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ح مسئلهطر
ىارقرنان و برق زجه در جامعه امروز مسئله حفظ حقـويكى از مسائل مهم و قابل تو

ق خويـشه)مندى از حقوه طالب بهردان امروزن مرنان نيز چوعدالت بين انسان)هاست.ز
د مى)نويسد:ق بشر در اين مور اعالميه جهانى حقو١مى)باشند.ماده 

ند.ابرق با هم براد به دنيا مى)آيند و از لحاظ حيثيت و حقواد بشر آزتمام افر
 نيز تأكيد مى)كند كه:٢در ماده 

نگ،جنس،زبـان واد،ر نژًصـانه تمايز،مخصـون هيچ گـواند بدوهر كس مى)تـو
دد.دار گرخورج در اين اعالميه برادى)هاى مندرق و آزمذهب از تمام حقو

ت يك حق غير قابل انكـاراهب طبيعى و اجتماعـى بـه صـورجه به استفاده از مـوتو
دق بشر مورها مسئله حقـون ساير كشورهاى اسالمى نيز چـوح شده است.در كشورمطر

د اختالفات بين ديدگـاهجود،تصور وجوفته است.اما از مشكالت مـوار گردقت نظر قـر
امـع منجر به ايجاد شكاف و فاصله بيـن جـوًق انسانى مى)باشد كه بعضـااسالمى و حقـو

عات پر مناقشه در اينضوق بشر مى)شد و از موف بين المللى مبتنى بر حقومسلمان و عر
هق انسانى و جنسيت اشارق بشر يا حقونان و حقوع نسبت ميان زضوان به موبخش مى)تو

آن كريم بهع به كتاب آسمانى مسلمانان و قـرجود.مقاله حاضر در پى آن است كه بـا ركر

يده ماشينىفر
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ق انسانى باع حقـوضوسى موق تمامى مسلمانان به بـررثود اتفاق و وان تنها منبع مـورعنو
دد كه متن حقيقت پيام الهى چيست؟پيامى كه قابـلشن گرد تا رودازد جنسيتى بپـررويكر

مان)ها و مكان)ها باشد،آن چه در پى مى)آيد نه استنباطى فقهى است وسى در كليه زدستر
د.آن سر و كار دارى كه با متن قرهشگرى بلكه تالشى است از سر پژوداشتى تفسيرنه بر

ت و اهميتضرور
د كه جامعه امروزنان و جنسيت در اسالم از آن رو اهميت دارق انسانى زع حقوضومو

ىت ماهو قائل به تفاوًهى كامالفتار كج فهمى شده است،گرودى گرد تا حدودر اين مور
اف از حقيـقـتا انحرش رنه تالش در جهت تصحيح ايـن نـگـرد هستند و هـر گـون و مرز

ق انسانى و اسالمت حقوانى در عباره ديگر نيز قائل به عدم همخوند و گرواسالم مى)پندار
د و اسالمد ندارجوه نيز معتقدند امكان اين آشتى ونان مى)باشند.اين گرود زه در موربه ويژ

د و آنا ندارق بشر رديكى به حقوى انسان)ها به دور از جنسيت و نزابرات و براستعداد مساو
ايط جديدانى آن با شـرخوط به اعصار گذشته است و امكـان بـازچه در اسالم آمده مربـو

هامع مسلمان منجر به ايجاد تضادى در هويت به ويژ اين جدايى در جوlد.نتيجهد ندارجوو
د مى)باشندنان شده است.آنان از سويى عالقمند به حفظ هويت دينى و ملى خودر بين ز
ه)مندى از مظاهر دنياىد و بهـرق انسانى خوى ديگر در تالش جهت كسب حقـوو از سو

نان(و حتىد اين زگى القا شـوى بين اين دو ويژن مى)باشند و در حالتى كه قهر مـاهـومدر
اط و تفريط منجر به افرًند كه بعضاكسى در معنا و هويت مى)شوادوفتار پارامع آنان) گرجو

ىدد،از اين رو چنين مطالعه)اى ضروران)هاى اجتماعى مى)گرع و حتى بحرضودر اين مو
خاستهض،برار بر اين تعارضى قطعى است يا اصرد چنين تعارجود كه آيا وشن شواست تا رو

فاق وه شده وم اشاران بين دو مفهوق بشر مى)باشد و آيا مى)تواز تلقى خاص از دين و حقو
ها شده و ناچار بهگمى ردرامع مسلمانان از اين سرت جود كه در اين صورار نموقرآشتى بر

نان و اسالم نباشند.ق انسانى زله حقوانتخاب بين دو مقو
امعل در جودد كه كسانى كه قادر به ايجاد تغيير و تحوم است تأكيد گردر اين جا الز

ا بشناسند و حتىمان رده،اقتضائـات زد آشنا بودم خود مى)باشند كه با انديشه)هاى مـرخو
تباط منطقى و عقاليى بين اين دو ايجاد نمايند.االمكان ار
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آننان و جنسيت در قرق انسانى زحقو
اد،طبقه و جنسيتنگ و نژاى رامت ذاتى بخشيده است كه سوا كرع آدم رند نوخداو

١امت بخشيديم…»ا كرع انسان عطا شده است:«و همانا بنى آدم ربر نو

ت انسان)ها،در آيات مختلفى بر اين مسئلـه تـأكـيـدفع شبهه خلقت مـتـفـاوو جهت ر
اديم و شمـا ردى خلق كرن و مرا از زدم ما شمـا رمايد:«اى مرمى)نمايد،از آن جمله مـى)فـر

اف با همين اعرlه سور١٨٩آن كريم مثل آيه ار داديم.و همچنين در ديگر آيات قره)ها قرگرو
 يكسـانًاحل طبيعى كامـالد در تمامى مـرن و مر آفرينـش زlهمايد:شيون تأكيد مى)فـرمضمـو

د.ندگى دنيايى مى)شود زارده و وشد و نمو نمودك بسته شده،در بطن مادر ر كوlمى)باشد نطفه
ده كهش) سخن به ميان آورجى (آدم و همسرند از زودر داستان آغاز خلقت نيز خداو

٢ى مى)نمايند هر دو در جنت اسكان گزيده،ا سپراحل آغازين حيات ربا يكديگر تمامى مر

٤اقع شـده،سه شيطان وسود و هر دو مور٣ند،ار مى)گيرندى قـرد خطاب خداوهر دو مور

ند و سپس هرلى مى شوك اوفتار تر و گر٥ديك شده و از آن مى)چشندخت نزهر دو به در
هاقع هر دو به يك شـيـو در و٦ند.ند توبه مى)نمايند و بخشيـده مـى شـوگاه خـداودو به در

احلى در اين مرآن كريم) بر ديگرا تجربه مى)نمايند،هيچ يك (به تعبير قـرك عالم رمشتر
ى نيست.اى ديگرسه برسود و يا عنصر گناه و ومى ندارّتقد

د خلق مى)شويـد ون و مرد خطاب) به شكل زآن «شما» (انسان)هاى مـوربه تعبير قـر
انا خلقناكم مـن ذكـر اوار حيات و بقاى نسل مى)بـاشـد:مه استقرى شمـا الزد هر دوجوو

ارد مذمت قرفتار جاهلى مورد است و اين ر،گزينش جنسى به شدت در اسالم مطروانثى
مايد: نحل مى)فرlهد در سورد.در اين مورمى)گير

ى شده استد كه صاحب دخترت داده مى)شوو آن هنگامى كه به يكى از ايشان بشار
ى شده در اينارد فردم خود از مـرا فرو مى)برد ره)اش سياه شده در حالى كه خشم خـوچهر

ند به گور نمايد چه بدا در خاك زدك دختر) رد يا او (كوا نپذيرى رارفكر است كه آيا اين خو
ده سئلت.بأى ذنـباذا المـؤومايد:ه تكوير مى)فـر و همچنين در سـور٧حكم مى)نماينـد.

د كهال مى)شوان) سؤنده به گور شده (دختردكان ز در آن هنگام از كو)٩ ـ ٨١/٨(تكوير،قتلت
نده باشد يادك زبه كدامين گناه كشته شدند.اين جنسيت نيست كه تعيين مى)كند كه آيا كو

اى جنسيتش) شايستهدك انسانى (سودد.كوه)مند گراى ادامه حيات بهرى براياى بيشتراز مز
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ندمايد:«اين خداوى تأكيد مى)فرش است.كه در آيه ديگرى و آموزندگى(تربيت) نگهدارز
٨ى بكشيد».س روزا از ترندانتان ره نداريد فرزى مى)دهد و شما اجازاست كه روز

شب) حق آموز
ند نيز مهم)ترينافق انسان)هاست و خداود توق مورش از حقوفتن و آموزياد دادن،ياد گر

د و بها ياد بگيراند اسماء (حقايق عالم) را در اين مى)داند كه او مى)توگى)ممتاز انسان  رويژ
است و سپس از او خو٩ا ياد داد،ع انسانى) همه اسما رند به آدم(نود:خداوان بياموزديگر

ا داشت وانايى ر و آدم اين تو١٠ا خبر بدهدند) ران خداوارگزشتگان(كارتا از اين حقايق فر
د:آيا به شما نگفتم من غيب آسمان)هـا وموند فرا از اسما خبر داد و آن گاه خـداوايشان ر

شتگان مى)نماياند.ا به فرآمد انسان رصيت سرند اين خصواقع خداو در و١١ا مى)دانممين رز
أ باسماقراندن است:د خوصيه مى)شوى كه تولين چيزم(ص) به اواكرو همچنين پيامبر

د.و از همين رو پيامبرت كه خلق كردگاران به نام پرور بخو)٩٦/١(علق،.ربك الذى خلق
مايدمايد.آن قدر بر اين مطلب تأكيد مى)فرى مى)فرى و يادگيرى بر علم آموزار بسيارنيز اصر

ى منتفى مى)داندا نيز در يادگيراجبى است و جنسيت رش امر و آموزًسد اصالكه به نظر مى)ر
دن و مرمايد:«طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه» طلب عـلـم بـر هـر زو مى)فر

صيـها تودان رنان و مـرنان در اين امـر،زميـت زفع محـرواى راجب ست.و بـرمسلـمـان و
دد.درتفع گرنان مرادى زار دهند تا بيسونان قران مهر زا به عنـوى راد آموزمى)نمايد كه سو

د ازى امتياز نيست و به اعتقاد علماى دينى،اين مورا هيچ يك بر ديگرن رد و زاين حق مر
انندهر يا پدر نمى)تواند منع نمايد و حتى شوا از آن نمى توى ردى است كه هيچ كس ديگرارمو

ست كـهم نمايند.از اين روى محروسى به اين امتياز بشرا از دستـرد رهمسر و يا دختر خو
ند كه با ديگر انسان)ها قابله)اى دارآن جايگاه ويژه علما و دانشمندان از نظر قرهميشه گرو

ابر هستند؛آيا بر)٣٩/٩مر،(زنن و الذين اليعلموى الذين يعلموقل هل يستومقايسه نمى)باشد:
ند.ند و كسانى كه علم نداركسانى كه علم دار

ج) حق اشتغال و استقالل اقتصادى
ا ازاند اين حق رند و هيچ يك نمى)تـوا دارد رد حق استفاده از حاصل كار خون و مرز

ه)اى وند بهردان از آنچه به دست مى)آوراى مرمايد:«برآن كريم مى)فرى سلب نمايد قرديگر
١٣ه)اى هست».ند بهرنان نيز از آنچه به دست مى)آوراى زبر
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قعيت)هاى مختل� اقتصادى نيز تأكيد خـاصـى بـهسى به شغل و مـواز جهت دستـر
ن چوپانى ونان به مشاغلى چود به اشتغـال زارخى مود اما در برت نمى)گيـرجنسيت صور

اى ملكه سباايى برمانروسى) و حاكميت و فران شعيب(هم عصر مواى دخترى بركشاورز
داننان در كنار مرصه)هاى ديگر نيز از حضور ز(هم عصر سليمان) ياد مى)كند.و در عـر

قعيتان قبل از اسالم نسبت به مواتى كه در دورجه به تفكرسخن مى)گويد.همچنين با تو
نان ايجاد شده است از اين رواى زابسته)اى برايط اقتصادى ود داشته است كه شرجون وز

د هديه)اى جهت اثبات صداقت ونان خواج به زدودان در هنگام ازصيه شده است كه مرتو
ند مطالبه زد كه به مجرائه نمايند كه به نام مهريه يا صداق شناخته مى)شود ارعالقمندى خو

انهان پشتواند به طور ضمنى به عنـود مى)تومهريه خو١٤د.اجب مى)شـود وداختش بر مرپر
ى كه در خانه انجاماى كـارانند در ازنان مى)تود.در ضمن زح بشون مطـراى زاقتصادى بر

م مى)باشد.ن الزداختنش به زن اسالم پرت نمايند كه بر طبق قانومى)دهند طلب اجر
ثار

دنان مورآن كريم جهت ايجاد استقالل اقـتـصـادى زى كه در قـرد ديگراراز جمله مـو
فعديكان و اقربا مى)باشد و جهت رك (باقيمانده) نزه)مندى از ماترفته حق بهرار گرجه قرتو

ن زlها بهرث رند مبناى تقسيم بندى ارث مى)بردان ارن مرنان نيز چـوشبهه و اثبات اين كه ز
ده استصيه نمـوند تود كه «خداوع مى)شونه شرو نساء اين گـوlه سور١١ lار مى)دهد.آيهقر

هابر بهـره)اى است مانند دو بـران بهراى پسـرندانتان (اعم از دختر و پسر) بـرا به فـرزشما ر
د. مادر است و پدر با آن سنجيده مى)شوlهث بهران» و در ادامه نيز مبناى اردختر

ان به حساب پسرًفاا صرندان ران فرزد كه نمى تود دارجواقع در اينجا اين تأكيد ودر و
تث متفاودان از ارنان و مـره زان بهرداخت اما اين كه ميزا نيز پـران رد و بايد حق دخترآور

ع اصلى آن استضواج داشته است اما موى است كه روف به تقسيم كاراست بيشتر معطو
ناناى زث برفت كه در ارد و بايد پذيرفنظر كران از حق او صردن نمى)تون بوف زكه به صر

حقى منظور شده است.
ادهاج و تشكيل خانودود) حق از

١٥امش بين آن دو مى)داند.نـت و آرا ايجاد سكود رن و مراج زدوآن كريم هـدف ازقر

اتب كمال هر دو نقشند و جهت نيل به مـره)مند مى)شوف از آن بهرابطه)اى كه هر دو طرر
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جيـتابطه متعالـى زوم نسل انسانى نيز از طريـق راساسى ايفا مى)نمايد و در ضمـن تـداو
١٦اتفاق مى)افتد.

ند و هيچ گاها دارندگى خويـش رد در اسالم حق انتخاب همسر و شريـك زن و مرز
اه و اجبار يكى از دود و صيغه عقدى كه با اكرادار كراج ودوا به ازفين ران يكى از طرنمى)تو

د باطل مى)باشد.ف منعقد شوطر
آند قرد در ايـن مـورد نقش مـهـمـى دارن و مردن زاج كفويـت و هـم شـأن بـودودر از

ه ونان پاكيـزنان ناپـاك،زاى زدان ناپاك بردان ناپاك و مـراى مرنان ناپاك بـرمايـد:زمى)فر
مايد و در جاى ديگر نيز مى)فـر١٧هنان پاكيـزاى زه بردان پاكيزه و مردان پاكيـزاى مرطيب بر

اج نمايند.دومن بايكديگر ازنان مؤدان و زكه:مر
ا به اجباران يكى راضى باشند و نمى)توك رندگى مشترد مى)بايست از ادامه زن و مرز

اند پيامبر خويش رد.حتى خداوادار كرناشويى وندگى زش ظلم به تحمل زو زور و يا پذير
دند وند گراضى به آنچه دارد و رانش خشنوى انجام دهد كه همسرت مى)نمايد كه كاردعو

ندگىان پيامبر مايل بـه ادامـه زتا جايى كه حتى اگر همسـر١٨ن و غمگين نباشـنـد.محزو
 طالب حيات دنيا وًده باشند مثالا اختيار كرى جز مشى پيامبر رك با او نباشندو چيزمشتر

هاهايشان ساز،را را به آنان ادا كن و آنان رمايد:«حقشان رزينتهايش باشند به پيامبر مى)فر
نانىد ز متعالى در مـورlى.جالب است كه اين قاعـدهار و نه با خفت و خو١٩دنى زيبـا»كر

ندگـىان به ادامه زكت كنند اما نمى)تـواه پيامبر حراهند خالف رد كه مى)خـوح مى شومطر
ان پيامبر به اين جدايى تن نمى دهـد امـاد.هر چند كسى از همسـرشان نمـوادارك ومشتر

قع عدم تمايل و يا عدمك در موندگى مشتراى فسخ زآنچه مهم است قائل شدن اين حق بر
فين است.سنخيت طر
كندگى مشترق زن بايد از حقوند نيز زد از يكديگر جدا مى)شون و مرمانى كه زاما در ز

د بهق خود تا از تمامى حقـوا آن قدر ايذاء و اذيت نمون ران زد و نمى)توه)مند بشـود بهرخو
فجه به عره)اى با تـونان مطلقه بهراى زمايد:«برآن كريم مى)فرف نظر نمايد.قـراجبار صر

ص درى در اين خصوضيح بيشتر و تو٢٠ش متقين اسـت»است كه اين حق تكليفى بر دو
سيد(پـس اگـر آنان سـر رlّها طالق داديد و عـدنـان رمايد:«و آنگـاه كـه زى مى)فـرآيه ديگـر

ف جداا از سر گيريد و يا از ايشان منطبق بـا عـرندگى ر زًف مجـددااستيد) يا به معـروخو
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ادار نكنيد) و هر كـسا به ضـرر وا به زور و سختى نگه نداريد(ايـشـان ربشويد.ايشـان ر
٢١ه نگيريد».ا به مسخرده است و آيات خدا رد ظلم نموچنين كند به خو

ان در چندا مى)تود رآن اهميت دارادگى از ديد قرندگى خانوبه طور خالصه آنچه در ز
د:جمله خالصه كر

ك باندگى مشتـراحدى خلق شده)اند،پس جهت تشكـيـل زد از حقيقـت ون و مرـ ز
ند.يكديگر سنخيت و هماهنگى دار

ى است وامش و بقاى نسل بشرنت،آرشد،سكوف،راج كمال دو طردوض از ازـ غر
نان زًالدند.و از آن جا كه معموه)مند گرايا بهرد به طور يكسان مى)بايست از اين مزن و مرز

نانده است كه با زموصيه فرند توند خداوار مى)گيرض قرد تعرقعيت خويش موربه جهت مو
٢٢ف و پسنديده عمل كنيد.د به معروخو

اجدوات ازم و امتيـاز انتخاب،تـداوlصـهق يكسان انسـانـى در عـرد از حقـون و مرـ ز
ند.دارخوربر

ليد مثل (بچهت)هاى جنسى) منجر به نقش تـود (تفاون و مرلوژيكـى زقعيت بيوـ مو
ايـى وان حمل،بچه زنـان در دوراى زضعيت خاصى بـردد در نتيجـه ونان مى)گـردايى) زز

قتىديت)هاى موه و يا محـدوقعيت)هاى ويژجب مـو موًد مى)آيد كه بعضاجـودهى به وشير
ايط با حضورد هر دو مى)باشد اين شرن و مر زlاده بر عهدهدد و از آن جا كه حفظ خانومى)گر

دد و شايد به همين جهت اسـت كـه دران مى)گـرصه اقتصادى جبـردان در عرجدى)تر مـر
ليتنان نيزبه جهت اين مسئواده مى)باشند و زدان متكفل تأمين نفقه خانوديدگاه اسالمى مر

ند تاد تأمين بشـوت و شأن خـوخاص جهت حفظ بقاى انسانى مى)بايست در حـد كـسـو
دنه حفاظت بشوندان است به اين گود و فرزن و مرشد و كمال و بقاى زاده كه محل رخانو

ناده مى)باشد،چوند دختر در خانوث فرزابر ارند پسر دو برث فرز ارًست كه مثالو از اين رو
كتد بايد با مشارن و مرنى عضو آن مى)باشد.زاده)اى است كه زم به تأمين مالى خانود ملزمر

ا حفظ نمايند و به امورك رندگى مشترادگى،زه در امور خانوى و مشاوريكديگر،همكار
٢٣سيدگى مى)نمايند.ط به آن رمربو

ام است و درك قابل دوق مشترعايت حقو  تفاهم و رlادگى در سايهندگى خانوالبته ز
ادگى است.ندگى خانوام زمه قوفين و گذشت،الزق طرجه به حقوضمن تو
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ايطليت)ها كه هم شـرخى مسئـواده آن است كه به جهت بـرجه در خانـونكته قابل تـو
م آن باشدّاند مقوهنگى(جنسيتى) مى)توايط خاص اجتماعى،فرادگى و هم شرخاص خانو

ى در ايند.شهيد مطهرصه)ها صادر كرد در كليه عرن و مراى زانين خاصى بران قونمى)تو
ى وق يكسان مساوادگى از حقوخانوصه اجتماعى غيرد در عرن و مرد معتقد است:زمور

٢٤دار هستند.خورمشابه بر

ليت انجام امورنان مسئومسئله آخر در اين بخش،آن كه طبق اعتقادات اسالمـى،ز
اىان برى نيز شغلى است كه مى)توند و بر طبق شريعت اسالم خانه)دارش ندارا بر دوخانه ر

نان درن زناگوت المثلى قائل شد و در نتيجه نقش)هاى گـو اجرًد و  مثالخ نموآن تعيين نر
اهد شد هرش مالى نيز پيدا مى)كند و قابل سنجش در مبادالت اقتصادى خواين شكل ارز

تق و فتقت به رى ميل مبادرفينى و از روق طرعايت حقـونان باتفاهم و رى از زچند بسيار
امور خانه مى)نمايند.
ندگى اجتماعىهـ) حق امنيت و ز
ه)مند باشندنى بهرانى و قانوندگى اجتماعى در كنار هم از امنيت روانسان)ها بايد در ز

ى وترنان بردان نيز در اين امـر بـر زد.مرا ندارى رادى اجتماعى ديـگـركسى حق سلـب آز
د سلم و سالمـتدم خـواى آحاد مرهاى دينى بـرخاسته از بـاورند.جامعه بـرجحان نـدارر

ى تو مى)آيندندگان به سود:و آن هنگام كه ايمان آوراه دارفته از اسالم) و ايمنى به همرگر(بر
اىه اعمال فشار بر بندگان خدا بران اجاز بر شما هيچ كس و حتى پيامبر٢٥پس بگو سالم

اى شماست اعمال شما. سالماى ماست اعمال ما و برند:مى)گويند برا نداردن رايمان آور
اندد يا به نام بد بخوا به تمسخر گيرى رد ديگره ندارندگان اجاز كسى از ايمان آور٢٦شما.بر

ههى از شما گـروده)ايد گـرود:اى كسانى كه ايمـان آورم سازا مسمـوو فضاى اجتماعـى ر
دتان (جامعه) نكنيدم بهترين باشند ،عيب جويى از خوه نكند كه شايد آن قوا مسخرديگر ر

٢٧انيد.شت نخوا به نام و القاب زو يكديگر ر

اا ترور كنيد و يا جامـعـه ره نداريد شخصيت يكديـگـر راد)اجـازو حتى در غياب افـر
ى از ظن و)گمان)هـاده)ايد از بسيـاردى بدبين سازيد:اى كسانى كه ايمـان آورنسبت به فـر

ال يكديگر تجسس نكنيد و بعضى از شماها گناه است.در احوخى پندارى كنيد كه بردور
٢٨از بعضى ديگر غيبت نكنيد.
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هندگى سالم نا امن مى)نمايد و بـه ويـژاى زا برى كه محيط اجتماعـى رد ديگـراراز مو
اد مى)باشد كه بها و بستن بهتان به افرد تهمت و افترنان مى)شوديت حضور زجب محدومو

دمد اجتماع شده و با مراراحتى واند به ردم نمى)تود مرخورس برد نظر از ترد مورتيب فراين تر
ده است و مسلماناند نموخوره غير انسانى برآن كريم به شدت با اين شيوتعامل نمايد.قر

ا شنيدند حسن ظن داشته باشنـد و ازها و شايعات رقتى اين خبـرصيه مى)نمايد كـه وا تور
ا شنيديدمن ردان مؤنان و مرقتى ظن بر زد كه وى نمايند.آيا شايسته نبوگيرترويج شايعه جلو

٢٩ى است؟ه يكديگر بيشتر شده و گويند اين تهمت آشكارحسن ظنتان دربار

د چنين سخنانى عذابى عظيم برحمتش بر شما،به مجرند و رد فضل خداوو اگر نبو
د آن كه چنين سخنانى شنيديد نگفتيد كـها به مجرايد:چرسيد و در ادامه مى)افـزشما مى)ر

ند و اين بهتانىه است خـداوا نيست،پاك و منزگز سخن گفتن در اين مسئله بر مـا روهر
ا تهمت بهنان با ايمان بى)خبر رمايد:آنان كه زو در پايان با قاطعيت مى)فر٣٠عظيم است.

٣١اى آنان عذابى عظيم است.ند و برت لعنت مى)شونند در دنيا و آخركار بد ز

تكت سياسى و دستيابى به قدرو) حق مشار 
ى در صدر اسالمل تاريخ انبيا و ديگركت سياسى در دو بخش يكى در طوحق مشار

د.ار مى)گيرسى قرد برربه طور جداگانه مور
.تاريخ انبياء١

 (Pالت اجتماعى و سياسى،بارز است ونان در تغيير و تحودر تاريخ انبيا نقش زال
لند.دان به ايفاى نقش آشكار و پنهان مشغونان در كنار مرز

نان نقشب،محمد(ص) زكريا،ايوسى،عيسى،زاهيم،مون ابرانى چودر كنار پيامبر
اهيم و مريم مادر عيسى نقش تعيين كننده)اى دره همسر ابرن سارنانى چوند و زشنى داررو

اهيمت ابرندگانى حضرهاى مختل� زاز در فرًان الهى ايفا مى)نمايند.مثـالكنار اين پيامبر
ند به آنان سالم مى)كند و آنان دريافته و هاجر اهل بيت شناخته شده و خداون ساردو ز

اهيمآن خطاب به همسر ابـرت الهى هستند و در صحنه)ها حاضر هستنـد،قـركننده بشـار
مان الهى هاجـر و و يا به فـر٣٢كاتش بر شما اهـل بـيـتند و بـرحمت خـداومايد:رمى)فـر

گن(هاجر) مناسك بزرهاى ايـن زفتار و ر٣٣مين مكه اسكان داده شدهاسماعيل در سـرز
نانا شكل مى)دهد.و هم چنين نقش زل تاريخ) راى تمام مسلمانان و در تمام طوحج (بر
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 و نقش تعيين كننـده)اى٣٤حى استد خطاب و مورًش كه مستقيمان مادرسى چواه موهمر
ان و همچنين دختـر٣٥سىن در نجات مـوعود و يا آسيه همسر فرسـى داردر حفظ جان مو

 در تمامًا ظاهر٣٦طن نقشى تعيين كننده اسـتماندگى و غربت از مـؤشعيب در هنگام در
د. آشكار مى)شوًنان كامالى است نقش زاق� تاريخى كه نقطه عطفى در حال شكل)گيرمو

اند او رنى كه خـداوان زد به عنوندگى شخصى خواز نقشى كه مريم مادر عيسى در ز
ندگىشنى در مسير ز و نقش رو٣٧فته استار گرحى قرد خطاب وده است،مورانتخاب نمو

د.شى نموان چشم پوليت اجتماعى او ايفاء مى)نمايد نمى)توعيسى و مسئو
ندگى اجتماعى،سياسى ونان در زأى زآن كريم استقالل رجه در قراز نكات قابل تو

دكهه كرن اشـارعوان به آسيه همسـر فـرنه)هاى بارز آن مى)تـواعتقادى مى)باشد كـه از نـمـو
د دفاعندگى نيز از اعتقاد خـوندگان به دين حق است و تا پايـان زخالف همسر از گـروبر

دندا در نزاهد كه خداوند مى)خوگ از خداود و در هنگام مراه جان مى)سپارده و در اين رنمو
٣٨ا از دست ظالمان نجات بده.ار بده و مراى من خانه)اى قرد در بهشت برخو

ندگىاى ز برًانشان مستقالخالف مشى همسرط برح و لون نوانى چوان پيامبرو يا همسر
ادار به تبعيت از خويش نمى)نمايند و آنانا وان خدا نيز آنان رفته و پيامبرخويش تصميم گر

د در ص� مقابل مى)ايستند (هر چند كه پسنـديـدهان خـوست در مسير مخال� همسـردر
ح وان نواى آنان كه كفر ورزيدند همـسـرند برمايد:خـداوآن مى)فرد قرنيست) در اين مـور

٣٩دند و به آن دو خيانت ورزيدند.ند كه تحت نظر دو عبد صالح ما بوا مثال مى)زط رلو

ط پيامبر هرح و لوان نوان در جبهه متدنيان و در جبهه مخال� همسرعواقع همسر فردر و
انشانأى و نظر داشته و مخال� مشى همسرندگى اجتماعى،سياسى خويش استقالل ريك در ز

ند.ب المثل كفار مى)شومنان گشته و آن دو ضرب المثل مؤكت مى)كنند و يكى ضرحر
ايى و حاكميتمانروب) فر

انسته)اند به باالترين توًدان بعضان مرنان نيز چوندگى بشر زل تاريخ زهمچنين در طو
ايى نيز دست يابند.مانرون فرمتى چوح حكوسطو

متمان حيات سليمان حكوان ملكه سبا ياد مى)كند كـه در زنى با عنوآن كريم از زقر
متش سخننه از حكوص سليمان(ع)اين گـوى تشكيل داده است كه مأمور مخصومقتدر

نى است و از همه چيزايش زمانرود كه فرمينى به نام سبا دارمى)گويد كه خبر قطعى از سرز
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 هر چند كه آنان٤٠تمند و عظيم هست.متى قدرن حكواى  آن زبه آنان داده شده است و بر
ند،وتمند و مستحكم دارمينى قدرست شده)اند اما سرزشيد پرده)اند و خورا گم كرمسير حق ر

ل و منطقى بـادى بسيار معقوخورده برا دريافت كرايت تمام،حـق رن با دردر نهايت اين ز
مايش و امتحان سليمان مى)گويد به ما از قبلت سليمان مى)نمايد و در پاسخ بـه آزحضر

افديم و در پايان نيز اعترفته بو هر چند كه به اشتباه ر٤١ديمد و ما مسلم بوعلم داده شده بو
بإنى ظلمت نفسى و اسلمت مع سليمان لله رد:ده و اسالم مى)آوربه خطاى خويش نمو

دگار عالمين اسالمده)ام و با سليمان به الله پروردم ظلم كر؛من به خو)٢٧/٤٤(نمل،العالمين
دم.(تسليم شدم)آور

آن كريم است وجه قرد تون و اقتدار و عظمت آن مورمت اين زه حكوع شيودر مجمو
د.به خوبى از آن ياد مى)شو

.صدر اسالم٢
أى دادنالP) اظهار نظر و ر

ف و نهى از منكرايج اظهار نظر سياسى در صدر اسالم،امر به معـروه)هاى راز شيو
امتيـان رداشتن از امور منكر همديگر و يـاحـكـوف و بازت به معـرودم با دعواست كه مـر

مننان مؤدان و زد هيچ اختالفى نيسـت.مـرن و مرش بين زل مى)نمايند و در ايـن روكنتـر
 و٤٢نـد.ف امر مى)كنند و از منكر بـاز مـى)دارلى بعض ديگر است كه بـه مـعـروبعضـى و

دنل بيعت كرش معموى به او روفادارأى دادن به حاكم و اعالم وص رهمچنين در خصو
د اعالم نظرخاسته)اند و در اين مـورنان به بيعت با پيامبر بـرع نيز زضـواست كه در اين مو

ف تو مى)آيند كـهمنه جهت بيعت به طرنان مؤقتى زمايد:اى پيامبـر وآن مى)فرده)اند و قركر
ا نكشند… پس با ايشان بيعت كن ود رندان خودى نكنند،فرزند،دزند نورزك به خداوشر

ى ديگـر ازاز در فر٤٣حيم استگار رند آمـرزاستى كه خـداوش نما براى آنان طلب آمـرزبر
نانندگى مى)كنند اما اين زند و ايشان در مكـه زانشان كافرنانى سخن مى)گويد كه همسرز

اهند بهج شده و مى)خو) از مكه خارًانشان(احتمـاالغم ميل همسـرده)اند و عليراسالم آور
استهد از پيامبر خوده مى)شـوم شمرأى آنان محترندند و از آنجا كه باز استقالل رپيامبر بپيو

ا بهد آنان رقتى به ايمان آنها اطمينان حاصـل كـرا امتحان نمايـد و ونان رد كه ايـن زمى)شو
دانند و اگر حقى از كفار بر اينه)مندشان گرق مسلمانان بهردانده و از حقونگرى كفار برسو
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اان عضو جامعه اسالمى پـذيـرا به عنونان رداخته،ايـن زا پرمت آن رنان باقى است حكـوز
مينشانت از سرزا حتى با مهاجرد رأى و نظر خوه اعالم رنان اجازاقع اين ز در و٤٤ند.شو
ند.داشته نمى)شودن از آن بازن بوا مى)باشند و به جهت زدار

ب)مباهله
اقعه)اى است مشهـور بـهم اتفاق افتاده،وندگانى پيامبـر اكـرادثى كه در زيكى از حـو

دن) يكديگرند كه به مباهله(نفرين كرار مى)گذارهى از مسيحيان با پيامبر قرمباهله كه گرو
اقعه بسيار مـهـمد ايـن وارد ونان خونـدان و زه با فـرزدد هر دو گروند.مقرر مـى)گـردازبپـر

٤٥ند.دان حضور جدى دارن مرنان هم چود در اين قضيه نيز زند.مشاهده مى)شوبشو

ىندگى معنوز) حق ز
ه)مندند.هر دو بنده خـداد بهـرى خوندگى معنـوى در مسيـر زد از حق مسـاون و مرز

جحانىى در اين امر را بر ديگرند و هيچ يك را دارديت و بندگى رهستند و حق انتخاب عبو
ى عمل خويش است و هيچ يك به جهت انتساب به جنس خاصنيست.هر يك پاسخگو

شا بر دوى رد.هيچ يك بـار ديـگـرا دارا به شكل عـبـادى خـاصـى وى راند ديگـرنمـى)تـو
٤٧نمى)كشد.

ل آناهى در قبـواه است و اكر انسان همـرlادهش دين با اختيار و اردر دين اسالم پذيـر
ا بهانند بندگان خدا رى) نمى)توان(و حتى از سر دلسوزد و هيچ كس حتى پيامبرد ندارجوو

د اطاعت و خـوlادهاسته است كه انسان)ها با اختـيـار و ارند خـوادار كنند،خـداوعبادات و
انظيفه پيامبردن آن است.در اين بين وى بوش بندگى به اختيارند و ارزا بپذيربندگى خدا ر

اين و٤٨اه حق به آنان مى)باشـد.ند و بندگانش و نـشـان دادن رساندن پيام خـداوابالغ و ر
د مى)كند.(هرد انتخاب مى)نمايد و يا رغبت خوا با ميـل و راه رد اين رانسان است كه خو

اه است).ش اين رچند كه سعادتش در پذير
حگى جسم است و عبادت با حقيقت انسان كه هـمـانـا رواز آن رو كه جنسيت ويـژ

د پـس دراهى نـداردن) رد بـون و مرثـت (زت و انـوح،ذكورد و در رواست سـر و كـار دار
ش و عمل عبادى جنسيت نقشى ايفا نمى)كند،بـه هـمـيـن جـهـت در ايـمـانابالغ،پذيـر

د.ى نداردى هيچ اثرنى و مراى آن زى و جزفتار،اقدام و عمل دينداردن،رآور
اقع به همين كلى مود خطاب است و در بسيارآن كريم در اين بخش انسان موردر قر
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دن و مرى زابرفع شائبه)هاى جنسى و يا تأكيد بر برد جهت رارخى مود اما در بربسنده مى شو
مايد:هر كس ازان مثال مى)فرك با ذكر جنس تصريح مى)نمايد به عنوبر اين حقيقت مشتر

ا بهه)اى مى)دهيم و ايشان رمن كه عمل صالح انجام دهد ما به او حيات پاكيزد مؤن و مرز
ا در بهشـتمايد:آنان را مى)دهيم و يا در جايى ديگر مى)فربهترين آنچه عمل مى)كنند جـز

٤٩ه)اى ظلم نمى)بينند.داخل مى)كنيم و ذر

ًاحتاد و يا صرجه مى)شـوش)هاى انسانى نيز يا به طور عام به انسان)ها تـود ارزدر مور
منات،مسلمينمنين و مؤمايد:مؤ مى)فرًند مثالار مى)گيرجه قرد تومن موردان مؤنان و مرز

ات،عابدين و عابداتات، ذاكرين و ذاكرو مسلمات،قانتين و قانتات،صابرين و صابر
د و يا يكى عنصر گناه نـيـسـت وى ندارتـرف ذاتى و برى شـرى ديگر يكى بر ديـگـراز سو
د:الخبيثـات وكا منتسب مى)شـوش)ها نيز به هر دو مشـتـراى از گناه،ضد ارزى مبـرديگر

ك.كه و المشرانى، المشرانيه و الزق، الزقه و السارالخبيثين،السار

نانحى بر زو
ه داشت آن است كه انسانىان به آن اشارى مى)تواز مقامات مهمى كه در حيات معنو

ن ياد شـدهآن كريم از چندين زدد.در قرل گرحى نـازشايسته خطاب الهى گشته و بـر او و
ان به مريم،مادرفته)اند كه از مهم)ترين آنها مى)تـوار گرى الهى قرگود گفت واست كه مور

حىد كه به مادر او وسى منت مى)گذارند به مود.خداوه نمـواهيم اشارسى و  همسر ابرمو
٥٠ديم.حى مهمى نموت وده است:ما بر تو بار ديگر نيز منت نهاديم آن هنگام كه به مادرنمو

د كمتر كسى چنين از مقـامـاتـش سـخـنند در مـورد مريم،شايد خـداوو اما در مـور
فتهار گرد انتخاب الهى قراكع است و مورمى)گويد كه:مريم صديقه است قانت است،ر

ندد.خداوا دارن او رى ذريه)اى چود و آرزوكرياى پيامبر بر مقامش غبطه مى)خوراست.ز
ا تطهيرگزيد و تو را برند تراستى كه خداوشتگان به مريم گفتند كه اى مريم برمايد:فرمى)فر

٥١ى بخشيد.ترنان جهان برا بر زد و تركر

دن منتند مريم بـوا بر فـرزند عيسـى راقع مريم صاحب مقامى است كـه خـداودر و
ش صديقهدند و مادرانى بوى كه قبل از آن پيامبرد مسيح پسر مريم مگر پيامبرمى)نهد:كه نبو

٥٢د.بو
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گندگى پس از مرز
اى اهلشجه به جنسيت،بهشت و جهنم برن توگ نيز بدوندگى جهان پس از مردر ز

د.در آن عالم،انسان)ها برفته مى)شوند در نظر گرا دارو آنان كه استحقاق هر يك از آن دو ر
اندگى بهشتى و جهنمى خويش رند و يا زاتب ايمانى طبقه)بندى مى)شوحسب عمل و مر

ىآغاز مى)نمايند و مسلم است كه جنس انسان)ها عامل تـعـيـيـن كـنـنـده)اى در ايـن داور
ى)جه به انتساب دنيـوسيدگى به نامه اعمال هر كس(به تنهايى،بى)تونمى)باشد.پس از ر

جنت از يكديگر تفكيك شده و اهل بهشتد.اهل ناروشن مى)شوشت آينده)اش رونوسر
ند در آيـه)اىن طبقه)بندى مى)شواتب ايمانشان به اصحاب يمين و سابقـونيز بر حسب مـر

عده داده به بهشت)هايى كه درا ومن رنان مؤدان و زند مرمايد:خداوحمان مى)فرند رخداو
ه و نيكويى در باغ)هاىندگى پاكيـزدانند و محل زى است كه در آن جاوهايى جـارآنها نهر

٥٣ى عظيم است.ستگارتبه است،اين همان رگ مرند،بزران خداوضوند و ربهشتى دار

عده داد بها ونان  منافق و كفار ردان و زند مرمايد:خداوو يا در حق اهل جهنم مى فر
ا وند ايشان رد خـداودانند و اين حساب ايشان است و لعنت كـرآتش جهنم كه در آن جاو

٥٤ى است.اى ايشان عذاب ماندگاربر

د در پيشگـاهجب امتياز فر و آن چه مـو٥٥امت بخشيده استا كرع انسـان رند نوخداو
م به ذكرى است.البته الزكارهيزى و پردد همانا تقوى مى)گرالهى و حساب و كتاب اخرو

ندد.خـداوق انسانى دخالتى نداره)مندى از حقواست كه در اين عالم اين محاسبه در بهـر
مـن ومن و غير مـؤا در اختيار انسان)ها اعـم از مـؤحيم تمامى نعمت)هـايـش رحمـان و رر

ه)مندى از عطاياىتريش در بهرد مالك برگز ايمان فـرار داده است و هرمسلمان و كافر قر
آن كريـم درند باشد.قرب و خالص خداومين نمى)باشد هر چند كه او بنده مقـرالهى در ز

اديم و شما رنث و مذكر) خلق كرن (مؤد و زا از مردم ما شما رمايد:اى مرمينه مى)فراين ز
دامت)ترين شما نـزاستى كه با كـرار داديم تا شناخته شويـد بـرن قرناگوه)ها و قبايل گـوگرو

٥٦گاه است.ند داناى آترين شماست همانا خداوكارهيزند پرخداو

نتيجه
آن مجيد بر مى)آيد يكسان ديدن حقيقت انسانى و قائل شدنح حاكم بر قرآنچه از رو
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نهجه به اين اصل كه كتاب آسمانى هيچ گواى انسان مى)باشد و توامت ذاتى برش و كرارز
ا كهت محمد(ص) رنمى)تابد تا جايى كه حضرا برات نابجا بين انسان)ها رتبعيض و امتياز

فى مى)نمايد كه اى پيامبـرص� معـر با اين وًاا مكررف انسان)ها از آدم تا خاتم اسـت راشر
احددگار شما خداى ود كه پرورحى مى)شوى مثل شما هستم كه به مـن وبگو من نيز بشر

دىگى)هاى فـرنگ و ويـژن جنسيـت و رناگوا از جهات گـو و تمايز انسـان)هـا ر٥٧است…
فى مى)نمايد و بر اين حقيقت تأكيـدم حيات معراى تداوع انسانى بر از باب تكثر نـوًفاصر

ار داديمه)ها و قبايل متعدد قرا گرونى آفريديم و شما رد و زا از مرمايد كه همه شما رمى)فر
ا با ايـنهاى يكديگر رت كنيد،نيـازشناخته شويد،با يكديگر معـاشـراى آنكه از هم بـازبر

ق يكسانـىامت داده شده)اند و از حـقـوع بشر كرآوريد و اال همـه نـودى برت)هاى فرتفـاو
ند.دارخوربر

ده محدود،اجازن و حدوه قانوج از دايرند به هيچ انسانى خارست كه خداواز اين رو
ا وا نمى)دهد و مـدارا رنت)هاى ناروى و اعمال خشـوق ديگرادى و يا تضييع حقـودن آزكر

آنكين قلمداد مى)نمايد و از آنجا كه قرا اصلى راعات حال يكديگر رصبر و گذشت و مر
سته و متناسب با يكديگر است.هيچ گاه بخشى از آن بـا بـخـش بهم پيـوlعهكريم مجمـو
 و اگر اين يك اصل خدشه ناپذير است،پس احتمال آن٥٨د.اهد بوض نخوديگر در تعار

دجوى صادر نمايد،وا بر ديگرنت يكى راز اعمال تبعيض و يا خشوآن جوكه در جايى از قر
نل قطعى چوآن نبايد به تنافى با اصـوست احكام قـرك درد.به همين دليل جهـت درندار

حىست از وك نادرداشت)هايى از اين دست،يا درسيد،و در برى انسان)ها رابرمثليت و بر
د داشته است و يا مسـئـلـهجـوحى وال وايط خاصـى در انـزقعيـت و شـرد،يا مـود دارجوو

د.ار بگيرجه قرد تول آيات) مى)بايست مورتنزيل(تدريج در نزو
فـعفت هدف اين مقالـه رار گره قرد اشارد كلى بحث مـوراما همانطور كه در رويـكـر

خاسته ازل كلى برك اصوق انسانى و جنسيت نيست بلكه اتخاذ و درشبهات در باب حقو
اى هميشه تاريخ قـابـلل برجه است چه اين اصـود توآن به مسئله جنسيـت مـورش قـرنگر

اتا كه تغييردد چرى نمى)گرايط و اقتضائات عصـرل شرتعميم و حفاظت است و مشمـو
ل كلـىن است و اما اصوناگـوقعيت)هاى گـوجه به موجب تغيير در احكام بـا تـوعصر مـو

د حتىمان)ها و مكان)ها مى)باشد.در اين مورى در همه زآن قابل تسرآمده از محكمات قربر
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دم عربستانآن به ناچار بايد به زبان مرن عالمه طباطبايى معتقدند كه قرگى چوعلماى بزر
د مى)نويسد:ل مى)شده است.او در اين مورايط آنان نازجه به شرو با تو

ب زبان و بدور از تمدن ودمى عرد كه مره عربستان بوآن شبه جزيرل قرمحيط نزو
مان و روم ايرسودند و اندكى هم متأثر از عادات و رندگى مى)كرنشينى در آن زشهر

افت ومت و شـرن،حراى زدم بـردند.به هر حال ايـن مـرو هند و مصر قـديـم بـو
داى مـرجات برث نمى)دادند،تعـدد زودند به آنهـا ارندگى قائل نبـواستقـالل در ز

ش اجتماعى نداشت اگرن و ارزن وزد و زى مجاز بونه حد و حصرن هيچ گوبدو
تبه انسانيت او پاييندي� انسان به حساب مى)آمد،انسانى ضعي� كه مرهم در ر

ضاعد.در چنين اود بوت طالق هم در دست مرد شناخته مى)شد و در هر صوربو
٥٩ل شد.آن نازمان و مكان و محيطى قرال و زو احو

ن مى)نويسد:دن زد زو يا در جايى ديگر در مور
ده دين الهى و شريعت اسالمىايج بوى رن امردن زجه به اين كه زان گفت با تومى)تو

ده استن تعديل،انحصار و منع بوه)هاى مختلفى چوى آن از شيواندازدر صدد بر
اى الغاء ودگى است اما در ضمن از هيچ تالشـى بـرو اين مسئله بسان مسئله بـر

ده است.گذار نكرى آن فرواندازبر
ع طالق نيز محققان معتقدند كه اسالم در اين مسئله حـكـم تـأسـيـسـى وضـودر مو

 آن روزlد در جامعهجود و ابطال نظم مـوده است بلكه با امضا و يا عـدم رى نيـاورظهورنو
شاداتىده است و حتى)االمكان ارد به عمل آورجوتيب موى اصالحات در نظم و ترمقدار

الى و يا متناسب با حـادثـه وق به سـؤات نيز مسبـوى از اين تغييـرده است و بسيـارهم كـر
مان و مكان مى)طلبيدها در همان زد راه حلى متناسب خودى است كه اتفاق افتاده و رمور

د نداشتهجول واقعه على االصوع وامع ديگر آن نومان)هاى ديگر يا جواست و چه بسا در ز
دن آند كرى در جامعه آن روز و محدوى و جارند سارآن آمده نقل روباشد و آن چه در قر

ىگيرن جلوناشويى و اجحاف نسبت به زد در امر زء استفاده مرنه)اى كه از سواست به گو
دانى معتقدح سونان محمد طه از علماى مطردان بر زستى مرع سرپرضوو يا در مو٦٠د.بشو

داند به مرنان در امنيت و نفقـه خـونان به مقتضاى آيه كـه زدان بر زستى مراست كه سرپـر
انند بهنان نيز مى)تـون،زايط جديد با تكيه به قانوط شده است و در شـرتكيه داشتند مشرو
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م است درست كه او معتقد است كـه الزاستقالل اقتصادى دست يابند.و از  همـيـن رو
ل و تكامل شريعت تنها با انتقال از نصى بهد و تحوفلسفه نسخ و تطبيق آن تجديد نظر شو

انص دوران نصود و از همين جهت او بر اين باور است كه مى)تونص ديگر تحقق مى)پذير
ان مكه كهص دورسيله نصومان است به وايط خاص آن زا كه به اقتضاى شرمدينه(مدنى) ر

نتيجه بهد و درل اصلى دين و شريعت است(مكى) نسخ نمواصل بر خطاب انسان و اصو
٦١آمدى دست يافت.اصل كار

اده رياست بر خانوlد خصيصهاده آمده است:در مورد بر خانوع رياست مرضوو يا در مو
ل تاريخ جريان داشته است و اسـالمدادى است كه در طوارع قرضود) يك مواميت مر(قو

د.ا به طور كلى مى)پذيردم ر مرlهح مى)كند و سيرش مطراران يك گزا به عنوآن ر
ابع وضع و بر همان پايه و با تـوا به همـان واسالم به دليل عدم آمادگى جامعـه،آن ر

جات)ى(تعدد زود.و يا در باب چند همسردازفته و با آن به ستيز نمى)پر پذيرًش عمالآثار
ى مى)نويسد:آقاى مهريز

اج اصل بر تكدو.آن چه از شريعت اسالمى بدست مى)آيد اين است كه در از١
د دانستهن و مرار خلقت زا يكى از اسردت رنت و موند سكوى است و خداوهمسر

)٧/١٨٩اف،(اعر.جها ليسكن اليهاو جعل منها زواست.

انامع انسانى پديد مى)آيد نمى)تـواى جـوا كه گاه برت)هاى اجتماعـى ر.ضرور٢
نان برقـم زنى رنان و گاه فزوخى زى بران جنگ،نابارورايـط دورفت شرناديده گر

دان.مر
د اينفته شوست گرت پردان شهوسى)هاى مرالهوى بو.شكى نيست كه بايد جلو٣

٦٢ع مقدس.ه مى)دهد و نه شرجدان عقال اجازا نه وامر ر

اى چندسم ناروده كـه رآن كريم در صدد بوى» نيز معتقدند كه قـرن «باجورخى چوبر
دن آن به عدالت و سپس تأكيد بر عـدم مثل مقيد كـر٦٣د و با قيدهاى متعـدداندازا برنى رز
د.ديت و الغاء مى)شوع عدالت در عمل منجر به محدوقوو

ادگىى از امور اجتماعى و خانـوسيد كه در بسياران به اين نتيجـه رع مى)تودر مجمو
دهد در جامعه نمـوجودادهاى مـوارد و ابطال نظـم و قـرت به امضاء يا عـدم راسالم مبـادر

هنگ جامعهش و فرد و تغيير نگرجوضع مـواست.و در ضمن تالش در جهت اصالح و



±∑π ٥٣شمار#  حقوق انسانى و جنسيت در قرآن

ه عقال درد و سيراتى در مناسبات اجتماعى حاصل بـشـوده است.در نتيجه اگر تغيـيـركر
م مى)آيد.نى نيز الز تغيير قانوًادد ظاهرن گرگوعى دگرضومو

اجهـهه مومان و مكان و شيود كه از نقـش زع هدف از ذكر اين تكلمه آن بـودر مجمو
كل در درمان نزوه عربستـان در زهنگ و مناسبات حاكم بر شبه جزيـرآن با فـراسالم و قر

دنآمد نمون در جهت كـارناگـوداشت)هاى گود و اين بـرشى كران چشم پـواحكام نمى)تـو
نى است و در پايان بايد گفت:احكام شريعت با اقتضائات كنو

اى ديگـرى و عدم تبعيض بين انـسـان)هـا سـوابـرآن بر. اصل اساسى حاكـم بـر قـر١
گى)ها از جمله جنس است.ويژ

ايطد به شرت شده و در حيطه احكام معنى مى شوداشت متفاو برًادى كه ظاهرار.مو٢
ابسته است.د وم خوط الزفى و شروعر

نه)اىآن كريم يا ذكر نشده است يا به گوق در قرد تبعيض آميز در حقوارى از مو.بسيار٣
هرسط شون تودكان،كشته شدن زجه است كه از آن جمله است:حضانت كود توديگر مور

ناكار.د زن و مرت،استيذان و سنگسار زنا،ديه متفاوتكاب به زايط اردر شر
ىابرآن كريم و برح حاكم بر قرديكى روى نزاند قدرسى مختصر بتواميد است اين برر

سانده باشد.ا به اثبات رق انسانى ردر حقو
ق انسانى و اسالمض بين حقونه تعارسيد كه هيچ گوان به اين نتيجه رع مى)تودر مجمو

نه كـه درد و همان گوق انسانى تأكيـد دارد بر احقاق حقـوآن كريم خود بلكه قـرد ندارجوو
فته شدهآن پذيـرد از نگاه قرن و مرق انسانـى زى در حقوابرفت بـرار گرجه قرد تومقاله مـور
استهخواده الهى نيست بلكه برد ناشى از ارداشت تبعيض از آن مى)شودى كه براراست و مو
هاى انسانى تبعيض آميز است.از ساختار

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧٠اء/لناهم على كثير من العالمين.(اسرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و فض.و لقد كر١
).٣٥ه/جك الجنة.(بقر.و قلنا يا آدم اسكن انت و زو٢
).٣٥ه/نا من الظالمين.(بقرة فتكوالتقربا هذه الشجرغدا حيث شئتما و.و كال منها ر٣
).٢٠اف/س لهما الشيطان.(اعرسو) فو٣٦ه/لهما الشيطان عنها.(بقر.فاز٤
)١٢١) فاكال منها.(طه/٢٢اف/ه.(اعر.فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجر٥
)٢٣اف/.قاال ربنا ظلمنا انفسنا.(اعر٦
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)٥٩ ـ ٥٨ن.(نحل/دا و هم كظيم… أالساء ما يحكموجهه مسو.و اذا بشر احدهم باالنثى ظل و٧
).١٥١قكم و اياهم.(انعام/الدكم نحن نرزا او) و ال تقتلو٣١ا/قهم و اياكم.(اسرالدكم خشية امالق نحن نرزا او.و التقتلو٨
).٣١ه/ها.(بقرّم آدم االسماء كلّ.عل٩

).٣٣ه/.قال يا آدم انبهم باسمائهم(بقر١٠
).٣٣ه/ض.(بقرات و االر.فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السمو١١
)٣٢ا و للنساء نصيب مما اكتسبن.(نساء/جال نصيب مما اكتسبو.للر١٢
)٤ا النساء صدقا تهن نحله.(نساء/.و اتو١٣
).٢١م/حمة(رودة و را اليها و جعل بينكم مواجا لتسكنو. و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازو١٥
ا و نساء و اتـقـوًا كثيرًجـاالجها و بث منهـمـا راحده و خلق منـهـا زوا ربكم الذى خلقكم مـن نـفـس و.يا ايها الناس اتـقـو١٦

)١ه….(نساء/ّالل
)٢٦ن للطيبات.(نور/ن للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبو.الخبيثات للخبيثين و الخبيثو١٧
)٥١اب/(احزّضين بما اتيتهن كلهنن و يراليحز أعينهن وّ.ذلك ادنى ان تقر١٨
)٢٨اب/ جميال.(احزًاحاحكن سردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن و اسراجك ان كنتن تر.يا ايها النبى قل الزو١٩
)٢٤١ه/ف حقا على المتقين.(بقر.و للمطلقات متاع بالمعرو٢٠
ا و من يفعلا لتعتدوارهن ضرف و التمسكـوهن بمعروحوف او سرهن بمعـرو.و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكـو٢١

)٢٣١ه/ا.(بقرا ايات الله هزوذلك فقد ظلم نفسه و التتخذو
).١٩ف.(نساء/هن بالمعرو.… و عاشرو٢٢
متم ماّالدكم فالجناح عليكم اذا سلا اوضعودتم ان تستراض منهما و تشاور فالجناح عليهما و ان ار عن ترًاد فصاال.فان ار٢٣

)٢٣٣ه/ف.(بقراتيتم بالمعرو
ى.ن در اسالم،استاد مطهرق ز.نقل از كتاب نظام حقو٢٤
)٥٤ن باياتنا فقل سالم عليكم.(انعام/منو.و اذا جاءك الذين يؤ٢٥
)٥٥ا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم سالم عليكم.(قصص/.و قالو٢٦
ا و التلمزوّ منهنًا خيرّ منهم و ال نساء من نساء عسى ان يكنًاا خيرنوم عسى ان يكوم من قوا اليسخر قو.يا ايها الذين آمنو٢٧

).١١ات/ا باإللقاب…(حجرالتنابزوانفسكم و
).١٢ات/ا و اليغتب بعضكم بعضا.(حجر من الظن ان بعض الظن اثم و التجسسوًاا كثيرا اجتنبو.يا ايها الذين آمنو٢٨
)١٢ا هذا افك مبين.(نور/ و قالوًامنات بانفسهم خيرن و المؤمنوه ظن المؤ.و لو الاذ سمعتمو٢٩
)١٦م بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.(نور/ّن لنا ان نتكله قلتم ما يكوال اذسمعتمو.و لو٣٠
).٢٣ه و لهم عذاب عظيم.(نور/ا فى الدنيا و االخرمنات لعنون المحصنات الغافالت المؤمو.ان الذين ير٣١
)٧٣د/كاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد.(هوحمت الله و برا اتعجبين من امر الله ر.قالو٣٢
)٣٧اهيم/م.(ابرع عند بيتك المحراد غير ذى زر.ربنا انى اسكنت من ذريتى بو٣٣
)٧سى(قصص/حينا الى ام مو.و او٣٤
)٩ه(قصص/ت عين لى و لك التقتلون قرعوات فر.و قالت امر٣٥
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)٢٥و ٢٤لت الى من خير فقير.فجائته احديهما تمشى على استحياء.(قصص/ب انى لما انز.… ر٣٦
)٤٢ان/ك و اصطفيك على نساء العالمين.(آل عمر.و اذ قالت المالئكه يا مريم ان الله اصطفيك و طهر٣٧
)١١ن و عمله.(تحريم/عوب ابن لى عندك بيتا فى الجنه و نجنى من فرن اذ قالت رعوات فرا إمر للذين آمنوًب الله مثال.و ضر٣٨
)١٠ط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين.(تحريم/ات لوح و امرات نوا امر للذين كفروًب الله مثال.ضر٣٩
)٢٣ش عظيم.(نمل/تيت من كل شى و لها عراة تملكهم و اوجدت امر.انى و٤٠
)٤٢تينا العلم من قبلها و كنا مسلمين.(نمل/.… و او٤١
)٧١ن عن المنكر.(توبه/ف و ينهون بالمعرولياء بعض يأمرومنات بعضهم اون و المؤمنو.و المؤ٤٢
الدهن و…نين و اليقتلـن اوقن و اليـز و اليسرًكن بالله شيـئـامنات يبايعنك على ان اليـشـر.يا ايها النبى اذا جائك الـمـؤ٤٣

)١٢حيم.(ممتحنه/لهن ان الله غفور رفبايعهن و استغفر
هن الىجعومنات فالترهن مؤهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموات فامتحنومنات مهاجرا اذا جاءكم المؤ.يا ايها الذين آمنو٤٤

)١٠الكفار.(ممتحنه/
ا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم.(آل.فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو٤٥

)٦١ان/عمر
)١٦٤ى.(انعام/ة وزر اخرازرالتزر و.و٤٦
)٩٤ة.(انعام/ل مرادى كما خلقناكم اونا فر.و لقد جئتمو٤٧
)٥٤ و نور/١٨ت/ل اال البالغ المبين.(عنكبوسو.و ما على الر٤٨
)٩٧ة طيبة.(نحل/من فلنحيينه حيوأ و انثى و هو مؤ.من عمل صالحا من ذكر٤٩
)٣٨ ـ ٣٧حى.(طه/حينا الى امك ما يوى اذ اوة اخر.و لقد مننا عليك مر٥٠
)٤٢ان/ك و اصطفيك على نساء العالمين.(آل عمر.و اذ قالت المالئكه يا مريم ان الله اصطفيك و طهر٥١
)٧٥سل و امه صديقه.(مائده/ل قد خلت من قبله الرسو.ما المسيح ابن مريم اال ر٥٢
ان اللهضوى من تحتها االنهار خالدين فيها و مساكن طيبه فى جنات عدن و رمنات جنات تجرمنين و المؤعد الله المؤ.و٥٣

)٧٢اكبر ذلك هو الفوز العظيم.(توبه/
)٦٨عد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها هى حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم.(توبه/.و٥٤
)٧٠ى/منا بنى آدم.(اسر.و لقد كر٥٥
.١٣ات/.حجر٥٦
)١١٠احد.(كه�/حى الى انما الهكم اله و.قل انما انا بشر مثلكم يو٥٧
)١٥٠من ببعض و نكفر ببعض.(نساء/ن نؤلو.و يقو٥٨
.٢ان،جلد .عالمه طباطبايى،الميز٥٩
.١٣٧٩ات اطالعات،ان:انتشارن،تهرق ز.حسين مهرپور،مباحثى از حقو٦٠
.١٣٨١هنگ انديشه،ان:فرجمه حسنعلى نوريها،تهرق بشر،ترانديشى دينى و حقو.عبدالله احمد نعيم،نو٦١
.١٣٨٢ن در اسالم،ق زى،شخصيت و حقو.مهدى مهريز٦٢
 نساء.lه سور١٢٩ ، ٣٬١٢٨.آيات ٦٣


