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جوامع و ملل  ناهمگون باور های دينی  زن در تاريخ و و ارزشمند مقام شامخ
The status of woman in the history & thoughts of various Nations 

َّدِون و ُمَرتِجم : پيکار ُم
۱۳۹۰عقرب  ۲۵

منی بود خام می ماندمي  ماآتش  زن اگر
در جام  می ماندمي   ما   باده ایناچکيده        

زن اگر ما را منی خبشيد عمری بر  دوام            
ما بی  تعلق بی سبب  بی نام می  ماندمي 

رسم زاده )( تُ  

حضورجسمی و فکری زن به مثابه پديده معقول فلسفی و اشرف آفرينش ، در هيج 
ها نبوده بلکه  حميطی و جامعه ای هرگز باعث آفرينش اسباب دشواری برای انسان
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مهواره در شرايط دشوار و مصيبت بار از نريوی مادی، معنوی و فکری او در 
در فرآيند زمانه های مرد ساالری،،راستای برون رفت از دشواری ها، جنات مردها

، قومی ، تبار ، اجتماعی، فردیخانواده ها، رسيدن به کامگاری های سياسی
کانی صورت گرفته است.مزمانی ونا مهگونلتمداری هااستفاده هایو د ومنشی،

بينش آفرينش به مهه انسان ها قايلکهزن از مهان مقام و صالحيتی بر خوردار است
موضع قرآن به مثابه آئني زندگی مهه انسان ها، به ويژه باورمندان گرديده است.

ی، به ويژه عقايد معنوی ، عقالنی و باطنی در شريازه افکار و بينش اسالمی و انسان
اسالم، شاهد اين حقيقت است که حضور و جود زن در خنستني زمانه های صدر

به اندازه مرد در زندگی جوامع بشری حياتی و ارزنده بوده و نه در مرتبه باال تر  از
مرد قرار داشته و نه هم از هر جهتی فرو دست تر قرار داده شده باشد. اما آنکه

سط انسان ها به خاطر حفظ مقام و صالحيت های فردیتعابري و تفاسري زندگی ت و
و شخصی کار را به جايی کشانيده که اين حقيقت را وارونه نشان داده است، اين 

نامهگون در شريازه هایفقط انسان ها بوده اند و نه آئني و بينش باور ها و عقايد
اخالقی و انسانی بهزمانی و تارخيی معني که امروز نيز  خباطر عقب مانی فکری، 

زمزمه گرفته ميشود .
اگر جوامع اسالمی در برابر فرهنگ خودی کمی هم تعمق می منودند، و زير اثر 
فرهنگها و �ذيب مردمان باخرت زمني قرار منيگرفتند، و بيگانه ها را بر خودی ها 

پاترجيح منيدادند، امروز موضوع زن، زن ستيزی، عدم احرتام به مقام زن، و زير 
منودن کرامت او من حيث انسان مساوی احلقوق، موضوع زن و مقام او در اجتماع 
هر گز به مثابه پديده جديد و قابل تشويش در دنيای اسالم ، در ميان ساير ملل به 
وجود منی آمد.  به منظور درک دقيق و عقالنی آنچه که اسالم برای زن در فراز و

الزم است با استفاده از حمتوا و سياق  متونبه اجرا در آورده است،فرود تاريخ
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ساينس ومقدس  به شيوه نوين و با در نظر داشت انکشاف و تکامل جديد
سوق ميدهد، به تکنولوژی مدرن ، که جوامع بشری را هم به فردوس و هم به برزخ

تعمق و تأمل نشست و هم باری به شرايط زمانی زندگی زنان قبل از اسالم باز
گردمي، تا آن حالت تأسف بار دوره جاهليت  را با شرايط کنونی به گونه معقول، در 

امروز ، در تکوين قرار  مقايسه به دوره جاهليت مدرن ای که در کشور های پيشرفته
انسانی بريون شود، گرفته، و دارد از معيار ها و شريازه اخالقيات معنوی و ارزمشند 

د راه اندازی منائيم. برخی ها بر اين باور هستند کهباز گردمي و طرح جديد را باي
اسالم به زنان  حقوق وامتيازاتی را ارزانی فرموده است که هيچ دينی و باوری هم تا

و ارزمشند که هويت و شخصيت جسمی وکنون آن ها  را از آن به گونه معقول
در اسالمجنسی شان نيز مصؤن و حمفوظ باقی مباند، �ره مند نساخته است. 

است، اما با هم مشابه نيستند، زيرا مرد و حقوق و وظايف يک زن  مساوی با مرد
زن با هم مساوی هستند اما با هم مشابه نيستند، اما مساوی و برابر آفريده شده 

از جهت ديگر بايد دانست که واژه های مساوی و مشابه  دارای معنی واند.
وت هستند. متايز ميان برابری و تشابه يامفهوم مهسان نيستند و از هم متفا

مهانندی، دارای امهيت خيلی ها فوق العاده است. هيچ زمينه ای برای اينکه تصور  
کنيم که زن به دليل آنکه حقوق مشابه مرد را ندارد، دارای امهيتی کمرت از مرد 

مشابه مقام مرد می بود، ديگر زن در حقيقتاست، وجود ندارد. اگر مقام زن
نسخه ديگری از مرد می بود، که چنني نيست و نبايد هم باشد. اينکه در اسالم به 
زن حقوق مساوی  و نه مشابه حقوق مرد می دهد، نشان دهنده آن است که 

رازنهويت، مقام و شخصيت فردی، اجتماعی ، سياسی و خانوادگی اسالم
ای او شخصيت مستقلینظر گرفته است، او را به رمسيت شناخته و ب ربدرستی در
قايل است.
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که زن را حمصول سالوس و بذراين جهان بينی، برداشت و برخورد اسالم نيست
که در مقام ورد را من حيث ارباب مسلط بر زنبدی می پندارد. قرآن کرمي نيز م

مرتبت او، زن هيچ چاره ای ندارد و جز آنکه تسليم سلطه اش باشد، قرار نداده 
راد و اشخاص جوامع نامهگون اسالمی بوده اند که با در نظر داشتاست، بلکه اف

حفظ منافع قشری، قومی، قبيلوی، فرهنگی و سنتی شان ، زنان را بسوی ديار 
ديگری سوق داده اند و او را من حيث يک روح واحد به شناخت عقالنی نه گرفته

يم که زن را مناند. در دنيای اسالم شايد کمرتی کسی و شخصيتی را در يافت کن
حيث يک روح نشناخته باشد و يا در مورد روحانی بودن و کيفيت روحانيت

، اسالمیرايج�ادينه در او ترديدی داشته باشند، بر خالف عقايد و باور های
تنها بی بی حوا را برای ارتکاب خنستني اشتباه و گناه سرزنش منی کند، و قرآن اين 

ار وسوسه شيطان شدند.چاست که هم آدم و هم حوا دنکته را کامالً روشن کرده
خبشش خداوند به هردوی آ�ا تعلق  هر دو مرتکب خطا و گناه شدند و پس از توبه

، عالمه اقبال الهوریکهدر صورتيگرفت و سپس خداوند هردوی آ�ا را پوشانيد. 
جمتهد سرتگ و شخصيت تارخيی در راستای دانش و حکمت دين باوری و تصور

، در زمينه  بينش و ديداندازی فکری آفرينش و ارزمشندی آن از ديدگاه متون مقدس
ديگری داشته و می فرمايد که :

ختم می کشت نسل مردم راآدم آندم که خورد گندم را
شد وجود  من و تواش مثرهدانه ای را که خورد زان شجره

در مورد شخصيت زن و مرد ، هردو من حيث اشرف آفرينش که هردو عالمه اقبال
" يا ايهامتصف به صفت  نيکوی انسانی هستند ، آنگونه که در قرآن جميد نيز عباره

به مهه انسان های روی زمني و کره خاکی بدون در نظر داشت عقيده، ،الناس"
يشود، نظر انداخته و مقام باور، تبار، زبان، تاريخ، فرهنگ و �ذيب آ�ا ، اطالق م
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شامخ انسان و انسانگرايی را در اولويت قرار ميدهد و مهه بشريت را حمصول قدرت
مردود می مشاردآفرينش پروردگار عامليان دانسته و متايز و تفکيک خالف عقالنی را

چنني زيبا، می فرمايد: و
استانسانکه استيزدانِسر

استانسانگنج پنهان که است
حقيقت دينحاصل معرفت

استانسانکه استقرآنراز
عامت الناس تا ولی و نبی

استانسانکه استانساننوع
دهری و بت پرست و صاحب دين

استانسانکه استمسلمانيا
مقام زن در اسالم من حيث موجود عقالنی و خداداد، دارای مقامی منحصر به فرد 
و شخصيت خودی است ، مقامی است نوين و چيزی که مشا�ب برای آن وجود 

و يا بهندارد، در صورتيکه اگر به ساير نظام ها و ساختار های اجتماعی بنگرمي،
و يا بهجستجو کنيمم و يا هم اگر در نظام های سکوالردنيای شرق رجوع کني

زنان درنظام های به اصطالح دموکراتيک  و آزادی  برای انسان ها نظر افگنيم،
وواقعيت آزاد نيستند و يا هم اگر آزاد باشند، آزادی آ�ا به انارشيسم خانوادگی 

سميت و جنسيت آ�ا نيز در قيد ديگران تی جاجتماعی تبديل شده است، و ح
عوايد مالی و اقتصادی فردی و شخصی براست، و از آن برای بدست آوردن 

خالف مهه داشته های ارزمشندی اجتماعی، مورد �ره برداری قرار ميدهند و مهواره در 
ً راه وقيد و زندان بی حد و حصر پول و سرمايه برای مهيش قرار دارند و حتی بعضا

چاره ای را نري در راستای برون رفت از آن ندارند.
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در دنيای امروز، هنوز هم زنان بعضًا برای رسيدن به آزادی کار کردن خباطر بدست 
آوردن روزی حالل، و کسب در آمد معقول قابل حماسبه،  جمبور است که از خود  

و از بسا حقوق طبيعی خود، چشم های مشقت باری را حتمل کندگذشتگی
به عنوانپوشی کند، و برای رسيدن به مقام الزم و جايگاه مناسب اجتماعی خود، 

يک موجود انسانی دارای روح و روان، �ای سنگينی را پرداخته است. اما بازهم 
علی رغم اين مهه فداکاری های سنگني و از خود گذری های صادقانه، در نظام 

ربی، هنوز نتوانسته است دارای مقام و موقف مساوی با مردان های اجتماعی غ
کهنسانی بينش آفرينش و تصوراباشد، و نتوانسته است آن ويژگی های حقوقی و 

خلقت در اختيارش گذاشته است، مورد استفاده درست قرار دهد. 
حم وداوطلبانه و رضامندانه ، و يا هم از سر ت رحقوق زنان در دنيای جديد به گونه

خباطرزن متجدددر برابر جنس نسوان، برای شان اعطا نه شده است.شفقت
رسيدن به موقعيت فعلی خود، نه از طريق فرآيند های طبيعی اجتماعی يا مطابق با 

، بلکه او جمبور شده است تا به زور راه اصول تعليمات و آموزش اهلی ، رسيده است
عی خمتلفی در اين راستا ويرا يار وخويش را بگشايد و شرايط حميطی و اجتما

مددگار بوده اند، هستند و خواهند بود. کاهش نريوی انسانی در فراز و فراز جنگ 
ها، نياز مندی های اقتصادی و بازرگانی، ضرورت های توسعه و گسرتش صنعتی ، 

آمده  و برای بدستزنان را جمبور و مکلف ساخته است تا از خانه و کاشانه بريون
دن قوت الميوت خويش ، و خباطر آفرينش آسايش حيات خانوادگی، و برای آو ر

و همند تا مساوی مرد به نظر برسندبکار برد مهت انسانی و فردی خود، مبازره کن
توانسته باشد از هستی اجتماعی و نعمات مادی و معنوی مساوی و موازی با مرد

�ره مند گردد.

www.shughnan.com



7

و تام االختياردر هستی و زندگی اجتماعی مهه ملل من حيث شريک مساویزن
 نسل بشر به رمسيت شناخته می شود. مرد پدر استريبا مرد ، در امر توليد و تکث

و زن مادر، و هر دوی آ�ا برای بقای نسل بشر و ادامه حيات و تنظيم و ترتيب و 
ته ميشوند. از اين سبب آ�ا در هر تشکيل خانواده و اجتماع انسانی، ضروری پنداش

شرايطی ، زمانی و مکانی، دارای سهم و نقش مساوی هستند، زيرا اين مساوات را 
ظرفيت عقالنی شان بدوش دارد، و نه موجوديت فزيکی ، جسمی و يا هم جنسی 
آ�ا. آ�ا هردو مسؤليت های مساوی را بدوش می گريند، و در �اد هردوی آ�ا 

من حيث يک اصل آفرينش، حضور داشته و لی شايد دارای شرايط  ظرفيت عقالنی
نا مهگون کاربرد زمانی و مکانی  در عرصه های زندگی اجتماعی و خانوادگی

باشند. در قرآن جميد در زمينه به حنو واضح ارشاد شده است که :
قبيله ها" ای مردم ، ما مشا را از نری و ماده ای بيافريدمي. و مشا را مجاعت ها و 

ن مشا نزد خدا، پرهيزگار ترين کردمي تا يکديگر را بشناسيد. هر آئينه گرامی تري
)13/49("مشاست. خدا دانا و کاردان است

و يا هم در آيه ديگری اين چنني ارشاد شده است که :
" ای مردم، برتسيد از پروردگار تان، آن که مشا را از يک تن بيافريد و از آن يک تن 
مهسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد. و برتسيد از آن خدايی که 
با سوگند به نام او از يکديگر چيزی می خواهيد و ز�ار از خويشاوندان  مربيد. هر 

)1:4" (آئينه خدا مراقب مشاست.
در مسؤليت های فردی، مجعی ، خانوادگی و اجتماعی و مهچنان دريافت پاداش زن

مستقلبرای کردار و پندار نيکش، با مردان برابر  است . زن به مثابه شخصيت
دارای کيفيت های انسانی و اخالقی و قابليت متايالت معنوی شناخته شده است .
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طبيعت انسانی او نه پست تر و نه منحرف تر از مرد است. و هردوی آ�ا اعضای 
يک ديگرند، آنگونه که در قرآن جميد ارشاد شده است: 

ر گزاری را از مشا، اجابت فرمود که: من کار هيچ کا" پروردگار شان دعای شان را
ناچيز منی سازم. پس گناهان کسانی را که–مهه از يکديگريد–چه زن و چه مرد

نان را در �شتهايی که در آن �رمهاجرت کرده اند و کشته شده اند، می زدامي و آ
ها جاری است داخل ميکنم. اين پاداشی است از جانب خدا و پاداش نيکو نزد

"، و يا هم در آيه زير اين چنني ارشاد شده است : )195/4(خداست."
شکيبايان و راست گويان و فرمانربداران و انفاق کننده گان و آنان که در سحر

:66/19در آيهويا هم)17/3(گاهان آمرزش می طلبند."
" آدمی می گويد: آيا زمانی که مبريم، زنده از گور بريون آورده خواهم شد؟ " 

و در دنبال منودن آن با مرد مساوی و موازی است.سب تعليم و آموزشکزن در
زيرا اسالم طلب علم و جکمت را برای هر زن و مرد مسلمان واجب منوده است، و 
هيچ تفاوتی را ميان زن و مرد قايل نه شده است. زن دارای آزادی بيان در برابر مرد

ت، و نبايد خباطر اين که متعلق است، و آزادی درست او مورد توجه قرار گرفته اس
به جنس مؤنس است،کنار گذاشته شود. از سياق قرآن و تعليمات متون ، سياق 
آثار و آفريده های مقدس گزارش شده است که زنان نه تنها عقايد خود را آزادانه
بيان ميکردند بلکه با پيامرب و با ساير شخصيت های عقيدتی و باور های دينی

منوده و يا در مباحثات به حنو شايسته و جدی سهم می گرفتند.مسلمانان حبث
شواهد تارخيی نشان ميدهد که زنان در فرآيند  زندگی اجتماعی مسلمانان صدر

اسالم ، خبصوص در موارد اضطراری شرکت می ورزيدند، و لشکر اسالم را در 
ری منوده  و، تا از آ�ايی که زخم بر ميداشتند پرستاجنگ ها مهراهی می منودند

ضروريات زندگی و ماحيتياج شان را تأمني کنند.
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و آ�ا در راستای اجنام کار های بزرگرت ، به به مبارزين و جماهدين خدمت منايند
ار و مددگار باشند.ل رهنمايی های طريفانه و عقالنی يمش و

که بيشرت دارای معنی و" حجاب"،زن مسلمان، مهواره با سنت قدميی اش ، به نام 
مفهمو معنوی، اخالقی، باطنی، فکری و زبانی است، خويشنت را با پرده افتخار، 
غزت، عفت، شرف پاکی، صداقت و انسجام که بينش واقعی و عقالنی اسالمی 

سياق اسالم زن را هدايت دادهاست، خويشنت به آرايش و پريايش قرار داده است. 
نه رفتار و حرکاتی که باعث افروخنت احساسات مرداناست که او بايد از هر گ و

ديگر به غري از مهسر قانونی او ميگردد، و يا باعث اجياد سؤ ظن در مورد شريازه 
که زيبايی ها و جذابيهایاخالقی او شود، پرهيز منايد.به او هدايت داده شده است

به منايشفزيکی ، جنسی و جسمی خود را در برابر بيگانگان و نا حمرمان 
نگذارد.آنگونه که در قرآنکرمي ارشاد شده است:

" به مردان مؤمن بگو که چشمان خويش را فرو گريند و شرمگاه خود را نگه دارند.
اين برايشان پاکيزه تر است. زيرا خدا به کار هايی که ميکنند آگاه است."

)30/24(
شرمگاه خود نگه دارند و" و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش را فرو گريند و

زينت های خود را جز آن مقدار که که پيداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را
تا گريبان فرو گذارند و زينت های خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود، يا 
پدر خود، يا پدر شوهر خود، يا پسر خود، يا پسر شوهر خود، يا برادر خود، يا 

ا زنان هم کيش خود، يا بندگان خود، يا مردان خدمت گزار خود  پسر خواهر خود، ي
کانی که از اين امور آگاهی ندارند. و نيز چنني پایيا کو دکه رغبت به زن ندارند، 
را که پنهان کرده اند، دانسته شود. ای مؤمنان، مهگان ایبر زمني نزنند تا آن زنت

)31/24("به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار گرديد. 
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برخی از پژوهگران اسالمی، به اين باور هستند و هم از آن به گونه دقيق دفاع می  
کنند که مقام زن در شريازه اخالقيات  باور های اسالمی بطور بی سابقه ای

فيع و بطور واقع گرايانه ای متناسب با طبيعت و سرشت او  مهآهنگ است. شايد ر
جرباندر بسياری از زمينه های ديگر اين حمروميت بطور کامل يا چيز های بيشرتی

شده باشد. اين حقيقت که او متعلق به جنس مؤنث است هيچ تأثريی منفی بر
ندارد و منی تواند مبنای هيچمقام و منزلت فردی، اجتماعی، مستقل و سياسی او

تعصبی بر خالف او و يا بی عدالتی نسبت به شخص او قرار بگريد. اسالم به زن
جايگاهی را خبشيده است که شايسته اوست. حقوق او به زيبايی متناسب با

وظايف اوست و توازن ميان حقوق و وظايف او خيلی ها خوب، معقول و زيبا و 
هيچ يک بر ديگری سنگينی يا برتری ندارد. جايگاهعادالنه حفظ شده است و

شده است:برداریکامل زن در اين آيه ای از قرآن به اين گونه زيبا تصوير
" بايد که زنان طالق يافته تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ايستند. و اگر به

آنان آفريده استخدا وروز قياما اميان دارند، روا نيست که آنچه را که خدا در رحم
پنهان دارند. و در آن ايام اگر شوهران شان قصد اصالح داشته باشند به باز
گرداندن شان سزاوار ترند. و برای زنان حقوقی شايسته است مهانند و ظيفه ای  که

بر عهده آ�ا است ولی مردان را بر زنان مرتبتی است. و خدا پريوزمند و حکيم 
)228:2(است"

، اعتبار خبشيدن بر ای تسلط بر مرد ها بر زنانعلنی برتریبايدگفت که اين امتياز
زنان نيست، بلکه اين برتری متناسب مسؤليت های اضافه و بيشرت مرد ان است  و 

دودی است که بر عهده اوست. البته اين مسؤليتعهدات نا حمبه منظور جربان ت
مطابق شرايط وقت، به مرد در بعضی های اضافه است که در آن زمان و مکان

موارد ، به ويژه جنبه های اقتصادی ،  تا حدی برتری  مرد را بر زن ميدهد ، زيرا 
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شرايط کاری زنان در آنوقت حمدود بوده است و مردان بيشرت در صحنه های کار
قهای شاقه و دشواری آفرين ، ظاهر می شدند. اين خود موضوع  تارخيی بودن سيا

د تر بودن مرد در برابر زنار می سازد، اما اين يک درجه بلنرا واضح و آشکقرآنی
در شخصيت و مقام نيست بلکه در نقش آفرينی آ�ا است. اين مسئله  حتی به 
معنی تسلط يکی بر ديگری و يا سرکوب يکی توسط ديگری هم نيست. اين در

طبيعت آفرينش استبينش وواقعيت امر تقسيم رمحت و برکات خداوند بر اساس
که خداوند تبارک و تعالی برای اين دو جنس خمالف و لی موافق در سرشت و

، آنگونه که ارشاد احساس و خرد، من حيث موهبت خويش در نظر گرفته است
فرموده است :

" ای مردم از پروردگار تان برتسيد، آن پرورگاری که مشا را از يک تن واحد بيافريد، و 
مهسر او را هم پديد آورد، و از آن دو مردان و زنان بسياری بيافريد." از آن يک تن

)1:4(
بايد گفت که از دير زمانی به اين طرف، در جوامع نامهگون بشری، در ميان دسته 

وهای منور و حتصيل يافته، روشنفکران و شخصيت های های معروف علمی
نبداراناراهروان بينش فمينيسم، يا جسياسی، فيلسوفان، متکلمان، فقه ها، به مشول 

و مدافعان حقوق اجتماعی و فردی قشر نسوان، تا کنون دارای نظريات و داشته 
های فکری خمتلفی در ارتباط با تفاوت های معني ميان مرد و زن ، وجود داشته 
است. با افسوس فراوان ، اغلب اين تفکرات، بينش ها، چکيده های فکری و 

نای برتری مرد بر زن استوار است و هر گز نگاهی واقع بينانه به مقامری ها بر مبئ وت
، صورت نگرفته است، از اين و شخصيت زن به عنوان نوع بشر، و اشرف آفرينش

سبب مهواره در فراز و فرود تاريخ حقوق حقه جامعه زنان نا ديده گرفته شده است
و روحيه گذشت و فداکاریو اين مسئله به داليل خمتلف من مجله عدم آگاهی زنان
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در برابر مردان که در شريازه اخالقی شان �فته است وجود داشته و خيلی ها عادی 
تلقی شده  و از کنار آن براحتی گذشته اند. اما با ظهور اسالم، رسول اکرم صلی 
اهللا عليه و آله و سلم، با رفتار و گفتارش مقام زن را ارج �اد و با معرفی برترين  و 

بيان" زن "،اال ترين الگوی زنان مسلمان به جهانيان، ديدگاه اسالم را نسيب به و
فرمود.

تنها جمموعهاز آجنايی که واضح است، قرآن :قرآن زن و مرد را يک سرشتی ميداند
و مقررات نيست، و هم حمتوا و سياق آن  تنها يک سلسله مقررات و قوانني قوانني

خشک، متجرد و بدون تفسري و تعبري عقالنی و انسانی نيست. در قرآن هم قانون 
حضور دارد و هم تاريخ، و هم پند و اندرز، هم تعبري و تفسري و هزاران مطالب و 

نده ها، تفسري کننده ها، و شناسنده مسايل ديگر. اما نبايد فراموش کرد که تعبري کن
های قرآن نيز مانند ما و مشا ها انسان هستند و از سهو، اشتباه و خطا خالی 

از مجله مسايلی که در قرآن تفسري شده است ، موضوع آفرينش و خلقت نيستند.
زن و مرد است. قرآن در اين زمينه سکوت نکرده است و به آ�ايی که به بيهوده 

غال ورزيده اند و يا هم ميورزند، جمال نداده است تا  فلسه ای را از نزد سرايی اشت
خود  و هم مقرراتی را برای زن و مرد ، برتاشند و مبنای اين مقررات را  تصور و 
بينش حتقري آميز اسالم نسبت به زن معرفی کنند. اسالم پيمايش بينش خود را در

ازه زمانی و تارخيی، برخی ها از آن به نفع باره زن بيان کرده است، اما اينکه در ش ري
خود، به نفع جنسيت، و به نفع نفس خودی استفاده نادرستی اجنام داده اند، آن 

در قرآن از آنچه درديگر تقصري و کوتاهی از اسالم نيست بلکه از مسلمان است.
وبعضی ازکتب مذهبی است که زن از مايه پائني تر نسبت به مرد برخوردار است، 

يا آفريده شده است، و يا هم به زن جهت و جنبه طفيلی آفرينش از جانب چپ 
آدم داده اند، و گفته اند که مهسر آدم اول از عنصری از اعضای طرف چپ او 
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آفريده شده است، خربی نيست. از اين سبب در اسالم نظريه حتقري آميز و توهني  
رينش، وجود ندارد. گونه نسبت به زن از حلاظ سرشت و طينت و بينش آف

" فرآيند تعليم و آموزش زنان مسلمان، زمينه قول معروف است که فرموده اند:
اساس و بنياد گرفتاری اجتماعی، سياسی، و فرهنگی امت مسلمه را فراهم ساخته 
است، زيرا انتقال دانش و فهم مادر به فرزندان ، باعث انکشاف، ترقی،  و تعالی 

م)1998( پ. ز.ابعاد نامهگون موقف و مقام نسل آينده می گردد."
يکی از ديدانداز های حتقري آميزی که در گذشته ها وجود داشته است و در ادبيات

ته است، اين است که گويا زن و آفريده های ادبی جهان اثرات نا مطلوبی را گذاش
منبع و مرکز گناه است، زيرا از وجود زن وسوسه وشر بر می خيزد، زن سالوس  
کوچک است. شيطان زن را وسوسه می کند و زن مرد را. می گويند آدم مادامی

فريب شيطان خورد و از �شت سعادت بريون رانده شد، از طريق زن بود که گويا 
علی شريعتی درحوا آدم را به پرتگاه فريب رسانيد.  دکرتشيطان حوا را فريفت و

" آدم و حوا در آن زمان در فردوس نادانی و بیچنني می گويد:مورد اين مسئله
و آگاهی پيدا منودندخربی قرار داشتند، و زمانی که به خوشه گندم دست يازيدند، 

نی پا گذاشتند کهکه چه حمصولی و بری دارد، در واقعيت به دوزخ آگاهی و عقال
و عالمه اقبال اين حرف عباره منطقی را"، حمصول آن امروز کافه بشريت است

خيلی ها زيبا به تصوير شعری در آورده است که می گويد:
ختم می کشت نسل مردم راآدم آندم که خورد گندم را

شد وجود  من و تواش مثرهدانه ای را که خورد زان شجره
توسط مار حواقرآن داستان �شت آدم را مطرح کرده ولی هر گز نگفته که شيطان

را فريب داد و حوا  آدم را . قرآن نه حوا را مسؤل اصلی معرفی می کند و نه هم او
ميان میرا از حساب بريون می سازد. قرآن آجنا که پای وسوسه  شيطان را به
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فوسوسو هلماها را به شکل " تثنيه"، می آورد و می گويد : کشند، ضمري
شيطان آن دو را وسوسه کرد، و آن دو را به فريب رهنمايی کرد، و الشيطان،......

در برابر هرد سوگند ياد کرد که جز خري آ�ا را منی خواهد. به اين ترتيب قرآن به يک 
هم در گوشه و کنار جهانفکر ، بينش و تصور رايج آن عصر و زمان که هنوز 

بقايی دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين ا�ام که عنصر وسوسه و  
گناه و شيطان کوچک است مربا ساخت. يکی ديگری از نظريات حتقري آميزی که

نسبت به زن وجود داشته است ، در ناحيه استعداد های روحانی و معنوی زن 
شت منی رود، زن مقام معنوی و اهلی را منی تواند طی  می گفتند که زن به �است:

به مقام قرب اهلی  برسد،آنگونه که مرد می تواند. قرآن در آيات کند، زن منی تواند 
فراوانی تصريح منوده است که پاداش اخروی و قرب اهلی به جنسيت مربوط نيست، 
بلکه به اميان، تقوا و عمل صاحله  مربوط است، چه از طرف زن باشد و چه از 

و قديسه ياد میطرف مرد. قرآن در کنار هر مرد بزرگ و قديسی از يک زن بزرگ
منايد.

در سياق قرآنی مهواره تالش صورت گرفته است تا در داستان های خود، موازنه را 
ميان زن و مرد را حفظ کند و قهرمانان را تنها به مردان منحصر نکرده است.

يعنی در حرکت و مسافرت بسوی خدا هيچسري من اخللق الی خالق"، اسالم در "
" سري من احلقو مرد قايل نيست، تفاوتی که اسالم قايل است درتفاوتی را ميان زن

است، در بازگشت از حق بسوی مردم و حتمل مسؤليت پيمربی است  الی اخللق"،
صورسته است، در صورتی که اکنون اين ت، مناسب تر دانکه مرد را برای اين کار

تغيري يافته است.با در نظر داشت شرايط زمان و مکاننيز
يکی ديگر از نظريات حتقري آميزی که نسبت به زن وجود داشته است، مربوط است 
به رضايت جنسی و تقدس جترد و عزوبت. چنانکه می دانيم در برخی از آئني ها
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رابطه جنسی را ذاتاً در زمره پديده های پليد و نامأنوس می دانند. به باور و عقيده
مهه عمر شان را بهنوی نايل می شوند که کهاين آئني ها، تنها کسانی به مقامات مع

گونه جمرد سپری منايند. اسالم از ابتدای پيدايش و ظهور خويش با اين خرافه و
خرافه گرايی در نربد سخت و بی رحانه قرار داشت. اسالم ازدواج را مقدس و جترد را

" منرمود:پليد می مشرد. اسالم دوست داشنت زن را جز اخالق انبيا معرفی کرد و ف
بویپيامرب اکرم می فرمود: من به سه چيز عالقه دارم.اخالق النبيأ حب النسأ"،

برترانداسل می گويد: در مهه آئني ها نوعی بد بينی به عالقهخوش، زن و مناز.
. اسالم از نظر اجتماعی حدودجنسی ديده می شود، مگر در اسالم ديده منی شود

وضع منوده است، اما هر گز آن را پليد نشمرده است. اتی را برای اين عالقه رق رو م
يکی ديگر از نظريات حتقري آميزی که در باره زن وجود داشته اين است که می گفته

. اسالم هر گز چننياند زن مقدمه وجود مرد است و برای مرد آفريده شده است
راحت بيانبه ميان نه آورده است. اسالم اصل علت غايی را در کمال صسخنی را

می کند. اسالم با صراحت کامل می گويد که زمني و آمسان، ابر و باد، گياه و 
حيوان، مهه برای انسان آفريده شده است، اما هر گز منی گويد که که زن برای مرد 
آفريده شده است. اسالم می گويد که هر يک از زن و مرد برای يکديگر آفريده

، زنان زينت و پوشش مشا هستند و مشا لباس هلن"" هن لباس لکم و انتمشده اند:
زينت و پوشش آ�ا. اگر قرآن زن را مقدمه مرد و آفريده برای مرد می دانست قهراً 
در قوانني خود اين جهت را در نظر می گرفت و لی چون اسالم از نظر تفسري

جود مرد منی داند، در مقررات خاص خود  وخلقت چنني نظری ندارد و زن را طفيلی
در باره زن و مرد به اين مطلب نظر نداشته است.

يکی ديگری از نظريات حتقري آميزی که در گذشته در باره زن وجود داشته اين است
که زن را از نظر مرد يک شر و بالی اجتناب ناپذير می دانسته اند. بسياری از
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وجود زن می برده اند او را حتقري و مايه بدخبتی ومردان با مهه �ره هايی که از
گرفتاری خود می دانسته اند. قرآن کرمي خمصوصًا اين مطلب را تذکر ميدهد که

يک ديگر از اينوجود زن برای مرد خري است، مايه سکونت و آرامش دل اوست. 
يدانستهنظريات حتقري آميز اين است که سهم زن را در توليد فرزند بسيار ناچيز م

اند. اعراب دوران جاهليت و بعضی از ملل و اقوام ديگر مادر را فقط به منزله ظرفی
می دانسته اند که نطفه مرد را که بذر اصلی فرزند است، در داخل خود نگامهی 
دارد و رشد می دهد. در قرآن جميد ضمن آياتی که می گويد مشا را از مرد و زنی

ر که در تفاسري توضيح داده شده است، به اين طرز بيافريدمي و بر خی  آيات ديگ
تفکر و بينش خامته داده شده است. از آنچه که گفته شد، معلوم شدکه اسالم از 
نظر فکری و فلسفی و از ديدگاه تفسري آفرينش، نظر حتقري آميزی به زن نداشته 

يم کهاکنون نوبت اين است که بداناست بلکه آن نظريات را مردود شناخته است.
اسالم در حق زن نظريه ای را ابداعحقوقی مرد و زن چيست.فلسفه عدم تشابه

منوده است، از روزی که جنس بشر پا به عرصه هستی گذاشته است، تا آن روز، 
چنني طرز تفکر و بينش در مورد زن هرگز وجود نداشت. اسالم در اين نظريه خود، 

ه پرداخت، و زن را آنگونه که هست و بر آن جمادلبهبا متام مردم جهان در افتاد و
دم شدهکه که بدست بشر منهآفريده شده به جهان معرفی کرده، اساسی  اساس که

گشته شده بود. اسالم عقايد و آرايی را که مردم در باره زن داشتندوو آثارش نيز حم
و رفتاری که عمًال با زن می کردند را بی اعتبار منوده و خط بطالن را بر آ�ا کشيد. 

و اندوخته های متعدد، اين معانی و مفاهيم را به اثبات رسانيده است که مشاهده
ز يک جوهر هستند، جوهری که نامش مرد و زن دو فرد جداگانه از يک نوع و ا

انسان است، چون متامی آثاری که از انسانيت در صنف مرد مشاهده شده، در 
صنف زن نيز مشاه شده است. اگر در مرد فضايلی، مانند سخاوت، شجاعت، 
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علم، خويشنت داری، و امثال آن به مشاهده رسيده است، در صنف زن نيز ديده 
تفاوتی و يا شايد هم با تفاوت خيلی ها کمی، به شده است، و آ�م بدون هيچ 

مشاهده رسيده است.
بيشرت امت های قدمي نيز باور داشتندکه عبادتمقام و هويت زن در ساير آئني ها:

و عمل صاحل و درست زن در درگاه خداوند تبارک و تعالی قابل پذيرش نيست، و 
پديده پليد و دست پرورده شيطاندر يونان قدمي نيز زن را دور از شرافت انسانی اش

می دانستند، و روميان و بعضی از يونانيان نيز باور داشتند که  گويا زن دارای نفس 
در فرانسهم، 586، و حتی در سال جمرد انسانی نيست، ولی مرد دارای آن است

کنگره ای تشکيل گرديد تا در مورد زن و اينکه آيا زن انسان است يا خري حبث
کنند! بعد از گفتمان  گسرتده و متداوم و جر و حبث های بسيار طوالنی، به اين 
نتيجه رسيدند که بلی زن نيز انسان است اما نه چون مرد انسانی مستقل، بلکه 

ری برای پيشربد اهداف و اميال مردان.انسانی است خمصوص اجنام خدمت گزا
حمبوب بودن زن را که در بيان پيامرب،جناب حمی الدين، ِسرزن در ديد انداز عرفا :

گرامی اسالم به گونه واضح و خيلی ها با عظمت آمده است، در اين می داند که 
لی و مظهر مشاهده شود، خداوند منزه از آن است که بدون جتچون ذات اقدس

هر مظهری که بيشرت جامع امسأ و اوصاف اهلی باشد، �رت خدا را نشان پس
ميدهد. و زن در مظهريت خدا کامل تر از مرد است، زيرا مرد فقط مظهر قبول و 
انفعال اهلی است، مظهر فعل و تأثري اهلی نيز هست، چون در مرد تصرف می کند 

سازد، و اين تصرف و و آن را حمبوب و جمذوب خويش قرار داده و حمب خود می
تأثري منوداری از فاعليت خداست، از اين جهت زن کامل تر از مرد است، اگر مرد 
خبواهد خدا را در مظهريت خود مشاهده کند، شهود او تام نيست و لی اگر زن 
خبواهد خدا را در مظهريت زن بنگرد، شهود او به کمال و متام می رسد. لذا زن 
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از دنيای مشا زن و بویگرفت و در مورد اين چنني فرمود:حمبوب پيامرب اکرم قرار
خوش حمبوب من قرار داده شده و نور چشم من مناز است.

آنگونه که گفته آمدمي،در متام مذاهب و اديان اهلی زن زن در تاريخ ملل گونا گون :
" پس خداآفريده شده اند. در عهد قدمي آمده است :" نفس واحده"،و مرد از

موجودات را آفريد، ليکن برای آدم معاونی موافق با ويژگی های وی پيدا نشد و 
خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گرداند تا خبفت ، و بعد خداوند زن را بيافريد و 

. مزيد بر آن زن را موجود ضعيف و ناتوان به مشار می آوردند. بهنزد آدم آورد"
برخی ها مطابق ويژگی های ماهيت انسانی برخورددوشيزه ها مرياث منی دادند، و با

که شايد خداوند زن ها را تنها برای خدمت گزاریدمنی منودند، و به اين فکر بودن
مرد ها آفريده است. مرد ها می توانستند زن های متعدد بگريند و هم صالحيت

شت، اما طالق شان را داشتند. اگر زن می مرد، مرد حق زن گرفنت بار جمدد را دا
مادامی که مرد می مرد، زن نه تنها اينکه، ديگر حق ازدواج را نداشت، بلکه از 

ابع فرهنگ شوهرمی گرديد. در فرهنگ هندوستان زن تمعاشرت اجتماعی نيز حمروم
بود  بعد از وفات مرد، او ديگر حق نداشت ازدواج کند و بايد با جسد شوهر 

ماهوار مبتال می شد، مرد ها به ديده حقارت د... و مادامی به بيماریميشسوزانده
به آ�ا نظاره می کردند. زن در ميان ملل قبل از اسالم، حد وسط ميان انسان و 
حيوان بود، و از او مانند انسان ضعيفی که بايد به انسان های متوسط کمک بدهد 
استفاده می شد. اعراب مشرک و خشن، بی رحم و متعصب دخرتان معصوم خود 

زنده به گور می کردند.را
بعد از ارشاد کليمه توحيد با اشاره به پروردگار در قرآن، اول  ( ص)،پيامرب اسالم

کاری که کرد ، از اين عادات شوم اعراب جلو گريی منود، و آن حضرت به زنان و 
دوشيزه گان احرتام ميگذاشت و با متام عظمتش، به زن های پري و سر سفيد سالم 
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ت دخرتش فاطمه را میمی کرد، و آنگونه که شيعه و سنی نقل کرده اند، مکرر دس
" فاطمه پاره تن من است، هر کس او را اذيت کند حقيقتًا مرا بوسيد و می فرمود:

اذيت منوده است و هر کس مرا اذيت کند خدا را اذيت کرده است."
روشنفکران و نو انديشان مسلمان الزم است توجه بفرمايند که واقعيت ها وبرای

ازه ها و معيار های اعتقادیبا ش ريست"، يينفم"دستور العمل های زن گرايان
دين ستيزانه گونه پذيرفته اند که هر گز  سر سازگاری با معيار های هستی آفرين

گرايش عقالنی اسالمی در راستای محايت از زن و حقوق او ندارند.
مبانی اساسی فمينيسم يا زن گرايی غربی عبارت است از :مبانی فمينيسم :

.نفی منودن  کليسا و نفوذ مسيحيت-
مذهب زدايی و دور ساخنت دين از خانواده و زندگی گرم خانوادگی.-
نفی اصالت های شريازه های اخالقيات دينی در مورد زن، از مجله عفت،-

حجاب عقالنی و معنوی، پارسايی، وفاداری، حيا، و ساير ارزش های اجتماعی 
، انسانی وفردی از ديدگاه دين باوری. 

شکسنت حرمي خانواده و تعهدات خانوادگی .-
مبارزه بی امان بر خالف هر گونه مظاهر پيوند های خانوادگی.-

اره جايگاه، حقوق و بر بنياد ارشادات اسالمی و قرآنی، مهه مسلمانان بايد مه و
ی و هستی او رای مقدم و مکرم دانند. کرامت وجودمنزلت زن و خانواده را خيل

بايد مهواره مد نظر گرفت. زن را بايد من حيث مربی سعادت انسانی قلمداد منود.
آزادی و تساوی حقوق مرد و زن را بايد مهواره در نظر داشت.

امع متمدن آن روزگار نيز بسا مسايلیج وجايگاه زن در جوامع متمدن گذشته :
داشته اند، که مقام زن و شخصيت او را زير پرسش های نامهگون برده است. در 
آنزمان نيز پدر مسؤليت و اختيار تصميم گريی در مورد ادامه زندگی فرزند تازه متولد
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را داشته و مهچنني می توانسته است به زندگی هر يک از اعضای خانواده و
ًا زن خودش خامته دهد. فقط پسران ارث داشته اند و دخرت و زن متوفاخمصوص

هيچگونه حقی را از ارث نداشته اند.  در روم قدمي زن و دخرت دارای کوچکرتين
شخصيت بوده  و هيچ اختياری را به دخرتان و زنان نداده و آ�ا را مانند اشيا مورد 

اشرت، رفت و آمد و حتی حق خريد و فروش قرار ميدادند. زن حق مالکيت، مع
زندگی را نيز نداشته است و در انتخاب شوهر ، به هيچ وجه نظر زن مهم نبوده 

است.
در يونان باستان نيز، هدف از ازدواج، ادامه نسل توسط پسر بوده است و زنی که 

منی داشت، خيلی ها ساده بدور یصالحيت و يا امکانات به دنيا آوردن فرزند پس ر
انداخته می شد و هيچ وقت من حيث شريک زندگی مظرح نبوده است و با اعتقاد

می گفتند حق ندارد بعد از مرگزن دارای روح جاودانه انسانی نيست، بر اينکه
، بلکه بايد با جسد شوهرش سوزانده شود.در کشور شوهرش زنده مباند

نيزايرانل نيز دخرتان و زنان از وراثت حمروم بودند. درسال قبصد، تا ناویسکندا
گانه مردود مشرده می شد، يدخرت حق انتخاب شوهر را نداشته است. ازدواج با ب

کرده بودندحتی گويا جهت جنات از اين دشواری ، ازدواج با حمارم را قانونی اعالم
مناسبات اجتماعی است، منونه ای از اين گونه�رام چوبني با خواهرش، که ازدواج

به خواست مردو طالق بدون هيچ مصلحتی و رعايت  حقوق و امتيازات طرفني
صورت می گرفت و زن حق مستقل اقتصادی نداشته است.

حمروميت هایيک واقعيت مسلم است کهچرا جنبش فمينيسم به وجود آمد؟ :
معني در جوامع نامهگون غرب و امريکای مشالی، فرو پاشی شريازه های اخالقيات 
اجتماعی و خانوادگی، استفاده نادرست از شخصيت جنسی و جسمی زنان در اين 

نا مشروع مالی و اقتصادی، و جوامع و بکار برد آ�ا من حيث وسيله در آمد های 
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جهش و جنبشبربر آ�ا، باعث آفرينش اسباببينش پديده استهالکی و افزاری در
در سده بيستم  باگرديد کهزنان"،حقوق" جانب داری ازيا" فيمينيسم"،

شعار ، بدست آوردن حقوق زنان ، آزادی زنان از زندان شريهزه های اخالقيات بد 
اجتماعی و اجيار فرآيند بينش معنوی و انسانی برای آ�ا از يک سو،  و برابری و 

بااما اين �ضت به دليل اينکه .به وجود آمدتساوی حقوق از سوی ديگر، 
حدی از مبانی و پايه های عقالنی و علمی بی �ره بود، حساسات توام بوده و تاا

و هر چند حقوق زيادی را برای زنان ثابت ساخت اما در برابر يک سلسله از بد
خبتی ها و اسارت های جديدی را نيز برای زنان به ارمغان آورد. به عنوان مثال هر

ان بود و يکی ازبه نفع زنچندمالکيت زن به رمسيت شناخته شد و در ظاهر مسئله
حقوق از دست رفته خويش را بدست آوردند اما در واقع با گسرتش تکنولوژی و

آفرينش کار خانه های بزرگ و نياز به نريوی فروان با کمرتين هزينه ، از زن به عنوان 
نه تنها کار گر بلکه وسيله جلب و جذب مشرتی ها، استفاده می شود وبه �انه 

ً مردانه را بدون بذل توجه به وضعيت جنسیر های سنگنيبرابری با مرد ها، کا صرفا
و جسمی و فزيولوژيک او به دوش وی انداختند و از سوی ديگر با شعار های

آزادی در جامعه او را از قيد و بند اخالق جدا ساخته  و به نام آزادی، در ادارات 
کرده و خود منايی ها فردی جهت جلب توجه مرد ها، و کار گاه ها بصورت آرايش

ند. زدر زندگی دخيل سا
زن  از ديدگاه اسالم با مرد در حقيقتمقام زن در باور های اسالمی و انسانی :

انسانی و سري تکاملی تفاوتی ندارد، بر اين اساس در عرصه های اساسی هر دو 
مرد هردو، دو بال پرنده زندگی دوشادوش هم به پيش مريوند، و ميگويند که زن و

اجتماعی، خانوادگی و انسانی هستند، که يکی از اين بال ها وجود نداشته باشد، 
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اين پرنده زيبا به پرواز در آمده منيتواند، و ويژگی های مشرتک شان از اين قرار 
هستند:

در عرصه کمال و سري تکامل علمی و انسانی.-1
در عرصه جزا و دست يابی به مزد و پاداش اهلی.-2

در عرصه جنت  و دسرتسی به مقامات اخروی و يوم احلشر.-3
در عرصه تقرب و دستيابی به مقامات معنوی.-4

از اين سبب ترديدی نيست که در عرصه های مورد اشاره زن و مرد در نگرش
زندگی است که هر کداماسالمی مساوی اند، تنها در برخی از عرصه های فرعی 

با توجه به جايگاه ويژه ای که در نظام احسن دارند، از ديد گاه و بينش اسالمی و 
ساس عدالت اهلی دارند که با فلسفه خلقت آ�ا ااحکام شرعی تفاوت هايی بر

مهآهنگی کامل دارند.
پی نوشت ها :

خورشيدی.�1375ج احلياة" فرهنگ سخنان فاطمه"، حممد دشتی، -1
، خورشيدی. 1375آئينه زن" جمموعه سخنان قيادت و رهربی"، -2
قرآن، به زبان اردو. حقوق زن از ديدگاه-3
جايگاه زند در آثار و آفريده های عهدين، انگليسی. -4
جايگاه زن در جامع اوليه و ابتدايی .-5
زن و عربستان دوره جاهليه .-6
مقام زن در دنيای مدرن و تکنولوژی.-7
زن در آئينه مجال و کمال ، به زبان انگليسی. -8

For reference or any concerns, you can contact me in person: 
npaikar@live.com
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