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 چكيده 

هـاي تلـخِ بسـياري در     دين اسالم در شرايطي ظهور كرد كه مصادف بـود، بـا واقعيـت   
جـودي زن،  هـاي و  زندگي و انديشه بشري كه زيرپاگذاشتن حرمـت، كرامـت و ارزش  

ها بود. قرآن كريم و اقدامات پيامبر اكرم (ص)، نشان از احياي كرامـت زن   بارزترين آن
موفقيـت در   هاي جديد در باور مردم نسـبت بـه شخصـيت زنـان دارد.     و ايجاد انديشه

اي نبـوده و نشـان از حركتـي     جايگزيني گفتمان جديد نسبت به ديدگاه رايج، كار ساده
شك بررسي تاريخي اقدامات قـرآن كـريم و سـنت     ستمر دارد. بيريزي شده و م برنامه

هـاي بعـدي و    تواند ما را به الگـويي جـامع بـراي حركـت     پيامبر(ص) در اين راستا مي
هاي صورت گرفتـه   بررسي سازد. رهنمون ،يگردي ها حوزه دريد جدي ها يساز  گفتمان

گـام و بـه    بـه  يـامبر گـام  دهد در ارتباط با موضوع زنان، قرآن كريم و سـنت پ  نشان مي
اي بـه ايـن مهـم دسـت      گانـه  فراخور شرايط موجود، پيش رفته و با طي مراحـل پـنج  

مرحلـه تشـخيص و مسـئله شناسـي      -1اند. اين مراحل شامل موارد زيـر اسـت:    يافته
مرحلـه تبيـين    -2ها براي حل هر مشكلي است.  ترين بخش موضوع كه يكي از اساسي

مرحله تثبيت گفتمان جديـد كـه بـه تحكـيم      -4تمان جديد مرحله تبليغ گف -3مسئله 
مرحله تعميـق و رفتارسـازي    -5پردازد.  جايگاه انديشه جديد در ذهن و باور مردم مي

 .پردازد كه به ايجاد قوانيني در راستاي احياي حقوق زنان مي
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 مقدمه 
پردازان  اخير، مورد توجه نظريهي  هايي است كه در چند دهه ز مقولهيكي ا »گفتمان«

شناسـي، فلسـفه، ادبيـات، اموراجتمـاعي،      سياست، جامعهي  قرار گرفته و در عرصه
 مسائل فرهنگي و روانشناسي اجتماعي كاربرد فراواني يافته است.

شوند و به عبـارت   ماعي محسوب ميهر نوع گفتار، كالم و نوشتار، جرياني اجت
ها، حسب مكـان و   ديگر داراي سرشت و ماهيت و ساختار اجتماعي هستند. گفتمان

(مـك دانـل،   هاي متفاوت وجـود دارد.   كنند. در هر كشوري، گفتمان زمان تفاوت مي
بنابراين، مفهوم گفتمان، تاكيد بر فرآيندهايي اجتماعي دارد كـه مولـد    )55 ش:1380

(عضـدانلو،  شـود.   هاي متفاوت، جهـان متفـاوت درك مـي    . از درون گفتمانمعناست
گفتمان، شكلي از فعاليت اجتماعي است كه اهداف و نتايج معيني دارد ) 17 ش:1380
 ).20 ش:1394ژو، -(شي

هاي مختلف گفتمان هميشه به عنوان ابزارهايي موثر نه فقط براي حفظ  شكل
شكستن ساخت و حتي بازسازي جوامع  وضع موجود جوامع، بلكه براي ساخت،

 بين ارتباطي برقرار در ها  كاربرد آگاهانه گفتمان ،ينبنابرا است؛ شده گرفته كار به
 ).65 ش:1380 عضدانلو،( دارديي باال بسيار اهميت مردم، و ها حكومت

ابزارهاي ساخت جامعه دو نوع اسـت؛ اولـي اسـتفاده از ابـزار زور و ديگـري      
ها از طريـق دو روش، منجـر بـه تغييراتـي در      ان است. خود گفتماناستفاده از گفتم

برانگيختن احساسات. گفتمان تنها ابزاري  -2اقناع ايدئولوژيك  -1شود:  جوامع مي
اي براي  براي اقناع نيست كه فقط در مسير منطق يا اخالق، حركت كند؛ بلكه وسيله

و طريق (اقناع ايدئولوژيكي و برانگيختن احساسات نيز هست. عالوه بر اين از اين د
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برانگيختن احساسات)، توان گفتمان براي شكل يا تغيير شكل دادن جامعه سـنجيده  
 ).73-75: همان(ر.ك: شود  مي

بنابراين براي تغيير ديدگاهي در جامعه و به تعبير بهتر، ايجاد فرهنگي جديـد و  
هنگ سازي و اجرايي سازي در مرحله اول و سپس فر نهادينه كردن امري، به گفتمان

 كردن آن نياز است. 

 سازي قرآن و سنت در ارتباط با تكريم شخصيت زنان مراحل گفتمان -1

اند؛ به طـوري   زنان در جاهليت عرب از جايگاه انساني بسيار پاييني برخوردار بوده
ها و  گرفتند، نوع ازدواج كه حتي به عنوان يك كاال، مورد فروش و معاوضه قرار مي

هاي رايج در آن دوره، زنده به گور كردن دختران، بـه ارث رفـتن زن پـس از     طالق
فوت شوهر و مواردي از اين قبيل، به خوبي گويـاي جايگـاه پـايين زنـان در بـين      

 اعراب جاهلي است.
قرآن كريم و دركنار آن، پيامبر (ص) در مدت زمان نه چندان طوالني توانستند، 

به جايگاه زنان ايجاد كرده و شخصيت مستقل و  تحولي عظيم در ديدگاه مردم نسبت
ارزشمند زنان را احياء كنند. روند اين تحول تدريجي و حركت گام به گـام قـرآن و   

سازي اسالم در رابطه  تواند به ارائه الگويي اسالمي، كه شيوه و مدل گفتمان سنت مي
بسـيار   سـازي، امـري   با تكريم شخصيت زنان است، منجر شود. اين شـيوه گفتمـان  

 هاي اسالمي امروزي است. كاربردي براي جوامع و حكومت
كـه، مراحلـي كـه در ادامـه بـا       ذكر يك نكته را بايد ضروري دانست و آن اين 

سازي قرآن و سنت خواهد آمد، به هيچ عنوان مستقل از هم و  عنوان مراحل گفتمان
مستمر و يا نهايتـا  مقطعي نيستند و تمامي مراحل در امتداد هم و هر كدام به صورت 

 اند. هاي ديگر ادامه يافته به صورت



 تفسير پژوهيدو فصلنامه    136

 

 مرحله اول: تشخيص و مسئله شناسي  -1 -1
مرحله اول براي ايجاد تغيير در گفتمان حاكم، شـناخت دقيـق جامعـه و شـرايط و     
الزامات حاكم بر مردم آن جامعه است. به گواه تاريخ، رسول اكرم (ص) در سال عام 

(مقدسـي،  آمده و تا زمان بعثت، همچنان در مكـه بـوده اسـت     در مكه به دنيا 1الفيل
اين خود نشان از آن دارد كه پيامبر (ص) حدود چهـل سـال از عمـر     ).131، 4تا: بي

 خود را در مكه و در ميان مردم گذرانده است. 
چنين به گواه تاريخ، جد پدري ايشان يكي از بزرگان مكه بوده اسـت. حفـر    هم

چنـين   هـم  ).143، 1تـا:  بي، هشام (ر.ك: ابنعبدالمطلب بوده است. چاه زمزم متعلق به 
هاي حج، متعلق به اجداد پيامبر (ص) بوده و  منصب سقايت و اطعام حجاج در زمان

پس از وفات ايشان، به عبدالمطلب رسيده است، كه در بين سـران قـريش جايگـاه    
ر (ص) از بزرگان مكـه  كه جد پيامب اين ).135-142(ر.ك: همان: اي داشته است  ويژه

بوده است و پيامبر (ص) هم دركنار ايشان در مناسبات مهم و مختلفي حضور داشته 
است، به خودي خود فرصت نابي براي شـناخت دقيـق فضـاي حـاكم و شناسـايي      

 عوامل ديدگاه رايج، نسبت به مساله زنان است. 

 مرحله دوم: تبيين مساله -1-2
توجه به اوضاع نامساعد مكـه، بـراي مطـرح كـردن      از آغاز بعثت پيامبر(ص) با در

ها نسبت به زنان از سوي پيامبر(ص) و دين جديد اسالم، جايگاهي  عدالتي برخي بي
وجود نداشت، با اين حال، ازجمله مباحث مطرح شده در نخستين آيات نازل شـده،  

                                                 
علت واضح رسد به  كتب تاريخي بسياري در بحث تولد پيامبر (ص) به ذكر سال اكتفا شده است و به نظر مي در. 1

تا،  النبويه (سيره ابن هشام)، بي سيرهو قطعي بودن تولد ايشان در مكه، اشاره صريحي به آن نشده است. از جمله: 
 .3،5كبري، ج الطبقاتق، 1377؛ ابن سعد، 159، 1ج 
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ان از ترين حق مرتبط با زنان يعني حق حيات بود. ايـن خـود نشـ    مطرح كردن ابتدايي
 حركت جدي و اراده مصمم دين اسالم، براي احياي حقوق و تكريم جايگاه زنان دارد.

عمده اقدامات قرآن كريم و سنت پيامبر (ص) در اين دوران، به تببين موضوع و 
شود؛ چرا كـه   تر كردن زواياي مختلف مساله زنان براي عموم مردم مربوط مي روشن

هاي رايج نسبت به خودشان  ياري از زنان، ظلمبه دليل عادات و آداب غلط حتي بس
تر  نهايي كه براي روش دانستند. عمده روش را پذيرفته و آن را جزء قواعد زندگي مي

 زنان صورت گرفت، بدين شرح است: ي ساختن موضوع و تببين مساله

 طرح سوال جديد با بياني خاص -1-2-1

ـ  از جمله سوره زول، سـوره تكـوير اسـت، كـه     هاي ابتدايي قرآن بر اساس ترتيب ن
در ايـن   ).303 ش:1380هفتمين سوره از نظر ترتيب نـزول اسـت (ر.ك: نكونـام،    

««سوره، پس از ذكر چند نمونه از احوال قيامت، آمده اسـت:  
به كدامين گناه گورشده سوال شود كه  به هنگام كه از دختران زنده ؛ و در آن  

 ).8-9تكوير/» (كشته شدند.
در اين آيات، برخالف شيوه معمول، از خود فردي كه مورد ظلم واقع شـده، در  
باب دليل وقوع ظلم سوال شده است و اين خود داراي نكاتي است و توجه بيشتري 

در حقيقت مسئول قتل اين دختر، پدر اوست؛ امـا در ايـن   «كند.  را به خود جلب مي
پرسند به چه جرمى  فرمايد از خود او مى ت مسئول را خود آن دختر دانسته و مىآيا

اين هم نوعى تعريض و توبيخ است، از قاتل آن دختر و هم زمينه چينـى   كشته شد؟
است براى اينكه آن دختر جرأت كند و از خداى تعالى بخواهد كه انتقام خـون او را  

سبب قتل او را بپرسد، و سپس انتقـامش را   گاه خداى تعالى از قاتل او بگيرد، و آن
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گويـد، از قـاتلين    كه قـرآن نمـى   اين چنين هم ).214، 20ق: 1390(طباطبايي، » بگيرد.
شود كه گناهشـان چـه    گويد از اين كودكان معصوم سؤال مى كنند، بلكه مى سؤال مى

زش رحمانه كشته شدند،گويى بدين جهت است كه قـاتلين، ار  بوده است كه چنين بي
عالوه بر اينكه شهادت و گواهى اين مقتولين به تنهايى كـافى   بازپرسى را هم ندارند؛ 

 ).179، 26 :ش1371، (ر.ك: مكارم شيرازياست 

 استفاده از مفاهيم جديد در بيان مطلب -1-2-2
برد گفتمان جديد در جامعه، استفاده از مفاهيم و واژگان  يكي از عناصر مهم در پيش

الوه بر رساندن مفهوم، به تحريك احساسات هم بپـردازد و توجـه   جديد است كه ع
بيشتري را به خود جلب كند كه قرآن كريم از اين روش به خوبي بهره برده اسـت و  

««در مورد عادت زنده به گور كردن دختران آورده است: 
اش  ؛ و هر گاه يكى از آنان را به دختـر مـژده آورنـد، چهـره    

 ).58-59(نحل/.» ..خورد ] خود را فرو مى گردد، در حالى كه خشم [و اندوه سياه مى
در اين آيات، از واژه بشارت براي خبري كه در عرف، شنيدنش مورد كراهت و 

ايج بشارت، بـراي خبـري   كه معناي ر ناراحتي بوده، استفاده شده است؛ برخالف اين
است كه موجب سرور و شادي مخاطب شود؛ البته در قرآن كـريم، ايـن واژه بـراي    

««و  )21عمران/ (آل » ««تهديد و انذار هم به كار رفته است؛ مانند: 
 )3(توبه/ 

تقدند، بشارت در جايي است كه مژده بـه خبـر خيـر    اغلب علماي اهل لغت مع
است؛  »تبكيت؛ سرزنش«رود كه نوعي  ورد شرّ به كار ميباشد. گاه نيز بشارت در م

اما اگر در كالم، به صورت مطلق باشد، بشارت در موارد خير، و انذار در موارد شـرّ  
 ).414 ،1ق: 1408منظور،  ؛ ابن251، 1ق: 1404فارس،  (ر.ك: ابنخواهد بود 
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ديدگاه مفسران نيز چنين است. ابن عاشور در ذيل آيه مورد بحث آورده اسـت:  
در اصل، اعالم خبر افزايش فرزند دختر، مژده و خبر مسرت بخش است كه اعراب «

استفاده كرد، تـا   »بشّر«انستند و خداوند از تعبير د جاهلي به اشتباه، آن را ناگوار مي
ثر تحريـف حقـايق، بشـارت را مصـيبتي نـاگوار تلقـي       آنان را به دليل اين كه در ا

 »كردند، به طور تعريض، مورد تهكُّم قرار دهـد و تعـريض، نـوعي كنايـه اسـت.      مي
 ).148، 13ق: 1420عاشور،  (ابن

تاكيد بر خلقت يكسان زن و مرد -1-2-3
هـاي بنيـادي    قرآن كريم براي تبيـين بهتـر موضـوع، دسـت روي عوامـل و ريشـه      

دگاه رايج در برخورد با زنان گذاشته و در چندين مورد با جديت بـه  گيري دي شكل
 مقابله با آن پرداخته است.

(ر.ك: نهمين سوره نازل شـده بـر پيـامبر (ص) اسـت      و در سوره اعراف كه سي
توان گفت اولين سوره نسبتا طوالني نازل شده در مكـه   و مي) 303 ش:1380نكونام، 

با فراغ بيشتري به توضيح موضوعات مهم پرداخته  هاي قبلي است كه به نسبت سوره
است، از جمله موضوعات مهم مطرح شده در آن، خلقت يكسان زن و مرد از نفـس  

««فرمايد: اي كه ميواحده است؛ به گونه
شما را از نفس واحدى آفريد، و جفت وى را از آن  اوست آن كس كه ؛

  )189(اعراف/» پديد آورد تا بدان آرام گيرد...
، پرداخته شده كه نشان از اهتمام جدي 1به اين مطلب چندين بار در قرآن كريم

 هاي اساسي تبيض و ظلم در حق زنان دارد. خداوند براي مبارزه با ريشه

                                                 
 67و غافر/  70اسراء/. 1
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 عمال زن و مردتاكيد بر پاداش مساوي ا -1-2-4

يكي ديگر از اقدامات قرآن در راستاي نفي وجود هرگونه خال و ضـعفي در خلقـت   
زن براي كسب سعادت دنيوي و اخروي، تاكيد مداوم بر پاداش مساوي عمـل زن و  

سـوره   40مرد است. به اين ترتيب قرآن كريم به ترتيب نزول، در آياتي ماننـد: آيـه   
سـوره   13سـوره نسـاء و آيـه     124عمـران،   آلسـوره   195سوره نحل،  97غافر، 

حجرات، ضمن نفي تاثير جنسيت در ارزيابي اعمال و اعطاي پاداش به زن و مرد، بر 
 باشد، تاكيد نموده است. حقيقت انسان كه روح و منزه از جنسيت مي

اين قبيل آيات در عصري نازل شد كه اعتقاد مردم بر اساس فرهنگ غلط رايج 
كه زنان اگر مرتكب گناه شوند، عقوبت گناهشان بر گردن خودشان  آن روز، اين بود

است و بايد مجازات شوند؛ ولي اگر اعمال خوب انجام دهند، پاداش آن، متعلق بـه  
هـا بـه ايـن     اي ندارند. اين تفاوت در نظـر آن  مردان است و زنان از ثواب خود بهره

شايستگي ثواب و پـاداش   جهت بود كه معتقد بودند، زن به جهت پستي و حقارتش،
ايـن آيـات قرآنـي    ) 142، 5و  407، 2ق: 1390. (ر. ك: طباطبـايي،  را از خدا نـدارد 

درصدد نفي فرهنگ نادرست رايج در آن عصر هستند و داللت دارند زنان هم مانند 
 كنند. مردان ثواب اعمال نيك خود را دريافت مي

ترتيـب نـزول آيـات ذكـر      ذكر يك نكته قابل توجه است و آن اينكه با بررسي
شود كه تاكيد بر پاداش مسـاوي   اي كه دور از انتظار هم نبود، حاصل مي شده، نتيجه

عمل زن و مرد، به طور نسبي پس از مطرح كردن و تاكيد قرآن بر خلقت يكسان زن 
ها در ارتباط با حقانيـت   و مرد است. به تعبير ديگر، پس از آماده شدن تقريبي ذهن

هـاي   ت پيامبر(ص) و اصل موضوع مورد بررسي در مورد زنـان و ظلـم  اسالم و نبو
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واقع بر آنان، به طرح چنين موضوعي پرداخته شده اسـت و مرحلـه دوم از مراحـل    
هفتمـين   و  آيد، كه تا صـد  سازي به حساب مي سازي، از مراحل مستمر گفتمان گفتمان

 سوره ادامه داشته است.

 يدمرحله سوم: تبليغ گفتمان جد -1-3
براي تغيير يك ديدگاه و جايگزيني فرهنگي ديگر به جاي آن، پس از تبيين موضوع 

ها با مساله محوري، نياز به تبليغ فرهنگ جديد وجود دارد.  و آماده شدن اوليه ذهن
هاي بارز و متفاوت ديدگاه جديد كامال بيان شـود و در   در مرحله تبليغ بايد ويژگي
 ني در رابطه با آن صورت گيرد. هاي ذه صورت امكان، الگوسازي

هـا بـه    هـايي كـه در آن   ذكر يك نكته هم الزم است و آن اينكه بيشـتر سـوره  
هاي تاريخي و ارائه الگوهاي برتر پرداخته شده است، به طـور نسـبي جـزء     داستان
آيند، (بـر اسـاس ترتيـب نـزول، حـدوداً بـين        هاي مياني قرآن به حساب مي سوره
و ايـن امـر، نشـان     )303ش: 1380نكونـام،  (ر.ك: رآن كـريم)  ق 75تا  50هاي  سوره

دهنده اين است كه اين آيات، تقريبا پـس از مرحلـه قبلـي كـه بـه تبيـين موضـوع        
دهد كـه   پرداخت، نازل شده و اين سير گام به گام قرآن در اين مسير را نشان مي مي

ع، به ارائـه  هاي رايج در حق زنان و روشن ساختن موضو به خوبي پس از ذكر ظلم
 پردازد. الگوهاي تاريخي در جهت ارتقاء باور مردم در مورد زنان مي

 هاي وجودي زنان توسط الگوسازي تبليغ در ارتباط با ارزش -1-3-1
هاي تاريخي كه شخصيت اول و قهرمان آنان، زنان  قرآن كريم با عنوان كردن داستان

هـاي وجـودي و    بـه ارزش هستند به الگوسازي و توجه هرچه بيشتر عمـوم مـردم   
 شخصيتي زنان، پرداخت كه از آن جمله است:
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 ي سبا الف) ملكه

ي  كرد كه از لحاظ قـدرت و شـوكت در مرتبـه    در سرزمين يمن، بانويي سلطنت مي
بااليي قرار داشت و شايد حتي از نمرود و فرعون كمتر نبود. حضرت سليمان پـس  

روايي با عظمت، نامـه كوتـاهي بـراي    از دريافت گزارش هدهد مبني بر وجود فرمان
درايت و  ملكه سبا نوشت و او را دعوت به پرستش خداوند كرد. داستان برخورد با

معقول ملكه سبا با دعوت سليمان نبي(ع) و سرانجام تسليم شدنش در برابر معجـزه  
 سوره نمل آمده است.  44تا  23نبي، در آيات 

ت سليمان، نسبت به برخورد فرعـون  در مقايسه، بين برخورد ملكه سبا و حضر
با موسي و يا نمرود با ابراهيم، به خـوبي حكمفرمـايي و پيـروزي عقـل و منطـق و      

توان مشاده كرد كه يك زن، چنين عاقالنه و با درايت، منجر بـه حفـظ    درايت را مي
را نقـل   شود. عالوه بر آن در اين داستان كه قرآن كريم آن  جان و سعادت ملتش مي

برخالف افكار رايج جاهلي، يك زن زمام دار امـور اسـت و در ايـن مسـير،      كرده،
 كند.  بسيار موفق عمل مي

 ب) آسيه، همسر فرعون

همسر فرعون در نجات جان حضرت موسي (ع) در نوزادي، نقش بسـيار مهمـي را   
ايفا كرد و با شفاعتي كه نزد فرعون نمود، مانع از كشـته شـدن موسـي (ع) گرديـد.     

ون در قرآن كريم هم به جهت ممانعت از كشته شدن موسي (ع) و هم بـه  همسر فرع
هاي بارز و شاخص فردي از جمله ايمـان و عقيـده مسـتحكم، مـورد      لحاظ ويژگي

 )11؛ تحريم/9(ر.ك: قصص/توجه قرار گرفته است. 
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تاثيرگذاري آسيه (س) در تغيير نظر فرعون مبني بر زنده نگه داشـتن حضـرت   
ز نقش مهـم و تاثيرگـذار زنـان در طـول تـاريخ در بسـياري از       موسي (ع)، نشان ا

 اتفاقات مهم اجتماعي و سياسي جامعه دارد.
 كه رود مي پيش جايي تا، زنان جايگاه بزرگداشت و تكريم مسير در قرآن كريم

 ثابت و خالص ايمان از جمله فردي شاخص و بارز هاي ويژگي لحاظ به زن يك از
«« فرمايـد:  كند و مي مي ياد مردان و زنان الگوي نوانع به، عقيده راه در قدمي

 فرعون همسر خدا، اند آورده ايمان كه كسانى براى و؛ 
 )11/تحريم(» آورده... مثَل را

ر بـين  در اين آيه، همسر فرعون، كه درجه كفر شـوهرش، بـدانجا رسـيد كـه د    
، نمونه بـراي جامعـه اسـالمي    »من پروردگار اعالي شما هستم«مردمش فرياد زد: 

فقـط زنـان بايـد از او     گيرد؛ نه اينكه معرفي شده است و جامعه از اين زن، الگو مي
 .)156-157ش: 1378(جوادي آملي،  درس بگيرند

 فبـرخال  وي حركـت ، كه است اين فرعون همسر با ارتباط در مهم بسيار نكته
 را ايشـان  وجـودي  ارزش كـه ، است روز آن جامعه در غالب جريان و حاكم فضاي

 و مـادي  منـافع  و امكانـات  كليه از مندي بهره كه شرايطي در زيرا كند؛ مي دوچندان
 مسـير  يكبـاره  بـه ، بپيمايـد  را فرعـون  با همراهي طريق وي كه داشت اقتضا دنيوي
 سبب به در واقع،. برگزيد پروردگار به ممحك ايمان و عقيده ي پايه بر را خود زندگي

 اسـتقالل  و نگرفتـه  قـرار  محـيط  تـاثير  تحـت  شـد  سبب كه آسيه بارز ويژگي اين
 جامعـه  در خفقـان  و سـكوت  فضـاي  شكستن موجب، كند حفظ را خود شخصيت
 بود.  تاثيرگذاري و ارزشمند بسيار اقدام و اقدامش، گرديد
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 ث) حضرت مريم (س)

س)، قرآن كريم به نام مباركش تصريح فرمـوده و حتـي   در خصوص حضرت مريم (
عمـران داسـتان    سـوره آل  37تا  35در آيات  اي به نام ايشان نازل شده است. سوره

تولد مريم و سخنان مادرش مبني بر نذر او براي خدمت در معبد و داستان زندگي او 
برخالف  -1ه اينكه: آمده است. در اين آيات، نكات قابل ذكر بسياري وجود دارد، از جمل

عرف رايج و عدم حضور زنان در معبد تا پيش از او، خداونـد نـذر مـادر حضـرت     
» ««مريم (س) را پذيرفت، آن هم به طور ويژه و با تعبير 

زكريا، پيـامبر زمـان مـريم (س)، عهـده دار      -2آن را عنوان داشت. ) 37عمران/ (آل
پس از پذيرش مريم در معبد  -3 )37عمران/ (آل» ««تربيت او شد.  كفالت و

است كه و كفالت او توسط زكريا، به يك ويژگي بارز ديگر حضرت مريم اشاره شده 
(ع) به محـل  هايي از سمت خداوند كه هرگاه زكريا  كمتر از معجزه نيست؛ رزق و روزي

شـد و مايـه تعجـب و شـگفتي      آن مواجـه مـي  گشت، با  وارد مي عبادت مريم (س)
««حضرت زكريا بـود.  

ـ  -4) 37عمـران/  آل ه آمـده  در ادام
هنگامى ؛  ««است: 

اى مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك سـاخته و تـو را بـر     «را كه فرشتگان گفتند: 
خطاب ويژه مالئكـه بـه حضـرت     اين )42عمران،  (آل» زنان جهان برترى داده است.

مريم (س)، نشان از قدر و منزلت ويژه ايشان نزد خداونـد دارد و محتـواي آيـه بـه     
 خوبي گوياي آن است.
سازي بـراي معجـزه الهـي و     هاي فردي ذكر شده، توفيق زمينه عالوه بر ويژگي

تولد فرزندي بدون پدر و مادري حضرت عيسي (ع) از جمله تمايزات حضرت مريم 
 دهد. س) بوده كه جايگاه واالي اين زن را نزد پروردگار نشان مي(
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 هاي وجودي زنان توسط سخنان پيامبر  تبليغ در ارتباط با ارزش -1-3-2
در كنار اقدامات قرآن، رفتار و كالم پيامبر (ص) هم در پيشبرد اين گفتمـان بسـيار   

آمـد و در هـر    نقش داشت. پيامبر(ص) در اين مرحله، از هر فرصتي كـه پـيش مـي   
شرايط ممكني كه وجود داشت، از جايگاه ويژه دختران و زنان و مادران نزد خداوند 

گفت، كه خود اين مساله، در امر تبليغ گفتمان اسالمي در ارتباط با تكـريم   سخن مي
شخصيت زنان بسيار نقش داشت. از جمله سخنان پيامبر در بزرگداشـت دختـران و   

 ه موارد زير اشاره كرد: توان ب زنان و مادران مي

 الف) تكريم جايگاه دختران

(كلينـي،  » بهترين فرزندان شـما دختـران هسـتند.   «پيامبر (ص) فرموده است:  -
).5، 6ق:1407
دختـران حسـناتند و پسـران نعمـت     «پيامبر (ص) در حديث ديگري فرمـود:   -

 )6 ،6(همان، » پرسند. بخشند و از نعمت سوال مي خداوند، بر حسنات، بهره مي

هركس از سه دختر «خوانيم كه فرمودند:  در روايت ديگري از پيامبر (ص) مي -
اگر دو دختر «، پرسيدند: »يا سه خواهرش سرپرستي كند، بهشت بر او واجب است.

.» باشد، باز هم اينچنين اسـت باز هم چنين است و اگر يك دختر «، فرمود: »داشت
 )361، 21 ق:1409(حرعاملي، 

بهتـرين فرزنـدان    ،دختران پشـت پـرده  «ين فرموده است: پيامبر (ص) همچن -
هستند. هر كس كه يك دختر دارد، خداوند دخترش را مانعى از آتش بـرايش قـرار   

دهد و هر كس كه دو دختر دارد، خداوند او را به واسطه آن دو دختر بـه بهشـت    مى
جهـاد و   برد و هر كس سه دختر دارد و يا به انـدازه آن، خـواهر دارد، خداونـد    مى

 )91، 101ق: 1403(مجلسي، » دارد. صدقه دادن را از او بر مى
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 ب) تكريم جايگاه زنان

كرد؛ به حدي  جبرئيل همواره مرا به زنان سفارش مي«فرمايد:  پيامبر (ص) مي -
» كه پنداشتم طالق زن جايز نيست، مگر اينكه مرتكب جرم و گناه آشـكاري شـود.  

 )253، 100(همان: 

دارم؛  از دنياي شما سه چيز را دوسـت مـي  «فرمايد:  (ص) ميهمچنين پيامبر  -
نشـان دادن ايـن    )31ق: 1394(كراجكي، .». وش و زنان و نور چشم من، نمازبوي خ

تـرين   عالقه به زنان توسط پيامبر (ص) و قرار دادن زنان در كنار نماز، كه جزء مهـم 
 نقش مهمي دارد.رود، در تبليغ و تكريم جايگاه زنان  مسائل دين به شمار مي

مومن به ميل و «فرمايد:  ه ذوق و سليقه زنان ميپيامبر (ص) در باب احترام ب -
اش بـه ميـل و شـهوت او غـذا      خـورد و منـافق، خـانواده    رغبت همسرش غذا مـي 

در اين روايت، نكته بسيار لطيفـي نهفتـه اسـت؛     )12، 4ق: 1407(كليني، » خورند. مي
و حساس كـه نيـاز بـه كنـار گذاشـتن كامـل       همچنان كه در بعضي مسائل قضاوتي 

احساسات هست، از مشورت و تبعيت از نظر زنان نهي شـده، در مسـايلي ذوقـي و    
توان به وسيله آن، دل زن را بدست آورد، توصيه بـه پيـروي از راي    اي كه مي سليقه

 دهد. آنان شده است و اين نهايت توجه به ساختار وجودي زنان را نشان مي

 يگاه مادرانج) تكريم جا

ق: 1408(نـوري،  » بهشت زير پاي مادران است. «پيامبر (ص) فرموده است:  -
 اين روايت نهايت تكريم مادران را بيان كرده است.) 180، 15

گـزاري و   اگر نمـاز نافلـه مـي   « همچنين از ايشان ذكر شده است كه فرمود: -
صدا زد، نماز را برهم پدرت تو را صدا زد، نماز را بر هم نزن؛ ولي اگر مادرت تو را 

 )181، 15همان، » (بزن.
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يا رسول اهللا! بـه چـه كسـي    «رسول اكرم (ص) آمد و سوال كرد: مردي نزد  -
نيكي كنم؟ حضرت فرمود: مادرت، دوباره پرسـيد: پـس از آن؟ بـاز هـم حضـرت      
فرمود: مادرت و براي بار سوم هم به همين صورت و در مرتبه چهارم، درجواب مرد 

 )491، 21ق: 1409(حر عاملي،  »درت. فرمود: به پ

هـاي   احاديثي از اين قبيل بسيار است؛ به طوري كـه در كتـب احاديـث، بـاب    
هـا   آوري كامـل آن  ها باز شده است و در اين پژوهش، غرض جمع مستقلي براي آن

شود.  نيست، و به ذكر همين موارد بسنده مي

 مرحله چهارم: تثبيت گفتمان جديد  -1-4
ينه كردن هر امر جديدي در وجود انسان، نياز به تكرار و تذكر است و اين، براي نهاد

جزء خصايص انساني است كه به سبب عوامل بسياري از جمله فراموشي و غفلـت،  
 ازي ا  نياز به تذكر مداوم دارد و به همين سبب، در هر دوره نياز به حضـور فرسـتاده  

 شته است.خداوند براي دعوت به يكتاپرستي وجود دا سمت
 توان موراد زير را برشمرد: از جمله اقدامات در راستاي تثبيت گفتمان جديد مي

 تكرار روايات تكريم جايگاه زنان -1-4-1

چنـين روايـات    تكثر روايات، در تكريم جايگاه دختران و بركت دانستن آنـان، هـم  
ايـات  تكريم جايگاه همسران در خانواده و سفارش به نيكـي كـردن بـه آنـان و رو    

فراواني كه در تكريم جايگاه واالي مادران وجود دارد، بـه خـودي خـود نشـان از     
تكرار مستمر آنان در طول زمان دارد. برخي از اين احاديث، از طرق مختلفي به مـا  

مختلف است. اين   رسيده است كه اين هم نشانه تكرار همان حديث در مكان و زمان
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ادامه منجر به تثبيت جايگاه ارزشمند زنان در  تكرارها سبب تذكر و يادآوردي و در
 شود.  باور مردم مي

داري فراتر از حقوق دهي و جانب ارزش -1-4-2
هـاي گسـترده و اصـولي     يابيم كه جانبـداري  با نگرشي به مجموعه تعاليم اسالمي، درمي

تر  لينسبت به زنان شده است كه حتي بسيار واالتر از حق قانوني آنان است و بسيار متعا
 شود: باشد كه به چند نمونه در ادامه اشاره مي مادي مي ي  گرايانه هاي زن از انديشه
در تعاليم اسالمي، براي كساني كه بر اذيـت و بـداخالقي و بـدرفتاري زنـان      -

را با  جوئي روي نياورند و نيز كانون خانواده شكيب ورزند و به آزار رساني و انتقام
هاي بزرگ اخروي داده شده است و توصيه موكد  پاداشي  طالق از هم نپاشند، وعده

««فرمود:  به صبوري و مدارا با زنان داده شده است. پيامبر (ص) مي
هـاي   ؛ آنكه بـر خصـلت   

الهي، خداوند ثواب شاكران را بـه او  زني كه بداخالق است، صبر كند، به نيت پاداش 
)1076، 5ق: 1406فيض كاشاني،» (ببخشد.
مردي نزد رسول اكرم (ص) آمده و عرض كرد: همسري دارم كـه هرگـاه بـه     -

كنـد و آنگـاه كـه     روم مـرا بدرقـه مـي    آيد و هرگاه بيرون مي روم، نزدم مي خانه مي
هاي  ته است؟ اگر براي هزينهگويد: چه چيز تو را غمگين ساخ بيند، مي اندوهگينم مي

زندگي اندوهگيني، بدان كه رزق تو در دست غير توست و اگر براي آخـرت انـدوه   
خدا را كارگزاراني اسـت و  « داري، خداوند به اندوهت بيفزايد. پيامبر (ص) فرمود: 

بابويـه،   (ابن» همسر تو از آن كارگزاران است. اين زن نيمي از پاداش شهيدان را دارد.
كار زن در خانه و رفتار صميمي او، كار براي خدا و كارگري خدا  )389، 3ق: 1413
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شمرده شده است و ارزش نيمي از فداكاري شهيدان را دارد و اين منزلتـي فراتـر از   
 هاي قانوني است. حق و حقوق

رفتار پيامبر (ص) با زنان  -1-4-3
ساسـي داشـته اسـت،    يكي ديگر از مواردي كه در تثبيت و باورسازي مردم نقـش ا 

رفتار و كردار سراسر احترام و باكرامت پيامبر (ص) نسبت به زنان اسـت. ايشـان از   
ي رفتارها ينا ازيي ها  كردند. نمونه همان ابتدا و در مكه، زنان و دختران را تكريم مي

كرامت و اعتماد پيامبر كه نشان از ارزشمندي زنان در باور و اعتقـاد ايشـان    با توام
 بدين شرح است: دارد،

 هاي مسلمانان به يك زن                  اعتماد نسبت به زنان و سپردن امانت -1-4-3-1

پيامبر اكرم (ص) در برخورد با زنان، برخالف معيارهاي رايج، بر اسـاس توانـايي و   
يافتند كه قابل اعتماد بودند،  كردند و اگر زناني را مي شخصيت هر فردي با او رفتار مي

كه  سپردند. به عنوان نمونه، هنگامي هايي را به آنان مي آنان اعتماد كرده و مسئوليت به
 هايي از حضرت رسول (ص) قصد داشتند از مكه به مدينه هجرت كنند، ودايع و امانت

تحويل دادند و به علي (ع) سفارش كردند، بعداً  »ايمن ام«مردم را كه نزد ايشان بود، به 
اين نهايت اعتمـاد  ) 8، 14ق:1408(ر.ك: نـوري،  احبانشان برگرداند. از او گرفته و به ص

 دهد. نزد ايشان را نشان مي »ايمن ام«امبر به زنان و باال بودن مقام پي

  مشورت با زنان -1-4-3-2

نامـه   اي مخالف صلح بودند. در همان حال كـه صـلح   در ماجراي صلح حديبيه، عده
نفر از قريش به قصـد تعـرض بـر مسـلمانان      شد، جماعتي بين سي الي چهل نوشه مي
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آمدند، اما مسلمانان همگي را گرفته و نزد پيامبر آوردند، كـه پيـامبر (ص) همگـي را    
آزاد كردند. سپس پيامبر (ص) فرمودند: مسلمانان قرباني كنند و سر بتراشند، مسلمانان 

نـزد ام سـلمه،    جا كه شكايت آنان خشمگين شد، تا آني  درنگ كردند، پيامبر از كرده
و  رو  اي رسول خدا بيـرون  « همسر خويش برد. ام سلمه ايشان را آرام كرده و فرمود:

پيامبر به سخن او عمل  »سر بتراش و قرباني كن، كه اينان از شما پيروي خواهند كرد.
 )636، 2ق:1387؛ طبري، 448، 2ق:1408(ر.ك: ابن خلدون، كرد و چنين شد. 

 گرداندن زنان مهاجرممانعت از بر -1-4-3-3

هاي اجتماعي در مسير دينداري است. حضور زنان  ترين حركت هجرت، يكي از مهم
در دو هجرت مهم صدر اسالم؛ هجرت به حبشه و هجرت به مدينه، نشـان از تاييـد   

هاي اجتماعي زنان دارد. يك حركت مهم در ارتباط با هجرت  پيامبر (ص) بر فعاليت
 دهد.  د كه تاييد و اهميت آن را نشان ميزنان توسط پيامبر (ص) بو

كنند،  اساس صلح حديبيه قرار بود، تمام افرادي كه از مكه به مدينه هجرت ميبر
برگردانده شوند؛ اما پيامبر (ص) فقط مـردان را برگرداندنـد و بـا برگردانـدن زنـان      

بر اين آيات الهي هم مهر تاييدي  ).449، 2ق: 1408(ر.ك: ابن خلدون،مخالفت كردند 
سـوره ممتحنـه بيـانگر آن اسـت. ايـن عمـل        11و 10عمل پيامبر زدنـد، كـه آيـه    

شان  پيامبر(ص)، نهايت توجه اسالم به استقالل زنان در تعيين باورها و مسير زندگي
 دهد. را نشان مي

 سياسي زنان و تاييد پيامبر (ص) و دادن سهم غنائم از جنگ مشاركت -1-4-3-4

ها به قصد انجام كارهايي مانند مـداواي   مبر (ص) در جنگحضور زنان در عصر پيا
مجروحان، آشپزي و بخش تداراكات جنـگ، پرسـتاري و نگهـداري امـوال، مـورد      



 151  سازي قرآن و سنت در ارتباط با تكريم شخصيت زنان گفتمان ه هايشيو

 

پذيرش همه مورخان و محدثان اسالمي است. نكته مهم در اين امر، ايـن اسـت كـه    
هـاي   هـه شد؛ اما زنان داوطلبانه به جب ها به آنان امر مي براي شركت مردان در جنگ

شتافتند و حتي گاهي مجبور بودند مردانِ خود را راضي كننـد، تـا اجـازه     جنگ مي
 شركت در جنگ را به آنان بدهند. 

كردند. غيـر از مـوارد انـدك،     زنان به طور طبيعي در مبارزه و رزم شركت نمي
ـ     تـوان از دالوري و   ه مـي شاهدي از حضور رزمي زنـان در دسـت نيسـت. از جمل

در جنگ اُحد ياد كرد. اين زن مشـغول سـيراب كـردن     »كعب به بنتنسي«فداكاري 
كنند.  كرده و فرار ميكند، مسلمانان، رسول خدا را رها  رزمندگان بود كه مشاهده مي

به سمت پيامبر(ص) رفتم و به نبرد مشغول شـدم و بـا شمشـير و نيـزه،     «گويد:  مي
او ضـارب خـود را   » وح شدم.مجر ينكها تا كردم،  مشركان را از پيامبر(ص) دور مي

نكتـه   ).273-268، 1ق: 1409(ر.ك: واقـدي،  افتـد.   كند و به زمين مي هم مجروح مي
دانـد   جالب اين است كه پيامبر (ص) مقام او را در اُحد، از برخي مردان بـاالتر مـي  

 ).455، 8ق: 1377(ر.ك: ابن سعد، 
 رفتار پيامبر(ص) با حضرت زهرا -4-3-5

ر نزد پيامبر (ص) جايگاه بسيار بااليي داشت و مايـه تسـلي و   حضرت زهرا (س) د
آرامش خاطر پيامبر (ص) بود. يكـي از رفتارهـاي معنـادار پيـامبر (ص) در برابـر      

هـايي همچـون:    هايي كـه انگيـزه   مكرر ايشان بود؛ بوسه  حضرت زهرا (س) بوسيدن
و بهشـتي   تكريم و احترام، معرفي منزلت و جايگاه حضرت فاطمـه (س)، ملكـوتي  

 ورزي نسبت به ايشان داشت. بودن ايشان و محبت
 وارد س)( فاطمـه  منـزل  بـه  گشـت،   هرگاه رسول خدا (ص) از مسافرت برمـي 

 بين و گرفت مي آغوش در را او حضرت رفت، مي او استقبال به س)( فاطمه و شد مي
 ).40 ،43 ق:1403 مجلسي، ر.ك:(بوسيد  مي را ديدگانش
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ي تثبيت گفتمان جديد، عالوه بر تكـريم جايگـاه زنـان در    پيامبر اكرم (ص) برا
كالم و رفتار، با واردكردن دخترش در مسائل مهم اجتماعي از قبيل جريان مباهلـه،  
بر خيلي از افكار اشتباه جاهلي خط بطالن كشيد. در ماجراي مباحثه پيامبر (ص) با 

روه، هـر تعـداد از   علماي مسيحي نجران، هنگامي كه قرار بر مباهله شد كـه هـر گـ   
اش را كه خواست براي اثبـات حقانيـت خـويش بيـاورد و در      نزديكان و خوانواده

گويـان را   محلي جمع شده و كار را به خدا واگذار كنند كـه خداونـد گـروه راسـت    
مشخص سازد. پيامبر اكرم (ص) تنها فاطمه (س) و حضرت علـي (س) و حسـن و   

حضور حضرت فاطمه (س)  )369، 1 ق:1407(ر.ك: زمخشري، حسين را با خود برد. 
در چنين عرصه مهم اجتماعي و حتي سياسي، عالوه بر اينكه، نشان از اعتقاد قلبـي  
پيامبر (ص) به جواز حضور زنان در اجتماع دارد، جايگاه واال و بلند اين بانو را نزد 

 دهد.  رسول اكرم (ص) را نشان مي
؛ فاطمه، ««فرمود:  هم چنين پيامبر (ص) مكررا مي

ق: 1403(مجلسي، » پاره تن من است؛ هر كس او را بيازارد، مرا آزرده كرده است
23 ،243.( 

 مرحله پنجم: تعميق و رفتار سازي  -1-5
بعد از تضعيف ديگاه غالب نسبت به زنان و تثبيت نسبي گفتمـان جديـد در مراحـل    

مرحله پنجم بايد به تعميق آن پرداخت؛ به طوري كـه گفتمـان جديـد بـه     قبلي، در 
هـاي   مرحله رفتاري و عملي وارد گردد. قرآن كريم و سنت در اين مسـير هـم گـام   

مستحكمي براي پيشبرد اهداف خود برداشتند و با ايجاد احكام و قوانيني در راستاي 
ي و اجتماعي و سياسي، به هاي فردي و خانوادگ احياي حقوق زنان در تمامي عرصه

 رفتارسازي و احياي بيش از پيش حقوق ضايع شده زنان پرداختند. 
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الزم به ذكر است، اغلب آيات مرتبط با احكام در مدينه نازل شده است و سـير  
دهد كه پس از طي مراحل ذكـر شـده و تثبيـت جايگـاه      منطقي گفتمان را نشان مي

رفتار سازي پرداخته شده است. اكثر احكـامي  گفتمان جديد، به تعميق آن به وسيله 
هاي بقره، نساء، نور و طالق آمده اسـت كـه بـر     آيد، اغلب در سوره كه در ادامه مي

) 303ش: 1380نكونـام،  (ر.ك: قرآن است  103تا  87هاي  اساس ترتيب نزول، سوره
جديد، هاي تاريخي در مسير تبليغ گفتمان  و دقيقا پس از مراحل قبلي و ذكر داستان

 دهد. آمده است كه سير صحيح و حركت تدريجي قرآن را نشان مي
احكام و قوانين بسياري وجود دارد كه در اسالم براي احياي حقوق زنان وضع 
شده است كه در اين مجال فرصت پرداختن به بسياري از آنان وجود ندارد و در اين 

به دو مـورد از احكـام    پژوهش هم هدف، ذكر تمامي موارد نيست و به عنوان نمونه
 شود: مرتبط با مسائل زنان اشاره مي

 احكام ازدواج -1-5-1

هـا   هاي رايج غلط كـه در آن  قرآن كريم در اولين اقدام مرتبط با اين بخش، بر نكاح
شد، خط بطالن كشيده و بعد از آن، نكـاح   حقوق زنان به طور كامل ناديده گرفته مي

هاي رايج  در آن صورت داده است. از جمله نكاحهايي  معمول را برگزيده و تصحيح
 توان به اين چند مورد اشاره كرد:  غلط مي

هاي خود را بـا   بدين شكل بود كه دو مرد، براي مدتي زننكاح بدل (معاوضه): 
ايـن نـوع از ازدواج در    ).36-37ق: 1409(ر.ك: ترمينـاني،  كردند  يكديگر مبادله مي

...؛ مبدل كـردن ايـن   ««ته است: زير تحريم گش ي  اسالم با آيه
 )52(احزاب/» زنان به زن ديگر [حرام است.]
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سان بود كه چون مردي  هاي رايج ازدواج بدين يكي ديگر از شيوه نكاح المقـت: 
رفت. اين عمل در اسالم بـا آيـه زيـر     مرد، زنش مانند ساير اموال او به ارث مي مي
اى كسـانى كـه ايمـان     ؛ ««حريم شـد:  ت

 ) 19(نساء/.» ايد، براى شما حالل نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد آورده

هاي جاهلي بدين صـورت بـود كـه زنـان و      نوع ديگري از ازدواجنكاح شغار: 
گرفتند. اين نـوع از ازدواج، توسـط    ي مهر و كابين زني ديگر قرار ميدختران به جا

(ر.ك: نـوري،  تحـريم گشـت   » ««سنت پيامبر (ص) با روايت معروف 
 ).609ش: 1364

ها را تحريم كرد، به نوعي نشان از خودسري و  هايي كه اسالم آن تمامي ازدواج
داشت و حقوق زنان به طور كامل ناديده  افراط مردان عرب در ارضاء غريزه جنسي

گـويي بـه تمـامي     شد. اسالم با ارائه صحيح برنامه زنـدگي، ضـمن پاسـخ    گرفته مي
اي داشته است.  ها ازجمله زنان توجه ويژه نيازهاي بشري، به حفظ حقوق همه انسان

ء ها خط بطالن كشيده و از سوي ديگر راه متعادل ارضا از يكسو بر تمامي آن ازدواج
 اين نياز را نيز نشان داده است.

گويي به بسـياري از   ازدواج دائم و نكاح عادي روشي بود كه اسالم براي پاسخ
ها گذاشت؛ البته ايـن نـوع از ازدواج پـيش از     نيازهاي مردان و زنان، پيش روي آن

 ).3، 2تا: (ر.ك: آلوسي، بياسالم هم مرسوم بوده است 
ست كه در تمام شئون زندگي بشـر سـخن دارد و   با توجه به اينكه اسالم ديني ا

به تمام ابعاد آن توجه كرده است، به مساله ازدواج نيـز نگـاهي واقـع بينانـه دارد و     
ازدواج با شيوه معمول و معقول را ستوده و بر آن تاكيد كـرده اسـت و بـا تصـحيح     
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فتـه  اشكاالت آن سعي نموده تمام حقوق مردان و زنان به طور مساوات در نظـر گر 
 بود.  »تعدد زوجات«اسالم بر امر ازدواج در مساله  شود. از جمله تصحيحات

از عادات اشتباه مردم جاهلي، در امر ازدواج تعدد زوجات بوده و حد و مرزي 
غيالن، اسالم آورد در «براي آن وجود نداشته است. در تفسير فخر رازي آمده است: 

ر (ص) به او امر كرد كه چهارتن از آنان حالي كه ده زن در اختيار داشت، پس پيامب
 ).488، 9ق:1420(رازي، » را اختيار كند و بقيه را طالق دهد

اسالم، مساله تعدد زوجات را تعديل كرده و عالوه بر محدوديت آن، شرايطي را 
هم برايش در نظر گرفته است. اغلب مفسران معتقدنـد كـه آيـات مـرتبط بـا تعـدد       

توانيد دو يا  ها بر شما حالل بوده، مي زناني كه ازدواج با آن كنند: از زوجات بيان مي
سه يا چهار زن بگيريد و اصوال از ضروريات اسالم است كه جمع بيش از چهار زن 
را جائز نشمرده است و البته جمع بين دو يا سه يا چهار زن هـم درصـورتي جـائز    

س از اين داريد، كه نتوانيد ها رعايت كنيد و اگر تر است كه بتوانيد عدالت را بين آن
به عدالت رفتار كنيد، به يكي قناعت كنيد. خداوند در اين آيه، حكم را مشـروط بـه   
ترس كرده؛ نه علم، و اين، از آن جهت است كه غالبا در چنين مواردي كه وسـواس  
نفساني هم اثر غير قابل انكاري در آن دارند، علم حاصل نشده و در نتيجه، مصلحت 

ــين  ــياز ب ــري، 11، 3ش: 1372(ر.ك: طبرســي، رود  م ــي، 156، 4ق:1412؛ طب ؛ طبران
 ).185، 2م: 2008

 ارث زنان -1-5-2
اسالم نظام ارث جـاهلي را كـه بـر مبنـاي تبعـيض و ناعـدالتي بـود، تغييـر داد و         
خود، نظام جديدي بـر مبنـاي عـدالت بنـا نهـاد. شـريعت اسـالمي بـر نظـام ارث          

يدي را بـه آن اضـافه كـرد كـه عبـارت بـود از زنـان        فاميلي تاكيد كرد و ورثه جد
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چنين بـراي زنـان مقـدار معينـي از تركـه ميـت را مشـخص         هاي آنان. هم و فاميل
كرد كه ايـن مسـئله را قـرآن در ميـان ميـراث پـدران و اوالد و بـرادران پـدري و         

سـوره   7قـرآن كـريم ابتـدا بـا آيـه       ).191-192(ر.ك: همـان:  بـرد   مادري نام مـي 
و » ««ارث زنان را به رسميت شناخت.  نساء،

 كند. همين سوره، مقدار و محدوده اين ارث را مشخص مي 11سپس در آيه 
در بحث تقسيم ارث نيز قرآن كريم، سهم ارث زن را اصل قرار داد و ديگر سهام 

را قطعي فرض كرده، آنگاه سهم مـرد را بـر    را با آن سنجيد؛ بدين معني كه ارث زن
و نفرمود كه زن نصـف مـرد   » ««طبق آن، دو برابر سهم زن دانست 

برد، تا ارث مرد اصل و مسلم گرفته شود. اين نوع بيان براي طرد رسـوبات   ارث مي
ن افكار جاهلي است كه زن را از ارث محروم كرده بودند و در چنـين فضـايي قـرآ   

چنين در بيـان سـهام    كريم سهم زن را قطعي دانسته و آن را اصل قرار داده است. هم
ارث پدر و مادر در صورتي كه ميت، فرزندي نداشته باشد، سهم مادر را محور قرار 

««شود.  دهد. سپس سهم پدر از آن دانسته مي مي
 ).512-513، 17ش:1388(جوادي آملي، » 

 يجه گيرينت

سازي و اقدامات قرآن و سنت به صورت مرحله  در پژوهش حاضر به بررسي شيوه گفتمان
 به مرحله، در راستاي تكريم شخصيت زنان پرداخته شد و نتايج زير حاصل گشت:

 باور رتغيي وي ساز  ناي، ابتدا بايد به گفتما براي تغيير هر فرهنگي در هر جامعه -1
ها و تبليغ و جايگزيني  خته شود و پس از ايجاد دغدغه در ذهنپردا مردم گاهيدد و

گفتمان جديد، انتظار تغيير فرهنگ و وارد شدن آن فرهنگ در رفتار و عملكرد مردم را 
 داشت، همچنان كه شيوه قرآن و سنت چنين بوده است.



 157  سازي قرآن و سنت در ارتباط با تكريم شخصيت زنان گفتمان ه هايشيو

 

ارتباط با تكريم شخصيت زنان، به  سازي در قرآن و سنت در راستاي گفتمان -2
ريزي شده و گام به گام پيش رفتند؛ در نتيجه، براي  صورت تدريجي و برنامه

گيري هر تغيير اساسي در جامعه، بايد با برنامه و به صورت تدريجي جلو رفت؛  شكل
 تواند داشته باشد. برنامه، هيچ تاثير عميق و پايداري نمي چرا كه اقدامات سريع و بي

سازي قرآن و سنت در ارتباط با تكريم شخصيت زنان،  مراحل گفتمان -3
 باشد:  گانه زير مي شامل مراحل پنج

 شناسي مرحله اول: تشخيص و مسئله

 مرحله دوم: تببين مسئله

 مرحله سوم: تبليغ گفتمان جديد

 مرحله چهارم: تثبيت گفتمان جديد

 مرحله پنجم: تعميق و باورسازي 
هاي آن، به  شناخت دقيق موضوع و عوامل و ريشهاسالم پس از مرحله  -4

تر كردن زواياي مختلف موضوع براي مخاطبان پرداخته و با  تبيين مساله و روشن
استفاده از برخي ابزارهاي گفتماني مانند ايجاد سواالت بديع و جلب نظر مردم و 

بان سازي در ذهن مخاط گيري ديدگاه غلط به دغدغه توجه و تاكيد بر عوامل شكل
 در ارتباط با مساله شخصيت و حقوق زنان پرداخته است.

در گام بعدي و پس از تضعيف گفتمان رايج به عنوان جايگزين به ارائه و  -5
تبليغ گفتمان جديد اسالمي مبتني بر تكريم شخصيت و جايگاه زنان پرداخته و از 

ن با تاكيد بر ابزارهايي مانند ارائه الگو توسط قصص قرآني استفاده كرده و هم چني
كرامت و ارزش واالي دختران و همسران و مادران در كالم پيامبر (ص) به تبليغ 

 گفتمان جديد پرداخته است.
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در ادامه، دين اسالم، به تثبيت جايگاه گفتمان جديد در باور مردم پرداخته  -6
 و با تكرار و تذكر مداوم و عملكرد سراسر احترام و توام با كرامت پيامبر (ص) با

 رفتند، به امر اهتمام ورزيده است. زنان، كه به عنوان الگوي مسلمانان به شمار مي

در مرحله نهايي هم براي تعميق و باورسازي گفتمان جديد و هم چنين  -7
براي وارد ساختن آن در زندگي عملي مردم، به وضع احكام و قوانيني در راستاي 

 احياي حقوق و شخصيت زنان پرداخته است.

يجاد تغيير در باور و فرهنگ عمومي مردم نسبت به يك موضوع، براي ا  -8
هاي  الگوسازيهاي ديدگاه رايج، بايد بالفاصله به تبليغ و  سازي ضعف بعد از برجسته

ترين مراحل يك  منطبق بر واقع در راستاي گفتمان جديد پرداخت و اين از مهم
كاري  ج بدون ارائه راهگفتمان رايسازي موفق است و صرف انتقاد و تضعيف  گفتمان

 تواند داشته باشد. نميبينانه هيچ تاثير مثبتي  جديد و واقع

شود، با توجه الگوي حركتي منظم و منسجم قرآن و  در نهايت پيشنهاد مي -9
هاي بعدي اسالمي پرداخته  سنت به بررسي داليل ضعف و افول اين گفتمان در دوره

سازي در همين ارتباط براي  مانچنين تالش براي نگارش الگوي گفت شود و هم
به خصوص مسائل مرتبط با  تواند براي حل بسياري از مشكالت انقالب اسالمي مي

 زنان در جامعه، راهگشا باشد.
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