانتخاب قضات دادگستر

  الگوي اشتغال زنان .1ـ2
تبیـین   جمهـوري اسـالمی ایـران   حق اشتغال زنان در اسـالم و   نخست،در بند 

وضـعیت اشـتغال زنـان در    شود اینکـه   مهمی که الزم است توجه هگردید. نکت
هایی دارد و الزم است الگویی طراحی گـردد تـا زن بتوانـد بـا     کشور ما آسیب

بتوانـد در   ،هاي خـانواده بخشی به مسئولیتو اولویتزیستی  پاكرعایت اصل 
ورت لزوم یا تمایل در حوزه اشتغال نیز مشارکت داشته باشد. در غیـر ایـن   ص

و جامعه نیز از  گیرد میاش را پیامدهاي آن دامن زنان شاغل و خانواده ،صورت
وضعیت اشتغال زنان در جامعه ایرانی  ،بیند. به عبارت دیگرناحیه آن آسیب می

ئات حضور اجتماعی زن در ناسازگار است و با اقتضایی گرا خانوادهبا شاخص 
  خوانی ندارد:اسالم نیز هم

تر اشاره  پیش :ییگرا خانوادهناسازگاري وضعیت اشتغال زنان با شاخص  .1
زن از مسئولیت مالی در خانواده معاف است. در  ،که در نظام حقوقی اسالم شد

 تـأمین وضعیت مطلوب اسالمی درآمد شوهر کفاف نیازهاي خـانواده را بـراي   
براي کمـک بـه درآمـد خـانواده      سبی خواهد کرد و زن ناچار نیستیک رفاه ن

                                                        
نـان  کـارگیري ز  براي انجام مشاغلی که مستلزم بـه  تواند صرفاً نیروي انتظامی می«: 20. ماده 1

نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقـدام نمایـد. نقـل و انتقـاالت زنـان بایـد       . باشد
 ».مکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشداإل حتی

ط انتخـاب قضـات   یتواند بـانوانی را هـم کـه واجـد شـرا      رئیس قوه قضائیه می: «5. تبصره 2
هاي مشاورت  ستی جهت تصدي پیبا پایه قضا ،باشند می 14/2/1361مصوب  دادگستري

هاي مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفـاتر مطالعـات حقـوقی و     دیوان عدالت اداري، دادگاه
صغار و مستشاري اداره حقوقی و سایر اداراتی  تدوین قوانین دادگستري و اداره سرپرستی

ی هستند، استخدام نمایدیست قضاکه داراي پ.« 
  .199ـ155؛ صمقررات زنان و خانوادهقوانین و ر.ك: طیبه آرتیدار؛  .3
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وارد بازار کار شود. مطابق آنچه در بعضی روایـات مـورد اشـاره قـرار گرفتـه      
قسـمتى   ؛ندک م مىیانسان مؤمن ساعات زندگى خود را به سه بخش تقس ،است

اصـالح   راهگـرى را در  یقسـمت د  ،دینما را صرف مناجات با پروردگارش مى
رى از لـذت یگ براى بهرهآن  دیگررد و قسمت یگ ار مىکش به ا یمعاش و زندگ

ى از یکـ تش جز در کحر ستیبراى شخص عاقل درست نو  استهاى حالل 
ـ  براى اصالح امور زنـدگى : ن سه جهت باشدیا در لـذت  یـا   ا در راه آخـرت ی
 را کـار  روز سـوم شـبانه   در شرایط کنونی بعضی مردان بیش از یـک  1.حرامریغ

زنـان نیـز بـه کمـک خـانواده       درنتیجـه  ، ولی درآمد آنان کافی نیست؛کنند می
را در  . در این شرایط زن ناچار است کـارش اند دهو وارد بازار کار ش اند شتافته

و بر خانواده ترجیح دهد. نتیجه طبیعی این وضعیت آن است  اولویت قرار دهد
  ان کافی در اختیار داشته باشد.براي همسر و فرزندان زم تواند میکه زن ن

بعضـی   :ناسازگاري وضعیت اشتغال زنان با شاخص حضـور اجتمـاعی   .2
زنانی کـه درآمـد    ؛ ماننداند دهآور يزنان شاغل از روي ناچاري به بازار کار رو

زنـان در   دسـت . ایـن  ... زنان سرپرست خانواده ویا  شوهرانشان ناکافی است
یـا   ،که با روحیات زنانه سازگاري نـدارد  اند دهداتن شرایط ناچاري به مشاغلی 

الزم است محـیط کـار بـراي     رو ؛ ازایناند هاي اخالقیآسیببرخی در معرض 
  و امنیت داشته باشد. باشدزنان شاغل سالم 

هاي حقـوقی دولـت را در قبـال خـانواده و     مسئولیت ،ن اشاره شدآنچه بدا
بـا   جمهوري اسالمی ایـران ل در هاي اشتغاتنظیم سیاستسازد. زنان نمایان می

سـو  برانگیـز اسـت. از یـک   بسـیار مهـم و چـالش    مسائلمحوریت خانواده از 
اده در نقـش  به وظایف آن در خانو تواند میتوجهی به مشکالت زنان شاغل  بی

افـراط در   ،ی را به دنبال داشته باشد و از سـوي دیگـر  هایمادر یا همسر آسیب
دار و زنـان خانـه   گریـزي  خـانواده بـه   توانـد  می ها به زنان شاغلاعطاي مشوق

                                                        
1» .قَالَ و ِنؤْملْمثَلَاثُ ل اتاعۀٌ ساعا ینَاجِی فَسیهف هبر ۀٌ واعس یرُم اشَهعم ۀٌ واعینَ یخَلِّی سب هنَفْس و 

 فی خُطْوةٍ أَو لمعاشٍ مرَمۀٍ ثَلَاث فی إِلَّا شَاخصاً یکونَ أَنْ للْعاقلِ لَیس و یجملُ و یحلُّ فیما لذتها بینَ
ادعم ی لَذَّةٍ أَورَّمٍ غَیرِ فح382، ح487البالغه، ص (نهج» م.(  
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جمهوري اسالمی خوشبختانه در نظام حقوقی گرایش آنان به بازار کار بینجامد. 
هاي اشـتغال زنـان در   به این موضوع توجه شده است. در مقدمه سیاست ایران

با اشاره  )شوراي عالی انقالب فرهنگی 1371مصوب ( جمهوري اسالمی ایران
  :اشتغال زنان در حقوق داخلی کشور آمده استبودن محورخانوادهبه 

 عنـوان  بـه  اشوظیفه به کامل ایمان با سو از یک امروز ایرانی مسلمان زن ...
 پـرورش  و تربیـت  در کـه  عظیمـی  نقش لحاظ به و خانواده در اصلی محور
 سو دیگر از و هاستستایش زیباترین هشایست ،دارد عهده به متعالی يها انسان

 در ایرانـی  زن ،اجتمـاعی  مناسـب  شـرایط  و امکانـات  و تسهیالت برکت به
 با و دارد اشتغال فعالیت به اقتصادي و اجتماعی ،فرهنگی مختلف هاي صحنه

 و اقتصادي تولیدات افزایش ،جامعه فرهنگی رشد در مشکالت تحمل و ایثار
 اتخاذ چنانچه و کند می ایفا ارزشمند و مؤثر نقشی و... بهداشتی خدمات ارائه

 مشـارکت  ایـن  از قـانونی  الزم هـاي حمایت و مناسب فرهنگی هايسیاست
 و مـادري  نقـش  کامل ایفاي با بود خواهد قادر ،صورت پذیرد وي ایثارگرانه

 را جامعـه  روشـن  آینـده  و معنـوي  سـالمت  ،خانواده از صیانت وظیفه انجام
 پـیش  از بـیش  اشجامعـه  و خـود  نیازهاي رفع در آن کنار در و کند تضمین

  .شود واقع موثر
هـاي اشـتغال توجـه    سیاسـت شـدن  محورسند نقشه مهندسی کشور به خانواده

  :در قسمتی از آن آمده است اي نشان داده است.شایسته
 و یاجتمـاع  ،فرهنگـی  مشـارکت  منعطـف  و متنوع يالگوها ترویج و توسعه
 زنان اشتغال يالگوها و هابرنامه ،نیقوان ،هااستیس يبازنگر و زنان ياقتصاد

 یاساسـ  يهـا نقـش  بـا  آنها يسازمتناسب و جامعه يازهاین تأمین بر تأکید با
 ارچوبهچ در زن رامتک و منزلت از انتیص و یخانوادگ و يهمسر ،يمادر

  .یرانیا ـ یاسالم فرهنگ
و  شده اسـت هنوز به درستی عملیاتی ن مذکورروشن است که الزامات حقوقی 

  .نیستمطلوب  جمهوري اسالمی ایرانوضعیت اشتغال زن در 
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  هاي شغلی زنانمحدودیت .1ـ3
بعضی مشاغل مخصوص مردان است و براي زنان زیبنده نیسـت. ایـن مطلـب    
اختصاصی به زنان ندارد و براي مردان نیز حضور در بعضی مشاغل ممنوع یـا  

با روحیات زنان سازگاري ذیل مشاغل  شود، میمذموم است. به دالیلی که بیان 
  :زا خواهد بودندارد یا براي آنان آسیب

بـه  «: نقل شده است کـه فرمـود   علیاز امام  :کارهاي سخت و دشوار .1
ـ ز ؛نکل میش از حد خود تحمیب ،زن نـه   ،را زن همچـون شـاخه گـل اسـت    ی

گیري زنان در مشاغل سخت و سنگین یـا  کار به ،بر این اساس 1.»قهرمان خشن
جسـمی و روحـی دچـار     بـه لحـاظ  مناسـب آنـان نیسـت و زنـان را      ،رخطرپ

  مشکالتی خواهد کرد.
ولی پـذیرش   ،دننفسه مشکلی ندار بعضی کارها فی :محیط کاري مردانه .2

هاي مردان است. منطقی به زنان مستلزم حضور آنان در محیط به وسیلهآن کار 
زنـی   ،ندمشغول به کاررسد که در یک کارگاه صنعتی که تعدادي مرد نظر نمی

  نیز مشغول به کار باشد.
بعضی مشاغل اداري به دلیـل اهمیتـی کـه دارنـد      :خاصمشاغل اداري  .3

زنی  شود مید. گاهی دیده نبراي زنان استرس و اضطراب زیادي را به دنبال دار
کاري است. حتـی در درون   مسائلاوقات درگیر  همهاي است و مدیر مجموعه
محـوري   مشاغل با خانواده گونه این کند.اداري را مدیریت  ائلمسخانه نیز باید 

  سازگاري ندارد.
از اخـتالف فقهـی در مشـروعیت     نظـر صـرف  :دادرسی در امور کیفري .4

 ،بـا روحیـات   کم کیفري براي زنان مناسب نبوده،حضور در محا ،قضاوت زنان
  .نیستاحساسات و عواطف زنان سازگار 

 ،زنـان  پزشـک  ؛ مانندبراي زنان بسیار مناسب است ابعضی کاره ،در مقابل
                                                        

البالغـه،   هـج (ن» و لَا تُملِّک الْمرْأَةَ منْ أَمرِها ما جاوز نَفْسها فَإِنَّ الْمرْأَةَ ریحانَۀٌ و لَیسـت بِقَهرَمانَـۀٍ  «. 1
  ).31، ن347ص
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 ،مشـاوره  ،گـري مربی ،معلمی ،زنان به خدمات ،زنان آموزش ،زنان آرایشگري
  آن. مانندو  بافندگی ،مددکاري

هـاي  در جمهوري اسالمی ایران براي زنان برخـی محـدودیت   گفتنی است
 يروهایدر ن توانند می زنان ،ن موجودیشده است. بر اساس قوان بینی پیششغلی 

 مـاده  شاغل باشند. در یرنظامیو امور غ يادار ،یبهداشت ،یمسلح به امور درمان
 يفقط بـرا  تواند می ارتش«: است ران آمدهیا یاسالم يقانون ارتش جمهور 32

قانون مقـررات   20 ماده در .»دیزنان را استخدام نما یو بهداشت یمشاغل درمان
 يبـرا  توانـد  مـی  سـپاه «: اسـت  آمـده  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاستخدام

ـ آنان را اسـتخدام نما  ،زنان باشد يریکارگ که مستلزم به یمشاغل ـ  .»دی  نیهمچن
 یانتظـام  يروین«: کند میان یب یانتظام يروین یقانون مقررات استخدام 20 ماده
از به صورت پرسنل یدر مشاغل مورد ن ین اسالمیزنان را با حفظ مواز تواند می

  .»دیا کارمند استخدام نمای یانتظام

 علمی و آموزشی .2

هاي حضور زن در جامعـه اسـت. حـق     عرصهه حوزه علم و دانش نیز از جمل
  گردد. زنان در تحصیل و آموزش در اسالم و ج.ا. ایران تبیین می

  حق زنان در تعلیم و تعلم در اسالم .2ـ1
 ي دادهرترنادان ب را بردانا  علم ترغیب کرده،ن را به فراگیري اسالم مسلمانا

بر هر مرد  فراگیري دانش را رسول گرامی اسالم ،از سوي دیگر 1است.
زنان نیز مانند مردان از حق تحصـیل   بنابراین 2و زنی واجب شمرده است؛

  .ندعلم برخوردار

                                                        
  ).9(زمر: » هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ الیعلَمونَ إِنَّما یتَذَکرُ أُولُوا الْأَلْبابِ. «... 1
  ).13ص؛ عۀیالشر مصباح؛ محمد صادق بن (جعفر» طَلَب الْعلْمِ فَرِیضَۀٌ علَى کلِّ مسلمٍ و مسلمۀٍ. «2
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مطابق   1به زنان نهی شده است. یسندگیآموختن نو از  اتیبعضی روا در
چه اینکـه الزمـه    ل علم بر زنان روا نخواهد بود؛اساساً تحصی ،این روایت

روایات غیرقابل  گونه این شک بییادگیري خواندن و نوشتن است.  ،آموختن
روایـت   ،در تعارض است. افـزون بـر ایـن    پیشینبا روایت زیرا  ؛نداعتماد
به بعضی  ،مطلبناسازگار است. به دلیل اهمیت  با سیره اهل بیت مذکور

  :شود میموارد اشاره 
هـاي خـود را از آن حضـرت    و پرسـش  آمدنـد  مـی  پیـامبر زنان نـزد   ـ

. سـت مؤیـد ایـن ادعا   ،پرسیدند. شأن نزول آیات اولیه سوره مبارکه مجادله می
 2و وي را ظهـار کـرد.   مردي بر همسرش خشم گرفته ک است گونه اینماجرا 
شـه  یبـراى هم  تو: همسرش گفتخطاب به  .مان شدیمرد پش وگذشت اندکی 

را از او مسـئله   مکـ و ح رسـول خـدا  برو نزد : زن گفت !بر من حرام شدى
 .پـس بگـذار مـن بـروم    : زن گفت .شمک مرد گفت من خجالت مى، ولی بپرس
و از  کردتعریف آمد و ماجرا را  زن خدمت رسول خدا مانعى ندارد.: گفت

ـ 1ایـن مـاجرا آیـات    به دنبال آن حضرت راه حل خواست.  سـوره مبارکـه    4ـ
  3.له نازل گردید و حکم ظهار را بیان کردمجاد

                                                        
 النِّساء تُنْزِلُوا لَاص اهللاِ رسولُ قَالَ قَالَ عبداهللاِ أَبِی عنْ السکونی عنِ النَّوفَلی عنِ أَبِیه عنْ إِبرَاهیم بن علی«. 1

بِالْغُرَف نَّ ووهلِّمۀَ لَاتُعالْکتَاب نَّ ووهلِّمغْزَلَ عالْم ةَ وور؛ الکـافی یعقـوب کلینـی؛    بن (محمد» النُّورِ س
  ).516، ص5ج

تو نسبت بـه مـن   : ىماُ رِهکظَ على نتأ«ظهار آن است که مردي خطاب به همسرش بگوید: . 2
، ولـی  در حقیقت نوعى از طالق در زمان جاهلیت بـود امر این  ».همچون مادر من هستى!

بتواند همسرى براى خود برگزیند شد که  نه زن آزاد مى ،طالقى بود که نه قابل بازگشت بود
(ناصر مکارم  بدترین حالتى بود که براى یک زن شوهردار ممکن بود رخ دهدمسئله و این 

 ).407، ص23؛ جتفسیر نمونهشیرازي؛ 
 فـی  التبیـان حسـن طوسـی؛    بـن  . محمـد 427ص؛ القـرآن  أسباب نـزول احمد واحدي؛  بن علی. 3

حسـن   بـن  . فضل353، ص2 ج؛ تفسیر القمیابراهیم قمی؛  بن . علی541، ص9 ج؛ تفسیرالقرآن
  .37، ص9 ج؛ فی تفسیرالقرآن البیان مجمع؛ طبرسى



  175 سوم يالگو يها فصل چهارم: شاخصه

. آنان اند دهسرآمد دانشمندان بو زینبو دخترش حضرت  زهراحضرت  ـ
 1.انـد  تهبه آموختن احکام دین به مردان و زنان همت داش جلسات درس داشته،

گرفتنـد.  و پاسخ مـی  پرسیدند میخود را هاي  پرسشو  آمدند میزنان نزد آنان 
ا من از یآ«: تا از حضرت بپرسدفرستاد  فاطمهحضرت  همسرش را نزدمردى 
اگر تـو بـه   «: پرسش وي فرمودپاسخ در حضرت  .»؟خیرا یشما هستم  پیروان

ـ ا ردهکـ نى و آنچـه تـو را ممنـوع    ک هاى ما عمل مى دستورات و گفته  كتـر  ،می
. مـرد پـس از   »پیرو مـا نیسـتی   در غیر این صورتو  ما هستى پیرو ،ىینما مى

سى از کچه : رد و گفتکه و ناله یشروع به گرو  شدپریشان  ،اسخن پیاشنیدن 
 اهـل  پیـرو ه کسى کپیرو اهل بیت نیستم و ند؟ من ک ن همه گناهان دورى مىیا
 ،دیـ شـان د یار پریمرد خود را بسکه  زن .سوزدمی آتش قهر خدابه  ،ت نباشدیب

آن حضـرت  نش شـوهرش را بـه اطـالع    کو واآمد  زهرانزد حضرت دوباره 
  :ام دادیدوباره پ فاطمه حضرت رساند.

ن افراد اهل بهشت خواهنـد  یان ما از بهترپیرو !نکر نکن فیبه او بگو چن
شـه در  یهم اسـت، پیـروان م  ازتر شان پایینه مقامکز یبود و دوستان ما ن

هاي يماریبالها و ببه ابتالي آتش دوزخ نخواهند بود. گناهان آنان در اثر 
خوف در اثر ( قیامت  ز در عرصهیگناهانشان ناقیمانده شود. ب ا محو مىیدن

 در طبقات باالى آتش جهنمآنان  ،با وجود این .گردد م مىک )آنو اندوه 
شـفاعت مـا    در نهایت بـا و  بینند تا پاك شوندمی عذابمحدود به طور 
  2.یابند مینجات 

در  ،بر منع آموزش کتابت بر زنـان را معتبـر شـمرد   توان روایت دالّ چگونه می
حالی که تعداد قابل توجهی از راویـان احادیـث اسـالمی زن هسـتند. مرحـوم      

را به ذکر  یک جلد از کتابش ،ده استکرکه کتابی در علم رجال تألیف  خویی
راوي زن را ذکـر   134و در آن نـام  اسـت  احواالت راویان زن اختصاص داده 

                                                        
بـه جنـاب سـلمان، ر.ك: محمـدباقر      در مورد تعلم دعاي نور به وسیله حضـرت زهـرا  . 1

  .66ص، 43ج؛ بحاراألنوارمجلسی؛ 
 .308ص ؛العسکري اإلمام تفسیر)؛ علی (امام عسکري بن حسن. 2
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را در جـدولی   بعضی علما راویان زن و مـرد از اصـحاب ائمـه    1.کرده است
  :اند کردهمقایسه 

  زنان  مردان  راویان احادیث
    441  3راویان حدیث از امام علی

    40  1راویان حدیث از امام حسن
    104  1راویان حدیث از امام حسین
    174  1راویان حدیث از امام سجاد

    464  2راویان حدیث از امام باقر
    3213  12صادق راویان حدیث از امام

    280  1راویان حدیث از امام کاظم
  ـ ـ ـ    307راویان حدیث از امام رضا
    111  2راویان حدیث از امام جواد

    184  1راویان حدیث از امام هادي
  ـ ـ ـ    103راویان حدیث از امام عسگري

که در میان راویان احادیـث همـواره بعضـی زنـان      دهد مینشان  مذکورجدول 
که همواره راویان مرد از راویان زن بـه   دهد مینشان همچنین  .اند تهحضور داش

به دالیلی که شـرح آن خـارج از حوصـله ایـن نوشـتار       2.اند دهمراتب بیشتر بو
داشـته   هاي علمی و آموزشـی در طـول تـاریخ دور نگـه    زنان از فرصت ،است

تعـداد زنـان دانشـمند و راوي حـدیث بـه      امر باعث شده است ن شدند و همی
  نسبت مردان بسیار کمتر باشد.

ــام    ــث و پی ــه احادی ــت ک ــر اس ــل ذک ــز قاب ــه نی ــن نکت ــرت ای ــاي حض ه
 حکیمه خاتون ،ه آن حضرت(عج) به واسطه نواب چهارگانه و عممراأل صاحب

  3شده است.به مردم منتقل می

                                                        
 .194، ص24ج؛ الرجال ت الحدیث و تفصیل طبقا معجم رجالیی؛ . سیدابوالقاسم موسوى خو1
العظمـی حسـین نـوري همـدانی      جدول مذکور از کتاب رجال شیخ طوسی به وسیله آیت. 2

  ).214؛ صجایگاه بانوان در اسالماستخراج شده است (حسین نوري همدانی؛ 
  همان.. 3
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از  ؛شود میرآوازه دیده ام بعضی از زنان پدر تاریخ اسالم و دانش اسالمی ن
است که در  )ق786ي امتوف( مکی عاملی بنمحمد ،جمله آنان همسر شهید اول

  :اند تهتوصیف مراتب علم و دانش وي نوش
عابد بود و شـهید اول او را مـورد تکـریم و    و  فقیه ،باتقوا ،علی زنی فاضل ام

  1شرعی به او مراجعه کنند. مسائلگفت در میها  زن داد و بهتمجید قرار می
ممکن است کسی تعداد اندك دانشمندان زن را در مقایسه با مردان بـه نقصـان   

کـه در شـرایط    دهد میتاریخ نشان ، ولی دهد ارتباطعقل و درجه هوشی آنان 
رو بـه فزونـی یـا     ، تعداد زنان دانشنمد نیزهاي حاکمو تغییر سیاست گوناگون

نسـبت   دانشمند پس از وفات رسول خدا تعداد زنان؛ مثالً کاستی رفته است
و بـه نـوعی در ایـن حـوزه عقبگـرد      است به زمان حضور ایشان کاهش یافته 

چنین پس از انقالب اسالمی ما شاهد حضور گسترده هم 2صورت گرفته است.
بینیم کـه بعضـی از آنـان بـه     هاي علمی و آموزشی هستیم و میزنان در محیط

چیزي مسئله  که علت دهد می. این مقایسه نشان اند تهي علمی راه یافمراتب باال
  غیر از هوش و قدرت درك زنان است.

  ایران جمهوري اسالمیهاي آموزش زنان در سیاست .2ـ2
هاي بخش آموزش کشور هماهنـگ  مقتضی آن است که سیاستیی گرا خانواده

توان زنان را از آموختن علوم مـورد  و همسو با نیازهاي زنان باشد. هرچند نمی
 از راهتـوان  مـی ، ولـی  دکـر عالقه خود منع کرد یا براي آنان محدودیتی ایجاد 

انتخـاب  در هـاي دختـران و زنـان را    ویتاول ،ها یا تدابیر حمایتیایجاد مشوق
  داد. سمت و سو ،رشته تحصیلی مورد نظر

هـاي الزم بـراي همسـرداري و    یـا آگـاهی   »یسواد زناشـوی « درج مباحث
                                                        

الشهید کانت فاضلۀ تقیۀ فقیهۀ عابدة و کان الشهید یثنی علیها و یأمر النساء بالرجوع أم علی: زوجۀ «. 1
حسـن حـرّ    بـن  (محمـد »  إلیها و یأتی جملۀ من الکنى و األلقاب فی آخر الکتاب إن شاءاهللا تعالى

  ).193، ص1ج؛ العامل أملی؛ عامل
 .214؛ صجایگاه بانوان در اسالمحسین نوري همدانی؛ . 2
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هاي آموزشی با مالحظـات  سازي دورهمتناسب ،فرزندپروري در متون آموزشی
اقداماتی است که باید  دست،ی از این مسائلو  هاي جمعیتیجنسیتی و سیاست

الزم  ،هاي زنـان در خـانواده  با توجه به مسئولیت ،صورت گیرد. از سوي دیگر
بـه  بعیـد   ،پذیر باشد. در غیر این صورتطافهاي آموزشی زنان انعاست دوره

مثالً دختر جوانی بتواند همسر و مادر موفقی باشد و در عین حال  رسد نظر می
سند نقشه مهندسی فرهنگـی کشـور   مراحل تحصیل را نیز با موفقیت بگذراند. 

از جمله ذیل راهبرد کالن سـوم   باره الزامات فراوانی مقرر داشته است؛در این 
  :ه آمده استگون این

 ،اجتمـاعی  هـاي فعالیـت  ویـژه بـه  آن ترویج و زندگی سبک الگوي تدوینـ 
 مصالح با هماهنگ و اسالمی معیارهاي با متناسب زنان اشتغال و آموزشی
  ؛همسري و مادري نقش ترکامل چه هر ایفاي منظور به خانواده

 و نیمسـال  4 تا فرزند هر ازاي به مادر دانشجویان تحصیلی سنوات افزایشـ 
  ؛واحد 8 سقف تا نیمسال هر در درسی واحدهاي سقف کاهش

 هـاي سیاسـت  و جنسـیتی  مالحظات با کشور آموزشی نظام سازيمتناسبـ 
  ؛تحصیل مدت طول و محتوا ،ساختار در جمعیتی

 وام ،دانشـجویی  وام تخصـیص  و توزیـع  در ندا موظف عالی آموزش مراکزـ 
 دانشـجویان  ،دانشـجویی  هايخوابگاه تخصیص همچنین و مسکن ودیعه
  ؛دهند قرار اولویت در را فرزند داراي متأهل

 درصـد  50 تـا  تواننـد  مـی  سـال  3 زیـر  فرزنـد  داراي مادر دانشجویانـ 
 نیمــه صـورت  بـه  را خـود  تحصـیلی  دوره نظـري  درسـی  واحـدهاي 

  .بگذرانند مجازي یا حضوري

  مشارکت سیاسی. 3
مشارکت سیاسی پیونـد وثیقـی دارد. آیـا    امروزه حضور اجتماعی با مسأله 

اسالم حق زنان را در مشارکت سیاسی پذیرفته اسـت؟ آیـا در ج. ا. ایـران    
هـا در   زنان از حق مشارکت سیاسی برخوردار هستند؟ پاسخ ایـن پرسـش  

  گردد. ادامه نوشتار بیان می
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  حق مشارکت سیاسی زنان در اسالم .3ـ1
اسـالم در   مشارکت سیاسـی اسـت.   ،هاي حضور زن در جامعهاز جمله عرصه

اعطاي حق مشارکت سیاسی به زنان پشتیاز و بر حقوق غـرب تقـدم تـاریخی    
  :دکندرستی این مطلب را ثابت می ،آید میذیل دارد. آنچه در 

قـرآن کـریم خطـاب بـه پیـامبر گرامـی        :بیعت زنان با رسول خـدا  .1
  :فرموده است اسالم

زى را یـ ه چکنند کعت یند و با تو بینزد تو آه زنان مؤمن کهنگامى  !امبریاى پ
تهمت و  ،شندکفرزندان خود را ن ،نندکدزدى و زنا ن ،خدا قرار ندهند یکشر

اى مخالفـت   سـته یار شاکـ چ یاورند و در هـ یش دست و پاى خود نیى پیافترا
ن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب کعت یبا آنها ب ،نندکفرمان تو ن

  1!رزنده و مهربان استخداوند آمه ک
را  منابع تاریخی اسالم و جوامع حدیثی نیز بیعت زنان با پیامبر گرامی اسالم

از ایـن   ؛سـت اسالم شبیه انتخابات در زمان مابیعت در صدر  2.اند دهکرگزارش 
 در اداره جامعـه ایفـا کـرده،   سهم خود را  ،کردن راه بیعتجهت که اشخاص از 
بیعت مردان کفایت نکرده و زنان  پیامبردند. از نظر کرنظر خود را اعالم می

  3.اند دهکرحضرت بیعت  نجداگانه با آبه طور  نیز
                                                        

أَنْ ال یشْرِکنَ بِاهللاِ شَـیئاً و الیسـرِقْنَ و الیـزْنینَ و      أَیها النَّبِی إِذا جاءك الْمؤْمنات یبایعنَک علىیا . «1
و  معرُوف فَبایعهنَّ  الیقْتُلْنَ أَوالدهنَّ و الیأْتینَ بِبهتانٍ یفْتَرینَه بینَ أَیدیهِنَّ و أَرجلهِنَّ و الیعصینَک فی

حیمر نَّ اهللاَ إِنَّ اهللاَ غَفُوررْ لَهتَغْف12: ه(ممتحن» اس.(  
 .101، ص1؛ جالعمال کنزلي؛ هند یمتقعلی . 2
، یو اجتماع یاسیس یاساس يها عرصه نیزن، حضور زن در ا تیزن، مالک عتیدر اسالم ب«. 3

بـا   آمدنـد  یهـا مـ   زن ».باللَّه شرکنیان ال  یعل عنکیبایاذا جائک المؤمنات «شده است:  تیتثب
کنند و به تبع آنها هرچـه   عتیب ندیایاسالم نفرمود که مردها ب غمبری. پکردند یم عتیب غمبریپ

گفتنـد   !نـه  ،هم مجبور باشند قبـول کننـد  ها  رفتند، زنیدادند، هرچه که آنها پذ يرأ هاکه آن
 یاسیو س ینظم اجتماع نیل احکومت، در قبو نیآنها هم در قبول اکنند؛  یم عتیها هم ب زن

ادعاها را  نیند و اا از اسالم عقب نهیزم نیسال در ا صدیهزار و س های. غربکنند یشرکت م
حضـور   يهـا  عرصـه ؛ اي اهللا العظمـی خامنـه   (دفتر حفظ و نشر آثار حضـرت آیـت  » کنند یم

 ).30ص؛ زن یاجتماع
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قرآن کریم زنان را نیـز   :منکر از ینه به معروف و امرمسئولیت زنان در  .2
و در  موظـف کـرده اسـت    منکر از ینه به معروف و امرمانند مردان به فریضه 

بعضـی از آنـان    ،مانیامردان و زنان با«: سوره مبارکه توبه فرموده است 71آیه 
ارهـاى ناپسـند   کو از نمـوده   امـر ده یارهاى پسـند کبه  ؛گرندیدبعضی دوستان 

 1،هجـرت زنـان  مسـئله  همچـون  و آیات دیگري  مذکور. از آیات »دارندمىباز
بلکـه در حفـظ مجموعـه     ،نیسـتند نشـین   خانهکه زنان مسلمان  شود میمعلوم 

ند و در صورت لزوم و با رعایت شـرایطی کـه   ا نظام اجتماعی سهیم و شریک
هـاي  در امور اجتماعی مشـارکت دارنـد و بـه مسـئولیت     ،بیان خواهد شد بعداً

  2ند.کنخویش عمل می

  ایران جمهوري اسالمیمشارکت سیاسی زنان در  .3ـ2
. بـه تعبیـر امـام    انـد  تهي داشـ گیـر  چشـم زنان در پیروزي انقالب اسالمی سهم 

از بــاب  3.»زنــان حــق بیشــتري از مــردان دارنــد ،در ایــن نهضــت« :خمینــی
در جمهوري اسالمی ایران زمینه حضور زنـان در امـور سیاسـی و     ،قدرشناسی

مطلوبی فراهم شده است.  گونهمشارکت آنان در سرنوشت اجتماعی خویش به 
در شدن  یا انتخابکردن براي انتخاب جمهوري اسالمی ایراندر قوانین داخلی 

در  توانند میزنان  رو ازاین 4، جنسیت شرط نیست؛ها یا مناصب سیاسیموقعیت

                                                        
أَلَم تَکنْ أَرض ـ  لَایهتَدونَ سبِیلًا والنِّساء والْوِلْدانِ لَایستَطیعونَ حیلَۀً وإِلَّا الْمستَضْعفینَ منْ الرِّجالِ  «.... 1

و نَّمهج ماهأْوک ملَئا فَأُویهاجِرُوا فۀً فَتُهعاسیرًا اهللاِ وصم تاء98ـ97(نساء: » س.(  
 .48؛ صزن و خانوادهاي؛  هاهللا العظمی خامن دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت. 2
 تیبلکه فعال ،بودند قدمشیها پ که زن دیتان مالحظه کرد  که ملت ما کردند، همه یدر نهضت«. 3

 ختندیخواهرها که ر نیهم نکهیا يمردها بود؛ برا تیاز فعال شتریباب ارزشش ب نیها در ا زن
مردهـا را   هـا نیـ و در مقابل توپ و تانک تظاهر کردند و مشت گره کردند، ا هاابانیدر خ

ها آمدند در مقابل توپ و تانک، آنها  که خانم نندیمردها بب یکرد. وقت وچندانقدرتشان را د
بـزرگ   اریسـهم بسـ   کیـ نهضـت   نیخواهرها در ا نیکه ا میدیو ما د کنند  یاقدام م شتریب

  ).183، ص10  ، جامام فهیصحاهللا خمینی؛  (سیدروح» داشتند
  .26؛ صبررسی صالحیت زنان براي ریاست جمهورينیا؛  اهللا هدایت ر.ك: فرج. 4
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رتبه کشوري مقامات عالی ،مراکز تقنینی و اجرایی حاضر باشند. از سوي دیگر
و رهبري معظم انقالب اسالمی همواره زنان را بـه مشـارکت سیاسـی تشـویق     

  :کنند می صریحآنان ت 1.اند دهکر
 یمهم یلیمقام خ کی ... را احراز کرد یحکومت هیاز مقامات عال یکی ،اگر زن

مانع از حضور زن  چیه نیا ندارد. یاشکال چیه ،فراوان مرد دارد نیکه مراجع
 مانـه یحک ییرایراجـع پـذ  مقام از هزاران مـرد و م  نیدر ا تواند میزن  .ستین

برآورده کند  ،آن مقام توقع است زرا که امشروع و به حقشان  هبکند و خواست
  2.ستین یتیمحدود چیو ه ستین یمانع چیو همه را برگرداند. ه

 والیت اجتماعی .4
والیت زن در جامعـه در   .هاي مشارکت سیاسی استوالیت اجتماعی از شاخه

حقیقت به معناي حضور وي در سـاختار قـدرت سیاسـی و تصـدي مناصـب      
 »مـدیریت اجتمـاعی  « والیت اجتماعی تعبیـر دیگـري از  بنابراین  ؛والیی است

از همـین   ،است. در قسمتی از پیام مقام معظم رهبـري بـه کنگـره شـهداي زن    
  :است گونه اینله اصطالح استفاده شده است. عبارت معظم

 تواننـد  مـی ظهور کردند کـه   یزنان ،و در دفاع مقدس یدر انقالب اسالم
در سـاحت  و  شیخو بیزن و حضور او در ساحت رشد و تهذ فیتعر

و جهاد  یاجتماع تیدر ساحت والو  متعادل هسالم و خانواد هحفظ خان
بستکنند و بن یرا جهان یجهاد اجتماعو  از منکر یامر به معروف و نه

  .را در هم بشکنند زرگب يها
مدیریت اجتمـاعی   ،رسد مقصود ایشان از والیت اجتماعی زنانبه نظر می

شناسی  واژه به لحاظاست و مدیر  »مدیر« مصدر جعلی واژه ،است. مدیریت
کننده و گرداننده کاري از روي روش صحیح اسـت. تطبیـق    به معناي اداره

را بعضـی   در عقـود مـدنی دشـوار اسـت. ایـن معنـا      مدیریت بـر وکالـت   
                                                        

؛ زن یحضـور اجتمـاع   يهـا  عرصـه ي؛ ا خامنه یاهللا العظم . دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت1
  .68ـ64ص

 .63ـ62همان، ص. 2



182  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

«: اند تهو نوش اند شناسان متذکر شده واژه ل ـ  يالذ  یالْو : ولـی کسـی   راألمریدی
زیرمجموعـه   مـدیر بـر اشـخاص   بنابراین  1؛»کند میاست که امري را اداره 

 ؛کنـد  مـی  والیت دارد و به اقتضاي همین والیت به آنان امـر و نهـی   خود،
 ؛ درنتیجـه ف داردوال اداره تحت مدیریت خود حق تصرهمچنین وي بر ام

  والیت است. جنسماهوي از  به لحاظمدیریت 
 فراوانـی لحاظ فقهی از اهمیت ه والیت یا مدیریت زنان در جامعه ب مسئله

تـوان دنبـال   برخوردار بوده و بحث برانگیز است. این بحث را در دو شاخه می
دیگـري والیـت آنـان در     ت زنان در خانواده و بر فرزنـدان؛ والی : نخست،کرد

وع نوشـتار  هاي اداري. بحث والیت مادر بر فرزندان از موضجامعه و در محیط
  والیت اجتماعی است. دربارهکنونی خارج است و موضوع بحث در این کتاب 

حق زنان یا صالحیت آنان در والیت اجتمـاعی اتفـاق    بارهفقهاي عظام در
بـر آن   يدیگـر  انـد و گـروه   نظر ندارند. گروهی از فقها آن را نامشروع شمرده

ممکـن اسـت از آن نفـی مشـروعیت      کـه  ايادلـه  ،. در ادامـه انـد  دهصحه گذار
  ارزیابی خواهد شد. ،گري و مدیریت اجرایی زنان استنباط گردد يتصد

  والیت اجتماعی زنان از منظر قرآن .4ـ1
هـاي  صـالحیت زنـان را بـراي مـدیریت     آشکارااي که در قرآن کریم هیچ آیه

کمرانی قرآن کریم از ملکه سبا و شیوه ح ، بلکهوجود ندارد ،اجتماعی نفی کند
نگاه مثبت قـرآن   ،و ممکن است کسی از این آیات 2او به نیکی یاد کرده است

بعضی نویسندگان در مورد ایـن   .کندزمامداري زنان را استنباط مسئله  کریم به
گوید  درایتی سخن میاز زن هوشمند و باخداوند  ،در این آیات :اند تهآیات نوش

 ،و با دعوت حضرت سلیمان از کـیش شـرك   کند میکه بر سرزمینی حکومت 
هـاي  آورد. اینکـه خداونـد از میـان صـحنه    اسـالم مـی   ،به دین توحید گرویده

صحنه ارتبـاط او را بـا ملکـه سـبا مطـرح کـرد و از        ،گوناگون زندگی سلیمان
                                                        

  .455، ص1 ج؛ البحرین مجمعطریحی؛  فخرالدین. 1
 .30ـ29نمل: . 2



  183 سوم يالگو يها فصل چهارم: شاخصه

که نشانه عقل و هوشمندي بـاالي   کند میسخنان ملکه سبا نیز جمالتی را نقل 
 برده،گونه نقد یا کنایه و تعریضی به پایان میبدون هیچ اوست و بعد داستان را

که  دهد میهمه بیانگر نگاه مثبت قرآن و نقش و جایگاه ملکه سیاست و نشان 
  1.در باالترین موقعیت سیاسی قرار بگیرد تواند میزن از دیدگاه قرآن 

کـه اگـر    شـود  مـی سوره مبارکه احزاب فهمیده  36از آیه  اند تهدیگر گف برخی
منان همگی باید اطاعت کننـد و از خـود   ، مؤخداي متعال بر کاري فرمان دهد

آنـان   ،اگر در موردي از خداي متعال امري نرسیده باشـد ، ولی اختیاري ندارند
دلیـل   ،از سـوي دیگـر   2اقدام کننـد.  ،دانندبه هر صورت که صالح می ندمخیر

گـرفتن مسـئولیت و    دست ستگی زنان براي حکمرانی و بهمعتبري بر عدم شای
مـدیریت آنـان در جامعـه مشـروع      درنتیجـه  ؛هاي مدیریتی وجود نـدارد ستپ

دلیلـی از قـرآن بـر عـدم مشـروعیت مـدیریت       در مجموع باید گفـت   3است.
یـداتی  مؤ ، بلکهاجتماعی و حضور زنان در ساختار قدرت سیاسی وجود ندارد

ی آیات ممکن اسـت  از بعض ،بر مشروعیت آن در قرآن وجود دارد. با این حال
  :گري زنان استنباط گرددينفی مشروعیت تصد

مـردان   در آیات متعددي از قرآن کریم از اختصاص منصب رسـالت بـه   .1
: از جمله در آیه هفتم سوره مبارکه انبیاء آمـده اسـت   سخن به میان آمده است؛

 ،دیدان نمى اگر !مینفرستاد ،میردک مى وحى آنان به هک مردانى جز تو از شیپ ما«
آیـه   و 5سوره مبارکه یوسـف  109آیه  درن تعبیر همانند ای 4.»دیبپرس آگاهان از

                                                        
صـدر بـا    یموسسیدمقاله  ؛132ـ131ص؛ یزن و خانواده در افق وحـ ؛ سندگانیاز نو اي عده. 1

  .»زنان یاسیقرآن درباره مشارکت س دگاهید«عنوان 
2 .»و نَۀٍ إِذَا قَضَى اهللاُ وؤْملَا منٍ وؤْمما کانَ لم  مرًا أَنْ یکونَ لَهأَم ولُهسرو مرِهنْ أَمیرَةُ مصِ اهللاَ  الْخنْ یعم

بِینًا وضَلَّ ضَلَالًا م فَقَد ولَهسر.« 
زن و ؛ سـندگان یاز نو اي . عـده 150؛ صلسلطۀلتولی ا ةالمرأ هلیۀأالدین؛  محمدمهدي شمس. 3

  .137ص؛ یخانواده در افق وح
  ».علَمونَتَإِلَیهِم فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُم ال  و ما أَرسلْنا قَبلَک إِالَّ رِجاالً نُوحی. «4
5 .»لْنا ما وسنْ أَرک ملنُوحی رِجاالً إِالَّ قَب  نْ إِلَیهِملِ مأَ  الْقُرى أَه ی یسیرُوا فَلَمضِ ففَینْظُرُوا الْأَر  کیـف 

  ».أَفَالتَعقلُونَ اتَّقَوا للَّذینَ خَیرٌ رَةِالْآخ لَدار و قَبلهِم منْ الَّذینَ عاقبۀُ کانَ
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فهمانـد کـه   مـی روشنی به  مذکور. آیه شود می دیده نیز 1نحلسوره مبارکه  43
. رسول گرامی اسالم نیز خاتم اند دهپیامبرانِ پیش از رسول خاتم همگی مرد بو

حقیقـاً  تبنـابراین   ؛پیامبري از مرد یا زن نیامده اسـت پیامبران است و پس از او 
  ل نگردید.هیچ زنی به منصب رسالت نای

باالترین مرتبه طهارت  دانیم که زن توانسته است به مقام عصمت یامی نیک
و  2که یکی از مصادیق آیه تطهیر است زهراحضرت و پاکی نایل گردد؛ مانند 

که خدایش وي را برگزید و او را بر زنـان عـالم برتـري     مریممانند حضرت 
جنسیت هـیچ دخـالتی    ،رفیع علم و دانشهاي در دستیابی به قله همچنین 3داد.

بـه  کـه   چنـان  ؛نیسـت تفاوتی  مرد و زن میاننیز  وحی دریافت درحتی  4ندارد.
 علت رسدمی نظر به ،با وجود این 5نیز وحی شده است. موسیمادر حضرت 

 در آنـان  خطیـر  مسئولیتماهیت رسالت و  ،مرداناختصاص منصب رسالت به 
 بـا . اسـت  مردانـه  و سختاجرایی و  کار یک که است جامعه رهبريامامت و 

 گرفت نتیجه توانمی ،مذکور مالك اخذو  رسالت منصب از خصوصیت الغاي
تمـامی   ،منصب امامت به مردان واجد شرایط اختصاص دارد. بـه همـین دلیـل   

منصـب   ،. همچنین در عصر غیبتندردم ،در باور شیعیان دوازده امام معصوم
  به فقهاي عادل اختصاص دارد. مسلمانانوالیت امري 

استدالل مزبور در اختصاص منصب رسالت و امامت به مرد واجد شـرایط  
داللت آن بر اختصاص هرگونه مدیریت اجرایی ناتمام ، ولی قابل پذیرش است

هـاي میـانی تفـاوت وجـود دارد.     میان رسالت یا امامت و مدیریتزیرا  ؛است
                                                        

1 .»لْنا ما وسنْ أَرک ملنُوحی رِجاالً إِالَّ قَب  ئَلُوا إِلَیهِملَ فَسإِنْ الذِّکرِ أَه ونَ کنْتُملَمالتَع.«  
 ).33(احزاب: » تَطْهیراً یطَهرَکم و الْبیت أَهلَ الرِّجس عنْکم لیذْهب اهللاُ یرید إِنَّما«... . 2
3» .إِذْ و ــت ــرْیم یــا الْمالئکــۀُ قالَ ــطَفاكاهللاَ  إِنَّ م اص ــرَك و طَه ــطَفاك و لــى اصع  ســاءــالَمینَ ن » الْع

  ).42	:عمران (آل
 قَـالَ «در توصـیف ایشـان فرمـوده اسـت:      حضرت زینب کبري که به امـام سـجاد   مانند .4

 فَهِمـۀٌ  معلَّمۀٍ غَیرُ عالمۀٌ اهللاِ بِحمد أَنْت و اعتبار الْماضی منَ الْباقی فَفی اسکتی عمۀُ یا الْحسینِ بن علی
  ).305، ص2؛ جاإلحتجاجعلی طبرسی؛  بن (احمد» مفَهمۀٍ غَیرُ

  ).38(طه: »  یوحى ما أُمک  إِلى أَوحینا إِذْ«. 5
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ترین مقـام و منصـب اجتمـاعی یـا همـان       مدیریت کلی جامعه و عالی ،امامت
هاي سنگینی را بر عهده دارد. امامـت  که مسئولیتاست ترین مقام سیاسی  عالی

هـاي   در حـوزه هـا  در فرهنگ شیعه منصبی است که مشروعیت تمامی تصـمیم 
به معدودي از بندگان  فقطو خداوند آن را  گردد میبرقضا به آن و  اجرا ،نتقنی

  د.کنمی صالح خود اعطا
مربـوط  	ـ سوره نساء 34از آیاتی مانند آیه  اند دهدانشمندان کوشی یبعض .2

ـ    نفی مشر ـ  1به قوامیت شوهر بر همسر  2د.وعیت والیـت زنـان را اسـتنباط کنن
الزمه آن سلطنت و  در قیمومیت مردان بر زنان آیه ظاهر است«: اند تهنوش برخی

زیرا وقتی زن در محـیط   3؛»مردان و حکومت آنان بر زنان است و نه عکس آن
به طریـق اولـی در    ،ندارداي کوچک خانواده و بر شوهر و فرزندان خود سلطه

  4جامعه بزرگ نیز والیتی ندارد.
 ،در خـارج خـانواده  استدالل به آیه شریفه بر نفی مشروعیت مدیریت زنان 

 از جملـه  5آن اشکاالت متعـددي وارد شـده اسـت؛    رسد و برتمام به نظر نمی
بلکه مقصود  ،مردان و زنان نیستند ،در آیه مزبور »ساءالنّ« و »جالالرّ« از مقصود

 6اسـت. مربوط آیه مورد نظر به روابط همسري  ؛ درنتیجهاند شوهران و همسران
الغاي خصوصیت از مورد آیه و تعمیم حکم قوامیت مردان بر زنان بـه خـارج   

یا بـرادران   بلکه حتی در درون خانواده و در روابط میان مادر و فرزند ،خانواده

                                                        
  »....	بعضٍ و بِما أَنْفَقُوا منْ أَموالهِم  اهللاُ بعضَهم على الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ. «1
ــی تفســیرالقرآن المیــزانسیدمحمدحســین طباطبــایی؛ . 2 ــدین طریحــی؛ 34، ص4 ؛ جف . فخرال

 .142، ص6؛ جالبحرین مجمع
 النساء و الزمها على الرجال قیمومیۀ فی ظاهر فإنه »النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ تعالى قوله. «3

 کتاب(سیدمحمدرضا موسوي گلپایگانی؛ » العکس دون علیهن حکومتهم و الرجال سلطنۀ
  ).44، ص1؛ جالقضاء

  .همان. 4
  .184؛ صزن و خانواده در افق وحیاي از نویسندگان؛  عده. 5
 .138صهمان، . 6
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مسـئولیت   ،یکی از مبانی قوامیت شـوهر بـر زن   رایز 1و خواهران دشوار است؛
تماعی چنـین الزامـی   روابط اج در ، در حالی کهمعیشت زن است تأمینوي در 

 تـأمین ر نیست. اسـالم نخواسـته اسـت زن بـه اکتسـاب و مشـارکت در       متصو
این مطلب مانع از آن نیست که وي به میـل  ، ولی باشدمجبور معیشت خانواده 

ها در امور اجتماعی مشارکت داشته باشـد. از  مسئولیت دیگرخود و با مالحظه 
به همین دلیل آیـه   ؛مدیر باشد ممکن است زنی بر گروهی از زنان ،سوي دیگر

  2است.از مدع داللت اخص به لحاظ مذکور
 ،کلی اقتدار مدیریتی نامشروع باشدبه طور  اگر ،گفته مطالب پیشافزون بر 

قیم مـرد   تواند میزن  که در حالی ،که زنی نتواند قیم دیگري گردد آید میالزم 
  شرط ندانسته است.م را در قیبودن یا زن دیگري باشد و کسی مرد

که با تمسک  گردد می معلوم ،از آنچه در نقد استدالل به آیه قوامیت شد .3
توان نفی صالحیت زنان بـراي مـدیریت   نمی سوره مبارکه بقره نیز 228به آیه 

 چنانچـه  ؛است مشروعى حقوق ،شوهران بر را زنان« :اجتماعی را استنباط کرد
در این آیـه   3.»است برترى و افزونى زنان بر را مردانولی  ،زنان بر را شوهران

شـوهران اسـت. از    ،»رجـال « از واژه مقصـود ارتباط با روابط همسري است و 
برتـري فضـایل یـا     ،در ایـن آیـه   »درجـه « از مقصودمعلوم نیست  ،سوي دیگر

زیرا آیه در مقام بیان تمایزات حقوقی زن  ؛ارزش جنس مرد بر جنس زن باشد
در آیـه  » درجـه «از برتري شوهر بر همسـر بـه    مقصود و شوهر است و ظاهراً

                                                        
  همین دلیل فرزند پسر بر مادر یا برادر بر خواهر والیت و قوامیتی ندارد.به . 1
 تیوال، ولی کند می یزنان بر مردان را نف تیمبارکه، وال هیهرچند آ ممکن است گفته شود. 2

 کتاب(سیدمحمدرضا موسوي گلپایگانی؛  اجماع مرکب است يزنان مقتضا هاي زن بر گروه
نـه عـدم    ،که در اجماع مرکب قول به عدم فصل الزم است یدر حال)، 44، ص1؛ جالقضاء

در اجماع مرکب باید طرفداران دو قول بر نفـى قـول سـوم    گر، یقول به فصل. به عبارت د
ي؛ منتظـر  ینعلیاتفاق داشته باشند و صرف عدم تعرض به قول سـوم کـافى نیسـت (حسـ    

  ).351، ص1 ج؛ میۀاإلسال لۀالدو الفقیه و فقهیۀدراسات فی وال
 ».حکیم عزیزٌ واهللاُ درجۀٌ علَیهِنَّ للرِّجالِ و بِالْمعرُوف علَیهِنَّ الَّذي مثْلُ لَهنَّو  .. «..3
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  برخی تمایزات حقوقی مانند قوامیت است. ،مزبور
ممکن  ،سوره مبارکه زخرف 18از بعضی آیات قرآن کریم از جمله آیه  .4

است ناسازگاري طبیعت زنان با اقتضائات مناصب مدیریتی استنباط گـردد. در  
ـ آ«: این آیه آمده است ـ  آن ای ـ  سک ـ ز در هک  در و افتـه ی پـرورش  نـت یز و وری

چگـونگی   1.»]دهنـد؟ مـى  قـرار  خداونـد  فرزنـد  را[ اسـت  ارکرآشیغ مخاصمه
ل و تدبیر نیاز دارد و با گونه است که مدیریت به تعق استدالل به آیه شریفه این

  است. ناسازگار ات زنان که در آیه بیان شده،روحی
زیرا بر اساس تفسیري از آیه  ؛ت الزم برخوردار نیستاستدالل مزبور از قو

 از کسـانی کـه در   مقصـود . اگر نیستشریفه ترتیب یافته است که قابل اعتماد 
جنس کلی و به طور  انزن ان ودختر ،ندا ناتوان »خصام« درو رشد یافته  »هیحل«

آیـه شـریفه وجـود دارد. ایـن     درباره  در این صورت سه احتمال 2،مؤنث باشد
  :تاسذیل احتماالت به شرح 

  3است. جنس زن وهشکن در نظر اسالممبین  گفته پیشآیه  .1
 ناظر بـه وضـعیت زنـان در زمـان نـزول آیـات اسـت و هـیچ         مذکورآیه  .2

  4.نیست جنس زن متوجه وهشیکن
 ،نظر اسالم نیسـت ، ولی است شده وهشکن زن هرچند ریمهکآیه  این در .3

 خـود  از باورهـاي  خداونـد  است و اقناعی و آیه شریفه خطابی بلکه بیان

                                                        
  ».الْخصامِ غَیرُمبینٍ الْحلْیۀِ و هو فی منْ ینَشَّؤُا فی وأَ . «1
آنها را ند که ا مشرکان يها بت ،از اوصاف مزبور میاند که مقصود قرآن کر احتمال داده ی. بعض2

و قال آخرون: عنی : «سدینو یم ي. طبردادند در زر و زیور نگه داشته، مورد پرستش قرار می
، البیان فی تفسیرالقرآن جامعي؛ طبر ریجر بن (محمد» بذلک أوثانهم التی کانوا یعبدونها من دون اهللا

؛ یزن و خانواده در افق وح؛ سندگانیاز نو اي ر.ك: عده ،ریفست نینقد ا يبرانیز  .3، ص25 ج
  .»در مقام مخاصمه ینیب زن و روشن«؛ با عنوان زاده یلیمقاله عباس اسماع ؛241ـ226ص

  .62، ص27 ج؛ الغیب مفاتیحعمر رازي؛  فخرالدین محمدبن. 3
اي از نویسندگان،  (به نقل از: عداه 74؛ صلسلطۀا لتولی ةالمرأ هلیۀأالدین؛  محمدمهدي شمس. 4

  ).183ـ170ین؛ صپیش
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  1آنان بهره برده است. ان براي تخطئهکمشر
ی دارد کـه  مدافعانی از مفسران شیعه و سنّ گفته پیش هاي از احتمال هریک

 فقـط  ،مـذکور از میان تفاسیر  2.کند میاین قلم از تشریح مطلب خودداري 
بـه طـور    ي مناصب مدیریتی ویر نخست صالحیت زنان را براي تصدتفس

کـه   گونه همان. کند مینفی  ،ل نیاز داردمسئولیتی که به تدبر و تعقی هر کل
ال اسـت و بـا   کاشـ  داراي تفسـیر  ایـن  ،انـد  دهکربعضی پژوهشگران تبیین 

 ارکـ ان مقـام  در یمکـ ح خداونـد  بپـذیریم  ناسازگار است. اگر پیشینآیات 
 خـدا  فرزنـد  را مـذمومی  و پست موجود چنین چرا هک است گفته انکمشر
 و دختــران شــتنک وکــردن ومکــمح بــراي حجتــی چــه دیگــر ،دانیــدمــی

 را او زن خـالق  وقتی. داریم جاهلیت عرب به وسیله زن شأن خوارشمردن
 در .داشـت  تـوان مـی  انتظاري چه مخلوق از ،شماردمی حقیر و دون چنین

دختـردار  بـه  نسـبت  را انکمشر نشکوا ضمنی طور به خداوند ،پیشین آیه
 آیـه  ایـن  رسـد کـه در  حال منطقی به نظـر نمـی   ؛است شمرده زشتشدن 

  کند. وهشکن را زن گونه این
  :اند تهو نوش اند کرده اختیار سوم را احتمال مفسرانبعضی 

 اسـتفاده  آنها خود ماتمسلّ و اتیذهن از خرافى رکتف نیاکردن ومکمح براى
 ننـگ  را دختـر  اصوالًو  دادند مى حیترج زن بر را مرد جنس آنها؛ زیرا ندک مى

 خـود  بـراى  را دختـران  مخلوقـاتش  انیـ م از ایآ: دیفرما مى ،شمردند مى خود
 ،است تر نیپای دختر مقام شما پندار به ؛... شما براى را پسران و ردهک انتخاب
 پسر را خود سهمو  دختر را او سهم د؟یده مى حیترج خدا بر را خود چگونه

                                                        
)؛ 228، ص25؛ جالتحریـر والتنـویر  عاشـور؛   بن طاهر ا بن (محمد» فهذا احتجاج إقناعی خطابی«. 1

آیا سهم شما پسر اسـت و سـهم او   : تلْک إِذاً قسمۀٌ ضیزَىـ   أَ لَکم الذَّکرُ و لَه الْأُنْثَى»  مانند آیه
در ایـن صـورت ایـن تقسـیمى      ]ترنـد!  ارزش زعم شما دختران کمه در حالى که ب[دختر؟! 

 ).22ـ21(نجم:  »ناعادالنه است!
زن و خـانواده  ؛ سندگانیاز نو اي ها و مدافعان آن، ر.ك: عده براي دیدن هریک از این نظریه. 2

بینـی در   زن و روشن«زاده با عنوان  ؛ مقاله آقاي عباس اسماعیلی241ـ226، صیدر افق وح
  ».مقام مخاصمه



  189 سوم يلگوا يها فصل چهارم: شاخصه

 واالى هـاى ارزش در خدا شگاهیپ در مرد و زن هک است درست !د؟یپندار مى
 او رکـ ف در ىتـأثیر  مخاطـب  اتیـ ذهن به استدالل گاه ولى ،ندا سانیک انسانى

  1.شود مى نظر دیتجد به وادار هک گذارد مى
از جمله آن ماجراي ملکه سـبا در   کند؛شواهد متعددي این احتمال را تأیید می

از ملکه سبا و زمامـداري او بـه نیکـی یـاد کـرده       کریم قرآن کریم است. قرآن
  :اند تهنوش این بارهبعضی مفسران معاصر در است. 

کـه از   کنـد  می میما ترس يبرا یهمچون انسان اقرآن زن را در چهره ملکه سب
؛سـت یعواطف و احساسات خـودش ن  میرد برخوردار است و تسلعقل و خ 

قـوت عقـل و    ،تجربـه  ،و کمال یبه او پختگاست او توانسته  تیمسئول رایز
ـ  ییکه تا سطح حکومت و فرمانروا يابه گونه ؛ببخشد شهیاند  شیبر مردان پ

کـه بـر اداره    دنـد یدیرا م يتوانا و خردمند تیکه در او شخص یمردان .رودب
  2.توانمند بود یشئون و امور اجتماع

کـه   انـد  دهکـر یک استثنا نبوده است و در طول تـاریخ زنـانی ظهـور     ملکه سبا
و  انـد  دهآفرینی مثبت و سازنده در جامعه نشـان دا شایستگی خود را براي نقش

اسـت   بـاقر این مطلب روایتی از امام د گونه خواهد بود. مؤی ایندر آینده نیز 
وري بـر  که زن را در جامعه عصر ظهور برخوردار از حکمت و توانمنـد بـر دا  

  3است.ده معرفی کر رسول خدا سنّت کتاب خدا و
بر فرض که اسـتدالل بـه آیـه مزبـور بـراي نفـی مشـروعیت زنـان در         

هاي میانی توان از آن عدم مشروعیت مدیریتنمی ،زمامداري پذیرفته شود
کمال عقل  ،یهاي میانی و جزئی را براي زنان ثابت کرد. در مدیریتو جزئ

در نهایـت، بخشـی از   اسـت و  دلیل اخص از مدعبنابراین  ؛ضروري نیست
  د.کنرا ثابت می دعام

                                                        
 .27، ص21؛ جتفسیر نمونهارم شیرازي؛ ناصر مک. 1
  .132ص؛ یزن و خانواده در افق وح؛ سندگانیاز نو اي عده. 2
الْحکمۀَ فی زمانه حتَّـى إِنَّ    تُؤْتَونَو  .«..فرموده است:  يجامعه مهدو فی. آن حضرت در توص3

 الَى وا بِکتَابِ اهللاِ تَعهیتی بی فرْأَةَ لَتَقْضـولِ  الْمسـنَّۀِ ر؛ لغیبـۀ اابـراهیم نعمـانی؛    بـن  (محمـد » اهللا س
 ).238ص



190  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

بـه  این نکته نیز قابل توجه است که توصیف انسان به بعضی اوصاف منفی 
آن نیست که وي قادر به اصالح آن نباشد. قرآن کریم براي انسان اعم از  معناي

بـا وجـود آن شایسـتگی وي بـراي      اوصافی را ذکر کرده است کـه  ،زن و مرد
 ،جهول ،مانند اوصاف ظلوم ؛رودمی تصدي مناصب سیاسی و اجتماعی از میان

بلکه مکلف اسـت ایـن   و  تواند می انسانولی  منوع،و  هلوع 2،گر طغیان 1،کَفّار
سوره مبارکه معارج به خـوبی   23ـ19اوصاف را مهار کند. این مطلب از آیات 

  :قابل استدراك است. در این آیات آمده است
 او بـه  بـدى  هک هنگامى ؛است شده دهیآفر طاقت مک و صیحر انسان نیقی به

 شـود  مـى  گـران ید مانع ،رسد او به خوبى هک هنگامىو  ندک مى تابى یب ،رسد
  3.آورند مى يبجا وستهیپ را نمازها هک آنها ،نمازگزاران مگر ،]ورزد مى بخل	و[

انسان به موجودي که خداوند وي را هلوع و منوع آفریده  مذکوردر آیات 
. روشـن  انـد  دهشـ  این اوصاف اسـتثنا  از »مصلّین«، ولی شدتوصیف  ،است

از آغاز  آنان در صفت نیا هکنیست  جهت نیا از مصلّین است که استثناى
این اوصاف را تحـت   آنان هک است جهت نیا از هکبل ،وجود نداشته است

 4؛گـردد  مبـدل  لهیرذ صفت به و مانع آن شدند که کنترل خویش درآوردند
 صیحـر  عـت یطب ننـده ک لیتعد نماز« که ندآنمبین  گفته پیشآیات  بنابراین

 به يریخ هک یزمان و زند می ادیفر جزوعانهها یسخت هنگام هک است انسان
در مورد بحث ما نیز ممکن است گفتـه   5.»کند می یانحصارطلب ،رسدیم او

بر تمایالت طبیعی خـویش   توانند میـ 		معدودي از آنان اگرچه		ـزنان   شود
                                                        

  ).34(ابراهیم: » کفّار لَظَلوم االنسنَ انَّ« ) و72(احزاب: » جهوال ظَلوما کانَ انَّه. «1
  ).6(علق: »  لَیطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ کالَّ«. 2
 الَّذینَ*  الْمصلِّینَ إِالَّ*  منُوعاً الْخَیرُ مسه إِذا و*  جزُوعاً الشَّرُّ مسه إِذا*  هلُوعاً خُلقَ الْإِنْسانَ إِنَّ. «3

ملى هع  هِمالتونَ صمدائ.«  
 لـم  و کمالهـا  على أبقوها أنهم ألجل بل فیهم مخلوقۀ غیر الصفۀ أن ألجل لیس المؤمنین استثناء و«. 4

. نیز 15ص، 20 ؛ جفی تفسیرالقرآن المیزان(سیدمحمدحسین طباطبایی؛ » نقمۀ و رذیلۀ یبدلوها
 ).241، ص8؛ جتفسیر نمونهر.ك: ناصر مکارم شیرازي؛ 

 .186، ص4، ج476، ص11؛ جتفسیر تسنیمعبداهللا جوادي آملی؛ . 5
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مدیریتی هاي هیچ مانع دیگري براي ایفاي نقشدر این صورت و  کنندغلبه 
  در مورد آنان وجود ندارد.

  والیت اجتماعی زنان از منظر روایات .4ـ2
بر عدم مشروعیت مدیریت اجتماعی زنـان وجـود    روشنیدر روایات نیز بیان 

ـ  به جز بعضی روایات که اعتبار س ؛ندارد ی ند آنها ثابت نیست. در جوامـع روای
  :گفت هک است شده تیروا بکره ابیاز  سنّت اهل

 و اسـت  آنـان  با حق ایآ هک بودم کش در جمل اصحاب به نسبت زمانى من
 لهیوسـ  به مرا خداوند هنگام آن در ؟خی ای بروم جنگ به آنان همراه به دیبا
. دیبخشـ  ىیرهـا  فتنـه  دام در افتادن از و رساند سود رمکا امبریپ از المىک

 بـر  را فـارس  اهل ومتکح سرىک دختر دیرس خبر حضرت آن به هک زمانى
امور خود را به دست  هک قومى شد نخواهد رستگار هرگز«: فرمود ،دارد عهده
  1.»دبسپار زنى

 با 2این روایت در جوامع حدیثی شیعه به صورت مرسل نقل شده است. همانند
 از جملـۀ  پیـامبر مقصود درباره  ،گفته پیش تاروای سند ضعف از نظرصرف
 صدور جهت قرینه بهنخست آنکه منظور از آن  است؛احتماالتی مطرح  مذکور
 نفـی تـوان  نمـی  از آن و اسـت  کلـی  والیـت  همـان  یـا  »امـر  والیت« ،روایت

که مقصـود  احتمال دیگر آن .را استنباط کرد یجزئمیانی و  مدیریت مشروعیت
از سرنوشت فارس و شکست آن باشـد و جانشـینی دختـر    دادن خبر پیامبر
سندي  به لحاظ مذکوراگر هم روایات  بنابراین 3؛را نشانه آن دانسته باشند کسرا

زمامداري به معنـاي   ،قدر متیقن از آن ،و داللت از ارزش اثباتی برخوردار باشد
ی جزئی ارتباطی به تصدي مناسب اجرایوالیت کلی و رهبري سیاسی است و 

روایـات و داللـت آنهـا     هگون ندارد. بعضی اندیشمندان معاصر در ارتباط با این
                                                        

  ).360، ص3؛ جالترمذي سننعیسی ترمذي؛  بن محمد» (لَن یفلح قوم ولّوا امرَهم إمرأةً«. 1
  علـی  بـن  (حسـن » لَنْ یفْلح قَوم أَسدوا أَمرَهم إِلَـى امـرَأَةٍ  «العقول آمده است:  حف. از جمله در ت2

 ).35، صالرسول عن آل العقول تحفشعبه حرّانی؛  ابن
 .217ص ؛یزن و خانواده در افق وح سندگان؛یاز نو يا . عده3
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  :اند تهاظهار داش
زمامدار و  تواند مین که زن شود می آورده اتیکه در روا یلیخود من دال يبرا
نبوده اسـت. از ابتـدا    یوقت هم کاف چیو ه ستین یکاف ،جمهور باشد سییر

 میبـرا  لیـ دال ،کـردم  قیـ تحق ياجتهـاد  یبه صورت بررسـ مسئله  نیکه در ا
  1.بوده است یکافریغ

روعیت مدیریت ممکن است نفی مش ر قضااز روایات دالّ بر نفی والیت زنان ب
مکـرم  روایـت معـروف رسـول     ؛ ماننـد ی استنباط گـردد زنان بر مناصب اجرای

 نـه  ،اقامـه  و اذان نـه  ستین زنان بر«: فرمود علیکه خطاب به امام  اسالم
 نیسـت کـه   زننیـز بـر    ؛... جنازه عییتش و ضیمر ادتیع نه ،جماعت و جمعه

  2.»... ردیبگ عهدهبر  را قضاوت
از این روایت حرمت والیت زن بر قضاوت استنباط شـده اسـت و بـا    

 ممکن است همین روایت دلیل بر عدم مشروعیت ،الغاي خصوصیت از آن
این دلیل قابل مناقشه است ولی  مدیریت یا والیت زن بر اجرا تلقی گردد،

 نویسنده 3بر قضا قوت الزم را ندارد.و داللت آن حتی بر نفی والیت زنان 
در اینجا خالصه نوشتار یکی از فقهاي معاصر را در نقد استدالل بر روایت 

  4:دکنمی ذکر گفته پیش
اشتراط ذکوریت در درباره  مستدل و مشروح طور به هکی آن دسته از فقهای

 کتمسـ  اجمـاع  بـه  ی. آنان گاهاند دهکرن ارائه یقطع برهان ،اند کرده بحث قضا
                                                        

  .35و  34؛ صیقانون اساس ينظر یمبانی؛ بهشت ینیحس نیمحمدحسدی. س1
..» .	لَیس علَى النِّساء جمعۀٌ و لَا جماعۀٌ .. و لَا تَولِّی الْقَضَاء«است:  گونه این ثیاز حد ی. متن قسمت2

؛ عـاملى  حـرّ حسن  بن . نیز ر.ك: محمد511، ص2؛ جالخصالبابویه قمی؛  بنا  علی بن (محمد
 ).212، ص20؛ جۀالشیع وسائل

توانند قاضی باشند یا خیر؟ این محل اختالف است. من اعتقادم  ها می مسئله قضا که آیا زن«. 3
این است که یک بازنگري دیگر به این مسئله بایستی حتماً انجام بگیرد و فقهاي ما با دیـد  

(دفتـر نشـر و حفـظ آثـار     ...» 	روشن و مسلح به بینش جدید خودشان را به کـار بیندازنـد  
  ).47؛ صهاي حضور اجتماعی زن عرصهاي؛   العظمی خامنهاهللا حضرت آیت

  .349؛ صزن در آئینه جالل و جمالر.ك: عبداهللا جوادي آملی؛ . 4
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 آنـان  استناد احتمال ،نید هانیفق همه یواقع اتفاقِ تیتمام فرض بر هک کنند می
ـ  مظنون ،است مطرحمسئله  در هک گرید وجه چند ای یک به ـ و  باشـد  یم  نیچن

 فیضـع  ينبـو  ثیحـد  بـه  یاسـت. گـاه   اعتبار و تیحج شرط فاقد یاجماع
 جامعه فالح مانع را زن ومتکح يمعنا به تیوال خصوص هک کنند می استدالل

ـ  طـرف  از قضا طیشرا واجد زنِ اگر و داند یم  ،گـردد  منصـوب  نیمسـلم  یول
 بـه  رمکا رسول يایوصا به یبود. گاه نخواهد فیضع ثیحد چنان مشمول
 نیع در نیالمتّقضۀرو در اول یمجلس مرحوم که شود می اعتماد یعل حضرت
 ،داند. افزون بر ایـن  یم محتمل را آن رجال از یبرخ ضعف ،سند قوت احتمال

 واجـب  ای هرگز حرامو  روهکم ای است مستحب ای آن در مندرج امکاح یبرخ
 یلزوم مکح استنباط مانع دیشا واحد اقیس ظهور و یستن ،اند یلزوم مکح هک
  باشد. مختلط و ملفّق و بکمر ثیحد نیچن از

 ،مزبـور  ثیحـد  کـه در یگر نباید غفلت شـود و آن این از مطلب مهم د
 حـق  از را او هکآن نه ،است شده برداشته زن از قضا صعب و شاقّ فیلکت

ـ پ« بنـابراین  ؛باشد دهکر محروم قضا ـ ام بـه  رمکـ ا رسـول  تیوصـ  امی  ری
 نمیاو  حق سلب نه ،است زن يارهاک سهولت يبرا فیلکت سلب نامؤمن

  1.»است یقیعم تفاوت مطلب دو نیا

  موانع حضور اجتماعی زن ب)
هـاي  براي زن حق حضور اجتماعی و در مواردي مسئولیتدر الگوي سوم 

هاي . حضور مطلوب زن در جامعه و پذیرش نقششود میاجتماعی تعریف 
اجتماعی همراه با برخی موانع و مشـکالت اسـت کـه بـه اختصـار تبیـین       

  .خواهد گردید

  موانع خانوادگی .1
هر با همسر در عدم همراهی و همیاري شو ،گردد میبه شرحی که در ادامه بیان 

                                                        
  .349همان، ص. 1
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موانع خانوادگی حضور  ،گمانی نسبت به همسراداره خانه و نیز سوء ظن یا بد
  ند.ا ن در جامعه براي مقاصد گوناگونز

  عدم همراهی و همیاري شوهر در اداره منزل .1ـ1
حقوق اسالمی براي زن مسئولیتی در اداره خانه شوهر و خدمات منزل تعریف 

خصـی  وي را به کـار خانـه و امـور ش    تواند میشوهر ن درنتیجهنکرده است و 
  :نویسدبا اشاره به این مطلب می خمینیخویش ملزم نماید. امام 

 ،ه بـه تمتـع بـردن او ارتبـاط نـدارد     کـ ئج مرد احو اگر زن از خدمات خانه و
ا یـ اطى یـ ا خیکردن ل جارویاز قب ؛ندکدا نمىینشوز تحقق پ ،دیخوددارى نما

تقسیم  بنابراین 1رختخواب؛کردن و پهندادن حتى آب و نهایا ریا غیغذا پختن 
 هری به صورت واگذاري امور خانه به همسر و کار بیرون خانه به شوسنّت کار
تدبیر اخالقی و به منظور ایجـاد صـمیمت میـان زن و شـوهر از طریـق       یک

ـ امـام  به تقاضاي  رسول خدامشارکت در زندگی مشترك است.  و  یعل
  2ه است.کار کرد میتقسبه همین نحو میان آنان  زهراحضرت 
زن افـزون بـر توجـه بـه امـور       ،اینکه بر اساس الگـوي سـوم  نکته بسیار مهم 

هاي اجتماعی خود نیز توجه دارد و از آن غافل به مسئولیت ،همسري و مادري
ماند. روشن است که این وضعیت به تالش مضاعفی نیاز دارد و وضـعیت  نمی

. در نیستدر الگوي دوم قابل مقایسه نشین  خانهدار هاي زن خانهمسئولیتاو با 
رسد که شوهر در امور خانه مشـارکتی نداشـته   منطقی به نظر نمی ،این صورت

ی ندارد زن در قبال امور شخصی شوهر مسئولیت ،که اشاره شد گونه همانباشد. 
ز بـاب ایثـار و فـداکاري    ا ،گرفتن مسئولیت اداره خانه و اقدام زنان در بر عهده

                                                        
و الیتحقق النشوز بترك طاعته فیما لیست بواجبۀ علیها، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجـه  «. 1

یاطۀ أو الطبخ أو غیر ذلک حتى سقی الماء و تمهید الفراش التی التتعلق باالستمتاع من الکنس أو الخ
  ).305، ص2ج؛ سیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  سیدروح» (لم یتحقق النشوز

بِی. «2 بِیه عنْ أَ قَاضَى علی و فَاطمۀُ صإِلَى رسولِ عبداهللاِ عنْ أَ اهللاِ صفی الْخدمۀِ فَقَضَـى   قَالَ: تَ
الَت فَاطمۀُ بِخدمۀِ ما دونَ الْبابِ و قَضَى علَى علیعلَى فَاطمۀَ  قَ فَه قَالَ فَ فَلَا یعلَم  بِما خَلْ

ائی رسولُ اهللاِ صتَحملَ رِقَابِ الرِّجالِ لَّا اهللاُ بِإِکفَ (حسـین نـوري؛   » ما داخَلَنی منَ السرُورِ إِ
  ).48، ص13 ج؛ الوسائل مستدرك
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محیط خانه را بـراي شـوهر و فرزنـدان    کوشد که زن مسلمان می اکنوناست. 
باید تـالش بیـرون    شوهر نیز باید چنین کند. شوهر ،بخش نگه داردگرم و آرام

  آوري را با مشارکت در اداره خانه جمع نماید.منزل در نان
دانند و شأن خود را می متأسفانه گروهی از مردان کار خانه را وظیفه زن

پـاداش  دربـاره   داننـد. روایـات فراوانـی   باالتر از همکاري در کار خانه می
مشارکت مردان در اداره خانه وارد شده است. هدف این روایـات تشـویق   

 1است. »تعاون« ریزي سبکی از زندگی به پایه اصلمردان به همیاري و پایه
  :فرموده است علیامام 

کـردن  در حالی که من مشغول پاك ،بر من و فاطمه وارد شد رروزي پیامب
از من بشنو و من چیـزي   !ابالحسناي : به من فرمود آن حضرتعدس بودم. 

  :فرمود به من امر کرده است. سپس پیامبر گویم که پروردگارمرا می
 يه براکمگر آن ،کند مین ياریهمسر خود را در کار خانه  يمرد چیه !یا علی

 ، در حالی کـه عبادت است سال کیثواب  ،ه در بدن اوستکى یاو به هر مو
خداى تعالى مانند آنچـه  و  ام بگذردیآن به ق يهادار و شبآن روزه يروزها

در خانـه در خـدمت خـانواده    هرکس  !ا علىی. دهد می يبه و ،به صابران داد
دان بنویسد و از یوان شهیخداى تعالى نام او را در د ،آن را ننگ نداردو  باشد

هـر قـدمى ثـواب حـج و      بهو  دیبراى وى به هر روز و شبى ثواب هزار شه
خـدا او را   ،خـدمت خـانواده را ننـگ ندانـد    هـرکس   !ا علىیبدهد. اي عمره

 ،رهیـ بکفـاره گناهـان   ک ،حساب در بهشت داخل گرداند. خـدمت خـانواده   بی
حسـنات و   مهر حوران بهشت است وو  موجب فرونشینی غضب پروردگار

د یا شهیق یال را مگر صدیع کند میخدمت ن !ا علىینماید. یاد میدرجات را ز
 2.خواهدا و آخرت را یر دنیبراي وى خه خدا ک يا مردی

                                                        
1 ....»       یداتَّقُـوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ شَـدانِ ووـدالْعلَـى الْـإِثْمِ ونُوا عـاوالَتَع ى والتَّقْولَى الْبِرِّ ونُوا عاوقَـابِ  تَعالْع «

  ).2	(مائده:
قَالَ یا أَبا  ـ  أُنَقِّی الْعدسو أَنَا ـ   قَالَ دخَلَ علَینَا رسولُ اهللاِ صو فَاطمۀُ جالسۀٌ عنْد الْقدرِ عنْ علی«. 2

ما منْ رجلٍ یعینُ امرَأَتَه ـ  قَالَ اسمع منِّی و ما أَقُولُ إِلَّا منْ أَمرِ ربی ـ الْحسنِ قُلْت لَبیک یا رسولَ اهللاِ
 ).132، ص101ج؛ بحاراألنوارمحمدباقر مجلسی؛ ..» (.	فی بیتها
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  اعتمادي و بدگمانی شوهر به همسربی .1ـ2
گیرانه مردان رفتارهاي سخت ،یکی دیگر از مشکالت زنان در حضور اجتماعی

است. در جاي خود بیان خواهد شد که مرد سرپرست به علت سوء ظن شدید 
خانواده اسـت و زن بایـد بـراي خـروج از خانـه از شـوهر اذن داشـته باشـد.         

: فرمـوده اسـت   کرده، بینی پیشمسئولیت تربیتی  ،همچنین قرآن کریم براي مرد
 ه سـوخت آن کتان را از آتشى  سانکخودتان و  !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى «

 طبـق مـرد ممکـن اسـت     ،بر ایـن اسـاس   1.»... دینکحفظ  ،گهاستمردم و سن
معاشرت اجتماعی دختر یا همسرش را براي پیشـگیري از برخـی    ،مالحظاتی

هاي خاص مخالفـت  با اشتغال وي در بعضی محیط مثالً ها محدود کند؛آسیب
  نماید. این حق براي مرد تعریف شده است و در آن بحث نیست.

بعضی مردان ممکن است همسران یا دخترانشان را از حضور در اجتماعات 
نمایند. حتـی ممکـن اسـت بـا     نشین  خانهجهت آنان را و بی کنندعمومی منع 

 گونـه  ایـن  2.کننـد حضور همسرشان در اجتماعات دینی مسلمانان نیز مخالفت 
چاره رفتارها ممکن است با سوء استفاده از حق سرپرستی صورت بگیرد و زن

هاي سـخت  ممکن است متأثر از دیدگاه. همچنین اي جز پذیرش نداشته باشد
اشاره شـد کـه   تر  پیشمرد با همسرش چنین رفتاري داشته باشد.  ،گیرانه فقهی

بعضی عالمان مسلمان حضور زن در جامعه و مواجهه کالمی وي بـا مـردان را   
از منزل بیـرون بـرود.    دانند و معتقدند زن نباید جز در موارد ضروريحرام می

گیرانه با زنان و ممانعت از حضور  همین دیدگاه ممکن است مبناي رفتار سخت
و شـود  اجتماعی آن باشد. در این صورت الزم است این دیدگاه نقد و بررسی 

                                                        
ذینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکم و أَهلیکم ناراً وقُودها النَّاس و الْحجارةُ علَیها مالئکۀٌ غـالظٌ شـداد   یا أَیها الَّ«. 1

  ).6: می(تحر» الیعصونَ اهللاَ ما أَمرَهم و یفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ
جـازه داده  شنیدم گاهی براي حضـور در نمازجمعـه و اجتماعـات، بـه بعضـی از زنـان ا      «. 2

شود. این درست نیست. همه جا زنان مؤمن و مسـلمان در کنـار مـردان مـؤمن قـرار       نمی
حضـور   يهـا  عرصـه ي؛ ا خامنـه  یاهللا العظمـ  دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیـت » (اند داشته

 ).35؛ صزن یاجتماع
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  .گرددنگرش مردان به جایگاه زنان در خانواده و جامعه اصالح 
 ؛ یعنیسوء ظن است ،زنیکی از دالیل ممانعت مردان از حضور اجتماعی 

مرد به همسرش اعتماد ندارد و بـه همـین دلیـل مـانع حضـور وي در جامعـه       
ه کسانى کاى «: . قرآن کریم ما را از بدگمانی نهی کرده و فرموده استگردد می

 ها گناه اسـت  بعضى از گمان؛ زیرا دیزیها بپره گمانارى یاز بس !دیا مان آوردهیا
به فرزندش  یعلاز امام  يادر نامه 1.»دینکتجسس ن ]گرانیار دکدر [ هرگزو 

  :آمده است یمجتبامام 
کشـاند  می يماریزن سالم را به ب ،که آن زینسبت به زنان بپره جایب رتیغ از
 يکارآنان محکمدرباره  بلکه، ]يگنهکار شهیو اند[ یرا به بدگمان دامن پاكو 

  2.مجازات کوچک و بزرگ درنگ مکن در يدید یبیگاه اگر عکن. آن

  موانع اجتماعی .2
 ،جتمـاعی ا يهااعتمادي گروهی از مردان به توانایی زنان در ایفاي مسئولیتبی

موانع جـدي   ،استفاده و استفاده ابزاري بعضی مردان از زن در جامعه بلکه سوء
  .آمدخواهد براي حضور مثبت زنان در جامعه است. تبیین این مطالب در ادامه 

  اعتمادي به توانایی زنانبی .2ـ1
هـاي  زن و توانایی او در ایفـاي نقـش   به متأسفانه گروهی از مردان نگاه مثبتی

تابند. در حقیقت همچنـان گروهـی از   نمیجتماعی ندارند و حضور آنان را برا
زنان را فرودست و ضعیف  ،هاي فلسفی پیش از اسالماندیشه تأثیرمردان تحت 

 ،نگري بـه زن و توانـایی او  شوند. نتیجه منفیمانع حضور آنان می و اند شمرده

                                                        
1 .» ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بوا کثیراً مبتَننُوا اجا الَّذینَ آموایا أَیهسسالتَج و الظَّنِّ إِثْم	12(حجرات: ..» ..(  
لَى الْحسنِ نَّ أَمیرَالْمؤْمنینَإِ«. 2 الَته إِ ی رِسف کتَب  َّن إِ إِیاك و التَّغَایرَ فی غَیرِ موضعِ الْغَیرَةِ فَ

رَهأَم کملَکنْ أَح قَمِ و لَى الس أَیت عیباً فَعجلِ النَّکیرَ علَى ذَلک یدعو الصحیحۀَ منْهنَّ إِ نَّ فَإِنْ ر
تْبنُ الْعویه و نْب یعقـوب   بـن  محمـد » (الصغیرِ و الْکبِیرِ فَإِنْ تَعینْت منْهنَّ الرَّیب فَیعظَّم الذَّ

 ).537، ص5ج؛ الکافیکلینی؛ 
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 1آنان از میدان مسابقه کسب خیـرات کردن حذف جامعه از حضور زن و خارج
حضور اجتماعی مطلوب و مؤثر زن مستلزم تغییر نگرش جامعه بنابراین  ؛است

استناد ان بزرگ معاصر با مفسرست. بعضی هاي اونسبت به جنس زن و توانایی
و با اشاره به حساسیت منفی گروهی از مردان به  2سوره مبارکه نساء 19به آیه 

  :دننویسجنس زن در جامعه می
د و زن را چـون مـرد در   یداشـته باشـ   یکمعاشرت نها  زن با: دیفرما قرآن مى

ت که آنها در مجامع شما شرکست یندتان نید و اگر خوشایمجامع خود راه ده
ن یر فراوانى در این است خکمم؛ زیرا دینکند را تحمل یخوشاار ناکن یا ،نندک
ـ ا .»بـالمعروف  عاشروهنّ و«: دیار باشد و شما ندانک ن معاشـرت گرچـه در   ی

آن در  كرا مـال یـ ز ؛اما اختصاصـى بـه آن نـدارد    ،نه امور خانوادگى استیزم
  3.ز وجود داردیمسائل اجتماعى ن

  :نویسدمی در جاي دیگرهمین قلم 
به  ،ا تعصب خام و مانند آنیا رواج فرهنگ ناصواب یگاهى تعصب جاهلى 

ارى کـ مؤسسـه هم  یکتوانى با زن در  ه تو نمىکند ک ن مىین تلقیچن نیمرد ا
ن یـ م در ایرکـ حضور فعال داشته باشد. قرآن  تواند میا زن در جامعه نینى ک

فرهنگ باطـل  ه کاز تعصبات و رسومات جاهلى را  گونه این: دیفرما نه مىیزم
ــبزدا ، اســت ــالمعروف و و« :دیی ــروهن ب ــوهنکن إ عاش ــر خــوش ؛ » رهتم اگ

ـ  کد یدار نمى متى داشـته باشـند و در جامعـه و صـحنه     ه زنان مانند مـردان س
س حضور داشـته  یى و صحنه فرهنگ و تدرکصحنه درمان و پزش است ویس

باشـد و شـما   ار کـ ن یـ ر فراوانـى در ا ید خیشا ،دینکن امر را تحمل یا ،باشند
  4.دیدان نمى

                                                        
  ...».	فَاستَبِقُوا الْخَیرَات«... سوره مبارکه بقره است که فرمود:  148 هیاز آ ی. اشاره به قسمت1
» عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِنْ کرِهتُموهنَّ فَعسـى أَنْ تَکرَهـوا شَـیئاً و یجعـلَ اهللاُ فیـه خَیـراً کثیـراً        «.... 2

  ).19	(نساء:
  .369؛ صجمالزن در آئینه جالل و عبداهللا جوادي آملی؛ . 3
  همان.. 4

 پـیش وحـى و   شناسـد و  چیزى را که عقل به رسـمیت مـى  «در ادامه این متن آمده است:   
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  جویی ابزاري از زنانبهره .2ـ2
هاي حضور اجتماعی آنان آسیب هوارگی زنان از جملکه شیء شداشاره  ترپیش

هـاي اداري  هاي تجاري یا سازماندر جوامع مدرن است. مدیران برخی شرکت
قصدشان در حقیقـت التـذاذ   ، ولی کنندممکن است دختران و زنان را استخدام 

د بـه  جنسی یا جذب مشتري باشد. این کار توهین به زن است و زنان خود بای
معظم انقـالب اسـالمی بـا اشـاره بـه       مقابله با این پدیده زشت برخیزند. رهبر

  :دارد میهمین مطلب اظهار 
مخالفم.  ،کنند می منشی زن استخدام ،گیري زنکار بهمن با کسانی که به عنوان 

مختلف این همـه کارهـاي خـوب دارنـد انجـام       هايزنان در دستگاه ،خوب
  1.دهند میهاي خیلی خوب انجام و مدیریت دهند می

 از بعضـی  در حالـت  این. است ممدوح بیگانه مرد مقابل درها  زن براي تکبر
  2.زنبودن مستخدم و گريمنشی مثل ؛رودمی نمیا از لیک به مشاغل

سـتخدام منشـی زن   این نیست که ا گفته پیشروشن است که منظور از جمالت 
بلکه مقصود این است که این رفتـار بـا زن    ،ی همراه استهمواره با قصد سوی

زیبنده زن نیست و با تکریم زن سـازگاري   ،مشاغل گونه و گماردن آنان به این
                                                                                                             

شناخته شده، معروف است و چیـزى را کـه عقـل و دیـن بـه       به رسمیت صاحب شریعت
فرماید: با صنف زن طورى رفتار کنید  قرآن مى .ناشناخته است شناسد، منکر و رسمیت نمى

بـا آنهـا    شناسد. این قشـر عظـیم را منـزوى نکـرده و     آن را به رسمیت مىشرع  که عقل و
هـا از حیـات    پسـندید کـه زن   اگر نمـى » ن کرهتموهنإ و«فرماید:  بدرفتارى نکنید. سپس مى

در آیـه:   .تـان نارواسـت   بدانید که این کراهـت  ،سالمى برخوردار باشند اجتماعى صحیح و
این جمله آخر از تعبیرى که در آیه جهاد آمده » کثیراً فیه خیراًاهللا  یجعل و ن تکرهوا شیئاًأفعسى «

ن تکرهـوا  أعسى  و«فرمایـد:   مى ؛ بنابراینچون جهاد و دفاع امرى موقتى است ؛تر است مهم
 حضور زن در صحنه، هر روز و، ولی » لکم هو شرّ و ن تحبوا شیئاًأعسى  هو خیر لکم و و شیئاً

 تربیت و تواند در مسئله فرهنگ و عى زن است که مىهمین حیات اجتما همیشگى است و
 ».دفاع سهم مؤثرى را ایفا کند جهاد و

؛ زن یحضـور اجتمـاع   يهـا  عرصـه ي؛ ا خامنه یاهللا العظم . دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت1
 .55ص

  .56همان، ص. 2
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زن و مـرد ممکـن اسـت در چنـین شـرایطی ناخواسـته        ،ندارد. از سوي دیگر
 گردند. این نکته را نیـز نبایـد از یـاد بـرد کـه     هاي اخالقی گرفتار بعضی آفت

آورد کـه وي را در   ينیاز مالی ناچار باشد به مشـاغلی رو  دلیلزنی به بسا  چه
در این صورت الزم است فضاي کسـب و کـار    .معرض سوء استفاده قرار دهد

اي که زنان ناچار نباشـند بـراي امـرار معـاش بـه      گونه به ؛بهبود یابد در جامعه
دو  ایـن و  کننـد دهند. زنان نیز باید با حزم یا احتیاط رفتـار   ه کارها تنگون این

مستلزم سوء ظن به قول و فعل کسانی است که ممکن است قصد فتنـه داشـته   
 حزم را بـه بـدبینی معنـا    ،مفضلاب به خط صادقبه همین دلیل امام  1باشند.

 3،متعال اسـت سن ظن و پرهیز از بدگمانی فرمان خداي چه حاگر 2کرده است.
 ،علـی بینی با بدبینی متفاوت است. مطابق بیانی از حضرت  ولی موارد خوش

مردي بـه دیگـري بـدگمان    و  آنگاه که صالح بر زمانه و اهل آن مستولی گردد
و  اگر فسـاد بـر زمـان و اهـل آن مسـتولی شـود      و  پس ستم کرده است شود،

بـر ایـن    4خـورد.  پس فریب خواهـد  ،مردي به دیگري گمان نیک داشته باشد
و بـه راحتـی    پرهیـزد ببینـی   در برخی موارد الزم است انسان از خـوش اساس 

  5فتد.دنبال دیگران راه نی

                                                        
 یبـه کسـ  » حازم«شده است و  امعن یشاندی و عاقبت یشیو دوراند اطی. حزم در لغت به احت1

: حزم آن ندگوی می شناسان است. واژه اریو هوش شیخود دوراند يکه در کارها شود یگفته م
الحزْم: ضبط : «دیعمل نما آوري نانیاطم گونهاست که انسان کار خود را بسنجد و در آن به 

، 12ج؛ العـرب  لسـان ؛ منظـور  بـن مکـرم ا   الدین محمدبن جمال» (واألَخذ فیه بالثِّقۀ مرهاإلِنسان أَ
  ).131ص

یعقـوب کلینـی؛    بـن  (محمـد » الظَّنِّ مساءةُ والْحزْم اللَّوابِس علَیه لَاتَهجم بِزَمانه مفَضَّلُ ... الْعالم یا«. 2
  ).26، ص1؛ جالکافی

 بعضـاً  بعضُـکم  الیغْتَب و التَجسسوا و إِثْم الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ کثیراً اجتَنبوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. 3
  ).12(حجرات: » رحیم تَواباهللاَ  إِنَّاهللاَ  واتَّقُوا فَکرِهتُموه میتاً أَخیه لَحم یأْکلَ أَنْ أَحدکم یحب	أَ

 إِذَا و ظَلَـم  فَقَد حوبۀٌ منْه تَظْهرْ لَم بِرَجلٍ الظَّنَّ رجلٌ أَساء ثُم أَهله و الزَّمانِ علَى الصلَاح استَولَى إِذَا. «4
 ).489صالبالغه،  (نهج» غَرَّر فَقَد بِرَجلٍ الظَّنَّ رجلٌ فَأَحسنَ أَهله و الزَّمانِ علَى الْفَساد استَولَى

مبارکه حجرات با اشاره بـه لـزوم تحقیـق دربـاره خبرهـاي      سوره  6به همین دلیل در آیه . 5
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 ؛پیش از این اشاره شد که شوهر باید از بـدگمانی بـه همسـر بپرهیـزد    
که زن نیز باید در مواجهه با مردان بیگانه در جامعه و  گردد میاینک اشاره 

و جانب احتیاط نگه دارد و نشان دهد که قابـل   باشدمحیط کار دوراندیش 
در روابط اجتماعی را پس از نگهداري حریم اعتماد است. این نوشتار اصل 

کـه زن بایـد    شـود  مـی  تأکیدبر این مطلب اکنون  خواهد کرد.این تشریح 
بـا وي   بعضـی مـردان باشـد و اجـازه ندهـد      مراقب سوء استفاده احتمالی

  رفتار شود. همچون ابزار و کاال

                                                                                                             
 قَومـاً  تُصـیبوا  أَنْ فَتَبینُـوا  بِنَبإٍ فاسقٌ جاءکم إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«اشخاص بدسابقه آمده اسـت:  

 ».نادمینَ فَعلْتُم ما  على فَتُصبِحوا بِجهالَۀٍ





  هاي الگوي سومفصل پنجم: بایسته
  
  
  

  فصل پنجم
    

  هاي الگوي سومبایسته
  
 اکنونایم. مشروعیت حضور اجتماعی زن و لوازم آن سخن گفتهدرباره  کنونتا

که حضور اجتماعی زن در اسالم تابع ضوابط و احکـام خاصـی    شود می تأکید
 ؛است. احکام حضور زن در جامعه یا بایدها و نبایدهاي آن اهمیت زیادي دارد

در جامعـه بـه الگـوي نخسـت یعنـی       عمـالً زن  ،نشوداگر توجه  اي که گونه به
 ،. بدون رعایت اقتضائات الگوي سومگردد میل شیءوارگی و ملحقات آن مبد

و حضورش در جامعه نیز سـازنده نخواهـد    دهد میاش را از دست ن خانوادهز
  هاي حضور اجتماعی زن نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابراین الزم است بایسته ؛بود

هـاي الگـوي   عنوان بایسته ذیلبرخی موارد که در این قسمت  گفتنی است
حقوقی و برخـی دیگـر جنبـه     ـ  ماهیت فقهی ،گیرد میسوم مورد بررسی قرار 

بعضـی مـوارد در شـمار الزامـات شـرعی قـرار        ،اخالقی دارد. به عبارت دیگر
بعضی مـوارد  ، ولی توجهی به آنها پیامدهاي فقهی و حقوقی داردو بی گیرد می

ولـی   ،انجامدرعایت آنها به تحکیم و تعالی خانواده می گونه نیستند و ایندیگر 
  هی یا حقوقی ندارد.توجهی به آنها اثر فقبی

  )بخشی به خانوادهاولویت( محوريخانواده: نخستگفتار 
محـوري  خانوادهمحوري از لوازم مهم الگوي سوم است. مقصود از خانواده

در این بحث رعایت مصالح خانواده در امور فرد اعم از عبـادي و حقـوقی   
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بـه مصـالح   بخشی اولویت ،محورياز خانواده مقصود ،به بیان دیگر 1است.
روابـط   در همـه امـور اسـت. زن و مـرد بایـد     آن دادن خانواده و مبنا قرار
 کنندهاي اجتماعی خویش را با محوریت خانواده تنظیم  همسري و فعالیت

ایـن بـاره   معظم انقالب اسالمی در بیاناتی در  رهبرو به آن اولویت دهند. 
  :اند تهاظهار داش

خانواده بسیار اساسـی و حیـاتی اسـت. در    همسري و خانه و  ،مادريمسئله 
ین تـر  بـزرگ خانواده باید مبنـا باشـد. شـما اگـر      ،هایی که ما داریمهمه طرح

توانید ناقص هستید. شما می ،زن خانه نباشید، ولی متخصص پزشکی بشوید
ضمن آن کارها زن و کدبانوي خانه هم باشید. اصالً محور این اسـت و اگـر   

باید به ملکه زنبور عسل اشاره  ،ک تشبیه ناقص بکنیمبخواهیم در این مورد ی
کنیم. کانون خانواده جایی است که باید در آن عواطف و احساسـات وجـود   

                                                        
دارد و مقصود از آن  يگرید ايمعن یاجتماع يگذار ستایس ایمدن  ریدر تدب يمحور . خانواده1

» يمحور خانواده«خانواده است. اصطالح  تیبا محور یاجتماع يجامعه و نهادها یمهندس
 یکشور به کار گرفته شد. سند نقشه مهندس یفرهنگ یبار در سند نقشه مهندس نینخست يبرا

بـا تأکیـد بـر     ،است افتهیراهبرد کالن که به خانواده اختصاص  نیمسو لیکشور ذ یفرهنگ
ـ » يمحـور  قطب خانواده«به عنوان  رانیا یاسالم يجمهور یلزوم معرف آورده اسـت:   نیچن

سـازي و معرفـی    تبیین و ترویج الگوي خانواده تراز جمهـوري اسـالمی ایـران و گفتمـان    «
سـند نقشـه    يبنـدها  ی. از بعضـ »محـوري  جمهوري اسالمی ایران به عنوان قطب خـانواده 

از موارد مـذکور   4. در بند گردد یاستنباط م يمحور خانواده یکشور، مفهوم حقوق یمهندس
التزام و اهتمام به «آمده است:  نیراهبرد کالن سوم چن لیمذکور ذ، یمل يدر بخش راهبردها

و در  ها يو قانونگذار ها يزیر برنامهها،  ياستگذاریس هیخانواده در کل گاهیجا یحفظ و تعال
 نیـ مضـمون ا ». یاسـ یو س ياقتصاد، یحقوق، یاجتماع، یهاي آموزشی، فرهنگ تمامی نظام

هاي تحکیم و تعـالی آن   اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست نامه بیعبارت در تصو
 آمـده  نامه بیتصو نیاز مقدمه ا یمورد توجه قرار گرفته بود. در قسمت زی) ن1384(مصوب 

مدارانـه و   ها در تمام سطوح، حـق  ها و سیاستگذاري ریزي ضروري است کلیه برنامه: «است
مقصود از  ترتیب ؛ بدین»ملهم از نگرش توحیدي و در راستاي تعالی و مصالح خانواده باشد

اقـدامات   تمـامی  يساز هماهنگران، یا جمهوري اسالمی یدر حقوق داخل يمحور خانواده
ـ ا نییخانواده است. تب نالو مصالح ک ازهایبا ن یمل خـارج از   يمحـور  عـد از خـانواده  ب نی

 نوشتار است. نیموضوع ا
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محبت و نوازش  ،ها در آن کانونداشته باشد و رشد و بالندگی پیدا کند. بچه
تر از طبیعـت زن  تر و شکنندهببینند. طبیعت مرد در یک محدوده خاصی خام

لذا مرحم زخم او فقط نوازش زن است. حتی نوازش مادر هم بـراي  است و 
 کند مییعنی همسر براي او کاري  ؛جایگزین نوازش همسر باشد تواند میاو ن

ظریف و دقیق به این نکته آشنا هستند. ها  زن .کند میکه مادر براي بچه خود 
احساسات و عواطف خانوادگی محتاج یک محور اصلی است کـه آن خـانم   

  1.خانواده شکل بدون معنایی خواهد بود ،انه است و اگر او نباشدخ
 رو ؛ ازاینهاي زن مسلمان استتبیین حقوق و مسئولیتبه دنبال حاضر نوشتار 

روابـط همسـري و امـور اجتمـاعی زن      ،محوري را در ابعاد فـردي آثار خانواده
  .خواهد کردنتایج آن را تبیین  بررسی کرده،مسلمان 

  محوري در امور عباديخانواده الف)
به همگرایی در روابط همسري توصیه کرده است. مقصـود از همگرایـی    اسالم

بخشی به رضایت همسـر و تـرجیح آن بـر اعمـال     اولویت ،در روابط همسري
ندارد و شـامل شـوهر   اختصاص شخصی غیرضروري است. این مطلب به زن 

بـر   ،نقـش سرپرسـت خـانواده    با توجه به موقعیت شوهر در، ولی گردد مینیز 
اي کوتاه به خانواده. پس از اشارهشود میبیشتري دیده  تأکیدهاي زن مسئولیت

زن با تفصیل بیشتري دنبـال  درباره  این بحث را ،محوري شوهر در امور عبادي
  خواهیم کرد.

  محوري شوهر در امور عباديخانواده .1
 اسـت؛ تـرین آنه رفضـیلت دي و پدانیم که اعتکاف یکی از بهترین اعمال عبامی
اگـر همسـر مـردي از     ،برگزار شود. با وجود این النبیاگر در مسجد ویژه به

وي نزد خداي متعـال   توجه مرد به همسر و ماندن نزد ،این عمل ناراضی باشد
: آمده اسـت  اسالمگرامی در روایتی از رسول  تر است.فضیلتاز اعتکاف پر

                                                        
 .47؛ صزن و خانوادهاي؛  اهللا العظمی خامنه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت. 1
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تـر از اعتکـاف در   داشـتنی  نزد خداي متعال دوسـت ، نشستن مرد کنار خانواده«
رضـایت همسـران خـود     تـأمین در  اسـالم مکرم رسول  1.»مسجد من است

کوشید. آن حضرت حتی از حقوق شخصی خود گذشت تا رضایت آنان را  می
د. این مطلب از آیه نخست سوره مبارکه تحریم قابل استنباط است. در کن تأمین

چرا براى خشنودى  !امبریاى پ«: فرمود پیامبربه  ن آیه خداي متعال خطابای
  2.»... نى؟کحرام مى ،دهیآنچه را خدا براى تو حالل گردان ،همسرانت

اصحاب خویش را بـه رعایـت اعتـدال در امـور عبـادي و       رسول خدا
روایتـی در بعضـی   باره در این د. کررعایت جانب همسر و فرزندان توصیه می

در  رسـول خـدا  روزى : اسـت  گونه اینمنابع نقل شده است که خالصه آن 
حال و روز مردم در سراى آخرت سـخن  و  محاسبه اعمال ،قیامتوصف روز 

ده  سـخنان پیـامبر   تأثیرتحت ردند. که یار گریمردم بساي که به گونه ؛گفت
م بـر آن  یگرد آمدنـد و تصـم   مظعونبنعثماندر خانه آن حضرت اران یتن از 

ـ هـا را بـه عبـادت و ن    شـب  ،ه روزها را روزه بدارندکشد   ،دار بماننـد یـ ش بیای
لباس نرم و  ،از بوى خوش ،زندمیایش نیبا همسران خو ،نندکگوشت مصرف ن

 آمـوزى بگذراننـد.   عبادت و عبـرت  ،رین به سیو در زم وینددورى جبستر گرم 
ـ  : پس از اطالع از این ماجرا خطاب به آنان فرمود رسول خدا ن یمن نـه چن
ـ کام و نه به  افت داشتهیدستورى در ام. آنگـاه   ى را نشـان داده یهـا ن راهیسى چن

د و یرین هم روزه بگیبنابرا ؛ز بر شما حقوقى داردیجسم شما ن !اران منی: افزود
ـ نکاز ید و با او راز و نیهم خداى را بپرست ،دینکهم افطار  د و هـم بـه انـدازه    ی

ـ  هم خداى را عبادت مـى  ،امبر شما هستمیه پکمن  !د. مردمیافى بخوابک نم و ک
م و از گوشـت و  کـن  رم و هم افطـار مـى  یگ هم روزه مى ،نمک هم استراحت مى

هـرکس   نم وک برم و داراى همسر هستم و با آنان زندگى مى ز بهره مىیچربى ن
سپس مردم را گرد آورد و در  ست.یاز امت من ن ،از راه و رسم من روى برتابد

                                                        
1 .»لُوسـذَا     جي هـجِدسـی مف کافتنِ اعالَى مإِلَى اهللاِ تَع بأَح هیالع نْدع رْءعیسـی   مسـعودبن » (الْم

 ).122، ص2 ج؛ النواظرهۀنز الخواطر وتنبیۀفراس؛  ابی بن ورام
2 .»یمحر اهللاُ غَفُوراجِک وورْضَاةَ أَزی متَغلَّ اهللاُ لَک تَبا أَحم رِّمتُح ما النَّبِی لیا أَیه.« 
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چـرا مردمـى    !هان اى بندگان خدا: فرمود خطاب به آنان برنامه روشنگرانه یک
بـوى خـوش و    ،ورى از غـذاها  بهـره  ،شیه رابطـه بـا همسـران خـو    کبر آنند 

 !ام ن برنامه و دستورى ندادهیشتن حرام سازند؟ من چنیا را بر خویهاى دن نعمت
هـا و   صـومعه  ،سـاها یلکا در یان دنکه شما بسان راهبان و تارکستم ینمن بر آن 

ــدها ــرما ،معب ــودى خــویس ــیه وج ــاد دهه ش را ب ــب ــت و  ،دی ــوردن گوش نخ
نى و ینشـ  سـت و گوشـه  ین من نیین و آیهاى د دن از همسر از برنامهیگز دورى

احت امـت  یه سکد یهوش باشه گانه است و بیزندگى و جامعه با اسالم ب كتر
هــاى  گـرى آنــان جهـاد قهرمانانــه در صـحنه    یرهبــانو  دارى روزه و روزهمـن  

 كنه تـر  ،اسى و نظامى استیس ،فرهنگى ،رىکف ،اجتماعى ،گوناگون اقتصادى
  1!دیرینگ یکد و براى او شریتا را خالصانه بپرستیکخداى  پس ؛هاتیولئمس

نیز بر اعتـدالل در زهـد و امـور عبـادي و رعایـت       علیامیر مؤمنان امام 
ـ زبـن عـالء  نـام ه ب حضرت یاران آناز  یکی. اند دهکرجانب همسر سفارش   ادی

ـ ام .شـد مار یب ـ بـه ع  مؤمنـان  ری  شاز بـرادر نـزد امـام    عـالء  .ادت او رفـت ی
: عـرض کـرد   عـالء او چه کرده است؟ : پرسیدامام کرد. ت یشکا ادیز بن عاصم

او را نـزد  «: فرمـود  یعلامام  ا کناره گرفته است.یده و از دنیز پوشیناچ ییعبا
حضـرت بـه او رو کـرد و     ،آمـد امـام  به حضور  عاصمکه هنگامی  .»!اوریمن ب

 ؛د کرده اسـت یافته و تو را صیطان بر تو راه یش !دشمنک جان خوداي : فرمود
ب و یـ ط یخداوند که زندگ یکنیال میتو خ !؟یکنیات رحم نم ا به خانوادهیآ

تـو   !؟يمنـد شـو  دوسـت نـدارد از آن بهـره    ،است خوب را بر تو حالل کرده
ـ اماي : عـرض کـرد   عاصـم  ن کنـد. یکه خداوند با تو چن یتر از آنارزش یب  ری

ـ  ين لباس خشن و غذایبا اخود شما  !مؤمنان  .يبـر یسخت و ناگوار به سر م
واجـب   ،عدل و حـق  انیشوایخداوند متعال بر پ .ستمیمن مثل تو ن: امام فرمود

شان را هماهنـگ بـا وضـع    یوه زندگیشو  رندیکرده است که بر خود سخت گ

                                                        
. نیز 149، ص2ج؛ ینیۀدیث الداألحا فی یۀاللئالی العزیز عوالی؛ جمهور أبی بن  الدین زین بن . محمد1

  .54، ص16ج؛ الوسائل ك مستدرر.ك: حسین نوري؛ 
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  1در نبرد.ه ر را از جا بیفق ،تنگدستیتا  ف مردم قرار دهندیطبقه ضع یزندگ
به خوبی داللت دارند که رعایت جانب همسر بر امور  گفته پیشروایات 

امور عبـادي و غیـر آن   ر غیرواجب ترجیح دارد و مرد باید حق همسر را د
  د.رعایت کن

  محوري زن در امور عباديخانواده .2
زن مسلمان نیز باید شئون فردي خـود را بـا توجـه بـه      ،از نظر اخالق اسالمی

حقوق همسر و بر پایه مصالح خانواده تنظیم نماید. با توجه به موضوع نوشتار 
  .ردگی میاین مطلب با تفصیل بیشتري مورد توجه قرار  ،کنونی

رضایت شوهر را بر اعمال عبادي غیرواجب زن  ،اخالق همسري در اسالم
لـزوم اذن شـوهر در روزه و حـج     داده است. روایات متعـددي دربـاره   ترجیح

کـه اذن   دهـد  مـی آمده نشـان   هاي به عملمستحبی زن وارد شده است. بررسی
 تضییع حقـی از شـوهر   سببشوهر در مواردي که روزه یا حج غیرواجب زن 

  .گیرد میواجب و در غیر این صورت در زمره الزامات اخالقی قرار  ،گردد

  یروزه مستحب .2ـ1
 ؛روایات متعددي مبنی بر لزوم اذن شوهر در روزه مستحبی زن وارد شده است

براي زن نیست کـه  «: که فرموده است ول خدااز رس باقرمانند روایت امام 
بعضی اذن شوهر  ،مبتنی بر این روایات 2.»بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد

ولـی بعضـی دیگـر در     3،اند دهکلی واجب شمربه طور  را در روزه مستحبی زن
اري بـا  د و اذن زوج را جز در فرض مزاحمت روزه اند این استنباط تردید کرده

                                                        
1 ....»  اتلَّ لَک الطَّیبك أَ تَرَى اهللاَ أَحلَدو لَک وأَه تمحا ربِک الْخَبِیثُ أَ م امتَهاس لَقَد هي نَفْسدیا ع و

  ).200، کالم 243ص، البالغه نهج(...» 	اهللاِ منْ ذَلک هو یکرَه أَنْ تَأْخُذَها أَنْت أَهونُ علَى
). 152، ص4؛ جالکـافی یعقوب کلینی؛  بن (محمد» لَیس للْمرْأَةِ أَنْ تَصوم تَطَوعاً إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها«. 2

 تَصـوم  لَـا  أَنْ لزَوجِهـا  الْمرْأَةِ طَاعۀِ منْ«همچنین آن حضرت در روایت دیگري فرموده است: 
  ).151(همان، ص...»  عاصیۀً الْمرْأَةُ کانَت.. و  أَمرِه و بِإِذْنه إِلَّا تَطَوعاً

 .504، ص10 ؛ جیعۀالشر أحکام فی الشیعۀ مستندمحمد نراقی؛  بن احمد. 3
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دلیل ایـن   1.اند تهو البته احتیاط را اولی دانس اند حق استمتاع شوهر الزم ندانسته
گویـد از امـام   مـی  از برادر خویش است. او جعفربنعلیظاهراً روایتی از  فتوا

 2مـانعی نـدارد.  : امام فرمـود  .روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر پرسیدمدرباره 
تنـافی وجـود دارد.    ،دانـد  میان این روایت و روایاتی که اذن شوهر را الزم مـی 

شده است ذکر  هاییاه حلر ،براي جمع میان این دو دسته روایات و رفع تنافی
اذن  رسـد  به نظر مـی  3د.کناین مباحث خودداري می که این نوشتار از ورود به

 ،منافی حق استمتاع باشـد داري  روزهشوهر در روزه مستحبی زن در فرضی که 
توسعه دامنـه اقتـدار   زیرا  ؛اخالقی است اي هواجب و در غیر این صورت توصی

ـ    اندازهن مدیریتی شوهر بر همسر تا بدی تـرین  یکه بتواند بـدون دلیـل در جزئ
منطق قابل قبولی کند، امور مربوط به زندگی شخصی و امور عبادي زن مداخله 

حکم اخالقی یعنی همگرایـی و همراهـی بـا    مبین  این روایاتبنابراین  ؛ندارد
رجیح جانب زن بر اعتکاف شوهر است و مانند روایاتی است که شوهر را به ت

  ده است.کرالنبی توصیه در مسجد

  یحج مستحب .2ـ2
 عمـار بـن اسـحاق لزوم اذن شوهر در حج مستحبی زن نیـز سـند روایـی دارد.    

واجب خود را انجـام داده   حجزنی پرسیدم که  درباره الحسنابیاز : گوید می
خواهد که از مالش او را این زن وضع مالی خوبی دارد و از شوهرش می .است

 بـه او بگویـد   !آري: او را منع کند؟ امام فرمـود  تواند می شوهرآیا  .به حج ببرد
در مورد داللت این  4از حق تو بر من در این مورد است. تر بزرگحق من بر تو 

                                                        
 .244، ص2؛ جالوثقىةالعروي؛ زدی ییطباطبا دمحمدکاظمی. س1
2 .»أَلْتُهنِ سرْأَةِ عالْم ومعاً تَصا إِذْنِ بِغَیرِ تَطَوجِهولَـا  قَالَ ز  ـأْس؛ عـاملى  حـرّ حسـن   بـن  (محمـد » ب

 ).528، ص10؛ جۀالشیع وسائل
  .54؛ صنشوز زوجه و پیامدهاي فقهی آننیا؛  اهللا هدایت ر.ك: فرج. 3
و سأَلْتُه عنِ الْمرْأَةِ الْموسرَةِ قَد حجت حجۀَ  عمارٍ قَالَ: قُلْت لأَبِی الْحسنِ بن عنْ صفْوانَ عنْ إِسحاقَ«. 4

 ظَملَیک أَعقِّی عیقُولُ ح ما قَالَ نَعهنَعأَنْ یم ی أَ لَهالنْ می منجا أَحجِهزَولَامِ فَتَقُولُ للَی الْإِسقِّک عنْ حم
 ).516، ص5ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن محمد» (افی هذَ
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به همین دلیل بعضـی   1روایت بر وجوب اذن شوهر نیز اتفاق نظر وجود ندارد.
 2گـري بیابنـد.  براي این حکـم دلیـل دی   اند اند و کوشیده فقها در آن تردید کرده

  3نیز از حوصله این نوشتار خارج است.مسئله  بررسی فقهی این
و ایـن امـر   طبیعی مستلزم خروج از منزل و طی مسافت است به طور  حج

معمول به تضـییع حـق   به طور  آنکه ،نخست ؛ي داردبراي زنان دو محذور جد
سـفر حـج   . دیگر آنکه زن تنها و بدون محـرم در  گردد می استمتاع زوج منتهی

رو  ازایـن  الزم است بدون شوهر به سـفر نـرود؛   درگیر مشکالتی خواهد بود و
تـوان مـثالً سـفر حـج     نمـی  اذن زوج الزم شمرده شده است. بـه همـین دلیـل   

نفـی   مـذکور به اسـتناد روایـات    گفته پیشمستحبی زوجه را در غیر دو حالت 
با یکی از محارم زوجه  ،مثل اینکه در زمانی که خود شوهر در سفر است کرد؛

و خطـري نیـز    شود نمی خود به حج برود. در این فرض حقی از شوهر تضییع
مسـئله   کلی مانندبه طور  شمردن اذن شوهر الزمبنابراین  ؛کند مین زن را تهدید

  یک توصیه اخالقی است.مبین  سابق
                                                        

دلیل اختالف فقها درباره داللت روایت مزبور وجود ابهاماتی در بعضی فقـرات آن اسـت.   . 1
 نی. ممکن است مقصود استیروشن ندر روایت مزبور » أَحجنی منْ مالی«مقصود از عبارت 

روشن است  .با مال خود به سفر حج برود ییباشد که شوهر به او اجازه دهد که زن به تنها
الزم است و پاسخ  ومنافات دارد و اذن ا يکه سفر حج زوجه بدون شوهر با حق استمتاع و

باشد که شوهر در سفر حـج،   نیا قصوداساس خواهد بود. ممکن است م نیبر هم نیزامام 
به مسئله حق اسـتمتاع نـدارد،    ارتباطیصورت  نیهمسرش را با خود ببرد. منع شوهر در ا

 لیـ بـه دل ، ولـی  حق زوج اقتضا دارد کـه همسـرش را بـا خـود همـراه کنـد       يفایبلکه است
احتمال، پاسخ  نیبنابرا ؛نباشد یهمسر راض یاست شوهر به همراه کنسفر مم هاي مشقت

ي؛ زدیـ محقـق دامـاد    دمحمدیشوهر عالوه بر حق استمتاع است (سـ  يبرا یامام مبین حق
دو احتمال قابل ذکر است:  زین» علَیک أَعظَمحقِّی «). در مورد عبارت  42، ص1 ج؛ کتاب الحج

ـ ا يمقصود از حق شوهر همان حق استمتاع باشد. بر مبناممکن است   تیـ احتمـال روا  نی
که مقصود از  ی. در صورتدیوجوب اذن شوهر را به طور مطلق اثبات نما تواند یمذکور نم

 تواند یم تیصورت روا نیدر ا ،مطلق حق اطاعت شوهر باشد مذکور،حق زوج در عبارت 
 وجوب اذن باشد (همان). هیمستند نظر

 .49، ص6 ؛ جالمسائل ریاضمحمد حائري طباطبایی؛  بن سیدعلی. 2
  .57؛ صنشوز زوجه و پیامدهاي فقهی آننیا؛  اهللا هدایت ر.ك: فرج. 3
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  محوري در امور مالیخانواده ب)
ماننـد   ؛گـردد  مـی تقسیم  »بغیرواج«و  »واجب«فات مالی زن بر دو قسم تصر

پرداخت زکات واجب یا صدقات مستحب. تصرفات مـالی واجـب بـدون اذن    
شوهر صحیح است و زن باید انجام واجبـات شـرعی را بـر خواسـت شـوهر      

صـرفات مـالی   در ایـن اسـت کـه آیـا اذن زوج در ت    حاضر ترجیح دهد. بحث 
لـزوم اطاعـت   بـه   ویش الزم است یا خیر. برخیی خغیرواجب زوجه در دارای

و بعضی نیز اذن  اند کرده تأکیدزن از شوهر در مطلق تصرفات مالی غیرواجب 
و آن را در انواع تصـرفات مـالی    اند در نذر مالی زن الزم شمرده فقطشوهر را 

  .اند دهکرنفی دیگر 
بـا : نویسندمی در شمار وظایف زوجه يدیگر و گروه ةالنجاسیلۀوصاحب 

 اجـازه مگـر بـا    ،نـدارد  خـود  مـال  از نذر ودر بخشش  یحق زن ،شوهربودن 
این  1.رحم صلهو  مادر و پدر به احسان ،واجب اتکزیا  به جز در حج ،شوهر

تفـاوت قائـل شـده اسـت و اذن شـوهر را در      نظریه میان واجـب و مسـتحب   
در حقیقت مـتن   ةالنجاسیلۀوفات مالی مستحب الزم شمرده است. عبارت تصر

  2است. صادقاز امام  سنانبنعبداهللاز  محبوببنحسنروایت معتبر 
بـه طـور    فقهاي امامیه زن را در تصرفات مـالی  ،گفته پیشبا وجود روایت 

 فتـوا و موافق آن  اند عمل نکرده مذکورو به ظاهر روایت  اند کلی مستقل دانسته
                                                        

 فی إلّا زوجها بإذن إلّا مالها فی النذر و الهبۀ و التدبیر و الصدقۀ و عتق فی زوجها مع أمر لها لیس. «1
اشـی    ةالنجـا  سـیلۀ و(سیدابوالحسن اصفهانی؛ » قرابتها صلۀ أو والدیها برّ أو زکاة أو حجمـع حو

؛ اإلسـالم  ئعجواهرالکالم فی شـرح شـرا  نجفی؛  محمدحسن. نیز ر.ك: 753؛ صالخمینی اإلمام
 ).303، ص2؛ جسیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  . سیدروح147، ص31ج

لَیس للْمرْأَةِ مع زوجِها أَمرٌ فی عتْقٍ و لَاصدقَۀٍ و لَاتَدبِیرٍ و لَاهبۀٍ و لَانَذْرٍ «است:  گونه این تی. متن روا2
 حـرّ حسـن   بـن  (محمد» فی مالها إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إِلَّا فی حج أَو زکاةٍ أَو بِرِّ والدیها أَو صلَۀِ رحمها

درباره مسئله وجود دارد که البتـه   زین يگرید اتیروا). 214، ص19؛ جۀالشیع وسائل؛ املىع
دراج که متن  بن لیو او از جم ریعم یاب از ابن دیسع بن نیحس تیمانند روا ؛ندارند يسند معتبر

إِذْنِ  غَیرِةِ تَهب منْ مالها شَیئاً بِدراجٍ عنْ بعضِ أَصحابِنَا فی الْمرْأَ بن عنْ جمیلِ«... است:  گونه اینآن 
 ).462، ص7؛ جاألحکام تهذیبحسن طوسی؛  بن (محمد» زوجِها قَالَ لَیس لَها
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 فتـوا مـالی زوجـه   هاي هی بر لزوم اذن زوج در تصرفی. ظاهراً هیچ فقاند دهندا
توقـف  «: انـد  تهو نوش اند ض شدهآشکارا متعرداده است. این مطلب را بعضی ن

به همـین دلیـل    1.»ف زن در مال خود بر اذن زوج قائلی از اصحاب نداردتصر
  2نیست جز اینکه بر جهت اخالقی حمل شود.اي چاره

نذر است. مطابق نظریه گروهی از مسئله  ،شود میتنها استثنایی که مشاهده 
اعم از  ؛اذن شوهر در نذر زن از اموال خود الزم و شرط صحت آن است ،فقها

  :نویسدمی خمینینباشد. امام فی حق استمتاع شوهر باشد یا اینکه منا
چه عمـل  نذر زوجه با منع زوج اگرچه متعلق به مال خودش باشد و اگر

انعقاد آن مشروط  ظاهراً ، بلکهستیح نیصح ،به نذر مانع حق زوج نباشد
  3.ستبه اذن او

 تصرفات مالی دیگرمیان نذر و  تفاوتیو  اند این نظریه را نپذیرفته يگروه دیگر
اجـازه   بى ،نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد«: اند تهنوش نیستند. برخی قائل

ه بـا اجـازه او   کـ ستحب آن اسـت  اط میاحت ،او باطل است و اگر مزاحم نباشد
لزوم اذن شوهر در تصـرفات مـالی منـافی بـا حـق       ،نظریه اخیر مطابق 4.»باشد

  موارد یک الزام اخالقی است.دیگر واجب شرعی و در  ،شوهر

  محوري در ازدواج و امور همسريخانواده ج)
محوري در ازدواج و روابط همسري دختران و زنان منشأ اثر است. این خانواده

  بحث را در دو بند مجزا دنبال خواهیم کرد.

                                                        
 .200، ص14؛ جةالحدائق الناضراحمد بحرانی؛  بن یوسف. 1
  .306، ص26؛ جاإلمام الخوئی عۀموسوسیدابوالقاسم موسوي خویی؛ . 2
منع الزوج و إن کان متعلقا بمالها و لم یکن العمل به مانعا عن حقه، بل الظاهر  الیصح نذر الزوجۀ مع«. 3

  ).117، ص2 ؛ جسیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  سیدروح..» (.	ذنهإاشتراط انعقاده ب
یی؛ خو يابوالقاسم موسودیسنیز ر.ك:  .446؛ صالمسائل توضیح رسالهشیرازي؛  مکارم ناصر. 4

 . جعفـر 229، ص3 ج؛ الصـالحین  منهـاج ی؛ سـتان یس یدعلیسـ  .318، ص2 ج؛ الصالحین منهاج
  .495؛ صالمسائل توضیح رسالهسبحانى تبریزي؛ 
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  محوري و اقتدار والیی پدر بر ازدواج دخترخانواده .1
فرزندان اسـت و اختصاصـی   همه اخالقی براي  اي وصیهت ،لزوم تکریم والدین

و در  گـردد  میبه همین دلیل از ورود در این بحث خودداري  ؛به دختران ندارد
  .دشو میاختصاصی دختران اشاره مسئله  این قسمت به

فردي و پیوند دو نفر براي زندگی مشـترك   هرچند ازدواج یک تصمیم
است. بـه همـین دلیـل     در حقیقت پیوند دو خانواده با یکدیگر، ولی است

موافقت اعضاي خانواده را نیـز   دختر و پسر در انتخاب خودمناسب است 
ممکن است آنان همسر او را به عنوان  ،دست آورند. در غیر این صورت		به

او و همسـرش از   شـود  می سببعضو جدید خانواده نپذیرند و همین امر 
ت براي دختـر پیامـدهاي   انتخاب نادرس ،خانواده دور شوند. از سوي دیگر

او بایـد از تجربیـات والـدین خـود بـراي       رو ازایـن  ؛داردبه دنبال فراوانی 
ب از نظر فقهی الزام خاصـی را متوجـه   انتخاب صحیح بهره ببرد. این مطل

  شود.د که الزم است بررسی کن دختران می

  لزوم اذن پدر در نکاح دوشیزهبررسی فقهی  .1ـ1
نیسـت   شکی است.مورد بحث در زمان م مسائلنکاح دوشیزه رشیده از  مسئله

، ولـی  که دختر خردسال مانند پسر نابالغ تحت والیت پدر یا جد پدري اسـت 
 هاي متنـوعی دربـاره  دیدگاه شده، ازدواج دختران بالغ رشیده اختالفدر مورد 

آن را درباره  فتواات و مهمبعضی فقها این موضوع را از  1آن مطرح شده است.
                                                        

ترین نظریات فقهی موجود بـر اسـاس آنچـه شـهید ثـانی بیـان کـرده، چنـین اسـت:           مهم. 1
استقالل دوشیزه رشیده: جمع قابل توجهی از فقها به سقوط والیـت از دوشـیزه رشـیده    	.1

استمرار والیت پدر و جد پدري بر دوشیزه رشیده: این گروه با وجـود وصـف    .2اند؛  قائل
. تشریک میان دوشیزه و ولـی: مطـابق   3بکارت، میان صغیره و رشیده تفاوتی قائل نیستند؛ 

معنا که اقدام هریک از پدر  یک از دختر و ولی حق اقدام مستقل ندارند؛ بدین این نظر، هیچ
. تداوم والیت پدر و جد پدري بر 4بدون اذن دیگري نافذ نیست؛ و دختر در انعقاد نکاح، 

. استمرار والیت 5داند؛  دوشیزه در نکاح دائم: این نظر دوشیزه را در نکاح منقطع مستقل می
پدر و جد پدري بر دوشیزه در نکاح منقطع: این نظر به عکس نظر پیشـین، دوشـیزه را در   



214  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

آن است که روایـات مربـوط بـه ازدواج    مسئله  . دلیل ایناند دهاز مشکالت نامی
 ایـن  ه دربـاره گوناگون است و آراي متنـوعی کـ  متفاوت و  ،دختران و اذن پدر

  :نویسد می خمینیناشی از اختالف روایات است. امام  ،شود می مشاهدهمسئله 
 ـ  به باشـد یه ثکدر صورتى  ـ دهید و بر بالغه رشیپدر و جد پدرى بر بالغ رش

ه کاحوط آن است  ؛... داراى اقوالى است ،ره باشدکاگر با، ولی ت ندارندیوال
  .از آنها اذن گرفته شود

 شـده، ایران بر مبناي نظریه لزوم اذن پدر تنظـیم   جمهوري اسالمیقانون مدنی 
ده یچه به سن بلوغ رسـ اگر باکره اح دخترکن«: مقرر داشته است 1043 ماده در

و همسو با  ماده مطابق این .»... ستاو يا جد پدریموقوف به اجازه پدر  ،باشد
اگر بدون اذن قبلی پدر یـا جـد    ،نفوذ عقد نکاح دختر ،هاي فقهیبعضی نظریه
پـدر و جـد    ،دو خواهد بود. در مقابل متوقف بر اجازه یکی از آن ،پدري باشد

طـور   بـه  تواننـد  مین پدري والیتی بر دختر باکره رشیده ندارند و به همین دلیل
دو  رو نفوذ عقـد یکـی از آن   اینمورد ازدواج وي تصمیم بگیرند؛ ازدر  مستقل

  ر خواهد بود.متوقف بر اجازه دخت

  یا جد پدري سقاط اذن پدرانقش عناوین ثانوي در  .1ـ2
 ،اجازه پدر یا جد پدري که به حکـم اولـی الزم دانسـته شـد     ،در برخی موارد

تصمیم بگیرد. مبناي سقوط اذن پدر  طور مستقل به تواند می ساقط است و دختر
 . در ادامـه ادله نفی ضـرر و نفـی حـرج اسـت     ،موارد گونه یا جد پدري در این

  کنیم: موارد مذکور را بررسی می
مخالفت پدر یا جد پدري با  هرگاه :مخالفت غیرموجه پدر یا جد پدري .1

عتنـا بـه مخالفـت آنـان     ابـی  توانـد  می دختر ،نباشد موجهنکاح دوشیزه رشیده 
                                                                                                             

؛ سـالم اإل شـرائع  حیتنق یلإفهام األ مسالکعاملی؛  علی بن الدین زینداند ( نکاح دائم مستقل می
هاي دیگري نیز از منابع فقهی قابل استخراج است؛ مانند نظـري   ). نظریه121ـ120، ص7ج

که به تشریک میان دوشیزه و پدر قائل است و براي جد پدري والیتی قائل نیست یا تفاوتی 
و گروهی براي آن اثر وضـعی در بطـالن    شوند که از حیث اثر مخالفت با نظر پدر قائل می

  اند. اند و گروه دیگري فقط براي آن اثر تکلیفی قائل نکاح قائل شده
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قانون مدنی نیـز   1. در این مطلب از نظر فقهی تردیدي وجود ندارد.ازدواج کند
  :این نکته را متذکر شده و بیان داشته استگفته  پیش ماده در

اجازه  ،ندکقه یاجازه مضااز دادن  موجهبدون علت  يا جد پدریهرگاه پدر  ...
خواهد یه مک يامل مردک یبا معرف تواند می ن صورت دختریاو ساقط و در ا
از پس  ،ن آنها قرار داده شدهیه بک ياح و مهرکط نیو شرا دیبا او ازدواج نما

خاص به دفتر ازدواج مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت      یاخذ اجازه از دادگاه مدن
  .دیازدواج اقدام نما

 ،مخالفـت وي بـودن  مبناي سقوط اجازه پدر یا جد پدري در مـوارد غیرموجـه  
قواعد نفی ضرر یا حرج است. به این بیان که اگر دختر نتواند با فرد مورد نظر 

به حـال وي مضـرّ   مسئله  این ،دواج کند، ازشود می خود که کفو وي محسوب
در صورت تحقق عنوان ضرر یا  رو ؛ ازایندهد می است یا وي را در حرج قرار

این مطلب  .گیرد می و حکم ثانوي جاي آن را شود میحکم اولی ساقط  ،حرج
  2بیان شده است. روشنیبه  از سوي بسیاري از فقها

مانند  ؛پدر ممکن نیست گاهی تحصیل اجازه از :عدم امکان استیذان .2
نیست و تحصیل اجازه از  دسترسالمکان است یا در  زمانی که وي مجهول

سـویی دختـر   که دچار اختالل هواس است. از هنگامی یا  وي متعذر است
در  اسـت.  احتمال ضـرر یـا حـرج   کردن دارد و در صبرنیاز به ازدواج نیز 
از کند. در این مطلب اقدام  طور مستقل به تواند می موارد نیز دختر گونه این

متعـرض ایـن    1044 ماده درقانون مدنی  3نظر فقهی تردیدي وجود ندارد.
                                                        

ء مع رغبتها فإنه یجوز لها أن تزوج نفسها و لو کرها  أما إذا عضلها الولی و هو أن الیزوجها من کف«. 1
، 2؛ جوالحـرام  الحـالل  مسـائل  فـی  اإلسـالم  شـرائع حسـن حلّـی؛    بن الدین جعفر (نجم» إجماعاً

 ).254، ص2؛ جسیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  . نیز ر.ك: سیدروح221ص
؛ النکــاح کتـاب . نیــز ر.ك: مرتضـی انصـاري؛   95، ص11 ج؛ المسـائل  ریـاض سـیدعلی طباطبـایی؛   . 2

. سیدابولقاسم موسـوي خـویی؛   264، ص24 ج؛ األحکام مهذبسیدعبداألعلی سبزواري؛  .127ص
  .162، ص4 ج؛ المدارك جامع. سیداحمد خوانساري؛ 219، ص33؛ جاإلمام الخوئی عۀموسو

»  سـتیذان منـه مـع حاجتهـا إلـى التـزویج      الیمکـن اإل  و کذا یسقط اعتبـار إذنـه إذا کـان غائبـاً    «. 3
اهللا خمینی؛  . نیز ر.ك: سیدروح865، ص2؛ جالـوثقى ةالعروي؛ زدی ییطباطبا دمحمدکاظمیس(

 ).254ص، 2؛ جسیلۀتحریرالو
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در صورتی که پدر یا جد پدري در محـل  «: مطلب شده و بیان داشته است
حاضر نباشند و استیذان از آنها عادتاً غیرممکن بـوده و دختـر احتیـاج بـه     

مبناي فقهـی ایـن    .»اقدام به ازدواج نماید تواند می وي ،ازدواج داشته باشد
  1حکم نیز قاعده نفی ضرر یا حرج است.

حمایـت از خـود    ،مبناي لزوم اذن پدر یا جد پدري در نکاح دختـر بـاکره  
احتمالی تصمیم نادرست و انتخـاب  هاي ست و هدف آن پیشگیري از آسیباو

 نـه  ختـر اسـت،  از د »حمایت« مبناي آن ،نامناسب دختر است. به عبارت دیگر
پس از رسیدن دختر به سنّ بلوغ و  ،با توجه به اصل عدم والیت .»محدودیت«

وي مانند پسر بالغ و رشید و در تمام امور خود مستقل اسـت و پـدر یـا     ،رشد
شـده اسـت در مـورد     سببکه اي مسئلهندارد. تنها اي جد پدري بر وي سلطه

ال خطا در تصمیم دختر و انتخاب احتم ،بدانندازدواج دختران اذن پدر را الزم 
نادرست وي است که این امر براي وي در بسیاري موارد مشکالتی را به همراه 
دارد و از این جهت وضعیت وي قابل مقایسه با پسران نیست. براي پیشـگیري  

در بعضی روایات اذن پدر مطرح  ،احتمالی انتخاب نادرست دخترهاي از آسیب
که اشـاره   گونه همان 2با مدیریت پدر صورت گیرد. شده است تا انتخاب دختر

مشروط و منوط بـه رعایـت   ازدواج دختر درباره  اختیار پدر یا جد پدري ،شد
  ست و آنان حق ندارند بر خالف مصالح دختر تصمیم بگیرند.مصالح او

  محوري و اقتدار مدیریتی شوهر بر همسرخانواده. 2
ـ  در پذ ،اصل فرمانبري در روابط همسران مـی  ی یرش مدیریت شـوهر تجل

سـوره   34آیـه  در بر زوجه نامیده اسـت.   »قوام« . قرآن کریم شوهر رایابد
سرپرست  ،مردان«: مبارکه نساء با اشاره به اقتدار مدیریتی شوهر آمده است

ل یشان را بر برخى برترى داده و به دلیه خدا برخى از اکل آنیبه دل ؛ندا زنان
                                                        

  .220، ص33؛ جاإلمام الخوئی عۀموسوسیدابولقاسم موسوي خویی؛ . 1
» و من الواضح أن هذا إنما یقتضی النظر فی أمرها و مراعاة مصـلحتها فـی کـل مـا یقـوم بـه لهـا       «. 2

  ).218(سیدابولقاسم موسوي خویی؛ پیشین، ص
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  1.»... نندکه از اموالشان خرج مىکآن
قوامیت شوهر و لزوم اطاعت همسر او در زندگی مشترك مبین  مذکورآیه 

. به اختصار مفهوم قوامیت شوهر و پیامد نافرمانی همسر از او را بررسـی  است
  خواهیم کرد.

  مفهوم قوامیت شوهر .2ـ1
لغـوي   ه از ریشه قیام است. درباره معنـاي صیغه مبالغ، »فعال« واژه قوام بر وزن

میـان   مذکوردر مورد مفهوم قوامیت شوهر در آیه ، ولی این واژه ابهامی نیست
ان و فقهاي عظام اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی آن را سلطنت و صاحب مفسر

قوامیـت شـوهر بـه     ،. در بسیاري منابع تفسیري و فقهیاند دهکراختیاري تفسیر 
 2شـده اسـت.   بر زن معنـا  ويبودن اختیاري و مسخّر صاحب ،سلطنت ،والیت
شأن نزول آیه داللت دارد بر «: اند تهبا اشاره به شأن نزول آیه مبارکه نوش برخی

بعضی فقها شوهران  ،مبتنی بر همین نگرش 3.»که مردان بر زنان والیت دارنداین
دانـد و   مـی  این رویکرد قوامیت را حق شـوهر  4.اند دهرا در ردیف اولیا ذکر کر

  و سروري وي بر همسر در همه امور است. نتیجه آن سیادت
و  انـد  والیت و سلطه شوهر بر همسـر را نفـی کـرده    ،نظرانبعضی صاحب

                                                        
لَ الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اهللاُ«. 1 ع مضَهعیب  ـضٍ وعب      هِمالـوـنْ أَمقُـوا م فَ نْ بِمـا أَ

تَاتان الحات قَ فَالص		نـازل  زید بنت حبیبۀ همسرش و الربیع بن سعد درباره این آیه ..».. 
 وي صـورت  به سعد دلیل همین به و شد ناشزه و کرد نافرمانی همسرش. است شده

قرطبـی؛   احمـد  بـن  محمـد : (ر.ك کرد شکایت و رفت پیامبر نزد پدرش. زد سیلی
  ).16، ص5 ؛ جالقرآن ألحکام الجامع

(مولی محسن » النساء، یقومون علیهنّ قیام الوالة علی الرعیۀ الرّجال قوامون علی«اند:  بعضی نوشته. 2
). این عبارت یا مشابه آن در بسیاري منابع دیده 448، ص1؛ جتفسیر الصافیفیض کاشانی؛ 

محمـد   بـن  . احمـد 58، ص3؛ جفی تفسـیرالقرآن  البیان مجمع؛ طبرسىحسن  بن شود (فضل می
الکشـاف عـن حقـائق    . محمـود زمخشـري؛   536؛ صالقـرآن  البیـان فـی أحکـام   ةزبداردبیلی؛ 
 ).92، ص5؛ جالغیب مفاتیحعمر رازي؛  . فخرالدین محمدبن505، ص1؛ جالتنزیل غوامض

 .46، ص1؛ جالقضاء کتابسیدمحمدرضا موسوي گلپایگانی؛ . 3
 .529؛ صعوائداألیام فی بیان قواعداألحکاممحمد نراقی؛  بن احمد. 4
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نیـز  ی برخـ  1.اند دهکری تفسیر مسئولیت اجرایو  سرپرستی ،تیریقوام را به مد
 و ومیق ،مطابق این نظریه 2.»سیرئ و ولمسئ ،ریمد یعنی يگرید قوام«: اند تهنوش
 کـریم بـه   و مزیت یا امتیازي براي مرد نیست. قـرآن  گردد میباز فهیوظ به قوام

 تـو  دیگو یم مرد به ،یهست مرد فرمان تحت تو دیبگو جاي آنکه خطاب به زن
 قوامـون  الرّجـال « گرچـه  بر این اسـاس  .يدار عهده به را منزل و زن یسرپرست

ـ ی ،استشاء انمعناي در  یول ،است هیخبر اي جمله »النساء یعل  !مردهـا اي  یعن
  :اند تهدیگر اظهار داش رخیب 3.دیباش منزل سرپرستو  قوام شما

 نکـ مم ولى ،باشد مردساالر جامعه هک ردک معنا اىگونه به را هیآ نیا توانمى
 امـر  بـه  امیـ ق معنـاى  هکـ  مینک ریتفس لغوى معناى به هتوج با را قوامون است
  4.است تیریمد معناى به قوام گرید عبارت به .تکیمال نه ،است

اخیر اسـت. مقصـود    به معنايشواهدي وجود دارد که قوام در آیه مورد بحث 
و  ل اداره زن و حمایـت از او ر این آیه آن است که مرد را مسئوخداي متعال د

ـ  تأمینمتولی  و  »قـوام « د. توجـه بـه معنـاي لغـوي واژه    نیازهاي وي معرفی کن
و  »قَوم« از فعل »قوام« د.کناحتمال را تأیید میکاربردهاي آن در قرآن کریم این 

قوام نیز  .به معناي ایستادن است و گاهی نیز به معناي محافظت و اصالح است
و بر جدیت یا استمرار محافظت و مراقبت داللـت دارد و   5مبالغه در قیام است

در آیـه  ا همین معن ،اند یادآور شده 7و مفسران 6شناسانی واژهبرخ که گونه همان

                                                        
 عبـداهللا  بـن  سـعید  الـدین  (قطب» ذلک غیر و کسوة و نفقۀ من بأمره هوالمتکفل الغیر على والقوام. «1

  ).116، ص2؛ جالقرآن فقهراوندى؛ 
 .391؛ صزن در آئینه جالل و جمالعبداهللا جوادي آملی؛ . 2
  همان.. 3
 .115، ص6؛ جالنکاح کتابناصر مکارم شیرازي؛ . 4
 .344، ص9؛ جالقرآن التحقیق فی کلماتحسن مصطفوي؛ . 5
» النسـاء  علـی  قوامـون  الرجـال : تعـالی  قولـه  واإلصالح و منه المحافظۀ بمعنی القیام یجییء قد و. «6

 ).192، ص5؛ جالعرب لسانمنظور؛  ابن مکرم الدین محمدبن (جمال
تفسـیر  (محمـد متـولی شـعراوي؛    » القیام علی أمـور النسـاء   فقول اهللا: قوامون، یعنی مبالغین فی«. 7

 ).2194، ص4؛ جالشعراوي
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کـردن  مفهوم اداره »علی«با حرف  »قوام« . ترکیب واژهاستمد نظر مورد بحث 
الرّجـال قوامـون   « آیـه  ترتیـب  بـدین  1رسـاند. همراه با نظارت و مراقبت را مـی 

 ؛انـد آن اسـت کـه مـردان سرپرسـت همسـران خـویش       به معنـاي  »النّساء علی
  2نیازها و مراقبت و نظارت تربیتی بر آنها. تأمینسرپرستی همراه با 

تثبیـت سـیادت و    درصـدد نیسـت کـه آیـه مبارکـه      گونه این بر این اساس
گیـران بگوینـد نگـاه اسـالم     اختیاري مطلق شوهر بر زن باشد تا خـرده صاحب

 فقطاز قوامیت  مقصودنیست که  گونه این. همچنین مردمحور یا مردساالر است
مقصود آیـه بیـان مسـئولیت     رسد به نظر میي زنان باشد. خدمتکاري مردان برا

نیازهاي همسر و حمایت و حراست از او همراه بـا نظـارت و    تأمینشوهر در 
به مـدیریت و سرپرسـتی تعبیـر کـرد. توجـه       توان از این معنا کنترل است. می

  در استنباط احکام فقهی از آیه مبارکه منشأ اثر است. معنا بدین

  پیامدهاي نشوز همسر .2ـ2
یتش در حفاظت از خانواده لوي به اقتضاي مسئو ،با توجه به قوامیت شوهر

و از بعضـی امـور نهـی     دهد میبه بعضی امور فرمان  ،گیرد می هایی تصمیم
                                                        

و ..» .		ما دمت علَیه قائماً«... عمران که در آن آمده است:  سوره مبارکه آل 75 هیمانند آ .1
راغب  ....»		کلِّ نَفْسٍ بِما کسبت  فَمنْ هو قائم علىأَ«سوره مبارکه رعد که فرمود:  33 هیآ

 حافظ: ) أي کسبت بِما نَفْسٍ کلِّ  على قائم هو فَمنْ (أَ: قوله و«درباره آیه اخیر نوشته است: 
کاربرد  نیهمچن ).690؛ صآنالقر مفردات ألفاظمحمد راغب اصفهانی؛  بن (حسین» لها

کلمه عالوه  نی. اردیمورد توجه قرار گ تواند یم میقرآن کر گرید اتیدر آ» قوام«واژه 
سوره مبارکه نساء  135 هیدر آ یکی ؛آمده است زین گرید هیمورد بحث، در دو آ هیبر آ

الْقسط«که فرمود:  ا الَّذینَ آمنُوا کونُوا قَوامینَ بِ یاأَیه		سوره مبارکه  8 هیدر آ يگریو د...» 
الْقسط«مائده که در آن آمده است:  ا الَّذینَ آمنُوا کونُوا قَوامینَ للّه شُهداء بِ یاأَیه		کلمه ..». .

تام و کامل کـه در آن کمـال    یامیاست؛ ق امیمبالغه و استمرار در ق اتیآ نیقوام در ا
ء و فعله و تدبیره و تربیته والمراقبۀ علیه  الشی فظهو ح ـ امالقی«مراقبت به کار گرفته شود: 

نتصاب و بین نتصاب للمالزمۀ العادیۀ بین اإلوالقدرة علیه، کل ذلک مأخوذ من القیام بمعنى اإل
  ).330، ص2ج؛ فی تفسیرالقرآن المیزانسیدمحمدحسین طباطبایی؛ » (کل منها

 .11؛ ص»زوج از زوجه اطاعت فقهی بررسی«ابوالقاسم علیدوست و مهدي ساجدي؛ . 2
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سـوره   34. بر زن الزم است از فرمان شوهر اطاعـت کنـد. در آیـه    کند می
ابط خانوادگی مقایسـه شـده   دو الگوي متفاوت از زنان در رو ،مبارکه نساء

دو الگوي قنوت و دیگري الگوي نشوز است. در قسمتی  از این یکی ؛است
به پاس آنچه خـدا   ؛ار فرمانبردارندکپس زنان درست«: از این آیه آمده است

 ،دیم داریه از نافرمانى آنان بکزنانى را و  نندکاسرار را حفظ مى ،ردهکحفظ 
  1.»...		دیپندشان ده
قنوت بـه لـزوم    اند تهی نوشبرخ 2اطاعت یا فرمانبري است. معنايبه قنوت 

 ؛نقیض نشـوز اسـت   ،در حقیقت قنوت 3.شود میاطاعت همراه با خضوع گفته 
به همین دلیل عـرب   4امتناع یا تمرّد است. ،ارتفاع به معنايزیرا نشوز در لغت 

در مـورد  یا  5گویدمی »نَشَز« یا »نَشْز« ،به مکان مرتفع یا بلندي قسمتی از زمین
در زیـرا   6؛»الرّجـلُ  نَشَزَ«: شود میگفته  ،دوپس بلند شسو  اشده نشسته بک يمرد

در  8و روایـات  7نشوز در قـرآن  و ارتفاع وجود دارد. يهم مفهوم بلند ،ستادنیا
                                                        

 ..».َ. فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَیبِ بِما حفظَ اهللاُ واللَّاتی تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فَعظُوهنّ «.... 1
 فـارس  بن احمد .261، ص1 ج؛ بیۀالعر و صحاح للغۀا تاج ـالصحاح  ي؛ حماد جوهر بن . اسماعیل2

 .31، ص5 ج؛ للغۀا معجم مقائیسزکریا؛  ابن
 .684؛ صالقرآن مفردات ألفاظمحمد راغب اصفهانی؛  بن حسین. 3
؛ العـین  کتـاب ؛ فراهیـدي احمد  بن (خلیل» الشّیء، أي إرتَفَع نَشَزَ«اند:  شناسان نوشته بعضی واژه. 4

  ).232، ص6ج
الـدین   جمـال  .899ص ،3ج؛ بیـۀ العر و صحاح للغۀا تاج ـالصحاح  ؛ جوهريحماد  بن اسماعیل. 5

، 4ج؛ البحرین مجمع؛ طریحیفخرالدین  .417ص، 5ج؛ العرب  لسانمنظور؛  بن مکرم ا محمدبن
  .312ص

 .55، ص5ج؛ ثرالحدیث واأل  فی غریب یۀالنهاجزري؛  اثیر بن محمد ا بن مبارك. 6
 سوره 128 و 34 آیات به جز. است رفتهبه کار  دفعاتبه  کریم قرآن در نشوز واژه مشتقات. 7

: اسـت  نیز آمده مجادله مبارکه سوره 11 آیه است، در زوجین نشوز درباره که نساء مبارکه
»و	برخیزید، برخیزید! شود گفته که : هنگامىفَانْشُزُوا انْشُزُوا قیلَ إِذا«. 

 از منظـور  .»ناشـزةٌ  بضعۀٌ النُّبوةِ خَاتمِ فی: «است آمده خاتم پیامبر نشانی درباره روایتی در. 8
جزري؛  اثیر ابن  محمد بن است (مبارك برآمده گوشت قطعه یک روایت این در» ناشزة بضعۀ«

 ).56ص، 5ج؛ ثرالحدیث واأل  فی غریب یۀالنها
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زنی اسـت   ،مذکوررفته است. منظور از نشوز در آیه  به کارلغوي  همین معناي
 و از ایفـاي وظیفـه همسـري یـا اطاعـت از شـوهر سـر        کرده اسـت که تمرّد 

توان مفهـوم آیـه   می اکنون ،با توجه به مفهوم دو واژه قنوت و نشوز 1.زند میباز
بندي زنان شوهردار به قانت و ناشز را به خوبی دریافت. مطابق شریفه و تقسیم
  :اند تههمسران دو دس ،بیان آیه شریفه

اسرار و حقوق خود  همسر ابیدر غو  ندا متواضعفرمانبر و ه ک زنان صالح ـ
: ننـد ک حفظ مـى  ،است ه خدا براى آنان قرار دادهکدر مقابل حقوقى  او را

»حاتالفَالص تاتقان ظاتلْغَ حافظَ بِما بِیلفاهللاُ ح«.  
: و نافرمانی نماینـد  رود از اطاعت شوهر خودداري کنندزنانی که بیم آن می ـ

  .»نُشُوزهنَّ تَخافُونَ  یوالالَّت«
توصیف زنان شوهردار به قنوت در آیه پـنجم سـوره تحـریم نیـز      گفتنی است

 ،عابد ،ارکتوبه  ،فرمانبر ،مؤمن ،مسلمان. در این آیه بعضی زنان به شود میدیده 
  2.اند دهتوصیف ش و... دارروزه

  محوري در فعالیت اجتماعیخانواده د)
هـاي  اسـت کـه زن حضـور در جامعـه و فعالیـت     محوري مقتضـی آن  خانواده

. تفصیل مطالب کنداجتماعی خود را با موافقت شوهر و مصالح خانواده تنظیم 
  در ادامه نوشتار خواهد آمد.

  از منزلزن شوهر در خروج  ذنا .1
حق حضور زنان در جامعه از یـک  ،از مباحث بسیار مهم براي روابط همسري

 آنان براي خروج از منـزل اسـت. اهمیـت ایـن    سو و اختیار شوهر در ممانعت 
که اگر اختیار شوهر در کنترل معاشرت همسر و خروج وي است از آنجمسئله 

                                                        
ـ حسـن   بـن  (جعفـر » له یجب فیما صاحبه طاعۀ عن الزوجین أحد ارتفاع فهو النشوز أما و. «1 ؛ یحلّ

  ).191ص، 1 ج؛ میۀالمختصرالنافع فی فقه اإلما
2 .»ابِدع اتبتَائ تَاتقَان نَاتؤْمم اتملسنْکنَّ ما خَیرًا ماجوأَز لَهدإِنْ طَلَّقَکنَّ أَنْ یب هبى رسع اتحائس ات

و اتأَبه کارا ثَیب.« 
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و  کندممکن است بدون دلیل همسرش را در خانه حبس  ،از منزل مطلق باشد
 الزم است به دقت ایـن بنابراین  ؛زن منجر گردد »نشینی خانه« در عمل به همان

  .شود بررسیفقهی مسئله 
اجـازه زن  بر حرمت خروج بـی  بلکه مشهور آنانو بسیاري از فقهاي عظام 

و  باشدحق استمتاع شوهر  یمناف ؛ اعم از اینکهاند دهدا فتواکلی به طور  از منزل
  :اند تهنوش فقهانباشد. بعضی از  گونه اینا ینجامد بیع آن ییبه تض

 ،نشـود  خـارج  خـود  منـزل  از شوهر اذن بدون که است آن زوجه وظایف از
 حضور یا بیماران عیادت حتی ،خود خویشان و خانواده منزل سوي به اگرچه

  1باشد. آنان تعزیت و مردگان بر
  2.شود می نیز همین رویکرد مشاهده سنّت در آثار بعضی فقهاي اهل

بر اشـتراط مطلـق اذن شـوهر را ناکـافی     مسئله  بعضی فقها داللت روایات
مستند این حکم ارتکـاز  «: نوشته است فاضل لنکرانی اهللاآیت . مرحوماند تهدانس

سند و داللـت قاصـر از اثبـات ایـن      به لحاظزیرا ادله لفظی آن  ؛متشرعه است
بعضی از فقها اختیار شوهر در کنترل معاشرت زن و خروج وي  3.»حکم است

                                                        
 و میـتهم  حضـور  و مرضـاهم  عیادة أهلها، حتى بیت إلى إذنه ولو بغیر منزله من الخروج عدم منه. «1

. نیـز  308، ص8؛ جسالماإل شرائع حیتنق یلإفهام األ مسالکعاملی؛  علی بن الدین زین(» تعزیتهم
عکبـرى   نعمـان  بـن  محمـد  بن . محمد251، ص2؛ جاألحکامیۀکفاسبزواري؛  ر.ك: محمدباقر

 الکـافی حلبـی؛   ابوالصـالح  الدین نجم .518ص؛ لمقنعۀاهمو،  .38؛ صالنساء أحکامبغدادي؛ 
 عیـۀ الشـر  تحریراألحکـام اسدى حلّی؛  مطهر بن یوسف بن منصور حسن ابی .294؛ صالفقه فی

 للمعـۀ ا شـرح  فـی  لبهیـۀ ا ضۀالروعاملی؛  على بن الدین زین .587، ص3؛ جمیۀاإلما مذهب على
. 166، ص12 ؛ جالمسـائل  ریاضحائري طباطبایى؛  محمد بن سیدعلى .466، ص5 ؛ جمشقیۀالد

جواهرالکالم فی نجفی؛  محمدحسن. 587، ص24؛ جةالناظر الحدائقاحمد بحرانی؛  بن یوسف
. 303، ص2؛ جســیلۀتحریرالــواهللا خمینــی؛  . ســیدروح147، ص31؛ جاإلســالم ئعشــرح شــرا

  ).104، ص3 ؛ جالصالحین منهاجسیدعلی موسوي سیستانی؛ 
هـاي فقهـاي اهـل سـنّت،      دیدن نظریه . براي129، ص8ج؛ المغنیقدامه؛  بن احمد ا بن عبداهللا. 2

  ).288، ص7؛ جالمسلم و بیت ةالمرأ المفصل فی أحکامر.ك: عبدالکریم زیدان؛ 
» أنّ المستند فی ذلک ارتکاز المتشرّعۀ؛ ألنّ األدلّۀ اللفظیۀ قاصرة عن إثبات الوجوب سنداً أو داللۀ«. 3

  ).483؛ صالنکاح ـ سیلۀتحریرالو شرح فی یعۀالشر تفصیللنکرانى؛  محمدفاضل(
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در بحـث   خـویی  اهللا. مرحـوم آیـت  انـد  تهاز منزل را به صورت مشروط پذیرف
 خروج مطلق اینکه بر نیست دلیلی«: اجازه زوجه از منزل نوشته استخروج بی

  1.»باشد حرام زوجه بر شوهر اذنبی بیت از
سـفر یـا بـه     در صورتی که زوج به دالیلی مثـل  :کند می این نظریه تصریح

خروج زن از منزل بالمانع  ،در منزل حضور ندارد ،بودن اقتضاي شغل یا زندانی
این نظریه مسافرت  2.کندوي را به ماندن در منزل الزام  تواند مین است و زوج

مجاز دانسته  ،زن را نیز در صورتی که با حق استمتاع زوج منافاتی نداشته باشد
  4یا نهی کرده باشد.باشد حتی اگر شوهر اذن نداده  3؛است

ادلـه نظریـه    ،و ثمره عملـی آن در بحـث حاضـر   مسئله  با توجه به اهمیت
  .شود بررسی میمشهور فقهی 

  بررسی دلیل عقلی حق شوهر در کنترل معاشرت همسر .1ـ1
 فتـوا زن از منـزل  اجـازه  بـی بـه حرمـت خـروج     یفقها با استدالل عقل یبعض

 بضع زن متعلـق بـه زوج اسـت    ایاست که منافع  نیآنان ا انبی خالصه. اند دهدا
خـروج زن   ؛ درنتیجـه مطلق است یو مکان یزمان به لحاظحق استمتاع زوج و 

ـ ا 5.نیسـت مجـاز   يو تیاز منزل جز با رضا  يمـدعا  توانـد  مـی اسـتدالل ن  نی
 ،شـوهر اسـتمتاع   يبران نباید که ز کند میحداکثر ثابت  و کندمشهور را اثبات 

ـ در فرض عـدم حضـور زوج در منـزل بـه دل    ، ولی دینما جادیا یمانع نـوع   لی
بنـابراین   ؛ندارد که زن نتواند از منزل خـارج شـود   یلیدل و... مسافرت ایشغل 

در کنتـرل معاشـرت زوجـه بـه      یشـوهر حقـ   يبرا توانینم یبا استدالل عقل
 صورت مطلق اثبات کرد.

                                                        
 موسـوى  سیدابوالقاسـم ..» (.	البیت بغیر اإلذن محـرّم علیهـا   فال دلیل على أنّ مطلق الخروج عن«. 1

  ). 101، ص20 ؛ جالخوئی اإلمام عۀموسوخویی؛ 
  همان.. 2
  .176، ص33همان، ج. 3
 .100همان، ص. 4
 .333، ص4ج؛ میۀاإلما قهالمبسوط فی فحسن طوسی؛  بن محمد. 5
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  بررسی ادله روایی حق شوهر در کنترل معاشرت همسر .1ـ2
روایات متعددي است که مضـمون آنهـا حـق شـوهر در      ،مسئله ترین دلیلمهم

کنترل معاشرت همسر و منع وي براي خروج از منزل است. اعتبـار سـندي و   
  :گردد میارزش اثباتی این روایات بررسی 

 ،است. مطابق این نقـل  باقراین روایت از امام  :مسلمبنصحیحه محمد .1
وج بـر زوجـه چیسـت؟    حـق ز  !رسـول خـدا  اي : زنی نزد پیامبر آمد و گفـت 

  :در پاسخ وي فرمود پیامبر
بـدون  و  از منزل او بـدون اجـازه او صـدقه ندهـد    و  فرمان او را اطاعت کند

او را از خـود منـع نکنـد اگـر چـه بـر روي       و  اجازه او روزه مستحبی نگیرد
اگر از منزل و  از منزل خود بدون اذن شوهر خارج نشودو  کوهان شتر باشد
فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب  ،شوهر خارج شدخود بدون اذن 

  1.گرددتا به منزل خود باز کنند می و رحمت وي را لعنت
حق چه کسی بـر زن   !اهللا یا رسول: پرسدمی دوبارهزن  ،پس از پاسخ پیامبر

پس حق مـن بـر   : شوهر. زن پرسید: است؟ آن حضرت پاسخ داد تر بزرگ
یـک از صـد هـم     !خیـر : فرمـود  پیـامبر او مانند حق او بر مـن اسـت؟   

سـوگند بـه   : این سخن بر زن گران آمد و در واکنش بـه آن گفـت   2نیست.
کـنم و خـود   نمی هرگز شوهر ،دو را بحق به نبوت مبعوث کری که تخدای

  3دهم.نمی را در اختیار مردي قرار
است که از آن حرمـت خـروج   اي گونه بهدر این روایت  پیامبربیان  نوع

هیچ  ج زوجه از منزل بدون اذن زوج بیزیرا خرو ؛گردد می اذن زوج استنباطبی
لعن فرشتگان آسمان و  ،افزون بر این .قید و شرطی مورد نهی قرار گرفته است
                                                        

لَا تَخْرُج منْ بیتها إِلَّا بِإِذْنه و إِنْ خَرَجت منْ بیتها بِغَیرِ . و .«.است:  گونه این ثیاز حد یقسمت. متن 1
» إِلَى بیتهـا  عرْجِإِذْنه لَعنَتْها ملَائکۀُ السماء و ملَائکۀُ الْأَرضِ و ملَائکۀُ الْغَضَبِ و ملَائکۀُ الرَّحمۀِ حتَّى تَ

؛ ۀالشـیع  وسـائل ؛ عـاملى  حـرّ حسن  بن . محمد506، ص5؛ جالکـافی یعقوب کلینی؛  بن (محمد
 ).157، ص20ج

 (همان).» لَا و لَا منْ کلِّ مائَۀٍ واحدةٌ«. 2
  (همان).» و الَّذي بعثَک بِالْحقِّ نَبِیاً لَا یملک رقَبتی رجلٌ أَبداً. «3
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؛ اذن سـازگاري نـدارد  با کراهت خروج بی ،زمین و فرشتگان غضب و رحمت
باشد. بـا ایـن    دلیل حرمت خروج زن از منزل تواند می این روایت ترتیب بدین
که در ذیل  مالحظات و مناقشاتی ذکر شده است گفته پیشحدیث  درباره ،حال

  پردازیم. بدان می
است که انتساب آن را به اي گونه به مذکورعبارت بخش پایانی حدیث 

این  پیامبرفرمایش  سازد. معنايمی رو روبهرسول گرامی اسالم با تردید 
بلکه نسبت این دو  ،است که میان حقوق و تکالیف زن تناسبی وجود ندارد

آمیز است و بـا بیـان خـداي     یک به صد هم نیست. این سخن بسیار مبالغه
سوره مبارکه بقره همخوانی نـدارد. در ایـن آیـه خـداي      228متعال در آیه 

 حقـوق  ،آنهاست دوش بر هک فىیوظا همانند زنان براى«: فرماید میمتعال 
 این آیه 1.»دارند اي برترىبه درجه آنان بر مردانو  شد داده قرار اى ستهیشا
اگرچـه   ؛فهماند که میان وظایف و حقوق زنـان همـاهنگی وجـود دارد   می

. این تعبیر بـا بـیش از یـک بـه صـد      ندبرتراي درجه دارايمردان بر زنان 
رسـول   رسـد  مـی بـه نظـر   خواندن حقوق زن و شوهر نسبتی ندارد و بعید 

  چنین سخنی بر زبان رانده باشد. خدا
حمل بعضی فقرات حدیث بر وجوب دشوار  ،از مناقشه مذکور نظر صرف

ـ  لَـا  و عهیتُط أَنْ«: است. در بخشی از حدیث آمده است صیتَعایـن جملـه بـه     .»ه
دلیلی بر  ، در حالی کهصورت مطلق اطاعت زوج را بر زوجه الزم شمرده است

مثالً خدمات منـزل یـا رضـاع     2؛وجوب اطاعت زوج در همه امور وجود ندارد
فقها احکام مذکور در  برخی ،ولد بر زوجه واجب نیست. به دلیل همین اشکال

خارجیـه   هییـا مفـاد روایـت را قضـ     اند کردهمتن حدیث را به استحباب حمل 
ث از جملـه عـدم   فقـرات حـدی   دیگـر ممکن است  در این صورت 3.اند دهنامی

  اذن شوهر نیز بر استحباب حمل گردد.خروج از منزل بی
                                                        

 ..»..	هنَّ مثْلُ الَّذي علَیهِنَّ بِالْمعرُوف و للرِّجالِ علَیهِنَّ درجۀٌلَو  .. «..1
  .435، ص4؛ جالمدارك جامعخوانسارى؛  یوسف بن سیداحمد. 2
 .111، ص6؛ جالنکاح کتابناصر مکارم شیرازي؛ . 3
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 سنان بن عبداهللاز  عمیرابیبنمحمداین روایت را  :سنانبنصحیحه عبداهللا .2
 در انصـار  از مـردي  ،نقل کرده است. مطابق ایـن روایـت   صادقو او از امام 

 تـا  بسـت  پیمـان  همسرش ترك منزل با هنگامو  رفت سفر به پیامبر دوران
نْ  تَخْرُج أَلَّا عهداً امرَأَته إِلَى عهِد«: نرود بیرون خانه بازگشت او از سفر از مـ ا یب هـت 

 وي بـه  تـا  فرسـتاد  خـدا  رسول نزد قاصدي شد و او بیمار زن پدرِ .»قْدمی حتَّى
بنشـین و  در منزل خـود  : به او اجازه نداد و فرمود پیامبر .دهد عیادت اجازه

 قاصدي دوباره آمد و گران زن بر پیامبرسخن  این 1از شوهرت اطاعت کن.
وي . رفـت  دنیـا  از فرمان خـود را تکـرار کـرد. پـدرش     پیامبر، ولی فرستاد

. بگـذارد  نمـاز  پـدرش  بر تا دهد اجازه خواست پیامبر از و فرستاد قاصدي
 مـرد . کن اطاعت شوهرت از و بنشین خانه در: اجازه نداد و فرمود خدا رسول

 اثـر  در را پـدرت  و تـو  خداونـد  کـه  داد پیغـام  پیـامبر . شد سپرده خاك به
  2.داد قرار غفران مورد شوهر از فرمانبرداري
تـرین   و از نظر داللت نیز از قوي 3معتبر است ،سند به لحاظ مذکورحدیث 

                                                        
  ).513، ص5؛ جالکافییعقوب کلینی؛  بن محمد» (اجلسی فی بیتک و أَطیعی زوجک. «1
2 .»ى وور دمحیرٍ أَبِی بن ممنْ عاهللاِ عدبنَانٍ بن عنْ سااهللا أَبِی عدبع َلًا إِنَّ  قَالجنَ رارِ ملَـى  الْأَنْصع  ـدهع 

 إِنَّ و قَـالَ  یقْدم حتَّى بیتها منْ تَخْرُج أَلَّا عهداً امرَأَته إِلَى عهِد و ئجِهحوا بعضِ فی خَرَجص اهللاِ رسولِ
 بیتـی  مـنْ  أَخْرُج لَا أَنْ إِلَی عهِد و خَرَج زوجِی إِنَّ فَقَالَتص اهللاِ رسولِ إِلَى الْمرْأَةُ فَبعثَت مرِض أَباها
 فَمات قَالَ زوجک أَطیعی و بیتک فی اجلسی لَا فَقَالَ أَعوده أَنْ فَتَأْمرُنی مرِیض أَبِی إِنَّ و یقْدم حتَّى

ثَتعفَب إِلَیه ولَ یا فَقَالَتسأَبِی إِنَّ اهللاِ ر قَد اتی مرُنلِّی أَنْ فَتَأْمأُص لَیهی لَا فَقَالَ عسلـی  اجـک  فیتب و 
 لأَبِیـک  و لَـک  غَفَـرَ  قَـد  جلَّ و عزَّاهللاَ  إِنَّص اهللاِ رسولُ إِلَیها فَبعثَ الرَّجلُ فَدفنَ قَالَ زوجک أَطیعی

  ).442، ص3؛ جالفقیه الیحضره منقمی؛  بابویه بنا  على بن (محمد» لزَوجِک بِطَاعتک
 وي نقل است، ولی شده نقل نیز حضرمی قاسم بن عبداهللا از تفاوت بدون مذکور حدیث البته. 3

 جمله از است؛ شده توصیف غالی و کذّاب به وي متعددي منابع در زیرا نیست؛ اعتماد قابل
 بالبطل، کذاب، غال، یـروي  المعروف الحضرمی القاسم بن عبداهللا: «است نوشته وي درباره نجاشی

؛ الشـیعۀ  فهرسـت أسـماء مصـنفی   علی نجاشـی؛   بن احمد» (بروایته الیعتد و فیه الغالة، الخیر عن
شـــود  مـــی دیـــده نیـــز رجـــالی منـــابع دیگـــر در عبـــارت همـــین)؛ ماننـــد 226ص

منصور  ابی .78؛ صالضعفاء الغضائري ـ کتاب رجال ابنغضائري؛  بن عبداهللا ا ابی بن احمد		(ر.ك:
  ).236؛ صالرجال أحوال فۀاألقوال فی معرصۀخالمطهر اسدي حلّی؛  بن یوسف بن حسن
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حرمت خروج زن از منزل برخوردار است و مورد اسـتناد فقهـا    مضامین درباره
 شـود  مـی  از آن استفاده«: اند تهآن نوش قرار گرفته است. برخی دربارهمسئله  در

اگر  یحت ؛همسرش را در غیر حق واجب از خروج منع نماید تواند می که زوج
نیـز روایتـی از    سـنّت  در جوامـع حـدیثی اهـل    1.»منافی حق اسـتمتاع نباشـد  

که البته  شود می دیده عمیرابیبنمحمدروایت همچون  پیامبراز  مالک بن انس
  2در اعتبار سند آن تردید شده است.

مناقشاتی وجود دارد که التزام به ظـاهر   سنانبنعبداهللامفاد صحیحه  درباره
ن و روشـ  3آنکه احسان به والدین واجـب اسـت   ،نخست: کندآن را دشوار می

ی از آنها یکـی از مصـادیق مهـم احسـان     است که سرکشی به والدین و دلجوی
بنابراین الزم است به نوعی میان دو حکم وجـوب اطاعـت از شـوهر و     ؛است

جمع شود. ترجیح حق شوهر بـر دیـدار والـدین در فـرض      ،احسان به والدین
یح تـرج ولـی   ،و مبناي قابل قبـولی دارد  استتزاحم این دو با یکدیگر منطقی 

وجهـی نـدارد. از مـتن     ،اراده و سلیقه شوهر بر حقوق متقابل والدین و فرزنـد 
                                                        

 إلسـتمتاعه  منافیـا  یکـن  لـم  إن و الواجـب  الحـق  لغیر الخروج عن منعها له أن یستفاد منه«. 1
ــروض ــه المف ــه إمتناع ــفر علی ــرح  نجفــی؛  محمدحســن» (أو... بس ــی ش ــواهرالکالم ف ج

  ).184، ص31؛ جاإلسالم ئعشرا
 أسفل فی أبوها و کان بیتها من التخرج أن امرأته و أمر خرج رجالً أن النبی عن مالک بن أنس عن«. 2

 زوجـک  أطیعـی  فقال ذلک له فذکرت النبی إلى فأرسلت أبوها فمرض أعالها فی و کانت الدار
قـد غفـر ألبیهـا     اهللا إن النبی إلیها فأرسل زوجک أطیعی فقال النبی إلى فأرسلت أبوها فمات

. نورالـدین  332ص ،7ج؛ األوسـط  المعجـم ایوب طبرانی؛  بن احمد بن (سلیمان» لزوجها بطاعتها
 الـدین  ). در سند روایت مذکور تردید شده است (محـى 313، ص4ج؛ الزوائد مجمعهیثمی؛ 

 نقـل  نظر از اشکال سندي، این ). صرف413، ص16ج؛ المهذب المجموع فی شرحنووي؛  ابن
 در. رسـد  مـی  نظـر  بـه  ضـعیف  پیامبر از خصوصیات این با آن صدور که است اي گونه به

کـرد؛   مـی  زنـدگی  منـزل  همان پایین طبقه در زن این پدر که است آمده نقل این از قسمتی
 تنها و ساختمان یک در وي با که بیمارش پدر عیادت از را زنی پیامبر است ممکن چگونه

 بـدون  توانسـت  مـی  زن اینکه ویژه به. باشد کرده نهی نماید، می زندگی جداگانه طبقات در
 .شود مطلع او حال از و کرده دیدار پدرش با آن عرفی به معناي منزل از خروج

3 .»وا ودباهللاَ  اعالتُشْرِکوا و شَیئاً بِه ینِ ودساناً بِالْوالإِح ي والْقُرْبی بِذ	36(نساء: ...» .(  
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قضیه « به اصطالح که مربوط به شخص خاصی بوده، آید برمی گونه اینحدیث 
مرد با همسرش عهد کرده است  ،است. مطابق عبارت صدر حدیث »الواقعه فی
این و  »عهداً امرَأَته إِلَى دعهِ«: از منزل خارج نشود ،گرددهنگامی که از سفر بازتا 

باالتر از یک امر بـوده و توافـق خاصـی میانشـان     مسئله  که دهد می تعبیر نشان
خواهـد و اگـر   د مـی فهماند که عدم خروج، تعهمیاین جمله  1منعقد شده بود.

بـه   پیـامبر فرمـان   ،خارج شود. مبتنی بر این بیان تواند میزن  ،تعهدي نباشد
زن به ماندن در منزل و اطاعت از شوهر مبتنی بـر تعهـدي اسـت کـه وي بـه      

اعتنا به حقـوق والـدین و فرزنـدان و    بی پیامبر بعید است شوهر داده است.
توجه به فرمان خداي متعال مبنی بـر لـزوم   عواطف و احساسات آنان و نیز بی

زن را از عیادت والد بیمارش نهی کرده  ،بدون علت خاصی ،احسان به والدین
بـا خـروج زن از منـزل     پیـامبر به دلیـل خاصـی    بعید نیست رو ؛ ازاینباشد

همواره وي را به ماندن در منزل امر کرده است. این احتمال که  مخالفت کرده،
. مبتنی بـر  نیست دور از ذهن ،راوي همه جزئیات واقعه را گزارش نکرده باشد

اصـوالً ایـن رفتـار    . نیسـت حکـم کلـی   مبـین   مـذکور روایـت   ،هااین احتمال
بسـیار بعیـد    ،گیرانه از پیامبري که دین خود را سهل و آسان نامیده است سخت
شد که در این صـورت از  اینکه مورد خصوصیتی داشته با، مگر رسد می به نظر

  .نیست قابل استنباط آن حکم عام
الزم  مـذکور ار سـندي حـدیث   با توجه به اعتب ،گفته بر اساس مطالب پیش

 یا آن را ناظر به مورد خاص بدانیم. 2کنیماست مفاد آن را به استحباب حمل 
جبیـر عزرمـی از امـام    بـن حمـزه از عمـرو  ابیاز ابن روایت جامورانی .3

                                                        
 و عهد معناى به اگر و است ظاهر باشد، خالف امر معناى به روایت در» عهد«اینکه . 1

 این آیا است؛ حال قرارداد از پیروى معناى به زوج صورت اطاعت این در باشد، پیمان
ـ   الوفاء واجب صورت این در		ـ که است ابتدایى شرط قرارداد  عهـد  صـیغه  یا نیست 

اسـت. (ناصـر مکـارم شـیرازي؛      ظـاهر  خالف هم این که است خوانده) اهللا عاهدت(
  ).120، ص6؛ جالنکاح کتاب

 .118همان، ص. 2
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حقـوق زوج   :پرسـید  پیـامبر زنی اسـت کـه از   درباره این روایت  :صادق
  :در پاسخ وي فرمود پیامبر ؛چیست

بـدون اذن او از  و  او نیست که بدون اذن شـوهر روزه مسـتحبی بگیـرد    براي
ست که خود را به خوشبوترین عطـرش خوشـبو   بر اوو  منزلش خارج نشود

خود و  به زیباترین زینتش خود را بیارایدو  بهترین لباسش را بپوشدو  نماید
  1را صبح و شام به شوهر عرضه نماید.

 نیسـت  دارد و از شرایط حجیت برخـوردار سند قابل اعتمادي ن مذکورروایت 
امور  ،در این روایت ،که دالیل آن پیش از این بیان گردید. افزون بر ضعف سند

ن و بـدون قـرای   هریکمستحب و واجب با هم ذکر شده است و تفکیک میان 
  .نیست شواهد خارجی مقدور

 ،نقـل مطابق ایـن   :زید از امام صادقبنواقد از حسینبنروایت شعیب .4
بدون اذن شوهر از منزلشـان  زنان را نهی کرده است که  رسول گرامی اسالم

که  همه فرشتگان آسمان و هر انسان و جنّی ،پس اگر چنین کنند ؛خارج شوند
روایت بـه  این  2گردد.فرین خواهند کرد تا به منزلش بازاو را ن ،کنندبر او گذر 

است و نزد علماي رجالی  زیرا وي مجهول ؛ضعیف است واقدبنشعیبخاطر 
  3شناخته شده نیست.

مطـابق ایـن    :امام علی از رضا حضرت روایت عبدالعظیم حسنی از .5
 در را اوو  شدیم داخل رسول حضرت بر فاطمه و من: روایت امام فرمود

چیست؟  شما گریه علت پرسیدم .ردیمک مشاهده ،گریست مى سخت هک حالى
                                                        

تَطَوعاً و لَا تَخْرُج منْ بیتها إِلَّا بِإِذْنه و علَیها أَنْ تَطَیب بِأَطْیبِ طیبِها لَیس لَها أَنْ تَصوم إِلَّا بِإِذْنه یعنی «. 1
ــیۀً   شع ةً ووــد ــه غُ ــها علَی نَفْس ــرِض تَع ــا و هــنِ زِینَت ســزَینَ بِأَح ــا و تَ یابِهــنَ ث سأَح ســب ...» 	و تَلْ

  ).508ص، 5؛ جالکافییعقوب کلینی؛  بن (محمد
2 ...» .و اءمی السلَک فا کلُّ منَهلَع تا فَإِنْ خَرَججِهوا بِغَیرِ إِذْنِ زهیتنْ برْأَةُ مالْم ى أَنْ تَخْرُجکلُّ شَی نَه  ء

مـن  قمـی؛   بابویـه  بـن ا  علـى  بـن  (محمـد » تَمرُّ علَیه منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ حتَّـى تَرْجِـع إِلَـى بیتهـا    
 ).3، ص4جالفقیه؛  الیحضره

معجـم  (سیدابوالقاسم موسـوي خـویی؛   » مجهول فهو الرجال کتب فی یذکر لم واقد بن شعیب إن«. 3
 ).34، ص9؛ جالرجال الحدیث و تفصیل طبقات رجال
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 حالى در ،دیدم را خود امت زنان از اى عده ،بردند آسمان به مرا هک شبى: فرمود
زنـی را  : در ادامه این حدیث حضرت فرمود .بودند گرفتار سختى عذاب به هک

 خـارج  خانـه  از شـوهرش  اذن زیرا بـدون  ؛دیدم که به پاهاي خود آویزان بود
دربـاره   .شـود  مـی  مشـاهده  یاألدم ادیزبنسهل نامدر سند این حدیث  1شد. مى

وي  برخی است؛ گرفتههاي بسیاري دروگو گفتمیان علماي رجال  زیادبنسهل
  2.اند دهرا موثّق و بعضی دیگر ضعیف و غیر قابل اعتماد خوان

گوید از امام می او :جعفربنجعفر از برادرش امام موسیبنروایت علی .6
ایـن   3!خیر :امام فرمود ؟بدون اجازه شوهر خارج شود تواند می آیا زن: پرسیدم

 مسـائل کتـاب   ،سندي محل بحث است. مأخذ این روایت به لحاظروایت نیز 
 هکـ اسـت   داشته تابىکچنین  جعفربنعلى هک ستینشکی است.  جعفربنعلی
 کـه برخـی   گونه همان. است دهیپرس اظمک امام حضرت خود برادر از را آنها

 و مجلسـى  مرحـوم اي از این کتاب که معلوم نیست نسخه ،اند دهفقها یادآور ش
 دهـم  جلـد  در آن امـل ک مـتن  و ننـد کمـى  نقـل  آن از الشـیعه  وسـائل  صاحب

 4باشـد؛  جعفـر بـن على مسائل معروف تابک همان ،است شده درج نواراألبحار
  توان اعتماد کرد.به روایات آن نمی رو ازاین
رسـول   ،بر این روایـت  مبتنی :از امام صادق روایت نوفلی از سکونی .7

پـس   ،هر زنی که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود«: فرمود اسالمگرامی 
از  زیـاد ابـی بـن اسـماعیل  ،سکونیاز  منظور 5.»گرددبراي وي نفقه نیست تا باز

                                                        
 بابویه بن على ا بن (محمد..» .	ذْنِ زوجِهاأَما الْمعلَّقَۀُ بِرِجلَیها فَإِنَّها کانَت تَخْرُج منْ بیتها بِغَیرِ إِو  .. «..1

  ).10، ص2؛ جعیون أخبارالرضاقمی؛ 
 فیرا تضـع  يو ی. بعضـ سـت ین کسـان یزیاد  بن هاي دانشمندان رجالی درباره سهل . دیدگاه2

پیشـین،   یی؛سیدابو القاسم موسوى خو(ر.ك: اند  قابل اعتماد شمردهاو را  یو بعض اند کرده
  ).356، ص9ج

جعفـر و   بـن  مسـائل علـی  جعفـر عریضـی؛    بـن  (علـی ..» .	أَ لَها أَنْ تَخْرُج بِغَیرِ إِذْنِ زوجِها قَالَ لَا. «3
 ).179؛ صمستدرکها

 .4067، ص11؛ جالنکاح کتابزنجانی؛  شبیري سیدموسی: ر.ك. 4
یعقـوب کلینـی؛    بـن  (محمد» ۀَ لَها حتَّى تَرْجِعأَیما امرَأَةٍ خَرَجت منْ بیتها بِغَیرِ إِذْنِ زوجِها فَلَا نَفَقَ. «5

 ).352، ص7؛ جاألحکام تهذیبحسن طوسی؛  بن . محمد514ص ،5؛ جالکافی
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ی وجود دارد. ثیحدمنابع در است. از وي روایات زیادي  صادقاصحاب امام 
وي را عامی  یحلّعالمه  و 1ه استدرکینقل م تیروا زین سنّت اهلاز  سکونی

شـده  نقـل   ینـوفل یزید بنحسینبه وسیله  سکونی اتیروا اکثر 2شمرده است.
 ه ويبـار در ینجاشـ . شـود  مـی شـمرده   رضـا اصحاب امـام  از  نوفلی. است

ـ بـر ا  یلیدل، ولی کردیم در آخر عمرش غلو يو اند تهگف یبرخ«: نویسد می  نی
بعضـی فقهـاي عظـام    از سـوي   نوفلیو  سکونی ،با این حال 3.»میدیمطلب ند

 بـه لحـاظ   4شده است. تأکیداحادیث آنان بودن و بر قابل پذیرش اند توثیق شده
زیـرا   ؛فهماند که عمل زوجه مصداق نشوز اسـت می »لَها نَفَقَۀَ فَلَا« تعبیر ،داللت

داللـت  بنـابراین   ؛سقوط نفقه پیامد نشوز زوجه اسـت و جـز آن دلیلـی نـدارد    
ایـن حـدیث نکـات قابـل     دربـاره   ،با وجود این. دپذیرفته شو تواند می حدیث

  :ذکري وجود دارد
خروج از منزل گاهی به صورت قهر و با هدف ایستادگی در  نخست، آنکه
گاهی براي رفع یک نیاز عرفی و بدون قصد تمرّد صورت و  مقابل شوهر است

روج بـا قصـد   خـ ولـی   ،شـود  می. ظاهر حدیث هر دو حالت را شامل گیرد می
  5.شود نمیت بر تعریف نشوز منطبق بدون سوء نی بازگشت و

مبتنـی بـر ایـن     ؛انـد  دهنفقه را عوض بضع زن شمر ،فقهاي عظام دوم، آنکه
اجازه شـوهر تـا وقتـی بـه تفویـت حـق       چند بیخروج زن از منزل هر ،مطلب

بنـابراین   ؛مسقط حق زن بـر نفقـه باشـد    تواند مین ،استمتاع شوهر منجر نشود
                                                        

  .28ص؛ الطبقات ی ـرجال البرقی؛ خالد برق بنا  محمد بن . احمد1
الرجـال؛   أحـوال  فـۀ األقوال فی معـر صۀخالحلّی؛  مطهر اسدى بنا  یوسف بن حسن منصور ابی. 2

  .199ص
 .38ص؛ لشیعۀا فهرست أسماء مصنفینجاشی؛  على بن . احمد3
نویسد:  . امام خمینی در این باره می149، ص1؛ جاألصولةعدحسن طوسی؛  بن ر.ك: محمد. 4

 بها األصحاب عمل و روایاتهما فی والتدبر بالفحص یظهر والسکونی، کما النوفلی وثاقۀ األرجح فإنّ«
؛ ةکتـاب الطهـار  اهللا خمینـی؛    (سیدروح» السکونی بروایات العمل على الشیعۀ إجماع الشیخ عنو 
  ).31، ص2ج

  .50؛ صنشوز زوجه و پیامدهاي فقهی آننیا؛  اهللا هدایت ر.ك: فرج. 5
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این حدیث نیز ناظر به خروج منافی حق اسـتمتاع شـوهر باشـد و     بعید نیست
 غیر آن را شامل نشود.

تـوان  نمـی  بـه آسـانی  مسئله روشن شد که از روایات گفته  پیشاز مباحث 
کـه بعضـی    گونـه  همانحکم کلی حرمت خروج زن از منزل را استنباط کرد و 

  1.»تادله لفظی قاصر از اثبات وجوب إذن اس«: اند تهفقها نوش
خروج زن  گوناگونهاي باید میان حالت رسد به نظر می :بندي و نتیجهجمع

  :کردرا به صورت جداگانه بیان  هریکو حکم شرعی  شد قائل از منزل تفاوت
تضییع یا تفویت حقی از شوهر سبب در صورتی که خروج زن از منزل  .1
  نیست. شکیاجازه او هیچ  لزوم اذن شوهر و حرمت خروج بی در ،گردد
خروج زن از منزل را منافی مصالح کالن خانواده ببینـد و   ،هرگاه شوهر .2

ی از شـوهر اطاعـت کنـد. بـه تعبیـر برخـ       بـر زن الزم اسـت   ،آن را نهی کنـد 
ـ  ندک مى جابیا خانواده مصلحت ،اندیشمندان بـا   خانـه  از زنشـدن  خـارج  هک

بعضـی   خانـه  به زنرفتن  حال اگر. باشد او شىیاند مصلحت و شوهر تیرضا
 نیا از دارد حق شوهر ،باشد زیانباربراي مصالح خانواده و روابط زوجین  اقوام

  2.ندک رىیجلوگ آوریانز هاى معاشرت
اگر زنی با رعایت حقوق شـوهر و مصـالح کـالن خـانواده بخواهـد در       .3

و او را  شوهر نباید مانع وي شود ،هاي اجتماعی نیز حضور داشته باشدفعالیت
  در خانه حبس کند.

این نکته نباید از ، ولی ستهاي فقهامقتضاي بررسی ،دبیان ش تاکنونآنچه 
ی موجهنظر دور بماند که اطاعت زن از شوهر حتی در مواردي که شوهر دلیل 

ارچوب وظایف اخالقی همسري هدر چ ،براي خروج زن از منزل نداشته باشد
اي خـانوادگی و تحکـیم بنیـان خـانواده     تقویـت پیونـده   سببو  گیرد میقرار 

داري تـرجیح  زن نباید حضور اجتماعی را بر خانـه  ،اخالقی به لحاظ. گردد می
با لحاظ شأن و نفقه زن دهد. این مطلب از نظر اخالقی مبناي قابل قبولی دارد. 

                                                        
  .483ص؛ سیلۀتحریرالو شرح فی یعۀالشر تفصیللنکرانى؛  محمدفاضل. 1
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نفقه شوهر و  تأمینزن از در حالی که  ،بر عهده شوهر است موقعیت اجتماعی
که اشتغال و اکتسـاب  است معن بدیناین سخن  .ه استناخته شدفرزند معاف ش

خانوادگی است. فقهاي عظام تکسب را بـر شـوهر   مسئله  یک، هردر مورد شو
نفقه همسـر را   تواند مییعنی اگر کسی تمکن مالی ندارد و ن 1؛اند تهواجب دانس

ـ نما تـأمین د کار کند و درآمد کسب کند و مخارج همسـرش را  یبا ،بپردازد  ؛دی
  فردي است.مسئله  یک ،تکسب در مورد زنبنابراین 

  التزام به مصالح خانواده در امور شغلی .2
مـدیریت   ،محوري مقتضی آن است که زن در انتخاب شـغل یـا حرفـه   خانواده

 شوهر و مصالح خانواده را لحاظ نماید. البته رعایت مصالح و حیثیـات همسـر  
بـا   حسن معاشرتآنان به زیرا  ؛استمشترك براي زن و شوهر الزامی به طور 
زن را بـه اطاعـت از شـوهر مکلـف      . قرآن کریم از یک سوندا مکلف یکدیگر

بـا همسـر خـویش     بـه مـرد فرمـان داده اسـت    از سـوي دیگـر،   ده است و کر
مقتضـی آن اسـت کـه     حسن معاشـرت  2معاشرتی شایسته و نیکو داشته باشد.

عی همسر مغایرت دارد یا بـا مصـالح   آنان از انتخاب شغلی که با حیثیت اجتما
خودداري نمایند. در حقیقـت زن بایـد در جمـع     ،کلی خانواده ناسازگار است

فعالیـت   ،فعالیـت اجتمـاعی  « خـانواده را مقـدم بـدارد:    ،میان خانواده و جامعه
و بــودن نبایــد رقیـب و مــزاحم همســر گفــتن درس و خوانــدن درس ،سیاسـی 

  3.»زن به حساب بیایدبودن مادر
معیشـت   تـأمین هاي اجباري دشوار براي با توجه به معافیت زنان از تالش

اي  انـدازه طبیعی اولویـت زن و مـرد در زنـدگی مشـترك تـا      به طور  ،خانواده
آوري یـک الـزام شـرعی و    درآمـد و نـان   تـأمین براي مـرد  زیرا  ؛کند میتغییر 

                                                        
  .114، ص3ج؛ األحکامدقواعحلّی؛  مطهر اسدى بن یوسف بن حسنمنصور  . ابی1
2 .»و رُوفعنَّ بِالْمرُوهاش19(نساء: » ع.( 
 یحضـور اجتمـاع   يها عرصهي؛ ا خامنه یاهللا العظم . دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت3

 .51ص؛ زن
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در مـورد زن   ، در حـالی کـه  از آن شـانه خـالی کنـد    تواند میحقوقی است و ن
و  اسـت درآمـد   تأمینکار بیرون خانه و  ،اولویت مرد ؛ درنتیجهنیست گونه این

یـابی  بخشـی و آرامـش  داشتن محیط خانـه بـراي آرامـش    ، گرم نگهاولویت زن
  :مطهري. به بیان شهید باشد می

ن اسـت  یـ ز در ایانون خانوادگى نکه مصلحت مرد و کبل ،تنها مصلحت زن نه
خواهد  ننده معاش معاف باشد. مرد هم مىکهاى اجبارى خرده زن از تالشک
خانـه  ش و رفـع خسـتگى و فرامـوش   یانون آسـا کـ انون خانوادگى براى او ک

ش و یانون خانوادگى را محل آساکرونى باشد. زنى قادر است یهاى بيگرفتار
ار کـ وفتـه  کو   ه خود به اندازه مرد خستهکها قرار دهد يخانه گرفتارفراموش

وفته پا بـه خانـه بگـذارد و بـا     کو   ه خستهکن نباشد. واى به حال مردى رویب
ش و سـالمت و  یلهذا آسـا  رو شود؛ هتر از خود روب وفتهکتر و  همسرى خسته

  1.ز ارزش فراوان داردینشاط و فراغ خاطر زن براى مرد ن
جمهوري در حقوق داخلی  ،زن و شوهر به وسیلهلزوم رعایت مصالح خانواده 

 شوهر«: قانون مدنی آمده است 1117 ماده و در شده استتوجه  ایراناسالمی 
ـ  یمصالح خانوادگ یه منافک یصنعت ایحرفه  از را زن خود تواند می ـ ثیح ای ات ی

رت شغل با یمغا« زوج با دو شرط ،مطابق این قانون .»ندکمنع  ،باشد زن ای خود
بـا شـغل همسـر     توانـد  مـی  »نیات زوجیثیشغل با ح یتناف« و »مصالح خانواده

 ،با مصالح خانواده منافات دارد یکه چه شغلنیدر ا ید. ضابطه روشنمخالفت کن
 يناسـازگار ار یـ ضـابطه و مع  توانـد  مـی  لیامور ذ ،ن حالی. با انیستدر قانون 

  :شغل زن با مصالح خانواده باشد
 دییتشـ  در دیـ ن بایزوجـ « :ق.م.1104 مـاده  مطابق :ان خانوادهیبن یسست .1

ن یبنـابرا  ؛»نـد یمعاضـدت نما  گریدیکـ بـه   خـود  ب اوالدیبتر خانواده و یمبان
کـه زن   یحـال اگـر شـغل    ؛ن اسـت یفه مشترك زوجیخانواده وظ یم مبانیتحک

 توانـد  مـی  زوج ،ان خانواده باشدیبن یسست سبب یلیبه دال ،است ردهکانتخاب 
  د.با آن مخالفت کن
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هم  ،اطفال ينگاهدار« :ق.م.1168 ماده مطابق :ت فرزندانیاختالل در ترب .2
باشـد   یفیحال اگر شغل زن مانع از انجام وظا ؛»ن استیف ابویلکهم ت حق و

مـانع   توانـد  مـی  زوج ،اسـت  گذاشـته  يقانون در قبال فرزندان بر عهـده و  که
  اشتغال زن شود.

محـض و   يبا نگاه ماد يممکن است فرد :ناسازگاري با حیثیت زوجین .3
ن صورت یدر ا ند؛یرا برگز یشغل ،ا همسریخود  یت اجتماعیبدون لحاظ موقع

 قائـل  ت مرد و زن تفاوتیثیح توان میانید. نمکن مرد حق دارد با آن مخالفت
وند یت آنان پیثیز آبرو و حیمنافع زن و شوهر و ن میان ،پس از ازدواجزیرا  ؛شد

بـا   شغلش فقط ل کهین دلیبه ا تواند مین زن نیبنابرا ؛شود میبرقرار  یناگسستن
بـه   ،ردیـ م بگیخود تصم در مورد حق دارد یهرکسرت دارد و یمغا يت ویثیح

  اعتنا باشد.یمخالفت شوهرش ب
 1)1353مصـوب  ( قانون حمایت خـانواده  18 ماده در .م.ق1117 ماده مفاد

ـ قرار گرفته اسـت. ا  مد نظرتر و با لحاظ حقوق متقابل زوجین کامل طور به ن ی
  :دارد میان یقانون ب

 یه منـاف کـ  ید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شـغل ییأبا ت تواند می شوهر
از  توانـد  مـی  زیـ نـد. زن ن کمنع  ،ا زن باشدیت خود یثیا حی یخانوادگ مصالح

 شتیدر امر مع یه اختاللک ید. دادگاه در صورتیرا بنما یین تقاضایدادگاه چن
  .کند می ور منعکمرد را از اشتغال به شغل مذ ،جاد نشودیخانواده ا

ق.م. نسـبت بـه حـق زن در    1117 مـاده  در ،شـود  مـی  که مشـاهده  گونههمان
ـ قـانون حما  18مـاده  ، ولی است ر نشدهکذ یمطلب ،مخالفت با شغل شوهر ت ی

 زیزن ن «...: استو بیان داشته ده ن مورد اشاره کریبه ا) 1353(مصوب خانواده 
ـ   تواند می ـ را بنما یین تقاضـا یاز دادگـاه چن  کـه زن  يط و مـوارد یشـرا  .»...	دی
همان اسـت کـه در بحـث حـق زوج در      ،دبا شغل همسر مخالفت کن تواند می

بـا ایـن    ،وجـود نـدارد   ین جهت تفاوتید و از اان شیمخالفت با شغل زوجه ب
                                                        

، قانون سابق نسخ نشده 1391حمایت خانواده جدید در اسفند سال با وجود تصویب قانون . 1
  و بعضی مواد آن همچنان قابل اجراست.
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ـ    تفاوت که بـه   یدادگـاه در صـورت   ،داگر زنی با شغل همسـرش مخالفـت کن
ت اشـتغال زوج بـه   یـ و حکـم بـه ممنوع   دهـد  میب اثر یدرخواست زوجه ترت

ن یجاد نشـود. بـه همـ   یشت خانواده ایدر مع یکه اختالل دهد می مشاغل خاص
ـ  یدادگاه در صـورت 	«...: آمده است ماده نیل در ادامه ایدل ـ ک در امـر   یه اختالل
 .»کنـد  مـی  ور منـع کمرد را از اشتغال به شغل مـذ  ،جاد نشودیخانواده ا شتیمع

که  یدر حال ،معاش خانواده است تأمینن است که زوج مسئول یحکم ا يمبنا
  1ندارد. یتین مسئولیزوجه چن
زن بایـد در   ،هاي زن و مرد در خـانواده با توجه به تفاوت مسئولیت :نتیجه

کـه   معنـا  بدین ؛محور باشدخانواده ،اشتغالمسئله  در ویژه بهفعالیت اجتماعی و 
تخاب نوع شغل مصالح خانواده اعم از نیازهـاي شـوهر و فرزنـدان را در    در ان

اولویت قرار دهد. تصدي مشاغلی که مستلزم حضور حداکثري در بیرون خانه 
بـه صـالح خـانواده     ،دکنیا در خانه نیز براي زن دغدغه فکري ایجاد می است

هـاي همسـري و مـادري    مشاغل نوعاً زن را از مسـئولیت  گونه اینزیرا  ؛نیست
اولویت نخسـت در   ،. متأسفانه در روابط اداري و استخدامی زمان مادارد بازمی

اداره و شـغل شـده اسـت. در حقیقـت نفـر اول زنـدگی        ،زندگی زنان شـاغل 
ــارگران  ــدان و ک ــت.کارفرم ،کارمن ــاغل     اس ــان ش ــورد زن ــب در م ــن مطل ای

سرپرستی شوهر تـرجیح  که تصمیمات مدیریتی کارفرما بر اراده  ستمعنا بدین
  محوري سازگاري ندارد.با خانوادهامر دارد و این 

  پذیري جامعه: گفتار دوم
محوري و آثار آن در تنظـیم روابـط زن   در گفتار نخست به تفصیل خانواده

 شـود، با خانواده و جامعه تشریح شد. بحث مهم دیگري کـه بایـد توجـه    
پذیري و لوازم آن تبیـین  است. ضرورت جامعه »پذیري زن مسلمان جامعه«

  خواهد شد.
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  پذیري زن مسلمانضرورت جامعه الف)
نامیـدن انسـان یـا     اجتمـاعی اسـت. اجتمـاعی    موجـودي  دانـیم کـه انسـان   می

ی گریـزان و بـه   اي آفریده شده اسـت کـه از تنهـای   گونه بهکه او است معن بدین
گـر   استخدامو  انفرادى شخوی طبع حسب بهیا  ،زندگی در جمع متمایل است

 ،داند که اگر بخواهد از دیگران براي نیازهاي خویش بهـره ببـرد  می لیو ،است
در هـر   1منـد شـوند.  هـایش بهـره  یدیگـران نیـز از او و توانـای   دهد باید اجازه 

کـه   مستلزم آن است که نوزاد انسان به تـدریج بیـاموزد  بودن اجتماعی ،صورت
فراینـد  . دهـد  تطبیـق  ،کنـد  مـی  یدر آن زنـدگ  کـه  ايچگونه خود را با جامعه

مطـابق هنجارهـا و قواعـد رفتـاري آن را      ،تدریجی یادگیري زندگی در جامعه
پذیري نوزاد آدمی از گویند. در فرایند جامعهمیشدن یا اجتماعی 2پذیريجامعه

گویش را مطـابق  و  آرایش ،پوشش ،رفتن راه شیوه ،آموزش و تربیت راه تقلید،
پذیرسـازي کودکـان آن   هدف جامعه 3.گیرد میمعیارهاي مورد قبول جامعه یاد 

 خـود را  جامعـه  نیز رفتارهـاي  و عقاید ها وسنّت ،رسوم و است که آنان آداب
پذیرسـازي آن اسـت کـه    جامعـه  هـدف  همچنینکنند.  عمل آنها به و بپذیرند

 بگیرند.ا فرار پذیريکودکان در یک فرایند اجتماعی قانون
اي از نوجوانی در جنگل رها شود و در میـان مجموعـه  توان فرض کرد می
وي با محیط خود را  شک بیانواع حیوانات بزرگ شود. و  هارودخانه ،درختان
کـه   گیـرد  مـی یـاد  و  آمـوزد از درخت را میرفتن باال چگونگی. دهد میتطبیق 

مقابل حیوانات از خود دفاع  درو  دز سرما و گرما از خود محافظت کنچگونه ا
هـاي  تفـاوت  ،نماید. وي با نوجوانی که در خانواده و جامعه بزرگ شده اسـت 

اساسی دارد. حتی ممکن است مانند حیوانات راه برود و مانند آنها غذا بخورد. 
داند چگونـه سـوار خـودرو یـا متـرو      نمی ،او آداب معاشرت را نیاموخته است

. حال اگـر در سـنین   	و...د کنژي روز جامعه استفاده از تکنولو تواند مین ،شود
                                                        

  .538، ص5؛ جمجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 1
2. Socialization. 

  به بعد. 86؛ صشناسی جامعهشدن، ر.ك: آنتونی گیدنز؛  ماعیپذیري یا اجت در مورد جامعه. 3
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 دیگـران ماننـد   تواند مین ،جوانی یا میانسالی وارد جامعه و زندگی شهري شود
گردد. این به جنگل باز شود میپذیرد و او ناچار زندگی کند و جامعه او را نمی

  .سازدآشکار را شدن پذیري یا اجتماعیمفهوم جامعه تواند میمثال به خوبی 
هنجارهـاي خـاص خـود را دارنـد. ایـن       گوناگونروشن است که جوامع 

کـودکی در یکـی از    شـود  . فـرض گـردد  مـی مطلب نیز در قالب مثالی تبیـین  
اي از شهرهاي مذهبی ایران به دنیا آمده باشد. وي والدین خود را در اثر حادثه

اشد. آنان و از سوي زن و شوهر مسیحی به فرزندي پذیرفته شده ب بدهددست 
تا بـزرگ   انند فرزند خود از وي مراقبت کنندو م ببرندوي را با خود به فرانسه 

فرانسـوي صـحبت    ،از رسیدن بـه سـن جـوانی    این کودك پیش شک بیشود. 
عقاید مسـیحی را یـاد گرفتـه و آن را     و خوردمانند آنان غذا میه ،خواهد کرد

نی و در میان خانواده اصـلی  اگر در جامعه ایرا ، در حالی کهدرونی کرده است
سـبک   بوده،و امروز یک مسلمان  کرد میفارسی صحبت  ،خود بزرگ شده بود

  .شد میاو اسالمی  1زندگی
پـذیري و حضـور اجتمـاعی رابطـه متقابـل      میان جامعه رسد به نظر می

حضور در جامعـه و روابـط    ،شدنپذیرسو براي جامعه برقرار است. از یک
اجتماعی الزم اسـت. هرچنـد نقـش اساسـی در فراینـد      متقابل با نهادهاي 

نهادهـاي اجتمـاعی    دیگـر ، ولـی  پذیري بر عهده نهاد خانواده استجامعه
هـاي فرهنگـی و   کـانون  ،هـا رسانه ،نهاد آموزشی ،اقتصاد، سیاستهمچون 

نقش زیادي بـر عهـده دارنـد. از سـوي     شدن هنري نیز در فرایند اجتماعی
 تـر  پیشماعی فعال و سازنده آن است که فرد شرط حضور اجت پیش ،دیگر

پـذیري را بـه   پذیر یا اجتماعی شده باشد. اگر کسـی فراینـد جامعـه   جامعه
هـاي اجتمـاعی حضـور و    عرصـه  هدر هم تواند می ،درستی طی کرده باشد

 رو روبهدر غیر این صورت با مشکالت فراوانی  زندگی سالمی داشته باشد.
 ؛زا خواهـد بـود  بیند و هم براي دیگران آسیبهم خود آسیب می ،گردد می

                                                        
1. Life Style. 
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هـاي الزم را بـراي   اگر پسر یا دختري اجتمـاعی نشـده و مهـارت   بنابراین 
اداري و  ،هـاي آموزشـی  تعامل مثبت و سازنده با همنوعان خود در محـیط 

 چهـاردیواري همان بهتـر کـه در    ،نگرفته یا آن را رعایت نکندمانند آن فرا
وس باشد و از حضـور در جامعـه و پـذیرش    خانه خویش محصور و محب

بر لزوم ماندن  روایات دالّ بعید نیستهاي اجتماعی خودداري نماید. نقش
 ها و پرهیز از حضور در جامعه همین مطلب باشد.زن در کنج خانه

  پذیري زن مسلمانلوازم جامعه ب)
؛ تبیین کـرد پذیري بیش از آن است که در این مختصر بتوان آنها را لوازم جامعه

. آسیب مهم حضور شود میبه بیان لوازم حضور زنان در جامعه بسنده  رو ازاین
نگهداري حریم توجهی به اصل مباالتی به منظومه عفاف و بیبی ،اجتماعی زن

در ارتباط با مردان بیگانه است. در منـابع اسـالمی دسـتورهاي متعـددي بـراي      
آنچه در قرآن کریم و روایـات   هحفظ نفس از آلودگی ذکر شده است. مجموع

اي است که منظومه ،دعفاف براي مردان و زنان ذکر ش حفظ درباره اهل بیت
هاي جنسی خواهد شد. تطهیر جامعه از محركسبب گیري آن کار بهفراگیري و 

دو راهبرد کلی اصل عفاف است. تفصیل مطلـب   ،نگهداريحریم پوشیدگی و 
  1.گیرد میدر ادامه نوشتار مورد توجه قرار 

  پوشیدگی .1
سـت. ایـن مبحـث    پوشیدگی امسئله  ،مباحث مهم الگوي مطلوب زن هاز جمل

 و امـروزه از آن بـه   شـده اسـت  مطـرح   »سـتْر « عنـوان  در منابع اسالمی ذیـل 
. نخسـت آیـات قـرآن کـریم را در ارتبـاط بـا لـزوم        گردد میتعبیر  2»حجاب«

                                                        
 .463، ص19؛ جمجموعه آثاربراي دیدن مباحث فقهی مربوط به حجاب، ر.ك: مرتضی مطهري؛ . 1
یا أَیها «: سوره احزاب ذکر شده است 53 هیآبه معناي پرده یا حایل در » حجاب«کلمه . 2

قُلُـوبِکم و   الَّذینَ آمنُوا .. و  ـرُ لأَطْه کـمل لُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذَ لْتُموهنَّ متَاعا فَاسأَ ذَا سأَ  إِ
اتَّخَـذَت مـنْ دونهِـم حجابـاً     «سوره مریم آمده است:  17همچنین در آیه  ..»..		قُلُوبِهِنَّ فَ

لَیها روحنا فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سوِیا  .»فَأَرسلْنا إِ
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سپس حدود پوشش را از نظـر فقهـی   و کنیم  بررسی میپوشیدگی زن مسلمان 
  تبیین خواهیم کرد.

  فلسفه پوشیدگی .1ـ1
از آیات و روایات براي فلسفه حکـم پوشـش نکـات قابـل تـوجهی اسـتنباط       

  :شود میترین آنها اشاره به مهم که گردد می
سـوره مبارکـه احـزاب فهمیـده      59از آیه  :شخصیت زن مسلمانمعرف  .1

  :که پوشش معرف شخصیت زن مسلمان است. در این آیه آمده است شود می
هاى  ها [روسرىجلباب«: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو !امبریاى پ

مـورد   ه شناخته شوند وکنیار براى اکن یا ،نندکش فروافیبلند] خود را بر خو
  1.»بهتر است ،رندیزار قرار نگآ

 بـه رفتن  د که موقعی نازل شزناندرباره  این آیه ،دتر بیان ش پیشکه  گونه همان
ه یآ گرفتند.مورد آزار قرار میبعضى جوانان هرزه  از سويهنگام شب  ،مسجد
ـ امـل رعا کبـه طـور    دستور داد حجاب خود راها  زن نازل شد و به مذکور ت ی

  2.براي آنها ایجاد مزاحمت نکندسى کنند تا به خوبى شناخته شوند و ک
نکته دیگري نیـز در مـورد فلسـفه     گفته پیشاز آیه  :امنیت اجتماعی .2

امنیـت   ،پوشش قابل استنباط است و آن این اسـت کـه پوشـش بـراي زن    
خداي متعال به زنانی که در معـرض آزار و اذیـت   زیرا  ؛آورداجتماعی می

ـ  پـاك خود را بپوشانید تا به «: فرمود ،اند دهجوانان بوبرخی  ی شـناخته  دامن
  3.»شوید و مورد آذار قرار نگیرید

کـه   شـود  میسوره مبارکه احزاب فهمیده  53از آیه  :بهداشت روانی .3
آلود است. در قسمتی از این آیه آمده حجاب براي حفظ قلوب از افکار گناه
                                                        

أَنْ یعرَفْنَ   یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جالَبِیبِهِنَّ ذلک أَدنى«. 1
  ».فَال یؤْذَینَ و کانَ اهللاُ غَفُوراً رحیماً

تفسـیر  جمعه عروسی حـویزي؛   بن . عبد علی197، ص2 ج؛ تفسیر القمیابراهیم قمی؛  بن علی. 2
 .30، ص4 ج؛ نورالثقلین

 ...».	أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ  ذلک أَدنى «.... 3
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ن یا .دیاز پشت پرده بخواه ،دیخواه مى چیزي امبریاز همسران پاگر «: است
این در  »حجاب« منظور از 1».!هاى شما و آنها بهتر است ى دلکار براى پاک
ه مخصـوص  کـ مى اضـافه بـر آن اسـت    که حکبل ،ستیه پوشش زنان نیآ

خـاص   شـرایط مردم موظف بودند به خاطر است. بوده  امبریپهمسران 
از پشـت پـرده    ،رندیزى از آنان بگیخواهند چ مى هرگاه امبریپهمسران 

موارد ظـاهر   گونه اینآنها حتى با پوشش اسالمى در برابر مردم در و  باشد
ـ آنها رعامورد در و  گر وارد نشدهیزنان ددرباره  مکن حیالبته ا ؛نشوند ت ی

  2افى است.کپوشش 
کـه   شود میسوره مبارکه نور استفاده  30از آیه  :یدامن پاكعفاف و  .4

ی اسـت. در ایـن   دامن پاكدستور غض بصر براي  چنینفرمان پوشش و هم
  :آیه آمده است

 دامنو  رندیفروگ ]از نگاه به نامحرمان[ هاى خود رابه مؤمنان بگو چشم
خداوند از آنچه انجـام   .تر است زهکین براى آنان پایا .نندکخود را حفظ 

  3!د آگاه استیده مى
 از انسـانی  نفس یا بازداشتننگهداري خود 4،مقصود از عفاف در این بحث

ت عف«: اند تهنوشباره شناسان در این  شهوانی است. بعضی واژه هايخواهش
 و غلبه از آن لهیوس به هکاست  آدمى جان و نفس براى حالتىشدن حاصل

                                                        
  ..»..	إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکم أَطْهرُ لقُلُوبِکم و قُلُوبِهِنَّو «... . 1
کلمه  نیشود. ا ل مىیء حا ى چیزى است که در میان دو شىار لغت به معند» حجاب«. کلمه 2

ي؛ رازیل به کار رفته است (ناصر مکارم شـ یى پرده یا حاادر قرآن مجید نیز همه جا به معن
  ).402ـ401، ص17ج؛ نمونه ریتفس

  ».لَهم إِنَّ اهللاَ خَبیرٌ بِما یصنَعونَ  أَزکى قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک«. 3
» یحـلّ  ال عمـا  الکـف «: انـد  کـرده  ااز حـرام معنـ   يخـوددار  ای منع به را عفاف شناسان . واژه4

ي؛ حمـاد جـوهر   بـن  لیاسـماع نیز ر.ك: . 92، ص1ج؛ نیکتاب العـ ي؛ دیاحمد فراه بن ل(خلی
، 5 ج؛ البحـرین  مجمـع ی؛ حیطر نیفخرالد .1405ص ،4 ج؛ بیۀالعر و صحاح اللغۀ تاج ـالصحاح  

 امعنـ ، سـت یمنع از هر آنچه سـزاوار ن  ای حیاز فعل قب يآن را خوددار زین ی). بعض101ص
 ).3، ص4 ؛ جاللغۀ مقائیس معجمزکریا؛  فارس ابن بن احمد( اند کرده
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جایگـاه ارزشـی ممتـازي     دین مبین اسـالم  1.»شود مى رىیجلوگ شهوت طتسل
مقرّب اي منزلت عفیف را تا رتبه مجاهد شهید و فرشته شده، قائل براي عفاف

 دیشه مجاهد«: منزلت عفیف فرموددرباره  علیباال برده است. امیر بیان مولی 
ـ  ســتین سـى ک از شــتریب اجـرش  خـدا  راه در ، ولــی دارد گنـاه  بــر قـدرت  هک

  2.»باشد خدا فرشتگان از اى فرشته هک است یکنزد او .ندک مى دارى شتنیخو
 شـده  مقایسـه  اسـالم  در ارزشـی  معیار دو با عفاف ،مذکور حدیث در
یکی مجاهد شهید و دیگري فرشته مقرّب. دلیل برتـري عفیـف بـر    : است

 مبارزه و اکبر جهاد ،نفس با مبارزه ،اسالم نظر مجاهد شهید آن است که از
 نفـس  با جنگ در پیروزي 3.شود می خوانده اصغر جهاد ،بیرونی دشمنان با

 اکبر جهاد دلیل همین به ؛است بیرون دشمن بر غلبه از دشوارتر بسی اماره
پس دور از انتظار نیست که عفیف از مجاهد شـهید در   .است شده خوانده

فرشـتگان نیـز آن اسـت کـه      بر عفیف برتري جهاد اصغر برتر باشد. دلیل
ولی انسان عفیف بر سر دو راهی  ،فرشته از خواهش نفس برخوردار نیست

گیرد  میمسیر الهی را در پیش  ،ی به مسیر نفسانیاعتنایو با بی گیرد میقرار 
 ،. در این صورت تعجبی ندارد که عفیفیابد میت دست و به قله رفیع عف

اگـر انسـان نتوانـد در مقابـل      ،برتر از ملک مقرب خوانده شود. در مقابـل 
زیـرا   4؛نشـیند مـی  ماز بهـای تر نازلاي در رتبه ،خواهش نفس مقاومت کند

                                                        
 مفرداتاصفهانی؛  محمد راغب بن (حسین» الشَّهوة غلبۀِ عن بها تَمتَنع للنّفسِ حالۀٍ حصولُ: العفَّۀُ. «1

در  ؛معناست نیسوره مبارکه نور هم 33 هیمقصود از استعفاف در آ). 573؛ صالقرآن ألفاظ
 ..»..	و لْیستَعفف الَّذینَ الیجِدونَ نکاحاً حتَّى یغْنیهم اهللاُ منْ فَضْله«آمده است:  هیآ نیا

2 .»ف الشَّهِید داهجا الْمکۀِملَائنَ الْملَکاً مأَنْ یکونَ م یففالْع لَکاد ففَع رنْ قَدمراً مأَج ظَمبِیلِ اهللاِ بِأَعی س «
  ).466، ح502البالغه، ص (نهج

 الْجِهاد بقی و الْأَصغَرَ الْجِهاد قَضَوا بِقَومٍ مرْحباً قَالَ رجعوا فَلَما بِسرِیۀٍ بعثَص النَّبِی أَنَّ عبداهللاِ أَبِی عنْ. «3
؛ الکـافی یعقوب کلینـی؛   بن (محمد» النَّفْسِ جِهاد قَالَ الْأَکبرُ الْجِهاد ما و اهللاِ رسولَ یا قیلَ الْأَکبرُ

  ).12، ص5ج
4 .»و أْنا لَقَدذَر نَّمهجنَ کثیراً لالْجِنِّ م الْإِنْسِ و ملَه ونَ قُلُوببِها الیفْقَه و مینٌ لَهرُونَ أَعصبِها الیب و  ـملَه 

  ).179(اعراف: » الْغافلُونَ هم أُولئک أَضَلُّ هم بلْ کالْأَنْعامِ أُولئک بِها الیسمعونَ آذانٌ



  243 سوم يالگو يها ستهیفصل پنجم: با

  1اند.بهرهم از نعمت عقل بیبهای

  ادله فقهی پوشیدگی .1ـ2
 2پوشش زن اختصـاص یافتـه اسـت؛   مسئله  شش آیه از قرآن کریم بهکم  دست

  :سوره مبارکه احزاب آمده است 59جمله در آیه 		از
هـاى خـود را بـر    پوشش به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو !امبریاى پ

   ،رنـد یه شناخته شـوند و مـورد آزار قـرار نگ   کن براى آنیا ؛رندیخود فروتر گ
  3.است تر نزدیک

اسـت.   »جلبـاب « استفاده شد و این کلمـه جمـع   »جالبیب« هدر این آیه از واژ
. اند دهکر معنا 5»پیراهن و روسري« آن را و بعضی 4»ملحفه یا چادر« آن را برخی
از روسري است کـه از سـر تـا     تر بزرگاي جلباب پارچه«: اند تهنیز نوش برخی

  این آیه بر لزوم پوشش سر داللت دارد. ،در هر صورت 6.»پوشاندمی سینه را
  :پوشیدگی زیور و زینت زنان آمده استدرباره  سوره مبارکه نور 31در آیه 

 ـ  اسـت  انیـ نما هکـ  مقـدار  آن جـز  ـ  را خود نتیز ... وبگ مانیباا نانز به و
 نـت یز و ننـد کاف خود نهیس بر را خود هاى روسرى ]اطراف[ و ندیننما ارکآش

  7.	... نسازند ارکآش را خود
                                                        

 فَقَالَ آدم بنُو أَم أَفْضَلُ الْملَائکۀُ فَقُلْت الصادقَ محمد بن جعفَرَ أَباعبداهللاِ سأَلْت قَالَ سنَانٍ بن عبداهللاِ عنْ. «1
 شَهوةً الْبهائمِ فی رکب و شَهوةٍ بِلَا عقْلًا الْملَائکۀِ فی رکباهللاَ  إِنَّ طَالبٍ أَبِی بن علی أَمیرُالْمؤْمنینَ قَالَ
 شَـهوتُه  غَلَب منْ و الْملَائکۀِ منَ خَیرٌ فَهو شَهوتَه عقْلُه غَلَب فَمنْ کلْتَیهِما آدم بنی فی رکب و عقْلٍ بِلَا

قْلَهع ونَ شَرٌّ فَهمِ مائه210ص، 15؛ جۀالشیع وسائل؛ عاملى حرّحسن  بن (محمد» الْب.( 
 .53، ص1؛ جالنکاح کتابناصر مکارم شیرازي؛ . 2
نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جلَابِیبِهِنَّ ذَلک أَدنَى أَنْ یعرَفْنَ  بنَاتک و النَّبِی قُلْ لأَزواجِک ویا أَیها «. 3

یماً فَلَا یؤْذَینَ وحا رکانَ اهللاُ غَفُور.«  
 .100، ص1 ؛ جبیۀالعر صحاح و اللغۀ تاج ـ الصحاححماد جوهري؛  بن اسماعیل. 4
 .199؛ صالقرآن مفردات ألفاظمحمد راغب اصفهانی؛  بن حسین. 5
 .23ص، 2 ؛ جالبحرین مجمعفخرالدین طریحی؛ . 6
  الیبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على.. و .«است:  گونه این هیاز آ ی. متن قسمت7

) جِیب جمع( جیوب و روسري به) خمار جمع( خُمر .»زینَتَهنَّ إِالَّ لبعولَتهِنَّجیوبِهِنَّ و الیبدینَ 
  .شود می گفته پیراهن یقه به
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 :خطاب به زنان فرموده است انی همین آیه حکم دیگري ذکر شده،در بخش پای
 دانسـته  شـان  یپنهـان  نـت یز تـا  نزنند نیزم به را خود پاهاىرفتن راه هنگامو «

بسـتند.  به پاي خـود مـی  زنان حجاز خلخال  ،در زمان نزول قرآن کریم 1.»شود
صـداي خلخـال آنـان     ،کوبیدنداگر پاي خود را به زمین میرفتن آنان موقع راه

  از این کار نهی شده است. مذکورشد. در آیه تحریک دیگران می سبب
گـري  قرآن کریم بر خودداري زن مسلمان از جلوه ،پوششمسئله  افزون بر

و  کـرده از تبرّج زنـان نهـی    ،سوره مبارکه احزاب 33کرده است. در آیه  تأکید
 نینخسـت  تیـ جاهل دوران همچونو  دیبمان خود هاى خانه درو « :فرموده است

سـوره مبارکـه نـور نیـز زنـان       60همچنین آیه  2.»دینشو ظاهر ]مردم انیم در[
 بـه معنـاي  واژه تبـرّج در لغـت از بـرج     3سالمند را از تبرّج نهی کـرده اسـت.  

هـاى خـود را   یبـای یاست و منظور از تبرج زن آن است کـه وي ز شدن آشکار
از نظر فقهی پوشیدن لباس مردان براي  4ند.کآشکار و براي نامحرم خودنمایی ن

شـهرت   ،زیـرا لبـاس   ؛زنان یا پوشیدن لباس زنان بـراي مـردان جـایز نیسـت    
انسـان را   ،لباس شهرتزیرا  ؛ن نوعی تبرج استو براي زنا گردد میمحسوب 

پوشیدن لباس جنس مخالف را حرام  ،سازد. مراجع عظامنماي مردم میانگشت
  .اند تهیا احتیاط در ترك آن دانس

ـ احت«: آمـده اسـت   )846 مسـئله ( خمینیامام  مسائلال توضیحدر رساله  اط ی
  5.»... نپوشده مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه کواجب آن است 

  :بهجت اهللاآیت به فتواي مرحوم
دن لبـاس  ین پوشـ یچنـ ن لباس مخصـوص زنـان بـراى مـرد و هم    دیپوش

                                                        
  ..»..	ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِنّو «... . 1
 ».یۀِ الْأُولىبیوتکنَّ و التَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهل  و قَرْنَ فی. «2
3 .»تَبنَّ غَیرَ مهیابنَ ثأَنْ یضَع نَاحلَیهِنَّ جع ا فَلَیسکاحونَ نی لَایرْجاللَّات اءنْ النِّسم داعالْقَوبِزِینَۀٍ و اترِّج

و یملع یعماهللاُ سنَّ وفْنَ خَیرٌ لَهفتَعأَنْ یس.« 
 .557، ص8 ؛ جفی تفسیرالقرآن البیان مجمع؛ طبرسىحسن  بن فضل. 4
  .247ص، 1؛ جالمسائل توضیحی؛ نخمی اهللا . سیدروح5
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ه کـ تـا مـوقعى   بودن چه حراماگر ؛حرام است ،مخصوص مردان براى زن
از مرد  هریکن ییز تزینو  ل استمورد تأم ،داخل در لباس شهرت نباشد

لباس شهرت عبارت از لباسى است و  حرام است ،گرىینت دیو زن به ز
ا نحوه برش و دوخت و مانند آن خالف شأن یا رنگ یه از جهت جنس ک

  1.و زى پوشنده لباس باشد
فقهـا روایـات    لزوم پوشش وارد شده است. برخـی درباره  روایات فراوانی نیز

ـ  2.اند دهکربندي حجاب را در هفت گروه دسته نـاظر بـه    ،تابعضی از این روای
بعضـی  و  دارندبعضی دیگر حدود پوشش را بیان می ؛تفسیر آیات مزبور است

. به دلیل فراوانی روایـات مربـوط بـه    کنند می استثنائات پوشش را مشخص نیز
 .شود می نظرصرفاز نقل آنها  ،حجاب و رعایت اختصار این نوشتار

  حدود شرعی پوشیدگی .1ـ3
 هکـ بل ،واجبات و مسلّمات از حجاب ،اند دهفقها متذکر ش که برخی گونه همان

پوشش تمام  ،مطابق فتواي مشهور فقهاي عظام 3.است اسالم نید اتیضرور از
بدن زن به جز صورت و دو کف دست از نامحرم واجـب اسـت. غیـر از ایـن     

 حتـی  بـدن  تمـام  پوشـاندن  وجـوب « یکـی  ؛دو نظر دیگر نیز وجود دارد ،نظر
 و ینکفّ و صورت جز به بدن تمام پوشاندن وجوب« و دومی »ینکفّ و صورت
 گـردن  و سـر  ،بـدن  پوششوجوب  ،نظریه سهاست. قدر مشترك این  »قدمین
 در ،نـامحرم  از زن سر موي پوشش وجوب عدم به قولبه همین دلیل  و است

  :نویسددر این باره می مطهرياستاد  .ندارد جایگاهی اسالمی فقه
 اسـالم  فقه لحاظ از ،است واجب زن بر نیفّک و وجه ریغ دنیپوشان هکنیا در
. است مسلّمات و اتیضرور جزء قسمت نیا. ندارد وجود دىیترد گونهچیه
 ىکیکتشـ  و اختالف باره نیا در فتاوى نظر از نه و ثیحد و قرآن نظر از نه

                                                        
  همان.. 1
 .55، ص1جالنکاح؛  کتابناصر مکارم شیرازي؛ . 2
 .52همان، ص. 3
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  1.است مچ تا ها دست و چهره پوشش ،است بحث مورد آنچه. ندارد وجود
وجوب پوشش بـدن و مـوي سـر زنـان      عظام درباره رغم اتفاق نظر فقهايبه 

تشـکیک   بـاره برخـی نواندیشـان دینـی زمـان مـا در ایـن        ،مسلمان از نامحرم
پوشـاندن   صـاحب جـواهر  : انـد  تهو در یـک برداشـت نادرسـت نوشـ     اند کرده

گـردن و مـوي سـر را     ،ها و پاها تا مـچ دست ،اجزاي بدن به استثناي صورت
بـوده و   گونـاگون نظریـات فقهـا    ،شـده موارد استثنادر  ؛ یعنیداننداجماعی می

 صـاحب مـدارك  و  یطباطبـای دارد. ایشان از قـول عالمـه   اتفاق نظري وجود ن
: نویسـد که نظر آنان عدم وجوب پوشش سر و گردن اسـت و مـی   کند مینقل 

 يعدم وجوب پوشـش سـر و گـردن را بـه بعضـی از علمـا       ،البراجابنقاضی 
: بیان کـرده اسـت   گونه ایننظر خود را  جواهر صاحبشیعه نسبت داده است. 

بنـابراین فتـواي    ؛»تر استبلکه قول قوي ،پوشاندن موي سر مطابق با احتیاط«
ابتـدائاً   ،بلکـه از روي احتیـاط و احتمـال    ،صریح بر لزوم آن ارائه نکرده است

روشـن   هـا  سپس آن را ترجیح داده است. از مجموع این بررسی احتیاط کرده،
پوشـش سـر   ـ  اختالفی است و اجماع مسلمانان در این امرمسئله  که شود می

 بنـده «: نویسـد محقق نشده است. نویسنده پس از این مقـدمات مـی   ـ  و گردن
 گـردن  و سر پوشش، ولی شمارممی الزم را بدن پوشش ،علمی دالیل بر مبتنی

  2.»دانممی شرعی مستحب را
 ،شد گردن و سر پوشش وجوب عدم به قائل که فقیهی از نویسنده مقصود

 در جنیـد ابـن  کتـاب  .اسـت  )هجري چهارم قرن شیعی فقیه( اسکافی جنیدابن
 عبـارت  3.اسـت  کرده نقل ایشان از ةالصال کتاب در یحلّ عالمهو  نیست دست

 اسـت  واجـب  برابربه طور  مرد و زن بر کهمطلب داللت دارد  این بر جنیدابن

                                                        
 .507، ص19؛ جمجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 1
  .56؛ صمحمدي شریعت در بانوان احکاماحمد قابل؛ . 2
الجنید: (الذي یجب ستره من العورتان و هما القبل والدبر من الرجل والمرأة) و هذا یـدلّ   و قال ابن«. 3

منصـور   ابـی (» على مسـاواة المـرأة للرجـل عنـده فـی أنّ الواجـب سـتر قبلهـا و دبرهـا الغیـر          
  ).97ص، 2 ؛ جیعۀالشر أحکام فی لشیعۀا مختلفی؛ مطهر اسدى حلّ بن یوسف بن حسن
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مشـهور فقهـا عبـارت وي را نـاظر بـه حـدود       . بپوشـانند  را خود عورتین فقط
 در را جنیـد ابـن  عبـارت  عالمـه  دلیـل  همـین  بـه . انـد  تهپوشش در نمـاز دانسـ  

مانعی نـدارد  : است آمده جنید ابن از دیگري فتواي در. است آورده ةالصال کتاب
وط بـه اینکـه   مشـر  ؛که زن آزاد و غیر او در حال نمـاز سـر خـود را نپوشـاند    

 سـتر  کفایـت  پیشین، عبارت در جنید ابن مقصود بنابراین 1نبیند؛نامحرمی او را 
 اشتباه نویسنده مزبور قطعاً برداشت و نیست بیگانه ناظر وجود با حتی عورتین

دربـاره   صـاحب جـواهر  تردیدي کـه ایشـان از    .استو نسبت ایشان نادرست 
به حدود پوشـش زن در   ،ده استکرتحقق اجماع در وجوب پوشاندن سر نقل 

اشد. ب مربوط می 2جواهرالکالم کتاب شده نیز به و عبارت نقل استمربوط نماز 
زیـرا   ؛اي نیسـت مالزمـه  ،روشن است که میان ستر در نماز و سـتر از نـامحرم  

نمـاز بخوانـد.    ،ممکن است زن در خانه خود و در حالی که نـامحرمی نیسـت  
د پوشش از نـامحرم دچـار   ونویسنده با خلط میان حدود پوشش در نماز و حد

  د.اندازاشتباه می است و خوانندگان خود را نیز بهگیري نادرست شده نتیجه
در مـورد وجـوب پوشـش سـر و      ،که اشاره شد گونه همان ،به هر صورت

  گردن میان فقهاي عظام اجماع وجود دارد.

  پوشیدگی در سیره حضرت زهرا .1ـ4
نبوده اسـت.   نشینی خانه زهراسیره حضرت  ،اشاره شد ترگونه که پیشهمان

 ؛کرده استهاي اجتماعی خویش عمل میایشان به اقتضاي شرایط به مسئولیت
شده و به سهم خویش در جهت اصالح امور  میدر اجتماعات مسلمانان حاضر 

است. در نخستین روزهاي پس از وفات رسـول  کوشیده ها میو مقابله با کجی
 آن حضـرت  ،در واکنش به اقدام دسـتگاه خالفـت در مصـادره فـدك     ،خدا

نـد. در مقدمـه   کاي ایراد مـی و در اجتماع مسلمانان خطبه شود میراهی مسجد 

                                                        
» لهـا  محـرم  ذي غیـر  الیراهـا  حیـث  الـرأس  مکشـوفۀ  هی و و...ا الحرّة مرأةال تصلّی أن البأس. «1

  ).51؛ صجنید ابن فتاوى مجموعهی؛ اسکاف دیجن بن احمد بن محمد(
 .169ـ165، ص8ج)؛ ةالصال کتاب( جواهرالکالم. محمدحسن نجفی؛ 2
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و  زهـرا نکات سودمندي در ارتباط بـا نـوع پوشـش حضـرت      ،خطبه فدکیه
  .گیرد میشده است که مورد توجه قرار  حضور ایشان در مسجد ذکر چگونگی

 کـه  زمانی: کند می روایتگونه  اینبزرگوارش  پدران از حسنبنعبداهللا
 ،شـوند  زهـرا  حضرت به فدك رسیدن گرفتند مانع تصمیم عمر و ابوبکر

د. ر ایراد کـر ایشان راهی مسجد شد و خطبه بلندي را در انتقاد از این رفتا
در پوشش آن حضرت  چگونگی با ارتباطدر  1جمالتی از مقدمه این خطبه

  گردد: ذیل ذکر می
 ؛یا پیچیدن است پیچیده به معناي »الثَ« واژه ».رأسها علی خمارها الثَت« .1

 از تـر  بـزرگ  چیـزي  »خمـار « 2مانند پیچیدن عمامه یا بستن روسـري بـر سـر.   
 را گـردن  و سـینه  ،سـر  کـه  اي گونـه  بـه  ،اسـت  بـوده ها  زن فعلیِ هاي روسري

 بِخُمرِهنَّ لیضرِبنَ و«: است آمدهها  زن در قرآن کریم خطاب به است. پوشانده می
 را سـینه  کـه  بیندازنـد  سـر  اي روي بـه گونـه   را هایشـان : روسريجیوبِهِنَّ علی

روسري خود را بـه  «: استگونه  این مذکورجمله  معناي ترتیب بدین 3؛»بپوشاند
  .»آن را بست سر انداخته و

2. »لَتاشْتَمپوشـش  درباره  سوره احزاب 59واژه جلباب در آیه  ».بِجِلْبابِها و
راهن و روسرى یشناسان آن را پواژه .»بِهِنَّیجلَابِ منْ هِنَّیعلَ نَیدنی« :زن آمده است

راهن و لبـاس  یآن را به پ )چادر و رداء( . بعضی نیز آن را به ملحفهاند دهکر معنا
                                                        

فدك و من  اهللا صلما أجمع أبوبکر على منع فاطمۀ بنت رسول «گونه است:  متن مقدمه خطبه این. 1
خمارها على رأسها (و اشتملت بجلبابها) و أقبلت فی لمۀ من حفدته تطأ ذیولها   بلغ ذلک فاطمۀ الثت

بکر و هـو فـی حشـد مـن المهـاجرین       شیئا حتى دخلت على أبی من مشیۀ رسول اهللا ص  ما تخرم
المجلس فأمهلت حتى سکن دونها مألة ثم أنت أنۀ أجهش القوم لها بالبکاء و ارتج   واألنصار فنیطت

طیفور؛  ابن طاهر یاب بن (احمد..» . القوم و هدأت فورتهم فافتتحت الکالم بحمد اهللا والثناء علیه  نشیج
  ).98ص؛ و فدك لسقیفۀا؛ عبدالعزیز جوهرى بصرى بن احمد .23ص؛ بالغات النساء

، 8ج؛ کتـاب العـین  ؛ فراهیـدى احمـد   بـن  (خلیل» إدارة اإلزار و العمامۀ و نحوهما مرتیناللوث: «. 2
  ).239ص

  .31نور: . 3
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 که به روسري معنـا  پیشینار در جمله با توجه به واژه خم 1.اند دهکر گشاد معنا
  باشد.ظاهراً چیزي شبیه چادر و رداء می ،منظور از جلباب ،شده است

 بـا  همـراه  زهـرا  حضـرت  ».قَومهـا  نسـاء  و حفَدتها منْ لُمۀٍ فی أقْبلَتو « .3
همراهـی  . کردند حرکت خویشاوندان و یاران یا سال و سناز زنان هم گروهی

از همساالن یا همفکران و خویشاوندان یا به خاطر آن است کـه آنـان    یگروه
 گـروه  میـان  ایشان در ظاهري براي آن است که پیکرهیا  کنندحضرت را یاري 

  نشود. نمایان مردها مانده و بین پوشیده ،زنان
 روي پـا  ،رفتن راه در این جمله آن است که حضرت معناي ».ذُیولَها تَطَأُ« .4
 پـا  زیـر  گاه که بود بلند اي به اندازه ایشان لباسزیرا  ؛گذاشتمی لباسش پایین
  گرفت.می قرار

پـدر  رفـتن  ماننـد راه ه حضرترفتن راه ».اهللارسولِ مشْیۀَ مشْیتُها تَخْرِم ما« .5
  است.بوده وقار  و با متانت بزرگوارش رسول خدا

6. »ةٌ دونَها فَنیطَتالءالءة .»مبه معناي م حضـرت  میـان . اسـت  پـرده  یا زارا 
کـار   ایـن . شد نصب ايپرده ،اند دهمردمی که در مسجد نزد خلیفه بو و زهرا

صـورت گرفتـه اسـت.     مـردان  نگـاه  از ایشان حفظ به احترام حضرت و براي
 مـذهبی  مجـالس  در نیز در زمان ما و است درآمده سنّت همین کار به صورت

  2.شود میاي افکنده زنان و مردان پرده میان
الزامـات حضـور اجتمـاعی زن اعـم از پوشـیدگی و       ،گفته پیشاز عبارات 

به خوبی قابل استنباط است. این نکته نیـز مخفـی نیسـت کـه     نگهداري حریم 
بعضی موارد مذکور جزء واجبات شـرعی و بعضـی دیگـر در شـمار الزامـات      

  .گیرد میاخالقی حضور زن در جامعه قرار 
                                                        

محمـد راغـب اصـفهانی؛     بـن  حسـین  .23، ص2 ؛ جالبحـرین  مجمعی؛ حیطر نیفخرالدر.ك: . 1
 .40، ص2 ج؛ قاموس قرآنی؛ اکبر قرش یدعلیس. 199؛ صالقرآن مفردات ألفاظ

کوتاه  یبحثی؛ تهران یمجتبدر مورد ترجمه و توضیح بندهاي مذکور در مقدمه خطبه، ر.ك: . 2
  .21ـ17ص؛ خطبه فدك رامونیپ
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  نگهداري حریم .2
ـ   نگهداري حریم مقصود از  ا این است که زن و مرد مسلمان در ارتبـاط خـود ب

نــد. آنـان بایـد بکوشـند از حضــور در    یکـدیگر حـدود شـرعی را رعایـت کن    
از آن  ،گیرنـد هاي آسیب خودداري کنند و اگر ناخواسـته در آن قـرار    موقعیت

 .گـردد  مـی رد و شـامل مـردان نیـز    بگریزند. این اصل اختصاصی به بانوان نـدا 
 دارد.بـه دنبـال   هاي بیشتري براي بـانوان  توجهی به آن آسیببی ،وجود این	با

کـه   گونـه  همـان اسـت.   »اختالط« به معناي مذکورنگهداري حریم نقطه مقابل 
مخالف نیست. آنچه ت زن در مجامع کبا شر گاه هیچاسالم  ،دتر تشریح ش پیش

اخـتالط زن و مـرد    ،ه اسـت آمـد مقابله با آن بر درصدد کرده، اسالم آن را نهی
  :مطهري. به تعبیر استاد شهید باشد می

ن از یجـارى مسـلم   سنّت م.یه حرکبل ،نه حبس و نه اختالط: دیگواسالم مى
ت در مجالس و مجامع منع که زنان از شرکن بوده است یزمان رسول خدا هم

 ،است. در مساجد و مجامع ت شدهیرعا میولى همواره اصل حر ،اند دهشمىن
ت مخـتلط زن و  کزن با مرد مختلط نبوده اسـت. شـر   ،وچه و معبرکحتى در 

ه در زمان ما محل ازدحام کمانند برخى مشاهد مشرّفه  ،مرد در برخى مجامع
  1.بر خالف مرضى شارع مقدس اسالم است ،العاده است فوق

  .گردد میآن تشریح  و ابعاد مختلفنگهداري حریم اهمیت  ،در ادامه نوشتار

  در اسالمنگهداري حریم اهمیت  .2ـ1
پذیري یا تحریک جنسی دیگران یک براي پیشگیري از تحریکنگهداري حریم 

به بعضـی از   که شود میبر آن دیده  فراوانی تأکیدضرورت است و در روایات 
  .شود میاین احادیث اشاره 

در  نیخوب است ا: با اشاره به یکی از درها فرمود رسول گرامی اسالم
بـه   النبی، دري از درهاي مسجددر آغاز اسالم 2.میرا به بانوان اختصاص ده

                                                        
 . 551، ص19 ج؛ مجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 1
2 .»لَلنِّساء تَرَکْنا هذَا الْباب لَو	ال کنزلي؛ هند یمتق(علی ..» .414، ص14؛ جالعم.(  
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نامیـده   »النسـاء  بـاب « و اکنون نیز وجود دارد که هم 1زنان اختصاص یافته است
صدر اسـالم بـه حفـظ حـریم در      مسلماناندهنده اهتمام . این امر نشانشود می

روابط زنان و مـردان بـوده اسـت. مطـابق حـدیث دیگـري از رسـول گرامـی         
مردهـا   ،شود میجماعت تمام  نمازها که شب دستور داد آن حضرت ،اسالم
: ده اسـت فرموهمچنین  آن حضرت 2.خارج شونداز مسجد خارج ها  زن بعد از

  3.»عبور کنند ابانیخ ایزنان از کنار کوچه «
وجود دارد. هایی  توصیهنیز  یعلامام از گفته،  پیشهاي توصیههمانند 
ه زنان کافتم یخبر  !مردم عراقاي : خطاب به مردم عراق فرمود آن حضرت
ـ نکیا شرم نمیآ ؛زنندیمردان م يها پهلو به پهلو شما در راه  همچنـین  4د؟ی

بازارهـا رفتـه و   زنانتـان بـه    ،دیـ ورز یرت نمید و غینکا نمىیح ایآ: فرمود
  5د.شون یماردالن میمزاحم ب

 ،علـی و امـام   از رسـول خـدا  شـده   اشـاره  رسد دستورهايبه نظر می
الزامـات حقـوقی یـا دسـتورات      رسـد  به نظر میو بعید  اند هاي اخالقی توصیه

تفکیـک   یخی قابـل اعتمـادي از آنـان دربـاره    گزارش تـار زیرا  ؛حکومتی باشد
  :نویسدمی بارهن ایدر  مطهريجنسیتی معابر عمومی دیده نشده است. شهید 

داد مـردان   دستور مـى  ،ى رخ ندهدکاکه برخورد و اصطکنیرسول خدا براى ا
روز رسـول خـدا در    یـک  .ابـان برونـد  یا خیـ وچه کنار کاز وسط و زنان از 

هـا   زن آمدنـد. بـه  رون ید مردان و زنان با هم از مسجد بید رون مسجد بود،یب

                                                        
  .292ص؛ آثار اسالمى مکه و مدینه؛ . رسول جعفریان1
(به نقل از: مرتضـی   658، ص2ج، 156، ص1ج؛ داود یبـ أسنن ی؛ اشعث سجستان بن مانی. سل2

  ).546، ص19؛ جمجموعه آثارمطهري؛ 
یعقوب  بن (محمد» ء ولَکنَّها تَمشی فی جانبِ الْحائط والطَّرِیقِ لَیس للنِّساء منْ سرَوات الطَّرِیقِ شَی«. 3

  ).518، ص5ج؛ الکافیکلینی؛ 
  ).537، صهمان» (نُبئْت أَنَّ نساءکم یدافعنَ الرِّجالَ فی الطَّرِیقِ أَ ما تَستَحیونَیا أَهلَ الْعرَاقِ «. 4
» الْعلُوج«واژه  (همان).»  أَ ما تَستَحیونَ و لَاتَغَارونَ نساءکم یخْرُجنَ إِلَى الْأَسواقِ و یزَاحمنَ الْعلُوج«. 5

و گاهى بر هر کافرى اطالق  گفته شده است ند از کافران عجممرد درشت اندام و نیرومبه 
  ظاهراً مقصود امام، کافران بیماردل است. شود. مى
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نـار  کد آنها برونـد. شـما از   ینکن است شما صبر یرد و فرمود بهتر اکخطاب 
ه اخـتالط مـردان   کدهند  ن مناسبت فتوا مىیفقها به هم .د و آنها از وسطیبرو

  1.روه استکو زنان م
مخـتلط «: نویسداست که می الوثقی ةعروبه فتواي صاحب  مطهرياشاره شهید 

  2.»رزنانیمگر در مورد پ ،روه استکممردان و زنان شدن 

  در روابط اجتماعینگهداري حریم  .2ـ2
نگهداري در روابط اجتماعی، روابـط   شود، حریم به شرحی که در ادامه بیان می

  شود. بصري و کالمی و همچنین روابط محیطی را شامل می
فرهنگی و تدابیر هاي چه تالشراگ :در روابط بصرينگهداري حریم  .1

، ولـی  جنسی را در سطح جامعه کـاهش دهـد  هاي كمحر تواند می حقوقی
 نیافتنی اسـت؛  ، ظاهراً انتظاري دستك جنسیجامعه عاري از هرگونه محر

کنترل نگاه یا به  ،پذیري جنسی بهترین روش براي کاهش تحریک رو ازاین
عمل به این توصیه دینی دشوار  هرچنداست.  »غض بصر« تعبیر قرآن کریم

یابی است. چشم  ي و تمرین و مداومت قابل دستبا عزمی جد ، ولیاست
 مجراي این و است اطراف محیط او با ارتباط مهم هايدریچه از آدمی یکی

 ،به همین دلیـل . بیننده دارد یجنس تحریک قواي در بسیاري سهم ارتباطی
زنان و مـردان را بـه آن    ورزیده، یاهتمام خاص »غض بصر« به قرآن کریم

سوره مبارکه نور خطاب به مـردان فرمـوده    30اخته است. در آیه مأمور س
ـ د بگـو  مؤمن مردان به«: است  اجنبـى  زنـان  بـه  نگـاه  از را شیخـو  دگانی
 بـه «: فرماید میخطاب به زنان  همین سوره 31در آیه  همچنین 3.»رندیبازگ
فلسـفه تحـریم    4.»فروبندند اجنبى مردان به نگاه از چشم بگو مانیباا زنان

                                                        
 .536، ص19؛ جمجموعه آثارمرتضی مطهري؛ . 1
، 5؛ جالوثقىةالعروي؛ زدی ییطباطبا دمحمدکاظمی(س» للعجائز الّیکره اختالط الرّجال بالنّساء ا«. 2

  ).449ص
  ..»..	للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهمقُلْ «. 3
سوره نور درباره جوانی از انصـار   31و  30آیات  ...».	و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ«. 4
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  1جنسی است. یکتحرجلوگیري از  ،نگاه به نامحرم
ن جامعه نیست و الگوهاي دینی اي براي متوسطاتوصیه فقطکنترل نگاه 

. انـد  دهبند بو داري بسیار باالي جنسی به آن پايما با وجود قدرت خویشتن
در بقیع بودیم.  در روزي ابري و بارانی با رسول خدا: فرمود علیامام 

اي هارپا در حال عبور بود که ناگهان دست حیوان در چالـه زنی سوار بر چ
صورت خـود   . در این هنگام رسول خداسقوط کردو زن بر زمین  افتاد

فتد. یکـی از اصـحاب بـه آن حضـرت     را برگرداند تا چشمش به آن زن نی
این زن پوشیده است. آن حضرت سه مرتبه  !رسول خدااي : عرض کرد

  2پوشیده را ببخشاي.زنان  !خدایا: فرمود
گفـتن  قرآن کریم زنان از از سخن :در روابط کالمینگهداري حریم  .2

سوره مبارکـه احـزاب    32در آیه  گري نهی کرده،یا عشوه کرشمه و ناز به
ـ نگو سـخن  زیانگ هوس اى گونه به «...: فرموده است ـ  دیی  در مـاردالن یب هک

در ایـن   »بِالْقَولِ التَخْضَعنَ« جمله 3.»دییبگو ستهیشا سخنو  نندک طمع شما
 آمیـز تحریـک  صورت به نباید کلمات ؛ یعنیاست سخن آهنگ به آیه ناظر

 ؛ یعنـی باشدمی کالم محتواي به نیز ناظر »معرُوفاً قَوالً قُلْنَ« جمله .شود ادا
                                                                                                             

کرد. چشمش به زنی افتـاد کـه پوشـش     اي در مدینه عبور می نازل شده است که در کوچه
تمام نگاهش را به آن زن دوخته بود، سرش به شیء که از  مناسبی نداشت. وي در حالی که

دیوار بیرون آمده بود اصابت کرد و شکافت، در حالی که از سرش خون جاري بـود، نـزد   
پیــامبر رفــت و مــاجراي خــود را بازگفــت. در ایــن زمــان آیــات مــذکور نــازل گردیــد   

  ).521، ص5؛ جالکافییعقوب کلینی؛  بن محمد	(ر.ك:
 الرِّجالِ لنَّظَرُ إِلَى شُعورِ النِّساء الْمحجوبات بِالْأَزواجِ و إِلَى غَیرِهنَّ منَ النِّساء لما فیه منْ تَهییجِحرِّم ا«. 1

..» .	لشُّـعور و ما یدعو إِلَیه التَّهییج منَ الْفَساد والدخُولِ فیما لَایحلُّ و لَایجمـلُ و کـذَلک مـا أَشْـبه ا    
 ).564، ص2؛ جالشرائع عللبابویه قمی؛  ابن  علی بن (محمد

صفی یومِ دجنٍ و مطَرٍ إِذْ مرَّت امرَأَةٌ علَى حمارٍ فَوقَع ید الْحمار   کنْت قَاعداً فی الْبقیعِ مع رسولِ اهللاِ«. 2
فَأَعرَض النَّبِی صفَقَالُوا یا رسولَ اهللاِ إِنَّها متَسرْوِلَۀٌ قَالَ اللهم اغْفرْ للْمتَسرْوِلَات فی وهدةٍ فَسقَطَت الْمرْأَةُ 

 نی(حس» رَجنَثَلَاثاً أَیها النَّاس اتَّخذُوا السرَاوِیلَات فَإِنَّها منْ أَستَرِ ثیابِکم و حصنُوا بِها نساءکم إِذَا خَ
  ).245، ص3ج؛ الوسائل مستدركي؛ ورن

  ».قَلْبِه مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفاً  فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی «.... 3
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 .دهـد  مـی  قرار وسوسه معرض در را مقابل فرد که شود گفته کلماتی نباید
رعایـت دسـتور آن   ، ولی است پیامبرچه این آیه خطاب به همسران اگر

مبـین   مـذکور آیه  همچنینبراي اشخاص طالب عفت یک ضرورت است. 
کـه از سـخنان    ست که در جامعـه همـواره بیمـاردالنی وجـود دارنـد     آن ا

ورزنـد. از امـام    مـی  پذیرند و به صاحب سخن طمـع تأثیر میآمیز  تحریک
کـرد و  بـه زنـان سـالم مـی     پیامبر: ت که فرمودروایت شده اس صادق

خوش نداشـت کـه    نامیر مؤمنا، ولی دادندآنان جواب سالم ایشان را می
در مـن  بیم آن دارم که صـداي آنـان   «: فرمودبه زنان جوان سالم کند و می

 1.»بم گـردد ینصـ  ،خواستم ه مىکش از اجرى یضررى بو  ندکجاد یحالتى ا
معتقد اسـت امـام ایـن مطلـب را بـراي آمـوزش بـه         صدوقهرچند شیخ 
 علـی ناظر به غایت احتیـاط امـام    بعید نیستولی  2،اند دهکردیگران بیان 

ناشـی از   بیـت  با نامحرم باشـد. اصـوالً عصـمت اهـل    در روابط کالمی 
 یوسـف آنچه در داستان حضـرت   ؛ مانندتدابیر پیشگیرانه آنان بوده است

  3در قرآن کریم نقل شده است.و توطئه همسر عزیز مصر 
کالمی زنان با مردان نامحرم را  رویاروییبلکه مشهور آنان  ،گروهی از فقها

. این نظریه از روایاتی اند دهآن را در حد ضرورت جایز شمرو  4اند دانستهحرام 

                                                        
أَمیرُالْمـؤْمنینَ  السـلَام و کـانَ    قَالَ کانَ رسولُ اهللاِ صیسلِّم علَى النِّساء و یرْددنَ علَیه عبداهللاِ عنْ أَبِی«. 1

تُها یسلِّم علَى النِّساء و کانَ یکرَه أَنْ یسلِّم علَى الشَّابۀِ منْهنَّ و یقُولُ أَتَخَوف أَنْ یعجِبنی صو السالم لیهع
  ).648ص، 2 ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن محمد» (فَیدخُلَ علَی أَکثَرُ مما أَطْلُب منَ الْأَجرِ

 ذَلک لغَیرِه و إِنْ عبرَ عنْ نَفْسه و أَراد بِذَلک أَیضاً التَّخَوف منْ أَنْ یظُنَّ ظَانٌّ أَنَّـه یعجِبـه   إِنَّما قَالَ«. 2
ی؛ قم هیبابو بنا  یعل بن (محمد »لْعالمونَصوتُها فَیکفُرَ و لکلَامِ الْأَئمۀِ صمخَارِج و وجوه لَا یعقلُها إِلَّا ا

  ).469، ص3 ؛ جالفقیه من الیحضره
 عبادنَا منْ إِنَّه الْفَحشَاء و السوء عنْه لنَصرِف لکو لَقَد همت بِه و هم بِها لَو الَ أَنْ رأَى برْهانَ ربه کذ«. 3

 أَراد مـنْ  جزَاء ما قَالَت الْبابِ لَدى سیدها أَلْفَیا و دبرٍ منْ قَمیصه قَدت و الْباب استَبقَا ـ و الْمخْلَصینَ
  ).25ـ24: وسفی» (الَّ أَنْ یسجنَ أَو عذَاب أَلیمإِ سوءاً بِأَهلک

  .66، ص16 ج؛ یعۀالشر فی أحکام لشیعۀا مستندمحمد نراقی؛  احمدبن. 4
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روایـات   ،افـزون بـر ایـن    1برد که داللت آنها بر تحریم ضعیف اسـت. بهره می
که  گونه همانهمخوانی ندارد.  ناو سیره معصوم سنّت و مزبور با قرآن کریم

 ،زنان با مردان را نهی نکردگفتن قرآن کریم سخن ،اشاره شد پیشیندر مباحث 
بـا نـامحرم و   گفـتن  خضـوع در سـخن   ،بلکه آنچه مورد نهی قرآن قرار گرفت

ي زنـان و مـردان بـا    وگو گفتنیز بر  مسلمانانگري است. سیره مستمرّه عشوه
و زنان مسائل شرعى  هو ائم امبریپدر زمان عایت وقار و سنگینی است. ر

هـاي  گـزارش  2.دندیپرسـ واجب را از آن بزرگـواران مـى  ریغهاي  پرسش حتی
ان همه آنها را حمل توکه نمی است اي اندازه بهتاریخی و روایات مربوط به آن 

زنان بـا مـردان را بـا    حق با فقهایی است که مکالمه  بنابراین 3بر ضرورت کرد؛
  :نوشته است خمینیامام  ؛ مثالًاند دهرعایت جهات مزبور جایز شمر

ز یجا ،به نباشدیه تلذذ و رک ىگانه مادامیدن صوت زن بیه شنکاقوى آن است 
گانـه  یرا بـه مـردان ب   داي خـود صـ ه کـ ز است ین براى زن جایهمچنو  است

 ،ر مقام ضرورتیاحوط در غچه اگر ؛ه ترس فتنه نباشدکدر صورتى  ،بشنواند
دن و شـنواندن را  یشـن  اىاگر زن جوان باشـد. عـده   خصوصاً ،آن است كتر

ه با مردان با کالبته بر زن حرام است  .ف استین قول ضعیو ا اند تهحرام دانس
 صـدا کردن باینمودن سخن و ز نمودن گفتار و نرم كز و نازیانگجانیت هیفکی

 4.ندکطمع مى ،قلبش مرض هسته در کسى کرا یز ؛ندکصحبت 
در روابـط  نگهـداري  حریم مقصود ما از  :در روابط محیطینگهداري حریم  .3

                                                        
 عـۀ موسـو براي دیدن نقد ادله تحریم و ادله جـواز، ر.ك: سیدابوالقاسـم موسـوي خـویی؛     . 1

. جعفر سبحانی 75، ص1؛ جالنکاح کتاب. ناصر مکارم شیرازي؛ 79، ص32؛ جالخوئی اإلمام
  .77، ص1؛ جالغرّاء میۀاإلسال یعۀالنکاح فی شر نظامتبریزي؛ 

 .76، ص1؛ جالنکاح کتابناصر مکارم شیرازي؛ . 2
بالسیرة المستمرّة فى األعصار و االمصار من العلماء و المتدینین و...م على خالف ذلک و بالمتواتر «. 3

و  السالم و من مخاطبۀ النسـاء للنبـى   أو المعلوم مما ورد من کالم الزهراء و بناتها علیها و علیهن
نجفـی؛   محمدحسن» (یاعلى وجه الیمکن احصاؤه و التنزیله على االضطرار لدینٍ أو دن االئمه

 ).98، ص29؛ جاإلسالم ئعجواهرالکالم فی شرح شرا
 .245، ص2 ج؛ سیلۀتحریرالواهللا خمینی؛  سیدروح. 4
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هـایی اسـت کـه بـیم     پرهیز از اختالط با نامحریم و گریز از موقعیـت  ،محیطی
در داسـتان   روابط در قـرآن کـریم   اي از اینگی اخالقی وجود دارد. نمونهآلود

در  موسیآنگاه که حضرت  ؛شود میدیده  شعیبو دختران  موسیحضرت 
بـه   چـاه اطـراف  مردم را دیـد کـه   از گروهی  ،مسیر خود به سمت شهر مدین

 دو زن را دیــد کــه. همچنــین نــدا ش مشــغولیان خــویــچهارپاکــردن رابیســ
ان دور نگـه دارنـد. حضـرت    گـر یگوسفندان درا از گوسفندانشان  کوشیدند می

ـ منظور شما از ا«: و به آنان گفت جلو رفت موسى  ».سـت؟ یرى چیـ گ نـاره کن ی
  1.»ه همه چوپانان خارج شوندکنیم تا ایده ما آب نمى«: گفتند

داشتن  از دور نگه شعیبکه مقصود دختران  شود میفهمیده  مذکوراز آیه 
حـریم  « یـا  ز از اختالط بـا مـردان  یپره ،گوسفندان و انتظار براي خروج مردان

دختر رفتن راه چگونگیبوده است. قرآن کریم همچنین در توصیف  »نگهداري
ى یکـ پس «: فرموده است موسیبراي ابالغ دعوت پدرش به حضرت  شعیب

همانا پدرم از شما : نزد او آمد و گفت ،رفت ا راه مىیه با حکاز آن دو در حالى 
علَـى    یتَمش« تعبیر .»به تو بپردازد ،ه براى ما آب دادىکنیند تا مزد اک دعوت مى

حتیاسن  »اءشعیب انحجب و حیاي دخترمبی .2است  
حریم برداشت کند که  گونه اینممکن است خواننده گرامی از این آیات 

چنـین نیسـت.    ، در حـالی کـه  یک الزام اخالقی براي زنان استنگهداري 
بـه   شعیب یکی از دختران حضرت ،مطابق آنچه در همین آیات آمده است

ـ اج نیبهتـر  هکـ زیرا  ؛را اجیر کن ]موسی[ او !اي پدر«: پدرش گفت  آن ری
بـه دختـرش    شعیبجناب  3.»نیام هم و باشد رومندین هم هک است سک

                                                        
نَ «است:  گونه اینسوره مبارکه قصص  23 هی. متن آ1 ۀً مأُم لَیهع دجینَ ودم ماء د را ولَم و

هِموننْ دم دجو قُونَ وقی النَّاسِ یسکما قالَتا النَستَینِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْب أَ حتَّى یصـدر    امرَ
بونا شَیخٌ کبیرٌ   ».الرِّعاء و أَ

یدعوك لیجزِیک أَجرَ ما سقَیت لَنا فَلَما جاءه و   علَى استحیاء قالَت إِنَّ أَبی  فَجاءتْه إِحداهما تَمشی«. 2
 لَیهع مینَقَصمِ الظَّالنَ الْقَوم تونَج قالَ التَخَف ص25(قصص: » الْقَص.(  

3 .»ما قالَتداهیا إِح تأَب تَأْجِرْهنِ خَیرَ إِنَّ اسم رْتتَأْج26(قصص: » الْأَمینُ الْقَوِي اس.(  
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: به امانت وي پی بردي؟ او در پاسخ پدر بیان داشت از کجا !دخترم: گفت
از پشـت سـر مـن راه    : پس به من گفت ،کردممی من پیشاپیش او حرکت«

راه را نشانم ده. پس همانا ما از قومی هستیم که  ،پس اگر اشتباه رفتم !برو
  1.»کنیمنمی از پشت سر به زنان نگاه

با نامحرم براي کردن و پرهیز از اختالط یا خلوتنگهداري حریم بر  تأکید
کوشد انسان شیطان حضور دارد و می ،آن است که در شرایط اختالط یا خلوت

به خوبی منعکس شده  صادقد. این نکته در روایتی از امام کنرا به گناه آلوده 
 .نمکـ دم تا اجـاره  یطلبنه شدم و منزلى مىیوارد مد: گویدمی محمد طیاراست. 
ان آن دو قـرار داشـت و   یه داراى دو اطاق بود و درى مکاى وارد شدم به خانه

 .نکرا اجاره  ن اطاقیا: آن زن به من گفت .ردکى از آنها زنى زندگى مىیکدر 
ـ راه دارد و من جـوان هسـتم تـو ن    یکدیگرن دو اطاق به یا: گفتم ز جـوانى و  ی

را وسـایلم  رفتم و یمن پذ .بندممن در را مى ،نکتو اجاره : گفت .ستیصالح ن
ـ آم مىینجا نسیاز ا: گفت .در را ببند: گفتم ه اوبو  به آنجا بردم بگـذار بـاز    ،دی

تـو در اطاقـت   : گفـت  .در را ببنـد  ،میجوان هسـت من و تو هر دو : گفتم .باشد
شوم و از بسـتن  نمى یکم و به تو نزدیآنزد تو نمى ،ن و من در اطاق خودیبنش

ردم و کـ دم و مـاجرا را عـرض   یرسـ  صـادق من خدمت امـام   .در سر باز زد
چ مرد و یرا هیز ؛گر برویاز آنجا به جاى د: توانم آنجا بمانم؟ فرموددم مىیپرس

  2طان سومى آنها باشد.یه شکمگر آن ،نندکانى خلوت نکزنى در م

  ها و فضاهاي مجازيدر رسانهنگهداري حریم  .2ـ3
حضـوري   رویـارویی هـاي دور بـه صـورت    رابطه انسان با دیگري در گذشـته 

هاي آن نیز محدود بوده است. آسیب ،گرفت. در این سطح از رابطهصورت می

                                                        
قُدامه فَقَالَ امشی إِنِّی مشَیت «است:  نیماجرا چن نیدرباره ا حضرت رضا ینوران تی. متن روا1

  ـاءـارِ النِّسبی أَدلَا نَنْظُرُ ف می إِلَى الطَّرِیقِ فَإِنَّا قَویندشفَأَر ی فَإِنْ ضَلَلْتنْ خَلْفعلـی  بـن  (محمـد » م  
  ).19، ص4؛ جالفقیه  الیحضره  منبابویه قمی؛  ابن

  ).252، ص3همان، ج» ( إِذَا خُلِّیا فی بیت کانَ ثَالثُهما الشَّیطَانتَحولْ منْه فَإِنَّ الرَّجلَ والْمرْأَةَ «. 2
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روابـط خـود را   سـطح   ،ی از اشیاجویبهرهبا  تواند میي پی برد که بشر به زود
و بـه کمـک آن    گردد می ها انسانواسطه روابط غیرحضوري توسعه دهد. آنچه 

. شـود  مـی نامیـده   1»رسـانه « در اصـطالح  ،شـود  مـی هایی به دیگران منتقل پیام
کـه تلفیقـی از    2هاايامروزه چندرسانهو  تصویري ،نوشتاري ،هاي صوتی رسانه

جهـان توسـعه داده    هاي انسان را به پهنـاي قلمرو ارتباط ،هستندها انواع رسانه
تـر از آن  دنیایی به بزرگی دنیاي واقعی و جذاب 3،فضاهاي مجازي ، بلکهاست

هـا  رسانه ي ازنسل جدید 4،هاي اجتماعیشبکهرا فراروي بشر قرار داده است. 
در  تواننـد  مـی که آنان  معنا بدین ؛اند تهرا دوسویه ساخ ها انسانهستند که روابط 

 5تصـویري بپردازنـد.  و  نوشـتاري  ،یک رابطه گروهی به تبادل اطالعات صوتی
منـدي از همـه   بـا بهـره   6،هـاي هوشـمند  هاي همراه و گوشینسل جدید تلفن

اب و البتـه  جـذ  ،آسـان  ،را سـریع  هـا  انسـان سطح روابط  ،شدههاي ذکرقابلیت
  آمیز ساخته است.مخاطره

 ،دنوظهور و فضاهاي مجازي بیان ش هايرسانهدرباره  آنچه به اختصار
د و اهمیت آن را کنرا براي ما مطرح مینگهداري حریم مفهوم جدیدي از 

صحیح فرهنگی بـراي   ریزي برنامهعدم  سازد. متأسفانه به دلیلمضاعف می
 7.کنند می ها صرفمردم ما زمان زیادي را با رسانه ،مدیریت اوقات فراغت

                                                        
1. Media. 

2. Multimedia. 
3. Cyberspace. 
4. Social Network. 

هاي اجتماعی در این است که  هاي گروهی مثل رادیو و تلویزیون با شبکه تفاوت مهم رسانه. 5
هـاي اجتمـاعی بـه     سویه است، ولـی در شـبکه   هاي گروهی فرایند انتقال پیام یک در رسانه

  گیرد. صورت متقابل صورت می
6. Smartphone.  

رکردن اوقات فراغت باشد، اما مردم در پ يها از انتخاب یکی دیمطلوب، رسانه با طی. در شرا7
رکردن اوقات پ يبرا نهیتنها گز در کشور، رسانه یحیو تفر یفقدان مراکز فرهنگ لیاگر به دل

 مردم باشد، تمام وقت آنان را به خود اختصاص خواهد داد. فراغت
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در  1»ايسـواد رسـانه  « توجهی بـه موضـوع مهـم   بی دلیلبه  ،دیگرسوي   از
هـاي آن  هاي جدید ناآگاهانه گرفتار آسـیب اغلب کاربران رسانه ،کشور ما

؛ و بعضاً راهی بـراي گریـز از آن یـا جبـران پیامـدهاي آن ندارنـد       اند شده
 روابـط  ،ايارتقاي سواد رسانه راهالزم است بانوان مسلمان از  ترتیب بدین

د نتنظیم کن اي اري خود را در فضاي مجازي به گونهنوشتو  بصري ،کالمی
  د.نکه دچار آسیب نشو

هاي نوظهور را بـر خـانواده   رسانه ویژه بهامروز همگان سایه سنگین رسانه 
یم. بـا توجـه بـه    نمـای را مشـاهده مـی   مخـرّب آن  هـاي تأثیرکنـیم و  حس می

اي جـز  چـاره  ،هـاي نوظهـور  رسانهناپذیري اغلب خصوصیت فراملی و کنترل
بـه تنهـایی   سازي وجـود نـدارد و روش محدودسـازي    تمرکز بر روش مصون

سازي استفاده از ظرفیت بـاالي  هاي مصونسودمند نخواهد بود. از جمله روش
 خانواده و تحکیم پیوندهاي آن است؛ به عنوان مثـال ها در جهت تقویت رسانه

راه عنداللزوم و هاهکشب و هابرنامه در يمحورخانواده ردیکرو تیتقو و اعمال«
 يهـا شـبکه  توسعه«، »خانواده محور با یموضوع و یتخصص يهاهکشب يانداز
ـ یترب و آموزشـی  يمحتواها ارائه و کودك ژهیو یونیزیتلو و ییویراد  يبـرا  یت

 و یغیتبل ،یآموزش ریزي برنامه و سازيفرهنگ«، »آنها مربیان و نیوالد ،کودکان
 تبیـین  و ازدواج از حاصـل  آرامـش  الهی موهبت معرفی خصوص در يارسانه
 و یانسـان  مـاالت ک ارتقـاي  در خـانواده  نهـاد بـودن  لیبدیب و ارزشمند هویت
 و هـا نگـرش  اصـالح  بـر  تأکیـد  بـا  يمعنو و یاخالق يهاارزش سازي نهادینه

  .	...و 2»رفتاري الگوهاي
                                                        

هـاي اسـتفاده و    مهـارت   ) عبـارت اسـت از مجموعـه   Literacy Mediaاي ( . سواد رسـانه 1
خانواده و جامعه بـه   ایآن بر فرد  يها بیکه آس اي گونهبه د، یجد يها از رسانه يبردار بهره

 يا آموزش رسـانه عبارت از ، »يا رسانه سواد«اصطالح  يبه جا یبعض .ابدیحداقل کاهش 
)Media Educationبا رسـانه   یزندگ يها جزء ضرورت يا . سواد رسانهکنند ی) استفاده م

 ایـ هـا   هـاي الزم از طریـق رسـانه    کشورهاي دنیا، آموزش بعضیدر  لیدل نیاست و به هم
  شود. ها و فرزندان آنها ارائه می به خانواده یدرس يها کتاب

  هاي ذکرشده مواردي است که از نقشه مهندسی فرهنگی کشور گرفته شده است. عبارت. 2
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  داريامانت .3
هـاي  به لزوم اعتماد شوهر به همسـر و پرهیـز از بـدگمانی    پیشین،در مباحث 

الزم است اشاره شود که زن نیز باید با رعایت اصـل   کنونمورد اشاره شد. ا بی
شـوهر را   د و از هر گونه رفتاري که سوء ظـن داري در جامعه حضور یابامانت

کـریم  خـاص در آیـات قـرآن    بـه طـور    داري زنبپرهیزد. امانت ،به دنبال دارد
سـوره مبارکـه    34در آیـه   »حافظات« تعبیر ؛ مانندمورد توجه قرار گرفته است

ـ در غکـه   انـد  یزنان صالح ،که مقصود از آن 1نساء اسـرار و  خـود   همسـر  ابی
حفـظ   اسـت،  ه خـدا بـراى آنـان قـرار داده    کـ حقوق او را در مقابل حقـوقى  

 اشـاره دارد و . این جمله به مراقبت از حـریم خانـه در غیـاب شـوهر     نندک مى
امــین وي در پاسداشــت از عفــاف  ،آن اســت کــه زن در غیــاب شـوهر مبـین  

ـ دارا ،موسـع  ریبا تفسباشد.  می ـ ن یشـوهر و اسـرار خـانوادگ    یی در قلمـرو   زی
  .گیرد میقرار  ،حافظ آن باشد دیکه زن با يامور

خیانـت قـرار دارد. خـداي متعـال      معناي ،داريدر مقابل مفهوم حفیظ یا امانت
آنـان فرمـوده   درباره  کرده،پیشگی توصیف را به خیانت نبی نوحو  لوطهمسران 

اسـت   را مثل آورده لوطو  نوحن همسرا ،اند دهیفر ورزکه کسانى کخدا براى : است
 2.ردنـد کانـت  یسته ما بودنـد و بـه آنهـا خ   یدو بنده از بندگان شا ،احکهر دو در ن و

انحـراف   لوطو  نوحهمسران انت یخ ،حدیثی از رسول گرامی اسالممطابق 
امبرى آلـوده  یـ چ پیرا هرگز همسر هیز ؛نبوددامنی و گرایش به آلوده افعف حریماز 

ارى کـ همهمسران خود ه با دشمنان کن بود یاآنان انت یخ 3.عفتى نشده است به بى
  4ند.سپرد و اسرار خانه او را به دشمن مى کردند می

                                                        
فَالصالحات قانتات «فرموده است:  کوکاریسوره مبارکه نساء درباره زنان ن 34 هیاز آ ی. در قسمت1

  ».اهللا حافظات للْغَیبِ بِما حفظَ
رَأَةَ نُوحٍ وامرَأَةَ لُوط کانَتَا تَحت عبدینِ منْ عبادنَا ام«... آمده است:  نیچن فهیشر هیاز آ ی. در قسمت2

  ..»..	صالحینِ فَخَانَتَاهما
 ).24، ص6 ج؛ المنثور فی تفسیرالمأثورالدرالدین سیوطی؛  (جالل» ما بغت امرأة نبى قطُّ«. 3
 .301، ص24؛ جتفسیر نمونهناصر مکارم شیرازي؛ . 4
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ـ ن تیاهل ب ثیدر احادداري زن یا وفاداري به شوهر امانت مـورد   زی
نقـل   از پدران خود از رسول خـدا  صادقتوجه قرار گرفته است. امام 

  :کرده است که فرمود
به  یکه وقت یبه اندازه همسر مسلمان يزیچ چیمسلمان پس از اسالم از ه ردم

و  کنـد  مـی اطاعـت   ،دهد میبه او فرمان  یوقتو  شود میشاد  ،کند میاو نگاه 
 ،اسـت  دارو مال شـوهر امانـت   شیدر نفس خو ،شود میب یغا ياز و یوقت
  1.نبرده است دهفای

                                                        
1 .»تَفَادا اسم هیعتُط ا وإِذَا نَظَرَ إِلَیه رُّهۀٍ تَسملسۀٍ مجونْ زلَامِ أَفْضَلَ مالْإِس دعةً بدفَائ ملسرُؤٌ ما  امرَهإِذَا أَم

هالم ا وهی نَفْسا فنْهع إِذَا غَاب فَظُهتَح 327ص، 5ج؛ الکافییعقوب کلینی؛  بن محمد» (و.(  





  
  
  
  
  

 هاي پژوهشیافته
  

شخصـیت و حقـوق او را بررسـی و     ،این پژوهش سـه الگـو از زن و هویـت   
و  »نشـینی  خانـه «، »گریـزي  خـانواده « انـد از این سه عبارت کرده است؛ارزیابی 

. بـه شـرحی کـه در مـتن     »همراه با حضور اجتماعی مسـئوالنه یی گرا خانواده«
ایـران   جمهـوري اسـالمی  الگوي مطلـوب زن در اسـالم و    ،نوشتار آمده است
  :الگوي سوم است

ــود از  .1 ــانوادهمقص ــیگرا خ ــرگزینی  ،ی ــه همس ــل ب ــرداري ،تمای  ،همس
غیـر از  یـی  گرا خـانواده بخشی به زندگی منزلـی اسـت.   فرزندپروري و اولویت

هـاي اجتمـاعی   زن را از مسـئولیت  نشـینی  خانـه زیـرا   ؛زن اسـت  نشـینی  خانـه 
و پیامدهاي گریزناپـذیري بـراي زن و جامعـه دارد کـه کمتـرین آن       دارد میباز

هـاي  يجامعـه از اسـتعدادها و توانمنـد   شـدن  استضعاف فکري زنان و محروم
 گونـه  ایـن مسـئوالنه اسـت و    ،حضور اجتمـاعی زن  ،آنان است. از سوي دیگر

ورزان باشـد.  نیست کـه وي چـون ابـزاري در خـدمت سـودجویان و غـرض      
حـریم  حضور زن در جامعه تعریف شده است و او بـا حفـظ پوشـش و نیـز     

از هویـت و شخصـیت انسـانی و دینـی خـود       ،در ارتباط بـا مـردان  نگهداري 
حضـور زن بـراي خـود وي و جامعـه آسـیب نـدارد.       بنابراین  ؛کند میصیانت 

 خـانوادگی  ،هـاي فـردي  زمینه رشد زن را در همه ساحت تواند میالگوي سوم 
م افـراط و تفـریط وي را   اجتماعی زندگی او فراهم نمایـد و از افتـادن در دا  و 

حضــور زن در جامعــه مــانع ایفــاي وظیفــه همســري   درنتیجــه مصــون دارد؛
  نیز منافاتی ندارد.زیستی  پاكو با اصل عفاف و  شود نمی
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صـراحت دارد و   ،گریزي خانوادهمتون اسالمی در نفی الگوي یکم یعنی  .2
، ولـی  این رویکرد در میان دانشمندان اسالمی جایگـاهی نـدارد   ،به همین دلیل

. اند دهکرزن دفاع  نشینی خانهگروه قابل توجهی از دانشمندان مسلمان از الگوي 
ادله فراوانـی بـر   ، ولی این فرضیه هرچند شواهد و مؤیداتی از متون دینی دارد

خالف آن در دست است. با توجه به اشکاالت متعددي که بر این فرضیه وارد 
 ،توان از آن دفاع کرد و آن را به عنوان نظریه اسالم راجع به هویـت نمی ،است

هـاي  رد. با توجه به پـژوهش حقوق زن مسلمان به جهان معرفی کو  شخصیت
الگوي رفتاري زن  ،متقنی که در متن تحقیق تشریح گردید هگرفته و ادل صورت

و حضـور  یـی  گرا خانواده« در خانواده و جامعه از نظر اسالم الگوي سوم یعنی
  است. »اجتماعی مسئوالنه

و  خمینـی هـاي زالل امـام   بر اسـاس اندیشـه   جمهوري اسالمی ایران .3
بــراي  کــرده،از الگــوي ســوم حمایــت  ،اب مقــام معظــم رهبــريتفکــرات نــ

قواعـد دسـتوري یـا اسـناد      دیگـر کوشد. قانون اساسـی و  آن می سازي نهادینه
و در قوانین و مقررات موضـوعه   اند دهباالدستی بر مبناي الگوي سوم تدوین ش

  ده است.بینی ش پیشهاي متعددي سازوکاربراي تحقق آن 
الگوي سوم در جامعه و معرفی آن به جهانیـان بـه عنـوان     سازي نهادینه .4

وي دقیق و تالش مداوم است. الگـ  ریزي برنامهزنان نیازمند درباره  نظریه اسالم
بلکـه   ، تاکنون معرفی نشده، لوازم آن تبیین نگردیده است،که باید گونه سوم آن

مواضـع   بـاره در ایـن   جمهوري اسالمی ایرانهاي رسمی نظام از سوي تریبون
داخلـی خـود از    و کم نیستند کسانی که براي مخاطبان شود میمتفاوتی شنیده 

در سـطح   ،. از سـوي دیگـر  کننـد  مـی  ده و آن را تـرویج الگوي دوم دفـاع کـر  
 ،اي از هویـت و تصویر وارونـه  دهد میهاي رقیب جوالن نیز نظریه مرزي برون

 رسـد . به نظـر مـی  گردد میهاي زن مسلمان ارائه حقوق و مسئولیت ،شخصیت
و مقام معظم رهبـري و نیـز موضـع     هاي امام خمینیباید براي ترویج اندیشه

الگـوي رفتـاري زن در خـانواده و    درباره  جمهوري اسالمی ایراننظام حقوقی 
هاي مؤثرتري برداشته شود. این الگو به اندازه کافی براي دنیاي مـا  قدم ،جامعه

  هاي رقیب را به چالش بکشد.نظریه تواند میجاذبه دارد و به علت قوت مبانی 
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 29  )221( النَّارِ إِلَى یدعونَ أُولئک

 91  )29( الْأَرضِ خَلَقَ لَکم ما فی

تَبِقُوا الْخَیرَات72  )148( فَاس 

 115  )233( فَإِنْ أَرادا فصاالً عنْ تَراضٍ منْهما و تَشاورٍ فَال جناح علَیهِم

 125  )233( ... تُضَار والدةٌ بِولَدهاال

 244  )233( ... التُضَار والدةٌ بِولَدها

 186  )228( حکیم عزیزٌ واهللاُ درجۀٌ علَیهِنَّ للرِّجالِ و بِالْمعرُوف علَیهِنَّ الَّذي مثْلُ لَهنَّ

 و رُوفعلَیهِنَّ بِالْمثْلُ الَّذي عنَّ مۀٌلَهجرلَیهِنَّ دلرِّجالِ ع186  )228( ل 

 54  )187( هنَّ لباس لَکم و أَنْتُم لباس لَهنَّ

 91  )29(عاً الْأَرضِ جمیهو الَّذي خَلَقَ لَکم ما فی

بِمعــرُوف و  و إِذا طَلَّقْـتُم النِّســاء فَــبلَغْنَ أَجلَهــنَّ فَأَمســکوهنَّ بِمعــرُوف أَو ســرِّحوهنَّ 
 72  )231( التُمسکوهنَّ ضراراً لتَعتَدوا

یع  جعلُواو لَا تَ ماهللاُ سینَ النَّاسِ ووا بحلتُص تَتَّقُوا و رُّوا وأَنْ تَب کمانأَیمرْضَۀً لاهللاَ ع
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لَکنْ یؤَاخو کمانی أَیماهللاُ بِاللَّغْوِ ف ذُکملَا یؤَاخ * یملاهللاُ عو کمقُلُوب تبا کسبِم ذُکم
ح غَفُوریم163  )225ـ224( ل 

  )3( عمران آل
      ک أَنـت ی إِنـَّ لْ منـِّ ا فَتَقَبـرَّر حـی مطْنی با فلَک م تإِنِّی نَذَر برَانَ رمرَأَةُ عام إِذْ قَالَت

یملالْع یعم38  )35( الس 

ا ویدا سورص41  )39( ح 

ا و فَمنْ حاجک فیه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَا و أَبنَاءکم و نساءنَ
 112  )61( نساءکم و أَنْفُسنَا و أَنْفُسکم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَۀَ اهللاِ علَى الْکاذبِینَ

 تْهفَنَادکۀُ ولَائنْ    الْم ۀٍ مـ مـقًا بِکلدصیى مشِّرُك بِیحرَابِ أَنَّ اهللاَ یبحی الْملِّی فیص مقَائ وه
اهللاِ و ا ویدس ا وورصینَ نَبِیاً ححالنْ الص41  )39( م 

رْ لَ  یغْفـ اهللاُ و کمبِبی یحونونَ اهللاَ فَاتَّبِعبتُح قُلْ إِنْ کنْتُم    اهللاُ غَفُـور و کمذُنُـوب کـم
یمح29  )31( ر 

إِذْ و کۀُ قالَتالئیا الْم رْیمطَفاكاهللاَ  إِنَّ ماص رَك وطَه طَفاك ولى اصع  ساء91  )42الْعالَمینَ ( ن 

  )4( نساء
الْوِلْـدانِ   و اءالنِّس الِ ونْ الرِّجینَ مفتَضْعسلَّا الْم تَطیعونَ حیلَـۀً و  إِ ونَ   لَایسـتَـدلَایه

یلًا   180  )97( سبِ
والهِم      بعضٍ و یالرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اهللاُ بعضَهم علَ نْ أَمـ ا أَنْفَقُـوا مـ بِمـ

تَاتقَان اتحالفَالص	217  )34( 

نَّ فَعهی تَخَافُونَ نُشُوزضَاجِعِالالَّتی الْمنَّ فرُوهجاه نَّ وظُوه	244  )34( 

اللّاتی یأْتینَ الْفاحشَۀَ منْ نسائکم فَاستَشْهِدوا علَیهِنَّ أَربعۀً منْکم فَإِنْ شَهِدوا فَأَمسکوهنَّ 
 73  )15( فی الْبیوت حتّى یتَوفّاهنَّ الْموت أَو یجعلَ اهللاُ لَهنَّ سبِیلًا

و نَّمهج ماهأْوک ملَئا فَأُویهاجِرُوا فۀً فَتُهعاساهللاِ و ضتَکنْ أَر یرًا أَلَمصم تاء180  )98( س 
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 260  )34( امرَأَةَ نُوحٍ وامرَأَةَ لُوط کانَتَا تَحت عبدینِ منْ عبادنَا صالحینِ فَخَانَتَاهما

 111  )76( کیدالشَّیطَانِ کانَ ضَعیفاًإِنَّ 

 135  )34( بعضٍ  على بعضَهم اهللاُ فَضَّلَ بِما

 90  )1( خَلَقَ منْها زوجها

ـ    عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسى وا شَ أَنْ تَکْرَهـئاًی  ولَ ی عــ اهللاُ ف ج  هی
ًیخَ  105  )19( راًیکَث را

ــوزهنَّ   فَا ــافُونَ نُشُ ــاتی تَخَ ــظَ اهللاُ واللَّ فــا ح لْغَیــبِ بِمل ــات ــات حافظَ ــالحات قَانتَ لص
 220  )34َ( فَعظُوهنّ

 104  )19( کثیراً اهللا فیه خیراً یجعل و ن تکرهوا شیئاًأفعسى 

وا وبا اکتَسمم یبالِ نَصلرِّجا  لمم یبنَص اءلنِّسنَلب127  )32( اکتَس 

       دانِ و ا تَـرَك الْوالـ مـم نَصـیب لنِّسـاءل ونَ والْـأَقْرَب دانِ وا تَرَك الْوالمم لرِّجالِ نَصیبل
 127  )7( الْأَقْرَبونَ مما قَلَّ منْه أَو کثُرَ نَصیباً مفْرُوضاً

 36  )25( ... محصنات غَیرَمسافحات و المتَّخذات أَخْدانٍ

 162  )4( ء منْه نَفْساً فَکلُوه هنیئاً مریئاً و آتُوا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَۀً فَإِنْ طبنَ لَکم عنْ شَی

 162  )2( أَموالَهم  و آتُوا الْیتامى

وا ودباهللاَ  اعالتُشْرِکوا و شَیئاً بِه ینِ ودساناً بِالْوالإِح ي و227  )36( الْقُرْبی بِذ 

رَأَةٌ إِنِ وام نْ خَافَتا مهلعنُشُوزاً ب رَاضاً أَوإِع نَاحا فَالَجلَیهِما أَنْ عحلا یصمینَهلْحاً بص و 
لْحخَیرٌ الص و رَتضأُح الْأَنْفُس الشُّح نُوا إِنْ وستُح ا  کـانَ اهللاَ  فَـإِنَّ  تَتَّقُوا و لُـونَ  بِمـمتَع 
 162  )128( خَبِیراً

إِنْ و فْتُمقَاقَ خا شهِمینثُوا بعکماً فَابنْ حم هلأَه کماً ونْ  ح ا  مـ هـلا  إِنْ أَهالَحاً  یرِیـد إِصـ 
 162  )35( خَبِیراً علیماً کانَاهللاَ  إِنَّ بینَهما اهللاُ یوفِّقِ

 162  )19( و عاشروهنّ بالمعروف

 199  )19(  لکم هو شرّ و ن تحبوا شیئاًأعسى  هو خیر لکم و و تکرهوا شیئاً نأعسى  و



282  زن در خانواده و جامعه يرفتار يالگو؛ سوم يالگو 

جعلَ اهللاُ لَکم قیاماً و ارزقُوهم فیها و اکسوهم و قُولُـوا    و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکم الَّتی
 122  )5( لَهم قَوالً معرُوفاً

 221  )34( نُشُوزهنَّ تَخافُونَ  والالَّتی

 37  )24( النِّساءمنَ اتوالْمحصن

وا وبا اکتَسمم یبالِ نَصلرِّجضٍ لعلَى بع ضَکمعب ا فَضَّلَ اهللاُ بِها منَّولَا تَتَمو  یبنَص اءلنِّسل
 127  )32( کلِّ شَی علیمامما اکتَسبنَ واسأَلُوا اهللاَ منْ فَضْله إِنَّ اهللاَ کانَ بِ

ةٍ وداحن نَّفُسٍ وي خَلَقَکم مالَّذ کمباتَّقُوا ر ا النَّاسیا أَیه ا وهجوا زنْها  خَلَقَ ممنْهثَّ مب
یرًا والًا کثجر اءس90  )1( ن 

طسینَ بِالْقامنُوا کونُوا قَوینَ آما الَّذ61  )135( یاأَیه 

  )5( مائده
أَ و إِذَا قیلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزَلَ اهللاُ و إِلَى الرَّسولِ قَالُوا حسبنَا ما وجدنَا علَیـه آباءنَـا   

 25  )104( لَو کانَ آباؤُهم الَیعلَمونَ شَیئاً و الَیهتَدونَ

ملَّ الْیوأُح لَکم  ...ناتصحنَ الْما مناتؤْملْم و ناتصحنَ الْمأُوتُوا الَّذینَ م  نْ  الْکتـاب مـ 
کمل137  )5( قَب  

یداتَّقُوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ شَدانِ وودالْعلَى الْإِثْمِ ونُوا عاوالَتَع ى والتَّقْولَى الْبِرِّ ونُوا عاوقَابِ تَعالْع 
)2(  195 

 36  )5( و المتَّخذي أَخْدانٍمحصنینَ غَیرَمسافحینَ 

 108  )38( ... و السارِقُ و السارِقَۀُ فَاقْطَعوا أَیدیهما

ناتصحالْمنَ وینَ مأُوتُوا الَّذ نْ الْکتابم کمل37  )5( قَب 

طسبِالْق اءدشُه لّهینَ لامنُوا کونُوا قَوینَ آما الَّذ219  )8( یاأَیه 

  )6( انعام
 23  )90( اقْتَده فَبِهداهم دى اهللاُه الَّذینَ ئکأُول
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و إِالَّ ذکـرَى      الَ قُـلْ  اقْتَـده  فَبِهداهم اهللاُ هدى الَّذینَ ئکأُول راً إِنْ هـ أَجـ لَیـهع أَلُکم أَسـ 
 29  )90( للْعالَمینَ

  )7( اعراف
 61  )53( فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکم أَطْهرُ لقُلُوبِکم و قُلُوبِهِنَّإِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً 

فَوسوس لَهما الشَّیطانُ لیبدي لَهما ما وورِي عنْهما منْ سوآتهِما و قالَ ما نَهاکما ربکمـا  
و قاسمهما إِنِّی لَکما لَمنَ  ـونا منَ الْخالدینَ  عنْ هذه الشَّجرَةِ إِالَّ أَنْ تَکونا ملَکینِ أَو تَک

فانِ       ـالنَّاصحینَ    قـا یخْصـطَف ما وآتُهو مـا سـلَه تد رَةَ بـا ذاقَا الشَّجما بِغُرُورٍ فَلَمالَّهفَد
جرَةِ و أَقُـلْ لَکمـا إِنَّ    علَیهِما منْ ورقِ الْجنَّۀِ و ناداهما ربهما أَ لَم أَنْهکما عنْ تلْکما ا لشـَّ

 110  )22ـ20( الشَّیطانَ لَکما عدو مبینٌ

 110  )23( قاال ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَکونَنَّ منَ الْخاسرینَ

 253  )19( ال تَقْرَبا هذه الشَجرَةَ

ـ و  لْتُموهنَّ متاع رُ لقُلُـوبِکم و       إِذا سأَ أَطْهـ کـمجـابٍ ذلح راءنْ و نَّ مـئَلُوه اً فَسـ
 279  )53... (		قُلُوبِهِنَّ

و أْنا لَقَدذَر نَّمهجنَ کثیراً لالْجِـنِّ  م الْـإِنْسِ  و  م لَهـ  ونَ  قُلُـوب بِهـا  الیفْقَهـ و  م ینٌ  لَهـ أَعـ 
ک  بِها الیسمعونَ آذانٌ لَهم و بِها الیبصرُونَ لْ  کالْأَنْعـامِ  أُولئـ بـ  م ک  أَضَـلُّ  هـ أُولئـ  م هـ 

 242  )179( الْغافلُونَ

 136  )157( ...		کانَت علَیهِم  و یضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتی

  )9( توبه
ی الـدینِ و     ما کانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا کافَّۀً فَلَو الَ نَفَرَ منْ کلِّ وا فـ یتَفَقَّهـفَۀٌ لطَائ منْهرْقَۀٍ مف
 30  )122( لینْذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ
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  )11( هود
ی  قالَ یا نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ فَال تَسئَلْنِ ما لَیس لَک بِه علْ م إِنـِّ

 112  )46( أَعظُک أَنْ تَکونَ منَ الْجاهلینَ

  )12( یوسف
یمظکنَّ ع111  )28( إِنَّ کید 

یمظکنَّ عکنَّ إِنَّ کیدنْ کیدم 112  )26( إِنَّه 

دةٍ  احـکلَّ و آتَتتَّکأً ونَّ ملَه تتَدأَعإِلَیهِنَّ و لَتسنَّ أَرکرِهبِم تعما سکینًا    فَلَم نَّ سـنْه مـ
ذَا بشَـرًا    ا هـم لَّهل اشقُلْنَ حنَّ ویهنَ أَیدقَطَّعو رْنَهأَکب أَینَها رلَیهِنَّ فَلَمع اخْرُج قَالَتإِنْ و

لَک کرِیمذَا إِلَّا م112  )31( ه 

تَصرِف عنِّی کیدهنَّ أَصب إِلَیهِنَّ وأَکنْ  قَالَ رب السجنُ أَحب إِلَی مما یدعونَنی إِلَیه وإِلَّا
 112)34ـ33( فَاستَجاب لَه ربه فَصرَف عنْه کیدهنَّ إِنَّه هو السمیع الْعلیم منْ الْجاهلینَ *

وء  عنْه لنَصرِف لکو لَقَد همت بِه و هم بِها لَو الَ أَنْ رأَى برْهانَ ربه کذ السـ و  شَـاءالْفَح 
نْ إِنَّهنَا مادبینَ عخْلَصالْم قَا ـ وتَباس ابالْب و تقَد هیصنْ قَمرٍ مبد ا  أَلْفَیـا  وهید ى  سـلَـد 

 254  )25ـ24( ب أَلیمالَّ أَنْ یسجنَ أَو عذَاإِ سوءاً بِأَهلک أَراد منْ جزَاء ما قَالَت الْبابِ

لْنا ما وسنْ أَرک ملنُوحی رِجاالً إِالَّ قَب  لَیهِم ی  یسـیرُوا  فَلَم أَ  الْقُرى أَهلِ منْ إِ فـ 
ةِ لَدار و قَبلهِم منْ الَّذینَ عاقبۀُ کانَ کیف فَینْظُرُوا الْأَرضِ  اتَّقَـوا  للَّذینَ خَیرٌ الْآخرَ

 183  )7أَفَالتَعقلُونَ (

 219  )33( کلِّ نَفْسٍ بِما کسبت  أَفَمنْ هو قائم على

  )13( رعد
لْنا لَقَدسلًا ارسنْ رم کلقَب لْنا وعج مواجاً لَهاز یۀً و40  )38( ذُر 
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  )14( ابراهیم
 190  )34( کفّار لَظَلوم االنسنَ انَّ

 190  )34( جهوال ظَلوما کانَ انَّه

  )16( نحل
منَ الْقَومِ منْ سوء مـا    یتَوارىـ ظَلَّ وجهه مسودا و هو کظیم    و إِذا بشِّرَ أَحدهم بِالْأُنْثى

 119  )59ـ58( هونٍ أَم یدسه فی التُّرابِ أَال ساء ما یحکمونَ  یمسکه على		بشِّرَ بِه أَ

اهللاُ ج ةًوفَدح نینَ وب واجِکمنْ أَزم لَ لَکمعج واجاً وأَز کمنْ أَنْفُسم لَ لَکمع	148  )72( 

ا واجوأَز کمنْ أَنفُسم لَ لَکمعاهللاُ جو ینَ ونب اجِکمونْ أَزم لَ لَکمعج ةً وفَدنْ  حم قَکمزر
 143  )72( بِنعمۀِ اهللاِ هم یکفُرُونَ یؤْمنُونَ والطَّیبات أَفَبِالْباطلِ 

 160  )80( واهللاُ جعلَ لَکم منْ بیوتکم سکناً

  )17( اسراء
دهما أَو      قَضى رَ أَحـ ك الْکبـنْـدلُغَنَّ عا یبساناً إِمینِ إِحدبِالْوال و وا إِالَّ إِیاهدبک أَالَّ تَعبر

 103  )23( قُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کریماًکالهما فَال تَ

  آدم و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم علـى   لَقَد کرَّمنا بنی
 101  )70( کثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضیالً

  )18( کهف
 148  )46(	الدنْیا الْحیاةِ زینَۀُ الْبنُونَ و الْمالُ

 25  )67( صبراً معى تَستَطیع لَنْ انَّک

 25  )66( رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ انْ  على اتَّبِعک هلْ
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  )19( مریم
 105  )17( فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سوِیافَاتَّخَذَت منْ دونهِم حجاباً فَأَرسلْنا إِلَیها روحنا 

  )20( طه
 134  )32(  یوحى ما أُمک  إِلى أَوحینا إِذْ

أُمک کی تَقَـرَّ عینُهـا و     منْ یکفُلُه فَرَجعناك إِلى  أُخْتُک فَتَقُولُ هلْ أَدلُّکم على  إِذْ تَمشی
دینَ ثُـم     الْغَم و فَتَنَّاك فُتُوناً فَلَبِثْت سنینَ فی ال تَحزَنَ و قَتَلْت نَفْساً فَنَجیناك منَ لِ مـأَه

 79  )40(  قَدرٍ یا موسى  جِئْت على

 112  )50(  ء خَلْقَه ثُم هدى کلَّ شَی  قالَ ربنَا الَّذي أَعطى

  )21( انبیاء
 علَمونَتَسئَلُوا أَهلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُم الإِلَیهِم فَ  و ما أَرسلْنا قَبلَک إِالَّ رِجاالً نُوحی

  )24( نور
 216  )2( الزَّانیۀُ و الزَّانی فَاجلدوا کلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ

 127  )35ِ( نُور السماوات والْأَرض هللا

و کمادبنْ عینَ محالالصو نْکمى موا الْأَیامنْ     أَنکح اهللاُ مـ هِمیغْـن إِنْ یکونُوا فُقَـرَاء کمائإِم
یملع عاساهللاُ وو ه44  )32( فَضْل 

 137  )3( لَهم  أَزکى ذلک

م إِنَّ اهللاَ خَبیـرٌ بِمـا      قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک أَزکى لَهـ
 241  )30( یصنَعونَ

 244  )31( ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِنّ

جیوبِهِنَّ و الیبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ   الیبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على
 243  )31( لبعولَتهِنَّ
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ى موا الْأَیامأَنْکح نْ واهللاُ م هِمیغْن إِنْ یکونُوا فُقَرَاء کمائإِم و کمادبنْ عینَ محالالص و نْکم
یملع عاساهللاُ وو ه150  )32( فَضْل 

 252  )31ـ30(	و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ

 242  )33( غْنیهم اهللاُ منْ فَضْلهو لْیستَعفف الَّذینَ الیجِدونَ نکاحاً حتَّى ی

 248  )31( جیوبِهِنَّ علی بِخُمرِهنَّ و لیضرِبنَ

و کمادبنْ عینَ محالالصو نْکمى مواْ األَیامأَنْکحن   و اهللاُ مـ هِمیغْن إِن یکونُواْ فُقَرَآء کمإِمائ
  یم لـع ع اسـاهللاُ وو هـ   فَضْل تَع لْیسـنْ       و اهللاُ مـ میه ى یغْنـ ا حتـَّ کاحـونَ نینَ لَایجِـدذ فف الـَّ

هفَضْل	33ـ32((   

  )25( فرقان
 148  )74( و الَّذینَ یقُولُونَ ربنا هب لَنا منْ أَزواجِنا و ذُریاتنا قُرَّةَ أَعینٍ

  )27( نمل
ی کرِیمی غَنب100  )40( فَإِنَّ ر 

  )28( قصص
ما قالَتداهیا إِح تأَب تَأْجِرْهنِ خَیرَ إِنَّ اسم رْتتَأْج256  )26( الْأَمینُ الْقَوِي اس 

رَأَتَینِ تَـذُودانِ    امـ هِموننْ دم دجو قُونَ ونَ النَّاسِ یسۀً مأُم لَیهع دجینَ ودم ماء درا ولَم
 127  )23( یصدر الرِّعاء و أَبونا شَیخٌ کبیرٌ حتَّى  قالَ ما خَطْبکما قالَتا النَسقی

و قُونَ ونْ النَّاسِ یسۀً مأُم لَیهع دجینَ ودم اءم درا وانِ  لَمرَأتَینِ تَذُودام هِموننْ دم دجو
و اءالرِّع ردتَّى یصی حقا قَالَتَا لَا نَسکما خَطْبونَا  قَالَ م167  )23( شَیخٌ کبِیرٌأَب 

  )30( روم
ا وکنُوا إِلَیهتَسا لاجوأَز کمنْ أَنفُسم أَنْ خَلَقَ لَکم هنْ آیاتم  ةً ودو مـ ینَکملَ بعۀً   ج مـحر
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 91  )21( إِنَّ فی ذَلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکرُونَ

و  کمنْ أَنفُسم أَنْ خَلَقَ لَکم هنْ آیاتما وکنُوا إِلَیهتَسا لاجوأَز ةً ودوم ینَکملَ بعۀً   ج مـحر
 143  )21( إِنَّ فی ذَلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکرُونَ

  )33( احزاب
ــادقینَ   الصو تــاتالْقانتینَ والْقــانو نــاتؤْمالْمنینَ وــؤْم الْمو ماتــل سالْممینَ وــل سإِنَّ الْم

الصو    قاتد تَصـالْمقینَ ود تَصـالْمو عات الْخاشـعینَ والْخاشو ابِراتالصابِرینَ والصو قاتاد
   الـذَّاکراتالذَّاکرینَ اهللاَ کثیـراً وو ظاتالْحافو مهظینَ فُرُوجالْحافو ماتائالصمینَ وائالصو

 102  )35( عظیماً أَعد اهللاُ لَهم مغْفرَةً و أَجراً

 184  )33( تَطْهیراً یطَهرَکم و الْبیت أَهلَ الرِّجس عنْکم لیذْهب اهللاُ یرید إِنَّما

 24  )67( السبیالً فَأَضَلُّونَا کبراءنا و سادتَنا أَطَعنا إِنّا ربنا

 61  )32ـ30( ض و قُلْنَ قَوالً معرُوفاًقَلْبِه مرَ  فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی

  60  )33( قَرْنَ فی بیوتکنَّ و ال تَبرَّجنَ
 253  )32( معرُوفاً قَوالً قُلْنَ

 244  )32( بِالْقَولِ التَخْضَعنَ

 الْآخرَ و ذَکرَ اهللاَ کثیراًرسولِ اهللاِ أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا اهللاَ و الْیوم   لَقَد کانَ لَکم فی
)21(  29 

نْهم النَّبِـی     نُ فَریـقٌ مـتَأْذیس وا وجِعفَار لَکم قامال م لَ یثْرِبیا أَه منْهفَۀٌ مطائ إِذْ قالَت و
 91  )13( یقُولُونَ إِنَّ بیوتَنا عورةٌ و ما هی بِعورةٍ إِنْ یریدونَ إِالَّ فراراً

 244  )33( بیوتکنَّ و التَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولى  نَ فیو قَرْ

و نَۀٍ إِذَا قَضَى اهللاُ وؤْملَا منٍ وؤْمما کانَ لم  و مرِه نْ أَمـیرَةُ مالْخ مرًا أَنْ یکونَ لَهأَم ولُهسر 
صِ اهللاَ ونْ یعضَلَّ ضَلَالًا  م فَقَد ولَهسبِینًار183  )36( م 

لَتاشْتَم248  )59( بِجِلْبابِها و 

رُ      أَطْهـ کـمابٍ ذَل جـح اءرنْ و نَّ مـأَلُوها فَاستَاعنَّ موهأَلْتُمنُوا .. و إِذَا سینَ آما الَّذیا أَیه
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و قُلُوبِکم239  )53( قُلُوبِهِنَّ ل 

اجِک ووأَزا النَّبِی قُلْ لیا أَیه ک ونَاتک    ب لَـابِیبِهِنَّ ذَلـنْ جلَیهِنَّ مینَ عنینَ یدنؤْمالْم اءسن
رَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ ونَى أَنْ یعیماً أَدحا ر243  )59( کانَ اهللاُ غَفُور 

ولِ فَیطْمع الَّذي فی قَلْبِـه  یا نساء النَّبِی لَستُنَّ کأَحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَالَ تَخْضَعنَ بِالْقَ
 65، 61  )32ـ30( مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفاً

 219  )59( جلَابِیبِهِنَّ منْ علَیهِنَّ یدنینَ

  )39( زمر
 173  )9( هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ الیعلَمونَ إِنَّما یتَذَکرُ أُولُوا الْأَلْبابِ

  )43( زخرف
 بعضَـهم  رفَعنا و الدنْیا الْحیاةِ فی معیشَتَهم بینَهم قَسمنا نَحنُ ربک رحمت یقْسمونَ هم أَ

 یجمعونَ مما خَیرٌ ربک رحمت و سخْرِیا بعضاً بعضُهم لیتَّخذَ درجات بعضٍ فَوقَ

 187  )18( الْخصامِ غَیرُمبینٍ الْحلْیۀِ و هو فی منْ ینَشَّؤُا فی وأَ 

 23  )23( إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمۀٍ وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْتَدونَ

نْ أَوی ینَشَّؤُا ملْیۀِ فالْح و وی هصامِ فبینٍ غَیرُ الْخ133  )18( م 

 134  )32( یاسخْرِ بعضاً بعضُهم لیتَّخذَ

  )46( احقاف
      صـالُهف و لُـهمح کرْهـاً و تْهضَـعو کرْهـاً و هأُم لَتْهمساناً حإِح یهدینَا الْإِنْسانَ بِوالصو و

 103  )15( ثَالثُونَ شَهراً

  )49( حجرات
 239  )12( نِّ إِثْم و التَجسسوایا أَیها الَّذینَ آمنُوا اجتَنبوا کثیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّ
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وا  و إِثْـم  الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ کثیراً اجتَنبوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا سـسالتَج و  الیغْتَـب 
ضُکمعضاً بعأَ ب	بیح کمدیأْکلَ أَنْ أَح ملَح یتاً أَخیهم وهتُماتَّقُـوا  فَکرِهاهللاَ  إِنَّاهللاَ  و ابتَـو 
حیم197  )12( ر 

 ما  على فَتُصبِحوا بِجهالَۀٍ قَوماً تُصیبوا أَنْ فَتَبینُوا بِنَبإٍ فاسقٌ جاءکم إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
لْتُممینَ فَع200  )6( ناد 

و جعلْناکم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکـرَمکم    یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکم منْ ذَکرٍ و أُنْثى
 90  )13( عنْد اهللاِ أَتْقاکم إِنَّ اهللاَ علیم خَبیرٌ

  )51( ذاریات
ما و الْجِنَّ خَلَقْت و ونِ إِالَّ الْإِنْسدبیع136  )56( ل 

  )53( نجم
  188  )21( أَ لَکم الذَّکرُ و لَه الْأُنْثَى
 188  )22( تلْک إِذاً قسمۀٌ ضیزَى

  )57( حدید
لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسر ینَاتأَنْزَلْنَا بِالْب و مهعم یزَانَ الْکتَابالْمو یقُومل النَّاس طسبِالْق	136)25( ... 

وي هلَى ینَزِّلُ الَّذع هدبع آیات ینَاتب کمیخْرِجنْ لم اتورِ  إِلَـى  الظُّلُم  بِکـم اهللاَ  وإِنَّ النـُّ
وفلَرَء یمح136  )9( ر 

  )58( مجادله
و		220  )11( فَانْشُزُوا انْشُزُوا قیلَ إِذا 
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  )60( ممتحنه
 179  )10( باللَّه شرکنیان ال  یعل عنکیبایاذا جائک المؤمنات 

الَّذینَ معه إِذْ قالُوا لقَومهِم إِنَّا برَآؤُا منْکم و مما إِبراهیم و   قَد کانَت لَکم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی
ى تُؤْمنُـوا     داً حتـَّ أَبـ غْضاءالْب ةُ وداوالْع ینَکمب ینَنا ودا بب و ونِ اهللاِ کفَرْنا بِکمنْ دونَ مدبتَع

لَأَس أَبیهل راهیملَ إِبإِالَّ قَو هدحنْ شَـی  بِاهللاِ و نَ اهللاِ مـک لَک ملما أَم رَنَّ لَک ونـا   تَغْفبر ء
 29  )6( علَیک تَوکلْنا و إِلَیک أَنَبنا و إِلَیک الْمصیرُ

رِقْنَ و     یا أَیها النَّبِی إِذا جاءك الْمؤْمنات یبایعنَک على الیسـ أَنْ ال یشْرِکنَ بِاهللاِ شَـیئاً و
ــ  ینَ أَیــدیهِنَّ و أَرجلهِــنَّ و   الیـزْنینَ و الیقْ بـ تــانٍ یفْتَرینَــههالیـأْتینَ بِب ــنَّ وهالدتُلْنَ أَو

 90  )12( معرُوف فَبایعهنَّ و استَغْفرْ لَهنَّ اهللاَ إِنَّ اهللاَ غَفُور رحیم  الیعصینَک فی

  )63( منافقون
 253  )9(		اهللاذکرِ ال تُلْهِکم أَموالُکم و ال أَوالدکم عنْ

  )64( تغابن
موهذَرفَاح ا لَکمودع کمالدأَو و واجِکمنْ أَزنُوا إِنَّ ما الَّذینَ آم200  )14( یا أَیه 

  )65( طالق
رُوفعنَّ بِمفارِقُوه أَو رُوفعنَّ بِمکوهسنَّ فَأَملَهلَغْنَ أَج72  )2( فَإِذا ب 

  )66( تحریم
ۀِ و   ضَرَب ا ی الْجنـَّ یتًـا فـك بنْدی عنِ لاب بر نَ إِذْ قَالَتورْعرَأَةَ فمنُوا اینَ آملَّذثَلًا لهللاُ م 

نَ وورْعنْ فی مننَج و هلمینَ    عمال نْ الْقَـومِ الظـَّ ی مـننَج ی      * و رَانَ الَّتـ مـع نَـتاب رْیم مـ
ا و    فَنَفَخْنَا فیه منْ روحنَا وأَحصنَت فَرْجها  هـبر ات مـبِکل قَتد صـ  و نْ    کتُبِـه مـ کانَـت

 86  )12ـ11( الْقَانتینَ
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لمات مؤْمنـات قانتـات تائبـات       عسى سـنْکنَّ مواجاً خَیراً مأَز لَهدإِنْ طَلَّقَکنَّ أَنْ یب هبر
و ثَیبات حاتسائ 106  )5( أَبه کاراً عابِدات 

و نَا ووحنْ رم یها فَنَفَخْنَا فهفَرْج نَتصی أَحرَانَ الَّتمع نَتاب رْیما   م هـبر اتمبِکل قَتدص
و و ینَ کتُبِهتنْ الْقَانم 38  )12( کانَت 

ناراً و لیکمأَه و کمنُوا قُوا أَنْفُسا الَّذینَ آمکـۀٌ    یا أَیهالئلَیهـا مةُ عجارالْح و ا النَّاسهقُود
 196، 148  )6( غالظٌ شداد الیعصونَ اهللاَ ما أَمرَهم و یفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ

یمحر اهللاُ غَفُوراجِک وورْضَاةَ أَزی متَغلَّ اهللاُ لَک تَبا أَحم رِّمتُح ما النَّبِی ل206  )1( یا أَیه 

  )70( معارج
ه  إِذا*  هلُوعاً خُلقَ الْإِنْسانَ إِنَّ سـرُّ  م ه  إِذا و*  جزُوعـاً  الشـَّ سـنُوعـاً  الْخَیـرُ  مإِالَّ*  م 

 190  )23ـ19( دائمونَ صالتهِم  على هم الَّذینَ*  الْمصلِّینَ

  )71( نوح
و قَد 133  )14( أَطْواراً خَلَقَکم 

  )81( تکویر
 ولَتئةُ سؤُدوـ  إِذَا الْملَت91  )9ـ8( بِأَي ذَنْبٍ قُت 

  )89( فجر
 100  )16ـ15( و أَما إِذا ما ابتَاله فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ ربی أَهانَنِ

  )96( علق
 253  )6(  لَیطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ کالَّ



  
  
  
  

  روایاتفهرست 

 ٢٣٠   أَ لَها أَنْ تَخْرُج بِغَیرِ إِذْنِ زوجِها قَالَ لَا

 226  اجلسی فی بیتک و أَطیعی زوجک

 64  بیتهاما تَکونُ منْ ربها أَنْ تَلزَم قَعرَ   أَدنى

 فَقَد حوبۀٌ منْه تَظْهرْ لَم بِرَجلٍ الظَّنَّ رجلٌ أَساء ثُم أَهله و الزَّمانِ علَى الصلَاح استَولَى إِذَا
ظَلَم لَى إِذَا وتَواس ادلَى الْفَسانِ عالزَّم و هلنَ أَهسلٌ فَأَحجلٍ الظَّنَّ ربِرَج فَقَد 200  غَرَّر 

 160  الْفَقْرِ أَعوذُ بِک منَ

لَتۀٍ فی أقْبنْ لُمها متفَدح و ساءها نم249  قَو 

 106  النِّساء أَکثَرُ الْخَیرِ فی

 128  موالهمأاس مسلّطون على لنّأ

 87  و الْآخرِینَأَما ابنَتی فَاطمۀُ فَإِنَّها سیدةُ نساء الْعالَمینَ منَ الْأَولینَ 

 230  أَما الْمعلَّقَۀُ بِرِجلَیها فَإِنَّها کانَت تَخْرُج منْ بیتها بِغَیرِ إِذْنِ زوجِها

ف روا النّساءهِنَّ یآم116  أنفُس 

ف روا النّساءهِنَّ یآمنات115  ب 

 اءۀُ النِّسفَهِم منْ آدا منَإِنَّ اهللاَ خَلَقَ حونُوهصالُ فَحالرِّج  یوتی الْب64  ف 

رْسالْع یهي فالَّذ یتالْب بلَّ یحجزَّو١٤٥  إِنَّ اهللاَ ع 

  ی و مـجلَى الْعرَبِی علْعلَا فَضْلَ ل شْطنَانِ الْمثْلُ أَسذَا منَا همإِلَى یو مآد دهنْ عم إِنَّ النَّاس
رِ عملْأَحىلَا لإِلَّا بِالتَّقْو دو102  لَى الْأَس 
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عِ الْغَیـرَةِ    کتَب فی رِسالَته إِلَى الْحسنِ إِنَّ أَمیرَالْمؤْمنینَ ضـوی غَیرِ مالتَّغَایرَ ف إِیاك و
لِ   فَإِنَّ ذَلک یدعو الصحیحۀَ منْهنَّ إِلَى السقَمِ و لَکنْ أَحکم أَمرَهنَّ فَإِنْ رأَ جـیبـاً فَعع یت

تْبنُ الْعویه و الذَّنْب ظَّمفَیع نَّ الرَّیبنْهم ینْتالْکبِیرِ فَإِنْ تَع یرِ وغلَى الص197  النَّکیرَ ع 

 30  أهلَه تَعرِف الْحقَّ فَاعرِف الْحقِّ بِآیۀِ بلْ بِالرِّجالِ یعرَف ال اهللاِ دینَ إنَّ

داکنَّ لزَوجِهـا و   انْصرِفی أیتُه لِ إحـعنَ تَبسنَّ حا ن النّساءنْ خَلْفَک می ملَماع رْأةُ وا الْم
ک کلَّهلُ ذلدیع هوافَقَتا مهاتِّباع و هرْضاتا مه52  طَلَب 

بِقُها إِلَـى    أَحقَّ بِه منْک إِنَّه  انْصرِفی فَلَو کانَ ذَلک فَضْلًا لَکانَت فَاطمۀُ یسـ د أَحـ لَیس
 34  الْفَضْلِ

إِنِّی مشَیت قُدامه فَقَالَ امشی منْ خَلْفی فَإِنْ ضَلَلْت فَأَرشدینی إِلَى الطَّرِیقِ فَإِنَّا قَـوم لَـا   
اءارِ النِّسبی أَد257  نَنْظُرُ ف 

 116  بکمالِ عقلها إیاك و مشاورةَ النّساء إلّا من جرَّبت [جرِّبت]

تَّى تَرْجِعا حا فَلَا نَفَقَۀَ لَهجِهوا بِغَیرِ إِذْنِ زهیتنْ بم ترَأَةٍ خَرَجا ام230  أَیم 

ترید بِه صلَاحاً نَظَرَ اهللاُ إِلَیها  أَیما امرَأَةٍ رفَعت منْ بیت زوجِها شَیئاً منْ موضعٍ إِلَى موضعٍ
م وهذِّبیع لَم 52  نْ نَظَرَ اهللاُ إِلَیه 

 257  تَحولْ منْه فَإِنَّ الرَّجلَ والْمرْأَةَ إِذَا خُلِّیا فی بیت کانَ ثَالثُهما الشَّیطَان

الَ       تُؤْتَونَ ا بِکتَـابِ اهللاِ تَعـ هـیتی ب ی فـ رْأَةَ لَتَقْضـتَّى إِنَّ الْمح هانمی زۀَ فکمنَّۀِ  الْح سـ ى و
 189  اهللا رسولِ

 یوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه رجلٌ زوج أَخَاه الْمسلم ـ ثَلَاثَۀٌ یستَظلُّونَ بِظلِّ عرْشِ اهللاِ یوم الْقیامۀِ

ک، قَـالَ: ثُـم     ، منْاهللا ، فَقَالَ: یا رسولَجاء رجلٌ إِلَى النَّبِی رُّ؟ قَالَ: أُمـنْ؟ قَـالَ:    أَب مـ
 150  أُمک، قَالَ: ثُم منْ؟ قَالَ: أُمک، قَالَ: ثُم منْ؟ قَالَ: أَباك

نَها   جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اهللا سـح ا والَهمج یتضر قَد منَۀَ عی ابفَقَالَ یا نَبِی اهللاِ إِنَّ ل
فا إِنَّ یوسهجرٌ فَقَالَ لَا تَزَواقا علَکنَّه ا وینَهد بن و    ی کیـف فَقَالَ یا أَخـ ی أَخَاهلَق قُوبیع

تَطَعت أَنْ تَکـونَ لَـک    استَطَعت أَنْ تَتَزَوج النِّساء بعدي فَقَ قَالَ إِنِ اسـ ی ورَنالَ إِنَّ أَبِی أَم
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 149  بِالتَّسبِیحِ فَافْعلْ  الْأَرض  ذُریۀٌ تُثْقلُ

جاءت زینَب الْعطَّارةُ الْحولَاء إِلَى نساء النَّبِی صفَجاء النَّبِی صفَإِذَا هی عنْدهم فَقَالَ النَّبِی 
 167  اهللا ا أَتَیتنَا طَابت بیوتُنَا فَقَالَت بیوتُک بِرِیحک أَطْیب یا رسولَصإِذَ

لُوسذَا  جي هجِدسی مف کافتنِ اعالَى مإِلَى اهللاِ تَع بأَح هیالع نْدع رْء206  الْم 

نْ   حرِّم النَّظَرُ إِلَى شُعورِ النِّساء الْمحجوبات بِالْأَ مـ یـها فمل اءنَ النِّسنَّ مإِلَى غَیرِه اجِ ووز
      لُ و مـلَایج لُّ و ا لَایحـ یمـخُولِ فالـدو اد نَ الْفَسـم ییجالتَّه و إِلَیهعا یدم الِ وییجِ الرِّجتَه

 253   کذَلک ما أَشْبه الشُّعور

 63  و لَایرَاهنَّ الرِّجالُ خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ

ا أکرَمی مو أنا خَیرُکم ألهل هلخَیرُکم خیرُکم أله  نَّ إلّا لَئیمال أهانَه و إلّا کرِیم النّساء 

 102  أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ  ذلک أَدنى

تْه الْأَرض للْبهائمِ و شُرْبِی ماء الْفُرَات أَکلی ما أَنْبتَ  أَنَّه قَالَ للْحوارِیینَ روِي عنِ الْمسیحِ
     لَـدی و لـ رُ لَـیسع بِکفِّی و سرَاجِی الْقَمرُ و فرَاشی التُّرَاب و وِسادتی الْمدر و لُبسی الشـَّ

 40  نَا أَغْنَى ولد آدمیموت و لَا لی امرَأَةٌ تَحزَنُ و لَا بیت یخْرَب و لَا مالٌ یتْلَف فَأَ

روي عن أنس ابن مالک قال جاءت امرأة سوداء جریۀ المنطق ذات ملـح إلـى رسـول    
اهللا فقالت بأبی أنت و أمی یا رسول اهللا قل فینا خیرا مرة واحدة فإنه بلغنی أنک تقـول  

 ء قلت ولی قالت سمیتنا السفهاء قـال اهللا سـماکن السـفهاء فـی     اي شی فینا کل شر قال
کتابه قالت و سمیتنا النواقص فقال و کفى نقصانا أن تدعن من کل شهر خمسـۀ أیـام ال   

 122  تصلین فیها

ی    فـ مهیزِیـد و هِماقزی أَرف ملَه عسیو و هِمی أَخْلَاقف منُ لَهسفَإِنَّ اهللاَ یح اکموا أَیامجوز
 150  مرُواتهِم

و خدیجۀ و مریم و آسـیۀ و فاطمـۀ    أربع: فاطمۀ بنت محمد الجنّۀ نساء أهل  سادات
 87  الجنّۀ سیدة نساء أهل

ء یقولون هذا الخلق؟ قلت،  ء خلق اهللا حوا؟ فقال، اى شی من أى شی سألت أبا جعفر
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یقولون ان اهللا خلقها من ضلع من أضالع آدم، فقال: کذبوا، کان یعجـزه أن یخلقهـا مـن    
ء خلقهـا، فقـال. أخبرنـی     داك یا ابن رسول اهللا من أى شیغیر ضلعه؟ فقلت: جعلت ف

، ان اهللا تبارك و تعـالى قـبض قبضـۀ مـن طـین،      أبى عن آبائه قال: قال رسول اهللا
فخلق منها آدم و فضلت فضلۀ مـن الطـین فخلـق     ـ  و کلتا یدیه یمینـ   فخلطها بیمینه

 منها حوا

أَلْتُهنِ سرْأَةِ عالْم ومعاً تَصا إِذْنِ بِغَیرِ تَطَوجِهولَا قَالَ ز أْس209  ب 

  الَى لَـمتَع ك وارذَا إِنَّ اهللاَ تَبنْ یقُولُ هاً کبِیراً أَ یقُولُ ملُوک عنْ ذَلالَى عتَع انَ اهللاِ وحبس
للْمتَکلِّمِ منْ أَهلِ التَّشْنیعِ یکنْ لَه منَ الْقُدرةِ ما یخْلُقُ آلدم زوجۀً منْ غَیرِ ضلْعه و یجعلُ 

    ؤُلَـاءها ل مـ هلْع نْ ضـم ضاً إِذَا کانَتعب ضُهعب کانَ ینْکح مبِیلًا إِلَى الْکلَامِ أَنْ یقُولَ إِنَّ آدس
مینَهب ینَنَا واهللاُ ب کم97  ح 

لَاحص ینِ ذَاتنْ أَفْضَلُ الْبۀِ ماملَاةِ عالص یامِ و163  الص 

 173  طَلَب الْعلْمِ فَرِیضَۀٌ علَى کلِّ مسلمٍ و مسلمۀٍ

 107  عالمۀٌ بالمعلَّمۀ

بِعبِ دحمانُالرّ ه اکتُ وسبِ بالْ ه114   نانُج 

 130  مواضعها الْأُمور یضَع الْعدلُ

 113  بۀِالْعقْلُ عقْلَانِ عقْلُ الطَّبعِ و عقْلُ التَّجرِ

ولُ  قَـالَ  قَـالَ  عبداهللاِ أَبِی عنْ السکونی عنِ النَّوفَلی عنِ أَبِیه عنْ إِبرَاهیم بن علی سـاهللاِ ر 
 174  النُّورِ سورةَ و الْمغْزَلَ علِّموهنَّ و الْکتَابۀَ لَاتُعلِّموهنَّ و بِالْغُرَف النِّساء تُنْزِلُوا لَاص

د  علَـى  الْأَنْصارِ منَ رجلًا إِنَّ  قَالَ عبدااهللا أَبِی عنْ هـولِ  ع سـصـ  اهللاِ ری  خَرَج ضِ  فـ عـب 
  226   یقْدم حتَّى بیتها منْ تَخْرُج أَلَّا عهداً امرَأَته إِلَى عهِد و ئجِهحوا

ه منْـه     محمد بن عبداهللاِ جعفَرِ عنْ أَبِی الِ أَخْرَجـ ینِ بِالرِّجـذَا الدی هخَلَ فنْ دقَالَ: م أَنَّه
الَتنَّۀِ زالس بِالْکتَابِ و یهخَلَ فنْ دم و یهف خَلُوها أَدالُ کمالُ  الرِّجلَ أَنْ یزُولَ  الْجِب30  قَب 

ولِ   قَالَ: تَقَاضَى ع عبداهللاِ عنْ أَبِیه عنْ أَبِی سـۀُ صـإِلَى ر مـفَاط ی وۀِ    ل مـدی الْخاهللاِ صـف
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ی   لـلَـى عقَضَى ع ابِ وونَ الْبا دۀِ ممدۀَ بِخملَى فَاطفَقَضَى ع      قَـالَ فَقَالَـت ا خَلْفَـه بِمـ
ولُ اهللاِ     فَاطمۀُ سـی را اهللاُ بِإِکفَـائ رُورِ إِلـَّ نَ السـی ماخَلَنا دم لَملَ رِقَـابِ    فَلَا یعمصـتَح
 194  الرِّجالِ

اد  قَضَـوا  بِقَومٍ مرْحباً قَالَ رجعوا فَلَما بِسرِیۀٍ بعثَص النَّبِی أَنَّ عبداهللاِ أَبِی عنْ غَرَ  الْجِهـ الْأَصـ و 
 242  النَّفْسِ جِهاد قَالَ الْأَکبرُ الْجِهاد ما و اهللاِ رسولَ یا قیلَ الْأَکبرُ الْجِهاد بقی

لَام و کـانَ    قَالَ کانَ رسولُ اهللاِ صیسلِّم علَى النِّساء و یـرْددنَ علَیـه   عبداهللاِ عنْ أَبِی السـ
نْهنَّ و     السالم لیهأَمیرُالْمؤْمنینَ ع ۀِ مـاب یسلِّم علَى النِّساء و کانَ یکرَه أَنْ یسلِّم علَـى الشـَّ

 254  یقُولُ أَتَخَوف أَنْ یعجِبنی صوتُها فَیدخُلَ علَی أَکثَرُ مما أَطْلُب منَ الْأَجرِ

م قَـالَ      أَستَشیرُه فی الْجِه أَتَیت النَّبِی  عنِ السلَمی قَالَ نَعـ ةٌ قُلْـتد الـفَقَالَ أَ لَـک و اد
تنَّۀَ تَحا فَإِنَّ الْجهفَأَکرِم با  اذْهلَیه103  رِج 

 145  عنِ النَّبِی صأَنَّه قَالَ شرَارکم عزَّابکم و الْعزَّاب إِخْوانُ الشَّیاطینِ

 و اءوا النِّسنِ النَّبِی صقَالَ شَاوِررَکۀٌعنَّ بلَافَهنَّ فَإِنَّ خفُوه115  خَال 

 و کـان  بیتهـا  من التخرج أن امرأته و أمر خرج رجالً أن النبی عن مالک بن أنس عن
 له فذکرت النبی إلى فأرسلت أبوها فمرض أعالها فی و کانت الدار أسفل فی أبوها
 زوجـک  أطیعـی  فقـال  النبـی  إلـى  فأرسلت أبوها فمات زوجک أطیعی فقال ذلک

 227  لزوجها قد غفر ألبیها بطاعتها اهللا إن النبی إلیها فأرسل

ا   غَیـرِ دراجٍ عنْ بعضِ أَصحابِنَا فی الْمرْأَةِ تَهب منْ مالها شَـیئاً بِ  بن عنْ جمیلِ جِهـوإِذْنِ ز
 211  قَالَ لَیس لَها

و سأَلْتُه عنِ الْمرْأَةِ الْموسرَةِ قَد  الَ: قُلْت لأَبِی الْحسنِعمارٍ قَ بن عنْ صفْوانَ عنْ إِسحاقَ
ی   حجت حجۀَ الْإِسلَامِ فَتَقُولُ لزَوجِها أَحجنی منْ مالی أَ لَه أَنْ یمنَعها قَالَ نَعم یقُولُ حقـِّ

 209  علَیک أَعظَم منْ حقِّک علَی فی هذَ

 أَفْضَـلُ  الْملَائکـۀُ  فَقُلْت الصادقَ محمد بن جعفَرَ أَباعبداهللاِ سأَلْت قَالَ سنَانٍ بن عبداهللاِ عنْ
نُو أَمب مینَ قَالَ فَقَالَ آدنؤْمیرُالْمی أَملبٍ أَبِی بن عطَال َّاهللاَ  إِنکبی رکۀِ فلَائقْلًـا  الْمبِلَـا  ع 
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ا  آدم بنی فی رکب و عقْلٍ بِلَا شَهوةً الْبهائمِ فی رکب و شَهوةٍ نْ  کلْتَیهِمـ فَمـ  غَلَـب  قْلُـهع 
تَهوشَه ونَ خَیرٌ فَهکۀِ ملَائالْم نْ وم غَلَب تُهوشَه قْلَهع ونَ شَرٌّ فَهمِ مائه243  الْب 

دس ـ   قَالَ دخَلَ علَینَا رسولُ اهللاِ صو فَاطمۀُ جالسۀٌ عنْد الْقدرِ عنْ علی أَنَا أُنَقِّی الْعـ و 
ی  ـ  قَالَ یا أَبا الْحسنِ قُلْت لَبیک یا رسولَ اهللاِ ـ بـرِ رنْ أَما أَقُولُ إِلَّا مم نِّی وم عمقَالَ اس 
 195  امرَأَتَه فی بیتهاما منْ رجلٍ یعینُ ـ 

هِدإِلَى ع هرَأَتداً امهأَلَّا ع نْ تَخْرُجا مهیتتَّى بح م226  یقْد 

هِدإِلَى ع هرَأَتداً امه228، 226  ع 

م اهولَى هفاً عخَالم هیندظاً لافح هنَفْسناً لائص اءنَ الْفُقَهنْ کانَ ما مفَأَم    لَـاهورِ مأَم یعـاً لـط
مهیعمۀِ لَا جالشِّیع اءفُقَه ضعک لَا یکونُ إِلَّا بذَل و وهأَنْ یقَلِّد امولْع30  فَل 

: الفقر من الدینار والدرهم؟ فقال: ال ولکن مـن  عبداهللا بیحمر، فقلت ألالفقر الموت األ
 160  الدین

 87  لى اُسوةٌ حسنَۀٌ هللاِا فى ابنَۀِ رسولِ

 98  ناشزةٌ بضعۀٌ النُّبوةِ خَاتمِ فی

نَع بِـالتَّزْوِیجِ قَـالُوا       قَالَ الصادقُ ا أَصـ مـ فَقَالَ و جا لَک لَا تَتَزَوم رْیمنِ مى ابیسعیلَ لق
 اشُوا فَتَنُوا وإِنْ ع لَادبِالْأَو نَعا أَصم لَک قَالَ و زَنُوایولَداتُوا ح40  إِنْ م 

 37  اإلحصان احصانان إحصان نکاح و إحصان عفاف قال النبی

 104  الْبنَات  خَیرُ أَولَادکم اهللا  قَالَ رسولُ

 104  مجهزَات مونسات مبارکات مفَلِّیات  نعم الْولَد الْبنَات ملْطفَات  اهللا  قَالَ رسولُ

ولُقَالَ راهللا  س :  ًارِیۀا جرْأَةِ أَنْ یکونَ بِکرُهنِ المنْ یم104  م 

الصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فواهللا ما قام منهم رجـل حتـى    اهللا قال رسول
 116  قال ذلک ثالث مرات  

 عالمۀٌ اهللاِ بِحمد أَنْت و اعتبار الْماضی منَ الْباقی فَفی اسکتی عمۀُ یا الْحسینِ بن علی قَالَ
 184  مفَهمۀٍ غَیرُ فَهِمۀٌ معلَّمۀٍ غَیرُ
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 159  الْفَقْر منَ خَیرٌ الْقَبرَ

159  کفْراً یکونَ أَنْ الْفَقْرُ کاد 

 علَـى  التَّکالُـب  و الشَّدیدةَ الْعصبِیۀَ و الظَّاهرَ الْفسقَ علَمائهِم منْ عرَفُوا إِذَا عوامنَا کذَلک
ود  مثْـلُ  فَهو هؤُلَاء مثْلَ قَلَّد فَمنْ حرَامها و الدنْیا ینَ  الْیهـذ م  الـَّ هـاهللاُ ذَم  یـدقَۀِ  بِالتَّقْل فَسـل 

هِمائلَم26  ع 

 75  (نَص) ینَه هیف رِدی یمطْلَقٌ حتّ ءیکُلُّ ش

ه        فیه حلَالٌ و حرَام فَهو لَک حلَالٌ ء یکونُ کلُّ شَی ینـبِع نْـهم رَام الْحـ رِف ى تَعـ أَبداً حتـَّ
هع75   فَتَد 

ارٍ       کنْت قَاعداً فی الْبقیعِ مع رسولِ اهللاِ مـلَـى حرَأَةٌ ع امـ رَّت طَرٍ إِذْ مـم نٍ وجمِ دی یوصف
ا       فَوقَع ید الْحمار فی ولَ اهللاِ إِنَّهـ سـالنَّبِـی صـفَقَالُوا یـا ر رَضرْأَةُ فَأَعالْم قَطَتةٍ فَسدهو

 أَستَرِ متَسرْوِلَۀٌ قَالَ اللهم اغْفرْ للْمتَسرْوِلَات ثَلَاثاً أَیها النَّاس اتَّخذُوا السرَاوِیلَات فَإِنَّها منْ
ا ننُوا بِهصح و یابِکمنَثإِذَا خَرَج کماء253  س 

     اءم کـۀُ السـلَائا م نَتْهـلَع ه ا بِغَیـرِ إِذْنـهیتنْ بم تإِنْ خَرَج و ها إِلَّا بِإِذْنهیتنْ بم لَا تَخْرُج و 
 224  هاإِلَى بیت عملَائکۀُ الْأَرضِ و ملَائکۀُ الْغَضَبِ و ملَائکۀُ الرَّحمۀِ حتَّى تَرْجِ

 224  لَا و لَا منْ کلِّ مائَۀٍ واحدةٌ

 محـرم  ذي غیـر  الیراها حیث الرأس مکشوفۀ هی و و...ا الحرّة المرأة تصلّی أن البأس
 247  لها

مالْأُم رٌ بِکمکاثوا فَإِنِّی مجلَامِ تَزَوی الْإِسیۀَ فانبه34  لَار 

ةٍلَنْ یفْلح قَوم أَسدوا   191  أَمرَهم إِلَى امرَأَ

لَلنِّساء تَرَکْنا هذَا الْباب ٢٥٠   لَو 

لَیس خُرُوجهنَّ بِأَشَد منْ إِدخَالک منْ لَا یوثَقُ بِه علَیهِنَّ و إِنِ استَطَعت أَلَّا یعرِفْنَ غَیرَك 
 64    فَافْعلْ

 ١٩٢   .. و لَا تَولِّی الْقَضَاء لَیس علَى النِّساء جمعۀٌ و لَا جماعۀٌ
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 208  لَیس للْمرْأَةِ أَنْ تَصوم تَطَوعاً إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها

ا الـذَّهب و       لَیس للْمرْأَةِ خَطَرٌ لَا لصالحتهِنَ خَطَرُهـ نَّ فَلَـیستُهحال ا صـهِنَّ أَمتحطَاللَا ل و
رَاب  الْفضَّۀَ بلْ هی خَی رٌ منَ الذَّهبِ و الْفضَّۀِ و أَما طَالحتُهنَّ فَلَیس التُّرَاب خَطَرَها بلِ التـُّ

 106  خَیرٌ منْها

ـ    ا إِلَّ هـالی م لَانَذْرٍ فـ ۀٍ وبلَاه بِیرٍ ولَاتَد قَۀٍ ودلَاص تْقٍ وی عرٌ فا أَمجِهوز عرْأَةِ ملْمل ا لَیس
 211  بِإِذْنِ زوجِها إِلَّا فی حج أَو زکاةٍ أَو بِرِّ والدیها أَو صلَۀِ رحمها

 251  ء ولَکنَّها تَمشی فی جانبِ الْحائط والطَّرِیقِ لَیس للنِّساء منْ سرَوات الطَّرِیقِ شَی

نیع هإِلَّا بِإِذْن وما أَنْ تَصلَه لَیس  ا أَنْ تَطَیـبلَیهع و ها إِلَّا بِإِذْنهیتنْ بم لَا تَخْرُج عاً وی تَطَو
 ةً ووغُد لَیها عهنَفْس رِضتَع ا وهنِ زِینَتستَزَینَ بِأَح ا ویابِهنَ ثسأَح ستَلْب ا ویبِهبِأَطْیبِ ط

 229  عشیۀً

ا و    ما استَفَاد امرُؤٌ مسلم فَ إِذَا نَظَـرَ إِلَیهـ رُّه ۀٍ تَسـملسۀٍ مجونْ زلَامِ أَفْضَلَ مالْإِس دعةً بدائ
هالم ا وهی نَفْسا فنْهع إِذَا غَاب فَظُهتَح ا ورَهإِذَا أَم هیع261  تُط 

مراً مأَج ظَمبِیلِ اهللاِ بِأَعی سف الشَّهِید داهجا الْملَکاً مأَنْ یکونَ م یففالْع لَکاد ففَع رنْ قَد
 242  منَ الْملَائکۀِ

رُکم أَنْ     آمـ ت ا أَنَـا فَلَسـأَم نْیا والد اتوشَه و مالنَّو و الطِّیب و اءوا النِّسرَّممٍ حالُ قَوا بم
 34    دینی تَرْك النِّساء تَکونُوا قسیسینَ و رهباناً إِنَّه لَیس فی

 260  ما بغت امرأة نبى قطُّ

 145  بِنَاء أَحب إِلَى اهللاِ عزَّوجلَّ و أَعزُّ منَ التَّزْوِیجِ  ما بنی فی الْإِسلَامِ

 249  اهللارسولِ مشْیۀَ مشْیتُها تَخْرِم ما

 114  انُما عبِد بِه الرَّحمنُ و اکتُسب بِه الْجِنَ

  ا و ارِهـیامِ نَهنَۀٍ صةِ سادبنْ عا مإِلَّا کانَ خَیراً لَه اءنْ مۀً ما شَرْبهجوی زقرَأَةٍ تَسنِ اما مم
 53  قیامِ لَیلها

 105  الْمرْأَةُ شَرٌّ کلُّها و شَرُّ ما فیها أَنَّه لَا بد منْها
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 64   ها بیتُها فَإِذَا خَرَجت استَشْرَفَها الشَّیطَانُالْمرْأَةُ عورةٌ ستَرَ

ظُوظالْح صاقانِ نَوالْإِیم صاقنَو اءرَ النَّاسِ إِنَّ النِّساشعقُولِ مالْع صاق113  ... نَو 

 166  من أصبح الیهتم بأمورالمسلمین فلیس بمسلم

 147  الْباقی أَوِ الْآخَرِ النِّصف فیاهللاَ  فَلْیتَّقِ آخَرَ حدیث فی و دینه نصف أَحرَز تَزَوج منْ

 208  عاصیۀً الْمرْأَةُ کانَت.. و  أَمرِه و بِإِذْنه إِلَّا تَطَوعاً تَصوم لَا أَنْ لزَوجِها الْمرْأَةِ طَاعۀِ منْ

ی ثَـواب لَیلَـۀِ       منْ طـأُع و ى یرْجِـع مشَى فی صلْحٍ بینَ اثْنَینِ صلَّى علَیه ملَائکۀُ اهللاِ حتـَّ
 163   الْقَدرِ

 100   ...ٍ  منْ یهِنِ اهللاُ فَما لَه منْ مکرِم

 87  علَى الْخَلْقِ و فَاطمۀُ حجۀٌ علَینَا هللا نَحنُ حجۀُ

 اءنَالنِّسوهبِسةٌ فَاحروی  عرْي فلَیهِنَّ بِالْعینُوا عتَعاسو یوت64  الْب 

کوتی بِالستُرُوا الْعاس و یوتبِالْب اتروتُرُوا الْعةٌ فَاسروع ی وع اء64  النِّس 

 68  اإلیمان نواقص الحظوظ نواقص العقول النساء نواقص

ةُ منْ بیتها بِغَیرِ إِذْنِ زوجِها فَإِنْ خَرَجت لَعنَها کلُّ ملَک فی السماء و نَهى أَنْ تَخْرُج الْمرْأَ
 229  ء تَمرُّ علَیه منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ حتَّى تَرْجِع إِلَى بیتها کلُّ شَی

ی لمۀ مـن  خمارها على رأسها (و اشتملت بجلبابها) و أقبلت ف  و بلغ ذلک فاطمۀ الثت
 248  من مشیۀ رسول اهللا    تطأ ذیولها ما تخرم أحفدته 

قَالَ و هنابل دمحنِ میۀِ ابنَفنَی یا الْحإِنِّی ب لَیک أَخَافذْ الْفَقْرَ عتَعبِاهللاِ فَاس نْهالْفَقْرَ فَإِنَّ م 
 159  للْمقْت داعیۀٌ للْعقْلِ مدهشَۀٌ للدینِ منْقَصۀٌ

قَالَ و ِنؤْملْمثَلَاثُ ل اتاعۀٌ ساعا ینَاجِی فَسیهف  ه بـر ۀٌ  واع سـ  یـرُم  اشَـهعم ۀٌ  واع سـ 
ی  إِلَّا شَاخصاً یکونَ أَنْ للْعاقلِ لَیس و یجملُ و یحلُّ فیما لذتها بینَ و نَفْسه بینَ یخَلِّی فـ 
ۀٍ ثَلَاثرَماشٍ معمل ةٍ أَوی خُطْوف ادعم ی لَذَّةٍ أَورَّمٍ غَیرِ فح170  م 

 172  و لَا تُملِّک الْمرْأَةَ منْ أَمرِها ما جاوز نَفْسها فَإِنَّ الْمرْأَةَ ریحانَۀٌ و لَیست بِقَهرَمانَۀٍ

 150  بدا ما قبلتهاأالب لئالینقطع نسله ط زوج بها من عزاب بنی أبیأرى أواهللا لو ال انى 
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 251  یا أَهلَ الْعرَاقِ نُبئْت أَنَّ نساءکم یدافعنَ الرِّجالَ فی الطَّرِیقِ أَ ما تَستَحیونَ

لَّ   ك أَ تَرَى اهللاَ أَحـلَدو لَک وأَه تمحا ربِک الْخَبِیثُ أَ م امتَهاس لَقَد هي نَفْسدلَـک  یا ع
 208  الطَّیبات و هو یکرَه أَنْ تَأْخُذَها أَنْت أَهونُ علَى اهللاِ منْ ذَلک

رِ  أَغَض فَإِنَّه فَلْیتَزَوج الْباه منْکم استَطَاع منِ الشَّبابِ معشَرَ یا صـلْبل نُ  و صـلْفَـرْجِ  أَحل و 
 147  وِجاء لَه الصوم فَإِنَّ فَلْیصم یستَطع لَم منْ

 200  الظَّنِّ مساءةُ والْحزْم اللَّوابِس علَیه لَاتَهجم بِزَمانه مفَضَّلُ ... الْعالم یا
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  246   البراجابن
  266 ،247 ،246   دیجنابن
  246   یاسکاف دیجنابن
  97 ،96   دیزابن
  39   یعقوبی واضحابن

  248 ،122   ابوبکر
  107   ابولهب

  209   الحسنیاب
  191   بکره یاب
  87   يخدر دیسع یاب

  297 ،209   عماربناسحاق
  81 ،51   يانصار دیزیبنت  اسماء
  230   ادیز یاببنلیاسماع

116 ،79 ،39 ،38   سلمه ام  
  297 ،227 ،122   مالکبنانس
  ،95 ،94 ،91 ،90 ،64 ،41 ،40   آدم

96، 97، 98، 99، 101، 102، 108، 

109، 110، 243، 285، 293، 295، 
296، 297، 298  

  106 ،86 ،29   هیآس
  224 ،208 ،189 ،176 ،97   باقر
  82   بسر

  244   بهجت
  ،60 ،51 ،42 ،39 ،29 ،24   امبریپ

61، 62، 65، 78، 79، 80، 81، 83، 
87،	103، 105، 107، 112، 115، 

116،	117، 122، 128، 136، 146، 
149، 163، 167، 174، 179، 191، 
195، 206، 217، 220، 224، 225، 
226، 227، 228، 229، 240، 241، 

243، 253، 254، 255  
  146   لیجبرئ
  ،103 ،93 ،82 ،16   یآمل يجواد

114، 134، 138، 190، 192، 198، 
218، 275  

  87   عسکرى حسن
  211   محبوببنحسن

  ،82 ،69 ،16   یهمدان ينور نیحس
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108، 111، 176، 177  
  231   ینوفل دیزیبننیحس
  176   خاتون مهیحک
  ،146 ،137 ،128 ،125 ،75   یحلّ

149، 215، 221، 222، 226، 231، 
233، 246، 266، 268  

  80   حمزه
  ،96 ،95 ،91 ،90 ،64 ،41   حوا

97، 98، 99، 108، 109، 110، 
293،	295  

  ،152 ،143 ،69 ،68 ،17   ياخامنه
166، 179، 180، 181، 192، 

196،	199، 205، 233، 275  
  107 ،86 ،80 ،79   جهیخد
  ،107 ،77 ،67 ،66 ،16   ینیخم

125، 145، 180، 194، 211، 212، 
214، 215، 222، 231، 244، 255، 

264، 267، 268، 275، 276  
  86 ،80   لدیخو
  ،212 ،176 ،175 ،131 ،27   ییخو

215، 216، 223، 229، 230، 
255،	273  

  257 ،231 ،229 ،176   رضا
  111   خایزل

  ،87 ،81 ،80 ،79 ،77 ،13   زهرا
165، 175، 184، 194، 247، 

248،	249، 274  
  88 ،20 ،5   هیمرض يزهرا

  295 ،184 ،175 ،167 ،107   نبیز

  106   ساره
  230   یسکون

  175 ،80   سلمان
  83 ،82   سوده
  83 ،82   یهمدان سوده
  277 ،230   ادیزبنسهل

  104   یرض دیس
  256 ،167 ،106 ،79   بیشع
  229   واقدبنبیشع

  247 ،246 ،146   جواهر صاحب
  246   مدارك صاحب
  ،52 ،40 ،37 ،34 ،30 ،26   صادق
64، 75، 97، 106، 114، 145، 150، 

173، 176، 200، 211، 226، 229، 
230، 254، 257، 261، 266، 268، 

269، 276  
  88 ،20 ،5   طاهره قهیصد

  ،74 ،66 ،57 ،44 ،28   ییطباطبا
94، 99، 101، 103، 114، 125، 127، 

129، 131، 133، 135، 138، 142، 
145، 146، 185، 190، 209، 210، 

215، 219، 246، 252، 269، 270  
  270 ،187 ،96 ،95   يطبر

  207   عاصم
  207   ادیزبنعاصم
  248   حسنبنعبداهللا
  ،226 ،211 ،75   سنانبنعبداهللا

227، 243، 297  
  206 ،34   مظعونبنعثمان
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  267 ،175 ،30   يعسکر
  207   عالء

  207   ادیزعالءبن
  ،82 ،80 ،64 ،63 ،46 ،30 ،1   یعل

83، 90، 104، 105، 106، 112، 113، 
115، 116، 118، 119، 159، 163، 
172، 176، 177، 179، 192، 193، 
194، 195، 197، 200، 207، 209، 
217، 218، 219، 229، 242، 248، 
250، 251، 253، 254، 271، 272، 
276، 277، 280، 287، 291، 296، 

297، 298  
  ،83 ،82 ،80   طالب یاب بن یعل

130، 243، 297  
  271 ،230 ،209   جعفربنیعل

  78   یقم میابراهبنعلى
  271 ،230   جعفربنعلى
  248 ،152   عمر

  ،280 ،106 ،86 ،38 ،37   عمران
291، 292  

  95   عبدالرحمن عمربن
  97   المقدامابىعمروبن

  43   سىیع
  271 ،222   یلنکران فاضل
  ،80 ،63 ،39 ،38 ،37 ،34   فاطمه

86، 87، 88، 165، 175، 195، 229  
  39 ،38 ،37   معصومه فاطمه
  291 ،86   فرعون
  230 ،176 ،150 ،128   کاظم

  281 ،260 ،29   لوط
  274 ،249 ،197   یمجتب

  230 ،128   مجلسى
  ،132 ،87 ،86 ،80 ،41 ،1   محمد

143، 146، 159، 218، 257، 269، 
271، 277، 295، 301  

  159   هیحنف محمد
  257   اریط محمد

  227 ،226   ریعم یابمحمدبن
  177   یعامل یمک محمدبن

  ،36 ،27 ،25 ،16   يمطهر یمرتض
41، 43، 45، 56، 62، 66، 72، 93، 

111، 130، 134، 137، 138، 140، 
143، 164، 232، 234، 237، 239، 

246، 250، 251، 252  
  ،79 ،43 ،40 ،38 ،37 ،29   میمر

86، 87، 106، 184، 239، 280، 
286،	291، 292، 295، 298  

  251 ،233 ،212 ،86 ،33   مزاحم
  ،61 ،56 ،44 ،43 ،31 ،25   يمطهر

62، 66، 93، 129، 137، 139، 164، 
234، 245، 250، 251، 252، 277  

  83 ،82   هیمعاو
  43 ،38 ،37   معصومه

  302 ،200   مفضل
  230 ،39 ،38   جعفربنیموس

  286 ،256 ،79 ،25   موسى
  121   ناپلئون

  273 ،231 ،226   ینجاش
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  38   خاتون نجمه
  ،281 ،260 ،148 ،133 ،29   نوح

284، 292  
  230   ینوفل

  96 ،95   منبهبنوهب
  123   لسونیو

  39   هارون

  150   دیالرش هارون
  64   سالمبنهشام

  80 ،43   ىیحی
  ،254 ،183 ،112 ،111 ،107   وسفی

284  
  294 ،149   عقوبیبنوسفی

 

  
  



  

  نمایه اصطالحات

  76 ،75 ،74   اباحه
  35   المثل اجرت
  298 ،37   احصان
  ،126 ،95 ،77 ،71 ،61 ،26   احکام
 128، 132، 136، 137، 138، 139، 

140، 156، 157، 160، 175، 193، 
203، 208، 219، 225، 246، 276  

  282 ،281 ،48 ،44 ،36   اخدان
  127 ،124   ارث

  ،36 ،35 ،34 ،33 ،12 ،11   ازدواج
 37، 38، 39، 40، 41، 42، 47، 48، 

49، 50، 81، 82، 92، 97، 121، 124، 
128، 130، 141، 144، 145، 146، 
147، 148، 149، 150، 151، 152، 
153، 154، 158، 212، 213، 214، 

215، 216، 235، 259، 274  
  144 ،48   دیازدواج سف
  129 ،117   استحقاق
  199 ،173 ،169 ،168 ،46 ،45   استخدام

  263 ،68 ،9   استضعاف
  67 ،66   استفتاء
  ،212 ،210 ،209 ،140 ،74   استمتاع

 222، 223، 227، 231  
  ،65 ،63 ،62 ،60 ،57 ،30   استنباط
 66، 72، 75، 78، 79، 93، 101، 

103،	105، 108، 112، 115، 116، 
126، 133، 136، 150، 182، 183، 
185، 186، 187، 191، 192، 193، 
204، 206، 208، 219، 224، 228، 

232، 240، 249  
  120 ،117   فایاست

  98   اتیلیاسرائ
  ،152 ،53 ،49 ،40 ،11   اشتغال

 161، 166، 168، 169، 170، 171، 
178، 196، 233، 235، 236، 278  

  47   اضطرار
  ،74 ،23 ،22 ،21 ،7   اطاعت

 126، 129، 162، 183، 210، 211، 
217، 220، 221، 224، 225، 226، 

227، 228، 232، 233، 261، 276  
  274 ،131   اعجاز
  130 ،124 ،123 ،16   هیاعالم
  77 ،29 ،24 ،23 ،22 ،21 ،7   اقتدا
  ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،18 ،7   الگو
 28، 31، 33، 84، 85، 87، 88، 263، 

264  
   ،23 ،21 ،20 ،8 ،7   يریالگوپذ

24، 27، 28، 29  
  26   يریالگوگ

  ،37 ،34 ،30 ،26 ،22 ،16   امام
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 39، 40، 52، 63، 64، 66، 75، 77، 
80، 83، 87، 97، 104، 105، 106، 

107، 112، 113، 114، 115، 116، 
130، 145، 150، 159، 163، 172، 
175، 176، 180، 184، 189، 192، 
194، 195، 197، 200، 207، 208، 
209، 210، 211، 212، 214، 224، 
226، 228، 229، 230، 231، 244، 
251، 253، 254، 255، 257، 261، 
264، 266، 267، 268، 269، 275، 

276، 277  
  184   امامت

  ،47 ،32 ،27 ،24 ،21 ،18   انتخاب
 49، 124، 142، 144، 168، 169، 

177، 188، 213، 216، 233، 234، 
236  

  ،118 ،117 ،51 ،15 ،10   تیاهل
 120، 121، 123، 124، 125، 127، 

128، 129  
  73   نترنتیا

  216 ،214 ،105   باکره
  50   یبردگ
  231 ،223   بضع

  179 ،121 ،79   عتیب
  ،103 ،56 ،55 ،42 ،33 ،12   پدر

 107، 115، 120، 124، 125، 126، 
127، 211، 213، 214، 215، 216، 

226، 227، 249، 256  
  164 ،56 ،17   يساز خیتار

  153 ،35 ،33   تأهل
  34   تبتّل
  131 ،130 ،16   ضیتبع

  153 ،144 ،86 ،41 ،39 ،38   تجرد
  204 ،168 ،158 ،151   نامهبیتصو

  ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،7   دیتقل
 26، 27، 28، 29، 30، 77، 237  

  194 ،124 ،120 ،117   تمتع
  162   نیتمک

  ،172 ،166 ،128 ،127 ،118   تملک
 301  

  47 ،46   یفروش تن
  87   عیتوق

  ،237 ،236 ،73 ،12   يریپذ جامعه
 238، 239  

  ،174 ،120 ،119 ،62 ،60   تیجاهل
 188، 244  

  243   بیجالب
  295 ،206   جلوس
  ،66 ،65 ،64 ،59 ،57 ،55   حبس

 68، 70، 72، 73، 74، 81، 222، 
232،	250  

  ،208 ،195 ،100 ،52 ،12   حج
 209، 210، 211، 300  

  ،239 ،83 ،78 ،67 ،61 ،17   حجاب
 240، 241، 245، 274، 283، 288  
  121 ،120 ،118 ،10   حجر
  120 ،118   یحقوق حجر

  ،97 ،80 ،75 ،69 ،64   ثیحد
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 112، 113، 128، 147، 176، 192، 
193، 224، 225، 226، 228، 230، 
231، 232، 242، 245، 251، 277، 

301  
  ،55 ،47 ،41 ،37 ،34 ،26   حرام
 75، 76، 78، 144، 149، 156، 174، 

193، 196، 206، 207، 223، 241، 
244، 245، 254، 255، 299  

  215 ،214 ،72 ،9   حرج
  ،75 ،67 ،65 ،63 ،62 ،60   حرمت
 76، 165، 192، 222، 223، 224، 

227، 232  
  125   حضانت

  51   محور حق
  ،71 ،55 ،51 ،19 ،15 ،10   یحقوق

 89، 117، 118، 120، 123، 124، 
125، 126، 129، 130، 131، 136، 
137، 138، 139، 141، 150، 156، 
157، 158، 159، 160، 162، 165، 
169، 170، 171، 186، 203، 204، 

234، 251، 252، 264  
  215 ،76 ،59   يثانو حکم

  183 ،182   یحکمران
  ،34 ،31 ،19 ،10 ،9   ییگرا خانواده

 84، 85، 141، 142، 144، 145، 164، 
169، 177، 263، 264  

  ،32 ،31 ،19 ،8   يزیگر خانواده
 36، 44، 51، 55، 170، 263، 264  

   ،172 ،153 ،12   يمحور خانواده

203، 204، 205، 208، 211، 212، 
213، 216، 221، 233، 236، 259  

  ،50 ،49 ،32 ،19 ،8   يدار خانه
 51، 53، 55، 56، 85، 232  

  ،53 ،31 ،19 ،9 ،8   ینینش خانه
 55، 56، 57، 58، 59، 60، 62، 63، 

65، 67، 68، 70، 73، 74، 78، 81، 
164، 222، 247، 263، 264  

  48 ،44   خدن
  249 ،248 ،243   خمار
  172   یدادرس

  169   يدادگستر
  214 ،213 ،86 ،12   زهیدوش
  50   کالیراد
  228 ،176 ،175 ،112 ،97 ،69   يراو

  207 ،34 ،33   راهبان
  259 ،258   رسانه

  120   رنسانس
  ،30 ،28 ،16 ،13 ،11 ،9   اتیروا

 40، 52، 57، 60، 63، 64، 65، 66، 
73، 74، 75، 83، 85، 90، 94، 95، 
97،		98، 99، 100، 104، 105، 112، 

113، 115، 116، 123، 128، 132، 
140، 145، 156، 159، 167، 170، 
174، 191، 192، 195، 208، 210، 
211، 214، 216، 220، 222، 224، 
230، 231، 232، 239، 240، 245، 

250، 255، 277، 293  
  229 ،224 ،208 ،206 ،76 ،12   روزه
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  276 ،46   يگریروسپ
  34 ،33   تیرهبان
  ،150 ،113 ،68 ،17 ،16   يرهبر

 164، 181، 184، 191، 264  
  108 ،47   يزناکار
  ،141 ،43 ،36 ،17   یزندگ سبک
 144، 145، 151، 152، 178، 238، 

274  
  24 ،7   یسرسپردگ
  87 ،86 ،85 ،29 ،28 ،21   سرمشق

  48 ،44   سفاح
  122 ،97 ،96   هیسف
  121   يانگار هیسف
  122   يشمار هیسف

  ،103 ،58 ،56 ،40 ،39 ،30   سنّت
 119، 121، 122، 139، 145، 189، 

191، 222، 227، 231، 249، 250، 
255  

  ،85 ،80 ،69 ،55 ،45   استیس
 114، 119، 153، 183، 198، 238، 

274  
  ،81 ،77 ،62 ،45 ،17 ،11   یاسیس

 119، 121، 123، 124، 125، 130، 
131، 132، 139، 143، 166، 178، 
179، 180، 181، 183، 185، 187، 

190، 191، 204، 233، 278  
  ،66 ،65 ،62 ،27 ،13 ،9   رهیس

 74، 79، 81، 174، 247، 255  
  139 ،138   ستمیس

  35   ضمن عقد شرط
  281 ،163 ،162   شقاق

  ،111 ،95 ،82 ،72 ،17 ،5   شهادت
 114، 135  

  ،109 ،108 ،96 ،95 ،41   طانیش
 110، 111، 207، 257  

  227 ،226 ،224 ،75   حهیصح
  ،105 ،95 ،72 ،42 ،33   طالق
 115، 149، 151، 153، 154، 155، 

159، 161، 162، 174، 291  
  75   عبادات
  ،130 ،129 ،123 ،83 ،10   عدالت

 131، 135، 136، 168، 169، 275، 
278  

  43 ،33   ینیگز عزلت
  72 ،9   عسر

  ،44 ،39 ،37 ،36 ،17 ،9   عفاف
 58، 59، 83، 239، 241، 242، 260، 

263، 274، 298  
  242 ،73 ،43 ،17   فیعف

  ،149 ،76 ،59 ،12   يثانو نیعناو
 214، 278  

  ،209 ،77 ،74 ،66 ،57 ،27   فتوا
 211، 213، 222، 223، 252  

  274 ،268 ،249 ،248 ،247   فدك
  71   یفرادست
  ،124 ،103 ،49 ،40 ،33   فرزند
 125، 139، 148، 149، 178، 185، 

186، 187، 188، 227، 233، 238  
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  ،141 ،59 ،51 ،32   يفرزندپرور
 158، 178، 263  

  119 ،118 ،90   یفرودست
  ،210 ،182 ،145 ،66 ،55   فقها

 212، 213، 215، 217، 222، 223، 
225، 227، 230، 232، 245، 246، 

247، 252، 254  
  ،57 ،56 ،19 ،12 ،10 ،8   یفقه

 58، 76، 89، 95، 100، 117، 144، 
162، 163، 172، 182، 196، 203، 
209، 210، 213، 214، 215، 217، 
219، 222، 223، 231، 239، 240، 

243، 244، 271، 276، 278  
  71   سمینیفم

  ،123 ،121 ،46 ،45 ،25   قانون
 137، 152، 154، 157، 158، 159، 

161، 167، 168، 173، 192، 214، 
215، 234، 235، 236، 264، 275، 

276، 278  
  22   قائد
  ،23 ،22 ،21 ،16 ،11 ،9   قرآن
 24، 25، 26، 28، 29، 36، 37، 38، 

39، 41، 43، 44، 48، 54، 60، 61، 
62،	63، 65، 72، 74، 78، 83، 84، 

85،	86، 90، 93، 94، 97، 100، 
101،	102، 103، 104، 106، 108، 
110، 111، 115، 116، 121، 122، 
125، 127، 131، 133، 134، 135، 
136، 137، 139، 143، 145، 146، 

147، 148، 160، 162، 166، 167، 
179، 180، 182، 183، 187، 189، 
196، 197، 198، 216، 218، 219، 
220، 233، 239، 241، 243، 244، 
245، 248، 249، 252، 253، 255، 

256، 260، 265، 274، 276  
  192 ،172 ،97 ،58 ،57 ،27   قضاوت

  219 ،217 ،186 ،185 ،55 ،12   تیقوام
  126   مومتیق

  171 ،104 ،101 ،100 ،89 ،9   کرامت
  130 ،16   ونیکنوانس
  259 ،238 ،125 ،124 ،103 ،54 کودك

  172 ،47   يفریک
  ،54 ،53 ،50 ،42 ،38 ،33   مادر

 84، 86، 103، 106، 107، 110، 115، 
125، 127، 165، 170، 174، 178، 

182، 184، 185، 186، 205، 211  
  73   ماهواره

   ،20 ،19 ،18 ،10 ،9 ،8 ،7   یمبان
21، 24، 58، 72، 74، 89، 117، 
129،	131، 132، 139، 140، 142، 
186، 192، 234، 264، 275، 278  

  ،51 ،36 ،33 ،32 ،8   یستیمجردز
 142، 145، 153  

  120 ،117   محجور
  36   محصن

  281 ،36   محصنات
  282 ،36   نیمحصن

  ،172 ،165 ،114 ،69 ،35   تیریمد
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 181، 182، 183، 184، 185، 186، 
187، 191، 192، 216، 218، 219، 

233، 258، 278  
  84 ،28 ،27 ،25 ،23   مرجع

  ،142 ،141 ،89 ،50 ،49 ،32   مرجوح
 149  

  219 ،218 ،50   مردساالر
  113   ضیمستف

  ،65 ،62 ،59 ،56 ،48 ،9   تیمشروع
 74، 75، 78، 79، 81، 164، 167، 

172، 182، 183، 185، 189، 191، 
192، 203  

  116 ،115 ،10   مشورت
  278 ،236 ،234 ،232 ،150   مصلحت
  140 ،75   معامالت
  184 ،107 ،87 ،79   معصوم

  27   یمفت
  ،242 ،229 ،118 ،112 ،100   ملک

 284، 301  
  118   يانگار ملک

  ،188 ،187 ،181 ،180   مناصب
 190، 192  

  140 ،122 ،35   هیمهر
  163 ،162 ،11   يگر یانجیم

  221   ناشز
  217   ناشزه

  212 ،211 ،38   نذر
  ،210 ،209 ،194 ،162 ،12   نشوز

 219، 220، 231، 278  

  ،121 ،89 ،70 ،45 ،19 ،16   نظام
 128، 132، 134، 135، 136، 137، 

138، 139، 141، 143، 150، 151، 
152، 153، 169، 171، 178، 180، 

264، 277  
  140 ،139 ،138 ،131 ،10   یوارگ نظام
  ،159 ،139 ،137 ،50 ،35   نفقه

 160، 161، 162، 230، 231، 232  
  ،66 ،64 ،57 ،44 ،37 ،12   نکاح

 91، 92، 137، 145، 146، 149، 
213،	214، 215، 216، 260، 298  

  ،77 ،76 ،75 ،68 ،59 ،53   واجب
 129، 146، 149، 157، 173، 193، 

207، 208، 209، 211، 212، 225، 
227، 229، 233، 244، 245، 246  

  ،210 ،149 ،79 ،76 ،63   وجوب
 225، 227، 232، 245، 246، 247  

  193 ،163 ،124 ،39   تیوص
  124 ،38   وقف

  ،126 ،124 ،55 ،18 ،11   تیوال
 165، 181، 182، 184، 185، 186، 

191، 192، 193، 213، 214، 216، 
217  

  119   وئاد
  144 ،48   یخانگ هم

  123 ،118 ،10   يپندار همسان
  ،141 ،36 ،34 ،33   ینیهمسرگز

 144، 145، 158، 263  




