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 بنام خداوند بخشنده مهربان
 

 همسنگي در حقوق و وظايف زن
 "حقوق بشر اسالمي": در پرتو منشور 

 
ـ       ري و پيش از ورود به اصل مطلب ، ناگزير بايد به يك حقيقـت كلـي توجـه كـرد و آن اينكـه براب

گـردد ،   اي كه در چنين موضوعي مطـرح مـي   همسنگي به معناي تشابه و همساني نيست زيرا نخستين نكته
پرسند با وجود اين همه تفاوت در حقوق ، برابري مـرد و زن كجاسـت؟ زيـرا     است و مي "برابري"مسئله 

هاي عـدالت اسـت و در هـر     كنند كه هيچ كس در اينكه از الزمه برابري را از جمله امور مسلمي قلمداد مي
 .دهد حال بايد رعايت گردد ، ترديدي بخود راه نمي

حقيقت آنستكه ما قبول داريم كه اسالم به لحاظ انساني ، هيچگونه تفـاوتي ميـان مـرد و زن قايـل     
نيست ؛ آنها در فطرت انساني و امكانات تكاملي و امكان تعالي و ارتقا به باالترين درجات و از طريق كـار  

با يكديگر برابرند و در نتيجه در حقوق و وظايف تكاملي و همه جانبه برابرنـد ؛ متـون   ) عمل صالح(ك ني
كريمـه   ءآيهاند از جمله و به عنوان مثال ،  مقدس بسياري وجود دارد كه آشكارا بر اين نكته انگشت گذارده

والصـادقين والصـادقات والصـابرين    ان المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات والقانتين والقانتات « : 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحـافظين فـروجهم   

مردان و ) ( 35سوره احزاب ـ  (» والحافظات والذاكرين اهللا كثيرا والذاكرات اعد اهللا لهم مغفرة واجرا عظيما
دان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راست گفتار و مردان و زنان زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مر

پاكدامن  دار و مردان و زنان  شكيبا و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان بخشنده و مردان و زنان روزه
رگي سـت اداش پـ گمـان آمـرزش و    خداوند براي آنان بي,  كنند  و مردان و زناني كه خداوند را بسيار ياد مي

 .)آماده كرده است
در جاهليـت   شـود و در فضـايي كـه    پيشوند مردان و زنان تكرار مي, كه با هر صفتي شود  ديده مي

»   :و نيـز آيـه   ,    آشكاري داشته باشدتواند داللت كامالً اين تكرار مي, اينهمه تفاوت ميان ايندو قايل بودند 
هر كس از زن و مـرد  ) (97-سوره النحل (» نه حياة طيبةييمن عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنح

و برخـي آيـات   ) ...داريم ، زنده مي اي  اي كند و مؤمن باشد ، بي گمان او را با زندگاني پاكيزه كار شايسته, 
 .ديگر

اسالم تأكيد كرده كه مرد و زن در اصل آفرينش و بدون هرگونه تحقيري نسبت به زن يا كاسـتن از  
توانـد الگـويي بـراي     بار او يا نگاه به او به عنوان سرچشمه شر يا واسطه گناه و اينكه حتي مياهميت و اعت

همه مؤمنان در طول تاريخ باشد و به نهايت مرتبه پاكي و پارسايي برسد ، با يكديگر برابرند و رابطه ميـان  
ساخته و هر يك از زن يامبران پزن و مرد را ميثاق مقدسي قرار داده و از آن مهمتر عشق به زن را از اخالق 

و مرد را لباس ديگري در نظر گرفته است و هيچكدام از مقام يـا عـزت و ارجمنـدي واالتـري نسـبت بـه       
، برخوردار نيست و هيچ يك وابسته به ديگري نيست و در اينها همـه ، كمتـرين ترديـدي از نظـر      ديگري 



 ۳ 

بـه معنـاي    0F1"مرتضي مطهـري  "به تعبير عالمه شهيد اسالم و ديدگاه اسالمي وجود ندارد ولي اين برابري 
تشابه و همساني حقوق و وظايف آنها نيست زيرا مرد و زن به لحاظ آفرينش و نقش حيـاتي هـر كـدام از    

كه سرتاسر هستي را در بر گرفته و براي تـداوم   "زناشويي و همسري"زن و مرد و در راستاي تحقق اصل 
ي خود در فضـايي از مـودت و مهـر و آفـرينش ، مشـابه يكـديگر       حركت بشريت و تحقق اهداف آفرينش

بنابراين تفاوتهاي تكويني و رواني چندي است كه تحقق بخش هدف مطلوب از آفرينش آنهاست . نيستند 
و در نتيجه طبيعي است كه آنها به لحاظ حقوق و وظايف فردي و اجتماعي ، با يكديگر همسـاني نداشـته   

؛ گـذارد   ضاي عدالت و همان معيار اخالقي ـ انساني است كه اسالم بر آن انگشت مي باشند و اين دقيقاً اقت
و البته با ترجيح جنبه عدالت  "اخالق"و  "حقوق": حقيقت آنستكه اسالم در آن واحد ، بر دو معيار يعني 

ي ويژگـ  ]-جـز عـدالت    -[    هاي ديگـر   بمثابه علت تامه حسن ، انگشت گذارده است حال آنكه ارزش
 .رود ، بشمار مي "جزء علت"را دارند و به تعبيرفالسفه  "اقتضاي حسن"

بايد در وهله نخست به تناسب عادالنه حقـوق و وظـايف   ) زن و مرد(آري براي اطمينان از برابري 
هاي آفرينشي و تركيبي اين آفرينش و در وهله بعد به تناسب مجموعه حقوق و وظـايف   هر يك با ويژگي

قرآن كريم نيز توازن و همسنگي حقوق و وظايف زن را در اين آيه مورد . و زن توجه كنيم هر يك از مرد 
و زنـان را بـر مـردان حـق     (  )228 –سوره بقره (» و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف« : دهد  تأكيد قرار مي

1Fكند تأكيد مي و هنگامي كه بر عدم ظلم )اي است چنانكه مردان را بر زنان شايسته

آن مهمتر ، عدل را  و از 2
2Fسازد شامل تمامي هستي مي

 .كند ر نگاه مي، به مجموعه بش 3
 

 حقوق زن در پرتو منشور اسالمي حقوق بشر
بـه  , ديگر ها و عدم امكان تفكيـك آنهـا از يكـ    ما اين شيوه را به دليل درآميختگي شديد اين عرصه

فرهنگـي و تربيتـي و اجتمـاعي    و  هاي سياسـي و اقتصـادي   شيوه تقسيم حقوق و وظايف بر اساس عرصه
طي بـيش از   "سازمان كنفرانس اسالمي"؛ عالوه بر اين ، منشور ياد شده از سوي كارشناسان  ترجيح داريم 

طالعـه دقيـق و   م، مـورد   هاي متعـددي از جهـان اسـالم     ايتختپو در .) م1989تا  1979سالهاي (يك دهه 
 .كنيميگيري پهاي آنرا  يروي كرده و روشپشيوه آن موشكافانه قرار گرفته و جاداشت كه مانيز از 

شـود و تأكيـد دارد كـه حقـوق اساسـي و       حال اگر از مقدمه اين منشور كـه شـامل مـرد و زن مـي    
اي اصولي قادر به تعطيـل   بخشي از دين مسلمانان است و هيچ كس به گونههاي عمومي در اسالم ،  آزادي

در صورتي كه مصـلحت  تواند  مي "ولي فقيه"اين فراز آنست كه  كه تبصره ما بر(يكي يا جزيي آنها نيست 
و نيز بر مسؤوليت فردي و گروهي تضامني همه  )هايي از آنها را تعطيل كند ت بخشاي موق ديد براي دوره

هـا و براسـاس    بينـيم كـه زن در همـه عرصـه     ، بگذريم مي افراد نسبت به اين حقوق انگشت گذارده است 
 :قدم با مرد شريك است  جزييات زير قدم به

در كرامت انساني و در اصل تكليف و مسؤوليت ، تساوي كامل و بي هيچ تبعيضي ميان : ماده اول 
اعتقادات درست ، تضمين رشد ايـن كرامـت   (آنها برقرار است همچنانكه به تعبير صريح اين ماده در اينكه 

                                                 
 . 121:، شهيد مطهري ، صفحه  "زن در اسالمنظام حقوق " -1
 . 49سوره كهف ـ  -1
 ,18سوره آل عمران ـ آيه  -2
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اين متن با بند ب همين ماده قـرين گرديـده اسـت    ، آنها با يكديگر برابرند ؛ ) از طريق تكامل انسان است 
قرين گردد تا كرامت اكتسـابي مـورد اشـاره ايـن فـراز و در       "عمل صالح"زيرا عقيده درست حتما بايد با 

گمان  بي(  )13سوره حجرات ـ  (» ان اكرمكم عنداهللا اتقاكم« : راستاي تحقق گفته الهي در آيه زير تحقق يابد 
 .)داوند ، پرهيزگارترين شماستترين شما نزد خ گرامي

] زنان[به حق حيات و ضرورت پاسداري از تداوم آن و تحريم از ميان برداشتن تخمدان  :ماده دوم 
و لزوم محافظت از جنازه انسان و عدم هتك حرمت آن و منـع كالبدشـكافي جـز بـا     ] مردان[و بستن لوله 

 .مجوز شرعي ، اشاره دارد
كـه مجـوز   شـود   ، برابر است ؛ در اينجا ديده مـي  لحاظ حقوق و وظايف در اين مورد زن با مرد به 

توان آنرا به كـل مـاده ، تسـرّي بخشـيد ؛      رسد مي شرعي تنها براي كالبدشكافي مطرح شده ولي به نظر مي
مجوز شرعي ، حقي است كه به امكان منع تداوم زندگي كسـي در صـورت زيـان رسـاني آن بـه زنـدگي       

ميان برداشتن تخمدان يا بستن لوله در صورت زيان رسـاندن بـه زنـدگي مـثالً مـادر و      ديگران و امكان از 
 .؛ اشاره دارد امكان بستن موقت يا داوطلبانه آن به منظور مثالً تنظيم خانواده و اصالح آن 

ورزد حتـي اگـر   تواند از توليد نسل ، خودداري  در اين خصوص نيز زن و مرد برابرند و هريك مي
 . راضي بدان نباشد) رشوه(همسر 

 : گويد  مي "آية اهللا العظمي سيد محسن حكيم"مرحوم 
به بـدن و حتـي در    اش گردد در صورت زيان آور نبودن چيزي را كه مانع از بارداريتواند  زن مي« 

 .عكس مسئله نيز درست است 3F1».صورت عدم رضايت همسرش بدين امر ، مورد استفاده قرار دهد
اجتناب ورزنـد و ايـن در   ) بچه دارشدن(حق نداشته باشند بطور مطلق از آن  آري ممكن است آنها

چنـين نيـز هسـت ولـي در غيـر      شـرط شـده باشـد كـه      "عقد"صورتي است كه عرفاً ، بچه دار شدن در 
مرد از سوي زن در اين امر واجب نيست و اين امر با تمكيني كه اجماعاً بـدان تصـريح    ت، اطاعاينصورت

 .است دارند ، متفاوت
قتـل كسـاني چـون سـالمندان ، زنـان و      وهاي مسـلحانه دارد   اشاره به جنگ و درگيري :ماده سوم 

اين امر در شـريعت كـامالً روشـن اسـت و پيـامبر       .كند  كودكان را ـ كه مشاركتي در نبرد ندارند ـ منع مي  
خوانـد و او را در كنـار خـود     فرمانده آنها را فرامـي  ,  نيز بهنگام اعزام نيروهاي جنگي براي نبرد ) ص(خدا
بنام خدا ، براي خـدا و در راه خـدا و طبـق    «: فرمود  نشاند و در حاليكه اصحابش نيز حضور داشتند مي مي

آيين رسول خدا حركت كنيد ، كسي را به غل و زنجيـر نكشـيد ، قطعـه قطعـه نكنيـد ، خيانـت نكنيـد و        
توجـه بسـيار زيـادي بـه ايـن نكتـه        )ص(نيم آنحضرت بي كه مي 4F2»...سالمندان و زنان و كودكان را مكشيد

 .داشتند
اسالم در اين مورد گوي سبقت را از تمامي قوانين و احكام بين المللي كه همواره بر لزوم حمايـت  

 5F3.مهاجرت تأكيد داشته ، ربوده استها و حالتهاي  حمايت از زنان در جنگ
                                                 

نيز با آن موافقت داشـت  ) قدس سره( "شهيد سيدمحمدباقرصدر"، كه  30، صفحه) احكام االوالد( 2، جلد   "منهاج الصالحين"ـ 1
 .چه در اين خصوص اظهارنظري نكرد

  ) كلينـي ( "الكـافي "، و  233صـفحه    4جلد   "عمالكنزال"، و  139، صفحه  6جلد) طوسي( "تهذيب االحكام": ـ نگاه كنيد به  2
 . 72، صفحه  8جلد) شوكاني( "نيل االوطار"، و  27، صفحه 5جلد

 ,29صفحه  "االسالم و حقوق المرأة"در اين باره در كتاب  "دكتر جعفر عبدالسالم": ـ نگاه كنيد به مقاله استاد 3
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حق دارد از آبروي خـود در هنگـام حيـات و     تأكيد دارد كه هر انسان حرمتي دارد و :ماده چهارم 
در اينجا هيچ تفاوتي . پس از مرگ پاسداري كند و دولت نيز بايد از جسد و آرامگاهش حمايت بعمل آورد

بينيم و اگر برخي عادات جاهلي در برخي جوامع اسالمي همچنان جاري است اسالم از  ميان زن و مرد نمي
 .ف آنها از زندگي اسالمي ، كوشيدآنها بري است و بايد در راستاي حذ

شـكل گيـري آن و    ءشـالوده , به مسئله خانواده به عنوان اساس بناي جامعـه و ازدواج  : ماده پنجم 
برابري مردان و زنان در حق ازدواج بدون رعايت هر گونه محدوديت نـژادي ، رنگـي يـا جنسـي مربـوط      

رداشتن موانع و هموار نمودن راه ازدواج و حمايـت  همچنانكه وظيفه دولت و جامعه را از ميان ب ؛ شود  مي
رود ؛ در  ترين مواد منشور، بشمار مي داند و به همين دليل يكي ازغني از خانواده و پاسداري از حريم آن مي

 : اينجا مواردي را بايد توضيح داد 
سالمي و احكـام  نظريه مكتب اجتماعي ا: گوييم  در تأييد آنچه در بخش آغازين ماده آمده مي :يكم 

ازدواج و طـالق و  (  :فقه تشريعي و از جمله هاي  ها و فصل و بابها  عرصه ءدر همهو قوانين مترتب بر آن 
همه و همه مبتني بر اين فرض است كه خانواده به مفهوم عرفي آن ) احكام فرزندان ، نفقه ، ارث و جز آن

تواند خالفت خدا و آبـاداني بـر    اني است كه مياساسي جامعه صالح انس ءدر جوامع بشري و اديان ، هسته
 .روي زمين را تحقق بخشد

و به رغم تعرض اين هسته با خطراتي در طول تاريخ و بر اثر جهل و جاهليـت و هواهـاي مفسـده    
اي بوده كه از ذهن  هاي حسابشده هاي جهاني جمعيت و توطئه كه آخرين آنها نيز جريان كنفرانس( جويانه 

اساس فطري و اصـيل   ء، مفهوم خانواده ثابت مانده و خانواده بمثابه) غربي تراوش يافته است هرزه گرايانه
هاي سخت اسـالم بـراي    هاي جدي و مجازات جامعه همبسته انساني ، باقي مانده و همين نكته ، زنهارباش

نوادگي آن يا كساني را كه در پي سوق غريزه جنسي در مسيري جـز خـدمت بـه زنـدگي خـا     متجاوزان به 
 .كند است ، توجيه و تفسير مي

آفرينش بشري در راستاي تحكيم و تثبيت كامل اين حقيقت است و تفاوتهاي تكـويني ميـان    :دوم 
دو نيز در جهت تحقق ن مرد و زن نيز هماهنگ و همسو با اين ديدگاه بوده و حقوق و وظايف هر يك از آ

 .، متفاوت گرديده است كاركردهاي حياتي آنها 
تـوان طبـق    ر خواسته باشيم حقوق و وظايف هر يك از زن و شوهر را به اجمال بيـان كنـيم مـي   اگ

 : تصوري كه داريم آنها را بدينگونه خالصه كنيم 
 حقوق مرد بر زن 

اينكه با او و اختيارات وي بر تسلط و اشراف به امور خانواده هماهنگ باشد از جملـه در موضـوع   
يـا نـذر از امـوال متعلـق بـه وي ، مسـئله تـأمين         بذل و بخشـش ، موضوع   )خانه(ترك آشيانه خانوادگي 

خواستهاي جنسي و عدم انجام كارهايي چون برخي عبادات مستحبي و امثال آن كـه شـوهر را از ارضـاي    
 .سازد اش محروم مي غريزه جنسي

 حقوق زن
 :گرداند  و در برابر اسالم ، موارد زير را بر مرد واجب مي

؛ طبيعي است كـه ميـزان و    همسرش تأمين نمايد اي را براي  ه زندگي طبيعي و شايستهاي ك ـ نفقه1
 .نوع آن بسته به شرايط مختلف ، متفاوت است



 ۶ 

، تقسـيم شـبها ميـان     ـ ارضاي جنسي در حدود معيني كه از جمله در خصـوص تعـدد زوجـات    2
 .شود همسران مطرح مي

 وظايف مشترك زن و شوهر
ي نيازهاي زندگي خانوادگي در راستاي تبديل آن به كانون مهر و مشامل تماوظايف هر دوي آنها ، 

 :گردد  محبت و تربيت صحيح فرزندان از جمله موارد زير مي
 .ـ حسن معاشرت و اجتناب از مشاجره و بگو مگو و احترام به يكديگر بيش از حالتهاي عادي1
 .اخالق نيكو در آنها] نهال[و كاشت ها در تربيت فرزندان صالح  ـ همكاري و تقسيم مسؤوليت2
ـ همكاري در انجام وظايف اجتماعي مشتركي كه جامعه از آنها خواسته يا ولي امر بر عهده ايشان 3
 .دهد قرار مي

 .ـ تأمين حقوق ويژه هر كدام از سوي ديگري4
ورده كـه  فـراهم آ ) زن و شـوهر (و احكامي را براي ايشان ) آيات و احاديث(اسالم انبوهي از متون 

بندي به آنهـا   براي پايها را  اداشپرساند و در عين حال برترين  آنانرا در انجام وظايف حساسشان ياري مي
؛ عالوه بر همه اينها ، راههايي براي  از آنها در نظر گرفته است يچي پبراي سر سختيوعده داده و مجازات 

ادي خود مقرر داشـته اسـت از جملـه مـثالً در     پيشگيري از نواقص احتمالي و قرار دادن اوضاع در روال ع
مسـئله  "،  "تـرك زن "،  "امتناع مرد از اعطاي نفقه"و نحوه برخورد با آن و ) نشوز( "نافرماني زن"احكام 

مسـايل  "،  "سـازند  هايي كه فسـخ عقـد ازدواج را مجـاز مـي     ظهورعيب"، مسئله "آشتي ميان زن و شوهر
اي كـه در اينگونـه مسـايل دارد ، كـه جملگـي در متـون        ت گستردهبا اختيارا "نقش حاكم شرع"،  "طالق

فامساك بمعـروف   » :قرآن ، حالت طبيعي را در اين آيه خالصه كرده است  6F1.اند اسالمي ، توضيح داده شده
پس از آن يا بايد به شايستگي با زن زندگي يا او را به نيكي رها ) (... 229سوره بقره ـ (» او تسريح باحسان

يـا بـه شايسـتگي نگاهشـان     (...  )2ـ   سوره طالق(» فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف»  :و آيه ) كند
 "حكـم كبـروي  "،  "عالمـه حسـين حلـي   "كه به تعبير مرحـوم  .) داريد يا به شايستگي از آنان جدا شويد

شود كه البتـه   يا بايد حقوق همسري بطور كامل رعايت گردد و يا پيوند زناشويي با طالق ، گسسته 7F2.است
كند ، دنباله آيـه در سـوره    هاست و آنچه ادعاي ما در برداشت كبروي بودن آنرا تأييد مي مكروهترين حالل

و آنان را بـراي زيـان رسـاندن نگـاه     (...  )231سوره بقره ـ (» ...و التمسكوهن ضراراً لتعتدوا... «: بقره است 
دي بر قاعده پيش گفته اسـت يـا اشـاره بـه عـدم مشـروعيت       كه خود يا تأيي...) آنها ستم كنيد نداريد كه به

نگهداري به منظور زيان رساندني است كه موجب آزار زن ـ اعم از اينكه مرد اختياراً يا قهراً و مثالً بـر اثـر    
 .شود ناتواني جنسي يا ناتواني در نفقه ، نخواهد به وظايف خود عمل كند ـ مي

ـ كه در همه آيات تكرار شده   "حدود"بويژه با توجه به واژه  تأكيد كرده كه اين آيه "مرحوم حلي"
زن (اي با شركت طـرفين   و شامل همه قوانين زناشويي شارع مقدس در جهت تأسيس زندگي سعادتمندانه

 .گيرد را هم در بر مي) قهري(شود ـ ناتواني اضطراري  مي) و شوهر
: گويد  ذكر كرده مي) عليه السالم(مام صادق از ا "عمر بن حنظلة"گواه اين امر نيز روايتي است كه 

را برايم خواسـتگاري كـن و   ] دختر يا زن[كه به ديگري گفته بود فالن رسيدمپاز آن حضرت درباره مردي 
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يا ضمان يا شرطي را در نظر گرفتي ، من قبول دارم و بـر خـود   ) مهريه(هر وعده و قراري در مورد صداق 
ين امر نگرفت و رفت و خواستگاري كرد و صداق را و هر آنچـه را از وي  ولي شاهدي بر ا. دانم  الزم مي

امـام  [ايشـان  . خواسته و درخواست كرده بودند ، داد  وقتـي بـه وي مراجعـه كـرد ، همـه را انكـار كـرد        
شود زيرا اين او بـوده كـه حـق زن را     مي "جريمه"به نيمي از صداق ، ] يعني وكيل[او : فرمود )] ع(صادق

تواند ازدواج كند ولي مرد اول  هاي موكل خود را گواهي نكرده بود؟ آن زن مي رده است چرا گفتهپايمال ك
با توجه به آنچه ميان او و خداوند عز و جـل وجـود دارد بايـد او را طـالق دهـد زيـرا       . تواند نمي) موكل(

بـه شايسـتگي بـا زن     پـس از آن يـا بايـد   ( »فامساك بمعروف او تسريح باحسان« :فرمايد  خداوند متعال مي
و اگر چنين نكند او ميان خود و خداي عز وجل ، گناهكار اسـت ، ايـن   .) زندگي يا او را به نيكي رها كند

 8F1».حكم ، حكم اسالم است و خداوند عزوجل روا دانسته كه آن زن ازدواج كند
) ليـه السـالم  ع(امـام سـجاد    "رسالة الحقـوق "شايسته ذكر است كه در متون اسالمي از جمله مثالً 

 .پدر ، مادر و فرزندان ذكر شده كه در اينجا فرصت پرداختن به آنها نيست, زن ,  حقوق فراواني براي مرد 
كنيم و مختصراً  اشاره ميبرخي از آنها به گردد كه ما  در اين عرصه شبهات بسياري مطرح مي :سوم 
 . گوييم پاسخشان مي

 .ربا يك شوه) زنان( "تعدد زوجات" ـ شبهه1
يكي بودن شوهر ، حالتي طبيعي است كه هيچ عاقل يا پيگيـر رونـد تـاريخ بشـري ، در اصـالت و      

، موضـوعي  ) زن(ولـي مسـئله تعـدد زوجـه     . ، ترديدي ندارداي مستحكم  ضرورت آن براي ايجاد خانواده
اي طبيعـي ،   اش وجود دارد و اسالم نيز آنرا به عنـوان شـيوه   است كه ديدگاههاي مختلف و متفاوتي درباره

اكثر تا چهار خانواده را اداره كند ؛ ازدواج موقتي را كه برخي دتواند نوعاً ح پذيرد و برآنست كه مرد مي مي
ذيرش مشـروعيت آن ـ   پـ شود بلكه ـ در صـورت    نيز حالت خانوادگي طبيعي تلقي نمي اند ذيرفتهپمذاهب 

 .شود ي زناشويي نيز بر آن مترتب مياي با هدفهاي ديگر است هرچند برخي پيامدهاي زندگ برنامه
پيش از اسالم در زمان جاهليـت و در ميـان يهوديـان و در دولـت ايـران در دوره       "تعدد زوجات"

9Fساساني و غيره ، متداول بود

و اين اسالم نبود كه براي نخستين بار آنرا تشريع كرد ولي آنرا تماماً نيز لغـو   2
ر تا چهار زن را پذيرفت و برخورد عادالنه را شرط اينكـار قـرار   نكرد بلكه مقيد و محدودش كرد و حداكث

سـوره  (» فان خفتم اال تعـدلوا فواحـدة  «: داد و قرآن كريم نيز در اين آيه بر اين نكته  تصريح و تأكيد دارد 
را ، تاريخ صورتهاي پرشكوهي از اين عـدالت  ...) و اگر بيم داريد كه داد نورزيد ، يك زن را ) (... 3نساء ـ 

دوم نيز اجازه نداده كه شرايطي مخالف عدالت ، تعيـين كنـد زيـرا    ) زن(برايمان باز گفته است ، به همسر 
شويم كه ناديده گرفتن شرط عـدالت و تشـكيل    در اينجا يادآور مي. چنين شرطي ، مخالف كتاب خداست

الم كـه بايـد از   هاي موجود در آن موضـوعي اسـت كـه نـه از اسـ      و هوس بازي "حرمسراها"به اصطالح 
ما در اينجا در پي سخن از علل تاريخي اين مسئله نيستيم ولي . اند ، پرسيده شود  مسلماناني كه چنين كرده

آية "اذعان كنيم و چنانكه به تعبير ) تعدد زوجات(هاي طبيعي ، تاريخي و فيزيولوژيك  بايد به وجود انگيزه
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  10F1.شود نان ، تلقي مي، گاه يكي از حقوق ز توان گفت كه حق تعدد زوجات ، مي  "اهللا مطهري
اند بـه ميـان سلسـله     همچون ديگر انديشمندان و كساني كه در اين موضوع نوشته "شهيد مطهري"

آورد ، ادامـه   اي كه آنرا نه تنها صرفاً يك حق بلكه گاه بعنوان يك وظيفه بر مـردان در مـي   داليل قانع كننده
گيرد و اين در بسياري از وقتها حالتي طبيعي  مار زنان بر مردان بيشي ميدهد ؛ اين امر زماني است كه ش مي

مردان هستند و نيز عوامـل مقاومـت   گيرند ،  است زيرا عمده كساني كه در جنگها در معرض مرگ قرار مي
 .نزد زنان بسي بيشتر است و اين مستلزم توجه جدي به حق زن در ازدواج است, در برابر بيماريها 

كشاند كـه داراي پيامـدهاي ويرانگـر يـا      هايي مي ها را به محروميت به حقايق ، گاه ملت بي توجهي
 .و ويرانگري بيشتر جوامع استباري اخالقي  و بند  هاي هرزگي و بي ها و ورود به عرصه خروج از عرف

 اين درست كه انحصار همسر به يك زن امر پسنديده و ارضا كننده خواستهاست ولي گاهي و بويژه
ولي راه تحقق آن بسـته  [در صورتي كه وضع اجتماعي و حتي فردي ، اقتضاي تعدد همسران را داشته باشد

 .شود هايي مي اين امر تبديل به آزمندي بيشتر، حسادت و خودخواهي ]باشد
و بهرحال اسالم با گشودن باب تعدد زوجات ، درست همانگونه كه باب طالق را نيز ـ كه بـدترين   

 .كند باز گذارد ، واقعبينانه و براي اجتناب از نتايج منفي بستن اين دربها ، عمل مي هاست ـ حالل
 ـ امر طالق در اختيار مرد است2

كه اين امر نيز به عنوان تبعيضي بـراي مـرد نسـبت بـه زن و اجـازه دادن بـه وي بـراي تحكـم در         
براي پـي بـردن بـه عـدم      كند؛ مي  نفي  سرنوشت خانواده ، تلقي شده است ولي نگاه واقعبينانه ، اين امر را

 :، بايد به نكات زيرتوجه كنيم  صحت اين شبهه 
حق وكالت مطلق يا در مـوارد  ] در شرايط ضمن عقد[تواند  زني كه از اين تحكم بيم دارد مي :يكم 

ش پي) 1119(خاص براي طالق دادن خود را شرط كند و اين چيزي است كه در قانون مدني ايران در ماده 
 .بيني شده است

بندي مرد به  به نظر ما قاضي از اختيارات زيادي براي تحقق طالق در صورت اثبات عدم پاي :دوم 
 .، برخوردار است انجام حقوق همسري 

توان گفت اعطاي حق طالق به مرد ، به رابطه زناشويي استحكام و دوام بيشتري نسبت به  مي :سوم 
 .بخشد هر حالت ديگري مي

 ه تسلط مرد بر خانوادهـ مسئل3
بينيم  كه گفته شده خود نوعي تبعيض است ؛ ولي حقيقت آنست كه اسالم همچنانكه در اين آيه مي

و لهن مثل الذي عليهن بـالمعروف و للرجـال علـيهن     «: مسئله تسلط و قيموميت را در كنار مسئله برابري 
اي است ، چنان كـه مـردان را    مردان حق شايسته و زنان را بر( )228سوره بقره ـ  ( »درجة و اهللا عزيز حكيم

و در سـوره نسـاء در   ) .اي برتري است و خداوند پيروزمندي فرزانه اسـت  بر زنان ، و مردان را بر آنان پايه
الرجال قوامون علي النساء بما فضل اهللا بعضهم علي بعض «  :مطرح ساخته است ) مردان(كنار مسئله برتري 

مردان سرپرست زنانند بدان روي كه خداوند برخـي از آنـان را بـر برخـي     ) (34نساء ـ سوره (» و بما انفقوا
 ).بخشند ميهاي خويش  ديگر برتري داده است و براي آنكه مردان از دارايي

، تحكم يا تبعيض نيست بلكـه رهبـري واحـد     شود  برداشت مي) قيموميت(آنچه از اصل سرپرستي 
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رود و در واقـع مسـؤوليت    يم ـ شالوده و سنگ بناي جامعه بشمار مـي  اي است كه ـ همچنانكه گفت  خانواده
بمـا فضـل اهللا بعضـهم علـي      «: هزينه كردن و تقسيم كارهاست لذا در آيه پيش گفته آمده اسـت  ,  بزرگتر 

بمـا فضـلهم اهللا   «: و نگفتـه اسـت   .) كه خداوند برخي از آنانرا بر برخي ديگر برتـري داده اسـت  (   »بعض
شود كه در اينجا سخن از نـوع   مالحظه مي.) آنرو كه خداوند مردان را بر زنان برتري داده است از(» عليهن

، معتقد به اعطاي ايـن   "استاد محمد عمارة "مردان است ، نوع مردان داراي قدرت و قيموميت هستند لذا 
در ايـن گفتـه    و 11F1.تر اسـت  قيموميت و سرپرستي به زن در هنگامي است كه مرد ضعيف و زن از وي قوي

12Fكه مرد بر همسرش مسلط است "ابن القيم الجوزيه"

، بحث كرده و آنرا به عنوان اينكه برداشت نادرستي  2
را كه اين تعبير بر زن يك چيز و  "امام محمد عبده"از مفهوم سرپرستي و قيموميت است ، رد كرده و بيان 

كـاري   اما آنهايي كه با ستم« : ده و افزوده است گرداند ، مورد ستايش قرار دا بر مرد چيزهايي را واجب مي
اي خود سروري كنند ؛ در واقع اين زنـان بنـدگاني بـراي ديگـران ، بـه دنيـا       ه بر زنان سعي دارند در خانه

را مورد ستايش قرار داده كه دربـاره سرپرسـتي و قيموميـت     "شيخ محمود شلتوت "همچنين  13F3».ورندآ مي
بيشتر به منزله اشراف و احاطه مـردان بـه حكـم قـدرت طبيعـي و      ) سرپرستي يعني(اين امر « : گفته است 

متمايز مردان نسبت به زنان و به حكم تالش و كوشش آنها در كسـب روزي و تـأمين زنـدگي بـه منظـور      
كننـد ،   انجام وظايف همسري خانوادگي است و آنگونه كه برخي غـرض ورزان و فريبكـاران تصـوير مـي    

 14F4». نيست] از سوي مردزن [بندگي واستعمار
بر برابري زن و مرد در كرامت انساني و تعادل ميان حقوق و وظايف زن و اينكه داراي  :ماده ششم 

باشـد و اينكـه مـرد بايـد بـار       شخصيت مدني و برخوردار از استقالل مالي و حفظ نام و نسبت خـود مـي  
 .، تأكيد دارد ده داشته باشد هاي خانواده و مسؤوليت مراقبت از آنانرا بر عه مسؤوليت هزينه

اين ماده در اثبات آنچه ما در پي آنيم ، كامالً گوياست و نيـازي بـه هيچگونـه توضـيح و تفسـيري      
ها حتي به مسئله لزوم مهريه و نفقه خانواده و زن از سوي مرد ، اعتراض دارنـد و   ولي برخي الئيك. ندارد 

كنند و خواهان لغو آن و قرار گرفتن اين بـار بـر    تلقي مي] دبه مر[او ردگي پآنرا در ازاي بردگي زن و سرس
، خدمتي است كه مـرد بـه خـانواده خـود     اند كه نفقه  و فراموش كرده 15F5.هستند) زن و شوهر(دوش هر دو 

و نيـز تحمـل مشـكالت و مشـقات بـارداري ،      ] فرزندان[سهم بزرگي در روند تربيت  كند و زن  تقديم مي
كشد و درعين حال از استقالل در شخصيت ، كار ، مالكيت و تصـرف خـارج    ميشيردهي و غيره بر دوش 

تواند در ازاي انجـام كارهـاي خانـه و شـير دادن ،      از چارچوب حقوق شوهر ، برخوردار است و حتي مي
 .درخواست مزد كند
 بر حقوق كودك بر پدر و مادر و جامعه و دولـت در مراقبـت و نگهـداري و تربيـت و     :ماده هفتم 

ويـژه بـه آنهـا    حمايت مادي و معنوي ، تأكيد دارد همچنانكه بر ضرورت حمايت از جنين و مادر و توجه 
گذارد و به پدر و مادر و كساني كه در حكم آنها هستند ، حق گزينش نوع تربيـت فرزنـدان در    انگشت مي

 . كند بخشد و بر حقوق پدر و مادر و نزديكان نيز تأكيد مي پرتو ارزشهاي شرع را مي
                                                 

 ,109، صفحه ) اسالم و حقوق زن( "االسالم و حقوق المرأة"اي در كتاب  در مقاله "الدكتور عمارة"ـ 1
 ,106، صفحه 2، جلد) ابن القيم الجوزية( "اعالم الموقعين"ـ 2
 ,606ـ611، صفحات 4، جلد) مجموعه آثار امام محمد عبده(ـ االعمال الكاملة لالمام محمد عبده 3
 ,172ـ174، صفحات  "القرآن الكريم تفسير"ـ 4
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بطور كلي و پدر و مادر بطور خـاص  ) زن و شوهر(اين ماده به لحاظ هماهنگي و برابري مرد وزن 
 .كامالً روشن است   همراه با تأكيد بر حمايت و مراقبت ويژه از مادر و جنين وي ، 

 :اينك برخي توضيحات در اين باره  
است زيرا در اين آيه قـرآن ، خداونـد   ) هر دو(مسئوليت تربيت فرزندان ، متوجه پدر و مادر : يك 

) 6سـوره تحـريم ـ    (» يا ايها الذين آمنو قوا انفسكم اهليكم ناراً و قودها الناس و الحجارة« :گويد  متعال مي
كه دليل بـر  .) هاست  خود و خانواده خويش را از آتشي باز داريد كه هيزم آن آدميان و سنگ! اي مومنان (

انمـا  «: و ضمير براي تغليب بكار رفته است همچـون گفتـه خداونـد متعـال     اختصاص آن به مردان نيست 
بنابراين بر همگـان الزم اسـت   .) جز اين نيست كه مومنان برادرند) (10سوره حجرات ـ  (» المومنون اخوة 

كه مقدمات حمايت و مراقبت و نگهداري را فراهم آورند و خود را آماده آن سازند و اين وظيفه سنگين را 
 .دهد ولي بسياري از مردم بدان توجهي ندارند  دوش مرد و زن قرار ميبر 

مراقبت و نگهداري از فرزند ، بر هر دو طرف واجب و براي نوزاد يا كودك، ضروري است ؛ : دوم 
ترين مخلوق بهنگام تولد اسـت و ايـن زن اسـت كـه مهـر و       شود ضعيف نوزاد يا كودك آنچنانكه گفته مي

عاقل و امين باشد ، از هر كـس ديگـري     سازد و در صورتي كه مسلمان و ا نثارش مياش ر محبت و عاطفه
تا هفـت   16F1"آية اهللا  حكيم "براي حضانت فرزند تا هفت سالگي سزاوارتر است كه اگر پسر بود بنا به نظر 

سـن دو  تـا  ) قـدس سـره   ( 19F4"امام خميني"و  18F3"آية اهللا خويي "و  17F2"آية اهللا شهيد صدر "سالگي و به نظر 
مادر تا سـن هفـت   , سالگي ، حضانت وي بر عهده مادر است و پس از آن در مورد پسر و در مورد دختر 

سالگي سزاوارترند هر چند مستحب و بهتر آنست كه پدر ، حضانت فرزند دختر يا پسر را تا هفت سالگي 
 . د شو به مادر بسپارد كه البته اين حق در صورت ازدواج مادر مطلّقه ، ساقط مي

تأكيد بر حمايت از جنين ، از هنگام بسته شدن نطفه و حتي از هنگام احتمال بسته شدن آن  : سوم 
روايـت  ) با سند موثق( "اسحق بن عمار "به نقل از  "بن علي بن الحسين الصدوق حمدم"آغاز مي شود ؛ 

توانـد   لگي دارد آيـا مـي  زني بـيم حـام  «:عرض كردم ) امام موسي كاظم ) (ع(به ابوالحسن : گويد  كرده مي
: فرمـود : اي اسـت   فقط نطفـه : عرض كردم . نه : دارويي بياشامد تا آنچه را در شكم دارد ، بيندازد؟ فرمود 

 ».شود نطفه است مي دهي كه آفريچيزاولين 
 20F5.روايت مؤيد ديگري در اين معنا ، وجود دارد

يت است و مادر در اين دوران نيازمنـد  هرگونه آسيب و تجاوزي به نطفه بسته شده ، تجاوز به انسان
 . اي است و پدر و جامعه مكلف به تأمين اين مراقبت هستند  مراقبت ويژه

بر ) پدر و مادر (وجود دارد كه به تفصيل درباره حقوق بابي   در كتابهاي فقهي و اخالقي ،: چهارم 
انـد كـه حالـت     سـخن بميـان آورده    فرزندان ، حقوق فرزندان بر پدر و مادر و حقوق خويشاوندان ديگر ،

گيرد و بيشتر براي  سامان بخشي روابط خانوادگي در همسويي و همنوايي  اب را در بر ميحبوجوب تا است
هرچه بيشتر با مجموعه حقوق اجتماعي افراد  جامعه اسالمي و ميان ايشـان و دولـت و دسـت انـدركاران     
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 . ط در اين ميان است همه و همه براي تحقق بهترين رواب... حكومتي و 
اين ماده درباره برخورداري هر انسان از اهليت شرعي خويش به لحـاظ الـزام و پـاي    : ماده هشتم  

ايـن مـاده عـام و    . گـردد   ولي جانشينش مـي  بندي است كه در صورت فقدان اين اهليت يا خدشه در آن ،
ي است چيزكند و اين  اهليت تجاوز مياي و جاهلي به اين  هاي قبيله شود هر چند عرف شامل مرد وزن مي

. كنـد   با آن مبارزه مي  ،] انساني[حقوق و كرامت  از شود و به عنوان دفاع  كه اسالم هرگز راضي به آن نمي
بـاره حضـرت فاطمـه    در) ص(رسـد تـا جاييكـه پيـامبر اكـرم      به واالترين مراتب كمال مي] در اسالم [زن 
از پـاكي و   انبـاني  «تو گويي در اين صورت ، اين بانو   21F1». من است فاطمه پاره تن«: فرمايد  مي) س(زهرا

رسـد   و به آنجا مي  22F2».در وي به وديعه نهاد ) ص(صفا و روحانيت و راستي و امانتي است كه رسول خدا 
 . گردد  كه خشم و خشنودي او همواره خشم و خشنودي خدا و مكتب ، تلقي مي

مجاهد و دانشمند است و رواياتي را كه در آنها اشاره   ، محدث ، تاريخ اسالم سرشار از بانوان شهيد
ت ، بـا    ) شايستگي (شده مطلقاً نمي توان حمل بر نقص اهليت  "نقص زن"به  آنان كرد زيرا آنهـا در اهليـ

ات در نظـر گرفـت چـرا كـه زن در دوره     داي بسا بتوان انرا حمل بر حالت نقص در عبـا . مردان يكسانند 
ز روزه واجب ندارد يا حالت عاطفي و احساساتي آنان را مد نظر دارند كه گاه بر عقـل ايشـان   حيض ، نما

متـون اسـالمي فراوانـي كـه      23F3.به اين شبهه بسيار خوب پاسـخ گفتـه اسـت    "دكتر عمارة"شود و  چيره مي
ك تكليـف را  داننـد و مـال   برابر مي, دو  هاي ميان زن و مرد را لغو و تكليف را در مورد آن جملگي تفاوت

هـر    انـد ،  كرده] جامعه اسالمي[نيز عقل قرار داده ونيز توجه به دستاوردهاي فكري سترگي كه زنان تقديم 
تنهـا بـه   ـ مورد اشاره ـ در صورت  صحت سـند    ] روايات و احاديث [سازد كه متون  ناظري را متقاعد مي

 .اي اشاره دارند  حالت ويژه
در برابري زن و مـرد در ايـن امـر ،    . فريضه تعليم و تربيت دارد  اشاره به حق آموزش و: ماده نهم 

ترديدي وجود ندارد ؛ گاهي نيز كسب دانش براي زنان ، بويژه در زماني كـه برخـي مسـائل تنهـا بـه آنهـا       
) زن(اختصاص مي يابد ، واجب عيني هم مي شود عالوه براين ، پيش از اين خاطر نشـان سـاختيم كـه او    

زندان خويش است و اين وظيفه و مسئوليت ، مسلح شدن بـه دانـش را بـر وي الزم مـي     مسئول تربيت فر
والمومنـون  «: سازد ؛ مي توان گفت كه واليت عامه مشترك او با مرد ـ آنچنانكه در ايـن آيـه آمـده اسـت      

والمومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهـون عـن المنكـر ويقيمـون الصـالة ويوتـون الزكـاة        
و مردان و زنان مـومن ،  ) (71سوره توبه ـ  (» يطيعون اهللا ورسوله اولئك سيرحمهم اهللا ان اهللا عزيز حكيم و

دوستان يكديگرند كه به كارشايسته فرمان مي دهند و از كار ناشايست باز مي دارند و نمـاز را بـر پـا مـي     
يناننـد كـه خداونـد بـه زودي برآنـان      دارند و زكات مي پردازند و از خداوند و پيامبرش فرمان مي برند ؛ ا

، به معني آنست كـه او بـه وجـه كفـايي     .) بخشايش مي آورد ، به راستي خداوند پيروزمندي فرزانه است 
مسوول پيشرفت علمي امت و حتي برتري علمي آن بر ساير ملل اسـت زيـرا علـم قـدرت اسـت و امـت       

وكـذلك  «: دني و پيشـگام خـويش اسـت    ، مأمور تدارك قدرت مطلوب براي ايفـاي نقـش تمـ   ] اسالمي[
و بـدين  ) (143سوره بقـره ـ   (» جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

                                                 
 . 50با شرح الكرماني ، صفحه  "النجاري"ـ 1
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 .) گونه شما را امتي ميانه كرده ايم تا گواه بر مردم باشيد وپيامبر بر شما گواه باشد 
 . دآزادي عقيده براي همگان ، تأكيد دار بر: ماده دهم 

بر آزادي انسان انگشت مي گذارد و هيچ عبوديتي جز براي خدا را نمي پذيرد و هـر  : ماده يازدهم 
 . نوع استعماري را نيز تحريم مي كند 

آزادي جابجايي و انتخاب محل اقامـت و حـق پناهنـدگي و حقـوق پناهنـدگان را      : ماده دوازدهم 
باشد لـذا  ] حمايت و برخورداري از اين حقّ [ران نيازمند زن پناهنده ، اي بسا بيش از ديگ. اعالم مي دارد 

 . بايد رعايت نيازهاي او بشود 
حق كار وو تضمين اين حق از سوي دولت ، آزادي انتخاب شغل ، تضـمين حقـوق   : ماده سيزدهم

ل او و واداشتن وي به كاري ، يا بيگاري كشيدن و بهره كشـي از او يـا   مكارگر و عدم تكليف خارج از تح
 .را مطرح مي سازد ... زيان وارد آوردن به او و نيز تضمين مزد عادالنه و بدون تبعيض ميان زن و مرد و 
بـويژه كـارگران زن مـي     حقيقت آنستكه اين ماده ، در اشاره به انواع ظلم و ستمي كه بر كارگران و
اوز گـردد ، كـامالً روشـن    رود و ضعف و نياز آنها مورد سوء استفاده واقع مي شود تا به حقوق ايشان تجـ 

، )يعني زنـان (هايي دارد كه در غرب طي دوره استعمار بر ايشان  واي بسا اشاره به تجاوزات  و ستم. است 
 . روا مي شد 

بهرحال ، اسالم ضمن اجازه دادن به زن براي بر عهده گرفتن كاري كه منافاتي با انجام و پاي بندي 
راي همسر باشد ـ نداشته باشد، همه حقوق كارگر را به او مي دهـد و   به حقوق زناشويي وي ـ البته اگر دا 

هـم  . حتي همسو با رحمت و عطوفتي كه مسلمان از آن برخوردار است ، بر مراعات حال او نيز تأكيد دارد
از اينروست كه مجلس شوراي اسالمي ايران براي رعايـت حـال كـارگران و كارمنـدان زن از حملـه مـثالً       

به نظر من چيزي در ممانعت از كار زن با رعايت دو . ار قوانيني از تصويب گذرانده است كاهش ساعات ك
 : شرط زير، وجود ندارد
 .رعايت وقار و آداب اسالمي : شرط نخست 

 .انجام حقوق همسر و تعهدات خانوادگي : شرط دوم 
اسـالم در آزادي   ي كـه يبر حق كسب و كار براي هر انسان با توجه به محـدوديتها : ماده چهاردهم

تصرف مالي از جمله عدم احتكار ، فريب ، زيان رساني به ديگران يا ربا در نظر گرفته است ، انگشت مـي  
 .گذارد ، ترديدي نيست كه اين ماده شامل هم مرد و هم زن به گونه برابري مي شود 

سلب آن مگر بـراي  نيز بر حق مالكيت ـ البته با محدوديت هاي شرعي و عدم جواز  : ماده پانزدهم
حاصـل  ] زن و مـرد  يبرابـر [نيز  در اين مورد. ضرورتهاي عمومي و طبق ضوابط كلي ، انگشت مي گذارد

است ؛ ماده شانزدهم نيز كه بر حق بهره برداري از نتايج توليدات مادي و ادبي تأكيـد دارد ، شـامل همـين    
 . شود برداشت مي

ط اخالقي پاك و سازنده و مراقبت هاي بهداشـتي و  حق برخورداري انسان از محي بر: ماده هفدهم
 . اجتماعي مناسب و زندگي شرافتمندانه و مناسبي در عرصه هاي مختلف ، تأكيد دارد 

برابري در اين عرصه نيز حاصل است و اي بسا توجه بيشتر به زن به دليل نقش مهم وي در تحقـق  
 . محيط مناسب اخالقي و اجتماعي ، الزم باشد 

مين حد متوسط زندگي در پي وظيفـه  ضزن هر دو مشمول حقوق تأمين اجتماعي به معناي تمرد و 
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مـي   24F1"ثروتمنـدي در حـد تـوان خـويش    "در رساندن افراد به تعبير امام صادق عليه السالم به  "ولي امر"
ـ    . شوند ي از همچنانكه خود افراد نيز وظيفه دارند نيازهاي ضروري يكـديگر را بـرآورده سـازند و در روايت

هر مومني كه چيزي را كه مومن ديگري نياز داشت و «: آمده كه مي فرمايد ) عليه السالم(امام جعفر صادق 
او خود يا به وسيله ديگري ، مي توانست آنرا ، برآورده سازد و بـرآورده نسـاخت ، خداونـد او را در روز    

خته است ، مي گرداند و دربـاره اش  قيامت ، روسياه و در حالي كه چشمانش بسته و دستانش به گردن آوي
در اينجـا    25F2»اين خائن به خدا و رسول است و فرمان مي دهد كه به آتـش انداختـه شـود    : گفته مي شود 

منظور از نياز در ايـن حـديث هرچنـد بطـور     «: در توضيح اين روايت مي گويد )  قدس سره(شهيد صدر 
26Fاست ) مبرم (مطلق آمده است ، نياز شديد 

 » .ه اجماع بر عدم لزوم برآوردن نياز بيش از آنست چرا ك. 3
اين ماده از حق انسان در برخورداري از امنيت بر جان و دين و خانواده و نـاموس و  : ماده هجدهم

مال خويش و نيز استقالل در زندگي خصوصي و جايز نبودن تجسس بر وي يا تعرض به آبروي او و نيـز  
 .راد سخن بميان آورده است درباره حرمت خانه و محل اقامت اف

همه اين موارد ، حقوقي است كه زن و مرد در آنها با يكديگر برابرند و حتي گاه مسئوليت مـرد در  
 . هم باشد  الترفراهم آوردن محل سكونت و حمايت از حقوق خانواده ، با

ا هـايي وجـود دارد ؛ ايـن امـر ر     در خصوص استقالل زن در زندگي و تصميم هاي خـود صـحبت  
ها ، مقرر داشته است ؛ اسالم اجبار زن بـه ازدواج و نيـز عـادات     فتواهاي مختلف طي همه دورهو روايات 

 . را تحريم كرده است  *27F"ازدواج شغار"جاهالنه از جمله 
از  "حقوق زن در اسـالم  "در كتاب خود  "استاد شهيد مرتضي مطهري "ولي اين استقالل به گفته 

زن به سمت عصيان و تمرد و نفرت از مرد نيست بلكه اسالم هميشـه زن را بـه   نظر اسالم به معناي سوق 
و مشاركت در واليت عامـه و همكـاري در بنـاي جامعـه سـالم ،      ) مادري (نيكو شوهر داري ، بچه داري 

تشويق و ترغيب كرده است مسئله اي كه مي ماند شرط اجازه پدر در صحت ازدواج دختر باكره است كـه  
 : بشمار مي رود ولي مي توان در برابر چنين گفت ] زن[آزادي  ها ، محدوديتي بر به نظر برخي

 . ـ بسياري از فقها ، اين اجازه را شرط نمي دانند 1
 . ـ توجه شود كه اين شرط ، امري احتياطي براي تحقق دقّت در تشكيل خانواده است 2
كرد ، شرط اجازه او سـاقط   "ارشكني ك"ـ چنانچه پدر در اين مورد لجبازي كرد و عناد ورزيد و 3
 . مي شود 
دختـر  ) يعني پدر و پدربزرگ (آري در صورتي كه آندو « : مي فرمايد ) قدس سره( "امام خميني "

ا فرد شرعاً و عرفاً مناسبي كه دختر نيز به وي گـرايش داشـت ، منـع كردنـد ، اعتبـار اجـازه       برا از ازدواج 
 28F4». ايشان ساقط مي شود 

اين ماده يكسان بودن مردم در برابر شرع و تضمين حق مراجعه آنها به قضا ، و اينكه : زدهمماده نو

                                                 
 .178، صفحه  6، جلد ) وسائل الشيعه ( "الوسائل "ـ  1
 .  559، صفحه 11، جلد  "الوسائل "ـ  2
 . 623، صفحه 2، جلد  "اقتصادنا "ـ 1

ي ديگري در آورد مشروط بر بدين معناست كه مردي دختر خود را به همسر "نكاح الشغار "و به تعبير دقيقتر  "ازدواج شغار "* 
 .اينكه او نيز دخترش را به ازدواج وي درآورد و هر دو بدون مهريه 

 .  254، چاپ اسماعيليان ، جلد دوم ، صفحه  "تحرير الوسيله"ـ  1
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اثبات جرم بي گناه است تأكيد دارد كه برابـري مـرد و زن در    تا پيش ازمسووليت ، شخصي است و متهم 
 . اين موارد كامالً روشن است  ءهمه

انسان بدون مجوز شرعي يا در معرض شـكنجه  اين ماده ، از محدود كردن آزادي هاي : ماده بيستم
 . قرار دادن و تحقير وي ممانعت مي كند و بدون ترديد به طور برابري زن و مرد را در بر مي گيرد

در اينجا تنها مسئله پاي بندي به حجاب اسالمي كه نوعي محدوديت بـر آزادي هـاي شخصـي زن    
اسالم اين پاي بندي را بر زن واجب كـرد ، مـراد    بشمار آمده ، مطرح مي شود ، ولي روشن است كه وقتي

از آن فراهم آوردن محيطي پاك براي جامعه و جلوگيري از هرگونه وسوسه و تحريك جنسي كوري است 
كه منجر به اشباع ويرانگر آن مي شود و غريزه جنسي را از اداي نقش اساسي كه به خاطر آن آفريده شـده  

م و طبق نظريه اجتماعي كه دارد ، خانواده را همچنانكه خاطر نشان ساختيم باز مي دارد ، مي دانيم كه اسال
مي داند و هرگونه بهانه براي بي نيازي از آنرا كه اي بسا موجـب گسسـتگي روابـط    ] جامعه[ـ سنگ بناي 

ش انسان و بي بند و باري و جلفي مي شود و جامعه را به جنگلي تبديل مي سازد ، مي گيـرد  ميزسالم و آ
ي كه متأسفانه هم اينك در جوامع بي بند و بار غربـي شـاهد   چيزمانع از تحقق اين بي نيازي مي گردد ، و 

 . آنيم 
اي ، آموزشـي و   مانع ازايفاي نقش سياسي ، رسانه ـ هرگز  حجاب درحدودي كه به آن ايمان داريم

 .حرفه اي زنان نمي شود و در حقيقت سالمت محيط و پاكي آنرا تضمين مي كند 
ترديدي نيست كه هم زن و هم مرد بايد از هر كاري كه مانع از انجام وظيفه اجتمـاعي آنهـا گـردد    

 . اجتناب كنند 
 .نيز گروگانگيري انسان را منع مي كند : ماده بيست و يكم
بر آزادي انديشه و دعوت به خير و نيكي و نهي از پلشتي ها و ضرورت وجـود  ماده بيست و دوم 

يم سوء استفاده از آن و تعرض به مقدسـات و ايجـاد اخـتالل در ارزشـها و بـي ثبـاتي در       رسانه ها و تحر
 . گشت مي گذارد نجامعه و تحريك نفرت هاي قومي و مذهبي و برانگيختن تبعيض هاي نژادي ا

والمومنـون  «: در همه اين موارد ، زن ومرد به يكسان مورد نظرند چرا كـه قـرآن كـريم مـي گويـد      
ضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهـون عـن المنكـر ويقيمـون الصـالة ويوتـون الزكـاة        والمومنات بع

مـردان و زنـان مـومن ،    ) (71سوره توبه ـ  (» ويطيعون اهللا ورسوله اولئك سيرحمهم اهللا ان اهللا عزيز حكيم 
ز را برپـا  دوستان يكديگرند كه به كار شايسته فرمان مي دهنـد و از كـار ناشايسـت بـاز مـي دارنـد و نمـا       

اينانند كه خداوند به زودي بر آنـان  . دارند و زكات مي پردازند و از خداوند و پيامبرش فرمان مي برند  مي
 .) بخشايش مي آورد به راستي خداوند پيروزمندي فرزانه است 

 .تمامي موارد ذكر شده در ماده مزبور ، شامل عموم مطالب اين آيه مي شود 
واليت انگشت مي گذارد و آنرا امانتي تلقي مي كند كـه اسـتبداد در آن ،    نيز بريست و سوم بماده 

كامالً تحريم مي شود و اعالم مي دارند كه هـر كـس حـق اداره عمـومي كشـورش را دارد و پسـت هـا و        
مقامات اداري عمومي ، طبق احكام شرع بر عهده افراد گذارده مي شود در اينكه اين ماده شامل مـرد و زن  

تواي جمهور علماء در منع زن از قضاوت فگو اينكه در اين باره سخني از . ترديدي وجود ندارد مي شود ،
 .و واليت عامه و از آنجا تبعيض نسبت به وي در برابر مردان بميان مي آيد 

ولي ديديم كه زن در منطق  قرآن ، شريك مرد در واليت عامه است و هيچ دليلي وجود نـدارد كـه   
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ي كه كار مهيچ مرد( 29F1»ما افلح قوم ولو امرهم امرأة«: ر منصب واليي را ثابت كند و حديث استثناي زن از ه
هيچ ربطي به اين مسئله ندارد و داللت آن نيز از سوي برخي .) دندرستگار نش ,ند خود را بدست زن سپرد

30Fمحققين

كنوني آنچنانكـه  قرار گرفته است ؛ از سوي ديگر واقعيت اوضاع ] و ترديد[مورد بحث و مناقشه  2
 . گفته مي شود ، از سلطه و قدرت فرد به سلطه يا قدرت نهادها ، تبديل شده است 

ثابـت شـده كـه    ] در شـرع  [آري در خصوص اظهار نظر در امر قضا، زن منع شده و اين منـع نيـز   
د ـ اسـت   احتماالً به دليل طغيان حس عاطفي او ـ كه آنهم به اقتضاي وظيفه حياتي است كه بـر عهـده دار   

ولي مانعي در مشاركت وي در هيئت قضا و موسسه قضايي وجود ندارد و فقهـاي بزرگـي چـون علمـاي     
 . داده اند] قاضي شدن[و ديگران هستند كه به زنان نيز حق قضاوت  "االمام الطبري"و حنفي 

ا و سرانجام اينكه به نظر من هيچ مانعي وجـود نـدارد كـه زنـان نيـز همچـون مـردان از حـق فتـو         
خوردار باشند و ما نعي نيز در عمل به رأي و فتواي زنان وجود ندارد زيرا همه داليل تقليد ، عام است و رب

 .همچون داليل رجوع به اهل خبره ، شامل مرد و زن ـ هردوـ مي گردد 
 خاتمه

، اينك بايد به تفاوتهاي جزئي ميان زن و مرد در برخي احكام فقهي از جمله ارث ، ديه و شـهادت  
اشاره كنيم كه جملگي بر اساس اختالف در وظايف حياتي مرد و زن و تفـاوت در نقـش هـاي ايفـايي از     

 . سوي هر يك از آنها قرار دارد 
مجدداً خاطر نشان مي سازيم كه نگاهي موشكافانه به مجموعه احكام روشن مي سازد كه اسالم بـر  

هر چند تشابه دقيق و موردي در اين ميان وجود  تعادل و توازن ميان مجموعه حقوق و وظايف تأكيد دارد
نداشته باشد ، به عنوان مثال وقتي احكام نفقه واجب بر مرد را از يك سو و احكام ارث از سـوي ديگـر را   

 . در كنار يگديگر قرار مي دهيم شاهد نوعي تعادل و موازنه منطقي و خردمندانه ميان آنها خواهيم بود 
اينك شايسته است كه از نقش زن در روند رشـد و توسـعه و تحقـق طـرح     پس از اين نگاه گذرا ، 

 : تمدني اسالم با تفضيل بيشتري ، سخن بميان آوريم 
 نقش زن در روند توسعه اجتماعي و تحقق طرح تمدني اسالم 

ظرفنظر از زن به عنوان انساني فعال و اثر بخش در عرصه توسـعه ، گـاهي بـه مثابـه برخـوردار از      
مادر ، دختر و همسر ، و داراي توانهاي عـاطفي برجسـته و امكانـات    : ي منحصر به فردي چون ويژگي ها

 . تكويني موثر و از آنجا بر عهده داشتن وظايف اجتماعي يگانه ، داراي برتري هايي بر مرد است 
محـور  انسـان   ": حال اگر به او بعنوان انساني فعال در روند توسعه نگاه كنيم و اين حقيقت را كـه  

توسعه پايدار توسعه اي است كه هماهنگي متعادلي ميان مجموعه عناصر از يك ": و مقوله  "توسعه است 
سو و شالوده هاي زيربنايي فرهنگ معنوي كه در راستاي آسيب رساني به آن عمل مي كنند از سوي ديگـر  

سازنده فطرت انسـاني ، از جملـه   مورد توجه قرار دهيم و نيز توجه داشته باشيم كه عناصر  "، ايجاد نمايد 
مهمترين و عميقترين اين شالوده ها در وجود آدمي است و بدون آنها ، انسان هويت خود را از دست مـي  

حركت "يا  "رشد اجتماعي"يا  "حقوق "مي شود كه ديگر نخواهيم توانست از  "چيزي "دهد و تبديل به 

                                                 
ـ     "دحما "، و "النسايي"،  "الترمذي " "اري بخاالمام ال "ـ اين حديث را   1 را روايت كرده اند ولي در كتـب حـديث شـيعه آن

 .نيافتيم 
 . 96، صفحه  "حقوق المرأة في االسالم "در كتاب  "محمد عمارة "ـ استاد  2
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سخن بميان آوريم ، و به همـه اينهـا حقيقـت     "مدني اشبقاي ت"و يا حتي  "اخلالقياتش"و يا  "متعادل او
كاملترين فرمول ) كه ريشه در سرچشمه هاي فطرت آدمي دارد(ديگري را بيافزاييم و آن اينكه ، اين روش 

در نظر گرفته شده از سوي آفريدگار انسان براي تحقق تكامل هماهنگ مادي و معنوي اوست و تنها ديـن  
آينده روند ثبات و وحدت هويت و شخصيت و اطمينان قلبي و اميدي سرشار به است كه مي تواند به اين 

خشد و نيز مي تواند مشكالت بزرگ اجتماعي از جمله تضاد دائمي ميان عشق به خويشتن و خودپرستي بب
از يك سو و كار نيك به سود جامعه و ايثار در اين راه از سوي ديگـر و نيـز تنـاقض ميـان گـرايش هـاي       

گرايش هاي ايمان مفرط به امور نسبي يا آنچه كه اصطالحاً شرك ناميده را حل كند ، چنانچه به  الحادي و
ه زن بعنوان انسان ، محـور توسـعه و ركـن    كهمه اين حقايق بزرگ توجه داشته باشيم ، درك خواهيم كرد 

ود و صـداقت بـا   و هر روند توسعه اي ، تنها زماني قادر به اثبات درستي ادعاي خـ  آنستاصيل و اساسي 
خويشتن است كه اين حس انساني فطري را در وجود زن ، تكامل بخشد و جايگاه طبيعـي اش را بـه وي   
اعطا كند و همه عناصر تفرقه و تبعيض در جنبه هاي انسـاني ميـان زن و مـرد را از ميـان بـردارد و نقـش       

نيروي مثبت انساني به سود مجموعه بشريت انساني برابر در اين زمينه را به زن اعطا كند و در ادامه از اين 
 . به بهترين شيوه ، بهره برداري نمايد 

ناگفته نگذاريم كه اگر ثبات در شخصيت و اطمينان در دل و اميد بـه آينـده ، در وجـود زن ريشـه     
گرفت ، نيروي سترگي به روند اجتماعي بشريت وارد مي كند و همه عناصر حركت سازنده و متعالي او را 

 . اهم مي آورد فر
 زن و نقش وي با در نظر گرفتن ويژگي ها 

حال اگر مجدداً به ويژگي هايي كه زن را از مرد متمايز مي سازد باز گرديم ، خواهيم ديد كـه ايـن   
ويژگي ها نه تنها چيزي از ارزشهاي انساني او نمي كاهـد بلكـه بـر آنهـا مـي افزايـد    و در ايـن ميـان ،         

ز بر وي برجاي مي گذارد بدين معنا كه در رابطه با وظيفه مرد و وظيفه زن در رونـد  پيامدهاي كاركردي ني
 .طبيعي ميان ايندو مقدر كرده است ] كار[توسعه اجتماعي و حتي فردي ، رحمت الهي نوعي تقسيم 

زن به مثابه همسرو زن بعنوان مادر بدون ترديد داراي نقش هاي متفاوتي با نقش مرد بعنوان همسر 
رد بعنوان پدر دارد ولي اين هر دو نقش ، چنان با يكديگر همبسته است كه هرگز نمي توان زنـدگي را  و م

 . از آنها بي نياز دانست يا يكي را جايگزين ديگري ساخت 
زن از اين نظر داراي تأثير بسزايي بر روند توسعه تمـدني اسـت و   : گوييم  آنچه گذشت ميبا توجه 

علل "و  "علل صوري"؛  "يغايعلل "،  "علل فاعلي"سعه يعني مشتمل شدن بر هاي تو به رغم تعدد علت
حذف نقش زن و ناديده گرفتن آن ، تأثير بسيار سترگي در اين عرصه خواهـد داشـت ، زيـرا زن      ، "مادي

 : كنيم  تواند پيامدهاو آثار بزرگي بجاي بگذارد كه بعنوان مثال تنها به موارد زير اشاره مي مي
تـوان جامعـه سـالم     و تدارك محيط سالم خانوادگي كه در صورت توفيـق در اينكـار ، مـي    ـ تهيه1

دوخته نيرومندي را پـي ريـزي كنـد ، جامعـه بـدون       آيندهانساني و جامعه ثابت قدم و اميدوار و چشم به 
چنين سنگ بنايي از نظر عاطفي ، گسيخته و به لحاظ معنوي، سست عنصر و جرم خيـز و كسـالت بـار و    

زن خوب و مادر شايسته ، قوام زندگي سالم خانوادگي است و اين زندگي بـه  . گردد اقد صفت خالّق ميف
 .است ) براساس متن احاديث و اخبار اسالمي (نوبه خود قوام و تشكيل دهنده جامعه سالم 

 .ـ فراهم آوردن فضاي مناسب براي تربيت نسل فعال و نيرومند2
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نيازمند روند ] فراهم آوردن چنين انساني [محور توسعه است و  لح ،پيش از اين گفتيم كه انسان صا
اش را عيـان كنـد ؛ ايـن     اش را بالفعل سازد و عناصر ذاتي)بالقوه(اي است كه نيروهاي نهفته  تربيتي پيوسته

گردند و حتماً نيازمند تالش تربيتي و فضـاي   شوند و عيان نمي نيروها و عناصر ، بخودي خود، بالفعل نمي
 . هستندپرورشي مناسبي 

ترديدي نيست كه زن ،  تأثير بسزايي در تربيت عناصر انساني دارد و باصطالح آنسوي هـر بـزرگ   
مردي ، زني حضور دارد و چه زنهاي بزرگي كه نامشان بر تارك تاريخ پر فراز و نشـيب مـا ، ندرخشـيده    

 است ؟
توان طبيعي زن به منظور رفـع ايـن نيـاز    ها و  با توجه به آمادگي. ـ تدارك فضا و محيطي عاطفي 3

ضروري انسان از يك سو و فراهم آوردن جو حماسي ضروري براي پشـت سـر گـذاردن موانـع و تحقـق      
 .توسعه پايدار اجتماعي از سوي ديگر 

اي كه فاقد اين حالت عاطفي و حماسي است ، جامعه خاموشي اسـت و محـيط خـاموش و     جامعه
هاي مادي پيشرفت داشته باشد ولي عـاري از آن صـفا و شـادابي     ي عرصهممكن است در برخ "بي روح"

شـود   از اينرو كامالً روشن مي.  انساني و در نتيجه ، نابرخوردار از توان ايجاد توسعه متعادل و پايدار است 
كه زن ، نقش بسـزايي در فـراهم آوردن فضـاي پـاك خـانودگي دارد و خـانواده و تشـكيالت و سـاختار         

 . دهد و جا افتاده آن در ميان همه جوامع واديان ، سنگ بناي روند توسعه تمدني را تشكيل ميكالسيك 
اي  شود هر آسيبي كه به نقش زن در ساختار خانوادگي ياد شده وارد آيد و هر خدشه نيز روشن مي
نـويني   هيم جديد و ادعـاي مصـداقهاي  اها در طرح مف ي مقدس خانوادگي يا كوششاكه به اهميت پيونده

هـا و   هاي ايمـاني همـه و همـه ايـن تـالش      براي آن يا تضعيف پيوندهاي موجود در آن يا ايجاد جايگزين
اي  گذارد و حركـت مطلـوب توسـعه    ها، پيامدهاي منفي سترگي بر آينده تمامي بشريت بر جاي مي كوشش

اگـر چنـين امـري بـا     حتـي  . سازد و در واقع توطئه آشكاري عليه تمام وجود بشـري اسـت    آنرا مختل مي
پوشش و نام خدمت بين المللي به روند توسعه ، صورت گرفته باشد ، هم از اينروست كه بايد توجه كنيم 

 . قايل است  اسالم نقش بسزايي براي زنان در روند توسعه ، 
 نگاه كلي اسالم به زندگي زناشويي

اسالم به اين مسئله را آنچنانكـه اسـتاد   در پايان اين مقاله و در راستاي بهره گيري بيشتر ، نگاه كلي 
پيش از بيان اين نگاه ، پيش : گوييم  اند ، باز مي به شكل دقيقي خالصه كرده "آية اهللا حائري "بزرگوارمان 

و دليـل زيـر از   داز هر چيز و بعنوان يك اصل مسلّم ، حتماً بايد خاطر نشان ساخت كه اسالم احتمـاالً بـه   
واحـد بنـاي     ه سعادت زندگي بشري بر پايه نظـام خـانواده قـرار دارد و خـانواده ،    همان آغاز بر آن بوده ك

 : كند  گرايي را شديداً رد مي  اجتماعي است و از اينرو هرگونه نظام بي بند و بار و لجام گسيخته و هرزه
 . ثبات و پايداري زندگي و قوام آن ، تنها به چنين نظامي بستگي دارد : دليل يكم 

هاي مادي وي خالصه نمي شوند ؛ بشريت نيازهاي معنوي  هاي بشري تنها در نياز نيازي: م دليل دو
توانـد   نيز دارد كه بايد برآورده شوند حال اگر فرض كنيم كه نظام بي بند و بار و لجام گسيخته جنسي مـي 

هميـت عنصـر   نيازهاي مادي را برآورده سازد ، هرگز نخواهد توانست نيازهـاي معنـوي را كـه ريشـه در ا    
هـاي زنـدگي و نيـز مـورد نيـاز       آرامش و عطوفت مورد نياز بزرگ آن به منظور از ميـان برداشـتن پلشـتي   

خردساالن براي اثر پذيري متعادل تربيتي و شكل گيري رواني آنها و بـال و پـر گـرفتن در كنـف حمايـت      



 ۱۸ 

 .دارد ، برآورده سازد  عاطفي و مهر و محبت مادرانه ،
كودكاني كه در سايه پدر و مادر زنـدگي نمـي كننـد ، فرصـت رشـد و پـرورش       تجربه ثابت كرده 

پس از در نظر گـرفتن ايـن حقيقـت بايـد گفـت كـه اسـالم زنـدگي          دهند ؛ معنوي بسياري را از دست مي
 : هاي پنج گانه زير بنا نهاده است  خانوادگي را بر شالوده
 ايمان به رهبري واحد خانواده : شالوده نخست 

دهـد ضـروري اسـت كـه      دگي خانوادگي وحدت همبسته و جامعه كوچكي را تشكيل مـي وقتي زن
آنچـه مسـلم اسـت    . رهبري واحدي نيز داشته باشد ؛ اين رهبر براي خانه مرد و براي دختـران زن  اسـت   

داند ولي در تالش براي تقسيم كار ، برخي جايگاهها را براي  اسالم در حقوق انساني، زن را همتراز مرد مي
 ؟به چه معناست) نيز پدر و برادر  و( گيرد وگرنه اختصاص قيمومت و سرپرستي به شوهر  مرد در نظر مي

 هاي بدني و فكري عموم مردان  توجه به توانايي: شالوده دوم 
هاي خـانوادگي را سـامان بخشـيده و بـر اسـاس       حقوق در عرصه  ي ايمان به اين نكته ،پ اسالم در
براي واگذاري رهبري به پدر  يها دليل ديديم كه اين توانايي ؛ مرد واگذار كرد  هرا ب رهبري  شالوده نخست ،

مايـت بـرادر زنـدگي كنـد ولـي      حخود بخواهد در كنف   شود گو اينكه ممكن است خواهر ، يا برادر نمي
 . رها سازد   تواند خود را از اين حمايت ، مي) خواهر(كند و او  اسالم چنين چيزي را تحميل نمي

ــ در صـورت پـذيرش آن و چنانچـه     ] هاي زنـدگي  و تأمين هزينه]  در مسئله نفقه ) مرد(ارجحيت 
] مـرد  [در هر حال زاييده همين ارجحيت تكويني   را باي استعانت تلقي نكنيم ،» بما انفقوا«در ) باء(حرف 
 . است 

 ارضاي غريزه جنسي: شالوده سوم 
اسالم و بنـابر واقعگرايـي خـود در    . ن ويژگي هاي اسالم است زيرا واقعگرايي ، از جمله جامع تري

يـن فطـرت   دبه اشباع نيازهاي مادي او نيز همت گماشته است چـون    كنار ارضاي نيازهاي معنوي انسان ،
كند كه اسالم در راسـتاي   واقعگرايي نيز ايجاب مي  نيازهايي انساني و اصيلند ؛  است و اين نيازهاي مادي ،

هـر چنـد   . عمل كنـد    اع غريزه جنسي به عنوان يك نياز مادي و اصلي و براي حفظ نوع بشر ،ارضا و اشب
توان اين غريزه را بر اساس بي بند و بـاري جنسـي هـم ارضـا كـرد ولـي در راسـتاي توجـه بـه نظـام            مي

م غريزه جنسي آنرا مطرح ساخته و با در نظر گرفتن نظام ازدواج ، ه اي كه نفي اين بي بند و باري ، خانواده
هاي لجـام   ت شهوتاطرخهاي معنوي پرداخته است ؛ براي ممانعت از  ضا كرده  و هم به ارضاي جنبهاررا 

گسيخته ـ در صورت عدم اشـباع آنهـا از راه حـالل ـ در اسـالم تأكيـدهاي بسـياري بـر ازدواج و ازدواج          
 . زودهنگام ، بعمل آمده است 

ده كه عبارت است از تفاوت نوع شهوت ميان مرد وزن اسـت  اسالم به نكته تكويني مهمي توجه كر
اين شهوت در مورد مردان بر خالف زنان ، بسيار سركش است حال آنكه زنان هم در شكيبايي نسبت بـه  . 

عدم انجام هر نوع عمل جنسي و هم در نيروي برخورداري از پذيرش عمل جنسي و نيز شدت اين لـذّت  
 . اوتند در صورت حصول ، با مردان متف

اي بسا همين نكته است كه باعث شده عالوه بر مسئله سرپرسـتي پـيش گفتـه زمـام عمـل تمـاس       
انگيزد تا خود را عرضـه كنـد و     روايات بسياري وارد شده كه زن را برمي. جنسي نيز به مردان واگذار شود 

زن مطـرح  ] شهوت[ي ارضا مرد را برآورده سازد حال آنكه هيچ نيازي به توصيه مرد برا] جنسي [نيازهاي 
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و اين خود بيانگر نوعي توازن و تعادل كلـي در اسـالم   . زيرا زن انگيزه نيرومندي براي اينكار دارد . نشده 
 . است 

اسالم جانب احتياط را از دست نداده و مرد را موظف كرده كه هـر چهـار شـب      به رغم اين نكته ،
هر چهار ماه يكبار تا پـيش از سـقوط ايـن حـق ـ      را زن  حتماً يك شب را كنار همسر باشد و همبستري با

واجب گردانده و معاشقه با زن را براي اشباع جنسي وي ، مستحب دانسته است و سـرانجام اينكـه اشـباع    
دانيم و تحقيق كرديم ، به لحاظ سـند ، ضـعيف    ـ در رواياتي كه تا آنجا كه مي   جنسي زن را بهنگام تمايل ،

بـه كـام رسـاندن     «: از اين قرارند ،روايت از اين دست  دو غيب كرده است ؛ از جملههستند ـ تشويق و تر 
 ».شريك زندگي صدقه است 

هر كس زناني را گرد آورد و با آنها همبستري نكند در صورتي كه هر يك از ايشان مرتكب زنـا  « و
  31F1». گناهش بر عهده اوست  شود ،

 محبت و الفت و آرامش : شالوده چهارم 
» خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مـودة و رحمـة  «  :گويد  وند متعال ميخدا

از خودتان همسراني برايتان آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و ميان شما دلبسـتگي  ) (... 21سوره روم ـ  (
فاوت با فضاي تجاري و بازاري ـ  چرا كه زندگي زناشويي قاعدتاً بايد فضايي مت. ) پايدار و مهر پديد آورد 

كه روابط در آنها كامالً خشك و براساس منافع هر يك از  طرفين قرار دارد و هر كدام بـه دقّـت تعهـدات    
روابط خشـك و   تواند در چنان محيطي ، هرگز نمي؛ دهند ـ داشته باشد   خود نسبت به ديگران را انجام مي

دهـد در غيـر    كدام از طـرفين نسـبت بـه ديگـري انجـام مـي       روح و وظايف متقابلي مطرح باشد كه هر بي
اينصورت نه با زندگي سعادتمندانه و سرشار از محبت و الفت و مهر و آرامشي ، كه بـا زنـدگي خشـك و    

 .روحي مواجه خواهيم بود مادي و بي
رعهـده  به عبارت ديگر ، نظام خانواده همچنانكه گفته شد ، وظيفه رفع نيازهاي معنوي ـ رواني را ب 

 .روح ، همسو نيست دارد و اين وظيفه با يك نظام خشك و بي
اسالم ، براي فراهم آوردن چنين فضاي محبت آميز و پر مهري ، تمهيداتي به قرار زير بعمـل آورده  

 :است 
واقـف سـاخته و فرمـانبري و احتـرام بـه او را از وي      ) شوهر (زن را نسبت به حقوق مرد  : يكم  

ـ     » للرجال عليهن درجة«: ت خواسته و گفته اس ت مـرد و فرمـانبري او نيـز    كه خـود منجـر بـه جلـب محب
 . گردد مي

اين امر نيز عـالوه بـر     از زن خواسته كه خود را بيارايد و پيرايه كند و مرد را بخود فراخواند ،: دوم
 .آورد فضايي از آرامش و محبت در پي مي  اشباع غريزه جنسي ،

بهتـرين شـما ،   « : گوينـد   ت به همسـر ؛ در ايـن راسـتا ، روايـت مـي     سوق عاطفي مرد نسب: سوم 
» ...كنم  شما را به دو ضعيف سفارش مي«، » ....زن ريحانه است «؛ » . بهترينتان براي خانواده خويش است 

 ... . و جز اين » !كشد؟ زند و در عين حال به آغوشش مي آيا كسي از شما زنش را مي«؛ 
م در هر سو بر نقطه حساسي انگشت گذارده است يعني اگر از زن خواسته كه شود كه اسال ديده مي

مرد احترام بگذارد و حرمتش را پاس دارد با اينكار قدرت و مردانگي و حـس قيمـومتي او را بـر آورده     هب
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كنـد و حـال آنكـه وقتـي      اش بهره بـرداري مـي   از نياز جنسي  كند و اگر از زن خواسته كه آرايش كند ، مي
 .كند  هاي عاطفي ـ زيبا شناختي وي در زن را تحريك مي جنبه  را احساس كند ، يواهد مرد چنين فضايبخ

بيشـتر جنبـه    حقوق شوهر بر زن را در مواردي قرار داده كـه در زنـدگي خصوصـي زن ،    : چهارم 
يش ملمـوس  را در نظـر گرفتـه و ايـن فضـا را بـرا     ) شوهر(استحبابي دارد و با اينكار ويژگي قيمومت مرد 

 : ساخته است ؛ استحباب موجود در اين جنبه به داليل زير نبايد جنبه وجوب بخود گيرد 
 .منافات دارد  وجوب از ديدگاه شرعي ـ با آزادي مطلوب براي زن ،: دليل اول 
اين حقوق در صورتي كه جنبه واجب و الزامي بخود گيرند ، زندگي زناشويي را تبـديل  : دليل دوم 

سازد حال آنكه قاعدتاً اين زندگي بايد آشيانه عشق و محبت و مهرورزي  خشك و بي روحي مي ندگيزبه 
 . باشد 

 .بدان خواهيم پرداخت   پنجم ، ءآنچه كه در سخن از شالوده: دليل سوم 
 انعطاف پذيري : شالوده پنجم 

كنـد كـه انعطـاف     دين واقعگرا و فطري است ؛ اين ويژگي ايجاب مـي  پيش از اين گفتيم كه اسالم ،
 :شود مي هاي زير ، روشن پذير باشد و تمامي نيازهاي عيني را در بربگيرد ، اين موضوع نيز با توجه به مثال

 ازدواج: مثال نخست 
تـر بـودن آن نسـبت بـه واجبـات ديگـري چـون جـواب          ازدواج به معناي كم اهميت بعدم وجو

از مهمترين كارها تلقي كـرد زيـرا اسـاس زنـدگي      نيست ، چه بسا بتوان ازدواج را] كه واجب است[سالم
آيـات بسـياري در تأكيـد    . زناشويي است و زندگي زناشويي نيز به نوبه خود شالوده هستي اجتماعي است

،  14جلـد  "الوسـائل "هاي نخست مقدمات النكاح در  توان با مراجعه به باب اين امر وارد شده است كه مي
نزد «  :آمده است  "صفوان"از جمله در يكي از اين روايات با سند كامل از ، آنها را از نظر گذراند  5صفحه

 ».تر نيست دوست داشتني  اي در اسالم با ازدواج ، خدا چيزي از آباد ساختن خانه
با اينحال ازدواج هرگز در اسالم به صورت امر واجبـي در نيامـده اسـت تـا عنصـر انعطـاف در آن       

؛ از يك سو گاهي انسان گرفتار مشكالت روانـي   واره بر يك روال نيسترعايت شده باشد زيرا شرايط هم
سازد ، ازسوي ديگر و به دليل نقص انساني درتمييـز مـوارد    يا خارجي است كه ازدواج را امر ناپسندي مي

توان فرمول معيني را به بشريت عرضه كرد كـه طبـق آن ازدواج گـاهي واجـب و      مختلف با يكديگر ، نمي
آل ، فرو آمدن از مرحله وجوب ازدواج به مرحله استحباب و  لذا روش برتر و ايده. اجب باشدگاهي غير و

مطلوب بودن آن از نظر شارع مقدس بود ؛ اين بهترين راه حل براي پرداختن به چنين وضعي اسـت زيـرا   
 :وضع هر انسان متدين و پاي بند شرعي ، از سه حالت زير خارج نيست 

شـود و   كارا تشخيص دهد كه ازدواج ، موجب خوشبختي و شادكامي او مـي اينكه آش: حالت اول 
 .آورد حتي اگر استحباب هم نداشته باشد  بدين ترتيب خود به ازدواج روي مي

اينكه احساس كند ازدواج براي او محدوديت و تنگناهايي بدنبال دارد كه در صـورت  : حالت دوم 
هرگز تن به ازدواج نخواهد داد و در چنين حالتي اين تنگناها  تداوم اين برداشت و با چنين حالت رواني ،

و سرانجام تن به [ها در برابر نيروي خواست رواني و استجاب شرعي ، مقاومت نخواهد كرد  و محدوديت
 .]ازدواج خواهد داد

گيرد بسيار جـدي بـوده و تنهـا     اينكه دشواريهايي كه از ازدواج براي خود در نظر مي: حالت سوم 
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ولي آيا واجب ساختن ازدواج در چنين شـرايطي ، بـه   . وجوب ازدواج ، ياراي مقابله با آنها را داشته باشد 
 سود اوست ؟ 

ها را فرض كرد همچنانكـه   ها و هراس توان شكست تجربه ازدواج و تحقق آن بيم در اينصورت مي
هايش ، توهمي بـيش نبـوده    انياين شخص متوجه شود كه همه نگر، توان تصور كرد كه پس از ازدواج  مي

توان در اختيار خود مرد گذاشت بـه همـين دليـل ، بهتـر آن بـوده و       است ؛ تشخيص اين دو حالت را نمي
 . هست كه ازدواج ، جنبه استحبابي داشته باشد 

 طالق: مثال دوم 
32Fترديدي نيست كه طالق امر ناپسندي است ، ناپسندي آن نيز چنانكه در روايتي آمده است

، كمتـر   1
ولي طالق به همان دليل و با توجه به همان نكته ، تحريم نشده است و در ايـن  . از برخي محرمات نيست 

هـايي بـراي اينكـار داشـته      دهد و حتي اگر انگيـزه  نمي قصورت فرد متدين ، در حالتهاي عادي تن به طال
و اگر به جايي رسـد كـه جـز تحـريم ،      .دارد  كراهت موجود در امر طالق ، وي را از اينكار باز مي ؛باشد 

چيزي مانع از آن نيست ، اسالم آنرا به مصلحت نديده است زيرا حاالتي وجود دارد كـه طـالق در آنهـا ،    
تواند حالتهاي مختلف را بـا يـك مقيـاس شـرعي معـين ، از يكـديگر        ضروري است و فرد مكلّف نيز نمي

 . كراهت شديدي يافته است ] مت بجاي حر[تشخيص دهد به همين دليل است كه طالق 
 تعدد زوجات: مثال سوم  

33Fدر اسالم اين امر في نفسه ، جايز شمرده است 

شود كراهت اين امر در  ولي آنچه از آن استفاده مي 2
و اگر بيم داريد كه داد نورزيد ) (3سوره نساء ـ  (» فان خفتم الّا تعدلوا فواحدة«اغلب موارد است زيرا تعبير

وارد شده كه در واقع در حكم نهي از تعدد است ؛ ما اين تعبيـر را بـه دو دليـل، حمـل بـر      ..) .يك زن را 
 : ايم  تحريم نكرده

 . اند  اينكه فقها آنرا حمل بر تحريم نكرده: دليل نخست 
نساء و لو حرصتم فال تميلوا كـل  الولن تستطيعوا أن تعدلوا بين «: وجود اين آيه كريمه : دليل دوم 

توانيد ميان زنان خود دادگري كنيد هر چند بـه   و هرگز نمي) (129سوره نساء ـ  (» فتذروها كالمعلقة ميل لا
كـه ظـاهراً ، آن مقـدار    . ...) گردانيد كه او را سرگردان واگذاريـد  مآن آزمند باشيد پس از يكي ، يكسره رو

تلقي شود و نه طالق داده شده  به او را كه بالتكليفش رها كند بطوريكه نه همسر ]يا عدم گرايش[ گرايش
بدين ترتيب ، جمع ميان اين آيه و آيه نهي كننده تعدد زوجات ، داراي چهار احتمال زير . كند  ، تحريم مي

 : است 
اينكه به گفته برخي ، از مجموع دو آيه ، حرمت اينكار برداشت شود چه گفتـه شـده   : احتمال اول 

مخـالف  : اين احتمال باطل اسـت زيـرا اوالً   . موارد استثنايي است  كه اين رساترين بيان عدم جواز مگر در
توانيـد اينكـار را    حكايت از آن دارد كه شما مي» ... فانكحوا ما طاب « مفاد هر دو آيه است ، زيرا آيه اول 
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» ...فانكحوا ما طـاب لكـم   « كند ، آيه         را مستحب تلقي ]  يعني چند همسر گزيني [برخورد نكرديم كه اينكار  يـ ما به دليل1

مان وارد شده  و اين حكم هر چند يدر مورد يت) همسر گيريد ... پسنديد دو دو و سه سه و  از زناني كه مي) (...3سوره نساء ـ  (
عدم تفاوت عرفي  سازد و حتي به دليل مي] اين امر يعني ازدواج متعدد [عام است ولي موضوع ، آنرا فاقد مطرح شدن خواست 

آنـرا از مطـرح شـدن بـه عنـوان      ) ماطـاب (ه انسان ارادرود گو اينكه منوط ساختن اين حكم به  ، از خود موضوع نيز فراتر مي
 . كند  سازد و تنها جواز آنرا مطرح مي خواست ، خارج مي
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 يعني تحقق عدالت حقيقي را در نظر گرفته كه غير ممكن است كه) تقريباً محالي (انجام دهيد منتهي شرط 
، صراحتاً حاكي از نهي ناشي از عـدم  ) آية المتعلّقه(ولي آيه دوم . البته به لحاظ بياني ، امر نامتعارفي است 

شود ؛ سرگرداني حالـت افراطـي عـدم عـدالت و نزديـك       مي) سرگرداني (عدالتي است كه منجر به تعليق 
 . شدن به آسيب رساندن به حقوق واجب زن است 

 . اند ، منافات دارد  ه جواز اينكار را مطرح كردهاياتي كروو ثانياً با 
 . ، مغايرت دارد ) ع(و ثالثاً با ضرورت فقهي و سيره و عملكرد موجود در زمان معصوم 

كند بـدين معنـي    اينكه گفته شود آيه دوم ، عدالت مطرح در آيه نخست را تفسير مي: احتمال دوم 
برسـانيد ، تنهـا يـك زن كـافي     ) سـرگرداني  (و يكي را به حد اگر از برقراري عدالت ، بيمناك باشيد : كه 

م دشد آنرا به تحريم ، تفسير كرد ولي آيه دوم آنـرا بـه نـوعي عـ     ؛ اگر تنها با آيه اول روبرو بوديم مياست
بر اين فرض ، عرفي و عـادي نيسـت   ...) اگر بترسيد كه ( "فأن خفتم "ولي حمل . كند  عدالت ، تفسير مي

توان گفت كه اين احتمـال و محـدوديت ،    ، صرفاً عدم مساوات عرفي بوده و مي) عدالت (آن  زيرا مراد از
 . اطالق پذير نيست 

بيشتر ناظر به عدالت عملي است ولـي   "فأن خفتم "ي است چه آيه راحتمال مشهو: احتمال سوم 
احتمال نيز باطل است زيـرا   ي است كه اينلببيشتر ناظر به عدالت ق) توانيد هرگز نمي( "لن تستطيعوا "آيه 

شـمارد ، منافـات    ز مـي ، مجا هدينرس) سرگرداني (با دنباله آيه دوم كه عدم عدالت را تا جايي كه به تعليق 
) سـرگرداني (اسـت كـه وضـع را بـه حالـت تعليـق       )و نه قلبي (، روشن است كه ترك عدالت عملي دارد
 .رساند  مي

زماني كه بيم از عدم ) پس يك زن بگيريد ( "فواحدة  ":  ياينكه نهي در تعبير قرآن: احتمال چهارم
تحقق عدالت به ميزان عرفي در ميان باشد ، حمل بر كراهت گردد ولي مقيـد سـازي آن بـه تحقـق ميـزان      

. براي آنست كه حكم روا بودن اين كار ، اختصاص به فرض بعيد االحتمالي نداشته باشـد  ] عدالت[عرفي 
 . به دليل وجود آيه دوم است  ولي حمل آن بر كراهت ،

 : شود  بدين ترتيب از مجموع دو آيه ، اين موارد نتيجه گيري مي
 .جواز تعدد زوجات : اوالً 
 .مستحب بودن نزديك شدن به عدالت حقيقي : ثانياً 
 .كراهت تعدد زوجات در صورت نگرانى جدى از عدم تحقق عدالت : ثالثا 

 . به حد سرگردانى ) زن(اندن حرمت ترك عدالت تا رس: رابعاً 
شويم كه اسالم به اسـتثناي مسـئله عـدم عـدالت ، هـيچ كـدام از مشـكالت ادعـايي در          يادآور مي

حد ذاته ـ و زماني كه ترك عـدالت    اين مسئله نيز به رغم اينكه في. خصوص تعدد زوجات را قبول ندارد 
تعـدد  [اس وجدان عدالت ياب ، باعث تحريم تواند بر اس عرفي و پيش از رسيدن به حالت سرگرداني ـ مي 

گردد ولي اسالم و با توجه بـه معيارهـاي عينـي متعـددي در امـر تعـدد زوجـات كـه از سـوي          ] زوجات
نويسندگان اسالمي نيز مطرح شده ، آنرا منجر به كراهت اين امر دانسـته اسـت ؛ از جملـه ايـن معيارهـا ،      

 :توان به موارد زير اشاره كرد  مي
 . در اغلب اوقات يا هميشه ، زنان بيش از مردان به ازدواج نياز دارند ـ اينكه

 .ـ اينكه مردان نيازهاي جنسي بيشتري دارند
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هـاي   ـ مطرح بودن ارضاي تمايل به كثرت فرزندان يا داشتن فرزند در حالت نـازايي زن ، و مـالك  
 .ديگر

آنها خود و بر اساس آن ، موارد  ت تاشد معيار دقيق و قابل فهمي براي مردم در نظر گرف چنانچه مي
شد انتظار تحريم را داشت ، ولي  دادند ، مي مختلف را تشخيص و مصلحت و مفسدت هر يك را تمييز مي

اسالم در اين ميان انعطاف بخرج داده و تنها بهنگام بيم از عدم تحقق عدالت ، كراهت آنرا مطرح ساخته و 
تـوان   در حالت ترديد نيز مـي . ري در توجيه آن ، منع نكرده است عمل به آنرا در صورت وجود معيار ديگ

 .به آن عمل كرد
 حقوق مستحبي شوهر بر زن: مثال چهارم 

را با احترام فرزند به پدر مقايسه كنيم خواهيم ديـد كـه احتـرام زن بـه     ] به شوهر[ما اگر احترام زن 
] تثبيت[را در راستاي تكميل قيمومت مرد و شوهر ، پيش از هر چيز در ارتباط با عقل نظري ديني است زي

موقعيت سرپرستي اوست هرچند با عقل عملي از جمله سپاس و قدرداني از مـرد بـراي خـدماتي كـه بـه      
كند نيز مرتبط است حال آنكه احترام فرزند به پدر ، احترامي است كـه تنهـا ويـژه عقـل      خانواده تقديم مي

ي زحمات آنهاست زيرا فرزنـدان بـالغ ، نيـازي بـه پـدر و مـادر       عملي و همچون سپاس از پدر و مادر برا
كه مـرا  ) (... 14سوره لقمان ـ  (» ان اشكرلي و لوالديك الي المصير«: ندارند و اي بسا مسئله برعكس گردد 

شود تأكيد  و وقتي مسئله برعكس مي.) و پدر و مادرت را سپاس بگذار كه بازگشت همه به سوي من است
اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل لهمآ اف وال تنهرهما «: گيرد  آن صورت ميبر شديدي نيز 

سـوره  (» واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  *وقل لهما قوال كريما 
مگو و ) گفتارناخوش( اگر هريك از آن دو يا هر دو نزد تو به پيري رسند ، به آنان اف) (... 24و23اسراء ـ  

بنابراين احتـرام زن بـه شـوهر ، در راسـتاي تكميـل      !) بر آنها بانگ مزن و با ايشان سخن به نيكويي بگوي
الرجال قوامون «: شود  قيمومت و سلطه او بر خانواده است كه از آيه شريفه زير نيز همين نكته برداشت مي

پس زنـان نكـوكردار ،   ... مردان سرپرست زنانند )(... 34اء ـ سوره نس(» ...فالصالحات قانتات ... علي النساء 
بينـيم كـه    ولي با اين وجود و به رغم اهميتي كه اين سرپرستي ـ فـي حـد ذاتـه ـ دارد مـي      ...) فرمانبردارند

حقوق ياد شده نه واجب بلكه مستحبند ؛ دليل اين امر نيز سه نكته است كه به دو نكته آنهـا پـيش از ايـن    
 :م و عبارتند بودند از اشاره كردي

 .در نظر گرفتن آزادي زن: يكم 
 .در نظر گرفتن فضاي مهرآميز در خانه: دوم 

ايـم بطوريكـه ايـن احتـرام هرچنـد در       اش سخن گفته همين عنصر انعطافي كه درباره: و نكته سوم 
و مالكـي در ايـن   تكميل انعطاف مطرح شده ولي ممكن است به استبداد مرد بيانجامد و از آنجا كه معيـار  

توان مقياس را به زن و شوهر سپرد زيرا احتمال مي رود در تشـخيص مصـداقهاي    ميان وجود ندارد و نمي
 .تحكم ، اختالف داشته باشند ، بهترين روش مستحب قرار دادن فرمانبرداري زن از شوهر بوده است 
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