
حقوق فردی و اجتماعی زن در صدر اسالم
صائمه خاتون1 

چکیده
کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده  یکی از اصول مسلم در آیین اسالم، حرمت و 
و رأی آدم���ی، هم���ه حرمت دارد و این حریم همواره باید پاس داش���ته ش���ود. در حرمت و 
کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسالمی، زن و مرد مخلوقات 
که از همان  خ���دا و م���ورد عنایت ویژه او هس���تند. افتخار نظام اجتماعی اس���الم آن اس���ت 
گرفته  ابت���دا، برای زنان، حقوق اقتصادی، سیاس���ی، خانوادگی، قضای���ی و عبادی در نظر 
گرفت���ن مهریه، نفق���ه و غیره، حقوق م���ادی و معنوی زن را در نظ���ام خانواده  و ب���ا در نظ���ر 
کرده؛ زیرا از دیدگاه اس���الم، تفاوتی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیس���ت. چنانکه  تأمین 
کماالت و ارزش های واالی انس���انی س���خن به می���ان می آید، زنان  در آی���ات قرآن، هرگاه از 
ح می کن���د و تنها معیار برت���ری را ایمان و تق���وای می داند. در  را نی���ز همدوش م���ردان مطر
فرهنگ اس���المی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و خلیفه او بر روی زمین، مورد توجه 

ویژه  هستند. هدف از این مقاله، بیان حقوق اجتماعی زنان در اسالم است. 
کلیدی: زن، دوران جاهلیت، صدر اسالم، حقوق اجتماعی. گان  واژ

1. مقدمه
که در آن ج���ای تردید و  ح���ق، در لغ���ت معان���ی مختلفی دارد مانند راس���تی، عدال���ت، ثابت، یقین���ی 

گفتار، مال، ملک و س���لطنت، بهره و نصیب، ثبوت، امر  انکار نباش���د، شایسته و س���زاوار، راس���تی در 

کار حتمی  صورت پذیرفته و انجام شده، امتیاز باری تعالی، قرآن، امر مقضی و انجام شده، صالحیت، 

گفتار حق و مطابق با واقع، امر نبی؟ص؟ و صفت خدا. )ابن منظور، 1416، ذیل  و قطعی و واقع شدنی، 

کار رفته، اما از  که در لغت، معانی متعددی برای واژه حق به  واژه حق، ص255-257( روش���ن اس���ت 

که معنای وصفی  می���ان این معانی، معانی مطابق با واقع بودن، س���لطنت، ثب���وت و همچنین ثابت 

کاربردها و معانی  کاربردهای متفاوتی دارد. این  دارد، ظهور و نمود بیشتری دارد. امروزه واژه حقوق، 

گون، هر چند بی ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند. گونا

کستان. کارشناسی تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از پا 1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی تاریخنامه اسالم / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 60-43/1398
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کارمندان  گفته می ش���ود حق���وق  ال���ف( حقوق، ب���ه معنای دس���تمزد و حق الزحمه. برای مثال 

که این افراد به صورت ماهانه از دولت دریافت می کنند. دولت. منظور، دست مزدی است 

کم  که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین حا ب( حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی اس���ت 

که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن  اس���ت. حقوق، مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی اس���ت 

هس���تند و دول���ت، ضمانت اج���رای آن را به عه���ده دارد، مانند حقوق ایران و حق���وق مصر. به طور 

کنون به نوعی، با این الزام های حقوقی همراه بوده اند. گذشته تا  تقریبی، همه جوامع انسانی از 

ع  کار م���ی رود، چنانکه می گویند، ش���ر ع و ش���ریعت ب���ه  در ای���ن معن���ا از نظ���ر اس���المی، واژه ش���ر

ع اسالم؛ زیرا از دیدگاه اس���الم، منش���أ حق، خداوند متعال است. حقوق عبارت  موس���ی؟ع؟ یا ش���ر

که از سوی خداوند برای برقراری نظم و قسط و عدل  است از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی 

کند. )جوادی آمل���ی، 1375، ص75؛  در جامعه بش���ری تدوین ش���ده تا س���عادت جامعه را تأمی���ن 

ر.ک.، ابن فارس، احمد، 1404، ذیل واژه(

کلمه ای مف���رد معامله می کنند.  حق���وق در ای���ن معنا، جمع حق نیس���ت، بلکه ب���ا آن همچون 

کم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته و نام حقوق بر آن  گویا مجموعه احکام و مقررات حا

نهاده اند. حقوق در این معنا، با قانون مرادف اس���ت. برای مثال، به جای حقوق اس���الم یا حقوق 

گفت، قانون اسالم یا قانون روم. )مصباح، 1377، ص25-24( روم، می توان 

گی های هر یک  کلمه حق اس���ت. بنابراین، حقوق به معنای امتی���ازات و ویژ ج( حق���وق، جمع 

گاه از آن، به حقوق فردی تعبیر می ش���ود. مانن���د حق حیات، حق  ک���ه  از اف���راد یک جامعه اس���ت 

مالکیت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجیت. )کاتوزیان، 1377، 43/1(

د( حقوق، به معنای علم حقوق بوده و منظور از آن، دانش حقوق است و در مقابل سایر علوم 

که در اسالم، در این معنا، واژه  کار می رود. مانند علم روان شناسی و جامعه شناسی  و دانش ها به 

کار برده اند. فقه را به 

کرده اند: برخی، حق را در اصطالح حقوقی چنین تعریف 

گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا  که بر حسب آن، ش���خص یا  حق، امری اس���ت اعتباری 
که نوعی تصرف خارجی در ش���یء یا ش���خص دیگر انجام ده���د و الزمه آن، امتیازی  می کن���د 
که نوعی اضافه است. چنانکه  برای ذی حق بر دیگران و اختصاص متعلق حق به وی است 
که بر  الزم���ه دیگ���ر آن، تحقق اضافه دیگ���ری میان من له الحق و من علیه الح���ق خواهد بود 
کرده  اساس آن، من علیه الحق، موظف است جانب من له الحق را در مورد حق وی رعایت 

کند. )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1381، ص52( و از تجاوز به آن خودداری 
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کالم فقها چنین تعریف شده است: حق، در اصطالح فقهی و در 

که قائم  ش���یخ انصاری در مکاسب، حق را به توانایی و سلطنت فعلیه ای تعریف می کند 
که من  که ممکن نیس���ت  ب���ه دو ط���رف م���ن لهالحق و من علیه الحق اس���ت و معتقد اس���ت 
که نسبت میان مالک و  له الحق و من علیه الحق، ش���خص واحدی باش���د. به خالف ملک، 

مملوک، نیازی به من یملک علیه  ندارد. )انصاری، 1410، ص20(

که به  که حق، نسبت خاص و سلطنت مخصوصی است  آیت اهلل جواد تبریزی نیز معتقد است 

دو طرف من له الحق و من علیه الحق اس���توار اس���ت. من له الحق، بر من علیه الحق، س���لطه دارد. 

)تبریزی، 1374، ص10( حق، در اصطالحات فقهی، اغلب به معنی سلطنت آمده است. »َمْن ُقِتَل 

کش���ته ش���ود، به سرپرست وی سلطنت و قدرتی  کس مظلوم  ِه ُس���ْلطانًا؛ هر  َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا لَوِلّیِ

که ولی دم،  داده ایم« )اسراء: 33(؛ زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه، سلطنت و امتیازی است 

گفته می ش���ود  کند. همچنین اس���ت وقتی  گرفتن دیه از او می تواند اعمال  در قص���اص از قات���ل و یا 

که صاحب حق، بر فسخ معامله پیدا می کند. نیز در  فرد، حق خیار دارد. مقصود س���لطنتی اس���ت 

کت  که صاحب حق، به سبب شرا حق شفعه، حق ارث، حق نفقه و مانند آن، مراد سلطنتی است 

گفت وقت���ی فقها در ابواب  ی���ا وراث���ت، یا زوجیت و امثال آن به دس���ت م���ی آورد. بنابراین، می توان 

مختلف فقهی از حق سخن می گویند، حق به معنای سلطنت است.

کار می رود. مراد از حق  که حق، در دو ترکیب حق بودن و حق داش���تن به  الزم به یادآوری اس���ت 

در این نوشتار، اصطالح مورد نظر در ترکیب حق داشتن است. مثل حق حیات، حق مالکیت، حق 

رأی، حق انتخاب همسر داشتن، نه ترکیب حق بودن.

که امروزه در دنیای ش���رق و غرب ب���ه آن می پردازند، اهمیت  حق���وق اجتماعی، یکی از حقوقی 

کدام مصادیقی را برای آن برشمرده و آن را به صورتی  بس���یاری دارد. دانش���مندان شرق و غرب، هر 

توصیف کرده اند. در این میان، اسالم نیز از این حق غافل نمانده و برای احقاق حقوق افراد، حقوق 

که جامعه مدنی برای رش���د و  کرده و به این مهم دس���ت یافته  کید  اجتماعی را برش���مرده و به آن تأ

س���عادت خود، به حقوق اجتماعی محتاج اس���ت و تش���کیل جامعه مدنی، مستلزم رعایت حقوق 

کرده   کرده  و قوانینی را وضع  اجتماعی است. قوانین بین المللی نیز برای احقاق این حقوق تالش 

تا تمام نیازهای یک جامعه تأمین ش���ده و حقوق اساس���ی انس���ان ها تضییع نشود و انسان در پرتو 

رعای���ت این قوانین و قواعد، به آرمان های خود دس���ت یابد. هر چند هیچ تعریف معین و همگانی 

که حق���وق اجتماعی، مجموعه حقوق فرد در  گفت  از حق���وق اجتماع���ی وجود ندارد، ولی می توان 

پیوند با اجتماع اس���ت. چنانکه فرهنگ فارس���ی معین در بیان معنای آن می نویسد: »اجتماعی-
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که آداب معاشرت را می داند«. )ر.ک.،فرهنگ معین( کسی  عمومی، منسوب به اجتماع است. 

کلی، حقوق فردی و اجتماعی زن، در چهار بخش قابل بیان است. در یک نگاه 

- حقوق فردی زن، مثل حق حیات طیب، حق و مسئولیت نسبت به دین و دین داری.

- حقوق و آزادی و مسئولیت های سیاسی زنان.

- حق���وق فرهنگ���ی مثل حق برخورداری زن از دانش و فن���اوری و نتایج آن، حقوق زن در حوزه 

هنر، حقوق ورزشی و تفریحی و حق پوشش و مسئولیت های نسبت به آن.

-  حقوق مالی و اقتصادی زن، مثل حق ملکیت، حق تجارت، حق مهر و حق ارث.

2. حقوق فردی و اجتماعی زن در صدر اسالم
گذشته  که بسیاری از مسائل، ارزیابی شود و به ارزیابی های  کنونی ایجاب می کند  مقتضیات عصر 

بسنده نشود. حقوق زن، از جمله  این سلسه مسائل است. برای بررسی حقوق زن در اسالم، الزم 

است ابتدا نظری به تاریخچه حقوق زن قبل از اسالم شود.

ح بوده  کنون در جوامع علمی مطر یکی از بحث های جنجال انگیز و سفسطه آمیزی که از قدیم تا

و نظریات تفریطی و افراطی بر آن ش���ده، موضوع مربوط به حقوق زن اس���ت. برخی از نویسندگان و 

گویندگان در دفاع از شعار آزادی زنان و احقاق حقوق آنها، به قدری راه اغراق و افراط را می پیمایند 

گوی���ا مرد و زن هیچ وج���ه تمایزی در مراحل مختلف تعقل و تفکر، عواطف و احساس���ات، توان  ک���ه 

جس���می و غیره ندارند. دس���ته ای دیگر با صد و هش���تاد درج���ه تفاوت، زنان را انس���ان نمی دانند، 

بلکه آنان را شیطان یا حیوان و ارواح خبیثه یا اشیایی ابزارگونه برای استفاده مردها می شناسند. 

کرده  پژوهش حاضر، حقوق زن در صدر اس���الم را در دو فصل به حقوق عام و خاص تقس���یم بندی 

و به عمده ترین آنها اشاره می کند.

قب���ل از اس���الم، زندگی زنان نس���بت به م���ردان، مانند زندگی چهارپایان و س���ایر جان���وران اهلی 

نس���بت به انس���ان بوده است. زن هیچ گونه اس���تقاللی از خود نداش���ت و برای مرد خلق شده بود. 

که بخواهد بفروش���د یا ببخش���د یا  کس  )علوی���ه، 1371، ص50-51(  مرد می توانس���ت زنش را به هر 

کند و حتی  که بخواهد مجازات  او را ب���رای فرزن���د آوردن و خدمت کردن قرض بدهد و ب���ه هر نحوی 

گوشتش را بخورد. به خصوص در  گوس���فند بکشد و  او را بکش���د و همچنین می توانست او را مانند 

هنگام قحطی و میهمانی.

3. حقوق اجتماعی- عمومی زن در صدر اسالم
که زن و مرد به عنوان بش���ر در آن مشترکند و هیچ تفاوتی بین زن  حقوق عام، همان حقوقی اس���ت 
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گفته ش���د، زن در طول تاریخ از بخش���ی از حقوق بش���ری خود محروم  که  و مرد نیس���ت. همان طور 

کرد و جاهلیت زمان خود را  بوده اس���ت. اس���الم، با انقالب اجتماعی و فرهنگی خود، طوفانی به پا 

برانداخت و برای نخس���تین بار، تمام حقوق واقعی زن را به وی بخشید. چهارده قرن پیش از آنکه 

کاغذ بیاورد، آن را به وی باز  اعالمیه  جهانی حقوق بش���ر س���ازمان ملل، مساواتی از آن قبیل را روی 

که به دلیل  داد. در اسالم، اصل قاعده، همان مساوات مرد و زن است، یعنی قاعده حکم می کند 

کند، مگر آنکه بنا به  انس���ان بودن آن دو، میانش���ان تفاوتی نباشد و اصل مس���اوات بر آنها حکومت 

مصلحت آنها، استثنایی وارد شده باشد. این اصل، از نظر اعطای حقوق زن و به رسمیت شناختن 

آن، اصل بس���یار مهمی است. اسالم، حقوق اقتصادی، سیاسی، قضایی، اجتماعی و دیگر حقوق 

که در طول تاریخ، س���نت ها و آداب و رس���وم اجتماعی، آن را خاص مرد می دانس���ت، به وی  زن را 

کرد.  بازگردانید و مساوات و تعادل به هم خورده را دوباره برقرار 

4. انواع حقوق زن

4-1. حقوق اقتصادی زن

کم بر اجتماع زن به وی داد، عبارت  که اسالم برخالف سنن جاهلی حا حقوق عمده  اقتصادی زن 

است از حق مالکیت و حق توارث. )گوستاولوبون، بی تا، ص513(

4-1-1. حق مالکیت

زن در طول تاریخ، حق مالکیت نداشت، بلکه خود او مال و ملکی برای دیگران بود. در مواردی هم 

کنار اموال میت،  که زن مالک ش���ناخته می شد، اهلیت تصرف و تمتع آن را نداشت و حتی زن، در 

ب���ه ارث برده می ش���د. در دهه های اخی���ر در اروپا، مالکیت و یا حداقل تمت���ع برای زن ممنوع بود. 

کند. )خامنه ای،  کامل از دارایی خود اس���تفاده  هنوز هم در برخی از جوامع، زن نمی تواند به طور 

کش���ورهای غرب���ی، بع���د از انق���الب صنعتی، آن هم برای تش���ویق زنان برای  1368، ص80-81( در 

کار ارزان قیم���ت، برای آن���ان حق مالکیت را به رس���میت  کارخانه ه���ا ب���ه عنوان نی���روی  حض���ور در 

کوردل و شهوت پرست قرن بیستم آن را به محدودیت حقوق  که انسان های  شناختند، اما اسالم 

کس  زنان متهم می کنند، از قرن ها قبل، حق مالکیت را برای زنان به رس���میت ش���ناخته و به هیچ 

حق تصرف در اموال او را نمی دهد. 

کتس���بن؛ مردان  کتس���بوا و للنس���اء نصیب مماا خداوند متعال می فرماید: »للرجال نصیب مماا

نصیب���ی از آنچه به دس���ت می آورن���د، دارند و زنان نیز نصیب���ی از آنچه به دس���ت می آورند، دارند«. 
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که دس���تاورد و درآمد زن، ملک خود اوس���ت و شوهر و یا مرد  )نس���اء: 32( این آیه، مس���لم س���اخت 

دیگ���ری نمی توان���د خ���ود را مال���ک آن یا ش���ریک در آن بداند. حض���رت خدیجه؟اهع؟ همس���ر پیامبر 

کرده و به میل خود آن را در پیشبرد اسالم بذل  که با آن تجارت  کرم؟ص؟، دارایی بس���یاری داش���ت  ا

کرد. اس���الم، با اعالم اس���تقالل اقتصادی زن، نه فقط او را به طغیان علیه شوهر و خانواده  و صرف 

ترقی���ب نکرد، بلکه به آن وس���یله، خانواده را نیز اس���تواری بخش���ید )خامن���ه ای، 1368،ص182(. 

کام���ل در اداره امور مالی و خرید و فروش و اجاره و صلح و ش���رکت  بنابرای���ن، در اس���الم، زن به طور 

کیفیت اداره و  کلیه معامالت حقوقی، نس���بت به اموال ش���خصی خود، آزاد و مس���تقل بوده و در  و 

ج کردن مالیه خود، مطلق العنان است )صدر، بی تا، ص165(. خر

4-1-2. حق توارث

کش���ورها به  ارث ب���ردن نی���ز فرعی از ح���ق مالکیت زن اس���ت و زن در بس���یاری از تمدن ها و قوانین 

ح نب���ود. در زمان  خص���وص در عه���د طلوع اس���الم، از ارث محروم ب���ود و ارث دادن به زن، قابل طر

کس���انی قرار  جاهلیت، بیش���تر اموال متوفی، با وصیت، منتقل می ش���د و دارایی هر فرد، در اختیار 

که س���وارکار یا اهل جنگ باش���ند و در نتیجه زنان، از ارث محروم بودند، اما در اس���الم،  می-گرفت 

ک���ه زوجیت دائمی دارند، از یکدیگر ارث می برند. بن���ا به عقیده بعضی از فقها، در عقد  زن و ش���وهر 

گر فرزند منحصر به یکی باش���د، خواه پس���ر و خواه دختر،  کرد. ا منقط���ع هم می توان ش���رط ت���وارث 

تمام ترکه به او می رسد. این رسم حتی تا قرون بعد نیز معمول بود. برای مثال، در اسکاندیناوی و 

برخی کشورهای اروپایی پیش از جنگ های صلیبی و نفوذ اسالم در اروپا، به دختر ارث نمی دادند. 

)خامنه ای، 1368، ص83(

گر هم می دادن���د مانند صغیر با او رفتار می کردند،  در دنی���ای قدی���م، یا به زن ارث نمی دادند یا ا

گ���ر به دختر ارث  یعن���ی به او اس���تقالل و ش���خصیت حقوقی نمی دادن���د. در بعضی قوانین جهان، ا

که هم خودش و هم فرزندانش می توانستند  می رسید، به فرزندان او ارث نمی رسید. برخالف پسر، 

وارث مال پدربزرگ شوند. در بعضی از قوانین جهان، به زن، مانند مرد ارث می دادند نه به صورت 

که  که به موروث، حق می دادند  سهم قطعی و به تعبیر نصیبًامفروضًا بود، بلکه به این صورت بود 

گونی  گونا کند. محرومی���ت زن از ارث، از نظر آنها دالیل  گر بخواهد، وصیت  درب���اره  دخت���ر خود نیز ا

که در ادامه بیان می شود. دارد 

_ علت اصلی محرومیت زن از ارث، جلوگیری از انتقال ثروت خانوادگی به خانواده  دیگر.

که ارزش ها بر اساس قهرمانی ها و پهلوانی ها  - علت دیگر، ضعف قدرت سربازی زن است. آنجا 

ب���ود و ی���ک مرد جنگی را بهت���ر از صد ه���زار آدم ناتوان می دانس���تند و زن به دلیل ع���دم توانایی در 
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عملیات دفاعی و سربازی، از ارث محروم بود.

ع���رب جاهل���ی به همی���ن دلیل مخال���ف ارث بردن دخت���ر بود. )ج���وادی آمل���ی، 1371، ص55( 

که در  گذاشت  اس���الم، این رس���م جاهلیت را شکس���ت و برای زن نیز مانند مرد، حقی مسلم از ارث 

که نیمی از سهم  بیش���تر موارد، یک دوم سهم مرد اس���ت. این تفاوت و تبعیض هم فلسفه ای دارد 

گش���ت )خامن���ه ای، 1368، ص82(.  ج زن خواهد ش���د و به زن باز خواهد  م���رد صرف نفقه و مخار

که سهم االرث دختر  ج خانه وضع نشده و از همین جاست  همچنین برای زن، تکلیفی برای مخار

در اس���الم، نصف پس���ر اس���ت )صدر، بی تا، ص164(. آیه 7 س���وره نس���ا، برای اثبات حق ارث برای 

که در  کن���ار مرد و همانن���د او و ذی حق در دریافت ارث معرفی می کند. در ش���رایطی  زن���ان،زن را در 

جامعه عرب آن روز و حتی در سایر ملل معاصر، زن نه ارث می برد و نه حق مالکیت داشت. وقتی 

این آیه نازل شد باعث تعجب اعراب شد.

4-2. حقوق سیاسی زن

حقوق سیاس���ی، مهمترین حقوق یک فرد اس���ت؛ زیرا به وسیله  آن می تواند در سرنوشت سیاسی 

کند، خودش در  کمیت دولت و ش���کل حکومت و نح���وه  آن را تعیین  خ���ود مؤثر باش���د، موضوع حا

جریان اجرای قوانین و وضع و نسخ آنها باشد، حس اجرایی امور را بخواهد ومانع خیانت و انحراف 

که اس���الم به زن بازگردانید و او  کش���ور ش���ود.حقوق سیاس���ی مش���ترک زن و مرد  رهبران و مدیران 

کن���ار م���رد قرار داد عبارتن���د از حق انتخابات،حق ش���رکت در اجتماعات، ح���ق جنگ و دفاع،  را در 

حق ش���رکت در دیپلماس���ی و قرارداد سیاس���ی.)جوادی آملی، 1371، ص92( حضور زن در مسائل 

اجتماعی و سیاس���ی،همانند مرد اس���ت و زن، نه تنها می تواند برای استحقاق حق پایمال شده به 

کند و نه تنها می تواند حامی حقوق دیگران باشد، بلکه موظف  کمان زور، مراجعه  محکمه های حا

اس���ت حمایت حقوق دیگران را معروف بداند و دفاع از حقوق ش���خصی، منهای حقوق جامعه را، 

گر ق���رآن در آیه 62 س���وره نور،حضور همه مردان ب���ا ایمان را در صحنه الزم دانس���ته،  منک���ر بدان���د ا

اطالق و س���یاق این آیه و تنقیحمناط آن، زن و مرد را یکجا ش���امل می شود، و این حکم را برای هر 

دو الزم می داند. 

4-2-1. بیعت یا حق انتخابات

که زن را انسان نمی دانستند و فرزند دختر را عار و ننگ دانسته و با وی  اسالم در چهارده قرن پیش 

کرد و به وی اجازه داد  کنیز و برده رفتار می کردند، اس���تقالل و مسئولیت سیاسی زن را اعالم  مانند 

کشور و جامعه   کند و خود، سرنوشت خودش را رقم زند و برای تعیین سرنوشت  که راه خود را طی 
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خود و تعیین رهبری، به پیغمبر اس���الم دس���ت بیعت بدهد.بیعت در اس���الم، جلوه ای از انتخاب 

ش���خص اس���ت. )جهانگی���ری، 1385، ص112( چنانکه در آیه 12 س���وره ممتحنه، ب���ه بیعت زنان با 

که زن، باید در سرنوشت خودش  پیامبر؟ص؟ اش���اره ش���ده اس���ت. امام خمینی؟هر؟ معتقد اس���ت 

که مردان حق رأی دارند، زن ها هم حق رأی دارند )خامنه ای،  دخالت داش���ته باش���د. همان طور 

1368، ص182(.

4-2-2. حق شرکت در جمعه و جماعات

حق شرکت در اجتماعات سیاسی و مذهبی نیز یکی از اظهر مصادیق استقالل سیاسی زن واحد از 

که موجب تعطیل  حقوق اساسی اوست. اسالم با اجازه مشارکت زن در اجتماعات -جز در مواردی 

که برای دیگران می تواند  شئون منزلی زن و فسادانگیز باشد- او را همدوش مرد قرار داده، تا جایی 

کند یا درس دهد یا حتی می تواند برای زنان،امام باش���د. ش���رکت وسیع و فعال مردم  خطابه ایراد 

روش���ن فکر و ش���جاع ایران در اجتماعات سیاس���ی و راهپیمایی های خیابان���ی و نمازهای جمعه و 

جماعات، چه پیش از انقالب برای مبارزه با نظام س���لطنتی و چه پس از آن در مقابل تهمت هایی 

گواه  ح می کردند، می تواند  که به زن مس���لمان می زدند و اس���ارت یا فقدان حقوق اساسی او را مطر

اس���تقالل سیاس���ی و اجتماعی زنان در اسالم باشد.اس���الم نه تنها هیچ گاه زنان را در امور فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی منع نکرده، بلکه در برخی مسائل مانند حج، آن را واجب شمرده و در بسیاری 

کرد. موارد آن را مجاز دانسته است. از جمله این موارد در تاریخ می توان به موارد زیر اشاره 

ج از خانه منع می کردند،  الف( در زمان رسول  اهلل؟ص؟ برخی از اصحاب، زنان را از حضور در امور خار

که می فرمود: »همانا خداوند به ش���ما زنان اجازه داده  ولی با مخالفت آن حضرت مواجه می ش���دند 

ج شوید«. )خامنه ای، 1368، ص87( کردن حوائج خود، از خانه خار که برای برطرف  است 

که بعد از فتح مکه به دس���ت سپاه مسلمانان، زنان مکه نزد  ب( در حوادث فتح مکه ذکر ش���ده 

پیامبر)ص( می آمدند و با آن حضرت بیعت می کردند.

ک���ه در زمان رس���ول خ���دا؟ص؟ زن���ان از جمل���ه حضرت  ج( در مت���ون اس���المی نقل ش���ده اس���ت 

کار  فاطمه؟اهع؟ در تشیع جنازه بعضی از مسلمانان شرکت می کردند و آن حضرت هم آنان را از این 

منع نمی کردند. )جوادی آملی، 1371، ص102(

4-2-3. جنگ و دفاع

کمیت ش���خصی یا اجتماعی و از شئون سیاسی هر  جنگیدن، از انواع دفاع از اس���تقالل، آزادی و حا

که طبع و  ش���خص اس���ت. زن، حق دارد برای دفاع از س���رزمین و عقیده و ش���خصیتش تا حدودی 
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گاهی بر او  کند و حتی بخشی از آن،  توان او اقتضا می کند، در جنگ های تدافعی یا تهاجمی شرکت 

واجب عینی می شود. شرکت فعال زن در پشت جبهه ها، یکی از بدایع اسالم است. پیش از آن، به 

که در اسالم و زمان پیامبر؟ص؟ به میل خود و برای مشارکت در اهداف جنگ  کیفیتی  آن وسعت و 

در آن شرکت می کردند، به زن اجازه عمل و استقالل داده نمی شد. )خامنه ای، 1368، ص81(

زن می تواند در بخش مهمی از امور مربوط به جهاد حضور یابد؛ زیرا تمام جهاد، در سنگربودن و 

تیراندازی کردن نیست. کمک های تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، نقشه کشیدن و راهنمایی کردن 

که در جنگ حض���ور دارند فقط فعالیت نظامی می کنند؟  نی���ز بخش مهمی از جهاد اس���ت. مگر آنان 

بخ���ش قابل توجهی از آنها، امور مربوط به نقش���ه برداری، اطالعات جنگی و غی���ره را به عهده دارند. 

کشوری در حال جنگ و دفاع بوده و از طرف  گر  زن ها، تنها امور نظامی را به عهده نمی گیرند، بلکه ا

کنند، و الزمه  دفاع، آموزش نظامی دیدن است. بیگانه ها تهدید شود، باید دفاع 

پ���س در هی���چ ی���ک از ای���ن مس���ائل، زن را مح���روم نکرده ان���د، بلکه در بس���یاری از م���وارد مانند 

دش���واری ها، بردباری ه���ا، امانت داری ه���ا و در بس���یاری از مصائ���ب و مش���کالت، زن، همپای مرد 

که نه تنها  کید اجانب، فرمانده لش���کر زنان ش���ود  اس���ت. زن، حق دارد در جنگ های دفاعی و رد 

گاهی نیز واجب می شود؛ زیرا دفاع، اختصاصی به زن و مرد ندارد. حضرت زینب  جایز است، بلکه 

که در خاندان وحی، با آموزش ها و پرورش های جامع و  )س( یکی از ش���خصیت های بزرگی اس���ت 

کنار پیشرفت علمی  ریش���ه گرفته از عصمت و امامت، رشد و نمو یافت و مراتب منزلت معنوی را در 

کربال،  کرد. ایش���ان در یکی از عظیم ترین نهضت های بزرگ اجتماعی و سیاس���ی، یعنی نهضت  طی 

حضور یافت و حماس���ه های بی نظیری آفرید. وی ش���گفت انگیزترین جلوه های صبر و اس���تقامت، 

کاری و ایثار، تعهد و مس���ئولیت، عش���ق به دین و وفاداری، حفاظت از اسیران جنگ و مراقبت  فدا

از بیماران را به تجلی درآورد.

4-2-4. حق ذمه و استجاره

که نوعی حق بستن قرارداد سیاسی اس���ت، یکی از حقوق زنان در اسالم است.  حق ذمه و اس���تجاره 

که تقاضای پناهندگی سیاسی یا  کس���ی  که در صورت وجود ش���رایط الزم، به  هر مس���لمانی حق دارد 

کند، به نام حکومت اسالمی وعده امنیت و پناه جانی و سیاسی بدهد. دولت نیز مکلف است  امان 

که در واقع  که این حق حس���اس و بزرگ  کند. در حدیث نبوی آمده  قب���ول ذم���ه او را پذیرفت���ه و امضا 

نوعی نمایندگی از طرف دولت و وزارت خارجه  حکومت اسالمی است، در صدر اسالم نیز به زن داده 

ش���ده اس���ت. )خامن���ه ای، 1368، ص87( در فتح مک���ه، ام هانی خواه���ر امیرالمؤمنین علی؟ع؟، به 
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کرد. به قول یکی از  کرم؟ص؟ پناهندگی وی را تضمی���ن  یکی از مش���رکین مک���ه پناهندگی داد و پیامبر ا

نویسندگان عرب، این باالترین درجه اعتماد اسالم به زن و اهل بیت و لیاقت سیاسی وی را رسانده و 

که در جای دیگری نظیر آن نیست )جهانگیری، 1385، ص182(. موقعیت واالی او را نشان می دهد 

4-3. حقوق خانوادگی زن

در جاهلی���ت ع���رب ه���م مانن���د جاهلی���ت غیر ع���رب، پ���دران، خ���ود را اختی���اردار مطل���ق دختران، 

خواهران و  مادران خود می دانس���تند و برای آنها در انتخاب ش���وهر، اراده و اختیاری قائل نبودند. 

تصمیم گرفت���ن، ح���ق مطلق پدر یا برادر و در نبود آنها حق مطل���ق عمو بود. این اختیارداری تا آنجا 

که هن���وز از مادر متولد نش���ده اند، به عقد مرد  که پدران، ب���ه خود حق می دادن���د دخترانی را  ب���ود 

که هر وقت متولد و بزرگ ش���د، آن مرد حق داش���ته باش���د آن دخت���ر را برای خود  دیگ���ری درآورن���د 

بردارد. معاوضه  دختران با خواهران نیز از دیگر نمونه های عدم مالکیت و عدم اس���تقالل برای زن 

بود. قبل از اسالم، نکاح شغار، یکی دیگر از مظاهر اختیارداری پدران نسبت به دختران بود. نکاح 

که دو دختر رس���یده داش���تند، با یکدیگر معاوضه می کردند.  ش���غار، یعنی معاوضه دختران. دو نفر 

به این ترتیب هر یک از دو دختر، مهر آن دیگر به ش���مار می رفت و به پدر او تعلق می گرفت. اس���الم، 

کرد و بزرگ ترین خدمت را به جنس زن انجام داد. خدمت اسالم به زن، تنها  این رس���م را منس���وخ 

در ناحیه  س���لب اختیارداری مطلق پدر نبود، بلکه به او حریت، ش���خصیت، استقالل فکر و نظر داد 

و حقوق طبیعی او را به رسمیت شناخت. )خامنه ای، 1368، ص87(

که نش���انه  ش���خصیت مس���تقل و آزاد اوست و در طول  اس���الم، حق انتخاب همس���ر را برای زن، 

کرد و اهمیت این اراده و آزادی طرفین زناشویی، در بقا و دوام  تاریخ از آن محروم بوده، به وی عطا 

خانواده و همچنین اهمیت خانواده در اجتماع بش���ری پوشیده نیست. زن، در حقوق اسالم و به 

کراه  کسی حق تحمیل و ا که شایسته ازدواج با خود نداند، نمی پذیرد و  کس���ی را  موجب این حق، 

که مضر به مصالح دختر نباشد، شرط  کره، رضایت پدر تا حدودی  او را ندارد. فقط در مورد دختر با

گذاشته است تا به سود دختر و برای جلوگیری  است، یعنی مانند حق وتو برای پدر، حق مخالفت 

از س���وء اس���تفاده مردها از سادگی و جوانی دختر باش���د. در عقد ازدواج، عالوه بر شرط رضایت زن، 

کارگردان اصلی  صیغ���ه ایجاب با زن اس���ت، یعنی زن همیش���ه در عق���د ازدواج، پیش���نهاددهنده و 

است و مرد، پذیرنده و طرف قبول و مشتری و این، آزادی و اختیار زن را می رساند. اسالم، ازدواج 

که امری ش���وم و خانمان برانداز است،  گذاش���ته  و طالق را  که امری فرخنده اس���ت، به اختیار زن  را 

در اختیار مرد قرار داده است. 
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که اسالم آن  پیش از اس���الم، دختر حق انتخاب همس���ر را نداشت و نکاح شغار نیز وجود داشت 

کرم؟ص؟، بهترین نمونه  ای���ن رعایت آزادی دختر بود. در این مورد،  کرد. پیامبر ا را منس���وخ و حرام 

قصه  خواستگاری امام علی؟ع؟ و اجازه گرفتن پیامبر؟ص؟ از حضرت فاطمه  زهرا؟اهع؟ معروف است. 

)طوسی، 1414، 44/36(

4-4. حقوق قضایی زن

یکی از مهمترین حقوق اجتماعی انسان، حقوق قضایی اوست. عمده آن حقوق عبارت است از حق 

طرح دعوی یا ش���کایت و حق مراجعه به مراجع قضایی، هر چند بر خالف میل پدر یا ش���وهر باش���د. 

کم و مراجع مزبور و یا تقاضای اج���رای حکم قصاص، تعزیز و حقوق مالی، ادای  ب���رای ش���رکت در محا

شهادت یا امور دیگر مربوط به امر قضا، میان زن و مرد در اسالم هیچ تفاوتی نیست. اعطای این حق 

کنار مرد و تساوی با او، در تاریخ حقوق زن در جهان، یک انقالب است. به زن و قرارگرفتن وی در 

الف( شرایط اجرایی شهادت، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، حالل زادگی و در معرض تهمت نبودن 

است. بنابراین، شهادت زنان مانند مردان قابل قبول است. )خمینی، 1392(

ب( زن���ان نیز مانند مردان، حق قصاص دارند، هر چند بین زن و مرد فرقی نیس���ت، ولی فتوای 

که ج���ان در مقابل جان،  کردیم بر ایش���ان  جمع���ی برخالف آن اس���ت. خداوند می فرماید: »و مقرر 

گوش و زبان در مقابل زبان قصاص  گوش در مقابل  چش���م در مقابل چش���م، بینی در مقابل بینی، 

کشتگان بر شما قصاص مقرر شده. آزاد  که ایمان آوردید! درباره  کس���انی  دارند« )مائده: 45(؛ »ای 

عوض آزاد، بنده عوض بنده و زن در برابر زن« )بقره: 178(.

کشتن او جایز نیست  گر زن مرتد شود،  که ا ج( از جمله حقوق زن، حکم مربوط به ارتداد است 

گرفته تا با توجه  که خداوند برای او در نظر  و باید شرایط توبه  او فراهم شود. این از امتیازاتی است 

گذاش���ته ش���ده، بار دیگر فرصت  که در زن به ودیعه  گی هایی  به آنچه از ارزش ها و خصوصیات و ویژ

کند. )خمینی، 1392، 445/2( اصالح خود را پیدا 

د( دی���ه زن، نصف مرد اس���ت. البته از نظر امضایی بودن حکم دیه در اس���الم، نمی توان تفاوتی 

که  بین زن و مرد قائل شد )خامنه ای، 1368، ص90( و علت این امر به این صورت توجیه می شود 

نبود یک مرد در خانواده، زیان بارتر از نبود یک زن است.

4-5. حقوق زن از نظر تعلیم و تربیت

که نخستین آیات نازل شده بر پیامبر  دانش از جمله ارزش های واالی انسانی است. به این صورت 

گفته اس���ت. )ر.ک.، عل���ق: 1-5( همچنین  اس���الم؟ص؟، از نعمت تعلیم خداوند به انس���ان س���خن 
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خداون���د، ب���ا س���وگند به قلم و نوش���ته، آن را قابل س���تایش ش���مرده اس���ت )ر.ک.، قل���م: 1(. پیامبر 

ک���رد و در اجرای این هدف، همگان را  گاهی دادن و نش���ر دانش اعالم  ک���رم؟ص؟، آهنگ بعثتش را آ ا

کرد. امام علی؟ع؟ از قول  گی���ری دانش فراخواند و از آن باالتر، وجوب آن را ب���ر مردمان اعالم  ب���ه فرا

ُکّلِ مسلم« )مجلسی، 1403،  که فرمود: »َطَلُب العلِم َفریضهء علی  کرده است  رس���ول خدا؟ص؟ نقل 

.)172/1

کرم؟ص؟ در آم���وزش بانوان در صدر  این س���خن، زن و م���رد را دربر می گیرد. س���یره عملی پیامبر ا

که تمامی انسان ها در این امر مهم پیش  رفته  اسالم نیز مؤید این امر است. هدف اسالم این است 

گیری  که زن ها نی���ز مانند مردان، به فرا کرده  و به درجات عالیه  کمال برس���ند، پس بس���تری فراهم 

که  گیری، دو نوع اس���ت. علومی  دان���ش و تزکی���ه نفس بپردازند. عل���وم از نظر اهمیت و وج���وب فرا

گیریش واجب  که فرا گیری مسائل دینی و عبادات. علومی  گیریش واجب عینی است، مانند فرا فرا

که مردم به آن نیازمندند. روایات، مردم را ترغیب به یادگیری هر  کفایی اس���ت و آن، علومی اس���ت 

 )http://www.jahanhasti.blogfa.com/post/11( .کرده است دو قسم 

گی���ری نوع اول  کس���ب علم، نمی ت���وان زنان را به فرا ب���ا توج���ه به اطالق آی���ات و روایات مربوط به 

ک���ه حتی زنان خانه دار نی���ز برای تدبیر بهتر ش���ئون منزل و تربیت  کرد. این در حالی اس���ت  مح���دود 

که تعلیم زنان،  نیکوی فرزندان، به علومی مانند پرس���تاری و روان شناس���ی نیاز دارند. باید دانس���ت 

تنها در خود آنان مؤثر نیست، بلکه چون زن، محور تربیت در خانواده است، در فرزندان و در نهایت 

در جامعه  اسالمی نیز مؤثر خواهد بود. پس چه بسا اهمیت آموزش آنان، بیش از تعلیم مردان باشد.

گیری دانش را برای آنها جایز ش���مرده، بلکه بر آنها الزم دانسته است. رسول  اس���الم، نه تنها فرا

گیری عل���م و دانش، بر هر مرد و زن مس���لمان الزم و ضروری  که فرا گرامی اس���الم؟ص؟ معتقد اس���ت 

اس���ت. )ورام، بی تا، 176/2( اسالم، نمی خواهد زنان مسلمان، زندگی خود را با غفلت و بی خبری 

کنند. کمال، سپری  و به دور از هرگونه ترقی و 

کرم؟ص؟  بنابر آنچه مورخان نوشته اند، افراد باسواد در جامعه  عربستان، در زمان بعثت پیامبر ا

انگشت ش���مار بودند. در چنین هنگامه ای، پیامبر اس���الم؟ص؟، پیام جاودانه  خ���ود را با مفاهیمی 

که تا آن زمان بهره ای از دانش نداش���تند، با تش���ویق و  ک���رد. زنان  مانن���د قرائ���ت، قلم و تعلیم آغاز 

رهنمودهای پیامبر؟ص؟ همگام با مردان، نهضت علمی اسالم را بنیان نهادند، به طوری که دیری 

که جامعه، شاهد درخشش صدها زن مسلمان در رشته های مختلف علوم آن عصر بود.  نگذشت 

)ابن س���عد، 1410، 196/8( مش���هورترین چهره های آموزش دیده  نخستین سال رسالت پیامبر؟ص؟ 

کریمه دختر مقداد،  عبارتند از حضرت فاطمه؟اهع؟، حفصه، ام سلمه، عایشه، ام کلثوم دختر عقبه، 
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شفا دختر عبداهلل، جویریه دختر حارث و همسر رسول خدا؟ص؟ )زرکلی، 1989، 148/2(. آمار زنان 

ادیب و اندیش���مند خاندان بنی هاشم و یاران نزدیک ایش���ان، از دیگر خاندان ها بیشتر بود. مانند 

أروی دخت���ر حارث بن عبدالمطلب، أروی دختر عبدالمطلب، أس���ما دختر برادر حضرت علی؟ع؟، 

ام حکی���م دخت���ر عبدالمطل���ب، امیم���ه دخت���ر عبدالمطلب، رب���اب دخت���ر امرأالقیس، همس���ر امام 

کبری، سکینه و غیره )ر.ک.، مشکور، 1413(. حسین؟ع؟، زینب 

گیری دانش، بر مس���ند تعلیم نشس���ته و در فرادهی  زنان بس���یاری در تاریخ اس���الم، افزون بر فرا

گس���ترش دادند. الش���فاء، دختر عبداهلل العدویه از قبیله  کوش���یدند و بدین س���ان، دانش را  دانش 

که به حفصه، همسر رسول خدا؟ص؟ خواندن و  بنی عدی، نخستین معلم زن در اسالم بود. او بود 

نوشتن یاد داد. )ابن حجر، بی تا، 121/8( او از علم طب و رقیه نمله نیز مطلع بود و رسول خدا؟ص؟ 

از او خواس���ت آن را به حفصه یاد دهد. فاطمه زهرا؟اهع؟ و بس���یاری از زنان رسول اهلل؟ص؟ معلم زنان 

که حض���رت فاطمه؟اهع؟ ب���رای زنان، جلس���ات تدریس عمومی  بودن���د. ش���واهد زی���ادی وجود دارد 

داشتند. همچنین زنان به صورت فردی نزد او آمده و مسائل دینی خود را می پرسیدند )مجلسی، 

1403، 8/2؛ مجلسی، 1403، 46/43(.       

کرم؟ص؟ از طب، ستاره شناسی، انساب،  که عایشه همسر رسول ا از عالمان اهل سنت نقل شده 

شعر، تاریخ و فقه اطالع داشت و این علوم را به مردم نیز آموزش می داد. )جمعه، 1417، ص147( 

همس���ران دیگر رس���ول؟ص؟ از جمل���ه میمونه دخت���ر الح���ارث )کحال���ه، 1982، 139/5( زینب دختر 

گرفته اند و خود نیز این روایات را به  جحش، جویریه دختر حارث، از رسول؟ص؟ و صحابه روایاتی فرا

گیری علوم دینی  دیگ���ران تعلیم داده اند )ابوش���قه، 1410، 157/2-163(. زنان دیگر صحابی نیز فرا

کوشا بودند. برخی از آنها مانند أسما دختر أبی بکر، در  کرده و در آن بسیار  را امر بسیار مهمی تلقی 

این زمینه درخش���یدند )ابن س���عد، 1410، 465/8(. در سده های بعد نیز زنان بزرگی در این عرصه 

کتاب نهج البالغه را از عمویش شریف  که  درخش���یدند. دختر شریف مرتضی، زن عالم و فاضلی بود 

کرده اند )کحاله، 1982، 295/2(. کرده و بسیاری از علما، نهج البالغه را از او روایت  رضی، روایت 

گفته شد، نکات زیر قابل توجه است. از آنچه 

کتاب آس���مانی، همپای م���ردان در ایجاد  - پ���س از ن���زول قرآن، زنان صدر اس���الم با الهام از این 

نهضت  علمی درخشیدند.

- پیامبر اسالم؟ص؟ و دیگر پیشوایان دین، نقش مهمی در آوردن زنان به عرصه های علمی ایفا 

کردند.
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- مشارکت زنان در فعالیت های علمی، منحصر به آموختن مسائل دینی نبود.

5. سایر حقوق فردی- اجتماعی زن
گذش���ت، حقوق اجتماع���ی دیگری برای زنان وجود دارد مانن���د حق امر به معروف و  عالوه ب���ر آنچه 

کار، تحصیل هنر و فن و  کس���ب و  نهی از منکر، حق ش���رکت در خدمات و مددکاری های اجتماعی، 

که  نیز عمل به واجبات شرعی اجتماعی و مانند حج و دیگر جماعات سیاسی و عبادی و امثال آنها 

کلی محروم بود یا آنکه اختصاص به زنان سالطین و اشراف  زن، پیش از اس���الم یا از داش���تن آنها به 

داش���ت. اس���الم، زنان را در تمام حقوق و ش���ئون اجتماعی، همدوش مردان قرار داده، مشروط بر 

آنکه اخاللی در وظایف خاص زنان و تعهدات طبیعی و اجتماعی آنان نس���بت به ش���وهر و فرزندان 

وارد نکند و او را از هنر زن بودن تهی نکند.

5-1. حقوق اختصاصی زن در صدر اسالم

ک���ه مختص زنان ب���وده و در واقع امتی���ازی برای آن���ان در مقابل مرد اس���ت. مانند حقوق  حقوق���ی 

م���ادی مبتنی بر مهریه، نفق���ه و حقوق معنوی مبتنی بر خوش رفتاری، ح���ق رفاه و خدمت و حق 

هیأت و مضاجع. )خامنه ای، 1368، ص80-97( زن، با آمدن اسالم، از حقوق اجتماعی، عمومی 

گونی از جمله حقوق اقتصادی، سیاس���ی، اجتماعی، نفقه، مهریه و غیره برخوردار  گونا و خصوصی 

که در طول تاریخ مختص مرد بود، به وی بازگرداند و مساوات و  گون زن را  گونا شد. اسالم، حقوق 

کرد )مطهری، 1369، ص152(.  تعادل بر هم خورده را دوباره برقرار 

خداوند در قرآن فرمود: 

ای مردم، ما ش���ما را مرد و زن آفریدیم و ش���عب و قبیله قرار دادیم تا شناخته شوید، ولی 
گاه  گرامی ترین ش���ما نزد پروردگارتان، باتقواترین ش���ما خواهد بود و خدا از شما آ که  بدانید 

و باخبر است. )حجرات: 13( 

که حقوق زن و مرد، نزد پروردگار یکس���ان اس���ت. این حقوق، ویژه   بنابرای���ن، می ت���وان دریافت 

گی ه���ا و مختصات  زن���ان ب���وده و امتیازی ب���رای زن در مقابل مرد اس���ت. دین اس���الم با رعایت ویژ

طبیع���ی و اجتماع���ی زن، عالوه بر حقوق مش���ترک، حقوق ویژه ای نیز برای زن قرار داده اس���ت: »و 

لهن مثل الذی علیهن« )بقره: 228(.

5-1-1. مهریه

کابین می گویند. مهریه در اس���الم،  که در فارس���ی به آن  از جمله حقوق زن، مهریه یا صداق اس���ت 

گرچه در قرارداد نیامده، در قرآن  گردن مرد قرار می گیرد. ا که هنگام زناش���ویی، بر  حق مالی اس���ت 
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که باید مرد به  کریم آمده است. )ر.ک.، نساء: 4( مهریه در نظر اسالم، نوعی پیشکش و هدیه است 
کند. در آداب و رس���وم جاهلیت،  عنوان ابزار محبت و وفاداری به بهترین وجه، آن را به زن تقدیم 

که  مبلغی برای شیربها یا بهای خدمات پدر و مادر، به پدر دختر پرداخت می شود و تصور این بود 

کند و مالک آن شود و این سنت و فکر جاهلی  شوهر، آن دختر را در مقابل شیربها، از پدر خریداری 

که نتیجه اش اسارت دائمی زن و بی حرمتی به او بود. موجب رابطه  غلطی بین زن و شوهر می شد 

در اس���الم، مهریه بر اس���اس چند چیز است. بر اساس شخصیت و اس���تقالل زن، نه بابت بهای 

که مهریه هدیه و پیش���کش است. بر  او و پرداخت به بس���تگانش. بر اس���اس حرمت و عزت زن؛ زیرا 

که او را الیق تملک و تصرف در اموال می داند. بر اساس اینکه رابطه  اساس استقالل اقتصادی زن 

زن و مرد باالتر از یک معادله س���اده اس���ت و در آن، عاطفه و مهر و عشق نقش مهمی دارد؛ زیرا زن، 

کمال  کلمه نحله در قرآن، با  با مهریه، ملک شوهر نمی شود، ولی قلب او باید به تسخیر مرد درآید. 

ظرافت به این نکته اشاره دارد. )صدر، بی تا، ص24(

5-1-2. نفقه

نفقه نیز یکی دیگر از حقوق اختصاصی زن و از تکالیف مرد اس���ت. نفقه، عبارت اس���ت از پرداخت 

ک و مس���کن و دیگر مایحتاج  ک و پوش���ا هزینه ه���ای عموم���ی و ع���ادی زن در خانواده، مانند خورا

کرم؟ص؟ در خطبه آخرین خود به آن اش���اره داش���تند. )خامنه ای،  ض���روری زندگی ف���ردی. پیامبر ا

1368، ص89(

5-1-3. خوش رفتاری

گرچه داش���تن اخالق خوب، هم وظیفه  مرد اس���ت و هم وظیفه زن، و رعایت این قاعده برای حفظ  ا

کی���ان خان���واده و تکامل روحی و معنوی آن دو ضروری اس���ت، ولی قانون اس���الم آن را وظیفه  خاص 

مرد و حق خاص زن قرار داده، مش���روط بر آنکه خود زن نیز به آن عالقمند بوده و اس���باب و امکانات 

کند، ن���ه اینکه با روش های مختلف، دانس���ته یا  کمک  ک���رده به وی  ظاه���ری آن را ب���رای مرد فراهم 

کند. خوش رفتاری با زن،  کرده و زندگی را بر هر دو تلخ  ندانس���ته، انجام این وظایف را بر مرد مش���کل 

مخصوص همسران نیست، بلکه حتی نسبت به دختران نیز رعایت آن بر والدین شرط شده است. 

کرده است. )ر.ک.، طالق: 3( قرآن و حدیث، هر نوع سوء رفتار و فشار را نسبت به زن، منع و نهی 
گر ادامه زندگی میسر نبود و زنان را طالق دادید  که ا کرده  آیه 230 سوره بقره، به این مورد اشاره 

و ع���ده ایش���ان به س���ر آمد، باز می توانید یا به طرز پس���ندیده و معروف، آنان را نگ���ه دارید و زمینه را 

کنید. اس���الم،  کنید، و یا ایش���ان را به طریقی پس���ندیده و به دور از تعدی، رها  ب���رای آش���تی فراه���م 
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رفتار خوش و نیک خواهانه  مرد نس���بت به زن را در زمان عدم ادامه زندگی و لزوم طالق نیز واجب 

کریم با تعبیر تس���ریع با احس���ان یاد ش���ده اس���ت. در  می دان���د. از ای���ن حق اختصاصی زن در قرآن 

آیات متعددی از جمله آیات 231-229 سوره بقره و آیه 49 سوره احزاب به آن تصریح شده، یعنی 

که این رهایی به  کند و نیز الزم اس���ت  ک���ه مرد قادر به نگهداری زن نباش���د، باید او را رها  هنگام���ی 

صورت احس���ان و محبت و باقی گذاردن خاطره ای خوب باش���د، نه آنکه بابت جدایی، از زن مالی 

کند و نه به او شکنجه و آزاری برساند. )رضوانی، 1385، ص66( مطالبه 

5-1-4. حق رفاه و خدمت

کار در منزل و خدمت  یکی از تکالیف مرد در اس���الم، تأمین رفاه زن اس���ت. زن، در اصل موظف به 

کار در منزل نیس���ت، بلکه حتی تحمل ترک یا منع  گرچه هیچ زنی مایل به ترک  در خانه نیس���ت. ا

کار در منزل، به هویت خود و ریاس���تش بر منزل تجس���م می بخش���د و مانند  آن را ن���دارد. ه���ر زنی با 

کار زن در منزل  خدمت گ���زاری ب���رای مرد خدمت می کند. به طور معمول، هیچ مردی از خدمات و 

کار در من���زل معاف می کند، تحول���ی بی نظیر در  ک���ه زن را از   مح���روم نب���وده، ول���ی وضع این قانون 

کنیزی و خدمتکاری زن  حقوق زن و انقالبی بی سابقه در تاریخ، برای از میان برداشتن سنت غلط 

که نه تنها برای خود حقوقی دارد و مرد باید مساوات و عدالت  کرد  بود. اس���الم، با این قانون ثابت 

کمر خدمت او  که باید خواجه وار بنش���یند و مرد  کند، بلکه زن، بانو و س���وگلی خانه اس���ت  را رعایت 

کند. شوهر نیز مکلف است به  را ببندد تا بتواند به وظایف خود با روحی آرام و اعصابی سالم عمل 

کنیزی  که در دامان او افتاده، نه حیوانی بارکش یا  همس���ر خود به چش���م یک هدیه  آسمانی بنگرد 

کار و تالش برای رفاه و لذت مرد است. زن نیز باید با  که وظیفه  او  کمربسته  زرخرید یا خدمتکاری 

کند. کردار و اخالق خود، شایستگی و لیاقت این جاه و جالل را برای خود ثابت 

که مرد مکلف است او را  در منش���ور اس���الم، زن موجودی با روح لطیف و شکننده شناخته شده 

که خود می فهمد یا  کند نه آن گونه  که بایست با وی رفتار  که هست، بشناسد و آن گونه  همان طور 

می خواهد. زن از نظر اسالم، همچون آبگینه یا ریحانه است. )جوادی آملی، 1371، ص93(

6. نتیجه گیری
زن، با ظهور اسالم، از حقوق اجتماعی، خصوصی و عمومی برخوردار شده، مانند حقوق اقتصادی، 

سیاس���ی، حق���وق خانواده و غیره. پیش از اس���الم، موقعیت زن در ش���به جزیره عربس���تان، بس���یار 

ک بوده اس���ت. زن مانند عضوی پلید و س���ربار جامعه و وسیله ای برای تحقیر و شرمندگی در  دردنا
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خانواده تصویر می ش���د و هیچ ارزش���ی نداش���ت. در این دوران، زن هیچ گونه آزادی نداش���ته و حق 

که زن در پیش  گفت  مالکیت از او س���لب شده و حتی ارث هم به او نمی دادند. به عبارتی می توان 

کارهایشان،  از اسالم، حد فاصل میان انسان و حیوان بوده است. در واقع، ابزاری بود برای انجام 

گوش���تش را  کش���ته و  که در مواقع قحطی، ش���وهرش حق داش���ت او را  حتی چنان بی اهمیت بود 

بخورد و یا حتی او را به مردان دیگر قرض بدهد. در این دوران، برای زن، ش���خصیتی قائل نبودند 

چه برس���د ب���ه اینکه بخواهند ب���ه او حقوق اجتماع���ی هم بدهند. بع���د از اینکه پیامبر اس���الم؟ص؟ 

ک���رد، از جمله حق���وق اقتصادی،  مبع���وث ش���د، با توجه به دین اس���الم، حقوقی ب���رای زن تعیین 

که نسبت به  گرفته  سیاس���ی، حقوق خانواده، نفقه، مهریه و غیره. اسالم برای زن، حقوقی در نظر 

حقوق جوامع به اصطالح متمدن و دموکراتیک، به مراتب وس���یع تر و پردامنه تر است. حقوق زن، 

گرفته از طبیعت و ذات اوست. بنابراین،  از نوع حقوق فطری و طبیعی است نه قرارداردی و نشأت 

گونی دارد. گونا زن در اسالم، حقوق اجتماعی- عمومی و اجتماعی-خصوصی 
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