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 جایگاه زن در اسالم

 

 

 ، محمود بتوان، رضا ابدام، عبداهلل عالی شیرمردمجتبی دهدار

 

 

 

 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک

 تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک دانشجوی دکتری علوم

 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک

 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک

 

 

 

اسالم باالترین وظیفه زن را مدیریت جامعه کوچک و مهم خانواده  چکیده:

تربیت فرزند و ارایه ی نیروی  می داند و این مسئولیت را به علت اهمیت

کارامد به اجتماع مقدم بر تمام عملکردهای روزانه زن می داند و بعد از ارزش 

گذاری بر فعالیت های خانوادگی زن جایگاه ارزشی چشمگیری در عرصه 

ئل می شود و حد و مرز برای ارتقا این شخصیت خارج از خانواده برای او قا

 .واالی اجتماعی تعریف می کند

 اسالم  –خانواده  –: زن  واژه های کلیدی
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 زن در مردمان غیر متمدن 

اهالی بومی امریکای قدیم زندگی زنان نسبت به  ،جزایر مسکونی اقیانوسیه ،در قبایل دور از تمدن مانند وحشیان افریقا و استرالیا

مردان مانند زندگی چارپایان و سایر جانوران اهلی نسبت به انسان بوده است .مرد می توانست زنش را به هر کسی بخواهد بفروشد 

خواهد او را مجازات  یا ببخشد یا او را به همخوابی و فرزند اوردن و خدمت کردن دیگران قرض بدهد و می توانست به هر نحوی می

حتی او را بکشد و در هنگام قحطی و میهمانی گوشتش را بخورد و اموال و حقوق زن در خرید و فروش و دادو ستد متعلق به کند

 (1مرد بود.)

 

 زن در ملل متمدن پیش از اسالم 

تند و همه این ملل در این جهت ایران( قانونی داش و مصر قدیم ،هند،کسانی هستند که طبق رسوم و اداب ملی ) مثل : چین 

مشترک بودند که زن نزد ایشان استقالل و ازادی در اراده و اعمال نداشت و از جانب خود نمی توانست کاری انجام دهد و حق هیچ 

این ملل گونه مداخله در امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضاوت را نداشت و باید در تمام کارها با مرد همکاری کند و زن در تمام 

 (2حد واسط بین انسان و حیوان بود.)

 

 زن در ملل دارای شریعت و قانون

این ملل مثل روم و یونان بودند. خداوندگار خانواده یعنی شوهر زن و پدر فرزندان یک نوع ربوبیتی داشت که افراد خانواده او را 

زمام زندگی و اراده زن به دست خداوندگار  ی پرستیدند .پدرانش را که روسای سابق خانواده بودند م،پرستش می کردند و خود او 

خانه مثل پدر و شوهر بود و هر کار می خواست انجام می داد و هر فرمانی می خواست می داد گاهی زن را می فروخت گاهی می 

 (3بخشید و زمانی برای تتمع قرض می داد .)

امروزه جهان غرب با اینکه حدود نیم قرن و اندی ندای حقوق و تساوی زن و مرد را سر داده اند به نام تساوی زنان را با حقوق 

کودک بود به مراکز ناچیز به کارخانه ها کشیدند و به امور بسیار مشقت بار سوق دادند و به نام ازادی او را از خانه که محل تربیت 

 (4جذب مشتری منبع درامد هنگفتی برای صاحبان این مراکز باشند.) فحشا کشاندند تا با

اسالم هرگز زن را به عنوان اینکه در خانه بماند زندانی نمی شناسد بلکه خانه را مرکز جهان وی و پایتخت و ستاد فرماندهی اش 

است . نبی گرامی )ص( : جهاد زن  می داند اینکه بر زن مستطیع حج واجب است زیارت می رود علم می اموزد و خانه دنیایش

شوهر داری کردنش است زیرا جهاد مردان کشور اسالمی را با شمشیر تطهیر و تقدیس می کند و جهاد زنان کشور اسالمی با 

 (5گهواره ان را تکریم و تقدیس می دارد.)
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 نگاه اسالم به حقوق زن 

 مهریه زن 

 (4ء ایه که هدیه و متعلق به خود انهاست به انها بدهید.)سوره نسا خداوند در قران کریم می فرماید : مهریه زنان را

 (22اگر مال بسیار زیادی به عنوان مهریه به زن دادید هیچ چیزی از ان را پس نگیرید . )سوره نساء ایه 

. )من ظلم امراه رسول خدا فرمودند : کسی که در مهریه زنش ظلم کند و به او مهریه ندهد نزد خداوند زناکار محسوب می شود 

 (6مهرها فهو عنداهلل زان (. )

یکی از عادات زشت جاهلیت این بود که زنان را با وسایل گوناگون تحت فشار قرار می دادند تا مهریه خود را ببخشند و طالق 

سمتی از انچه شما به عنوان سوره نساء فرموده : زنان را تحت فشار قرار ندهید تا ق 11بگیرند. خداوند این کار را منع کرده و در ایه 

 .مهریه به انها داده اید بگیرید

 مخارج زن

وسایل منزل بر مرد واجب است و اگر در شان زن است برای او خدمتکار ، فرش منزل ،  پوشاک ، تهیه مخارج از قبیل خوراک

 بگیرد و مقدار این در حد متعارف و عرف مردم می باشد.

 ارث

که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند ان کسی که اسالم برای زن ارث معین کرده است . در عصر جاهلیت رسم بود 

قدرت حمل سالح و جنگ و دفاع از حریم زندگی و احیانا غارتگری ندارد ارث به او تعلق نمی گیرد . به همین دلیل زنان و کودکان 

 و ثروت مرد را پیش مردان فامیل قسمت می کردند.را از ارث محروم می ساختند 

 از حقوق انها دفاع  و برای انان ارث مقرر فرموده است . 11و  7خداوند در قران کریم سوره نساء ایه 

 حق شیر دادن 

 اوارتر است .( برای شیر دادن کودک مادر از دیگران سز 6اگر زنان به بچه ها شیر دادند مزد انها را بدهید .) سوره طالق ایه 

 زن بعد از فوت شوهر

زنده همراه شوهر می سوزاندند یا او را به عنوان ارث برای  ، در زمانی که در کشورهایی مثل هند زن را پس از وفات شوهر زنده

شوهر  بعد از طالق زن می تواندخود بر می داشتند اسالم دستور داد که بعد از مرگ شوهر با نگه داشتن عده وفات و عده طالق 

 اختیار کند.
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 : نتیجه گیری

نتیجه گرقته می شود دین مبین اسالم در مواجهه با جایگاه زن و مرد به رعایت اصل مساوات و عدالت توجه داشته است و 

جایگاهی بسیار ارزشمند و بزرگ برای زن چه در خانه و خانواده و چه در محیط بیرون از خانه در نظر گرفته است و همچنین به 

م ابعاد وجودی و نیازهای روحی روانی جسمی و... یک زن توجه داشته است  و تامین انها از اولویت های برنامه های دین اسالم تما

 بوده است.
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