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مقدمه
دين مبين اسالم برخالف جوامع و تمدن جاهلي که زنان را به عنوان نيمي از جامعه بشريت حقير
و ضعيف و دون شمرده و در خدمت ابتذال و فساد گرفتهاند ،به آنان ،شخصيتي با کرامت و مقامي
واال بخشيد .اين مقام و منزلت ،توام با فداکاري و ايثار در پرتو انقالب اسالمي تجلي يافت و عطر
شکوفايي اين موجود بزرگوار و با فضيلت ،جهانيان را به شگفت آورد .زنان ،اين عناصر عفاف و
نجابت ،نه تنها در پيروزي انقالب اسالمي سهم بزرگي ايفا کردند ،بلکه در تثبيت نظام جمهوري
اسالمي و تداوم انقالب اسالمي حرف نخست را زدند.
در قرآن کريم و برخير و ايات تاريخي اسالمي ،حضور مؤثر زنان و مسئوليتهاي آنان در
صحنههاي اجتماعي مشاهده ميشود چرا که در اسالم ،چيزي که دور کردن نيمي از جامعه
اسالمي را از دايرهي مشارکت و عمل در شئون عمومي توجيه کند ،وجود ندارد.
برخي مفسران در تفسير برخي آيات مرتبط با زنان به تکلف افتاده و برداشتهاي نادرستي
مبني بر عدم تساوي زن و مرد و طفيلي بودن زن ،اغواگري و مايهي انحراف بودن زنان براي
مردان را براي توجيه برخي محدوديتها براي آنان ارائه ميدهند.
در مقابل عدّه اي نيز معتقدند که زن عالوه بر نقش مادري و همسري ،توانايي و صالحيت انجام
ساير نقش هاي اجتماعي را نيز دارد و بايد در جامعه اسالمي به عنوان عنصري کارآمد و فعال
شناخته شود.
البته بحث مشارکت زنان در صحنه اجتماع داراي ابعاد گوناگوني است که در اين پژوهش به
دنبال آن هستيم که مباني جواز مشارکت سياسي زنان را با تکيه بر تفسير صحيح آيات قرآن
کريم استخراج نماييم و از اين رو سئوال اصلي پژوهش اين است که جواز مشارکت سياسي زنان
در جامعه چگونه از آيات قرآني برداشت ميشود.
پس از ذکر تاريخچهاي مختصر از مشارکت فعال زنان در صحنهي اجتماعي ايران با تفسيري از
برخي از مهمترين آيات مرتبط با زنان ،جواز مشارکت سياسي آنان را بررسي نموده و سپس به
ذکر نمونهها و مصاديق آن در قرآن ،روايات و تاريخ اسالم خواهيم پرداخت.در پايان نيز با نگاهي
به فرمايشات امام خميني(ره) در اين زمينه به نتيجهگيري از بحث پرداخته شده است.
 .1تاريخچهي مشارکت سياسي زنان در ايران
نقش زنان در جـنبشهاي يـک صد سال اخير ايران ،نقشي مهم و غيرقابلانکار است .به رغم
جنگهاي فرسايشي متعدد ،درگيريهاي داخلي ،وابستگي سياسي کشور به روس و انگليس،
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بيقانوني و فقر ،زنان در انقالب مـشروطه بـه پيـشرفتهاي سياسي و اجتماعي پراهميتي دست
يافتند و در جنبشهاي اجتماعي نقشي فعال ايفا کـردند .با لغو قرارداد رژي که در سال 1269
هـ.ش اتفاق افتاد ،زنان از اندرونيها بيرون آمدند و با عمل به فتواي علما مبني بر حرام بودن
اسـتفاده از تـوتون و تـنباکو ،قليانها را شکستند تا اين که شاه مجبور به لغو قرارداد واگذاري
امتياز دخانيات به مـاژور تـالبوت شد .در سالهاي قحطي نان ،زنان تبريز در جنگي مسلحانه عليه
محتکرين گندم وارد عمل شدند ،انبار گندم را به تصرف خود درآوردنـد و گـندمها را بـين
گرسنگان تقسيم کردند .دو نمونهي ديگر حضور زنان در جنبش مشروطه ،ترور سيد محمد يزدي
به هنگام دشـنام بـه مـشروطه بود که زني مشروطهخواه او را با شش لول هدف گلوله قرار داد و
کشت ،اما طرفداران سيد و مردم او را در دم تکهتکه کـردند .ناظماالسـالم کـرماني نيز به
مبارزات مسلحانه زنان اشاره کرد و آنها را بـه نرّه شير تشيبه ميکند .حمايت از پروژه بانک ملي
پس از تشکيل مجلس در اکتبر 1906م .با اهداي پول و جواهرات ،تحصّن در خـيابان عـالء
الدوله-متصل به سفارتخانه انگليس -در هنگام تحصن مشروطهخواهان ،غذا دادن ،پناه دادن و
پذيرايي از انقالبيون در خانههاي خود ،تحريم مـحصوالت وارداتـي و ...تـنها نمونههاي نام
آشناي اين حضورند.
در عصر پهلوي اول نيز تشکلهاي زنان پديد آمد؛ اما شاخص اهداف و پيامدهاي آن البته
بـسيار مـتفاوت بود .نقش و حضور زنان درجنبشهاي معاصر با واقعهي کشف حجاب ،گام در
مرحلهي نويني گذاشت و بـا ورود زنـان بـه عرصهي تئاتر ،سينما و تلويزيون در دورهي پهلوي
دوم ،شکل ديگري پيدا کرد .زن ايراني ميديد که بهرغم ظواهر مردمفـريبي مـثل حـضور برخي
زنان در عرصههاي سياسي ،وجود پارلمان،آزادي احزاب سياسي و فعاليتهاي صنفي باز هم هويت
او به رسـميت شـناخته نشده و باز هم در هيچکدام از نهادها و سازمانها نقشي اساسي بدو محول
نشده است.پس با نقد مدرنيته بـييال و دم و اشکم دههي آخر سلطنت پهلوي ،زمينههاي حضور
خويش را فراهمتر و آشکارتر ساخت.به گونهاي که در جـريان پيـروزي انقالب اسالمي و پس از
آن ،ديگر حق مشارکت زنان و حضور آنـان در عـرصههاي سـياسي و اجتماعي امري به حق و
پذيرفته شده بـود .اگرچه زنان پيـشتر و در خرداد 1342ش ،طي يک اقدام نمايشي و اصالح
سلطنتي داراي حق رأي شده بودند ،اما تجربهي تاريخي و سير رويـدادهاي پس از آن واقـعه
نشان داد که اين قبيل کارها ،عالج انـسداد سـياسي زنان نيست (سليماني.)44-43 :1387 ،
اولين تظاهرات زنان مسلمان در تاريخ انقالب اسالمي در  15خرداد سال 1342ش در حمايت
از امام خـميني(ره) در قـم اتـفاق افتاد و اولين تـظاهرات در دوران اوجگيري نهضت اسالمي در
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سال 1356ش در سال روز کشف حجاب يعني  17ديماه 1356ش در شهر مذهبي مشهد
توسط زنان مسلمان بر پا گرديد بر همين اساس زنان را ميتوان پيـشگام مـبارزات دانـست .اين
تظاهرات که پس از شهادت مصطفي خميني(ره) در اول آبان 1356ش بـرگزار شـد ،از حوادث
مهم تاريخ انقالب اسالمي مشهد است .در اين تظاهرات بيش از يکصد تن از بانوان محجبه
حضور داشتند و ضمن اعتراض به کـشف حـجاب در خـيابانهاي اصلي شهر به تظاهرات
پرداختند .همزمان با اين اعتراض بانوان مشهدي به کشف حجاب ،روزنامه اطالعات و
روزنامههاي ديگردر اقدامي سازمان يـافته به انـتشار مـطالب اهانتآميزي نسبت به حضرت
امام(ره) پرداختند و اولين عکسالعمل در قم بروز کـرد .اين اقـدام مـنفعالنه رژيم در عکسالعمل
به مقبوليت و طرح نام و ياد امام خميني(ره) صورت گرفت .در جريان قيام مـردم قـم در 19
ديماه ،زنان قمي حضور فعالي داشتند .حرکتي که از قم شروع شده بود توسط مردم غيور و
متدين تـبريز ادامـه پيدا کرد.
در قيام  29بهمن تبريز که در حمايت از امام خميني(ره) و اعتراض به رژيم پهلوي در چـهلم
شـهداي قـيام قم صورت گرفت حضور گستردهي زنان ،باعث تعجب محققان غربي شده بود.در
چهلم قيام  29بهمن تـبريز مـردم يزد و جهرم و اهواز به پا خاستند و در چهلم شهداي مردم يزد
و جهرم و اهواز ،جنبش شهرهاي ديگر همراه بـا فـراگير شـدن دامنه اعتراضات در سراسر کشور
حضور زنان در مراحل مختلف نهضت قابل مشاهده است.
حضور گستردهي زنان در اولين تظاهرات بزرگ مـردم تهران در عيد فطر سال 1357ش
گزارش شده است .در وقـايع شهريورماه سال 1357ش بهويژه  17شهريور بانوان حضور
مـؤثري داشـتند و در واقـعه ميدان ژاله اولين شهيد خود در دوران انقالب-محبوبه دانش فرزند
حـجت االسـالم دانش آشتياني-را تقديم کردند .زنان مسلمان ايران عالوهبر حضور در
تظاهراتها بههمراه همسران و فرزندان خـود نـقش مهمي در امدادرساني به مجروحان
درگـيريهاي خـياباني ايفا ميکردند (نيکبخت.)20-18 :1387،
الزم به يادآوري است که هر چند در پرتو انقالب اسالمي ،زمينهي حضور و مشارکت بانوان در
فعاليتهاي اجتماعي و سياسي فراهم شد ،ولي در عين حال اين حضور عيني و عملي ،ما را از
بحثهاي نظري و تئوريک دربارهي اين موضوع بينياز نميسازد ،بخصوص که طرح اين گونه
مباحث در رفع ابهاماتي که احياناً وجود دارد و يا شبهاتي که گاه مطرح ميشود ،ميتواند مفيد و
مؤثر باشد.
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 .2مفهوم شناسي مشارکت سياسي
در واژهشناسي ،سياست ،معناي حکم راندن بر رعيت و اداره کشور ،حکومت و رياست کردن،
داوري ،جزاء و تنبيه ،صيانت حدود و ملک ،اداره امور داخلي و خارجي کشور است.
اگر در سياست ،مسألهي قدرت و حاکميت ،گاه با چاشني عقل و تدبير و خير و صالح مردم ،مطرح
شده است ،و تنها در خود قدرت فردي يا گروهي خالصه نميشود ،بلکه فعاليتهاي پيراموني را
هم در برميگيرد متکي بر مردمي است که در يک قلمرو زندگي ميکنند و از دو جنس زن و مرد
تشکيل يافتهاند (چترچي) 67-55 :1380،
اسالم ،تفاوتي بين زن و مرد از نظر انساني قائل نيست و مالک برتري و سعادت تنها در تقوا
تمرکز يافته است (حجرات )13،و خداوند ،عمل هيچکس از زن و مرد را بي مزد نميگذارد (آل
عمران)195 ،
در روند تحول در الگوهاي زندگي ،پديدهي «مشارکت سياسي» به معناي «فرصتهاي
پرداختن شمار زيادي از شهروندان به امور سياسي» و بهعنوان نقطهي تالقي ساختار فرهنگي و
سياسي در هر جامعهاي است .در حقيقت ،انديشهي مشارکت سياسي عبارت است از درگير شدن
تودههاي مردم در فعاليت سياسي و تعيين سرنوشت خود و تنها از اين رهگذر است که زمينههاي
ثبات و پايداري نظام سياسي تحقق مييابد.
مشارکت سياسي ميتواند در دو سطح توده (مانند شرکت در انتخابات ،عضويت در احزاب و
انجمنها و تجربههاي اجتماعي) و نخبگان(حضور در مجلس ،قوه مجريه و داشتن مناصب عالي)
معنا يابد؛ ولي در هر صورت ،در بين اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد همواره مطرح بوده
است .هر جامعهاي براي تحقق اهداف توسعهگرايانه ،بايستي از تمامي منابع انساني خود بهره
گيرد .زنان هرجامعه ،نيروي محوري و بنيادي محسوب ميشوند که اشتغال و فعاليت آنان
دوشادوش مردان بهعنوان بخشي از جمعيت فعال جامعه ،تأثير فراواني در رشد ،توسعه و سازندگي
جامعه دارد (گالبي و حاجيلو.)173:1390 ،
 .3مباني قرآني مشارکت سياسي زن در جامعه
سيري در تفسير آيات مرتبط با زنان که بعضاً مورد سوء برداشت نيز قرار گرفتهاند در تببين مقام
زن و نيز جايگاه وي از منظر اسالم سودمند بهنظر ميرسد .تفاسير فريقين از اين آيات،
دستاويزهاي نگاه محدوديتآميز به حضور اجتماعي زنان را کامالً نفي ميکند.
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 .1-3زن موجودي مستقل و اصيل نه طفيلي و تبعي
هدف اساسي قرآن کريم ،رستگاري انسان و مراقبت از او جهت نيل به برترين کماالت ممکن
است و اختالف رنگ ،جنس ،مليت و کشورها ،اثري در عموم خطاب قرآني ندارد .به همين علت،
علما و مفسران به اين امر تصريح کردند که خطاب قرآن به صيغه مذکر ،زنان را نيز شامل
مي شود و عبارات کتاب و سنت در اجراي احکام شريعت براي زنان ،احتياج به تغيير خطاب از
مذکر به مؤنث ندارد .بنابراين ،اصل در خطاب قرآني ،عموم زنان و مردم مورد نظر هستند مگر
اينکه اختصاص آن به يکي از دو جنس ثابت شود .اما زن در قرآن کريم ،صرفنظر از اين خطاب
عمومي ،از زمان آفرينش نوع بشر ،مورد توجه بيشتري قرار گرفته است و قرآن از جايگاه او در
محيط ديني و در خانواده و جامعه و ساير روابط اجتماعي بحث کرده است .همانگونه که قرآن
دربارهي نمونههايي از زنان بحث کرده است و دومين سورهي طوالني قرآن به نام سوره نساء
(زنان) ناميده شده و آياتي که به بحث دربارهي زنان اختصاص يافته متجاوز از  250آيه است.
در زمينهي بحث ،تفسير آيهي اول سورهي نسا و نظرات مفسران در اين زمينه بسيار راهگشاست:
س ِ
واح َدهي َو َخلَ َق ِم ْنها َزْو َجها َو بَ َّ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
ث ِم ْن ُهما ِرجاالً َكثرياً َو
«يا أَيُّ َها الن ُ
نِساء»(نسا)1/
همزمان با پيدايش اسالم ،بيشترين نظرياتي که در محيط ديني منتشر شد ،پيرامون آن مطلبي
است که در فصل دوم سفر تکوين آمده بود که همانا خداوند آدم را خلق کرد و از پهلوي چپش
حوّا را خلق کرد در حاليکه آدم در خواب بود و بهرغم اينکه متون قرآن و سنت حاوي چنين
مطلبي نيست ،اکثريت مفسرين برآنند که معناي «نفس واحده» در اين آيه و آيات ديگر همان آدم
است و حوّا از دندهي آدم خلق شده است در حاليکه مفسران و محدثان پيشين ديگر ،معتقدند که
اين فهم ،الزام آور نيست بلکه اينجا برداشتي وجود دارد که نسبت به آن برداشت به سياق آيه
نزديکتر است ،بلکه بعضي از مفسران ،روايات متضمن اين معنا را سست دانستهاند چرا که با
اسرائيلياتي آلوده شده است که اعتماد بر آن ممکن نيست (سيد قطب1412،ق1266/3:و
.)1267
رازي از ابيمسلم نقل ميکند که «خلق منها زوجها» به اين معناست که خداوند ،آدم را از
جنس حوّا خلق کرد ،پس آدم مثل حوّا بود (رشيد رضا1367،ق .)330/4 :لذا اصل بشر ،زوجي
خلق شده از جنس واحد يا مادهي واحد است .گويا آيه بر اساس اين تفسير در پي نشان دادن
تفکر تساوي و تشابه است و تفکر جدايي و عدمتساوي بين دو نوع انساني را رد ميکند و در
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همين زمان ،هر فکر نژادپرستانهاي که مبتني بر برتري جنس يا ملت يا رنگي بر جنس يا ملت يا
رنگي ديگر باشد ،با اعتماد بر اين توصيف ،بعيد شمرده ميشود.
رازي ،سه تأويل براي اين آيه بيان کرده است:
تأويل اول :آن چيزي است که از قفّال نقل شده و آن تأويل اين است که خداوند اين قصه را
بهعنوان ضرب المثل بيان نمود .مراد از آن ،اين است که خدا هر يک از شما را از نفس واحدي
خلق کرد و جنس زوجش را انساني که در انسانيت مساوي با او بود ،قرار داد.
تأويل دوم :خطاب به قريشي است که در عهد نبي(ع) بودند و آنها خاندان قصي بودند و مراد
از نفس واحده ،همان قصي است.
و تأويل سوم :اين که نفس واحده همان آدم است (همان .)325،رازي از ميان اين تأويالت،
تأويل اول را ترجيح ميدهد و آن تأويل را به لحاظ لغوي و عقلي اصيل ميداند و با قوت دو
تأويل ديگر بهخصوص تأويل دوم را رد ميکند .گويا تأويل دوم ،بهخاطر عدمسازگاري اين ديدگاه
با رويکرد انسان محور قرآن کريم حتي شايسته رد هم نيست .رازي ميگويد :ممکن است کلمه
س ِ
«من» در قول خداوند متعال « َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
واح َدة» ابتداي غايت را برساند .هنگامي که «من»
ابتداي خلق و ايجاد باشد ،بر آدم  منطبق ميشود (يعني آفرينش را با او آغاز کرد) لذا صحيح
س ِ
است که گفته شودَ « :خلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
واح َدة» همچنين زماني که ثابت شود که خداوند بر خلق آدم
از خاک قادر است ،پس بر خلق حوّا از خاک نيز قادر است و اگر امر اين چنين باشد ،پس چه
فايدهاي بر خلق حوّا از دندهاي از دندههاي آدم مترتب است؟ رشيد رضا به سخن رازي اضافه
ميکند :اين نکته بر آنچه ابومسلم و همچنين استاد امام محمد عبده اختيار کردهاند ،داللت
ميکند(همان.)232-225،
عالمه طباطبائي صاحب الميزان في تفسير القرآن بر استدالل شيخ محمد عبده در تفسير آيه
ياد شده در سوره نساء تأکيد کرده ميگويد :ظاهر جمله در قول خداوند متعال «و خلق منها
زوجها» بياني است از روي مماثلت و عينيت يعني اين که زوجش از نوع خودش است و مرجع اين
افراد پراکنده ،به اين دو فرد متماثل و متشابه برميگردد .پس لفظ «من» به معناي نشئت گرفتن
است و آيه در تأييد معناي قول خداي متعال است که ميفرمايدَ « :و ِم ْن آياتِ ِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن
اَّللُ َج َع َل لَ ُك ْم
أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ْزواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِل َْيها َو َج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َودَّة َو َر ْْحَة»(روم )21/و قول خداوندَ « :و َّ
واج ُكم بنني و ح َف َدة»(نحل )72/و همچنين « ِ
الس ِ
ِمن أَنْ ُف ِس ُكم أَ ْزواجاً و جعل لَ ُكم ِمن أَ ْز ِ
ماوات َو
فاط ُر َّ
َْ َ َ َ
َ ََ َ ْ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َج َعل لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أَ ْزواجاً َو م َن ْاْلَنْ ِ
ْرُؤُكم فيه»(شوري )11/و نظري آن « َو م ْن ُك ِل
عام أَ ْزواجاً يَذ َ
ْاْل َْر ِ َ
َش ْي ٍء َخلَ ْقنا َزْو َج ْني»(ذاريات )49/است.
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آنچه در بعضي تفاسير وارد شده مبني بر اينکه زوج اين نفس از برخي از آن خلق شده است
ناظر به بعضي اخبار وارده در اين زمينه است ،مثل اين روايت :خداوند همسر آدم را از دندهاي از
دندههاي آدم خلق کرد و هيچ دليلي بر آن در آيه نيست (طباطبائي.)137-135/1417:4،
آيتاهلل جوادي آملي نيز ذيل اين آيه ميفرمايند« :منظور از نفس درآيه ،گوهر و ذات و اصل و
واقعيت عيني شيء است ،نه روح و جان ،روان يا ...مثالً اگر گفته شود شيء في نفسه چنين است
يعني در ذات و هستي اصلي خود چنين است»(جوادي آملي 41 :1388،و )42
تفسير نمونه نيز بر آن است که معناي آيه اين است که همسر آدم را از جنس او قرار داد نه از
اعضاي بدن او و خلقت حوا از يکي از دندههاي آدم شديدا تکذيب ميشود (مکارم شيرزاي،
.)379/1374:1
در تورات و برخي احاديث وارد شده است .مثل :همانا زن از دندهاي خلق شده پس اگر آن را
راستش کني ميشکند (مجلسي1403 ،ق.)222/11 :
در اين احاديث ،چيزي که به طور مستقيم يا غير مستقيم در تأييد آنچه در کتب يهود آمده
مبني بر اين که حوّا از دندهي چپ آدم خلق شده ،اقامه دليل کند وجود ندارد .بلکه آنچه از اين
روايات برداشت ميشود ،نکات تربيتي براي مردان است تا با رفق و مدارا با زنان نه با بيرحمي و
بد زباني تعامل کنند .اين طرز بيان در عادت اسلوب عرب براي نزديک کردن معاني مجرد به
حسي وجود دارد.
صاحب المنار در تفسير آيهي اعراف ميگويد :آيهي «هو الذي َخلَ َق ُكم ِمن نَ ْف ٍ ِ
جعل
ْ ْ
س واح َدهي َو َ
ِمْنها َزْو َجها ليسکن اليها» (اعراف )189/داللت بر اين دارد که آدم ،همسر يا زني داشت و در قرآن
مثل آن چيزي که در تورات آمده ،وجود ندارد که خداي متعال بر آدم خوابي را چيره ساخت .در
ميان خواب آدم ،دندهاي از دندههايش را جدا کرد و از آن دنده حوّا را خلق کرد .زن را امرأهي
ناميدهاند زيرا از مرد گرفته شده است و آنچه در اين زمينه نقل شده همگي برگرفته از اسرائيليات
است (رشيد رضا1367،ق.) 517/9:
آنچه بهعنوان نتيجه بحث بايد اذعان داشت اين است که گرچه اکثر مفسران ،متون قرآني
مربوط به مسألهي آفرينش آدم و همسرش را به مخلوق بودن حوّا از دنده آدم ،تأويل کرده ،آن
را حقيقتي مسلم فرض نمودهاند ،ممکن است اين متون ،توانايي تحمل اين تأويل را داشته باشند
ولي امري مسلم نيست و همان گونه که اين متون ،اين تأويل را ميپذيرد ،تأويلهاي ديگري را
نيز ميپذيرند (غنوشي1421،ق.)14:
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در نهايت در موضوع آفرينش زن با توجه به آيات قرآن و روايات معتبر و نظر مفسران ميتوان
گفت:
 .1خلقت آدم و حوا از مبدأ واحد نشأت گرفته است و هر دو داراي يک سرشت واحدند.
 .2زن از وجود مرد يا از اجزاي او )دندهي چپ) آفريده نشده ،پس طفيلي و وابسته به مرد نيست
و وجودي مستقل و اصيل دارد.
نکتهي ديگر آنکه ،بايد دانست پيام آسماني اصالت زن و اينکه موجودي تبعي و طفيلي مرد
نيست در شرايطي به گوش زمينيان ميرسد که به دوران «جاهليت» شهر تيافته است .دوراني که
نه فقط در شبه جزيرهي عربستان و در ميان عرب بيابانگرد و منحط ،بلکه در همهي نظامهاي
موجود بشري ،زن از هدفمندي عاري و ازهمهي حقوق اجتماعي و انساني محروم بود و چونان
کااليي مبادله ميشد .درشرايطي که داشتن دختر ،مايهي ننگ و سرافکندگي بود و مرگ
وحشيانهي او – زنده به گور کردن – تنها راه چاره محسوب ميشد .آري در چنين زمانهاي بود که
پيام پروردگار به همهي زنان و مردان و همهي عصرها و نسلها ابالغ شده که« :ما شما را از
«نفس واحده» آفريدهايم ،از يک جنس «خاک» و هر دو در پيشگاه پروردگار ،بنده ،برابر و يکسان
و انســـان هستيد و اين گونه بود که خط بطالني بر همهي توهمات و خرافات کشيده شد و
بزرگترين گام براي احياي شخصيت زن بر داشته شد (تاجري نسب و بهادري.)21:1389 ،
 .2-3تحقير شخصيت زن در عهدين و تکريم او در قرآن کريم
داستان خلقت نخستين ،داخل شدن در بهشت ،اجازهي پروردگار به آدم و همسرش جهت
برخورداري از نعمتها به غير از يک درخت ،اغواء شيطان ،انجام خطا و اشتباه و هبوط آدم به
زمين از مسائل اساسي کتب آسماني است که به شکل صريح در قرآن ،تورات و انجيل و نيز در
بسياري از مفاهيم و ادبيات ديني و فلسفي و يا به شکل رمزي ،همانطورکه در فلسفه مُثُل
افالطون ذکر شده است ،آمده است .اگر چه که موضوع اين داستان ،شبيه خلقت اوليه انسان است
ولي داللت و مقاصدِ مُثُل افالطون با خلقت آدم در تضاد است .لذا براي تبيين اين مطلب کافي
است که بعضي از متون متعلق به اين داستان را از قرآن ،تورات و انجيل ذکر کنيم.
در فصل سوم از سفر تکوين چنين آمده است :که حوا همسر آدم را فريب داد و او را مجبور به
خوردن ميوه درخت ممنوعه کرد (اشرفي.)202 :1385 ،
کتب عهد جديد به همين منوال شکل گرفته و در فصل يازدهم از کتاب کورنثوس (قرنتيان)
دوم ذکر شده :و من ميترسم همانطور که مار با مکرش ،حوّاء را فريب داد به همانگونه اذهان
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شما را از توجه به مسيح ،فاسد کندو در فصل دوم آمده است که :قطعاً آدم اغواء نشد و ليکن
همسر او اغوا شد و در گناه افتاد (غنوشي.)18 :1421،
اما قرآن از زواياي مختلفي اين مطلب را بيان ميکند که در هر بار بر يک جنبهي آن تمرکز
بيشتري ميکند .در سورهي بقره آمده است:
ك لِلْمالئِ َكة إِِّن ِ
ض َخلي َفهي قالُوا أَ ََتْعل فيها من ي ْف ِس ُد فيها و يس ِف ُ ِ
جاع ٌل ِِف ْاْل َْر ِ
ماء َو
« َو إِ ْذ َ
َْ ُ
َ َْ
قال َربُّ َ َ
ك الد َ
َُ
ِ
ِ ِ ِ
َك َ
ُ ُه ْم َعلَ
آد َم ْاْل ْ
اء ُكلَّها ُثَّ َع َر َ
سلَ
قال إِِّن أَ ْعلَ ُم ما ال تَ ْعلَ ُمو َنَ .و َعلَّ َم َ
َْس َ
ََْن ُن نُ َسب ُح ِبَ ْمد َك َو نُ َقد ُ
هؤ ِ
صادقني .قالُوا سبحانَ َ ِ
الء إِ ْن ُك ْنتُم ِ
ت
ال َْمالئِ َكة فَ َ
قال أَنْبِئُوّن بِأَ ْْس ِاء ُ
ك أَنْ َ
ْم لَنا إِالَّ ما َعلَّ ْمتَنا إِنَّ َ
ُْ
َ
ْ
ك ال عل َ
الس ِ
ماوات َو
َْسائِ ِه ْم َ
كيم َ
َْسائِ ِه ْم فَ َل َّما أَنْ بَأ َُه ْم بِأ ْ
آد ُم أَنْبِْئ ُه ْم بِأ ْ
ب َّ
.قال يا َ
قال أَ ََلْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إِِّن أَ ْعلَ ُم غَْي َ
ليم ا ْْلَ ُ
ال َْع ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ْاْل َْر ِ
ليس أَى َو
ض َو أَ ْعلَ ُم ما تُ ْب ُدو َن َو ما ُك ْنتُ ْم تَكْتُ ُمو َنَ .و إِ ْذ قُلْنا لل َْمالئِ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َس َج ُدوا إالَّ إبْ َ
ِ
ِ
ث ِش ْئتُما َو ال
ك ا ْْلَنَّة َو ُكال ِم ْنها َرغَداً َح ْي ُ
ت َو َزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
ينَ .و قُلْنا يا َ
آد ُم ْ
ْ
استَكْبَ َر َو كا َن م َن الْكافر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
مني .فَأ ََزَّلَُما َّ
تَ ْق َربا هذه َّ
ُ ُك ْم
الش ْيطا ُن َع ْنها فَأَ ْخ َر َج ُهما ِمَّا كانا فيه َو قُلْنَا ْاهبطُوا بَ ْع ُ
الش َج َرة فَ تَ ُكونا م َن الظال َ
ني َ.تَلَ َّق َ ِ ِ ِ ٍ
ض ُم ْستَ َق ٌّر َو َمتاعٌ إِىل ح ٍ
ض َع ُد ٌّو َو لَ ُك ْم ِِف ْاْل َْر ِ
لِبَ ْع ٍ
اب
تاب َعلَْي ِه إِنَّهُ ُه َو الت َّ
َّو ُ
آدمُ م ْن َربِه َكلمات فَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َو ال ُه ْم ََْي َزنُو َن»
داي فَال َخ ْو ٌ
َّ
دى فَ َم ْن تَب َع ُه َ
حيم.قُلْنَا ْاهبطُوا م ْنها ََجيعاً فَِإ َّما يَأْتيَ نَّ ُك ْم م ِّن ُه ً
الر ُ

(بقره)30-38/
و در سورهي اعراف:
ِ
ِ
ث ِش ْئتُما و ال تَ ْقربا ِ
هذ ِه َّ
مني.
ك ا ْْلَنَّة فَ ُكال ِم ْن َح ْي ُ
ت َو َزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
« َو يا َ
الش َج َرة فَ تَ ُكونا م َن الظَّال َ
آدمُ ْ
َ
َ

قال ما ََنا ُكما ربُّ ُكما َعن ِ
ِ ِ
الش َج َرة إِالَّ
هذ ِه َّ
س ََّلَُما َّ
ي َع ْن ُهما ِم ْن َس ْوآِتِِما َو َ
ْ
َ
ي ََّلُما ما ُووِر َ
الش ْيطا ُن ليُْبد َ
فَ َو ْس َو َ
ني أَو تَ ُكونا ِمن ْ ِ
قاْسَ ُهما إِِّن لَ ُكما ل َِمن الن ِ
حني .فَ َدالَّ ُُها بِغُ ُروٍر فَ لَ َّما ذاقَا َّ
الش َج َرة
دينَ .و َ
َّاص َ
أَ ْن تَ ُكونا َملَ َك ْ ِ ْ
َ
اْلال َ
َ
ص ِ
ت ََّلُما سوآتُ ُهما و طَِفقا َيَْ ِ
ناداُها َربُّ ُهما أَ ََلْ أَنْ َه ُكما َع ْن تِ ْل ُك َما َّ
الش َج َرة َو
فان َعلَْي ِهما ِم ْن َوَر ِق ا ْْلَنَّة َو ُ
بَ َد ْ
َْ
َ
أَقُ ْل لَ ُكما إِ َّن َّ
بني .قاال َربَّنا ظَلَ ْمنا أَنْ ُف َسنا َو إِ ْن ََلْ تَ غْ ِف ْر لَنا َو تَ ْرْحَْنا لَنَ ُكونَ َّن ِم َن
الش ْيطا َن لَ ُكما َع ُد ٌّو ُم ٌ
ْ ِ
ين» (آل عمران)19-23/
اْلاسر َ

در مقايسه ي بين اين داستان بر اساس آنچه در عهد قديم و جديد و در قرآن آمده است بر
نکاتي تأمل ميکنيم .بر اساس سياق :اين داستان در اسفار اهل کتاب در مقام بيان فرومايگي
انسان ،لعن و غضب پروردگار نسبت به او است ،در حاليکه قرآن در مقام تکريم و بزرگداشت نوع
انساني است« :إِِّن ِ
جاع ٌل ِِف ْاْل َْر ِ
اس ُج ُدوا ِِل َد َم».
ض َخلي َفة ْ ...
سخن در تورات و انجيل دربارهي درخت به مثابه رمزي براي شناخت ايراد ميشود که بشر
آرزوي آن را دارد ،و ليکن خداوند انسان را از آن منع ميکند تا نسبت به آن با دو چشم بسته،
جاهل و بيخبر باشد و اين معرفت جز با معصيت پروردگار ،بهدست نميآيد پس مورد لعن واقع
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شده و سرانجام بدي يافت و با اين حال به زمين هبوط ميکند .در حاليکه در داستان آدم ،درخت
بهعنوان وسيلهاي براي آزمايش ارادهي انسان و ممارست او بر استواري ارادهاش ،بهعنوان
عنصري اساسي در تنظيم راه و روش او تمثل يافته است چرا که اين آزمايش جهت تنظيم رفتار
اجتماعي انسان قبالً بر او عرضه شده بود.
در حاليکه اسفار عهد قديم همچون عهد جديد بر نقش زن در اغواء تأکيد ميکنند ،زيرا مار ،او
و همسرش را با اين حيله فريب داد که «با خوردن از درخت ممنوعه ،عارف به همه چيز و خالد
براي خداوند شوند» ،پس همسر آدم از ميوهي درخت چيد و خورد و به همسرش نيز داد و او
خورد .چشمانشان باز شد و دانستند که عريانند و چون آدم از جانب پروردگارش سرزنش شد،
مسئوليت گناه حوّا را نپذيرفت ،لذا حوّا در معرض عقوبت الهي قرار گرفت و درد بارداري و وضع
حمل و زيردستي همسرش براي او مقدر شد و اما آدم چون سخن همسرش را گوش داد و از
درخت خورد ،براي او زندگي سخت و طوالني ،مقدر و زمين به سبب او لعن شد.
اما اناجيل ،مطلبي فراتر از مطالب فوق در مورد به دوش کشيدن بار خطا براي حوّا و تبرئه آدم
از آن ،بيان ميکنند« :قطعاً آدم فريب نخورد و ليکن همسرش فريب خورد» .در اين محيطي که
چنين عقايدي در آن حکم فرمايي ميکند ،نفوذ تصوراتي مبني بر تحقير ،اشمئزاز از زنان ،نگاه به
او بهعنوان ريسمان شيطان ،سببيت او در بال و مصيبت و تصور بد داشتن از عالقهي جنسي ،با
اين استدالل که اين روابط قرين با خطا است تعجبآور نيست .همچنين رهبانيت ،تعبير صريح
ديگري جهت تحقير روابط جنسي و نجس و موجب غضب الهي شمردن آن است .در نتيجه
تعجبآور نيست از اينکه اين تحقير به جايي برسد که در کنيسه بحث بر اين باشد :آيا زن ،روح
دارد يا نه؟ تا جايي که مناقشه طوالني آنها در اين مسأله ،در قرن شانزدهم در فرانسه ،با اقرار به
اين که زن روحي شيطاني دارد ،ختم شد (غنوشي1421،ق.)22-21:
در حاليکه کتب يهود و مسيح اين مسأله را اين گونه به تفصيل بيان ميکنند[ ،اما] در قرآن،
ت َو
اس ُك ْن أَنْ َ
داستان خلقت را با تأکيد بر اشتراک حوّا با آدم در تکريم الهي مييابيمَ « :و يا َ
آد ُم ْ
ث ِشْئتُما»(بقره)35/
ك ا ْْلَنَّة فَ ُكال ِم ْن َح ْي ُ
َزْو ُج َ
همچنين مانند آدم ،فرمان امتناع از خوردن درخت معين به او داده شد و مثل همسرش مورد
اغوا شيطان قرار گرفت «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ»(اعراف« ،)20/فَأ ََزََّّلَُما َّ
الشْيطا ُن»(بقره )36/و به
همراه آدم با قلبي خاشع و پشيمان و عزمي راسخ متوجه توبه به درگاه الهي شد« :قاال رَبَّنا ظَلَمْنا
آدم ِمن ربِ ِه َكلِ ٍ
مات
أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ»(اعراف« )23/فَ تَ لَ َّق َ ُ ْ َ
حيم» (بقره.)37/
تاب َعلَْي ِه إِنَّهُ ُه َو الت َّ
اب َّ
َّو ُ
فَ َ
الر ُ
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مسئوليت ذکر شده در آيات قرآن « َو ال تَ ِزُر وا ِزَرة ِوْزَر أُ ْخرى»(انعام«)164،وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ
ما سَعى» (نجم )39/فردي است و با اينکه در قرآن و حديث ،مطلبي که به صحت تصورات اهل
کتاب در مورد خطا و مقصر بودن حوّا بهتنهايي اشاره يا تأکيد کند وجود ندارد اما با اين وجود،کتب
بسياري از مفسرين ،مملو از رواياتي است که به اهل کتاب و يهودياني که مسلمان شدند مانند:
وهب بن منبه اسناد داده شده است و مثالً طبري رواياتي را نقل ميکند که هيچ اصل و اساسي
جز کتب يهودي و مسيحي ندارد ،با وجود اين که صراحتاً از گرفتن روايات از آنها در امور ديني
نهي شدهايم ،اما قرطبي از دو نفر مجهول چنين نقل ميکند« :اولين کسي که از درخت خورد حوّا
بود ،به خاطر فريب خوردنش از شيطان و چون حوّا وسيله امتحان و وسوسه بود ،ابليس ابتدا با او
تکلم کرد و اين جريان ،اولين مصيبتي بود که از جانب مردان به زنان رسيد».
نفوذ اين اسرائيليات در کتب تفسير ،بر نفوذ ميراث اسرائيلي و مسيحي در تفکر اسالمي و در
ساختار فرهنگي و تربيتي ما داللت دارد که در نتيجه ،بيشترين اثر را در شکلگيري تصورات
اشتباه در مورد زن مسلمان داشته و در پي آن ،وسيلهاي جهت تحقير و از بين بردن نقش او در
تمدن شده است.
در نهايت با مبدل شدن زن به تابعي از توابع مرد و ضلعي از اضالع او با وجود خلقت مستقيم
او که اشاره به استقالل شخصيتش دارد ،تعجبآور نيست که او به ظرفي مطيع و فرمانبردار براي
تأثير فرهنگ يهود و مسيح تبديل شود ،فرهنگي که همانندي زن با همسرش را در تلقي از جانب
ك ا ْْلَنَّهي َو ُكال ِم ْنها
ت َو َزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
پروردگارش از منظر مخاطب پنهان ميکندَ « .و قُلْنا يا َ
آدمُ ْ
ِ
ِ
ث ِش ْئتُما و ال تَ ْقربا ِ
هذ ِه َّ
َرغَداً َح ْي ُ
الش َج َرة فَ تَ ُكونا م َن الظَّال َ
مني»(بقره«)35/قاال َربَّنا ظَلَ ْمنا أَنْ ُف َسنا َو إِ ْن ََلْ
َ
َ
تَ ْغ ِفرلَنا و تَ رْحَْنا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين( »...اعراف )23/و اينکه اين ظــرف مطيع بهعنوان يگانه
ْ َ ْ
اْلاسر َ
َ
مصدر ،براي فريب و فتنه و ريسمان شيطان تبديل شود و تعجبي نيست که تحت تأثير قداست
متصور ،تربيت و فشار اقتصادي از نقش اصلي زن کاسته شود و نتواند مانند همتاي خود با تالش
مستمر -از خالل وظيفهي جانشيني خويش بر روي زمين به پرورش ذات خود و هستي اطرافش
جهت صعود به باالترين کماالت انساني در سطح فردي ،اجتماعي و انساني ،دست يابد و همچنين
با وجود سوء برداشت در مورد او (ريسمان شيطان بودن) تعجبآور نيست که زن در نظر خود
کوچک بوده و تصــورش چنين باشد که تنها جســمي است که همّوغمّي جــز گوشهنشيني،
آرايش و معطرکردن خود ندارد .اما چه کسي چنين نقشي را به او داده است؟!
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شگفت انگيزتر از همهي اينها ،اين است که اين تحريف را به اسالم نسبت ميدهند ،در
حالـيکه در حقيقت جز نقشه نيروهاي استبداد و استعمار براي مشغوليت مردم مستضعف از
انديشهها و مسئوليتهاي جهاديشان در راستاي عدالت و آزادي نيست (همان.)24 ،
عالمه طباطبائي ،نهى نامبرده يعنى(نزديک اين درخت نشويد) را تنزيهى و ارشادى و
خالصه خيرخواهانه نه نهى مولوى ميداند که نا فرمانيش نيز متضمن عذاب نيست و مخالفت
چنين نهي را معصيت نميداند .به نظر ايشان ،آدم و همسرش به نفس خود ظلم کردند ،و خود را
از بهشت محروم ساختند ،نه اين که نافرمانى خدا را کرده ،و به اصطالح گناهي مرتکب شده
باشند (طباطبائي1417،ق.)130/1:
.3-3عدم داللت آيه« َول َْيس َّ
الذَك ُرَك ْاْلُنْث » بر برتري مردان نسبت به زنان
َ

ت َو ل َْيس َّ
الذَك ُر َك ْاْلُنْث » و
عالمه در تفسير آيه  36سورهي مبارکه آل عمران « َو َّ
ُ َع ْ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ِِبا َو َ
َ
نيز آيه 42همين سوره ميگويد« :اين دو جمله از همسر عمران نيست ،بلکه کالم خداى تعالى
است که به عنوان جمله معترضه آورده شده وبعضى در اين باره دو احتمال دادهاند ،يکى اين که
هر دو جمله کالم ما در مريم همسر عمران باشد ،دوم اينکه جمله اولى کالم خدا و دومى کالم
ُ ْعتُها أُنْث » در مقام اظهار
همسر عمران باشد و هيچ يک درست نيست .گفتيم جمله قبلى « َربِِإِّن َو َ
ت» استفاده مىشود که مىخواهد بفرمايد ما
حسر تواند و هبود ،از ظاهر جملهَ « :و َّ
ُ َع ْ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ِِبا َو َ
مى دانيم که فرزند او دختر است ،ولي کنبا دختر کردن فرزند او خواستيم آرزوى او را به بهترين
وجه بر آوريم ،و به طريقى برآوريم که او را خشنودتر سازد ،و اگر او مىدانست که چرا فرزند در
شکم او را دختر کرديم هرگز حسرت نمىخورد و آنطور اندوهناک نمىشد ،او نمىدانست که اگر
فرزندش پسر مىشد ،اميدش آنطور که بايد محقق نمىشد ،و ممکن نبود نتايجى که در دختر
شدن فرزندش هست ،در پسر شدن آن بهدست آيد ،براى اين که نهايت نتيجهاى که ممکن بود از
پسر بودن فرزندش بهدست آيد اين بود که فرزندى چون عيسى از او متولد شود که پيامبرى باشد
شفادهنده کور مادر زاد ،و بيمار برصى و زندهکننده مردگان ،وليکن در دختر بودن حملش نتيجهاى
ديگر نيز عايد مىشود وآن اين است که کلمهي اللَّه تمام مىشود ،و پسرى بدون پدر مىزايد و در
نتيجه هم خودش و هم فرزندش آيتى و معجزهاى براى اهل عالم مىشوند ،پسرى مىزايد که در
گهواره با مردم سخن مىگويد ،روحى و کلمهاى از خدا مىشود ،فرزندى که مثلش نزد خدا مثل
آدماست ،و از او و از مادرش آن دختر طاهره مبارکه آثار و برکات و آيات روشن ديگر بروز ميکند.
از اينجا روشن مىشود که جملهَ « :و ل َْيس َّ
الذَك ُر َك ْاْلُنْث » نيز نمىتواند کالم همسر عمران باشد،
َ
بلکه آن نيز حکايت کالم خداى تعالى است و اگر کالم همسر عمران بود جا داشت بفرمايد:
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«وليس االنثى کالذکر» ،نه اين که عکس آن ر ا بفرمايد ،و اين بسيار روشن است ،براى اينکه
وقتى انسان يک چيز ارجمند و يا مقامى بلند را آرزو دارد ،ولى چيزى کمتر از آن يا مقامى پائين تر
به او داده مىشود ،از در حسرت مىگويد :اين آن نيست که من در طلبش بودم ،و يا مىگويد آن
چه به من دادند مثل آنچه من مىخواستم نبود و نمىگويد آنچه من آرزو داشتم مثل اين که به
منش دادند نيست ،ازهمين جا روشن مىشود که" الفوالم" در دو کلمه" الذکر" و" االنثى" تنها
الف و الم عهد است.
ولى بيشتر مفسرين جملهَ « :ول َْيس َّ
الذَك ُر َك ْاْلُنْث » را تتمه کالم همسر عمران گرفته ،آنگاه در
َ
اين که چرا نگفت« :وليس االنثى کالذکر» و توجيه اين که چرا گفتَ « :ول َْيس َّ
الذَك ُر َك ْاْلُنْث » خود
َ
را به زحمت انداختند (طباطبائي.)172/3 :1417 ،
بنابراين جملهي مختصر ـ و ليس الذکر کاالنثي به برتري اجباري مرد بر زن مربوط نميشود،
پس در سياقي که آمده از دو معناي زير خارج نيست:
الف) اختصاص :پس همه آنچه براي يکي از دو جنس صالح است بر ديگري صالح نيست؛ يکي
آماده براي انجام وظايفي است که ديگري براي انجام آن آماده نيست طبق آنچه در ضمن تقسيم
کار در مرحلهاي از مراحل پيشرفت جوامع مندرج شده است.
ب) تسري :بر زن عمران و از بين بردن غم درونياش به خاطر تولد فرزند دخترش بود در حالي
که فرزندش را براي امر ديني مهمي نذر کرده بود که معموالً اين نذر با جنس مرد برآورده ميشد؛
پس خداوند ،آن اعتقاد اجتماعي متروک را از طريق خطاب الهي به آن مادر محزون تصحيح کرد
که تو ناراحت و محزون نباش ،پس خداوند برتو به نيکي از آنچه آرزو ميکني نعمت دهد که اين
خطاب و تصحيح الهي ،اعتباري را باز ميگرداند که نه فقط براي اين مولود بلکه براي همهي
زنان است (غنوشي1421،ق.)35:
 .4قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه
در مسائل مهم و بنيادين ،قرآن براي زن نيز مسؤوليتي هم چون مردان قائل است و براي او اين
حق را قائل شده که در مسائل اصلي ،تصميم گرفته و بر مبناي شناخت و اعتقاد خود در مورد
روش سياسي و حکومتي تصميم بگيرد .در قرآن کريم ،آياتي وجود دارد که بيانگر فعاليت
اجتماعي زنان مي باشد ،از جمله:
 .1. 4بيعت زنان با پيامبر( ضور سياسي)
تاريخ اسالم نشان ميدهد که زنان در دو مرحله با پيامبر اکرمبيعت نمودهاند:
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نخستين مرحله ،قبل از هجرت انجام گرفت که از ميان بيش از  70نفـر از مسـلمانان 3 ،نفـر از
زنان نيز شرکت داشتند و اين بيعت به نام «بيعت عقبه» در تاريخ ثبت و معروف گرديده است .در
مرحله بعد که پس از هجرت انجام گرفت ،زنان بهطور رسمي با حضرت بيعت کردند:
ك َعلَ أَن َّال ي ْش ِرْكن بِ َِّ
ْن
َيه ا النَّ ِِ إِ َذا َج َ
اءك ال ُْم ْؤِمنَ ُ
ايعنَ َ
ات يبَ ْ
ْن َوَال ي ْزنِ َ
«ي ا أ َ
اَّلل َش يئًا َوَال ْ
ني َوَال ي ْق تُ ل َ
يس ِرق َ
َ

ٍ
ني أَي ِدي ِه َّن وأَرجلِ ِه َّن وَال ْيع ِ
ني بِب ْهتَ ٍ
ِ
اَّللَ إِ َّن
اس تَ ْغ ِف ْر ََّلُ َّن َّ
ص ينَ َ
ك ِِف َم ْع ُروف فَ بَ ْ
ان ي ْف َِِينَ هُ بَ َ
ايع ُه َّن َو ْ
أ َْوَال َد ُه َّن َوَال ي أْت َ ُ
َ ُْ َ
اَّلل غَ ُف ِ
يم» (ممتحنه.)12/
ََّ ٌ
ور َّرح ٌ

آيهي باال به مسألهي بيعت با حکومت ،اين بارزترين مظهر عمل سياسي ،اشاره و ضمن بيـان
حکم بيعت زنان مؤمن با رسول خدا ،شروطي را براي آنان تعيين مي کند که بعضي ميان زنـان و
مردان مشترک است ،مانند شرک نورزيدن و نافرماني نکردن از رسـول خـدا در کارهـاي نيـک و
بعضي بيشتر به زنان ارتباط مييابد ،مانند دوري جستن از سرقت ،زنـا ،کشـتن اوالد و فرزنـدان
ديگران را به شوهر نسبت دادن (ربيع نتـاج و روحالـهزاده .)168-145 :1389 ،طبـق روايـات
متعدد وقتي پيامبر اسالم  مکه را فتح کرد ،نخست مردان و سپس زنـان بـا آن حضـرت بيعـت
کردند .بيعت مردان بهصورت ،دست دادن بارسول خدا  انجام گرفت .براي بيعت زنان به دسـتور
پيامبر ظرفي را پر از آب کردند و پيامبر دست خود را در آن فرو برد و بيرون آورد و سپس به زنان
فرمود :همگي دست خود را در آن آب فرو بريد و بيرون آوريد .در آيه فـوق مـواد بيعـت زنـان بـا
پيامبر ذکر شده است و به پيامبر دستور داده شده که با زنان مؤمني که مي خواهند براسـاس ايـن
مواد با او بيعت کنند ،بيعت کند و اين تعهد و قرارداد آنان را بپذيرد .در قرآن مجيد ،بيعت بهصورت
يک قرارداد الزماالجرا ميان بيعتکنندگان و شخص حاکم به رسميت شناخته شده و آثاري بر آن
مترتب گرديده است.
شايان ذکر است که در عصري که در سرزمين حجاز ،دختران را زنده به گور ميکردند و هيچ
گونه حقي حتي براي زنده ماندنشان قائل نبودند ،براساس آيهي مذکور بـا طـرح بيعـت زنـان بـا
پيامبر ،هويت مستقل سياسي ،اجتماعي و حقوقي زنان مورد تأييد قرآن قرار ميگيرد.
 .2-4بيعت زنان با اميرالمؤمنين
پس از قتل عثمان ،به رغم امتناع حضرت علي ،مردم بر بيعت با حضرت اصرار مي ورزيدنـد ،و
بر در خانه او ازدحام نموده بودند ،اميرالمؤمنين اوضاع آن زمان را اين گونه بازگو نمودهاند:
«شما دست مرا مي کشيديد و من دستم را پس ميبردم ،شما دست مرا باز مي کرديد مـن مـيبسـتم،
پس از آن آنطور که شترهاي تشنه بر آب حمله ميکنند شما براي بيعت با من هجوم آورديد ،تا اينکه
کفش ها از پا درآمد ،رداء از دوش افتاد ،اشخاص ضعيف زيردست و پا لگدمال شدند و چنان اين بيعت از
رضايت بود که حتي بچه ها هم خوشحال بودند و پيرمردها هم خود را به زمين ميکشيدند و عصـازنان
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به سوي اين بيعت آمدند و مريض ها با ناتواني و مشقت خود را رساندند و دختران جوان هم در حالي که
صورتهاي خودشان را باز کرده بودند ،به سوي اين بيعت آمدند»(مطهري.(www.hawzah.net،

پس طبق اين بيان صريح ،زنان نيز در بيعت با حضرت شرکت داشتهاند و البتـه ماهيـت ايـن
«بيعت» غير از بيعت با پيامبر اکرم است ،چون با پيامبر بيعت بر «نبوت» و يا «رياست»حضرت
انجام نميگرفت ،بلکه مسلمانها با بيعت خود ،بر پيروي و اطاعت از حضرت پيمان مـي بسـتند،
ولي در اينجا بيعت بر «خالفت» اميرالمؤمنين  بودکه به منزله «رأي دادن» بـه خالفـت تلقـي
ميشد (همان).
 .3-4داستان ملکه بلقيس در قرآن
شهيد مطهري  فرمودهاند:
«ميگويند :در قرآن ،داستانهاي زيادي ذکر شده است و قرآن که داستانهايي را ذکر ميکند ،نظـرش
تنها نقل تاريخ نيست ،بلکه نکات برجستهاي کـه در آن داسـتان هسـت را گوشـزد مـيکنـد .يکـي از
قصههايي که قرآ ن نقل کرده است ،داستان ملکه سبا است ،اين داستان را قرآن با جزييات نقـل کـرده
است ،بدون اينکه انتقادي کرده باشد ،که چرا آنها زني را پادشاه خودشان قرار دادهاند ،و اين مـيرسـاند
که قرآن با اين موضوع مخالف نيست ،اتفاقا قرآن در اينجا آنچه که از اين زن نقل ميکند ،نکات خيلي
برجستهاي است ،يعني قهرمان داستان در واقع خود اين زن است».

آنان که به اين داستان تاريخي در قرآن استناد نموده و آن را دليلي بر مشروعيت دخالت زنـان
در حکومت و سياست دانسته اند ،به تعبير استاد شهيد اينگونه ميگويند:
«قرآن اين داستان را خيلي مفصل نقل کرده است ،وليکن طبق دأب قرآن در داسـتانهـا کـه
وقتي به يک نقطه ضعف مي رسد ،آن را بيان ميکند ،در اينجا اين (پادشاهي زن) را بهعنوان يک
نقطه ضعف بيان نميکند»(همان).
 .4-4مهاجرت زنان
يکي ديگر از مسايلي که حضور زنان را در اجتماع در صدر اسالم نمايان ميکند ،شرکت زنـان در
نهضت بزرگ اجتماعي -سياسي هجرت است .مهاجرت در صدر اسالم براي گسترش پايگاههـاي
اسالم و حفظ دين بسيار حائز اهميت بوده است و در اين امر بين زن و مـرد هـيچ تفـاوتي نبـوده
است و پيامبر ،هم از زنان و هم از مردان مي خواستند که هجرت کنند .آيات  195سوره مبارکـه
آل عمران و  97نسا مشعر بر اين است که زن ومرد در پيشگاه خدا و در وصول به مقامات معنوي
در شرايط مشابه و يکسان بوده و مسؤوليت اجتماعي يکساني دارند.
 .4-5کسب و تالش اقتصادي (استقالل اقتصادي زنان)
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اسالم به زن ،استقالل اقتصادي بخشيده است تا وي ،مانند مردان از حـق مالکيـت و تصـرف در
اموال خويشتن ،بدون نظارت و قيموميت کسي ،بهره ببرد و با اختيار خويش ثـروتش را در راهـي
که نياز مي داند ،صرف کند.
قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد:
ص ِ
ِ
ِِ
«لل ِرج ِ ِ
يب ِِمَّا ا ْكتَ َس َْ » (نسـاء« )32 /بـراي مـردان از آنچـه کسـب
َ
يب ِمَّا ا ْكتَ َسبُواْ َوللن َساء نَص ٌ
ال نَ ٌ
کردهاند ،بهرهاي است و براي زنان [نيز] از آنچه کسب کرده اند ،بهرهاي است».
اين آيه کسب و تالش اقتصادي و مالکيت مردان و زنان را کـه از مصـاديق مشـارکت اجتمـاعي
است تأييد ميکند و اين تصور غلط را که مالکيت و کسب و تالش اقتصادي منحصر بـه مـردان
است ،از بين مي برد (ربيع نتاج و روحالهزاده.)149 :1389،
 .4-6دختران شعيب در صحنه کار و اجتماع
قرآن کريم از دختران شعيب در حال انجام فعاليت اقتصادي -اجتماعي ياد مي کند و شرم و حياي
آنها را در حين عمل و کار بيان ميکند و ميفرمايد:
آيات  23تا  26سوره قصص به برخي از فعاليتها و رفتارهاي اجتماعي زنان اشاره دارد؛ زيرا رفتن به
بيايان ،شباني و چوپاني ،آب دادن به گوسفندان در کنار مردان و سخن گفتن با موسي (مرد بيگانه)،
جايز دانسته شده است و دختران شعيب با رعايت عفت و حجاب اين اعمال و رفتار را انجام ميدادند و
از اختالط با مردان جلوگيري مينمودندحتي زماني که به سوي موسي ميرفتند ،با شرم و حيا راه
ميرفتند (همان).

 .4-7مادر و خواهر موسي  نزديك کاخ فرعون
از جمله زنان نمونه که در برابر سختترين حوادث ،مقاومت شگفت انگيزي داشتند مادر موسي(ع)
به نام يوکابد» و خواهر موسي(ع) به نام «کلثمه» يا «کليمه» بودند .قرآن کـريم ،مـاجراي مـادر
موسي(ع) را در هنگام حاملگي وي از موسي آغاز مي کند؛ زمـانيکـه فرعـون تصـميم بـه قتـل
فرزندان پسر ميگيرد و با دريا انداختن موسي ادامه مييابد و در اين جا تالشهاي خواهر موسـي
براي رساندن او به مادرش آغاز ميشود .در قرآن درباره خواهر موسي چنين آمده است:
«وقَال ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ت بِ ِه َعن ُجنُ ٍب َو ُه ْم َال ي ْش عُ ُرو َن» (قصص« )11 /مادرش بـه او گفـت« :از
ص َر ْ
َت ْلُ ْخته قُصيه فَ بَ ُ
َ
پي او برو» پس او را از دور ديد ،در حالي که آنان متوجه نبودند»(همان).

 .4-8امر به معروف و نهي از منکر ،وظيفه فردي و اجتماعي زنان
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امر به معروف و نهي از منکر يکي از فعاليتهاي اجتماعي که در آيه  71سوره توبه ،هر مرد و زن
موظف به انجام آن شده است (همان.)151،
 .4-9حضور زن در مباهله
داستان مباهله در آيه  61سوره آلعمران مذکور است که طي آن ،پيامبر به هيـأتي از مسـيحيان
نجران پيشنهاد داد که براي اثبات حقانيت دعوت و مدعاي خويش با آنها به مباهله بپردازد و طي
آن ،اهل بيت خويش و از جمله فاطمه  را زير عبايي گرد آورد و بهعنوان نمونهاي از يک فرآيند
مذهبي و اجتماعي دال بر جواز مشارکت سياسي زنان مطرح است.
 .5جلوههاي حضور زن در اجتماع صدر اسالم
.1-5زنان صدراسالم
زن صدر اسالم ،زني است که دوران مظلوميت زنان را درک کرده است ،ظلم و ستمهاي بسياري
تحمل نموده و محدوديتها و محروميتهاي بسياري شاهدبوده و با ظهور اسالم ،از محروميت و
مظلوميت به کرامت و عزت نائل شده است و ميتواند از بهترين الگوهاي زنان مسلمان در عرصه
فعاليتهاي اجتماعي باشد .از جمله زنان نامدار« ،حضرت خديجه» همسر با وفاي رسول خدا بود
که در همان آغازين روزهاي ظهور اسالم ،مسلمان شد و در روزگاراني که جاهليت بر دلهاي
مردم عرب حکمراني مينمود و اسالم هيچ پايگاهي نداشت ،وي نخستين کسي بود که نور اسالم
را به دل خويش راه داد تا جاييکه فرستاده بر حق خدا ،محمد مصطفي  به وي نويد بهشت
ابدي عطا فرمود.
يکي ديگر از زنان «سميه» ،مادر عمار ياسر که از نخستين مسلمانان تاريخ بود .وقتي ابليس
منشان روزگار ،از اسالم آوردن سميه خبر يافتند ،او ،همسر و فرزندان تازه مسلمان شدهاش را در
بند نمودند و زير آفتاب ســـوزان مکه شکــنجه دادند .سميه نامش را در شمار شير زنان تاريخ
بهعنوان نخستين شهيد اسالم ثبت نمود و تاريخ زن را با نام خود مزين ساخت.
عالوهبر اينان زنان ديگر بودند که با عشق به حقيقت و تحمل رنج ها و حضور در ميدان نبرد
در اين راه موجب گسترش و اعتالي اسالم شدند (همان.)152،

 .2-5مشارکت زنان در جهاد
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در مورد شرکت زن در جهاد بايد گفت اگر جهاد ،دفاعي باشد يقيناً مختص به مردان نيست بلکه
بر همگان واجب است با تمام قوت در آن شرکت کنند  .و اما اگر جهاد ،جهاد ابتدايي باشد هر چند
وجوب شرکت در آن به مردان اختصاص دارد ،اما بايد دانست که اوالً آنچه در فقه اسالمي آمده
است عدم وجوب پيکار مسلحانه در جهاد ابتدايي بر زن است نه عدم جواز آن ،معلوم است که اين
حکم از باب ارفاق و تسهيل بر زن است نه تبعيض و توهين نسبت به او .به تعبير ديگر اسالم
خواسته است تکليف دشواري را از دوش زن بردارد نه اين که او را از يک حق طبيعي محروم
سازد.
ثانياً آنچه که از زن در جهاد بر داشته شده است مشارکت در پيکار مسلحانه است ،ولي در
صورت نياز جبههها ،زنان موظفند براي برخي از امور خدماتي مانند مداوا و پرستاري مجروحان و
بيماران و آشپزي و تهيه پوشاک براي رزمندگان در جبههها شرکت کنند .زناني همچون ام عطيه
انصاري ،عايشه ،ام سليم ،ام عماره و ...در جنگ هاي پيامبر حضور فعالي داشتند (همان).
در جنگ صفين يکي از بزرگترين عوامل تأييد و تشويق روحيات مجاهداني که زير پـرچم علـي
ميجنگند زنان هستند که با شعر و نثر و خطبهها و سخنرانيهاي مهيج ،مجاهدان صف علي را به
جهاد تحريک ميکردند (شريعتي.)47 :1389،
.3-5سيره حضرت زهرا و زينب  و داستان سوده
يکي از زناني که مردانه در حادثه عاشورا به مبارزه پرداخت و پابهپاي امام حسين  حرکت نمود،
حضرت زينب  بود .او زني بود که با شجاعت و دالوري و مسئوليت پذيري خويش نداي رسالت
حسين  را به گوش جهانيان رسانيد ،او بزرگ پرچم دار نهضت کربال و بزرگترين پيامرســان
اللههاي پرپر شده آن است که عظيمترين صبر در برابر مصايب را به نمايش درآورد .حضرت
زينب توانست در همه جا نداي واليت و حمايت را به گوش مردم برساند.
به جز حضرت زينب  زنان ديگري نيز در واقعه عاشورا به ياري امام حسين  و يارانش
شتافتند .از جمله اين زنان مادر وهب تازه داماد کربال ،هليم همسر زهير بن قين ،فاطمه همسر
عمر بن عبدالعزيز ،حره از نوادگان حليمه سعديه و ...نيز بودهاند (همان.)153،
يکي ديگر از بانواني که از صدر اسالم پا به پاي پيامبر  تالش کرد و با مخالفان به مبارزه
پرداخت ،حضرت فاطمه  است .حضور او و سخنان او در ماجراي «سقيفه» و «فدک» نمايانگر
حضور او در صحنه اجتماع و سياست است.
فاطمه زني است که در تمام مدت عمرش از طفوليت تا ازدواجش و از ازدواجش تا مرگـش
بهعنوان يک عنصر مسئول در سرنوشت امت ،فکر ،عقيده مبارزه ،حقپرستي ،همچنين در مقابل
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انحرافات و در غصب و ستمي که در جامعهاش بهوجود ميآيد ،احساس مسؤوليت ميکند و در
متن درگيريهاي اجتماعي حضور دارد و تا لحظه مرگش خاموش نمي نشيند
(شريعتي.)43-42:1389،
استاد مطهري ،اين دليل را چنين بازگو نمودهاند:
«از ادله ديگري که در کتابها مينويسند ،موضوع خطبه خواندن حضرت زهرا در مسجد مدينه و خطبه
خواندن حضرت زينب در بيرون دروازه کوفه و در مجلس يزيد است که اين روزها خيلي روي اينها تکيه
ميکنند ،ميگويند اگر جايز نبود که زن در اين گونه مسايل دخالت کند ،چرا حضرت زهرا مداخله کرد و
به مسجد آمد و راجع به حق شخصي خودش که فدک بود بحث کرد ،راجع به حق خالفت بحث کرد،
يعني در باره مسأله سياسي بحث کرد؟ همين طور چه ضرورتي داشت که حضرت زينب در دروازه کوفه
براي مردم صحبت کند ،براي زن چه ضرورتي داشت؟ چرا حضرت صحبت کرد؟ در مجلس يزيد چرا
صحبت کرد؟ پس همه اينها ميرساند که از نظر اسالم دخالت زن در سياست ممنوع نيست»
(مطهري.(www.hawzah.net،

از ميان زنان متعددي که در صدر اسالم به فعاليتهاي سياسي ميپرداختند ،ميتوان به سوده،
زني از پيروان راستين علي اشاره نمود که بنابه گفته خود روزي در عهد فرمانداري اميرالمؤمنين
براي شکايت از کارگزار آن حضرت به نزد وي آمد در حاليکه اميرالمؤمنين مشغول نماز بود .چون
متوجه حضور سوده شد نماز خود را سريعتر به پايان رسانيد و از او حاجتش را جويا شد .سوده
عرضه داشت که کارگزار شما بر ما ستم ميکند و وظايف خود را در قبال مردم به درستي انجام
نميدهد .اشک در چشمان علي  حلقه زد ،رو به آسمان نمود و عرض کرد خدايا تو ميداني که
من به او دستور ظلم و ستم ندادهام ،سپس بيدرنگ نامهاي نوشت و در آن به کارگزار خود دستور
داد که تا آمدن فرماندار بعدي کارها را بر عهده داشته باشد و پس از آمدن او ،کارها را به وي
بسپارد و خود راهي کوفه شود .امام  نامه را مهر و موم نکرد و بدون تشريفات بهدست سوده داد
تا به کارگزار مزبور برساند.
چنان که ميبينيم در اين قضيه ،سوده که زني هم چون ديگر زنان مسلمان است به نمايندگي
از سوي گروهي از مردم ،به مداخله در يکي از مهمترين امور سياسي که عزل و نصب فرماندار
يک منطقه است ،ميپردازد و علي(ع) نيز به او اعتراض نميکند که چرا تو چنين کاري را بر عهده
گرفتي و آيا مردي پيدا نمي شد که به جاي تو براي انجام اين کار اقدام کند بلکه حضرت با تقرير
خود بر کار سوده مهر تأييد ميزند و عالوهبر آن مسؤوليتي ديگر نيز بر دوشش ميگذارد يعني
مسؤوليت رساندن نامه خليفه بر حق مسلمين به کارگزار خطاکار با اين که حضرت بهراحتي
ميتوانست اين وظيفه را بر دوش مردي از مردانش بگذارد (ارسطا.)95:1377،
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 .6زن و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي از منظر امام خميني

امام خميني دربارهي حقوق زنان و لزوم مشارکت و حضور فعال آنان در اجتماع نظرات بسيار
مترقي و پيش روانه اي داشتند .از نظر ايشان تشيع نه تنها زنان را از صحنه زندگي اجتماعي طرد
نمي کند ،بلکه آنان را در جامعه در جايگاه رفيع انساني خود قرار ميدهد (خميني )18 :1374،و
زن بهعنوان يک انسان ميتواند مشارکت فعال با مردان در بناي جامعه اسالمي داشته باشد
(همان .)21،زن بايد در مقدرات اساسي مملکت دخالت بکند .همانطوريکه تا کنون در نهضتها
دخالت داشتيد و سهيم بوديد در اين نهضت و سهيم بوديد در اين پيروزي ،حاال هم باز بايد سهيم
باشيد .زناني که درکنار مردان بلکه جلوتر از آنان در پيروزي انقالب اسالمي نقش اساسي
داشته اند ،توجه داشته باشند که با شرکت فعاالنه خود ،پيروزي ملت ايران را هرچه بيشتر تضمين
کنند (همان .)22،همانطوري که مردها بايد در امور سياسي دخالت کنند و جامعه خودشان را
حفظ کنند ،زنها هم بايد دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند .زنها هم بايد در فعاليتهاي
اجتماعي و سياسي هم دوش مردها باشند ،البته با حفظ آن چيزي که اسالم فرموده است که
بحمداهلل امروز در ايران جاري است (همان.)24،
دولت شاه بار شد اجتماعى ما مخالف بود و تمام آزادى و استقالل کشور ما را از دست داده بود.
دولت اسالمى قهقراگرا نيست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به آسايش ملت
لطمه وارد آورد و با عفت عمومى ملت منافات داشته باشد .اسالم با آزادى زن نه تنها موافق است
بلکه خود پايه گذار آزادى زن در تمام ابعاد وجودى زن است (خميني.)417/5 :1390،
مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بيشتر دارند .زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ
مىکنند .قرآن کريم انسان ساز است و زنها نيز انسانساز .وظيفه زنها انسانسازى است .اگر
زنهاى انسان ساز از ملتها گرفته بشود ،ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد ،شکست
خواهند خورد ،منحط خواهند شد .زنها هستند که ملتها را تقويت مىکنند ،شجاع مىکنند.
بانوان از صدر اسالم -در صدر اسالم -با مردان در جنگها هم شرکت داشتهاند .مقام زن مقام
واالست؛ عالي رتبه هستند .بانوان در اسالم بلند پايه هستند .ما مىبينيم و ديديم که زنها ،بانوان
محترمات هم دوش مردان بلکه جلو مردان در صفِ قتال ايستادند .بچههاى خودشان را از دست
دادند ،جوانان خودشان را از دست دادند ،و شجاعانه مقاو مت کردند .ما مىخواهيم زن به مقام
واالى انسانيت خودش باشد نه مَلعَبه باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد ،در دست اراذل باشد
(خميني.)300/6 1390،
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نتيجهگيري
طبق آموزههاي قرآني دريافتيم که زن موجودي تبعي و طفيلي مرد نيست بلکه از همان حقوقي
که مرد برخوردار است او نيز بايد بهرهمند باشد و تفاسيري که بر پايه نگاه طفيلي به زن ،اغواگري
او و ....بود مردود دانسته شد .آنگاه جلوههاي حضور اجتماعي و مشارکت سياسي زنان در آيات
مختلف با ذکر مصداق در قرآن کريم توضيح داده شد .سيرهي عملي پيامبر و ائمه معصومين 
نيز در اين ميان بهعنوان مؤيد گفته آمد .البته حضور زن در جامعه اسالمي از منظر قرآن و روايات
مقيد به رعايت آدابي است و آسيب هايي نيزبه همراه دارد که بررسي اين مقوله خود نياز به
پژوهشي مستقل دارد.
مکتب اسالم و قرآن کريم بهعنوان کتاب آسماني آن ،زن را از حضيض ذلت در دوران
جاهليت به ذروه تعالي ارتقا داد و زمينه حضور و مشارکت سياسي وي را در جامعه اسالمي پديد
آورد.
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