
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ��


 

 

 

  بررسي جايگاه و منزلت زن در قرآن

  

  هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي زنجان  - شناسي  دانشجوي رشته دكتري جامعه - عاليه شكربيگي
  

   :چكيده

وجهي از خاك و وجهي از روح خويش، به همين مناسبت . خداوند زماني كه انسان را خلق كرد، دو وجه براي او قائل شد

گرفت  محدوديت و افقـي   توانست در دو قلمرو ماديت و معنويت سير كند، هر گاه در مسير ماديت قرار مي انسان مي

ناپذير  گرفت افقي اليتناهي و پايان وح خدايي و معنويت قرار ميديد و هر گاه در مسير ر متناهي در پيش چشم خود مي

توان در دو قلمرو ماديت و معنويت تبيين  به همين نسبت، روابط و تعامل انساني را مي. يافت را در جلوي ديدگانش مي

  . كرد

معنويت سير كنند و در ايـن    توانند هر كدام در قلمرو ماديت يا به اين ترتيب زنان و مردان در برابر خداوند متعال مي

ماديت و معنويت هر كدام قلمرويي دارند كه در اين مقاله تالش بر اين . وادي به اعلي اعليين يا اسفل سافلين برسند

هـاي   ترديد اگر پرده بي. است كه ديدگاه خداوند متعال را در قرآن  درباره زنان و جايگاه واقعي آنان را در قرآن بدانيم

بخش قرآن را درباره زنان بدانيم و زنان مسلمان جايگاه واقعي و منزلت خود را  بخش و زندگي روند و آيات روحتيره كنار 

  . شود در قرآن بدانند، درهاي سعادت ابدي به روي آنها گشوده مي

  اي  اسنادي و كتابخانه: روش مطالعه

  . و مرد، خلقت آدم و حوا قرآن، زنان، ارث، قواميت، تعدد زوجات، تساوي زن: هاي كليدي واژه
  

   :مقدمه
از زماني كه زن ديده ادراك گشود افق روشني را در پهنه هستي از آن  خود نيافت در طول تاريخ هر گاه در يك برهه زماني زن در پي  

ز از دست داده اسـت  كسب حقوق و امتيازاتي برآمده در اثر محدوديتها تالشهايش مورد هجوم قرار گرفته و حقوق بازيافته خويش را ني

خبري جوامع از مواهب فطري زن قرنها او را در برزخي از قضاوتهاي نادرست قرار داده و يك شخصيت  كاذب به وي تحميل نمـوده   بي
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ـاني 233بود تا آنكه فرهنگ اصيل و پربار اسالم با آيات خود كه حكايت از برابري زن و مرد در فلسفه آفرينش و سـير   234، ارزش انس

  . بخشد گسلد و جايگاه حقيقي زن را تثبيت مي كند غل و زنجير محروميت را مي مي 235بادتتكاملي ع

   236.قل يا ايها الناس اني رسول اهللا اليكم جميعاً

  . اي پيامبر خدا به  مردم بگو من رسول و فرستاده خدا بر همه شما هستم

  شود و با لطف خداوندي،  و مرد مي در اين پيام آسماني رسالت الهي پيامبر شامل همه آدميان اعم از زن

   237.و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثي و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه و ال يظلمون نقيراً

  . اي بر آنها ستم نخواهد شد رود و ذره كسي كه با ايمان بخدا كارهاي نيك انجام دهد چه مرد باشد و چه زن به بهشت مي

بدون ترديد وضعيت زن از محيط و آداب و رسـوم  . شود شد كشيده مي اي كه درباره زن اجرا مي ي ظالمانهخط بطالني بر روي معيارها

زيسته  اي كه فضيلت و اخالق و دانش حاكم بوده زن آزادتر مي گيرد زيرا از اعصار قديم تا كنون در هر جامعه حاكم بر جامعه نشأت مي

  . گرفت حكمفرما بود زن تنها در معرض تمايالت مردان قرار مي است و هر اندازه كه جهل و  خرافات بر جوامع

. باشـد  كه نمايانگر جامعه پدرساالري است نمود عيني از سلطه مردان بـر زن مـي   238ساختار شخصيت زن در دوراني از تمدن يونان

بر ايفاي نقش مادري همچون كارگر  شود و زن  عالوه پدر بر همه اعضاي خانواده سلطه دارد، زناشويي بصورت خريد و فروش انجام مي

  . پردازد به  كارهاي سخت  مي

مند بود مرد با قدرت پدر شاهي حق  مالكيت همسـران  و فرزنـدان خـود را     نيز از كمترين مواهب حقوقي بهره 239زن در جامعه هند

قيدي براي ازدواج مجدد او در بين نبـود،   توانست آنها را بفروشد و يا از خانه بيرون كند در صورت بيوه شدن داشت در بعضي موارد مي

  . رفت نشيني، سوزاندن و يا زنده بگور كردن زن پس از فوت شوهر امر عادي به شمار مي پرده

عدم شناخت طبيعت زن و ويژگيهاي روحي او بزرگترين عامل ركود تكامل بشر است زيرا پرورش  نسل صالح بر مواهـب وجـودي زن   

راي حفظ نظام جامعه و ثبات ارزشهاي حاكم بر آن لزوم پرداختن بـه حقـوق انسـاني زن بـا درنظـر گـرفتن       شايسته استوار است لذا ب

همچنانكه قرآن كـريم بـا   . رسد موقعيت طبيعي، اجتماعي و امتيازاتي كه براساي حكمت الهي به وي عطا شده است ضروري بنظر مي

اند و با اطاعت از اوامر باري تعالي سـر بـه    بندگان تربيت شده مكتب ربوبيكه ... ، مريم، آسيه و بلقيس )س(ذكر مصاديقي چون فاطمه

نگرد بلكه همانند مردان به وي حقوق طبيعي كه متناسـب بـا خصوصـيات     اند نه تنها با ديده ترحم به زن نمي استان قرب الهي سائيده

از ارجمندي مقام و نقـش سـازنده وي در سـاختار    كند و با ارزاني داشتن هويت و شخصيت  مستقل  فطري و جسماني اوست اعطا مي

بنابراين به دليل اهميت نقش زن در جامعه اسالمي و شناخت هر چه بهتر ديدگاه اسالم پيرامون شخصيت وي . گويد جامعه سخن مي

  . لزوم يك بررسي در متون و آيات قرآن و تاريخ ضروري بنظر رسيد

                                                                 

 . ١/نساء - ٢٣٣

 .١٣/حجرات - ٢٣٤

 . ٣۵/احزاب - ٢٣٥

 . ١۵٨/اعراف - ٢٣٦

 . ۴٠/مؤمن - ٢٣٧

 . ٢۴۵، ص١تاريخ تمدن  ويل دورانت، جلد - ٢٣٨

 . ۵٨٨، ص٢تاريخ تمدن ويل دورانت، جلد - ٢٣٩
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هميت اسالم در رابطه با معرفي جايگاه و ارزش واقعي زن در جامعه انساني بيان گـردد و  در اين  نوشتار سعي گرديده است كه نقش و ا

با تفحصي در آيات قرآن، شخصيت زن بدور از اغراض شخصي و بيطرفانه مورد توجه و بررسي قرار گيرد زيرا اصـل انسـانيت و جهـات    

ز حقوقي مانند اسـتقالل شخصـيت،  اصـل مالكيـت، آزادي فكـر و      كند كه همه افراد ا مشتركي كه در بين انسانها وجود دارد اقتضا مي

اي است كه  انسان را  اراده و نظاير آنها برخوردار شوند لذا آيات و قوانيني كه در برخي از مذاهب در ارتباط با زن و مرد وجود دارد بگونه

اميـد  . گـردد  ئي است كه  اسالم براي زن قائل مـي دهد و سرانجام، روشنگر ارزش واال بينانه سوق مي بسوي تفكري ژرف و بررسي واقع

اي ولو اندك در جهت شناخت هر چـه بيشـتر جايگـاه زن از ديـدگاه اسـالم       است اينكار كه يقيناً با كاستيهاي بسيار همراه است زمينه

  . فراهم آورد

دهيم، جز آن  نيست كه زور را جانشين خـرد   هاي ظاهري تقليل مي وقتي روابط زن  و مرد را از قلمرو نامحدود به قلمرو محدود جاذبه

وقتـي روابـط زن و مـرد را از    .  هايي نامحـدود اسـت   اي نامحدود و درنتيجه خواسته دانيم كه انسان داراي انديشه مي. ايم و آزادي كرده

ختگي جنسي توجيـه كننـده   دهيم، چاره نيست كه لجام گسي به روابط تن با تن تقليل مي) معنويت - معنويت(قلمرو انديشه با انديشه 

ريـزي   كم نبوده اقوامي كه در تاريخ بشر، براي حفظ اين روابط و ماندگاري آن دست به چالش و جنگ و خون و خـون . اين روابط شود

را كه او صـرفاً  چ. اند اند اقوام و جوامعي كه در ميان عبور ارابه قدرت و زور، زن را در تنگناي جنسيت نابود كرده و كم نبوده. اند بسيار زده

وري  به عبارتي يك زمان زن را موضوع جنسي بـراي حـظ و بهـره   . گرفت برداري قرار مي به عنوان يك ابزار جنسي مورد استفاده و بهره

 در. شـد  اي براي تمركز قدرت تلقي مي اي براي انتقال ثروت و در زمان ديگر ابزار و واسطه شاهان قلمداد كردند و در زماني ديگر وسيله

شـود كـه    به عنوان مثـال گفتـه مـي   . گرفتند توان مشاهده كرد چگونه زنان مورد سوء استفاده قدرتمندان و هوسرانان قرار مي تاريخ مي

كـرد، ايـران بـا آن  خفـت و خـواري از       اي را كه صرف حرمسراي خود كرده بود اگر صرف قشون و لشكر مي علي شاه قاجار هزينه فتح

ـار و پـود     . اين جنايتي است كه در طول تاريخ بر زن روا داشته شده است. خورد ها شكست نمي روس اين ديدگاه به زن بـه حـدي در ت

تنـزل و  تحقيـر زن   . تا جايي كه خود وي نيز اين جنايت را بر خـود روا داشـت  . جوامع ريشه دواند كه بر خود زن نيز اين نظر القاء شد

بهـر حـال  نكتـه     . ها و امتيازاتي دست پيدا كرد ود زن نيز از اين ويژگي خود به موقعيتتنها به عنوان يك ابزار و يك شيئ، بطوريكه خ

اند يا اين كه خود، وارد اين  مدار محـدود   گرفت كه يا زن را در مدار مادي وارد  كرده اين  جاست كه اين  جنايت زماني كه صورت مي

ـا وسـيله و بـه ايـن گونـه حـق  حيـات و            ترين زمان و بدين ترتيب از قديمي. پذير شده است و پايان تا كنون، زن يـا هـدف بـوده و ي

در . ايـم  گر بـوده  ترين حقي بر سرنوشت خود نداشت ما همواره در تاريخ نظاره اين  كه زن كوچك. گيري از او همواره سلب شده تصميم

بطور مثـال  . مراقبت كارهاي همسرانشان باشنددادند تا اين دختران  زمان صفويه پادشاهان صفوي دختران خود را به سران كشوري مي

شاه عباس دختر برادرش را به والي لرستان داده بود زماني كه والي لرستان ياغي بر شاه شـد زنـش پنهـاني نقشـه او را بـه شـاه كـه        (

يا بـه  . ها متمركز باقي بماند و يا در ايران باستان ازدواجهاي درون گروهي عاملي بود تا خون و ثروت و  نژاد آن.) عمويش بود اطالع داد

كردنـد و در ايـن ميـان زن     خواستند پادشاه يا والي در دوستي با هم پايدار بمانند يك ازدواج مصلحتي را ايجاد مي عكس زماني كه مي

تـوان   هم مـي  گرفت اين جنايت به حقوق و منزلت زن، تاريخي است، بطوري كه حتي در اديان بود كه واسطه و ابزار اين پيوند قرار مي

توان ايـن تعبيـر    رسد و بوضوح مي تاريخ آن به نگرشي كه نسبت به زن در ابتداي خلقت وجود داشته است، نيز مي. آن را مشاهده كرد

تواند سند معتبري باشد براي بيان نگرش  بعنوان مثال ماجراي خلقت آدم و حوا در كتاب آسماني مي. را در كتب آسماني جستجو كرد
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ـاوي حقـوق در     آن زمان، و بواقع نگاه اسالم و نگاه قرآن، نگاهي انساني و اسالمي ميبه زن در  باشد، نگاهي نو و جديد كه عالوه بـر تس

باشد، باشد كه اين مقاله مختصر بتواند، قدمي هر چنـد كوتـاه در راه كمـك بـه      اسالم راه ترقي و تحول و پيشرفت زن تا بينهايت  مي

  . جهان باشدزنان معلمان در ايران و 
  

  حقوق انساني زن از نظر قرآن 

بار زنان  زيرا برخي از سور پس از ذكر سابقه تاريخي وضعيت اسف. باشد سور و آيات قرآن، بهترين ادله براي درك حقوق انساني زن مي

سوره نسـاء يكـي از ايـن    . نمايد باشد بيان مي احكام خداوند را كه حاكي از بطالن سنتهاي جاهليت و اعطاي حقوق خاصي به زنان مي

سور است كه مشتمل بر حمايت از يتيمان، احكام ازدواج، تعيين حقوق مالي و  تجاري مردم حقوق ارث حقوق اجتماعي زنان اسـت و  

ـاي انسـاني      . از اين جهت كه مسائل اساسي آن درباره زنان مسلمان است بنام آنها نامگذاري شده است در عصـر جاهليـت زنـان از مزاي

اي نداشتند و پس از مرگ شوهر يكـي از ورثـه زن را    بهره) 1(وم بودند و نه تنها مالك اراده و اعمال خود نبودند بلكه از ميراث هم محر

نمود مردان با زنان متعددي  كرد يا وي را به ديگران تزويج مي برد يا براي تصاحب مهريه زن او را زنداني مي مانند ساير اموال به ارث مي

اي كه زن از همه چيز خود  گذشـته   پرداختند به  گونه كردند و براي رهايي از هزينه آنها به  عناوين مختلف به آزار ايشان مي ميازدواج 

كردند و بطور كلي دختران چه صغير و چه  كبير و همچنين پسران صغير از ارث  فرزندان  كبير ميراث را تصرف مي. گرفت و طالق مي

  . حقي نداشتند

گرفتنـد و   گذاشت اشخاص زورمند سرپرستي اموال يتـيم را بعهـده مـي    كرد و فرزندان صغيري از خود باقي مي كسي فوت مي هر گاه

دادند در ايـن موقـع    اگر اين فرزند دختر بود با او ازدواج  كرده و پس از تصرف اموالش وي را طالق مي. كردند اموال وي را تصاحب مي

از طرف ديگر تغيير دادن عقايد به . هاي او را نداشت لكه ديگر كسي تمايلي به ازدواج با وي و تأمين هزينهدختر نه تنها فاقد ثروت بود ب

ويژه اگر در اخالق و عمل نفوذ كرده و بصورت عادت درآمده باشد و آراي گذشتگان نيز حكايت از همان افكار كند امري بسيار مشـكل  

تا طبيعتهاي آنان از پذيرش آن خودداري نكند و با آرامـش كامـل   . دريج به مردم القاء فرمودلذا خداوند متعال مكنونات خود را بت. است

  . شدند بپذيرند مراتب مختلف احكام خداوند را كه يكي پس از ديگري با آن روبرو مي
  

  زن در سوره  نساء 

  : فرمايد موده و ميخداوند در سوره نساء  ابتدا موضوع خلقت بشر و پيدايش انسان در روي زمين مطرح  ن

ام، در اولين مرتبه يك نفر انسان خلـق  كـردم و از وي جفـت او را آفريـدم و سـاير       من تمام افراد بشر را از يك جفت زن و مرد آفريده

در پـي  باشـد   و بدين ترتيب با ذكر اين نكته كه زن از جنس مرد مي) 2. (انسانها را از طريق تناسل و توالد بر روي زمين منتشر نمودم

  . ارزش بخشيدن به زن و رهايي وي از ظلم و ستم مردان است

ـاره شـده اسـت آن دو موضـوع      آنگاه به دو موضوع اساسي كه پيدايش عدالت اجتماعي و سعادت انسانها مبتني بر رعايت آن  است اش

سفارش به رعايت حقوق ايتـام افـراد را    در آيه دوم سوره  نساء كه  مكمل آيه اول است ضمن. باشد رعايت حق خدا و حقوق انسانها مي

  . فرمايد از تصرف غاصبانه  مال و ثروت يتيمان نهي مي
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دهد زيرا اگر افراد درصدد  خداوند متعال براي تحريك عواطف اجتماعي انسان در خدمت و احسان به يكديگر يتيمان را  مالك قرار مي

آنگاه به  افرادي كـه سرپرسـتي دختـران يتـيم را بعهـده دارنـد       . ن نخواهند كرداحسان به آنها نباشند بطريق اولي به ديگران نيز احسا

  ) 3: (فرمايد مي

ترسيد كه  نتوانيد نسبت به دختران يتيم بر طبق عدالت رفتار كرده و مايل به نكا با آنها هم نيسـتيد از زنـان ديگـر كـه  مـورد       اگر مي

تعدد زوجات را مشروط بر رعايت عدالت » و ان  خفتم ان التعدلوا فواحده«ر پايان با و د. پسند شما هستند دوتا، سه و يا چهارتا بگيريد

  . و چون قادر به رعايت عدالت نيستيد پس به يك زن  اكتفا كنيد: فرمايد همچنانكه مي. كند مي

  

  نظري بر تعدد زوجات 

بدين  معنا كه آمـار جمعيـت در   . كند ا ايجاب مياي است كه تك همسري ر بطور كلي كيفيت آفرينش زن و مرد در نظام خلقت بگونه

دهد به اين نحو كه در هنگام تولد معموالً نسبت مواليد پسر به دختـر   همه ادوار بجز موارد خاص تعداد مردان را بيش از زنان نشان مي

ختلف زماني و مكـاني كـم و   شود اين نسبت در وضعيتهاي م تولد پسر واقع مي 105تولد دختر  100، يعني در مقابل هر 105مساوي 

اي تعـدد   در اسالم نيز اساس خانواده بر مبناي تك همسري بنا شده و تنهـا بـه جهـت شـرايط ويـژه     ) 4. (بيش داراي تفاوتهايي است

  : زوجات مجاز  دانسته شده است اين شرايط عبارتند از

اي كه براي عـوارض ناشـي از    شود بهترين  نمونه  ها ميمرگ و مير ناشي از حوادث و بخصوص جنگها غالباً موجب از بين رفتن مرد - 1

ـان جمعيـت زنـان بنحـو چشـمگيري       جنگ مي توان برشمرد وضعيت آلمان پس از وقوع جنگ جهاني اول و دوم است زيرا در اين زم

  . نسبت به مردان افزايش يافت

دهد متوسط عمر زنها بـيش از   كه آمار  نشان مي در گذشته زن با شوهر خويش تفاوت سني قابل توجهي داشت و با توجه به آنچه - 2

  . مردان است لذا ممكن است به جهت وفات و مرگ مردها تعدادي از زنان مهياي ازدواج  باشند و مرداني در برابرشان نباشند

زه اين كار داده شده است و فقط به كساني كه بتوانند با عدالت رفتار كنند اجا. اسالم تعدد زوجات را بطور وضوح قانوني نكرده است - 3

  . و طبعاً اين امر جز براي گروه اندكي از مردان ميسر نيست

در اين آيه خداوند حكم را معلق بر ترس نموده نـه  : گويد چنين مي» و ان خفتم ان ال تعدلوا فواجده«نيز در تفسير ) 6(عالمه طباطبائي

ي كه وسواس شيطاني هم اثر غيرقابل انكاري در آن دارند علم حاصل نشده و علم و اين از آن جهت است كه غالباً  در اين قبيل  موارد

  . رود درنتيجه مصلحت از بين مي

ـانيان   . الزم به توضيح است كه تا قبل از ظهور اسالم چند همسري در ميان ملل امري متداول بود و حد مـرزي نداشـت   در زمـان ساس

در ميـان اعـراب   . شـد  مردان بود و تعداد زنان با توجه به توانايي مالي مرد متغير مـي هميشه از آن  ) 7(رياست دودمان يا دوده ساالري

در حقيقـت اسـالم بـا مقـرر     . رسـيد  جاهلي نيز تعدد زوجات بشكلي گسترده رواج داشت و گاهي تعداد زنان يك مرد به دهها نفر مـي 

ر براي آن، مردان را وادار كرد كه بيش از چهار زوج خـود  كردن قيود و شرايط سنگين تعدد زوجات را محدود ساخت و با تعيين حداكث

  . را رها كنند
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آزادي زنان را در مالكيت حقوق و منافع آنهـا  ) 8(» واتو النساء صدقاتهن«فرمايد و با خطاب  سپس خداوند درباره مهر زنان سفارش مي

  . نمايد تضمين مي

مردان خود را مالـك منـافع   . وامع براي زنان حق مالكيت و آزادي قائل نبودنددر موقعي نازل شده كه در ج) 9(اين آيه و آيات نظير آن

نمودنـد   دانستند بدين معنا كه همسر خود را در معرض انتفاع ديگران قرار داده و يا وادار به  كار و خدمت ديگران مـي  وجودي زنان مي

  . آيات به مردم اعالم شددر اين زمان اولين منشور آزادي زنان و حق مالكيت آنها بوسيله همين 

تـوان بـه شـرح زيـر      سير تدريجي  اعطاي حقوق انساني به زن اكنون سير تدريجي آزادي اعطاء شده به زنان از آيات مطروحـه را مـي  

  : استنتاج نمود

. وجـود ندارنـد  فرمايد زن و مرد با يكديگر تفاوت  در اولين آيه خداوند زن و مرد را صاحب يك نفس و يك شخصيت معرفي نمود و مي

نمايد و در آيه سـوم   در آيه  دوم حقوق زنان و مردان را در عرض حقوق خود قرار داده مردم را به رعايت حق خدا و حق انسان ملزم مي

ت فرمايد و از آيه چهارم  دستورا اند نهي مي كردند حق مالكيت بر آنها پيدا كرده طمع مردان خدمتگزار به دختران يتيم را كه تصور مي

  ) 10.(شود نهايي در ارتباط با حقوق انساني زنان صادر مي

دهد كه مهريه زنان را در اختيارشان قرار دهيد ولـي اگـر از طريـق خـدمت و      خداوند در تأكيد حق  مالكيت زنان به مردان دستور مي

مهريه خود را بخشيدند تصرف آن  مبـاح  احسان به زنان ميل و اشتياقي در آنها ايجاد شد كه با رضايت خاطر خويش تمام يا قسمتي از

با شخصيت بخشيدن به زن وي را از نظر حقوقي و منافع قابل  استفاده شـريك مـردان قـرار داده و آنهـا را از     ) 11(آنگاه خداوند. است

  . شوند مند مي اوندان بهرهنمايد و بدين ترتيب زنان نيز مانند مردان از ماترك پدر و مادر و ساير خويش مند مي حقوق مالي و انساني بهره

تـوان بـه  منـع ارث بـردن زنـان و تصـاحب امـوال         شود كـه مـي   سپس رسوم جاهليت يكي پس از ديگري توسط خداوند منسوخ مي

و ممنوعيت ازدواج با همسـران پـدر اشـاره    ) 13(، نهي از سختگيري و تحت فشار قرار دادن  زنان به جهت  اخذ مهريه آنها)12(ايشان

   )14.(نمود
  زن و برقراري پيوند محبت 

اي براي ارضاي تمايالت جنسي نيست و مقام زن را به جهت برقراري آرامـش   كنند كه زن تنها وسيله بخش ديگري از آيات تصريح مي

  . نهند و ثبات در كانون خانواده و حفظ حيات نوع بشر ارج مي
  

  ) 15: (فرمايد خداوند متعال به مردان چنين خطاب مي - 1

  . آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك اليات لقوم يتفكرون و من

  . از جنس خودتان جفتي آفريدم كه بوسيله او آرامش و سكون يابيد و روابط شما را بر پايه عطوفت و مهرباني قرار دادم

باشـد در   هاي اخالقي و هماهنگي زوجين در امور مربوط به خانواده مي ي بر توافقحالوت زندگي زناشويي و حصول آرامش روحي مبتن

اين  كانون مرد به جهت آنكه بار زندگي و تأمين معاش خانواده را بر دوش دارد در بعضي موارد فاقد آرامش و سـكوت اسـت و از آنجـا    

ون اعضاي آن مقرر نموده بنابر اين زن بايـد در اضـطرابها و   كه خداوند تشكيل خانواده را براساس مهر و محبت و رسيدن آرامش و سك

  . تنشهاي روحي مرد نقش تسكين دهنده را ايفا كند و بر درد مرد كه عدم آرامش است مرهم سكون نهد
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  : فرمايد خداوند در آيه ذيل مي - 2

  ) 16. (هن لباس لكم و انتم لباس لهن

  . زنان هستيد زنان لباس شما مردان هستند و شما مردان لباس

  : اند زيرا در اين آيه مرد و زن به لباس تشبيه شده

  . دهند كنند و از اين طريق تمايالت جنسي خود را در مسير صحيح قرار مي زن و مرد با ازدواج لباس عفت و پاكي به تن مي - 1
  

  . ابله با حوادث زندگي حافظ يكديگر باشندكند زن و مرد نيز بايد در مق لباس بدن انسان را در مقابل حوادث و خطرات حفظ مي - 2
  

شود زن و مرد نيز با پوشاندن عيوب يكديگر بايد در نيكو جلـوه دادن طـرف مقابـل     لباس با پوشاندن عيوب موجب زيبايي بدن مي - 3

  . كوشش كرده و سبب رشد و كمال هم شوند
  

يز با  وحدت نظر در كليه مسائل خانوادگي، محبـت و مـودت   زن و مرد ن. شود تماس و نزديكي بدن با لباس موجب گرماي تن مي - 4

در نظام خلقت زن و مرد با خصوصيات و روحيات متفاوت اما نيازمنـد بـه يكـديگر آفريـده     . توانند گرمابخش زندگي يكديگر باشند مي

  . رسند اند و با پيوند ازدواج به تكامل و سكون مي شده
  

  ). زنان شما كشتزار شما هستند(، )17(» نساؤكم حرث لكم«در آيه   - 5

خداوند متعال بـا بكـار   . شود باشد گاهي به محل زراعت يعني مزرعه و  كشتزار نيز اطالق مي واژه حرث مصدر و به معني بذرافشاني مي

  . فرمايد مي بردن اين  واژه و تشبيه زن به زمين قابل كشت به بقاي نسل كه يكي از مهمترين وظايف انسانها درروي زمين است اشاره

شود و زمين آماده و مستعد بكمك ساير عوامل براساس قانون طبيعت و سنت الهي بايـد تخـم    كار كشاورزي بعد از بذرافشاني تمام مي

ل و كـ را بروياند و به  ثمر برساند بنابراين زن پس از پذيرا شدن  نطفه بايد عالوه بر رعايت موارد الزم به هنگام بارداري بوسيله  دعـا، تو 

سـازي و تربيـت    زيرا اصوالً زن با پذيرش مسئوليت انسان. اي را به جهان هستي اعطاء نمايد تقرب به باري تعالي فرزند صالح و شايسته

  . كند صحيح يكي از مراحل عظيم تكامل را طي مي

رع نبود ذي حياتي وجود نداشت لـذا  اند و اگر كشت و ز از طرف ديگر همه موجودات عالم به زمين بعنوان بستر توليد محصول  وابسته

موقعيت زنان در جوامع مانند زمين زراعي كه انسان براي حفظ زندگاني و بقاء به آن نيازمند است همچنين دوام و بقاي جامعه انساني 

ن و مرد بقاي نوع انسان خداوند متعال تكون انسان را در رحم زن قرار داده و با ايجاد تمايل متقابل بين  ز. نيز مبتني بر وجود زن است

  . را فراهم نموده است

بنابراين زن مانند كشتزاري است كه محصول آن دختران و پسران هستند اگر زمين از آفت گناه و فساد  مصـون باشـد نسـل بشـر در     

  . آرامش و آسايش بسر خواهد برد و در غير اينصورت جهان و جامعه  انساني رو به ويراني و تباهي خواهد رفت
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بدينگونه اسالم با رعايت حقوق انساني و به رسميت شناختن حق مالكيت زنها و استوار نمودن پيونـد زناشـويي بـر مهربـاني و مـودت،       

منـد   رفتند متحول نموده و ايشان را از باالترين حقوق انسـاني بهـره   اوضاع زنان جاهليت را كه بالفاصله پس از تولد به آغوش  مرگ مي

  . گردانيد
  
  
  
  

  : ها نوشت پي

  . 164، فصل دوازدهم، ص)الهه(زن در آينه قرآن، وكيلي 

 . 1/نساء

 . 3/نساء

 . 38شناسي، ص اي بر مباني جمعيت مقدمه

 . 56، ص)فيشر(اطلس اطالعات آلمان غربي 

 . 312، ص7تفسيرالميزان، ج

 . به بعد 11سطر - 24ماديان هزاردادستان، ص

 . 4/نساء

 .  180ه، فصل ششم، صزن در آينه قرآن، وكيلي، اله

 . 1- 4/نساء

 . 7/نساء

 . 19/نساء

 . 19/نساء

 . 22/نساء

 . 21/روم

 . 187/بقره

 . 223/بقره
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  بررسي حقوق و نقش خانوادگي و اجتماعي زن 
ت اسالم پايه احكام و حقوق مربوط به زن را فطرت وي قرار داده است زيرا وظايف اجتماعي و تكاليف اعتبـاري كـه متفـرع بـر آن اسـ     

شود و با توجه به اينكه هر موجودي و از جمله انسان با هدايت تكويني و فطـري بسـوي آنچـه كـه  مايـه       منتهي به طبيعت انسان مي

اعمال حياتي كه انسان را بـه سـعادت   . كمال اوست رهبري شده لذا با وسايلي كه براي رسيدن به  مقصد الزم است مجهز گشته است

فطرت آفرينش تطابق دارد آنچه فطرت درباره حقوق اجتماعي افراد اقتضاء دارد ايـن اسـت كـه چـون همـه       رساند كامالً با دستگاه مي

ـاواتي كـه عـدل اجتمـاعي بـه آن حكـم        انسانها داراي فطرت بشري هستند داراي حقوق مساوي و مشابهي مي باشند اما مقتضاي مس

بلكه افراد داراي حقوق اكتسابي متفاوتي هستند كه به نحوه عملكـرد   كند اين نيست كه هر مقام اجتماعي به هر فردي واگذار شود مي

تواننـد در تحصـيل    در اسالم مرد و زن از مواهبي مانند فكر و اراده و اختيار برخوردارند لذا هر دو مـي . و انجام وظايف آنها بستگي دارد

تواند مانند مرد مسـتقالً اراده كنـد، مسـتقالً كـار كنـد و       احتياجات زندگي كه حيات انساني مبتني بر آن است فعاليت نمايند زن  مي

تواند در زندگي فردي و اجتمـاعي   باشد و حتي مي مالك نتيجه كار و كوشش خود شود و نفع و ضرر كارش نيز مربوط به خود وي مي

خالي بود برخوردار نمود و زن در پرتو  تصرفاتي انجام دهد زيرا اسالم زن را از نعمت آزادي و استقالل كه تا آن روز صفحات تاريخ از آن

  . اين نعمت الهي داراي استقالل اراده و عمل شد

  : باري تعالي زن را به وسيله دو صفت، ممتاز و مشخص نموده است

زن همانند كشتزاري است كه بقاي نوع انسان مبتني بر وجود اوست همانگونه كه دوام و بقاي همـه موجـودات عـاالم بـه زمـين و       - 1

  باشد حصوالت آن متكي ميم
 .  

اي برخـوردار اسـت ايـن امـر در وظـايف و       اساس وجود زن بر لطافت و حساسيت است لذا از خصوصيات جسماني و روحاني ويـژه  - 2

توان همه احكامي را كه اسالم مشترك ميان زن و مرد يا مختص  با توجه به اين دو ويژگي مي. تكاليف اجتماعي وي سهم بسزايي دارد

  . يكي از ايشان است تحليل نمودبه 
  

بنابراين براي شناخت حقوق زن و نقش وي در كانون خانواده ابتدا بايد به شناخت خصوصـيات و  نيازهـاي اعضـاي اجتمـاع خـانواده      

  . شود پرداخت سپس با توجه به استعدادها و  احتياجات اين اعضاء قلمرو وظايف و حقوق زن آشكار مي
  

  د در خلقت بررسي تفاوت زن و مر

يابيم كه قانون خلقت تفاوتهايي را در جنس نر و ماده به وديعه نهاده است اين تفاوتهـا الزمـه    با مراجعه به شيوه زندگي جانداران درمي

جنس نر براساس غريزه طبيعي خود به حمايت و فراهم كردن خـوراك بـراي جـنس مـاده و     . باشد تناسب بيشتر آنها براي زندگي مي

كند نظام خلقت جنس نر را عاملي براي  پردازد و در اين راه از قدرت ابتكار، تالش و جنگيدن با سايرين استفاده مي ويش ميفرزندان خ

  . فراهم كردن تغذيه جنس ماده و جنس ماده را عامل توليدمثل و بقاي نسل قرار داده است
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د زن است و وظيفه مـرد حمايـت از زن، خـدمت بـه وي و     براساس سنت آفرينش بقاي زندگي و حفظ نسل انسان نيز  مبتني بر وجو

  . اند باشد، بنابراين هر يك از آنها با ادراكات، خصوصيات و ابزارهايي در جهت اين اهداف مجهز شده هاي خانواده مي تأمين هزينه

اده نمـوده اسـت لـذا مـردان بـراي      بطور كلي خداوند در خلقت و طبيعت، مردان را براي كارهاي دشوار و زنان را براي اعمال سهلتر آم

روبرو شدن با  مشكالت و حوادث جنگي و اجتماعي و مبارزه با طبيعت بايد از نيروي جسماني بيشتري برخوردار باشند اما زنان بـراي  

  . اند پس در خلقت زنان لطافت و ظرافت مطلوبتر است جنگ و تحمل مسئوليتهاي سنگين خلق نشده

وس در خلقت زن و مرد دليل بر برتري يكي از آنها نيست بلكه اين تفاوت به اين جهت است كه خداونـد در  بنابراين وجود تفاوت محس

طبيعت و خلقت هر كدام از آنها را براي انجام كار بخصوصي آفريده است لذا وجود اين تفاوتها در زن و مـرد نيـز شـايد بنـوعي تـداوم      

اي هسـتند مردهـا جنگجـوتر،     به اين تفاوتها زنان و مردان عموماً داراي اختصاصات ويژهبا توجه . حيات و سعادت انسان را تأمين نمايد

زن براساس همـان كشـش   . باشند تر از زنان هستند اما به  عكس زنان طرفدار سكون و آرامش و بردبارتر از مردان مي باك تر و بي شجاع

اي برخوردار است اما مرد براي حفظ و  ته از عواطف و احساسات فزايندهدروني كه نظام خلقت براي بقاي خانواده و نوع انسان مقرر داش

  . انديشي بيشتر و بهره كمتري از احساسات دارد حمايت خانواده مال

دهـد بنـابراين نـه زن را     در نظام كلي جهان هر دو به جاي خود الزم است و در غير اينصورت نظام آفرينش تعادل خود را از دست مي

  . مند است سزاوار  نكوهش دانست هت احساساتي بودن مالمت كرد و نه مرد بعلت آنكه از عواطف كمتر بهرهتوان به ج مي

زن از بعضي جهات با مرد فرق ): 1(گويد عالمه طباطبايي ضمن  تأييد مواهب وجودي مشترك زن و مرد مانند فكر و اراده و اختيار مي

تر اسـت امـا جسـم زن     مانند مغز و قلب و شريانها و اعصاب و قد و وزن از مرد عقب دارد زيرا زن بطور متوسط در برخي از خصوصيات

احساسات لطيفه مانند محبت، رقت قلب و ميل به جمال و زينت در . تر است تر و سخت تر و جسم مرد درشت تر و لطيف بطور كلي نرم

  . زن بيش از مرد و در مقابل نيروي انديشه در مرد بيش از زن است

سوره  نساء مرد را از نظر خلقت، عقل و صالحيت مناصب ديني مانند قضـاوت و امامـت از زن     11ضمن تفسير آيه ): 2(فخر رازي امام

ـانون خـانواده       بندي كلي درمي در يك جمع. داند كاملتر مي يابيم كه زن براساس مسئوليت سنگيني كه در حيطـه پـرورش فرزنـد و ك

ن به احساسات و عواطف بيشتري نيازمند است اما مرد براي تـأمين هزينـه زنـدگي و حمايـت از     شود براي حفظ نوع انسا متحمل مي

خانواده ناچار به  تقبل مشاغل گوناگوني است و براي شناخت كليات و تطبيق آن بر مسائل و نيازها به قـواي جسـماني بيشـتر، ابتكـار،     

  . تالش و رقابت با ديگران نيازمند است

پـردازد كـه    اي به كارهاي ارزشـمند مـي   كند به اندازه ي توليد نسل و تربيت كودك تا به ثمر رسيدن وي تالش ميدر مدتي كه زن برا

ـاج و  وسـايل آسـايش مـادر سـرباز        . هرگز پدر قادر به انجام آن نيست همچنين در طي اين دوران اگر پدران به فـراهم نمـودن مايحت

ماند و درنتيجه شجره زندگي متوقف  بخش خويش باز مي ايحتاج زندگي بود از عمل حياتزدند و خود مادر ملزم به تأمين ارزاق و م مي

  . رفت شد و جامعه انساني بسوي تباهي و ويراني مي مي

ت بنابراين خداوند متعال ضمن ارج نهادن به مسئوليت مادري، مردان را مأمور در كفايت و اداره زندگي زنان قرار داده تا  مادران با فراغـ 

  . طر بتوانند به انجام وظايف خويش بپردازندخا
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اي  لذا زن و مرد از نظر حقوقي مساوي هستند ولي با توجه به خصوصـيات جسـماني و روحـاني هـر يـك از وظـايف و تكـاليف ويـژه        

قـرآن  بـراي درك موضـوع فـوق بـه كـاوش در خطابهـاي       . شوند كه به مقتضاي عدل اجتماعي با فطرت آنها تطابق دارد برخوردار مي

  . نمايد گيرد و چه اهدافي را دنبال مي پردازيم تا دريابيم كه خطابهاي قرآني چه  كساني را دربر مي مي
  

  بحثي پيرامون خطابهاي الهي در قرآن 
رسـد زيـرا     براي شناخت بينش قرآن نسبت به هويت واقعي زن و مرد پرداختن به آيات و خطابهـاي الهـي امـري ضـروري بنظـر مـي      

ـاكي از فلسـفه آفـرينش و ارزش      ل اين خطابها كه خداوند بر طبق آن تكاليف و احكام زنان و مردان را بيـان مـي  كيفيت شمو كنـد ح

دهـد   همه افراد را مخاطب قـرار مـي  » يا ايها الذين آمنوا و يا ايها الناس«باشد و برخي از اين آيات با خطابهاي  شخصيت انساني آنها مي

  ) 3: (مانند حكم خداوند در آيه

  يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر او انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم 

شـمارد لـذا هـر     گذارد بلكه مالك امتياز و برتري را تقوي مي اين آيه  نه تنها ميان زن و مرد از لحاظ جنسيت و شخصيت تفاوتي نمي

  . تر است و از نواهي او بپرهيزد در پيشگاه باري تعالي مقربكس بيشتر اوامر الهي را اطاعت كند 

گيـرد و اختصـاص بـه     موصوالت عام و خاص نيز كه در بيان حكمي از احكام يا ذكر واقعه و خبر است زن و مرد را يكسـان دربـر مـي   

  : ندارد مانند) مرد(جنس خاص 

  ) 4. (من عمل صالحاً فلنفسه

  ) 5. (تاال الذين آمنوا و عملوا الصالحا

اين امر از باب تغليب يعني غلبه در بيان و سـخن اسـت ماننـد آيـات اول     . دهد برخي از آيات ظاهراً فقط مردان را مورد خطاب قرار مي

  : نمايد سوره مؤمنون كه صفات افراد مؤمن را بدينگونه بيان مي

  )6... (ونو الذين هم عن اللغو معرض - الذين هم في صالتهم خاشعون - قد افلح المؤمنون

ـا  كـه      همانا مؤمنين رستگار شدند، كساني كه در نماز خضوع و خشوع دارند، آنان كه از لغو و سخن باطل اعتـراض مـي   ـا آنج كننـد ت

باشند مانند  گرچه اين جمالت تماماً مذكر هستند ولي بين مذكر و مؤنث مشترك مي. فرمايد چنين انسانهايي وارث بهشت هستند مي

كند اما طرف خطاب همه افراد از  مرد و زن هستند در ايـن آيـات نيـز خداونـد      با عبارت مخصوص مردان بيان مي جمالتي كه انسان

  . فرمايد وظايفي را براي اهل ايمان اعم از زن و مرد بيان مي

اكنون به . باشند مشترك مي كند به اتفاق همه علما بين  زن و مرد تمام آياتي كه وظايف عبادي، اخالقي و يا اجتماعي افراد را بيان مي

  . پردازيم نمايد مي اي در كنار يكديگر قرار داده و از حقوق مساوي برخوردار مي بررسي برخي از آياتي كه زن و مرد را در موارد عديده

  
  زن در تساوي با مرد 

  : توان در آيه ذيل مشاهده كرد ا ميدهد تبلور اين واقعيت ر قرآن در سير تكاملي و عبادت زن و مرد را در كنار يكديگر قرار مي
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ـادقات و الصـابرين و الصـابرات و  الخاشـعين و      ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الص

 كثيراً و الـذاكرات اعـداهللا   الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصاتمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين اهللا

  ) 7. (لهم مغفره و اجراً عظيماً

صـبر   - 5صداقت و راستي  - 4) التزام به طاعت خدا(قنوت  - 3ايمان  - 2اسالم  - 1: عبادت و بندگي فوق يعني موارد ده گانهدر تمام 

خدا زن در كنار مرد داراي مقام و مرتبت  ذكر و ياد - 10عفت و پاكدامني  - 9روزه  - 8) نوازي مسكين(تصدق  - 7خشوع  - 6و بردباري 

  . گردد يكسان است و شامل مغفرت و اجر عظيم الهي مي

برخي از آيات نيز با تأكيد بر آنكه مالك كيفر و پاداش افراد عمل آنهاست و به جنسيت ايشـان ارتبـاطي نـدارد زن و مـرد را در كنـار      

  . دهد يكديگر قرار مي

  : كنيم باشد استناد مي اكي از يكسان بودن كيفر و پاداش زن و مرد ميبراي اختصار به چند آيه كه ح

  ) 8. (اني الاضيع عمل عامل منكم من ذكر او  انثي بعضكم من بعض - 1

  . مزد نخواهم گذاشت هرگز عمل شما مردان يا زنان را كه بعض شما از بعض ديگر هستيد ضايع و بي

  ) 9. (و هو مؤمن فاولئك تدخلون الجنه و اليظلمون نقيراً و من يعمل من الصالحات من ذكرا او انثي - 2

  . اي بر آنها ستم نخواهد شد رود و ذره كسي  كه كارهاي نيكي با ايمان به خدا انجام دهد چه مرد و چه زن، به بهشت مي

به و لنجزينهم اجـرهم باحسـن   من عمل سيئه فال يجزي اال مثلها و من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوه طي - 3

  ) 10. (ما كانوا يعملون

شود و هر كس از مرد و يا زن عمل شايسته كند و مؤمن هم باشـد البتـه او را بـا     كسي كه  كار بدي كرده فقط به مثل آن مجازات مي

  . كنيم گردانيم و پاداشي بسيار بهتر از عمل نيكي كه كرده به او عطا مي حيات خوشي زنده مي

               ن عمــل ســيئه فاليجــزي اال مثلهــا و مــن عمــل صــالحاً مــن ذكــر او  انثــي و هــو مــؤمن فاولئــك يــدخلون الجنــه يرزقــون مــ - 4

  ) 11. (فيها بغير حساب

شود و هر كه از زن  و مرد عمل شايسته كند در صـورتي كـه مـؤمن باشـد در      هر كس كه كار بدي كرده فقط به  مثل آن مجازات مي

  . شود ان داخل شود و آنجا از روزي بسيار برخوردار ميبهشت جاويد

يوم تري المؤمين و المؤمنات يسعي نورهم ين  ايديهم و بايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فها ذلك هـو   - 5

  ) 12. (الفوز العظيم

رو و سمت راست آنها بشتابد و مژده دهد كه  امروز شـما را بـه    اي رسول خدا بياد آور روزي را كه مردان و زنان با ايمان نورشان پيش

  . بهشتي كه نهرها زير درختانش جاري است بشارت باد كه در آن بهشت جاودان خواهيد بود و اين همان سعادت بزرگ شماست

بخشـد وارد بهشـت    ني مـي كند كه زن و مرد مؤمن بدون هيچ تفاوتي از نور ايمان خـود كـه پيشـاپيش آنهـا روشـ      اين ايه تصريح مي

  . دهند شوند و به زندگي ابدي با پاداشي يكسان ادامه مي مي

المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم نسـوا اهللا فنسـيهم  ان  المنـافقين     - 6

  ) 13. (هم الفاسقون
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بندنـد خـدا را    كنند و دستهايشان را از انفاق و بخشش مي به زشتي امر و از نيكي نهي مي مردان و زنان منافق همه از يك گروهند آنها

  . فراموش كردند و خدا آنها را فراموش كرده منافقان قطعاً فاسقند

  . دشون مند مي زن و  مرد منافق به جهت غفلت از ياد خدا هر دو فاسقند و طبق وعده خداوند بطور يكسان نيز از آتش دوزخ بهره

  ) 14. (وعداهللا المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فها هي حسبهم و لعنهم اهللا و لهم عذاب مقيم - 7

خداوند به مردم و زن منافق و كافر وعده آتش دوزخ و خلود در آن  داده همان كيفر دوزخ ايشان را كافي است خداونـد آنهـا را لعنـت    

  . دي استعذاب اب  كرده و براي ايشان

  ) 15. (من  كفر فعليه كفره و من عمل صالحاً فالنفسهم يمهدون - 8

  . كند هر كس از زن و مرد كفر بورزد كفرش به زيان خود اوست و هر كس كار شايسته كند براي خودش پاداش نيك را  مهيا مي

  ) 16. (من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها - 9

  . باشد سته كند به سود خود اوست و هر كس كار بد كند به زيان خودش ميكار شاي) از زن و مرد(هر كس 

  ) 17. (و من يعص اهللا و رسوله فان له نار جهنم خالدين فها ابداً - 10

  . و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند سزاي او آتش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود

يابيم كه زن و مرد مؤمن نزد خدا پاداشي يكسان دارند همانگونه نيز  در برابـر گناهـان    يهمانطور كه اشاره شد پس از بررسي آيات درم

  . مساوي مجازاتي يكسان خواهند ديد

فرمايد غالباً يكسان هستند مثالً زن و مرد زناكار را در صورت تجـرد   حدودي كه خداوند در ارتباط با جرائم نسبت به زن و مرد مقرر مي

  ) 18. (نمايد محكوم مي) سنگسار شدن(و اگر متأهل باشند به رجم ضربه تازيانه  100

  : همچنين در آيه

  ) 19.(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و التقبلوا لهم شهاده اولئك هم الفاسقون

ـاورد بـه هشـتاد ضـربه شـالق        4دعاي خود نتوانـد  كه نسبت زنا يا لواط به ديگري دهد و براي اثبات ا) از زن و مر(هر كسي  ـاهد بي ش

  . پذيرند مگر آنكه توبه كند محكوم و شهادت وي را هم تا ابد نمي

شـوند يـا    يا به دار كشـيده مـي  ) 20(كنند طبق حكم خداوند كه در روي زمين فساد مي) اعم از زن و مرد(محارب با خدا و رسول وي 

گردند اين مجازات بـراي آنـان خـواري در     شود يا از آن سرزمين تبعيد مي به عكس يكديگر بريده مييكي از دستها و يكي از پاهايشان 

  . دنياست و در آخرت سزايشان عذاب بزرگي است

  : فرمايد محكوم خواهد شد خداوند در اين رابطه مي) چهار انگشت(هر مرد يا زني كه مرتكب سرقت شود به قطع دست 

  ) 21. (عوا ايديهما جزاء بما كسبا نكاالً من اهللا و اهللا عزيز حكيمو السارق و السارقه فاقط

  . شود اي بعنوان حسن ختام ذكر مي در پايان مبحث تساوي زن و مرد در كيفر و پاداش آيه

  ) 22. (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسيئه فال يجزي اال مثلها و هم اليظلمون

كار نيكو كند او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هر كس كار زشت كند جـز بـه ميـزان كـار ناشايسـت      )  رداعم از زن و م(هر  كسي 

باري تعالي در اين آيه با تصريح اين نكته كه در برابر هر عمل زشت بندگان خويش را يكبـار و  . مجازات نشود و بر آنها ستم نخواهد شد
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               فرمايـد كمـال لطـف و رحمـتش را بـه       بـراي هـر عمـل نيـك چنـدين پـاداش عطـا مـي        كنـد امـا    به اندازه همان عمل مجازات مي
  . نمايد بندگان متجلي مي

باشـد   با توجه به آيات و مطالب مطروحه به اين نكته آگاه شديم كه فرائض و احكام  ديني و قوانين الهي بر زن و مرد يكسان واجب مي

  . گيرد بجنس خاصي اختصاص ندارد و زن و مرد را با هم دربر مي» ناس و يا ايها الذين آمنوايا ايها ال«و خطابات قرآن مانند 

  . نمايد بخش ديگري از آيات حاكي از استقالل اقتصادي زن است و او را از همان اختياراتي كه مرد در مورد اموالش دارد برخوردار مي

  ) 23. (مما اكتسبن للرجال نصيب مما كتسبوا و للنساء نصيب: قرآن در آيه

شوند يعني خداوند به زن و مرد به يك نسبت و به يك اندازه حق  مند مي آورند بهره كند كه زنان و مردان از آنچه بدست مي تصريح مي

خداوند در ميـان قـومي كـه نـه تنهـا بـه زن ميـراث        . گذارد بهره بردن از كسب و كار خويش را داده است و تبعيضي در ميان آنها نمي

للرجال نصيب مما ترك الوالدان و االقربون و للنساء نصيب مما : بردند با نزول آيه دادند بلكه خود زنان را نيز مانند كاالئي به ارث مي نمي

  ) 24. (ترك الوالدان و االقربون مما قل منه اوكتر نصيباً مفروضاً

  . و منافع قابل استفاده شريك مردان قرار داد مند نمود و او را از نظر حقوقي زن را از حقوق انساني و مالي بهره

بنابراين اسالم با شخصيت بخشيدن به زنان ابتدا آنها را در رديف اشخاص قرار داد سپس با اعطاي حق مالكيت براي ايشان اسـتقالل و  

  . گردد يت ميآزادي كامل اقتصادي را به ارمغان آورد و بدينگونه تساوي زن و مرد در روابط مالي و تجاري نيز تثب
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  : ها نوشت پي

  . 25، ص4تفسير الميزان، ج

 . 207، ص9- 10تفسير كبير، ج

ترين شـما نـزد    ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد همانا گرامي ها و قبيله اي مردان شما را از زني و مردي آفريديم و شعبه. 13/حجرات

 . ترين شماست خدا باتقوي

 . س كار شايسته  كند به سود خود اوستهر ك. 41/فصلت

 . مگر كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند. 3/والعصر

 . 1- 10/مؤمنون

 . 35/احزاب

 . 195/آل عمران

 . 124/نساء

 . 97/نحل

 . 40/مؤمن

 . 12/حديد

 . 67/توبه

 . 68/توبه

 . 44/روم

 . 15/جائيه - 46/فصلت

 . 23/جن

 . 2/نور

 . 4/نور

 . 33/مائده

 . 38/مائده

 . 160/انعام

 . 32/نساء

  . 7/نساء
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  داستان خلقت آدم و حوا 

اي تاريخي دارد و ريشه تاريخي آن به حـدي عميـق اسـت كـه بـه ابتـداي خلقـت          همانطور كه مالحظه شد،  نگره منفي به زن ريشه

موقعيـت زن در  . شـود  نسبت به زن  اشـاره مـي  گيري  دو  دين بزرگ الهي  اي آن نگرش به موضع براي بررسي ريشه. شود كشيده مي

. شـود  در اين دين، زن به عنوان موجودي دسـت  دوم و زائـده مـرد معرفـي مـي     . ديدگاهي كه تورات نسبت به زن دارد. تورات و قرآن

  ) 1. (كشاند مرحله به قهقرا و حقارت مطلق مي 3و زن را در . داند تورات زن را مظهر شهوت، ويراني و همدم مار مي

  ) 31تا  26آيات  1باب - سفر پيدايش. (مرد آفريده شد و در آغاز، در  آزمايش خرد و دانش موفق شد: مرحله اول) الف

  ) 24تا  7آيات  - 2باب. (خداوند وقتي كه آدم را به خوابي عميق فرو برد زن را از دنده او خلق كرد: مرحله  دوم) ب

  ). 34تا  1آيات  - 3باب. (زحمت بارداري و زاييدن  درد. كنيم گفت زحمت تو را افزون ميخدا به زن  .  زن  نفرين شد: مرحله سوم) ج

به راستي زن در برابـر مـرد چـه    . گيرد زن در كجاي اين هستي و خلقت قرار مي. تواند باقي بماند با اين روايت چه چيزي براي زن  مي

م گناه اوليـه  كـه بـاني ايجـاد يـك  مصـيبت بـزرگ بـراي تمـامي          اين همه حقارت چه در خلقت، چه در انجا. منزلتي خواهد داشت

امـا قـرآن چـه    . عامل هبوط آدم از بهشت و به رنج افتادن بشريت و در نهايـت مـورد لعـن و نفـرين خداونـد     . هاي اين عالم شد انسان

ـ : گويد مي آدم و همسـرش از  . ابرابري ندارنـد بيان قرآن در آفرينش زن بازتاب اصل توحيد است زن و مرد از يك  گوهرند در آفرينش ن

  . و به تعبير قرآن نابرابري در سرشت زن و مرد كامالً مردود است. اند نفسي واحد آفريده شده

  ) 2(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها

  . د همسرتان رااي مردم تقوا پيشه كنيد كه خلق كرد شما را از نفس واحد و از آن نفس واح

  اما سرنوشت انسان بعد از خلقت چگونه بود؟ 

  : به اين آيات توجه كنيد

  : فرمايد كند و مي اش آدم را دچار لغزش كرد، قرآن آن را ابطال مي اين كه  حوا در ابتدا اغوا شد و سپس حوا به واسطه فريبندگي

  ) 3(فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانه فيه

  . آن  دو را به خطا واداشت و هر دو  از بهشتي كه در آن بودند بيرون رانده شدندپس شيطان 

  ) 4...(فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماو وري عنهما من سواتهما 

  ... ها تا نماياندشان آن چه را نهان بود پس بفريفت شيطان آن

  . دانستند رتي هر دو خود را مقصر ميبه عبا. كنند افتند و از خدا طلب بخشش مي هر دو به استغفار مي

  ) 5(قاال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين

  . گفتند پروردگارا ما به خود ستم  كرديم و اگر ما را نيامرزي و به رحمت نياوري از زيان ديدگان خواهيم بود

قرآن خلقت زن و مرد را از نفس واحد و يكسان معرفي . گيرد ابل بيان تورات قرار ميبينيم كه بيان قرآن  در مق با توجه به اين آيات مي

و سـرانجام هـر  دو  از خداونـد    . شـوند  دهد كه هر دو در برابر وسوسه شيطان اغوا مي و  اين  موضوع را نيز مورد توجه قرار مي. كند مي

  . كنند عزيز استغفار مي
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فيلسوفان و انديشمندان بزرگي وجود داشتند كـه ايـن  نظـر را نسـبت بـه زن ابـراز       . شود ختم نمياين تلقي از زن به  تورات و انجيل 

ـا را مـي   توز است  و زشتي ثبات رأي ندارد، كينه. حيواني است كه قوي نيست: گفت اگوستين مي. اند كرده و ايـن كـه منشـاء    . پـرورد  ه

  . هاست عدالتي ها و بي ها و خيانت منازعه

زن فاقد هسـتي خـدا   : ارسطو معتقد بود. گاه نسبت به زن ريشه در ديدگاه فيلسوفان بزرگي چون ارسطو نيز داشته استاين نظر و ديد

  . يا روح خردمند است

قرآن با طرح چگونگي و روند خلقت آدم و حوا و هبوط آن  دو از بهشت به تمـامي ايـن    . اما قرآن خط بطالني بر همه اين عقايد كشاند

و در اين پرداختن مالطفت و اجر و منزلتي را بـراي  . و به حقوق و منزلت وظايف زن  و مرد پرداخت. ها پايان بخشيد خرافهها و  داستان

و به  اين ترتيب بود كه قرآن  حقارت و  نفريني كه زن مدتهاي طـوالني  . اي براي او قائل نبود زن قائل شد كه تا قبل از آن هيچ جامعه

  ) 6. (دور فرمود كشيد از وي بر  دوش مي
  

  :زن و قواميت  مرد 
توان گفت هر انديشـه نـويي كـه در مقابـل ايـن نظـر        اي كه آكنده از تحقير و توهين به منزلت  زن است چه مي در چنين بستر آلوده

د فكر نـويي جـان   توان مطرود و غلط قرار بگيرد به دليل اين كه بستر ذهني و فكري جامعه، تاريخ، مرد و حتي خود زن آلوده است نمي

  . هاي مخدوش كردند بگيرد تا جايي كه هر گاه قرآن درصدد منزلت بخشيدن به موقعيت زن بود، باز هم از آن تعبيرات و استنباط

  . باشد مي» ...الرجال قوامون علي النساء«يكي از موضوعات قابل بحث كه مورد توجه نيز قرار گرفته، آيه معروف 

  : مده، بدين مضموناين آيه در سوره  نساء آ

  ) 7(» الرجال قوامون علي النساء بما فضل اهللا بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم«

  . دهند اي كه از اموالشان مي مردان برپا  دارندگان زنانند به خاطر برتري كه خدا بعضي راا بر بعضي ديگر داده و به خاطر  نفقه

  : لمردان برپادارندگان زنانند به دو دلي

  . به دليل اين برتري كه خداوند بعضي بر بعضي قائل شده است - 1

  . اي كه بر دوش دارند به دليل بار مسئوليت اقتصادي و به عبارتي پرداخت نفقه - 2

 اين كه برتري و افضليت مرد بر زن  عام و كلي است؟ به عبارتي آيا تمـامي مـردان بـر تمـامي     - 1: شود در اين جا  دو سؤال مطرح مي

چنان قواميت يا اين كه هر مرد بر همسر خود  تواند نسبت به زنان علي رغم اين كه همسر او نباشد هم زنان برتري دارند؟ و  هر مرد مي

  فقط قوام است؟ 

در چه اموري است؟ به  عبارتي از نظر قـرآن در تمـامي امـور مـرد بـر زن      » بما فضل اهللا بعضهم علي بعض«اين برتري و افضليت  - 3

صـورت گرفتـه و بـه    » قوامون«ضليت دارد يا صرفاً در امور خاصي؟ در ابتدا بهتر است براي رفع بسياري از شبهاتي كه در تعريف واژه اف

قوام  به هيچكدام از اين معاني نيست و ريشه اين . معاني و اصطالحاتي چون سلطه، رياست،  غلبه و چيرگي  تعبير شده، پرداخته شود

ذكر شده كـه بـه معنـاي برپـا داشـتن نمـاز       » يقيمون الصاله«در قرآن بارها و بارها . است» برپاداشتن«به معناي  است كه» قوم«واژه 
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اند واژه قوامين در آيـه فـوق بـه ايـن      است كه هر دو در سوره نساء آمده» قوامون«ترين واژه به  نزديك» قوامين«در قرآن واژه . باشد مي

  : شكل تعبير شده است

  ) 8... (ين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا يا ايها الذ

  ... ايد قيام كنندگاني باشيد براي داد و عدالت گواهاني باشيد براي خدا اي كساني كه ايمان آورده

 پذيري قلمداد كرده در غير اين صورت، اين امكان وجـود داشـت   پس قرآن قوامون را به معناي برپاداشتن، به عهده گرفتن و مسئوليت

به وضـوح پيداسـت كـه از     . را همچنان كه در جاهاي ديگر مورد استفاده قرار داده به كار برد» غالبون«، »مسلطون«كه از الفاظي چون 

  . ها، همان واژه برپادارندگي معنا شده است چنانچه در اغلب ترجمه. شود واژه برپادارندگي نيز تعابير فوق نيز برداشت نمي

  : در اين آيه اين  است كهدومين مسئله مورد بحث 

لـذا  . عامل پرداخت نفقه، اين دو عامل جدا از يكـديگر نيسـتند  ) 2عامل فضيلت و ) 1داند،  را معلول دو عامل مي» قواميت«قرآن  :اوالً

كه ايـن مـرد   تواند قواميت بر زني داشته باشد كه پرداخت نفقه به عهده اوست  تمامي مردان بر تمامي زنان قواميت ندارند و مردي مي

  . تواند همسر يا پدر يا فردي كه تحت تكفل وي است باشد مي

توان به مفهوم قواميت  نيز پي برد كه علت قواميت مسئوليت پرداخت هزينه زندگي،  اداره و گرداندن  امور زنـدگي و بـه    از اين جا مي

پرداخت و  هزينه كرد اقتصـاد خـانواده و از جملـه زن را     اين  كه قرآن اداره  كردن زندگي و. كند طور  كلي نگهبان زندگي معرفي مي

كند، به دليـل توانـايي جسـماني و كـاركرد او در تـأمين        مثل دادن  مهريه و يا هزينه شير دادن و يا پرداخت نفقه را به مرد واگذار مي

  . اقتصاد خانه است

استقامت مرد در انجام  كارهاي سخت و دفـاع و  . خي فضيلت داديمفرمايد برخي را بر بر اي است كه خداوند در ادامه آيه مي اين ويژگي

نگهباني از خانواده و استقامت مرد  در تحمل فشارهاي فيزيكي، اين برتري و افضليت را نيز ما همواره، در هر زمان و در هر جغرافيـايي،  

  . ايم پذيرفته

مگـر در جـايي كـه زن را بـه     . فرسا را به زن محول كننـد  طاقت چنانچه در طول تاريخ عمر بشر به  ندرت ديده شده كه امور سخت و

هايي چون  مسابقات ورزشي و قدرتي، هيچ جا ديده نشده كه زن و مرد در يـك جـا بـه     بيگاري و استثمار كشانده باشند و يا در عرصه

  . چالش و مبارزه دعوت كنند

پذيريم كه مرد به دليـل برتـري قـواي جسـماني از ايـن       به  عبارتي مياينها افضليتي است كه قرآن به بعضي بر بعضي ديگر قرار داده، 

  . شناسي كه جوهره مرد و زن  يكسان است قابل پذيرش است اين تعبير قرآن از ديدگاه انسان. جهت بر زن برتري دارد

شود و مرد هـم نيـز    يك نقش مي شود كه  منجر به تقبل و واگذاري اما در مواردي به تعبير قرآن براي زن ويژگيهاي خاص را قائل مي

امـا  . توانند پاي به پاي هم قرار بگيرنـد  در عين اين كه در بسياري از فضايل و خصوصيات مي. چنين  موقعيتي را نيز نسبت به زن دارد

  . در بعضي موارد بر يكديگر برتري و فضيلت دارند

مواردي ندارند، صرفاً به داليل تفاوتهاي خاصي است كـه در هـر دو    اين كه در چه مواردي در كسب فضايل توانايي برابر دارند و در چه

هايي  و توان انجام فعاليتهاي اقتصادي به واسطه توانايي) 9(اين كه مردان از قدرت جسماني باالتري برخوردار هستند. كنيم مشاهده مي

تواند اين نتيجه را عايـد مـا كنـد كـه      آيا اين ويژگي مياست كه در كار و توليد دارند و اين به دليل وجود ظرفيت فيزيكي باالتر است، 
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هاي بعدي با بحـث   هاي پيشين و در بحث كه در بحث. ربايند اصوالً مردان در داشتن فضايل اخالقي و انساني گوي سبقت را از زنان مي

  : آمد ايم به اين نتيجه برسيم كه براساس آيه قرآن همانطوري كه و استدالل قرآني، تا حدي توانسته

هايي تا معرفـت كسـب كنيـد و شـناخته شـويد       هايي و تيره اي مردم همانا خلق  كرديم شما را از زن و مرد و قرار داديم شما را شاخه

  ) 10.(ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست همانا گرامي
  

  : ها نوشت پي

   80ص - مهندس مهدي بازرگان - بازگشت به قرآن

 . 1 - نساء

 . 36 - بقره

 . 20- افاعر

 . 23- اعراف

 . 220معارف و مفاهيم قرآن، اروي قصير قليط، ص

 . 34 - نساء

 . 134- نساء

 . 226همان  منبع، ص

 . 13حجرات، آيه 
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  بررسي ارث از ديدگاه قرآن 

بـه دليـل    باشـد كـه   يكي از مباحثي كه همواره در ذهن زنان سؤال برانگيز بوده است، جايگاه زنان در قرآن به لحـاظ تقسـيم ارث مـي   

از اعصار گذشته قانون توارث با توجه به طبيعـت انسـان در اجتماعـات بشـري     . شود اهميت آن در اينجا پيرامون آن مباحثي عنوان مي

شـود بنـابراين    برداري از اموال،تنها محدود به زمان حيات بشر باشد تالش و كوشش او بسيار محدود مي وجود داشته است زيرا اگر بهره

اي بعضـي از افـراد    دهد البته در هـر جامعـه   مندي وارثان از ثمرة زحمات او تشكيل مي نگيزه فعاليتهاي اقتصادي فرد را بهرهمهمترين ا

ـانگر سـير تـدريجي تحـول و تكامـل ايـن قـانون اسـت          .نسبت به ديگران در مسئله ارث حق اولويت و تقدم دارند اسناد تـاريخي نماي

قوق انساني خود محروم بودند وپس از ظهور اسالم زن از حقوق انساني و حق مالكيـت برخـوردار   همچنانكه در عصر جاهليت زنان از ح

اي  شناختند زن نه تنها از آزادي و حق مالكيت بهره در جهان قبل از اسالم زن را بصورت متاعي كه فقط براي مرد آفريده شده مي. شد

در ايـران  . شـد  گرفت و از كلية حقوق اجتماعي محـروم مـي   ز وارث تعلق مينداشت بلكه پس از فوت همسر مانند ساير اموال به يكي ا

باستان نيز رياست مذهبي خانوادگي با پدربزرگ خانواده بود و پس از او مذهب خانوادگي فقط بواسطة اوالد ذكور از نسلي به نسل بعـد  

ين عقيده كهن اين شد كه اديان خـانوادگي بـه مـردان    دانستند نتيجة ا شد و پيشينيان مردان را فقط وسيله ابقاي نسل مي منتقل مي

واسطة پدر يا شوهر هيچگونه دخالتي در امور مذهب نداشتند و چون در اجراي مراسم مذهبي سـهيم نبودنـد    اختصاص يابد و زنان بي

در بين روميها نيز فرزنـد  )1.(شدندبهره بودند چنانكه بعدها كه وراثت ايجاد شد زنان از اين حق محروم  از ساير مزاياي خانوادگي نيز بي

ـانواده را   )ازدواج(خواندگي معمول بوده اما زنان مثل دختر و همسر و مادر حق ارث نداشتند زيرا با انتقال ايشان به خانه ديگري  مـال خ

ــرود    ــرون ب ــروت خــانواده بي ــل نداشــتند ث ــان مي ــد و آن ــي كردن ــل م ــا خــود منتق ــره . ب ــد ارث پســر به ــز فرزن ــان ني ــ در يون د من

اي از تمدن يونان در جامعه اسپارت زنان  ،فقط در برهه)2(و فرزندان خردسالپسر از ارث محروم بودند ) همسر،دختر،خواهر(شد،زنان مي

  )3.(گذاشتند شدند و اموال خويش را به ارث مي نيز مالك مي

بنـابراين  . س دالوري و قدرت جنگاوري بودمحروميت زن از ارث به جهت ضعف قدرت جسماني نيز بوده است زيرا معيار ارزشها بر اسا

در .كردنـد  گرفت از ارث محروم مي زن را به جهت آنكه فاقد قدرت دفاع در مقابله با دشمن بود و بعضاً مورد تعرض و اسارت نيز قرار مي

دهـد و   خويشاوندان شريك قرار ميمندي از ما ترك پدر و مادر و  زنان را با مردان در بهره)4(چنين موقعيتي بار تعالي با نزول آيات ارث

توانند از ايـن   اي كه نه تنها خود آنها نمي بگونه. فرمايد مالكيت آنها حقوق غير قابل سلب براي زنان وضع مي با به رسميت شناختن حق

  . بلكه ديگران نيز توانايي محروم كردن زنان را از حقوق خود ندارند.حقوق صرف نظر نمايند

  ت اجتماعي زنتأمين آزادي و عدال

  . بهره بود گرفت ولو آنكه در طبقه بعد قرار داشت و زن متوفي از ارث بي در بين اعراب جاهلي هميشه ارث به مردان تعلق مي

  )5.(للرجال نصيب مما ترك الوالدان و االقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و االقربون مما قل منه اوكثر نصيباً مفروضا

گذرانـد   گذارند سهمي است و بـراي زنـان نيـز ازآنچـه پـدرومادر وخويشـان مـي        آنچه پدر و مادر و خويشان از خود مي براي مردان از

درباره شأن نـزول  .لذا وقتي آيه فوق نازل شد باعث تعجب آنها گرديد.سهمي،خواه ان مال كم باشد يا زياد،اين سهمي است تعيين شده

فوت كرد و از خود همسر و سه دختر بـاقي گذاشـت پسـرعموهاي او بنـام سـويد و عرفجـه        اوس بن ثابت انصاري: اين آيه آمده است

ات برگـرد تـا    بعنوان وصي مال او را تصرف كردند همسر اوس نزد پيامبر امد و ماجرا را براي ايشان بازگو كرد پيامبر فرمودنـد بـه خانـه   
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كند اما ميزان اين سـهم   شد كه بر سهم مردان و زنان از ارث داللت مي نازل» ...لرجال نصيب«حكم خدا در اين باره نازل شود آنگاه آية

مال اوس نزديك نشوند و از تقسيم آن خـودداري نماينـد    پيغام داد كه به) پسر عموهاي اوس(در آيه بيان نشده بود پيامبر به دو وصي 

هـا   و بقيه را به عمـوزاده 3/2ك هشتم ما ترك و به دختران نازل شد و پيامبر به همسر اوسن ي» ..اوالد دوكم يوصيكم اهللا في«آنگاه آيه 

  )7.(فرزندان ذكور است اعم از اينكه بزرگ يا كوچك باشند:در اين آيه مراد از للرجال)6.(داد

شـود تـا بـا     به معني بهره و سهم است ريشة آن النصب يعني بر پا داشتن،زيرا هر سهمي در موقع تقسيم جداگانه گذاشـته مـي  :نصيب

  )8.(م ديگر مخلوط نشودسها

  )9.(ماند آن چيزي است كه از مال ميت پس از او باقي مي: تركه

باشند  به عبارت ديگر منسوبين نزديك مي. گذارند نزديكان هستند كه ارث بجاي مي):11(اقربون)10.(مقصود پدر ومادر هستند:الوالدان

مـراد از نسـاء فرزنـدان انـاث     )12.(رث تنها اقربيت ميت بـه وارث اسـت  و انتخاب اين كلمه براي اين است كه بفهماند مالك در بردن ا

  )13.(است

كند و حاكي از آن است كه ميـراث مخـتص بـه مـردان      ذكر حكم مردان و زنان بصورت جداگانه داللت بر استقالل ميراث هر يك مي

آزادي و عدالت اجتماعي زنان برداشته شد و خداوند  اي از ارث دارند بدين ترتيب اولين قدم براي نيست بلكه زنان و مردان هر يك بهره

شدند و تنها مـردان و كسـاني    متعال با حكم خويش يكي از رسوم اعراب جاهليت را كه به موجب آن زنان و كودكان از ارث محروم مي

ان در مـاترك پـدر ومـادر و    طبق اين آيه شـريفه زنـان بـا مـرد    .نمايد گشتند را باطل مي مند مي كه قدرت جنگيدن داشتند از آن بهره

پـس از  )14.(مالكيت،از نظر حقوقي و برخورداري از منافع استفاده شريك مردان قرار گرفتند  خويشاوندان شركت داشته و با كسب حق

و  استوار شدن بنيان دين خداوند قاعده ارث بردن خويشان را امر و تسريع نمود و با يك قاعدة كلي تمـام اشـتباهات مرسـوم را باطـل    

مندي زن و مرد از ما ترك خـواه   گذارد و بر بهره جايي براي مسامحه نمي»مما قل منه اوكثر«وبا)15.(نمايد تكليف مؤمنان را روشن مي

  . فرمايد اندك باشد يا بسيار تأكيد مي

فرض به معناي قطـع، بريـدن    زيرا. »نصيباً مفروضا«: فرمايد و براي رفع ابعام بر وجوب پرداخت سهام وارث بصورت جداگانه و معين مي

  )17.(و به معناي وجوب هم استعمال شده است)16(چيزي سخت و جدا نمودن بخشي از بخشهاي ديگر است

  تفضيل ارث

در باب ارث ابتدا خداوند ميراث را بصورت امري مشترك به زنان و مردان اختصاص داده آنگاه تفصيل ارث يعني ميـزان سـهام افـراد را    

يرا تغيير وانتقال عادات براي انسانها امري شاق و سنگين است اما اگر بتدريج صورت گيرد امري آسان خواهـد بـود بـه    تعيين نمودند ز

  ) 18.(همين جهت خداوند حكم را مجمل و سپس تفصيل ان را در آيه ذيل بيان فرموده است

ن ثلثا ما ترك و ان كانت واحد فلما النصف و ال بويه لكل اوالد كم للدكرمثل حظ االنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فله يوصيكم اهللا في

واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فالمه الثلث فان كان له اخوه فالرمه السدس من بعد وصيته 

  ) 19.( كان عليما حكيمايوصي بها اودين اباوكم و ابناكم ال تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من اهللا ان اهللا

برند پس اگر دختران بيش از دو نفر باشند دوسوم ميـراث    حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث مي

ي يك ششم ميراث است اگر ميت فرزند) ميت(و براي هر يك از پدرومادر او )نصف ميراث از آن اوست0واگر يك نفر باشد . از آنهاست
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و ) رسـد  و باقي به پـدر مـي  (پدر و مادر از او ارث برند براي مادر او يك سوم است ) تنها(فرزند نداشته باشد و ) ميت(داشته باشد و اگر 

برد پس از آنكه حق وصيت و دين كه به مال تعلق گرفته استثناء شـود، شـما    اگر ميت برادراني داشته باشد،مادرش يك ششم ارث مي

توصـيه  . اين فريضة الهي اسـت و خداونـد دانـا و حكـيم اسـت     . ترند ن و مادران و فرزندانتان كداميك براي شما سودمنددانيد پدرا نمي

  )  20.(وصيت يعني كسي را به كاري امر نمودن همراه با موعظه كردن:گويد وايصاء در لغت به معني عهد وامر است راغب اصفهاني مي

. كنـد  سـهام دختـران را معـين مـي    ) 21(كنـد   ر بودن سهم پسران نسبت به دختران حكم مـي پس از آنكه به دو براب 11مضمون آيه 

  : آيد وقتي وارث فقط دختر باشد دو حالت بوجود مي: گويند مفسران شيعه با استناد به اين آيه مي

  . گردانند گري نيست به او برميو بقيه را هم به جهت اينكه وارث دي)22(برد  مال را به فرض مي 2/1وارث فقط يك دختر باشد كه  - 1

گرداننـد   باقيمانده راهم مجدداً به آنهـا برمـي   3/1شود و  مال،به فرض بين آنها قسمت مي 3/2ها از يك دختر بيشتر است  اگر وارث - 2

  . برند ارث مي) 23(پس دراينجا دختران هم به فرض و هم به رد

دهنـد در حـالي    مال از فرائض و سهام اضافه نيايد آن را به نزديكان پدري مي اما مفسران اهل سنت معتقد به تعصيب هستند يعني اگر

) يعني اوالد و برادران پدري و مادري يا پدري فقـط (شد  آمد كسر بر آنها وارد مي كه زائد بر سهام را بايد به كساني كه اگر مال كسر مي

  .و پدر در بعضي از صور بدهند

ما ابقت الفرائض فالولـي عصـبه   «:كنند كه عامه در اين باره روايتي از پيامبر نقل مي ) 24: (گويد شيخ طبرسي در اين رابطه چنين مي

للرجـال  «اماميه در بطالن تعصب به آيـة  .كه عصبه ميت وخويشاوندان او باشند. ذكرظ يعني هر چه از سهام زياد آيد براي مرداني است

يعنـي  » و رواياتي از پيامبر مانند طمن ترك ما ال فالهله) 26(»حام بعضهم اولي ببعضوالوا االر«و آية ) 025»...نصيب مما ترك الوالدان

  كنند  كسي كه مالي بجاي بگذارد براي اهل اوست استفاده مي

همچنين اهل سنت هنگاميكه تركه از اصل سهام كم بيايد به عول معتقدند يعني از سهام همه ورثه بايد مقداري كسر شود ولي شـيعه  

شود كه از طرف پـدر و   برند و ضرر متوجه دختر يا دختران و كساني مي ست كه شوهر و زن وپدر و مادر ميت سهم خود را ميمعتقد ا

  . مادر يا مادر،با ميت نسبت دارند

ر انكـار  و اهل بيـت د )ع(رواياتي كه از طريق خاصه،از علي: گويد پس از نقل رواياتي از عامه دربارة عول مي) 27(شهيد ثاني در مسالك 

كند از جملـه اينكـه    عول روايت شده،بقدري زياد هستند كه نزديك است به حد تواتر برسند سپس رواياتي را در اين خصوص نقل مي

در اين آيه سـهم دو دختـر بيـان نشـده      .كنند تجاوز نمي سهم شوندوازشش نمي ها كم يعني سهم»ال تعول والتكون اكثرمن سته السهام«

اسـت اتفـاق   3/2سهم دو دختر نصف است بر اينكه سهام دو دختر نيز :گويد ن عامه و خاصه بجز ابن عباس كه مياست اما همه مفسرا

  . نظر دارند

  .است 3/2است پس سهام دو دختر  3/1با توجه به آيه سهم يك دختر نصف سهم پسر يعني  - 1خالصة ادله آنها عبارتند ازك

  .شود ما ترك را داد سهام دو دختر معين مي3/2و دختر سعد بن الربيع با توجه به شأن نزول آيه كه پيامبر به د- 2

فرمايد اگر مردي بميرد كـه فرزنـد نـدارد بـراي      كه خداوند مي» )...29(الكالله ويستقتونك قل اهللا يقتيكم في«با در نظر گرفتن آيه  - 3

  . ختربه ميت نزديكتر از خواهر استشود زيرا د تركه است سهم دو دختر معين مي 3/2خواهرش نصف و براي دو دختر 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

مفسران دربارة ميراث پدر . باشند در ارتباط با ميراث پدر ومادر است كه آنها در طبقه اول و هم رديف فرزندان مي 11قسمت بعدي آيه 

  :اند حالت را بيان نموده3و مادر 

اسـت بـين فرزنـدان     6/4و بقيـه كـه   . رسد مي 6/1و مادر متوفي فرزند يا فرزنداني داشته باشد كه در اين صورت به هر يك از پدر  - 1

برد و اگر چند پسر باشند پس از پرداخت سـهم پـدر و مـادر     برابر دختر سهم مي2شود اگر فرزندان پسر و دختر باشند پسر  تقسيم مي

ما ترك سهم دختـر و   2/1اشد سهم آنها بقيه ما ترك است اگر وارث ميت دخترها و پدر و مادر باشند در صورتي كه وارث يك دختر ب

قسـمت آن   2قسمت بهرة دختـر و  3شود، باقيمانده بن دختر و پدر و مادر تقسيم مي 6/1شود سهم پدر و مادر و  مي 6/2ديگر كه  3/1

  .بهرة پدر ومادر است

ها دو دختر يا بيشـتر همـراه    رثاگر وا.و بقيه سهم پسريا پسران است 6/1اگر پدر و مادر با يك پسر يا چند پسروارث باشند پدر و مادر 

  .گيرد و ماترك باقيمانده ندارد تعلق مي 6/1ماترك متعلق به دخترها و به هر يك از پدر و مادر  3/2پدر و مادر باشند

شود  مي قسمت 4باقيمانده  6/2سهم پدر تنها يا مادر تنها و  6/1سهم دختر و  6/3ها يك دختر با پدر تنها يا مادر تنها باشد  اگر وارث«

 6/5را پـدر يامـادر تنهـا و     6/1و اگر وارث پسر باشد همراه پدر و مـادر تنهـا   .سه قسمت براي دختر و يك قسمت براي پدر بامادر تنها

 3/2ها دو دختر يا بيشتر همراه پدر تنها و يا مادر تنها بودند دخترهـا  و اگر وارث.رسد برد و به پدر و مادر چيزي نمي باقيمانده را پسر مي

قسمت به دخترها و يك قسمت براي پـدر   4شود  قسمت مي 5باقيمانده به نسبت سهام  6/1و .است 6/1را به فرض و سهم پدر يا مادر

  .و مادر است

  .رسد ديگر به پدر مي 3/2ماترك و  3/1باشند در اين صورت سهم مادر  متوفي فرزندي ندارد و فقط پدر و مادر وارث مي - 2

  .يا مادر تنها باشد تمام ماترك متعلق به آنهاستاگر وارث پدر تنها 

باشد در اين صورت سـهم مـادر از    وارث پدر و مادر هستند و متوفي فاقد فرزند است ولي داراي برادران پدري و مادري يا پدري مي - 3

شود و بهمـين جهـت آنهـا را حاجـب      يبرند مانع مقدار اضافي ارث مادر م يابد و در واقع برادران با اينكه ارث نمي تنزل مي 6/1به  3/1

  )30.(گويند مي

  .شوند مفسران با استناد به اين آيه دو نكته را متذكر مي

يابيم كه پدر و مادر ازجهت ارث هم طبقه با اوالد يعني طبقه اول وارثان هستند و  از عطف ابوين به اوالد در حكم ارث درمي - نكته اول

  )31(».توانند ارث ببرند قرار دارند و با وجود طبقه اول آنها نميبرادران متوفي در طبقه دوم وارثان 

  :فرمايد خداوند مي 11در ابتداي آيه  - نكته دوم

  .يوصيكم اهللا في اوالدكم

تـر برونـد    كلمة اوالد حاكم از آن است كه حكم يك سهم و دو سهم مخصوص به اوالد بلواسطه ميـت اسـت امـا اوالد هـر چـه پـائين      

برد و نوه دختري اگر چه پسر باشد يـك سـهم    مثالً نوه پسري اگر چه دختر باشد دو سهم مي.هام سرسلسله آنهاستسهامشان تابع س

  .گيرد خواهد برد همانطور كه در اوالد برادرو خواهر نيز حكم سرسلسله آنها يعني خود برادر و خواهر مالك حكم قرار مي
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يعني تقسيم تركـه ميـت پـس از پرداخـت ديـن و      (.بعد وصيه يوصي بها اودينمن :فرمايد خداوند تصريح مي 11در قسمت بعدي آيه 

مفسـران عامـه و   .اجراي وصيت است دراين مطلب كه اداي دين بر وصيت مقدم است اگر چه دين همة مال را فراگيرد اختالفي نيست

  )32: (گويند خاصه درارتباط با مقدم شدن وصيت بر دين در اين آيه چنين مي

  .باشد وصيت با آنكه در حكم متاخر ازدين است به جهت تاكيد اجراي وصيت متوفي و احترام به وصيتهاي وي مي مقدم شدن - 1

باشد بدين معنا كه بعد از يكي از ايـن دو   داللتي بر ترتيب ندارد بلكه حاكي از تساوي وجوب هر دو مي» او«عطف دين بر وصيت با  - 2

ابـاؤكم و  «مفسران در ارتباط با قسمت آخـر آيـه  .يت هردو باشند و خواه فقط يكي از آنها باشندوارث را بايد تقسيم كرد خواه دين و وص

دانيـد   شـود كـه شـما نمـي     اند بطور كلي از مفهوم آنهـا اسـتنباط مـي    وجوه مختلفي را ذكر كرده»ابناؤكم التدرون ايهم اقرب لكم نفعا

ابق استحقاقش به او ارث دهيد ولي خداوند بر طبق حكمت خـود سـهم آنهـا را    ترند تا مط كداميك از پدر و مادر و اوالد براي شما نافع

  .كند تعيين مي

  .ارث زنان و كالله - 3

ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهـن ولـد فـان    :فرمايد خداوند متعال مردان را پيرامون ارث همسرانشان مخاطب قرار داده و مي

د وصيه يوصين بها اودين و لهن مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الـثمن  كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بع

ماتركتم من بعد وصيه توصون بها اودين و ان كان رجل يورث كالله او امراه و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فـان كـانوا كثـر    

و براي شما نصف ميـراث  )33.(ن غير مضار وصيه من اهللا و اهللا عليم حكيممن ذالك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها اودي

انـد و   زنانتان است اگر آنها فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي براي آنها باشد يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتي كه كـرده 

شته باشيد و اگر براي شما فرزندي باشد يك هشـتم از آن  و براي زنان شما يك چهارم ميراث شما است اگر فرزندي ندا)آنها(اداي دين

برادر و خواهر امي يـا هـر خـواهر و    (ايد و اداي دين،و اگر مردي بميرد كه وارثش كالله او باشند آنها است بعد از انجام وصيتي كه كرده

نفر ازآنها يك ششم است و اگر بيش از يـك  االرث يك  يا زني بميرد كه وارثش يك برادر و يا خواهر او باشد در اين فرض سهم)برادري

برند بعد از انجام وصيتي كه شده و اداي دين،در صورتيكه وصيت به حال ورثه  نفر باشند همه آنها يك سوم تركه را به اشتراك ارث مي

ـا بيشـتر،مونث يـا     بر اساس اين آيه اگر زوجه فاقد فرزند،نوه با.آور نباشد اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است زيان نتيجه،يكي ي

شود و اگر زوجه داراي فرزند يا فرزنداني از زوج يا از همسر ديگـر خـود باشـد سـهم      مند مي مذكر باشد زوج ازنصف ماترك زوجه بهره

از يكي باشـد  گيرد و اگر تعداد زنان بيش  از ماترك به همسرش تعلق مي 4/1اگر مرد فاقد فرزند باشد )34.(يابد تقليل مي 4/1شوهر به 

اگر زوج داراي فرزند يا فرزنداني از همسران ديگر خويش باشد سـهم زوجـه   )35.(شوند مند مي ه ماترك همسر بهر 4/1بطور مشترك از 

يابد و ميان دختر و پسر،نوة دختري و پسري تفاوتي نيست و در صورتي كه تعداد زنـان بـيش از    از يك چهارم به يك هشتم تقليل مي

داشته باشند سهم يك نفـر از آنهـا   )خواهر يا برادر(اي اگر مرد و زني ارث كالله)36.(باشند يك هشتم از ماترك شريك مي يكي باشد در

  .يك ششم ماترك و اگر بيش از يك نفر باشد در يك سوم ماترك شريكند

و مـادر يـا فرزنـد و فرزنـدزاده او      برنـد در حاليكـه پـدر    شود كـه ار متـوفي ارث مـي    كالله به كساني گفته مي:گويد راغب اصفهاني مي

باشد زيـرا كـل بـه تمـام اجـزاي خـود        نيز از آن مشتق مي)تاج= اكيل(كالله اصلش مصدري است به معني احاطه و كلمه)37.(نيستند

  )38.(احاطه دارد
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نموده است زيـرا وارث يـا بـدون    خداوند ترتيب ورثه را از نظر تقدم و تاخر به بهترين وجه در اين آيه ذكر ):39:(گويد امام فخر رازي مي

اگر ورثه بدون واسطه با ميت اتصال دارند سبب اتصال يـا نسـب اسـت و يـا زوجيـت و بـدين       .واسطه با متوفي اتصال دارند يا با واسطه

  :شوند ترتيب وارثان به سه طبقه تقسيم مي

شـود و فرزنـدان و    كي است كه در اثر تولد حاصل مـي افرادي كه از طريق نسب با ميت اتصال دارند و منظور از نسب ارتباط و نزدي - 1

  .پدر و مادر در اين طبقه قرار دارند

  .گيرند افرادي كه به جهت زوجيت با متوفي اتصال دارند در طبقه دوم قرار مي - 2

ه نخسـت قـرار   شـوند و بـه جهـت داليلـي بعـد از دو طبقـ       شوند اين گروه كالله ناميده مي افرادي كه با واسطه به ميت متصل مي - 3

  .گيرند مي
  :اين داليل عبارتند از

ارث بردن اين طبقه در صورتي كه وارثي از طبقه اول يعني پدر و مادر فرزندان در كار نباشد ولي اوالد،زوج و زوجه در هر صورت از  - 1

  .گردد شوند و سهم آنها به كلي ساقط نمي مند مي ارث بهره

شوند اما كالله با واسطه به ميت اتصال دارند و به وي نزديكترينـد و درارث بـردن    ت داده ميدو قسم اول بدون واسطه به ميت نسب - 2

  .نيز مقدمند

معاشرت بيشتر موجب انس و الفت و توجـه افزونتـر   .همنشيني انسان با والدين،اوالد و زوج و زوجه بيش از همنشيني با كالله است - 3

باشـد در صـورتي كـه     رك متوفي بصورت كه ذكر شد بعد از انجام وصيت و اداي دين ميتقسيم مات .گردد به اوضاع و احوال ايشان مي

  .وصيت به حال ورثه زيان آور نباشد

به معناي زيان رساندن است و ظاهراً در اينجا مراد زيان رساندن ميت به دين است مانند كسي كه خود را مقروض نمايـد بـه   » مضاره«

  )40.(وم كند و به آنها ضرر بزند و مضار در وصيت آن است كه بيش از ثلث وصيت كنداين منظور كه ورثه را از ارث محر

باشد و يا براي زيان رسانيدن و محروم كردن وارثين بـه   باشد و نفوذ آن مشروط به رضايت آنها مي وصيت بيش از ثلث به ضرر ورثه مي

آور نباشـد از   اي كـه زيـان   است بر اينكه حكم و تقسيم ارث بگونـه  تأكيدي» وصيه من اهللا«) 41.(ديوني اقرار كند كه در ذمه او نيست

خداوند به مصالح و نفع و ضرر بندگانش آگاه و نسبت به مجـازات گناهكـاران   ) 42.(باشد و قابل تغيير نيست سفارشهاي باري تعالي مي

  ) 43.(گذارد كند بلكه بوسيله مهلت و انتظار بر آنها منت مي عجله نمي

  اسباب ارث

  .عهد)2نسبت )1:سباب و علل ارث در دوران جاهليت از دو طريق بوده استا

آوري غنـايم را   شد آنها قدرت جنگيدن و جمع مردان و پسراني بودند كه ارتباط و نزديكي آنها در اثر تولد حاصل مي:منظور از نسب - 1

  . داشتند و كودكان و زنان از ارث محروم بودند

  : بودعهد نيز بر دو قسم : عهد - 2
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خون «بستند كه  در لغت به معناي عهد و پيمان است و در دوران جاهليت هر گاه دو نفر بدين مضمون با يكديگر پيمان مي:حلف) الف

ـاع       . »بري برم و تو از من ارث مي من خون تو و تعرض من تعرض بتوست،من از تو ارث مي درزمـان حيـات ايـن دو نفـر از يكـديگر دف

  . برد مرد ديگري مال او را به ارث مي ودتر ميكردند و هر كدام ز مي

آمـد   فرزندي كه از طرف پدر خويش طرد شده و پدر ديگري او را به خود نسبت دهد بشكل پسر خواندة وي درمـي : از طريق تبني)ب

  . برند در اين صورت اين پسر خوانده و پدرخوانده از يكديگر ارث مي

  . شد مؤاخات نيز منتقل مي بعدها ارث از دو طريق ديگر يعني هجرت و

يعني هر گاه دو مهاجر با يكديگر دوستي و معاشرت داشتند حتي اگـر نسـبتي ميـان آنهـا نبـود از يكـديگر ارث       : از طريق هجرت)الف

  . برد بردند وفرد غير مهاجر حتي اگر از نزديكان مهاجر هم بود از وي ارث نمي مي

اي كـه   ميان قبايل مختلف پيمان برادري برقرار كرد بگونه)ص0پيامبر . باشد برادري مي در لغت مؤاخات به معناي:از طريق مؤاخات) ب

  . بردند از يكديگر ارث مي

  ) 44(»اوولوا االرحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اهللا «سپس خداوند با نزول آية 

  :زطريق،معين نمود كه عبارتند ا3همه طرق را فسخ كرده و انتقال ارث در اسالم را از 

  ) 45.(والء)3،)سبب(نكاح)2.نسب)1

منظور از نسب هر گونه ارتباطي است كه از طريق تولد ميان دو نفر در سطوح مختلـف اعـم از مـرد و زن و كوچـك وبـزرگ      : نسب)1

نـد ايـن   كن فرزند،برادر و خواهر وساير خويشاونداني كـه از طريـق والدت بـا يكـديگر ارتبـاط پيـدا مـي       .شود مانند پدر ومادر ايجاد مي

  .توارث نسب است شود و عامل قرابت نسبي ناميده مي.خويشاوندي

  . شود مانند ارث بردن زن از شوهر و شوهر از همسر خود منظور از سبب ارتباطي است كه از طريق ازدواج ميان افراد ايجاد مي) 2

يعنـي  :والء عتـق ) الـف :شود والء بر سه نوع است ميان دو نفر پيدا مي) سبب ونسب(ارتباطي است كه از غير طريق خويشاوندي :والء)3

اگر كسي بردة خويش را آزاد كند و آن برده پس از مرگ هيچگونه خويشاوندي نسبي وسببي نداشته باشد را آزاد كند و آن برده پـس  

في امراه اعتقـت رجـال   ) ع(عن ابي عبداهللا . رسد از مرگ هيچگونه خويشاوند نسبي وسببي نداشته باشد اموال او به آزاد كنندة وي مي

  ) 46.(للذي اعتقه اال ان يكون له وارث غيره:لمن والوه؟ولمن ميراثه؟فقال

متعلق به چهكسي است؟ امام فرمود براي كسـي  ) بنده آزاد شده(از امام صادق درباره زني كه مردي را آزاد كرده بود سئوال شد ارث او 

  .اشته باشداست كه او را آزاد كرده مگر آنكه وارث ديگري د

بـرد در   هر شخصي كه ضمانت ديگري را در موارد خطا و جنايت بر عهده گيرد كه خسارتهاي او را بپـردازد از او ارث مـي  :والءضمان)2

  . صورتي كه وارث ديگري نباشد

  . برد در صورت نبودن هيچيك از طبقات ارث،امام و رهبر مسلمين اموال را به ارث مي: والءامامت)3

  زن ومردتفاوت ارث 

  . در ادوار مختلف ارث زن نسبت به مرد با كاستيهاي فراواني مواجه بوده است
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ـلي    شدند و يا بهره در گذشته يا زنان از ارث محروم بودند و مانند ساير اموال متوفي تصاحب مي اي بسيار اندك از مهر داشتند علـت اص

زيرا پيشينيان معتقد بودند كـه فرزنـدان دختـر جـزء     «. ه خانواده ديگر بوداي ب محروميت زنان از ارث جلوگيري از انتقال ثروت خانواده

رسـيد سـبب    برد و بعدها ارث او بـه فرزنـدانش مـي    خانواده او نيستند بلكه به خانواده پدر شوهر تعلق دارند بنابراين اگر دختر ارث مي

  ) 47(».شد كه ثروت يك خانواده به خانواده بيگانه منتقل گردد مي

بهره بود و نه تنها در مقابلة با دشمن قدرت دفاع از خـويش   ديگر زن از قدرت تأمين مؤونه زندگي،اسب سواري و جنگاوري بي از طرف

شد بهمين جهت عرب جاهلي مخالف ارث بردن زنـان   و موطنش را نداشت بلكه هزينه و مخارج زندگيش نيز بوسيله مردان تأمين مي

  » .للرجال نصيب مما ترك الوالدان واال قربون و للنساء مما ترك الوادان واال قربون«زول آيه در چنين شرايطي خداوند با ن. بود

شد شخصيت و هويت انساني ارزاني داشـته و   زند زيرا به زن كه مانند متاعي خريد و فروش مي سرنوشت جديدي را براي زنان رقم مي

  : شود از اين آيه دو نكته استنباط مي» للذكر مثل حظ االنثيين«: فرمايد دهد ودرآيةديگر مي از نظر حقوقي شريك با مردان قرار مي

  . ارث مرد از روي ارث زن تعيين شده است)1 

  . سهم االرث مرد دو برابر زن است)2

هر كدام از آنها  مند و بنابراين زن ومرد هر دو از حقوق انساني بهره. از نظر اسالم معيار كرامت و ارزش انسانها بر تقوي استوار شده است

ـاليف و حقـوق       . باشد در حفظ و ادامة حيات مؤثر مي اما در جهان آفرينش زن ومرد هر يك از خلقـت متفـاوت و بـه تناسـب آن از تك

توان در همه احكام و قوانين مرد را شبيه زن قرار داد با توجه بـه اينكـه تـأمين مخـارج زنـدگي و       مند هستند بنابراين نمي خاصي بهره

ت مهر زن بر عهده مرد است لذا در تقسيم ارث بايد حق بيشتري براي وي قائل شد تا هنگام پرداخت مهريه و نفقه،حقوق مـالي  پرداخ

آن بـه مصـرف    3/1دهد اما عمالً  قرار مي3/2زن ومرد متعادل شود از طرف ديگر آيه شريفه سهم االرث مرد را دو برابر سهم زن يعني 

كند بنابراين زن و مرد در مالكيـت و مصـرف    سهم مرد را هم مصرف مي 3/1است و 3/1هره خويش يعني رسد زيرا زن مالك ب مرد مي

كنـد امـا زن    عكس يكديگرند مالكيت مرد بيشتر ولي عمالً مصرف كمتري دارد چون ثلث خود را در مورد همسر و خانواده مصرف مي

  . مالكيت كمتر و مصرف بيشتري دارد

  : ن و مرد يكسان است كه عبارتند ازدر بعضي از موارد سهم ز

شود و چهار قسمت را پسر و هر يك از پدر و مادر يك قسمت  وراث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ما ترك شش قسمت مي)1

  . برند مي

  . شود اگرميت چند برادروخواهرمادري داشته باشد مال بطورمساوي ميان آنها تقسيم مي)2

  . شود رادر و خواهر مادري ميان زن و مرد مساوي تقسيم مياالرث فرزندان ب سهم)3

  . اگر وارث ميت منحصر به جد و جده مادري باشد سهم االرث آنها يكسان است)4

اگر وارث ميت هم دايي و هم خاله باشد و همه آنها پدري و مادري يا پدري،مادري باشند مال بطور بطور مساوي ميان آنهـا تقسـيم   )5

  . شود مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

هاي او باشند كه در اين صورت نـوه پسـر دو برابـر     ضي مواردنيز سهم زنان دو برابر سهم مردان است مانند زماني كه ورثة ميت نوهدربع

االرث زن و  پس از نزول آيات ارث درصدر اسالم نيز تفاوت سهم. برد اگر چه پسر باشد مي 3/1برد اگر چه دختر باشد و نوه دختري  مي

  :پردازيم است براي آگاهي از دالئل آن به نقل چند روايت مي مرد مورد توجه بوده

ما بال المراه المسكينه الضعيفه تأخـذ سـهماً وبأخـذ الرجـل     :پرسيدم) ع0گفت از امام صادق اين ابي العوجاء شكاك و ملحد معروف مي

  سهمين؟ 

  : ؟ امام فرموددهند چرا در اسالم به زن كه ضعيف و ناتوان است يك سهم وبه مرد قوي دو سهم مي

  . الرجال فذالك جعل له سهمان ولها سهم واحد وهذه كلها علي... ان ليس لها عاقله وال نفقه وال صداق وال جهاد وعد اشياء غير هذا

ديـه قتـل خطـايي، در بعضـي جنايـات اشـتباهي كـه خويشـاوندان بايـد ديـه           (بخاطر اينكه بر عهدة زنان مخارج واجب مانند عاقلـه  

افزايد كه امام مخارج ديگر مرد را هم برشمرد و آنگاه فرمود اينها بعهدة مرد اسـت و بـدين    راوي مي.فقه،مهريه و جهاد نيستن)بپردازند

  . جهت سهم او دو برابر زن است

پاسخ حضرت . باشد مسائلي پرسيد كه از جمله آن دليل دو برابر بودن ارث مرد مي) ع(از ابي الحسن امام رضا )48(محمد بن سنان - 2

  : داد

اعطاء الذكر مثلي ما تعطـي االنثـي الن االنثـي فـي      الن المراه اذا تزوجت اخذت والرجال يعطي فلذلك و فرعلي الرجال وعله اخري في

ـاج فـوفر علـي الرجـال      عيال الذكران احتاجت وعليه ان يعولها وعليها نفقتها و ليس علي المراه ان تعول الرجال وال توخذ بنفقته ان احت

  ) 49.(اهللا بعضهم الي بعض الرجال قوامون علي النساء بما فضل(وذالك قول اهللا تعالي . الكللذ

دهند بنابراين سهم مردان بيشتر اسـت و علـت ديگـر دو برابـر بـودن       گيرند و مردان نفقه مي كنند نفقه مي چون زنان وقتي ازدواج مي

وهر بايد مخارج او را تأمين كند و بـه وي نفقـه بپـردازد امـا اگـر مـرد       االرث مرد نسبت به زن اين است كه اگر زن محتاج شد ش سهم

سهم مرد بيشتر منظور شده و اين ) به جهت مخارج واجب(محتاج شد بر زن واجب نيست مخارج وي را بپردازد و بر او انفاق كند پس 

  . خداوند برخي را بر برخي برتري داد سرپرستي زنان به عهدة مردان است به خاطر آنكه: فرمايد معني آيه كريمه است كه مي

يابيم وضـعيت زن در قـانون تـوارث معلـول      با استناد به آيات وروايات درمي. دهند و به جهت آنكه مردان به زنان از اموال خود نفقه مي

الي خويشان نزديـك ماننـد   تأمين مخارج فرزندان و نيازهاي م. زيرا پرداخت مهريه، نفقه، ديه قتل خطايي. باشد مخارج افزونتر مرد مي

هاي ديگري بر مرد واجب است بنابراين شارع مقدس با توجه به اينكه ستون مهمي از روابـط خـانوادگي را مسـائل     پدر و مادر و هزينه

روي همين مسـائل وابسـته اسـت،با درنظرگـرفتن مسـئوليت زوجـين در        دهد و سعادت خانواده به اعتدال وميانه اقتصادي تشكيل مي

وب خانواده در ابتداي بنيان اين كانون قوانيني مانند مهر و در جريان ساختار خانوادگي قانون نفقه و پـس از مـرگ قـانون ارث را    چارچ

وضع كرده است كه از يك طرف موجب تعادل درآمد و مخارج مردوازسـوي ديگـر سـبب ايجـاد صـفا و صـميميت و اسـتواري علقـه         

  . گردد خانوادگي مي
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  : ها نوشت پي  

  ,8ارث در حقوق مدني ايران،ص . 1

  ,3- 6،ص 8تفسير اليزان،ج . 2

  ,149، ص 4تاريخ تمدن ويل دورانت، ج. 3

و 33و 12و 11و 8و 7سـوره بقـره،   40آيه قرآن كريم رجوع شد كه عبارتند از آيـات   10الزم به توضيح است كه درارتباط با ارث به . 4

  .ه احزابسور 6سوره انفال و  73سوره نساء، 176و 127

  ,7/ نساء. 5

  ,112،ص 2تفسير درالمنثور، ج - 164،ص 2البيان،ج  تفسير روح - 476،ص 2تفسير كشاف،ج  - 194،ص 9- 10تقسير كبير،ج . 6

  ,441تفسير منهج الصادقين،ج ،ص . 7

  ,210،ص 3- 4المعاني،ج  تفسير روح. 8

  ,164،ص 2تفسير روح البيان،ج. 9

  ,164،ص 2تفسير روح البيان،ج  - 210،ص 3- 4تفسير روح المعاني،ج . 10

  ,467،ص2تفسير كشاف،ج . 11

  ,4،ص  8تفسير الميزان،ج.12

  ,164،ص  2تفسير روح البيان،ج - 210،ص 3و 4تفسير روح المعاني، ج. 13

  ,195،ص  9- 10تفسير كبير، ج. 14

  ,5، ص 8تفسير الميزان، ج. 15

  ,164،ص 2تفسير روح البيان،ج - 210،ص 3- 4تفسير روح المعاني،ج . 16

  .467،ص 2تفسير كشاف،ج . 17

خداوند متعال با مما قل منه اوكثر اختصاص بعضي از اموال به برخي ازورثه را از بـين  :گويد مي)211،ص 3- 4درج (صاحب روح المعاني

 - 1:كنـد  كرمينكاتي را در ارتباط با تفسير اين آيه ذ)32- 33،صص 5البيان،ج  در تفسير مجمع(برد اسب و آالت جنگ،شيخ طبرسي مي

خداوند متعـال بـا    - 2.كرد و اين آيه براي بطالن اين روش ناپسند نازل شده است عرب در دوران جاهليت دختران را از ارث محروم مي

  .اي را واجب كرده است كه حتماً به مستحقين داده شود از مال كم با بسيار بهره» مما قل منه اوكثر نصيباً مفروضا«

  ,195،ص 9- 10تفسير كبير،ج . 18

  ,11/ نساء. 19

  ,525ص  –مفردات غريب القرآن .20

،ص 4تفسير روح البيان،ج  - 216،ص 3- 4تفسير روح المعاني،ج - 446،ص 2،تفسير منهج الصادقين،ج 435،ص  1تفسير صافي،ج. 21

171,  
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امـا   4/1برد و زن  سهم مي 2/1فرمايدشوهر گويند كه خداوند معين نموده است مانند جايي كه مي سهام فرض به قسمتي مي. 23و 22

ماند و خداوند نامي از آن قسمت نبرده است بلكـه بـه عنـوان باقيمانـده بـه وارث       سهام ردي قسمتي از ماترك ميت است كه باقي مي

  .رسد مي

  ,43،ص 5مجمع البيان،ج . 24

  ,7/نساء. 25

  ,6/ احزاب . 26

  ,32،ص  5البيان، ج مجمع. 27

  ,176/ ، نساء29تفسير كبير، ج  - 242تفسير جوامع الجامع،ص  – 17،ص 8تفسير الميزان،ج  – 45،ص 5البيان،ج  تفسير مجمع. 28

  ,70آيات النساء،ص .30

  ,14،ص 8تفسير الميزان،ج . 31

- 4تفسـير روح المعـاني، ج   - 172، ص 2تفسـير روح البيـان،ج    – 48،ص 5تفسير مجمع البيـان،ج   - 335،ص 1تفسير صافي،ج . 32

  ,227،ص 3

  ,12/ نساء. 33

  ,174،ص 2تفسير روح البيان، ج  - 229،ص  3- 4تفسير روح المعاني، ج . 35و 34

  ,220، ص 9- 10تفسير كبير،ج . 36

  .ذيل واژه كالله –مفردات غريب القرآن . 37

  ,21،ص 8تفسير الميزان،ج . 38

  ,219،ص 9- 10تفسير كبير،ج . 39

  .21،ص 8تفسير الميزان، ج. 40

كالله در اصل معني مصدري دارد و به معني كالل يعني از بين رفتن قـوت و  :گويد مي)485،ص 2كشاف،ج در تفسير(صاحب كشاف - 

يا قرابتي اسـت كـه از جهـت     - 2. كسي است كه بعد از خود والدين و فرزند نگذاشته باشد - 1:مراد از كالله سه چيز است.توانايي است

  .شود دين و فرزند است اطالق ميكالله به كسي كه فاقد وال - 3. والدين و فرزند نيست

كالله در اصل مصدر به معني كالل يعني نقصان :آمده است)175، ص 2ج(و تفسير روح البيان)229، ص 3- 4ج(در تفسير روح المعاني

بقـه دوم  قوه جسمانبه است ولي بعداً به قرابتي كه از جهت والدين و فرزند نيست اطالق شده است زيرا خواهران و برادران متوفي در ط

  .وارثين و پس از پدر و مادر قرار دارند

ـاني،ج    - 225،ص 9- 10تفسير كبيـر،ج  - 486،ص 2تفسير كشاف،ج. 41 ،ص 2تفسـير روح البيـان،ج   - 231، ص3- 4تفسـير روح المع

175,  

  ,231،ص 3- 4تفسير روح المعاني،ج  - 175،ص 2تفسير روح البيان،ج. 42

  ,232،ص 3- 4المعاني،ج تفسير روح - 56، ص 5تفسير مجمع البيان،ج. 43
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  ,6/ احزاب. 44

  ,203،ص 9- 10تفسير كبير،ج . 45

  ,543، ص 17وسائل الشعيه،ج . 46

  ,212رابطه اقتصاد خانوادگي، ص . 47

ـاوتي در مـتن يعنـي بصـورت        33همين حديث نيز در عيون االخبار،جلد دوم،باب  258علل الشرايع،باب االرث،ص .48 بـا مختصـر تف

  .الرجال نقل شده است فغفراهللا تعالي علي

  .34/ نساء. 49
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  : گيري و پيشنهادات نتيجه

است كه در قرآن  جايگاهي خاص دارد و همه اينهـا  ... رسد هر چند هنوز مباحثي چند مانند مهريه  بدين ترتيب اين مقاله به پايان مي

ها و نظرات مشـتركين و   پاشي أسفانه به دليل سمناشي از لطف خداوند متعال است كه چقدر براي زنان حرمت و احترام قائل است و مت

معاندين دين اسالم كه همواره درصددند كه مبلغ اين انديشه و تفكر باشند كه زنان در اسالم جايگاهي ندارند و مكتب اسالم جايگـاهي  

قالـه و جـزء جـزء آيـات گـواه و      براي آنان قائل نيست و به عبارتي بگويند كه اسالم براي زنان اهميت قائل نيست تمام مطالب ايـن  م 

  : كند شاهدي است بر اين مطلب كه چقدر زن در اسالم ارزش دارد و احترام آن تا به كجاست، و بقول موالنا كه چقدر زيبا اشاره مي

  چرخ در گردش اسير هوش ماست    باده در جوشش گداي جوش ماست 

  ني مـا از او قـالب از ما هست شد،    باده از مــا مست شد، ني مـا از او 

: فرمايـد  مي) ص(باشد و در يك مسئله بسيار مهمي مثل مسائل مربوط به زنان كه رسول اكرم قرآن مبنا و بنياد همه مسائل هستي مي

زنان، مطمئناً، نگاهي همه جانبه به مسائل زنان دارد، همـانطور كـه   ) 3بوي خوش ) 2نماز ) 1:من از دنياي شما سه چيز را دوست دارم

همواره اين عدالت است كه بعنوان اصـل اول  ... ه شد در بررسي فضايل اخالقي، نظرات اجتماعي و فرهنگي، قانون ارث، مهريه و مالحظ

  . ماند كه بخواهند جايگاه زنان را در قرآن زير سؤال ببرند رسد و جاي هيچگونه انتقادي براي كوردالن نمي در همه جا به اثبات مي

در اين مقاله نشان از تأكيد زيادي است كه قرآن به حفظ حيثيت و حرمت زن در جامعه و نگهداري آبـروي  تك تك آيات بررسي شده 

  . پندارد شكني نسبت به زن را مردود و جايگاه او را در جهان هستي واال مي بطوري كه هر گونه حرمت. او در خانواده دارد

هاي متعددي كه بر سر راه زنان بسته شـده بـردارد و    د كوتاه در برداشتن گرهها بتواند گامي هر چن بهر صورت اميد است كه اين نوشته

  . باشد زنان جايگاه خود را در قرآن  بدانند و بدانند كه هيچ مكتب و ديني مانند اسالم براي زنان ارزش قائل نمي

  پيشنهادات 

  : اجرايي) الف

ه خود در قرآن و پي بردن به اين امر مهم كه دستورات ديـن مبـين اسـالم    رساني دستگاههاي تبليغاتي براي اطالع زنان از جايگا اطالع

  . ها را در قرآن نسبت به زنان آورده است باالترين دستورات و باالترين حرمت

  : نظري) ب

 نوشتن كتب ومقاالتي درباره روشنگري زنان نسبت به جايگاه خود در قرآن و پخـش كـردن جزواتـي مخـتص و مفيـد در اينبـاره در      

  . سطحي وسيع و گسترده در بين زنان
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