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  چكيده
 يكـي  زنان رهايي كه گرا، مساوات: اند دو نوع يجنسيتپيامدهاي  از حيث ها انقالب

محصـور   خـانواده  قالـب  در را زن كه مردساالرانه، رود؛ و مي شمار به آنها اهداف از
  جامعـة  در زنـان  سياسـي  مشاركت مفهوم بررسي از پيش است شايسته. سازند مي

 نگرشـي  نـوع  چـه  اساسي قانون  كنندة تدوين خبرگان كه كنيم درك انقالبي ايران،
خبرگـان داراي نگرشـي    كـه  است آن نخستين گمان. اند  داشته زن  مسئلة به نسبت
 سـو،   از يـك  انـد؛ يعنـي،   بوده) فقهي انقالبي، عقالني، بديهي، مذهبي،( وجهي پنج

 خبرگان مجلس ذهني فضاي بر فقها زيرا شد، محسوب شرع در محصور زن  مسئلة
 و يافـت  غلبه فردگرايانه نگرش بر گرايانه جمع نگاه ديگرسو، از و داشتند؛ چيرگي

 خانواده نيز نام به اي مجموعه در هاي فردي، فرد، افزون بر ويژگي يك عنوان به زن
  .يافت اهميت

 خبرگـان  مجلـس  ايـران،  اسـالمي  انقـالب  زنان، و انقالب، جنسيت :ها  كليدواژه
 .اساسي قانون

  
  مقدمه. 1
 حـوزة  پـردازان  نظريـه  علـوم اجتمـاعي،   در انقـالب  تبيين براي بسيارهاي  تئوري وجود با
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جنسـيت   بحـث  و مشـاركت   نحوة زنان، حقوق ها، انقالب  همة در). 201 :1388طالبان، (
هـا، نهادهـاي عرفـي و قـوانين حقـوقيِ       انقـالب گرچه پيش از وقوع . گردد مهم تلقي مي

انـد و بعضـاً غيرمترقـي؛     وضعيت زنان وجود دارد، در منظر انقالبيـون ناكـافي    دهندة نشان
 در كننـد؛  قـانوني  را زنـان  اجتمـاعي  بهبود موقعيت كوشند مي انقالبي هاي بنابراين، دولت

كـه   منظـور     كننـد؛ بـدين   تعريف را مردان قانوني امتيازهاي و نظر  تجديد خانواده، حقوق
هـا   بخشي از نيروي انقالبي جامعه، يعني زنان، از پيامـدهاي حقـوقي و جنسـيتي انقـالب    

  .احساس سرخوردگي نكنند
 ماهيـت  از تبعيـت  بـه  و انقالب ايدئولوژي تأثير تحت زنان، مورد در انقالب پيامدهاي

فـوران،  (دارد  انقالبـي، قـرار   جنبش پيدايش از پيش در زنان مشاركت محدودة و جنسيت
 جاي مناسـبات  و گردد مي لومتح اجتماعي قشربندي نظام ها انقالب  همة در). 186 :1382
 تـر،  مهـم  همه از و گوناگون عوامل از زنان بر انقالب تأثير. شود مي عوض  اطاعت و سلطه

 هـاي  جنبه به مربوط كه آنها ويژه به خانواده، و زنان به مربوط قوانين .شود از طبقه ناشي مي
دهـد   قـرار  تـأثير  تحـت  يكسان را زنان همة است ممكن است، قانوني پايگاه يا نسل توليد

  ). 191:همان(
 نـابرابر  سـاختارهاي  در تغييـر  دنبـال   بـه  سياسـي،  نظـم  در تغيير بر عالوه ها انقالب
 هـم  بـا  جنسـيتي  نـابرابري  بـه  رويكردشـان  نوع در اما هستند، نيز اجتماعي و اقتصادي
 هـاي  ايـدئال  به حمايت، كسب براي تالششان از بخشي در ها انقالب بعضي. ندا متفاوت
 بـر  عـالوه  ديگر، هاي انقالب و اند جسته توسل زيردست زنان و برتر مردان سنتي بسيار
 نيـز  جنسـيتي  روابـط  سـاختار  تجديد دنبال به  جامعه، مختلف هاي جنبه ساختار تجديد
 منازعـات   همـة  تقريبـاً  چشـمگيري در  نقـش  زنان م، هرچنددمق تعبير والنتين به. هستند
 انـد،  كـرده  ايفـا  انـد،  بـوده  سنتي خانوادة هاي ايدئال حامي كه هايي انقالب حتي انقالبي،
 را جنسـيت  نظـري  مـدل  دو). 152 :1385گلدسـتون،  (دارد  وجود هايي تفاوت واقعاً

 بـه  وابسـته  زنِ مـدل  يكـي : داد قرار مد نظر توان مي ها كمابيش در بسياري از انقالب
 فرهنگـي  پدرساالري هاي موقعيت به را زنان هاي خواست كوشد مي كه است خانواده

 سوسياليسـتي  هـاي  انقـالب  در زنـان  آزادي الگوي ديگري، و بزند؛ پيوند اجتماعي و
 جنسـي  تفاوت از بيش جنسي برابري آن، در و شده شروع روسيه انقالب با كه است
  ).192- 186: 1382فوران، (است  بوده توجه مورد

 ميـان،  اين در و نياز دارند قانون به حاكم، مداران سياست به شدن تبديل براي انقالبيون
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 نظـام  در مـتن  تـرين  سياسي عنوان به اساسي قانون. كند مي ايفا بنيادي نقشي اساسي قانون
 و هـا  آرمـان  دهنـدة  نشـان  خـوبي  بـه  انقالبـي،  هاي رژيم در خصوص به كشور، هر حقوقي
 مجلـس ). 1 :1383زيـدآبادي،   اسدي(است  كشور آتي ادارة براي انقالب آن كلي خطوط
 قبـل  داشت كه برعهده را اساسي قانون نويس پيش بررسي مسئوليت اساسي قانون خبرگان

 بر حاكم جو به با توجه. شده بود تدوين خميني امام مستقيم دستور به انقالب، پيروزي از
 مـذهبي  هاي انقالب جزء ايران انقالب نكته كه  اين و تدوين و نگارش قانون اساسي  زمانة

 نيـز  قانون اين در غالب ديدگاه رسيد، پيروزي به روحانيت رهبري به كه آيد مي حساب  به
 در نظر گـرفتن  راستاي در و اسالمي موازين مطابق مجلس اين اعضاي تركيب به توجه با

قانون  خبرگان نگرش كه  است اين  مقاله اين بنيادين پرسش. رسيد تصويب به الهي احكام
 اسـت؟  بـوده  صـورت  چه به خبرگان مذاكرات مشروح در زنان جايگاه به نسبت اساسي

 نگرشـي  ايـران  اساسـي  قـانون  واضـعان  رسد نظرمي به كه است اين  فرضِ نگارندگان مقاله
 و زن از اعـم  افـراد  1تسـاوي  بر ديني و مذهبي تأكيد: اند داشته موضوع زنان به وجهي پنج

 قرآنـي  محكمـات  خصوص به و اسالم دين موازين با مطابق كه مفهوم اين به مذهبي(مرد 
 عينـي، قابـل   و عقلـي  ابتدايي اصول با يعني بودن  بديهي( زنان حقوق بودن  بديهي ؛)باشد
افـراد    همـة  ميان مساوات طبيعي و عقلي قبول به الزام ؛)باشد واضح همگان براي و درك

 آورد نظـر مـي   مـد  را موضوعاتي و تأكيد دارد مسائل از عقلي استنتاجات بر بودن عقالني(
 بـر  انقالبي  گرايانة آرمان تلقي ؛ چيرگي)آنهاست درك به قادر واسطه  بدون بشري عقل كه

 و ايـدئولوژيك  ديـدگاه  يـك  از برخاسـته  يعني بودن انقالبي ( اساسي قانون تدوين فضاي
 يعنـي  فقـه  از مقصـود ( اساسـي  قـانون  تـدوين  فضـاي  بر فقهي تلقي چيرگي و ؛)آرماني

 و ديـن  اساسـي  اصـول  بر كه مجتهدان هاي ديدگاه براساس مسائل و موضوعات برداشت
 بـر اسـاس   هـا  حـل   راه استنتاج و ثانويه احكام ارائة به قادر و دارند تسلط حديث و قرآن
  ).باشنداطهار   ائمة و نبوي سنت و قرآن
  

 پژوهش  پيشينة. 2

 نماينـدگي  اصل، نهـاد   هاي موجود در نوشتارهايي همچون گلدستون، طالبان، محمدي ايده
ها، ساناساريان، شجاعي، موالوردي، درياباري، افشار، مروئي،  دانشگاه در رهبري معظم مقام

نگـارش   زيـدآبادي همگـي در   آراسته، موسوي، كار، قلفي و اسدي مقدادي، پروين، جوان
 مقالـه  نظر مورد ديدگاه از كدام بررسي، هيچ مورد موضوع مورد اند، ولي در مقاله مفيد بوده
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 بر حاكم فضاي يا و اند كرده بررسي را زنان به مربوط قوانين صرفاً يا اند نپرداخته بررسي به
 تـوان  نمـي  را نوشـتاري  منظر اين از بنابراين،. اند داشته نظر مد را خبرگان مجلس انتخابات

 خبرگـان  وجهي پنج  نگرش بررسي به مذاكرات خبرگان قانون اساسي، به با توجه كه يافت
  .باشد پرداخته زنان موضوع به

 .اساسيِ تاريخي، تصميم به نگارش مقالـه گرفتنـد    نگارندگان، با درنظرگرفتن يك نكتة
 تعـداد  فعال مشاركت آمد، مي عجيب نظران صاحب از بسياري چشم  به 1357 سال در آنچه

 حجـاب  بـا  آنهـا . بـود  انقـالب  در كرده تحصيل اقشار و مختلف طبقات از زنان از عظيمي
 امـام  از هـواداري  بـه  و شاه عليه مردان همدوش و كردند مي تظاهرات ها خيابان در اسالمي
 زنـان : كردند مي پشتيباني را شاه ضد انقالب زنان، از متضاد گروه دو. دادند مي شعار خميني

 دستاوردهايي رغم به  1357سال  تا .)عاليه با تحصيالت زناني حتي( باسواد زنان و سواد بي
. دادنـد  مي تشكيل زنان را آنها اكثر كه بودند سواد بي ها ايراني درصد 60 حدود آموزش، در

 ايـن . باشد انگيز تعجب نبايد آورد،  دست  به زنان هاي توده سوي از خميني امام كه حمايتي
 حمايـت  ايـران  در گـرا  سـنت  عناصـر  اكثـر  از و مـذهبي  رهبـران  از همواره زنان از بخش
 سـخنان . داشـتند  اعتمـاد  آنهـا  به و دادند مي گوش شيعه روحانيون هاي آموزه به كردند، مي

 نظـر  از روحانيون زيرا كرد، نمي ايجاد پرسشي يا و ترديد زنان از گروه اين براي روحانيون
  .بودند خدا كلمات حامل آنها

 از پيـروي  بـا  كـه  بودنـد  پـايين  طبقات از خميني، امام شهريِ حاميان زنان عمدة بخش
 جمعيـت  كـل  درصـد  50 از بيش زنان اين. آمدند مي خيابان به خانواده مردان و روحانيون

 علـت  .بودنـد  ايشان حامي هم كرده تحصيل زنان. دادند مي تشكيل را شهري مناطق در زنان
 به اي جنبه هيچ از ضد شاه جنبش. بود شاه ضد جنبش در مذهبي رهبري موقعيت امر، اين

 در آنها جايگاه و زنان حقوق  دربارة خميني هاي امام صحبت. نكرد حمله زنان حقوق  مسئلة
 جنـبش  شـاه   ضـد  جنبش كه شدند مي متقاعد زنان و كرد مي جذب آنان را اسالمي، جامعة
 از اي ملغمـه  بـود،  جامعـه  بـر  حاكم كه اجتماعي و سياسي فضاي. نيست زنان حقوق ضد

شـوند   دچـار  سـردرگمي  يـك  به زنان بود شده باعث اين و بود غربي و سنتي هاي ارزش
 در گـروه  بـانفوذترين  عنـوان   به روحانيون انقالب، از بعد). 170- 159 :1384ساناساريان، (

 بيشـتر  داشـتند،  آنهـا  بـه  اجتمـاعي  مختلف هاي گروه كه اعتمادي به با توجه انقالب، روند
 حـداكثري  حضـور  به توان مي جمله آن از كه گرفتند اختيار در را حكومت رسمي مقامات

  . كرد اشاره اساسي قانون خبرگان مجلس در آنان
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  اساسي قانون تدوين فضاي. 3
 وقـوع  بـه  بـود،  حـاكم  آن بر شدت به اسالمي ايدئولوژي كه فضايي در ايران اسالمي انقالب
 خمينـي  امام رهبري و انقالبي ماية درون از تلفيقي با اسالم از برآمده ايدئولوژي اين. پيوست

 از بعـد  كـه  شد باعث شيعي اسالم شدن  هژمونيك با و داشت كاريزماتيك شخصيتي كه بود
 مقابـل  در رقابـت  تـوان  رقيـب  هـاي  ايـدئولوژي  از كـدام  هـيچ  كه آيد پديد فضايي انقالب،
 انقـالب  پيروزي فرايند در خميني امام نظير بي و قاطع رهبري. نبينند خود در را گرايان اسالم

 كـه ايشـان   شـد  باعـث  انقـالب،  رونـد  در مشـكالت  برابـر  در پايداري سياست اسالمي و
 در را مناسبي فرصت ايشان محبوبيت. باشند داشته دست سياست در در را نهايي گيري تصميم
 در تغييـرات  ايجـاد  و اساسـي  قانون خبرگان مجلس تشكيل در تا داد قرار روحانيون اختيار
 قدرت از را ها ليبرال همه از تر مهم و ها گروه ساير دست بيشتر هر چه قانون، اين نويس پيش
هژمونيـك   بـه  توجـه  با اساس، بر اين). 186- 185: 1379مشايخي،  و فارسون(كنند  كوتاه

 آكنده فضايي در خبرگان مجلس آن، از پس و اسالمي انقالب فرايند در شيعي اسالم شدن 
 بايـد  كـه  مجلـس  ايـن  به امام پيام با خصوص، به و شد تشكيل گرايانه  آرمان گرايي اسالم از

 فقهاي صالحيت در نيز احكام با مخالفت و موافقت تشخيص و باشد اسالمي اساسي قانون
 بـر اسـاس   را فـرد  منحصر بـه   سياسي نظام يك كه شد متولد اي اساسي قانون است، عظام

 صالحيت بلكه باشد، عضو مجلس اين در توانست نمي كسي هر. كرد استوار شرع حاكميت
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 نيازمند مجلس اين كه موضوع اين به اشاره كنار در و بود منحصر و محدود آن در عضويت
 را اسـالم  آنهـا  همـة  بايسـتي  كه شد گذاشته قيد اين بود، دانان حقوق اقتصاددانان و حضور

  ).65- 64: 1377بهشتي،  حسيني(باشند  پذيرفته زنده ايدئولوژي يك عنوان به
 اكثريت از متشكل خبرگان مجلس دستاورد كه حقوقي و سياسي نظام كه كرد اشاره بايد

 اين. باشد آن هاي ويژگي تمام با اسالمي نظام يك جز چيزي توانست نمي بود، علما و فقها
). 15:همـان (اسـت   امامـت  و امت نظام عيار تمام تبلور واقع در راستين، تشيع بر مبتني نظامِ
 نظام مردم، قاطع اكثريت وقتي كه داشتند تأكيد امر اين بر نيز خميني امام خود كه طور همان

 در نيـز  آن اساسـي  قـانون  بايسـتي  اند، كرده اعالم خود مورد نظر نظام را اسالمي جمهوري
). 8/219: 1385خمينـي،    موسـوي ( باشد تقليدي اساسي قانون يك نه و اسالم چهارچوب

 بـه  كـه  كردنـد  ترغيـب  را آنهـا  ملـت،  نـزد  در خـويش  محبوبيت از استفاده با خميني امام
 اساسـي  قـانون  كردن اسالمي براي را خود تالش تمام كه دهند رأي فقهايي و شناسان اسالم

 توانست نمي قانون اساسي در زنان جايگاه فضايي، چنين در). 8/221: همان(بندند  مي كار به
  . باشد اسالم موازين از خارج
  

  اساسي قانون در زن. 4
 اساسـي  قوانين در زنان به مربوط مباحث ورود و قانون برابر در همگاني مساوات به توجه
 ايـن  از بسياري كه است آن از حاكي قوانين اين تطبيقي  مطالعة .نيست سابقه بي چندان دنيا

) 1946( ژاپـن  اساسـي  قـانون  4بنـد   جملـه  از انـد؛  داشته جدي اهتمام امر اين به كشورها
 نظـر  از نبايـد  تبعيضـي  هـيچ  و هسـتند  يكسان قانون برابر در مردم  همة كه كرده بيني پيش

 قـانون  در. وجود داشته باشـد  جنسيت و كيش نژاد،  واسطة به اقتصادي و اجتماعي سياسي،
 يـا  متحـده  ، ايـاالت 1 بخـش  اساسي قانون پيشنهادي  در نخستين اصالحية امريكا، اساسي
 محـدود  يـا  نفـي ) افـراد ( جنسـيت  اسـاس  بر را قانوني حقوقي اياالت، تساوي از يك هيچ
 فرانسـه  اتباع همة فرانسه، قانون اساسي در). 51: 1378المللي،  بين هاي توافق دفتر(كند  نمي
 تحت برخوردارند، سياسي و مدني حقوق از و اند رسيده قانوني سن به كه مرد و زن از اعم

). 22: 1376، جا  همان(شركت كنند  انتخابات دارند در حق كند، مي تعيين قانون كه شرايطي
 مشـاهده  آن در ايـران  اساسـي  قـانون  بـا  بيشـتري  نزديكي كه نيز الجزاير اساسي قانون در
 قرار مورد توجه را خانواده نهاد نيز بخشي در و مرد و زن تساوي موارد برخي در شود، مي
 اعتقاد و جنسيت نژاد، تولد، لحاظ به تبعيضي گونه هيچ بدون اتباع كلية ؛29 اصل: است داده
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 بـه  ؛31 اصل. برابرند قانون مقابل در ديگر اجتماعي يا شخصي موقعيت يا شرايط هر در يا
 بر كه كند مي موانع اشاره حذف ضمن مرد، و زن از اعم اتباع  كلية وظايف و حقوق برابري

 اجتماعي اقتصادي، سياسي، حيات در همگان مؤثر حضور و اشخاص ترقي و رشد راه سر
 حقوق از ناشي هاي آزادي و حقوق ؛32 اصل). 31 :1379، جا همان( دارد وجود فرهنگي و

 انتقـال  ديگـر  نسـل  به نسلي از بايد كه كرده عنوان الجزاير زنان و مردان ملي ميراث را بشر
 احزاب كه كند مي ايجاب حاضر اساسي قانون مقررات به احترام ؛42اصل). 34: همان( يابد

 نهـاد  ؛58اصـل . نشـوند  تشـكيل  منطقـه  يـا  صنف نژاد، جنسيت، مذهب، اساس بر سياسي
 با تبعه هر هاي آزادي  مجموعة ؛63اصل .است برخوردار جامعه و دولت حمايت از خانواده
 بـه  احتـرام  ويـژه  به سايرين براي اساسي قانون در شده شناخته رسميت و حقوق به احترام
  ). 37: همان(شود  مي اعمال اطفال و جوانان خانواده، از حمايت و مودت حيثيت، حق

 و زنـان  مـردان  كـه  آمده قانون برابر در تساوي بحث در آلمان، اساسي قانون سوم مادة
 حمايـت  در خـانواده  و ازدواج قيد شده است كه 6  مادة در. داشت خواهند مساوي حقوق
 در كه دانسته آنها طبيعي حقوق را آنان پرورش و مواظبت دوم، بند. بود خواهد دولت  ويژة

 خصـوص  ايـن  در آنـان  هـاي  كوشش بر جامعه. است مادر و پدر  بر عهدة نخستين  مرحلة
 حمايت او از جامعه كه دارد حق مادري هر كه شود مي عنوان 4بند  در. كرد خواهد نظارت

  ). 193 :1376بوشهري، ( كند مواظبت و
 بـا  برابـر  حقـوق  شوروي در زنان به كه كرد مي عنوان شوروي اساسي قانون 122  مادة
. شود مي داده همگاني هاي فعاليت ساير و سياسي فرهنگي، اقتصادي، دولتي، امور در مردان
 كـار،  از فراغـت  اسـتراحت،  اجرت، كار، در است برابر مردان حقوق با كه زنان حقوق اين
 مـادران  به دولت كمك كودك، و مادر مصالح از دولت حمايت و آموزش و اجتماعي بيمة

 تدارك با و دستمزد تمام پرداخت با زايمان مرخصي اند، نكرده ازدواج كه مادراني و پراوالد
  مـادة  در). 332: همـان (شـد   خواهد تأمين كودكستان و شيرخوارگاه زايشگاه، زيادي تعداد

 نـژاد  دارايـي،  ميزان يا اجتماعي، مقام تبار، درنظرگرفتن بدون شوروي اتحاد شهروندان ،34
 قـانون  برابـر  در شـغل،  ماهيـت  و نـوع  مـذهبي،  زبان، عقيـدة  تحصيالت، جنس، مليت، يا

 حقوق شوروي در مردان و گردد كه زنان چنين قيد مي 35مادة  در). 339: همان(اند  مساوي
 بـه  زنـان  دسترسـي  امكـان  :شود مي تأمين ها از اين راه حقوق اين اجراي دارند كه  مساوي
 دريافت استخدام؛ در مساوي هاي فرصت مردان؛ برابر حرفه و پيشه در كارآموزي و آموزش
 به اقدام در ويژه كارهاي انجام فرهنگي؛ و سياسي و اجتماعي هاي فعاليت و ترفيع و اجرت
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 حمايـت . سـازد  ميسـر  مـادران  براي را كار كه شرايطي كردن و فراهم زنان؛ بهداشت حفظ
 و حقوق از استفاده با مرخصي شامل كودكان و مادران از معنوي و مادي پشتيباني و قانوني
دارند  خردسال فرزندان كه مادراني براي كار ساعات كاهش آبستن و مادران براي مزايا ساير

  . نيز از ديگر محتواهاي قانون اساسي شوروي پيشين بوده است )339: همان(
 قـوانين  بيشـتر  در كـه  كرد اشاره مسئله اين به توان مي شد، مطرح كه مواردي به توجه با

 اسـت؛  شـده  اشـاره  لفظ اين به اكثراً و گرفته قرار بررسي مورد جنسيت و زن بحث اساسي،
 بـا  اساسـي،  قـوانين  ايـن  از كدام هر شد، مطرح چكيده بخش در كه ديدگاهي دو طبق ولي،
 و نگـرش   نحوة كالً، .اند كرده عنوان را مختلفي موارد دارند، زنان به كه نگرشي نوع به توجه
 در را حقـوق  ايـن  برخي :گونه در نظر آورد اين توان مي را زنان به مربوط قوانين بندي تقسيم
 ديگر،  نمونة يك در ؛ و)3: 1383شجاعي، (كنند  مي تقسيم عامه حقوق و خاصه حقوق قالب

 كردنـي  تفكيك سياسي مشاركت و اجتماعي خانوادگي، حقوق و فردي حقوق :بخش سه به
 دو در). 21: 1387ها،  دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد پژوهشي معاونت(هستند 
 در مـوارد  ايـن  از كدام هر قرارگرفتنِ به اساسي، قانون اصول و مقدمه به اشاره با زير جدول
   .كرد خواهيم اشاره فقهي و انقالبي عقالني، بديهي، مذهبي،  پنجگانة وجوه

  اساسي قانون در زنان خاص اصول .1 جدول
 اصل شمارة  مضمونومحتوا  وجه

 در(مقدمــــه 
 خشــم بخــش
 )ملت

 و مـذهبي  هـاي  جنـاح واقشارهمةازمردانوزنانگستردةهمبستگي
 به زنان مخصوصاً و بود كننده تعيين چشمگيري طور به مبارزه در سياسي
 و فعـال  حضـور  بـزرگ  جهـاد  ايـن  هـاي  صحنه تمامي در بارزي شكل

 بـا  مـادري  كـه  دهـد  مـي  نشان نوع آن از هايي صحنه .داشتند اي گسترده
 هـاي  لولـه  و رفـت  مـي  نبـرد  ميـدان  سوي به شتابان آغوش، در كودكي
 عمده سهم دهندة نشان ها صحنه اين .بودند داده قرار هدف را او مسلسل

  .است مبارزه در جامعه بزرگ قشر اين  كنندة تعيين و

 مذهبي انقالبي،

 مقدمه

 زنـان  سـتم،  تحـت  نيروهايجملهازاستثماربامقابلهدراينكهبهاشاره
 خـانواده  اينكه به اشاره با و بازيافتند انقالب با را خود حقوق كه اند بوده
 حالـت  از خـانواده  از برداشـت  ايـن  در زن و اسـت  جامعه بنيادي نهاد
 .كند مي اشاره مادر عنوان به زن نقش به و شود مي خارج شدگي شيء

 فقهي مذهبي، انقالبي،

3 
عادالنـه  قضايي امنيتايجادومردوزنازافرادجانبةهمهحقوقتأمين
 .قانون برابر در عموم تساوي و همه براي

 بديهي عقاليي،
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20 

از و دارند قرار قانون حمايتدريكسانمردوزنازاعمملتافرادهمة
 رعايـت  بـا  فرهنگـي  و اجتماعي اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق  همة

 .برخوردارند اسالم موازين
 عقاليي بديهي، فقهي،

21 

مـوازين  رعايـت  بـا  جهـات تمـامدررازنحقوقاستموظفدولت
 مسـاعد  هـاي  زمينـه  ايجاد: دهد انجام را زير امور و كند تضمين اسالمي
 او؛ حمايـت  معنـوي  و مـادي  حقـوق  احياي و زن شخصيت رشد براي

 از حمايـت  و فرزنـد  حضـانت  و بارداري دوران در خصوص به مادران،
 بقـاي  و كيـان  حفـظ  بـراي  صـالح  دادگـاه  سرپرست؛ ايجـاد  بي كودكان
سرپرسـت؛   بـي  و سـالخورده  زنـان  و بيوگان خاص بيمة ايجاد خانواده؛
 در آنهـا  غبطـة  جهـت  در شايسـته  مـادران  بـه  فرزندان قيمومت اعطاي
 .شرعي ولي نبودن صورت

 فقهي عقاليي،

  .است داده قرار خطاب مورد را زنان مستقيم غير كه عمومي اصول. 2 جدول
 شماره  محتوا  وجه

10  
 در راسـتاي  مربـوط  ريـزي  برنامهومقرراتوقوانينهمةشدنِجهتهمبهالزام
 آن قداست از پاسداري خانواده و تشكيل كردن آسان

 مذهبي، فقهي

19   )جنسيت ذكر بدون( رنگ و زبان و نژاد و قوم هر از مردم مساوي حقوق به اشاره  عقاليي، مذهبي، انقالبي

28   مناسب شغل انتخاب آزادي تأمين  عقاليي، بديهي

29 
ــاعيازبرخــورداري ــأمين اجتم ــفوت ــتتكلي ــراي دول ــة ب  و خــدمات ارائ

  مربوط مالي هاي حمايت
 بديهي عقاليي،

115   خاص شرايط واجد سياسي و مذهبي رجال ميان از جمهور انتخابِ رئيس  فقهي

43 

 مـورد در خاصشـان  شـرايط  دليـلبـهكـافيامتيـازاتازبرخورداريِ زنان
 و خانوادگي هاي مسئوليت در براي ممانعت از تناقض اشتغال و كار ساعات
 و و معنـوي  خودسازي توان و افزايشِ دقت و خويش اجتماعي هاي فعاليت
 مهارت افزايش

 بديهيمذهبي، فقهي، 

 نيـز  اسـت  شـده  اعمـال  قـوانين  آن در كـه  تغييراتي و نويس پيش متن شايسته است به
 اصـول  ايـن  باب در مختصري جدول ذهن خواننده، به نزديكي براي .باشيم داشته اي اشاره
 اساسـي  قـانون  تـدوين  فرايند بر حاكم جو  دهندة نشان تواند مي تغييرات اين. گردد مي ارائه
 را مـواردي  داشـت،  برعهـده  را نويس پيش متن بررسي وظيفة خبرگان مجلس گرچه. باشد
  . است الزم آنها به اشاره كه كرد كم و زياد يا و داد تغيير
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  قانون اساسي اصلي متن در شده مطرح اصول با مقايسه در قانون اساسي نويس پيش اصول. 3جدول 

 اصل شمارة  اصل محتواي

5  
 )19اصل اساسي قانون در( 

 ديگريبرراكسهيچودارندمساويحقوقاقوامهمةايراناسالمي جمهوري در
 . نيست امتيازي

11  
 )10 اصل اساسي قانون در(

 اسـتواري اسباببايدقوانينوشدهمحسوبانقالبيجامعةبنيادي واحد خانواده
 حقـوق  بـر  خـانواده  حقـوق  و آورد فراهم عالقه و عقيده توافق بر پاية را ازدواج
 و طهـارت  و تقـوا  بر اسـاس  مرد و زن روابط و شود شمرده مقدم زوجين فردي
 . گيرد قرار انساني واالي هاي ارزش

12  
 )21 اصل اساسي قانون در(

 اسـت، مـادربابيشتركودكيدوراندرومادروپدربافرزندانتربيت كه آنجا از
 راجع قوانين و شود مي تلقي فرهنگي بنيادهاي مقدم وظيفة دختران تربيت و تعليم

 . بگيرد نظر در معنوي و مادي امكانات مادر براي بايد خانواده به

22   
 )20 اصل اساسي قانون در(

 .اندمساويقانونبرابردرمردوزنازاعمملت افراد همة

28  
 )28 اصل اساسي قانون در(

 عمـومي مصـالحواسالممخالفواستمايلبدانكهراشغليدارد حق هركس
 .برگزيند نيست،

   29 اصل
 )29 اصل اساسي قانون در(

 و مكلف استآنبرقراريبهدولتواستهمگانيحقي...وبيمهاز استفاده حق
 .اند اولويت در درآمد كم هاي گروه و كشاورزان، كارگران زمينه اين در

76 

 )115اصل اساسي قانون در(
 بودن ايرانتابعواالصل مسلمان، ايرانيبحثصرفاًجمهوررئيسشرايط مورد در

 . است شده مطرح

 قـانون اساسـي   نهـايي  بررسي مجلس اساسي قانون بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت از استفاده راهنماي(
  )53- 3: 1368ايران،  اسالمي جمهوري

  
  زنان و اساسي قانون خبرگان. 5

 بـين،  اين در و نشيب بوده و پرفراز ايران در اساسي قانون گيري شكل روند تاريخي بررسي
. اسـت  بـوده  مختلـف  هـاي  دوره در نماينـدگان   همة  اشارة مورد مشروطيت قانون همواره
 مخالفـان  از يكي همواره روحانيون كه بيشتر است اين شد، ذكر كه موردي در جالب  نكتة

 بـه  توجه با اما،). 323: 1384قلفي، (اند  بوده انقالب از دوران قبل در اساسي قانون تدوين
 گيـري  شكل از بعد روحانيون ديدگاه اساسي، قانون زمينة در خميني امام هاي گيري موضع

 كانديـداهاي  بيشـتر  كه طوري  به كرد، تغيير اساسي قانون تدوين به انقالب اسالمي نسبت
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 كانديـدا  بـراي  هـايي كـه   ويژگـي  به توجه با و بودند روحانيون خبرگان، مجلس انتخابات
 بودنـد  روحانيون نمايندگان اين درصد 70. نبود انتظار از دور امر اين داشت، وجود شدن

ادارة (اسـت   قـانون  ايـن  تـدوين  در فقهـي  غالـبِ  فكـري  فضـاي  دهندة نشان خود اين و
 ايـن  نماينـدگان  تركيـب  در). 409 :1368تبليغات و انتشارات مجلس شـوراي اسـالمي،   

. بـود  حـوزه  »سـطح « نيز ايشان تحصيلي مدرك كه بود شده انتخاب زن يك فقط مجلس
مـورد   وجهـيِ  پـنج  چهارچوب بر اساس سخنان، مذاكرات را اين بررسي در سهولت براي

  .كنيم مي بندي دسته نظر مقاله،
  
  مذهبي وجه 1.5

 زن حقـوق  مورد در و است اي گسترده قانون اسالم قانون كه كند مي عنوان يكي از خبرگان
 مصلحت خدا كه خاص موارد در مگر داند، مي مساوي قانون برابر در را مكلفين تمام مرد و

 روابط و فرهنگي امور كل  ادارة(باشد  داشته وجود هايي تفاوت كه ديده اين در را اجتماعي
 مصـونيت  پيرامـون  بحـث  در منيـره گرجـي  ). 59 :1364، 2مجلس شوراي اسالمي عمومي

 ترين محروم از فعلي، نظام در خصوص به و اسالم جامعة در زن كه كند مي عنوان نمايندگان
 بـه  توجـه  بـا  كـه  است مسلمان زن بشريت، جامعة هاي زن ترين اصيل و است جامعه افراد
 يكـديگر  از و مـرد  زن حسـاب  كردن جدا. دارد سنگين مسئوليتي و شأن ايمان، تقوا، قرآن،
  .است شرك نوع يك

  
  فقهي وجه 2.5
 كه دارد اشاره پيامبر به خطاب اي آيه به رؤسا، بر نظارت بر تأكيد ضمن اكبر پرورش، علي

 و برداري بهره  ارادة ايشان زنان هستند، قدرت رأس در پيامبر كه اكنون آمده در آن
 در نيز گرجي). 55:خبرگان(دارند  را قدرت كنار در خودآرايي و دنياگرايي و استفاده سوء
 اجرا و رعايت زنان حقوق تاكنون متأسفانه چون بر اينكه تأكيد با(زنان  مورد در بحث
 به راستا، اين در و آورد مي ميان به صحبت احاديث و قرآني آيات متن بر پاية ،)است نشده

 از ما جامعة در زنان كه دارد مي اظهار او. كند مي اشاره زنان فرهنگي و اجتماعي مشكالت
 تعداد كه نيز كرده تحصيل زنان حتي و هستند مردان از تر عقب بسيار فرهنگي رشد نظر

 در زن خبرنگار يك كه مثال اين آوردن با او. نيستند يمستثن قاعده اين از هستند، اندكي
 جمله از ورزش هنگام در پوشيدن لباس  نحوة مورد در( زنان ورزش آزادي مورد
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 كه كند بيان خواهد مي باشد، مطرح قوانين در موضوع اين كه خواسته ايشان از) سواركاري
 سطح اين در شود، مطرح آن در بايد كه مطالبي و اساسي قانون به نسبت ما زنان ديدگاه
 دارد تالش است، اسالمي موازين از خارج خواسته اين اينكه به اشاره با و است مانده باقي
 ادامه در وي. دهد نشان بعد اين از را كرده تحصيل زنان فرهنگي رشد سطح بودن پايين كه

 از ايمان و تقوا رشد لحاظ از گرفتن، قرار محروميت در دليل به زنان كه كند مي عنوان
 زنان استعداد و شأن مورد در قرآن آيات از برخي به اشاره با ادامه در. هستند تر  پايين مردان

 مرد و زن بين بنابراين كه كند مي عنوان است، برده باال نيز عصمت روح حد تا را آنها كه
 آن در اكنون كه نظامي در چون ولي، است؛ ثابت اسالم در زن حقوق و نيست اختالفي
 هنوز نيز زنان نشده، پاك قبلي هاي حالت و دارد وجود قبلي نظام آثار هنوز هستيم،

 تمام در زنان قرآن، آيات به توجه با كه كند مي اظهار ادامه در وي. اند نكرده باور را خودشان
 بين از زنان حقوق اينكه براي گويد مي او. دارند مشاركت و حضور حق اجتماعي نظام
 بايد بگيرد، پيش در را خود تكامل و تقوا جامعه كه زماني تا است آنان مسلم حق نرود،

 زنان حقوق از پاسداري براي تشكيالتي كانون و شود گنجانده قانون اين در حقوقشان
 اهميت ها خانم اقتصادي نظام اگرچه كه كند مي اشاره او. شود برپا نظام اين تا بگيرد شكل
: خبرگان(است  تر مهم بسيار قرآن در زنان سياسي و فرهنگي معنوي، هاي ارزش دارد،
 كه داند مي اسالمي اصول و فقه با ناآشنايي دليل به را زنان نكردن فرهنگي رشد). 191- 188
 گرو در را زنان براي واقعي حقوق به دستيابي و اند مانده محروم آن فراگيري از ها مدت

 بدون و نمايندگان توجه بدون نيز امر اين كه داند مي اسالمي و فقهي درك باالرفتن
. رسد مي  نظر به ناممكن آن كردن پياده و سازي زمينه براي قانون، در آن مضامين گنجاندن

 ساير كردن عنوان به  آنها پوشش در تا كرد سعي قرآن و احكام به اشاره با ايشان البته،
 مجلس، بر حاكم فقهي فضاي بر بنا گرچه. بپردازد جامعه در زنان مشكالت و ها دغدغه
 خانم مستندات نقيضِ آياتي آوردن با تا كردند تالش مجلس گراي سنت نمايندگان از برخي
 فضايي تا بود فقهي  چيرة فضاي  دهندة نشان خود اين كه كنند رد را هاي او صحبت گرجي،
 كه را هايي خواسته توانست حدودي تا اساسي، يك قانون تدوين و تصويب به مربوط
 ). 446: همان(سازد  عنوان آمد، وارد مي وي بر مجلس از خارج در زنان فشار تحت

 بـا  بايد قانون، برابر در آنان تساوي و حقوقي مباحث را در مرد و زن ميان تفاوت بحث
 و زن هاي تفاوت به توجه با اسالم سازيم، زيرا مطرح داده قرار نظر مد اسالم آنچه به توجه
 از اسـت؛   آورده ميـان    بـه  سـخن  آنها مورد در طبيعي استعدادهاي و ها قابليت  در زمينة مرد
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 اسالم قانون است كه شده تأكيد امر اين بر آن در كه پيامبر سخن به اشاره با پرورش جمله،
 شـده،  قائـل  مرد و زن براي مساوي حقوق و داند مي مساوي قانون برابر در را مكلفين همة
. بدهـد  اختصـاص  مرد يا زن به ها قسمت آن در را مصلحت خدا يعني شارع كه جايي مگر

 عنـوان  آمـده،  ميـان  بـه  بحث خانواده مورد در آن در كه 10 اصل مورد در اردبيلي موسوي
 حفظ نحوي هر به خانواده واحد كه شوند وضع نحوي به بايد مقررات و قوانين كه كند مي

 محيط جذب زنان كه است برده پيش نحوي به را ها خانواده وضع ماشيني زندگي زيرا گردد،
 سسـت  را خانواده بناي خانواده محيط از زنان رفتن بيرون اين و اند شده خانه از بيرون كار
 حـق  بـر مبنـاي   و سـالم   خانوادة كه كنيم فراهم را وسايلي بايد كه كند مي عنوان او. كند مي

 را اخالقي و فقهي مسائل وقتي كه كند مي ضمني  اشارة مطلب اين به ادامه، در. بگيرد شكل
 و خانـه  از خارج در كار محيط در ها زن شدن با جذب كه بينيم مي بگيريم،  نظر  در اسالم در
 ولي كند، كار تواند مي زن البته كه كند مي اشاره نيز،. دارد منافات اينها امثال و ها كارخانه در

 شـوهرداري  و مـادري  وظـايف  بـا  نيـز  و نسازد وارد اي لطمه ها بچه حقوق به كه درحدي
  جامعـة  يك در را خانواده كه حالتي در كار محيط در زن شدن  جذب. باشد نداشته منافات
 بگذارد، تأثير فرزندان تربيت بر و ببرد بين از را خانواده اعضاي عواطف و كند هضم بزرگ
 نـه  و بـوده  خـانواده  نهـاد  حفـظ  صرفاً تعبير خودش،  منظور او، به. برود  بين از  كلي به بايد

 ). 450:همان( خانه در خانم كردن حبس و زنداني

 بـه  حـد  از بـيش  كه دارد اصرار امر اين بر) 25 اصل طرح در(خود  سخنان در حائري
 و جمعه نماز اسالمي، احكام در كه موضوع اين به اشاره با و نشود كمك مرد و زن اختالط
 كـه  را اي دوره دو هـر  كـه  كند مي عنوان قبيل، اين از هايي مثال و شده برداشته زن از جهاد
 آن هـاي  مزيـت  و اسـت  كـرده  تجربـه  روند، مي كار سر به كه زماني و بودند منزل در زنان

 بـر  منزل از بيرون در زنان كار جديد،  دورة در و كرد مقايسه دوره اين با توان نمي را دوران
 بر عالوه .است بوده مؤثر خانواده اعضاي ميان عاطفي روابط كاهش و فرزندان تربيت روي
 رشـد  شـاهد  ها زمينه از برخي در كه شده باعث كار محيط در و بيرون در زنان حضور آن،
 نيـز  اسـالم  و نيست خوب مرد و زن بين اختالط اصوالً كه كند مي عنوان و باشيم عفتي بي
  ). 611:خبرگان(است  نخواسته را اين

 ايـن  منظـور  اينجا در كه كند مي عنوان) 20 اصل طرح در(سخناني  در تبريزي موسوي
 از و ندارند تفاوتي هيچ و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن كه است اين قانون
 اين از بيشتر مورد اين. برخوردارند فرهنگي و اداري، مدني اقتصادي، سياسي، كامل حقوق
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 مـورد  در زيـادي  منفـي  تبليغـات  طـاغوت،  دوران در كـه  شـود  مي تصريح قانون در لحاظ
 زنـان  ميـان  در ترس و نگراني باعث اين و شده بيان زنان مورد در اسالم قوانين محدوديت

 شرع بر طبق ها زمينه از برخي در زنان چون كه شود مي اشاره ادامه، در. است گرديده جامعه
 را شـبهه  ايـن  باشـد،  اسالمي موازين مطابق كه مطلب اين ذكر با بنابراين ندارند، صالحيت
 در نظـر گـرفتن   بـا  جملـه  از علمي موازين سري يك آوردن با طرفي از و ساختيم برطرف
 نكتـه  ايـن  بـر  كيـاوش  آقـاي . داشتيم بدبيني هرگونه رفع در تالش روحي، و طبيعي  زمينة
 اسـت  اين بر تصور زيرا است، برابري  كلمة سر بر قانون اين در اصلي بحث كه دارد اصرار

 مسـاوي  هاي استحقاق براي مساوي حقوق عدل در واقع، ولي است؛ عدل همان برابري كه
 آن حـال،  درعـين  و شود بررسي داده مرد و زن به خدا كه حقوقي بايد اصل، اين در. است
 خيـال  و دارنـد  مـردم  كـه  تصوري آن و دهيم توضيح آنها به خواهند مي كه مردم را چيزي

 محـروم  امتيـازات  سري يك از زن نيز شرع در اگر و برود بين از است، ضعيف زن كنند مي
 كـه  بگوييم توانيم مي بنابراين و شده اعمال زنان به نسبت كه بوده لطفي دليل  به است، شده
  ). 627: همان(ندارند  اي مساوي حقوق نبوده مساوي استحقاقشان چون موارد برخي در

 نظـر  مد آنچه بنابراين،. است نشده داده زن به زعامت و قضاوت منصب اسالم شرع در
 وكيل تواند مي يعني، باشد؛ منتخب و كند انتخاب تواند مي زن كه است  اين است، قانون اين
 و زن براي كه است سياسي حقوق همان اينها بيايد، كه خبرگان مجلس به همچنين و باشد
 نظـر  از كـه  كـاري  هـر  كـه  شـود  مـي  ذكر هم اقتصادي بخش در مورد. است مساوي مرد

 زن هـم  را كـار  همـان  اسـت،  انساني و مشروع كه آنجا تا دهيد انجام خواهيد مي اقتصادي
 مـرد  ماننـد  توانـد   مي زن كه هم نظر بر اين است اداري مسائل مورد در. دهد انجام تواند مي

 ذات نظـر  از ولي است؛ ديگري  مسئلة خودش حجاب، برابر در او تكليف اما شود، كارمند
كـه   است مسلمتقريباً  دارد مي عنوان اظهارات اين  دنبالة در فاتحي. ندارند تفاوتي هم با كار

 قانون، از منظر او، اين در است؛ بنابراين نداده زن به را حكومت و واليت و اسالم قضاوت
 و وجـود دارد  امتيـازاتي  سـري  يك مرد و زن بين اسالم در دارد، زيرا مشكل مساوي  كلمة
 تفاوت نيز زنان خود بين و مردان و زنان بين ولي باشد، مساوي است ممكن طبيعي طور به

 يكسان طور به همه مورد در كامالً توان نمي نيز استعدادها بحث از اين، بر عالوه .دارد وجود
  . است نادرست هم كنار در مورد دو اين قرار دادن بنابراين،. بود مطمئن

 و تعليمـات  بحـث  بـود،  مطـرح  زنـان  مـورد  در نمايندگان ميان در كه ديگري موضوع
 همة براي برنامه داشتن به را دولت كه بود 151 اصل در شده مطرح دفاعي و نظامي آموزش
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 اهللا قـانون، لطـف   ايـن  مخالفان جمله از .كرد موظف مي تعليمات اين جهت در كشور افراد
 كنـد  مي عنوان حتي و ندارد قبلي سابقة بانوان براي نظامي آموزش كرد عنوان كه بود صافي

 كه كند مي ذكر ادامه و در دادند مي فاطمه حضرت به را ها آموزش اين پيامبر بود الزم اگر كه
 بـدعت  يـك  را ايـن  و بود زنان صيانت بردن  از بين براي طاغوت زمان در تازه بدعت يك
 هم مقابل در را مرد و زن كه نيست مجلسي مجلس، اين كه كند مي عنوان صافي. دانست مي
 كـرده،  تحقيـق  زنـان،  بـا  مـرتبط  مسائل مورد در فقهي و الهي احكام طبق فقط و دهد قرار

 .نيستند هم مقابل در مرد و زن اسالم در تعبير او،  به. خواهد داد قرار مردم اختيار در قوانيني
 مكمـل  مـرد  و زن اسـالمي  جامعـة  در اصـوالً  كـه  كند مي اشاره نيز مجلس خبرگان رئيس

 ). 1513 - 1506: همان(يكديگر  مخالف و مقابل در نه يكديگرند

 بررسـي  دسـتور  از قبـل  بيانـات  در اهللا صدوقي ديگر عضو خبرگان قانون اساسي، آيت
 اسـالمي  حكومـت  تـاريخي  سـابقة  در كـه  دارد مـي  عنـوان  مطالبي ذكر بعد از ،112 اصل

 آنكـه  وجـود  با .ندارد وجود قدرت مسندهاي در يا و غزوات در زنان حضور از شواهدي
 را ايـاالت  استانداري و فرمانداري مقام گاه هيچ هم باز اند، بوده دوران آن در اي شايسته زنان
 احراز براي قابليت داراي را زنان كه كساني به نسبت تندي واكنش در او .دادند نمي زنان به

 مقابلـه  بـه  تندي لحن با نيز و كرد عنوان را بيانات اين دانستند، مي جمهوري رياست پست
 در كـه  مطلـب  ايـن  ذكر با نيز و بودند زنان براي حقوق اين خواهان كه پرداخت كساني با

اهللا  آيـت . اسـت  نادرست امر اين از سخن هستند، بيكار مردان از بسياري هنوز كه اي جامعه
 احـراز  تـوان  بـارداري  دوران تحمـل  و مادري نقش دليل به  زنان اينكه به اشاره با صدوقي
در  داد، خاتمـه  خـود  هـاي طنزآلـود   صحبت به ندارند، را وزيري نخست قبيل از هايي پست

  . دادند نشان واكنش سخنانش به نسبت نمايندگان از بسياري كه حالي 
 عنـوان  و چهارم شصت  جلسة در جمهور رئيس هاي ويژگي مورد در منتظري حسينعلي

  : كه كند مي
 طرفـي  از و بگـذاريم  كنـار  تـوانيم  نمـي  را اسـالم  مسـلمات  مـا  بودن مرد  مسئلة مورد در

 در. باشـد  شـده  سـلب  آنها از حقي يا باشيم داشته جسارتي خود خواهران به خواهيم نمي
 وظيفـه  مسئله اين. است حق كنيم مي خيال ما كه است اشتباه اين واليت و حكومت  مسئلة
 عـدة  دوش بـه  تعالي خداي چنانچه است، سنگيني بار مسئوليت و دارد مسئوليت و است

 هتـك  ايـن . بگذارنـد  دوششان به سنگين مسئوليت اين نخواهند را ها زن و بگذارد خاصي
 مسئلة اسالم فقه در كردم عرض من و نشده تضييع آنها از حقوقي و نشده ها زن به حرمت
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 خيلـي  مسـئوليت  چـون  و مردهاسـت  مخصـوص  كه اند گفته را قضاوت  مسئلة و واليت
 ابوحنيفه اموال به راجع قضاوت در كردم عرض فقط دارد زيادي عواقب كه است سنگيني
  ). 1767: همان(داد  زن به را قضاوت توان مي كرده عنوان

بـراي نـامزدي انتخابـات رياسـت      داشـتن زنـان    ادامه و در موافقت با اجازه در گرجي
  :كند مي عنوان جمهوري،

 و اسـت  امـر  تنفيذ فقط و رهبري با هم واليت و نيست واليت اينجا در اينكه به توجه با
. توانند به چنـين مقـامي برسـند    است، پس زنان هم مي وكالت يك و اجرايي قدرت يك
 و بـودن  مسـلمان  كـه  دارد لزومـي  چـه  نيسـت، پـس   اسالمي جامعة در چيزي چنين اگر

 از مرحلـه  ايـن  بـه  هـا  زن احياناً اگر زيرا ندارد، لزومي مرد قيد آوردن. شود قيد مردبودن
 و مـؤمن  توانـد  مي هم زن. نيستند امامت و رهبريت  مرتبة در باز برسند، پويايي و تكامل
 اسـالم  در اگـر  حـاال  و است كرده امضا اسالم را زن سياسي قدرت و باشد امين و باتقوا
 نيسـت  بحثي گوييم مي كند، نمي امضا هم رهبر خواهيم، نمي را اسالم هم خالف ما نبوده،

 راه اين باالخره چون شود، هم اهللا سبيل سد و شود ناراحتي باعث و بگذاريم را اين ما كه
 بنـابراين  .رسـند  نمي نتوانند اگر كنند، كار راه اين در دارند امكان اگر همه و شود باز بايد

  دارد؟ نيازي چه مورد اين گذاشتن
 مسئوليت بحث كه كند مي اشاره گرجي خانم هاي صحبت برابر در هم فاتحي ادامه، در

 است؛ بنـابراين،  كم عقل و زياد زن در عواطف و احساس و است ميان در آن سنگين بار و
 اسـالم  در نرسـد، زيـرا   زن بـه  قضاوت و حكومت كه است خواسته اسالم اصل اين روي

  ). 69: خبرگان(رسد  نمي زن به حكومت
  
  انقالبي وجه 3.5

وجه انقالبيِ نگرش نسبت به مقولة زن و جنسيت در خبرگان قانون اساسـي، كمتـر بـروز    
اما، در سراسر متن مـذاكرات خبرگـان، ايـن روح و    . توان آشكارا از آن ياد كرد دارد و نمي

اي نـوين بـا معيارهـايي     يش جامعـه انديشه حاكم است كه انقالب اسالمي نويدبخشِ پيـدا 
با ايمـان،   زنان و مردان خود، كردة تحصيل جمع ميان ما كه كرد عنوان بهشتي. آرماني است

 خواهنـد  و هسـتند  و اند بوده انقالب اين مؤثر نيروهاي از كه داريم فراوان متعهد و مسلمان
هاي سازندة يك  گراي خبرگان قانون اساسي به تماميِ مؤلفه نگاه انقالبي). 111:خبرگان(بود 

بايست خود را تغيير دهد و  يابد كه عالم بيرون مي دولت اسالمي، به اين نگرش گرايش مي
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خبرگـان قـانون اساسـي نماينـدگان     . بايست متحول گردند المللي، مي هنجارهاي معهود بين
هـاي مطـابق    بنـابراين، حتـي برداشـت   . المي هسـتند بدون واسطه و بالدرنگ انقـالب اسـ  

در . هاي جـاري آنـان نيـز بايـد رنـگ و بـوي انقـالب بدهـد         المللي و عرف معيارهاي بين
تصور بر اين بوده است كه دنيا اكنون درصدد آن است كه   مذاكرات خبرگان قانون اساسي،

بنابراين، عباراتي از اين قبيل  .خواهند انجام دهند بداند انقالبيون اسالمي ايران چه كاري مي
منتظر ماست كـه شـئونات    جهان   نويسيم، اند ببينند ما چه مي شرق و غرب چشم دوخته كه

اسالم را در قانون اساسي مكتوب ما بخواند و بداند و شئونات اسالم را در جهـان بايسـتي   
نمايد  عي جلوه ميطبي ، )223- 26،28،222: همان(با اين قانون اساسي معلوم و معين ساخت 

گونه فكـر   دارد كه اين انقالبيون ايران را وامي كه پيروزي بر يك وضعيت،  و نشانة آن است 
  . كشيده است تا شيوة عمل آنان را بسنجد كنند كه دنيا نيز انتظار مي

ويژه، در مقدمة قانون اساسي كه نقش مانيفست حقوق و سياسي نظامِ نوبنياد را دارد،  به
حكومت از ديدگاه اسالم، برخاسته از موضـع  : گرا كامالً جريان دارد قالبي و آرماننگرش ان

گري فردي يا گروهي نيست، بلكه تبلور آرمـان سياسـي ملتـي همكـيش و      طبقاتي و سلطه
، راه خـود را  3تحول فكري و عقيـدتي دهد تا در روند  همفكر است كه به خود سازمان مي

همـين دليـل، در مقدمـة بسـيار      بـه . بگشـايد ) اهللا سـوي  حركـت بـه  ( هدف نهـايي سوي  به
واحـد بنيـادين   سو، خـانواده،   جويانة قانون اساسيِ برخاسته از انقالب اسالمي، از يك آرمان
توافـق عقيـدتي و   آيـد كـه در آن،    مـي   شمار به  كانون اصلي رشد و تعالي انسانيو  جامعه
سـاز اصـلي حركـت تكـاملي و رشـديابندة انسـان        مثابة زمينه در تشكيل خانواده به  آرماني

و ابـزار كـار بـودن و      محسوب است؛ و از ديگر سو، زن در چنين وضعيتي از حالت شيئي
در  خطيـر مـادري   وظيفـة زدگي و استثمار خارج شده، به بازيافتن  خدمت به اشاعة مصرف

  .پردازد مي هاي مكتبيِ پيشاهنگ پرورش انسان
  
  عقاليي وجه 4.5

 بـه  استناد بدون كه آورد شمار به سخناني معدود جزء توان مي را اي مراغه مقدم هاي صحبت
 مايل اينكه به اشاره ضمن ، صحبت آغاز در. شد مطرح مورد زنان در اسالمي مباحث و فقه
شدن محتوا و  تر صريح بر باشند، داشته حضور مجلس نمايندگان ميان در بيشتري زنان بود

 مـرد  و زن وقتي كه دارد تأكيد و كند مي اشاره ملت حقوق مورد در 22 و 12 اصل مضموِن
 ملت حقوق از منظور بايستي ابهام رفع براي دهيم، مي قرار قانون برابر در يكديگر كنار در را
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 سياسـي  و اجتمـاعي  مدني، حقوق حيثيت، آزادي، جمله از مواردي به و باشد روشن كامالً
. داشـت  نخواهد وجود مورد اين در تبعيضي هيچ و برابرند آن مقابل در همه كه شود اشاره
زمينة  در بيشتر شفافيت خواهان ،36 و 35، 33 نيز و 29 تا 24 اصول به اشاره با نيز ادامه در

 زن خود، هاي صحبت در گرجي). 38: خبرگان(شود  مي راستا اين در انساني حقوق تضمين
 حقـوق  شدن قائل خواهان و دهد مي قرار مورد توجه خانواده در اش اصلي نقش قالب در را

 جـدا  ملـت  عمـوم  واژة از را زن قـوانين،  سـاير  مورد در طرفي از و است آنان براي بيشتر
 تشـكيل  مـورد  در فقـط  و بينـد  نمي مرد و زن بين تفكيك و جداسازي به نيازي و داند نمي

 زنـان  حقـوق  بـراي  اي صـالحه  دادگـاه  كه بود اين خواهان كه است خانواده صالحة دادگاه
 . گردد زنان حقوق تضييع از مانع زمينه اين در تا گردد تشكيل

 بيشتري حقوق اسالم كه داشته اذعان مطلب اين به كند كه همواره مي اشاره صدر بني
 گونه هيچ قانون اين در رسد مي نظر به ولي است، شده لئقا غرب به نسبت زنان براي

 به نيز خانواده در آنان حقوق مورد در حتي و ندارد وجود زنان حقوق مورد در شفافيتي
 اين بر بهشتي). 445- 438: همان(برخوردارند  حقوقي چه از آنان كه نشده مطرح تفكيك

 مجبور زنان معاش، تأمين براي كه باشد چنان نبايد كشور اقتصادي روند كه بود باور
 به توجه با را زنان صرفاً نيز توجيه اين با ولي. كار كنند خانه محيط از خارج باشند در
. باشد حقوقي و حق داراي كه فرد يك عنوان به نه دادند قرار نظر مد خانواده در نقششان
 اينكه از است زنان نگراني و ترس از برخاسته اينها همة كه كند مي اشاره گرجي خانم
 نمايندگان زمينه، اين در. برود فنا به ناجوانمردانه تصميم با زحماتشان تمام و زندگي تمام
 را ها خانم موقعيت مستضعفان، گروه حامي و امين عنوان به كه دهد مي قرار خطاب را

 از نيمي زنان اينكه به توجه با. سازند برطرف را آنها مشكالت و ترس و كنند بررسي
 هرگونه كردن كن ريشه براي كنند، مي تربيت نيز را ديگر نيمي هستند و كشور جمعيت
 نيز زنان اينكه به توجه با. دارند مبذول را كافي تالش همسرانشان، به نسبت مردان ناحقي

). 100: 1385فرد،  معين( شود دقت بيشتر مورد اين در بايد و اند سهيم انقالب اين در
  :كه كند مي عنوان گرجي خانم

 انساني حقوق و است انسان حقوق از بحث نيست؛ زنان حقوق از بحث قانون اين در
 بايد اسالمي دولت و كنيم جدا هم از را مرد و زن خواهيم نمي ما و است مطرح زن

 كه اي وسيله هر به و طريقي هر به حاال كند تضمين را زنان انساني حقوق و استقالل
  .)454: همان(تواند  مي
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  بديهي وجه 5.5
 بـراي  كـه  است شاغل زنان براي اي ويژه و خاص حقوق شدن لئقا خواهان اي مراغه مقدم

 همسـري،  نقش در چه و مادري زمينة در چه زنان، هاي نقش ساير در تداخل از جلوگيري
 شـاغل  زنان اصلي هاي دغدغه از يكي را موضوع اين و نيايد وجود به آنان براي مشكالتي

 كـه  كـرد  عنوان قانون اساسي كليات باب در بحث در فاتحي). 38 :خبرگان(كند  مي مطرح
 كامالً و است اسالمي دولت عهدة بر  كودكان و زنان جمله از مردم عموم براي رفاه موضوع
 جماعـت  كنـد  مـي  عنوان رحماني). 69 :همان(كند  مي ياد مستضعف را اقشار زنان صريح،
 يـا  طالق هنگام در بايد اند، كرده فرزندان داري نگه و داري خانه صرف را خود عمر كه زنان
 قـانون  كليـات  دربارة بحث در فاتحي ).80: همان( برند بهره خود كار ثمرة از همسر فوت

بـر   را آنـان  نيازهاي و رفاه تأمين و داده قرار جامعه مستضعف قشر كنار در را زنان اساسي،
 عنـوان  سـخناني ديگـر،   در گرجـي  خـانم ). 1819:همان(است  دانسته اسالمي دولت عهدة
 مـا  وجود در قبالً انساني نهادهاي اين و رفته بين از در گذشته زنان حقوق چون كه كند مي

 در و برگـرديم  عقب به دوباره نيست درست و كنيم تبديل فعل به قوه از را اينها بايد مرده،
 در مجلس رئيس. دهند انجام توانند نمي را كارها اين ها زن بگوييم كه نيست ايراني زن شأن
 مناصـب  از برخـي  در چنانچـه  و گذارنـد  مي احترام زنان حقوق به همه كه كرد اشاره ادامه
 زنـان  حرمـت  وگرنـه  آنهاسـت،  زيـاد  مسـئوليت  دليل به صرفاً اند، نشده داده دخالت ها زن

  . )1476: همان(است  محفوظ
  

  گيري نتيجه. 6
 هاي ارزش و كرامت برگرداندن شعار با كه است هايي انقالب از دسته آن جزء ايران انقالب
 انقالبي حركت در خود با را زنان عظيم خيل او، به ابزاري نگاه بردن بين از و زن به انساني
 مختلـف  افكـار  و هـا  گرايش از شدند سهيم حركت اين در كه زناني گرچه. ساخت همراه
 اينكه به با توجه .كردند تالش انقالب روند در خود حقوق احقاق  زمينة در آنها همة بودند،
 از خـارج  در نيز آن پيروزي از بعد حاكم جو بود، مذهبي و سنتي انقالب يك ايران انقالب

 تـوان  مـي  شـد،  مطـرح  مجلـس خبرگـان   در زنان مورد در كه را مباحثي. نبود محدوده اين
 در خالصـه  را زن نماينـدگان، حقـوق   اتفاق قريب به كه كرد بندي جمع گونه اين اختصار  به

 را آنان اجتماعي و سياسي حقوق حتي مبنا، اين بر و آن از فراتر نه و دانستند مي فقه و شرع
 مـادري  خطير امر به مباحث همة شدن خالصه  با .محدود داشتند اسالم از به برداشت خود
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 كـه  شوند تدوين نحوي  به قوانين كه بود اين بر تالش خانواده، حريم حفظ در زن نقش و
 قـانون  مـتن  مـذاكرات و  در فقهي وجه چيرگي شاهد كل، در. نشود نهاده زير پا اصول اين

 مجلـس  مـذاكرات  بـر  حـاكم  فضـاي  در را موضوع اين توان مي در نهايت،. اساسي هستيم
 توجـه  با و گرفت قرار كمتر مورد توجه فردي، حقوق منظر از زن كه كرد مالحظه خبرگان

 نظـم  و پدرسـاالرانه  هـاي  ارزش بين آرماني پيوندي خانواده، در زن انقالبي الگوي غلبة به
 در فقـط  نـه  موقعيـت   ايـن  دادند و نسبت مادري و همسري نقش زنان به شد؛ برقرار ديني
 برداشت در. رفت شمار به زنان به مذهب و فرهنگ سنت، با همبسته بلكه خانواده، با ارتباط
 مسـئوليت  همـه،  از قبـل  بـود،  مطرح زنان حقوق مورد در آنچه اسالم، از نمايندگان فقهي

  .آنهاست خانوادگي
  
  نوشت پي

البته شايان ذكر است كه در نگاه مذهبي، ميان زن و مرد تساوي در حق و تكليف وجود ندارد و . 1
  .گرفته از طبيعت و خلقت زنانه و مردانه است تئطرزي طبيعي نش اين نابرابري به

  .شود ارجاع داده مي» خبرگان«از اين پس در متن مقاله با عنوانِ . 2
  .تأكيد از نگارندگان است. 3

  
  منابع

راهنماي اسـتفاده از صـورت مشـروح مـذاكرات     ). 1368(ادارة تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسالمي 
  . مجلس شوراي اسالمي: ، تهرانمجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 بررسـي  مجلـس  مذاكرات مشروح .)1364( اسالمي شوراي لسمج عمومي روابط و فرهنگي امور كل ادارة
  . اسالمي شوراي مجلس :، تهران1ج  ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون نهايي

 مجلس مصوب متن و حقوقدانان توسط شده تهيه نويس پيش تطبيقي بررسي« ).تا بي(اسدي زيدآبادي، حسن 
  .1ش  ،)سياست  ماهنامة(كارگران  نشرية ،»اساسي قانون خبرگان

 .رسالت ،»اسالمي انقالب در زن نقش و جايگاه« .)بهمن 26، 1381(اسداهللا  افشار،
  . دادگستر: تهران ،اساسي حقوق مسائل. )1376(بوشهري، جعفر 

  .20و19، ش اجتماع و حقوق ،»زن حقوق ضامن دولت :اساسي قانون در زن« ).1379(فرهاد  پروين،
 .155 ش ،زن پيام ،»ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در زن« ).تا بي(حسين  آراسته، جوان

  . بقعه: ، تهراناساسي قانون نظري مباني. )1377(سيدمحمد  بهشتي، حسيني
 . ايران ،»الملل بين قوانين و اساسي قانون در زن« .)دي 27، 1381(سيدمحمدزمان  درياباري،
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  . كشور مقررات و قوانين كل ادارة: ، تهرانفرانسهاساسي  قانون .)1376(المللي  بين هاي توافق دفتر
 و تـدوين  و پـژوهش  معاونـت  :، تهرانامريكا متحده اياالت اساسي قانون. )1378(المللي  بين هاي توافق دفتر

  . كشور مقررات و قوانين تنقيح
 و قـوانين  تنقيح و تدوين و پژوهش معاونت: تهران ،اساسي الجزاير قانون .)1379(المللي  بين هاي توافق دفتر

 . كشور مقررات

  . اختران :تهران خراساني، احمدي نوشين ترجمة ،ايران در زنان حقوق جنبش .)1384(ساناساريان، اليز 
   .آرمان اساسي، قانون در زن ،)اسفند 19، 1383( زهرا شجاعي،

 پژوهشكدة :، تهرانايراناسالمي  تأكيد بر انقالب با انقالب مطالعات شناسي روش. )1388(طالبان، محمدرضا 
  . انقالب اسالمي و امام خميني

 معصـومه  ، ترجمـة ايـران  اسالمي جمهوري در سياسي فرهنگ .)1379(مشايخي  ، سميح؛ و مهرداد فارسون
  . )باز(مركز بازشناسي اسالم و ايران : تهران خالقي،
  . ني: تهران ارشاد، فرهنگ ترجمة ،ها انقالب پردازي نظريه. )1382(فوران، جان 

  .عروج: تهران ،ايران در ديني حكومت و خبرگان مجلس. )1384(محمدوحيد  قلفي،
 بازتـاب  ،»ايرانـي  زنـان  و كودكـان  حقـوق  احقاق براي اساسي قانون تغيير ضرورت«. )1384(مهرانگيز  كار،

  .64، شانديشه
دلفـروز،   ترجمـة محمـدتقي   ،ها انقالب باب در تاريخي و تطبيقي نظري، مطالعاتي. )1385(جك  گلدستون،
  . كوير: تهران
  . زنان مطالعات و روشنگران: تهران ،ايراني زنان شناسي جامعه بر درآمدي .)1381(عباس  اصل، محمدي
  .2493، ش)جم جام(بهار  سي نشرية ،»امروز زن ديروز، زن« .)1385(كتايون  مروئي،
 اسناد مركز :تهران ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون تصويب و تدوين سير. )1385(محمدرضا  فرد، معين

  . اسالمي انقالب
  .155ش ،زن پيام ،»قانوني هاي حمايت و زنان« ).تا بي(محمدمهدي  مقدادي،

   .خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسة: ، تهران8ج امام، صحيفة). 1385(اهللا  موسوي خميني، روح
  .حمايت ،»اساسي قانون آيينة در زن سيماي« .)مهر 20، 1384(محمدمهدي  موسوي،

  .18 ش ،وگو گفت گزارش ،»راهكارها و ها كاستي اساسي، دستاوردها، قانون در زن« .)1384(منيژه  موالوردي،
 مسـائل  در ايـران  اسـالمي  جمهوري نظام كارآمدي. )1387(ها  دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد

  .معارف نشر دفتر: ، قمزنان



 

  



 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  100 -  71، صص 1391 بهار و تابستان، اول، شمارة سومسال 

 غزالي انديشة در زن نقدي بر جايگاه

  *پور السادات رحيم فروغ

  چكيده
 طوسـي  نصير خواجه و رازي فخر غزالي، نظير مسلمان انديشمندان برخي آثار در

 ايـن . خـورد  مي چشم به زنان با معاشرت و رفتار آداب راجع به هايي آموزه و تعاليم
 و اخالق كتب ضمن در يا و منزل تدبير بخش و عملي حكمت در عموماً ها آموزه

 فرزند و همسر مادر، يعني معين نقش چند در زن آن، در و شود مي مطرح سياست
 و مداقـه  مالحظـه  مورد وي طبيعت و سرشت و ذات يا و شود مي بررسي) دختر(

  .گيرد مي قرار
 اثـر  سـه  در او. كنـيم  مـي  بررسـي  غزالي انديشة را در زن جايگاه مقاله اين در
 بـه  الملوك نصيحة و سعادت كيمياي ،الدين علوم احياء يعني اخالق علم در بزرگش
 و حـدود  و تربيت و تعليم دربارة و پرداخته زنان شناسي روان و خو و خلق بررسي
 ايـن  در وي آراي نقد و تحليل ضمن. است كرده نظر اظهار آنان وظايف و حقوق

 آثار، اين در زنان بحث بر حاكم اخالقي فضاي كردن روشن با تا كوشيم مي اثر، سه
  .دهيم نشان را اخالق تعليم يعني كتب، اين مدعاي و محتوا ناهماهنگي
  .سعادت كيمياي، احياءالعلومزن، دختر، مادر، همسر،  غزالي، :ها  كليدواژه

  
  مقدمه. 1
 فـن  در و عملـي  حكمـت  مباحـث  در ارسطو و افالطون نظير يونان بزرگ فالسفة آثار در

 و مسـلمان  فالسـفة  برخي .است شده توجه زنان موضوع به منزل تدبير و سياست اخالق،
 و رنـگ  با  ونان ـ ي فلسفي سنت از پيروي به خود آثار در نيز اسالم جهان در اخالق علماي

                                                                                                 

  f.rahim@ltr.ui.ac.irاستاديار گروه فلسفه و كالم اسالمي، دانشگاه اصفهان  *
  10/4/1391: ، تاريخ پذيرش19/2/1391: تاريخ دريافت
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 همچنـين  و ذات و سرشـت  تحليـل  بـه  اينـان . پرداختند زنان موضوع به ـ اسالمي  طرحي
 سياست و تدبير و تربيت براي خود، تحليل با مناسب و پرداختند زنان منش و خوي و خلق
  . كردند ارائه راهكارهايي و تعاليم جامعه، و خانه در ايشان

 غزالي نزد زن جايگاه و تحليل و نقد بررسي به انديشمندان اين ميان از حاضر، مقالة
 تحـول  اثر در چندي، از پس كه است اشعري متكلمي و شافعي فقيهي غزالي. پردازد مي

 در تـأليف  و تـدريس  بـه  و داد تـرجيح  قضا و فقه و فلسفه بر را عرفان و زهد روحي،
 يعنــي اخــالق علــم در بــزرگش كتــاب ســه در او. پرداخــت عرفــان و اخــالق حــوزة

 كرد بيان زنان مورد را در خود هاي ديدگاه الملوك نصيحة و سعادت كيمياي احياءالعلوم،
 قرار بااليي ردة در مطلب تنوع و حجم حيث از حوزه، اين نويسندگان ديگر به نسبت و

 هـاي  توصـيه  و شناسـانه  روان هاي قضاوت آثار، اين نقد و تحليل با مقاله اين در. گرفت
 آنـان  بـراي  را كـه  منزلتي و قدر و حقوق حدود همچنين زنان، مورد را در وي اخالقي

 و توصـيفات  و تعـابير  بـه  آثـار،  ايـن  تحليـل  در. كنـيم  مـي  ارزيـابي  اسـت،  شـده  قائل
را  غزالـي  جايگـاه  و ندارند اخالق كتاب با چنداني مناسبت كه خوريم برمي هايي توصيه

  .كنند مي جدي چالشي دستخوش اخالق معلم يك عنوان به
  

  )دختر( فرزند جايگاه در زن .2
 رفتـاري  و افعال و شود مي بنا او كودكي در فرد هر اخالقي  ـ  علمي تربيت هاي پايه شك، بي
 اثر چند در غزالي .دارد كودكي ايام هاي آموزش در ريشه زند، سرمي بزرگسال يا جوان از كه

  .بپروراند آينده براي اليقي افراد كرده سعي و پرداخته كودك تربيت و تعليم آداب به خود،
 كـه  كسي است بر آن و بيند مي او شير و كودك داية در را تربيت هاي زمينه نخستين او
 كـودك  پوست و گوشت زيرا باشد، خوار حالل و صالح نيكوخو، بايد دهد، مي شير را طفل
 اسـت  طبع اين آثار و خورد مي كه است شيري مناسب وي خوي و طبع و رويد مي شير از
  )1/247 ؛445 /2: 1371 غزالي،( شود مي ظاهر او رفتار و اخالق در بلوغ از پس كه

 غزالي مقبول سخن، اين و است فرد هر آتي ملكات و اخالق ساز زمينه و بستر مادر شير
 فضـايل  در هـم  قطعـاً  اثرپـذيري  اين. است گوناگون علوم نظران صاحب از كثيري جمع و

 در او شـير  و دايـه  يـا  مادر نقش به بخش اين عبارات در غزالي ولي رذايل، در هم و است
 در .شـود  مـي  متـذكر  را او از ناپسـند  خـوي  سرايت فقط و كند نمي اي اشاره فضايل كسب
 و كنـد  منتسب نمي دايه و مادر به را افراد شايستة رفتارهاي از يك هيچ نيز ديگر هاي بخش
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 دختـران  تربيـت  و تعليم به بايد كند، مي سرايت شير از خوي چون كه نويسد نمي جايي نيز
 سـاز  زمينـه  آينـده،  در بتواننـد  هـم  و باشند شايسته افرادي خود، هم تا كرد مضاعف همتي
  . گيرند قرار شايسته مردان و زنان تربيت

 و گفـتن  سـخن  دوسـتي،  كـردن،  بازي پوشيدن، لباس خوردن، غذا آداب سپس غزالي
 بـرد  مي كار به را» كودك« لفظ جا همه خود متن در او. دهد مي تعليم را ديگران با معاشرت

 عبـاراتي  بيگـاه  و   گـاه  گفتارش ميان در اما،. پسر هم و باشد دختر شامل هم بايد ظاهراً كه
 و هسـتند  پسران فقط كودكان، تعليم در او بحث موضوع اساساً شود مي روشن كه آورد مي

 لباس دربارة كه آنجاست ها عبارت اين از يكي. جايي ندارند هايي آموزش چنين در دختران
  : گويد مي سخن مناسب
 نكوهيـده  را رنگـين  و ابريشـمين  ةجام و بيارايد) كودك( وي چشم اندر سپيد ةجام و
 مردان كار نه بود مخنثان كار آراستن خويشتن و رعنايان، و باشد زنان كار اين گويد و دارد

  . )2/445:همان(
  : نويسد مي پدر به خطاب جايي در

 گويـد  و كند صبر و انگيزاند نه شفيع و نكند جزع و فرياد تا بگويد بزند را وي معلم چون
   .)2/446 همان،( باشد پرستاران و زنان كار داشتن بانگ و باشد اين مردان كار

 قـرآن  فقـط  بايـد  مدرسـه  در آمـوزش  هنگـام  كودك كه دهد مي هشدار ديگر جاي در
 مشـغول  و آمـوختن  از و بپـردازد  سـلف  و صحابه و پارسايان سيرت و اخبار به يا بياموزد
 و آيـد  مي ايشان اوصاف بيان و زنان عشق حديث آن در كه چرا كند، اجتناب شعر به شدن
 اديـب،  نـه  اسـت  شيطان گردد، مي كودك طبع لطافت باعث شعر آموختن بگويد اديبي اگر
 كاشـته  كـودك  دل در فسـاد  تخـم ) زنـان  با آن محتواي ارتباط دليل به( شعر طريق از زيرا
  .)2/445:همان( شود مي

 مشـابه، در  بـيش  و كم اَشكالي با دختران، تعليم و تربيت با حذفي و سلبي برخورد اين
 بحـث  در ،ناصـري  اخالق درطوسي  نصير خواجه مثالً، دارد؛ هم ديگري نظاير ما فرهنگ

 و تعـاليم  و كنـد  مي استفاده» كودك و فرزند« واژة از جا همه گرچه» اوالد تدبير و سياست«
 خطـاب  طـرف  اما است، ضروري و نافع دو، هر دختر، و پسر براي كه دهد مي دستورهايي

 احكـام  و آداب بـه  پـرداختن  از پـس  وي 1 .است پسر فرزندان فقط طوسي خواجة واقعي
 و روحي دقايق و ظرايف همة به دادن توجه از پس و ازدواج، سن تا آغاز از تربيت و تعليم

 ايـن  كنـد  مـي  روشـن  كـه  آورد مـي  عبـاراتي  مبحـث  پايان در مسير، اين در فرزند جسمي
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 تعاليم ميزان و محدوده صراحتاً و نيست ايشان براي و دختران خصوص در ها دستورالعمل
  : كند مي مشخص را دختران
 ايشان اليق و موافق آنچه نمط اين بر هم دختران در و فرزندان، سياست است اين ...
 ديگر و عفت و وقار و حجاب و خانه مالزمت در را ايشان و كرد بايد استعمال بود

 و كرد منع نوشتن و خواندن از و فرمود تربيت ]بايد [ برشمرديم زنان باب در كه خصالي
 بايد كفوي با رسند بالغت حد به چون و بياموخت بود محمود زنان از كه هنرهايي
  .)230- 229 :1360خواجه نصيرالدين، ( ساخت مواصلت
 تنها نه قابوسنامه در كه است غزالي معاصر نويسندة عنصرالمعالي تفكر، اين ديگر نمونة

 و ناروا هاي تبعيض بناي هم ايشان وجود اصل در بلكه دختران، تربيت و تعليم در
  : نويسد مي كه آنجا گذارد؛ مي را ناشايست توصيفات
 را تو اگر اما...  بنهي نيكو نام او بر بايد. بود خواهد شادي جاي آيد پسرت اگر
 غم از تا بند كسي گردن در را او... دهي شوهر به زود را او تا بكوشي بايد باشد دختر
 پسر آنكه حال و بود بيچاره موجودي كه زيرا است مادر و پدر اسير دختر ؛...برهي
 ؛77-74: 1343عنصرالمعالي، ( كند زندگي داند مي كه اي پيشه و شغل راه از تواند مي

  . )255: 1377كور،  دوفوشه
  : نويسد مي سعادت كيمياي در. است مخالف عنصرالمعالي سخن اخير بخش با غزالي

 در بهـي  كه نداند كه نكند بسيار شادي پسر به و ننمايد كراهت دختر سبب به كه بايد و... 
 هـر «: السـالم  عليه گفت رسول و بود بيشتر وي در ثواب و بود مباركتر دختر و است؛ كدام
 تعالي خداي بسازد ايشان شغل و بكشد ايشان رنج و خواهر، سه يا بود دختر سه را وي كه
  .)254 /1: 1371غزالي،( »كند رحمت وي بر و ايشان بر وي، ]كردن[ رحم سبب به

. اسـت  همين حكم نيز خواهر و دختر يك يا دو داشتن با يادشده، حديث مطابق البته و
  .)110- 2/109 :1373همو، ( است آورده راستا همين در حديث چندين هم احياءالعلوم در

 نظـر  اتفاق دختران، به آموختن علم بخش در بخش، اين در مخالفت رغم به متأسفانه اما
 در قابوسـنامه  صاحب. بينيم مي مسلمان انديشمند مردان از نمونه سه اين نوشتة در نامباركي

 از تـوان  نمـي  چون كه نويسد مي و است بين روشن و دست گشاده بسيار پسران تعاليم مورد
 بـه  را) اسـت  ذكـور  فرزند منظورش( فرزند بايد بود امان در زمانه هاي كشاكش و ها آسيب
 علـم  و هنر نوع هر اي سواري اسب و شنا نظير ـ  دهد  مي برتريش روزگار حوادث بر هرچه

 است، خويش فرزند براي پدر اصيل و واقعي ميراث اين و كرد ـ مجهز  روز متداول ادب و
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 احكام كه سپرد معلم به بايد حد آن تا فقط را دختر«: كه است بر اين نظر حال همين در اما
» باشـد  بـزرگ  آفـت  كـه  ميـاموز  دبيـري  ]وجـه  هيچ به[ وليكن بياموزد فرايض و شريعت

 بايـد  كـه  كنـد  مـي  تصـريح  آورديم، كه چنان نيز طوسي خواجة. )76 :1343عنصرالمعالي، (
 مـورد  ايـن  در دسـتوري  مستقيماً گرچه غزالي ـ  و نمود منع نوشتن و خواندن از را دختران

 معلمـي  :حكمـت «: نويسد مي چنين تفسيري، و نقد هيچ بدون الملوك نصيحة در ـ  آورد نمي
 بـدي  را بـدي  معلـم،  اي گفـت . درآمـد  او پـيش  حكيمـي . آموخـت  مي دبيري را دختري

  .)269: 1361غزالي، (» آموزي مي
 و تربيت و تعليم باب در اسالم نظر با هايي آموزه چنين نخست، كه نيست بحث جاي
 ايشان كه اندازه همين فقط شخصي اگر ديگر اينكه، ندارد؛ خواني هم معرفت و علم كسب
 صاحب و كند پيدا استقالل توانست نخواهد قطعاً ببيند، تعليم اند كرده مقرر دختران براي
 تواند نمي نتيجه، در و يابد دست روحي ارتقاي و معنوي شكوفايي به شده، تدبير و رأي
 به آنان فكري و اقتصادي توجه ساية در جز و ديگران بر تكيه و شدن بار طريق از جز

 بدان قابوسنامه صاحب گفتة به شدن دختردار از حاصل غم و رنج. دهد سامان خود زندگي
 يك از تواند مي فقط و رسد نمي) فكري ـ   مالي( استقالل به هرگز دختر كه است سبب

 اما،. شوهر به وابستگي به پدر به وابستگي از مثالً، شود؛ منتقل ديگر وابستگي به وابستگي
 بيشتر پسر، توسط زندگي ادارة توان و رأي استقالل و دختر ناتواني و وابستگي راستي به

 و تعاليم حاصل يا شود مي مربوط سرشتشان و ذات به و آنهاست طبيعت و جنس زاييدة
 ناتواني و تدبيري بي و وابستگي اين براي را كسي چه اند؟ ديده كه است هايي آموزش

 او مخلوق يا آفريده ناقص چنين را موجود اين خالق آيا كرد؟ مذمت بايد دختران جانبة همه
  است؟ كرده وابسته و بسته پا و دست چنين را

 اعم انسان نوع در روحي و جسمي و معنوي و مادي پيشرفت و سعادت هرگونه به نيل
 توجه مورد مدنيه سياست در را نكته اين فارابي. است تربيت و تعليم گرو در مرد، يا زن از

 بايد آنچه و خود نهايي سرنوشت و سعادت به نسبت انساني هيچ نويسد مي و داده قرار
 نيست،) نفسه طلقاء من( خود ذات در نهفته معرفت داراي دهد، انجام آن به دستيابي براي
 جاي در و) 78 :1366فارابي، ( دارد نياز راهنما و آموزگار به امر، اين به رسيدن براي بلكه
 انجام زمينة فقط بلكه نيست، رذايل و فضايل واجد بالطبع و فطرتاً انسان نويسد مي ديگر
 كه است خلق يا فعل در تداوم و تكرار اين و است ميسرتر او براي اخالق يا افعال برخي

  ).32- 31: 1405 همو،( گرداند مي آن واجد را او
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 تعطيـل  و ضـايع  نيابـد،  پـرورش  اگر نيز افراد بااستعدادترين توانمندي كه است روشن
 و نظـر  و مقـام  در هم طوسي خواجة و غزالي نظير فيلسوفاني و رفت خواهد هدر به شده،
 چرا عمل، مقام در كه نيست معلوم هستند، اما فارابي رأي هم خود، شناسي انسان مباحث در
 و دستورها چنين خود، مقبول نظري مباني به توجه بي و كنند مي عمل برعكس اندازه اين تا

  !كنند؟ مي هايي توصيه
  

   مادر جايگاه در زن .3
 دو در او. اسـت  زن هـاي  نقـش  ساير از تر مختصر مادر نقش و جايگاه بحث غزالي آثار در

  :است پرداخته مادر جايگاه به خاص طور به مورد،
 مادر و پدر حق بيان به يكسان كه احاديثي ذكر از پس والدين؛ حقوق بيان مقام در )الف

  :نويسد مي و كند مي اشاره مادر تر افزون حق به) ص(  پيامبر از حديث دو آوردن با پردازد، مي
 در و آن، از زيادت و باشد پدر حق در نيكويي) ضعفان( برابر دو مادر، حق در نيكويي

 مـادر  دعـاي : فرمود) ص(  پيامبر: همچنين. باشد مي هم برابر سه معني به ضعفان عام، عرف
 كسـي  دعـاي  و است پدر از تر مهربان او: فرمود چه؟ براي: پرسيدند. شود مي اجابت زودتر

  .)466 /2 :1373 غزالي،( شود نمي رد است تر مهربان كه
 و خـوي  در مـادر  نقـش  به كه كند مي اشاره صفتي به نيك؛ همسر صفات بيان در )ب
 توجه زن نسب و اصل به بايد گويد مي. است» زن اصالت« آن و شود مي مربوط طفل منش
 و دنيايي؛ منصب و مقام نه است صالح و دين نسب نسب، و اصل از منظورش و كرد وافر
 زن از بـد  خلـق  آن و آورد مـي  بـد  اخـالق  بد، اصل وي، اعتقاد به كه است سبب بدان اين

   )690- 689 و 2/445 ؛1/247 :1371همو، ( كند مي سرايت فرزند به) مادر(
  

  همسر جايگاه در زن .4
 نكـاح،  فوايد غزالي اينجا، در. است عنوان مربوط به همين زنان مبحث بخش ترين پرحجم
 مشخصـات  بـرعكس،  و شـوهر  بـه  نسبت زن وظايف خوب، همسر براي خود هاي مالك
  .دهد مي توضيح را غيره و نامناسب همسر
  
  آن شرايط و نكاح فوايد 1.4
 شدن فرزند صاحب ازدواج، گانة پنج فوايد از فايده ترين مهم و نخستين )نخست فايدة
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 باب از و است اهميت دوم درجة در جنسي هاي خواسته رفع و جسماني مندي بهره. است
 بقاي چرا اما. بالذات و اصالتاً نه گيرد مي قرار نظر مورد فرزند ايجاد براي الزم مقدمة
 و«: اند شده آفريده خداوند عبادت براي مخلوقات همة زيرا دارد؟ اهميت حد اين تا نسل
 شدن فرزند صاحب و نكاح با و) 56: الذاريات(» ليعبدونِ الّا االنس و الجِنَّ خَلَقت ما

 فراوان باعث نكاح نيز و شود مي گشوده خدا كنندگان عبادت شدن بيشتر راه كه است
غزالي، ( نمايد مي مباهات فراواني اين به حضرتش كه گردد؛ مي) ص(  مصطفي امت شدن

  .)57- 2/51 :1373 ؛1/240 :1371
 ارزش و قـدر  بيان براي او و شود مي شمرده زن صفات ترين مهم از زايندگي غزالي نزد

 باشـد  افكنده خانه گوشة در حصيري« كه كند مي استناد حديث اين به جا، به جا صفت اين
 ايـن  قبـال  در زن ديگر هاي شايستگي گويا .)1/239: 1371همو، (» عقيم زني از است بهتر

 در مصـرف  بـي  گلـيم  كه آنجا تا شود گرفته ناديده تواند مي و ندارد هماوردي تاب صفت،
  .شود مي شمرده كارآمدتر و ارجمندتر عقيم زن از افتاده، خانه گوشة

 مسـير  در انـد،  شـيطان  نفـوذ  ابـزار  كـه  شهوات نكاح، با كه چرا دين، حفظ )دوم فايدة
 باشد فرزند نيت بر نكاح بايد« كه كند مي تأكيد همچنان غزالي البته،. شوند مي كنترل صحيح

  .)1/240:همان(» شهوت براي نه
 و طاعـت  بـر  مدام رغبت مرد آن، ساية در تا خاطر آسايش و روح آرامش )سوم فايدة
 همسـر،  مجانسـت  و انـس  و است آور ماللت عبادت، بر مواظبت باشد، زيرا داشته عبادت
  .كند مي تجديد را طاعت بر و رغبت رفع را ماللت آن كه است فراغتي

 بـه  آن، جاي به تا زندگي معمول امور به پرداختن از مرد شدن البال فارغ )چهارم فايدة
  : بپردازد عبادت و عمل و علم

 مشغول بدين مرد اگر كه كند، كفايت شستن و پختن و رفتن كار و بدارد خانه تيمار زن
 سـبب  بـدين  و. دين راه در بود يار زن سبب بدين و ماند باز عبادت و عمل و علم از شود
 را تو كه يعني است، آخرت از كه نيست دنيا از نيك زن: كه گفته داراني بوسليمان كه است
 نعمـت  هـيچ  ايمـان  از پس گويد مي عنه اهللا رضي عمر و پردازي آخرت كار به تا دارد فارغ

  .)2/64: 1373 ؛242- 1/241همان،( شايسته زن از بزرگتر نيست
 مشـترك  زندگي ثمر غزالي، سخن مطابق. است مردمدارانه غايت به چهارم و سوم فايدة

 ناخواسـته  دنيـوي،  مـادي  زنـدگي  كـه  چـرا  اسـت،  عبادت و عمل و علم در» مردان« كمال
 چنـين  در مـرد،  و رسـاند  مـي  خلـل  فـرد  معنوي استكمال به كه آورد مي همراه به اشتغاالتي
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 واگـذار  او بـه  را زنـدگي  نـاگزير  ولـي  مزاحم دنيوي بخش و كند مي اختيار همسر موقعيتي
 رسيدن يقين، به. پردازد مي فضايل كسب به و دين و علم امر به بال فراغت با خود و كند مي
 براي بلكه مرد، براي فقط نه اما است ازدواج ايدئال اهداف از يكي خاطري فراغت چنين به
  . همسران دو هر

 كـردن  فـراهم  بـراي  شـوهر  متقابـل  وظيفة از كجا هيچ مبحث، اين در غزالي متأسفانه،
 كـه  بينـد  نمـي  ضرورتي و آورد نمي ميان سخني به عبادت و عمل و علم در زن كمال اسباب
 بايد مثالً كه كند توصيه شوهر به و بگويد هم شوهر مورد در گفت، زن را دربارة آنچه مانند
 جـاي  بـه  گاه هم زن تا كند فراهم خاطري فراغت بايد و باشد؛ دين راه در خود همسر يار

  .بپردازد خود معنوي كماالت به دنيوي، زندگي امور به پرداختن
 ايشان مهمات كردن كفايت و زنان اخالق بر كردن صبر راه از نفس با مجاهده )پنجم فايدة

 جمله از«: آورد مي خود سخن تأييد در را حديث اين غزالي. شرع راه بر آنها داشتن نگاه و
  )1/242 :1371غزالي، (» .نباشد آن كفارت كشيدن، عيال رنج جز كه است گناهي گناهان،

 است جمله آن از كه كند مي ذكر را نكاح عقد شرايط نكاح، فوايد بيان از پس غزالي
 پدر رضايت به خودشان رضايت به جاي دوشيزگان، مورد در رضايت اين اما .زن رضايت

 نيست؛ وي خود رضايت به اي ضروري نياز پدر، رضايت با كه معنا اين به شود؛ مي بدل
: همان(» .بود كفايت بود خاموش اگر آنگاه كنند، عرضه وي بر كه باشد آن تر اولي«: البته

 آمادة بلوغ سن به رسيدن با صرفاً دختر غزالي، نزد كه است اين تأمل درخور نكتة )1/244
 آيا اما. درآورند مردي همسري به را او زودتر هرچه كه است شايسته و است نكاح

 در كرده، مقرر او براي غزالي كه آموزشي و تربيت نوع و ميزان با سن، اين در اي دوشيزه
 هست؟ خود نارضايتي و موافقت عدم اعالم به قادر ازدواج، بر رضايت عدم صورت
 جز كند، ازدواج او مطلوب سن در و ببيند تعليم غزالي الگوي مطابق كه دختري اساساً،
 ها نقش يا مشترك زندگي يا همسر انتخاب براي الزم فهم و درك از نصيبي جسماني، بلوغ

بكند؟  مثمرثمري اظهارنظر اي گيري تصميم بتواند تا داشت شايسته خواهد همسر و وظايف
 كرده، ايجاد برايش غزالي كه مادوني و نازل منزلت و شأن چنين با بزند، هم حرفي اگر البته،
  .داشت نخواهد اي شنونده او حرف
  
  همسر هاي ويژگي و صفات 2.4

 »ذكر و شكر حاصل آيـد  بدان فراغت، كه اندر باشد اوري« :غزالي كه به گفتة شايسته همسر
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 تـوان  مـي  مطلـوب  همسر براي كه صفاتي از برخي دارد؟ خصوصياتي چه) 2/176: همان(
 زيبـايي  و جمال نيكوخلقي؛ پاكدامني؛ و پارسايي ايمان؛ و دين به تقيد :است چنين برشمرد

 نبـودن؛  نزديـك  خويشـاوند  نبـودن؛  عقيم مهريه؛ بودن سبك ؛)باشد هم ديانت به مقيد كه(
  .)247- 1/246: همان( بودن دوشيزه و داشتن محترم نسب و اصل

 عقيـدة  به كه آنجا تا است كليدي صفتي نيز چرا  و  چون بي مطلق فرمانبرداري و اطاعت
 و اسـت،  شـده  آفريـده  او از فرمانبرداري مقام در و شوهر دين حفظ براي اصالً زن غزالي،
 مرد جهان دو سعادت موجب بپذيرد بگويد شوهر هر چه كه فرمانبردار و منقاد زني داشتن
  .)268- 264: 1361همو، ( بود خواهد
 نـه ( بودن آزاد و كابين سبك نيكورويي، و پارسايي بر تأكيد ضمن ،الملوك نصيحة در او
 غزالـي  خـود  حرف با آن مضمون كه پردازد مي عمر از اي توصيه نقل به ،)بودن كنيز يا برده

 يعنـي  ،2باشـيد  برحذر ايشان پارساترين از و زنان، بدترين از پناهيد خداي به«: دارد منافات
 زنـي  اگـر  كـه  دهـد  نمـي  اوالً توضـيحي  غزالـي  .)261: همان(» برنگيريد ستايش خود زن

 چـرا  كـه  كنـد  نمـي  روشـن  دوم، باشـد؟؟  خودسـتا نيـز   توانـد  مي چگونه باشد، پارساترين
 را زن پارساترين بايد لذا و داند مي شايسته زن بارز صفات از را پارسايي خودش كه حالي در

 به عـالوه، . دهد مي دورباش و تحذير پارسا زن از عمر، سخن به استناد با بداند، زن بهترين
 پارسـاترين  از بايـد  و است طور همين نيز مردان در قطعاً است، خودستايي پارسايي اثر اگر

 نتـايج  مـردان  و زنـان  در بـد  و نيـك  صفات باشد معتقد اينكه مگر دهد، تحذير نيز مردان
 خودسـتايي  زنان در و فروتني و تواضع مردان در پارسايي مثالً، آورند؛ مي همراه به متفاوت

  .كند مي ايجاد كبر و
: نويسـد  مي غزالي. است خود همسر با او دلي يك و صداقت زن، ديگرِ مطلوب ويژگي

 هـم  مورد اين در او اما .)280:همان(» بود يكي باطن و ظاهر در شوهر با كه بايد چنان زن«
 بـه » آميـز  مصـلحت  دروغ« مبحـث  در كـه  معنا اين به دارد؛ مرد و زن با متفاوت برخوردي
 كـه  داده گفتن دروغ بر رخصت جا سه) ص(  پيامبر گويد مي و داده ناراستي اجازة شوهران

 فـرا هـر يكـي    دارد زن دو هركـه .... «: دارد زن) چند اي( دو كه است مردي به مربوط يكي
 جايز نيز را زن اطاعت از مندي بهره براي دروغ وعدة ادامه، در و ؛»دارم دوست را تو گويد
 قـادر  اگرچـه  او، به دهد وعده كه بود روا وعده، به اال ندارد طاعت زن چون و«: شمارد مي
 موضع تغيير تر پايين سطر چند اما، .)2/486 :1371غزالي،( 3»بود روا اين امثال و آن، به نبود
) ص(  پيـامبر  بـه  زنـي  آن در كه آورد مي اسماء از نقل به) ص(  پيامبر از حكايتي و دهد مي
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 بـه  نسبت شوهرم داشت گرامي و تكريم ،)هوو( خود شويِ ديگرِ زنِ براي من كه گويد مي
 ايـن  بـه  زن آن تـا  كـنم  مي را كار اين من و ندارد؛ واقعيت كه حالي در كنم، مي نقل را خودم
 هـر كـه  «: فرمايـد  مي) ص(  پيامبر است؟ جايز كار اين آيا. شود خشمگين و عصباني سبب
 يعني پوشد؛ بر هم تزوير درجات كه باشد كسي چون نباشد، آن كه بندد خويشتن بر چيزي

 نيـز  وي بـود كـه   تـا  باشـد  افكنـده  غلـط و جهـل   اندر را كسي هم و باشد گفته دروغ هم
  .)2/487:همان( »باشد دروغ كنندة حكايت
 اخالقي و بجا امري شده، بيان حديث اين طريق از كه نمايي واقع عدم و دروغ تقبيح

 به كه مردي مورد در دروغ تقبيح براي را مالك همين غزالي چرا كه نيست روشن اما است،
 و دروغ قبيل اين چرا و گيرد نمي كار به دهد، مي دروغ وعدة يا و گويد مي دروغ زن

  .است رياكاري و تزوير ديگر جاي ولي است، جايز جا يك ها، خدعه
 پسنديده و نيك شويِ صفات ذكر به هم سطري چند شرح، بدون و گذرا غزالي

 دختر مصلحت حفظ براي نويسد مي و داده قرار خود مخاطب را دختر ولي او. پردازد مي
 كه افزايد مي و نباشد فاسق و نفقه از ناتوان زشت، بدخو، كه كند اختيار شايسته مردي خود
 خود سخن) ص(  پيامبر از حديث اين با سپس. نيست روا نكاح نباشد، دختر كفو مرد اگر
» گردانيد مي كه بندة را خود دختر تا بنگريد است، بندگي نكاح، اين«: دهد مي پايان را
 زيرا است، تر مهم زن حق در احتياط كه كند مي تأكيد هم احياءالعلوم در و) 1/247 :همان(

 آن از كه است بندگي قيد در ازدواج با زن ولي دهد، را طالق است زن قادر همواره شوهر
  .)2/87 :1373غزالي،( نتواند خالصي

 براي شوهر انتخاب در بيشتري احتياط بايد نوشته است كه غزالي اينكه رغم اما، به
 مردان عيوب و شايسته شوهر صفات خودش كه رفت مي انتظار بنابراين و كرد ـ دختران

 و تفصيالت و شرح و تعاليم همة اندكي، جز به كه بينيم مي ـ بگويد تفصيل به را ناشايست
 به. ناشايست است و شايسته زن صفات شناخت براي مردان به خطاب غزالي، هاي آموزش

 بخش در سبب همين به و شمرد مي داشتن فرزند را ازدواج اصلي قصد اينكه رغم عالوه، به
 مرد، صفات ميان در كند، مي گوشزد را وي نبودن عقيم در دقت كرّات به زن مناسب، صفات

در  مرد اينكه زنان، مورد در روندش برخالف نيز و كند نمي اي اشاره او نبودن عقيم به
 مردي ميان ترجيحي و داند نمي ضعف نقطه و عيب باشد، داشته فرزنداني يا همسر گذشته

  .شود نمي قائل مردان ديگر و گزيند مي همسر بار نخستين براي كه
  :خورد مي چشم به هم ديگر توجه درخور نكتة دو همسر، هاي ويژگي بحث در
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 بسياري. داند مي زن انتخاب محور را زيبايي و مال و نام نه داري، دين غزالي )اول نكتة
 مالك همين بر نيز رازي فخر و طوسي خواجة عنصرالمعالي، مانند حوزه اين نويسندگان از

 دليل به كننده، انتخاب كه دهد مي نشان و است شايسته و صحيح سخن، اصل. اند كرده تأكيد
 و ظـاهري  هـاي  ويژگـي  و مـالي  مزاياي به زن، انساني واقعي هاي ارزش به دادن محوريت
 چيـز  كننـد  مي ارائه ترجيحي چنين براي بزرگان اين كه دليلي اما ندارد، عنايتي او جسماني
 و زيبـايي  يـا  زن ثـروت  و مـال  بـه  كـه نبايـد   بر آن است قابوسنامه صاحب. است ديگري
 زن سيطرة تحت مرد شود مي باعث ها برتري اين زيرا داد، اهميت او برتر اجتماعي موقعيت

  .)251: 1377كور، دوفوشه ؛73 :1343عنصرالمعالي،( گيرد قرار
 كه نام، نه گزين دين كني زن چون برادر اي اينك«: كند مي استدالل چنين نيز غزالي

 زن، و گردي بيچاره و ماني اندر و گردد وبال را تو دو هر آن خواهي، خواسته و نام اگر
 كه است آن بر رازي فخر و) 2/79: 1373؛1/264: 1371غزالي، (» .ندارد طاعت را تو
 زيرا نيست پسنديده نسب براي از و مال براي از و جمال براي از زن به كردن رغبت«

 حق هيچ را شوهر و شوهر بر داند حقي را خويشتن باشد ها خصلت اين را زن چون كه
» شود فساد و فتنه سبب آن و بود مستولي شوهر بر باشد چنين چون و نداند، خود بر
   .)210: 1346فخر رازي، (

 قـرار  انتخـاب  مالك را زن جمال و زيبايي مردان كه است اين هم نصير خواجه توصية
 كه چرا ندهند، قرار مالك را ثروت و مال و شود؛ مي قرين كمتر عفت با جمال زيرا ندهند،

 زن مـال  در شوهر چون و باشد ايشان تفوق و استخدام و تسلط و استيال مستدعي زن مال«
 به[ انتكاس و ننهد وقعي را او و شمرد معاوني و خدمتكاري منزلت به را او زن كند تصرف
  .)216 :1360خواجه نصيرالدين، (» آيد الزم مطلق ]رفتن قهقرا

 كه سبب بدان نه اما باشد، همسر انتخاب عامل نبايد جمال يا مال اينكه كالم حاصل
 جمال و مال كه سبب بدان فقط بلكه اند، شايسته زن نيكوي صفات دين، و پارسايي و عقل
  .شود مي مرد مقهور ماندن و زن تفوق باعث

 و مطاوعت ها، نوشته اين در مناسب زن برجستة ويژگي و خانواده محور )دوم نكتة
 مشورت اي همكاري و تفاهم از سخني اينجا، در. است شوهر به نسبت »مطلق« فرمانبرداري

 اطاعت و تابعيت يا و شايستگي صورت در زن مديريت اولي، طريق به و خورد نمي چشم به
 مزيت اگر كه آمده قابوسنامه در. ندارد معنايي او، تر صايب و عاقالنه تصميم از شوي

 و سرسپردگي« وجه بهترين به شود جمع تقوا و ادب و اخالق كنار در بودن دوشيزه



 غزالي انديشة در زن نقدي بر جايگاه   82

  1391بهار و تابستان ، اول ، شمارةسومسال  ،زناننامة  پژوهش

 در غزالي .)72 :1343عنصرالمعالي، ( گردد مي تأمين شوهر به نسبت »زن فرمانبرداري
 را شوهر هرچه« كه داند مي اين را شوي نزد زن شدن عزيز عوامل از يكي الملوكنصيحة
 محدوديت، بي و قيد بي بايد زن پس ؛)281: 1361غزالي،(» رويي تازه به بسازد آيد آرزو
 برعكس قضيه زن مورد در اينكه جالب اما دهد، انجام كند مي امر يا آرزو را شوهر هرچه
 است ممكن كه چيزي و محال حاجت ]زن[«: كه كند مي توصيه زن به غزالي و است
 است؟ نيكوتر زن كدام كه پرسيدند) ص(  پيامبر از گويد مي سلمان .)همان(» نخواهد نباشد،

 سعادت كيمياي در )269:همان. (دهد انجام دهي، فرمان تو هرچه كه زني فرمود حضرت
 حقيقت به وي كه زن، بر ترست عظيم مرد حق... «: نويسد مي زن بر شوي حقوق بيان در
 سجود را زنان بودي، روا خداي بر جز سجود اگر كه است خبر در و است مرد بندة

  .)1/255 :1371غزالي،(» مردان براي فرمودندي
 خود بايد مرد نويسد مي) ره(  خواجه. است غزالي مشابه تقريباً هم طوسي خواجة عقيدة

 خطور او ذهن به شوهر فرامين امتثال در اهمال انديشة تا دارد نگاه باهيبت زن چشم در را
 تحقق براي راهي و اميدي زن و آيد پديد اختاللي كمترين امر اين در اگر چه نكند

 جلو آنجا تا بلكه كند نمي بسنده خواسته دو يا يك شدن برآورده به ببيند، خود خواست
 خود هاي خواسته برآوردن سمت به را او و آورد درمي خود اطاعت در را شوهر كه رود مي

: كه معنا اين به شود مي واقع مشترك زندگي رخداد بدترين حالت اين در. دهد مي سوق
 شود حادث شنايع و فضايح چندان و گردد...  مدبر مدبِّر، و مطاع مطيع، و شود مأمور آمر،«
 و سياست شرط بزرگترين« را امر اين خواجه .»نبندد صورت تدارك و تالفي را آن كه

  .)217 :1360خواجه نصيرالدين،( خواند مي »اهل تدبير
  
  )همسر با رفتار آداب( همسر تكاليف و حقوق 2.4

 برخـي  ما و برشمرده كند، رعايت خود همسر قبال در بايد مرد كه را آدابي و حقوق غزالي
  :آوريم مي را آنها از

 برابـر  در و كند تحمل را او رنج و نرنجاند را همسر كه معنا اين به خلقي؛ خوش )الف
 است خبر در«: كند مي استشهاد هم حديث چند به تأييد مقام در. باشد صبور هايش خواسته

 داروي و است بودن خاموش ايشان ضعف داروي. اند آفريده عورت و ضعف از را زنان كه
 گويـد  مـي  رسـول «: ديگـر  حـديث  و .»اسـت  كـردن  زنـدان  ايشـان  بر خانه ايشان، عورت
 را ايـوب  كـه  دهند ثواب چندان وي را كند صبر خويش اهل بد خوي بر هركه: السالم عليه
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 زن آسـيه  چـون  وي ثـواب  كنـد،  صـبر  شوي بد خوي بر كه زن هر و وي، بالي بر دادند
  ).1/248: 1371غزالي،(» بود فرعون
 زنـان  عقـل  حـد  و درجه به خانه در مرد عمل و سخن كه آنجا تا مزاح؛ و شوخي )ب
 امـر  و نادرسـت  ميل اينكه محض به بلكه برود، بين از مرد هيبت كه حد آن به نه اما شود،

 در گـردد  ايشـان  مسـخر  بگـذارد،  اگر چه«: كند سياست ديد، آنها از شرع و مروت خالف
 زن بر مرد كه بايد) عنيي( 4»النساء علي قوامون الرجال«: است فرموده تعالي خداي كه حالي

 زن بندة كه كسي است سار نگون الزوجه؛ عبد تعس: ـ  السالم عليهـ  گفته رسول. باشد مستولي
 و ذهـن  فضـاي  در كه رسد مي نظر به .)1/249:همان(» باشد مرد بنده كه بايد زن چه باشد،
 در او. اسـت  همسـران  رابطـة  بـراي  شـده  شناخته قالب تنها »موال و بنده« قالب غزالي باور

 بـه  و باشـد؛  مسـتولي  زن بر مرد كه بايد: نويسد مي و كند مي وارد را »بايد« لفظ آيه، ترجمة
 آورد؛ درمـي  حالـت دسـتوري   به كند و حالت وصفي خارج مي از را آيه معناي ترتيب، اين

 مـرد  بنـدة  كـه  بايـد  زن چـه « جملة هم،) ص(  پيامبر حديث كردن هنگام معني در كه چنان
  .كند مي تحكيم را خود موضع كار اين با و افزايد مي را» باشد
 از يكـي » آورد بـار  به آفت آنچه هر از زن بازداشتن و اعتدال حد در ورزيدن غيرت« )ج
 كه آنجا تا كند تالش بايد تكليف، اين انجام براي و است آن دار عهده مرد كه است تكاليفي
 خانه درون به زن معاشرت و ببيند را او كسي نه ببيند را) نامحرم( كسي زن، نه است ممكن

  : شود منحصر و محدود آن اهل به و
 به كه نگذارد و ببيند را وي نامحرم هيچ كه نگذارد در و بام به و نگذارد، بيرون تواند تا
 بلكه نخيزد خانه درون از آن، و خيزد چشم از آفت كه شود مردان نظارة به طاقچه و روزن

 و فرونگريست؛ روزني به كه بزد را خويش زن جبل بن معاذ... خيزد بام و طاقچه و روزن از
 عمـر . بـزد  را وي داد غـالم  بـه  اي پـاره  و بخـورد  خـود  اي پـاره  بشكست، سيبي كه را زن

 نيكـو  جامـه  چـون  كـه  بنشينند، خانه در تا كه مكنيد نيكو جامه را زنان: گفت عنه اهللا رضي
  .)1/250:همان( آيد پديد شدنشان بيرون آرزوي دارند
 و شـود  مي بسته عمالً انحراف و خطا هرگونه امكان و راه ها توصيه اين با غزالي، نظر از
 پيـدا  سـوق  است، مصلحت مردان نظر از آنچه جز جهتي به نيز زنان آرزوي و خاطر حتي
 نيـز  خانـه  از شدن بيرون آرزوي جلوي حتي كه بينيم مي عمر از منقول سخن در و كند نمي

  .است شده گرفته پيشاپيش
 خيـال  حتي و دل و چشم و جان و جسم غيبت، و حضور در مرد واقع در تدابير، اين با
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 كه آيد مي بر چنين غزالي هاي توصيه از. كند مي مديريت و سياست نيز را زن رؤياي و آرزو و
 كنـد،  نمـي  ميـل  بدي بر جز آزادي صورت در و است ناتوان اموري چنين انجام از زن، خود

  .نخورد هم به وي مطلوب شرايط تا باشد مراقب وجه شديدترين به بايد بنابراين مرد
 گويد مي و كند مي مردان به غزالي مشابه اي توصيه متفاوت، بياني با نيز طوسي خواجة

 اصالح خدمه، و منزل امور فتق و رتق به پيوسته را زن خاطر كه كند مي حكم مرد تدبير
 ضروري امور اين به اشتغال از ذهنش اگر زيرا دارد، مشغول اوالد تربيت و معيشت نظام
 خود آراستن مانند آن لوازم و حواشي و خانه خارج ضروري غير مسائل به قطعاً باشد، فارغ
 با شود؛ مي مشغول بيگانه مردان به كردن نظر و ها تفرجگاه به رفتن خانه، از خروج براي
 زايل او چشم در شوهر هيبت و منزلت و شأن آيد؛ برمي مقايسه مقام در مردان، ساير ديدن
  .)218 :1360خواجه نصيرالدين،( شمارد مي خُرد و حقير را او و شود مي

 آموختن آن و گذارد مي زن، خود نه و شوي بر عهدة نيز را ديگر وظيفة كي غزالي )د
 در حكم اين و است زوجه به غسل و طهارت و نماز امر در بانوان مخصوص فقهي احكام
 كه است اين تأمل درخور نكتة. است زن ماندن خانه در به كمك براي و قبلي حكم راستاي

 سپس و بياموزد مرد بايد نخست هم را دين علم اختصاصي بخش اين حتي غزالي، نظر از
 كه باشد كرده مقرر دختر، فرزند تربيت و تعليم بخش در مثالً اينكه نه بدهد، ياد خود زن به

 زن كه باشد كرده حكم يا و است ضروري مسائل اين در دختران به دادن تعليم و آموزش
 زنان نزد ازدواج، از پس الاقل يا و نمايد، احكام آن آموختن به اقدام بايد رأساً نكاح، هنگام
 بيرون است مجاز نياموزد، او به را احكام اين شوي اگر فقط و فقط زن. فراگيرد را آن آگاه،
 مرد چون و بياموزد را ايشان آيد كار به...  دين علم از زنان هرچه«: بپرسد را آنها و رود

 واجب زن بر نياموزد، اگر و بپرسد؛ و بشود دستوري، بي كه نباشد روا را زن بياموخت،
  .)1/251: 1371غزالي،( »بپرسد و شود بيرون كه باشد

 جمع در و خانواده اهل با و گرفتن تنگ نه و اسراف نه كردن؛ خرج اعتدال به )هـ
  همسران منزل به رفتن و مالي امور در عدالت و برابري رعايت همچنين خوردن؛ غذا ايشان

 كند رعايت بايد مرد كه است آدابي ديگر از ـ است همسر چند يا دو داراي كه مردي براي    ـ
 .)252- 1/251:همان(

 بـاب  از امـا  شوند، مي دعوت خود همسر حقوق رعايت به مردان هم الملوك نصيحة در
 در و خصوصـيات  زنـان  در كه گويد مي غزالي. تكليف و وظيفه باب از نه ترحم و شفقت
 با آنها، به خاطر و باشد داشته ياد به را آنها بايد شوهر كه دارد وجود هايي ضعف نقطه واقع
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 ذكر را خصوصيت ده او. كند برخورد ترحم موضع از بلكه قدرت موضع از نه خود همسر
 ايـن . اوسـت  نـزد  مشـترك  زنـدگي  در مـرد  و زن اصلي هاي تفاوت دهندة نشان كه كند مي

 خُلقـي  و خَلقي هاي توانمندي برخي هم و است فقهي و حقوقي حوزة در هم كه ها تفاوت
  :اينهاست كشد، مي تصوير به را مرد و زن

 بستاند، چيزي تو از تواند نمي او .2 تواني؛ مي تو ولي دهد، طالق را تو تواند نمي زن. 1
 ديگر شوي تواند نمي است تو همسر تا او .3 بستاني؛ او از را چيز همه تواني مي تو ولي
 خانه از تواند نمي تو رضايت بدون او .4 بگيري؛ ديگري زن تواني مي تو ولي باشد، داشته
 ولي ترسد، مي تو از او .6 تواني؛ مي تو باشد، برهنه تواند نمي او .5 تواني؛ مي تو رود، بيرون

 او هر چه تو ولي است، كافي تو خوش سخن و گشاده روي او براي .7 ترسي؛ نمي او از تو
 از تو و برد مي مادر و پدر حتي خود، نزديكان همة از او .8 شوي؛ نمي راضي كند مي
 تو به همواره او .9 دهي؛ مي ترجيحش او بر و خري مي كنيزكي و شوي نمي جدا كس هيچ

 را خود) خواهد مي( او شوي بيمار تو اگر .10 كني؛ نمي او خدمت تو و كند مي خدمت
 پس«: كند مي كوتاه را سخن غزالي .خوري نمي غمي هيچ تو بميرد اگر حتي او اما بكشد،
 بيچاره و اسير مرد دست در زن، كه... باشند رحيم زنان بر كه خرد خداوندان بر آيد واجب
   .)282: 1361همو،(» است

 طريـق  از و نوشـته  همين مطابق اما اند، شرعي و فقهي احكام چهارم، و سوم اول، مورد
 بـه  و ندارنـد  شـريعت  در هـم  جـايي  هيچ كه ـ  دهم و نهم هشتم، هفتم، ششم، دوم، مورد

 خورده رقم مردان براي ناشايستي بسيار هاي خوي ـ   گردند برمي جامعه مردساالرانة فرهنگ
 و نهـي  آنهـا  از و تصـريح  آن به شوهر، ناپسند خوي عنوان به هرگز خود آثار در غزالي كه

 خداونـدان  ايـن  شوهران، همچنان صفات، قبيل اين به اذعان رغم به او. است نكرده تحذير
 و شور از را ايشان و دهد مي آگاهي زنان نقصان و سستي به نسبت را قدرت و رأي و خرد

 آيـد  واجـب «: كنـد  مـي  دعوت همسر خردي كم بر صبوري داده، به پرهيز زنان با مشورت
 ايشـان  خردي كم جهت از و ندا ناقص خرد به ايشان كه زيرا كنند، مدارا زنان با كه را مردان
» كنـد  زيان كند، كار زنان گفتار به) كسي( اگر و نكند كار ايشان تدبير به كس هيچ كه است

  .)283 همان،(
بر  و كند مي اشاره زنان انديشة و رأي نبودن صائب به تر صريح نحوي به ديگر، جاي در

: كند وجو جست زن رأي مقابل اي نقطه در دقيقاً را خود خير و صالح بايد مرد كه است آن
 :1371غزالي،( 5»گويند آنچه در كرد بايد خالف باز و كرد بايد مشاورت زنان با كه اند گفته«
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 نفـي  را زن بـا  مشـورت  اصـل  غزالي است، چنين اگر چرا كه نيست روشن. )249و1/247
 صـرف  اي بيهـوده  كـار  چنين براي را خود بهاي گران وقت مرد كه دهد مي اجازه و كند نمي
 چـرا  بـوده،  زن قلـب  تحبيـب  براي مثالً بيهوده كار اين ظاهراً اگر كه نيست روشن و كند؟
 شـوهرش،  جانب از خود مشورتي رأي خالف عمل مشاهدة از پس زن كه نفهميده غزالي
 و داشـت  نخواهـد  ارزشـي  كم و تحقير احساس ناراحتي، خاطر، كدورت جز العملي عكس
 چنـين  از شـاد  حتي يا و تفاوت بي زن، اين كه كرده گمان غزالي دليلي چه به نيست معلوم

  .داد خواهد ادامه خود شوي به دادن مشورت به هم بعد و بعد دفعة رفتاري،
 نظير اند، داده اهل تدبير و سياست درس كه ديگر بزرگان برخي در نظر، اين مشابه
 غزالي كالم از تر لطيف حدي تا خواجه كالم البته،. خورد مي چشم به هم طوسي خواجة
 به مربوط كه است گذاشته باز زنان مشورتي رأي از استفاده براي روزني اندك و است

 است آن به مشروط هم، قدر همين منتهي است؛ خانه داخل جزئي امور در آنها با مشورت
 فرمانبرداري و مطاوعت طمع مشاورت، اين سبب به و نگذارد فراتر خود حد از پا زن كه
 در مرد هم، خواجه نظر در البته صد .)217 :1360خواجه نصيرالدين،( نپروراند سر در مرد

 مقدار بايد و كند مطلع خود اسرار بر را او نبايد و كند مشورت زن با نبايد كلي مصالح
 اين در زنان ناصواب و ناصحيح رأي زيرا دارد، پوشيده او از را خود دارايي و مال واقعي
  .)219 همان،( آورد مي  بار به  بسيار آفات امور،

 توصية به اگر كه دهند نمي كدام توضيح ايشان، هيچ نظران هم و طوسي خواجة غزالي،
 در حد اين تا بايد مرد چرا اوالً باشد، يكي شوهر با باطن و ظاهر در است موظف زن آنها

 اين چرا بكوشد؟ باطن و ظاهر نبودن در رنگ يك در و امور كتمان در يعني عكس، جهت
 مورد و رذيلت ديگري براي و است ضروريات جزء و اخالقي فضيلت كيي براي كار

 رهايي براي حال بوده، همسر ناصحيح رأي آفات از پرهيز براي توصيه اين اگر دوم نهي؟
 اخالق در هم كه نابجا سرپوشي و كتمان ناراستي، دورويي، صداقتي، بي اين آفات از

 بر كه فرض بر كرد؟ اي توصيه چه بايد شده، وارد او مشترك زندگي در هم و مرد شخصي
 خسارت اين ضرر شود، مالي خسارت دچار مرد همسر، نادرست مشورتي رأي يك اثر

 سوم حتمي؟ و قطعي معنوي خسارت آن ضرر يا است بيشتر الوقوع ممكن و محتمل مالي
 است، مردان ديگر با مشورت يا خود رأي مطابق مرد عمل حاصل كه خطايي صدها چرا
  شود؟ نمي صادر مشابهي دستورهاي و احكام آنجا و است مغفول و معفو

 جايي در او. دارد نيز ديگري هاي نمونه غزالي، ناهماهنگ مشي و دوگانه هاي توصيه اين
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 كـه  اسـت  آن عوامل اين از يكي گويد مي آموزد، مي را شوهر نزد زن شدن عزيز عوامل كه
 سـپس،  نمايـد؛  فـراهم  برايش خواهد مي و كند مي آرزو را شوهر هرچه رويي، خوش با زن

 دارد امكـان  كه را چيزي يا و محال خواستة زن كه است آن ديگر عامل نويسد مي بالفاصله
 دومـين  .)281 :1361غزالي،( نكند لجاجت خواسته آن سر بر و نخواهد نباشد، دسترس در

 تعجب اما شوهر، براي چه و زن براي چه است، پسنديده و صحيح غزالي توصية از بخش
 خواسـت  را شـوهر » هرچـه « خواهـد  مـي  زن از آن در كه است توصيه نخست بخش از ما

 قيـدي  هـيچ » كنـد  آروز هرچـه « لفـظ  اطـالق  بـر  و تمام رويي خوش با هم آن كند، فراهم
 ديگـر،  سوي از اما. كند استثنا را دسترس از دور يا محال هاي خواسته وسيله بدان تا زند نمي

را  چيـزي  نيز و محال آرزوهاي كه كند نمي توصيه شوهران به زنان، به اش توصيه برخالف
 نـامعقول،  خواسـتة  سـر آن  بـر  و نخواهنـد  خـود  همسر از نشود، برآورده است ممكن كه

 بـرايش  خواهـد  مـي  زن هرچه رويي، خوش با كه كند نمي توصيه آنها به يا و نكنند لجاجت
  .باشند محبوب و عزيز او نزد تا كنند فراهم
  

  )زن جنس سرشت و طبع( زنان شناسي روان .5
 خصـوص  اين در كه اي شناسانه روان آراي و زنان سرشت و ذات مورد را در غزالي ديدگاه
 از ديگـر،  او؛ خود مستقيم سخنان از نخست،: آورد دست به توان مي جا سه از كرده، اظهار

 از سـوم،  و كـرده؛  نقل و انتخاب حوزه اين به مربوط احاديث مجموعة ميان از كه اخباري
 دو هـاي  انتخـاب  كه است روشن .است نوشته و برگزيده ديگران از كه كلماتي و حكايات
  .اوست مقبوالت از حاكي و اول بخش آراي با مناسب هم اخير بخش

 و حـدود  و احكام خالل در زن، طبيعت و سرشت پيرامون غزالي هاي ديدگاه از بخشي
 نيـز  ديگري توجه در خور نكات اما گرديد؛ روشن كرديم، بيان همسر مورد در كه حقوقي
  :دارد وجود

 كتاب، اين در. است تر شاخص موضوع اين در الملوك نصيحة غزالي، آثار ميان در) الف
 اوست، متكلمي و فيلسوفي شأن خور در نه حقيقتاً كه آورده عباراتي و سخنان گاه غزالي گه

 سخنان اين از يكي. اش اخالقي اي ديني جايگاه شايستة نه و وي عرفان و زهد مقام اليق نه
 مجمـوع  و كـرده  بررسي را زنان منش و اخالق شناس، روان يك جايگاه در او كه آنجاست

 قسـم  ده ايـن  از .كند مي تشبيه حيوان يك به را قسم هر و كند مي قسم ده را آنها هاي خوي
 او و هسـتند  ناپسـند  و نكوهيده سراپا ديگر تاي نُه و است غزالي مقبول و مطبوع يكي فقط
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 بـه  كـه  نيكـي  صفت حتي كند، نمي ذكر برايشان نيكي صفت هيچ خلقياتشان، شرح هنگام
 آثـار  در كـه  اسـت  هـايي  قسمت از نازيباترين يكي بخش، اين. است منسوب حيوان همان
 هـاي  نسـبت  و تعـابير  خلقيـات،  بيـان  قالـب  در او و خورد مي چشم به غزالي شناسانة انسان

  .است داده نسبت زنان به را آميزي اهانت و ناشايست
 چون دسته يك خوي .است گونه ده بر زنان طبع و خوي كه است اين او سخن خالصة

 چون ديگر دستة خوي عقبي؛ و دين به مباالت بي و دنيا به حريص و پرخور: است خوك
 بوزينگان چون ديگري خوي دهد؛ مي دشنام و پرد مي) شوهر( ديگران روي به: است سگ
: است استر چون ديگري خوي رنگارنگ؛ هاي لباس و زينت و زيور به مند عالقه: است

 نيش با و چين سخن: است كژدم چون ديگري خوي كار؛ ستيزه و رأي خود  و چموش
 ديگري خوي كن؛ جمع مال و دزد: است موش چون ديگري خوي برانگيز؛ عداوت سخن و

 و دغل و گر حيله: است روباه چون ديگر دستة خوي ناآرام؛ و سرگردان: است كبوتر چون
 غزالي پسند مورد خوي همان اين و است گوسفند شبيه دسته، آخرين خوي اما دورو؛ و

 هم گوسفندخو زن است؛ بركت و خير سراپا در كل، و دارد منفعتي گوسفند جزء هر: است
 خداوند مطيع و مشفق همسايگان، و اهل و فرزندان و شوهر بر و دارد را صفت همين
  .)275- 273 :1361غزالي،( است

 حكايت چند يادشده، شأن دون بندي دسته از بعد بالفاصله غزالي كه اينجاست جالب
 را باال ناشايست هاي خوي برخي كه هستند مردان اين آنها، همة در اتفاقاً كه كند مي نقل
 تصميم و رفتار با زنان ولي هستند، خطا انجام صدد در نفس، هواي سر از و دارند

 مطابقت يعني،) 280- 277 نيز ؛277- 275:همان! (كنند مي متنبه را مردان آن خردمندانه،
  .است نوشته وي خود كه است چيزي برعكس كامالً اوصاف، با حكايات
 نُه عنيي جامعه، افراد بيشتر بندي، دسته اين به عنايت با كه است اين توجه در خور نكتة

 و متكلم غزاليِ كه نيست معلوم و شرّند و سيرت زشت و بدخو زنان گروه، ده از گروه
 نظام بودن احسن و صنع اتقان و حكمت با را موجوداتي چنين وجود چگونه فيلسوف
 معلم و مسلك صوفي غزالي نيست معلوم و كند؛ مي سازگار آن، بر خير غلبة و خلقت
 خود از را اخالقي از دور الفاظ و تعابير چنين كه دهد مي اجازه خود قلم به چطور اخالق

  نهند؟ پا زير ارزشي بي تمثيل چنين با را انساني كرامت و گذارد يادگار به
 حاصل و ختام حسن تواند مي ، كهالملوك نصيحة در زنان بحث عبارات آخرين در )ب
  : آمده چنين آيد، حساب به هم نويسنده عقايد
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 و محنـت  از رسد مردان به آنچه هر حقيقت به.... گويد ]غزالي يعني[ كتاب خداوندگار
  :گويد شاعر كه چنان... رسد زنان از همه هالك، و بال

 مـرد از سـلطان  بـيم  و نهيـب مردبر   زنازرحمـانبـهبندهشدنعارض
 زن ازمـردان به همه رسدكهخواري   زنازجاناوبرنهدكفبهكهدزدي
ــر ــالراآدممـ ــيانوبـ  زن اززنـدان  و بنـد  و چاهيوسفبر   زنازعصـ

  )285: 1361غزالي،(
 توصيف ناتواني به را مردان و توانمندي به را زنان غزالي كه است جايي تنها اينجا شايد

 زنان به قبالً كه است نواقصي و ها ناتواني همان راستاي در هم توانمندي اين البته، كند؛ مي
 گفتة به كه زني اينجاست سؤال. گرفتاري و شر انواع ايجاد در توانمندي: بود داده نسبت
 عمل او حرف خالف مردان، صالح و فالح مالك كه آنجا تا است ناقص خرد به غزالي
 و باشد بسته او بر بايد روزن و بام و در كه زني ،)خالفوهنّ و شاوِروهنّ( است كردن

 هر كسب و نوشتن و خواندن كه زني و است ممنوع و مذموم اغيار با معاشرتش هرگونه
 محض اطاعت و است زادن و روفتن و شستن مسئول فقط و شده نهي او براي معرفت نوع
 نفوذ  صاحب و توانمند حد اين تا چگونه است، ممدوحش وصف مطلق، فرمانبرداري و

 و ناتوان حد اين تا چگونه آموزش، و تعليم و تدبير و خرد و قدرت همه آن با مرد و شده
 كودكي، از نيز او نيست بهتر دارد، وجود زن در قدرتي چنين واقعاً اگر است؟ شده منفعل

 خود و گيرد شكل شايسته جهت در اش، توانمندي همه اين تا يابد تربيت و تعليم نيكي به
  برساند؟ سعادت به را جامعه و

 نقل كه شود مربوط مي اشعاري به است، وارد غزالي بر بخش اين در كه ديگري ايراد
 چند داراي اش، جانبدارانه نگاه و آميز اهانت مضمون از نظر صرف كه اشعاري است؛ كرده

 توجهي نكته اين به غزالي و نيست منطبق واقع با هم، ديني ظاهر لحاظ از كه است مصراع
 گذارد، مي زنان گردن به چاه را به) ع(  يوسف افتادن شاعر اشعار، اين در. است نكرده

 عنيي زن ـ را) ع(  آدم عصيان و خطيئه عامل نيز ند؛ا يوسف برادران كار اين عامل كه درحالي
 گام، به گام خطيئه اين در حوا و آدم ،كريم قرآن آيات مطابق آنكه  حال  خواند، ـ مي حوا

 كرده، نفوذ هم اسالم در كه يهودي عقايد با مصراع اين مضمون و اند هم مساوي و همراه
 هم ديگر جاي دو در غزالي .)24:آ 3 تكوين، ، سفر1878 تورات، ←( است همخوان
 و اسالمي معارف با نه است هماهنگ شده، تحريف تورات هاي آموزه با كه دارد عباراتي

  :است آور شگفتي غزالي چون آشنايي دين عالم از توجهي بي اين
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 به كه زنان طبيعي امر چند و فقهي حكم چند جمله از مورد را، هجده جا يك در )1.ب
 زنـان  براي خدا مجازات و عقوبت را آنها و شمرد برمي است، مربوط الهي تكوين و تشريع

 زادن؛: از انـد  عبارت احكام اين خواند؛ مي) گندم خوردن( بهشت در حوا نافرماني مقابل در
 داشتن؛ نگه عده مرد؛ يك با زن دو گواهي برابري مردان؛ به طالق حق اعطاي ميراث؛ كمي

 نظـر  بـه  كه كند مي ذكر هم را ديگر حكم چند. ميت نماز و عيد نماز و جهاد نبودن واجب
 اند كرده واجب زنان بر غزالي خود نظير علمايي يا و جامعه عرف كه هستند اموري رسد مي

 در سرشـان  بـودن  پوشيده خانه؛ در بودن معتكف :جمله از ـ اند گذاشته دين گردن به ولي ـ 
 يـك  كـه  اسـت  بخـش  هـزار  فضل: آنكه ديگر و محارم با مگر نيامدن بيرون خانه از خانه؛
 بـه  اسـت  بـرعكس  كـامالً  عقوبـت  در اما مردان، آنِ از مابقي و است زنان آنِ از آن، بخش
 بينـد  مـي  عـذاب  امـت،  همـة  عـذاب  نـيم  معـادل  تنهايي به باشد فاجر زني اگر كه نحوي

  .)272- 270: 1361غزالي،(
 چيـزي  حـوا،  خطـاي  مقابل در زايمان نظير اموري بودن عقوبت يعني مطلب اين اصل

  : شده پرورده يهودي فرهنگ در و است آمده تورات تكوين سفر در كه است
 زيـاد  غايـت  بـه  را تـو  حمـل  و تـو  الم اين گفت نيز ]حوا[ زن به ]خدا خداوند[ و... 
 او و بود خواهد شوهرت به تو اشتياق و زاييد خواهي اوالدها زحمت به كه گردانيد خواهم

  .)20- 3:13 تكوين، سفر ،1878 تورات،( شد خواهد مسلط تو بر
» اسـت  مشـهور  خبر در« عنوان با و معين گويندة بدون را عبارتي ديگر، جاي در )2.ب

 راسـت  را آن بخواهي اگر است؛ كج پهلوي استخوان چون زن: كه مضمون اين به آورد مي
 سـپس  شـو؛  برخـوردار  آن از اش كجـي  همـين  با و كن رهايش پس. شكني مي را آن كني
 روشن .)1/250، 1371 ؛2/95 :1373غزالي،( است ايشان اخالق تهذيب در اين كه افزايد مي

 تورات تكوين سفر روايت به است شبيه بسيار كج، پهلوي استخوان به زنان تشبيه كه است
  .)25- 22: 2سفر تكوين، :1878 تورات،( آدم پهلوي استخوان از حوا خلقت مورد در

 چون و بدخويي؛ و ييأر سست: است غالب زنان بر خوي كه دو است بر آن غزالي )ج
 بـه . كـرد  رفتار سياست با آميخته لطف با آنان با بايد است، عظيم كيدشان و منتشر زنان شر

 وجـب  يـك  اگـر  كند؛ مي سركشي كني رها را عنانش اگر كه است چنان زن نفس او، تعبير
 دسـت  در محكـم  را لگامش اگر برعكس؛ و كشد مي گز يك را تو كني سست را افسارش
 از كالمـي  غزالـي  توصـيه،  اين تأييد براي و ادامه در. بود خواهد تو كنترل در باشي، داشته
 سياسـت  و درشتي با آميخته مداراي و نرمش عنيي خود، پيشنهادي رفتار تا آورد مي شافعي
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 را تـو  بداري گرامي اگر را دسته سه كه است اين شافعي سخن. كند تأييد نيز او سوي از را
 روسـتاييان  و خـدمتكاران  زنـان، : دارنـد  مي گرامي را تو كني خوارشان اگر و كنند مي خوار

  .)2/94: 1373غزالي،(
 توصـيه  مـردان  بـه  كـه  كنـد  مـي  نقل) ص(  پيامبر از حديثي غزالي بعد، صفحه چند اما

 و عـدل  بـا  بلكـه  ــ  خواري و تحقير با نه شافعي گفتة برخالف خود ـ  همسران با فرمايد مي
  :نمايند رفتار خود، با رفتار مانند و انصاف

 دهـد  طعـام : فرمود چيست؟ مرد بر زن حق كه پرسيدند ]آله و[ عليه اهللا صلي را، پيغامبر
 زشتي به را او روي و پوشد جامه خود چون پوشاند جامه و خورد، طعام خود چون را وي

  ).2/102:همان... (نكند رد را وي سخن و نگرداند منسوب
 آورده موضـوع  همين با ارتباط در) ص(  پيامبر از احاديثي هم، اين از پيش صفحه چند

  :فرموده حضرتش اينكه جمله از بود؛
 مردمــان، تــرين كامــل يعنــي باهلــه، الطفهــم و خلقــا احســنهم ايمانــا المــؤمنين اكمــل

 و[ و عليه اهللا صلي پيامبر و. فرزندش و زن به نسبت آنهاست ترين بالطف و ترين خوي خوش
 كـه  اسـت  كسي شما، برترين. لنسائي خيركم انا و لنسائه خيركم خياركم: گفت سلم و ]آله

 زنان با هستم شما) رفتارترين نيك و( بهترين من و باشد بهترين خود،) با مرتبط( زنان براي
 اهـل  بـا  كه را كسي دارد مي دشمن تعالي حق :الجواظ الجعظري يبغض اهللا ان: نيز و. خود
  .)2/92:همان( باشد متكبر خويش، نفس در و دل سخت خود

 و خـدمتكار  بـه  فرمـود  كه كند مي نقل) ص(  پيامبر از) خدمتكار( بنده حقوق بحث در
 شـان  تحميـل  طاقـت،  از بيش كار و بدهيد پوشيد مي و خوريد مي خود هر چه از خود بندة

 همچنـين، . شـود  نمـي  بهشـت  وارد باشد بدرفتار خود زيردست با كه كسي فرمود و نكنيد؛
 او كه گفت دويد مي اش پي از غالمش و بود نشسته اسب بر كه مردي به ابوهريره نويسد مي
 اسـت  همسان آنها دوي هر جان و اوست برادر مانند غالم اين زيرا بنشاند، خود كنار نيز را
  .)471- 2/470:همان(

 توصـيه  خـدمتكار  يـا  زن با رفتار در انصاف و اكرام به ها، نمونه اين در كه است واضح
 كـردن  خوار عنييـ  كرده قبولش به تلقي آن، نقل با غزالي كه شافعي توصية از اثري و شده
 سـاية  در فقـط  شـايد  اساساً،. شود نمي ديده ـ آنها سوي از ديدن اكرام براي خدمتكار و زن
 شـويم؛  مواجـه  او بزرگداشـت  و اكرام با كسي، كردن تحقير ازاي در كه باشد ترس و زور

 شـمردن،  خوار و آورد مي تكريم داشت، گرامي و تكريم معمولي، و عادي شرايط در وگرنه
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 اخالق، كتاب يك در كه است تأسف و تعجب جاي به عالوه،. كند مي ايجاد كينه و تحقير
 هـاي  رذيلـت  بـه  مسـتقيم  غير يا مستقيم توصية انساني، مكارم و فضايل به توصيه جاي به

  .شود مشاهده اخالقي
 بـرخالف  و شـمرد  مـي  ناپسـند  مردان براي و پسنديده زنان براي را خوي دو غزالي )د
  :باشند آن به متخلق كه كند مي توصيه زنان به مردان،
 مـردان ) عيب( آهوي گفت چيست؟ زنان هنر كه پرسيدند را بخرد زني :حكمت«

: 1361غزالـي، (» اسـت  زنـان  هنـر  دو هـر  ايـن  گفت. دلي بد و بخيلي گفتند چيست؟
 اسـت  آورده) ع(  علـي  حضـرت  از نقـل  بـه  را سخن اين العلوم احياء در البته، .)269

 بخل شمردن مذموم رغم به محتشمي اخالق در هم طوسي خواجة. )2/81 :1373همو،(
 دانـد  مـي  رذيلـت  مـرد  براي و فضيلت زن براي را صفت اين آن، از احتراز به دعوت و
  .)322 :1361خواجه نصيرالدين،(

 طريـق  از شـوهر  مـال  حفـظ  بخـل،  چـون  ناپسـندي  خُلـق  شـمردن  ممـدوح  فلسفة
 و فضـايل  آيـا  كـه  اسـت  اين غزالي از مهم سؤاالت از يكي اينجا، تا 6.است ورزيدن بخل
 و ثابـت  يـا  كنند مي تغيير جنسيت و شرايط بر حسب كه اند اعتباري و نسبي اموري رذايل
 در كـه  زنـي  از داستان يك قالب در غزالي كه آيد مي پيش وقتي ديگر سؤال اما، .اند دايمي
 ناخوانده مهمان ده روزي: كند مي انتقاد كند حفظ را آن خواسته و ورزيده بخل شوهر مال
 تهيـه  غـذا  آن از و كشد مي را اسبش يعني خود سرماية تنها او و رسد مي مبارك عبداهللا به

 اسـب  يـك  همين دنيا مال از تو كه كند مي اعتراض او به زنش. دهد مي مهمانان به و كرده
 از تقـدير  جاي به مبارك ابن بردي؟ بين از را ات سرمايه تمام و كشتي را آن چرا داشتي را
 را شـوي  مـال  تـا  ورزيـده  بخل و كرده عمل غزالي توصية مطابق كامالً اتفاقاً كهـ  زن كار

 داده طالق را وي و كند مي جمع را زن وسايل و اسباب و لباس و رود مي فوراً ـ كند حفظ
 سـؤال  .)265: 1361غزالـي، ( دارم نمـي  نگـه  باشد مهمان دشمن كه را زني من گويد مي و

 همراهي اسب كشتن در خود همسر با اگر يا كرد، مي سكوت زن اين اگر آيا كه اينجاست
 مـال  تضـييع  بـه  داد، مي پيشنهاد نخست او را، مبارك ابن عمل همين مثالً اگر يا و كرد مي

 را بخل غزالي اگر! شد؟ نمي متهم مانند آن و او مال در مباالتي بي و نبودن دلسوز و شوهر
 بخيـل،  زن ايـن  عمـل  در تقبـيح  اينجـا  چـرا  شـمرد،  مـي  زن فضـيلت  و پسـنديده  صفت

 از بايـد  قاعـدتاً  كـه  حـالي  در نمايد، مي تعظيم و ستايد مي را مبارك عبداهللا عمل معترضانه،
  .كرد مي ستايش منّاع بخيل زن اين عمل
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  )خانه از بيرون( جامعه در زن .6
 قائـل  او بـراي  اي اجتماعي جايگاه و شأن و ندارد خانه از خارج در زن براي تعريفي غزالي
 البتهـ  مرد و زن از اعم ديگران حضور امكان كه اجتماع نوع هر در بودن ها، معاشرت. نيست

 يـا  جامعـه  مشـكالت  حـل  در شـدن  مشـارك  و باشد آن در ـ بيگانه  مرد بر مؤكد تأكيد با
 در كه است جهت همين به. اوست نهي مورد زنان، سوي از منصبي و سمت گرفتن عهده به

 تعـاليم  يـا  زنـان  اجتمـاعي  وظـايف  و شـأن  بيان براي عنواني يا فصل وي، آثار از يك هيچ
 در مانـدن  و جامعه و جمع ترك به دعوت برعكس، ولي خورد؛ نمي چشم به امر اين مناسب
 چنـد . اسـت  فراوان ديگران با مصاحبت و معاشرت از منع و خانه هاي گوشه ترين اندروني
  :آوريم مي را مورد اين در غزالي آراي از بارز نمونة
 دوك و باشـد  نشسـته  خانـه  قعر در كه است آن زن ادب در تطويل بي جامع سخن« .1

 ايشان بر و گويد سخن كم همسايگان با و نبيند، و برنرود بسيار و گرفته الزم را) ريسي نخ(
 منحصـراً  توانست زني اگر افزايد مي سپس» .باشد دررفتن موجب كه حالي در مگر نرود در
 و خيابان در و شود ظاهر» بد هيئت« در و باشد پوشيده كامالً بايد آيد، بيرون شوهر اجازة با

 كسـي  هم او و نبيند را او كسي تا كند انتخاب مسير عنوان به را خالي خلوت جاهاي بازار،
   .)2/121 :1373غزالي،( نبيند را

 كند، نمي بسنده نقاب و بنده رو حتي و چادر داشتن به از خانه، خارج محيط غزالي براي
 پاكيزه بند روي و سپيد چادر از زنان نويسد مي و كرده مداخله هم آن كيفيت و رنگ در بلكه
 عـادي  حالت از زيباتر نقاب، و روبنده با بعضي است ممكن كه چرا كنند، احتراز آراسته و

 بـودن  حـرام  به غزالي. شوند نفس هواي دچار هم پوشش نوع اين از مردان برخي و شوند
 وي شوهر و برادر و مادر و پدر و عاصي، را فاعل و دهد فتوا مي پاكيزه روبند و سفيد چادر
 راسـتا،  همـين  در .)2/470: 1371همـو، ( شمارد مي معصيت اين شريك هم اند راضي را كه
 نگه) نازيبا و مندرس لباس با( پوش كهنه را خود زنان گفته كه آورد مي دوم خليفة از سخني
 ميل هرگز زشت، و بد ظاهر و هيئت داشتن با كه چرا بمانند، خانه در شوند ناچار تا داريد
  ).2/97همان(» الحجال يلزمنَ النساء اعروا«: كرد نخواهند رفتن بيرون

 زن و زن با ديگر مردان شوي، جز به كه است اين توصية غزالي مطابق و پسنديده رفتار
 ايـن  شگفت و باشند نداشته ـ  باشد كه حد هر در برخوردي ـ  و معاشرت نوع هيچ ايشان با

. كند مي منع نيز مساجد را در زنان حضور حتي كه است مصرّ توصيه اين بر آنقدر كه است
 بهتر اكنون داده، را مسجد به رفتن اجازة زنان به) ص(  اسالم پيامبر گرچه كه نويسد مي وي
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 داده اي اجـازه  چنين مندرس، لباس پوشيدن به مشروط هم آن پيرزنان، به فقط كه است آن
 چـه  او از بعـد  زنـان  دانسـت  مـي ) ص(  پيـامبر  اگر گفته كه كند مي نقل نيز عايشه از. شود
  .)همان( فرمود مي منع منازل از آمدن بيرون از را آنان هم ايشان حتماً كنند، مي

 و آداب چنين ها، جمع در حضور و آمدها و رفت ترين عادي براي وقتي كه است روشن
 شـئون  از شـأني  شـدن  دار عهده به دعوت براي جايي باشد، داشته وجود هايي دستورالعمل

  . ماند نمي باقي جامعه
 پيام از مرد است واجب كه نويسد مي و كند مي را ها توصيه اين مشابه نيز مردان به غزالي
 زنـي  بدهد احتمال حتي كه جايي از كردن عبور و گذشتن همچنين شنيدن، پيام يا فرستادن

 و توصـيه  چنـين  .)2/469:همـان ( كنـد  پرهيـز  نبينـد  را زن اصالً مرد آن هرچند ببيند، را او
 وقتـي  كـه  دليل اين به شايد است؛ آمده غزالي آثار ميان در جا  يك فقط البته دستورالعملي،

 خانـه  از خـارج  در حضـور  از انحـا  از نحـوي  هـر  بـه  مذكور، احكام و حدود مطابق زنان
 مطلقاً اجتماع صحنة شرايط، اين در. ماند نمي باقي مردان نهي به نيازي باشند، شده بازداشته

 هـر  مـورد  در نمـودن  قضاوت و كردن اجرا و دادن فرمان ايشان، خود و آنهاست دست در
 به ناچار مقابل، طرف و دارند عهده به جا يك زنان، زندگي كيف و كم جمله را از اي مسئله
  .است فرامين و حدود رعايت و صحنه از گرفتن كناره
 بـه  و ــ  حميت غايت و ندا هم مساوق دينداري و حميت كه است بر اين باور غزالي - 2
 كـوفتن  هـاون ) حتي( كه كند واجب چنان«: مرد كه است اين در او نزد ـ دينداري غايت تبع

دهند  جواب نرمي به كه را زنان نشايد دهد آواز در از مردي اگر و نشنوند بيگانه مردان زنان،
 آواز تـا  دهنـد  جـواب  و كننـد  دهـان  در انگشت كه بايد دادن، بايد جواب ناچار به اگر و... 

 هـا  توصيه اين براي توان مي توضيحي چه .)278- 277 :1361همو،(» بود پيرزنان مانند ايشان
رَض  قَلبِه في الَّذي فَيطمع بِالقَولِ تَخضَعنَ فَال«: شريفه آية از تفسيري به غزالي شايد داد؟ مـ «

 نسـاء  يـا « خطـاب  بـا  آن بعد و قبل آيه چند و آيه اين اوالً اما. است داشته نظر) 32:احزاب(
 دوم ؛)32- 28:احـزاب  ←( كنـد  مـي  بيان را بانوان اين خاص احكام و شود مي شروع» النبي
 النّبـي  نسـاء  يا«: كنيم دنبال آخر تا را آيه بايد هم بدانيم عام را حكم و خاص را خطاب اگر

 قوالً قُلنَ و مرَض قَلبِه في الّذي فَيطمع بِالقَولِ تَخضَعنَ فَال اتَّقَيتُنَّ انِ النِّساء منَ كَاَحد لَستُنَّ
 خشـك  و درشـت  سخن نه و است معمول غير لطيف و نرم قول نه معروف، قول. »معرُوفاً

 معـروف  غير قول موجد خود قول، در خضوع از پرهيز براي غزالي حل راه و معمول، غير
 .است عكس جهت در
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 بهـره  از بحـث  براي جايي فكري فضاي چنين در اساساً كه است اين تر اصلي نكتة اما،
 ايـن  مخيلـة  در ظـاهراً،  دارد؟ وجـود  جامعه امور ادارة براي زنان توانمندي و تدبير از بردن

 ايـن  نـزد  و باشـند  داشـته  امـور  ايـن  براي استعدادي و توان زنان كه گنجد نمي هم انديشه
 هم موضوع انتفاي الزم مقدمات. است موضوع انتفاي به سالبه اي مسئله انديشمندان، چنين

 و علـم  و جاهـل  انديشه، و عقل به و باشد ناقص خرد به فردي اگر: شده فراهم كامالً قبالً
 به و دهان در انگشت سخن، هنگام به و پركيد و شرير خوي، و خلق به و نياموخته معرفت
 كاري و دارد ثمري چه او با امور در مشاركت راستي به بسته، وپا دست و ناتوان عمل، هنگام

  آورد؟ خواهد بار به مفيدي حاصل چه گذاشتن او عهدة به را
 زنان امارت و رياست و مديريت نوع هر نفي براي مناسبتي به احياءالعلوم در غزالي - 3

 نيابـد  نيكـويي  يعني» ةامرَا تَملَكَهم قوم اليفلَح«: كه كند مي استناد) ص(  پيامبر سخن اين به
 كتـاب،  همـين  در امـا  .)2/95: 1373 غزالـي، ( باشـد  زن ايشـان  بـه  دهنـده  فرمان كه قومي

 عاقالنة گيري تصميم دليل به آن، ماجراي عاقبت حسن كه آورد مي را متعددي هاي حكايت
 در مثـال،  عنـوان  بـه  اسـت؛  بوده مردان فرمان و خواسته بر او رأي و تدبير غلبة و زن يك

 كـامالً  زنـان  عمل مورد، پنج هر در كه كند مي نقل حكايت پنج 124- 100 صفحات فاصلة
 تصميم گرو در حكايت، آن در مطرح مرد و زن فالح و صالح و است مدبرانه و خردمندانه

  .)2/112،119،122،123: همو( است بوده ايشان بجاي
 و ذات مـورد  در كلـي  اي قاعـده  توانـد  نمـي  غزالي استناد مورد سخن نويسنده، نظر به

 واقعيـت  بـه  توجه. است ويژه مصداق و خاص شرايط به ناظر بلكه باشد، بوده زن سرشت
 آنان اند، گرفته دست به را خود قوم رياست كه زناني از بسياري كه دهد مي نشان بشر تاريخ
 فالكت و هالكت موجبات حاكم، مردان از بسياري و اند شده رهنمون بهتري وضعيت را به
 شـرايط  و موانـع  دليل به حاكم ـ  و فرمانروا زنان درصد گرچه اند؛ كرده فراهم را خود ملت
 قرآنـي  مثـال . اسـت  بوده اندك همواره ـ زنان تمايل عدم دليل به يا جوامع بر جاري مردانة
 صـالحيتي  و بـي  ناشايسـتگي  قاعـدة  بـودن  كلي كه است مواردي بهترين از يكي سبا ملكة
 ذكـر  حاكم تنها اتفاقاً سبا ملكة كه كرد تأكيد بايد و كند مي منتفي رياست را براي زن جنس
 تمـام،  خردمنـدي  با و كند مي استجابت را خود معاصر پيامبر دعوت كه است قرآن در شده

 صـالح  و خيـر  بـه  زيسـتند،  مـي  مـادي  نعمت و رفاه در هم وي حكومت در كه را قومش
 حـالي  در اين شود؛ مي رهنمون نيز) ع( سليمان حضرت توحيدي دعوت پذيرش و معنوي
 قـوم  بزرگـان  نمـرود،  فرعـون،  نظير قرآن در شده ذكر مرد الهي غير حاكمان تمام كه است
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 پيـامبر  معاصـر  حاكمـان  يـا  و داود حضـرت  دورة لشـكر  امـراي  و حكومـت  سـران  لوط،
 چيـزي  معنـوي  و مـادي  ويرانـي  و خرابـي  جـز  و ايسـتادند  آنهـا  مقابـل  در ،)ص(  اسالم

 بيشـتري  بستگي استعداد و لياقت به مسئله موارد، قبيل اين در رسد مي  نظر  به. نياوردند بار به
 يـا  كشـف  در مناسـب  پرورش و تعليم نقش 7 .بودن مرد يا زن و جنسيت به تا باشد داشته
 كـه  اسـت  عنصـر  دو ايـن  مجمـوع  و است انكارنكردني نيز شخصي هاي توانمندي ارتقاي

  . دهد مي شكل را ـ  مرد يا زن از اعمـ  افراد عموم سياست و تدبير و مديريت
  

  اخالق كتب در اخالقي غير تعابير .7
 بسـيار  گـاه  و اخالقـي  غيـر  تعابير به زنان بحث در غزالي، تربيتيـ   اخالقي كتاب سه هر در

 سـخنان  ميـان  از را برخـي  و اوسـت  خـود  از عبارات اين از برخي. خوريم برمي ناشايستي
 تصـور  خواننـده  كـه  هستند چنان گاه مضامين اين. است برگزيده خود قبول مورد نامداران

 الفاظ و عبارات ظاهر طريق از و برگزيند را عبارات آميزترين اهانت كه داشته عمد او كند مي
 در قـبالً  را مـوهن  عبـارات  اين از بعضي. بدهد جامعه به زنان با رفتار مورد در درسي هم،
 چند اكنون. بود پرداخته حيوان ده خوي به زنان خوي تشبيه به كه آنجا مانند آورديم؛ مقاله
 در. نگـاريم  مـي  را ديگـران  از منقول تعابير نخست، و آوريم مي را دست اين از ديگر نمونة
 كه دهد مي نشان نام، اين با و آورد مي» حكمت« عنوان تحت سخناني غزالي ،الملوك نصيحة
 و سـطحي  چنـان  عمومـاً  هـا  حكمـت  ايـن  محتواي اما است، باارزش برايش آنها محتواي
  :حكيم يك حرف نه است الناس عوام اقلّ حرف گويا كه است سخيف

 گفـت . بگذشـت  آنجـا  از حكيمي كردند مي مشورت يكديگر با زن دو وقتي: حكمت«
  ».ستاند مي ]ديگر[ مار از وام به زهر ماري بنگريد،

 معلم، اي گفت و درآمد او پيش حكيمي. آموخت مي دبيري را دختري معلمي :حكمت
  !آموزي؟ مي بدي را بدي

 بد چيزي زن گفت نخواستي؟ باال تمام چرا گفتند كوتاه، خواست زني حكيمي: حكمت
  .)270- 269 :1361غزالي،(» بهتر كمتر، هر چند بد و است،
 زنـان  كـه  نشود، تباه ايشان دل تا مگوييد عشق حديث زنان با: گويد عنه اهللا رضي عمر«

  .)286: همان(» خداست ايشان دارندة نگاه افكنده، صحرا بر ندا گوشت همچون
 ادامة در غزالي). 9: همان(» بركه خالفهن في فان النساء خالفوا: گفت عنه اهللا رضي عمر«
 او بـه  سخني برابر در همسرش چون كه كند مي نقل را دوم خليفة گفتار و رفتار سخن، اين
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 بـازي،  اسـباب ( لعبتـي  جـز  تـو «: كـه  زد بانگ وي بر عمر ننمود، سكوت و برگرداند پاسخ
 كـه  چنـان  اال، و باشـيم  را آن باشد حاجتي تو به را ما اگر خانه، گوشة در نيستي) عروسك
 .)95 همان،(» باش مي هستي

 از زنان سبب به ابليس نه كه تعالي حق نفرستاد پيغمبر هيچ كه گويد مي مسيب سعيدبن«
 كه باشد روا: گفت خويش پسر به داود....  كه گويد مسيب  بن  سعيد«: نيز و» نبود نوميد وي
 .)466- 465 /2 :1371غزالي،(» فرانشوي زنان پي از وليكن فراشوي اژدها و شير پس

  :غزالي خود اخالق از دور و ناشايست تعابير برخي اما و
» ...دهـد  ]دروغ[ وعـدة  را او ]شوهر[ كه بود روا وعده، به اال ندارد طاعت زن چون« - 

  )2/486:همان(
 كـه  بايد مرد. است مرد سياست آن، عالج كه است) كجي( كوژي...  زنان جمله در« - 
 زن كـه  خبرسـت  در... دارد مـي  نگـه  خويش وقت به عالجي هر كه بود طبيب استاد چون

  .)1/250 :همان(» بشكند كني راست خواهي اگر پهلوست، استخوان همچون
 خاموش ايشان ضعف داروي اند، آفريده عورت و ضعف از را زنان كه است خبر در« - 
  .)248/ 1:همان(» است كردن زندان ايشان بر خانه ايشان، عورت داروي و است بودن
 نهاده نام مردانگي و شجاعت است سگان خوي كه را خشم ]اشتباه به جمعي[ پس... «
 كودكـان  و زنان كه بايستي بودي، مردي از خشم، هيجانِِِِ راندن اگر كه داند عاقل و... باشند

 زودتـر  قوم اين كه است معلوم و نبودندي، نزديكتر خشم به بيماران و نفس ضعيف پيران و
 ]خشـم [ ديگـر  آن و ـ السالم عليهم انبياست ـ  صفت ]حلم و شجاعت[ اين و... گيرند خشم
 در بزرگـي  كـه  بنگر نزديكترند، بهايم و سباع به كه كساني و عرب و تركان و كردان صفت

 اينجـا  در )509- 508 /2:همان(» باشي؟ ابلهان و غافالن مانند اي باشي انبيا مانند كه باشد آن
 و بهـايم  و سگان خوي عنوان به غزالي سوي از كه اند شده خشم به متصف راحتي به زنان
  .است شده دانسته عرب و تركان و كردان و غافالن و ابلهان و سباع
 آنچه نبايد گويد مي و رسد مي است گفتن فحش كه پنجم آفت به زبان، آفات بحث در - 

 سـپس، . پرداخت آن به كنايه و اشاره با بايد بلكه آورد، زبان به صريحاً نازيباست و را زشت
 ناسزاسـت  و فحـش  هماننـد  آوردنشان زبان بر كه زشت امور اين براي مصداق و نمونه چند
  : برص و بواسير نظير هايي بيماري زنان، نام مباشرت، حديث: از اند عبارت كه شمارد برمي

 بود زشت هر چه در نبود، فحش تا گفت بايد كنايت به مباشرت حديث كه چنان كه بدان
 بايـد  پردگيـان  بلكـه  گفت نبايد صريح زنان نام و گفت، نبايد صريح و كرد بايد اشارت هم
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 بايـد  بيماري آن، غير و برص و بواسير چون بود زشت ]بيماري[ علتي كه را كسي و گفت،
  .)478/ 2:همان( فحش از است نوعي اين كه داشت، بايد نگاه الفاظ چنين اندر ادب و گفت؛
  

  گيري نتيجه. 8
 بـه  زن و همسـر  دختـر،  مادر،: كند مي بررسي موقعيت چهار در را زن مجموع در غزالي .1

 همسـر  به ترتيب به آن بيشترين و دختر و مادر به بحث كمترين). مؤنث جنس( مطلق طور
  .شود مي مربوط زن جنس و سرشت و ذات به و

 و دسـتور  هـيچ  و كنـد  مـي  سـكوت  كـامالً  دختـران  تربيت و تعليم به نسبت غزالي .2
 را دختـران  آمـوزي  علـم  مسـتقيم  غير ترتيب، اين به و دهد نمي آنها تعليم جهت اي توصيه
 نيافته، پرورش و نياموخته علم دختران اين غزالي، هاي نوشته در. شمرد مي الزم غير و ناپسند

 .آيند در نكاح عقد به زودتر هرچه بايد اند، ناتوان و نادان قطعاً كه

. انـد  مهـم  ايـن  واسـطة  مـادر  و همسـر  و است فرزند نكاح، اصلي هدف غزالي نزد .3
 حـق  از بـيش  بسيار زن بر شوي حق اما دارند، حقوقي و وظايف يكديگر قبال در همسران

 خوبي و است بنده و اسير همچون شوهر خدمت در زن غزالي، نگاه در. است شوهر بر زن
 شـوهر  فـرامين  بـه  نسبت وچرا چون بي سرسپردگي و مطلق اطاعت ترازوي در زن، بدي و

 ميـان  مشـاورت  و مشاركت و همراهي و همدلي از سخني هيچ او آثار در. شود مي سنجيده
 و عقـل  ضـعف  و خـدمت  قصور برابر در صبوري و ترحم و مدارا و ندارد وجود زوجين

  .است شوي جوانمردي نهايت زن، خلقي كج
 اختصار، به و كند مي سياست و تدبير را زن آرزوهاي و آمال حتي و گفتار و رفتار شوهر

  .اوست تن مالك و نفس مدبر
 و جاي و نيست برخوردار اي اجتماعي منزلت و شأن هيچ از زن غزالي، نظر از .4
 دار عهده يا و اجتماع در زن حضور. است شدني تعريف خانه محدودة در فقط او جايگاه
 جز و است مردود و منتفي وي، كردن رياست و مديريت يا و مناصب و مشاغل شدن
 و تعليم مانند هم مسئله اين از غزالي. ندارد همراه به چيزي مردان، براي مفسده و تباهي
  .شمارد مي موضوع انتفاي به سالبه را آن كه چرا آورد، نمي ميان به صحبتي دختران تربيت
 قواعـد  ايـ  فلسـفي  اصول به چندان زنان به مربوط مباحث در غزالي رسد مي نظر به .5

 نمانـده،  پايبنـد  چنـدان  اوست خود مقبول كه صوفيان منش يا و اخالقي موازين يا كالمي،
 هـم  عوامانـه  و سـطحي  حتـي  گاه كه مرد كي هاي بينش و ها قضاوت قالب در بيشتر بلكه
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 هـيچ  معتقدند كه متكلمين و فالسفه رأي برخالف مثال، عنوان به است؛ فرورفته انديشد مي
 رشـ  زنـان،  عمـوم  وجود كه در است بر اين باور نيست، غالب شر يا محض شرّ موجودي

 يعنـي  اخـالق  علـم  ضروري مشي برخالف همچنين،. است مغلوب يا مفقود خير و غالب
 مـورد  در آميـزي  اهانـت  و ناشايسته تعابير آراسته، و پيراسته الفاظ به كالم و قلم كردن مقيد
 بـه  دعـوت  كه صوفيان منش رغم به و ندارد امر اين در افراط از پروايي و برد مي كار به زنان

 زنـان  با تندي و درشتي از راحتي به است، خشونت و تندي از پرهيز و خويي نرم و تواضع
  .آورد مي ميان به سخن آنها زدن حتي و

 و اسـت  قائـل  جنسـيتي  برتـري  بـه  كـامالً  او كه آيد برمي چنين غزالي هاي نوشته از .6
 خـرد  صاحب و مادون جنس زن وي، نزد. حكمفرماست او بينش بر مردساالرانه بيني جهان

 بـه  قـادر  و نـدارد  مديريتي توان و اقتصادي شم است؛ ناتوان جسمي و ناقص اي انديشه و
 بـه  حتماً نباشد، مدام كنترل تحت اگر و نيست خود خانوادگي و فردي زندگي مستقل ادارة

  .كند مي ميل تباهي جانب
 كردني ترسيم  وي معاصر جامعة سيماي اخالقي، اثر سه اين در غزالي نوشتار فراز از .7
 فكـر  همـه  جـاي  بـه  مردان يعني افراد از نيمي آن در كه است اي جامعه جامعه، اين. است
 به بعض حكم و شده افراط مردان توانمندي مورد در اينجا، در. گيرند مي تصميم و كنند مي
 صايب رأي و تدبير صاحب و خردمند افرادي آنها همگي زيرا است، شده داده سرايت كل

 و شـده  داده سرايت كل به بعض حكم و شده تفريط زنان لياقت مورد در و اند شده شمرده
  .اند گرديده معرفي فرودست و بسته دست و ناتوان افرادي جمعاً،
 زن يـك  كـوفتن  هـاون  صـداي  از حتـي  مردانش بعضي كه است اي جامعه جامعه، اين
. كننـد  مـي  شـورانگيزي  بنـد،  روي و برقـع  وراي از حتي زنانش برخي و شوند مي دگرگون
 را خانـه  بيـرون  آن، از تا ديوارند در شكاف و روزن يك دنبال به زنانش كه است اي جامعه
 خيـال  بر حتي را رفت بيرون راه و كنند مي اندود گل را پنجره و ديوار درز مردانش و بنگرند
  .بندند مي هم زنانشان

  
  نوشت پي

 االعراق طهارة در نوجوانان و كودكان تربيت و تعليم بخش در را شيوه همين دقيقاً نيز مسكويه ابن. 1
 )122- 110: 1360 مسكويه، ابن. (است گرفته پيش

 .)261: 1361غزالي،( خيارهن احذروا و النساء شرار من اهللا الي التجئوا .2
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 بـه  انتسـاب  از گريـز  راه و شـمارد  مي جايز مواردي در نيز را كودك به دادن دروغ وعدة غزالي. 3
 بـود،  روا شـود،  دبيرسـتان  بـه  تـا  دادن وعده را كودك كه بدان«: دهد مي ياد هم را دروغگويي

 را وي چون تا بنويسد نيز بود مباح آنچه وليكن بنويسد آن: كه خبرست در و بود دروغ اگرچه
  .)2/487 :1371غزالي،(» بود مباح دروغ بدان، كه فرانمايد درست غرض گفتي، چرا گويند

 نساء/34. 4

: شود مي متذكر را مطلب اين هم احياءالعلوم در غزالي سعادت، كيمياي و الملوك نصيحة بر عالوه. 5
 و شـاوروهن  انـد  گفتـه  و...  بركـه  خالفهـن  فـي  فـان  النسـاء  خـالفوا : گفت عنه اهللا رضي عمر«

 .)2/93 :1373غزالي،(» خالفوهن

 .)2/120 :1373غزالي،(» دارد نگاه را آن بل نكند افراط شوي مال در كه است آن زن بر واجبات از«. 6

 دانش و شايستگي شجاعت، اعتدال، نظير صفاتي داشتن حكومت، الزمة است معتقد رازي فخر. 7
 .)131 :1346فخر رازي،( زنان نه شود مي حاصل مردان براي فقط اوصاف اين و است

  
  منابع
 .گلي: ، تهران3اي، چ ترجمة مهدي الهي قمشه). 1375(مجيد  قرآن

  .مسلمان زنان نهضت :اصفهان امين، بانو شرح و ترجمه ،االعراق طهارة .)1360( محمد بن احمد مسكويه، ابن
 :تهران بخشان، روح عبدالمحمد و اميرمعزي محمدعلي ترجمة ،اخالقيات. )1377( هنري شارل كور، دوفوشه
 .دانشگاهي نشر

 حيـدري،  و عليرضـا  مينـوي  مجتبـي  تنقيح و تصحيح ،ناصري اخالق .)1360( خواجه نصيرالدين طوسي،
 .خوارزمي :تهران

 .تهران دانشگاه :تهران پژوه، دانش محمدتقي تصحيح ،محتشمي اخالق .)1361( خواجه نصيرالدين طوسي،

 .طهوري :تهران ،قابوسنامه .)1343( اسكندر بن كيكاوس عنصرالمعالي،

 .مقدس كتاب انجمن :جا بي گلن، وليم ترجمة .)1878( عتيق عهد

 همـايي،  الـدين  جـالل  تعليقـات  و حواشـي  و تصـحيح  ،الملوك نصيحة .)1361( ابوحامد امام محمد غزالي،
 .بابك :تهران

 .ناشران :، تهران2و  1ج  آرام، احمد تصحيح ،سعادت كيمياي .)1371( ابوحامد امام محمد غزالي،

 حسـين  كوشـش  بـه  خـوارزمي،  مؤيدالـدين  ترجمـة  ،الـدين  علـوم  احياء .)1373( ابوحامد امام محمد غزالي،
 .فرهنگي علمي :،تهران2و 1ج  خديوجم،

 .الزهرا :تهران ،المدنيه السياسة .)1366( محمد ابونصر فارابي،

  .الزهرا: تهران ،منتزعه فصول .)ق1405( محمد ابونصر فارابي،
  .اسالمي كتابخانة :تهران تسبيحي، محمدحسين كوشش به ،العلوم جامع .)1346( عمر بن محمد فخر رازي،
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