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 اسالم و عدالت جنسی

1مهدی شاپوری
 

 

 

 دهکیچ

 نیتر مهمبا بررسی  بر این باورند که اسالم آیینی مبتنی بر تبعیض جنسی اس . در این مقاله ها یبرا

مصادی  مرتبط با عدال  جنسی و تبیین نظرات اسالم در این موردح به تحقی  و تفحص در بداب ایدن   

. ندد یب یمد  جنسی . فرضیه مقاله این اس  که دین اسالم عدال  را در تفاوت و نه تشابهمیپرداز یمادعا 

در دین اسالمح عدال  به معنای قرار گرفتن هر چیزی در جای ادود اسد . در راسدتای ایدن تعریدفح      

اس . با این زاویه  یعدالت یببرابری به معنای تشابه وقوقی و اجتماعی مرد و ز  نه عدال ح بلمه عین 

عی در زمینه وقدوق ز  و  و در نظر گرفتن شرایط و واقعیات اجتما ینگر واق دیدح دین اسالم مدعای 

و دارای  اند شد آفرید   "نفس واودی"مرد را دارد. در آیین اسالمح اعتقاد بر این اس  که ز  و مرد از 

امتیازات تشریعی و تموینی یمسانی هستندح یعنی به لحاظ انسا  بود  و ارزش انسانی هدیچ تمدایزی   

 یهدا  یژگد یوو  هدا  تفداوت نسانی موجدب انمدار   میا  این دو جنس وجود ندارد. اما این تساوی ذاتی و ا

 .شود ینم ها آ عَرَضی میا  

 

 اسالم، عدالت، جنسیت، تشابه، تفاوت: یدیلک یها واژه

  

 مقدمه

در جوام  امروزی دو رهیافد  متضداد در نگدا  بده جنسدی  وجدود دارد؛ یمدی رهیافد          

فمنیستی اس  که شرفدارا  آ  عدال  جنسی را در تساوی و تشابه وقوقی و اجتمداعی  

. و دیگری رهیاف  تفمیک جنسی اس  که عددال  جنسدی را در   نندیب یمبین ز  و مرد 

اسد . از   تدر  کامدل ح امدا  تدر  کینزددیدگا  دوم . نظر دین اسالم به ندیب یمتفاوت وقوقی 

پشیرفته شد ح اما تشابه ایدر. اسدالم    ها نهیزممنظر دین اسالم تساوی ز  و مرد در اکثر 

                                                           
 shapouri31:2@gmail.com حدانشگا  تربی  مدرا -دانشاوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل .2
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ح چدو  بقدول مدوالی    داند یم یعدالت یبتشابه وقوقی و اجتماعی بین ز  و مرد را نوعی 

 .باشد یمع( عدال  به معنای قرار گرفتن هر چیزی سر جای اود ) یعلمتقیا  

امروز  شاهدیم که در بسیاری از جوام  و کشورهایی کده آزادی ز  شعارشدا  اسد  بده     

اگدر  ":دید گو یمد کده   اندازد یمواق  زنا  دربند هستند و این ما را یاد سخن ویل دوران  

وادثده ربد     نیتدر  بزرگه کم یم بدانیم و بخواهیحی هستیمس 3000م درسال ینکفرض 

ا انقدالب  ید ن وادثدهح جندگ و   ید ه اکد  شدد  میاواهستم چه بود  اس ح متوجه یاول قر  ب

ا  مد ر تیید ن تغیخ چند یه همانا دگرگدونی وضد  زندا  بدود  اسد . تدار      مه نبود ح بلیروس

ه نظدم  ید ه پاکد  اس  و اانه مقدا یمتر به اود دکوتاهی کن یدر مدتی به ا یا دهند 

داری وضد  انسدا  بدودح قدانو      یه مان  شهوترانی و ناپاکو  زناشوئی یما بودح شاجتماعی 

ارا مآشد  همده ه ما را از تووش به تمد  و آداب معاشرت رساند  بود ک یا د یچیپ یااالق

ر مدا را فدرا گرفتده اسد      مد ال زنددگی و تف مه همه رسوم و اشد کن انتقال پرآشوبی یدر ا

( به نقدل از  :2ص ر کتاب نظام وقوق ز  در اسالم )استاد مطهری د. »"اند گشتهگرفتار 

 «ویل دوران 

. از شدد  یمبه نقل از ویل دوران ح ز  در جوام  اوّلیه انسانی منزلتی نداش  و با او مانند بردگا  رفتار 

انادام کارهدای    بده روزانه ساعات زیدادی   توانس  یماولیه ز  ویوانی بود که  یها انسا نظر جوام  و 

و هنگام وفات شوهر در ردیف دیگر اموال  شد یم فروشدشوار بپردازد. ز  همانند غالم و کنیز ارید و 

و  گشاشتند یمو همرا  شوهر در گور  کردند یم. در بعضی از مناش ح ز  را افه شد یماو به ارث گرفته 

ادم  شوهر درآید. مرد ادانواد  ود     بهکه اود را بمشد تا در ویات آ  جها   اواستند یمیا از او 

ویددریح  ) رفتار کندح آنا  را بفروشدد یدا کرایده دهدد.     اواهد یمداش  با ز  و فرزند اود هرشور که 

منحط و آداب و رسوم غلط در جوام  اولیه بشری انواع ظلم و جور و  یها فرهنگدر واق   (23: 2232

یا به صدحرا   کشتند یم. داترا  را زند  اند د یکشسختی را بر زنا  تحمیل کرد  و آنا  را به استثمار 

 .دادند یم فروشا  برد و یا به  افمندند یم

ترا ح لشا در نظر آنا  پسرا  بدا  اداوند اال  پسرا  اس  و شیطا  اال  دا کردند یمایال  ها ینیچ

ربدانی  )برک  بودند و داترا  شوق لعن . قربانی دوشیزگا  برای ادایا  درچین مرسوم بود  اسد .  

دانستند که بیشتر از دیگر ویوانات بده انسدا     یهودیا  ز  را ویوانی می (32-33: ق 2299الخالیح 

آید. یهو  )ادای یهود( در آارین بند  شباه  دارد و در واق  برزای میا  انسا  و ویوا  به شمار می

ع( فرسدتاد ح زندا  را در ردیدف چهارپایدا  و     ) یموساش که به قول مشهور برای  گانه های د  از فرما 

جوح ز  را مایده مصدیب  و    نقول قرار داد  اس . بر این اسااح قوم یهود مانند همه اقوام جنگاموال م
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تر  کردند که یگانه منب  تولید سرباز بود. جالب دانستند و او را فقط به این دلیل تحمل می بدبختی می

فریدد  اسد . در   را ز  نیا ها آ کنند که  مردا  یهودی در دعای صبحگاهیح از اداوند تشمر می نمهیا

دستی فروا . سن  غلط  توا  آ  را در هنگام تنگ دین تحریف شد  یهودح داتر کاالیی اس  که می

 (:223ابراهیمیح )اسرائیل رواج زیادی داشته اس .  ارید و فروش داترا ح در قوم بنی

. به نظر استاد مطهدریح یدک فمدر بسدیار غلدط را      اند نبود مسیحیا  نیز برای ز  ارزش آنچنانی قائل 

مسیحیا  در تاریخ مشهبی جها  وارد کردند. در مسداله ز  نداشدتن عیسدی و تدرک ازدواج و مادرد      

ز  عنصر گنا  و فریب اس ح  اساساًاین فمر پیدا شد که  کم کم ها نالیکاردو  ها شیکشزیستن. )بین( 

. ز  شیطا  کوچمی اسد  کده همیشده    کند ینمنا  یعنی شیطا  کوچک اس . مرد به اودی اود گ

 اساسداً کده   اندد  داد مسیحی این تفمر را رواج  یها شیکش .دارد یمو مرد را به گنا  وا  کند یموسوسه 

در آدم نفوذ کندح لشا آمد ودوا را   توانس  ینمقصه آدم و شیطا  و ووا این شور شروع شد که شیطا  

فریب داد و ووا نیز آدم را فریب داد. و تمام تاریخ به این شمل بود  که شیطا  بزرگ ز  راح و ز  مرد 

توماا آکوینااح اندیشمند و روودانی برجسدته مسدیحی     (233: 2213ح یمطهر. )کند یمرا وسوسه 

جویی ناسازگار و با دومین ویژگدی آ  یعندی    لمعتقد بود که ز  با نخستین ویژگی شبیع  یعنی کما

ح «نامه مدانو  قانو »( در تمد  هندح در :223ابراهیمیح )گندیدگیح فرتوتی و بدشملی هماهنگ اس . 

سرچشمه ننگح ز  اس . سرچشمه ستیزح ز  اس . سدر چشدمه وجدود    »شود:  گونه یاد می این از زنا 

بر اساا همدین قدانو ح ز  در تمدام عمدر بایدد تحد        « زیرینح ز  اس . پس باید از ز  پرهیز کرد.

 (23: :223فتاوی زاد ح ) …سرپرستی کسی باشد؛ اول پدرح بعد همسرح بعد پسر و

 نید واسدوزاندند   و کنار جسد شوهرش مدی  کردند یمآیین هندو ز  را پس از مرگ همسر فدای او  در

در آیین بودایی که از ادیا  هنددی اسد ح    (33: ق 2299ربانی الخالیح ) .اند د ینام« ساتی»سن  را 

آشامی اس  که در رود زندگی  ز  چو  تمساح و نهنگ مخوم و او »ز  چنین توصیف شد  اس : 

مرتبده   در آیین برهمنی نیز ز  در بسیاری از امور هم« نشیند تا شناوری را شمار اود کند. منتظر می

( که به کلدی از جامعده   که از شبقات هندی اارج باشند شود یمپاریا به کسانی اشالق س  )"پاریاها"

در ایرا  باستا  نیدز   (203: :223نوریح )راند  شد  و افرادی ناپاک و محروم از وقوق انسانی بودند. 

تعدّد زوجات جاری و معمدول بدود و محددود بده وددی و      . اند نبود زنا  از موقعی  مناسبی براوردار 

قوق زنا  نبدود. ازدواج بدا محدارمح سدنّتی رایدج بدود. بندا بده گفتده          شرشی ازقبیل عدال  وتساوی و

و  رودم  صدله و این کار را نوعی  کردند یمایرانیا  با مادرا ح اواهرا  و داترا  اود ازدواج « یعقوبی»

مدان    تدا ن منظدور بدود    یبه گونه ای مصلحتی و برای ا ها ازدواج. اما در اساا این دانستند یمعبادت 

ن عمل بدر ادالم مقتضدای    یا چو گانه بشوند. و یار بیاود و افتاد  ثروت اود در اات ااتالد او 
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سی کم اس  و یگر عظیه اجر و پاداشش در جها  دمنیشب  بود ح این کار را با زور و قدرت مشهب و ا

ا ی. ازدواج قباد با داتر اند داد  یمش به اورد مردم یم و بکآ  را  اس ش در دوزخ یه امتناع ورزد جاک

با اواهر اود چندد مصدداق در    گشنسبن با اواهرح و ازدواج مهرا  یاواهر زاد ح و ازدواج بهرام چوب

 (333-394: 2213مطهریح ) این زمینه هستند.

 نیتر  یفا. در دورا  جاهلی  عربح ز  با اند داشتهدر میا  اعراب جاهلی نیز زنا  وضعی  نامناسبی 

و از هر گونده وقدوق اجتمداعی و فدردی      شد  یمو مانند کاالیی ارید و فروش  کرد  یم وض  زندگی

وتی و  ارث محروم بود  اس . اعراب جاهلی ز  را در شمار ویوانات قرار داد  و او را جدزء لدوازم و   

از بیم قحطی و یا از ترا آلودگیح داترا  اود را در روز اول تولد سدر   غالباً. شمردند یماثاث زندگی 

و گداهی در میدا  آب غدرق     کردندد  یمد و یا از باالی کدو  بلنددی بده در  عمیقدی پرتداب       دندیبر یم

میل و اراد  مدردا  بدود. و    دستخوش یاساسنظام ازدواج بدو  هیچ  (43: 2211سبحانیح ). 2کردند یم

. ازدواج با مادرح در صورت شالقح یا مدرگ پددرح اشدمالی    نبودندود و مرزی برای تعداد همسرا  قائل 

کسدی در   ازدواج بده بود. در این نماحح ولیِ داتدرح او را   «نماح شغار»مشهور  یها ازدواج از یمینداش . 

. به قسدمی کده هدر    داد یمبرای اود قرار  بودد مقابل و مهر او را نماح زنی که تح  والی  فر آورد یم

 ی( زمان30: 2232)ویدریح . مانند عوض کرد  ویوانی با ویوا  دیگر بودصداق دیگری  ها ز یک از 

 که دین اسالم ظهور کرد براستی وضعی  زنا  در جامعه عرب اسفناک و شرم آور بود.

نخستین قدمی که پیشوای این دین آسمانی برداش  این بود که اعالم فرمود افراد بشر ادوا  مدرد و    

دیدن اسدالم بدا در نظدر گدرفتن       (203: 2234وقدوقیح  ). اندد  شدد  آفرید   3اوا  ز  از نفس واودی

ن شبیعی و فطری بین ز  و مردح گام بزرگی در جه  ایااد عدال  جنسی بدی  یها تفاوتو  ها شباه 

 یا اامنده  اهلل  ید آعدال ح به قول رهبر انقالب  مییگو یمبرداش . البته اینمه  ملنثدو جنس مشکر و 

ادود قدرار داد . عددال  آ      یرا در جدا  یهدر چیدز   ینیس . عدال ح یعن یبرابر یجا به معنا همه»

کم عمد  وجدود دارد. شداید وداال هدم       یها آدمو  شا  یانداز ساد   ینیس  که در ذهن بعض یمعنای

 یح یمد کندد  یمد  یکار بیشتر یایال کنند که همه جامعه باید برداش  یمسا  داشته باشند. ایر! یم

                                                           
: هر گا ح یمی از آنا  را به فرزند داتر مژد  اینگونه بیا  شد  اس نحل  سور  39و  33قرآ  ماید در آیات در این عمل زش  . 2

و به فمر  ساا  می. وازاین عارح روی از قوم اود پنها  شد میاز شدت غم و وسرت راسارش سیا  شد ح سخ  دلتنگ  دادند می

 .که آیا آ  داتر را با اواری نگهداری کند یا او را زند  به گور کند افتاد می

 یرٍ وَأُنثَد کد م مِن ذَکهَا النَااُ إِنَا اَلَقْنَایا أَی»سور  وارات:  22اعم از ز  و مرد هستند. آیه  ها انسا . در آیات زیر مخاشبا  تمام 2

مْ أَزْوَاجًدا  منْ أَنفُسِد م مِد مد اتِدهِ أَ ْ اَلَد َ لَ  یوَمِنْ آ»سور  روم:  32ح آیه «مْکمْ عِندَ اللَهِ أَتْقَامرَمَکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِ َ أَکوَجَعَلْنَا

 یمُ الَدشِ مد هَدا النَدااُ اتَقُدواْ رَبَ   یا أَید : »2ح سور  نساء آیه «رُو َمتَفَیاتٍ لِقَوْمٍ یلَآ کذَلِ یم مَوَدَةً وَرَوْمَ ً إِ َ فِمنَیهَا وَجَعَلَ بَینُوا إِلَملِتَسْ

 یهُدوَ الَدشِ  : »239ح سدور  اعدرام آیده    «هدا  زوجم مِن نَفْسٍ وَاوِدَةٍ ثُمَ جَعَلَ مِنْهَا ماَلَقَ» :1ح سور  زمر آیه «م مِن نَفْسٍ وَاوِدَةٍماَلَقَ

ح سدور   «م مِدن نَفْدسٍ وَاوِددَةٍ   کأَنشَأَ یوَهُوَ الَشِ: »93ح سور  انعام آیه «هَا فَلَمَاینَ إِلَمسْیلِ ها زوجم مِن نَفْسٍ وَاوِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ماَلَقَ

 «نَفْسٍ وَاوِدَةٍکمْ إِلَا ممْ وَلَا بَعْثُممَا اَلْقُ: »33آیه لقما  
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بر شب  و ح عمل  یپیشرف  کشور دارد. عدال  یعن یبرا یارزش بیشتر یداردح یم یاستعداد بیشتر

به تعبیر استاد مطهری در دین اسالم  (2231)بهشتیح  «را به او داد  یکرد  و و ِ هر چیز و هر کس

 یمسداو د  شدد  اسد  و از وقدوق    ید گدر آزاد آفر یانسا  اس  مانندد هرانسدا  د   کهز  از آ  جه  »

گرح ز  ید یها یچگونگ باااص و مرد انسانی اس   یها یچگونگاس . ولی ز  انسانی اس  با  مند بهر 

ن ید ودو گونده روانشناسدی. ا   ها اصل  گونهح با دو اند انسا ولی دو گونه  "برابرند  "  یو مرد در انسان

نش یه شدرح آ  در مدتن آفدر   مد ح بلسد  ینخی و اجتمداعی  یا تاریائی و یااتالم ناشی از عوامل جغراف

عد  و فطدرت   یهدم داشته و هر گونه عملی بدر ضدد شب   ها یدوگونگن یاز ا ع یشبخته شد  اس . یر

 (:2-2219:23مطهریح ) «.آورد یمنامطلوبی به بار  عوارض

در واق  از نظر قرآ  ز  و مرد در انسانیّ  برابرندح ولی از دو گونه اصل  براوردارند. این دوگانگی از 

از  هدا  انسدا  سااتار جسمانی و عاشفی آ  دو سرچشمه گرفته اس ح هما  گونه کده آزادی و برابدری   

نیز از سااتما  وجودی آ  دو ریشه یافتده   ها آ الهام گرفتهح دوگانگی کارآیی و وظایف  ها آ شبیع  

. برادی از  اندد  انسدا  مدرد و ز  هدر دو    دید گو یمد بنابراین در والی که اسدالم   (:223شرفیح )اس . 

سیمو  دوبوار معتقدند ملنث بود  مانعی بر سر را  انسدا ِ واقعدی بدود  ز  اسد .     فمنیس  ها مثل 

(Jardine, de Beauvoir, 29:9)  ز  و مرد مممل هم هستند و این یک استدالل  دیگو یماسالم

به مثابه یمی از لدوازم  ) یباز همانسبا ومای  از اعمالی همچو   ها س یفمنمنطقی اس . ولی  کامالً

 .کنند یماین استدالل ساد  و منطقی را رد ( سنّتی ناظر به جنسی  یها نقشومله به 

اسالم به عنوا  آارین دین آسمانیح مقام و موقعی  فطریح واقعی و انسدانی ز  را بده اوبرگردانیدد و    

آیدات  مورد اطاب قرار داد  اس .  مسا یزمینه رشد و تعالی او را فراهم کرد. قرآ  ز  و مرد را بطور 

 :دهد یمزیر این موضوع را به اوبی نشا  

هر کسح چه مرد و چه ح الْاَنَ  یَدْاُلُو َ فَاُولَئِکَوَ هُوَ مُلْمِنٌ  َ یاُنْثمِنْ ذَکَرٍ اَوْ  تِالصَالِحَاوَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ »

 2«شود یمداال  بهش  بهز ح از اعمال صال  اناام دهد و ایما  داشته باشد 

شَیِبَ ًح هر کسح چه ز  و چه مردح عمدل   یَوةًوَوَ هُوَ مُلْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَهُ  َ یاُنْثمِنْ ذَکَرٍ اَوْ  صَالِحاًمَنْ عَمِلَ »

 3«ح او را به ویات پاکیز  زند  گردانیمباشد داشتهصال  اناام دهد در والی که ایما  

من اجر هیچ یک از عمل کنندگا  شما راح ز  یا مردح ح َ یاُنْثمِنْمُمْ مِنْ ذَکَرٍ اَوْ  عَامِلٍعَمَلَ  یِ ُاُض الَ ِ یاَنّ»

 2«کنم ینمضای  
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 تساوی یا تشابه؟ تبعیض یا عدالت؟

اسالم زنا  و مردا  را دارای امتیازات تموینی و تشریعی یمسانی دانسته اس . برای مثدال تسداوی در   

ماهی  انسانی و لوازم آ ح تساوی در را  تمامل انسانی و قرب به اددا و عبودید ح تسداوی در اممدا      

ح هدا   یمسدلول و  تمالیف -قریب به اتفاق  -انتخاب جناح و  و باشل و کفر و ایما ح اشتراک در اکثر 

استقالل اجتماعیح سیاسی و اعتقادی زنا  و ود  مشدارک ح اسدتقالل اقتصدادی زندا ح برادورداری       

ح شیها  یمسلولمادرا  از وقوق اانوادگی مساوی با پدرا  )و  مادر با توجه به زومات و تمالیف و 

جنس قائدل شدد  کده     نیز بین این دو ییها تفاوتهمچنین  (2233وسینیح )گاهی بیشتر اس ( و ... 

. بدرای مثدالح پروفسدور    اند کرد اعترام  ها تفاوتاکثر روا  شناسا  نیز به این  باًیتقرشبیعی هستند و 

. اگدر ز   کند یمدنیای مرد با دنیای ز  به کلی فرق : »دیگو یممشهور آمریمایی  شناا روا ح «ریک»

 دیگو یمفرق دارد. وی  با هم ها آ مانند مرد فمر کند یا عمل نمایدح از این روس  که دنیای  تواند ینم

ه هر دو کح درس  اس . اما با وجودی "اند آمد گوش  بوجود  یکز  و مرد از  "اینمه در تورات آمد  

 (303: 2219متفاوت دارند. )به نقل از مطهریح  یها جسم اند آمد گوش  به وجود  یکاز 

عالو  بر اینح اوساا این دو موجودح هیچ وق  مثل هم نبود  و نخواهد بود. و هدیچ گدا  بده صدورت     

. ز  و مدرد بندا بده مقتضدیات جنسدی      دهند ینمنشا   العمل عمسمشابه در مقابل ووادث و اتفاقاتح 

. دکنند  یمو درس  مثل دو ستار ح روی دو مدار مختلف ورک   کنند یمرسمیح به شور متفاوت عمل 

و بده همدین    شدوند  ینمد همدیگر را بفهمند و مممل یمدیگر باشند ولی هیچ گا  یمی  توانند یم ها آ 

با هم زندگی کنندح عاش  یمدیگر شوند و از صفات و ااالق یمدیگر  توانند یمدلیل اس  که ز  و مرد 

  و مدرد را  قدرآ  ز »به تعبیر زیبای اسدتاد مطهدری    (309: 2219مطهریح )استه و ناراو  نشوند. 

 یهدا  فرمدا  قدرآ  و   یهدا  فرمدا  ا  یامل مکن رو هماهنگی یع  هس . از ایه در شبکد یهمانگونه د

 (31: 2219)مطهریح «. ع  برقرار اس یشب

. بندابراین منطد  و عقدل ومدم     اندد  شدد  گفته شد که از نظر اسالم ز  و مرد از نفس واودی آفرید  

ایدن   توا  یمح باید دارای وقوق مساوی نیز باشند. اما آیا اند شد چو  از نفس واودی آفرید   کنند یم

 سدلال باید وقوق متشابهی داشته باشدند؟ فمنیسد  هدا بده ایدن       ها آ نتیاه را نیز استنباد کرد که 

موجدود در   یهدا  تفداوت . از نظر این ممتب فمری هدم اصلی از بین برد  همه دهند یمجواب مثب  

اما اندیشمندا  اسالمی  (34: 2232لگنهاوز ح )جنسی اس .  یها تفاوتبر اجتماعیِ مبتنی  یها نقش

ی مشد »ح دید گو یمد . استاد مطهری در این رابطده  کنند یممخالف با این مشی ورک   کامالًدر جهتی 

در  هدا  آ  ح برابدری  یاز لحاظ انسان آنها یبرابر  انسانی و یثیز  و مرد در و که الزمه اشتراکس  ین

 یدک تشدابه   ور از تشابه اس ح تساوی برابری اسد   یتساوی غ»اما به قول ایشا  « وقوق انسانی اس 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


010 

 

ندد امدا بطدور    کم یادود تقسد   فرزندا ا  ین اس  پدری ثروت اود را به شور متساوی ممنوااتی. مم

دادش مغداز   ح به دیگری اانه و به آ  یمی بنابر اسدتع دهد یمند. مثالً به یمی زمین مم نیمتشابه تقس

 ها یغرباستاد مطهری در انتقاد از کسانی که تح  تأثیر افمار فمنیستی  (242-244: 2219)مطهریح 

ه کد ار مدا  کچرا  دانم ینم» دیگو یمح رندیگ یمتساوی وقوقی بین ز  و مرد را با تشابه وقوقی اشتبا  

ات یگرا  بخواهند نظریه دکشد مد به آناا بیبا میا بود  جها روزی پرچمدار علم و فلسفه و منط  در 

مطهدریح  ) «نندد کل ید اود را در باب تشابه وقوق ز  و مرد با نام مقدا تساوی وقدوق بده مدا تحم   

 مقلددا  ه کتقلبی اس   کمار یک "تساوی وقوق  "لمه ک»یا به تعبیری دیگر از ایشا   (2219:243

 (2219:234مطهریح ).« اند د یچسبانغربی  آورد ر ن یغرب بر روی ا

ا ید ه در سااتن آ ح تنها مرد داال  داشته باشد منیخ از نظر ایتار»بطور کلی به تعبیر استاد مطهری 

عندی  یر اسد   کخ مشیح تارخیتار یکباشد.  تواند یمگر داال  داشته باشندح سه گونه یدیممرد و ز  با 

چ نقشدی در آ   یسااته شد  اس  و جنس ملنث ه میمستقر به شور که به دس  جنس مشکخی یتار

 قراره مرد در مدار اودش مر ملنث مختلطح بدو  آنکملنث اس  اما مش-رکمش خیتارخح یتار یکندارد. 

اس ح مدرد در مددار ز     اورد ن منظومه بهم یه در آ  اکخی یعنی تاریرد و ز  در مدار اودش. یبگ

 ها اانمی از آقاپسرها و داتر د  امروز بعضیه ما اگر شرز لباا پوشکو ز  در مدار مرد.  ردیگ یمقرار 

. ندوع سدوم تداریخح    کنند یمگر عوض یدیمدارند جای اودشا  رابا  ها نیاچطور  که مینیب یممح ینیرا بب

ه هم به دس  مرد سااته شد  اس  و هم به دس  ز . ولی مدرد در مددار   کملنث اس  -رکخ مشیتار

ن یخ و مشهب و دیتار مینیب یمح میکن یم مراجعهم یرکاودش و ز  در مدار اودش. ما وقتی به قرآ  

ر و ملنث هر دو )در کعنی مشیر ملنث اس ... کخ مشیتار یکاس   کرد   یتشرم یرکه قرآ  کآ  گونه 

مرد در مقام و مدار ادودش و   کهن صورت یه به امسااتن آ  نقش دارند(ح اما نه به صورت ااتالد بل

 (234: 2213ح یمطهر)«ز  در مقام و مدار اودش

واقعی  این اس  که آنچه تا ایناا در این مقاله گفته شد ح مباوثی کلدی و نظدری بدود  و در روشدن     

. دلیدل  دهد ینمسااتن موضوع مورد بحث یعنی عدال  جنسی در اسالم چیز زیادی به مخاشب ارائه 

مصدادی   اصلی این اس  که ما در مورد عدال  جنسی بعنوا  یک مفهوم کلی بحث کردیم و کمتر به 

آ  پردااتیم. در واق  در هر کار تحقیقیح محق  برای روشن سااتن بحث و رسید  به نتیاه مطلوب 

به مفاهیم کلی اکتفا کند و باید مصادی  مربود با مفهوم مورد نظدر را بررسدی کندد تدا بده       تواند ینم

یزترین مصادی  مرتبط و شبهه بر انگ نیتر مهم میکن یمنتیاه برسد. به همین دلیل در ایناا ما سعی 

 با عدال  جنسی در اسالم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
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 مساله ارث

در گششته و پیش از اسالمح ز  از ارث محروم بود  اس . چگونگی و مقددار محرومید  و علّد  آ  در    

و ارث ز  را  اند نبود جوام  مختلف متفاوت بود  اس . برای برای ز  نقشی در اانواد  و تولید قائل 

. برای چو  برای ز  شخصیّ  وقدوقی و اسدتقالل اقتصدادی    اند کرد  یمانتقال ثروت به بیگانه تلقّی 

در امور دفاعی  توانس  ینم. از آناا که به شور شبیعی ز  داشتند یماو را از ارث محروم  اند نبود قائل 

: دید فرما یمد ا ظهور دین اسالمح اداوندد  . اما بدانس  یمسالح برداردح عرب جاهلی او را از ارث محروم 

 کند یماداوند به شما دربار  فرزندانتا  سفارش « نِییرِ مِثْلُ وَظِ األُنثَکمْ لِلشَکأَوْالَدِ یمُ اللّهُ فِیموصِی»

این آیه را نشانه برادورد تبعدیض آمیدز     ها یلیا. با این وجود 2«سهم پسر برابر با سهم دو داتر اس 

اس ؟ با اندکی تأمل در  یعدالت یب. آیا این تفاوت قائل شد  دانند یمدین اسالم در رابطه با ز  و مرد 

گف  منط  جالبی در پش  این آیده   توا  یماسالم در باب ز  و مرد و زما  نزول آیه فوق  یها آموز 

ص( درگشش  و ) امبریپبرادر وسا  بن ثاب ح شاعر معروم زما  نهفته اس . در زما  نزول این آیاتح 

از او زنی با چند داتر باقی ماند. امّا پسرعموهای او همه دارایی وی را تصرم کردند و چیزی به ز  و 

در محضر  ها آ را اوضار کردح  ها آ ص( برد. وضرت اکرم )داترا  او ندادند. ز  او شمای  نزد رسول 

سالح بپوشد و درمقابل دشمن بایستدح این ما هسدتیم کده بایدد     تواند ینمپیامبر )ص( گفتند: ز  که 

دفاع کنیمح پس ثروت هم باید متعلّ  بده مدردا     ها ز شمشیر به دس  بگیریم و از اودما  و از این 

 (3:9ح 2219مطهریح ) ابالغ نمود. ها آ باشد. رسول اکرم ضمن رد این استداللح ومم ادا را به 

ه اسدالم  کد ن اس  یا یبران یع( فرمودند: اصادق )اما در مورد عادالنه یا ناعادالنه بود  این بحث امام 

بر مدرد الزم شدمرد  اسد  و در بعضدی      اوسربازی را از عهد  ز  برداشته و بعالو  مهر و نفقه را بنف  

گرا  معام ی  با دکه و شرید ز  از پرداا  ده بپردازنید دیشاوندا  جانی بایه اوکات اشتباهی یجنا

وضد  اداص    حاًیصدر ع( صادق )متر شد  اس . بنابراین امام کن رو سهم ز  در ارث از مرد یاس ح ازا

عالمده   (331: 2219مطهدریح  ) .ه شدمرد ید   از سدربازی و د ید ز  را معلول مهر و نفقده و معاف  یارث

نتیاه این گونه تقسیم ارث بدین ز  و  » :سدینو یم( 323 ح صفحه4 شباشبایی در تفسیرالمیزا  )جلد

مرد آ  اس  که در مروله تملّکح مرد دو برابر ز  و در مروله مصرم همیشه ز  دو برابر مدرد بهدر    

ح ولی مرد باید نفقه ز  را نیز بپردازد و در دارد یم. زیرا ز  سهم و دارایی اود را برای اود نگه برد یم

 .«کند یماود را صرم ز   یها ییداراواق  نیمی از 

از آیه شریفه فوق استنباد نمودکه مرد ارزشش بیشتر از ز  اس ؟ از نظر آی  اهلل جوادی  توا  یمآیا 

که ثروت و مالح معیار ارزش اس   فرماید ینمآملی دو نمته در این مورد اهمی  دارد. اول اینمه اسالم 
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و  داندد  یماز ارزش کمتری براوردار اس ؛ بلمه مال را فاقد جنبه ارزشی  برد یمو چو  ز  کمتر ارث 

تنها جنبه اقتصادی برای آ  قائل اس . دوم اینمه ایدن جنبده اقتصدادی گداهی مسدتقیماً در ااتیدار       

و زمانی انسا  بدو  زوم  تولید و مسئولی  مدیری  و تنظیمح از سدود آ    شود یمشخص قرار داد  

ا  بدو  آنمه عهد  دار دال و ادرج شدوند از منداف  ثدروت بده صدورت مهدر و نفقده         . زنبرد یمبهر  

یعنی بهر  مهم از آ  ز ح و تولید و مسئولی  مربود به مدرد اسد . پدس کمبدود      .شوند یمبراوردار 

و . تحمیل هزینه زندگی ز  بر شدوهر  2به سبب دو اثر باشد:  تواند یمبرای از موارد در سهم ارث ز  

ح ارزش انسدانی   گوید یمبانوردی نیز  ی( موسو242: 2232مهر بر همسر )جوادی آملیح  . تحمیل3

بگوید ارزش مرد بیشتر اس ؛ بلمه به اعتبدار اینمده    اواهد ینم»به پول و پول داد  نیس . و این آیه 

که مسئولی  اقتصادی دارد. یعندی   دهند یم. ارث بیشتر به کسی گوید یم شور ینامرد مسئولی  دارد 

. در این مورد انسا  اوساا دهند یمح به او بیشتر «مرد مسئولی  اقتصادی دارد»با وفظ قانو  اینمه 

 (2232موسوی بانوردی: )« .کند ینمناعادالنه بود  

 اما بحث دیگر این اس  که چه وممتی داشته که اسالم رعای  جانب ز  را در مسائل مدالی کدرد  و   

مرد را به صورت ادمتمار بی مزد و اجرت برای ز  و اانواد  درآورد  اس ؟ شمّی نیس  کده اسدالم   

نخواسته به نف  ز  علیه مرد و یا برعمس عمل کندح بلمه مطاب  فطرتح شبیعد  و قدانو  آفدرینشح    

ایدن قدانو    را که باید در دامن ز  پرورش یابند درنظر گرفته اس .  ها آ سعادت مرد و ز  و فرزندا  

آفرینش و جریا  شبیعی میا  همه جاندارا  اس ح که به دس  توانا و تدبیر ومیمانه آفرینش انادام  

اگر سهم مرد و ز  را در زندگی مورد توجّه قرار دهیمح ادواهیم یافد  کده سدهم ز  در      .گرفته اس 

کده ز  دورا  بدارداریح    نهاد اانواد  و رنج او برای تدبیر درونی آ  بیش از مرد اس ح چرا یریگ شمل

ح از نیروی بدنی او کند یمدرد زایما  و عوارض آ ح فصل شیراوارگی فرزند و پرستاری از او را تحمّل 

ح با این شرایط منصفانه نیسد  کده تدأمین    یابد یمو توانایی وی در کار و تولید کاهش  شود یمکاسته 

پس بنا بر تعالیم اسالمی مردا  وظیفه نا  ( 22:3شرفیح )هزینه زندگی نیز برعهد  او گشاشته شود. 

برای زنا  در بدو ازدواج مهریه قرار دهند  بایس  یمآوری برای اانواد  را بر عهد  دارند؛ عالو  بر این 

و در صورتی که زنا  دستمزدی در ازای کار اانه شلب کنندح آ  را نیز باید ادا نمایند. ولی زنا  هدیچ  

د  ندارند. در نتیاه عادالنه اس  که سهم االرث مردا  برای کمک به اناام از این وظایف را بر عه یک

 (3:: 2233عالسوندح ) وظایف فوق دو برابر باشد.

که در جامعه آ  روز  گونه ینبداما آیا با این استدالل که اوضاع و اووال و مقتضیات زمانی تغییر کرد ح 

 شدور  همدا  کار کند و فعالی  اقتصادی داشته باشدح اما امروز  توانس  ینمز  وضور کمرنگی داش  و 

در  تدوا   یمد  تواندد  یمدر همه جا وضور داشته باشد و فعالی  اقتصادی کندح ز  هم  تواند یمکه مرد 
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بحث کنید. اصالً همیشه با  گوید یماین قانو  تادیدنظر کرد؟ از نظر موسوی بانوردی اسالم همه جا 

. این اشتبا  اس  که روی چیزی اط قرمز بمشدیم. آیدا از   شود یمق  مشخص ح وقیوگو گف بحث و 

با افرادی که منمر ادا بودنددح بحدث    السالم یهمعلاداشناسی و تووید چیزی باالتر داریم. ائمه اشهار 

 (2232موسوی بانوردی: ) .کردند یم

 مساله دیه

هر یک از ز  و مرد که مرتمب قتل عمد شوندح شب  شریع  اسالمیح صاوبا  او  و  دارند قاتدل  

را قصاص کنند. با این تفاوت که اگر قاتل مدرد باشدد و مقتدول ز ح در صدورتی کده ادانواد  مقتدول        

 نصف دیه یک مرد را پرداا  نمایند. همچنین اگدر بخواهندد   بایس  یمبخواهند مرد را قصاص کنندح 

در هر موردی دیه را بگیرندح دیه مرد دو برابر دیه ز  اس . در تبیدین و توجیده ایدن ومدم اسدالمیح      

دلیل این اس  که مساله دیه صرفاً یک امر اقتصدادی اسد  و مدالک ارزش گدشاری انسدا        ینتر مهم

یه نیس ح همچنا  که در شریع  اسالمی وتی برای کشتن سگ نیز دیه تعیین شد  اس . بنابراین د

 هدای  ی شخصد و بداالترین   ینتدر  مهمیک وساب فقهی اس  و ارتباشی با اصول مشهب ندارد؛ چرا که 

افراد جامعه یمسا  هستند. دیه یک مرج  تقلیدد و دیده    ترین یینپاو  ینتر ساد اسالمی از نظر دیه با 

ز  "ر کتداب  آی  اهلل جوادی آملی د (92-94: 2233عالسوندح ) یک کارگر ساد  در اسالم یمی اس .

معتقد اس  معیار ارزیابی انسا  در اسالم دیه نیس  تا تمایز مرد و ز  به آ   "در آیینه جالل و جمال

( بندا  243: 2232جدوادی آملدیح   ) االصه شود؛ بلمه دیه صرفاً بدلی مادی در برابر بد  مادی اسد . 

 براین دیه عامل تعیین ارزش انسا  نیس  و تنها ابزاری مادی اس .

تفاوت اثرگشاری ز  را در شریا  اقتصادی اانواد  و جامعه به عنوا  یک واقعی  بپدشیریم روشدن    اگر

اواهد شد که لطمه مالی که در واشیه کشته شد  مرد یا نیدروی مولدد و ندا  آور متوجده ادانواد       

ل . نمتده قابد  آورد یمد بیش از لطمه مالی اس  که کشته شد  یک ز  برای اانواد  به وجدود   شود یم

تا اانواد  او در نبود مرد اانه دچار مشمالت مالی نشوند.  شود یمتوجه اینمه دیه به اانواد  مرد داد  

: 2233عالسدوندح  ) آ  مرد را کرد  اس . یها بچهبنابراین شریع  اسالمی در این داوری رعای  ز  و 

( از امام عسگری )ع( در پاسخ به سوالی در مورد دیه ز  و مرد نقل شد  اسد  کده چدو  هزینده     94

اانواد  و تاوا  مالی اقوام فقط به عهد  مرد اس ح دیه  یها نقشهجهاد و  یها جبههسنگین وضور در 

سائل اقتصادی بیشتر از زنا  ( بنابراین چو  مردها در م243: 2232جوادی آملیح ) مرد دو برابر اس .

نیز بیشدتر اسد  و ایدن     ها آ ح دیه هاس  آ بازدهی اقتصادی دارند و بیشترین هزینه زندگی بر دوش 

به معنای ارزشمندتر بود  مرد نسب  به ز  نیس . البته کمی دیه ز  نسب  بده مدرد تنهدا بده      اصالً

  کده زندا  نیدز در تولیدد و سدودآوری      اقتصادی ز  نیس  تا گفته شود اکنو های ییتواناسبب ضعف 
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پس باید دیه انها مساوی باشد. در واق  کمی و زیادی درآمد  اند شد از آنا   تر موف مانند مردا  و گا  

 در اصل دیه نقش نداردح چنانچه کمی و زیادی فناوری و تولید در تسداوی دیده مدردا  نقدش نددارد.     

از اثدر اقتصدادی زندا  و مدردا  بدرای ادانواد  و        رنظ صرم( گفتنی اس  230: 2232جوادی آملیح )

برابر اس . شب  نص صری  قدرآ  کشدتن هدر     کامالًاجتماعح جا  ز  و مرد از منظر ارزشگزاری الهی 

جرایمی اس  که مممن اس  کسی مرتمب شود؛ چراکه کشدتن   ینتر بزرگانسانی اعم از ز  و مرد از 

 (.93: 2233)عالسوندح ها انسا همه  یک فرد چه ز  و یا مرد مساوی اس  با کشتن

 مساله حجاب

. و دانندد  یمد مانند جریا  فمنیسمح وااب اسالمی را نوعی تبعیض قائل شد  بین مرد و ز   ها یبرا

 ها آ زنا  نیز مانند مردا  باید برای تعیین نوع و شمل لباا اود و  انتخاب داشته باشند.  گویند یم

 ها یبرا ها ینادر جواب « جامعه پادگا  نیس  که بتوا  به تن همه یونیفورم واود پوشاند.» گویند یم

علی مطهری به نقل  فلسفه وااب به منظور جلوگیری از تحریک جنسی جامعه اس . شوند یمیادآور 

م از ایدن  گوید: بیش از آنمه اود زنا ح آ  هم گروهی از آنا ح د اهلل مطهری می از پدر بزرگوارشا  آی 

بزنندح مدردا  شدمارچی هسدتند کده سدخن از آزادی ز  و آزادزندا  و        (پوشش و وااب)نوع آزادی 

شوند. عل  آ   می ها آ گویند و اواستار تساوی وقوق ز  و مرد به معنی تشابه وقوق  آزادمردا  می

عه شوند و به کار هم روشن اس : اگر بانوا  با پوشش اسالمی و رعای  عدم ااتالد با مردا  وارد جام

توانند به نام آزادی ز  عالو  بدر همسدر قدانونی ادود از      و فعالی  بپردازندح دیگر مردا  شمارچی نمی

 2ز  دیگر کام برگیرند. ها د 

منافی عف  در سط  جامعه پخش شودح مدردم پدس از مددتی     یها عمساگر : »گوید یمبرتراند راسل 

. زنا  نیز اگدر مددتی در معدرض دیدد باشدندح رغبد        شوند یمزد   ها آ از  ها عمسنگا  کرد  به این 

شدهید مطهدری در   ( 224: 2213بهدار  مطهریح )« کم اواهد شد ها آ مردا  به مرور زما  نسب  به 

ن ید ز  جنسدی از آ  دسدته اسد  ا   یه غرکو غرائز  ها یلمدر بعضی از » گوید یمپاسخ به این استدالل 

ز  ید . غریسد  نری را در آ  را  یا  پشیعنی قناع  و پایح آید یدرمی عطش روو یکبصورت  غالباًتمنا 

ردح اشدباع  ید به ادود بگ  یروو عطشل ماگر ش اصوصاًاذب کردح اما تمنای کاشباع  توا  یمعی را یشب

. اگر او را بده  منداس  عالقهه به پستا  کنفس همچو  شفل اس  ( :1: 22:3مطهریح )« س یر نیپش

ری ید ر بگیو اگراو را از ش شود یم دارتر یشهرو روز به روز  ماند یمل باقی ین میبگشاری با هم اودوال 

 اند پنداشتهن اس  که ید و امثال او در ای. از نظر استاد مطهریح اشتبا  فروگیرد یمپستا  او  کبه تر

و  هدا  ی محددود فقط متوجده   ها ینااس .  ها آ و وصر  ود یبزح ارضا و اشباع یتنها را  آرام کرد  غرا
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د بده  ید ز  باین غریااد آرامش ایا ین اس  که برایا شروشا . اند شد  ها آ و عواقب سوء  ها ی ممنوع

  و یهمانگونه که محدود اند نمرد ح توجه اند ید ده را یک شرم قضیچو   ها ینامطل  داد.  یآ  آزاد

مدات و  یدر معدرض تحر م شد  و یح رها کرد  و تسلکند یمد عقد  یز  را سرکوب و تولی ح غریممنوع

 (229: 2213بهار مطهریح ). سازد یموانه یح آ  را ددرآورد اات ییته

با وجود اینمه نماز باالترین فریضه در دین اسالم اس  امدا هدیچ ومدومتی نمداز را      گویند یم ها یبرا

ارق الفد  کند. پس چرا باید وااب الزامی باشد؟ علی مطهری معتقد اس  این یک قیاا م  الزامی نمی

اش بدر   اس . نماز یک امر فردی اس  گرچه آثار غیرمستقیم اجتماعی داردح اما وااب جنب  اجتماعی

غلبه دارد و دارای آثار مستقیم اجتمداعی از قبیدل تحمدیم بنیدا  ادانواد  و افدزایش        اش یفردجنبه 

از: آرامش روانی برای  اند عبارت. به شور کلی فوایدی که برای وااب ذکر شد  2نیروی کار جامعه اس 

ح (22:1موسدویا ح  )ز  و مردح پایداری اانواد ح استواری جامعهح وفظ ارزش و شخصدی  و مقدام ز    

 هوا بازا ح گرم ماند  کانو  اانواد  و ... یکاهش اطا و اطر مصونی  ز  در برابر شم  ورز

 مشارکت در مسائل جامعه

ف بزرگ الهی بر دوش تک تک افراد جامعه اس . بدو  شک مشارک  سیاسی از منظر اسالم یک تملی

دریاف ح در اسالم هیچ یک از این مبانی مختص به مدردا    توا  یمدر مبانی مشارک  سیاسی  تأملبا 

من اصب  و امس و لم یهتم بامور المسلمین فلیس »فرمودند:  ( کهص) امبریپنیس . با توجه به سخن 

استفاد  از واژ  هرکس و نه هر مرد نشا  از آ  دارد که وجوب مشارک  سیاسی بدر زندا  نیدز    « منهم

( بنابراین جواز مشارک  سیاسی زندا  و  43: 2233عظیم زاد  و اسرویح ) همچو  مردا  ثاب  اس .

بده   توا  یمجستاو کرد. از جمله  السالم همیعلرسول اکرم )ص( و ائمه در سیر   توا  یموجوب آ  را 

ع( در غدیر ادم و نیدز ایاداد    ) یعلص( در سه نوب  و بیع  زنا  با وضرت اکرم )بیع  زنا  پیامبر 

 عبادی همچو  نماز جمعه وجماعد  اشدار  کدرد.    -فضای امن برای وضور زنا  در اجتماعات سیاسی

 (224: 2233عالسوندح)

سخنانی از امام امینی )ر ( رهبر فقید انقالب نیز نشا  از وجدوب و لدزوم وضدور زندا  در مسدائل و      

 اند عبارتمختلف جامعه دارد. برای از فرمایشات ایشا  در مورد نقش ز  در مسائل جامعه  یها ووز 

ج ه ندورح  صدحیف )مشدارک  کنندد.    یسیاس مسائلح در یاجتماع مسائلاز: همگا  از ز  و مرد باید در 

اسالم را  مشارک  زنا  در جامعه را بسته یک ودرم انحرافدی و غلدط     شود یمکه گفته  نی( ا0:: :2

صحیفه نورح ) شدند یماس . زنا  از هما  صدر اسالم در امور مختلف وتی در جبهه جنگ هم واضر 

.ایدرا   آدر ج. (334: 22ج صحیفه نورح )همگا  اعم از ز  و مرد اس   ٔفهیوظکشور  ( سااتن39: 4ج 
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 یزنا  باید در امور سیاسد  (334: 22ج صحیفه نورح )هم باید مثل مردا  و  رأی داشته باشند  ها ز 

 (314: 23صحیفه نورح ج )همدوش مردها باشند.  یو سیاس یاجتماع یها  یفعالو 

ه سدالم بشدری   : ما معتقدیم زنا  در هدر جامعد  اند فرمود آی  اهلل اامنه ای رهبر انقالب نیز در جایی 

 هدای  یشدرف  پفرص  پیدا کنند که در ود سهم اود تالش و مسدابقه ادویش را در    باید یمقادرند و 

علمی و اجتماعی و سازندگی و ادار  این جها  به عهد  گیرند. از ایدن جهد  میدا  ز  و مدرد هدیچ      

یعندی   تفاوت نیس . هدم از آفرینش هر فرد انسا  عبدارت از همدا  هددم آفدرینش بشدری  اسد       

در درجه اول فاشمه زهرا )ا( و در  اش نشانهرسید  به کمال بشری... فرقی هم بین ز  و مرد نیس  

نمته مهمی که باید ذکر کنیم این اس  که  (2232میراانیح )درجه بعد دیگر زنا  بزرگ تاریخ اس . 

با توجه بده اوضداع و اودوال و مقتضدیات      (در مسائل سیاسی مخصوصاً)مصادی  وضور ز  در جامعه 

در پاسخ به یک ابرنگار کده از   سر  قدا. برای مثال امام شود یمزما  توسط وموم  اسالمی تعیین 

در مورد این : »دارند یمح چنین اظهار کند یمتحدید کامل مصادی  وضور ز  در قدرت سیاسی سلال 

« نیسد .  ها ینهزمو اآل  وق  اظهار نظر در این  کند یمگونه مسائلح وموم  اسالمی تملیف را معین 

 (2230افتخاریح )

 مساله تعدد زوجات و ازدواج موقت

که هموار  به صورت مستمر در واشدیه   ییها  یواقعاس  و از این رو به  نگر واق دین اسالم یک دین 

یا متن زندگی بشر وضور دارند توجه داشته اس . یمی از این مسدائل تعددد زوجدات و ازدواج موقد      

نمردح بلمده آ  را نظدم بخشدید  و     سیتأساس . البته باید گف  شریع  اسالم پدید  تعدد زوجات را 

مدردا  را محددود نمدود  و آ  را مندود بده       نمود  اس  و ازاین شری  آزادی بیش از ودد  مند ضابطه

 (2:: 2233عالسوندح ) شرایطی مثل اجرای عدال  نمود  اس .

م مِدنَ النِسَداء   محُواْ مَا شَابَ لَمفَان یتَامَیالْ یوَإِ ْ اِفْتُمْ أاَلَ تُقْسِطُواْ فِ: »دیفرما یماداوند در قرآ  کریم 

و اگدر در  «. »أاَلَ تَعُولُدواْ  یأَدْنَ کمْ ذَلِممَانُی ْ أَممْ أاَلَ تَعْدِلُواْ فَوَاوِدَةً أَوْ مَا مَلَوَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَإِ ْ اِفْتُ یمَثْنَ

ه شما را پسند افتاد دو دو سه سه کگر[ ید هر چه از زنا  ]دکیمنایم بیتیا  داترا  یعدال  م یاجرا

ا به آنچده ]از  ی]ز  آزاد[  یکد به ینمرفتار نه به عدال  کد یم دارید پس اگر بیریگ یچهار چهار به زن

هدود   ید ]و بیید اسد  تدا بده سدتم گرا     تر کینزد[ ین ]اوددارید[ اینکتفا ک]ا دیا شد  کزا [ مالینک

. عالمه شباشبایی در تفسیر المیزا  ذیل این آیه به تفصیل نماتی را مطرح کرد  اس  2د[یگرد وار الیع

اسالم زیر بنای زندگی بشر و بنیا  جامعه انسانی اس  در  دیگو یم. ایشا  گردد یمکه به ااتصار بیا  

نتیاه به دنبال صالح عقلی در سنن اجتماعی اس  و این پدید  به هیچ وجده مسدتلزم کشدته شدد      

                                                           
 2 . سور  نساءح آیه2
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الهدی و غرایدز شبیعدی نیسد . همچندین       یها موهب عواشف و اوساسات جنس ز  و یا ابطال ومم 

ی مردا  برای تولید نسل بده شدور ذاتدی بدیش از زندا  اسد ح بندابراین        ااصی  و عمر دستگا  تناسل

شبیع  و الق  به مردا  اجاز  داد  تا از ازدواج با یک ز  فراتر روند. عالو  بر ایدن بده گفتده عالمده     

 نیتر مهمشهوت مرد معادل با شهوت دو ز  و سه ز  اس . نمته دیگر این اس  که یمی از  شباشبایی

در نزد شارع اسالم زیاد شد  نسل مسلمانا  و آباد شد  زمین به دسد  مسدلمانا     اه هدممقاصد و 

 . بنابراین از این جه  تعدد زوجات عاملی برای افزایش نسل مسلمانا  اس .2اس 

از گستردگی روابط آزاد و بدو  هیچ قید و بنددی در جوامد  غربدی معتدرض      ها یبراجالب اس  که 

 مندد  ضدابطه شبیع  انسانی تاویز و  یها  یواقعقانونی که بر اساا توجه به  یا رابطهنیستندح ولی به 

 از: اند عبارت ها  یواقعاعتراض دارند. برای از این  اند شد 

 .شناسد ینموجود غریز  فعال و فراگیر جنسی که هیچ مرزی -

 ازدواج برای مرد و ز  کارکرد غریزیح عاشفی و اقتصادی دارد. -

اترا  و زنا  آماد  برای ازدواج بیش از تعداد مردا  اسد . امدا زمدانی ایدن مشدمل      هموار  تعداد د -

هستند که بده شدور جددی     یا و یبکه بدانیم بخشی از این زنا ح زنا   ردیگ یمجدی به اود  یا چهر 

 دارند. یا ژ یوبرای بقای زندگی سالم اود و فرزندا  نیاز به ومای  

 را  در پیش اس :برای ول این مشمالت شبعاً سه 

 پیش رود. یا ضابطهبه سم  ترویج روابط آزاد بدو  هیچگونه چارچوب و  ها اس یس -

فوق ببندیم و ومم صادر کنیم که چار  ای نیس  و باید تحمل نمود که در  یها  یواقعچشم را بر  -

 .میا نمود این صورت فقط صورت مسأله را پاک 

را  برای تعدد بعضدی   مند ضابطهدر پیش گیریم که به صورت  یا انهیمح را  ها  یواقعبا توجه به این  -

 (4:-3:: 2233عالسوندح) از زوجات یا ازدواج موق  باز شود.

را  سوم بهترین اس . البته الزم اس  فرهنگ صحی  اجرای ایدن   مطمئناًسالمح  یا جامعهبرای داشتن 

ع مقدا اسالم از تشری  این اومام مورد روش در جامعه آموزش داد  شود تا مقاصد و اهدافی که شر

تبددیل نشدود. بندا بدراین مسدئله تعددد        یران هوانظر داشته لحاظ شود و اومام به دستاویزی برای 

زوجات در دین مبین اسالم با توجه به واقعیات و شرایط اجتماعی و غریدزی جوامد  انسدانی شراودی     

 شد  اس .
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 نتیجه

در این مقاله عدال  جنسی از منظر دین اسالم مورد بررسی قرار گرفد  و نشدا  داد  شدد کده آنچده      

ح از روی ناآگاهی و یدا غدرض ورزی اسد . در واقد      ندیگو یمبرای در مورد تبعیض جنسی در اسالم 

چ وق  در . در والی که عدال  واقعی هیاند گرفتهدر این اس  که تساوی را با تشابه یمی  ها آ اشتبا  

باید در مورد زندا  همدا  قواعددح قدوانین و      شود یم. گفته هاس  تفاوتتشابه نیس ح بلمه در مراعات 

عدال  جنسی برقرار شود. در والی که این دو  تمالیفی که در مورد مردا  وجود داردح مراعات شودح تا

ز  و مدرد بدا    دیگو یمسالم فیزیمیح روا  شنااتیح رووی و ... مهمی با هم دارند. ا یها تفاوتجنس 

با هم دارند که بایدد مراعدات شدوندح و رعاید  ایدن       ییها تفاوتنه مشابه. یعنی این دو  اند یمساوهم 

 به هیچ وجه نشانه برتری یک جنس بر دیگری نیس . ها تفاوت

؟ چدرا  برندد  یمچرا دیه مرد و ز  یمسا  نیس ؟ چرا مردا  بیشتر از زنا  ارث  مثالًکه  شود یمگفته 

نتیاده   سدلاالت نباید زنا  مثل مردا  آزادی تعیین نوع پوشش اود را نداشته باشند؟ و از این قبیدل  

که در دین اسالم عدال  جنسی وجود ندارد. در والی که قواعد و قدوانین دیدن اسدالم     شود یمگرفته 

 در بحث ارثح دیده  دین اسالم مثالً مینیب یممتناسب با فطرت بشر و واقعیات زیس  انسانی اس . اگر 

یا وااب بین مرد و ز  تفاوت قائل شد ح این ومدل بدر تبعدیض و ندابرابری نیسد  بلمده بده اداشر         

 اجتماعی و اقتصادی اس . یها  یواقع
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قرآندیح بهدار و تابسدتا      یهدا  پدژوهش شرفیح وسینح شهید مطهری و وقوق ز  در اسالمح مالده   -

 23و  :2ح شمار  :223
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 2213را ح انتشارات صدراح چاپدوازدهمح یمطهریح مرتضیح ادمات متقابل اسالم و ا-

 22:3مطهریح مرتضیح ااالق جنسی در اسالم و جها  غربح انتشارات صدراح اردیبهش   -

 2213نی جلد اولح انتشارات صدراح چاپ چهاردهم: تابستا  یح مرتضیح وماسه وسمطهری -
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Alice Jardine, Simone de Beauvoir, Interview with Simone de Beauvoir, 

Signs, Vol. 3, No. 3, Winter, 29:9 (pp. 334-321)  
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