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 چکيده
که تعلیم و تربیت ابناء بشر را به عهده دارند و  یکی از مؤثرترین اقشار جامعه هستندزنان 

تأمین سالمت زن، از واجب ترین حقوقی است که بر گردن جامعه است. زنان دارای تخصص 

در بعضی از این مشاغل اثرگذاری شان های خاص خود و مشترک با مردان هستند که وجود 

ه تساوی انسانی در برابر قانون برقراری عدالت اجتماعی بر پایبیشتری می تواند داشته باشد.

و وجود فرصتهای عادالنه برای زن و مرد و کاستی از نابرابریها و تبعیض های اجتماعی با 

توجه به واقعیت های موجود در جامعه اسالمی ایجاب می کند تا بتواناییهای بالقوه زنان و 

 خاص مبذول گردد.استفاده بهینه از توانمندی آنان در زمینه های مختلف حقوقی توجه 

این مقاله بر آن است تا حقوق سیاسی اجتماعی زن را از دیدگاه قرآن و روایات بررسی 

نماید. حقوقی که به حقّ بهره برداری از حیات شایسته و برخورداری از عدالت اجتماعی، 

 اشتغال، مشارکت اقتصادی و فرهنگی و مسئولیتهای زنان اشاره و تأکید دارد. بر این اساس

ابتدا به تبیین دیدگاه قرآن در  تحلیلی -مقاله سعی شده است تا با روش توصیفی در این

هایی از حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی زن را اره خلقت زن پرداخته و سپس نمونه ب

و در خلقت، فطرت  انمانند مردپایان به این نتیجه می رسد که زنان توضیح داده و در 

و این به منزله متشابه بودن حقوق زن و مرد نیست.  می باشندمشخصه های انسانی یکسان 

اسالم برای زن حقوق اجتماعی نظیر شرکت در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 

و...... را قائل است. البته حضور زنان در جامعه باید با توجه به رعایت برخی حریم های 

 .ن ناسازگار نباشدشرعی صورت گیرد تا با شوؤن خانواده و موقعیت ز

 .قرآن، زن، حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی اژگان کليدي:و 
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 2 محبوبه خزاعی ، 1 حيدري نسبعليرضا 

 .دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه علوم قرآن و حدیث استادیار 1
 .کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 محبوبه خزاعی

 زن از منظر قرآن و حدیث سياسی و اجتماعیمبانی حقوق 
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 مقدمه
دست بخشایشگر اسالم پرده های تاریکی و جهالت را از جمال زیبای زن برداشت و او را به عنوان انسان به رسمیت شناخت و گوهر 

زنان نیمی از پیکر اجتماع و از پایه های اساسی نظام خانواده هستند  فرو ریخت و تاج بزرگی و افتخار بر سرش نهاد.شرف و حسن بر دامانش 

مانند آن  شرایط زندگی و مذهب، .از گذشته تاکنون با توجه به فرهنگ، عامل اصلی در شکل گیری حقوق ویژه آنان است که همین امر،

حقوق زن در پرده ای از ابهام بوده و در هر دوره ای با او به گونه ای برخورد شده است و می اما متاسفانه د حقوقی برای زن در نظر گرفته ان

 شود.زمانی زن را طفیل مرد می دانستند وحقوق کمتری برای او در مقایسه با مرد قائل می شدند. امروزه نیز برخی خواستار آزادی و همسانی

 جنسیت آنها هستند. حقوق زن و مرد، بدون درنظر گرفتن

در شرایطی که  زن هیچگونه ارزشی نداشت وحتی در انسانیت او تردید می کردند،تا جایی که زنده به گور می شد، دین مبین اسالم 

دوراندیشی آمد و با بیان کامل حقوق زن و جایگاه وی در خانواده و اجتماع، تمامی اندیشه های خرافی آن روز را باطل شمرد وبا دقت نظر و 

به پدیده دختر کشی پایان داد و اعراب را از این  ،و بدون افراط و تفریط حقوق زن را بیان داشت و در راستای تشریع حقوق همه جانبه زن

ود را از بیم تنگدستى مکشید ما شما و آنان فرزندان خ .......... الَ تَقْتُلُواْ أَواْلَدَکُم مِّنْ إمْالَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُم»....... برحذر داشت. کار زشت و ناپسند

  {1}«رسانیم را روزى مى
وزى ردان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید وَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ انَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبِیراً و فرزن»

 {2}«دهیم چرا که قتل آنها گناه بزرگى بوده و هست.و شما را ما روزى مى آنها»آنها بر شما نیست، 
 به میراث عنوان به اموال چونان برد بلکه نمی ارث زن بود، محروم خود حقوق ترین ساده از زن که شد نازل زمانی در کریم قرآن

 {3.} شد می داده دیگران

قَلَّ مِنْهُ  نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ مِمَّالِّلرِّجَالِ  »فرماید: می قرآن فضایی چنین در

ان نیزاز آنچه پدر و مادر و اند سهمى است و براى زنأَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان آنان بر جاى گذاشته

 {4}« .اند سهمى خواهد بود خواه آن مال کم باشد یا زیاد نصیب هر کس مفروض شده استخویشاوندان آنان بر جاى گذاشته

شخصیت و کرامت فراموش شده ایشان را احیا نمود.در قرآن کریم توجه ویژه  اسالم همزمان با آشنا کردن زنان به حقوق واقعی خود 

  داده شده است. قرار وی ه زن شده و حقوقش سازگار با طبیعتای ب

توجه به آیات قرآن کریم، کتاب انسان ساز و راهنمای بشریت و سیره و سنت پیامبر می تواند نسل حاضر را در دستیابی به پاسخ با 

 :پرسشهای زیر رهنمون سازد

 نظر قران در باره خلقت زن چیست؟  -1

 زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند؟ از دیدگاه قرآن و اسالم آیا  -2

 قرآن چه حقوق سیاسی و اجتماعی را برای زن در نظر گرفته است؟  -3

محور اصلی این مقاله تبیین حقوق سیاسی و اجتماعی زن از منظر قرآن و روایات است. لذا قبل از ورود به بحث اصلی سیر تحولی 

 ی کنیم.وضعیت حقوقی زن را در طول تاریخ به اختصار بیان م

 تاریخی در حقوق زنان ، به سه دوره جداگانه تقسیم می شود که به اختصار توضیح می دهیم.  سیر تحوالت

 

 بت پرستی  دوره وحشی گري، بربریت و -الف

تملک زن را انسان نمی دانستند بلکه از نظر ایشان موجودی بی ارزش و بدون اختیار و حقوق انسانی بود که به راحتی به در این دوره 

اولین کسی بود که دخترش را زنده « قیس بن عاصم»بود. « بنی تمیم»نخستین قبیله ای که دختر کشی کرد، قبیله  هر کسی در می آمد.

 وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَّ» به گور کرد و این رسم در میان اعراب رواج یافت. خداوند در قرآن آنان را اینگونه توصیف می کند:

در حالى که هرگاه به یکى از  *حْکُمُونَ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِکُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أاَلَ سَاء مَا یَ *وَهُوَ کَظِیمٌ 

بخاطر بشارت بدى که به او داده شده، از قوم   *گرددو به شدت خشمگین مى شودسیاه مى آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده، صورتش 

  {5}« کنند! چه بد حکم مى !داند( آیا او را با قبول ننگ نگهدارد، یا در خاک پنهانش کند؟)و نمى ;گرددو قبیله خود متوارى مى
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 روم و ایران  ،دوران ظهور تمدن یونان، مصر -ب

پرهیزگاران و پارسایان، عواطف و احساسات بشری را با منطق و دانش همراه ساخت.در این عصرزن از نظر  که ادیان توحیدی و باور

مادی انسان به شمار می رفت ولی فقط از همین نظر و تا همین اندازه ، شریک زندگی مرد بوده و هنوز از نظر معنوی و اجتماعی شخصیت 

 د. حقوقی نداشت و پیرو و فرمانبر اراده مرد بو

 

 دوران ظهور اسالم   -ج
که با آموزه های ارزشمندش، ز ن را از موقعیت نامطلوب نجات داد و به وی شخصیت حقوقی بخشید.در نتیجه، زن مسلمان توانست 

سرزمین   به تدریج جایگاه خود را در میان جامعه بیابد و از بسیاری از موهبت ها بهره مند شود. در سیر تاریخی از آغاز آفرینش تاامروز در تمام

، آیین ها،فرهنگ ها،اجتماعات  و فلسفه های گوناگون از یک زاویه به زن نگریسته نشده است. از طرفی تفکر و نگرش دیگری نیز در ها، اقوام

سیر تاریخ منادی ارزش، فضیلت، کرامت و شخصیت انسانی زن بوده و بشریت را به سوی آن فراخوانده است. این اندیشه که از آغاز آفرینش  

)ص( استمرار داشته، دین خداست که رسوالن الهی در تمام سرزمین ها، میان اقوام و فرهنگ ها ترویج کرده اند. از جمله تا بعثت پیامبر

خَلَقَکُم مِّن » موضوعاتی که قرآن کریم به آن پرداخته ، موضوع خلقت زن و مرد است. قرآن با صراحت کامل در آیات متعددی می فرماید:

وَ بَثَّ مِنهُما رِجاالً. همه شما را از یک تن آفرید و هم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن ، مرد و زن  مِنهَْا زَوْجَهَا لَقَخَنَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ 

اکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَ »و یا در آیه ای دیگر می فرماید: {6}«فراوان برانگیخت.

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى  .عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

در این آیه شریفه  {7}« تردید خداوند داناى آگاه استما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بىمتقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین ش

نیز خداوند سبحان، هدف از آفرینش زن و مرد را که شناخت بیشتر ساحت کبریایی اوست، یکسان دانسته و مالک و میزان برتری انسان ها 

 را پرهیزگاری بیان کرده است  نه زن یا مرد بودن.

 بزرگ جامعه دو آن نسل از آغاز و بودند یکدیگر همسر که زن یک و مرد یک ،حیات اجتماعی انسان از نظر قرآن با آفرینش  تاریخ

 :جمله از است قائل مرد و زن برای را فراوانی های همسانیکریم  قرآن است، یافته گسترش بشری

 یکسان بودن در آفرینش -1

هیچ گونه برتری از نظر خلقت نسبت به یکدیگر آفریده شده اند. و این نکته در آیات نورانی زن و مرد از یک گوهر و سرشت، بدون 

او خدایى  ........هُوَ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیهَْا »  :قرآن کریم بارها یادآوری شده است. آنجا که می فرماید

اسالم به سرشتی واحد  در  {8}«....کنار او بیاساید. است که )همه( شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در

از قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را » طبیعت زن و مرد اعتقاد دارد. استاد مطهری در این زمینه می نویسد: 

 {9}« جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریدیم.

درآیه {10}است. در آیه شریفه به روشنی نشان می دهد که جفت حضرت آدم ) حوا( از جنس خود او بوده« خلق منهازوجها»عبارت  

من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از ........همانا کَرٍ أَوْ أُنثَىأَنِّی الَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّن ذَ» زیر هم تأکید بر یکسانی زن و مرد دارد: 

 {11}....«کنم مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمى

پس زن در خلقت از همان جوهر مرد است و عقاید باطلی که در این زمینه خصوصاً در دوره جاهلیت رواج داشته همه توسط آیات  

 در آیات یاد شده بیانگر همین مطلب است. « مِن نَفسٍ واحِده» و « مین اَنفُسِکُم » نورانی قرآن فسخ شده است و 

 

 یکسان بودن در فطرت -2

 تَبدیِلَ ال عَلَیها النّاسَ فِطرَ الَتی اهلل فِطرَه» از منظر قرآن انسانها اعم از زنان و مردان در سرشت و فطرت نخستین یکسان می باشند

برخی {12}«..…دهد نمی رخ یدگرگون خدایی، آفرینش و سرشت برای  سرشت، آن بر را مردم جان که همان خدایی، لِخَلق اهلل ..... سرشت

نشأت گرفته از سرشت خاص انسانی  که گری پرستش و ورزی عشق نوآوری، پسندی، خواهی، زیبایی کمال جویی، ویژگیها از جمله: حقیقت

  بود.است  در زنان و مردان همسان و همانند خواهد 

 

 یکسان بودن در  در تکامل  -3
نان همانند مردان می توانند به رشد معنوی و تکامل روحی دست یابند و این مسأله اختصاصی به جنس مرد ندارد. همان گونه که ز

 .نَقیرا مونَظلِة و الیُنّالجَ یَدخُلونَ کَولئِفَاُ مُؤمِنٌ وَهُ رٍ اَو اُنثی وَکَمِن ذَ حاتِالِل مِن الصّو مَن یَعمَ»قرآن این نکته را به روشنی تصریح می کند: 

http://www.rassjournal.ir/


 228  -238  ، ص1396 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
من باشد به بهشت می رود و به قدر آن گودی که بر پشت هسته خرماست به کسی ؤو هرکس کاری شایسته کند، چه زن و چه مرد، اگر م

حْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَ»  {13}«ستم نمی شود. 

داریم پاداش آنها را حیاتى پاک زنده مى اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را بههر کس کار شایسته» {14}«

 «. د، خواهیم داد.دادنبه بهترین اعمالى که انجام مى

بنابراین عالوه بر خلقت برابر، زن و مرد در ارزش های و آمادگی برای دستیابی به کمال واالی انسانی نیز  برابر هستند. هر جا سخن از 

آن دو  در پیشگاه خطاب شده اند و در قرآن مالک برتری « یا ایهاالذین امَنوا» و « یا ایها النِاس»ارزش و کمال است، زن و مرد با تعبیرات 

 خداوند، تقوا معرفی شده است. خداوند می فرماید:

ادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّ» 

لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ 

مردان و «لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ  «

پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت

کنند خدا براى همه آنان دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد مىدهنده و مردان و زنان روزه صدقه و زنان 

به کارى فرمان دهند براى آنان در  اشو هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است

 {15}« اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکارى گردیده است کارشان اختیارى باشد و هر کس خدا و فرستاده

تأکید خداوند در این آیه، با آوردن واژه مؤنث در کنار مذکر، بیانگر یکسان بودن زن ومرد در پیشگاه خداوند است. همچنین با این 

ود أکید، تمام اندیشه هایی را که فضیلت و شرافت انسانی را ویژه مردها می دانست و زن را از رسیدن به این فضیلت ها ناتوان می شمرد، مردت

 {16.}اعالم کرد

 

 تساوي حقوق زن و مرد یا تشابه  
انیت انسان مربوط می شود برابر و همانند یکدیگرند ولی زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی و متشابه یعنی در آنچه که به انس

احساسات  جمله:  از ویژگیهایی در عین حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوتهایی هست. زن 

رد خصوصیاتی دارد که زن ندارد . در عین حال که عواطف، طرز تفکر، طرز برداشت ها، تواناییها و استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و م،

زن و مرد متساویند ولی متشابه نیستند . تساوی توجه به کمیت است . ارزش  از نظر حقوق .در انسانیت با یکدیگر متشابه و متساوی هستند 

اما از نظر کیفی {17.}شتر از مرد استی حقوق زن بیی حقوق زن و مرد برابر با یکدیگر است بلکه حتی از نظر شهید مطهری ارزش کمّکمّ

اینطور نیست وظایف و حقوق این دو از نظر کیفیت از جنبه هایی متفاوت است . یکی از افتخارات حقوق اسالمی این است که حقوق زن و 

 .مرد را متساوی می داند ولی متشابه نمی داند

ی نیست بلکه از جنبه کیفی نیز متفاوتند . او می گوید : نوع استعدادهای زن ارسطو معتقد است که تفاوت زن و مرد تنها از جنبه کمّ

دی در قسمت های زیااست  و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت به عهده هر یک از آن ها گذاشته وحقوقی که برای آن ها خواسته 

منافع برابرند . این تساوی به نحو احسن برقرار نخواهد شد جز با  همه افراد در وظایف و آنچه برعهده آنهاست و در{18}با هم تفاوت دارد

 این در مطهری استاد.حفظ آنچه که برای هر فردی از افراد جامعه از خصوصیات فطری و آثار الزمه خلقت و شئون مختلف حیات وجود دارد

مفهوم درست مساوات این است که حکم به »{19}« تینواخ یک تشابه، و است برابری تساوی است، تشابه از غیر تساوی » می نویسد باره

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ  ».......باتوجه به آیه  {20}.« تساوی زن و مرد در انسانیت کنیم و نه این که  به تساوی  نقش هایشان مغتقد شویم 

 {21}«.....و مانند همان وظایفى که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان بر عهده مردان است .........بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ

هُنَّ  »......... کند می تشبیه لباس به را مرد و زن قرآن که است برای همین مطرح می شود.  زناشویی زندگی در شوهر و زن حقوق یکسانی

 هر التزام و حقوق در مرد و زن همانندی{22}« .آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستید .....هُنَّلِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّ

 به همسان و دوسویه بخشی مصونیت و سودمندی این به خاطر که دارد پی در را آنها همسان و دوسویه رسانی سود خود وظایف به کدام

 {23}  .دهند می پوشش را یکدیگر که می مانند لباس

 

 حقوق فردي  زن از دیدگاه اسالم
 زن عالوه بر برخورداری از حقوق خاص در دائره زوجیت، به عنوان انسانی مستقل نیز، دارای حقوقی است که به برخی از آن می پردازیم.
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ذات انسانی از حقوق یکسان برخوردارند. در اسالم زن و مرد در خلقت و ویژگیهای انسانی یکسان خلق شده واز نظر   حقوق انسانی -1

 در این زمینه در بخش خلقت زن در قرآن به تفصیل بیان شد.

 

 حقّ تعليم و تعلّم -2

اثبات می گردد. )فعل امر « اِعلَمُوا»مرتبه در قرآن تأکید شده است و با استفاده از فعل امر  27وجوب تعلم و علم آموزی بر همه با ذکر 

 اشد داللت بر وجوب می کند.( اگر از باال دست ب

طَلَبُ العِلمِ فَریضَهٌ عَلی کُلِّ » احادیث بسیاری نیز داللت بر وجوب علم آموزی بر هر زن و مردی دارد. چنانکه پیامبر )ص(می فرماید:

دستور به یادگیری قرآن همچنین حضرت علی )ع( « یادگیری علم  بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان واجب است.» {24}«مُسلِمٍ وَ مَسلِمهٌ.

قرآن را بیاموزید زیرا بهترین سخنان است و » {25}«وَ تَعَلَّمُوا القُرآنَ فَاِنَّهُ اَحسَنُ الحَدیثِ وَ تَفَقَّهُوا فِیهِ فَاِنَّهُ رَبیعُ القُلُوبِ.» داده و می فرماید:

 «در آن کنکاشی و تدبّر کنید چون بهار دلهاست.

ب علم را در آیات و روایات می یابیم، امام صادق)ع( پایه اول رسیدن به نور علم و معرفت و شهود را محقّق از این روست که دالیل وجو

و چنین علمی را نور خدا می دانند « فَأن اَرَدتَ العِلمَ فَاطلُب فِی نَفسِکَ حَقِیقَهَ العُبُودیَّهٍ»ساختن عبودیّت و بندگی خداوند در خویش می دانند:

« آن علم آموختنی نیست. همانا نوری است که در دل آن کس که خداوند بخواهد راهنمایی و هدایتش کند، قرار می گیرد» و می فرماید:

{26} 

 انشُزُوا فَانشُزُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ یلَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَإِذَا قِ» قرآن می فرماید:

اید چون به شما گفته شود در مجالس جاى اى کسانى که ایمان آورده»{27}.«  آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

حاصل کند و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید خدا رتبه کسانى از شما را که  باز کنید پس جاى باز کنید تا خدا براى شما گشایش

نوع علم و ارزش عالم  نیز زن و در این   «کنید آگاه استگرویده و کسانى را که دانشمندند بر حسب درجات بلند گرداند و خدا به آنچه مى

 مرد یکسان اند.

 

 حقّ آزادي عقيده -3

اندیشیدن و عقاید و باورها آزاد است و تابعی از شوهر و پدر و...... نیست مستقل که در سایه عقل و منطق و اندیشه، زن همچون مرد، در 

 جهان بینی و دیدگاهی را بر خود می گزیند و بر آن پایدار می ماند.

 

 حقّ حرمت و امنيت و حفظ آبرو و حيثيت در خانواده و جامعه -4
البته نباید چیزی از مهر او بازگیرید،آیا به »{ 28«} فَالَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا»فرماید: خداوند در قرآن کریم می 

نوان یک عالوه بر این در جامعه نیز باید حرمت و احترام زن به ع«تهمت زدن به زن مهر او را می گیرید و این بهتان و گناهی آشکار است.

دی و انسان حفظ شده، و به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد سوء استفاده واقع نشود.از این جمله: مزاحمت ها و نگاههای ناروای مردان که حریم آزا

 امنیت فردی زن را پایمال می نمایند.زن حق دارد به دور از اعمال تحریک آمیز در جامعه حضور فعال داشته باشد.

 

 حقّ ارث -5
مالکیت  واعد اصلی و اولیه ارث در اسالم این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث می برند ارث بردن نیز فرعی از حقّاز ق

است و زن در بسیاری از تمدنها به خصوص در عهد طلوع اسالم از ارث محروم بود و ارث دادن به زن چیزی قابل طرح محسوب نمی شد. 

لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا » :خداوند در قرآن کریم می فرمایدت ی مسلم از ارث گذاشرا شکست و برای زن نیز مانند مرد حقّ اسالم این رسم جاهلیت

براى مردان از آنچه پدر و مادر و » {29}«یبًا مَّفْرُوضًاوْ کَثُرَ نَصِتَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَ

اند سهمى خواهد بود سهمى است و براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان آنان بر جاى گذاشته اندخویشاوندان آنان بر جاى گذاشته

امعه عرب آن روز و حتی در سایر ملل معاصر زن نه در شرایطی که در ج «.خواه آن مال کم باشد یا زیاد نصیب هر کس مفروض شده است

همانند او و ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقالل  و خداوند در قرآن با این آیه زن رادر کنار مرد،  تارث می برد ونه حق مالکیت داش

 یینِنثَاألُ ظُّحَ ثلُمِ رِکَلذَّم لِکُوالدِی أَفِ اهللُ مُیکُوصِیُ»تأکید دارد عبارت است از:  در مورد حق ارث زن و مرد  دیگری کهاو را نشان داد . آیه 

از امام رضا )ع( علت نصف بودن سهم « خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند سهم پسر ، چون سهم دو دختر است» {30}.....«

علت دیگر این است که زن  مالی را می گیرد و مرد می دهد وبه جهت این که زن زمانی که ازدواج می کند، » زن از ارث سؤال شد، فرمود:
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اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ »عیال مرد است اگر نیاز مالی پیدا کرد مرد پرداخت می کند. از این جهت است که خداوند فرموده است:

 {31}«اهللُ بَعضُهُم عَلی بَعضٍ وَ بِما اَنفِقُوا مِن اَموالِهِم

 

 حقّ ارث نشدن زن-6
اید براى شما حالل نیست که زنان را به اى کسانى که ایمان آورده» {32}.......«ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا ی»

  «میراث بگیرید.اکراه جبر و

 

 حقّ حسن معاشرت -7
مشترک زوجین حسن معاشرت نسبت به یکدیگر است. در زندگی زناشویی یکی از دستورات اخالقی یکی از حقوق و وظایف متقابل و 

که بسیار مورد تأکید قرآن و پیشوایان دین می باشد تا جائیکه این دستور اخالقی جنبه حقوقی و تکلیفی پیدا نموده همین مسأله حسن 

پیامبر گرامی اسالم در باره اخالق در زندگی تا آنجاست که  ن معاشرت درمعاشرت و خوشرفتاری با یکدیگر است. اهمیت ونقش حیاتی حس

بهترین مردم در ایمان کسی است که خوش »{33}« اَحسَنَ النّاسِ ایمانا اَحسَنَهُم خُلقا وَ اَلطَفَهُم بِاَهلِه وَ اَنَا اَلطَفَکُم بِاهلی.» خانواده فرمود: 

 «ر باشد و من بیش از همه شما با خانواده ام نرم خویی می نمایم.اخالق تر و نسبت به خانواده خود نرم خو ت

در »{34}« فَدارِها عَلی کُلِّ حالٍ وَ اَحسِن الصُّحبَهَ لَها لِیَصفُوَ عَیشُکَ»همچنین امام علی)ع( در باره مدارا کردن، به مردان می فرماید: 

 «دگی ات باصفا شود.هر حال، با همسرت مدارا کن و ال او به نیکی معاشرت کن تا زن

و بهداشتی زندگی زناشویی   توان از اصول پیشگیریحسن معاشرت و دوستی با یکدیگر و گذشت و اغماض از لغزش های یکدیگر را می

ندگی و از مرگ و انهدام کانون ز «نشوز و شقاق» دانست که با اجرای درست و دقیق آنها زندگی زن و شوهر را از آلوده شدن به بیماری های 

اینجاست که می بینیم قرآن کریم با بکار بردن کنایات و استعارات زیبا و لطیف این وظیفه {35}مشترک یعنی طالق مصونیت می بخشد

بشایستگى و با همسرانتان »{36} «.......وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ».....اخالقی مهم را متذکر می شود. در سوره نساء به مردان توصیه می کند که 

 «.رفتار کنید

یعنی اگر به جهاتی از همسران خود  «افَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرً» و به دنبال آن اضافه می کند 

تصمیم به جدایی ویا بدرفتاری نگیرید و تا آنجا که قدرت  رضایت کامل نداشته باشید و براثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند باشند فوراً

آری ، اگر هر  {37}دارید مدارا کنید بنابراین تا کارد به استخوان شما نرسد سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شایسته را ترک نکنید

ایل اخالقی جلوگیری ذلوده شدن وجدان پاکش به ریک از زن و شوهر در روابط خویش با دیگری از قانون فطرت و خلقت پیروی کند و از آ

بنابراین حسن معاشرت حق و  وظیفه طرفین است. اسالم به احسان به خانواده  .کند جز حسن معاشرت و عشق به طرف مقابل نخواهد داشت

 .دعوت می کند و هر چه را به بنیان خانواده زیان برساند حرام می کند
 

 فسحقّ اداي واجبات و تزکيه ن -8
اید رکوع و سجود کنید ى کسانى که ایمان آوردها»{38}«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»

یَا »تزکیه نفس و پاداش اخروی آن می فرماید:  همچنین خدا در« .و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید باشد که رستگار شوید

خشنود و خداپسند  .اى نفس مطمئنه  « »* وَادْخُلِی جَنَّتِی * فَادْخُلِی فِی عِبَادِی* ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً  * أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

همچنین قرآن عبادت و بزرگی را علت آفرینش  {39}«.در بهشت من داخل شو. ىآو در میان بندگان من در .به سوى پروردگارت بازگرد 

زن همچون مرد باید در طریق ادای واجبات و تزکیه نفس و معرفت «وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ االِنسَ ااِلّ لِیَعبُدونَ.» جن و انس عنوان نموده است.

اجبات به جهت زن بودن از زن ساقط نشده است. بنابراین شوهر و پدر و......نمی توانند مانع ادای واجبات از الهی تالش نماید.هیچ یک از و

یا اَیُها الَذینَ آمَنوا اصبِرُوا وَ صابِرُوا وَ »جمله : نماز، حجاب و روزه و.... گردند. چرا که در قرآن  وجوب ادای وظایف شرعی بیان گردیده است:

بر انجام واجبات صبر کنید وبا دشمنان » در تفسیر این آیه امام محمد باقر)ع( فرمود: «بر انجام واجبات صبر کنید.»  {40}«قُوا اهللَرابِطُوا وَ اَتَّ

 بار تکرار شده که 9بار و صیغه های دیگر  69در قرآن « اِتَقُوا»تان پایداری کنید و پیوند خود را با امام منتظرتان مستحکم کنید.صیغه امر 

 .دستور تقواپیشگی به همه انسانها می باشد

 

 حقوق اجتماعی  زن
اسالم نه تنها از حضور زنان در اجتماع جلوگیری نکرده، بلکه با روشهای خاصّی کوشیده است زمینه های الزم را برای حضور مناسب 

مرد، نشانه توجهی است که اسالم به دانستن و در پی زنان  در جامعه فراهم کند. تأکید فراوان اسالم بر لزوم آموزش مسلمانان اعم از زن و 

http://www.rassjournal.ir/


 228  -238  ، ص1396 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ش آن، نقش آفرینی مؤثر انسان در زندگی دارد. در واقع، در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی همانند امر به معروف و نهی از منکر، کار، آموز

اری از این امور مستلزم این است که زنان از انجام واجبات دینی همانند حجّ تفاوتی میان زن و مرد نیست، هر چند مشارکت زنان در بسی

 آگاهی های الزم برای حضور در اینگونه فعالیتهای اجتماعی بهره مند باشند. اینک به برخی از حقوق اجنماعی زن اشاره می کنیم:

 حقّ قضایی زن:  -1
یکی از مهمترین حقوق اجتماعی انسان، حقوق قضایی است که عمده آنها عبارتند از: حقّ طرح دعوی یا شکایت و حقّ مراجعه به  

مراجع قضایی) ولو بر خالف میل شوهر یا پدر یا علیه آنان(، شرکت در محاکم مزبور و یا تقاضای اجرای حکم از قبیل قصاص، تعزیر و حقوق 

 {41}شهادت و امور دیگر مربوط به امر قضا. در این حقوق فرقی میان زن و مرد نیست.  مالی یا برای ادای

 

 حقّ اشتغال -2
اسالم حقوق اقتصادی زنان را نیز به رسمیت شناخته است. مهمترین حقوق اقتصادی آنان در اسالم عبارت است از : حقّ مالکیت، حقّ 

اکتَسَبنَ. برای زنان از آنچه خود  وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا»نوعی حقّ اقتصادی برای زنان دانست. کسب و کار، حقّ ارث، مهر و نفقه را نیز می توان

طبق فرمایش این آیه، زنان در فعالیت اقتصادی آزاد بوده و درآمد حاصله از این فعالیت، به خود   {42}«کسب می کنند نصیب و بهره است. 

 ی در درآمد آنها نداشته و تصرف در مال زن بدون اذن او، مصداق تصرف در مال غیر بوده و حرام است. آنان اختصاص دارد و شوهر و پدر، حقّ

 

 حقّ سياسی زن و والیت عامّه -3
کرد و از هر چیزى به ىمن آنجا زنى را یافتم که بر آنها سلطنت م  .إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ»

 {43}« . او داده شده بود و تختى بزرگ داشت

در این آیه و آیات بعدی، پادشاهی زن پذیرفته شده و تنها بر خداپرست نبودن وی ایراد وارد شده است.که سبا در برخورد با مشکل، 

سلیمان روبرو می شود و حق را می پذیرد. تمامی این به جای توسل به زور و جنگ با مشورت و مدیریت و با تدبیر عقل و منطق، با حضزت 

آیات، ملکه سبا را به عنوان پادشاهی دور اندیش و مدبّر و پذیرش و تسلیم از روی عمق فکری، معرفی می نماید و نشان می دهد که یک زن 

 می تواند از تمامی مردان قوم خود عاقل تر باشد. 

 بیل اهلل و فعالیت سیاسی مذهبی بر زن  پذیرفته شده است.نیز مهاجرت فی س 10در سوره ممتحنه آیه 

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لَا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ » 

 الْکَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا آتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَن تَنکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ

اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند اى کسانى که ایمان آورده.مٌ حَکِیمٌ أَنفَقْتُمْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِی

آن زنان بر آنان را بیازمایید خدا به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوى کافران بازنگردانید نه 

اند به شوهران آنها بدهید و بر شما گناهى نیست که در صورتى و هر چه خرج این زنان کرده مردان بر این زنان حالل ایشان حاللند و نه آن

و آنچه را شما ]براى زنان مرتد  که مهرشان را به آنان بدهید با ایشان ازدواج کنید و به پیوندهاى قبلى کافران متمسک نشوید و پایبند نباشید

اند از شما مطالبه کنند این از کافران مطالبه کنید و آنها هم باید آنچه را خرج کرده ایدج کردهاندخرو فرارى خود که به کفار پناهنده شده

 {44}« .کند و خدا داناى حکیم استحکم خداست که میان شما داورى مى

 

 حقّ داوري زن در حکومت حضرت مهدي) عج(  -4 
وَ تؤتُونَ الحِکمَهَ فِی زَمانه حَتّی اَنَّ المَراَهَ لِتَقضی فِی بِیتِها بِکِتاب اهلل » : امام باقر )ع( در باره قضاوت زنان و میزان رشد آنان می فرماید

در زمان حضرت مهدی )عج( حکمت عطا می شود تا اینکه زن در خانه اش مطابق کتاب خدا و سنت » {45}« تَعالی وَ سُنَّه رَسُول اهلل

ذاتی زن در داوری را رد نموده و عوامل محیطی را مانع رشد و عدم توانایی در قضاوت این حدیث، عدم  امکان « پیامبر)ص( قضاوت می کند.

 می داند.

 

                                                                                                                                                  (حقّ والیت زن بر زن) امامت جماعت -5

ن و یا به در جواهر الکالم امامت زن بر زن را جایز دانسته ولی در امامت جمعه و جماعت ذکوریت را شرط دانسته است. زن برای مردا

 بنابر این زن واجد شرایط امامت هست، ولی نمی تواند امام جماعت مردان شود.{46}صورت مختلط نمی تواند امام باشد
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 حقّ امر به معروف و نهی از منکر -6 

لْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ قُ» قرآن به همه انسانها اعم از زن و مرد دستور می دهد در راه دین  قیام کرده و تفکر کنند و خدا را بپرستند.  

دهم ٍبگو من فقط به شما یک اندرز مى یْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیدأَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِکُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ لَّکُم بَ

خیزید سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگى ندارد او شما را از عذاب سختى که در پیش  که دو دو و به تنهایى براى خدا به پا

 {47}.«  اى بیش نیستاست جز هشداردهنده

  نِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَ»همچنین در آیه ای دیگر می فرماید: 

 {48}« . و باید از میان شما گروهى مردم را به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

 

 حقوق سياسی  زن
برعهده داشتند. بیعت زنان با پیامبر گرامی اسالم،  زنان در با بیعت پیامبر، در هجرت، جنگ ها و حضور در اجتماعات نقش مهمی

ا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ ی»مهمترین نماد مشارکت سیاسی زنان در صدر اسالم به شمار می رود، چنانکه خداوند در قرآن مجید می فرماید:

 وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّالْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا 

پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند که با این شرط با تو بیعت کنند اى   م إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِییَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ

هاى حرامزاده پیش دست و پاى خود را با بهتان که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه

بیعت کن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان  و حیله به شوهر نبندند و در کار نیک از تو نافرمانى نکنند با آنان

عالوه بر آن در موارد متعددی، پیامبر )ص( با اصحاب خود مشورت می کرد که برخی از مشاوران از زنان بودند. بویژه در مسائل {49}«  است

 نام برده است. « وزیر پیامبر»م مختلفی با خدیجه مشورت می کرد به گونه ای که ابن اسحاق از وی با نا

حضور و نقش زنان در جنگهای مختلف از دیگر جنبه های چشمگیر و مهم مشارکت سیاسی زنان است که به صورت مستقیم در جنگ 

غذا به شرکت می کردند و در تدارکات و پشتیبانی جبهه نقش مهمی برعهده داشتند و در پرستاری و مداوای مجروحان، انتقال و حمل آب و 

جبهه، آشپزی، نگهداری وسایل رزمندگان، تهیه دارو، رسانیدن مهمات به رزمندگان، تعمیر تجهیزات آسیب دیده و انتقال مجروحان و شهیدان 

به پشت جبهه، از کارهایی بود که زنان در جبهه های نبرد به عهده داشتند. به عالوه در پشت جبهه هم با تشویق مردان به جنگ و شرکت 

از آنچه گفته شد، چنین استنباط می شود که در صدر {50}جهاد و با کمک ها غیر نقدی خود اثر گذاری فراوانی در جنگ ها داشتند در

 اسالم برای مشارکت سیاسی زنان، منع خاصی در اسالم وجود ندارد و زنان می توانند همانند مردان از حقوق سیاسی برخوردار شوند.
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 نتيجه گيري
خالق هستی این نظام حقوقی را در که  هی دارای نظام حقوقی خاص و ویژه ای می باشدلبه عنوان کاملترین دین و مکتب ااسالم دین 

ستناد به آیات و روایات بررسی شد و این می باشد که در این مقاله با ا"حقوق زن"قرآن بیان نموده است؛ یکی از موضوعات این نظام حقوقی

برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده همچنانکه در همه موراد برای آن ها تکالیف مشابهی وضع نکرده اسالم نتایج بدست آمد که 

مشابه است.پاره ای از حقوق و تکالیف را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آن ها را برای زن و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع 

دلیل تفاوتهای طبیعی و فطری زن و مرد که قانون خلقت برای مستحکم  هنظر گرفته است که این امر هم ب رو در موارد دیگر وضع نامشابهی د

کردن پیوند خانوادگی به وجود آورده می باشد.تساوی و مساوات به این معنی نیست که هر یک عینا مانند دیگری حقوق و وظایف داشته 

 باشند،بلکه معنی مساوات تعدیل است.

پس هر کس به اندازه ظرفیت خود حقوق و وظایفی دارد و براساس می باشد.  هر صاحب حقی به اندازه استحقاقشبه  حقعدل، دادن 

 همان ظرفیت نیز بازخواست قرار می گیرد نه بیشتر و نه کمتر.

تساوی به  اشد. بنابراینی مرد نسبت به زن قائل نمی بقائل نشده اما هرگز ترجیح حقوقی برا د اسالم حقوق یکنواختی برای زن و مر

نیست که زن و مرد از حقوق یکنواختی برخوردار باشند بلکه تساوی این است که به هر کس در حد ظرفیت و توان وجودیش معنی  این 

 برخوردار از حقوقی شود و تکالیفش هم در حد وسع و توان وجودیش باشد.

حقوق و تکالیفی را برای زن و مرد  و وهر را بر پایه این اصل بنا نهادهلذا خداوند متعال که منشا عدل و عدالت است حقوق زن و ش

 است که عمل نمودن به آن موجب صالح و رستگاری است.ایجاد نموده 
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