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 از منظر قرآن زن منزلت

 

 *دكتر عليرضا صابريان 

 

 چكيده

هتا  اهىتب بت  يت  از ديدگاه قرآن، زن و مرد هويت يكسان داشتت  و از موهتتت

هتا  انكتار ميزان برخوردارند. اين دو ماي    عفت و آرامش يكديگرند. امتا ففتاو 

بت  صتور  موعوعت  ناپذير  نيز بين اين دو وجود دارد. اگر ب  نظام حقتوقب االت م 

شود ك  اخت فتا  حقتوقب بتين زن و مترد در االت م دقيقتا بتر فوج  شود، روشن مب

بت  واتايفب    ب  ميزان برخوردار  از حقتو،،يواقعيت و حكعت االتوار االت و هر

 نيز مكلّف گشت  اند.
 

 .منزهت زن، حقو، زن، ارث زن كليد واژگان :
 

 مقدمه
وقب كت  دارنتد هعتواره متورد بوته بتوده ها  زن ومرد در واايف و حقتففاو 

االت. ثعره   متاحه در دو ديدگاه متقابل اراي  شده االت. در يت  ديتدگاه، زن از 

گيرد. از التو  ديگتر، كند و صور  ابزار و واليل  ب  خود مبالطح انسانيت فنزل مب

                                                 
 . االتاديار ، دانشكده ی شىيد مولّافی*

 93-111،ص83فصلنام  ی دين والياالت،شعاره ی دو،زمستان
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شتود و معتقتد االتت زن در هعت    ديدگاهب نيز هيچ ففاوفب بين زن با مرد قايل نعب

 ها هعتا  مرد االت. اين هعان فعينيسم االت.مين ز

هتا  دو ديتدگاه يتاد شتده بت  فوقيت  اين نوشتار بر آن االت فا با فوج  ب  كاالتب

 وفتيين ديدگاه قرآن در اين باره بپردازد.

 

 نگرش به زن در گذر تاریخ
  ا  نستتت بت  زن وجتود داشتتدر ميان اقوام و دانشعندان گذشت  نظر بسيار بدبينانت 

االت. اف طون، با جرئت و فىور فتراوان، از ورود زن بت  هتر كتار  و از برابتر  زن و 

كرد. اما ارالطو، كت  بتا فعصتتا  روزگتار ختود ها پشتيتانب مبمرد در هع  ی موقعيت

دانست و ب  عقيده ی او طتيعت آنوا كت  از آفريتدن بيشتر الازگار بود، زن را ناقص مب

آفريند. زنان و بندگان، از رو  طتيعت، موكوم بت  االتارفند مرد نافوان االت، زن را مب

 ( 14دورانت/) و ب  هيچ وج  الزاوار شركت در كارها  ععومب نيستند.

: زن حيوانب االت ك  ن  االتتوار االتت و نت  ثابتت قتدم، آگوالتين قديس قائل بود

ا و حت  هتها و بب عداهتببلك  كين  فوز االت و زيان كار و منتع هع  موادال  و نزاع

 ( 61التار ،) ها.كشب

 بعضب از پيروان فرويد معتقدند:

زن خدمت قابلب ب  فرهنگ بشر نكرده و در هيچ فنب موقعيتب بت  دالتت 

شستن و بافتن و آرايش كردن ك  فنتون جنتتب االتت و  نياورده االت جز در

 ( 14في / ) جلب مرد. ا  برا  پوشانيدن دالتگاهىا  جنسب ومواهده

ب آمده االت ك  وجود زن، طفيلب وجود مرد االتت و از دنتده ی در فورا  كنون

 ( 2/ 2الفر پيدايش ) چپ مرد آفريده شده االت
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ا  نيتز نستتت بت  زن وجتود هتا  افراطتب، نظتر بستيار خوشتتينان در مقابل نظريت 

 گويد:دارد.گاند  مب

هايب ك  مرد مسئول آن االت، چنان پست و مفتضح هيچ ي  از شرار 

فتر ك  فوهين بت  نيعت  ی برفتر انستانيت. جتنس زن را ضتعيفو خشن نتوده 

فر از مرد االت. حتب امروز هتم زن فوستم ايرتار، رنت  دانم، چون اصيلنعب

فتر كشيدن خاموش، فروفنب، ايعان و معرفت االت. شتىود زن اللتب صتاد،

 ( 43خوست / ) ».ا  ك  مرد از دانش برفر خود دارداالت فا فصور خود بينان 

د مصريان مقام وااليب داشت فتا جتايب كت  فستل  زن و متادر شتاهب بتر زن در نز

 ( 29في /) فسل  مرد يا پدر شاهب للت  داشت  االت.
 

 دیدگاه قرآن
اال م فنىا دينب االت ك  شخصيت و حقو، زن را در ابعتاد گونتاگون و بتا فوجت  

يدكت  گوها و واايفب ك  دارد منظتور كترده االتت. گوالتتا وهوبتون متبب  فوانعند 

ها  خيلتب اال م اوهين مذهتب االت ك  در اص ح حال زنان و فرقب وفعاهب آنان قدم

واليعب برداشت  االت. زيرااين مطلب مسلم االت ك  در ميتان فعتام متذاهب و اقتوامی 

 ك  قتل از اال م آمده انتد وضتع و حاهتت زيتاده از حتد ضتايع و ختراا بتوده االتت

(517.) 

در اين باره از متن قرآن جويا شتويم. از ديتدگاه اين  الزم االت موضع اال م را 

 فرمايد:قرآن مب قران الرشت زن و مرد يكسان بوده واين دو دارا  هويتب يكسانند.

يا اَيُّهاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذى خَلَقَكُمْ منْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ منْها زَوْجَهاا 

ا  متردم از پروردگارفتان پتروا ( 1نساء/) ساءً...وَبَثَّ منْهُما رجاالً كَثيراً وَ نِ
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كنيد، آن ك  شعا را از ي  نفس آفريد و از آن نفس واحتد، هعستر او را و 

 .از آن دو مردان و زنان بسيار پديد آورد

 ديگر آمده االت: ی در آي  

 لَيْهااهُوَ اَلّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْاسٍ واحِادَةٍ وَ جَلَامَ منْهاا زَوجَهاا لِيَسْاكُنَ اِ

اوالت ك  هع  ی شعا را از ي  فن آفريد و از آن يت  فتن، ( 189اعراف/)

 زنش را آفريد فا ب  او آرامش يابد.

 از منظر قرآن، خلقت زن ماي  ی آرامش مرد االت.

و ( 21روم/) وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً لِتَسْكُنوُا الَيْهاا
قدر  اوالت ك  برايتان از جنس خودفان هعسترانب آفريتد، فتا  ها از نشان 

 ايشان آرامش يابيد.  ب 

 گويد:ع م  طتاطتايب در ففسير اين آي  مب

معنا  آي  اين االت ك  برا  الود رالاندن ب  شعا از جنس خودفان هعاننتد 

آفريد، چرا كت  هتر يت  از زن و مترد دارا  جىتاز فوهيتد مرتل االتت كت  بتا 

رالتد و بتا كتار هتر دو، مستئل  فوهيتد و ديگر كارش ب  ثعر مب هعراهب جنس

رالد، بر اين االاس، هر ي  بت  فنىتايب نقتص دارد و بت  فكرير مرل ب  انوام مب

شتود. قرين خود نيازمند االت و از موعوع اين دو، ي  واحد فام حاصتل متب

كند و زمتانب ب  جىت هعين نياز و نقص هر كدام ب  العت ديگر  حركت مب

گيرد. زيرا هر ناقصب ب  كعتال ختود شتائ  وصلت حاصل گشت، آرام مب ك 

االت و هر نيازمند  ب  چيز  ك  رفع نيازش كند، ميتل دارد. ايتن هعتان ميتل 

 ( 174-173/ 16اهعيزان/ ) جنسب االت ك  در اين دو قرين نىاده شده االت.
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 برخوردارى از مواهب یكسان
  انسان ، صرف نظر ازجنسيت ، نستتت اهىی را ب یهاقرآن كريم بعضب از موهتت

متا انستان را در ( 4فتين/) .لَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسانَ فا  اَحْسَان تَقْاويم از جعل : االت ، داده

 بىترين الاختار خل  كرديم.
 آي  ی ديگری ميفرمايد : در

ال تَبْاديمَ  فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتا  فَطَارَ النَّااسَ ََلَيْهاا

پس فو ا  ( 3/روم) لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اليَلْلَمُونَ

رالول، مستقيم رو  ب  جانب آيين پاك اال م آور و پيوالت  از طريت  ديتن 
خدا ك  فطر  خل  را بر آن آفريده االت پيرو  كتن كت  هتيچ فرييتر  در 

اد. ايتن االتت آيتين االتتوار حت  و هتيكن اكرتر متردم از خلقت خدا نتايتد د
 حقيقت آن آگاه نيستند.

  امكانافب را ك  خداوند خل  كرده االت، برا  انسان االت و طت  جنسيت فقسيم

 صور  نگرفت  االت:

اَلّذى جَلَمَ لَكُمُ اْالَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بناءً وَ اَنْزَلَ منَ السَّماء ماءً فَاَخْرَجَ 

آن ختدايب كت  بترا  شتعا زمتين را ( 22بقار//) ه منَ الثَّمَرات رزْقاً لَكُامْ.ب

گسترد و آالعان را برافراشت و فرو باريتد از آالتعان آبتب كت  بت  التتب آن 
 ها  گوناگون برا  روز  شعا.بيرون آورد ميوه

  :كند ععوميت دارد ، از جعل آيافب ك  هدف آفرينش را بيان مب

 تَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ ََمَالً وَ هُوَ الْلَزيزُ الْغَفُورُ.الّذى خَلَقَ الْمَوْ

خدائی ك  مرگ و زندگانب را آفريد ك  شعا بندگان را بيازمايتد ( 2ملك/)
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 فا كدام نيكوكارفر االت و او مقتدر و آمرزنده االت.

  هعچنين:

 .  وَ هُاوَ مُامْمِنف فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيااةً بَيِّبَا ًوَ مَنْ ََمِمَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثا

هر كس از مرد و زن كار نيكب ب  شرط ايعان ب  ختدا  آرد، متا ( 97نول/)
 گردانيم.او را در زندگانب خوش و با العاد  زنده مب

 در صور  فساو  ععل زن و مرد، پاداش اين دو يكسان خواهد بود:

آل ) .اِنّ  ال اُضيعُ ََمَمَ َامِمٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثا فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ 

پتتس ختتدا دعاهتتا  ايشتتانرا اجابتتت كتترد كتت  اهتتتت  متتن كتت  ( 195ععتتران/
 پروردگارم ععل هيچكس از مرد و زن را بب مزد نگذارم.

 خداوند اهل علم و دانش را التوده و فرقب بين زن و مرد قايل نشده االت:

خدا ( 11مواده /) الّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذينَ اُوتُوا الْلِلْمَ دَرَجاتٍ يَرْفَعِ اللّهُ

 گرداند.مقام اهل ايعان و دانشعندان عاهم را رفيع مب

يكب از مىعترين اهداف انتياء، فزكيت  و فعلتيم انستانىا االتت و در ايتن خصتوص 

  فرقب بين زن و مرد نيست:

مِنْكُمْ يَتْلُوا ََلَايكُمْ آياتِناا وَ يُازَكّيكُم وَ يُلَلِّمُكُامْ  كَما اَرْسَلْنا فيكُمْ رَسُوالً

چنانك  رالول ( 151بقره/) الْكِتابَ وَ الْحِكْمَ َ وَ يُلَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَلْلَمُونَ.

گرامب خود را فرالتاديم ك  آيا  ما را برا  شعا ف و  كند و نفوس شتعا 
و بت  شتعا فعلتيم  شرك پاك و منزه گردانتد را از پليد  و آهودگب جىل و

 دانيد.شريعت و حكعت دهد و از او بياموزيد هر چ  را نعب
نستتت بت  زنتان فصتريح صتور  گرفتت   درفعداد  از روايا  ع وه بر فعابير عام
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 :)ع(االت ، از جعل : قال اهنتب

( 1/177بوتار االنتوار، ) .بلب الللم فريض  َل  كام مسالم و مسالم 

 دانش بر هر مرد و زن مسلعان واجب االت. فراگير 

بر هر زن و مترد  واجتب  مورد ابت  از منظر فقيىان امامي  فراگير  احكام شرعب

 االت: 

يحب َل  كم مكلف ف  َباداته و ملامالته ان يكون مجتهاداً او مقلاداً 

هتا و واجب االت بر هر مكلفب در عتتاد ( 1/12اللروة الوثق ) او محتابا.

 يا موتىد باشد و يا مقلد و يا ب  احتياط ععل نعايد. هامعامل 

و ائع ، اهل فضل و دانش بودنتد. مولتس  9زنان بسيار  از اصواا و ياران پيامتر

 ، نعون  بارز  از اين امر االتت.7در كوف  هنگام حكومت حضر  علب 3ففسير زينب

ا و عاهعتان، هعچنين برختب از زنىتا  منستوا بت  فقىت( 173اع م اهنساء اهعؤمنا / )

انتد ماننتد ام علتب، هعستر شتىيد اول و آمنت  صاحب اجازه نقل حديه و اجتىاد بوده

بيگم دختر مولسب اول. و در فاريخ معاصر، شىيده بنت اهىد  صتدر و بتانو موتىتده 

 ( 22/26پيام زن/) اند.اصفىانب از مصادي  بارز زنان اهل فضل و دانش بوده

 نو  و فوصيل فقوا، فرقب بين زن و مرد نيست.از ديد قرآن، در كسب مدار  مع

يا اَيُّها النَّاسُ اِنَّا خَلَقْناكُمْ مِانْ ذَكَارٍ وَ اُنْثا  وَ جَلَلْنااكُمْ شُالُوباً وَ قَبا ِامَ 

ما هع  ی شتعا  اا  مردم ( 13حورا /) لِتَلارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ َِنْدَاللّهِ اَتْقاكُمْ.

ها  بسيار و فر، مختلتف گردانيتديم و آنگاه شعت را از مرد و زنب آفريديم 
 فرين مردمند.فا يكديگر را بشناالند. بزرگوارفرين شعا نزد خدا با فقو 

يكب از ارزشعندفرين مفاهيم و اععال دينتب جىتاد در راه خداالتت فتا جتايب كت  

 ( 381كشف اهرطاء/) جىاد برا  حفظ كيان اال م بر زن و مرد واجب االت.
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 برند:فضيلت جىاد بىره مب زن و مرد از

رَرِ وَ الْمُجاهِادُونَ فا   ال يَسْتَوى الْقاَِدُونَ مِنَ الْمُممِنينَ غَيْارُ اُولا  الضاَّ

سَبيمِ اللَّهِ بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهمْ فَضَّمَ اللَّهُ اَلْمُجاهِدينَ بَاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِاهِمْ ََلَا  

ََلَ  الْقاَِادينَ فَضَّمَ اللَّهُ اَلْمُجاهِدينَ وَََدَ اللّهُ الْحُسْن   الْقاَِدينَ دَرَجَ ً وَ كُلّاً

هرگز مومنانب كت  بتب هتيچ عتذر  ماننتد نابينتايب ، ( 95نساء/ ) .اَجْراً ََظيماً

مرض فقر و ليره از كار جىاد باز نشينند بتا آنانكت  بت  متال و جتان كوشتش 
ار بتا متال و جتان را بتر كنند، يكسان نخواهد بتود. ختدا مواهتدان فتداكمب

بازنشستگان، بلند  مقام و برفر  بخشيده و هعت  ی اهتل ايعتان را وعتده ی 
 نيكو فرموده و مواهدان را بر بازنشستگان با اجر و ثوابب بزرگ برفر  داده.

در  االت ك  زن و مرد در آن شراكت دارنتد و يیزير بيان كننده ی ارزشىا یآي  

 نيكب ياد شده االت: ب  و زنان اين آي  از مردان

اِنّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُممِنينَ وَ الْمممِناتِ وَ الْقاانِتينَ وَ القانِتااتِ 

ابِراتِ وِ الْحاافِظينَ فُارُجَهُمْ وَ اوَ الصَّادِقينَ وَ الصاَّ  ابِرينَ وَ الصاَّ دِقاتِ وَ الصاَّ

ذَّكِراتِ اَََادَّ اللّاهُ لَهُامْ مَغْفِارَةً وَ اَجْاراً الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرينَ اللّهَ كَثيراً وَ الا

هعانا كليت  متردان و زنتان مستلعان و متردان و زنتان بتا ( 35احزاا/) ََظيماً.

ايعان و مردان و زنان اهل طاعت و مردان و زنان راالتگو  و متردان و زنتان 
 صابر و مردان و زنان خدافرس خاشع و مردان و زنان خيرخواه مستكين نتواز
و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنان با حفاظ خوددار از فعاي   حترام 
و مردان و زنانب ك  ياد ختدا بستيار كننتد، بترا  هعت  آنىتا ختدا مرفتر  و 

 پاداش بزرگ مىيا الاخت  االت.
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 خلقت زن و مرد هر كدام برا  فكعيل ديگر  االت:

جامت  ی التتر و ( زنتان) آنتان( 18بقره/) هُنَّ هِتاسٌ هَكُمْ وَ  اَنْتُمْ هِتاسٌ هَىُنَّ.
 نيز هتاس عفت آنىا هستيد.( مردان) عفاف شعا و شعا

 در ففيسر اهعيزان آمده االت:

ااهر از هتاس هعان معنا  معروف آن االت. هتاس آن چيتز  االتت كت  
پوشاند و دو جعل  از قتيل االتتعاره االتت. زيترا هتر انسان ب  آن بدنش را مب

ا از دنتتتال گنتتاه رفتتتن و شتتايع التتاختن آن، بتتاز يتت  از زوجتتين ديگتتر  ر
دارد. پس هر كدام برا  ديگر  ب  منزه  هتاالتب االتت كت  بتا آن پليتد  مب

 ( 1/44اهعيزان/) پوشانند.خود را پنىان و عور  خود را مب
 داند:قرآن حتی جنس زن و مرد را نيز يكسان مب

وَ جَلَمَ لَكُامْ مِانْ اَزْواجِكُامْ بَناينَ وَ  وَ اللّهُ جَلَمَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً

ختدا بترا  شتعا از ميتان خودفتان ( 72نوتل/) .حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِانَ الطَّيِّبا ِ

هعسرانب قرار داد و از هعسرانتان فرزندان و فرزند زادگان پديتد آورد، و از 
 چيزها  پاك روزيتان داد.

 در آي  ی ديگر از قرآن آمده االت: 

( 11شتور /) .رُ السَّمواتِ وَ اْالَرْضَ جَلَمَ لَكُامْ مِانْ اَنْفُسِاكُمْ اَزْواجااًفابِ

 آفريدگار آالعانىا و زمين االت. برا  شعا، هم از شعا، هعسرانب بيافريد.

 و معاثلت جنس زن و مردرا نتيوت  گرفتت  انتد.   يكسانیياز اين آ بعضی مفسرين

ع م  طتاطتايب در ففسير اهعيزان، نيز ايتن قتول را فترجيح داده ( 98-100/ 2حسينب/)

 ( 136/ 4اهعيزان/) االت.

آرامتش و التكون  معكن االت گفت  شود در آيا  مذكور، هدف از آفرينش زن
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مردفلقی شده االت ب  گون  ای ك  گويا اصل در حيا ، مرد االت و زن طفيل وجتود 

هر ي  از اين دو جنس ب  يكديگر نيتاز  او الت. اما بايد گفت با فوج  ب  ااهر آيا 

دارند و آرامش طرفينب االت هعانگون  ك  مود  و رحعت برا  هر دو طرف االت. 

در االتععاال  قرآنب، واژه ی زو  ب  معنا  هعسر بتر هتر يت  از زن و مترد اطت ، 

در قرآن ب  كار نرفت  و از نظر هرت شناالان االتععال  زوج  گردد و اصوال كلع  یمب

 ( 384رالب/ ) ژه ی زوج  برا  زن، لير فصيح االت.وا

آيا  ذكر شده نشان داد ك  زنان هم چتون متردان از شخصتيتب كامتل و مستتقل 

هتا  برخوردارند و در هويت انسانب ميان صتنف زن و مترد ففتاوفب نيستت. وي گتب

 انسانب را هر دو ب  نوتو برابتر دارا هستتند. هعانگونت  كت  در قابليتت رشتد و فكامتل،

 هرزش و انوراف، آاليب پذير  و آاليب رالانب يكسانند.

ب  عتار  ديگر، خدا  متعال انسان را آفريد، اما برا  بقا  نستل و فتتار و  او را 

ب  دو صنف زن و مرد فقسيم كرد. در آنچ  الزم  ی نوع انسانب االت هر دو برابرند و 

اند. ايتن متفاو  در برخب خصلتىا و خصوصيتىا ك  الزم  ی صنف االت از يكديگر

 ( 78مىريز /) ها چنان نيست ك  ب  انسانيت آنىا آاليب برالانند.ففاو 

گويد: اين دو را از چىتره ی حقيقت انسان ن  مذكر االت ن  مونه. قران كريم مب

ذكور  و انوثت نشنااليد. بلك  از چىتره ی انستانيت بشناالتيد. در حقيقتت انستان را 

كند ن  جستم او و، انسانيت انسان را جان او فعيين مبدهد، ن  بدن اروح او فشكيل مب

 ( 76جواد  آملب/ ) و ن  موعوع جسم و جان.

 .بت  وحتد  نتوعب زن و مترد قايتل االتتی با االتتدالل فلستف نيز ع م  طتاطتايب

بنابراين می فوان گفت ك  هر كعال نوعب را ك  يت  صتنف ( 153-152/ 4اهعيزان/)

صنف ديگر نيز قدر  بت  دالتت آوردن آنترا دارد. و از فواند آنرا ب  دالت آورد، مب
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االتت كت  بت  والتيل  ی ايعتان بت  ختدا و اطاعتت فرمتان او حاصتل  آن جعل  كعاهی

آيتت  شتتريف  ای االتتت كتت   بىتتترين و جتتامعترين فعتيتتر حتتاكی از ايتتن معنتتا .شتتودمتتب

آل ) .بَلْضُاكُمْ مِانْ بَلْا ٍ اِنّ  ال اُضيعُ ََمَمَ َامِمٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَارٍ اَوْ اُنْثا  فرمايد:مب

 ( 195ععران/ 
 

 شخصيت زن از دیدگاه اندیشمندان معاصر

  در خصوص شخصيت زن قايل االت:( ره) امام خعينب
 فعام هويت ها  كعاهب ك  در انسان مطترح االتت در زن مطترح االتت.

 ( 207.. /.اليعا  زن)
 :گويدع م  طتاطتايب در اين خصوص مب

دهتد كت  زن و مترد دو فترد از يت    نشان متبواقعيت خارجب و فورب 
 ( 95-94/ 4اهعيزان/) »باشند.جوهر واحد ب  نام انسان مب

 :گويدايشان در جا  ديگر مب
قرآن بيان كرده ك  هويت زن ماننتد مترد االتت هتر انستان چت  زن و چت   

 ( 269 /2هعان/) مرد، انسان االت و در ماده انسانيت مشترك االت.
 كند:ت زن را از منظر قرآن اين گون  فراليم مبع م  مطىر  شخصي

فرمايد ك  زنان را از جتنس قرآن با كعال صراحت در آيا  متعدد  مب
متتردان و از الرشتتتب نظيتتر الرشتتت متتردان آفريتتديم. قتترآن دربتتاره آدم اول 

گويد: هع  شعا را از ي  پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود مب
ر كنار هر مرد بزرگ و قدالتب از يت  زن بتزرگ و او قرار داديم... قرآن د

كند. از هعسران آدم و ابراهيم و از مادران موالتب و عيستب در   ياد مبيقدال



 

 

 

 

 

 

 

 فصلنامه ی دین و سياست / 104
 

نىايت فوليل ياد كرده االت. اگر هعستران نتوح و هتوط را بت  عنتوان زنتانب 
كند از زن فرعون نيز ب  عنوان زن بزرگب ك  ناشايست  برا  شوهران ذكر مب

پليد  بوده االت لفلت نكرده. گتويب قترآن خواالتت  االتت در گرفتار مرد 
داالتانىا  خود فوازن را حفظ كند و قىرمانان داالتانىا را منوصر بت  متردان 

 ( 150-47 1) ننعايند.

 زن و مرد را از ي  گوهر دانست  و ميگويد: آي  اللّه جوادى آمل 

قتابلب  آفرينش زن و مرد از ي  گوهر االت و هع  زنتان و متردان متتدا
واحد داشت ، چ  اين ك  متدا فاعلب هع  آنىا خدا  يگان  و يكتاالت و هتيچ 
مزيتب برا  مرد نستت ب  زن در اصل آفرينش نيست و اگر برخب از روايا  
عىده دار اثتا  اين مزيت اند يا از هواظ التند نارالتا و يتا از جىتت دالهتت 

ون مستئل  متورد بوته نافعام اند و اگر فرضا از هر دو جىت فعام باشند، چت
فتوان آن را بت  ي  امر فعتد  موض نيست، نظير مسائل فقىب صرف، نعتب

ي  دهيل انب لير قطعب ثابت كرد، مگر در حد مظن  و گعان كت  التودمند 
 ( 138-137) ب  حال مسائل علعب نخواهد بود.

 

 حقوق زن و مرد

ی و بقتای آن ففاوفىای فيزيوهوژي  زن و مرد با يكتديگر الزمت  ی حيتا  انستان

زمين  الاز ففاو  در واايف و فكاهيف و ايتن يت   بديىی االت اين ففاو  ها .االت

نيز التب ففاو  در حقو، می گردد. بر اين االاس ، ففاو  های حيافی ايتن دو را بت  

فتوان ايتن ففتاو  هتا را بت  دو دالتت  ی اختصار از نظر می گذرانيم. ب  طور كلب متب

 د.فقسيم كر جسعانب و روانب
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 هاى جسمانى: . تفاوت1

وضتعيت  اين ففاو  ها اخت فا  اتاهر  التاختعان بتدن و مىعتتر از آن ففتاو 

هتر يت  ( االپرمافوزوئيد) و نطف  مرد( اوول) نطف  زن. اين دو را شامل ميشود جنسب

كروموزوم االت ك  موقعيت و شكل آنىا در هر جنس بتا ديگتر  ففتاو   23دارا  

عم از قاعدگب و آبستنب و زايعان دارند وهب متردان ايتن دارد. زنان عوارض زنانگب ا

 300فر از زنان اند. وزن متوال  قلب مترد گون  نيستند. مردان بلند قدفر و النگين وزن

و وزن  گترم 1300گترم و وزن متوالت  مرتز مترد  250گرم و وزن متوال  قلتب زن 

 ( 138-137في / ) باشد.گرم مب 1200متوال  مرز زن 
 

 ى روانى:ها. تفاوت2
ميل مرد ب  ورزش و شكار و كارها  پر حركت و جنتش، بتيش از زن االتت. زن 

گيترد. زن بت  زينتت و فر از مرد فوت فاثير احساالا  خويش قرار متبزودفر و الريع

فر از مرد االت. زن   زياد دارد. احساالا  زن بب ثتا زيور و جعال و آرايش ع ق 

 ( 206-205مطىر /) فر االت.ر و فشريفافبفر، فرالوفاز مرد موتاطتر، پر حرف
 

 تفاوت در قانون ارث
ففاو  های ياد شده هعانگون  ك  گذشت التب پاره ای ففاو  های حقوقی بتين 

از ديرباز اين الوال مطترح  .االت قانون ارثففاوفىا در  يكب از اين .زن و مرد گرديد

مستاو  نيستتچ چترا  بوده االت ك  چرا از منظر اال م الىم االرث زن و مترد بتا هتم

حقو، اين دو با هم مساو  نيستچ امام صاد، التب اين مطلتب اينگونت  بيتان كترده 

 االت:

اال م الرباز  را از عىده زن برداشت  و ب  ع وه مىر نفق  را ب  نفع او بتر 
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مرد الزم شعرده االت و در بعضب از جنايا  اشتتاهب ك  خويشاوندان جانب 
رداخت دي  و شركت بتا ديگتران معتاف االتت. از بايد دي  بپردازند، زن از پ

 ( 251مطىر / ص) اين رو الىم زن در ارث از مرد كعتر االت.

 گويد:االتاد مطىر  در اين باره مب

وضع ( 11نساء/ ) علت اينك  اال م الىم االرث زن را نصف مرد قرار داد
خاصب االت ك  زن از هواظ مىر و نفق  و الترباز  و برختب قتوانين جزايتب 

د چون اال م مىر و نفقت  را الزم ميدانتد و بت  ايتن التتب قىتراو از بودجت  دار
زندگب زن كاالت  شده االت و فوعيلب از اين نظر بر مرد شده االتت. االت م 

خواهد اين فوعيل از طريت  ارث جتتران شتود، از ايتن رو بترا  مترد دو مب
 ( 251هعان/) برابر زن الىم االرث قرار داده االت.

 زن با االتناد ب  متون فقىب در قانون مدنب آمده االت:در خصوص نفق  ی 

نفق  عتار  االت از مستكن و اهتست  و لتذا و اثتاث اهتيتت كت  بت  طتور 
متعارف با وضعيت زن متناالب باشد و خادم در صور  عاد  زن ب  داشتن 

قتانون متدنب، متاده ) خادم يا احتيا  او ب  واالتط  مترض يتا نقصتان اعضتاء.
1107 ) 

نفق  الاير افراد واجب اهنفق ، مقتدم االتت، ماننتد اوالد، پتدر، نفق  زن بر 
 ( 2/285امام خعينب/) مادر و ليره.

اگر زو  با حاهت يسر و قدر  بر پرداخت نفقت ، از ادا  آن ختوددار  
فواند بتدون مراجعت  بت  دادگتاه از امتوال او فقاصّتاو برداشتت كند، زوج  مب

 ( 202/ 3طاهر /) نعايد.
متدفب و عتدم پرداختت نفقت ، نفقت  ايتام گذشتت  بت  در صور  گذشت 
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 ( 313/ 2خويی/ ) صور  دين بر ذمّ  زو  قرار خواهد گرفت.
پس اگر از طرفب مرد ح  بىره مند  از ارث را ب  ميتزان دو برابتر التىم 
زن دارد از طرف ديگر فكليف بر عىده   اوالت كت  نفقت    زن را فتنمين 

متضايف هستند بنابراين در مقابل هتر  كند.ح  و فكليف دو مفىوم مت زم و
حقب، فكليفب موجود االت. ماننتد دو كفت  فترازو كت  فتوازن آنىتا در عتاهم 

 ( 4/11امامب/) عداهت بايد رعايت گردد.
 برند مانند:ا  برابر ارث مبدر موارد  نيز زن و مرد ب  گون 

 برند.ارث مب 16پدر و مادر هر كدام  -1

 برند.و فرزندان آنان يكسان ارث مبخواهر و برادر مادر   -2

 برند.جد و جده مادر  يكسان ارث مب -3

 برند و موارد مشاب  ديگر.يكسان ارث مب  دايب و خاه -4

از اين رو، ففاو  ارث زن و مرد ناشب از انوثتت و ذكتور  نيستت و گرنت  بايتد 

االتت. يعنتب هتر » رملُت«و » لُنْم«  هع  جا مردان دو برابر زنان ارث برند، بلك  مسئل 

 ( 467-465مىريز /) برد.بيند، بيشتر بىره مبكسب بيشتر خسار  مب

بسيار  از التواال  و اعتراضتا  نستتت بت  حقتو، زن در االت م، ناشتب از جتزء 

نگر  قوانين اال م االت. اگر نظام حقوقب زن،در نظتام جتامع حقتوقب االت م هوتاظ 

 آيد.ها پيش نعبشود اين گون  شت 

حقو، اال م اخت فا  حقوقب بين زن و مرد دقيقاو بر واقعيتت و حكعتت  در نظام

االتوار االت. بديىب االت هم وضتع قتوانين مختلتف در شتراي  يكستان و هتم وضتع 

قوانين واحد در شراي  و موقعيت ها  متفاو ، التعگران  االت و اال م هيچ يت  از 

مرد ب  وج  مشترك آنىا باز پزيرد. ب  هعين دهيل، آنوا ك  حقو، زن و اين دو را نعب
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گردد، حقو، اين دو، برابر و يكسان االت و جتايب كت  بت  جىتا  اختت ف آنىتا مب

 كند.شود، حقو، و فكاهيف نيز ففاو  پيدا مبمربوط مب

هر گاه كسب از حقب موروم باشد، از فكاهيف م زم با آن نيز معاف خواهد شتد. 

معاف باشد از حقو، مت زم بتا آن فكليتف  چنانك  متقاب و هر كس از داشتن فكاهيفب

 نيز بب بىره خواهد بود.

 

 گيرىنتيجه
اند نگاه اال م بت  زن فوقيرآميتز نيستت.قرآن پيرامتون آن گون  ك  برخب پنداشت 

هتا  ا  دارد. ن  او را از مقام انسانب فنزل داده و ن  ففتاو منزهت زن موضع حكيعان 

ديده گرفت  االتت. از منظتر قترآن زن بت  هوتاظ بيوهوژي  و حكعت آفرينش او را نا

انسانيت هيچ ففاوفب با مرد ندارد. اما آفترينش او بتا فوجت  بت  واتايفب كت  بتر عىتده 

گيرد اندكب با مرد متفتاو  االتت. اگتر قترآن ارث زن را نصتف مترد دانستت  در مب

رد مقابل آن، حقو، ديگر  برا  او منظور نعوده االت و در موارد  هم ارث زن و م

هر دو برابر دانست  شتده االتت. بنتابراين، ففتاو  التىم ارث زن و مترد از منزهتت زن 

هعان گون  ك  فكليف پرداخت نفق  و مىر و امرال آن بر مرد ب  منزهت مرد  كاهدنعب

 رالاند.آاليب نعب
 

 كتابشناسی

 .منهاج الصالحين، آي  اهلل اللظم  خو   -

 .1363شارا  اال مب، قم، ، چاپ انت، تحرير الوسيلهامام خعينب -

، وزار  فرهنتگ و سايماى زن در كاالم اماام خمينا امام خعينب،  -
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 ارشاد اال مب، فىران.

 ، كتابفروشب اال مي ، فىران.، قانون مدن امامب، حسن -

 .19، آي  19و باا  2، آي  2، باا سفر پيدايشفورا ،  -

 .1370، موهف، فىران، زن در آيينه تاريخفي ، عتاس،  -

، مركتتز نشتتر زن در آ ينااه جااالل و جمااالجتتواد  آملتتب، عتداهلّتت ،  -

 ،. 1369فرهنگب رجا، فىران، 

انتشتارا  ع مت   نور ملكاوت قاران،حسينب فىرانب، موعد حستين،  -

 .2،،    1413طتاطتايب، 

، التازمان و انتشتارا  آمتوزش انقت ا ، لاذات فلسافهدورانت، ويل -

 .1377اال مب، فىران، 

، شركة مكتتت  المفردات ف  غريب القرآنفىانب، ابواهقاالم، رالب اص -

 و مطتعة اهياهب اهولتب.

 .1373، نشر مركز، فىران، سيماى زن در فرهنگ ايرانالتار ، ج ل، -

، مولت  پيتام زن، ش تحصيالت و برداشتهاى دينا العيد زاده، زنتان،  -

22. 

ا  ، چ هفتتتم، انتشتتارحقااوز زن در اسااالم و اروپاااصتتدر، حستتن،  -

 .1357جاويدان، 
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 .1375، دفتر انتشارا  اال مب، قم، حقوز مدن طاهر ، حتيب اهلل،  -

، موالستة الميازان فا  تفساير القارآنطتاطتايب، اليد موعد حستين،  -

 .16،،    1399االعلعب، بيرو ، 

 1412، االتعاعيليان، قتم، ، اللروة الوثق طتاطتايب يزد ، موعد كاام -

   ،،1. 

، كشف الغطاء َن مبهمات شريل  الغاراءشيخ جعفتر، كاشف اهرطاء،  -

 انتشارا  مىدو ، اصفىان، كتاا اهوىاد.

، نشر مركتز، فىتران، مهاتما گاندى در جستجوى حقيق كيا خوست ،  -

1372. 

 .1344، بنگاه مطتوعافب علعب،، تمدن اسالم و َربهوبون، گوالتاو-

،،    1403يرو ، ، موالسة اهوفاء، ب، بحاراالنوارمولسب، موعد باقر -

 .177، ص 1

، انتشتارا  ، اَالم النساء المومناتموعد اهوصون، و ام علب مشكور -

 ،. 1411االوه، فىران، 

 ، انتشارا  صدرا، قم.، نظام حقوز زن در اسالممطىر ، مرفضب -

، شتركت انتشتارا  شخصي  و حقوز زن در اسالممىريز ، مىد ،  -

 .1382علعب و فرهنگب، فىران، 
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، موالستة آل اهتيتت علتيىم اهست م ، مستدرك الوساا مر ، حسيننو -

 .17،،    1408الحياة اهتراث، بيرو ، 

، فرجع  مرفضب ثاقتبهاى مدرن سياس ايد ولوژىوينست، آندرو،  -

 .1378فر، ققنوس، چاپ اول، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


