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 سخنی از مترجم

او در آفرینش سخنان فراوانی گفته شده است و هر صاحب درباره انسان و جایگاه 

فکر و نظری، براساس مبانی و اصول خود در این باره آرا و افکاری را ابراز و ارائه کرده 

است که در حد خود و به فراخور همخوانی یا عدم همخوانی آن اصول و فرامین با 

 اند.گشا بودهفطرت انسان کارساز و گره

دین نیز به مثابه برنامه و عالوه بر مکاتب فکری و فلسفی مختلف، در این میان، 

روشی برای اداره و هدایت انسان در زندگی، آرا و افکاری را در اختیار انسان گذاشته 

 گیری از آنها، به مقصود مطلوب خویش برسد.است تا با بهره

دت خویش ارائه در میان همه آرا و افکاری که به منظور نیل انسان به هدایت و سعا

توان گفت بیانگر همه توان به دو دسته مشخص اشاره کرد که به نوعی میشده است، می

 امور و موارد مربوط به انسان است:

 یکی حق، و دیگری تکلیف.

نظران ای از صاحباهمیت و اعتبار این دو عنوان به قدری فراوان است که حتی عده

توان با شاخص قرار دادن آنها میان عصر جدید و میحوزه علوم انسانی بر این باورند که 

توان گفت عصر قدیم، به عبارتی عصر به طوری که میعصر قدیم فاصله انداخت. 

نظران حتی از این هم فراتر تکلیف و عصر جدید، در اصل عصر حق است. این صاحب

 «.زبان دین، زبان تکلیف است، نه حق»روند و بر این باورند که می

را توجیه نمود، به « حقوق بشر»م شدن نظریه لَتوان عَه به این نکته است که میباتوج

ترین نماد سنت )عصر قدیم(، تر، در عصر جدید، که دین به عنوان شاخصبیان روشن

ها برای دستیابی به حقوق عینی و شود و انسانگرا دارد، کنار زده میزبانی تکلیف

نظر خود را  عی غیر از دین مراجعه کنند و حقوق موردانکارناپذیر خود، ناچارند به منب

 براساس اصول و مبانی آن منبع )اعم از علم، مکاتب فلسفی ـ اخالقی و ...( تعریف کنند.

شود، بلکه تا جای پیش آفت مخرب این تفکر به همین مقدار منحصر و محدود نمی

های که امروز در نظریهبه معنای آنچه « حق»دهد اساساً در دین رود که نشان میمی
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شود، تعریفی ندارد. این است که این افراد الزمه نیل انسان مرتبط با حقوق بشر مطرح می

دانند و به این معنا معتقدند که نظام حق ساالر، با نظام خود را، گذرا از دین می« حق»به 

باید یدن به حق گراست ـ همخوانی ندارد. از این رو برای رسدین ساالر ـ که ذاتاً تکلیف

 به نظامی دیگر، غیر از نظام دینی اندیشید؛ پیشنهاد این گروه نیز، نظام سکوالریستی است.

*** 

افراطی است. « ییگراتفکیک»های های مهم روزگار جدید نظامیکی دیگر از شاخصه

شود که حاکمیت روحیه در این مجال امکان شرح و بیان این نکته نیست؛ فقط ذکر می

باعث شد، در راستای تخصصی شدن علوم، نوعی تجزیه حاکم شود. اما این  1اوریعلم ب

تر و تجزیه که در اصل به عنوان جزئی از یک کل بود و فقط به خاطر شناخت دقیق

مدت، به صورت یک کل مستقل درآمد و با آنکه نقض  تر صورت گرفت، در درازعمیق

خوانی نداشت، در عرف مجامع و محافل غرض بود و با اهداف اولیه تفکیک در علوم هم

 علمی پذیرفته شد و هنوز هم به صورت پیدا و پنهان در این مجامع حضور دارد.

یکی از بارزترین نمادهای این تفکیک افراطی، تفکیک میان زن و مرد به عنوان دو 

ر جزء از یک کل واحد )انسان( و بررسی هر یک از آنها به عنوان یک واحد مستقل بود. ب

ای از انسان، بلکه هر یک به عنوان این اساس زن یا مرد نه به عنوان بخشی یا جلوه

جزیره مستقلی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که این کار هیچ ربط و پیوندی با 

 دیگری نداشت.

های متعدد آن و جلوه 2نتیجه بالفصل و قطعی این تفکیک افراطی، پیدایش فمینیسم

اند، تر شدهها قرار داشتند و اکنون که کمی معتدلین جلوه آن، رادیکالبود که در باالتر

 اند.های دیگری پیدا کردهجلوه

ند ا ناپذیرند. زن و مرد دو نیمه از یک حقیقتدر حالی که زن و مرد دو جزء جدایی

که در صورت نبود هر یک از آنها دیگری هم یا نیست یا کارایی اصلی و ذاتی خود را از 

 دهد.می دست
______________________ 

1- Scientism 

2- Feminism 



   

 11 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

 الدین:به قول موالنا جالل
 جفت مایی جفت باید هم صفت

 

 تا برآید کارها با مصلحت 
 

 جفت باید بر مثال همدگر
 

 در دو جفت کفش و موزه درنگر 
 

 گر یکی کفش از دو، تنگ آید به پا
 

 1«هر دو جفتش کار ناید مر تو را» 
 

و فراطبیعی وجود دارند که در  و حقیقت همین است. بسیاری از امور و موارد طبیعی
متفاوت و مختلفند، اما در حقیقت در صورت نبود یکی از آنها،  هظاهر دو یا چند جلو

 «.هر دو جفتش کارناید مر تو را»
های فمنیستی این شد و رهیافتجمع میان نظریه حقوق بشر ـ با قرائتی که بیان شد ـ 

گزیرند برای دستیابی به حقوق خود که در دین حقوق زن رعایت نشده است و زنان نا
 ای غیر از چارچوب دین را دست و پا کنند.چاره

کتاب حاضر جواب عالمانه، دانشگاهی و مبتنی بر اصول اسالمی است به این ادعا که 
 شود.های هیجانی، روشنفکر مآبانه و اپوزیسیونی سر داده میغالباً در جمع

نه هیاهو، و رویکردهای ژورنالیستی و یک بار به عبارت دیگر، این کتاب دور از هرگو
دهد که اوالً، حقوق بشر در اسالم، نه امری نو مصرفی، با دالیل واضح و آشکار نشان می

دار و اصولی است. دلیل آن هم بیان صریح و جامع آیات قرآن، پیدا، بلکه موضوعی ریشه
 ن در این باره است.و اجتهادات صریح علمای قدیم و جدید مسلما احادیث پیامبر

ها را دارد، عمالً همه ثانیاً، بدون آنکه بکوشد یا نشان دهد که مقصد نقد این دیدگاه
دهد نتیجه باطلی که کشاند و نشان میمبانی آن مکاتب و رویکردها را به چالش می

اند، مولود دو مقدمه فاسدات و طبیعی است که از درباره حقوق زن در دین اسالم گرفته
 زه همان برون تراود که در اوست.کو

به عالوه، استاد عبدالکریم زیدان، با شخصیت جدی یک فقیه، که مسیر حرکت خود 

( تعیین و تشریعی )علم اصول فقه و نقد و مقاصد های علمرا با توجه به جهت نمایی

نادان  دوستان یههای عاجزانهای منکران و دست و پا زدنکوشد دور از افتراها و اتهاممی

هایی از ظرفیت فقهی و اصولی اسالم و علمای ناتوان، به فراخور این بحث موجود، بخش

______________________ 

 .3212-3211مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد الدین نیکلسون، دفتر اول، بیت  -1
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 در مورد حقوق زنان را ارائه نماید.

ها در میان امت اسالمی به فراموشی سپرده شده بود و این، همان کاری است که مدت
و زندگی و عادات گونه کارهای ماندگار، شکاف عظیمی میان تعالیم دین و در غیاب این

ای که دلیل ظرفیت این شکاف را ندیدند یا نخواستند دین باوران حاصل شد. اما عده
اند و شادکامانه اعالن کردند که خانه از ببینند، خطا را بر گردن خود دین انداخته

پردازد که در جهانی می« تعمیر»باز به « معمار حرم»بست ویران است؛ غافل از این که پای

ارائه الگویی برای اداره و مدیریت آن، در سراسر تاریخ پرفراز و فرود، کاروان  راه
 وقفه در حرکت بوده است.پرزحمت و ابتالی انبیا و اولیای حقیقی دین، بی

این کاروان در  1به فصل خداوند کریم، بیداری اسالمی و به تبع آن حرکت اسالمی
دور از غبارهای مقطعی و گذرا، راه رهایی امت عصر ما نیز آن راه نورانی را دنبال کرد و 

ها، بلکه در همین نزدیکی نشان داد و از بند و بالی اتهام و ابهام راند در دور دست
گونه بادهای گذران خاموشی برفروزد، با این خداوندنمایان ساخت که شمعی که 

 پذیرد.نمی
ای بیان و تبیین بخشی از خوانید کوششی است متواضعانه برباری، آنچه در ادامه می

شود که همه چیز را بیان کرده است، یا حتی های فقهی ما درباره زنان. ادعا نمیظرفیت
توان آن را فصل الخطاب و قول نهایی به آنچه را که بیان کرده است، در اوج است و می

بویی های خوشنواز و دلربا، چه گلدهد در این باغ چشمشمار آورد. همین که نشان می
های مطمئن و آرامی که با تکیه بر های توانا و دلروید، کافی است. امیدوارم دستمی

ناپذیر ایمانی و اسالمی، صادقانه غمخوار این امت هستند، گامی فرا های خدشهآرمان
 رسد، در این وادی کاری بکنند. امیدوارم.پیش نهند و اگر دستشان می

 ال رستمییسه

 تهران ـ امیرآباد

66/65/33 

______________________ 

 ،«ةفی المرحلة القادم ةسالمیاإل ةلویات الحرکوأ» برای اطالع بیشتر درباره تفاوت این دو اصطالح، ر.ک: -1

 عشر. ةالثالث ةالرسالة، الطبعمؤسسة القرضاوی، یوسف  دکتور



 

 مقدمه

 پیشگفتار و روش بحث -1222

، به این اعتبار که از اهالی این دار است، یعنی از افراد و 1مرد مسلمان، در داراالسالم

آید، از برخی حقوق برخوردار است. بر طبق ضوابط یا شهروندان این دولت به شمار می

زن  2شود.ب میاصول عام مقرر در شریعت اسالمی، برخی تکالیف نیز بر وی واج

از حقوق برخوردار است و بنابر ضوابط  ایمسلمان ساکنان کشور اسالمی نیز از مجموعه

گردد ای معلوم از تکالیف را هم متحمل مییا اصول مقرر در شریعت اسالمی، مجموعه

شود که این اصول کلی و حقوق تعیین شده و نیز تکالیف زن حال این پرسش مطرح می

 ار اینکه از اهالی سرزمین اسالم است، چیست؟مسلمان به اعتب

گونه از آن ها و مطالبی است، که ما در این کتاب در سه بخش اینپرسشاین موارد، 

 بحث خواهیم کرد:

 بخش یکم: تعریف حقوق و تکالیف و بیان اصول کلی آنها.

 بخش دوم: حقوق زن مسلمان به این اعتبار که از اهالی داراالسالم است.

 وم: تکالیف زن مسلمان به این اعتبار که اهل داراالسالم است.بخش س

 

 

______________________ 

آن  داراالسالم: سرزمینی است که مسلمانان بر آن والیت و تسلط دارند و بیشتر شعایر دین  اسالم در -1

 شود. نقطه مقابل داراالسالم، دارالحرب است. مترجم.اقامه می

نکته قابل مالحظه این است که غیرمسلمان )ذمی( در داراالسالم از لحاظ حقوق و واجبات مانند  -2

مسلمان است و این یک قاعده کلی است که برخی استثناهای جزئی دارد. دلیل این استثناها نیز لحاظ 

مندی از برخی حقوق است و به عبارتی برای التزام به اسالمی برای برخورداری و بهرهکردن شرط عقیده 

گونه تکالیف مبتنی بر عقیده اسالمی هستند. برای تفصیل بیشتر در این باره برخی تکالیف است؛ زیرا این

اثر  ،«سالماإل ستأمنین فی دارمالأحکام الذمیین و»ر. ک: کتاب 

 نگارنده.



 

 

 

 

 

 :بخش اول

 تعریف حقوق و تکالیف و بیان اصول کلی آنها

 
 تعریف حقوق و تکالیف گفتار یکم:

 بیان اصول کلی حقوق و تکالیف گفتار دوم:

 

 

 



 

 گفتار یکم:

 تعریف حقوق و تکالیف

 1معنای حق از نظر لغوی -1227

 در لغت دارای معانی فراوانی است از جمله:لفظ حق 

 نقطه مقابل باطل -6

 گونه که در قرآن آمده است:ثبوت و وجوب؛ همان -5

                   [ / 26زمر] 

 «شده است واجببر کافران  یفرمان عذاب اله یول»  

وجوب است، یعنی عذاب کافران الزم و واجب  در این آیه حق به معنای ثبوت و

 شده است. 

؛ یعنی بر تو واجب است که، این کار را «ایحق علیک أن تفعل کذ»شود: نیز گفته می

 انجام دهی. 

 است.« یسوغ»بحق، در این جا به معنای « یحق لک أن تفعل کذا»شود: نیز گفته می

 شود:دهی و همچنین، گفته می چنین کاری را انجامیعنی برای تو جایز است که، 

 یعنی خداوند آن را برای مردم آشکار و اثبات کرده است.« أحق اهلل  الحق»

 خداوند متعال فرموده است:

                                  /[2]انفال 

 «کن کند.را با کلمات خود ثابت، و کافران را ریشهخواست حق [ خدا مىو]لى»

 یعنی مستوجب چیزی گردید.« استحق الشیء یستحقه»و 

 گونه که در قرآن آمده: همان

                [ / 632مائده] 

______________________ 

-382، صص 1اللغة العربیة، ج ، معجم الفاظ القرآن الکریم: مجمع223-222، صص 11ج  العرب،لسان -1

 .181، ص 1، المعجم الوسیط، ج 388
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 «اندو اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده»

در قرآن فراوان « حق»یعنی آن دو نفر مستوجب گناه و بدی شدند. واژة ، «استحقا إثما  »

ذکر گردیده و واضح است که مراد دقیق از آن بسته به سیاق و محل ورود آیات، متفاوت 

 است اما داللت کلی از آن خالی از معانی ثبوت و مطابقت با واقع نیست.

 الف( حق در اصطالح فقیهان -1227

اند و آن را می کلمه حق را بر پایه معنای واژگانی آن به کار بردهفقیهان شریعت اسال

اند با ثبوت شرعی ثابت است؛ یعنی آنچه به حکم شرع و اقرار بر هر چیزی اطالق کرده

ای شرعی هم دارد؛ بر این پایه برخی آن به اثبات رسیده و به سبب آن اثبات، پشتوانه

حق آن است، که با بیان شارع به »اند: ودهفقیهان اهل حدیث، حق را چنین تعریف نم

 «.اثبات رسیده و شارع از آن پشتیبانی کرده باشد

 1ب( حق در اصطالح علمای اصول فقه

 حکم در نزد علمای اصول فقه عبارت است از:

خطاب خداوند متعال به روش اقتضا یا تخییر یا وضع که به افعال مکلفین تعلق 

گیرد، یا برای که خطاب خداوند به آنها تعلق می 2لفگیرد. مقصود از  افعال مکمی

دستیابی به مصلحت عمومی است یا مصلحت خاص. چنانچه از دسته نخست )مصلحت 

الناس به اهلل و اگر از دسته دوم )مصلحت خاص( باشد، جزو حقعامه( باشد، جز حق

احد با هم جمع الناس( در امری واهلل و حقآید، البته، گاهی هر دو حق )حقشمار می

الناس در شوند که حقاهلل غالب است و گاهی هر دو در چیزی جمع میشوند که حقمی

 آن غالب است.

 اند:بر این اساس، علمای اصول فقه، حق را به این چهار دسته تقسیم نموده

______________________ 

 .151-152، صص 3شرح التلویح علی التوضیح، تفتازانی، ج  -1

 گیرد. مترجم.شود که وظایف شریع به افعال وی تعلق میمکلف به فرد بالغ و عاقلی گفته می -2



   

 19 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

رسد و به شخص خاص اختصاص داده نشده اهلل: آنچه سودش به همگان میحق -6

به سبب ارزش و اعتبار واال و فراگیر بودن منفعت آن، است و به همین دلیل 

 مانند: عبادات و جهاد، به خداوند نسبت داده شده است.

مال دیگران و  1به مصلحتی ویژه تعلق دارد؛ مانند: حرمتالناس: آنچه حق -5

 ضمانت و جبران چیزهای تلف شده.

یز چنین اهلل در آن برتر است را ناموری که دو حق در آن جمع شده و حق -6

اند: آنچه هدف از آن به دست آوردن دو مصلحت است اما قصد تعریف نموده

است مانند حد قذف، یا عقوبت گناه  2دستیابی به مصلحت همگانی در آن اظهر

شود و از ارتکاب به سبب آن قذف؛ زیرا این عقوبت سبب زجر مردم می

رسد. یعنی یک یگونه، منفعتش به همه بندگان منماید و بدینجلوگیری می

اما در این عقوبت مصلحت خاصی هم وجود دارد و آن مصلحت عمومی آشکار؛ 

پاک شدن لکه ننگ و عار از دامن شخص مقذوف )متهم( است که، پاکی او پس 

شود که البته با وجود این مصلحت عمومی غالب از اجرای حکم قذف آشکار می

 است.

الناس در آن غالب است علمای اند و حقاموری که دو حق در آن جمع شده -3

اند که چیزی است که، در آن اصول فقه این مورد را به این صورت تعریف کرده

دو مصلحت عمومی و خصوصی جمع گردیده است؛ اما مصلحت خصوصی در 

آن غالب دارد؛ مانند: قصاص در جرم قتل عمد. در قصاص دو مصلحت وجود 

رنده آن، و مصلحت خاص؛ زیرا با دارد مصلحت عمومی به سبب کارکرد بازدا

______________________ 

رود. در به کار می« حرام بودن»یک اصطالح است و به جای « حرمت»مت: در متون فقهی، کلمه حر -1

 این کتاب نیز این نکته رعایت شده است. مترجم.

اظهر: یکی از اصطالحات فقهی است و معنای آن به طور خالصه عبارت است از: اینکه اگر اختالف  -2

به دلیل مدرک آنها ـ آن را که از قوت بیشتری برخوردار  میان دو یا چند قول امام شافعی قوی باشد ـ

 نامند. مترجم.باشد أظهر گویند و نقطه مقابل آن را ظاهر می
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قصاص قاتلی که عزیز آنها را کشته است دل خانواده مقتول و اولیای او به 

رسد. واضح است که در این امر مصلحت خانواده مقتول غالب است؛ آرامش می

توانند از حق خود آید و اگر بخواهند، میدر نتیجه قصاص، حق آنها به شمار می

 ه اجرا بگذارند.درگذرند یا آن را ب

 واجب از نظر لغوی و اصطالحی -1220

وجب الشیء »شود: در زبان عربی گفته میواجب در لغت به معنای الزم و ثابت است. 
معنی آن در اصطالح شرع چنین است: کاری که  1یعنی الزم و ثابت شد.« یجب وجوبا  

که تارک آن نکوهش  ایشارع انجام دادن آن را به روش حتم و الزام بخواهد به گونه

شود و دهنده آن نیز ستایش میشود و سرانجام نکوهش، هم عقاب است انجاممی

 سرانجام آن هم پاداش است. 

؛ اما احناف میان واجب و فرض از جهت واجب در نزد جمهور همان فرض است

جب ظنی باشد، آن فعل وااند و معتقدند، اگر دلیل فعل، علت لزوم فعل، تفاوت قائل شده

ی درخواست اما جمهور به شیوهچنانچه دلیل آن قطعی باشد، فعل، فرض است؛ است و 

کنند؛ اگر درخواست شارع، حتمی و الزامی بود، آن یک عمل از جانب شارع نگاه می

 2فعل، واجب یا فرض است؛ چه دلیل آن ظنی باشد، چه قطعی.

______________________ 

 .1232، ص 3المعجم الوسیط، ج  -1

 .23الوجیز: دکتر زیدان، ص  -2



 

 گفتار دوم:

 اصول کلی حقوق و تکالیف

 روش بحثپیشگفتار و  -1222

منشأ حقوق و تکالیف، یعنی سببی که آنها را تقریر نموده، خداوند متعال اصل اول: 

  است.

به کار بردن حقوق و انجام تکالیف باید برابر با شریعت خداوند متعال اصل دوم: 

 باشد.

از تشریع آن هماهنگ کارگیری حقوق و انجام تکالیف با مقاصد شارع بهاصل سوم: 

 باشد.

 روی باشد.به کار بردن حقوق و انجام تکالیف در مسیر اعتدال و میانهرم: اصل چها

 اصل پنجم: مراعات اولویت در حقوق و تکالیف.

 اصل ششم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف، ضرر و آسیبی به دیگران نرساند.

 زن در به کار بردن حقوق و انجام تکالیف مانند مرد است.اصل هفتم: 

 گوناگونی حقوق و تکالیف.اصل هشتم: 

 بندی شده است:براساس آنچه بیان شد، این گفتار به جستارهای زیر بخش

 .جستار یکم: منشأ و سرچشمه حقوق و تکالیف 

 .جستار دوم: بهره بردن از حقوق و انجام تکالیف بر پایه شرع 

  جستار سوم: هدف از به کار بردن حقوق و انجام دادن تکالیف مطابقت با

 ارع است.قصد ش

 روی در به کار بردن حقوق و انجام تکالیف.جستار چهارم: میانه 

 .جستار پنجم: مقدم کردن حقوق و تکالیفی که تقدم آنها سزاوارتر است 

 .جستار ششم: منتفی بودن ضرر در بهره بردن از حقوق و انجام تکالیف 

 .جستار هفتم: برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف 

 اگونی حقوق و تکالیف و تفاوت آنها.جستار هشتم: گون 



 

  جستار یکم:

 سرچشمه حقوق و تکالیف

 خداوند، بخشنده و دهنده حقوق و سبب وجوب تکالیف است -1221

گفتیم حق چیزی است که، به وسیله شرع یعنی به حکم شریعت اسالمی یعنی همان 

تجلی اراده  به اثبات رسیده است. این نصوص، نصوص قرآن کریم و سنت پاک پیامبر

دینی و شرعی خداوندی است که، حقوق و تکالیف را مقرر کرده است بر این اساس 

گاه حقی ی آن به انسان است و اگر چنین نبود هیچپدید آورنده حقوق و بخشندهخداوند 

 رسید.برای انسان به اثبات نمی

زیرا »... ست: الموافقات، فرموده اامام شاطبی، فقیه مشهور، در کتاب ارزشمند خود، 

آنچه حق انسان است، تحقق آن برای او، تنها به دلیل اثبات و مقرر کردن شرع است نه 

 .1«به علت آن که انسان ـ در اصل ـ مستحق آن باشد

ای از جانب خداوند است، تکالیف هم از آنجا که حقوق انسان، هدیه -6626

اجب شده است و اگر الزام ای دیگر است که به حکم خداوند متعال بر انسان وهدیه

شد پس خداوند در حکم و آنچه بود، این تکالیف بر انسان واجب نمیخداوند نمی

همتاست، به زیرمجموعه حکم است از جمله اعطای حقوق و وجوب تکالیف یگانه و بی

 اند:همین علت علمای اصول فقه در تعریف حکم گفته

و حکم را به « باالقتضاء أو التخییر أو الوضع خطاب اهلل تعالی المتعلق بأفعال المکلفین»

اند که بندی نمودهرا نیز به پنج دسته بخش 2تکلیفی و وضعی تقسیم، و حکم تکلیفی
______________________ 

 .211، ص 3الموافقات، شاطبی، ج  -1

 شود که عبارتند از:و مباح( تقسیم می احکام تکلیفی به پنج دسته )واجب، مندوب، حرام، مکروه -2

 .واجب: آن چیزی است که فعل آن موجب ثواب و ترک آن باعث عقاب باشد مانند نمازهای یومیه 

 .مندوب: آن چیزی است که فعل آن موجب ثواب و ترک آن باعث عقاب نباشد مانند نماز وتر 

 باشد مانند قتل نفس. حرام: آن چیزی است که ترک آن موجب ثواب و فعل آن باعث عقاب 

  .مکروه: آن چیزی است که ترک آن موجب ثواب ولی فعل آن باعث عقاب نباشد 



   

 11 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

اند امر به انجام دادن کاری با درخواست از جمله آنهاست و در تعریف آن گفته 1«ایجاب»

عل مکلف به صورت وجوب آور شارع برای انجام یک کار که جلوه آن در فحتمی و الزام

 2باشد.است و این کار همان، واجب می

در نتیجه تکالیف فرمانی است که، خداوند بر مشخص مکلف انجام دادن آن را واجب 

شد؛ پس تنها خداوند است که نموده و اگر ایجاب خداوند نبود، بر انسان واجب نمی

 کریم نیز در این باره فرموده:  همتاست. و قرآنکند و او در این کار بیتشریع و حکم می

       [ / 22انعام] 

 «حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست»

پس هیچ کس حق واجب نمودن کارهایی را که خداوند واجب ننموده است، ندارد. 

های حکم تکلیفی اموری هست که برای انسان ایجاد حقوق همچنین در دیگر بخش

یکی از آنهاست و از جمله کارهای حرام تجاوز به جان یا مال  3م تحریمنماید و حکمی

یا آزادی دیگران است و مقصود از آن این است که انسان حق حیات و مالکیت بر اموال 

 و نیز حق رفت و آمد دارد.

است یعنی مباح بودن انجام یا ترک کاری « تخییر»بخش دیگر از انواع حکم تکلیفی، 

ر ضمن این اباحه حقوق بسیاری برای انسان وجود دارد برای نمونه حق برای مکلف، و د

 انتخاب کار یا رها کردن آن.

                                                                                                                              

 اصول فقه،. مباح: آن چیزی است که نه فعل آن موجب ثواب باشد و نه ترک آن باعث عقاب باشد( 

 (.3عبدالکریم کانیمشکانی، ص 

رود. در به کار می« واجب بودن»ه جای یک اصطالح است و ب« ایجاب»ایجاب: در متون فقهی، کلمه  -1

 این کتاب نیز این نکته رعایت شده است.

 .18-32الوجیز فی اصول الفقه، صص  -2

 تحریم: حرام نمودن. -3
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اند، مانند حق نیز حقوقی وجود دارد که برای انسان ثابت شده 1و در حکم وضعی

مالکیت چرا که با فراهم شدن اسباب ثبوت این حق، اسباب دیگری مانند دستیابی بر 

ستد یا وارث شدن به سبب خویشاوندی ـ با حقوقی که خداوند مباح و انجام داد و 

 گردند.تشریع نموده و به حق مالکیت انجامیده است ـ ایجاد و اثبات می

 راه شناخت حقوق و تکالیف -1222

از آنجا که اراده تشریعی خداوند مبنای حقوق و تکالیف است و تجلی این اراده هم 

نها راه شناخت آن، مطالعه احکام و تعالیمی است که احکام و تعالیم دینی الهی است، ت

منبع و مبنای حقوق و تکالیفند. این احکام همان مواردی است که، در قرآن کریم و سنت 

آمده است یا از مصادر و منابعی مانند قیاس و اجماع ـ که نصوص قرآن و سنت  پیامبر

مصادر فرعی برای ما کاشف احکام شود در واقع این نماید ـ شناخته میمیبه آنها اشاره 

زیرا هیچ کسی جز خداوند حق ایجاد خداوند هستند و آغازگر و پدیدآورنده آن نیستند؛ 

تواند آن احکام را بررسی یا از مصادر اصلی حکم و تشریع ندارد، بلکه انسان تنها می

)کتاب و سنت( یا فرعی با کمک قواعد استنباط احکام شرعی در علم اصول فقه 

شناسایی و استخراج نماید و این عمل در حیطه کار مجتهدانی است که، توانایی اجتهاد و 

 استنباط احکام را دارند.

 حکمت اعطای حقوق و وجوب تکالیف -1222

حکمت این که خداوند متعال حقوق را به انسان ارزانی داشته و انجام تکالیف را بر او 

 واجب نموده است، چنین است:

ای عبادت خداوند متعال آفریده شده است همچنان که خداوند در قرآن انسان بر -6

 فرماید:می

______________________ 

حکم وضعی: احکام وضعی احکامی هستند که شارع چیزی را سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگری  -1

چیزی به عنوان سبب، شرط یا مانع برای چیزی دیگر قرار داده باشد یعنی حکم وضعی مقتضی جعل 

 است مثالً وضو شرط نماز است.



   

 15 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

                  [23ذاریات / ]ال 

کند که انسان با تمام عبادت به معنای وسیع و گسترده آن، این هدف را دنبال می

شریعت خداوند هماهنگ نماید و حقوق ارزانی  وجود رفتار و کردار و اعمال خود را با

های این عبادت گسترده را برای او ـ همچنان که بیان خواهد شد ـ شده به انسان، راه

 کند.آسان و هموار می

 خداوند انسان را کرامت بخشیده و در قرآن چنین آمده است: -5

                               

                         / [23]اسراء 

های را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکب بنی آدمما، »

ایم و بر نمودهایم و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان گوناگون( حمل کرده

 «.ایمبسیاری از آفریدگان خود کامالً برتری داده

های بزرگداشت دادن حقوقی است که، شایسته انسان و الزمه شک از بایستگیبی

توان به آزادی فردی اشاره کرد که محروم ساختن یا احترام به اوست برای نمونه می

 شود.کاستن آن در حق انسان، سبب کرامت و احترام او نمی

های آزمایش انسان است تا میزان و اعطای حقوق به انسان و الزام تکالیف بر او از راه -6

هایش روشن شود زیرا اندازه فرمانبرداری او در برابر دستورات خالقش و شکر بر نعمت

 زندگی، سراسر امتحان و آزمایش است. خداوند متعال فرموده است:

                                  

     [ / 5ملک] 

همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید که کدامتان »

 «.کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده است

کالیف ـ که از احکام شریعت اسالمی است ـ در دستیابی انسان به حقوق و ت -3
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اند و این مصلحت و دفع مفاسد نقش دارند و برای دنیا و آخرت بندگان تشریع گردیده

شود و دانشمندان اسالم نیز به آن همان چیزی است که، از نصوص شریعت استنباط می

 اند.تصریح نموده

ها و تکمیل شریعت اسالمی برای جلب مصلحت»است:  االسالم، ابن تیمیه، گفتهشیخ
 .1«آنها و تعطیل مفاسد و دگرگونی و تغییرشان آمده است

شریعت سراسر مصلحت است که یا »فقیه بزرگ، نیز فرموده است: عزبن عبدالسالم، 
تکالیف، همه به مصالح »و نیز گفته است: « شود یا جلب منافعموجب دفع مفاسد می

 .2«گرددی بندگان برمیدنیوی و اخرو
ها برای مصالح دنیوی و اخروی بندگان وضع شریعت»شاطبی نیز آورده است: 

 .3«است

مصالح بندگان ـ که شریعت برای جلب آنها آمده و احکامش را بر  -1227

 پایه آن بنا نهاده

مصالح بندگان ـ که شریعت برای جلب آنها آمده و احکامش را بر پایه آن بنا نهاده ـ 

مانند حفظ دین، نفس، عقل، نسل و ]ضروریات[  4چنین است: حفظ مصالح ضروری

______________________ 

 .21، ص 3، ج االسالم ابن تیمیه، شیخةالنبوی ةمنهاج السن -1

و ج  35، ص 1، ج االنام، عزبن عبدالسالمقواعداالحکام فی مصالح -2

 .12، ص 3

 .6، ص 3 الموافقات، شاطبی، ج -3

اهدافی که شارع در تشریع و بیان احکام برای جلب مصلحت و دفع مفسد، از مقاصد شریعتی یعنی  -4

بندگان دارد که خود به سه دسته ضروریات )یعنی اموری که زندگی مردم بر آن متوقف است و در 

شود و شامل دین، نفس، عقل، نسل و مال است( و حاجیات شان مختل میصورت عدم وجود آن زندگی

شان مختل اند و اگر وجود نداشته باشند زندگیای رفع حوائج مردم وضع شده)یعنی چیزهایی که بر

روند مانند اباحه افطار برای مسافر(. و تحسینیات )یعنی شود در واقع حاجیات از حد نیاز فراتر نمینمی



   

 17 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

شک حقوقی را که مال؛ و در پی آن، مصالح حاجیه ]حاجیات[ سپس تحسینات. بی

به انسان ارزانی داشته و تکالیفی را که بر او واجب نموده همگی در راه دستیابی خداوند 

 اند.به این مصالح سهیم

 شرع از حقوق و تکالیف پشتیبانی -1270

های آشکار تکریم ای خداوندی و از جلوههای پیش گفته شد: حقوق هدیهدر بحث

انسان است که در دستیابی مصالح بندگان و وجوب آن در عبادت پروردگارش ایفای 
حمایت شرع پشتیبانی کند زیرا حق بینماید و شرع باید از این حقوق نقش می

ب شریعت پشتیبانی از این حقوق را تأیید نموده و همگان را به معناست. به همین سببی
و عدم تجاوز به آن ملزم کرده است؛ و کسی را از بهره بردن از حقش منع ننموده احترام 

است و برای انجام دهندگان کارهای حرام مجازات تعیین کرده است. همچنین هیچ 
نع نماید. برای نمونه انجام شخصی حق ندارد مسلمانی را از انجام تکالیف شرعی م

ی حج یا امر به معروف و نهی از منکر جزو اموری است که خداوند انجام دادن فریضه
آنها را واجب کرده و هیچ شخصی حق ممانعت از انجام آنها را ندارد زیرا کار او 

آید و فاعل چنین کاری مستحق سرزنش و گیری در برابر دین الهی به شمار میجبهه
 است. عقوبت

 حقوق و تکالیف از ]جانب[ خداوند است -1272

کند حقوق و تکالیف جنبه الهی دارد این است که، خداوند تکالیف دلیلی که ثابت می
ای را برای بکارگیری آنها وضع کرده ای که خواسته، مقید نموده و روش ویژهرا به گونه

تا کسی دچار ضرر و زیان  روی گذاشتهبرداری از آنها را بر میانهاست و شرط بهره
توانند اصولی کلی برای حقوق و تکالیف باشند ـ بیانگر آن نگردد. این قیود ـ که می

 هستند که سرچشمه اصلی حقوق و تکالیف خداوند است.

                                                                                                                              

 گونه اختاللیشود اما در صورت عدم وجود هیچتر میتر و راحتچیزهایی که اگر باشند زندگی شیرین

 نمایند مانند پوشیدن لباس مرتب و تازه برای رفتن به مسجد(.ایجاد نمی
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 اصل دوم جستار دوم:

 وری از حقوق و تکالیف بر پایه قانون و شریعتبهره

 گذاری در دین ممنوع استبدعت -1271

اصلی برنامه الهی پیروی از شریعت است بنابراین ایجاد بدعت در دین خدا هدف 

گوید بکارگیری حقوق و تکالیف بر پایه آنچه خداوند تشریع نموده ممنوع است. دین می

 اند که پیامبرروایت کرده باید انجام گیرد. دو امام بزرگوار، بخاری و مسلم، از پیامبر

ی از دین بدعت بگذارد که از دین نباشد آن امور مردود هر کس در امور»فرموده است: 

هر کس کاری انجام دهد که با »ای دیگر نیز روایت شده است: این حدیث به گونه«. است

 «.شریعت ارسالی خداوند مطابقت نداشته باشد، مردود است

ای عظیم و استوار از این حدیث قاعده»امام نووی در شرح این حدیث گفته است: 

 «.است عد اسالم و از سخنان جامع پیامبرقوا

این حدیث از اصول اسالم و »امام ابن حجر عسقالنی درباره این حدیث گفته است: 

ها و محدثات را رد نموده چه از ای از قواعد آن است. این حدیث تمام بدعتقاعده

ص نماید ـ چه، شخگونه که روایت نخست بر آن اشاره میسوی فاعل باشد ـ همان

دومی پس از پدید آوردنشان به آنها عمل نماید. تمامی اینها مردود و باطل است و به آنها 

 1«.شودتوجه نمی

هر کس از »... فرمود:  آمده است که، رسول خدا« عرباض بن ساریه»در حدیث 

شما پس از من زنده بماند اختالفات زیادی را خواهد دید، پس بر شما واجب است که 

بند باشید و به آن تمسک ی پس از من، پایو خلفای راشدین هدایت یافتهبه سنت من 

بجویید و از آن با چنگ و دندان نگهداری نمایید و از نوآوری در دین بپرهیزید زیرا هر 

 «.است و سرانجام هر بدعتی گمراهی ای، بدعتنوآوری

______________________ 

 .11، ص 13، صحیح مسلم، شرح نووی، ج 221-222، صص 5صحیح بخاری، شرح ابن حجر، ج  -1
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به تبعیت، از  در این حدیث»که در شرح این حدیث آمده است: « ابوداوود»به روایت 

تأکید «  ةکل بدعه ضالل»آن را با فرموده خویش  کارهای بدعتی هشدار داده شده و پیامبر

است و منظور از آن اموری است که در شریعت پایه و اساسی ندارد. هرچه در نموده 

د بود گرچه هشریعت اصلی داشته باشد که به آن داللت نماید از نظر شرعی بدعت نخوا

این سخن، از «. ةکل بدعه ضالل»فرمود:  م بدعت بر آن نهاده شود. پیامبردر واژه نا

و اصلی بزرگ از مبانی دین است و همه مسایل دین را در بر  سخنان جامع پیامبر

 .1گیردمی
 

گذاری تنها و تنها از شود و تشریع و قانونای تشریع شمرده مینوآوری در دین، گونه

ت و هر کس ادعای آن را داشته باشد، ادعا و عمل او حقوق ویژه خداوند متعال اس

شرکی بزرگ است و هر کس در این کار از او پیروی نماید، او را شریک خداوند دانسته 

 است.

و ایاکم و محدثات األمور فإن کل »االسالم، ابن تیمیه، در بحث نوآوری، حدیث شیخ
ست که، سنت و اجماع به آن اشاره ای ااین قاعده»را آورده است و فرموده: « ةضالل ةبدع

ها و اشاراتی بر آن وجود دارد. خداوند متعال نموده و در کتاب خداوند متعال نیز داللت

 فرمود:

                   / [5]شوری 

اند که خدا بدان ه برای ایشان دینی را پدید آوردهانبازها و معبودهایی دارند ک آیا»

 «.اجازه نداده است

مردم را به اموری فرا خوانید که سبب نزدیکی به خدا باشد زیرا ]انسان[ با گفتار و 

تشریع خداوند واجب گرداند یا در دین به تشریع تواند حکمی را بیرفتار خود می

را نداده و هر کس در این کار از او پیروی  ی آنهاکارهایی بپردازد که خداوند اجازه

______________________ 

 .352-362، ص 13عون المعبود شرح سنن ابی داود، ج  -1
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چیزی را تشریع نموده که خداوند نماید، برای خداوند شریک قرار داده؛ زیرا در دین 

 .1اجازه آن را نداده است

کارگیری حقوق و انجام تکالیف، باید بر پایه شریعت خداوند باشد و انسان مکلف به

آنها را تشریع نموده و حقوقی که به او  باید در برابر محدوده تکالیفی که خداوند

بخشیده، توقف نماید و نباید اموری را ایجاد نماید که خداوند آنها را واجب ننموده است 

گونه که گفته شد اثبات زیرا حقوق و تکالیف از کارهای تشریعی خداوند است و همان

ست در غیر این صورت، پس نوآوری در آنها جایز نیپذیرد، آن با احکام خداوند انجام می

شود ای از او نمیها برای ایجادکننده آن، مردود است و در شرع هیچ پشتیبانیاین نوآوری

 ی دینی است.اساس و پشتوانهو بی

 

______________________ 

 .368اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم، ابن تیمیه، ص  -1



 

  جستار سوم:

 :اصل سوم

 هدف استفاده از حقوق و انجام تکالیف

 هماهنگی با قصد مکلف و قصد شارع است -1272

جام تکالیف، هماهنگ با قصد شارع در ده از حقوق و انباید قصد مکلف در استفا

و تکالیف باشد؛ زیرا شریعت اسالمی به طور کلی برای حفظ مصالح تشریع حقوق 

رود که انجام و ترک امور و نیز استفاده از بندگان وضع شده است و از مکلف انتظار می

ن انجام دادن کاری باشد دهد و هدف از آحقوق و انجام تکالیف را بر پایه مصالح انجام 

که شارع خواسته است، نه اینکه خالف آن را مدنظر داشته باشد. انسان برای عبادت 

خداوند آفریده شده و عبادت به منظور فرمانبرداری انسان از خداوند در کارهایی است 

 باید آنچه به آن فرمان داده شده و مباح است، انجامکه تشریع نموده است به همین خاطر 

دهد؛ زیرا تشریع و فرمان خداوند در راستای هدف انسان در استفاده از حقوق و انجام 

تکالیف است بنابراین بر انسان واجب است که به این مسأله توجه کند و هدفش در 

استفاده از حقوق و انجام تکالیف همان هدف شارع ]تحقق مصالح دنیوی و اخروی 

و هر کس در احکام چیزی افزون بر آنچه خداوند انسان[ در تشریع تمامی احکام باشد.

تشریع نموده، اراده کند با شریعت خداوند متعال مخالفت نموده و هر کس با شریعت 

ای هماهنگ با هدف شارع از خداوند مخالفت نماید، کار او باطل و مردود است و نتیجه

 1تشریع احکام در پی نخواهد داشت.

مناقضه و مخالفت به کار بردن حیله در پرداخت زکات های آشکار این از جمله نمونه

است. خداوند زکات را برای یاری فقیران بر ثروتمندان واجب نموده است و اگر انسان 

ثروتمند در پرداخت زکات حیله به کار برد یعنی پول زکات را در صندوقی بگذارد یا 

او بگوید این زکات  ای بریزد و آن را به شخص فقیری بدهد و بهگندم را در کیسه

______________________ 

 .221-225، صص 3الموافقات: شاطبی، ج  -1
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ام است. سپس آن را به بهایی ناچیز از او بخرد و فقیر هم به سبب ناآگاهی از سرمایه

مقدار گندم یا مبلغ پول به آن راضی گردد، انجام این کار با این هدف، بیهوده و باطل 

زکات به شمار  یدهندهآن کس را است؛ زیرا با قصد شارع در تضاد است و خداوند نیز 

گونه است مانند حق انسان در اجرای آورد. استفاده از دیگر حقوق نیز به همینمین

همچون عقد بیع که برای رفع نیاز خریدار و فروشنده ]خریدار در تملک کاال و  1عقودی

ای لباسی را که حتی استفاده از آن و فروشنده در مالکیت بهای آن[ است. اگر فروشنده

ار دینار نسیه به خریداری فروخت سپس آن را به نهصد دینار ارزد، به هزیک دینار نمی

به صورت نقدی از او خرید، فروشنده در انجام این عقد هدفی غیر از هدف شارع در 

 تحقق این حق داشته و در نتیجه کار او به سبب تضاد با هدف شارع باطل و مردود است.

 

______________________ 

ها و جوانب یک شیء است چه این  ارتباط حسی و عقد از نظر لغوی به معنی مرتبط بودن کناره -1

ظاهری باشد و چه معنوی و از نظر شرعی عقد عبارت است از: مرتبط ساختن صیغه ایجاب با قبول به 

دنظر به اثبات برسد یعنی هدف برآورده گردد. عقد بر دو صورت شرعی به طوری که اثر آن در محل مور

 شوند: عقود الزمه و عقود غیرالزمه یا جایز. مترجم.نوع عمده تقسیم می



 

 جستار چهارم:

 :اصل چهارم

 حقوق و انجام تکالیف روی در استفاده ازمیانه

 روی در تمام کارهای شرع، پسندیده استمیانه -1277

واجب و مباح شریعت پسندیده است. خداوند در قرآن فرموده روی در همه امور میانه

 است:

           [ / 66اعراف] 

 « دیاسراف نکن یول د،یاشامیو ب دیبخور »

هیچ افراط و درنگ و تأمل، هنگام بحث از حدود مشروع بیروی، انههدف از می

گیری بر خود است تا مکلف گمان نبرد که خود را به سختی انداختن در تفریط یا سخت

انجام عبادت و جلب مشقت، از اموری است که در شرع به آن توجه شده و این مشقت 

ادرست است؛ زیرا رفع حرج و انجامد. چنین گمانی نو سختی به افزایش پاداش می

گیری بر آنها از اصول و مبانی شریعت اسالمی است. خداوند سختی از مردم و آسان

 فرموده است:

                 [ / 23حج] 

 «.و در دین، کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است»

 و نیز:

                  [632/  البقرة] 

 «.خواهد و خواهان زحمت شما نیستخداوند آسایش شما را می»

 رویهایی از میانهجلوه -1277

روی پسندیده در شرع این است که، مکلف از میان تکلیف عبادی به های میانهاز جلوه

د که، در توان اوست و امکان استمرار و دوام بر آنها را داشته انجام دادن کارهایی بپرداز
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باشد و از کارهایی که در توان او نبوده و تداوم بر آن ممکن نباشد، دوری نماید. امام 

اند که به همین نکته اشاره نقل کرده كبخاری و مسلم و ابوداود روایتی را از عایشه

منزل عایشه رفتد ]در حالی که[ زنی نزد ایشان  به پیامبر»کند. در این روایت آمده: می

پرسید: این ]زن[ کیست؟ عایشه گفت: فالنی است که در نماز خواندن بسیار  بود. پیامبر

 معروف است.

دانید توانایی به انجام کاری بپردازید که می: کافی است، ای عایشه! ]همواره[ پیامبر

خواهان رنج و زحمت کسی نیست مگر این که ادامه آن را دارید. سوگند به خدا، خداوند 

ها نزد خداوند آیینی است که، صاحبش بر ترین آیینخود خسته و بیزار شود و محبوب

 «انجام آن تداوم داشته باشد!

روی در شرع این است که، مکلف هر کاری را در جای خود های آشکار میانهاز نشانه

اید، برای نمونه به نفس خود حق آرامش و انجام دهد و هر حقی را به صاحب آن عطا نم

« بعبداهلل بن عمر»اش، به ویژه همسرش، حقش را بدهد. از استراحت بدهد و به خانواده

آیا این ]خبر[ که تو شبها برای عبادت بیدار »به من فرمود:  روایت شده که پیامبر

من این کارها را بله. »پاسخ دادم: « گیری، درست است؟مانی و روزها نیز روزه میمی

اگر تو این کارها را انجام دهی، چشمانت فرو افتاده و »فرمود:  پیامبر«. دهمانجام می

شود. بدان که وجود و نفس و همسرت بر گردند و بدنت خسته و ناتوان میضعیف می

داری کن )قیام شب را انجام بده( تو حقی دارند پس روزه بگیر و افطار کن و شب زنده

 1«.اب!اما بخو

تواند با روزه سنت و قیام شب و یاد کند که انسان مکلف میگونه احادیث بیان میاین

خدا، درجه معنویات خویش را افزایش دهد اما این کارها را باید بر پایه رهنمودهای 

 روی را رعایت نماید.انجام دهد؛ و میانه پیامبر

______________________ 

 .28، ص 1، ج التاج الجامع لألصول فی احادیث الرسول -1
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 رویحکمیت میانه -1272

روی تشویق و اسالم و شریعت ما را به رعایت میانه روی چیست؟ چراحکمت میانه

 اند؟ فرمان داده

هدف شارع، خسته کردن شخص مکلف یا شکنجه جسم او نیست، بلکه هدف، 

ای که تمام رساندن انسان به باالترین درجه کمال است تا بنده خالص خدا شود؛ به گونه

دهد خدایی شود، و این امور ام میوجود، اعتقادات، امیال، عادات و سایر کارهایی که انج

با اطاعت انسان از خداوند در انجام اوامر و دوری از منهیات و عدم تجاوز به حد و 

مرزهایی که خداوند تعیین کرده است و نیز ایمان به کارهای مورد پسند خداوند نه آنچه 

طاعات و خودش دوست دارد به طور کلی در دایره پسندد )وگرنه آنچه که که خودش می

 یابند.پسندد( تحقق میگیرد که خودش میقربات و خود همان فعلی قرار می

آن چیزی باشد که شرع پاک آورده است در نتیجه های او تابع یعنی تمام خواسته

تر است به آن بپردازد و اگر نزد خداوند پسندیده 1«رخصت»زمانی که )احساس کرد که( 

 3تر است در صورت توانایی به عزیمتند پسندیدهنزد خداو 2«عزیمت»احساس کرد که 

برای عمل کند. و چنانچه حرج و مشقت مورد پسند خداوند نباشد، با تکلیف ]زائد[ 

______________________ 

 همان )به روایت شیخین: بخاری و مسلم( -1

ری از منهیات و درنگ نمودن در مواجه با حدود و ایمان و این امور با اطاعت انسان در انجام اوامر و دو

 یابند.به کارهای شارع و نه نفس تحقق می

رخصت در لغت به معنای سهولت و آسانی و در اصطالح: حکمی است که، شارع بنابر معذوراتی که  -2

اصلی معتبر برای مکلفین وجود دارد، آن را قرار داده است به طوری که اگر آن عذرها نباشند، حکم 

خواهد بود، بنابراین رخصت یک استثناء است از یک حکم کلی و اصلی، مانند تلفظ به کلمه کفر در 

 (.51حالت اکراه و اجبار یا نوشیدن شراب در حالت اضطرار و ... )الوجیز، دکتر زیدان، ص 

کمی است که، شارع عزیمت در لغت به معنای مقصد و اراده مؤکد بر انجام کار است و در اصطالح: ح -3

در حالت عادی از مکلف خواسته است مانند حرمت خوردن گوشت خوک در حالت عدم اضطرار و یا 

 «الوجیز، همان»خواندن نماز به صورت کامل در حالت اقامت ـ نه در سفر ـ 
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خود زحمت ایجاد نکند؛ زیرا هدف اصلی نیل به خشنودی خداوند از راه عذاب جسم 

خود  است که، خداوند پیروی از روشیخداوند با  نیست بلکه هدف نیل به خشنودی

دستورات الزم را برای رسیدن به آن بیان فرموده و منظور از آن انجام عباداتی است که 

 پیامبرتشریع کرده است؛ زیرا تعریف دین آن است که، خداوند آنها را بدون سختگیری 

دین، سراسر آسانی و سهولت است و هر کس در آن سختگیری نماید، شکست »فرمود: 

 1«.خوردمی

 روی در حقوق و تکالیفمیانه -1271

روی در همه کارهای شرعی پسندیده است، در مورد حقوق و انجام که میانهحال 

 باشد؟تکالیف چگونه می

حقوق، تکالیف را گذارد و حتی گاهی استفاده از حقوق در انجام تکالیف تأثیر نمی

که جزو حقوق یا دهد در حالی ای که انسان تکالیف را انجام مینماید به گونهتأیید نمی

شود و به آیند، گاهی نیز انسان در انجام آنها دچار سختی میاز اسباب آن به شمار نمی

 :نماید برای نمونهپوشی میبرای ادای تکالیف از حقوق چشمافتد و گاهی میزحمت 

حق کار کردن با حقوق مقرر و ثابت برای انسان، در شریعت اسالمی آمده است.  -6

های کسب روزی حالل را با تجارت و مانند آن تجربه کند و باید انسان باید راه

ای در آن روی نکند یعنی به گونهنماید و زیادهروی را رعایت در این کار میانه

که از ادای تکالیفش مانند نماز به موقع یا جماعت جمعه یا انجام حج غرق نشود 

 رد ـ باز بماند.اگر توانایی انجام آنها را دایا کارهای واجب دیگر ـ 

روی در حق کار این است که انسان نباید به کلی این حق را های میانهاز نمونه -5

که از ی همسر و فرزندانش ـ و سربار دیگران شود یا در پرداخت نفقهترک کند 

از »گفته است:  ستکالیف اوست ـ کوتاهی نماید. درباره همین مسأله شاطبی فقیه

______________________ 

 .22، ص 1الجامع لألصول، ج به روایت بخاری، التاج -1
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که به تکالیف تو صدمه و آسیبی نرساند و ]و بهره ببر[ ای بردار حقوق به اندازه

 1«هرگاه حقوق، موجب گناه شد، آن را رها کن!

آنکه به سبب آنها، چیزی انجام آنها مشروع باشد بیروی در انجام تکالیف یعنی میانه

دلیل آن هم حدیث مورد پسند شرع نباشد و انسان را دچار مشقت نماید. تأیید شود که، 

روزی هنگامی که »روایت نموده است:  باز ابن عباساست که امام محدثین شریفی 

در حال ایراد خطبه بود، مردی را دید که ایستاده است. درباره آن مرد و وضعیتش  پیامبر

پاسخ دادند: او، ابو اسراییل است. نذر کرده بایستد و ننشیند؛ به سایه پرس و جو کرد. 

 «.زه هم بگیردنرود و با کسی صحبت نکند و رو

اش را نیز به او بگویید، صحبت کند و به سایه برود و بنشیند و روزه»فرمود:  پیامبر

 2«.کامل نماید

اما این که شود؛ میکسی نذر کند بر او واجب روزه از اسباب تقرّب به خداست و اگر 

و ننشیند  در آفتاب بایستد و سخن نگویدنذرکننده، ابواسراییل، خود را ملزم نموده که، 

کاری است که، خودش انجام آن را بر خود واجب دانسته و شرع این الزام را از او 

هر چند وفای به نخواسته است و نصیب او در این کار تنها مشقت ظاهری است. زیرا 

مسلمان حق و انسان روزه نذر واجب است  اما وفای به انجام این امور واجب نیست؛ 

د و کاری را که خداوند برایش حالل نموده، حرام نماید یا خود ندارد جسم خود را بیازار

اند و سبب نزدیکی به خدا نیز وجوب مشقترا ملزم به انجام اموری نماید که مستلزم 

 3شود.بدون آن نیز برای انسان حاصل میشود حال آن که تقرب به خداوند، نمی

دهد که سکوت در می این حدیث نشان»امام عینی در شرح این حدیث گفته است: 

شود. به برابر امر مباح و یا یاد خدا همچنین نشستن در برابر آفتاب اطاعت محسوب نمی

______________________ 
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 19 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

طور کلی معنای حدیث چنین است: هرچه به آزار و اذیت انسان بیانجامد، پیروی از خدا 

 1«.و تقرب به او در آن وجود ندارد

 

______________________ 

 .313، ص 32عمده القاری به شرح صحیح البخاری، العینی، ج  -1



 

 جستار پنجم:

 :اصل پنجم

 فی که تقدم آنها سزاوارتر استمقدم کردن حقوق و تکالی

 هدف از تقدیم و چگونگی آن -1272

البته واجب مقدم باتوجه انجام یک واجب پیش از واجب دیگر است. هدف از تقدیم، 

برای مکلف مقدم بدارد، بر او که شرع پس هر کاری شود. به معیارهای شرع شناخته می

بپردازد. در مقدم داشتن به معنایی که  واجب است آن را مقدم دارد و جداگانه به انجام آن

زیرا آورده شده باید تعدد، گوناگونی حقوق، تکالیف و نیز ازدحام آنها مدنظر قرار گیرد. 

 زمان ممکن نیست، بلکه باید به ترتیب به انجام آنها مبادرت نمود.انجام همه آنها هم

 قواعد تقدیم -1272

ا توجه شود تا حقوق و تکالیفی را که تقدیم حقوق، قواعدی دارد که باید به آنه

باشد و بر پایه هوی و هوس نباشد. این دارد، بر پایه موازین شرعی مکلف مقدم می

 اند:قواعد چنین

 قاعده یکم: حق جماعت مقدم بر حق فرد است -1272

شود یا گفته می« حق انسان»بخشد که به آن حق، یا مصلحت فرد خاصی را تحقق می

نیز « حق اهلل»شود و به آن نامیده می« حق عامه»بخشد که دم را تحقق میمصلحت همه مر

حق عامه آن است که نفع آن به همگان »اند: گویند. علمای اصول در تعریف آن گفتهمی

گیرد و به فرد خاصی اختصاص داده نشده باشد و به سبب اهمیت و شمول تعلق می

 1«.نسبت داده شده است منفعت آن برای کل جامعه، به خداوند متعال

حق عامه، یعنی آنچه، مصلحتی با آن تحقق »اند: فقها این قاعده را چنین شرح داده

زیرا مصالح عامه بر »یابد و بر مصلحت خاص مقدم است. شاطبی فقیه فرموده است: 

______________________ 

 .151، ص 1شرح التلویح علی التوضیح، تفتازانی، ج  -1



   

 50 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

و هرگاه حق جماعت با حق فرد تعارض پیدا کند، حق جماعت  1«.اندمصالح خاصه مقدم

است. مثالً برای تهیه مواد و وسایل ضروری جامعه ]در زمان احتیاج[ مقدم بر حق فرد 

مانند غذا و مواد خوراکی که شخصی آنها را احتکار کرده بر امام مسلمین واجب است آن 

 فرد را ناچار سازد تا به قیمت مناسب آنها را به مردم بفروشد.

به سپاه کفر ـ هرچند آنها ی تیراندازی سربازان اسالم امام غزالی درباره اجازه

مسلمانان اسیر را سپر خود کرده باشند تا آنها را در برابر تیراندازی محافظت نمایند ـ 

دهد، پس حفظ اهل اسالم در دانیم که، شرع کلی را بر جزء ترجیح میما می»گفته است: 

که امام در این نمونه  2«.تر از حفظ خون یک مسلمان استبرابر کفار از نظر شرع مهم

اند حق حیات گروه غزالی آورده و حکم آن را بیان کرده است، دو حق باهم در تعارض

مسلمانان با دور کردن دشمنان از آنها و حق حیات اسیر مسلمان پس نباید به سپاه کفر 

شود. حکم شرعی در این باره تیراندازی شود؛ زیرا در صورت تیراندازی اسیر کشته می

ات گروه بر یک اسیر است و سرانجام رهبر سربازان اسالم به مقدم داشتن حق حی

یک گروه بر یک اسیر  یدهد؛ زیرا حق زندگکفار فرمان میتیراندازی به سوی سپاه 

 مسلمان مقدم است.

 دفع ضرر عمومی مقدم بر دفع ضرر خاص است -1272

ی واضح است که دفع زیان مصلحت است. اگر این دفع برای حفظ منافع فرد خاص

باشد، مصلحت فردی خواهد بود و اگر گروهی و جمعی باشد، مصلحت عمومی است. و 

مصلحت عام بر مصلحت خاص ترجیح دارد یعنی حق همگان بر حق یک نفر در تحقق 

گذاری مواد غذایی و های این قاعده، قیمتشود. از زیرمجموعهمصلحتش مقدم داشته می

ت و از نتایج این کار حفظ حق عامه است تا ضروریاتی است که احتکار آنها جایز نیس

ای را که نیاز دارند با قیمت مناسب به دست آورند هر چند انجام این مردم، مواد خوراکی

______________________ 
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کار حق صاحب مال را در فروش مواد غذایی با قیمت تعیین شده تباه سازد؛ زیرا با 

ه و مناسب ضایع رعایت حق او حق جامعه در دستیابی به نیازهایشان با قیمت دلخوا

 گردد.می

 قاعده دوم: واجب عینی بر واجب کفایی مقدم است -1277

واجب عینی و کفایی آن است که شرع انجامش را از مکلفان به روش الزام و حتمی 

تک مکلفان ملزم به خواسته است تنها تفاوتشان در این است که در واجب عینی تک

ای از آنان، آن را انجام ر یکی از مکلفان یا عدهاند؛ اما در واجب کفایی اگانجام تکلیف

گردد. قاعده این است که، واجب عینی مقدم بر دهند، وجوب آن از دیگران ساقط می

 واجب کفایی است.

برای نمونه جهاد در راه خدا واجب کفایی است و اگر انسان مسلمانی که با پدر و 

ی والدینش باشد. زه کند باید با اجازهکند، بخواهد در راه خدا مبارمادر خود زندگی می

در غیر این صورت جهاد بر او حرام است زیرا جهاد واجب کفایی است و نیکی به پدر و 

 1«.مادر واجب عینی

برای »درباره جهاد در راه خدا زمانی که واجب کفایی باشد، گفته است:  /امام کاسانی

شوهر بیرون رفتن از خانه جایز نیست؛ اجازه اجازه موال و سیدش و برای زن بیبنده، بی

زیرا خدمت به سید و انجام تکالیف همسرداری بر بنده و زوجه فرض عین است و بر 

بنابراین فرزند برای جنگ جز با اجازه پدر و مادر یا واجب کفایی )جهاد( مقدم است. 

ر، فرض عین یکی از آنها ـ اگر دیگری مرده باشد ـ نباید برود؛ زیرا خدمت به پدر و ماد

اگر پدر و مادر مسلمان بودند جز با اجازه آنها »امام خرقی گفته است:  2«.آیدبه شمار می

______________________ 
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 51 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

زیرا خدمت به »ابن قدامه سخن خرقی را شرح نموده و گفته است: «. به جهاد کفایی نرود

 1«.پدر و مادر فرض عین است و جهاد فرض کفایی؛ و فرض عین مقدم است

 جب بر مندوب و أوجب بر واجب مقدم استقاعده سوم: وا -1277

نظر است، هماهنگ  واجب و مندوب بدان سبب که در هر دوی آنها طلب انجام کار مورد

شود و در اند و از این جهت که در واجب انجام کار از مکلف به الزام خواسته میو یکسان

و از آنجا که واجب و  شود، با هم اختالف دارندمندوب انجام کار بر ترک آن ترجیح داده می

کنند؛ و از روی نادانی ای درباره آنها اشتباه میمندوب هر دو، جزو عبادات هستند گاهی عده

دارند. به همین سبب، این مقدمه در یا تقلید یا هوی و هوس مندوب را بر واجب، مقدم می

نسان مسلمان این جا آورده شد هرچند سخن درباره تقدیم میان واجبات است. برای نمونه ا

ای که توانایی حکم اش مقدم نماید به گونهی همسر و خانوادهصدقه بر تهیدستان را بر نفقه

دادن میان این دو را ـ صدقه به تهیدستان و انفاق بر همسر و فرزندانش ـ نداشته باشد. از 

از  آن را آورده است وجوب اطاعت زن« ابن قدامه حنبلی»های دیگر این قاعده که نمونه

 شوهر است زمانی که شوهر او را از عیادت پدر و مادر بیمارش منع نماید.

زیرا اطاعت از شوهر واجب و عیادت، »گفته است: با استدالل  /ابن قدامه حنبلی

گویا  2«.کاری غیرواجب است و ترک واجب برای کاری که واجب نیست، جایز نیست

و مادر در صورت عدم اجازه شوهر  عیادت از پدرخواسته بگوید: وی با این سخن می

توان گفت پس می«. بودکرد، عیادت واجب میواجب نیست و اگر شوهر زن را منع نمی

تر است. و عیادت زن از پدر و مادر بیمارش، واجب است و اطاعت از شوهر واجب

دهد، زن باید اطاعت نماید هنگامی که شوهر اجازه رفتن به عیادت پدر و مادرش را نمی

از امام تر از عیادت است. این همان عبارتی است و آن را مقدم بدارد؛ زیرا اطاعت واجب

 احمد نقل شده است.

______________________ 
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تواند مانع خروج زن از خانه برای شوهر می»آورده است: « المغنی»ابن قدامه در کتاب 

ر و کند که آیا برای دیداکارهایی که خود توانایی انجام آنها را دارد، شود و فرقی نمی

 «.ی آنها حضور یابدعیادت پدر و مادر برود یا در تشییع جنازه

اطاعت از شوهر »امام احمد درباره زنی که شوهر و مادری بیمار دارد، گفته است: 

تر از عیادت مادرش است مگر اینکه شوهر اجازه این کار را به او برای زن واجب

 .1«بدهد

شود. برای نمونه کسی که حاکم دم میتر است بر واجب مقجببنابراین کاری که وا

کند و برایش از مور امر به معروف و نهی از منکر میای ماشهر او را در بازار یا محله

وظیفه و  شود که او بهنماید همین دریافت دستمزد سبب میالمال دستمزدی مقرر میبیت

رش، بر او ج از محل کاانجام این وظیفه همیشه حتی خارمأموریت خود عمل کند. و

این بدین معنا نیست که در جایی غیر از محل کارش نباید این کار را انجام واجب است و

از منکر در مکان محل خدمتش بر دیگر اماکن دهد، هرچند که امر به معروف و نهی 

 تر است.مقدم

______________________ 

 همان -1



 

 :جستار ششم

 :اصل ششم

 ای باشد که منجر به زیان گرددحقوق و تکالیف نباید به گونه

 الضرر و الضرار -1100

 روایت نموده است که، پیامبر« بعبداهلل بن صامت»در سنن خود از « ابن ماجه»

 1«.الضرر و الضرار»فرمود: 

زیان، ضد و نقطه  »آمده است: « ضرر و ضرار»ی ابن اثیر درباره معنای «ةالنهای»در 

« الضرر»در این حدیث شریف چنین است:  معنای سخن پیامبر«. مقابل منعفت است

« الضرار»یعنی انسان به برادرش زیانی نرساند که در نتیجه آن حقی از او ضایع گردد. 

 شود که زیانی به او برساند.است، یعنی به کسی اجازه داده نمی« الضر»مصدر فعال از 

در آغاز جمله روا « اضرار»ذکر به خاطر این است که،  «[ةالضار »]از فعل « الضرر»تقدم 

که اقدام شخص در ازای گونه همان 2آور است.نتیجه و کیفر کار زیان« الضرار»نیست زیرا 

و باید برای رفع ضرر یا گرفتن حکم جبران  نیستضرری که به وی رسیده است، جایز 

 3خسارت به مراجع قضایی مراجعه کند.

 در استفاده از حقوق نباید به دیگران آسیبی برسد -1102

، خداوند آن را به انسان عطا نموده تا با کمک آن به حق، قدرت و نیرویی است که

دست یابد و نباید در هدف خلقت خویش ـ که همانا عبادت خداوند متعال است ـ 

بکارگیری این قدرت به دیگران آسیبی برساند؛ زیرا آسیب رساندن هدف صاحب قدرت 

 مگانی است.کلی و ه ایو این قاعده« الضرر و الضرار»نیست و قاعده این است که 

______________________ 
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پس هرگاه شخصی هنگام استفاده از حق خود به دیگری زیانی برساند نباید چنین 

ای صورت بگیرد. هرچند خداوند این حق را به انسان هدیه کرده است. و شرط استفاده

گیری از حق این است که، ضرری متوجه دیگران نشود. همچنین، سایر افراد جامعه بهره

ده از حقشان، آسیبی به وی برسانند. و این حق در شریعت اسالمی نیز نباید هنگام استفا

مندی از حقوق خود باید این شروط برای همه محفوظ و ثابت است و همگی هنگام بهره

زیرا شرع، همه را به انجام این کار ملزم نموده و رعایت حق دیگران را رعایت نمایند؛ 

در جست و انسان »م شاطبی گفته است: آید. اماالناس به شمار میاهلل و حقجزو حق

 1«.الناس را رعایت نماینداهلل و حقجوی کارهای دلخواه خود، باید حق

همگان است و بنا به تعریف شاطبی برای اطاعت و فرمانبرداری اهلل، به نفع حق

خداوند است، به این گونه که از دستوراتش اطاعت و از نواهی او دوری گردد زیرا الزمه 

 ت قوانین شرع، رعایت حق دیگران است و این همان خواسته خداوند متعال است.رعای

رعایت مصالح مشروع آنهاست و از جمله آن عدم اضرار « الناسرعایت حق»هدف از 

و مشارکت در ضرر رساندن به آنها در زمان استفاده از این حق است هرچند این کار 

مندی از حق سبب رساندن زیان ا این بهرهمنجر به گذشتن انسان از حق خود گردد، زیر

 شود هرچند صاحب حق، قصد و منظوری هم نداشته باشد.به دیگران می

 های منع استفاده از حق به دلیل ضرر و زیان رساندن به دیگراننمونه -1101

های بسیاری برای منع انسان در استفاده از حقش وجود دارد اگر این استفاده به نمونه

رسانی به دیگران را داشته باشد چه ران تمام شود؛ چه صاحب حق قصد آسیبزیان دیگ

 نداشته باشد از جمله:

شکار از نظر شرع برای انسان مباح و از ابزار کسب و کار مشروع و از جمله  -

حقوقی است که، به انسان داده شده و اگر انجام این کار سبب رمیدن حیوانات 

______________________ 
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ی مردم شود که در این صورت شکارچیان از اهلی و ایجاد ترس و اضطراب برا

 شوند.شکار منع می

سکونت، حق انسان است و از لوازم آن، حق ساخت خانه مسکونی در زمین شخصی 

است اما استفاده از این حق مقید به آسیب نرساندن به همسایگان است به عنوان مثال باید 

سایه در دید نباشند و در غیر این ای نصب شوند که زنان همها در ساختمان به گونهپنجره

 1گردد.صورت انسان از حقش منع می

مشارکت در خرید و فروش کاال، مباح و از حقوق انسان است اما اگر این حق به  -

گردد. همچنین اگر گروهی از ای برای ضرر رساندن به دیگران تبدیل شود، منع میوسیله

ن را با قیمت کم خریداری نمایند و به این مردم در خرید کاالی معینی مشارکت کنند و آ

توانند آن را به هر قیمتی که بخواهند دلیل که واردکنندگانی جز آنها وجود ندارد پس می

حتی بیشتر از بهای تمام شده کاال بفروشند و سود به دست آمده را میان خود تقسیم 

بر گناه و دشمنی و ها در شرع ممنوع است چون این عمل همکاری این شراکت .2نمایند

به کار گیرند، از استفاده از آسیب رساندن به مردم است و شرع حق شراکت را به شرط 

 شوند.آن منع می

حق مالکیت فردی از نظر شرعی حقی محفوظ است و از نتایج آن حق فروش یا  -

به  اموال به احتکار بیانجامد،عدم فروش اموال شخصی است اما اگر خودداری از فروش 

تنها انسان »فرموده است:   شود. پیامبرسبب زیان دیدن مردم از این کار جلوگیری می

 3.«شودمی رخطاکار مرتکب احتکا

تواند محتکر را به فروش اموالش محتکر حق احتکار ندارد به همین علت، حاکم می

که  بر حاکم واجب است»به بهای رایج بازار مجبور نماید. امام ابن القیم گفته است: 

______________________ 

 .22، ص 1دررالحکام شرح مجلة االحکام، استاذ علی حیدر افندی، ج  -1

 .331، الطرق الحکمیه، ابن القیم، ص 12-82، صص 38االسالم ابن تیمیه، ج مجموع الفتاوی؛ شیخ -2
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رایج بازار و عادالنه مجبور محتکران را هنگام نیاز مردم، به فروش اموالشان به بهای 

نماید مانند شخصی که مواد خوراکی دارد و خود نیز به آن نیازی ندارد در حالی که، 

 1مردم در تنگنا هستند یا سالحی دارد که مردم برای جهاد به آن نیازمندند.

 ه ضرر نرساندن به دیگران استمشروط بانجام تکلیف  -1102

انجام تکلیف شرعی مشروط به ضرر نرساندن به دیگران است یعنی بر شخص مکلف 

ای انجام دهد که به زیان دیگران منجر نشود. برای واجب است تکالیفش را به گونه

نمونه: جهاد با دشمن واجب شرعی و از واجبات کفایی است گاهی نیز به فرض عین 

د. شخص مکلف د ر زمان جنگ نباید زنان و کودکانی را که در جنگ گردتبدیل می

ی واجب را در راه خدا به بهانه ترس از همچنین نباید مبارزهشرکت ندارند، بکشد. 

کشتن کودکان و زنان یا زیان به آنها ترک نماید؛ زیرا آنچه از او خواسته شده، جهاد در 

 یا سهواً ضرری به آنان نرساند.راه خداست و باید احتیاط نماید که عمداً 

همچنین محتسب ـ مأمور امر به معروف و نهی از منکر ـ نباید به این علت که مردم 

اند، اقدام به حمله و تخریب منازل آنها نماید. زیرا شرع برای در برابر منکر قیام ننموده

داند ن درست نمیاجازه صاحبشامنازل آنها احترام قایل است و ورود به منازل مردم را بی

 داند.و این کار را سبب آزار رساندن به ساکنان آن می

 

______________________ 

 .322میة، ابن قیم، ص الطرق الحک -1



 

 :جستار هفتم

 :اصل هفتم

 مساوات زن و مرد در حقوق و تکالیف

 1تعریف مساوات در لغوی -1102

 به معنای همانند کردن است.عادله و ماثله و  «ماثله»یعنی « ساواه»شود: گفته می

 و همانند نمود. آنها را مساوی«: ساوی بینهما» -

 «تماثال»یعنی «: استوی الشیئان و تساویا» -

 معادل آن نیست.«: هذا ال یساوی شیئا» -

 اند.مثل هم«: فالن و فالن سواء» -

 اند(.متساوون )یکسان«: قوم سواء» -

 اند.شبیه هم«: هم سواسیه»و « هم سواء»و « هما فی هذا االمر سواء» -

میان دو چیز و یا توازن میان دو یا چند  پس مساوات در لغت یعنی تساوی و تشابه

 خواهیم میان آنها تساوی و توازن برقرار نماییم.چیز در آنچه می
 

 مساوات در اصطالح شرعی -1107

از نظر شرعی، مساوات بر تساوی و توازن میان دو یا چند چیز استوار است و هنگامی 

گیرد. منظور از مساوات از که سخن درباره مسایل شرعی باشد به احکام شرعی تعلق می

 نظر شرعی تساوی دو یا چند نفر در احکام شرعی است.

______________________ 
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 مساوات زن با مرد در حقوق و تکالیف -1107

یید و تبیین تکالیف به سود و زیان انسان با تاهای پیش[ گفته شد، حقوق و ]در بحث

قوق و گردد و تساوی زن با مرد در حشارع یعنی با احکام شرعی بر او مسجل می

 شان در همه احکام شرعی مؤید این حقوق و تکالیف.تکالیف یعنی بیان برابری

له با این پرسش همراه است که احکام شرعی تا چه حدی زن و احال طرح این مس

گیرد؟ آیا این اصول همه زنان و مردان را در احکام شرعی همچنین مرد را در بر می

یرد؟ آیا برای اختصاص برخی احکام به یکی از گدر بر می احکام مبین حقوق و تکالیف

دو جنس دلیلی را بیان نموده است؟ اگر، پاسخ مثبت است دلیل شرعی آن چیست؟ و 

توان گفت زن در حقوق و تکالیف باتوجه چنانچه دلیلی برای آن وجود نداشته باشد می

 به اصل فراگیری احکام، همانند مرد است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

 دالیل علت بیان اصل مساوات زن و مرد در احکام شرعی -1120

 دالیل مساوات زن و مرد در احکام شرعی و حقوق و تکالیف چنین است:

 یکم: علت و سبب تکلیف در شریعت اسالمی

 دوم: فراگیر بودن ]عام بودن[ شریعت اسالمی

ی زن و مرد برای این که روشن شود اصل در احکام شرعی و حقوق و تکالیف، برابر

 پردازیم.است، به بیان دو مسأله می

 یکم: علت و سبب تکلیف -1122

حدیثی علت تکلیف در احکام شرعی اسالمی این است که، انسان بالغ و عاقل باشد. 

گردد: رفع تکلیف میاز سه نفر »فرمایند: نماید که مینیز بر این امر داللت می پیامبراز 

ی که بیدار شود؛ پسربچه تا زمانی که بالغ شود و مجنون تا انسانی که خوابیده تا زمان

 «.مجنون تا زمانی که عاقل گردد»در روایتی هم آمده است: «. زمانی که به هوش بیاید

بنابراین هرگاه انسان به سن بلوغ رسید و سخن و رفتارش در میان مردم توانست 

شود؛ زیرا م شرعی حکم میبیانگر سالمت عقلش باشد به مکلف شدن او به انجام احکا
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شرط تکلیف را دارد. پس منظور از مکلف، انسان بالغ عاقل است و بچه عاقل و انسان 

 1گیرند!بالغ غیرعاقل در حیطه آن قرار نمی

 شروط تکلیف زن -1121

عقل و بلوغ، شرط تکلیف احکام شرعی است و این مفهوم در زن نیز مانند مرد 

غ شد و عاقل هم بود مکلف به احکام شرعی و مخاطب محقق است و زمانی که زن بال

گردد. در زیر برخی احکام است و حقوقی برای او اثبات و تکالیفی هم بر او واجب می

گیرد، آورده شده های شارع و احکام وارده در قرآن که زن و مرد را در بر میخطاب

 است:

 الف(               [63/  المائدة] 

اند، به عنوان کیفری از سوی دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده»

 «.خدا قطع کنید

 ب(                       / [5]نور 

 «. انه بزنید،به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازی »

  ج(                           

                       

        / [66-63]نور 

ای پیغمبر! به مردان مؤمن بگو: )آنان موظفند که از نگاه به عورت و محل زینت »

های خویش را )با پوشاندن و دوری نامحرمان( چشمان خود را فرو گیرند و عورت

از پیوند نامشروع( مصون دارند ... و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را )از 

______________________ 
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های خویش را )با پوشاندن و ( و عورتچرانی نکنندنامحرمان( فرو گیرند )و چشم

 «.دوری از رابطه نامشروع( مصون دارند

 د(                              

       / [63]احزاب 

غمبرش داوری کرده باشند )و آن را هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پی»

 «.مقرر نموده باشند( اختیاری از خود در آن ندارند

    ( ه                            

                         

                           

                   

             / [62]احزاب 

بردار فرمان خدا، و زنان مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان باایمان، مردان فرمان»

بردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا، و زنان شکیبا، فرمان

دار مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر، مردان روزه

دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار خدا را یاد و زنان روزه

کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و کنند و زنانی که بسیار خدا را یاد میمی

 «.پاداش بزرگی را فراهم ساخته است

این آیه با توصیف زنان به اسالم و ایمان، بر این اشاره دارد که زنان مخاطب معانی 

ایمان و احکام آن هستند و به سبب انجام این احکام با صفت مسلمان و مؤمن اسالم و 

های اسالم و ایمان با صفت گونه که مردان به سبب انجام خواستهاند همانتوصیف شده

شوند و همچنین اشاره دارد که زنان مسلمان مؤمن با مردان مسلمان و مؤمن توصیف می

انشان در پاداشی که خداوند وعده داده یعنی آمرزش، مسلمان مؤمن در برابر اسالم و ایم

 اند.مغفرت و پاداش بزرگ، مشترک و یکسان
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و چون زن، مخاطب احکام شریعت و مکلف به مضامین آن است خداوند همان   -

چیزی را که به مردان مؤمن از ضایع نکردن کارهای نیکو وعده داده، به زن نیز وعده داده 

گونه که در آیات زیر آمده دهد. همانها را نیز به او میترین پاداشاست و در برابر آن به

 است:

  الف(                         

                     

                           

                          / آل عمران[

632] 

شان داد که، من عمل هیچ ان را پذیرفت و پاسخآنگاه پروردگارشان دعای ایش»

کسی از شما را که به کار پرداخته باشد خواه زن باشد، یا مرد ضایع نخواهم کرد. 

های خود برخی از شما از برخی دیگر هستید، آنان که هجرت کردند و از خانه

هر رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند. 

ها در آورم. بهشتی که رودخانهبخشم و به بهشتشان در میآینه گناهانشان را می

زیر آن روان است. این پاداشی از سوی خدا )ایشان را( است، و پاداش نیکو تنها 

 «.نزد خداست

مردان و »آمده است: «     »زمخشری درباره معنای « الکشاف»در تفسیر 

ای است که، مشارکت زنان را نماییم. این جمله معترضهمی را به اصلی واحد جمعزنان شما 

 1نماید.با مردان در برابر وعده الهی ـ که در این آیه ذکر گردیده ـ بیان می

______________________ 

 .256، ص 1تفسیر الکشاف، زمخشری، ج  -1
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 ب(                              

                        

       / [25]توبه 

ها و درختان( آن خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده که، در زیر )کاخ»

های پاکی را در بهشت جاویدان مانند و خانهجویبارها روان است و جاودانه در آن می

به آنان وعده داده است )که جای ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه 

مهمتر خداوند خشنودی خویش را بدیشان وعده داه است که( خشنودی خدا باالتر از 

 «.هر چیز است. پیروزی بزرگ همین است

آیه آمده است، مساوی و یکسان  مردان و زنان مؤمن در وعده خداوند به آنچه در این

 هستند.

 ج(                          

                / [653]نساء 

کسانی کسی که کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد خواه مرد، یا زن چنان »

 «.داخل بهشت شوند و کمترین ستمی بدانان نشود

کنند به ورود به خداوند مردان و زنانی را که به احکام شرع و کارهای نیکو عمل می

بهشت وعده داده و این امر بر برابری مردان و زنان در وجوب ایمان و کارهای نیکو و 

 نماید.پاداش یکسان، اشاره می

   د(                            

                            / [32]نحل 

هر کس چه زن، چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو )در این دنیا( »

بخشیم و )در آن دنیا( پاداش آنان را برطبق بهترین ندی میزندگی پاکیزه و خوشای

 «.کارهایشان خواهیم داد
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این آیه زن و مرد را مخاطب ایمان قرار داده و به سبب داشتن ایمان و انجام دادن 

 ها را وعده داده است.عمل صالح زندگی پاک و طیب و بهترین پاداش

 

 دوم: فراگیر و عام بودن شریعت -1122

ها های شریعت اسالمی عام بودن آن است به این معنا که برای همه انسانژگیاز وی

ها و شهرهای مختلف آن فرستاده شده است. خداوند متعال زن و مرد، نژادها، منطقه

 فرمود است:

                     / [623]اعراف 

 «.: من فرستاده خدا به سوی جملگی شما هستمای پیغمبر! بگو»

 فرماید:و نیز می

                         [ / 53سبا] 

رسان )مؤمنان به سعادت ابدی( ایم تا مژدهما تو را برای جملگی مردمان فرستاده»

 «.یدهنده )کافران به شقاوت سرمدی( باشو بیم

 1شود.بدون اختالف بین علما شامل زن نیز می« الناس»مفهوم لفظ 

 برای هدایت زن و مرد مبعوث شده است محمد -1122

شود مبعوث را برای همه مردم که شامل زنان نیز می خداوند متعال، سرور ما محمد

ایم و باتوجه نماید، آوردهای را که داللت بر این امر مینموده است. در سخن پیشین، آیه

از جمله آن اند، به روشنی این حقیقت فقها نیز به این مسأله اشاره و آن را تأیید نموده

برای زنان و مردان به تساوی مبعوث  پیامبر»که گفته است:  /سخن ابن حزم ظاهری

 2«.برای مردان و زنان خطابی واحد و یکسان استشده و خطاب خداوند و پیامبر او 

______________________ 
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 .232، ص 2االحکام، ابن حزم، ج االحکام فی اصول -2
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برای زنان هم،  و ما یقین داریم که، پیامبر»در ادامه سخنش گفته است:  همچنینایشان 

طور مانند مردان مبعوث شده و رعایت شریعت اسالم بر آنها الزم و واجب است همان

گیرد شامل طور که مردان را در بر میکه بر مردان واجب است و عبادات و احکام همان

و سنت و اجماع برای اختصاص آن به مردان یا زنان شود. مگر دلیلی از قرآن زنان نیز می

گرداند، کارهایی را که شامل همه ـ وجود داشته باشد و همه این موارد واجب و الزم می

 1«.شود تنها اختصاص به مردان نیابدزن و مرد ـ می

سه نفر از اجر و »در روایتی از امام بخاری که در صحیحش آورده، آمده است:  -

رابر برخوردارند: مردی از اهل کتاب که به پیامبرش ایمان آورده و سپس به پاداش دو ب

 «.ایمان بیاورد ... الی آخر محمد

حکم زن اهل کتاب مانند مرد »ابن حجر عسقالنی در شرح این حدیث نوشته است: 

اهل کتاب است، همان طوری که در اکثر احکام زنان و مردان مسلمان یکسان هستند مگر 

 2ر اختصاص حکم بر مردان علتی وجود داشته باشد.اینکه د

 3های خطاب شریعت و میزان شمول آنها بر زنان و مردانصیغه -1127

از مباحث مربوط به عام بودن شریعت، مبحث الفاظ است که در قرآن و سنت بیان 

یا گیرد، شود که آیا این الفاظ زنان و مردان را در بر میشده است و این سؤال مطرح می

فقط اختصاص به یکی از این دو گروه دارد؟ البته تأثیر این الفاظ را بر اصل مساوات زن 

و مرد در احکام شریعت ذکر نمودیم و این اصل، اصلی است که مقتضی عام بودن 

 شریعت است.

______________________ 

 .238همان، ص  -1

 .123، ص 1البخاری به شرح العسقالنی، ج صحیح -2

. األحکام، 12، ص 3، المستصفی، غزالی، ج 232-238، صص 2االحکام فی اصول االحکام، ابن حزم، ج  -3

 .52-55، صص 1ی التوضیح، تفتازانی، ج التلویح عل، شرح326-322، صص 3آمدی، ج 
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ای ی جمع، در بر دارنده احکام شرعیهای شرعی به صیغهروشن است که خطاب

فان را مورد خطاب قرار داده و زنان را نیز به علت وجود شرط است که با آنها شارع مکل

گیرد. پس آیا معنای این سخن این است که تکلیف در آنان و عام بودن آن در بر می

های شریعت ـ با صیغه جمع یا به الفاظی که به هر شکل داللت بر جمع مردان خطاب

 یگرد؟کند ـ زنان را نیز در بر می

 آید:یاج به تفصیل دارد که، در زیر میپاسخ این پرسش احت

گیرد یکم: الفاظ جمعی که اختصاص به مردان دارد زنان را در بر نمی -1127

 و برعکس

که « الرجال»شود و برعکس، مانند لفظ الفاظی که مختص مردان است شامل زنان نمی

گونه از علما این 1که مختص زنان است. به اجماع« النساء»تنها برای مردان و لفظ 

گیرد اگرچه های جمع در خطاب شرعی به هر گروه، گروه دیگر را در بر نمیصیغه

مفهوم جمع هم داشته باشند. مگر دلیلی از بیرون لفظ )قرینه خارجی( به آن داللت کند و 

 این به معنای ورود آنها در خطاب شرعی نیست.

و مردان  زناندوم: الفاظ جمع باتوجه به اصل وضع آنها شامل  -1110

 شودمی

در زبان عربی الفاظی وجود دارد که باتوجه به اصل آن همه مردان و زنان را در بر 

و « االنس»و « الناس»گیرد و عالمت مؤنث و مذکر در آن تأثیری ندارد مانند لفظ می

وارد شوند، به اجماع  و این الفاظ هرگاه در نصوص شرعی، قرآن و سنت پیامبر« البشر»

 گیرد مانند سخن خداوند که فرمود است:وه زن و مرد را در بر میهر دو گر

______________________ 

اجماع: در لغت به معنای عزم و تصمیم بر انجام کاری است و در اصطالح اصولیون عبارت است از:  -1

مانند اجماع بر  انفاق نظر مجتهدان امت اسالمی در عصری از عصور بر حکمی شرعی پس از وفات پیامر

)(اینکه ارث جده 
6
 ت.اس 1
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                              / [6]نساء 

  «آفرید پروا نمایید؛« نفس واحدى»اى مردم، از پروردگارتان که شما را از »

 و 

                   [ / 623اعراف] 

 «اى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم»بگو: »   

یک جز با دلیل شود، به هیچسوم: الفاظی که شامل مردان و زنان می -1112

 یابداختصاص نمی

شود و به زنان میشان شامل مردان و الفاظی همانند )ما( و )من( باتوجه به اصل وضع

گیرد و یابد. این الفاظ زنان را نیز در بر میهیچ یک جز با دلیلی خاص اختصاص نمی

 تنها ویژه مردان نیست. خداوند متعال در این باره فرموده است:

                       

               [ / 653نساء] 

در حالى که مؤمن  -چه مرد باشند یا آن-و کسانى که کارهاى شایسته کنند »

شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد باشند، آنان داخل بهشت مى

 «گیرندستم قرار نمى

گرفت تقسیم در دنباله آیه ر نمیو اگر لفظ )من( در آیه عام نبود و مرد و زن را در ب

 چه معنایی در بر داشت که فرموده: 

       [ / 653نساء] 

 «خواه مرد باشد یا زن»
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 ای که عالمت مذکر یا مؤنث داردالفاظ جمع یا صیغه -1111

در  که« افعلوا»و « المسلمین»دارد؛ مانند  1هایی که عالمت تذکیرالفاظ جمع یا صیغه

آن ضمیر متصل جمع مذکر )واو( وجود دارد و کلماتی که عالمت تأنیث دارد مانند 

های جمع، گروهی از فقها بر این باورند درباره این الفاظ و صیغه«. إفعلن»و « المسلمات»

های جمعی که برای مردان است، بر زنان داللت ندارد مگر با دلیل و که الفاظ یا صیغه

شود مگر با دلیل، و الفاظی که به زنان مربوط است، شامل مردان نمیها و همچنین صیغه

 این قول مذهب شافعیه و جمهور حنفیه است.

های جمعی که عالمت مذکر دارند؛ شامل زنان هم حنابله و ظاهریه معتقدند که صیغه

طور که شود، مگر دلیلی بر عدم ورود زنان در این جمع وجود داشته باشد. همانمی

 .«استوصوا بالنساء خیرا  »فرمود:  برپیام

شود؛ زیرا زنان در این حدیث در به مردان است و شامل زنان نمی« استوصوا»خطاب 

 اند.جایگاه موصی به، قرار گرفته

اند های جمع مذکر استدالل نمودهگروه اول: یعنی قائالن به عدم ورود زنان در صیغه

شود و خطاب زنان با رد که با آن تعبیر میبه اینکه برای هر معنایی لفظی وجود دا

است. و جمع مذکری که عالمت تذکیر در آن وجود دارد، « إفعلوا»و مردان با « إفعلن»

هر « المسلمات»و جمع مؤنثی که عالمت تأنیث در آن وجود دارد مانند « المسملون»مانند 

د و راهی برای قرار ها اختصاص به گروه معینی از زنان و مردان دارکدام از این جمع

دادن لفظ بر غیرمعنایی که برای آن وضع شده مگر با دلیل وجود ندارد. به همین سبب 

دهد، دو لفظ برای جمع مذکر خداوند در قرآن وقتی که حکم را به هر دو گروه تعمیم می

 برد آنجا که فرموده است: و مؤنث به کار می

                                 / [62]احزاب 

______________________ 

 تذکیر: مذکر بودن، تأنیث: مؤنث بودن. -1
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گرفت؛ پس چرا های جمع مذکر، زنان را نیز در بر میو اگر این گونه صیغه

 آورده است؟« المؤمنین»را بعد از « المؤمنات»و « المسلمین»را بعد از « المسلمات»

های جمع مذکر استدالل هگونه صیغیعنی قائالن به ورود زنان در اینگروه دوم: 

اند به اینکه زنان و مردان وقتی که اجتماع نمایند و مورد خطاب قرار گیرند یا از آنها کرده

خبری داده شود، همانند خبر دادن از مردان )ذکور( در حالت انفراد است و تفاوتی میان 

 موده است:شایع و عام است و خداوند متعال فرآنها وجود ندارد. این اسلوب و روش، 

             [63/  البقرة] 

 «!دییاز آن، فرود آ یهمگ: »میگفت»

کند بر و همسرش حوا و دشمن آنها شیطان است و داللت می این آیه خطاب به آدم

اینکه، برای خطاب به مردان به شکل خاص لفظ واحدی در زبان عربی غیر از لفظی که 

وجود ندارد. مگر با توضیحی اضافی یا دلیلی که بیان نماید هدف از در بر گیرد، هر دو را 

 شود. اینکه خداوند متعال فرموده است:این جمع تنها ذکور هستند و شامل اناث نمی

                           

همراه با )المسلمین و المؤمنین( برای تأکید « المؤمنات» و« المسلمات»در این آیه لفظ 

 فرمایند: یا تکرار آمده است مانند سخن خداوند متعال وقتی که می

                            

 [33/ ةبقرال]

  «باشد لیکائیو م لیکه دشمن خدا و فرشتگان و رسوالن او و جبرئ یکس»

با وجود این که جبرئیل و میکاییل از مالئکه هستند اما خداوند باز نام آنها را آورده 

 است.

برای من ]زیدان[ واضح است که تفاوت بین دو گروه اثری در این مسأله ندارد و  -

های جمع مذکر آمده شامل زنان گونه صیغههای شرعی با ایناحکام اسالمی در خطاب

شود مگر دلیلی بر اختصاص این احکام به ذکور وجود داشته باشد و این همان م میه
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چیزی است که، در این بحث برای ما اهمیت دارد و هر دو گروه در حصول این نتیجه 

اند و هیچ اختالفی باهم ندارند هرچند در راه رسیدن به آن اختالف دارند و در واقع متفق

لفظ جمع مذکر برای مؤنث است که گروه اول آن را منع اختالف آنها در مورد شمول 

و گروه دوم بر این  داند، مگر دلیلی بر این شمول و عمومیت وجود داشته باشنموده

گیرد. مگر دلیلی اند که جمع مذکر باتوجه به اصل وضع لغوی، زنان را نیز در بر میعقیده

 برای عدم ورود آنها در این جمع وجود داشته باشد.

گردد؛ لیل قطعی بر عام بودن شریعت ارائه شد و گفتیم این عموم شامل زنان نیز مید

زیرا از مقتضیات عام بودن شریعت آن است که، زنان، چون شرط تکلیف دارند، مخاطب 

های شارع با صیغه جمع زنان را نیز در بر احکام باشند. پس اصل این است که خطاب

به یکی از دو گروه داشته باشد. همچنین گروه اول گیرد مگر دلیلی برای اختصاص می

تغلیب و جواز ورود در جمع مذکر برای زنان را وقتی که علتی بر آن وجود داشته باشد، 

 اند.منع ننموده

 که فرموده است: در شرح حدیث پیامبر« عسقالنی»

  .«م من سلم المسلمون من لسانه و یدهلالمس»
 «.از زبان و دست او در امان باشند کسی است که، مسلمانانمسلمان »

ذکر جمع »ـ و بخاری آن را روایت نموده ـ به این مطلب اشاره کرده و گفته است: 

 1«.گردداست و شامل زنان مسلمان نیز می بمذکر ـ المسلمون ـ در اینجا برای تغلی

ها این است که حکم زنان امام عینی در شرح این حدیث گفته است: از جمله پرسش

مسلمان در این مسأله باتوجه به اینکه در این حدیث لفظ ـ المسلمون ـ با جمع مذکر 

طوری که در اند: زنان در حکم این مسأله همانآورده شده، چیست؟ فقها در پاسخ گفته

و این در واقع  2«شوندها وجود دارد، از جهت تغلیب وارد میسایر نصوص و خطاب

 که عسقالنی و عینی آن را نیاورده باشند. نشانه عمومیت شریعت است هرچند
______________________ 

 همان. -1

 .122، ص 1عمده القاری شرح صحیح البخاری، عینی، ج  -2
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 ی مفرد مذکر و میزان شمول آن برای زنانصیغه -1112

دهنده عهد نباشد ـ و مفرد معرف به تعریف ـ وقتی که نشان« ال»مفرد مذکر معرف به 

شود و چون این صیغه در ها و الفاظ عموم است و شامل زنان هم میاضافه، از صیغه

های آن، گیرد و از نمونهارد شود، همه مکلفان مرد و زن را در بر میهای شارع وخطاب

 است که فرموده: این سخن پیامبر

 .«لغیره ما یحب لنفسه حبال یؤمن أحدکم حتی ی»
پسندد برای شود مگر اینکه آنچه را برای خود میایمان هیچ یک از شما کامل نمی»

 «.برادرش هم بپسندد

مسلمان کسی است که دیگر » «یدهمن سلم المسلمون من لسانه و مسلم لا» و نیز فرموده:

 .«مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

های شارع و احکام و نیز حقوق و توان گفت خطاببنا به آنچه گذشت، می -

تعریف مفید عموم و یا به « ال»واجباتی که به صیغه جمع مذکر یا مفرد مذکر همراه با 

شوند مگر اینکه دلیلی بر اند، شامل زنان هم میر همراه با اضافه وارد شدهصیغه مفرد مذک

 اختصاص آن حکم و یا خطاب به یکی از دو گروه وجود داشته باشد.

 



 

 جستار هشتم:

 تنوع حقوق و تکالیف و تفاوت آنها

 تفاوت حقوق و تکالیف میان زنان و مردان -1112

لیف، بدان معنا نیست که هیچ تفاوتی میان اصل تساوی زنان و مردان در حقوق و تکا

های مشخصی است ها، معانی و صفتآنها وجود ندارد. زیرا احکام شرعی مبنی بر علت

باشند. پس چنانچه مکلفان، زنان و مردان، در که، همه یا برخی از آن، شرط این احکام می

اگر شرایط تفاوت داشته  شرایط احکام برابر باشند حتماً در احکام هم برابر خواهند بود و

باشند حتماً در خود احکام و در مواردی از حقوق و واجبات که احکام آنها را اثبات 

 نمایند، نیز متفاوت خواهند بود.می

شریعت اسالمی در بیان احکام خود همیشه با قانون تساوی و تفاوت هماهنگ است 

و دو چیز  .ام نیز مساوی هستندو در نتیجه دو چیز که شرط مشترک و برابر دارند در احک

که شرط متفاوت دارند احکام آنها نیز متفاوت است و این شیوه استوار و محکم مساوات 

نماید و مقتضای عدل و سنت الهی در تشریع احکام حقیقی بین مکلفان را ایجاد می

 باشد.طور که مبین سنت خداوند در ثواب و عقاب نیز میاست، همان

های زیادی نمونه»ه قانون تساوی و تفاوت اشاره نموده و فرموده است: امام ابن قیم ب

ترین دالیل عظمت و شکوه این شریعت و مطابقت آن با عقل سلیم و )که شما( از روشن

فطرت سالم ذکر کردید بین احکام این صور تفاوت قائل شده است. زیرا این احکام 

است و اگر در مورد آنها احکام  صفات مختلفی دارند که مستلزم تفاوت در احکام

شد و جدایی این دو صورت نیز مشکل گردد سبب ایجاد پذیرش مییکسانی صادر می

توانست بگوید که شریعت میان دو صورت مختلف را یکسان گرفته و شود و کسی میمی

غیرمشابه خود از لحاظ حکم قرین ساخته است. در این صورت یا  چیزی را با یک چیز

شد بلکه براساس ها، به خاطر حکم از صورت دیگر متمایز نمیاز آن صورتهیچ یک 

گشت که اختصاص آن صورت به آن حکم را واجب گردانده است. بر معنایی متمایز می

کردند که همین اساس دو صورت تنها در حالتی دو صورت حکم مشترک را پیدا می
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از این رو افتراق آن دو صورت از دارای معنی مشترکی باشند که مستلزم آن حکم باشد. 

لحاظ معنایی که مستلزم آن حکم شده است، زیانی در پی ندارد، همچنان که اشتراک در 

مختلف در معنایی که مستلزم آن حکم شده است سودی در پی ندارد؛ زیرا آنچه صورت 

کام در این اشتراک و افتراق )حکم( معتبر است، صرفاً معنایی است که به خاطر آن، اح

 نظر چه از لحاظ وجود و چه از لحاظ عدم، تشریع شده است. مورد

کنیم که شریعت اسالمی در واجبات و بر پایه قانون تساوی و تفاوت مالحظه می -

ایمان و عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکات به سبب اشتراک آنها در شرط تکلیف و 

معتقد به تساوی زن  یعت اسالمیوجوب یعنی عقل و بلوغ مساوات قایل شده است. شر

است زمانی که در شرایط تحقق آن مساوی باشند و در نتیجه حق  قو مرد در حقو

شود. زیرا شرط این حق، داشتن مال و اهلیت است مالکیت برای زن همانند مرد ثابت می

و هر دوی این شرایط در زن همانند مرد وجود دارد. و در عین حال بین زن و مرد در 

به سبب تمایز مبانی آنها تفاوت قایل شده است برای نمونه حق تعدد ی از حقوق، برخ

زمان چند تواند مانند مرد همهمسر برای مرد ثابت و برای زن گناه است؛ زیرا زن نمی

همسر داشته باشد. در زن مانعی وجود دارد که مرد این مانع را ندارد و آن، این که زن 

تعدد همسر برای زن در آن واحد، منجر به اختالط نطفه و شود و در نتیجه حامله می

 گردد و این مسأله در تعدد زوجات برای مرد متصور نیست.نسب می

شریعت اسالمی در حقوق زن و مرد زمانی که در مبانی مساوی باشند قایل به 

 مساوات است و وقتی که متفاوت باشند به تفاوت معتقد است.

گردد حقوق زن و مرد که تساوی میان آنها منجر به فساد می های تفاوت دراز نمونه -

یابد، این است که مرد حق دارد تطابق می «درء المفاسد أولی من جلب المنافع»و با قاعده 

بدون شرط همراه به مسافرت دور و نزدیک برود. در حالی که زن مشروط به دو شرط 

رت طوالنی که موجب قصر و جمع تواند به مسافهمراهی شوهر یا خویشاوند محرم می

نماز باشد، برود. در سفر زن به حج نیز به این مسأله توجه شده و شرط توانایی برای 
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شود بلکه بستگی به وجوب حج تنها محدود به داشتن توشه، مرکب و امنیت راه نمی

 وجود زوج یا محرمی دارد که در این سفر او را همراهی نماید.

در برخورداری از حقی معین را در مقتضیات و تحقق  علت تفاوتگاهی اوقات 

تر و تواناتر از توان بررسی کرد. برای نمونه درباره حق حضانت، زن شایستههدف آن، می

مرد است و زن حق نگهداری از کودک خود را دارد و حق او مقدم بر حق پدر است زیرا 

تر برای انجام مقتضیات داراش قادرتر و صالحیتمادر به سبب سرشت و طبیعت فطری

 این حق است.

همچنین گاهی زن و مرد در امری واجب به علت تفاوت در توانایی انجام آن، با 

که جهاد فرض کفایی باشد بر مرد واجب و بر زن همدیگر تفاوت دارند مثالً وقتی 

غیرواجب است مگر برای همه تبدیل به فرض عین شود و ]در غیر این صورت[ امر به 

ای سرشته شده خواهد بود که بیان شد؛ زیرا قوت و قدرت جسمانی مرد به گونه صورتی

است که او از زن برای انجام این کار مهم و واجب، تواناتر است. برخی معتقدند که 

جنگ، جهاد در راه خداست و شرط آن قدرت بر انجام جهاد است و قدرتی که بایسته 

شود لذا جنگ بر مردان واجب است. ولی در یجنگ است به طور معمول در مردان پیدا م

گردد و هرگاه به وجودش نیاز باشد، باید در حالت بسیج عمومی بر زن نیز واجب می

و پختن غذا پاسخ جنگ شرکت و به نیازهای جنگی رزمندگان برای مداوای مجروحان 

 دهد و در صورت نیاز نیز جنگ کند.

های توزیع واجبات باتوجه به مناسبتگاهی تفاوت زن و مرد در واجب معینی به 

یابد. برای گردد و عدالت و مصلحت برای هر دو تحقق میطبیعی هر یک از آنها برمی

نمونه نفقه زن بر مرد واجب و توجه به کارهای منزل بر زن واجب شده است در توزیع 

 این دو واجب تحقق عدالت و تناسب رعایت و مالحظه شده است؛ زیرا مرد به طور

معمول برای به دست آوردن روزی و نفقه نسبت به زنی که مشغول انجام کارهای خانه و 

گونه اعمال نسبت تربیت فرزندان و ... است، قدرت بیشتری دارد و البته زن در انجام این

 به مرد تواناتر است.
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 تفاوت و تنوع در حقوق و واجبات باتوجه به تفاوت جایگاه مدنی -1111

ف بین زن و مرد باتوجه به تفاوت جایگاه مدنی برای هر دوی آنها حقوق و تکالی

متفاوت و متنوع است. زن از این جهت که انسانی از فرزندان آدم و فردی از افراد جامعه 

است دارای حقوق و تکالیفی است. اما به اعتبار اینکه همسر و مادر و دختر و خواهر 

به این اعتبارات دارد. مرد هم به جهت این ای هم باتوجه است، حقوق و تکالیف اضافه

که انسانی از فرزندان آدم و فردی از افراد جامعه است دارای حقوق و تکالیفی است و به 

 نماید، نیز حقوقی دارد.اعتبار این که نقش شوهر و پدر و پسر را در خانواده ایفا می
 

آورده شد، حقوقی بیشتر و شایان ذکر است که به طور کلی زن باتوجه به اعتباراتی که 

ی زن هرچند که خود ثروتمند تکالیف کمتری نسبت به مرد دارد. برای نمونه حق نفقه

باشد بر عهده شوهرش و پیش از ازدواج بر عهده پدر است. چنانچه شوهر فقیر باشد، 

زن مکلف نیست، در پی کسب نفقه برود. در حالی که پسری فقیر که ت وانایی کسب و 

ه به شود و پدر موظف به پرداخت نفقنفقه خود میمین دارد ملزم به انجام کار و تر را کا

پردازد زیرا دختر مجبور به انجام کار طه دختر فقیرش میگونه که نفگردد، آناو نمی

 گردد.نمی

توجه و محبت شرع در حق زن بیشتر از توجه و محبتی است که در حق مرد نموده 

اند، آمده است: ت. در حدیثی که ابوداود و ترمذی روایت کردهزیرا به آن سزاوارتر اس

 اهلل! چه کسی شایسته است که، در حق او نیکویی کنم؟پرسیدم: یا رسول»

فرمود: مادرت. گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفتم: و بعد از آن چه 

تر و سپس، نزدیک. تکسی؟ فرمود: مادرت، گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: پدر

 ...«.و  1ترنزدیک

و درباره دختر فرموده است: دختر حق رعایت و مراقبتی ]ویژه[ دارد و در حدیثی 

 شریف فرموده است:

______________________ 

 .26، ص 1به روایت: ابوداود و ترمذی، تیسیرالوصول إلی جامع االصول، ابن الدیبع الشیبانی، ج  -1
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 .1«من ابتلی بهذه البنات بشیء فأحسن إلیهن کن له سترا  من النار»

به  های آنان شد ـ و با آنانهر کس صاحب دخترانی شد ـ متحمل مشکالت و هزینه»

 «.شوندنیکی رفتار نماید، ]آنان[ برای او در برابر آتش جهنم سپری می

 فرمود: روایت شده که پیامبر« ابوسعید خدری»از 

بهن و احسن إلیهن و زوجهن فله نتین فأدمن عال ثالث بنات أو ثالث أخوات، أو أختین أو ب»
 2«ةالجن

و دختر را سرپرستی و تربیت هر کس، سه دختر و یا سه خواهر یا دو خواهر و یا د»

کند و با آنها به نیکویی رفتار نماید و آنها را روانه خانه بخت ]شوهر[ نماید، بهشت از آن 

 «.اوست

 

 

______________________ 

 .22به روایت بخاری، مسلم و ترمذی، همان، ص  -1

 د و ترمذی، همان.به رواتی ابوداو -2



 

 :بخش دوم

 حقوق زن مسلمانی که در داراالسالم سکونت دارد

 

پیشگفتار -1112  

که در این بخش به بیان حقوق زن مسلمان ساکن در داراالسالم، از این جهت  -2

جزو شهروندان آن با تابعیت اسالمی است، پرداخته شده است. یعنی حقوق او 

شود و مراکز در خانواده مسلمان به عنوان همسر یا دختر یا مادر بررسی می

قانونی و خانوادگی ـ که زن در آن جای دارد، به یاری خدا ـ در بحث احکام 

 شود.خانواده مسلمان ذکر می
 

 روش بحث -1110

های بسیار بندیبه سبب داشتن تابعیت به دولتی خالص حقوقی با تقسیم انسان -1

کنند. در این بخش به بیان تقسیمات این دارد که حقوقدانان بر پایه آن عمل می

بندی پردازیم. و بر اساس این تقسیمحقوق به خصوصی، عمومی و سیاسی می

این بخش سه گفتار شود. در از زن مسلمان ساکن در داراالسالم سخن گفته می

 بیان شده است:

 زن مسلمان ی: حقوق عمومکمیگفتار 

 زن مسلمان یدوم: حقوق خصوص گفتار

 زن مسلمان یاسیحقوق سگفتار  سوم: 



 

 گفتار یکم:

 حقوق عمومی زن مسلمان

 حقوق عمومی چیست؟ -1112

زیرا انسان زمانی که در جامعه و حقوق عمومی، همان حقوق ضروری انسان است، 

اش از این حقوق ممکن نیازیآید و بیکند از شهروندان آن به شمار میلتی زندگی میدو

نیست. این حقوق برای پشتیبانی انسان از خود و حفاظت از آزادی و کرامت و انسانیتش 

 1مانند آزادی رفت و آمد، انتخاب مسکن و ... وضع شده است.

 روش بحث -1112

، این حقوق به آزادی فردی، محل اقامت، برای ترتیب و آسانی بررسی و کاوش

اندیشه، عقیده، آموزش، کار و حق کفالت بر دولت هنگام ناتوانی و عجز ـ یعنی حق 

بندی را به جستارهای زیر بخششود. پس این گفتار بندی میتقسیمتأمین اجتماعی ـ 

 نماییم:می

 جستار یکم: آزادی فردی

 حرمت مسکنجستار دوم: 

 دی اندیشه و عقیدهجستار سوم: آزا

 جستار چهارم: آزادی آموزش

 آزادی کارجستار پنجم: 

 جستار ششم: حق تأمین اجتماعی

 

______________________ 

 .368اصول قانون، دکتر عبدالرزاق سنهوری، ص  -1



 

 جستار یکم:

 آزادی فردی

 آزادی فردی چیست؟ -1117

ای که بر سالمت و کرامت آزادی فردی آزادی انسان در رفت و آمد است به گونه

همچنین معنایش عدم اجازه بازداشت  خود یا هر نوع تجاوزی دیگر، ایمن و آسوده باشد.

و زندانی کردن و مجازات ناحق و آزادی اقامت، خروج و ورود، در دولتی است که در 

 .1کندآن زندگی می

 آزادی فردی برای انسان ضروری است -1117

 خداوند متعال فرزندان آدم را تکریم نموده و فرموده است:

                                   

                     [ / 23اسراء] 

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا ]بر »

ى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى مرکبها[ برنشاندیم، و از چیزها

 .«هاى خود برترى آشکار دادیماز آفریده

مندی انسان از آزادی فردی با معنایی است که بیان ها و لوازم این تکریم بهرهاز جلوه

ارزانی داشته و ای است که خداوند به بندگانش عمومیشد؛ زیرا این آزادی از حقوق 

ن آن را ندارد. چون گرفتن آن سبب از بین بردن انسانیت انسان ]هتک کسی حق گرفت

های ترین بالها که جامعهبه او خواهد بود؛ زیرا بزرگ حرمت[ و تجاوز و ستمی بزرگ

ی خود ازادی افراد گردند، وجود حاکمانی ظالم است که با سلطهانسانی به آن دچار می

______________________ 

، دکتر عثمان خلیل، ة، الدیمقراطیة اإلسالمی318، ص 1القانون الدولی الخاص، دکتر معزالدین عبداهلل، ج  -1

 .22ص 
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شوند که صاحب ند و آنان همچون چارپایانی میارا گرفته و آنها را خوار و ذلیل کرده

 دسترنج خود نیز نیستند.

تر مضامین این آزادی در دو قسمت بیان در این جستار آزادی فردی یا به عبارتی دقیق

 شود:می

 یکم. پشتیبانی از فرد در برابر تجاوز

 دوم. آزادی نقل مکان

 :یکم

 پشتیبانی از فرد در برابر تجاوز

 لم است و ظلم حرامتجاوز ظ -1122

شود و در شریعت اسالم ظلم حرام است. به همین تجاوز به دیگران ظلم محسوب می

به عدم تجاوز را به همگان سفارش نموده است، خداوند در این بندی سبب اسالم پای

 باره فرموده است:

                       [ / 633بقره] 

 «.داردو تجاوز و تعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی»

نماید ـ که ایشان از خداوند روایت می از رسول خدا« ابوذر»ـ  1در حدیث قدسی

 روایت شده است: 

______________________ 

د فرمودنگاهی مواعظی را بر اصحاب خود به نقل از خداوند عزوجل ایراد می حدیث قدسی: پیامبر -1

بود که حدیث عادی بنامند، بلکه  منتها، نه وحی منزل بود که آن را قرآن بنامند و نه قول صریح پیامبر

 اصرار داشتند که با الفاظی آن را بیان فرمایند که آن را به خداوند نسبت دهند، تا به اصحاب پیامبر

ظر بیان، با قرآن تفاوت آشکار بفهماند که نقش وی در این عبارت، فقط نقش یک واسطه است؛ اما از ن

ای از عالم قدس و نوری از عالم غیب و هیبتی از خداوند ذوالجالل در آن دیده داشت، هر چند که نفخه

 شد. مترجم.می
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 ....«بینکم محرما فال تظالموا  هجعلتحرمت الظلم علی نفسی و  إني ي!یا عباد»
ام و آن را نیز در میان شما حرام حرام نموده ای بندگان من، من ظلم را بر خود»

 ...«.گردانیدم. پس به یکدیگر ظلم نکنید 

عدل در هر کاری و بر هر »االسالم، ابن تیمیه، در شرح این حدیث گفته: شیخ

 امری واجب و ستم، حرام است. بنابراین مسلمان و کافر یا ظالم نباید ستم کنند.شخصی، 

 فرمود:  آن را روایت نموده، رسول خدا« دارمی»در حدیث شریفی که 

 .1«ةن الظلم ظلمات یوم القیامإالظلم، فیاکم و إ»

 «.است هااز ظلم دوری کنید؛ زیرا ظلم در روز قیامت موجب تاریکی»

 فرمود: روایت نموده است که پیامبر بو امام بخاری از ابن عمر

 .«یدهسانه و المسلم من سلم المسلمون من ل»
فاد حدیث مسلمانان زمانی در امان خواهند بود که، از تجاوز به آنها باتوجه به م

با صیغه جمع مذکر برای تغلیب است و زنان « المسلمون»خودداری شود و آوردن کلمه 

 .2شوندمسلمان نیز در این جمع وارد می

 آیدزندگی حق انسان است و قتل نفس از گناهان کبیره به شمار می -1121

الم برای زن و مرد محترم و محفوظ است و تجاوز به آنها و حق زندگی در اس

آید و خداوند فرموده کشتنشان بدون سبب روا نیست و از گناهان کبیره به شمار می

 است:

                                

              [ / 36نساء] 

______________________ 

 .322، ص 3سنن الدارمی، ج  -1
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 81 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، )و از ایمان او باخبر بوده و »

آید تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را حالل بداند، کافر به شمار می

 گیردماند و خداوند بر او خشم میو( کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می

 «.کندسازد و برای او عذاب بزرگی آماده میاو را از رحمت خود محروم می و

 

اند، آمده است که روایت کرده که امام بخاری و دیگران از پیامبردر حدیث شریفی 

 فرمود: پیامبر

قتل النفس والسحر و  ّن؟ قال: الشرک باهلل،ه ماو  !اهللیا رسول :وبقات، قالواالسبع الم اجتنبوا»
 .1...«حرم اهلل إال بالحق  التی

فرمود: اند؟ اهلل، آنها کدامگانه دوری کنید، پرسیدند: یا رسولهای هفتاز جنایت»

 ...«.شرک به خدا و سحر و قتل نفس که خداوند آن را حرام نموده مگر به حق و 

ـ  2و مؤنث، مسلمان و کافر معاهد ی مذکودر بر گیرندهدر این حدیث « نفس»کلمه 

 اند:آورده شود. در روایتی هم ـ بخاری و ترمذی ـ از پیامبرو مستأمن ـ میذمی 

 .3«أربعین عاما   ةّن ریحها لیوجد من مسیر إو  ةالجن ةمن قتل نفسا معاهدا  لم یرح رائح»

هر کسی انسان معاهدی را بکشد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد، در حالی که »

 «.رسد[ به مشام میسال ]راه 33مسافت بوی بهشت از 

 زنده به گور کردن دختران از کارهای دوران جاهلیت است -1122

 فرماید:خداوند متعال می

______________________ 

 .2، ص 2الرسول، ج التاج الجامع لألصول من احادیث  -1

: کسی که با یک صفت دائمی ـ ذمی بودن ـ در داراالسالم ذمی: کافری که با مسلمان پیمان دارد. معاهد -2

: کسی است که برای مدت مشخصی به وسیله عقد امان در مستأمنبا شروطی خاص سکنی گزیده است. 

 کند. مترجم.سرزمین اسالمی زندگی می

 .2همان، ص  -3
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                     [ / 3-3تکویر] 

شود * به سبب کدامین گناه کشته و هنگامی که از دختر زنده به گور پرسیده می»

 «.است؟شده 

«     »ها دخترانشان را زنده به گور شود. عربیعنی دختری که زنده به گور می

اند: به علت ترس از فقر ای هم گفتهگیرشان شود. عدهکردند مبادا ننگ و عاری دامنمی

ها بدین سبب از دختران عربای درست بوده باشد. بوده است. البته، شاید درباره عده

کشتند ]باتوجه به ای فجیع و دردناک یعنی زنده به گور کردن میآنها را به شیوه متنفر و

شود که به چه سببی این دو آیه[ در روز قیامت از آن دختر زنده به گور شده پرسش می

کشته شده است؟ و در واقع این نوع سؤال تهدید شدیدی برای قاتل در بر دارد؛ زیرا 

بنابراین در شرع اسالم  1شود، پس وای به حال ستمگر. ای پرسشوقتی که از ستمدیده

 زنده به گور کردن دختران در هیچ حالتی روا نیست و حرام است.

 کشتن انسانی به ناحق مانند کشتن همه مردم است -1122

 خداوند متعال فرمود: 

                        

                       

      [ / 65مائده] 

هر کس اسرائیل مقرر داشتیم )متجاوز کشته شود. چرا که( به همین جهت بر بنی»

ل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانی را بدون ارتکاب قت

ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، گویی همه مردم را انسان

 «.زنده کرده است

______________________ 

 .53، ص 22، تفسیر االلوسی، ج 211، ص 2ابن کثیر، ج تفسیر  -1



   

 85 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

هدف از تشبیه نمودن قتل یک فرد به همه مردم،  تدر تفسیر این آیه آمده اس

طوری که کشتن انروی در شدت و بزرگی عمل قتل عمد عدوانی است. پس همزیاده

بایست عظیم و شدید آید، قتل یک فرد نیز میهمه مردم عملی بسیار عظیم به شمار می

تواند هر انسانی را که باب میلش نباشد باشد زیرا کسی که انسانی را به ناحق بکشد، می

 1از بین ببرد و به همین علت، قتل یک نفر مانند قتل همه مردم است.

 ای پشتیبانی از حق زندگی مردمتشریع قصاص بر -1122

شریعت اسالمی حق زندگی را برای هر فردی در جامعه اسالمی مقرر داشته و حرمت 

کار بودن قاتل و جزای اخروی را تثبیت نموده است. من ]زیدان[ قتل عمد عدوانی و بزه

معتقدم به دلیل تمامی این مسائل، شریعت، قصاص را در دنیا برای قاتل عمد عدوانی 

گناه وسوسه های بیقرار داده تا سبب بازدارندگی و تنبیه کسانی شود که برای قتل انسان

شوند تا از آن عمل خودداری نموده و زندگی خود و کسی را که کمر همت به قتلش می

اند. در امان بماند و اگر مرتکب این جرم شد، باید قصاص شود. زیرا اجرای گماشته

رتکاب قتل بازداشته و زندگی سایرین نیز در امان خواهد بود حکم قصاص دیگران را از ا

 فرماید:و خداوند متعال می

                             / [623]بقره 

ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص حیات و زندگی است )بنابراین مصلحت »

در آن، و دقایق و نکاتی که در همه احکام است. این است که قانون  و حکمتی که

قصاص را برای شما وضع کردیم تا از تجاوز و خونریزی بپرهیزید( باشد که تقوا 

 «.پیشه کنید

 شود.گونه که آشکار است در قتل مرد و زن اجرا میو قصاص همان

______________________ 

 .312، ص 11تفسیر الرازی، ج  -1
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 تجاوز بر اعضا و جوارح -1122

اشخاص در شرع اسالم حرام است. به همین سبب مجروح نمودن یا قطع عضو 

گونه تجاوزها اگر عمدی باشد، در صورت تحقق شروط، قصاص شریعت اسالم در این

را قرار داده و در غیر این صورت باید دیه پرداخت شود؛ زیرا تشریع قصاص سبب 

گردد که اندیشه جراحت یا قطع عضو دیگران را در سر بازداشتن متجاوزی می

 روراند.پمی

 واجب استدفع تجاوز  -1127

اسالم تنها این که مسلمانی بر دیگری تجاوز ننماید کافی نیست بلکه باید در شریعت 

متجاوز را از تجاوز منع نموده و کسی را که مورد سوءقصد قرار گرفته یاری نمایند؛ زیرا 

م کار ناپسند به دیگران[ ستم، و ستم ناپسند و حرام است و جلوگیری از انجا]تجاوز 

آمده است که  پیامبراز  در صحیح بخاری« انس بن مالک»باشد. در روایتی از واجب می

 فرمود:

 .«نصر أخاک ظالما  أو مظلوما  ا»
 «.برادرت را چه ستمگر و چه ستمدیده، یاری نما»

نماییم ولی ستمگر را اهلل؛ ما شخص ستمدیده را یاری می]اصحاب[ پرسیدند: یا رسول

یعنی عمالً او را از ستم باز دارید. «. فرادست او قرار بگیرید»یاری دهیم؟ فرمود:  چگونه

فرادست او قرار گرفتن را بیان نموده تا گویای  او را کفایت نکند. پیامبرچنانچه سخن، 

 1به کار بردن نیرو و تسلط باشد.

 فرمود: روایت کرده که، پیامبر ببخاری از ابن عمر

 .«ال یسلمهلم ال یظلمه و المسلم أخو المس»
کند تا به او ستم نماید و نه او را رها میمسلمان برادر مسلمان است. نه به او ستم می»

 «.شود

______________________ 

 .28، ص 5الباری به شرح صحیح البخاری، عسقالنی، ج فتح -1



   

 87 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

کنند یا میان چیزهایی که او را یعنی: او را در دست کسانی که اذیتش می «الیسلمه»

ار و اذیتی به او دهد و مانع هرگونه آزکند. بلکه او را یاری میدهند، رها نمیآزار می

 1تر است.شود و این عمل از ترک ستم و تجاوز خاصمی

 تجاوز به آزادی فردی جایز نیست -1127

ای از تجاوز به گونهی او و زندانی نمودنش به ناحق، کشتن انسان، به ناحق و شکنجه

های کاذب روا نیست که شکنجه و شود و تنها براساس تهمتفردی محسوب میآزادی 

وجود دارد و  2«ةالذم ةاألصل براء»زیرا در شریعت اسالم اصل بزرگ نی گردد؛ زندا

چنانچه اصل بر این گذاشته شود که فرد متهم است مگر از آن جایز نیست و گردانی روی

اینکه برائتش ثابت شود اصلی باطل است حاکمان خودکامه و ستمگر آن را وضع 

 نمایند و در دین اسالم جایز نیست.می

گناهی اعم از مرد و زن، ی اسالمی هیچ انسان بیکه گفته شد در جامعهبنا به آنچه  -

آنکه جرمش اثبات شده باشد، نباید با سلب آزادی و به زندان بیمسلمان و غیرمسلمان 

رفتن مورد تعرض قرار گیرد و چون حکومت به شیوه معمول با نیروهای پلیس و 

پردازد، بر حکومت اسالمی و در رأس آن خلیفه یا انجام این فرمان میلشکری خود به 

گذرد آگاه باشد و بر آن مراقبت نماید و امام و سلطان الزم است که از آنچه در دولت می

های افراد برحذر دارد و آور بر آزادینیروهایش را از ارتکاب این گونه تجاوزهای شرم

ید. چون شریعت اسالم، حق امنیت و پردازند، آنها را مجازات نمابه چنین اعمالی میاگر 

سالمت در زندگی و آزادی هر انسانی را مقرر داشته است و حمایت ]خود[ را از این 

حق نشان داده و متولیان امور را به رعایت آن ملزم ساخته است؛ و فراهم نمودن آن برای 

 است. مردم و حمایت از آنچه شریعت بیان کرده، خود به منزله حمایت ]از این حق[

______________________ 

 .21همان، ص  -1

باشد مگر اتهام او ی او بری میگناه است و ذمه: یعنی اصل بر این است که شخص بیةاالصل براءه الذم -2

 مترجم. ثابت گردد.
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 شکنجه و آزار متهمان و زندانیان -1122

گاهی بازداشت و به زندان رفتن ناحق همراه با مواردی مثل شکنجه و شالق و داغ 

و از آنجا که این تجاوز، به طور معمول از کارمندان دولت گیرد. کردن و ... انجام می

را بر عهده دارد.  خلیفه یا سلطان مسئولیت پاسخگویی به این تجاوزاتگردد. صادر می

کار نمایندگان و کارمندان دولت بر او واجب زیرا توجه به امور شهروندان و نظارت بر 

است. چون آنها جز با هماهنگی رؤسای خود و یا ضعف نظارت مرتکب چنین جرائمی 

شوند و مسئولیت اصلی به عهده سلطان خواهد بود تا نه کارمندان و نه شهروندانش نمی

های خود در همه موعظه« امام ابویوسف»به همین سبب ستمی نشوند.  مرتکب چنین

را مورد خطاب قرار داده است؛ زیرا هارون را مسئول رویدادهای دولت الرشید هارون

 فرماید:دانست. بنابراین امام ابویوسف میای که خود ریاست آن را پذیرفته، میاسالمی

ده و هرکسی را که  ی به کار زندانیان فرمانهر روز همه کارگزارانت را درباره رسیدگ»

نیاز دارد تأدیب کنید و آزاد گردانید و هر کسی هم که مشکلی نداشته، او را آزاد کنید و 

تجاوز نکنند. زیرا روی ننمایند و از حد مجاز به کارگزارانت بگو که در تنبیه زیاده

زنند و این روا نیست؛ شالق میام آنان متهم را سیصد و دویست و بیشتر و یا کمتر شنیده

خواری که مرتکب فساد یا قذف یا شرابمگر کسی زیرا مؤمن مورد حمایت قانون است 

شده و حدی ]شرعی[ درباره آن اجرا نشده باشد و نیز خبر رسیده که و یا تعزیر 

 زنند!!! در حالی که رسولکدام از امور یاد شده مردم را نمیکارگزاران شما به سبب هیچ

از زدن نمازگزاران نهی کردن و معنای این روایت از نظر ما این است که یعنی از  خدا

زدن آنان بدون وجوب استحقاق حد نهی نموده است ـ واهلل اعلم ـ و آنچه والیان شما 

ها بر گونه شکنجهکدام حکم شرع و اجرای حدود نیست و ایندهند هیچانجام می

اند نیست و هر کدام از زندانیان که جرمی مرتکب شدهگناهکار صغیره و کبیره واجب 

 1...«.قصاص، اجرای حد و یا تعزیر واجب است که بر او اجرا گردد 

______________________ 

 .151کتاب الخراج، امام ابویوسف، ص  -1
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 شودآنچه از نامه ابویوسف به خلیفه برداشت می -1121

و متهمان به ارتکاب جرائم درباره زندانیان الرشید، از نامه ابویوسف به خلیفه، هارون

شود که توجه به آنها ونگی تعامل با آنها چند مسأله مهم برداشت میو به طور کلی چگ

بر کارگزاران در هر زمان و مکانی واجب است؛ زیرا در آن تضمینی مستحکم برای 

 های فردی آنها وجود دارد از جمله:رعایت حقوق شهروندان و آزادی

ع آنان و بررسی احوال زندانیان در هر روز برای آگاهی از اوضاضرورت وجوب  -6

 چگونگی رفتار با آنها.

روی در تنبیه جایز نیست؛ زیرا تأدیب عقوبتی تعزیری است که باید متناسب زیاده -5

 با جرم باشد.

شالق زدن کسی که جرمش ثابت نشده است، جایز نیست؛ زیرا متهم تا  -6

 محکومیت وی ثابت نشود، بریء است، چون اصل بر برائت ذمه است.

عمل بد  بخاطر ز نیست مگر اینکه شالق زدن حد شرعیشالق زدن گناهکار جای -3

او باشد. مانند قاذف، زانی و شارب خمر و چنانچه گناه فرد مستوجب شالق 

نباشد مانند قتل عمد یا خطا، شالق زدن جایز نیست زیرا شالق زدن زیادت بر 

 عقوبت است و این عمل جایز نیست.

 اتحقیر مسلمانان و تجاوز به کرامت آنه -1121

 فرماید:خداوند فرزندان آدم را تکریم نموده است و در این باره می

                                   

                                         / [23]اسرا 

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا ]بر »

مرکبها[ برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى 

 «هاى خود برترى آشکار دادیم.از آفریده
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و منزلت مرد و زن مسلمان حال او جایز نیست. شأن تجاوز به کرامت انسان و تحقیر 

طلبد که، خود را مصون که خداوند نعمت هدایت به اسالم را بر آنان ارزانی داشته، می

دهد، استقبال ننماید. زیرا دارند و از کسی که آنان را به سوی ذلت و خواری سوق می

 فرماید:طور که خداوند میهمان

                [ / 3منافقون] 

 «.ی او و مؤمنان استاز آن خدا و فرستادهعزت و قدرت »

 و در روایتی هم آمده است:

 .«ال ینبغی للمسلم أن یذل نفسه»
 «.مسلمان نباید خود را خوار نماید»

در دولت اسالمی خدمتگزار جایز نیست که حاکمان و کارمندانش، شهروندان مسلمان 

کارگیری نیروهای خود از آنها سوءاستفاده نموده و به آنها دست د و با بهرا تحقیر نماین

کند، به کار برند. به همین  دارخدشهدرازی کرده و یا دشنام دهند و هر آنچه کرامتشان را 

نمودند و به کارمندان دولتشان دستور سبب خلفای راشدین این فرمان را رعایت می

به کارمندانش  شوند و امام عادل عمربن خطابدادند که مرتکب این اعمال نمی

ایشان «. نماییدمسلمانان را شالق نزنید زیرا با این کار آنها را خوار و ذلیل می»گفت: می

کارمندانش را به شرکت در مراسم حج فرمان داد و زمانی که همه جمع شدند، در میان 

انم را به سوی شما نفرستادم تا ای مردم، من کارگزار»کارمندانش سخنرانی نمود و فرمود: 

از اموال شما ]به ناحق[ برخوردار شوند، آنها را فرستادم تا میان شما رفع خصومت نموده 

پس هر کس عملی غیر از این بر او انجام تان را میان شما تقسیم نمایند، و فیء و دارایی

 1«.گرفته است بپا خیزد و اقامه دعوی کند

______________________ 

 .322، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -1
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 به زن و عدم تحقیر او، سزاوارتر است عزت و احترام نسبت -1122

از آنجایی که تجاوز به کرامت انسان مسلمان و بدرفتاری با او در اسالم حرام است، 

رفتاری با زن مسلمان به نیک این حرمت نسبت به زن مسلمان بیشتر است. زیرا پیامبر

 «رفقا بالقواریر » سفارش نموده و فرموده:
 «.نیکی سفارش کنید درباره زنان یکدیگر را به»

پس تعدی بر کرامت زن و بدرفتاری با او و « النساء»در این حدیث یعنی: « قواریر»و 

هماهنگی ندارد. افزون بر آن زن  های پیامبریا گفتن کلمات زشت و رکیک با توصیه

خود از لطافت، احساس، عواطف و ساختار روحی و جسمی تکوین یافته برخوردار 

یعنی: جسم « قواریر»زنان را به  ن سرشته شده و به همین سبب پیامبراست و برمبنای آ

 هاللی شکننده توصیف نموده است.

تر است. بنابراین از جوانمردی زن در دفع تجاوز و رویارویی با متجاوز از مرد ناتوان

شان را در برابر زن به و مردانگی به دور است که کارمندان دولت دست و پنجه آهنین

 بگذارند یا اینکه سخنان زشت و ناپسند به او بگویند. نمایش

 اهل ذمه در داراالسالم از آزادی فردی برخوردارند -1122

ای که بیان شد ـ زنان و مردان ذمی در داراالسالم آزادی فردی ـ با مضامین و معانی

ته شده دارند. شریعت اسالمی این آزادی را برای آنها ایجاد نموده و در فقه اسالمی نوش

یعنی در حقوق و تکالیف با ما یکسانند و حضرت « علیهم ما علیناو لهم مالنا»است: 

 فرماید:می علی

شان همچون هاینمایند تا اموالشان مانند اموال ما و دیهآنها جزیه را پرداخت می»

 1«.های ما شوددیه

 روایت شده است:  و در حدیث شریفی از پیامبر

______________________ 

 .225، ص 8، المغنی، ج 116، ص 1الصنایع، کاسانی، ج بدائع -1
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 .1«ةمن کنت خصمه، خصمته یوم القیامنا خصمه و من آذی ذمیا  فأ»

هر کس، شخصی ذمی را بیازارد، من دشمن او هستم و هر کس من شمن او باشم، »

 «.روز قیامت نیز با اودشمنی خواهم نمود

از جمله سخنان فقها درباره اهل ذمه و برخورداری آنها از آزادی فردی سخن قرافی 

گرداند؛ زیرا ]با مه تکالیفی بر ما به نفع آنها واجب میپیمان ذ»فرماید: فقیه است که می

در پناه ما و تحت مراقبت و حفاظت ما و ذمه خداوند متعال و رسول او و پیمان ذمه[ 

دین اسالم هستند و هر کس به آنها تجاوز نماید، هرچند با حرفی زشت و یا غیبت 

ان برساند و یا در این اعمال درباره ناموس یکی از آنها باشد یا هر گونه آزادی به آن

همکاری نماید، عهد خداوند و رسول او و دین اسالم را ضایع و تباه نموده است. قرافی 

  فرماید:آورده است که می پیش از سخن خود حدیثی را از پیامبر
 «با اهل ذمه با نیکی رفتار کنید»2.«استوصوا بأهل الذمه خیرا  »

 دوم:

 آزادی مسافرت

 مسافرت چیست؟ آزادی -1122

ای که آزادی تغییر مکان یعنی آزادی در رفت و آمد و مسافرت در سرزمین اسالمی

آنکه کند و آزادی خروج و ورود به آن هرگاه که بخواهد بیشخص در آن زندگی می

 ممانعتی برایش به وجود آید.

______________________ 

 .212، ص 3الجامع الصغیر، سیوطی، ج  -1

 .11، ص 2الفروق، قرافی، ج  -2
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 شریعت اسالمی و آزادی مسافرت -1122

ی حقوق نسان مسلمان داده و آن را از جملهشریعت اسالمی آزادی نقل مکان را به ا

های این آزادی را جزو نیازهای تکلیف عملی حتی شماری از گونهوی قرار داده است، 

تغییر مکان یا حق مسلمان است یا تکلیف او. توان گفت: او قرار داده است. بنابراین می

احکام در زمره  آنچه که حق اوست گاهی حکم اباحه یا مندوب را داراست و آنچه که

گیرد؛ انجام دادن آن، چون دیگر واجبات الزم و ضروری است. حال تکلیفی او قرار می

شود که چه نوع نقل مکانی حق انسان مسلمان است؟ و کدام نوع آن این سؤال مطرح می

 ایم.ای است که، ما در زیر، آن را بیان کردهواجب است؟ این مسأله

 حق انسان است سفری -1127

ای مسافرت وجود دارد که، حق  انسان مسلمان و حکم آن مچنان که گفته شد گونهه

 ایم.اباحه و مندوب است و ما چند نمونه را در این زمینه آورده

 یکم: مسافرت مباح -1127

های نقل مکان رفتن، از جایی به جای دیگر به قصد تجارت است. خداوند از نمونه

 فرماید:متعال نیز می

                [ / 63جمعه] 

 «.آنگاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید»

طور که امام قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: این کار امری مباح است همان

 خداوند فرموده است:

           [5/  ةمائدال] 

تان پراکنده یعنی هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و رفع نیازهای

 1شوید.

______________________ 

 . 128، ص 18تفسیر قرطبی، ج  -1
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 فرماید:و خداوند می

                        

       [ / 62ملک] 

که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه  او کسی است»

 «.بروید و از روزی خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست اوست

های آن یعنی این امر به گشتن در اطراف زمین و گوشه و کناره»طبی گفته است: رق

 فرماید: ه میدر تفسیر ابن کثیر درباره این فرموده خداوند متعال ک 1«.کار مباح است

         / [62]ملک 

ای از زمین که خواستید، مسافرت کنید و برای انواع آمده است که به هر نقطه و گوشه

 2های مختلف آن رفت و آمد نمایید.کسب و تجارت در منطقه

 دوم: مسافرت مستحب -1120

 فرماید:خداوند متعال می

           [ / 63جمعه] 

 «و فضل خدا را جویا شوید»

گفته است: کارهایی همچون عیادت بیماران و حضور در تشییع جنازه و زیارت برادر 

و آشکار است که اینها از جمله اموری است که،  3«.دینی به سبب لذت دنیوی نیست

به جای دیگر برای انجام شرع مسلمانان را به انجام آن فرمان داده است. رفتن از جایی 

 باشد.کارهای مستحب هم مستحب است. زیرا وسیله رسیدن به مستحب هم مستحب می

 

______________________ 

 .315، ص 18تفسیر قرطبی، ج  -1

 .221، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج  -2
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              [ / 63نحل] 

ایم )و محتوای دعوت همه پیغمبران این ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده»

بوده است( که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. خداوند گروهی از 

داد و گروهی از ایشان گمراهی بر آنان واجب گردید. پس در مردمان را هدایت 

زمین گردش کنید و بنگرید و ببینید که سرانجام کار کسانی که )آیات خدا را( 

 «.اند؛ به کجا کشیده استتکذیب کرده

 :در تفسیر آیه

             /[63]نحل 

در زمین گردش کنید تا پند گیرید که چگونه سرانجام دروغگویان به »گفته شده است: 

گویان با و واضح است که سرنوشت دروغ 1«.ویرانی و عذاب و تباهی انجامیده است

و سبب حفظ ایمان و شناخت مؤمنان شان مایه پندآموزی است نگریستن به سرزمین

ن که آنچه در گذشته بر دروغگویان نازل شده، در حال و آینده گردد و نیز ایمان به ایمی

نیز نازل خواهد شد و این در شرع، امری مستحب است و برای این کار باید از جایی به 

ی رسیدن به امری مستحب که همان پند جای دیگر سفر کرد. زیرا این سفر خود وسیله

 باشد.گرفتن از سرنوشت دروغگوین است، می

 فرماید:میخداوند 

                         /[33]نمل  

ای پیغمبر! بگو در زمین بگردید )و آثار گذشتگان و عجایب و غرایب جهان را »

ببینید( و بنگرید که سرانجام کار گناهکاران به کجا کشیده و پایان ایشان چه شده 

 «.است
______________________ 

 .122، ص 12تفسیر القرطبی، ج  -1
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امر به سفر در روی زمین به هدف پند گرفتن از سرانجام سرنوشت گناهکاران و 

دروغگویان و رسیدن مؤمن به این که وعده خداوند حق است و سرنوشتی که گناهکاران 

باشد. اند امثال آنها را نیز در حال و آینده در بر خواهد گرفت، میبه آن د چار گشته

رسیدن به آنچه که ما یادآوری کردیم، زمین برای  گویم ]زیدان[ گردش در رویمی

آموزی ای است که ـ عبرتشک از لحاظ شرعی مندوب و مستحب است و سفر وسیلهبی

شود بنابراین مندوب است. منظور از مجرمان در این آیه کافران هستند و کفر به لفظ می

انگیزاند تا آنها به های مردم ترس از جرم و گناه را براجرام تعبیر شده تا در جان

 1سرنوشت مجرمان دچار نشوند.

 هایی که بر انسان مسلمان واجب استمسافرت -1121

هایی که بر انسان مسلمان واجب است ـ گرچه صرف حق او نیست که در مسافرت

 انجام یا ترک آن مجاز باشد ـ عبارتند از:

 (.مسافرت به مکه مکرمه برای ادای فریضه حج )در صورت توانایی -6

 رفتن به مکان ادای نماز جمعه. -5

 ی جهاد که از واجبات دینی است.رفتن به میدان جنگ برای انجام فریضه -6

 آیا زن از آزادی مسافرت دارد؟ -1122

مسافرتی همانند رفتن از محلی به محل دیگر در داخل شهر برای تجارت یا عیادت 

کند به شرط داشتن مریض که مستلزم سفر نیست و اسم مسافر هم بر آن صدق نمی

اجازه شوهر برای زن، مندوب است اگر ازدواج کرده باشد. در غیر این صورت با اجازه 

 ولی ـ پدر ـ جایز است.

ای که نماز مسافر در آن اگر بر رفت و آمد بتوان اسم مسافرت اطالق نمود به گونه

مانند پدرش قصر گردد، برای اباحه چنین مسافرتی زن باید همراه شوهر یا محرمی ه

______________________ 
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اند. بعضی از احادیث، سفر به آن اشاره نموده باشد. این چیزی است که احادیث پیامبر

اند و تعدادی از احادیث نیز قایل را به مدت دو روز یا سه روز و یا یک روز مقید نموده

به محدود کردن شمار روز نیستند، در این جا برخی از این احادیث و مطالبی را که از 

 ایم.شود، آوردهاستخراج میآنها 

 احادیث سفر زن -1122

 روایت کرده است که، پیامبر الف( امام بخاری در صحیح خود از ابوسعید خدری

 فرمودند: 

 .1«و ذو محرمأیومین لیس معها زوجها  ةمسیر  أةمر اال تسافر »... 

روز باشد، زنی که شوهر یا محرمش همراه او نباشد، مسافرتی را که مدت آن دو »... 

 «.انجام ندهد

 فرمود:  نقل کرده است که، پیامبر خود از ابوهریره« السننجامع»ب( امام ترمذی در 

 .2«محرم يال مع ذإ ةلیلیوم و  ةمسیر  ةأال تسافر امر »

 «.راه یک شبانه روز را نپیماید مگر این که محرمی همراه او باشدزن »

 روایت کرده است که، پیامبر خود از ابوسعید خدری« جامع»ج( ترمذی در 

 فرمودند:

عها أبوها مأیام فصاعدا  إال و  تؤمن باهلل والیوم اآلخر أن تسافر سفرا  یکون ثالثة ةال یحل المرأ»
 .3«و محرم منهاذ بنها أوأو أخوها أو زوجها أو ا

برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، روا نیست به سفری برود که سه روز »

بیشتر به طول بیانجامد مگر اینکه پدر یا برادر یا شوهر یا پسر یا یکی از این محارم یا 

 «.همراه او باشد

______________________ 

 .12، ص 2الباری به شرح صحیح البخاری، ج فتح -1
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 فرمودند: آورده است که پیامبر بد( امام بخاری در صحیح خود از ابن عباس

 .1...«معها ذو محرم یدخل علیها رجل إال و ال مع ذي محرم، و  الإ أةال تسافر المر »

نرود مگر اینکه محرمی همراه او باشد و هیچ مردی حق رفتن پیش زن به مسافرت »

 «.آن زن را ندارد مگر اینکه محرمش در آنجا باشد

 بندی احادیث سفر زنجمع -1122

اکثر علما در این باره به سبب اختالف در قیدها »امام ابن حجر عسقالنی گفته است: 

هدف از »نووی فرموده است: امام  اند. وبه احادیث مطلق بدون قید عمل نموده

محدودیت، ظاهر آن نیست بلکه هر چه نام سفر دارد زن از آن نهی شده؛ مگر محرمی 

آن را  2توان مفهوم مخالفهمراه او باشد. محدودیت برای امری واقعی است که نمی

کنندگان در جاهای گوناگون، به سبب وجود سؤال»ابن منیر گفته است: «. انجام داد

 .3«یش آمده استاختالف پ

برترین دیدگاه، چنین است: رفتن زن از جایی به جای دیگر ـ اگر بتوان نام سفر بر آن 

گذاشت ـ چه کوتاه چه طوالنی، به قصر نماز بیانجامد یا نه، زن از انجام آن مگر همراه 

شوهر یا محرمی نهی شده است. چون ضابطه و شرط سفر مباح این است که همراه 

ی باشد تا آن سفر مباح شود و از نظر عرف نیز بتوان نام سفر بر آن شوهر یا محرم

گذاشت؛ یعنی در عرف مردم، نام سفر بر آن صدق کند. زیرا در شماری از احادیث آمده 

است سفری که زن از انجام آن نهی شده مگر همراه شوهر یا یکی از محارم، سفری 

______________________ 

 .13، ص 2الباری به شرح صحیح البخاری، ج فتح -1

مفهوم مخالف: معانی و مدلوالت الفاظ بر دو نوع است یکی آن چیزی است که هنگام ایراد نطق و تلفظ  -2

گویند و دیگر آنچه که پس از خاتمه تلفظ و حصول شود که آن را منطوق میدر ذهن شنونده القا می

شود. ف و موافق( تقسیم مینامند و به دو دسته )مفهوم مخالگردد که آن را مفهوم میسکونت استنباط می

 و مفهوم مخالف آن است که از حیث اثبات و یا نفی مخالف منطوق باشد.

 .15همان، ص  -3



   

 99 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

کم باید برای چنین وضعیتی باشد مطلق )بدون هیچ قید یک یا دو سه روز(  است و ح

 تر است و احتیاط در کارهای دینی پسندیده است.زیرا بهتر و محتاطانه

 مسافرت به کشورهای اسالمی -1127

گونه مسلمان حق دارد از داراالسالم بیرون برود و در جای دیگری زندگی کند. همان

شور و بازگشت به آن حق که حق دارد به سرزمین داراالسالم کوچ کند. این خروج از ک

مسلم هر مسلمانی است و مانعی هم در کار نیست. مگر مانع یا عذری شرعی که، در 

 های بعدی آورده شده است.بخش

تواند مانند مرد مسلمان ـ البته با رعایت قانون اسالمی سفر زن ـ از زن مسلمان نیز می

بیرون برود یا به « داراالسالم»جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر برود و از 

آنجا باز گردد به شرط این که شوهر یا محرمی همراه او باشد. و حتی اگر خروج او، نام 

سفر به خود نگرفت باز هم به اجازه شوهر یا ولی شرعی نیاز دارد. این مسأله به ویژه 

های کتهآنکه به رعایت مسایل و نبرای مرزنشینان صادق است. زیرا اغلب، آنان بی

توانند به کشورهای همسایه ها نیاز داشته باشند، میمتداول سفر میان کشورها و دولت

 وارد یا از آن خارج شوند.

 حق حاکم در محدود نمودن آزادی سفر -1122

تواند آن را برای زن و مرد مسلمان با قوانین معینی سفر اگر مباح باشد ولی امر می

مصلحتی شرعی اقتضا کرد، به کلی آن را منع کند مانند منع  مقید و محدود نماید و یا اگر

های نظامی و ...، دلیل ما برای ها و پایگاهرفت و آمد به نزدیکی مرزهای دولتی یا پادگان

به  ، هجرت از مدینه را برای برخی بزرگان صحابهاین منع این است که، حضرت عمر

منع نموده بود. زیرا ای او ـ به اجازهسبب نیاز به مشورت و همنشینی با آنها ـ جز 

، 1ای برای گناه و حرام باشد براساس سد ذرائعهنگامی که از نظر شرعی، کار مباح، وسیله

______________________ 

و  باشد.الذرائع به معنای وسایل و اسباب است و جمع ذریعه میسد الذرائع:  -1

کان أالشیء، سواء  إلیوالطریق  ة: هی الوسیلةالذریع
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ای برای کار حرام مباح، اگر وسیله»گردد. امام شاطبی درباره این مسأله گفته است: منع می

 1«.است شود نه برای این که مباحباشد، از باب سد ذرائع منع می

ی حج واجب دستور حاکم در مقید یا منع کردن سفر مرد و زن برای ادای فریضه -

ای قابل اجراست و عدم اجرای حکم جز برای تحقق مصلحتی قطعی یا دفع مفسده

های واگیرداری حتمی جایز نیست. برای مثال اگر در کشوری بیماری طاعون یا بیماری

مردم را از خروج از کشور منع نماید تا آنها عامل  تواندمانند آن شایع شود حاکم می

انتقال این بیماری به دیگر کشورها نشوند. هرچند این خروج برای سفر به مکه و ادای 

 در روایتی ـ که بخاری آن را آورده ـ فرموده است: ی حج باشد. زیرا پیامبرفریضه

 .2«منها اوأنتم بها فال تخرجو  ض فال تدخلوها، و إذا وقع بأرضاذا سمعتم الطاعون فی أر »

اگر شنیدید که طاعون در سرزمینی شایع شد، به آن سرزمین نروید و اگر در »

 «.سرزمینی بودید که، بیماری در آن شایع شد از آن خارج نشوید

امروزه، کارگزاران کشورهای اسالمی شمار حجاج مجاز ورود به مکه را برای انجام  -

. یعنی از هر دولت اسالمی به نسبت ساکنان کشور و اندفریضه حج محدود کرده

شود و محدودیت مکه و مکان برگزاری مناسک حج شمار محدودی حاجی پذیرفته می

نماید و این کار یعنی محدود ای بر پایه چنین توافقی عمل میحاکم هر کشور اسالمی

 ساختن مسلمانان در امری واجب، آیا چنین کاری جایز است؟

ورت اقتضا نماید من ]زیدان[ به این جواز معتقدم و برای جلوگیری از چنانچه ضر

با هرج و مرج حج ـ که اغلب های ازدحام جمعیت حاجیان در ادای مناسک زیان

                                                                                                                              
غلب اطالق ولکن  أو فعال ة، قوالأو مصلح ةهذا الشیء مفسد

. و در واقع و لی المفاسدإ ةل المفضیاسم الذرائع علی الوسائ

گردند. برای توضیح شود که غالباً منجر به فساد میبه صورت مطلق ذرائع برای وسایلی به کار برده می

 (.351-325بیشتر ر. ک به )اوجیز، دکتر زیدان، صص 

 .122، ص 1الموافقات، شاطبی، ج  -1

 .112، ص 12البخاری به شرح العسقالنی، ج صحیح -2



   

 010 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

روست ـ بر حاکم واجب است، ضوابط مشخص شرعی را برای اجازه سفر حج روبه

اند و ت که به حج نرفتهوضع نماید. از جمله این ضوابط، دادن حق اولویت به کسانی اس

رعایت تحقق شروط مطلوب برای سفر زن، که پیشتر کسانی که سن باالتری دارند و نیز 

نمایند هایی که کشورهای اسالمی وضع میگفته شد. همچنین هر ساله بر محدودیت

ضروری که منجر به تجدید و بازنگری داشته باشد تا اطمینان پیدا کند که آیا آن حالت 

 باقی مانده یا مرتفع گردیده است. کردن شمار زائران شدهمحدود 

 



 

 جستار دوم:

 حرمت مسکن

 هدف از حرمت مسکن -1122

منظور از حرمت مسکن حقی است که هر شخصی در استفاده از محیط خانه، آرامش 

اجازه خود ـ دارد. زیرا خانه انسان آن و اجازه ندادن به دیگران برای ورود به آن ـ جز با 

والً محل آسایش او و جایی است که در آن برای هر نوع لباس پوشیدن، نشستن و معم

خوابیدن، آزاد است و همچنین اسباب و وسایلش را ـ و آن چه دوست دارد پنهان نماید 

نهد. برخورداری از حرمت مسکن باتوجه به معنای بیان شده حقی است که ـ در آن می

 ه است.انسان مقرر نمودشریعت اسالمی برای 

 ها، تأکیدی بر حرمت آنهاستوجوب کسب اجازه برای ورود به خانه -1122

در وجوب کسب اجازه برای ورود به خانه دیگران، تأکیدی آشکار بر حرمت مسکن 

تر درباره مشروعیت اجازه و چگونگی آن در قرآن کریم و شریعت اسالمی است. پیش

 یازی نیست.توضیح داده شد و به تکرار آن ن سنت پیامبر

 زن در حرمت مانند مرد است -1122

زن در داشتن حرمت مسکن، همانند مرد است. حتی او در برابر نامحرم نسبت به 

 خلوت و برخورداری از مسکن، سزاوارتر و ورود نامحرم بر وی در تنهایی حرام اتس.

 های مردم حرام استجاسوسی کردن خانه -1122

جاسوسی مردم و خانه آنها برای آگاهی از آنچه از مقتضیات حرمت مسکن، تحریم 

 فرماید:باشد. خداوند میدهند، میانجام می

                           

  [65رات / جح] 



   

 011 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

ها، گناه ها بپرهیزید که برخی گماناری گماناید! از بسیای کسانی که ایمان آورده»

 «.دری نکنیداست و جاسوسی و پرده

های مسلمانان و منظور از نهی از تجسس، نهی از جست و جوی عورت و عیب

 1اند و استراق سمع از آنان است.آگاهی از آنچه پنهان نموده

روایت  هریرهدر حدیث نبوی شریف که امام بخاری و ابوداود و دیگران از ابو -

 فرمودند: اند، آمده است که پیامبرکرده

 .«تجسسوا الن الظن أکذب الحدیث وال تحسسوا و إیاکم والظن، فإ»
ترین سخنان است و ]در کار دیگران[ جست و دروغاز گمان بپرهیزید زیرا گمان، »

 «.جو و تجسس نکنید

گاه کردن است و جست و جوی امری همراه با استراق سمع و ن« تحسس»منظور از 

باشد. ابراهیم یعنی کشف خبرهای مردم در خفا و پنهانی مانند کار جاسوس می« تجسس»

منظور از »امام خطابی گفته است: «. تحسس و تجسس یک معنا دارند»حربی گفته است: 

نیز های مردم و کشف آنها نپردازید. حدیث شریف این است که به جست و جوی عیب

خود است و س، آگاهی یافتن از احوال مردم به سبب مصلحت گفته شده است: تحس

تجسس، آن است که کسی به خاطر مصلحت دیگری انجام دهد و جاسوس هم از این 

واژه است. یعنی کسی که دیگری او را به آگاهی یافتن از احوال و اخبار مردم مکلف 

 2نموده است.

ها شامل یم تجسس در خانهبراساس آنچه از معنای تجسس در آیه و حدیث بیان کرد

گوش دادن از پشت در، یا پنهانی وارد شدن به آنجا و یا با کسب اجازه برای هدفی 

ها و دستگیری شود. گاهی تجسس با هجوم به خانهساختگی، مانند بهانه نوشیدن آب می

گیرد و هیچ یک از اینها در شرع اسالم جایز ساکنان آن به سبب ارتکاب گناه انجام می

______________________ 

 .222، ص 16، تفسیر قرطبی، ج 312، ص 2، تفسیر ابن کثیر، ج 213، ص 2تفسیر الزمخشری، ج  -1

، 12، عون المعبود شرح سنن ابوداود، ج 281، ص 1الباری به شرح صحیح البخاری، عسقالنی، ج فتح -2

 .352-362صص 
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 یست. قرطبی در تفسیر آیه ن          ی در آخر آیاتی که مسأله

به کسانی که در »بیان نموده، آورده است:  1استئذان و کسب اجازه را در سوره نور

خبری نمایند و از بیهای مردم تجسس و برای انجام گناهان، درخواست ورود میخانه

 2«.مایند، ]عذاب[ وعده داده شده استنمردم سوءاستفاده می

 هاامر به معروف و نهی از منکر و تعدی به خانه -1170

اجازه به خانه مردم را مباح کار حسبه ]امر به معروف و نهی از منکر[ ورود بی

گرداند بلکه شرط انجام کار این است که منکر ظاهر باشد و پنهانی نباشد. امام غزالی نمی

هیچ تجسسی درنگ و بیدومین رکن حسبه، منکری است که، بی»موده: در این باره فر

توان فهمید؟ بدان، کسی برای محتسب آشکار باشد. اما حد آشکار و پنهان را چگونه می

اش را بسته است ورود به آنجا جز با کسب اجازه جایز نیست. مگر گناه و که در خانه

 3«.بیرون خانه از آن آگاهی یابندای آشکار باشد که دیگران در عصیان به گونه

______________________ 

1-                                      

                               

                                  [ / 52نور]  و

ای نشوید که متعلق به شما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن )با زنگ زدن یا ای مؤمنان، وارد خانه» (53

آن. این کار برای شما بهتر است. امید است شما  در کوبیدن و کارهایی جز اینها( و سالم کردن بر ساکنان

( اگر کسی را 52)این دو چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آنها را( مدنظر داشته باشید )

در خانه نیافتید بدانجاها داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. اگر هم به شما گفتند: برگردید، پس 

باشد. خدا بس آگاه تر برایتان میتر به حالتان و( پاکیزهید( این )کار رجوع، زیبندهبرگردید )و اصرار نکن

 )پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید(. مترجم.« کنید.از کارهایی است که می

 ، سوره نور38و  31های استئذان، ، آیه332، ص 13تفسیر القرطبی، ج  -2

 .385ص ، 3الدین، امام غزالی، ج احیاء علوم -3
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امام ابن کثیر در تفسیر خود، حدیثی از امام احمدبن حنبل از دجین کاتب عقبه آورده 

نوشد. من به سربازان ای داریم که شراب میبه عقبه گفتم: ما همسایه»که گفته است: 

پند و موعظه نما دهم که او را دستگیر نمایند. گفت: این کار را نکن بلکه او را اطالع می

گوید: دجین نزد او ام اما دست برنداشت. میو تهدیدش کن. گفت: این کار را انجام داده

دهد. من پلیس را آمد و گفت: من او را نهی نمودم. اما او همچنان به کار خود ادامه می

نده  خبر خواهم کرد تا او را دستگیر کند. عقبه به او گفت: وای بر تو! این کار را انجام

 فرمود:شنیدم که می چون من از پیامبر

 .1«من قبرها ةءودو مؤمن فکأنما استحیا م ةمن ستر عور »
کسی که عورت مؤمنی را بپوشاند، گویی زنده به گوری را در قبرش زنده نموده و »

 «.جان به کالبد او دمیده است

نقل نموده که  سفیان ثوری از راشدبن سعد و او از معاویه»و در ادامه آورده است: 

 فرمودند: شنیدم پیامبر

 .2«أو کدت أن تفسدهمفسدتهم أن اتبعت عورات الناس إنک إ»

ای یا نزدیک است جویی از مردم باشی، آنها را فاسد نمودهگیری و عیباگر تو در پی»

 «.که آنها را به تباهی بکشانی

شبی »گفته است:  بن عوفنفسیر خود آورده است که، عبدالرحمقرطبی در تامام  -

ای را که در آن نیمه باز چراغ روشن خانهدادیم. با عمربن خطاب در مدینه، نگهبانی می

 بود و گروهی با صدای بلند در آنجا بودند، دیدیم.

گفت: این خانه ربیعه بن امیه بن خلف است آنها اکنون در حال خوردن  عمر

ا کاری را ا نجام دادیم که خداوند ما را از آن بینم. اما مبینی؟ گفتم: میاند. آیا نمیشراب

 فرماید: نهی نموده است و می

______________________ 

 با وجود اختالف در مورد سند حدیث. 322/2منذری , الترغیب والترهیب -1

 .312، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج  -2
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      [/65الحجرات] 

 «.در حالی که ما تجسس نمودیم. عمر منصرف شد و آنها را رها کرد»

ابوقالبه گفته است: از عمربن خطاب نقل شده که: ابومحجن ثقفی در خانه خود 

جلو رفت تا به خانه وی داخل شد. چون نزد او  نوشید. عمرمی همراه دوستانش شراب

رفت، تنها یک مرد همراه او بود. ابومحجن به او گفت: این کار برای تو حالل نیست و 

 .1«بیرون رفت و او را رها کرد خداوند تو را از تجسس نهی نموده است بنابراین عمر

 رت جایز استاجازه هنگام ضروورود به خانه مردم بی -1171

اجازه ساکنان آن است. از مقتضیات حرمت مسکن، حرام بودن ورود به خانه مردم، بی

ی حرام ها سبب اباحهشود زیرا ضرورتلکن این حرمت هنگام ضرورت برداشته می

های ضرورت هنگامی است که کسی نیازمند کمک باشد. مانند آتشی شوند. از نمونهمی

وری ای را بدزدد یا حملهخواهد اموال خانهده یا سارقی که میور شای شعلهکه در خانه

اجازه ساکنان آن ها ورود به خانه، بیگناه بکشد. در این حالتخواهد دیگری را بیکه می

 2آیدجایز است و ورود به سبب ضرورت، تجاوز و تعدی بر حرمت مسکن به شمار نمی

 زه یا همچون اجازه ورود است.شود که چنی حالتی خود بیانگر اجاو گفته می

 بازرسی هنگام ضرورت -1172

های ضروری موجب جواز تجسس مواردی است که ابویعلی حنبلی و از جمله حالت

اما در کارهای حرام که برای محتسب، آشکار نیست »اند: ماوردی شافعی آن را بیان نموده

. و گمان غالب بر این باشد که ای آشکاردری نماید مگر با دلیل و نشانهنباید تجسس پرده

اند و رها نمودن آنان موجب هتک حرمت گروهی در سایه آن کار، خود را پنهان نموده

گردد. برای نمونه، انسانی مطمئن و راستگو به او خبر دهد که مردی با مردی دیگر 

______________________ 

 .222، ص 16تفسیر قرطبی، ج  -1

 .322، ص 32تفسیر رازی، ج  -2
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چنین خواهد با او زنا نماید در خلوت نموده تا او را بکشد یا با زنی خلوت نموده و می

حالتی جایز است که تجسس نموده و به کشف و بحث اقدام نماید تا مبادا هتک حرمت 

اگر گروهی از آمران به به محارم یا ارتکاب به گناه یا کار حرامی صورت بگیرد. همچنین 

 1معروف و ناهیان از منکر از کاری آگاهی یابند، اقدام برای کشف آن جایز است.

 

 

______________________ 

 ، األحکام السلطانیة، امام ماوردی82األحکام السلطانیة، أبویعلی محمدبن حسین  الفراء الحنبلی، ص  -1

 .322شافعی، ص 



 

 جستار سوم:

 رایآزادی 

 یاسخن یکم ـ آزادی ر

 یاهدف آزادی ر -1172

است که انسان به آن ای در کارهای عمومی یا خصوصیی، امنظور از بحث آزادی ر

ی، موافق رأی دیگران باشد چه مخالف آنها، همچنین منظور حق امعتقد است. چه این ر

 اظهار رأی و اعالم آن به دیگران است.

 ستی، حق هر مسلمانی ااآزادی ر -1172

آزادی رأی به معنای گفته شده حق ثابت و تضمین شده هر مسلمانی است؛ زیرا 

شریعت اسالمی آن را برایش اثبات نموده و آنچه اسالم اثبات و تقریر نموده باشد 

 کس حق نقض و انکارش را ندارد.هیچ

 یااساس حق در آزادی ر -1172

پذیرفتن مسئولیت کارهایی  ی باید رعایت کندااساسی را که هر مسلمان در آزادی ر

برای اینکه دیدگاه خود را بیان است که شرع بر او واجب نموده است مانند نصیحت 

دین سراسر »روایت کرده، فرموده است:  نماید. در حدیثی که امام مسلم از پیامبر

اهلل! برای چه کسانی؟ فرمود: برای خدا، کتابش، رسول نصیحت است. پرسیدیم: یا رسول

 «.ائمه مسلمانان و همگی آنهااو، 

و اما نصیحت برای ائمه مسلمانان، یاری »امام نووی در شرح این حدیث گفته است: 

آنها به حق و اطاعت از آنها به حق و امر و نهی کردن آنان به حق و یادآوری حقوقی 

و اینکه  اند همراه با مدارا و نرمی،است که از آن غفلت نموده یا نسبت به آن آگاهی نیافته

 .«آنها را با مدح ناروا متفرق نسازند
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ای توانایی واجب است و آن، فرضی پند و اندرز به اندازه»گفته است:  /ابن بطال

 1«.شودکفایی است که اگر کسی به آن اقدام نماید از دیگران ساقط می

پند و نصیحت ائمه مسلمانان در مسایل عمومی ـ برای جلب مصلحت مسلمانان و 

پذیرد ـ مستلزم اند، انجام میشر از آنها و یادآوری آنچه کارگزاران از آن غفلت نمودهدفع 

اظهار رأی است تا هر مسلمانی به واجب نصیحت، عمل نماید. از این رو شریعت اسالم 

 آن را برای هر مسلمان مقرر نموده است.

 ی برای هر مسلماناضرورت آزادی ر -1177

روف و نهی از منکر به صورت عام، ضروری است و این رأی برای امر به معآزادی 

گیرد. خداوند متعال در این باره فرموده واجب نصیحت، ائمه مسلمانان را نیز در بر می

 است:

                          

         [ / 26توبه] 

پردازند و مستلزم برخورداری از آزادی این واجب که زنان و مردان مؤمن به آن می

شود. خداوند به این واجب رأی است از آن به، امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می

دستور فرموده است یعنی آزادی رأی و حق اظهار نظر را در معروف و منکر به آنها 

 ت.بخشیده اس

 ی و مشورتاآزادی ر -1177

گونه که خداوند مشورت میان کارگزاران امور و زیردستان یا میان زیردستان همان

 فرمود است:

          [ / 623آل عمران] 

______________________ 

هـ . 616الدین النووی، متوفی االحادیث الصحیحة النبوی، امام یحیی بن شرفشرح االربعین النوویة فی -1

 .25-1، صص 1211ق. مطبعه االستقامة بالقاهرة، سنة 
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 «و در کار]ها[ با آنان مشورت کن»

           [ / 63شوری] 

 «آنهاست انیصورت مشورت در مبه  شانیو کارها»

از واجبات دینی بوده و  انجام آن به داشتن آزادی رأی مسلمانان نیازمند است و امر 

آنها به مشورت یعنی اینکه نخست ]خداوند[ آزادی رأی را به آنها عطا نموده تا به 

 مشورت بپردازند. بدین صورت که اهل شورا در مسایلی که کارگزاران از آنان مشاوره

کنند خواسته یا در آنچه خود، آن را به عنوان موضوع مشورت برای کارگزاران بیان می

 دارند.آرایشان را اظهار می

و کسب دانش در کارهای دینی از واجبات یا از مستحبات اسالمی است و  1«تفقه» -

ه گنجند، مستلزم این است کدر مسایلی که در دایره اجتهاد می 2تفقه در دین و اجتهاد

مجتهد رأی اجتهادی خود را در این مسایل بیان نماید چه این مسایل به کارهای عمومی 

و چه خصوصی مربوط باشند. چه مجتهد آنها را ابتدا و بدون طرح پرسشی گفته باشد، 

 چه در پاسخ پرسش یا فتوایی آن را بیان نموده باشد.

آنها دفاع کند و برای دفاع  ای دارد که باید ازگونه که هر مسلمانی حقوق فردیهمان

از آنها به استدالل و حجت نیاز دارد همچنین در رد دالیل کسی که با او در این حقوق 

 ورزد حتی اگر حاکم باشد به استدالل و اظهار رأی نیازمند است.مخالفت می

 یازنان و آزادی ر -1172

دارد زیرا او نیز به ی ازن مسلمان، مانند مرد مسلمان در سرزمین اسالمی حق آزادی ر

انجام واجبات اساسی مانند امر به معروف و نهی از منکر و مشورت و فراگیری احکام 

______________________ 

تفقه: فهمیدن و دریافت چیزی، و فقه از نظر لغوی به معنای فهم است چه فهم سطحی و چه فهمی عمقی،  -1

 ، مترجم.«العملیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة ةالعلم باالحکام الشرعی»در اصطالح عبارتست از: و 

اجتهاد در لغت به معنای رنج و مشقت کشیدن است و در اصطالح عبارت است از اینکه شخص فقیه  -2

 تمام طاقت و توانایی خود را در تحصیل ظن نسبت به حکم شرعی به کار ببرد. مترجم.
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مور است و باید اظهارنظر کند زیرا تفقه در دین، ابه صورت واجب و مستحب مدین 

وگو درباره آنها های دینی و همچنین حق دفاع از حقوق اساسی و گفتاجتهاد، سنت

 ی است.احق اظهارنظر و آزادی رهمگی نیازمند 

 کندرویدادهایی که آزادی رأی زن را اثبات می -1171

و  به سبب اهمیت اثبات حق آزادی رأی زن، برخی از رویدادهایی که در زمان پیامبر

ای قاطع بر حق زن در برخورداری از آزادی رأی ارجمند اتفاق افتاده و نشانه صحابه 

ه است البته این افزون بر دالیلی است که، درباره آزادی رأی مانند مرد است، آورده شد

 زن بیان شد و به شرح زیر است:

حوادثی که آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده و در کتاب خداوند تالوت  -6

 شود.می

 روی داده است. آنچه در زمان عمربن خطاب -5

 ، رخ داد.الناطقین، دختر ابوبکرسما ذاتااتفاقی که برای  -6

 ر زیر به بیان آنها پرداخته شده است.د

-                       [6/  المجادلة] 

 «.کندپذیرد که درباره شوهرش با تو بحث و مجادله میخداوند گفتار آن زنی را می»

دختر ثعلبه،  ،كمن سخنان خوله»آمده است که فرمود:  كدر تفسیر ابن کثیر از عایشه

 توانستم بشنوم در حالی که از شوهرش نزد رسول خداشنیدم اما برخی را نمیرا می

ام را بر باد داد. اهلل! مال و ثروتم را نابود کرد و جوانیگفت: یا رسولکرد و میشکایت می

 1ظهاربرای او بچه به دنیا آوردم تا این که پیر شدم و دیگر توانایی باروری نداشتم و مرا 

 نمایم.برم و به درگاه تو شکایت میمن به تو پناه مینمود. خداوندا! 

______________________ 

أنت علی »گوید: ظهار از ظهر گرفته شده است زیرا مرد به هنگام ظهار، خطاب به همسرش مثالً می -1
و شرعاً عبارت است از اینکه مرد، همسرش را به یکی از محارم خود )مادر، خواهر و ...(  «لظهر أمی

 تشبیه نماید. مترجم.
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با این آیه  آن زن هنوز از جایش بلند نشده بود که جبرییل»گفته است:  كعایشه

 فرود آمد: 

                         

             [6/  المجادلة] 

به همسرش، خوله  وس بن صامتادر تفسیر قرطبی درباره این داستان آمده است که 

شود و در زمان جاهلیت و این ظهار نامیده می« أنت علی کظهر أمی»، گفت: كدختر ثعلبه

و حکم این مسأله را از ایشان پرسید.  رفت نزد پیامبر كآمد. خولهطالق به شمار می

 ای.فرمود: تو بر او حرام شده پیامبر

خوله گفت: به خدا سوگند او واژه طالق را به زبان نیاورد و در ادامه گفت: به 

خداوند از تنگدستی و فقر و تنهایی و وحشت جدایی از همسر و پسر عمویم در حالی 

 نمایم.یت میام، شکاکه برای او بچه به دنیا آورده

نمود و و خوله پی در پی به پیامبر مراجعه می« ایتو بر او حرام شده»فرمود:  پیامبر

 داد تا این که این آیه بر او نازل شد:همان پاسخ را به او می پیامبر

                         

             [6/  ةمجادلال] 

 در تفسیر آلوسی درباره آیه        اش و آنچه لهاآمده است: درباره مس

نمود. آلوسی در ادامه مراجعه می در حق او از شوهرش سر زده بود یعنی ظهار به پیامبر

، پرداخته، گفته است: این آیه درباره خوله كاستان خوله، دختر ثعلبهدر حالی که به ذکر د

را گفته، نازل شده است. « أنت علی کظهر أمی»ی ، که واژهو همسرش، أوس بن صامت

وس با من ازدواج کرد در حالی که من ااهلل! رفت و گفت: یا رسول پیامبرخوله نزد 

شدم و فرزندان زیادی برای او به دنیا جوانی خوش بر و رو و زیبا بودم و چون پیر 

اهلل! اگر رخصتی هست که با آن، وردم، مانند مادرش شدم و مرا تنها گذاشت. یا رسولآ

 ام کن.ای ببخشم برای من بازگو و به آن راهنماییخود و او را زندگی تازه
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شده است فرمود: سوگند به خدا، درباره مسأله تو تاکنون دستوری به من داده ن پیامبر

 ای.و در روایتی هم آمده که نظری جز این ندارم که تو بر او حرام شده

چند بار  وس که واژه طالق را بر زبان نیاورده است و با پیامبراخوله گفت: اما 

مجادله و بحث نمود. سپس گفت: خداوندا! من به تو از فقر و تنهایی و سختی دوری از 

وایتی هم آمده که گفت: به خداوند متعال، از تنگدستی نمایم زیرا در رهمسرم شکایت می

نمایم. دختران کوچکی دارم که اگر نزد شوهرم بمانند تباه ام شکایت میو پریشانی

مانند. سپس سرش را روند و اگر آنها را با خود بردارم، گرسنه میشوند و از دست میمی

ای کنم. خداوندا! آیهایت میبه سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! من به تو شک

ای درباره او نازل شد. زن بلند نشده بود که آیهدرباره من بر پیامبرت نازل فرما. هنوز آن 

سخن خداوند را برایش  فرمود: ای خوله! مژده باد. گفت: خیر است؟ و پیامبر پیامبر

 خواند:

                         

      1  [6/  المجادلة] 

درباره واژه ظهار پرسش  شود که، او از پیامبراز داستان خوله دختر ثعلبه روشن می

حکم آن درباره حکم آن مراجعه نمود تا این آیات که نشانگر  نمود و بارها به پیامبر

 هستند نازل شد و این آیات روشن نموده که خداوند متعال گفت و گوی او را با پیامبر

ای قاطع و آشکار برای حق زن آنکه آن را انکار نماید و این رویداد نشانهشنیده است بی

شود و بدان ی و نظرش در دفاع از چیزی است که به او مربوط میامسلمان در بیان ر

حکم شرعی آن روشن گردد زیرا پس از صدور حکم حرفی جز اطاعت و معتقد است تا 

 ماند.پیروی و اجرای حکم خداوند باقی نمی

______________________ 

 .218، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج  -1
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 گویدمی زنی نظرش را درباره ازدواج به رسول خدا -1172

زنی به نام خنسا، دختر خذام انصاریه، روایت امام بخاری در صحیح خود از بیوه

آمد رت شوهر داد و او از آن مرد خوشش نمینموده است که پدرش او را بدون مشو

ازدواج او را رد نمود و در روایت ثوری آمده که  رفت و پیامبر بنابراین نزد پیامبر

 1«.پدرش او را در حالی که باکره بود، شوهر داد

 کند تا از حقوق خود آگاهی یابدزنی نظرش را بیان می -1172

ی نزد او آمد و گفت: پدرم مرا به پسر روایت نموده که دختر كنسایی از عایشه

برادرش شوهر داده تا بدهی اندکی که به او دارد از این طریق ادا نماید و من از این کار 

ماجرا را برایش   كآمد و عایشه بیاید. پیامبر پدرم متنفرم. عایشه گفت: بنشین تا پیامبر

را به عهده دختر گذاشت.  کسی را پی پدرش فرستاد و تصمیم نهایی نقل کرد. پیامبر

خواستم بدانم که زنان نیز ام تنها میاهلل! آنچه پدرم انجام داده پذیرفتهدختر گفت: یا رسول

 2در این زمینه حقی دارند.

 نمایداظهار می نظرش را درباره همسرش در حضور پیامبر كبریره -1172

را ـ  كبریره كت: عایشهخالصه داستان بریره که بخاری آن را روایت نموده چنین اس

ای سیاهپوست که مغیث نام داشت بردهکه کنیزی بود ـ خرید و آزادش کرد. همسرش 

بود. بنابراین ]بریره[ زمانی که آزاد گردید، حق انتخاب داشت که همچنان به زندگی با 

خواست، شوهرش ادامه دهد در حالی که شوهرش برده و او آزاد بود و اگر می

واست جدایی نماید. بریره جدایی را انتخاب نمود زیرا همسرش توانست درخمی

آمد و رغبتی برای ادامه زندگی با او نداشت. مغیث از این کار ناراحت شد خوشش نمی

 و گریست.

______________________ 
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شوهر بریره، »روایت کرده است که:  بخاری در داستان بریره و مغیث از ابن عباس

گریست و م که به دنبال بریره روان بود و میدیدای به نام مغیث بود. من او را میبرده

فرمود: ای عباس! آیا از عشق مغیث  به عباس شد. پیامبراشک بر ریش او جاری می

 کنی؟به بریره و نفرت بریره به مغیث تعجب نمی

 کردی.کاش به او رجوع میبه بریره گفت:  و پیامبر

 ؟نماییاهلل! آیا به من امر میبریره گفت: یا رسول

 کنم.: نه. من تنها وساطت میپیامبر فرمود

 1«.بریره گفت: من به او نیازی ندارم

یش را به جدایی از همسرش اظهار نموده و اشود که بریره راز این حدیث روشن می

 پیامبر او را انکار ننموده و به ادامه زندگی با مغیث دستور نداده است.

 2اظهار داشت پیامبر زنی که نظرش را در تأخیر بیعت با -1177

بیعت کردیم و  اهللما با رسول»امام بخاری از ام عطیه روایت کرده که گفته است: 

   این آیه را برای ما خواند:  پیامبر       ... خوانی ما را و از نوحه

خوانی[ یاری نوحهو گفت: فالن زن به من ]در  بیعت نکردنهی نمود. در آن هنگام، زنی 

چیزی به او نگفت و آن زن رفت  خواهم پاداشش را بدهم. پیامبرنموده است و من می

 و دوباره برگشت و بیعت نمود.

ترمذی در جامع خود این حدیث را از ام سلمه انصاری روایت نموده که، زنی از میان 

 ماییم، چیست؟ پیامبرآن زنان گفت: کار پسندیده که ما نباید در آن از تو نافرمانی ن

خوانی اهلل! فرزندان فالن طایفه مرا در نوحهخوانی نکنید. گفتم: یا رسولفرمود: نوحه

______________________ 
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مرا منع نمود. دوباره آن را تکرار  عمویم یاری نمودند و من باید جبران نمایم. پیامبر

کسی کردم. پیامبر اجازه داد که برایشان جبران نمایم و من پس از آن هرگز بر ای 

 خوانی نکرده باشد.ام و زنی به جز من نبوده که نوحهخوانی ننمودهنوحه

خواستم وقتی می»گونه از ام عطیه روایت کرده است که نسایی نیز این حدیث را این

خوانی در زمان جاهلیت زنی من را در نوحهاهلل! بیعت نمایم، گفتم: یا رسول با پیامبر

نمایم. گردم و با شما بیعت میدهم. سپس برمیرا یاری می روم و اومییاری داده است، 

فرمود: برو و یاریش کن. گفت: رفتم و او را یاری دادم. سپس بازگشتم و با  پیامبر

 «.بیعت نمودم پیامبر

زنانی را که به سوی  و پیامبر 1آمده است این احادیث درباره بیعت زنان با پیامبر

 مضمون این آیات قرآن مکلف نموده است:اند، به دین او هجرت کرده

                                 

                         

                     

                                                     [65 /ةتمحن امل] 

عت کنند و ای پیغمبر! هنگامی که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بی» 

پیمان ببندند بر اینکه چیزی را شریک خدا نسازند، دزدی نکنند، مرتکب زنا 

نشوند، فرزندانشان را نکشند، به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت 

خوانی( از تو ندهند که زاده ایشان نیست و در کار نیکی )که آنان را بدان فرا می

و پیمان ببند و برایشان از خدا آمرزش بخواه. نافرمانی نکنند با ایشان بیعت کن 

مسلماً، خدا آمرزگار و مهربان است )و مغفرت و رحمت خود را شامل چنین 

 «.گرداند(هایی میخانم
 

______________________ 

گریه آهنگین و « نوحه»های اوست؛ و گفته شده که خوانی گریه بر مرده و بر شمردن نیکیمراد از نوحه -1

 از این ]واژه[ گرفته شده است.« ناح الحمام»موزون را گویند؛ و 
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به ام عطیه و زن دیگری که در حدیث ام  شود که پیامبراز این احادیث استنباط می

کسی را که ست که، هر یک از آنها، سلمه آمده و ترمذی آن را روایت کرده اجازه داده ا

خود را در این خوانی یاریشان داده، یاری نمایند و پس از اینکه ام عطیه اشتیاق در نوحه

خوانی یاری داده، قضا دارد )به این که باید حق کسی که او را در نوحهیاری ابراز می

ی از ام سلمه آمده بیعت نموده است. حتی در حدیث ترمذ بازگشته و با پیامبرنماید(. 

در از اینکه اشتیاقش را اعالن نمود. پیامبر اجازه داد برود و این است که آن زن، پس 

حالی بود، که بار نخست اجازه این کار را به او نداد و او آن را دوباره مطرح نمود تا 

 به او اجازه داد. اینکه پیامبر

ن از حق آزادی رأی و دفاع از ای روشن در برخورداری زن مسلمااین احادیث نشانه

 آن به حکم اسالم است.
 

اند اند و گروهی نیز گفتهای از علما درباره آنچه در این احادیث آمده اشکال گرفتهعده

این رخصت تنها ویژه ام عطیه بوده است، زیرا مقصود اصلی در حدیث ترمذی، ام عطیه 

خوانی در اسالم حرام است و نوحه شان این است کهاست. استدالل این گروه در رأی

عمومی امکان ندارد. ابن حجر عسقالنی و عینی این توجیه را اجازه آن به صورت 

آن آمده، خ برای آنچه در حدیث ام عطیه و مانند ساند بهترین پااند و هر دو گفتهنپذیرفته

بود و  داریخوانی نخست در شریعت برای تنزیه و خویشتناین است که نهی از نوحه

خوانی نیز حرام گردید. در نتیجه اذنی که درباره ام عطیه چون بیعت زنان تمام شد، نوحه

خوانی جنبه تنزیهی داشته نه یا غیر او وجود دارد برای زمانی است که نهی از نوحه

خوانی حرام و تهدیدی سخت نیز بر آن در احادیث زیادی وارد تحریمی. پس از آن نوحه

 1شده است.

______________________ 
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 زن نماینده -1101

ای دارند، جایز است یکی را ]به عنوان لهای یکسانی درباره مسابرای زنانی که ر

یشان را به هر کس که بخواهند، ابالغ نماید. روایت شده که انماینده[ انتخاب نمایند تا ر

رفت و گفت: من فرستاده جماعتی از  سما، دختر یزیدبن سکن انصاری، نزد پیامبرا

اند. خداوند تو را برای مردان و زنان مبعوث نموده است و ما ی مناره همزنان هستم ک

نشین و اساس به تو ایمان آوردیم و از تو تبعیت نمودیم. ما گروه زنان، محدود و پرده

ها و محل شهوت مردان و حامل فرزندانشان هستیم در حالی که مردان به شرکت در خانه

اند و زمانی که به جهاد بروند، برتری داده شده اجتماعات و حضور در تشییع جنازه

اهلل! آیا ما در اجر آنها دهیم. یا رسولاموالشان را محافظت و فرزندانشان را پرورش می

 شریک خواهیم بود؟

ای بهتر از پرسش این زن درباره نمود و فرمود: آیا گفته رو به اصحاب پیامبر

هلل! پس پیامبر فرمود: ای اسما! برگرد و به زنانی که ااید؟ گفتند: نه، یا رسولدینش شنیده

رأی تو هستند، بگو که خوب شوهرداری کردن و جلب رضایت و تبعیت از او با همه هم

با شادی،  کند پس اسما در حالی که به سبب گفته پیامبرمسایلی که گفتی، برابری می

 گفت به سوی آن زنان برگشت.داد و تکبیر میهلهله سر می

 زن پاسخگو -1101

ی عمربن خطاب در حال ایراد خطبه فرمود: آگاه و به هوش باشید که، در مهریه

روی نکنید اگر مهریه، نشانه بزرگواری در دنیا یا تقوا نزد خداوند بود؛ زنانتان غلو و زیاده

 کدام]در انجام آن[ از شما شایستگی بیشتری داشت. در حالی که ایشان برای هیچ پیامبر

قرار نداده است. در آن حال، زنی بلند شد  1از دختران یا همسرانش بیشتر از دوازده اوقیه

______________________ 

اوقیه: واحد وزن برابر با  -1
2
گرم تقریباً )بیروت(  312گرم )حلب(،  232گرم )مصر(،  21رطل =  1

 مترجم.
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نمایی؟ آیا این و گفت: ای عمر! خداوند آن را به ما بخشیده و تو آن را بر ما حرام می

 گفته خداوند نیست که فرمود: 

                   [ / 53نساء] 

 «و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید، چیزى از او پس مگیرید»

 1«.گفت: آن زن به راه درست و عمر به خطا رفت و عمر

در تفسیر ابن کثیر، حافظ ابویعلی از مسروق روایت نموده است که، عمربن خطاب 

ی زنان شما چیست؟ در ون مهریهباال رفت و گفت: ای مردم! سبب افز بر منبر پیامبر

اند و مقدار مهر در میانشان از چهارصد درهم حالی که پیامبر و اصحاب او ازدواج کرده

بیشتر نبوده است. اگر بسیاری در مهر، پرهیزگاری خداوند یا کرامت بود، آیا آنها بر شما 

قرار دهد او پس چنانچه مردی بیشتر از چهارصد درهم را مهر زنش  گرفتند؟پیشی نمی

را ]به محکمه عدالت[ معرفی خواهم نمود. سپس از منبر پایین آمد. زنی از قریش بر او 

اعتراض نمود و گفت: ای امیرالمؤمنین! مردم را از اینکه مهر زنانشان بیشتر از چهارصد 

گفت: بله. سپس آن زن گفت: آیا آنچه خداوند در قرآن  درهم باشد، نهی کردی؟ عمر

ای که گفت: آن چیست؟ زن گفت: آیا نشنیده ای؟ عمرده است، نشنیدهنازل فرمو

 خداوند فرموده است:

           [ / 53نساء] 

ترند. سپس برگشت و باالی گفت: خداوندا! مرا ببخش همه مردم از عمر فقیه عمر

ر زنانتان بیشتر از چهارصد درهم منبر رفت و گفت: این مردم! من شما را از این که مه

 باشد، نهی کردم پس هر کس هر آنچه از مالش که دوست دارد عطا نماید.

در روایتی درباره این حادثه که ابن منذر با سند خود از ابوعبدالرحمن سلمی آورده، 

روی نکنید. زنی گفت: یا آمده است: عمروبن خطاب گفت: در مهر زنان، غلو و زیاده

 ای که خداوند فرموده: نشنیده عمر! آیا

______________________ 
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           [ / 53نساء] 

و او را قانع ساخت[ و عمر سخن او را گفت: زنی با عمر بحث نمود ] عمر

 .1پذیرفت
 

یش اتواند ری دارد و میاای قاطع بر این است که زن مسلمان آزادی راین واقعه نشانه

ش چشم همگان بیان الم نماید و یا گفتارش را رد و خطایش را پیرا در حضور حاکم اع

یش را بشنود و اپذیرد، واجب است که رکند و نمیسخنش را رد می که زنی ینماید. کس

در صورت درستی صحت آن را اعالم کند و اگر نادرست باشد، خطای آن را اعالم کند. 

ی است و همه اینها را شریعت مقرر ای زن و مرد مسلمان از آزادی راین، کمترین بهره

 اند.نموده و حاکمان مسلمان هم آن را اجرا و تنفیذ کرده

 النطاقین با حجاج مجادله و سخن او را رد نمودسما، ذاتا -1102

هنگام  النطاقین است. زیرا برای پدرش و پیامبراسما دختر ابوبکر ملقب به ذات

برد و در راه شالش را دو قسمت نمود آب می هجرت، آن زمان که در غار بودند، غذا و

 النطاقین مشهور گشت.تا زاد و توشه همراهش با آن محکم ببندد و پس از آن به ذات

بن یوسف ثقفی هنگامی که عبداهلل، پسر زبیر و اسما را ماجرا چنین بود که: حجاج

تا با او درباره  سما نزد حجاج رفتاکشت، همچنان او را آویزان به دار اعدام رها کرد. 

آیا وقت آن نرسیده است که این پسرش و دفن او صحبت نماید و گفت: پایین آوردن 

گفت: نه سوگند به خدا او منافق  كسوار پایین بیاید؟ حجاج گفت: او منافق بود. اسما

دار بود. حجاج گفت: برو، تو پیرزنی خنگ و زندهدار و شبنبود بلکه او بسیار روزه

 تی.گو هسیاوه

______________________ 
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شنیدم که، فرمود:  گو نیستم. از رسول خداگفت: نه سوگند به خدا من یاوه كسماا

درباره دروغگو، ما او «. شود که دروغگو و خونریز استطایفه ثقیف کسی حاکم میاز »

 1«.را دیدیم اما درباره خونریز تو همان هستی

زن مسلمان و حجاج دلیل قاطع دیگری است بر اینکه  كسمااگفت و گوی میان 

تواند اظهار نماید حتی در برابر سلطان و بدون یش را هر جا بخواهد و الزم باشد میار

تواند کس نمیی و حق اظهارنظر بخشیده و هیچاهیچ ترسی. زیرا اسالم به او آزادی ر

 این حق را از او بگیرد.

 ی جایز نیستاآزار و اذیت انسان به خاطر اظهار ر -1102

ی و تعبیر از آن از حقوق فردی مقرر در شریعت افته شد آزادی رگونه که گهمان

اسالمی، برای انسان مسلمان است و حقوق در اسالم با حمایت اسالم از صاحبان آن 

محفوظ و مصون است. زیرا اسالم خود آن را بخشیده است و حقی که داده شود و 

سان مسلمان، چه شفاهی چه حمایت نشود معنایی ندارد. از دیدگاه شرع، اذیت و آزار ان

شود ـ ی ـ با کیفیت شرعی که از آن به ابراز عقیده تعبیر میاکتبی، تنها به خاطر اظهار ر

دال بر این موضوع که در سنت نبوی رخ داده بود ذکر جایز نیست و برخی اتفاقات 

 گردید.

 یاحدود و موازین آزادی ر -1102

در شریعت اسالمی برای هر فردی است ی از حقوق پذیرفته شده و محترم اآزادی ر

کند. و این احترام و پشتیبانی تا زمانی است که انسان که در جامعه اسالمی زندگی می

ی را رعایت نماید و اگر از این موازین خارج شد برای احدود و موازین شرعی آزادی ر

اوز به حق شرعی نمونه اگر از آزادی رأی، برای اذیت و آزار دیگران یا ایجاد فتنه یا تج

ارزش کردن احکام آن یا دعوت به جنگ با دین بهره گرفت، از یا طعنه زدن به دین و کم

______________________ 
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ها و منع اذیت و گردد زیرا جلوگیری از تجاوز به حق انسانداشتن این آزادی محروم می

باشد. زیرا آن آزار جزو حقوق فردی و عدم تجاوز و تعدی نیز از حقوق شرعی می

زمین اسالمی و محل حکومت اسالم است. و از جمله احکام آن منع اظهار سرزمین، سر

های کفر، طعنه زدن به دین و کم ارزش نمودن احکام آن است. چنین کفر و از نشانه

گردد و آید و به موجب آن سرزنش می، به شمار می1کاری از جانب هر مسلمانی رده

فیع او باشد. زیرا او مسلمان است و تواند شادعای رعایت حق او در آزادی رأی، نمی

مسلمان هم با پذیرش اسالم ملتزم است که از اسالم و احکام آن عدول ننماید و وفای 

انسان به تعهدش واجب است و مباح گرداندن ظلم و ایجاد فتنه و ضرر در جامعه، زیر 

رای ویرانی ای بسایه آزادی رأی، عدل نیست. در نتیجه رأی و اظهارنظر زمانی که وسیله

 گردد.و خروج از دایره شرع باشد، توقیف می

در مسجد کوفه، خطبه  از دالیل اثبات آنچه گفته شد این است که حضرت علی

 را سر دادند. علی« ال اهللإال حکم »خواند. گروهی از خوارج از گوشه مسجد فریاد می

و به آنها گفت: شما بر  نمایندگفت: این سخن، سخنی حق است که از آن، اراده باطل می

ما سه حق دارید و آن  اینکه: شما را از ورود به مساجد و کسب روزی و فیء منع نکنیم 

 .2«و تا فسادی برپا ننمایید با شما نجنگیم

سجد از کثیر حضرمی روایت شده که به م»در مبسوط از امام سرخسی آمده است: 

یان آنها مردی، عباپوش بود دادند. ممی دشنام د به علیجسکوفه وارد شدم. پنج نفر در م

کشم. او را گرفتم اما دوستانش متفرق شدند. او ر نزد گفت: قسم به خدا او را میو می

 کرد تا تو را بکشد. علیبردم و گفتم: من از این مرد شنیدم که سوگند یاد می علی

گفت: او را  لیگفت: نزدیک شو وای بر تو تو کیستی؟ گفت: من سوار منقری هستم. ع

______________________ 

معنی رجوع از چیزی است و در اصطالح رجوع از دین اسالم را گویند. چه این : از نظر لغوی به رده -1

ورزد. رجوع زبانی باشد یا با نیت تنها یا فعل کفرآمیز. و مرتد کسی است که به رده یا ارتداد مبادرت می

 مترجم.
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 آزاد کن. گفتم: او را آزاد کنم در حالی که او سوگند یاد نموده تا تو را بکشند. علی

گفت: او را بکشم در حالی که مرا نکشته است؟ گفتم: اما او به شما دشنام داد. گفت: تو 

 اگر خواستی یا او را دشنام بده یا رهایش کن.

این نیست که او را «. ی او را دشنام بدهاگر خواست»از این سخن  مراد حضرت علی

به آنچه در او وجود ندارد، به دشنام نسبت دهی زیرا این کار، دروغ و بهتان است و جایز 

داند در او وجود دارد نیست بلکه مرادش این بوده که او را به چیزی نسبت بدهد که می

د فتنه داشته است. این همان برانگیز، ای شرور! زیرا قصبرای نمونه به او بگوید: ای فتنه

 تفسیر سخن خداوند است که فرموده: 

                                 / [633]نساء  

دری کنند و عیوب همدیگر را فاش خداوند دوست ندارد )که افراد بشر پرده»

 «.د، مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشدسازند و( زبان به بدگویی گشاین

فقیه، ابویعلی حنبلی، هنگام سخن درباره اهل بغی که بر امام بر حق خروج 

آمده: برای  1اما در زمینه پیکار با اهل بغی»نمایند و نیز کیفیت رأی گفته است: می

ی خود با اند و با رأی و مذهب ساختگرهایی کسانی که بر امام بر حق خروج نموده

اند، باید از اطاعت ظاهری امام خارج نشوند و در جماعت مسلمانان مخالفت کرده

ای به دور از مردم، گرد هم نیایند و پراکنده باشند تا بتوان بر آنها تسلط داشت در خانه

شود و احکام اهل عدل در حقوق و حدود در حق آنها این صورت، با آنها جنگ نمی

با رأی او به مخالفت ایستادند و یکی از  از خوارج در برابر علی شود. گروهیاجرا می

 خواند گفت: بر روی منبر خطبه می آنها در حالی که حضرت علی

     2 [/22انعام] گفت: این سخن، کالم حقی است که منظوری  سعلی

______________________ 
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که شما را از ورود به مساجد باطل از آن، اراده شده است. شما بر ما، سه حق دارید: این

شود منع نکنیم. آغازگر جنگبا شما نباشیم و تا زمانی که که در آن نام خداوند برده می

 پرداخت فیء را از شما منع نکنیم.مان کنید، در جنگ یاری

در حالی که در ادامه گفته است: اما اگر اعتقاداتشان را آشکارا بیان نمودند ابویعلی 

کردند باید اعتراف کنند و بگویند آنچه ابداع نموده و بر آن ندگی میمیان اهل عدل ز

اعتقاد دارند، فاسد و باطل است و از آن بازگردند و به حق و موافقت با مسلمانان ایمان 

 1بیاورند.

طالب، خوارج را از اظهارنظر بن ابیشود که امام علیاز سخن ابویعلی روشن می

 اری سرزمین اسالمی و استدالل آنان به سخن خداوند درباره مسایل خود و مسایل ج

        منع نکرد. بلکه با آنها مجادله نموده و رأی آنها را رد کرده و گفته

نمایند و نیز به آنها گویند حق است اما از آن معنای باطل اراده میاست چیزی که آنها می

طالب[ شما را از بن ابیجماعت است. من ]علی گفته: با اینکه رأی شما مخالف رأی

پردازم و به کنم و حق شما را در فیء میآمدن به مساجد و آمیزش با مسلمانان منع نمی

، علیگونه که ابویعلی گفته است: شان با او با آنها نجنگید. همانسبب مخالفت رأی

 برگردند. ی آنها را برایشان توضیح داده تا به رأی درستافاسد بودن ر

را نزدشان فرستاد  ب، عبداهلل بن عباسطالببن ابیاز اخبار خوارج این است که علی

به سبب  تا درباره بدعتی که ایجاد نموده بودند و نیز در زمینه اعتراض بر حضرت علی

و آنچه در جنگ با اصحاب جمل انجام داده  پذیرفتن حکمیت میان خود و معاویه

شان اید. از نتایج این گفت و گو رجوع چند هزار نفر از آنها از رأیبودند؛ گفت و گو نم

 2بود.

______________________ 
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با آنها درباره پذیرفتن حکمیت که از آن کینه به دل گرفته بودند  روایت شده که علی

آنکه لقب امیرالمؤمنین را در کنار نامش بیاورد، بحث و بی نگاریش با معاویهو نیز نامه

یزهایی که به آن احتجاج نمودند، این بود که چرا لباسی را که گفت و گو نمود زیرا از چ

خداوند به تن تو نموده و نامی که خداوند بر تو نهاده بود، یعنی امیرالمؤمنین درآوردی؟ 

 «.اهلل الإالحکم »ی به حاکمیت دادی در حالی که اسپس ر

رباره گونه رد نمود که خداوند متعال در کتاب خود د، آن را اینحضرت علی

 اختالف زن و مرد گفته است:

              

            [ / 62نساء] 

شوهر اختالفی افتاد و( ترسیدید )که این کار باعث( جدایی  و اگر )میان زن و»

میان آنان شود، داوری از خانواده شوهر، و داوری از خانواده همسر )انتخاب کنید 

و برای رفع و رجوع اختالف( بفرستید. اگر این دو داور جویای اصالح باشند، 

 «.گرداندخداوند آن دو را موفق می

و احترامشان بیشتر و باالتر از زن و مردی است ... و در حرمت  امت محمدو البته 

پاسخ این اعتراض که چرا نامش را بدون ذکر لقب نوشته است، گفت: در صلح حدیبیه، 

به سهیل بن عمرو، نماینده قریش فرمود: بنویس این مواردی است که محمد،  پیامبر

تو رسول خدایی با تو دانستم که رسول خدا، بر آن صلح نمود. سهیل گفت: اگر می

کردم. سپس نوشت: این مواردی است که محمدبن عبداهلل از قریش بر آن مخالفت نمی

 گفت: خداوند فرموده است:س صلح نمود. علی

                          

    [ / 56احزاب] 

سرمشق و الگوی زیبایی در )شیوه پندار و گفتار و کردار( پیغمبر خدا برای »

 «.شماست. برای کسانی که امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند
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انگیزی فساد به بار زمانی که خوارج از حدود شرعی آزادی رأی خارج شدند و با فتنه

گردند و به سوی جماعت مسلمان شان برپیکی نزدشان فرستاد که از رأی سآوردند. علی

به سبب رضایت به  سروی بیاورند اما آنها بر امتناع خود اصرار داشتند مگر اینکه علی

دوباره پیکی را نزدشان فرستاد.  سحکمیت به کفر خود گواهی دهد و توبه نماید. علی

ت آنها هر کس معتقد به اعتقاداپیمان شدند و آنها خواستند فرستاده او را بکشند و هم

گونه که هر مسلمانی را که سر اش مباح است. آننباشد کافر، و خون و مال و خانواده

را که از  س، کارگزار علیکشتند. چنان که عبداهلل بن األرتگرفت، میراهشان قرار می

با سپاهی به جنگ با آنها رفت و در  حاکمان آنان بود، کشتند. سرانجام حضرت علی

 1ای که تنها ده نفر از آنها نجات پیدا کردند.ری از آنها را کشت به گونهنهروان شمار بسیا

شود که بر انسان مسلمان در سرزمین اسالمی گونه برداشت میاز آنچه گذشت، این

ی او، مخالف ای خود را ابراز نماید و از چیزی هم نترسد هرچند که راواجب است که، ر

ی آنان خطا هم باشد، با آنها ااجب است که اگر ری حاکم یا خلیفه باشد و بر خلیفه وار

گفت و گو کند و نباید آنها را به ترک نظرشان مجبور نماید هرچند در استدالل شکست 

شان به ضرر مردم باشد یاشان نیز آشکار گردد اما اگر ریابخورند و خطا بودن ر

نظر، خارج گشته و به گونه که درباره خوارج دیدیم در این حالت، از مقررات اظهارهمان

اند و انجام این اعمال گناه است و به مرحله ارتکاب کارهای حرام در شریعت پا نهاده

تواند برای آنها شفاعت ی هم نمیاشان به آزادی رشوند و تمسکخاطر آن عقوبت می

 کند و آنها را از مسئولیت و عقوبتی که در انتظارشان است رهایی بخشد.

 یاتوجه برای هر مسلمان درباره آزادی ر موارد قابل -1120

یابد باید امانت و راستگویی را در نظر زن یا مرد مسلمانی که قدرت آزادی رأی می

داشته باشد و آنچه را که باور دارد حق است بیان کند. هرچند گفتن این حق تلخ و 

ی به شنونده او رساندن بهرهدشوار باشد. زیرا هدف از ابزار رأی، اظهار حق و درستی 

______________________ 
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های امانت در اظهار رأی و است و هدف از آن تظاهر و پوشاندن حقیقت نیست. از نشانه

ـ و به پسرش، عبداهلل بن  ـ دختر ابوبکر كءدرستی آن، داستان صحابیه بزرگوار اسما

از او پرسید: چه کاری انجام دهم حال که اصحابم از دور  است زمانی که عبداهلل بزبیر

با  كام؟ و اسمااند و جز شماری اندک از آنها باقی نمانده و تنها ماندهاکنده شدهو برم پر

یش مساوی با مرگ پسرش است نظرش را بیان کرد؛ زیرا ادانست پذیرش راینکه می

گونه که ایمان یش را آنار كی، شرط است. بنابراین اسماارامانت و راستی در اظهار 

« البدایه و النهایه»نمود. ابن کثیر در کتاب ارزشمند خود داشت و به آن معتقد بود، اظهار 

نزد مادرش رفت و درباره عدم حمایت مردم از  بروایت نموده است که عبداهلل بن زبیر

شکایت نمود و گفت: جز اش و روی آوردنشان به حجاج، او و حتی فرزندان و خانواده

یک ساعت هم صبر و تحمل ندارند. اند که حتی شمار اندکی از یاران با من باقی نمانده

پاسخ داد:  كی تو چیست؟ اسماادهند. رزیرا آن قوم هر چه از دنیا بخواهی به ما می

دانی که راهت بر حق است تر و داناتری. اگر میپسرم! تو نسبت به کارهای خودت آگاه

ر راه پس بر آن پایداری نما حتی اگر اصحاب و یاران تو دکنی، و تو به حق دعوت می

س، وای بر تو! که تو خواهی برای دنیاست پکه میدانی، چیزی آن کشته شوند و اگر می

ای و اگر تو بر حق هستی، پس هستی و خود و همراهانت را تباه ساخته چه بنده بدی

خواهی جاودان بمانی؟ پس کشته شدن بهتر چرا در دین ضعیف باشی؟ تا کی در دنیا می

ش نزدیک شد و سرش را بوسید. و گفت: به خدا سوگند این به مادر است. عبداهلل

ام ی من است اما دوست داشتم که نظر تو را نیز بدانم و با این کار به آگاهیار]همان[ 

 .1«بیافزایی

ی نیت خیر و خالص داشته باشد و در آن برای همه اهر مسلمان باید هنگام اظهار ر

طلبی و سردرگمی را در نظر ید ریا و شهرتجامعه مسلمانان، درخواست خیر نماید. نبا

دیگران به داشته باشد یا حق را با باطل بیامیزد یا حقوق مردم را کم نماید و در حقوق 

______________________ 

 .22، ص 8البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج  -1
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هاشان را بزرگ جلوه دهد تا ها و بدیناحق، کاستی ایجاد کند یا آنها را رسوا کند و عیب

 از این راه، پول و ثروتی به دست بیاورد.

نگام اظهارنظر رعایت مبادی اسالمی و احکام شریعت الزم است. از گونه که ههمان

براساس معیار شرعی راند، این رو انسان هر سخنی که در حالت اظهارنظر بر زبان می

اندازد و نیز است تا دچار لغزش یا سخن ناروایی که او را در گناهان مربوط به زبان می

 که شرعاً ممنوع است، نیفتد.همه آنچه 

 



 

 :سوم ستارج

 آزادی عقیده

 هدف از آزادی عقیده -1121

گزیند و این هدف از آزادی عقیده، آزادی انسان در پذیرش دینی است که برمی

از انواع آزادی رأی است که مستقیم به صاحب رأی، تعلق دارد. حال این سؤال آزادی، 

آیا این آزادی در شود که آیا انسان در سرزمین اسالمی آزادی عقیده دارد؟ و مطرح می

ای است که در جستارهای شریعت اسالم برایش مصون و تضمین شده است؟ این، مسأله

 بعدی بیان شده است.

 اکراه و اجباری در پذیرش دین نیست -1121

را مجبور به پذیرش آن نماید اما آنها به اسالم دعوت میاسالم، هرچند مردم را 

اجبار بر آن فرق دارد. دعوت، مشروع و اکراه و اجبار کند. دعوت به اسالم با اکراه و نمی

 ممنوع است. خداوند درباره دعوت به اسالم فرموده است:

                            

   [ / 652نحل] 

با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه )ای پیغمبر!( مردمان را »

 «.پروردگارت فراخوان و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفت و گو کن

 درباره اکراه در دین فرموده است:

                  [ / 523بقره] 

در ]قبول[ دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و  اجبار و اکراهی»

 «.ضالل مشخص شده است

اسالم برای مسلمانان زندگی با نامسلمانان را جایز و مباح دانسته است؛ زیرا زندگی 

مشترک با نامسلمان در سایه دولت اسالمی از مقتضیات پذیرش اسالم نیست. اسالم 
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جنگند و با پیمان ذمه به اهلیت که با مسلمانان نمی مسلمانان را از نیکی به نامسلمانی

 اند، نهی نکرده و فرموده است:سرزمین اسالمی درآمده

               

           [3/  الممتحنة] 

دارد، از اینکه نیکی و بخشش کنید، به کسانی که به سبب خداوند شما را باز نمی»

اند. خداوند نیکوکاران  اند و از شهر و دیارتان را بیرون نراندهدین با شما نجنگیده

 «.داردرا دوست می

 حدود و موازین آزادی عقیده -1122

کند و نامسلمان را اگر بخواهد بر الم مردم را به پذیرش اسالم، مجبور نمیاس

گذارد اما با این حال برای آزادی او حدود و موازینی قرار داده اش بماند آزاد میعقیده

هایی از این مقررات عدم اظهار آنچه سبب توهین نمونهاست که نباید از آنها تجاوز کند. 

باشد هرچند انجام دادن این کارها براساس م و کتاب او میبه اسالم و پیامبر اسال

شان از آزادی عقیده و ماندن بر دین خود، اش جایز باشد زیرا شرط برخورداریعقیده

انجام ندادن کارهایی است که سبب طعنه و ضربه به اسالم در داراالسالم گردد. همچنین 

فاهیف چه کتبی و برگزاری تشویق مسلمان و ترغیب یا دعوت او به دینش، چه ش

ها به ها و تشویقمجالس گفت و گو جایز نیست زیرا پاسخ هر مسلمان به این دعوت

آید و عقوبت آن هم قتل است و اسالم است و گناه به شمار میمعنای برگشتن از دین 

 کند و ایننامسلمان هم با انجام چنین کاری در واقع او را تشویق به انجام دادن گناه می

 کار در شرع اسالم و در تمام قوانین وضعی، حرام است.

 برگشتن از اسالم و آزادی عقیده -1122

شود که هنگامی که زن یا مرد مسلمان از دین اسالم برگردد، مطرح میحال این سؤال 

 شود، آیا این کار متناقض با آزادی عقیده نیست؟حد ارتداد بر او جاری می
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خود را ملزم به احکام و را انسان مسلمان با پذیرش اسالم، در پاسخ باید گفت: نه. زی

عقیده اسالم نموده است و اگر با پذیرش دین دیگری از اسالم برگردد یا بدون پذیرش 

از اسالم خارج گردد در واقع ارتداد او به منزله ایجاد اختالل در کاری هر آیین دیگر، 

زام برای صاحب آن مسئولیت و عقاب در است که به آن التزام جسته است و اخالل در الت

پی دارد و این، اصلی است که حتی در قوانین وضعی پذیرفته شده است. اما آنچه جای 

است که این اخالل در پی دارد. و سؤال این است آیا آن، عقوبتی سخن دارد نوع عقوبتی 

و مقدار و  رود؟جنایی به شمار میجرم بودنش، عقوبتی مدنی و مالی است؟ یا به سبب 

 نوع این مجازات چیست؟

در اسالم، عقوبت ارتداد در صورت پافشاری و اصرار مرتد قتل است و این عقوبت، 

اهلل واجب شده است. تحریم ارتداد و اجرای برای مصلحت جامعه و به عنوان حق

عقوبت بر مرتد با آزادی عقیده ارتباطی ندارد زیرا این عقوبت برای گناهی مشخص ـ 

ـ مقرر شده است و برخورداری انسان از آزادی عقیده، بدین معنا نیست که از اخالل رده 

شامل پوشی شود و هیچ عقوبتی به خاطر این اخالل، او نسبت به اسالم و احکام آن چشم

حال او نشود حتی عقوبت رده؛ زیرا این کار به ضرر اشخاص و دولتی است که مرتد در 

ای برای ضرر رساندن دیگران شود، از ی هنگامی که وسیلهکند و آزادی رأآن زندگی می

ها مفصل به این موضوع پرداخته شده شود و در مبحث جرایم و عقوبتآن جلوگیری می

 است.

 نظر فقها درباره اجبار در دین -1122

ارتداد  1مسلمان از اسالم روی برگرداند، حداز آنچه گذشت، دانستیم که هرگاه انسان 

شود و این حکم هیچ ربطی به غیرمسلمان و اکراه بر تغییر دین از جانب میبر او جاری 

اند و اگر وی ندارد بلکه فقها بر عدم اکراه غیرمسلمان بر پذیرش اسالم تصریح نموده

______________________ 

: از نظر لغوی به معنای منع است و از نظر شرعی عبارت است از عقوبتی که از طرف شارع تعیین و حَد -1

 ، حد سرقت.مقرر گردیده است چه این حق، حق اهلل باشد و چه حق الناس، مانند حد شرب فهر، حد زنا
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به پذیرش اسالم شود اسالم وی ثابت نشده و چون از آن برگردد، عمل وی مجبور 

اش ثابت نشده است. امام ابن قدامه الم و مسلمانیآید زیرا در واقع اسارتداد به شمار نمی

و مستأمن ـ که اجبار او به دین جایز نیست ـ اگر کسی، مانند ذمی »حنبلی گفته است: 

شود مگر از او کاری مجبور به پذیرش اسالم گردد، حکم اسالم ]حد[ بر او جاری نمی

وقتی که فشار و اجبار از بین سر بزند که پذیرش داوطلبانه اسالم وی را بیان کند. مثالً 

چنین آزمایشی رفت او همواره بر اسالم خود ثابت قدم بماند و چنانچه پیش از وقوع 

بمیرد، حکمش همچون حکم کفار است و اگر به کفر برگردد، قتل او جایز نیست. زیرا 

 1آید و هیچ اجباری هم بر او برای پذیرش اسالم نیست.او مرتد به شمار نمی

 

 

______________________ 

 .122، ص 8المغنی، ج  -1



 

 :چهارمر جستا

 آزادی آموزش

 پیشگفتار و روش بحث -1122

بر  بس واال دارد و نصوص بسیاری در قرآن و سنت پیامبر دانش در اسالم جایگاهی

 ورزد.نمایند به همین سبب، شریعت بر تعلم و تعلیم پافشاری میاین امر داللت می

 این جستار به سه دسته تقسیم شده است:

 یکم: برتری علم و علما

 م: آزادی یادگیریدو

 سوم: آزادی یاددهی

 یکم:

 برتری علم و علما

 آیاتی از قرآن که درباره برتری علم و علما آمده به شرح زیر است -1127

 خداوند متعال فرموده:  -6

                                  

 [63آل عمران / ] 

دهد که جز او هیچ معبودى خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهى مى »

دهند که:[ جز او، که توانا و نیست؛ و فرشتگانِ ]او[ و دانشوران ]نیز گواهى مى

 «.حکیم است، هیچ معبودى نیست

حانه و تعالی ـ پس بنگر، خداوند متعال ـ سب»امام غزالی درباره این آیه گفته است: 

کند و دوم با فرشتگان و سوم با اهل دانش و با این کار درجه چگونه از خود آغاز می

 1«.کندشرف و جالل و بزرگی را یادآوری می

______________________ 

 .5، ص 1احیاء علوم الدین، امام غزالی،   -1
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پس خداوند شهادت فرشتگان و علما را با »امام ابن کثیر در تفسیر این آیه گفته است: 

بزرگ برای علما در این جایگاه شهادت خود نزدیک نموده و این ویژگی و امتیازی 

 1«.است

 خداوند فرموده: -5

                        /[36]عنکبوت  

زنیم و جز فرزانگان آنها را فهم هایی هستند که ما برای مردمان میاینها، مثال»

 «.یابندکنند و در نمینمی

و علما در این کار  2کنندهای دانا درک نمییعنی درستی و زیبایی آن را جز انسان

 ای عظیم و برجسته دارند.مرتبه

  و نیز فرموده است: -3

                         / [53]فاطر 

ا ترس آمیخته با تعظیم دارند قطعاً خداوند تنها بندگان دانا و دانشمند، از خد»

 «.توانا و چیره و بس آمرزگار است

انجامد و با آن متناسب است. این آیه، نشانگر آن است که دانش به پرهیزگاری می

منظور از علما در این آیه کسانی است که به خداوند )عز و جل(، صفات عالی و کارهای 

را محور اصلی پرهیزگاری، دانش است. پس هر کس زیبایی که شایسته اوست آگاهند زی

 3در شناخت خداوند داناتر باشد نسبت به او نیز پرهیزگارتر و ترساتر است.

 و نیز فرموده است: -3

                   [ / 3زمر] 

 «.!کسانند؟ی دانندیه نمک یبا کسان دانندیکه م یکسان ایآ»بگو:  »

______________________ 

 .252، ص 1تفسیر ابن کثیر، ج  -1

 .255، ص 2تفسیر الزمخشری، ج  -2

 .121، ص 33تفسیر آلوسی، ج  -3
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 و نیز فرموده است: -2

                           

       [ / 66مجادله] 

گی اند و بهره از علم دارند، درجات بزرخداوند به کسانی از شما که ایمان آورده»

 «.دهیدبخشد و خدا آگاه از آن چیزی است که انجام میمی

اند و خداوند کسانی را که ایمان آورده»در تفسیر آلوسی درباره این آیه آمده است: 

 بخشد. عطف های بسیار عالی رفعت میکسانی که آگاهی دینی دارند، به درجه

           بر      های عطف خاص بر عام است و برای از نمونه

ای آنها از جنس و گونهگویی اند. بزرگواری کسانی است که پس از آنها آورده شده

روایت کرده است:  دهد. ابن منذر از ابن مسعوددیگرند و آیه، برتری آنان را نشان می

این آیه، فضل و برتری داده،  خداوند، علما را در هیچ جایی از قرآن آن گونه که در»

تخصیص ننموده است. خداوند کسانی را که ایمان آورده و آگاهند، بر کسانی که ایمان 

اند و دانشی ندارند، با درجات فراوانی برتری داده است. آلوسی در تفسیر این آیه آورده

شمار بیاید و دهد برتری علم و علما بیشتر از آن است که باین آیه، نشان می»گفته است: 

من حدیثی را در برتریشان که امام ابوحنیفه و در سندش از ابن مسعود روایت کرده بیان 

فرماید: من آورد و میخداوند، علما را در روز رستاخیز گرد می»فرمود:  کنم. پیامبرمی

حکمت را در قلب شما ننهادم مگر اینکه به شما نیکی کنم، به بهشت بروید زیرا شما را 

 1«.تان بخشودمه سبب آگاهی و دانشب

 فرماید:خداوند می -3

            [ / 663طه] 

 «.بگو! پروردگارا! بر دانشم بیفزا»

______________________ 

 .32، ص 38تفسیر آلوسی، ج  -1
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 هر اندازه به انسان دانش داده شود، باز کم است.

 و خداوند فرموده است:

              [/ 32 اسرا] 

 «.جز دانش اندکی به شما داده نشده است»

ای است آموزی، دانش شرعیخواهی در جست و جوی دانش و دانشمنظور از زیاده

های دینی، نیز خداوند، صفات او و پاکی آموزد تا تکالیف عبادی، معاملهکه به مکلف می

 1گیرد.او را بشناسد. این شناخت از حدیث و تفسیر و فقه، سرچشمه می

 آمده است احادیثی که درباره برتری علم و علما در سنت پیامبر -1127

ن نقل کرده است: از هاب و او نیز از حمیدبن عبدالرحمامام بخاری از ابن ش -6

فرمود: شنیدم که می گفت: از پیامبرخواند، شنیدم که می، هنگامی که خطبه میمعاویه

 ....« الدینمن یرد اهلل به خیرا  یفقهه فی»

 «.گرداندخداوند خیر هر کس را بخواهد، او را در علم دین، آگاه می»

«. فهماندبه او می»، یعنی «یفقهه»ابن حجر عسقالنی در شرح این حدیث گفته است: 

کنند یعنی قواعد اسالم و مفهوم این حدیث چنین است: کسانی که در دین تفقه نمی

اند. این حدیث آشکارا برتری علما بر سایر شدهآموزند، از خیر محروم فروع آن را نمی

 2«.دهدرا بر سایر علوم نشان میمردم و برتری کسب دین و دریافت دانش دینی 

روایت کرده و در شرح آن  بامام ترمذی این حدیث را در جامع خود از ابن عباس

او  ، یعنی احکام شرعی را به«الدینیفقهه فی»فقه، همان فهم است و »گفته است: 

 3«.فهماندمی

______________________ 

 .121، ص 1الباری به شرح صحیح البخاری، عسقالنی، ج فتح -1

 .162-165ان، صص هم -2

 .222، ص 1الترمذی، ج تحفة األحوذی به شرح جامع -3



   

 017 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

»... اند: روایت کرده امام دارمی و ابوداود و ابن ماجه، این حدیث را از پیامبر -5

ها و زمین و ماهیان دریا برای انسان عالم، درخواست آمرزش همه موجودات در آسمان

نمایند. برتری عالم بر عابد، مانند ماه شب چهارده بر ستارگان دیگر است. علما، می

اند بلکه دانش را به ارث اند. پیامبران، دینار و درهم به ارث نگذاشتهن پیامبرانوارثی

 1«.اند. هر کس آن را برگیرد، بهره فراوانی به دست آورده استنهاده

 فرمود: روایت نموده که پیامبر بامام ابن ماجه از ابن عباس -6

 2«.فقیه واحد أشد علی الشیطان من ألف عابد»

 «.تر استه بر شیطان از هزار عابد، سختتحمل یک فقی»

زمانی که انسان بمیرد، »روایت شده که فرمود:  علیه[ از پیامبردر حدیثی ]متفق -3

شود مگر در سه چیز، صدقه جاریه، پذیرد و دستش از دنیا کوتاه میعمل او پایان می

رای او دعای خیر دانشی که پس از او دیگران از آن بهره ببرند و فرزند نیکوکاری که ب

 3نماید.

 دوم:

 آزادی فراگیری دانش

 فراگیری و برتری دانش از دیدگاه نصوص -1110

هر کس راهی را بپیماید که از »فرمودند:  اهللاست: شنیدم رسولابو درداء گفته  -6

دهد و های بهشت قرار میطریق آن، دانشی بدست آورد. خداوند او را در راهی از راه

______________________ 

 .81، ص 1، سنن ابن ماجه، ج 13-12، صص 12، سنن ابوداود، ج 28، ص 1سنن الدارمی، ج  -1

, و آن را موضوع دانسته و در بیشتر کتابها این حدیث یا 21ضعیف ابن ماجه، البانی صفحه یا شماره  -2

 ته شده است )مصحح(.منکر یا موضوع گف

 .11جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر، ص  -3
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 1...«.گشایند های خود را برای رضایت جوینده دانش میفرشتگان بال

هر کس برای جست و جوی دانش از »ترمذی در جامع خود روایت نموده است:  -5

در « گردداش خارج شود، همانند جهادگری است در راه خدا تا زمانی که بر میخانه

رای طلب علم شرح آن آمده است: معنای سفر این است که هر کس از خانه یا شهرش ب

کفایی ـ خارج شود ]مانند جهادگر[ در راه خداست تا زمانی که به شرعی ـ فرض عین یا 

اش برگردد؛ زیرا طلب علم همچون جهاد، به زنده نگه داشتن دین و خوار شدن خانه

 2«.انجامدشیطان و به رنج انداختن نفس می

از کنار  پیامبر»وده است: روایت نم بخود، از عبداهلل بن عمر« السنن»دارمی در  -6

دو مجلس در مسجد النبی گذشت و فرمود: هر دوی شما بر راه نیک هستید. اما یکی از 

خوانند شما بر دیگری برتری دارد. این گروهی که با رغبت و امید خداوند را فرا می

نماید. اما این دهد و اگر بخواهد منع میشان را میخداوند اگر بخواهد درخواست

آموزند، برترند؛ زیرا سواد، دانش میوهی که در حال فراگیری دانش هستند و به بیگر

 3«.ام. سپس در کنارشان نشستمن، معلم برانگیخته شده

دانشمند و دانشجو هر دو »فرمود:  روایت کرده که پیامبر ابن ماجه از ابو امامه -3

 4«.م نیستدر دریافت پاداش شریک هستند و خیر و نیکی در سایر مرد

را در فضیلت طلب علم روایت نموده ابوعمر یوسف بن عبدالبر احادیث فراوانی  -2

 5که شماری از آن احادیث چنین است:

هر کس دانشی را فرا گیرد که با آن، اسالم را زنده کند »فرمود:  . رسول خدا2-6

 «.ای تفاوت وجود نداردمیان او و انبیا جز درجه

______________________ 

 .81، ص 1، سنن ابن ماجه، ج 28، ص 1، سن الدارمی، ج 13، ص 12سنن ابوداود، ج  -1

 .221، ص 1تحفه االحوذی به شرح جامع الترمذی، ج  -2

 .22-122، صص 1سنن الدارمی، ج  -3

 .82، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -4

 .52-52، صص 1ع بیان العلم و فضله، امام ابن عبدالبر، ج جام -5



   

 019 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

هر کس بامداد خود را با طلب علم آغاز کند، فرشتگان بر »د: فرمو . رسول خدا2-5

یابد و این اش کاهش نمیدهند و هرگز روزیفرستند و به زندگیش برکت میاو درود می

 «.کار بر او مبارک است

هرگاه زمان مرگ جوینده دانش فرا برسد و او در حال »فرمود:  . پیامبر خدا2-6

 آندوزی باشد، شهید است.دانش

 اندکتب علمی از نیازهای بنیادین اهل دانش -1112

دهد، عدم تعلق زکات به کتب علمی از مواردی که اهمیت طلب دانش را نشان می

انداز شده فراوانی داشته باشد که برای خرید کتب علمی است، و اگر دانشمندی پول پس

باشد و یک سال هم  و فراگیری دانش به آن نیاز داشته باشد هر چند به حد نصاب رسیده

 1گیرد.از داشتن آن بگذرد، باز هم زکات به آن تعلق نمی

شود، ]در فقه حنفی[ درباره شروط مالی که زکات در آن واجب می« الدر المختار»در 

و جزو نیاز اصلی او نیست زیرا چیزی که به آن نیازمند است همانند »... آمده است: 

 «.شودمعدوم، تلقی می

بیان نموده « الدر المختار»تعلیقی بر این عبارت « ردالمحتار»در شرح خود ابن عابدین 

گونه تفسیر نموده است نیاز اصلی آن است که انسان و ملک مشغول به نیاز اصلی را بدین

را به روش حقیقی، مانند نفقه و خانه محل زندگی یا به روش فرضی، مانند دین و کتاب 

دهد. زیرا نادانی، نزد آنان هالکت است و اگر پولی داشته برای علما، از نابودی نجات می

باشند که به سبب آن خرج کنند، مانند این است که آن پول در اصل وجود ندارد. 

______________________ 

از شرایط تعلق زکات رسیدن به حد نصاب )نیمی حداقل میزان مالی که وجود آن، پرداخت زکات را  -1

باشد. در بعضی مثقال است( و مرور حول )با گذشت سال( می 32گرداند مثالً حد نصاب طال واجب می

آن است که فرد یک سال قمری صاحب آن مال باشد تا زکات به آن تعلق از انواع اموال زکوی شرط 

 بگیرد. مترجم.
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گونه که آب برای تشنه مانند این است که وجود ندارد و در این حالت، تیمم برایش همان

 1«.جایز است

 تشویق به یادگیری علم فرائض )ارث( -1111

علم فرائض را ای ابوهریره! »فرمود:  روایت کرده که پیامبر ابن ماجه از ابوهریره

یاد بگیرید و به دیگران نیز یاد دهید که آن، نصف علم است و به دست فراموشی سپرده 

 2«.شودشود و آن نخستین چیزی است که، از امت من گرفته میمی

ری علم فرائض )ارث( به این سبب تشویق به یادگی»در شرح این حدیث آمده است: 

رگ متعلق است آمده است. گویی ترین احکام که به ماست که در آن، بزرگترین و عظیم

علم فرائض را یاد بگیرید و آن را تکرار کنید. زیرا به دست »فرموده است:  ربمپیا

آوری شود و به یادهای دیگر فراموش میتر از دانششود زیرا سریعفراموشی سپرده می

 3«.بیشتر نیاز دارد

 درباره فراگیری علوم دینینصوصی  -1111

نصوص بسیاری از قرآن و سنت در فراگیری علوم دینی وارد شده که در برخی از آنها 

 آمده است:

 خداوند متعال فرموده است: -6

                            

                            

 [655توبه / ] 

______________________ 

 .363، ص 3الدارالمختار و رد المحتار، ج  -1

 .2، ص 3سنن ابن ماجه، ج  -2

 .352، ص 2فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عالمه منادی، ج  -3
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ای بروند، ای، عدهمؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند. باید از هر قوم و قبیله»

ی خود گردند و هنگامی که به سوی قوم و قبیله تا با تعلیمات اسالمی آشنا

 «.برگشتند آنان را بترسانند تا خودداری کنند

این آیه، اصل وجوب طلب علم است. زیرا »امام قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: 

معنای آن این است که مؤمنان نباید همگی برای جهاد بروند و پیامبر را تنها بگذارند. باید 

برای فراگیری دانش بمانند تا رزمندگان هنگام بازگشت  ی گروهی نزد پیامبراز هر قوم

ها را از آنها بیاموزند. این مسأله، وجوب تفقه در کتاب و سنت را به وختهها و آمشنیده

 1«.کندصورت کفایی بیان می

ظاهر آیه، تشویق به فراگیری دانش »قاضی ابوبکربن عربی مالکی نیز گفته است: 

با دالیل وزی دانشود. زیرا وجوب دانشاست و وجوب در کالم فهمیده نمی مستحب

 2«.شوداثبات می

طلب »فرمود:  خود از انس بن مالک آورده است که پیامبر« سنن»ابن ماجه در  -5
 «.اندوزی بر هر مسلمانی واجب استدانش» 3.«علی کل مسلم ةالعلم فریض

ر مسلمانی واجب است، شناخت خداوند، مراد از این دانش که یادگیری آن بر ه

پیامبرانش و چگونگی ادای نماز و مانند آن است که هر مسلمانی ناگزیر باید آن را 

 4«.باشدبیاموزد و فرض عین می

 حکم یادگیری امور دینی -1112

گونه که در هدف از دانشی که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب است ـ همان

امور دین و احکام آن همچون حالل و حرام و وجوب و ندب و حدیث آمده ـ آگاهی به 

______________________ 

 .322-322، صص 8تفسیر قرطبی، ج  -1

 .1212، ص 3یر قرآن(، ابوبکربن عربی المالکی، ج القرآن )تفساحکام -2

 .21، ص 3الصغیر، السیوطی، ج ، و طبرانی، بیهقی و ابن عدی در جامع81، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -3

 .361، ص 2القدیر شرح الجامع الصغیر، عالمه مناوی، ج فیض -4
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کراهت است و این معنای تفقه در دین است، اما یادگیری برخی مسایل دینی، فرض عین 

به آن تواند و برخی نیز فرض کفایی است. فرض عین آن است که انسان مسلمان نمی

سنت آمده و اینکه او معبود بر ناآگاه باشد مانند ایمان به خدا و صفات او که در قرآن و 

و دیگر اصول  حق است و معبود به حق دیگری جز او نیست و ایمان به پیامبری محمد

دین و ایمان. مسلمان باید همه مبانی و ارکان اسالم را که خداوند بر او فرض نموده، 

و مانند شهادتین، نماز، روزه و زکات و نیز آنچه بر او حرام نموده همچون، شراب 

گوشت مردار و گوشت خوک و ازدواج با مادران و خواهران ]محارم[ و خوردن مال 

 مردم به ناحق بشناسد.

هرگاه مسلمانی به عبادتی معین، مانند نماز، روزه، حج و زکات ملزم گردد، بر او 

واجب است که احکام و شرایط آن را بیاموزد تا بتواند آن را به درستی ادا نماید اما 

ها، دیگر امور دینی مانند احکام شریعت اسالمی در خرید و فروش، جنایت آگاهی به

چگونگی حل خصومت و دعاوی، احاطه بر علوم تفسیر و حدیث، اصول استنباط احکام 

شان برای رسیدن به مرتبه اهلیت و شایستگی افتاء و اجتهاد الزم و مواردی که یادگیری

کفایی هستند؛ زیرا ملزم نمودن همه مردم است، واجب عینی نیست و همه جزو واجبات 

هایشان، شدنی نیست و شرع آنها ها و رغبتبه آموختن این امور به سبب تفاوت توانایی

را ملزم ننموده بلکه شرع واجب نموده که در میان مسلمانان، کسی از طریق افتا و 

خاصی را برای  آنکه دین، شخصقضاوت و تعلیم به انجام این واجبات کفایی بپردازد بی

انجام آن معین کرده باشد، با وجود این، مستحب است که هر مسلمان در حد توان بیشتر 

 1از آنچه بر او فرض است و نیاز دارد، فرا گیرد.

 

______________________ 

، تفسیر ابن العربی 352بی، ص ، تفسیر قرط82، ص 38االسالم ابن تیمیه، ج الفتاوی: شیخمجموع -1

، جامع بیان العلم و فضله، ابن 13-16، صص 3الدین: الغزالی، ج ، احیاء علوم1212، ص 3المالکی، ج 

 .13-12، صص 1عبدالبر، ج 
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 یادگیری علوم مرتبط با دین -1112

کند یادگیری آن واجب یا هر چیزی که به شناخت امور دینی و یا انجام آن کمک می

تَ َعلَُّموا ِمْن َأْنَساِبُكْم َما َتِصُلوَن بِِه  »در حدیث نبوی شریف آمده: مستحب است. 
از » 1.«َأْرَحاَمُكْم، فَِإنَّ ِصَلَة الرَِّحِم َمَحبٌَّة ِفي اأَلْهِل، َمثْ َراٌة ِفي الَماِل، َمْنَسَأٌة ِفي األَثَرِ 

یابید، فرا گیرید. ی رحم و خویشاوندی با آنها پیوند میانساب خود، آنچه از لحاظ صله

 «.گرددعمر میبرکت زیرا صله رحم سبب ایجاد محبت در خانواده و افزایش مال و 

در شرح این حدیث آمده است: علم انساب را برای ارتباط و پیوند با خویشان، فرا 

گیرید. زیرا یادگیری نسب برای چنین امری مستحب است و گاهی این یادگیری به سبب 

گردد زیرا صله رحم به محبت میان خانواده رحم[ بر انسان واجب میامری واجب ]صله 

 انجامد.و افزایش مال و عمر انسان می

گفته است: بخشی از علم نسب فرض عین، بخشی، فرض « النسب»در کتاب ابن حزم 

پسر عبداهلل هاشمی  کفایی و بخش دیگر هم مستحب است. برای نمونه بداند که محمد

کفر ورزیده است و نیز خلیفه از قریش ا کند او غیرهاشمی است، است و هر کس ادع

االرحام هستند را بشناسد تا از ازدواج با محارم دوری نماید. است و کسانی که جزو ذوی

وارثین خود و کسانی را که از طریق صله رحم یا نفقه یا کمک کردن به آنها واجب 

ند که ازدواج با آنها حرام است. اصحاب است، بشناسد. امهات المؤمنین را بشناسد و بدا

تا به آنها را بشناسد و بداند که عشق و محبت به آنها پسندیده است. انصار را بشناسد 

نیکی نماید زیرا پیامبر به آن، سفارش نموده است و نیز بداند که دوستی آنها، ایمان و 

 2«.شان نفاق و دورویی استدشمنی

______________________ 

 .2212، شماره حدیث: 221، ص 1الجامع الصغیر، السیوطی، ج  -1

 .353، ص 2القدیر شرح الجامع الصغیر، عالمه مناوی، ج فیض -2
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 سی به اندازه یافتن راهشناآموختن دانش ستاره -1112

آورده، آمده « الجامع الصغیر»در حدیثی که خطیب روایت کرده و سیوطی آن را در 

از دانش » 1.«البحر ثم انتهواّر و تعلموا من النجوم ما تهدون به فی ظلمات الب»است: 

را  های خشکی و دریا راهای بیاموزید تا بتوانید با آن، در تاریکیشناسی به اندازهستاره

 «.بیابید و همین اندازه، بس است

، یعنی احکامی که مسافر برای «تعلموا من النجوم» در شرح این حدیث آمده است:

راهنمایی در سفر و شناخت قبله و راه به آن نیاز دارد و جایز است زیرا بیشتر از آن الزم 

 2«.نیست

 مسافرت برای یادگیری علوم دینی -1112

ری علم واب دینی ضروری باشد، فرض است و اگر برای اگر مسافرت برای یادگی

برای  3و تابعین افزایش علوم دینی واجب باشد، مستحب است. صحابه ارجمند

« صحیح البخاری»نمودند. امام بخاری در علوم دینی و افزایش آن مسافرت مییادگیری 

آن را از  سبرای شنیدن حدیثی که عبداهلل بن ان بروایت نموده که جابربن عبداهلل

خواست آن را بشنود، یک ماه در سفر بود. امام بخاری داستان شنیده بود و می پیامبر

به نزد خضر را برای آگاهی به دانش او روایت نموده است. ابن  رفتن حضرت موسی

و در آن فضیلت افزایش »نزد خضر گفته است:  حجر عسقالنی درباره رفتن موسی

 4«.های سفر همراه بودتیدانش بود. هر چند با سخ

______________________ 

 .2322ف شماره حدیث: 222، ص 1الصغیر، سیوطی، ج الجامع -1

 .356، ص 2القدیر شرح الجامع الصغیر، ج فیض -2

تابعی: کسی است که در حالت مسلمان بودن صحابی را مالقات نموده و در حالت اسالم فوت نموده  -3

 باشد. مترجم.
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به مصر  ابو ایوب انصاری»با آوردن سند حدیث روایت کرده است: امام ابن عبدالبر 

ابن عبدالبر اخبار «. شنیده بود، بشنود حدیثی را که از پیامبر برفت تا از عقبه بن عامر

اندوزی روایت نموده و روایات دیگری نیز درباره مسافرت سلف صالح برای دانش

 1ست.ا

 یادگیری علوم دنیوی -1117

شناسی، های گوناگون آن، ستارهمانند دانش پزشکی و شاخهیا فراگیری علوم دنیوی آ

 شناسی و ... مباح است یا مندوب یا واجب؟شیمی، گیاه

دانش غیرشرعی به سه دسته پسندیده، »امام غزالی در پاسخ این پرسش گفته است: 

مانند ریاضی و پزشکی که به مصالح دنیوی پسندیده  شوند.ناپسند و مباح تقسیم می

ای دیگر فضیلت کفایی است و گونهای فرض ، دو گونهشود و فراگیری آنمربوط می

است. فرض کفایی، هر دانشی است که در ثبات و نگهداری امور دنیوی ضروری است 

در معامالت  مانند پزشکی که برای ماندگاری بدن و سالمت آن الزم است و ریاضیات که

و تقسیم ارث و ما ترک به آن نیاز است. حال که گفتیم، دانش پزشکی و ریاضیات از 

های اصلی مانند کشاورزی و هیچ جای شگفتی نیست که حرفههای کفایی است، فرض

های کفایی باشند؛ زیرا اگر در شهری کسانی خیاطی و بافندگی حتی حجامت از فرض

اما خدایی که درد داده، دوای آن را نیز میرند، شک بیماران مینباشند که حجامت کنند، بی

گیری از آن راهنمایی نموده و ابزار کاربرد آن را فراهم کرده داده است و ما را به بهره

کشاند، اما اگر یادگیری علوم جزو کاری و فراموشی، خود را به نابودی است و نباید با کم

در مسایل ریز حساب و نگری ژرفشود. مثالً میفضیلت باشد پس از آن وجوب مطرح ن

اند که به آن نیازی نیست اما به اندازه موردنیاز، آنها در زمره مطالبیپزشکی و مانند 

بازی علم ناپسند به گردد و مانند سحر، طلسم و شعبدهموجب تقویت و استواری می

______________________ 

 .113-111، صص 1جامع بیان العلم و فضله، حافظ ابن عبدالبر، ج  -1
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و همچنین علم تاریخ گردد آید و علم به اشعاری که سبب سبکی و هرزگی نمیشمار می

 از جمله دانش مباح است.

همچنین فقهای مذاهب مختلف به فراگیری دانش موردنیاز مسلمان، مانند پزشکی و 

 1«.اندآهنگری و بافندگی اشاره نموده و آن را از فروض کفایی به شمار آورده

شود، میخالصه آنچه از سخن امام غزالی و دیگر دانشمندان درباره علوم دینی فهمیده 

این است که علوم دنیوی مورد نیاز مسلمانان که مصالح مشروع را برایشان محقق 

اند، همه به عنوان از فروض کفایی است و انواع علومی که نام بردهسازد یادگیری آنها می

های موجود در زمان آنهاست زیرا در زمان کنونی علوم گوناگونی نمونه و به نسبت دانش

در عرصه ست و مسلمانان ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ به عنوان ابزار قدرت بیشتری یافته ا

گونه علوم فرض کفایی گمان یادگیری ایناقتصادی، مالی و نظامی به آن نیازمندند. بی

افتند زیرا توجهی به آن جایز نیست وگرنه از دیگران عقب میاست و اهمال و بی

 ف دانش، پیشرو باشند.های مختلمسلمانان واجب است که در زمینه

های آید، یادگیری صنعتی علوم دنیوی به شمار میاز مواردی که در زیرمجموعه

گوناگونی است که برای انجام آن به علم، معرفت و درایت نیاز است و خداوند یکی از 

این علوم، مانند اجازه تمرین و کار را با زره آهنی به پیامبر خود ـ داوود ـ یاد داد و بر 

 وی منت نهاد، و ]در این باره[ فرمود:

                           

 [33انبیاء / ] 

ها حفظ  و بدو ساختن زره را آموختیم تا )این لباس جنگی( شما را در جنگ»

 «.کنید؟ها( سپاسگزاری میهمه این نعمت کند. پس آیا شما )خداوند را در برابر

 سخن خداوند متعال که فرمود:»امام قرطبی در تفسیر خود گفته است: 

______________________ 

، الشرح الصغیر، 312، ص 2، مغنی المحتاج، ج 22، ص 8نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، الرملی، ج  -1

 .222، ص 5، البحر الزخار، ج 255، ص 1الدر دیر، حاشیه الصاوی، ج 



   

 017 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

               / [33]انبیاء 

ای است مانند جوشن نزد عرب اسلحه« لبوس»یعنی ساختن زره به روش گداختن آهن. 

ای در فراگیری صنایع و اسباب ش از آهن باشد و این آیه، قاعدهایا شمشیر یا زره که همه

 1«.ساخته استآن است و خداوند از پیامبرش، داود، خبر داده که او زره می

 مسافرت برای یادگیری علوم دنیوی -1111

]گفتیم که[ مسافرت در صورت لزوم فراگیری دانش واجب دینی، فرض خواهد بود و 

یری علوم دینی مستحب باشد خود مسافرت نیز مندوب خواهد اگر مسافرت برای فراگ

گونه است و اگر فرض کفایی بود، حکم مسافرت برای یادگیری علوم دنیوی هم این

باشد مسافرت برای یادگیری آنها نیز فرض کفایی است و اگر مستحب یا مباح باشد، 

 مسافرت برای آنها نیز مستحب یا مباح خواهد بود.

 ی علوم دنیوی از غیرمسلمانیادگیر -1111

شود که اگر یادگیری علوم دنیوی حتی با مسافرت کاری حال این سؤال مطرح می

این علوم از غیرمسلمانان که به ناچار منجر به مسافرت به سوی جایز باشد آیا یادگیری 

 جایز است؟ آنان شود

العلم »فرمود:  روایت کرده که پیامبر پاسخ، مثبت است. ابونعیم از انس بن مالک
نش، گمشده انسان مؤمن است. هر کجا آن را یافت، دا» «ضالة المؤمن حیثما وجده أخذه

 «.گیردشمی

دانش، گمشده مؤمن است آن را »روایت شده که فرمود:  ابن عبدالبر گفت: از علی

در فرا بگیرید. حتی اگر از مشرکان باشد. زیرا برخی صحابه بزرگوار نوشتن را از اسیران ب

______________________ 

 .232-231صص  ،11تفسیر قرطبی، ج  -1



   

 حقوق و تکالیف زن در اسالم              018
  

گونه که برخی مسلمانان نیز نوشتن را مکه بودند فرا گرفتند. همانکه از کافران و مشرکان 

 1«.از یهودیان مدینه آموختند

 های دینی، مانند مرد استزن در یادگیری دانش -1112

همه آنچه درباره فضیلت دانش و حکم آن گفته شد، برای زن نیز جاری و ساری 

بر هر زنی، تفقه در »م نیز به آن تصریح نموده و گفته است: است. فقیه مشهور، ابن حز

گونه که بر مردان واجب است. آنشود، واجب است. همه مواردی که به او مربوط می

زنی که مال و ثروت دارد، باید احکام زکات را بیاموزد. بر همه آنها، همچون مردان، 

وراک، نوشیدنی، پوشاک و ... شناخت احکام طهارت، نماز، روزه و حالل و حرام در خ

بر ما واجب است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. اگر زنی در علوم دینی تفقه نماید، 

گونه هم بوده است. برای نمونه از واجب است که پند و اندرزهای او را بپذیریم و همین

هیچ آمده است و ، احکام دینی نقل شده و نقل آنها حجت به شمار میهمسران پیامبر

اختالفی میان اصحاب ما و همه اهل ایمان درباره آن وجود ندارد. زنان دیگر، غیر از 

که نقل آنها حجت بوده است، ام سلیم و ام حرام و امر کرز و ام شریک  همسران پیامبر

و در  رضی اهلل عنهن بسرهو ام درداء و ام خاله و أسما بنت ابوبکر و فاطمه بنت قیس و 

مره و ام الحسن و رباب و فاطمه بنت منذر و هند فراسیه و حبیبه بنت میان تابعین: ع

 2«.اندبسره و حفصه بنت سیرین و ... بوده

 فهم دین از حقوق واجب زن است -1112

ابن حزم گفته است: کسب علم برای زن در کارهای دینی مربوط به خود واجب است 

البی که از احکام شرعی عرضه و اگر بیشتر از آنچه بر او فرض است، بداند، در مط

دارد قبول سخن او الزم است. زیرا تفقه در دین و به مرتبه اجتهاد و فتوا رسیدن، حق می

زن است و این مطلب، سخن ما را که کسب دانش در دین از دیدگاه شرعی کاری 
______________________ 

 .228، ص 3التراتیب االداریة، شیخ عبدالحی الکتانی، ج  -1
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استوار برای دستیابی به خیر و پسندیده و مستحب است، تأیید نموده و راهی مطمئن و 

که ]مفهوم و مضمون[ ، «الدینمن یرد اهلل به خیرا  یفقه فی»فرموده:  کی است؛ زیرا پیامبرنی

 گیرد. این روایت، زنان و مردان را در بر می

بهترین زنان، زنان انصارند که شرم مانع آنها در »گفته است:  كعایشه ام المومنین

صحیح خود از زینب دختر  و این حدیث را امام بخاری در«. شودکسب و فهم دین نمی

اهلل! خداوند از گفتن رفت و گفت: یا رسول ام سلمه روایت کرده که ]ام سلیم نزد پیامبر

 حق شرم ندارد. پس آیا بر زن واجب است که هرگاه محتلم شد، غسل نماید؟ پیامبر

گفت: پوشاند. و میدید صورت خود را میهرگاه ام سلمه، آبی را ]مانند منی[ می»فرمود: 

شود؟ فرمود: آری، خدا خیرت بدهد. پس چگونه ای رسول خدا! مگر زن محتلم می

 1«.فرزند شبیه اوست؟

 من و خواهرم نزد پیامبر»از ام کثیر، دختر یزید انصاری، روایت شده که گفته است: 

 نماید. پیامبرخواهد چیزی از شما بپرسد اما شرم میرفتیم و به او گفتم: خواهرم می

مود: بپرسد زیرا جست و جوی دانش واجب است. خواهرم به او گفت: من پسری فر

فرمود: اما در جواب شما باید گفت: که این بازی  کند. پیامبردارم که کبوتربازی می

 2«.منافقان است

آنها را بر  پرسیدند و پیامبراز مسایل دینی مربوط به خود می زنان در زمان پیامبر -

 «.بپرسید، زیرا جست و جوی دانش واجب است»فرمود: نمود و میمی این کار تشویق

گفته است:  زینب، همسر عبداهلل بن مسعود»امام ابن حجر عسقالنی آورده است: 

زینب «. ای گروه زنان! صدقه بدهید. حتی اگر از زیورآالتتان باشد»فرمود:  اهللرسول

آمد که او نیز پرسشی همچون من داشت. رفتم. زنی از انصار  گفت: من به خانه پیامبر

خواهند خبر بده دو زن پشت در هستند که می بالل بیرون آمد. ما به او گفتیم: به پیامبر

______________________ 
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کنند، صدقه از تو بپرسند آیا اگر به شوهران و یتیمانی که در خانه و با آنان زندگی می

ارد پاداش خویشاوندی و فرمود: این کار، دو پاداش د شود؟ پیامبربدهند پذیرفته می

 1«.پاداش صدقه

 اش را به او بیاموزدزن باید نزد کسی برود تا امور دینی -1117

زنان به »روایت کرده که گفته است:  امام بخاری در صحیح خود از ابوسعید خدری

اند و فرصتی برای ما مردن در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته»گفتند:  پیامبر

چنین کرد و روز مشخصی  پس خود روزی را به ما اختصاص ده و پیامبراست، نمانده 

برای «. پرداخترا در هفته برای مالقات با آنان تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می

هر کس از شما زنان، سه فرزندش مرده باشد، برای او سپری در برابر »گفت: نمونه می

فرمود: دو فرزند هم  و فر زند هم ]چنین است[. پیامبرشود. زنی گفت: دآتش جهنم می

 «.]چنین است[

مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی »در شرح این حدیث آمده: معنای 

کنند و دانش و کارهای دین را این است، که مردان همه روز با تو همنشینی می« اندجسته

با آنها رقابت کنیم پس روزی را برای ما تعیین  توانیمشنوند و ما زنان بیچاره نمیاز تو می

 کن که دانش و امور دینی را از تو بیاموزیم.

از این حدیث جواز پرسش زنان از امور دینشان و سخن گفتن با مردان در این باره و 

 2شود.نیز در مسایلی که زنان به آن نیازمندند، استنباط می

 یادگیری علوم دنیوی برای زن -1120

نیاز اند که یادگیری آنچه برای مسلمانان ضروری است و از آن بیتصریح نموده فقها

آید و اختصاص به نیستند مانند پزشکی، آهنگری و بافندگی از فروض کفایی به شمار می

اگر کسی در جامعه اسالمی به این کارها علم داشته باشد بر اند مردان هم ندارد و گفته
______________________ 

 .212همان، ص  -1

 .122-122، صص 3لقاری به شرح صحیح البخاری، امام عینی، ج عمدة ا -2
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ین برای هر زنی که توانایی دارد یادگیری اموری چون وی فرض کفایی است. بنابرا

های خونی، زنان و هر بیماری دیگری زایمان، مامایی، بیماریپزشکی داخلی، جراحی، 

که میان زنان شایع درمان آن نیازمند کشف عورت است، فرض کفایی است؛ زیرا اگر در 

ه بوده و زنان بیمار را ها آگای اسالمی زنان مسلمانی باشند که به این تخصصجامعه

گردد. برای تأیید آنچه آورده شد درمان نمایند، ضرورت کشف عورت زنان برطرف می

زنان مامایی بودند که در به دنیا آوردن فرزند به زنان بادار  توان گفت: در زمان پیامبرمی

هارت در مگمان بی 1«.کردندختنه می کردند. همچنین زنانی بودند که دختران راکمک می

کار زایمان و ختنه زنان به یادگیری این امور و تمرین و تکرار نیاز دارد و این بیانگر 

پسندیده و مباح بودن یادگیری چنین علومی است و کسی که با این گونه علوم آشنایی 

 داشته باشد ]انجام آن[ بر او فرض کفایی است.

با طبیعت زن مانند بافندگی، های مناسب ها و صنعتبرای زن، یادگیری برخی حرفه

بر پدر الزم است »ابن عابدین آمده است: « رد المحتار»خیاطی و گلدوزی مباح است. در 

همچنین  2«.ای مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزددخترش را نزد زنی ببرد تا حرفه

توان به مباح بودن فراگیری برخی علوم مانند اصول تربیت و چگونگی آموزش می

هایی را ها به زنان الزم است، اشاره کرد تا بتوان مهدکودکدانستهودکان که برای انتقال ک

ریزی کرد و دیگر زنان نیز از آنها براساس اصول و مبادی سالم تربیت و آموزش پایه

فراگیرند. یاد گرفتن روش تدریس نیز برای زنان مباح است تا به کودکان آموزش دهند. 

سازی هم برای زن مباح است تا در آینده آن را به عنوان شغل خود یادگیری دانش دارو

 برگزیند زیرا کار کردن زن با رعایت حدود شرعی جایز است.

______________________ 

 .613، ص 2ردالمحتار، ج  -1

 همان. -2
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پردازند و با ]طبیعت[ اما مواردی دیگر مانند بنایی و مکانیکی که مردان به انجام آن می

صرف زمان و کوشش  زن متناسب نیست ما ]زیدان[ بر این باوریم که زن به انجام آن و

 در آن نپردازد و به آن روی نیاورد.

 مسافرت زن برای کسب علم -1121

اندوزی جایز است و سلف صالح برای آموختن علم ]گفتیم[ مسافرت برای دانش

شنیده  و یا فراگیری آن از شخصی که از پیامبر مانند شنیدن احادیث پیامبردینی، 

ی کسب علم دنیوی، مباح است و هرگاه علوم دنیوی اند. همچنین سفر برامسافرت کرده

گیرد. سفر زن موردنظر از فروض کفایی باشند، حالت مستحب یا وجوبی به خود می

 برای یادگیری دانش دینی و دنیایی با شرایط زیر مباح است.

وجود داشته باشد مانند ضرورت یا نیاز یا مصحلت شرعی مبرمی برای سفر زن،  -6

علوم دینی واجب یا مندوب خود را از او بیاموزد یا زن،  عدم وجود کسی که

کسی نباشد که دانش دنیوی، مانند پزشکی زنان را به آنها آموزش دهد و نیز کسی 

های زنان و حتی نباشد که نیازهای زنان را از مراجعه به پزشکان مرد در بیماری

سخگو های عمومی در رفع ضرورت کشف عورت نزد پزشکان مرد پابیماری

 باشد.

امکان دعوت متخصصان از خارج شهر برای اینکه زن، علوم را از آنها بیاموزد  -5

های عالی و گزاف وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر امکان حتی با پرداخت حقوق

آمدن متخصصان آگاه از خارج شهر وجود داشته باشد، سفر زن برای 

 گردد.اندوزی، منتفی میدانش

اگر  -6

ر زن محقق شود، باید محرمی مانند پدر یا برادر یا )شوهر در عذر مباح برای سف

دار و مطمئن مسافرت ازدواج همراه او باشند و اگر با دوست ]زن[ امانتصورت 

تواند جای محرم زن دار و مطمئن مینماید به سبب اینکه این دوست ]زن[ امانت

به نسبت زن برای و نقش آن را داشته باشد، کافی نیست. چون فقها این فتوا را 
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اند و برای سفر کسب دانش نیست. عالوه بر آنکه دستیابی به حج فرض داده

کشد و مانند وقت حج و مناسک آن و دانش در خارج از شهر معموالً به درازا می

 فضای عبادی و عمومی حج نیست.

 سوم:

 آزادی آموزش

 فضیلت آموزش -1122

 اند.آن وارد شده که برخی چنیناحادیث بسیاری درباره فضیلت دانش و نشر 

ها و جان»... حدیثی را در صحیح خود روایت کرده که فرمود:  بخاری از پیامبر -6

های شما برای یکدیگر حرام است همانند حرمت این روزی که در آن اموال و ناموس

هستید و ماهی که در آن هستید و شهری که در آن هستید. کسی که این سخن را شنید، 

 «.این سخن را به کسی ابالغ نماید که از او داناتر باشدغایب برساند. چه بسا شاهد،  به

این حدیث در فواید تشویق بر تبلیغ و ترویج دانش، »در شرح این حدیث آمده است: 

 1«.سخن گفته است

شنیدم  روایت کرده است: از پیامبر خدا خود از زیدبن ثابت« سنن»ابوداوود در  -5

شنود و آن را حفظ و خداوند سالمت بدارد آنکه حدیثی را از ما می»ت: گفکه، می

نماید تا آن را به دیگری برساند. چه بسا حامل فقه و دانش به کسی که از او نگهداری می

 «.داناتر است ]برساند[ و چه بسا رساننده فقهی که، فقیه نباشد

او لباس عافیت و نیکی یعنی خداوند به »در شرح آن آمده که سیوطی گفته است: 

بپوشاند و یکرنگی و زینت و جمال به او ببخشد و یا خداوند او را به ش ادی بهشت از 

 2«.نظر نعمت و سرور نایل گرداند

______________________ 

 .151-152، صص 1الباری به شرح صحیح البخاری، عسقالنی، ج فتح -1

 .22-25، صص 12المعبود شرح سنن ابو داوود، ج عون -2
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سوگند به خدا اگر خداوند به دست تو، »فرمود:  ابوداود روایت کرده که پیامبر -6

 1«.موی استان سرخمردی را به خبر هدایت کند برای تو بهتر از داشتن شتر

فرمودند:  روایت کرده که پیامبر خود از عثمان بن عفان« سنن»ابن ماجه در  -3

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به » 2.«علمهأفضلکم من تعلم القرآن و »

 «.دیگران یاد دهد

من »ود: روایت کرده که، ایشان فرم ابن عبدالبر با آوردن سند از رسول خدا -2
نوعی از صدقه آن است که مردی دانش » 3.«أن یتعلم الرجل العلم فیعمل به ثم یعلمه الصدقة

 «.را بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران یاد بدهد

آیا سخاوتمندترین سخاوتمندان را به شما باز »روایت شده که فرمود:  از پیامبر -3

است سخاوتمندان خداوند سخاوتمندترین »رمود: ف!« اهللگفتند: آری یا رسول« بشناسانم؟

و من سخاومتندترین فرزندان آدم هستم و سخاوتمندترین پس از من کسی است که 

کند. او در روز قیامت به تنهایی مانند امتی محشور آموزد و آن را منتشر میدانشی را می

 4«.دهد تا کشته شودشود و نیز مردی که جانش را در راه خدا میمی

 حکم آموزش -1122

قیام اهل علم برای انتشار آن در میان مردم و آموزش معانی و احکام اسالم از کارهایی 

 است که شرح اسالم بر اهل دانش واجب نموده است. خداوند فرموده است:

______________________ 

موال عرب بوده است و حمرالنعم به معنای ترین و گرانبهاترین ایا شتر قرمز از نفیس« حمر النعم» -1

 ترین شتران است.ترین و چاالکقوی

 .11، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -2

 .128، ص 1جامع بیان العلم و فضله، ج  -3

 .122همان، ص  -4
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 [655توبه / ] 

ان نبوده و بر آنان واجب نشده که در هر نن مؤمادر ش»در تفسیر این آیه آمده است: 

ای یعنی جماعتی به ج شوند بلکه طایفهبرای جنگ با دشمن از شهر خارای همگی سریه

بمانند تا دین  اندازه نیاز برای جنگ با دشمن بیرون رود و بقیه در مدینه با رسول خدا

را از او بیاموزند و برادرانشان را هنگام برگشت از آن مسایل آگاه نمایند و آنچه از 

بترسند و از دستورات او  اند، به آنها بیاموزند به این امید که از خداآموخته پیامبر

سرپیچی ننمایند. این آیه بر وجوب همگانی شدن دانش و تفقه در دین و آموزش آن به 

ای که خود را با آن اصالح و دیگران را های گوناگون اشاره دارد به گونهمردم سرزمین

 1«.هدایت نمایند

پدرش روایت  و او نیز از ببن ابوبکرهبخاری در صحیح خود، از عبدالرحمنامام 

 بر شتری که مردی زمان آن را نگه داشته بود، نشست. پیامبر پیامبر»کرده است: 

فرمود: امروز چه روزی است؟ سکوت کردیم زیرا گمان کردیم ایشان نامی جز نام آن 

خواهد نهاد. فرمود: آیا امروز روز قربانی نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: این ماه روز، بر آن 

؟ باز ما ساکت بودیم و فکر کردیم که پیامبر نامی دیگر بر آن خواهد چه ماهی است

ها و اموال و ناموس شما در الحجه نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: جانگذاشت. فرمود: آیا ذی

میان شما حرام است مانند حرمت روز و ماه و شهری که در آن هستیم. پس هر کس 

د. چه بسا شاهد این را به کسی برساند که از شاهد این واقعه است، به افراد غایب برسان

 2«.او داناتر است

______________________ 

 .18-11، صص 11تفسیر المنار، شیخ محمد رشید رضا، ج  -1

 .25-26، صص 3صحیح البخاری به شرح العینی، ج  -2
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در شرح این حدیث آمده است: منظور از کسی که در مجلس حاضر است آن را به 

غایب ابالغ نماید تبلیغ و رساندن این سخن و همه احکام است. آنچه از این حدیث 

ب است و آن پیمان و شود، این است که تبلیغ دانش بر انسان عالم واجاستدالل می

 عهدی است که خداوند از علما گرفته است:

     1 [ / 632آل عمران] 

 «دیو کتمان نکن دیمردم آشکار ساز یحتماً آن را برا »

 خداوند متعال فرموده است:

                             

                         [623/  ةبقر ال] 

دارند آنچه را که از دالیل روشن و هدایت فرو گمان کسانی که پنهان میبی»

مردم در کتاب تورات و انجیل بیان و روشن فرستادیم، بعد از آنکه آن را برای 

 «.کنندکنندگان، ایشان را نفرین میایم خدا و نفریننموده

خداوند متعال خبر داده، اگر کسی آیات و بیناتی را که »در تفسیر آیه آمده است: 

شود. اما علما در هدف آن اختالف پیدا خداوند فرو فرستاده نادیده بیانگارد نفرین می

اند مقصود کسی است که حق را پنهان نماید و این تمام کسانی را گروهی گفته«. نداکرده

ـ که آیه را تفسیر کرده  کنند. سخن پیامبرگیرد که، دانش موردنیاز را پنهان میدر بر می

اگر از کسی که دانشی دارد پرسشی شود و او آن را پنهان نماید، خداوند »ـ چنین است: 

علما با این آیه بر وجوب بیان و تبلیغ دانش، بدون گرفتن «. زندمی او را با آتش لگام

اند؛ زیرا در برابر کاری که واجب است پاداشی هم تعلق دستمزد و پاداش استدالل نموده

شود. همچنین کتمان دانش حرام است و کسی که چنین کند مستحق لعنت می 2گیرد.نمی

 عالم واجب است. یعنی اینکه نشر و آموزش آن به مردم، بر

______________________ 

 .28-22مان، صص ه -1

 .182-185، صص 3تفسیر قرطبی، ج  -2
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 خداوند فرموده است:

                          

                          

 [632]آل عمران /  

و به یاد بیاور ای پیغمبر!( آنگاه را که خداوند پیمان موکد )بر زبان انبیاء( از »)

اهل کتاب گرفت که باید کتاب )خود( را برای مردمان آشکار سازید و توضیح 

اما آنان آن را پشت سر افکندند و به بهای دهید و آن را کتمان و پنهان نسازید. 

 «.را خریدند! اندکی آن را فروختند. چه بد چیزی

این آیه درباره آنانی است که از کتاب و دانش شناختی دارند. »اند: حسن و قتاده گفته

سازی آن بپرهیزد. زیرا آموزد باید آن را به دیگران یاد بدهد و از پنهانهر کس چیزی می

حالل نیست که عالم، علمش را بر »انجامد. محمدبن کعب گفته است: اش میبه نابودی

 اش راضی باشد. ن نیاورد و نادان به نادانیزبا

 فرستادمعلمانی را برای آموزش مردم می پیامبر -1127

های گوناگون آموزگارانی را برای آموزش امور دینی به مردم سرزمین پیامبر

بود که داستانش چنین است: گروهی  بفرستاد. از این گروه یکی، مصعب بن عمیرمی

بیعت نموده بودند به مدینه برگشتند. رسول  ز هجرت با پیامبردوازده نفره که پیش ا

را همراه آنان فرستاد و به او دستور داد که قرآن و اسالم را به آنها  مصعب خدا

به مدینه پا نهاد به  هنگامی که مصعببیاموزد و کارهای دین را به آنها تفهیم نماید. 

رفت تا قرآن را به آنها بیاموزد های انصار میرفت و با وی به خانه« اسعدبن زراره»خانه 

 بو آنها را به سوی خدا دعوت نماید. و گروهی از جمله سعدبن معاذ و أسیدبن حضیر

 1«.خواندندمی« مقری مدینه»را  برا مسلمان کرد به همین سبب مصعب بن عمیر

______________________ 

 .22-23، صص 1، التراتیب اإلداریة: کتانی، ج 182-183، صص 3السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -1
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یمن فرستاد او را به  بود که پیامبر خدا یکی دیگر از این آموزگاران، معاذبن جبل

تا هم به کار قضاوت بپردازد و هم قرآن و احکام اسالم را یاد دهد و زکات را جمع کند. 

برای آموزش دین و قرآن و  از دیگر آموزگاران، عمروبن حزم خزرجی بود که پیامبر

 1«.آوری زکات او را در نجران به کار گرفتجمع

 اقتدا نمایند حاکمان باید به پیامبر خدا -1122

ها و شهرهای اقتدا نمایند و آموزگارانی را به سرزمین اهللحاکمان باید به رسول

مختلف بفرستد تا امور دین را به مردم بیاموزند و از آگاهان بخواهند که در هر جایی، چه 

مساجد چه جاهای دیگر احکام اسالم را به مرم یاد بدهند زیرا سلف صالح ما چنین 

دالبر با ذکر سند از جعفربن برقان روایت کرده که: عمربن عبدالعزیز اند. امام ابن عبکرده

اما بعد، به اهل دانش و فقه که در نزدت هستند »ای به این مضمون برای ما نوشت: نامه

فرمان ده تا آنچه خداوند به آنها آموخته در مجالس و مساجد خود به مردم بیاموزند. 

 «.والسالم

 2دهمرد، آموزگار خانوا -1121

 به ما فرمود: بن حویرث روایت کرده که پیامبرامام بخاری از مالک 

تان نیز اید به خانوادهبه خانه برگردید و آنچه آموخته» 3.«لی أهلیکم فعلموهمإعوا جار »

 «.بیاموزید

و او  از ابوهریرهحدیثی  «هباب تعلیم الرجل أمته وأهل»امام بخاری در صحیح خود در 

سه نفر دو پاداش دارند »فرمود:  یت کرده که در آن آمده است: پیامبرنیز از پدرش روا

______________________ 

 .22، ص 1التراتیب اإلداریة، ج  -1

 .122، ص 1البیان وفضله، ابن عبدالبر، ج جامع -2

 .22، ص 3البخاری به شرح العینی، ج صحیح -3
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... و مردی که کنیزی دارد و او را به بهترین شیوه پرورش دهد و به او دانش بیاموزد 

 «.سپس او را آزاد کند و شوهر دهد. برای همین، او دو اجر خواهد داشت

أمه ]کنیز[ به صراحت در حدیث به خاطر این است که لفظ « أمه»اجرای حکم کنیز بر 

 باشد.می 1آمده، اما اطالق حکم آن بر اعضای خانواده براساس قیاس

اند نسبت به کنیزان به خانواده که آزاده زیرا آموزش فرائض خداوند و سنت رسول

 2«.بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

 اش بیاموزدواجب است که مرد مسایل دینی را به خانواده -1121

 خداوند فرموده است: 

                            

 [3تحریم / ] 

ی ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینه»

 «.هاستها و سنگآن انسان

این سخن خداوند متعال که »آمده است:  طالببن ابیاین آیه از علیدر تفسیر 

 فرموده است: 

            [ / 3تحریم] 

 «.آنها را آموزش و پرورش دهید»

______________________ 

قیاس دلیل چهارم از ادله استنباط احکام است و در لغت به معنای اندازه گرفتن چیزی با چیز دیگر و  -1

الحاق ما لم یرد فیه نص علی »نیز یکسان و یکنواخت بودن دو چیز است و در اصطالح عبارتست از: 

قیاس نبیند یا شراب  مانند«. الحکم ةه بما ورد فیه نصّ علی حکمه فی الحکم، ال شتراکهما فی علمحک

به خاطر اشتراک هر دو در علت حکم، که همان مسکر بودن است. بنابراین حکم شراب به نبیذ سرایت 

 شود.شود و گفته میداده می

 .122، ص 1صحیح البخاری به شرح العسقالنی، ج  -2



   

 حقوق و تکالیف زن در اسالم              061
  

اش، نزدیکان، بر انسان مسلمان واجب است که به خانواده»اند: ضحاک و مقاتل گفته

آنچه را که خداوند بر آنها فرض نموده و آنچه از آن نهی نموده،  هایشکنیزان و برده

قشیری «. آموزش بدهد. منظور از اهل، در این آیه، همسر و فرزند و بنده و کنیز است

اهلل! خودمان را نجات یا رسول»گفت:  آورده است: زمانی که این آیه نازل شد عمر

آنها را از آنچه خداوند »فرمود:  پیامبر« م؟مان را حفظ نماییدادیم. حاال چگونه خانواده

«. شما را از آن نهی نموده، نهی کنید و به آنچه خداوند شما را به آن امر نموده، امر نمایید

بر ما واجب است که به فرزندان و همسران خود دین و نیکی و ادبی »اند: اهل دانش گفته

 1«.که به آن نیازمندند، بیاموزیم

 به زنان آموزش داد پیامبر -1122

در حالی که  روایت کرده است: پیامبر بامام بخاری در صحیح خود از ابن عباس

بالل همراه او بود از خانه خارج شد و پنداشت که زنان در مسجد حضور نداشته و پیام 

اند بنابراین آنها را پند و اندرز داد و به صدقه  امر نمود. زنی گوشواره و او را نشینده

ترش را تقدیم کرد و بالل آن را با گوشه لباس خود گرفت. امام بخاری این حدیث انگش

 2آورده است.« تعلیمهناالمام النساء و  ةعظ»را در باب 

 شود، آمده است:در شرح این حدیث و مواردی که از آن استنباط می

ابن حجر عسقالنی نوشته است: به این دلیل امام بخاری این حدیث را در باب  -6

آورده تا گفته باشد آنچه درباره مندوب بودن آموزش به « االمام النساء ةعظ»

همسران گفته شد، اختصاص به شوهران ندارد بلکه این کار برای حاکم و 

آموزد که پرداخت صدقه باعث جانشینان او نیز مستحب است و گویی به آنها می

 3«.شودمحو شدن خطاهای آنها می

______________________ 

 .156، ص 8 . تفسیر اآللوسی، ج121، ص 18، تفسیر القرطبی، ج 221، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج  -1

 .123، ص 1صحیح البخاری به شرح العسقالنی، ج  -2

 همان. -3
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از صف مردان خارج به سوی  پیامبر»فته است: درباره این حدیث گ« عینی» -5

صف زنان رفت و چنین پنداشت آنچه به مردان گفته زنان حضور نداشته و 

بودن پند و اندرز برای این کار بیانگر مستحب »نووی گفته است: «.  اندنشنیده

زنان، یادآوری آخرت، آموزش احکام اسالم و تشویق آنها به دادن صدقه است 

ای مترتب نشود یا خوف فتنه بر اب برای زمانی است که بر آن مفسدهاین استحب

 1«.واعظ و مستمع وجود نداشته باشد

 دهدزن به دیگران آموزش می -1122

ابوداوود از شفا دختر عبداهلل روایت کرده است: من، پیش حفصه، ام المؤمنین، بودم 

خواندن و نوشتن را به حفصه  گونه کهچرا همان»نزد من آمد و به من گفت:  که پیامبر

 2«آموزی؟را نمی« رقیه النمله»ای آموخته

هایی است که تاول« النمله»آورده و گفته است: « زادالمعاد»ابن قیم این حدیث را در 

« النمله»زند و بیماری شایع و معروفی است. نام این بیماری از دو سمت پهلو بیرون می

خزد و او را نیش ای بر او میها مورچهجای دمل کند دراست؛ زیرا بیمار گمان می

روایت کرده که، شفا دختر عبداهلل در دوره جاهلیت « الخالل»زند. در ادامه گفته است: می

نمود و هنگامی که برای دیدار پیامبر به مدینه مهاجرت نمود در طلسم می« النمله»از راه 

« النمله»اهلل! من در زمان جاهلیت با رسولحالی که در مکه با او بیعت نموده بود گفت: یا 

خواهم آن را بر شما عرضه دارم. پس آن را برایش بیان نمود. نمودم و میطلسم می

 3«.این کار را ادامه بده و به حفصه نیز بیاموز!»فرمود:  پیامبر

______________________ 

 .132-132، صص 3البخاری به شرح العینی، ج صحیح -1

 .212، ص 1عون المعبود شرح سنن ابوداوود، ج  -2

 .315، ص 12المعبود، شرح سنن ابی داوود، ج ، عون132، ص 2زادالمعاد: ابن قیم، ج  -3
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دهد که زن اجازه دارد به دیگران دانش بیاموزد و این کار مکروه این حدیث نشان می

از ابن خلکان در شرح حال فخرالنسا شهده، دختر « االعیانوفیات»در  1ناپسند نیست. و

او از دانشمندان بود خط خوبی داشت. مردم زیادی از او »ابونصر الکاتبه، آمده است: 

 «.ق. از دنیا رفت ه 223اند. به سال حدیث شنیده

ابن »طبیه، آورده است: در شرح حال عایشه، دختر احمد القرا« نفح الطیب»مقری در 

حبان درباره او گفته است: در زمان او میان زنان اندلس کسی که در علم و فهم و ادب با 

 333نوشت و در سال رتبه باشد، وجود نداشت. او خط زیبایی داشت که قرآن میاو هم

 2«.ق. فوت کرد ـه

 آموزش زنان در دوره کنونی -1122

لتی است که زنان و مردان در آن برابرند و زن برای طلب علم، نشر و آموزش آن، فضی

مباح است و حتی در برخی مسایل حکم فراگیری آن واجب است. امام باید به آموزش 

زنان و مردان بپردازد و خودش به زنان، دانش بیاموزد. حق زن است که کسی نزدش 

در حوزه  مبربرود یا نزد کسی برود تا امور دین و آنچه در سنت قولی و فعلی پیا

آموزش زنان و مردان آمده است، به وی بیاموزد. باتوجه به آنچه بیان شد حال این سؤال 

توان آموزش زنان و فراگیری علوم را در دوره کنونی تنظیم شود که چگونه میمطرح می

گویند زنان را رها کنیم تا ماند مردان از هر ای میدهی کرد؟ آیا همچنان که عدهو سازمان

موضوعی آموزش ببینند یا هر کسی به آنها آموزش بدهد؟ آیا باید آموزش زن و مرد به 

بایست میان آموزش آنان با مردان سبب موضوع و کیفیت آموزشی همسان باشد؟ و آیا می

 ایم.ها را در صفحات بعدی پاسخ دادهتفاوت گذاشت؟ این پرسش

______________________ 

 همان. -1

 .212، ص 12لمعبود، ج اعون -2
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 موضوع آموزش زن -1122

علوم دنیوی، زن چه چیزی از این دو گونه علم  -5م شرعی علو -6اند: علوم دو گونه

 را با فراهم شدن امکانات از سوی دولت باید بیاموزد؟ پاسخ چنین است.
 

 آموزش علوم شرعی به زن -2

زن باید احکام دین مانند شهادتین، معنا، مقتضیات آن و آنچه را که به عقیده و اصول 

نند نماز، روزه، احکام حج و زکات را که بر او ایمان مربوط است و ادای عباداتی، ما

واجب است فرا بگیرد و دولت باید امکانات آن را برایش فراهم سازد همچنین باید 

، شروط و اوصاف لباس شرعی، آنچه کشف 2، نفاس1ی خود را درباره حیضاحکام ویژه

قوق و تکالیف آن در برابر نامحرم حالل یا حرام است، رابطه با خویشان، بیگانگان، ح

تواند در تکاپوی افزایش شناخت و معرفت احکام دینی همسرداری را یاد بگیرد. زن می

باشد و به شناخت واجبات بسنده ننماید تا به مرحله فقاهت و آگاهی در مسایل دینی 

برسد و برای دیگران آموزگار یا داعی اسالم یا مفتی مسایل شرعی یا قاضی توانایی شود. 

اند و از فقیهان اداره منصب قضاوت را به طور مطلق برای زن جایز دانسته زیرا برخی

اند. زیرا اصل و ضابطه برای گروهی نیز این جواز را به فصل دعاوی مالی محدود نموده

تصدی منصب قضاوت این است که باید آن شخص مجتهد باشد. بنابراین دولت باید 

 با رعایت ضوابط بیان نهد. هایی را برای آموزش زنها و انجمنمؤسسه

______________________ 

حیض: از نظر لغوی به معنی سیالن و جاری شدن است و از نظر شرعی به خارج شدن خون در حالت  -1

 وشد.صحت و تندرستی ـ و نه بیماری و وضع حمل ـ از رحم زنان خارج می

ت کند. حداقل مدشود و غسل را واجب مینفاس: خونی است که پس از وضع حمل از زن خارج می -2

گویند باشد. مترجم. حیض را عادت ماهیانه هم میروز( می 62نفاس یک لحظه و حداکثر آن دو ماه )

 شود. مترجم.چون ماهی یک بار تکرار می
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 آموزش علوم دنیوی به زن -1127

های مختلف پزشکی که زنان به آن وود زنان متخصص در جامعه اسالمی در شاخه

نیاز شوند از فروض کفایی است و از نیازمندند تا از رفتن نزد پزشک مرد برای معاینه بی

هایی که زنان در یژه جراحیهای علم پزشکی زنان و زایمان، عمل جراحی ـ به وشاخه

زایمان اضطراری به آن نیازمندند ـ روانکاوی، آزمایش خون، رادیولوژی، عکسبرداری و 

باشد. بنابراین فراهم نمودن وسایل الزم برای آموزش زنانی که مشتاق تزریق آمپول می

 یادگیری علوم پزشکی هستند و ایجاد مؤسساتی که کار چنین آموزشی را برای زن به

های دانش پزشکی، مانند عهده بگیرند ـ بنابر قوانین معینی که گفته شد ـ و نیز بایسته

اصول پرستاری، زنان، پانسمان زخم، نحوه استفاده از وسایل جلوگیری از تولید مثل و 

 آید، واجب است.هر آنچه در حوزه علم پزشکی به شمار می

حالل به دست بیاورند جایز و  یادگیری و آموزش آنچه زنان با آن بتوانند روزی

مستحب است؛ زیرا زن از انجام کار حالل با کیفیت مشروع ممنوع نشده است و فقها نیز 

ردالمحتار »اند. امام ابن عابدین، فقیه مشهور حنفی در حاشیه کتاب به آن تصریح نموده

رد تا شغلی بر پدر الزم است که دخترش را نزد زنی بب»نوشته است: « الدر المختار علی

توان گفت که آموزش بر این سخن میبا قیاس  1«.مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزد

بافندگی، علوم دارویی ـ برای اینکه داروساز شود ـ، آموزش اصول و روش تربیت 

های گوناگون آشپزی برای کودک ـ تا در مهدکودک به کار بپردازد ـ و نیز آموزش روش

 زن، مجاز است.

دولت نباید وقت خود را صرف آموزش کار مکانیکی و بنایی که با طبیعت زن اما 

سازگاری ندارد، نماید زیرا تصرفات امام مانند دولت تابع مصالح است و در این کار 

شود همچنین آموزش آوازخوانی، موسیقی، نمایش و مانند آن جایز مصلحتی دیده نمی

 نیست و از لحاظ شرعی منع شده  است.

______________________ 

 .613، ص 3الدر المختار، ج ردالمحتار علی -1
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 کیفیت آموزش زنان -1122

های مباح و مستحب و واجب بررسی شد. اما توجه به مسأله آموزش زن با گونه

های بعضی ضوابط در مراحل آموزش واجب است. این ضوابط باید بر پایه توجه به آموزه

اسالم، احکام، تعالیم و رویکردهای آن و نیز باتوجه به سرشت وجودی زن شکل بگیرد 

 ط کلی آن چنین است.که مراحل و ضواب

 اولین مرحله آموزش -1121

سال است و در این مدت  3این مرحله باید از سن پنج سالگی آغاز شود و مدت آن 

د. بنابر روایتی که آموزد تا بتواند قرآن و کتب حدیث و فقه را بخواندختر خواندن را می

از رسول خدا نقل شد و به شفا اجازه داد تا به حفصه نوشتن را بیاموزد شرع مقدس 

اسالم نوشتن را برای زن مباح نموده است. در این مرحله، دختران باید مسایلی از اصول 

عقیده اسالمی مانند شهادتین و معنای آن را بیاموزند و مقداری از قرآن و احادیث 

را حفظ نمایند و م واردی از فقه اسالمی نیز بیاموزند تا نماز را درست به جای  پیامبر

آورند و هنگامی که به سن نه سالگی رسیدند مواردی از آنچه مربوط به زنان است 

شوند و باید حیض و احکام آن بیاموزند زیرا گاهی دختران در این سن عادت ماهانه می

داری بپردازند و شناختی یری و تمرین برخی کارهای خانهرا فرا گیرند و همچنین به فراگ

نسبی از مکه و مدینه و مقدساتی که در آنهاست مانند کعبه و مسجدالحرام در مکه و 

هایی از مسجدالنبی در مدینه به دست آورند. و مطالبی از سیره نبوی شریف و داستان

طه آنها را با مفاهیم ایمان فراگیرند اند و رابسیره صحابه و مجاهداتی که در راه خدا داشته

و داستان کودکان و جوانانی از اصحاب بزرگوار که نمونه برجسته مفاهیم جهادی و 

 اند برای آنها گفته شود.اسالمی

 دومین مرحله آموزش -1121

شوند. این اند انتخاب میدر این مرحله چند دختر که مرحله پیشین را به پایان رسانده

ر ضوابط معین و مناسب برای انتخاب شمار اندکی از آنان است. در این انتخاب بناب
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ضوابط به صالحیت برگزیدگان و میزان نیاز به آنها پس از پایان این مرحله، توجه 

 شود:سال است و شامل سه مرحله می 3یا  2شود. مدت آموزش در این مرحله می

د دانش تفسیر، فقه و آموزش علوم شرعی با گسترش و وسعت بیشتر مانن یکم:

هایی که در رأس آنها زبان عربی حدیث پیامبر با در نظر گرفتن و بررسی نیازها و بایسته

 های گوناگون آن است.با شاخه

بخش دوم: توجه و بررسی آنچه برگزیدگان را برای کار در مرحله نخست آماده 

تدریس را در  بخشد که آموزش علوم شریعت، اصول تربیت وکند و صالحیت میمی

 خود جای داده است.

ای است برای تخصص در هر یک ای از علوم تجربی که، مقدمهسوم: آموزش گزیده

های علوم مانند علوم پزشکی با آموزش مقدار الزم از علوم شریعت بدون از شاخه

 گسترش آن به همان اندازه که در رشته نخست نیاز بود.

 سومین مرحله آموزش -1122

شوند که مرحله دوم را با مرحله نیز شمار اندکی از دخترانی برگزیده می برای این

 اند. آموزش این مرحله در دو مرحله است.ضوابط معین و پشت سر گذاشته

 گسترش علوم شرعی -6

گسترش علوم تجربی که جامعه اسالمی به آن نیازمند است همراه با آموزش  -5

 شود.مواردی از علوم شرعی و آنچه به آن مربوط می

مدت تدریس و آموزش در این دو مرحله شش سال است. هدف مرحله اول آماده 

های آموزشی نمودن متخصصانی در علوم شرعی و افرادی شایسته برای سرپرستی پست

گران و ارشادکنندگان برای مجالس و هدف از مرحله ی دوم و نیز پرورش دعوتمرحله

ها مانند علوم بی است که در این بخشدوم؛ آماده نمودن متخصصانی در علوم تجر

پزشکی، جراحی، زنان و زایمان و پرستاری درس بخوانند و همچنین آماده نمودن 

 باشد.آموزگارانی برای تدریس در مرحله دوم می
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 ضوابط آموزش دختران -1122

 یکم: جدایی بین پسران و دختران

سران باشد البته درباره مرحله آموزش به دختران باید در تمامی این مراحل به دور از پ

تواند انجام گیرد زیرا ورود به این مرحله از پنج سالگی است و اول با احتیاط مشروع می

کشد و آموزش این دوره اغلب با رسیدن به نه سالگی یعنی بلوغ تمام سال طول می 3

ست به شود و دختر پیش از دوره حیض آموزشش را در این مرحله به پایان رسانده امی

همین سبب گفته شده جدایی میان پسر و دختر در این مرحله همراه با احتیاط مشروع 

 است.

اما جدایی میان دختران و پسران در دو مرحله بعدی واجب است. زیرا دختر در نه 

شود و چون به مرحله دوم گام نهاد و هنوز دارای عادت ماهانه نشده بود سالگی بالغ می

عادت خواهد شد. در نتیجه همراهی با پسران برای او جایز نیست.  هنگام تحصیل دارای

خواستند که روزی را برای مشخص نمایند تا در آن  گفته شد که زنان از رسول خدا

روز به تعلیم و آموزش امور دینی به آنها بپردازد. و درباره علت درخواستشان گفت: 

اند و دانش و شما بر ما پیشی جسته مردان در استفاده از محضر» «غلبنا علیک الرجال»

ما زمانی شکننده و ناتوانیم و یارای رویارویی با آنها را »شنوند و امور دینی را از تو می

 1«.نداریم

های و گوش دادن همراه مردان به دانش و آموختهو اگر برای آن زنان مجالست 

گاه این سخنشان نمود. آنی میشک آنها را به این کار راهنمایجایز بود پیامبر بی پیامبر

هم سخنانش را  معنایی نداشت و پذیرفتنی هم نبود. پیامبر «غلبنا علیک الرجال»

گویم شما بیایید و پشت سر مردان بنشینید و آنچه میگفت: نمود و به آنها میانکار می

زنان در  مردان مسلمان همراه با رسد که در زمان پیامبرهم بشنوید. و چنین به نظر می

______________________ 

 .122، ص 3البخاری به شرح العینی، ج صحیح -1
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یک مجلس برای بحث و گفتگو مجالست ننموده باشند؛ زیرا مردان ]در مجالس بحث[ 

نشینند و این برخالف ایستادن در صف نماز است زیرا در نماز خواهند، میگونه که میآن

هایی منظم هیچ مزاحمت و آمیزشی در صفمردان جلوتر و زنان پشت سرشان، بی

 ایستند.می

دهی شود که ای سازماناست کالس درس اگر منظم باشد و به گونهبنابراین روشن 

های های جلو بنشینند و از در ویژه خود به کالس وارد شوند و صندلیپسران در صندلی

دختران پشت صندلی پسران باشد و فاصله مناسب میان صندلی پسر و دختر رعایت شود 

توان دهی میا این نظم و سازمانو دختران نیز از دری که ویژه آنهاست وارد شوند ب

آموزش پسر و دختر را با هم جایز دانست آن هم در زمان نیاز مانند نبود اتاق کافی برای 

تدریس یا کمبود آموزگار برای تدریس که در غیر آن به فراهم نمودن وضعیت گفته شده 

 انجامد.نمی

 پوشیدن لباس شرعیدوم:  -1122

چنان باشد که گام خروج از خانه برای تحصیل شرعی آنلباس زنان و دختران باید هن

بدنشان پیدا نباشد مگر آنچه شرع ای باشد که اعضای از پیش گفته شد یعنی به گونه

بر آنها « برهنگی»ی ای نباشد که، واژهآشکار شدن آن را مباح نموده است و به گونه

 صدق نماید.

 سوم: زنان مسئول آموزش دختران باشند -1122

پردازد باید زنی باشد که از نظر علمی و اخالق دینی سی که به آموزش دختران میک

اشکال شایستگی این کار را داشته باشد. اگر زنی نبود استفاد از مرد امین و پرهیزگار بی

شود. است زیرا وجود مرد در جماعت زنان جزو خلوت حرام از دیدگاه شرع شمرده نمی

 دهد.ان میاحادیث زیر این امر را نش

از خانه خارج شد و پنداشت که زنان همراه او بود  در حالی که بالل الف( پیامبر

اند، بنابراین آنها را موعظه نمود و به صدقه و پیام او را نشنیده نددر مسجد حاضر نبود
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آن را با گوشه لباسش  فرمان داد، زنی گوشواره و انگشترش را تقدیم کرد و بالل

 گرفت.

گفتند:  روایت شده است: زنان به پیامبر صحیح بخاری از ابوسعید خدریب( در 

اند، پس خود، روزی را به ما مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته»

چنین کرد و روز مشخصی را در هفته برای مالقات با آنان  آن حضرت«. اختصاص بده

 اخت.پردتعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می

هیچ زنی با مرد نامحرمی خلوت »فرمود:  ج( در صحیح مسلم آمده است که پیامبر

و اگر »امام نووی در شرح این حدیث گفته است: «. نکند مگر محرمی همراه او باشد

حرام است برخالف آنکه اگر زنان با یک مرد گرد مردان با یک زن بیگانه گرد هم آیند، 

 «.هم آیند جایز است

 هارم: خروج از خانه با اجازه شوهر یا پدرچ -1127

اگر زن بخواهد برای فراگیری دانش از منزل بیرون برود باید از شوهرش )اگر ازدواج 

 کرده( و یا بزرگترش همچون پدر )اگر ازدواج نکرده باشد( اجازه بگیرد.

 استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجالت -1127

مانند رادیو و تلویزیون که در آنها درس، موعظه و سخنرانی  هاییاستفاده از رسانه

توان به وسیله آنها دانش را به دیگران انتقال داد و نیز انتشار گردد و میپخش می

های علمی در موضوعات و علوم گوناگون دینی و دنیوی و توزیع آنها برای عموم کتاب

آنها به آموزش آسان ممکن نیست و نیز  ها به ویژه برای دخترانی که دستیابیمردم و خانه

دخترانی که دستیابی به مراحل آموزش برایشان آسان است و حتی آنانی که به هیچ وجه 

نتوانند به آموزشگاه بروند واجب است و این استمداد از وسایل ارتباط جمعی باید 

پردازند و برمبنای روشی بررسی شده و منظم باشد و اهل علم و متخصصان به انجام آن ب

همه این موارد در چهارچوب نشر دانش و انتقال آن به مردم و آموزش امور الزم دینی و 

 دنیوی به مردم جای دارد.
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 جستار پنجم:

 آزادی کار

 کار، فضیلت و جایگاه آن -1120

 خداوند متعال فرموده است:  -6

                            

            [63 /جمعه]ال 

در تفسیر این آیه آمده است: امر به انتشار در روی زمین برای اباحه است و معنای آن 

چنین است هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و کسب نیازهایتان 

وید و فضل خدا را جست و جو کنید یعنی روزی او را از راه خرید و فروش پراکنده ش

عراک بن مالک وقتی نماز جمعه را به جای آورد بر در مسجد ایستاد و گفت: بخواهید. 

خداوندا! من دعوت تو را پاسخ دادم و فرض تو را به جا آوردم و در زمین راهی شدم، »

مند گردان چون تو بهترین خود مرا بهره گونه که فرمان دادی. پس از روزیهمان

 1«.دهندگان هستیروزی

 خداوند فرموده است: -5

                        

       [62/ ]ملک 

زمین را هموار قرار داده تا بتوان بر آن  خداوند متعالدر تفسیر این آیه آمده است: 

ها گردش کنید و در های کوهها و گذرگاهآرامش و استقرار یافت پس در اطراف آن و راه

در تفسیر آلوسی  2جای جای آن با انجام انواع کسب و کار و تجارت رفت و آمد نمایید.

شود و در حدیثی به این آیه برای مستحب بودن کسب و کار استدالل می»آمده است: 

______________________ 

 .128، ص 18 ، تفسیر القرطبی، ج2، ص 32تفسیر رازی، ج  -1

 .315، ص 18، تفسیر القرطبی، ج 221، ص 2تفسیر ابن کثیر، ج  -2
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خداوند بنده مؤمنی را که در حال انجام کار است »فرمود:  شریف آمده است که، پیامبر

 1«.برای اباحه است      و امر در هر دو جای آیه «. دوست دارد

 خداوند فرمود:  -6

                    

                                  [ 633/ البقرة]  

گناهی بر شما نیست که از بخشش پروردگار خود بخواهید )و در ایام حج به »
سوی مزدلفه( روان شدید،  کسب و تجارت بپردازید( و هنگامی که از عرفات )به
 «.خدا را )با تهلیل و تکبیر( در نزد مشعرالحرام یاد کنید

روایت شده عکاظ و  بدر تفسیر این آیه در صحیح بخاری آمده که از ابن عباس
مجنه و ذوالمجاز بازارهای مشهور زمان جاهلیت بودند. وقتی که اسالم آمد از تجارت در 

 نازل شد:آن خودداری کردند پس این آیه 

                    

                                  [ 633/ البقرة]  

 2یعنی در موسم حج.
ن آیه سبب جواز تجارت در زمان حج برای ای»ابن عربی مالکی درباره این آیه نوشته: 

 3.«حاجیان هنگام ادای مناسک حج است
چون خداوند به تنزیه و پاک نمودن حج »در تفسیر قرطبی درباره این آیه آمده است: 

از زشتی، فسق و جدال دستور فرمود تجارت را جایز نمود و فرمود گناهی بر شما نیست 
در قرآن به معنای تجارت آمده است. خداوند که فضل خدا را بخواهید و کسب فضل 

 متعال فرموده: 

______________________ 

 .15، ص 32تفسیر آلوسی، ج  -1

 .388، ص 2صحیح البخاری به شرح العسقالنی، ج  -2

 .125، ص 1احکام القرآن ابن عربی، ج  -3
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          1  

 [63/  ةتمعاجل] 

3-                                

                               

                / [53]مزمل 

ه دو داند که تو و گروهی از کسانی که باتو  هستند، نزدیک بپروردگارت می»

پردازید( و به خوابید و به عبادت میسوم از شب یا نصف یا یک سوم آن را )نمی

کند. داند و دقیقاً تعیین میمیایستید و خداست که اوقات شب و روز را نماز می

توانید )ساعات شب و روز را دقیقاً تعیین کنید و( حساب داند که شما نمیاو می

شما تخفیف قائل شد و( بر شما بخشید. پس آن آن را داشته باشید. لذا )برای 

 «.مقدار از قرآن را )در نماز( بخوانید که برایتان میسر است

روایت شده است که گفت:  بدر تفسیر رازی درباره این آیه آمده است: از ابن عباس

ساقط شد و به صورت سنت درآمد اما حکم  اهللوجوب نماز شب از اصحاب رسول»

رض بر رسول خدا باقی ماند و خداوند حکمت نسخ آن را بیان نمود و آن، به عنوان ف

 فرمود:

                           

                           

توانند نماز تهجد را به جا آورند و مسافرن و زیرا بیماران به سبب بیماری نمی»

آوری هستند اگر در شب جهانگردان که در روز مشغول اعمال سخت و مشقت

 «.شودنخوابند سبب افزایش مشقت می

______________________ 

 .212، ص 3تفسیر قرطبی، ج  -1
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های آیه این است که خداوند متعال میان از لطایف و نکته»رازی در ادامه آورده است: 

 1«.هدان و مسافران برای کسب حالل برابری پدید آورده استمجا

2-          / (66)النباء 

 «.ایم؟و روز را وقت تالش و کوشش زندگی نکرده»

شان از یعنی روز زمان کسب و کار است و مردم پیوسته برای کسب رزق و روزی

 2روند.جایی به جای دیگر می

هیچ شخصی »فرمود:  در صحیح خود از مقدام روایت کرده که پیامبر بخاری -3

از دسترنج خویش  هرگز غذایی بهتر از دسترنج خود نخورده است و پیامبر خدا داود

بر اهمیت این حدیث »ابن حجر عسقالنی در توضیح این حدیث آورده است: «. خوردمی

رسانند، ر آنچه دیگران به وی میآورد بدسترنج و برتری آنچه انسان خود به دست می

به این امر ـ یعنی او فقط از دسترنج  نماید. فلسفه اختصاص حضرت داوداشاره می

طور که بخاری نیز در روایتی دیگر فرموده است ـ او جز از خورد ـ همانخویش می

ت خود به سبب عدم قدرخورد ـ به این معنا نیست که اکتفا به دسترنج دسترنج خود نمی

است بلکه منظور این است او بوده است زیرا او در زمین جانشین ]و وارث نیکوکاران[ 

بحث و  روزی قدم برداشت. به همین سبب پیامبرکه او تنها از راه بهتر در پی کسب 

 3«.جریان او را به عنوان استدالل و الگویی برای بخش آغازین روایت قرار داده است

ای اگر یکی از شما دسته»فرمود:  ایت کرده که پیامبررو بخاری از ابوهریره -2

بهتر از آن است که از کسی ]چیزی را[ هیزم را بر پشت خود حمل کند و بفروشد، 

بخاری «. بخواهد که ]معلوم نیست[ آن را به او بدهد یا از دادن آن به وی خودداری نماید

سوگند به کسی که »فرمود:  پیامبراین روایت را ]با عبارتی دیگر[ از ابوهریره آورده که 

______________________ 

 .181، ص 22تفسیر رازی، ج  -1

 .1، ص 2 تفسیر آلوسی، ج -2

 .226و  222، صص 2البخاری به شرح العسقالنی، ج صحیح -3
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ای هیزم بر جانم در دست اوست اگر یکی از شما ریسمانش را بر دارد و با آن دسته

پشتش حمل کند ]تا آن را بفروشد[ بهتر از این است که از کسی درخواستی نماید و  او 

 «.اش را برآورد یا رد نمایدخواسته

یانگر تشویق انسان برای استفاده از این حدیث ب»در شرح این حدیث آمده است: 

  1«.دسترنج خود و کسب حالل است

کردند و خودشان کار می اصحاب پیامبر»روایت کرده است:  كبخاری از عایشه -3

گفت: کاش غسل دادند پیامبر به آنها میکردند بوی عرق میاگر به سبب کاری که می

گیری از دسترنج و تواضع و بهره بهاین حدیث از بزرگواری و کرامت صحا 2«.کردیدمی

 3«.و فروتنی آنان حکایت دارد

بهترین و »فرمود:  اند که پیامبرروایت کرده كابن ماجه و ابوداوود از عایشه -3

خورد از کسب و کار خودش است و همانا فرزند ]و ترین چیزی که انسان میحالل

 4«.ثروت[ وی نتیجه کسب و کارش است

خورد آن است که ترین چیزی که انسان میحالل»ث آمده است: در شرح این حدی

شرعی باشد و از راه حرفه و تجارت و کشاورزی به دست آورده باشد و فرزند انسان نیز 

آید و برای شود زیرا آن فرزند به سبب ازدواج وی به دست میجزو کسب او شمرده می

 5«.او جایز است که از کسب فرزندش بخورد

______________________ 

 .22-52، صص 2البخاری به شرح العینی، ج صحیح -1

یعنی آنها خود با « عمال أنفسهم اهللکأن أصحاب رسول»در معنای حدیث و داللت آن آمده است:  -2

نمودند و برای نماز حاضر ق میکردند و عرکردند. آنها کار میتجارت و کشاورزی، کسب روزی می

کردید این اگر غسل می»فرمود: به آنها می رسید و پیامبرشدند در نتیجه بوی عرق آنها به مشام میمی

 «.رفتبوی بد از بین می

 .186، ص 11همان، ج  -3

 .222، ص 2، سنن ابوداوود، ج 132، ص 3سنن ابن ماجه، ج  -4

 .222، ص 2ود، ج عون المعبود به شرح سنن ابودا -5
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خداوندا! بر امت من در »فرمود:  از صخر غامدی روایت کرده که پیامبر ترمذی -63

تاجر بود و هرگاه کاروانی را برای صخر « آنان برکت بیفزاصبح آغاز کار و در تجارت 

 1«.اش افزایش یافتفرستاد پس ثروتمند شد و داراییفرستاد در آغاز روز میتجارت می

 آموزش صنایع مستحب است -1127

 د متعال درباره داوود نبی فرموده است: خداون

                                  

                              

  [ / 66-63سبا] 

ها و پرندگان ما به داود از جانب خود فضیلت بزرگی بخشیدیم. )از جمله به کوه»

ها! و ای پرندگان! با او )در تسبیح و تقدیس خدا( دستور دادیم که( ای کوه

سازی آواز شوید. همچنین آهن را )همچون موم( برای او نرم کردیم )تا در زرههم

های کامل و فراخ تن آن نداشته باشد( * )ما به او دستور دادیم( که زرهنیاز به تاف

های آنها( را به اندازه و متناسب کن و کار شایسته انجام ها )حلقهبساز و بافته

دهید )و ساخته و پرداخته کسی، بینم آنچه را که انجام میدهید. چرا که من می

 «.ماند(حساب و کتاب نمیبی

ها اشاره این آیه بر آگاهی اهل فضل از صنعت»تفسیر آیه گفته است:  امام قرطبی در

نموده و اشتغال به آن، جایگاه و مقام آنها را کاهش نداده حتی به افزایش فضل آنها 

 گردد. نیازی از دیگران میانجامیده، زیرا این کار موجب تواضع و بی

        و کامل و نقص هایی بییعنی زره          و السرد

 2به اندازه درست و مشخص.« های زرهساختن حلقه»یعنی 

______________________ 

 .223، ص 2تحفه االحوذی شرح جامع الترمذی، ج  -1

 .361، ص 12تفسیر قرطبی، ج  -2
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 متعال فرموده است:خداوند 

                              

 [33انبیا / ] 

 معنای         یعنی صنعت ساختن زره و استفاده از آن. قرطبی در

این آیه در بکارگیری صنایع یک اصل است و خداوند از »تفسیر این آیه آورده است: 

 1«.ساخته استداوود سخن به میان آورده که زره می

 نمایدکار، حق انسان مسلمان است و شرع بر انجام آن تشویق می -1127

که ذکر گردید و آنچه علما در تفسیر  آن کریم و سنت مطهر پیامبراز نصوص قر

شود که کار نه تنها مباح است، بلکه مندوب اند استنباط میخود از کتاب و سنت گفته

نماید، گردد و شرع بر انجام دادن آن تشویق میاست و سبب کرامت و فضیلت می

ع کارهای جایز شرعی مانند تجارت، توانند انواهمچنین حقی از حقوق افراد است که می

کشاورزی، صنعت و کارهای دستی را تمرین کنند و به سبب آن حق آزادی سفر را به 

 اطراف و اکناف کشور حتی خروج و بازگشت به آن را دارند.

 میزان مشروعیت کار -1170

کار کردن مباح است و چنانچه برای رفع نیاز باشد مستحب است و اگر هدف کسی 

سب درآمد انجام فریضه حج یا یاری نیازمندان و یا راهی برای به دست آوردن نفقه از ک

واجب مانند نفقه همسر و پدر و مادر یا فرزندان یا برای جلوگیری از گدایی و 

درخواست از دیگران برای خود یا دیگری باشد ـ در صورت توانایی انجام کار بر او 

 واجب است.

______________________ 

 .231، ص 11تفسیر قرطبی، ج  -1
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 حق آزادی است حق کار کردن مستلزم -1172

]گفته شد[ کار کردن حق انسان است و شرع این حق را به او داده و بر ا نجام آن 

گونه که اجبار او نیز جایز نیست و تشویق نموده است و منع او از کار، جایز نیست همان

اصل بر این است که هر کس حقوقی دارد که، در انجام دادن یا رها کردنش مختار است؛ 

نسان ناچار باشد با اجازه دیگری کار را ترک یا انجام دهد ـ گرچه این دیگری زیرا اگر ا

معناست. آیات و احادیثی حاکم باشد ـ در این صورت داشتن حق آزادی برای انسان بی

که آوردیم درستی سخن ما را تأکید کرده و اشاره و تمجید آنها به فضیلت کار و تشویق 

ن آن است. با این وصف، منع یا اجبار هر کس بر کار بر آن بیانگر مباح و مندوب بود

سازد اما با وجود اصل حق کار و جایز نیست. چون شرع ]انسان[ را بر انجام کار ملزم می

ای از کار کردن منع یا بر انجام آن مجبور آزادی، گاهی انسان به سبب وجود عارضه

 پردازیم.شود که در زیر به توضیح آن میمی

 انسان از کار و یا اجبار به آنمنع  -1171

گونه که آن را تواند هماناصل این است که انسان حق آزادی کار دارد. بنابراین می

ی ضرر رساندن به دیگران شود او را از دهد، ترک نماید. و اگر آن کار وسیلهانجام می

ایی و فروش کنند؛ مانند کار محتکران و مشارکت آنها در خرید مواد غذانجام آن منع می

نمایند. و نیز وقتی کاری مقدمه انجام واجبی باشد که بر عهده به قیمتی که بر آن اتفاق می

شود مانند مرد کاسبی که باید نفقه خانواده خود و پدر انسان است مجبور به انجام آن می

ما و مادر فقیرش را بپردازد و یا کار او تأمین کننده مصلحتی عام باشد به همین سبب عل

ها و صنایع را ـ وقتی که از انجام کار اند: بر حاکم جایز است که صاحبان حرفهگفته

« اجرت المثل»امتناع ورزند و در میان مردم به کار و حرفه آنها نیاز باشد ـ با پرداخت 

 1مجبور به کار نماید.

 

______________________ 

 .321الطرق الحکمیه، ابن قیم، ص  -1
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 حکمت مشروعیت کار و شرایط آن -1171

سان و دستیابی به مایحتاج زندگی خود و اصل در حکمت مشروعیت کار، رفع نیاز ان

افراد تحت تکفل او و نیز برآوردن نیازهای جامعه به کار و کاالهای گوناگون است. 

تواند برای هدف از کار انسان مسلمان همیشه به دست آوردن ابزار زندگی نیست بلکه می

و جهاد در راه کسب پاداش از خداوند متعال باشد مانند آموزش مسایل دینی به دیگران 

دریافت پاداش مادی. اما مشروط کار برای اینکه مباح، جایز، مستحب یا واجب خدا بی

باشد، در قوانین شریعت اسالمی این است که، مشروع باشد و مهم نیست که آن، کار 

 دستی یا ابزاری یا کشاورزی یا صنعتی و یا تجاری باشد.

 زن و آزادی کار -1172

این است که انسان اسباب و شد حکمت مشروعیت کار مشروع،  چنان که قبالً گفته

وسایل زندگی، مانند خوراک، پوشاک، مسکن و ... برایش فراهم گردد و اگر همه این 

ها برای انسان فراهم شود، کار کردن مباح خواهد بود و برای افزایش درآمد نیازمندی

 و واجبات زندگی خود رفاه دارد.تواند کار کند یا نکند چون به اندازه رفع نیازها می

اش بر عهده اوست و زن چه ثروتمند باشد چه فقیر در صورت توانایی شوهرش نفقه

در صورت عدم توانایی شوهرش چنانچه خود ثروتی نداشته باشد نفقه او بر عهده پدر 

باشد ]یعنی در هر حال[ هزینه مخارج یا برادر یا هر کس که ملزم به نفقه وی است، می

 زندگی او تأمین شده است اما کار کردن زن نیز مباح است.

 کار مباح نباید مزاحم تکالیف زن شود  -1172

کار زن برای کسب روزی مباح است اما این مباح نباید برای واجبات او مزاحمت 

تر و مؤکدتر است و حتی این مباح نباید ایجاد کند. زیرا کار واجب از کار مباح، مقدم

ات مزاحمت ایجاد نماید. از آن جایی که رسیدگی به کارهای خانه، نیازهای برای مستحب

زندگی زناشویی، رعایت حقوق شوهر، پرداختن به مسایل فرزندان، تربیت و خدمت به 

اند و زن برای آنها بر عهده و تکلیف زن است و این تکالیف بسیار فراوان و خسته کننده
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تواند بیرون از خانه به انجام کار مباح خود ب نمیانجام آنها به فراغت نیاز دارد اغل

کند. و از آن جایی که اصول بپردازد و در این تکالیف اگر نگوییم اهمال، کوتاهی می

دهد، حقوق انسان برای تکالیف وی مزاحمت پدید آورد پس حقوق و تکالیف اجازه نمی

 اد کند.جایز نیست که، این مباح برای تکالیف زن در خانه مزاحت ایج

 منع زن از کار در بیرون خانه، اصل است -1172

زیرا کار بیرون از خانه براساس آنچه گفتیم کار بیرون از خانه برای زن ممنوع است 

رساند و ایجاد مزاحمت کار مباح برای کار به انجام کار خانه که واجب است صدمه می

نیست و چون اغلب کار بیرون ای که در انجام آن آسیب وارد کند، جایز واجب به شیوه

بر ممنوعیت آن است زیرا ]در این رساند، اصل از خانه به تکالیف زن صدمه و آسیب می

شود و به ]استثناها و[ امور افتد، توجه میگونه مسایل[ به آنچه اغلب و بیشتر اتفاق می

ر وقتی پیش شود، همه موارد مذکوکه توضیح داده میالبته همچنان شود. نادر توجهی نمی

 آید که ضرورتی برای کار بیرون از خانه وجود نداشته باشد.می

 اعتراض یکم -1172

شود که اگر زنی بخواهد بیرون از خانه به انجام کار گاهی این اعتراض مطرح می

مشروع بپردازد و کارگری بگیرد تا به جای او به کار خانه، حضانت کودکان و تربیت آنان 

 هم[ کار در حق این زن همچنان ممنوع است؟ بپردازد آیا ]باز

کار در بیرون از خانه ناچار نباشد، پاسخ این است که تا زمانی که زن به انجام 

او را از ارتکاب ممنوعیت آن در حق او به قوت خود باقی است و استخدام خدمتکار، 

او دور چنین ممنوعی معاف نکرده و صدمه به وظایف منزل را نیز ]به دو دلیل[ از 

سازد، اول آنکه چون پرورش و تربیت کودکان به عهده مادر است دستیابی آنان به نمی

گونه آید و دوم آنکه از سخن معترض، اینعطوفت و مهر مادری با کارگر به دست نمی

شود که او ارزش و اهمیتی برای زنان خدمتکار قایل نیست و از نظر او استنباط می

کنند، ارزش کمتری و از زنان دیگری که در خارج خانه کار میشایسته احترام نیستند 
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دارند. چنین دیدگاهی درست نیست؛ زیرا زمانی که ما درباره منع کار زن در خارج از 

گوییم این سخن حکمی کلی است که همه زنان خدمتکار و غیرخدمتکار خانه سخن می

برای زنان خدمتکار جایز و گیرد. پس چگونه است که کار خارج از خانه را در بر می

شود در برای دیگر زنان حرام است؟ و به زنان خدمتکار اجازه کار خارج از خانه داده می

گردد؟ آیا این از نوع ارتکاب به دو گناه برای حالی که برای زنان غیرخدمتکار حرام می

 رهایی از یک گناه نیست؟ و واضح است که جایز نیست.

 اعتراض دوم -1177

کسی اعتراض کند چنانچه زنی ازدواج نکرده و مسئولیت کارهای خانه را به عهده اگر 

 شود یا نه؟نداشته باشد، آیا باز هم از کار در خارج خانه منع می

پاسخ، مثبت است زیرا نفقه او اگر فقیر باشد به عهده پدرش و اگر پدر نداشته باشد، 

عهده اوست. در نتیجه به کار کردن  اش بربر عهده ولی شرعی او یا کسی است که نفقه

تر است زیرا در هر حال مخارج او نیازی ندارد و ماندن در خانه برای او بهتر و سالم

ر صورت عدم توجیه شرعی برای خروج، او را به ماندن در خانه تأمین است و شرع د

 خواند.تشویق و فرا می

 اعتراض سوم -1177

باشد و  هشوهر ندارد تا حقی بر او داشت کهو اگر این اعتراض مطرح شود زنی 

پس چرا از کودکانی هم ندارد که ناچار به مراقبت از آنها باشد کار برای او مباح است، 

 گردد؟انجام امر مباح منع می

و مستحب این است که در خانه بماند و بدون پاسخ: از نظر شرعی برای زن مطلوب 

های بیرون از خانه سپری نکند. دیگر برنامهضرورت و نیاز، وقت خویش را برای کار و 

همچنین او موظف به خدمت به والدینش است این خدمت اگر نگوییم واجب است برای 

یعنی خدمت به پدر و مادر بر اشتغال به کار مباح در خارج شود او مستحب شمرده می

ه را بیاموزد تا خانه مقدم است و همچنین او پیش از ازدواج باید کیفیت اداره کارهای خان
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در انجام آنها مهارت پیدا کند و این به تکرار بسیار نیاز دارد و نباید در آن غفلت کند یا 

بایست برای را به تأخیر بیندازند. زیرا هر آن ممکن است به خانه بخت برود و میآن 

داری و انجام آن آماده شود و آن جزو وظایف زندگی زناشویی و مهارت در امور خانه

داری بر کار بیرون از خانه که های خانهگمان مهارتآید و بیزندگی زناشویی به شمار می

شود که زن به کار بیرون از مستحب است مقدم است. البته همه این مطالب زمانی بیان می

ها، خانه ناچار نباشد اما اگر ضرورتی برای کار بیرون از خانه وجود داشته باشد ضرورت

 د را دارند که در جستار بعدی بیان خواهد شد.احکام خاص خو

 تواند بیرون از خانه کار کندزن هنگام ضرورت می -1170

اصل در کار بیرون از خانه، برای زن منع است. اما هرگاه ضرورت اقتضا کند که زن از 

اش را برآورده سازد، استثنائاً جایز است زیرا مشروع نیازهای زندگیراه کار مباح 

گرداند و از قواعد ثابت در شریعت اسالمی است و کارهای حرام را مباح می 1هاضرورت

هیچ اختالفی درباره آن وجود ندارد. مواردی که در قرآن و سنت درباره کار زن بیرون از 

 خانه هنگام ضرورت و نیاز آمده، چنین است:

 آیاتی از قرآن که درباره کار زن بیرون از خانه هنگام ضرورت، -1172

 آورده شده است

 فرماید:خداوند متعال می

                        

                          

______________________ 

ها موجب باشد و به این معناست که ضرورتمی« الضررورات تبیح المحظورات»و این براساس قاعده  -1

شدن امور حرام در حالت اضطرار میشوند ولی به مقداری که رفع حرج شود و سرکشی مباح و جایز 

 وتعدی نداشته باشد. مترجم.
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                   / [53-56]قصص  

مردمان زیادی را دید که بر آن گرد  دین رسیدم و هنگامی که به )چاه( آب»

تر دو زنی را دید که کنند و آن طرفاند و چهارپایان خود را سیراب میآمده

« کنید؟شما دو نفر چه کار می»پایند ]موسی[ گفت: گوسفندان خویش را می

دهیم تا مان را آب نمیسالی است. ما گوسفندانپدر ما پیرمرد کهن»گفتند: 

)موسی دلش به حال آنان « برگردانندچوپانان ]همگی، گوسفندان خود را[ 

کرد. سپس به زیر سایه )درختی( رفت؛ و ان را سیراب سوخت و( گوسفندان ایش

عرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم حواله و روانه 

 «.فرمایی

 در تفسیر این آیه آمده است:             یعنی زمانی کـه موسـی   بـه

 کردند. ب میآب مدین رسید که با آن آب ]حیوانات, را سیرا

                    .یعنی بـر لـب چـاه گـروه بسـیاری از مـردم را دیـد

﴿      ﴾   تـر از آن مـردم.   یعنی در محلـی پـایین           یعنـی

ردم نیامیزنـد.  کردند تا بـا گوسـفندان مـ   موسی دو زن را دید که گوسفندانشان را دور می

﴿     ﴾  :کنیـد؟ شما این جـا چـه مـی   »موسی به آنها گفت »       

                   دهیم تا مردم گفتند: ما گوسفندانمان را آب نمی

را ما توان بدنی آنها را نـداریم و  گوسفندان خود را آب دهند و جا برای ما خالی شود. زی

 آمـدیم.  اگر پدرمان ضعیف و ناتوان نبود بـه ایـن جـا نمـی             هنگـامی کـه

سخنان آنها را شنید گوسفندانشان را سیراب کرد و با آن مردم رقابت نمود و ]آن  موسی

 1«.دختران[ پیش از وقت همیشگی و معمول به نزد پدر بازگشتند
______________________ 

 .62-52، صص 32، تفسیر آلوسی، ج 322، ص 32تفسیر الرازی، ج  -1
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به دخترانش اجازه داده بود تا  استدالل به این آیات این است که شعیب دلیل

گوسفندان را بیرون از خانه و از چاه مدین، سیراب نمایند زیرا خود از سیراب نمودن 

گوسفندان ناتوان بود و به سبب ضرورت برای او مباح گشته که به دخترانش اجازه دهد، 

اگر پرسیده شود در زمینه تفسیر این آیه گفته است: این کار را انجام دهند. امام رازی 

که دخترانش برای سیراب کردن راضی شود  چگونه جایز است پیابمری چون شعیب

 گوسفندان بروند؟

ای نیز در انجام کار دخترانش پیامبر است، هیچ مفسده پاسخ این است که اگر شعیب

ردم نسبت به یکدیگر و وضعیت بادیه کند اما جوانمردی مزیرا دین آن را منع نمینیست. 

 1]نشینان[ با شهر متفاوت است. به ویژه اگر وضعیت ضروری باشد.

پسری نداشته که  در حالت ضرورت بوده است زیرا شعیبدر واقع، انجام این کار 

پس ناچار بود دخترانش را برای انجام این کار گوسفندان را به جای او سیراب کند 

زیرا هنگامی کند. داستان روشن میپسری نداشت ادامه  را که شعیب بفرستد و این نکته

که دختران برگشتند و پدر را از اتفاقات پیش آمده خبر کردند. او یکی از دختران را دنبال 

 اش بیاورد. خداوند فرموده است: فرستاد تا او را به خانه موسی

                       

            [ / 52قصص] 

داشت به پیش او آمد و یکی از آن دو )دختر( که با نهایت حیا گام بر می»

کند تا پاداش اینکه ]گوسفندان[ ما را آب پدرم از تو دعوت می»گفت: 

 «.ای، به تو بدهدداده

فرستاد. بود وی را به جای دخترش میکس دیگری جز دختران می اگر نزد شعیب

بر اینکه شعیب ناچار بود، برای سیراب کردن گوسفندان کنند، همه اینها داللت می

 دخترانش را بفرستد.

______________________ 

 .328، ص 32تفسیر الرازی، ج  -1
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 نمایدبر کار بیرون از خانه هنگام ضرورت امر می سنت پیامبر -1171

زبیر با من »روایت کرده است:  بکردختر ابو كامام بخاری در صحیح خود از اسما،

ازدواج کرد در حالی که بر روی زمین، ثروت و نوکر و خدمتکار نداشت و جز شتری 

دادم و آب از آبکش و یک اسب، سرمایه دیگری جمع نکرده بود. من به اسبش علوفه می

رای کردم. اما خوب بلد نبودم، نان بپزم. بکشیدم و آرد الک شده را خمیر میچاه می

پختند آنها زنان صادقی بودند. ام که از انصار بودند آن را برای من میهمین، زنان همسایه

به او واگذار کرده بود روی سرم  که پیامبر ها را از زمین زبیرروزی در حالی که هسته

بخ مرا صدا زد و با بخ و گروهی انصار برخورد کردم. پیامبر کردم، به پیامبرحمل می

را متوقف کرد تا مرا بر پشت آن شتر سوار کند. من شرم داشتم که با آن مردان  شترش

 ترین مردم بود. پس پیامبررهسپار شوم و زبیر و غیرتش را به یاد آوردم و او باغیرت

کنم رفت. هنگامی که نزد زبیر بازگشتم داستان را تعریف کردم و دانست که من شرم می

همراه او  دید که، بر روی سرم هسته بود و گروهی اصحاب مرا در حالی گفتم: پیامبر

بدند. پس شترش را متوقف نمود تا سوار شوم. من شرم نمودم و غیرت تو را به یاد 

شدنت با او برایم گفت: سوگند به خدا، حمل خرما بر سرت از سوار  آوردم. زبیر

سواری را م فرستاد تا اسبتر است. بنابراین از آن به بعد ابوبکر خدمتکاری را نزدسخت

 1«.به من یاد دهد

، در شکیبایی بر این کارهای دختر ابوبکر كدر شرح این حدیث آمده است: انگیزه أسما،

سخت که در حدیث آمده است و سکوت شوهر و پدرش بر آن کار، مشغول بودن شوهر 

وقت  زیرا زبیر دادبه آنها دستور می و پدرش به جهاد و کارهای دیگری بود که پیامبر

پرداخت، نداشت و نیز توانایی استخدام خدمتکار و انجام کارهایی را که اسما به آن می

برده را نداشت که این کارها را برایش انجام دهند و در نتیجه کار تماماً به همسرش 

واگذار شده بود و او رنج کارهای خانه، ساکنان آن، زحمت نگهداری اسب، حمل میوه و 

______________________ 

 .212-232، صص 21الباری به شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقالنی، ج فتح -1
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کرد تا زبیر برای کارهایی که به پیروزی اسالم و اجرای دستورات آن را تحمل می مانند

 انجامد، وقت داشته باشد.می پیامبر

همچنین عرف مردم در آن زمان، کمک همسران را به شوهر زشت و ناپسند 

دانست و با استدالل به ا ین حدیث زن موظف به انجام همه خدماتی است که مرد به نمی

 از دارد.آن نی

انجام داده،  كاما جمهور علما کارهایی را که أسماامام ابوثور نیز به همین معتقد است. 

انجام داده، بر او واجب نبوده است.  كاند و معتقدند کاری که أسمابر سنت حمل نموده

بر من روشن است که این واقعه و امثال آن، برای حالت »ابن حجر عسقالنی گفته است: 

. پس حکم آن به کسانی که در حالتی مانند أسما نیستند سرایت، داده ضرورت است

 1شود.نمی
 

از حال او و سکوتش، دلیل روشنی بر جواز  و همچنین آگاهی پیامبر كداستان أسما

گونه که برای من ]زیدان[ نیز ـ این كکار زن، در هنگام ضرورت است. البته کار اسما

فرسا بود اما به تکلیف و وظایف او در و طاقت آشکار گردید ـ هر چند برایش سخت

رسید برای نمونه به آن علوفه و آب رساند. زیرا او به اسب زبیر هم میخانه آسیبی نمی

گونه که به روشنی در روایت امام مسلم به این داستان اشاره شده و ابن داد، همانمی

من کارهای خانه »شده است: حجر عسقالنی نیز آن را آورده است. در روایت مسلم گفته 

تر از تیمار و نگهداری اسب نبود. من کدام سختدادم، برای من هیچزبیر را انجام می

 2«.آمدمکردم و از عهده این کار ]به خوبی[ بر میبرای آن ]از بیرون خانه[ علوفه جمع می

ه اینها داد و همبیرون از خانه انجام می كآوری علف کار دیگری بود که اسما،جمع

داریش داد، آسیبی به وظایف خانهبا رضایت شوهرش بود حتی کارهایی که انجام می

 «.دادممن کارهای خانه زبیر را انجام می»گفته است:  كرساند. به سبب اینکه اسمانمی

______________________ 

 .321-322، صص 3البخاری به شرح العینی، ج و صحیح 232-232همان، صص  -1

 .232، ص 21البخاری به شرح العسقالنی، ج صحیح -2
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 های ضرورت کار بیرون از خانهحالت -1172

نیز آنچه در سنت با قیاس بر حالت ضرورتی که در قرآن درباره دختران شعیب و 

آمده، هرگونه حالت ضرورت دیگری که زن ناچار به انجام کار  كدرباره داستان أسما،

گردد و اگر زن فرزندان یتیمی داشته باشد بیرون از خانه باشد، بر این دو حالت قیاس می

المال به آنها نرسد، برای او جایز است و سرپرستی هم نداشته باشند و چیزی هم از بیت

فروشد، کار کند و روزی به دست سازد و در خارج از خانه میوسایلی که در خانه می با

گانه و زنانه در خانه تا در های بچهآورد. مانند پختن نان و یا بافتن پشم و یا دوختن لباس

 بازار بفروشد و جایز است که برای انجام این کارها از خانه بیرون رود.

 شوندگیری میود، اندازهها با معیار خضرورت -1172

چنانچه کار زن بیرون از خانه ضروری باشد، چنین وضعیتی با معیار خود سنجیده 

شود. یعنی کار در خارج از خانه تا زمانی جایز است که ضرورت باشد و چون می

گردد. پس زنی که زندگی خود و فرزندش با کار ضرورت تمام شد آن هم ممنوع می

ها بالغ شدند و قدرت کسب و کار گردد، هرگاه بچهه و نابسامان میخارج از منزل، آشفت

یافتند، دیگر ضرورتی برای کار زن در بیرون از خانه وجود ندارد. زیرا نفقه و مخارج آنها 

اند بر عهده خودشان است. همچنین نفقه زن به سبب اینکه مادر در حالی که بزرگ شده

 گردد.آنهاست، بر فرزندان واجب می

 تواند به عنوان جهاد در راه خدا بیرون از خانه کار کندزن می -1172

گونه که جایز است زن بیرون از خانه در حالت ضرورت کار کند، جایز است که همان

نه برای خود و رفع نیازهایش، بلکه برای شرکت در جهاد و یاری رزمندگان از خانه 

تواند ها و نیز کارهایی که میدرمان زخمی تواند، برای آب دادن،خارج شود، بنابراین می

انجام دهد و رزمندگان به آن نیاز دارند، همراه آنها به میدان جنگ برود. حدیثی که امام 

کند. بخاری در صحیح خود از ربیع، دختر معوذ، روایت نموده بر جواز این کار اشاره می
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رساندیم و جنگجویان آب می بودیم به ما همراه پیامبر»ربیع، دختر معوذ گفته است: 

 1«.فرستادیمکردیم و کشتگان را به مدینه میها را درمان میزخمی

کَانَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَغْزُو بِأُمِّ سُلَیْمٍ وَنِسْوَةٍ »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، قَالَ: ]

 [.«ینَ الْمَاءَ، وَیُدَاوِینَ الْجَرْحَىمِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَیَسْقِ

نمود در جهاد می پیامبر»روایت شده که گفته:  الکدر صحیح مسلم از انس بن م

رساندند کردند و به سربازان آب میزنانی از انصار او را همراهی میو  ام سلیم حالی که

ای از جهاد در راه خداست گمان این کار زنان، نمونهبی 2«.کردندها را درمان میو زخمی

 و ممنوع نیست حتی در مواقعی بر زن فرض عین خواهد بود.

 ها را بیرون از میدان جنگ درمان کندتواند زخمیزن می -1177

جایز است که هنگام ضرورت، زن، بیماران را بیرون از خانه و بیرون از میدان جنگ 

در جنگ خندق، تیر  بسعدبن معاذدرمان نماید. دلیل جواز این کار این است که وقتی 

او را به چادر رفیده که در مسجد است ببرید تا او را از نزدیک »فرمود:  خورد. پیامبر

کرد و خود را وقف ها را درمان میسلم بود که زخمیزنی از انصار یا ا كرفیده«. ببیند

 3«.شدند، کرده بودخدمت به مسلمانانی که زخمی یا مجروح می

او زنی از أسلم بود. »ابن عبدالبر در شرح حال رفیده آمده است: « عاباالستی»در 

را به چادر او در مسجد خود برد تا او را از نزدیک معاینه کند و  بسعدبن معاذ صپیامبر

کرد و خود را وقف ]خدمت به[ مسلمانانی که ها را درمان میاو زنی بود که زخمی

 4«.دیدند، نموده بودآسیب می

______________________ 
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ا اشتغال زن به کارهایی که در آن تخصص دارد، بیرون از خانه آی -1177

 جایز است؟

شود که اگر زن شغل معینی داشت که زنان دیگر به خوبی او میحال این سؤال مطرح 

 تواند آن را بیرون از خانه انجام دهد؟آمدند، آیا میاز انجام آن بر نمی

یا اگر شوهر نداشته باشد و ولی به او اجازه بدهد اگر شوهر داشته باشد و شوهرش 

اش بیرون به او اجازه بدهد و نیز سببی توجیه کننده برای انجام حرفهاش شرعی و قانونی

برای نمونه اگر نیاز و مصلحتی شدید از خانه داشته باشد پاسخ این سؤال مثبت است. 

ناچار باشد خود و فرزندانش یا برای گذران زندگی برای انجام کارش وجود داشته باشد 

، زنان ماما و ختنه کننده کارشان بیرون از خانه کار کند جایز است. زیرا در زمان پیامبر

کردند، انجام ای که دخترانشان را ختنه میرا بیرون از خانه، یعنی در خانه زن زائو یا خانه

، كدادند و هیچ انکار و اختالفی هم در این باره وجود ندارد. در شرح حال خدیجهمی

بود و در شرح حال  كآمده است که مامای او، سلما، کنیز صفیه همسر رسول خدا

، زن ابورافع بود و ابورافع آمده است: مامای او سلما، کنیز پیامبر هیم، پسر پیامبرابرا

)به « أشمی»نمود ـ گفت: ـ که دختران را ختنه می كبه ام عطیه تولد ابراهیم را به پیامبر

أحظی نه أسری للوجه و إف»روی نکن( )در بریدن زیاده« التنهکی»کن( و  اندازه کوتاه
 1«.آیندتر استشود و برای شوهر خوش)زیرا این کار باعث زیبایی چهره می« عندالزوج

ها ـ ی انصاری و پرداختنش به درمان زخمیدلیل جواز این کارها قیاس به کار رفیده

چادرش در مسجد است، زیرا این کار هم برای  درکه ظاهراً در این کار مهارت داشت ـ 

تر بود. کار رفیده با آگاهی و اطالع پیامبر تر و در دسترسها راحتاو، و هم برای زخمی

را به چادر او برای درمان  بگرفت و پیامبر آشکارا اجازه داد تا سعدبن معاذانجام می

 کند.انه اشاره میای بیرون از خببرند و این بر جواز پرداختن زن به حرفه

______________________ 
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 آیا برای پزشک زن جایز است که بیرون از خانه مطب باز کند؟ -1200

و دالیل جواز آن تواند بیرون از خانه کار کند در صفحات پیشین گفته شد که، زن می

تواند مطبی باز کند تا زنان بیمار نیز بیان شد. حال سؤال این است که آیا پزشک زن می

 ن به نزد او بروند؟برای معاینه و درما

 ی انصاری که با آگاهی پیامبرپاسخ، مثبت است زیرا این کار قیاس به کار رفیده

توان گفت برای کننده، جایز است. و میختنهداد و نیز قیاس بر کار زنان ماما و انجام می

زن مسلمان بازگشایی مطب برای درمان زنان و کودکان جایز است و این کار او فرض 

تر ضرورت شود و از همه مهم. زیرا این کار مراجعه به پزشک زن آسان میی استکفای

 کشف عورت نیز از میان خواهد رفت.

اما جواز گشودن مطب برای ویزیت بیرون ازمنزل مشروط بر این که این کار بر انجام 

کار ای این وظایف منزل، شوهرداری و تربیت فرزندانش تأثیر منفی نگذارد و شوهر اجازه

را به او بدهد. زیرا مسایل یاد شده جزو واجبات عینی اوست و درمان زنان بیمار از 

 واجبات کفایی است و واجب عینی مقدم بر واجب کفایی است.

 کار زن در خانه -1202

داری او چنانکه گفتیم کار زن بیرون از خانه مباح است به شرط اینکه به وظایف خانه

شوهر یا ولی شرعی انجام گیرد و اگر خود و فرزندانش صدمه نرساند و با اجازه 

سرپرستی نداشته باشند، کار خارج از خانه، بنا به ضرورت برای او جایز است. اما اکنون 

شود که باتوجه به این اصل که گفته شد کار زن بیرون از خانه ممنوع این سؤال مطرح می

هایش کار زناشویی و تربیت بچه داری،است، آیا اگر زن در خانه به جز وظایف خانه

داری باشد اما در خانه باشد دیگری انجام دهد و کار او خارج از چارچوب وظایف خانه

 باز هم برای او حرام است یا مباح؟
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 اصل جایز بودن کار زن در خانه است -1201

د رسمی سخنش را که با سلسله سند به پیامبر بابونعیم از عبداهلل بن ربیعه انصاری

به فرزندانتان شنا و تیراندازی بیاموزید و بهترین سرگرمی زن مؤمن، »روایت کرده که: 

این خبر را روایت کرده و دیلمی  بابن عدی از ابن عباس«. اش استریسندگی در خانه

رساند روایت کرده و خطیب در می که با آوردن سلسله سند، آن را به پیامبر از انس

ساند روایت کرده است: می که او هم سلسله سند را به پیامبر بتاریخش از ابن عباس

ابن عساکر از زیاده بن سکن روایت کرده و گفته: «. زنانتان را با زینت ریسندگی بیارایید»

کرد. به او گفتم: هرگاه رفتم و در دستش دوکی بود و با آن ریسندگی می كنزد ام سلمه»

فت: این کار، شیطان و افکار بیهوده را از انسان نزد تو آمدم، در دست تو دوکی دیدم. گ

کسی از شما اجر بیشتری دارد »فرموده است:  ام که پیامبرکند. من چنین شنیدهدور می

شود که، کار زن در خانه از این حدیث فهمیده می 1«.که طاقت و صبر بیشتری داشته باشد

انه با استدالل به سخن ام اغلب، انجام چنی کارهایی در خخود جایز و مباح است و 

ها انسان را رها مشغولیکند و دلریسندگی، شیطان را دور می»سلمه که گفته است: 

ی شیطان در اوقات فراغت مشغولی و وسوسهکند زیرا دلایجاد مزاحمت نمی«. سازندمی

 دهد.گونه کارها را در اوقات فراغش انجام میآیند و معموالً زن اینبه سراغ انسان می

 شودآنچه بر ریسندگی قیاس می -1201

ها ابزاری مانند چرخ خیاطی یا نخ و سوزن برای دوختن یا پینه و وصله برخی لباس

شوند. همچنین کار کردن با یا گلدوزی، از لحاظ اباحه بر ریسندگی در خانه قیاس می

تن با دوک یا بکارگیری برای تمیز کردن پشم از خاشاکی که به آن چسبیده تا برای باف

برای شهدسازی یا آوری خرما ها آماده شود و انجام کارهایی مانند عملدیگر دستگاه

سازی برای مصرف خانه یا فروش آن یا بافتن لوازم بهداشتی، مانند کیسه، لیف و سرکه

 کاله در خانه همگی برای زن مباح است.

______________________ 
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 الف( شرایط کار زن در بیرون خانه -1202

داری او و ن در بیرون خانه این است که انجام آن به وظایف خانهشرط جواز کار ز

حقوق شوهر و فرزندانش آسیب نرساند. به همین سبب اجازه شوهر در انجام این کارها، 

 باشد.شرط می



 

 جستار ششم:

 حق زن مسلمان در داشتن تأمین اجتماعی

 ب( هدف از تأمین اجتماعی ]بیمه[ -1202

ی نو و به معنای اقدام دولت در یاری رساندن به نیازمندان تأمین اجتماعی، اصطالح

یعنی خودش را به « تکفل»گوید: شود. عرب میو تکافل اجتماعی نیز نامیده می 1است.

تکافل،  2یعنی خود را به پرداخت دین ملزم نمود.« تکفل بالدین»تحمل آن ملزم نمود. 

خت دین یا ضمانت نمودن دیگری و باتوجه به معنای لغوی آن یعنی ملتزم شدن به پردا

تکافل با اجتماعی بودن توصیف شده تا بیان کند که جامعه، آن جایگاهی است که، 

کند با بیان معنای لفظی تکافل اجتماعی، به ضمانت و مسئولیت دیگران را تحمل می

یا « تکافل اجتماعی»شویم. زیرا هدف از اصطالح معنای اصطالحی آن بیشتر نزدیک می

مین اجتماعی این است که هر کس در جامعه هنگام فقر و نیاز امنیت و ضمانت کلی تأ

شود. زیرا انسان حق داشته باشد و جامعه این امنتی کلی انسان را متحمل و متکفل می

دارد هنگام نیاز، دولت امنیت و بیمه او را با پرداخت هزینه متعهد گردد و امنیت حق 

 ت تکلیف و وظیفه است.مردم و رعایت آن از سوی دول

 ج( تأمین اجتماعی در اسالم -1202

تأمین اجتماعی با معنایی که گفته شد در شریعت اسالم، حق و ضمانتی است برای هر 

رمسلمان )ذمی( یمرد و زن مسلمان در داراالسالم و رعایت آن وظیفه دولت است. حتی غ

 باید در داراالسالم این تأمین اجتماعی را داشته باشد.

______________________ 
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 مین اجتماعی ]بیمه[ در اسالمدالیل وجود تا -1202

ریزی گردیده است. خداوند فرموده یکم: جامعه اسالمی بر پایه تعاون و همکاری پایه

 است:

            [5/ المائدة] 

و پرهیزگاری، همدیگر را یاری و پشتیبانی نمایید و همدیگر را در در راه نیکی »

 «.راه تجاوز و ستم یاری و پشتیبانی نکنید

گیرد و آنها مخاطب وجوب این خطاب، همه مسلمانان ـ مرد و زن ـ را در بر می

های تعاون و تعاون و همکاری میان خود بر پایه نیکی و پرهیزکاری هستند. از نمونه

 آیهبر نیکوکاری، یاری نیازمندان در جامعه است. در تفسیر قرطبی درباره این همکاری 

 خداوند فرموده است: که 

      [5/ المائدة] 

گیرد. به تعاون و همکاری بر نیکی و پرهیزکاری به چند صورت شکل می»آمده است: 

م واجب است که مردم را با دانش خود یاری دهد و آنها را عنوان نمونه بر انسان عال

دولت نمایندگی  چون 1...«آموزش دهد و ثروتمند هم آنها را با دارایی خود یاری دهد 

کلی و جانشینی از جامعه را در انجام وظایف بر عهده دارد. پس تعاون و همکاری 

اجرای دستور خداوند این است  های آن برایدارد و از جلوهمطلوب را در جامعه برپا می

 رساند.که به سبب وظیفه نمایندگی جامعه، به نیازمندان یاری می

 دوم(  -1202

من از جان »فرمود:  روایت کرده که پیامبر امام بخاری در صحیح خود از ابوهریره

به ترم، پس هرکس بمیرد و دینی داشته باشد و مالی از خود مسلمانان بر آنها برتر و اولی

جا نگذاشته باشد که به وسیله آن، دین پرداخت گردد. ادای آن بر ما واجب است و هر 

 «.کس مالی از خود به جا بگذارد، برای ورثه اوست
______________________ 

 .26-21، صص 6تفسیر القرطبی، ج  -1
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های آیا این کار تنها از ویژگی»ابن حجر عسقالنی در شرح این حدیث گفته است: 

اجب است؟ قول راجح بر بوده یا بر کارگزاران امور و حاکمان پس از او نیز و پیامبر

گونه که ابن حجر گفته، حاکمان نیز باید این کار را انجام دهند. اما این است همان

 1گیرد.وجوب پرداخت دین، از مال انجام می

در واقع امام ابن حجر خواسته، بگوید: پرداخت دین مرده ـ که از خود مالی به جا 

انجام داده به این اعتبار بوده  ی که پیامبرنبوده و کار پیامبرهای نگذاشته ـ از ویژگی

که ایشان امامت و ریاست دولت اسالمی را به عهده داشتند. بنابراین، این کار بر حاکمان 

واجب است. زیرا یاری انسان تهیدست  یعنی رؤسای دولت اسالمی، پس از پیامبر

فته و مالی برای پرداخت المال از کسی که از دنیا رنیازمند و ناتوان از کسب از سوی بیت

دین خود به جای نگذاشته برتر و سزاوارتر است. زیرا این یاری به حفظ زندگی او از 

 انجامد.مرگ می

 سوم -1202

ما من مؤمن » فرمود: روایت کرده که پیامبر امام بخاری در صحیح خود از ابوهریره
إن ترک ن ترک ماال  فلیرثه عصبته من کانوا، فیما مؤمأاآلخره ... فال وأنا أولی الناس به فی الدنیا و إ

هیچ انسان مؤمنی وجود ندارد مگر اینکه من نسبت به »« أنا موالهدینا أو ضیاعا  فلیأتنی و 

تر هستم ]منظور بیان این است که تر و اولیها در دنیا و آخرت برای او مقدمدیگر انسان

ان و خویشاوند وی، ثروتش را به ارث اگر مؤمنی بمیرد و مالی از خود به جا بگذارد پسر

برند و اگر دینی نیز بر عهده داشته باشد یا زن و فرزندانی از خود به جا گذاشته باشد، من می

 2«.نمایمآنها را یاری می

______________________ 
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خانواده و زن و فرزندانی هستند « ضیاعاً»امام عینی در شرح این حدیث گفته است: 

« أنا مواله»ته  است و قیم و سرپرستی ندارند. که شوهر چیزی برای آنها به جا نگذاش

 در اینجا به معنای ناصر و یاری دهنده است.« مولی»یعنی یاریگر آنها هستم؛ زیرا 

به اعتبار اینکه امام، یعنی رئیس دولت  گوید: پیامبراین حدیث شریف چنین می

شته و سرپرستی شان مرده و ثروتی برایشان به جا نگذااسالمی بود، کسانی که سرپرست

خواند که به ایشان پناه ببرند زیرا او یاریگر آنها و سرپرست هم پس از او ندارند، فرا می

 کارشان است.

نیز  امری است که، بر حاکمان پس از پیامبر قول راجح این است که عمل پیامبر

به گونه که ابن حجر عسقالنی گفته همان های ]خاص[ پیامبرواجب است و از ویژگی

 آید.شمار نمی

 چهارم -1207

ال  فإلی و من ترک ماال  ک کَ من تر »فرمود:  سابو داوود از مقدام روایت کرده که پیامبر
هر کس بمیرد و دینی بر عهده داشته » ...«ثته، و أنا وارث من ال وارث له، أعقل له و أرثه فلور 

گهداری فرزندانش بر باشد یا فرزندانی از خود به جای بگذارد. پرداخت آن دین و ن

عهده من است و هر کس مالی از خود به جا بگذارد. از آن وارثان اوست و من وارث 

او هستم و از کسی هستم که وارثی ندارد. و اگر جنایتی ]جرمی[ انجام داد من عاقله 

 «.برمکسی که وارثی ندارد، ارث می

آن شامل دین و زن و و  «ال  أی: ثقال  من ترک کَ »در شرح این حدیث آمده است: 

باشد. یعنی اگر فرزندانی از خود به جا گذارد من پناهگاه آنها هستم و آنها را فرزندان می

 «أعقل له»نمایم و اگر دینی هم داشته باشد، ادای آن بر من واجب است. سرپرستی می
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عنی ـ ی 1نمایم یعنی آنچه عاقلهشود، ادا مییعنی آنچه به سبب جنایت بر او واجب می

یعنی از کسی که وارثی ندارد، ارث  )وأرثه(کنند. پسران و خویشاوندان ـ مرد تحمل می

 برم.می

المال قاضی عیاض گفته است: منظور سخن پیامبر، این است که ثروتش به بیت

 2گردد.المال میشود و صرف امور بیتمسلمانان انتقال داده می

 پنجم -1207

أنا أولى بكل مؤمن »فرمود:  روایت کرده که پیامبر کرببن معدی   ابوداود از مقدام
من » ...«من نفسه ، فمن ترك دینا أو ضیعة فإلي ، ومن ترك ماال فلورثته ، وأنا مولى من ال مولى له

از هر مؤمنی نسبت به خودش برتر و واالتر هستم. پس هر کس بیمرد و دینی بر عهده 

ه جا بگذارد. سرپرستی آنها بر عهده من است و داشته باشد یا زن و فرزندانی از خود ب

هر کس مالی از خود به جا گذارد، برای ورثه اوست و من وارث کسی هستم که وارثی 

 «.ندارد

مده است که منظور از اولویت و برتری، یاری دادن در آدر شرح این حدیث: 

ها را یاری نمایم و آنکارهاست. یعنی پس از مرگ آنها، کارهایشان را سرپرستی می

یعنی ادای « فإلی»، یعنی زن و فرزندان. « ضیعة »کنم. حتی بیشتر از زمان زنده بودنشان. می

، یعنی وارث کسی «و أنا مولی من ال مولی له»دین و سرپرستی عیال او بر عهده من است 

 3هستم که وارثی ندارد.

______________________ 

کند و از نظر : از عقل به معنای بستن و جلوگیری کردن  است زیرا از خونریزی جلوگیری میعاقلة -1

اصطالحی عبارت است از اقوام پدری قاتل که عصبه نسبی او هستند مانند عمو، برادران پدری و ... 

 مترجم.

 .126، ص 8 المعبود، شرح سنن ابوداوود، جعون -2

 همان. -3



   

 حقوق و تکالیف زن در اسالم              098
  

 نتیجه -1220

به مسلمانان  ند این است که پیامبرکنخالصه مطالبی که این احادیث بر آنها اشاره می

اعالم نموده که ایشان کفالت زن و فرزندان شخصی را که مرده و مالی از خود به جا 

نگذاشته تا با آن امرار معاش کنند و نیز دین شخصی که مرده است و مالی برای پرداخت 

ارد، ارث دین از خود به جای نگذاشته، متعهد شده است و ایشان از کسی که وارثی ند

فرموده به این اعتبار  کنند. آنچه پیامبرالمال منتقل میبرد. یعنی مال مرده را به بیتمی

است که، او امام مسلمانان و رئیس دولت اسالمی است و حاکمان پس از او باید کار او 

را ادامه و انجام دهند و بر دولت اسالمی واجب است که تهیدستان نیازمند ـ چه زن چه 

 المال یاری دهد زیرا این کار حق آنهاست.ـ را از بیت مرد

 نمایدکید میامین اجتماعی تابر ثبوت ت 1«الغرم بالغنم»قانون  -1222

کند، این است که کید میامین اجتماعی را در جامعه اسالمی تااز جمله مسایلی که ت

اش را پرداخت نفقهکسی که نه توانایی مالی و نه کسب و کار و نه پشتیبانی که مسئولیت 

به عهده بگیرد، داشته باشد مانند پیرمرد فقیر ناتوان و تهیدست یا بیماری که بیماری 

مزمنی دارد یا انسان نابینا و فلجی که به هیچ وجه توانایی کسب روزی ندارد، نفقه این 

، «لغنمالغرم با»المال واجب است. شیخ محمد زیدابیانی با استدالل به قاعده افراد بر بیت

آن را بیمه و ضمانت اجتماعی توجیه کرده و توضیح داده است که اگر یکی از آنها بمیرد 

______________________ 

های وارده بر آن مال متوجه یعنی اینکه منافع یک مال از آن کسی است که زیان« الغرم بالغنم»قاعده  -1

های ناشی از تلف یا عیب و نقص اوست پس اگر فرض کنیم مالی معیوب یا دچار نقص شود این زیان

همان شخص خواهد بود و انصاف و  متوجه هر کس باشد منافع، عواید و زیادات آن مال هم از آن

کنند. مثالً بیعی که به خیار عیب فسخ شود در فاصله علم به عیب و فسخ اگر عدالت نیز چنین اقتضا می

تلف گردد و یا ناقص و معیوب شود ضرر متوجه مشتری است پس بنابراین منافع آن کاال در آن فاصله 

 باشد. مترجم.می« اج بالضمانالخر»از آن مشتری است. و در واقع بیان قاعده 
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المال این ارث را صاحب و ارثی از خود باقی گذارد و وارثی هم نداشته باشد، بیت

 1شود.می

 مین اجتماعیازن تهیدست و ت -1221

سب شرط نیست؛ زیرا صرف آور ندارد، ناتوانی از کاجتماعی زنی که نانبرای تأمین 

و به طور کلی هزنیه زن تهیدست  2دیدگاهی دارند نزن بودن، کافی است. احناف نیز چنی

 بر کسی که از لحاظ شرعی به پرداخت نفقه او ملزم است، واجب است.

 مین اجتماعی ندارنداثروتمندان و صاحبان درآمد، ت -1221

ا سرمایه و حاصل کسب و کارش رفع اصل این است که انسان ـ خود ـ نیازهایش را ب

کند و به زندگی خود بپردازد و از هیچ کس چیزی درخواست ننماید زیرا دست باال 

داشتن بهتر از دست پایین داشتن است و بخشیدن بهتر از گرفتن است. در حدیثی از 

بهتر ای هیزم بر پشتش بگذارد و آن را بفروشد، اگر یکی از شما پشته»آمده است:  پیامبر

از این است که از کسی چیزی درخواست کند که معلوم نیست آن را به او بدهد یا از 

 3«.دادن آن به وی امتناع نماید

پس اگر انسان یا دولت خود با سرمایه و کار توانایی اداره خود را داشته باشد، 

درخواست یاری از دیگران در شریعت اسالم خوشایند نیست و چنین کسی بیمه و 

داشت.  نماید نخواهدمین میت برای تهیدستان ناتوان از کسب تانت اجتماعی که دولضما

اش از آن ای داشته باشد، نفقهاست. اما برای زن اگر سرمایهآنچه گفته شد، برای مرد 

مین اجتماعی باشد و مالی نداشته باشد از حق تاشود. ولی اگر تهیدست تأمین می

 ار کردن هم داشته باشد.برخوردار است هرچند توانایی ک
 

______________________ 
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 .612، ص 2ردالمحتار علی الدر المختار، فقیه ابن عابدین، ج  -2

 .22-52، ص 21القاری به شرح صحیح البخاری، عینی، ج عمده -3
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 زایی کندبرای کسانی که توانایی کار دارند، اشتغالدولت باید  -1222

از آنجایی که کار کردن در شرع مستحب است تا انسان با درآمد خویش، نیازش را 

های شغلی را برای شهروندان قادر به کار رفع کند. بنابراین دولت اسالمی باید فرصت

توان به کار پدید آورد یا از بیت المال به کسانی که میبرای بیکاران، یعنی هموار سازد. 

های شغلی را برای آنها ایجاد نماید مثالً برایشان آنها قرض داد، قرض بدهد و فرصت

تهیه کند یا با بذر خود زمین را به صورت قرضی برایشان کشت نماید. از ابزار کار 

به علت فقر و  1هرگاه صاحب خراجی»است: ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، روایت شده 

المال با وام برطرف تنگدستی از کشت زمین خود ناتوان باشد، خلیفه نیاز او را از بیت

همچنین هر فقیر قادر به کار بر  2«.برداری نمایدسازد تا بر آن کار کند و از زمینش بهره

 شود.صاحب زمین خراجی نیازمند قیاس می

پیش از کفالت و ضمانت دولت، به عهده نزدیکان و پرداخت نفقه  -1222

 خویشان است

وقتی کاری وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد ولی شخص قادر به انجام آن 

شوهری باشد، چه قدرت بر کار داشته باشد چه نداشته باشد بر نباشد یا زن تهیدست بی

گذران زندگی او بر دولت فامیل نزدیکش واجب است که بر او انفاق نماید و هزینه 

واجب نیست؛ زیرا حق نفقه بر نزدیکان مقدم بر بیمه اجتماعی دولت برای تهیدستان 

 است.

______________________ 

دارد. خراج زمین دو نوع است: طان به عنوان مالیات بر زمینی مقرر میخراج مالی است که امام یا سل -1

خراج مقاسمه که مقدار مشخصی از محصول زمین مثل یک چهارم یا یک سوم آن است که امام آن را 

کند. نوع دوم خراج که خراج وظیفه یا موظف نامیده کند که بر روی زمین کار میبرای کسی مقدر می

نماید. مانند آنکه حضرت عمر بر ینی است از نقد یا طعام که امام آن را مشخص میشود؛ مقدار معمی

 سواد عراق مقدر کرد که از هر جریب آن باید یک صاع گندم یا جو یا یک درهم پرداخت شود. مترجم.

 .362، ص 2، ردالمحتار، ابن عابدین، ج 362، ص 2القدیر شرح الهدایه، فی فقه الحنفی، ج فتح -2
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 زکات، ضمانتی اجتماعی برای تهیدستان است -1222

اگر انسان مالی یا کاری نداشته باشد یا نتواند کاری انجام دهد و یا سرپرستی مانند 

اش بر آنها واجب باشد، نداشته باشد تا هزینه او را فامیل یا شوهر که پرداخت نفقه

آوری شده واجب است. اصل این است رفع نیاز او از محل اموال زکوی جمعبپذیرند، 

آوری اموال زکات و انفاق آن را بر نیازمندان به عهده که، دولت باید خود وظیفه جمع

 شود.ا منبع محسوب نمیگیرد. این اصل در واقع ضمانت عمومی تهیدستان است اما تنه

 المال، آخرین منبع تأمین اجتماعیبیت -1222

المال به این مهم اگر راهی برای برطرف کردن نیاز تهیدستان وجود نداشته باشد، بیت

کند و پردازد و هر آنچه تهیدستان برای امرار معاش به آن نیازمندند، به آنها تقدیم میمی

االسالم ابن تیمیه گفته المال بر دیگران مقدم هستند. شیخآنها در پرداخت این مهم از بیت

شود و المال به آنها کمک مینیاز نیازمندان با زکات رفع نشود، از اموال بیتاگر »است: 

 1«.کنند، مقدم هستندالمال دریافت میبر دیگر کسانی که از اموال بیت

 در تأمین اجتماعی اولویت داردزن نیازمند  -1227

ای برای سرپرستی ندارد در تأمین اجتماعی اولویت ازمندی که شوهر و خانوادهنیزن 

المال در اراده خدمات تأمین اجتماعی باید این زن را بر دیگران مقدم بدارد. دارد و بیت

المال از جمله کسانی که مستحق استفاده از بیت»گفته است:  /االسالم ابن تیمهشیخ

هان در اینکه آیا آنان در غیر صدقات ]زکات[ مانند فیء و جزیه اند. فقیهستند، نیازمندان

در مذهب امام احمد و غیره بر دو نظر اند یا نه؟ اختالف دارند. و خراج بر دیگران مقدم

هر کس با اند شوند و گروهی دیگر گفتهاند که نیازمندان مقدم میهستند. برخی فقها گفته

اند. المال مشترکو نیازمندان و غیر آنان در بیتیابد اسالم استحقاق مال میپذیرش 

اند. قول صحیح بر این است که آنان بر گونه که وارثان ]میت[ در ارث با هم شریکهمان

______________________ 

 .52ص االسالم ابن تیمیه، السیاسة الشرعیه، شیخ -1
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داشت، همچنان که آنها را در اموال نیازمندان را مقدم می شوند. پیامبرغیر خود مقدم می

خورداری یا عدم آن و حق تقدم در بر»گفته است:  نضیر مقدم داشت. عمربن خطاببنی

و چون نیازمندان  1«.باشدنیازی و مشکالت و نیازهای فرد میالمال، منوط به سابقه بیبیت

اند، مقدم داشتن زن نیازمند بر دیگر نیازمندان، واجب است. زیرا ناتوانی بر دیگران مقدم

سب و کار را به همراه دارد. ذاتاً ناتوانی از کزن، بیشتر از ناتوانی مرد است و زن بودن 

های پیشین توضیح داده و در صفحه «أألنوثة بذاتها عجز» اند:گونه که فقیهان گفتههمان

شد. به همین سبب برای رهایی کسی که باید نفقه زن را پرداخت کند، زن مجبور به 

 انجام کار نیست.

اعی سرعت عمل در یاری رساندن به کسانی که مشمول بیمه اجتم -1227

 هستند

نان بر حاکم واجب است و سرعت بخشیدن در یاری رساندن به نیازمندان به ویژه ز

خیر به صاحب آن آسیب رساند، اپرداخت حق هنگام نیاز به ویژه اگر این تتأخیر در 

المال درنگ حقوق مردم از بیتاند باید بیجایز نیست. به همین سبب، فقیهان تأکید کرده

که بر حاکمان واجب است »در فقه حنفی آمده است: « ةالفتاوی الهندی»پرداخت گردد. در 

حقوق و دستمزد، را به صاحبان آن برسانند و آنها را از حق خود، محروم ننمایند و این 

شان و نباید ثروت برای امام و دستیارانش حالل نیست. مگر به اندازه نیاز خود و خانواده

. اگر حاکمان در این کار کوتاهی کنند، آن ثروت وبال آن را گنجی برای خود بدانند و ..

 2«.گردنشان خواهد گردید

 اگر دولت نتواند بیمه اجتماعی را تأمین کند تکلیف چیست؟ -1210

اگر دولت به هر دلیلی از تأمین اجتماعی و یاری نیازمندان ناتوان بود، بر ثروتمندان 

بیمه اجتماعی را تأمین و مقتضیات آن مسلمان واجب است به نیازمندان یاری رسانند و 
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بر ثروتمندان هر شهری »را به نیازمندانش تقدیم نمایند. فقیه مشهور، ابن حزم گفته است: 

واجب است که نیاز تهیدستان را برآورده سازند و اگر زکات و دیگر صدقات مردم کافی 

سرپناهی که آنان را از نباشد، حاکم، ثروتمندان را به تأمین خوراک و پوشاک الزم و تهیه 

ابن حزم برای سخن خود  1سازد.سرما و گرما و چشم دیگران محفوظ بدارد، مجبور می

 استدالل نموده که فرمود: به این حدیث پیامبر

مسلمان، برادر مسلمان است نه به او ستم » «ال یسلمهالمسلم أخو المسلم ال یظلمه و »

 «.سازدکند نه او را تنها رها میمی

کس مسلمانی را رها کند تا گرسنه و برهنه بماند در حالی که بتواند خوراک و  هر

پوشاک وی را تهیه کند در واقع او را تنها گذاشته است. ابوسعید خدری روایت نموده که 

هرکس بیشتر از ناهار دارد، آن را به کسی بدهد، که ناهار ندارد و هر »فرمود:  پیامبر

«. خود دارد، آن را به کسی بدهد که توشه و زادی نداردکس بیشتر از زاد و توشه 

درباره کسانی که استحقاق صدقه و زکات را دارند،  پیامبر»ابوسعید خدری گفته است: 

 «.چنان سخن گفت که ما بر این باور شدیم که هیچ یک از ما حقی بر زیادی مالش ندارد

است  أله، اجماع صحابهاین مس»ابن حزم در تعلیق و شرح این حدیث گفته است: 

 2«.از آن خبر داده است که ابوسعید خدری

ظاهر احادیث شریفی که ابن حزم به آنها احتجاج نموده بر سهیم بودن هر مسلمان به 

آمده است:  ابوسعید خدریاندازه توان، در یاری نیازمندان اشاره دارد. زیرا در حدیث 

. زیادی توشعه و مال به جز ...«ن ال زاد له من کان معه فضل من زاٍد فلیعد به علی مو »

شود. پس بر آنها نیز مشارکت در ثروتمندان نزد کسانی از طبقه متوسط نیز یافت می

دولت نتواند تهیدستان را یاری دهد واجب است همچنین تأمین اجتماعی، هنگامی که 

مسئولیت و سهم  اینکه گفته شد، هر توانمندی هنگام ناتوانی دولت برای تأمین اجتماعی
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من کان عنده طعام أثنین فیذهب بثالث و من کان عنده طعام أربعه »دارد، با روایت ابن حزم، 
نفر سومی را نیز دعوت کند هر کس که غذای دو نفر را دارد، » «فلیذهب بخامس أو سادس

مورد تأیید قرار  1و هر کس غذای چهار نفر را دارد، پنج یا شش نفر را دعوت کند(.

 گیرد.می

 تنظیم تأمین اجتماعی در دوره کنونی -1212

های گفتیم هدف از تأمین اجتماعی، کمک دولت به نیازمندان با زکات و دیگر اندوخته

 های زیر انجام داد:توان آن را به گونهالمال است که میبیت

ای مستحق از طریق تأمین ]بیمه[ اجتماعی، خانهدولت برای زنان و مردان مستمند  -6

 مین کند.ابرای زندگی فراهم نماید و با پرداخت هزینه، زندگی هر دو گروه را ت

هایی را برای یاری زنان و مردان مستمند اعالم نماید و از دولت وجود پایگاه -2

ها بروند و با درخواست کتبی، خود را به تا به این پایگاهنیازمندان دعوت کند، 

گونه اعالن موده، معرفی نمایند. نمونه اینهایی که حاکم تعیین ننمایندگی و حوزه

، نقل شد، آمده است. بخاری به روایت از پیامبر دولتی در روایتی که از پیامبر

  ...«فأن ترک دینا  أو ضیاعا  فلیأتنی و أنا مواله »... چنین نقل کرده بود: 
یّم هم هایی هستند که سرمایه و سرپرست و قله و خانوادهئ، همان عا«الضیاع»و 

 ندارند.

های تأمین اجتماعی ساکن هستند و شوق کار برای زنان تهیدستی که در خانه -6

دارند در محل سکونتشان امکان کارهایی، مانند ریسندگی، خیاطی و کردن 

گونه کارها به آنها آموزش داده گلدوزی فراهم گردد یا به کمک آموزشیاران، این

شود که به دختران خردسالی که به سبب  شود. همچنین به این زنان اجازه داده

کنند، در کنار کارهایی مانند خیاطی و ها زندگی مینداشتن سرپرست در این خانه

کارهای سودآور، قرائت قرآن، فقه و علوم دین را نیز بیاموزند و در نتیجه، جایز 
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یه است که از درآمدش در مقابل هزینه تعلیم او کم کنند. ابن عابدین از رملی فق

اگر دختر با خیاطی و ریسندگی خود از پرداخت نفقه »نقل کرده که گفته است: 

اش بر پدرش واجب نیاز گردد، باید از درآمد خود مصرف نماید و دیگر نفقهبی

نیست. مگر وقتی که درآمدش کافی نباشد و در این حالت بر پدر واجب است که 

دولت نیز در پرداخت هزینه زن  1مخارج دخترش را به اندازه نیاز پرداخت نماید.

تواند درآمد به دست آمده از کسب کند، اما حاکم مینیازمند مانند پدرش عمل می

حالل دختران را جهت تشویق آنان بر انجام کار سودمند و پربازده برایشان 

 نگهداری کند و چیزی از حقوقشان کسر ننماید.

مین اجتماعی برای زنان نیازمند االزم است جاهایی که دولت به مقتضای اجرای ت

سازد، نمازخانه یا مساجدی برای ادای نماز داشته باشد و کسی به صورت منظم آماده می

ارشاد و آموزش مسایل دینی آنها را متعهد شود. بهتر است، کسی که این وظیفه خطیر را 

آگاه و پرهیزکار توان انجام آن را به مردی پذیرد، زنی دانشمند و آگاه باشد وگرنه میمی

سپرد. همچنین این آموزش باید به صورت گروهی و در جایی ویژه که برای این کار در 

 محل سکونت آنان در نظر گرفته شده، انجام پذیرد.

باشند. زنان دار مسئول سرای نیازمندان باید یک یا چند خانم درستکار و امانت

س مسؤوالن این امین باشند و در رها باید زنانی درستکار و اخدمتکار در این خانه

باید زنی به عنوان رابط در میان این مؤسسات و کسانی که در ها و اداره کارهای آن، خانه

 آن سکونت دارند و کارگزاران مسئول اجرای تأمین اجتماعی، وجود داشته باشد.

ازه داده آنچه درباره خانه زنان تهیدست گفتیم برای مردان نیز صادق است و به آنها اج

دهند، انجام دهند یا آن را آموزش شود تا کارهایی که دوست دارند و درست انجام میمی

توانند با آن سود به دست آورند. باید مسئول خانه ببینند و به کارهایی بپردازند که می

مردان فقیر، مردی با صالحیت و امین باشد و مردانی درستکار و امین او را به اندازه نیاز 
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ها، ها باید مسجدی برای نماز و مکانی برای شنیدن موعظهاری نمایند و این خانهی

های دینی که مردی عالم یا چند نفر به آنها بیاموزند، داشته باشد تا ارشادات و راهنمایی

 در آن اجتماع نمایند. 

 مین اجتماعی برای غیرمسلمانات -1212

توان در این مورد به رخوردارند و میاهل ذمه در داراالسالم از تأمین اجتماعی ب

هر »ای که خالدبن ولید برای مردم حیره نوشته، استدالل کرد که در آن آمده است: نامه

کهنسالی که از کار افتاده و یا به مشکلی دچار شده و یا ثروتمند بوده سپس تهیدست 

جزینه از او نمایند پرداخت کیشانش به او صدقه و کمک میای که همگشته، به گونه

المال مسلمانان مورد گردد و تا هنگامی که در داراالسالم است از سوی بیتساقط می

آورده است و « الخراج»ابویوسف این مسأله را در کتابش «. گیردحمایت مالی قرار می

این نامه را انکار کرده باشند، پس  و یا یکی از صحابه برای ما نقل نشده که  ابوبکر

ابوعبیده آمده که عمربن عبدالعزیز به کارگزار خود « اموال»شود و در وب میاجماع محس

کسانی از اهل ذمه که پیش از تو »ای به این مضمون نوشت: نامه« ةعدی بن ارطا»در بصره 

ای موردنیاز ]مالی[ از اند و قادر به کار و فعالیت نیستند، به اندازهزیسته و پیر و ناتوان

 «.ا پرداخت نماییدالمال به آنهبیت



 

 گفتار دوم:

 حقوق اختصاصی زن

 هدف از حقوق اختصاصی زن -1212

چه این روابط گردد، حقوق اختصاصی حقوقی است که به روابط میان افراد باز می

شود. از حقوق خانوادگی خانوادگی یا مالی باشد که شامل حقوق خانوادگی و مالی می

انواده است و از حقوق مالی حق زن و مرد برای حق زن و مرد برای ازدواج و تشکیل خ

مندی از آن و تصرفات مختلف یا داشتن ثروت و تصرف قانونی در کسب مال و بهره

باشد و معامالت مالی و یا انجام هر آنچه به سبب آن انسان، طلبکار یا بدهکار شود می

و ما در بحث  1ندااین معنای حقوق اختصاصی همان است که حقوقدانان آن را ذکر کرده

 گوییم.خود برمبنای آن سخن می

 اصل داشتن حقوق اختصاصی -1212

ریزی شده؛ این است که برداری از حقوق اختصاصی بر آن پایهاصلی که داشتن و بهره

 انسان اهلیت وجوب و اهلیت ادا داشته باشد.

 اهلیت وجوب -1217

نی اینکه انسان شایستگی اهلیت وجوب باتوجه به تعریف فقهای شریعت اسالمی یع

این را بیابد تا بر دیگران حقی داشته باشد و دیگران نیز بر او حقی داشته باشند. این 

 شود، یعنی بر پایه ثبوت ذمه است.برای انسان ثابت می« الذمه»اهلیت با 

بنابر تعریف فقهای شریعت اسالم، وصفی شرعی است که انسان با آن « الذمه»و 

که حقوقی برای خود به دست آورد و حقوق دیگران را نیز بپذیرد و این یابد اهلیت می

ای که انسان زنده پا به این دنیا است که شریعت آن را از لحظه« الذمه»وصف شرعی 
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آید مگر اینکه شریعت ای به دنیا نمینماید و هیچ انسان زندهگذارد برای او تثبیت میمی

د و سرانجام اهلیت وجوبی که تعریف شد برایش اسالمی برای او ذمه مقرر کرده باش

و این اهلیت از گردد پس اساس دستیابی انسان به این اهلیت، زندگی است؛ اثبات می

 1میرد، همراه اوست.گذارد تا زمانی که میزمانی که انسان زنده پا به این دنیا می

 اهلیت ادا -1217

حقوق خود و نیز حقوقی است  هدف از اهلیت ادا، شایستگی انسان برای درخواست

تا سخنان و کردار و دیگر تصرفاتش ارزش پیدا کند و آثار شرعی که دیگران بر او دارند 

است و با کمال تمییز « تمییز»مقرر بر آن مترتب گردد. اساس این اهلیت برای انسان 

 2گردد.انسان یعنی بلوغ همراه با عقل و رشد کامل می

 ی اهلیت استزن مانند مرد دارا -1210

زن در داشتن اهلیت ـ هر دو گونه آن ـ مانند مرد است. درباره اهلیت وجوب، گفته 

آید مگر است و هیچ انسانی زنده به دنیا نمی« زنده بودن»شد که اساس برخورداری از آن 

شود. زن گردد که در نتیجه اهلیت وجوب برایش ثابت میبرای او ثابت می« الذمه»اینکه 

به دنیا بیاید تا زمانی که بمیرد،  ن است و اهلیت وجوب برای او از زمانی که زندهنیز انسا

گردد. شود. و در اهلیت ادا اساس بر تمییز است و با بلوغ عقلی، کامل میثابت می

یابد و الناس را میاهلل و حقبنابراین زن اهلیت و شایستگی انجام تکالیف شرعی یعنی حق

کند و گفتار و کردارش معتبر محسوب هر دو حق را هم پیدا می نیز اهلیت استفاده از

 گردد.شده و آثار شرعی بر آنها مترتب می
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 .23-22الوجیر فی أصول الفقه: دکتر زیدان، صص  -1

 .22همان، ص  -2



   

 119 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

 زن از حقوق اختصاصی خانوادگی برخوردار است -1212

زن برمبنای ثبوت اهلیت مانند مرد از حقوق اختصاصی خانوادگی همچون حق 

 . خداوند فرموده است:آیدازدواج برخوردار است و بخشی از آن به شمار می

                        

 [563بقره / ] 

پس اگر زنش را طالق داد، از آن به بعد زنش بر او حالل نخواهد بود، مگر »

 «.اینکه زنش با شوهر دیگری ازدواج کند

 و همچنین فرموده است: 

                       

           [ / 565بقره] 

و هنگامی که زنان را طالق دادید و مدت عده خود را به پایان رسانیدند، مانع آن »

ای تراضی برقرار نند. اگر میانشان به طرز پسندیدهنشوید که، با شوهران ازدواج ک

 «.گردد

گونه که حقوقی چون حق اطاعت از شوهر و نیز مطالبه آن از سوی شوهر ثابت همان

شود در نتیجه عقد ازدواج، حقوق دیگری هم، مانند حق نفقه زن بر شوهر و می

 د شد.شود که به تفصیل توضیح داده خواهدرخواست آن برای زن ثابت می

 زن از حقوق اختصاصی مالی برخوردار است -1211

تواند با ابزار یعنی از دیدگاه شرعی میزن مانند مرد حقوق خصوصی مالی دارد. 

 کاری خود، ثروت به دست آورد. خداوند متعال فرموده است:

                           

                        [ / 2نساء] 
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گذارند برای مردان و زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می»

مشخص  سهمی است. خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند

 «.و واجب گردانده است

تواند برای به دست آوردن ثروت معامالت مختلفی همچون اجاره دادن را زن می

 انجام دهد؛ زیرا خداوند متعال درباره اجاره دایه برای شیر دادن به بچه فرموده است: 

                     [566ره / بق] 

و اگر خواستید براى فرزندان خود دایه بگیرید، بر شما گناهى نیست، به شرط  »

 .«اید، به طور شایسته بپردازیدفتهآنکه چیزى را که پرداخت آن را به عهده گر

ای که دارد وکیل تواند برای اموری همچون تصرفات و خرید و فروش مالیزن می

ابن قدامه حنبلی آمده « المغنی»امور دیگران را بپذیرد. در تواند وکالت بر بگیرد و نیز می

پذیر باشد، حق تصرف داشته باشد و آن کار نیابتهر کس که در کاری شخصاً، »است: 

 1«.وکالت مرد یا زن در آن، درست است

اختالفی درباره جواز توکیل در »گیرند، گفته است: ابن قدامه درباره زنانی که وکیل می

وش و درخواست حقوق، نیست چون نیاز مقتضی گرفتن وکیل است. زیرا خرید و فر

داند دهد که راه و رسم خرید و فروش را خوب نمیگاهی داد و ستد را کسی انجام می

تواند درست با آن تجارت ای دارد که نمیتواند به بازار برود یا گاهی هم سرمایهیا نمی

 2«.تجارت بپردازده کند یا به سبب زن بودن، درست نیست که ب

 تواند اموال و دارایی خود را ببخشدزن می -1212

گفتیم زن از حقوق اختصاصی مالی برخوردار است زیرا دارای اهلیت وجوب و 

اداست و در نتیجه حق انجام تصرفات مالی خود را نپردازد به شرط اینکه بالغ و عاقل و 

اش را یا بخشی از آن را بدون نیاز به ییتواند همه دارارشید و غیرمحجور باشد. یعنی می

______________________ 
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اجازه شوهر و یا دیگری ببخشد و این قول جمهور است. البته برخی از فقها در این باره 

اند. در ذیل قول جمهور و مخالفان و دالیل هر گروه و اقوال راجح با آنها مخالفت نموده

 بیان شده است.

 ل خود( نظر جمهور درباره بخشش زن از مایکم -1212

اش گفته امام بخاری درباره بخشش زن شوهردار به غیرشوهر خود و آزاد کردن برده

 خداوند فرموده است: »جایز است، اگر سفیه نباشد و اگر سفیه باشد، جایز نیست. »است: 

           [ / 2نسا] 

[ شما قرار داده( به قوام ]زندگى و اموال خود را )که خداوند آن را وسیله »

 « سفیهان مدهید

 1«.جمهور هم به جواز معتقدند»ابن حجر عسقالنی در شرح سخن بخاری گفته: »

ای که پدر گذاشتن بر زنی که شوهر دارد و دختر باکره 2حجر»در المحلی آمده است: 

لوغ رسیدند، اگر دارد و نیز دختری که پدرش از دنیا رفته، جایز نیست. و چون به سن ب

از سرمایه خود صدقه و بخشش نمایند، مانند مردان درست است. و این قول سفیان 

 3«.ثوری و ابوحنیفه و شافعی و ابوثور و ابوسلیمان و اصحاب اوست

______________________ 

، 12البخاری به شرح العینی، ج ، صحیح315 ، ص5الباری به شرح صحیح البخاری، العسقالنی، ج فتح -1

 .152ص 

حجر: از نظر لغوی به معنی منع و در تنگنا قرار دادن است و در اصطالح فقهی عبارتست از: منع کردن  -2

 انسان در تصرف اموال خود. 

 .222، ص 1المحلی، ابن حزم، ج  -3
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 1دوم( نظر مخالفان جمهور -1217

امام طاووس تابعی بر این باور است که بخشش و صدقه دادن زن از مال خود جز  -6

 ه شوهر جایز نیست.با اجاز

برای زن بدون اجازه شوهرش صدقه یا »از امام لیث نقل شده که گفته است:  -5

 «.ارزشی باشدبخشش جایز نیست مگر اینکه چیز کم

از امام مالک نقل شده که فرمود: زن ـ هر چند رشید باشد ـ جایز نیست بیشتر از  -6

3
 د.مالش را بدون اجازه شوهرش ببخش 1

 دالیل جمهور -1217

روز  پیامبر»روایت کرده است:  بالف( امام بخاری در صحیح خود از جابربن عبداهلل

عید فطر به نماز ایستاد. نخست نماز و سپس خطبه خواند و هنگامی که مراسم نماز به 

و  پایان رسید از منبر پایین آمد، و نزد زنان آمد در حالی که بر دست بالل تکیه نموده بود

آنها را اندرز داد. بالل لباسش را برای اینکه زنان در آن صدقه بیاندازند، پهن کرده بود. 

یکی از راویان حدیث گفت: به عطا گفتم: آیا زکات فطر بوده است؟ عطا گفت: خیر، 

صدقه بود که آنان پرداختند. گفتم: به نظر شما امام هم باید چنین کند و آنها را اندرز 

 2«ن حقی است بر امامان، چرا آن را انجام ندهند؟دهد؟ گفت: ای

این حدیث برای رد صدقه زن از »ابن حجر عسقالنی در شرح این حدیث گفته: 

اجازه شوهرش یا بر میزان معینی مانند اش بیدارایی
3
ها آورده برخالف برخی مالکی 1

یعنی  3یل خودداری شده است.شده است. زیرا در این حدیث از بیان جزییات مسا

های دادند، درباره کسب اجازه از شوهران و اینکه صدقهاز زنانی که صدقه می پیامبر

______________________ 
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آنها بیشتر از 
3
گمان بود بییا کمتر از آن است، سؤال ننموده و اگر حکم غیر از این می 1

 1«.پرسیدندمی پیامبر

گونه که ابن حجر عسقالنی از او نقل کرد ـ یث ـ همانامام قرطبی در شرح  این حد

اند. زیرا برای ما توان گفت که شوهران آنها حضور داشتهدر این حدیث نمی»گفته است: 

دادن یا  قهشد حضور آنان به معنای اجازه صدچنین نقل نشده است. اگر هم نقل می

شود، اصل، بقای آن بات میرضایت آنها به این کار نیست؛ زیرا کسی که حقی برایش اث

حق است. مگر اینکه خود به اسقاط آن تصریح نماید و نیز نقل نشده که شوهران به 

 2«.اسقاط حق خود تصریح نموده باشند

 ب( -1220

من  اهللگفتم: یا رسو»، روایت کرده است: ، دختر ابوبکركامام بخاری از أسما

رم. آیا از آن صدقه بدهم؟ فرمود: صدقه بده و به من داده است، ندا دارایی جز آنچه زبیر

یعنی آن را جمع نکن و در نفقه «. چیزی از آن را نگه مدار که از تو نگه داشته خواهد شد

امام عینی در شرح  3«.دادن بخل نورز که اگر چنین کنی به مانند آن پاداش خواهی گرفت

، بر این اشاره دارد که زن «صدقه بده»که فرمود:  سخن پیامبر»این حدیث گفته است: 

داده، جزو  كبه أسما اش صدقه بدهد. زیرا آنچه زبیراجازه شوهر از داراییتواند بیمی

به او امر کرد که صدقه بدهد و او را به کسب اجازه از زبیر  دارایی أسماست. و پیامبر

 4«.دستور نداده است

 

______________________ 
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 ج -1222

، دختر حارث، كیت کرده که میمونه، روابامام بخاری از کریب، برده ابن عباس

اجازه نگرفته است. و  به او خبر داد که کنیزش را آزاد نموده و از پیامبر همسر پیامبر

اهلل! خبر داری که، کنیزم را یا رسول»چون روز استراحت پیامبر نزد او فرا رسید. گفت: 

گفتم: بله، فرمود: اما اگر تو او  «اید؟آیا این کار را انجام داده»فرمود:  پیامبر« آزاد نمودم؟

 1«.شدبخشیدی، آن وقت اجر بیشتری نصیبت میهایت میرا به دایی

بطالن  بود، پیامبراش نافذ و درست نمیپس اگر تصرف زن عاقل رشید در دارایی

اش ـ او را به کار بهتری ـ بخشیدن کنیز به دایی کرد. در حالی که پیامبرآن را اعالم می

 2شد.ایی کرد. زیرا این بخشش افزون بر صدقه و بخشش، صله رحم نیز شمرده میراهنم

 دالیل مخالفان جمهور -1221

از پدرش از جدش روایت کرده  بخود از عمروبن شعیب« السنن»یکم( ابو داوود در 

چنانچه شوهر، قیمومت زن را به عهده داشته باشد، جایز نیست »فرمود:  اهللکه رسول

اش که هر گونه بخشش زن از دارایی»و در شرح آن آمده است: « اش را ببخشدزن دارایی

شوهر به او داده، جایز نیست حتی اگر ثروت در تصرف زن باشد و نهی در اینجا برای 

تحریم است و اگر منظور مال خود زن باشد، به سبب رعایت ادب و نزاکت تصرف در 

اند ترتیب همچنان که برخی از علما گفتهآن جز با اجازه شوهر درست نیست. پس بدین 

آمده است: با این حدیث، جایز نیست زن ـ حتی « النیل»در کتاب «. نهی برای تنزیه است

اجازه شوهرش از دارایی خود ببخشد؛ البته با این نظر اگر بالغ و رشید هم باشد ـ بی

 3«.مخالفت شده است

 

______________________ 
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 دوم -1221

برای زن بخشش جز »فرمود:  اهللیت کرده که رسولروا بابوداوود از عبداهلل بن عمر

اجازه زن از »امام خطابی در شرح این حدیث گفته است: «. با اجازه شوهر جایز نیست

ولی مالک «. شوهر، نزد بیشتر فقها، دالّ بر حسن معاشرت و جلب رضایت شوهر است

شوهر به آن اجازه  گردد تا اینکه؛ رو میهمه آنچه را که بخشیده»بن انس گفته است: 

  1«.دهد و شاید این برای زن غیر رشید باشد

شود این است ای که از این دو حدیث و احادیث دیگری از این قبیل استنباط مینتیجه

اجازه شوهر ممنوع است. گروهی از آنها مانند ام طاووس اش بیکه بخشش زن از دارایی

د، مگر اینکه با اجازه شوهر انجام شود. و به منع مطلق آن، معتقدند، چه کم باشد چه زیا

اجازه شوهر را استثنا اش بیگروهی مانند امام لیث بخشش زن در اندکی از دارایی

اند با قیاس بر تبرع اند. اما امام مالک احادیثی را که جمهور به آن استناد نمودهنموده

اجازه وارث بخشش بیش از مریض در حال مرگ، که بی
3
در دارایی برایش جایز  1

نیست، بخششی دانسته که بیشتر از 
3
و احادیث مخالفان جمهور را بر منبع  2مال نباشد 1

بخشش در بیش از 
3
 دارایی حمل نموده است. 1

 مناقشه دالیل ]جمهور و مخالفان[ -1222

تر است. اند از احادیث مخالفان صحیحاد نمودهاحادیثی که جمهور به آن استن -6

 3بنابراین، احادیث جمهور برای تبعیت و پیروی سزاوارترند.

جایز »فرموده است:  که گفته، پیامبر بامام شافعی درباره حدیث عمروبن شعیب -5

اش را ببخشد اگر شوهر قیمومت او را بر عهده داشته نیست زن چیزی از دارایی

______________________ 
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ایم و ثابت نشده تا ناچار به این حدیث را ما ]نیز[ شنیده: »گفته است«. باشد

کند. گفته شده منظور از پذیرش آن شویم در حالی که قرآن برخالف آن داللت می

 قرآن، این قول خداوند است که فرمود: 

                 [ / 553بقره] 

 « اد کردن خود[ فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیستدر آنچه که ]زن براى آز »

 و نیز 

           [ / 65نساء] 

اند یا دَینى ]که باید استثنا [ پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کرده]البته »

 « شود[

 1«.کندهر داللت میازه شوجاش بدون نیاز به ااین آیات بر تصرف زن در دارایی»

قیاس هبه زن به تبرع مریض در حال مرگ، برای اثبات عدم توانایی بخشش زن  -6

مازاد بر 
3
دارایی، قیاسی مردود است. زیرا تبرع بیمار در حال مرگ چنانچه  1

تواند، اجرا شود اما تبرع و بخشش زن چه در تندرستی و چه در بهبود یابد، می

، تنها زمانی نافذ و اجرا شدنی است که نزدیک بیماری
3
باشد نه بیشتر از آن.  1

 بنابراین در قیاس جایز نیست که فرع ]مقیس[ با اصل ]مقیس علیه[ مخالفت کند.

 ترجیح بین دو قول -1222

تر از دالیل مخالفان آنهاست. از آنچه گفته شد روشن است که دالیل جمهور قوی

توان قول امام ابن قدامه حنبلی را نیز ذکر نمود که گزیده زون بر دالیل جمهور، میاف

 سخن او چنین است: خداوند متعال فرموده: 

                  [3/  ءنسا] 

 «.ا به ایشان برگردانیداگر از آنان صالحیت و حسن تصرف دیدید، اموالشان ر»

______________________ 
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ظاهراً این آیه دلیلی برای رفع حجر از زن و مرد راشد و آزاد در تصرف اموالشان 

ای گروه زنان صدقه بدهید. گرچه از »فرموده که:  است. در حالی که ثابت شد که پیامبر

ا نپرسید صدقه آنها را پذیرفت و از آنه و آنها نیز صدقه دادندو پیامبر«. زیورآالتتان باشد

زیرا کسی که به سبب رسیدن به سن رشد تحویل اند یا نه؟ که آیا شوهرانشان اجازه داده

دادن داراییش به او واجب شده باشد، تصرف در آن نیز بدون کسب اجازه از کسی 

رسد و جایز است در اموالش تصرف کند. درست است مانند پسری که به سن رشد می

در دارایی او هیچ حقی ندارد. پس در نحوه استفاده از  زن هم اهل تصرف است و شوهر

 1«.شوداش بر او حجر گذاشته نمیدارایی

 دیدگاه برتر -1222

گردد که قول جمهور بر قول مخالفان برتری دارد پس زن از آنچه گفته شد، روشن می

ف اش تصرف نماید و صدقه بدهد و تصرتواند بدون نیاز به اجازه شوهر در داراییمی

وی اجراشدنی است. چون زن  اهلیت کامل دارد و در معامالت همسان مرد است و 

 تواند سبب حجر بر او شود.کاهد و نمیازدواج از اهلیت او نمی

با وجود قولی که برتر دانسته شد، بر این باورم ]زیدان[ مستحب و مطلوب این است 

بدهد، مشورت نماید. زیرا خواهد ببخشد یا صدقه که زن با شوهرش درباره آنچه می

شک اسالم به آنچه انجامد و بیمشورت به حسن معاشرت، الفت و دوستی میان آنها می

نماید و مشورت زن با حسن معاشرت و دوام الفت میان دو کس را پدید آورد، تشویق می

 شود.شوهرش در این باره موجب تحقق این معنا می

______________________ 

 .262-265، صص 2المغنی، ج  -1



 

 گفتار سوم:

 حقوق سیاسی زن

 ریف حقوق سیاسیتع -1227

تواند، عضوی از اعضای حقوق سیاسی حقوقی است که، انسان به اعتبار این که می

ها، مشاغل، حق انتخاب و هیأت دولت شود آن را بدستآورد مانند حق مدیریت دستگاه

بنابراین حقوق سیاسی حقوقی است که انسان با آن در اداره امور ، 1نامزدی در انتخابات

حقوقی »توان آن را چنین تعریف کرد: و می 2شود.شریک و سهیم می کشور یا حکم آن

آورد. یعنی با پذیرش ملیت و است که انسان به اعتبار انتسابش به دولتی معین، بدست می

آید و با این حقوق در سرپرستی کارهای تابعیت آن دولت از شهروندانش به شمار می

 گردد.دولت سهیم می

 سیداشتن حقوق سیا -1227

نامند ـ اسالم است و هر مبنای انتساب به دولت اسالمی ـ که فقها آن را داراالسالم می

کس اعم از زن و مرد آیین اسالم را بپذیرد از شهروندان، ساکنان و منتسبان آن به شمار 

یابد و حقوق سیاسی خواهد داشت. اما زن مسلمان آید و در نتیجه تابعیت اسالمی میمی

عیت اسالمی مانند مرد حقوق سیاسی ندارد که در این گفتار توضیح داده با پذیرش تاب

 شود.می

 روش بحث -1220

بیان حقوق سیاسی زن مسلمان در داراالسالم است و اشاره سخن ما در این گفتار، 

شد که زن مانند مرد حقوق سیاسی کاملی ندارد. در این گفتار تالش شده تا تفاوت 

 ان روشن شود.حقوق سیاسی زنان با مرد

______________________ 
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حق نامزدی و  -5حق مدیریت مشاغل عمومی  -6اند حقوق سیاسی زن، دو دسته

های دولتی. بنابر آنچه گفته شده این گفتار دو جستار انتخاب کردن برای تصدی پست

 دارد:

 شاغل عمومیمجستار یکم: حق مدیریت 

 جستار دوم: حق نامزدی و انتخاب

 



 

 جستار یکم:

 ومیحق مدیریت مشاغل عم

 تواند، مدیریت مشاغل عمومی را به عهده بگیردزن می -1222

حق دارد که شغل « ملیت اسالمی»زن ساکن داراالسالم تابعیت این سرزمین یعنی 

اند، کار عمومی مناسبی که در این سرزمین داشته باشد. حنفیه به زن مسلمان اجازه داده

طبری معتقد است، زنان جریر  قضاوت را جز در حدود و قصاص به عهده بگیرد. ابن

حق دارند به صورت مطلق، جز در حدود و قصاص کار قضاوت را انجام دهند. او چنین 

برای فتوا دادن، مرد بودن شرط دلیل آورده است که کار قضاوت مانند کار افتاست. 

از ابن در کتاب المحلی « ابن حزم ظاهری»نیست پس در قضاوت هم همین گونه  است. 

دار منصب قضاوت گردد و روایت جایز است، زن عهده»نقل کرده است:  بریجریر ط

زنی به نام شفا را از قوم خود به عنوان محتسب کار بازار « عمربن خطاب»شده که 

قومی که کارشان را »فرموده است:  تعیین نمود. در پاسخ این سخن که گفته شده، پیامبر

فرموده  این حدیثی که پیامبر»باید گفت: «. نندبیبه زن بسپارند، فالح و رستگاری نمی

برای کار عمومی، یعنی خالفت است و نصی در منع زن برای سرپرستی برخی مناصب 

 1عمومی نیامده است.

 ویژگی مدیریت مشاغل عمومی -1221

حق مدیریت مشاغل عمومی چنان که آشکار است در ذات خود تکلیفی است که 

تعیین کرده است تا از راه این وظیفه به مردم خدمت شود.  دولت اسالمی برای شهروندان

برای مشاغل عمومی دولتی به این معناست که انجام این مشاغل « حق»به کار بردن واژه 

باشد. حدیثی که بخاری در صحیح خود از ابوموسی اشعری روایت کرده بر آنچه مباح می

______________________ 
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من و دو نفر از قومم، نزد »فرمود:  گفته شد، اشاره دارد. ابوموسی به روایت از پیامبر

رفتیم. یکی از آنها گفت: ای رسول خدا! ما را به امارت منصوب کن. دیگری هم  پیامبر

فرمود: ما کار حکومت را به کسی که آن را درخواست کند  پیامبر گفته او را تکرار کرد.

 1«.کنیمو کسی که بر آن حرص ورزد، واگذار نمی

ست گرفتن وظایف عامه به معنای الزام دولت به پاسخگویی به در حالی که اگر بد

درخواست او بود. چون تاکنون آن را از وی منع کرده است. زیرا ادای حق بر کسی که 

حق بر گردن اوست، الزامی است. از این رو مطابق این گفته، بدین معنا نیست که هرگاه 

شود یا به او ادا شود؛ زیرا حقوق  صاحب حق آن را درخواست یا مطالبه کرد، از وی منع

گیریم که شوند. پس نتیجه میشوند بلکه برعکس بیشتر اثبات میبا مطالبه ساقط نمی

گیرد، سرپرستی مشاغل عمومی در داراالسالم برای کسی که مدیریت آن را به عهده می

ن تکلیف دهد و بر پایه ایمباح است و به علت انتساب به داراالسالم معنای تکلیف می

سرپرستی مشاغل عمومی در دولت اسالمی، مانند کار قضاوت برای زن رواست، البته 

چنین نیست که هر کس شغلی عمومی بخواهد دولت موظف است آن شغل را به او 

بدهد. بلکه بر دولت واجب است که حتی در برخی مواقع نیز درخواستش را رد نماید. 

 شود.ت کند، این درخواست رد میبرای نمونه اگر زن امامت را درخواس

 هدف از اعطای این حق -1221

برای مرد و زن، کسب درآمد مشروع، هدف از دادن حق مدیریت مشاغل عمومی، 

ای که مرد و زن در آن شغل انجام روزی حالل و رضایت خداوند است و بنابر وظیفه

اک و درستکار را یافت که توان افرادی پدهند، متغیر است. البته در کنار این هدف، میمی

داشت مادی و تنها برای رضای چشمکنند. یعنی بیبا اشتیاق به جامعه اسالمی خدمت می

خواهند از راه پذیرفتن اند و نمیرسانند. زیرا آنان خود، دارای سرمایهخدا به مردم نفع می

مرین این وظایف به ثروتی بیشتر دست یابند. مانند شخصی که وظیفه تدریس یا ت

______________________ 
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داشت و یا آن که بی هیچ چشمگیرد رزمندگان برای بکارگیری اسلحه را به عهده می

 پردازد.برای رضای خداوند، به امامت نماز و خطبه و افتا در میان مردم می

اما هدف از اعطای این حق به زن و مرد از سوی دولت، سپردن این مناصب به 

باشد آن، به اندازه توانایی انجام تکالیف آن می دارانی شایسته برای انجام مقتضایتامانت

تا وظایف خود را در این حیطه به بهترین شیوه انجام دهند و مجر به تحقق اهداف دولت 

 که همان تحقق مصالح مردم و دفع مفاسد از آنان است، گردد.

 شرایط تحقق مدیریت مشاغل برای زن -1222

 دو شرط دارد: زن مسلمان حق مدیریت مناصب عمومی را به

 شرط اول: داشتن این حق به تکالیف و وظایفش آسیب نرساند.

 اشد.روزی از راه این کار نیاز داشت بشرط دوم: به کسب حالل و به دست آوردن 

 شرط اول

شرط اول برخوداری زن از حق مدیریت در مشاغل عمومی این است که، این حق 

ی که در انجام تکالیفش ناتوان گردد و یا در انباید به تکالیف او آسیب برساند. به گونه

 انجام آن کوتاهی نماید.

داری، تربیت فرزند و شوهرداری است. در حدیث شریفی که تکلیف اصلی زن، خانه

هان! آگاه »فرمود:  روایت کرده، آمده است که پیامبر بامام بخاری از عبداهلل بن عمر

شوید و امامی که بر خود بازخواست میباشید! که همه شا مسؤولید و به خاطر رعیت 

اش گونه که، مرد مسؤول اهل بیت و خانوادهمردمش حاکم شد، مسؤول آنهاست و همان

 «.و دیگر کسانی است که تحت تکلف اویند زن نیز مسؤول خانه شوهر و فرزندان اوست

دان، داری، تدبیر امور خانه، فرزنمسئولیت زن، خانه»در شرح این حدیث آمده است: 

خدمتکاران و دلسوزی و خیرخواهی در همه کارهای شوهر است و رعایت و انجام 

حقوق شوهر از تکالیف زن است. از حقوق شوهر بر زن، اطاعت و ماندن در خانه و 

بیرون نرفتن از خانه جز با اجازه اوست. روشن است که اشتغال زن به کارهای دولتی 
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رو دارد یا با کاستی روبهری و زناشویی باز میدااغلب او را از انجام تکالیف خانه

سازد. پس جایز نیست، به کاری مباح مشغول شود در حالی که در تکلیف واجب می

داری باز ندارد و نیز اگر کوتاهی کند. اما اگر انجام وظیفه ]بیرونی[ او را از تکلیف خانه

های وی در شغل فرزندی نداشت و شوهرش هم به شغل دولتی او، راضی بود، کار

 دولتی مباح است.

 اعتراض و ردّ آن -1222

شود که زن حق انجام معامالت مالی، مانند خرید و گاهی این اعتراض مطرح می

شود و زمان زیادی فروش را دارد در حالیکه اغلب این معامالت بیرون از خانه انجام می

رها به کوتاهی زن در انجام اند، چون این کاما هیچ یک از فقها نگفتههم الزم دارد ا

انجامد، ممنوع است. پس چون انجام معامالت مالی از زن منع تکالیفش در خانه می

 نگردیده بنابراین نباید از انجام مشاغل دولتی هم منع شود.

گیرد. های دولتی ]کارمندی[ هر روز انجام نمیپاسخ: این داد و ستدها برخالف شغل

ی همیشگی و تکراری است. همچنین زن داد و ستدهای وزانههای دولتی کار رزیرا شغل

دهد و هیچ الزامی برای انجام هر روزه آن، ندارد و مالی را در اوقات فراغتش انجام می

گیرد اما وظایف انجام آن اغلب زمان زیادی را برخالف کار در مناصب دولتی از او نمی

هایی گیرد افزون بر آن، ساعتا میساعت وقت او ر 2یا  3کارمندی هر روز کم و بیش 

 کند.را نیز صرف رفتن به محل کار و برگشتن به خانه می

داری و زناشویی مزد دریافت کند و این در همچنین زن باید برای انجام تکالیف خانه

واقع همان حق نفقه اوست که بر عهده شوهر یا پدر در صورت عدم ازدواج گذاشته شده 

هر کس در برابر عملی که در اصل بر او »ی قاعده بر این است: است. در فقه اسالم

به همین علت، بر «. یابدواجب است، مزد دریافت کند، انجام این واجب بر او شدت می

گیرند، که وظیفه دفاع از سرزمین اسالمی را بر عهده دارند و حقوق ماهیانه می مجاهدینی

روف و نهی از منکر بر محتسبی که از یابد. نیز واجب امر به معاین واجب شدت می
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کند، بیشتر است. به همین سبب، دفاع از سرزمین اسالمی المال مستمری دریافت میبیت

بر مسلمان واجب عینی یا کفایی است. اما وجوب انجام این کار نسبت به کسانی که به 

 یابد.کنند شدت بیشتری میالمال مزد دریافت میصورت ماهیانه از بیت

ی او بر شوهر، در ازای پرداختن آنجا که تکلیف زن در خانه به علت استحقاق نفقه از

که زن را  یام کار مباحی همچون مدیریت مشاغلبه تکلیف خود شدت بیشتری دارد، انج

 سازد، روا نیست.از ادای واجب و تکلیف خویش یا کوتاهی در آن مشغول می

 اعتراضی دیگر و رد آن -1227

شود این است که مدیریت کارهای دولتی شامل همه ی که مطرح میاعتراض دیگر

اند؟ آیا شود پس چرا دختران مستثنی نشدهاند، میزنان و حتی دخترانی که ازدواج نکرده

دارد با آنکه پذیرش سمت دولتی بیرون از خانه او را از انجام واجباتش در خانه باز می

 هنوز شوهر نکرده است؟

دن دختر، اصل و تأخیر در آن امری شاذ و نادر است. دختر، پیش از پاسخ: ازدواج کر

ازدواج باید به مادرش در کارهای خانه یاری رساند و خدمتگزار پدرش باشد تا 

های زندگی را با تمرین و تکرار بدست آورد. زیرا پس از ازدواج به آنها نیاز دارد. مهارت

تواند اش هستند در این صورت میی زندگیدار مخارج و نیازهااش عهدهو چون خانواده

داری فراغت و آرامش داشته باشد تا مانند هر جوانی که در آینده برای انجام امور خانه

 های الزم را کسب کند.شود، مهارتنزدیک همسر و مادر می

 شرط دوم -1227

 تواند از حق مدیریت کارهای دولتی استفاده کند که به درآمدزن در صورتی می

حاصل از آن نیازمند باشد. زیرا هدف شریعت از دادن مدیریت کارهای دولتی درآمدزایی 

برای زندگی مباح مسئولین آن مشاغل، همراه با تأمین مصلحت و سود جامعه است. اگر 

زن به کار دولتی نیازی نداشته باشد، توجیه اشتغال او به کار دولتی منتفی است. زیرا 

سازی خودش داری و تربیت فرزندان و آمادهتغالش به امور خانهماندن او در خانه و اش
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تر و بهتر از بیرون برای خدمت به شوهر و انجام تکالیفش، بنابر شریعت اسالمی شایسته

رفتن از منزل برای انجام کارهای دولتی است. حال آنکه گفته شد نفقه زن به طور مطلق 

 ار معاش نیاز ندارد.بر عهده شوهر است بنابراین او به کسب امر

 یک پرسش و پاسخ -1220

شود که آیا برای زن رواست کارهای دولتی را نه به سبب حال این سؤال مطرح می

 درآمد بلکه تنها برای کسب رضایت خدا به عهده بگیرد؟

پیدا نکرده باشد و جزو کارهای  1پاسخ: اگر انجام آن کار برای او حالت واجب عینی

شد که دستیابی به آن در جامعه مطلوب است و همه خواستار انجام آن باای دولتی کفایی

باشند، الزم نیست زن به آن بپردازد زیرا تکلیفی که در خانه بر عهده دارد واجب عینی 

 است و بر سرپرستی این مشاغل ـ که واجب کفایی است ـ تقدم دارد.

 هارد برخی شبهه -1222

جویند و های موجود تمسک میبه برخی شبهه ای برای رد اصلی که ذکر گردیدعده

 توان به موارد زیر اشاره نمود.از جمله می

شبهه اول: همکاری زن با شوهر برای بدست آوردن روزی حالل از راه انجام کارهای 

دولتی در زمان کنونی، باتوجه به پیچیدگی کارها و نیازهای زندگی و افزایش تکالیف، 

کاری میان همسران مباح است چون با رضایت هر دوی امری ضروری است و این هم

داری و دولتی برای زن دشوار شود؛ با کمک گیرد و وقتی که کار خانهآنها صورت می

توان این مشکل را جبران نمود. و در گرفتن از خدمتکار، یا سپردن بچه به مهد کودک می

 نتیجه تعارضی بوجود نخواهد آمد.

______________________ 

حالت واجب عینی یعنی اینکه کسی جز او در آن کار مهارت نداشته باشد و یا اینکه کسی جز آن زن  -1

 برای انجام آن کار وجود نداشته باشد.
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قعی میان زن و شوهر از راه پرداختن هرکدام از آنها به تعاون و همکاری وا پاسخ:

تر از پذیرد. تا در نتیجه ضرری بزرگآنچه بر آن آفریده شده و بر آن تواناترند، انجام می

شان را انتظار پدید نیاورد و در پرتو چنین معیاری است که زن و مرد زندگی سود مورد

های خانه و تربیت فرزندان بیشتر از هر کار اش برای کارکنند. زن آمادگیریزی میپایه

اش برای کار و به دست آوردن روزی حالل بیرون از خانه دیگری است و مرد آمادگی

بیشتر از زن است. پس برای اینکه کارها روند طبیعی داشته باشد و عدالت در تقسیم 

رد واگذار وظایف رعایت گردد، کارهای بیرون از خانه، از جمله کارهای دولتی به م

شود تا در آن به انجام داری که حوزه طبیعی زن است، به او داده میشود و عرصه خانهمی

کند؛ زیرا وظایف خود بپردازد. اما کمک گرفتن از زن خدمتکار مشکالت را حل نمی

های مادرانه را به آنها ها مادر باشد و دلسوزی و مهربانیتواند برای بچهخدمتکار نمی

کند که به مچنین زن خدمتکار گاهی در ازای خدمتش حقوقی دریافت میببخشد، ه

گیرد. همچنین زن خدمتکار، باید مورد توجه اندازه حقوقی است که مادر از کار دولتی می

قرار گیرد و روا نیست او را ابزاری برای حل مشکالت کارمندان زن بدانیم و به بهانه کار 

 امید خدا رها کنیم. بیرون، خانه و فرزندان او را به

همچنین تنها رضایت شوهر، به کار بیرون از خانه کافی نیست. زیرا به حقوق زن، 

کند. برای نمونه کودکان باید تحت پرورش و مهر و شوهر و فرزندانشان آسیب وارد می

ها جز در دلسوزی مادرشان باشند و نباید آنها را به دست زنان خدمتکار و مهد کودک

ر ضروری بسپارند. البته سخن ما درباره وضعیت عادی است، نه ضروری و حالت بسیا

 استثنایی.

 شبهه دوم -1221

های اسالمی رایج شده است و مردم های دولتی سرزمیناکنون دیگر کار زنان در اداره

ها برای افزایش درآمد مالی سپارند و اغلب خانوادهبه آسانی کارهای دولتی را به زنان می



   

 117 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

توانند بی هیچ قید و شرطی اجازه کار کنند. در نتیجه، زنان نیز مانند مردان مییچنین م

 داشته باشند.

آلی های دولتی آن فراوان باشند، جامعه ایدهای که کارمندان زن در پستجامعه پاسخ:

ای آشفته و پریشان است. دا باشد و بقایش را آرزو کرد بلکه جامعهتنیست که شایسته اق

های ی کار در پستشود، زن براشی صادقانه انجام داد تا عواملی را که سبب میباید تال

های فقیر را که درآمد یرون رود از بین برد. دولت نیز باید خانوادهدولتی از خانه ب

سرپرست آنان پاسخگوی نیازشان نیست حمایت کند و بر پایه ضوابط مشخصی به آنها 

داری را برای زن فراهم ت پرداختن به وظایف خانهکمک نماید. دولت با این کار، فرص

دهد زیرا زمان زمینه تصدی مشاغل دولتی را برای مردان گسترش میسازد و هممی

 گیرد.جلوی رقابت زنان با مردان را برای تصدی این مشاغل می

 شبهه سوم -1222

زمینه خود را  نماید زیرا او در اینانجام کارهای دولتی احساس درونی زن را ارضا می

ای شود و جایگاه برجستهی و نظر او در خانواده توجه میاشمارد و به ربا مردان برابر می

کند؛ زیرا او نیز در درآمد و یابد و از رفتار ظالمانه شوهر جلوگیری میدر آن می

 های خانواده نقش دارد.هزینه

ای جز پذیرفتن شغل اش، چارهبرد برای ارضای احساس درونیزن گمان می پاسخ:

تر از کارهای دولتی پیش روی دارد و آن، همان وظیفه ای مهمدولتی ندارد اما او وظیفه

 تر است.داری اوست که به دالیل زیر از کار دولتی برتر و مهمخانه

های آن مکان مدیریت زن است. پس او در چنین ها و بخشخانه با تمام اتاق -6

یش آزادی عمل بیشتری دارد. زیرا گاهی مکان کار جایی نسبت به مکان کار ادرا

های کار و کارگاه یا با ها و ماشیناداری او اتاقی تنگ یا جایی میان دستگاه

ای در فروشگاه است که های کشاورزی است یا محل کارش باجهحیوانات زمین
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آورتر و های دولتی بدتر، رنجگمان مکاندر آن از مشتریان پول بگیرد. بی

 تر از خانه است.کنندهتهخس

هدف و وظیفه اصلی زن در خانه، پرورش و تربیت فرزندان یعنی زنان و مردان  -5

آینده و همچنین خدمت به شوهر و تأمین نیازهای او و تهیه اسباب شادمانی و 

پذیرد که تربیت فرزندان برای زن، آرامش اوست. هر انسان دادگری به ناچار می

های دولتی است. البته اگر کارش، پرورش مرغ در باغ تر از پرورش جوجهمهم

مرغ باشد. و تأمین نیازهای شوهر و انجام کارهای خانه بهتر از  این است که به 

 مردم و ارباب رجوع ادارات خدمت کند.

بینید، نه تنها این برابری برای اما اینکه با انجام کارهای دولتی، خود را همسان مرد می

زش نیست، بلکه ارزش در عدم اشتغال به این کارها و اکتفا به وظیفه او احترام و ار

بزرگی است که دولت به آن نیاز دارد و آن، پرورش و تربیت مردان و زنان آینده است. 

ها و تکالیف او محقق را در مسئولیتافزون بر این، اکتفای زن به این وظیفه، عدالت 

لیف خانه، تکلیف شغلی بیرون از خانه نیز بر سازد و عادالنه نیست که در کنار تکامی

 عهده او افزوده شود.
 

خواهند با داشتن شغل دولتی، در دایره درآمدزایی خانواده زنانی که می ،عالوه بر این

برای خود جایگاهی ویژه و برجسته بیابند و جلوی رفتار ظالمانه گونه، وارد شوند و این

ابطه زن و شوهر بر چه اساسی استوار است و ویژگی دانند که رشوهران را بگیرند، نمی

توضیح این نکته در ای که مرد بر زن دارد چیست؟ زندگی آن دو و قوامت و سرپرستی

این کتاب آمده است، اما در این جا کافی است این نکته گفته شود که همکاری میان زن 

مودت و الفتی است  و شوهر و پیوندشان و سرپرستی مرد بر زن همگی بر پایه رحمت و

 که، خداوند میان آن دو نهاده و فرموده است:

                        

                      [56 /روم]ال 
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های )دال بر قدرت و عظمت( خدا این است که از جنس و یکی از نشانه»

بیارامید و در میان شما و  برای شما آفرید تا در کنار آنان خودتان همسرانی را

 «.ایشان مهر و محبت انداخت

هایی که گفته شد، ساقط با وجود دوستی و بخشایش و مهر، همه فرضیه در نتیجه

 گردد.می

 خوانندمندان غربی زن را به بازگشت به خانه فرا میدانش -1222

های دولتی و های اروپایی، امریکایی و روسیه، کار در دستگاههای غربی، دولتدولت

دانند. و در این کشورها زنان های عمومی را برای زن مانند مرد شایسته و مباح میکارگاه

ه با سرشتشان سازگار نیست های عمومی و دولتی حتی در جاهایی کدر همه سازمان

ها نیز حضور دارند و این مسأله مشکالت پیچیده و بغرنجی را پدید آورده است و دولت

اند تا جایی که خبرگان و کارشناسان توانایی رهایی از این همه مشکل را از دست داده

و  امور اجتماعی با صدای بلند، ضرورت بازگشت زن به خانه و اکتفا به تکالیف زندگی

زنند. اش را برای حفظ کیان و بنیان خانواده از فروپاشی و زوال، فریاد میخانوادگی

 هایی از سخنان آنها چنین است.نمونه

از سران انقالب انگلستان « سامویل سمایلس»الف( یکی از دانشمندان انگلیسی به نام 

نماید هرچند ل میها به کار مشغوای که زن را در کارخانهدستگاه حکومتی»گفته است: 

گردد اما به ویران کردن بنای زندگی باعث پدید آمدن ثروت هنگفتی برای کشور می

ریزد و های خانواده را فرو میآورد و پایهوم میمانجامد. زیرا به پیکره هخانوادگی می

دزد. کند و میدرد و زن را از شوهر و فرزندان و نزدیکانش دور میروابط اجتماعی را می

ای ندارد. در حقیقت وظیفه ای، جز تنزل و کاهش اخالق زن بهرهچنین دستگاه حکومتی

داری مانند مرتب نمودن خانه، تربیت فرزندان، زن پرداختن به تکالیف و وظایف خانه

ها و روی در اسباب زندگی و پرداختن به نیازهای خانه است. اما کارگاهرعایت میانه
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ها، دیگر خانه ای که خانهکند به گونهم همه این تکالیف دور میها او را از انجاکارخانه

 1«.شوندیابند و تربیت نمینیستند و فرزندان درست پرورش نمی

های خانوادگی در سبب بحرانگفته است: « آیدا اولین»ب( خانم دکتر آمریکایی 

افزایش درآمد اش را برای های اجتماعی این است که زن خانهآمریکا و راز افزایش جرم

در نتیجه درآمد افزایش یافته و سطح اخالق پایین آمده است. این زن آگاه رها نموده، 

ها باز ها و حرمتداند تا ارزشدرنگ مادران را به خانه ضروی میآمریکایی بازگشت بی

گردند و فرزندان با اخالقی پرورش یابند که اشتیاق مادر برای باال بردن سطح 

آنها را محروم کرده است. وی در ادامه گفته است: تجربه ثابت نموده که شان اقتصادی

بازگشت مادر به حریم خانواده تنها راه نجات نسل جدید از سرنوشتی است که در آن 

 2دارد.گام بر می

ی اج( در پژوهش و نظرخواهی جدیدی که مؤسسه گالوپ آمریکا با هدف شناخت ر

از خانه انجام داده بود، این نتیجه به دست آمد که زنان  بیرون زو دیدگاه زنان شاغل به ا

دهند که به از زنان آمریکایی ترجیح می %32آمریکایی کارمند، خسته و رنجورند. 

ها و نتیجه آن گفته پس از بیان این پژوهش« آیدا اولین»هایشان باز گردند. دکتر خانه

ها ت. اما امروز در حالی که پرتگاهکند، که به امنیت شغلی رسیده اسزن گمان می»است: 

های او را اند و تالش بسیار، تواناییآلود ساختههای راه، پاهایش را خونو فراز و نشیب

 3«.ها به کاشانه خود برگرددکند برای در آغوش گرفتن بچهگرفته است، آرزو می

______________________ 

تاب، المراة بین الفقه و القانون؛ دکتر مصطفی به نقل از ک 622، ص 8دایرةالمعارف فرید وجدی، ج  -1

 .353سباعی، ص 

 .353به نقل از کتاب دکتر سباعی، ص  8/2/52به تاریخ  ة( قاهرة الیومبرگرفته از مقاله )جرید -2

 همان. -3
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 نیاز جامعه به زنان -1227

شوند از جمله آنها یی شمرده میمشاغلی در جامعه وجود دارد که از فروض کفا

زنان و زایمان )سزارین( شناسی، جراحی، های گوناگون آن چون روانپزشکی و رشته

آزمایش خون، پرستاری و رادیولوژی )عکسبرداری( است که دولت باید مؤسسات و 

 اداراتی را برای انجام این خدمات پزشکی و مانند آن پدید آورد.

پردازند یا این کارهای دولتی نین مشاغلی به صورت مستقل میتردید زنانی که به چبی

نیاز جامعه است. زیرا زنان بیمار به جای مراجعه به  کنند، از موارد موردرا سرپرستی می

روند و در نتیجه مشکل کشف عورت هم پیش پزشکان مرد نزد پزشکان زن مسلمان می

ای جامعه را ذیرفتن چنین کارهای دولتینخواهد آمد. بنابراین، زنان توانا و متخصص با پ

 کشانند.به سوی پیشرفت و بهسازی می

رسد. آیا زن شود که این نیاز در جامعه گاهی به درجه وجوب میحال این سؤال می

 تواند چنین وظایفی را در دولت بر عهده بگیرد؟می

 برای اداره کارهای دولتی توسط زن دو شرط زیر مطرح است: پاسخ:

 م ایجاد مزاحمت برای کارهای خانهعد -6

 نیاز زن به امرار معاش و کسب روزی با انجام کار دولتی -5

زنی که این دو شرط را دارد، بر حسب شرایط و احوال انجام این کار برای او بنابراین 

 تواند کار آموزش دختران را هم به عهده بگیرد.جایز یا مستحب یا واجب است و نیز می

 دولت برای کمک به زن شاغل خدمات -1227

از آنجایی که جامعه نیاز دارد زنان در برخی مشاغل دولتی فعالیت کنند بر دولت 

ای که به آن اشاره شد ـ هر دهی درست و بررسی شده ـ به شیوهواجب است با سازمان

مدن های ]الزم[ را برای پدید آتعداد زن را که مورد نیاز است، آموزش دهد تا ابزار و راه

 گونه مشاغل فراهم سازند.زنانی توانمند به منظور تصدی این
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گیرد، یاری و همراهی نماید تا گونه وظایف را به عهده میدولت باید زنی که این

اش آسیب نرساند. برای نمونه ساعت داری و زناشوییانجام آن کارها به تکالیف خانه

کنند، مقرر گونه مشاغل فعالیت میکاریش را کمتر از ساعت کاری مردانی که در این

نماید. اگر زنان ازدواج کرده باشند، مهد کودکی برای فرزندانشان دایر نماید و بر پایه نیاز 

بندی کند. برای نمونه گروهی صبح و برخی بعد و مصلحت، اوقات کاری آنها را تقسیم

 از ظهر کار کنند.
 

کارهای دولتی ناچارند، رآمد از راهافزون بر این دولت باید زنانی را که به کسب د

شان مانند تنظیم در کارهایی متناسب با روحیه و توانمندی را او یاری نماید و

های عمومی یا انجام کارهای دفتری یا حسابرسی در مدارس دخترانه که کتابخانه

 سروکارشان با دختران است و به اختالط با مردان نیازی نیست یا کمتر است، بگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جستار دوم:

 حق نامزدی و انتخاب

 پیشگفتار و روش بحث -1222

برای مشاغلی که سرپرستی آنها با انتخابات انجام این جستار به حق زن در نامزدی 

گیرد و میزان حق زن در انتخاب )نامزدها( اختصاص یافته است، که به دو قسمت زیر می

 تقسیم شده است:

 و نامزدی برای احراز مقام ریاست دولت.یکم( انتخاب رئیس دولت 

 دوم( انتخابات مجلس شورا و نامزدی برای عضویت در آن.

 یکم:

 انتخاب رئیس دولت و نامزدی برای احراز پست ریاست دولت

 برای پذیرش پست رئیس دولت، مرد بودن شرط است -1221

د، آمده است: انروایت کرده در حدیث شریفی که امام بخاری و دیگران از ابوبکره

خبر رسید که، اهل فارس )ایرانیان( دختر خسرو پرویز را به پادشاهی بر  وقتی به پیامبر»

قومی که حکومت خود را به » 1«ةألن یفلح قوم ولوا أمرهم امر »اند، فرمود: خود حاکم ساخته

 «.زنی بسپارد، رستگار نخواهد شد

شایستگی پذیرش سرپرستی  دهد، که زناین حدیث نشان می»شوکانی گفته است: 

حکومت را ندارد و سرپرستی ]حکومت[ او برای هیچ قومی هم روا نیست. زیرا 

 2«.گیری از این کار به سبب رستگار نشدن واجب استکناره

______________________ 

 . 322، ص 8، سنن النسایی، ج 362، ص 8االوطار، شوکانی، ج نیل -1

 .365، ص 8االوطار، ج نیل -2
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گردد، والیت عظمی، یعنی والیتی که زن از آن ممنوع می»ابن حزم گفته است: 

فقها آن را ذکر و بر آن اجماع  و این چیزی است که، 1خالفت و ریاست دولت است

 2«.اندنموده

 گزینندمسلمانان، رئیس دولت ـ خلیفه ـ را بر می -1221

گزینند، با هایی برای یک مقام هستند که مسلمانان برمیخلیفه، امام و رئیس دولت، نام

گردد و فقها بر این یابد و یاری خلیفه واجب میانتخاب مردم، خالفت رسمیت می

هر کس که مسلمانان بر امامت و »گفته است: « المغنی»اند. نویسنده کتاب مودهتصریح ن

 3«.گرددی شوند، امامت او اثبات و یاریش واجب میاربیعت با او هم

کند اما امامت گاهی خلیفه پیشین، خلیفه بعدی را منصوب و جانشین خود اعالم می

ابد. بلکه با بیعت مسلمانان یا یفرد منصوب با نصب خلیفه پیشین تحقق و رسمیت نمی

امامت فرد منصوب »گردد. امام ابویعلی حنبلی گفته است: اهل حل و عقد با او محقق می

یابد. گردد، بلکه با نصب مسلمانان رسمیت میبا نصب خلیفه پیش از خود منعقد نمی

بنابراین امامت شخص منصوب پس از مرگ خلیفه با انتخاب کسانی که در آن زمان 

شود که والیت عهدی ]خلفا[ الی[ این سخنان فهمیده میاز ]البه 4شود.هستند، حاصل می

در واقع نامزدی برای خالفت است و وعده و پیمان خالفت برای شخص منصوب 

 نیست.

______________________ 

 .222، ص 2، ابن حزم، ج المحلی -1

، اإلرشاد إلی قواطع األدلة فی أصول االعتقاد، امام جوینی، ص 132-122، ص 2المحتاج، ج مغنی -2

231. 
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 اساس حق امت در انتخاب خلیفه -1222

ا از امت اسالمی در انتخاب خلیفه حق دارند کسی را برگزینند که، دستورات الهی ر

 راه اجرای احکام شریعت اسالمی دریافته است؛ همچنان که قرآن فرموده است:

                [ / 6اعراف] 

 .«دیکن یرویکه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پ یزیاز چ»

 و

               [ / 63مائده] 

، بعنوان یک [اندبه کیفر عملی که انجام داده]دست مرد دزد و زن دزد را، »

 .«مجازات الهی، قطع کنید

گونه نصوص شرعی، بیانگر مسئولیت امت اسالمی برای اجرای احکام اسالم است این

سلط و و تا زمانی که امت اسالمی مسئول و پاسخگوی اجرای احکام باشند، اختیار ت

توانند سلطه خود را به صورت مستقیم را دارند و چون مسلمانان نمیچیرگی بر این اجرا 

های گزینند تا مستقیماً اجرای مسئولیتای برمیو جمعی اعمال کنند نماینده یا خلیفه

رهایی که انسان خود مالکیت اشرعی را به عهده بگیرد. زیرا دادن نیابت به دیگران در ک

 حاظ شرعی دارد، رواست.آن را از ل

 رابطه خلیفه با امت -1222

 بگزیند، پس خلیفه وکیل و نایچون امت اسالمی خود خلیفه را از راه انتخاب برمی

امت است. یعنی جایگاه و اعتبار شرعی او درباره کار امت به اعتبار نیابت و وکالت امت 

اند که کرده و بیان نموده است. فقها، به طبیعت رابطه میان خلیفه و امت بسیار توجه

ینی و نمایندگی از جانب امت است. ماوردی اش با جانشتصرف خلیفه در کارهای دولتی

فقیه، هنگام سخن از تأثیر مرگ خلیفه بر امارت کسانی که خلیفه آنها را امیر شهرهای 

صوب اگر خلیفه امری را به فرمانروایی من»مسلمانان کرده بود، سخن گفته، آورده است: 
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گردد؛ زیرا خلیفه که جانشین مردم است او را کرده باشد با مرگ خلیفه، آن امیر عزل نمی

 1«.استنصب و بر آن کار گماشته 

 روش انتخاب خلیفه -1222

رأی او را بر کنند و با دادن آیا امت اسالمی خلیفه را به روش مستقیم انتخاب می

شود؟ و گروهی از مردم به جای همه عیین میگزینند؟ یا خلیفه با انتخاب غیرمستقیم تمی

 نمایند؟مردم، خلیفه را انتخاب می

از دیدگاه نویسنده ]زیدان[ هر دو روش جایز است زیرا انتخابات مستقیم سند خدایی 

 دارد و خداوند فرموده است: 

            /[63]الشوری 

 «آنهاست نایبه صورت مشورت در م شانیکارها»

هنگامی که اتفاقی رخ بدهد، مسلمانان گرد هم »رازی، در تفسیر این آیه گفته است: 

ستاید. زیرا کنند. خداوند آنان را در این حالت میآیند و درباره آن با هم مشورت میمی

 2«.گیرنداین کار نشان دهنده این است که تکروی ندارند و تا متحد نشوند تصمیم نمی

های مهمی است که خاب خلیفه و انسان شایسته این جایگاه از روی دادهشک انتبی

 سزاوار مشورت است.

راه دوم برای انتخاب خلیفه، انتخاب غیرمستقیم است که در تاریخ اسالم و در دوره 

فهم اسالم و اجرای آن بود. خلفای راشدین سند دارد؛ زیرا آن دوره بهترین دوره درک، 

شدند خلفای بزرگوار را نامیده می« اهل حل و عقد»ز امت که در آن زمان، گروهی ا

کردند و با کسی که آنها نمودند و مردمی که در مدینه بودند، از آنها پیروی میانتخاب می

کردند. برای هر روش از دیدگاه فقهی سند وجود به نام خلیفه برگزیده بودند، بیعت می

تیار و انتخاب خلیفه صاحب حق است و حق دارد دارد. فقها بر این باورند که امت در اخ

______________________ 

 .32االحکام السلطانیه، ماوردی، ص  -1

 .111، ص 31تفسیر رازی، ج  -2
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انجام دهد. یعنی کسی یا  ا واسطهبکه این کار را با انتخاب مستقیم؛ یا غیرمستقیم و 

زیرا همیشه نیازی نیست که کسانی از امت به جای همه مردم خلیفه را انتخاب کنند. 

بگیرد. فقها با  تواند برای این کار وکیلدارنده حق خودش وارد عمل شود بلکه می

اند. پذیرفتن درستی انتخاب از سوی اهل حل و عقد، انتخاب غیرمستقیم را تأیید کرده

زیرا اهل حل و عقد در انتخاب خلیفه، جانشینان امت و وکالی آنان هستند. عالمه ابن 

چون با جماع ثابت شده که منصب خالفت واجب »اش نوشته است: خلدون در مقدمه

گردد. در ش کفایی است و به اختیار و انتخاب اهل حل و عقد بر میاست. پس از فرو

و ماوردی  1«.گردد و بر امت، اطاعت از او واجب استنتیجه نصب او اختصاصی می

شود و یکی از آنها با انتخاب امامت، یعنی خالفت که به دو گونه انجام می»گفته است: 

 2«.اهل حل و عقد است

 سیله اهل حل و عقدانتخاب خلیفه به و -1222

وقتی که انتخاب خلیفه به روش غیرمستقیم ـ یعنی انتخاب به وسیله اهل حل و عقد 

باشد ـ جایز باشد باید دانست که اهل حل و عقد چه کسانی هستند؟ و چگونه به این 

 و راه شناسایی آنها چگونه است؟یابند؟ مقام و منزلت دست می

ی هستند که امت به آنها اطمینان دارند و رأی پاسخ: منظور از اهل حل و عقد کسان

پذیرند. زیرا به وجود اخالص، پسندند و شخصی را که آنها خلیفه بدانند، میآنها را می

اندیشی، آگاهی بر امور و رعایت مصالح امت شناخت پایداری، پرهیزکاری، دادگری، نیک

که از حاکمان یا علما و یا غیر  کندنمایند و فرقی نمیاند و امت از آنان پیروی مییافته

اند و نمایندگان امت به شمار آنان باشند. اینها کسانی هستند که اهل حل و عقد نام گرفته

آورند؟ در زمان خلفای راشدین، شخصیت آیند. اما چگونه این صفت را به دست میمی

شان با بتیصحاهل حل و عقد میان همه مسلمانان یا بیشتر مردم در خالل رفاقت و هم

______________________ 

 .2السلطانیة، ماوردی، ص  احکام -1

 .122مقدمه ابن خلدون، ص  -2
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های درخشانی که اخالص و استقامتشان را و جهادشان در راه اسالم و سابقه پیامبر

اندیشی و آگاهی بر امور نیز داد، معروف و شناخته شده بود، و چون به نیکنشان می

و تأکید امت و اینکه آنها اهل حل و عقد یا معروف شده بودند، نیازی به تصریح 

گونه که به تکلیف امت برای انتخاب تخاب خلیفه هستند، نبود. هماننمایندگان امت در ان

گردید، کسی جز اینان اهل حل و عقد هم نیازی نبود. زیرا اگر امت به این کار مکلف می

 شد.انتخاب نمی

اما در عصر حاضر شناسایی اهل حل و عقد، جز از راه انتخاب مردم ممکن نیست و 

توانند وصف اهل حل و عقد و نمایندگان مردم را در ند، میکسانی که امت آنها را برگزین

گزیند که از انتخاب خلیفه به خود بگیرند. زیرا شأن شایسته امت کسانی را برمی

 1شایستگان اهل حل و عقد خواهند بود.

 کند؟آیا زن در انتخاب مستقیم خلیفه شرکت می

ستقیم برگزیند. حال این سؤال خلیفه را از راه انتخاب متواند گفتیم امت اسالمی می

شود که آیا زن حق دارد در این انتخاب شرکت کند؟ یا این حق خاص مردان مطرح می

 است؟

تواند در انتخاب مستقیم خلیفه شرکت و رأی خود را آشکار : زن مسلمان میپاسخ

 نماید. زیرا: 

 یکم -1227

ر انتخاب خلیفه چنین تکلیف شرعی زن از دیدگاه نویسنده ]زیدان[ برای مشارکت د

این مقام بزرگ  ای را که براینسان نیکوکار شناخته شدهااست که برای این منصب 

شایستگی دارد و بر مصالح امت و خیرخواهی برای آنان آگاه است، معرفی کند و به وی 

 ی دهد زیرا این کار از جمله همکاری بر نیکوکاری و تقواست.ار

______________________ 

 .128-322اصول الدعوة، صص  -1
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منصب خالفت را دارد ذاتاً نصب به شمار شایستگی ی زن درباره کسی که ااظهار ر

آید تا مانند نصب قاضی گفته شود، زن حق انجام این کار را ندارد. بلکه رأی زن در نمی

نماید و چه بسا رأی او سبب انتخاب کسی یا خلیفه سهیم است و ایفای نقش میانتخاب 

به منتخب خود حذف دیگری شود. پس آیا زن با انجام چنین کاری خالفت را 

 سپارد؟نمی

خیر، زیرا منصب خالفتی که شخص برگزیده به آن دست یافته با مجموع آرای : پاسخ

بدست آمده و تنها با رأی زنان بدست نیامده است. در نتیجه رأی زن در انتخاب مردم 

خلیفه مانند رأی دیگران است و به حد انتصاب فرد منتخب به مقام خالفت ارتقا 

 یابد.نمی

 دوم -1270

همیشگی گروه مسلمانان، مشورت کردن در کارهایی است که برای همه از اوصاف 

 کند که: آنها اهمیت دارد و این سخن خداوند متعال درستی آن را تأیید می

            /[63]الشوری 

 «آنهاست انیبه صورت مشورت در م شانیکارها»

نازل « مدینه منوره»در مکه پیش از تشکیل دولت اسالمی در  این آیه، مکی است و

 1«.بر اینکه شورا از ویژگی و خصوصیت گروه مسلمانان استکند شده و اشاره می

افتد، دهد، مسلمانان درباره مسایلی که در میانشان اتفاق میهمچنین این آیه نشان می

نمایند و د و شتاب و تکروی نمیکننآیند و درباره آن با همدیگر مشورت میگرد هم می

 2ستاید.ناپذیر میخداوند آنها را به سبب این شیوه استوار و شکست

ترین فرد برای انتخاب خلیفه از اتفاقات بسیار مهم است و برای شناخت شایسته

خالفت باید مشورت و بررسی شود. بنابراین هر کسی درباره فردی که او را برای 
______________________ 

 .21، ص 1فی ضالل القرآن، سید قطب، ج  -1
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گوید و زنان نیز در مفهوم این آیه داخل ی خود را میاد، ردانخالفت شایسته می

 شوند. زیرا منظور از آیه می

            /[63]الشوری 

 «آنهاست انیبه صورت مشورت در م شانیکارها»

و زن نیز یکی از این است که، کار مسلمانان در میان خودشان و با مشورت انجام گیرد 

گیرد و در نتیجه زن و از گروه مسلمانان است. پس معنای آیه آنان را هم در بر میآنها 

حق دارد که دیدگاهش را در انتخاب خلیفه به زبان آورد زیرا اظهار رأی از مستلزمات 

 مشورت و مقتضیات آن است.

 سوم -1272

، آنها را ، شش نفری که عمرهنگام انتخاب خلیفه پس از وفات عمربن خطاب

، را انتخاب کردند برگزیده بود، گرد هم آمدند و پس از مشورت، عبدالرحمن بن عوف

، یکی را برای خالفت برگزیند. ابن کثیر طالبابن ابیو علی بن عفانکه از میان عثمان

سپس عبدالرحمن بن »انجام داده، گفته است:  سدرباره کاری که عبدالرحمن بن عوف

م درباره آن دو ـ عثمان و علی ـ مشورت نماید و حتی با عوف به پا خاست تا با مرد

 1«.نشین هم مشورت نمودزنان پرده

عبدالرحمن بن عوف به مدت سه روز با مردم »االسالم ابن تیمیه گفته است: شیخ

گردانند و او حتی با دختران مشورت نمود و خبر داد که مردم نظر خود را از عثمان برنمی

  2«.نمود نشین هم مشورتپرده

داشتند و رأی آنها تأثیری نداشت ی را درباره انتخاب خلیفه نمیااگر زنان حق اظهار ر

 شد.عبدالرحمن بن عوف نظر آنها را جویا نمی

______________________ 
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 چهارم -1271

قرآن کریم اشاره کرده که با زن در کارهایی که در آنها مصلحت دارد، مشورت گردد. 

رزند پیش از پایان شیردهی یا پس  از آن خداوند به عنوان نمونه درباره از شیر گرفتن ف

 متعال فرموده است:

                         

                              

                          

                              [566/ ةبقر ال] 

دهند. هرگاه یکی از پدر و مادر یا فرزندان خود را شیر می مادران دو سال تمام»

هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند ... و اگر )والدین( 

خواستند با رضایت و مشورت همدیگر )کودک را زودتر از دو سال( از شیر باز 

 «.گیرند، گناهی بر آنان نیست

این آیه بر جواز اجتهاد در احکام حوادث » در تفسیر این آیه گفته است:امام جصاص 

کند زیرا خداوند متعال برای پدر و مادر مشورت کردن را در آنچه به صالح داللت می

شان بستگی داند و آن به ظن غالببچه است یعنی درباره زمان از شیر گرفتن مباح می

 1پذیرد.دارد و به صورتی یقین انجام نمی

پدر و مادر بر فرزند خود حق مشترک »... ین آیه آمده است: در تفسیرالمنار درباره ا

توانند، پیش از مدت دو سال یا پس از آن، دارند باید به درستی بر او دلسوزی کنند و می

ای که هر دو او را از شیر بگیرند اگر پس از مشورت به توافق رأی رسیدند، به گونه

 2راضی باشند و ضرری هم به فرزندشان نرسد.

______________________ 

 .212، ص 3تفسیرالمنار، شیخ محمد رشید رضا، ج  -1

 همان -2
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وجود داشته باشد و به مستقیم یا غیرمستقیم زن چنین در کارهایی که مصلحت هم

شک زن در انتخاب خلیفه دارای مصلحت بیشود. مشورت نیاز باشد با زن، مشورت می

است؛ زیرا انتخاب انسان صالح شایسته برای منصب خالفت عاملی بسیار مهم در صالح 

میت دارد و مصلحت زن سخت با صالحیت جامعه برای زن هم اهجامعه است و 

 هکند. پس حق اوست کمصلحت جامعه پیوند خورده است زیرا در این جامعه زندگی می

یابد که میدان و در انتخاب خلیفه با او مشورت شود و مشورت با او زمانی تحقق می

ت شایسته ای وسیع برای اظهار رأی درباره کسی که او برای تصدی منصب خالفگستره

 ند، داشته باشد.دامی

 پنجم -1271

کاری بس مهم است و برای « خالفت»انتخاب مردی صالح و شایسته برای منصب 

همه مسلمانان ارزش دارد و فرقی میان مردان و زنان آنان نیست و بر همه آنان واجب 

است که تمام تالششان را برای یافتن مرد مناسب و شایسته منصب خالفت به کار ببرند 

ا برگزینند. زن مسلمان نیز باید تمام همت خود را برای کار مسلمانان به کار بندد و و او ر

هر »روایت شده است که فرمود:  . زیرا از پیامبرکوشدگونه که مرد مسلمان میهمان

و شانه خالی کردن از مسئولیت «. نیست انمسلمان از کس به کار مسلمانان اهتمام نورزد

ت خودداری از اظهار رأی درباره کسی است که سزاوار منصب اهتمام به امر واجب خالف

 ی زن از این لحاظ همسان رأی مرد است.اخالفت است و ر

 ششم -1272

، روایت شده در حدیثی شریف به روایت مسلم از ابی رقیه، تمیم بن اوس الداری

« انی؟برای چه کس»پرسیدیم: «. دین سراسر پند و اندرز است»فرمود:  که پیامبر خدا

در معنای پند «. برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا و ائمه مسلمانان و عموم آنها»فرمود: 

یعنی ارشاد و راهنمایی آنها به راه رستگاری و »و اندرز برای همه مسلمانان آمده است: 
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شک یکی از کارهایی که بی 1یاری آنها با زبان و عمل بر آنچه در آن خیر و صالح است.

لحت مسلمانان وجود دارد شرکت در انتخاب انسان صالح برای منصب در آن مص

 پذیرد.خالفت است و این کار با اظهار رأی مردان و زنان نسبت به فرد شایسته، انجام می

 هفتم -1272

آید زیرا زن ی زن درباره فرد شایسته خالفت مانند اجتهاد و افتا به شمار میااظهار ر

تواند اد دارد، اجتهادش ممنوع نیست و نیز در کارهایی که میدر اموری که توانایی اجته

کند. ایشان فتوا دهد، ممنوع الفتوای نیست. گفتار امام ماوردی نیز این سخن را تأیید می

گوید، همانند شرایط انتصاب مسند قضاوت سخن می« مرد بودن»در حالی که از شرط 

محول شود، درست نیست. زیرا اگر مسئولیت انتصاب قاضی به زن »فرموده است: 

نماید. ]اما[ اگر  تعیینحاکم شود، جایز نیست که قاضی هنگامی که شایسته نیست، 

جتهاد نیز ست. زیرا انتخاب، اجتهاد است و اانتخاب قاضی به وی محول گردد، جایز ا

 2«.همچون فتوا برای زن منع نشده است

دار حکومت شود یا آن را بر هپس آنچه برای زن ممنوع شده، این است که خود عهد

ای را برای تصدی منصب خالفت برگزیند، مرد شایستهعهده زن دیگر واگذار کند. اما 

ای اجتهاد است و همچنان که زن از فتوا این کار در واقع انتخاب است و انتخاب گونه

 منع نشده از اجتهاد نیز منع نشده است.

 فهشرکت زن در انتخاب غیرمستقیم خلی -1272

توانند در انتخاب خلیفه به صورت مستقیم شرکت نمایند و زن هم گفتیم که مردم می

همچنین گفتیم انتخاب خلیفه به روش غیرمستقیم حق شرکت در این انتخابات را دارد. 

______________________ 

، متن 362، ص 3دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، عالمه محمدبن عالن الصدیقی الشافعی، ج  -1

 .32-22االربعین النوویة، به شرح عبدالمجید الشرنوبی األزهری، صص 

 .635-638، صص 1ضی، الماوردی، ج أدب القا -2
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اند، نیز امکان دارد. نمایندگان امت در انتخاب خلیفهیعنی از سوی اهل حل و عقد که 

تواند در انتخاب اهل حل و عقد شرکت د که آیا زن میشوحال این سؤال مطرح می

دیگران او را برگزینند تا به عضویت نماید؟ و آیا جایز است که خود را نامزد نماید یا 

 اهل حل و عقد درآید؟ و به صورت عملی در انتخاب خلیفه سهیم باشد؟

 حق زن در انتخاب اهل حل و عقد -1272

ثابت است؛ زیرا او حق شرکت در انتخاب خلیفه حق زن در انتخاب اهل حل و عقد 

تر است یعنی انتخاب اهل حل و را به صورت مستقیم دارد. پس حق آنچه از آن پایین

 یابد.عقد را می

 تواند از اهل حل و عقد باشد؟آیا زن می -1277

های بعدی سخن درباره انتخاب زن در هیأت اهل حل و عقد و مانند آن در بخش

 .خواهیم گفت

 شرایط زن برای شرکت در انتخاب خلیفه -1277

کند، باید مسلمان باشد. زیرا خالفت از امور دین زنی که در انتخاب خلیفه شرکت می

گیرند، شرایط دینی است و کسی است و شرایط کسانی که مسئولیت آن را به عهده می

کسی است که اسالم سوزاند، شناسد و بر آن دل میکند و آن را میرسیدگی میکه به آن 

ورزد، هیچ ارزشی برای این شرایط را دین خود دانسته است اما کسی که به اسالم کفر می

قایل نیست. چه بسا قصد انتخاب کسانی را داشته باشد که این شرایط را ندارند. شرط 

دیگر آن است که عاقل و بالغ باشد و مجنون و نابالغ حق انتخاب ندارند. زیرا انسان 

عقل است. در نتیجه، شایستگی شرکت در انتخابات را ندارد و نابالغ هم ن در کل بیمجنو

اندیشی، معرفت و شناخت دارد و خرد است و انتخاب خلیفه نیاز به درایت، نیککم

دارای این صفات نیستند. پس نباید گفت چرا به دختر اند، کسانی که هنوز به بلوغ نرسیده
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ضرری در آن برای نتخابات داده نشده است در حالی که خردسال ممیز حق شرکت در ا

 او وجود ندارد؟

شوند. زیرا رأی او ضرر میاگر این حق را به دختر نابالغ بدهند مسلمانان دچار  پاسخ:

شود هرچند که رأی او از عقلی کمال یافته و از تجربه و با رأی دیگران برابر شمرده می

 گیرد.فت سرچشمه نمیشناخت امور و شناسایی نامزدان خال

کم مستوره الحال باشد و از او همچنین شرط است که عدالت داشته باشد یا دست

فسق و اصرار بر گناه دیده نشده باشد. زیرا برای حفظ حق مشهود علیه و کسی که این 

گیرد، عدالت در شاهد شرط است و اظهار رأی انتخاب کننده زن شهادت به او تعلق می

ای شهادت است. و نیز مصلحت ره کسی که شایستگی خالفت را دارد، گونهیا مرد دربا

یابد پس باید برای مصلحت مسلمانان دهندگان مرد یا زن رابطه میرأیمسلمانان با رأی، 

احتیاط نمود. یعنی به کسانی که از حق انتخاب خلیفه برخوردار و بر انتخاب شخص 

ود و عالمت بها دادن هم عدالت انسان یا ورزند، بهای بیشتری داده شاصلح رشک می

 مستوره الحال بودن اوست.

 نامزدی برای منصب خالفت -1270

گزیند. اما آیا در این انتخاب، خود آنانی که گفتیم که امت اسالمی خلیفه را بر می

د؟ کنناند، از پیش، آنان را انتخاب میاند نامزد شوند یا دیگرانی که آنان را نامزد کردهمایل

یا پیش از انتخاب، نامزد شدن برای خالفت در کار نیست؟ میزان مشروعیت این نامزدی 

چقدر است؟ آیا برای زن جایز است نامزد این منصب شود یا کس دیگری را انتخاب 

 نماید؟

 نامزدی از جانب دیگران -1272

از دیدگاه ما نامزدی شخصی برای منصب خالفت از سوی دیگران، چنانچه خود 

از آن جریانی قدیمی  ضی باشد و آن را رد ننماید از نظر شرعی جایز است. دلیل ورا

کنندگان در به اجتماع بزرگوار رخ داده است: ابوبکر صدیق است که در زمان صحابه
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من یکی از این »برای انتخاب خالفت، گفت:  ساعده، پس از وفات پیامبری بنیسقیفه

پسندم. پس با عبیده بن جراح ـ برای خالفت بر شما میدو مرد را ـ عمربن خطاب و ابو

پس از آن ابوبکر دست من و ابوعبیده را »گفت:  عمر«. هر کدام خواستید، بیعت کنید

 1«.گرفت در حالی که بین ما نشسته بود

یعنی انتخاب عمربن خطاب و ابوعبیده برای منصب خالفت، ، این کار ابوبکر

کنندگان در سقیفه بنی ساعده انتخاب یکی از آنها را به اجتماع نامزدی نام دارد و در واقع

سپرد. آنچه ذکر گردید در واقع همان چیزی است که عمربن خطاب بعدها درباره آن 

ای از او درباره خالفت و جانشینی و تبیین آنچه در سقیفه بنی سخن گفته و در خطبه

ه، فراوان شد و صداها باال رفتن تا همهم»ساعده رخ داده است، نقل شده که، گفته است: 

درنگ گفتم: ای ابوبکر! دستت را بگشا پس دستش را حدی که از اختالف ترسیدم. بی

گشود و با او بیعت کردم و مهاجران نیز با او بیعت نمودند. سپس انصار با او بیعت 

زد را برای انتصاب منصب خالفت نام ابوبکر عمربن خطاب به این ترتیب، 2کردند.

را به عنوان  که در سقیفه جمع شده بودند، ابوبکر، آنهایی کرد. با نامزد شدن ابوبکر

 «.خلیفه انتخاب نمودند

 شخصی، خود را برای سمت خالفت نامزد کند -1271

دهد، و ابن ای کهن دارد که جواز آن را نشان مینامزدی برای پست خالفت پیشینه

کار خالفت را پس  سعمر»، آن را آورده است: سفانبن عکثیر در داستان انتخاب عثمان

طالب، طلحه بن ابیعثمان بن عفان، علی»از خود میان شش نفر به شورا گذاشت و آنها 

بودند. سپس « بن عبیداهلل، زبیربن عوام و سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف

یگر واگذار نمودند. چنین شد که سه نفر از آنها حق خود را در امر خالفت به سه نفر د

وف عوقاص به عبدالرحمن بن طالب و سعدبن ابیزبیر حق امارت خود را به علی بن ابی

______________________ 

 .316، ص 2و ج  112، ص 2،ج ةالسنة النبویة، ابن تیمیمنهاج -1

 .112، ص 2همان، ج  -2
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و طلحه به عثمان بن عفان واگذار نمود. سپس عبدالرحمن بن عوف به علی و عثمان 

 نماییم.گفت: هر یک از شما که از عهده این مسئولیت برآید کار را به او واگذار می

و علی ساکت شدند و عبدالرحمن بن عوف گفت: من حقم را واگذار پس عثمان 

نماید و تکلیف خداوند و اسالم بر من است تا اجتهاد نمایم و برترین شما را به حق می

 1«.برگزینم. سپس گفتند: بله

به صورت ضمنی و در اصل به شکل صریح دال بر  ببنابراین سکون عثمان و علی

رای منصب خالفت نامزد کرده بودند. و به مسلمانان نفع این است که آنان خود را ب

برسانند. یعنی هر یک از آن دو در وجودش شایستگی، کفایت و توانمندی خدمت به 

 پست خالفت را دریافته بود. بدست گرفتنمسلمانان از راه 

از جمله چیزهایی که بیانگر جواز نامزدی برای منصب خالفت است، سخن ماوردی 

اگر کسی به انجام کار »عقد امامت سخن به میان آورده و فرموده است: است که از 

کننده تا امامی را برای امت شوند. گروهی انتخابخالفت نپرداخت مردم دو دسته می

 2«.انتخاب نمایند و گروهی اهل فرمانروایی، تا یکی از آنها برای امامت انتخاب گردد

، یعنی یکی از آنها خود را برای «ةمامحتی ینصب أحدهم لإل»همچنین آورده است: 

کنندگان، یعنی اهل حل و عقد، امامت برگزیند و نامزدی خود را اعالم نماید تا انتخاب

و اهل حل و عقد در پرتو  3وجود شرایط را در شخص نامزد خالفت بررسی نمایند.

ترین هشناخت شرایطی که نامزد باید پس از نامزد شدنش داشته باشد به شناخت شایست

 یابند.انتخاب منصب خالفت دست می

______________________ 

 .122-125، صص 1البدایة والنهایة، ابن کثیر، ج  -1

 .2االحکام السلطانیة، ماوردی، ص  -2

 .2همان، ص  -3
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 تواند کسی جز خود را برای منصب خالفت نامزد نماید؟آیا زن می -1272

آیا اگر زمان انتخابات آغاز گردید برای زن جایز است کسانی را که شایسته مقام 

فه بیند برای این سمت نامزد نماید؟ زیرا چنانچه او بتواند خودش مستقیم، خلیخالفت می

تواند هر کس را که خود شایسته مقام خالفت تر میرا انتخاب نماید، بسیار راحت

تشخیص دهد، نامزد نماید، تا با نامزد نمودن او، مقدمه انتخاب خلیفه را به دست همه 

 مسلمانان فراهم گرداند.

 کنند؟آیا زنان در بیعت با خلیفه ]همراه مردان[ شرکت می -1272

خاب خلیفه به صورت مستقیم از سوی مردم یا اهل حل و عقد هنگامی که کار انت

چنین پیش  گونه که برای ابوبکرنمایند. همانانجام شد، همه مسلمانان با او بیعت می

ی بنی ساعده با او بیعت کردند، همه کنندگان در سقیفهآمد و پس از اینکه اجتماع

 مسلمانان در مسجد با او بیعت نمودند.

زهری از «. بیعت عمومی بر روی منبر بود»در صحیح خود گفته است: امام بخاری 

شنیدم عمربن خطاب در آن روز به ابوبکر گفت: از »أنس بن مالک روایت کرده است: 

 1«.منبر باال برو. او از منبر باال رفت و همه مردم با او بیعت نمودند

 د که، زنان با ابوبکراننیاورده« صحیح البخاری»بخاری و نیز عسقالنی هم در شرح 

و زنان هم « الناس ةفبایعه عام»نس بن مالک گفته شده است: ابیعت نمودند. اما در روایت 

گیرد و از آنجایی زنان و مردان را در بر می« الناس»شوند. زیرا واژه در این لفظ داخل می

ل فراوان، خواندند به احتماشدند و نماز را به جماعت میکه زنان در مسجد حاضر می

 بیعت نموده باشند. سزنان حاضر در مسجد با ابوبکر

پس »بن عفان گفته است: خود در داستان انتخاب عثمان« صحیح»بخاری در 

عبدالرحمن عوف با او بیعت نمود و مردم از مهاجران و انصار و فرماندهان نظامی و 

______________________ 

 .326، ص 12الباری به شرح صحیح البخاری، العسقالنی، ج فتح -1



   

 119 سالم سکونت داردکه در داراإلحقوق زن مسلمانیبخش دوم: 
 

زنان مسلمان را هم در  در سخن بخاری،« المسلمون»و لفظ  1مسلمانان با او بیعت کردند.

 اند.بیعت نموده سگیرد و به احتمال فراوان زنانی که در مسجد بودند با عثمانبر می

از جمله چیزهایی که بیانگر جواز بیعت زنان با خلیفه منتخب است بیعت زنان با 

گیرد و است. البته بیعت آنها همراه با دست دادن نیست بلکه با زبان انجام می پیامبر

نانچه زنان با خلیفه منتخب بیعت ننمایند تا زمانی که به مضمون بیعت، اطاعت و چ

بر آنان وارد نیست. زیرا انتخاب خلیفه از سوی اهل حل و پیروی ملتزم باشند، سرزنش 

عقد صورت گرفته و آن شیوه شرعی انتخاب است و همه مسلمانان از جمله زنان را به 

نماید و بیعت این التزام و خلیفه منتخب ملزم می چون و چرا ازاطاعت و پیروی بی

 آورد.کند اما آن را پدید نمیرا تأیید میبندی پای

______________________ 

 .126همان، ص  -1



 

 دوم:

 انتخابات مجلس شورا و نامزدی برای عضویت در آن

 اهمیت شورا در اسالم -1272

ترین آنها راهنمایی و اسالم مردم را به مشورت کردن در کارها حتی در کوچک

های آن مشورت پدر و مادر درباره از شیر گرفتن فرزندشان است از نمونهترغیب نموده 

 و محدود نمودن وقت آن است. خداوند متعال فرموده است:

                          

 [566/ةبقرال] 

 ری، بخواهند کودک را )زودتر( از شو مشورت گریکدی تیو اگر آن دو، با رضا»

 «.ستیبر آنها ن یگناه رند،یبازگ

این آیه، پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره از شیر گرفتن فرزندشان و تعیین 

اگر اسالم دوستدار مشورت کردن است پس نماید. وقت این شیرخوارگی راهنمایی می

کارهای بزرگی که به مصالح مسلمانان حتی در کاری مانند از شیر گرفتن کودک، در 

دهد نیز مشورت الزم مربوط است و برای آنان اهمیت دارد مانند آنچه خلیفه انجام می

گونه مسایل، با توجه به درخواست شارع و رغبت مردم به آن، از اهمیت است و در این

ه با بسزایی برخوردار است. به همین سبب به صورت واجب از خلیفه خواسته شده ک

 اهل شورا مشورت کند.

 شورا از قواعد حکومتی اسالم است -1277

سرچشمه و اساس شورا از ارکان دستگاه حکومتی اسالم است زیرا قرآن کریم به آن 

اند و آن حق امت تصریح نموده و در سنت نبوی هم آمده و فقها هم بر آن اجماع نموده

دالیلی  انجامد.آن به عزل خلیفه میاست و توجه به شورا بر خلیفه واجب است و ترک 

 کند بسیارند مانند سخن خداوند که فرموده است: که بر وجوب آن اشاره می

           /[623]آل عمران 



   

 150 که در داراإلسالم سکونت داردتکالیف زن مسلمانیبخش سوم: 
 

 «و در کار]ها[ با آنان مشورت کن»

تا  را به مشورت فرمان داده کند. خداوند پیامبرظاهر امر بر وجوب شورا داللت می

نیاز نیست زیرا خداوند متعال آن را پس حاکم از مشاوره بی 1مسلمانان به او اقتدا نمایند.

 2فرمان داده است. برشمبه پیا

 انجامدترک مشورت به عزل حاکم می -1200

از آنجایی که مشورت بر حاکم امت واجب است، ترک این واجب از موجبات عزل 

گردد. در تفسیر منجر به کوتاهی در کار امت میشود. زیرا ترک مشورت او شمرده می

های شریعت و از احکام شورا از قواعد و پایه»قرطبی آمده است که ابن عطیه گفته است: 

در نتیجه  3«.عزیمتی است. هر کس با اهل علم و دین مشورت نکند، عزلش واجب است

 حاکم مستبد در دولت اسالمی بقا و جایگاهی ندارد.

 راض و رد آنیک اعت -1202

شود که اگر امت، خود خلیفه را با انتخابات آزاد شرعی حال این اعتراض مطرح می

 گزیند و به او اعتماد دارد چه نیازی به مشورت با امت وجود دارد؟برمی

 شود.پاسخ ]این اعتراض[ به دو صورت داده می

دارند و  خلیفه یا هر حاکمی که برگزیده شده است هرچند مردم به او اطمینان -6

اند به این معنا نیست که او را رها نمایند تا هرچه امت، خود، او را انتخاب کرده

خواهد در امور حکومتی و آنچه به مردم و مصلحت آنها مربوط است، انجام می

دهد و نیز گاهی کارهایی را انجام دهد که منجر به اذیت و آزار امت گردد و 

اده نباشد. زیرا اگر ضرری پیش آید، دفع آن راهی هم برای جبران آنچه انجام د

______________________ 
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امکان ندارد. پس حق امت است که احتیاط نموده و برای دفع ضرر او را به 

 مشورت ناچار سازند.

خلیفه هر چند در جایگاه نیابت و وکالت مردم است، ]اما[ وکالت او برای مردم  -5

د. زیرا مشورت مقید به رعایت قیودی است. برای نمونه باید با مردم مشورت کن

 در نص شرعی وارد شده و خداوند فرموده است: 

           /[623]آل عمران 

 و

           /[63]الشوری 

تواند وکالت و امت نمیگرداند این دو آیه از قرآن، مشورت را بر خلیفه واجب می

حکومت را به خلیفه بسپارد مگر با رعایت قید مشورت،  گیری از قدرت وهرگونه بهره

چه هنگام انتخاب به آن قید تصریح نموده باشد، یا نه. زیرا سخن خداوند که فرموده 

 است:         وجوب مشورت را به روشنی بیان کرده و اجرای واجب

ت و اتفاق بر اسقاط این حق اسشرعی بر کسی که مکلف به اجرا است، الزم و واجب 

گردد و آنچه به حقوق همه مردم مربوط جایز نیست؛ زیرا به حقوق عمومی جامعه برمی

آید و هیچ کس حق ندارد آن را ساقط کند. برای تأکید به شمار می« اهللحق»باشد، 

 را با وجود آن همه]بیشتر[ بر وجوب مشاوره و اجرای آن، خداوند، رسول گرامی خود 

شورت دستور فرموده است تا کسانی که کارهای زش و منزلت با ارسال وحی به مار

ای برای تعطیل نمودن مشاوره پیش کنند، بدانند، راه و چارهمسلمانان را سرپرستی می

 روی ندارند.

 ، مشورت با اصحابش بودهای پیامبراز سنت -1201

در جنگ بدر و خروج برای نمود. برای نمونه با اصحابش بسیار مشورت می پیامبر

ی احد با آنها مشورت کرد. همچنین درباره صلح با قبله غطفان بر یک سوم غزوه

شان از مشارکت مسلمانان و یاری مشرکان در غزوه محصول اهل مدینه به سبب انصراف



   

 151 که در داراإلسالم سکونت داردتکالیف زن مسلمانیبخش سوم: 
 

مشارکت  با سعدبن معاذ و سعدبن عباده مشورت نمود و همواره با اصحاب 1خندق

هیچ کس بیشتر از پیامبر خدا با یارانش مشورت »اند: که علما گفته نمود تا جاییمی

 2«.نکرده است

، مشورت را بر حاکم واجب کرده و اصرارش بر گمان این سنت عملی پیامبربی

داری دارد که رایزنی را روشی در حکومتانجام آن را تأکید نموده است و حاکم را وا می

و آن را بر خود سنگین نشمارد و پیوسته این سنت عملی  ی آن را تنگ نکندبداند و دایره

 را در درون خود یادآوری نماید زیرا خداوند فرموده است: پیامبر

               [ / 56احزاب] 

سرمشق و الگوی زیبایی در )شیوه پندار و گفتار و کردار( پیغمبر خدا برای »

 «.استشم

 موضوع شورا -1201

مشورت کردن با امت در امور شرعی ـ اجتهادی است که نصی از قرآن و سنت درباره 

باشد. در تفسیر آن نیامده باشد، همچنین در کارهای گوناگون دولتی، دینی و دنیوی می

ای است که وحی درباره آن و مشورت در کارهای دنیوی و دینی»جصاص آمده است: 

 3«.دنیامده باش

مشورت در کارهای دنیوی در مسایل مهمی مانند سیاست کلی دولت، اعالم جنگ و 

هاست. البته مشورت در همه مسایل، از جمله در مسایل کوچک و قضایای انعقاد پیمان

جزیی جایز نیست زیرا این کار ناممکن و نامعقول است و به آن نیازی نیست و سودی 

 ندارد. هم در آن وجود ندارد و دلیلی هم

______________________ 
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 اهل شورا -1202

اند. پس مشورت با امت، حق کند زیرا آنها او را برگزیدهخلیفه با امت مشورت می

گیرد. آیا باید با همه امت امت و بر خلیفه واجب است. اما مشورت چگونه صورت می

مشورت شود. یعنی هر یک از آنها رأی خود را درباره موضوع مشورت اظهار نمایند؟ یا 

کند؟ برای پاسخ به این ورت با جمهور امت یا گروهی از امت کفایت میفقط مش

 نماید، بازگشت.و آنچه به آن داللت می ها ابتدا باید به اتفاقات زمان پیامبرپرسش

 یکم -1202

درباره رفتن به جنگ با مشرکان با یاران همراه خود در بدر مشورت نمود. در  مبراپی

ارتفاع بدر رسید. خبر پیش رفت تا به جاهای کم مبراپی»آمده است:  سیره نبوی

بلند  رسید و او با مردم حاضر در بدر مشورت نمود. ابوبکر حرکت قریش به پیامبر

 بلند شد و او هم رأی خوبی داد، مقداد ی خوبی اظهار نمود، پس از آن عمراشد و ر

با تو هستیم. سوگند به خدا بلند شد و گفت: ای رسول خدا! به فرمان خدا، عمل کن. ما 

 همچون بنی اسراییل که به پیامبرشان گفتند: 

                      [ / 53مائده] 

پس )دست از سر ما بردار و( تو و پروردگارت بروید و )با آن زورمندان قوی »

 «.منتظر پیروزی شما هستیم!( ایم )وهیکل( بجنگید. ما در اینجا نشسته

گوییم، تو و پروردگارت به جنگ بروید ما با شما هستیم، گوییم بلکه مینمی

 1«برک الغماد»جنگیم و سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت اگر ما را به سوی می

 به او فرمود: نیکوست و برای او به خیر و هدایت کنی به آنجا خواهیم رفت. پس پیامبر

از مردم  نیکی دعا نمود. پس گفت: ای مردم! مرا با مشورت یاری نمایدی. منظور پیامبر

نمایند. چون آنها در بیعت پنداشت که جز در مدینه او را یاری نمیانصار بودند. زیرا می

نمایند، او را نیز گونه که از جان و فرزندانشان حمایت میعقبه شرط نموده بودند همان

______________________ 

 مکانی در یمن. -1
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دهم. یا ند. سپس سعدبن معاذ بلند شد و گفت: من از سوی انصار پاسخ میپشتیبانی کن

اهلل گویی روی سخنت با ماست. فرمود: بله، و چون سعد از مشورت فارغ شد، رسول

فرمود: به سوی برکت و نعمت خداوند بشتابید و خداوند به من یکی از دو  پیامبر

سوگند به خدا گویی که جای نعمت ـ شهادت یا پیروزی ـ را وعده داده است. 

 1«.بینمشدگان آن قوم را میکشته

 دوم -1202

ی احد، پیامبر خدا با اصحابش که در مدینه بودند مشورت کرد و برای رفتن به غزوه

این بود که از شهر خارج نشوند  البته رأی پیامبر«. با رأی خود مرا یاری نمایید»فرمود: 

ی را داشتند. اما دیگران که در غزوه اصار نیز همین راز مهاجر و ان و بزرگان صحابه

بدر شرکت نکرده بودند، دوستدار رویارویی با دشمن و شهادت بودند و برای بیرون 

اهلل! برای رویارویی با دشمن با یا رسول»رفتن از شهر اشتیاق داشتند. برای همین گفتند: 

 2...«.ما به خارج شهر بیا 

 سوم -1202

مشتاق  هوازن و اسیرانی که در جنگ به چنگ مسلمانان افتاد، پیامبر درباره غنایم

بود، آرای همه مسلمانانی را که در جنگ شرکت کرده بودند، بداند و دیدگاه آنان را به 

 3وسیله نمایندگانشان فهمید.

 چهارم -1207

بر ـ درباره صلح با قبیله غطفان  با سعدین ـ سعدبن معاذ و سعدبن عباده پیامبر

یک سوم محصول مدینه با این شرط که از جنگ با مسلمانان در غزوه خندق منصرف 

______________________ 
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ای رسول خدا! اگر وحی آسمانی است، آن را اجرا کن »شوند، مشورت نمود. آنها گفتند: 

پذیریم و فرمانبرداریم خواهی، با جان و دل میو اگر وحی نیست و تنها خودت چنین می

 1«.نماییمشمشیر با آنها مبارزه می و اگر نظرخواهی از ماست با

با سعدین این بود که آنها بزرگ خزرج بودند و هر دوی آنها در  دلیل مشورت پیامبر

کرد. پس میان قومشان وجاهت داشتند. در نتیجه موضوع مشورت به آنها ربط پیدا می

 ی آنها را پذیرفت و صلح با غطفان را نپذیرفت.ار پیامبر

 پنجم -1207

ای رسول »گفت:  مشورت نمود. ابوبکر با ابوبکر ره اسیران جنگ بدر، پیامبردربا

خدا! آنها عشیره تو هستند و من معتقدم که با منت نهادن بر آنها یا گرفتن فدیه، آزادشان 

«. آنها را بکش»مشورت نمود. او گفت:   با عمربن خطاب همچنین پیامبر«. نمایید

 2پذیرفت و از اسیران در برابر آزادیشان فدیه دریافت نمود. را دیدگاه ابوبکر پیامبر

در این مسأله با همه مسلمانان حاضر در غزوه مشورت نکرد و تنها با  رسول خدا

چند تن از آنها رایزنی کرد. زیرا این مسأله به مشورت با همه کسانی که در جنگ شرکت 

سیران بدر برایشان اله ای که مسنظرانکرده بودند، نیازی نداشت بلکه باید با صاحب

تر بودند، مسأله را مطرح اهمیت داشت و از نظر خویشاوندی به آن اسیران نزدیک

 مشورت نمود. ببا ابوبکر و عمر کرد. در نتیجه پیامبرمی
 

شود، این است که در کارهای کلی که برای همه آنچه از این حوادث استنباط می

شود رفتن به جنگ، اهل شورا، جمهور مسلمانانند. یعنی میمسلمانان اهمیت دارد، مانند 

، گونه که در مسأله رفتن به غزوه احد و غنایم هوازن، پیامبربا آنها مشورت کرد همان

کنندگان را در این جنگ به وسیله نمایندگانشان جویا شد و در مسایل دیدگاه همه شرکت

______________________ 

 .326همان، ص  -1

 .21، امتاع االسماع، المقریزی، ص 236، ص 3تفسیر ابن کثیر، ج  -2
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گونه که در نمود همانانان اکتفا میبه پذیرفتن دیدگاه برخی از مسلم دیگر پیامبر

 های مدینه، عمل کرد.مشورت با سعدین در مسأله صلح با غطفان بر یک سوم میوه

 اهل حل و عقد، همان اهل شورا هستند -1222

کند و مشورت براساس آنچه گفته شد، امت همان است که خلیفه با او مشورت می

گیری از همه کسانی که شایستگی یان و با رخلیفه با امت با تمام افراد در صورت امکا

گیرد و پرسی انجام میگیرد و در دوره کنونی از راه همهمشاوره را داشته باشند، انجام می

توان آن را روشی چشمگیر و ای معین ممکن باشد، نمیلهاپرسی در مساگر امکان همه

سخت و پرسی در هر مشورتی ملحوظ در مشورت دانست. زیرا امکان همه

 اند.فرساست به ویژه حاال که دولت اسالمی و مسلمانان افزایش یافتهطاقت

ای جز بسنده کردن به مشورت با کسانی که امت آنها را پذیرفته و آنها بنابراین، چاره

اند، نیست. گویی مشورت با آنها، مشورت با همه امت است و در نیز امت را پسندیده

اندیشی، آگاهی بر مسایل، شود؛ زیرا نیکه آنها اعتماد میآرایشان از آنها تبعیت و ب

دلسوزی و رغبت به جلب مصالح امت همراه با پرهیزکاری، عدالت و ترس از خدا سبب 

شود، شود، آنان از تفریط و کوتاهی در حقوق امت در کارهایی که با آنها مشورت میمی

دیدگاهشان را دانست، گویی بر  دوری کنند و هنگامی که خلیفه با آنها مشورت نمود و

دیدگاه همه امت آگاهی یافته است. این کسان که نزد امت چنین جایگاهی دارند، در واقع 

همان اهل حل و عقد هستند که امت انتخاب خلیفه را بر عهده آنها گزارده است و در 

 ند.اواقع اهل شورا هم هستند و جایگاهی را که مجلس شورا نام دارد ایجاد نموده

 اختیارات مجلس شورا -1221

اهل حل و عقد در واقع همان اهل شورا، یعنی افراد مجلس شورا هستند. این مجلس 

گزیند. افزون بر آن این مجلس، هنگامی که پست خالفت خالی باشد، خلیفه را برمی

تواند مراقب کارهای وی و نمایندگان اوست و تا جایی که میمجلس شورای خلیفه و 

نماید. این مجلس برای اداره امور دولت بر پایه احکام شریعت اسالم که در ظر میاظهارن
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قرآن یا سنت بدان تصریح شده از راه استنباط و اجتهاد در اموری که موافق نصوص 

 پردازد.شرعی است، به وضع مصوباتی می

 شیوه انتخابات مجلس شورا -1221

اند که امت انتخابشان آنها کسانی اعضای مجلس شورا، همان اهل حل و عقد هستند.

امت شرکت دارند و هر مسلمان بالغ عاقل حق دارد، در کرده و در انتخاب آنها، همه 

دهند شرکت کند. این انتخابات، که مجلس شورا را تشکیل میانتخاب اهل حل و عقد 

مت شدگان، نمایندگان واقعی اطرفانه است و انتخابانتخاباتی مستقیم و سالم و بی

 هستند.

 کندزن در انتخابات مجلس شورا شرکت می -1222

زن مسلمان بالغ عاقل حق دارد در انتخابات اعضای مجلس شورا شرکت کند؛ زیرا او 

کند پس او در خلیفه و اهل حل و عقد را که انتخاب خلیفه را بر عهده دارند، انتخاب می

 انتخابات مجلس شورا نیز حق شرکت دارد.

 نتخاب زن برای عضویت در مجلس شورا جایز است؟آیا ا -1222

از دیدگاه نگارنده، بنا به دالیل زیر عضویت زن در مجلس شورا جایز نیست و در 

 باشد.نتیجه انتخابش برای عضویت جایز نمی

 دلیل اول -1222

هدف از عضویت در مجلس شورا امرار معاش باشد، از این جهت عضویت در 

کند. اما اگر زن آید و مخارج زندگی زن را تأمین میر میمجلس شغلی دولتی به شما

اش بر ولی واجب اش بر شوهر و اگر شوهر نداشته باشد، نفقهشوهر داشته باشد، نفقه

است پس در هر صورت مخارج وی تأمین شده است و در صورت عدم نیاز به کسب 

ین کار در انجام تکالیف درآمد راهی برای توجیه کار بیرون از خانه وجود ندارد. زیرا ا

 تر هم بیان شد جایز نیست.گذارد بنابراین همچنان که پیشداری تأثیر منفی میخانه
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 دلیل دوم -1222

اگر هدف زن از عضویت در مجلس شورا شرکت در کارهای مجلس و مفید بودن 

ید برای جامعه باشد، توجیهی پذیرفتنی نیست. زیرا کارهای مجلس، هر چند برای امت مف

آید اما مردان از راه انتخابشان در مجلس، و سودمند است و از واجبات کفایی به شمار می

دهند. پس ضرورتی برای انتخاب و عضویت زن نیست. زیرا اگر واجبات آن را انجام می

گردد. در نتیجه بر زن واجب است به ای انجام دهند از دیگران ساقط میعدهکفایی را 

داری، تربیت فرزندان، د که برای او واجب عینی است مانند خانهکارهایی روی بیاور

 رعایت حقوق شوهر و مطالبات زندگی زناشویی.

و هرگاه واجبات با یکدیگر تداخل پیدا کنند، واجب عینی بر واجب کفایی مقدم 

بر واجب کفایی یعنی آید بات عینی به شمار میجداری که از واشود و کار خانهداشته می

مجلس شورا مقدم است. افزون بر آن، افرادی غیر از او به انجام این واجب کفایی کار 

 شود.پردازند و در نتیجه وجوب آن از زن ساقط میمی

 دلیل سوم -1227

که در شریعت اسالمی درستی آن تأیید گشته و احکام است اصلی اصل سد ذریعه، 

نتخاب زن را در عضویت مجلس اجتهادی بر پایه آن بنا نهاده شده است. این اصل، ا

نماید. زیرا زن برای انجام این کار، باید از خانه بیرون برود. در حالی که شورا منع می

وظیفه اصلی او انجام تکالیف خانه است و این امور برایش واجب عینی است نه کفایی. 

نه برای نموشود مسایل بسیاری پیش آید. همچنین عضویت زن در مجلس شورا سبب می

و مجالست نماید که از نظر شرعی، گناه و حرام است. صحبتی با مردان عضو مجلس هم

چه بسا خلوت با برخی آنان، آثار ناپسندی به بار آورد که انکار ناشدنی است. بنابراین 

 برای سد ذریعه و جلوگیری از فساد، انتخاب زن برای عضویت مجلس ممنوع است.
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ی مجلس سهیم باشد؛ گرچه از اعضای آن تواند در کارهازن می -1227

 نباشد

تواند در امری به نظر خودش درست است، با مشاوره، خلیفه را برای نمونه زن می

دهد و دفع آن واجب است یا اموری روی مییاری دهد و او را از اموری که در جامعه، 

باشد چه نخواسته که نباید به وقوع بپیوندد، آگاه سازد. چه خلیفه از او مشورت خواسته 

ها یادآوری تواند موارد باال را از راه روزنامه و مجالت و دیگر رسانهباشد، همچنین می

 کند.

و هرگاه در مسایل دولت از وی استفتا شود اگر شایستگی فتوا و اجتهاد را داشت، 

اجتهاد، تواند در صورت شایستگی همچنین میتواند احکام شرع را تبیین نماید. می

ام اجتهادی مربوط به کارهای دولت را استنباط نماید و آنها را میان مردم پخش کند احک

ست ا و به کارگزاران و حاکمان عرضه نماید. این موارد در واقع از کارهای مجلس شورا

تواند در حالی که در خانه خود و بیرون از مجلس است و در آن عضویت هم و زن می

 ندارد، در آن شرکت کند.

 چرا زن حق شرکت و دخالت در کارهای مجلس را دارد؟ -1210

 یکم: 

در حدیث صحیحی از امام بخاری، داستان صلح حدیبیه با قریش و خروج مسلمانان 

المؤمنین، آمد و برخوردی نزد ام سلمه، ام پیامبر»گونه روایت شده: از احرام عمره، این

سلمه گفت: ای پیامبر خدا! اگر دوست را که مردم با او داشتند، برایش بازگو نمود. ام 

داشتی، چنین کن. از خانه بیرون برو با هیچ کس هم سخن مگو تا وقتی که شترت را 

 تراشد، بخواه که سرت را بتراشد. پیامبرقربانی کنی. آنگاه از کسی که سرت را می

کار  بیرون آمد و با هیچ کس سخنی نگفت و آن کارها را انجام داد. زمانی که مردم،

و شروع به تراشیدن  قربانی کردندرا مشاهده کردند، بلند شدند و شترانشان را  پیامبر

 سر یکدیگر کردند.
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نمایند و این حدیث، بر فضیلت مشورت اشاره می»در شرح این حدیث آمده است: 

و این بیانگر جواز  1اینکه عمل زمانی که همراه قول باشد، از سخن خالی رساتر است.

 2«.است كا زن اهل دانش و فضل و نیز گویای فضل و توانایی عقلی ام سلمهمشورت ب

این حدیث بر جواز مشورت خلیفه با زنان اهل فضل و معروف به دانش و 

نماید. و زن اندیشی در مسایل دولت و جامعه به ویژه مسایل مربوط به زنان اشاره مینیک

خواهد. زن هد نه آن چنان که خلیفه میپندارد، رأی دباید به آنچه خود آن را درست می

تواند در آنچه برای مردم اهمیت بسیار دارد و به مصلحت آنان است گرچه خلیفه از می

 او نپرسیده و مشورت نخواسته باشد رأی خود را اظهار نماید.

 دوم -1212

را در حالی که گروه  در تفسیر قرطبی نقل شده است که خوله، دختر ثعلبه، عمر

ماری همراه او بودند، نگه داشت و سخن را با او به داراز کشاند و او را پند و اندرز شبی

 داد.

ای عمر! تقوای خدا داشته باش. هر کس »گفت، این بود:  از سخنانی که به عمر

ترسد و هر کس به نسبت به مرگ یقین داشته باشد از هدر دادن عمر به بیهودگی می

همچنان ایستاده بود  عمر«. ترسدشته باشد، از عذاب میحساب و کتاب قیامت ایمان دا

یا امیرالمؤمنین! آیا به سبب »داد تا اینکه همراهانش به او گفتند: و به سخنش گوش می

اگر این پیرزن مرا از آغاز روز تا آخر آن نگه »گفت:  عمر« ایستی؟پیرزنی این همه می

دانید این دهم. آیا مینش گوش فرا میدارد، جز برای نمازهای واجب، همچنان به سخنا

پیرزن کیست؟ او خوله، دختر ثعلبه، است که خداوند از باالی هفت آسمان صدایش را 

______________________ 

 فرماید:شاعر می -1

 دو صد گفته چون نیم کردار نیست  نیستبزرگی سراسر به گفتار   

 .122، ص 12البخاری، العسقالنی، ج الباری به شرح صحیحفتح -2
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العالمین سخنان او را گوش کند و عمر به سخنان او گوش فرا شنید. آیا خداوند رب

 1«.ندهد!!

ربن خطاب را پند دختر ثعلبه، عمذکر این داستان برای این است که بیان شود خوله، 

، برای سو اندرز داد در حالی که او خلیفه مسلمانان بود و گوش دادن و سکوت عمر

تواند درباره مسایل دولت، رأی خود را دهد که زن میشنیدن سخنان یک پیرزن، نشان می

پیش روی خلیفه بیان نماید و واجباتی را که خلیفه نسبت به مردم بر عهده دارد، به او 

 نماید. یادآوری

 سوم -1211

تواند مجتهد و مفتی شود و موضوع اجتهاد و فتوا دادن برای زنان، حرام نیست. زن می

تواند تواند کارهای دولتی و رابطه خلیفه با امت باشد بنابراین او میاجتهاد و فتوایش می

هنمایی اجتهاد کند و فتوا بدهد و خلیفه را در کارهای حکومتی و دولتی با اجتهاد خود را

دینی و دنیوی که از نمودند و در مسایل اجتهاد می كکند. امهات المؤمنین، به ویژه عایشه

آنکه کسی از ایشان نمودند و گاهی نیز بیپرسیدند، برای مردم فتوا صادر میآنها می

اگر زن در علوم دینی به مرتبه »کردند. ابن حزم گفته است: بپرسد، رأیشان را بیان می

 گونه که از زنان پیامبررسد، بر ما واجب است که تذکرهای او را بپذیریم همانفقاهت ب

هیچ و اصحاب او در احکام دین روایت شده و به روایت آنها نیز احتجاج گردیده است. 

له وجود ندارد. زنانی که از آنها امیان اصحاب ما و همه اهل ایمان درباره این مساختالفی 

ام سلیم، ام حرام، ام عطیه،  ن سند گشته، عالوه بر زنان پیامبرروایت شده و روایت آنا

رضی اهلل  ام کرز، ام شریک، ام درداء، ام خالد، اسما دختر ابوبکر و فاطمه دختر قیس

بودند و از تابعین نیز عمره، ام الحسن، رباب، فاطمه دختر منذر حبیبه دختر مسیره،  عنهن

که زن بودن مانع  هلاهمچنین فقها به این مس 2باشند.حفصه دختر سیرین و ... می

______________________ 

 .362-312، صص 11تفسیر قرطبی، ج  -1

 .232، ص 2االحکام فی اصول االحکام، ابن حزم، ج  -2
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کند تواند فتوا و اجتهاد صادر زن می 1اند.شایستگی فتوا و اجتهاد نیست تأکید نموده

هرچند در مجلس عضویت نداشته باشد و براساس آرایی که از راه اجتهاد به آن دست 

 .یافته در کارهای مجلس و دولت سهیم باشد و رأی خود را عرضه نماید

 

______________________ 

 .638، ص 1ادب القاضی، ماوردی، ج  -1



 

 

 

 :بخش سوم

 اعتبار که اهل داراالسالم است نیزن مسلمان به ا فیتکال

 

 گفتار و روش بحثپیش -1211

زن مسلمان باتوجه به اینکه از شهروندان دولت اسالمی است و در آن 

کند، حقوق و تکالیفی دارد. درباره حقوق او در بخش دولت زندگی می

 پردازیم.یف او میدوم صحبت شد و در این بخش به بیان تکال

برای توضیح این تکالیف باید گفت دولت اسالمی، رهبری دارد، به نام 

خلیفه که بر شهروندان این دولت، حق فرمانبرداری و اطاعت دارد و در 

نتیجه فرمانبرداری و اطاعت از حاکم )خلیفه و نمایندگان او( نخستین کار 

 واجب بر زن مسلمان است.

لت اسالمی حفظ و بقای این جامعه پاک و زن مسلمان ساکن در دو

 کند،اسالمی برایش بسیار حائز اهمیت است زیرا نه تنها در آن زندگی می

پذیرد. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر بر او بلکه از آن تأثیر می

واجب است چون پرداختن به این کار در بقای جامعه پاک کمک 

واجب بر زن مسلمان، امر به معروف و نهی نماید در نتیجه دومین کار می

 از منکر است.



 

داراالسالم، سرزمین و موطن ساکنان آن است و زن مسلمان نیز از آنان 

است. پس هرگاه دشمن، قصد سوء داشت، دفاع از آن بر همگان واجب 

باید خود را آماده کنند و از این سرزمین برای نشر آیین اسالم و است و می

باال « اهلل»های حاکم در روی زمین هجرت کنند تا کلمه طاغوت از بین بردن

و باالتر رود و کلمه کسانی که کفر ورزیدند، در پایین قرار گیرد حتی اگر 

جهاد »این کار به جنگ با کفار بیانجامد و البته همه این موارد در مفهوم 

ای از پارهگیرد و بر اهل داراالسالم واجب است و در جای می« اهللسبیلفی

گردد. در نتیجه جهاد در راه خدا، سومین امر مواقع نیز بر زن واجب می

 واجب بر زن مسلمان است. این بخش سه گفتار دارد:
 

 )خلیفه و نمایندگان او( گفتار یکم: فرمانبرداری و اطاعت از حاکم

 گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر

 گفتار سوم: جهاد در راه خدا

 

 

 

 



 

 گفتار یکم:

 فرمانبرداری و اطاعت از ولی امر )خلیفه و نمایندگان او(

 

 اطاعت از ولی امر بر هر مسلمانی واجب است -1212

 خداوند متعال فرموده است:

                          

 [23نساء / ] 

اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و ای کسانی که ایمان آورده»

 «.فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید

اند: همان امرا و فرمانروایان ]از سوی اولواالمر[ گونه که مفسران گفتههمان« اولواالمر»

این افراد ـ جز در امر به گناه ـ اند که، اطاعت از رأیهمه علما هم 1یا امرا و علما هستند.

اطاعت از امام در »از سخنان آنان که در بدایع کاسانی آمده چنین است:  2واجب است.

 3«.موردی که امر به گناه نباشد، فرض است

های گیرد. زیرا خطاب، زنان را همانند مردان در بر می«اولواالمر»وجوب اطاعت از 

گردد و شرط تکلیف که بلوغ همراه با عقل زن بر میقرآنی در تکالیف عمومی به مرد و 

است، در هر دوی آنها یکسان است. مگر دلیلی برای اختصاص خطاب به یکی از آنها 

وجوب داشته باشد، در حالی که هیچ دلیلی بر اختصاص در این خطاب خداوند متعال 

 وجود ندارد که فرموده است:

                          

 [23]نساء /  

______________________ 
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اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و ای کسانی که ایمان آورده»

 «.فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید

نیز در بر  احادیث فرمانبرداری و اطاعت از ولی امر، زنان مسلمان را -1212

 گیردمی

دهد زنان را نیز که به اطاعت از اولواالمر، دستور می احادیث شریفی از پیامبر خدا

« المسلمین»یا « المسلم»گیرد. گرچه مانند خطابات قرآن این احادیث خطاب به در بر می

 وارد شده باشد.

1212-  

آن را از عبداهلل بن یکی از این احادیث شریف نبوی، روایتی از امام مسلم است که 

باید در آنچه دوست یا کراهت انسان مسلمان می»فرمود:  عمر روایت نموده که پیامبر

به گناه دستور داده شود که در  اینکه دارد از اولواالمر پیروی و فرمانبرداری نماید. مگر

 1«.ای در کار نخواهد بوداین صورت فرمانبرداری

روایت نموده، آمده است:  عباده بن صامت در حدیث دیگری که امام مسلم از

ما را فرا خواند و ما با او بیعت نمودیم. یکی از موارد تعهدمان این بود که در  پیامبر»

خوشی و ناخوشی و سختی و آسانی حتی اگر به ضرر ما هم باشد، فرمانبرداری نماییم و 

ن که کفر آشکاری بینید که از این که با اولواالمر نزاع و کشمکش ننماییم و فرمود: مگر ای

 2«.وجود داشته باشدسوی خداوند بر آن دلیلی 

 نمایدزن بر فرمانبرداری بیعت می -1212

به مدینه منوره، از مسلمانان  پیش از هجرت پیامبر« منی»در بیعت عقبه دوم در 

اره، های ام عمهای اوس و خزرج مدینه )انصار( هفتاد و سه مرد و دو زن به نامقبیله

______________________ 
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های سیره ام منیع نیز حضور داشتند. کتابنسیبه، دختر کعب و اسما دختر عمروبن عدی، 

از جمله امام ابن کثیر از امام احمد روایت اند. نبوی این بیعت و ماجرای آن را آورده

گفتیم: ای رسول خدا! بر چه چیزی با تو بیعت نماییم؟ »نموده است که انصار گفتند: 

انبرداری و پیروی از من در حالت خوشی و ناخوشی، تهیدستی و به فرم»ود: مفر

بیعت نمایید و برای رضای خداوند سخن حق ثروتمندی، امر به معروف و نهی از منکر 

ای نهراسید و بر اینکه هرگاه من کنندهرا بگویید و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش

نمایید، انجام دادم، مرا منع ز آن منع میاموری را که شما خود و همسران و فرزندانتان را ا

رفتیم و  پس به سوی آن حضرت«. خواهم، بهشت از آن شما باشدمیکنید. از خداوند 

 1«.با او بیعت نمودیم

یعنی زنانی هم که با آنها آمده  «.و به سوی او رفتیم و با او بیعت نمودیم»و این کالم 

فرمانبرداری و »نمودند. از موضوعات بیعت،  بیعت بودند مانند بیعت مردان با پیامبر

بود. در کتب سیر بر بیعت این دو زن تصریح شده است. ابن هشام  از پیامبر« اطاعت

همه کسانی که در عقبه از قبایل اوس و خزرج »آورده است که ابن اسحاق گفته است: 

اند. عت نمودهاند که دو زن نیز بیزن بودند و آنها گفته 5مرد و  26حضور داشتند، 

گرفت و چون به تعهد و بیعت کرد بلکه از آنها تعهد مینمی 2با زنان مصافحه پیامبر

 3«.بروید با شما بیعت نمودم»فرمود: نمودند، میاقرار می

از محمدبن اسحاق »شرح داده و گفته:  ابن جوزی بیعت آن دو زن را با پیامبر

بیعت نمودند یکی از  حاضر شدند و با پیامبردر بیعت عقبه دوم دو زن »روایت شده که 

______________________ 
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رفت و در جنگ به جنگ می آنها ام عماره نسیبه، دختر کعب بود، که همراه با پیامبر

 1...«.احد شرکت کرد 

گفت: ام عماره می»ابن حجر عسقالنی درباره ام عماره و بیعت عقبه دوم گفته است: 

را گرفت.  اهلل. عباس هم دست رسولدادنددست می مردان در شب بیعت با پیامبر

اهلل! پس چون کسی جز من و ام منیع باقی نماند، همسرم غزیه بن عمرو گفت: یا رسول

فرمود: با آنها بر سر  اند که با تو بیعت نمایند. پیامبراین دو زن همراه با ما حاضر شده

 2«.کنممصافحه نمیمواردی که با شما بیعت نمودم، بیعت کردم جز اینکه من با زنان 

 اندبیعت کرده زنان بارها با پیامبر -1217

با زنان بارها تکرار شده است. و یکی از موارد بیعت، بیعت بر اطاعت  بیعت پیامبر

چون صفت رسول و امام مسلمانان را دارد، سزاوار  است. زیرا پیامبرص از پیامبر خدا

ن مسلمانی واجب است که به سبب فرمانبرداری و اطاعت است. پس بر هر مرد و ز

رسول و رهبر مسلمانان بودن ایشان، از وی پیروی و فرمانبرداری کند. در زیر برخی 

 با زنان در آن آمده، بیان شده است. مواردی که تکرار بیعت پیامبر
 

هنگامی که »اند که گفته است: احمد و ابویعلی و طبرانی از ام عطیه روایت کرده

را به  سپس عمربن خطابای گرد هم آورد. ینه آمد، زنان انصار را در خانهبه مد پیامبر

خ سالم او را سسوی آنها فرستاد. ایشان جلوی در ایستاد و بر آنها سالم گفت. زنان نیز پا

درود بر »آنان گفتند: «. به سوی شما هستم من فرستده رسول خدا»او گفت: دادند. 

بیعت کنید بر اینکه به خداوند »گفت:  عمر«. ول خدارسول خدا و درود بر فرستاده رس

تان را نکشید، بهتان نزنید و از کار دزدی نکنید، مرتکب زنا نشوید، فرزندانشرک نورزید 

 3«.بله»گفتند: «. نیک سرپیچی نکنید

______________________ 

 .22، ص 3صفوة الصفوة، ابن وزی، ج  -1

 .212، ص 2اإلصابة فی تمییز الصحابة، ج  -2
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پس از به جا  روایت کرده است: پیامبر بامام بخاری در صحیح خود از ابن عباس

مراه بالل نزد زنانی که در مصلی حضور داشتند و برای ادای نماز عید آوردن نماز عید، ه

 به آنجا آمده بودند، رفت و این آیه را تالوت نمود.

                                  

 [65ممتحنه/]ال 

آیا شما بر این بیعت »ود: خواند. هنگامی که آیه را تمام کرد، فرمو تا آخر آیه را 

از میان جمعیت آنها تنها یک زن به نمایندگی از بقیه جواب داد: بله، یا هستید؟ 

 .1...«!اهللرسول

گشود. زنان اهل مکه  در تفسیر قرطبی آمده است: وقتی که خداوند مکه را بر پیامبر

د. خداوند متعال به پیامبرش فرمود با آنها بر پایه مواردی که آمدن برای بیعت با پیامبر

 در این آیه آمده است، بیعت نماید.

                                 

                         

                     

        [65/الممتحنة] 

 یزیکنند که چ تعیو با تو ب ندیکه زنان مؤمن نزد تو آ ی! هنگامامبریپ یا»

و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند،  یخدا قرار ندهند، دزد کیرا شر

 یاستهیکار شا چیو در ه اورندیخود ن یدست و پا شیپ ییتهمت و افترا

آنان از درگاه خداوند  یکن و برا عتیمخالفت فرمان تو نکنند، با آنها ب

  «آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است
 

______________________ 
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این آیه را برای آنها تالوت کرد. آنان به مفاد این آیه اقرار نمودند  پیامبر و

 1که نشانه بیعتشان بود.

 بیعت زنان بدون دست دادن -1211

نمایند نه با مصافحه. احادیث بسیاری زنان، برخالف مردان، با کالم و سخن بیعت می

 چنین است: کند که برخی گفته شد و برخی نیزاین مسأله را بیان می

ماجرای بیعت زنان  كامام مسلم در صحیح خود از عروه روایت نموده که عایشه -6

گاه دست زنی را لمس نکرد. ، هیچرا برای او بازگو نمود و گفت: پیامبر خدا

برو من با »فرمود: می پذیرفت. پیامبرگرفت و او هم میاینکه تنها از او تعهد می

دست زنی را  هرگز پیامبر»حدیث آمده است: در شرح این «. تو بیعت نمودم

گفت: برو، من با تو بیعت گرفت و میلمس ننمود، بلکه با کالم از او بیعت می

 2«.نمودم

امام مالک از محمدبن منکدر از امیمه، دختر رقیقه روایت نموده است که گفت:  -5

یا »فتیم: رفتیم و گ بیعت کرده بودند، نزد پیامبر همراه زنانی که با پیامبر

کنیم، بر اینکه به خداوند شرک نورزیم، دزدی نکنیم، زنا اهلل! با تو بیعت میرسول

نکنیم، فرزندانمان را نکشیم، تهمت نزنیم، و در کار معروف و نیک از تو سرپیچی 

گفتیم: «. نماییددر مواردی که توانایی دارید و اطاعت می»فرمود:  پیامبر«. ننماییم

ترند. ای رسول خدا! بشتاب تا او نسبت به ما از خودمان مهربان خداوند و رسول»

 «.با تو بیعت نماییم

کنم و سخن من برای صد زن مثل سخن من من با زنان مصافحه نمی»فرمود:  پیامبر

 «.برای یک زن است

______________________ 
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ال  إني»، که فرمود: این سخن پیامبر»ابن عبدالبر در شرح این حدیث گفته است: 
نشانه این است که برای مرد جایز نیست با زن ]نامحرم[ مباشرت نماید و « أصافح النساء

گونه این کار برایش حالل نیست، نیز نباید دستش را لمس کند و یا مصافحه نماید همان

در  دهد که پیامبر؛ و این خود نشان می«ال أصافح النساء»که، در این سخن آمده است: 

 1داد.با مردان دست میهنگام بیعت و موارد دیگر تنها 

 کندمسلمان از سوی خود و فرزندانش بیعت می -1211

هنگامی که مردم با عبدالملک بن مروان »امام بخاری در صحیح خود آورده است: 

من به فرمانبرداری »ای برایش به این مضمون نوشت: نامه ببیعت نمودند، عبداهلل بن عمر

، تا وان، امیر مؤمنان، بر سنت خداوند و پیامبرشو اطاعت از بنده خدا، عبدالملک بن مر

 2«.کنم و فرزندانم نیز این امر را اقرار و تأیید کردندجایی که بتوانم، اقرار می

 بیعت با خلیفه عهدی است که، وفای به آن واجب است -1212

 بندند، که بهکنند در واقع عهد و پیمانی میزن و مرد مسلمانی که با خلیفه بیعت می

بیعت و مبایعت، »شوند. ابن حجر عسقالنی گفته است: فرمانبرداری از خلیفه ملزم می

اش با معاوضه مالی به این نام، معروف شده است. همان معاهده است و به سبب همانندی

 همان گونه که خداوند فرموده است:

           

3 [ / 666توبه] 

[ اینکه بهشت براى آنان در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به ]بهاى»

 «.باشد، خریده است

______________________ 
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 171 که در داراإلسالم سکونت داردتکالیف زن مسلمانیبخش سوم: 
 

و چون بیعت با خلیفه در واقع عهد و پیمانی شرعی است پس بر زن و مرد مسلمان 

بدعهدی، خیانت و از صفات منافقان واجب است که به این عهد و پیمان وفا نمایند. زیرا 

چهار صفت در اگر »هم به روایت بخاری و مسلم و دیگران فرموده است:  است. پیامبر

وجود ا در او باشد، در امالً منافق است و هر کس اندکی از آنههر شخصی جمع شوند، ک

 هست مگر اینکه آنها را ترک نماید: او نفاق 

 کند. چون عهدی ببندد، خیانت می -5وید. گهرگاه سخن بگوید، دروغ می -6

چون خصومت و دشمنی نماید، فساد  -3نماید. ای بدهد، خلف وعده میچون وعده -6

 1«.کندو فجور می

 اطاعت از خلیفه، اطاعت از خداوند است -1212

اطاعت از خلیفه در واقع اطاعت از خدا و پیامبر اوست. پس قلب انسان مسلمان نباید 

به این اطاعت  اش را از دست دهد. زیرا خدا و رسول اودن اوامر او شکیباییبرای شنی

 روایت نموده آمده که پیامبر اند. در حدیث شریفی که بخاری از ابوهریرهدستور داده

من اهلل، ومن أطاع أمیری فقد أطاعنی، و من أطاعنی فقد أطاع اهلل ومن عصانی فقد عصی»فرمود: 
هر کس از من اطاعت نماید، از خداوند اطاعت نموده است و » «.یعصی أمیری فقد عصان

هر کس از امر من سرپیچی کند، از امر خداوند سرپیچی کرده و هر کس از امیر من 

اطاعت کند، از من اطاعت نموده و هر کس از دستور امیر من سرپیچی نماید، از دستور 

 «.من سرپیچی کرده است

 ن لفظ بیان کرده است:و امام مسلم نیز آن را به ای

من اهلل، ومن یطع األمیر فقد أطاعنی، و  من یعصنی فقد عصیاهلل، و من أطاعنی، فقد أطاع»
 2.«یعص األمیر فقد عصانی

______________________ 

)به روایت بخاری و مسلم و  22-25، صص 5التاج الجامع لالصول، شیخ منصور علی ناصف، ج  -1

 دیگران(.
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هر کس از من اطاعت کند، از خداوند اطاعت نموده و هر کس از من سرپیچی »

، گویی از من نماید، از خداوند سرپیچی کرده است و هر کس امیر من را اطاعت کند

 «.اطاعت نموده و هرکس نافرمانی امیر نماید، گویی از من نافرمانی نموده است

 «اهللمن أطاعنی فقد أطاع»فرمود:  اینکه پیامبر»و در شرح حدیث بخاری آمده است: 
دهم. پس هر کس آنچه من جز به آنچه خداوند به آن فرمان داده است، فرمان نمییعنی 

هم، انجام دهد، گویی از کسی پیروی کرده، که به من فرمان داده و من دبه او فرمان می

نماید، دهم. شاید معنای آن این باشد: چون خداوند به پیروی از من امر میآن را انجام می

گونه هر کس از من اطاعت کند، از امر خدا اطاعت نموده است در مورد گناه نیز همین

بخاری، برای آن است که هنگام خطاب حدیث،  در حدیث« أمیری»آوردن واژه است. 

موردنظر بوده و همین سبب ورود حدیث شده و در واقع، امر، به هر پیروی از فرمانروا، 

آن فرمانروا، شارع شمرده دهد. گردد که به حق و عدالت فرمان میفرمانروایی بر می

عهده گرفته است. به شود؛ زیرا فرمانروایی و حکومت را به امر و شریعت خداوند بر می

من اطاع »در حدیث مسلم آمده و همچنین لفظ ـ که  «و من أطاع أمیری»همین سبب لفظ 
 1که در حدیث بخاری آمده هر دو به یک معناست. «أمیری

 اطاعت در حالت خوشی و ناخوشی -1212

زن و مرد مسلمان باید، چه خوشایند، چه ناخوشایند؛ چه دوست داشته باشند، چه 

ه باشند، از خلیفه پیروی نمایند. در حدیث شریفی که امام بخاری و مسلم از عباده نداشت

ما را فرا خواند. با او بیعت کردیم، تا در  پیامبر»اند، آمده است: بن صامت روایت کرده

جایز  3«.، مطیع و فرمانبردار او باشیم2هاها و راحتیموارد خوشایند و ناخوشایند، سختی

د مسلمانی را تنها بر آنچه دوست دارند، محدود کرد بلکه باید همیشه نیست، زن و مر

______________________ 
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 175 که در داراإلسالم سکونت داردتکالیف زن مسلمانیبخش سوم: 
 

که این گونه حتی زمانی که به انجام کاری رغبت ندارند، از حاکم پیروی کنند همان

بر مروایت کرده که پیا کند. در حدیث دیگری، مسلم از ابوهریرهحدیث، چنین بیان می

در هر چه خوشایند و ناخوشایند است ]از  بر انسان مسلمان واجب است،»فرموده است: 

 1...«.اولواالمر[ فرمانبرداری نماید مگر اینکه به گناه، امر شده باشد 

 حکمت وجوب اطاعت در خوشی و ناخوشی -1212

هایش برای اداره کارهای کشور، همه تواند با کارها و سیاستخلیفه، هرگز نمی

شوند و از گروهی آزرده میس به ناچار شهروندان آن را راضی و خشنود نگه دارد، پ

گردند. برای زن یا مرد مسلمان جایز نیست که هوای های وی بیزار میانجام فرمان

نفسش را معیار پیروی از ولی امر قرار دهد و هرچه را دوست داشت و از آن خوشش 

د. در انجام آن سستی نمایدرنگ انجام دهد و هرچه برایش ناخوشایند بود، آمد، بی

گونه پیروی کردن دلبخواهی و آرزویی، اگر این تعبیر برای آن درست باشد زن و مرد این

سازد و هیچ کس با سرپیچی که واجب است ـ بری نمیمسلمان را از اطاعت ولی امر ـ 

آید، پیروی کند اما تواند از آنچه خوشش میهر کس میزیرا آورد. فضیلتی به دست نمی

ا اشکال بزرگی وجود دارد و آن اینکه هرگاه پیروی از ولی امر برای هگونه اطاعتدر این

د و او را به نافرمانی وشناپذیر میسنگین و تحملزن و مرد مسلمان خوشایند نباشد، 

افروزی توزی و جنگگردد و به طغیان، کینهکشاند و سبب سرپیچی از امر خلیفه میمی

ز نیست زیرا سبب ناتوانی و ضعف دولت اسالمی انجامد و این کار جایمیان مسلمانان می

 شود.می

 قیام در برابر فرمانروای اسالمی جایز نیست -1217

پسندد یا امام یا فرمانروا بر هر مرد و زن مسلمانی در هر آنچه که میپیروی از خلیفه، 

گمان شرع به آن فرمان داده، بیاست و این دستوری است که، واجب پسندد، نمی

______________________ 
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پسندد، پرورش و های مسلمانان را بر اطاعتی که شرع میدی به این امر شرعی، جانبنپای

شود و آنها را از بیماری نماید و در نتیجه سبب وحدت میان مسلمانان میتربیت می

ها و جنگ میان دهد زیرا اغلب دشمنیمهلک و کشنده جدایی و اختالف، نجات می

 شود.مسلمانان از تفرقه ناشی می

همین سبب، حدیث نبوی برای حفظ وحدت مسلمانان و دوری از تفرقه و به 

ود و توزیان به شکیبایی درباره آنچه گاهی از اولواالمر صادر میهای کینهپیشگیری از فتنه

کند. در حدیث شریف نبوی که انجامد؛ سفارش میبه زیان مسلمانی یا گروهی از آنان می

من کره من أمیره شیئا  فلیصبر فإنه »فرمودند:  پیامبر»ت: امام بخاری روایت نموده آمده اس

هر کس از فرمانی که حاکمش صادر نمود، » 1.«ةجاهلی ةمن خرج من السلطان شبرا  مات میت

خوشش نیامد، شکیبایی پیشه گیرد. زیرا هر کس به اندازه یک وجب از امر حاکم بیرون 

 «.برود و بمیرد، به مرگ جاهلی مرده است

 فرمود: یث دیگری از بخاری آمده است که پیامبردر حد

شبرا ، فمات إال  ةنه من فارق الجماعإمن رأی من أمیره شیئا  یکرهه فلیصبر علیه، ف»
 2.«ةجاهلی ةمات میت

شکیبا باشد. زیرا هر کس به را از حاکمش دید و از آن خوشش نیامد، هرکس کاری »

رد و بمیرد، جز با مرگ جاهلی نموده اندازه یک وجب از گروه مسلمانان فاصله بگی

 «.است

، حالت مرگ آنهاست، مانند اهل جاهلیت که بر گمراهی و «میته جاهلیه»منظور از 

ضاللت بودند و چون در جاهلیت رهبری نداشتند تا از دستورات او پیروی نمایند و نیز 

ابن بطال گفته است:  روند.به این امر نیز آگاهی ندارند در حالی که گناهکارند از دنیا می

______________________ 
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 177 که در داراإلسالم سکونت داردتکالیف زن مسلمانیبخش سوم: 
 

فقها بر  1«.این حدیث برای ترک قیام علیه سلطان است. هرچند ستمگر و خودکامه باشد»

یی متفق دارند و پیروی از او را اوجوب اطاعت از سلطان متغلب و جهاد همراه او نیز ر

امش کند و سبب آردانند زیرا این کار از ریختن خون جلوگیری میبهتر از قیام علیه او می

شود. و برای سخن خود به این حدیث و احادیثی دیگری که مفهوم این حدیث مردم می

کنند و معتقدند که فقط در حالت کفر آشکار استثنائاً اطاعت کند استناد میرا تقویت می

شود. یعنی اگر به کفر خود اشاره کرد، دیگر نباید از او پیروی نمود بلکه باید با ساقط می

مگر این که از او آشکارا کفر »گونه که در ادامه روایت آمده است: یند هماناو جهاد نما

 2«.ببینند و دلیلی قاطع بر کفرش وجود داشته باشد

پس قیام علیه فرمانروا تا زمانی که در دایره اسالم است جایز نیست حتی اگر از او 

ن ستم به معنای ستمی صادر شود که حقوق را پایمال کند زیرا شکیبایی مسلمان بر ای

پذیرش خواری، پستی و رضایت به حاکمان مستبد نیست، بلکه به معنای ایثار یعنی مقدم 

داشتن مصلحت عمومی بر مصلحت فردی است. مصلحت عمومی در اینجا بقای وحدت 

گروهی و جلوگیری از جدایی و اختالف بین گروه مسلمانان است؛ زیرا پیامد قیم علیه 

گناه است و دستیابی به های بیکشت و کشتار و ریختن خون انسان فرمانروای توانمند،

این مصلحت عمومی هرچند به ضرر فرد، باشد و آگاهان ناچار شوند در برابر ظلم و 

به  صستم فرمانروا شکیبایی پیشه کنند، راه راست و استواری است که سنت پاک پیامبر

اندیش، ژرف ار بر هر مسلمان درستنماید؛ و این شیوه استوآن ارشاد و راهنمایی می

ایمان و راسخ واجب است. شکیبایی مظلوم در برابر ستم فرمانروا به معنای سکوت در 

گیری از قواعد امر به برابر ظلم و ستم حاکم نیست بلکه بر او واجب است که با بهره

 معروف و نهی از منکر از فرمانروا انتقاد نماید و او را نکوهش کند.

______________________ 

یابد که از سوی اولواالمر )اهل شورا( برگزیده جوب میپیروی از خلیفه و ولی امر و امیر و ... هنگامی و -1

 شده باشد.
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از عدم شورش علیه حاکم و شکیبایی در برابر ظلم و ستمش عدم اجازه قیام منظور 

مسلحانه علیه اوست تا زمانی که از حوزه ارکان اسالم خارج نشده و کفر آشکار و صریح 

 از او صادر نگردیده باشد.

 گرداندکفر آشکار، قیام علیه فرمانروا را واجب می -1220

ما را فرا خواند و با او بیعت  پیامبر»که  روایت شده است از عباده بن صامت

کردیم بر اطاعت از دستوراتش در خوشی و ناخوشی، سختی و راحتی و اینکه با 

با اولواالمر نزاع و کشمکش نکنیم مگر کفر آشکاری از او ببینیم. یعنی مسلمانان به جنگ 

از او، کفر آشکار  که اولواالمر، او را حاکم و فرمانروا کرده است، برنخیزند؛ مگرکسی 

یعنی دلیل قاطع بر کفرش ببینند و در این حالت آنها آیه یا خبر صحیحی دارند، که تأویل 

دانند و در صورت توان، با او پذیرد و در نتیجه پیروی از فرمانروا را جایز نمینمی

 1دانند.جنگند و عزلش را واجب میمی

 حدود و موازین پیروی واجب از ولی امر -1222

پیروی از ولی امر و خلیفه جز هنگام امر به انجام گناه، واجب است و این پیروی 

 شامل واجبات، مستحبات شرعی، محرمات و مکروهات است.

 امر فرمانروا به کار مباح یا نهی از آن -1221

 اگر فرمانروا به کاری مباح دستور دهد یا از آن نهی نماید، آیا پیروی از او واب است؟

 تفسیر خود از این آیه قرآن که فرموده است: آلوسی در

                                 

 [23نساء / ] 

______________________ 
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 179 که در داراإلسالم سکونت داردتکالیف زن مسلمانیبخش سوم: 
 

اید! از خدا )با پیروی از قرآن( و از پیغمبر اطاعت کنید ای کسانی که ایمان آورده»

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید. )مادام که دادگر و و از کارداران و 

 «.گرا بوده و مجری احکام شریعت اسالم باشندحق

وجوب پیروی از اولواالمر تا زمانی است که بر : »است  ه و گفتهله پرداختابه این مس

این  اما آیا«. حق باشند و پیروی از آنها در مواردی که مخالف شرع باشند، واجب نیست

 گیرد یا نه؟مسأله، کار مباح را در بر می

اند: پیروی از ولی امر در کار مباح، درباره این مسأله اختالف وجود دارد. گروهی گفته

واجب نیست زیرا هیچ کس حق ندارد، چیزهایی را که خداوند حالل کرده، حرام نماید 

پیروی از حاکم در کار »د: انیا اموری را که حرام نموده، حالل کند. گروهی دیگر گفته

اند. گروهی از همان گونه که، حصکفی و دیگران به آن اشاره کرده«. مباح، واجب است

پیروی از امام در امر و نهی او، واجب است تا جایی که امر به کار »اند: محققین هم گفته

اگر به دهد آنچه سلطان به آن فرمان می»اند: و گروهی هم گفته«. حرام ننموده باشد

مصلحت عمومی مربوط نباشد، فرمانبرداری ظاهری از آن واجب است. یعنی در کارهای 

توان رأی او را نپذیرفت اما در مصالح و مسایل عمومی، در ظاهر و باطن، خصوصی می

 1«.باید آن را پذیرفت

 دیدگاه برتر -1221

ه یا ولی امر( برترین سخن از دیدگاه مؤلف ]دکتر زیدان[ این است که امام )خلیف

تواند به مباح فرمان دهد و همچنین از مباح نهی کند. و بر هر زن و مرد مسلمانی در می

 هر دو حالت، امر و نهی، پیروی از امام واجب است و دلیل آن به شرح زیر است:

نقل شده که، ایشان از خوردن گوشت  از عمربن خطاب: سیره خلفای راشدین -6

ده بود و نیز کوچ بزرگان مهاجر را از مدینه، جز با اجازه خودش دو روز متوالی نهی کر

 منع نموده بود.

______________________ 

 .66، ص 5المعانی، ج تفسیر آلوسی، روح -1
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ای یکسان و واحد و اجتماع به نوشتن مصحف به گونه حضرت عثمان بن عفان

مسلمانان بر آن و سوزاندن مصاحف دیگر فرمان داد. اگرچه قرآن با هفت روایت نازل 

باور  قرائت مباح بود، اما حضرت عثمان شده بود و تالوت آن با هر یک از این هفت

سبب انجامد و این موضوع، داشت، رها کردن چنین کار مباحی به اختالف و تفرقه می

 1، با این کارش ضرر بزرگی را از بین برد.شود حضرت عثمانضرر عمومی می

پیروی از امام در کارهایی که امر به معصیت نباشد، واجب »کاسانی گفته است:  -5

 و مباح معصیت نیست و پیروی از آن واجب است. 2«.ستا

که اصلی صحیح و پذیرفته شده است گاهی در اصل مباح، « سد ذرائع»بنابر اصل  -6

ای بر حرام شرعی باشد ـ و آن را به حرام دهد ـ البته هرگاه مقدمهای روی میعارضه

باشد که طلوب شرعی میای برای امر مگرداند. همچنین تمامی مباحث، وسیلهتبدیل می

هرگاه مباح، منجر »کند. امام شاطبی در این باره گفته  است: حکم آن به مباح سرایت می

گردد، و هرگاه به امری غیرمباح منجر به ارتکاب حرام شود از باب سد ذرائع حرام می

 3«.شود حکمش همان حکم غیرمباح خواهد بود

 پیروی حرام از فرمانروا -1222

ام از سلطان و فرمانروا یعنی آنها امر به معصیت خداوند متعال نماید و در پیروی حر

این حالت بر مرد و زن مسلمان واجب است که در این پیروی حرام وارد نشوند. از 

بر انسان مسلمان فرمانبرداری و پیروی از فرمان فرمانروا در »روایت شده است:  پیامبر

به گناه فرمان داده شود که در این حالت دیگر  ها واجب است مگرها و ناخوشیخوشی

______________________ 

 .215االباحة عنداالصولیین و الفقهاء، استاذ محمد سالم مدکور، ص  -1

 .122، ص 1البدائع، کاسانی، حنفی، ج  -2

 .112-112، صص 1الموافقات، شاطبی، ج  -3
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علما بر حرام بودن پیروی از بر این اساس،  1«.ای در کار نخواهد بودفرمانبرداری و پیروی

 2اند و قاضی عیاض این اجماع را نقل نموده است.ولی امر در معصیت خدا، اجماع کرده

 بیعت زنان و پیروی حرام از فرمانروا -1222

 عال فرموده است:خداوند مت

                                 

                         

                     

        [65/الممتحنة] 

 یزیکنند که چ عتیو با تو ب ندیکه زنان مؤمن نزد تو آ ی! هنگامامبریپ یا»

د، و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشن یخدا قرار ندهند، دزد کیرا شر

 یاستهیکار شا چیو در ه اورندیخود ن یدست و پا شیپ ییتهمت و افترا

آنان از درگاه خداوند  یکن و برا عتیمخالفت فرمان تو نکنند، با آنها ب

 .«آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است

ول نمود و این قرا با زنان بر پایه مواردی که در این آیه آمده است، بیعت می پیامبر

   خداوند که فرموده:      کند که ، به روشنی به این نکته اشاره می

 در غیرمعروف )معصیت( اطاعت حرام است و جایز نیست.

 »چنانچه سؤال شود که خداوند فقط به کالم »در تفسیر کشاف آمده است: 

   »آید که کار پیامبرینمود آیا این به ذهن نماکتفا می  فقط دعوت به معروف

»است؟ جواب چنین است که آمدن       » به دنبال«   » برای این

______________________ 

 .336، ص 13صحیح مسلم به شرح النووی، ج  -1

 .333همان، ص  -2
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است که بفهماند عدم اطاعت از مخلوق در معصیت خالق مقتضی نهایت پرهیزگاری و 

 1«.اجتناب از نواهی است

، کار معروف به عنوان شرط قرار داده مبردر بیعت با پیا»در تفسیر قرطبی آمده است: 

تر شده تا به این نکته اشاره کند که پیروی نکردن در غیر معروف سزاوارتر و الزامی

یعنی بر والی امر واجب است که به معروف فرمان دهد، تا مستحق پیروی و  2«.است

نخواهد  فرمانبرداری از سوی رعیت باشد و چون فرمان به معصیت دهد، مستحق پیروی

 «.بود بلکه سرپیچی از امر او واجب است

 عقوبت اطاعت از دستور حرام -1222

کند، عقوبت در انتظار اوست و حدیث نبوی کسی که از دستور حرام پیروی می

 از پیامبر»خود آورده، بر آن اشاره دارد: « صحیح»صحیحی که امام مسلم آن را در 

راه انداخت و فرماندهی آن را به مردی از انصار ای را برای جهاد در راه خدا به سریه

پیروی نمایند. دهند و از او سپرد و به سپاهیان دستور داد که فرامین او را گوش 

]سپاهیان[ فرمانده را در کاری آزرده نمودند. فرمانده به آنها گفت: برایم هیزم جمع کنید. 

ند پس از آن گفت: مگر این کار را کردند. سپس گفت: آتش بیفروزید. آتش افروخت

 به شما دستور نداد که از من پیروی کنید؟ گفتند: آری. رسول خدا

از  گفت: به آتش داخل شوید!!! سپاهیان به همدیگر نگاه کردند و گفتند: ما به پیامبر

زده[ بودند تا اینکه، غضب فرمانده فرو طور ]شگفتایم و آنان همانآتش پناه آورده

شد. هنگامی که سپاهیان از آن سریه بازگشتند، ماجرا را برای  نشست و آتش خاموش

رفتید، قطعاً توانایی خروج از آن را فرمود: اگر به داخل آن می باز گفتند. پیامبر پیامبر

 3«.نداشتید؛ زیرا پیروی تنها در امر معروف است

______________________ 

 .532، ص 2تفسیر الکشاف، ج  -1

 .15، ص 18تفسیر القرطبی، ج  -2

 .331و  332، صص 13صحیح مسلم بشرح النووی، ج  -3
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دید، به این شرفتید از آن خارج نمیکه فرمود: اگر به داخل آن آتش می سخن پیامبر

کردند کند که اگر از فرمان امیرشان که به گناه امر کرده بود، پیروی مینکته اشاره می

شد و شدند. زیرا در صورت پیروی، مرگشان خودکشی محسوب میمستحق عذاب می

خودکشی هم گناهی است که خداوند عذاب سختی را برای آن مقرر کرده است و کسی 

دهد، نباید اطاعت کرد چون پیروی از فرمانروا و دیگران ان میرا که به چنین گناهی فرم

 در معصیت نسبت به خداوند متعال، جایز نیست.



 

 گفتار دوم:

 امر به معروف و نهی از منکر

 تعریف معروف و منکر -1222

معروف اسمی است جامع که برای پیروی از خداوند، تقرب به او، احسان به مردم، 

 1رود.که شرع به آن فرا خوانده به کار میکارهای نیک و محسنات 

بر پایه این تعریف، منکر، نقطه مقابل معروف است. یعنی آنچه شرع نکوهیده، حرام و 

معروف، آن »گونه استنباط کرد که توان اینو باتوجه به تعریف می 2مکروه ساخته است.

کر آن است که، شرع نماید و مناست که شرع به وجوب یا استحباب یا اباحه آن، امر می

 «.کندبه صورت تحریمی و یا کراهتی از آن نهی می

های سالم، حسن و نیکویی آن را معروف آن است که، عقل»در تفسیر المنار آمده است: 

یابند و سازگاری های پاک به آن اشتیاق و تمایل میاند و به سبب سودمندی آن، قلبشناخته

تواند فطرت نمیر در شرع وارد شود، انسان عاقل و پاکای است که اگآن با فطرت به گونه

شمارند و های سالم آن را زشت میآن را رد یا بر آن اعتراض نماید و منکر آن است که، عقل

 3«.جویندها از آن متنفر و بیزارند و از آن دوری میقلب

 در تفسیر ابن کثیر درباره این قول خداوند متعال که فرموده است:  -1227

                     [ / 622اعراف] 

 «دارددهد، و از کار ناپسند باز مىآنان را به کار پسندیده فرمان مى»

های پیشین است و همواره در کتاب آمده است: این، در واقع صفت حضرت رسول

دادند و جز از شر و نیکی فرمان نمی چنین بود که ایشان جز به خیر خصوصیت پیامبر

گفته است: هرگاه شنیدی که خداوند  گونه که، عبداهلل بن مسعودهماننمودند. نهی نمی

______________________ 

 .316، ص 2النهایه، ابن اثیر، ج  -1

 .115، ص 5همان، ج  -2

 .331، ص 2تفسیرالمنار، مرحوم رشید رضا، ج  -3
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 متعال فرمود:             به آن گوش فرا ده، که آن یا خیری است که، به آن

ترین ]خطاب[ و بزرگترین ت و مهمفرموده اساز آن نهی امر نموده یا شری است که، 

امر به عبادت و پرستش اوست و اینکه او تنهاست و شریکی ندارد و نیز نهی از عبادت 

 غیر خدا که خداوند، پیامبر اسالم و پیامبران پیش از او برای این کار، برانگیخته است.

چه خالصه کالم در تعریف معروف و منکر این است که: معروف، یعنی آن -1220

شریعت اسالم انجام آن را به صورت واجب یا مندوب خواسته و این خواست شرعی را 

شناسند و حسن بعضی از آنها این های درست و سالم میهای سلیم و پاک و فطرتعقل

ها هر است که، پیش از آنکه در شرع مطرح شوند شناخته شده و معروف هستند زیرا عقل

توانند به تمامی آنچه نیک و سودمند و ند بر حق باشند، نمیها هرچچند سلیم باشند و فطرت

 بافطرت سالم سازگار است، دسترسی و احاطه یابند.

از آن نهی کرده است و و منکر آن است که شریعت اسالم به صورت تحریمی یا کراهتی 

هایی شمارند و از آن بیزارند. اما عقل به تنهای پاک، آن را زشت میهای سلیم و فطرتعقل

تواند تمام آنچه مخالف عقل سلیم و فطرت پاک است، در یابد. پس با احتجاج به اینکه، نمی

تواند کارهای نیک و منکر را دریابد و با شناخت، به انجام معروف بپردازد و منکر را عقل می

توان به عقل صرف تکیه کرد. زیرا پس از ورود به اسالم پسندیده است از رها کند نمی

فی پیروی شود که دین به همراه خود آورده و به آنچه از آن نهی کرده، پایان داد. معرو

همچنین، برای پیروی یا اجتناب از آنچه نص صریحی ندارد که منکر یا معروف بودن آن را 

 1بیان کند، باید درباره آن به اجتهاد پرداخت.

______________________ 

شود  این است که آیا افعال دارای حسن و قبح یکی از مهمترین مباحثی که در علم کالم مطرح می -1

 اند:اند یا عقلی؟ علما در جواب این سؤال به سه گروه تقسیم شدهشرعی

ستند و عقل به تنهایی توانایی ادراک حسن و قبح معتزله معتقدند که افعال دارای حسن و قبیح: اتی ه -6

 افعال را دارد.
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 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسالم -1222

معروف و نهی از منکر در اسالم جایگاهی بسیار عظیم و واال دارد. و اهل علم امر به 

اند به آن اشاره الی نصوص شرعی بر آن واقف شدهاز زمانی که آن را شناخته و از البه

امر به معروف و نهی از منکر، »اند. از جمله سخن امام غزالی است که، فرموده است: کرده

 1«.محور دین استترین ترین و اساسیبزرگ

آن، دری عظیم است که »امام نووی درباره امر به معروف و نهی از منکر گفته است: 

 2«.استری و اساس کار دین به آن وابسته استوا

از آنجایی که، حاصل دین و همه والیات، امر و »االسالم ابن تیمیه گفته است: شیخ

وث نموده، امر به معروف است و را به آن مبع مبرشانهی است، امری که خداوند، پی

 3«.را برای آن مبعوث نموده، نهی از منکر است ای که خداوند، پیامبرشنهی

خداوند پیامبرش را به صفت آمر به معروف و ناهی از منکر توصیف  -1221

 نموده است

 فرموده است: خداوند متعال در وصف پیامبرش، محمد

                   

                                

                                                                                                                              

اشاعره معتقدند که افعال دارای حسن و قبح شرعی هستند و عقل به تنهایی توانایی ادراک آن را  -5

 تواند آن را مقید نماید.ندارد، زیرا عقل انسان ناقص است و اراده خداوند مطلق است و چیزی نمی

تواند حسن و قبح را اضاف معتقد است که انسان و عقل انسان در مواردی می ابومنصور ماتریدی از -6

آور باشد. برای توضیح بیشتر ر. ک: ای نیست که الزامتشخیص بدهد ولی تشخیص عقل به اندازه

 کالم اهل سنت اثر عبداهلل احمدی، مترجم.

 .362، ص 3الدین، امام غزالی، ج احیاء علوم -1

 .32، ص 3ح النووی، ج صحیح مسلم به شر -2

 .65، ص 38االسالم ابن تیمیه، ج مجموع فتاوای شیخ -3
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               [ / 622اعراف] 

خود، در [ او را نزد که ]نام-همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده »

[ آنان را به کار کنند؛ ]همان پیامبرى کهپیروى مى -یابندتورات و انجیل نوشته مى

دارد، و براى آنان چیزهاى پاکیزه دهد، و از کار ناپسند باز مىپسندیده فرمان مى

[ آنان قید و گرداند، و از ]دوشرا حالل و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى

دارد. پس کسانى که به او ایمان آوردند و یشان بوده است برمىبندهایى را که بر ا

بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند، 

 «.آنان همان رستگارانند. 

خداوند، با چنین بیانی رسالت او را تکمیل کرده است. در واقع او، همان کسی است 

ها و نهی از هر منکری را جاری ساخت و هر ه تمامی معروفکه خداوند بر زبان او امر ب

امر به »چیز پاکی را حالل و هر ناپاکی را حرام کرد. حالل نمودن طیبات در زیرمجموعه 

 گنجد.می« نهی از منکر»و حرام نمودن خبائث در زیرمجموعه « معروف

کامل نشده  ما جز برای رسولها و نهی از تمام منکرها، همچنین امر به همه معروف

است. به همین سبب، خداوند دین ما، یعنی اسالم را برایمان کامل و با آن، نعمت را بر ما 

 تمام کرده و فرموده است:

                           

  [ / 6مائده] 

ن شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و امروز دی»

 «.اسالم را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم
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خداوند متعال دین را برای ما کامل کرد و به پیامبرش وحی نمود، تا امر به همه 

ش را بر ما تمام ها و نهی از تمام منکرها را تبلیغ نماید و با این کار خداوند، نعمتمعروف

 1کرد و دین اسالم را برای ما برگزید.

خداوند متعال، زنان و مردان مؤمن را با صفات پیامبرش توصیف  -1221

 نموده است

 خداوند متعال فرموده است:

                          

        [ / 26توبه] 

مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار »

 «.دارندخوانند و از کار بد باز مینیک می

 و 

                        

             [ / 663آل عمران] 

اید )مادام که( امر به ها پدیدار شدهشما بهترین امتی هستید، که به سود انسان»

 «.نمایید و به خدا ایمان داریدمعروف و نهی از منکر می

خداوند سبحان به »ی پیشین گفته است: االسالم، ابن تیمیه درباره این آیه و آیهشیخ

هاست. آنها سودمندترین مردم نسبت به همدیگرند موده: این امت، بهترین امتروشنی فر

و از نظر احسان ونیکی به همدیگر از همه باالترند. زیرا آنها امر به معروف و نهی از 

ای، فرمان داده و همه را منکر را از نظر کمی و کیفی تکمیل نمودند و به هر کار پسندیده

مودند و با جهاد مال و جان به انجام آن ]امر به معروف و نهی از هر کار ناپسندی نهی ن

 از منکر[ پرداختند و این نهایت سودمندی در حق مردم است.

______________________ 
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 تفاوت میان اهل ایمان و اهل نفاق -1222

دهند و از کارهای از آنجایی که مردان و زنان مؤمن، به کارهای پسندیده فرمان می

 ق با آنها در تضادند. خداوند فرموده است:دارند، اهل نفاناپسند برحذر می

                        

          [ / 32توبه] 

منافق از یک گروه هستند. آنان همدیگر را به کار زشت مردان منافق و زنان »

 «.دارنداز کار خوب باز می خوانند ومی

خداوند متعال فرمان به کارهای پسندیده و دوری از کارهای ناپسند را تفاوتی میان 

دهد که بارزترین ویژگی اهل ایمان و اهل نفاق دانسته است و این موضوع، نشان می

 1مؤمنان زن و مرد امر به معروف و نهی از منکر است.

 روف و نهی از منکرمیزان مشروعیت امر به مع -1222

امر به معروف و نهی از منکر بر هر زن و مرد مسلمانی که بتواند آن را انجام دهد، 

شود واجب کفایی است. بدین گونه که اگر گروهی آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می

اند، سبب از انجام آن خودداری نمودهو چون همه آن را ترک کنند، همه کسانی که بی

ار خواهند بود، چه این خودداری عدم انجام واجب و چه عدم دعوت توانمندان گناهک

گردد و آن وقتی برای آن باشد. گاهی نیز این واجب کفایی به واجب عینی تبدیل می

است که شخص دیگری جز او برای انجام این امر وجود نداشته باشد یا در جایی باشند، 

ت نشود یا کسی جز او به آن آگاهی نداشته باشد که کسی جز او برای انجام این کار یاف

یا کسی جز او نتواند، منکری را که پدید آمده، دفع کند. مانند کسی که همسر یا پسر یا 

یابد، آنها در انجام کار بیند یا در میدختر یا غالمش را در حال انجام کار منکری می

______________________ 

 .21، ص 2تفسیر قرطبی، ج  -1
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معروف و نهی از منکر برای او  ی امر بهنمایند در این حال، مسألهمعروفی کوتاهی می

 1کند.حالت واجب عینی پیدا می

 یک ا نتقاد و رد آن -1222

کند و برای گاهی کسی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اعتراض وارد می

آورد و به این آیه قرآن استناد خودداری از امر به معروف و نهی از منکر دلیل می

 جوید:می

                                

 [632مائده / ] 

اید، به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن اى کسانى که ایمان آورده»

 «.رساندکس که گمراه شده است به شما زیانى نمى

او هدایت یافته )مسلمان( است. این آیه دلیلی برای  برد که در صورتی کهو گمان می

خودداری او از انجام این واجب است. امام ترمذی در جامع خود از قیس بن ابی حازم و 

ای مردم! شما این آیه را قرائت »او از ابوبکر صدیق روایت نموده است، که گفت: 

 فرماید: کنید که میمی

                                

 [632]مائده /  

اید، به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن اى کسانى که ایمان آورده»

 «.رساندکس که گمراه شده است به شما زیانى نمى

هرگاه مردم، ستمگری را دیدند، » فرمود:شنیدم که می از رسول خداحال آنکه من 

اگر او را ]از ظلم[ منع ننمایند، نزدیک است خداوند با عذابی همه آنها را درگیر و گرفتار 

 2«.کند

______________________ 
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شما اگر کارهایی را که به آن مکلف »امام نووی در معنای آیه مذکور گفته است: 

گونه که، خداوند نرساند همااید، انجام دهید، کوتاهی دیگران به شما ضرری نمیشده

 متعال فرمود: 

              [ / 62اسراء] 

 «دارداى بار گناه دیگرى را بر نمىو هیچ بردارنده»

برداری ننماید هرگاه کسی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد و مخاطب فرمان

ای را که بر عهده داشته، انجام داده وظیفهپس از آن بر او سرزنشی نخواهد بود. چون او 

 1«.و کار او امر و نهی کردن بوده است، نه تحمیل آن

هدایت با ادای واجب کامل و تمام »االسالم ابن تیمیه درباره این آیه گفته است: شیخ

کند، باید برای گونه که برای تکالیف دیگرش قیام میگردد و انسان مسلمان همانمی

به معروف و نهی از منکری که بر او واجب است، اقدام نماید. و البته گمراهی، انجام امر 

 2«.گمراهان زیانی به او نخواهد رساند

 زن مسلمان مانند مرد مسلمان به انجام این واجب مأمور است -1222

کار امر به معروف و نهی از منکر بر زن مسلمان مانند مرد مسلمان واجب است و به 

 ای که خداوند فرموده است:و انجامش از او خواسته شده است، به گونه آن سفارش شده

                          

        [ / 26توبه] 

______________________ 

 .33-32، صص 3صحیح مسلم بشرح النووی، ج  -1

 .131، ص 38االسالم، ابن تیمیه، ج مجموع فتاوای شیخ -2



   

 حقوق و تکالیف زن در اسالم              191
  

یگر هستند و قلوبشان در مردان و زنان مؤمن، اولیا، دوست و یاری دهنده همد»

هایشان انجام امر به معروف و نهی دوستی و عشق، متحد و هماهنگ و از ویژگی

 1«.از منکر است

در حدیث شریفی که امام مسلم در صحیح خود از ابوسعید خدری روایت کرده، آمده 

ع و من رأی منکم منکرا  فلیغیره بیده، فإن لم یستط»فرمود:  شنیدم رسول خدا»است: 
 2.«فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، و ذلک أضعف االیمان

هر کس از شما کار بد و ناپسندی را دید، باید با همه توان و نیروی خود از آن »

ترین حالت جلوگیری نماید. اگر نتوانست، با زبانش اگر نتوانست، با قلبش، که آن ضعیف

 «.ایمان است

 گیرد.را در بر می که در حدیث آمده؛ مرد و زن ن()مَ کلمه 

اند که زن مسلمان در ادای این واجب مانند مرد فقها تأکید نموده -1227

 مسلمان است

آورده شده تا ثابت کند، زن در واجب امر به  دالیلی از کتاب خدا و سنت پیامبر

معروف و نهی از منکر همانند مرد است و هر دو در انجام این واجب مساوی هستند. 

اند. ه سبب روشنی مسأله به آن اشاره نکرده و در این باره چیزی نگفتهبرخی فقها ب

حسبه که عبارتی فراگیر برای »اند گروهی هم مانند امام غزالی به آن تأکید داشته و گفته

امر به معروف و نهی از منکر است، چهار رکن دارد. رکن اول؛ محتسب که خود دارای 

و سلمان و قادر باشد زیرا دیوانه و کودک و کافر شروطی است؛ از جمله باید مکلف و م

تک ساکنان کشور همچنین فاسق و برده و ناتوان، توانایی انجام این کار را ندارند و تک

 3«.گیرند، هر چند که اجازه این کار را نداشته باشندزن نیز در دایره محتسب جای می

______________________ 
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 ر شدزنی صحابی که متولی امر به معروف و نهی از منک -1227

، سمرا دختر تهیک اسدیه را پیامبر»امام ابن عبدالبر آمده است: « االستیعاب»در کتاب 

که عمری دراز داشت، در بازار دید که به امر به معروف و نهی از منکر مشغول بود، و 

 1«.زدبرای اجرای آن با شالقی که در دست داشت مردم را می

 زنی صحابی که محتسب بود -1220

کار حسبه را در  سان امر به معروف و نهی از منکر است. عمربن خطابحسبه، هم

آمده است: « ابن عبدالبر« »االستیعاب»سپرد. در کتاب « شفا»یکی از بازارها به زنی به نام 

به مدینه،  ، پیش از هجرت پیامبر«سلیمان بن ابی خیثمه القرشیه العدویه»، مادر «شفا»

بیعت کرد به همین سبب، عمربن  مهاجر بود که با پیامبرایمان آورد و از نخستین زنان 

 2«.مسئولیت کارهای بازار را به او سپرد و رأی و نظرش نیز مقدم بود خطاب

 ارکان امر به معروف و نهی از منکر -1222

نامند. رکن اول امر به معروف و نهی از منکر وجود انسانی است که او را محتسب می

تسب او را به معروف امر و از منکر نهی کند و محتسب علیه رکن دوم، شخصی که مح

 شود.نامیده می

شود و رکن چهارم، موضوع حسبه است که محتسب فیه نامیده میرکن سوم، 

احتساب نامیده شده است و آن چیزی است که امر به معروف و نهی از منکر به آن منتهی 

 «.گرددمی

 3شرایط محتسب -1221

 را دارد:محتسب شرایط زیر 

______________________ 
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باید بالغ و عاقل باشد و این شرط وجوب حسبه است. اما درباره امکان الف( مکلف: 

حسبه و اجازه آن چیزی جز عقل برای محتسب شرط نیست، پس کسی که بالغ نشده 

باشد اما از قدرت تمییز برخوردار باشد، رواست که کار حسبه را انجام دهد و کسی 

 کار نهی نماید. تواند او را از انجام ایننمی

زیرا کار حسبه یاری دین است و کسی که دین اسالم را که ب( مسلمان باشد: 

 رسانان دین به شمار نخواهد آمد.آورش بوده، انکار نماید، از یاریپیام محمد

ای دیگر آن را اند و عدهج( عدالت: این شرطی است که، برخی فقها آن را پذیرفته

 اشتراط آن، راجح است.اند البته عدم نپذیرفته

کند، گویند: شخصی که امر به معروف و نهی از منکر میامام نووی گفته، علما می

الحال باشد و همچنین امر به معروف بر او واجب است هرچند که شرط نیست که کامل

دهد عمل نکرده باشد؛ و نهی از منکر بر او واجب است، هر خود به آنچه که فرمان می

نماید، انجام دهد. زیرا بر او دو کار واجب است. کاری را که از آن نهی می چند که خود

اول اینکه خود را امر و نهی کند، به این شکل که کار معروف را انجام دهد و از نهی 

 دوری نماید.

دوم، اینکه اشخاص دیگر را امر و نهی کند و چنانچه در یکی از این دو امر دچار 

اشتباه دیگری، مباح نیست. اما اینکه احتجاج به این سخن خداوند  اشتباه گردید، برای او

 متعال که فرموده است: 

           [ / 5صف] 

 «.کنید؟گویید که خودتان بر آن عمل نمیچرا سخنی )به دیگران( می»

 و همچنین

                [ / 33بقره] 

خواهید که بیشتر به دهید )و از ایشان میآیا مردم را به نیکوکاری فرمان می»

کنید ها بپردازند و از گناهان دست بردارند( و خود را فراموش میطاعت و نیکی

 «.کنید؟(گویید، خودتان عمل نمی)و به آنچه به دیگران می
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نماید. زیرا آیه اول، از آنها به سبب ل وارد نمیبیان این موارد بر شرط عدالت، اشکا

اند و ترک کار معروف انتقاد نموده است نه به سبب اینکه دیگران را به آن امر نموده

اند، از آنها انتقاد نموده، زیرا همچنین آیه دوم، به علت اینکه آنها خود را فراموش کرده

دهند و با وجود ز این چنین فرمان نمیکنند، به خود نیگونه که دیگران را امر میهمان

کند اینکه عدم اشتراط عدالت در محتسب ترجیح داده شده اما کسی که به چیزی امر می

تا زمانی که خود به آن عمل ننماید، و دیگران را از کاری نهی کند تا خود آن را رها 

 پذیرند.ننماید باید بداند که مردم امر و نهی او را کمتر می

کند، علم داشته : بر محتسب الزم است نسبت به کاری که به آن امر یا نهی می( علمد

باشد. یعنی بداند چیزی که به آن فرمان داده، همانی است که شریعت اسالمی به آن 

کند، همان است که شرع از آن نهی کرده و چیزی که از آن نهی میفرمان داده است؛ 

ری ندارند، نباید به آن امر یا نهی کند، تا اینکه است و چنانچه حکم شریعت را درباره کا

 حکم آن را بیابد.

قدرت: الزم است که محتسب بر کار امر و نهی قدرت و توانایی داشته باشد و ) ه

کسی که از انکار منکر ناتوان باشد، یا از امر با زبان یا دست عاجز باشد، آن را با قلبش 

نکر از کسی که عجز و ناتوانی جسمی دارد، ساقط انجام دهد. امر به معروف و نهی از م

ترسد، که به وجودش یا ناموسش یا مالش وارد شود و آزار و اذیتی که از آن مینمی

گردد، و در نتیجه تغییر و انکار منکر با دست و زبان از او شود، به عجز حسی ملحق می

 گردد.گردد و به انکار قلبی منتقل میساقط می

 رایط محتسب علیهش دوم( -1221

محتسب علیه، انسانی است که کاری را که احتساب در آن جایز یا واجب است، انجام 

دهد به شرط اینکه کار ممنوع در حق او منکر باشد، هر چند در حق او گناه به حساب 

گردد؛ به همین سبب شرط نیست که نیاید اما از لحاظ معنوی و دینی بازخواست می

عاقل باشد. زیرا انسان مجنون وقتی که تصمیم به زنا، و کودک  محتسب علیه بالغ و
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گردند و کار غیرممیز وقتی که تصمیم به نوشیدن شراب بگیرند، از انجام آنها منع می

م این کار محاسبه و اآید؛ اما هر دو برای انجصبی و مجنون معصیت به شمار نمی

 1بازخواست خواهند شد.

 ننظارت فرزند بر والدی -1222

نظارت فرزند ـ دختر پسر ـ بر والدین ثابت واجب است و انجام این کار توسط 

نماید یا منکری فرزند برای والدین به این شکل است که باید به معروفی که به آن امر می

کند، آشنایی کامل داشته باشد برای نمونه به پدرش بگوید: در شرع که از آن نهی می

تواند این کار را با پند، نصیحت، ان جایز نیست. و فرزند میپوشیدن لباس حریر برای مرد

ای که حق پدر و مادر رعایت شود و نباید با تندی، لطف و مهربانی انجام دهد، به گونه

 خشونت، تهدید و یا باالتر از آن مانند زدن و ... امر به معروف و نهی از منکر نماید.

هد؟ به این صورت که کوزه شرابی را که تواند احتساب عملی انجام دآیا فرزند می

اند، نوشد، بشکند؟ یا مالی را که والدینش به غصب از کسی گرفتهپدرش از آن شراب می

های به دار آویخته و ظروف ها و مجسمهبه صاحب و مستحق آن بازگرداند؟ یا عکس

دن منکری که ای را برای از بین بریا چنین کارهای عملیطال و نقره خانه پدرش بشکند؟ 

 به والدینش تعلق دارد، انجام دهد؟

رساند؛ بلکه سبب اذیت و عصبانیت انجام ا ین کارها به خود پدر یا مادر آسیبی نمی

والیدن خواهد شد و از آنجایی که این کار در شرع حرام است، آیا برای فرزند انجام این 

 کارها هرچند که والدینش را عصبانی نماید، رواست؟

قول اظهر در قیاس بر آن است که، بر فرزند الزم و حتی »زالی گفته است: امام غ

و سپس امام غزالی این سخن را اصالح فرموده « واجب است که این کارها را انجام دهد

______________________ 

 .381، ص 3الدین، غزالی، ج احیاء علوم -1
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له را نباید از نظر دور داشت که این کار به مقدار قبح منکر و اذیت االبته این مس»و گفته: 

 1«.احتی والدین بستگی داردو عصبانیت، یعنی اذیت و نار

 نظارت زن بر شوهر -1222

امام غزالی آنچه را که درباره نظارت فرزند برای والدینش بیان نموده، همان را هم 

و معنای  2درباره زن بر شوهرش به سبب بزرگداشت حق شوهر بر زن، بیان کرده است

هربانی، امر به آن این است که زن حق دارد، شوهرش را با پند، نصیحت، لطف و م

 معروف و نهی از منکر نماید و نباید با تهدید و کتک زدن این کار را انجام دهد.

 3سوم( شرایط محتسب فیه -1222

شود، باید برابر با موازین شرعی، معروف و موضوع حسبه، یعنی آنچه به آن امر می

باید به آن به  شناخته شده باشد، و اگر فرض الزم باشد؛ مانند نمازهای واجب و زکات

صورت جزمی و قاطع امر نماید و اگر مستحب باشد باید به آن دعوت کرده و به آن 

 تشویق و ترغیب نماید.

 اگر فعل در دایره منهیات باشد، موارد زیر در آن شرط است: -1222

الوقوع باشد، چه آن در حق فاعلش الف( منکر باشد؛ یعنی در شرع حرام و غیرممکن

انند شرب خمر انسان مکلف بالغ و عاقل، یا در حق فاعلش معصیت معصیت باشد م

 نباشد مانند شرب خمر کودک ممیز یا غیرممیز.

الحال موجود باشد، و اگر زمان آن سپری شده باشد منکر از بین ب( منکر باید فی

رفته و نهی از آن مطرح نخواهد بود. برای نمونه کسی که در گذشته شراب نوشیده این 

در دوره گذشته بوده و تمام شده اما اگر با قرینه معتبر بدانند، که شخص تصمیم بر منکر 

______________________ 

 .312همان، ص  -1

 .382همان، ص  -2
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نوشیدن دوباره شراب گرفته، باید او را با راهنمایی و ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر 

 نمایند.

و اگر شخصی در ( منکر باید بدون تجسس برای محتسب آشکار و ظاهر باشد، ج

م دهد و در خانه را ببندد، بر محتسب روا نیست که جاسوسی خانه خود گناهی انجا

 .نماید زیرا خداوند متعال انسان را از تجسس نهی نموده

( منکر باید از چیزهایی باشد که، علما بر منکر بودنش اجماع و توافق داشته باشند و د

جمله امور اگر درباره آن اختالف داشته باشند، انکاری درباره آن مطرح نیست، زیرا از 

توان انکار یا قبول آن را ترجیح داد، مادامی که از آید که نمیاجتهادی به شمار می

اجتهادی درست و معتبر سرچشمه بگیرد. اما بر محتسب رواست که به صورت مستحب؛ 

امر به معروف و نهی از منکر کند، نه به صورت حتم و الزام و البته این کار راهی برای 

نظر دارند تا مسلمانان است. زیرا علما بر جلوگیری از اختالف اتفاق خروج از اختالف

کاری را انجام دهند یا ترک نمایند که در نظر هیچ یک از آرای اهل علم، مخالف شرع به 

 حساب نیاید.

 1چهارم( شرایط احتساب -1227

منظور از احتساب چیزی است که به سبب آن امر به معروف و نهی از منکر صورت 

مل به خود گرفته است و تمام سخن در این مسأله این است که احتساب با دست یا کا

ای وجود داشته باشد باید این کار شود و چنانچه در این دو حالت دشواریزبان کامل می

ی منکم منکرا  فلیغیره أمن ر »فرموده است:  را با قلب انجام دهد، به سبب این که پیامبر
از ای، و هر مرتبه «یمانلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلک أضعف اإلفببیده، فإن لم یستطع 

مراتب احتساب که این حدیث شریف آنها را در بر گرفته، شرایطی است که در زیر به 

 آنها اشاره شده است.

______________________ 
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 1مراتب احتساب و شرایط آن -1227

ی منکم ار من  »احتساب سه شرط دارد و این حدیث شریف به آنها اشاره نموده است: 

و «  منکرا  فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، و ذلک أضعف االیمان

برای هر مرتبه شرایطی وجود دارد که، اگر تحقق بیابد بر مرد و زن مسلمان واجب است که 

 مقتضای این مراتب را به صورت زیر رعایت نمایند.

 مرتبه اول -1220

، یعنی تغییر آن به صورت عملی هرچند در صورت لزوم با بکارگیری تغییر منکر با دست

کند به انسان حمله می نیرو و استعانت از یاران انجام پذیرد مانند دور کردن و راندن کسی که

آبرویی. برای رهایی جان کسی که قتلی مرتکب نشده، یا برای حفظ ناموسی از هتک و بی

آید. و شرط در زمره تغییر با دست به شمار می نع ویزدن محتسب علیه، زندانی نمودن، م

گونه تغییر این است که فرد محتسب و سایر مسلمانان هم از آزار و اذیت ایمن باشند. و این

علت این شرط ترس از آزار و اذیت است به سبب ناتوانی جسمی، لذا در این حالت منع از 

 منکر با دست واجب نیست.

 های آنساب با زبان و گونهاحت [مرتبه دوم] -1222

: یعنی محتسب به محتسب علیه درباره حکم شرعی برای فعل یا ترک تعریفالف( 

های الزم را ارائه دهد؛ زیرا احتمال دارد که محتسب علیه نسبت به این مسأله آن آگاهی

در شرع اسالمی جاهل باشد به همین سبب آن را انجام داده و چون محتسب او را از 

 ل آگاه سازد، از انجام منکر خودداری نماید.حکم عم

ب( پند و نصیحت، ارشاد و ترساندن از خداوند متعال، چه بسا انسان گناهکار با 

 نصیحت از عمل خود دست بردارد و منکر را ترک کند و یا معروفی را  انجام دهد.

______________________ 

 .186، اصول االعوه، ص 33-35، صص 3صحیح مسلم بشرح النووی، ج  -1
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سب ج( سرزنش و توبیخ با الفاظ رکیک و سخنان غلیظ، برای نمونه محتسب به محت

اما برای محتسب جایز نیست کلماتی را که در شرع «. یا جاهل« »یا فاسق»علیه بگوید: 

 ممنوع هستند، به کار ببرد، همچنین روا نیست که پدرش را دشنام دهد.

د( تهدید به اذیت و آزار، این کار باید از جمله کارهایی باشد که محتسب به صورت 

و از نظر شرعی هم برایش جایز باشد. در احتساب  عملی توانایی انجام آن را داشته باشد

با کالم، داشتن توانایی شرط است تا محتسب ترسی از جان خود و اذیت و آزار دیگران 

 نداشته باشد.

 مرتبه سوم -1221

احتساب با قلب، این مرحله زمانی است که، شخص از اجرای دو مرحله پیشین عاجز 

نماید و داند، انکار میهایی را که جزو منکرات میو ناتوان باشد و در قلب خود آن چیز

کند که در صورت توانایی، دیگران را به انجام عمل معروف فرمان دهد تا آن را آرزو می

انجام بدهند. در واقع جایز نیست که قلب هیچ مرد یا زن مسلمانی از احتساب قلبی 

تواند آن را انجام لمانی میگونه ضرری ندارد و هر انسان مسخالی باشد و این کار هیچ

بیند ولیکن دهد؛ زیرا آن در واقع کراهت و نفرت از منکری است که انسان آن را می

تواند به تغییر آن فرمان دهد و دوست دارد که، ای توانایی تغییرش را ندارد و نیز نمی

را  ای آنتوانست این کار را انجام دهد و نیز در مورد معروفی است که عدهکاش می

توانست آنها شود و محتسب دوست دارد که اگر میدهند، اما از آنها خواسته میانجام نمی

را به انجام آن معروف فرمان دهد، و در واقع این انکار قلبی به منزله تغییری برای منکر 

آید؛ زیرا تغییر با دست به این صورت است که، پیش از آن باید انکار قلبی از به شمار می

ار به دست آید؛ زیرا اگر انسان مسلمان آن کار را در درون انکار نکند و با همه آن ک

وجود از آن ناراضی نباشد، دستش توانایی همراهی را برای تغییر نخواهد داشت و زن و 

مرد مسلمان از تغییر آن منکر با دست عاجز و ناتوان خواهند بود، و کراهت و نارضایتی 

د تغییر آن است تا بیانگر صدق نیت صاحبش باشد، زیرا این قلبی از آن منکر به مانن

 ه انسان توانایی آن را دارد.ککمترین چیزی است 
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 آیا وجوب احتساب مشروط به سودمند بودن آن است؟ -1221

اگر قدرت بر احتساب وجود داشته باشد و محتسب از لحاظ جانی و ناموسی از آزار 

ساب بر محتسب مشروط به انتفاع محتسب علیه و اذیت در امان باشد، آیا وجود احت

 است؟ فقها در این باره دو نظر دارند.

قول اول( احتساب واجب نیست و هرگاه امید و انتظار فایده وجود نداشته باشد، 

مستحب است و در صورتی واجب است که، به انتفاع آن امیدوار باشد و خداوند در این 

 باره فرموده است: 

             [ / 3اعلی] 

در تفسیر ابن کثیر در معنای این آیه آمده است که هرگاه تذکر و پند مفید باشد، 

 1«.یادآوری و تذکر دهید

احتساب چه نفع داشته باشد چه نداشته باشد، واجب است، زیرا احتساب قول دوم( 

سود دیگران بستگی ندارد و بر  زن و مرد مسلمان انجام واجب شرعی است و به انتفاع و

ای را که بر آنها واجب است، ادا کنند و زن و مرد مسلمان واجب است که تکالیف شرعی

 اند:احتساب را بپذیرد و در تفسیر آیه گفتهبر آنان واجب نیست که محتسب علیه 

             [ / 3اعلی] 

و  !!!« دآوری کن، چه این یادآوری به آنها نفع برساند، یانه تو یا»معنایش این است که 

در این آیه آورده نشده، به سبب آن است که این معنا از سیاق آیه « أو لم تنفع»اینکه 

کند که، شود. قول دیگری از خداوند متعال این موضوع را به خوبی آشکار میفهمیده می

 فرموده است: 

           [ / 36نحل] 

______________________ 
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و گفته شده که کند دارد و محافظت مینگه می هایی که شما را از سرمایعنی لباس

دهد. از آن جایی که نمی« ان شرطیه»و معنای  1است« ما»در این جا به معنای « ان»

یادآوری در هر حال سودمند است در احتساب برآورده شدن خواست و آرزو شرط 

 اند: أویل این آیه گفتههمچنین در ت 2نیست.

             [ / 3اعلی] 

بر چیزی منوط و مشروط شود از عدم شرط آن، عدم مشروط الزم « ان»آنچه با 

 آید. کما اینکه خداوند متعال فرموده: نمی

                       / [636]نساء 

اند به شما آزار برسانند، گناهى بر شما اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده»

  «نیست که نماز را کوتاه کنید

قصر نماز جایز است، هر چند در حالتی که خوف هم وجود نداشته باشد و نیز فرموده 

 است:

                  [536/البقرة] 

 3«.رهن حتی با وجود کاتب هم، جایز است»

 دیدگاه برتر -1222

از میان این دو قول، قول راجح نزد من ]زیدان[ وجوب احتساب است، چه انتظار 

انتفاع از آن باشد و چه مهیای انتفاع باشد، یا در آن اعالم شعائر و سربلندی اسالم و 

ا مصلحتی را برای کسی غیر از محتسب علیه محقق حمیت مسلمانان وجود داشته باشد ی

 نماید.

______________________ 

 باشد.می« فذکر ان نفعت الذکری»در آیه « ان»منظور  -1
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 فقه احتساب -1222

هدف از احتساب ـ امر به معروف و نهی از منکر ـ از بین بردن منکر و ایجاد معروف 

ترین راه به این هدف رسید، البته به شرط ترین و آسانبایستی با کوتاهاست؛ و می

احتساب، یعنی نابودی منکر و جایگزینی  مشروعیت آن و در نظر گرفتن هدف نهایی

معروف. پس با در نظر گرفتن موارد یاد شده، مرد و زن مسلمان به انجام احتساب و یا 

های آن پردازند. رعایت قواعد زیر در هنگام انجام احتساب به تحقق هدفترک آن می

 کند.کمک می

 قاعده یکم -1222

درونی از آن وجود داشته باشد و این تنفر  انکار و نفرتبه نسبت هر منکری بایستی، 

زیانی به دنبال ندارد، بلکه تداوم و پیوستگی نفرت سبب بقای اراده انسان برای تغییر 

انکار با قلب، در »االسالم ابن تیمیه گفته است: منکر )در هر مکان و زمان( است. شیخ

ر را انجام ندهد، تمامی احوال چون ضرری در پی ندارد واجب است و هر کس این کا

ترین مرتبه این انکار با قلب کمترین و پایین»نیز فرموده است:  و پیامبر« مؤمن نیست

ای خردل ایمان وجود و آن سوی آن، به اندازه دانه»و دوباره فرموده است: « ایمان است

 1«.ندارد

 قاعده دوم -1222

یا صالح و مصلحت  مترتب گردد تر از فساد موجود،اگر بر احتساب فسادی بزرگ

رود، از دست برود این احتسابی نیست که اسالم به تری از مصلحتی که انتظار میبزرگ

ها، احوال و آن فرمان داده و انجام آن هم روا نیست. البته باتوجه به تفاوت انسان

ها نیز متفاوت خواهد بود و بر محتسب واجب است که به هدف نهایی موقعیت

رود، بیاندیشد و معروف و منکر و آنچه که امید به دست آمدن آن می و مقادیراحتسابش 

______________________ 
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ای معین یا فرد یا ترک نماید. این تفصیل درباره واقعهبعد از آن احتساب را انجام دهد 

مشخصی است اما به نسبت عموم، مرد و زن مسلمان باید امر به معروف و نهی از منکر 

 نمایند.

 قاعده سوم -1227

باید با مدارا و نرمی عروف و نهی از منکر تا جایی که امکان داشته باشد، در امر به م

 رفتار شود، به دالیل زیر:

 الف( خداوند متعال فرموده:

                 ...  / [623]آل عمران 

 ...«.شدند می اگر درشتخوی و سنگدل بودی، از پیرامون تو پراکنده»

اگر تو با »اند: است و مفسران در معنای این آیه گفته این آیه خطاب به پیامبر

خشونت صحبت کنی و سنگدل، بداخالق، بدرفتار و در معاشرت سختگیر باشی، ]مردم 

گیرند و در کنار تو به سکونت و پراکنده خواهند شد. یعنی از تو فاصله میاز[ اطراف تو 

ند و در منجالب نابودی فرو خواهند رفت و تو به هدفت، که همان تبلیغ رسآرامش نمی

زیرا خشونت و تندخویی در سخن و رفتار  1رسالت و هدایت مردم است، نخواهی رسید.

و از دارنده این خلق و خو اگر چه دارای فضایل فراوانی باشد سبب انزجار مردم شده 

وی آوردن بر او و حلقه زدن در کنارش را نماید و سود ربیزاری جسته و او را رها می

گیرند بنابراین هدایت و راهنمایی شما را از دست داده و دعوت شما به درون نادیده می

 2یابد.آنان راه نمی

این است که شریعت خداوند را برای خلق خدا تبلیغ  هدف از بعثت حضرت محمد

تا زمانی که قلب مردم به آن کند، نماید تا هدایت شوند و این هدف تحقق پیدا نمی

گردد مگر اینکه مهربان و بخشنده بوده و از تمایل پیدا کند و باز این مقصود کامل نمی

______________________ 
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های آنها درگذرد؛ و آنان را با انواع نیکی، بزرگواری، مهربانی و دلسوزی مورد توجه بدی

خشونت  و عنایت قرار دهد؛ به همین سبب واجب است که رسول خدا، از بداخالقی و

پوشی کند، های آنان چشمها و لغزشبه دور باشد و میل به یاری ضعیفان داشته و از بدی

 و به سبب تحقق این مفاهیم خداوند متعال فرموده است:            

                 آل[

 [623عمران/

 1رود.پراکنده شوند، هدف از بعثت و رسالت از بین می زیرا اگر از اطراف پیامبر 

ای که آورده شد و سخنان مفسران درباره معنای آن بیان گردید، به صراحت داللت آیه

دارد بر وجوب اینکه باید محتسب، مدارا کند و تندی و خشونت را تا جایی که امکان 

ه به سخنان او گوش فرا دهند و های مردم را جذب کند کدارد، ترک نماید، تا بتواند، دل

این کار را انجام ندهد، امیدی به گرایش مردم به سوی از او اطاعت نمایند و اگر محتسب 

شنوی نخواهد داشت و محتسب حق ندارد، بگوید من سخن حق او نیست. و از او حرف

شنوند و از اند و بر آنها واجب است که، سخنان مرا بام اما مردم از آن سود نبردهرا گفته

زیرا آن اطاعت نمایند و نباید با اخالق، خ شونت و سنگدلی من کاری داشته باشند؛ 

گفت و جز سخن سودمند برای مردم به زبان جز به حق سخن نمی رسول خدا

نمود اما با وجود این همه، خداوند متعال او راند، و رسالت خداوند متعال را تبلیغ مینمی

ده شد مخاطب قرار داده است!!! پس آیا جایز است که محتسب در ای که آوررا با آیه

آزار را به کار ببرد و آیا آنها احتساب او را با های ناخوشایند و دلرویارویی با مردم واژه

 پذیرند؟وجود این همه خشونت، تندی و سنگدلی می

واژه  دارد، تا ازای است که آنها را وا میطبیعت مردم و سرشت آنها به گونه

شود پند و اندرز باشد. آزار فرار کنند، هرچند چیزی که به آنها گفته میناخوشایند و دل

______________________ 
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این در واقع طبیعت و خوی حقیقی مردم است پس بر محتسب واجب است که این 

 هایش دوستانه و با مدارا رفتار نماید.ها و راهنماییمسأله را رعایت کند و در نصیحت

 ب( -1270

، در حالی که آنها را به نزد و برادرش، هارون ال به پیامبرش موسیخداوند متع

 فرستاد، فرمود: فرعون می

                 [ / 33طه] 

 «.پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید یاد کند و بهراسد»

و انبیای  هی از منکر از رسول خدا محمدمحتسب باید در کار امر به معروف و ن

ها شود و موجب روی آوردن بزرگوارش پیروی نماید تا با مدارا و نرمی محبوب دل

 مردم و پذیرش سخن و احتسابش گردد.

 ج( -1272

ای عایشه! خداوند »فرمود:  در روایتی از بخاری، مسلم و دیگران آمده که پیامبر

که در برابر نرمی و مهربانی را دوست دارد و پاداشی خوست و مهربانی مهربان و نرم

بخشد در برابر دهد، و آنچه در برابر مهربانی میدهد در برابر خشونت و نامهربانی نمیمی

 1«.بخشدغیر آن نمی

این حدیث آشکارا داللت دارد بر اینکه مهربانی در تمامی کارها پسندیده است و 

دهد به همین سبب، به کسی در برابر آن پاداش نیز میخداوند متعال آن را دوست دارد و 

دهد. در نتیجه احتساب با نرمی و مهربانی در که با خشونت رفتار نماید، پاداشی نمی

گنجد و از نظر شرعی مطلوب و زیرمجموعه و دایره این حدیث و مضمون آن می

 پسندیده است.

 د( -1271

______________________ 
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را مهربانی در هر چیزی وجود داشته باشد مهربان باش، زی»به عایشه فرمود:  پیامبر

 1«.گرداندآراید و از هر چیزی دور شود، آن را زشت میآن را می

 (ـه -1271

پسر جوانی نزد »الدین امام غزالی آمده که، ابوامامه روایت نموده است: در احیاء علوم

؟ مردم بر سر او دهیدای پیامبر خدا، آیا به من اجازه عمل زنا می»آمد و گفت:  پیامبر

او را به من نزدیک کنید! پس ]آن جوان[ به ایشان »فرمود:  فریاد کشیدند و پیامبر

ای جوان! آیا این کار را برای »نشست. پیامبر فرمود:  نزدیک شد، و در کنار پیامبر

فرمود: مردم هم همین طور  پسندی؟ جوان گفت: نه، فدایت شوم. پیامبرمادرت می

پسندی؟ میپسندند. آیا این کار را برای دخترت ار را برای مادرانشان نمیهستند، این ک

اند این کار را برای دخترانشان فرمود: مردم نیز، چنین گفت: نه، فدایت شوم. پیامبر

پسندی؟ گفت: نه، فدایت شوم. و آیا این کار را برای خواهرت می پسندند. فرمود:نمی

ر کرده تا اینکه عمه و خاله را نیز آورده است و این در ابن عوف ا دامه این حدیث را ذک

 داد: نه، فدایت شوم. و پیامبرحالی بود که آن جوان درباره هر یک از آنها پاسخ می

 سپس پیامبر« پسندندطورند، آن را دوست ندارند و نمیمردم هم همین»فرمود: می

خداوندا! قلبش را پاک و » دست  مبارکش را بر روی سینه آن جوان گذاشت و فرمود:

حافظ عبدالرحیم بن حسین  2«.تطهیر گردان، گناهش را ببخش و او را پاک دامن بدار

امام »درباره این حدیث گفته است: « احیاء علوم الدین»العراقی استخراج کننده احادیث 

نقص و عالی روایت نموده و رجال راوی آن رجالی احمد این حدیث را با اسنادی بی

 3«.یح هستندصح
 

______________________ 
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 احتساب در دوره کنونی -1272

ای تنظیم و اجرا کند که تواند امور حسبه را به گونهحاکم مسلمان در دوره کنونی می

اهداف احتساب محقق گردد و برای این کار باید تدابیر الزم را اتخاذ نماید از جمله 

ای را برای ستهواجب است، مدارس ویژه پسران و دختران دایر کند و نیز زنان شای

 پرورش محتسبان آماده نماید تا به کار امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.

 های زنانه برای انجام امر به معروف و نهی از منکرتأسیس انجمن -1272

یافته و منظم از برای زنان مسلمان در دوره کنونی مستحب  است که به شیوه سازمان

کار امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند و بایستی های زنانه راه ایجاد انجمن

های زنانه و در میان زنان باشد و یا از راه ارتباط با آنها ها در محیطاساس کار این انجمن

ها باشد تا احکام شرعی و های این انجمنهایشان یا با دعوت نمودنشان به پایگاهدر خانه

شان تطبیق دهند و باید با و آن امور را با خود و خانواده معانی اسالمی را به آنها بیاموزند

ها و مجالت هفتگی و ماهانه موارد ضروری امر به معروف و نهی از منکر انتشار روزنامه

را که شریعت مردم را به آن فرمان داده و یا از آن نهی کرده، بیان کنند. همچنین با 

بیان دروس و گفتگوهای مفید  برگزاری اجتماعات، جلسات عمومی و خصوصی جهت

های علمی که برای بحث و مناظره درباره مسائلی که ارزش دارند به زنان از طریق انجمن

 رسانی نمایند.اطالع
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