
فصل سوم: کرامت زن در قرآن

این فصل دربرگیرندۀ نکاتي اس��ت که ب��ه اهمیت جایگاه بانوان در 

جامعۀ انساني اشاره می کند.

1.3. بیعت پیامبر با زنان

همان گونه که بارها خوانده اید و ش��نیده اید، پیامبر اکرم در مقاطع 

زمانِي گونه گون، براي تحکیم دل ها و برقرارِي جّوي عاطفي، عقالني 

و صمیمي، میان خود و پیروانش��ان، به اخ��ذ بیعت از گروندگاِن به 

آییِن آس��مانِي اس��الم پرداخته اند. واژۀ »بیعت« از ریشۀ »بَیْع« گرفته 

ش��ده و با واژۀ »بیع« به معنِي »فروختن« هم ریشه است؛1 هنگامي که 

1. حسین بن محمد بن مفضل )راغب اصفهانی(، المفردات، ص155.
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انس��ان اختیاري را تفوی��ض مي کند و اموري را ب��ه دیگران واگذار 

می نمای��د و در قباِل این واگذاري، خود را مأجور مي ش��ماَرد و مزد 
مي ستانَد، عمِل »بیعت« را به انجام مي رسانَد.1

بیعت نخستین گام در تشّرف به اسالم محسوب مي گردید و زنان 

همدوش مردان به محضِر نبي گرامِي اسالم مي رسیدند و ایماِن خود 

را با اعالم پذیرِش والیت نبوي ابراز مي داشتند.

در آیۀ دوازدهم از سورۀ مبارکۀ ممتحنه که به ماجراي فتح مکه، 

اختصاص یافته است مي خوانیم:

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَک الُْمْؤمِنَاُت يُبَايِْعنََک َعلَی أَْن اَل يُْشِرْکَن 

بِاهللِ َش��ْيئاً َو اَل يَْسِرقَْن َو اَل يَْزنِيَن َو اَل يَْقتُلَْن أَْواَلَدُهنَّ َو اَل يَأْتِيَن 

بِبُْهتَاٍن يَْفتَِرينَُه بَيَْن أَيِْديِهنَّ َو أَْرُجلِِهنَّ َو اَل يَْعِصينََک فِي َمْعُروٍف 

.2فَبَايِْعُهنَّ َو اْستَْغِفْر لَُهنَّ اهللَ إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم

ای پیامب��ر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که 

چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود 

را نکش��ند، تهمت و افترایی پیش دس��ت و پای خود نیاورند و در 

هیچ کار شایس��ته ای مخالفت فرم��ان تو نکنند، با آن ها بیعت کن و 

ب��رای آنان از درگاه خداوند آم��رزش بطلب که خداوند آمرزنده و 

مهربان است.

در روایت آمده اس��ت که پیامبر اک��رم ظرِف آبي را پیش رو 

1. محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج8، ص23.
2. ممتحنه، 12.
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قرار  داد و دس��ت خویش را در آب مي گذاش��ت و بانواني که قصد 

بیعت داش��تند نیز دس��ت خود را درون آن ظرف مي بردند و با این 
وسیله، هم بستگِي خود را با آیین الهِي اسالم اعالم مي داشتند.1

آی��ۀ مذکور نش��ان مي دهد که خداون��ِد تبارک وتعال��ي، زنان را 

به عن��وان گروهِ مس��تقِل بیعت کننده، به رس��میت ش��ناخته و آنان را 

زیرمجموعه اي از جامعۀ مردساالرِ عرب محسوب ننموده است. البته 

در کالم عرب، همانند بسیاري از زبان ها، صیغۀ کالمِي غالبی وجود 

دارد و هنگامي که جمله اي به شکل صیغۀ مذکر به کار برده شود، تنها 

جنس م��ردان را اراده نمي کند؛ بلکه زنان را نی��ز دربر مي گیرد. این 

قاعده به قاعدۀ »تغلیب« یعني چیرگِي جنس مذکر بر مؤنث ش��هرت 
دارد.2

البته این مطلب از باورهاي غلط و توّهِم نابجاي جامعۀ مردساالر 

عرب، نشئت گرفته و خداوند س��بحان با مؤنّث آوردِن افعال در آیۀ 

مذک��ور، ب��ه تقویت حّس خودب��اورِي بان��وان و جّدي گرفتِن نقِش 

تعیین کنندۀ آن ها در جامعۀ نوشکفتۀ اسالمي پرداخته است.

2.3. تشریع پایاپای وظائف

آیات کریمۀ قرآن، جنس��یت پذیر نیس��تند و احکام و وصایاي الهي 

براي هر دو جنس مذکر و مؤنث، الزم االجرا و مسئولیت آورند.

1. نک: محمد بن یعقوب کلیني، الکافي، ج5، ص526.
2. محمد بن مرتضي الزبیدي، تاج العروس، ج12، ص488.
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در هفتادویکمین آیه از سورۀ مبارکۀ توبه مي خوانیم:

َو الُْمْؤمِنُ��وَن َو الُْمْؤمِنَ��اُت بَْعُضُه��ْم أَْولِيَ��اُء بَْع��ٍض يَأْمُُروَن 

��اَلۀ َو يُْؤتُوَن  بِالَْمْع��ُروِف َو يَنَْهْوَن َع��ِن الُْمنَْكِر َو يُِقيُموَن الصَّ

َکاۀ َو يُِطيُعوَن اهللَ َو َرُسولَُه أُولَئَِک َسيَْرَحُمُهُم اهللُ إِنَّ اهللَ َعِزيٌز  الزَّ

.1َحِكيٌم

م��ردان و زنان باایمان، ولی )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امربه معروف 

و نهی ازمنک��ر می کنند؛ نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند 

و خدا و رس��ولش را اطاعت می کنند. ب��ه زودی خدا آنان را مورد 

رحمت خویش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.

اگ��ر والیت را به معناي اختیار بگیریم،2 هرکدام از زنان و مرداِن 

مؤمن، نس��بت به یکدیگر، اختیاراتي دارند و در مسائل اجتماعي یا 

ام��ورِ فردي و ش��خصي، یکدیگر را به انجام کاره��اي نیک، فرمان 

مي دهند و از کردارها و گفتارهاي ناپسند بازمي دارند.

عک��ِس این حالت، دربارۀ مردان و زناِن منافق نیز صدق مي کند؛ 

چنان که در شصت وهفتمین آیه از همان سوره آمده است:

الُْمنَافُِق��وَن َو الُْمنَافَِقاُت بَْعُضُهْم مِ��ْن بَْعٍض يَأْمُُروَن بِالُْمنَْكِر َو 

يَنَْهْوَن َعِن الَْمْعُروِف َو يَْقبُِضوَن أَيِْديَُهْم نَُس��وا اهللَ فَنَِس��يَُهْم إِنَّ 

.3الُْمنَافِِقيَن ُهُم الَْفاِسُقوَن

1. توبه، 71.
2. احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغۀ، ج 6، ص141.

3. توبه، 67.
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م��ردان منافق و زنان منافق، همه از ی��ک گروه اند؛ آن ها امربه منکر 

و نهی ازمعروف می کنند و دست هایش��ان را )از انفاق و بخش��ش( 

می بندند. خدا را فراموش کردند و خدا )نیز( آن ها را فراموش کرد 

و رحمتش را از آن ها قطع نمود به یقین، منافقان همان فاسقان اند.

3.3. یکسانی اَعمال زن و مرد

گفتني اس��ت که در مکتب وحي، بنا بر نّص قرآن کریم بزرگ ترین 

منزلت ها و فضیلت هاي انساني، توفیق اطاعت از پیامبر مکرم اسالم 

است؛ زیرا پذیرش امر و نهي پیامبر را در ردیف امر و نهِي خداوند 

می داند.

.1َُسوَل فََقْد أََطاَع اهلل َمْن يُِطِع الرَّ

کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده.

متأس��فانه رنج بزرگ مسلمانان نیز فاصله میان ادعا و عمل است. 

تنها قرآن و فهم آیات الهی ش��وق به عمل و دس��ت یافتن به زندگی 

پاکی را به انسان تعلیم می دهد و لذت این عمل را به کام جان آدمی 

می چشاند.

پس از اوج گرفت��ن در مقام اطاعت و تالش برای عمل، خداوند 

به ثمر رس��یدن میوۀ ایمان را دربارۀ زنان در چندین آیۀ ش��ریفۀ قرآن 

ازجمله آیۀ 124 سورۀ مبارکۀ نساء یادآور می شود:

1. نساء، 80.
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