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Abstract 
Orientalists’ interest in Quranic research as a scientific subject with many 

applications has increased in the present era. Obviously, these researches have some 
positive and negative points. “The Quran, An Encyclopedia”, known as the 
Encyclopedia of the Quran and edited by Oliver Lemon, is one of the new Quranic 
researches in which there are also articles about women in the Quran such as the 
article “Marriage”. The article “Marriage” written by Ms. “Kicia Ali” deals with 
various issues such as creation and mating, barriers to marriage, marriage contract and 
rights and duties arising from marriage. This article, along with some useful 
materials, has ideological, jurisprudential, etc. doubts that need to be identified and 
answered. Orientalists, as scholars whose scope of propaganda is international in 
nature and whose objections to the teachings of the Quran cause the world to 
misunderstand the Quran, it is necessary to critique and respond to their objections. 
The present article, with a descriptive-analytical method, first deals with the positive 
aspects of the article in the field of correct mentioning of marriage issues and then 
examines five weaknesses in increasing the rights of men over women in three areas 
of divorce, polygamy, male’s management, and female’s less authority in front of the 
spouse and the lack of implication of the Quran on the sequence of creation of man 
and woman. The findings of the study indicate that the Orientalists’ theories that there 
is no injustice between men and women from the perspective of the Quran are 
incorrect. According to the Quran, men and women are equal in the value of humanity 
and the only criterion is the superiority of piety; but in social life, according to the 
coordinated system of rights and duties, the duties and responsibilities of men are 
different from those of women. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  نقد مقاله «ازدواج» دانشنامه قرآن الیور لیمن نقد مقاله «ازدواج» دانشنامه قرآن الیور لیمن 
   2محمدحسن زمانی  - 1نجمه قافی 

 چکیده
هــای متعــددی  مثابه یــک موضــوع علمــی کــه دارای کاربســت های قرآنی به ان به پژوهش اهتمام مستشرق 

هــا خــالی از نکــات مثبــت و منفــی  پــژوهش است، در عصر حاضر فزونی یافته است. بدیهی است کــه ایــن  
ن بــا سرویراســتاری الیــور لــیمن یکــی از  آ المعــارف قــر المعارف» معــروف بــه دائرة نیست. «قرآن، یک دائرة 

ای قرآنی نوپدیدی است که مقاالتی نیز راجع به زنان در قرآن همچون مقاله «ازدواج» در آن وجــود  ه پژوهش 
های مختلفــی ماننــد خلقــت و جفــت شــدن، موانــع  یسیا علی» به بحث دارد. مقاله «ازدواج» نوشته خانم «ک 

برخی مطالــب مفیــد دارای  پردازد. این مقاله در کنار  ازدواج، عقد ازدواج و حقوق و تکالیف ناشی از نکاح می 
عنوان  ســازد. مستشــرقان بــه هــا را بایســته مــی شبهات عقیدتی، فقهی و ... است که شناساندن و پاســخ بــه آن 

های قــرآن موجــب بــدفهمی  المللی دارد و اشکاالت آنان بر آموزه انی که گستره تبلیغات آنان جنبه بین دانشمند 
به نقد و پاسخ اشکاالتشان به جــد پرداختــه گــردد. نوشــتار    شود، ضروری است که جهانیان نسبت به قرآن می 

یح مســائل مربــوط بــه  های مثبت مقاله درزمینه ذکــر صــح تحلیلی نخست به جنبه   -حاضر با روش توصیفی  
ضعف درزمینه افزایش حقوق مردان نسبت به زنــان در ســه حیطــه  ازدواج پرداخته و سپس به بررسی پنج نقطه 

یت مرد، مضیق بودن اختیار زن در برابر همسر و عدم داللــت قــرآن بــر چگــونگی  طالق، تعدد زوجات، قوام 
از آن است که این سخن مستشــرقان مبنــی بــر  های پژوهش حاکی  توالی خلقت زن و مرد پرداخته است. یافته 

  عدم عدالت میان زن و مرد از منظر قرآن، دور از صواب است. از منظر قرآن زن و مــرد در ارزش انســانیت بــا 
یکدیگر برابرند و تنها مالک برتری تقوا است؛ امــا در زنــدگی اجتمــاعی بــا توجــه بــه نظــام هماهنــگ حــق و  

 زنان متفاوت است.  تکلیف، وظایف و تکالیف مردان با 
 المعارف قرآن، الیور لیمن، کیسیا علی، ازدواج.: مستشرقان، دایرةهای کلیدیواژه

 
.٢٧/٩/١٤٠٠:پذیرشو تاریخ ١٥/٩/١٤٠٠؛ تاریخ اصالح: ٩/٣/١٤٠٠فت:. تاریخ دریا

 rgoftogoo@iran.i(نویسنده مسئول)  د مدرسی معارف اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قم.آموخته کارشناسی ارشدانش - 1
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 مقدمه
ــرآن یــک دایرة ــاب «ق ــارف» (کت ــیمنthe Quran: an encyclopediaالمع ــور ل ــه سرویراســتاری الی  ) ب

)Oliver Leaman ریح یــا غیرصــریح طور صــ مقالــه آن بــه ٢٧مدخل است که از این تعــداد  ٤٦٨) دارای
با عنوان «دانشــنامه قــرآن  ١٣٩١مربوط به بحث زنان است. این کتاب توسط محمدحسین وقار در سال 

 مه و توسط انتشارات اطالعات به چاپ رسید.ای ترج صفحه ٦٢٦کریم» در یک جلد 
ــ یکی از مقاالت موجود در این دایرة ی» المعارف، مقاله «ازدواج» است که توسط خانم «کیســیا عل

 نوشته شده است.
 (Boston)اندیشمندی آمریکایی و اصالتًا اهــل بوســتون  ١٩٧٢) متولد Kecia Aliخانم «کیسیا علی» (

در رشــته تــاریخ و مطالعــات فمینیســتی از دانشــگاه  ١٩٩٣در ســال  است. وی مدرک لیسانس خــود را 
و  ٢٠٠٠های ترتیــب در ســال) و کارشناســی ارشــد و دکتــرای خــود را بــه Stanford Universityاستنفورد (

کــه در دانشــگاه بــود، بــه ) دریافت کرد و درحالیDuke Universityدر رشته دین از دانشگاه دوک ( ٢٠٠٢
 اسالم گروید.

عنوان اســتادیار و عضــو ا، به مطالعه فقه اسالمی و زنان در اسالم اولیه و مــدرن پرداختــه و بــهکیسی
کادمی دین فعالیت می  علمی گروه دین در دانشگاه بوستونهیئت کند. همچنین او عالوه بر همکاری با آ

ســلمانان شــد. رئیس انجمن مطالعات اخالق م ٢٠١٤)، در سال American Academy of Religionآمریکا (
المعــارف نگاشــته شــده عبــارت اســت از: «چنــد عناوین مقاالت دیگری کــه توســط وی در ایــن دایرة

 سر لوط»، «آسیه»، «مادر مریم»، «زلیخا» و «همسر ابراهیم».همسری»، «امهات المومنین»، «هم
و بردگــی  اند از: «اخالق جنسی و اسالم»، «ازدواجهایی که وی نگاشته است عبارت ازجمله کتاب

 در صدر اسالم»، «امام شافعی»، «زندگی محمد»، «جهادی برای عدالت».

 پیشینه مسئله
ــ نامه  من مقاله، پایانیور لیف قرآن الالمعاردر خصوص مقاله «ازدواج» در دائرة در منــابع   یا کتــابی

 د.افت نشد؛ اما به نحو عام مقاالتی در این زمینه وجود داری  یاو کتابخانه  یک یالکترون
. «فلسفه ازدواج در اسالم و مسیحیت» از علی زینتی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتمــاعی زنــان، ١

ی، جایگاه و اهداف ازدواج در دو دین اســالم و مســیحیت ؛ بررسی تطبیقی علل و چرای١٣٨٤،  ٢٧ش  
تــأمین نیــاز ازجمله مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. هر دو آیین تنها راه مشــروع 
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دانند، با این تفــاوت کــه در اســالم ازدواج جنسی، ایجاد نسل پاک و تأمین محبت را در پرتو ازدواج می

 است؛ اما در مسیحیت تجرد امری مطلوب دانسته شده است.ساز قرب الهی زمینه
وتی الله ملکــ . «بررسی تطبیقی ازدواج از منظر دین اسالم و مسیحیت» از محمدعلی الهی و ولی٢

؛ در این مقاله نویسنده ضمن بیان فلسفه ازدواج، به بررسی وجوه ١٣٨٩، ٢٥فر، مجله بانوان شیعه، ش  
و دین اسالم و مسیحیت پرداخته است. در هر دو دین ازدواج امری مقدس افتراق و اشتراک ازدواج در د

ته شــده اســت؛ امــا در گویی به ندای فطــرت دانســ است با این تفاوت که در اسالم فلسفه ازدواج پاسخ
 مسیحیت تقدس ازدواج به دلیل ارزش ذاتی و فطری آن نیست، بلکه ارزش ذاتی برای عزویت است.

نیــا و شــهال حــایری، المعــارف لیــدن»، از محمدمهــدی کریمیت در دایرة. «بررسی ازدواج موق ٣
ســوره نســاء از  ٢٤یه ؛ در این مقاله نویسنده به بررسی آ١٣٩٠،  ١٠خاورشناسان، ش    یپژوهمجله قرآن

دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفسران شیعه با توجه بــه ایــن آیــه و همچنــین روایــات 
اند؛ اما مفسران اهل ســنت بــا توجــه بــه السالم) جواز ازدواج موقت را برداشت کردهمعصومین (علیهم

جــواز یــا عــدم جــواز   یش تنها بــه بررســ ن پژوهیدانند. اروایتی از خلیفه دوم ازدواج موقت را حرام می
ــ المعارف قرآن الیــدن پرداختــه و وارد بحــث جزئازدواج موقت در کتاب دائرة ات و مباحــث مخــتص ی

 نشده است.  ازدواج
. «بررسی تطبیقی جایگاه و اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم و یهود» از سهیال بوجاری ٤

؛ در این مقاله نویسنده با مراجعه بــه منــابع اصــلی دو ١٣٩٢، ٣و اعظم پرچم، مجله معرفت ادیان، ش 
زدواج پرداخته است. ارضــای دین اسالم و یهود تنها به بررسی موارد مشترک درزمینه جایگاه و اهمیت ا

نیازهای جنسی از طریق خانواده، تسریع در امر ازدواج و نکوهش عزویت ازجمله موارد مشترکی اســت 
 پرداخته شده است. که در هردو دین به آن

اند؛ اما صورت عام به بحث ازدواج، جایگاه و احکام آن پرداختهاگرچه هر یک از مقاالت نامبرده به
المعــارف قــرآن اضر درصدد آن است، بررسی نکات مثبت و منفی مقاله ازدواج در دایرةآنچه نوشتار ح

 این زمینه یافت نشد. یک از مقاالت درطور خاص در هیچالیور لیمن است که مطلبی به

 نقد و بررسی مقاله ازدواج
ازدواج، به  های قرآن نسبت به مسئله  هایی صحیح از آموزه در این مقاله نویسنده با وجود گزاره 

ها  دلیل عدم مراجعه به قرآن و متون موثق دچار اشتباهاتی شده است که اکنون به ذکر برخی از آن 
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 پردازیم. می 

 بتهای مثبخش اول: گزاره

جامعیت و حقانیت احکام دین اسالم به نحوی است که برخی از مستشــرقان بــا وجــود مشــکالت 
انــد. در ها را صــادقانه عرضــه کــردهست یافته و آن گزاره صحت و درستی احکام واقعی اسالم د  آنان، به

ظریــه اســالم مقاله «ازدواج» نیز خانم «کیسیا علی» به ذکر صحیح مسائل مربوط به ازدواج پرداخته و ن
 ها اشاره خواهیم کرد.درستی بیان کرده است که اکنون به برخی از آنرا به

 یک. ذکر صحیح اهداف ازدواج در قرآن 
کند. ایشان بــه عنوان یک فضیلت در اسالم یاد می«ازدواج»، خانم کیسیا علی از ازدواج به  در مقاله

نی، حفــظ نســل، ســبب دوســتی و رحمــت داماهداف فردی و اجتماعی ازدواج که ازجمله حفظ پــاک 
 نویسد:است، اشاره کرده است. وی در این رابطه چنین می

مت است. ازدواج موجب پیشبرد برنامــه «مشخصه ازدواج برای مقاصد عشق، صمیمیت و رح
خلقت الهی از طریق تولیدمثل و برقراری رابطه قرابــت اســت کــه زیربنــای ســازمان اجتمــاعی 

 ).٦٢: ١٣٩٣زدواج»، دانشنامه قرآن کریم،  است.» (کیسیا علی، «ا

 دو. ذکر صحیح موانع ازدواج در قرآن 
پــردازد و ها حرام اســت، میی که ازدواج با آنکیسیا علی، در ذیل عنوان «موانع ازدواج» به ذکر زنان

واج بــا مثال ازد عنواندانــد؛ بــهموانع ازدواج در قرآن را مبتنی بر سه حیطه خویشاوندی، دین و تعداد می
طور همزمــان زنانی که قرابت خونی با مرد دارند، ازدواج با زنانی که قرابت خونی با یکــدیگر دارنــد، بــه

)، ازدواج میــان ٣١و دخترخواهر یا عمه و دختربرادر، ازدواج بــا مــادرزن (نســاء/ مثل دو خواهر یا خاله 
) و ازدواج با زنــی ٣شده است (نور/  )، ازدواج با زن مسلمانی که مرتکب زنا  ١٠مؤمن و کافر (ممتحنه/  

 که همسر دارد، جایز نیست.

 سه. ذکر صحیح شرایط عقد ازدواج 
درســتی بــه ذکــر زن در بحث ازدواج را جایز ندانسته و بهنویسنده این مدخل مداخله خویشاوندان  

 ).٢٤بحث صداق که جزو اموال مایملک زن است پرداخته است (نساء/  
سد: «اغلب فقها بر این باورند که زنان باید یک خویشــاوند پــدری یــا یــک نوی وی در این زمینه می
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ج عالوه بر موافقــت، مســتلزم پرداخــت ها داشته باشند. ازدوا قاضی برای انجام عقد ازدواج از طرف آن

صداق به شکل پاداشی مالی از طرف شوهر بــه زن اســت.» (کیســیا علــی، «ازدواج»، دانشــنامه قــرآن 
 ).٦٣: ١٣٩٣کریم،  

 چهار. ذکر صحیح حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج 
ت قــرآن ) یکی دیگر از مواردی است که با توجه بــه آیــا١٢بحث نفقه و ارث زن از شوهرش (نساء/ 

 درستی بیان شده است.در این مقاله به
ای که زوج بر زوجه دارد را طبق نظــر مفســران، ) منظور از برتری درجه٢٢٨در آیه درجه (بقره/  

سوره نساء ایشان پــس از تبیــین معنــای نشــور زنــان، بــه  ٣٤داند و در آیه ار و مسئولیت مرد میاقتد
دانــد کــه پردازد و این امر را مشروط بــر آن میسلمان میبررسی مسئله زدن زنان از دیدگاه علمای م

 پند و دوری از خوابگاه در زنان اثر نداشته باشد، در ایــن صــورت بــا لحــاظ کــردن شــدت و محــل
 ضربه، مرد حق منصرف کردن همسر خود را دارد.

گونــه ینســوره نســاء ا ٣٥در آخر ایشان برای نشان دادن موضع قرآن نسبت به زنان با توجــه بــه آیــه 
پناه نیست، هرگاه زوجین نتوانند میان خود به توافــق نویسد: «زن مسلمان در اختالفات زناشویی بیمی

ده باید بکوشند که ایــن اخــتالف را برطــرف ســازند.» (کیســیا علــی، هایی از هر دو خانوابرسند، َحَکم
 ).٦٥: ١٣٩٣«ازدواج»، دانشنامه قرآن کریم،  

 های منفی بخش دوم: گزاره

های واقعی قــرآن و اســالم و احیانــًا بــه دلیــل  اطالعی از آموزه برخی از مستشرقان به دلیل بی 
اند و  هایی را مطرح کرده ر خانواده، اشکال های قرآن در خصوص حقوق زنان د تعمد، پیرامون آموزه 

 .اند نظام هماهنــگ حــق و تکلیــف، قائــل بــه نــابرابری حقــوق زنــان و مــردان شــده بدون توجه به 
 (Carol R. Ember, Melvin Ember, Encyclopedia of Sex and Gender "Men and Women in the World's Cultures", p١٠) 

اگونی در علم فلسفه، حقوق، دین و... ارائه شده است، ولی آنچــه از برای کلمه «حق» تعاریف گون 
ت که بر عهده دیگران است، کلمه حق در اینجا مدنظر است، حق در برابر تکلیف است. حق چیزی اس

ولی تکلیف چیزی است که بر عهده فرد است. درنتیجه حق به نفــع فــرد اســت، ولــی تکلیــف بــه نفــع 
 .)٣٥ :١٣٨٨ق و تکلیف در اسالم،  حجوادی آملی، (  دیگران است

گــاه در روابــط انــد و هــیچتکالیف و حقوق تناظر طرفینی دارنــد و بــا یکــدیگر دو روی یــک ســکه
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تواند، حق خــود را از شوند. هرگاه فرد تکالیف خود را انجام داد، آنگاه مییکدیگر جدا نمی اجتماعی از
 طرف مقابل مطالبه کند.
 فرمایند:البالغه مینهج ٢٠٧ در خطبه امیرالمؤمنین علی

ْمِرکْم َو لَ «
َ
ُه ُسْبَحاَنُه ِلی َعَلیکْم َحّقًا ِبِوَالیِة أ ا َبْعُد َفَقْد َجَعَل اللَّ مَّ

َ
یکْم أ ِذی ِلی َعلـَ کْم َعَلی ِمَن اْلَحقِّ ِمْثُل الَّ

َناُصِف  ْضیُقَها ِفی التَّ
َ
َواُصِف َو أ ْشیاِء ِفی التَّ

َ
ْوَسُع اْأل

َ
ِری َعَلیـِه   َو اْلَحقُّ أ َحٍد ِإالَّ َجَری َعَلیِه َو َال یجـْ

َ
َال یْجِری ِأل

ْن یْجِری َلُه َو 
َ
َحٍد أ

َ
مَّ   ِإالَّ َجَری َلُه َو َلْو کاَن ِأل ِه ... ثـُ ْبَحاَنُه ُدوَن َخْلقـِ ِه سـُ َال یْجِری َعَلیِه َلکاَن َذِلک َخاِلصـًا ِللـَّ

ُب َجَعَل ُسْبَحاَنُه ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا افْ  ا َو یوجـِ ی ُوُجوِههـَ  فـِ
ُ
أ ا َتَتکافـَ ٍض َفَجَعَلهـَ اِس َعَلی َبعـْ َتَرَضَها ِلَبْعِض النَّ

)؛ «بعــد از ٣٣٣  ق:  ١٤١٤نهج البالغــه،  » (شریف رضی،  ُب َبْعُضَها ِإالَّ ِبَبْعٍض َبْعُضَها َبْعضًا َو َال یْسَتْوَج 
دادن من بر شما بــرای مــن ومتک با حتعالی ، حقرم کامبر ایحمد و ثنای خداوند سبحان و درود بر پ

ز بر من حقی است و حــق، یه مرا بر شما حقی است، شما را نکطور حقی بر شما قرار داده است و همان
ردار و کــ زهــا اســت، زمــان  ین چیترگر؛ و تنگی دیک زها است، هنگام وصف و گفتگوی با  ین چیترراخف

گری را هم بــر او حقــی اســت و آن یه آن دک نیاست، مگر یگری حقی نیرا بر د یسکانصاف دادن با هم.  
ه کــ گــری حقــی باشــد یســی را بــر دکه او را هم حقی است و اگر ک نیست، مگر ایگری را حقی بر او نید
ــ دگانش را (حتی انبین حقی مختص به خداوند سبحان است و آفریگری را بر او حقی نباشد، چنید اء و ی

گــر ین ازجمله حقوق خود برای بعض مردم بر بعض دست؛ ... پس خداوند سبحاین حقی نیاء) چنیاول 
ــ حقوقی واجب فرموده و حقوق را در حاالت مختلفه برابر گردان قابــل بعــض هــا را در مده و بعضــی آنی

گر (مثًال زن نسبت به شوهر یابد، مگر به ازا بعض دیگر واجب نموده و بعضی از آن حقوق وقوع نمیید
ن سائر حقوق مانند حــق پــدر بــر فرزنــد و یروی از او و همچنیت و پحق نفقه ندارد، مگر در برابر اطاع

ترجمــه و شــرح السالم، عکس) (فیض اش و بهی ش بر خوی ه و خویه بر همسایو همسا  ک بر مملو  کمال
 ).٦٨٤ـ  ٦٨١/ ٤ :١٣٧٩البالغه،  نهج

کــس هــیچها اشاره دارند. درنتیجــه  در این خطبه حضرت به تالزم و برابری حق و تکلیف در انسان
توانــد کــس نمــیکه تکلیفی انجام دهد، تقاضای حقی داشته باشــد و همچنــین هــیچتواند بدون آننمی

 .که برایش حقی مناسب با آن تکلیف در نظر بگیرد.بدون آنتکلیفی را بر دوش کسی بگذارد،  
درستی انجام را به  تواند مطالبه نفقه را از مرد داشته باشد که وظیفه تمکینمثال زمانی زن میعنوانبه

دهد. هریک از زن و مرد میان حقوق و تکالیفشان، نسبت تساوی برقرار است. به این معنا که حقوق هر 
توان گفت عــدالت میــان زن و مــرد تکالیف او است و کمتر یا بیشتر نیست. در صورتی میفرد به میزان  
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منــد شــوند، نــه حقــوق سئولیتشان بهره برقرار است که هر یک، از حقوق متساوی با توجه به وظایف و م

 متشابه.
ِ عالمه طباطبایی در تفسیر آیه   َ   كَذالِک يَب ْم  ْم َءاياتِِه لََعل )؛ در مقایســه ٢٤٢(بقره/  ْعِقلُوناُهللا لَ
ام عبــادی و حقــوق اجتمــاعی بــا یکــدیگر کــ نویســد: «زن و مــرد در اححقوق و تکالیف زن و مرد می

ومت، قضا، جهاد و حمله بر دشــمن، حجــاب، ک داری حمواردی مانند ارث، عهدهاند، مگر در  مشترک 
د فــرق داشــته باشــد. در عــوض ایــن ه بــا مــرکــ عت خود زن اقتضا دارد یاطاعت از شوهر و تمتع که طب

ها، اسالم حقوقی را برای زن قرار داده است؛ مانند نفقه و حمایت از جان و مال و آبرو زن بــر محرومیت
قرار دارد، زن حق تربیت فرزند را دارد و در ایام حیض و نفــاس عبــادت از او ســاقط اســت.» عهده مرد  

 ).٢٧٢/ ٢: ١٤١٧المیزان فی تفسیر القرآن،   (طباطبایی، 
َْمْعُروِف بهترین مؤید برای بیان حقوق متقابل زن و مرد آیه   ا ــِ يِهن ب

ِی َعلــَ َُهن ِمْثُل ا ) ٢٢٨(بقــره/  َو 
هــا، ی معاشرت با آنان، ضرر نــزدن بــه آنیک ل نیه زنان بر شوهران دارند، از قبکبه حقوقی    است. این آیه

نین حقوقی که مردها بر همسرانشان دارنــد، ماننــد لــزوم توته، نفقه و لباس و همچیمساوات در قسمت ب
دون زش، عدم خروج از منزل بیرده است (مانند حق آمکه خدا واجب  کی  یزهایاطاعت زن از مرد در چ

ــ ح رعایطور صــحسی را به خود راه ندهد و نطفه و فرزند شــوهر را بــهکه  کنیاجازه شوهر) و ا نــد، کت ی
ــ عاشــور، التحر؛ ابن٥٧٥/ ٢:  ١٣٧٢ن فی تفسیر القــرآن،  البیامجمع  اشاره دارد (طبرسی،  ر، ی ر و التنــوی

٣٧٧/ ٢: ١٤٢٠.( 
 ، انســانی و الهــینظــر اســالم زن و مــرد در ســه ُبعــد علمــی و فرهنگــی، اقتصــادی از

(Ruth Roded, "Women and the Quran", Encyclopaedia of the Quran, p ٥٢٣)  با یکدیگر تفاوتی ندارنــد، ولــی ازنظــر
هــای های عاطفی و عقالنــی، شــرایط خــاص روحــی و روانــی و موقعیتاختمان جسمانی، جنبهس

هایی میــان ) تفاوت ١١٩/  ٥:  ١٣٩٢  اجتماعی (نوشین و اسکندرلو، نقد و بررسی مقاله زنان و قرآن، 
متفاوتی هم در زندگی بــرای هــر   ها، احکام و تکالیفآن دو برقرار است و به دلیل وجود این تفاوت 

وجود دارد؛ بنابراین با توجه به هماهنگی نظام حق و تکلیف، اسالم برای مردان و زنــان حقــوق   یک
دارند. اسالم حقوق و تکالیفی که برای زن و مشابهی قرار نداده است؛ چراکه تکالیف مشابهی هم ن

مرد قرار داده، متناسب با اختصاصات جسمی، روحی و عاطفی هرکــدام اســت و نــام ایــن تناســب 
 ل است؛ زیرا عدل به معنای «وضع الشی فی موضعه» است.عد

توجهی به قانون نظــام هماهنــگ حــق و تکلیــف، در مقالــه خــود اشــکال «کیسیا علی» به دلیل بی
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هــا عیض جنسیتی را بر قرآن در برخی از مسائل ازدواج مطرح کــرده اســت کــه اکنــون بــه بررســی آنتب
 پردازیم.می

 به زنان در خصوص طالق یک. افزایش حقوق مردان نسبت  
خانم «کیسیا علی» ادعا کرده است که مردان نسبت به زنان از حقوق بیشتری برخوردارند. به عقیده 

های ارث، ازدواج، طالق و جنایات جنسی ادعاهای خشنی ن در اسالم درزمینهاو در رابطه با حقوق زنا
 (Kecia Ali, MARRIAGE AND SLAVERY IN EARLY ISLAM, p٤)شده است.  

 نویسد:المعارف قرآن ذیل مقاله «ازدواج» چنین میوی در دایرة
ها یکسان بودن شــوهر نماید؛ اما تقابل ادعا«ازدواج حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می

وفصل اختالفــات ها ازجمله طالق، تعدد زوجات و حلکند. در بعض حوزه و زن را تلویح نمی
بیشتری برخوردارنــد.» (کیســیا علــی، «ازدواج»، دانشــنامه قــرآن   زناشویی، شوهران از حقوق

 ).٦٢: ١٣٩٣کریم،  
 تحلیل و بررسی

ت مــردان اســت، نویســنده در خصــوص طــالق که در برخی موارد حق طالق به دسبا توجه به این
 عقیده دارد که مردان در این زمینه از حقوق بیشتری نسبت بــه زنــان برخوردارنــد. گرچــه اســالم تأکیــد
زیــادی بــر حفــظ نهــاد خــانواده و تحکــیم روابــط عــاطفی و پیشــگیری از جــدایی نمــوده اســت؛ امــا 

اشته باشد، طالق را اجازه داده است؛ امــا که امکان زندگی مشترک برای یک خانواده وجود نددرصورتی
که مقتضای حکمت و عدالت این است که طالق به دست چه کسی باشد، مجموعًا پــنج فــرض در این
 رد حق طالق متصور است:مو

صورت مســاوی بــرای زن و مــرد؛ بــه صــورتی کــه هرکــدام هرلحظــه . آزاد گذاشتن حق طالق به١
رطی حق طالق داشته باشند و راه خــروج از ایــن زنــدگی بــرای گونه محدودیت و شبخواهند بدون هیچ

یری از طــالق و همــه زوج و زوجه برابر باشد. از سوی دیگر همه قیدوبندهای قانونی و اخالقــی جلــوگ 
تدبیرهای حکیمانه برای حل اختالف و تثبیت نهاد خانواده و پیشگیری از طالق و جدایی حــذف شــود. 

پاشیدگی نهــاد خــانواده در جامعــه ثباتی و ازهمها و بیو آن فراوانی طالقاین فرض پیامد ناگواری دارد  
 است.

مه زندگی تا آخر عمر؛ به این دلیل که خانواده . حذف کلی طالق از اجتماع و الزام مرد و زن به ادا٢
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یک نظام مقدس است و تحت هیچ شرایطی نباید گسسته شــود، ماننــد مســیحیت کنــونی. ایــن فــرض 

 ل یک زندگی تلخ و ناکام خواهد بود.مستلزم تحم

 فسخ نیست.وجه قابلهیچ. ازدواج تنها از طرف مرد قابل انحالل باشد؛ و از طرف زن به٣

اج تنها از طرف زن قابل انحالل باشد؛ در این صورت فرض سوم و چهارم مصداق تبعــیض . ازدو٤
 است.

حالل است؛ اما قانون نباید راه خــروج . ازدواج و کانون خانواده مقدس است و طالق منفورترین  ٥
دد و تــا زدگی طالق پرهیز گــرهای ناموفق را ببندد، بلکه باید ضوابطی تعیین گردد که از شتاباز ازدواج

حد امکان صلح و آشتی جای طالق را بگیرد. این همان نظریه اســالم اســت. طبــق دیــدگاه اســالم، راه 
ای زن وجود داشته باشد؛ اما راه خروج هرکدام از زن و مرد با خروج از زندگی باید هم برای مرد و هم بر

مثال عواطــف و انعنودیگری متفاوت است؛ چراکه خصوصیات هر یک با دیگــری متفــاوت اســت. بــه
تر از مردان است و تصمیم عجوالنــه و رنجــش ســریع ازجملــه صــفات بــانوان احساسات در زنان قوی

است و از تحمل و بردباری بیشتری نسبت به زنان برخوردار   است؛ ولی مرد موجودی عقالنی و منطقی
 ).٢٩٩ـ  ٢٩٦: ١٣٧٤است (مطهری، نظام حقوق زن در اسالم،  

دهد. اسالم به شوهر حق طالق همسر خود را مینویسد: «یمن» در مقاله خود میکه «الیور لچنان
من، دانشنامه قــرآن کــریم، (طــالق)، » (الیور لیدهد.عالوه، اسالم به زن نیز حق انحالل نکاح را میبه

٣٢٦: ١٣٩٢.( 

معنــای اسالم راه خروج را برای هر یک از زن و مرد در بحث طالق قــرار داده اســت، ولــی ایــن بــه 
زده اقــدام یک شــتابآزادی مطلق نیست، بلکه عوامل محدودکننده هم برای زن و مرد وجود دارد تا هیچ

 دان در بحث طالق این است که:های مربه طالق نکنند. ازجمله محدودیت
ً یک. با توجه به آیه  ْهلِِه َو َحكما

َ
َعُثوا َحكماً ِمْن أ ْ نِِهما فَا الحاً يَوفــِق َو إِْن ِخْفُتْم ِشقاَق بَ دا إِصــْ ْهلِها إِْن ير

َ
 ِمْن أ

اً  َن َعليماً َخب َنُهما إِن اَهللا  اختالف، پــیش از تصــمیم بــه )؛ مرد موظف است در موارد  ٣٥(نساء/  اُهللا بَ
ْهِلِه) تا در صورت امکان، اختالف میان همسران برطرف شــده و ک طالق به َحَکم رجوع کند (َح 

َ
مًا ِمْن أ

 خانواده حفظ شود.  نهاد
شود که کل مهریه را یکجــا بــه دو. در صورت تصمیم جدی بر طالق، مرد از سوی شرع موظف می

 او را از تصمیم به طالق بازدارد.زن بپردازد تا شاید سنگینی این بار 
سه. پس از طالق، خداوند به مدت سه پاکی دوران عده را برای زن قرار داده است تا به ایــن وســیله 
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وی تصمیم به جدایی قطعی، پس از طالق رجعی را از مرد بگیرد و از سوی دیگر این امکــان بــه زن جل
ه استمرار طالق برگرداند و او را آماده برای رجــوع بــه داده شود که بتواند در این مدت نظر مرد را نسبت ب

 زندگی کند.
جددًا امکان عقد ازدواج بــین آن چهار. نوع طالق عادی را تا دو مرتبه (طالق رجعی) قرار داده که م

 دو میسر باشد.
که در یک مجلس، اسالم پنج. پس از سه مرتبه طالق رجعی که با فاصله صورت گرفته است، نه آن

گردد. با توجه بــه روایــت بازگشت به زندگی را از مرد گرفته است و طالق تبدیل به طالق بائن می  قدرت 
وســیله اهد، جلوی سبک شمردن طالق و اذیــت کــردن زنــان بهخواسالم به این وسیله می  امام رضا
 ).٥٠٢/  ٣: ١٤١٣بابویه، من ال یحضره الفقیه، درپی را بگیرد (ابنهای پیطالق

تــوان نویسد: «دستور روشن در قرآن را میاشتباه چنین مییمن» در رابطه با طالق رجعی به«الیور ل
ازآن مــاه) و پــس ٢هد، طالق باید دوبار جــاری شــود (در دبقره مشاهده کرد که دستور می  ٢٢٦در آیه  

 اعــالم شــود،  باید زن را یا با احترام نگه داشت یا با محبت آزاد ساخت...؛ طالق باید دو بــار بــا فاصــله
(الیور لیمن، دانشنامه قرآن کــریم، (طــالق)،  برای آنکه در آن مدت بازاندیشی و بررسی و آشتی کنند.»

٣٢٧: ١٣٩٢.( 
يمکه مدلول آیــه  حال آن وٌر رحــِ فــُ َ إِن اَهللا  اُءو فــَ إِن فــَ شــُهٍر فــَ

َ
ِة أ َعــَ ْر

َ
ُص أ َر ائِهْم تــَ ســَ ن  وَن مــِ ــُ يــَن يْؤ ِ 

اٍن )؛ این مطلب الیور لیمن نیست، بلکه در آیه  ٢٢٦(بقره/ ُح بِإِْحســَ ِ ْ
َ ْو 
َ
َساک بِمْعُروٍف أ ْ إِ

رتَاِن فَ َ الطَالُق 

 َ ال َو َال 
َ
ال يِقيَما ُحُدوَد اهللاِ فَإِْن ِخْفُتْم أ

َ
َافَا أ ن 

َ
ُتُموُهن َشيا إِال أ ِما َءاتَ ُخُذواْ 

ْ
ن تَأ

َ
ْم أ اَح  يِقيل لَ َما ُحُدوَد اهللاِ فََال ُجنــَ

َْعَتُدوَها َو َمن يَتَعد  َتَدْت بِِه تِلْک ُحُدوُد اهللاِ فََال  ْ ِيَما ا ُِمون َعلَيْهَما  ک ُهُم الظــا َ ْو
ُ
)؛ که ٢٢٩(بقره/  ُحُدوَد اهللاِ فَأ

دارد بــه همســرش  داللت بر طالق رجعی است، آمده است که تنها پس از دو بار طالق رجعی مرد حق
 رجوع کند و پس از طالق سوم محلل الزم است.

ورت گیرد و در یــک البته این سخن ایشان که همانند شیعه قائل است که باید طالق با فاصله ص
طالقه کرد، حرف صحیحی است که برخی علمای اهــل ســنت بــه دلیــل توان زن را سهمجلس نمی

ز شمرد، به آن قائل نیستند (ســیوطی، الــدر المنثــور دستور عمر که سه طالق در یک مجلس را جای
 ).٢٧٩/ ١: ١٤٠٤ر المأثور، یفی تفس

ند شیخ محمد شلتوت رئیس سابق دانشگاه االزهر از طرفی دیگر نیز برخی از عالمان اهل سنت مان
ختلــف داند. او که به دلیل مقایسه میان مذاهب به آراء مــذاهب منظر شیعه را پذیرفته و آن را منطقی می
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ازجمله شیعه مراجعه کرده است، در برخی موارد ازجمله حکم جواز یا عدم جــواز ســه طــالق در یــک 

جلســه و بــا   یکسه طالق در  «  نویسد:داند و در این زمینه مییمجلس، نظر شیعه را محکم و استوار م
ــ شود، ولی طبــق عقعبارت ازنظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طالق محسوب می  یک ــ امام عهیده شــ ی ه ی
عه حق است، یات قرآن) رأی شی د و چون راستی ازنظر قانون (و ظاهر آی آحساب نمیشتر بهیطالق ب  یک
: ١٣٧٤تفســیر نمونــه،    » (مکــارم شــیرازی، ی خود را از دست داده اســت.یه عامه ارزش فتوایگر نظرید
٢/١٧١.( 

حســاب طــالق به  ازجمله دالیلی که شیعیان جاری کردن سه طــالق در یــک مجلــس را تنهــا یــک
 عباس نقل شده است:است که از ابن  »رکانه«آورند، روایت می

َتُه َثَال «
َ
َق ُرکاَنُة ْبُن َعْبِد یِزیَد اْمَرأ ِه ص َطلَّ وُل اللـَّ َلُه َرسـُ

َ
أ ِدیدًا َفسـَ ثًا ِفی َمْجِلٍس َواِحٍد َفَحِزَن َعَلیَها ُحْزنًا شـَ

ْقُتَها َثَالث ْقَتَها َقاَل َطلَّ ْرِجْعَها ِإْن ِشْئَت َفَراَجَعَها کیَف َطلَّ
َ
َما ِتْلک َواِحَدٌة َفأ روزی ؛ ًا ِفی َمْجِلٍس َواِحٍد َفَقاَل ص ِإنَّ

آمــد و از   ه کردن همسرش در یک مجلس، سخت پشیمان شد، پس نزد پیــامبرطالقرکانه پس از سه
مجلــس شــدند،   طالقه کــردن او در یــککه متوجه ســهپس از آن  ایشان دستور خواست. رسول خدا 

الــدر   (ســیوطی،   توانی به همســرت رجــوع کنــی.»آید و تو میحساب میفرمودند که این یک طالق به
ق:   ١٤١٠ادریس، الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی،  ؛ ابن٢٧٩/  ١  :١٤٠٤ر المأثور،  یالمنثور فی تفس

 ).٥٣٠: ١٩٨٢نهج الحق و کشف الصدق،    ؛ حلی، ٢/٦٨٢

های متعدد به تهدید غیرتی مرد پرداخته و به وجود محلل پــس از طالقشش. اسالم برای جلوگیری 
پس از جاری شــدن ســه مرتبــه از  دهد کهدهد. خداوند به زن و مرد دستور میاز طالق سوم هشدار می

که زن ابتدا با مــردی دیگــر ازدواج کنــد و صیغه طالق، دیگر حق بازگشت به یکدیگر را ندارند، مگر آن
ز او آنگاه حق بازگشت به همسر خــود را دارد؛ امــا زن هــم در اســالم ممنــوع از طــالق پس از جدایی ا

 ه و اختیاراتی به زن داده شده است.نیست، بلکه برای او نیز چند مرحله در نظر گرفته شد
ْهلِِه َو َحكماً مِ یکم. با توجه به آیه  

َ
َعُثوا َحكماً ِمْن أ ْ نِِهما فَا دا إِْصالحاً يَوفــِق َو إِْن ِخْفُتْم ِشقاَق بَ ْهلِها إِْن ير

َ
ْن أ

ا َن َعليماً َخب َنُهما إِن اَهللا  برای قانع ساختن شوهر خــود و الــزام او  )؛ زن هم مانند مرد ٣٥(نساء/  اُهللا بَ
ْهلِهااش، حق مراجعه به َحَکم را دارد (به رعایت وظایف قانونی همسری 

َ
ه ). به این صــورت کــ َحكماً ِمْن أ

هر کدام از زوجین، یک شخصیت مورد قبول از خانواده و معتمدین خویش را بــه عنــوان داور انتخــاب 
 را حل کنند.  کنند تا آنها با مشورت هم اختالفمی

که این حل اختالفات درون فامیلی نتوانست احقاق حقوق زن را نماید، زن حق دارد دوم. درصورتی
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 ثبات، حقوق زن را از مرد مطالبه نماید.به قاضی شکایت کرده و قاضی پس از ا
ســت های َحَکم و احیانًا ادامه نقض حقوق زن، این زن اسوم. در صورت گردن ننهادن مرد به توصیه

 که حق درخواست طالق را دارد.
 در این مورد دو نوع طالق وجود دارد:

ز زندگی، زن اجازه حــق الف. شریعت اسالم برای زن میدان و مجالی بازکرده تا در موقع عقد و آغا
هــای عقــد هــای مصــوب دفترچــهطور کــه اکنــون در مــتنطالق را به وکالت از مرد داشته باشد. همــان

 آن تصریح شده است.جمهوری اسالمی به  
ای احساس کند که مــرد در ب. نوع دوم، طالق رسمی خلع است؛ به این معنا که زن در یک معادله

تحمــل دهد که اصًال بــرای زن قابلای ادامه میاندازه قوق زن را بهصورت ادامه زندگی مشترک تضییع ح
ارزد؛ در ایــن بخشش مهریه مینیست و راحت شدن زن از زندگی مشترک با چنین مرد ظالمی به قیمت 

گونــه شــود و مــرد حــق هــیچصورت حق طالق با زن است و زن با بخشــیدن مهریــه از مــرد جــدا مــی
کنــد تــا زن ما اسالم شرط بخشیدن کل مهریه را در طالق خلع مطرح میگیری و نقضی ندارد؛ اتصمیم

 قدام به طالق نکند.زده ابه دلیل احساساتی بودن و رنجش از رفتار نامساعد مرد، شتاب
یــک از زن و مــرد ممنــوع از گونه برداشت کرد که در اسالم هیچتوان اینبا توجه به موارد مذکور می

ی به این صورت که انحالل ازدواج پس از عــدم امکــان آشــتی و حکمیــت درخواست طالق نیستند، ول 
ْهلِها

َ
ْهلِِه َو َحكماً ِمْن أ

َ
َعُثوا َحكماً ِمْن أ ْ  از اختیارات مرد اســت و زن ایــن اجــازه آزاد را بــه دلیــل اصوالً   فَا

دود و گیری سریع به طالق ندارد؛ اما در صورت اضــطرار و عــدم امکــان صــلح، راه محــ امکان تصمیم
مندی برای درخواست طالق از سوی زن وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به موقعیــت هرکــدام ضابطه

 طرفین در بحث طالق در نظر گرفته شده است. عامل محدودکننده برای هر یک از

 دو. افزایش حقوق مردان نسبت به زنان در خصوص تعدد زوجات 
یل شبهه اول ذکر شد، بحث تعــدد زوجــات اســت کــه دومین اشکال «کیسیا علی» در عبارتی که ذ

 اکنون به بررسی آن خواهیم پرداخت.
 تحلیل و بررسی

ت که نقطه مقابل آن چندهمسری است. تعدد زوجات بــه ترین فرم زناشویی اسهمسری طبیعیتک
معنای داشتن چند زن برای یک مرد است که ازجمله احکام امضایی اسالم اســت. قبــل از اســالم هــم 
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)؛ و اسالم آن را نــه اختــراع و نــه نســخ ٥١/  ١:  ١٣٧٨تاریخ تمدن،    ندهمسری وجود داشته (دورانت، چ

 کرد؛ بلکه تنها آن را اصالح نمود.
های مختلــف ماننــد مصــر، چــین، هنــد و ایــران  تعدد زوجات پیش از اسالم در ملت   رسم 

ــتان،   ــران باس ــنامه ای ــی، دانش ــر ٣٨٣/  ١:  ١٣٨١(رض ــف غی ــان مختل ــیحیت   ) و در ادی  از مس
)Lev E. Weitz, "Between Christ and Caliph", pمثال در کتاب مقدس یهودیان عنوان) وجود داشته است؛ به١٧٣

-  ١/  ٢٥:  ١٣٧٩انبیا بزرگ الهی مانند: حضرت ابراهیم (کتاب مقــدس، ســفر پیــدایش،    آمده است که
) زنــان ٣/ ١١دشــاهان، (همــان: اول پا )، حضــرت ســلیمان٢٢/ ٣٢)، حضرت یعقوب (کتهمان:  ٦

 متعدد داشتند.
جمله اصالحات و شرایطی که اسالم درزمینه تعدد زوجات انجام داد، بحث تعداد همسران بــود   از
َ حدود به چهار زن کرد :که م َتا ْ ِ ا ُْقِسُطواْ  ال 

َ
َ  َو إِْن ِخْفُتْم أ َساءِ َمْث م مَن ال ُحواْ َما َطاَب لَ َال  فَان َث َو َو ثــُ

َاعَ  خواهند بــه عقــد توانستند هر تعداد همسر که می)؛ چراکه در دوران جاهلیت مردان می٣(نساء/    ُر
مثال غیالن بن سلمه ثقفی پیش از اسالم عنواندر تعداد همسران نداشتند. به  خود درآورند و محدودیتی

ــ زی العز یاللئــال یعوال جمهور، یداشت (ابن أبآوردنش ده همسر  ــ ی ــ األحاد یة ف ــ نی ث الدی  :ق١٤٠٥ة، ی

). همچنین حارث بن قــیس االســدی و ٦٩/  ١٢  ق:  ١٤٠٤شرح نهج البالغه،  الحدید،  ؛ ابن ابی١/٢٢٨
ــ عروه بن مسعو  یاللئــال  یجمهــور، عــوال  ید، پیش از مسلمان شدنشان همسران زیادی داشتند (ابــن أب

ــ ی زی العز ــ األحاد  یة ف ــ نی ث الدی ــ حاد؛ بروجــردی، جــامع أ٣٩٦/  ١:  ١٤٠٥ة،  ی / ٢٥:  ١٣٨٦عه،  یث الشــ ی
١٠٥٦.( 

عدالت میان همسران اصالح دیگری بود که اسالم درزمینه تعــدد زوجــات انجــام داد. قــرآن کــریم 
ُواْ فَوَاِحَدة:  فرمایدمی َْعِد ال 

َ
ترسید عدالت را (دربــاره همســران متعــدد) ؛ اگر می٣؛ (نساء/  فَإِْن ِخْفُتْم أ

 یرید.»رعایت نکنید، تنها یک همسر بگ
ْن َنْفسـِ فرمایند: «در روایتی می  پیامبر اکرم  ِم مـِ َتاِن َفَلْم یْعِدْل َبیَنُهَما ِفی اْلَقسـْ

َ
ِه َو َمْن کاَنْت َلُه اْمَرأ

ًة َحَرامًا َجاَء  
َ
اَر َو َمْن َصاَفَح اْمَرأ ی یْدُخَل النَّ ُه َحتَّ ْوَم اْلِقیاَمِة َمْغُلوًال ُثمَّ یَماِلِه َجاَء یْوَم اْلِقیاَمِة َمْغُلوًال َماِئًال ِشقُّ

ار  ؛ قمــی، ٢١٤/ ٧: ١٤٠٣» (مجلسی، بحار االنوار الجامعه لدرر االخبار االئمه االطهار، یْؤَمُر ِبِه ِإَلی النَّ
)؛ «هر کس دو زن داشته باشد و در میان آنها به عدالت رفتــار نکنــد (بــه ١٨٨/  ٦:  ١٤١۴سفینة البحار،  

کــه یــک اظهار تمایل کند)، در روز قیامت محشــور خواهــد شــد، درحالی  یکی از آنها بیشتر از دیگری 
 کشد تا سرانجام داخل آتش شود.»طرف بدن خود را به زمین می
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 ث مجتمع آموزش عالی قرآن و حدی

بر شرط تعداد و عدالت، امکانات مالی و جسمی و غریزی مرد نیــز بــه نوبــه خــوب واجــب عالوه  
َساِء َما َال یْنکُح َفَزَنی ِمْنُهنَّ َشی َمْن َجَمَع ِمَن  خوانیم: «می  است. در روایتی از امام صادق ْثُم النِّ اْإلِ

ٌء فـَ
ــ   ؛ مجلسی، ٥٦٦/  ٥:  ١٤٠٧» (کلینی، الکافی،  َعَلیِه  : ١٤٠٤الرســول،  شــرح أخبــار آل  یمرآة العقول ف
)؛ «هرکس گروهی از زنان را نزد خود گرد ٣٦٣ـ    ٣٥٧/  ١٩:  ١٣٧٨؛ مطهری، مجموعه آثار،  ٤٢٢/  ٢٠

ها به زنا و فحشا بیافتند، گناه این فحشــا بــه را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آن  آورد که نتواند آنها
 گردن اوست.»

منــد کــرده اســت و بــرای م با وجود این شرایط چندهمسری را ضــابطهدر نتیجه از نظر نگارنده اسال
بــاط نامشــروع را که نظام غرب ارت کسانی که توانمندی و شرایطش را دارند، جایز شمرده است؛ درحالی

کند؛ زیرا در قانون کشــورهای اروپــایی گونه روابط حرام را تجویز میکند. غرب اینتجویز و ترویج می
شود و مجازات ندارد؛ روابــط نامشــروع تنهــا در صــورتی مرد با زن جرم محسوب نمیارتباط نامشروع  
ســازان و اشد. عــالوه بــر ایــن فــیلمشود که تجاوز به عنف و بدون تمایل زن انجام گرفته بجرم تلقی می

گونه روابــط آن را عــادی جلــوه داده و بــه آن کنند، برای ترویج اینهای غربی سعی مینویسندگان رمان
 تشویق کنند.

توان گفت با توجه به فزونــی عمــر زنــان بــه دلیــل بیشــتر بــودن مقاومــت آنــان در برابــر در آخر می
المیزان   دن سن قدرت باروری در زنان نسبت به مردان (طباطبایی، تر بوها نسبت به مردان، پایینبیماری

ملگی زنان، فزونــی نســبی )، یائسگی زودهنگام و حیض و حا١٨٧و    ١٨٦/  ٤:  ١٤١٧فی تفسیر القرآن،  
که حق تأهل یک حق طبیعــی بشــری عدد زنان آماده به ازدواج بر مردان آماده به ازدواج و با توجه به این

شود؛ پــس تعدد زوجات تنها پیشنهاددهنده است و قبول آن از طرف زن محقق می است و مرد در بحث
جنس زن کرده است و اصًال قصد تحقیــر   ترین خدمت را بهدرواقع اسالم با تجویز تعدد زوجات بزرگ

زن را نداشته است؛ زیرا در صورت ممنوع بودن تعدد زوجات، زنانی که شوهرانشان را به دلیــل جنــگ، 
اند، ملزم به زندگی مجردی و محروم بودن از این حق طبیعی تا آخــر ادف و... از دست دادهطالق و تص

 عمرشان خواهند بود.
احوال کشــور یرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبتاکبر محزون مدآقای علی

لــزوم تعــدد زوجــات بــرای گزارشی از واقعیت جامعه زنان و مردان ایران را ارائه کرده است که نشــانگر  
نجات دختران مجرد از مجردی است: «آمار دختران و پسران ازدواج نکرده و در سن متعــارف یــا همــان 

انــد. دهنده آن است که در این آمار دختران از پسران پیشی گرفتهنشان ١٣٩٣عی در سال قبل از تجرد قط
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 ۹۸۰تجرد قطعی در کشور وجود دارد کــه    هزار نفر دختر و پسر قبل از  سیصدمیلیون و    مجموع یک  در

از تجــرد دهند. آمــار دختــران و پســران قبــل  هزار نفر را آقایان تشکیل می  ۳۲۰ها و  هزار نفر آن را خانم
، (www.khabaronline.irدهد که شمار دختران در این زمینه سه برابر بیشتر از مردان است.» قطعی نشان می

 .)١٣٩٨ن،  ی خبر آنال

 وفصل اختالفات زناشویی ش حقوق مردان نسبت به زنان در خصوص حل سه. افزای
وفصــل ق مــردان در حلدر عبارت ذکرشده از خانم «کیسیا علی» ذیل شبهه یکم، بیشتر بودن حقو

 اختالفات زناشویی سومین حق مردان است که زنان از آن برخوردار نیستند.

 تحلیل و بررسی
وفصل اختالفات زناشویی ه از حقوق بیشتر مردان در حلاین سؤال مطرح است که مقصود نویسند

نظــر ر اختالفچیست؟ اگر ظاهر همین عبارت؛ یعنی در مواردی که زن و مرد در تضییع حقوق یکدیگ
کند که اسالم و قرآن اختیارات نابرابر به زن و مرد داده است؛ این دارند، مراد نویسنده باشد و او ادعا می

بــرای جلــوگیری از   برخالف صریح قرآن اســت. در قــرآن و روایــات معصــومینادعا کامًال باطل و  
ند که به نیکی با همســر خــود تعامــل کنایجاد اختالف میان زن و شوهر در قدم اول به مردان توصیه می

ن خوبی معاشــرت کننــد دهــد کــه بــا زنــان خــود بــهکنند. قرآن مجید به مردان دســتور مــی ِوهــُ َ َو 
َْمْعرُ   ).١٩(نساء/    وف...بِا

نشــینی کــن تــا فرمایند: «همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکــی هممی  امیرالمؤمنین علی
ــدگی ــانجی، ٢١٨: ١٤١٢.» (طبرســی، مکــارم االخــالق، ات باصــفا شــودزن ــ اتک م ؛ احمــدی می ب ی
 ).٢١١/ ٢: ١٤٢٦،  األئمة

فی به وجود آمــد، درزمینــه رفــع اختالفــات که میان زن و مرد اختالها، درصورتیباوجوداین توصیه
ات حلی که قرآن برای حل اختالفزناشویی در قرآن راهکارهای گوناگونی مطرح شده است. نخستین راه

شــح...دهد، صلح است: زناشویی پیشنهاد می ُس ا نفــُ
َ ْ
ِت األ ــِ ْح

ُ
ْ َو أ صلُْح خــَ )؛ یعنــی ١٢٨(نســاء/ َو ا

ند؛ اما در مواردی که صلح کارساز نشــد، مراجعــه بــه کپوشی قوق خود چشمای حی از آن دو از پاره یک 
ْهلِها إِْن َو إِْن ِخْفُتْم ِشقحل بعدی است. خداوند در آیه  َحَکم راه

َ
ْهلِِه َو َحكماً ِمْن أ

َ
َعُثوا َحكماً ِمْن أ ْ نِِهما فَا اَق بَ

َنُهما إِن اَهللا  دا إِْصالحاً يَوفِق اُهللا بَ اً ير فرماید: اگر اختالفــی میــان زن و مــرد ) می٣٥(نساء/  َن َعليماً َخب
ای گیــری ذره پردازند و در این تصمیمورت میعنوان حکم به مشای از طرف مرد و زن بهرخ داد، نماینده
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 اختیار بیشتر به نماینده مرد داده نشده است.
رَجاُل اگر مراد «کیسیا علی» با توجه به آیه  اءِ ...ا ســَ َ ال َ وَن  ُ )؛ قوامیــت و مــدیریت ٣٤(نساء/  قَوا

ای بــه آن نــدارد)؛ وی اشــاره   مرد و تقدم حرف مرد بر حرف زن در خروج از منزل باشد (گرچه عبــارت 
های متفاوت زن و مرد، خدمات متفاوتی از هــر یــک گونه پاسخ داد که با توجه به توانمندیتوان اینمی

یریت در حیطه بیرون از منزل به عهده مرد است؛ زیرا تسلط و اشراف مــردان بــه مســائل وجود دارد. مد
ریت درون منزل به عهده زن است چون، قــدرت اجتماعی و معضالت جامعه بیشتر از زنان است و مدی 

توانــد او را تربیتی زنان بیشتر از مردان است. اگر بر فرض زن آزاد باشد، دیگر در این صورت مــرد نمــی
کنترل کند و زمینه مشکل و فساد در زن وجود دارد؛ ولــی مــدیریت مــرد باعــث صــیانت زن و خــانواده 

 کند.نظام خانواده کمک میشود و با عقالنیت بیشتر خود به حفظ می
ُروُهن اگر مراد نویسنده با توجه به ادامه آیه پیشین   ُُشوَزُهن فَِعُظوُهن َو اْهجــُ َافُوَن  اِجِع َو   َو اال  َْمضــَ  ا

ًا ََن َعلِيــا كبــِ ِيالً إِن اَهللا  يْهن ســَ ْبُغواْ َعلــَ َ ْم فََال  َطْعَن
َ
ُوُهن فَإِْن أ ِ

ْ ) حــق زدن زنــان توســط ٣٤(نســاء/    ا
شوهرانشان در صورت نافرمانی و نشوز آنان باشد؛ باید گفت دستور به زدن زنــان زمــانی اســت کــه دو 

یعنی موعظه و دوری در بستر خواب مؤثر واقع نشود؛ در این صــورت مــرد حــق دارد،   مرحله قبل از آن
 آورده است، او را تنبیه کند. برای به راه آوردن زنی که در برابر شوهرش رو به نشوز

ــ هــا را نداربــر آن ین جمله که اگــر از شــما اطاعــت کردنــد، حــق تعــدیه با آوردن ای در اواخر آ د، ی
گر یرا کنار گذاشت، مرد د  یک از مراحل زن نافرمانین هر  یبفهماند که اگر در حخواهد به مخاطب  یم

ه با آوردن عبارت «خداوند بلندمرتبه و بــزرگ ی آ کردن بر زن را ندارد. همچنین در آخر  یحق ادامه و تعد
ن یت خود در خانواده سوءاســتفاده نکننــد؛ چراکــه بــاالترید که از موقعی گویاست.» درواقع به مردان م

 ها نزد خداست.قدرت 
و مجروح شدن نشود، مجاز است؛ نــه  یف بوده و منجر به شکستگیکه خف یاز سوی دیگر تنها زدن

ــ ٣٧٤/ ٣: ١٣٧٤تفسیر نمونه،   رم شیرازی، (مکا  یهیهر نوع تنب ــ ا ی)؛ چراکه هدف تنها اثــر روان ن نــوع ی
 زن و تنبه اوست. یه بر رویتنب

 بل همسرچهار. مضیق بودن اختیار زن در مقا
برخی از مستشرقان و سربازان استشــراق در بــین امــت اســالمی، بــا توجــه بــه برخــی آیــات قــرآن 

گونه اختیاری نداشــته ند که ازنظر اسالم زن در مقابل شوهر هیچکناشتباه چنین تصور می) به٣٤(نساء/
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 (Etin Anwar, Gender and self in Islam, p١)و باید مطیع محض باشد.  

نویسند: زن خوب ازنظر اسالم زنی است که همچــون بردگــان مطیــع محــض ین زمینه میآنان در ا
تواند او را تنبیه کند. ازنظر آنان بــا توجــه بــه شوهرش باشد و اگر مرد ترس از نافرمانی زن را داشت، می

یگــری که زن و مرد هر دو انسان هستند؛ بنابراین هیچ دلیل علمی و عقلی بر لزوم اطاعت یکــی از داین
وجود ندارد و در موارد اختالف باید از طریق مشــورت مشــکل خــود را حــل کننــد (ســها، نقــد قــرآن، 

 ).٤٩٤تا:بی

دارد که زن تنها در مقابل دستورات منــافی تکــالیف دینــی، حــق نافرمــانی «کیسیا علی» نیز عقیده  
افتــراق تفســیرهای ســنتی و نقطــه نویســد: «گونــه میدارد. او در رابطه با محدوده اطاعت زن از مرد این

ها همین نکته است کــه زن بایــد از شــوهر خــود در هــر امــری کــه بــا طلبان و فمینیستتفاسیر اصالح 
» (کیسیا علی، «ازدواج»، دانشــنامه قــرآن کــریم، منافات نداشته باشد، اطاعت نماید.  تکالیف دینی زن

٦٢: ١٣٩٣.( 
 تحلیل و بررسی

 یه متصور است.درزمینه اطاعت زن از مرد، سه نظر
 ها مبنی بر آزادی مطلق و عدم لزوم تبعیت زن از مرد در تمام مسائل زندگی؛یک. نظریه فمینیست
وچرای زن از مرد هرگــز چونجازه از شوهر در همه مسائل زندگی؛ تبعیت بیدو. لزوم تبعیت زن و ا

ی» و برخی از مستشرقان ها نیست و این تهمت و برداشت غلطی است که «کیسیا علنظر اسالم و سنتی
 زنند؛به اسالم می

بقیــه سه. لزوم تبعیت زن از مرد در روابط زناشویی و خروج از منزل و عــدم نیــاز بــه اذن شــوهر در 
 مسائل زندگی؛ این همان نظر اسالم است.

بر اساس دیدگاه اسالم، زن تنها در امر تمکین و خروج از منــزل واجــب اســت کــه از شــوهر خــود 
 و در سایر موارد زن کامًال حق اختیار دارد. اطاعت کند

َافُ توان به آیه در رابطه با لزوم اطاعت زن از شوهر در بحث تمکین می  ِ وُهن َو اال وَزُهن فَِعظــُ ُشــُ وَن 
ُوُهن... ِ

ْ َْمَضاِجِع َو ا ِ ا مرد هزینه زنــدگی ) استناد کرد. در این آیه به این دلیل که ٣٤(نساء/  َو اْهُجُروُهن 
پردازد، حق استمتاع از او را دارد و بر زن واجب است که در این مورد از شــوهر خــود همسر خود را می

 اطاعت کند.
کند که اگر از سرکشی برخی زنان بیم دارید، ابتدا آنــان را دامه آیه، خداوند به مردان سفارش میدر ا
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آنان پشت کنیــد و در مرحلــه آخــر آنــان را تنبیــه کنیــد موعظه کنید و اگر کارساز نشد، در رختخواب به 
 :١٤٢٠ر، یلتفســ ط فــی ایالبحر المحــ   ؛ اندلسی، ٣٤٥/  ٤:  ١٤١٧(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،  

٣/٦٢٧.( 

مورد دیگری که زن باید از شوهر اطاعت کند، بحــث ممنوعیــت خــروج از منــزل در صــورت منــع 
 شده است. شوهر است که در روایات به آن تصریح

ِه فرمایند: «می  امام صادق ُة ِمْن َبیِتَها ِبَغیِر ِإْذِن َزْوِجَها فَ   َنَهی َرُسوُل اللَّ
َ
ْن َتْخُرَج اْلَمْرأ

َ
َخَرَجْت   ِإنأ

َماِء َو کلُّ َشی  ی بَ َلَعَنَها کلُّ َمَلک ِفی السَّ ی َتْرِجَع ِإلـَ ْنِس َحتَّ ا ٍء َتُمرُّ َعَلیِه ِمَن اْلِجنِّ َو اْإلِ » (حــر عــاملی، یِتهـَ
)؛ «رسول خدا از اینکه زن ١٦٢ـ    ١٦١/  ٢٠:  ١٤٠٩تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،  

از خانه خارج شود، نهی فرموده است، پس اگر (بدون اجــازه) خــارج شــود، هــر   بدون اجازه شوهرش 
که به خانه بازگردد، او را ا وقتیگذرد تای که در آسمان است و هر چیزی که بر او از جن و انس میفرشته

 کند.»لعنت می
انــد. شوهر فتــوا دادهگونه آیات و روایات در رابطه با موارد اطاعت زن از  مراجع تقلید با توجه به این

مثال امام خمینی (ره) در رابطه با این سؤال که اصوًال اطاعت زن از شوهر خود تا چه حدی باید عنوانبه
: «خروج زن از منــزل در غیــر مــوارد وجــوب منــوط بــه اذن شــوهر اســت و در غیــر فرمایندباشد؟ می

 اطاعــت کنــد.» (موســوی خمینــی،  استمتاعات و امور مربوطه به آن واجب نیست، دستورات شــوهر را 
). حضرت امام برای خروج زن از منزل بــدون اذن شــوهر ٣٢٣/  ٩  :١٣٩٢استفتائات امام خمینی، قم:  

گیرد، زن نباید از ســخن مــرد اطاعــت ؛ اول در مواردی که ترک واجب صورت میدو استثنا قائل هستند
 ).٢٩١ن:  که زن در ضمن عقد شرط کرده باشد (هماکند و دیگری درصورتی

که زندگی بشر یک زندگی اجتماعی است و هرلحظه با افراد مختلفــی نظر نگارنده با توجه به این  از
برای بهتر شدن روابط و رســیدن بــه نتیجــه   ، ها در تعامالت خودسروکار دارند، پس نیاز است که انسان

ند تا بتواند در موارد اختالف عنوان مدیر برگزینیک نفر را که از همه صالحیت بیشتری دارد، به  ، مطلوب 
 حرف آخر را زده و مسئله را تمام کند.

هــای  خی نعمــت ی کوچکی است که در آن مردان به دلیل برخورداری از بر خانواده نیز جامعه 
خدادادی مانند تعقل بیشتر نسبت بــه زنــان و همچنــین مســئولیت تــأمین هزینــه زنــدگی، وظیفــه  

زن در ابتدا با پذیرش یــک مــرد از میــان خواســتگاران مختلــف    دارند؛ چراکه مدیریت را بر عهده  
ها و  با حمایت اش باشد و خانواده را  پذیرد که او مدیر زندگی عنوان همسر خود، این مسئله را می به 
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 سرپرستی خود به کمال برساند. 

ر خــود درستی صورت گیرد، نیاز است که زن از شوهکه مسئله مدیریت مرد در منزل بهحال برای آن
 (.Maulana Wahiduddin Khan, Woman Between Islam And Western Society, p٣٦٣)در برخی موارد تبعیت کند 

 توالی خلقت زن و مرد   پنج. عدم داللت قرآن بر چگونگی
گاه دستاویزی بــرای شــبهه افکنــان خانم «کیسیا علی» با بیان تقدم خلقت آدم بر حوا به طور ناخودآ

 تا چنین تصور شود که در نظر مفسران مسلمان جنس مذکر بر جنس مؤنث برتری دارد.کند ایجاد می
های کتــاب مقــدس و اده از داســتانبا استفنویسد: «او در رابطه با توالی خلقت آدم و حوا چنین می

اند که اولین انسان مذکر بود و همسرش مؤنث بود؛ اما ایــن امــر در حدیث، مفسران سنتی بر این فرض 
 ).٦٢: ١٣٩٣(کیسیا علی، دانشنامه قرآن کریم، (ازدواج)،    وضوح بیان نگردیده است.»ن بهقرآ

 تحلیل و بررسی
نویسد که این موضــوع تقــدم نخست اینکه ایشان می  این سخن نویسنده دارای دونقطه قوت است؛

کند، نقل می خلقت مرد بر زن، در کتاب مقدس هم وجود دارد و دوم این سخن را تنها از مفسران سنتی
این به این معنا است که مفسران جدید آن را قبول ندارند؛ اما در کنار این نقاط قوت، دو نقطه منفــی نیــز 

ساز شبهه مردمحوری است. رح موضوع تقدم خلقت مذکر بر مؤنث، زمینهوجود دارد؛ نخست اینکه ط
در خلقت تقدم بر زن دارد، این نکته آنکه بهتر بود که خانم «کیسیا علی» در کنار این سخن که مرد  حال

شد که تأخر زن در خلقت به معنای تأخر ارزشــی زن نســبت بــه را نیز ازنظر مفسران مسلمان متذکر می
 ).١٣بلکه مالک ارزش در اسالم تقوا است (حجرات/  مرد نیست، 

نظر    از   گونه که خانم «آنه ماری شیمل» این سخن را تأیید کرده و بر این عقیده است که همان 
 .قــرآن زنــان بــا مــردان برابرنــد و در انجــام دســتورات مــذهبی هــر دو یکســان هســتند 

 (Annemarie Schimmel, My Soul Is a Woman The Feminine Islam, p ٥٤) 
طور واضــح بــه میــان دوم، این ادعای ایشان که در قرآن در رابطه با توالی خلقت مرد و زن حرفی به

 اه است.نیامده است، سخنی اشتب
ابه نظر جمعی از مفسران در آیات   َق ِمنهــْ َدٍة َو َخلــَ ٍس وَاحــِ فــْ ُم مــن  ِى َخلََق ُم ا ُقواْ َر اُس ا يها ا

َ
 يأ

ا)؛ ١(نساء/   َزوَْجَها هــَ َ ِ َن إ ســْ ْفٍس وَاِحَدٍة َو َجَعَل ِمنْها َزوَْجَها لِ م من  ِى َخلََق )؛ و ١٨٩(اعــراف/  ُهَو ا
ا ا َزوَْجهــَ ُم َجَعَل ِمنهــْ ْفٍس وَاِحَدٍة  ُم من  و مــراد از   )؛ منظــور از «نفــس واحــده» آدم ٦(زمــر/    خلََق

؛ ٢٣٨/  ١٧؛  ٣٧٤/  ٨؛  ١٣٥/  ٤:  ١٤١٧المیــزان فــی تفســیر القــرآن،    (طباطبــایی،   «زوجها» حوا اســت
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ر یروح المعانی فــی تفســ   آلوسی، ؛  ٤٦١/  ١ق:    ١٤٠٧ل،  ی شاف عن حقائق غوامض التنزک زمخشری، ال
ا)؛ و منظور از  ٣٩٢و    ٣٩١/  ٢  :١٤١٥م،  یالقرآن العظ هــَ َ ِ َن إ ســْ )؛ ١٨٩(اعــراف/  َجَعَل ِمنْها َزوَْجَها لِ

 ).٣٧٤/ ٨: ١٤١٧المیزان فی تفسیر القرآن،   این است که حوا از نوع آدم خلق شده است (طباطبایی، 
داللت بر ترتیب و تأخیر در خلقت حوا از حضرت آدم دارد   سوره زمر  ٦همچنین کلمه «ثم» در آیه  

ز «واو» در دو کــه مــراد اای است، بــر اینو همین کاربرد کلمه «ثم» که برای تأخیر است، شاهد و قرینه
 آیه دیگر نیز ترتیب و تأخیر است.

َل ِمْنهــا َزوَْجهــاُم جَ ر به «یگونه آمده است: «تعبسوره زمر این  ٦در تفسیر نمونه، در تفسیر آیه   » عــَ
رد. روی کمانده ِگل او خلق  ید، سپس همسرش را از باقیه خدا آدم را آفرکن است  یدرواقع اشاره به ا

نش فرزنــدان آدم.» ینش «آدم» بــوده اســت و پــیش از آفــریا» بعــد از آفــرنش «حوین حساب آفریا
 ).٣٨١/ ١٩: ١٣٧٤(مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  

ُتُه َو در آیــه    ضمایر مفرد مذکر و دستور به سجده بر حضــرت آدم   همچنین با توجه به و إَِذا ســَ فــَ

ُ َساِجِدين َ َقُعواْ  َ  ِ ِيِه ِمن رو ردم و در آن از کــ ؛ «پس چــون آن را درســت )٧٢؛ ص/ ٢٩  (حجر/ََفْخُت 
ه خداونــد در شود کــ د.» مشخص میینان به رو درافتکم) او سجدهیدم، همگی برای (تعظیروح خود دم

 ازآن حوا را آفرید.ابتدا تنها حضرت آدم را خلق کرد و پس
و  دلیل خلقــت حضــرت آدم در آیاتی از سوره بقره که در رابطه با گفتگو فرشتگان با پروردگار در 

بــه  ٣٥ازآن در آیه را ذکر کرده است و پس دستور به سجده بر ایشان است، ابتدا تنها نام حضرت آدم 
 ).٣٥ـ  ٣٠(بقره/   کندحوا اشاره میهمسر او،  

گونه برداشت کرد که خداوند ابتدا آدم ابوالبشــر توان اینازنظر نگارنده با توجه به آیات و روایات می
مانده گل او آفرید تــا در کنــارش آرامــش از ِگل خلق کرد و سپس همسرش را از نوع خود او و از باقیرا  

لیل بر مردساالری و ارزش بیشــتر مــردان نیســت، بلکــه ازنظــر یابد. این تأخر در خلقت حضرت حوا د
 قرآن مالک برتری و ارزش تقوا است و جنسیت زن و مرد در آن دخالتی ندارد.

 نتیجه
«ازدواج» دارای نقاط قوتی مانند ذکر صحیح مسائل مربــوط بــه ازدواج اســت. در کنــار ایــن   مقاله

ه به دلیل عدم مراجعــه بــه قــرآن و کتــب موثــق و نکات صحیح مقاله دارای نقاط ضعفی است. نویسند
اتی کمبود آگاهی از معارف قرآنی قائل به نابرابری زن و مرد از منظر قرآن شده و درنتیجه دچــار اشــتباه
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وفصل اختالفات زناشویی و طالق، تعدد زوجات و حل  زمینه حقوق و تکالیف زوجین در سه حیطه  در

آنکه بــا توجــه بــه آیــات، زن و وده اختیارات زن شده است. حالهمچنین توالی خلقت زن و مرد و محد
نــدگی روزمــره مرد در پیشگاه خداوند با یکدیگر برابرند و تنها مــالک برتــری تقواســت و اگــر هــم در ز

 وظایف و تکالیف مردان با زنان متفاوت است، این به دلیل قانون هماهنگی نظام حق و تکلیف است.
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