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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )چاپ اول( ی وزارت مقدمه

 السالم علی رسولهالحمدهلل رب العلمین، والصلوة و
 النبی الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین.

سالم  به فرهنگی ا انکشاف ارزش های علمی و از آنجائی که توسعه ، رشد و

مردم  تعمیم ارزش های دینی ومسلمانان جهان منظور ارتقای دانش مسلکی 

حسوب مسلمانان مهمه ی یکی از مهم ترین وظایف  هدف اساسی وافغانستان 

ای تحقق هدف غیر دولتی که در راست نهاد دولتی و، هرود، هر فرد مسلمان می ش

مات ئه خدارا فوق تالش می ورزد، در حقیقت ادای مسئولیت نموده زمینه را برای

 مساعد نموده است.بشری  فرهنگی برای جامعه  علمی و

عالیترین  اوقاف جمهوری اسالمی افغانستان  به عنوان حج و وزارت ارشاد،

فید م جا وبدام اد دینی در مملکت ، به تأسی از پالیسی اسالمی خویش از هر اقنه

وسط هر تتربیتی مسلمانان که  ارزش های تعلیمی و درجهت ارتقای فرهنگی و

 آن را تشویق می نماید. حمایت وشخصیت مسلمان  انجام می شود، 

 زن ازبه تدویر ورکشاپ حقوق وزارت  این در هماهنگی با  که gizموسسه 

، اقدام و اثر تحقیقی نویسنده توانمند محترمه  کابل نظر اسالم درالهور و
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دانشور پاکستانی مقیم ایاالت  پروفیسور رفعت حسن یکی از زنان فرهیخته و

در ورکشاپ الهور  نظر اسالم  وجایب زن از حقوق و را که به نام متحده امریکا

 که بر این اثر علمی ،تلقی می گردد  چاپ نموده است اقدام نیک ارائه گردیده بود،

 تالیف گردیده است ، گام مهمی در راستای  مبنای ارزش های اسالمی تدوین و

ارزش های اسالمی برای توسعه  وتامین عدالت اجتماعی در حوزه حقوق زن 

اوقاف درخور  از طرف وزارت ارشاد، حج و ،محسوب می شود  تامین حقوق زنان

 تقدیر می باشد.

 اهلل مجید ، استناد از آیات کالم بانظر اسالم،  وجایب زن از حقوق و کتاب

که در مسلمان   دانشمندان برخی از نظریات مفید واسالم   احادیث پیامبر بزرگوار

ماعی است، برای مطالعه ی عالقمندان علوم  اجت تحریر گردیده فصل  18

 ومعارف اسالمی  مفید  می باشد.

عت حسن رف محترمه پروفیسور اف، برعالوه اینکه اوق وزارت ارشاد، حج و

ان ی پایبتحسین می داند، از زحمات  مؤلف دلسوز این اثر را مورد تقدیر و

عی ن مسارؤسای  این وزارت که در جهت بازنگری وایدیت ا مشاورین محترم و

 حریر،تدر  بی دریغ نموده اند  تقدیر به عمل اورده ، برای همه ی انانی که

 چاپ آن تالش نموده اند موفقیت آرزو می نماید. ایدیت وتصحیح، 

آوری است که در پایان بازنگری عده ی از علمای وزارت ، باتوجه به  قابل یاد

برخی مشکالت ونواقص استداللی که دران دیده می شد  موافق به چاپ ان 

مان نظرداشت این امر که این نخستین باری است که یک زن مسل در نبودند؛ اما با

 نظر مدیریت ورکشاپ های  حقوق زن از پژوهش و سال تحقیق و 40بعد از 

در عین حال مفید  اسالم در کشور های مختلف ، موفق به تألیف این اثر گردیده و

برای ارتقای سطح اطالعات دینی  مردم می باشد، بنابراین الزم دیده شد تا بعداز 

ای ایدیت ، گروه دومی از علمای این ابراز موافقه محترمه پروفیسور رفعت حسن بر

داشت، این اثر را به  وزارت موفق شدند تا بارفع برخی از نواقص تخنیکی که وجود
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عنوان یک کتاب قابل استفاده برای عالقمندان تقدیم جامعه نمایند؛ لذا قبل از 

 مطالعه این اثر، توجه عالقمندان را به نکات آتی معطوف میداریم:

ننده، یدیت کعد از تائید اکثریت اعضای گروه ات قرآن کریم ، بدرترجمه آیا -1

 ست.ابیشتر از تفسیر نور، نوشته ی دکتور مصطفی خرم دل استفاده شده 

 سالمیومنابع معتبر ا ر از  مکتبه شاملهبیشتبا ذکر منبع متن احادیث  -2

 انتقال گردیده است.

د ، از تشخیص داده ش وتعلیقبه دالیلی، قابل نقد  هبرخی از مطالبی ک -3

فصل ویا ان هرپای دیدگاه گروه ایدیت باحفظ امانت معنوی مورد بحث بوده، بناءً در

دم نعکس وع، نظر مشخص گروه ایدیت متعلیقیا  ذکر زیر نویس و در پاورقی با

 موافقه گروه ایدیت کننده تحریر شده است.

است  شده، ممکن ون این اثر در گام نخست از انگلیسی به فارسی ترجمهچ -4

مول مع  که این پدیدهبرخی از مطالب از حیث مفهومی دچار مشکل شده باشد،

ری ا طوگروه ایدیت کننده با حفظ مفهوم  وهدف موضوع، طرح جمالت ر است.

 .مایدترقیم نموده است که بار معنوی این امانت بزرگ فرهنگی را حفظ ن

 د ومر واده ، خلقت زن ور برخی از مسایل همانند حجاب ، تنظیم خاند -5

ان ساس زنبه دلیل موقعیت ح و فامیلی پالننگتحصیلی زنان  حقوق اقتصادی و

 ن روا ا باهمشکالت جدی که زنان در این کشور  پاکستان و در نیم قاره هند و

 ت اینکثریابرو بوده اند، یک مقدار تحقیق واکنشی صورت گرفته است، اما در 

جع م رااسال زنان که اکثراً تبلیغات خصمانه علیه مباحث ، به خصوص حق میراث

ه کاست  افتهبه نصف میراث زنان نسبت به مردان میشود، به نتایج بلندی دست ی

 مورد تقدیر است.

حامیان ارتقای سطح اطالعات حقوقی مسلمانان و رای مطالعه واین اثر ب -6

 قابل وفید مم  ، نظر اسال بین المللی حقوق زن، به خصوص در حوزه حقوق زن از

 استفاده می باشد.
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گر ه بازنِاوقاف از تالش دلسوزانه مؤلف، مترجم، گرو حج و وزارت ارشاد،

قدام نموده اکه در چاپ این اثر  gizهمچنان از موسسه محترم  وایدیت کننده و

  اند ابراز سپاس می نماید.

 احترام با                           

 

  و العات اسالمیریاست تدقیق ومط     

 ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب أئمه   

 1391افغانستان     
 



 

 

 

 

 

Islamic  Republic  Of Afghanistan 
Ministry  Of  Religious  Affairs  And  Hajj 

 ائمه وتدریب دینی علوم تعلیمات ریاست
 آمریت آموزش های علوم دینی
 مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت

 
                                                                                                                                                                                  ........                                                نمبر..

  1392  /   01  / 5تاریخ  

 (چاپ دوموزارت )مقدمه 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

لَوةُ َو السَّالُم َعل ّ العَالَّمين، َو الصَّ ّ ربه نُوّرَعرّشّه ، ّرَخلّقّه وَ يخَ سُوّل  رَ يَ اَلَحمُد لِّله

 :دن، وبعّعيآّلّه َو أصَحابّه أجمَ  يَن ، َو َعلَ يآّء َوالُمرَسلّ يَ اَفَضُل االَنب

کی از ری یحقوق بش راستای ترویج تعالیم دینی و عامه در یاهی هاتوسعه آگ

 ،ر فردهول، مهمترین اولویت های جامعه معاصر اسالمی ماست. در پرتو این مأم

 ید، بری نمامفید راستای این هدف متعال اقدام اداره، موسسه ونهادی که بتواند در

سی، سیا تحوالت عمیقعالوه ی اینکه ادای مسئولیت نموده است، در رستاخیز 

 سیر تکاملی مردم افغانستان گام مؤثری برداشته است. اجتماعی و

ی سی دینالیپوزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسالمی افغانستان بتأسی از 

 رویجت و دممر فرهنگیسطح دانش خویش از هر اقدام بجا و مفید در جهت ارتقای 

می  صورت ومؤسسات نهادها افراد، ارزش های تعلیمی و تربیتی اسالم که توسط

 حمایت و آنرا تشویق می نماید.، گیرد 

و عقب ماندگی های تبعیض   خشونت، ،ناهنجاری ها زبرو عوامل بدون شک

پائین بودن میزان آگاهی  ردم، به خصوص بلند رفتنِ گرافِ خشونت علیه زنان،م
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 مشکالت اقتصادی و، فقر سواد وبعضاً اسالمی  واالیاز تعالیم مردم  های دینی

 می باشد.فرهنگی 

 ام هاید گبای رسیدن به مدارج ترقی وتکامل، به منظور رفع این چالش ها و

 لمأموین اجهت بر آورده ساختن اهداف واالی اسالمی برداریم.  دررا  اساسی

لمی و ع قوقی،حار زمانی بر آورده خواهد شد که زمینه را برای تهیه، طبع و نشر آث

بعداز  و مساعد ساختهوپژوهشگران دانشمندان آثار راکز حقوقی،مگرانبهای 

 جهت استفاده بدسترس دیگران قرار بدهیم. بازنگری،

ر که د رفعت حسن اسالم اثر محترمه پروفیسور وجایب زن در کتاب حقوق و

ان غانستمردم اف اختیار علمای دینی قرار داده شد، مورد توجه در چاپ و 2012سال 

د. ی یابمزایش روز اف تقاضا برای استفاده از این اثر علمی روز تا قرار گرفت و

درراستای  که متصدی چاپ  اول آن بود، باردیگر gizبنابراین؛ اداره محترم 

 خواهی، اقدام به چاپ مجدد این کتاب نمود.  تطبیق پروژه داد

ه بتوجه ر، بادینی درکشو اوقاف  به عنوان عالیترین نهاد حج و وزارت ارشاد،

ی، ر علمین اثافزایش تقاضاهای مردم به ا نیازمندی جامعه ی دینی افغانستان و

رین مشاو ر توسطاز یک ماه  کار خستگی ناپذی بعد اقدام به بازنگری مجدد نمود و

 داشت،نیاز ریاست تعلیمات علوم دینی، کلیه مباحثی که به غنامندی وایدیت و

 مورد تصحیح وایدیت قرار گرفت.

ماعی اجت و علمی از بازنگری دوم، انشاء اهلل یکی از بهترین آثار بعداین اثر 

ذکر  عقول بامهرگونه استفاده ی  اسالم میباشد و وجایب زن در پیرامون حقوق و

 منبع ، مشکل حقوقی ندارد.

به  بشری، قوقحاین اثر که به منظور استفاده ی مردم افغانستان در حوزه های 

ح ن سطم تدوین شده است، در راستای بلند بردخصوص حقوق زن از نظر اسال

کشاپ ر وردآگاهی های حقوقی و اطالعات دینی عالقمندان، به ویژه  استفاده 

 ارزنده می باشد. های  حقوق بشری ، مفید و
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 رروفیسوپحترمه از نویسنده ی توانمندِ این اثر م اوقاف، حج  و وزارت ارشاد،

وسسه م ی ومحترم داکتر روح اهلل مجدد دلسوز رفعت حسن، مترجم بااستعداد و

ن ز طریق ایا به چاپ این اثر علمی اقدام ووسوم دوم  که برای بار gizمحترم 

وفقیت موده، ی نموزارت به توزیع آن برای رهبران دینی اقدام می نماید، سپاسگزار

را  (Rule of Lawدست اندرکاران این موسسه به خصوص برنامه اختصاصی )

ت عدال امینی تنویر افکار عامه وتوسعه آگاهی های حقوقی برای  تدر عرصه ها

ا از رامی رگموفقیت هرچه بیشتر آنها و خوانندگان  می نماید و اجتماعی آرزو

 .دارد مسئلت جل جالله خداوند 

این  ه ازاستفاد علمای محترمی که با بدینوسیله از آنعده خطبای مساجد و

ه یم، بزومنداسالمی زنان تالش می ورزند، آر حقوقکتاب، در تعمیم ارزش های ّ

 یش راای خوهیادداشت  ها و منظور غنامندی هرچه بیشتر این اثر علمی، پیشنهاد

ی وم دینیا ریاست تعلیمات عل مطالعات اسالمی و به آدرس ریاست  تدقیق و

 السالم و اوقاف شریک  ساخته ، امتنان بخشند. حج و وزارت ارشاد،

 

 اوقاف حـج و وزارت ارشـاد،
 و تدریب ائمه ریاست تعلیمات علوم دینی

 1392افغانستان  –کابل 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )چاپ دوم( مؤلّف یمهمقد

رجوامع دزن  یگاهجا موقف وی، مهم جهان یاربسدغدغه های  وازمسائل  یکی

 که  است پاکستان افغانستان و یکشورها و یاخصوص درجنوب آسه ب ،مختلف

 و ره مورد تهدیدجوامع نامبرده، زن هموا در ناپسند  ر موجودیت عرف وعنعناتبناب

یت اولو زاها  در چنین کشورزنان  یتوانمند سازقرار گرفته است. بنابراین  تعدی

حقوق  ی مدافع ها و سازمان دولتی یرغ های ی، نهاددولت یها دستگاه های

 ست. بشری ا

 هیدردنگی زنان مشخص و درون یونریب یتوانمند ساز یانم یهرچند تفاوت

 سواد به یسترسد ؛زنان مانند یانکشاف ابزار وبه ابعاد قابل لمس  یاولاما است. 

و  یعاشتراک اجتما و یاقتصاد یها فرصت ی،، خدمات صحیالتو تحص یآموز

 در ییسزا هب د که نقشیکناشاره م ی آنها؛و عاطف یبه ابعاد روان یو دوم یاسیس

 دارد.  ایشان یهآگا سطحو یزندگ

ان به مؤسسات فعال حقوق زن ها و سازمان یتمام مساع، عموم ه صورت ب

 ریاجه بستو یکهحال در؛ استگردیده زنان معطوف  یتوانمند ساز یابعاد خارج

 از دییاد زاست. تعدا صورت گرفته آنها یزندگ ی یا عینیدرون یقبه حقا یاندک

 یورهاکش برخی ازو  یاجنوب آس کشور های جهان به ویژهزنان و دختران در

 رند. با دابهره  یب یشخوومقام شأن  یسته ایشا یزندگ یکداشتن  از ؛ یاسالم

تا  رددمساعدگ یمناسب یها بستر ها و که فرصتبهتر است امر  یننظرداشت ا

 یوانوضع ر بهبود، زمینه های مناسبی برای  یو ماد یکیفز یشرفت هایپ درکنار

ه منابع ب ی الزمسترسدر کنار د تا ؛گردد مهیا نیزران زنان و دخت عاطفی و

 اییت هلاشتراک عادالنه درفعا و یاجتماع یبرابر ی،اقتصاد ی،صح یلی،تحص

 امتیازات معنوی نیز محروم نمانند. و از مزایا یاجتماع
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که  سدرای مهم به نظرمی همان اندازه ه زنان ب معنوی یهرچند توانمند

 یوانمندت حتی می توان گفت که و قابل اهمیت است؛یشان ا یرونیب یتوانمند

نبود  رچون د؛ دارد  یتر یادیبن یتاهم ارزش وجهات  یبعض از معنوی انها

 ر شأندرخو حضور یدنبخش یتبه واقع زنان مسلمان قادر توانمندی معنوی ،

 اشت. درا نخواهند  یو اقتصاد یاجتماع یاتح از درحوزه های مختلف یشخو

ت یشرف، پمدافع حقوق زنان یجنبش ها ینسو؛بد یستمم قرن بشش هه ی ازد

هان ج یکشورهازا یاریبس دروجود آنهم  ؛ با اندکسب کرده را یادیز امتیازات ها و

 تکا وا نانزنسبت به  مردان دهی به تفوق حاکم و تاهنوز یکه فرهنگ مرد ساالر

 ینفراوا ایهیب شرا محکوم به فرازو نپیشرفت ها  و ها  تالش ینا باور دارند،

 میع تعالمنب ینتر عنوان محکمه ب یمقرآن کر این درحالیست که . اندساخته 

 ست. ا یندگتمام سطوح ز ، نگران حقوق دختران و زنان دراکیداً یاسالمواالی 

 رد االرمرد سفرهنگ  وجود نگرانی قرآن عظیم الشان نسبت به موضوع ؛ با

 یوعامل شع جهاننقاط  سایر حتی و یاآسجنوب  دربه ویژه  جوامع مسلمان برخی

 شدهن نان و دختراز برابر در، آن  از یناگوار ناش خشن و یرفتارها تصورات نابجا و

 است. 

حاکم فرهنگ  در یشهر ،جوامع عمومقبول شده در یها و ارزش ینگرش جهان

 ییاتوان بر یبرشناخت، اعتماد و ارجگذار یفراوان و ناگواریردارد که تأث جامعه بر

ینکه وجود ا زنان با از یشماریدختران و زنان برخودشان داشته است. تعداد ب یها

تا  یستندن ، قادرندارند یزن یاقتصاد مشکالت ده ووبکرده  یلتحص یشانا از برخی 

را  که جسم، روح، دل و افکارشان یهم و احساس گناه ترس، و را از دخو

آموزه  از یشانا یعدم آگاه رکود در ینا ۀعمد یلآزاد کنند. دل است ؛کرده یراس

 که زن و مرد در یداننداست. آنها نم خود آنهارابطه به  اسالم در یقیحق ناب و یها

تقرب به پیشگاه  افتخار انهمچون مرد یزن اناند و زن یکسانخداوند  یشگاهپ
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 به اًمکررعظیم الشان قرآن  هردو در خداوند و مکرم بودن نزد اوتعالی را داشته و

 منکر خطاب شده اند.  از یبه معروف و نه امر انجام

 نان وز ۀاراسالم درب یقیحق یها یامواضح ساختن پ ،کتاب یننوشتن ا هدف از

 ه ازآنعد یدۀق. به عی کوشندم آنها یکه در توانمند ساز ی استکسان یدختران برا

 قسمت تابک یننوشته آمده است، ا ایندر یدگاه هایشاندانشمندان مسلمان که د

 یرونیو ب یدرون یتوانمند ساز یادبن ی تواندکه م بزرگی است ازساختار یمهم

 عفجایه ک پاکستان و افغانستان چون؛ های دختران و زنان را بخصوص درکشور

 . اری نمایدپایه گذ، اند تجربه کرده  در حوزه حقوق زنان،را  ناگواریتلخ و 

ع مداف یها افراد و نهاد یراکتاب ب ینکه ا ین استمن ا یمانه ایصم یآرزو

 یه امعجتا  ی ورزندتالش م ی کهبه کسان مخصوصاً ؛واقع گردد یدحقوق زنان  مف

 لوب لت مطآن برعدالت و رأفت باشد تا همان عدا یوجود آورند که بناه را ب

 یلعم شته وارج گذا، کرده است  یهزن و مرد توص یانمرا که  جل جاللهخداوند 

 . یمنمائ

حج  ،ارشاد علمای نخبه ی وزارت گسترده ومسئوالنه ، دانشمندان واز تالش 

 اوقاف افغانستان هریک :  و

ارت ی وزمطالعات اسالم محترم مولوی کرامت اهلل صدیق رئیس تدقیق و -1

 .اوقاف حج و ارشاد،

 ئمهتدریب ا محترم استاد مرتضی حامد رئیس تعلیمات علوم دینی و -2

 .اوقاف حج و وزارت ارشاد،

 قاف واو حج و مولوی عبدالعزیز عزیز مشاور مقام وزارت ارشاد، محترم -3

 .استاد دانشگاه کابل

 .نانور زشریف انصاری مشاور امور دینی وزارت ام محترم  مولوی احمد -4

 اوقاف.د ومحترم مولوی نوراهلل صافی مشاور تدریب األئمه وزارت ارشا -5
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یل تحل و ش ،تجزیهویرای تشریح، صداقت ؛ در توضیح، که باکمال فداکاری و

ج  تروی ودر راستای  توسعه  موضوعات مندرج این اثر تالش گسترده نموده و

یی فرهنگ آگاهی دهی در حوزه ی حقوق اساسی زنان مسلمان سهم به سزا

 صمیمانه سپاسگزارم. گرفته اند ؛

ر ین اثاه ی همچنان از تالش بی دریغ آقای دکتور روح اهلل مجددی در  ترجم

ز امتنان ابرا لباًقی به فارسی، که زحمات بی پایانی را متحمل شده است ، از انگلیس

 می نمایم.

 ومترجم عزیز  ،از خداوند توانای عالم برای این دانشمندان بزرگ افغانستانی 

 ر اسالم مؤرخکه در تدویر کارگاه حقوق زن از نظ gizکارگزاران موسسه محترم  

اند، موفقیت  کابل( همکاری نموده2015و 2012الهور(، و چاپ این اثر )  2011)

 های بیشتری آرزومندم.

به  ان کهاوقاف افغانست یک باردیگر از رهبری محترم وزارت ارشاد، حج و

 ا ووه از  علمبا توظیف  دو گر در کابل، پاسخ مثبت داد و  gizدرخواست دفتر  

نان وق زحق ایدیت این کتاب، درجهت تامین اساتید بزرگوار برای بازنگری و

ری می اسگزاد، سپتوسعه تعلیمات دینی مردم ، اقدام دلسوزانه  نموده ان مسلمان و

لی ان عاه عنوب دلسوزانه ی این وزارت  نمایم. یقین دارم که اقدامات صمیمانه و

استای در ر مذکور بیانگر این امر است که  اداره ی افغانستان، ترین نهاد دینی در

وم مسلمان در سراسر جهان، به خصوص زنان مظل تامین حقوق بشری زنان

ی رنج موخشونت  قرار گرفته  افغانستان که طی سالیان درازی  مورد ظلم و

فقیت . موکشیدند، نسبت به هر اداره ای دیگری نقش بیشتری ایفا نموده است

 بیشتر شان را از خداوند بزرگ التجامندم.

 پرفیسور رفعت حسن                    
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 :میکن یم دنبال لیذ یفرع نیعناو ذکر با را جالب مبحث نیا

 نش: یآفر یکرابتداذِ

ر ابتدا دکه  یخیتار مهم و یا واقعه کیبه عنوان  م،یکرقرآن  در نشیآفر

 انیرج در ارههمو که یدرون کیعنوان  هبلکه ب ؛شود ینم انیب است، اتفاق افتاد

 گردد.  یم بحث است

 ، نیستنخ نشِ یآفر یا ژهیو تیاهم درک شناخت  بهتر و یبرا  میکر قرآن

Toshihiko Izutsu سوره 20و19 اتیآ نمل،سوره  64 هی،آ بقرهسوره 28  هیدرآ 

 : دارد یاشارات الًیذ فاطر؛سوره  35 هیآ و عنکبوت

 :دیفرما یم خداوند

فُ  َكي فَ  ﴿ ِ  ُرونَ تَك  ً  َوُكنتُم   بِاّللَّ َواتا يَاُكم   أَم   يُِميتُُكم   ثُمَّ  فَأَح 

يِيُكم   ثُمَّ  َجعُونَ  إِلَي هِ  ثُمَّ  يُح   1﴾  تُر 
 : ترجمه

 مي كفر بدو نسبت و انكار را خدا چگونه( است تعجّب جاي) ﴿
 و تان خود هستي چگونگي به نگاهي) كه صورتي در ؟ ورزيد

(  ستا كافي خدا وجود به بردن پي ايبر ، داريد كه اوضاعي
 بيافريد را اشم خدا كه بوديد مردگاني(  و جانبي چيزهاي)  شما

 تان زنده آن از دبع و ، ميراندمي را شما سپس.  بخشيد جانتان و
 . ﴾شويدمي برگردانده او سوي به آنگاه.  گرداندمي

 :دیفرما یم گرید یدرجا

ُ  أَمَّن﴿ ُزقُكُم َوَمن يُِعيدُهُ  ثُمَّ  ال َخل قَ  يَب دَأ نَ  يَر   السََّماء م ِ

ِض  َر  عَ  أَإِلَه   َواْل  ِ  مَّ َهانَُكم   َهاتُوا قُل   ّللاَّ  ُكنتُم   إِن بُر 

 2 ﴾ َصاِدقِينَ 

  : ترجمه

                                                             
 .28آیه  بقره،ره . سو1
 .64آیه نمل،سوره  .2
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 را شآفرين كه كسي يا(  بهترند شما دروغين معبودهاي آيا)﴿

 از را شما كه كسي و ، دهدمي برگشت را آن سپس ، آغازدمي
 قدرت به توجّه با حال)   ؟ كندمي عطاء روزي زمين و آسمان

 و ، جهان هاي پديده در موجود نظام و نظم و ، يزدان آفرينش
 ايدني در مردمان يدوباره شدن زنده به سالم عقل اقرار

:  بگو(  يشانبد پيغمبر اي)   ؟ است خدا با معبودي آيا(  جاويدان
 خدا جز كه)  گوئيدمي راست اگر داريد بيان را خود برهان و دليل

  .   ﴾(دارند وجود هم ديگري معبودهاي

 :دیفرما یم گونه نیا گرید یدرجا

ا أََولَمم  ﴿   ُ  يُب ممِد ُ  َكي ممفَ  يَممَرو   ذَِلممكَ  إِنَّ  يُِعيممدُهُ  ثُمممَّ  ال َخل مقَ  ّللاَّ

ِ  َعلَى ِض  فِم  ِسميُروا قُل  ( 19) يَِسير   ّللاَّ َر   فَمانُظُروا اْل 

َ  فَ َكي   ُ  ثُمَّ  ال َخل قَ  بَدَأ َ  يُنِشئُ  ّللاَّ أَة ِخَرةَ  النَّش  َ  إِنَّ  اْل   َعلَى ّللاَّ

ء   ُكل ِ   1﴾قَِدير   َش  
  :ترجمه

 را آن سپس و آغازدمي را آفرينش چگونه خدا كه اندنديده آيا﴿
 در:  بگو .  ستا آسان و سهل خدا براي كار اين ؟ گرداندمي باز

 پديد ار موجودات آغاز در چگونه خدا كه ريدبنگ و بگرديد زمين
 داده يك هر به ويژگيهائي و سيما ، بو ، رنگ چه)  و است آورده
 زا تا.  است نهاده وديعت به آنها در اسراري چه و ، است

 قدرت ابربر در و ببريد آنها رمز و راز به پي اشياء يمشاهده
 كسي دانيدب و ، آوريد فرود تسليم سر شان آفريدگار تصوّر مافوق

 هم بعداً ( است آورده در هستي به نيستي از را جهان اين اوّل كه
 وانات چيزي هر بر خدا كه چرا.   آورد يپديدم را ديگر جهان
    ﴾ .است

 :دیفرما یم خداوند

                                                             
 .20 – 19آیات عنکبوت، سوره  .1
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ِلهِ  ِمن ال ُمقَاَمةِ  دَارَ  أََحلَّنَا الَِّذي ﴿  فِيَها يََمسُّنَا َل  فَض 

 1 ﴾لُغُوب   فِيَها نَايََمسُّ  َوَل  نََصب  

  : ترجمه

 سراي در را ما ، خويش لطف و فضل پرتو در كه خداوندي﴿
 قّتمش و رنج گونه هيچ آن در.  داد جاي ماندگاري و اقامت

 ستد ما به روحاني واماندگي و ناتواني گونه هيچ و جسماني
  ﴾ .دهدنمي

گردد.   یتلق نشیراشت  آفدبزرگ یهمچون نامه  تواندیم قتیدرحق میقرآن کر

 ریاشت و تقددبزرگ ، نیخلقت نخست یها امیپ ، میبه هرحال، قرآن آبستن مفاه

   2ست .ا

 نشانهان عنو به یاله نشیاشاره به آفر میکرقرآن  در غالب میازمفاه یکی

 جل ندبه خداو مانیو ا هستندحق  یاست که درجستجو یکسان یبرا( اتی)آها

 رد )أنشَأ ،غاز کأ(، آخلق کرد )خَلَقَه، بَدَ ییبه تنهاکه  ییدارند، همان خدا جالله

 و)جَالَءَ(  دیانرس به ظهور ساخت و یوآشکار ساخت ) فَطَر(، متجل دیبَدَءَ(، آفر

 ست. ا نیها و زم آسمان انیم که را آنچه تمام)ابدأ(  ییابتدا نشیآفر

 : دیفرما یم اًقرآن همچنان مکرر

 دهیو ماندگار )باالحق( آفر یاقب ،تبر، هدفمندرا مع زیجالله همه چ جلخداوند 

خداوند جل جالله  و   2 یو باز ی، نه به شوخ 1آن )بالباطل( ریانه مغ و  3است.

    3."است دهیآفر بایز است؛ دهیآنچه را آفر هر"

                                                             
 .35فاطر، آیه سوره  .1

2.Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran, The Keio Institute of Cultural and Linguistic 

Studies, Keio University, Minatoku, Tokyo, 1964, p. 120 
3. For instance see the following verses:Surah 6: Al-An‘am: 73 : And He it is who has created 

the heavens and the earth in accordance with (an inner) truth – and whenever He says, “Be”, His 

word comes true; and His will be the dominion on the Day when the trumpet (of resurrection) is 

blown. He knows all that is beyond the reach of a created being’s perception, as well as all that 

can be witnessed by a creature’s senses or mind: for He alone is truly wise, all-aware. Surah 

10: Yunus: 5 : He it is who made the sun a (source of) radiant light and the moon a light 

(reflected), and has determined for it phases so that you might know how to compute the years 

and to measure (time).  None of this has God created without (an inner) truth. Clearly does He 

spell out these messages unto people of (innate) knowledge. Surah 14: Ibrahim: 19 : Art thou not 
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 : دیفرما یجالله م جلکه خداوند  یزمان

لُقُ ... ﴿  4﴾ تَع لَُمونَ  لَ  َما َويَخ 

 رونيب ياليخ فكرو هر توان از كه را آنچه دنيآفر يخداوند م﴿

     5 ﴾.است

                                                                                                                                   
aware that God has created the heavens and the earth in accordance with (an inner) truth?  He 

can, if He so wills, do away with you and bring forth a new mankind (in your stead): Surah 

15: Al-Hijr: 85 : And (remember:) We have not created the heavens and the earth and all that is 

between them without (an inner) truth; but, behold, the Hour (when this will become clear to all) 

is indeed yet to come. Hence, forgive (men’s failings) with fair forbearance:Surah 16: An-Nahl: 

3 : He has created the heavens and the earth in accordance with (an inner) truth; sublimely 

exalted is He above anything to which men may ascribe a share in His divinity! Surah 29: Al-

‘Ankabut: 44 : (and hence are certain that) God has created the heavens and the earth in 

accordance with (an inner) truth: for, behold, in this (very creation) there is a message indeed for 

all who believe (in Him). Surah 30: Ar-Rum: 8 : Have they never learned to think themselves? 

God has not created the heavens and the earth and all that is between them without (an inner) 

truth and a term set (by Him): and yet, behold, there are many people who stubbornly deny the 

truth that they are destined to meet their Sustainer! Surah 39: Az-Zumar: 5 : He it is who has 

created the heavens and the earth in accordance with (an inner) truth.  He causes the night to 

flow into the day, and causes the day to flow into the night; and He has made the sun and the 

moon subservient (to His laws), each running its course for a term set (by Him). 

Is not He the Almighty, the All-Forgiving?  Surah 44: Ad-Dukhan: 39 : none of this have We 

created without (an inner) truth: but most of them understand it not. Surah 45: Al-Jathiyah: 22 : 

for, God has created the heavens and the earth in accordance with (an inner) truth, and (has 

therefore willed) that every human being shall be recompensed for what he has earned and none 

shall be wronged. Surah 46: Al-Ahqaf: 3 : We have not created the heavens and the earth and all 

that is between them otherwise than in accordance with (an inner) truth, and for a term set (by 

Us): and yet they who are bent on denying the truth turn aside from the warning which has been 

onveyed unto them. Surah 64: At-Taghabun: 3 : He has created the heavens and the earth in 

accordance with (an inner) truth, and has formed you – and formed you so well; and with Him is 

your journey’s end.  The Message of the Qur’an. 
1.For instance see Surah 38: Sad: 27 which reads as follows: And (thus it is:) We have not 

created heavens and earth and all that is between them without meaning and purpose, as is the 

surmise of those who are bent on denying the truth: but then, woe from the fire (of hell) unto all 

who are bent on denying the truth! The Message of the Qur’an 
2.For instance see the following verses:Surah 21: Al-Anbiya’: 16 : And (know that) We have not 

created the heavens and the earth and all that is between them in mere idle play. 

Surah 44: Ad-Dukhan: 38 : For (thus it is:) We have not created the heavens and the earth and all 

that is between them in mere idle play.  The Message of the Qur’an 
3.For instance see Surah 32: As-Sajdah: 7 which reads as follows:  Who makes most excellent 

everything that He creates.Thus, He begins the creation of man out of clay.  The Message of the 

Qur’an 

 .8، آیه نحلسوره  .4
5.For instance see the following verses:Surah 16: An-Nahl: 8 : And (it is He who creates) horses 

and mules and asses for your to ride, as well as for (their) beauty: and He will yet create things 

of which (today) you have no knowledge. Surah 36: Yasin: 36 : Limitless in His glory is He who 

has created opposites in whatever the earth produces, and in men’s own selves, and in that of 

which (as yet) they have no knowledge. The Message of the Qur’an 
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َ  إِنَّ  يََشاء َما ال َخل قِ  فِ  يَِزيدُ ... ﴿ ء   ُكل ِ  َعلَى ّللاَّ  َش  

 1﴾ قَِدير  

 : ترجمه

   2﴾ .آنچه را كه بخواهد برخلقت، ديافزا يم ﴿و

 یم هانظا ردجالله جداگانه  جلبه آنچه که خداوند  کندیاشاره م میقرآن کر

 به بشر، و واناتیح ،یعیطب ،یمخلوقات سماو چه از ؛خلق کرده است  ،متفاوت

 ه ها،ا، کوهآفتاب  و مهتاب، ستاره  نشیبه آفر ۀژیو یمثال اشاره ها ی نهگو

ن و جالئکه(، فرشتگان )م وانات،ی، حاهانیگ حبوبات، ها، وهیم درختان، اها،یدر

 . داردانسان 

 یجالله م جلخداوند  نشیآفر نیتررا چون بزرگ شیخو خلقت زادیآدم

    3پندارد،:

 :دیفرما یراستا م نیا درجل جالله   خداوند

ِض  السََّماَواتِ  لََخل قُ  ﴿  َر  بَرُ  َواْل   النَّاِس  َخل قِ  ِمن   أَك 

ثَرَ  َولَِكنَّ   4﴾يَع لَُمونَ  َل  النَّاِس  أَك 

  : ترجمه

(  تخلق آغاز در عدم از)  زمين و ها آسمان آفرينش قطعاً﴿ 
 انجه اين پايان در)  مردمان آفرينش از است دشوارتر بسي
 كه ) مردمان بيشتر ليكن و(  جهان آن در زندگي شروع براي
  ﴾ .دانندنمي(  درست را چيزي چنين اند مشركان و كفّار

قرآن  مختلف یها سوره در آن به که انسان نشیآفر تیاهم درحال  نیع در  

 ملحوظ نیهم یرو ندارد؛ وجود یشک چیه ،ه است بار اشاره شد 35 دیمج

                                                             
 .1ر، آیهفاطسوره  .1

2.For instance see Surah 35: Al-Fatir: 1 which reads as follows: All praise is due to God, 

Originator of the heavens and the earth, who causes the angels to be (His) message-bearers, 

endowed with wings, two, or three, or four. (Unceasingly) He adds to His creation whatever He 

wills: for, verily, God has the power to will anything. The Message of the Qur’an 
3.The Message of the Qur’an    

  .57 ، آیهغافرسوره  .4
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 یم  نیت  یمبارکه  ی  سوره 4 هیآ و اءاسر ی رهسو 97 هیدرآ جهان پروردگار

    1.دیفرما

نَا َولَقَد  ﴿ م  رِ  ال بَر ِ  فِ  َوَحَمل نَاُهم   آدَمَ  بَنِ  َكرَّ  َوال بَح 

نَ  َوَرَزق نَاُهم ل نَاُهم   الطَّي ِبَاتِ  م ِ مَّن   َكثِير   َعلَى َوفَضَّ  م ِ

 2 ﴾تَف ِضيلً  َخلَق نَا

 : ترجمه

 ، پندار نيروي ، اختيار ، اراده ، عقل اعطاء با)  را آدميزادگان ما﴿
 آنان و ، ايمداشته گرامي(  غيره و ، راست قامت ، نوشتار و گفتار

 ، ايمكرده حمل(  گوناگون هاي مركب بر)  دريا و خشكي در را
 بسياري بر و ، ايمنموده روزيشان خوشمزه و پاكيزه چيزهاي از و
 ﴾.ايمداده برتريشان كامالً خود آفريدگان از

 

 :است فرموده گرید

نَسانَ  َخلَق نَا لَقَد   ﴿  ِ َسنِ  فِ  اْل   3﴾تَق ِويم   أَح 

  : ترجمه

 يباترينز و شكل بهترين در( روح و جسم نظر از)  را انسان ما﴿

  ﴾.ايمآفريده سيما
   یها هیآ است که در دهیآفر یجل جالله انسان را به روش مخصوصخداوند 

 سوره1 - 71 -72یها  هیآو   5سجده   سوره 9 هیآ ،   4،سوره حجر  29 و 28

 : دیفرما یگونه م نیاصاد  

                                                             
1.Ibid 

 .70اسراء، آیه . سوره2
 .4 آیه ،تین سوره .3

4.Surah 15: Al-Hijr: 28-29 read as follows:And lo! Thy Sustainer said unto the angels : “Behold, 

I am about to create mortal man out of sounding clay, out of dark slime transmuted: and when I 

have formed him fully and breathed into him of My spirit, fall down before him in prostration”. 

The Message of the Qur’an. 
5.Surah 15: Al-Hijr: 28-29 read as follows:And lo! Thy Sustainer said unto the angels : “Behold, 

I am about to create mortal man out of sounding clay, out of dark slime transmuted: and when I 
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 بشر یبرا ؛اسم دو نوع )که هر "انسان" ای "بشر" نشیآفر ایساخت  پس از

که  ییسوره صاد جا  75 هیآ در د،یدم آن را در شیاست(، خداوند نفس )روح( خو

که خداوند به دست "پرسد: چرا آدم )بشر( را  یم را سیجالله ابل جلخداوند 

    2؟سجده نکرد "دیآفر شیخو

ن بََشًرا َخاِلق   إِن ِ  ِلل َملَئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذ   ﴿  َصل َصال   م ِ

ن   نُون   َحَمإ   م ِ س  ي تُهُ  فَإِذَا( 28) مَّ تُ  َسوَّ  ِمن فِيهِ  َونَفَخ 

وِح   3﴾َساِجِدينَ  لَهُ  فَقَعُوا   رُّ

 : ترجمه

 هب پروردگارت كه را يزمان آن(  كن بيان!  پيغمبر اي ﴿ 

 گنديده يشده سياه يخشكيده گِل از من:  گفت فرشتگان
 كردم پيراسته و هآراست را او كه گاه آن پس .آفرينممي را انسان

 و شتبزرگدا براي.  ) دميدم او در دخو به متعلّق روح از و

  ﴾.افتيد سجده به برابرش در(  درودش
 : دیفرما یمجالله  جل خداوند باز

اهُ  ثُمَّ ﴿ وِحهِ  ِمن فِيهِ  َونَفَخَ  َسوَّ عَ  لَُكمُ  َوَجعَلَ  رُّ  السَّم 

َب َصارَ  َ  َواْل  َف ئِدَة ا قَِليًل  َواْل  ُكُرونَ  مَّ  4﴾تَش 

  :  ترجمه

 به متعلّق روح از و كرد آراسته و تكميل را او هاي اندام گاه آن﴿
 گوش شما براي و ، دميد او در(  است اسرار از سرّي كه)  خود

                                                                                                                                   
have formed him fully and breathed into him of My spirit, fall down before him in prostration”. 

The Message of the Qur’an. 
1.Surah 15: Al-Hijr: 28-29 read as follows:And lo! Thy Sustainer said unto the angels : “Behold, 

I am about to create mortal man out of sounding clay, out of dark slime transmuted: and when I 

have formed him fully and breathed into him of My spirit, fall down before him in prostration”. 

The Message of the Qur’an. 
2.Surah 38: Sad: 75 reads as follows: Said He (God): “O Iblis! What has kept thee from 

prostrating thyself before that (being) which I have created with My hands? Art thou too proud 

(to bow down before another created being), or art thou of those who think (only) of themselves 

as high?” The Message of the Qur’an.. 
 .29-28 حجر، آیهسوره  .3
 9سجده ،آیه :   4
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 امّا ، بفهميد و بنگريد و بشنويد تا)  آفريد ها دل و ها چشم و ها

  ﴾.آوريدمي جاي به را(  او هاي نعمت)  شكر كمتر شما( 
( 71) ِطين   ِمن بََشًرا َخاِلق   إِن ِ  ةِ ِلل َمَلئِكَ  َربُّكَ  قَالَ  إِذ   ﴿

ي تُهُ  فَإِذَا تُ  َسوَّ وِح  ِمن فِيهِ  َونَفَخ   ﴾ َساِجِدينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُّ
1 

 :  ترجمه

 كه(  تدرگرف باال عالَم و اَعلي مأل در گفتگو اين)  وقتي﴿ 
 .  آفرينممي گِل از را انساني من:  گفت فرشتگان به پروردگارت

 و ، كردم پيراسته و آراسته و دادم سامان و سر را آن هك هنگامي
 ي ) سجده برابرش در ، دميدم او در خود به متعلّق جان از

    ﴾.ببريد(  درود و بزرگداشت

 نش آدمیش ازآفریخداوند به فرشتگان پ یهاعالم اراد

 :دیفرما یم خداوند

ِض  فِ  َجاِعل   إِن ِ  ِلل َملَئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذ  ﴿  َخِليفَةً  اْلَر 

عَلُ  قَالُوا   َماء َويَس ِفكُ  فِيَها يُف ِسدُ  َمن فِيَها أَتَج  نُ  جالد ِ  َونَح 

ِدكَ   نَُسب ِحُ  سُ  بَِحم  لَمُ  إِن ِ  قَالَ   طلَكَ   َونُقَد ِ  لَ  َما أَع 

 2﴾تَع لَُمونَ 

  : ترجمه

 من:  گفت فرشتگان به پروردگارت كه(  كن يادآوري را)  زماني
 آن و بپردازد زمين آباداني به تا)  آفرينم يم جانشيني زمين در

 اتمام به امداشته معيّن زمين براي كه را نوآوري و زيبانگاري
 به بنا انسان كه دريافتند فرشتگان.  است انسان آن و رساند
 پس.  داردمي برپا تباهي و فساد اشزميني سرشتي هايانگيزه
 حكمت كه پرسيدند خدا از دنكر اعتراض نه دانستن براي

 گفتند(  و چيست جانشيني امر براي ايشان بر انسان دادن برتري
                                                             

 72-71ص ، آیه :   1
 .30 ، آیهبقرهسوره  .2
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 راه كندوتباهيمي فساد كه ينيآفر يم را كسي زمين در آيا: 
 به(  پيوسته)  ما كه آن حال و ، ريخت خواهد خونها و اندازدمي

 من:  گفت ؟ مشغوليم تو عبادت و طاعت ، ستايش و حمد
  . دانيدنمي شما كه دانممي را حقائقي

 که از یکس یمعن به فهیخل یواژه  ". است آدم خلقت تیاهم نشانه هیآ نیا

 نی. ا 1"باشد یم شدن روزیآمدن و پ یمفهوم بعد ازکس به ای و د،یایدنبال و عقب ب

 قائم ،وارث   6معاون   5نیگزی، جا  4، فرمانروا 3، نائب 2نیجانش یبه معناکثراً  واژه

ترجمه شده     9برد یرث ماُ به را نیکه زم یو کس  8عوض من هب یکس   7مقام

 است. 

 یریتفاس  10.است شده نوشته یاریمتون بس ،آدم  شدن فهیخل  ی بارهدر

 و آشکار نیزم در جالله جلخداوند نیجانشمتفاوت از قرارگرفتن آدم همچون 

 یاله ی اراده یبرمبنا امورسامان دادن  یبرا نهفته درخلقت او یها ییشدن توانا

 شینافذ خو تیصالح با داشتن قدرت و نیشیآدم برمخلوقات پ ینیتا نسبت جانش؛

 شده است.  هیارا ن،یزم در

نقل    11یرا از الموارد یدوم دگاهید و اقبال عالمه یها نوشته از یاول دگاهید

 انسان شنی: آفر که است نیا است مسلمآنچه  میریرا که بپذ یری. هرتعبمیکرد

                                                             
1.John Penrice, A Dictionary and Glossary of the Koran, Al-Biruni, Lahore, 1975, p. 44. 
2.For instance, by B. M. Ahmad, H. Amir-‘Ali, A. Yusuf ‘Ali, Richard Bell,  A.M. Daryabadi, 

M. Abu’l Fazl, M. Z. Khan, S. A. Latif, A.A. Maududi,   P. Salahud-Din, A. H. Siddiqui. 
3.For instance, by A.J. Arberry, M. M. Pickthall.   
4.For instance, by Muhammad Ali.   
5.For instance, by George Sale. 
6.For instance, by N. J. Dawood, M. Y. Zayid.   
7.For instance, by H.G. Sarwar.   
8.For instance, by J. M. Rodwell.   
9.For instance, by Muhammad Asad.   
10.For instance, see I.B.U. Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Nur Muhammad   Karkhanah Tijarat-e-

Kutub, Karachi, no date, Volume I, pp. 90-91. 
11.A.H.A. bin Al-Mawardi, Al-Ahkam al-sultaniyah wal wilayet ad-diniyah, Dar-ul-Kutub-ul-

‘Ilmiyah, Beirut, 1978, p.15.. 
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قرآن  نظر از یخصوص به تیو اهم بوده)ج(  یاوتعال ذاتمنحصربه  یا دهیپد کی

 .دارد دیمج

 آدم یمعنا

 یسیانگل - یقاموس عرب در  E. W. Laneآدم  ی واژه  ی شهیر ی باره در

 : سدینو یم

شده است )که  ذکرتمام  انیواژه ب نیاشتقاق ا هدرباره وج یات گوناگونینظر

 ی)عبر یخارج ی هواژ کی نیا قتیحق رسد. در یبه نظرنم یا ضرورج نیدرآنها 

 و استمذکر ی غهیصکه  "آدم" ی مهکل یعبر در 1"است یزبان عرب کهن( در

اسم جمع،  در "خاک" یتحت اللفظ یبه معنا شود؛ یم"آدمه" اشمؤنث  یهمتا

 بشر.  یاشاره است به تمام "ازخاک" یبه معنا اًاصطالح

شده است.  ادی بار 25 میقرآنکر در"آدم" ی واژه، میکر رآنق به میگرد یم بر

شد( با یاسم خاص م  ی هحرف بزرگ )که مشخص کنند یکه درعرب یآنجائ از

 به مهکل نی: ا کهگفت  شودیمتن، نم اقیس و نهیندارد، بدون توجه به قر وجود

 یالهکالم  همیکر اتیآ بر یمرور. عام اسم ایعنوان اسم خاص استفاده شده است 

 شده ردهب کار بهاسم خاص  یبه معن لیذ  اتیآ اسم در نیدهد که ا ینشان م

 است:

 :دیفرما یم  جالله جل خداوند

َ  إِنَّ  ﴿ َطفَى ّللا  َرانَ  َوآلَ  إِب َراِهيمَ  َوآلَ  َونُوًحا آدَمَ  اص   ِعم 

 2﴾ال عَالَِمينَ  َعلَى

 : ترجمه

                                                             
1.E.W. Lane, Arabic-English Lexicon, Williams and Morgate, London, 1863,  Book I-Part 1, pp. 

37. 
 .33 آل عمران، آیهسوره  .2
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ا مران رن عاندابه يقين خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خ﴿

 ﴾بر مردم جهان برترى داده است.
 

َ  َعلَي ِهم   َوات لُ ﴿ بَا إِذ   بِال َحق ِ  آدَمَ  اب نَ    نَبَأ بَانًا قَرَّ  فَتُقُب ِلَ  قُر 

 إِنََّما قَالَ  َْلَق تُلَنَّكَ  قَالَ  اْلَخرِ  ِمنَ  يُتَقَبَّل   َولَم   أََحِدِهَما ِمن

ُ  يَتَقَبَّلُ   1﴾ال ُمتَِّقينَ  ِمنَ  ّللا 

 : ترجمه

كه  گامىهن ،داستان دو پسر آدم را به درستى بر ايشان بخوان ﴿
كى از ي ( ي. پس )قربانكردندى پيش  )هر يك از آن دو( قرباني

حتما  :فت)قابيل( گ .آن دو پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد

 وااز تق تنها)ج( وندخدا: )هابيل( گفت !تو را خواهم كشت
 ﴾.يردپذمىپيشگان  را

 :دیفرما یم الشان میعظ ازقرآن یگرید یدرجا

لَئِكَ  ﴿ ُ  أَن عَمَ  الَِّذينَ  أُو  نَ  َعلَي ِهم ّللاَّ يَّةِ  ِمن النَّبِي ِينَ  م ِ  آدَمَ  ذُر ِ

ن   يَّةِ  َوِمن نُوح   َمعَ  َحَمل نَا َوِممَّ َرائِيلَ  إِب َراِهيمَ  ذُر ِ  َوإِس 

ن   تَبَي نَا َهدَي نَا َوِممَّ َمن آيَاتُ  َعلَي ِهم   ت لَىتُ  إِذَا َواج  ح   الرَّ

وا دًا َخرُّ  2 ﴾َوبُِكيًّا ُسجَّ

 : ترجمه

 ارزانى عمتن ايشان بر خداوند كه بودند پيامبران از كسانى آنان﴿
 بر) نوح همراه كه كسانى از و بودند آدم فرزندان از داشت
 كسانى زا و اسرائيل و ابراهيم فرزندان از و كرديم سوار( كشتى

( خداى) اتآي گاه هر( و) برگزيديم و نموديم هدايت( را نآنا) كه
 خاك به كنان هيگر و كنانسجده شدمى خوانده ايشان بر رحمان

  ﴾.افتادندمى

                                                             
 .27، آیه سوره مائده .1
 .58 آیه ،مریمسوره  .2
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به  واژه نیا کند؛یاشاره م "آدم"به  میکرکه قرآن  یموارد یباق یتمام در و

 یم نانسا ود از شتریب ای دو و آنشده است که مقصود  برده بکارعنوان اسم جمع 

 : دیفرما یم نیآل عمران  که چن ی هسور59  هیآ. مثل باشد

ِ  ِعندَ  ِعيَسى َمثَلَ  إِنَّ  ﴿   ثِمَّ  تَُراب   ِمن َخلَقَهُ  آدَمَ  َكَمثَلِ  ّللا 

 1﴾فَيَُكونُ  ُكن لَهُ  قَالَ 

 : ترجمه

)ج( همچون مثل )خلقت( آدم ونددر واقع مثل عيسى نزد خدا﴿

پس بدو گفت باش پس وجود يد ساست )كه( او را از خاك آفر

   2﴾.يافت

 : دینمایفوق اضافه م  ییهآ  یهبار محمد اسد در

 بر یمبن انیحیاست که به سرزنش اعتقاد مس یاللداست از یفوق قسمت یآیه

 یاریمانند بس  نجایا در میکر پردازد، قرآن یالسالم م هیعل یسیع حضرت تیالوه

مراد ازنسل  نجای)که در "آدم"هم مانند  یسیع : کهداردیم دیتأک گر،یموارد د از

 مخلوط از ی همادّ "خاک خلق شده است، بود. از رکهیجسم فنا پذ کیبشراست( 

است ...  نیزم متشکله وجود انسان و ییکه جزء ابتدا یعضو ریو غ یمواد عضو

کار  به ؛زمان حال ساده در ،نسل بشر یبه معنا هیآ نیا  ی کلمه نیکه آدم در آخر

   3است. رفته

از  یاریدر بس ،استفاده شده است  نسل بشر یبه معنا واسم جمع  "آدم" نکهیا

 ؛به تمام نسل بشر میکرقرآن ی هبا اشار امر، نیو ا ،آشکار است میکر قرآن اتیآ

 31،35،172، 27، 26ت آیا گردد، اشاره به یم تیآدم(، تقو یچون فرزندان آدم )بن
 ،برعالوه   2 ن،یاسی سوره 60 هیو  آ  1 - اِسراء رهسو 70 هیآ ،سوره اعراف   4

                                                             
 .59 آل عمران، آیهسوره  .1

2.The Message of the Qur’an.    
3.Ibid. 

4.Ibid.  
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 ،درَبَ  یآدم بکار م ی واژه نیگزیجا را بشر ایانسان  ی ههرچند گاه واژ میکرقرآن 

 انسان است.  یبرا ،اسم نوع  دو که هر

 هانسان ب ؛ آدم  ی واژه منظور از،موارد  شتریب است که در یآور ادی قابل

نانکه خاص است. چ ینسل بشربه نوع یآن تمام زمراد ا بلکه ؛ ستین یخصوص

 : دیفرما یباره م نیعالمه اقبال در

 کیعنوان  هب،که موضوع آن سرشت، ذات و مبدأ انسان  یاتیآ در قت،یدرحق

 یرا بکار م "آدم"نه  و "انسان" ای "بشر" ی هواژ میکرقرآن ،موجود مطرح باشد 

، هدف  دارد نیزم جالله بر جلخداوند  ینیو استعداد جانش تیبرد، که اشاره به قابل

 یدرکتاب ها "واحآدم و "خاص  یماکه اس یزمان ؛مشهود است  شتریقرآن ب

آدم   ی هگردد. واژ یقرآن حذف م شود، در یمنعکس م رهی( وغلی)انج نیشیپ

 یکل مفهوم کیعنوان  هبلکه ب ؛نام خاص  کیگردد و نه فقط بعنوان  یحفظ م

 و یاراد حالتِ م،یقرآن کر کلمات در مخصوص از  ی هستفادرود. ا یکارم به زین

  3هدفمند دارد. 

                                                                                                                                   
1.Ibid. 
2.Ibid. 
3.These verses read as follows:Surah 7: Al-A‘raf: 26-27 : O children of Adam! Indeed, We have 

bestowed upon you from on high (the knowledge of making) garments to cover your nakedness, 

and as a thing of beauty: but the garment of God-consciousness is the best of all.   Herein lies a 

message from God, so that man might take it to heart. 

O children of Adam! Do not allow Satan to seduce you in the same way as he caused your 

ancestors to be driven out of the garden: he deprived them of their garment (of God-

consciousness) in order to make them aware of their nakedness.  Verily, he and his tribe are 

lying in wait for you where you cannot perceive them! 

Verily, we have placed (all manner of) satanic forces near unto those who do not (truly) believe. 

Surah 7: Al-A‘raf: 31 : O children of Adam! Beautify yourselves for every act of worship, and 

eat and drink (freely), but do not waste: verily, He does not love the wasteful!  Surah 7: Al-

A‘raf: 35 : O children of Adam! Whenever there come unto you apostles of your own, conveying 

My messages unto you, then all who are conscious of Me and live righteously – no fear need 

they have, and neither shall they grieve. 

Surah 7: Al-A‘raf: 172 : And whenever thy Sustainer brings forth their offspring from the loins 

of the children of Adam, He (thus) calls upon them to bear witness about themselves: “Am I not 

your Sustainer?” – to which they answer: “Yea, indeed, we do bear witness thereto!”Of this We 

remind you,) lest you say on the Day of Resurrection, “Verily, we were unaware of this” The 

Message of the Qur’an. 
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 یبشر، انسان و ناس را برا یواژه ها میکر است که قرآن یآور الزم به یاد

آدم  یهکلم برد. استفاده ازیکار م هب زیانسان ن یجسمان نشیروند آفر حیتوض

 تیبلقا شرب نیکه ا یزمان آنهم ؛است یبشر یهبه هدف اشاره به خانواد شتریب

 .دکن دایرا پ یانسان یو تقوا یهنگهمآ معرفت، ،یخودآگاه ،یندگینما

 انسان خلقت به قرآن  ی شارهاِ

دم را آ نشیآفر گرفته و انیبه ب یزمان بیرا به ترت نشیآفر ل،یکه انج یحال در

 در را انانس نشیآفر میکراما قرآن  رد،یگیم بحث به "نشیآفر"کتاب اول  در

 هیآ لیذ دردارد. یم انیب ،اند های متعدد آمده پاره و هاسوره  در که مختلف اتیآ

 آمده است:  نیچن ،سان داردان نشیکه اشاره به آفر بقره سوره 21

بُدُوا   النَّاسُ  أَيَُّها يَا ﴿  ِمن َوالَِّذينَ  َخلَقَُكم   الَِّذي َربَُّكمُ  اع 

َّقُونَ  لَعَلَُّكم   قَب ِلُكم    1﴾تَت

 : ترجمه

ا ز شمااى مردم پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پيش ﴿
 ﴾.راييدباشد كه به تقوا گ ؛پرستش كنيد ،اند آفريده استبوده

ن َخلَقَُكم الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّقُوا   النَّاسُ  أَيَُّها يَا﴿  َواِحدَة   نَّف س   م ِ

َجَها ِمن َها َوَخلَقَ   َونَِساء َكثِيًرا َجالً رِ  ِمن ُهَما َوبَثَّ  َزو 

َ  َواتَّقُوا   َحامَ  بِهِ  تََساءلُونَ  الَِّذي ّللا  َ  إِنَّ  َواْلَر   َكانَ  ّللا 

 2﴾َرقِيبًا َعلَي ُكم  

 :  ترجمه

اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و ﴿
( مردان و زنان وحواجفتش را )نيز ( از او آفريد و از آن دو)آدم 

پراكنده كرد پروا داريد و از خدايى كه به )نام( او از بسيارى 

                                                             
 .21، آیه بقرهسوره  .1
 .1، آیه نساء. سوره 2
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راز خويشاوندان  كنيد پروا نماييد و زنهاهمديگر درخواست مى
 ﴾.خدا همواره بر شما نگهبان استمبريد كه 

ن أَنَشأَُكم الَِّذيَ  َوُهوَ ﴿ تَقَر   َواِحدَة   نَّف س   م ِ دَع   فَُمس   َوُمس تَو 

ل نَا قَد   م  لِ  اْليَاتِ  فَصَّ  1 ﴾يَف قَُهونَ  قَو 

 : ترجمه

س پو او همان كسى است كه شما را از يك تن پديد آورد  ﴿

آيات  ترديد ما)براى شما( قرارگاه و محل امانتى )مقرر كرد( بى

 ﴾.ايمفهمند به روشنى بيان كردهمى)خود( را براى مردمى كه 

ن َخلَقَُكم الَِّذي ُهوَ ﴿ َجَها ن َهامِ  َوَجعَلَ  َواِحدَة   نَّف س   م ِ  َزو 

ُكنَ  ا إِلَي َها ِليَس  لً  َحَملَت   تَغَشَّاهَا فَلَمَّ ت   ا َخِفيف َحم   فََمرَّ

ا بِهِ  َ  دََّعَوا أَث قَلَت فَلَمَّ ً  آتَي تَنَا لَئِن   َربَُّهَما ّللا   لَّنَُكونَنَّ  َصاِلحا

 2﴾الشَّاِكِرينَ  ِمنَ 

 : ترجمه

را  د و جفت وىكه شما را از نفس واحدى آفري ذاتاوست آن ﴿
 )حوا( ا اوپس چون )آدم( ب ؛از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد

بك( سبارى سبك و )چندى( با آن )بار  ،درآميخت باردار شد 
د كه اندنخدا پروردگار خود را خو ،بار شدگذرانيد و چون سنگين

ران ى قطعا از سپاسگزااگر به ما )فرزندى( شايسته عطا كن
 ﴾.خواهيم بود

 

فَة   ِمن اِْلنَسانَ  َخلَقَ  ﴿ بِين   َخِصيم   هُوَ  فَإِذَا نُّط   3﴾مُّ

 :  ترجمه

جويى آشكار است آنگاه ستيزه اى آفريدهانسان را از نطفه ﴿

 ﴾.است

                                                             
 .98، آیه انعامسوره  .1
 .189، آیه اعرافسوره  .2
 .4، آیه نحلسوره  .3
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﴿  ُ ن   لَُكم َجعَلَ  َوّللا  َواًجاَوَجعَلَ  أَنفُِسُكم   م ِ ن   لَُكم أَز   م ِ

َواِجُكم ي ِبَاتِ  نَ م ِ  َوَرَزقَُكم َوَحفَدَةً  بَنِينَ   أَز  بَاِطلِ  الطَّ  أَفَبِال 

ِمنُونَ  ِ  َوبِنِع َمتِ  يُؤ  فُُرونَ  هُم   ّللا   1﴾ يَك 

 :  ترجمه

نتان مسراو خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از ه﴿
ما شبه  براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه

خدا متد و به نعورنآروزى بخشيد آيا )باز هم( به باطل ايمان مى

 ﴾.ورزندكفر مى

 

َهدتُُّهم   َما﴿ ِض  السََّماَواتِ  َخل قَ  أَش  َر   َخل قَ  َوَل  َواْل 

 2﴾َعُضدًا ال ُمِضل ِينَ  ُمتَِّخذَ  ُكنتُ  َوَما أَنفُِسِهم  

 : ترجمه

بيدم ت طل)من( آنان را نه در آفرينش آسمانها و زمين به شهاد﴿

را  اده هم كه گمراه  كننو نه در آفرينش خودشان و من آن نيست

 ﴾.همكار خود بگيرم

نَ  َري ب   فِ  ُكنتُم   إِن النَّاسُ  أَيَُّها يَا﴿  فَإِنَّا ال بَع ثِ  م ِ

ن َخلَق نَاُكم فَة   ِمن ثُمَّ  تَُراب   م ِ  ِمن ثُمَّ  َعلَقَة   ِمن   ثُمَّ  نُّط 

غَة   َخلَّقَة   مُّض  نُبَي ِنَ  ُمَخلَّقَة   َوَغي رِ  مُّ  فِ  ِقرُّ َونُ  لَُكم   ل ِ

َحامِ  َر  ى أََجل   إِلَى نََشاء َما اْل  َسمًّ ِرُجُكم   ثُمَّ  مُّ  ثُمَّ  ِطف ًل  نُخ 

ن َوِمنُكم أَُشدَُّكم   ِلتَب لُغُوا ن َوِمنكُم يُتََوفَّى مَّ  إِلَى يَُردُّ  مَّ

ذَلِ   َوتََرى َشي ئًا ِعل م   بَع دِ  ِمن يَع لَمَ  ِلَكي َل  ال عُُمرِ  أَر 

ضَ  َر  ً َهامِ  اْل  ت   ال َماء َعلَي َها أَنَزل نَا فَإِذَا دَة تَزَّ  َوَربَت   اه 

ج   ُكل ِ  ِمن َوأَنبَتَت    3﴾ بَِهيج   َزو 

                                                             
 .72، آیه نحلسوره  .1
 .51، آیه کهف .2
 .5 حج، آیهسوره  .3
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 : ترجمه

پس )بدانید(  د،یاى مردم اگر در باره برانگیخته شدن در شك هست﴿

ز ایم سپس از نطفه سپس از علقه آنگاه اکه ما شما را از خاك آفریده

 )احیانا( خلقت ناقص تا )قدرت خود را( بر مضغه داراى خلقت کامل و

 کنیم تا مدتى معین در رحمهاشما روشن گردانیم و آنچه را اراده مى

آوریم سپس دهیم آنگاه شما را )به صورت( کودك برون مىقرار مى

دهیم( تا به حد رشدتان برسید و برخى از )حیات شما را ادامه مى

رسد به به غایت پیرى مىمیرد و برخى از شما شما )زودرس( مى

داند و زمین را اى که پس از دانستن )بسى چیزها( چیزى نمىگونه

بینى و)لى( چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش خشکیده مى

 ﴾رویاند.هاى( نیکو مى کند و از هر نوع )رستنیآید و نمو مىدرمى

نَسانَ  َخلَق نَا َولَقَد  ﴿ ِ ن ُسَللَة   ِمن اْل   ثُمَّ ( 12) ِطين   م ِ

فَةً  َجعَل نَاهُ  ِكين   قََرار   فِ  نُط  فَةَ  َخلَق نَا ثُمَّ ( 13) مَّ  النُّط 

غَةً  ال عَلَقَةَ  فََخلَق نَا َعلَقَةً  غَةَ  فََخلَق نَا ُمض   ِعَظاًما ال ُمض 

نَا ًما ال ِعَظامَ  فََكَسو  ُ  فَتَبَاَركَ  آَخرَ  َخل قًا أَنَشأ نَاهُ  ثُمَّ  لَح   ّللاَّ

َسنُ   1﴾َخاِلِقينَ ال   أَح 

 : ترجمه

سپس او  (12اى از گل آفريديم )و به يقين انسان را از عصاره ﴿

نگاه آ( 13)اى در جايگاهى استوار قرار داديم را )به صورت( نطفه

ورت( صآورديم پس آن علقه را )به  نطفه را به صورت علقه در

 بعد مضغه گردانيديم و آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم

رينشى ( آفانها را با گوشتى پوشانيديم آنگاه )جنين را دراستخو

 ن استندگاديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرين

.﴾ 

ًرا نََسبًا فََجعَلَهُ  بََشًرا ال َماء ِمنَ  َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ ﴿  َوِصه 

 2﴾ قَِديًرا َربُّكَ  َوَكانَ 

                                                             
 .14 – 12، آیه مومنونسوره  .1
 .54، آیه فرقانسوره  .2
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 : ترجمه

د و او را )داراى و اوست كسى كه از آب بشرى آفري ﴿

ه مواراد و پروردگار تو هخويشاوندى( نسبى و دامادى قرار د

 ﴾.تواناست

ُ  أَمَّن﴿ ُزقُكُم َوَمن يُِعيدُهُ  ثُمَّ  ال َخل قَ  يَب دَأ نَ  يَر   السََّماء م ِ

ِض  َر  عَ  أَإِلَه   َواْل  ِ  مَّ َهانَُكم   َهاتُوا قُل   ّللاَّ  ُكنتُم   إِن بُر 

 1 ﴾ َصاِدقِينَ 

 : ترجمه

ا كند و سپس آن ر( را آغاز مىنشييا آن كس كه خلق)آفر﴿

دهد ىمآورد و آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزى بازمى

ا يش رگوييد برهان خومى آيا معبودى با خداست بگو اگر راست

 ﴾.بياوريد

ن   لَُكم َخلَقَ  أَن   آيَاتِهِ  َوِمن  ﴿ َواًجا أَنفُِسُكم   م ِ ُكنُوا أَز  تَس   ل ِ

َودَّةً  بَي نَُكم َوَجعَلَ  ي َهاإِلَ  َمةً  مَّ  َْليَات   ذَِلكَ  فِ  إِنَّ  َوَرح 

م    السََّماَواتِ  َخل قُ  آيَاتِهِ  َوِمن  ( 21) يَتَفَكَُّرونَ  ل ِقَو 

ِض  َر  تَِلفُ  َواْل   ذَِلكَ  فِ  إِنَّ  َوأَل َوانُِكم   أَل ِسنَتُِكم   َواخ 

 2﴾ ل ِل عَاِلِمينَ  َْليَات  

 :  ترجمه

اگاه س بنپهاى او اين است كه شما را از خاك آفريد نشانه و از﴿

( و از 20شما )به صورت( بشرى هر سو پراكنده شديد )

 ريد تاا آفهاى او اينكه از )نوع( خودتان همسرانى براى شمنشانه

اين  در آرى!،بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد

 ﴾.هايى استعا نشانهانديشند قطمى )نعمت( براى مردمى كه

                                                             
 .64، آیه نملسوره  .1

 .22 – 21، آیه رومسوره  .2
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ا﴿ َ  إِنَّ  َواِحدَة   َكنَف س   إِلَّ  بَع ثُُكم   َوَل  َخل قُُكم   مَّ  َسِميع   ّللاَّ

 1﴾ بَِصير  

 : ترجمه

يك  رينش(آفرينش و برانگيختن شما )در نزد ما( جز مانند )آف ﴿

 ﴾.خدا شنواى بيناست شك يبتن نيست 

َسنَ  الَِّذي﴿ ء   ُكلَّ  أَح  نَسانِ  َخل قَ  دَأَ َوبَ  َخلََقهُ  َش   ِ  ِطين   ِمن اْل 

لَهُ  َجعَلَ  ثُمَّ ( 7) ن ُسَللَة   ِمن نَس  اء م ِ ِهين   مَّ اهُ  ثُمَّ ( 8) مَّ  َسوَّ

وِحهِ  ِمن فِيهِ  َونَفَخَ  عَ  لَُكمُ  َوَجعَلَ  رُّ َب َصارَ  السَّم  ئِدَةَ  َواْل  َف   َواْل 

ا قَِليًل  ُكُرونَ  مَّ  2﴾ تَش 

 : ترجمه

 وى را آفريده است نيكو آفريده كه هر چيز يذاتهمان  ﴿

 ﴾آفرينش انسان را از گل آغاز كرد.

نَسانُ  يَرَ  أََولَم  ﴿ ِ فَة   ِمن َخلَق نَاهُ  أَنَّا اْل   َخِصيم   هُوَ  فَإِذَا نُّط 

بِين    3﴾ مُّ

 : ترجمه

ايم پس اى آفريدهمگر آدمى ندانسته است كه ما او را از نطفه﴿

 ﴾.تآشكار شده اس جويىبناگاه وى ستيزه

يِيَها قُل  ﴿ لَ  أَنشَأَهَا الَِّذي يُح  ة   أَوَّ  عَِليم   َخل ق   بِكُل ِ  َوهُوَ  َمرَّ

﴾4 

 : ترجمه

ه بكه  ستبار آن را پديد آورد و او كه نخستين يداتبگو همان ﴿

 ﴾.هر )گونه( آفرينشى داناست

                                                             
 .28، آیه لقمانسوره  .1
 .9-7 آیه ،سجدهسوره  .2
 .77آیه  ،یاسینسوره  .3
 .79، آیه یاسینسوره  .4
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 (71) ِطين   ِمن بََشًرا َخاِلق   إِن ِ  ِلل َمَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  إِذ  ﴿

ي تُهُ  فَإِذَا تُ  َسوَّ وِح  ِمن فِيهِ  َونَفَخ    َساِجِدينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُّ

﴾1 

 : ترجمه

گل  آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى را از ﴿

از روح  پس چون او را )كامال( درست كردم و( 71خواهم آفريد.)

 ﴾.كنان براى او )به خاك( بيفتيددهخويش در آن دميدم سج

ن ُكمَخلَقَ ﴿ َجَها ِمن َها َجعَلَ  ثُمَّ  َواِحدَة   نَّف س   م ِ  َوأَنَزلَ  َزو 

ن   لَُكم َن عَامِ  م ِ َواج   ثََمانِيَةَ  اْل  لُقُُكم   أَز   بُُطونِ  فِ  يَخ 

َهاتُِكم   ُ  ذَِلُكمُ  ثََلث   ُظلَُمات   فِ  َخل ق   بَع دِ  ِمن َخل قًا أُمَّ  ّللاَّ

َرفُونَ  فَأَنَّى ُهوَ  إِلَّ  إِلَهَ  َل  ال ُمل كُ  لَهُ  َربُُّكم    2﴾ تُص 

 : ترجمه

 وداد  شما را از نفس واحد آفريد سپس جفتش را از آن قرار ﴿

هاى براى شما از دامها هشت قسم پديد آورد شما را در شكم

ه اى سمادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى )ديگر( در تاريكيه

ر پروردگاخدا  گانه )م شيمه و رحم و شكم( خلق كرد اين است

 خدايى جز او شما فرمانروايى )و حكومت مطلق( از آن اوست

 ﴾ .شويدو كجا از حق( برگردانيده مىنيست پس چگونه )

م   آيَات   دَابَّة   ِمن يَبُثُّ  َوَما َخل ِقُكم   َوفِ ﴿  3 ﴾ يُوقِنُونَ  ل ِقَو 

 : ترجمه

نده پراك و در آفرينش خودتان و آنچه از )انواع( جنبنده)ها( ﴿

 ﴾.هايى استمى كه يقين دارند نشانهگرداند براى مردمى

                                                             
  .73-72، آیهصسوره  .1
 .6، آیه مرزسوره  .2
 .4، آیه جاثیهسوره  .3
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ن َخلَق نَاُكم إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَا﴿  َوَجعَل نَاُكم   َوأُنثَى ذََكر   م ِ

َرَمُكم   إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشعُوبًا ِ  ِعندَ  أَك   إِنَّ  أَت قَاُكم   ّللاَّ

 َ  1﴾َخبِير   َعِليم   ّللاَّ

: ترجمه  

و  ت ملتمردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملاى ﴿

ر د .نيدكاصل قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل ح

 ترديدبى حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

 ﴾ .خداوند داناى آگاه است

َجي نِ  َخلَقَ  َوأَنَّهُ ﴿ و  ُنثَى الذََّكرَ  الزَّ  2﴾َواْل 

 : ترجمه

 ﴾.آفريند نر و مادهت كه دو نوع مىو هم اوس﴿

نَسانَ  َخلَقَ ﴿ ِ  3﴾ انَ ــــــــال بَيَ  َعلََّمهُ ( 3) اْل 

 : ترجمه

 ﴾( به او بيان آموخت .3انسان را آفريد ) ﴿

نَسانَ  َخلَقَ ﴿ ِ ارِ  ال  ـَ َصل ص ِمن اْل   4 ﴾َكال فَخَّ

 : ترجمه

 ﴾.فريداى سفال مانند آز گل خشكيدهانسان را ا ﴿

َواًرا َخلَقَُكم   َوقَد  ﴿  5 ﴾ أَط 

 : ترجمه

 ﴾.را مرحله به مرحله خلق كرده است و حال آنكه شما ﴿

                                                             
 .13آیه  ،حجراتسوره  .1
 .45، آیه نجمسوره  .2
 .4-3، آیه الرحمنسوره  .3
 .14، آیه الرحمنسوره  .4
 .14، آیه نوحسوره  .5
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﴿ ُ نَ  أَنبَتَُكم َوّللاَّ ِض  م ِ َر   1 ﴾نَبَاتًا اْل 

 :  ترجمه

 ﴾.يدا )مانند( گياهى از زمين رويانو خدا)ست كه( شما ر ﴿

َسبُ ﴿ نَسانُ  أَيَح  ِ فَةً  يَكُ  أَلَم  ( 36) ُسدًى يُت َركَ  أَن اْل   نُط 

ن نِ     م ِ نَى مَّ ى فََخلَقَ  َعلَقَةً  َكانَ  ثُمَّ ( 37) يُم  ( 38) فََسوَّ

َجي نِ  ِمن هُ  فََجعَلَ  و  ُنثَى الذََّكرَ  الزَّ  2 ﴾َواْل 

 : ترجمه

و ( آيا ا36شود. )هدف رها مىكند بىآيا انسان گمان مى﴿

 ( سپس37) شود نبود.اى از منى كه در رحم ريخته مىنطفه

ت ساخ بسته در آمد و خداوند او را آفريد و موزونبصورت خون

 ﴾.( و از او دو زوج مرد و زن آفريد38)

نَسانَ  َخلَق نَا إِنَّا﴿ ِ فَة   ِمن اْل  َشاج   نُّط   فََجعَل نَاهُ  نَّب تَِليهِ  أَم 

 3 ﴾ بَِصيًرا َسِميعًا

 :  ترجمه

بدين  آزماييمرا مى ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او ﴿

 ﴾جهت او را شنوا و بينا قرار.

لُقكُّم أَلَم  ﴿ ن نَخ  اء م ِ ِهين   مَّ  قََرار   فِ  فََجعَل نَاهُ ( 20) مَّ

ِكين   ع لُوم   قَدَر   إِلَى( 21) مَّ  4 ﴾مَّ

 : ترجمه

در جايگاهى  ( پس آن را20فريديم. )ايمقدار  نمگر شما را از آبى بى﴿

 ﴾مدتى معين .( تا 21استوار نهاديم )

َواًجا َوَخلَق نَاُكم  ﴿  1  ﴾أَز 

                                                             
 .17، آیهنوحسوره  .1
 .39 -36آیه  ،تقیام. سوره 2
 .2، آیه انسانسوره  .3
 .22- 20مرسالت، آیهسوره  .4
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 : ترجمه

 ﴾.و شما را جفت آفريديم﴿

نَسانُ  أَيَُّها يَا﴿ ِ كَ  َما اْل   الَِّذي( 6) ال َكِريمِ  بَِرب ِكَ  َغرَّ

اكَ  َخلَقَكَ  ِ  فِ ( 7) فَعَدَلَكَ  فََسوَّ ا ُصوَرة   أَي   َشاء مَّ

 2﴾َركَّبَكَ 

 ترجمه :

 غرورمباره پروردگار بزرگوارت  اى انسان چه چيز تو را در﴿

( تو را يهاكه تو را آفريد و )اندام ذات( همان 6ساخته است. )

صورتى  ( و به هر7درست كرد و )آنگاه( تو را سامان بخشيد .)

 ﴾ كه خواست تو را تركيب كرد.

نَسانُ  فَل يَنُظرِ ﴿ ِ اء ِمن ُخِلقَ ( 5) ُخِلقَ  ِممَّ  اْل  ( 6) دَافِق   مَّ

ُرجُ  ل بِ  بَي نِ  ِمن يَخ   3 ﴾َوالتََّرائِبِ  الصُّ

 : ترجمه

( از آب 5پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است .) ﴿

نهاى ( )كه( از صلب مرد و ميان استخوا6اى خلق شده )جهنده

 ﴾ آيد .سينه زن بيرون مى

نَسانَ  َخلَق نَا لَقَد  ﴿ ِ َسنِ  فِ  اْل   4﴾ تَق ِويم   أَح 

 :  ترجمه

 ﴾ . تى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم)كه( براس ﴿

مِ  ق َرأ  إِ ﴿   نَسانَ  َخلَقَ ( 1) َخلَقَ  الَِّذي َرب ِكَ  بِاس  ِ  ِمن   اْل 

َرمُ  َوَربُّكَ  إِق َرأ   (2) َعلَق   َك   5﴾ اْل 

                                                                                                                                   
  .8 ، آیهنبأسوره  .1

 .8 – 6آیه  ،انفطارسوره  .2
 .7-5، آیه طارقسوره  .3
 .4آیه ، تینسوره  .4
 .3-1آیه ،علقسوره  .5
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:ترجمه  

لق آفريد ) ع( انسان را از 1بخوان به نام پروردگارت كه آفريد )﴿

 ﴾.است ميكر اريسب كه پروردگارت بنام بخوان(  2

 رد: مُبرشُ شود یرا م لینکات ذ مهیکر اتیآ یروشن در

 

 :قرآن در آن روش  دو بیان و خلقت روند. الف

 : ردیگ یحث مبه ب وهیشرا به دو  یهستعالم  انسان و نشیآفرروند   میکرقرآن

 انیب انهکه مراحل مختلف آن گاه با هم و گاه جداگ ر،یروند تحول پذ 

 شده است. 

 افتهیشده و انجام  لی، تکم یخلقت درون. 

ا ر "نشیآفر مورد در دگاهیدود" و استشده  ادی وهیش وبه خلقت به د نپرداخت

نوشته  در یبه صورت درست Shinya Makino، است هوردآوجود  هب

( نقرآ ینجها دگاهیشناسانه در د یبا ساختارمعن ی لعه)مطا "انیخلقت و پا"شیخو

 :ردیگ یم بحث به را

که  یدرحال ،شده  انیب ینیو ع یذات دیبا ق و بشر نشیجهت، خلقت آفر کی از

 شده گرفته بحث به نیگاه نماد مجمل و یگونه   به دهیپد نیهم گرید یدرجا

 نانهیو واقعب یعقالن هاتیتوج با و یحیتوض ،یلیتحل خلقت اول نهیدرگز. است

 جادیآن و ا یها روگذاشته شدن کوه  ن،یمانند: گسترش زم ست؛ا دهیگرد یمعرف

بعد خون ، یمن عیآنها ازما نشیآفرو  انیمورد خلقت آدم آنها ، در انیها ازم راه

 دوم خلقت در نهی... و درگز رهیاستخوان وغ بازگوشت،  ی پارچه سپسبسته، 
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شده  ادی ؛دستاورد و فرمان کی ییاعالن نها تاًیو نها یمجمل و نظر یحیتوض

   1پس هست شد. "وهست ش": گفت دیگو یاست که م

 نشیل آفرمورد مراح در میکر قرآن حاتیاست که تمام توض یادآوریالزم به 

اجع ر اللهج جلندمراحل انجام آن به خداو یتمام بلکه در ا؛ابتد انسان نه فقط در

حل ام مراتم که خود در ستیا نندهیآفر  ی هنشان دهند، دیتأک نیشده است. ا

نه  است لیدخ یمراحل خلقت آدم درکار شیتهاان یفاعل است و قدرت ب دنیآفر

 .نشیآفر آغاز تنها در

 :بشریت یبرا نوع اسم با یآدم آفرینشب. 

 از،سان ان نشیآفر حیتوض یبرا میکر: که قرآن نستیمهم ا اریبس  ینکته 

ه نوع اره ب)اش انسان ینوع برا یاسمامانند: ناس، انسان و بشر که همه  یواژه ها

 مورد در نیشیپ ی شده ذکر اتیکدام از آ چیه ه نموده است. دربشر( است، استفاد

. ندارد وجود مرد از زن نشیآفر ای و مرد مقدم نشیآفر بر یمبن ییادعا نش،یآفر

مشخص  یها تیجنس در انسان خلقت به ییها اشاره ات،یآ نیاز یتعداد در البته

 . ده استا نشمرد ادع ایزن  تیجنس اریبا مع یبرتر تقدم و چیه ی، ول"جفت"

 :واحد ازمنبع ها انسان تمام آفرینشج. 

و  زمبدأان ها اباال اشاره شده است که تمام انس یذکرشده  اتیآ از یتعداد در

قمان نه تنها ل  ی هسور 28 هیآ در. اند شده دهی)ازنفس واحده( آفر یمنبع واحد

 درون ودنب کسانیبلکه به  ؛دارد  انیآدم واحدمبدأ و منشأ  ،اشاره به منبع

 . دینما یم اشاره زینحشر(  روز )در شدن ختهیبرانگ

                                                             
1.Surah 17:  Al-Isra’: 70  reads as follows:  Now, indeed, We have conferred dignity on the 

children of Adam, and borne them over land and sea, and provided for them sustenance out of 

the good things of life, and favoured them far above most of Our creation. The Message of the 

Qur’an. 
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ا﴿ َ  إِنَّ  َواِحدَة   َكنَف س   إِلَّ  بَع ثُُكم   َوَل  َخل قُُكم   مَّ  َسِميع   ّللاَّ

 1﴾بَِصير  

  : ترجمه

 جز( نجاما در)  شما دنيگردان زنده و(  آغاز در)  شما آفرينش﴿

 شنوا دخداون.  نيست فردي(  دنيگردان زنده و آفرينش)  همسان

 ﴾(  باشدنمي نهان او از بندگان اعمال و اقوال و)  است بينا و

 ،است  افتهی یگوناگون یترجمه ها ،ینیمتون د اصطالح نفس واحده در

 می، وجود تقس6، انسان   5، وجود زنده    4، وجود   3، شخص   2ازجمله : روح

 انیم مورد نیا است. هرچند درمعمول آن  یجمله ترجمه ها از ؛تبار و ریناپذ

 ستیواحد وجود به اشاره واحده نفس که دارد وجود نظر اتفاق مسلمان دانشمندان

 جل خداوند ی دهیآفر نیتر یابتدائ.  است گرفته نشأت آن از بشر اتیح تمام که

مرد که آنها بعدأ  ای)االنسان( بوده است و نه زن  کیتفک قابل ریغ یموجود جالله

 نیآنجمله واضحتر انسان از نشیآفر اتیآ از یموضوع درتعداد نیا 7ند،افتی ظهور

 . رسد یم مشاهده به، است هکه درباال آمد امتیسوره ق 29یال26 اتیآ آنها در

 :کریم  قرآن در قبرغه داستان نبودِ د.

                                                             
 .28آیه  ،لقمانسوره  .1

2.Surah 36: Yasin: 60 reads as follows:  Did I not enjoin you, O you children of Adam, that you 

should not worship Satan – since, verily, he is your open foe. The Message of the Qur’an. 
3.Surah 36: Yasin: 60 reads as follows:  Did I not enjoin you, O you children of Adam, that you 

should not worship Satan – since, verily, he is your open foe. The Message of the Qur’an. 
4.Surah 36: Yasin: 60 reads as follows:  Did I not enjoin you, O you children of Adam, that you 

should not worship Satan – since, verily, he is your open foe. The Message of the Qur’an. 
5.Ibid. 
6.Ibid. 

نچه ذکرشده است نظر نویسنده می باشد. ولی از البالی صراحت آیات قرانی واحادیث نبوی چنین واضح می آ .7
ردد که اولین انسانی  که خلق شده است مرد است، وآن حضرت آدم علیه السالم می باشد. )گروه ویرایش گ

 .وبازنگری(
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 سازد:  یم واضح را مهم موضوع دو قرآن در انسان نشیبرداستان آفر یمرور

 قرآن  رد "زنده" یبه معنا "وّاح" یعبر ی هواژ یهمتا ،وا ح ی هواژ

   ست.ه زین یو فرهنگ اسالم یکلمه جزء زبان عرب نیوجود ندارد، هرچند ا

 نیا یبرمبنا اماقرآن وجود ندارد.  حضرت آدم در ی غهداستان قبر 

 یب یب سپسو هشد دهیآفر السالم هیعلحضرت آدم  اابتد است، معروف که یداستان

 . است دهیحضرت آدم خلق گرد ی غهرقب تار وا ازح

 ار یریخم و تأیتقد چیزن ه مرد و نشیآفر که قرآن در استمعلوم  راآشکا

ن ز رد وم؛ان انس نشیمورد آفر در نیشیشده پ ادی اتی. براساس تمام آستیل نیقا

 نیا اگر. است کرده خلق کسانی روش به و ماده، نیع جالله  از جلرا خداوند 

 و نایحیمس مانند زین مسلمانان چرا هست، که باشد تمشکال عامل موضوع

 ت زنان درمشکال از یاریبس ی شهیآدم که ر یداستان قبرغه  به باور انیهودی

 دارند؟ باشد؛ یمقرون  یط

 رده است،نداشته ، آن را حذف ک صراحت که یادعا ها نیا ی همه میکرقرآن

 .دیفرما یم هنیزم نیا ( درهیعل اهلل مةچنانکه عالمه اقبال )رح

 داشته یتوالم قرون یط مسلمانان یبرزندگ یرگرانیتأث آدم یداستان قبرغه  »

 رده فقط نادعا،  ای دهیپد نیکه ا یمهم است تا نقش اریجهت بس نیا از. است

به  دارد، زین اسالم و تیهودی یفرهنگ ها بلکه در ؛باور(  نی)زادگاه ا تیحیمس

 «گردد. ییشناسا یخوب

 تعلیق:

 سندهینو شخص دگاهید آمد، باال در که را آنچه ،یبازنگر و شیرایو وهگر)

 :داندیم یزمال را لیذ شرح ، حسن رفعت سوریپروف بحثِ لیتکم منظور به دانسته

 وسلم؛ عليه هللا صلى هللا رسول قال هريرة أب  عن) 

 وإن ضلع من خلقت المرأة فإن خيراً  بالنساء استوصوا
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 وإن كسرته تقيمه ذهبت فإن أعله الضلع ف  ما أعوج

 .   بالنساء فاستوصوا أعوج يزل لم تركته

 قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أن:رواية وف   

 بها استمتعت وإن كسرتها أقمتها إن كالضلع المرأة:

 1  ..عوج وفيها بها استمتعت

( عائشة: )تحضر ، ابوهریره از عالوه   بلکه است؛ حیصح تنها نه  حدیث این

 نیز  ، نهع یعالت اهلل یرض( ذر أبی) و( زَمْعَةَ بن اهلل عبد)و( جُنْدُبٍ بْنَ سَمُرَۀَ) و

 . موجوداست حدیث مختلف  درکتب که اند، نموده روایت

 :نمود روایت لموس هیعل اهلل یصل اهلل رسول از :عنه یتعال اهلل یرض ابوهریرۀ

 صبر از و یدیانم  تحمل ها زن تدرباب: فرمود وسلم هیعل اهلل یصل اهلل رسول که

 أعالی برغهق حصه ترین وکج شده آفریده چپ ی قبرغه از زن زیرا کنید؛ استفاده

 مقابل در بایدن مرد که است این مقصود و( زنها زبانی تیز از است تمثیل) است آن

 .نماید خود زن طالق به اقدام و شده خسته زنها درازی زبان

 استر نراآ بخواهی اگر است، قبرغه مثل زن :است آمده دیگر روایت در     

 آن زا وجودکجی، ،با باشی اگرخواسته و(ازطالق است کنایه)بشکنی آنرا باید ،ینمای

             .                     است صحیح حدیث این .نمود خواهی استفاده

 وصلهح و نمودن مدارا و پذیری تحمل را ثیحد نیا مطلب حدیث شارحین  

  که :کنند یم استدالل حدیث نیا از ،درضمن و ، دانند می زنان برابر در  یمند

 از یبرخ اام .است علماء جمهور نظر این و .است شده خلق آدم ی قبرغه از زن

 نیا زجملها ؛ است  گرفته صورت مستقالنه زن خلقت نظردارندکه دانشمندان نیا

 را زن لقتخ که است( وریپنیشا مسلم أبو) وریپنیشا تفسیر صاحب ، دانشمندان

 یلتمث حدیث مطلب که میدهد جواب و( 425:ص2ج:)داند یم مستقل طور به

 .میکند یدیتأ آنرا دوم روایت چنانچه ، خلقت بیان نه است

                                                             
 .133ص، 3ج :الجمع بین الصحیحین)متفق علیه(  .1
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ا به چپ آدم ر یمفهوم خلقت زن از قبرغه  ث،یحد نیحال  شارح نیع در

 دیتاک لهینوسیبد و ندینما یم ریزنان تعب یرنج زود و تیحساس ،یزبان زیت یمعنا

 شم وز با خهرگ وبوده  بایشک حوصله مند و دیورزند که مردان در برابر زنان با یم

 ییجدا  طیشرا عاًشر نکهیقهر در برابر زنان برخورد نکنند که خداناخواسته، بدون ا

  شود. شوهر زن و  ییجدا باشد، منجر به طالق و ایمه

ی پاشد ووضعیت نامطلوبی بر فضای خانواده دراینصورت نظام خانوادگی از م

 1( سایه می افگند،این وضعیت باالی فرزندان انها نیز تأثیر منفی برجای می گذارد.

                                                             
 .بازنگری گروه ویرایش و .1
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 فصل دوم
آیا زن مسئول خروج 

 آدم از بهشت بود؟
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وا( حیا زن ) اندیشند که گو چنان میاکثراً  مسلمانان، مسیحیان و یهودیان 

 بهشت بوده است.  مسؤل اخراج حضرت آدم از

کتاب اول  سوم بخش در"آدمهبوط "ی  تحت نامدر داستان این باور ه ایریش

 )آفرینش(، آمده است. 1عهد عتیق

 ردنانکه چ درآن صراحت ندارد؛ و تأئید نکردهکریم این داستان را قرآن  

 وکر نشده ذکریم قرآن  در هرگز "واح"مباحث بعدی متوجه خواهیم شد که کلمه 

 معنای همسر او )که اسم مذکراست( به  "زوج "و   به آدم کریم قرآن ه ایاشار

  می باشد. ؛استفاده شده است

 خداوند توانا در این مورد می فرماید:

ِض َوَرفََع بَع َضُكم  ﴿ َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكم  َخلَئَِف اْلَر 

يَب لَُوُكم   َق بَع ض  دََرَجات  ل ِ فِ  َما آتَاُكم  إِنَّ َربََّك فَو 

ِحيم    2 ﴾َسِريُع ال ِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُور  رَّ

  ترجمه:

د و ر داو اوست كسى كه شما را در زمين جانشين )يكديگر( قرا﴿

ا را ا شمبرترى داد ت ؛بعضى از شما را بر برخى ديگر به درجاتى

دكيفر زو پروردگار تو !آرى .در آنچه به شما داده است بيازمايد

 ﴾ .است و )هم( او بس آمرزنده مهربان است 

 :"سقوط آدم"ق(، ینش )عهد عتیکتاب آفر

نقل  کتاب عهد عتیق )آفرینش( طور زیر سوم بخش داستان سقوط آدم در

 شده است: 

                                                             
 عهد عتیق یکی از کتاب های انجیل عیسی علیه السالم است. .1
 .165آیه ، سوره انعام .2
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زن  د. ازبورتوپلید افعی )ابلیس( ازهمه جانورانی که خداوند آفریده خبیث تر .1

ن باغ )بهشت( حاصل تمام درختا خوردن ا را ازآیا خداوند براستی شم"پرسید، 

  "منع کرده است؟

 . "ریمتوانیم ازمیوه های درختان بخو ما می"زن به ابلیس جواب داد،  .2

 ما نباید ازش"وسط باغ است، خداوند گفته است،  درختی که دروه ی می از بجز .3

 آن بخورید، نه به آن دست بزنید، حتی اگربمیرید. 

 خیر! شما نخواهید مرد!"ت، پس ابلیس به زن گف .4

 و شده زا باپس چشمان شم ،ین میوه بخوریداداند، روزی که شما از خداوند می .5

 .به خوب و بد پی خواهید برد مانند خدایان خواهید شد و

وه به دانشی که این می پیش چشمش خودنمایی کرد و زن دید که درخت در .6

ورد. او آن میوه را خ از مقداریبود، پس زن  ورد شوق انگیزآ ارمغان می

 وه خورد. آن می از نیزاو  هم به همسرش داد، کسی که با او بودرامقداری 

 گ. پس بردوی آنها باز شد و آنها دریافتند که برهنه اند سپس چشمان هر .7

 های انجیر را بهم دوختند و برای خویش لـُنگ درست کردند. 

اه میرفت بهشت( آرام رباغ ) که در  مرد و همسرش صدای یهوه )خداوند( را .8

 خویش را پنهان کردند.  (،یهوه)خداوند  شنیدند، آنها از

 "کجایی؟ تو"پرسید. و کرد مرد را صدا ( یهوه  )ولی خدای .9

سیده بودم من تر"، "باغ )بهشت( شنیدم ترا در آوازمن "مرد جواب داد،  .10

 ."چون برهنه شده بودم پس پنهان شدم

 از وتآیا " "گفت که تو برهنه شده ای؟به تو  چه کسی "او)خدا( پرسید،  .11

 "تان کرده ام خورده ای؟ درختی که منع

میوه  دی، اوتو برای من فرستا  زنی بود که این تقصیر"مرد جواب داد،   .12

 . "را به من داد و من خوردم
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 س مراابلی"زن جواب داد،  "توچه کردی؟"خدای یهوه از زن پرسید،   .13

 ."وسوسه کرد و من خوردم

و تچون تو این کار را کردی، "ای یهوه به شیطان گفت، سپس خد  .14

 احشام،  از پست شدی حقیرتر نفرین و

خاک  ا ر ات زندگی روز هر با شکمت خواهی خزید و تمام جانوران وحشی. تو

 .خواهی خورد

 فرزندان ترا  تو و زنت را،  خواهم داد: قرار من شما را دشمنان یکدیگر  .15

 را.  و فرزندان او

 پای او را خواهی شکست.  تو و؛ ترا خواهد شکست سراین 

 به زن گفت:  و  .16

 من دردهای زایمان ترا افزایش خواهم داد، 

 دنیا خواهی آورد. ه فرزندانت را با درد ب تو

 شوهرت خواهد بود،  های تو ازآنِ خواست

 تو خواهد بود.  او صاحب اختیار و

رختی دوه ی می زچون تو به حرف زنت گوش دادی و ا "به مرد گفت:   .17

 ت کرده بودم خوردی، منع اکه 

 نفرین کردم.  تو خاک را نیز خاطره ب

 ،دست خواهی آورده خویش را با رنج ب زندگی روز هرتو حاصل 

 .گیاهان وحشی خواهم رویانید و من برای تو خار  .18

 و تو گیاهان وحشی را خواهی خورد. 

! ردیین برگآنکه به زمتا ؛ نانت را خواهی خورد؛  با عرق برپیشانی ات  .19

 آن گرفته شده بودی.  همانگونه که تو از

 به خاک برخواهی گشت.  و! خاک هستی  از

 نامید چون او مادر تمام زندگان بود.  "حوا"مرد همسرش را  .20
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آنها  واو تهیه کرد  پوست برای مرد و همسر لباسی از، خدای یهوه  .21

 پوشیدند. 

ما  زکی ادانش نیک و بد مثل ی ببین، مرد با" :آنگاه خدای یهوه گفت .22

درخت  از بکند و باره دراز شده است. او نباید اجازه داشته باشد که دستش را دو

 . "برای همیشه زنده بماند بخورد و زندگی نیز

، رع کند زبهشت عدن بیرون کرد، تا کشت و  آنگاه خدای یهوه او را از .23

 آن آمده است.  همان خاکی را که از

له ی مقابل بهشت عدن انجیل وشع در ید کرد، واو مرد را تبع .24

  1شمشیر)قدرت( تابان را آویخت تا راه درخت زندگی را پاسداری کند.

 :بهشت او از مورد خروج آدم و همسر منابع قرآنی در

انی رتیب زمتمانند انجیل کریم ، قرآن آوری شد یادهمانگونه که درفصل قبلی 

 یاحدومورد رداول و یا  ره ی نسان را درسوآفرینش ا طوریکه ؛کند را دنبال نمی

بهشت  او از داستان خروج آدم و همسر مجید همین ترتیب قرآنه کند. ب ذکر نمی

 یند: آ می زیر سه قسمت به آن اشاره میکند که در بلکه در؛ یک جا  را نه در

    2بیانگر این امر مهم است:ذ قران کریم در مورد خروج آدم از بهشت، اولین مأخ

ُجَك ال َجنَّةَ َوُكلَ ِمن َها ﴿ ُكن  أَنَت َوَزو  َوقُل نَا يَا آدَُم اس 

َرَغداً َحي ُث ِشئ تَُما َولَ تَق َربَا َهـِذِه الشََّجَرةَ فَتَكُونَا ِمَن 

ا 35ال ظَّاِلِميَن ) َرَجُهَما ِممَّ ( فَأََزلَُّهَما الشَّي َطاُن َعن َها فَأَخ 

                                                             
1.The Jerusalem Bible, pp. 8-9. 
2.The Message of the Qur’an; Muhammad Asad has stated that the literal.   

meaning of the expression which he has translated as “brought about the loss of their erstwhile 

state” is  “brought them out of what they had been “i.e., by inducing them to eat the fruit of the 

forbidden tree”  (p.10, footnote 29). 

3. Ibid., Muhammad Asad comments upon this sentence: “With this sentence, the address 

changes from the hitherto-observed dual form to the plural : a further indication that the moral of 

the story relates to the human race as a whole”. (p.10, footnote 30)4.  The Message of the 

Qur’an. 
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بُِطوا  بَع ُضكُم  ِلبَع ض  عَدُو  َولَكُم  فِ  َكانَا فِيِه َوقُل نَا اه  

تَقَر  َوَمتَاع  إِلَى ِحين  ) ِض ُمس  ( فَتَلَقَّى آدَُم ِمن 36اْلَر 

ِحيُم ) اُب الرَّ ب ِِه َكِلَمات  فَتَاَب َعلَي ِه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ ( 37رَّ

ا يَأ تِيَنَُّكم م ِ  ً فَإِمَّ بُِطوا  ِمن َها َجِميعا ن ِ  ُهدًى فََمن قُل نَا اه 

َزنُوَن ) ف  َعلَي ِهم  َولَ ُهم  يَح  ( 38تَبَِع ُهدَاَي فَلَ َخو 

َحاُب النَّاِر ُهم   َوالَِّذيَن َكفَروا  َوَكذَّبُوا  بِآيَاتِنَا أُولَـئَِك أَص 

 1 ﴾فِيَها َخاِلدُونَ 

 ترجمه: 

ر)يد( خود و همسرت در اين باغ سكونت گي! و گفتيم اى آدم ﴿

ت ن درخهر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد )و لى( به ايو از 

ان هر ( پس شيط35نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود )

رد و آو در ا بهردو را از آن بلغزانيد و از آنچه در آن بودند ايشان 

ين ر زمدفرود آييد شما دشمن همديگريد و براى شما  : فرموديم

دم از ( سپس آ36خواهد بود ) خوردارى قرارگاه و تا چندى بر

آرى  .شودپروردگارش كلماتى را دريافت نمود و )خدا( بر او ببخ

ملگى از ج: ( فرموديم 37مهربان است ) و  پذير او)ست كه( توبه

كه  د آنانپس اگر از جانب من شما را هدايتى رس. آن فرود آييد 

ند خواههدايتم را پيروى كنند بر ايشان بيمى نيست و غمگين ن

وغ هاى ما را در( )و لى( كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه38شد )

( 39ود )ند بانگاشتند آنانند كه اهل آتشند و در آن ماندگار خواه

﴾ 

    2:ذ در قرآن کریم چنین آمده استدومین مأخ

                                                             
 .39 – 35آیه ، سوره بقره .1

2. Ibid.; Muhammad Asad has stated that the literal meaning of the expression which he has 

translated as “with a view to making them conscious of their nakedness, of which (hitherto) they 

had been unaware” is “so as to make manifest to them that of their nakedness which (hitherto) 

had been imperceptible to them”. (p. 205, footnote 14). 

6. Ibid.; Muhammad Asad has stated that the literal meaning of the expression which he has 

translated as “or lest you live forever” is “or (lest) you become of those who are enduring”.  He 
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ُجَك ال َجنَّةَ فَُكلَ ِمن  َحي ُث ﴿ ُكن  أَنَت َوَزو  َويَا آدَُم اس 

َربَا َهـِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن ِشئ تَُما َولَ تَق  
( فََوس َوَس لَُهَما الشَّي َطاُن ِليُب ِدَي لَُهَما َما ُووِرَي 19)

َءاتِِهَما َوقَاَل َما نََهاُكَما َربُُّكَما عَن  َهـِذِه  َعن ُهَما ِمن َسو 
ا ِمَن ال َخاِلِديَن الشََّجَرةِ إِلَّ أَن تَُكونَا َملََكي ِن أَو  تَُكونَ 

( 21( َوقَاَسَمُهَما إِن ِ  لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحيَن )20)
َءاتُُهَما  ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بَدَت  لَُهَما َسو  فَدَلَُّهَما بِغُُرور  فَلَمَّ
ِصفَاِن َعلَي ِهَما ِمن َوَرِق ال َجنَِّة َونَادَاُهَما  َوَطِفقَا يَخ 

َهُكَما َعن تِل ُكَما الشََّجَرةِ َوأَقُل لَّكَُما إِنَّ َربُُّهَما أَلَم  أَن  
بِين  ) نَا  ( 22الشَّي َطآَن لَُكَما َعدُو  مُّ قَالَ َربَّنَا َظلَم 

نَا لَنَُكونَنَّ ِمَن ال َخاِسِريَن  َحم  أَنفَُسنَا َوإِن لَّم  تَغ ِفر  لَنَا َوتَر 
بُِطوا  بَع ُضُكم  ِلبَع ض  عَدُ 23) و  َولَكُم  فِ  ( قَاَل اه 

تَقَر  َوَمتَاع  إِلَى ِحين  ) ِض ُمس  ( قَاَل فِيَها 24اْلَر 
َرُجونَ  َن َوفِيَها تَُموتُوَن َوِمن َها تُخ  يَو   1﴾ تَح 

 ترجمه: 

خويش در آن باغ سكونت گير و از هر  تو با جفت! و اى آدم ﴿

جا كه خواهيد بخوريد )و لى( به اين درخت نزديك مشويد كه از 

( پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا 19) .ستمكاران خواهيد شد

هايشان برايشان پوشيده مانده بود براى آنان  آنچه را از عورت

تان شما را از اين درخت منع  نمايان گرداند و گفت پروردگار

نكرد جز )براى( آنكه )مبادا( دو فرشته گرديد يا از )زمره( 

دو سوگند ياد كرد كه من قطعا ( و براى آن 20) .جاودانان شويد

 ( پس آن دو را با فريب به سقوط 21) .از خيرخواهان شما هستم

كشانيد پس چون آن دو از )ميوه( آن درخت )ممنوع( چشيدند 

انيدن برگ)هاى پهايشان بر آنان آشكار شد و به چسبرهنگى

                                                                                                                                   
adds that this statement instilled in the first human pair (the desire to live forever and to become, 

in this respect, like God”. (p. 205, footnote 15). 

7. Muhammad Asad observes: “As in the parallel account …in Surah 2:Al-Baqarah: 35-36, the 

dual form of address changes at this stage into the plural…thus making it clear that the story of 

Adam and Eve is, in reality, an allegory of human destiny”. The Message of the Qur’an, p. 205, 

footnote 16.  

8. The Message of the Qur’an. 
 .25 – 19آیه ، . سوره  اعراف 1
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درختان( بهشت بر خود آغاز كردند و پروردگارشان بر آن دو 

مگر شما را از اين درخت منع نكردم و به شما : بانگ بر زد 

( 22).شيطان براى شما دشمنى آشكار است نگفتم كه در حقيقت

پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى  :گفتند

 :( فرمود23) .از زيانكاران خواهيم بود و به ما رحم نكنى مسلماً

يد و براى شما  ديگر(فرود آييد كه بعضى از شما دشمن بعضى )

( 24).در زمين تا هنگامى )معين( قرارگاه و برخوردارى است

ميريد و از آن  كنيد و در آن مى در آن زندگى مى :فرمود

  ﴾ (25) .برانگيخته خواهيد شد

 سومین مأخذ قرآنی قرار ذیل است: 1   

ًما َولَقَد  َعِهد نَا إِلَى آدََم ِمن قَب ُل فَنَِسَ  َولَم  نَجِ ﴿ د  لَهُ َعز 

ُجدُوا ِْلدََم فََسَجدُوا إِلَّ 115) ( َوإِذ  قُل نَا ِلل َمَلئَِكِة اس 

( فَقُل نَا يَا آدَُم إِنَّ َهذَا َعدُو  لََّك 116إِب ِليَس أَبَى )

ِرَجنَُّكَما ِمَن ال َجنَِّة فَتَش قَى ) ِجَك فََل يُخ  ( إِنَّ 117َوِلَزو 

َمأُ 118ا َوَل تَع َرى )لََك أَلَّ تَُجوَع فِيهَ  ( َوأَنََّك َل تَظ 

َحى ) َوَس إِلَي ِه الشَّي َطاُن قَاَل يَا 119فِيَها َوَل تَض  ( فََوس 

( 120آدَُم َهل  أَدُلَُّك َعلَى َشَجَرةِ ال ُخل ِد َوُمل ك  لَّ يَب لَى )

ِصفَا آتُُهَما َوَطِفقَا يَخ  ِن َعلَي ِهَما فَأَكََل ِمن َها فَبَدَت  لَُهَما َسو 

( ثُمَّ 121ِمن َوَرِق ال َجنَِّة َوَعَصى آدَُم َربَّهُ فَغََوى )

تَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَي ِه َوَهدَى ) بِطَا ِمن َها 122اج  ( قَاَل اه 

                                                             
1.Ibid.; Muhammad Asad has stated that the literal meaning of the expression which he has 

translated as “render thee unhappy”, is “so that thou wilt become unhappy”. (pp. 483-484; 

footnote 104). 

10. Muhammad Asad has stated that the literal meaning of the expression which he has 

translated as “feel naked”, is “be naked”. He adds that since Adam and Eve became aware of 

their nakedness only after their fall from grace, “it is but logical to assume that the words ‘thou 

shalt not…be naked” have a spiritual significance, implying that man, in his original state of 

innocence, would not feel naked despite all absence of clothing”. (The Message of the Qur’an, p. 

484, footnote 105). 

11. With reference to “the tree of life eternal”, Muhammad Asad observes: 

“This symbolic tree is designated in the Bible as ‘the tree of life’ and ‘the tree of knowledge of 

good and evil’ (Genesis Chapter 2:9), while in the above Qur’anic account Satan speaks of it as 

‘the tree of life eternal (al-khuld)”. 

12. The Message of the Qur’an. 
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ن ِ  ُهدًى فََمِن  ا يَأ تِيَنَّكُم م ِ َجِميعًا بَع ُضكُم  ِلبَع ض  عَدُو  فَإِمَّ

( َوَمن  أَع َرَض 123يَِضلُّ َوَل يَش قَى ) اتَّبََع هُدَاَي فََل 

َم ال ِقيَاَمِة  ُشُرهُ يَو  َعن ِذك ِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َونَح 

َمى ) َمى َوقَد  ُكنُت 124أَع  تَنِ  أَع  ِ ِلَم َحَشر  ( قَاَل َرب 

 1 ﴾بَِصيًرا
 ترجمه: 

 (را و به يقين پيش از اين با آدم پيمان بستيم )و لى آن﴿

)ياد كن(  و( 115) .فراموش كرد و براى او عزمى )استوار( نيافتيم

ز س جپ ؛هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد

يم اى ( پس گفت116) .ابليس كه سر باز زد )همه( سجده كردند

آدم در حقيقت اين )ابليس( براى تو و همسرت دشمنى 

 رها تيت به در نكند ت)خطرناك( است زنهار تا شما را از بهش

 ياز( است( در حقيقت براى تو در آنجا اين )امت117) .بخت گردى

اينكه در  ( و )هم(118) .مانىيشوى و نه برهنه ميكه نه گرسنه م

ن او را ( پس شيطا119) .زده گردى و نه آفتابيآنجا نه تشنه م

كى و مل اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى :گفتووسوسه كرد 

ممنوع(  ( آنگاه از آن )درخت120) .شود راه نمايميزايل نم كه

ه ند بخوردند و برهنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كرد

گار روردنيدن برگهاى بهشت بر خود و )اين گونه( آدم به پپاچس

او را  ( سپس پروردگارش121) .خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت

رمود ( ف122) .دايت كردبرگزيد و بر او ببخشود و )وى را( ه

من ا دشهمگى از آن )مقام( فرود آييد در حالى كه بعضى از شم

 پس اگر براى شما از جانب من رهنمودى .بعضى ديگر است

 هشود و نه تيررسد هر كس از هدايتم پيروى كند نه گمراه مى

 ﴾(123).بخت

                                                             
  .123 – 115آیه ، سوره طه .1
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و  مورد خروج آدم در کریمتفاوت میان متون کتاب آفرینش و آیات قرآن

 همسر او ازبهشت:

 علت اغفال آدم و همسرش

دم و ال آدرکتاب آفرینش هیچ توضیحی درباره اینکه چرا شیطان سعی دراغف

 به ریفهش آیات از برخی حالیکه قرآن کریم در وجود ندارد. در ؛همسرش کرد

 ی . برامی پردازدبهشت  تشریح علت کوشش ابلیس برای فریب آدم و همسرش در

ر این بمقدم  کهمطالب دیگری  مطالعه به، الزم است رموضوعدرک هر چه بهت

 : ستاشده  آیات زیرین به آنها اشاره که در بپردازیم  ه اندواقعه بود

     1   :34 -30سوره بقره 

ِ ِمن بَع ِد ِميثَاقِِه َويَق َطعُوَن َما ﴿ دَ ّللاَّ الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعه 

ُ بِِه أَن يُوَصَل وَ  ِض أُولَـِئَك ُهُم أََمَر ّللاَّ يُف ِسدُوَن فِ  اْلَر 

َواتاً 27ال َخاِسُروَن ) ِ َوُكنتُم  أَم  ( َكي َف تَك فُُروَن بِاّللَّ

َجعُوَن ) يِيُكم  ثُمَّ إِلَي ِه تُر  يَاُكم  ثُمَّ يُِميتُكُم  ثُمَّ يُح  ( 28فَأَح 

تَ  ً ثُمَّ اس  ِض َجِميعا ا فِ  اْلَر  َوى ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُم مَّ

ء   اُهنَّ َسب َع سََماَوات  َوُهَو بِكُل ِ َش   إِلَى السََّماء فََسوَّ

( َوإِذ  قَاَل َربَُّك ِلل َملَئَِكِة إِن ِ  َجاِعل  فِ  29َعِليم  )

ِفُك  عَُل فِيَها َمن يُف ِسدُ فِيَها َويَس  ِض َخِليفَةً قَالُوا  أَتَج  اْلَر 

ُن نَُسب ُِح بَِحم   َماء َونَح  لَُم الد ِ ُس لََك قَاَل إِن ِ  أَع  ِدَك َونُقَد ِ

َماء ُكلََّها ثُمَّ 30َما لَ تَع لَُموَن ) ( َوَعلََّم آدََم اْلَس 

َماء هَـُؤلء  َعَرَضُهم  َعلَى ال َملَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِ  بِأَس 

َما ( قَالُوا  ُسب َحانََك لَ ِعل َم لَنَا إِلَّ 31إِن ُكنتُم  َصاِدقِيَن )

                                                             
1.Muhammad Asad has stated that the literal meaning of the expression which he has      

translated as “establish on earth one who shall inherit it” is “establish on earth a successor” or a 

vice-gerent”.  He adds, “The term khalifah- derived from the verb khalafa, “he succeeded 

(another) – is used   in this allegory to denote man’s rightful supremacy on earth, which is most 

suitably rendered by the expression “he shall inherit the earth” (in the sense of being given 

possession of it).  The Message of the Qur’an, p. 8, footnote 22. 

14. The Message of the Qur’an. 
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تَنَا إِنََّك أَنَت ال عَِليُم ال َحِكيُم ) ( قَاَل يَا آدَُم أَنبِئ ُهم 32َعلَّم 

َمآئِِهم  قَاَل أَلَم  أَقُل لَُّكم  إِن ِ   ا أَنبَأَُهم  بِأَس  َمآئِِهم  فَلَمَّ بِأَس 

لَُم َما تُب دُوَن َوَما  ِض َوأَع  لَُم َغي َب السََّماَواِت َواْلَر  أَع 

ُجدُوا  ْلدََم 33تُُموَن )ُكنتُم  تَك   ( َوإِذ  قُل نَا ِلل َملَئَِكِة اس 

بََر َوَكاَن ِمَن ال َكافِِرينَ  تَك   1﴾فََسَجدُوا  إِلَّ إِب ِليَس أَبَى َواس 

 ترجمه: 

)به خاطر بياور( هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت:  ﴿

« اد.اى( قرار خواهم دمن در روى زمين، جانشينى ) نماينده»

دهى كه يآيا كسى را در آن قرار م«پروردگارا! »فرشتگان گفتند: 

فساد و خونريزى كند؟! )زيرا موجودات زمينى ديگر، كه قبل از 

اين آدم وجود داشتند نيز به فساد و خونريزى آلوده شدند. اگر 

هدف از آفرينش اين انسان، عبادت است،( ما تسبيح و حمد تو را 

من »پروردگار فرمود: « كنيم.را تقديس مىآوريم، و تو بجا مى

( سپس علم اسماء ) 30« )دانيد.دانم كه شما نمىحقايقى را مى

علم اسرار آفرينش و نامگذارى موجودات( را همگى به آدم 

اگر »آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: 

شتگان ( فر31اينها را به من خبر دهيد! )اسماي  گوييد،راست مى

اى، منزهى تو! ما چيزى جز آنچه به ما تعليم داده»عرض كردند: 

اى آدم! آنان را از »( فرمود: 32« )تو دانا و حكيمى. ;دانيمنمى

هنگامى كه آنان را « )و اسرار( اين موجودات آگاه كن. اسماء 

آيا به شما نگفتم كه من، غيب »آگاه كرد، خداوند فرمود: 

دانم آنچه را شما آشكار  دانم؟! و نيز مي آسمانها و زمين را مي

( و )ياد كن( 33« )داشتيد! كنيد، و آنچه را پنهان مي مي

براى آدم سجده و خضوع »هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: 

                                                             
 .34 – 30آیه ، سوره بقره .1
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جز ابليس كه سر باز زد، و تكبر  ;همگى سجده كردند« كنيد!

  ﴾ كافران شد. )زمره(ورزيد، )و به خاطر نافرمانى و تكبرش( از

   431 -26سوره حجر

نُون  ﴿ س  ن  َحَمإ  مَّ َولَقَد  َخلَق نَا اِْلنَساَن ِمن َصل َصال  م ِ

( 27( َوال َجآنَّ َخلَق نَاهُ ِمن قَب ُل ِمن نَّاِر السَُّموِم )26)

ن َصل َصال   َوإِذ  قَاَل َربَُّك ِلل َملَئَِكِة إِن ِ  َخاِلق  بََشًرا م ِ

نُون   س  ن  َحَمإ  مَّ ُت فِيِه ِمن 28)م ِ ي تُهُ َونَفَخ  ( فَإِذَا َسوَّ

وِح  فَقَعُوا  لَهُ َساِجِديَن ) ( فََسَجدَ ال َمآلئِكَةُ ُكلُُّهم  29رُّ

َمعُوَن ) ( إِلَّ إِب ِليَس أَبَى أَن يَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن 30أَج 

 قَاَل يَا إِب ِليُس َما لََك أَلَّ تَُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ  ( 31)

ن  32) ُجدَ ِلبََشر  َخلَق تَهُ ِمن َصل َصال  م ِ َس  ( قَاَل لَم  أَُكن ْل ِ

نُون  ) س  ُرج  ِمن َها فَإِنََّك َرِجيم  )33َحَمإ  مَّ ( 34( قَاَل فَاخ 

يِن ) ِم الد ِ ِ 35َوإِنَّ َعلَي َك اللَّع نَةَ إِلَى يَو  ( قَاَل َرب 

ِم يُب عَثُوَن ) نِ  إِلَى يَو  قَاَل فَإِنََّك ِمَن  (36فَأَنِظر 

( قَاَل 38( إِلَى يَوِم ال َوق ِت ال َمع لُوِم )37ال ُمنَظِريَن )

ِويَنَُّهم   ِض َوْلُغ  َوي تَنِ  ْلَُزي ِنَنَّ لَُهم  فِ  اْلَر  ِ بَِمآ أَغ  َرب 

َمِعيَن ) لَِصيَن )39أَج  ( قَاَل 40( إِلَّ ِعبَادََك ِمن ُهُم ال ُمخ 

تَِقيم  ) َهذَا ِصَراط  َعلَ َّ  ( إِنَّ ِعبَاِدي لَي َس لََك 41ُمس 

( َوإِنَّ 42َعلَي ِهم  ُسل َطان  إِلَّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن ال غَاِويَن )

َمِعينَ  ِعدُُهم  أَج   2  ﴾َجَهنََّم لََمو 

 ترجمه: 

اى )همچون سفال( كه از گل بد ما انسان را از گل خشكيده﴿

( و جن را پيش از 26) .يديمآفر ،بوى )تيره رنگى( گرفته شده بود
( و )به خاطر بياور( 27) .آن، از آتش گرم و سوزان خلق كرديم

من بشرى را از گل »هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت: 
( 28) !آفرينماى كه از گل بدبويى گرفته شده، مىخشكيده

                                                             
1.Ibid. 

 .43 – 34آیه ، سوره حجر .2
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هنگامى كه كار آن را به پايان رساندم، و در او از روح خود )يك 

( 29« )يسته و بزرگ( دميدم، همگى براى او سجده كنيدروح شا
از  إبا ورزيد( جز ابليس، كه 30همه فرشتگان سجده كردند... )

اى ابليس! »( )خداوند( فرمود: 31كنندگان باشد. ) اينكه با سجده
من هرگز براى »( گفت: 32« )كنندگان نيستى؟ چرا با سجده

گل بدبويى گرفته شده اى كه از بشرى كه او را از گل خشكيده
از صف آنها »( فرمود: 33« ).سجده نخواهم كرد !اىآفريده.است

اى )از درگاه ما(. و لعنت )و شده و، كه رانده) فرشتگان( بيرون رَ
( 35« ).دورى از رحمت حق( تا روز قيامت بر تو خواهد بود

« پروردگارا! مرا تا روز رستاخيز مهلت ده )و زنده بگذار(»گفت: 
 ؛خيز ( )اما نه تا روز رستا37) ،تو از مهلت يافتگانى»( فرمود: 36)

پروردگارا! چون مرا »( گفت: 38« )بلكه( تا روز وقت معينى
گمراه ساختى، من )نعمتهاى مادى را( در زمين در نظر آنها زينت 

( مگر بندگان 39دهم، و همگى را گمراه خواهم ساخت، )مى
اه مستقيمى است كه بر عهده اين ر»( فرمود: 40« )مخلصت را.

مگر  ;نخواهى يافت ( كه بر بندگانم تسلط 41من است )
( و دوزخ، ميعادگاه همه 42) ;كنندگمراهانى كه از تو پيروى مى

 ﴾ (43).آنهاست

     1 64 -61سوره اسرأ 

ُجدُوا  ْلدََم فََسَجدُوا  إَلَّ إِب ِليَس قَاَل ﴿ َوإِذ  قُل نَا ِلل َمآلئَِكِة اس 

ُجدُ ِلَمن  َخلَق َت ِطينًا )أَ  ( قَاَل أََرأَي تََك َهـذَا الَِّذي 61أَس 

تَنَِكنَّ  ِم ال ِقيَاَمِة ْلَح  تَِن إِلَى يَو  ر  َت َعلَ َّ لَئِن  أَخَّ م  َكرَّ

يَّتَهُ إَلَّ قَِليلً ) ( قَاَل اذ َهب  فََمن تَبِعََك ِمن ُهم  فَإِنَّ 62ذُر ِ

فُوًرا )َجَهنََّم َجَزآُؤُكم  َجزَ  و  تَف ِزز  َمِن 63اء مَّ ( َواس 

ِلب  َعلَي ِهم بَِخي ِلَك َوَرِجِلَك  تَِك َوأَج  تََطع َت ِمن ُهم  بَِصو  اس 

لِد َوِعد ُهم  َوَما يَِعدُهُُم  َواِل َواْلَو  ُهم  فِ  اْلَم  َوَشاِرك 

 2 ﴾الشَّي َطاُن إِلَّ ُغُروًرا

                                                             
1.Ibid. 

 .64 – 61آیه، رااسسوره  .2
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 ترجمه: 

م راى آدب»فرشتگان گفتيم:  )به ياد آوريد( زمانى را كه به ﴿

: آنها همگى سجده كردند، جز ابليس كه گفت« سجده كنيد!
( 61« )اى؟!آيا براى كسى سجده كنم كه او را از خاك آفريده»

به من بگو، اين كسى را كه بر من برترى »)سپس( گفت: 
ده ت زناى )به چه دليل بوده است؟( اگر مرا تا روز قيامداده

كن دانش را، جز عده كمى، گمراه و ريشهبگذارى، همه فرزن
و تبعيت برو! هر كس از آنان از ت»( فرمود: 62« )خواهم ساخت!

دام از ( هر ك63كند، جهنم كيفر شماست، كيفرى است فراوان! )
ات دهپيا توانى با صدايت تحريك كن! و لشكر سواره وآنها را مى

و  وى!كت جرا بر آنها گسيل دار! و در ثروت و فرزندانشان شر
 روغ،دها سرگرم كن! ولى شيطان، جز فريب و آنان را با وعده

 ﴾ (64) .دهداى به آنها نمىوعده

   50 سوره کهف

ُجدُوا ِْلدََم فََسَجدُوا إِلَّ إِب ِليَس ﴿ َوإِذ  قُل نَا ِلل َمَلئَِكِة اس 

َِّخذُونَهُ  ِر َرب ِِه أَفَتَت يَّتَهُ َكاَن ِمَن ال ِجن ِ فَفََسَق َعن  أَم   َوذُر ِ

ِليَاء ِمن دُونِ  َوُهم  لَُكم  َعدُو  بِئ َس ِللظَّاِلِميَن بَدًَل   1﴾أَو 

 ترجمه: 

ده دم سجآبراى »به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم: ﴿

و  -ه از جن بودك -آنها همگى سجده كردند جز ابليس « كنيد!
 زندانشفر وال،( او آيا )با اين ح .از فرمان پروردگارش بيرون شد

 نهاآدر حالى كه  ؟كنيدرا به جاى من اولياى خود انتخاب مى
ه جاى ب)فرمانبردارى از شيطان و فرزندانش  !دشمن شما هستند

  ﴾ اطاعت خدا،( چه جايگزينى بدى است براى ستمكاران!

     852 -71سوره صاد 

                                                             
 .50آیه، سوره کهف .1

2.Ibid. 
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( 71ًرا ِمن ِطين  )إِذ  قَاَل َربَُّك ِلل َمَلئَِكِة إِن ِ  َخاِلق  بَشَ ﴿

وِح  فَقَعُوا لَهُ َساِجِديَن  ُت فِيِه ِمن رُّ ي تُهُ َونَفَخ  فَإِذَا َسوَّ

َمعُوَن )72) ( إِلَّ إِب ِليَس 73( فََسَجدَ ال َمَلئَِكةُ ُكلُُّهم  أَج 

بََر َوَكاَن ِمن  ال َكافِِريَن ) تَك  ( قَاَل يَا إِب ِليُس َما 74اس 

ُجدَ  َت أَم  كُنَت ِمَن  َمنَعََك أَن تَس  بَر  تَك  ِلَما َخلَق ُت بِيَدَيَّ أَس 

ن هُ َخلَق تَنِ  ِمن نَّار  َوَخلَق تَهُ 75ال عَاِليَن ) ( قَاَل أَنَا َخي ر  م ِ

ُرج  ِمن َها فَإِنََّك َرِجيم  )76ِمن ِطين  ) ( 77( قَاَل فَاخ 

يِن ) ِم الد ِ ِ ( قَا78َوإِنَّ َعلَي َك لَع نَتِ  إِلَى يَو  َل َرب 

ِم يُب عَثُوَن ) نِ  إِلَى يَو  ( قَاَل فَإِنََّك ِمَن 79فَأَنِظر 

ِم ال َوق ِت ال َمع لُوِم )80ال ُمنَظِريَن ) ( قَاَل 81( إِلَى يَو 

َمِعيَن ) ِويَنَُّهم  أَج  تَِك َْلُغ  ( إِلَّ ِعبَادََك ِمن ُهُم 82فَبِِعزَّ

لَِصيَن ) ( 84َحقَّ أَقُوُل )قَاَل فَال َحقُّ َوال   ( 83ال ُمخ 

َمِعينَ  ن تَبِعََك ِمن ُهم  أَج  ََلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َوِممَّ  1﴾َْلَم 

 : ترجمه

و به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: ﴿
( هنگامى كه آن را نظام 71آفرينم! )من بشرى را از گل مى»

« ده افتيد!بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براى او به سج
( جز ابليس 73( در آن هنگام همه فرشتگان سجده كردند، )72)

اى ابليس! چه چيز »( گفت: 74) .كه تكبر ورزيد و از كافران بود
مانع تو شد كه بر مخلوقى كه با قدرت خود او را آفريدم سجده 

كه  ها بودى؟! )برتر از اين كنى؟ ! آيا تكبر كردى يا از برترين
مرا  ؛من از او بهترم»( گفت: 75« )تو داده شود!(فرمان سجود به 

از آسمانها )و »( فرمود: 76« )اى و او را از گل!از آتش آفريده
 ( و مسلماً 77) .كه تو رانده درگاه منى !صفوف مالئكه( خارج شو

پروردگارا! »( گفت: 78لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود! )
( 79« )شوند مهلت ده!ه مىمرا تا روزى كه انسانها برانگيخت

( ولى تا روز و زمان 80شدگانى، ) تو از مهلت داده»فرمود: 
به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم »( گفت: 81« )معين!
( فرمود: 83« )( مگر بندگان خالص تو، از ميان آنها!82كرد، )

                                                             
 .85 – 71آیه ، سوره ص .1
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( كه جهنم را از تو و هر 84گويم، )به حق سوگند، و حق مى»
 ﴾(85« )پيروى كند، پر خواهم كرد! ز آنان كه از توكدام ا

 

 : داشت است مطالب زیر قابل یاد ،با عطف توجه به آیات ذکرشده 

 ه رگزیدبمین خداوند به فرشتگان اعالم میدارد که آدم به خالفت خداوند درز

ق ین خلزمر ست که آدم برای زندگی دآن دهنده شده است. این بخوبی نشان

 . استشده 

 ند، ا شغولمدهند، درحالیکه آنها پیوسته به تقدیس الهی  گان جواب میفرشت

 زمین فساد را پخش خواهد کرد و خون خواهد ریخت.  آدم در

 ه ادام وانید. د دانم آنچه را که شما نمی من می :گوید خداوند به فرشتگان می

م لکه ع پرسد خداوند ازآنها می ،دهد و درگفتگوی برابری فرشتگان با آدم می

ز جانیم د ما نمی !خداوندا"گویند،  توانند ومی کنند، آنها نمی ها را بازگو نام

ا ه اسم علم پرسد و آدم آدم را می ،، سپس خداوند"آنچه تو به ما آموخته ای

ا رآدم  ی مقامرا وامیدارد که برتر کند. آنگاه خداوند فرشتگان را بازگو می

 م میکنند مگرابلیس. تعظیم کنند و همه تعظیاو  به بشناسند و

؛ سازد تمام فرشتگان محقق می فضل او را بر توانایی هایی که آدم دارد و

که  بود وی با. اعانت الهی می باشد نسبت به فرشتگاناو تعقلو تدبر قابلیت  همانا

توانست مفهوم  شمندی او بود که میوهمان هو ها را بازگو کند توانست علم اسم

اندیشد و معقوالت را  ال به تفصیل مفاهیم برود. انسان میاجم یا از پردازی کند و

دیگر موجودات که با شعور محض  قدرت ذهنی فراتر از کند، از باهم مقایسه می

تواند  ست که انسان میهاا استفاده ازهمین تواناییا برخوردار است. ب ؛ندنمیزحرف 

     1یسد.نو ین باره می در اسد بین خوب و بد تفکیک کند، چنانکه محمد

                                                             
1.Ibid., p. 226, footnote 52. 
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 وردند کظیم به فرمان الهی، تمام موجودات ملکوتی برتری )علمی( آدم را تع 

 ی براو مبن تصور ریشه در )آدم( تعظیم باز زدن او از د. سریشیطان ابا ورز

آدم  سبت بهست نا ترکیبی ماده برتری نظر آتش که گویا از ساخته شدن او از

 . داشت ،خاک درست شده است که از

ات ه اثبب :رد کهابد اعالم میدای فرمان رد می شود و ه ابلیس نفرین میک زمانی

ا داده نها روند آمقام شامخی که خدا ه ایفرزندان او شایست خواهد رساند که آدم و

اه ر ه ازنیا شدد مفاخر ه ایبه آسانی فریفت ضعیف اند و است، نیستند و ناسپاس و

داوند خ از ا واضح بیان میدارد وگردند. ابلیس تمایل خویش ر راست منحرف می

او  به اءزج روز و این مهلت تا خواهد تا این ادعای خویش را ثابت نماید مهلت می

م ه تماکیدارد بلکه اعالم م ؛ دهد شود. خداوند نه فقط به او مهلت می اعطا می

 یوم شود کا معلند، تراه راست برگردا زیرکی خویش را بکار برد تا بتواند آنها را از

 او)شیطان( پیروی میکنند.  ها از

 ایارخدالب اختق که انسان در اند یرویی ابدی مفاهیم نیک و بد رویا این آغاز

 نوسان ماند.  در(  راه راست و کج)داد خویش بین این دو پدیده  

 نافرمانی: مسؤلیتِ

 همسر ،ی آدم گفتگو کتاب آفرینش ، که حکایت ازسوم  بخش  5-1 آیات در

م آدم ه) .اردمورد خوردن میوۀ ممنوعه با ابلیس د بهشت عدن در ان دراو و شیط

ا ازمیوۀ آی"شود که  وقتی آدم پرسیده می  6آیه ی  ، دراست کنارهمسرش  در

ست که ا نیز اشتباه من بخاطر"دهد  او جواب می "11منع شده خورده اید؟ آیه 

  یه یآ ر. د"ردمعرضه کرد و من خو من او میوه را به !تو با من قرار دادی

 گوید:  پذیرد و می آدم را می ی  گفته اًخداوند ظاهردیگر

ین زم ، او باییست سختی زندگی در"چون تو به حرف همسرت گوش دادی"

 را تحمل کند. 
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 دی بدعنوان موجوه وا بحطول اعصارعامل شناسایی  در همین عبارت اخیر

ده بهشت ش زاث اخراج آدم گردد که باع آدم تلقی می غواگراِ  و سرشت، فریبکار

 است. 

ها  ها و پروتستانت خصوص فرقه های کاتولیکه تصورعام میان مسیحیان ب

این نظریه توسط   1وا شمرده میشود.حاولین عامل سقوط )هبوط به زمین( 

Tertulian A.D. 160- 225)  )یکی از کلیساهای شمال افریقا  یکشیش

 : براز گردیده استا کرد  خطاب نبه زنا که درسخنرانی زیر

هستید؟ سخن خداوند به شما و  "واح"کدام یک  دانید که هر شما نمی و

به ست. ابلیس ا باقی جنسیت شما همان است که بود، ازینرو مالمت اولیه نیزهنوز

 نقض کرده و کند. شما کسانی هستید که فرمان الهی را شما رخنه میوسیله ی 

اولین تبعید شدگان قانون  ه گرفتید. شمادیدافرمان نخوردن میوۀ ممنوعه را ن

بهشت هستید. شما کسانی هستید که آدم را تشویق به گناه کردید کسی را که 

تجلی  و ابلیس جرئت نزدیک شدن به او را نداشت. شما به سادگی آدم را که ظهور

صفات الهی بود را نابود کردید. گناه شما چنان بزرگ بود که حتی فرزند خدا هم 

    2 ی گناه شما گردید.قربان

که زن  احتیاجی نیست تا دوباره تأکید کنیم که چه تأثیر ناگواری این تعبیر

دنیا داشته  رسسرا ها زن در زندگی میلیون عامل اصلی و ابتدایی )سقوط آدم( بر

 دینی مسیحیت منشأ گرفت بزودی به دو فرهنگ دینی که از است. این تصور

اه پیدا کرد. شاید به این علت که هرسه این ادیان ر اسالم نیز یهودیت و دیگر

  3پنداشته اند.  زنان را به عنوان همتای رقیب می دارای فرهنگ مرد ساالر بوده و

                                                             
1.A Dictionary and Glossary of the Koran, p. 107. 
2.Tertullian’s De culte feminarum 1.1 cited in Biblical Affirmations of Woman  p. 346. 

. این دیدگاه نویسنده است ، درحالی که یهودیت ازنظرتاریخی نسبت به مسیحیت و اسالم قدامت تاریخی دارد، 3
پس چگونه میتوان یهودیت را متأثر از فرهنگ مسیحیت و یا اسالم  دانست.از سوی دیگر ، دین مقدس اسالم به 

حیت و یهودیت استناد نمیکند، بلکه آنچه که در فرهنگ ومعارف  قرآنی منعکس مفاهیم مندرج در فرهنگ مسی
شده است کالم خداوند توانای عالم است که به مصالح علیای همه انسانها توجه اساسی دارد. مسئله مهم دیگر 
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های مسیحیت، یهودیت،  فرهنگ های یاد شده را میشود در ریشه تبعیض

 کرد که متأسفانه اخیرالذکر اسالم جستجو اعراب بدوی پیش از هلنی های یونان و

ینجاست که  دنیا گذاشته است. از سراسر فرهنگ اصیل اسالمی در فراوانی بر تأثیر

عنوان فتنه )تداعی کننده معانی وسوسه گری، ه زن ب، درمتون معمول این جغرافیا 

   1مرارت ( یاد میشود. بختی، نفاق و مجازات، بد

 طول محکومیت زنان در و که رفتارهای تبعیض آمیز باییست تصریح کرد

 ؛برخالف و متون اسالمی راهی نداشتهسایر وکریم قرآن  وجه در هیچه تاریخ ب

 معطوف دختران وزنان  ،تأکید بسیار به اقشار آسیب پذیرجامعه  توجه وکریم قرآن 

 می نماید. تجویز را نیکویی و پیوسته به آنها عطوفت و می دارد

وجه  هیچه آن ببرعکس مطالبی که در فصل سوم کتاب آفرینش آمده بود، قر

بهشت است.  چنین ادعایی ندارد که گویا همسرآدم مسؤل نافرمانی و اخراج آدم از

که این قسمت  ه ای وا( ندارد. سه آیحآدم ) قرآن ابلیس هیچ گفتگویی با همسر در

 یعنی آیات قرآن کریمسوره  دو داستان را بیان میکند را قبأل مالحظه فرمودید. در

شود که ابلیس آدم و  اعراف گفته میسوره  19 -25آیات سوره بقره و  35 -39

چنین گفتگو یادی نشده  ازسوره  بقره  36آیه  او را اغوا کرد درصورتیکه در همسر

آدم مورد تأدیب  ،سوره طه  115 -123 آیات مثل قرآن کریم باقی آیات است. در

طوریکه  .سترا فراموش کرده ا جل جالله گیرد که عهد خویش با خداوند قرار می

له ی اوست کسی که بوسی می فرماید: اینگونه مالمت نموده؛ را او 115آیه در

                                                                                                                                   
نها)زنان  اینست که در اسالم هیچگاه فرهنگ مرد ساالری مطرح بحث نیست؛ بلکه خطاب قران کریم به همه انسا

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَُأنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائَِل سوره حجرات )  13و مردان( است و براساس آیه 
همه انسانها است، بشریت همگی از دو  ( که خطاب آن به لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

جنس مذکر ومؤنث آفریده شده اند و مالک امتیاز و برتری  انسانها در تقوا و پرهیزگاری آنهاست ، نه در مرد بودن 
و یا زن بودن  ایشان. خوشبختانه که دین اسالم هیچگاه مرد ویا زن را رقیب همدیگر ندانسته ؛ بلکه آنهارا لباس، 

 و شریک زندگی هم میداند. )گروه  ویرایش وبازنگری(.مونس ،یاور 
1.John Penrice, A Dictionary and Glossary of the Koran, Al-Biruni,       Lahore, 1975, p. 107 . 
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نافرمانی کرده   اوست کسی که اغوا شده و 120و طبق آیه ، ابلیس وسوسه شده 

  .است

ید، ا نی انجاممیان ابلیس و آدم که به نافرم مکالمه  بعد از121 دراخیرآیه 

ه اشد نب ، میآیه متذکره آمده است سه بار در مسؤلیت نافرمانی برعهدۀ آدم که

 و نام برده نشده است. ا از ه ایکه درهیچ آی او همسر

که  نگونهمائیم، آآدم درین آیات توجه نه ی واژ سه آیه و استفاده از به هر اگر

ورد بحث مهای قبلی هم درین  فصل در آیات قرآن کریم  مراد است و اکثر در

ار که ب بشر ه آدم بیشترهمچون نماد سمبولیک برای نسلنموده ایم، واضح است ک

 عنوان شخص. ه ( بلیه السالممیرود تا نام حضرت آدم )ع

 نافرمانی وعواقب آن

پی  فتاد، یکهمسرش اتفاق ا بهشت برای آدم و آنچه در،  کریمبه تعبیر قرآن

 شت. درقبل دا ازجل جالله بود که ابلیس با خداوند  ه ایمشاجر له ی دنبا آمد و

سوره  19 یهآ سوره بقره  و  35آیه و همسرش در  شویم که آدم ادامه متوجه می

 اهندلمان خوظا نه از اگر و درخت نروند نزدیک آن"ابند که ی اعراف  فرمان می

اعراف  سوره23 آیه  کنند.  هرچند در و با وسوسه ابلیس آنها نافرمانی می "بود

 ه ازمیمانص ند واند که آنها برخود ستم کرده پیشگاه خداوند اعتراف میکن آنها در

نند( هبوط ک)بهشت بروند  شود که از طلبند. به آنها گفته می خداوند مغفرت می

خطاب راف مورد اع سوره 19 آیه در را ی آنهادوکریم هرقرآن ، برای بیان این امر

 : میگوید قرارداده ؛

 1 ﴾ ونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ َولَ تَق َربَا َهـِذِه الشََّجَرةَ فَتَكُ  ...﴿

 ترجمه: 

                                                             
 .19آیه ، . سوره اعراف1
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نيد اطاعت نك به اين درخت نزديك نشويد )هردوي شما(، اگر﴿

 ﴾ .ستمكاران خواهيد بود از

روند یک درخت بآنها نزد ، اگرکه شود وا خطاب میحو  به عباره دیگر، به آدم  

 ستمکاران خواهند شد.  از

Toshihiko Izutsu  یسد: نو برای توضیح ریشه ظلم، می 

جای خودش  گذاشتن چیزی درغیر"عبارت از،  "ظلم"ابتدایی ترین معنای 

که حدود معمول و  یوعملکرد رفتار": عبارت است از، ازجهت اخالقی  "است

بی  ظلم عبارت است از: خالصه  بطور ؛آن رعایت نگردد در مورد قبول عام 

     1گویند. انسان را مجاز از محدوده کارغیر خارج از عدالتی و رفتار

ای ه همسرش برنفس آدم و جل جالله حدود وضع شده خداوند با عدول از

 . بد است خویش ظلم کردند. این ظلم شامل مسؤلیت انتخاب میان نیک و

 نویسد:  درین باره چنین می ، عالمه اقبال

 ؛زمین ندارد آدم در چنان ربطی به اولین حضور بهشت آن موضوع اخراج آدم از
ست که با ا یک مرحله ابتدایی به جایگاه خود آگاهی داستان عروج آدم ازبلکه این 

نافرمانی.  آزادی خویش برگزیده است. انسانی دانا دارای توان شک و و اختیار
فت اخالقی برای آدم نیست، این مرحله عبور اُ بهشت به معنی کدام  خروج از
را چون  قرآن زمین .خورشأن اوست ... آگاهی بسیط به خود آگاهی در انسان از

داند. اولین  شکنجه گاه و محل تبعید آدمی که مرتکب گناه شده است نمی
همان دلیل اولین نافرمانی آدم ه ب، نافرمانی آدم، اولین انتخاب آزاد او نیز بود

تواند خوبی به  باشد نمی موجودی که تمام رفتارهای او ماشین وار .بخشوده شد ...
درعین حال  ،آدمی که توان انتخاب آزادانه دارد فنا پذیر جودارمغان بیاورد. تجلی و
آزادی انتخاب نیکی درعین حال توان انتخاب آزادانه بدی  .ازمخاطره خالی نیست

قطب انتخاب آدمی بود با اطالق  ورد.  خداوند که آگاه به این دوآ فراهم می را نیز

                                                             
1.Toshihiko Izutsu, The Structure of the Ethical Terms in the Koran, Keio Institute of 

Philosophical Studies, Mita, Siba, Minatoku, Tokyo, 1959, pp.  152-153. 
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ست که این ا سؤلیت آدمیآدم نموده است، این م اعتماد بسیار بزرگی بر، خلیفه 
     1   اعتماد بزرگ را شایسته شود.

 دم وآافرمانی بارۀ ن در و ردعالمه اقبال دابا دیدگاه مشابه ، محمد اسد نیز
 نویسد:  بهشت می او در همسر

وجود بدی نداشت ازینرو، نیازهمیشه  نافرمانی، آدم هیچ اطالعی از قبل از
موجودات  آدم مانند دیگر: ست. به عباره دیگرانتخاب میان گزینه ها ا بر استوار

تکلیف فارغ کرده  را از زندگی غریزی داشت. این معصومیت که درعین حال او
ه توانست مای جهت نمی ازین ؛نه فضیلت او ،وجود فطری آدم بود بود، قسمتی از

 اخالقی رهنمون گردد. اولین نافرمانی او در حرکت شده و به تعالی فکری و ای
حیات  آدم را از، آزاد و نماد انتخاب آگاهانه او بود. این واقعه  ه ایت اولین ارادحقیق

کنیم متحول  و کمال انسانی که ما اکنون تجربه می خالص فطری به هویت تمام 
ساخت. موجودی که به راحتی میان درست و غلط تفکیک کرده و راه خویش را با 

 هیچه و، داستان فرود آمدن آدم به زمین بگیرد. ازینر انتخاب و ارادۀ آزاد، پی می
تکامل و پویایی  دیگری ازی بلکه مرحله ؛ سقوط قهقرایی نبوده از ه ایوجه نشان

درک معانی و مالحظه اخالق را به آدم بخشید. با  آدم بوده است و باب جدیدی از
خطا خواهد  دانست که او خداوند می "نزدیک شدن به درخت منع کردن آدم از"

درعین  .تواضع پی خواهد گرفت و بخشوده خواهد شد با توبه و وخطایش را کرد
 حال خداوند با علم قدیم خود اشاره به مسیری کرده است که آدم باالخره بدان

همین انتخاب آزاد  در نهایت وسیله متحول گشته و مسیرتکامل را خواهد پیمود و
   2.یدموجودات گرد و کرامت وی نسبت به دیگر تمیزیه ی ما

دم و ن شدن آگیرد بیرو به معرفی می کریم آنرادینی که قرآن  درساختار باور
 ره بقره میسو 30یه ی آ ید. چنانکه درآ بهشت مجازات بحساب نمی فرزندانش از

 :گوید
ِض َخِليفَةً ﴿ َوإِذ  قَاَل َربَُّك ِلل َملَئَِكِة إِن ِ  َجاِعل  فِ  اْلَر 

عَُل فِيَها ُن  قَالُوا  أَتَج  َماء َونَح  ِفُك الد ِ َمن يُف ِسدُ فِيَها َويَس 

                                                             
1..The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 85. 

2.The Message of the Qur’an, p. 205, footnote 16. 
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لَُم َما لَ  ُس لََك قَاَل إِن ِ  أَع  ِدَك َونُقَد ِ نَُسب ُِح بَِحم 

 1﴾تَع لَُمونَ 
كه ي . همانطور"زمين باشد الهي درخليفه ي آدم خلق شد تا ﴿ 

بلكه  ؛ گويد: قرآن زمين را محل مجازات نه عالمه اقبال مي

     2﴾پندارد. حل توشه برداري )كسب منفعت( ميم اقامتگاه و

 افزاید:  داکتر فتح عثمان می، بارۀ این موضوع  در
سوره  37 آیه ی دیدگاه دیگری دارم، براساس، بهشت  آدم از اخراج ی باره در

، به و آباد کردن زمین نمودن برای زندگی گناه نافرمانی بخشیده شد و بقره، آدم از
 .ارادۀ او بود نه برای تحمل مجازات که آن مشیّت خداوند بنابر ؛فرستاده شد آنجا

 آشکار "من درزمین خلیفه قرارخواهم داد"سوره بقره 30یه ی آ دراین موضوع 
 "فرماید:  که می گردیده استسوره هود نیز برآن تأکید  61گردیده است و درآیه 

خدا را  !ى قوم منا :شان صالح را )فرستادیم( گفت و به سوى )قوم( ثمود برادر
بپرستید براى شما هیچ معبودى جز او نیست او شما را از زمین پدید آورد و در آن 

پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه کنید که ؛ شما را استقرار داد 
ست که ا ، ازینجا"، استخلفهم فیها(61کننده است ) پروردگارم نزدیک )و( اجابت

دانم و نه سقوط و مجازات  خداوند میلیه ی اوه ی بوط( را ارادفرود آمدن آدم )ه
    3او.

 هـجیـنت

 از و همسرش  روشنی موضوعات بحث شده، قرآن کریم فرود آمدن آدم در
ودیت مسیحیت و یه چنانکه در آدم، آن بهشت را مجازات و ننگ برای همسر

 پندارد. تلقی میشود، نمی

 تعلیق:
 آدم وحواءازجنت: توضیح دربابت واقعه خروج)

                                                             
 .30آیه ، . سوره بقره1

2.The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 84. 
3.The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 84. 
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 درحدیث متفق علیه آمده: 

 (1)لَوْالَ بَنُو إِسْرَائِیلَ لَمْ یَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْالَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنَّ أُنْثَى زَوْجَهَا(.)

شت ن گوذخيره نمود –ترجمه:اگربني اسرائل گوشت را بدبو وخراب نمي كردند
به  هيچ زن  _خيانت كرد شوهرش كه به _واگرحواء نمي بود   -درصحراي سيناء

 كرد. شوهرخود خيانت نمي
بن ا :ندانم،روايت شده  -رضي اهلل عنهم –تعداد ازآثاركه ازصحابه كرام  وهمچنان

 ست كهاوده مسعود وابن عباس وغيره آمده است كه سبب خروج آدم ازجنت حواء ب
سپس ود، وده نماممنوعه استفي اوالشيطان نزد حواءآمد، اورافريب داد، واز شجره 

ل ج-اهلل ني كهخوردن شجره ممنوعه  نمود،زماه حواء نزد آدم آمد؛واورا تشويق ب
 زآدم سؤال نمودكه چرا مرتكب چنين عملي شدي؟ا-جالله

حواء بنده مرا فريب : فرمود  -جل جالله -حواء مرا فريب داد. اهلل :جواب دادكه
ه اوال دروقت وضع حمل به نمايم ك دومشكل مبتال ميه داده، بناء حواء را ب

مرگ است، ودوم درهر ماه  اورا به مرض ه شود كه قريب ب مشكل مواجه مي
 (2)ماهواري مبتال گردانيدم.

 ت:در برابرچنين روايات وآثار قرار ذيل اسعلماء اسالمي خالصه نظر

 را درد؛ زيباش اين نوع آثار وروايات مخالف صريح كتاب اهلل مي : اول اينكه
سوسه ومشخصاً آن كريم سبب اصلي خروج أدم وحواءعليهم السالم  نصوص قر

ي معالي تشده؛ طوريكه آيات ذيل به اين امر صراحت دارد؛ اهلل  ذكرشيطان 
 فرمايد:

َمِنَْعَنْهُمَاَورِيَامَاوُلَهُمَََلِيُبْدِيَلَهُمَاالشَّيْطَانََُفَوَسْوَسََ

َلَّاأَنَْإَِشَّجَرَةَِالَهَِهَذَِنْرَبُّكُمَاعَََمَانَهَاكُمَاَسَوْآتِهِمَاوَقَالََ

َََينَالْخَالِدَِأَوْتَكُونَامِنََمَلَكَيْنَِتَكُونَا
ََ[20: األعراف]

                                                             
 1470 :رقم مسلم، ،(4/132:البخاری)-1

 . 3/397)ابن كثير:-1/289الدرالمنثور:-1/526الطبري:-2



 

 

76 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
َرَةَِشَجََعَلَىَدُلُّكَأََهَلَْيَاآدَمََُقَالَََُالشَّيْطَانَإِلَيْهَِفَوَسْوَسَ

ََلَايَبْلَىَوَمُلْكٍَالْخُلْدِ
  [120: طه] 

ََهُمَاهُمَاسَوْآتُلَََبَدَتَْاالشَّجَرَةََفَلَمَّاذَاقَ
 [22: األعراف] 

ََسَوْآتُهُمَاَلَهُمَاَفَأَكَلَامِنْهَافَبَدَتْ
 [121: طه] 

؛ كه ح شددرآيات ذكر شده بر سبب اصلي خروج آدم وحواء عليهم السالم تصري
 و ايشانباشد ؛  وهمچنان وسوسه شيطان به هرد و سوسه شيطان مياز عبارت 

 لي بودطه صراحت دارد كه اين وسوسه قو (سوره120وآيت ) نسبت داده شده.
 .مسئول واقعه نيست وتنها حوا

  به ابهل كتا زكه ا يگردد به آثار برمي نوع روايات مرجع همه ايندوم اينكه: 
–هللا هيچ روايت صحيح ازرسولدر خصوص اين موضوع ،وشده نقل  انمسلمان

 ثابت نمي باشد. -لى اهلل عليه وسلمص

 ايتزنقل رواابن جريرطبري،وابن كثير وغيره بعد امام ر مفسرين مشهوازجمله و
 : دارندميتوضيح  چنين درتفاسيرشان فوق

 مراجعه به  كتاب  ،اهل كتاب  گردد به در ميان مسلمين برمياساس اين روايت 
 (1)نمائد. نيز اين نظريه را تائيد مي، تورات كه قبالً دراين فصل منعكس شد

 سلم ري ومصحيح از بخا حديث حت نرسيده اند،در مقابل اين آثار كه به ص
 است كه قبالً ذكر شد. 

 حديث فوق  قرار ذيل است: در مورد نظريات شارحين حديث 
وب نسم يدرين حديث توضيح زياد وجودندارد؛ و تصريح نشده كه خيانت -1

 ؟حضرت حواء چي بوده ب -درحديث -شده

                                                             
ابن  -3/397ابن كثير:؛تفسير217 -(1/237الدخيل في التفسير، ماجستير: مناهج جامعة المدينة العالمية: -1

اإلسرائيليات والموضوعات ما ورد في قصة آدم عليه السالم: محمد بن محمد أبو شهبة ؛-1/562ري:جريرالطب
 /45(الحاوى فى تفسير القرآن الكريم:عبد الرحمن بن محمد القماش: 1/233
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وع لما نعي از عده ا؛ بلكه خيانت به حواء نيز وجود نداردودرلفظ حديث  تصريحِ 
 استنباط نموده اند.حديث  فحواياز  خيانت را

 :حديث توضيح فحواياختالف در -2
 حديث را به دو نوع توجيه مي نمايند:اين علماي حديث    

سبب وسوسه ه حديث اين است كه: حواء خودش اوالازدرخت ممنوعه ب معنى ألف:
اكل نمود كه درنتيجه آدم نيزازشجره  هنمود و بعداآدم را تشويق ب استفادهشيطان 
 (1نمود وسبب خروج آدم ازجنت گرديد.) استفادهممنوعه 

  ذكرقبال ازاهل كتاب كه كه است يومعلوم است كه اين نظريه مبتني بر آثار
 گرديد.

 نظردوم دربابت معناي حديث اين است كه:  -ب
 ود كهه نممالحظ كه حواء وقتي :كه درين حديث اشاره شده اين است كه يخيانت

ه وبودكايني دآدم ازشجره ممنوعه اكل نمود اورامنع نكرد وحال اين كه مكلفيت 
ه صيحت كترك ن سبه ب واين كار او درحق آدم خيانت بود دازين كارمنع ميكر

  او اين نصيحت را ترك نمود. كردكه الزم بود درحق شوهر خودمي
ليه وسلم به خيانت تعبير نموده واين امر ترك نصيحت را رسول اهلل صلي اهلل ع

 (2)است.
ازتشريحات فوق دانسته شدكه  درنزدعلماء اسالمي حديث صحيح كه بيان كننده 

كرده باشد وسبب خروج   -ليه السالمع-درحق آدم ءنوع مشخص خيانت كه حوا
بلكه اقوال  د؛آن استدالل مينمودنه بودب واگرمي آدم ازجنت  شده باشد نيست

كه قبال چنان؛ه قول اولي ازروايات اهل كتاب استفاده شده است اجتهادي است ك
است كه   ينصوص اساس  ومبناي آنشرح شد وقول دوم نيزاجتهادي است كه 

 گفته خيانت  براي مسلمان ديگر رامسلمان ترك نصيحت   ياسالم درشريعت
 3( .  باشد واين قول دقيق ترومناسب به شان حضرت حواء مي است

                                                             
 (37ص:323فتح الباري:باب:؛ 15/211)عمدة القاري شرح البخاري:؛5/322شرح القسطالني علي البخاري: -1

بو أجمال الدين  -7/229لصحاح:هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين :اإلفصاح عن معاني ا حمد بنا -3
 فتح؛(1/995الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين:  

 (37ص:323الباري:باب:
 گروه ويرايش وبازنگري مجدد  3
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 فصل سوم
حقوق دختران در عصر 
 جاهلیت )پیش از اسالم(
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  ی اوست.حق زندگ اساسی ترین حقوق انسان عبارت  از

ی انسانی  که بخش مهمی از جامعه یدختران بسیاری از،ظهور اسالم  قبل از

 ازین حق محروم بودند. را تشکیل می دادند 

 گوید:  محمد اسد درین باره می

، اسالم  ظهور درعرب پیش از کردن دختران نوزاد  نده به گوررسم حیوانی ز"

    1. شیوع فراگیری داشت

 دالیل قرآن کریم برای متوسل شدن اعراب 

 به کشتن دختران
خصوص ه ب یدو مورد  در کردن نوزادان دختر قرآن کریم درمورد زنده به گور

 کند: خطاب می

که  ید: هم تاکید می نماموضوع م به این  جل جالله خداوند:  مورد اول

می سؤل جوابگو و م جل جالله  پیشگاه خداوند بهحشر روز در خود  ،هرشخص 

 .گیرد ارنمییعنی هیچ کسی به جرم گناه دیگری مورد محاکمه ومؤاخذه قر باشد؛

 چنانچه خداوند جل جالله به صراحت تمام می فرماید: 

َرىوَ ﴿ َر أُخ   1﴾لَ تَِزُر َواِزَرة  ِوز 

 می فرماید:در جای دیگری  جل جاللهدخداون

ُؤودَةُ ُسئِلَت  )﴿  ِ ذَ 8َوإِذَا ال َمو   2﴾نب  قُتِلَت  ( بِأَي 

: ترجمه  

( 8سؤال شود: )،و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده﴿

 ﴾به كدامين گناه كشته شدند؟!

                                                             
 164سوره انعام آیه  .1

2. 2. Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980, 

p.933. 
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 کریم قرآن خداوند جل جالله در : مورد دوم

اسالم را  باورهای غالب اعراب قبل از

 می فرماید: نموده وبیان 

تَُهوَن )﴿ ا يَش  ِ ال بَنَاِت ُسب َحانَهُ َولَُهم مَّ عَلُوَن ّلِل  ( 57َويَج 

َودًّا َوهَُو َكِظيم   ُههُ ُمس  َر أََحدُُهم  بِاْلُنثَى َظلَّ َوج  َوإِذَا بُش ِ

ِسكُ 58) َر بِِه أَيُم  ِم ِمن ُسوِء َما بُش ِ هُ ( يَتََواَرى ِمَن ال قَو 

كُُمونَ   1﴾َعلَى ُهون  أَم  يَدُسُّهُ فِ  التَُّراِب أَلَ َساء َما يَح 
  ترجمه:

منزه ؛دهندآنها )در پندار خود( براى خداوند دختران قرارمى﴿

ولى براى خودشان، آنچه را  -است )از اينكه فرزندى داشته باشد(
( در حالى كه هرگاه به يكى از 57شوند... )ميل دارند قائل مى

 طنصيب تو شده، صورتش )از فر يدختر ،آنها بشارت دهند
بخاطر  (58گردد)و به شدت خشمگين مى ؛شودناراحتى( سياه مى

بشارت بدى كه به او داده شده، از قوم و قبيله خود متوارى 
را با قبول ننگ نگهدارد، يا در  )دختر(داند( آيا او)و نمى ؛گرددمى

   2 ﴾كنند!خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مى

 بت ؛ جاهلیت اعراب قبل ازاسالم یا دورهکه  :این دارده اشاره بفوق  آیات 

ختند شنا یمعنوان دختران خدا ه الت، عزی و منات را ب ،های مورد پرستش خود

 کردند.  و میفقط پسر آرز دبرای خو مگر، پنداشتند  مؤنث می و فرشتگان را نیز

 : گوید محمد اسد درین مورد می

خویش  با نوزادان دختر یتجاهلدوره ی  که اعراب  ه ایوحشیان رفتار با 

 جل جالله  را می دادند،ً  به خداوند  نسبت داشتن دختردر کنار آن   ، وکردند  می

 جل جالله ینکه نسبت فرزند به خداوندا جدا از ،بسیار مضحک و متناقض است

ه ن هرنوع فرزند بنسبت داد .است متعال ناشی ازعدم شناخت خداوند کفر و

                                                             
 .59 – 57، آیات سوره نحل .1

2.Ibid. 
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ه دهند نشان ،ندا که خود ازآن بیزار درصورتی جل جالله به خداوند خصوص دختر

   .1مرتبه نیزهست عنوان وجودی عالیه تعظیم خداوند ب دروغ شان در ی

قرآن کریم واکنش بسیار ناپسند اعراب قبل از اسالم را بعد ازین که  

و رآن دش(. قد )بشارت یعنی خبرخوشنیدند یاد میکن تولد دختری را می "بشارت"

 می نماید.دلیل عمده را برای این واکنش ذکر 

ینکه افهم  ست. باا فرهنگی و اولین دلیل اقتصادی و دومین مسایل اجتماعی 

رابر دختران و ب نه تنها عمده ترین علت رفتار نامناسب در ،این دو علت یاد شده

ونی لکه دربعضی جوامع کنبمحسوب می شود ؛  زنان درعرب پیش ازاسالم 

 ذیالً مورد را  وید. تحلیل بیشتر این دآ به حساب می عمده ترین دلیل،اسالمی نیز

 گیریم.  پی می

 ل اقتصادی:  یالف( دال

 ی وم کوچشدند، اقوا نامیده می "بدوین"غالب اعراب پیش از اسالم را که 

 زندگی می هانریقف ی؛کمترین امکانات حیات باکه  تشکیل می دادندصحرا نشینی 

 کردند. 

 شکالتمیجاد بزرگی برای اداشتن تعداد زیاد فرزندان عامل  ،درچنین شرایطی

 ادی اقتص "ضعف" عامل کهخصوص اطفال دختره ب به حساب می آمد؛اقتصادی 

 می محسوب "دارایی"نه ینشا، فرزندان پسر . برعکسرفتند  به شمار میخانواده 

 شدند. 

فرزندان   که کشتناسالم  های اقتصادی اعراب پیش از نگرانی قرآن کریم از

ب به نترتیای  به خویش را یکی از راه های حل مشکالت اقتصادی می دانستند و

 فرماید:  یم اء ؛سراِ ه ایسور تشویش خود می پرداختند، در  تسکین  نگرانی و

                                                             
1.Ibid. 
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ُزقُ ﴿ ُن نَر  لق  نَّح  يَةَ إِم  لدَُكم  َخش  تُلُوا  أَو  ُهم  َوإِيَّاُكم َولَ تَق 

ً إنَّ قَت لَُهم  َكاَن ِخط  1﴾َكبِيًرا أ
 ترجمه: 

وزى را را تان را از ترس فقر، نكشيد! ما آنها و شم و فرزندان﴿

 ﴾ كشتن آنها گناه بزرگى است! مسلماً ؛دهيممى

تل وص  قجلو کشتن فرزندان به خص ،اوند جل جالله با صدور این فرمانخد

 ناداری  خانواده ها گرفت. قر وناحق دختران را به دلیل ف

 فرهنگی: ول اجتماعی یب( دال

آنها  اشتند.د دشواری و زندگی نهایت سخت، اعراب بادیه نشین قبل از اسالم 

امساعد به پیش را درمحیط ن مضیقه شان پیوسته درجنگ بودند تا بتوانند زندگی پر

گیر درقا برای رزه بدشمنی و مبا ،برند. این مردم همواره با اقوام دیگر درجنگ 

 ه ی وسیله یله بدختران یک قب زنان و از ه. درچنین وضعی اسارت و سؤاستفادبودند

تولد یک ، م ذهن یک عرب قبل ازاسال در؛ زیرا معمول  رقیب امری بوده ی قبیل

 "ارع "فکندگی و بلکه موجب سرا؛ محرومیت  و فقر ه ای نشان تنهانه ، نوزاد دختر

اسارت  یا اخالقی و تصور می شد که وقوع هر اتفاق ضد  شد. چون شمرده می

  شد.ی بامدختران در محور این خانواده ، باعث شرمساری وسرافگندگی مردان 

زنان  ربهای تحمیل شده  زیربنای بیشترین خشونت "شرم"و  "ننگ"مفکورۀ 

 . قبل از اسالم محسوب می شد و دختران درجوامع 

میان رم درشننگ و  "درتحقیق خویش زیر عنوان  ه رارا. ا. م. زید این مفکو

 گوید:  می؛به بحث گرفته  "بدوین مصر

 "ننگ "میان بدوین بیابان غربی مصر  ازتمام مفکوره های ارزشی مروج در"

    1"قابل درک و تحلیل اند مفکوره های بسیار مبهم، مغلق و غیر "شرم"و 

                                                             
 .31سوره اسرا ،آیه  .1
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دارند  "ننگ"متفاوتی برای  واژه ی  این بدوین  :گوید می موصوف درادامه، 

تقریبأ غیرقابل ترجمه  "عِرض"گردد: اصطالح  که فقط درمورد زنان استفاده می

جماع و  از پرهیز ارتباط با نجابت، عفت و پاکدامنی زن، هوشیاری و است و در

     2د .شو مقاربت استفاده می

 B. Faresاسالم  میان اعراب پیش از مفصلی ازننگ خانواده درلعه ی درمطا

 دهد:  را چنین توضیح می "عِرض"

ست که ا خط فاصلیه ای نشاندهند، زبان شناختی ی لحاظ ریشه  )عِرض( از"

 سازد.  باقی نسل بشرجدا می مالک و صاحب را از

 .به آسانی نابود گردد ... تواند است که می هشکنند اًاین ملکیت واضح

خصوصی ه میت و جایگاه باه اینکه از ه ایبرعالو "عِرض")درعصرجاهلیت( 

قوانین  ها و محرک و پیشگام درتمام کنش ه ایبه عنوان انگیز ؛برخوردار بود

با توجه به طبیعت مقدس .  شد ... نواحی یمن محسوب می در رفتاری جامعه جز

ترین  شایسته بود که جایگاه مذهب را اختیار کند. اعراب عالی، ب این مفکوره آم

 ین جایگاه با هرقیمتی حراست میااز ن مفکوره داده وجایگاه ارزشی را به ای

  .3کردند

 :گوید همین نویسنده می

درمیان بدوین امروزی هنوزهم رد پای )عِرض( را با همان قوت و جایگاه " 

استفاده عنعنوی ازاصطالح )عِرض( با تأکید  "توان یافت. جاهلیت می عصر

آنهم با حفظ ، رایج است  ، هنوزگردید کمتری برمعانی که درآن زمان استفاده می

 ه ی . درعصرحاضرمعنای واژن دیگرانداشت اهانت و خوار تقدس و ارتباطش با

به پاکدامنی و زیبائی زن و  سرزمین اردن منحصر در .)عِرض( محدود شده است

                                                                                                                                   
1..Ibid. footnote 14, p. 814. 
2.Ibid. 

3.A. A. M. Zeid, “Honour and Shame Among the Bedouins of Egypt”. 
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درمصر)عِرض( یک مرد به شهرت و نیکنامی همسر و دیگراعضای مؤنث خانواده 

 .1. گردد اش اطالق می

 اصماتمخ رِاسالم درشرایط بسیاردشوا اعراب پیش از :نانکه قبأل گفته شدچ

زهرجهت بردند که ا چه با محیط خویش به سرمی و چه میان همدیگر، همیشگی 

 اشتنددیاری وحشت بس درتمامی حاالتوجود آورده بود. آنها ه نا مصئونی ب فضای

 ه وسیرشداآنها  ه ایها دختران و زنان عشیر ها و دشمنی ین جنگاینکه درااز

 می ین پیشامدقراربگیرند. ادشمنان شان  مخالفین و استفاده  سؤ مورد اهانت و

 ،آنصورت آنها صدمه بزند که در "عِرض"آنها شده به  "شرم"مایه ی توانست 

 . شوندبه انتقام جویی  آنها مجبور

   2  "گردد دست رفته دوباره اعاده نمی )عِرض( از" A. A. M. Zeidبه باور

 )عِرض( کیفیت همه یا هیچ را نداشته و" Peter C. Doddولی به اعتقاد  

.  ها هم اعاده گردد، و بازهم )عِرض( باییست اعاده شود نسل تواند حتی بعد از می
3. 

 ی میانقو بطه ی وین عرب رادَبَ  درتصور ؛ قدرمسلم این است :هرحالبه 

 د داشته است. و زندگی جنسی زنان وجو انمرد وافتخار غرور

 ذیالً می آید:که  A. A. M. Zeid گفته ی به اساس 

که مرد جایگاه حاکم اجتماعی را  ییبدوین عرب جا :مانند؛ درجوامع پدرساالر

و  ست که غرورا دست دارد، این طبیعی زندگی در درتمام موارد رفتاری و

ینکه اوجود  زنان. باهای مردان تعریف شود نه  دستاورد و رفتار در اابتد اً افتخارجمع

حفظ نسب آشکارا  خانواده و افتخار و درتأمین غرور را واقع نقش به سزایی زنان در

دیده گرفت. ایا ن وجه ناچیزشمرده و هیچه شود ب این امر را نمی ؛ اماکنند بازی می

 ؛لحاظ نظری به زن مرتبط است )حرام( که از ه ی ین کنندیجدا ازعامل تع
                                                             

1.P 267 – Ibid. 

2.B. Fares,  (‘Ird) in Supplement to the Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1938, pp. 96-97. 
3.Ibid. 
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آنان تحمیل  بر بستگانش را نیز بارسنگین غرور ؛حیات روزمره رفتارعادی زنان در

به ویژه نزدیکی به زندگی جنسی زنان ی  رابطه کند. چنانکه گفته شد، این امر می

 پاکدامنی آنها دارد. عفت و

سختی را  ولی قواعد بسیار ؛کردند اعراب بدوین انزوای جنسیتی را تحمیل نمی

ین قواعد اعدول از که دانستند نافذ می دیگر با یکزنان و مردان نامحرم  رفتار در

تخلف  همچوو دختری که به رُ یناگردید. از ف میبه مرگ متخلّ رفتاری منجر

 گمان میبید. همه اهالی یگردمی عادی فورأ ناپدید ه گونه ی شد ب متهم می

بدون اینکه حرفی درین باره به زبان  ،دانستند که برایش چه اتفاقی افتاده است

حتی بدون اینکه رهبران عشیره اطالعی یابند. ازجانب دیگرتجاوزجنسی  ؛ بیاورند

شد. متجاوزمعموأل محکوم به مرگ  کشته شدن تلقی می از تر آمیز بسیارتحقیر

، هیچ کیفری به می کرددسترس فرار از که به دور درصورتی ؛ مگر می گردید

 آبروی خانواده ه ی ی اعادد. کشتن متجاوزهم برایگرد خویشاوندان اوتحمیل نمی

گرفت نیز باییست می دختری که مورد اهانت قرار . پنداشته نمی شد کافی او

که عمل جنسی به میل و رغبت او انجام  خصوص زمانیه ، بدشمی کشته 

معموأل سرزمین اصلی خویش را ترک ، دختر آن رفته ی  آبرو ه ایخانواد میگرفت.

)عِرض( ایشان هیچ ه ایکه کسی دربار فتندر می کرده و درتبعید اختیاری به جایی

باشد، آسیب واضح آن متوجه همان افتخار  هم جنسی، هرچند کوچک نداند. تجاوز

 زنان تعریف می رفتار در تنها)عِرض(  :گفته شد چهچنان ؛باشد خانواده )عِرض( می

  1. دشو

مده آ ؛نحل ره ی سو59آیه  در که  گزینش مطرح شده را قرآن کریم هردو

نگ ن و خواری همیشگی که باعث ناپسند با اطفال را  رفتا و زشت"است:

 د.؛شمار چنین قضاوت غیرعادالنه را مردود می میدانستند، محکوم می کند و

 چنانچه خداوند جل جالله می فرماید:

                                                             
1.A. A. M. Zeid, “Honour and Shame Among the Bedouins of Egypt”, p.256. 
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مِ  ِمنَ  يَتََواَرى﴿ رَ  َما ُسوءِ  ِمن   ال قَو  ِسكُهُ  بِهِ  بُش ِ  َعلَى أَيُم 

كُُمونَ  َما َساءَ  أََل  التَُّرابِ  فِ  دُسُّهُ يَ  أَم   ُهون    1﴾يَح 

  ترجمه: 

 او به كه بدي يمژده اين خاطر به(  خود ي)  قبيله و قوم از﴿

 به حيران و سرگشته و)  كردمي پنهان را خويشتن شدمي داده

 نگاه را دختر و بپذيرد خود بر را ننگ اين آيا: (  گفتمي خود

 قضاوت چه!  هان ؟ سازد بگور زنده خاك زير در را او يا و دارد

 2 ﴾!  كردندمي كه بدي
زنده به گورکردن دختران توسط اعراب عصرجاهلی  تاریخ شهادت می دهد که

 ناپسند مردان پیش از وضوح رفتاره ب ؛این آیه با تأکیدی که دارد .امری معمول بود

معموأل به کریم چنانکه قرآن کند،  محکوم می ،زنان و دختران  در برابرِاسالم را 

ه پدیده های ب به مراتب فراتراز بامعانی وقایع تاریخی وعنعنات اشاره کرده و

خطاب  را مورد انسان ؛کردن اطفال گوره زنده ب هایپیامد و خصوص اجتماعی

 "3  دهد. قرارمی

: که این علته را ب کردن اطفال شان گوره زنده ب، اسالم  بیشتراعراب پیش از 

نها ننگ آ وشرم ی  یهما ،یا کژرفتاری اقبالی و بد توانند خواه ازسر ن دختران میای

 باعث انخترکردند. به احتمال اینکه ممکن روزی وجود این د توجیه می ؛گردند

به  د دخترگردد، دلیل کافی برای محکومیت نوزا انمرد غرور رساندن بهصدمه 

 شد.  مرگ تلقی می

انسانی که منحیثِ ها واضح است که نوزاد دختر را  متکی با این نورمی جامعه 

کلی به  نظر دانستند. درچنین اجتماعی یک زن از ارد، نمیرا دحق مسلم حیات 

                                                             
 .59آیه  ،نحلسوره  .1
 .، دکتور مصطفی خرم دلتفسیر نور .2

3.Peter C. Dodd, “Family Honour and the Forces of Change in Arab Society”, in International 

Journal of Middle Eastern Studies, Great Britain, Volume 4, 1973, p.65. 
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زیرسوال رفتن عفت یک به همین اساس ، . فتر می شماره عنوان ملکیت مرد ب

که محکومیت  می گردید اهانت آمیزیواقعه ی  چنان  می بوددلیلی که  زن به هر

این شرم پایان بدهد و الزم پنداشته ه ب ست توان به تنهایی نمی اعدام متجاوز و

تا  ،کشته شود ، نیز ،آلوده شده است تا زنی که مورد اهانت واقع شده و دش می

ه برخانواد قبالً  شرمی گردد کهه آوری دوبار باعث یاددر جامعه ، او  مبادا حضور

 .بود او تحمیل گردیده  ای

؛ رداشت بکردن اطفال دختر را ازمیان  گوره زنده ب ه ایپدیدکریم قرآن 

امع ن درجودخترا درمورد زنان و، بسیاری ازعادات وعنعنات ناگوارهم مگرهنوز

ن پسرا وگرفته قرار تبعیضتولد مورد  آغاز چنانکه دختران از؛ ست ا اسالمی باقی

 ا شعفب ته ورگرفمورد استقبال قرا دنیا آمدن پسره ابند. بی برآنها ترجیح می

ه کنش بیکه وادرحال ؛گردد فقیرترین خانواده تجلیل می ه ایحتی بوسیل، وهیجان 

حمل تی قابل به سخت ، ولینباشدهم وقایع بسیار تلخ  اگردراکثر، تولد یک دختر

 است. 

احق شتن نک دانستن،مردود  مبنی بر یاصل بنیادین قرآن ، مسلمانانرخی ازب

سران ن و پدخترا اینکهقرآن کریم مبنی بر تأکید اند. نکردهزنان را درک  دختران و

دن شمر یزناچ ردیده گرفته سعی دانیز ن باییست یکسان مورد توجه قراربگیرند را

 ودختران  و حیات زنان و برای حفظ آبرو کریم که قرآن می ورزندتآکید این 

یث احاد هفته درن های نماید. این بی اعتنایی درمورد پیام با آنها می رفتارنیکو

 یکه م زمانی ؛شود دیده می ( نیزلی اهلل علیه وسلمحضرت رسول اکرم )ص گرانبار

 فرماید: 

 ةابن له ولدت من : سلم و عليه اهلل صلى  اهلل رسول قال ؛قال عباس بنا عن

 1.  الجنة بها اهلل أدخله الذكر يعني عليها ولده يؤثر ولم يهنها ولم يئدها فلم

                                                             
  .ضعیف إسناده:  األرنؤوط شعیب تعلیق (1957: حدیث ابن حنبل) .1
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 ندهد، که دختری داشته باشد و پسرش را به دخترش ترجیح هرکسیترجمه: 

   خداوند او را به بهشت داخل خواهد کرد.

 

 

 پیامبر بزرگ اسالم در جای دیگر می فرماید:
 جاء تبلغا حتى جاریتین عال من

 وضم كهاتین وهو أنا القیامة یوم

 1 - أصابعه

سرپرستی کند دخترش )یا دوخواهرش( را تا بلوغ  که دو هرکسیترجمه:  

شویم. )ودوانگشتش را نشان  قیامت )باهم( اینگونه وارد می روز من با او در

  2 میدهد( 

ه ن نه بمسلما بیشترخانواده های وجود آموزه های اسالم، تولد یک دختر در با

 .گردد قی میتل یبلکه مسؤلیت سنگین جل جالله ؛ ازجانب خداوند ه ایعنوان هدی

 ندخداو جانبهمچو اعانت ولطفی بی پایان از؛فرزند پسر تولد این درحالیست که

به ،  سورۀ قلم:14آیه  با درنظرداشت اینکه در ؛شود محسوب می جل جالله

  بالد. می به خود پردازد که به داشتن پسران متعدد نکوهش مرد متکبری می

 خداوند)ج( می فرماید:

  3﴾أَن َكاَن ذَا َمال  َوبَنِينَ ﴿

 ترجمه:

 و دارا كه است خاطر بدان(  پلشتيها و زشتيها همه ناي آيا) ﴿

 ﴾!  ؟ است فرزندان داراي

 خداوند جل جالله می فرماید:

                                                             
 .2104: حدیث ابن حنبل 1.

2.A. A. M. Zeid, “Honour and Shame Among the Bedouins of Egypt”. 
 .14، آیه . سوره قلم3
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َطفَى﴿  1 ﴾ال بَنِينَ  َعلَى ال بَنَاتِ  أَص 

  ترجمه: 

 صورتي در)  است داده ترجيح پسران بر را دختران خداوند آيا﴿

 خدا بايستمي پس  ؟ بهترند دختران از پسران شما گمان به كه

 ﴾(!را دختران نه ؛ كند خود نصيب را پسران

 جل جالله می فرماید: دخداون

فَاُكم  ﴿    إِنَاثًا ال َمَلئِكَةِ  ِمنَ  َواتََّخذَ  بِال بَنِينَ  َربُُّكم   أَفَأَص 

ًل  لَتَقُولُونَ  إِنَُّكم    2 ﴾َعِظيًما قَو 

  ترجمه: 

 آيا! (  ندخداي تراندخ فرشتگان:  گوئيدمي كه كساني اي) ﴿

 يويژه ار پسران(  و داده ترجيح خود بر را شما)  پروردگارتان

 از و(  بشمارند اعلي نسل شما گمان به كه)  است كرده شما

 پوچ يعقيده به كه)  است كرده خود خاصّ را دختراني فرشتگان

 بسيار سخن ماش واقعاً( .  ؟ محسوبند ادني نسل از و ارجبي شما

   ﴾.  داريدمي بيان عظيمي(  بهتان و كفرآميزي بزرگ) 

 خداوند جل جالله درجای دیگری؛ می فرماید:

ِ  َوَجعَلُوا﴿  بَنِينَ  لَهُ  َوَخَرقُوا َوَخلَقَُهم   ال ِجنَّ  ُشَرَكاءَ  ّلِلَّ

ا َوتَعَالَى ُسب َحانَهُ  ِعل م   بِغَي رِ  َوبَنَات    3 ﴾يَِصفُونَ  َعمَّ

  ترجمه: 

 را اهريمنان و فرشتگان(  روشن دالئل همه اين اب كافران) ﴿

 و آنان خودِ خداوند كه حالي در ؛ سازندخداوند مي شركاي
 اين از اطاّلع با لذا.  )  است آفريده را شياطين و مالئكه يهمه

 آفريدگاني و بپرستند را آفريدگار جز نيست سزاوار ، موضوع

                                                             
 .153 ، آیهصافاتسوره  .1
 .40سوره اسراء، آیه .2
 .100سوره انعام، آیه   .3
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 و پسران ، ناداني يرو از كافران( .  كنند عبادت را خود همچون
 برندمي گمان مسيحيان و)  بافندمي هم به خدا براي دختراني

 ، دانندمي خدا پسر را عُزَير يهوديان و ، است خدا پسر مسيح كه
 دانستندمي خدا دختران را فرشتگان نيز عرب مشركان از برخي و

 اين از دور به و(  عيبها و نقصها اين يهمه از)  منزّه خداوند! ( . 

    ﴾ . كنندمي توصيف بدانها را او كه است صفاتي

ن امتحای بخاطردیگراعانات اله :مانند؛پسرهم کریم، برمبنای آموزه های قرآن 

   خاطرشایستگی و استحقاق آنها.ه نه ب ،شود ایمان مسلمان هدیه می

مورد  فقط در نیست وکریم قرآن  الزم به تذکراست که اصطالح )عِرض( در

ه مفکور .ن عرب این اصطالح با ساختارمعنایی خویش مورد استفاده بوده استبدوی

وغرور( مردان مسلمان دراطراف زمین همواره با زندگی جنسی زنان  )افتخار ای

اعراب بدوین قبل  رفتار شود وعکس العمل بعدی این مردان از مرتبط شمرده می

  1ن افتخارصدمه دیده باشد.که ای خصوص زمانیه ب، ازاسالم تفاوتی زیادی ندارد 

کشتارهای رایج امروزی برای  ریشه یابی ورابطه یبه ندرت سخن ازبنابراین ، 

؛ اید اسالم به میان می گورکردن اطفال اناث پیش ازه درزنده ب، مردان  حفظ غرور
                                                             

منکر گفته میشود، یکی ازاهداف  احادیث نبوی صلی اهلل علیه وسلم حرف از معروف و قران کریم و آنگاه که در. 1
 باحیثیت هرفرد مسلمان است، زندگی آبرومند و افتخار مسلمانان و زت وحفظ ع امر الهی و عمده ان اطاعت از او

زیرا متوسل شدن به فعل منکر که تجاوز جنسی یکی ازاین پدیده های شوم وننگین میباشد، طبیعی است که 
مسلمان  حیثیت فرد امرالهی شمرده میشود، در واقع تجاوز به عزت وسرباز زدن از او برعالوه اینکه تجاوز به حدود و

نیز محسوب میشود. بناءً یکی از موارد مهمی که جایگاه حیثیتی مسلمانان مورد اهانت وتحقیر قرار میگیرد، تجاوز 
آبرو که به گفته دوکتور رفعت  چنین حالتی دفاع از حیثیت و آبروی مسلمانان میباشد. در وسوء استفاده از عزت و

این تفاوت که هرگاه مجنی  یکی از وظایف اصلی مسلمانان است. با عرض تعبیر شده است، غرور و حسن به افتخار،
رضایت  تجاوز برانها صورت گرفته باشد ، مجازات آنها با )دختر ویا پسری( که با علیه)دختر ویاپسر( مقصر نباشد و

تجاوز  حقیقت قربانی توطئه و حالت اولی در ،دین مقدس اسالم کامالً متفاوت است. در شریک جرم شده باشند،
عزت مردان پایمال شده است، تهدید به مرگ شوند. اما درحالت دومی  قرار گرفته است نباید، بنام اینکه غرور و

مهم نیست که  محاکمه قرار میگیرند. خواست و حدودی که خداوند تعیین نموده است مورد باز طبق تعزیرات و
در دادگاه اسالمی مورد پیگرد قرار بگیرند. لذا این شرکای جرمی مربوط به کدام خانواده وکدام قوم است، باید 

آنچه که دوکتور رفعت حسن توضیح داشته است تفاوت دارد. از جانب دیگر یکی از مقاصد پنجگانه  مطلب با
حیثیت خانوادگی  آبرو و آبروی انسانهاست ، پس غیرممکن است که از عرض و شریعت اسالمی همانا حفظ نسل و

نیز مرسوم بوده است، ومربوط به دوره جاهلیت عرب می باشد، به سادگی گذشت. زیرا بسیاری که در عصر جاهلیت 
 .اند. )گروه ویرایش وبازنگری( ارزش های هستند که پدیده ی مشترک همه عصرها ونسل ها از
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ورابطه ی   تری برای تحلیل شباهت به مطالعه عمیق نیاز روی این ملحوظ

 شود.  دیده دیده میدو پاین   تاریخی بین

 و ترفرزند دخ چنانکه گفته آمدیم، درک یک عرب بدوی پیش ازاسالم از

ر( وروافتخادست رفتن )غر از )شرم( و مایه ی احتمال اینکه این فرزند روزی 

 یشه ی ر، ن باوردخترش را به قتل برساند. ای تاشد  باعث می ،او گردد ه ایمردان

  .اید حساب میه ن برای حفظ غرور( باساسی بیشترین )جرائم کشتارزنا

 

 :گزارش سازمان عفو بین الملل به اساس 

؛ رو به افزایش است  )مردان(دختران برای حفظ غرورافراد آمار کشتارزنان و"

های مختلف رو به گسترش  فرهنگ همانگونه که تعبیرهای متفاوت غرور در

 1"است.

 خشونت"نمونه هایی از ؛زنان برای حفظ غرورمردان  و کشتن اطفال دختر

 ه یبوده و درعرب پیش از اسالم استفاد جدیدواژه  اگرچه ایناست  "های فامیلی

های متوالی  برای قرن 2  "خشونت فامیلی"اجزای این پدیده  ؛ مگر نداشته است

 ماند.  حفظ غرور و آبرو پوشیده باقی می،درلفافه های ترس ازرسوایی 

وسط که ت وقایع روبه افزایش این ار رفته وآماربه تدریج کن ابهام وکتماناین 

معاصر، ایات ست که این جنا ی این امرگویا مراجع  بین المللی منعکس می شود،

 سراسر ؛ بلکهجهان نیست و فرهنگ خاصی در  به منطقه، کشور، جامعه منحصر

 گرفته است. جهان  را فرا

                                                             
ه ویرایش . )گروافتاده استنویسنده محترمه که از قلم باید آدرس دقیق این آمار ذکر می گردید ، متأسفانه  .1

 .وبازنگری(

پدیده ی تجاوز جنسی بر زنان ، نه تنها یکی از مهمترین خشونت های قبیح علیه زنان است؛ بلکه این پدیده، . 2

تجاوز برحریم قانون الهی میباشد؛که به سنگین ترین مجازات  یکی از مشهورترین تخطی از دستورات اسالمی و

جاوز جنسی ختم نمیشود؛ بلکه انواع مختلفی دارد که در طول تاریخ محکوم گردیده است؛ اما خشونت صرفاً به ت

 .برضد عناصر ضعیف ومظلوم إعمال می شود. )گروه ایدیت وبازنگر(
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نه ساالکه  می دهندگزارش  رسانه هاو  های حقوق بشر سازمان هرچند

رکیه، به شمول پاکستان، بنگالدش، اردن، ت جهانکشورهای  زن در هزاران

قتل  به ند،اکه اکثراًمردها  مراکش توسط بستگان شان و فلسطین،  سوریه، مصر

ول ران مقتزنان و دخت ،خوبی روشن است که دراکثراین وقایعه باین  .رسند می

 و هسران ددواج خوزنا، از :مانند خالقی؛ا متهم به رفتارهای نامناسب ،ه غلطگاهی ب

رفته اند. برای شیطنت فتنه جویانه قرارگ دیده شدن با مرد نا محرم مورد تهمت و

ر، پد ؛"انوادهخ وقار و غرور"رسواکننده و تحقیرآمیزبر ات مقابله با چنین اتهام

، ضاربه  کارد، آالتخانواده با استفاده از اعضای مذکر برادر، شوهر، پسر و یا دیگر

 ونشده  گزارش زنان را قربانی نموده اند. اکثراین واقعات هرگز ؛و آتش گلوله 

  ردازد.پ شوند، پولیس به تعقیب متهم نمی موارد که گزارش می دراندکی از

 خانواده، بیشترازهر "افتخار و غرور"بختانه بیشترین جنایات وابسته به  بد

 د. افت اتفاق می  1پاکستان  در دیگر کشور

ه ب 1999سازمان عفو بین الملل درآخرین گزارش خویش که درسپتامبر

 "غرور(و تخارجنایات علیه زنان زیرعنوان )اف"نشررسیده است، بخش خاصی را به 

 اختصاص داده است. 

 ؛ندرس یهرسال صدها زن درسنین مختلف به قتل م ،در تمام نقاط پاکستان

 جازات باقی میهمه بدون م اًتقریب ده وگزارش نش ،ین وقایعاازی بسیار درحالیکه

 مانند. 

باری است که  به عنعنات مشقت ها زن درپاکستان منحصر زندگی میلیون

موارد  اغلب سازد. در می انزنان را مجبور به انزوا و تسلیم بدون قید وشرط به مرد

                                                             
اینکه نویسنده محترمه بیشتر ازهرکشور دیگری از پاکستان نام می برد به این دلیل است که موصوفه پاکستانی  .1

را صرف تحقیق پیرامون حقوق زن از  سال عمر خود 40ی باشد که بیشتر از االصل مسکونه ایاالت متحده امریکا م
آدرس های مختلفی  اسالم نموده است؛ زیرا در محیط پاکستان مشکالت زیادی راکه زنان این کشور از نظر

ق پدیده های همانند نقض حقو متحمل شده اند، به خوبی درک نموده ومیکند. بنابراین در هنجار های اجتماعی و
 )گروه ویرایش و بازنگری(این سرزمین بیشتر از سایر کشور ها اطالعات کافی دارد. زن در
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را برای کنترول تمام زوایای  خویشی های مالک مئآبانه  مردان همان ارزش، 

بی توجهی به  به ریاضت و آنها تجویز و جسم، گفتار، رفتار گی زنان اعم اززند

 پردازند.  لذایذ زندگی و دنیا، همه زیرعنوان سرنوشت و قسمت، می

حقوق  ، آگاهی زنان ازرسانه هان حقوق زنان با استفاده از ها و فعاال سازمان

 زمانیامادهند،  می تقا قسماً ارپا محرومیت و انزوای آنان  زندگی سرا خویش را در

آن  ه یعادتالش برای اِ  وخویش اظهارحق  جهت سعی که زنان حتی اندکی

افزایش  گرافشوند.  بیشتری مواجه شده و مجازات میهای  با خشونت  نمایند؛

انکشاف یافته است.  ،ها آگاهی زنان ازحقوق خویش موازی با افزایش آمارخشونت

قوۀ  پولیس و های نیروی در نابرابری جندر و میزبی تفاوتی نظام، قوانین تبعیض آ

به را  و مجازات  عدلی تعقیب مصئونیت از، قضائیه، به مرتکبین جنایات یاد شده 

 1  ارمغان آورده است. 

 وزنان  کردن دختران و یا کشتن گوره ست که زنده با الزم به یاد آوری

جتماعی اهای  نظام های قبیلوی در دشمنی ریشه در، دختران برای حفظ غرور 

ی ای حقیقهوجه ربطی به آموزه  هیچه دارد. این جنایات بنیزملوک الطوایفی 

را  ی این جنایاتهای اجتماعی حام بلکه این عملکرد نظامندارد؛  و اسالم نداشته 

 شمارد.  اسالم به شدت سرزنش کرده ومردود میدین مقدس 

رزش و ا، دراسالم  ونیحقوقی وقان ، عالیترین مرجع صالحیتکریم  قرآن

ا کشتن تمام بکشتن یک انسان را برابر  وعزت فراوانی به جان انسان قائل شده 

 شمارد:  بشریت می

 خداوند می فرماید:

                                                             
متجاوزین  میشود، مداخله ی   یکی از چالش های کالنی که فراراه  تحقق عدالت وکیفرخواست برای مجرمین و .1

بشر حتی از جنایتکاران دفاع برخی از نهادهای بین المللی است که تحت عنوان حقوق  بیمورد سازمان حقوق بشر و

هیچگاه اجازه نمی دهد تا در کشور اسالمی ای حدود  شرعی را ممنوع می پندارد و ومجازات اعدام و تطبیق حد

دارنده برای کنترول جنایات  شرعی تطبیق شود، این درحالی است که تطبیق حدود شرعی، مهمترین وسیله ای باز

 .نهاست که دردین مقدس اسالم به ان توجه  شده است.)گروه ایدیت(دفاع از حقوق  اساسی ا علیه زنان و
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َرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل ﴿ ِل ذَِلَك َكتَب نَا َعلَى بَنِ  إِس  ِمن  أَج 

ِض فَكَ  أَنََّما قَتََل النَّاَس نَف ًسا بِغَي ِر نَف س  أَو  فََساد  فِ  اْلَر 

يَا النَّاَس َجِميعًا َولَقَد  َجاء  يَاَها فََكأَنََّما أَح  َجِميعًا َوَمن  أَح 

ن ُهم بَع دَ ذَِلَك فِ   ت ُهم  ُرُسلُنَا بِالبَي ِنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا م ِ

ِرفُونَ  ِض لَُمس   1﴾اْلَر 
  

 ترجمه: 

 كشته متجاوز)  كه اشتيمد مقرّر اسرائيلبني بر جهت همين به﴿

 در فساد يا ، قتل ارتكاب بدون را انساني هركس(  كه چرا.  شود
 است هكشت را انسانها يهمه گوئي كه است چنان ، بكشد زمين

 كه است چنان ، بخشد رهائي مرگ از را انساني هركس و ،
 يمايندهن فرد زيرا)   ؛ است كرده زنده را مردم يهمه گوئي
 با ههمرا ما پيغمبران و(. است جامعه اعضاء از عضوي و جمع

 بسياري امّا و آمدند ايشان پيش به روشن آيات و آشكار معجزات
 زمين روي رد آن از پس(  و گرفتند ناديده را خدا احكام)  آنان از

    ﴾ . گرفتند پيش(  جنايت و قتل در)اسراف راه

یا و ارکمد اندرفقد "افتخارکشتاربرمبنای "این آشکار است که بیشترقربانیان 

برخی  اما در رسند. به قتل میه ؛متهم کننداندکی دست داشته مدعی یا  اسناد با

ه کرزشی اظام ناین جنایات برمبنای یک  ازکشور های اسالمی ، متأسفانه برخی از

 برای اوانیکه تأکید فر کریم گردند. قرآن ست توجیه میا شود اسالمی گفته می

تهم به جان زنانی که م ازحقوق و بطور خاص ؛محرومان داردحمایت ازحقوق 

 :ستت احقیقهای رفتاری اند دفاع میکند، آیات زیر بیانگراین  خالف ورزی

 خداوند جل جالله می فرماید:

                                                             
 .32آیه  ،. سوره مائده1
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بَعَِة ُشَهدَاء ﴿ َصنَاِت ثُمَّ لَم  يَأ تُوا بِأَر  ُموَن ال ُمح  َوالَِّذيَن يَر 

ِلدُوُهم  ثََمانِيَن َجل   ً أَبَدًا فَاج  ً َوَل تَق بَلُوا لَُهم  َشَهادَة دَة

لَئَِك ُهُم ال فَاِسقُونَ   1﴾ َوأُو 

   ترجمه:

 چهار سپس ، دهندمي زنا نسبت پاكدامن زنان به كه كساني﴿

 نهتازيا هشتاد بديشان ، آورندنمي(  حاضر ، خود ادّعاي بر)  گواه
( كاري رهيچعمرب طول در) را آنان دادن گواهي هرگز و ، بزنيد

.  هستند ( خدا فرمان از متمرّد و)فاسق كساني چنين و ، نپذيريد

﴾ 

 به ادامه می فرماید: 

َواَجُهم  َولَم  يَُكن لَُّهم  ُشَهدَاء إِلَّ ﴿ ُموَن أَز  َوالَِّذيَن يَر 

ِ إِنَّهُ لَِمَن  بَُع شََهادَات  بِاّللَّ ُ أََحِدِهم  أَر  أَنفُُسُهم  فََشَهادَة

ادِ  ِ َعلَي ِه إِن َكاَن 6قِيَن )الصَّ ( َوال َخاِمَسةُ أَنَّ لَع نََت ّللاَّ

بََع 7ِمَن ال َكاِذبِيَن َويَد َرأُ ) َهدَ أَر  ( َعن َها ال عَذَاَب أَن  تَش 

ِ إِنَّهُ لَِمَن ال َكاِذبِينَ   2﴾َشَهادَات  بِاّللَّ

 ترجمه:

دهند و جز و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى﴿

ن گواهانى )ديگر( ندارند هر يك از آنان )بايد( چهار بار به خودشا

( و )گواهى 6د كه او قطعا از راستگويان است )نخدا سوگند ياد كن

خدا بر او باد  در دفعه( پنجم اين است كه )شوهر بگويد( لعنت

شود در ( و از )زن( كيفر ساقط مى7اگر از دروغگويان باشد )

سوگند ياد كند كه )شوهر( او جدا از صورتى كه چهار بار به خدا 

   3﴾(8دروغگويان است )

                                                             
 .4سوره نور، آیه  .1
 .8 -6، آیات . سوره نور2

3.G. A Badawi, Woman in Islam”, in Islam: Its Meaning and Message, edited by K. Ahmad, 

London, 1975, p.137”  . 8-6آیات :  -سوره نور
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د. گذارنرمت بحگرداند تا حیات و وقارانسان را  قرآن کریم برمؤمنان واجب می

 ،ورفظ غرحبرای  گورکردن دختران و یا کشتن زنان و دخترانه برای زنده ب ینروااز

 هیچ توجیه اسالمی وجود ندارد. 

االت همه ح یجه می رسیم که خداوند جل جالله دراین تحلیل به این نت ) با
ردانی که برآنها میا  قضاوت می داند، هرگز باالی زنان و عدالت را معیار دادگری و
 لکه دستوراتبمجنی علیه قرار می گیرند، ظلم نمی کند؛  تجاوز صورت می گیرد و

الح ر مصموقف انسان ها، فقط به منظو قران کریم بدون درنظرداشت جنسیت و
رار می گیرد. قحیثیت هریکی از انها مورد تطبیق  حفظ جایگاه و علیای انسانی و

یا  ردیگری وبافتخار یکی  یا مرد هیچ یک ، برمبنای غرور و دراین مورد ، زن و
ز اردو، هیرا برتری جنسیتی یکی بردیگری ، مورد قضاوت قرار داده نمی شوند؛ ز

تکریم  مورد ونزد خداوند برتری ، گرامی یک مرد وزن آفریده شده اند وآن یکی 
 پرهیزکارتر باشد. تقوی تر و قرار داده می شود که با

 خداوند برای اثبات این موضوع می فرماید:
 َوَجعَل نَاُكم   َوأُن ثَى ذََكر   ِمن   َخلَق نَاُكم   إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَا﴿

ِ  ِعن دَ  َمُكم  أَك رَ  إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشعُوبًا  إِنَّ  أَت قَاُكم   ّللاَّ
 َ  1 ﴾َخبِير   َعِليم   ّللاَّ

  ترجمه: 
(  حوّاء و آدم نام به)  زني و مرد از را شما ما!  مردمان اي﴿

 همديگر تا ايممودهن قبيله قبيله و تيره تيره را شما و ، ايمآفريده
 و دروني خاص ويژگي و تفاوت با كسي هر و)  بشناسيد را
 انساني جامعه يپيكره در و ، شود مشخّص ديگري از يرونيب

 نزد در شما ترينگرامي گمانبي( .  باشد داشته جداگانه نقشي
 پندار از)  خبربا و آگاه مسلّماً خداوند.  است شما ترين متّقي خدا

   ﴾ . است ( چيز همه و كسهمه حال از و ، شما گفتار و كردار و
 

 درلباس دین وبه نام مسلمان دست به جنایت می زنند، و بنابراین ، آنانی که

خیانتی را  برای دفاع ازافتخارات وغرور بی مورد وغیراسالمی خویش ، هرتجاوز و
ازاسالم وعاری از ارزش های دینی می  مارک اسالم می زنند، بصورت قطعی جدا

                                                             
 .13سوره حجرات، آیه .1
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نداشته و پیوندی  تحت هیچ شرایطی ، چنین عملکردی با اسالم رابطه و و باشد.
 1(  ندارد.
 

                                                             
 .ویرایش وبازنگری هگرو. 1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 فصل چهارم
آیا زنان نیکوکار در آخرت 

 پاداش خواهند یافت؟
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ردرآخرت کا مسلمانان چنان است که مردان نیکودربین معمول  حاکم وباور 

ه درزیر آنی کات قرمی یابند. این باور برمبنای آی "حور"پاداش های فراوانی مانند 

 ست: می آیند به وجود آمده ا

 خداوند متعال می فرماید:

( فِ  َجنَّات  َوُعيُون  51إِنَّ ال ُمتَِّقيَن فِ  َمقَام  أَِمين  )﴿

تَقَابِِليَن )52) تَب َرق  مُّ ( 53( يَل بَُسوَن ِمن ُسندُس  َوإِس 

نَاُهم بُِحور  ِعين   ج   1 ﴾َكذَِلَك َوَزوَّ

 ترجمه: 

، در بوستان ها ]اند[به راستى پرهيزگاران در جايگاهى آسوده ﴿

 ]و[پوشند سارها، پرنيان نازك و ديباى ستبر مى و كنار چشمه

وريان و آنها را با ح ]خواهد بود[چنين  ]آرى[اند، برابر هم نشسته

 2﴾گردانيم.چشم همسر مىدرشت

 در جای دیگر می فرماید:

اُهم  ( فَاِكِهيَن بَِما آتَ 17إِنَّ ال ُمتَِّقيَن فِ  َجنَّات  َونَِعيم  )﴿

َربُوا 18َربُُّهم  َوَوقَاُهم  َربُُّهم  َعذَاَب ال َجِحيِم ) ( ُكلُوا َواش 

َِّكئِيَن َعلَى ُسُرر  19َهنِيئًا بَِما ُكنتُم  تَع َملُوَن ) ( ُمت

نَاُهم بُِحور  ِعين   ج  فُوفَة  َوَزوَّ  3﴾مَّص 

 ترجمه:  

ناز و نعمتند، به آنچه  ]در[هايى و  پرهيزگاران در باغ ﴿

ند و پروردگارشان آنها را از ا روردگارشان به آنان داده دلشادپ
 ]پاداش[به  ]به آنان گويند[عذاب دوزخ مصؤون داشته است، 

 آورديد بخوريد و بنوشيد گوارايتان باد، بر تختآنچه به جاى مى

                                                             
 .54-51، آیه اندخ . سوره1

2.Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980. 

 .20 – 17، آیه . سوره طور3
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چشم را همسر آنان  اند و حوران درشتهايى رديف هم تكيه زده

 1﴾ايم.گردانده

ُضونَة  )َعلَى ُسرُ  ﴿ و  ( ُمتَِّكئِيَن َعلَي َها ُمتَقَابِِليَن 15ر  مَّ

َخلَّدُونَ  ِول دَان   َعلَي ِهم   يَُطوفُ  ( 16)  بِأَك َواب  ( 17) مُّ

ن َوَكأ س   َوأَبَاِريقَ  ِعين   م ِ  َعن َها يَُصدَُّعونَ  َل ( 18) مَّ

 2      ﴾  ِزفُونَ يُن َوَل 

 ترجمه: 

كشيده و به هم پيوسته صف بر تخت هايى كه ]مقربان[آنها ﴿

دارند، در حالى كه بر آن تكيه زده و رو به روى  است قرار

پيوسته  ]در شكوه و طراوت[يكديگرند! نوجوانانى جاودان 
 هايى از ها و جام ها و كوزه گردند، با قدحگرداگرد آنان مى

!اماشرابى كه از آن درد ]و شراب طهور[نهرهاى جارى بهشتى

  ﴾ شوند!ه مست مىگيرند ونسرنمى

ا يَتََخيَُّروَن )﴿ مَّ ا يَش تَُهوَن 20َوفَاِكَهة  م ِ مَّ ِم َطي ر  م ِ ( َولَح 

نُوِن 22( َوُحور  ِعين  )21) لُِؤ ال َمك  ثَاِل اللُّؤ  ( َكأَم 

( َل يَس َمعُوَن فِيَها 24( َجَزاء بَِما َكانُوا يَع َملُوَن )23)

 3 ﴾ قِيًل َسَلًما َسَلًما( إِلَّ 25لَغ ًوا َوَل تَأ ثِيًما )
 ترجمه : 

هايى از هر نوع كه انتخاب كنند، و گوشت پرنده از هر و ميوه﴿

نوع كه مايل باشند! و همسرانى از حور العين دارند، همچون 
مرواريد در صدف پنهان! اينها پاداشى است در برابر اعمالى كه 

اى و بيهودهنه لغو  ]هاى بهشتى باغ[دادند! در آن انجام مى
شنوند تنها چيزى كه مى ؛نه سخنان گناه آلود و شنوندمى

 4 ﴾«!سالم»است « سالم»

                                                             
1.Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980. 

 .19-15، آیه سوره واقعه. 2
 .26 -15، آیات سوره واقعه .3

4.Ibid. 
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 می نویسد:  "حور"محمد اسد درتشریح معنی 

شد، با یم)حور( اسم جمع است که اسم مذکرآن )احور( و مؤنث آن )حَورا( 

ه ریف شدتعر( شخصی را معرفی میکنند که با صفت )حوّا اسماء یا اسمهردوی این 

وصیف همچنان ت ؛چشم و مردمک درخشان و تابنده"به معنی  بتواند. حوّار

ید این تفاوت شد های سفید و سیاه شدت بیشتر داشته و گرچشمی است که رنگ

 . "دو رنگ هویدا باشد

 د. گرد یماده به تعبیر عامه )حوّار( به معنی )سفید( و یا )خالص( نیزاستف 

عنی مودی به )حورعین( تا حدکریم کاررفته درقرآن  جاست که ترکیب به ینااز

)زیبا  معنی ( به)موجودات پاکیزه( یا )همدمان پاکیزه( و)عین( که جمع آن )اعیُن

 . استچشمان( است، استفاده شده 

 :رازی درمطالعه اش دراین مورد می نویسدامام فخرالدین 

 ازین؛ است روح انسان  ه ایچشم بیشتر ازهرعضو دیگربدن بازتاب دهند

   1دانشمندان )عین( را )روح نما( یا )روح انگیز( نیزترجمه کرده اند. اکثریت جهت،

ده شیاد  زآنکریم ا بسیاری از مسلمانان چنان باور دارند، )حور( که درقرآن

 . هدمی دبه مردان نیکوکاربهشتی جل جالله است، زنانی اند که خداوند 

فُوُمتَِّكئِيَن عَ طور ) ه ی سور 20باید یاد آور شد که درآیات  ص  فَة  لَى ُسُرر  مَّ

نَاهُم بُِحور  ِعين   ج  تَ  سوره دخّان )َیلْبَسُونَ 53 آیه ی( وَوَزوَّ ب َرق  ِمن ُسندُس  َوإِس 

تَقَابِِلينَ   . ه است)حور( ذکر شد ه ای)زوج( درتماس با واژه ی  ( واژمُّ

ن ن مسلماگردد، مردا یبه زن اطالق م اً)زوج( عمومه ی که واژ جائی ازآن

یایی ان دنپندارند که )حور( نیزموجودات بهشتی اند که درکنارهمسر چنان می

 افزاید:  درین باره محمد اسد می ؛مردان قرارخواهند داشت

                                                             
1.Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980. 
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ت، یج اسن رابا توجه به برداشت معمول )مؤنث بودن( حور که درمیان مسلمانا

فقط  اژه راواین  )رح(حسن بصریجمله  مسلمان ازآن لیه ی تعدادی ازمفسرّان او

 و فقط به معنی )زنان نیکوکاردردنیا( ترجمه کرده است. 

آنان را ازنو  جل جالله حتی زنان بی دندان شما که خداوند"طبری تفسیر

 1رازی از حسن بصری نقل میکند(. امام فخرالدین ) "خواهد آفرید

ه ه واژکاخت رنشان س)حور( به معنی مؤنث، باید خاط ژه ی با فهم عامه از وا

 ود. ش )حور( حالت جمع کلمه است که به مؤنث و مذکرهمزمان اطالق می ی

 :فرماید اینست باال می ه ایدرآیات ذکرشد کریم قرآنکه آنچه 

 ،دهد ارمیبه زنان نیکوکجل جالله روز آخرت خداوند  تمام پاداشی که در 

 د. به مردان نیکوکارداده خواهد ش که برابراست به آنچه

ه برای محرک بسیار ویژ )حور( انگیزه بخش وه ی  است که وعد این جالب

ت ازپاداش ابدی درآخر و دنیا نیکوکار بمانند  تعدادی ازمردان مسلمان است تا در

 لذت ببرند.  "حوریان با چشمان درخشان وزیبا"

 که ؛تدرآخرت چنین پاداشی وعده داده شده اس حقیقت برای زنان نیزدر

 گردد که یحیرت تعدادی ازمردانی م ه ایمای این واقعیت اضح نیست وبرهمه و

 دنیا و آخرت دارند.  باور به برتری مطلق برزنان در

 

 تعلیق:
موضوع ذيل  گروه ويرايش وبازنگري به منظور توضيح بيشتر ودقيقتر اين مطلب،

 را الزمي ميداند:
رُ )  حَوْرَاءُ . و الحَوَ  ، وامرأَةٌحْوَرُأَ ال : رَجُلحُورٍ عِينٍ. حور: جَمْعُ:أَحْوَرَ وَحَوْراءَ ( يق)

قَّ يرَ حَدَقَتُهَا وتَرِا وَتَسْتَدادِهسَوَ بالتَّحْريك : أَنْ يَشْتَدَّ بَياضُ بَيَاضِ العَيْن وسَوادُ
 جُفُونُها ويَبْيَضَّ . 

                                                             
1.Ibid. 
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 حوراء است.درمحاوره عربي گفته  ن:احور ومؤنث آنآ -فردمذكرم -ور:جمع استح
عنايش درزبان عربي م  ،و،رح-حركاته حور بشود:مرد احور،وزن حوراء..كلمه مي

شم چي چشم وگردبودن حدقه  يسياه اهي زيادي:سفيدي زياد سفيد چشم وس
 ارميشمبه نان محاسن زاين اوصاف از -طراف آن استوباريك بودن جفون آن  وا

 رود.
 اشد. وده بببدن سفيد سفيدي زياد وسياهي زياد چشم است كه در: ديگر هعباره ب

ه ك روقتيمگرد؛ شود  گويد:  زن حوراء ناميده نمي عالم مشهورلغت ازهري مي
 بدن زن نيزسفيد باشد(.، همراه سياهي  وسفيدي زياد چشم 

يراكه ز ؛شود مي گفتههاحورالعين  براي زن  بناءً ؛ وزيبا چشمرگ زعين جمع:عيناء:ب
سياهي چشم آهو وگاوي وحش دره هايشان ب تشبيه داده شده است سياهي چشم

 (2/93.) معجم مقايس اللغة:
 استعمال مي يزن سفيد وزيباچهره، اين وصف دربابت زنان حور :يا  ر عينحو 

 1رگ باشد.زشان  بيشودكه سفيد چهره بوده وچشم ها
 رعين حو :كه همه مفسرين اتفاق دارند، شود  چنانكه ازتشريح مفسرين معلوم مي

 باشند مي "رگزشم هاي بچصاحبان  "سفيد چهره وزيبا چشم زنان زيباييعني 
 ،شود  ميحور به مرد ني كلمه طالق إ؛ لهذا شود دادمي بهشتيمردان ه كه ب

 .شد چنانكه ازقول مؤلف فهميده 
الحه مل صايمان وعاوب انجام مي دهندكه اعمال صالحه  يآيازنان مسلمان؛اما

ردان ممثل  بهشتدر يوند امتيازش داخل مي بهشتبه كنند و ازدنياوفات مي
 ؟ندارند

 يطوراجمال همه مه لي ندارند وبيتفص هاي رين صحبت مفس مورددرين 
 .عام است بهشتهاي  نعمت :گويندكه

 :گويند  كه بحث تفصيلي دارند ميي مفسرين وعلما 

                                                             
-27/273التحریروالتنویر:-5/175،19أیسرالتفاسیر:–( 17/188)القرطبی:-( 3/547)التفسیرالواضح:-1

-7/432ابن کثیر:-3/261بحرالعلوم،تفسیرالسمرقندی:-16/152کام القرآن:الجامع ألح-25/241المنیر:

 ( 22/52ابن جریر:-7/237البغوی:
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تمهيد  دازين، بعين امتيازي را ذكر نموده استكه قرآن كريم براي مردان چن يدليل

 گردد : ميبيان 
كه بل؛ندهاي آن مخصوص مردهانيست كه زنان درآن حق نداشته باش جنت ونعمت

 :انكه چن؛هردوصنف مردوزن  بدون كدام تبعيض تعلق دارده هاي جنت ب نعمت
 فرمايد: ميل جال له ج -اهلل

ن وهو مؤمن فأولئك يدخلو } ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى
 124  نساءالجنة{

د ن باشموم درحاليكه ،اعم ازمردويازن  عمل صالحه انجام بدهد ، ركهترجمه: ه
 شوند . آنهاداخل جنت مي

ن خل شددا بتِزياددرباتشويش ونگراني  :بهتربراي زن مسلمان اين است كه  بناءً
 ده ،كر نشذويا برخي نعمت هاي كه در قران كريم صراحتاً براي زنان  جنتبه 

 مي چطورخواهدشد ؟ويادرحقش تبعيض صورتكه: سرنوشت آن نداشته باشند 
د ندانب نمايد  وكفايت مي؟! د نميرو يهلكطرف بيابان مُه بخداي ناخواسته گيرد و

پري س دنيوي راكه درزندگي يهمه تكاليف، جنت درمجردداخل شدن ه ب : كه
 انشف برايخواهدشد ويك سره زندگي جاويداني وبيرنج وتكلي مرفوعاند نموده 

 سازد: كه آيات ذيل موضوع راواضح مي شود شروع مي
َرجِ    48جر:ح - ينَ َل يََمسُُّهم  فِيَها نََصب  َوَما هُم  ِمن َها بُِمخ 

  .شوند ست وگاهي هم ازجنت بيرون نميآنهانيه درجنت زحمت بترجمه: 
تَِهيهِ  َما َوفِيَها َن فُسُ  تَش  يُنُ  َوتَلَذُّ  اْل  َع    71زخرف: - ونَ َخاِلدُ  افِيهَ  أَن تُم  وَ  اْل 

د بر ت ميآنهالذازخواهد وچشم  هاي كه دل انسان مي درجنت همه نعمتترجمه: 
 .وشمادرآنجادائمي خواهيدبود، برايشان مهياگرديده است

 ايد:فرم است كه مي ل جاللهج وازهمه مهمتر برايشان اين فرموده خدوند
اِدقِيَن ِصد قُُهم  لَُهم  َجنَّات   ُم يَن فَُع الصَّ َن َهاُر َخاِلِديَن  يَو  تَِها اْل  ِري ِمن  تَح  تَج 

ُز ال عَِظيمُ  ُ َعن ُهم  َوَرُضوا َعن هُ ذَِلَك ال فَو   1191{مائدة: فِيَها أَبَدًا َرِضَ  ّللاَّ

                                                             
التفسیر القرآنی -2/290بحرالعلوم:-12/293تفسیرالوسیط للقرآن الکریم: -1

الحاوی فی تفسیر القرآن -1/961تفسیرالشعراوی:-8/4264زهرة التفاسیر:-2/674،7/358للقرآن:

 -117/132،139/34،356/409الکریم:
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 ود مينها سآخداوند فرمود: امروز؛ روزي است كه راستي راستگويان به ترجمه: 
ي ن جارتان( آنهرها از زير )درخهاي ) از بهشت( است كه  بخشد، براي آنها باغ

ز او اآنها ست وااست و تا ابد، جاودانه در آن مي مانند، خداوند از آنها خشنود 
 .خشنودند، اين رستگاري بزرگ است

 اشيايله جل جال كه اهلل  هنگامي :ددگر معلوم مي، بادرنظرداشت آيات فوق  
  تشويق كننده و موجود درجنت ازقبيل :

تفاده هاي مورداس سامناظرزيباولب،ها نوشدني ،ها خوردني،قصرهاي باشكوه
 گانمگردد وه ها شامل هردوصنف زن ومرد مي درجنت راذكرنموده اين نعمت

 يميدان وجاجا ض مستفيد گرديده وهميشه درآن هاي يادشده بدون تبعي ازنعمت
ا ه نعمت اين كه داللت نمايدكه،وجود ندارد يمانند ودرهيچ جاي قرآن كريم آيت

 مخصوص مردان است.
جود و ن حورعينرابه جنت كه درآان مردجل جالله  هلل ا اين مسئله كه چرا اما  

 هه كردنكر ذرا درقرآن  يامابراي زنان چنين بشارت ،دارد تشويق  وترغيب نمود
ن سبب آو از مي آيدگاهي زنان مسلمان را درين موردتشويش پيش گاهاست كه 

 كنند؟ استفسار مي
 يد:ي نمامرفوع مزنان را ونگراني قيق مطلب ذيل انشاء اهلل اين استفسار مطالعه د

 :فرمايد  دربابت نظام  خود مي جل جالله  اهلل -1

  23األنبياء: -ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون 

را اين كار سؤال كند كه چراجل جالله را  خدوند دكه هيچ كس حق ندار ترجمه:
 .رنديگ قرار مي اما مخلوقات موردبازپرس؟ كند  مي
  ل جاللهج-هللمسلمان تسليمي بدون قيد وشرط درمقابل فرامين اي شايسته  بناءً

آنرا  حكمت رد كه، امامشكل وجود ندانماينداست، ونبايد تشويش را درين راه قبول 
 ر اهللم ؛چون هيچ كايجونمايجستازخالل نصوص شرعي وقواعد اصولي اسالم 

 م:يگوي درجواب ميپس ؛  بدون حكمت نيست جالله
ن را زناه جل جالل اهلل ناءًب -واين امري است واضح -باشند ها باحيا مي زن طبيعتاً

جمالي إترغيب  هبلكه ب؛ كنند ميء شكل ترغيب ندادكه ازآن حياه ب -جنت –به 
 .نمود  كتفاإدرحق ايشان 
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زين ا ؛ن نيستبه زناان عالقمندي مردي زه اباند، به مردان  انعال قمندي زن -2

ين ر واضح است ؛ازواين ام -ذكر گرديد جهت ترغيب درجانب مردان صراحتاً
 و يرمال خاعه مردان را به ذكرنمودن زنان جنتي ترغيب بجل جالله  جهت اهلل

 د: دگر ييدآن ازين حديث معلوم مينمود كه تأبرائت از منكرات ومفاسد 
  "عليه متفق"« ى الرجال من النساءما تركت فتنة بعدي أضر عل

 فرمود: لي اهلل عليه وسلمص رسول
  .ذاشتمگنه  ،د براي مردان كه  زيان بارترازمحبت زنان باش راپشت سرخودي فتنه 

ار كاين  يراز ؛يش نسبت به مردان بسيار زياداستاما محبت زنان به زيورات وآرا
 فرمود: جل جالله كه اهللچنان،مطابق فطرت آنهااست

   18خرف:ز - ين  ُمبِ  ي رُ فِ  ال ِخَصاِم غَ    ال ِحل يَِة َوُهوَ أََوَمن  يُنَشَّأُ فِ  
 1(-اشاره به زنان است -كه درميان زيورات تربيت يافته آياكسيترجمه:

 عمتبه ن كه دربابت تشويق صريح مردان باشد هاي ي ازحكمتوشايد اين هابخش
ئيات وجزه طوراجمال ذكرشده اما دربابت زنان تشويق ب است؛ هاي جنت ذكرشده

يك زن  در كهم ماولي در برخي از حاالت مثالً تثبيت جايگاه ومقا بيان نشده است.
آن  ان بهمرد است، از نظر پيامبر بزرگ اسالم به حدي بلند وشامخ است كه مقام

 رسيدگي كرده نمي تواند چنانچه رسول گرامي اسالمي ميگويد:
2 األمهات أقدام حتت اجلنة  (.دران است )جنت زير قدم هاي ما  

ين زرگترين بادرهيچ حديثي نيامده كه گفته باشد جنت زير قدم هاي پدران است، 
 اكتيازي است براي زنان!

اينكه ذكر برخي نعمات همانند حور براي زنان نيامده ، هرگز به معني اين نيست 
كه زنان از نعمات الهي در جنت محروم اند؛ بلكه زنان ومردان هردو ازالطاف بي 

 3( ان الهي بهره مند مي باشند.پاي
                                                             

شبهات النصاري حول ، االت العلمية: إعداد: علي بن نايف الشحودق.موسوعة البحوث والم-1
 .158ص:1.أحوال النساء في الجنة:  سليمان بن صالح الخراشي :-148ص:1األسالم:

 

 [(عباس ابن عن عدى ابن. ] أنس عن والقضاعى ، اجلامع ىف اخلطيب)  2

 نگری آخریگروه ایدیت وباز  3
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 استدالل قرآنکریم برمساوات 

 اجر وپاداش زنان ومردان
کار  نجامادر برخی ازآیات قران کریم که به منظور تشویق مسلمانان برای 

یکجا ذکر  زنان همسان و شایسته ونیکو ، دستوراتی آمده است، پاداش مردان و

  شده است .

 د:خداوند توانای عالم می فرمای

ِلِمينَ  إِنَّ ﴿ ِلَماتِ  ال ُمس  ِمنِينَ  َوال ُمس  ِمنَاتِ  َوال ُمؤ   َوال ُمؤ 

اِدقِينَ  َوال قَانِتَاتِ  َوال قَانِتِينَ  اِدقَاتِ  َوالصَّ  َوالصَّ

ابِِرينَ  ابَِراتِ  َوالصَّ  َوال َخاِشعَاتِ  َوال َخاِشِعينَ  َوالصَّ

قِينَ  قَاتِ  َوال ُمتََصد ِ ائِمِ  َوال ُمتََصد ِ ائَِماتِ  ينَ َوالصَّ  َوالصَّ

َ  َوالذَّاِكِرينَ  َوال َحافَِظاتِ  فُُروَجُهم   َوال َحافِِظينَ   كَثِيًرا ّللاَّ

ُ  أََعدَّ  َوالذَّاِكَراتِ  ًرا َمغ ِفَرةً  لَُهم   ّللاَّ  1 ﴾َعِظيًما َوأَج 

  ترجمه: 

 با نزنا و ايمان با مردان ، مسلمان زنان و مسلمان مردان﴿
 اخد فرمان ارفرمانبرد زنان و خدا فرمان ردارفرمانب مردان ، ايمان

 ، كيباش زنان و شكيبا مردان ، راستگو زنان و راستگو مردان ،
 زنان و بخشايشگر مردان ، فروتن زنان و فروتن مردان

 و پاكدامن مردان ، دار روزه زنان و دار روزه مردان ، بخشايشگر
 كه زناني و كنندمي ياد را خدا بسيار كه مرداني و ، پاكدامن زنان
 و آمرزش آنان يهمه براي خداوند ، كنندمي ياد را خدا بسيار

    ﴾. است ساخته فراهم را بزرگي پاداش

 :فرمایدخداوند جل جالله می﴿

اِلَحاتِ  ِمنَ  يَع َمل   َوَمن     َوهُوَ  أُن ثَى أَو   ذَكَر   ِمن   الصَّ

ِمن   لَُمونَ  َوَل  ال َجنَّةَ  يَد ُخلُونَ  فَأُولَئِكَ  ُمؤ    2 ﴾نَِقيًرا يُظ 

                                                             
 .35سوره احزاب، آیه  .1
   .124آیه ، سوره نساء .2
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 ترجمه: 

 مرد خواه - باشد مؤمن و دهد انجام شايسته اعمال كه كسي﴿

 ستمي كمترين و ، شوند بهشت داخل كساني چنان - زن خواه و

 1 ﴾ نشود. بدانان

ف برخالودر عین حال مردان وزنانی که از اوامر الهی سرباز می زنند  و

شی مبادرت ارز عه ی انسانی به انجام کارهای ضدامرخداوند ومصالح علیای جام

شده  داده شدارمی ورزند، به مجازات و پیگرد قانونی هم در دنیا وهم در آخرت ه

 اند.

نیکو  وار شایسته که تنها مردان نیستند که در برابر انجام ک این ها می رسانند

 حقله ل جالجاُجرَت بدست می آورند ؛ بلکه وعده خداوند جل جالله  از خداوند

 ت از اواطاع یک واست، زنان نیز همانند مردان می توانند در برابر انجام اعمال ن

پاداش  ر واج شفقت الهی قرار داشته باشند و امر خداوندی ، مورد مهربانی و

 بلندی را هم در دنیا وهم در آخرت به دست بیاورند.

ای داده شده است تا اینکه  دربرخی ازآیات قرآنی برای تشویق مردان، وعده ه

در بهشت به آن دست یابند، همانند حوران بهشتی و... برای این است که مردان 

ازسوی  بعضاًبی رحم تراند و به دالیل فزیکی نسبت به زنان بیشتر قاطع تر و

دیگر؛ همان طوری که در عمران وسازندگی جهان نقش محوری دارند ،  

گی وغصب حقوق دیگران وتوسل به توانمندی بیشتری در برهم زدن نظم زند

بازگشت  اعمال خالف شریعت نیز دارند. بنابراین تشویق بیشتر آنها برای اصالح و

به معنویات ، یکی از راه های  است تا در زندگی همه انسانها اعتدال به وجود بیاید 
                                                             

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  ازواج مطهرات از یا شان نزول آیات فوق الذکر قرار ذیل است: زنان صحابه و .1
برای از زنان کمتر یادآوری می شود؟  مردان بیشتر یادآوری می شود و قرآن کریم از سوال نمودند؛ جراهمیشه در

یاد آوری نمود که درپیشگاه  پاسخ به سواالتی که زنان مطرح می نمودند، آیات قرآنی نازل گردید و رفع این ابهام و
 هرکی عمل نیکی انجام داد) زن و و ندارد عمل صالح وجود مرد جزبه تقوی و جل جالله فرقی میان زن و خداوند

مردان در  درباب مساوات زنان و مام ترمذی رحمة اهلل علیه:حتی ا یامرد( ثواب عمل خویش را دریافت می نماید.
--- 17-16، ص: 22پاداش آخرت، حدیث مذکور را نقل نموده است.  )المنیر فی العقیده والشریعة  واالحکام، جلد 

 .(270و 269، ص: 20تفسیر طبری، ج:  و -
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برای تامین حق دیگران، تامین عدالت اجتماعی وایجادجامعه عاری ازخشونت  و

ازاستثمار نقش بیشتری ایفا نمایند، به همان منظور است که وعده های وعاری 

وسیعتر است. بنابراین، مردان ، که با داشتن   قرآنی برای اصالح مردان متبارز تر و

روحیه ی  خشونت پیشه گی وداشتن روحیه استثمارگری، می توانند باانجام اعمال 

فراوانی را همانند حوران نیکو وروحیه عدالت گستری؛ در بهشت نعمت های 

بهشتی نصیب شوند، زنان باداشتن شفقت، مهربانی وعطوفت گسترده ای که هرگز 

انجام  نیز به ساده گی وسهولت می توانند با هیچ مردی برپایه آن نمی رسد،

اعمال نیک ؛روحیه ی نیک واطاعت ازاوامر الهی ، باالترین الطاف الهی را نصیب 

در زمره  مردان؛ بهترین نعمات خداوندی را کسب کنند و در آخرت همانند شوند و

 بندگان خوب خداوند جل جالله باشند.

پس وعده حوران بهشتی برای مردان مطلقاً دادن امتیاز برای آنها نیست ؛ بلکه 

که مقررات شریعت اسالمی را اطاعت نمایند وکلیه امور  زنان بااطاعت ومسلمانی،

یر قرآن وسنت عیار نمایند ، بهترین نعمات الهی  زندگی خویش را برمبنای دسات

 1 وامتیازات را هم در دنیا وهم در آخرت به دست می آورند. (

                                                             
 .گروه ویرایش وبازنگری .1
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سنگ  ازدواج دراسالم یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی است که     

اتحت م است تمی دهد، بنابراین  الزبنای خانواده واجتماع را تشکیل  نخستین 

 عناوین فرعی زیر مورد بررسی قرار داده شود:

 کریم ط آن درقرآنیشرا ازدواج وبه  تشویق و هیتوص

ت ه اهمیبراجع   دانشمندان معاصر که داکتر فتح عثمان یکی از طوری همان

 انوادهردد، خگآن مصؤن  مهمترین محیطی که باید حقوق زنان در خانواده واینکه ،

 افزاید:  و می؛ تاکید فراوان نموده  است 

قها تشکیل فترین مقاصد شریعت است.  جمله مهم ازدواج و پرورش فرزندان از

نه  ؛تی میدانند را جوهر عبادت یا خدا پرس دینداری دانسته و آن خانواده را مغز

ارداد قر و عهد ازدواج را پرشکوه ترین کریم قرآن .فقط یک معامله بین افراد...

 :تصریح می دارد،اء سوره نس 21طوری که درآیه انسانی میداند،

ع ض  بَ لَى م  إِ َوَكي َف تَأ ُخذُونَهُ َوقَد  أَف َضى بَع ُضكُ ﴿ 

يثَاقًا َغِليًظا   ﴾َوأََخذ َن ِمنُكم م ِ

مهر  اموزد که ازدواج باییست برمبنای عدالت، به ما می 

 :فرمایدمی سوره روم  21ودرآیهوعطوفت بنا شود

ُكنُوا ﴿ تَس  َواًجا ل ِ ن  أَنفُِسُكم  أَز  َوِمن  آيَاتِِه أَن  َخلََق لَُكم م ِ

َمةً إِنَّ فِ  ذَِلَك َْليَات   َودَّةً َوَرح  إِلَي َها َوَجعََل بَي نَُكم مَّ

م  يَتَفَكَُّرونَ   1 ﴾ ل ِقَو 

  ترجمه: 

 تاس اين خدا(  عظمت و قدرت بر دالّ)  هاينشانه از يكي و﴿

 آنان كنار در تا آفريد شما براي را همسراني خودتان جنس از كه

                                                             
 .21، آیه . سوره روم1
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 و شما ميان در و ، بياراميد(  قلبي كشش و جاذبه پرتو در) 

 يدلباخته و شيفته را يك هر و)  انداخت محبّت و مهر ايشان
 و شكوفائي يمايه ، آسايش و آرامش با تا ، ساخت ديگري
 تعادل و انسانها زندگي وندپي و ، شويد همديگر شخصيّت پرورش

)  اين در مسلّماً( .  باشد محفوظ و قرار بر آنها روحاني و جسماني
 براي است(  خدا قدرت و عظمت بر)  دالئلي و هانشانه(  امور

(  يزدان هايآفريده و جهان هايپديده يدرباره)  كه افرادي

    ﴾ . انديشندمي

توانند  قوانینی است که کشورها می ازتر  این آموزه های قرآن بسیار عمیق

     1برای حمایت از حقوق زنان وضع کنند.

ید نما یشویق مدارند ترا توان ازدواج  که قصد و ،قرآن همواره مردان و زنانی

موقف  جه بهتو آنهم بدون ،تا به زنان و مردان با عفت و با تقوا ازدواج نمایند

 ین میاید:چن سوره نور 32یه آ نی درثروت شان. این موضوع به روش اجتماعی و

"  

اِلِحيَن ِمن  ِعبَاِدُكم  ﴿ َيَاَمى ِمنكُم  َوالصَّ َوأَنِكُحوا اْل 

 ُ ِلِه َوّللاَّ ُ ِمن فَض  َوإَِمائُِكم  إِن يَُكونُوا فُقََراء يُغ نِِهُم ّللاَّ

 2 ﴾َواِسع  َعِليم  

  ترجمه: 

)  يشايسته كنيزان و غالمان و را خود مجرّد زنان و مردان﴿

 ازدواج به(  مهريّه پرداخت و نفقه يتهيّه با)  را خويش(  ازدواج
 نگران و ننگريد ايشان تنگدستي و فقر به و)  آوريد در يكديگر

 و)  باشند تنگدست و فقير اگر(  كه چرا.  نباشيد آنان يآينده
 خداوند(  گيرد انجام گناه از دوري و عفّت حفظ براي ازدواجشان

 گمانبي.  گرداندمي نيازبي و دارا خود فضل پرتو در ار آنان

                                                             
1.Fathi Osman, Muslim Women in the Family and the Society, Minaret   Publications, Los 

Angeles, no date, p. 6. 
 .32نور، آیه  . سوره2
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 است(  همگان نيّات از)  آگاه(  و بوده)  فراخ نعمت داراي خداوند

. ﴾1    

  نویسد: محمد اسد می ،ازدواج زن در برای توضیح تناسب مرد و 

ازدواج دارد.  واژه )صالحین( اشاره به تناسب و توانایی اخالقی و فزیکی در"

 کنار محبت دوجانبه ازضروریات ازدواج در ین معنی که بلوغ روحی و جسمی دربد

      2"اسالم است.

تأمین حد  شریعت اسالمی توانانی مرد در در"قول داکتر فتح عثمان، ه ب 

. خطاب قرآن به   3.اقل مایحتاج یک زندگی خوب، پیش شرط ازدواج است

چنین آمده  سوره نور 33آیه  ندارند درمردانیکه توانانی تأمین مایحتاج زندگی را 

  "است: 

تَع ِففِ ﴿ ُ  يُغ نِيَُهمُ  َحتَّى نَِكاًحا يَِجدُونَ  َل  الَِّذينَ  َول يَس   ّللاَّ

ِلهِ  ِمن   ا ال ِكتَابَ  يَب تَغُونَ  َوالَِّذينَ  فَض   أَي َمانُُكم   َملََكت   ِممَّ

تُم   إِن   فََكاتِبُوُهم   ِ  َمالِ  ِمن   ُهم  َوآتُو َخي ًرا فِيِهم   َعِلم   ّللاَّ

ِرُهوا َوَل  آتَاُكم   الَِّذي  أََرد نَ  إِن   ال بِغَاءِ  َعلَى فَتَيَاتُِكم   تُك 

نًا  فَإِنَّ  يُك ِره ُهنَّ  َوَمن   الدُّن يَا ال َحيَاةِ  َعَرضَ  ِلتَب تَغُوا تََحصُّ

 َ َراِهِهنَّ  بَع دِ  ِمن   ّللاَّ  4﴾َرِحيم   َغفُور   إِك 

  ترجمه: 

 و مهريّه پرداخت به قادر و)  ندارند را ازدواج امكانات هك آنان﴿

 تا ، كنند تالش پاكدامني و عفّت راه در بايد(  باشندنمي نفقه
 رفع يوسيله و)  كند دارا را ايشان خود لطف و فضل از خداوند

)  خواستار بردگانتان از كه كساني( .  سازد فراهم را نيازشان
 ببنديد قرارداد عقد ايشان با ، شدند دقراردا عقد(  با خود آزادي

 و آزاد زندگي در ايستادن خود پاي بر صالحيّت و)  خير اگر

                                                             
  .داکتر مصطفی – تفسیر نور .1

2.Ibid., p. 539, footnote 43.  
3.Muslim Women in the Family and the Society, p. 11. 

 .33، آیهنور . سوره4
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)   ، ديديد سراغ ايشان در(  بازخرید اقساط پرداخت در امانت

 به خدا كه خدا ثروت و مال از و(  كنيد كمكشان آزادي راه در
 با ) را خود كنيزان همچنين.  بدهيد بديشان است داده شما

 خواستند آنان اگر ، نكنيد زنا به وادار(  ايشان ازدواج از جلوگيري
 رسانند بهم مستقلّي شخصيّت ، خود دلخواه مردان با ازدواج با) 
 پاكدامن و عفيف(  و دهند خانواده تشكيل آزادگان همچون و

 به را كنيزان كار ، ازدواج از جلوگيري با!  مؤمنان اي.  )  باشند
 دارائي و مال خواهان وسيله بدين تا(  شانيدنك خودفروشي

 باعث ديگران با آنان ازدواج بگوئيد و)  بوده دنيا زودگذر
( .  گرددمي بهايشان كاهش و رونق كاستي و ايشان كاريكم

(  خودفروشي و زنا به)  وادار(  ازدواج منع با)  را ايشان هركس
 رفاه و كنيزان دواجاز راه و)  كند توبه آنان واداشتن از اگر ، كند
 خدا(  سازد فراهم ازدواج با موافقت يوسيله به را ايشان حال

 محبّت و لطف بخشدوموردمي را او و)  است مهربان و آمرزگار

 1 ﴾ (دهدمي قرار
اما داکتر فتح عثمان در ترجمه آیه فوق  به نقل از  کتاب پیام قرآن ، می  

تا خدا آنان را از ،باید عفت ورزند  ،یابند نمى و کسانى که )وسیله( زناشویىنویسد : 

      2"نیاز گرداند. فضل خویش بى

توجه به اینکه ازدواج باکنیزان نسبت به زنان آزاد، ممکن فشار  با 

 ماید: فر سوره نسأ چنین می 25آیه  ؛اقتصادی کمتری برمردها وارد نماید

تَِطع   لَم   َوَمن  ﴿ ًل  ِمن كُم   يَس  َصنَاتِ  يَن ِكحَ  أَن   َطو   ال ُمح 

ِمنَاتِ  ِمنَاتِ  فَتَيَاتُِكمُ  ِمن   أَي َمانُُكم   َملََكت   َما فَِمن   ال ُمؤ   ال ُمؤ 

 ُ لَمُ  َوّللاَّ  بِإِذ نِ  فَان ِكُحوُهنَّ  بَع ض   ِمن   بَع ُضُكم   بِإِيَمانُِكم   أَع 

ِلِهنَّ  َصنَات   بِال َمع ُروفِ  أُُجوَرُهنَّ  َوآتُوُهنَّ  أَه   ي رَ غَ  ُمح 

دَان   ُمتَِّخذَاتِ  َوَل  ُمَسافَِحات   ِصنَّ  فَإِذَا أَخ   أَتَي نَ  فَإِن   أُح 

َصنَاتِ  َعلَى َما نِص فُ  فَعَلَي ِهنَّ  بِفَاِحَشة    ال عَذَابِ  ِمنَ  ال ُمح 

                                                             
 .، داکتر مصطفی خرم دلنور تفسیر .1

2.The Message of the Qur’an. 
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بُِروا َوأَن   ِمن ُكم   ال عَنَتَ  َخِش َ  ِلَمن   ذَِلكَ   لَُكم   َخي ر   تَص 

 ُ  1﴾َرِحيم   َغفُور   َوّللاَّ

 رجمه: ت

تواند زنان )آزاد( پاكدامن با و هر كس از شما از نظر مالى نمى﴿

ايمان را به همسرى )خود( درآورد پس با دختران جوانسال با 
ايمان شما كه مالك آنان هستيد )ازدواج كند( و خدا به ايمان 

 شما داناتر است )همه( از يكديگريد پس آنان را با اجازه خانواده

خود(درآوريد و مهرشان را به طور پسنديده به شان به همسرى )
آنان بدهيد )به شرط آنكه( پاكدامن باشند نه زناكار و 

آمدند  گيران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج )شما( دردوست
جازات( ماگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمى از عذاب )

ى از زنان آزاد است اين )پيشنهاد زناشويى با كنيزان( براى كس
شماست كه از آاليش گناه بيم دارد و صبر كردن براى شما بهتر 

       2 ﴾ است و خداوند آمرزنده مهربان است.

سوره نسأ  25آیه  درکریم قرآن  یزمان فقط در، ست ا قابل یاد آوری 

 زدواجرایط اش می نماید که را صادر زنان ودختران کنیز ازدواج مردان با مجوز

 عایت گردد. باییست رباایشان 

ِلِهنَّ  بِإِذ نِ  فَان ِكُحوُهنَّ ﴿  ُروفِ بِال َمع   وَرُهنَّ أُجُ  َوآتُوُهنَّ  أَه 

َصنَات   .أَخ   تِ ُمتَِّخذَا َوَل  ُمَسافَِحات   َغي رَ  ُمح   ﴾ دَان 

آوريد و  شان به همسرى )خود( درپس آنان را با اجازه خانواده﴿

شرط آنكه( مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد )به 

    3﴾ گيران پنهانى نباشند.كار و دوستپاكدامن باشند نه زنا

 فرماید: میاً قرآن متعاقب 

                                                             
 .25. سوره نساء، آیه 1

2.Ibid. 
3.Ibid. 
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ا ال ِكتَابَ  يَب تَغُونَ  َوالَِّذينَ ﴿  فَكَاتِبُوُهم   أَي َمانُُكم   َملََكت   ِممَّ

تُم   إِن   ِ  َمالِ  ِمن   َوآتُوُهم   َخي ًرا فِيِهم   َعِلم   آتَاُكم   الَِّذي ّللاَّ

.﴾1 

تان كسانى كه در صددند با قرارداد كتبى  و از ميان غالمان﴿

اگر در آنان خيرى )و توانايى پرداخت مال( ، خود را آزاد كنند 

آن مالى كه خدا به شما يابيد قرار بازخريد آنها را بنويسيد و از مى

    2﴾داده است.

م های پیا این ها همگی می رسانند که قرآن کریم ، بهترین دساتیر و)  

درخور شأن  رهنمودی را به خاطر تنظیم امور خانوادگی، ازدواج شایسته و واضح و

معیار های که شریعت اسالمی در جهت حفظ  بارعایت شرایط و مردان ؛ زنان و

مردان پیشبینی نموده ، صادر نموده است .در عین حال ،  مصالح علیای زنان و

توانند به بهترین وجه زندگی داشته همه این دساتیر برای اینست که انسان ها ب

اخروی خویش گام بردارند. بنابراین ، خداوند  سعادت دنیوی و باشند ودر راه خیر و

هر حرکت خالف مصالح انسانی را که پایه های نظام خانوادگی را فرومی ریزد، 

معقول ترین راه یعنی ازدواج  برای تاسیس خانواده سالم ، مردود می شمارد و

د را برای انسان ها دستور می دهد؛ که در آیات فوق الذکر منعکس گردید.( قانونمن
3 

 و مردود شمردن تجاوزجنسیکریم قرآن 

تجاوز جنسی یکی از شنیع ترین اعمالی است که مجنی علیه را ازحیث  

د ن مجیمعنوی آسیب فراوان می رساند.روی همین ملحوظ است که قرآ جسمی و

 فاسد ، وحشی وهرزه معرفی می کند ،. متجاوز را به عنوان ظالم،

                                                             
 .33آیه  نور، . سوره1

2.Ibid. 
 .گروه ایدیت .3
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 را مردود می1تمام انواع همخوابگی  کریم قرآن :سدینو محمد اسد می 

 :دهد سوره نورفرمان می 33آیه  ودر  2.شمارد

تَب تَغُوا   نًا ل ِ ِرهُوا فَتَيَاتُِكم  َعلَى ال بِغَاء إِن  أََرد َن تََحصُّ َوَل تُك 

َ ِمن بَع ِد إِك َراِهِهنَّ َعَرَض ال َحيَاةِ الدُّن يَا  َوَمن يُك ِرههُّنَّ فَإِنَّ ّللاَّ

ِحيم    3 – َغفُور  رَّ
کنیزان خود را در صورتى که تمایل به پاکدامنى دارند براى اینکه            ترجمه:

باید خاطرنشان  4"به زنا وادار مکنید. ،متاع زندگى دنیا را بجویید

 تجاوزجنسی به زنان و زمرد را ا کریم که قرآن کرد، زمانی

دارد، قرآن شرایط مظلومیت و بی پناهی  دختران کنیز منع می

گوید:  مورد کنیزان می فاصله در بال گرفته و درنظر نیزکنیزان را

خدا پس از  و هر کس آنان را به زور وادار کند در حقیقت "

     5".اجبار نمودن ایشان )نسبت به آنها( آمرزنده مهربان است

الی ناه ازشخص مکره ساقط میشود وهمه جرم باگین اتفاق دارند رمفس

ت وعده مغفرت که درآی و ین عمل زده استجبرکننده است که دست به ا

 (385ص:1الصابونی: مین منظوراست. )آیات األحکام:ه تذکریافته به

در شرایطی که خداوند جل جالله برای   :)توضیحات فوق این را می رساند 

برای إطفای  ازتجاوز به آنها منع و حیثیت کنیزان؛ مردان را و وحفظ عزت، آبر

دستور میدهد و حتی  احیاناً تجاوزی هم  آنها غرایز جنسی به ازدواج مشروع با

آنهارا مورد آمرزش خویش قرار  صورت می گیرد کنیزان را از محاکمه معاف و

                                                             
مردود شمرده نمی شود؛  هیچگاه خالف شرع نبوده و قانونی باشد، هم خوابگی که برمبنای دستورات شرعی و .1

 ان استنباط دارد، همه انواع همخوابگی است که خالف قانون و ابگی که نویسنده ازممکن است منظور از همخو

برخالف شریعت اسالمی صورت گرفته باشد. درقران کریم نیز هیچ آیه ای وجود ندارد که  تمام انواع همخوابگی را 
 .مردود شمرده باشد. )گروه ایدیت(

2.Ibid., p. 539, footnote 43. 
 33نور   3

4.Ibid. 

5.Ibid. 
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گردد که بازنان آزاد چون آنها مظلوم واقع شده اند. درچنین حالتی واضح می میدهد؛

داشته وآنهارا  ظلم روا تحت هیچ شرایطی ، مردان حق ندارند برآنها تجاوز و

 مجبور به آمیزش جنسی نمایند.

یا هرنوع آمیزش جنسی  به همین اساس است که قرآن کریم تجاوز جنسی و

برای رفع  ای که به گونه غیر مشروع صورت پذیرفته باشد را مردود می شمارد و

مردان را به ازدواج قانونمند تشویق وترغیب  ت جنسی طرفین، زنان ومشکال

 1.( نموده است که در کتب فقهی به تفسیر امده است

 دمورد تجرّ درکریم دگاه قرآن ید

لی اهلل حضرت پیامبر)ص احادیث در ،اسالم ازدواج در تأیید و تأکید بر 

 :استذیل  رارآنها ق از یدکه تعدا، ( منعکس گردیده است علیه وسلم

 یا) سلم و علیه اهلل صلى النبی لنا قال: عن عبداهلل بن مسعودرض -1   
 للبصر أغض فإنه فلیتزوج الباءۀ استطاع من الشباب معشر

  2( وجاء له فإنه بالصوم فعلیه یستطع لم ومن للفرج وأحصن
( روایت لی اهلل علیه وسلمپیامبراکرم )ص عبداهلل ابن مسعود از 

جوان، اگرتوانایی تأمین  مرد"که آنحضرت فرمود: نماید  می

مخارج زندگی را دارد باید ازدواج کند، این ترا ازنگاه کردن به 

اعمال ناپسند مصؤن میمانی. اما  از زنان حفظ میکند و دیگر

باید روزه بگیرند که روزه  ،توانند ازدواج کنند که نمی کسانی

      3)بخاری و مسلم( "نهی میکند! رارایز غ

                                                             
 .گروه ویرایش وبازنگری .1
  .3صحیفه: 1400 رقم إلیه نفسه تاقت لمن النکاح استحباب باب نکاحال فی مسلم أخرجهو رواه البخاری. .2

 
3.James Robson, translation of Mishkat-Al-Masabih, Shaikh Muhammad  Ashraf, Lahore, 1975, 

Volume I, p. 658. 
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الدنیا کلها  ابن العاص)رض( قال قال رسول اهلل )ص(:و عن عبداهلل بن عمر -2

  1.متاع وخیرمتاع الدنیا المرأۀ لصالحة

کند که فرمود:  رسول خدا )ص( روایت می از عبداهلل ابن عمر 

درین  بهترین چیز تمام دنیا برای لذت بردن انسان است و"

          2"دنیا، زن خوب است.

 أعانه فقد صالحة امرأۀ اهلل رزقه من " بلفظ الحاکم عند أیضا أنس نوع -3

 " 3الثانی الشطر فی اهلل فلیتق دینه شطر على

که  کند ( روایت میلی اهلل علیه وسلمرسول خدا )ص انس از

ل کند، نصف دینش را کام وقتی مردی ازدواج می"فرمود: 

( لهل جالازخداوند )ج برای نیمی دیگر کرده است، بگذار

   "بترسد.

یرنشینی دَ ، یزم )مسیحیت(، هندوئیزم و بودیزمکمانند کاتولو ادیان دیگر 

ی را ناشویز ارند ودمنفی درباره ازدواج  بسیار نظر پنداشته،را بهترین طریق زندگی 

 م اسالس اما دین مقددانند.  د میپست ترین طریقه رسیدگی به نیازهای تجرّ

ای  هگفت ثالعنوان مه بکه  دارد متفاوت کامالً قفمو؛ برعکس تمام ادیان دیگر

  - :د ی شودرزیر نقل م ؛از نمایندگان این مکتب )رض( یکی سعد ابن ابی وقاص

 التبتل مظعون بن عثمان على رسول اهلل ص، رد لقد  وقاص أبیعن سعدبن 

 4 الختصینا له ولوأجاز

ما  ؛داد می مجوز واگرکرد،  را به مجرد زیستی توصیه می ما، اگر رسول خدا " 

 .  1"کردیم مردی ساقط می را از خود اًحتم

                                                             
 .بلفظ الحاکم عند أیضا أنس وعن :4.صحیفه:143، ص:16اللتی تستحب خطبتها، فتح الربانی جباب صفةالمرأه  .1

2.Ibid. 

 ضعیف  إسناده وفی " العبادۀ نصف أعطى فقد صالحة امرأۀ تزوج من " أیضا وعنه . ضعیف سنده و الحافظ قال .3
 نیل األوطار کتاب النکاح باب الحث علی النکاح علی من قدر ..
 .صحیفه: 1402 رقم نفسه إلیه تاقت لمن النکاح استحباب باب النکاح فی مسلم أخرجهالبخاری(و )رواه .4
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 درباره هدف ازدواج کریمدگاه قرآنید

 و "سوره حجر 85آیه "برای یک هدف غایی است.  ،هیلتمام آفرینش ا 

وضوعات مورد م، این یکی از اساسی ترین "سوره انبیأ  16 آیه"نه برای سرگرمی 

 است. کریم تأکید قرآن 

ِ َوإِنَّ  َوَما﴿ نَُهَما إِلَّ بِال َحق  َض َوَما بَي  َماَواِت َواْلَر  نَا السَّ َخلَق 

ف َح ال َجِميلَ  فَحِ الصَّ اَعةَ ْلتَِية  فَاص   2 ﴾السَّ
  ترجمه: 

ني  قح به جز است دو آن ميان در آنچه و زمين و آسمانها ما﴿

 بر و ، است حكمت و هدف داراي هستي تمام.  )  ايمآفريده
 ، ندارد زگاريسا سرِ فساد با لذا و ، گرددمي حقيقت و حق ارمد
 قوم همچون و ، رسندمي خود سزاي به زود يا دير فاسدان و

 پرت يكنار به آفرينش نظام و نظم پر يصحنه از ثمود و لوط
 تباهكاران و)  رسدمي فرا رستاخيز روز گمانبي و ،(  گردندمي

 فتارگر اخروي سخت عقاب و بعذا به دنيوي، مكافات از عالوه
 و)  باش شتهدا زيبائي گذشت! (  پيغمبر اي)  پس .( گردندمي

 و اذيّت ابربر در و بده ادامه خود دعوت به حكيمانه و بزرگوارانه

     ﴾ ( . كن شكيبائي كفّار آزار

نَُهَما َلِعبِينَ ﴿ َض َوَما بَي  َر  َماَء َواْل  نَا السَّ  3﴾ َوَما َخلَق 
  مه: ترج

 و ازيب براي است را آنها ميان در آنچه و زمين و آسمان ما﴿

 پرداخته و ساخته هدفبي و بيهوده و)  ايمنيآفريده شوخي

  ﴾ ( . ايمنساخته

                                                                                                                                   
1.Ibid., p. 658. 

 .85، آیه حجر . سوره2
 .16. سوره انبیاء، آیه 3
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لقت خهترین ببه  آن را به انسانی که یهایی  خداوند عالیترین موهبت یکی از

 ت:بیان گردیده اس "سوره تین  4 آیه  در" است ؛ آفریده 

ن َسانَ  َخلَق نَا لَقَد  ﴿ ِ َسنِ  فِ  اْل   1﴾تَق ِويم   أَح 

  جمه: تر

اترين زيب ما انسان را ) از نظر جسم و روح ( در بهترين شكل و﴿

  ﴾ ايم .سيما آفريده
ا تا ب مطرح بحث است جنس خودش آفرینش همسری برای انسان از یعنی

نها آ کدیگردل ی ت شان را درمهروعطوفخداوند جل جالله گیرند و  همدیگر آرام

 اید:  آیات بعدی می . این موضوع درنهاد

َجَها ِمن َها َوَجعَلَ  َواِحدَة   نَف س   ِمن   َخلَقَُكم   الَِّذي ُهوَ ﴿  َزو 

ُكنَ   2 ﴾... إِلَي َها ِليَس 

 ترجمه: 

كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفت وى را  ذات اوست آن﴿

     3﴾م گيرد.آن پديد آورد تا بدان آرااز 

َواًجا أَن فُِسُكم   ِمن   لَُكم   َخلَقَ  أَن   آيَاتِهِ  َوِمن  ﴿ ُكنُوا أَز   ِلتَس 

َمةً  َمَودَّةً  بَي نَُكم   َوَجعَلَ  إِلَي َها  َْليَات   ذَِلكَ  فِ  إِنَّ  َوَرح 

م    4﴾يَتَفَكَُّرونَ  ِلقَو 

شما آفريد تا بدانها  هاى او اينكه از )نوع( خودتان همسرانى براىو از نشانه﴿ترجمه: 

در اين )نعمت( ! آرى  ؛تان دوستى و رحمت نهاد آرام گيريد و ميان

    5﴾ هايى است.نشانه اًانديشند قطعبراى مردمى كه مى

 نویسد:  دانشمند معروف  حمودا عبداالتی درین باره می

                                                             
 .4. سوره تین، آیه 1
 .189سوره اعراف، آیه  .2

3. Surah 7: Al-‘Araf: 189 ; The Message of the Qur’an. 

 .21وم، آیه . سوره ر4
5.Surah 30: Ar-Rum: 21; The Message of the Qur’an. 
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 می پیوند بسیار محکم نیتی که مردم به ازدواج اقدام نمایند، اسالم آنرا به هر

و عهدی  ،کاملترین وجه ممکن آن پرخاطره در یک عهد بسیار ،داند )میثاق غلیظ(

ست ا جامعه، وعهدی برای دوام نسل با شکوه انسان و عهدی و نسبت به زندگی

ین پیمان زن و مرد نه فقط ابندند. در که زن و مرد با هم و با خدایشان می

 اهی، مهر، امن و سکون، راحت وبلکه خود آگ؛ ابند ی نیازهای زناشویی را درمی

ست که اسالم ازدواج را بعنوان اولین ا تمام این خوبیها امید را درک میکنند. بخاطر

   1.جهت تقوا، تکمیل ایمان، مسؤلیت پذیری وقربانگری میداند بزرگترین قدم در و

 و نبوّت بر ما حضور در و)  بیاید او پیش به ایفرشته اگر شدمی چه:  گویندمی

 او پیش به ایفرشته اگر: (  بگو ؟ بیاوریم ایمان بدو تا دهد گواهی گفتارش صدق

 خدا همیشگی سنّت برابر ، کند پیدا شهود و حسی یجنبه موضوع و)  بفرستیم

 و اند برتافته سر معجزه یمشاهده از پس و اندکرده معجزه طلب که آنان یدرباره

 و(  گرددمی صادر ایشان هالک فرمان و)  گذردمی کار از کار ،(  اندگشته نابود

  .   شودنمی داده بدیشان(  ماندن زنده)  مهلت دیگر

 

 دگاه قرآن درمورد دوجانبه بودنید

 ازدواج ی دریرابطه زناشو 
پوشش، حامی و ،دو عضو یک زندگی ، زن و مرد کریم ، به تعبیرقرآن  

 ه جواب بندگانی که بخشایش وخداوند ب ،پناه همدیگرند. درسوره آل عمران 

     2فرماید: کنند، می را جستجو می شان رحمت پروردگار

تََجابَ  ﴿  ذََكر   ِمن   ِمن ُكم   َعاِمل   َعَملَ  أُِضيعُ  َل  أَن ِ  َربُُّهم   لَُهم   فَاس 

ِرُجوا َهاَجُروا فَالَِّذينَ  بَع ض   ِمن   بَع ُضُكم   أُن ثَى أَو    ِمن   َوأُخ 

 َسي ِئَاتِِهم   َعن ُهم   َْلَُكف َِرنَّ  َوقُتِلُوا َوقَاتَلُوا َسبِيِل  فِ  أُوذُواوَ  ِديَاِرِهم  

                                                             
1.Hammudah ‘Abd al ‘Ati, Islam in Focus, American Trust Publications,  Tacoma Park, 

Maryland, 1975, p.114. 
2.The Message of the Qur’an. 
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ِري َجنَّات   َوَْلُد ِخلَنَُّهم   تَِها ِمن   تَج  َن َهارُ  تَح  ِ  ِعن دِ  ِمن   ثََوابًا اْل   ّللاَّ

 ُ  1﴾الثََّوابِ  ُحس نُ  ِعن دَهُ  َوّللاَّ

 عمل من كه داد پاسخ شان و پذيرفت را ايشان دعاي پروردگارشان پس﴿ ترجمه: 

 يا باشد مرد خواه - باشد پرداخته كار به كه را شما از كسي هيچ

)  هستيد ديگر يپاره از شما از ايپاره.  كرد نخواهم ضائع - زن

 ، كردند هجرت كه آنان( .  باشيدمي همجنس و همنوع همگي و

 شان آزار و تاذيّ من راه در و ، شدند رانده خود هاي خانه از و

 را گناهانشان آينه هر ، شدند كشته و جنگيدند و ، رساندند

 در هارودخانه كه بهشتي.  آورمدرمي بهشت شان به و بخشممي

 ايشان)  ، خدا سوي از پاداشي اين.  است روان آن(  درختان) زير

    2﴾.  است خدا نزد تنها نيكو پاداش و ، است(  را

 گردد:  می نیز تکرار، سوره توبه  71عین موضوع در آیه

ِمنُونَ ﴿ ِمنَاتُ  َوال ُمؤ  ِليَاءُ  بَع ُضُهم   َوال ُمؤ   بَع ض   أَو 

نَ  بِال َمع ُروفِ  يَأ ُمُرونَ   3﴾ال ُمن َكرِ  َعنِ  َويَن َهو 

و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده ﴿:ترجمه

    4﴾ دارند.از مىاز كارهاى ناپسند ب دارند ووامى

 قرآن همدلی و توازن مادی و معنوی خانواده در"گوید:  داکتر فتح عثمان می

وَعَاشِرُوهُنَّ ":مانند ؛با دقت و شدت فراوان به بحث گرفته شده است کریم

 ین تعبیر بسیارا ( ویا در19)نسأ  (شایستگى رفتار کنیده و با آنها ب) بِالْمَعْرُوفِ  

آنان براى شما لباسى "  لَُهنَّ  ِلبَاس   َوأَن تُم   لَُكم   ِلبَاس   هُنَّ گوید:  ه میک نساده و نمادی

   5 (187)بقره  "هستند و شما براى آنان لباسى هستید

                                                             
 195سوره آل عمران، آیه  .1
  .ل، دکتور مصطفی خرم دتفسیر نور .2
 .71. سوره توبه، آیه 3

4.Ibid. 
5.Muslim Women in the Family and the Society, p. 12. 
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میت کانان حز آن مردان بر کند که در را توصیه نمی یطبقاتکریم جامعه قرآن 

 در آنان . رابطهدارد نه مردان را به مبارزه و سرکوب زنان وامی و، داشته باشند 

 است.  دیگرهمبااحترام و عزت ، یگانگی  ،از برابری، همدلی و مملکریم قرآن 

ود یز وجن( لملی اهلل علیه وستعدادی از احادیث حضرت پیامبرگرامی اسالم )ص

  بگونه مثال: دیدگاه مثبت اسالم نسبت به ازدواج است،ای دهنده  دارد که نشان

 مؤمن یفرک ال " - وسلم علیه اهلل صلى -:  قال﴿    

 1﴾آخر منها رضی خلقاً منها کره إن مؤمنة

 

او  رفتارهاي گيرد، اگرتعدادي از هيچ مؤمني برهمسرش خشم نمي﴿ترجمه: 

سته او هست كه شاي ناخوشايند است، بيشك صفات فراواني در

  ﴾ ست.ا قدرداني

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال هريرة أب  عن﴿ 

 خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل سلم و عليه

  2 ﴾.خلقا لنسائهم خياركم وخياركم

 و كنند تارميبهترين مؤمنان كساني اند كه با همسرانشان به نيكويي رف﴿ ترجمه:

 ﴾ من بهترين شما هستم براي اعضاي خانواده ام

 به روایت دیگرآمده است: 

 3﴾ْلهل  خيركم وأنا ْلهله خيركم خيركم﴿

ان و د مهربخانواده خو و ست كه با همسرا رين شما نزد خداوند كسيبهت﴿ ترجمه:

  ﴾ رفتاراست. خوش

                                                             
 ، (1091) رقم بالنساء الوصیة باب ، الرضاع کتاب فی - عنه اهلل رضی - هریرۀ أبی حدیث من مسلم أخرجه .1

 .8345  رقم المسند فی وأحمد
. داراحیاالتراث العربی،  226ص: 16رۀ وحسن الخلق مع الزوجة واحمدفی باب فضل العش (رواه الترمذی وصححه) .2

 .رواه الترمذی«ألهلی خیرکم وأنا ألهله خیرکم خیرکمبیروت لبنان. 
 .ترمذی .3
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 کریم قرآن نظر مفهوم عقد ازدواج از

قران کریم برای ازدواج مفهوم بلندی قایل گردیده وآن را یک پیمان   

 محکم وغلیظ می شمارد.

نامه  تیک موافق اسالم عبارت از ازدواج در"گوید:  داکترفتح عثمان می

 ی راوصخصه کدام مراسم باسالمی نظرشریعت  دوجانبه میان همسران است. از

وابگویی به هم برای ج اسالم دارد، آن سزایی دره ولی اهمیت ب ؛نمیکند ااقتض

 ختاریک سا آفریده است ، که در جل جالله که خداوند نیازهای فطری بشر

 . ددی میگرن پیمان متجلبعنوان مهمتری به فرد فزیکی، معنوی و حقوقی منحصر

َواًجا أَن فُِسُكم   ِمن   لَُكم   َخلَقَ  أَن   آيَاتِهِ  َوِمن  ﴿ ُكنُوا أَز   ِلتَس 

َمةً  َمَودَّةً  بَي نَُكم   َوَجعَلَ  إِلَي َها  َْليَات   ذَِلكَ  فِ  إِنَّ  َوَرح 

م     1﴾يَتَفَكَُّرونَ  ِلقَو 

 

  ترجمه: 

 است اين خدا(  ظمتع و قدرت بر دالّ)  هاي نشانه از يكي و﴿

 آنان كنار در تا آفريد شما براي را همسراني خودتان جنس از كه

 و شما ميان در و ، بيآراميد(  قلبي كشش و جاذبه پرتو در) 

 يدلباخته و شيفته را يك هر و)  انداخت محبّت و مهر ايشان

 و شكوفائي يمايه ، آسايش و آرامش با تا ، ساخت ديگري

 تعادل و انسانها زندگي پيوند و ، شويد ديگرهم شخصيّت پرورش

)  اين در مسلّماً( .  باشد محفوظ و برقرار آنها روحاني و جسماني

 براي است(  خدا قدرت و عظمت بر)  دالئلي و ها نشانه(  امور

(  يزدان هاي آفريده و جهان هايپديده يدرباره)  كه افرادي

   2﴾ . انديشندمي

                                                             
 .21. سوره روم، آیه 1
 .، داکتر مصطفی خرم دلتفسیر نور. 2
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  می فرماید:خداوند درجای دیگر 

 بَع ض   إِلَى بَع ُضُكم   أَف َضى َوقَد   تَأ ُخذُونَهُ  َوَكي فَ ﴿

       1﴾َغِليظًا ِميثَاقًا ِمن ُكم   َوأََخذ نَ 

  ترجمه: 

 و ؟ بگيريد پس باز را آن(  كه است شما سزاوار)  چگونه و﴿

 عورت بر يك هر و ايد داشته آميزش يكديگر با كه آن حال

 پيمان زنان(  اين از گذشته)  و ايدكرده پيدا اطّالع ديگري

 ، آن برابر خداوند و)  اندگرفته شما از(  ازدواج هنگام)  محكمي

 2﴾ ( است نموده حالل را زناشوئي امر
یمان په این قبل ازآنک؛ مرد است  و موافقت زن ، ازدواج ی ترین اصل دررضرو

 یشکش مپیذیل  ادیث  قراراح ارزش حقوقی حاصل کند. درین مورد تعدادی از

                           گردد:

صلى هللا عليه -َعن  أَبِى ُهَري َرةَ قَاَل النَّبِى ِ ﴿

َت إِلَي َها فَإِنَّ فِى ُعيُوِن  » -وسلم،لرجل تزوج َهل  نََظر 

ُت إِلَي َها. «اْلَن َصاِر َشي ئًا   3 ﴾ .قَاَل قَد  نََظر 

 است تران بهازدواج با زني را داريد، درصورت امك هركدام شما كه قصد﴿ترجمه: 

                                        ﴾ ا نه.اريد يقه داول او را ببيند و خود را قانع گردانيد كه به او عال

بکراً أتت النبی)ص( فذکرت ان اباها جاریة بن عباس)رض( ان اعن  -1

 4 (.فخیرها النبی )ص کارهةزوجها وهی 

 فَتَاة   َجاَءت  :  قَالَت   َعائَِشةَ  َعن   صحيح بسند أحمد اْلمام جوأخر - 

ِ  َرُسولِ  إِلَى ُ  َصلَّى ّللاَّ  َرُسولَ  يَا:  فَقَالَت   َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  ّللاَّ

 ِ َجنِ  أَبِ  إِنَّ  ّللاَّ فَعُ  أَِخيهِ  اب نَ  َزوَّ  ؟فََجعَلَ  َخِسيَستَهُ  بِ  يَر 

                                                             
 .21. سوره نساء، آیه 1
  .داکتر مصطفی خرم دل، تفسیر نور .2
 .ص خرآ 7ص، (مسلم) .3
 . 2096، رقم الحدیث 302باب فی البکریزوجها ابوها والیستأمرها، ، ص:  -1، جابوداود. 4
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رَ  تُ  قَد   إِن ِ فَ :  قَالَت   -إِلَي َها اْلَم   َولَِكن   ؛ أَبِ  َصنَعَ  َما أََجز 

رِ  ِمن   ِلآلبَاءِ  لَي سَ  أَن   الن َِساءُ  تَع لَمَ  أَن   أََرد تُ  ء   اْلَم   َش  

.1 

لی اهلل علیه دختری نزد رسول اهلل )ص : ابن عباس روایت میکند که 

. ته اس( آمد و گفت که پدرش بدون رضایتش او را به عقد کسی درآوردوسلم

 د اینت داراو صالحی: که  ؛( به آن دخترگفتلی اهلل علیه وسلمحضرت پیامبر)ص

 ازدواج را بپذیرد یا رد کند. 

ود که معلوم میش حدیث دومی که از حضرت عایشه)رض( شده است ؛ درپایان

 یز حقننان زموصوفه اعالن داشت که من فقط به منظور این که معلوم نمایم که 

ه ان؛ کشدران خویش صالحیت تصمیم گیری داشته باشند، نه پدارند تا در ازدواج 

 خوشبختانه رسول گرامی اسالم نیزبراین امر تاکید نمودند.

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُهَري َرةَ  عن اب  -  تُن كَحُ  لَ  » قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى - ّللاَّ

تَأ َمرَ  َحتَّى اْلَي ِمُ  تَأ ذَنَ تُ  َحتَّى ال بِك رُ  تُن َكحُ  َولَ  تُس   قَالُوا. « س 

ِ  َرُسولَ  يَا ُكتَ  أَن   » قَالَ  إِذ نَُها َوَكي فَ  ّللاَّ  2 تَس 

ختری دهیچ  ورا بدون رضایتش مجبور به ازدواج نکنید،  ه ایهیچ بیوترجمه: 

 ضایتشبه ازدواج نسازید، وخاموشی او نشانه ر را نیزمجبور

  است.

لی احادیث حضرت پیامبر)صبراساس "گوید:  داکترفتح عثمان درین باره می

ازدواج یک اصل است. والدین یا دیگر  (، رضایت زنان و دختران دراهلل علیه وسلم

به ازدواج کسی بدهند که او ، شان  آنها را بدون رضایت، شان حق ندارند  نزدیکان

     3"خواهد. نمی، 

                                                             
 .24522: مسند احمد: روا. 1

 .140ص: 5136رقم الحدیث  – 4جلد  –( باب : اجازه بیوه در نکاح مسلم) .2
3.Ibid. 
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ای ه دواجاز رصالحیت )ولی( به معنی )دوست( درمورد ازدواج زنان و دختران د

 مورد اجرا گذاشته شده است.  ؛ متعددی درپاکستان

ه علیل )های حضرت رسو سنت گوید: بعضی از داکترفتح عثمان درین باره می

می قو ختارسا در رداند. این ام ازدواج ضروری می امر به )ولی( را در ( نیازالسالم

 ی ازیاتخوبی قابل درک است. این موضوع به آه ب، عرب همان عصرای جامعه 

رد و ب کار میه بدرمورد ازدواج   را ضمیرمذکرصیغه شود که  قرآن کریم استناد می

 :نه صیغه ضمیرمؤنث را مانند

 

 

 سوره بقره  221آیة 

ِرَكاتِ  تَن ِكُحوا َوَل ﴿ ِمنَّ  َحتَّى ال ُمش  َ  يُؤ  ِمنَة  مُ  َمة  َوَْل  ؤ 

ِرَكة   ِمن   َخي ر   َجبَت ُكم   َولَو   ُمش  ِرِكيا ُحواكِ تُن   َوَل  أَع   نَ ل ُمش 

ِمنُوا َحتَّى ِمن   َولَعَب د   يُؤ   و  َولَ  ك  ُمش رِ  ِمن   َخي ر   ُمؤ 

َجبَُكم   ُ وَ  النَّارِ  إِلَى يَد ُعونَ  أُولَئِكَ  أَع   ل َجنَّةِ ا إِلَى ُعويَد   ّللاَّ

 ﴾  تَذَكَُّرونَ يَ  عَلَُّهم  لَ  اِس لنَّ لِ  آيَاتِهِ  َويُبَي ِنُ  بِإِذ نِهِ  َوال َمغ ِفَرةِ 

 سوره بقره  231آیه  

 أَن   ع ُضلُوُهنَّ تَ  َل فَ  ُهنَّ أََجلَ  فَبَلَغ نَ  الن َِساءَ  َطلَّق تُمُ  َوإِذَا﴿

نَ  َواَجُهنَّ  يَن ِكح  ا إِذَا أَز   كَ ذَلِ  ع ُروفِ ال مَ بِ  ُهم  بَي نَ  تََراَضو 

ِمنُ  ِمن ُكم   َكانَ  َمن   بِهِ  يُوَعظُ  ِ  يُؤ  مِ َوال   بِاّللَّ ِخرِ  يَو   ُكم  لِ ذَ  اْل 

َكى َهرُ  لَُكم   أَز  ُ  َوأَط    ﴾ ع لَُمونَ تَ  َل  ن تُم  َوأَ  يَع لَمُ  َوّللاَّ

 سوره نور 32آیه 

َيَاَمى َوأَن ِكُحوا ﴿  اِلِحينَ  ِمن ُكم   اْل   ِعبَاِدُكم   ِمن   َوالصَّ

ُ  يُغ نِِهمُ  فُقََراءَ  يَُكونُوا إِن   َوإَِمائُِكم   ِلهِ  ِمن   ّللاَّ ُ  فَض   َوّللاَّ

   1﴾ .  َعِليم   ع  َواسِ 

                                                             
1.The Qur’anic verses to which reference has been made read as follows: Do not marry women 

who ascribe divinity to aught beside God ere  they attain to (true) belief: for any believing 
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کردند که این رسم باعث  چنین رسمی می بر که نیکخواه بودند تأکید کسانی

چون زنان و دختران ممکن تصمیم خود را  ؛گردد  حمایت ازحقوق زنان می

همیشه این فیصله ها لحاظ  ینااز ؛بگیرند برمبنای احساسات و عواطف زود گذر

)رحمه و ابو یوسف )رحمه اهلل علیه( حنیفه چند امام ابو خوشایند نخواهند بود. هر

شان  توانند برای ازدواج معتقدند که زنان و دختران بالغ و هوشیارخود می اهلل علیه(

تأکید دارند که  ،دانند تصمیم بگیرند. حتی فقهایی که وجود )ولی( را ضروری می

    1جویا شود.،ازدواج  را در ولی باییست رضایت دختر

و صاحب حق  انسان مختاررا  دختران  زنان و ،رامر ازدواجاسالم د اءًبن 

 قت رامواف داند که خود صالحیت موافقت یا عدم می اندرعقد ازدواجش ،انتخاب

 د. ندار

 ددان نمی مجاز قرآن ازدواج دختران خوردسال را

را  یشود هردوجانب قرارداد ازدواج که یک پیمان آگاهانه دراسالم شمرده می

خصوصی ه ازسن ب کریم ، هرچند قرآن  2. ن درسن بلوغ میداندمشروط به بود

اما اشاراتی در برخی از آیات قران کریم وجود دارد که کند.  برای ازدواج یاد نمی

 6آیه  داللت بر بلوغ دختران می نماید تا زمینه ازدواج آنها مساعد ساخته شود.

                                                                                                                                   
bondwoman (of God) is  certainly better than a woman who ascribes divinity to aught beside .  
God, even though she may please you greatly.  And do not give your  women in marriage to men 

who ascribe divinity to aught beside God   ere they attain to (true) belief: for any believing 

bondman (of God) is     certainly better than a man who ascribes divinity to aught beside God,     

even though he please you greatly. (Surah 2: Al-Baqarah: 221) The   Message of the Qur’an  

And when you divorce women, and they have come to the end of their    waiting-term, hinder 

them not from marrying other men if they have    agreed with each other in a fair manner. (Surah 

2. Al-Baqarah: 232) The Message of the Qur’an.    And (you ought to) marry the single from 

among you as well as such of    your male and female slaves as are fit (for marriage).  (Surah 24:  

An- Nur: 32) The Message of the Qur’an. 

 
1.This citation is taken from a personal communication from Dr. Fathi Osman,  dated January 

17, 2009. 
2.Ibid. 
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که آنها به  ازد تا زمانیس مرد مسلمان را مکلف به سرپرستی یتیمان میاء سوره نس

 .بلوغ کافی رسیده و شایسته ازدواج گردند

ن ُهم  ﴿ تُم م ِ َواب تَلُوا  ال يَتَاَمى َحتََّى إِذَا بَلَغُوا  الن َِكاَح فَإِن  آنَس 

َرافًا َوبِدَاًرا  ُكلُوَها إِس 
َوالَُهم  َولَ تَأ  دًا فَاد فَعُوا  إِلَي ِهم  أَم  ُرش 

بَُروا  َومَ  تَع ِفف  َوَمن َكاَن فَِقيًرا أَن يَك  ن َكاَن َغنِيًّا فَل يَس 

ِهدُوا   َوالَُهم  فَأَش  فَل يَأ ُكل  بِال َمع ُروِف فَإِذَا دَفَع تُم  إِلَي ِهم  أَم 

ِ َحِسيبًا  1﴾َعلَي ِهم  َوَكفَى بِاّلل 

  ترجمه : 

 و مال از مقداري قراردادن اختيار در با بلوغ از پيش)  را يتيمان﴿

 ، زندگي ميدان در ايشان كارآيي و معامله ينحوه بر ظارتن
 از اگر.  رسندمي ازدواج سن به كه گاه آن تا بيآزماييد (  پيوسته

 بديشان را اموالشان ، ديديد تصرّف حسن و صالحيّت آنان
 و عجله با و تبذير و اسراف با را يتيمان اموال و ، برگردانيد

 بزرگ كه آن از پيش(  كه دبگوئي خود به و)  نخوريد شتاب
 كه هرگونه را آن بگيرند بازپس ما دست از را اموال و)  شوند

 كه هركس(  آنان سرپرستان از و!  كنيممي خرج بخواهيم
 مال به زدن دست و سرپرستي اجرت دريافت از)  است ثروثمند

 طرز به باشد نيازمند كه هركس و ، كند خودداري(  ايشان
(  آن از ، عرفي نياز و خود يالزحمهحقّ يدازهان به و)  شايسته
(  بلوغ از بعد)  خودشان به را اموالشان كه هنگامي و.  بخورد
 گواهان از عالوه اگرچه)  و ، بگيريد شاهد آنان بر ، داديد بازپس

 ﴾ . باشد مراقب و حسابرس خدا است كافي(  و است گواه خدا ،
2   

که بیانگر  اید سوره انعام می 153و آیه  اءاسرسوره  34مطلب مشابهی در آیه  

  این موضوع می باشد.

                                                             
 .6، آیه نساء . سوره1
 .، داکتر مصطفی خرم دلتفسیر نور .2
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َسنُ  ِه َ  بِالَّتِ  إِلَّ  ال يَتِيمِ  َمالَ  تَق َربُوا َوَل ﴿  يَب لُغَ  َحتَّى أَح 

فُوا أَُشدَّهُ  دِ  َوأَو  دَ  إِنَّ  بِال عَه  ئُوًل  َكانَ  ال عَه   1 ﴾َمس 

 

   ترجمه:

 و حفظ در)  كه ايشيوه به گرم نكنيد تصرّف يتيم مال در و﴿

 تا(  دهيد ادامه كار بدين.  )  باشد بهتر(  و مفيدتر آن وريبهره
 خود دارايي در تواندمي و)  رسدمي بلوغ سنّ  به يتيم كه اين

( .  دهد قرار برداريبهره مورد را آن احسن نحو به و كند تصرّف
 ، كنيد وفا(  يدابسته مردم يا خدا با كه خود)  پيمان و عهد به و

 پرسيده پيمان و عهد(  يدرباره رستاخيز روز شما)  از كه چرا
   2.  شودمي

َسنُ  ِه َ  بِالَّتِ  إِلَّ  ال يَتِيمِ  َمالَ  تَق َربُوا َوَل    يَب لُغَ  َحتَّى أَح 

فُوا أَُشدَّهُ   إِلَّ  نَف ًسا نَُكل ِفُ  َل  بِال ِقس طِ  َوال ِميَزانَ  ال َكي لَ  َوأَو 

عََها ِدلُوا قُل تُم   َوإِذَا ُوس  بَى ذَا َكانَ  َولَو   فَاع  دِ  قُر  ِ  َوبِعَه   ّللاَّ

فُوا اُكم   ذَِلُكم   أَو   3﴾تَذَكَُّرونَ  لَعَلَّكُم   بِهِ  َوصَّ

  ترجمه: 

 حفظ باعث كه راهي بهترين و)  احسن نحو به جز يتيم مال به﴿

 خداپسندانه يهشيو بدين و)  مشويد نزديك(  گردد آن ازدياد و
 در و)  رسدمي خود كامل رُشد به يتيم كه گاه آن تا(  دهيد ادامه

 كند تصرّف خويش مال در تواندمي شايسته يگونه به هنگام آن
 و پيمانه و ،(  كنيد تسليم خودش به را اموالش وقت اين در. 

 و كم نه)  و داريد مراعات دادگرانه و كمال و تمام به را ترازو
 انساني توانايي حدّ در.  كنيد دريافت زياد و كم نه و بدهيد زياد

 انجام به را كسي هيچ ما(  كه بدانيد و بكوشيد باره اين در خود،
 و.  سازيمنمي موظّف توانش و تاب ياندازه به جز چيزي

                                                             
 .34سوره اسراء، آیه  .1

 .دکتور مصطفی خرم دل – تفسیر نور .2
 .153. سوره انعام، آیه 3
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 روايت به راجع يا و گواهي يا داوري كار در)  سخني كه هنگامي

 هر(  نشويد منحرف حق از و)  دكني دادگري ، گفتيد(  خبري و
 از(  شودمي گفته او زيان به يا نفع به سخن كه كسي)  چند

 انجام براي كه)  خدا پيمان و عهد به و.  باشد خويشاوندان
 خود فيمابين پيمان و عهد و ، است گرفته شما از تكاليف
 چيزهايي اين ها.  كنيد وفا(  مشروع مصالح و مسائل يدرباره
 اين تا ، كندمي توصيه آنها رعايت به را شما خداوند كه هستند

    1 ﴾ . گيريد پند و شويد متذكّر كه

ن نابرای؛ باشد بتواند مجری قرارداد  یکه حق سرپرستی به تنهایی نمییجا آن از
 ارد. ود ندی وجخوردسال هیچ حمایتی برای به ازدواج دادن دختران در کریم درقرآن

و بكر اْلصم وعثمان البت  يرى ابن شبرمة وأب﴿)

رحمهم هللا أنه ل يزوج الصغير والصغيرة حتى 

 {حتى إذا بلغوا النكاح}يبلغا، لقوله تعالى: 

 فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن[ 6/4النساء:]

 لهذا فائدة، وْلنه ل حاجة بهما إلى النكاح.

ولم يشترط جمهور الفقهاء لنعقاد الزواج: البلوغ 

منهم أئمة المذاهب وقالوا بصحة زواج .والعقل،

 ﴾ اْلربعة

 

 ترجمه:

ن را نكاح خوردساال عثمان بتي رح: و’أبوبكراصم’ابن شبرمه﴿

قرآن كريم  استدالل باين آيه تاكه بالغ نكردند و جايز نميدانند
 و’ الغ كردندباينكه  امتحان نمايد تا ميكنندكه ميفرمايد: يتمان را

 (بلغواالنكاحيز ميبود براي ذكر اين قيد)بلوغ جا اكر نكاح قبل از
 ﴾ دارند.ننكاح كدام  ضرورت  ه فايده نبود دوم اين كه ايشان ب

                                                             
 .صطفی خرم دلداکتر م – تفسیر نور .1
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 ق دارنداهل سنت اتفای مذاهب اربعهمهور علمای اسالم ازجمله امامان ج اما

ث است که دلیل ایشان نصوص شرعی ازاحادی بلوغ جایز است و که نکاح قبل از

 .نع نکردندمرامی اسالم  گرسول  دارد و ا صراحتا وجودنکاح خوردساالن درآنه

 ه نظره وغیرک اسالمی بنظریه ابن شبرمقوانین احول شخصیه دراکثر ممال ماا

انونی قید قبرای ازدواج دختران سن  ذرایع عمل نموده و مصالح عمومی وسده ب

 (171ص:9:وأدلته انزده باال میباشد. .) الفقه اإلسالمیپ از نموده اند که اکثرا

 بطور نمونه:

 15 دختر و18 رس:پ -سن ازدواج درامارات 

 17دختر: سال و18سر:پسوریه:

 17دحتران: سال و20سران:پتونس:

شده  یدقب درمصرنیزسن ازدواج همین ترتیه وب15سال ودختر:16سر:پاردن:

  1(است.

 تعلیق:
  : ذيل وجود دارد يحاتبت ازدواج دختران خوردسال توضدربا)

ير الصغ يزوج شبرمة وأبو بكر األصم وعثمان البتي رحمهم اهلل أنه اليرى ابن 
 [ فلو جاز6/4ساء:والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى:}حتى إذا بلغوا النكاح{ ]الن

 نكاح.ى الالتزويج قبل البلوغ،لم يكن لهذا فائدة، وألنه ال حاجة بهما إل
 واج .ة الزا بصحوالعقل،وقالوولم يشترط جمهور الفقهاء النعقاد الزواج: البلوغ 

 صغيرة (ويج الز تز)منهم أئمة المذاهب األربعة، بل ادعى ابن المنذر اإلجماع على جوا

وعثمان بتي رح:نكاح خوردساالن را جايز ’أبوبكراصم’ترجمه:ابن شبرمه
فرما يد:  نميدانندتاكه بالغ نگردند واستدالل باين آيه قرآن كريم ميكنند كه مي

واگر نكاح قبل ازبلوغ جايز ميبود  .يد تااينكه بالغ گردننديامتحان نما مان رايويت

                                                             
جامعه القدس،  کلیه الدعوۀ االصول الدین، االستادالمشارک فی الفقه واالصول، ، داکتر حسام الدین عفانه،عفان .1

 .)گروه ایدیت و بازنگر(3الزواج المُبَکَّر، ص: 
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  ينكاح كدام  ضرورته براي ذكر اين قيد)النكاح(فايده نبود دوم اين كه ايشان ب

 ندارند.
 ه:مهور علماي اسالم ازجمله امامان مذاهب اربعه اتفاق دارندكجاما

ح ه نكاكوآثار صحيح است نكاح قبل ازبلوغ جايز است ودليل ايشان احاديث 
بت دربا مت راكنندوحتي اينكه ابن منذر اجماع ا خوردساالن را صراحتا تأيد مي

 جواز نكاح خورد ساالن نقل نموده است. 
وغ ازبل بعد قابل ذكراست كه همه علماءميگويندكه اولي وبهتراين است كه نكاح

 ت.امافقط خالف درجوازوعدم جواز قبل ازبلوغ اس؛  صورت گيرد
عمل ظريه ابن شبرمه وغيره ه ل شخصيه دراكثر مماليك اسالمي بنااماقوانين احو

 ؛1انزده سال باال ميباشدپنموده وبراي ازدواج سن وسال را قيد نموده اندكه: اكثرااز
 ت حتواند حسب مصل : حكومت درين موارد مياست بناءً  مجتهدٌ فيهچون مسئله 

 اتخاذ نمايد. قانونمند تصميمفرد،خانواده وجامعه 
 زي نيمي وجزائيمشكالت صحي ،تعل بادرنظر داشت جديد عالم اسالميي فقها

 :گويند  كنند ومي يتعين سن وسال را براي ازدواج تائيد مي نظريه 

 حكومت حق داردكه درين موارد قانون وضع كند.

ن دام ساج كاما همه علماء اسالمي اتفاق دارندكه قران كريم دربابت سن ازدو

 حاديثادد به را صراحتا ذكرنكرده است،وهمه تشريحات فقهاء برميگرمعيني ال وس

وايت شده ر -اهلل عنهم يرض-كه ازصحابهي وآثار صلي اهلل عليه وسلم نبوي

 : گويد قول مؤلف كه مي است،بناءً

 منع كرده صحيح نيست .را قرآن كريم نكاح خورد ساالن 

( خود 189نعقده:)مجمع فقهي رابطه عالم اسالمي درجلسه م  -1
فيصله نمود كه حكومت اسالمي حق داردكه نسبت مسائل نيزدرجاگارتا

                                                             
 -1/292عبدالرحمن العمرانی:االجتهدات الفقهية المعاصر:-171ص:9الفقه اإلسالمي وأدلته:-1
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رد وحكومت بدون تعين يگ اتباع تعلق ميه جزائي وحقوق مالي كه ب
خود  براي اتباع  تنفيذ نمايد درين راستا را جزائي  تواند قوانين سن نمي

حسب  كهاست  مسئله نكاح ، اين موارد ازجمله؛ تعين سن وسال كند
ن وسال را يتعيمشخصي  قانونكه حكومت  است جائز مصالح اجتماعي

 1وضع نمايد . براي ازدواج
ن يجواز تعيه علماء دانشگاه: االزهر وتعدادفقهاءجديد عالم اسالمي نيزقول ب -2

 لي وعبد الرحمن العمرانييد. وهبة الزح ي  ونظريه،2سن وسال  براي ازدواج دارند
 3( قبال ذكرشد. سن وسال براي نكاحن يدربابت جوازتعي

 ها رفتارید ب برابر در، دختران  ت قرآن ازیحما

 ؛به شدت سنت معمول عرب قبل از اسالم  مجید قرآنمحمد اسد می گوید: 

وقرآن    4. شمارد مردود می "را به باقی مردان خانوادهها به ارث گذاشتن بیوه "در

 گوید: می اءسوره نس 19درین باره درآیه کریم 

هًا الن َِساءَ  تَِرثُوا أَن   لَُكم   يَِحلُّ  َل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا﴿  َكر 

 أَن   إِلَّ  آتَي تُُموُهنَّ  َما بِبَع ِض  ِلتَذ َهبُوا تَع ُضلُوُهنَّ  َوَل 

 فَإِن   بِال َمع ُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ  ُمبَي ِنَة   بِفَاِحَشة   يَأ تِينَ 

تُُموُهنَّ  َرُهوا أَن   عََسىفَ  َكِره  عَلَ  َشي ئًا تَك  ُ  َويَج   فِيهِ  ّللاَّ

 5 ﴾َكثِيًرا َخي ًرا

 

 ترجمه: 

                                                             
مجلس مجمع الفقه اْلسلم  الدول  المنبثق عن منظمة ، سن البلوغ وأثره ف  التكليف تحديد -1

جمادى  29إلى  24المؤتمر اْلسلم  المنعقد ف  دورته الثامنة عشرة ف  بوتراجايا )ماليزيا( من 

 م. 2007تموز )يوليو(  13م  9هـ، الموافق 1428اْلخرة 

 -1/10،282،303/67فتاوی األزهر:-2

 ه ویرایش وایدیت جدیدگرو  3

4.The Message of the Qur’an, p. 105, footnote 17. 
 .19سوره نساء، آیه  .5
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ايد براى شما حالل نيست كه زنان اى كسانى كه ايمان آورده﴿

زير فشار مگذاريد تا بخشى از   را به اكراه ارث بريد و آنان را
كه آنايد )از چنگشان به در( بريد مگر آنچه را به آنان داده

     1﴾ مرتكب زشتكارى آشكارى شوند.

) براساس این آیه قران کریم هیچ کسی حق ندارد بیوه ها را خالف شریعت 

آنها برخورد نمایند؛ زیرا همانطوری  اسالمی محبوس نموده منحیث مال میراثی با

را آزادانه انتخاب نمایند، بیوه ها به طریق اولی  که دختران حق دارند  همسر خود

ارند خود تصمیم به ازدواج مجدد بگیرند وحق د یا درخانه ی مورد نظر به زندگی  

خود ادامه بدهند. رسول گرامی اسالم در مورد داشتن حق صالحیت انتخاب انها 

 چنین میگوید:

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُهَري َرةَ  عن اب   اْلَي ِمُ  تُن َكحُ  لَ  » قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى - ّللاَّ

تَأ ذَنَ  َحتَّى ال بِك رُ  تُن َكحُ  َولَ  تَأ َمرَ تُس   َحتَّى  يَا قَالُوا. « تُس 

ِ  َرُسولَ  ُكتَ  أَن   » قَالَ  إِذ نَُها َوَكي فَ  ّللاَّ  2«تَس 
 دختری هیچ ورا بدون رضایتش مجبور به ازدواج نکنید،  ه ایهیچ بیوترجمه: 

  به ازدواج نسازید، وخاموشی او نشانه رضایتش است. را نیزمجبور

این دستور قاطع رسول گرامی اسالم یکباردیگر ثابت میسازد که  محبوس 

یا مجبور نمودن دختران به  نمودن بیوه ها در خانه ی وارثان شوهر متوفی و

 3ازدواجی که انها رضائیت ندارند، خالف شریعت اسالمی است.( 

                                                             
1.Surah 4 : An-Nisa’ : 19; The Message of the Qur’an. 

 .140ص: 5136رقم الحدیث  – 4جلد  –)مسلم( باب : اجازه بیوه در نکاح  2. 
 .بازنگر گروه ایدیت و . 3
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 اسالم درآن  عدم جواز وه یزیجه

 داند. مرد را مانع ازدواج نمی اسالم تفاوت موقف اقتصادی میان زن و 

 "فتعپاکدامنی و "انتخاب برای گزینش همسریکی از مهم ترین معیار های 

 مین ی بحسابیک تبادلة تجارتاز ازدواج بیشتر ،جوامع امروزی  است، هرچند در

 تا یک تکلیف دینی برای زندگی سالم اجتماعی.  ؛اید

یا زن  است که دختر "جهیزیه"لزوم ، ترین موضوع درین مبحث  مهم 

 ن لماناازمس گاهی حتی توسط تعدادی باییست به خانه شوهر بیاورد. جهیزیه گاه

عت و هدف که طبی شود، درصورتی اشتباه گرفته می "مَهر"هم با  تحصیل یافته

 متفاوت است.  ها کامالً هرکدام این

 می وهربه خانه ش به اموال یا هدایای اطالق میشود که زن معموالً  "جهیزیه"

که داماد به است  1)حق(ایعبارت است از یک هدیه  "مهر"درحالیکه  ؛وردآ

قرآن یاد نشده است.  در هرگز "جهیزیه"باید اضافه کرد که  .دهد همسرش می

برای بدون جهیزیه ازدواج  اًتقریب   2اما بدبختانه در تعداد زیادی از جوامع مسلمان

ن شان بتوانند مقداری جهیزیه برای مگر اینکه والدی ؛دختران غیرممکن است 

 ازی ست که بسیارا شان آماده کنند. این خود یکی ازعواملیان عروسی دختر

که پسرشان  زمانی ،هراسند. والدین داماد تولد فرزند دخترمی از خانواده های فقیر

ازدواج  ثروتمند باشد، دربعضی موارد تقاضا های افراطی را برای خانواده عروس در

و  نوشته های زیادی وجود دارد نا پسند ای کنند. درباره این عنعنه  میمطرح 

این رفتار پدید آورده  3 "اسالمی خواندن"های فراوانی را که  سختی ها و نامرادی

 ادامه دارد.  عنعنه نا معقولاما متأ سفانه هنوزهم این ؛ است بخوبی بیان شده است 

                                                             
 گروه ایدیت  1

2.For example, in India, Pakistan, and Bangladesh. 
این عنعنه ی ناپسندیده ی که لکه ننگ بر زندگی انسان ها به خصوص به دختران محسوب می شود ، مربوط  .3

قابل  مسلمانان زندگی دارند معمول می باشد . جامعه اسالمی نبوده؛ بلکه در برخی از نواحی هندوستان که غیر
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 مَهر کریم در مورد دگاه قرآنید

به عنوان هدیه قابل پرداخت به  مراسم ازدواج کریم در  قرآنا که ر آنچه 

 .گردد ازدواج تبادله میهنگام  است که  "مَهر"درباره ،  دختران مطرح می کند

مقدار مَهر  .و تعلیق بیندازد( اینکه عروس پرداخت آنرا عفو کرده و یا به تأخیر )مگر

)فلسفه . هدف از پرداخت مَهرباییست متناسب با توانایی اقتصادی داماد باشد

ست که او درک کند ا باشد( این کنیز به عروس )حتی اگر 1وحکمت پرداخت مهر(

نسبت به او عالقه و اشتیاق وجود دارد و حضور او درین  زندگی شوهر که در

 . صورت می گیرددارایی مرد  زندگی جدید قابل قدر است واین پرداخت از

 تفاوت ازمجوامع اسالمی بسیار برخی از در "مَهر"مفهوم  است که مهم این

 "رمَه" نوانعه است. والدین عروس مبالغ هنگفتی را ب کریم دیدگاه اساسی قرآن

ب جان ن ازجانبه دخترشا تا تضمینی برای طالق یک،  کنند  ین مییدخترشان تع

 ن مبلغ مَهرهیچوجود پذیرفت شوهران با تلقی گردد. ازجانب دیگر، تعدادی از شوهر

 واهیخ م دادمگراینکه درمحکمه علیه شان اعال؛ پردازند  وقت این مَهر را نمی

 وفیصله طالق شود.  صورت گیرد 

 مراجعه کرد که می اءسوره نس 25زنان میشود به آیه  "مَهر"درمورد  

 فرماید: 

َصنَاِت ﴿ لً أَن يَنِكَح ال ُمح  تَِطع  ِمنكُم  َطو  َوَمن لَّم  يَس 

ِمنَاِت  ِمنَاِت ال ُمؤ  ن فَتَيَاتُِكُم ال ُمؤ  ا َملََكت  أَي َمانُُكم م ِ فَِمن م ِ

ن بَع ض  فَانِكُحوُهنَّ بِإِذ ِن  لَُم بِإِيَمانُِكم  بَع ُضُكم م ِ ُ أَع  َوّللا 

َصنَات  َغي َر  ِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِال َمع ُروِف ُمح  أَه 

                                                                                                                                   
که اصل دادن جهیزیه از پیامبر بزرگ اسالم ثابت بوده وغیر شرعی نیست؛ بلکه  إفراط نمودن در  یادآوری است

دادن جهیزیه در برخی از مناطق چنانچه در هندوستان مروج است، خالف روحیه شریعت اسالمی می باشد. این 
ص:  2ل ابنته، مسند أحمد،ج مطلب را میتوان در کتب معتبراسالمی دریافت : سنن کبرای نسایی، باب جهاز الرج

 )گروه ویرایش وبازنگری(251، ص:14شرح السنة امام بغوی ، ج: – 121
 گروه ایدیت  1
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دَا ِصنَّ فَإِن  أَتَي َن ُمَسافَِحات  َولَ ُمتَِّخذَاِت أَخ  ن  فَإِذَا أُح 

َصنَاِت ِمَن ال عَذَاِب  ُف َما َعلَى ال ُمح  بِفَاِحَشة  فَعَلَي ِهنَّ نِص 

بُِروا  َخي ر  لَُّكم   ذَِلَك ِلَمن  َخِشَ  ال عَنََت ِمن ُكم  َوأَن تَص 

ِحيم   ُ َغفُور  رَّ  1﴾ َوّللا 

 ترجمه:  

اند زنان )آزاد( پاكدامن با توو هر كس از شما از نظر مالى نمى﴿

آورد پس با دختران جوانسال با  ايمان را به همسرى )خود( در
د( و خدا به ايمان يشما مالك آنان هستيد )ازدواج كن، كه ايمان 

 شما داناتر است )همه( از يكديگريد پس آنان را با اجازه خانواده

يده آوريد و مهرشان را به طور پسند شان به همسرى )خود( در
نه زناكار و  ،به آنان بدهيد )به شرط آنكه( پاكدامن باشند

پس چون به ازدواج )شما( درآمدند  .گيران پنهانى نباشنددوست
اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمى از عذاب )مجازات( 
زنان آزاد است اين )پيشنهاد زناشويى با كنيزان( براى كسى از 

رد و صبر كردن براى شما بهتر شماست كه از آاليش گناه بيم دا
      2﴾ است و خداوند آمرزنده مهربان است.

حتی ؛ شان مَهر بپردازند  د تا به زناننمسلمان مکلف میگرد انآیه فوق مرد در

مردان مسلمان مکلف به پرداخت حتی باشند.  زمان عروسی کنیز شان در اگرزنان

حتی   3هم مشخص نشده باشد. آنان زمان ازدواج مبلغ مَهر به زنانی اند که در مَهر

 سوره بقره یاد می 236این مطلب درآیه  ؛مقاربت هم صورت نگرفته باشد اگر

 گردد: 

لَّ ُجنَاَح َعلَي ُكم  إِن َطلَّق تُُم الن َِساء َما لَم  تََمسُّوُهنُّ أَو  ﴿

ُموِسعِ قَدَُرهُ 
 تَف ِرُضوا  لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمت ِعُوُهنَّ َعلَى ال 

                                                             
 .25، نساءسوره  .1

2.The Message of the Qur’an; the italics are mine.. 
3.Muhammad Asad has pointed out that the dower must “be agreed upon by the bridegroom and 

bride before the conclusion of the marriage-tie.  While the amount of this dower is left to the 

discretion of the two    contracting parties (and may even consist of no more than a token gift),   

its stipulation is an essential part of an Islamic marriage contract”.The Message of the Qur’an, p. 

52, footnote 224. 
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َوَعلَى ال ُمق تِِر قَد ُرهُ َمتَاًعا بِال َمع ُروِف َحقًّا َعلَى 

ِسنِينَ   1﴾ال ُمح 
 ترجمه:  

اگر زنان را مادامى كه با آنان نزديكى نكرده و بر ايشان مهرى ﴿

ايد طالق گوييد بر شما گناهى نيست و آنان را )نيز( معين نكرده
به اندازه )توان(  مند كنيد توانگربهره نحويبه طور پسنديده به 

خود و تنگدست به اندازه )وسع( خود )اين كارى است( شايسته 
      2﴾ نيكوكاران.اي 

شخص را م ینکه مبلغ مَهرا بعد از ،دهد مرد مسلمانی که زنش را طالق می
سوره  237یه مقاربت هم نکرده اند هم مکلفیت معینی دارند که درآ کرده وهنوز

 اید: بقره ذیأل می
تُم  َوإِ ﴿  ن َطلَّق تُُموُهنَّ ِمن قَب ِل أَن تََمسُّوهُنَّ َوقَد  فََرض 

تُم  إَلَّ أَن يَع فُوَن أَو  يَع فَُو  ُف َما فََرض  لَُهنَّ فَِريَضةً فَنِص 

ُ الن َِكاحِ َوأَن تَع فُوا  أَق َرُب ِللتَّق َوى َولَ  ِذي بِيَِدِه ُعق دَة
الَّ

َل بَي نَُكم  إِ  َ بَِما تَع َملُوَن بَِصير  تَنَسُوا  ال فَض   3﴾نَّ ّللا 
 ترجمه:  

در ، شان گفتيد  و اگر پيش از آنكه با آنان نزديكى كنيد طالق﴿

پس نصف آنچه را  ،ايدحالى كه براى آنان مهرى معين كرده
يا  ،ايد )به آنان بدهيد( مگر اينكه آنان خود ببخشندتعيين نموده

شد و گذشت كردن شما كسى كه پيوند نكاح به دست اوست ببخ
به تقوا نزديكتر است و در ميان يكديگر بزرگوارى را فراموش 

    4﴾ستادهيد بينازيرا خداوند به آنچه انجام مى؛ مكنيد 

 اید: زیر می ایراد شده است که در سوره احزاب نیز 49فرمان مشابهی در آیه 

                                                             
 .236 ، آیهبقره . سوره1

2..The Message of the Qur’an; the italics are mine. 

 .237. سوره بقره، آیه 3
4.The Message of the Qur’an; the italics are mine. 
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تُُم ال ُمؤ  ﴿ ِمنَاِت ثُمَّ َطلَّق تُُموُهنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكح 

ِمن قَب ِل أَن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكم  َعلَي ِهنَّ ِمن  ِعدَّة  تَع تَدُّونََها 

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِميًل   1﴾فََمت ِعُوُهنَّ َوَسر ِ
 ترجمه:  

 ايد اگر زنان مؤمن را به نكاح خود دراى كسانى كه ايمان آورده﴿

 ؛طالقشان داديد ،آنكه با آنان همخوابگى كنيد آورديد آنگاه پيش از
پس مهرشان را . نيست  ،اى كه آن را بشماريدديگر بر عهده آنها عده

    2﴾ كنيد.بدهيد و خوش و خرم آنها را رها 

متکی بر مفادآیات فوق، روشن می شود که دین مقدس اسالم راجع به ) 
ه شود توجه اساسی داشته مهر واینکه مهر توسط چه کسی برای چه کسی پرداخت

 جایگاه زنان، مهر را به عنوان هدیه  قابل قبول و برای ارجگذاری به مقام و و

هیچگاهی به زنان فشار نمی آورد تا برعالوه اینکه حق  پسندیده، مشروع نموده و
گرفتن مهر را ندارند، به پرداخت مقداری از مال به عنوان جهیزیه به شوهر 

آنرا  م این عمل خالف مصالح انسانی را محکوم می کند وبپردازند، دین اسال
انسانی می داند. لذا در هر جامعه اسالمی که  تحت  خالف ارزش های اخالقی و

مردم به چنین امری مبادرت ورزند، عمل اسالمی  ،یا عنعنه پسندیده نام اسالم و
3.( وعنعنه پسندیده  نبوده ولکه ننگ بر دامن اسالم عزیز محسوب می شود

  

                                                             
 .49. سوره احزاب، آیه 1

2.Ibid.;  the italics are mine. 

 .گروه ویرایش وبازنگری .3
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 فصل ششم
دیدگاه قرآن کریم در 

 مورد غرایز جنسی
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ر جنسی را د درک بیشتر این موضوع، الزم می دانم تا غرایز به منظور فهم و

یق تحق و فرهنگ وعادات اسالمی به بحث بگیرم ؛ چون  تفهیم، تدقیقی حوزه 

ع کمک می رک کامل موضود پیرامون این پدیده، راه را برای شناسائی  بیشترو

 .ابیمکند ؛ تا منطقی ترین راه را برای حل این معضل کالن انسانی دری

 عادات اسالمی فرهنگ و جنسی آدمی در زیغرا  

 شتبردا ردجوامع اسالمی  ریشه  مسائل مهم پیرامون زندگی زنان در بیشتر

با  ع مسلمانمجوارفتار خصوص زنان دارد. ه ب زن و جنسی مرد و های متداول امور

نسبتاً وضع  ، مورد زنان اما در؛ مباحث غریزی مردان بسیار مثبت و منطقی است 

  پیچیده ای دارد.

  1کلمه جنسیت )کیفیت تفاوت جنسی میان آدمیان( ظاهر البته فهم عامه از

 ه یدو جنس است که به اراد متفاوت آفریده شدن هر اًظاهر ه ی همان پدید

آمده  صورت در خلقت الهی بدین مبنای حکمت نهفته دربر و جل جالله خداوند

دین  است. برخالف باورهای فلسفی و مذهبی که دیدگاه توحیدی متفاوتی دارند،

 شهوات معقول و و غرایز)امر پسندیده ی ازدواج را به منظور رفع(، اسالم مقدس

رحمت،  از( ای )آیه هنشان"را  پرهیزکاری ندانسته آن منافی تقوا و، حالل انسان 

 سوره روم می چنانچه در "بندگانش میداند برجل جالله موهبت خداوند  مهربانی و

 گوید: 

                                                             
1.The Shorter Oxford English Dictionary (Prepared by W. Little, H.W. Fowler, and J. Coulson; 

revised and edited by C.T. Onions), 3rd edition, Clarendon Press, Oxford, 1964, p. 1859. 
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ُكنُوا ﴿ تَس  َواًجا ل ِ ن  أَنفُِسُكم  أَز  َوِمن  آيَاتِِه أَن  َخلََق لَُكم م ِ

َمةً إِنَّ فِ  ذَِلَك َْليَات   َودَّةً َوَرح  إِلَي َها َوَجعََل بَي نَُكم مَّ

م  يَ   1﴾تَفَكَُّرونَ ل ِقَو 

هاى او اينكه از]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها  نشانه و از﴿ترجمه: 

اين ]نعمت[  آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در

    2﴾ .هايى استنشانه انديشند قطعاًبراى مردمى كه مى

و  وانیتحی ای هرا نشانانسانی  آیه برمی آید، قرآن غرایز جمه یتر ه ازچچنان

( شودتلقی می،چنان فلسفی  بعضی باورهای دینی و مادیت محض )چنانکه در

 از وممل ه ایبطآمدن را الهی برای پدید ه ایعنوان وسیله آن ب بلکه از ؛ندانسته

 د.رَبَ موانست، حالوت، عشق و عطوفت نام می

ه مرد و زن ب از مورد خلقت آدمیان در جل جالله  مهم است که خداوند بسیار

گیرد. البته زوج  نام می به معنی همسر، جفت و همدم یکدیگر "زوج"عنوان 

مورد یک جفت کفش( ویا  یک جفت )مثأل در در آن دو خطاب به یکی از معموالً

، این زوج  ه ایاجزای متشکل کدام از گردد. درین معنی هر )شب وروز(، اطالق می

کدام آنها با وجود  وعمل درست هر بلکه رفتار؛ خویش اند  نه تنها مکمِّل یکدیگر

   3ابد.ی این زوج ارزش می طرف دیگر

خطاب این  وست ا جفتها از )جمع زوج( که منظور "ازواج"کلمه ی  استفاده از

واضح  همه اما آنچه بر ؛جوامع اسالمی معمول است کلمه به زنان و شوهران در

ی ( برازوج ه ای)حالت دوگان "زوجَین" ه ایکلم قرآن از ده یاستفا: نیست اینکه 

  است: دریافت آتی قابل ی آیه پردازد. چنانکه از زن به تشریح آفرینش میو مرد 

                                                             
 .21، آیه . سوره روم1

2.A. Yusuf Ali, (Translator), The Holy Qur’an, McGregor and Werner, Inc., USA, 1946, p. 

1056. 
3.Ghulam A. Parwez, Tabwib ul Qur’an, Idara Tulu’e Islam, Lahore, 1977, Vol. 2, p, 853. 
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ُنثَى )﴿     َجي ِن الذََّكَر َواْل  و  ( ِمن 45َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ

نَى فَة  إِذَا تُم    1﴾نُّط 

 ترجمه:  

اى ز نطفهنر و ماده، ا ،آفریندو هم اوست که دو نوع مى﴿

 ﴾ .چون فرو ریخته شود
 خداوند جل جالله درجای دیگر می فرماید:

نَساُن أَن يُت َرَك ُسدًى )﴿ ِ َسُب اْل  ( أَلَم  يَُك نُط فَةً 36أَيَح 

نَى ) نِ    يُم  ن مَّ ى )37م ِ ( 38( ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّ

 ُ َجي ِن الذََّكَر َواْل  و   2﴾نثَىفََجعََل ِمن هُ الزَّ
 اى از منى كه در شود، آيا او نطفههدف رها مىكند بىآيا انسان گمان مى﴿ترجمه:  

 فريد وآو را بسته در آمد و خداوند اصورت خونه سپس ب ؟نبود ،شودرحم ريخته مى

 ﴾موزون ساخت، و از او دو زوج مرد و زن آفريد. 

منبع  ت را که خداوند ازجنسی متفاو نظر موجود از زن دو مرد و: به عبارۀ دیگر

نظرهستی شناسی  بلکه از؛  نظراجتماعی  آفریده نه تنها از  3واحدی )نفس واحده(

 خلقت و غرایز یکی ازین دو هیچ تفاوتی از، بهم پیوند دارند. پس خلقت و غرایز

بنیاد اصل خلقت واحد  زنان نه فقط بر زن و مردان و مرد و ینروادیگری ندارد. از

هم ه اساس پیوندهای درونی غریزی )ناشی ازتفاوت جنسیتی( ب بر بلکه؛ خویش 

یافته  مورد خلقت انسان تذکر در4)آیاتی که گذشت(در  پیوسته اند که این امر

جل  زن را خداوند است. این آیات اشاره براین دارند که تفاوت جنسیتی میان مرد و

 ،بدینوسیله میان این دوتا ، داده  روی اراده و حکمت خویش چنین قرار از جالله 

 و تقابل.  نه ستیز ،وجود آیده رغبت و صمیمیت ب

                                                             
 .46 – 45، آیه . سوره نجم1
 .39-36، آیه . سوره قیامت2

3.The Holy Qur’an. 
 گروه ایدیت   4
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ند رادر میدق این مسئله را مهم شمرده و، جالب توجه است که جوامع مسلمان 

ید. ا ان میشوهر به می بسیار صمیمی میان زن و ه ایها رابط ازدواج دراکثر و

ی، جسم بقای سالمتاِ بخوبی شناخته شده است که زنان چه نقش با ارزشی در

 نمایند.   بازی می "امت اسالمی"روحی، اخالقی و معنوی 

عنوان یک عمل بسیار ه ب، زن  قالب ازدواج مرد و در پرداختن به غرایز 

 . د استی مشهوخوبه ب ،جوامع مسلمان منابع اساسی اسالم و در رفتار پسندیده در

 نیکو زنان ردان وبه ازدواج م ،را که امکانات کافی دارند یمسلمانانکریم قرآن 

ماید. ن یه میثروت میان آنها، توص بدون توجه به موقف اجتماعی و، پرهیزکار و

 فرماید: می سوره نور 32آیه  چنانکه در

اِلِحينَ ﴿  َيَاَمى ِمنُكم  َوالصَّ ِمن  ِعبَاِدُكم    َوأَنِكُحوا اْل 

 ُ ُ َوإَِمائُِكم  إِن يَُكونُوا فُقََراء يُغ نِِهُم ّللاَّ ِلِه َوّللاَّ  ِمن فَض 

 1 ﴾َواِسع  َعِليم  

 ترجمه:   

خود و غالمان و كنيزان درستكارتان را همسر ، همسران بى﴿

نياز خداوند آنان را از فضل خويش بى،ند ا اگر تنگدست، دهيد 

    2﴾ خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست.

بار مالی کمتری برمردان  ،زاداینکه ازدواج با کنیزان نسبت به زنان آه با توجه ب

 فرماید:  میاء سوره نس درخداوند جل جالله   3،تحمیل خواهد کرد

َصنَاِت ﴿ لً أَن يَنِكَح ال ُمح  تَِطع  ِمنُكم  َطو  َوَمن لَّم  َيس 

 ُ ِمنَاِت َوّللا  ُمؤ  ن فَتَيَاتُِكُم ال  َمانُُكم م ِ ا َملََكت  أَي  ِمنَاِت فَِمن م ِ ُمؤ  ال 

لَُم بِ  ِلِهنَّ أَع  ن بَع ض  فَانِكُحوهُنَّ بِإِذ ِن أَه  إِيَمانُِكم  بَع ُضُكم م ِ

َصنَات  َغي َر ُمَسافَِحات   َمع ُروِف ُمح  َوآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ بِال 

                                                             
 .32 ، آیهنور وره. س1

2.Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980. 
3.Reference is made to nafs in wahidatin in a number of Qur’anic verses, e.g. Surah 4: An-Nisa’: 

1, Surah 6: Al-An‘am: 98, Surah 7: Al-A‘raf: 189, Surah 31: Luqman: 28, and Surah 39: Az-

Zumar: 6. 
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َن بِفَاِحَشة  َفعَلَي ِهنَّ  ِصنَّ فَإِن  أَتَي  دَان  فَإِذَا أُح  َولَ ُمتَِّخذَاِت أَخ 

ُف َما َعلَى ال ُمح   َصنَاِت ِمَن ال عَذَاِب ذَِلَك ِلَمن  َخِشَ  نِص 

ِحيم   ُ َغفُور  رَّ بُِروا  َخي ر  لَُّكم  َوّللا  ُكم  َوأَن تَص   1﴾ال عَنََت ِمن 

 ترجمه:  

 وتواند زنان ]آزاد[ پاكدامن و هر كس از شما از نظر مالى نمى﴿

سال  پس با دختران جوان، آورد  با ايمان را به همسرى ]خود[ در
كه مالك آنان هستيد ]ازدواج كند[ و خدا به  ،با ايمان شما و

پس آنان را با اجازه  ،ايمان شما داناتر است ]همه[ از يكديگريد
شان به همسرى ]خود[ درآوريد و مهرشان را به طور خانواده

نه زناكار  ،پسنديده به آنان بدهيد ]به شرط آنكه[ پاكدامن باشند
پس چون به ازدواج ]شما[ درآمدند  ؛گيران پنهانى نباشندو دوست

پس بر آنان نيمى از عذاب ]مجازات[  ،اگر مرتكب فحشا شدند، 
اين ]پيشنهاد زناشويى با كنيزان[ براى كسى از . زنان آزاد است 

شماست كه از آاليش گناه بيم دارد و صبر كردن براى شما بهتر 

    2﴾ .است و خداوند آمرزنده مهربان است

ست که ا شده اند، این اساسی که مسلمانان به ازدواج امر 3های( علت)یکی از

تلقی شده و مورد  "طبیعی"سالم اشهوات در و مشروع غرایزای طفمعقول به اِ نیاز

جدی قرارگرفته است وهمین است که اسالم را به دین فطرت و  ه ایمالحظ

رده مبدل ک، ریزی شده است  یمکتبی که با شناخت دقیق ازسرشت انسان پَ

 است. 

ست که پیروان حضرت ا رهبانیت و دیرنشینی عملی ی،قرآندساتیر براساس 

ها  آن این عمل را بر جل جالله و خداوند ؛ مسیح برخود فرض گردانیده بودند

   4فرض نگردانیده بود.

                                                             
 .25 ، آیهنساءسوره  .1

2. The Message of the Qur’an. 
 گروه ایدیت  3

4.The Qur’an is deeply concerned about issues raised by slavery and contains many 

recommendations aimed at the freeing of slaves and at their gradual absorption into the society 
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 د و زندگیخواهند پرهیزگارباشن که می دراسالم کسانی: دیگر عباره ی به 

ر ند و نه مجبوابه ترک دنیا  نه مجبور، وقف کنند  اللهجل ج را برای خداوند شان

  .تمام عمر د دربه تحمل تجرّ

؛ زندگی شمرده نشده  وجه مانع رسیدن به آمال برتر هیچه ازدواج ب، اسالم در

اخالق عالی  صف به عدالت وتّمُّ ه ایایجاد یک جامع ه ایعنوان الزمه بلکه ب

فساد، شهوت پرستی و  ص مردان( ازخصوه که افراد آن )ب ،گردد محسوب می

در ، قانونی دین محور ساختار و نیروی شهوانی شان در  1 گی نجات یافتهه هرز

 شود.  کار گرفته میه ای ، به جهت سازند

نمند قانو آیات بسیاری برای کریم قرآن که در ، این بسیار با اهمیت است

 مراین ارب ،یاتنطقی درین آبنای م .وجود دارد، ازدواج ساختن زندگی زن و مرد در

ه واحد کزندگی زناشویی خویش )خانواده  زن و مرد در اگر :است که استوار

مت اسطح  ربه عدالت دست یابند، آنها د ،یک جامعه است( ساختار کوچکتری از

واج میت ازداه بر ند. تأکید بیشتربتوانند به عدالت دست یا جهان نیز می اسالمی و

ل ضرت رسوح احادیث گرانبار در سنت نبوی مشهود است و رد ،میان امت اسالمی

ث حدی ص درخصوه ب ؛وضوح تشریح گردیده انده ب نیزصلی اهلل علیه وسلم اکرم 

ی کاح شرعنمسلمانان با "فرماید:  میصلی اهلل علیه وسلم مشهوری که آنحضرت 

 د.راکامل مینمایاننیمی از دین ش ، ازدواج و

 شطر على أعانه فقد حةصال امرأة هللا رزقه من﴿

 وسنده الحافظ قال"  الثان  الشطر ف  هللا فليتق دينه

                                                                                                                                   
of free believers.  Marriage to a slave woman could serve several ends: it would free her from 

slavery and give her a socially respectable position, it would make it possible for a man with 

modest means to get married, it would rid society of the problems caused by illicit sex with slave 

women leading to illegitimate offspring who would also have the status of slaves, thus 

perpetuating the immoral institution of slavery. 
1.The Message of the Qur’an. 
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 فقد صالحة امرأة تزوج من"  أيضا وعنه . ضعيف

    1 ﴾ف  عضُ   هِ إسنادِ  وف "  العبادة نصف أعطى

ین اردکریم رآن ق: مبنی براینکه ، دارد  اسناد بیشتری ارائه می، مباحث بعدی 

 ه وائل نشدهیچ تبعیضی ق، مردان  انی( میان زنان وخصوص )شهوات انسه مورد ب

  پردازد. یمچوکات ازدواج  یکسان در طورمجموعی وه مردان ب زنان و به غرایز

یصه رایط وخصمرد ازعین ش مورد زن و تقوا در پرهیزکاری و: با توضیح اینکه 

ند، ایپیم یمدو جنس برای دستیابی به تقوا عین مسیررا  ها برخوردار است وهر

و  یولوژیکیخصوصیات جنسیتی، ب دارد تا از سعی فراوانی مبذول میکریم قرآن 

ش پرور وردهی پاسداری نماید، مانند حمل، والدت، شی با تمام قوتغریزوی زنان 

  دارد. ید میرد تأکاین موا ه ایزنان درهم برحمایت از و فرزند را که چندین بار ذکر

 مردان غرور و زکاری زنان  و افتخاریپره

واره نان همز: برمبنای این حقیقت استوار است که پیام قرآن راجع به زنان 

یت ا رعاآنه مورد را در دالتزء محرومان تاریخ بوده و امت اسالمی باید عـــج

نعنات یره عی وغیهودی، نصرانی، یونانی، بدو ه اید. هرچند تمایالت فزایندننمای

رخنه کرده  سلمانانرفتار برخی از م روش و در قرون ابتدائی اسالم، در رایج قبل از

ن قوقی زناتأکید به عدالت جنسیتی و برابری ح را درکریم قرآن  جدی موقف و

 . ه استومردان به چالش گرفت

 مکرر أکید هایبه رغم ت : ابیم کهی می در، فرهنگ اسالم تاریخ و با مروری بر

عدی، واع ترد انجوامع مختلف مودر آنها کریم به منظور دفاع از حقوق زنان، قرآن

یم کرآن مین قرموارد فرا از برخی  عدالتی قرارگرفته اند، هرچند در تبعیض و بی

 : بطورمثال . گرفته اند  فورأ مورد مطابعت قرار

                                                             
 .)گروه ویرایش و بازنگر(علی النکاح علی من قدرباب الحث  نیل األوطار کتاب النکاح .1
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الم ش ازاسگورکردن دختران را که درعرب پیه زنده ب کریم، که قرآن زمانی

ن ب ازیداشت، اعرا زشت برحذرمعمول بود، محکوم کرد و مردم را ازین عمل 

ان با که مسلمان ست، زمانیا سنت وحشیانه دست برداشتند. این بدان معنا

قع به وا در اسالم به آنها حق زندگی اعطا کرده است، آنها : گویند افتخارمی

امعه قشر ج که همانا نجات محروم ترین دارند ناپذیری اذعان می حقیقت انکار

 یعنی زنان است.

گترین افتخار به امت اسالمی است که : فرهنگ زشت وغیرانسانی زنده این بزر

به نامشروع ترین وغیرانسانی ترین  به گور کردن دختران را از میان برداشتند، و

شیوه ی قتل دختران نقطه پایان گذاشتند ، اما برخی از مسلمانانی که از تعالیم 

دختران  ی دینی آگاهی ندارند اصالً از ارزش ها یا دینی اطالعات ضعیفی دارند و

 نمایند.  در نمی برابر وعادالنه  شان را یکسان تلقی نکرده و با آنها رفتار و پسران

 تولد یک دخترمعموأل با نارضایتی و اکراه و فقط از ،مسلمان برخی از خانواده های

، دنیا آورده است ه که فقط فرزندان دختر ب زنی ناچاری قابل پذیرش است و سر

طالق میشود. بسیار جالب است  بعضاً منجر به  گرفته و قرار ورد بدرفتاری و آزارم

یا به  چنین افرادی بدانند  و که  زمانی؟ وجود خواهد آمد ه یری بیبدانیم که چه تغ

ن یهای مرد است که مسؤلیت تعی این نقش کروموزوم : حقیقت آگاه شوند کهاین 

 1 -ادر!جنسیت فرزند را به عهده دارد ونه م

 کردن دختران در گوره زنده بپدیده ای نا معقول  ترویجعمده ترین دالیل 

 پنداشتند برای بقای حیات دختران مجبور یکی این بود که می ، میان اعراب بدوی

 مهمتر تنگدستی بودند، دوم و و آن شرایط فقر اقتصادی در بیشتربه مصرف منابع 

                                                             
خلقت مرد وزن از نشانه هاي قدرت  "سوره شوري 49آيه " صراحتِ براساس نصوص شرعي،به خصوص  1

خداوندي است. واينكه علم طب به مسئله كروموزوم هاي مردانه ونقش ان درشكل گيري فرزند دارد، نتيجه 

ر مي باشد. وكروموزوم هاي مذكور نيز  به قدرت اهلل سبحانه وتعالي بستگي تحقيقات علوم معاصر است كه قابل قد

 ) گروه ايديت( .داشته  زن ويا مرد هيچيك حق انتقاد از يكديگر را ندارند.
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 مرد به شمار می "غرور"بررسان  امل آسیبیکی ازعو خانواده در اینکه وجود دختر

 رفت. 

میان  رسزایی ده جایگاه ب مردان که اهمیت و "افتخار و غرور"باورهای 

نسی دگی جعمیقی با زن داشت، ارتباط جوامع مدیترانه  عنعنات اعراب بدوی و

 زنان و پرهیزکاری آنها داشت. 

یست محیط ز خصمانه باکه درشرایط بسیار ، اسالم  اعراب بادیه نشین قبل از

 و رورغبیان  برای را مستقل )عِرض( ه ایواژ، های میان قومی میزیستند  و جدال

 گوید:  می ین بارهادر B. Faresبردند.  کار میه مردان و عفت زنان ب افتخار

 مالک عِرض ماند که صاحب و واژه شناسی به حد فاصلی می نظر )عِرض( از 

بود که به  هخت... این بخش جداشده چنان شکنندسا بشریت جدا می دیگر را از

جاهلیت قبل ازاسالم( )عِرض( بسیار  ه ایتوانست نابود شود... )دردور آسانی می

 سنجش عزت و رفتارمردان در ن کننده ترین معیاریبرعالوه تعی ،شد مهم تلقی می

ی طبیعت مقدس شد. این پدیده از یمن شمرده می به استثنایالعرب  ۀتمام جزیر

برخوردار وتقریبأ جایگاهی برابر با مذهب را احتوا کرده بود. اعراب جایگاه بلندی 

   1کردند. حریم آن با تمام امکانات دفاع می از برای آن قائل بوده و

ان ش ا دخترانرعِرض آنها : ینکه ااز، ترس داشتند  اسالم بسیار اعراب پیش از

 نآ در زند، کهشان به مخاطره بیندا دست دادن عفت یا ناخواسته با از خواسته و

ا به شان راین مردان غرور اً را بکشند. واضح صورت مجبورخواهند بود دختران

ض ن عِرین دختراترس اینکه مبادا روزی ا از حیات دختران شمرده و از مراتب برتر

 ایند.نم گوره کودکی زنده ب بودند آنها را در باد دهند حاضره شانرا ب

                                                             
1.Reference may be made in this context to the following hadith which is reported by both Imam 

al-Bukhari and Imam Muslim, the two most authoritative Hadith scholars of Sunni Islam: “ 

‘Abdullah b. Mas‘ud reported God’s Messenger as saying: Young men, those of you who can 

support a wife should marry, for it keeps you from looking at strange women and preserves you 

from immorality, but those who cannot, should devote themselves to fasting, for it is a means of 

suppressing sexual desire”. (James Robson, translation of Mishkat Al-Masabih, Shaikh 

Muhammad Ashraf, Lahore, 1975, Vol. 1, p. 658). 



 

 

163 

سی
جن

یز 
غرا

رد 
مو

در 
ن 

قرآ
اه 

دگ
 دی

م:
ش

 ش
صل

ف
 

ر و فظ غروخاطرحه زنان ب کشتن دختران و"دانیم که هنوزهم این مهم است ب 

بنی مگمانی  زنان با اندک رایج است و بشریجوامع  بسیاری از در "افتخارمردان

 ثالموند. ش شود، کشته می ظن گناهکار بودنشان که خطای اخالقی خوانده میبر

ه ب ند وشو می کشته یدختران به هردلیل زنان و: ینکه ااز ،های زیادی وجود دارد

 رخاطه ن زنان بکه گویا ای :کنند چنان ادعا می، مجازات قتل  نجات قاتل از خاطر

 د. شده ان افتخارخانواده هایشان کشته و حفظ غرور ارتکاب خطاهای اخالقی و

مورد اعراب بادیه نشین  هرچند در ،وجود نداردکریم قرآن  در "عِرض"واژه 

تحت  شدت مرتبط وه مردان ب غرور ،انان امروزی مسلم بسیاری از اسالم و قبل از

بدینوسیله زنان جزء ملکیت مردان به  تأثیر زندگی جنسی زنان پنداشته شده و

تمام  جوامع اسالمی جسم و جهت بسیارمهم است که در ازین 1یند.آ شمار می

هایی که بعضی  روش رفتارهای زنان تابع پندارهای اجتماعی تلقی میشود. یکی از

مع اسالمی مثأل درشمال افریقا خواسته اند به این امر رسیدگی نمایند، ختنه جوا

روانی که بر  وروحی ، کردن دختران است. میزان صدمات واردۀ فزیکی، عاطفی

است که این  "پروسیجرجراحی"ربط به روش  دختران تحمیل میگردد بیشتر

ختنه ی اسالم فقط  ه درکرد ک ینجا ذکر شوند.  باید در متقبل میاجباراً  دختران 

   2دختران وجود ندارد.  ختنه ی هیچ جوازی بر دارد و مردان جواز

                                                             
مده،َاماَدرحديثَمشهورَحجهَالوداعَاينَكلمهَبهَصراحتَاگرچهَلفظَعرضَدرَقرانَكريمَنياَ 1

امدهَوَدفاعَازَعرض،َهمانندَدفاعَازَدين،دفاعَازَمال،دفاعَازَنفسَازَمقاصدَپنجگانهَشريعتَ

َهايَمختلفَتاريخیَقتلَهايَناموسیَتحتَعنوانَعرضَبهَ َاينكهَدرَدوره اسالمیَمیَباشدَ.

َندارد. َشرعی َاست،مبناي َپيوسته َأبَوقوع َقالعن َوسلم{ َعليه َاهلل َ}صلى َالنبی َعن َبكرة إنَ:ی

َ َوأموالكم َدماءكم َهذاوأعراضكم َبلدكم َفی َهذا َفیَشهركم َهذا َيومكم َكحرمة َعليكم َحرامٌ

َ)َگروهَايديت(َ.متفقَعليه
ازمحتوای اقوال فقهای مذاهب  آنچه که در مورد ختنه ای دختران ذکر گردیده است نظر نویسنده می باشد؛ اما .2

احادیثی که  وارد است ، ختنه  استناد به برخی از نین واضح می گردد که ختنه در حق پسران واجب، ولی بااربعه چ
در حق دختران جواز داشته، اما واجب پنداشته نمی شود. حکومت ها نظر به برخی از مصالح پزشکی و صحی 

 .ضع نمایند.)گروه ایدیت(میتوانند درچنین مواردی محدودیت های مبنی بر عدم تطبیق ختنه دختران، و
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عمول مومالیا سکشورهایی مانند مصر، سودان و  دختران که در ی  ختنه ینروااز

. داردناسالم  در ه ایزشت همان کشورها بوده واندک ریش ه ایاست یک عنعن

نان فزیکی ز زندگی تأمین تسلط مردان برهایی که برای  روش از البته یکی دیگر

 رنامهه برای بوسایلی است ک نگهداشتن زنان از دور: عبارت از، استفاده میگردد 

  رود. کارمیه کنترول تعداد فرزندان ب ریزی خانوادگی و

 مردان اند زنان کشتزار

 ربوانند ت می چه بخواهند آنها هر برای اثبات اینکه زنان ملکیت مردان اند و

 223آیه ، و آن ،گردد رجوع میکریم آیات قرآن  به یکی از ،زنان تحمیل کنند

 گوید:  سوره بقره است که می

ُموا  ﴿ ثَُكم  أَنَّى ِشئ تُم  َوقَد ِ ث  لَُّكم  فَأ تُوا  َحر  نَِسآُؤُكم  َحر 

ِر  لَقُوهُ َوبَش ِ لَُموا  أَنَُّكم مُّ َ َواع  ْلَنفُِسُكم  َواتَّقُوا  ّللا 

ِمنِينَ ال مُ    1﴾ ؤ 

 ترجمه : 

كه  [پس از هر جا ]و هر گونه؛ زنان شما كشتزار شما هستند ﴿

خواهيد به كشتزار خود ]در[آييد و آنها را براى خودتان مقدم 
داريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و 

    2﴾.ؤمنان را ]به اين ديدار[ مژده دهم

 ه شدهجازه دادبه مردان ا خوانده شده و ین آیه کشتزارادرکه زنان  آنجائی از

دیک آنها نز توانند به می ،که بخواهند وقتی بخواهند وهرگونه ای که هر، است 

 شوند. 

                                                             
 .223، آیه . سوره بقره1

2.Reference here is to the following hadith: “Anas reported God’s Messenger as saying: ‘When a 

man marries he has fulfilled half of the religion; so let him fear God regarding the remaining 

half.’” (Mishkat Al-Masabith, Vol. 1, p. 660). 
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 انشانبا زن که بخواهند زمانی جوامع اسالمی اینست که مردان هر تصورعام در

 ، محصول وی حملاوآنصورت محت نمایند که در را باردار آنها مقاربت داشته و

د ی دارنبخشبرداشت کشت وزرع خواهد بود. تشبیه زنان به زمین که استعداد جا

د ستعدااارد، ک بسیار قابل توجه است. یک کشاورز خردمند که زمین را مینکته ی 

ی چه زمان میداند گذارد و احترام می را نیز حیات آفرینی زمین حاصل بخشی و

مین زد تا بکشن انتظار ی زمین را آیش گذاشته وزمین را شخم بزند و چه زمان

م کریرآن قتأکید  سویی دیگر از ؟ گردد اءشده و احی دوباره آمادۀ کشت دیگر

یش زارخوبه کشت"آنکه  قبل از "روح شما را آماده سازند"براینکه شوهران باییست 

باره  درین اسد که باید اهمیت آن را دریافت.  محمد ،این یک فرمان است "درآیند

 گوید:  می

،  شوهر جنسی وغریزی میان زن و ه ایدیگر، برقراری رابط ه ایبه عبار "

   1 ."غیرقابل تصوراست، روحی و قلبی  ه ایبدون تأمین رابط

جسم  که هیچ تسلطی بر زنی ،شود اذعان کرد کنونی به سختی می درعصر

تا نقش یک  ،ودش ن مییفشار جامعه تعی هایش زیر تمام ناگزیری خویش ندارد و

تواند انسان  وجه نمی هیچه ب ،تولید نسل را بازی کند غرایزجنسی و اءماشین اطف

ین زمینه وجود دارد، این ادرکه صاحب اختیارخودش باشد. برعالوه، مطالعاتی 

تولید نسل را دارد باید بتواند انتخاب  که مسؤلیت بارداری و ست زنیا بسیارمنطقی

 هایش را نظر چه مدت وقفه میان والدت شود و باردارکند که چه وقت میخواهد 

    2شمارد. به وضع صحی خویش الزم می

زن را  مرد وجل جالله خداوند  : برای جمع بندی مباحث میشود اضافه کرد که

 می "زوجین"زن را  به وضوح مرد و، مورد ازدواج در کریم آفریده است. قرآن برابر

                                                             
1.Article on (‘Ird), in Supplement to the Encyclopaedia of Islam, E.K. Brill, Leiden, 1938, pp. 

96-97. 
2.The Message of the Qur’an. 
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سوره  71آیه  های مشترک آنها در مسؤلیت اند وهمدیگر ه ایخواند که کامل کنند

  فرماید: توبه توضیح شده است که می

ِليَاء بَع ض  و﴿ ِمنَاُت بَع ُضُهم  أَو  ِمنُوَن َوال ُمؤ  ال ُمؤ 

َن عَِن ال ُمنَكِر َويُِقيُموَن  يَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويَن َهو 

َكاةَ َويُِطيعُوَن  تُوَن الزَّ َ َويُؤ  لَـئَِك الصَّلَة َ َوَرُسولَهُ أُو  ّللا 

َ َعِزيز  َحِكيم   ُ إِنَّ ّللا  َحُمُهُم ّللا   1﴾َسيَر 

ند كه به كارهاى او مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگر﴿

دارند و نماز را بر دارند و از كارهاى ناپسند باز مىپسنديده وامى
 ؛ برنددهند و از خدا و پيامبرش فرمان مىكنند و زكات مىپا مى

اهد داد كه شان قرار خو آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمت

    2﴾ .خدا توانا و حكيم است

)دیده شد که دیدگاه قران کریم در مورد غرایز جنسی کامالً منطبق بر نیازهای 

واقعی زوجین بوده وعدالت را معیار سنجش هر امری می داند که برای مصلحت 

ابراین ، یکی از معقول ترین راهی که می توان واالی زوجین ضرورت است. بن

آن به نحو شایسته ای استفاده نمود، اطاعت ازاوامر  از غرایز جنسی را کنترول و

موافقت زنان است  اهلل تعالی ورعایت مصالح علیای طرفین به خصوص مصلحت و

،  که خداوند جل جالله نیز به پرابلم وچالش های ناشی از تکالیف زنانه ای آنها

 3توجه خاصی نموده است.( 

                                                             
 .71، آیه . سوره توبه1

2.Fathi Osman, Concepts of the Qur’an, MVI Publications, Los Angeles, 1999, p.695. 
 و بازنگری. گروه ایدیت .3
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 ی خانواده از دیدگاه قرآن کریمها مسئولیت

های خانوادگی  مسئولیت در قبالهای فراوانی  در قرآن کریم توصیه 

  :دگویدان مسلمان حمودا عبداالتی میمنشده است؛ چنانچه یکی از دانش

آورد ن میای را به میا پیوندهای خانوادگی، توقعات، حقوق و وجایب دو جانبه

انی بر ع انسگذارد و جوامکه دین آنها را تجویز کرده، قانون آنها را به اجرا می

 ورزند. اجرای آن نظارت می

آورند که شامل هویت، ای را به میان میاعضای خانواده، تعهدات دو جانبه

نیت به مهتران و تالش نهایی وث، تربیت، محبت به کهتران و مصئرانفقه، می

 1باشد.آمیز زندگی در خانواده میی صلحهمگانی برای کسب اطمینان از ادامه

به  را( مادرص مهربانی، خدمت و خوشرفتاری به والدین )بخصو کریم ، قرآن

 ،1نسأ  یسوره رد چنانکه ؛دهد عروج می ،جل جاللهایمان به خدا  جایگاه دوم بعد از

بانی به والدین مهر خدمت و ، بر23اء و اسر 15، اعراف 14لقمان ،  180،  83بقره 

 مورد تأکید قرارگرفته است. ،رسند که به پیری می خصوص زمانیه ب

ن نَّف س  َواِحدَة  ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا  َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم م ِ

َجَها َوبَثَّ ِمن ُهَما ِرَجالً َكثِيًرا َونَِساء َوَخلََق ِمن َها َزو  

َ َكاَن  َحاَم إِنَّ ّللا  َ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواْلَر  َواتَّقُوا  ّللا 

  2﴾َعلَي ُكم  َرقِيبًا

  ترجمه: 

 پروردگاري.  بپرهيزيد پروردگارتان(  خشم)  از!  مردمان اي﴿

 او نوع از را همسرش(  سپس)  و بيافريد انسان يك از را شما كه
(  زمي روي بر)  فراواني زنان و مردان نفر دو آن از و ، آفريد

 بدو را همديگر كه بپرهيزيد خدائي(  خشم)  از و.  ساخت منتشر

                                                             
1. Hammudah abd al ati, islam in focus , American trust publications, Tacoma park, maryladn 

1975, p. 114. 

 .1. سوره نساء، آیه 2
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 را خويشاوندي پيوند كه اين از بپرهيزيد و ؛ دهيدمي سوگند

 كه زيرا ،(  گيريد ناديده را رحم يصله و)   داريد گسيخته
 يديده از شما رفتار و كردار و)  است شما مراقب خداوند نبيگما

 ﴾ ( . ماندنمي پنهان او

َرائِيلَ  بَنِ  ِميثَاقَ  أََخذ نَا َوإِذ  ﴿ َ  ِإلَّ  تَع بُدُونَ  َل  إِس   ّللاَّ

َسانًا َوبِال َواِلدَي نِ  بَى َوِذي إِح   َوال َمَساِكينِ  َوال يَتَاَمى ال قُر 

نًاحُ  ِللنَّاِس  َوقُولُوا َلةَ  َوأَقِيُموا س  َكاةَ  َوآتُوا الصَّ  ثُمَّ  الزَّ

  1﴾ُمع ِرُضونَ  َوأَن تُم   ِمن ُكم   قَِليًل  إِلَّ  تََولَّي تُم  

  ترجمه: 

 گرفتيم پيمان اسرائيلبني از كه را زمان آن(  آوريد ياد به)  و﴿

 يتيمان و ننزديكا و مادر و پدر به نسبت و نپرستيد را خدا جز كه
 برپا را ازنم و ، بگوئيد نيك مردم به و ، كنيد نيكي ينوايانب و

 روي كمي يعدّه جز شما سپس.  بپردازيد را زكات و ، داريد
 بسته خدا اب كه پيماني به وفاي از و)  كرديد سرپيچي و برتافتيد

    ﴾ . شديد گردانروي(  بوديد

تُ ا أََحدَكُمُ  َحَضرَ  إِذَا َعلَي ُكم   ُكتِبَ ﴿     َخي ًرا تََركَ  إِن   ل َمو 

َق َربِينَ  ِلل َواِلدَي نِ  ال َوِصيَّةُ   َعلَى َحقًّا بِال َمع ُروفِ  َواْل 

 2﴾ال ُمتَِّقينَ 

  ترجمه: 

(  لعل و اسباب و مخوف امراض)  را شما از يكي كه هنگامي﴿

 از(  محلّ عرف به توجّه با)  فراواني دارائي اگر ، رسد فرا مرگ
 ماش بر وصيّت(  قانون خدا سوي از)   ، ذاشتگ جاي به خود

 طور هب نزديكان و مادر و پدر براي(  بايد و)  است شده واجب
)  رانپرهيزكا بر است(  واجبي)  حق اين.  كند وصيّت شايسته

 ﴾ ( . خدا كتاب به مؤمن

                                                             
 .83. سوره بقره، آیه 1
 .180. سوره بقره، آیه2
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نًا َعلَى َوه  ﴿ هُ َوه  نَساَن بَِواِلدَي ِه َحَملَت هُ أُمُّ ِ ي نَا اْل  ن  َوَوصَّ

ُكر  ِل  َوِلَواِلدَي َك إِلَ َّ  َوفَِصالُهُ فِ  َعاَمي ِن أَِن اش 

 1﴾ال َمِصيرُ 

  ترجمه: 

 در كه)  ايمكرده سفارش مادرش و پدر يدرباره انسان به ما﴿

(  هك چرا ، مادر ويژه به ، كند نيكي و باشد نيك ايشان حق
 ايهتاز سستي و ضعف به دم هر و است شده حامله و بد مادرش

 در و)  تاس سال دو او شيرخوارگي دوران پايان.  است آمده دچار
 را  مادر جان يشيره يعني ، شير كودك ، نيز سال دو اين
 ، شيرخوارگي و حمل يماهه 33 مدّت اين در مادر.  نوشدمي

 به لذا.  داردمي مبذول را فداكاري بزرگترين و خدمات مهمّترين
 هم و من سپاسگزار هم كه(  است اين ما يتوصيه انسان

 به ازگشتب(  سرانجام كه بدان)  و ، باش مادرت و پدر سپاسگزار

   ﴾( .  دهممي سزا را بدان و جزا را نيكان و)  است من سوي
ا ﴿ َسانًا إِمَّ َوقََضى َربَُّك أَلَّ تَع بُدُوا  إِلَّ إِيَّاهُ َوبِال َواِلدَي ِن إِح 

بََر أََحدُُهَما أَو  ِكلَُهَما فَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف   يَب لُغَنَّ ِعندََك ال كِ 

لً َكِريًما ُهَما َوقُل لَُّهَما قَو   2﴾َولَ تَن َهر 

  ترجمه: 

 را او جز كه است داده فرمان پروردگارت! (  انسان اي)  ﴿

 نمائيد رفتار كوني آنان با و)  كنيد نيكي مادر و پدر به و ، نپرستيد
 سنّ  هب تو نزد ايشان دوي هر يا و ، دو آن از كيي هرگاه( . 

 كترينسب حتّي و مكن بديشان اهانتي كمترين)   ، برسند پيري
 ايشان سر بر و!  )  مگو آنان به اُف(  همچون ينامؤدّبانه تعبير
 با حترمانهم سخنان با و مران خود پيش از را آنان و(  مزن فرياد

    ﴾ . بگو سخن دو آن

                                                             
 .14 ، آیهلقمان . سوره1
 .23 . سوره اسراء، آیه2
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جمله  خوب، مناسب، درست و زیبا )ازمعانی با  برابر "احسان"آنی مفهوم قر

مهربانی، عطوفت، بخشش، تکریم، وجدان بیدار و عمل بجا و مناسب( است، 

مؤمنی فرض گردید و درعین  برهر"فرزندی دارد.  به پیوند مادرنزدیک آمیزش 

ان باشند خویش احسان کند، چه والدین شان مسلم مادر و حال نیکوست تا به پدر

اشاره به  (،احسان به والدین)فرمان آسمانی  چه نباشند.( این توصیه رفتاری در

 برای آنها حتی بعد از و دعای خیر همدلی صمیمانه، قدرشناسی متواضعانه، صبر

آنها یعنی گذشت شان، وفا کند،  تا فرزند به عهد والدینش بعداز در ؛وفات شان دارد

پیداست آنچه گفته آمدیم جزء الینفک  .ارد ..زندگی و مرگ گرامی بد را در

شان را تا  برخورداری والدین مسؤلیت دینی فرزندان است که شرایط آسایش و

     1."آخرین حد توان، فراهم آورند

برابری، همدلی، ی دهنده  وجود دارند که نشانکریم قرآن  منابع فراوانی در

  2لباس"به  ست. زن و شوهرا یزندگی زناشوی تناظر زنان و مردان در صمیمیت و

 صمیمیت،صفا، را در تا زندگی شان؛ تشبیه شده اند  همدیگر "3، حفاظ و پناه

   4عشق و همدلی سپری نمایند.

 ما را مأمورلی اهلل علیه وسلم ، ص که قرآن و سنت حضرت پیغمبر آنجائی از"

که با زنان شوهران است  ه یاین وظیف ،زنان کرده است ابه مهربانی و عطوفت ب

های این فرمان الهی اینست که  کویی و مهربانی رفتار نمایند. یکی از حکمتیبه ن

شوهری که مکلف به تأمین مایحتاج زندگی خانواده است، این رسالت را الهی : 

 جویی و زخم زبان به ادای وجیبه اش می بدون عیب گشاده وچهره ی دانسته با 

 کند. حق تأمین نفقه زن بر فراوانی پیشگیری می نامالیمات پردازد و بدینوسیله از

                                                             
1.Hammudah ‘Abd al ‘Ati, The Family Structure in Islam, American Trust Publications, 1977, p. 

205. 

2.Surah 2: Al-Baqarah: 137. 
3.Surah 9: At.Tawbah: 71. 

4.Surah 30: Ar-Rum: 21. 
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علما وعقل سلیم  اتفاق نظر وپیامبر بزرگ اسالم سنت  الهی،مرد براساس فرمان 

زن مسلمان است یا غیرمسلمان،  :است، آنهم بدون توجه به اینکهشده ل مسجّ

ه به حتی بدون توجودانشمندان ، علما  بسیاری ازگاه  ! ازدیدثروتمند است یا فقیر

است یا بیمار. زن به محض اینکه خود را وقف  سالمیا  است یا بالغ و اینکه صغیر

 ، عیالش درآمده است به عضویت خانواده و همراهی با همسرش کرده و زندگی و

تواند معلول این استحقاق باشد. البته  محض عقد ازدواج می: به یا به عباره دیگر

، یا مانند یک معامله تجاری مشخص نمود های ریاضی  شود با روش نفقه را نمی

 ، عطوفت وشمرد، زن برای شوهرش قرار، آرامی که گویا درعوض نفقه 

ه جاست که زن به ازدواج است و بشالوده ی مهرعرضه میکند. محبت و عطوفت 

متقابأل دریافت نماید. شوهر  ،کند که محبت عرضه می ه ایهمان انداز

ورزی به همسرش باشد نه  مهر آغازگر صؤنیت ونیزمأموراست تا منبع محبت و م

   1."همیشگیه ی یک دریافت کنند

ب ک متناسو تشری دو مکلف به مهربانی به همدیگر شوهر، هر که زن و زمانی

زن و  نفقه یهای خانواده اند، مسؤلیت تأمین مخارج و  مسؤلیت مساعی در

 ل مسکن،زن شام ینفقه حق مسلم "مرد گذاشته شده است.  عهده ی فرزندان بر

 ییست درباشد. مسکن با . می. و نیازهای معمول دیگر،تداوی لباس، خوراک 

 ی باشد که مصؤنیت، راحت واستقالل را برای زن فراهم آورد. حدّ

 روش اسالم اتفاق نظر دارند که مسکن باید با ضروریات و سه مذهب مشهور

وابستگان،  یک از های زندگی زوج متناسب باشد. خانه ازآن زن است وهیچ

ین خانه اقامت ازن در ن شوهر حق ندارند بدون اجازه و اختیاروندادوستان و خویشا

ازدواج رابطه ی رفاه زندگی زن و ثبات ، ین مبحث اترین موضوع در مهم2نمایند.

                                                             
1.The Family Structure in Islam, p. 148. 

اقارب  یل که صالحیتدار خانه ی شوهر می باشد، به خویشاوندان واین امر به معنی آن نیست که زن به همین دل .2
انها  با پدر شوهر وسایر اعضای خانواده که از محارم او به حساب میروند ، از خانه خارج نماید و شوهر مثالً: مادر و

واهر ویا سایر اقارب سری سازگاری نداشته باشد. چون بعضاً دیده شده است، زنان بااستفاده از این امر، پدر، مادر، خ
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است. مسؤلیت مرد درتأمین مسکن برای زن نباییست باعث تحمیل اقامت دیگران 

    1".رددزن گ درمنزل بدون اختیار

رفته شده است سوره طالق گ 6آیه  آن یاد گردید از حق نفقه زن که درباال از

 فرماید: که می

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا ﴿ 

ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن 

 2 ﴾تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

 ترجمه:  

خويش آنان  همانجا كه ]خود[ سكونت داريد به قدر استطاعت﴿

انيد تا عرصه را بر را جاى دهيد و به آنها آسيب ]و زيان[ مرس
ند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل ا آنان تنگ كنيد و اگر باردار

دهند مزدشان را به ايشان كنند و اگر براى شما ]بچه[ شير مى
بدهيد و به شايستگى ميان خود به مشورت پردازيد و اگر كارتان 
]در اين مورد[ با هم به دشوارى كشيد ]زن[ ديگرى ]بچه را[ 

  3 ﴾شير دهد

 سد: نوی حمودا عبداآلتی می، شوهرش  تشریح اجزای حق نفقه زن بر در

                                                                                                                                   
شوهر را از منزلش بیرون رانده اند ومشکالت بزرگی را در میان اعضای خانواده به وجود اورده اند وحتی این داستان 

مادر شوهر در کوچه ها وخیابانها دست به گدائی میزنند تا زندگی نمایند ؛  ولی  انجا توسعه پیدا نموده که پدر و تا
مادرت را به خانه ی من  اخطار می دهد که هرگاه پدر و زل را برروی انها مسدود نموده وخانم پسرشان، دروازه من

مادر وسایر  خدمت به پدر و ادای احترام و مرد شرعًا مکلف به ارجگذاری و بیاوری، من طالق می گیرم. لذا زن و
)گروه ویرایش و لمان است.این یکی از وجایب دینی هر مس اقاربی که مشکالت بی سرپناهی دارند، میباشند؛ و

 بازنگری(
1.Ibid., pp.149-150. 

 .6. سوره طالق، آیه 2
3.Translation by A. A. ‘Ati, in ibid., p. 150. 
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ندگی زن و زتوجه شوهر را متناسب با روش  زن استحقاق تأمین لباس، غذا و"

ه بردد. گت تأمین زیاده روی و خساس از دوره باشد. این حقوق باید ب شوهر دارا می

 :گونه مثال

 به کارهای منزل رسیدگی نتواند، در و اگرخانم عادت به داشتن خدمتگار دارد 

برای همسرش استخدام نماید. این  باید حد اقل یک خدمتگار صورت توان، شوهر

    1"برگرفته شده است لی اهلل علیه وسلم،قرآن و سنت نبوی ص موضوع هم از

بی  وجای وق ودراسالم توجه به این رابطه ی معقول انسانی که  توقّعات ، حق

ناصری همانند:  عآن اساسی ترین  در پیوند با خانواده وجود دارد و درمیان اعضای

ن مطرح می شفقت به کهترا حضانت باالخره احترام به مهتران و میراث، نفقه،

قایل   اوانیج فرشود، بیانگر این امر است:  که دین اسالم به مسایل خانوادگی ار

  گوید: تی میدانشمندان مسلمان حمودا عبد اال ه یکی ازچچناناست؛ 

 ه میان میبرا ای جانبه  ب  دویتوقعات، حقوق و وجاو پیوندهای خانوادگی »

ع انسانی جوام ارد وگذ می اءآنها را تجویز کرده، قانون آنها را به اجر ورد که دینآ

 ورزند.  اجرای آن نظارت می بر

 ورند که شامل هویت،آ را به میان می ه ی تعهدات دوجانب ،اعضای خانواده

نفقه، میراث، تربیت، محبت به کهتران و مصؤنیت به مهتران و تالش نهایی 

    2«.باشد خانواده می زندگی در صلح آمیز مه یادا همگانی برای کسب اطمینان از

حقوق قانونی، زنان دارای حقوق اخالقی نیزهستند که رعایت آن به  کنار در

دهد تا با  می دستور به شوهر جل جالله قانون خداوند"عین اندازه اهمیت دارد. 

مهربانی رفتار  و طفهبا او با مال، به عواطف او احترام بگذارد  زنش نیکویی کرده و

                                                             
1.Ibid. 

2.Hammudah ‘Abd al ‘Ati, Islam in Focus, American Trust Publications,Tacoma Park, 

Maryland, 1975, p.114. 
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نیست که زنش را به قصد  هیچ مردی مجازبه  ین فرمان برمی آید که ااز 1"نماید.

ه عشق و عاطف شوهر نماید. اگر رفتار با او یا همچون اسیر نگهدارد و اذیت و آزار

 و 2بند نکاح او آزاد گشته این حق زن است که از ،نسبت به زنش نداردی ا

   3."انتخاب یک زندگی جدید برای زنش قرارگیرد برابر شوهرش نباید مانعی در

ت هرش اسزندگی هدفمند برای شو آرامش، صفا، حالوت و مایه ایاینکه زن 

اً ستقیم، میداردمبیان  سوره فرقان که دعای مرد مسلمانی را به شرح زیر 74آیه  از

 : فهمیده می شود

يَّاتِنَا ﴿ َواِجنَا َوذُر ِ َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهب  لَنَا ِمن  أَز 

عَل نَا ِلل ُمتَِّقيَن إَِماًما يُن  َواج  ةَ أَع   4﴾قُرَّ
 ترجمه: 

گويند پروردگارا به ما از همسران و اند كه مى و كسانى﴿

و ما را مايه روشنى چشمان )ما( باشد  ه كهفرزندانمان آن دِ

   5﴾ .پيشواى پرهيزگاران گردان

 نظر، وهمچنان براساس  پیداستکالم اهلل مجید  ین آیها ازهمانگونه که 

 یا امور نموده و 6حق ندارد زنش را وادار به تمکین دانشمندان مسلمان، شوهر

                                                             
19َآيهََ"وعاشروهنَبالمعروفََ"مفهومَاينَآيهَقرآنكريم،َاقتباسَازَمفهومَآيهَقرانیَمنظورَنويسندهَازَََ 1

َاست.َ)گروهَايديت(َ"سورهَنساء

این امر زمانی محقق می شود که طبق فرموده ای قرآن کریم ، تمامی مراحل قانونی برای حل مشکالت فامیلی  .2
وسایر حقوق زن از جانب شوهر شده است، سپری شود  عاطفه به خصوص اختالفاتی که باعث از بین رفتن عشق و

مراجعه به محاکم اسالمی، در پرتو دستورات شریعت اسالمی ، تصمیم به جدایی از  ، آنگاه زن  حق دارد تا با
 .(ویرایش و بازنگری شوهرش را اتخاذ نماید. )گروه ایدیت

3.Ibid., p. 168. 

 .74. سوره فرقان، آیه 4
5.Translation by Hammudah ‘Abd al ‘Ati, Ibid., p. 169 

َمسألهَايَتمكينَ،6 فقهیَوازَتبعاتَازدواجَمیَباشدَكهَدرَكتبَمهمَيكیَازَموضوعاتََ"همخوابگی".

تفاوتیَنداشته،َزنَوياَمردَبادرنظرََ"زنَومرد"فقهیَمفصالًَتشريحَشدهَاست.َپديدهَيََتمكينَميانَطرفين

َدارند.)گروهَويرايشَوَبازنگري(َداشتَمعاذيرَشرعیَحقَإباَازتمكينَراَ
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امور منزل  ندارد، منزل را اداره کند. زن هیچ مکلفیت شرعی برای رسیدگی به 

 انجام چنین کارینه  و زن واجب نساخته  چون عقد ازدواج چنین تکلیفی را بر

وپسندیده ی دینی  کوینامر این که هدف ازدواج به شمار میرود. باید یاد آورشد، 

بلکه گامی ؛ این روش نه فقط شایسته است  1ست که زن به خانواده خدمت کند.ا

   2ید.آ حساب میه ب ان نیزایش ع موانرفع  تقویت  در

الً ذی ریم قرآن کای  از آیه  ،فرزندش باره نگهداری و مراقبت مادر از در
 صراحت دارد:

لَي ِن َكاِملَي ِن ِلَمن  ﴿ لَدَُهنَّ َحو  ِضع َن أَو  َوال َواِلدَاُت يُر 

قُُهنَّ  لُوِد لَهُ ِرز  َضاَعةَ َوعلَى ال َمو  أََرادَ أَن يُتِمَّ الرَّ

عََها لَ َوِكس   َوتُُهنَّ بِال َمع ُروِف لَ تَُكلَُّف نَف س  إِلَّ ُوس 

لُود  لَّهُ بَِولَِدِه َوَعلَى ال َواِرِث  تَُضآرَّ َواِلدَة  بَِولَِدَها َولَ َمو 

ن ُهَما َوتََشاُور   ِمث ُل ذَِلَك فَإِن  أََرادَا فَِصالً َعن تََراض  م ِ

لَدَُكم   فَلَ ُجنَاَح َعلَي ِهَما َوإِن   ِضعُوا  أَو  تَر  أََردتُّم  أَن تَس 

آ آتَي تُم بِال َمع ُروِف َواتَّقُوا   تُم مَّ فَلَ ُجنَاَح َعلَي ُكم  إِذَا َسلَّم 

َ بَِما تَع َملُوَن بَِصير   لَُموا  أَنَّ ّللا  َ َواع   3 ﴾ّللا 
 ترجمه:  

ن و مادران ]بايد[ فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند ]اي﴿

حكم[ براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل 
كند و خوراك و پوشاك آنان ]مادران[ به طور شايسته بر عهده 

هيچ ، شود سعش مكلف نمى پدر است هيچ كس جز به قدر و
مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى ]نيز[ نبايد 

همين ]احكام[ بر عهده به خاطر فرزندش ]ضرر ببيند[ و مانند 

                                                             
َاموريَترغيبَنمودهََ 1 َچنين َانجام َبه َرا َزنان َخدا َرسول َكه َثابتَميشود َبزرگواراسالم َسيرتَپيامبر از

َدرَپیَدارد.َ است؛چونَخدمتَزنانَدرَداخلَخانهَواجبَاخالقیَمحسوبَمیَشودَوپاداشَاخرويَرا

َتقسيمَطوريَكهَرسولَاهللَصلیَاهللَعليهَوسلمَامورَخانوا دهَراَدرَميانَعلیَكرمَاهللَوجههَوفاطمهَالزهرا

 316،َص:9جَ–الفقهَاالسالمیَوادلتهََ"نمودهَبود.َ

2.Ibid. 
 .233، آیهبقره . سوره3
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پس اگر ]پدر و مادر[ بخواهند با رضايت و ، وارث ]نيز[ هست 

گناهى بر ، صوابديد يكديگر كودك را ]زودتر[ از شير بازگيرند 
بگيريد ي و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه . آن دو نيست 

به شرط آنكه چيزى را كه پرداخت آن را ؛ بر شما گناهى نيست 
به طور شايسته بپردازيد و از خدا پروا كنيد و  ،ايدگرفته به عهده

  ﴾ ست.ادهيد بينابدانيد كه خداوند به آنچه انجام مى

ند: بیل ازین قا آمده است ی قرانی ین آیهانکات بسیار مهمی که در از ه ایپار
و ا از وسال تا دوسال ونیم تمام شیرداده  مادر باییست به کودک خویش دو

 بخواهد.  که مادر صورتی آنهم فقط در؛ ایدپرستاری نم

ه رعهدب رج اوکودکش پرستاری نماید، تمام مخا موافقت نماید که از مادر اگر
 و پدر د. اگراین زن طالق شده باش حتی اگر؛ یا وارث او( است  کودک )و پدری 
دام استخ برای کودکشان ه ایاین کودک با موافقت همدیگر بخواهند دای مادر

به  ب خویشیامسؤل انجام وج دو مادر هر و ، این قابل مالحظه است. پدرنمایند
اده سؤاستف حق دیگری بی انصافی کرده و وهیچیک نباید در، بهترین صورت اند 

 چه طالق شده باشند(.  باشند و نمایند )چه زن و شوهر

 ه ی اینکه دور ؛ین آیه نهفته استاهای بسیار مهمی که در درس از یکی دیگر
شود  دارد، ازین آیه می ردهی را حدود سی ماه )دوسال و نیم( مشخص میشی

نماید  ها را گوشزد می تا سه سال وقفه میان حمل که قرآن بدینوسیله دو ؛آموخت
تا مادری که درحال شیردهی وپرورش یک کودک است حمل و والدت فرزند 

 1دیگری همزمان بروی تحمیل نگردد. 
 غیرتیم ویزندگی اطفال ومورد رفاه  میقش را درنگرانی بسیار ع کریم قرآن
 دارد.  می یتیم ابراز

                                                             
َمطلبیَاستَمربوطَبهََنباطاست1َ َخانواده، َوتنظيم َوالدتَها َميان َوقفه َبه َقرانیَراجع َاينَآيه َاز نويسنده

كرامَازَمفهومَاينَآيه،َچنينَاستنباطیَراَندارند.َپديدهَتنظيمَخانوادهَدرََنويسندهَيَمحترم؛اماَعامَمفسرين

َمبحثَجداگانهَيَموردَتحليلَودقتَقرارَخواهدَگرفت.َ)َگروهَايديت(



 

 

179 

ت
ولی

سئ
: م

تم
هف

ل 
ص

ف
آن

قر
اه 

دگ
 دی

 از
ده

نوا
خا

ی 
ها

 

   2پرورش مناسب  توصیه به تغذیه و و   1 کشتن اطفال را منع کردهکریم قرآن 
اطفال یتیم تحت   3نماید. مادرش می و پدره ای جانب دو ه ایرشد آنها به مشور و

با  مهرانگیز اهمیت رفتار رآن برو ق قرار داده می شودتکفل جامعه یا امت اسالمی 
 د.دار اموال و امالک و هویت آنها تأکید می حراست از یتیمان، حمایت و

                                                             
1.Pickthall, M. M. Translation of the Glorious Qur’an, The Muslim World League, New York, 

1977, p. 36. 
2.Surah 16: An-Nahl: 57-59, Surah 81: At-Takwir: 8-9. 

3.For instance, see Surah 2: Al-Baqarah: 233. 
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دیدگاه قرآن کریم در 

 مورد طالق
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ی مرار قاین مبحث را در عناوین مختلف ومرتبط به موضوع ؛ مورد بررسی 

 دهیم :

 خانوادگیاختالفات  زیحل صلح آم

ز امی توان ن، وهرگز ستا امر طبیعی ، خانواده  فکری در اختالفات رفتاری و

وادگی ، حفظ منظقی حل اختالفات خان یکی از راه های معقول و آن انکار نمود.

 رابطه ی خوب، صمیمی و صلح امیز زوجین می باشد.

طه ی که رابد انموزآ اسالم به ما می"نویسد:  ین باره میافتح عثمان در کتراد

 ه ای زوجینجانب و دو نازدواج باییست تا زمانی نگهداری شود که نیازهای بنیادی

 اکه درابتدی آنچنان صمیمیت و مهر حتی اگر ؛قابل تأمین باشد،با صفا و آرامش 

ای نساء  سوره 19آیه  درین باره ایشان به قسمتی از    1."بوده، باقی نمانده باشد

 : اوند می فرمایدکه خد نمایند شاره میا

هًا ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  لَ يَِحلُّ لَُكم  أَن تَِرثُوا  الن َِساء َكر 

َولَ تَع ُضلُوُهنَّ ِلتَذ َهبُوا  بِبَع ِض َما آتَي تُُموُهنَّ إِلَّ أَن 

بَي ِنَة  َوَعاِشُروُهنَّ بِال َمع ُروِف فَإِن  يَأ تِيَن بِفَاِحَشة  مُّ

تُ  ُ فِيِه َكِره  عََل ّللا  َرُهوا  َشي ئًا َويَج  ُموُهنَّ فَعََسى أَن تَك 

 2 ﴾َخي ًرا َكثِيًرا
 ترجمه:  

شايستگى رفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان ه با آنها]زنان تان[ ب﴿

در آن  داريد و خداپس چه بسا چيزى را خوش نمى ، مدآني

    3﴾دهدمصلحت فراوان قرار مى

                                                             
1.Muslim Women in the Family and the Society, p. 15.  

 .19، آیه . سوره نساء2
3.The Message of the Qur’an. 
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 اشخاص خیراندیش ت یکمه به داوری و حیتوص

اقبت یک ع گاه طالق را اند، هیچج  قایل جوامعی که جایگاه بلندی به ازدوا 

ن یان زختالف ما صورت بروز تا در ؛ دارد تجویزمی کریم  دانند. قرآن دلخواه نمی

انب ج دو هرازبه نمایندگی  "داورانی" دوهایی باییست برداشته شو شوهر گام و

 ند، اینپیوند ازدواج را حفظ نمای مشکل را جستجو وهای حل  نشسته و راه

 آمده است: به ترتیب زیر اءسوره نس 35آیه  قسمتی از موضوع در

ِلِه َوَحَكًما ﴿ ن  أَه  َوإِن  ِخف تُم  ِشقَاَق بَي نِِهَما فَاب عَثُوا  َحكًَما م ِ

ُ بَي نَُهمَ  لًَحا يَُوف ِِق ّللا  ِلَها إِن يُِريدَا إِص  ن  أَه  َ م ِ ا إِنَّ ّللا 

 1 ﴾َكاَن َعِليًما َخبِيًرا
  ترجمه:  

پس  ؛اگر از جدايى ميان آن دو ] زن و شوهر[ بيم داريد و﴿

داورى از خانواده آن ]شوهر[ و داورى از خانواده آن ]زن[ تعيين 

خدا ميان آن دو سازگارى خواهد  ،اگر سر سازگارى دارند؛ كنيد 

    2﴾خدا داناى آگاه استكه   داد 

 : مورد طالق درکریم  و قضاوت قرآن 

ح دو طرف را برای حل صل نشستن داوران هر کریم،حالیکه قرآن  در

سازد  ینشان م کند، درعین حال خاطر تجویز می شوهر های زن و آمیزمخالفت

رآن ق . تجویزطالق موجود نیست حلی جز ه اختالفات هیچ را از ه ایپار در : که

ه یا ب وکنید  الق یکسان است: باهم به مهربانی زندگیمورد ازدواج و ط درکریم 

 ن هرگزازی ی تراخالق و راه حلی مهرآمیزتر :جدا شوید. میشود گفت هم  کویی ازین

 وجود ندارد. 

                                                             
 .35آیه  ،. سوره نساء1

2.Ibid. 
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مورد  رخصوص ده ب منفور ه ی جوامع اسالمی طالق یک پدید تعدادی از در

اسم مر تی دروق ، انپاکست هایی از قسمت مثال: درنه ی شود. به گو زن تلقی می

ن به وهرشاشنه ی خا که آنها در:گویند می گفته میشود؛ ازدواج به زنان تبریک

 آن خانه خارج گردند.  و فقط با مرگ از اخل شوندخوشی د

ت طالق هیچ موردی به محکومیکریم  قرآن  ست که درا الزم به یاد آوری

  وجود ندارد.

گشادن چیزی مانند  ل کردن ودرلغت به معنای خنثی کردن، باط "طالق")

 دیگری می ه ایمعاهد اهده مثل هرعم قرآن ازدواج را یک پیمان و  1گره است(

 می فسخ نیز قابل لغو و ، طرف ها، این پیمان یک از صورت تمایل هر در و، داند 

 باشد. 

 د، امادار مورد طالق یک قضاوت ارزش محور درکریم، واضح است که قرآن 

 رد. ندا،  کریم قرآن بنیادی دراساس واندک  ،ع مسلمانپندارعامه جوام

یثی به حد جوامع مسلمان زنان طالق شده( در بنیاد نگرش منفی به طالق )و

 د:گوی گردد که می ( برمیلی اهلل علیه وسلممنسوب به حضرت رسول اکرم )ص

ِ  إِلَى ال َحلَلِ  أَب غَضُ  » قَالَ عن ابن عمر رض ﴿  ّللاَّ

 2 ﴾« لَقُ الطَّ  تَعَالَى

 ترجمه: 

ترين آنها  زشت ،يافته و حالل شده است تمام آنچه جواز از﴿

   3﴾نزد خداوند، طالق است

ه ی این حدیث، تحقیق و مطالع واسناد مؤثقیت جه یبرای تشخیص در

؛ اهمیت بسیار زیادی دارد  این امر 1 ضرور است که هنوزانجام نیافته.ی عالمانه 

                                                             
1.Aftab Hussain, Status of Women in Islam, Law Publishing Company, Lahore, 1987, p. 564. 

 .ضعیف:  األلبانی قال  -2179را درباب کراهیة الطالق روایت نموده است رقم حدیث ر أبوداود حدیث مذکو .2
3. Abu Dawud, Sunan, Kanpur, Volume I: 2963. 
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 ه ینزد عام م طالق درو مسلَّ کومیت آشکارچون حدیث ذکرشده باعث مح

کریم قرآن  در، وجه  هیچه ب؛ مسلمین گردیده است، درحالیکه چنین موضعگیری 

 2قابل دریافت نیست. ، 

 دارند را ز مانند مردان حق درخواست طالقیزنان ن

ن ه یک آئیست، نا درعین حال قرارداد اجتماعی و یک حق، اسالم  ازدواج در

 ومسیحی  های میان کاتولیک درکه )غسل تعمید و عشای ربانی  :ندمان ؛مذهبی

 (. مول استهای مسیحی مع که درمیان پروتستانت  آنچنان، نه عهد الهی با بشر

ی ش دیگرکه رو صورتی مانند مردان حق درخواست طالق شان را در زنان نیز

ن مطلب را ای اءسوره نس 128. چنانکه آیه ، دارندشان نباشد برای حل مشکالت

 گوید:  می وضاحت داده و

َراًضا فَلَ ﴿ َرأَة  َخافَت  ِمن بَع ِلَها نُُشوًزا أَو  إِع  َوإِِن ام 

ل ُح َخي ر   ِلَحا بَي نَُهَما ُصل ًحا َوالصُّ ُجنَا َح َعلَي ِهَما أَن يُص 

                                                                                                                                   
با وجودی که علما در باره سند  ،است مورد اسناد ودرجه مؤثقیت این حدیث تحقیقات گسترده انجام شده  در .1

یکی از ابعاد  حدیث کالم دارند که قبالً اشاره شد، به حدیث فوق  راجع به کراهیت طالق استدالل نموده اند.؛
فلسفی این حدیث اینست که در واقع خداوند نمی خواهد به هیچ عنوانی پایه های رفیع خانواده از هم فروریزد، لذا 

جانب را پیشنهاد می نماید  قشات خانوادگی مراحل مختلف اصالح از جمله انتخاب حکمین از هردوبه منظور رفع منا
انجام شد ولی  شوهر وجود تالش گسترده ای که برای تقویت پایه های خانوادگی ومحبت میان زن و هر گاه با و

فرجام از طالق بائن  ازد؛ اما دربازهم طالق رجعی میتواند زمینه بازگشت طرفین را مساعد س موفقیت درپی نداشت.
کبری به عنوان آخرین راه حل استفاده میشود. همانجاست که مطابق حدیث پیامبر بزرگواراسالم ، خداوند درنهایت 

حتی خلع را به مثابه راه حل مناقشه میان  ناخشنودی ازاینکه یک خانواده از هم می پاشد، طالق  و نارضائیتی  و
 ..  )گروه ویرایش وبازنگری(ی دهدرا اجازه مشوهر  زن و

جمهور علما طالق را منحيث كل جايز مي دانند؛ اما همگي اتفاق دارند كه طالق عمل ممدوح وپسنديده نيست؛   2

زيرا در طالق قطع الفت ميان اعضاي خانواده، بي سرنوشتي فرزندان،مخالف با اصل فلسفه ازدواج كه امر ممدوح 

 وپسنديده است، مي باشد. 

هت، رمت،كراند: حلذا علما بادرنظر داشت مراتب فوق  طالق را به احكام  چارگانه ي ذيل تقسيم نموده ا

 ( 340:، ص9ج:  –وجوب،استحباب كه تفسير آن در كتب فقه آمده است. ) الفقه االسالمي وادلته 
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 َ َّقُوا  فَإِنَّ ّللا  ِسنُوا  َوتَت ِضَرِت اْلَنفُُس الشُّحَّ َوإِن تُح  َوأُح 

 1 ﴾اَكاَن بَِما تَع َملُوَن َخبِيرً 

 ترجمه:    

و اگر زنى از شوهر خويش بيم ناسازگارى يا رويگردانى داشته ﴿

بر آن دو گناهى نيست كه از راه صلح با يكديگر به آشتى  ، باشد
گذشت بودن[ و]لى[ بخل ]و بى؛ كه سازش بهتر است ، گرايند 

ى كنيد و پرهيزگارى حضور ]و غلبه[ دارد و اگر نيك ،در نفوس 

    2﴾ .دهيد آگاه استبه آنچه انجام مى خدا اًقطع، پيشه نماييد 

رت ضرو صورت به زنان حق داده شده است تا در صراحتاً در شریعت اسالمی

 ستفادهاحق خویش برای درخواست طالق  د ازنبتوانوموجودیت شرایط  جدایی 

ق را ند طالیا رو رخواست طالق دادهحق این را دارد که د،  اسالم زن نیز ند. درنک

 . گویند می "خلع"شریعت به آن  که در ، آغاز کند

  ییه آ ه درکبه معنی )خودرهایی، آزادسازی خود، رستگاری خویشتن ...(  خلع

 به آن اشاره شده است: ، سوره بقره  229

سَ ﴿ ِريح  بِإِح  َساك  بَِمع ُروف  أَو  تَس  تَاِن فَإِم  ان  الطَّلَُق َمرَّ

ا آتَي تُُموُهنَّ َشي ئًا إِلَّ أَن  َولَ يَِحلُّ لَُكم  أَن تَأ ُخذُوا  ِممَّ

 ِ ِ فَإِن  ِخف تُم  أَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ ّللا  يََخافَا أَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ ّللا 

ِ فَلَ  فَلَ ُجنَاَح َعلَي ِهَما فِيَما اف تَدَت  بِِه تِل َك ُحدُودُ ّللا 

لَـئَِك ُهُم الظَّاِلُمونَ تَع تَدُو ِ فَأُو   3﴾َها َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ ّللا 

 ترجمه:  

پس از آن يا ]بايد زن را[ بخوبى ؛ طالق ]رجعى[ دو بار است ﴿

شايستگى آزاد كردن و براى شما روا نيست كه ه نگاه داشتن يا ب
 ربمگر آنكه ]طرفين[ در  ؛ايد چيزى بازستانيداز آنچه به آنان داده

                                                             
 .128، آیه. سوره نساء1

3. 2 Hammudah Abd al ‘Ati, The Family Structure in Islam, American Trust 

Publications, 1977, p. 240 ; emphasis is mine. 
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پس اگر بيم داريد كه آن دو  .پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند

دارند در آنچه كه ]زن براى آزاد كردن پا نمى حدود خدا را بر
حدود احكام  ستاخود[ فديه دهد گناهى بر ايشان نيست اين 

الهى پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام الهى 

    1﴾ .نندتجاوز كنند آنان همان ستمكارا

 نویسد:  آیه باال می توضیح محمد اسد در

ق ت طالواسدرخ ی قرآنی، ین آیهاکه در ،تمام دانشمندان مسلمان موافق اند

ای پایان چنین روشی بر ؛شناخته شده استشرط زنان ، ، حق بی قید وشوهر از

 ایاترو ی ازتعداددراین راستا گویند.  می "لعخُ" را اسالم بخشیدن ازدواج در

 : مؤثق وجود دارد که 

ل   بِن تَ  َحبِيبَةَ  ﴿  ب نِ  قَي ِس  ب نِ  ثَابِتِ  ِعن دَ  َكانَت   َسه 

اس   ِ  َرُسولَ  فَأَتَت   بَع َضَها فََكَسرَ  فََضَربََها َشمَّ  صلى- ّللاَّ

ب حِ  بَع دَ  -وسلم عليه هللا تََكت هُ  الصُّ - النَّبِىُّ  فَدَعَا إِلَي هِ  فَاش 

 َماِلَها بَع ضَ  ُخذ   » فَقَالَ  ابِتًاثَ  -وسلم عليه هللا صلى

لُحُ  فَقَالَ به  «َوفَاِرق َها ِ  َرُسولَ  يَا ذَِلكَ  َويَص   نَعَم   » قَالَ  ّللاَّ

دَق تَُها فَإِن ِى قَالَ . «  النَّبِىُّ  فَقَالَ  بِيَِدَها َوُهَما َحِديقَتَي نِ  أَص 

  2 ﴾« فَفَاِرق َها ُخذ ُهَما » -وسلم عليه هللا صلى-

 ترجمه:       

ليه علي اهلل ثابت بن قيس نزد حضرت پيامبر )ص همسر حبيبه﴿

بيخ تو رفتار شوهرش را بخاطر ( آمده درخواست طالق ازوسلم

 زارشوهرش چنان بي از"مطرح كرد. او گفت كه  ،شوهرشآميز 
 . "قبول اسالم بعد از گشتن به كفر بر است كه از

                                                             
4. 1  Hammudah Abd al ‘Ati, The Family Structure in Islam, American Trust 

Publications, 1977, p. 240 ; emphasis is mine. 
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 ،داد ه به او دستور( بالفاصللي اهلل عليه وسلمحضرت پيامبر)ص
، بود او داده باغي را كه ثابت شوهرش درزمان ازدواج به مهر

    1﴾ .منحل شودفرمان داد كه ازدواج آنها باييست  برگرداند و

 و روند طالق: ط یشرا

ی ا، طالق یک کنش فوری و یک مرحله کریم اساس آموزه های قرآن بر

 نیطوالروند ن اینیگیرد. تعی میبر است که چند ماه را دری بلکه روند؛ نبوده 

 .دوحکمت آشکار دارد

نطقی مروی نیت و قصد  شود که طالق از اطمینان حاصل می: اول اینکه 

 هیجانی.  ،هوس انگیز ویک تصمیم مقطعی  نه از است؛ منشأ گرفته

یک  زیر ،قزمان فرایند طال در تا زن و شوهر ؛شود می تجویز:  دوم اینکه

ا زن و ت؛ شده است کریم تصریح قرآن  د. این مورد درسقف باهم زندگی کنن

 ا کناررشان  تاختالفا، تجدید نظر و مصالحه کرده  ،درصورت امکان بتوانند شوهر

 دارند. را نگه روابط زناشوهری خویشو  بگذارند

ضرت ح وآمده است کریم آیات قرآن  تعدادی از شرایط و روند طالق در

 اید:فرم میرا مخاطب قرارداده ؛و امت مسلمان ( لی اهلل علیه وسلمپیامبر)ص

 ِلِعدَّتِِهنَّ  فََطل ِقُوُهنَّ  الن َِساءَ  َطلَّق تُمُ  إِذَا النَّبِ ُّ  أَيَُّها يَا ﴿

ُصوا َ  َواتَّقُوا ال ِعدَّةَ  َوأَح  ِرُجوُهنَّ  َل  َربَُّكم   ّللاَّ  ِمن   تُخ 

نَ  َوَل  بُيُوتِِهنَّ  ُرج   َوتِل كَ  ُمبَي ِنَة   بِفَاِحَشة   يَأ تِينَ  أَن   إِلَّ  يَخ 

ِ  ُحدُودُ  ِ  ُحدُودَ  يَتَعَدَّ  َوَمن   ّللاَّ  تَد ِري َل  نَف َسهُ  َظلَمَ  فَقَد   ّللاَّ

َ  لَعَلَّ  ِدثُ  ّللاَّ ًرا ذَِلكَ  بَع دَ  يُح   أََجلَُهنَّ  بَلَغ نَ  فَإِذَا -أَم 

ِسُكوُهنَّ  ِهدُوا بَِمع ُروف   فَاِرقُوُهنَّ  أَو   بَِمع ُروف   فَأَم   َوأَش 

َ  َوأَقِيُموا ِمن كُم   َعد ل   ذََوي   ِ  الشََّهادَة  َمن   بِهِ  يُوَعظُ  ذَِلُكم   ّلِلَّ

ِمنُ  َكانَ  ِ  يُؤ  مِ  بِاّللَّ ِخرِ  َوال يَو  َ  يَتَّقِ  َوَمن   اْل  عَل   ّللاَّ  لَهُ  يَج 

                                                             
1.The Message of the Qur’an, p. 50, footnote 218. 
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َرًجا ُزق هُ  -َمخ  تَِسبُ  َل  َحي ثُ  ِمن   َويَر   يَتََوكَّل   َوَمن   يَح 

ِ  ىَعلَ  بُهُ  فَُهوَ  ّللاَّ َ  إِنَّ  َحس  ِرهِ  بَاِلغُ  ّللاَّ ُ  َجعَلَ  قَد   أَم   ِلكُل ِ  ّللاَّ

ء     1﴾قَد ًرا َش  
بندى[ عده چون زنان را طالق گویید در ]زمان !اى پیامبر﴿

و از خدا  ؛طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید ،آنان

شان بیرون مکنید و های آنان را از خانه، پروردگارتان بترسید 

مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده باشند ؛ بیرون نروند 

این است احکام الهى و هر کس از مقررات خدا ]پاى[ فراتر . 

شاید خدا  ؟دانىنمى. به خودش ستم کرده است  نهد قطعاً

پس چون عده آنان به سر  .مدى پدید آوردآپس از این پیش

ان دارید یا به شایستگى از آنان رسید ]یا[ به شایستگى نگاهش

جدا شوید و دو تن ]مرد[ عادل را از میان خود گواه گیرید و 

این است اندرزى به آن کس  ؛گواهى را براى خدا به پا دارید

ایمان دارد و هر کس از خدا پروا کند  واپسینکه به خدا و روز 

   2﴾ دهد.شدنى قرار مى]خدا[ براى او راه بیرون

 بخوبی توضیح گردیده است:  سوره بقره نیز 228آیه  ق درروند طال 

َن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلَثَةَ قُُرَوء  َولَ يَِحلُّ ﴿ َوال ُمَطلَّقَاُت يَتََربَّص 

ِمنَّ  َحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُؤ  ُ فِ  أَر  َن َما َخلََق ّللا  تُم  لَُهنَّ أَن يَك 

ِم اْلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ  ِ َوال يَو  ِهنَّ فِ  ذَِلَك إِن  بِاّلل   أََحقُّ بَِرد ِ

لًَحا َولَُهنَّ ِمث ُل الَِّذي َعلَي ِهنَّ بِال َمع ُروِف  أََرادُوا  إِص 

ُ َعِزيز  َحُكيم   َجاِل َعلَي ِهنَّ دََرَجة  َوّللا   3﴾ َوِللر ِ
 ترجمه:  

و زنان طالق داده شده بايد مدت سه پاكى انتظار كشند و اگر ﴿

ايمان دارند براى آنان روا نيست كه آنچه را  واپسينبه خدا و روز 
شان اگر سر  خداوند در رحم آنان آفريده پوشيده دارند و شوهران

آوردن آنان در اين ]مدت[ سزاوارترند و مانند  آشتى دارند به باز

                                                             
 .3-1 ، آیهطالق . سوره1

2.The Message of the Qur’an. 
 .228، آیه . سوره بقره3
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همان ]وظايفى[ كه بر عهده زنان است به طور شايسته به نفع 
بر آنان درجه برترى دارند و  آنان ]بر عهده مردان[ است و مردان

    1  ﴾ (228خداوند توانا و حكيم است )

 وضوح آموخت: ه شود ب آیات باال موارد زیر را می از

 ان درفقط زمانی اعالن گردد که زن اندیشیدن و طالق باید بعد از .1

 سد: نوی کتر فتح عثمان میامریضی ماهوار قرارنداشته باشند. درین مورد د

زمان  آنی، در قهرِ زنان نباید برمبنای خشم و"ی اسالم برمبنای شریعت

]زمانیکه حالت جسمی اش ممکن باعث ناراحتی و تخریش پذیری  ماهوار مریضی

   2."رفتارش شده باشد[، طالق داده شوند

  ،که:ردیاد کی اهلل عنه ابن عمررض معروفِ داستانِ شود از ینجا میادر

َرأَتَهُ  قَ َطلَّ  أَنَّهُ  ُعَمرَ  ب نِ  أن  ا ﴿  َعلَى َحائِض   َوِهىَ  ام 

دِ  ِ  َرُسولِ  َعه   ب نُ  عَُمرُ  فََسأَلَ  -وسلم عليه هللا صلى- ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  ال َخطَّابِ   ذَِلكَ  َعن   -وسلم عليه هللا صلى- ّللاَّ

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  هُ  » -وسلم عليه هللا صلى- ّللاَّ  ُمر 

َها ثُمَّ  فَل يَُراِجع َها ِسك  ُهرَ  ثُمَّ  تَِحيضَ  ثُمَّ  تَط ُهرَ  ىَحتَّ  ل يُم   تَط 

َسكَ  َشاءَ  إِن   ثُمَّ   يََمسَّ  أَن   قَب لَ  َطلَّقَ  َشاءَ  َوإِن   ذَِلكَ  بَع دَ  أَم 

ُ  أََمرَ  الَّتِى ال ِعدَّةُ  فَتِل كَ   الن َِساءُ  لََها تَُطلَّقَ  أَن   ُسب َحانَهُ  ّللاَّ

»﴾3 

 ترجمه :

طالق  حال مریضی ماهوارکه زنش را در  روایت است عمرازابن ﴿

 :به او گفت ،( مطلع شدلی اهلل علیه وسلمداد. وقتی حضرت پیامبر)ص

قصد طالق  همهنوز اگر و ورزد "رجعت"اشتباه کرده و باید "که 

 . ﴾کار را انجام دهد قرآن این ه ای شد مطابق روند تجویز ،داشت

                                                             
1.Ibid. 
2.Muslim Women in the Family and the Society, p. 16. 

 . )گروه ویرایش و بازنگری(أول صحیفه6 صحیفه: .2181داود باب الطالق السنة رقم الحدبث: : أبورواه .3
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ه ی ورده سه که برابر ب "عدّه"تجویزشده  رمعیامطابق فرایند طالق باید  .2

ری ج دیگازدوا نباید، مدت عده  کامل عادت ماهوار زنان است انجام شود. زنان در

 نموده و نه هم حمل خویش را ]اگرحامله باشند[ پنهان نمایند. 

ق دو موافزناشویی را اگرهر ه ایتواند رابط شوهر می، زمان عدّه  در .3

 288یه ی آبه  رکه مردان نظنماید، با توجه به حق تقدمی  باره برقرار دو ،باشند

 سوره بقره دارند. 

نَ  َوال ُمَطلَّقَاتُ ﴿  يَِحلُّ  َوَل  قُُروء   ثََلثَةَ  بِأَن فُِسِهنَّ  يَتََربَّص 

نَ  أَن   لَُهنَّ  تُم  ُ  َخلَقَ  َما يَك  َحاِمِهنَّ  فِ  ّللاَّ ِمنَّ  ُكنَّ  إِن   أَر   يُؤ 

 ِ مِ  بِاّللَّ ِخرِ  َوال يَو  ِهنَّ  أََحقُّ  َوبُعُولَتُُهنَّ  اْل   إِن   ذَِلكَ  فِ  بَِرد ِ

َلًحا أََرادُوا  بِال َمع ُروفِ  َعلَي ِهنَّ  الَِّذي ِمث لُ  َولَُهنَّ  إِص 

َجالِ  ُ  دََرَجة   َعلَي ِهنَّ  َوِللر ِ  1﴾َحِكيم   َعِزيز   َوّللاَّ
  ترجمه:

 عادت بار سه مدّت به(  طالق از بعد)  باید مطلّقه زنان و﴿

 عدّه و)  بکشند انتظار(  حیض از شدنپاك بارسه یا و)  ماهانه

 ایمان در)  اگر و ،(  نیستند حامله که شود روشن تا ، نگهدارند

 روز و خدا به(  که گویندمی راست و هستند صادق خود

)  را آنچه خدا که نیست حالل آنان برای ، دارند باور رستاخیز

 است دهآفری ایشان رحم در(  ماهانه خون یا جنین از اعم

 زندگی به)  برگرداندنشان برای آنان شوهران و ، کنند پنهان

(  دیگران از ، عدّه مدّت)  این در(  آن سرگرفتن از و زناشوئی

 خواهان(  راستی به شوهران)  که صورتی در ، ترند سزاوار

 و برسانند زیان خود همسران به نخواهند و)  باشند اصالح

 و(  است خدا با سروکارشان تصور این در که ، نمایند خیانت

 شوهران باید که)  است(  واجباتی و حقوق)  همسران برای

 که است(  واجباتی و حقوق)  آنان بر که گونه همان(  بکنند اداء

 برابر که)  ایشایسته یگونه به(  بکنند اداء همسران باید) 

 بر را مردان و( .  باشد اسالم شریعت با موافق و مردمان عرف

                                                             
 .228، آیه . سوره بقره1
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 و.  است(  خانوادگی امور در حفاظت و رعایت)  برتری انزن

 وضع قوانینی آنان برای و)  است باحکمت و باعزّت خداوند

   1 ﴾ ( . است سازگار حکمت با که کندمی
 رجعت دوباره را قبل از، زن مطلّقه حق دارد "گوید:  ین باره میامحمد اسد در

حتی اگرمیل شوهر به  ؛اشد، رد کندشوهرش هم تمایل داشته ب اگر پایان عدّه 

که شوهر مسؤل  آنجائی مراحل ابتدائی قاطع باشد. از رجعت و فسخ طالق در

مراحل اولیه به او داده شده  حفظ خانواده است، اولین حق رجعت و فسخ طالق در

   2."است

یا  دارد و هاگزن را ن، با خوشرفتاری "رسیدن عدّه، شوهر باید  سر بعد از .4

 . "خود جدا سازد یی ازکویبا ن

 ،بدی  ررفتاا آشکار اینکه  مگر ؛خانه اش بیرون کند نباید زن را از شوهر .5

 شده باشد.  وی صادر      از

ه با دی کورند، دو شاهآباید شاهد بی (شوهران ) طالق دادن همسران در .6

 زندگی زناشوئی آنها آشنا بوده و به راستگویی معروف باشند. 

 مده است: آبقره چنین  ه سور 230تا  229آیات  طالق در مراحل شامل فرایند

َسان  ﴿ ِريح  بِإِح  َساك  بَِمع ُروف  أَو  تَس  تَاِن فَإِم  الطَّلَُق َمرَّ

ا آتَي تُُموُهنَّ َشي ئًا إِلَّ أَن  َولَ يَِحلُّ لَُكم  أَن تَأ ُخذُوا  ِممَّ

ِ فَإِن  ِخف   ِ يََخافَا أَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ ّللا  تُم  أَلَّ يُِقيَما ُحدُودَ ّللا 

ِ فَلَ  فَلَ ُجنَاَح َعلَي ِهَما فِيَما اف تَدَت  بِِه تِل َك ُحدُودُ ّللا 

لَـئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن  ِ فَأُو  تَع تَدُوَها َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ ّللا 

 ( فَإِن َطلَّقََها فَلَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَع دُ َحتََّى تَنِكحَ 229)

ًجا َغي َرهُ فَإِن َطلَّقََها فَلَ ُجنَاَح َعلَي ِهَما أَن يَتََراَجعَا  َزو 

                                                             
 خرم دل، دکتور مصطفی. ،تفسیر نور .1

2.K. N. Ahmed, The Muslim Law of Divorce, The Islamic Research Institute, Islamabad, 1972, 

pp. 68-69. 
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م   ِ يُبَي ِنَُها ِلقَو  ِ َوتِل َك ُحدُودُ ّللا  إِن َظنَّا أَن يُِقيَما ُحدُودَ ّللا 

 1﴾يَع لَُمونَ 
 ترجمه:  

طالق ]رجعى[ دو بار است پس از آن یا ]باید زن را[ بخوبى ﴿

 و براى شما روا نیست ، شایستگى آزاد کردنه بنگاه داشتن یا 

فین[ مگر آنکه ]طر؛ اید چیزى بازستانید که از آنچه به آنان داده

ه کپس اگر بیم دارید  . پا داشتن حدود خدا بیمناك باشند ردر ب

اد در آنچه که ]زن براى آز ،دارندآن دو حدود خدا را برپاى نمى

حدود  این ست .ن نیستکردن خود[ فدیه دهد گناهى بر ایشا

احکام الهى پس از آن تجاوز مکنید و کسانى که از حدود 

  .احکام الهى تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند

و اگر ]شوهر براى بار سوم[ او را طالق گفت پس از آن دیگر 

تا اینکه با شوهرى غیر از او  ؛ ]آن زن[ براى او حالل نیست

نماید[ پس اگر ]شوهر دوم[ وى  ازدواج کند ]و با او همخوابگى

پندارند که حدود خدا باگر آن دو ]همسر سابق[ ،را طالق گفت 

گناهى بر آن دو نیست که به یکدیگر بازگردند  ،دارندرا برپا مى

و اینها حدود احکام الهى است که آن را براى قومى که 

    .2﴾کنددانند بیان مىمى

 مراحل فرایند طالق

 است:  زیر قرار چنانکه گفته شد، 

ت ین مداعدّه آن سه ماه است. در ،دهد زمانیکه شوهرطالق می الف:

 . دارند هشان را نگ ازدواج و نمایندتوانند مصالحه کرده، رجعت  همسران می

که زن شوهرنکرده  درصورتی ،انجام طالق اول تمام عدّه وإ بعد از ب:

وهر دوباره طالق را به زبان ش ،مدتی بعد از اگرباشد، امکان برگشت موجود است. 

                                                             
 .230-229، آیه . سوره بقره1

2.The Message of the Qur’an, p. 50, footnote 216. 
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 دوره ی ین دوره هم همچو اگردد که در سه ماهه آغاز می ،ورد، عدّه دومآ می

 پیشین رجعت دوباره مشروع است. 

جعت رامکان مصالحه و هم هنوز ،و دومین طالق، بعد ازدومین عدّه ج:

 مه باز مدتی شوهر اگربعد از موجود است، درصورتیکه زن شوهرنکرده باشد. 

. با گردد غازمیمتعاقب آن سومین عدّه آ ،وردآ به زبان طالق را برای سومین بار

م ق سوم همصالحه صورت نپذیرد، پس طال هنوز اگر ،عدّهی پایان سومین دوره 

ابل ق غیرباهمسر، ناممکن و ت، رجوع ومصالحهحال ینا و در می شودکامل 

 .  می شودبرگشت 

 همسرهم که قبالً  نفر این دو ه ایبار، ازدواج دوسومین طالق بعد از د:

 الة()حلّ ،کند مرد دیگری را ازدواج افقط درصورتی ممکن است که زن ابتد ،بودند

 سپس آن مرد او را طالق دهد یا بمیرد.

علوم مشکارآطور ، بهمورد طالق  در کریم قرآن هدایاتبنابرآنچه گفته آمدیم، از

الم اس در برای مصؤنیت حقوق زناننگرانی بسیارعمیق و شدیدی  : که می گردد

 معمول هایرفتار در باطن این فرامین عمالً و وجود دارد. هرچند که ظاهر

 .. نقض میکشورهای دیگر.و ش یبنگالد، پاکستان، هند  عنعنوی مسلمانان درو

 گردد. 

آن را  سه طالق، و می شود؛ "سه طالق" شامل اًعموم:  ی نخسته یدپد

نیت  بهبرای سه بار و یا  "دهم من ترا طالق می"ظ پیهم تلف ،آن  گویند که در

مرد قادر به طالق  که با این شیوه نیز  1،آمده باشد طالق گفتن طالق سه بار

حکیمانه  گرفتن فرایند تدریجی و باشد. این عرف به تمسخر گفتن همسرش می

یک حقیقت این پدیده  برای طالق تجویز نموده است. درکریم ست که قرآن ای ا

                                                             
1.The Message of the Qur’an, p. 50, footnote 216. 
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گفته  "طالق بدعت"مذهب اهل سنت به آن  روش معمول و واگیریست که در

 .  محسوب میگرددشرم و اندوه عمیق  یه یکه خود ما   1."شود می

 ساختن( )حالل کردن، مشروع "حالله"که به  عملیه ای است  دوم : دهیپد

 زان بعد است که در آ کریم قرآن تجویز شود، این هم تحریف شده از گفته می

ا واند بت فقط زمانی می شوهر ۀ،عده ی تکمیل سه طالق و سرآمدن سومین دور

باره دو و دباش که این زن با مرد دیگری ازدواج کرده ،زن مطلّقه اش ازدواج کند

 ش برگردد. یاول شوهر نکاح تواند به عقد سپس می ؛طالق بگیرد

 ابزنی  ت که؛ وآن طوری اسشود درعرف به ازدواج مؤقتی گفته می، حالله 

 با دهشین یپیش تع از ه اییک برنام در و گرددتوسط شوهرش طالق طالق سه 

ه بعد ا بالفاصلر که او متعهد می شودقبل  از آن مردنکاح مؤقت بندد. دیگری  مرد

 می دهد تا در عقد شوهر اولی اش درآید.نکاح طالق  از

 که:  زد اینستپردا یاین امر م برمبنای آن به تجویزکریم که قرآن  ای هانگیز

ست اه نیهای پیهم همر نکاح دیگری که با طالق به زن فرصت داده شود تا در

 . مردماندبهمان نکاح  تا اگر بخواهد در ؛خویش باشد ه ایدرآید و صاحب اراد

این  اما ؛هدداولش دومین ازدواج را انجام  موجودیت همسر تواند در مسلمان می

ی دیگر تواند زندگی نیست، زن فقط درصورتی میعمل برای زن مسلمان مشروع 

 اول طالق گرفته باشد.  شوهر را شروع کند که از

د ا به زن بعت، شده است  همین مورد تجویز خاطره بخداوند جل جالله، فرمان 

 ندگیزینکه مدت دوره های طوالنی طالق را سپری کرد، فرصت بدهد تا ااز

ست( عمول امهرچند حالله )آنچه درعرف  نماید. جدیدی آغاز جدیدی را با شوهر

 ،آن زایری برای جلوگ کریم دهد که قرآن به مرد فرصت همان کاری را می اابتد

 چنین حکمی وضع کرده است. 

                                                             
1.The Muslim Law of Divorce, p. 69. 
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 لی اهلل علیه)صاحادیث حضرت پیامبر ی ازدکه تعدا ،شد جا باید یاد آور ینادر

ل قب از های ج)ازدوا "حالله"های ناپسند مانند  ( وجود دارند که علیه عرفوسلم

 اً رباشند که او فو و تعهد گرفتها آورند و از پیشبینی شده که زن را به نکاح کسی در

 ده استکه طالقش دا یگذارد تا به نکاح شخص اولبزن را طالق داده و آن 

م حکوم( لی اهلل علیه وسلمدرآید( چنین توطئه هایی توسط حضرت پیامبر)ص

  : ه اندگردیده و به زنا تشبیه شد

ِ  َرُسولُ  قَالَ :  يَقُولُ  ، َعاِمر   ب نَ  ُعق بَةَ ﴿  هللا صلى ّللاَّ

بُِرُكم   أَل:  وسلم عليه تَعَارِ  بِالتَّي ِس  أُخ  :  قَالُوا ؟ ال ُمس 

ِ  َرُسولَ  يَا بَلَى ُ  لَعَنَ  ، ال ُمَحل ِلُ :  قَالَ  ؟ ُهوَ  َمن   ّللاَّ  ّللاَّ

 1 ﴾ لَهُ  َوال ُمَحلَّلَ  ال ُمَحل ِلَ 

  ترجمه:

عقبه ابن عامر می فرماید که پیامبر علیه السالم فرمود: آیا ﴿

عاریتی)طَلَبُك( خبر ندهم؟ فرمودند: آری !  2شمارا به تَکَّه ی

یارسول اهلل، پیامبر خدا فرمود: کسیکه حالله میکند، لعنت خدا 

باد برکسیکه حالله میکند ولعنت خدا بادبرای کسیکه برای او 

 .﴾شودحالله کرده می 
َماِعيلُ  قَالَ  - عنه هللا رضى َعِلى    َعن  و﴿  قَد   َوأَُراهُ  إِس 

- النَّبِىَّ  أَنَّ   -وسلم عليه هللا صلى  - النَّبِى ِ  إِلَى َرفَعَهُ 

ُ  لَعَنَ  » قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى ُمَحلَّلَ  ال ُمَحل ِلَ  ّللاَّ  َوال 

 3 .﴾«لَهُ 
  ترجمه:

یت است) اسماعیل راوی از حضرت علی رضی اهلل عنه روا﴿

حدیث از حضرت علی میگوید که(: به گمان اغلب ، حضرت 

علی حدیث را از پیامبر علیه السالم نقل نمود که:  رسول اهلل 

                                                             
. نسبت به صحت حدیث فوق علمای کرام 247ص:2ج:، بیهقی فی السنن الصغری: ترمذی، ابوداود،احمد و رواه .1

 حالله را مکروه تحریمی میدانند.

 شد که برای نسل گرفتن در رمه ها آنرا نگهداری می نمایند.منظور از تَکَّه  همان بز نری میبا .2

 .1.صحیفه2087:أبوداودباب فی التحلیل رقم الحدیث .3



 

 

198 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
برکسی که حالله  صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: لعنت خدا باد

میکند وکسیکه برای آن، زن حالله میشود)منظور شوهر قبلی 

 1}﴾ زن است(

 :"ارظه"و  "ءالیا"صورت  حقوق زنان در زت ایحما

 گوید:  تی میپرهیز( چنانکه حمودا عبداآل )عهد "ءایال"

اسالم بود که طی آن مردان به دالیل مختلف  پیش از  رایجعنعنه ی این یک 

    2."از مقاربت با زنانشان برای مدت نا معینی پرهیز نمایند تا کردند عهد می

به حالت معلق  نا مشخص و گاهی تمام عمر زنان برای مدت "ءایال"با 

 ؛کردند طالق دریافت مینه نه جایگاه یک همسر را داشتند و "شدند  گذاشته می

    4"3دیگری ازدواج کنند مرد بتوانند با تا

ناک  ن دردزنا تواند برای می ه ایقرآن با درک اینکه، این وضعیت تا چه انداز

  کرد: عینی تجویزم مدت "ءایال"باشد، برای آورو رنج 

ُهر  فَإِن  ﴿ بَعَِة أَش  لُوَن ِمن ن َِسآئِِهم  تََربُُّص أَر  ل ِلَِّذيَن يُؤ 

ِحيم  ) َ َغفُور  رَّ ( َوإِن  َعَزُموا  226فَآُؤوا فَإِنَّ ّللا 

َ َسِميع  َعِليم    5﴾ الطَّلََق فَإِنَّ ّللا 

 ترجمه:   

وگند براى کسانى که به ترك همخوابگى با زنان خود س﴿

به [پس اگر ؛ است  ]و مهلت[چهار ماه انتظار  ]ایالء[خورند مى

                                                             
 گروه ویرایش و بازنگری. .1

2.Muhammad Iqbal Siddiqi, The Family Laws of Islam, Kazi Publications, Lahore, 1984, p. 
ً ممنوع قرارنداد اینست که: چنانچه مؤلفه اسالم ایالء وظهدین مقدس حکمت اینکه   3 ار را مطلقا

اشاره نموده اند،رسم این بود که به واسطه آن مردها مرتکب ظلم بر همسرانشان می  همحترم

اسالم : نماید. بناء  دیب همسر را میخانوادگی ایجاب تأ  شدند واز طرف دیگر: گاهی روابط

مجاز  ص،در شرایط خابا برخی تعدیالت عادالنه واً اصل ایالء وظهار را حرام قرار نداد وتأدیب

 (224، ص:4الفقه  علی المذاهب االربعه ، ج: – قرار داد. ) حکمه التشریع وفلسفته از جرجاوی

4.Ibid., pp. 242-243. 

 .227 – 226آیه ،. سوره بقره5



 

 

199 

الق
 ط

رد
مو

در 
م 

ری
ن ک

قرآ
اه 

دگ
 دی

م:
شت

ل ه
ص

ف
 

و اگر آهنگ  .مهربان استو خداوند آمرزنده  ،آمدند باز ]آشتى

     1﴾ . خدا شنواى داناست طالق کردند در حقیقت

 شود در ولی می؛ بسیار معمول نیست "باید گفت که امروزه  "ءایال"درمورد 

   2 ."آور شد یادهایی ازین را پاکستان و هند نمونه 

شبیه یا توجیه نمودن عضوی ازاعضای همسر به یکی به معنی ) "هارظُ"

ازطالق معمول  گونه ی"این عنعنه  می باشد.  (ازاعضای محارم همانند  مادر و ...

یا  و "مثل مادرم باشی"گفت:  اسالم بود که مرد به همسرش می درعرب پیش از

  انمسلمان بعضی ازکه  می شودگفته  " "م است/ باشد!پشتت مانند پشت مادر"

    3"کنند به آن عمل می هنوز

 نماید:  سوره مجادله به این موضوع اشاره می 4تا  1درآیات  کریم قرآن

تَِك  ﴿ ِجَها َوتَش  َل الَّتِ  تَُجاِدلَُك فِ  َزو  ُ قَو  قَد  َسِمَع ّللاَّ

َمُع تََحاوُ  ُ يَس  ِ َوّللاَّ َ َسِميع  بَِصير  )إِلَى ّللاَّ ( 1َرُكَما إِنَّ ّللاَّ

َهاتِِهم  إِن   ا ُهنَّ أُمَّ ن ن َِسائِِهم مَّ الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمنُكم م ِ

َن  ئِ  َولَد نَُهم  َوإِنَُّهم  لَيَقُولُوَن ُمنكًَرا م ِ َهاتُُهم  إِلَّ اللَّ أُمَّ

َ لَعَفُو  َغفُو ِل َوُزوًرا َوإِنَّ ّللاَّ ( َوالَِّذيَن 2ر  )ال قَو 

ِريُر  يَُظاِهُروَن ِمن ن َِسائِِهم  ثُمَّ يَعُودُوَن ِلَما قَالُوا فَتَح 

ُ بَِما  ن قَب ِل أَن يَتََماسَّا ذَِلُكم  تُوَعُظوَن بِِه َوّللاَّ َرقَبَة  م ِ

َري ِن 3تَع َملُوَن َخبِير  ) ( فََمن لَّم  يَِجد  فَِصيَاُم شَه 

عَاُم ُمتَتَابِعَي ِن ِمن قَ  تَِطع  فَإِط  ب ِل أَن يَتََماسَّا فََمن لَّم  يَس 

ِ َوَرُسوِلِه َوتِل َك ُحدُودُ  ِمنُوا بِاّللَّ ِكينًا ذَِلَك ِلتُؤ  ِست ِيَن ِمس 

ِ َوِلل َكافِِريَن َعذَاب  أَِليم    4﴾ّللاَّ
 ترجمه:  

                                                             
1.The Family Structure in Islam, p. 237.  
2.The Family Laws of Islam, p. 238. 

3.The Message of the Qur’an. 
 .4-1آیه ، . سوره مجادله4
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زنى[ را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا [خدا گفتار ﴿

زیرا خدا  ؛ شنودد شنید و خدا گفتگوى شما را مىکرشکایت مى

از میان شما کسانى که زنانشان را ظهار  ،شنواى بیناست

گویند پشت تو چون پشت مادر من است[ آنان کنند ]و مىمى

 اند که ایشان را زادهمادرانشان نیستند مادران آنها تنها کسانى

لى[ خدا و] ؛گوینداند و قطعا آنها سخنى زشت و باطل مى

و کسانى که زنانشان را ظهار  .آمرزنده است و درگذرنده مسلماً

شوند برایشان اند پشیمان مى سپس از آنچه گفته، کنند  مى

]فرض[ است که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگى کنند 

این ]حکمى[ است که بدان پند داده  .اى را آزاد گردانندبنده

و آن کس  .دهید آگاه استمىشوید و خدا به آنچه انجام مى

که ]بر آزادکردن بنده[ دسترسى ندارد باید پیش از تماس ]با 

زن خود[ دو ماه پیاپى روزه بدارد و هر که نتواند باید شصت 

بینوا را خوراك بدهد این ]حکم[ براى آن است که به خدا و 

حدود خدا و کافران را  فرستاده او ایمان بیاورید و این است

   1﴾ .ردرد خواهد بودعذابى پ

ین مفسران اول طبق نظر بر"گوید:  محمد اسد می فوق الذکر،آیات  تفسیر در

ه ارد کد "لبهثع"بنت  "خویله"یا  "خوله"، این آیه اشاره به داستان کریم قرآن

 "هارظ"اسالم  با گفتن عبارت معمول عرب پیش از "اوس بن الصامت"شوهرش 

 .طالقش داد

 خوانیم: ن داستان به نام جمیله ثبت شده است که میداود، ای در ابو] 

َوةَ قال ﴿  تَ  َكانَت   َجِميلَةَ  أَنَّ  :ُعر  ِس  تَح   ب نِ  أَو 

اِمتِ  َّ  إِذَا فََكانَ  لََمم   بِهِ  َرُجلً  َوَكانَ  الصَّ تَد  لََمُمهُ  اش 

َرأَتِهِ  ِمنَ  َظاَهرَ  ُ  فَأَن َزلَ  ام   َكفَّاَرةَ  فِيهِ  تَعَالَى ّللاَّ

َها  [.2﴾رِ الظ ِ

                                                             
1.The Muslim Law of Divorce, p. 106.. 

 .)گروه ویرایش و بازنگری(13.صحیفه:2221رقم الحدبث: -فی الظهار داود باب  . أبو2
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اوس "دارد که شوهرش  1"ثعلبه"بنت  "خویله"یا  "خوله"﴿

اسالم  با گفتن عبارت معمول عرب پیش از "بن الصامت

     2﴾طالقش داد "هارظ"

شد،  اسالم این نوع طالق نهایی و غیرقابل برگشت شمرده می درعرب قبل از

تا پایان  ت وشد حق ازدواج دوباره را نداش واما زنی که به این ترتیب طالق می

     3 ."ماند قید شوهر اولی که طالقش داده بود، می عمر باییست در

ین رد، ا( آوملی اهلل علیه وسلجواب شکایتی که این زن به حضرت پیامبر)ص در

یان رفت. با م درین مورد، از همجادله ی سور 4تا  1رسم ستمبار با نزول آیات 

 گوید:  محمد اسد می، توضیحی بیشتر

     4 "رواج این عنعنه ناپسند وجه به تأثیرات ناشی ازبا ت"

عرب  ناپسند عنعنه یها  ده بساطشوهرش،  مطرح شدن شکایت این زن از و

رنج  ین عنعنات درا زنان که از تعداد کثیری از برچیده شد و "هارظ"جمله  از

    5 ."بودند، آزاد گردیدند

 ازدواج و طالق : مهربانی در ی ویکویمراعات ن

، ازدواج  ه ایکویی و مهربانی برعالویلزوم ن ، شد هم ذکرچنانکه قبالً 

گرفتن عطوفت و  درنظر بابدون وقفه کریم قرآن  .شده است تجویز درطالق نیز

 داند که در می زیراخداوند جل جالله ؛دارد نیکی به زنان درهرحالی تأکید می

ین میان زنان اگرد و درن حاالتی چون طالق نفس انسان فقط به منافع خویش می

شوهران را روی همین ملحوظ گیرند.  زورگویی شوهرانشان قرار نباید مورد ستم و

                                                             
به نام جمیله داود که  این داستان ذکر شده است  . در کتب حدیث به نام خویله یافت نشد، بلکه در ابو1

 یادشده است ، نه خویله. )گروه ویرایش وبازنگری(.

2.The Family Structure in Islam, p. 238..  
3.The Message of the Qur’an. 
4.Ibid., p. 843, footnote 1. 

5.Ibid., p. 639, footnote 3. 



 

 

202 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
منصفانه و با درایت با ، بترسند  جل جالله خداوند تا از، دهد  هشدار می

به شمول مجید آیات قرآن  از ه ایپار کنند. این موضوع در همسرانشان رفتار

 تأکید شده است: نقل می شود؛ زیردرسوره بقره که  232و231آیات

ِسُكوُهنَّ بَِمع ُروف  ﴿ َوإِذَا َطلَّق تُُم النََّساء فَبَلَغ َن أََجلَُهنَّ فَأَم 

ِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لَّتَع تَدُوا   ُحوُهنَّ بَِمع ُروف  َولَ تُم  أَو  َسر ِ

َِّخذَُوا   ِ  َوَمن يَف عَل  ذَِلَك فَقَد  َظلََم نَف َسهُ َولَ تَت آيَاِت ّللا 

َن  ِ َعلَي ُكم  َوَما أَنَزَل َعلَي ُكم  م ِ ُهُزًوا َواذ ُكُروا  نِع َمَت ّللا 

 َ لَُموا  أَنَّ ّللا  َ َواع  َمِة يَِعُظُكم بِِه َواتَّقُوا  ّللا  ال ِكتَاِب َوال ِحك 

ء  َعِليم  ) ( َوإِذَا َطلَّق تُُم الن َِساء فَبَلَغ َن 231بُِكل ِ َش  

َواَجُهنَّ إِذَا أََجلَهُ  َن أَز  نَّ فَلَ تَع ُضلُوُهنَّ أَن يَنِكح 

ا  بَي نَُهم بِال َمع ُروِف ذَِلَك يُوَعظُ بِِه َمن َكاَن ِمنكُم   تََراَضو 

 ُ َهُر َوّللا  كَى لَُكم  َوأَط  ِم اْلِخِر ذَِلُكم  أَز  ِ َوال يَو  ِمُن بِاّلل  يُؤ 

  1 ﴾يَع لَُم َوأَنتُم  لَ تَع لَُمونَ 

 ترجمه:  

آنان را براى ]آزار  شان کنید و نگاهشان دارید یا بخوبى آزاد﴿

و[ زیان رساندن ]به ایشان[ نگاه مدارید تا ]به حقوقشان[ 

بر خود ستم نموده است  اًتعدى کنید و هر کس چنین کند قطع

خدا را بر خود و  گیرید و نعمتمَو آیات خدا را به ریشخند 

مت بر شما نازل کرده و به ]وسیله[ آن آنچه را که از کتاب و حک

دهد به یاد آورید و از خدا پروا داشته باشید و به شما اندرز مى

بدانید که خدا به هر چیزى داناست.  و چون زنان را طالق 

خود را به پایان رساندند آنان را از ازدواج با ای گفتید و عده 

ضى خوبى با یکدیگر تراه همسران ]سابق[ خود چنانچه ب

 واپسین نمایند جلوگیرى مکنید هر کس از شما به خدا و روز

شود ]مراعات[ این ایمان دارد به این ]دستورها[ پند داده مى

داند و تر است و خدا مى تر و پاکیزه برکت امر براى شما پر

     2﴾ دانید.شما نمى

                                                             
 .232-231آیه   ،بقره . سوره1

2.Ibid., p. 843, footnote 1. 
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 1 ﴾ِقينَ َوِلل ُمَطلَّقَاِت َمتَاع  بِال َمع ُروِف َحقًّا َعلَى ال ُمتَّ ﴿

 ترجمه:   

و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طالق داده شده را ﴿

     2﴾ شایستگى چیزى دهند.ه ب

دَاُهنَّ ﴿ ج  َوآتَي تُم  إِح  َكاَن َزو  ج  مَّ تِب دَاَل َزو  َوإِن  أََردتُُّم اس 

ً وَ  تَانا إِث ماً قِنَطاًرا فَلَ تَأ ُخذُوا  ِمن هُ َشي ئًا أَتَأ ُخذُونَهُ بُه 

( ً بِينا ( َوَكي َف تَأ ُخذُونَهُ َوقَد  أَف َضى بَع ُضكُم  إِلَى 20مُّ

يثَاقًا َغِليًظا  3 ﴾بَع ض  َوأََخذ َن ِمنُكم م ِ
 

 ترجمه:   

و اگر خواستید همسرى ]دیگر[ به جاى همسر ]پیشین خود[ ﴿

ستانید و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید چیزى از او 

خواهید آن ]مال[ را به بهتان و گناه آشکار آیا مى .پس مگیرید

ستانید با آنکه از یکدیگر کام بگیرید. و چگونه آن ]مهر[ را مى

   4 ﴾ اند.اید و آنان از شما پیمانى استوار گرفتهگرفته

ِدكُم  َوَل ﴿ ن ُوج  ِكنُوُهنَّ ِمن  َحي ُث سََكنتُم م ِ أَس 

وُهنَّ ِلتَُضي ِقُوا َعلَ  ل  تَُضارُّ ي ِهنَّ َوإِن كُنَّ أُوَلِت َحم 

َضع َن لَُكم   لَُهنَّ فَإِن  أَر  فَأَنِفقُوا َعلَي ِهنَّ َحتَّى يََضع َن َحم 

فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأ تَِمُروا بَي نَُكم بَِمع ُروف  َوإِن 

َرى ) ِضُع لَهُ أُخ  تُم  فََستُر  ن 6تَعَاَسر  ( ِليُنِفق  ذُو َسعَة  م ِ

ُ َل َسعَتِ  ا آتَاهُ ّللاَّ قُهُ فَل يُنِفق  ِممَّ ِه َوَمن قُِدَر َعلَي ِه ِرز 

ُ بَع دَ ُعس ر   عَُل ّللاَّ ُ نَف ًسا إِلَّ َما آتَاَها َسيَج  يَُكل ُِف ّللاَّ

ًرا  5 ﴾يُس 

                                                             
 ..241، آیه قره. سوره ب1

2.Ibid. 

3.Ibid. 

 .7-6، آیه . سوره طالق4
5.Ibid. 
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 ترجمه:  

خویش  همانجا که ]خود[ سکونت دارید به قدر استطاعت﴿

یان[ مرسانید تا عرصه را آنان را جاى دهید و به آنها آسیب ]و ز

بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع 

دهند مزدشان را به حمل کنند و اگر براى شما ]بچه[ شیر مى

پردازید و بایشان بدهید و به شایستگى میان خود به مشورت 

اگر کارتان ]در این مورد[ با هم به دشوارى کشید ]زن[ دیگرى 

ر دهد. بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند ]بچه را[ شی

و هر که روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج 

کند خدا هیچ کس را جز ]به قدر[ آنچه به او داده است تکلیف 

 کند.آسانى فراهم مى ؛کند خدا به زودى پس از دشوارىنمى

﴾1      
ق تُُم الن َِساء َما لَم  تََمسُّوُهنُّ أَو  لَّ ُجنَاَح َعلَي ُكم  إِن َطلَّ ﴿

ُموِسعِ قَدَُرهُ 
تَف ِرُضوا  لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمت ِعُوُهنَّ َعلَى ال 

َوَعلَى ال ُمق تِِر قَد ُرهُ َمتَاًعا بِال َمع ُروِف َحقًّا َعلَى 

ِسنِيَن ) ( َوإِن َطلَّق تُُموُهنَّ ِمن قَب ِل أَن 236ال ُمح 

تُم  تََمسُّوُهنَّ  ُف َما فََرض  تُم  لَُهنَّ فَِريَضةً فَنِص   َوقَد  فََرض 

ُ الن َِكاحِ َوأَن  ِذي بِيَِدِه ُعق دَة
إَلَّ أَن يَع فُوَن أَو  يَع فَُو الَّ

َ بَِما  َل بَي نَُكم  إِنَّ ّللا  تَع فُوا  أَق َرُب ِللتَّق َوى َولَ تَنَسُوا  ال فَض 

 2 ﴾تَع َملُوَن بَِصير  
 : ترجمه 

اگر زنان را مادامى که با آنان نزدیکى نکرده و بر ایشان ﴿

اید طالق گویید بر شما گناهى نیست و مهرى ]نیز[ معین نکرده

توانگر به  ؛مند کنیدآنان را به طور پسندیده به نوعى بهره

اندازه ]توان[ خود و تنگدست به اندازه ]وسع[ خود ]این کارى 

پیش از آنکه با آنان نزدیکى  و اگر .است[ شایسته نیکوکاران

کنید طالقشان گفتید در حالى که براى آنان مهرى معین 

                                                             
 .237 – 236، آیه بقره .سوره1

2..Ibid. 
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اید ]به آنان بدهید[ اید پس نصف آنچه را تعیین نمودهکرده

یا کسى که پیوند نکاح به دست ، مگر اینکه آنان خود ببخشند 

یکتر است و در  اوست ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نزد

زیرا خداوند به آنچه  ؛زرگوارى را فراموش مکنیدمیان یکدیگر ب

      ﴾ .ستادهید بیناانجام مى

ِمنَاِت ثُمَّ َطلَّق تُُموُهنَّ ﴿ تُُم ال ُمؤ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكح 

ِمن قَب ِل أَن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكم  َعلَي ِهنَّ ِمن  ِعدَّة  تَع تَدُّونََها 

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِميًل فََمت ِعُو  1﴾ُهنَّ َوَسر ِ
 ترجمه: 

اید اگر زنان مؤمن را به نکاح خود اى کسانى که ایمان آورده﴿

آوردید آنگاه پیش از آنکه با آنان همخوابگى کنید طالقشان  در

. اى که آن را بشمارید نیست دادید دیگر بر عهده آنها عده

     2 ﴾ .را رها کنید پس مهرشان را بدهید و خوش و خرم آنها

جوامع از ی دتعدا برخالف آنچه در، شود  فوق دیده می ه های تمام آی در 
ق شده مورد طالق و زنان طال درکریم  شود، دیدگاه قرآن  مسلمان تصورمی

نه  ،نماید عمل میمالحظه باضیاع حقوقشان  برمبنای رأفت، عطوفت و نگرانی از
 با انتقاد و محکوم کردن آنها. 

تقویت پایه های نظام  )بنابراین ، قران کریم به منظور ثبات و: تعلیق

شوهر نخستین سنگ بنای آن را تشکیل می دهند توجه  خانوادگی که زن و
اساسی داشته وهمیشه تالش می ورزد تا حقوق طرفین به خصوص حقوق زنان  را 

مورد  اده وکه نسبت به مردان ضعیف تر وآسیب پذیر تر اند، مورد توجه قرار د
 3حمایت خاص خود قرار دهد.( 

 

                                                             
 .49، آیه سوره احزاب .1

2..Ibid. 

 .گروه ویرایش وبازنگری .3
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 جایگاه مادر بودن از دیدگاه قرآن کریم

داند؛  یت میبا اهم زندگی فرزندانش بسیار را در قرآن کریم نقش حیاتی مادر

را  ه همه چیزس خداوندی کانسان ها را به تقدی، آیه اول سوره نساء  چنانکه در

 . دنیا آورده است ،توصیه می کنده را ب آفریده است و مادری که ما

 خداوند دراین مورد می فرماید: 

ن نَّف س  َواِحدَة  ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا  َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم م ِ

َجَها َوبَثَّ ِمن ُهَما ِرَجالً كَ  ثِيًرا َونَِساء َوَخلََق ِمن َها َزو 

َ َكاَن  َحاَم إِنَّ ّللا  َ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواْلَر  َواتَّقُوا  ّللا 

 1 ﴾َعلَي ُكم  َرقِيبًا

 ترجمه:   

تان که شما را از نفس واحدى آفرید  اى مردم ! از پروردگار﴿

مردان و زنان بسیارى  ،و جفتش را ]نیز[ از او آفرید و از آن دو

روا دارید و از خدایى که به ]نام[ او از همدیگر پراکنده کرد، پ

کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان  مبرید درخواست مى

    2 [1] ﴾که خدا همواره بر شما نگهبان است

 است؛ ییاد می گردد که مورد بسیار مهم "رحم"ازی قرآنی، ین آیه ادر 

 کلمه ی  زادو مشتق  هر "رحیم"و  "رحمن"نام های بزرگ خداوند  چون دو تا از

برای ریم کقرآن  مورد نظر تعبیر به معنای زهدان است. با استفاده از "رحم"

ت رحم لطف وتاتوصیف صفات بسیار بزرگ خداوند جل جالله، قرآن سعی دارد 

 تشبیه کرده و به فرزندش به مخلوقاتش را با مهربی پایان مادرجل جالله خداوند 

 د. انموزامی بیرا درس مه بدینوسیله ما

                                                             
 .1نسا، آیه  . سوره1

2.Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an (Text, Translation and Commentary), The Muslim 

Students Association of the United States and Canada, Indianapolis, 1975, p. 178; the emphasis 

is mine. 
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نی ح قرآکه یک اصطال "امت"یا  "اُمه" ه ی الزم به یاد آوری است که واژ

افته است. یاشتقاق  به معنی مادر "ام" ه ی واژ اسالمی است ازمعه ی برای جا

اد ا افررا ب "تام"اسالمی معه ی جابطه ی موزیم که قرآن راآازاین قرینه نیز می 

توصیه  با فرزندانش، نیک و محبت آمیز، رمادبطه ی این مجموعه همچون را

 میکند.

  خداوند جل جالله در مورد جایگاه مادر می فرماید:  

نًا َعلَى َوه ن  ﴿ هُ َوه  نَساَن بَِواِلدَي ِه َحَملَت هُ أُمُّ ِ ي نَا اْل  َوَوصَّ

ُكر  ِل  َوِلَواِلدَي َك إِلَ َّ  َوفَِصالُهُ فِ  َعاَمي ِن أَِن اش 

ِرَك بِ  َما 14ال َمِصيُر ) ( َوإِن َجاَهدَاَك َعلى أَن تُش 

لَي َس لََك بِِه ِعل م  فََل تُِطع ُهَما َوَصاِحب ُهَما فِ  الدُّن يَا 

ِجعُُكم   َمع ُروفًا َواتَّبِع  َسبِيَل َمن  أَنَاَب إِلَ َّ ثُمَّ إِلَ َّ َمر 

  1﴾فَأُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُم  تَع َملُونَ 

 ترجمه:  

مادرش به ، را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم  و انسان﴿

او باردار شد سستى بر روى سستى و از شیر باز گرفتنش در 

دو سال است ]آرى به او سفارش کردیم[ که شکرگزار من و 

( 14پدر و مادرت باش که بازگشت ]همه[ به سوى من است )

ى نیست و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانش

به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى با 

کنان به  آنان معاشرت کن و راه کسى را پیروى کن که توبه

شما به سوى من  گردد و ]سرانجام[ بازگشتمى سوى من باز

دادید شما را با خبر خواهم است و از ]حقیقت[ آنچه انجام مى

   2﴾ (15کرد )
 توضیح آیات فوق اضافه می نماید:  در، ان فتح عثم دکتر 

                                                             
 .15 – 14آیات ، . سوره لقمان1

2.Concepts of the Qur’an, p. 875. 
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کنارهم  چندین آیه در پرستش خدای یگانه در نیکی به پدرومادر و 

   3-151و انعام     36،2نسأ    83،1گردند )بقره  خاطرنشان می

َرائِيلَ  بَنِ  ِميثَاقَ  أََخذ نَا َوإِذ   ﴿ َ  إِلَّ  تَع بُدُونَ  َل  إِس   ّللاَّ

َسانًا َوبِال َواِلدَي نِ  بَى َوِذي إِح   َوال َمَساِكينِ  َوال يَتَاَمى ال قُر 

نًا ِللنَّاِس  َوقُولُوا َلةَ  َوأَقِيُموا ُحس  َكاةَ  َوآتُوا الصَّ  ثُمَّ  الزَّ

   4﴾ُمع ِرُضونَ  َوأَن تُم   ِمن ُكم   قَِليًل  إِلَّ  تََولَّي تُم  

  ترجمه: 

 گرفتیم پیمان ائیلاسربنی از که را زمان آن(  آورید یاد به)  و﴿

 و نزدیکان و مادر و پدر به نسبت و نپرستید را خدا جز که

 را ازنم و ، بگوئید نیك مردم به و ، کنید نیکی بینوایان و یتیمان

 کمی یعدّه جز شما سپس.  بپردازید را زکات و ، دارید برپا

 با که پیمانی به وفای از و)  کردید سرپیچی و برتافتید روی

 ﴾ . شدید گردانروی(  بودید بسته خدا

بُدُوا﴿    َ  َواع  ِرُكوا َوَل  ّللاَّ  َوبِال َواِلدَي نِ  َشي ئًا بِهِ  تُش 

َسانًا بَى َوبِِذي إِح   ِذي َوال َجارِ  َوال َمَساِكينِ  َوال يَتَاَمى ال قُر 

بَى  َواب نِ  بِال َجن بِ  َوالصَّاِحبِ  ال ُجنُبِ  َوال َجارِ  ال قُر 

                                                             
1.Surah 2: Al-Baqarah: 83 reads as follows:  And lo! We accepted this solemn pledge from 

(you,) the children of Israel: “You shall worship none but God; and you shall do good unto your 

parents and kinsfolk, and the orphans, and the poor; and you shall speak unto all people in a 

kindly way; and you shall be constant in prayer; and you shall spend in charity”. The Message of 

the Qur’an. 
2..Surah 4: An-Nisa’: 36 reads as follows:  “And worship God (alone), and do not ascribe 

divinity, in any way, to aught beside Him. And do good unto your parents, and near of kin, and 

unto orphans, and the needy, and the neighbour from among your own people, and the neighbour 

who is a stranger, and the friend by your side, and the wayfarer, and those whom you rightfully 

possess”. The Message of the Qur’an. 
3.Surah 6: Al-An‘am: 151 reads as follows:“Say: “Come, let me convey unto you what God has 

(really) forbidden to you: ‘Do not ascribe divinity, in any way, to aught beside Him; and (do not 

offend against but, rather,) do good unto your parents; and do not kill your children for fear of 

poverty – (for) it is We who shall provide sustenance for you as well as for them; and do not 

commit any shameful deeds, be they open or secret; and do not take any human being’s life – 

(the life) which God has declared to be sacred – otherwise than in (the pursuit of) justice: this 

has He enjoined upon you so that you might use your reason”. The Message of the Qur’an. 
 .83 ، آیهبقره . سوره4
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َ  إِنَّ  أَي َمانُكُم   َملََكت   َماوَ  السَّبِيلِ   َكانَ  َمن   يُِحبُّ  َل  ّللاَّ

تَاًل   ﴾فَُخوًرا ُمخ 
  ترجمه: 

 هیچ(  و کس هیچ و.  بس)  و کنید عبادت را خدا(  تنها)  ﴿

 ، مادر و پدر به کنید نیکی و.  مکنید او شریك را چیزی

 همسایگانِ ، بیچارگان و درماندگان ، یتیمان ، خویشان

 ، حضر در و سفر در)  همدمان ، بیگانه همسایگانِ  ، یشاوندخو

 و شهر در که نیازمندی)  مسافران ،(  همکاران و همراهان و

 بیگمان.  کنیزان و بندگان و ،(  ندارند اقامت معیّنی مکان

 . باشد خودستا و خودخواه که داردنمی دوست را کسی خداوند

﴾ 
ا قُل  ﴿  بِهِ  تُش ِركُوا أَلَّ  َعلَي ُكم   َربُُّكم   مَ َحرَّ  َما أَت لُ  تَعَالَو 

َسانًا َوبِال َواِلدَي نِ  َشي ئًا َلدَُكم   تَق تُلُوا َوَل  إِح  َلق   ِمن   أَو   إِم 

نُ  ُزقُُكم   نَح   َظَهرَ  َما ال فََواِحشَ  تَق َربُوا َوَل  َوإِيَّاُهم   نَر 

مَ  لَّتِ ا النَّف سَ  تَق تُلُوا َوَل  بََطنَ  َوَما ِمن َها ُ  َحرَّ  إِلَّ  ّللاَّ

اُكم   ذَِلُكم   بِال َحق ِ   1 ﴾تَع ِقلُونَ  لَعَلَُّكم   بِهِ  َوصَّ
  ترجمه: 

 بر پروردگارتان که کنم بیان برایتان را چیزهائی بیائید:  بگو﴿

 خدا شریك را چیزی هیچ که این.  است نموده حرام شما

 ممکن که آنجا تا بلکه و نکنید بدی)  مادر و پدر به و ، نکنید

 و فقر ترس از را فرزندانتان و ، کنید نیکی(  بدیشان است

 و شما به ما(  که چرا)  مکشید(  آینده یا کنونی)  تنگدستی

(  شما نه ؛ مائیم همگان رسان روزی و)  دهیممی روزی ایشان

 آنها)  خواه ، نشوید نزدیك(  زنا جمله از)  کبیره گناهان به و ،

 کسی و ، پنهان خواه و باشد آشکار(  مردم برای امانج وقت در

 که مکشید(  الهی فرمان اجرای و قصاص)  حق بدون را

 به خدا که هستند اموری اینها.  است کرده حرام را آن خداوند

                                                             
 .151سوره انعام، آیه  1.
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 و بفهمید را آنها تا کندمی توصیه بدانها را شما مؤکّد یگونه

    ﴾ . کنید عمل خردمندانه

قرآن کریم و احادیث حضرت رسول اکرم  در اًمادر خصوص خدمت و نیکویی به

سوره  14طوری که آیه صلی اهلل علیه وسلم به قوت مورد تأکید قرارگرفته است. 

مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى و از شیر انعام را قبال ارایه کردیم؛ )

ار من و پدر و گز باز گرفتنش در دو سال است ]آرى به او سفارش کردیم[ که شکر

    1.(مادرت باش که بازگشت ]همه[ به سوى من است

براساس دستورات قرآن کریم ، شرک به خداوند جل جالله  یک گناه نا  

 ماید:سوره لقمان می فر15آیه  بخشودنی نزد خداوند است. قرآن کریم در

ِرَك بِ  َما لَي َس لََك بِِه ﴿  َوإِن َجاَهدَاَك َعلى أَن تُش 

فََل تُِطع ُهَما َوَصاِحب ُهَما فِ  الدُّن يَا َمع ُروفًا َواتَّبِع   ِعل م  

ِجعُُكم  فَأُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُم   َسبِيَل َمن  أَنَاَب إِلَ َّ ثُمَّ إِلَ َّ َمر 

 2﴾تَع َملُونَ 
 ترجمه: 

مادر(، تالش و کوشش کنند که چیزی را  هر گاه آن دو )پدر و﴿

ترین آگاهی از بودن آن و ) شریك من قرار دهی که کم

کوچکترین دلیل بر اثبات آن ( سراغ نداری ، از ایشان 

کفر و ایمان  ،ی عقائدفرمانبرداری مکن .  ) چرا که در مسأله

ی با خدا ، مقدّم بر همگامی و همراهی جائز نیست ، و رابطه

ی انسان با پدر و مادر است ، و اعتقاد مکتبی برتر از رابطه

شاوندی است . ولی در عین حال ( با ایشان در دنیا عواطف خوی

ای رفتار کن و راه کسانی را ی بایستهبه طرز شایسته و به گونه

طاعت و عبادت ا ،در پیش گیر که به جانب من ) با یکتاپرستی 

گردید و من شما اند . بعد هم همه به سوی من برمی( رو کرده

                                                             
1.Concepts of the Qur’an, p. 876; With regards to the reference to “his weaning…is (or takes 

place) within two years”, Muhammad Asad observes:  “According to some philologist, the term 

fisal circumscribes the entire period of conception, gestation, birth and earliest infancy  (Taj al-

‘Arus): in brief, the period of a child’s utter dependence on its mother”. The Message of the 

Qur’an, p. 629, footnote 14. 
 .15، آیه . سوره لقمان2
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سازم ) و بر طبق گاه میاید آکردهرا از آنچه ) در دنیا ( می

   1 ﴾ دهم (اعمالتان پاداش و کیفرتان می
آن  سوره احقاف یاد شده و در 15در آیه  بار دیگر ، مادر و نیکی به پدر 

، ذکر ل میکندزمان حمل، والدت و شیردهی فرزند تحم از درد زایمان که مادر در

 شده است. 

نَساَن بَِواِلدَي ِه ﴿  ِ ي نَا اْل  هًا َوَوصَّ هُ ُكر  َسانًا َحَملَت هُ أُمُّ إِح 

ًرا َحتَّى إِذَا  لُهُ َوفَِصالُهُ ثََلثُوَن َشه  هًا َوَحم  َوَوَضعَت هُ ُكر 

ُكَر  نِ  أَن  أَش  ِزع  ِ أَو  بَِعيَن َسنَةً قَاَل َرب  بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَر 

َت َعلَ َّ َوَعلَى َواِلدَيَّ وَ  َمَل نِع َمتََك الَّتِ  أَن عَم  أَن  أَع 

يَّتِ  إِن ِ  تُب ُت إِلَي َك  ِلح  ِل  فِ  ذُر ِ َضاهُ َوأَص  َصاِلًحا تَر 

ِلِمينَ   2 ﴾َوإِن ِ  ِمَن ال ُمس 
 ترجمه:  

و انسان را ]نسبت[ به پدر و مادرش به احسان سفارش ﴿

و اکردیم ؛ مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج 

؛ ت داشتن و از شیرگرفتن او سى ماه اس ربررا به دنیا آورد و با

 ؛تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد

در پن تا نعمتى را که به من و به گگوید پروردگارا بر دلم بیفمى

اى انجام اى سپاس گویم و کار شایستهو مادرم ارزانى داشته

. ه گردان دهم که آن را خوش دارى و فرزندانم را برایم شایست

پذیرانم  در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان

(15) ﴾1 
خصوص ه بهمه حال توصیه شده است،  در مادر برابر پدر و رفتاری در خوش

 به قراراء، سراِ سوره 24و  23آیاتگرایند. این مورد در که آنها به پیری می زمانی

 زیر توصیه گردیده است:

َسانًا  َوقََضى َربُّكَ ﴿ أَلَّ تَع بُدُوا  إِلَّ إِيَّاهُ َوبِال َواِلدَي ِن إِح 

ا يَب لُغَنَّ ِعندََك ال ِكبََر أََحدُهَُما أَو  ِكلَهَُما فَلَ تَقُل لَُّهَمآ  إِمَّ

                                                             
 .دکتور مصطفی خرم دل ،تفسیر نور .1
 .15. سوره احقاف، آیه 2
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لً َكِريًما ) ُهَما َوقُل لَُّهَما قَو  ِفض  23أُف   َولَ تَن َهر  ( َواخ 

ُهَما َكَما لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن ا َحم  ِ ار  ب  َمِة َوقُل رَّ ح  لرَّ

 1  ﴾َربَّيَانِ  َصِغيًرا
 ترجمه:  

و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و ﴿

مادر ]خود[ احسان کنید، اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو 

مگو و به آنان    2فبه سالخوردگى رسیدند به آنها ]حتى[ اُ

و از سر مهربانى  ،و با آنها سخنى شایسته بگو پرخاش مکن

آن دو را رحمت ! بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا 

    3﴾ردى پروردند.کن چنانکه مرا در خُ

 جایگاه مادر بودن از دیدگاه پیامبر بزرگ اسالم

حق  ، دانیقرآن کریم مبنی  برتکریم، تواضع، ادب، مهربانی، قدرصیه ی تو

نبی  ار حضرتخصوص مادر، مکرراً با احادیث گرانبه خدمت به والدین ب وشناسی 

ترین احادیث  فمعرو اکرم )صلی اهلل علیه وسلم( نیز تقویت شده است. پاره ای از

 ذیأل نقل می کنیم که می فرماید: ، را درین باره 

 هللا صلى هللا رسول قال ،قال مالك بن أنس عن

 4.اْلمهات مأقدا تحت الجنة:  سلم و عليه

 پای مادران است. بهشت زیرترجمه:  

                                                             
 .24 – 23اسرا ، . سوره 1

2. Referring to the word “Ugh”, Muhammad Asad points out that in Arabic it is uff – 

a word or sound indicative of contempt, dislike or disgust. The Message of the 

Qur’an, p. 421, footnote 27 

3.The Message of the Qur’an. 

 .رواه: مسند ابن شهاب. 4
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قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ رضي اهلل تعالي عنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ  صلي اهلل عليه وسلماللَّهِ 

ثُمَّ »قَالَ:  قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟«. أُمُّكَ»بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: 

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «. ثُمَّ أُمُّكَ»قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «. أُمُّكَ

 1«.ثُمَّ أَبُوكَ»

ه ید( رسلی اهلل علیه وسلمترجمه: مردی به خدمت حضرت رسول اکرم )ص

نها به محبت یک شایسته ترین آ میان انسان ها کدام ای رسول خدا، از"پرسید: 

، رسید. مرد پ"مادرت"( فرمودند: لی اهلل علیه وسلمحضرت )صآن "من است؟

 :( فرمودندلی اهلل علیه وسلمآنحضرت )ص "است؟ هدیگرچه کسی شایست"

 علیه لی اهللآنحضرت )ص "است؟یسته چه کسی شا دیگر". مرد پرسید، "مادرت"

 ارب این "دیگرچه کسی شایسته  است؟". مرد پرسید، "مادرت" :( فرمودندوسلم

 ."پدرت!" :( فرمودندلی اهلل علیه وسلمحضرت )صآن

مهربان و  شان مادران باتا  آموزانندتمام جوامع اسالمی به اطفال می  در

 رامینک به فمسلمانان بسیار نزدیمه ی رفتارباشند. دراین مورد رفتار عا خوش

عمول است، جوامع اسالمی م در مادر خودحال، عزت دادن به  عینالهی است. در

 ذاشته نمی شود. مورد تمام مادران ارج گ یاد آورشد که این تکریم و ادب در باید

  دیگر:  ه ی به عبار

المی احترام سمعه اجا مادران در دیگر از را بیشتر یشخو مادر، مسلمان  فرد

 .دارد کرده و نیکو می

مین ای تأنگران جایگاه تمام مادران در امت اسالمی است و برکریم قرآن 

،خداوند به  سوره بقره 233مثال در آیه نه ی ا تأکید میدارد. به گوحقوق آنه

ت، ند اسفرز مسؤلیت های یک مرد در برابر همسر مطلّقه اش که مادر یک یا چند

  اشاره می نماید:

                                                             
 .5971، . بخاری1
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لَي ِن كَاِملَي ِن ِلَمن  أََرادَ  لَدَُهنَّ َحو  ِضع َن أَو  َوال َواِلدَاُت يُر 

َضاَعةَ  قُُهنَّ َوِكس َوتُُهنَّ أَن يُتِمَّ الرَّ لُوِد لَهُ ِرز  َوعلَى ال َمو 

عََها لَ تَُضآرَّ َواِلدَة   بِال َمع ُروِف لَ تَُكلَُّف نَف س  إِلَّ ُوس 

لُود  لَّهُ بَِولَِدِه َوَعلَى ال َواِرِث ِمث ُل ذَِلَك  بَِولَِدَها َولَ َمو 

ن ُهَما وَ  تََشاُور  فَلَ ُجنَاَح فَإِن  أََرادَا فَِصالً َعن تََراض  م ِ

لَدَُكم  فَلَ ُجنَاَح  ِضعُوا  أَو  تَر  َعلَي ِهَما َوإِن  أََردتُّم  أَن تَس 

 َ آ آتَي تُم بِال َمع ُروِف َواتَّقُوا  ّللا  تُم مَّ َعلَي ُكم  إِذَا َسلَّم 

َ بَِما تَع َملُوَن بَِصير   لَُموا  أَنَّ ّللا   1 -َواع 

]اين  .فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند و مادران ]بايد[ترجمه: 

حكم[ براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند 

و خوراك و پوشاك آنان ]مادران[ به طور شايسته بر عهده پدر است 

هيچ مادرى نبايد به  .شودهيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمى

ايد به خاطر فرزندش سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى ]نيز[ نب

پس . ]ضرر ببيند[ و مانند همين ]احكام[ بر عهده وارث ]نيز[ هست 

كودك را  ،اگر ]پدر و مادر[ بخواهند با رضايت و صواب ديد يكديگر

و اگر خواستيد براى . گناهى بر آن دو نيست  ،]زودتر[ از شير بازگيرند

آنكه چيزى را فرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناهى نيست به شرط 

ايد به طور شايسته بپردازيد و از خدا كه پرداخت آن را به عهده گرفته

   2دهيد بيناست(پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام مى

ه های ضیاع زمینکامل با اطمینان ، می خواهد  اتخاذ روش فوق کریم با قرآن

ا از ردران، و اطفال پرفتن مادران، سؤاستفاده قرار گ مورد عادالنه و حقوق، رفتار نا

ب یوجا ومیان بردارد و بیان میدارد که حتی در موضوع طالق، حقوق اساسی 

 مرتبط با مادر بودن و پدربودن باید رعایت گردد.

                                                             
 .233، آیه : قره.1

2.Ibid. 
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در مورد شیر دهی و پرستاری طفل  "دو جانبه ه ایمشور"حتی به ، این آیه  

از دخالت مادر در تمام  کریم قرآندرک عمیق  نه یکند که این امر نشا اشاره می

 سازد. ست که زندگی فرزندش را متأثر میا تصامیم و فیصله های



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل دهم
حقوق اساسی زنان و 

 گاه اسالمدمردان از دی
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 عت اسالمییخذ شرأم

مورد  است تا در اسالم، بهتر در مورد حقوق اساسی بشر قبل از بحث در

 سالمیعت اده شود، چون مانند ادیان بزرگ دیگر، شریشریعت اسالمی وضاحت دا

ریعت خذ شاز یک مآخذ منفرد اخذ نشده است. هرگاه از مسلمانان در مورد مأ

 نمایند:  ره میید، اشاآ  ذیل می که در مأخذاسالمی پرسیده شود به بیشتر از یک 

 ت وسیله جبرئیل امین به حضره که باست کتاب وحی الهی : قرآن

 .( نازل گردیده استی اهلل علیه وسلملپیامبر)ص

  ارهای(، حدیث )گفتلی اهلل علیه وسلمرفتارعملی آنحضرت )ص:  سنت 

 .(علیه السالمآنحضرت )

  تفاوت مدیدگاه های   )مکاتب حقوقی اسالم(  که ناظم: فقه یا مذهب

را  اناناست که پهلوهای مختلف نیازمندی های حقوقی مسلم زندگی مسلمانان

 . ده استتنظیم نمو

تفاوت خویش از دیدگاه اسالم جایگاه خاص و م که مآخذ فوق الذکر وجودی با

ع یث منبرا به ح که تمام مسلمین آن یترین مأخذ بدون شک مهم ؛را دارند، 

 .باشد کریم می ورند، قرآنآ اساسی، مقتدر و تصدیق شده به حساب می

است ق بشرمورد حقو مسلمانان منحیث فرمان کبیر در همهبرای  ،کریم نر آق

 مذهبی،) ادانسان ها را از وابستگی ها، سنت گرایی، استبد ،و قسمت اعظم آن

 سایر وگی  ی، نژادی، جنسی، بردهوسیاسی، اقتصادی وغیره( وابستگی های قبیل

 نسانشت اموضوعاتی که مانع واقعیت بخشیدن بینش های اسالمی در مورد سرنو

 . می رهاندکالسیک آمده است، که در اعالمیه های  طوری آن،ها 

 خداوند می فرماید:
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آنَ  َهذَا إِنَّ ﴿ ِدي ال قُر  رُ  أَق َومُ  ِه َ  ِللَّتِ  يَه  ِمنِينَ  َويُبَش ِ  ال ُمؤ 

اِلَحاتِ  يَع َملُونَ  الَِّذينَ  ًرا لَُهم   أَنَّ  الصَّ  1 ﴾َكبِيًرا أَج 

  ترجمه: 

 مستقیم هک کندمی رهنمود راهی به(  را مردمان)  قرآن این﴿

 و ، است( آخرت و دنیا سعادت به رسیدن برای)  راهها ترین

 پسندیده و شایسته کارهای( آن دستورات برابر) که مؤمنانی به

 پاداش (دیگر سرای در)  آنان برای که دهدمی مژده ، کنندمی

   ﴾ . است(  بهشت نام به)  بزرگی
 می فرماید:در جای دیگر

  2 ﴾ال ُمنتََهىَوأَنَّ ِإلَى َرب َِك ﴿

 ترجمه: 

 3﴾ و اینکه پایان )کار( به سوى پروردگار توست﴿

ام که تم کریم حقوق اساسی بشر را نآبخش ذیل روایتی آمده است که قر در

سان دی انوجو انسان ها باید بدانند، تصریح نموده است. چون این حقوق با فطرت

 التیمعقو تمام گمراهی و نفیی تخطی از آنها به مثابه  یارد و ؛پیوند عمیق دارد

 کند. موجودات تفریق می دیگر را با سرشت انسانی از ست که ماا

 ( مال جاللهاین حقوق زمانی وضع شدند که خداوند )ج، کریم  از دیدگاه قرآن

ر یطور همیشگی و بدون تغیه حیث انسان خلق نمود. حقوق فوق الذکر باید به را ب

 نآکه در اکثریت آیه های قر طوری ؛همانردد توسط تمام انسان ها رعایت گ

    4کریم تصریح گردیده است.

                                                             
 .9، آیه اسرا . سوره1
 .42، آیه. سوره نجم2

3.The translation is by Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious   Thought in Islam, 

Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, 1971, p. 57. 
4.For instance, see the following verses:  And (remember:) We have not created the heavens 

and the earth and all that is between them without (an inner) truth; but, behold, the Hour (when 

this will become clear to all) is indeed yet to come. (Surah 15:  
             Al-Hijr: 85). The Message of the Qur’an He has created the heavens and the earth in 

accordance with (an inner) truth; sublimely exalted is He above anything to which men may 

ascribe a share of His divinity. (Surah 16: An-Nahl: 3). The Message of the Qur’an For (thus it 
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 ی مید آورکه از حقوق اساسی بشر یا زمانی :ستا این نکته قابل یاد آوری

ضیلت ف ه بهتوجا یا اینکه ب کریم تفاوتی میان مرد و زن قایل نیست. و گردد، قرآن

 اند.  خوردارانسانی، زنان و مردان از عین حقوق اساسی بشر بر

ن ، مقننسانست که در اسالم حقوق اساسی نه توسط اا این هم قابل یاد آوری

ط ه توسقوقی کگردیده است و ح ا( اعطل جاللهبلکه توسط خداوند )ج؛ و یا دولت 

 نسوخم( اعطا گردیده است، بشر حق منسوخ نمودن و یا ل جاللهخداوند )ج

 مرده می شود :این حقوق ذیالً برش را ندارد. دانستن آن

 حق زندگی

 انعام  سوره 151آیهحرمت حیات انسان در کریم با حمایت از ارزش و قران

 دارد: بیان میچنین 

ِرُكوا  بِِه ﴿ َم َربُُّكم  َعلَي ُكم  أَلَّ تُش  ا  أَت ُل َما َحرَّ قُل  تَعَالَو 

لَدَكُ  َسانًا َولَ تَق تُلُوا  أَو  لَق  َشي ئًا َوبِال َواِلدَي ِن إِح  ن  إم  م م ِ

ُزقُُكم  َوإِيَّاُهم  َولَ تَق َربُوا  ال فََواِحَش َما َظَهَر  ُن نَر  نَّح 

ُ إِلَّ  َم ّللا  ِمن َها َوَما بََطَن َولَ تَق تُلُوا  النَّف َس الَّتِ  َحرَّ

اُكم  بِِه لَعَلَُّكم  تَع ِقلُونَ  ِ ذَِلُكم  َوصَّ  1 ﴾بِال َحق 

 ترجمه: 

تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى بگو بیایید ﴿

 مادر و مدهید وبه پدر چیزى را با او شریك قرار، شما بخوانم 

 ما ،بیم تنگدستى مکشید از فرزندان خودرا و احسان کنید

                                                                                                                                   
is:) We have not created the heavens ad the earth and all that is between them in mere idle play: 

none of this have We created without (an inner truth): but most of them understand it not. (Surah 

44: Ad-Dukhan: 38). The Message of the Qur’an God has created the heavens and the earth in 

accordance with (an inner) truth, and (has therefore willed) that every human being shall be 

recompensed for what he has earned ad none shall be wronged (Surah 45: Al-Jathiyah: 22). The 

Message of the Qur’an   We have not created the heavens ad the earth and all that is in between 

them otherwise than in accordance with (an inner truth), and for a term set (by Us): and yet, they 

who are bent on denying the truth turn aside from the warning which has been conveyed unto 

them (Surah 46: Al-Ahqaf: 3). The Message of the Qur’an.           
 .151. سوره انعام، آیه 1
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رسانیم و به کارهاى زشت چه علنى آن وآنان را روزى مى شما

رام و چه پوشیده)اش( نزدیك مشوید و نفسى را که خدا ح

اینهاست که )خدا( شمارابه )انجام .حق مکشیده گردانیده جزب

  1﴾د یکه بیندیش تادادن( آن سفارش کرده است 

 سوره مائده آمده است:  32آیه  در

َرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل ﴿ ِل ذَِلَك َكتَب نَا َعلَى بَنِ  إِس  ِمن  أَج 

ِض   فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس نَف ًسا بِغَي ِر نَف س  أَو  فََساد  فِ  اْلَر 

يَا النَّاَس َجِميعًا َولَقَد  َجاء  يَاَها فََكأَنََّما أَح  َجِميعًا َوَمن  أَح 

ن ُهم بَع دَ ذَِلَك فِ   ت ُهم  ُرُسلُنَا بِالبَي ِنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا م ِ

ِرفُونَ  ِض لَُمس   2 ﴾  اْلَر 

 ترجمه:  

ل مقرر داشتیم که هر کس کسى از این رو بر فرزندان اسرائی﴿

، شد کُرا جز به قصاص قتل یا )به کیفر( فسادى در زمین بِ 

و هر کس کسى  ،چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد

را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته 

پیامبران ما دالیل آشکار براى آنان آوردند )با این  است و قطعاً

کنند روى مى از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده همه( پس

(32). ﴾3    

ی دیگر رچیزهاز آیات فوق الذکر معلوم می شود که خداوند جل جالله قبل از 

ای دفاع از آن بر به حق حیات انسان ها به عنوان حق اساسی آنها ارج می گذارد و

 قیودات معین وسختگیرانه ای را وضع نموده است.

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 

 .32آیه  . سوره مائده،2
3.Ibid. 
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 وکرامت انسان امحق احتر

 خد اوند جل جالله ،دراین راستا می فرماید:

ِر ﴿ نَا بَنِ  آدََم َوَحَمل نَاُهم  فِ  ال بَر ِ َوال بَح  م  َولَقَد  َكرَّ

مَّن   ل نَاُهم  َعلَى َكثِير  م ِ َن الطَّي ِبَاِت َوفَضَّ َوَرَزق نَاُهم م ِ

 1﴾َخلَق نَا تَف ِضيلً 

  ترجمه: 

ندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در و به راستى ما فرز﴿

ها( برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به  خشکى و دریا )بر مرکب

هاى خود ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریده

    2﴾ .(70برترى آشکار دادیم )

 درجای دیگر می فرماید:

ََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َوا﴿ نَا اْل  ِض إِنَّا َعَرض  َر  ْل 

فَق َن ِمن َها َوَحَملََها  ِمل نََها َوأَش  َوال ِجبَاِل فَأَبَي َن أَن يَح 

نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًل  ِ  3 ﴾ اْل 

 ترجمه: 

ها  زمین و کوه ،ها  ما امانت )الهى و بار تکلیف( را بر آسمان﴿

پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن  .عرضه کردیم

راستى او ، شدند و)لى( انسان آن را برداشت   هراسدر

    4﴾ ستمگرى نادان بود.

 خداوند می فرماید:

                                                             
 .70، آیه . سوره اسراء1

2.Ibid. 
 .72، آیه . سوره احزاب3

4.Surah 33: Al-Ahzab: 72 reads as follows: Verily, We did offer the trust (of reason and volition) 

to the heavens, and the earth, and the mountains: but they refused to bear it because they were 

afraid of it.  Yet man took it up – for, verily, he has always been prone to be most wicked, most 

foolish. 
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ِض َخِليفَةً ﴿ َوإِذ  قَاَل َربَُّك ِلل َملَئَِكِة إِن ِ  َجاِعل  فِ  اْلَر 

ُن  َماء َونَح  ِفُك الد ِ عَُل فِيَها َمن يُف ِسدُ فِيَها َويَس  قَالُوا  أَتَج 

ِدكَ  لَُم َما لَ تَع لَُموَن نَُسب ُِح بَِحم  ُس لََك قَاَل إِن ِ  أَع   َونُقَد ِ

َماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهم  َعلَى 30) ( َوَعلََّم آدََم اْلَس 

َماء َهـُؤلء إِن ُكنتُم  َصاِدقِيَن  ال َملَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِ  بِأَس 

تَنَا إِنََّك أَنَت  ( قَالُوا  ُسب َحانََك لَ ِعل َم لَنَا إِلَّ َما31) َعلَّم 

ا 32ال عَِليُم ال َحِكيُم ) َمآئِِهم  فَلَمَّ ( قَاَل يَا آدَُم أَنبِئ ُهم بِأَس 

لَُم َغي َب  َمآئِِهم  قَاَل أَلَم  أَقُل لَُّكم  إِن ِ  أَع  أَنبَأَُهم  بِأَس 

لَُم َما تُب دُوَن َوَما ُكنتُم  تَك تُمُ  ِض َوأَع  وَن السََّماَواِت َواْلَر 

ُجدُوا  ْلدََم فََسَجدُوا  إِلَّ 33) ( َوإِذ  قُل نَا ِلل َملَئَِكِة اس 

بََر َوَكاَن ِمَن ال َكافِِرينَ  تَك   1﴾إِب ِليَس أَبَى َواس 

 : ترجمه

من در زمین  : چون پروردگار تو به فرشتگان گفت و﴿

آیا در آن کسى را  : )فرشتگان( گفتند،جانشینى خواهم گماشت 

ا و حال آنکه م؟ که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد  گمارىمى

پردازیم ت مىا کنیم و به تقدیسبا ستایش تو )تو را( تنزیه مى

(  و )خدا( 30) ،دانیددانم که شما نمىمن چیزى مى :فرمود! 

سپس آنها را بر ،  ها را به آدم آموخت همه )معانى( نام

 مایگویید از اسمى اگر راست :فرشتگان عرضه نمود و فرمود

چه ما را جز آن ،هى تومنزّ :( گفتند31).ها به من خبر دهید  این

 .تویى داناى حکیم ،اى هیچ دانشى نیست  )خود( به ما آموخته

 آنان خبر ده و چون مای ایشان را از اس !اى آدم :( فرمود32)

تم شان خبر داد فرمود آیا به شما نگف )آدم( ایشان را از اسماء

دانم و آنچه را آشکار آسمانها و زمین را مى ءن نهفتهکه م

( و چون 33دانم )داشتید مىکنید و آنچه را پنهان مىمى

فرشتگان را فرمودیم براى آدم سجده کنید پس بجز ابلیس 

 زد و کبر ورزید و از کافران شد )همه( به سجده در که سر باز

 ﴾ (34) .افتادند

                                                             
 .34 – 30، آیه . سوره بقره1
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 خداوند می فرماید: 

َسِن تَق ِويم  )لَقَد  خَ ﴿ نَساَن فِ  أَح  ِ ( ثُمَّ َردَد نَاهُ 4لَق نَا اْل 

فََل َسافِِليَن ) اِلَحاِت 5أَس  ( إِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

نُون   ر  َغي ُر َمم   1﴾فَلَُهم  أَج 
 ترجمه: 

( 4)که( براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم ) ﴿

( 5گردانیدیم ) رین )مراتب( پستى بازتسپس او را به پست 

اند که مگر کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده

 ﴾(6خواهند داشت ) منت پاداشى بى

 های واناییتها همان  این، قابلیت تفکر، اندیشه ورزی و تفکیک خوب از بد  

 تا سته اردیدگ ااعطازجانب پروردگارش  شبودن ازخاکوجود  با ،اند که به انسان

 ،رعالم خاکنیا ددنی برای زندگا اءًبن .جایگاه جانشینی خداوند در زمین را دارا باشد

ایت ست رعحیات فزیکی و مادی انسان وضع گردیده که باییباقوانینی متناسب 

از حق احترام  قوانین وضع شده الهی بتواند تا رعایت این محدودیت ها و گردند.

  هتر نماید.پاسداری ب وحق کرامت او دفاع و

 حق عدل و انصاف

 ؛تموده اسنتأمین عدل و برابری  انصاف و در موردکید زیادی أکریم ت قرآن

 آمده است: مائدهسوره  8آیه چنانچه در

ِط  يا ﴿ ِ ُشَهدَاء بِال ِقس  اِميَن ّلِل  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُكونُوا  قَوَّ

م  َعلَى  ِرَمنَُّكم  َشنَآُن قَو  ِدلُوا  ُهَو إِ أَلَّ تَع ِدلُوا  َولَ يَج  ع 

َ َخبِير  بَِما تَع َملُونَ  َ إِنَّ ّللا   2﴾أَق َرُب ِللتَّق َوى َواتَّقُوا  ّللا 

  ترجمه: 

                                                             
 .6 -4آیه  ،. سوره تین1
 .8، آیه . سوره مائده2
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 )دادخواهی(اید براى خدا به داد  اى کسانى که ایمان آورده﴿

شهادت دهید و البته نباید دشمنى  برخیزید )و( به عدالت

 عدالت کنید که آن.ارد که عدالت نکنید گروهى شما را بر آن د

جام به آنچه انبه تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا 

 ﴾ دهید آگاه است.مى

تأکید  موردبه روشنی بیشتراء سوره نس 135آیهدر الهی بار دیگر این فرمان

 است:  قرارگرفته

اِمينَ ﴿  ِ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُكونُوا  قَوَّ ِط ُشَهدَاء ّلِل  بِال ِقس 

َولَو  َعلَى أَنفُِسُكم  أَِو ال َواِلدَي ِن َواْلَق َربِيَن إِن يَُكن  َغنِيًّا 

َّبِعُوا  ال َهَوى أَن تَع ِدلُوا   لَى بِِهَما فَلَ تَت ُ أَو  أَو  فَقَيًرا فَاّلل 

َ َكاَن بَِما تَع   َملُوَن َوإِن تَل ُووا  أَو  تُع ِرُضوا  فَإِنَّ ّللا 

 1 ﴾َخبِيًرا

 ترجمه:  

 اید پیوسته به عدالت قیام کنید و اى کسانى که ایمان آورده﴿

تان یا )به زیان(  براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خود

پدر و مادر و خویشاوندان )شما( باشد اگر )یکى از دو طرف 

دعوا( توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو )از شما( 

پس از پى هوس نروید که )درنتیجه از حق(  . وارتر استسزا

ا خد عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعاً

  ﴾ دهید آگاه است!به آنچه انجام مى

سان. و اح نماید: عدل کریم در زمینه عدالت دو مفهوم را استفاده می نآقر

ا عنی رعین م ولی؛ اده میشوند دو کلمه برای تأمین عدالت استف بطور الزامی هر

 ندارند. 

 فیضی ( یک دانشمند علم حقوق چنین تعریف می A.A.Aعدل توسط ).

 :شود

                                                             
 .135، آیه . سوره نساء1
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 می چنین . فیضی با تشریح این مفهوم"مساوی بودن ، نه کم و نه زیاد " 

 نویسد:

باید بطور بیطرفانه مورد  ،دو جانب دعوا ادعای هر ،عدلدر محکمه  " 

 ،است یف تعادلوارد گردد. عدالت معرّ ون آنکه به طرفی فشاربررسی قرارگیرد، بد

    1"درست مانند ترازویی که برابرباشد.

دل عمورد  در یزن در نیم قاره هند، کریم مفسرین قرآن یکی از ؛الکالم آزادابو

 نویسد: چنین می

مورد عدل  نه کم، در نه زیاد و  ،و تفریط عدل چیست؟ جلوگیری از افراط 

 فرماید: می کریمچنانکه قرآن   2"عرضه شده است. انند ترازونمادی م

َرى )﴿  َر أُخ  ( َوأَن لَّي َس 38أَلَّ تَِزُر َواِزَرة  ِوز 

نَساِن إِلَّ َما َسعَى ِ  3﴾ِلْل 

 ترجمه: 

تحقیق   به دارد واى بار گناه دیگرى را بر نمىهیچ بردارنده﴿

     4﴾ راى انسان جز حاصل تالش او نیست.که ب

                                                             
1..Surah 2: Al-Baqarah: 30-34 read as follows: And lo! Thy Sustainer said unto the angels: 

“Behold, I am about to establish upon earth one who shall inherit it”. 

      They said: “Will Thou place on it such as will spread corruption thereon and shed 

blood – whereas it is we who extol Thy limitless glory, and praise Thee, and hallow Thy name?” 
 (God) answered: “Verily, I know that which you do not know”. 

And He imparted unto Adam the names of all things; then He brought them within the ken of the 

angels and said: “Declare unto Me the names of these (things), if what you say is true”. 

They replied” “limitless art Thou in Thy glory! No knowledge have we save that which Thou 

hast imparted unto us.  Verily, Thou alone art all-knowing, truly wise”. 

Said He: “O Adam, convey unto them the names of these (things)”. 

And as soon as (Adam) had conveyed unto them their names, (God) said: “Did I not say unto 

you, ‘Verily, I alone know the hidden reality of the heavens and the earth, and know all that you 

bring into the open and all that you would conceal’?” 

And when We told the angels, “Prostrate yourselves before Adam!” – they all prostrated 

themselves, save Iblis, who refused and gloried in his arrogance: and thus he became one of 

those who deny the truth.  The Message of the Qur’an. 

2.Surah 95: At-Tin: 4-6 read as follows: Verily, We create man in the best conformation, and 

thereafter We reduce him to the lowest of low – excepting only such as attain to faith and do 

good works: and theirs shall be a reward unending!  The Message of the Qur’an. 
 .39، آیه . سوره نجم3

4..Ibid. 
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د انزموآ عدل است. قرآنکریم برای ما می ءدانستن شایستگی هر شخص جز

ب دنیوی و مذه وموقف که شایستگی کسی به نسب، جنسیت، ثروت، موفقیت

یمان ل از اشود. تقوی متشک بلکه به وسیله تقوی اندازه می ؛شود اندازه نمی

  سوره بقره آمده است: 177درست و عمل صالح است طوریکه در آیه 

ِرِق َوال َمغ ِرِب ﴿ لَّي َس ال بِرَّ أَن تَُولُّوا  ُوُجوَهُكم  قِبََل ال َمش 

ِم اْلِخِر َوال َمآلئَِكِة  ِ َوال يَو  َولَـِكنَّ ال بِرَّ َمن  آَمَن بِاّلل 

بَى  َوال ِكتَاِب َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى ال َماَل َعلَى ُحب ِِه ذَِوي ال قُر 

يَن َواب َن السَِّبيِل َوالسَّآِئِليَن َوفِ  َوال يَتَاَمى َوال َمَساكِ 

ِدِهم   َكاةَ َوال ُموفُوَن بِعَه  قَاِب َوأَقَاَم الصَّلةَ َوآتَى الزَّ الر ِ

اء َوِحيَن  ابِِريَن فِ  ال بَأ َساء والضَّرَّ إِذَا َعاَهدُوا  َوالصَّ

 1﴾قُونَ ال بَأ ِس أُولَـئَِك الَِّذيَن َصدَقُوا َوأُولَـئَِك ُهُم ال ُمتَّ 

 ترجمه: 

نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و )یا( ﴿

بلکه نیکى آن است که کسى به خدا و روز  ؛ مغرب بگردانید

 ود رَو فرشتگان و کتاب )آسمانى( و پیامبران ایمان آوَ واپسین

یتیمان  ،مال )خود( را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان 

( ماندگان و گدایان و در )راه آزاد کردن در راه ،بینوایان  ،

رد و بدهد و نماز را برپا دا )برده گان ،غالمان وکنیزان( بندگان

ند زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفاداران

ى آنانند کسان . و در سختى و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند

 ﴾ ند.ا اند و آنان همان پرهیزگاران که راست گفته

 : سوره حجرات نیز چنین آمده است 13آیه در مورد ماهیت تقوی  در

ن ذََكر  َوأُنثَى َوَجعَل نَاُكم  ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَق نَاُكم م ِ

ِ أَت قَاُكم  إِنَّ  َرَمُكم  ِعندَ ّللاَّ ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَك 

َ َعِليم  َخبِير    2﴾ّللاَّ

 

                                                             
 .177، آیه ه بقره. سور1
 .13، آیه سوره حجرات .2
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 : ترجمه

 اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت﴿

صل تا با یکدیگر شناسایى متقابل حا؛ و قبیله قبیله گردانیدیم 

در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین  .کنید

 ﴾ تردید خداوند داناى آگاه است.بى ؛ شماست

 ید:فرما درین باره می اءسوره نس 95آیه 

َرِر لَ ﴿ ِل  الضَّ ِمنِيَن َغي ُر أُو  تَِوي ال قَاِعدُوَن ِمَن ال ُمؤ  يَس 

 ُ َواِلِهم  َوأَنفُِسِهم  فَضََّل ّللا  ِ بِأَم  َوال ُمَجاِهدُوَن فِ  َسبِيِل ّللا 

َواِلِهم  َوأَنفُِسِهم  َعلَى ال قَاِعِديَن دََرَجةً  ال ُمَجاِهِديَن بِأَم 

 ُ ُ ال ُمَجاِهِديَن َعلَى َوُكـلًّ َوَعدَ ّللا  نَى َوفَضََّل ّللا   ال ُحس 

ًرا َعِظيًما  1 ﴾ ال قَاِعِديَن أَج 

 ترجمه: 

دیده نیستند با آن مجاهدانى که  نشین که زیان مؤمنان خانه﴿

. باشند کنند یکسان نمىبا مال و جان خود در راه خدا جهاد مى

کنند به خداوند کسانى را که با مال و جان خود جهاد مى

نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده  اى بر خانهدرجه

ه نشینان ب )پاداش( نیکو داده و)لى( مجاهدان را بر خانه

    2﴾ پاداشى بزرگ برترى بخشیده است.
 که در همانطور :ن آنست یِّمبَ ،مورد تأمین عدل در کریم قرآن آشکار منظور

 ؛باییست یکسان تأمین گردد ازات نیزمج مکافات باییست عدل اجرا گردد، در

کریم مجازات یکسانی را برای زن یا مردی  چنانکه برای جرائم بی عفتی، قرآن

ولی برای طبقات مختلف زنان،    3نماید. که جرم وی ثابت شده باشد حکم می

یک کنیز نصف : مجازات متفاوت برای ارتکاب عین جرم وضع گردیده است. مثال 

که همسران  صورتی دریافت کرده و در را اد مسلمانمجازات یک زن آز

                                                             
 .95، آیه . سوره نساء1

2.Ibid. 
3.A. A. A. Fyzee, A Modern Approach to Islam, Universal Books, Lahore, 1978, p. 17. 



 

 

240 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
 برابر ( چنان گناهی را مرتکب گردند مجازات آنها دولی اهلل علیه وسلمپیامبر)ص

   1زنان آزاد خواهد بود.

جازات م رابرب دو را که رفتار آنها الگوی دیگران است به زنان پیامبر کریمقرآن

 ن بردگی شازن اشت فشارهای ممکن بردرنظرد کنیزان را با معمول محکوم کرده و

 کند.  نصف مجازات معمول محکوم می

فراتر ازمفهوم عدل گام نهاده و به احسان  ،برای تأمین عدل کامل کریمقرآن

خاطر جلوگیری از کمترین کاستی یا ه حفظ تعادل ب"نماید که به معنی  اشاره می

     2"زیادی است.

 نقرآ امت( جامعه دلخواهی را کهجهت دانستن این اصل باییست مفهوم )

 سازد، بدانیم.  می مکریم مجس

 مادر ت ازمادیسست. نبه معنی مادر گرفته شده ا "مّاُ"از کلمه  ةمّت یا اُلغت امّ 

و  من (و محبت مادری و مهربانی وی که با دو صفات خداوند )ج( یعنی )رح

که  رحم زن ان یابه معنی )زهد  ریشه رحم از دوی این صفات نیز )رحیم( که هر

 قرآن یدگاهد یا امت مطلوب از ةآن پرورش میابد( گرفته شده است. ام جنین در

که  گونههمان؛رفتاریست که با عطوفت مادری مواظب تمام اعضایش باشد  کریم

 مساوی شالهمه اطفنیازهای چند  هر ،باشد فرزندانش می مسؤل مواظبت از مادر

 ویش را دارند.کدام نیازمندی مشخص خ نبوده و هر

ولی مادری ؛ حد مادر به یک طفل نامناسب است  که لطف بیش از همانطوری

نماید بی  که طفل معلول یا معیوب خویش را بیشتر از اطفال دیگرش مواظبت می

برد  آن رنج می ست که آن طفل ازی اهای بلکه برای اعاده کاستی ؛ عدالتی نبوده

گردد.  که با توسل به احسان تأمین می التی استعدنشان دهنده ی و این امر 

                                                             
1.Ibid. 

2.Reference here is to Surah 53: An-Najm: 38-39 which state:… no bearer of burdens shall be 

made to bear another’s burden; nought shall be accounted unto man but what he is striving for.  

The Message of the Qur’an .  
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طبقات محروم نشان داده  ر( ترحم بیشتری را بل جاللههمانگونه که خداوند )ج

مانند: دختران، کنیزان، زنان، یتیمان، بیوه ها، برده ها، غربا، مریضان، ؛ است 

 ، عدل واحسان مسلمانان دراینست که باید این همه موازین واسیران و اقلیت ها

افراد را از منظر قرآن کریم درنظر گیرند تاعدالت  ت های حاکم برجامعه ووضعی

 قانون تطبیق شود. رعایت و

 حق آزادی

 رهن از ن انساکریم در ارتباط به آزاد نمود نآقر ،ذکر گردید که قبالً طوری

با ، ل عمران سوره آ 79آیهدر  طور جدی پرداخته است. قرآنکریمه نوع وابستگی ب

  ماید:ن می ل های انسانی به استبداد و ستمگری، بطور واضح تاکیدتشخیص تمای

ةَ ثُمَّ ﴿ َم َوالنُّبُوَّ ُ ال ِكتَاَب َوال ُحك  تِيَهُ ّللا  َما َكاَن ِلبََشر  أَن يُؤ 

ِ َولَـِكن ُكونُوا   يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُوا  ِعبَادًا ل ِ  ِمن دُوِن ّللا 

 1﴾ل ُِموَن ال ِكتَاَب َوبَِما ُكنتُم  تَد ُرسُونَ َربَّانِي ِيَن بَِما ُكنتُم  تُعَ 

 ترجمه: 

د که خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى زَسَه هیچ بشرى را ن﴿

بندگان من ، به جاى خدا  :سپس او به مردم بگوید ؛بدهد

بلکه )باید بگوید( به سبب آنکه کتاب )آسمانى( تعلیم ؛ باشید 

 علماى دین باشید.،ندید خوادادید و از آن رو که درس مىمى

﴾2   

 ریمک رآنعرف برده داری از موضوعات مهم در زمینه آزادی انسان ها در ق

ود و ایج بیع راست. درعرب قبل از اسالم ، برده داری در کشور عربستان بطور وس

 اقتصاد اعراب هم وابسته به آن بود. 

                                                             
 .79، آیه سوره آل عمران .1

2.The Message of the Qur’an. 
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   1دارد؛ می نماید توصیهتنها باالی برخورد انسانی با برده ها ه قرآنکریم، ن

سوره  4آیه که در طوری  2نماید. بلکه بطور مکرر باالی رهایی برده ها تأکید می

 محمد  آمده است: 

قَاِب َحتَّى إِذَا ﴿ َب الر ِ فَإِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضر 

ا فِدَاء ا َمنًّا بَع دُ َوإِمَّ َحتَّى  أَث َخنتُُموُهم  فَُشدُّوا ال َوثَاَق فَإِمَّ

ُ َلنتََصَر  َزاَرَها ذَِلَك َولَو  يََشاء ّللاَّ ُب أَو  تََضَع ال َحر 

يَب لَُو بَع َضُكم بِبَع ض  َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِ  َسبِيِل  ِمن ُهم  َولَِكن ل ِ

َمالَُهم   ِ فَلَن يُِضلَّ أَع   3﴾ّللاَّ

 ترجمه:  

 دناند برخورد کنید گر پس چون با کسانى که کفر ورزیده﴿

آوردید  ها)یشان( را بزنید تا چون آنان را )در کشتار( از پاى در

سپس یا )برآنان( منت  ،پس )اسیران را( استوار در بند کشید

نهید )و آزادشان کنید( و یا فدیه )و عوض از ایشان بگیرید( تا 

این است )دستور خدا(  .در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود

ولى )فرمان ؛ کشید ان انتقام مىخواست از ایشو اگر خدا مى

زماید و آپیکار داد( تا برخى از شما را به وسیله برخى )دیگر( بی

اند هرگز کارهایشان را ضایع  کسانى که در راه خدا کشته شده

 4﴾ کند.نمى
 ی اهللکرم صلادر رابطه به اهمیت علم وتحصیل برای زنان ومردان ، پیامبر   

 مایم:نر می  ذکارند ،که برخی از این احادیث را ذیالًعلیه وسلم دساتیر روشنی د

                                                             
1.Ibid. 
2.Ibid. 

 .4، آیه سوره محمد .3
4.Reference here is to Surah 24: An-Nur: 2 which states: 
As for the adulteress and the adulterer – flog each of them with a hundred stripes, and let not 

compassion with them keep you from (carrying out) this law of God, if you (truly) believe in 

God and the Last Day; and let a group of the believers witness their chastisement. The Message 

of the Qur’an. 
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 ما وسعن  سمائ  ول أرض  ووسعن  قلب عبدي المؤمن﴿  

 )﴾ 1  

 ترجمه: 

تحمل کرده نمی تواند مرا آسمان وزمین  من، ولی تحمل ﴿

 )داللت برفضیلت انسان کرده می تواند مرا قلب بنده ای  مومن

 ﴾دارد( 

 روشنتر مي سازد. همچنان حديث دومي موضوع را

مداد العلماء أفضل من دم الشهداء ، من كلم ﴿

الحسن ، وف  معناه حديث النعمان بن بشير، يوزن 

يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد 

 2 ﴾ العلماء على دم الشهداء.

 ترجمه: 

رنگ قلم علما  برتراست از خون شهدا در روز قیامت)حسن ﴿

 ﴾ بصری(

حدیث حضرت نعمان بن بشیر آمده است که روز و در ﴿ 

قیامت رنگ قلم علما همراه خون شهدا وزن می شود که در 

 ﴾ برتری پیدا میکند. نتیجه، رنگ قلم علما به خون شهدا

                                                             
قال الزركشي:قال بعض الحفاظ هذامذكورفي االسرائيليات وليس لهاسندمعروف عن النبي صلى اهلل   1

: ص)-للفتني الهندي–تذكرةالموضوعات (135: ص) -عليه وسلم.التذكرةفي األحاديث المشتهرة للزركشي

 (,589: ص) خاوي,المقاصدالحسنةللس(30

 

هومن كالم الحسن البصري ،وروي .قال السيوطي: حديث)مدادالعلماءأفضل من دم الشهداء( .2

الدررالمنتثرةفي األحاديث .وهوموضوع: وحبرالعلماءبدم الشهداءفرجح عليهم ( قال الخطيب " مرفوعابلفظ

زن ومرد، آيات واحاديث در فضيلت وجايگاه علم وحق تحصيل علم براي  (17: ص) المشتهرة للسيوطي

 فراواني وجود دارد كه ضرورت به استناد با احاديث ضعيف ومي باشد.
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 برابر برده داری را که آزادی اسیران جنگی در پدیده ای اًواضحکریم قرآن 

به طور  داری را ده بر ی ی عنعنهمیان برداشت و بدین وسیله ریشه ها فدیه بود از

    1مورد تهاجم قرارداد.قانونمند 

رآنی رمان قف،همان بزرگترین ضمانت برای آزادی  فردی مسلمان دراین مورد، 

  :که می فرماید،است 

نُ  إِنَّا﴿ يِ  نَح      2﴾ال َمِصيرُ  َوإِلَي نَا َونُِميتُ  نُح 

 ترجمه: 

 بازگشت و ، میرانیم می و گردانیممی زنده ما فقط بلی ، ما﴿

  ﴾ . بس و است ما سوی به مردمان

و یا  3 "سازد. فقط خداوند است که انسان را محدود می" روی این ملحوظ

     4"( است.ل جاللهخداوند )ج تنهاحق و باطل  جدا کننده نیک و بد و معیار"

رفع یالزاهرية،  یمعاوية بن صالح، عن أب﴿

ل: أبث العلم ف  آخر الزمان ث قال: أن هللا قایالحد

حتى يعلمه الرجل والمرأة، والحر والعبد، والصغير 

   5﴾والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحق  عليهم

                                                             
1.Reference here is to the following verses which state:  And for those of you who, owing to 

circumstances, are not in a position to marry free believing women, (let them marry) believing 

maidens from among those whom you rightfully possess.  And God knows all about your faith; 

each one of you is an issue of the other.  Marry them then, with their people’s leave, and give 

them their dowers in an equitable manner – they being women who give themselves in honest 

wedlock, not in fornication, nor as secret love-companions.  And when they are married, and 

thereafter become guilty of immoral conduct, they shall be liable to half the penalty to which 

free married women are liable. (Surah 4: An-Nisa’: 25) The Message of the Qur’an. 

O wives of the Prophet! If any of you were to become guilty of manifestly immoral conduct, 

double (that of other sinners) would be her suffering (in the hereafter): for that is indeed easy for 

God. (Surah 33: Al-Ahzab: 30)     The Message of the Qur’an. 
 .43. سوره ق، آیه 2

3.The Message of the Qur’an. 
4.For instance in Surah 4: An-Nisa’: 36 which states:And worship God (alone), and do not 

ascribe divinity, in any way, to aught beside Him.  And do good unto your parents, and near of 

kin, and unto orphans, and the needy, and the neighbour from among your own people, and the 

neighbour who is a stranger, and the friend by your side, and the wayfarer, and those whom you 

rightfully possess.  Verily God does not love any of those who, full of self-conceit, act in a 

boastful manner. The Message of the Qur’an. 
 .46 ص، 1ج، 259رقم الحدیث، رواه الدارمی .5
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 ترجمه:  

م معاویه ابن صالح از زاهریه نقل میکند:  پیامبر علیه السال﴿

م فرمود که خداوند می فرماید: علم را درآخر زمان فراگیر میکن

د، آزاد انرا فرامیگیرن غالم و مرد وزن، خورد وکالن وتااینکه 

را کردم من انهارا به واسطه ای احسانی  پس وقتیکه این کار

 ﴾ که به آنها دارم انها به عذاب گرفتار خواهم نمود.

 می چنین ارهین باخالد . م. اسحاق کارشناس امور قضایی از کشور پاکستان در

 نه ذار وانونگف عقیده را داده است، پس نه قخداوند به انسان حق اختال"گوید: 

 از را صریشرط قوانین ع و کدام حق ندارند اطاعت بی قید هیچ ؛مجری قانون 

مش با ودامیوند د پ( با وجولی اهلل علیه وسلمانسان مطالبه کنند... پیامبراسالم )ص

 با مردم گردیده بود.  هامورعامه مکلف به مشور منبع وحی، در

 اید: فرم ( میلی اهلل علیه وسلمخطاب به آنحضرت )صدر( ل جاللهخداوند )ج

َت فَتََوكَّل  ...  ﴿ ِر فَإِذَا َعَزم  ُهم  فِ  اْلَم  َوَشاِور 

ِلينَ  َ يُِحبُّ ال ُمتََوك ِ ِ إِنَّ ّللا   1﴾َعلَى ّللا 

 ترجمه: 

به خداوند  تمعضال در و،  با آنها مشورت کن اجرای امور در﴿

    2﴾.وند توکل کنندگان را دوست دارد؛ زیرا خداتوکل کن

                                                             
 .159، آیه . سوره آل عمران1

2.For instance in the following verses: which state: True piety does not consist in turning 

your faces towards the east or the west – but truly pious is he who believes in God, and the Last 

Day, and the angels, and revelation, and the prophets; and spends his substance – however much 

he himself may cherish it – upon his near of kin, and the orphans, and the needy, and the 

wayfarer, and the beggars, and for the freeing of human beings from bondage; and is constant in 

prayer, and renders the purifying dues; and (truly pious are) they who keep their promises 

whenever they promise, and are patient in misfortune and hardship and in time of peril: it is they 

that have proved themselves true, and it is they who are conscious of God. (Surah 2: Al-Baqarah: 

177). The Message of the Qur’an. 

 And it is not conceivable that a believer should slay another believer, unless it be by mistake.  

And upon him who has slain a believer by mistake there is the duty of freeing a believing soul 

from bondage and paying an indemnity to the victim’s relations, unless they forgo it by way of 

charity. 

Now if the slain, while himself a believer, belonged to a people who are at war with you, (the 

penance shall be confined to) freeing of a believing soul            from bondage; whereas, if he 

belonged to a people to who you are bound by a covenant, it shall consist of an indemnity to be 
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ه پس مشور ، اسالم ضروری شناخته شده است که مشوره در آنجائی زا

 .رندگی اره قر)شوری( حق اساسی تمام مسلمانان است تا مشوره کنند و مورد مشور

 یزخویش ن حیات اجتماعی تمام ابعاد گردد تا مسلمانان در همچنان تأکید می

 عالم نموده است: سوره بقره ا   256نگونه که قرآنکریم در آیه اشتراک نمایند. هما

فُر  ﴿ ِ فََمن  يَك  دُ ِمَن ال غَ   ش  يِن قَد تَّبَيََّن الرُّ َراهَ فِ  الد ِ لَ إِك 

َوةِ ال ُوث قََى  َسَك بِال عُر  تَم  ِ فَقَِد اس  ِمن بِاّلل  بِالطَّاُغوِت َويُؤ 

ُ َسِميع    1﴾َعِليم   لَ انِفَصاَم لََها َوّللا 

 ترجمه:  

 و هدایت که چرا ،    2.نیست دین(  قبول)  در اکراهی و اجبار﴿

 ، کسی بنابراین ، است شده مشخّص ضالل و گمراهی از کمال

 هر و پوشالی معبودهای و بت ها و شیطان)  طاغوت از که

(  کند منصرف حق از را آن و بشورد عقل بر که موجودی

 دستاویز ترینمحکم به ، بیاورد یمانا خدا به و کند نافرمانی

                                                                                                                                   
paid to his relations in addition to the freeing of a believing soul from bondage.  And he who 

does not have the wherewithal shall fast (instead) for two consecutive months. (This is) the 

atonement ordained by God: and God is indeed all-knowing, wise. (Surah 4: An-Nisa’: 92). The 

Message of the Qur’an 
God will not take you to task for oaths which you may have uttered without thought, but He will 

take you to task for oaths which you have sworn in earnest.  Thus, the breaking of a oath must be 

atoned for by feeding ten needy persons with more or less the same food as you are wont to give 

to your own families, or by clothing them, or by freeing a human being from bondage; and he 

who has not the wherewithal shall fast for three days (instead).  This shall be the atonement for 

your oaths whenever you have sworn (and broken them).  But be mindful of your oaths! (Surah 

5: Al-Ma’idah: 89). The Message of the Qur’an. The offerings given for the sake of God are 

(meant) only for the poor and the needy, and those who are in charge thereof, and those whose 

hearts to be won over, and for the freeing of human beings from bondage, and (for) those who 

are overburdened with debts, and (for every struggle) in God’s cause, and (for) the wayfarer: 

(this is) an ordinance from God – and God is all-knowing, wise. (Surah 9: At-Tawbah: 60). The 

Message of the Qur’an-    And as for those who are unable to marry, let them live in continence 

until God grants them sufficiency out of His bounty. And if any of those whom you rightfully 

possess desire (to obtain) a deed of freedom, write it out for them if you are aware of any good in 

them: and give them (their share) of the wealth of God which He has given you.  (Surah 24: An-

Nur: 33).   The Message of the Qur’an 
…as for those who would separate themselves from their wives by saying, “Thou art as unlawful 

to me as my mother”, and thereafter would go back on what they have said, (their atonement) 

shall be the freeing of a human being from bondage before the couple may touch one another 

again: this you are (hereby) exhorted to do – for God is fully aware of all that you do. (Surah 58: 

Al-Mujadalah: 3).  The Message of the Qur’an. 
 .256، آیه . سوره بقره1

2.G. A. Parwez, Islam: A Challenge to Religion, Idara-e-Tulu‘-e-Islam, Lahore,      1986, p. 346 
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 اصالً(  و رهاندمی هالکت و سقوط از را او و)  است درآویخته

 و پنهان سخنان و)  است دانا و شنوا خداوند و.  ندارد گسستن

 همگان بزرگ و کوچك کردار از و شنودمی را مردمان آشکار

 ﴾ ( . دارد آگاهی

 یروانپید تا نما و مذهبی را تضمین میحتی آزادی دینی  ای  قرآنی، این آیه 

بی ینی و مذهدبتوانند مراسم ، کنند می ادیان که درجامعه اسالمی زندگی  دیگر

 تبعیضی قرار نگیرند. نوع  نموده و مورد هیچ خویش را برگزار

لی که مسؤلیت حضرت پیامبر)ص :دارند تعدادی از آیات قرآن کریم بیان می

ولی نباید آنها را مجبور  ؛ ها برساند ام الهی را به انسان( است تا پیاهلل علیه وسلم

    1به قبول دین بسازد.

   2بیان گردیده است. بطور آشکار ،برای هرکس ،حق آزادی انسان درقبول دین

اساس اندیشه هایشان  ها را بر انسان: گوید که  این که خداوند می اشاره دیگر

درست و عمل صالح و تقوای شان اساس ایمان  بلکه بر؛ دهد  مکافات نمی

 فرماید:  سوره بقره می 62آیه دهد. درین مورد مکافات می

ابِئِيَن ﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  َوالَِّذيَن َهادُوا  َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ُرُهم   ِم اْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً فَلَُهم  أَج  ِ َوال يَو  َمن  آَمَن بِاّللَّ

َزنُونَ ِعندَ َرب ِِهم  َولَ  ف  َعلَي ِهم  َولَ ُهم  يَح   3﴾ َخو 

 ترجمه: 

و کسانى که انددر حقیقت کسانى که )به اسالم( ایمان آورده ﴿

اند و ترسایان و صابئان هر کس به خدا و روز یهودى شده

                                                             
1.This citation is taken from a personal communication from Dr. Fathi Osman,   dated January 

17, 2009. 
2.In this context reference may be made to Surah 42: Ash-Shura: 21 which        states: 

Is it that they (who care for no more than this world) believe in forces supposed to have a share 

in God’s divinity, and which enjoin upon them as a moral law something that God has never 

allowed.  

Now were it not for (God’s) decree on the final judgment, all would indeed have been decided 

between them (in this world): but, verily, grievous suffering awaits the evildoers (in the life to 

come). The Message of the Qur’an. 
 .62، آیه . سوره بقره3
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پس اجرشان را ، بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد 

ان است و نه پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمى بر آن

     1﴾ خواهند شد. گیناندوه

ا اعط بلکه به کافران نیز؛ پرستان  تنها به خداه کریم حق آزادی باور را ن قران

    2نکنند. به مسلمانان تجاوز: به شرط اینکه ؛ کند  می

شود و حق  حق( نیز شامل حق آزادی انسان میسخن توان گفتن حقیقت )

مسؤلیت و ، حق  ( است. حمایت ازل جالله)جترین صفات خداوند  یکی از مهم

آن  از مواجه شدن به خطر ست که یک مسلمان حتی درا ها حق اساسی انسان

    3صرف نظر کند.نباید 

جامعه را  دهد تا شهادت برحق دهند و کریم برای اهل ایمان دستور می نآقر

 و آزار ردهند، ازه تا کسانی را که شهادت برحق می؛ د ننمایدرست  رهنمایی 

    4اذیتی مصؤن بمانند.

 ل علمیحق تحص

م در اسال از صدر ،اهمیت تحصیل علم دارد. علمه کید زیادی بأکریم ت نآقر

 وره علق آمده است:س 4-1درآیات که  طوری؛ توجه قرار داشته است  محراق

                                                             
1.Reference here is to Surah 12: Yusuf: 40 which states: And all that you worship instead of God 

is nothing but (empty) names which you have invented – you and your forefathers – (and) for 

which God has bestowed no warrant from on high.  Judgment (as to what is right and what is 

wrong) rests with God alone – (and) He has ordained that you should worship nought but Him: 

this is the (one) ever-true faith; but most people know it not. The Message of the Qur’an. 
2.Khalid M. Ishaque, “Islamic law - Its Ideals and Principles”, in The Challenge   of Islam, 

Edited by A. Gauhar,  The Islamic Council of Europe, London, 1980,   p. 157. 
3.Reference here is to Surah 42: Ash-Shura: 38 which states: (God’s bounty will be given to 

those) who respond to (the call of) their Sustainer and are constant in prayer; and whose rule (in 

all matters of common concern) is consultation among themselves; and who spend on others out 

of what We provide for them as sustenance... The Message of the Qur’an. 
4.The Message of the Qur’an. 
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ِم َرب َِك الَِّذي َخلََق )إِ ﴿  نَساَن ِمن  1ق َرأ  بِاس  ِ ( َخلََق اْل 

َرُم )2)َعلَق   َك  ( 4( الَِّذي َعلََّم بِال قَلَِم )3( اق َرأ  َوَربَُّك اْل 

نَساَن َما لَم  يَع لَم   ِ  1﴾َعلََّم اْل 

 ترجمه: 

( انسان را از علق 1بخوان به نام پروردگارت که آفرید )﴿

( 3( بخوان و پروردگار تو کریمترین )کریمان( است )2آفرید )

( آنچه را که انسان 4) اندزکه به وسیله قلم آمو ذاتهمان 

    2﴾ (.5)اندتدریج به او( آموخته دانست )بنمى

امل ست، شاکلمه انسان که درآیات کریمه مورد خطاب  :ست ا قابل یاد آوری

 شود. مرد و زن می

ه کلم با انانی عاز برابر نبودن انسان های آگاه واهل  خداوند در سوره ی زمر،

 لگونه می فرماید:علم دارند پرده برمیدارد وسوا

تَِوي الَِّذيَن يَع لَُموَن َوالَِّذيَن َل ... ﴿ قُل  َهل  يَس 

َل بَابِ  لُوا اْل   3﴾يَع لَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُو 

 ترجمه: 

                                                             
 .5 -1، آیه  . سوره علق1

2.This statement is reiterated in many verses, including the following: Yet if God had so willed, 

they would not have ascribed divinity to aught beside Him; hence, We have not made thee their 

keeper, and neither art thou responsible for their conduct (Surah 6: Al-An‘am: 107).  The 

Message of the Qur’an. 

And (thus it is;) had thy Sustainer so willed, all those who live on earth would surely have 

attained to faith, all of them: dost thou, then, think that thou couldst compel people to believe 

(Surah 10: Yunus: 99).  The Message of the Qur’an-   But if they turn away (from thee, O 

Prophet, remember that) thy only duty is a clear delivery of the message (entrusted to thee) 

(Surah 16: An-Nahl: 82.  The Message of the Qur’an. 

But if they turn away (from thee, O Prophet, know that) We have not sent thee to be their keeper: 

thou art not bound to do more than deliver the message (entrusted to thee). 

And, behold, (such as turn away from Our messages are but impelled by the weakness and 

inconstancy of human nature; thus,) when We give man a taste of Our grace, he is prone to exult 

in it; but if misfortune befalls (any of) them in result of what their own hands have sent forth, 

then, behold, man shows how bereft he is of all gratitude!  (Surah 42: Ash-Shura: 48). The 

Message of the Qur’an. 
 .9آیه  زمر، . سوره3
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دانند یکسانند؟  دانند و کسانى که نمی بگو آیا کسانى که می﴿

   1﴾ .ند که پندپذیرندا تنها خردمندان

ش می خوینماید تا برای کسب کمال عل نان را دعوت میمسلما ،قرآن کریم 

 دعا کنند:

آِن ِمن قَب ِل أَن ﴿ ُ ال َمِلُك ال َحقُّ َوَل تَع َجل  بِال قُر  فَتَعَالَى ّللاَّ

ِ ِزد نِ  ِعل ًما ب  يُهُ َوقُل رَّ  2 ﴾يُق َضى إِلَي َك َوح 

  ترجمه: 

ندن( خدا فرمانرواى بر حق و در )خوا مرتبه است پس بلند﴿

شتاب مکن و بگو  ،قرآن پیش از آنکه وحى آن بر تو پایان یابد

      3﴾ پروردگارا بر دانشم بیفزاى.

 درحدیثی از رسول گرامی اسالم می خوانیم :

﴿ ِ صلى هللا عليه وسلم قُوُل   -إِن ِى َسِمع ُت َرُسوَل ّللاَّ

ُ  َسلَكَ  ِعل ًما فِيهِ  يَط لُبُ  َطِريقًا َسلَكَ  َمن    ِمن   َطِريقًا بِهِ  ّللاَّ

 4 ﴾ . ال َجنَّةِ  ُطُرقِ 

 درحدیث دیگری آمده است: 

دَاءِ عن اب  ﴿ ِ  َرُسولَ  سَِمع تُ  فَإِن ِى قَالَ  الدَّر   صلى - ّللاَّ

 ِعل ًما فِيهِ  يَط لُبُ  َطِريقًا َسلَكَ  َمن   » يَقُولُ  -وسلم عليه هللا

ُ  َسلَكَ   5﴾ . ال َجنَّةِ  ُطُرقِ  ِمن   َطِريقًا بِهِ  ّللاَّ

                                                             
1.For instance in Surah 18: Al-Kahf: 20 which states:And say: “The truth (has now come) from 

your Sustainer: let, then, him who wills, believe in it, and let him who wills, reject it”. 

Verily, for all who sin against themselves (by rejecting Our truth) We have readied a fire whose 

billowing folds will encompass them from all sides; and if they beg for water, they will be given 

water (hot) like molten lead, which will scald their faces; how dreadful a drink, and how evil a 

place to rest! The Message of the Qur’an. 
 .114،آیه . سوره طه2

3.The Message of the Qur’an. 
 .3643 رقم الحدیث ،اب الحث علی طلب العلمأبوداود ب .4
 .3643 رقم الحدیث ،أبوداود باب الحث علی طلب العلم. 5
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گستردارد؛تا ل نیاز اساسی برای داشتن دنیای عد ،علم،کریم  نآاز دیدگاه قر 

 یشتریکید بأکریم ت صلح واقعی در آن ممکن گردد. قرآنوزندگی با آسایش 

آیه ردکه  طوری ؛نماید باالی اهمیت علم و آموزش حتی در شرایط جنگی می

 :می فرمایدتوبه ی سوره  122

لَ نَفََر ِمن ُكل ِ َوَما َكاَن ال ُمؤ  ﴿ ِمنُوَن ِليَنِفُروا  َكآفَّةً فَلَو 

َمُهم   يِن َوِليُنِذُروا  قَو  ن ُهم  َطآئِفَة  ل ِيَتَفَقَُّهوا  فِ  الد ِ قَة  م ِ فِر 

ذَُرونَ   1 ﴾إِذَا َرَجعُوا  إِلَي ِهم  لَعَلَُّهم  يَح 

 ترجمه: 

 پس !و شایسته نیست مؤمنان همگى )براى جهاد( کوچ کنند﴿

اى کنند تا )دستهاى کوچ نمىاى از آنان دستهچرا از هر فرقه

بمانند و( در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى 

 آنان بازگشتند بیم دهند، باشد که آنان )از کیفر الهى( بترسند.

﴾2    

به تفصیل  -حق تحصیل زنان   –این موضوع را می توانید در ادامه بحث 

 مائید.مطالعه ن

 ی(حق نفقه ) تغذّ

 فرماید:  هود می ی  سوره ششم  آیهخداوند  در

قَُها َويَع لَُم ﴿  ِ ِرز  ِض إِلَّ َعلَى ّللا  َوَما ِمن دَآبَّة  فِ  اْلَر 

بِين   دََعَها ُكل  فِ  ِكتَاب  مُّ تَو  َها َوُمس  تَقَرَّ  3﴾ُمس 

 ترجمه: 

                                                             
 .122، آیه . سور توبه1

2.For instance, see Surah 6: Al-An‘am: 108 which statesBut do not revile those (beings) whom 

they invoke instead of God, lest they revile God out of spite, and in ignorance; for, goodly 

indeed have We made their own doings appear unto every community.  In time, (however,) unto 

their Sustainer they must return: and then He will make them (truly) understand all that they 

were doing. The Message of the Qur’an. 
 .6، آیه . سوره هود3
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زیش بر اى در زمین نیست مگر )اینکه( روو هیچ جنبنده﴿

داند همه ردنش را مىست و )او( قرارگاه و محل مُا عهده خدا

     1﴾ اینها( در کتابى روشن )ثبت( است.)

 خدا ملکیتست، همه چیزا اقتصادی و اجتماعی امور این قانون کبیراسالم در

دون ب، د پس به همین دلیل همه موجودات حق دارن .کسی دیگر نه ازآنِ ؛ستا

 سوره انعام  165آیهچنانکه در ؛بهره مند گردند جل جالله ندتبعیض از ملک خداو

 فرماید:  می

ِض َوَرفََع بَع َضُكم  ﴿ َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكم  َخلَئَِف اْلَر 

يَب لَُوُكم  فِ  َما آتَاُكم  إِنَّ َربََّك  َق بَع ض  دََرَجات  ل ِ فَو 

ِحيم    2﴾َسِريُع ال ِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُور  رَّ

 رجمه: ت

و اوست کسى که شما را در زمین جانشین )یکدیگر( قرار داد ﴿

برترى داد تا شما  ،و بعضى از شما را بر برخى دیگر به درجاتى

 آرى پروردگار تو زود. زماید آبی ؛را در آنچه به شما داده است

     3﴾ مهربان است. و کیفر است و )هم( او بس آمرزنده

 فرماید:  یم سوره ملک نیز 15در آیه  و

ضَ  لَُكمُ  َجعَلَ  الَِّذي ُهوَ  ﴿ َر  شُوا ذَلُوًل  اْل   فِ  فَام 

قِهِ  ِمن   َوُكلُوا َمنَاِكبَِها  4﴾النُُّشورُ  َوإِلَي هِ  ِرز 
 

                                                             
1.For instance, see Surah 4: An-Nisa’: 135 which states O You who have attained to faith!  Be 

ever steadfast.  
in upholding equity, bearing witness to the truth for the sake of God, even though it be against 

your own selves or your parents and kinsfolk.  Whether the person concerned be rich or poor, 

God’s claim takes precedence over (the claims of) either of them.  Do not then follow your own 

desires, lest you swerve from justice: for if you distort (the truth), behold, God is indeed aware 

of all that you do!  The Message of the Qur’an. 
 .165، آیه سوره انعام 2.

3.Reference here is to the following statement:   And have witnesses whenever you trade with 

one another, but neither scribe nor witness must suffer harm; for if you do (them harm), behold, 

it will be sinful conduct on your part. (Surah 2: Al-Baqarah: 282).  The Message of the Qur’an.. 

 .15سوره ملک، آیه  .4
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اوست کسى که زمین را براى شما رام گردانید پس در ﴿

( بخورید و رستاخیز فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى )خدا

   1﴾ به سوى اوست.

وسایل  از زن حق دارند ها اعم از مرد و این بدان معناست که تمام انسان 

ه ک سانیککه  مشروع امرار معاش برخوردار باشند. این آیه همچنان گویای اینست

یی که ها وهبتمداشتن  نباید دیگران را از، اند  ازمال و قدرت بیشتری برخوردار

ا ه و یروم کردا خلق کرده است، محه برای استفاده تمام انسانجل جالله خداوند 

 استفاده نمایند.  وءخود س

از  ران رانباید دیگ، که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی اند  همچنان کسانی

از  یا ند وبرای ایشان خلق کرده است محروم ساز متعالخداوند که سهولت های 

 یند.مان سوء استفاده ؛منابعی که خداوند برای آرامش بشریت خلق کرده است

 ق کارـح

ق زن ح و دمر تمام انسان ها اعم از، کریم بیان نموده است  نآکه قر طوری

ار باید مزد ک، کارانه  اکار در مقابل مزد باشد و یا کار رض اگر ؛نمایند تا کار ،دارند

 32ر آیهدکه  برای کسی داده شود که کار نموده است اگر مرد باشد یا زن. طوری

  سوره نسأ آمده است:

ُ بِِه بَع َضُكم  َعلَى بَع ض  ﴿ ا  َما فَضََّل ّللا  َولَ تَتََمنَّو 

ا  مَّ تََسبُوا  َوِللن َِساء نَِصيب  م ِ ا اك  مَّ َجاِل نَِصيب  م ِ ل ِلر ِ

ء   َ َكاَن بِكُل ِ َش   ِلِه إِنَّ ّللا  َ ِمن فَض  أَلُوا  ّللا  تََسب َن َواس  اك 

 2﴾َعِليًما

)سبب( آن بعضى از شما را بر بعضى )دیگر( برترى  زنهار آنچه را خداوند به 

اى است و اند بهرهبراى مردان از آنچه )به اختیار( کسب کرده ،داده آرزو مکنید

                                                             
1.Ibid. 

 .32آیه ، . سوره نساء2
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اى است و از فضل خدا اند بهرهبراى زنان )نیز( از آنچه )به اختیار( کسب کرده

    1 درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست.

 یبایی و سالمتی حق بهره مندی از ز

 نعمات خداوند )ج( سایرو 
 

 آناز هزندگی  ک محمد اسد بیان نموده است: تمام اشیای خوب و زیبا در

به این اساس  منع نشده اند برای اهل ایمان حالل و قابل استفاده است. اًصریح

ه ی بهان ه بههرانسانی حق دارد از پدیده زیبائی وسالمتی استفاده مشروع نمود

 ترک دنیا نباید نعمات الهی را نادیده گیرد. وریاضت 

کشتن نفس  سایر اعمالی را که کریم  ریاضت افراطی، ترک دنیا و  قران

    2 داند. مردود می ،شود  خوانده می

ه به قایسم فیلسوفان یونان را در یدیدگاه حس محور ،عالمه اقبال الهوری

ا )آیات( ای خدنه هلم ماده را نشاتعالیم قرآن به بحث گرفته و ارزش اینکه قرآن عا

ت قدر رمظاه عنوانه عالم ماده را ب کریم قرآن آیات بسیاری از ،معرفی میدارد

 الهی معرفت را به نماید که انسان منابع رشد فکری و وسایلی بیان می الهی از

 فرماید:  سوره حدید می 27چنانکه در آیه  ،نمایند هدایت می

يََم ثُمَّ قَفَّي نَا َعلَى ﴿ آثَاِرِهم بُِرُسِلنَا َوقَفَّي نَا بِِعيَسى اب ِن َمر 

نِجيَل َوَجعَل نَا فِ  قُلُوِب الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َرأ فَةً  ِ َوآتَي نَاهُ اْل 

بَانِيَّةً اب تَدَُعوَها َما َكتَب نَاَها َعلَي ِهم  إِلَّ  َمةً َوَره  َوَرح 

                                                             
1.Surah 39: Az-Zumar: 9 which reads as follows: Or (dost thou deem thyself equal to) one who 

devoutly worships (God) throughout the night, prostrating himself or standing (in prayer),    

ever-mindful of the life to come, and hoping for his Sustainer’s grace? 

Say: “Can they who know and they who do not know be deemed equal?”  (But) only they who 

are endowed with insight keep this in mind.  The   Message of the Qur’an.. 
2.Surah 20: Ta-Ha: 114 reads as follows: (Know,) then, (that) God is sublimely exalted, the 

Ultimate Sovereign, the Ultimate Truth: and (knowing this,) do not approach the Qur’an in haste, 

ere it has been revealed unto thee in full, but (always) say: “O my Sustainer, cause me to grow in 

knowledge!” The Message of the Qur’an. 
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ِ فََما َرَعو   َواِن ّللاَّ هَا َحقَّ ِرَعايَتَِها فَآتَي نَا اب تِغَاء ِرض 

ن ُهم  فَاِسقُونَ  َرُهم  َوَكثِير  م ِ  1 ﴾الَِّذيَن آَمنُوا ِمن ُهم  أَج 

 ترجمه: 

درپى آوردیم و عیسى پیامبران خود را پى ،آنگاه به دنبال آنان﴿

کردیم و  اعطاپسر مریم را در پى )آنان( آوردیم و به او انجیل 

فت و رحمت أر ،و پیروى کردندهاى کسانى که از ا در دل

ند ما آن ه اآورد که از پیش خود در را نهادیم و )اما( ترك دنیا

مگر براى آنکه کسب خشنودى خدا ؛ را برایشان مقرر نکردیم 

با این حال آن را چنانکه حق رعایت آن بود منظور  ؛کنند

پس پاداش کسانى از ایشان را که ایمان آورده بودند  ؛نداشتند

    2 ﴾ دادیم و)لى( بسیارى از آنان دستخوش انحرافند. بدانها

ن است، روی زمی یاز زندگی امروز تر مرگ مهم که زندگی پس از وجودی با

 شته وفی داهایش بینش من نعمت ی گفته است که نسبت به دنیا وبه مسلمانان کِ

وره س 32 آیه طوریکه در ؟زیبایی ها و نعمات خداوندی استفاده نمایند نباید از

 اعراف آمده است:

َرَج ِلِعبَاِدِه َوال طَّي ِبَاِت ﴿  ِ الَّتَِ  أَخ  َم ِزينَةَ ّللا  قُل  َمن  َحرَّ

ِق قُل  ِه  ِللَِّذيَن آَمنُوا  فِ  ال َحيَاةِ الدُّن يَا  ز  ِمَن الر ِ

م  يَع لَُمونَ  ُل اْليَاِت ِلقَو  َم ال ِقيَاَمِة َكذَِلَك نُفَص ِ  ﴾َخاِلَصةً يَو 
3 

)اى پیامبر( بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید  ﴿

 ؟هاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده آورده و )نیز( روزی

                                                             
1  Surah 57: Al-Hadid: 27 reads as follows:And, thereupon we caused (other of) Our .27حدید 

apostles to follow in their footsteps; and (in the course of time) We caused them to be followed 

by Jesus, the son of Mary, upon whom We bestowed the Gospel; and in the hearts of those who 

(truly) followed him.  We engendered compassion and mercy.  But as for monastic asceticism – 

We did not enjoin it upon them: they invented themselves out of a desire of God’s goodly 

acceptance.  But then, they did not (always) observe it as it ought to have been observed: and so 

We granted their recompense unto such of them as had (truly) attained to faith, whereas many of 

them became iniquitous. 
2.The Message of the Qur’an. 

 .32 ، آیهاعراف . سوره3
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ها( در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان  بگو این )نعمت

باشد این گونه آیات اند و روز قیامت )نیز( خاص آنان مىآورده

    1﴾ کنیم.به روشنى بیان مى؛دانند )خود( را براى گروهى که مى

 ط شخصی افراد:یت محیت و مصئونیحق محرم

ث ه حیبان نموده و عذکریم  به محرمیت و حفظ محیط شخصی افراد اِ قرآن

 د میمرد( تأکی یک حق بشری جهت محافظت حریم زندگی افراد )خواه زن یا

 :تصریح گردیده است سوره نور 58و27،28آیات  طوریکه در  ؛نماید

 خداوند می فرماید:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل تَد ُخلُوا بُيُوتًا َغي َر بُيُوتُِكم  َحتَّى ﴿

ِلَها ذَِلُكم  َخي ر  لَُّكم  لَعَلَُّكم   تَأ نُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَى أَه  تَس 

( فَإِن لَّم  تَِجدُوا فِيَها أََحدًا فََل تَد ُخلُوَها 27تَذَكَُّروَن )

ِجعُوا ُهَو حَ  ِجعُوا فَار  ذََن لَُكم  َوإِن قِيَل لَُكُم ار  تَّى يُؤ 

ُ بَِما تَع َملُوَن َعِليم   َكى لَُكم  َوّللاَّ  2 ﴾أَز 

 درجای دیگرمی فرماید:

تَأ ِذنُكُم الَِّذيَن َملََكت  أَي َمانُُكم  ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَس 

ات  ِمن قَب ِل َوالَِّذيَن لَم  يَب لُغُوا ال   ُحلَُم ِمنُكم  ثََلَث َمرَّ

َن الظَِّهيَرةِ َوِمن  ِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكم م ِ َصَلةِ ال فَج 

َرات  لَُّكم  لَي َس َعلَي ُكم  َوَل  بَع ِد َصَلةِ ال ِعَشاء ثََلُث َعو 

افُوَن َعلَي ُكم بَع ُضُكم  عَ  لَى َعلَي ِهم  ُجنَاح  بَع دَُهنَّ َطوَّ

ُ َعِليم  َحِكيم   يَاِت َوّللاَّ ُ لَُكُم اْل   3﴾بَع ض  كَذَِلَك يُبَي ُِن ّللاَّ

 سوره احزاب می فرماید:  53آیه  درخداوند جل جالله 

                                                             
1.Surah 11: Hud: 6 reads as follows:  And there is no living creature on earth but depends for its 

sustenance on God; and He knows its time-limit (on earth) and its resting-place (after death): all 

(this) is laid down in (His) clear decree. The Message of the Qur’an. 
 .28 – 27 ، آیهنور . سوره2
 .58 ، آیهنورسوره  .3
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ذََن ﴿ ِ إِلَّ أَن يُؤ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل تَد ُخلُوا بُيُوَت النَّبِ  

إِنَاهُ َولَِكن  إِذَا دُِعيتُم   لَُكم  إِلَى َطعَام  َغي َر نَاِظِرينَ 

تَأ نِِسيَن ِلَحِديث   تُم  فَانتَِشُروا َوَل ُمس  فَاد ُخلُوا فَإِذَا َطِعم 

ُ َل  يِ  ِمنُكم  َوّللاَّ تَح  ِذي النَّبِ َّ فَيَس  إِنَّ ذَِلُكم  َكاَن يُؤ 

أَلُو ِ َوإِذَا َسأَل تُُموُهنَّ َمتَاًعا فَاس  يِ  ِمَن ال َحق  تَح  ُهنَّ يَس 

َهُر ِلقُلُوبُِكم  َوقُلُوبِِهنَّ َوَما  ِمن َوَراء ِحَجاب  ذَِلكُم  أَط 

َواَجهُ  ِ َوَل أَن تَنِكُحوا أَز  ذُوا َرُسوَل ّللاَّ َكاَن لَُكم  أَن تُؤ 

ِ َعِظيًما  1﴾ِمن بَع ِدِه أَبَدًا إِنَّ ذَِلُكم  َكاَن ِعندَ ّللاَّ

 :درجای دیگر فرموده استخداوند جل جالله 

َن الظَّن ِ إِنَّ بَع َض ﴿ تَنِبُوا َكثِيًرا م ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اج 

الظَّن ِ إِث م  َوَل تََجسَُّسوا َوَل يَغ تَب بَّع ُضُكم بَع ًضا أَيُِحبُّ 

َ إِنَّ  تُُموهُ َواتَّقُوا ّللاَّ َم أَِخيِه َمي تًا فَكَِره  أََحدُُكم  أَن يَأ كَُل لَح 

 َ ِحيم  ّللاَّ اب  رَّ  2﴾تَوَّ

م کال براساس مفادآیات ذکر شده ، حق محرمیت ومصئونیت بصورت جدی در

انسان  ه همهبلک اهلل مجید تبلور یافته است.این حق ویژه ی مردان یا زنان نیست؛

 ها می توانند ازاین حق خدادادی استفاده مشروع نمایند.

 ،3-  58و 28،72آیات  در سوره نورمفهوم کلی حق محرمیت و مصئونیت لهذا 

که در  به  تفصیل آمده است 122 – 11سوره حجرات آیه  و 1 – 53سوره احزاب آیه 

 زیرنویس این صفحه می توانید مطالعه فرمائید:

                                                             
 .53 ، آیهاحزابسوره  1.
 .12آیه ، . سوره حجرات2

3.Surah 24: An-Nur: 27-28, 58 read as follows: O you who have attained to faith! Do not enter 

houses other than your own unless you have obtained permission and greeted their inmates.  This 

is (enjoined upon you) for your own good, so that you might bear (your mutual rights) in mind. 

Hence, (even) if you find no one within (the house), do not enter it until you are given leave; and 

if you are told, “Turn back”, then turn back.  This will be most conducive to your purity; and 

God has full knowledge of all that you do. O you who have attained to faith!  At three times 

(of day), let (even) those whom you rightfully possess, as well as those from among you who 

have not yet attained to puberty, ask leave of you (before intruding upon your privacy): before 

the prayer of daybreak, and whenever you lay aside your garments in the middle of the day, and 

after the prayer of nightfall: the three occasions on which your nakedness is likely to be bared.  

Beyond these (occasions), neither you nor they will incur any sin if they move (freely) about 

you, attending to (the needs of) one another. 
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 بت و تمسخر:يحق محافظت از تهمت، غ 

کریم مصؤنیت انسان را از تهمت بیجا، تمسخر، القاب توهین آمیز و  نآقر

 11آیه های  :تأکید میدارد اًصریحبشری او بشمارمی رود؛  که ازجمله حقوقغیبت 

 .تأکید رفته است نیز تهمت پرهیز از همچنان بر و3-سوره حجرات 12 و 

م  عَسَى أَن ﴿ ن قَو  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل يَس َخر  قَوم  م ِ

ن ن َِساء َعسَى أَن يَ  ن ُهم  َوَل نَِساء م ِ كُنَّ يَُكونُوا َخي ًرا م ِ

َل قَاِب  ن ُهنَّ َوَل تَل ِمُزوا أَنفَُسُكم  َوَل تَنَابَُزوا بِاْل  َخي ًرا م ِ

لَئَِك  يَماِن َوَمن لَّم  يَتُب  فَأُو  ِ ُم ال فُُسوُق بَع دَ اْل  بِئ َس اِلس 

تَنِبُوا َكثِيًرا 11ُهُم الظَّاِلُموَن ) ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اج 

َن الظَّن ِ  إِنَّ بَع َض الظَّن ِ إِث م  َوَل تََجسَُّسوا َوَل يَغ تَب  م ِ

َم أَِخيِه َمي تًا  بَّع ُضُكم بَع ًضا أَيُِحبُّ أََحدُكُم  أَن يَأ ُكَل لَح 

ِحيم   اب  رَّ َ تَوَّ َ إِنَّ ّللاَّ تُُموهُ َواتَّقُوا ّللاَّ  4﴾فََكِره 

                                                                                                                                   
 In this way God makes clear unto you His messages: for God is all-knowing, wise!    

1..Surah 33: Al-Ahzab: 53 reads as follows: O you who have attained to faith!  Do not enter the 

Prophet’s dwellings unless you are given leave; (and when invited) to a meal, do not come (so 

early as) to wait for it to be readied: but whenever you are invited, enter (at the proper time); and 

when you have partaken of the meal, disperse without lingering for the sake of mere talk: that, 

behold, might give offence to the Prophet, and yet he might feel shy of (asking) you (to leave): 

but God is not shy of (teaching you) what is right. 

And (as for the Prophet’s wives,) whenever you ask them for anything that you need, ask them 

from behind a screen: this will but deepen the purity of your hearts and theirs.  Moreover, it does 

not behove you to give offence to God’s Apostle – just as it would not behove you ever to marry 

his widows after he has passed away: that, verily, would be an enormity in the sight of God.:. 
2.Surah 49: Al-Hujurat: 11-12 read as follows:O you who have attained to faith!  No men shall 

deride (other) men: it may well be that those (whom they deride) are better than themselves; and 

no women (shall deride other) women: it may well be that those (whom they deride) are better 

than themselves.  And neither shall you defame one another, nor insult one another by 

(opprobrious) epithets: evil is all imputation of iniquity after (one has attained to) faith; and why 

who (become guilty thereof and) do not repent – it is they, they who are evildoers!   

O you who have attained to faith! Avoid most guesswork (about one another) – for, behold, 

some of (such) guesswork is (in itself) a sin; and do not spy upon one another, and neither allow 

yourselves to speak ill of one another behind your backs.  Would any of you like to eat the flesh 

his dead brother?  Nay, you would loathe it! And be conscious of God.  Verily, God is an 

acceptor of repentance, a dispenser of grace! 
3.Surah 6: Al-An‘am: 165 reads as follows: For, He it is who has made you inherit the earth, and 

has raised some of you by degrees above others, so that He might try you by means of what He 

has bestowed upon you.  Verily, thy Sustainer is swift in retribution: yet behold, He is indeed .            
much-forgiving, a dispenser of grace.  The Message of the Qur’an. 

 .12 – 11 ، آیاتحجرات . سوره4
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  ترجمه: 

 اشم مردان از وهیگر نباید!  ایدآورده ایمان که کسانی ای﴿

 ، دباشن اینان از بهتر آنان شاید ، کنند استهزاء را دیگری گروه

 آنان بسا چه زیرا ، کنند استهزاء را دیگری زنان زنانی نباید و

 مورد و نزنید طعنه را همدیگر و ، باشند خوبتر اینان از

 ناپسند و زشت القاب با را یکدیگر و ، ندهید قرار عیبجوئی

 مانای از بعد ، است بد چه(  مسلمان برای.  )  منامید و مخوانید

 هطعن و ، تمسخر بر دالّ )  آلود گناه و ناگوار سخنان ، آوردن

 نزبا بر و گفتن(  خواندن بد القاب به و ، کردن عیبجوئی و زدن

 و برندارند دست(  اقوالی و اعمالی چنین از)  که کسانی!  راندن

 با و ، نیشدار سخنان با و)  ستمگرند ایشان ، نکنند توبه

 و زشت القاب به مردم گرداندن ملقّب و ، گیریهاخرده

  ﴾ ( . کنندمی ظلم دیگران به ، آمیزتوهین

 ، زیدبپرهی گمانها بسیاری از!  ایدآورده ایمان که کسانی ای﴿ 

 ، نکنید دری پرده و جاسوسی و ، است گناه گمانها از برخی که

 دارد دوست شما از یك هیچ آیا ؛ ننماید بتغی دیگری از یکی و

 از شما یهمه یقین به ؟ بخورد را خود یمرده برادر گوشت که

 نینچ نیز غیبت ، بیزارید آن از و)  آیدمی بدتان خواری مرده

 خداوند گمانبی ، کنید پروا خدا از(  و بپرهیزید آن از و است

      ﴾ . است مهربان و پذیر توبه بس

 سوره نور فرموده است: 19-16داوند جل جالله درآیاتخ

ا يَُكوُن لَنَا أَن نَّتََكلََّم بَِهذَا ﴿ َل إِذ  سَِمع تُُموهُ قُل تُم مَّ َولَو 

تَان  َعِظيم  ) ُ أَن تَعُودُوا 16ُسب َحانََك َهذَا بُه  ( يَِعُظكُُم ّللاَّ

ِمنِيَن ) ؤ  يَاِت ( َويُ 17ِلِمث ِلِه أَبَدًا إِن ُكنتُم مُّ ُ لَُكُم اْل  بَي ُِن ّللاَّ

ُ َعِليم  َحِكيم   إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع  (18)َوّللاَّ

ال فَاِحَشةُ فِ  الَِّذيَن آَمنُوا لَُهم  َعذَاب  أَِليم  فِ  الدُّن يَا 

ُ يَع لَُم َوأَنتُم  َل تَع لَُمونَ  ِخَرةِ َوّللاَّ  1﴾َواْل 

  ترجمه: 

                                                             
 .19 – 16آیات  ،نور . سوره1
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را وقتى آن را شنیدید نگفتید براى ما سزاوار و )گر نه( چ﴿

نیست که در این )موضوع( سخن گوییم )خداوندا( تو منزهى 

دهد که هیچ گاه تان مى ( خدا اندرز16این بهتانى بزرگ است )

( و خدا براى 17تکرار نکنید ) هستید دیگر مثل آن را اگر مؤمن

کار است  دهکند و خدا داناى سنجیشما آیات )خود( را بیان مى

( کسانى که دوست دارند که زشتکارى در میان آنان که 18)

اند شیوع پیدا کند براى آنان در دنیا و آخرت عذابى ایمان آورده

   1﴾ (19دانید )داند و شما نمىدا مىپر درد خواهد بود و خ
 گوید: سوره نسأ می 149و  148آیات در 

َر بِالسُّ ﴿  ُ ال َجه  ِل ِإلَّ َمن ُظِلَم َوَكاَن لَّ يُِحبُّ ّللا  َوِء ِمَن ال قَو 

ُ َسِميعًا َعِليًما ) فُوهُ أَو  تَع فُوا  148ّللا  ( إِن تُب دُوا  َخي ًرا أَو  تُخ 

ا قَِديًرا َ َكاَن َعفُوًّ  2 ﴾َعن ُسَوء  فَإِنَّ ّللا 
مگر )از(  ؛زبانى را دوست ندارد خداوند بانگ برداشتن به بد﴿ 

( 148م رفته باشد و خدا شنواى داناست )کسى که بر او ست

ى ا اگر خیرى را آشکار کنید یا پنهانش دارید یا از بدی

   3﴾ (149پس خدا درگذرنده تواناست ) ؛ درگذرید

تأکید بسیار  کریم زنان درعرب قبل از اسالم، قرآن با توجه به وضع آسیب پذیر

آیات طوریکه در ؛ان نگهداردام در ه ایصدم هر دارد تا عزت، جان و مال زنان را از

 .  4ذیالً به آن پرداخته شده است سوره انعام  6-8

كَّنَّاهُم  فِ  أَ  ﴿ ن  مَّ ن قَر  نَا ِمن قَب ِلِهم م ِ لَك  ا  َكم  أَه  لَم  يََرو 

د َراًرا  َسل نَا السََّماء َعلَي ِهم م ِ ن لَُّكم  َوأَر  ِض َما لَم  نَُمك ِ اْلَر 

نَاهُم بِذُنُوبِِهم  َوَجعَل نَا اْلَن َها لَك  تِِهم  فَأَه  ِري ِمن تَح  َر تَج 

نًا آَخِريَن ) ل نَا َعلَي َك 6َوأَن َشأ نَا ِمن بَع ِدِهم  قَر  ( َولَو  نَزَّ

                                                             
1.Surah 67: Al-Mulk: 15 reads as follows: He it is who has made the earth easy to live upon: go 

about, then, in all its regions, and partake of the sustenance which He provides: but (always bear 

in mind that) unto Him you shall be resurrected. The Message of the Qur’an. 
 .149 – 148 ، آیاتنساء . سوره2

3.The Message of the Qur’an.. 
4.Ibid. p. 207, footnote 24. 
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َطاس  فَلََمُسوهُ بِأَي ِديِهم  لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا  إِن   ِكتَابًا فِ  قِر 

بِين  ) ر  مُّ ل أُنِزَل َعلَي ِه َملَك  ( َوقَالُ 7َهـذَا إِلَّ ِسح  وا  لَو 

ُر ثُمَّ لَ يُنَظُرونَ   1﴾َولَو  أَنَزل نَا َملًَكا لَّقُِضَ  اْلم 

  :ترجمه

 ایشان از پیش که(  اندنکرده پیدا آگاهی و)  اندندیده آیا﴿

 ملّت هایی و اقوام ؟ ایمکرده هالك را ملّت ها و اقوام از چقدر

 ، دادیم بدیشان نعمت و قدرت(  ارابز و اسباب)  زمین در که

 یاپیپ باران های و ، ایمنداده شما به را آن که نعمتی و قدرت

 ( کاخ های و منازل)  زیر در بارها رود و باراندیم آنان برای

 نافرمانی و سرکشی که هنگامی)  اّما.  کردیم روان ایشان

(  گناهانشان پاس به ، نیاوردند جای به نعمت شکر و کردند

 از پس را دیگری ملّت های و اقوام و ساختیم نابود را آنان

.  سپردیم دستشان به را امور زمام و)  کردیم پدیدار ایشان

   ﴾ ( . شوید بیدار غفلت خواب از و گیرید پند گذشتگان از پس

 تو بر کاغذی یصفحه در نوشته اینامه اگر! (  پیغمبر ای)  ﴿

 و(  باشد شده نگاشته تو رسالت حقّانیّت آن در و)  کنیم نازل

 در که)  کنند لمس خود دست های با(  دیدن از عالوه)  را آن

)  کافران هم باز(  ماندنمی باقی گمانی و شكّ جای صورت این

 جز چیزی ، این:  گویندمی(  گرستیزه باوران نا و حق دشمن

 به ایفرشته اگر شدمی چه:  گویندمی  .   نیست جادوگری

 گواهی گفتارش صدق و نبوّت بر ما حضور در و)  بیاید او پیش

 او پیش به ایفرشته اگر: (  بگو ؟ بیاوریم ایمان بدو تا دهد

 برابر ، کند پیدا شهود و حسی یجنبه موضوع و)  بفرستیم

 و اندکرده معجزه طلب که آنان یدرباره خدا همیشگی سنّت

 ،(  اندگشته نابود و نداتافته بر سر معجزه یمشاهده از پس

                                                             
 .8-6 ،انعام . سوره1
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 و(  گرددمی صادر ایشان هالك فرمان و)  گذردمی کار از کار

   ﴾.  شودنمی داده بدیشان(  ماندن زنده)  مهلت دیگر

 اجتماعی فشارهای ط مشکل ویشرا حق هجرت در

ار وفاد (اللهجل مسلمانان باید به خداوند )جکه  دانموزآ کریم به ما می قرآن

 به سرزمین خاصی.  نه، باشند 

گاه ، زادی خویش( جهت اجرای وظیفه لی اهلل علیه وسلمحضرت محمد )ص

 ،ذکور د مخدا)مکه مکرمه( را ترک گفت و به مدینه منوره هجرت نمود. رُ  دخو

 ر است. نزد مسلمانان برخورداخاصی  دینیاز اهمیت تاریخی و  ،هجرتیعنی 

نجام اا به ررسالت الهی خویش  دنتوانن که در آن مسلمانان مهاجرت از جایی

سوره  100ی ال 97 طوریکه در آیات ؛حتمی است، نمایندعدالت را برقرار  برسانند تا

 آمده است:  اءنس

إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم ال َمآلئَِكةُ َظاِلِم  أَن فُِسِهم  قَالُوا  فِيَم ﴿

ِض  عَِفيَن فِ  اْلَر  تَض  قَال َوا  أَلَم  تَُكن  ُكنتُم  قَالُوا  ُكنَّا ُمس 

لَـئَِك َمأ َواُهم  َجَهنَُّم  ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا  فِيَها فَأُو  ُض ّللا  أَر 

َجاِل 97َوَساءت  َمِصيًرا ) عَِفيَن ِمَن الر ِ تَض  ( إِلَّ ال ُمس 

تَدُوَن  تَِطيعُوَن ِحيلَةً َولَ يَه  َوالن َِساء َوال ِول دَاِن لَ يَس 

ُ  (98َسبِيلً ) ُ أَن يَع فَُو َعن ُهم  َوكَاَن ّللا  لَـئَِك َعَسى ّللا  فَأُو 

ا َغفُوًرا ) ِ يَِجد  فِ  99َعفُوًّ ( َوَمن يَُهاِجر  فِ  َسبِيِل ّللا 

ُرج  ِمن بَي تِِه  ِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً َوَمن يَخ  اْلَر 

هُ ال   ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُد ِرك  ُت فَقَد  َوقََع ُمَهاِجًرا إِلَى ّللا  َمو 

ِحيًما ُ َغفُوًرا رَّ ِ َوَكاَن ّللا  ُرهُ َعلى ّللا   1 ﴾أَج 

 ترجمه: 

اند )وقتى( فرشتگان کسانى که بر خویشتن ستمکار بوده﴿

پاسخ ؟گویند در چه )حال( بودید مى،گیرند جانشان را مى

                                                             
 .100  - 97 ، آیاتنساء . سوره1
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گویند مگر زمین مى. دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم مى

شان  پس آنان جایگاه ؟نبود تا در آن مهاجرت کنید خدا وسیع

( مگر آن مردان 97دوزخ است و )دوزخ( سرانجامى بد است )

جویى نتوانند و راهى نیابند  و زنان و کودکان فرودستى که چاره

( پس آنان )که فى الجمله عذرى دارند( باشد که خدا از 98)

 ( 99ه است )بخش و آمرزند ایشان درگذرد که خدا همواره خطا

هاى فراوان و و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه

ها خواهد یافت و هر کس )به قصد( مهاجرت در راه  گشایش

 ؛رسد سپس مرگش در، اش به درآید خدا و پیامبر او از خانه

 (100پاداش او قطعا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است )

﴾1  

 حق زندگی خوب

د. نمای یمحق زندگی خوب برای زنان ، مردان و اطفال حمایت  ازقرآنکریم 

ر دریکه شد. طومناسب برای انسان با دارد تا مطلوب و زندگی شرایط متعددی نیاز

لح و صی مه عدالت الز،این مفهوم را افاده می نماید که  کریم آمده است قرآن

 یامعه ر یک جترتیب، فقط د ست. بدیناانکشاف برای انسان های صلح الزمه 

 ق میطور درست تحقه مصؤن، تمام حقوق اساسی بشر که قبال ذکر گردید ب

ی اساس حقوق آن تمام ست که درا ایدآل اسالمی همان جامعه ای معه ی ابند. جای

 قرآن یکه درطور، تمام مباحث قبلی یاد شد، تحقق یابد  بشر برای انسان که در

 یر تأمین میزحقوق اساسی  عه ی  اسالمیمچنین جا دربنابراین  ؛کریم آمده است

 گردد: 

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 
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  نؤوحق داشتن زندگی مص

  1 سوره بقره85آیه 

ِرُجونَ  أَن فَُسُكم   تَق تُلُونَ  َهُؤَلءِ  أَن تُم   ثُمَّ ﴿  ِمن كُم   فَِريقًا َوتُخ 

ث مِ  َعلَي ِهم   تََظاَهُرونَ  ِديَاِرِهم   ِمن   ِ  َوإِن   َوال عُد َوانِ  بِاْل 

م   َوهُوَ  تُفَادُوُهم   أَُساَرى يَأ تُوُكم   َراُجُهم   َعلَي ُكم   ُمَحرَّ  إِخ 

ِمنُونَ   َجَزاءُ  فََما بِبَع ض   َوتَك فُُرونَ  ال ِكتَابِ  بِبَع ِض  أَفَتُؤ 

ي   إِلَّ  ِمن كُم   ذَِلكَ  يَف عَلُ  َمن   مَ  الدُّن يَا ال َحيَاةِ  فِ  ِخز   َويَو 

ُ  َوَما ال عَذَابِ  أََشد ِ  إِلَى يَُردُّونَ  ال ِقيَاَمةِ  ا بِغَافِل   ّللاَّ  عَمَّ

 2﴾تَع َملُونَ 

  ترجمه: 

 گروهی و کُشیدمی را یکدیگر که هستید شما این ، آن از پس﴿

 و)   ، رانیدمی بیرون سرزمین ایشان و هاخانه از را خودتان از

 ایشان و دهیدمی یاری و شورانیدبرمی آنان ضدّ  بر را دیگران

 ولی.  کنیدمی پشتیبانی و دشمنی و گناه راه از ( آنان علیه را

 و)  شما نزد اسیران(  صورت به آنان از بعضی)  اگر

 فدیه(  و کوشیدمی نجاتشان برای)  بیآیند(  پیمانانتانهم

 ، شود پرسیده شما از اگر.  سازیدمی آزاد را ایشان و)  دهیدمی

 آزادشان و دازیدبپر را آنان یفدیه که داردوامی را شما چیز چه

 دهدمی دستور ما به آسمانیمان کتابهای که گوئیدمی ؟ سازید

 آزاد را ایشان و بپردازیم را اسرائیلبنی اسیران یفدیه که

                                                             
1.Surah 2: Al-Baqarah: 85 reads as follows: And yet, it is you who slay one another and drive 

some of your own people from their homelands, aiding one another against them in sin and 

hatred; but if they come to you as captives, you ransom them – although the very (act of) driving 

them away has been made unlawful to you! 

Do you, then, believe in some parts of the divine writ and deny the truth of other parts?  What, 

then, could be the reward of those among you who do such things but ignominy in the life of this 

world and, on the Day of Resurrection, commitment to most grievous suffering?  For God is not 

unmindful of what you do. 
 .85آیه ، . سوره بقره2
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 خون که دهندنمی دستور شما به آسمانی کتابهای مگر.  سازیم

 و(  ؟ نسازید آواره کاشانه و خانه از را ایشان و نریزید را آنان

 حرام شما بر(  آنان کشتن و)  ایشان راندن بیرون هک آن حال

 ایمان(  آسمانی)  کتاب(  دستورات)  از بخشی به آیا.  است

 ؟ ورزیدمی کفر(  آن دستورات)  دیگر بخش به و آوریدمی

 این در رسوائی و خواری جز ؛ کند چنین شما از که کسی برای

 سخت هب(  کسانی چنین)  رستاخیز روز در و ، نیست جهان

 آنچه از خداوند و ، شودمی داده برگشت هاشکنجه ترین

 1﴾ . نیست خبربی کنیدمی

 ت یت ملکیحق مصؤن

 در مورد حق مصئونيت  مراتي ذيل را ضروري ميدانم :

   2 -احزاب سوره  53آیه 

ِ  بُيُوتَ  تَد ُخلُوا َل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا﴿ ذَ  أَن   إِلَّ  النَّبِ    نَ يُؤ 

 دُِعيتُم   إِذَا َولَِكن   إِنَاهُ  نَاِظِرينَ  َغي رَ  َطعَام   إِلَى لَُكم  

تُم   فَإِذَا فَاد ُخلُوا تَأ نِِسينَ  َوَل  فَان تَِشُروا َطِعم   ِلَحِديث   ُمس 

ِذي َكانَ  ذَِلُكم   إِنَّ  يِ  النَّبِ َّ  يُؤ  تَح  ُ  ِمن ُكم   فَيَس   َل  َوّللاَّ

يِ  تَح  أَلُوُهنَّ  َمتَاًعا َسأَل تُُموُهنَّ  َوإِذَا ال َحق ِ  ِمنَ  يَس   فَاس 

َهرُ  ذَِلكُم   ِحَجاب   َوَراءِ  ِمن    َوَما َوقُلُوبِِهنَّ  ِلقُلُوبُِكم   أَط 

                                                             
 .تفسیر نور .1

2.Surah 33: Al-Ahzab: 53 reads as follows: O you who have attained to faith!  Do not enter the 

Prophet’s dwellings unless you are given leave; (and when invited) to a meal, do not come (so 

early as) to wait for it to be readied: but whenever you are invited, enter (at the proper time); and 

when you have partaken of the meal, disperse without lingering for the sake of mere talk: that, 

behold, might give offence to the Prophet, and yet he might feel shy of (asking) you (to leave): 

but God is not shy of (teaching you) what is right. 

And (as for the Prophet’s wives,) whenever you ask them for anything that you need, ask them 

from behind a screen: this will but deepen the purity of your hearts and theirs.  Moreover, it does 

not behove you to give offence to God’s Apostle – just as it would not behove you ever to marry 

his widows after he has passed away: that, verily, would be an enormity in the sight of God. 
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ذُوا أَن   لَُكم   َكانَ  ِ  َرُسولَ  تُؤ  َواَجهُ  تَن ِكُحوا أَن   َوَل  ّللاَّ  أَز 

ِ  ِعن دَ  َكانَ  ذَِلُكم   إِنَّ  أَبَدًا بَع ِدهِ  ِمن    1 ﴾َعِظيًما ّللاَّ

  ترجمه: 

 اجازه شما به که این بدون پیغمبر هایخانه به!  مؤمنان ای﴿

 نگردید وارد مردم منازل به زده سر و)  نشوید داخل شود داده

 داده اجازه شما به غذا صرف برای که شوید داخل وقتی ،( 

 این نه ؛ شوید وارد موقع به که این به مشروط هم آن ، شود

 ولی.  بنشینید غذا پخت انتظار در و بیائید قبل تیمدّ از که

 خوردید را غذا که زمانی و شوید وارد شدید دعوت که هنگامی

)  ننشینید گفتگو به(  هم غذا صرف از پس)  و ، گردید پراکنده

 ، شما کار این( .  ندهید تشکیل انس مجلس مردم یخانه در و

 آن بود میزبان چون)  کردمی شرم او اّما ، دادمی آزار را پیغمبر

 و)  کندنمی شرم حق، بیان از خدا ولی ،(  دهد تذکّر شما به را

 منزل وسائل از چیزی پیغمبر زنان از که هنگامی( .  ندارد اباء

 کار این ، بخواهید ایشان از پرده پس از ، خواستید امانت به

 ندارید حق شما.  است بهتر آنان و شما دلهای پاکی برای

 او مرگ از بعد که ندارید حق هرگز و ، دهید آزار را خدا مبرپیغ

 خدا نزد در کار این.  درآورید خویش همسری به را همسرانش

 2 ﴾.است بزرگ(  و نابخشودنی گناهی) 

 مید و تحریت از تبعیحق مصؤن

 :دارد شخصيدر مورد حق مصئونيت از تبعيد وتحريم، دين مقدس اسالم دساتير م

   191 -16و آیات  4- 3-حجرات ره سو12و11آیات 

                                                             
 .53. سوره احزاب، آیه 1
 .تفسیر نور .2

3.Surah 49: Al-Hujurat: 12 reads as follows: O you who have attained to faith! Avoid most 

guesswork (about one another) – for, behold, some of (such) guesswork is (in itself) a sin; and do 

not spy upon one another. 
4.Surah 49: Al-Hujurat: 11-12 read as follows:O you who have attained to faith!  No men shall 

deride (other) men: it may well be that those (whom they deride) are better than themselves; and 

no women (shall deride other) women: it may well be that those (whom they deride) are better 
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تَنِبُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا﴿  بَع ضَ  إِنَّ  الظَّن ِ  ِمنَ  َكثِيًرا اج 

 أَيُِحبُّ  بَع ًضا بَع ُضُكم   يَغ تَب   َوَل  تََجسَُّسوا َوَل  إِث م   الظَّن ِ 

مَ  يَأ كُلَ  أَن   أََحدُُكم   تُُموهُ  َمي تًا أَِخيهِ  لَح  َ  اتَّقُواوَ  فَكَِره   إِنَّ  ّللاَّ

 َ اب   ّللاَّ  2 ﴾َرِحيم   تَوَّ

   ترجمه:

 بپرهیزید گمانها از بسیاری از!  ایدآورده ایمان که کسانی ای﴿

 نکنید دری پرده و جاسوسی و ، است گناه گمانها از برخی که ،

 دوست شما از یك هیچ آیا ؛ ننماید غیبت دیگری از یکی و ،

 یهمه یقین به ؟ بخورد را خود یهمرد برادر گوشت که دارد

 نیز غیبت ، بیزارید آن از و)  آیدمی بدتان خواریمرده از شما

 گمانبی ، کنید پروا خدا از(  و بپرهیزید آن از و است چنین

   3 ﴾ . است مهربان و پذیرتوبه بس خداوند

م   يَس َخر   َل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّهايَا ﴿ م   ِمن   قَو   أَن   عَسَى قَو 

 يَكُنَّ  أَن   َعسَى نَِساء   ِمن   نَِساء   َوَل  ِمن ُهم   َخي ًرا يَُكونُوا

َل قَابِ  تَنَابَُزوا َوَل  أَن فَُسُكم   تَل ِمُزوا َوَل  ِمن ُهنَّ  َخي ًرا  بِاْل 

مُ  بِئ سَ  يَمانِ  بَع دَ  ال فُُسوقُ  اِلس  ِ  فَأُولَئِكَ  يَتُب   لَم   َوَمن   اْل 

تَنِبُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  -ُمونَ الظَّالِ  ُهمُ   ِمنَ  َكثِيًرا اج 

 يَغ تَب   َوَل  تََجسَُّسوا َوَل  إِث م   الظَّن ِ  بَع ضَ  إِنَّ  الظَّن ِ 

                                                                                                                                   
than themselves.  And neither shall you defame one another, nor insult one another by 

(opprobrious) epithets: evil is all imputation of iniquity after (one has attained to) faith; and why 

who (become guilty thereof and) do not repent – it is they, they who are evildoers!   

O you who have attained to faith! Avoid most guesswork (about one another) – for, behold, 

some of (such) guesswork is (in itself) a sin; and do not spy upon one another, and neither allow 

yourselves to speak ill of one another behind your backs.  Would any of you like to eat the flesh 

his dead brother?  Nay, you would loathe it! And be conscious of God.  Verily, God is an 

acceptor of repentance, a dispenser of grace! 
1.Surah 24: An-Nur: 16-19 read as follows: And (once again): Why do you not say, whenever 

you hear such (a rumour), “It does not behove us to speak of this, O thou who art limitless in 

Thy glory: this is an awesome calumny”? 

God admonishes you (hereby) lest you ever revert to the like of this (sin), if you are (truly) 

believers; for God makes (His) messages clear unto you – and God is all-knowing, wise! 

Verily, as for those who like (to hear) foul slander spread against (any of) those who have 

attained to faith – grievous suffering awaits them in this world and in the life to come: for God 

knows (the full truth), whereas you know (it) not.  
 .12. سوره حجرات، آیه 2
 .تفسیر نور .3
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مَ  يَأ ُكلَ  أَن   أََحدُكُم   أَيُِحبُّ  بَع ًضا بَع ُضُكم    َمي تًا أَِخيهِ  لَح 

تُُموهُ  َ  َواتَّقُوا فََكِره  َ  إِنَّ  ّللاَّ اب   ّللاَّ  1 ﴾ٌ  َرِحيم تَوَّ

  ترجمه: 

 شما مردان از گروهی نباید!  ایدآورده ایمان که کسانی ای

 ، دباشن اینان از بهتر آنان شاید ، کنند استهزاء را دیگری گروه

 آنان بسا چه زیرا ، کنند استهزاء را دیگری زنان زنانی نباید و

 مورد و نزنید طعنه را همدیگر و ، باشند خوبتر اینان از

 ناپسند و زشت القاب با را یکدیگر و ، ندهید قرار عیبجوئی

 از بعد ، است بد چه(  مسلمان برای.  )  منامید و مخوانید

 و ، رتمسخ بر دالّ)  آلودگناه و ناگوار سخنان ، آوردن ایمان

 و گفتن(  خواندن بد القاب به و ، کردن عیبجوئی و زدن طعنه

 دست(  اقوالی و اعمالی چنین از)  که انیکس!  راندن زبان بر

 ، نیشدار سخنان با و)  ستمگرند ایشان ، نکنند توبه و برندارند

 و تزش القاب به مردم گرداندن ملقّب و ، گیریهاخرده با و

  .   ( کنندمی ظلم دیگران به ، آمیزتوهین

ا يَُكوُن لَ ﴿   َل إِذ  َسِمع تُُموهُ قُل تُم مَّ نَا أَن نَّتََكلََّم بَِهذَا َولَو 

تَان  َعِظيم  ) ُ أَن تَعُودُوا 16ُسب َحانََك َهذَا بُه  ( يَِعُظكُُم ّللاَّ

ِمنِيَن ) ؤ  يَاِت 17ِلِمث ِلِه أَبَدًا إِن ُكنتُم مُّ ُ لَُكُم اْل  ( َويُبَي ُِن ّللاَّ

ُ َعِليم  َحِكيم  )  ( إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيعَ 18َوّللاَّ

ال فَاِحَشةُ فِ  الَِّذيَن آَمنُوا لَُهم  َعذَاب  أَِليم  فِ  الدُّن يَا 

ُ يَع لَُم َوأَنتُم  َل تَع لَُمونَ  ِخَرةِ َوّللاَّ  2﴾َواْل 
  ترجمه : 

 را ما:  گفتیدمی ، شنیدیدمی را آن که وقتی بایستینمی چرا﴿

 هتانب این!  اهللسبحان ، بگشائیم تهمت بدین زبان که نسزد

 اگر که این ، کندمی تان نصیحت خداوند  -!  است بزرگی

 را خویشتن و)  کنید تکرار را کاری چنین هرگز نکند ، مؤمنید

 تهمت با راستین ایمان که چرا.  سازید معصیتی چنین یآلوده

 واضح احکام)  آیات خداوند  - ( .   ندارد سازگاری سر دروغین

                                                             
 .12 -11 ، آیاتحجرات . سوره1

 .19 – 16. سوره نور، آیات 2
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)  آگاه بس خدا و ، داردمی بیان ماش برای را(  خود روشن و

 باخبر زندگیتان خوبی و بدی عوامل و شما نیازهای از و است

 قوانین و احکام حکمتش مقتضای به و)  است حکیم و(  است

 (  کندمی وضع برایتان را

 همچون)  بزرگی گناهان دارندمی دوست که کسانی گمانبی

 ، آخرت و دنیا در ایشان ، گردد پخش مؤمنان میان در(  زنا

 شوم عواقب)  داندمی خداوند.  دارند دردناکی عذاب و شکنجه

 ابعاد)  دانیدنمی شما و(  را فحشاء یاشاعه مرگبار آثار و

 1﴾ ( . را پلشتیها و گناهان پخش مختلف

 حق آزادانه گشت و گذار و سفر

    2سوره ملک 15آیه 
َض ذَ ﴿ َر  ُشوا فِ  َمنَاِكبَِها ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْل  لُوًل فَام 

قِِه َوإِلَي ِه النُُّشورُ  ز   3 ﴾َوُكلُوا ِمن ر ِ
  ترجمه: 

 اطراف در.  است گردانیده شما رام را زمین که است کسی او﴿

 شدن زنده.  بخورید خدا روزی از و ، بروید راه آن جوانب و

  ﴾ . است او دست در دوباره

 ات اجتماعی یدسترسی به ح حق

 ها تیازهای حقوقی برای اقلیو ن

    4سوره مائده48تا44آیات  

                                                             
 .تفسیر نور 1.

2.Surah 67: Al-Mulk: 15 reads as follows: He it is who has made the earth easy to live upon: 

go about, then, in all its regions, and partake of the sustenance which He provides: but (always 

bear in mind that) unto Him you shall be resurrected. 
 .15 . سوره الملک، آیه3

4.Surah 5: Al-Mai’dah: 44-48 read as follows: Verily, it is we Who bestowed from on high the 

Torah, wherein there was guidance and light.  On its strength did the prophets, who had 

surrendered themselves unto God, deliver judgment unto those who followed the Jewish faith; 
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ُكُم بَِها النَّبِيُّوَن ﴿ َراةَ فِيَها ُهدًى َونُور  يَح  إِنَّا أَنَزل نَا التَّو 

بَاُر بَِما  بَّانِيُّوَن َواْلَح  لَُموا  ِللَِّذيَن َهادُوا  َوالرَّ الَِّذيَن أَس 

ِ وَ  ِفُظوا  ِمن ِكتَاِب ّللا  تُح  َكانُوا  َعلَي ِه ُشَهدَاء فَلَ اس 

تَُروا  بِآيَاتِ  ثََمنًا قَِليلً  ِن َولَ تَش  َشو  َشُوا  النَّاَس َواخ  تَخ 

لَـئَِك ُهُم ال َكافُِروَن  ُ فَأُو  ُكم بَِما أَنَزَل ّللا  َوَمن لَّم  يَح 

َن ( َوَكتَب نَا َعلَي ِهم  فِيَها أَنَّ النَّف َس بِالنَّف ِس َوال عَي  44)

ن ِ  نَّ بِالس ِ بِال عَي ِن َواْلَنَف بِاْلَنِف َواْلُذَُن بِاْلُذُِن َوالس ِ

َوال ُجُروَح قَِصاص  فََمن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرة  لَّهُ َوَمن 

لَـئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن ) ُ فَأُو  ُكم بَِما أنَزَل ّللا  ( 45لَّم  يَح 

َما بَي َن َوقَفَّي نَا َعلَى آثَاِرِهم بِ   قًا ل ِ يََم ُمَصد ِ عَيَسى اب ِن َمر 

َراةِ َوآتَي نَاهُ اِْلنِجيَل فِيِه هُدًى َونُور   يَدَي ِه ِمَن التَّو 

ِعَظةً  َراةِ َوُهدًى َوَمو  َما بَي َن يَدَي ِه ِمَن التَّو  قًا ل ِ َوُمَصد ِ

ُكم  أَه ُل اِْلنِجيِل بَِما أَنزَ 46ل ِل ُمتَِّقيَن ) ُ فِيِه ( َول يَح  َل ّللا 

لَـئَِك ُهُم ال فَاِسقُوَن ) ُ فَأُو  ُكم بَِما أَنَزَل ّللا  ( 47َوَمن لَّم  يَح 

َما بَي َن يَدَي ِه ِمَن  قًا ل ِ ِ ُمَصد ِ َوأَنَزل نَا إِلَي َك ال ِكتَاَب بِال َحق 

                                                                                                                                   
and so did the (early) men of God and the rabbis, inasmuch as some of God’s writ had been 

entrusted to their care; and they (all) bore witness to its truth. 

Therefore, (O children of Israel,) hold not men in awe, but stand in awe of Me; and do not barter 

away My messages for a trifling gain: for they do not judge in accordance with what God has 

bestowed from on high are, indeed, deniers of the truth!   

And We ordained for them in that (Torah): A life for a life, and an eye for an eye, and a nose for 

a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and a (similar) retribution for wounds; but 

he who shall forgo it out of charity will atone thereby for some of his past sins.  And they who 

do not judge in accordance with what God has revealed – they, they are the evildoers!  

And We caused Jesus, the son of Mary, to follow the footsteps of those (earlier prophets), 

confirming the truth of whatever there still remained of the Torah; and We vouchsafed unto him 

the Gospel, wherein there was guidance and light, confirming the truth of whatever there still 

remained of the Torah, and as a guidance and admonition unto the God-conscious.     

Let, then, the followers of the Gospel judge in accordance with what God has revealed therein: 

for they who do not judge in the light of what God has bestowed from on high – it is they, they 

who are truly iniquitous!       

And unto thee (O Prophet) have We vouchsafed this divine writ, setting forth the truth, 

confirming the truth of whatever there still remains of earlier revelations and determining what is 

true therein.  Judge, then, between the followers of earlier revelation in accordance with what 

God has bestowed from on high, and do not follow their errant views, forsaking the truth that has 

come unto thee. 

Unto every one of you have We appointed a (different) law and way of life. And if God had so 

willed, He could surely have made you all one single community: but (He willed it otherwise) in 

order to test you by means of what He has vouchsafed unto you.  Vie, then, with one another in 

doing good works!  Unto God you all must return; and then He will make you truly understand 

all that on which you were wont to differ. 



 

 

271 

ن 
ردا

و م
ن 

زنا
ی 

اس
اس

ق 
قو

 ح
م:

ده
ل 

ص
ف

 

ُ َولَ  ُكم بَي نَُهم بَِما أَنَزَل ّللا   ال ِكتَاِب َوُمَهي ِمنًا َعلَي ِه فَاح 

ِ ِلُكل   َجعَل نَا ِمنُكم   ا َجاءَك ِمَن ال َحق  َواءُهم  عَمَّ َّبِع  أَه  تَت

ةً َواِحدَةً َولَـِكن  ُ لََجعَلَُكم  أُمَّ َعةً َوِمن َهاًجا َولَو  َشاء ّللا  ِشر 

تَبِقُوا الَخي َراِت إِلَى هللا  يَب لَُوُكم  فِ  َمآ آتَاُكم فَاس  ل ِ

ِجعُُكم  َجِميعًا فَيُنَ  تَِلفُونَ َمر   1 ﴾ب ِئُكُم بَِما ُكنتُم  فِيِه تَخ 

  ترجمه: 

 به)  رهنمودی آن در که کردیم نازل(  موسی بر)  را تورات ما﴿

 پر و ، نادانی و جهل تاریکیهای یزداینده)  نوری و(  حق سوی
 خدا فرمان تسلیم که پیغمبرانی.  بود(  الهی احکام بر توانداز

 و خداپرستان نیز و ، کردندمی حکم یهودیان برای بدان بودند

 پاسداران و امانتداران که کردندمی حکم بدان دانشمندانی

! (  مؤمنان ای شما و ، یهود علمای ای)  پس.  بودند خدا کتاب

 سلف همچون و)  بهراسید من از بلکه و نه هراسید مردم از

 احکام مجریان و خدا کتاب مراقبان و محافظان خود صالح

 همچون ، دنیا)  ناچیز بهای به مرا آیات و(  باشید آسمانی

 آن برابر هرکس(  که بدانید)  و نفروشید(  مقام و جاه و رشوه

 به توهین قصد و)  است کرده نازل خداوند که نکند حکم چیزی

 و   .   کافرند بیگمان او امثال و او(  باشد داشته را الهی احکام

 که داشتیم مقرّر آنان بر(  امن تورات ، آسمانی کتاب)  آن در

 چشم برابر در چشم و(  شودمی کشته)  انسان برابر در انسان

 گوش و(  شودمی قطع)  بینی برابر در بینی و(  شودمی کور) 

)  دندان برابر در دندان و(  شودمی بریده)  گوش برابر در

 اندازه بدان جانی و)  دارد قصاص جراحتها، و(  شودمی کشیده

 است کرده وارد جراحت که گرددمی زخمی منوال همان به و

( .  نباشد میان در جان خوف و گردد ممکن جراحات آن مثل اگر

 این ،(  کند نظر صرف قصاص از و)  ببخشد را آن کسی اگر و

 که کسی و.  گرددمی او(  گناهان از برخی)  بخشش باعث کار

 و قصاص از ماع)  نکند حکم است کرده نازل خداوند بدانچه

 یعنی)  آنان دنبال به و   .  اند ستمگر او امثال و او(  غیره

 ایشان روش و راه بر را مریم پسر عیسی ،(  پیشین پیغمبران

                                                             
 .48 – 44، آیات مائده . سوره1
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 او از پیش که بود توراتی یکنندهتصدیق که فرستادیم

 آن در که کردیم نازل انجیل او برای و ، بود شده فرستاده

 جهل تاریکیهای یینده زدا)  نوری و(  حق سوی به)  رهنمودی

 تصدیق را تورات و ، بود(  الهی احکام بر پرتوانداز و ، نادانی و

 پرهیزگاران برای و ، بود شده نازل آن از پیش که کردمی

 ، عیسی بر انجیل نزول از پس ما)    .   بود پنددهنده و راهنما

)  چیزی به نجیلا پیروان باید(  که دادیم دستور او طرفداران به

 و ، است کرده نازل انجیل در خدا که کنند حکم(  احکام از

 امثال و او ، نکند حکم است کرده نازل خداوند بدانچه که کسی

(  پیغمبر ای)  تو بر و  .  هستند(  خدا شریعت از)  متمرّد او

 یهمه در)  که کردیم نازل را(  قرآن شامل و کامل)  کتاب

 کتابهای مصدّق و موافق و ، حق مالزم(  ودخ اخبار و احکام

)  حافظ و(  سقم و صحّت بر)  شاهد و ،(  آسمانی)  پیشین

 داوری تو از کتاب اهل اگر)  پس.  است آنها(  مسائل اصول

 تو بر خدا که کن داوری چیزی طبق بر آنان میان(  خواستند

 انایش های آرزو و امیال از پیروی خاطر به و ، است کرده نازل

 ای.  )  مگردان روی است آمده تو برای که حقیقتی و حق از ،

(  حقائق به رسیدن برای)  راهی شما از ملّتی هر برای! (  مردم

 خدا اگر.  ایمداده قرار(  احکام بیان جهت)  ایبرنامه و

 بر و)  کردمی واحدی ملّت را(  مردمان)  شما یهمه خواستمی

 یبرنامه و راه لذا و ، سرشتمی سرشت یك و روال یك

 خدا)  امّا و(  شدمی یکی ازمنه و امکنه یهمه در آنان ارشادی

 است داده شما به(  شرائع از)  آنچه در را شما تا(  نکرد چنین

 و جدا منّان، فرمان از سرکش و یزدان فرمانبردار و)  بیآزماید

 نیکیها سوی به( و دریابید را فرصت)  پس( .  شود معلوم

 در یمسابقه به اختالفات در یمشاجره جای به و)  تابیدبش

 خدا سوی به بازگشتتان جملگی(  که بدانید و بپردازید خیرات

 خواهد آگاه تان ایدکردهمی اختالف آن در آنچه از و ، بود خواهد

 داد خواهد اش پاداش بد یا خوب کردار برابر را یك هر و)  کرد

. ) ﴾  1  

                                                             
 .دکتور مصطفی خرم دل، تفسیر نور .1
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 مذهب  ن وید های مقدس هر ت مکانیحق مصؤن

   1 17سوره توبه 

ِرِكينَ  َكانَ  َما﴿ ِ  َمَساِجدَ  يَع ُمُروا أَن   ِلل ُمش   شَاِهِدينَ  ّللاَّ

َمالُُهم   َحبَِطت   أُولَئِكَ  بِال ُكف رِ  أَن فُِسِهم   َعلَى  النَّارِ  َوفِ  أَع 

 2 ﴾َخاِلدُونَ  ُهم  

  ترجمه: 

 ندارند حق دهندمی گواهی خویش کفر به که مشرکانی﴿

 کنند آباد(  خدمت و تنظیف و تعمیر یا عبادت با)  را خدا مساجد

 به مزدی و اجر و)  است تباه و هدر اعمالشان آنان. 

 ماندگار دوزخ آتش در جاودانه و(  گیردنمی تعلّق کارهایشان

 3﴾.  مانندمی

 های مقدس  سفر افراد به مکان حق برگشت و

، اهمیت این  6حجسوره  25آیهو   5سوره مائده97یه آ 4سوره آل عمران96آیه

 موضوع را واضح می سازد:

                                                             
1.Surah 9: At-Tawbah: 17 reads as follows: It is not for those who ascribe divinity to aught 

beside God to visit or tend God’s houses of worship, the while (by their beliefs) they bear 

witness against themselves that they are denying the truth.  It is they whose works shall come to 

nought, and they who in the fire shall abide! 
 .17. سوره توبه، آیه 2
 .تفسیر نور . 3

4.Surah 3: Al-‘Imran: 96 reads as follows: Behold, the first Temple ever set up for mankind 

was indeed the one at Bakkah: rich in blessing, and a (source of) guidance unto all the worlds.      
5.Surah 5: Al-Mai’dah: 97 reads as follows: God has laid down that the Ka‘bah, the Inviolable 

Temple, shall be a symbol for all mankind; and (so, too,) the sacred month (of pilgrimage) and 

the garlanded offerings (are symbols) meant to make you aware that God is aware of all that is in 

the heavens and all that is on earth, and that God has full knowledge of everything. 
6.Surah 22: Al-Hajj: 25 reads as follows: Behold, as for those who are bent on denying the 

truth and bar (others) from the path of God and from the Inviolable House of Worship which We 

have set up for all people alike – (both) those who dwell there and those who come from abroad 

– and all who seek to profane it by (deliberate) evildoing: (all) such shall We cause to taste 

grievous suffering (in the life to come). 
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لَ  إِنَّ ﴿  َوُهدًى ُمبَاَرًكا بِبَكَّةَ  لَلَِّذي ِللنَّاِس  ُوِضعَ  بَي ت   أَوَّ

 1﴾ِلل عَالَِمينَ 

  ترجمه: 

 انبیاء دست با که حرمت و قدامت حیث از)  ایخانه نخستین﴿

 مردم برای(  یگانه اوندخد صحیح نیایش و پرستش جهت

 دارد قرار مکّه در که است ایخانه ، است گشته بنیانگذاری

 نعمت و برکت پر(  باطن و ظاهر لحاظ از و نام دارد کعبه)

 آنان حجّ مکان و مسلمانان نماز گاهقبله که آنجا از)  و است

 هدایت(  یمایه ، است ایشان یساالنه بزرگ یکنگره یعنی

 2   ﴾ . است جهانیان
ُ  َجعَلَ ﴿ رَ  ِللنَّاِس  قِيَاًما ال َحَرامَ  ال بَي تَ  ال َكع بَةَ  ّللاَّ  َوالشَّه 

َ  أَنَّ  ِلتَع لَُموا ذَِلكَ  َوال قََلئِدَ  َوال َهد يَ  ال َحَرامَ   فِ  َما يَع لَمُ  ّللاَّ

ِض  فِ  َوَما السََّماَواتِ  َر  َ  َوأَنَّ  اْل  ء   بِكُل ِ  ّللاَّ  ﴾َعِليم   َش  
3 

  ترجمه: 

 و ، حرام ماههای و ، الحرامبیت(  یعنی)   ، کعبه ، خداوند﴿

 سامان برای ایوسیله را نشاندار و نشانبی قربانیهای

 این.  است داده قرار مردم(  اخروی و دنیوی کار به)  بخشیدن

 چیزی آن هر از مّطلع خداوند که بدانید که است خاطر بدان

 چیزهمه خداوند که بدانید و ، است زمین و آسمانها در که است

 4﴾.  داندمی را
ِ  َسبِيلِ  َعن   َويَُصدُّونَ  َكفَُروا الَِّذينَ  نَّ إِ ﴿  ِجدِ  ّللاَّ  َوال َمس 

 َوال بَادِ  فِيهِ  ال عَاِكفُ  َسَواءً  ِللنَّاِس  َجعَل نَاهُ  الَِّذي ال َحَرامِ 

 5﴾أَِليم   َعذَاب   ِمن   نُِذق هُ  بُِظل م   بِإِل َحاد   فِيهِ  يُِرد   َوَمن  

                                                             
 .96. سوره آل عمران، آیه 1
 .تفسیر نور .2
 .97. سوره مائده، آیه3
 .تفسیر نور .4
 .25. سوره حج، آیه 5
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  ترجمه: 

)  خدا راه از(  را مردمان)  و ورزندمی کفر که کسانی گمانبی﴿

(  به ورود)  از(  را مؤمنان)  و(  است اسالم دین که

 برای را آن(  ما و است مکّه)  که دارندمی باز مسجدالحرام

 یا و کنندمی زندگی آنجا در که کسانی از اعم ، مردمان یهمه

 و امان و امن حرم)  یکسان ، شوندمی وارد بدان دیگر نقاط زا

 با که کسانی همچنین ، ایمنموده(  عمره و حجّ مراسم محلّ

 سرزمین آن در(  و شوندمی خارج اعتدال حدّ از)  ظلم به توسّل

 چشانیممی بدیشان ناکی درد عذاب ، گردندمی خالف مرتکب

. ﴾  1 
ه زنان ومردان حق دارند تا به منظور زیارت وانجام این ها همگی می رسانند ک

تامین شرایط  آزادانه اما با امور مذهبی به مهمترین اماکن مقدسه جهان اسالم

 ، رفت وآمد داشته باشند.2سفر

                                                             
 .تفسیر نور .1
 .رم داشتن شرط مهم وکلیدی است. )گروه ویرایش وبازنگری(منظور از تامین شرایط سفر برای زنان  مح .2





  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل یازدهم
حقوق اقتصادی زنان در 

 قرآن کریم
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فتم هقرن  رداسالم  ازجامعه عرب پیش  با توجه به وضع نا به سامان زنان در

أمین ت وسیله ی خصوصی را توصیه کرد تا ه بهای معیارکریم میالدی، قرآن 

قوق ح ترین آنها که یکی ازمهم؛ حقوق اساسی بشری زنان را فراهم آورد 

 . می باشد اقتصادی زنان 

ق حقو رحقوقدان مصری قسیم امین، مدافع خستگی ناپذی نویسنده، قاضی و

اپ چ "زن عصرجدید"، "آزادی زنان"های  کتابی ویسنده ن و مصر زنان در

 :تأکید میدارد که ، برین امر1901 و 1899

دون ن بچو ؛این اهمیت بسیاری دارد که حقوق اقتصادی زنان تأمین گردد 

 نخواهد بود.  استقالل اقتصادی هیچ آزادی دیگری برای زنان میسر

دارند که زنان  تأکید میشد، فرامین قرآنی  مباحث قبلی ذکر چنانکه در 

، زدواجامختلف  موارد در داشته باشند. این امر اقتصادی قرار مضیقه ی  نباید در

حقوق از یگردتعدادی  زیر بحث تعدد زوجات یاد آوری گردیده است. در طالق و در

 شوند که قرآن برای زنان قائل گردیده است. اقتصادی یاد می

  حق کار  زنان و حق داشتن درآمد

رای ب ارچه این ک ؛مرد و زن حق کار دارند هر ،براساس آموزه های قرآنی

 می گیردعلق تبه کسی  کار هر ثمر!     صورت رضاکارانه ه کسب درآمد باشد یا ب

رآن ق ، چنانکهبدون توجه به اینکه مرد است یا زن، است را انجام داده  که کار

  کند: اشاره میبه آن  اءسوره نس 32آیه  کریم در

ُ بِِه بَع َضُكم  َعلَى بَع ض  ﴿ ا  َما فَضََّل ّللا  َولَ تَتََمنَّو 

ا  مَّ تََسبُوا  َوِللن َِساء نَِصيب  م ِ ا اك  مَّ َجاِل نَِصيب  م ِ ل ِلر ِ

ء   َ َكاَن بِكُل ِ َش   ِلِه إِنَّ ّللا  َ ِمن فَض  أَلُوا  ّللا  تََسب َن َواس  اك 

 1﴾َعِليًما

                                                             
 .32، آیه . سوره نساء1



 

 

296 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
 ترجمه: 

اى است اند بهرهنچه ]به اختیار[ کسب کردهبراى مردان از آ﴿

اى اند بهرهتیار[ کسب کردهو براى زنان ]نیز[ از آنچه ]به اخ

     1﴾ است.

 هر وحق مَ ،ن کرده استیحق مهم اقتصادی که خداوند برای زنان تعی دو

 در ؛ث زنانحق میرابه ارتباط فصل ازدواج و  حق مَهر در پیرامون .میراث است

 به تفصیل بحث گردیده اند.  فصل میراث

 ردهییش زمان بارداری و ی زنان دریحقوق استثنا

 مهم از یین دو مرحله امشقاتی را که زنان در اهمیت زحمات وکریم قرآن 

 ایی رنجکه به تنه زمانی .خوبی درک میکنده ب ،گردند شان متحمل می زندگی

حمل سخت هایت با تدر ن جنین را پرورش میدهند و بارداری را متقبل شده  و

یش را برای خو باقی عمراین درحالیست که  می نمایند.وضع حمل  ترین درد ورنج

 .کنند میاءفرزندشان اهد ایت تربیه یرع رشد و

  خداوند جل جالله می فرماید:

ُ بَع َضُهم  ﴿ اُموَن َعلَى الن َِساء بَِما فَضََّل ّللا  َجاُل قَوَّ الر ِ

َواِلِهم  فَالصَّاِلَحاُت َعلَى بَع ض  َوبَِما أَنفَ  قُوا  ِمن  أَم 

ُ َواللَّتِ  تََخافُوَن  قَانِتَات  َحافَِظات  ل ِل غَي ِب بَِما َحِفَظ ّللا 

نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواه ُجُروُهنَّ فِ  ال َمَضاِجعِ 

ِربُوُهنَّ فَإِن  أََطع نَُكم  فَلَ تَب غُوا  َعلَي ِهنَّ َسبِيلً إِنَّ   َواض 

َ كَاَن َعِليًّا َكبِيًرا  2 ﴾ ّللا 

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 

 . 34 ، آیهنساء . سوره2
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 مباحث که باعث ه ایزنان باشند، واژ "قوامون"شوند که  مردان امر می 

 و "رستسرپ"، "حاکم"متفاوتی مانند به تعابیر میان مسلمانان شده و فراوانی در

 ترجمه شده است.  نیز "محافظ"

شت شان را بردافتح عثمان  محمد اسد و داکتر ؛دانشمندان مسلمان تن از دو

 نگارند: چنین می "قوامون"معنای واژه ی  باره  در

چیزی یا  کسی که از "یا  "مسؤل"به معنی  "قیّم"ریشه  از "قوامون"کلمه 

ید آ می کریم قرآن ، گرفته شده است. کلمه قوامون که در"کسی مواظبت میکند

ی زنان مانند معنو مادی و امور معنای مواظبت کردن از"به معنی گسترده تر آن 

احترام گذاشتن به ایشان  کنار امنیت فزیکی و روانی در نفقه، پوشاک، سرپرستی و

     1 ذکرشده است. "باشد می

 بطن ماه دره جنین را تا ن که است زنان را مکلف ساختهجل جالله  خداوند

بعد او را تا ، د نده را به دنیا آورده و شیر ، اوهندپرورش د خویش حمل کرده و

تا به توانایی کافی رسیده و نیازهای خویش را خود  کنندمواظبت  دیگر دتیم

مکلف گردیده  ؛دنین زحمات جسمی سهمی ندارادر انمرد ازینکه .مرفوع نماید...

به  زندگی تمامی مراحل را در انش های خانواده و انتا تمام مایحتاج زندگی زن اند

مردان الزم گردیده عهده بر شرعاًوظیفه این بنابرآن، د. نبرآورده ساز عهده داشته و

زمانیکه مرد  جنسیت. تا خاطره برتری نسبی فزیکی و نه ب خاطره آنهم نه ب ؛ است

حقوق مادی و معنوی خانواده اش را فراهم ، خویش عمل کردی به وظایف الزمه 

جانب همسرش  احترام از عشق ویسته ی به همسرش احترام گذارد، او شا و نماید

  2نه برتری وسروری.است و 

 تعلیق:

                                                             
1.Ibid.,  p. 109, footnote 42. 

2.Concepts of the Qur’an, p. 853. 
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ب را ن مطلاي أةقيمومة الرجل علي المر)گروه ايديت وبازنگري مجدد، دررابطه به 

 حايز اهميت ميداند تا عالقمندان اين مبحث ازان مستفيد شوند:
 خداوند جل جالله مي فرمايد:

اُموَن َعلَى الن َِساء بَِما فَ  َجاُل قَوَّ ُ ضَّ الر ِ م   بَع َضهُ َل ّللا 

َوالِ   34ساء:ن  ...ِهم  َعلَى بَع ض  َوبَِما أَنفَقُوا  ِمن  أَم 
 كوچك يجامعه در و)  سرپرستند زنان بر مردان  ترجمه: 
 عهده رب زنان رعايت و صيانت و دارند رهبري حق ، خانواده
 ، ماعاجت نظام براي)  خداوند كه خاطر بدان(  است ايشان
 دهبخشي برتريهائي صفات از برخي در زنان بر را مردان
 دانب نيز و ، است داده فضيلت بعضي بر را بعضي(  و است
 دست به پول و كشندمي رنج مردان معموالً)  كه خاطر

 . كنندمي خرج ( خانواده براي)  خود اموال از(  و آورندمي
د گرد يرع ماين آيه بيان كننده يك اصلي تشريعي است كه چندين حكم ازآن متف

وره يت درسكه قرآن كريم بعدازين آ خانوادهت براي بيان احكام اسي  ومقدمه
 كند:  بيان ميآن را نساء 

 اسالمي مساوي مي يبنيست كه زن ومرد هردو درحقوق ووجا يدرين شك
م مل اعي كاراي كرامت انساني واهليت حقوقاباشند،زيرا هركدام از زن ومرد د

د دارنارانه گي آزاد وآبرومندازعقل وفكر واحساس وشعورهستند،وهركدام حق زند
رستي رياست وسرپامرمگردر؛  قرآن كريم وسنت نبوي شاهد آن استكه نصوص 

ر اداره د تا تده اسمسئوليت را مستقيماً متوجه مرد نمو  جل جالله كه اهلل خانواده
يژگي ي از وبرخ سببه ب مسئوالنه گام بردارد، انواده وتدبيرمصالح آن،كردن امورخ

 گردد: ذيالً تشريح مي هاي است كه
 ،خانواده وجامعه كاملي سرپرستي تجربه در امر اداره ،صحيح  تدبيرعاقالنه و

مسئوليت زاج وكنترول احساسات درمقابل  فشارها ومشكالت زندگي،توازن م
ازدواج ازتاديه مهر ومصارف ي كه مرد ازابتداخانواده  مصارف مالي پرداخت

شوهري اعم از مصارف خانه ،مسكن ،طعام  عروسي،تاتكميل وادامه زندگي زنا
، شكيبايي دربرابر مرد ميباشد ودرآمدِ كه همه ازكسب  هولباس وغير
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مشكالت،توانمندي جسمي در امردفاع فزيكي از اعضاي خانواده در برابر حوادث 
 وتعرض دشمنان .

ست، اه شده مرد سپاريده قيموميت وسرپرستي خانه بي داليل فوق الذكر  برپايه
 تمامي شاخه ها واضح است كه نيز سبب اصلي اين قيموميت ورياست و

اب ايج وارگانيزايشن اجتماعي در تمامي سطوح وحتي شركت هاي كوچك وبزرگ
ا را هؤوليت ومس بوده گونمايدكه درمقابل وقائع جواب را مياداره وشركت رئيس 

: براينبنا ؛داشته باشدنيزبدوش بگيرد،وآمادگي براي جبران خساره وتاوان را 
ل ه ساحطورصحيح ومناسب تارسيدن به اداره فاميل ب ه ومسئولِدنرهبري كن

ا رربوي وتج مندي علميتواننجات درداخل خانه وبيرون ازخانه، درتعليم وتعلم، 
 ه وادناء خامسر واعضمفيد ومثبت را براي هي كه نتيجه  نحويه ب، داشته باشد 

 درحال حاضروآينده دربرداشته باشد. 
فاميل كه اساس ومجوزرياست ورهبري براي مرد درامورمطلب  ايني وخالصه 

 است: عنصر ذيلدو
 ،تعقلتدبير و توازن ،حفظ ، اربتجكسب اختارخلقت مرد كه برتري دارد درس -1

باس لتحمل دفاع از عزت،آبرو وحيثيت خانواده وعملي براي كارواستعداد 
 زن.به  نسبت واده انصبرواستقامت وعمل براي حل مشكالت خ

سائل وياساختن اكمال مصارف زن واوالد:ازاعطاء مهر ومهه ملزم بودن مرد ب -2
 .گيرد ر ميهمه را در ب هازمسكن ولباس وطعام وتداوي وغيرزندگي زن واوالد: 

مرد  زحمات ومشقاتي درحقيقت بيان كننده ، اين برتري وفضيلت كه ذكرشد
رك مشتمشكالت زندگي  ي اساسيي نيازمندي ها واسهام بيشتر آن درتهيه

است نسبت به زن است ،كه دليل اصلي براي ذي حق بودنش درري خانوادگي
 فاميل وخانواده ميباشد نه كدام امرديگر.

ون مشوره كه رئيس خانه بود بايد بد كه مرد هنگامي بدين معني نيستامر اين 
 فِي وَشَاوِرْهُمْ -ني بتأسي از اين آيه قرا بلكه ؛انجام بدهد همسرخود همه كارهارا

واده امري است ضروري رهمه امورزندگي خصوصا درامورخاناصل مشوره د -1 الْأَمْرِ
نمونه  جدانمودن طفل ازشير مادري طرفين انجام شود؛ حتي كه بايد طبق مشوره 

                                                             
 159آل عمران   1
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واتخاذ تصميم امربه مشوره  صراحتاًدراين مورد  كه قرآن كريم  واضح آن استي 

 1( نموده است.صادر ،ين درامر مهم طفل عاقالنه ميان طرف

 زنان طالق شده مواظبت از ن نفقه ویحق تأم

ا ی زنان رتأمین مخارج مال حق نفقه و ،موارد طالقازبعضی  درقرآن کریم 

 : گوید سوره بقره می 241آیه  چنانکه در؛ دوش مردان گذاشته است رب

 2﴾َعلَى ال ُمتَِّقينَ  َوِلل ُمَطلَّقَاِت َمتَاع  بِال َمع ُروِف َحقًّا﴿

 ترجمه: 

و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طالق داده شده را ﴿

   3﴾ شایستگى چیزى دهند.ه ب

 دهد تا با زنان مسلمان فرمان می مردانبه  کریم صورت طالق، قرآن در 

سوره  6و 2، 1ات آی شایسته رفتار نمایند. این فرمان در مهرآمیز ونه ی شان به گو

 فرماید:  الق یاد شده است که میطی 

يَا أَيَُّها النَّبِ ُّ إِذَا َطلَّق تُُم الن َِساء فََطل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ ﴿ 

ِرُجوُهنَّ ِمن  َ َربَُّكم  َل تُخ  ُصوا ال ِعدَّةَ َواتَّقُوا ّللاَّ َوأَح 

َن إِلَّ أَن يَأ تِيَن بِفَاِحَشة  مُّ  ُرج  بَي ِنَة  َوتِل َك بُيُوتِِهنَّ َوَل يَخ 

ِ فَقَد  َظلََم نَف َسهُ َل تَد ِري  ِ َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ ّللاَّ ُحدُودُ ّللاَّ

ًرا ) ِدُث بَع دَ ذَِلَك أَم  َ يُح  ( فَإِذَا بَلَغ َن أََجلَُهنَّ 1لَعَلَّ ّللاَّ

ِهدُوا  ِسُكوُهنَّ بَِمع ُروف  أَو  فَاِرقُوُهنَّ بَِمع ُروف  َوأَش  فَأَم 

ِ ذَِلُكم  يُوَعُظ بِِه َمن ذَ  نكُم  َوأَقِيُموا الشََّهادَةَ ّلِلَّ َوي  َعد ل  م ِ

عَل لَّهُ  َ يَج  َِّق ّللاَّ ِخِر َوَمن يَت ِم اْل  ِ َوال يَو  ِمُن بِاّللَّ َكاَن يُؤ 

َرًجا ) تَِسُب َوَمن يَتََوكَّل  2َمخ  ُزق هُ ِمن  َحي ُث َل يَح  ( َويَر 

ِ فَُهَو  ُ ِلكُل ِ َعلَى ّللاَّ ِرِه قَد  َجعََل ّللاَّ َ بَاِلُغ أَم  بُهُ إِنَّ ّللاَّ َحس 

ء  قَد ًرا ) َن ِمَن ال َمِحيِض ِمن 3َش   ئِ  يَئِس  ( َواللَّ

                                                             
 گروه ايديت وبازنگري اخر  1
 .241. سوره بقره، آيه 2

3.The Message of the Qur’an; the italics are mine. 
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ئِ  لَم   ُهر  َواللَّ تَب تُم  فَِعدَّتُُهنَّ ثََلثَةُ أَش  ن َِسائُِكم  إِِن ار 

َماِل أََجلُُهنَّ أَ  َح  َلُت اْل  َن َوأُو  لَُهنَّ يَِحض  ن يََضع َن َحم 

ًرا ) ِرِه يُس  عَل لَّهُ ِمن  أَم  َ يَج  َِّق ّللاَّ ُر 4َوَمن يَت ( ذَِلَك أَم 

َ يَُكف ِر  َعن هُ َسي ِئَاتِِه َويُع ِظم   َِّق ّللاَّ ِ أَنَزلَهُ إِلَي ُكم  َوَمن يَت ّللاَّ

ًرا ) دِ  ( 5لَهُ أَج  ن ُوج  ِكنُوُهنَّ ِمن  َحي ُث سََكنتُم م ِ ُكم  أَس 

ل   وُهنَّ ِلتَُضي ِقُوا َعلَي ِهنَّ َوإِن ُكنَّ أُوَلِت َحم  َوَل تَُضارُّ

َضع َن لَُكم   لَُهنَّ فَإِن  أَر  فَأَنِفقُوا َعلَي ِهنَّ َحتَّى يََضع َن َحم 

فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأ تَِمُروا بَي نَُكم بَِمع ُروف  َوإِن 

ِضُع لَهُ  تُم  فََستُر  َرىتَعَاَسر   1 ﴾ أُخ 

 ترجمه:  

بندى[ عده آنان اى پیامبر چون زنان را طالق گویید در ]زمان﴿

طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا 

شان بیرون مکنید و  هایپروردگارتان بترسید آنان را از خانه

بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده 

و هر کس از مقررات خدا ]پاى[  این است احکام الهى.باشند

دانى شاید خدا نمى.به خودش ستم کرده است فراتر نهد قطعاً

مدى پدید آورد. پس چون عده آنان به سر آپس از این پیش

شان دارید یا به شایستگى از  رسید ]یا[ به شایستگى نگاه

آنان جدا شوید و دو تن ]مرد[ عادل را از میان خود گواه گیرید 

این است اندرزى به آن کس  .ا براى خدا به پا داریدو گواهى ر

شود و هر کس از داده مى ؛ایمان دارد واپسینکه به خدا و روز 

  2 دهد.شدنى قرار مى خدا پروا کند ]خدا[ براى او راه بیرون

خویش آنان  همانجا که ]خود[ سکونت دارید به قدر استطاعت

رسانید تا عرصه را بر را جاى دهید و به آنها آسیب ]و زیان[ م

آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل 

دهند مزدشان را به کنند و اگر براى شما ]کودك[ شیر مى

                                                             
 .6-1. سوره طالق، آیات 1

2.Ibid., the italics are mine. 
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ایشان بدهید و به شایستگى میان خود به مشورت پردازید و 

[ دیگرى اگر کارتان ]در این مورد[ با هم به دشوارى کشید ]زن

    1﴾.]کودك را[ شیر دهد

 ه میید کآ میاءسوره نس 21و 20آیات  درخداوند جل جالله فرمان دیگر

 فرماید: 

دَاُهنَّ ﴿ ج  َوآتَي تُم  إِح  َكاَن َزو  ج  مَّ تِب دَاَل َزو  َوإِن  أََردتُُّم اس 

ً َوإِث ماً  تَانا قِنَطاًرا فَلَ تَأ ُخذُوا  ِمن هُ َشي ئًا أَتَأ ُخذُونَهُ بُه 

( ً بِينا َكي َف تَأ ُخذُونَهُ َوقَد  أَف َضى بَع ُضكُم  إِلَى ( وَ 20مُّ

يثَاقًا َغِليًظا   2﴾بَع ض  َوأََخذ َن ِمنُكم م ِ

 ترجمه:  

خواستید همسرى ]دیگر[ به جاى همسر ]پیشین خود[  اگر و﴿

ستانید و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید چیزى از او 

به بهتان و گناه آشکار خواهید آن ]مال[ را پس مگیرید آیا مى

ستانید با آنکه از یکدیگر کام بگیرید. چگونه آن ]مهر[ را مى

    3﴾اند؟از شما پیمانى استوار گرفتهاید و آنان گرفته
 

 مراقبت مطلوب  حق نفقه و

  ردهی کودکیزمان ش زنان در از

ل است تا مراقبت ووسازد که مرد مسلمان مس روشن می کریم قرآن 

هی د به شیر که طالق شده و زمانی همسرش حتی در جانبه از مطلوب وهمه

قره چنین بسوره  233آیه  عمل آورد. این پیام دره شان مشغول باشد، ب کودک

 آمده است: 

                                                             
1.Ibid., the italics are mine. 

 .21- 20 . سوره نساء، آیات2
3.Ibid., the italics are mine. 
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لَي ِن َكاِملَي ِن ِلَمن  ﴿ لَدَُهنَّ َحو  ِضع َن أَو  َوال َواِلدَاُت يُر 

لُ  َضاَعةَ َوعلَى ال َمو  قُُهنَّ أََرادَ أَن يُتِمَّ الرَّ وِد لَهُ ِرز 

عََها لَ  َوتُُهنَّ بِال َمع ُروِف لَ تَُكلَُّف نَف س  إِلَّ ُوس  َوِكس 

لُود  لَّهُ بَِولَِدِه َوَعلَى ال َواِرِث  تَُضآرَّ َواِلدَة  بَِولَِدَها َولَ َمو 

ن ُهَما َوتََشاُور   ِمث ُل ذَِلَك فَإِن  أََرادَا فَِصالً َعن تََراض  م ِ

لَدَُكم   فَلَ  ِضعُوا  أَو  تَر  ُجنَاَح َعلَي ِهَما َوإِن  أََردتُّم  أَن تَس 

آ آتَي تُم بِال َمع ُروِف َواتَّقُوا   تُم مَّ فَلَ ُجنَاَح َعلَي ُكم  إِذَا َسلَّم 

َ بَِما تَع َملُوَن بَِصير   لَُموا  أَنَّ ّللا  َ َواع   1﴾ّللا 
 ترجمه:   

ده اند[ ]باید[ فرزندان خود را که طالق ش ]مادرانی  و مادران﴿

دو سال تمام شیر دهند ]این حکم[ براى کسى است که 

بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراك و پوشاك 

آنان ]مادران[ به طور شایسته برعهده پدر است هیچ کس جز 

هیچ مادرى نباید به سبب  ،شودبه قدر وسعش مکلف نمى

درى ]نیز[ نباید به خاطر فرزندش فرزندش زیان ببیند و هیچ پ

؛ ]ضرر ببیند[ و مانند همین ]احکام[ برعهده وارث ]نیز[ هست 

مادر[ بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر  پس اگر ]پدرو

    2﴾ ر بازگیرند گناهى بر آن دو نیست.شی کودك را ]زودتر[ از

 

                                                             
 .233، آیه سوره بقره 1.

2.Ibid., the italics are mine. 
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لم می عآموزش  مردان هردو مکلف به تحصیل و زنان و دردین مقدس اسالم،

عی  اجتما ی وتوجه به اهمیت آموزش علم به منظور اعتالی زندگی فرد باشند. با

لعه می د مطامور انسان ها، به مثابه ی یک تکلیف دینی ، در جهانبینی اسالمی نیز

رچوب عناوین ه آموزش علم برای زنان را در چاجایگا باشد. بنابراین، اهمیت و

 مختلف به خصوص جهانبینی اسالمی مورد مطالعه قرار می دهیم.

 نی اسالمییجهانب ت علم دریاهم

زنان  وصخصه بها   که تمام انسان ،ی برخورداراستسزایه اهمیت ب این از

 اتییحو بااهمیتبدانند که کسب دانش برای تکامل مادی و معنوی شان بسیار 

ک نار یک در کسب دانش را یک تکلیف دینی کریمست. آنها باید بدانند که قرآنا

 .شمارد طور یکسان الزم میه اخالقی به مردان و زنان مسلمان، بی وظیفه 

 است. اهمیت  با و بسیار محبوب  جل جالله پیشگاه خداوند که درتکلیف دینی ای 

ه معنی ب "علیم"اصطالح  اربیش از صد ب کریمقرآن در جل جالله  خداوند

ل کامتتحول و  سیله یبه خود خطاب کرده است و دانش را بهترین و "دانا"

 دارد.  زندگی مادی و معنوی فرد و جامعه معرفی می

ولین ، کسب دانش از اشدهای قبلی ذکر  فصل یکی از که درطوری  همان

ق که وره علسنجم آیات اول تا پ، داشت کانون توجه قرار پیدایش اسالم در لحظه

وند ش خدااست، رحمت و بخشای علیه السالمحضرت پیامبر آیات وحی بر نخستین

. دمی دان مرتبطدانستن  قابلیت انسان به خواندن ، نوشتن و دررا جل جالله 

  خداوند جل جالله می فرماید:

ِم َرب َِك الَِّذي َخلََق )إِ ﴿  نَساَن ِمن  1ق َرأ  بِاس  ِ ( َخلََق اْل 

َرُم )2ق  )َعلَ  َك   1﴾ ( الَِّذي َعلََّم بِال قَلَمِ 3( اق َرأ  َوَربَُّك اْل 
 ترجمه:  

                                                             
 .4  -1: ره علق، آیات. سو1
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( انسان را از علق 1بخوان به نام پروردگارت که آفرید )﴿

( 3ترین )کریمان( است ) ( بخوان و پروردگار تو کریم2آفرید )

  1﴾ (4همان کس که به وسیله قلم آموخت )

 نان و، ز ین آیات ذکر شده استانسان که درا ی باید یاد آور شد که واژه

 .، هردو را شامل می شودمردان

هلل علیه صلی احضرت پیامبربه  جل جالله دانشی را که خداوندکریم،  قرآن

وره س نکه درخواند. آنچنا می "بزرگ لطف و رحمت بسیار"کرده است،  ااعط وسلم

 :اء آمده استنس

ِ َوَمن يُِطعِ ﴿ َك ُحدُودُ ّللا 
َ َوَرُسولَهُ يُد ِخل هُ َجنَّات   تِل  ّللا 

ُز  تَِها اْلَن َهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك ال فَو  ِري ِمن تَح  تَج 

 2﴾ ال عَِظيمُ 
 ترجمه: 

اى از ایشان طایفه ،و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود﴿

و)لى( جز خودشان  ؛آهنگ آن داشتند که تو را از راه به در کنند

رسانند سازند و هیچ گونه زیانى به تو نمىگمراه نمى)کسى( را 

دانستى به و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمى

   3 ﴾ تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود.

نوان کسی عه ب علیه السالم به حضرت پیامبر 152و  151سوره بقره آیات  در

 خته است: آمواو خداوند به   :خطاب میکند که

نُكم  يَت لُو َعلَي ُكم  آيَاتِنَا ﴿ َسل نَا فِيُكم  َرُسولً م ِ َكَما أَر 

ا لَم   َمةَ َويُعَل ُِمكُم مَّ ُمكُُم ال ِكتَاَب َوال ِحك  يُكم  َويُعَل ِ َويَُزك ِ

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 

 .13آیه  ،. سوره نساء2
3.Ibid., p. 62, footnote 269. 
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ُكُروا  151تَُكونُوا  تَع لَُموَن ) كُم  َواش  ( فَاذ ُكُرونِ  أَذ ُكر 

 1﴾ِل  َولَ تَك فُُرونِ 
 ترجمه: 

اى از خودتان روانه که در میان شما فرستاده یهمان طور﴿

خواند و شما را پاك کردیم )که( آیات ما را بر شما مى

آموزد و آنچه را گرداند و به شما کتاب و حکمت مىمى

دهد. پس مرا یاد کنید )تا( شما را دانستید به شما یاد مىنمى

 کنید.مد و با من ناسپاسى ام را به جاى آرییاد کنم و شکرانه

﴾2   

چنین   ،اللهججل  ، آنحضرت  صلی اهلل علیه وسلم، از خداونداما با وجود این

 می طلبد: 

ِ ِزد نِ  ِعل ًما﴿ ب   3﴾رَّ
  "پروردگارا بر دانشم بیفزاىترجمه:  

 قرآنکریم یک سوال بسیارمهم  دیگررا نیز ، مطرح می کند:

تَِوي الَِّذينَ ﴿  4﴾يَع لَُموَن َوالَِّذيَن َل يَع لَُمونَ  قُل  َهل  يَس 
 ترجمه: 

  ﴾؟  دانند یکساننددانند و کسانى که نمىآیا کسانى که مىبگو ﴿

 :رمایدمی ف داده شده است، قرآن کریم "حکمت"در باره ی کسانی که به آنها 

َل ﴿ لُ  َولَو  ِ  فَض  َمتُهُ  َعلَي كَ  ّللاَّ ت   َوَرح   أَن   ِمن ُهم   َطائِفَة   لََهمَّ

ونَكَ  َوَما أَن فَُسُهم   إِلَّ  يُِضلُّونَ  َوَما يُِضلُّوكَ   ِمن   يَُضرُّ

ء   ُ  َوأَن َزلَ  َش   َمةَ  ال ِكتَابَ  َعلَي كَ  ّللاَّ  لَم   َما َوَعلََّمكَ  َوال ِحك 

لُ  َوَكانَ  تَع لَمُ  تَُكن   ِ  فَض   5﴾َعِظيًما َعلَي كَ  ّللاَّ
                                                             

 .152 – 151، آیه . سوره نساء1

2.Ibid., p. 63, footnote 270. 

 .114، آیه . سوره طه3

 .9، آیه . سوره زمر4

 .113. سوره نساء، آیه 5
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  ترجمه: 

 آسمانی پیام و)  نبود خدا رحمت و فضل اگر! (  پیغمبر ای)  ﴿

 آنان از ایدسته ،(  گرفتنمی بر در را تو صمدانی رحمت و

 را خویشتن جز ولی ، سازند گمراه را تو که خواستندمی

 آنان مکر و کید از را تو خدا چون)  سازند گمراه توانندنمی

 آنان( .  دهدمی تشخیص را حق تو بینش و گرداندمی باخبر

)  کتاب خداوند که چرا ، برسانند تو به زیانی کمترین ندتواننمی

 نازل تو بر(  است باطل از حق جداسازی ترازوی که را قرآن

)  چیزی و(  است نموده القاء تو دل به)  را حکمت و است کرده

 جز)  توانستینمی که است آموخته تو به را(  احکام و شرائع از

 و تو حق در خدا فضل.  انیبد و بیاموزی را آن(  وحی پرتوِ در

 1 ﴾ . است بوده فراوان و بزرگ تو بر او رحمت
تِ ﴿ َمةَ  يُؤ  تَ  َوَمن   يََشاءُ  َمن   ال ِحك  َمةَ  يُؤ   أُوتِ َ  فَقَد   ال ِحك 

َل بَابِ  أُولُو إِلَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما َكثِيًرا َخي ًرا  2﴾اْل 
 )دانش( )خدا( به هر کس که بخواهد حکمت"ترجمه:  

، خیرى بخشد، و به هر کس حکمت داده شود، به یقینىم

 درك را حقائق این) خردمندان جز و "فراوان داده شده است

 . گردندنمی متذکّر(  و کنندنمی

 ه علممر ک، ازحضور پیامبر خدا در میان مردم مرتبط به این ادرجای دیگر

 وشریعت را بیاموزاند، سخن به میان می آید ومی فرماید:

 آيَاتِكَ  َعلَي ِهم   يَت لُو ِمن ُهم   َرُسوًل  فِيِهم   َواب عَث   َربَّنَا﴿

ُمُهمُ  َمةَ  ال ِكتَابَ  َويُعَل ِ يِهم   َوال ِحك   ال عَِزيزُ  أَن تَ  إِنَّكَ  َويَُزك ِ

 3﴾ ال َحِكيمُ 
  ترجمه: 

                                                             
 .لدکتور مصطفی خرم د ،تفسیر نور .1
 .269. سوره بقره، آیه 2
 . 129. سوره بقره، آیه 3
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 منقاد و ما مان دود از که)  آنان میان در!  ما پروردگار ای﴿

 بر را تو آیات تا برانگیز خودشان از بریپیغم(  تویند فرمان

 و شریعت اسرار)  حکمت و(  قرآن)  کتاب و خواند فرو ایشان

 اخالق و شرك از)  را آنان و بیاموزد بدیشان را(  آن مقاصد

 هر بر و)  حکیمی و عزیزی تو گمانبی ، نماید پاکیزه(  ناپسند

 مصلحتی ابربن کنیمی که را کاری هر و ، پیروزی و توانا چیزی

 1﴾(.است حکمتی برابر و

 درجای دیگر می خوانیم:

َسل نَا فِيُكم  َرُسوًل ِمن ُكم  يَ ﴿  اتِنَا ي ُكم  آيَ و َعلَ ت لُ َكَما أَر 

ُمكُُم ال ِكتَاَب َوال   يُكم  َويُعَل ِ م  َما لَم  يُعَل ُِمكُ وَ َمةَ ِحك  َويَُزك ِ

  ﴾ تَُكونُوا تَع لَُمونَ 
  ترجمه:

 از را پیغمبری(  شما بر خود نعمت تکمیل برای)  همچنین و﴿

 شما بر را ما(  قرآن)  آیات که برانگیختم میانتان در خودتان

 در را خدا عظمت و وحدانیّت هاینشانه و)  خواندمی فرو

)  داردمی پاکیزه را شما و(  نمایاندمی شما به جهان یگستره

 و خونریزیها و دختران کردن بگور زنده همچون رذائلی از

 نهال کاشتن با و.  غیره و فاقه و فقر ترس از فرزندان کشتن

 سازدمی دیگران سرمشق و سرور را شما ، اندرونتان در فضائل

 را(  احکام منافع و اسرار)  حکمت و(  قرآن)  کتاب شما به و( 

 ، آن نور از مندیبهره و قرآن لفظ و نظم حفظ با تا)  آموزدمی

 سنّت از استفاده با و بخشید تحرّك و حیات شخوی زندگی به

 به و( .  گردید آشنا شریعت احکام به نبوی، سیرت و عملی

 که دهدمی یاد چیزی(  حکمت و کتاب همراه به)  شما

 ، آن آموزش یوسیله چون)  بیاموزید را آن توانستیدنمی

.  شود آموخته وحی راه از باید بلکه ، نیست نگاه و اندیشه

 سرگذشت بیان و علمی اشارات و غیب عالم اخبار دهمانن

 ؛ بلکه اعراب برای تنها نه که ، پیشینیان احوال و پیغمبران

   2﴾(  بود مجهول نیز کتاب اهل برای

                                                             
 .دکتور مصطفی خرم دل ،تفسیر نور .1
 .دکتور مصطفی خرم دل ،تفسیر نور .2
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نجیل اگاه درجای دیگر، خداوند مسئله ای نوشتن وکتابت را همزمان با جای

 وتورات معرفی می نماید:

ُمهُ ﴿ َمةَ  ال ِكتَابَ  َويُعَل ِ َراةَ  َوال ِحك  ن ِجيلَ  َوالتَّو  ِ  1﴾َواْل 
  ترجمه: 

 و تورات و ، سودمند و راستین دانش و ، کتابت و خطّ بدو و﴿

 ﴾ . آموزدمی انجیل
 ، بهتتوراهای آسمانی همانند انجیل و این به معنی ارتباط تنگاتنگ کتاب

ه کاست  یدیدانشی مف کتابت و خصوص قرآنکریم با آموزش علوم از قبیل خط و

 تکامل انسانی به آن نیاز اساسی دارد. بشریت و

ه کنگاه آدارد،  توحید خداوند بیان می ایمان و با درجای دیگر ، رابطه علم را

 می فرماید:

ُ  أََخذَ  َوإِذ  ﴿  ِكتَاب   ِمن   آتَي تُُكم   لََما النَّبِي ِينَ  ِميثَاقَ  ّللاَّ

َمة   ق  ُمصَ  َرُسول   َجاَءكُم   ثُمَّ  َوِحك  ِمنُنَّ  َمعَُكم   ِلَما د ِ  بِهِ  لَتُؤ 

تُم   قَالَ  َولَتَن ُصُرنَّهُ  ِري ذَِلُكم   َعلَى َوأََخذ تُم   أَأَق َرر   إِص 

نَا قَالُوا َهدُوا قَالَ  أَق َرر   2﴾الشَّاِهِدينَ  ِمنَ  َمعَُكم   َوأَنَا فَاش 
  ترجمه: 

 ) از مؤّکد پیمان خداوند که را هنگامی(  بیاورید خاطر به)  ﴿

 و کتاب چون که گرفت(  آنان پیروان و)  پیغمبران(  یکایك

 او دعوت)  و آید پیغمبری آن از پس و دهم شما به فرزانگی

 تصدیق دارید خود با که را آنچه(  و بوده شما دعوت با موافق

 یشانبد و.  )  دهید یاری را وی و بیاورید ایمان بدو باید نماید،

 این بر مرا پیمان و دارید اقرار(  موضوع بدین)  آیا:  گفت( 

.  یمپذیرائ را فرمان و)  داریم اقرار:  گفتند ؟ پذیرفتید کارتان

 گواه(  خود از برخی  بر برخی)  پس:  گفت(  بدیشان خداوند

   ﴾ . گواهانم یزمره از شما با هم من و باشید

                                                             
 .48. سوره آل عمران، آیه 1
  .81. سوره آل عمران، آیه 2
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یمان ا و دردین مقدس اسالم،  نخستین اصل ورکن دین را پدیده ای  توحید

ت اهمی نقدرآبه اهلل جل جالله تشکیل می دهد، دراین آیه ی قرآن کریم ، علم 

ر دا ذکخایمان به  حکمت را دوشادوش توحید و داده می شود که آموزش علم و

 می نماید.

ی از ا یکدر آیه زیر آموزش علم وجلوگیری از گمراهی وضاللت انسان ها ر

  :یداند، آنگاه که می فرمایداهداف مهم بعثت پیامبر بزرگ اسالم م

ُ  َمنَّ  لَقَد  ﴿ ِمنِينَ  َعلَى ّللاَّ  ِمن   َرُسوًل  فِيِهم   بَعَثَ  إِذ   ال ُمؤ 

يِهم   آيَاتِهِ  َعلَي ِهم   يَت لُو أَن فُِسِهم    ال ِكتَابَ  َويُعَل ُِمُهمُ  َويَُزك ِ

َمةَ   1﴾ُمبِين   َضَلل   لَِف  قَب لُ  ِمن   َكانُوا َوإِن   َوال ِحك 
  :  ترجمه

 ردک تفّضل و نهاد منّت(  اسالم صدر)  مؤمنان بر خداوند یقیناً﴿

 برانگیخت خودشان جنس از پیغمبری میانشان در که گاه بدان

 کتاب و قرآن خواندنی کتاب)  آیات آنان بر(  که پیغمبری.  ) 

 و ادرستن عقائد از)  را ایشان و ، خواندمی را او(  جهان دیدنی

 به و قرآن)  کتاب بدیشان و داشتمی پاکیزه ( زشت اخالق

 و سنّت اسرار یعنی)  فرزانگی و(  نوشتن و خواندن آن تبع

 گمراهی در آن از پیش آنان و ، آموختمی(  شریعت احکام

 ﴾.  بودند(  ورغوطه)  آشکاری

ا رمین زدر جای دیگر رابطه علمی میان علم وپادشاهی یعنی قدرت وشوکت 

 باهم ذکر میکند. ار داده یکجامورد بررسی قر

ُسدُونَ  أَم  ﴿ ُ  آتَاُهمُ  َما َعلَى النَّاسَ  يَح  ِلهِ  ِمن   ّللاَّ  فَقَد   فَض 

َمةَ  ال ِكتَابَ  إِب َراِهيمَ  آلَ  آتَي نَا  ُمل كًا َوآتَي نَاُهم   َوال ِحك 

 2﴾َعِظيًما
  ترجمه: 

                                                             
 .164. سوره آل عمران، آیه 1

 .54نساء، آیه  . سوره2
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 و فضل روی از خداوند که برندمی حسد چیزی بر آنان آیا﴿

 است داده(  عرب)  مردم به(  محمّد برانگیختن با)  خود مترح

 ( است ایشان و شما نیای ابراهیم که)  ابراهیم آل به که ما ؟

 دمانن.  )  دادیم عظیمی پادشاهی و پیغمبری و(  آسمانی)  کتاب

 ( . شام در سلیمان و داود شاهی و ، مصر در یوسف سلطنت: 

﴾ 

درت قن به رین ابزار تسلط برکشور ها و رسیداین امر می رساند که مهم ت 

 هبرانرت رقد سیاسی علم ودانش است؛ چنانچه مفسر آیه قران کریم از علمیت و

ام نام می ش در سلیمان و داود شاهی و مصر، در یوسف سلطنت:  بزرگ دین مانند

 برد.

 قرآن همچنان وعده میدهد که :

َمَجاِلِس يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِي﴿ َل لَُكم  تَفَسَُّحوا فِ  ال 

فَعِ  ُ لَُكم  َوإِذَا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَر  فَاف َسُحوا يَف َسحِ ّللاَّ

 ُ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُم  َوالَِّذيَن أُوتُوا ال ِعل َم دََرَجات  َوّللاَّ ّللاَّ

 1﴾ٌ  بَِما تَع َملُوَن َخبِير
 ترجمه:

در  :اید چون به شما گفته شودآوردهاى کسانى که ایمان ﴿

پس جاى باز کنید تا خدا براى شما  ،مجالس جاى باز کنید

. برخیزید پس برخیزید  :و چون گفته شود .گشایش حاصل کند

خدا )رتبه( کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که 

ند )بر حسب( درجات بلند گرداند و خدا به آنچه ا دانشمند

   2﴾ .استکنید آگاه مى

ا رنها آدرعین حال قرآن مؤمنان را هشدار می دهد که خداوند جل جالله 

جام ن انآمواخذه خواهد کرد برای کارهایی که بدون آگاهی )دانش کامل( از 

 میدهند:

                                                             
 .11، آیه . سوره مجادله1

2.Ibid.,p. 63, footnote 271. 
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 خداوند می فرماید:

َع َوال بََصَر ﴿ َولَ تَق ُف َما لَي َس لََك بِِه ِعل م  إِنَّ السَّم 

 1 ﴾  أُولـئَِك َكاَن َعن هُ َمس ُؤولً َوال فَُؤادَ ُكلُّ 
 ترجمه: 

زیرا گوش و  ؛ و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن﴿

 ﴾ .چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد

دیدگاه قرآنی در مورد علم و دانش در گفتار و رفتار حضرت پیامبر)صلی   

 اهلل علیه وسلم( بخوبی متجلی شده است. 

دیث ن احابا ذکر تعدادی از مشهورتری "روح اسالم"لی در کتاب سید امیرع

 درین باره می نویسد: 

 ( فرمودند:لی اهلل علیه و سلمپیامبراسالم)ص

 هللا صلى, هللا رسول قال: قال الدرداء، أب  عن﴿

 ودم العلماء مداد القيامة يوم يوزن: "وسلم وآله عليه

 2﴾الشهدا
 ترجمه:          

زن می  و رنگ قلم عالم همراه خون شهید قیامتروز  در﴿

  ﴾ میشود. زین تر شود، رنگ قلم عالم  از خون شهید و

 گفت: ومی پیامبر بزرگ اسالم مکررأ به اصحابش در کسب علم تأکید می کرد

دَاءِ عن اب  ﴿ ِ  َرُسولَ  َسِمع تُ  فَإِن ِى قَالَ  الدَّر   صلى- ّللاَّ

 فِيهِ  يَط لُبُ  َطِريقًا َسلَكَ  َمن   » يَقُولُ  -وسلم عليه هللا

ُ  َسلَكَ  ِعل ًما  3 ﴾ . ال َجنَّةِ  ُطُرقِ  ِمن   َطِريقًا بِهِ  ّللاَّ
 به روایت دیگر آمده است:

                                                             
 .36، آیه . سوره اسراء1
 .115رقم الحدیث: :الشهداء على العلماء تفضیل باب ،جامع البیان العلم وفضله .2
 .3643رقم الحدیث: ،أبوداود باب الحث علی طلب العلم. 3
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دَاءِ عن اب  ﴿ ِ  َرُسولَ  سَِمع تُ  فَإِن ِى قَالَ  الدَّر   صلى - ّللاَّ

 فِيهِ  يَط لُبُ  َطِريقًا َسلَكَ  َمن   » يَقُولُ  -وسلم عليه هللا

ُ  كَ َسلَ  ِعل ًما  1﴾ .ال َجنَّةِ  ُطُرقِ  ِمن   َطِريقًا بِهِ  ّللاَّ

 ترجمه: 

راه  کسی که خانه اش را به قصد کسب علم ترك کند، در﴿

 ﴾ خدا گام برداشته است که همانا راه جنت است.

 :می خوانیم در حدیث دیگری

 العلم طلب)  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال﴿

 2﴾مسلم كل على فريضة

مه بره یث فوق، حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم، کسب علم رابراساس حد

  مسلمانان ، فرض دانسته است.

امع ر جواولویت ویژه ی که آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم، به کسب دانش د

ان ی ایشرعملاسالمی داده است؛ نه فقط در گفتارایشان )احادیث( بلکه در رفتا

 )سنت نبوی( نیز آشکار است. برای مثال: 

 فمن يكتبون، ل المدينة وأهل يكتبون، مكة أهل كان﴿

 غلمان من غلمان عشرة إليه دفع فداء عنده يكن لم

 3 ﴾فداء فهو حذقوا فإذا يعلمهم، المدينة

میالدی که به نفع مسلمانان پایان یافت، تعدادی  624بعد از جنگ بدر در سال 

 سیران بدون فدیه آزاد میاز مشرکین به اسارت گرفته شدند. زمانیکه فقرای این ا

دانستند قرارشد به جای پرداخت فدیه  شدند، باقی اسیران که خواندن و نوشتن می

)چهار هزار درهم هر نفر( به ده تن از کودکان خواندن و نوشتن بیاموزند و 

                                                             
 .3643،رقم الحدیث:أبوداود باب الحث علی طلب العلم. 1
 .3.صحیفه:224لب العلم،رقم الحدیث:،باب فضل العلماءوالحث علی طابن ماجة .2
 .193ص ، قضیة األسری، الرحیق المختوم .3
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های ثبت شده در تاریخ  بدینوسیله آزاد گردند. این قراری بود که در تاریخ جنگ

  نظیر ندارد.

برابرکردن چهار هزار درهم آن زمان )که پول "ید علی اضافه میکند: س   

زیادی بود( با تدریس خواندن و نوشتن به ده کودک ، نشان میدهد: که حضرت 

تا چه اندازه به سواد آموزی و کسب علم ارج قائل بوده  لی اهلل علیه وسلمپیامبرص

   1. "اند

ح و ه صلکنیای عدل محوراست ، دانش الزمه ایجاد یک دبه باور قرآن کریم

 به کرراًمخیر در آن قائم می گردد. برپایه ی همین اصل است که قرآن کریم 

ه در نانکچاهمیت کسب دانش در هر حالی تأکید می کند ؛ حتی در زمان جنگ ؛ 

 سوره ی توبه اشاره می دارد: 

لَ نَفَ ﴿ ِمنُوَن ِليَنِفُروا  َكآفَّةً فَلَو  َر ِمن كُل ِ َوَما َكاَن ال ُمؤ 

َمُهم   يِن َوِليُنِذُروا  قَو  ن ُهم  َطآئِفَة  ل ِيَتَفَقَُّهوا  فِ  الد ِ قَة  م ِ فِر 

ذَُرونَ   2﴾ إِذَا َرَجعُوا  إِلَي ِهم  لَعَلَُّهم  يَح 
 

 : ترجمه

 .و شایسته نیست مؤمنان همگى )براى جهاد( کوچ کنند﴿

کنند تا اى کوچ نمىاى از آنان دستهپس چرا از هر فرقه

اى بمانند و( در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را )دسته

باشد که آنان )از  هوقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند

     3﴾ .کیفر الهى( بترسند

جدا باشد. همانگونه که  "عمل"نمی تواند از  "علم"از دیدگاه قرآن کریم، 

ترتیب جوهر علم در وجود  فطرت آب برخزیدن و آفتاب برتابیدن است. به همین

                                                             
1.Ibid. 

 .122، آیه . سوره توبه2

3.Ibid.  
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؛ آنچنانکه در رفتار دا می گردد که در عمل آشکار گردد، زمانی هویصاحب آن

 آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم جاری بود. 

طاب خ "جاهالن"قرآن کریم کسانی را که می دانند ولی عمل نمی کنند 

 . "عالمان"میکند  نه 

همان  است، رفتارشان جاریازاینجا هویدا است که عالمانی که دانش شان در 

می  قرار اوندکسانی اند : که به جهاد در راه خدا می پردازند ومورد تکریم خد

 گیرند.

 میعلم و دانش از نگاه قرآنکر

می د، نقرآن مجید، دانش را منحصر به آنچه با تعقل و حواس درک می شو

د. ی نامم نشداند؛ بلکه مواجهه انسان کامل را در برابر حقیقت کامل، کسب دا

ادی جود ماد وبرای رسیدن به کمال انسانی آدمی باییست اجزای متفرق و گاه متض

ند، با اوخته ا آممو معنوی خویش را به هم بیامیزد ؛ چنانکه بزرگان عرصه تقوا به 

انند : د،  میکننشناسایی و به کارگیری منابع متعدد علمی که گاه خالف هم جلوه م

ارد دنابع ین ماست، قرآن تأکید برادغام، تلفیق وآمیزش وحی و عقل یا عقل و فرا

ل از ک احدیکه به تبلور دانش واحدی می انجامد که در آن تمام علوم ، فهم و

 عالم و قوانین رایج آنرا پیشکش می نماید. 

 یسد:در ستایش دیدگاه قرآن کریم در مورد دانش، عالمه اقبال می نو

نسان به عنوان یک شخصیت بپردازد، به هند جدید باییست به درک وجود ا" 

عنوان موجود مستقلی که تمام آثار حیات در او آمیزش یافته است. ولی آیا دانش 

امروزی ما توانایی آشکار سازی تمام ابعاد زندگی و شخصیت ما را دارد؟ جواب من 

 نه است، ... روح انسان و حیات معنوی او بدون تماس باقی مانده است . نتیجه این

روش، دانش خرافاتی با یک پندار نسبی از فرهنگ و آزادی است که با آن خود را 

می فریبیم. درعین فرهنگ مسلط ، خِرَد ورزی ، که الزمه ی آن ، تقسیم کردن و 
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جدا سازی مجمالت است، این تکلیف روشنفکران هند است تا آمیزش حیات 

   1"معنوی انسان را به معرفی بگیرند

 مـنابع دانـش

 عرفیم، منابع متعددی برای علم و دانش براساس آموزه های قرآن کریم

 گردیده است و به طور مشخص به منابع زیر تأکید می گردد: 

 ت. وحی، حس گرایی و پژوهش، تاریخ، عقل و اندیشه و شهود یا فراس

 توضیحات مختصری در باره این منابع ذیالً پیشکش  می گردد.

 الف: وحــی: 

ان،  سلمانکه خداوند جل جالله مستقیماً منبع آن است. برای مدانشی است 

ه مین بائیل قرآن کریم کتاب وحی و فرموده های الهی است که به واسطه ای جبر

  سال نازل گردیده است. 23پیامبراکرم  صلی اهلل علیه وسلم ، طی 

ی ربرا، مقدس ترین ومؤثق ترین منبع حقوقی وراهنمای بی نظیاین کتاب

 ت. ی اسانان وعالی ترین مرجع دانش و محکم ترین منبع صالحیت  حقوقمسلم

 ب: تجربه گرایی حسی )پژوهش(:

دانشی است که به وسیله ی حواس انسانی قابل دریافت است. قرآن کریم به 

این منبع نیز تأکید بسیار دارد و در بسا از موارد برای فهم مسایل به روش های 

در طبیعت رجوع میکند؛ تا انسان به آگاهی الزم از  قابل درک برای حواس انسانی

                                                             
1.Syed Ameer ‘Ali, The Spirit of Islam, first published in 1891, reprinted by Sang-e-Meel 

Publications, Lahore, no date, p. 361.  
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در حالیکه از مثال های طبیعت فقط بگونه ای نمادین نام برده شده "امور برسد 

     1"است.

ده شیاد  "اوندنشانه های خد"، به عنوان قرآنبه تعبیرعالمه اقبال، طبیعت در 

ارد. او د "خود"می با است و همان رابطه ی را با خداوند دارد که اعضای وجود آد

 او اضافه می کند:

، ما را در تماس نزدیک با حقیقت نگاه تماس و مطالعه علمی دقیق طبیعت" 

می دارد، ازاینرو دید معنوی ما را برای درک عمیق تر حقایق تیزتر می سازد... 

دانشمندان علوم طبیعی هم مانند صوفیان وسالکانی اند که با دعا و تقوا در راه 

   2"معرفت می کوشندکسب 

حیات معنوی یونان که قسمتی از بنیاد فکری تمدن غرب را می سازد، به 

زنبور به عنوان "ولی قرآن حتی به   3خواری تکیه و تنها به حواس، متکی بود.

موجودی دارای قابلیت دریافت وحی نگاه می کند و مکرراً یادآور می شود که 

وز و شب، ابرها، آسمان پرستاره و کرّات شناور خواننده به تغییر سریع باد، تحول ر

   4."در فضای بی نهایت توجه و تفکر نماید

 ج: تـاریخ: 

 چنانکه عالمه اقبال می گوید: 

، سومین منبع دانش برای آدمیان است... "روزهای خدا"تاریخ و به زبان قرآن 

جموعی به این از مهم ترین آموزه های قرآن است که ملت ها و جوامع به طور م

خاطر گناه هانشان هر چند زمانی، به عذاب گرفتار می گردند. بخاطر فهم بهتر این 

                                                             
1.Robert L. Culick, Muhammad The Educator, Institute of Islamic Culture, 1993, (Sixth Edition) 

pp. 44-45. 
2.Muhammad ‘Ali (Muhammad the Prophet) quoted in ibid., p.p. 45-46. 

3.The Message of the Qur’an. 

4.Muhammad Iqbal, Letter dated 5 December, 1925, published in The Indian Review, Madras, 

January 1926, Volume XXVII. No. 1, p. 2. 
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موضوع قرآن مکرراً وقایع تاریخی را گوشزد می نماید و خواننده را در معرض 

   1تجربه و درک اعمال و عواقب اعمال گذشتگان و معاصران بشریت قرارمی دهد.

  

نند، کر می ا ذکند که وقایع تاریخی یاد شده رتعدادی از آیات قرآنی وجود دار

ست ایی ارس هددر میان آنها دو آیه زیر نشاندهنده ی اهمیت یاد آوری تاریخ و 

 که می شود از آن آموخت:

 خداوند می فرماید: 

َمَك ِمَن ﴿ ِرج  قَو  َسل نَا ُموَسى بِآيَاتِنَا أَن  أَخ  َولَقَد  أَر 

ِ إِنَّ فِ  ذَِلَك الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر وَ  ُهم  بِأَيَّاِم ّللا  ر  ذَك ِ

 2﴾ْليَات  ل ُِكل ِ َصبَّار  َشُكور  

 ترجمه: 

و در حقیقت موسى را با آیات خود فرستادیم )و به او ﴿

 ها به سوى روشنایى بیرون فرمودیم( که قوم خود را از تاریکی

آور و روزهاى خدا را به آنان یادآورى کن که قطعا در این 

 ﴾ .ستاها عبرت،آورى( براى هر شکیباى سپاسگزارى )یاد

 خداوند درجای دیگری می فرماید:

ِض  فِ  فَِسيُروا ُسنَن   قَب ِلُكم   ِمن   َخلَت   قَد  ﴿ َر   فَان ُظُروا اْل 

بِينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكي فَ   3 ﴾ال ُمَكذ ِ
؛ هایى )بوده و( سپرى شده است  قطعا پیش از شما سنت﴿

کنندگان  دید و بنگرید که فرجام تکذیبپس در زمین بگر

   4﴾؟ چگونه بوده است

 د: عـقل: 

                                                             
1.The Reconstruction of Religious Thought in Islam, pp. 13 – 14. 

 .5، آیه سوره ابراهیم .2

 .137 ، آیهآل عمران . سوره3

4.Ibid., p. 91. 
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عقل ، معموأل به گونه ای از یافته ها تأکید دارد که مبنای استداللی و قیاسی 

داشته و با عرضه منطق قابل قبول یا رد بوده و قابل مشاهده و تِست مستقیم و 

تمییز آدمی از بقیه حیوانات  معکوس هم باشد. به قول یونانی ها :  عقل موجب

آدم نه فقط     1(34تا  31می گردد؛ ولی نظر به روایت قرآن )در سوره بقره آیات 

می داند  "علم اسماء "بر حیوانات؛ بلکه حتی بر فرشتگان هم برتری دارد ؛ چون 

 و فرشتگان نمی دانند. 

 خداوند می فرماید: 

َماء ُكلََّها ثُ ﴿ مَّ َعَرَضُهم  َعلَى ال َملَئَِكِة َوَعلََّم آدََم اْلَس 

َماء َهـُؤلء إِن ُكنتُم  َصاِدقِيَن ) ( 31فَقَاَل أَنبِئُونِ  بِأَس 

تَنَا إِنََّك أَنَت ال عَِليُم  قَالُوا  ُسب َحانََك لَ ِعل َم لَنَا إِلَّ َما َعلَّم 

َمآئِِهم  فَلَمَّ 32ال َحِكيُم ) ا أَنبَأَُهم  ( قَاَل يَا آدَُم أَنبِئ ُهم بِأَس 

لَُم َغي َب السََّماَواِت  َمآئِِهم  قَاَل أَلَم  أَقُل لَُّكم  إِن ِ  أَع  بِأَس 

تُُموَن ) لَُم َما تُب دُوَن َوَما ُكنتُم  تَك  ِض َوأَع  ( َوإِذ  33َواْلَر 

ُجدُوا  ْلدََم فََسَجدُوا  إِلَّ إِب ِليَس أَبَى  قُل نَا ِلل َملَئَِكِة اس 

بَ  تَك   2﴾َر َوَكاَن ِمَن ال َكافِِرينَ َواس 
  ترجمه: 

 را چیزهائی اسرار و خواصّ  و اشیاء)  نامهای آدم به سپس﴿

 آمادگی معنوی و مادی پیشرفت لحاظ از انسان نوع که

 را همه(  بدو و کرد الهام او دل به ، داشت را آنها فراگیری

 اگر:  فرمود و داشت عرضه فرشتگان به را آنها سپس.  آموخت

 بایسته انسان از جانشینی امر برای را خود و)  گوئیدمی راست

 .  برشمارید را اینها(  اسرار و خواصّ و)  اسامی(  بینیدمی تر

 ایآموخته ما به آنچه جز چیزی ما ، تو منزّهی:  گفتند فرشتگان

 به اشتغال استعداد و زمین در را جانشینی توانائی و)  دانیمنمی

 از تر شایسته موجودی آدم که معترفیم و نداریم را مادی امور

 نامها از را آنان!  آدم ای:  فرمود  .  حکیمی و دانا تو(  و است ما

                                                             
1.Ibid., p. 4. 

 .34- 31 . سوره بقره، آیات2
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)  آدم که هنگامی.  کن آگاه هاپدیده(  این اسرار و خواصّ و) 

 اسرار و خواصّ )  از را فرشتگان(  و گفت لبّیك را خدا فرمان

 که نگفتم شما به:  فرمود خداوند ، کرد آگاه هاپدیده(  و اشیاء

 شما آنچه از و دانممی را زمین و آسمانها(  راز و)  غیب من

 را)  هنگامی و  ؟ آگاهم نیز ، داشتیدمی پنهان یا کنیدمی آشکار

 ی)   سجده آدم برای:  گفتیم فرشتگان به که(  کن یادآوری

 گیهم.  ببرید(  پرستش و عبادت نه ، خضوع و داشتبزرگ

 به)  و ، ورزید تکبّر و زد باز سر که ابلیس جز بردند سجده

     1 ﴾ . شد کافران یزمره از(  تکبّر و نافرمانی خاطر

 عالمه اقبال در باره آیات یاد شده می نویسد: 

منظور این آیات، این است که خداوند جل جالله به آدم قابلیت نام گذاشتن 

بدین معنی که انسان می تواند از اشیاء مفاهیم بسازد و اشیاء را ارزانی داشته است، 

آنها را به سنجش بگیرد. ازینرو خاصیت دانش انسان عقالنیت است و با استفاده از 

   2همین داشته ها، انسان به درک نهایی از حقایق اشیاء نیز راه می یابد.

 هـ: شهود و الهـام: 

ی ذه هاه آخکان است، همانگونه عبارت است از نوعی الهام به دل و دماغ انس

به  تقل کنند.چشم تصویر اشیا را به ذهن ما راهنمایی  ومن،شوند  دید باعث می

 ست ؛ وابه معنای دل آدمی  "قلب"یا  "فؤاد": جایگاه فراست  تعبیر قرآن

 ست. یات احوام دعالمه اقبال آن را همان قلبی می داند که در سینه ما وسیله ای 

 نیکولسون دراین باره می گوید:    .R. Aشناس دانشمند خاور 

نسان اکی مین قلب فزیقلبی که در معارف دینی می آید بگونه ای خاصی با ه

 :ی کندمافه ؛ ولی آن قلب از عضله و خون ساخته نشده است. او اضدر تماس است

                                                             
 .مصطفی خرم دل دکتور ،تفسیر نور .1

2.Ibid. 
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ی وانایتبیشتر عقالنی است تا عاطفی. از آنجائی که عقل  "قلب"طبیعت  

 یاقت اشحقی قیقی خداوند جل جالله را ندارد، قلب دارای توان درکدرک وجود ح

ر آن دعنی است و زمانی که با ایمان وعلم زیبنده شود ، حقیقت تمام عالم م

سلم متجلی می گردد. ازهمین جهت است که حضرت پیامبرصلی اهلل علیه و

 فرمود: خداوند می فرماید: 

 ولکن ارضی وال سمائی وسعنی ما عشر - الثامن لحدیث﴿

 1 ﴾ .المؤمن عبدی قلب وسعنی

 ترجمه: 

من در آسمان و زمین نمی گنجم ؛ ولی در قلب بنده  ای ﴿

    2﴾مؤمن ، می گنجم

 

 شود، ک میبا باور اینکه :خداوند جل جالله با تجربه شهودی وصوفیانه در

 عالمه اقبال می نویسد: 

 بلخی دینبای جالل ال، که در کلمات زیقلب یا دل جایگاه شهود معنوی است

ازد که سب می قری رومی، از نور خورشید تغذیه می کند و ما را به ابعادی از حقیقت

د و ببین ن دلبا حواس و عقل قابل درک نیست. بر اساس دستورقرآنی، آنچه را ای

 بیابد، اگر درست ترجمه و تعبیر شود ،هرگز خطا نمی کند. 

ارآمیز وجود بپنداریم ؛ بلکه این خود ما هرگز نباید این دل را یک عضو اسر

نوعی برخورد و تماس با حقیقت است که حواس فزیولوژیک و مادی در آن هیچ 

نقشی ندارند و تجربه ای که ازین راه حاصل می شود به همان اندازه حقیقی، 

   3محکم و قابل درک است که دیگر تجربیات زندگی ما.

                                                             
 قال -قاله الزرکشی فی الآللی المنشورۀ فی األحادیث المشهورۀ  .135 ص،1:ج ،المشتهرۀ األحادیث فی التذکرۀ. 1

 صلی اهلل علیه وسلم. النبی عن معروف اسناد له ولیس االسرائیلیات فی مذکور هذا الحفاظ بعض

2.Ibid., p. 138. 

3.The Message of the Qur’an. 
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 دانش برای زنان مسلمان:کسب لزوم 

به  مانانن مسلتوجه به اهمیت دانش در اسالم، آمار بلند بی سوادی در میابا 

  خصوص زنان و دختران بسیار متناقض و در عین حال تأثرانگیز است.

ز ادادی ، تعمشکالت عدیده ای که جوامع امروزی مسلمان را در بر گرفته است

گام  ن راهیراد جوامع مسلمان دریافته اند که باییست در محو بی سوادی بکوشند.

سیار مول بن مأ؛ اما منابع بشری و اقتصادی الزم برای ایهایی نیز برداشته اند

ز ن هنو؛ چور زندگی زنان و دختران صدق میکندمحدود است. این مسئله بیشتر د

  است. شدهن، دانسته ا مانند : مردان چنانکه الزم استاهمیت باسواد شدن آنه

 وامعدهات ج ، به خصوص دری سوادی زنانکه آمار ب باید یاد آور شد: 

 ، باال ترین آمار در سراسر دنیا را می سازد. مسلمان

 زنان وران ، اولین قدم برای کسب دانش است، دختاز آنجائی که سواد داشتن

میت ت اهدر جوامع اسالمی مسیر طوالنی تری در پیش رو دارند. آنها باییس

ه کسب دانش می ب امبر صلی اهلل علیه وسلمفراوانی را که قرآن و سنت و گفتار پی

 دهند را درک نمایند. 

 صنف آنها باید بدانند که کسب دانش منحصر به درس هایی نیست که در

ده و ت بوهای مکاتب رسمی عرضه می شود؛ بلکه از منابع متعددی قابل دریاف

نابع ممی ماتی   ابعاد گوناگون زندگی انسان را پوشش می دهد. آنها باید در باره

 دانش پی برده و برای کسب فراگیر دانش با تمام توان بکوشند. 

نان  گی زما درعصری زندگی می کنیم که تمرکز زیادی به رشد و تکامل زند

وبی به خ نیز می شود. هر چند این امر حتی بوسیله ای تأسیسات فعال امور زنان

ی رونددار است: درک نشده است که رشد مورد نظر از دو جنبه ی مهم برخور

 وبیرونی و به تعبیری تکامل معنوی ومادی. 
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 حساستکامل اولی به اصالح پندار زن ازخودش و آزادی او از ترس و ا

س ل لمابعاد قابمعصیتی است که در دل می پروراند و تکامل دومی به رشد 

 شد. ی بام: توانمندی اقتصادی، صحی، تحصیلی و غیره ... زندگی زنان مانند

یم مید ، رشد زنان درعرصه های آنچه ما مادی و رشد بیرونی ناشک بدون

 ن قشره ایکبسیار مهم است و درجامعه اسالمی نیاز به تالش های بسیاری است 

تواند  ی نمینهایتمحروم را از تبعیض رهایی بخشد؛ اما رشد امورمادی )بیرونی( به 

دند تا در گرقا نها باییستاعتماد به نفس و خود آگاهی را در زنان تحکیم بخشد. آ

دی سچون زنجیرهای نامرئی احساسی و روانی را در درون خویش بگسلند که هم

 ت. بر سر راه خود آگاهی و توانمندی معنوی ایشان، قد راست کرده اس

 ایشه،رت عباید در خاطره ها زنده گردد که زنانی مانند حضرت  خدیجه، حض

می اسال وایل اسالم وغیره در فرهنگرابعه بصری )یک زن نامدارصوفی( در ا

 پرورش یافته اند. 

د و ی مانال باقحمتأثر از فرهنگ مردساالرانه ی تا  بعضاًالبته دنیای اسالم  

رت کوششی برای تشویق آموزش و پرورش زنان به خصوص درعلوم دینی، صو

انند زد منگرفت. باین معنی که منابع مهمی که مبنای فکری اسالم را می سا

 ه مرده همآن، سنت، حدیث و فقه عموماً به واسطه ی دانشمندان مسلمانی کقر

یح ه توضبنان زبوده اند، در ابعاد متفاوت فلسفی، دینی، عقلی، اجتماعی و صحی 

 گرفته شده است. 

رفته ا پذیضع ربسیار قابل تعجب است که زنان در جامعه اسالمی تا هنوزا ین و

کن طح ممین سه حقوق بشری اسالمی که درعالیتراند ؛ درحالیکه نمی دانند از چ

که . ایناند عرضه شده است، در جامعه مرد ساالر، بی بهره شده و محروم مانده

انب جه از ،  نبدانند این حقوق به آنها از طرف خداوند جل جالله داده شده است

 کدام دستگاه کشوری یا بین المللی. 
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یند ک نماا دررفتاری و اخالقی اسالم دختران و زنان مسلمان باییست ساختار ر

 علیه ی اهللر صلکه برای این مأمول باید بدانند تعالیم قرآن چیست و حضرت پیامب

 وسلم، چگونه این تعالیم را جنبه ی عملی بخشید. 

و دوسط قابل یاد آوری است که مبحث حقوق بشر و حقوق زن در پاکستان ت

این  ر دویت، هبری می شود. از بعضی جهاگروه حاکم که در تقابل قرار دارند، ره

 خواند.  "افراطی"گروه ها را می شود 

ن  ری شای فکگروه اول کسانی اند که خود را متصدیان اسالم میدانند و مبنا

 ت. تنگ نظرانه و تحت اللفظی از واژه های حقوقی درمنابع اسالمی اس

 لمدادق "انقوق زنح"دومین گروه کسانی اند که خود را متصدیان و پاسداران 

الیم ا تعبمی کنند و دیدگاه هایشان با هیچ دینی مطابقت ندارد،  به خصوص 

 واالی اسالم. 

رنوع هواره : که گروه اولی همدهد، نشان می مرورمختصری از تاریخ پاکستان

د می مردو د رانگاه منتقدانه ای بر رفتارهای عنعنوی که اسالمی خوانده می شون

 ت هایحرک وبا هرتالشی برای تغییر نقش زنان مخالفت کرده  شمارد. این گروه

ه انوادخظام نحقوق زنان را به عنوان بزرگترین تهدید بر یکپارچگی و همبستگی 

 های مسلمان می دانند. 

که  ه اندار کردعمومأ روشی را اختی ،که از گروه دوم نمایندگی می کنندکسانی 

 قابل توجیه است. چه از نظرتئوری و چه از نظرعملی غیر 

ت جمیع یشتراز آنجائی که قرآن کریم تمامی حقوق زنان را تضمین میکند و ب

صول ابه  این کشور بدون توجه به روش های عملی شان همه مسلمان و باورمند

وق زنان ین حقتأم اسالمی اند. اصرار این گروه بر اینکه:  اسالم نباید شامل مبحث

م که ، اسالخیر میان تهی است. اگر کسی بپذیرد یا ، کامأل پوچ ودرین کشور باشد

 د، ازساز هویت و اصل وجودی این کشور و میلیون ها ساکن این سرزمین را می

 اول راه و به صورت غیرقابل اجتناب، شامل این گفتگواست. 
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 رهایدرحقیقت، اسالم سرچشمه ی است که ریشه ی  تمام عوامل و متغیی

جود یل مومسا پروراند. این موضوع تقریبأ در تمامی جوامع اسالمی را درخود می

 در جوامع اسالمی قابل دریافت است. 

 یاسی،سقی، دیدگاه اسالم در مورد هرپدیده ای ممکن اجتماعی، فرهنگی، حقو

قتی ن حقی. ایاقتصادی وغیره ... قسمت بسیار اساسی هرگفتگویی را احتوا میکند

 شم بپوشد. است که هیچ حرکتی نمی تواند از آن چ

به  ورفته رارگقاما اسالم مانند هر دین و مذهب دیگر گاهی مورد سوء استفاده 

ه چه ب رد وف، چه به عنوان رای محدود ساختن حقوق بشری انسانعنوان ابزاری ب

 رعامهتیای آن در اخعنوان گروه بکار رفته است، که اگر به درستی آموزه ها

 فت. رمی رکننده ای حقوق انسان به شما، خود بزرگترین تضمین گذاشته می شد

 راستهآمی اگر دختران و زنان مسلمان خود را با تعالیم و دانش وعمل اسال

 حقوق أمینتسازند، به چنان قدرت بزرگی دست می یابند که می تواند وسیله ی 

 شان قرارگیرد. بگونه ی مثال: 

ن . ایمیکندقرآن کسب دانش را برای هر مرد و زن مسلمان ضروری توصیه 

؛ مآوری راهمنش اندوزی دختران را فامر خود کافی است که ما نه تنها مجوز دا

 بلکه درسهولت و تشویق این مأمول نیز بکوشیم. 

 خداوند دراین مورد می فرماید:

ا  ...﴿ مَّ تََسبُوا  َوِللن َِساء نَِصيب  م ِ ا اك  مَّ َجاِل نَِصيب  م ِ ل ِلر ِ

تََسب نَ   1﴾ .. اك 
 ترجمه: 

هره آنچه بدست آورند و زنان را ب مردان را بهره ای است از﴿

   2﴾ آنچه به دست آورند. ای است از

                                                             
 .32، آیه . سوره نساء1

2.Ibid. 
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زد و دن میک مسؤلیت بسیار خطیر بر زنان مسلمان، حق کار و به دست آور 

 رد.  نا کبداشتن استقالل اقتصادی است که برمبنای این دستورقرانی می شود 

موزش آف به دیف برمبنای دساتیر قرآنی مکلمردان دریک ر بنابراین؛ زنان و

ین حال در ع عه وعلم وتحصیالت مفید اند، که بتواند آنهارا متکامل ومفید به جام

شند دا باخافتگان راهنمای باشد در جهت ایمان وعمل صالح که هم از راه ی را  آنها

 وهم در رشد وترقی جامعه اسالمی نقش بارزی راایفا نمایند.

 

 





  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سیزدهم
آیا قرآن، شهادت یک 

مرد را برابر با شهادت دو 
 داند؟زن می
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 داند؟آیا قرآن شهادت یک مرد را برابر با شهادت دو زن می

به  این یک تصورمعمول درجوامع مسلمان است که شهادت یک مرد برابر

ود ی شم تفاداین فرموده خداوند جل جالله مسشهادت دو زن است. این برداشت از

 فرماید:  که می

ى ﴿ َسمًّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  إِذَا تَدَايَنتُم بِدَي ن  إِلَى أََجل  مُّ

تُب بَّي نَُكم  َكاتِب  بِال عَد ِل َولَ يَأ َب َكاتِب  أَن   تُبُوهُ َول يَك  فَاك 

ِلِل الَِّذي َعلَ  تُب  َول يُم  ُ فَل يَك  تَُب َكَما َعلََّمهُ ّللا  ي ِه ال َحقُّ يَك 

َ َربَّهُ َولَ يَب َخس  ِمن هُ َشي ئًا فَإن َكاَن الَِّذي َعلَي ِه  َِّق ّللا  َول يَت

تَِطيُع أَن يُِملَّ هَُو  ال َحقُّ َسِفيًها أَو  َضِعيفًا أَو  لَ يَس 

َجاِلُكم   ِهدُوا  َشِهيدَي ِن من ر ِ تَش  ِلل  َوِليُّهُ بِال عَد ِل َواس  فَل يُم 

َن فَإِن  َضو  ن تَر  َرأَتَاِن ِممَّ لَّم  يَُكونَا َرُجلَي ِن فََرُجل  َوام 

َرى  دَاُهَما اْلُخ  َر إِح  دَاُهَما فَتُذَك ِ ِمَن الشَُّهدَاء أَن تَِضلَّ إ ح 

هُ  تُبُو  ا  أَن تَك  أَُمو  َب الشَُّهدَاء إِذَا َما دُُعوا  َولَ تَس 
َولَ يَأ 

ِ َوأَق وُم َصِغيًرا أَو َكبِيًرا إِلَى أَجَ  ِلِه ذَِلُكم  أَق َسُط ِعندَ ّللا 

تَابُوا  إِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً  ِللشََّهادَةِ َوأَد نَى أَلَّ تَر 

تُِديُرونََها بَي نَُكم  فَلَي َس َعلَي ُكم  ُجنَاح  أَلَّ تَك تُبُوَها 

ا  إِذَا تَبَايَع تُم  َولَ يَُضآرَّ َكاتِ  ِهدُو  ب  َولَ َشِهيد  َوإِن َوأَش 

ُ بِكُل ِ  ُ َوّللا  ُمكُُم ّللا  َ َويُعَل ِ تَف عَلُوا  فَإِنَّهُ فُُسوق  بُِكم  َواتَّقُوا  ّللا 

ء  َعِليم    1﴾ َش  

 ترجمه:  

اید، هر گاه به وامى تا سررسیدى اى کسانى که ایمان آورده﴿
، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. و باید معین

، میان شما بر اساس عدالت ]صورت معامله را[اى نویسنده
دارى کند؛  اى نباید از نوشتن خودبنویسد. و هیچ نویسنده

. و که خدا او را آموزش داده است ]و به شکرانه آن[همان گونه 
بنویسد. و  ]نویسنده[کسى که بدهکار است باید امال کند، و او 

                                                             
 .282آیه  ،بقره . سوره1



 

 

338 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
، چیزى نکاهد. اید، و از آناز خدا که پروردگار اوست پروا نم

، یا ، سفیه یا ناتوان استپس اگر کسى که حق بر ذمه اوست
، عدالت ]رعایت[تواند امال کند، پس ولّى او باید با خود نمى

امال نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر 
به [، از میان گواهانى که دو مرد نبودند، مردى را با دو زن

یکى از آن  ]اگر[، تا ]گواه بگیرید[رضایت دارید  ]عدالت آنان
دیگر، وى را یادآورى کند. و چون  ]زنِ[فراموش کرد،  ]زن[دو 

 بدهى[گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. و از نوشتن 

فرا [رسیدش  ، ملول نشوید، تا سررد باشد یا بزرگخُچه ]
تر، و براى شهادت  خدا عادالنه شما، نزد ]نوشتنِ[. این ]رسد

نزدیکتر  ]به احتیاط[تر، و براى اینکه دچار شك نشوید  استوار
، مگر آنکه داد و ستدى نقدى باشد که آن را میان خود است

، بر شما گناهى کنید؛ در این صورت( برگزار مى)دست به دست
هر گاه داد و ستد  ]در هر حال[نیست که آن را ننویسید. و 

ردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند، و ک
اگر چنین کنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، 

دهد، و خدا به هر چیزى به شما آموزش مى ]بدین گونه[و خدا 

    1 ﴾.داناست

 علت اساسی دراین نوع شهادت چیست؟

 :العقیده چنین استدالل می کند) دراین مورد  تفسیر المنیر فی 

زن بایک مرد دربعضی موارد نظربه گفته ی تعدادی  علت برابری شهادت دو

ازعلمای اسالم، عدم دقت زنان آنوقت عرب درمسایل مالی بیرون خانواده وعدم 

نهایت  یک اصل کلی و علم ایشان درین مواردبوده است؛ ونیز درشهادت اعتماد

که اکثریت مردم آن وقت درشهادت دادن زنان در  ، متأسفانهضروری می باشد

وهمچنان درنظرجمهورعلماء تزکیه ی شهود  ،نداشتند مسایل مالی وتجارتی اعتماد

اگرچه زنان معاصر نسبت به زنان  .ستزنان مشکل بوده ا اینهم در ضروری است و

فرهنگی  درعرصه های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و آنروز پیشرفت نموده و

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 
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این تغیرات درقانونگزاری های معاصر،  گاهی و تخصص حاصل نموده اند؛ اماآ

حتی فعالًهم اگرتوجه  پائین بودن این آمار  وارقام رعایت نشده است؛ نسبت قلت و

امور منزل وغیره امور  نماییم دیده می شود که زنان به مسایل تربیه ی اوالد  و

یار زیاد متوجه بوده وعالقمندی مربوط به خانواده گی نسبت به دیگرمسایل بس

براساس این مسایل است که درشریعت  وافری دارند وبه آن اهمیت می دهند.

 2( 1، نه موارد نادر وقلیل..می موارد اغلب مد نظر گرفته شدهاسال

 تعلیق:

 ه ذكركواني گروه  بازنگري درراستاي عن دوزن هست؟ ربابآياشهادت يك مردبرا)
 هدف غنامندي بحث الزمي ميداند: گرديد،مطلب ذيل را به

ى ٍن إّلَى أَجَ َديْ ْم بّ يَاأَيَُّها الَّّذيَن آَمنُوا إّذَا تََدايَْنتُ  ٍل ُمَسمًّ

 َكاتٌّب أَْن َواَل يَأْبَ  ْدلّ اْلعَ فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌّب بّ 

ُ فَْليَْكتُْب وَ  لَْيّه اْلَحقُّ ّذي عَ ّل الَّ ْملّ ْليُ يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

َ َربَّهُ َواَل يَْبَخْس ّمنْ  َن الَّّذي ا فَّإْن َكاْيئ  هُ شَ َوْليَتَّّق َّللاَّ

ّملَّ ّطيُع أَْن يُ ْستَ  يَ َعلَْيّه اْلَحقُّ َسّفيه ا أَْو َضّعيف ا أَْو الَ 

ْن ّهيَديّْن مّ شَ ُدوا ْشهّ ُهَو فَْليُْمّلْل َوّليُّهُ بّاْلعَْدّل َواْستَ 

ْن مّ ْمَرأَتَاّن  َواُجلٌ ّلُكْم فَّإْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيّن فَرَ ّرَجا مَّ

َر َما فَ اهُ تَْرَضْوَن ّمَن الشَُّهَداّء أَْن تَّضلَّ إّْحدَ  تُذَكهّ

 إّْحَداُهَما اْْلُْخَرى ...{

ندكه دار مفسرين دربابت حكمت شرط بودن دوزن درشهادت درامورمالي تشريحات
 ذيال تقديم ميشود:

،وكاروعمل تماس استمراري نداشتهمالي  ردامو در اناست كه زنبوده صل اين ا/1
زنان درين مورد معروف نيست، درمسائل تجارت درگذشته مداخله زنان بسيار كم 
بود. بناء وقتيكه درين مورد ضرورت پيداميشودكه زن شهادت دهدبايد دوزن 

 مردان ياواقتصادي  زن ذاتا در موارد مالي اين بدان دليل است كهشهات دهد؛
د ،پس گاهي ممكن است يك زن فراموش نمايويا كمتر دخالت دارد دخيل نيست

زن ديگرضروري است درامورمالي  نتواند، بناء هوياواقعه را بطورصحيح  حفظ كرد

                                                             
 .((523ص:1سید الطنطاوی:– 318ص:1نیز دیده شود: وتفسیرالظالل، 111 ص، 3المنیرفی العقیده) .1
 ی.گروه ایدیت وبازنگر. 2
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زن ديگربرايش  به خطارفتكه اگريكي شان فراموش نمود ويادراداي شهات 

وگونموده و بطور صحيح شهادت  ياددهاني نمايد،وبه كمك ديگربحث وگفت
دهند،زيرا اين مورد ازجمله وظايف وكارهاي اصلي زنان نيست كه وقائع را حفظ 

 درگيرشود واداي مسؤليت كند. جامعهنموده با 
 فرمايد: كه مي -ل جاللهج -اين قول اهلل-2

و بي اعتماد  }مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ{اشاره داردكه بايد شاهدمورد اعتماد باشد
چنان كه راي جمهورفقهاء است  -درموردشاهد نباشد يعني شاهد بايد تزكيه گردد

ومعلوم است كه تزكيه يك زن مشكل  -بايد شاهد قبل ازاداي شهادت تزكيه گردد
شرط نمود درحقيقت تاكيد   كه دوشاهد رادرصورت زن بودن جل جاللهاست، واهلل 

ل فراموشي چون احتما؛طورصحيح هشهادت  واداي آن ب است براي حفظ
احتمال نسيان وخطارابه  بناءً ؛ زياد است ين مواردوخطاشدن يك زن درين چن

زنها درمسائل مالي و  تاًدزيرا عا ؛علت قرارداده  ودوشاهد را شرط نمودي منزله 
درحاليكه شاهد بايدمورد اعتماد باشد واحتمال نسيان . تجارت  توجه زياد ندارند 

 1دنداشت.ودك باشد كه درآن زمان وجولغزشش ان
نيد ي گرداالزم اًقرآن كريم درموارمالي شهادت دوزن را احتياط، دالئل فوق ه نظرب

 رارميوجه قاري حاالت غالب مورد تذايع نگردد،وچون درقانون گضتاحقوق مردم 
تند داش رد وزنان دروقت نزول قران كريم درمسائل تجارت ومالي  مشكالتيگ

هاي  ظرفيتوداد از نظر استع زنان زياد اگرچه فعالً  .دادجامعه نبودنومورد اعتم
اري لي وتجودرمسائل ما مي جويندازمردها سبقت ي رشد نموده ودرموارد معنوي

 نيزرشد زياد نموده اند. 
كه مخصوص زنان است   ياما درمسائل ؛دوزن الزم شدشهادتِ درمسائل مالي بناءً 

بدون كدام تبعيض پذيرفته شده است وحتي  مثل والدت وغيره شهادت ايشان
 2(  شود. تنهاي هم پذيرفته  ميه شهادت يك زن ب

 

                                                             
 -1/197ح:التفسيرالواض-3/109التحريروالتنوير: -3/102المنير في العقيدة:-1
 گروه ايديت وبازنگري آخري  2
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 شرایط عقد قرار داد در قرآنکریم

می  ه بقره(سور282مجید )آیه  درآیه یاد شده که ازطوالنی ترین آیات قرآن

ک قاد یمشخص آتی یادآوری شده است تا درزمان انع شرایط ومواصفات باشد،

  :گردد عملیتجاری یا مالی باییست  قرارداد

اید ب ،دکه مبلغی میان مردم برای مدت معینی تبادله میگرد هرزمانی .1

 مستند بوده ونگاشته شود. 

 : نویسد  محمد اسد می

داد و "شامل تمام انواع  "این آیه ذکر شده است، جمه ی که درتر معامله ای

گردد  له تجاری و مالی میتمام اشکال تبادله و معامو "گرفت نقدی وغیرنقدی

چه یک قرض باشد چه خرید و فروش تجاری. این مفهوم مرتبط به ساختار ؛

 همدهنده و هماست که هردوجانب معامله  "تداینتم"ژه ی وا زبان یعنی دستور

    1کند. گیرنده را احتوا می

 براساس قواعدی که ازقرآن"قرارداد باییست صادق باشد،  ه اینویسند .2

    2شده است.صادر کریم

دهد تا او  کند )شرح می که قرارداد را برای نویسنده امأل می کسی .3

   3 دیده نگیرد.ارا نه ای هیچ نکت"بنویسد( نیزباید صادقانه عمل کند و

 الً مث؛ شده باکردن متن قرارداد را نداشتاگرطرف قرارداد خود توان امأل  .4

ه کبانی و ز مسایل تجاری به دالیل مشکالت فزیکی یا روانی ویا نا آشنایی با

 اید بهب ، اندکرده بتوکه ازمنافع او مواظبت  پس کسی ،کار میروده درقرارداد ب

 وکالت او متن قرارداد را امأل کند. 

 حین عقد قرارداد باییست دو شاهد مرد حضورداشته باشند.  .5

                                                             
1.Ibid., p. 62, footnote 269. 
2.Ibid., p. 63, footnote 270. 
3.Ibid.,p. 63, footnote 271. 
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هادت ه شاگر دو مرد حضور نداشته باشند پس میشود یک مرد و دو زن ب .6

  که تیرصورد، د. هرچند خانم دوم مسؤل یاد آوری به خانم اول است نوطلبیده ش

 راموشفرا  ویا جریان عقد قرار داد خانم اولی درشهادت اشتباهی داشته باشد

  .یادآوری نماید خانم اولیدرمورد شهادت به نماید، 

 نویسد: محمد اسد درباره این موضوع می

ه هادت دعوت گردند بحکم اینکه دو زن درعدم حضوریک مرد به ش

خاطراینست که طبق قواعد رایج آن زمان زنان آشنایی بسیار اندکی نسبت به 

ودرمعرض خطای ناشی از نا آشنایی به این حرفه  داشتندمسایل تجارتی ومالی 

کاستی درتوانایی اخالقی یا فکری زنان به   ای هوجه اشارهیچ  واین امربه بودند

   1ندارد.

 : شود یمشابهی را درین زمینه یاد آور م ه اینیزنکتداکتر فتح عثمان 

 ور میآعوض یک مرد درامرشهادت یاد ه دو زن را بکریم که قرآن  زمانی

نوی زنان های فکری و مع کدام کاستی درقابلیتنشان دهنده ی گاه  هیچ؛ شود

و  ت مالیداد و گرف آشنایی عامه زنان به تجارت و دلیل ناه نبوده و صرف ب

 جزئیات امور حقوقی تجارت نسبت به مردان است.درخصوص ه ب ،تجاری

ه کجاست بله، ینروایشان بیشترمعروض به خطا درین اموراند. براساس این مقوااز

  "ادآورى کند...دیگر، وى را ی ]زنِ [فراموش کرد،  ]زن[تا )اگر( یکى از آن دو "

ولی این ، تاین حقیقت حتی درشرایط کنونی جوامع عصر ماهم قابل لمس اس

اقتصاددان، حقوقدان و یا تجارت پیشه درشهادت،  انن معنی نیست که زنابدامر 

   3( 2برابربه مردان مشابه خویش نیستند.

                                                             
1.Ibid., p. 63, footnote 273. 
2.Muslim Women in the Family and the Society, p. 52. 

باید دوزن در شهادت حضور می یافتند؛ ولی  اسالم، امبر بزرگوارپی این اصل بناگردد که در عصر اگر این قضیه بر .3
امروز یک زن اقتصاد دان برابر یک مرد می تواند شهادت بدهد، روی برخی از آیات قران کریم ، به دیده شک 

ر: اگر نگریسته می شود، که حقیقتاً چنین نیست. آنچه را که خداوند می داند بندگان اوتعالی نمی دانند.  ازسوی دیگ
حضور درچنین قضایای حقوقی را مورد توجه قرار بدهیم، چنین قضایای بار  های حقوقی شهادت در معامالت و پهلو
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چنانکه از دو دانشمند مسلمان نیز درباال نقل قول گردید، واضح است که  

واسته خادت ه شهبدرآن زمان نبود که زنان درامور مالی و تجاری  ،این امر معمولی

اجرای مناسب برای اطمینان از حضور زن دوم را نیز کریم جهت قرآن ازین .شوند

ت دو زنی را امر شهاد دارد. هرچند باییست یاد آور شد که در مسؤلیت تأکید می

قرارنیست که  ودو نقش شاهد قرارداد را ندارند  هر ،اشاره میکندکریم که قرآن 

ش می نقزنان شاهد است و دو یکی از یکی بعد از دیگری شهادت بدهند. فقط

که  یرصورتهم دشود آن "یاد آور"شاهد است  هتا به زن اولی ک ،را دارد "مددکار"

ست ااهد شزن اولی درشهادتش اشتباهی بورزد. واضح است که اگر زن اولی که 

 مینت پیش اوس "کار مدد"زن دوم که  "یادآوری"اشتباهی نکند، هیچ نیازی به 

 ید. آ

 د شهادت درقرآن موارد متعددیست که شهادت مرد و زن را به بحث میدرمور

گیرد. درتمامی این موارد تعداد شاهدان مرد و زن مساویانه یاد شده است. 

های قبلی یاد شد درمورد )لعان( شهادت زن برشهادت  درحقیقت چنانکه دربخش

   1مرد ارجحیت داده شده است.

                                                                                                                                   
پیشبرد این چنین پرونده ها  عدم تحقق را  به دنبال دارد که تعقیب و های ناشی از تحقق و سنگین حقوقی و پیآمد

همچنان آثار مرتّبه بر عقده  وسایر اماکن محدود کننده آزادی و باآلخره محبس دادگاه، از محل عقد الی سارنوالی و
سر بزرگ وکارشاقه ای می  مشکل آفرینی است که برای زنان درد مندی از شهادت شاهدان، مسایل پیچیده و

ی باشد. لذا همانگونه که تحمل بار سنگین خانوادگی جز برای زنان، از توان مردان نیست، برای زنان نیز حضور دائم
حتی شاهدان می شود، نیز مشکل  در مسایل پیچیده وجنجال برانگیز حقوقی باعث خشونت وتنبیه بدنی طرفین و

آفرین می باشد. ازاینکه دین اسالم شرایط خاصی را برای شهادت زنان وضع نموده است، یکی از مزیت های مهم 
وادثی که به عزت وآبروی انها می انجامد ودر وکلیدی ان اینست که اسالم ، در واقع برای رهائی زنان از وقوع ح

حساسیت های اجتماعی ناشی از شهادت در اینچنین قضایا می شود ، آنهارا دور نگه  عین حال باعث عقده مندی و
میدارد ، زیرا دردورنج تربیت فرزند وبارسنگین مشکالت خانوادگی برای زنان به مراتب سنگین تر ومسئوالنه تر 

برای حل وفصل قضایای حقوقی نیز آماده قربانی شوند. لذا در  ها وارد میدان شهادت شوند وازآن است که آن
حقیقت امر، این یک امتیاز دیگری است که خداوند برای زنان اعطا نموده تا بارسنگین شهادت در قضایای حقوقی 

ردان محدودیتی ندارد، اسالم از دوش اوشان کمتر شود از سوی دیگر ، حضور در ادای شهادت برای زنان همانند م
همان حقی را که برای مردان  باحضور درقضایای حقوقی داده است برای زنان نیز محفوظ داشته وآنهارا محروم 

 .ننموده است، ولی سهولت های را به منظور مراتبی که فوقاً ذکر گردید وضع نموده است.)گروه ویرایش وبازنگری(
1.Surah 4: An-Nisa’: 6-9, cited in Chapter 6, endnote 16. 
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  :گوید چنانکه داکتر فتح عثمان می

برابراست با شهادت یک مرد ومؤثقیت محتوای  اًشهادت یک زن اساس"

شهادت هرکدام آنها باییست براساس سالمت فکری و روحی و صداقت آنها 

 1 سنجیده شود.

 تعلیق:

به دست می  سوره بقره( 282)نکته قابل دقت دیگر از مفهوم آیه ی مداینه) 

 آید، اینست که:  

یثاقاً ریم مآن کوآنهم  میثاق وعقد غلیظ که در قر هرگاه ازدواج به مفهوم عقد

ه بعقد  ترینغلیظا گفته شده است، که درتاریخ زندگی انسان ها مهمترین ومحکم

 یباره به عحساب میرود، دانسته شود، این امر ثابت می شود که ثبت ازدواج و

سی دیگر صدور نکاح نامه ی رسمی در شفافترین ومؤثق ترین مرکز دادر

یب وجا نان یعنی محکمه که با حضور شاهدان  انجام می شود، یکی ازمسلما

عهد  ه یکمسلمانان بوده واین ثبت ازدواج براساس حکم خداوند درآیه فوق ک

قانونمند  زدواجصل اوقرار داد غلیظ میباشد، بیانگر اوج توجه خداوند جل جالله به ا

ی ، باالرآنبی مُرَتَّب در میان دو مسلمان است که حاصل این عقد ونتایج حقوق

دواج ی از فانهطرفین که باید شرعاً انرا رعایت نمایند، استمرار صادقانه وشری

 ن میورعایت مراتب حقوقی است که درعرصه های مختلف زندگی متوجه زوجی

 شود.

با توجه به این امر که ازدواج نسبت به هر پیمان وقرارداد دیگری بارحقوقی 

ترین مدت برای استمرار نتیجه ی پیمان را نیز باخود دارد؛ بیشتری دارد و طوالنی 

زیرا تا مرگ طرفین  وفسخ قرار داد توسط یکی از طرفین آنهم در شرایط بسیار 

ادامه می یابد وازسوی دیگر، بدون حضور شاهدین ومهر به عنوان حق  دشوار،

                                                             
1.Muslim Women in the Family and the Society, p. 39. 
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دوشاهد  در کنار مسلم زن، امکان  امضای  چنین قرار داد مهمی متصور نیست و

اقع به آن درو ده ها وصدها مسلمان دیگر روند عقداین قرارداد را مشاهده میکنند و

شهادت می دهند، درعین حال باالترین ارزش های زندگی شانرا در پرتو این قرار 

داد برای یکدیگر إهداء می نمایند، پس به صراحت گفته میتوانیم که متکی بر مفاد  

قره، برای هر مسلمانی فرض است که روند عقد سوره ب 282ومفهوم آیه ی  

ازدواج را به عنوان غلیظ ترین ومهمترین قرارداد زندگی در محاکم ثبت وراجستر 

 1نمایند.( 

                                                             
 گروه ایدیت وبازنگری. 1





  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهاردهم
آیا قرآن کریم زنان را به 

دن ــدانشینی و پوشیــج
 حجاب مکلف نموده است؟
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 رد پر سروصدامباحث  یکی از اسالم حجاب پوشی زنان در نشینی و جدا

خی از حاالت در بربلکه  ،بسیار شدید ه تنهان ست. این گفتگوا کشورهای اسالمی

نه ه کارامحافظ رمباحثی با محو مرد را درگیر نیزهست، زن و جنجال برانگیزبسیار 

 یأل  بمعمو هاهرچند این گفتگو که در شریعت اسالمی قطعاً جای ندارد؛سازد  می

ن طالب ایملحاظ اجتماعی  . ازشود یقت زندگی هردوی آنها  بحث میحق از خبر

 ها و ه آموزهبسیار مهم است ک . ازینروستمتغیرا دنیای اسالمی بسیار مبحث در

ن مردا ن وقواعد لباس زنا عزلت گزینی و ه ایزمین درکریم توصیه های قرآن 

  ه دقت مورد مطالعه قرار دهیم.ب ،مسلمان را

 عفت ورزی کدامنی ومبنای پا حجاب

طرح  یک اصل بنیادین را ، مناسب  رفتار مورد لباس و درقرآن کریم  

 برد. ، نامنیوپاکدام عنوان قانون عفت ورزیه ب ،آن توان از که می نموده است 

 خداوند جل جالله می فرماید:

فَُظوا ﴿ ِمنِيَن يَغُضُّوا ِمن  أَب َصاِرِهم  َويَح  ل ُمؤ  قُل ل ِ

نَعُوَن  فُُروَجُهم   َ َخبِير  بَِما يَص  َكى لَُهم  إِنَّ ّللاَّ ذَِلَك أَز 

َن ِمن  أَب َصاِرِهنَّ 30) ِمنَاِت يَغ ُضض  ( َوقُل ل ِل ُمؤ 

َن فُُروَجُهنَّ َوَل يُب ِديَن ِزينَتَُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمن َها  فَظ  َويَح 

ِرب َن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوَل  يُب ِديَن ِزينَتَُهنَّ  َول يَض 

إِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَو  آبَائِِهنَّ أَو  آبَاء بُعُولَتِِهنَّ أَو  أَب نَائِِهنَّ أَو  

َوانِِهنَّ أَو  بَنِ   َوانِِهنَّ أَو  بَنِ  إِخ  أَب نَاء بُعُولَتِِهنَّ أَو  إِخ 

ُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن أََخَواتِِهنَّ أَو  نَِسائِِهنَّ أَو  َما َملََكت  أَي َمانُ 

ف ِل الَِّذيَن لَم   َجاِل أَِو الط ِ بَِة ِمَن الر ِ ر  ِ ِل  اْل  َغي ِر أُو 

ُجِلِهنَّ  ِرب َن بِأَر  َراِت الن َِساء َوَل يَض  َهُروا َعلَى َعو  يَظ 
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ِ َجِميعًا أَيَُّها  ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى ّللاَّ ِليُع لََم َما يُخ 

ِمنُوَن لَعَلَُّكم  تُف ِلُحونَ ال    1﴾ ُمؤ 

 ترجمه:  

 به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که﴿

کنند آگاه زیرا خدا به آنچه مى ؛تر است براى آنان پاکیزه ،این

 است.  

و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را ]از هر نامحرمى[  

 ؛ندزیورهاى خود را آشکار نگردانفرو بندند و پاکدامنى ورزند و 

از آن پیداست و باید روسرى خود را بر  مگر آنچه که طبعاً 

خویش ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز براى ی سینه 

شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان 

یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا 

نشان یا زنان ]همکیش[ خود یا کنیزانشان یا پسران خواهرا

 یا کودکانى که بر عورت ،نیازندخدمتکاران مرد که ]از زن[ بى

آشکار نکنند و پاهاى خود را  ،اندهاى زنان وقوف حاصل نکرده

نهفته را شان  اى به زمین[ نکوبند تا آنچه از زینت]به گونه

ه و زن[ به درگا اى مؤمنان همگى ]از مرد ،دارند معلوم گرددمى

 ﴾ امید که رستگار شوید. ،خدا توبه کنید
 پردازیم:  به آن می اًوجود دارند که مختصری آیات فوق دساتیر در 

 نهادن: ده فرویدالف: 

ورزیدن  اءمبنی برفرود آوردن دیدگان )پائین نگریستن( و حیکریم فرمان قرآن 

 به زنان. الزم به یاد آورینه تنها ؛ مسلمان خطاب است (مردان زنان و)دو به هر

ی سختگیرانه  وجود ندارد که قواعد بسیارای هیچ آیه  کریم قرآن ست که درا

به قبول انزوا ، مورد زنان را  در ،ها گروه بعضی جوامع و تحمیلی معمول و

پوشانیدن  نشینی کامل زنان و جدا تمایل برکریم قرآن  وحجاب، توجیه نماید. اگر

                                                             
 .31 – 30نور، آیه  . سوره1
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چشمانشان را "باشد، پس چرا به مردان فرمان داده است که  شان داشته تمام بدن

 ؟."پائین بیاورند

)پس معلوم می شود که اطاعت از فرمان الهی یعنی فرونهادن چشم ،شامل 

 1 زنان( است.( هردو )مردان و

 زنان: قواعد لباس برای مردان و ب: 

 گوید: فتح عثمان درین باره می اکترد

 زن ضرور خانه برای  مرد و بیرون از ظ عفت درهای مناسب برای حف لباس" 

 :ولی باورغالب اینست 2"است

.   3"فقط برای زنان وضع شده است ،خانه بیرون از که قواعد لباس مناسب در 

تمام نقاط بدن مرد که ممکن جلب توجه کند باییست پوشانده شود، "او،  به نظر

 آگاهی، نجابت، و از دوره نقاط بدن مردان ب دیگر نمایش دادن عضالت و

     4"اندیشه های شیطانی گردد تواند وسوسه گر می شایستگی آنان است و

 :"آن پیداست طبعأ از"زیورات زنان که  زیبائیها و آنچه از جز

 :گویند دو می داکتر فتح عثمان هر محمد اسد و

شند. باس بپول "پاکیزه، آراسته ومحجوبانه"گوید تا  به زنان میکریم قرآن  

  توضیح میدارد:این نکته را محمد اسد چنین 

 عدادیتست که ا برداشتی "محجوبانه پاکیزه، آراسته و"کلمات  استفاده من از 

لدین ه فخراک لبخصوص القفا ( دارند،إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَامفسرین پیشقدم اسالم از ) از

 :کند نقل قول می وا رازی از

 سازد. کارمیآش اًضحرفتار معمول وا  الجاریه( تعادامبنای )اَل آنچه را آدمی بر"

                                                             
 .گروه ویرایش وبازنگری .1

2.Muslim Women in the Family and the Society, p.37. 
3.Concepts of the Qur’an, p. 892. 

4.Ibid. 
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جنبه های عملی قوانین اسالمی طی  و که تفاسیری چنان درعین حال، آن "

إِلَّا مَا "آنست، تمایل شدیدی مبذول گردیده است تا معنای  قرون متوالی بیانگر

. ددآن ترجمه گر از گاهی کمتر پاهای زنان و ها و به صورت، دست "ظَهَرَ مِنْهَا

ابهام عمدی موجود  آنست و از وسیعتر "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "میشود گفت که معنای 

وجود ه رات فرهنگی است که طی گذشت زمان بیگنجاندن تغی ین آیه بخاطرادر

 نکته یاجتماعی انسان است.  اخالقی و رشدبایسته های  این خود از ید وآ می

ست که جداگانه به مرد ی امان خطاب مشابهه کریم قرآن فرمان بنیادی در بسیار

 : و"پاکدامنی پیشه کنند هایشان را فرود آورند و نگاه" تاگیرد  زن صورت می و

همآهنگی  سنجش تقوا در معیار طول تاریخ است که در ای ن کنندهیاین اشاره تعی

لباس  را در "نامناسب"و "مناسب"مالحظات اخالقی جامعه  و یقرآن دساتیر با

    1نماید. ن مییی تعیظاهر

 : گوید داکتر فتح عثمان می، ین زمینه ابا شرح دیدگاهی مشابه در

ماع به اجت کردن زیورات شان وانمود ازی رفتار وطنّ زنان مکلف اند که از

( رعمدیکه )غی یا زیورات شان بدن و خود از اًآنچه طبیعت خودداری نمایند، مگر

 گردد.  می آشکار

ه بها  ین زیبائای ،های فقها دیدگاه مسلمانان اولیه و ه ایمرفتارعا مبنای بر

یست ه بایکونی البته دادن هرگونه جزئیات برای قان .جزئیات توضیح نگردیده است

ت عنعناچون فرهنگ و؛ زمانه ها کارآیی داشته باشد، ممکن نیست  ه ایدرهم

ت... راسیتغی همحکوم ب ی دیگریی تا جایجا از و زمانی تا زمانی دیگر جوامع از

 ،ستمده اآ نوره ی سور که درمفسرین بزرگ قرآن این انعطاف پذیری قرآن را 

 .بیان داشته اند

 خداوند جل جالله می فرماید:

                                                             
1.The Message of the Qur’an; pp. 538-539, footnote 38. 
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فَُظوا ﴿ ِمنِيَن يَغُضُّوا ِمن  أَب َصاِرِهم  َويَح  ل ُمؤ  قُل ل ِ

َ َخبِير  بَِما يَص   َكى لَُهم  إِنَّ ّللاَّ نَعُوَن فُُروَجُهم  ذَِلَك أَز 

َن ِمن  أَب َصاِرِهنَّ 30) ِمنَاِت يَغ ُضض  ( َوقُل ل ِل ُمؤ 

َن فُُروَجُهنَّ َوَل يُب ِديَن ِزينَتَُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمن َها  فَظ  َويَح 

ِرب َن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوَل يُب ِديَن ِزينَتَُهنَّ  َول يَض 

ائِِهنَّ أَو  آبَاء بُعُولَتِِهنَّ أَو  أَب نَائِِهنَّ أَو  إِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَو  آبَ 

َوانِِهنَّ أَو  بَنِ   َوانِِهنَّ أَو  بَنِ  إِخ  أَب نَاء بُعُولَتِِهنَّ أَو  إِخ 

أََخَواتِِهنَّ أَو  نَِسائِِهنَّ أَو  َما َملََكت  أَي َمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن 

بَِة مِ  ر  ِ ِل  اْل  ف ِل الَِّذيَن لَم  َغي ِر أُو  َجاِل أَِو الط ِ َن الر ِ

ُجِلِهنَّ  ِرب َن بِأَر  َراِت الن َِساء َوَل يَض  َهُروا َعلَى َعو  يَظ 

ِ َجِميعًا أَيَُّها  ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى ّللاَّ ِليُع لََم َما يُخ 

ِمنُوَن لَعَلَُّكم  تُف ِلُحونَ   1﴾ ال ُمؤ 

  ترجمه: 
 و)  گیرند فرو(  نامحرمان از)  را خود چشمان:  بگو مؤمنه زنان به و﴿

 از دوری و پوشاندن با)  را خویشتن عورت های و(  نکنند چرانیچشم

 ، سر همچون)  را خویش زینت و دارند مصؤن(  نامشروع یرابطه

 نمایان(  بازوبند ، بندگردن ، خلخال ، گردن ، ساق ، بازو ، سینه

 یپنجه و چهره همچون ، خلقت جمال از)  مقدار نآ مگر ، نسازند

 و انگشتری و لباس همچون ، آالتزینت از)  چیزها آن و(  دستها

 روسریهای و چارقد و ، گرددمی پیدا(  طبیعةً)  که(  خضاب و سرمه

 و سینه و گردن تا)  کنند آویزان گریبانهایشان و هایقه بر را خود

 در ، شودمی نمایان پیراهن چاك بالیال از احتماالً که اندامهائی

 نمودار را خود(  ابزار یا اندام)  زینت و(  نگیرد قرار مردم دید معرض

 ، شوهرانشان پدران ، پدرانشان ، شوهرانشان برای مگر نسازند

 ، برادرانشان پسران ، برادرانشان ، شوهرانشان پسران ، پسرانشان

 دنباله ، کنیزانشان ، دشانخو(  همکیش)  زنان ، خواهرانشان پسران

 ، ابلهان ، مخنّث افراد:  قبیل از)  نیست آنان در جنسی نیاز که روانی

 زنان عورت بر هنوز که کودکانی و ،(  فلج اشخاص ، فرتوت پیران

 پاهای و ،(  دانندنمی جنسی امور از چیزی و)  اندنکرده پیدا آگاهی

 پنهانش که زینتی تا نندنز(  زمین به رفتن راه هنگام به)  را خود

                                                             
 .31 – 30، آیه . سوره نور1
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 مردم گوش به پاهایشان خلخال صدای و کند توجّه جلب)  دارندمی

 و)  برگردید خدا سوی به همگی!  مؤمنان ای.  شود دانسته(  و برسد

 رستگار تا(  کنید توبه ایدداشته خدا فرمان برابر در که مخالفتهائی از

 .  شوید

(  ازدواج)  یشایسته کنیزان و غالمان و را خود مجرّد زنان و مردان 

 یکدیگر ازدواج به(  مهریّه پرداخت و نفقه یتهیّه با)  را خویش

 آنان یآینده نگران و ننگرید ایشان تنگدستی و فقر به و)  درآورید.

 برای ازدواجشان و)  باشند تنگدست و فقیر اگر(  که چرا.  نباشید

 لفض پرتو در را آنان وندخدا(  گیرد انجام گناه از دوری و عفّت حفظ

)  فراخ نعمت رایدا خداوند گمانبی.  گرداندمی نیازبی و دارا خود

     ﴾.  است(  همگان نیّات از)  آگاه(  و بوده

 م اهللن کالیکی از مفسریفخرالدین رازی طوری که قبالً بیان داشتیم، امام 

 گوید:  ین باره میادر، مجید

های رایج  سنت ه ی ییست پوشانده شوند به عهدبدن که با هایی از قسمت

سرشت  های رایج و سنت عهده ی اجتماعی گذاشته شده است، زمخشری آنرا به 

تواند آشکار  بازو می ابن عطیّه مجاز دانستند که نیمی از آدمی گذاشته، الواحدی و

 ابن رد واشممی  وری برهنه شدن دست تا آرنج را مجازپاشحالیکه نی در ؛ گردد

سرشت آدمی، وضع اقتصادی زنان  طبیعت و های رایج و سنت ه ایحیّان برعالو

    1.ه استمالحظه قرارداد ومورد خطاب  را نیز فقیر

 نه:یمار)چادر/ روسری( تا به سدن خِیکشج: 

وضیح رای تند. بندازارا تا به سینه شان بی شان زنان مسلمان مکلف اند تا خمار

 گوید:  معنای خِمار، محمد اسد می

 لباسی است که زنان سرشان عبارت از می باشد،خِمار که حالت جمع آن خُمار

میان اعراب رواج  یکسان در اسالم بطور ظهور بعد از قبل و پوشانند و را با آن می

 این روسری پیش از، صدر اسالمداشته است. به اساس دیدگاه بیشتر مفسران 

روی  از .بود وی پشت شخص آویزان میزیب تا ر عنوان پیرایه وه اسالم بیشتر ب

                                                             
1.Concepts of the Qur’an, pp. 892-893. 
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 فیشن رایج همان زمان، قسمت باالیی ردای زنان یک شگاف کالن در مُد و

جاست که  ینا. ازمی گردیدآن نمایان  های زنان از جلوی سینه داشت که پستان

معمول  پیامبر علیه السالمفرمان آویزان کردن خِمار)اصطالحی که برای معاصرین 

واضح  بلکه بخاطر؛ الزم نمودن پوشش خِمار نه  نه، بخاطربود( تا بروی سی

جاهلیت  که میان اعراب عصر برهنه کردن سینه آنچنان :ساختن اینست که

 ظاهر اًبدن که طبیعت )مگرآنچه از "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنَْها"معمول بود درین فرمان جزء 

   1.های زنان نمایان گردند نباید پستان گردد(، نیست و می

 :تأئید دیدگاه محمد اسد صحه میگذارد که بر داکتر فتح عثمان نیز نظر

 همان قسمتی از"اسالم معمول و عرب پیش از ست که درا خِمارهمان پوششی

؛ بود پشت زنان آویزان می باالی شانه ها و در پوشاند و را می لباس است که سر

 آن نمایان می ایشان ازهای  پستان بوده و که جلوی سینه لباس زنان باز حالی در

 :نماید او اضافه می     2."بود

ها تأکید  پستان ه ایناحی پوشانیدن سینه و با وضاحت برکریم قرآن  ه ای آی" 

    3"شمارد  بدن را مردود می رسم معمول نمایان کردن آن قسمت از کرده و

 کرشمه راه رفتن که باعث جلب توجه شود: باد: 

اه ر عنو زاپاکدامنی، زنان مسلمان  ن عمومی عفت وقانورعایت تأکید بر با

 گردند.  منع میشود، مورد  رفتنی که باعث جلب توجه بی

 :نماید که  محمد اسد تأکید می

به  روی عمد و ( اشاره به نوعی گام برداشتن است که ازیَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ )"

    4."قصد جلب توجه صادر شود

                                                             
1.The Message of the Qur’an; pp. 538-539, footnote 38.   
2.Concepts of the Qur’an, p. 893. 
3.Ibid.  
4.The Message of the Qur’an; p.539, footnote 40.  
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حفظ  حفظ نظم عمومی، رعایت ارزش های دینی، باتوجه به اهمیت میزان

عیف عزت وآبروی زنان در حاالت مختلف وعدم جلب توجه افراد ولگرد وض

 االخالق، رعایت این امر الزمی است.

 ازی:طنّ بائی ویورات، زیش زینما زنان وهـ : 

ان ن، زنهرانشاطنازی شان را فقط برای شو یافته اند که زیبایی و زنان دستور

 شمار هک زن بخویشان نزدی مردانی که از دیگر ، خواجگان وکنیزان، اطفال، دیگر

 نمایند.  ندارد، ظاهر شان جواز ازدواج رفته و

 اد یکای ایجبر کریم قرآن ه ایجاودان دستور نهفته در الهیمنطق این توصیه 

 ان بهن مسلمزنا ست که مردان وا های گرانباری متکی به ارزش ،فاضله ه ایمدین

کریم آن مورد خطاب قرای فاضله معه ی جا . بدون شکباشنداند ،می ن متصف آ

دد. گر می مردان تأمین زندگی زنان و آن عدالت در ست که درا همان جامعه ای

 وضوع دیگرم نسبت به هر کریم قرآن یاد آورشویم که در تاست ا جا بجا ینادر

 رد.جود دامردان و ن وروابط زنا و آیات متعددی برای قانونمند ساختن رفتار

 مورد زنان ن قرآنی دریهدف فرام

آن ها وجود دارد، هدف  کریم قرآن مورد زنان در آیاتی که در بیشتر 

 ؛استاهآنعلیه  آمیزتحقیر ستمگرانه و عدالتی، رفتار برابر بی زنان در حمایت از

نسی جهای  ستفادهاوء س کردن دختران، ازدواج با زنان بیشمار و )زنده بگور :مانند

 جا ینااز بود. شایع اًاسالم وسیع قرن هفتم عرب پیش از ازآنها وغیره...( که در

معیشت  ایجاد مصؤنیت و خاطره زنان بی باره  ست که توصیه های قرآن درا

 وحقوق  زاتا شرایطی داشته باشند که  می باشدآنها حمایت از و ایشانبرای 

 گیرند.  مزایای خدا دادی شان بهره 

عنوان وسایل ه آسیب پذیری داشتند، آنها ب زمان وضع بسیار آن ان درزن 

 سرانان قرارمیوَشهوترانی تلقی شده همچون بازیچه، طعمه هَ و خوشگذرانی
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که  زمانی گرفتند و شدند، مورد چشم چرانی قرارمی فروش می و گرفتند، خرید

بدون اینکه قاتل ، رسیدند  شدند، حتی به قتل می نداشتند ترک می هاستفادمورد 

 گیرد.  شان مورد پیگرد قرار

 قرآن رد  ای وضع قوانین وتجویز های گسترده بنابراین، خداوند جل جالله با

ی انسان شخصیت آزاد و، جنسی  و ذلت انواع سؤاستفاده شهوانی زنان را از کریم ،

 د. ونم احیإرا  شان

 رح باشد ومط انگیزعنوان یک موجود شهوت ه که ب ینااست از زنی بیزار اگر

 قاروا با تاست  او الزم ، برکریم اساس قرآن آرزوی زندگی با عزت داشته باشد، بر

یک  یه اخصوصی را که شایسته های ب نزاکت نماید، آداب و متین رفتار و

ست را خود آگاه ا عزت نفس و وقار، دارای مناعت طبع و ن، بائوشخصیت مص

ای که بر را همچون موجود نامصؤن ببیند جای اینکه خود؛ به مراعات نماید 

 نیکساه بیا چاپلوسی  به جلب توجه مردان، مصروف کردن آنها و بقایش مجبور

ارند. وجه دتنان زبه جاذبه های شهوانی  تنها که به شخصیت آنها اعتنایی نداشته و

 قرآنی درمجموع برای مصئونیت زنان نازل شده است. رلذا دساتی

عنوان آیات ه ن بیمفسرازکه توسط بعضی کریم رآن آیات ق تعدادی از 

 ستم انواع زارا  حقیقت زنان های زنان یاد شده است، در آزادیه ای محدود کنند

اره بد. درین نمای را تأمین می حقوق اساسی آنها ها رهایی بخشیده و مشقت ها و

  د:رمایف میخداوند جل جالله سوره احزاب مراجعه کرد که  59میشود به آیه 

ِمنِيَن ﴿ َواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساء ال ُمؤ  َز  يَا أَيَُّها النَّبِ ُّ قُل ْل ِ

يُد نِيَن َعلَي ِهنَّ ِمن َجَلبِيبِِهنَّ ذَِلَك أَد نَى أَن يُع َرف َن فََل 

ِحيًما ُ َغفُوًرا رَّ ذَي َن َوَكاَن ّللاَّ  1 ﴾يُؤ 

                                                             
 .59آیه  ،. سوره احزاب1
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هاى خود  پوشش، ان بگوو دخترانت و به زنان مؤمن به زنان! اى پیامبر  

این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند ]به ، فروتر گیرند  را بر خود 

     1تر است و خدا آمرزنده مهربان است! احتیاط[ نزدیک

 نماید که در مهمی اشاره می نکته یبه ، توضیح این آیه  در، محمد اسد  

 پردازیم:  بدان می زیر

دختران  درمورد زنان و، همان قالب زمانی  درکریم رآن ق ویژه ایتوصیه 

های شان را  پوشش"ابهام عمدی توصیه  ( ولی اهلل علیه وسلمحضرت پیامبر)ص

این فرمان  "باید پائینتر آرند. دارند محضرعام حضور که در )جَلَابِیبِهِنّ ( زمانی

ه یک رهنمود بلک ؛سازد که این آیه یک حکم عمومی، فرا زمانی نبوده واضح می

طول زمان است. این دریافت با  جوامع انسانی در پذیر ریاخالقی برای عادات تغی

   2گردد. تقویت می عبارت نهایی این آیه به آمرزنده ومهربان بودن خداوند بیشتر

 .سازد چنانکه آیه فوق اهداف قواعد لباس را واضح می

 خداوند می فرماید: 

ِمنِيَن يَا أَيَُّها النَّبِ ُّ قُ ﴿  َواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساء ال ُمؤ  َز  ل ْل ِ

يُد نِيَن َعلَي ِهنَّ ِمن َجَلبِيبِِهنَّ ذَِلَك أَد نَى أَن يُع َرف َن فََل 

ِحيًما ُ َغفُوًرا رَّ ذَي َن َوَكاَن ّللاَّ  3﴾يُؤ 
  ترجمه: 

 که بگو مؤمنان زنان به و خود دختران و همسران به!  پیغمبر ای﴿

 این تا.  افکنند فرو خویش بر جور و جمع را خود چادرهای(رداهای)

 در و شوند شناخته باز کم دست(  آلوده و بار و بندبی زنان از)  که

(  هپیوست)  خداوند.  نگیرند قرار(  اوباش)  آزار و اذیّت مورد نتیجه

 کامل رعایت در کنون تا اگر و)  هست و بوده مهربان و آمرزنده

 کار این از و کنید توبه ، ایدکرده کوتاهی و ایدبوده سست حجاب

 .  ﴾(ببخشد را شما خود مهر با خدا تا ، کنید دوری

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 

2.Ibid., p. 651, footnote 75. 
 .59آیه ، . سوره احزاب3
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  در جای دیگر می فرماید:

فَُظوا ﴿ ِمنِيَن يَغُضُّوا ِمن  أَب َصاِرِهم  َويَح  قُل ل ِل ُمؤ 

نَعُونَ  َ َخبِير  بَِما يَص  َكى لَُهم  إِنَّ ّللاَّ  فُُروَجُهم  ذَِلَك أَز 

َن ِمن  أَب َصاِرِهنَّ 30) ِمنَاِت يَغ ُضض  ( َوقُل ل ِل ُمؤ 

َن فُُروَجُهنَّ َوَل يُب ِديَن ِزينَتَُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمن َها  فَظ  َويَح 

ِرب َن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوَل يُب ِديَن ِزينَتَُهنَّ  َول يَض 

نَّ أَو  آبَاء بُعُولَتِِهنَّ أَو  أَب نَائِِهنَّ أَو  إِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَو  آبَائِهِ 

َوانِِهنَّ أَو  بَنِ   َوانِِهنَّ أَو  بَنِ  إِخ  أَب نَاء بُعُولَتِِهنَّ أَو  إِخ 

أََخَواتِِهنَّ أَو  نَِسائِِهنَّ أَو  َما َملََكت  أَي َمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن 

بَِة ِمَن الر ِ  ر  ِ ِل  اْل  ف ِل الَِّذيَن لَم  َغي ِر أُو  َجاِل أَِو الط ِ

ُجِلِهنَّ  ِرب َن بِأَر  َراِت الن َِساء َوَل يَض  َهُروا َعلَى َعو  يَظ 

ِ َجِميعًا أَيَُّها  ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى ّللاَّ ِليُع لََم َما يُخ 

ِمنُوَن لَعَلَُّكم  تُف ِلُحونَ      1 ﴾ال ُمؤ 

 ترجمه: 

 فرو(  نامحرمان از)  را خود چشمان:  بگو مؤمنه زنان به و﴿

 با)  را خویشتن عورتهای و(  نکنند چرانیچشم و)  گیرند

 زینت و دارند مصؤن(  نامشروع یرابطه از دوری و پوشاندن

 ، خلخال ، گردن ، ساق ، بازو ، سینه ، سر همچون)  را خویش

 جمال از)  ارمقد آن مگر ، نسازند نمایان(  بازوبند ، بندگردن

 از)  چیزها آن و(  دستها یپنجه و چهره همچون ، خلقت

)  که(  خضاب و سرمه و انگشتری و لباس همچون ، آالتزینت

 و هایقه بر را خود روسریهای و چارقد و ، گرددمی پیدا(  طبیعتاً

 که اندامهائی و سینه و گردن تا)  کنند آویزان گریبانهایشان

 دید معرض در ، شودمی نمایان پیراهن چاك البالی از احتماالً

 نمودار را خود(  ابزار یا اندام)  زینت و(  نگیرد قرار مردم

 شوهرانشان پدران ، پدرانشان ، شوهرانشان برای مگر نسازند

 پسران ، برادرانشان ، شوهرانشان پسران ، پسرانشان ،

 خودشان(  همکیش)  زنان ، خواهرانشان پسران ، برادرانشان

                                                             
 .31 – 30آیات ، . سوره نور1
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 از)  نیست آنان در جنسی نیاز که روانی دنباله ، کنیزانشان ،

 و ،(  فلج اشخاص ، فرتوت پیران ، ابلهان ، مخنّث افراد: قبیل

 چیزی و)  اندنکرده پیدا آگاهی زنان عورت بر هنوز که کودکانی

 رفتن راه هنگام به)  را خود پاهای و ،(  دانندنمی جنسی امور از

 کند توجّه جلب)  دارندمی پنهانش که زینتی ات نزنند(  زمین به

 دانسته(  و برسد مردم گوش به پاهایشان خلخال صدای و

 .  شود

 مخالفت هائی از و)  برگردید خدا سوی به همگی!  مؤمنان ای

 .  شوید رستگار تا(  کنید، توبه ایدداشته خدا فرمان برابر در که

)  یشایسته کنیزان و غالمان و را خود مجرّد زنان و مردان 

 به(  مهریّه پرداخت و نفقه یتهیّه با)  را خویش(  ازدواج

 و ننگرید ایشان تنگدستی و فقر به و)  آورید در یکدیگر ازدواج

 تنگدست و فقیر اگر(  که چرا.  نباشید آنان یآینده نگران

 انجام گناه از دوری و عفّت حفظ برای ازدواجشان و)  باشند

 گرداندمی نیازبی و دارا خود فضل پرتو در را آنان دخداون(  گیرد

 نیّات از)  آگاه(  و بوده)  فراخ نعمت دارای خداوند گمانبی. 

  ﴾.  است(  همگان
  رسوره نو 31و 30وآیات  سوره احزاب 59 یهفتح عثمان با اشاره با آ داکتر 

 نماید: اضافه می

      1"ددار می زن را نگه وعفت مرد و وقار اتاین آی"

تا جاذبه  ؛دنساز های وضع شده را مشخص می احتیاط ، هدفیاد شده  اتآی

 می بدون عمد ظاهر و اًآنچه طبع مگر؛ های بدن زنان به نمایش کشیده نشوند 

کشیدن عبای بیرونی تا به پائین برای ؛ اماکن عامه اند که در زنان زمانی .گردد 

ه ب کریم . این توصیه های قرآنتآنها درخور اهمیت اس وعزت نفس حفظ وقار

  ازنگاه جنسیتیآنها را  نشده و های زنان ابراز سلب آزادی هدف محدود کردن و

 وقار برای حفظ عزت و"فقط  اًبلکه واضح؛ کند  محکوم تلقی نمی کم اهمیت و

                                                             
1.Concepts of the Qur’an, p. 893. 
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 حرمت قرار مردم ازینکه آنها باییست مورد ادب، احترام و ساختن آگاه آنها و

     1 .می باشد"بگیرند

فاوت متی  مهن مسلمان باییست جانادلیل اینکه زکریم قرآن  ه ایطبق فرمود

 که:  پوشیده بپوشند اینست  و

ه ردند. گفتزنان تشخیص گ دیگر از شناخته شده و "مؤمنین"عنوان ه آنها ب 

می  وشن تررموضوع را بیشتر از پیش ین باره ا فتح عثمان در های زیرین دکتر

 سازد:

وجوه  یکی از؛ مسلمانان  لیه یجوامع او مؤرخین، در روایاتبراساس  

ی جلب برا و پوشیدند نوع لباسی بود که آنها می کنیز تشخیص میان زنان آزاد و

 د. بو سینه زنان( آشکار می بدن )ناحیه گریبان و هایی از توجه قسمت

ه نور، سور 31و 30احزاب وسوره  59آیات  رهنمودهای وضع شده قرآنی در

رهنگ ف ایط وبه شر نظر دقت تحلیل گردیده و باییست با طاب کلی وعام دارند وخ

 وعنعنات جوامع مورد تطبیق قرارگیرند. 

 پوشش را درهمه حال توصیه نمی ه ایویژنه ی شده یک نمو آیات ذکر

 وعفتی وقار ،باشد د نظرورشرایط م که باییست درهر ه اینمایند. هدف بسیارعمد

لباس برای  نه قالب خاصی از ؛وردآ صاحبش به ارمغان می ست که لباس برایا

     2یراست.یملت دستخوش تغ به فرهنگ هر که نظر، ها ه زمان همه جوامع و

این نیست که زن را  ،سوره احزاب 59آیه  اساسیباید بدانیم که هدف  

 ؛ وریمآمیان ه بدین صورت برای او مصؤنیت ب محدود کرده و چارچوب خانهدر

  : اشاره به این دارد، آیه یاد شده بلکه 

گونه توجه  مراقب باشند که هیچ هنگام رفت وآمد در محیط خویشزنان باید  

دهد که لباس بیرونی زنان  . قرآن فرمان میکنندجلب نبه خود سالمی را  نا

                                                             
1.Ibid., p. 894. 

2.Ibid. 
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آن  چون دراست؛  "نامؤمن"عنوان ه )حجاب( بخاطرهویت بخشیدن به آنها ب

بسیاری وجود داشت که میان زنان  نیاز بزرگواراسالم( )عصر بعثت پیامبرزمان

  به وجود بیاید.زنان تفکیک  دیگر مسلمان و

 تعلیق:
ر را طلب زيمقرآني ي بازنگري در مورد حجاب بااستناد اين آيه ويرايش وگروه )

 مزيد معلومات اضافه مي نمايد:

ِجَك َوبَنَاتَِك َونِ  َۡزَوَٰ أَيَُّهاٱلنَّبِ ُّ قُل ْل ِ
َٰٓ بِيبِِهنََّّۚ يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنَّ  ُمۡؤِمنِينَ  ٱلۡ آَٰءِ سَ يََٰ

 ِمن َجلََٰ

َٰٓ أَن يُۡعَرۡفَن فََل يُۡؤذَۡيَنَۗ َوَكاَن  ِلَك أَۡدنَىَٰ
ُ ٱذََٰ حِ فُور   غَ ّللَّ  59احزاب ﴾ ايمَ ا رَّ

اي رداه گو كهباي پيغمبر، به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان »ترجمه: 

از شناخته ار( ببند و بنند تا اينكه )از زنان بيگخويش فرو افخود را جمع و جور، بر 

سته خداوند . پيويرندل و اوباش( قرار نگشوند )و در نتيجه( مورد اذيت و آزار )اراذِ

 «.آمرزنده و مهربان بوده و هست

و ران اران و همسو دخت ليه وسلمعصلي اهلل  خدارسوله خطاب خداوند درين آيه ب

جاب عايت حبدون استثنا مأمور به رمسلمان كه تمامي زنان  دليل بر اين است

 باشند.مي

 ها صحيح نيست.حجاب داراي شروطي است كه بدون رعايت آن

ان گيرد؛ چندر بر ها، جز صورت و دو دست تا مچه برا، مام بدن بايد حجاب ت -اول

 فرمايد:مي صلى اهلل عليه وسلم خداكه رسول

الَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَالَةَ » أَنَّهُ قَالَ  -صلى اهلل عليه وسلم -نَّبِىِّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ ال )

 1حَائِضٍ إِالَّ بِخِمَارٍ(
                                                             

 . 655ابن ماجه:  -641 الحديث:رواه ابوداود:رقم -1
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 پذيرد.خداوند نماز زنان بدون حجاب را نميترجمه:

 بايد لباس، داراي اشكال و الوان مبتذل و مفتضح باشد.ن -دوم

 ن را بنماياند.ضاء زاي نباشد كه اعايد گشاد بوده و به گونهب -سوم

 ن چنان دراز باشد كه پشت پاي آنان را بپوشاند.بايد لباس آ -چهارم

 وشيدن آن سخت نباشد و شبيه لباس مردان نباشد.پ -پنجم

فاق مي  اتامراست به پوشانيدن جميع بدن زن آزاد، وفقهاء اسال، آيت اين در

 -روي-هوج البته دربابت حجابِ ؛ دارندكه پوشانيدن تمام بدن فرض است 

ن عي ايام شافحنفي ومالكي ويك روايت ازام يفقها؛ زن،ميان فقهاء اختالف است 

 :كه  است

ريم رآن كآيت قدانند،ودليل شان أوال ها را تابند واجب  نمي پوشانيدن روي ودست

 .(.هَا مِنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَاست كه فرمود:

 ؛دمودننين تفسير ََفَّظهررابه روي وكَما -ي اهلل عنهمضر-صحابهاز تعدادكثيري 

 دانند. را الزم نمي اين دوپوشانيدن بناء 

عن عائشة، رضي اهلل عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى اهلل عليه 
يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت "وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: 

 1وأشار إلى وجهه وكفيه( "ى منها إال هذاالمحيض لميصلح أن يُرَ
اسالم دين رحمت وآسان وحقيقت گرا است واگرروي : كه دليل ديگراين -

شود  ها عورت باشند مشقت زياد براي زنان مسلمان حاصل مي ودست

                                                             
 .9/391الجامع الصحیح للسنن والمسانید:-4104داود برقم ) سنن أبي-1
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اهلل هيچ  - 1سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ  لَيْسَ وَأَنْ فرمايد: مي جل جالله واهلل

 ندازه قدرت آن مامور نمي سازد.اه كس را جزب
 :گويند وفقهاء حنبلي ويك روايت ازامام شافعي اين است كه مي

قرآن  ها عورت است،ودليل شان اوال آيت شمول روي ودسته تمام بدن زن ب
اءِ حِجابٍ  مِنْ وَروهُنَّئَلُكريم است كه: ميفرمايد:} وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْ

 [53..{]األحزاب : 
نان زحجاب صورت ه است كه ب صلي اهلل عليه وسلم دوم احاديث رسول اهلل

 ت ميكند:ايريده روكه حضرت بُ يمسلمان امرنموده است ازجمله،حديث
)عن بريدة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعلي : يا علي ال تتبع النظرة 

 2«.النظرة فإنما لك األولى ، وليست لك اآلخرة
 كه بخاري روايت ميكند: است ينيز حديثو 

) عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أردف الفضل بن العباس يوم النحر 
فطفق الفضل ينظر إليها ، فأخذ النبي  -وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية  -خلفه 

 3صلّى اللّه عليه وسلّم بذقن الفضل ، فحوّل وجهه عن النظر إليها (
ايه ي توضيحات فوق الذكر ، رعايت حجاب براي زنان مسلمان الزمي برپ

 4وهرگونه تعبير نادرست ازان خالف ارزش هاي اسالمي محسوب مي شود.( 
ه زن ر اینکخط مردان مسلمان اند و جوامع اسالمی امروزی که همه زنان و در

ونی ب بیرجاه حنیازی ب، دیگر تبه عبار.اشتباه گردد، نیست مسلمان با زنان دیگر

شیدن شود، پس محض پو آن دیده نمی غیر برای تفکیک هویت زن مسلمان از

  .سازد هرآوردگردید، ب باال ذکر تواند هدف فرمان قرآنی را که در این جامه می

 

 

                                                             
 39نجم   1
 والرتمذی 2151:رواه ابوداود-2
 -1/654الفقه السالمی وأدلته:-1/529محمد علی الصابونی:احکام القرآن: -3
 گروه ویرایش وبازنگری آخر  4
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 تعلیق:

ایز حل را ب ذیدرراستای توضیح پاراگراف فوق الذکر مطل )گروه ویرایش وبازنگری

 اهمیت می داند:

 وسلمان اثبات هویت )فرق گذاشتن میان زنان م ی، برعالوه جابفلسفه حدر 

 غیرمسلمان ( ، پدیده های دیگری همانند: 

امنیت وآرامش،صیانت واطمینان قلبی،ثبات عمومی، احترام  گذاشتن ، حفظ وقار 

می نیز مطرح بحث را دینی واخالقی زنان وفرق گذاشتن میان محارم وغیر محارم 

، به معنای این نیست که در عصر حاضر که امت اسالمی توسعه ؛ لذا این امرداند 

پیدا نموده  و دولت های غیرمسلمان ، مرزهای مشخص و قوانین علیحده ای 

خودرا دارند ، باید حجاب بیرونی برداشته شود، برعالوه این مسئله ، همان تهدیدی 

همچنان  که در ادوار تاریخی حتی قبل از اسالم در برابر زنان وجود داشت

درجوامع مختلف انسانی وجود دارد. هجوم فرهنگی بیگانگان بدون اینکه مرز 

اخالقی وحقوقی مسلمانان را رعایت نمایند، تهدید جدی دیگری است که میتواند 

ارزش های دینی مسلمانان بخصوص زنان مسلمان را هدف قرار بدهد؛ لذا فرهنگ 

ادیث پیامبر بزرگواراسالم منعکس رعایت حجاب همانگونه که در آیات قرآنی واح

 1( شده است الزمی است.

 دندیدن حجاب معاف گردیپوش زنان سالخورده از

سالخورده که سن ازدواج را سپری کرده  نست که زناا الزم به یاد آوری 

 ید: فرما می وردمخداوند جل جالله دراین پوشیدن حجاب معاف گردیده اند،  از ،اند

                                                             
 گروه ویرایش وبازنگری  1
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ُجوَن نَِكاًحا فَلَي َس  َوال قََواِعدُ ِمنَ ﴿ تِ  َل يَر  الن َِساء اللَّ

َجات  بِِزينَة   َعلَي ِهنَّ ُجنَاح  أَن يََضع َن ثِيَابَُهنَّ َغي َر ُمتَبَر ِ

ُ سَِميع  َعِليم   تَع ِفف َن َخي ر  لَُّهنَّ َوّللاَّ  1﴾َوأَن يَس 
 ترجمه: 

 ،دارنداى که )دیگر( امید زناشویى نو بر زنان از کار افتاده﴿

که پوشش خود را کنار نهند )به شرطى که(  ، گناهى نیست

زینتى را آشکار نکنند و عفت ورزیدن براى آنها بهتر است و 

   2﴾ خدا شنواى داناست.

ف ک تخفیگردند، این ی پوشیدن حجاب معاف می که زنان سالخورده از زمانی

ه بدون توجه یست. بن "یپاکدامن و با وقار رفتار"مبنی برکریم فرمان قرآن  در

 "دین"نام  این فرمان قرآنی مثل تمامی فرامین الهی که زیر، سن  جنس و

پذیراست. رناییوتغ )اساسات بنیادین اسالم( نافذ گردیده اند، برای مسلمانان تعدیل

 رط وشیگانه  عنوانه قرآن ب در "حجاب"گردید  که قبأل ذکر ه ایبا اشاره به آی

د که شمار می بلکه امکان این را مجاز ؛کدامنی نیستپا عفت ورزی و ه ایوسیل

 .نماینده حجاب استفاده ن حتی اگر ؛توانند با عفت باشند زنان می

 تعلیق:

حیثیت وپاکدامنی زنان در  )ولی حجاب بهترین وسیله حفظ عفت ، عزت، 

فرهنگ قرآنی می باشد. همانست که خداوند امر به رعایت حجاب می نماید ، 

دولت های  که هنگامی که مرز کشور های اسالمی مشخص گردید وونمی گوید 

غیراسالمی دارای مرز معین خویش شدند، دیگر حجاب را کنار بگذارید، بلکه این 

 3است(. همه زمانه ها ومکان ها شامل فرمان خداوندی عام و

                                                             
 .60آیه نور، . سوره1

2.The Holy Qur’an. 
 .روه ویرایش وبازنگریگ .3
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 فرمان نرفته استکریم دن صورت درقرآن یپوشان

 مورد زنان در های اساسی قرآن در توصیه است که پیام و این جای تأثر 

 ن عنوا هنان بجای این حقیقت که زه خوبی شناخته نشده اند. به جوامع اسالمی ب

ا نند بی توامانسان های که از سالمت وتوانائی روحی واخالقی برخوردار اند،  

وحی ر نظر زهای ا عنوان انسانه آنها معموأل ب .پاکدامن بمانند و انتخاب خود نیکو

 یاه گیرانشوند که قواعد سخت اخالقی ناتوان ومعیوب پنداشته می روانی و، 

 بیرون تحمیل گردد.  از م وآنها با تحکُّ اخالقی باییست بر

 از بعضی است در کریمقرآن پوشش خارجی )حجاب( که دستور توصیه ی 

ها  خانم زنان بر مردان و اعم از نمسلمانا تعدادی از ها کافی تلقی نشده و فرهنگ

 فقط صورت و خود را پوشانده و ی(تا پا سرتمامی بدن )ازنمایند تا  وارد می فشار

گویند فقط چشمان  می رفته و جلوتر ه ایرا برهنه بگذارند. عد ی خویشها دست

باییست پوشانده شود. چنین حجابی  دیگرنواحی صورت نیز بمانند و توانند باز می

صلی اهلل علیه عصر حضرت پیامبر) درنه  است و شدهتوصیه کریم قرآن  نه در

 1 .( مروج بوده استوسلم

کته ن، ان داکتر فتح عثم ،مورد مجبورکردن زنان به پوشاندن صورت شان در

 :که استمطرح کرده  را مهمی

ابند، زنان صورت ی مردان باهم حضورمی که زنان و ها، جائی زیارتگاه در" 

    2". پوشانند را نمی شان

خصوص در ه فتح عثمان اینست که زنان باید در محالت تجمع ب)منظور داکتر 

زیارتگاه ها که از محالت مزدحم محسوب می شوند وهمچنان در کلیه مکان های 

                                                             
 

2.This citation is taken from a personal communication from Dr. Fathi Osman, dated January 17, 

2009. 
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زنان باهم حضور می یابند وخطر اختالط وجود می داشته باشد، زنان  که مردان و

 (1. نپوشانندباید از حجاب استفاده نمایند ودر غیرآن  می توانند صورت شان را 

 تعلیق:

حقيقت حجاب  مطلب ذيل را الزمي )گروه بازنگري مجدد به منظور توضيح دقيق 
 ميداند:

آنان  ها و چهره زنان، همه بدننظر دارند كه به جز دستعلما در اين مورد اتفاق

تعال ند معورت است و بايد در حضور مردان بيگانه پوشيده باشد؛ زيرا خداو

 :فرمايدمي

ِت يَۡغُضۡضَن ِمۡن أَۡبَصَٰ  لَوقُ ﴿  يَۡحفَۡظنَ نَّ وَ ِرهِ ل ِۡلُمۡؤِمنََٰ

 َر ِمۡنَها  ا ظَهَ  مَ فُُروَجُهنَّ َوَل يُۡبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِلَّ 

ينَتَُهنَّ ۡبِديَن زِ َل يُ وَ  َوۡليَۡضِرۡبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّ  

﴾  [.31النور:] إِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ

دار: چشمان خود را )از نامحرمان( فرو ه زنان ايمانو بگو ب»

هاي خويشتن را گيرند )و چشم چراني نكنند( و عورت

)همچون سر، سينه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردنبند و 

بازوبند( نمايان نسازند، مگر آن مقدار )از جمال خلقت، 

ها( و آن چيزها )از زينت آالت، همچون چهره و پنجه دست

لباس و انگشتري و سرمه و خضاب( كه )طبيعتاً(  همچون

ها و هاي خود را بر يقهگردد. چارقد، و روسريپيدا مي

هايي هايشان آويزان كنند )تا گردن و سينه و اندامگريبان

شود، در كه احتماالً از البالي چاك پيراهن نمايان مي

                                                             
 .گروه ایدیت .1



 

 

367 

ب...
جا

 ح
ی و

شین
دان

 ج
 به

 را
ان

 زن
آن

قر
م: 

ده
هار

 چ
صل

ف
 

را معرض ديد مردم قرار نگيرد( و زينت )اندام يا ابزار( خود 

 «. نمايان نسازند مگر براي شوهرانشان

 شروط حجاب شرعی

 ها صحيح نيست.حجاب دراسالم داراي شروطي است كه بدون رعايت آن

؛ ها در برگيردمام بدن را بجز صورت و دو دست تا مچ آنبايد حجاب ت -اول

خداوند نماز زنان بدون حجاب را »فرمايد: خداص ميچنان كه رسول

 ماجه(.ايت از ابوداود و ابنرو«.)پذيردنمي

 بايد لباس، داراي اشكال و الوان مبتذل و مفتضح باشد.ن -دوم

 اي نباشد كه اعضاء زن را بنماياند.وده و به گونهبايد گشاد ب -سوم

 د.ن چنان دراز باشد كه پشت پاي آنان را بپوشانبايد لباس آ -چهارم

 نباشد. وشيدن آن سخت نباشد و شبيه لباس مردان پ -پنجم

 حدود عورت زنان

 قدري دود آنحدربابت ؛ اما كه در اصل حجاب اتفاق دارند ي علماءاسالمي باوجود

 :اختالف دارند كه بدونظريه مشهورتقسيم گرديده است

 اول:يه نظر

رابه {بِيبِهِنَّ جاَلينَ عَلَيْهِنَّ مِنْيُدْنِمعني:} -صحابه وتابعين –تعداد زياد علماء 

 ه راهشد كوي زن تفسير نمودن بطوريكه فقط يك چشم زن بازباپوشاندن تمام ر

ا رن عباس،وعبيده سلماني ابن مسعود،واب -شهورترين اينهام -را ببند،واز جمله

 ميتوان نام برد.
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  مايند:ن استدالل مي -ضر -احاديث وآثارصحابهه ونيز ب

:   استومن راامرنموده زنان م جل جالله فرمايد:)اهلل مي -ضر -ابن عباس/1

سري  ادرروشوند روهاي خودرا ذريعه چ انه جهت ضرورت بيرون ميهنگاميكه ازخ

 چشم ايشان معلوم گردد(يك  صِرفاًبپوشانندكه  يطوره ب

ت است، درنزد علماء حج مجيد نموده استن قرآدر اين رابطه ازكه -تفسيرصحابي

ي صل ل اهللوعدة علماء تفسير صحابه را درحكم حديث مرفوع ميدانند كه ازرسو

كه  ي عنهعالرضي اهلل ت روايت شده باشد،ومعناي قول ابن عباس اهلل عليه وسلم

 ورياته ضرديدن راه وغير تنها يك چشم خودرا نپوشانند اين است نسبت ضرورت

لباب . وجالزمي استچشم خودرا سترنكنند  واگرضرورت  نبود سترآن  زندگي يك

 ش. پوشود، مانند بااليپوشيده م رگ است كه باالي روسريعبارت ازچادربز

مع  حرماتمكان الركبان يمرون بنا ونحن »عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: /2

ا من وجهه على الرسول صلى اهلل عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها

 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.« رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه

علیه  ی اهللصلويد: درسفرحج كه ماهمراه رسول اهلل گ مي رضی اهلل عنهاعائشه 

روي  دشدن يوقريب ما م دودنمن كه مردها ازنزد ما مرورمي بوديم هنگامي وسلم

 زد ماكه ازننموديم ووقتي انداختيم وروي خودرا ستر مي سري خورابروي خود مي

 نموديم . را ازروي خود دور مي چادر دگذشتن مي

على  ر كأنألنصااخرج نساء » عنها لما نزلت هذه اآلية: قالت أم سلمة رضي اهلل/3

يدة كر عبوقد ذ« . رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها

 ؤوسهنوق رفالسلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجالبيب من 

 .حتى ال يظهر إال عيونهن من أجل رؤية الطريق
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 فرمايد: مي رضي اهلل عنها ام سلمه

به  دشدن ن ميهاي خود بيروازل شد زنان انصار درحالي ازخانه وقتيكه اين آيه ن

يده . عبدبودن پوشيدهبود وبه تن شان كاال هاي سياه   سرهاي شان غربان ازسكينه

رگ را ادربزكه چمسلمان راعادت چنان بود سلماني  وعدة ديگر  ذكرنموده اند زنان

روري هاي شان كه نسبت ديدن طريق ض جز چشم طوريكهه ب دنمودن سرميه ب

 شد. بود  ديگرحصه بدن معلوم نمي

أنه سمع "فظ: ر بلعند أحمد، وأبي داود، والحاكم، قال: حدّثني نافع، عن ابن عم/4

زين، في إحرامهنّ عن القفّا ينهى النساء -ليه وسلم عصلى اللَّه  -رسول اللَّه 

ن محبّت ما أ من الثياب، ولتلبس بعد ذلكوالنقاب، وما مسّ الورس، والزعفران 

 ."ألوان الثياب

ست: كه مده اافع ااز ابن عمر رضي اهلل عنه به روايت نامام احمد،ابوداود، وحاكم 

 وقت رد هارا()زن نهي فرمود: او شنيدم كهصلی اهلل علیه وسلم ازرسول اهلل  من

اه گي)سبه ور ولباس كهيدن دست كش ونقاب وازپوشاندن روي احرام حج ازپوش

با بدون لو داشته باشد يكه رنگ زعفران يولباس( آن تماس نموده ه خوش بوي ب

 .راكه خواسته باشد بپوشد. ي رنگيهرلباس ،هاي فوق س

شاند نپو روايت نموده است كه:زن محرم روي خودرا رحمه اهلل امام بخاري/5

ال )ناي مع بدرالدين عيني درشرح بخاري ميگويد: ودست پوش بدست نكند.

 . (: زن محرم روي خودرانپوشاند تنتقب
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براي زن محرم اجازه حجاب را  جمهور؛ درين مسئله ميان علماء اختالف است 

 .جائز است كه زن محرم روي خودرا بپوشاند: اما علماء حنفي ميگويند ؛نميدهند

 1 هاروايت شده است.ي فمام شافعي وامام مالك نيز مثل حنويك روايت ازا

حرم زنان م درميان صحابه كسي را علم ندارم كه براي منذر ميگويد كه:ابن  -

سماء كه ااجازه داده باشند روي خودرا دروقت احرام بپوشاند،بعدنقل ميكند

روايت  -ضر –روقت احرام ميپوشانيد،وازعائشه روي خودرا، د-ضر-دخترابوبكر

 . دنموديم كه ميگفت:زن محرم اگرخواسته باشد، روي خودرا بپوشان

 ميگويد: رحمه اهلل شيخ االسالم ابن تيميه  - 

اين آثار داللت داردكه پوشاندن روي واستعمال دستكش درميان زنان غير محرم  

 هاي خودرا ستر مي معروف ومروج بود واين خود داللت داردكه زنان روي ودست

 2 .دنمودن

 نظردوم:

ان ئل شوداليست ن كفين وروي شامل حجاب :تعدادديگر فقهاء اين است كهنظر

 قرارذيل است:

اال ما ظهر :}استتفسيراين آيه چنين درعلماء،د تعدانظر  قرآن کریم: -1 

دست وروي شامل حجاب  روي وكفين زن است ،بناءً{كه مرادبماظهر ، منها

                                                             
 (97 /16عمدة القاري شرح صحيح البخاري )-32نسخة طوق النجاة )ص:  -صحيح البخاري )  1

 (69 /24) المجتبي روايت نموده است )اين آثا رراكتاب ذخيرة العقبي شرح    2
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وجمع ديگر   رحمهم اهلل مالك وشافعي ،واين قول امام ابوحنيفه فرضي نيست.

 1باشد.   علماء مي

يوم  والال يحل المرأةٍ تؤمن باهلل»:  است شريف آمده حديثدر: حدیث -2

 «.اآلخر أن تخرج يديها إلى ههنا وقبض نصف الذراع

براي زنيكه به خداي واحد و روز قيامت ايمان داشته باشد، حالل نيست كه »

 (.2«)دستش را زيادتر از اينجا ظاهر سازد، و اشاره به نصف بازو )مچ( كرد

ها رى منالجارية إذا حاضت لم يصلح أن ي»: است  ودرحديث ديگر آمده -3

 «.إال وجهها ويدها إلى المفصل

و دختر بعد از اينكه حيض ببيند )بالغ شود( درست نيست كه غير از صورت و »

 (.3«)دستانش تا مچ، اعضاي ديگر او ديده شود

زد روايت است كه گفت: من نرضي اهلل عنها ي صديقه و از عايشه -4

سول ضرت رحعبداهلل بن طفيل در حالت آراسته ظاهر شدم. ام برادرزاده

ي ا، من گفتم:  پسنديد هاين وضع را ن -لي اهلل عليه وسلمص –اهلل 

مرأة ت الإذا عرف» رسول خدا! او برادرزادة من است، آن حضرت فرمود:

ه ع نفسذرا لم يحل لها أن تظهر إال وجهها وإال ما دون هذا وقبض على

 «.بين الكف مثل قبضته األخرىفترك بين قبضته و

تر از اين ديده وقتي كه زن حائض شود اجازه ندارد كه غير از روي و پايين»

پيامبر خدا )از ساعد خود يك : كه ،باشد چنين مي، ترازاين مقصود از پايين. شود 

                                                             
 .4,91النكت والعيون: -6/44ابن كثير:-18/216)تفسير المنير في العقيدة والشريعة:  1

2- .  ابن جریر طبری

2- .  ابوداود
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قبضه گرفت( و بين كف دست و جايي كه گرفت به اندازة يك قبضه ديگر مانده 

 (1«)بود

ضرت حزد دختر ابوبكر و خواهر عايشة صديقه بود، او يك بار ن اسماء -5

س ود، پبمايان نازك درآمد كه تن او از آن ن بالباس صلي اهلل عليه وسلم رسول 

 رويش را از وي برگرداند و فرمود: صلي اهلل عليه وسلمپيامبر 

ا ذذا وهال هإيا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها »

 «.وأشار إلى وجهه وكفه

اي اسماء! وقتي كه زن به سن بلوغ برسد اجازه ندارد كه تن وي غير از اين و »

 (.2«)اعضاي ديگر او ديده شود –اشاره به روي و كف دست كرد  –اين 

صلی اهلل نزد حضرت رسول اهلل  ي اهلل عنه ضرحفصه دختر عبدالرحمن /6

و براق پوشيده بود، حضرت عايشه برخاست آمد در حاليكه چادر نازك  علیه وسلم

 (. 3مي بر وي پوشانيد)يچادر او را برداشت و عوض آن چادر ضخ

 لمصلی اهلل علیه وسطوريكه قبالً هم ذكر كرديم حضرت رسول اهلل 

 «.لعن اهلل الكاسيات العاريات»فرمود:

 «.خداوند زنان پوشيدة برهنه را لعنت كرده است»يعني 

 روايت است كه فرمود: رضی اهلل عنهو از فاروق اعظم 

                                                             
2- .  ابن جریر طبری

 ابوداود   .رواه  -2

2- .  موطای امام مالک
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تان تكه كتان و قباطي )دو نوع پارچة نازك و شفاف( نپوشانيد؛ زيرا  به زنان»

 (.1«)پوشانندها نازك بوده و بدن را نميآن لباس

است  شود كه همه جاي بدن زن عورتاز تمام اين روايات چنين استنباط مي

م از هانه خي كه حتي بايد در بين البته به استثناي وجه و كفين، چنان عورت

ه هرش بز شوانزديكترين اقاربش بپوشاند، و زن اجازه ندارد كه عورتش را غير 

ر نزد اش نشان دهد و حتي دافراد ديگر، حتي پدرش يا برادرش يا برادرزاده

ويدا هامش كه تن و اند محارمش اجازه ندارد چنان لباس نازك و شفافي بپوشد

يل ا تحلسخن گفتن وي، نظرداشت تحقيقات فوق دربابت حجاب درگردد،بناءً با

 قضاوت بيجا ومخالف نصوص كتاب وسنت بي مورد وخالف نصوص ،نمودنِ

 باشد.( واقوال علماء اسالمي مي

 مفهوم حجاب استی توسعه  ینیعزلت نش ستن ویجدا ز

 گوید:  ین باره میامحمد اسد در

 هم جدا می را از دومحلیا  چیز وست که دا واژۀ حجاب به معنای حد فاصلی"

دیگری  یا یکی را از دهد و پناه می و بخشد نماید، استتارمی سازد، مخفی می

پرده وغیره ...  حایل، مانع، گسست، صفحه و، رو به جدار یناکند. از محافظه می

     2"نیزبه معانی ذاتی یا ضمنی ترجمه شده است

محیط های خصوصی وعمومی  جوامع سنتی معمول است که دنیا را به در

زنان زیست  : شود که کنند. محیط خصوصی به همانجایی گفته میمی تقسیم 

به مردان تعلق دارد. درین جوامع  محیط عامه بوده و اً باقی دنیا تمام نمایند و می

نامرئی  ه اییا پرد "حجاب"اندیشند که گویا میان این دو دنیا  مردم چنان می

                                                             

2- . َالمبسوط
2.The Message of the Qur’an; p. 650, footnote 69. 
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که  زمانی تا سازد و می محیط عمومی جدا وصی را ازوجود دارد که محیط خص

 خوب است. در همه چیز ،جای خود قرارداشته باشند کدام در مردان هر زنان و

مثأل یک زن به محیط عامه قدم ؛ گردد  فاصل عبورواین حد نامرئی  از لحظه ایکه

 دد. گر جهنمی برپا می هم ریخته وه صورت تمام نظم مقدس عالم ب بگذارد، درین

ان زن تاررف و مورد لباس در کریم گفته شد، فرمان قرآن ین نیزاچنانکه پیش از

 و اردآمد د محیط خویش رفت و ست که درا مصؤنیت بخشیدن به زنی خاطره ب

س، تر از باید مصؤن ومیگردد  کسب درآمد حالل نیز شامل حق او به اشتغال و

 باشد.  ابزاری برای هوسرانی ه ایاستفاد آزار اخالقی و

   خداوند می فرماید:

ُ بِِه بَع َضُكم  َعلَى بَع ض  ﴿ ا  َما فَضََّل ّللا  َولَ تَتََمنَّو 

ا  مَّ تََسبُوا  َوِللن َِساء نَِصيب  م ِ ا اك  مَّ َجاِل نَِصيب  م ِ ل ِلر ِ

ء   َ َكاَن بِكُل ِ َش   ِلِه إِنَّ ّللا  َ ِمن فَض  أَلُوا  ّللا  تََسب َن َواس  اك 

 1 ﴾َعِليًما

  ترجمه: 

(  اعطای)  با را شما از برخی خداوند که نکنید چیزی آرزوی﴿

 از بعضی در را مردان و)  است داده برتری دیگر برخی بر آن

 فضیلت مردان بر چیزها از بعضی در را زنان و ، زنان بر چیزها

 آنچه از دارند نصیبی مردان( .  است دیده روا مرحمت و داده

 دست به آنچه از دارند نصیبی(  هم)  زنان و آورندمی فراچنگ

 حقوقی و سرشتی دارای مردان و زنان از یك هر و)  آورندمی

 کوشش و تالش با پس.  باشندمی خود حال فراخور

 طلب ازخدا و(  بجوئید را خدای برکت و رحمت روزیشبانه

)  بوده چیزی هر از آگاه(  کامالً)  خداوند بیگمان.  کنید او فضل

 است بوده اششایسته که است بخشیده چیزی ، نوعی هر به و

 چهار"و  "چادر"جوامع مسلمان  بسیاری از در ینروااز (

ین امیکنند. بنابر اسالمی برای زنان تصور را دستور "دیواری

                                                             
 .32آیه  ،سوره نساء .1
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 را می شان چشمان تمام بدن بجز پوشند و زنان حجاب می

ب  ؛ بدین ترتیمانند  خصوص باقی میم محیط  در پوشانند و

باییسته های زندگی اسالمی تلقی  مردان از جدا نشینی زنان و

  ﴾ گردد. می

 دست دهد و خانواده اش را ازمرد زنی سرپرست  صورت اگر ینادر 

ا صورت بتأمین معیشت زندگی گردد، این زن  محیط عامه و در به کار مجبور

 ماند. خواهد  بدون هویت باقی  ناشناس و،پوشیده 

 در سعی ود چون هر؛فاده میکنند زلت گزینی عین معنی را اِحجاب وع،دراصل 

 می نگه  ورده محیط عمومی ب او را ازو داشته  چارچوب خانه یت زنان دردمحدو

 د. ندار

خانه  محبوس کردن زنان در یقرآن دساتیر اساس ست که برا الزم به یاد آوری

 15به آیه  نظر ارک بلکه این ؛ پاکدامنی برای زن مسلمان نبوده شرط عفت و، 

را درحق امرما این  .درحالی کهمجازات زن بی عفت عبارت است ازاء سوره نس

  زیراست: یه قرارآاین  (1) ؛داریم زنان پاکدامن مسلمان روا می

ِهدُوا  َعلَي ِهنَّ ﴿ تَش  َواللَّتِ  يَأ تِيَن ال فَاِحَشةَ ِمن ن َِسآئِكُم  فَاس 

نُكم  فَإِن َشهِ  بَعةً م ِ ِسُكوُهنَّ فِ  ال بُيُوِت َحتََّى أَر  دُوا  فَأَم 

ُ لَُهنَّ َسبِيلً  عََل ّللا  ُت أَو  يَج   2﴾يَتََوفَّاُهنَّ ال َمو 

 ترجمه:  

                                                             
؛ يكي مسئله حجاب كه يك اصل ايجاب تجديد نظر را مينمايددومطلب را باهم خلط نموده كه  محترمهنويسنده   1

 يك زن مسلمان محسوب مي شود .ونمونه عفت  مستند به نصوص است شرعي
 دارد.به آن اشاره  15دوم: مسئله مجازات زن در صورت تحقق جرم زنا كه آيه   

ني ست كه زوردي اماصل حجاب يك مسئله شرعي است كه اختالفي درآن  وجود ندارد؛ ولي اين آيه متعلق به  
 شود. مرتكب جرم زنا مي

د؛ تااينكه ده مي شار دادر مراحل اولي زندگي در مدينه حكم چنان بود كه زن مجرم  در داخل خانه تحت حبس قر 
ره سو 15يه آاء استدالل به ر وآيه يكم سوره طالق منسوخ ويا توضيح گرديد. بنسوره نو 2حكم اين آيه بانزول آيه 

طبيق تمجرم،  زنان نساء  درمورد حجاب، بي انصافي است . بناء بانزول دوآيه اخير، در صورت مجازات براي
جود وي خانگ م حبسحدشرعي كه در سوره نور ذكر شده است، جايگزين حبس خانگي گرديد و اكنون مجازاتي بنا

 ندارد.
 .15 ، آیه. سوره نساء2
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شوند چهار تن از و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مى﴿

میان خود )مسلمانان( بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت 

ا نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد هدادند آنان )زنان( را در خانه

   1﴾ یا خدا راهى براى آنان قرار دهد.

 گوید:  داکتر فتح عثمان می 

گوشه  و نزواست نه اِ ا عفت و پاکدامنی، کند  توصیه میکریم آنچه قرآن 

 فتح عثمان داکتر، حاضر عصر درکریم داشت این توصیه قرآن  نظر نشینی. با در

 گوید:  می

مطابق آموزه های شریعت نان ایجاب میکند تا با مردان نقش اجتماعی ز 

نمیدارد  گونه تبعیضی را درین مورد روا . اسالم هیچاسالمی سر و کار داشته باشند

های فرهنگی  مقیاس دراًنماید. این مسئله وسیع توصیه نمی وعزلت گزینی را نیز

 2 قابل درک است.

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 

 " امريكاييمشهور يسنده  گروه ايديت وبازنگري مجدد به منظور توضيح بيشتر اين مطلب  متني را كه يك نو  2

    توجه خوانندگان گرامي را معطوف ميدارد:  ، تأكيددارد درخطاب به مسلمانان"  هيلسيان ستانسبري

صحيح وم است  ي سالآميزش زن ومردرا منع نمائيد وآزادي شان را  مشروط سازيد،زندگي اجتماعي عربي زندگ)

له قيود يك سلس ر جوانتقاليد وعادات نيك خود كه براي دختر وپسه است،ومناسب حال اين اجتماع اين است كه ب

تقاليد  يدراجتماع عرب، يايواروپ يماع امريكايمعقول وضع ميكند پاي بند باشد.  واين اجتماع اختالف دارد با اجت

حترم ميگري را ديزهاي گرداند،وچ واحترام پدر ومادرراضروري مي سازد، ميراثي وجود داردكه زن رابآن مقيد مي

 .ديد ميكندروپا تهمريكا واانواده گي را درايزيش آزاد غربي كه امروززندگي خآمي عدم اجازه ميداند ازآن جمله: 

ه ت كه باس يرانمنظور من دختو -زندگي اجتماعي عربي به دختران خورد سال وضع نموده  ي كه اليد وقيودتق بناءً

-زنان عربي هذا من بله؛  قيود براي اين دختران بسيار مفيد ونافع استواين تقاليد  -رسيده انديست سالگي نسن ب

د ني نمايجلو گير ، وازاختالط دختران وپسرانبند باشندتقاليد وعادات خود پايه ب  :نمايم كه توصيه مي -وشرق

 ماربراي ش،اين كاطرف عصرحجاب رجوع كنيده ب :گويم وبراي آزادي دختران حد ومرز قائل شويد،بلكه من مي

 ج است .راي ختالط زن ومرد وفساد وفتنه كه دراروپا وامريكاااست از بهتر

يده ربي امريكا بسيار پيچت زياد ديديم، زندگي اجتماعي غست را منع كنيد،وما درامريكا مشكالياختالط قبل ازسن ب

وقرباني هاي اختالط وفساداخالقي قبل ازسنين يزيش غير اخالقي وآم يهاي اختالط شده است،پراست ازصورت
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 ؛ تنهایی نباید یکجا بمانند وت وخل زن در میکند که مرد و البته اسالم تجویز 

 توانند در ها می زن مانند فرد یا گروه مرد و باشند. و شوهر اینکه باهم زن و مگر

   1 محیط عامه باهم ببینند.

)همانگونه که دین مقدس اسالم از نقش فردی زن درحوزه های مختلف 

گی به حیات اجتماعی  به خصوص در تربیت سالم فرزندان وحفظ نظام خانواد

نیکوئی یاد نموده است . از نقش اجتماعی زنان در حاالتی که شرایط ابراز این 

نقش متصور باشد انکار نه نموده، بلکه از آن حمایت می نماید ؛ بنابراین ، عزلت 

نشینی ورهبانیت در اسالم جای نداشته آن را محکوم می کند، ولی هدف اصلی از 

سالمت  وهویت زنان  شخصیت،امنیت،رعایت حجاب همانا حفظ وقار، عزت، 

مسلمان می باشد، لذا نقش اجتماعی زنان نیز زمانی متبلور شده می تواند که چنین 

ارزش ها محفوظ ومصئون بمانند.اما اعتقاد داکتر فتح عثمان در مورد اینکه نقش 

اجتماعی زنان ایجاب می نماید تا بدون درنظرداشت شرایط کار، باهم بیآمیزند، 

 2د قانونی ندارد.(استنا

                                                                                                                                   
"  .فحشاءمملو ازهاي سري ه وكابارها وخان "داهليز ها " هفَرضِاَ را  ها ست ساله گي دختران، پرنموده است زندانيب

؛ زیرا دختران مظلوم به ظور نویسنده اینست که ازآزادی های برای دختران قبل از سن بیست سالگی درغرب استفاده سوء شده استمن

فقه  )"دلیلی آزادی های بی قید وشرط، مورد اذیت وآزار قرار میگیرند و با روی اوردن در ارضفه ها وکاباره ها بی سرنوشت میگردند.

 (1936 /4) المؤتمر العالم اإلسالمي /(؛ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي217 /2)سيد سابق /السنة 

1.Muslim Women in the Family and the Society, p. 37. 

 .گروه ویرایش وبازنگری .2





  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل پانزدهم
آیا قرآن کریم، به زن، نصف 
 میراث یک مرد را قائل شده است؟
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 : اینست ،اثمورد میر درکریم فرمان قرآن راجع به  ، برداشت عده ی از مردم

لوم مع ینروازاست، ا حق فرزند دختر برابر دو حق فرزند پسردرتمامی حاالت  که 

ود اث وجره میربا مهم قرآنی در این فرمان حقوقی و بسیار اندکی از است که دانش

 د:آی  سوره نسأ چنین می 7دارد که درآیه 

ا تََرَك ال َواِلدَاِن َواْلَق َربُوَن ﴿  مَّ َجاِل نَصيِب  م ِ ل ِلر ِ

ا قَلَّ  ا تََرَك ال َواِلدَاِن َواْلَق َربُوَن ِممَّ مَّ َوِللن َِساء نَِصيب  م ِ

ف ُروًضاِمن هُ   1 ﴾أَو  َكثَُر نَِصيبًا مَّ

 ترجمه: 

ى براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان ]آنان[ بر جا﴿

 سهمى است و براى زنان ]نیز[ از آنچه پدر و مادر ،اندگذاشته

اند سهمى ]خواهد بود[ و خویشاوندان ]آنان[ بر جاى گذاشته

س مفروض شده نصیب هر ک، خواه آن ]مال[ کم باشد یا زیاد 

 ﴾ است.

 میرکنآدرقر میراثم بندی یات  تقسیجزئ

ود نزدیک خ ناونداخویش زن حق دارد از، شد  باال ذکر که در ه ایاساس آی بر

اث کم است ه میره اینکبَرَد، بدون توجه ببِـــپسر، میراث  مانند پدر، برادر، شوهر و

چون  ؛ست ت انسان اتاریخ حیا یا زیاد. این آیه مبنای یک تحول بنیادین در

أکید ت. با ندودبحق میراث را به زن نداده ، اسالم  قبل از ادیان دیگر هیچیک از

د ساز یوشن مقرآن این را ر. اینکه میراث زنان بزرگ باشد یا کوچک مستحق اند

 گردند.  شان برخوردار مسلّم حق حال باییست از هر که زنان در

برند یک سؤتفاهم بسیار  می اینکه زنان نصف حق مردان را به ارث 

 176و 12، 11ت همه احوال حقیقت ندارد و با مرور دقیقی از آیا در فراگیراست و

 واضح خواهد شد: این موضوع  اءسوره نس

                                                             
 .7نساء، آیه  1.
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 خداوند جل جالله می فرماید:

لَِدُكم  ِللذََّكِر ِمث ُل َحظ ِ اْلُنثَيَي ِن  ﴿ ُ فِ  أَو  يُوِصيُكُم ّللا 

َق اث نَتَي ِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِن َكانَت   فَإِن ُكنَّ نَِساء فَو 

ن ُهَما السُّدُُس  ُف َوْلَبََوي ِه ِلُكل ِ َواِحد  م ِ ً فَلََها الن ِص  َواِحدَة

ا تََرَك إِن َكاَن لَهُ َولَد  فَإِن لَّم  يَُكن لَّهُ َولَد  َوَوِرثَهُ  ِممَّ

ِه الثُّلُُث فَإِن ِه السُّدُُس ِمن  أَبََواهُ فََلُم ِ َوة  فََلُم ِ َكاَن لَهُ إِخ 

بَع ِد َوِصيَّة  يُوِص  بَِها أَو  دَي ن  آبَآُؤُكم  َوأَبناُؤُكم  لَ 

َ َكاَن  ِ إِنَّ ّللا  َن ّللا  تَد ُروَن أَيُُّهم  أَق َرُب لَُكم  نَف عاً فَِريَضةً م ِ

ُف َما تََرَك أَز  11َعِليما َحِكيًما ) َواُجُكم  إِن ( َولَُكم  نِص 

ا  بُُع ِممَّ لَّم  يَُكن لَُّهنَّ َولَد  فَإِن َكاَن لَُهنَّ َولَد  فَلَكُُم الرُّ

بُُع  َن ِمن بَع ِد َوِصيَّة  يُوِصيَن بَِها أَو  دَي ن  َولَُهنَّ الرُّ تََرك 

تُم  إِن لَّم  يَُكن لَُّكم  َولَد  فَإِن كَاَن لَُكم  َولَد  فَلَُهنَّ  ا تََرك   ِممَّ

ن بَع ِد َوِصيَّة  تُوُصوَن بَِها أَو  دَي ن   تُم م ِ ا تََرك  الثُُّمُن ِممَّ

ت   َرأَة  َولَهُ أَخ  أَو  أُخ  َوإِن َكاَن َرُجل  يُوَرُث َكلَلَةً أَو ام 

ثََر ِمن ذَِلَك فَُهم   ن ُهَما السُّدُُس فَإِن َكانَُوا  أَك  فَِلُكل ِ َواِحد  م ِ

ِمن بَع ِد َوِصيَّة  يُوَصى بَِهآ أَو  دَي ن   ُشَرَكاء فِ  الثُّلُثِ 

ُ َعِليم  َحِليم   ِ َوّللا  َن ّللا   1﴾َغي َر ُمَضآر   َوِصيَّةً م ِ

 ترجمه:   

سهم  ،کندتان سفارش مى خداوند به شما در باره فرزندان﴿

پسر چون سهم دو دختر است و اگر ]همه ورثه[ دختر ]و[ از دو 

دو سوم ماترك است و اگر تن بیشتر باشند سهم آنان 

برد[ یکى باشد نیمى از میراث از آن اوست ]دخترى که ارث مى

و براى هر یك از پدر و مادر وى ]متوفى[ یك ششم از ماترك 

]مقرر شده[ است این در صورتى است که ]متوفى[ فرزندى 

ولى اگر فرزندى نداشته باشد و ]تنها[ پدر و  ؛داشته باشد

د براى مادرش یك سوم است ]و بقیه را مادرش از او ارث برن

برد[ و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش یك ششم پدر مى

برد ]البته همه اینها[ پس از انجام وصیتى است که او بدان مى

                                                             
 .12-11سوره نساء، آیات  .1
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شما نمى دانید   1سفارش کرده یا دینى ]که باید استثنا شود[

 تان کدام یك براى شما سودمندترند ]این[ پدران و فرزندان

 فرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حکیم است.

و نیمى از میراث همسرانتان از آن شما ]شوهران[ است  

اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند یك 

چهارم ماترك آنان از آن شماست ]البته[ پس از انجام وصیتى 

نا شود[ و یك اند یا دینى ]که باید استثکه بدان سفارش کرده

چهارم از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته 

باشید و اگر فرزندى داشته باشید یك هشتم میراث شما از 

ایشان خواهد بود ]البته[ پس از انجام وصیتى که بدان 

و اگر مرد یا    2اید یا دینى ]که باید استثنا شود.[سفارش کرده

پدر و مادر[ باشد فرزند و بىکالله ]بىبرند زنى که از او ارث مى

و براى او برادر یا خواهرى باشد پس براى هر یك از آن دو 

یك ششم ]ماترك[ است و اگر آنان بیش از این باشند در یك 

سوم ]ماترك[ مشارکت دارند ]البته[ پس از انجام وصیتى که 

به شرط    3بدان سفارش شده یا دینى که ]باید استثنا شود

سفارش  از این طریق[ زیانى ]به ورثه[ نرساند این است آنکه

    4﴾ خدا و خداست که داناى بردبار است.

ُرؤ  َهلََك ﴿  ُ يُف تِيُكم  فِ  ال َكلَلَِة إِِن ام  تَف تُونََك قُِل ّللا  يَس 

ُف َما تََرَك َوهَُو يَِرثَُهآ  ت  فَلََها نِص  لَي َس لَهُ َولَد  َولَهُ أُخ 

ا إِن لَّم   يَُكن لََّها َولَد  فَإِن َكانَتَا اث نَتَي ِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

َجالً َونَِساء فَِللذََّكِر ِمث ُل َحظ ِ  َوةً ر ِ تََرَك َوإِن َكانُوا  إِخ 

ء  َعِليم   ُ بُِكل ِ َش   ُ لَُكم  أَن تَِضلُّوا  َوّللا   اْلُنثَيَي ِن يُبَي ُِن ّللا 

﴾ 5  

 ترجمه:  

                                                             
1. Ibid. 

2. The italics are mine. 
3.Ibid. 

4.Ibid. 

 .176، آیه . سوره نساء5
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طلبند بگو خدا در باره کالله فتوا تو ]در باره کالله[ فتوا مىاز ﴿

دهد اگر مردى بمیرد و فرزندى نداشته باشد و خواهرى مى

داشته باشد نصف میراث از آن اوست و آن ]مرد نیز[ از او ارث 

اگر براى او ]خواهر[ فرزندى نباشد پس اگر ]ورثه  .بردمى

براى آن دو است و اگر فقط[ دو خواهر باشند دو سوم میراث 

]چند[ خواهر و برادرند پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن 

دهد تا مبادا گمراه شوید و خدا براى شما توضیح مىاست

    1﴾ خداوند به هر چیزى داناست.
ه الت بگوندهد که میراث درتمامی حا بررسی آیات ذکرشده نشان می تحلیل و

ن میراث شود. احقاق حقوق مستحقی نمییکسان میان وارثین تقسیم  ثابت وی 

رد یا نی دازندادرهرحال تفاوت شگرفی دارد، بگونه مثال: آیا متوفی فرزند یا فر

ث چگونه که اراین خیر؟ وارثین چه پیوندی با متوفی دارند؟ وغیره ... درزیرجزئیات

 گردد:  باییست تقسیم گردد توضیح می

 برد.  پسر دو برابر دخترسهم می .1

یک فی بیشتر ازدرصورتیکه متو، برد  سوم سهم می -پسریک  .2

 وم ارث است.س -دخترداشته باشد که سهم مجموعی خواهران دو 

یکه ششم( درصورت -سهم مادروپدرازمیراث پسریکسان است )یک  .3

 پسرمتوفی شان فرزند داشته باشد. 

ر فرزند متوفی ششم( است اگ -پدر)یک  م( دوبرابرسو -سهم مادر)یک  .4

 نداشته باشد. شان فرزند 

ست اگرفرزند متوفی شان برادران ششم میراث ا -سهم مادریک  .5

 وخواهرانی داشته باشد. 

 . شندشوهرنصف مال خانمش را به ارث میبرد اگر فرزندی نداشته با .6

 که فرزندی هارم مال خانمش را به ارث میبرد درصورتیچ -شوهر یک  .7

 داشته باشند. 

                                                             
1.The Message of the Qur’an. 



 

 

375 

ن...
ث ز

یرا
ف م

ص
ن ن

ه ز
م ب

ری
ن ک

قرآ
م :

ده
انز

ل پ
ص

ف
 

که هیچ  رث میبرد درصورتیهارم مال شوهرش را به اچ -زن یک  .8

 فرزندی نداشته باشند. 

که فرزندی  شتم مال شوهرش را به ارث میبرد درصورتیه -زن یک  .9

 داشته باشند. 

برادر داشته  و اگرمرد یا زن متوفی هیچ فرزندی نداشته باشد ولی خواهر .10

 برند.  ششم مال متوفی را به ارث می -مساویانه یک  1باشد، هربرادر و خواهر

ولی بیشتر ازدوبرادر یا  ،رمرد یا زن متوفی هیچ فرزندی نداشته باشداگ .11

سوم میراث  -داشته باشد، سهم مجموعی تمام برادران و خواهران یک     2خواهر

 است. 

داشته باشد، این خواهر نصف  3ولی خواهر ،اگرمرد متوفی فرزندی نداشته .12

 برد.  مال برادرش را به ارث می

داشته باشد، نصف مالش را  4داشته باشد وبرادریاگرزن متوفی فرزندی ن .13

 برد.  برادرش به ارث می

، ه باشداشتداگر مرد متوفی فرزندی نداشته باشد ولی بیشتر ازدو خواهر  .14

 وم میراث ازمال برادرشان است. س -سهم مجموعی هردو خواهردو

شد، شته بادا اگرمرد متوفی فرزندی نداشته باشد ولی خواهران و برادرانی .15

 برند.  برادران دوبرابر سهم خواهرانشان سهم می

میراث را نظربه شرایط ارث گذار  کریم رساند که قرآن مرور موارد فوق می

 گیرد. دربعضی شرایط مرد دوبرابرزن حق ارث می ووارث یا وارثانش به تقسیم می

                                                             
1.Ibid. 

2.Muhammad Asad had stated that according to most of the classical commentators, the 

reference here is to half-brothers and half-sisters.The Message of the Qur’an, page 103, footnote 

10.                
3.Ibid. 

4.As pointed out by Muhammad Asad, the reference here is to the  inheritance of full brothers 

and sisters. The Message of the Qur’an, page  103, footnote 10.   Ibid.  
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گیرند و تحت بعضی  گیرد، دربعضی شرایط هم مرد و زن حق ارث یکسان می

کامالً بی مورد ینرو ابرد. از زن ]مادر[ دو برابرمرد ]پدر[ حق ارث می، زشرایط نی

 برند.  ندیشیم که مردان همیشه دوبرابرزنان ارث میاجاست بیوبی

 ف شرعییک تکلیت به عنوان یوص

 اءوره نسس 176و  12، 11وقالب گفتاری آیات  برای روشن شدن بیشترمنظور

 کرشدهذآیات بررسی بگیریم که چهارباردرالزم است مفهوم واحدی را به دقت به 

 . خداوند جل جالله می فرماید:تأکید شده است

 ﴾ِمن بَع ِد َوِصيَّة  يُوَصى بَِهآ أَو  دَي ن  ﴿

 ترجمه: 

اید یا د ینى ]که پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کرده﴿

 ﴾ باید استثنا شود.[

 ند کها اء انی قابل اجردرست زم ،که تمام فرامین شامل میراث ستبدین معنا

قبل از  که بایداست ینى دَ  بدان سفارش کرده وصیت خویش  آنچه متوفی با و

 . دشو هد وبه طلبکاران پرداختوقسمت کردن میراث استثنا ش

 این می باشد دقتترین فرامینی که درآیات قرآنی فوق قابل  یکی از مهم

های مادی که  د تا برای داراییمسلمانان را امر میدار جل جالله ، که خداونداست 

 می سوره بقره ذیالً 182-180چنانکه درآیات  ؛ بجا بگذارند 1دارند همواره وصیّتی

 فرماید: 

ُت إِن تََرَك َخي ًرا ﴿ ُكتَِب َعلَي ُكم  إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم ال َمو 

ى ال َوِصيَّةُ ِلل َواِلدَي ِن َواْلق َربِيَن بِال َمع ُروِف َحقًّا َعلَ 

( فََمن بَدَّلَهُ بَع دََما َسِمعَهُ فَإِنََّما إِث ُمهُ َعلَى 180ال ُمتَِّقيَن )

َ سَِميع  َعِليم  ) لُونَهُ إِنَّ ّللا  فََمن  َخاَف  ( 181الَِّذيَن يُبَد ِ

                                                             
1.The italics are mine 
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لََح بَي نَُهم  فَلَ إِث َم َعلَي ِه إِنَّ  ِمن مُّوص  َجنَفًا أَو  إِث ًما فَأَص 

َ َغفُور  رَّ   1﴾ِحيم  ّللا 

 ترجمه: 

بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا  ﴿

براى پدر و مادر و خویشاوندان  ،اگر مالى بر جاى گذارد ؛رسد

وصیت کند ]این کار[ حقى است بر  2 ]خود[ به طور پسندیده

پرهیزگاران. پس هر کس آن ]وصیت[ را بعد از شنیدنش تغییر 

کسانى است که آن را تغییر  دهد گناهش تنها بر ]گردن[

 آرى خدا شنواى داناست.  .دهندمى

  ه ایکنند جاى[ وصیت ولى کسى که از انحراف ]و تمایل بی

اش[ یا از گناه او ]در وصیت به کار خالف[ بیم ]نسبت به ورثه

نیست که داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهى 

    3﴾ خدا آمرزنده مهربان است.
 نویسد:  تر فتح عثمان درتوضیح آیات فوق میداک

 یی خویشقبل ازفرارسیدن مرگ، برای دارا ،زن مسلمان مکلف است و هرمرد

ارایی د که هرچند که باشد وصّیتی بجا بگذارند. وصیت باییست روشن بسازد

ه بقره سور 180 هشخص چگونه میان بازماندگانش قسمت گردد. این مورد درآی

 شود فته میگ دارد.تأکیدبسیار"خداوند برشما مقرر میدارد... "ارت عباین آمده و با 

 108-106ت نوان یک تکلیف است. آیاه عب، تأکید ویژه براین امر ی که نشانه

 می معین ف رانیزبراین امر تأکید کرده راهکارهای عملی این تکلی ،سوره مائده

 نماید.

ُ بَي  ﴿ نُِكم  إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم يِا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  َشَهادَة

نُكم  أَو  آَخَراِن  ُت ِحيَن ال َوِصيَِّة اث نَاِن ذََوا َعد ل  م ِ ال َمو 

ِض فَأََصابَت ُكم  ِمن  َغي ِركُم  إِن  أَنتُم  َضَرب تُم  فِ  اْلَر 

                                                             
 .182-180، آیه. سوره بقره1

2.Ibid. 

3.Fathi Osman, Concepts of the Qur’an : A Topical Reading, MVI Publication, Los Angeles, 

California, Second Edition, 1999, p.884. 
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بُِسونَُهَما ِمن بَع ِد الصَّلَةِ فَيُق ِسَماِن  ِت تَح  ِصيبَةُ ال َمو  مُّ

 ِ بَى َولَ  بِاّلل  تَِري بِِه ثََمنًا َولَو  َكاَن ذَا قُر  تَب تُم  لَ نَش  إِِن ار 

ِ إِنَّا إِذًا لَِّمَن اْلثِِميَن ) َ ّللا  تُُم َشَهادَة ( فَإِن  ُعثَِر 106نَك 

تََحقَّا إِث ًما فَآَخَراِن يِقُوَماُن َمقَاَمُهَما ِمَن  َعلَى أَنَُّهَما اس 

تََحقَّ َعلَ  ِ لَشََهادَتُنَا الَِّذيَن اس  لَيَاِن فَيُق ِسَماِن بِاّلل  ي ِهُم اْلَو 

تَدَي نَا إِنَّا إِذًا لَِّمَن الظَّاِلِمينَ   أََحقُّ ِمن َشَهادَتِِهَما َوَما اع 

﴾1 

  ترجمه: 

 شما از یکی مرگ(  قرائن و عالئم)  که هنگامی!  مؤمنان ای﴿

 در یدبا(  کند وصیّت چیزی یدرباره خواست و)  رسید فرا

 سفر در اگر یا ، خودتان میان از دادگر نفر دو وصیّت موقع

 دسترسی مسلمانان به و)  شد دامنگیرتان مرگ بالی و بودید

 مهنگا به)  اگر.  شوند گرفته گواهی به دیگران میان از(  نبود

 یا عصر)  نماز از بعد ، کردید شكّ(  دو آن صدق در شهادت

.  اریدد نگاه را دو آن(  آیندمی گرد آن در مردم که دیگری نماز

 برای را حق نیستیم حاضر)  که بخورند سوگند خدا به باید آنان

 نمی(  دنیا مال به)  را سوگندمان(  و نهیم پا زیر چیزی
 دروغ کسی برای و جوئیمنمی چیزی حق جز و)  فروشیم

 کس آن هم اگر(  کنیمنمی جانبداری کسی از و گوئیمنمی

 دستور آن ادای به که)  را الهی گواهی و ؛ باشد ما خویشاوند

 از ما نیمک چنین اگر که چرا ؛ کنیمنمی کتمان(  ایمشده داده

  ﴾.  بود خواهیم گناهکاران یزمره

 اند شده گناهی مرتکب(  خیانت و دروغ با شاهد دو آن)  که شد حاصل العاط اگر 

 جزو که بگیرند قرار(  سوگند ایاد برای)  ایشان جای دیگری نفر دو که باید ،

 نفر دو این.  )  باشند تر مستحقّ ترکه دریافت برای ایشان یهمه از و بوده وارثان

 گواهی از تر راست و تر درست ایشان گواهی که بخورند سوگند خدا به باید(  جدید

 تجاوزی مرتکب(  گواه دو آن بر افتراء و تهمت با)  و ، است(  گواه)  دو آن

                                                             
 .107 -106. سوره مائده، آیات 1
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(  باشیم کرده چنین اگر که ، ایمنگشته منحرف حق از خود سوگند در و)  ایمنشده

 روا ستم دیگران و خود به و)  بود خواهیم ستمکاران یزمره از صورت این در ما

  ( .   داشت خواهیم

 ه ایله سلسند کآمده ااخیر یهبرعالوه، این آیه درسوره مائده درست قبل ازدوآ 

رحضرت الوداع، سال دهم هجرت بجةدرزمان حیعنی ام یافت وحی بدانها اتم

 د.رمودنفحلت رنازل گردید و اندکی بعد ایشان  لی اهلل علیه وسلمپیامبراکرم ص

عنوان یک تکلیف ه اهمیت بسیارزیاد وصیت ب ی نشانه ،تمام آنچه گفته آمدیم

    1است که مسلمانان بدان الزام یافته اند.

را هیه آنبلکه روش ت؛ دارد  یت نامه را تأکید میقرآن نه تنها تهیه وصّ

 دارد: سوره مائده ذیأل بیان می 108-106درحضورشهود نیزدرآیات 

ُ بَي نُِكم  إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم ﴿ يِا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  َشَهادَة

نُكم  أَو  آَخَرانِ  ُت ِحيَن ال َوِصيَِّة اث نَاِن ذََوا َعد ل  م ِ  ال َمو 

ِض فَأََصابَت ُكم  ِمن  َغي ِركُم  إِن  أَنتُم  َضَرب تُم  فِ  اْلَر 

بُِسونَُهَما ِمن بَع ِد الصَّلَةِ فَيُق ِسَماِن  ِت تَح  ِصيبَةُ ال َمو  مُّ

بَى َولَ  تَِري بِِه ثََمنًا َولَو  َكاَن ذَا قُر  تَب تُم  لَ نَش  ِ إِِن ار  بِاّلل 

ِ إِنَّ  َ ّللا  تُُم َشَهادَة ( فَإِن  ُعثَِر 106ا إِذًا لَِّمَن اْلثِِميَن )نَك 

تََحقَّا إِث ًما فَآَخَراِن يِقُوَماُن َمقَاَمُهَما ِمَن  َعلَى أَنَُّهَما اس 

ِ لَشََهادَتُنَا  لَيَاِن فَيُق ِسَماِن بِاّلل  تََحقَّ َعلَي ِهُم اْلَو  الَِّذيَن اس 

تَدَي نَا  إِنَّا إِذًا لَِّمَن الظَّاِلِميَن أََحقُّ ِمن َشَهادَتِِهَما َوَما اع 

ِهَها أَو  107) ( ذَِلَك أَد نَى أَن يَأ تُوا  بِالشََّهادَةِ َعلَى َوج 

َمعُوا   َ َواس  يََخافُوا  أَن تَُردَّ أَي َمان  بَع دَ أَي َمانِِهم  َواتَّقُوا ّللا 

َم ال فَاِسِقينَ  ِدي ال قَو  ُ لَ يَه   2﴾َوّللا 

 ترجمه: 

                                                             
1.Ibid.,  p.885.    

  .108 – 106 سوره مائده، آیات .2
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اید هنگامى که یکى از شما را که ایمان آوردهاى کسانى ﴿

رسید باید از میان خود دو عادل را در  هاى[ مرگ در]نشانه

موقع وصیت به شهادت میان خود فرا خوانید یا اگر در سفر 

بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید ]و شاهد مسلمان نبود[ 

 اگر ]دردو تن از غیر ]همکیشان[ خود را ]به شهادت بطلبید[ و 

دارید صداقت آنان[ شك کردید پس از نماز آن دو را نگاه مى

کنند که ما این ]حق[ را به هیچ پس به خدا سوگند یاد مى

فروشیم هر چند ]پاى[ خویشاوند ]در کار[ باشد و  قیمتى نمى

کنیم که ]اگر کتمان حق کنیم[ در شهادت الهى را کتمان نمى

 بود. این صورت از گناهکاران خواهیم 

اند دو تن دیگر و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده

از کسانى که بر آنان ستم رفته است و هر دو ]به میت[ 

نزدیکترند به جاى آن دو ]شاهد قبلى[ قیام کنند پس به خدا 

 از گواهى آن دو درست اًکنند که گواهى ما قطعسوگند یاد مى

ز چرا که ]اگر چنین کنیم[ اایم تر است و ]از حق[ تجاوز نکرده

 ستمکاران خواهیم بود.

اند دو تن دیگر و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده

از کسانى که بر آنان ستم رفته است و هر دو ]به میت[ 

نزدیکترند به جاى آن دو ]شاهد قبلى[ قیام کنند پس به خدا 

تر درست کنند که گواهى ما قطعا از گواهى آن دوسوگند یاد مى

ن کنیم[ از ایم چرا که ]اگر چنیاست و ]از حق[ تجاوز نکرده

     1﴾ ستمکاران خواهیم بود.

خوب  ه شهرتکقرآن برای تهیه وصیّتنامه حضوردو نفرشاهد ، اینکه  ی درباره

 :ددار یافه مداکترفتح عثمان اض ، به راستگویی داشته باشند را ضروری میداند

 ه ایقرآن برای تهیّه وصیتنامه امرمیکند هیچ اشار درمورد دونفرشاهدی که" 

به زن یا مرد بودن شاهدان نشده است درحالیکه اینهم شهادتیست که نیازبعدی 

    2"دارد. برای شهادت لفظی هردو شاهد را ملزوم می

                                                             
1.pp. 884-885. 
2.Ibid., pp. 886-887; the italics are mine. 
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های  رضپرداخت ]دین( ق تطبیق وصیّت نامه و، ذکرگردید  چنانچه قبالً

 ست کهضح ااث باییست جدا گردند. وصیّت نامه وامتوفی قبل ازقسمت کردن میر

 ردد. گ می نیهریک ازوارثین تعیی با درنظرداشت شرایط زندگی ونیازهای ویژه 

 : ویسدن داکتر فتح عثمان درین باره می

وفی خصوص خانواده مته بطور معمول وصیت نامه با لحاظ داشت وضع ب"

یات د که درآن توصیه هایی دارعمومیات آی درباره کریم تهیه میگردد که قرآن 

 آمده است.  اءسوره نس 176و  12تا  11

ُ  يُوِصيُكمُ ﴿ َلِدُكم   فِ  ّللاَّ ُن ثَيَ  َحظ ِ  ِمث لُ  ِللذََّكرِ  أَو   فَإِن   ي نِ اْل 

قَ  نَِساءً  ُكنَّ  َ  فَلَُهنَّ  اث نَتَي نِ  فَو   َكانَت   إِن  وَ  َركَ تَ  َما اثُلُث

 ً  دُسُ السُّ  ن ُهَمامِ  ِحد  َوا ِلُكل ِ  ِْلَبََوي هِ وَ  الن ِص فُ  فَلََها َواِحدَة

ا  َوَوِرثَهُ  د  َولَ  هُ لَ  يَُكن   لَم   فَإِن   َولَد   لَهُ  َكانَ  إِن   تََركَ  ِممَّ

هِ  أَبََواهُ  وَ  لَهُ  َكانَ  فَإِن   الثُّلُثُ  فََِلُم ِ ُ  ة  إِخ  هِ فََِل  ِمن   دُسُ السُّ  م ِ

 َل  ُكم  ب نَاؤُ َوأَ  ُكم  آبَاؤُ  دَي ن   أَو   بَِها يُوِص  َوِصيَّة   بَع دِ 

ِ  نَ مِ  يَضةً فَرِ  نَف عًا لَُكم   أَق َربُ  أَيُُّهم   تَد ُرونَ  َ  إِنَّ  ّللاَّ  َكانَ  ّللاَّ

  - َحِكيًما َعِليًما

َواُجُكم   تََركَ  َما نِص فُ  َولَُكم    فَإِن   َولَد   لَُهنَّ  يَكُن   لَم   إِن   أَز 

ا بُعُ الرُّ  فَلَكُمُ  َولَد   لَُهنَّ  َكانَ   َوِصيَّة   بَع دِ  ِمن   تََرك نَ  ِممَّ

بُعُ  َولَُهنَّ  دَي ن   أَو   بَِها يُوِصينَ  ا الرُّ  يَُكن   لَم   إِن   تََرك تُم   ِممَّ

ا الثُُّمنُ  فَلَُهنَّ  َولَد   لَكُم   َكانَ  فَإِن   َولَد   لَُكم    ِمن   تََرك تُم   ِممَّ

 يُوَرثُ  َرُجل   َكانَ  إِن  وَ  دَي ن   أَو   بَِها تُوُصونَ  َوِصيَّة   بَع دِ 

َرأَة   أَوِ  َكَللَةً  ت   أَو   أَخ   َولَهُ  ام   ِمن ُهَما َواِحد   فَِلُكل ِ  أُخ 

ثَرَ  َكانُوا فَإِن   السُّدُسُ   الثُّلُثِ  فِ  ُشَرَكاءُ  فَُهم   ذَِلكَ  ِمن   أَك 

 َوِصيَّةً  ُمَضار    َغي رَ  دَي ن   أَو   بَِها يُوَصى َوِصيَّة   بَع دِ  ِمن  

ِ  ِمنَ  ُ  ّللاَّ  1﴾َحِليم   َعِليم   َوّللاَّ

 و پدران و)  فرزندانتان(  بردن ارث)  یدرباره خداوند ترجمه: 

 که گرداندمی واجب شما بر و دهدمی فرمان شما به(  مادرانتان

                                                             
 .12  -11. سوره نساء، آیات 1
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(  گذاشتید جای به خود از پسرانی و دخترانی و مُردید چون) 

 فرزندانتان اگر.  است زن دو یبهره یاندازه به مرد یک یبهره

 دو ، بود دو از بیشتر(  یا و دو)  تعدادشان و بودند دختر همه

 باشد دختر یک تنها ورثه اگر و ، است ایشان یبهره ترکه سوم

 بیشتر چه و دختر یک ورثه چه و)   ، است او آن از ترکه نصف ،

 حسب بر ورثه سایر به متعلّق ترکه یباقیمانده ، باشند

 به ، باشد مادر و پدر و فرزند دارای مرده اگر( .  است استحقاق

 بین باقیمانده و)  رسدمی ترکه ششم یک مادر و پدر از یک هر

 دارای مرده اگر و( .  گرددمی تقسیم سابق ترتیب به او فرزندان

 یک ، ببرند ارث او از مادر و پدر تنها و نباشد(  نوه یا)  فرزند

( .  بود خواهد پدر آن از اقیماندهب و)  رسدمی مادر به ترکه سوم

 پدر از ، خواهرانی یا)  برادرانی(  مادر و پدر از عالوه)  مرده اگر

 ششم یک مادرش به ، باشد داشته(  دو آن از یکی از یا مادر و

 وصیّتی انجام از پس(  مذکور سهام این یهمه.  )  رسدمی

 عهده بر که است وامی پرداخت از بعد و کندمی مرده که است

 شما( .  است وصیّت انجام بر مقدّم وام پرداخت و)  دارد

 شما برای یک کدام فرزندانتان و مادران و پدران دانیدنمی

 بدان خدا که است چیزی آن در صالح و خیر.  )  سودمندترند

 به)  دانا خداوند و است الهی یفریضه این( .  است داده دستور

 است نموده واجب شما بر آنچه در)  است حکیم و(  شما مصالح

 همسرانتان یمانده جای به دارائی نصف شما برای و   ( .  

(  نوادگانی یا نوه یا و دیگران از یا شما از)  فرزندی اگر ، است

 فرزندانشان به ، قبلی یآیه برابر ، ترکه باقی و)  باشند نداشته

 داشته دیفرزن اگر و(  گیردمی تعلّق مادرانشان و پدران و

 ترکه یباقیمانده و)  است ترکه چهارم یک شما سهم ، باشند

.  رسدمی المالبیت یا األرحامذوی یا ، عصبه و الفروضذوی به

 باشند داشته فرزندی چه و باشند نداشته فرزندی چه هرحال به

 پرداخت و اندکرده که است وصیّتی انجام از پس(  شما سهم ،
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 وصیّت انجام بر وام پرداخت و)  دارند عهده بر که است وامی

 است شما یترکه چهارم یک شما زنان برای و( .  است مقدّم

 نداشته(  دیگران از یا آنان از نوادگانی و نوه یا)  فرزندی اگر

 دریافت تنها را چهارم یک ، باشد نفر یک همسر اگر.  )  باشید

 طور به مچهار یک ، باشند بیشتر و همسر دو اگر و ، داردمی

 به ترکه یباقیمانده.  گرددمی تقسیم میانشان مساوی

 اگر و( .  رسدمی استحقاق ترتیب به وابستگان و خویشاوندان

 یسهمیّه ، داشتید(  نوادگانی و نوه یا)  فرزندی شما

 فرزندانتان به ترکه یبقیّه و)  بوده ترکه هشتم یک همسرانتان

(  البتّه.  رسدمی - شد ذکر که گونه همان - مادرانتان و پدران و

 بر که است وامی از بعد و کنیدمی که است وصیّتی انجام از پس

 آنان از ارث کَاللَه یگونه به زنی یا مردی اگر و.  دارید عهده

 خواهر یا(  مادری)  برادر و(  نداشتند پدری و فرزند و)  شد برده

 ترکه شمش یک ، دو آن از یک هر سهم ، داشتند(  مادری) 

 ، تعداد)  آن از بیش اگر و(  نیست دو آن میان فرقی و)  است

 یک در آنان ، بودند(  مادری خواهر یک و مادری برادر یک یعنی

 خود میان را سوم یک یکسان طور به و)  شریکند هم با سوم

 که است وصیّتی انجام از پس(  هم این البتّه.  کنندمی تقسیم

 یعهده بر که است وامی پرداخت ای و است شده توصیه بدان

)  نرساند زیان(  بازماندگان به)  که وامی و وصیّت.  است مرده

 غرض روی از مرده و نباشد سوم یک از بیش از وصیّت یعنی

 از نظر صرف یا و ، نیست او یعهده بر که نکند وامی به اقرار

 است خدا سفارش این. . . ( .  و.  دارد دیگران بر که نکند وامی

 از آگاه و است شما نفع به که است چیزی آن به)  دانا خدا و

 در شتابی و)  است شکیبا و(  باشدمی کنندگانوصیّت نیّات

 سویش به و شوید پشیمان بسا چه که چرا ؛ ندارد شما عقاب

  ( .   برگردید
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 برتمامی مایملک متوفی جاری می است آمدهکریم درقرآن  ی کهاین قواعد

 ه ای، و احکام درمورد پار"وصیّت مؤثقی نگذاشته باشد ،درصورتیکه ازخود ، گردد

ثقی ازمیّت ؤوصّیت مدرصورتی که  ؛گردد های شخص متوفی جاری می ازدارایی

    1ثبت شده باشد. اًیا مقدار بدهی )قرض( واضح بجا مانده باشد که درآن مبلغ و

 ش حقوق زنانیت در افزاینقش وص

درباره میراث آمده است وهرگزنباید  کریم فرامین قرآننکته مهمی درروشنی 

که برای پسردو برابر فرزند دختر حق ارث داده شده  دیده گرفته شود، درمواردیان

توانند با درنظرداشت شرایط و ضروریات فردی هریک ازفرزندان  است والدین می

 ه ایترک خصوص دختران شان حق واضحی دروصّیت مؤثق خویش درکناره ب

چنانکه قبأل گفته آمدیم مایملک میّت بعد  ؛ین شان درج نمایندیگرخانواده وحق دَد

کریم که درقرآن  مشخص شده دروصیت به ترتیبی یینازجدا کردن حق ارث ودَ

    2 فرمان یافته، قسمت خواهد شد.

بسیاری ازدانشمندان مسلمان معتقدند که سهم دو برابرفرزند پسر نسبت به 

های خانواده بدوش  که دراسالم مسؤلیت نفقه و باقی مسؤلیت دختربخاطر اینست

 مانند پدر، شوهر، برادر و اندختران ازتمام اقربای مذکرش برعالوه،؛ مردان است 

درآمد  نه ید بگونبر می انشان رثی که ازپدررو حق اُ ، ازینبرند پسرارث می

خانواده  انمرد له ییبوس اًشرع آنهااضافه است که به عالوه نیازهای اولیّه مادی 

میان آید و زنی ه گردد. اما زمانیکه شرایط متفاوت ازآنچه یاد شد ب تأمین می ناش

 اً باید شرع خود مسؤل تأمین مخارج زندگی اش باشد درآنصورت وصیّت نامه نیز

     3نظربه شرایط غیرمعمول همان خانواده تهیه گردد.

                                                             
1.Ibid.,  p. 888. 

2.Ibid. 

3.Concepts of the Quran, p. 889. 
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 ه هایپیداست که اگرتوصیبادرنظرداشت آنچه درین بخش بحث شد، بخوبی 

رد ه درمووج یچه رد تدبر قرارگیرد، بهودرقالب زمانی و فرهنگی خود مکریم قرآن 

 . به وجود نمی آیدارث میان زنان و مردان تبعیضی 

درستی تطبیق گردد، خود گامی استوار درجهت ه درحقیقت اگر این احکام ب

    1 توانمند سازی اقتصادی زنان است.

 :تعلیق

ین نتیجه به ا رجامانجام داده اند ،درف هاتوجه به تحقیقی که نویسنده محترم) ب 

ت عدال راتبممی رسیم که دین مقدس اسالم در مورد ارث زنان ومردان باالترین 

ا دان رومر را رعایت نموده ودرهرحالتی وضعیت وموقف اقتصادی واجتماعی زنان

بیر ن تداهتریق مسلّم هریک، ببه دقت تمام مورد توجه قرارداده وبرای إحقاق ح

نین ری چقانونی را ارائه داشته است ، که در هیچ سیستم حقوقی کهن ومعاص

 عدالتی دیده نمی شود. 

اما دغدغه ی این مطلب که چرا زنان نیمی حق مردان را به ارث می برند که 

از ظاهراً دین اسالم به زنان موقف وجایگاه پائینتری قایل شده است ، این بخشی 

همان دسایس مراجع معلوم الحالی است که در طول تاریخ برضد ارزش ها به 

پاخواسته اند وبرای نابودی حقوق بشری بخصوص حق مسلم زنان از هیچ دسیسه 

ای دریغ نکرده اند؛ امروزه نیز با نشر وپخش این چنین موضوعاتی می خواهند 

ان به راه اندازند، این جنگ فکری وفرهنگی دیگری را درمیان زنان ومردان مسلم

درحالیست که آنها خود، نه تنها برای زنان حقی قایل نیستند؛ بلکه از زنان منحیث 

                                                             
1.The italics are mine 
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متاع مادی  وابزار تجارتی برای إرضای نفس حیوانی  ومنافع اقتصادی خویش 

  1استفاده می نمایند.(

                                                             
 .گروه ویرایش وبازنگری. 1



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل شانزدهم
آیا زن و مرد در پیشگاه 

 رابراند؟بجل جالله  خداوند
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یکی از  جل جالله ، خداوند داستان برابری ویا نابرابری زنان ومردان درنزد 

مسایلی بسیارمهمی است که در برخی از محافل اجتماعی وسیاسی مطرح می 

شود. این موضوع اگرچه در راستای این امر ، که آیا هیچ یکی ازاینها می توانند 

د؟ پاسخ کامالً منفی است ؛ لذا اهمیت نبدون یکدیگر به زندگی خویش ادامه بده

بحث پیرامون این موضوع، ازاین جا آشکار می گردد: که براساس مفاهیم قرآنی 

ومونس ومشفق همدیگر   1(لَُهنَّ  ِلبَاس   َوأَن تُم   لَُكم   ِلبَاس   ُهنَّ ،هردو لباس یکدیگر)

ایشان سپرده اند وهر دو دارای تکلیف ومسئولیت های اند که خداوند جل جالله بر

است. پس مفهوم برابری آنها در پیشگاه خداوند جل جالله، که هردو آفریده ی  

اوتعالی وهردو عبادت کنندگان خداوند وهمسفر زندگی یکدیگرند ،دالیل موجه ای 

 دارد که مختصراً توجه خوانندگان را به آن معطوف میداریم.

لیت مسئوی از تکلیف وبه منظور اثبات این موضوع ، تحت عناوین جداگانه 

ال ا دنبحث رهاتا مکافات ومجازات وسایر مباحثِ مشترک میان  زنان ومردان، ب

 خواهیم نمود.

 تف و مکافایتکل برابری در

 قرآن بدون شک درجل جالله ، پیشگاه خداوند  زن در برابری مرد و 

ان بدون تبعیض یاد شده اند. چنانکه دکترفتح عثم دو تسجیل یافته وهر کریم

        2. گوید درین باره می

منکر  معروف و نهی از  به مورد امر مرد و زن را در"صورت برابره قرآن ب 

پیشگاه  و نیکوکاری مرد و زن در کاریتقوا، پرهیز 3  "سازد یکسان مکلف می

 یابند. ی پاداش م یکسان محاسبه شده و جل جالله، خداوند

                                                             
 .187بقره، آیه سوره  .1

2.Muslim Women in the Family and the Society, p. 4. 
3.Ibid., p. 32. 
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جل  پیشگاه خداوند ن و مردان درزنا تکلیف و پاداش برابر ره ایبا در 

 گردد:  اشاره می به آیات زیر،  جالله

نكُم ﴿ تََجاَب لَُهم  َربُُّهم  أَن ِ  لَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمل  م ِ فَاس 

ن بَع ض  فَالَِّذيَن هَاَجُروا   ن ذَكَر  أَو  أُنثَى بَع ُضُكم م ِ م ِ

ِرُجوا  ِمن ِديَاِرِهم  َوأُوذُوا  فِ  َسبِ  يِل  َوقَاتَلُوا  َوقُتِلُوا  َوأُخ 

ِري ِمن  ْلَُكف َِرنَّ َعن ُهم  َسي ِئَاتِِهم  َوْلُد ِخلَنَُّهم  َجنَّات  تَج 

ُن  ُ ِعندَهُ ُحس  ِ َوّللا  ن ِعنِد ّللا  تَِها اْلَن َهاُر ثََوابًا م ِ تَح 

 1  ﴾الثََّوابِ 

 ترجمه:  

که( شان دعاى آنان را اجابت کرد )و فرمود  پس پروردگار ﴿

من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از مرد یا زن که همه از 

پس کسانى که هجرت کرده و از ،کنم یکدیگرید تباه نمى

هاى خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و خانه

 زدایم و آنان را در هایشان را از آنان مى بدی ،اندکشته شده

 ،آورممى رها روان است درهایى که از زیر )درختان( آن نه باغ

 ﴾ .پاداشى است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست )این(

اِلَحاتِ ﴿ ِمن ذََكر  أَو  أُنثَى َوُهَو  َوَمن يَع َمل  ِمَن الصَّ

لَُموَن نَِقيًرا لَـئَِك يَد ُخلُوَن ال َجنَّةَ َولَ يُظ  ِمن  فَأُو   2﴾ُمؤ 

 ترجمه:  

نند چه مرد باشند یا زن در و کسانى که کارهاى شایسته ک﴿

شوند و به قدر حالى که مؤمن باشند آنان داخل بهشت مى

 .گیرند گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى

 

ِليَاء بَع ض  ﴿ ِمنَاُت بَع ُضُهم  أَو  ِمنُوَن َوال ُمؤ  َوال ُمؤ 

َن عَِن ال ُمنَكِر َويُِقيُمونَ   يَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويَن َهو 

                                                             
 .195آیه  ، . سوره آل عمران1

 .124آیه نساء، سوره  .2
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لَـئَِك  َ َوَرُسولَهُ أُو  َكاةَ َويُِطيعُوَن ّللا  تُوَن الزَّ َ َويُؤ  الصَّلَة

َ َعِزيز  َحِكيم  ) ُ إِنَّ ّللا  َحُمُهُم ّللا  ُ 71َسيَر  ( َوعَدَ ّللا 

تَِها اْلَن َهاُر  ِري ِمن تَح  ِمنَاِت َجنَّات  تَج  ِمنِيَن َوال ُمؤ  ال ُمؤ 

َوان  َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن طَ  ي ِبَةً فِ  َجنَّاِت َعد ن  َوِرض 

ُز ال عَِظيمُ  بَُر ذَِلَك ُهَو ال فَو  ِ أَك  َن ّللا   1﴾م ِ

 : ترجمه 

و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى ﴿

دارند و نماز را دارند و از کارهاى ناپسند باز مىپسندیده وا مى

خدا و پیامبرش فرمان  دهند و ازکنند و زکات مىبر پا مى

آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد ، برند مى

  2﴾ .داد که خدا توانا و حکیم است 
رختان( یر )داز ز هایى وعده داده است که خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ

 هشتبه در اکیزپآن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و )نیز( سراهایى 

ست ین ااهاى جاودان )به آنان وعده داده است( و خشنودى خدا بزرگتر است 

 . همان کامیابى بزرگ

ِمن  ﴿ ن ذََكر  أَو  أُنثَى َوُهَو ُمؤ  َمن  َعِمَل َصاِلًحا م ِ

َسِن َما َكانُوا   َرُهم بِأَح  ِزيَنَُّهم  أَج  يِيَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَةً َولَنَج  فَلَنُح 

 3﴾يَع َملُونَ 

 ترجمه:  

 قطعاً   4هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد ﴿

به  اى حیات )حقیقى( بخشیم و مسلماً او را با زندگى پاکیزه

 ﴾ .دادند پاداش خواهیم داد آنان بهتر از آنچه انجام مى
ِمنَاِت َوال قَ ﴿ ِمنِيَن َوال ُمؤ  ِلَماِت َوال ُمؤ  ِلِميَن َوال ُمس  انِتِيَن َوال قَانِتَاِت إِنَّ ال ُمس 

ابَِراِت َوال َخاِشِعيَن َوال َخاِشعَاتِ  ابِِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ  َوالصَّ

                                                             
 .72 -71آیات ، سوره توبه. 1

2.Muhammad Asad states that the expression “each of you is the issue of the Muhammad Asad 

states that the expression “each of you is the issue of the. 
 .97آیه ، سوره نحل .3

4.The Message of the Qur’an. 
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ائَِماِت َوال َحاِفِظينَ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َوال ُمتََصد ِ  فُُروَجُهم   َوال ُمتََصد ِ

 َ ًرا َوال َحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن ّللاَّ غ ِفَرةً َوأَج  ُ لَُهم مَّ  َكثِيًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ ّللاَّ

ًرا أَن  ( 35َعِظيًما ) ُ َوَرسُولُهُ أَم  ِمنَة  إِذَا قََضى ّللاَّ ِمن  َوَل ُمؤ  َوَما َكاَن ِلُمؤ 

َ َوَرسُولَهُ فَقَد   ِرِهم  َوَمن يَع ِص ّللاَّ َضلَّ َضَلًل  يَكُوَن لَُهُم ال ِخيََرةُ ِمن  أَم 

بِينًا  1 ﴾مُّ

 ترجمه:  

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و ﴿

پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان  زنان عبادت

دهنده و  شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه

و  دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان مردان و زنان روزه

خدا براى )همه( آنان ،کنند زنانى که خدا را فراوان یاد مى

( و هیچ مرد و 35).آمرزش و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است 

اش به کارى فرمان زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده

دهند براى آنان در کارشان اختیارى باشد و هر کس خدا و 

ر گمراهى آشکارى دچا اش را نافرمانى کند قطعاًفرستاده

 ﴾ .گردیده است

َزى إِلَّ ِمث لََها َوَمن  َعِمَل ﴿  َمن  َعِمَل َسي ِئَةً فََل يُج 

لَئَِك يَد ُخلُوَن  ِمن  فَأُو  ن ذَكَر  أَو  أُنثَى َوُهَو ُمؤ  َصاِلًحا م ِ

َزقُوَن فِيَها بِغَي ِر ِحَساب    2﴾ ال َجنَّةَ يُر 
 ترجمه:  

یابد و هر که کار ند آن کیفر نمىهر که بدى کند جز به مان﴿

 شایسته کند چه مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد

حساب روزى شوند و در آنجا بىدر نتیجه آنان داخل بهشت مى

 ﴾ .یابند مى
ی ها سؤلیتمعین ،جامعه  زن و مرد در"اینکه  ه ای بار در ،دکتر فتح عثمان

 نویسد:  می "را دارند همدیگر

                                                             
 .36 – 35آیات ، . سوره احزاب1
 .40آیه ، سوره غافر .2
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 حقوق وه ای سوره توبه آمده است، نشاندهند 71آیه  که در "اولیأ"عربی  مهکل

دو  های هر باشد، وجائب و صالحیت جامعه می مرد و زن دربه میان ب دوجانیوجا

های موجود  آن افراد با همه تفاوت جامعه ای که در برابر عنوان دو عضوه را ب

      1یش اند.خو عههای جمعی مشترک نسبت به جام دارای مسؤلیت

 مجازات در برابریوعدالت 

 تجویز درجل جالله ، که خداوند  ،سازد خوبی واضح میه بکریم  قرآن  

رین هد کرد. دخوا رفتارمرد  با زن و صورت برابره ب، مجازات هم مانند مکافات 

 گوید: کنیم که می مراجعه می مورد به آیه دوم سوره نور

انِ  فَا﴿ انِيَةُ َوالزَّ ن ُهَما ِمئَةَ َجل دَة  الزَّ ِلدُوا ُكلَّ َواِحد  م ِ ج 

ِمنُوَن  ِ إِن ُكنتُم  تُؤ  فَة  فِ  ِديِن ّللاَّ
ُخذ ُكم بِِهَما َرأ 

َوَل تَأ 

َن  َهد  َعذَابَُهَما َطائِفَة  م ِ ِخِر َول يَش  ِم اْل  ِ َوال يَو  بِاّللَّ

ِمنِينَ   2   ﴾ ال ُمؤ 

 ترجمه: 

صد تازیانه بزنید و اگر به    3ارىبه هر زن زناکار و مرد زناک﴿

)کار( دین خدا نسبت به آن  خدا و روز بازپسین ایمان دارید در

دو دلسوزى نکنید و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو 

       ﴾ (2حضور یابند )

یکسان برای زن و  کیفرکریم که قرآن  :باال نشان میدهدیه ی همچنان آ

شود  بین زنان تفاوت قائل می، اما درشود  ، قائل میمردی که مرتکب زنا شده اند

  4 ین میدارد.ینصف مجازات زن آزاد را تع و به کنیز

                                                             
1.In Muhammad Asad’s opinion, “It is preferable to render the term wali (of which awliya’ is the 

plural) in its primary meaning of being “near” or “close” to one another. The Message of the 

Qur’an, p. 272, footnote 99. 
 .2آیه نور، . سوره2

3.The Message of the Qur’an. 
4.The Message of the Qur’an. 
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برابر زن  ( دوعلیه السالمحضرت پیامبر) همسرانمجازات چنین گناهی درمورد 

به درجات  تفاوت درجات مجازات برای زنان نیز نظر 1مسلمان آزاد خواهد بود.

بنابراین تفاوت مجازات درمیان زنان ومردان ردیده است. ین گیاجتماعی شان تع

 دیده نمی شود، هرکس به قدر ارتکابی به گناه، مورد مجازات قرار داده می شود.

ن اب عیا ارتکگذارد که مرد و زن ب بنیاد قانونی را می کریم که قرآن زمانی

سیار قعیت بمو زگناه، عین مجازات را دریافت کنند، قرآن مالحظه دارد که یک کنی

  زنان گیرد و می آسیب پذیر داشته و به آسانی مورد سرکوب و تهدید قرار

در ظ لحا نیا. ازاسالمی دارند عهنقش الگو را برای جام ( هم علیه السالمپیامبر)

 در ده کهش گرفته نظر مجازات زنان درجات متفاوتی متناسب با موقف ایشان در

ائل ادی قدّت زی( شلی اهلل علیه وسلمپیامبر)ص زنان  مورد تخفیف و در مورد کنیز

   اخالقی را دارد. ایشان توقع تمثیل برترین معیار از، چون گشته 

را به زنا متهم نمایند  مورد شوهر و زنی که همدیگر درخداوند جل جالله  

 زن و یگناهیشدن گناه یا ب را برای آشکار "لعان")درنبود شاهد عینی(، روند 

 فرماید:  می سوره نوردر خداوند جل جالله  چنانکه؛ گرفته است شوهر درنظر 

َواَجُهم  َولَم  يَُكن لَُّهم  ُشَهدَاء إِلَّ ﴿ ُموَن أَز  َوالَِّذيَن يَر 

ِ إِنَّهُ لَِمَن  بَُع شََهادَات  بِاّللَّ ُ أََحِدِهم  أَر  أَنفُُسُهم  فََشَهادَة

اِدقِيَن ) ِ َعلَي ِه إِن َكاَن ( َوال َخاِمَسةُ أَنَّ لَع  6الصَّ نََت ّللاَّ

بََع 7ِمَن ال َكاِذبِيَن َويَد َرأُ ) َهدَ أَر  ( َعن َها ال عَذَاَب أَن  تَش 

ِ إِنَّهُ لَِمَن ال َكاِذبِيَن ) ( َوال َخاِمَسةَ أَنَّ 8َشَهادَات  بِاّللَّ

اِدقِينَ  ِ َعلَي َها إِن َكاَن ِمَن الصَّ  2﴾َغَضَب ّللاَّ

 ترجمه:  

دهند و جز که به همسران خود نسبت زنا مى و کسانى﴿

خودشان گواهانى )دیگر( ندارند هر یك از آنان )باید( چهار بار 

                                                             
1.Ibid. 

 . 9 -6، آیه نور . سوره2
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( و 6به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است )

خدا  )گواهى در دفعه( پنجم این است که )شوهر بگوید( لعنت

  یفر ساقط( و از )زن( ک7بر او باد اگر از دروغگویان باشد )

شود در صورتى که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که مى

( و )گواهى( پنجم آنکه 8)شوهر( او جدا از دروغگویان است )

       1﴾  (9خشم خدا بر او باد اگر )شوهرش( از راستگویان باشد )

رش، شوه سوگند پنجم زن را نسبت به سوگند پنجم کریم حقیقت اینکه قرآن

 یم ه آشکاردارد. این آی می مجازات محفوظ  یت داده و زن را ازارجح برتری و

یا  اتهام را برای تشخیص "لعان"ند مخصوص وَکه رَ وقتی کریم سازد که قرآن

خفیف ت هام، رد اتمو مورد زنِ نماید، تاحد زیادی در بیگناهی مرد و زن استفاده می

تهام ورد اانی مآس هنکه بوضع آسیب پذیرآنان درجامعه و ای شود و و ترحم قائل می

 را درنظردارد.  ،گیرندن و افترأ قرار

 تعلیق:

جل جالله ،  از مفهوم آیات قران کریم واضحاً آشکار می گردد که  خداوند)

برای زن ومرد موقف برابر داده است وهر دو در پیشگاه خداوند دارای مکلفیت ها، 

ن حال در بزرگترین قضایای مسئولیت ها ووظایفی اند که باید انجام دهند ودرعی

اجتماعی همانند: امر به معروف ونهی از منکر، هردو مسئولیت دارند تا  برای اقامه 

مفاسد مبارزه نمایند. همچنان دیده شد که در   ی خوبی ها ونهی از منکرات و

برخورد باقضایای حقوقی واجرای مکافات ومجازات هردو مسئولیت همسان دارند، 

اطاعت جل جالله ی که کارشایسته نمایند وازاوامر ونواهی خداوند یامردان زنان و

                                                             
1.Muhammad Asad states with reference to this verse, “The concept rizq (expressed in the verb 

yurzaqun) has here the full significance of all that is good and of benefit to a living being, 

comprising things material as well as intellectual and spiritual; hence my rendering of yurzaqun 

(which literally means “they will be given sustenance”, as “they shall be blest with good”. The 

Message of the Qur’an, p. 723, footnote 28. 
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جل  نمایند مکافات یکسانی مستحق می شوند وآنهایی که از اوامر ونواهی خداوند

 سرباز بزنند ، به یقین مجازات می شوند.  جالله

در برخی از  ،جل جالله با وجود این برابری ویکسان بودن در پیشگاه خداوند  

رفته رت گبت به مردان ، به زنان ترحم، شفقت ومهربانی بیشتری صوحاالت نس

ه بت باست.این بدان دلیل است که زنان از حیث فزیکی وعواطف انسانی نس

ی بیشتری صورت مهربان مردان دارای جایگاه متفاوتی اند که باید به آنها رأفت و

 ری زنعگیموضبگیرد. مثالً در موضوع لعان دیده شد که سرانجام به رأی زن و

 توجه بیشتر صورت گرفته است، تا رأی وموضعگیری مرد. 

،  ارداربنان دربرخی از مواقف دیگر همانند: مریضی ماهوار،نفاس ،مشکالت ز 

ر می ین اماند. به زنان امر شده است که از سهولت های  در عبادات استفاده نمای

 ولطف  نانردان، به زرساند که دین مقدس اسالم در برخی از حاالت نسبت به م

 مهربانی بیشتری نموده است.

بنابراین هر سروصدای که بیانگر کم جلوه دادن موقف زنان نسبت به مردان 

 جل جالله شنیده شود ویا موقف زنان را نسبت به موقف مردان در پیشگاه خداوند

باالترجلوه دهد، قطعاً بی مورد بوده وخداوند هریکی را در چارچوب شریعت 

دارای موقف  جل جالله می مسئولیت داده است وهر دو در پیشگاه خداونداسال

 1 (وجایگاه بلندی می باشند.

                                                             
 . گروه ویرایش و بازنگری.1
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و  Polygamy, Polygyny سه اصطالح مختلف  ،زبان انگلیسی در

Polyandry معمول  های مرتبط به رواج وشود  برای تعدد زوجات استعمال می

 یم: پرداز زیر به شرح آنها می در می باشندکه جوامع غیرمسلمان نیزدر

Polygamy : ها( بیشترازآن زن یا مرد )هرکدام آن را گویند که درطه ی راب 

 داشته باشند.  یک همسر

Polygon:  یک  از مرد با بیشتر،  آن کنند که در خطاب می بطه یبه را

 ناشویی داشته باشد. زبطه ی زن را

Polyandry:  وییبطه ی زناشرا ،یک مرد زمانیست که زن با بیشتر از 

 داشته باشد. 

 شمارد.  را مجاز نمی   Polygamyو   Polyandryاسالم دین مقدس 

مرد  ست کها یعنی حاالتی Polygonآنچه ما درین بحث پی خواهیم گرفت 

 .داشته باشدخویش زندگی  درهمزمان یک زن را  از بیشتر

 ،  انتقاد وارده به اسالم
 د زوجاتدن به تعدّیبخش خاطرجوازه ب

آن مورد انتقاد  خاطره ست که اسالم با زمینه هایی از ، یکیتعدد زوجات  

 ربرمسلمان غیی عامه  تصور .مسلمانان قرارگرفته است جانب غیر شدیدی از یها

رست صور دچنین تحالیکه  در ؛این است که گویا تمام مسلمانان چند زن دارند

 صحبت زوجات تعدد ه ایبار قرآن کریم وجود دارد که در فقط یک آیه درنبوده و 

 شرایط استثنایی، مجاز شمرده است.  کرده و جواز چند زنی را در

) درادامه این مبحث ، تالش به عمل می آید تا شرایطی را که دین مقدس 

بررسی وثابت نمائیم که انتقاد منتقدین اسالم ، تعدد زوجات را مجازشمرده است، 

باالی دینی که برای زنان حق حیات،حق تعلیم،حق انتخاب،حق اجتماعی،حق 

 1سیاسی ، حق کار وتجارت وباآلخره حق مدنی داد ، بی مورد است.(

                                                             
 .گروه  ویرایش وبازنگری .1
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 شرایط مشروعیت تعدد زوجات

، آن براساس  كريم كه قرآن را طييشرااين مبحث را به اين منظور  باز نمودم كه 
 ، مورد مطالعه قرار بدهيم.شمارد مجازميتعدد زوجات را 

رار تفاده قسطح وسیعی مورد اس اسالمی، در ی جامعه جوازچند زنی دراگرچه 

 است.  هداد جوازخاصی شرایط  در کریم آن را درحالیکه قرآناست ؛  گرفته 

 در رهنوم ( به مدینه لی اهلل علیه وسلمهجرت حضرت پیامبراکرم )ص بعد از

ین . اتندگذاشاسالمی را ه ای میالدی، ایشان پایه های اولین جامع 622سال 

 بیشتر ،هدیداتتشد. این  روبرو بزرگیبدو پیدایش با تهدیدهای  نوپا، ازعه ی جام

 بدرنگ جمهم )  سه جنگسرانجام  شد که  جانب رهبران مکه سازماندهی می از

مسلمانان  ررا ب(  627خندق درسال  و جنگ 624سال  حُد درجنگ اَ ، 623سال  در

 هجرت حضرت . مردم مکه توسط اقوام یهود که تا قبل ازندتحمیل کرد

 . ندیدگرد یویل ممدینه تسلط فراوانی داشتند، تم ( درلی اهلل علیه وسلمپیامبر)ص

مردان  یار، شهادت بسمسلمانان درمدینه خیلی کم بود ، تعدادین زمان ا در

نان مسلما را بروحقوقی های سخت اجتماعی  بحران،  غزواتمسلمان درین 

 از اعم اءاز بستگان شهد زیادیبه رسیدگی داشت. تعداد  تحمیل کرد که نیاز

 .بودند دست داده و سرپرست خویش را از مردان نان آور،همسران  فرزندان و

ی  مهکل لبتهاشد.  باییست به امانت نگهداری می می این اموال یتیمان ه،برعالو

ه کاست به کودکی اطالق میشود  Orphanیتیم که معادل آن درانگلیسی 

ی   واژه بیعر درصورتیکه در؛ دست داده باشد  خویش را از )پدر ومادر(والدین

  شود. ، اطالق میباشددست داده  به کودکی که پدرش را ازتنهایتیم 

 اعیکالن اجتم این خأل  باره ی  درخویش را نگرانی شدیدکریم قرآن 

  :میدارد ابرازوحقوقی ؛این طور
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َوالَُهم  َولَ تَتَبَدَّلُوا  ال َخبِيَث بِالطَّي ِِب ﴿ َوآتُوا  ال يَتَاَمى أَم 

َواِلُكم  إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبِيًرا َوالَُهم  إِلَى أَم  ُكلُوا  أَم 
  ﴾ َولَ تَأ 

1 

 ترجمه: 

ه آنها هنگامى که به حد رشد رسیدند[ ب[و اموال یتیمان را "

بدهید! و اموال بد ]خود[ را، با اموال خوب ]آنها[ عوض نکنید! و 

اموال آنان را همراه اموال خودتان ]با مخلوط کردن یا تبدیل 

   2نمودن[ نخورید، زیرا این گناه بزرگى است!

قرآن  ن اند،های حقوقی و اخالقی که مؤمنان مکلف به ادای آ نورم با تجویز

ا ند. بک ی میپاسدارازآن های اخالقی را به معرفی گرفته وعالیترین معیارکریم 

رمان گرایی، آی، خواهی وفقدان میزان برابر توجه به تمایل فطری انسان به خود

 ردنک ولقب تواناییخودگذری و اینکه همگی قابلیت فداکاری وازبشردوستی و 

 :می فرماید خداوند ؛مسؤلیت کفالت زنان و کودکان محروم را ندارند

َوإِن  ِخف تُم  أَلَّ تُق ِسُطوا  فِ  ال يَتَاَمى فَانِكُحوا  َما َطاَب ﴿

َن الن َِساء َمث نَى َوثُلََث َوُربَاَع فَإِن  ِخف تُم  أَلَّ  لَُكم م ِ

ً أَو  َما َملََكت  أَي َمانُُكم  ذَِلَك أَد نَى أَلَّ  تَع ِدلُوا  فََواِحدَة

 3﴾ تَعُولُوا  

 ترجمه: 

هنگام ازدواج با دختران یتیم،[ عدالت ه ترسید که ]بو اگر مى﴿

پوشى کنید و[ با زنان را رعایت نکنید، ]از ازدواج با آنان، چشم

پاك ]دیگر[ ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر 

ترسید عدالت را ]درباره همسران متعدد[ رعایت نکنید، تنها مى

                                                             
 .2، آیه . سوره نساء1

2.The Message of the Qur’an. 
 .3نساء، آیه . سوره 3
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 مالك آنهائید استفاده کنیدیك همسر بگیرید، و یا از زنانى که 

   2﴾ .کند، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى1

پردازیم  می ،اءسوره نس 3و  2مفاهیم آیات  روشنی هرچه بیشترمعانی و بخاطر

نیت مصؤ و، مواظبت اًموضوعات یاد شده درین آیات:  ابتدنه به بررسی جداگا

ا رؤمنان مده درین آیه است که جدی مطرح ش بسیار های نگرانییکی ازیتیمان 

 اموال یتیمان محافظت نمایند.  ملکیت و دارد تا از وامی

بدرفتاری معمول اعراب آنزمان و غصب "باید یاد آور شد که این اشاره به 

برادران، کاکا  ؛شدند ها شهید می جنگ در آنهازمانیکه پدران . اموال یتیمان است 

، بلوغ یتیمان  را غصب کرده و حتی بعد از اموال شهیدان ،نزدیکان دیگر ها و

مرغوب ناند، اموال مرغوب آنها را با اموال دگردان برنمی به آنهاشان راای اموال

آن به  میختند وازآیا اموال یتیمان را با اموال خویش می خویش عوض میکردند و

    3"جستند نفع خویش سود می

ه دست ب ریمآن  ا قرآن کاز رمطالب زیهرگاه به محتوای آیه فوق دقت نمایم 

 : می آید

،  نابراینب؛ ست اساسی ترین نگرانی درین آیه ا، رفتار عادالنه با یتیمان  (1)

 دارد.  یتیمان تأمین عدل و نیکویی درمورد  تأکید بر

 منینست که مؤا این فرمان الهیین ااز منعکس شده ازبهترین پیام  (2)

جل خداوند ،ینکه خاطر اه فقط ب؛ ایند باییست با یتیمان عادالنه و نیکو رفتار نم

 پسندد.  این رفتار را می جالله

                                                             
منظور ازاین جمله، همانا کنیزانی است که از پدیده های بجامانده از عصر جاهلیت است ودرعین حال این پدیده  .1

از بین رفت. واکنون کنیز داشتن وکنیز بودن ویا غالم داشتن وغالم بودن در اسالم وجود  با توسعه تعالیم اسالمی
 .ندارد. )گروه ایدیت(

2.Ibid. 

3.Status of Women in Islam, pp. 485-486. 
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ر ج بیشتزدواابه این امر مهم باور کامل داشته باشد که با اگر مسلمانی  (3)

ند ااده دمیتواند به بی سرنوشتی زنانی که شوهران شانرا در غزوات ازدست 

قط ف، دتوان وهمچنان مطمئن باشد که ازحقوق یتیمان حراست درست نموده می

 میتواند دو، سه یا چهارازدواج کند. ، درین صورت 

ست. احقوق یتیمان  فقط حمایت و حراست از، تعدد زوجات  هدف جواز (4)

ود موج یاه ابطرگیرید و یتیم  که به زنی می را میان کسی اًبه این معنی که حتم

مان تییحقوق  این صورت این ازدواج نقشی در حراست از غیر چون در؛ باشد 

 نخواهد داشت. 

عین  یتیمان است، در موردعدالت تأمین فرمان الهی محورکه  زمانی (5)

 ت. اگرسا د ضرورییورآ میدرزمان به نکاح  که همرامیان زنانی  عدالت در

ن یک ز اشتناست به د قادر به تأمین عدالت میان تمام زنانش نباشد بهتر یشخص

 اکتفأ نماید. 

 لکه اینب؛ شده زن به میل و خواست مرد گذاشته ن یک از ازدواج با بیشتر جواز

 گممکن برای رسیدگی به یک معضل بزره ی عنوان آخرین وسیله ب جواز

 است.  اجتماعی وحقوقی

 ه وداشت تماعیمورد معضل نامبردۀ اج قرآن کریم یک دید بسیار واقعبینانه در

رانه دگذخو میداند که تمام مسلمانان نخواهند توانست برمبنای نوع دوستی،

 زا یگرکی د. یبعهده گیرند حقوق یتیمان و زنان بی پناه را مسؤلیت حمایت از

 ضرورت اجتماعی و ینده ی زمینه های مشروعیت چند زنی محرومیت فزا

 بار ودسوره نسأ  2 -3آیات  زمان بود. باید مطلع بود که در آن در ،رسیدگی به آن

ال و م ت ازچند زنی فقط برای حراس است. به عمل آمدهبه تأمین عدالت تأکید 

واز ج، رندتی نداویاخود سرپرس ندازنانی که سرپرست آنها حقوق یتیمان و حمایت از

 داده شده است. 
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ن مسلما برای مرد چند زنی یک مسؤلیت خطیر: چنانکه ازین آیه برمی آید 

 شود صورمیتمرد به ت عنوان یک مزیت برای کسب لذّه ب ظاهراًدرحالیکه ؛ است 

. درعین می شوددیده گرفته ان ؛فرمان داده شده 2 -3آیات  وعدالتی که با شدت در

سورۀ  129 آیه یحال کوشش شده است که این تأکید مهم عدالت با استناد به 

وضوع یه خود ماین آ؛ این در حالی است که کم اهمیت شمرده شود  و ناچیزاء ، نس

 می فرماید: خداوند جل جاللهدیگری را بیان میدارد. 

تُم  ﴿ تَِطيعُوا  أَن تَع ِدلُوا  بَي َن الن َِساء َولَو  َحَرص  َولَن تَس 

ِلُحوا   فَلَ تَِميلُوا  ُكلَّ ال َمي ِل فَتَذَُروَها َكال ُمعَلَّقَِة َوإِن تُص 

ِحيًما َ َكاَن َغفُوًرا رَّ َّقُوا  فَإِنَّ ّللا   1 ﴾َوتَت
 ترجمه:  

نظر محبت قلبى[ در میان زنان،  توانید ]ازنمى شما هرگز﴿

کوشش نمایید! ولى تمایل خود را  چند کنید، هر عدالت برقرار

بکلى متوجه یك طرف نسازید که دیگرى را بصورت زنى که 

شوهرش را از دست داده درآورید! و اگر راه صالح و 

وند آمرزنده و مهربان است. پرهیزگارى پیش گیرید، خدا

(129) ﴾2    

 ن درانسا توانینا که خداوند خود از گردیده است ابراز طور واضح بهاین آیه در

 مبنی 3و  2موردتأکید آیات  در ازینرو ؛تأمین عدالت میان زنانش آگاه است

 میشود چشم پوشی کرد. ،نبرعدالت میان زنان متعدد 

اصل  خارج ازکریم بعضی آیات قرآن  از ی سوء استفادهه نحو از ه ایاین نمون

 مسلمانان گردیده است. دربرخی از کج فهمی ی ت که بالفاصله مایه اس آن متن

 قانونی را وضع میکند که تمام ازدواج جل جالله خداوند،  اءسوم سوره نس یه یآ

                                                             
 .129، آیه . سوره نساء1

2.The Message of the Qur’an. 
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 های متعدد، از ازدواج شود تا مرد مسلمان را قبل از آن را شامل می های بعد از

 آگاه کند.   خطیرش بحیث شوهر های بسیار مسؤلیت

 نا باشد یکآنکه یک استث تعدد زوجات بیش از جواز، تاریخ اسالم  آغاز در

 تاررف انستمی توآنزمان  چون هیچ قانون دیگری وجود نداشت که در؛ بودقانون 

دگی مام زنجهت ت زنان را سامان بخشیده و تحت نظارت درآورد. ازین برابر در

ه دی اعاهی برانها هیچ راگذشت و آ تیره بختی و بالتکلیفی می یتیمان در زنان و

اء سوره نس 129آیه  درچنانچه که شوهرانشان نداشتند.  برابر در خویشحقوق ی 

 اشاره میکند.  دشوار زنان خداوند به این وضع  آمده است،

 نان وزمامی ، تأمین همیشگی عدالت میان تکه در نزد انسان هاقرآن میداند 

 آنها. قسیم عشق و عاطفه میانت خصوص دره درهمه موارد کارآسانی نیست ب

ی را دیگر شده و زنان متمایل سوی یکی ازه مرد را مکلف میدارد تا مبادا ب ازینرو

ه ب گرزنان دی به زن یا را تواند انحطاط روحی و عاطفی که این می  محروم نماید

هند ی خوان محروم زندگشوهراآنها عروسی شده اند ولی مانند بی  .وردآوجود 

جا برا  هاآن تا حق سازد مسلمانان را مکلف می کریم مین منظور، قرآنکرد. به ه

 غافل نباشند. جل جالله خداوند  اوامر آورده از

 تفسیر ( دانشمند مصری درHammudah Abdal Atiحموده عبداآلتی )

 نویسد:  میاء سوره نس 129یه ی آ

داند، برقراری  غیرعملی می، اندرین آیه برای مسلمانکریم ی را که قرآن تلاعد

همه ابعاد آن است که شوهر بتواند حتی عواطف و تمایالت درونی  حق عدل در

با عدالت میان زنانش تقسیم کند و اندک گرایشی به یک زن نسبت به  خود را نیز

رفتارش به میان نیاید. اینست آن عدالتی که تأمین تمام و کمال آن  دیگری در

شود،  که پنداشته می تبعیض را آنطور آیه جوازاست با اینهم، این  غیرقابل تصور

آخرین حد  باییست در ین است که شوهرابر کریمقرآن  صیه یتوکند.  صادرنمی

مزایای زندگی که ارادی  همسری، مصاحبت، عطوفت و عدالت را در ،توان انسانی
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های درونی و  زندگی خانوادگی رعایت نماید. گرایش در، و قابل کنترول است را 

شاید فرمان دادن به رعایت مساوات درین مورد  فی قابل کنترول نبوده وعاط

تواند غلظت و یا رقت احساسات وعواطف خویش را  چون فرد نمی، بیهوده باشد 

میان دوستان، فرزندان، این گرایش درونی ولو اگر ؛مورد افراد یکسان نگهدارد در

   1.یا دوستان بسیار نزدیک آنها باشد همسران و

قابل  ؛اء سوره نس 129و  3توجه به مباحث متفاوت مطرح شده درآیات با 

ا ی رده وکنسوخ مبعدی یه ی اول را با ارایه آیه ی توجیه نیست که متن و فرمان آ

 ابل تطبیققاحوال ی درهمه  129 یه یبپنداریم که متن آ گزین نمائیم. اگریجا

آن  سوم یه ی م آچگونه میشود حک ؛شده است نازل ،وحی چون درعصر بوده

ست، ادرشده اصدهد و ازعین منبع وحی  می دستورتأمین عدالت به که ما را  سوره

 درهمه حاالت قابل رعایت نباشد. 

ه بی که ا کنیزانازدواج ب به جواز سوره ی نساء سومی آیه ی  با توجه به اشاره 

 ریمک نقرآ چگونه کهاست موضوع قابل یاد آوری این  کویی مالک آنهائیدین

ا رنشان کنیزا اجازه داد تا ند،زیست زمان نزول وحی می مسلمان را که در انمرد

به  ؛بایدرندقبل دارند به زنی بگی یا چهار زنی که از یا سه و دوه ی برعالو

 نیزکزنان  بارۀ نزول وحی در این مورد مجوزی بود که فقط درعصرخاطرداشت که 

ه تا کنانی ردم زختلف تأکید میدارد تا مهای م قابل اجرا بود. قرآن کریم به روش

ال چه ند حاکردن قبل ازظهوراسالم به کنیزی گرفته شده بودند را تشویق به آزاد ک

 زنان در ا اینت ،هابوسیلة تشویق به ازدواج با آن اًبا گرایش به اسالم و چه تدریج

 فراهم شود.  جامعه ادغام شده و آزادیشان نیز

 یقکنیزی با دیگر،ته شده بود تا درآینده با عمل به آن آگاهانه گذاش؛ این جواز

 ی  یهآ ردنکه چنا ؛برای زدایش فرهنگ برده داری بود ه ایاین خود وسیل نماند و

 گوید:  سوره محمد می 4

                                                             
1.Family Structure in Islam, p. 488.  
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قَاِب َحتَّى إِذَا ﴿ َب الر ِ فَإِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا فََضر 

ا فِدَاء َحتَّى أَث َخنتُُموُهم  فَُشدُّوا ال َوثَاَق  ا َمنًّا بَع دُ َوإِمَّ فَإِمَّ

ُ َلنتََصَر  َزاَرَها ذَِلَك َولَو  يََشاء ّللاَّ ُب أَو  تََضَع ال َحر 

يَب لَُو بَع َضُكم بِبَع ض  َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِ  َسبِيِل  ِمن ُهم  َولَِكن ل ِ

َمالَُهم   ِ فَلَن يُِضلَّ أَع   1﴾ ّللاَّ
  ترجمه:

 ، شویدمی روروبه(  جنگ میدان در)  کافران با که هنگامی﴿

 یاندازه به تا دهید ادامه همچنان و ، بزنید را گردنهایشان

 درهم و ضعیف(  کردنزخمی و کشتن با)  را دشمن کافی

 یا عدهاب ، ببندید محکم(  را اسیران)  هنگام این در.  کوبیدمی

 یا و(  کنیدمی آزادشان عوض بدون و)  گذاریدمی منّت آنان بر

 یعاوضهم با خواه)  گیریدمی فدیه(  آنان از آزادی برابر در) 

 خواهد ادامه همچنان وضع این.  اموال دریافت با خواه و اسراء

 نبرد و نهدمی زمین بر را خود سنگین بارهای جنگ تا(  داشت

 خواستمی خدا اگر و ، است این برنامه.  گیردمی پایان

 ، سیل ، زلزله ، طوفان همچون دیگری هایطریق  از)  خودش

 جنگ بدون ، مصائب و بالیا سایر و ، بردن فرو زمین به ، غرق

 از ضیبع است خواسته خدا امّا.  گرفتمی انتقام آنان از(  شما

 با جهاد با را راستین مؤمنان و)  بیآزماید دیگر بعضی با را شما

 ، شوندمی کشته داخ راه در که کسانی( .  نماید امتحان کافران

 گذاردنمی مزدبی و گیردنمی نادیده را کارهایشان هرگز خداوند

. ﴾    

 صورتی در، عرب  بدویانِ های معمول  به سنت ست که نظرا جای یادآوری

شدند، سپس  شد و افراد آن به اسارت گرفته می که کاروانی مورد حمله واقع می

شد آزاد  سانی که فدیه آنها پرداخته میشد. ک برای جان آنان فدیه گذاشته می

شد که بیشترآنان زنان بودند به شهرها  شده و آنانی که فدیه شان پرداخت نمی

 بایداینکه بعد ازین تمام اسرأ  با تجویز کریم رفتند. قرآن به فروش می برده شده و

                                                             
 .4آیه  محمد، . سوره1
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ه زمینه های برده داری را درنطف کریم بدینوسیله قرآن و بدون فدیه آزاد شوند

 سازد.   خنثی می

ی، ند زنجوز چم نهفته در یمباحث باال و روشن شدن عوامل بنیادینبه  با توجه 

های  کند. ناگواری میتشویق اسالم فرهنگ چند زنی را  :شود گفت که نمی

ده حمیل کرکشورهای اسالمی تبرخی ازدر، زنان  که فرهنگ چند زنی بر پوشیده

وجات دد زتع ،براینکه، برخالف تصورعامهاست برکسی پوشیده نیست. با تأکید 

ان و ه مردیافته است نه برای لذت بخشیدن ب برای منفعت زنان ویتیمان جواز

 فراهم آوردن زمینه های برخورداری ایشان. 

،  لمانانسمرفتار عملی  گاهی در کریم قرآن گرانبار اهدافِ : حقیقت اینکه

توجه  مورد رمسی از و شانیده شدهکبیراهه  بدون در نظرداشت تعالیم اسالمی،به

ارد که جود دو تیاز حاالدیده گرفت که بسیاری ا. نباید نمی ماند دوره ب کریم قرآن

ی، نازای :دشود مانن شمرده میمعقول ومنطقی  ؛حله آن تعدد زوجات تنها را در

تیم یطفال اهای مزمن، تنگدستی شدید، بی سرپرستی و فاقه گی، داشتن  بیماری

 اه. و بی پن

 وض طالقعه باساسی عنوان یک راه حل ه تعدد زوجا ت باییست ببنابراین ، 

هد خوا، د شو آنچه معموأل پنداشته می از صورت معنایی غیر درین ؛شمرده شود

 داشت. 

زنان و  که ه استشمرد شرایطی مجاز چند زنی را درکریم قرآن ، بدون شک 

احد تن زن ودرحالیکه داش ؛یرندگ های ویرانگری قرارمی معرض آسیب یتیمان در

 حن واضمسلما نظراست. این حقیقت بر بیشتر دانشمندانمد  عنوان نورم معموله ب

ره سوم سو ی هآی تفسیر موالنا ظفرالدین ندوی در، مثال ی است. بگونه  وروشن

 نویسد:  میاء نس

تعامل مورد پسند  عنوان نورم وه داشتن یک زن ب ،اسالم واضح است که در"

قابل پیشبینی،  وولی برای  رویارویی با مشکالت آسیب زا ؛ ذیرفته شده است پ
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بار را نیزبرای شرایط خاصی باز گذاشته  های بیش ازیک ازدواج مسیر کریم قرآن

    1."است

شرایط  به بهبود وضع اقتصادی و نظرتحقیقات اخیر نشان می دهد که  

 . 2ورهای اسالمی روبه کاهش استکش دیگر پاکستان و چند زنی در اجتماعی، آمار

قانون   :مانند جمله پاکستان قوانینی کشورهای اسالمی از بیشتر خوشبختانه در

. البته استده چند زنی نافذ گردی برای کاهش آمار 1961اسالمی خانواده، نافذۀ 

سالم ضد ا ی راوجود دارند که تنفیذ چنین قوانین برخی از این جوامع افرادی در

 شرایط کنند. این غیرقابل بحث است که چند زنی بدون محکوم می خوانده و

 ندارد. کریم قرآن  آن هیچ توجیهی دره ی ین شدیتع

حضرت محمد  ،اسالمبزرگ  است که پیامبر آوریالزم به یاداین موضوع نیز 

های عمرشان را با یک همسر زندگی کرده اند.  سال ( بیشترلی اهلل علیه وسلم)ص

سال داشتند ازدواج کرده و تا سن  25زمانیکه  ،بی بی خدیجه  حضرتبا ایشان 

های بعدی  واجدازدواجی نکردند. از پنجاه سالگی که ایشان وفات یافتند، دیگر

 وفات همسرش )حضرت بی بی خدیجه ( بعد ازلی اهلل علیه وسلمحضرت پیامبر)ص

محبت فراوانی  ( احترام ولی اهلل علیه وسلم( که آنحضرت )صرضی اهلل تعالی عنها

به ملحوظات  های بعدی ایشان بنا تمام ازدواجبناءً به ایشان داشتند، اتفاق افتاد. 

مصؤنیت  نوبنیاد اسالم وپایه های اجتماعی  سیستم تقویت  سیاسی و اجتماعی و

مورد آسیب قرارداشتند، انجام یافت. با این ،آن شرایط  بخشیدن به زنانی که در

از ازدواج بعدی منع  نیزصلی اهلل علیه وسلم ی آنحضرت حال زمانی رسید که حت

شایان تقلید  مثال ونه ی ایشان با هریک ازهمسرانش نمو درحالیکه رفتار 3؛ شدند

 است. ان جهان مسلمان برایخصوص ه ها ب برای تمام انسان

                                                             
1.Status of Women in Islam, p. 112. 

2.Family Structure in Islam, p. 112.  
3.The reference here is to Surah 33: Al-Ahzab: 52 which reads No (other)  women shall  

henceforth be lawful to  thee – nor art thou (allowed)to supplant (any of) them by other wives, 

even though their beauty should please thee greatly - : (none shall be lawful to thee) beyond 
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ی ا براات راز توضیحات فوق آشکار می گردد :  دین مقدس اسالم ، تعدد زوج

ندگی زمور ان اجتماعی وحقوقی مشروعیت داده است تا نه تنها به این هدف کال

رای بید. آایتام رسیدگی قانونمند صورت گیرد واز حقوق آنها حراست به عمل 

ا ز انحاحوی نزنانی که سرپرست ندارند، ویا برای زنانی که شوهران شان را به 

ندگی زنج ی ورازدست داده اند سرپرست قانونی به وجود بیاید واز بی سرنوشت

لند لی وبف عانجات بیابند . این موضوع نیز درخور دقت است که دین اسالم اهدا

 راراهفکه  دیگری را نیز دنبال نموده است وآن همانا مشکالت وچالش های است

، حل صادیزنان ومردان از ناحیه مصاب شدن به امراض ، نازائی، مشکالت اقت

رض ع اعی اجتماعی وسایر مشکالت اجتم منازعات خانوادگی ، قبیلوی، قومی و

ی است که یارهان معاندام میکند. بنابراین ؛ تامین عدالت  یکی از بهترین وعالیتری

ن حال ، اسالم در عی می تواند شرایط ومحور های تعدد زوجات را قانونمند سازد و

اراه رفا که ای ربا وضع مقررات وموازین حقوقی در ازدواج ها کلیه موانع وچالش ه

 بشریت به خصوص زنان وایتام می باشد برداشته است.

بنابراین انتقاداتی که مخالفین بر تعدد زوجات دراسالم ایراد نموده و از آن به 

عنوان حربه ای علیه اسالم استفاده می نمایند قطعاً جای نداشته وعاری از حقیقت 

 است.

                                                                                                                                   
whom thou(already) hast come to possess. And God keeps watch over everything.The Message 

.of the Qur’an. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هجدهم
 آیا از نظر اسالم 

 ریزی فامیلی جواز دارد؟مهبرنا
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 لی یزی فامیبرنامه ر وکریم قرآن 

 برای کنترول تعداد فرزندان
دین برترین منبع احکام در صالحیت وباعالیترین مرجع  قرآن کریم 

اییست ب  ریممسلمانان چنان توقع دارند که قرآن ک عده ی ازاسالم است. مقدس 

لی یچ سواین مورد مجال هادر و ،مشخص ارایه بدارد ی برای هرموضوع یک آیه

 گذارند.  را باقی نمی

ذكر با"ل را مساي و كه تمام قضايا  ،يك كتاب قانون نيست چند قرآن كريم هر

 مقدسوحکمت ، بلکه یک کتاب دانش  ؛نماید ذکر ی مستقیم به گونه"جزئيات

 و های انایتوقانونمندانه ی  کارگیری ه ب و ست که برای راهنمایی بشرا الهی

ت ن صراحفرستاده شده است. چنانچه  در قرآن کریم چنیهای انسانی  قابلیت

 دارد:

َسِن تَق ِويم  ﴿ نَساَن فِ  أَح  ِ  1 ﴾لَقَد  َخلَق نَا اْل 

  ترجمه: 

 و شکل بهترین در(  روح و جسم نظر از)  را انسان ما﴿

 ﴾ . ایمآفریده سیما زیباترین

ضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ ﴿  َر  َرُكم   ال َحق ِ بِ  َواْل  َسنَ  َوَصوَّ  فَأَح 

 2﴾ال َمِصيرُ  َوإِلَي هِ  ُصَوَرُكم  

  ترجمه: 

 به نه)  است آفریده حق به را زمین و ها آسمان ، خداوند﴿

 رفته کار به راستینی و دقیق نظام ، آن آفرینش ودر  باطل

 و(  است درست مسیری و حکیمانه هدفی دارای و ، است

 زیبا و خوب شمارا شکل های و تاس بخشیده شکل شمارا

  ﴾ . است او سوی به بازگشت است.  سرانجام کرده

                                                             
   .4آیه  ،سوره تین .1
 .3. سوره تغابن، آیه 2
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﴿ ُ ضَ  لَكُمُ  َجعَلَ  الَِّذي ّللاَّ َر   بِنَاءً  َوالسََّماءَ  قََراًرا اْل 

َرُكم   َسنَ  َوَصوَّ  ذَِلُكمُ  الطَّي ِبَاتِ  ِمنَ  َوَرَزقَُكم   ُصَوَرُكم   فَأَح 

 ُ ُ  فَتَبَاَركَ  َربُُّكم   ّللاَّ ﴾ال عَالَِمينَ  َربُّ  ّللاَّ
1 

  ترجمه: 

 و کرد، شما قرارگاه و جایگاه را زمین که است ذاتی آن خدا﴿

 شکل را شما و ، ساخت خِرگاه و خیمه شکل به را آسمان

 پاکیزه خوراکی های و ، بیافرید زیبا را شکل های تان و بخشید

 کرده شما حق در(  الطافی)  چنین که آن.  نمود ی نصیبتان

 که است تعالی خداوند واال و باال پس ! است اهلل است،

  ﴾ . است جهانیان پروردگار
حدید ت میلی وواضحی که مستقیمأ  به برنامه ریزی فای که هیچ آیه  حالی در 

 رساختا یک یموجود ندارد، قرآن کر مجید قرآن در ؛تعداد فرزندان اشاره نماید

 گراری دیبسی رد که موضوع یاد شده وگذا مبنای اخالق را بنا می رفتاری بر

 یابند. ی جواب م،  درین ساختار عصرحاضره ی ازمسایل پیچید

امه ریزی مورد برن که قرآن در: گویند  می مسلمانان میانه رو بسیاری از

 راکوت وسی موشاتعداد فرزندان خاموش است و این خ برای تحدید نسل و خانواده

ن یادر ل الرحمنفض :مثالی نه رد آن. بگونه  ند وپذیر تائید قرآن میله ی به منز

 گوید:  باره می

الزم برای  که تدابیر پیداکردشود آیه ای  وجه نمی هیچه قرآن کریم ب در)

 توانیم مشکالت اجتماعی عصر درین حال ما می . کند  کنترول نسل را انکار

     2.( خویش را بدینوسیله رسیدگی نمائیم

 یند:گو ی میمانند ابواالعلی مودود، ندان محافظه کاردانشم؛ سویی دیگر از

   1.( قرآن درین باره خاموش نیست )

                                                             
 .64ره غافر، آیه سو .1

2.A. Yusuf Ali, The Holy Qur’an.  The verse reads as follows:We have indeed created man in 

the best of moulds. 
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ان نوزاد که کردن دختر گوره نمایند که زنده ب این گروه اشاره به آیاتی می

تا  57 تآیاتکویر ،سوره 9و8آیات مانند:  ؛اسالم معمول بود درعرب پیش از

ند: ید، ماننما منع می را نکوهش کرده ونحل ، وآیاتی که کشتن اطفال سوره 59

 ممتحنه. ه  سور12آیهو  اء سرسوره ا31ِ آیهسوره انعام ،151و  140، 137آیات 

ُ  َوإِذَا﴿  ُءودَة ِ  - ُسئِلَت   ال َمو   2﴾قُتِلَت   ذَن ب   بِأَي 

  ترجمه: 

 شودیم )شده ای(  پرسیده به گورزنده دختر از که هنگامی و﴿

  ﴾؟ است شده کشته گناه امینکد سبب به  . 

عَلُونَ ﴿ ِ  َويَج  تَُهونَ  َما َولَُهم   ُسب َحانَهُ  ال بَنَاتِ  ّلِلَّ  َوإِذَا - يَش 

رَ  ُن ثَى أََحدُُهم   بُش ِ ُههُ  ظَلَّ  بِاْل  َودًّا َوج   - كَِظيم   َوُهوَ  ُمس 

مِ  ِمنَ  يَتََواَرى رَ  َما ُسوءِ  ِمن   ال قَو  ِسكُهُ  بِهِ  بُش ِ  َعلَى أَيُم 

كُُمونَ  َما َساءَ  أََل  التَُّرابِ  فِ  يَدُسُّهُ  أَم   ُهون    3﴾يَح 

  ترجمه: 

 ، است پاك نیازی و آالیش هرگونه از که خداوندی برای و﴿

 می خدا دختران را فرشتگان و)  شدندمی قائل دخترانی

 دادندمی قرار داشتند می دوست آنچه خود برای و(  ، پنداشتند

 سرافکندگی و ننگ یمایه را دختران)  ( .  هستند نپسرا که) 

 یمژده آنان از یکی به که هنگامی و(  دانستندمی بدبختی و

 اشچهره ناراحتی فرط از چنان آن)  شدمی داده دختر تولّد

 ، خشم از مملو و گردیدمی سیاه صورتش(  که کردمی تغییر

 خاطر به(  خود ی)  قبیله و قوم از .  شدمی اندوه و غم ، غضب

 پنهان را خویشتن شدمی داده او به که بدی یمژده این

 را ننگ این آیا: (  گفتمی خود به حیران و سرگشته و)  کردمی

                                                                                                                                   
1.Fazlur Rahman, “Religion and Planned Parenthood in Pakistan” in MuslimAttitudes toward 

Family Planning, compiled and edited by Olivia Schieffeli New York: The Population Council, 

New York) 1972, p. 94 .   

 .9-8. سوره تکویر، آیات 2
 .59 – 57. سوره نحل، آیات 3
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 زنده خاك زیر در اورا ویا دارد نگاه را دختر و بپذیرد خود بر

     ﴾ ! کردندمی که بدی قضاوت چه!  هان ؟ سازد بگور

ِرِكينَ  ِمنَ  ِلَكثِير   نَ َزيَّ  َوَكذَِلكَ ﴿ َلِدِهم   قَت لَ  ال ُمش   أَو 

دُوُهم   ُشَرَكاُؤُهم   ُ  َشاءَ  َولَو   ِدينَُهم   َعلَي ِهم   َوِليَل بُِسوا ِليُر   ّللاَّ

هُم   فَعَلُوهُ  َما   1﴾ يَف تَُرونَ  َوَما فَذَر 

  ترجمه: 

 بندیتقسیم خیالبافی های شان و اوهام که)  گونه همان﴿

 نادرستی گمان های ، بود آراسته نظرشان در را فوق مگرانهست

 هک بود کشانده بدانجا را کار داشتند بت های شان یدرباره که

 مشرکان از بسیاری نظر در را فرزندانشان کشتن بتهای شان( 

 نبتا قربانی را فرزندانشان ایدسته و)  بود داده جلوه زیبا

 تا(  نمودندمی بگور زنده را دخترانشان ایدسته و کردندمی

 همشتب آنان بر را ایشان آئین و گردانند هالك را آنان سرانجام

 چاه از را راه و بیامیزند پرستیخرافه با را پرستییگانه و)  کنند

.  )  کردندنمی چنین آنان خواستمی خدا اگر( .  نشناسند باز

 داخ رب)  آنان بگذار پس(  خواهدمی چنین خدا مشیّت که حال

 انتظار در عذاب و عقاب که چرا)  بندند دروغ(  او رسول و

    ﴾ ( . است ایشان

َلدَُهم   قَتَلُوا الَِّذينَ  َخِسرَ  قَد  ﴿ ُموا ِعل م   بِغَي رِ  َسفًَها أَو   َوَحرَّ

ُ  َرَزقَُهمُ  َما ِ  َعلَى اف تَِراءً  ّللاَّ  َكانُوا َوَما َضلُّوا قَد   ّللاَّ

تَِدينَ   2﴾ُمه 

  جمه: تر

 یرو از را خود فرزندان که کسانی بینندمی زیان مسلّماً ﴿

 دهدمی بدیشان خدا که را چیزی و کُشندمی نادانی و سفاهت

 به.  )  کنندمی حرام خویشتن بر خدا زبان از گفتن دروغ با

 بیگمان(  جائینابه و ناروا تحریم و افترائی و دروغ چنین سبب

  . ﴾گردندمین راهیاب و شوندمی گمراه

                                                             
 .137سوره انعام، آیه  .1
 .140سوره انعام، آیه  .2
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ا قُل  ﴿ مَ  َما أَت لُ  تَعَالَو  ِرُكوا أَلَّ  َعلَي ُكم   َربُُّكم   َحرَّ  بِهِ  تُش 

َسانًا َوبِال َواِلدَي نِ  َشي ئًا َلدَُكم   تَق تُلُوا َوَل  إِح  َلق   ِمن   أَو   إِم 

نُ  ُزقُُكم   نَح   َظَهرَ  َما ال فََواِحشَ  تَق َربُوا َوَل  َوإِيَّاُهم   نَر 

مَ  الَّتِ  النَّف سَ  تَق تُلُوا َوَل  بََطنَ  َوَما َهاِمن   ُ  َحرَّ  إِلَّ  ّللاَّ

اُكم   ذَِلُكم   بِال َحق ِ   1﴾تَع ِقلُونَ  لَعَلَُّكم   بِهِ  َوصَّ

   ترجمه :

 رب پروردگارتان که کنم بیان برایتان را چیزهائی بیائید:  بگو﴿

 اخد شریك را چیزی هیچ که این.  است نموده حرام شما

 نممک که آنجا تا بلکه و نکنید بدی)  مادر و پدر به و ، نکنید

 و فقر ترس از را فرزندانتان و ، کنید نیکی(  بدیشان است

 و شما به ما(  که چرا)  مکشید(  آینده یا کنونی)  تنگدستی

(  شما نه ؛ مائیم همگان رسانروزی و)  دهیم می روزی ایشان

 نهاآ)  خواه ، نشوید نزدیك(  زنا لهجم از)  کبیره گناهان به و ،

 کسی و ، پنهان خواه و باشد آشکار(  مردم برای انجام وقت در

 که مکشید(  الهی فرمان اجرای و قصاص)  حق بدون را

 به خدا که هستند اموری اینها.  است کرده حرام را آن خداوند

 و همیدبف را آنها تا کندمی توصیه بدانها را شما مؤکّد یگونه

 ﴾.  کنید عمل خردمندانه

َلدَُكم   تَق تُلُوا َوَل ﴿ يَةَ  أَو  َلق   َخش  نُ  إِم  ُزقُُهم   نَح   َوإِيَّاُكم   نَر 

ئًا َكانَ  قَت لَُهم   إِنَّ     2﴾اَكبِيرً  ِخط 

 

  ترجمه: 

 از را فرزندان تان(  است خدا دست در روزی که آنجا از)  و﴿

 می روزی را شما و آنان ما.  نکشید تنگدستی و فقر ترس

 گناه ایشان کشتن گمانبی( .  همگانیم رزق ضامن و)  دهیم

 ﴾.  است بزرگی

                                                             
 ..151سوره انعام، آیه  .1
 .31 ، آیهاسرا . سوره2
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ِمنَاتُ  َجاَءكَ  إِذَا النَّبِ ُّ  أَيَُّها يَا﴿  َل  أَن   َعلَى يُبَايِع نَكَ  ال ُمؤ 

ِ  يُش ِرك نَ  ِرق نَ  َوَل  َشي ئًا بِاّللَّ نِينَ  َوَل  يَس   يَق تُل نَ  َوَل  يَز 

َل  تَان   يَأ تِينَ  َوَل  دَُهنَّ أَو   أَي ِديِهنَّ  بَي نَ  يَف تَِرينَهُ  بِبُه 

ُجِلِهنَّ  تَغ ِفر   فَبَايِع ُهنَّ  َمع ُروف   فِ  يَع ِصينَكَ  َوَل  َوأَر   َواس 

َ  لَُهنَّ  َ  إِنَّ  ّللاَّ  1﴾َرِحيم   َغفُور   ّللاَّ

  ترجمه: 

 و بیایند تو پیش ، مؤمن زنان که هنگامی!  پیغمبر ای﴿

 را چیزی:  که این بر بندند پیمان و کنند بیعت تو با بخواهند

 و ، نشوند زنا مرتکب و ، نکنند دزدی و ، نسازند خدا شریك

 شوهر و خود به را فرزندی دروغ به و ، نکشند را فرزندانشان

 که)  نیکی کار در و ، نیست ایشان یزاده که ندهند نسبت خود

 ایشان با ، نکنند نافرمانی تو از(  خوانیفرامی بدان را آنان

 اً مسلّم.  بخواه آمرزش خدا از برایشان و ببند پیمان و کن بیعت

 شامل را خود مرحمت و مغفرت و)  است مهربان و آمرزگار خدا

  ﴾( .  گرداندمی بانوانی چنین
یده ده وعقیند استدالل ورزیآ زیر می که دری برعالوه آنها به آیات دیگر

 ست: ا لهجل جال نسل رحمت خداوند نمایند که تولید وتکثر ویت میخویش را تق

ء  ﴿ لَةً فَإِن ِطب َن لَُكم  َعن َش   َوآتُوا  النََّساء َصدُقَاتِِهنَّ نِح 

ِريئًا ن هُ نَف ًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا مَّ  2﴾م ِ

 ترجمه :  

اى از روى طیب خاطر به ایشان مهر زنان را به عنوان هدیه﴿

گر به میل خودشان چیزى از آن را به شما واگذاشتند بدهید و ا

   3.آن را حالل و گوارا بخورید

و بر سر هر راهى منشینید که ]مردم را[ بترسانید و کسى را "

که ایمان به خدا آورده از راه خدا باز دارید و راه او را کج 

بخواهید و به یاد آورید هنگامى را که اندك بودید پس شما را 

                                                             
 .12سوره ممتحنه، آیه  .1
 .4ء، آیه نسا. 2

3.Abul A’la Maududi, Birth Control (translated and edited by K. Ahmad and M.I. Faruqi), 

(Lahore: Islamic Publications Limited, 1974) p.83. 
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ردانید و بنگرید که فرجام فسادکاران چگونه بوده بسیار گ

   1﴾ است.

َواًجا ﴿ ن قَب ِلَك َوَجعَل نَا لَُهم  أَز  َسل نَا ُرُسلً م ِ َولَقَد  أَر 

ِ ِلُكل ِ  يَّةً َوَما َكاَن ِلَرُسول  أَن يَأ تَِ  بِآيَة  إِلَّ بِإِذ ِن ّللا  َوذُر ِ

 2 ﴾ أََجل  ِكتَاب  

 ترجمه: 

نان فرستادیم و براى آنان ز پیامبرانیاز تو ]نیز[ و قطعا پیش ﴿

 ذنو فرزندانى قرار دادیم و هیچ پیامبرى را نرسد که جز به اُ

 ﴾. بیاورد براى هر زمانى کتابى است اىخدا معجزه

ن  ﴿ َواًجا َوَجعََل لَكُم م ِ ن  أَنفُِسُكم  أَز  ُ َجعََل لَُكم م ِ َوّللا 

 ً َواِجُكم بَنِيَن َوَحفَدَة َن الطَّي ِبَاِت أَفَبِال بَاِطِل أَز   َوَرَزقَُكم م ِ

ِ ُهم  يَك فُُرونَ  ِمنُوَن َوبِنِع َمِت ّللا   3﴾يُؤ 

 ترجمه: 

و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از ﴿

همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چیزهاى 

ایمان  پاکیزه به شما روزى بخشید آیا ]باز هم[ به باطل

  ﴾؟ورزندخدا کفر مى عمتنآورند و به مى

يَّاتِنَا ﴿ َواِجنَا َوذُر ِ َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهب  لَنَا ِمن  أَز 

عَل نَا ِلل ُمتَِّقيَن إَِماًما يُن  َواج  ةَ أَع   4﴾قُرَّ

 ترجمه: 

گویند پروردگارا به ما از همسران و اند که مىو کسانى﴿

و ما را ده که مایه روشنى چشمان ]ما[ باشد  فرزندانمان آن

 ﴾. پیشواى پرهیزگاران گردان

                                                             
1.Translation by Fazlur Rahman, “Religion and Planned Parenthood in Pakistan”, p. 94. 

 .38آیه  رعد، . سوره2

 72.آیه  ،. سوره نحل3

 .74 آیه ،سوره فرقان .4
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ه ک: ند گوی یماستناد کرده  مخالفان برنامه ریزی فامیلی آیات دیگری را نیز

 خداوند رحمت خاص تمام آفریده گان است، وه ی روزی دهندجل جالله خداوند 

 ستنادورد امدارند. آیات جل جالله ست که ایمان کامل به خداوند ا برای کسانی

 است:  زیر ایشان قرار

ِرُكوا  بِِه ﴿ َم َربُُّكم  َعلَي ُكم  أَلَّ تُش  ا  أَت ُل َما َحرَّ قُل  تَعَالَو 

لَق   ن  إم  لَدَُكم م ِ َسانًا َولَ تَق تُلُوا  أَو  َشي ئًا َوبِال َواِلدَي ِن إِح 

ُزقُُكم  َوإِيَّاُهم  َولَ تَق رَ  ُن نَر  بُوا  ال فََواِحَش َما َظَهَر نَّح 

ُ إِلَّ  َم ّللا  ِمن َها َوَما بََطَن َولَ تَق تُلُوا  النَّف َس الَّتِ  َحرَّ

اُكم  بِِه لَعَلَُّكم  تَع ِقلُونَ  ِ ذَِلُكم  َوصَّ  1﴾بِال َحق 

 ترجمه: 

 بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى﴿

ر با او شریك قرار مدهید و به پدر و ماد چیزى را ،شما بخوانم

ما ، شید کُاحسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مَ

رسانیم و به کارهاى زشت چه علنى آن شما و آنان را روزى مى

و چه پوشیده]اش[ نزدیك مشوید و نفسى را که خدا حرام 

مکشید اینهاست که ]خدا[ شما را به ، حق ه گردانیده جز ب

 ﴾. دینجام دادن[ آن سفارش کرده است باشد که بیندیش]ا

قَُها َويَع لَُم ﴿  ِ ِرز  ِض إِلَّ َعلَى ّللا  َوَما ِمن دَآبَّة  فِ  اْلَر 

بِين   دََعَها ُكل  فِ  ِكتَاب  مُّ تَو  َها َوُمس  تَقَرَّ  2﴾ُمس 

 ترجمه: 

اى در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزیش بر نبندهو هیچ جُ﴿

همه  ،داندردنش را مىو ]او[ قرارگاه و محل مُ عهده خداست

 ﴾ .]اینها[ در کتابى روشن ]ثبت[ است

ِسكُوُهنَّ بَِمع ُروف  أَو  فَاِرقُوُهنَّ ﴿ فَإِذَا بَلَغ َن أََجلَُهنَّ فَأَم 

نُكم  َوأَقِيُموا الشََّهادَةَ  ِهدُوا ذََوي  َعد ل  م ِ بَِمع ُروف  َوأَش 

                                                             
   .151آیه  ،. سوره انعام1

 .6، آیه . سوره هود2
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ِ ذَِلُكم  يُوَعظُ  ِخِر ّلِلَّ ِم اْل  ِ َوال يَو  ِمُن بِاّللَّ بِِه َمن َكاَن يُؤ 

َرًجا ) عَل لَّهُ َمخ  َ يَج  َِّق ّللاَّ ُزق هُ ِمن  َحي ُث 2َوَمن يَت ( َويَر 

َ بَاِلُغ  بُهُ إِنَّ ّللاَّ ِ فَُهَو َحس  تَِسُب َوَمن يَتََوكَّل  َعلَى ّللاَّ َل يَح 

ُ ِلُكل ِ َش    ِرِه قَد  َجعََل ّللاَّ  1﴾ء  قَد ًراأَم 

 ترجمه:  

آنان به سر رسید ]یا[ به شایستگى  ی هدّپس چون عِ﴿

نگاهشان دارید یا به شایستگى از آنان جدا شوید و دو تن 

به  ]مرد[ عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهى را براى خدا

این است اندرزى که به آن کس که به خدا و روز  .پا دارید

شود و هر کس از خدا پروا کند داده مى ،بازپسین ایمان دارد 

دهد. و از جایى که شدنى قرار مى]خدا[ براى او راه بیرون

رساند و هر کس بر خدا کند به او روزى مىحسابش را نمى

 خدا فرمانش را به انجام اعتماد کند او براى وى بس است

اى مقرر هر چیزى اندازهبه راستى خدا براى . رساننده است 

  ﴾ .ه استکرد

ه رآن بلفت قدانشمندان محافظه کاری که معتقد به مخا برای پرداختن به نظر

 داشت است:  برنامه ریزی فامیلی اند، نکات زیرقابل یاد

یات س آدرتمام مواردی که قرآن به کشتن اطفال اشاره میکند ]براسا (1)

د ده انشد تولمقبل  دختران نوزاد است[ وآنهایی که از قرآن ومتون تاریخی منظور

ی ه ریزث برنامآیات ذکرشده هیچ ربطی به بح اطفالی که هنوزمتولد نشده اند.  و

 اینکه قرآن کریم آنرا اجازه میدهد یا خیر، ندارند.  فامیلی و

همیشه به منظورگرفتن جان  "کشتن فرزندان"قرآن کریم به ه ی اشار (2)

ی با اطفال نیزاشاره گاهی به شکل نمادین به بدرفتار اطفال استفاده نشده است و

تنها به معنای کشتن با ه ن "قتل"واژۀ  برخی از لغت نامه هاگردیده است. براساس 

بلکه درعین حال  ؛گیرد می را دربر زهر و شمشیر، انفجار، کارد، تفنگ :مانند ابزار

                                                             
 .3 -2 . سوره طالق، آیات1
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 آموزش نیز پرورش و محروم کردن از خوارشمردن و، به معنای تحقیرکردن 

  1. هست

ش تمام روزی بخ و را آفریدگارجل جالله خداوند ،مواره ه قرآن کریم (3)

الش ت و یری تدبجوامع را برا دارد، این اشاره مسؤلیت افراد و مخلوقات معرفی می

اد یان را انس ررکند. برعالوه با تأکید مک بهبود زندگی شان رفع نمی برای بقا و

  شود که: آورمی

رَ  َواِزَرة   تَِزرُ  َوَل ﴿ َرى ِوز     2﴾أُخ 

 ترجمه: 

نفس جوابگوي  هر" يعني .كشدنمي دوش بر را ديگري گناه كسي، هيچ و﴿

  3﴾خود است

 او را ورده سنجش برترين ابزاريست كه خداوند به انسان اعطا ك ي هقو عقل و﴿

 ﴾. هدد ا ميزمين ر آفريده ها مجزا وبه انسان قابليت خالفت الهي در ديگر از

 تا طلبد را میی جهاد پیگیر ست وایمان کامل ازعمل نیک جدا نی" -

ا رزمین  و غلبه حاصل نمایدخویش رونی یب ناپسند درونی و تخواهشا انسان بر

 می اسالمالی وااهداف  آرام نگهدارد که این خود از وبسازد  مسکن عدل  منزل و

 . "باشد

 خداوند می فرماید:

م  َحتَّى يُغَ ..  ﴿  َ لَ يُغَي ُِر َما بِقَو  ي ُِروا  َما إِنَّ ّللا 

 4﴾.بِأَن فُِسِهم  

 ترجمه: 

                                                             
1. Translation by Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, (Gibralter: Dar Al-Andulus, 

1980) p.216 . 
 .164، آیه انعام  . سوره2

3.Ibid., p. 368. 

 .11آیه  رعد،. سوره 4
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 از را ايشان و)  دهدنمي تغيير را ملّتي و قوم هيچ وضع و حال خداوند﴿

 به نوكري از ، عزّت به ذلّت از ، دانائي به ناداني از ، خوشبختي به بدبختي

 تغيير را خود احوال ،آنان اينكه مگر(  كشاندنمي بالعكس و. . .  ، سروري

 1﴾ ..( ، است ظاهري مسبّبات و اسباب در جاري سنّت اين)  و ، دهند

ه وعد رببنی قرآنی م ی آیه اینکه با استفاده از :همچنانکه فضل الرحمن گفت

 ا فارغ ازروزی دادن به تمامی مخلوقات، خود ر در جل جالله قدرت خداوند و

 می نظر هبمنابع اقتصادی اندک بدانیم، بسیار کودکانه  سنجش جمیعت زیاد و

 رسد. 

ی برا یجدیدترهای  برای پرداختن به نظریه پردازان مسلمانی که دیدگاه

اموش ورد خرین مگویا قرآن د : ینکهابرنامه ریزی فامیلی دارند مبنی بر حمایت از

ل قاب رت زیست که حد اقل قرآن با این امرمخالف نیست، نکاا است، بدین معنی

 داشت است:  یاد

 ن همچنانکه فقدا؛ ه معنای وجود صلح نیست نبود جنگ هیچگاه ب

ن ر قرآار، اگسالمتی نیست. با عین اعتب ننده یک درهمه حال بازگو بیماری نیز

ایت را حمه آنشود ک هیچ مخالفتی با کنترول حمل نداشته باشد، ضرورتأ دلیل نمی

 میکند. 

 ریمقرآن ک"که  : زندگی میکنند با این باور،  مسلمانان معاصر بسیاری از 

تمایل دارند برای تمام مسایل و موضوعات با  و "ستا یک قانون کامل زندگی

قرآن وجود داشته  زندگی شان راهکارهای مستقیم و مخصوصی در اهمیت در

ی نم قرآن کریم مستقیمی در ره یازینرو چون نسبت به این مسایل اشا ؛باشد

ه هیچ موضعگیری ویا اشارین باره ادر اندیشند که گویا قرآن کریم یابند، چنان می

تعدادی ازموضوعات مهم  ره یدربا که گویا قرآن کریم ندارد. این تصور ای

کنترول تعداد فرزندان خاموش مانده  برنامه ریزی فامیلی و: مانند ،معاصر

                                                             
 .، دکتور مصطفی خرم دلتفسیر نور .1
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 به ایجاد خأل علمی و اخالقی شده است و دارد، منجر نمی ونظرمستقیمی ابراز

 به زعم و رأی خویش با این مسایل برخورد میهای مختلف هریک  گروه افراد و

 . نمایند

تشبیه( یک دایره المعارف نیست که  از )بدورکریمقرآن اما باید متوجه بود که ، 

زندگی انسان  که در مشکلی  برای دستیابی به جواب هرسوال، هرپیش آمد و هر

 در دخداونیک جواب خود را مبنی براینکه  ید، به آن مراجعه کرده و هرآ پیش می

یک   نه قرآن کریم آن استنباط نمائیم. و آن مورد بخصوص چه میفرماید، از

     1 گوید. محض است، چنانکه عالمه اقبال درین باره می "ی قانون نامه"

قوانین وضع شده، ، انسان  ،آن عنوان کتابی که دره ب با مراجعه به قرآن کریم

ص برای تمام مسایل زندگی خود را آئین نامه های تدوین شده وتجویزهای مخصو

 عده زیادی ازبه دلیل سهل انگاری ها وعدم درک سالم از قران مجید، .دریابد

غافل مانده اند. این مفهوم اساسی  یاصلی ترین مفاهیم و معارف قرآن مسلمانان از

 طه یراب آدمی از بیدارکردن آگاهی برتر"قول عالمه اقبال عبارت است از: ه ب

ه خداوند وجهان هستی است ... بنیادی ترین اصل درین رابطه جایگاه ویژانسان با 

  2"دهد صمیمی می پویا و بسیار طه یاست که قرآن به این رابای 

 ریزی رنامهبی مسئله  اًومخصوص اًمستقیم ، خداوند جل جاللهبا وجود اینکه 

 یارار بسختطرح یک سا کریم دهد، قرآن خطاب قرارنمیمورد قرآن  فامیلی را در

 دیگر ه ونامبردی جواب مسئله ، اساس آن  که بر، ریزد  را پی می یارزشمند

ا را م کریم قرآن :مثال طوره توان دریافت. ب جدید را به روشنی می مسایل عصر

د. نمای یم، مینام می "حقوق اساسی انسانی"آنچه ما  مأمور به تأمین و حراست از

 مانند:

 ت انسانی افراد،احترام شخصی (. حق عزت و1 

                                                             
1.Ibid., pp.405-406. 

2.Ibid., p. 558. 
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 (. حق برخورداری انسان ازعدالت،2 

 یها طبقه بندی ، قبیله ساالری،فشاررهایی ازعنعنات، انواع  (. حق آزادی و3 

 بردگی ، اجتماعی، تبعیض جنسی و

 سخر،تم تهمت، غیبت و (.  حق مصؤنیت حریم شخصی انسان، مصؤنیت از4 

 ،دانش و (. حق کسب علم5 

 حق ملکیت، عاید و (. حق کار، داشتن6 

 و که امالک ییمحیط، جا باش در جای بود و (. حق مصؤنیت مسکن و7 

 ید.نما آمد تمام بتواند رفت و شتعهدات آدمی مصؤن بوده و انسان با آرام

 (. حق ترک محیط زیست )مهاجرت( درصورت احساس خطر،8 

 ،الهی  نعاماتا از نیکوده ی استفا (. حق تزئین خود و9 

 راساسب –حد امکان  در "زندگی خوب"بلکه حق  ؛ه تنها حق زندگین ( 10 

. ق اندین حقواز آدمیان برخوردار،  یک جامعه عدالت محور فقط در یقرآن هدایات

  تکامل و خود آگاهیست.نه ی و صلح پیش زمی  صلحنه ی عدل پیش زمی

 و تأمین که قرآن کریم تأکید فراوانی برحقوق اساسی انسان و ییآنجا از

ت مشکال با توجه به؛ جوامع اسالمی دارد حراست این حقوق برای تمام امت و

که  ،م فرهنگی، اقتصادی وسیاسی دربیشترجوامع کنونی جهان اسال ،اجتماعی

 رنامهثبات بارم به مب دهد، نیاز نشان میرا  سرعت افزایش نفوس باالترین آمار

 دارد. ریزی فامیلی 

خصوص برای اجتماعاتی که ه بارداری ب از ایل جلوگیریسو حق استفاده از

ست. این حقیقت ا بیسوادی مزمن و فقر از زندگی شان بصورت جانکاهی متأثر

به منظور برونرفت از مشکالتی که  روشنی فرامین قرآنی دیده شود که در  باییست

تأمین حقوق و است، بهترین شیوه را برای رفع این چالش هاجامعه اسالمی دامنگیر

انتخاب نمائیم؛ چون یکی از شیوه های که بتوان راه را برای رفع انسانی  اساسی

مشکالت ناشی از تکثر بی رَویَّه ی انسانی باز نماید نقش مصممانه ی  مردان 
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وزنان مسلمانی است که می توانند راجع به آینده ی فرزندان خود وچگونگی 

ه ببرای کل جامعه،  ن امرای زندگی سالم آنها تصمیم عاقالنه بگیرند. براستی که

رسد  نیم میلیارد می از خصوص برای زنانی قابل توجه است که تعدادشان به بیشتر

اند که  معاصرهای جهان  بینواترین اقلیتله ی جم آنها از بیشتر ، متأسفانه

 ، ودر تصمیم گیری های زندگی نیز نقشی ندارند.رسد صدایشان به هیچ جایی نمی

اید د ، بی گردمکه به منظور برنامه ریزی خانوادگی اتخاذ بنابراین هرتصمیمی 

ی قران یحیه در پرتو تعالیم واالی قرآن کریم انجام شود؛ تا ازیکسو خالف رو

ه باحیه ین ننباشد وازسوی دیگربتواند به مشکالت جُدّی زنان ومردانی که ازا

 .اردذچالش های کالن اجتماعی،اقتصادی وصحی مواجه اند، نقطه پایان بگ

 ثیاحاد لی دریزی فامیبرنامه ر

ول معم "عزل"زبا استفاده ا اسالم کنترول تعداد فرزندان بیشتر درعرب پیش از

 بود. 

اقضاتی تن عزلمورد  فرهنگ حدیث در گوید: در فضل الرحمن درین باره می

ود حدیث وج چهاررسد. درین مورد  آن به مشاهده می یا عدم جواز مورد جواز در

 .رسند می متناقض به نظر اًاهردارد که ظ

که  :شود  نقل می صلی اهلل علیه وسلمپیامبراکرم  یکی ازین احادیث از در

   .می داندکردن اطفال(  گوره زنده ب را )نوع کوچکتری از عزل
تِ  َوه ب   بِن تِ  ُجدَاَمةَ  َعن   َعائَِشةَ  َعن  ﴿  قَالَت   ُعكَّاَشةَ  أُخ 

تُ  ِ  َرُسولَ  َحَضر   أُنَاس   فِى -وسلم عليه هللا صلى - ّللاَّ

تُ  لَقَد   » يَقُولُ  َوُهوَ  تُ  ال ِغيلَةِ  َعنِ  أَن َهى أَن   َهَمم   فَنََظر 

ومِ  فِى لَدَهُم   يُِغيلُونَ  ُهم   فَإِذَا َوفَاِرسَ  الرُّ  يَُضرُّ  فَلَ  أَو 

لَدَُهم   لِ  عَنِ  َسأَلُوهُ  ثُمَّ . « َشي ئًا ذَِلكَ  أَو   َرُسولُ  فَقَالَ  ال عَز 

 ِ . « ال َخِفىُّ  ال َوأ دُ  ذَِلكَ  » -وسلم عليه هللا صلى   - ّللاَّ
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ِ  ُعبَي دُ  َزادَ   َوإِذَا) َوه ىَ  ال ُمق ِر ِ  َعنِ  َحِديثِهِ  فِى ّللاَّ

 ُ ُءودَة  1 ﴾ (ُسئِلَت   ال َمو 

 گوید:  دارد که می 2  تناقضشده با حدیث دیگری  حدیث ذکر  

 ليهع هللا صلى النَّبِى دَ ِعن   ذَِلكَ  ذُِكرَ  َسِعيد   أَبِىعن  ﴿

لَ  يَع نِى -وسلم  .« ُكم  أََحدُ  يَف عَلُ  فَِلمَ  » قَالَ  - ال عَز 
 نَف س   ن  مِ  َست  لَي   هُ فَإِنَّ  » أََحدُكُم   يَف عَل   فَلَ  يَقُل   َولَم  

لُوقَة   ُ  إِلَّ  َمخ  لَ  َزَعةُ قَ  ُودَ دَا بُوأَ  قَالَ . « َخاِلقَُها ّللاَّ  ىَمو 

 ﴾ِزيَاد  

 َرُسولِ  إِلَى اْلَن َصارِ  ِمنَ  َرُجل   َجاءَ  قَالَ  َجابِر   َعن   ﴿

 ِ  َجاِريَةً  ِلى إِنَّ  فَقَالَ  -وسلم عليه هللا صلى   - ّللاَّ

َرهُ  َوأَنَا َعلَي َها أَُطوفُ  ِملَ  أَن   أَك   َعن َها اع ِزل   » فَقَالَ . تَح 

رَ  َما َسيَأ تِيَها فَإِنَّهُ  ِشئ تَ  إِن   ُجلُ  فَلَبِثَ  قَالَ « لََها قُد ِ  ثُمَّ  الرَّ

تُكَ  قَد   » قَالَ .َحَملَت   قَد   ال َجاِريَةَ  إِنَّ  فَقَالَ  أَتَاهُ  بَر   أَنَّهُ  أَخ 

رَ  َما َسيَأ تِيَها   3﴾.« لََها قُد ِ
 ترجمه: 

 عزلما "( آمده گفت، صلی اهلل علیه وسلممردی نزد پیغمبر)﴿

نوع  که این :گویند ولی همسایگان یهودی ما می؛ کنیم  می

. حضرت پیغمبر "کردن اطفال است گوره زنده ب کوچکتری از

گویند. این  آنها دروغ می"صلی اهلل علیه وسلم جواب میدهد: 

توانید این عمل را  شما می و، گویند نیست  عمل چنانکه می

دنیا بیاید، ه خداوند بخواهد که فرزندی ب انجام بدهید. ولی اگر

چندی این مرد به پیغمبر صلی  . بعد از"دنیا خواهد آمده پس ب

 گوید که خانمش حامله شده است و اهلل علیه وسلم می

                                                             
 .3638رقم الحدیث : - رواه مسلم. 1
در هیچیکی از احادیث پیامبر بزرگ اسالم تناقضاتی وجود ندارد ؛ بلکه برداشت وفهم نویسنده محترم ، بیانگر  .2

 .(تی وجود دارد. )گروه ایدیت کنندهحدیث تناقضااین امر است که گویا در 

 انی صحیح .األلب الق .3
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آیا به تو نگفتم که اگرخداوند " :گوید آنحضرت )ص( جواب می

 ﴾؟"دنیا خواهد آمده بخواهد که طفلی بدنیا بیاید، پس ب

ِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  َرُجلً  أَنَّ  ال ُخد ِرى ِ  َسِعيد   أَبِى َعن  ﴿  ّللاَّ

ِزلُ  َوأَنَا َجاِريَةً  ِلى إِنَّ  َرهُ  َوأَنَا َعن َها أَع  ِملَ  أَن   أَك   َوأَنَا تَح 

َجالُ  يُِريدُ  َما أُِريدُ  ثُ  ال يَُهودَ  َوإِنَّ  الر ِ لَ  أَنَّ  تَُحد ِ  ال عَز 

 ُ ُءودَة غ َرى َمو  ُ  أََرادَ  لَو   يَُهودُ  َكذَبَت  »قَالَ .الصُّ  أَن   ّللاَّ

لُقَهُ  تََطع   َما يَخ  ِرفَهُ  أَن   تَ اس     1﴾« تَص 

 از گوید: یکی حدیث ذکرشده فرق دارد. این حدیث می حدیث سوم با دو

ضرت زمان حیات ح ما در"اصحاب حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم گفت، 

 مانیزحتی ،م دانستی درین باره می کردیم و می عزلپیغمبر صلی اهلل علیه وسلم 

 ."عمل را نهی نکرد ولی قرآن این؛ که وحی جریان داشت 

آنُ  نَع ِزلُ  ُكنَّا قَالَ  َجابِر   َعن  ﴿   ِإس َحاقُ  َزادَ . يَن ِزلُ  َوال قُر 

آنُ  َعن هُ  لَنََهانَا َعن هُ  يُن َهى َشي ئًا َكانَ  لَو   ُسف يَانُ  قَالَ      ال قُر 

﴾ 2 

 گوید:  این حدیث میره ی فضل الرحمن دربا

 می جهت زینایی ازمؤثقیت است ... درجه باال و این حدیث دارای سند مکرر) 

درزمان  ،اسالم  توان تصورکرد که عمل جلوگیری از حمل معمول درعرب پیش از

یچ هباره  یناآنحضرت در ادامه داشت و نیز صلی اهلل علیه وسلمحضرت پیغمبر 

ه مادا دم را ازمر، دانستند  این عمل را نادرست می هرگاهنداشته است، ه ای اشار

 . "داشتند می رآن برحذی 

حضرت پیغمبر  :ست ا مجموع سه حدیثی که ذکرشد نشانگر این ازحدیث دو

( را مجازشمرده اند. عزلچه با سکوت عمل ) صلی اهلل علیه وسلم چه شفاهی و

دانسته  برنامه ریزی فامیلی را مجاز ،برویت احادیث موجود مسلمانان آسانگیر

                                                             
   .صحیح:  األلبانی الق .1
 .3632رقم الحدیث: -رواه مسلم ..2
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مسلمان   دانشمندان محافظه کارخی از، برکنند. برای رد این استدالل  وعمل می

تلقی  جل جالله جانب خداوند عنوان رحمت ازه آن فرزندان ب به آیات قرآنی که در

حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را به ازدواج که احادیث نبوی  شده و

ن دارند، وبه ای نماید تا تکثرکرده وبرتعداد خویش بیافزایند، اشاره می ترغیب می

 صلی اهلل علیه وسلمحشرحضرت پیغمبر  روز نمایند که در گفته نیزاستدالل می

ینجا باییست اها دارد. در بالد که چه امت بزرگی درمقایسه با دیگرامت برخود می

کریم ودرقرآن، که نه ازدواج و نه تولید فرزند دراسالم فرض نیستند  :یاد آورشد

 تقوا و "قرآن کریم بسیار نگران ، برعالوه منشأ فتنه نیزاطالق شده اند.  فرزندان

انعکاس  حدیث نیز مسلمانان است تا تعداد شان. البته این نگرانی در "پرهیزگاری

تعداد اندکی که با تقوا باشند این مفهوم را إفاده می نماید که یافته است که 

 تعداد کثیری که نامطلوب باشند.  برتراست از

 تعلیق:
واجب ویات، فرض اسانجام می شود: یا حکم  4 براساس اجاز آنجایی که ازدو )

 مکروه است. یاواست  است، سنت 

 باشد.م میاین احکام مستنبط از آیات قرانکریم وسنت پیامبر بزرگواراسال

 ست.المی ایکی از مقاصد پنجگانه شریعت اسسالم وهمچنان بقا واستمرار نسل 

است بر  سوره هود ذکر شده 61آیه در عین حال اصل آبادانی زمین که در 

مین زدر  اساس تحلیل برخی از مفسرین کرام به تولید واستمرار نسل انسانی

شته باشد، ودندا وجزیرا تا زمانی که پدیده تولید وتکثیر انسان عمالً ارتباط دارد؛

 است مطرح نمی شد.  جل جاللهعمران وسازندگی زمین که امر خداوند

 وفرض یامدهدان در نصوص نازدواج وتکثیر فرزند باشیم که امر هر گاه معتق

 باشد.( نیستند ، در واقع مخالفت با معتقدات اسالمی می

حدیثی  نمود:باید خاطرنشان  ،فرهنگ حدیث مورد برنامه ریزی فامیلی در در

شنیده و آنرا  ره ی عزل،دربا صلی اهلل علیه وسلمکه براساس آن حضرت پیغمبر 
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 برترین و نقل شده است که ازنیز (مسلم بخاری و)ن صحیحی در ،منع نکرده اند

 میان مسلمانان  است.  ترین مراجع علم حدیث در مؤثق

رفته را گ "حدیث ضعیف"کند درروایات لقب  را محکوم می عزلحدیثی که 

ه ن رشتمای ایمتن حدیث مورد تأیید عل و است. بدین معنی که سند، راوی، تواتر

 تبرتب معکبرخی از بسیارقابل توجه اینکه در گردیته ی قرارنگرفته است. نک

 ود کهش قل مینمسند احمد ابن حنبل، ابن ماجه و سنن ابوداود ،همانند: احادیث 

ن فقت ززل را که بدون موا،عحضرت پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم طی حدیثی 

 صورت بگیرد، نهی کرده است. 

 مذاهب اسالمیاز نظر أئمه ولی یزی فامیبرنامه ر

 جعفریبلی وحنفی، مالکی، شافعی، حن مسلمان اعم از نه یمام مذاهب پنجگات

 دون قیدرا ب عزل"که مذهب شافعی بااین تفاوت دهند.  می را جواز عزلعمل 

. "کند عزل تواند می دهد، که حتی بدون موافقت زن نیز می جواز وشرط به شوهر

 رده اند. شم مجاز همسرش را فقط با موافقت  عزل  چهارمذهب دیگر

بن ا"فقط توسط یکی ازعلمای مسلمان اسپانیایی قرون وسطی  عزلعمل 

ای هکه پیروان اندکی داشت ممنوع شده است. فرقه  "ظاهری"مذهب  "حزم

 دانند.  می این عمل را مجاز اسماعیلیه نیز زیدیه و

ب و مذهمتصوفان، پیر رترین فیلسوفان ومتبحّ از ییک ،امام محمد غزالی

ه بأثیرات ت، حمل  مورد جلوگیری از ست که دیدگاهش درا میان کسانیشافعی در

 جوامع اسالمی داشته است.  سزایی در

به طور خالصه می توان گفت: که فقهای اسالمی اکثریت شان عزل را جایز 

 1می دانند.

 است:  نمودهخالصه  ات محمد غزالی را طی مباحث زیریفضل الرحمن نظر
                                                             

 .، باب العزلالفقه االسالمی وادلته .1
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)که  "توکل به خداوند"راستینی که به  ای ه تقوا پیشهاست ک غزالی برین باور

 ید( دست یافته باشد، نمیآ می شماره سلوک معنوی  ب ازعالیترین مراتب ایمان در

چون او میداند که خداوند رزق ؛حمل متوسل شود  تواند به وسایل جلوگیری از

 فاده ازفرستد، برای چنین مؤمنی است پیش می از افریند نیز هرجانی را که می

که چنین توکلی  ولی تعداد کسانی؛  وسایل جلوگیری از حمل نادرست است

 مردم با تصورات سنجشگرانه و بیشتر دارند اندک است وجل جالله برخداوند 

حمل استفاده  وسایل جلوگیری از دارد تا از اند. برای این افراد جواز مادی درگیر

، کسی هراس دارد ازینکه  اگر،  وتاًعالمشکالت اقتصادی رهایی یابند.  از کرده و

گناه آلود مانند  های غلط و راه معاش از به امرار را مجبور او ان زیادداشتن فرزند

 داشتن فرزند جلوگیری کرده و او مکلف است تا از !سازد دزدی و راهزنی می

  :افزاید  های ممکن پیشگیری نماید. غزالی ادامه داده می وقوع گناه بدینوسیله از

 زیبایی خانمش را متأثر می تولد فرزند سالمتی و مردی هراس دارد که حمل و اگر

حمل گرفتن خانم  تواند از شود، پس می موجب فاصله میان آنها می سازد و

      1خودداری نماید.

 جمع بندی

ن توا یکید ممطرح گردید، با تأ باالسنن اسالمی که در با مروری برمنابع و

امه برن از زیادی فلسفی اسالم حمایت بسیار خالقی، حقوقی وا ساختار در :گفت

نامه ن، برد ایریزی فامیلی برای کنترول تعداد فرزندان صورت گرفته است. باوجو

 جوامع اسالمی وضع ناخوشایندی دارد. بیشتر ریزی فامیلی در

وجود تصورات و رفتارهای ناسالم ،  این ناخوشآیندی ترین علل مهم یکی از 

فقدان خود باوری، اعتماد به  این جوامع است. بسیاری زنان در زنان در ابربر در

                                                             
1.Ibid., p. 198. 
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برای آنها محال  ینرواکنند. از نفس و درک ارزش وجودی خویش، گذران عمرمی

مانند  فشارهای ناشی از اندیشه های محافظه کاران بسیار مؤثر برابر است که در

: برنامه ریزی فامیلی یک برنامه گوید به آنها می اًکه مکرر( 1)ابواالعلی مودودی 

 ست، مقاومت نمایند. ا رفاه اجتماعی وجل جالله شیطانی مخالف با رضای خداوند 

 گاهدیدجموع ازم ه اینمون ،یندآ زیرمی مودودی که در ابواالعلی های دیدگاه

ای ه روگرامباعث خنثی شدن پ دارند و ابرازمی ست که گروه محافظه کارا هایی

 بسیاری جوامع مسلمان گردیده است: فامیلی دربرنامه ریزی 

های باهم  دفاتر، گردهمایی دختران، استخدام زنان در پسران و یآموزش باهم

ی معاصر، آراسته  یهای زنان راهپیمایی های نامناسب زنان و مردان، لباس زنان و

 برای ازدواجای ماست. قوانین بازدارنده عصرهای زندگی اجتماعی  ویژگی یکی از

روابط  دوشیزه ها و برابر های متعدد وضع شده است. ولی هیچ مانعی در ازدواج و

که مانع  سن ازدواج برای آنها نیست. درچنین وضعی، تنها عاملی نامشروع قبل از

 قبل از بارداری نامشروع و شود، ترس از به یک مرد می تسلیم شدن یک دختر

به زنانی که شخصیت  نان خاطراطمی ازدواج است. برای برداشتن چنین مانع و

 شما جامعه را در ضعیفی دارند، تا به راحتی به دوست پسرانشان تسلیم شوند و

    2گسیخته گی اخالقی و هرزگی خواهید دید. جریان افسارعه ی فاج

فقیت لی مؤزی فامیآنها برنامه ری اسالمی که در کشور قابل تأکید اینکه تنها دو

یل ین دلاصرف به  بنگالدیش اند، آنهم اندونیزیا و رت ازعبا،سزایی داشته است ه ب

 ورفته گشانه مصلحت اندی  رهبران دینی درین کشورها موقفِ که تعدادی ازعلما و

 داشتند.  نظراسالم اعالم آنرا از جواز

                                                             
پاکستان است  وممکن مشکالتی راجع به  انعکاس دیدگاه ابواالعلی مودودی، نویسنده محترمه به دلیل اینکه از  .1

بااین هموطن خویش داشته باشد، به ابراز چنین نظریاتی پرداخته است.درعین حال تالش فراوانی به عمل امد تا 

نظریات منعکس شده امام مودودی مستند به مشاهده برسد، دریافت نشد، بنابراین نزد ما سندی دال بر ارائه نظریه 

 .ید قرار بگیرد. )گروه ایدیت(فوق وجود ندارد، تامورد تائ

2. “Religion and Planned Parenthood in Pakistan”, p.94. 
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 تعلیق :
ر بل ذکم، قاقبل ازاینکه در مورد تنظیم خانواده بحث تعلیقی داشته باشی )

موده ندالل است ف دیدگاه در احادیثی که نویسنده محترمه به انمیدانیم که اختال

 : است ، قابل بحث است؛ به این معنی 

ر باللت دکه  احادیثی که داللت بر نهی دارند، منظور نهی تنزیهی و احادیثی

ی می باق جواز دارند ، منظور عدم حرمت فعل بوده وکراهیت عمل به حال خود

 این مورد می گوید: باشد؛ چنانچه امام نووی در

بينهما بأن ما ورد ف  النهى محمول  یوجمع النوو﴿

على كراهة التنزيه وما ورد ف  الذن ف  ذلك 

محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفى الكراهة 

 1﴾ف  العزل فيشترط لجوازه إذنها
 ترجمه:  

امام نووي احاديث فوق را چنين تطبيق داده است: احاديثي كه ﴿

بر نهي دارند، مراد  ازآنها نهي تنزيهي است ، واحاديثي  داللت

كه داللت بر جواز دارند مطلب شان عدم حرمت فعل است 

 2 ﴾ وكراهيت به حال خود باقي است.

د تحدي عضاًكه در فرهنگ هاي معاصر به نام هاي تنظيم نسل وب تنظيم خانواده
سل ننظيم ز تامنظور ما  نسل آمده است ، از نظر مفهومي معاني مستقلي دارند كه

 مراتب آتي است:

 تنظیم نسلالف: 
هدف به ات بارعايت زمان مناسب فاصله ميان تولد ايجاد ازتنظيم نسل عبارت 

 وسائل بااستفاده ازمادر وصحي فرزند، حفظ توانايي جسمي سالم  وپرورشتربيت 

 است، مي باشد.  كه براي منع بارداري كشف شدهي جديد وتسهيالت
                                                             

 .باب حکم العزل . شرح النووی علی مسلم .1
 برای تفصیل بیشتر به کتاب شرح معانی اآلثار از امام تحاوی حنفی مراجعه شود. – گروه ایدیت .2
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 هي كهفق عالم اسالمي درروشني نصوص ديني وقواعد ي معاصرازفقها يتعداد

ديد الت جهياستفاده از تس شود، درصورت ضرورت  مي تشريحدرمسئله عزل  بعضاً

وانايي به ت مشروط فرزندان ونسل  ازديادِ ند؛ زيرا ندا كاري مقبول و جائزمي طبي را

 زرسولكه اند ميكن يحديثه بواستدالل  استهاو استطاعت مالي و تربيتي خانواده 

 روايت شده است:ذيالً   صلي اهلل عليه وسلم   اهلل

، قَاَل: قَاَل:رسول هللا ( ُجوا » -ص-َعن  َمع ِقِل ب ِن يََسار  تََزوَّ

َُممَ   1«ال َودُودَ ال َولُودَ فَإِن ِ  ُمَكاثِر  بُِكُم اْل 

 ترجمه:

ان ميازدواج كنيد تا نسل شما بيشتر شود؛ زيرا من در »

 «.نمايمها روز قيامت به شما افتخار ميملت

ي از لوگيرم به جكافي وجود نداشت، اقدا هرگاه اين قدرت و استطاعت به حدّ؛ اما 

يرا زائز؛ جكاري است كه ، بارداري و بيشتر نمودن فاصله زماني ميان دو حمل 

 اند:فرموده عليه وسلم لي اهللرسول خداص

 2«.ز دو دارايي و كثرت آن يكي از دو ناداري استكمي تعداد خانواده يكي ا»

ن : يعني قطع نسل از طريق عقيم نمودن مردان يا زنااما تحدید نسل

سل ياد نازد بطوردائمي به خاطر ناسازگاري كه با اهداف دين و شريعت در مورد

ن م نمودعقي:  بناءً ؛  دارد، كاري است نامشروع مالي وجسمي اتبشري در حد امكان

يعني  -صنوعيتلقيح م -چنين حرام و نامشروع است. و هم، زنان و مردان  يدايم

 ست.اروع ديگر نيز حرام و نامش بردن مني مردي بيگانه در رحم زنِ به كار

                                                             
 باني[ : حسن صحيح]حكم األل2050رقم الحديث:، ابوداود :رواه  1
 اخرجه القضاعي و الديلمي  2
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 و منع بارداری« عزل»حکم :ب
 . نزال خارج از رحم استعزل به معني اِ

از عزل ،ودن خبرخي به خاطر جلوگيري از بارداري همسرا، هاي گذشته  درزمان 

رص قانند اري ماز ابزار پيشگيري از بارداستفاده مي نمودند ؛همانند آناني كه 

 نترولكنظور اند به م و بستن رحم وغيره.. كه جديداكشف شده،آمپول ضدبارداري 

 ايند.نم استفاده مي توالد وتناسل

عي ظر شرد،از ناحاديث كه درين باره وجود داره گويند كه: نظرب اكثريت علماءمي

را اقدام زي ؛ددار مانعي ندارد وجائزاست. اما چنانچه زن راضي به آن نباشد، كراهت

ل مرد دن  مثشود و او نيز در مورد فرزنددار شنزال در رحم سبب بارداري ميبه اِ

 داراي حق است.

 اسالمي درين مورد: يعلما يه نظر

زناشويي قبل از انزال به معني كنار كشيدن از عمل « عزل»گويد: مي امام نووي

همسر ـ انجام  است و از نظر ما در هر شرايطي ـ چه با رضايت يا عدم رضايت

 1«.شودنجر به عدم آفرينش فرزند ميزيرا مُ ؛پذيرد، كراهت دارد

ري كه ليل بر جواز عزل و امثال آن حديثي است از جابر بن عبداهلل انصاد -

 فرمايد: مي

و در شرايطي كه آيات قرآن نازل  عليه وسلملي اهلل در عصر رسول خداص»

از آن  لي اهلل عليه وسلمنموديم و رسول خداصشدند، ما گاهي اقدام به عزل ميمي

 1«.فرمودباخبر بود و ما را از آن نهي نمي

                                                             
 267، ص 5شرح صحيح امام مسلم، ج  -1



 

 

440 

الم 
سـ

ن در ا
ب ز

ق و وجایـ
حقـو

 

 
نعقاد ايش از اند كه جلوگيري از بارداري پو امثال آن بيانگر اين حقيقت حديثاين 

هلل الي داصشود كه رسول خمي يدهگونه فهمآن روايات ايننطفه جايز است؛ زيرا از 

كار  نانچهفرمود و چاز آن كار باخبر بوده است و اما از آن نهي نمي ليه وسلمع

 كرد. نمود، و با سكوت خويش آن را تأييد نميبود از آن نهي ميحرامي مي

مطلع بوده و از آن  صلي اهلل عليه وسلم و ظاهر موضوع اين است كه رسول  اهلل

اهلل صلي اهلل عليه  كه اصحاب در مورد احكام از رسول اسباب زيادي وجود دارد

 2ند.دنمو پرسش مي وسلم

نظر دارند كه گويد: علما اتفاقر در مورد اجازه و عدم اجازه همسر ميابن عبدالبَ

 ،دار شدنبدون اجازه همسر چنين كاري روا نيست؛ زيرا در عمل زناشويي و بچه

 مورد گيري است و ابن هبيره درينيمتصمصالحيت داراي حق اظهار نظر و  زن

 3دهد. جماع رامورد تصديق قرار ميإ

 پهلويرند درآن قول دا جوازه بي اسالمي علماي ازمسئله جوازعزل كه تعدادزياد

هاي  وشر از فادهااستجوازتنظيم خانواده به اند ب يدالئل ،كه قبال ذكر شد يدالئل

 كرشد.جديدكه ذ

 حکم سقط جنین:ج
پس از سپري شدن  نظر دارند كه سقط جنينعلماي مسلمان در اين مورد اتفاق

، بااستناد به حديثي كه از ابن عباس چهارماه از انعقاد نطفه و آغاز خلقت جنين 

كه به طور يقين ثابت شود كه حرام و نامشروع است. مگر آن روايت شده است،

                                                                                                                                   
 متفق عليه -1
 616، ص 6نيل االوطار، ج  -2
 المرجع السابق -3
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چناني است كه امكان زنده متولد شدن او محال  كودك داراي عيوب جسمي آن

 كه داراي سر، گردن و يا قلب نباشد. است. مانند اين

اما سقط جنين قبل از سپري شدن چهارماه از آغاز خلقت آن يعني زماني كه داراي 

بر اين باورند كه جايز است. اما  1شود، حنفيه، حنابله و شافعيهروح و حركت مي

س از گذشت چهل روز از آغاز خلقت آن، سقطش كراهت گويد: پحنفيه مي

در صورتي كه معذرت قانوني براي سقط جنين  تحريمي دارد و قبل از چهل روز

 شرعي ندارد.مانع  وجود داشته باشد،

سقط جنين را ـ  2اما علماي مالكيه و امام محمد غزالي و علماي مذهب ظاهريه

دانند و آن را همانند ام و نامشروع ميهرچند لحظاتي پس از آغاز خلقت باشد ـ حر

رسد اين رأي، آورند؛ به نظر ميد و زنده به گور نمودن انسان به حساب ميمَقتل عَ

رأي صحيح و سنجيده و مورد اعتمادي است؛ زيرا اگر جنين را به حال خود رها 

شود و تنها در شرايط سخت و اضطراري است كه كنند به انساني كامل تبديل مي

كه جان مادر در اثر شود. شرايطي مثل اينرأي حنفيه و شافعيه عمل مي به

بارداري در معرض خطر جدي و يقيني مرگ قرار داشته باشد؛ زيرا براساس قواعد 

هر ضرورتي در چهارچوب آن مورد »و « طلبدمشقت آسانگيري را مي»اصول فقه 

 ي عمل شود.گونه موارد بايد به اين رأدر اين« گيردتوجه قرار مي

آورد و اين قانون چنين قوانين وضعي، سقط جنين را جرم و جنايت به شمار ميهم

كه  يچنانحمد غزالي و ظاهريه است؛ زيرا همتأييدي بر ديدگاه مالكيه و امام م
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گفته شد: جنين سرآغاز حيات و زندگي انساني است و پزشكان و متخصصان نيز 

 1اند.همين را مورد تأكيد قرار داده

بنابراين تحديد نسل شرعاً حرام وتنظيم نسل به مقصد تضمين حيات مادر،رفع 

در رحم مادر،رشد غير عادي  مشكالت جدي ناشي از ناقص االعضا بودن كودك

وتنظيم بهتر زندگي زناشوهري در پرتو شريعت اسالمي مانع شرعي نداشته 

 2وتنظيم خانواده با اهداف شريعت سازگاري دارد.(
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