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 و مرن سریتات نامالنرا مرن یهرده هللا الذی نحمده و نستهدیه و نستعینه و نستغفره ونعوذ باهلل من شررور ننفسرنا  هلل  الحمد
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 اما بعد!  والمنتجبین؛  المعصومین ال اهرین آله ال یبین  والی 
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امروز با توسعه وتحول که در جوامع بشری بوجود آمده است و سیسرتم هرای تحصریلی و تعلیمری و آموزشری بزر ری 

آموزشی و حقوقی وحمرایوی از حقروط  بقرات مفتلر   در دسترس زن ومرد به صورت مشابه قرار دارد و نهادهای

جامعه در ااماط سافتارجامعه ریشه  سترانیده است. تقاضا این موضوع را می نماید تا برای تمرام قشررهای اجتمراع 

 بشری حقوط مساوی داده شود. 

آن زن فرانری امرروز دیررر زن بره نررر مرن   رچه دین مبین اسالم برای زن و مرد حقوط مساوی قایل شده اسرت  

و آن  .که برای آوردن  فلی و کلفتی کردن در فانه مرد  سنگ سر نوشت را بر زند ی فرود تحمرل مری کررد نیسرت

زن کره هرچرره مرری  فترری محاروم انجررام بررود و هررر حقرروط برراید مرری دادی قررانع بررود و هرر انرردازه مالفیررت کرره بررر او 

ی فواهرد حقروط مسراوی برا مررد را داشرته باشرد بره بلاره مر نیسرت. تحمیل می کردی انوان سرنوشت قبول مری کررد 

 انوان یک انسان و مالفیت های برابربا مرد را تحمل کند به حیث یک اضو اجتماع.

؛ اسرتبه استثنائ قرآن مانند امروز نه معاهده ونه ااالمیه ونه میثاقی به امضا میرسید نه مدافعین صادط پیردا کررده  

ایرن اروپرایی )معه و نه فانواده ها برای زن حقوط و حیثیت مساوی با مرد قایل برود. و به تبع آنها نه دولت ها  نه جا

هررا و بربرری هررا هسررتند کرره ارزد زن را برره انرردازو قیمررت یررک شررامپو سررافته و بفررا ر مارکیتنررگ یررا بازاریررابی در 

 بازارها از زنان استفاده می کنند(.

 م انسان را با کرامت می فواند: همه انسانها آزاد و با کرامت فلط شده اند. قرآن کری

 .) ولقد کرمنا بنی آدم( ترجمه:>> به راستی ما فرزندان آدم را  رامی و با کرامت داشتیم 70سوره االسراء آیت 

 )إن اکرمام اندهللا نتقاکم(
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   مرری فرمایررد:   یررا ایهررا النرراس تقرروا رباررم الررذی فلقاررم مررن نفررس واحررد و فلررط منهررا زوجهررا  1سرروره نسرراء آیررت 

 ارتان پروا کنید  همران کره فلرط کررد شرما را از نفرس واحرد و فلرط کررد جفرت آنهرا را از دترجمه: ای مردم ازپرور

 فود آنها.

دو کلمه سرو کار داریم یای تسراوی و دیررری تشرابه  تسراوی بره معنری با مفهوم تساوی: در کمیت های مقایسوی ما 

تساوی را همران تشرابه تعریر  کررده انرد و فررط ایرن  ها بعضی  است برابری وتشابه به معنی یک نوافتی و اینیت 

نیرز ارین حقروط را در نررر  رفتره زن دو کلمه را نادیده  رفته اند یعنی حقوط را که بررای مررد قایرل شرده انرد بررای 

   است.

 حال سوال این جاست که آیا حقیقتا زن با مرد مشابه اند؟ 

بلاره از لحرار روانری    د نره تنهرا از لحرار  فزیاری از هرم تفراوت دارنردجواب این سروال روشرن اسرت  کره زن و مرر

اا فی   نیازمندی و احساسات نسبت به همدیرر نیز از هم متفراوت اسرت  همچنرین در فیلری از مروارد برا هرم مشرابه 

 هستند.

بفرد تقسریم مری تقسیمات حقروط زن و مررد در مقایسره بره یاردیرر: حقروط زن و مررد در مقایسره بره یاردیرر بره سره 

 شود.

 :حقوط مشترک مرد و زن: به همان تناسب که زن ومرد مشابهت دارند حقوط شران نیزمشرترک اسرت  ماننرد .1

 حط حیات  حط کرامت انسانی  حط نسب  حط سیاسی  حط بر فورداری از تمامیت جسمی.

نشرده اسرت و  حقوط مفصوص مرد ها:  بعضی حقوط برای مردهرا در نررر  رفتره شرده کره بررای زنهرا داده .2

حرط سریادت مررد  و تعدد زوجات  ما نند .که به آن بپردازیمفه آن چیست مربو  بحث ما نمی شود  ایناه فلس

 بر زن در مسایل فانواد ی.

 معنرروی ماننرردواز نررراه  مررادی ماننررد حررط نفقره  حررط مهررر  و تررداوری مناسرباز نرراه  حقروط مفصرروص زنهررا .3

 ملو از امن و امنیت.اهشات اا فی  برآورده کردن یک فضا موف

 چرا تشابه نه تساوی؟ برای جواب این سوال انوان های زیر را بررسی می کنیم. 

 حقوق طبیعی

از نرر مسلمانها حقوط  بیعی زمانی ایجاد می شود که دستراه فلقت با توجه به هد   موجرودات را بسروی 

 بیعی که در هرر یرک از مفلوقرات فداونرد نهراده  کمالی که استعداد آنها در آن نهفته است سوط می دهد. هر استعداد

 شده مبنای یک حط  بیعی است و در واقع سندی برای بدست آوردن یک حط  بیعی به حساب می آید.

مرثال: در انسران هرا اسرتعداد درس فوانردن وجرود دارنرد و بره تبرع ایرن اسرتعداد حرط درس فوانردن برراید داده شرده    

 داد وجود ندارد و حط درس فواندن هم براید داده نشده است.ولی در  وسفند این استع است 

در بین انسانها نیز همین  ور است که بعضی استعداد ها در ف رت زن نهراده شرده ولری در مررد آن اسرتعداد 

وجرود نرردارد و بعضرری اسررتعداد هررا را مرررد دارد و زن نرردارد و تبررع همرین اسررتعداد هررای متفرراوت حقرروط آنهررا نیررز بایررد 

 باشد. متفاوت
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 تفاوت زن ومرد

قبرل از مریالد توسر   فالسرفه یونران م رر  شرده سرده نرریه تفاوت زن و مرد چیز تازه ای نیست حد اقل سه 

است افال ون با آناه ارهار می دارد که زن و مرد با هم مشرابه انرد بایرد تمرام تعلیمرات کره بره مررد داده مری شرود بره 

ی کند؛ که زن نسبت بره مررد چره در نیرروی جسرمی  چره در نیرروی دمرابی و زن نیز داده شود؛ اما به ناته اشاره م

چه در نیروی روحی ضعی  تر است؛ به همین فا ر او برا افررا  مری  ویرد کره   فردا را شرار مری کرنم کره یونرانی 

 زاتیده شده ام  نه بیر یونانی  آزاد به دنیا آمدم نه برده مرد آفریده شده ام نه زن   

شا ردد ارس و در مفالفت به استادد چنین ارهار می دارد  که تفراوت برین زن و مررد از  بعد از افال ون

نرر کمی نیست  بلاه از نرر کیفی اسرت؛ مری  ویرد کره نروع اسرتعداد زن و مررد متفراوت اسرت و وررای  کره قرانون 

یرل شرده متفراوت مری فلقت بدود هرکردام آنهرا  ذاشرته متفراوت مری باشرد و تبرع آن حقروط کره بررای هریرک از آنهرا قا

 باشد.

نرریرات جدیررد در مرورد تفرراوت زن و مررد بررر اسراس پیشرررفت الروم تجربرری و اجتمراای بنررا شرده اسررت و برره 

صورت اساسی و معیاری می تواند تفاوت ها را توضح دهد. مثال  الم  ب تفراوت هرای فزیولروییای زن و مررد را 

اسری تفراوت هرای روانری و احساسری و رفتراری زن و مررد با جزتیات آن کش  کرده است و روانشناسی و جامعره شن

را که ترثثیر مهمری براالی روابر  اجتمراای و فرانواد ی آنهرا دارنرد دریافتره اسرت. بره هرر حرال بحرث کرردن روی ایرن 

موضوع از حوصله فارج است  به  ور فالصه می توان  فت که با توجه به کشفیات و دریافت های الروم تجربری 

مرد از فزیای  روانی  روحی  احساسری  ارا فی و نیازمنردی از همردیرر متفراوت اسرت و مشرابه و اجتماای زن و 

 نیستند.

 آیا این تفاوت ها نقص و کمال است یا تنا سب؟ 

 رچه در  ول تاریخ از این تفاوت ها سوء استفاده های زیاد شده و حال نیز در فیلری از جوامرع ایرن تفراوت 

رای محاوم کردن زنها ناقص بودن در حال که این تفاوت ها بره هریو وجره بیرانرر ها سالحی است در دست مردان ب

این نیست که مرد جنس برتر و با کمال تر نسبت بره زنران باشرد بلاره قرانون فلقرت از ایجراد ایرن تفراوت هرا منررور و 

کنرد و زمینره  هد  دیرر داشته است و آن هد  ایرن اسرت کره همرین  ریرط پیونرد فرانواد ی زن و مررد را محارم ترر

 وحدت آنها را بیشتر نماید.

پس  فته می توانیم که تفاوت های زن و مرد تناسب است نه نقص و کمال؛ قانون فلقت فواسته است برا ایرن 

تفاوت ها تناسب بیشتر میان زن و مرد که ق عا برای زند ی مشرترک فلرط شرده انرد ومجررد زیسرتن انحررا  از ایرن 

 قانون است بوجود آورد.

 جه گیری نتی

از این  فته ها نتیجه  یری می کنیم کره زن و مررد دارای حقروط مسراوی در فرانواده اسرت نره حقروط مشرابه؛ 

بفا ر تفاوت های موجود بین زن و مرد؛ اما ایرن تفراوت هرا نقرص و کمرال یاری نسربت بره دیررر نیسرت بلاره تناسرب 

 ک جامعه سالم و زند ی با همی.است برای پیوند فانواد ی و کانون  رم فانواده و به تبع آن ی
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