 ‐ 70042درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺳﻼم
ﺳﻮال

زن در اﺳﻼم از ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﭼﻮﻧﻪ از دوران ﻃﻼﯾ اﺳﻼم دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
اﺳﻼم زن را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎدر ﺑﻮدن او ﮐﻪ ﻧﯿ و اﻃﻼﻋﺖ از او واﺟﺐ ﺑﻮده و رﺿﺎﯾﺘﺶ ﺑﺎﻋﺚ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰد ﮔﺎمﻫﺎی اوﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدر اﺳﺖ ،و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ و
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮدن او را ﺣﺮام ﻗﺮار داده ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اف ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ او را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﻖ ﭘﺪر ﻗﺮار داده و ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ او
در ﺣﺎل ﭘﯿﺮی و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻧﺼﻮصِ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ:
ووﺻﻴﻨَﺎ اﻻﻧْﺴﺎنَ ﺑِﻮاﻟﺪَﻳﻪ اﺣﺴﺎﻧًﺎ ]اﺣﻘﺎف[۱۵ :
)و اﻧﺴﺎن را ]ﻧﺴﺒﺖ[ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮدﯾﻢ(
وﻗَﻀ رﺑﻚَ اﻻ ﺗَﻌﺒﺪُوا اﻻ اﻳﺎه وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ اﻣﺎ ﻳﺒﻠُﻐَﻦ ﻋﻨْﺪَكَ اﻟْﺒﺮ اﺣﺪُﻫﻤﺎ او ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓَﻼ ﺗَﻘُﻞ ﻟَﻬﻤﺎ اف ٍوﻻ ﺗَﻨْﻬﺮﻫﻤﺎ وﻗُﻞ
ﻟَﻬﻤﺎ ﻗَﻮﻻ ﻛﺮِﻳﻤﺎ واﺧْﻔﺾ ﻟَﻬﻤﺎ ﺟﻨَﺎح اﻟﺬﱡل ِﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻗُﻞ رب ِارﺣﻤﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧ ﺻﻐﻴﺮا ]اﺳﺮاء ۲۳ :ـ [۲۴
)و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺰ او را ﻣﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ]ﺧﻮد[ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﯾ از آن دو ﯾﺎ ﻫﺮ دو در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ]ﺣﺘ [اف ﻣﻮ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮﺧﺎش ﻣﻦ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮ ) (۲۳و از ﺳﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎل
ﻓﺮوﺗﻨ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرا آن دو را رﺣﻤﺖ ﮐﻦ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺮا در ﮐﻮدﮐ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ(.
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و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۷۸۱از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺟﺎﻫﻤﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﺟﻪ اﻟﻪ و آﺧﺮت ﻗﺼﺪ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ
ﺗﻮ ،ﻣﺎدرت در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ او ﻧﯿ ﮐﻦ ﺳﭙﺲ از ﺳﻤﺖ دﯾﺮ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ وﺟﻪ اﻟﻪ و آﺧﺮت ارادهی ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،آﯾﺎ ﻣﺎدرت زﻧﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ او ﻧﯿ ﮐﻦ ﺳﭙﺲ از روﺑﺮو ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن وﺟﻪ اﻟﻪ و ﺧﺎﻧﻪی آﺧﺮت ﻗﺼﺪ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! آﯾﺎ ﻣﺎدرت زﻧﺪه ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ای
رﺳﻮل ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﻧﺰد ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺰد ﻧﺴﺎﺋ (۳۱۰۴) ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﻼزﻣﺘﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی اوﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۵۹۷۱و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۴۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﺪام ﯾ از ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﯿ ِﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎدرت ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺳﭙﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﭙﺲ ﻣﺎدرت ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺳﭙﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﭙﺲ ﻣﺎدرت .ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺳﭙﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺳﭙﺲ ﭘﺪرت.
و دﯾﺮ ﻧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ذﮐﺮ ﻫﻤﻪی آن ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻬﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮﺟ ﺑﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻣﺎﻟ
دارد ﺑﺎﯾﺪ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃ ﻗﺮنﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻧﻤﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪانِ زﻧ از دادن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن را در ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﻧﯿ در ﺣﻖ او و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮﻗ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وی دارد ﺟﺰ آﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﯾ درﺟﻪ ﺑﺮ وی
ﺑﺮﺗﺮی دارد )ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻠﯿﻒ( و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎل
ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﺣﺮام ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
وﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ]ﻧﺴﺎء[۱۹ :
)و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وﻟَﻬﻦ ﻣﺜْﻞ اﻟﱠﺬِي ﻋﻠَﻴﻬِﻦ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ وﻟﻠﺮِﺟﺎلِ ﻋﻠَﻴﻬِﻦ درﺟﺔٌ واﻟﻪ ﻋﺰِﻳﺰ ﺣﻴﻢ] ﺑﻘﺮه[۲۲۸ :
)و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ]وﻇﺎﯾﻔ [ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن ]ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻣﺮدان[ اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﺑﺮ آﻧﺎن
درﺟﻪی ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ و اﻟﻪ ﻋﺰﯾﺰ و ﺣﯿﻢ اﺳﺖ(.
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿ ﺳﻔﺎرش ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۳۳۳۱و
ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۴۶۸
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۸۹۵و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۱۹۷۷آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن را در ﻧﻘﺶ دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺧﺘﺮان اﺟﺮی ﺑﺲ
ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ دو دﺧﺘﺮ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و او اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دو اﻧﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۳۱
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۶۶۹از ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﻪ ﺳﻪ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ]ﺗﺮﺑﯿﺖ[ آﻧﺎن ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﺬا و آب و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن را از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮدهای در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ]ﺟﻬﻨﻢ[ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﻪی رﺣﻢ و ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ وی ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و در ﻧﺼﻮﺻ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪی ﺑﺎ وی را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﺳﻼم را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻏﺬا دﻫﯿﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دارﯾﺪ و ﺷﺐرا در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑ ﻫﯿﭻ ﮔﺰﻧﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۲۵۱و ﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ.
و ﺑﺨﺎری ) (۵۹۸۸از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ درﺑﺎرهی رﺣﻢ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﺷﺖ او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣدارم ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﯾ زن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ در ﯾ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺮِ ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ دﺧﺘﺮِ دﯾﺮی و ﻫﻢ
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ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﺳﻼم ﻣﻘﺎم زن را ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎم وی را ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،ﯾﻌﻨ وی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ اﯾﻤﺎن
و ﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎداش آﺧﺮت ﺑﺎ ﯾ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .وی ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ و
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ را دارد .زن ﺣﻖ ﺗﻤﻠ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ارث و ﺻﺪﻗﻪ و ﻫﺪﯾﻪ را دارد و ﮐﺴ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺮدارد .زﻧﺎن از ﺣﻖ زﻧﺪﮔ ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﮐﺴ ﺣﻖ دﺳﺖ درازی ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺳﺘﻢ در ﺣﻖ آﻧﺎن را
ﻧﺪارد .زن از ﺣﻖ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آﻣﻮزش آﻧﺎن در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺳﻼم و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن در دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﺎ دﯾﺮ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و ﺑﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﯾﯿﻢ :زﻧﺎن در ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺐ دﯾﺮی از اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻮﻧﺎن ﯾﺎ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺣﺘ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺼﺮاﻧ ﻣﻮﺿﻊ
ﺑﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻻﻫﻮت در ﺷﻮرای ﻣﺎﮐﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زن ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺪن اﺳﺖ ﯾﺎ روح ﻫﻢ دارد؟ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻢرای ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﺎری از روح ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻼم!
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ در ﺳﺎل  ۵۸۶ﻣﯿﻼدی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ درﺑﺎرهی زﻧﺎن ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺎن از روح ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ و اﮔﺮ روح دارﻧﺪ اﯾﻦ
روح ﺣﯿﻮاﻧ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧ؟ ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﻠﺴﺘﺎن در دوران ﻫﻨﺮی ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ،زﯾﺮا او را ﻧﺠﺲ
ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۰۵ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﺎزه ﻣداد زن ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮ را ﺷﺶ ﭘﻨ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در دوران ﺟﺪﯾﺪ ،دﺧﺘﺮان ﭘﺲ از ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﺮای
ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ!
ﻧﺎ :ﻋﻮدة اﻟﺤﺠﺎب ) ۴۷ /۲ـ .(۵۶
اﯾﻦ را ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﻼﻣ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﯿ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ زن داده و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی او را وﻇﯿﻔﻪی
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ﻣﺮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟!
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دوران ﻃﻼﯾ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﯿ در ﺣﻖ ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﻨﺪاری آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر
ﺿﻌﻒ ﺷﺪ ادای اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ روﺑﺮو ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ از اﯾﻦ اﻣﺖ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﻨﺸﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﭘﯿﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻣداﺷﺖ زﻧﺎن و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﻋﻠرﻏﻢ ضﻋﻒ دﯾﻨﺪاریِ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنِ اﻣﺮوز ،زن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ دارای ﺣﻘﻮق و
ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯾﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﺰد ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﻫﺮ
ﮐﺲ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد ﻣﺑﺎﺷﺪ.
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